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 تاريخ: ابزاري براي كشف حقيقت يا شناخت خود؟
  سعيد هنرمند

  

  
  

  
ها همسان با داستان يا اسطوره گرفته شده  تاريخ در برخي فرهنگ

را در هر دو معناي تاريخ و داستان به كار  histoireها  است.  فرانسوي
ي  (تاريخ) پيوندي نزديك با واژه historyي  برند. در انگليسي نيز واژه مي

story آيد كه ايرانيان نيز تاريخ و اسطوره  (داستان) دارد.  به نظر چنين مي
بينيم تاريخ به دنبال اسطوره  مي شاهنامهاند، چنانكه در  انگاشته را يكي مي

انگاري تاريخ و روايت  اند. هم آمده است و هر دو داستان ايرانزمين را ساخته
يدادها را داده است. وجود ساخت به آدمي امكان كشف معنا و مسير روند رو

هاي مختلف را فراهم آورده است تا  روايي تاريخ امكان نوشتن آن با هدف
نگاران خود بخش مهمي از كار پژوهشگران را  آنجا كه كشف غرض تاريخ

هاي تاريخي نيز خود  دهد.  كشف حقيقت از دل روايت تشكيل مي
نگرش هم بوده كه  دلمشغولي ديگر پژوهشگران است.  ناشي از همين

نگاران  ي تاريخ و حقيقت تقريباً يك اصل مسلم براي بسياري از تاريخ رابطه
و فيلسوفان بوده است و هنوز هم هست.  اما بايد توجه داشت كه تعيين 
منبع حقيقت براي كشف معناهاي تاريخي اهميتي حتي فراتر از خود 

  حقيقت دارد كه ديرتر به آن خواهيم رسيد. 
كرد  نوشت تالش مي حمد بن جرير طبري تاريخ بزرگش را ميوقتي م

خواست  كه رويدادها را از ديد شاهدان عيني بيان كند.  با اين روش وي مي
به حقيقت دروني رويدادها نزديكتر شود.  براي اين كار وي هر رويداد را از 

كرد.  اين شيوه كه روشي حاكم براي  قول چندين شاهد يا راوي روايت مي
نگاران مسلمان در آن دوره بود، به منظور نزديكي هرچه بيشتر  مام تاريخت

ي خودش يك  رفت.  طبعاً اين شيوه براي دوره به حقيقت ماجرا به كار مي
طور طبيعي  تحول بود، زيرا شرح رويدادها از زاويه نگاه شاهدان مختلف به

رفت  به كار مي اي بود كه پيشتر نمود و بهتر از شيوه به حقيقت نزديكتر مي
شد.  اما طبعاً  نگار يا حامي او، بيان مي و ماجرا تنها از ديد يك نفر، تاريخ

اين كار كافي هم نبود، چون در هر حال تمام راويان اين رويدادهاي 
كردند.   تاريخي مسلمان بودند و ماجرا را با تكيه بر باورهايشان بيان مي

اباوران و غيرمسلمانان بودند، در خوردگان، كه اغلب ن سخني نگاه شكست به
يافت و صدايشان حتي پيش از شكست به خاك  نگاري بازتاب نمي اين تاريخ
  )1يافت، فقط صداي مسلمانان بود.( شد و صدايي كه بازتاب مي سپرده مي

هاي اسالمي كه تاريخ رسمي را در دنياي اسالم تشكيل  حضور مسلط تاريخ
ويژه در ايران و به زبان فارسي  ي محلي كه بهها داد، كم و بيش، با تاريخ مي

، تاريخ سيستانشد. آثاري چون  شدند، به چالش كشيده مي توليد مي
اند،  هاي محلي معروف بلخي كه به تاريخ ابني  فارسنامه، يا تاريخ قم

  شد. اما  خوردگاني بودند كه در جهان اسالم شنيده نمي صداي شكست

  
  

 –آوردند تا جهان محدود خود را  را به وجود مي مؤلفان آنها اين گونه آثار
از زاويه نگاه يا روايتي بيان  –كه بيشتر محدود به استاني يا شهري بود 

  كنند كه چند قرني بود ديگر صداي رسمي جهان ايراني نبود و حتي داشت 
اي در  ها و رويدادهاي تاريخي از داستان تاريخ سيستان شد.  فراموش مي

اي  هاي اسطوره گفت كه بيشتر مربوط بودند به داستان يسيستان سخن م
ايران كه پيش از اسالم و درآميخته با باورهاي زرتشتي، بخشي از روايت 

  دادند. مسلط آن جامعه را تشكيل مي
نگاران مسلمان، نشان از  وجود اين آثار، در مقابل آثار رسمي تاريخ

سخني، آنها حكايت  ت.  بهي ايراني آن زمان داش حضور دو روايت در جامعه
ي  خورده اي داشتند كه در ژرفاي جامعه ميان روايت شكست از درگيري

كه خود  شاهنامهزرتشتي با روايت پيروزمند اسالمي وجود داشت.  
زماني  - اي در يك روند تاريخي هاي اسطوره گردآوري بسياري از اين داستان

)chronologicاي بدل  رتشتي را به گونه) است در نهايت تالش كرد روايت ز
به يك روايت تازه در فضاي اسالمي حاكم كند.  از زماني كه فردوسي 

را سرود تاريخ در جهان ايراني برخوردار از دو روايت مسلط شد:  شاهنامه
نگاران مسلماني چون طبري، مسعودي و دينوري  روايتي كه توسط تاريخ

كرد؛  تابع روايت اسالمي ارائه ميشد.  اين روايت در نهايت تاريخ را  بيان مي
نگاران در بخشي از آثار  و البته با توجه به اين امر كه برخي از اين تاريخ

كردند آن  پرداختند و گاه تالش مي خود به تاريخ پيش از اسالم ايران نيز مي
كه  تاريخ بلعميروايت كنند.  -باز قرآنها را تابع روايت غالب  روايت
به فارسي است، شايد تنها اثري به فارسي  اريخ طبريتي بخشي از  ترجمه

باشد كه تابع اين روايت مسلط نوشته شده است؛ گرچه بلعمي در اين اثر 
اش را معطوف ايران و تاريخ آن كرده است.  روايت دوم اما آن  تمام توجه

يابيم.  اين آثار  هاي محلي مي و تاريخ شاهنامهاست كه در آثاري چون 
اند و هرگز نتوانستند در  ي جهان ايراني نقش فرهنگي داشته زهبيشتر در حو

اي بيابند؛ حتي در دو  كننده روايت غالب مسلمان حضور مشخص و تعيين
ي گذشته كه خود بدل به يك روايت مشخص شد و تا حد زيادي در  سده

ي گذشته، و  تعريف آينده براي ايرانيان نقش يافت.  جهان ايراني در دو سده
هاي مدرن، با بيشتر از سه روايت از تاريخ سر و كار  زوده شدن روايتبا اف

اند  ها در اغلب موارد در تعارض با يكديگر عمل كرده داشته است.  اين روايت
  خواهد براي بررسي آنها.  كه مجالي وسيع مي

ها نشان از اين دارند كه منبع حقيقت براي  آميز اين روايت وجود تعرض
اند  اي كه اين آثار در آنها آفريده شده تر جامعه و عميقنويسندگان آنها 

اند؛ و اگر حقيقت اسالمي هم مسلط بوده، تالش بر بازخواني  يكسان نبوده
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اين حقيقت از زاويه نگاهي ايراني هم وجود داشته است.  كوششي چنين 
آميز دارد؛ و مهمتر اينكه از  هاي فلسفي تعارض ژرف حكايت از وجود روايت

اي ژرف با تاريخ برقرار  )، حقيقت رابطهhistoriographyنگاري ( ي تاريخ هزاوي
ي تاريخ، يا بيان رويدادهاي آن از  كرده است، بدين معني كه مطالعه مي

رهگذر يك روايت خاص، در پي كشف حقيقت يا معناي رويدادها بر اساس 
تعيين حركت كلي تاريخ بوده است.  دو، اينكه، تاريخ ابزار مهمي براي 

شد نقش  چنين حقيقتي بوده است.  سه، و چون تاريخ حقيقت پنداشته مي
گيري آينده مورد دلخواه داشت، زيرا در روايت  اي در شكل كننده تعيين

شود؛ چه از نگرگاهي ديني  تاريخي است كه حركت و مسير تاريخ تعيين مي
  و چه از نگرگاهي غيرديني.

نگاري  اش با تاريخ در تاريخ هچنين نگرشي فلسفي از حقيقت و رابط
ي  ويژه از زماني كه هگل فلسفه مدرن هم نقش مسلطي داشته است؛ به

بندي كرد.  گرچه روش كشف حقيقت در دوران مدرن  تاريخ را فرمول
هايي ديني.  روش  هاي مختلف بود تا روايت بيشتر مبني بر استفاده از منبع

ي ديگري به نام ليوپولد رانكه  نگاري را، پيش از هگل، آلمان مدرن تاريخ
)Leopold von Ranke, 1795-1886 ،پيشنهاد كرد.  در پيروي از روش او (

ي تاريخ را در  ي مطالعه هاي مختلف اصلي و ثانوي شيوه استفاده از منبع
بنياد تغيير داد.  رانكه بر آن بود كه بدون سند تاريخ وجود ندارد.  وي براي 

اعم از آثار اصلي تاريخي، غيرتاريخي يا  –ختلف هاي م نخستين بار منبع
را براي كشف حقيقت  –آثار باستانشناختي، و آثار نظري بر روي آنها 

كرد كه  ي آثار مختلف اين امكان را فراهم مي تاريخي به كار گرفت.  مقايسه
هاي  ها و هدف هايي چند و با توجه به غرض رويدادهاي تاريخ از زاويه

بازسازي شوند و در اين بازسازي روايتي ارائه شود كه بيشتر هاي درگير  آدم
  از هر چيز به حقيقت نزديك است. 

ي نوزدهم داشت.   هاي سده اي در انديشه كننده تاريخ محور بسيار تعيين
نگاراني چون رانكه و ژول ميشله  نگاه به تاريخ در اين سده چه از ديد تاريخ

)Micheletچون هگل، ماركس و نيچه كه توجه  ) و چه از ديد فيلسوفاني
هاي  ها و بنيان خاص به تاريخ و روند آن داشتند، تاثير فراواني بر ديدگاه

فكري داشت.  افزون بر آن، تاريخ در اين سده نقش ادبي مهمي هم يافت، 
هاي تاريخي.  از اينها فراتر تاريخ در بازسازي مفهوم و روند  ويژه در رمان به

ي پژوهش و بررسي  كرد.  البته شيوه بازي ميپيشرفت نقش مهمي 
عنوان  رويدادهاي تاريخي و نيز نوع استفاده از سند تغيير كرده بود.  به

اي را  داري شيوه ي ساختار و كاركرد سرمايه منظور مطالعه نمونه ماركس به
برگزيد كه تا آن زمان ناشناخته بود.  وي براي بيش از يك دهه هر روز با 

ي مركزي لندن سندهايي را مورد مطالعه قرار داد كه  ابخانهرفتن به كت
پيش از او اعتبار سند نداشتند.  وي در واقع قراردادهاي مالي و اقتصادي را 
طي چندين سده به بررسي گذارد و ضمن مطالعه به كاركرد و رفتار سرمايه 

نهايت مهم،  كه كتابي است بسيار خشك، ولي بي سرمايهپي برد.  كتاب 
اصل اين پژوهش طوالني است.  ماركس با اين مطالعه مبناي روش ح

تر از پيش كرد.   هاي تاريخي را تغيير داد و نقش سند را برجسته بررسي
ي نگاه به تاريخ آفريد،  ماترياليسم تاريخي، اصطالحي كه او براي اين شيوه

م بازنماي روايتي از تاريخ است كه پيش از آن وجود نداشت.  ماترياليس
ها منجر به تغيير حقيقت تاريخي  تاريخي اما همچنان مانند ديگر شيوه

شد.  اصطالح وجدان تاريخي در واقع محصول نگرشي مادي به تاريخ  مي
است؛ وجداني كه وراي هر چيز حامي حقيقت است.  نكته ديگر اينكه هم 

، در نگاران و هم اين فيلسوفان تاريخ را باز، و به مانند گذشته اين تاريخ
دادند؛ روايتي كه همچنان فراتر از خود تاريخ  هاي روايي جاي مي گفتمان

بود و در اصل با منبع حقيقت ارتباط داشت.  از همين رو هم هست كه 
” فراتاريخي“اصطالح او،  هاي، به هيدن وايت در پي بازسازي اين روايت

)metahistory ت در اين ) در واقع واي2آيد.( برمي ”ي تاريخ عصاره“) يا
هاي تاريخي  ي اين روايت بررسي بيش از هر چيز به عنصرهاي ادبي سازنده

هاي تاريخي، با اينكه در روند تاريخي  دهد.  از نظر او بررسي توجه نشان مي
ي  ي انديشه اند، همچنان پايبند به وجدان تاريخي و شيوه خود تكامل يافته

ن دو عنصر پيش از آنكه دان يا فيلسوف هستند.  ديگر اينكه اي تاريخ
برآمدي از رويدادهاي تاريخي باشند، برآمدي از تمهيدهاي ادبي هستند.  

اي چون حماسه، تراژدي و رمانس خود  ارتباط تاريخ با ژانرهاي ادبي
توان  خوبي مي ي نوزده به ي مهمي است كه در ميان فيلسوفان سده مسئله

نشان از يك نگرش مسلط براي يافت.  استفاده از تمهيدها و ژانرهاي ادبي 
ي ميان حقيقت تاريخي و  ها از طريق برقراري رابطه قانع كردن انسان

بريم كه بخواهم از  ويژه زماني بهره مي تمهيدات ادبي است.  از اين شيوه به
بيني آينده بنشينيم.  تاريخي انديشيدن در واقع در  طريق تاريخ به پيش

تاريخ براي انديشمندان “ف روايي است.  معناي قرار دادن تاريخ در يك ظر
ي نوزدهم يك نوع هستي و وجود داشتن بود، و وجدان تاريخي يك  سده

هاي  ي مستقل ميان طيف دانش نوع انديشيدن، و آگاهي تاريخي يك حوزه
ي بيستم  اي كه نزد فيلسوفان و پژوهشگران سده مسئله  …انساني و مادي 

ي تاريخ را به تخيل  ر واقع وايت عصاره)  د3(”ترديد ديده شده است. به
كند.  اين ادعا كه تاريخ بشر از ديد ماركس شامل پنج  تاريخي تعبير مي

دوره است، پيش از آنكه محصول يك روند مسلم تاريخي باشد محصول يك 
ي بعد  ي پنجم، يعني دوره ي دوره ويژه آنجا كه درباره تخيل تاريخي است، به

  شود.   پردازي مي داري، سخن از سرمايه
سخني، پرسش  اما مشكل اصلي در اينجا خود مفهوم حقيقت است.  به

كنيم در دل تاريخ نهفته  و چرا فكر مي حقيقت چيستاصلي اين است كه 
تواند در كشف حقيقت به ما كمك  كنيم تاريخ مي يا چرا فكر مي  ؟است

ي چون فوكو ي بيستم و توسط كسان ها، كه بيشتر در سده كند؟  اين پرسش
ي تاريخ الزم است  اند، طبعاً فلسفي هستند؛ ولي براي پژوهنده مطرح شده

كه تعريفي از آنها داشته باشد، مگر از طريق آنها مشخص كند چه حقيقتي 
كند.  گذشته از اين،  را در تاريخ، در كل، يا يك رويداد، در جز، جستجو مي

خواهد چه چيزي را  يقت ميدان نياز دارد كه بداند با كشف اين حق تاريخ
نگار خود اهميتي ويژه دارد، زيرا بدون دانستن اين  ثابت كند.  هدف تاريخ

توان تاريخ را به شكل ديگري تاويل كرد و حقيقت ديگري  امر همچنان مي
ي ديگري از حقيقت را ارائه داد.  نه آنكه بعد  را از آن بيرون كشيد يا جلوه

ي مهم  ر باز نتوان تاويل ديگري داشت، اما مسئلهنگا از دانستن منظورِ تاريخ
حقيقت “اين است كه دانستن هدف او خود كمك به كشف بخشي از آن 

كند؛ زيرا، و تاكيد من اينجا بر اين است كه، تاويل  در تاريخ مي ”نهفته
ها  ي يك روايت در مقابل ديگر روايت تاريخ، از اين زاويه و در نهايت، برپايه

به  همراه است؛ زدايي يتروا ينوع د.  بنابراين كار هر تاويل باگير صورت مي
با  يا بگيرد يدهمسلط را ناد يترواكند  كوشش مي يسندهكه نو يمعن ينا

روايتي كه چارچوب نويني براي -ضد  كند. يازخوانآن را ب يتروا-ضد يك
را ي تاريخ  آورد و به دنبال آن مناسبات روايي عصاره تخيل تاريخي پديد مي

  زند. بر هم مي
توان گرفت اين است كه در تاريخ تنها يك  اي كه اينجا مي ي كلي نتيجه

هاي تاريخي، حقيقت وجود  حقيقت وجود ندارد و به تعداد باورها و فراروايت
اند كه هر تاويل يا برداشت تاريخي  دارد. با پذيرش اين اصل، بسياري بر آن

سخني آنها باور دارند كه حقيقت  كند. به يك وجه از حقيقت را بيان مي
نوعي از يكي از آنها پرده  همچنان يكي است و رويدادهاي تاريخي به

كند، مگر از  هاي رويداد كمك مي دارد.  و بنابراين به كشف ديگر جنبه برمي
ي  اين رهگذر به آن حقيقت مطلق نزديك شويم.  كار هگل روي فلسفه

كرد در  وند، زيرا او تالش ميي عطفي بود در اين ر تاريخ خود نقطه
هاي مختلف، معنا و مسير  هاي تاريخي مختلف، در فرهنگ ي روايت مطالعه

ي تاريخ هگل  تاريخ را پيدا كند.  شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه فلسفه
بيشتر از هر تئوري فلسفي ديگر از تاريخ پرورده و گسترده شده است.  

طرف شرايط  ديد كه به هوشمند مي عنوان يك جريان هگل تاريخ را به
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طرف درك از آزادي انسان.  پرسشي كه به  رفت، يعني به مشخصي پيش مي
شد اين بود كه غايت چنين روندي كجاست؟   دنبال اين سخن مطرح مي

اند پايان تاريخ است  هاي مختلف مطرح كرده گونه كه دين آيا رستاخيز بدان
ل بر آن بود كه پايان نوع انسان زماني اي ديگر است؟  هگ يا پايان به گونه

ي  )  از ديد او وظيفه4است كه روح كلي خود را بر اين جهان بگستراند.(
تاريخ “نويسد:  در فرايند تاريخ است.  مي ”خود“محوري فلسفه درك جايگاه 

) او 5(”كند. را كشف ميو معناي خود روندي است كه در آن روح خود 
  .دانست ميتحول و تكامل روح و فكر انسان  را ي به آنفلسفنگاه و  يختار

هايي چند بود،  ها در مرحله تاريخ جهان براي او روايت بازسازي آزادي انسان
يعني از آزادي عمومي و شهروندي در جمهوري روم تا آزادي فردي در 

) وي 6ي مدرن.( جنبش پروتستانيسم، و باالخره تا آزادي مدني در جامعه
كرد، اما درك اين دليل منوط بود به زماني كه  ا جستجو ميدر تاريخ دليل ر

اش را  زماني كه فلسفه رنگ خاكستري”رسيد:  ساختن تاريخ به پايان مي
 …و  …اي پير شده را به خود بگيرد. روي خاكستر بپاشد و شكل زندگي

) او به 7(”هايش را فقط با فروافتادن غروب بگستراند. جغد مينروا بال
كند كه خرد را در واقعيت كشف كند، نه آنكه خرد را بر  ه ميفيلسوف توصي

ي فلسفه است،  براي درك آنچه كه هست، اين وظيفه“آن تحميل كند.  
) با اين همه رويكرد او نه كامالً فلسفي بود 8(”زيرا آنچه هست، دليل است.

و نه كامالً تجربي، بلكه بيشتر از آگاهي تاريخي زمان خودش نشات 
  )9گرفت( مي

هر دو  –و يعني فلسفه و مسيحيت  –از ديد هگل فلسفه و دين 
فهمند.  دين اما به بازنماي حقيقت باور دارد، حال  حقيقت يكسان را مي

كند.  اين به  آنكه فلسفه حقيقت را تنها در مفهوم كامالً روشن درك مي
آيد كه با وجود داشتن فلسفه ما به دين هم نياز داشته  نظر عجيب مي

ها بزيد، بلكه مهمتر از  تواند تنها با مفهوم يم.  اما از ديد هگل انسان نميباش
آن او به تصوير كردن، پنداشتن، و همزمان ايمان داشتن به حقيقت نيز نياز 

فراتر از هر چيز اين كار دين است “دارد.  در حقيقت، هگل مدعي است كه 
)  از اين 10(”ند.انگارد، تعريف ك كه يك ملت آن چيزي را كه حقيقت مي

ستود، اما حقيقت مسيحي را فراتر از آن  زاويه او هنر يوناني را مي
  پنداشت.  مي

هاي گوناگون تالش كرد كه روايتي  بعد از هگل، مدرنيسم به شيوه
اش از  سكوالر، يا غيرديني، از تاريخ ارائه دهد. ماركس روايت ماترياليستي

هايي متفاوت از  ديگر با تعريف هاي دهد و مدرنيست تاريخ را ارائه مي
موقع از آنها سخن خواهيم گفت.   هايي ديگر را، كه به پيشرفت روايت

سكوالريزم كه در اصل اختراع مدرنيسم است، در برخورد با تاريخ تالش 
هاي ديني حاكم بر آن را بزودايد و همزمان با بررسي و  كرده كه روايت

هايي از تاريخ را  مانده روايت يا روايتها و آثار باز ي سندها، منبع مقايسه
هاي  جاي آن روايت ارائه دهد كه كمترين تعلقي به باورهاي ديني دارند.  به

ديني محتوم، اما، مدرنيسم از تاريخ روايت محتوم ديگري را زير عنوان 
هاي ديني يا حقيقت ديني از  كند.  جدايي روايت جايگزين مي ”پيشرفت“

نگاه همگان را  ”پيشرفت“با روايتي غيرديني از فرايند  تاريخ و جايگزيني آن
ي  گويم همگان منظور همه به تاريخ عميقاً تغيير داد.  وقتي كه مي

ي آنهايي كه، حتي با باوري ديني، تاريخ را  سكوالرها است و همزمان همه
ها  اي كه توسط مدرنيست گونه نگرند.  پيشرفت به در چارچوب پيشرفت مي

يك بار ديگر همه را بر آن داشته كه باور كنند تاريخ يك مسير بيان شده، 
اند و بقيه نيز  اند كه به آن رسيده ها اولين كساني بوده محتوم دارد و اروپائي

ناگزيرند گام به گام به آن نزديك شوند.  اينكه تعريف پيشرفت چيست 
  ي مهمي است كه بايد عميقاً به آن پرداخت. خود مسئله

معناهاي مختلفي مستفاد شده است.  از ديد مذهبي از پيشرفت 
پيشرفت بيشتر در معناي پاكسازي اخالقي معنا شده است.  از دوران 
روشنگري بدين سو، اما، پيشرفت بيشتر با معناي رشد اقتصادي، رفاهي و 

ي پيشرفت را  ها تعريف شده است.  بيكن انديشه در موردهايي شادي انسان
ست و نظرش اين بود كه آگاهي بايد در خدمت دان در كسب آگاهي مي

ي هجدهم در جستجوي  ها باشد.  انديشمندان سده شادي و تندرستي آدم
هاي اجتماعي را توضيح  بودند، مگر از طريق آنها انقالب ”قوانين پيشرفت“

)، خالق پوزيتويسم، Comte, 1798-1857دهند.  براي نمونه، اگوست كنت (
عشق اصل است، نظم اساس است و “كند:  مي پيشرفت را چنين فرموله

در نگاه ولتر پيشرفت فكري مهمتر از پيشرفت عملي ”  پيشرفت هدف.
است.  اما از اين نظرات فلسفي كه بگذريم بايد بگوييم كه تعريف پيشرفت 
اغلب در رابطه با شرايط اجتماعي تبيين شده است.  براي برخي پيشرفت 

رهنگ تعريف شده است، و در معناي قرن ي باف ي ورود به جامعه مرحله
اش يعني ورود به تمدن اروپايي.  برخي نيز آن را تنها به معني  نوزدهمي

ها  اي بهتر براي انسان اند. گروهي آن را در معناي آينده رشد اقتصادي گرفته
گرايي نيز در مفهوم فرهنگي و اقتصادي خود محور  اند.  انسان قلمداد كرده

  پيشرفت بوده است.  مهمي در تعريف
ها نسبي هستند و البته بستگي به شرايط  ي اين تعريف اما همه

گونه كه  اند.  در واقع پيشرفت، بدان اي دارند كه در آن پرورده شده اجتماعي
كنند، يك مدل و يك مفهوم ندارد.  از آن گذشته  ها ادعا مي مدرنيست

ها  ت براي آمريكاييمفهوم پيشرفت براي همه يكي نيست.  چنانكه پيشرف
انگارد.  آمريكايي امروز  به همان مفهومي نيست كه يك ايراني يا چيني مي

نگرد؛ زيرا از لحاظ سياسي،  پيشرفت را در روند رو به رشد اقتصادي مي
بيند.  حال آنكه ايراني  اجتماعي و فرهنگي خود را در غايت پيشرفت مي

، فرهنگي و صنعتي دنبال پيشرفت را بيش از هر چيز در تحوالت سياسي
كند.  روند پيشرفت براي ايراني با تحوالت سياسي كشورش گره خورده  مي

تواند آن را تنها در رشد اقتصادي خالصه كند.  ايراني  است؛ تا آنجا كه نمي
تشخص اروپايي فاصله گرفته است؛ براي  كند كه از فرهنگ پر احساس مي

 –زديكي به ساختار فرهنگي اروپا در معني ن –همين هم به تحول فرهنگي 
نگرد.  چيني امروز  چرا در روند پيشرفت مي- و-چون عنوان يك اصل بي به

كند.  رشد اقتصادي  اما پيشرفت را در تحوالت سياسي و علمي دنبال مي
براي چيني امروز اهميت بيشتري نسبت به پيشرفت در مفهوم استقالل 

ي بيستم دارد.   ي نخست سده مهسياسي و نجات از قحطي و اعتياد در ني
 يناگر داشت، در افوكو بر آن است كه پيشرفت يك مدل ثابت ندارد، چه 

و  بردند يمبه سر  يهمسان يستيز يطدر شرا يدها با جامعه ي صورت، همه
 ينمدرن اروپا بود چن يكشورها ترين يشرفتهاز پ يكي يپرتغال كه زمان

به  يلتر بود تبد واپسمانده يرانا يحت و ينژاپن كه از چ يا كرد؛ يپسرفت نم
ها طبعاً ما را بر آن  اين تفاوت  .شد ينم يبزرگ اقتصاد يها از قدرت يكي
ي  هاي فكر و ساختاري جامعه ويژگي ي پيشرفت با خود دارد كه درباره مي

  خود بنگريم. 
اما پيشرفت براي بسياري، چه در غرب و چه در شرق، با يك عنصر 

كنند پيشرفت يك  آميخته است.  به اين معني كه تصور ميايدئولوژيك در
اي خواه ناخواه بايد آن را طي  روند مشخص و محتوم است و هر جامعه

داري را همسان  ) ايدئولوژي پيشرفت در شرايط فعلي نظام سرمايه11كند.(
دهد كه منطبق با  انگارد و تابع آن الگوي خاصي را ارائه مي با پيشرفت مي

ويژه در كشورهايي چون  سخني براي بسياري، به يخ اروپا است.  بهروند تار
ي آنها.  از ديد اين انديشمندان آنچه  ي اروپا شده است آينده ايران، گذشته

هايي است  ي هجدهم و نوزدهم روي داده است، همان گام در اروپاي سده
رفتي كه ما نيز ناگزير بايد برداريم مگر بتوانيم در نهايت روزي به پيش

اند.  وقتي از اين زاويه به پيشرفت  برسيم كه آنها پيشتر به آن رسيده
بينيم كه تاريخ مدرن باز با يك مسير مشخص براي ما ترسيم  نگريم مي مي

شده است.  مسيري كه دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.  يا به اين 
توقف در يكي از  رسيم يا بايد كه برسيم.  راه ميانبر يا بدون مرحله مي
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ها وجود ندارد.  اگر هم وجود دارد، باز با مدلي بايد مقايسه شود كه  مرحله
  از پيش و جايي در غرب وجود داشته است.

چرا كه - و-چون پيشرفت با اين نگرش بدل شده است به حقيقتي بي
گذارد.  از همين رو هم بايد آن را همچون  جاي شك و ترديد هم باقي نمي

وژي نگريست، زيرا وقتي پيشرفت را همسان با حقيقت قلمداد يك ايدئول
عنوان  شوند.  به هاي محدودي طرح مي ها در چارچوب كرديم، آنگاه پرسش

ي سياسي  نمونه به اين پرسش بزرگ بنگريم كه دو سده است بر انديشه
هاي  اين پرسش كه به گونه ” يم؟ماند واپسچرا “ايران سايه افكنده است: 

هاي مختلف براي آن پاسخ فراهم  ح و بسط داده شده، و به گونهمختلف طر
هاي غربي مدرن  شده است، تنها و صرفاً با توجه به يك مقايسه با جامعه

طرح شده است.  بايد توجه داشت كه پرسش از آغاز با يك حقيقت مسلم 
ايم و اكنون وقت آن است كه بپرسيم چرا.   طرح شده است: ما عقب مانده

هايي  ي اين پرسش باعث شده كه گاه به دنبال علت بحث درباره چارچوب
بگرديم كه كمتر ارتباطي با شرايط حاكم دارند.  همزمان باعث شده است 

هاي مسلم را ناديده بگيريم يا نخواهيم كه ببينيم.   كه برخي از واقعيت
هايي چون بر هم خوردن توازن قوا ميان ايران و كشورهاي اروپايي  واقعيت

ي نوزدهم.  اتفاقي كه زماني پيش يا بعد از آن براي بسياري از  در آغاز سده
هاي  اي از مستعمره كشورهاي جهان روي داد و در پي آن بدل به مستعمره

اي چون عدم توازن  كننده اروپايي شدند.  با ناديده گرفتن عنصرهاي تعيين
است؛ تا آنجا كه  هاي نظري كشانده شده طرف حوزه مرور به قوا، نگاه ما به

ي توازن قوا از بحث مربوط به واپسماندگي بيرون  در برخي موردها مسئله
ي ما  رفته و جايش را نبود عنصرهاي خاص در فرهنگ، دين و انديشه

گرفته است.  يعني در مقايسه با فرهنگ اروپا، عنصرهايي كه در فرهنگ ما 
ست.  مثالً، نداشتن عنوان عامل واپسماندگي وصف شده ا موجود نبوده به

فيلسوفي چون ارسطو باعث رشد فرهنگ دينخويي ميان ما شده است و 
پس دينخويي عامل واپسماندگي است.  يا برخي وجود نفت را عامل اين 

اند، بدون اينكه فكر كنيم چرا اين عامل براي ما عامل  واپسماندگي پنداشته
ي  كنندگان عمده از صادر بدبختي بوده است و براي مثالً روسيه و كانادا كه

نفت هستند، چنين نبوده است.  در ادامه نيز با مسلم دانستن اصل 
ي ما بيشتر روي چرايي آن تمركز يافته است تا  واپسماندگي وظيفه

) دروني و بيروني deterministicي ( كننده مشخص كردن عنصرهاي تعيين
ويژه در زماني  ي، بهجاي بحث بر سر عنصرهاي مختلف، بسيار آن.  مثالً، به

-selfگرايانه ( شرق-پيش و بعد از مشروطيت و زير تاثير نگرش خود

Orientalism به دنبال كشف يك علت، آن هم بيشتر ذهني، در دل تاريخ ،(
دانست و ميرزا آقاخان  ماندگي را خرافات مي اند.  آخوندزاده علت عقب بوده

ي  ميشه روي ديگر سكه. واپسماندگي ه…كرماني علت را دين اسالم و 
طور بديهي پيشرفت آن چيزي است كه  پيشرفت پنداشته شده است و به

  ايم.   خاطر مثالً اسالم بدان نرسيده اند و ما به ها بدان رسيده غربي
حقيقت مسلم ديگري كه بدون بحث، يا تغيير چارچوب بحث، اساس 

 ،روي داده چون پيشرفت اتفاقي است كه در غربقرار گرفته اين است كه 
منازع  ، پس غرب منبع بيو چون ما نيز ناگزير بايد اين مسير را طي كنيم

حقيقت مدرن است.  و بنابراين ما در مطالعه و بررسي خود دايم بايد خود 
را با حقيقت غربي بسنجيم، زيرا غرب و تاريخ آن حقيقت مطلق مدرن را 

  اند. ساخته
هاي  هاي مختلف منبع پيش از دوران مدرنيسم، حقيقت در فرهنگ
ي صفوي  ي ايران دوره ديگري، و اغلب منبعي ديني، داشت.  در جامعه

هاي  منبع حقيقت مذهب شيعه بود.  منبع حقيقت، پيش از اسالم، انديشه
ي ما بود و از همين رو بسيار همگون  ي جامعه زرتشتي بود كه خود زاده

ر دين، فرهنگ، ادبيات و نمود.  در آن زمان منبع حقيقت با مظاهر آن د مي
) همخواني بسياري داشت.  اين همخواني دنيايي historicismنگري ( تاريخ

  گرفت و  قرار نمي ”ما“در برابر  ”ما“يكدست فراهم آورده بود كه در آن 

  
  

  
  

  
  
  
كس يا كساني بودند بيرون از مرزهاي جهان ايراني.  اهريمن نماد  ”ديگر“

ايي چون ضحاك،  هاي اسطوره شخصيت بود كه در ”ديگر“ديني اين 
يافت.  اما بعد از اسالم منبع حقيقت دوگانه  افراسياب و ارچاسپ نمود مي

آمد و بخشي از دنياي اسالمي.  در  شد، بخشي از آن از دنياي زرتشتي مي
مقطعي از تاريخ ما براي همخوان كردن اين دو منبع تالش كرديم اسالم را 

اي از اين تالش است.  همزمان برخي نيز  نمونه شاهنامهايرانيزه كنيم، 
خواجه  سياستنامهكوشيدند كه دنياي ايراني خود را عربيزه كنند؛  مي

اي  اي نسبتاً سالم از اين تالش است.  تصوف در دوره الملك نمونه نظام
هاي ترك و مغول يكي بعد از ديگري  طوالني، و درست در زماني كه قوم

هاي قومي و ملي  كردند، تالش كرد انديشه اشغال ميهاي ايراني را  سرزمين
را از اسالم عرفاني بزدايد و باوري بيافريند كه در آن حكومت زميني 

بايست تالش كند كه راه فردي خود  اهميت جلوه كند.  در برابر، فرد مي بي
ي ساختارهاي مادي دين، مثالً  سوي خدا بيابد، آن هم بدون واسطه را به

گري و تغيير تاريخ بر محور حركت جمعي  ترتيب تصوف تاريخ مسجد.  بدين
ي صفوي با نزديك كردن  هاي فلسفي خود زدود.  شيعه در دوره را از ديدگاه

ي ايراني  گرايي توانست تا حدي به يك هويت يگانه دنياي اسالم و ايران
.  ويژه كه سعي كرد تصوف را نيز زير اين چتر در كنار بنشاند نزديك شود؛ به

كه شيعه آفريد هم مرزهاي جغرافيايي به نام ايران داشت و هم ” خودي“
قدرت را تابع يك پنداشت فراخود، به نام خدا، در اين مرزها نهادينه 

كرد.  مهمترين آشتي در اين روند همخوان كردن مسير پاياني تاريخ  مي
يعه هاي زرتشتي و ش بود.  يعني همخواني مفهوم انتظار منجي كه در دين

زدند كه در آن  اي را رقم مي به شكل بسيار قوي وجود داشتند و آينده
ي  گرفت.  دادگري كه در فلسفه حكومت عدل جاي ظلم و ستم را مي

اي داشت و هميشه با روايت ظهور منجي به  سياسي كهن ما جاي ويژه
)  12هاي شيعه از حكومت جاي مهمي يافت.( آمد، باز در بحث نمايش درمي

اي  دوباره و بعد از هزار سال مردم اين كشور باز در مرزهاي جغرافيايي اينكه
ي چنين آشتي ملي بود كه تا  كردند نتيجه به نام ايران خود را تعريف مي

  ي خود را نگه داشت.   پارچه ي نوزدهم با شدت و ضعف شكل يك سده
ي نوزدهم به ايران وارد شد  اما گفتمان مدرنيسم كه در آخرهاي سده

اين همخواني را دچار شكاف كرد و از آن به بعد منبع حقيقت باز دوگانه و 
تحولي ژرف  نيز” ديگر“و  ”خود“حتي چندگانه شد.  همزمان در مفهوم 

ي آن حقيقت شيعي با تاريخ سست و  پديد آمد.  در جهان امروز ما، رابطه
 جاي آن حقيقت مدرن نشسته است؛ تا در موردهايي قطع شده است و به
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سزايي در نگاه ما به جهان، جامعه،  آنجا كه اكنون حقيقت مدرن اهميت به
) و تاريخ دارد.  نفوذ اين نگرش تا آنجا است كه self-imageانگاري ( خود

توانند بدون در نظر  گراهاي ناسيوناليست هم نمي ها و ايران حتي مذهبي
حقيقت گرفتن آن نظري ارائه دهند.  حضور دو حقيقت ديگر در كنار 

هاي آن وجود دو  اي براي ما آفريده است كه از مشخصه مدرن شرايط ويژه
ي  ي آينده هاي متفاوت درباره يا سه گفتمان متفاوت ملي است با هدف

ي چندپارگي  كنند.  ريشه مردمي كه در اين واحد جغرافيايي زندگي مي
جاي  فرهنگي و تمدني ما در اين مسئله نهفته است.  ما، در واقع و به

گذاردن يك نوع مدرنيسم ايراني با توجه   ها و پايه درآميختن اين گفتمان
مان، حقيقت مدرن را در شرايط  هاي تاريخي، سياسي و فرهنگي به ويژگي

كه دايم  طوري ايم؛ به آميز با حقيقت اسالمي و ناسيوناليستي قرار داده تعارض
ها  هستيم.  تعارض هاي مختلف آميز يكديگر در عرصه در حال حذف تعارض

هاي رسيدن به  ي مطلوب و شيوه انگاري، آينده روي سه عنصر اصلي خود
  آن متمركز است. 

مسلمانان، چه شيعه چه سني، از خود تصويري كامالً ايراني ندارند و 
گردد.  از اين رو به  بخشي از هويت آنها به عراق و دنياي عرب برمي

هاي بااهميت  متفاوت است از بخش كنند كه هايي از تاريخ توجه مي بخش
ها.  افزون بر آن، شيعيان كه اغلب در  ها، صوفيان و مدرنيست گرا براي ايران

سختي  اند، به هاي وقت بوده طول تاريخ در وضعيت مخالف با حكومت
را در تاريخ بيابند.  اين امر باعث شده كه شيعيان اغلب ” خود“توانند  مي

هاي متفاوت از  ها و بازخواني شته باشند.  خوانشرفتاري ضدتاريخ ايراني دا
هاي ديگر هم كم و بيش ديده  تاريخ امري طبيعي است و در فرهنگ

هاي ايراني بسيار ژرف است و مهمتر  شود، اما شكاف ميان خوانش گروه مي
ها از  از آن همراه است با حذف يكديگر.  تصويري كه هر يك از اين گرايش

هاي ديگر همراه است.   دهند اغلب با حذف گرايش مي تاريخ و آينده ارائه
توان يافت كه در تعريف از خود فاقد تصوير روشني از  كمتر فرهنگي را مي

 ”ديگر“ي تعريفي از  با ارائه ”خود“باشد.  در ايران نيز طبعاً  ”ديگر“يك 
هاي بزرگي  هاي موجود شكاف همراه است.  اما در اينجا نيز ميان گفتمان

ويژه قدرت حاكم، با شيطان تعريف  در ميان شيعيان، به ”ديگر“ هست. 
هاي اخير معادل شيطان و  شود؛ و غرب، و آمريكا در قلب آن، در دهه مي
ها، چه چپ  خارجي نمايانده شده است.  همزمان مدرنيست” ديگر“عنوان  به

دهند و  داخلي را تشكيل مي” ديگر“عنوان عوامل غرب  و چه راست، به
اند.   اسالم، حكومت اسالمي و استقالل كشور قلمداد شدهدشمن 

گراها هم سر سازش ندارد و  كند با ايران ناسيوناليسمي كه شيعه ارائه مي
هاي مشرك از گفتمان ملي خود  عنوان پشتيبانان حكومت آنها را نيز به

  راند. بيرون مي
ك سو، تصوير چندان روشني ندارد.  از ي ”ديگر“گراها  در ميان ايران

اند و از سوي ديگر و  تعريف شده ”ديگر“عنوان  ها در آن به اسالم و عرب
ويژه كشوري كه در آن لحظه  بسته به شرايط سياسي بخشي از غرب، به

كند.  در اين ميان سه كشور انگليس، روسيه و آمريكا  ايران را تهديد مي
اند.  اما  بوده ”ديگر بيروني“ي اين  بيشتر از هر كشور غربي ديگر نماينده

ها همخواني  گراها همزمان در مورد پيشرفت تا حدي با مدرنيست ايران
دارند؛ از اين رو هم غرب در كل برايشان يك مدل پيشرفت محسوب 

ي مثبت هم دارد.   براي آنها سويه ”ديگر“عنوان  شود.  بنابراين غرب به مي
شوند  سوب ميقوي مح ”ديگر“گراها يك  ها براي ايران علت اينكه عرب

ي اسالم بر ايران و تغيير ماهوي فرهنگ ايراني به دست آنها  خاطر سلطه به
محسوب  ”ديگر عرب“است.  از اين رو عامالن آنها در ايران نيز جزيي از 

 ”ديگر“عنوان  گراها مسلماني را به شوند.  در اينجا است كه ايران مي
ماعي ايران هستند.  پندارند و خواهان حذف كامل آن از زندگي اجت مي

ها نزديك  گرا ، به ايران”ديگر“عنوان  ها، به ها گاه در مورد عرب مدرنيست

هاي جدي هم هستند.  چنانكه  شوند، اما همزمان با آنها در تعارض مي
  هاي حاكم نيز از سوي ديگر جدي و ژرف است.   تعارض آنها با مذهبي

گر دچار تعارض هستند.  انگاري بيش از هر گروه دي ها در خود مدرنيست
را گرفته است و همزمان  ”خود“غرب، يا بخشي از غرب، در نظر اينها جاي 

تواند يك  مي ”ديگر“شده است.  اين  ”ديگر“بدل به  ”خود واپسمانده“
گرايي كه به تماميت ارضي كشور  مذهبي ايراني متعهد باشد يا يك ايران

اي كه در قيد مدرن  .  يا صوفينگرد عنوان يك مجموعه كامالً ايراني مي به
اي مطلوب را  عنوان مظهر مدرنيسم انگاره شدن نيست.  همزمان غرب به

پيش از اينكه ايراني باشد  ”خود“. اين ”خود“دهد براي تعريف  تشكيل مي
ها جهان ايراني را زماني  غربي است و رفتار غربي دارد.  با اين نگاه مدرنيست

د، در غير اين صورت اين جهان بايد به هر پسندند كه غربي شده باش مي
نوعي ناسيوناليست هستند؛ و  ها هم به قيمتي كه شده تغيير كند.  مدرنيست

هايي مشروط كه تنها نوع ايران اروپايي شده را  در واقع ناسيوناليست
خواهند و دوست دارند و همزمان با ايران سنتي يا تاريخي سر همرايي  مي

  ندارند.  
هاي قومي تصويري كامال محدود، هم  انگاري يراني نيز با خودهاي ا قوم

دهند كه محور  از نظر تاريخي و هم از نظر جغرافيايي، از خود ارائه مي
كننده در آن عنصر ضد فارس يا ايران است.  گرچه اين تصويرهاي  تعيين

گذاري بر شرايط  رود كه نقش تاثير قومي هنوز كامالً قوام نيافته، اما مي
  ياسي و اجتماعي در آينده بگذارند. س

ها متفاوت است.   طور طبيعي توقع از آينده نيز در ميان اين نگرش به
هاي متفاوت به  نگاري ها و باورها تابع تاريخ ي مطلوب در اين بينش آينده
هاي بسيار متفاوت پنداشته شده است.  شيعيان به اميد روزي هستند  گونه

د و عدالت اسالمي را برقرار كند.  تعريف اين كه امام دوازدهم ظهور كن
ي  خواهد.  آينده عدالت چيست، خود بحثي است كه مجالي ديگر مي

ي ايران متصور شده  گراها با زدايش مظاهر اسالم و عرب از جامعه ايران
ي مطلوب اين  است.  بازگشت به زمانِ پيش از اسالم جزيي از آينده

ي مطلوب را به  كنار از نگرشي جمعي، آيندهگراها است.  صوفيان بر ايران
اي به يك  هاي آنها كمتر اشاره انگارند.  از اين رو هم نگره صورت فردي مي

ها، چه  حركت جمعي در جهت تغيير شرايط اجتماعي دارد.  مدرنيست
ي غرب  نوعي گذشته اي هستند كه به چپگرا چه راستگرا، خواهان آينده

اي كه ايران مانند غرب مدرن شود.  در اين  است، يعني رسيدن به نقطه
ي  اي ميان اسالم حاكم و جامعه ي آشتي ها هيچ نقطه روند مدرنيست

پندارند.  به همين دليل هم شرايط سياسي ايران در دو  مطلوب خود نمي
هاي سياسي بوده  ي نبرد نيروها و حزب ي گذشته پيش از آنكه صحنه سده

ها و  ذفي نيروهايي است كه مجهز به بينشآميز و ح ي تعارض باشد، صحنه
ها نيز از آينده انتظارهايي  اند.  قوم ناپذيري بوده هاي كامالً آشتي گفتمان

اند، اما نبايد آنها را در  روشني شكل نگرفته متفاوت دارند كه گرچه هنوز به
  اعتنا از كنار آنها گذشت. آميز ناديده گرفت يا بي اين شرايط تعارض

هاي رسيدن به اين  ه دو عنصر باال طبيعي است كه شيوهبا توجه ب
ي كليدي در اين ميان  هاي مطلوب هم متفاوت هستند.  نكته هدف
هاي ما از تاريخ.   ويژه تاثير آن بر خوانش ي منبع حقيقت است، به مسئله

ي نوزدهم براي ما بيش از هر  ي سده چنانكه گفتيم منبع حقيقت تا ميانه
بود.  از آن زمان به بعد غرب بيشتر از هر مرجع ديگر بدل چيز اسالم تشيع 

هاي رسيدن به اين هدف مسير نوين تاريخ  به منبع حقيقت شده است.  راه
كنند كه يك وجه مشترك دارند و آن اينكه تاريخ  را براي ما ترسيم مي

روند.   هايش هميشه به دنبال هم مي شود كه واگن مانند قطاري تصور مي
رويم.  هر  هايي كه به دنبال مي نخست است و ما يكي از واگن غرب واگن

ناچار بايد برداريم و اگر برنداشتيم به  دارد ما نيز به گامي كه غرب برمي
نشيني ديگر است.  فراموش نكنيم كه اين تنها سكوالرها  معني يك واپس

  دي هاي ما نيز، تا ح نيستند كه چنين هدفي را از تاريخ دارند، حتي مذهبي
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هاي پيشرفت را با تغييراتي در اين مدل  مقهور اين حقيقت نوين، راه

ي  كنند.  درست است كه پايان تاريخ براي آنها همچنان بر پايه جستجو مي
شود، اما در اثبات اين ادعا يا ديگر امور ديني  آمدن امام زمان معني مي

گيرد.  بسيار  همچنان متكي هستند بر حقيقتي كه از غرب سرچشمه مي
ها و  اند حقيقت اسالمي را با شيوه اند انديشمندان اسالمي كه خواسته بوده

هاي غربي  هاي غربي به اثبات برسانند و براي اين كار دانش و روش نگرش
اند.  اين روند نه تنها در ايران شيعه كه در جهان سني، و  را به كمك گرفته

نيز رواج داشته است.  بررسي امور  مثالً انديشمندان دانشگاه األزهر مصر،
هاي تجربي،  ويژه دانش هاي غربي، به ديني با استفاده از دانش و انديشه

هاي بارز اين  ها و باورهاي ديني از نمونه منظور حقيقت نماياندن داده به
هايي نشان از اهميت و چيرگي منبع  شيوه بوده است.  وجود چنين روش

  دارد. ي منبع حقيقت اسالمي گام برمي شانه حقيقت غربي است كه شانه به
ايم  ي مدرنيسم در اروپا شاهد بوده از مهمترين رويدادهايي كه در پروژه

همين تغيير منبع حقيقت است.  منبع حقيقت در جهان غرب تا حدود سه 
قرن پيش همچنان مسيحيت بود، يعني يك منبع ديني.  اما در دو سه 

حقيقت مدرنيستي جايگزين منبع كهن  مرور منبع ي گذشته و به سده
اي را  عنوان دانش پايه نگرش چيره مسيحي شد؛ بدين معني كه فيزيك به

شد.   ها پديد آورد كه با اصطالح علمي مشخص و تعريف مي در ديگر حوزه
هاي تجربي شروع كردند  هاي اجتماعي نيز به مانند دانش از اين زمان دانش

بيان مسايل خود بهره بردن.  به دنبال آن و از مدل فيزيك براي توضيح و 
با درك اين اصل كه جمعيت انساني خود ثروت مهمي است، دانش پزشكي 

ي  ها پيدا كرد.  در دو سده كننده در باورها و حقيقت نيز نقش تعيين
گذشته در غرب اين دو دانش بدل شدند به منبع حقيقت، اما در جهان ما، 

ي آن،  هاي پايه ، خود غرب، و نه فقط دانشهاي غيرغربي مثل ديگر تمدن
ها  در كل بدل به منبع حقيقت شد؛ گرچه همچنان در دل آن اين دانش

جايي  ي اين جابه كننده داشتند.  رانكه خود بر پايه بودند كه نقش تعيين
هاي مختلف در  دهد و با استفاده از منبع ي بررسي تاريخ را تغيير مي شيوه

  اصطالح علمي بنيان گذارد.  ه تاريخي بهكند ك واقع تالش مي
جايي منبع حقيقت بر تاريخ داشته انكارناپذير است،  تاثيري كه جابه

هاي فكري، و  هاي مختلف و شيوه توان تاثير آن را در حوزه همزمان مي
هايي بيابيم كه چندان هم با تاريخ در ارتباط نيستند.  وجود چنين  پرسش
هاي زير در  هايي از نوع پرسش پرسشي فكري بوده است كه  سلطه
نمايش ايران در چرا “ي فرهنگي و نخبگي ايران پرورده شده است:  جامعه

چرا با وجود “يا  ” هاي يوناني و غربي وجود نداشته است؟ مانند نمايش به
نويسي [به مفهوم رمان غربي]  داشتن داستانسرايي ما هيچگاه داستان

اين دينخويي “و ”  و فرهنگ ما دينخو است؟چرا جامعه “يا  ” ايم؟ نداشته
ي  هايي از اين دست بر مبناي يك مقايسه پرسش”  ريشه در چه چيز دارد؟

  اند.   تاريخي ميان غرب و ايران و با تكيه بر حقيقتي غربي شكل گرفته
فقدان حس   است.” حس فقدان“ها  مبناي ديگر طرح اين پرسش
، اما چارچوب فكري ما را نسبت به كند گرچه چيزي را در تاريخ عوض نمي

داشته و ما  يفقدان آنچه غربدهد.   اصطالح ناهنجار ما تغيير مي تاريخِ به
در واقع پذيرش اين اصل   ما. يواپسماندگناهنجاري و شده علت  يما نداشته

و ” پيشرفت مدل“كه تاريخ ما ناهنجار بوده است از هر نظر به دو اصل 
د.  بحث از تفاوت فرهنگ ايران و غرب نيست، گرد بازمي” حقيقت غربي“

اند و تاريخي متفاوت را طي  چون مسلم آن است كه اين دو متفاوت بوده
اند.  مقايسه هم مسئله نيست، چون مقايسه قطعاً به درك و شناخت  كرده

كند.  بحث اينكه كدام بهتر است نيز نيست.  اما بحث  ما از خود كمك مي
كه اصل را بر طبيعي و بهنجار بودن تاريخ اروپا، و اي است  بر سر مقايسه

گذارد و همزمان تاريخ و فرهنگ ايران را غيرطبيعي و  اساساً غرب، مي
كند.  بعد نيز در دل اين نگرش به دنبال آن است كه  ناهنجار تعريف مي

ي خود را  ايم و آنگاه كه قرار است آينده ثابت كند چرا ما ناهنجار بوده
ها را جبران كنيم.  اين  خواهيم كه اين فقدان بالفاصله مي ترسيم كنيم،

كرسي را روميزي فرض كنيم و بعد هي  مانند اين است كه لحاف درست به
ها آنقدر براي ما  قدر كلفت است.  اين گونه پرسش ايراد بگيريم كه چرا اين

اند كه حتي ترديد در آنها نيز امري واپسمانده  حقيقت مسلم جلوه كرده
چرا بر حقيقت غربي باعث شده كه بسياري از -و-چون ي بي نمايد.  تكيه يم

ي عنصرهاي  جانبه جاي بررسي همه اين پژوهشگران و انديشمندان، به
كنندگي، تنها در پي يافتن يك علت مشخص براي واپسماندگي  تعيين

به  باشند.  مثالً خرافات براي آخوندزاده و اسالم براي ميرزا آقاخان كرماني. 
شد به امري محدود.  تغيير خط از جمله  ها هم منحصر مي حل دنبال آن، راه

هاي اصلي  حل هاي بنيادين براي آخوندزاده بود و حذف اسالم از راه حل راه
  براي ميرزا آقاخان.  

ها  ناپذير در بسياري از فرهنگ ارتباط حقيقت و تاريخ از اصول پرسش
نگاري  ي اين ارتباط تاريخ نيز بر پايه قلمداد شده است.  مدرنيسم در غرب

نگاري دو روي يك سكه  طور طبيعي اين تاريخ مدرن را پي گرفته است.  به
را داشته است، يعني تكيه بر دو روايت: يكي براي كشورهاي پيشرفته و 
ديگري براي كشورهاي واپسمانده و از قطار پيشرفت جا مانده.  روايت 

ي آن  انگارانه منسجم است و مفهوم خود اصطالح پيشرفته كشورهاي به
نيز كامالً غيراروپايي تعريف شده است.  اما اشتباه است  ”ديگر“كامل است.  

ويژه پروتستانيسم، در حد عقالئي با اين  اگر فكر كنيم كه مسيحيت، به
هاي ديني در روايت  مدرنيسم همخوان نشده است.  از نخستين مشخصه

ني تاريخ ميالد مسيح.  بر اساس اين مبدا، تاريخ غربي مبدا تاريخ است، يع
به دو بخش پيش و بعد از ميالد تقسيم شده است.  اين مبدا در درون 

عنوان امر جهانشمول به ديگر كشورها هم سرايت كرده  گفتمان مدرنيسم به
است.  نظام ازدواج مسيحي نيز از جمله امور مسيحي است كه همچنان در 

مدرنيسم مبناي تعريف خانواده بوده است.   مدرنيسم و حتي پست
هاي اخير تا حدي اين نظام را به چالش گرفته است،  همجنسگرايي در دهه

ها روايت علمي از تكامل را  اما در مقابل مسيحيان آمريكايي هم در اين سال
كه اكنون بسياري خواهان حذف روايت تكامل  طوري اند؛ به به چالش گرفته

  ها هستند.  تانهاي دبيرس از درس
اصطالح  ي ديگر سكه است، در كشورهاي به روايت دوم، كه سويه

در  ”خود“واپسمانده شكل گرفته است؛ گرچه كامالً منسجم نيست، زيرا 
اي  با انگاره ”خود“اين روايت بسيار مغشوش است و شامل بخش مدرن 

بسياري اي مغشوش دارد و در  نيز به همين شيوه انگاره ”ديگر“غربي است.  
از كشورها با هر دو انگاره از غرب همراه است.  چنانكه در ايران وجود 

هاي بسيار مهمي است كه امكان بازسازي يك  از معضل ”پاره خودي چند“
 هويت منسجم و يكدست را از ما گرفته است.

  
  هاي بررسي آن تاريخ و روش

، چه دان ناگزير است كه به سه پرسش بنيادين پاسخ دهد: يك تاريخ
اتفاقي افتاد؟ دو، چرا اتفاق افتاد؟ و باالخره، چگونه اتفاق افتاد؟ اين 

ي بزرگي چون روند فراز و فرود يك امپراتوري يا  ها يا در محدوده پرسش
ها  نگاري گونه تاريخ اي از اين نمونه طبري تاريخشود.   فرهنگ مطرح مي



   و بررسيو نقد  مقاالت

 ١٧٤  109ي  آرش شماره

دان مسلمان و بنا  خاست كه در آن تاريخ جهان كهن از زاويه نگاه يك تاري
ي  هاي اسالمي نوشته شده است.  تاريخ در اين شيوه در پيمانه بر ارزش

شود، به اين معني كه روايت اسالمي بدون  روايي اسالم طرح مي-فرا
كند يا كامل  ها را يا از خود و همخوان با خود مي كمترين ترديد ديگر روايت

را داريم كه بيشتر به يك  نگاري محدود گذارد.  برعكس، تاريخ كنار مي
پردازد.  پيشتر اشاره كرديم كه  ي جغرافيايي بسته مي واقعه يا يك محدوده

ي اينها هستند.  براي نمونه  هاي محلي در زبان فارسي از جمله تاريخ
نام برد كه هر كدام  بلخي ي ابن فارسنامهيا  سيستان تاريختوان از  مي

دهند و البته با چالشي،  ن پوشش ميي جغرافيايي را در ايرا يك محدوده
 تاريخ بيهقيحتي اگر شده نامحسوس، در مقابل روايت مسلط اسالمي.  

پردازد،  ي كوتاه تاريخي مي هايي است كه به يك دوره نيز از جمله تاريخ
  بدون آنكه بخواهد روايت مسلط را به چالش بكشد. 

ها  ن پرسشگذشته از دو روش اصلي، براي پاسخ به هر كدام از اي
هاي خاصي را برگزيند مگر بتواند به هر يك از  دان ناگزير است شيوه تاريخ

نگاري  هاي تاريخ ها پاسخ روشن دهد.  اما بايد افزود كه شيوه اين پرسش
ي  طور خالصه و البته با توجه به سابقه توان به خود تاريخي دارد كه مي

ه، نگارش رويداد براي اساس نگاري در ايران دنبال كرد.  نخستين شيو تاريخ
ها بوده و هنوز هم  ترين شيوه منافع حاكم بوده است.  اين شيوه از رايج

هست؛ گرچه اكنون ديگر بسيار پيچيده شده و تشخيص اينكه آيا واقعاً 
نمايد.  حذف  طرف است يا نيست بسيار مشكل مي دان يك فرد بي تاريخ
ت براي پذيرش روايت دلخواه.  هاي رايج اس هاي ديگر از جمله راه روايت

اش خيلي ضد ايراني بوده است و آنچه  هرودوت با تكيه بر روايت يوناني
طور طبيعي مثبت نيست، اما علت اينكه امروز براي  ي ايران نوشته به درباره
خاطر  شود بيشتر به ي هخامنشي از آثار او استفاده مي ي تاريخ دوره مطالعه

نگاران ايراني وجود ندارد؛ چه ممكن است از بنياد  آن است كه اثري از تاريخ
اصالً اثري وجود نداشته باشد يا اينكه بوده و از بين رفته است.  اين مسئله 

رقيب براي آن دوران  عنوان يك مرجع بي باعث شده كه تاريخ هرودوت به
گويد  عمل كند.  و تا زماني هم كه اسناد و شواهد كافي خالف آنچه او مي

ها خواهد داشت.  با  نشود همچنان اين اثر نقش محوري در پژوهشپيدا 
ي منافع  اين همه حرجي بر او نيست، زيرا او يك يوناني بوده است و از زاويه

  نوشته است. ها تاريخ را مي يوناني
اي از  ي ديگر اينكه اشتباه است اگر تاريخ را فقط مجموعه نكته

اي از رويدادها بررسي كنيم.   مجموعه رويدادها بدانيم يا تاريخ را بر اساس
كند كه از خود بپرسيم ثبت يا دانستن اين  چنين روشي ما را ناگزير مي

سخني، ناگزير بايد بپرسيم دانستن  رويدادها چه نفعي براي ما دارد؟  به
اي از تاريخ شده يا  اي براي ما دارد؟  يا چه استفاده تاريخ چه استفاده

ن دست بود كه هگل را بر آن داشت تا نقش تاريخ شود؟  پرسشي از اي مي
هاي مختلف دنبال كند.  او در اين بررسي كه در كتاب  را در فرهنگ

گري با  ي تاريخ ي رابطه خوبي بسط داده، متوجه به تاريخ ي فلسفه
هاي تاريخي در  يابد كه روايت شود.  او درمي هاي مختلف مي حقيقت
اند و بناي آنها بر اين  ديني شكل گرفتههاي مختلف تابع باورهاي  فرهنگ

است كه يك، رويدادهاي تاريخي را تابع اين باورها معنا كنند؛ دو، 
سخني، او  اي را بايد انتظار داشت.  به بيني كنند كه چگونه آينده پيش

هاي بزرگ و غالب هر كدام روايتي خاص از تاريخ  متوجه شد كه فرهنگ
كنند.   هايي خاص توليد مي و و خواستهدارند كه تابع باورهايشان نير
اي خواهد آمد و پيش از معاد زمين را از  شيعيان بر اين باورند كه منجي

دست ظالمان و كافران پاك خواهد كرد.  روايتي از اين دست در باورهاي 
زرتشتي، مسيحي و يهودي نيز وجود دارد و ذهنيتي را از تاريخ نشان 

ها پيش از  با رستاخيز اجتماعي انساني مستقيمي  دهد كه رابطه مي
رستاخيز روحاني و جسماني دارد.  هگل اين روايت از تاريخ، يا نگرش به 

هايي چون  ) نام نهاد.  از نظر او فرهنگhistoricismگرايي ( تاريخ، را تاريخ

اند، زيرا رويدادهاي تاريخي را در  چين، هند، ايران يا يونان داراي تاريخ بوده
اند.  همزمان او آفريقا را فاقد تاريخ  كرده اص تفسير و معنا ميروايتي خ

هاي آن  روايتي براي معنا كردن تاريخ در فرهنگ-داند، زيرا كه هيچ فرا مي
وجود ندارد.  بگذريم از اينكه او حقيقت مسيحي را فراتر از هر كدام از اين 

  ديد.  ها مي تمدن
كرد تاريخ مادي جهان را نيم قرني بعد ماركس با همين ذهنيت تالش 

ي  كننده بازسازي كند؛ با اين تفاوت كه در گفتمان او عنصرهاي تعيين
گيرند.  او سعي كرد با  كننده ديني را مي اقتصادي جاي عنصرهاي تعيين
) مناسبات توليدي deterministicكنندگي ( مشخص كردن عنصرهاي تعيين

ي تاريخ با قدرت  و رابطههاي مختلف كشف كند.  براي ا مسلط را در دوره
كننده داشت و قدرت سياسي در كل  سياسي و توليد اجتماعي نقش تعيين

ي نگاه به تاريخ را  شد.  اين شيوه تابعي از مناسبات مسلط توليدي ديده مي
نگاري  ) مشخص كرد.  تاريخhistoriographyنگاري ( توان با روش تاريخ مي

تاريخي و نه لزوماً مخالف آنها؛ بلكه  نه لزوماً همخوان است با رويدادهاي
كننده  يك نوع برداشت يا درك خاص از تاريخ است تابع عنصرهاي تعيين

گري بيش از هر چيز در اين است كه  نگاري با تاريخ مسلط.  تفاوت تاريخ
گري  كننده توجه دارد، حال آنكه تاريخ نگاري به عنصرهاي تعيين تاريخ

  كند.  ورمند معنا ميتاريخ را تابع يك روايت با
نگاري خود فقط توجه داشت به عنصرهاي  ماركس در تاريخ

هاي مدرن به  نگاري ي اقتصادي؛ حال آنكه ديگر تاريخ كننده تعيين
ي فرهنگي، اجتماعي، مردمشناسي و جز آن نيز  كننده عنصرهاي تعيين

اي  اند.  جداي از تاريخ مادي ماركسيستي، كه خود برساخته توجه كرده
هاي مدرنيستي نيز تابع ايدئولوژي پيشرفت  مدرنيستي بود، ديگر نگرش

اند كه باز به مانند نگرش ماركسيستي اصرار بر  نگاري پديد آورده نوعي تاريخ
ي  كند و همه آن دارند كه تاريخ يك مسير ثابت و جهانشمول را طي مي

اين دو نگرش پيمايند.  تفاوتي كه ميان  كشورها دير يا زود اين مسير را مي
گردد.  در حالي كه ماركس از پيشرفت  هست به تعريف از پيشرفت برمي

اي كه در آن  عنوان مرحله داد و سوسياليسم را به تعريفي انساني ارائه مي
ويژه  كرد؛ مدرنيسم، به شد، مطرح مي عدالت اجتماعي براي انسان فراهم مي

شرفت را تنها در شد، پي داري تعريف مي آنجا كه از ديدگاه سرمايه
كرد.  اقتصاد  آوردهاي علمي و اقتصادي، و گاه فرهنگي، خالصه مي دست

ها سودآوري در كل سيستم بود و نه  فعال و بارور از ديد اين مدرنيست
ها.  از اين نظر،  وري از اين سودآوري در بهتر كردن زندگي انسان بهره

ي فلسفه،  ان از زاويهيافت.  همزم طور كلي متفاوت مي پيشرفت مفهومي به
  شد.  ها از هستي و جامعه معنا و بررسي مي تاريخ در رابطه با خواست انسان

 
  تاريخ اجتماعي، رويكردي پساساختارگرا

اما راه سومي نيز توسط پساساختارگراها ارائه شده است كه خود نقش 
طور كه گفتيم تا  هاي جديد تاريخي داشته است.  همان مهمي در پژوهش

ها از هستي و  ي بيستم، تاريخ بيشتر در رابطه با خواست انسان ي سده نهميا
نگاري  هاي اخير اصول تاريخ شد، اما در دهه جامعه تعريف و تبيين مي

هاي جديد موضوعاتي را مورد  روندي انقالبي طي كرده است و با روش
  .تعريف كرد” تاريخ اجتماعي“مطالعه قرار داده است كه بايد آن را زير 

ها و  چون جمعيت، شهر، خانواده، زنان، طبقات اجتماعي، ورزشموضوعاتي 
نگاري چيرگي بيشتري نسبت به موضوعات  ي تاريخ روانشناسي در اين شيوه

) در فرانسه و Annales( آناليساند.  نشرياتي چون  سنتي تاريخي يافته
تي از ) در انگليس بيشتر بر موضوعاPast and Present( گذشته و اكنون

ها و اصول فكري از  شناسي اند.  تابع اين شيوه، روش اين دست تمركز داشته
اند؛ مثال اقتصادسنجي  هاي اجتماعي وارد اين عرصه شده هر كدام از دانش

)econometricsبرداشت ژرف“شناسي،  ) از اقتصاد، خانواده از جمعيت ”
)thick interpretation( ي از دانش سياسي، از مردمشناسي، تحليل انتخابات
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تحليلي از  شناسي و روان اي از جامعه تحليل طبقاتي و پژوهش پرسشنامه
اش را بر نوشتار روايي گذارده،  شناسي تكيه كه انسان روانشناسي.  در حالي

شناسانه شده است.  چنين تحول  هاي جامعه تاريخ نيز بخشي از روش
بر اساس منابع، سابقه نداشته پرشتابي از زمان رانكه، بنيانگذار تاريخ مدرن 

است.  ماركسيسم نيز در ماترياليسم تاريخي با كنار يكديگر چيدن 
نگاري آفريد كه  ي اقتصادي روش جديدي در تاريخ كننده عنصرهاي تعيين

هاي اخير مورد پذيرش  هاي جديد در دهه در نهايت با استفاده از روش
ه آنجا كه با روانشناسي ويژ ماركسيست هم واقع شد، به پژوهشگران غير

  آميخت.   تاريخي درمي
نگاري فلسفي خود اين تحول را  ي روش تاريخ در اين ميان فوكو با ارائه

طور كلي متفاوت از  داني بود به ژرفاي بيشتري بخشيده است.  او كه تاريخ
شناختيم، تالش كرد روشي بيافريند كه در  هايي كه تا آن زمان مي دان تاريخ

خواست از  سخني فوكو مي برقرار كند.  به را” خود“ي تاريخ با  آن رابطه
در  ”خود“را بهتر بشناسد و ببيند كه اين ” خود اجتماعي“طريق تاريخ، 

نگريسته و چگونه پاسخي در  طول تاريخ چگونه به دنيا و مسايل آن مي
خواست بگويد كه اين  كرده است.  در نهايت فوكو مي قبال آنها فراهم مي

اش در طول تاريخ يكسان بوده، با  كند هستي گرچه فكر مي” ي امروزيما“
مانند درختي  درست به  بسيار متفاوت است.” اش ماي ديروزي و پريروزي“

كه هويتش در هر حالت، از زماني كه يك هسته بوده تا زماني كه كامل 
كه همزمان تحول و تطوري  شود؛ در حالي باليده، همچنان يكي انگاشته مي

كه روشي  سازد.  را مي” خودهاي متفاوتي“دهد كه از آن  بدان دست مي
ها را ترسيم كند شباهت زيادي به  برد مگر اين تفاوت فوكو به كار مي

هاي  هاي بازمانده از تمدن پاره- باستانشناسي داشت، يعني كشف تكه
ها بر اساس تصور و كاركردي كه از آن  پاره-پيشين و بعد بازسازي اين تكه

آساني باستانشناسي هم نبود، زيرا كه  جسم در ذهن داريم.  اما اين كار به
همه جا و در همه حال تشخّص و تمايز خود را ” خود“هاي  پاره-اين تكه

  داد. روشني نشان نمي به
و  اشياء نظم(درمان)،  كلينيك تاريخفوكو با اين روش بود كه 

نوشت.  در هر كدام از را  كامگاري تاريخي ديگري چون  كارهاي برجسته
هاي مختلف  اي خاص در برهه را در قبال مسئله” خود“اي از  اين آثار او پاره

هاي آن خودها را با خود امروزي ترسيم  تاريخ بررسيد و تالش كرد تفاوت
كند.  مثالً در كتاب آخر بنا را بر آن نهاد كه عمل جنسي را به بررسي 

شي از رفتاري غريزي بود و طبعاً ما نبايد گذارد.  از ديد بسياري اين عمل نا
داشتيم.  اما  هاي مختلف تاريخ مي هاي متفاوتي از آن در مرحله دريافت
يابيم كه  شويم درمي طور كه به آخر كتاب (در جلد سوم) نزديك مي همان

هاي مختلف، معناها و  هاي مختلف فرهنگ غربي، در دوره فوكو در اليه
ترديد كامگاري  ي لذت جنسي يافته است.  بي ههاي مختلفي دربار تعريف

شود.  از اين زاويه  كاري طبيعي است كه به قصد توليد مثل انجام مي
ي هدف طبيعت، كامگاري را براي توليد مثل  ي انساني، در ادامه جامعه

ي خانواده  ي مقدسي كه به گرد واژه داند.  تمام هاله امري محوري مي
گردد به اين هدف مشترك طبيعت و جامعه.  اما  كشيده شده در واقع بازمي

)، انحصار eroticismجوئي ( ي انساني است كه هدف لذت كامگاري در جامعه
جويي همان  دهد.  لذت جنسي، چه تابع ازدواج و چه تابع عشق، را شكل مي

عمل جنسي است با اين تفاوت كه ديگر به قصد توليد مثل صورت 
يعت و جايگزين كردن آن با انتظاري شخصي گيرد.  گريز از هدف طب نمي

ي يك فرهنگ خاص، طبعاً معنا و كاركرد عمل  يا اجتماعي، و پرورده
اش جدا  دهد و انسان را نيز از آن خاستگاه طبيعي جنسي را تغيير مي

كند.   كند و در چارچوب فرهنگي خاص رفتاري خاص را درخواست مي مي
  داند كدام رفتارش  ه شده و ديگر نمياين انساني كه در فرهنگي خاص پرورد

تواند برداشت  فرهنگي است و كدام رفتارش طبيعي، خيلي ساده نمي
  تواند يك تعريف همسان از  جوئي داشته باشد. چنانكه نمي همساني از لذت

  
  

  
  

جوئي و عشق متفاوت  عشق ارائه دهد.  در هر فرهنگ مفهوم و كاركرد لذت
هاي  نشان دهد فرهنگ غربي نيز در دوره كند كه است و فوكو تالش مي

مختلف، يعني در بعد تاريخي، تعريف و كاركردهاي مختلفي از اين رفتارها 
  كند. را كشف و استنتاج مي” خود“هاي پنهان  داشته است.  با اين شيوه اليه

از طريق تاريخ نقبي است ميان تاريخ و فلسفه و ” خود“شناخت 
ي تاريخ تبديل  اين ترتيب هر متن از هر گوشههمزمان هنرهاي مختلف.  به 

دان.  با اين شيوه تعريف سند تاريخي نيز  شود به سندي در دست تاريخ مي
كند، زيرا سند ديگر يك متن رسمي نوشته شده توسط يك فرد  تغيير مي

اي  مهم و داراي نقش مهم در تاريخ نيست، بلكه يك نشانه يا پاره
ها و در بازسازي يك گفتمان معنا  كنار ديگر پارهشناسانه است كه در  باستان

ي جنسي  از رابطه” خود ايراني“عنوان نمونه، برداشت  يابد.  به و وزن مي
توان براي آن پاسخي  سادگي نمي چيست؟  پرسشي بسيار سخت كه به

فراهم كرد.  و اگر بخواهيم، نياز داريم كه بدانيم كدام روش بيشتر موثر 
نجا روش نقش مهمتري نسبت به خود موضوع پژوهش است.  در واقع اي

دانيم كه آنچه از گذشته براي ما به جا مانده، و ممكن است  يابد؛ زيرا مي مي
شناسيم،  هايي هستند كه اغلب مي در اين بررسي به كمك ما آيد، همان

سختي بتوان بر آنها اثري افزود.   اي كه ديگر به ها و آثار بازمانده يعني نوشته
فتن چيزي جديد در اين حوزه كه ناگهان نوري جديد بر موضوع بيفكند، يا

ماند روش  ماند تا هر چيز ديگر.  پس آنچه مي بيشتر به يك معجزه مي
ي اين آثار است كه امكان ديدن متفاوت آن آثار را براي ما  متفاوت مطالعه

را نيز  ي آثار تاريخي و غيرتاريخي ديگر كند.  گذشته از آن، همه ممكن مي
كند.  فوكو با روش  ي پژوهش مي عنوان سندهاي جديد وارد حوزه به

  اش چنين امكاني را براي ما فراهم كرده است. شناسانه ي باشتان مطالعه
اما اين روش چگونه است؟  اين روش بيش از هر چيز متكي است بر 
بازسازي گفتمان حاكم بر موضوع؛ و پس از آن و تابع نقشي كه قدرت در 

هاي روايي در آن گفتمان.  و اينجا  تعيين جهت گفتمان دارد، تعيين تفاوت
يابد: آگاهي، يعني آنچه  ي سوم بحث فلسفي فوكو نقش مي است كه پايه

هاي  رغم پيشرفت دانيم.  فوكو بر آن است كه به ي آن گفتمان مي درباره
را هاي بنياديني  يابيم پرسش روشن، با روش تاريخ اجتماعي فرصت مي

هاي تاريخي ناديده گرفته شده يا  ي پژوهش مطرح كنيم كه در زمينه
هاي  هايي كه پيشتر متعلق به ديگر حوزه )  پرسش13اند.( ناشناخته مانده

اند.   پژوهشي بودند و هيچگاه در بعد تاريخي به بررسي گذارده نشده
رنشيني، ي ديگر از ديد او اين بود كه اگر تاريخ خانواده، تاريخ شه مسئله

هاي معتبري براي بررسي پژوهش  تاريخ زنان يا تاريخ محيط زيست زمينه
ها را پيش ببرند  شوند تا اين پژوهش هستند، پس اصولي كه برگزيده مي
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هاي اجتماعي با هر گرايش تعيين  )  چطور اين زمينه14اند؟( كدام
نها را به توان آ شوند؟  آيا آنها در تضاد با يكديگر نيستند يا آيا مي مي

ها  اي كنار يكديگر و در كلي به نام تاريخ عمومي چيد؟  اين پرسش گونه
ي تاريخ اجتماعي، چنانچه اهميت كار فوكو  تنها آغازي هستند بر مطالعه

هايي تئوريك است كه راه را براي پژوهشي از اين دست باز  در طرح پرسش
  ) 15كند.( مي

شود منبع حقيقت است.   مي در روش فوكو آنچه بيشتر به چالش گرفته
ي به چالش كشيدن فوكو در اين است كه براي بررسي يك موضوع از  شيوه

گفتمان آن را به چالش - ايستد و با يك ضد گفتمان مسلط بيرون مي
شود، زيرا  گمي مي-در-گيرد.  در اين جريان گاه خواننده دچار سر مي

با اين همه آنچه حاصل   شوند. هاي ارجاع گاه محو يا در هم ادغام مي نقطه
شود تعارضي است كه ميان يك امر بهنجار، تابع گفتمان مسلط، با  مي

اي كه فوكو بر آنها تكيه  آيد.  آگاهي همان امر در گفتماني ديگر پديد مي
دهد كه موضوع را از مكاني بيرون از گفتمان  كند به او اين امكان را مي مي

شود روايتي در ميان ديگر  يخ ميحاكم بررسي كند.  با اين نگرش تار
ها؛ روايتي كه توسط كس يا كساني پرداخته شده است يا تابع  روايت

نگرشي ديني يا غيرديني، باورمند يا ناباورمند، شكل گرفته است و قدرت را 
همراهي كرده است يا به قدرت قدرت داده است.  طبيعي است كه اين 

پردازي  ها.  در آن دروغ حقيقت ي روايت حاوي حقيقتي باشد، اما نه همه
دانند و با اين  هم نقش دارد، دروغي كه گاه خود راويان و شنوندگانش مي

همه اصرار بر باورش دارند.  سندها و شواهد تاريخي نيز همچون رويدادهاي 
روند يا در جهت  تاريخي يا در جهت تكميل آن روايت از تاريخ پيش مي

هاي تاريخي  ن است كه تنها يكي از روايتنفي.  گرايش عمومي بيشتر بر آ
را معتبر و حاوي حقيقت بداند و بقيه را نامعتبر يا خالي از حقيقت بپندارد.  

ي اشتراكي هست.  علت  اما در اينكه كدام روايت معتبر است كمتر نقطه
وجودي چنين گرايشي طبعاً اين است كه ما از تاريخ براي اثبات يك باور و 

كنيم.  قدرتمنداني كه آگاهي از اين قدرت تاريخ  ه ميانديشه استفاد
كردند تا روايت دلخواه آنها را  نگاراني استخدام مي داشتند براي خود تاريخ

اي  بنويسند و در واقع جا بيندازند.  آگاهي از قدرت روايت تاريخي سابقه
نگار  عنوان نمونه، اسكندر با اين آگاهي كالستينينسِ تاريخ طوالني دارد؛ به

هايش را در جهت  گشائي برد تا نبردها و جهان را هميشه همراه خود مي
تاييد عمل اسكندر توصيف كند.  از اين رو، اسكندر از كشتار در شهرهايي 

رغم اين كشتارها  دانست به اي نداشت، زيرا مي چون طيره و غزه هيچ واهمه
  .گذارد جا مي اي خوب در تاريخ به كالستينينس از او چهره

ي  ي فقدان معيارهايي كه فوكو بايد درباره نقدهاي زيادي هست درباره
داد.  اين نقدها بيشتر با اين فرض  اش از تاريخ به ما ارائه مي روش مطالعه

اي كه ما را به سمت توجيه و درك  مندانه كنند كه معيارهاي روش عمل مي
ي تاريخ  لسفهبرد، در ف مي” نادرستي“و ” حقيقت“، و ”بد“و ” نيك“ميان 

فوكو وجود ندارد.  اين شايد درست باشد، اما نبايد فراموش كرد كه فوكو در 
اي از اين دست داشت و  هاي فلسفي فرض پيروي از نيچه اصرار در رد پيش

ها عمل  فرض اش بر ضد اين پيش نگارانه هاي تاريخ فراتر، او در بررسي
انديش كانت و هگل را بر  ماني تاريخ گ )  با اين نگرش او فلسفه16كرد.( مي

كرد.  نگاه او به تاريخ نسبي بود و بيشتر در جهت  اساس روح كل رد مي
بازسازي گذشته و اكنون، آن هم تابع معيارهاي متفاوت حاكم بر ذهن.  

ي ميان معيارها استوار  ي تاريخ بيشتر بر مقايسه بنابراين روش او در مطالعه
)  با گزينش اين روش نيز به اين 17تاريخ.(هاي موجود از  بود و نه روايت

هاي تاريخي متعدد خود كمك زيادي هستند  نتيجه رسيد كه وجود روايت
 هاي متعدد تاريخي در واقع شكل وجود آگاهي ”خودآگاهي ما.“براي درك 

  هستند در يك تصوير سه بعدي. ”هاي متعدد از خودهاي ما اليه“ي  دهنده 
ها  را در گونه ”هاي خود اليه“شود كه ما  مي چنين نگاهي به تاريخ باعث

ي خود امروز“و كاركردهاي مختلفش بنگريم.  خودهايي كه لزوماً همانند 

هاي هجده و نوزده از آفريقا برده به  نيستند.  اروپايي مدرني كه در قرن” ما
برد طبعاً با اروپايي مدرن امروز متفاوت است، اما اروپايي  قاره آمريكا مي

هاي  يا زمان” ها خود آن سده“را با ” خود امروزش“اصرار دارد كه  امروز
داري را نقض  شود كه برده ديگر همسان بپندارد.  و اين مانع از آن نمي

داري را  حقوق انساني نداند و آن را محكوم نكند.  اما اينكه امروز برده
مان كند در معناي اين نيست كه بخشي از خودش را كه در آن ز محكوم مي

كرده، نفي  توجيه مي انجيلكرده و البته آن را حتي از طريق  داري مي برده
متفاوت ” خود“با آن ” خود امروزي“كند.  فوكو اصرار دارد بداند كه چرا اين 

ي او از  شناسانه يا نه.  روش باستان يما بوده است و آيا ما از اين تفاوت آگاه
ها امكاني بهتر براي  ين تفاوتتاريخ اجتماعي اصرار دارد كه در پرتو ا

  آيد. به وجود مي” خود“شناختن 
ي  زدايي از لحظه در آشنائي” خود“هاي  هاي تفكيك اليه يكي از شيوه

هاي دور به  كند خود را در گذشته اكنون است.  براي اين كار فوكو سعي مي
تصوير بكشد.  اين درست برعكس آن عملي است كه ما دايم در قبال تاريخ 

بايست به  پنداريم كه نياكان ما نيز مي كنيم، يعني با فرافكني خود، مي مي
ي آنها چون چارچوب  اند يا چارچوب انديشه انديشيده مانند ما مي

ما لزوماً ” خود ديروز“انديشمندي ما بوده است.  فوكو اصرار دارد كه پاسخ 
هاي  بنيانخواند كه  ي پاسخ امروز ما نيست.  فوكو گذشته را نمي به گونه

مدرن را پيدا كند.  او تاريخ را براي بنيان گذاردن معيارها با  طبيعي پيش
كرد.  فلسفه براي فوكو عمل است نه تبيين  ها هم مطالعه نمي توجيه هنجار

هاي فلسفي او هميشه مرتبط هستند با  يك نظريه.  براي همين هم پرسش
حل  فتن جانشين يا راههاي تاريخي.  مهمتر از آن او به دنبال يا پژوهش

هاي مختلف  ها را در دوره خواهد كه تبارشناسي مسئله نيست، بلكه مي
ي  ي مستقيم با انديشه ها در رابطه ي تفاوت يعني انديشه -بررسي كند 
ها را  حل ها و راه خواهد جانشين او نمي“نويسد  طور كه خود مي تاريخ.  همان

) را پژوهش problemaliques( ها بيابد، بلكه دوست دارد تبار مسئله
از ديد او هيچ چيز بد نيست، بلكه خطرناك است و ما هميشه   )18(”كند.

  بايد مواظب باشيم.
خود “از  ”خود امروزي“زدايي در اينجا در معني جدا كردن  آشنائي

كاري در معني مشخص كردن روند تاريخ چنين   .است” هاي پيشين دوره
” لذت“ود است در بعدي تاريخي.  استفاده از نيست، بلكه بيشتر فهميدن خ

هاي مختلف تاريخي ممكن است كمكي به درك تاريخ نكند، اما  در دوره
دهد.   هاي مختلف ارائه مي در دوره ”ما“يا  ”خود“قطعاً دركي متفاوت از 

هاي مختلف  هاي مختلف تاريخي و در فرهنگ اينكه لذت جنسي در دوره
است كامال فوكوئي كه تا پيش از او كمتر  مفهومي متفاوت داشته بحثي

بر آن است كه استفاده از  تاريخ كامگاريكسي به آن اشاره دارد.  فوكو در 
هاي اخالقي  هاي مختلف بوده است و كاركرد و بنيان لذت در جامعه

اي  متفاوتي داشته است.  اين در حالي است كه كامگاري در هيچ جامعه
توان اصلي جهانشمول و  كوب جنسي را ميبدون سركوب نبوده است.  سر

هاي مختلفي  بري اما گونه قدرت دانست.  لذت-كننده در اعمال زيست تعيين
ي يوناني كامگاري به  هاي مختلف داشته است.  اينكه در جامعه در جامعه

جويي به  منظور توليد مثل (خانواده) امري اقتصادي بوده است و با لذت
ا همجنس متفاوت بوده، امروز براي غربي قابل منظور ارتباط عاشقانه ب

ي  پذيرش است؛ اما براي همو در اول قرن بيستم كه تابع نگرش دوره
ويكتوريايي انگليس همجنسگرايي را امري كامال خالف اخالق و ضد مباني 

ي جهان  توان درباره ديد، قابل معنا نبود.  همين پرسش را مي مسيحي مي
جويي مانند است به  در جهان امروز ايراني لذتايراني مطرح كرد.  آيا 

ي نوزدهم يا پيش از آن؟  اما پرسشي  جويي در همين جامعه در سده لذت
توان  مهمتر نيز وجود دارد كه بايد بدان پاسخ داد و آن اينكه چگونه مي

همساني و ناهمساني اين امر را در تاريخ فرهنگي به نام ايران بررسي كرد؟  
آورد.  ما با اين  اري فوكو امكاني وسيع براي اين امر فراهم مينگ روش تاريخ
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رسيم و نه بر يك روايت از تاريخ  روش نه به يك درك واحد از تاريخ مي
” ماي“امروز متفاوت از ” ماي“شويم.  اما با درك اين موضوع كه  همنظر مي
ه خودهاي يابيم ك نگريسته، اين امكان را مي انديشيده و به دنيا مي ديروز مي

  خود را بهتر درك كنيم. 
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  اهكليس يحماسه ادي به
  يهمام ترانه با ي آرشگو و گفت

  

  
  

در تهران متولد شد و مانند بسياري از  1960ترانه همامي در سال * 
ي درس خود به  امهجوانان ايراني پس از تحصيالت دبيرستاني براي اد

ليسانس خود را در رشته ي طراحي و نقاشي از  1982آمريكا آمد. در سال 
ي نقاشي، در  دانشگاه اورگان، در يوجين، گرفت و فوق ليسانس را در رشته

از كالج هنرهاي كاليفرنيا، در اوكلند، دريافت كرد، و هم اكنون  1991سال 
از پايان تحصيالت خود كار   كند. بالفاصله پس در همين كالج تدريس مي

اي ادامه داد و در بسياري نمايشگاه هاي فردي و  نقاشي را بصورت حرفه
گروهي شركت كرد. نمايشگاه هاي او در سراسر آمريكا و همچنين در خارج 

 از آمريكا از جمله لندن، بيروت، امارات متحد عربي و... برگزار شده است.
ر خود و در تركيب و شكل گيري پروژه ترانه همامي در جستجو و خلق آثا

هايش از روش ها و استراتژي هاي مختلفي بهره مي گيرد: طراحي، نقاشي، 
اينستاليشين، استفاده از اشياء، مواد و مصالح گوناگون، تكنولوژي رسانه اي 
و هر ماده ي ديگري كه به تجسم خالقانه ي اثري كه در ذهن خود دارد، 

ر آثارش عمدتاً نمايش حوزه هاي پنهان يا كمك كند. دلمشغولي او د
گمشده ي تاريخ معاصر ايران است كه خود را به آن متعلق مي داند، و 
حفظ و نمايش عمومي اين گذشته و همه ي آن چيزهايي كه بر اثر آوارگي، 
تبعيد، مهاجرت و جابجايي احتمال مفقود شدن و فراموش شدن آنها مي 

  رود.
با همكاري جمعي از ايرانيان شمال كاليفرنيا  2007ترانه همامي از سال 

موفق به جمع آوري آرشيو حجيمي از نشريات، جزوات، كتاب ها و اعالميه 
توسط انجمن دانشجويان ايراني شمال  1982تا  1964هايي شد كه از سال 

كاليفرنيا براي روشنگري و افشاگري، همراه با مبارزه عليه رژيم سلطنتي، 
ند. اين آرشيو كه مهم ترين بخش آن متعلق به پرويز انتشار داده بود

شوكت، يكي از فعاالن جنبش دانشجويي ايران در خارج و از اعضاي 
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كنفدراسيون دانشجويان ايراني آن سالهاست، از همان دوران جمع آوري و 
نگهداري شده بودند. استفاده ي هنرمندانه و خالقه اي كه ترانه همامي از 

ا بعمل آورد، هنگامي آشكار شد كه بينندگان نمايشگاه او اين آرشيو گرانبه
، با اعجاب با آن روبرو شدند. آن 2008-2009در سن فرانسيسكو، در سال 

را برخود داشت كه از عنوان نوشته ي  "تئوري بقاء"نمايشگاه عنوان 
اميرپرويز پويان و مهم ترين مشخصه ي مبارزه ي مسلحانه، گرفته شده 

شگاه پروژه ي دراز مدتي را براي ترانه همامي رقم زد كه تا بود. اين نماي
  امروز و سالها بعد ادامه خواهد داشت.

  است "مقاومت"، نمايشگاه "تئوري بقاء"ي  دومين نمايشگاه از پروژه
 Luggage Store ، در گالري الگج استور 2013مارس  9ژانويه تا  18كه از 

Gallery.اين نمايشگاه با برجسته كردن  ، در سن فرانسيسكو برگزار شد
ي مسلحانه، قصد دارد اين  شخصيت ها، عناصر و نشانه هاي نمادين مبارزه

ي خشن و مواد ي چپ ايران را با استفاده از مصالح بخش از زندگي و مبارزه
چنين  هاي خرد شده، هم و در عين حال مقاوم مانند فلز، آلومينيوم، شيشه

به يادها بازگردانده، حفظ كرده و اين دوره از هايي معين،  استفاده از رنگ
 مبارزات ايرانيان عليه ديكتاتوري را به نمايش بگذارد.

******  
  

 يبرا شما به كيتبر و ديگذاشت مصاحبه يبرا كه يوقت از تشكر با :آرش
 دييبگو ما خوانندگاني برا زيچ هر از قبل». مقاومت«  شگاهينما يبرگزار

          ساز شديد؟چطور شد نقاش و مجسمه 
  

 ،ينقاش داشتم، سروكار يهنر يكارها با يگبچه از من :يهمام ترانه
 نيا در ليتحص ادامه فكر با. كردم انتخاب را ينقاش سرانجام... و يقيموس
 اُرگان شهر در سانسيل تا. آمدم كشور از خارج به 1978 سال در ، رشته
 آمده خارج به تازه. كردم نمكا نقل يبركل بهتحصيل  ادامه يبرا و بودم
 نبودم، آشنا ياسيس ليمسا به اديز من. شد شروع رانيا تظاهرات كه بودم

 يتوجه ياسيس ليمسا به توانستينم كه بود ياگونه به ما نسل يول
 بود نيا بودند گرفته من از مادرم و پدر كه ييهاقول از يك.  يباشد نداشته

 چيه وارد يرسم طوربه من چند هر. نشوم ياسيس ليمسا وارد خارج در كه
 يگروهايفرهنگ بخش با كماكان يول نشدم، ياسيس اناتيجر از كي

 اختالفاتو برخوردها شاهد دور از انقالب، از بعد .كردميم كار ،ييدانشجو
يم كه يميقد فعاالن اكثر كم كم.  بودم مختلف شاتيگرا انِيدانشجو

 اميهنر يكارها دنبال رفتم زين من . رفتند خود يزندگ دنبال به شناختم،
 ستيب از بعد  . دادم ادامه ايفرنيهنركال دانشگاه در ليتحص و درس به و

 كه شد مهم ميبرا و هستم يماندن جانيا در كه رفتميپذ باالخره سال
  كه باشد، داشته وجود ايفرنيكال شمال دريرانيا مهاجران از ياخچهيتار

                    .كند نعكسم را سال نيچند نيا تجارب
جمع با hall of reflections ادهاي بازتاب نام به ياپروژه يبرا ،2000 سال
 ميبرا  .پرداختم ايفرنيكال شمال ميمق يرانيا مهاجران خاطرات يآور

 در خاطراتشان و نشده ثبت جاچيهيرانيا مهاجران يزندگ كه بود دردناك
 يها نسل از ايفرنيكال ميمق  سندگانينو از يتعداد .ي بودفراموش حال

 يآورجمعدر  كه كردم دعوت را خود تياصل به متفاوت نگاههايي و مختلف
  .كنند يهمكار يرانيا مهاجران خاطرات و هاعكس
 اطالعات يآور جمع يبرا هم كايآمر مهاجرت اداره 2001 سپتامبر از بعد

 درخواست رسمي انه،يم ورخا يكشورها مهاجران هيبق و انيرانيا از شتريب
 هم يبرخ يبرا و بود شده مشكل يليخ وضع. داد يرسم يسينو اسم

 .كنميم يآورجمع خاطرات و هاعكس زمانآن در هم من كه بود آورتعجب
 خاطرات و عكس پروژه، نيا حول مينستاتو يگروه كمك با حال نيا با

 و هاعكس نيا از يواريد كي تينها در. ميكن آوري جمع را نفر 100
 نصب يبركل رانِيا خانه سالنِ در شدكه ميتنظ شهيش با هانوشته و خاطرات

   .شد
 بود جالب م،يكرديم كار پروژه نيا در كه ينفر چند و من يبرا كه يزيچ

 .بود گذاشته ريتأث همه يرواين كه اين كار  بود و گوها و گفت و هاصحبت
 با و »ها رابطه گذار   Cross Connections« پروژه در 2005-2006 سال در

 منطقه نيا هنرمندان با ايفرنيكال يهنر دانشگاه و ميكر سيپرس يهمكار
يم جمع يهفتگ كه م،يكرد يحاطر كسالهي يدنسيرز و كارگاه يسر كي

 دو دركه  ميكردرا اجرا  ييهاپروژه ماهه شش پروسه كي يطّ و ميشد
 يهارابطه با و مختلف نسلسه از .ميبوديجالب گروه. شد برگزار شگاهينما

         .متفاوت
 فرهنگ با ما رابطه و خارج در ما تيهو گوهاوگفت نيا ياصل موضوع 

 با ما يشخص يزندگ رابطه بود، مهم من يبرا كه يزيچ. بود كشورمان
 ميتقس متفاوت يهاسال به را يگالر ،شگاهينما يبرا. بود كشورمان خيتار

 ريتأث نيشتريب كه خيتار از يمقطع هر يبرا يهنرمند ره شد قرار و ميكرد
 2006 سال در و شروع 1900 سال از. بدهد ارائه يكار ،داشته او يرو را

 ميتا فرم به را هاسال نيا يهمه يخيتار يهاعكس.  كرديم دايپ اتمام
 هاسال نيا يبرا نترنتيا در رانيا رابطه در كه يمطالب . ميدرآورد نيال

 جا نيال ميتا نيا در را هاروزنامه يترهايت و هاعكس ويبررس اشتد وجود
 .بدهم كار به يتيسند بتوانم بود نيا مهم من يبرا.. ميداد

 و نيترزبده اهكل،يس جنبش گزارانانيبن كه داننديم من نسالن هم آرش:
 و سمينيلن -سميماركس به اعتقاد با كه بودند يروشنفكران نيترفداكار
 كه -جهان زحمتكشان و كارگران ياقتصاد -ياسيس منافع از تيحما
 يآساغول توان به يآگاه با -دهنديم ليتشك را جهان مردم تياكثر
 جان از ديبا دانستنديم كه گذاشتند يراه در پا آگاهانه ،يجهان سمياليامپر
 .كردند كه كنند؛ تحمل زين را هاعقوبت نيترسخت و بگذارند هيما خود

هيسرما يبوسآستان به روشنفكران، از يبخش امروز، طيشرا در همتأسفان
يم يكار هر به دست خود، سابق همرزمان به انتيخ با و اند،شتافته يدار

 چوخ« يزندگ به باختگان،جان نيا سابق دوستان از يگريد بخش. زنند
 در چپ يروهاين بر يدارهيسرما فشار اهرم به و انددهيسبچ خود» ياريبخت

 حماسه خِيتار بر يفراموش خاك دنيپاش با نانيا. اندشده ليتبد رانيا
 يحافظه در يخيتار مقطع نيا كردن فراموش در يسع اهكل،يس نانيآفر

 خودتان يزندگ از كه يشرح با و يطيشرا نيچن كي در. دارند جوان نسل
 نيا يبرگزار در ساز مجمسه و نقاش كي عنوان به شما زهيانگ د،يداد
  است؟ بوده چه گاهشينما
  

 
  

 يبرا كه ييهاسوال از شهيهم من يكارها. است يخوب سوال :يهمام ترانه
 خواهند ينم هايليخ زمان، گذشت با  .رنديگيم رنگ هست مطرح خودم
 حتا د،يگفت درست متأسفانه .كنند صحبت يخيتار مقطع نيا به راجع
 آن به راجع خود يهاچهب با خواهندينم بودند، مبارزه نيا ريدرگ كه يكسان
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 است، دهيشن زمان آن به راجع ييزهايچ ديجد نسل. كنند صحبت زمان
.  است كننده ديناام و يمنف ديد با  اي و است يسطح و اندك اريبس يول
 هاسال از بعد بار نياول يبرا و ختيبرانگ شتريب مرا يكنجكاو مسئله نيا

 مورد در شتريب و شوم آشنا ترشيب رانيا در يمردم مبارزه خيتار با خواستم
 .كنم قيتحق مقطع نيا

 و آثار يآور جمع به شروع »ها رابطه گذار« يگروه كار ادامه در ،2006 سال
  كه ،يگروه اي ويشخص يوهايارش ،يرانيا جامعه از متفاوت مدارك
 .د كردمباش ايفرنيكال ميمق انيرانيا مختلف يهانسل يزندگ از يانعكاس

  كه داد خبر ييدانشجو نيوكنفدراسيميقد فعاالن ازيكي ،رابطه نيا در
 خانه نيزم ريز در را ياسيس و يفرهنگ اتينشر و كتب  از ياديز بخش
 و يسرشمار يبرا را كارتن ياديز اريبس تعداد  .است كرده يدار نگاه خود
 ايفرنيكال يهنر دانشگاه در مكار محل به رهيغ و فهرست هيته و يبند طبقه

  .محل منتقل كردم نيا به بود، من ارياخت در پروژه يابركه 
 در و كيتفك را اتينشر و هاكتاب نيا مندعالقه جوان يتعداد با  كه يزمان

 كم يخيتار يدوره نيا مورد در چقدر شدم متوجه تازه م،يديچ هاقفسه
 .وجود دارد دوره نيا مورد در يكم شناخت چقدر و شده زده حرف

 حال در ما، نسل يمبارزات خيتار از يمقطع دميديم كه بود دردآور ميبرا 
 باور يبرا را خود جان نفر صدها آن در كه يمقطع هم آن. است يفراموش

 .اند از دست داده ،يدموكراس و يآزاد به
 يرابطه ينوع بودند، تماس در جنبش آن با و دوره آن در كه هم يكسان

 يسواالت. بودند كنجكاو شتريب ،نداشتند خبر كه يكسان! داشتند متناقض
 كار نيا به مرا شتريب و بود جالب اريبس ميبرا كرد،يم ديجد نسل كه
  .كرد قيتشو
 كه شدم آشنا كايامر كنگره كتابخانه از يدانور راديه يآقا با زمان نيهم در
 از خارج اي و رانيا چاپ مطالب دنبال به كتابخانه زبان يفارس بخش يبرا
 ستيل با بود يفهرست به اجياحت مجموع نيا به آنها جذب يابر. بود رانيا
 .مجموعه نيا اتينشر كيكاي
 ماهانه، مجالت هزاران از يستيل محقق، و هنرمند نيچند يهمكار با

  نامه، ر،يفال پوسترها، متفاوت، گروه هادهاز  ييهاروزنامه ي وهفتگ اتينشر
 .تهيه كرديم...  و يمال يدفترها سند،

 نيا يآورجمع به 2009 سال در داشت، ادامهيسال سه كه وسهپر نيا
 دسترس در اكنون هم كه شد، ختم كايامر كنگره كتابخانه در مجموعه

 .است نيمحقّق
 نيا هب شعارها ها،عكس ها،كتاب ازيبعض يساز دوباره به مشغول 2009 از

 را همه   .كردم شروع چپ »جانباختگان" از عكس 12 با  .شدم مجموعه
 ها،ميمر ها،نيريش بهروزها، متأسفانه چون بردم، اسم كوچك اسم با فقط
 .بودند داده دست از خود يباورها يبرا را خود جان يشماريب يهااحمد
 انتخاب شهيش  هخرد با يبازساز نياول يبرا را انيپو زيپرو ريام كتاب
 ريتاث به دوبارهينگاه باي و..... جزن ژنيب و احمدزاده ،يهاكتاب سپس .كردم

 .شيپ يهاسال در اعتقادات نيا و مقطع نيا
 را خود جان ياعده دنيبيم ي انسانوقتبايد بگويم:  خودم زهيانگ در مور 

نمي  هنرمند عنوان به اند،گذاشته هاانسان يهمه يزندگ شدن بهتر يبرا
 عتقاد،ا مثل :شد مطرح ميبرا هاسواليليخ. گذشت يراحت به آن كنار ازتوان 

 اعتقادات با يگريد يبرا باختن جان و ،يساز قهرمان  و قهرمان، شهادت،
  .  است شده بزرگ آن با ما نسل كه هايي ارزش   .مطلق

 نيع در ؛بود شده دهيپاش يهاشهيش انتخاب يبرا من ليدال ازيكي هم نيا
  هستند هم برنده و زيت درخشند، يم جواهر مثل كه نيا

 از واقع در. است شهيش و آهن از دياكرده انتخاب كه موادي اكثر آرش:
 يمحتوا از يبخش توانديم جنس كه نيا به توجه با! سخت و خشن يجنس
 انسان كه ها شهيش خرده مثلو يا  شهيش و آهن مانند كند ءالقا و انيب را اثر
 اريبس اين آثار شده انتخاب كه يرنگ با اگرچه اندازد يم شدن خرد ادي به را

 كه است روشن اند؛ يامروز غاتيتبل يهايزيآمرنگ مثلگاهاً ! هستند رايگ
 كه شود زده شما كار به اتهام نيا دارد امكان ايآ بوده. آگاهانه اين انتخاب

   است؟ كرده دايپ يتجار و يغاتيتبل جنبه
  

  
  اين تابلو با خرده شيشه ساخته شده است

 

يم چگونه نم،يبب كه بود جالب اريبس تجربه نيا من يبرا :يهمام ترانه
 كرد ريتصو ياگونه به را يخيتار دوره كي  ،يامروز طيشرادر  و وادم با توان
 غلط و درست ليدال به امروز. باشد داشته را گذشته تيجذاب هم امروز كه

 دهمآ بوجود ما روزمره يزندگ و دوره آن افكار نيب ياديز يفاصله ،يمختلف
 بوجود سوال شيبرا گاهآن و كرد جلب را اطبمخ بتوان اول ديبا پس. است
 از كه يبازار. باشد بازار كي شكل به است قرار پروژه نيا يينها فرم .آورد
 مختلف يهاحس و كنديم سوال مردم از و روديم گريد شهر به يشهر

 ياخاطره چه د؟يآيم ادشاني يزيچ چه! رديگيم سوال به را نيمخاطب
  ها دهيا و اعتقادات از يبازار در يدست يكارها أ،ياش ها،مجسمه......! و دارند

 همه كه  طال و پارچه مثل متفاوتييهاغرفه از ،شونديم گذاشته شينما به
 مطرح كهيمسائل با را مخاطب رابطه هم و داشت خواهند تيجذاب هم
 .برنديم سوال ريز كند يم
يم چگونه. هستم ريرگد آن با و است بوده مهم اريبس من يبرا تضاد  نيا

 كار كي فرم در بزند حرف اشباره در ستين حاضر يكس كه را يمسائل توانم
 – يهنر "بازار" اصطالح به پسند مورد كه بدهم ارائه جالب يقدر به يهنر
 يبرا كه يبازار رد؟يبگ قرار -هستند انيرانيا اشياصل ينمخاطب كه

هاي متفاوت  شكل و فرم به  ؟!ستيخوب مثال شده جاديا گواراچه هاي عكس
 شده باعث ضمن در دارد، اشكال هزار مساله نيا نكهيا نيع در و آمده، در

نسل !شوند آشنا است، آن با رابطه در كه ياخچهيتار با و او چهره با همه
يكي  امروز، طيشرا در يهنر كار من نظر به. شناسنديم را او مختلف يها
 مردم تياكثر انيم به را يانسان يهادهيا توانيم كه ستا يابزار نيبهتر از

 .برد
 و سندهينو ساز،مجسمه و نقاشاي به نظرم رسيد:  در اين رابطه نكته آرش:
 از. دارند مخاطب به ازين ،يهنر كنندگان ديتول ي ههم يكل طوربه شاعر،

 چه از شدن، دهيد يبرا كه است مربوط هنرمند خود به نيا هيزاو نيا
 كار ديبا پس ؟!كند استفاده مخاطبان به خود هنر ارائه در يامكانات و ابزارها

 در. باشد داشته انطباق ط،يشرا و مكان و زمان با كه دهد ارائه ياگونه به را
يم جاودانه را هنرمند كي آثار كه است لحظه و زمان درك تيخالق واقع،
 .كند
 خيتار از بعد نيا نشيفرآ در كه يكسان و اهكليس واقعه مورد در من نظر به

 ياساس نقش خود، جان كردن فدا با 1340-50 يهادهه يعني كشورمان،
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 و برنده، و مقاوم محكم، يالهيوس عنوان به شهيش و آهن از استفاده داشتند،
 در و ،يخيتار واقعه نيا بوجودآورندگان يمحتوا با ،مواد نيا يزيآمرنگ
 اساس نيهم بر. دارد ياديز اريبس يهارمون اهكل،يس واقعه خود با اصل

 نشان خ،يتار از يا دوره دادن نشان يبرا ابزار نيا در رنگ و فرم از استفاده
 كار تيموفق رمز نيا و. دياشده كينزد واقعه به چقدر شما كه دهديم

 چند هر. دبوديخواه موفق خود يهابرنامه و كار ادامه در حتماٌ و شماست
 مردم تياكثر يبرا يول دارد را خود نيمخالف و نيموافق شگاهينما نيا كه

 خواهد تيجذاب قطعاٌ اند،دهيچش را ركتاتويدهاي  حكومت طعم كه جهان
  .داشت

 
 و بحث با شهيهم شگاهينما نيا كه است مهم من يبرا :يهمام ترانه
 و كشورمان كه يامروزمسائل با اشرابطه و گذشته خيتار هب راجع گفتگو

 دوارميام يهنرمند هر مثل و .بشود روبرو است، بانيگر به دست نآ با ايدن
  .كنند از آن ديدن دننابتو ياديز عده كه

 كه يبازار و شكل ابعاد در شگاهينما نيا كه نيا يآرزو با و تشكر با آرش:
 .شود گذاشته شينما به ايدن يشهرها اكثر در د،يكرد مطرح

* 
  

  
  سفر به دنيايي ناشناخته

  وينجمه موس
  

مادرِ خانواده با اندامي كه فرسوده گشته هم چون سروي است كه در پاييز 
پذيرد و ديدنش همواره اميد بهار را در دل بيننده  و زمستان زردي نمي

شباهت  دارد. در استقامت مانند سرو است و در غرور به افرا بي مي زنده نگه
  نيست. حاضر نشد كالمي از خود بگويد.

  
نج را از كشوي ميزش درآورد و نشانم داد. فيل بود. فلزي ي شطر فرخ مهره

و كامالً صيقل داده شده. انگشتم را روي مهره غلطاندم. نگاهم از سرِ فيل 
ي شطرنج مرا  ي مهره اش خيره ماند. سازنده سازنده ي گذشت و روي چهره

توانستم باور  كرد. نمي ديد. اما حتماً نگاهم را روي صورتش حس مي نمي
ي ظريف را تراشيده نابيناست. حميد لبخندي زد و  كسي كه اين مهره كنم

  به سوالي كه نكرده بودم چنين پاسخ داد: آن قدرها هم كار مشكلي نيست.
ي  و اين شروع سفر من بود به دنياي دو برادر ايرانيِ نابينا. يكي ساكن حومه

ته. سفر به دنيايي ناشناخ. پاريس و ديگري ساكن كشور لوگزامبورگ
  دنيايي كه غيبت نور مترادف غيبت رنگ و زندگي نبود. 

ها پيش به همراه مادرشان ايران را ترك  دل سال حميد و جمشيد كهن
اند. آنها برخالف بسياري از  كرده و به قصد تحصيل به خارج كشور آمده

اي بزرگتر و  اند بلكه به دنبال يافتن خواسته هموطنانم از چيزي فرار نكرده
اند. خاطراتشان از ايران اگرچه  تر ايران را ترك كرده اي شايد نوراني آينده

   شان غمگنانه نيست. و نوجواني  اند اما در ذهن هيچ يك از آنها كودكي كمرنگ
اين حس را در برخوردهايي كه بعدها با هر دو داشتم به وضوح بيشتري 

  حس كردم.
سروي است كه در پاييز و  مادرِ خانواده با اندامي كه فرسوده گشته هم چون

پذيرد و ديدنش همواره اميد بهار را در دل بيننده زنده  زمستان زردي نمي
شباهت نيست.  دارد. در استقامت مانند سرو است و در غرور به افرا بي مي نگه

شك بار  هايي كه بي حاضر نشد كالمي از خود بگويد. از رنج راه، از زمان
زند نابينا را به دوش كشيده است. در سنگين آموزش و همراهي دو فر

اي  توان دريافت كه زندگيِ آسوده تماميِ بودنش مادر است. به حدس مي
نداشته است و در صحبت هاي بعدي كه با حميد و جمشيد داشتم دانستم 

اش بسيار از  صدا مادري كرده است. چهره كه هرگز شكايت نكرده است. بي
آيد. مهربان است اما عاري از رنگهاي  يگويد. زن مستقلي به نظر م او مي

محتواي جمعي از ايرانيان. با طمأنينه و شمرده كلمات را بيان  تعارفات بي
اش كسب كرده است. به  كند. شايد اين عادتي باشد كه در اثر زندگي مي

اي را براي  زند كه وقتي كتابِ تكنيكي گي حرف مي همان آرامي و شمرده
  تا او آن را به خط نابينايان درآورد.كند  حميد بازخواني مي

كنم يعني با  االن كه به گذشته فكر مي«گويد:  جمشيد درباره مادرش  مي
كنم كه وجود ما براي مامان مشكل بزرگي  ديد يك آدم بزرگ،  فكر مي

بوده بخصوص كه او در سن كم ازدواج كرده بود. اما از موقعي كه يادم مي 
ه مامان در مقابل اين مسئله احساس ضعف آيد هيچ وقت احساس نكردم ك

بكند و يا تأثر نشان بدهد. عالقه داشت من موسيقي ياد بگيرم. در مورد 
تحصيل و آشنايي با هنر وقت زيادي براي من صرف كرد.  در مورد خارج 

اش را وقف  كنم زندگي آمدن و بقيه مسائل و زندگي در فرانسه فكر مي
  » س گناه و يا شرمندگي داشته باشد.آن كه احسا موفقيت ما كرد بي

شود. كودكي اش  بينايي حميد مي از كالس دوم است كه خانواده متوجه كم
هاي همسن خود بازي كند.  توانسته با بچه را در انزوا گذرانده چرا كه نمي

غير از پسرعمويي كه شايد به دليل اشتراك سليقه گهگاه با او همراهي 
  دوستي داشته. آيد  كرده به يادش نمي مي

شوم. پاسخ حميد چنين است: همه  علت آمدن به فرانسه را جويا مي
كردم.  كارهايي كه در عمرم كردم از روي عشق بوده. عصرها راديو گوش مي

زبان فرانسوي را شنيدم و دوست داشتم ياد بگيرم. به انجمن زبانهاي 
  خارجي رفتم و شروع به يادگيري فرانسه كردم. 

دهد و  م براي تفريح و از سرِ عالقه فرانسوي را به جمشيد ياد ميبعدها باز ه
كند به خارج  شود كه وقتي جمشيد براي ادامه تحصيل قصد مي چنين مي

خواستند او را تنها  شود و از آنجا كه نمي بيايد كشور فرانسه انتخاب مي
  مانند. بفرستند هر سه نفر با هم مي آيند و هر سه مي

شوم: او مكانيكي،  كه حميد كرده است دچار تعجب ميكارهايي  از همه
سال در  6- 7عكاسي، تراشكاري كرده است. دو سال شهرسازي خوانده. 

فرانسه روي تئوري مويسقي سنتي ايران كار كرده و آرشيوي در اين زمينه 
گويد چون  تار ديده اما هم چنان كه خودش مي فراهم نموده است. آموزش 

كند. يادگيري  بايد تا ته برود اگر نشود ول ميپرفكسيونيست است و 
تواند تا  آوري آن را را رها كرده چرا كه تشخيص داده نمي موسيقي و جمع

  ته برود. 
دانم كجاست؟ چرا كه بسياري  زند را نمي اين انتهايي كه او از آن حرف مي

 بالند اما از بينايان به كمتر از اين هم راضي هستند و زياده بر خود مي
گويد او معتقد است ساختار  حميد نه از سرِ فروتني است كه چنين مي

خوانده و نمي توانسته بيشتر از آن پيش  اش با موسيقي نمي فكري و جسمي
برود اما كار تراشكاري كه بايد انرژي بسياري براي آن بگذارد را رها نكرده و 

دستگاه اش درست كرده است  زمين محل زندگي اي كه در زير در آتليه
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كارهاي فني از «گويد:  اي دارد. مي بزرگي نصب شده كه تكنولوژي پيشرفته
آيند. الفباي كارهاي صنعتي را  اند. آنها با من كنار مي بچگي با من بوده

  »شناسم. مي
ي  براي كار با ماشين تراشكاري ناچار است از كسي فقط براي خواند صفحه

گاه تراشكاري گويا ساخته كامپيوتري آن كمك بگيرد. چون هنوز دست
نشده است. به همين دليل گاهي از دوستانش و گاهي از داوطلبين 

هر كاري «گيرد. خودش مي گويد:  هاي حمايت از نابينايان كمك مي انجمن
اما او اين وقت را » را در دنيا بكنم صدبرابر آدم معمولي بايد وقت بگذارم.

نابينايي يك كم «گويد:   او مي گذارد چون با نابينايي خود كنار آمده مي
زيبايي اين جمله در » كننده نيست. زندگي را مشكل مي كند ولي تعيين

شود چه در  اين است كه فقط شعار نيست و در زندگي حميد مشاهده مي
  اش و چه در كارهايي كه در طول ساليان كرده است.  روزمره زندگي

كند و يا مي نويسد، بعد  مي صبح بعد از بيدار شدن ابتدا نيم ساعت مطالعه
روي را دوست دارد.  رود. استخر رفتن و پياده از صبحانه به كارگاهش مي

   دوچرخه سواري در طبيعت را دوست دارد اما از دوچرخه آپارتمان متنفر است.
شان اسكلت موتوري را در حياط مي بينيم و فرخ با ذوق  موقع ورود به خانه

شود كه موتور من را  ابق من است. باورت ميگويد اين اسكلت موتور س مي
تنهايي قطعه قطعه پياده كرده باشد؟ حاال كه كمي حميد را مي شناسم 

  شود.   باورم مي
شمارد چون نابينا متولد نشده است. از  به طنز خود را نابينايي تقلبي مي

از داند و  زندگي با نابينايان ابراز كسالت مي كند. دنياي آنها را محدود مي
  برد. آشنايي با ناشناخته و ناديده لذت مي

حميد دوست دارد بيرون برود، سفر كند، با آدمهاي مختلف از هر گروه و 
نژادي صحبت كند. لبخندي كه دائم در كنج لبش دارد اين ارتباط را 

كند. از قدم برداشتن به طرف ديگران هراسي ندارد.  تر مي شك ساده بي
ترسد چون طور  هراسي ندارد، از نديدن نمي همان طور كه از ناشناخته

كردم از بعضي بينايان  ديگري مي بيند و در بسياري از حرفهايش حس مي
گويم  پرسم چه آرزويي داري و در توضيح سوالم مي بيند. از او مي بيشتر مي

آيا  پيش آمده با خودت بگويي كاش چنين بودم و چنين چيزي را داشتم؟ 
شنوم  ول از بينايي حرف بزند اما با كمال تعجب ميي ا منتظرم در مرحله

شك ميزان تعجبم در  گويد: كاش قدم بلندتر بود. با صدايي كه بي كه مي
توانستي ببيني؟ در پاسخ  خواست مي آن پيدا بود پرسيدم: دلت نمي

كنم.  گويد: نديدنِ من آن قدر با من اخت شده كه ديگر به آن فكر نمي مي
ا نابينا نبودم هنوز ديدن را به ياد دارم در نتيجه معلوم البته چون از ابتد

  گفتم نه. آمد مي است كه دوست دارم بينا بودم اگر ديگر يادم نمي
و اما جمشيد كه برادر جوانتر است. پنجاه و سه سال دارد. مسير ديگري را 

اش را  طي كرده است. در تمام مدتي كه جمشيد مراحل مختلف زندگي
دائم ناچارم به خود يادآوري كنم كه او نابيناست چرا كه يك كند  تعريف مي

دهد كه نديدن مانع چنداني در مقابل  لحظه اين حس به شنونده دست نمي
جمشيد بوده است. همه كارهايي كه دوست داشته را انجام داده. حضوري و 

شوم  كنم متوجه مي وجودي مستقل دارد و بعد كه بيشتر با او صحبت مي
ام. جمشيد بيش از هر چيز به استقاللش  ن حس اشتباه نكردهكه در اي

  اش نيز ناظر و شاهد بر اين مدعاست. دهد و مسير زندگي اهميت مي
اش را از دست  ي نابينايان رفته چون خيلي زود بينايي از ابتدا به مدرسه

آورد كه با همسالهاي خود بازي كرده باشد. بيشتر در  دهد. به ياد نمي مي
  داده.  مانده و به حرفهايشان گوش مي زرگترها ميميان ب

كند كه از خالل سخنان هر دو   حس زيبايي اين دو برادر را به هم وصل مي
شود. با هر كدام جداگانه صحبت داشتم اما در نقاطي كه شرح  حس مي

كند اين حس دوباره خود را به روشني نشان  حالشان با هم تالقي مي
ز وابستگي نيست. همدردي نيست. عشق است. دهد. حسي كه ناشي ا مي

  خوانده و تا دبيرستان قرار گذاشته  حميد تا سالها براي جمشيد كتاب مي

  
  

  
  

ي  صفحه با هم كتاب بخوانند چون جمشيد به ادبيات عالقه 50بودند روزي 
وافري داشته و كتابهاي به خط بريل بسيار محدود بوده و جمشيد همه را 

دهد اين  اش را از دست مي لها بعد، وقتي حميد كامالً بيناييخوانده بوده. سا
 دهد.  جمشيد است كه به او خط بريل را آموزش مي

شود.  جمشيد هشت ماه بعد از ورود به فرانسه وارد دانشكده حقوق مي
پرسم با سهميه وارد شده؟ مگر كتابهاي درسي به بريل بوده؟ كسي  مي

االتم منفي است. پس چطور درس كرده؟ پاسخ همه سو اش مي همراهي
داده  كرده و به دانشجوهاي ايراني پول مي ها را ضبط مي خوانده؟ درس مي

ها را برايش بخوانند و تعدادي دوست كه گاهي اين كار را برايش  تا جزوه
هايي كه امكاناتي در اختيار  كردند. چون آن موقع حتا از وجود انجمن مي

ي فوق ليسانس در يكي از  ع بوده است. تا مرحلهاطال گذارند بي نابينايان مي
بهترين دانشگاههاي پاريس پيش رفته. بعد شروع به كار كرده اما نه به 
عنوان وكيل بلكه به عنوان منشي در انجمن مخصوص نابينايان. همين كه 

كند و وارد  هاي اداري شركت مي گيرد در كنكور پست مليت فرانسوي مي
شود. اما عالقه به پيشرفت و غلبه بر موانع به  يسيستم اداري فرانسه م

شوند و يك سال بعد كنكور ديگري داده و مسئول امور  همين جا ختم نمي
شود. اما جالب اينجاست كه هيچ يك از اين  حقوقي حمل و نقل هوايي مي

ريزي قبلي  ها را براي ثابت كردن چيزي يا به قول خودش با برنامه چالش
سر تفنن است كه درس خوانده، كنكور داده، باز هم درس نكرده و تنها از 

ي تفنن تكرار  هايش كلمه خوانده و كنكور داده است. بارها در صحبت
گويد وقتي براي كنكور مدرسه عالي امور اداري به كالس  شود. حتا مي مي

اي  آمادگي رفته نيز براي همراهي با دوستي بوده است. در اينجا بيان نكته
كنند در رابطه با اين مدرسه عالي  نان كه در فرانسه زندگي نميرا براي آ
دانم. تمام وزرا و رييس جمهورها و تمام مسئولين حزبي از  الزم مي

اند و  التحصيل شده از اين مدرسه فارغ  سوسياليست گرفته تا دست راستي
گردد.  ها ممكن مي ورود به اين مدرسه عالي نيز به سختي براي خارجي

التحصيل شدن از اين مدرسه به استخدام وزارت بودجه  بعد از فارغجمشيد 
درآمده و سپس پست معاونت در دفتر قوانين اروپايي در وزارت امور خارجه 

هاي جديد در  را اشغال كرده است و هم اكنون در بخش مطالعات تكنولوژي
  كند. كميسيون اروپا واقع در لوكزامبورگ كار مي

ها با  كرده، يا در اين پست متحانات را چگونه آماده ميپرسم اين ا ديگر نمي
پرسم آيا خارجي بودنش مانعي بوده يا نه؟  چه مشكالتي مواجه بوده؟ نمي

هايش خود  چرا كه پيشرفتش، مسير زندگي و مراحل كار اداري و مسئوليت
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گوياي اين هستند كه موانع بر سر راه جمشيد چون برف در آفتاب ذوب 
   رود. تر رفته و مي تر و پيش با عشق به فراگيري است كه همواره پيش شوند و او مي

در سي و سه سالگي ازدواج كرده و دختري از اين ازدواج دارد. تا پيش از 
گويد وقتي دخترم به دنيا  گرفته و وقتي مي تولد دخترش درس پيانو مي

في آمد جاي تخت دخترم را با پيانو عوض كردم در اين جمله كه بي تأس
فهمم  يابم. و در ادامه مي اش را به زندگي بازمي بينانه شود نگاه واقع بيان مي

  كه سالها بعد دوباره نواختن پيانو را از سر گرفته است. 
هايش مرا به دنياي او  پرسم چرا كه مطمئنم پاسخ از نگاهش به زندگي مي

حميلي هاي ت برد. در دنيايي كه تصور زيبايي جاي كليشه بيشتر راه مي
گيرد. جمشيد به اصالت تصور معتقد است حتا اگر  ي مصرفي را مي جامعه

اين تصور با آن چه ديگران مي بينند و شرح مي دهند يكسان نباشد. در 
گويد: روياي ديدن در من هيچ وقت  پاسخم كه آيا روياي ديدن دارد مي

بينم ولي دانم دنياي بينايان چگونه است كه بخواهم ب قوي نبوده، چون نمي
اگر روزي اين امكان برايم پيش بيايد بيشتر از سر كنجكاوي است كه اين 

كنم. در بينايي آن قسمتي برايم رويايي است كه بتوانم بيشتر  كار را مي
  بخوانم. دوست دارم بتوانم هر چيزي را مي خواهم بخوانم. 

را نداشت  داند اما معتقد است اگر اين مسئله نابينايي را مشكلي اساسي نمي
پرسم  مشكالت كمتري براي محقق كردن خواسته هايش داشت. مي

ي اين مشكالت چيست؟ پاسخش چنين است: من ادمي هستم كه  سرلوحه
خواهم بروم، هر كاري دلم  دهم. دوست دارم هر جا مي به آزادي اهميت مي

مي خواهد بكنم نابينايي مانع اين آزادي است. حركت را محدود مي كند. 
  س با ديگران را محدود مي كند. تما

حسرتي در زندگي ندارد چرا كه در گذشته زندگي نمي كند و در مجموع 
داند كه  هرگز با خود نگفته كه بايد جور ديگري زندگي مي كرد اما تنها مي

گشت آن هم در  تري داشت، دور دنيا مي اگر نابينا نبود زندگي ماجراجويانه
  ت كم. شرايط خيلي سخت و با امكانا

اش بوده است. اگرچه خود را از  مبارزه با وابستگي يكي از محورهاي زندگي
داند. اراده و خواست شديد او امكان دسترسي به  خيلي از آدمها آزادتر مي

هايش را فراهم كرده است. مي گويد هر كاري را كه مي خواهم بايد  خواسته
ه كسي به من بگويد به هر صورتي انجام دهم.  برايم قابل قبول نيست ك

  اين كار سخت است، خطرناك است، برايت خوب نيست اين كار را بكني. 
گذارم و به صداي آرام و پر از زندگي جمشيد گوش  قلمم را زمين مي

سپارم وقتي از سفر، از ناشناخته، از عشق به درس، از عشق به يادگيري،  مي
  گويد.  ي اوست مي ي مورد عالقه از كتابهاي فلسفه كه چندي است سوژه

چون در ابتداي صحبتمان گفته بود كه انشانويس خوبي بوده از او 
تواند بيان كند چرا كه زبانها  گويد نمي خواهم سفرش را بنويسد. مي مي

توسط آدمهايي درست شده كه بينا هستند. توصيفات بيشتر از راه نگاه 
مي كند بوهايي  گويم اما يك انشانويس خوب كلمات خود را پيدا است. مي

كه حس كرده، صداهايي كه شنيده، حسي كه از حضور افراد در كنار خود 
تواند همه تصوراتي كه خودش هم بر اصالت آن معتقد است را  داشته. او مي

تواند از او  گويم كه اينها همه مي وار مي بيان كند. با لحني شادمانه و شوخي
ويد اما اميدورام كه اين هم گ باز هم انشانويس خوبي بسازد. چيزي نمي

  چالش بعدي او باشد. 
بينم به او اصرار كنم كه زبان  گردد. ديگر نيازي نمي ذهنم به مادرشان برمي

هايش در وجود  هايش، همه كرده بگشايد و او نيز چيزي بگويد. همه گفته
  زنند. اين دو پسر است. وقايع و مسير زندگي اين دو همه حرفها را مي

كه از مادر بپرسم آيا حسرتي در زندگي دارد يا نه پاسخ را از آن  پس بي
داده براي  دانم. او نيز با عشق هر كاري را كه درست تشخيص مي پيش مي

فرزندان خود به تمام و كمال كرده است. سكوتش نيز ناشي از همين دانايي 
  و هوشمندي است.

*  

  
  
  

  
  

 است.بندر ماشهر در ) 1959نوامبر  6( 1338آبان  14 متولد اسكندر آبادي
شيفته موسيقي بود به طوري كه از چهارده سالگي به عنوان  كودكياز 

 .نوازنده ويلون در اركستر راديو اصفهان استخدام شد
كند. او داراي درجه دكترا  ميالدي در آلمان زندگي مي 1980آبادي از سال 

هاي  ل از كتابسا 10«اش  نامه آلماني است و پايان شناسيِ در رشته زبان
 .دانشگاه فيليپس ماربورگ بوده است »شناسي درسي دانشكده زبان

به چند ساز موسيقي ديگر نيز آشنايي كامل  ،ش ويلونا جز ساز تخصصياو 
  .مجموعه كار موسيقي با صداي خود منتشر كرده است 7تا كنون  .دارد

  ت.آلمان اسصداي  »دويچه وله« راديو اسكندر هم اكنون نويسنده و گزارشگر
  
  

  

  ها دل كُهن  آشنايي من با خانواده
  

 اسكندر آبادي
 

خورشيدي در بندر ماهشهر زاده شدم.  1338آبان  14در يك روز جمعه 
اي خواندم كه پدرم، چهار سالم كه بود، به  ي سرگشاده اين را از نامه

بود و تصادفي، يك روز تابستان كه با  هاي معتبر كشور نوشته روزنامه
  م.كرديم، در زيرزمين خانه يافتي هاي خويشاوند بازي مي بچه

نابينايان هم به  ،داند در اروپا پدرم نوشته بود كه دو فرزند نابينا دارد و مي
رسند و اينكه آيا در كشور ما نيز امكاناتي براي اين  مدارج تحصيلي عالي مي

 ؟افراد هست
ي ما آمده و پدرم را  گويا دو هفته نگذشته بود كه دو انگليسي به خانه

  ند.راضي به بردن ما يعني خواهر بزرگم آزاده و من كرده بود
سالگي در سازمان نورآيين كه آنهم مانند سازمان كريستوفل كه پس از  7تا 

مسيحيت بود. سازمان كريستوفل توسط  اتيآن به آنجا رفتم، يك نهاد تبليغ
شيش آلماني به نام ارنست شد. يك ك و تأمين مي هاي خيرخواه اداره آلماني

ياكوب كريستوفل كه باني خط فارسي بريل هم هست، اين سازمان را پيش 
دائر كرده بود. من  از جنگ جهاني دوم نخست در تبريز و سپس در اصفهان

كردم و مانند نابينايان  ي ديپلم در سازمان كريستوفل زندگي مي تا مرحله
 آموزشگاه ما بيشتر افراد، همانجا رفتم. در ديگر به دبيرستانهاي عادي مي

موز هم داشتيم كه براي زمان كوتاهي به آ كردند. اما چند دانش زندگي مي
 گشتند. جمشيد از كساني بود ها به خانه برمي آمدند و شب سازمان ما مي

 سازمان كريستوفل بود ولي مدرسه كه تمام آموز كه زمان درازي دانش
  گشت. يادم است كه نام راننده انه برميي ويژه به خ شد، با راننده مي

نزديك با  اي داشت. دوستي رگه گريگوروس بود و صداي بسيار بم و چند
ي شيطاني بودم و در تقليد صدا  جمشيد از آنجا آغاز شد كه من كه بچه

استعدادي داشتم، چند بار صداي گريگوروس را درآوردم، جمشيد را صدا 
  م.د و او هربار گول خورد و آمد و خنديديآموزشگاه بياي زدم كه به خروجي
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چندي پس از آن، رفته رفته متوجه شديم كه هردو به گروه اندك نابيناياني 
هاي قدغن آن روزها هستيم:  تعلق داريم كه دنبال كتاب و به ويژه كتاب

نبرد با "، "يك گام به پيش، دو گام به پس" ،"ماهي سياه كوچولو"
  ا.ه و جز اين "ديكتاتوري شاه

ها را ضبط  جمشيد كه نسبت به ما از امكانات بهتري برخوردار بود، كتاب
 .نوشتيم كرد و ما هم بخشي از آنها را به خط بريل (خط نابينايان) مي مي

ي آنچه  هاي كارمان اين بوده باشد كه درباره شايد يكي از نارسايي
اني، گمان هاي بچگي و نوجو زديم. در آن سال خوانديم، كمتر گپ مي مي
  ت.خودش كار سياسي اس ها كرديم تهيه و خواندن اين كتاب مي

مان به هم خورد. جمشيد به  نشده تشكيل انقالب كه شد، گروه رسماً
ي حقوق دانشگاه  فرانسه رفت و من پس از رفتن يك سال به دانشكده

  م.زندگي را در آلمان ادامه داد ها، تحصيل و ن دانشگاهه شدبستبا  ،تهران
از آنجا كه در پاريس بازار سياست داغ بود و من پيوسته براي ديدار 

رفتم، پرس و جو آسان بود و زود همديگر را پيدا  همفكران به آنجا مي
  م.كردي

ها در  خوب يادم مانده، آپارتمان نقلي گرم كهندل 1980ي  آنچه از دهه
ي ما  هپالس ديتالي، پذيرايي گرمتر مادر جمشيد و حميد كه مادر هم

هاي  انبجاي حميد كه گاهي ما را از آسمي ها مضراب تبعيديها بود، تك
كشيد و جمع اضداد جمشيد و من بود. من  هامان به زمين واقعيت مي آرمان

برابر، جمشيد  هميشه آدم پرسر و صدا، بيتاب، ناشي و خوشگردي بودم. در
  ت.گو و دقيق بود و هس آرام، صبور، گزيده

هاي امروزي بيرون بيايند، ما  ياب شن و جهت آنكه ناويگي سال پيش از 20
خواستيم از آثار تاريخي و  يك راهياب زنده داشتيم. به خصوص وقتي مي

و او  پرسيديم  ديدن كنيم، از جمشيد مي هاي جالب و جاذب پاريس محله
وگو، بالزاك، رومان روالن، ژان كوكتو، هكه پاريس را به كمك آثار ويكتور 

درنورديده بود،  هاي گوناگون فرانسوي، و ديگر نويسندگان بنام زمان سارتر
و  داد  با خطايي كمتر از ده متر، خيابان به خيابان و واو به واو، نشاني مي

  د.كر يكبار هم اشتباه نمي
  م:گذشت و هركدام از ما سه نفر به راهي رفتي زمان مي
يد فنيكار. بي آنكه اين شناسي خواندم، جمشيد حقوقدان شد و حم من زبان

كرديم: كارهاي فني مان را به  ديگر را تكميل مي موضوع مطرح باشد، هم
ولي گرچه  ، كرديم مان را با جمشيد مي هاي قانوني داديم، بحث حميد مي

داشت و جمشيد دست خوشي در پيانو دارد، نوازنده و  يحميد با تار آشناي
  م.ي جمع، من بود خواننده

باليدم كه هرچه با ما بزرگترها  شدم، از داشتن حميد به خود ميدار كه  بچه
شد.  كرد و خسته نمي ها با دخترم ماهان بازي مي حوصله تر بود، ساعت كم

برد و  و پري خانم مادر خانه، از شادي سر ما را مي ماهان هم با ديدن او
بلكه هاي فرانسوي كه ياد گرفت نه بنژور بود نه اورهـووار،  اولين كلمه

  د.بو خيابان محل زندگي عمو حميد، آوهـنو گامبتا
از خاطره هاي فراموش نشدني من شبي بود كه به عنوان بازي دسته 

پرده در يك جمله توصيف كند.  اش را بي جمعي قرار شد هركس كناردستي
  د.نكر جز ما سه نفر، كسي جرأت شركت فعال

زند، حميد گفت:  مي "دانم نمي"من گفتم كه حميد زيادي خودش را به 
كند و جمشيد گفت كه من  جمشيد احساساتش را به ندرت بيان مي

  م.پوشان از خود مي هايم را زير آوار شوخي و انتقاد توانايي
محسوس و ملموس نباشد، ولي  "آرش"ي گرامي  شايد براي تو خواننده

شترك ي م اين نارسايي، تنها بهانه دمان نبود ي مشترك ما نابينايي نقطه
  م :گفت داشتم مي شوخي مي ي دوستي ما بود. اگر اجازه

 مان يا بهتر مان به عقل مان باشد، چشم مان به چشم ما بجاي اينكه عقل
  .مان بود بگويم به احساس است

*  

  
 ماهيگيري كه چريك شد
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  .يمشو توانيم با ترحم با دشمنان خلق روبرو ما نمي«

 پايان به دشمنان خلق نداشته باشد، اي بي كسي كه كينه
  »تواند از عشق به خلق سخن گويد. نمي

  احمد ذيبرم                                            
   

كرد.  پيرمرد با هيجان ماجرا را تعريف مي مهر: اميد ايران –تاريخ ايراني 
و خبر كشته شدن چريك را  انگار همين ديروز بود كه سردبير صدايش زد

آباد  اش كرد. به سرعت خودش را به نازي به او داد و راهي محل حادثه
آباد شلوغ بود و بوي  رساند تا گزارشي از محل تهيه كند. محله نازي

داد كه ساعتي پيش  گوگردي كه در فضا پيچيده بود خبر از ماجرايي مي
آورد و گزارش  درمياتفاق افتاده است. او بايد سر از اصل ماجرا 

رساند، پس با مردم گرم صحبت شد. ساكنان  اش را به روزنامه مي اختصاصي
اي پناه گرفت و وقتي ساواك از حضور  منطقه گفتند چريك جوان در خانه

هايش را به منطقه گسيل كرد و  او در منطقه مطلع شد، گروه كثيري از نيرو
و نوشت. نوشت و نوشت و به درگيري آغاز شد. با ساكنان خانه صحبت كرد 

روزنامه بازگشت و نوشتن گزارش را آغاز كرد. از ساواك دستور داده بودند 
» مردان مسلح«بنامند اما او همچنان از لفظ » خرابكار«ها را  كه چريك

كرد. فردا  كم و كاست روايت مي استفاده و ماجراهاي اين تقابل را بي
ها به سراغش  ه پا كرد. ساواكيگزارشش چاپ شد و سر و صداي بسياري ب

سال از  40آمدند و راهي اوين شد. اين موضوع باعث شد تا همين حاال كه 
گاه از خاطر نبرد. محمد بلوري  ماجرا گذشته، نام آن چريك جوان را هيچ

هايش از نوشتن گزارش مرگ  نگار قديمي هنوز هم گاهي در مصاحبه روزنامه
ساله از اعضاي  27گويد. چريكي  مي ) سخنZibromجواني بنام ذيبرم (

مردادماه  28سال قبل يعني در روز  40هاي فدايي خلق كه  سازمان چريك
  در درگيري با نيروهاي ساواك كشته شد. 1351

    
    ماهيگيري و زندگي در فقر

بخشي «نام كوچك او احمد بود و فاميلي درستش ذيبرُم است. پدرش 
كارش ماهيگيري بود اما درآمدش كفاف از اهالي بندر انزلي و » ذيبرم
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داد و زندگي در اين خانه زير سايه فقر و تنگدستي  مخارج را نمي
   به دنيا آمد و از 1324گذشت. احمد فرزند اول خانواده بود كه سال  مي

اش در كنار پدر به  همان سنين كودكي براي تامين معاش خانواده
آوردن هزينه تحصيل به باربري  ها براي فراهم ماهيگيري مشغول شد و بعد

  در بندر پرداخت.
با ممنوع شدن صيد ماهي از سوي شيالت براي ماهيگيران آزاد، فقر روي 
خشن خود را به خانواده احمد نشان داد و او را مجاب كرد براي حل اين 
مشكل به استخدام اداره شيالت درآيد. كار او در شيالت صيد ماهي با 

ين براي او كه جواني كم سن و سال به حساب تورهاي بزرگ بود و ا
آمد، كاري سخت بود اما در عوض روحيه مقاومت را در او متبلور كرد.  مي

   گاه خانواده كرده بود. اي كه احمد را به رغم سن پايينش تكيه روحيه
آورم كه هفت هشت  شرايطي را به خاطر مي«گويد:  برادرش در اين باره مي
كه شكل و شمايل احمد، به عنوان مسئول خانواده سالي بيشتر نداشتم، 

گي  برايم جا افتاده بود. تالش احمد را در كنار مشقت پدر و مادر، همواره
اش را با اراده با صالبتش در تار و پود كل جامعه پر  نقش محكم و جا افتاده

  »كرديم. جمعيت خانواده حس مي
فداييان چون بهمن او در دوران تحصيل با برخي اعضاي بعدي سازمان 

داوودي همكالس شد و دوستي با آنان و تشكيل  آژنگ و حسن نيك
ها و بيرون، افكار سياسي و ميل به مبارزه را آرام آرام  جلسات فكري در خانه

گروه «همان نوجواني با جرياني كه    پروراند. آنچنان كه در در وجودش مي
گرا وابسته به  گروهي چپ شد، ارتباط تنگاتنگي يافت. ناميده مي» فلسطين

مرز عليه ظلم و نابرابري را تبليغ  اي بي ضياظريفي كه مبارزه - جريان جزني
   كرد. مي

چند سالي كه گذشت احمد به دوره خدمت اجباري رفت و پس از آن 
تهران، » بنز خاور«و چند صباحي هم در » شيشه قزوين«مدتي در كارخانه 

وان كتابدار در كتابخانه پارك شهر مشغول به كار شد و سرانجام به عن
ها بود كه براي آخرين بار  فيشرآباد تهران، كار خود را آغاز كرد. همين سال

براي ديدار خانواده به زادگاهش رفت. ديداري كه به واسطه مهر بيش از 
اندازه او به اهل خانه خصوصاً پدرش، همه را متعجب كرده بود. بعد از اين 

اتوبوسي شد كه از سمت اردبيل و آستارا، با عبور از  ديدار احمد سوار بر
  بازگشت خود را آغاز كرد. چنين سفر بي آمد و اين انزلي به سوي تهران مي

   
  پيوستن به فداييان و آغاز زندگي چريكي

زندگي در تهران به تسريع روند رشد او به عنوان نيرويي مبارزاتي كمك 
ر اقشار محروم پايتخت، آرام آرام احمد كرد. كار در كارخانه و زندگي در كنا

داد و به مبارزه با وضع موجود  را به نوع خاصي از نگاه به جامعه سوق مي
هاي مطالعه ميان افراد  جا بود كه با تشكيل حلقه كرد. همين  تشويقش مي

همان راهي رفت كه ديگر    سواد و كارگران شاغل در كتابخانه به كم
گري ميان  ويان و احمدزاده رفته بودند و آگاههاي فدايي همچون پ چريك

اش تبديل كرد. همين روحيات  محرومان را به نخستين اولويت زندگي
مشترك و تشابهات بود كه او را با كانون اوليه سازمان فداييان آشنا كرد. 

جا آغاز شد و احمد به همراه ديگر  مطالعات ماركسيستي از همين
  كه سرنوشتش را يكسره تغيير داد. همفكرانش قدم در راهي گذاشت

بود كه مطالعات آنان به تز جنگ مسلحانه رسيد و احمد نيز  40اواخر دهه 
عيار تبديل شد. همزمان با او و  با پذيرفتن اين استراتژي به چريكي تمام

اكبر صفايي فراهاني در انديشه حمله  يارانش گروهي ديگر به فرماندهي علي
د. ماجراي سياهكل كه به كشته شدن و بازداشت به پاسگاه سياهكل بودن

جمعي از اعضاي گروه انجاميد، از وجود قصدي در ميان اپوزيسيون براي 
سامان دادن يك رشته عمليات مسلحانه عليه رژيم پرده برداشت و باعث 

هاي مطالعاتي جوان شد.  حساس شدن ساواك نسبت به فعاليت اين گروه

 -وان يكي از اعضاي گروه مسلح احمدزاده بود كه احمد به عن 1349سال 
  پويان در تهران در چند عمليات مسلحانه شركت كرد.

در اواخر همين سال او به همراه احمد فرهودي، كاظم سالحي و حميد 
توكلي براي تامين مخارج گروه در عمليات مصادره موجودي بانك ملي 

به ارتباطاتي ميان ميدان ونك تهران مشاركت كرد. بعد از چند عمليات مشا
هاي فدايي خلق اعالم  دو گروه جنگل و تهران بوجود آمد و سازمان چريك

   موجوديت كرد.
هاي چريكي سازمان،  اواخر زمستان همين سال به عنوان عضو يكي از تيم

به همراه حسن نوروزي، با استفاده از نارنجك، به سفارت آمريكا در تهران 
عمليات به محل زندگي مخفي خود بازگشت. حمله كرد و پس از انجام اين 

ها به كالنتري قلهك در تهران و ترور  او همچنين در جريان حمله چريك
هاي جنگل انجام  سرتيپ فرسيو، دادستان ارتش كه به خونخواهي چريك

شد، شركت كرد. پس از پايان اين عمليات بود كه عكس او از سوي ساواك 
ي فدايي شامل اميرپرويز پويان، حميد ها نفر ديگر از چريك 8به همراه 

اهللا پيرونذيري، منوچهر  اشرف، عباس مفتاحي، جواد سالحي، رحمت
هزار  100نژاد با تعيين  پور، محمد صفاري آشتياني و اسكندر صادقي بهايي

ها، به طور گسترده در سراسر  تومان جايزه براي دستگيري هر يك از آن
   كشور منتشر شد.

اش در  ها با حمله ماموران ساواك به خانه پدري روزنامهچاپ عكس او در 
انزلي همراه شد. ماموران در اين يورش، ضمن اذيت و آزار خانواده احمد، با 

هاي او را كه به عنوان گنجي خانوادگي پاس  برهم ريختن خانه، كتاب
شد، با خود بردند. برادر كوچكتر احمد درباره تالش ساواك براي  داشته مي

خبر از دنيا، ساواك ولي جوياي  ما بي«گويد:  ها مي ن او در آن ساليافت
ها بود.  آلبوم عكس خانواده و فاميل و دوستان و دسترسي به آدرس

ها و فاميل هم از شبيخون ساواك در امان نمانده بودند و كل  همسايه
  »منطقه مشمول تجسس و تعقيب و گريز و مراقبت ويژه قرار گرفت.

    
  انه تيمي و فرار ذيبرملو رفتن خ

هاي فدايي، عمليات گسترده ساواك را به دنبال داشت.  انتشار تصاوير چريك
عملياتي كه سرانجام به بازداشت حميد توكلي (از اعضاي سازمان) و كشف 

هاي تيمي آنان انجاميد. احمد در اوايل همين سال در عمليات  يكي از خانه
هاور تهران نيز مشاركت كرده بود و حاال مصادره اموال بانك ملي خيابان آيزن

  آمد. نژاد به شمار مي از اعضاي موثر واحد مسلح اسكندر صادقي
بود كه خانه تيمي اعضاي اصلي سازمان در  1350سوم خرداد ماه سال 

خيابان طاووسي تهران لو رفت و به محاصره نيروهاي ساواك درآمد. در اين 
اهللا  نژاد، رحمت اسكندر صادقي خانه افرادي چون اميرپرويز پويان،

پيرونذيري، سعيد آرين، احمد ذيبرم، حميد توكلي و خواهر او شهين توكلي 
   ساكن بودند.

رفقا به محض اينكه «به گفته محمدتقي سيداحمدي، از فعاالن سازمان 
شوند حميد توكلي از اعضاي اين خانه، دستگير شده است با  متوجه مي

نژاد با قاطعيت  شوند و اسكندر صادقي مواجه ميمسأله تخليه خانه تيمي 
   »گويد بايد خانه را تخليه كنيم. مي

اي تازه را با بنگاه بسته بودند، اما قرار بود  ها اعضا قرارداد خانه در آن روز
چندروز بعد آن را تحويل بگيرند. اميرپرويز پويان در اين شرايط ابتدا 

وگوي بسيار، نظر اسكندر  عد از گفتمخالف تعويض خانه بود، اما باالخره ب
شود خود او  نژاد مبني بر تخليه فوري خانه پذيرفته و قرار مي صادقي
جديد آماده باشد،   نژاد] به بنگاه مراجعه كند و در صورتي كه خانه [صادقي

   تر خانه را تحويل بگيرد. چند روز زود
اسكندر  شوند. كشي مي ها مشغول اسباب دار چريك با موافقت بنگاه

نژاد، احمد ذيبرم، سعيد آرين و همسرش شهين توكلي مقداري از  صادقي
كشي پيش  خبر از آنكه اسباب . بي روند جديد مي  اثاث را برداشته و به خانه
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از موعد آنان به پليس گزارش شده است. لحظاتي نگذشته كه پليس 
ند. شو رسد و گروه وارد درگيري مي شهرباني به محل خانه جديد مي

نژاد در موضع نظامي قرار گرفته و با تيراندازي  اينجاست كه اسكندر صادقي
كند كه به واسطه آن احمد ذيبرم به  به سوي پليس پوششي ايجاد مي

  همراه عباس جمشيدي رودباري و سه نفر ديگر موفق به فرار شوند.
شود و شهين توكلي و سعيد  نژاد كشته مي در اين درگيري اسكندر صادقي

ها  شوند. سعيد آرين بعد آرين در اثر اصابت گلوله زخمي و دستگير مي
از  57اعدام و شهين همسرش به زندان محكوم شد اما با پيروزي انقالب 

   اسارت رهايي يافت.
تقريباً همزمان با اين درگيري، ماموران به خانه تيمي قبلي كه هنوز پويان 

و درگيري مسلحانه شروع  و پيرونذيري در آن حضور داشتند حمله كرده
شود. نزاعي كه تا عصر به طول انجاميد اما نهايتاً به كشته شدن دو  مي

  چريك ساكن خانه منجر شد.
   

  پايان يك گريز يكساله
نژاد و پيرونذيري،  با مرگ اعضاي شاخص سازمان از جمله پويان، صادقي

احتياط ديگر اعضا چون ذيبرم و جمشيدي رودباري، در راه زندگي مخفي 
بيشتري به خرج دادند و مراوداتشان با ديگر اعضاي سازمان را به حداقل 

ها بر خانواده احمد براي لو دادن محل اختفاي وي  رساندند. همزمان فشار
جانبه ساواك بر  يافت، چرا كه فرار او و يارانش از حمله همه گسترش مي

   آنان گران آمده بود.
پدرم هر از چند «گويد:  ها بر خانواده مي روزبرادر احمد درباره فشارهاي آن 

رغم  كشيدند، او علي شد و به استنطاقش مي گاهي به ساواك برده مي
» پدر خرابكار«مقاومتش در جامعه، از نگاه جماعتي كه با نيش و كنايه 

   »ماند. كردند نيز در امان نمي خطابش مي
گي مخفي احمد پايان گريز يكساله و دو سال زند 1351مرداد  28اما 

سال از كودتا عليه دولت مصدق  19آباد تهران رقم خورد.  ذيبرم در نازي
هاي برگزاري  گذشت و هواداران سلطنت مشغول فراهم آوردن زمينه مي

بودند و » مرداد 28قيام ملي « -به گفته خودشان  -مراسم جشن سالگرد 
نوز گرگ و ميش. ها پر از ماموران پليس بود. سحرگاه بود و هوا ه خيابان

احمد ذيبرم كه با تغيير قيافه و سوار بر موتور براي انتقال اسلحه و برخي 
آهن با فرمان ايست  اسناد از خانه تيمي خارج شده بود، در نزديكي پل راه

يك مامور مواجه شد و به خيال آنكه شناسايي شده است پس از شليك به 
ماموران كه آن روز در  گريزد اما با تعقيب ديگر سوي او از محل مي

گيرد.  ها فراوان بودند مواجه شده و از ناحيه پا هدف گلوله قرار مي خيابان
همان و محاصره منطقه توسط نيروهاي ساواك    درگيري و گريختن او

  همان.
آباد تهران از زمين و هوا به محاصره پليس در آمده است.  حاال محله نازي
دود. ماموران  اي فرعي مي به طرف كوچه كند و رها مي   ذيبرم موتور را
كند.  را بگيريد. پيرمردي او را بغل مي» خرابكار«زنند كه اين  ساواك داد مي

شوند. ذيبرم با  ماموران ساواك نزديكتر مي». ول كن پدر«گويد  ذيبرم مي
شود. كوچه  اي ديگر مي رها كرده و وارد كوچه   شليك تيري هوايي خود را

خرين در نيمه باز است و او به سرعت وارد حياط خانه بست است. آ بن
   شود. مي

بيند زن خانواده دم حوض نشسته  مي«ادامه ماجرا به روايت محمد بلوري: 
داند كه ماموران  شورد، همسرش هم در ايوان خوابيده. ذيبرم مي رخت مي

خل اند. ابتدا مرد خانواده كه مريض بوده را به دا محل مخفي شدنش را يافته
خواسته به كمرش ببندد، به زن  برد، بعد هرچه مهمات داشته مي مي
دهد. به زن  گويد چادرش را به او بدهد. حتي پول چادر زن را هم مي مي

ها  شود به آن اش به زيرزمين برود تا وقتي تيراندازي مي گويد با بچه هم مي
   »آسيبي نرسد...

انه، به طبقه باال رفته و در ذيبرم پس از اطمينان از امنيت افراد ساكن خ
ها مستقر بودند،  شود. ماموران ساواك كه روي پشت بام اتاق مخفي مي

هاي فراواني از هر دو سو شليك  برند. گلوله دقايقي بعد به خانه يورش مي
هايش را شليك  شود و احمد ذيبرم در نبري نابرابر تمامي فشنگ مي
هايش با رگبار اسلحه  از اتمام گلولهگويند او پس  ها مي كند. برخي روايت مي

ماموران امنيتي كشته شد و ديگراني از خودكشي او با آخرين گلوله و برخي 
ها حاكي از مرگ احمد  گويند. اما تمام روايت ديگر از خوردن سيانور مي

آباد است و اينكه ماموران تا چند ساعت اول  همان باالخانه نازي   ذيبرم در
اند. پيكر احمد  تمان و نزديك شدن به پيكر او را نداشتهجرات ورود به ساخ

گورستان  33آباد، در قطعه  ذيبرم را پس از خارج كردن از ساختمان نازي
   بهشت زهرا به خاك سپردند.

چاپ گزارش درگيري و كشته شدن احمد ذيبرم در روزنامه كيهان آن 
هايي  ه از چريكها بازتاب بسياري داشت. بازتابي كه تصوير ساخته شد روز

شد، در هم شكست. محمد بلوري  فدايي خلق را كه توسط رژيم تبليغ مي
من چند ساعت بعد از اين ماجرا «گويد:  درباره تبعات انتشار اين گزارش مي

براي تهيه گزارش به آن خانه رفتم و وقتي گزارش چاپ شد، سر و صداي 
و يك راديو فارسي  زيادي بلند كرد. آن زمان عراق با ايران مشكل داشت
داد. بعد از چاپ اين  داشت كه بيست و چهار ساعت عليه دولت گزارش مي

خواندند. سر اين جريان هم من  گزارش هم چند روز آن را در چند نوبت مي
ها  گفتند اين را گرفتند و يكي دو ماهي اوين بودم. تا آن روز به مردم مي

داد ذيبرم نه تنها ضد مردم  ان مياند، اما اين گزارش نش كش خرابكاراني آدم
و خرابكار نيست، آنقدر انسان پاكي است كه حتي پول چادر آن زن را هم 

   »داده بود.
سال داشت. او به واسطه بازتاب  27احمد ذيبرم وقتي كشته شد تنها 

گسترده مرگش عاملي براي تغيير نگاه جامعه آن روز به فداييان خلق شد و 
ديارانش.  خصوصاً در ميان هم 50و  40عصيانگر دهه  نمادي از مبارزه نسل

احمد شاملو، شاعر معاصر دو شعر به ياد و خاطره احمد ذيبرم سروده است. 
لقب داده » هاي اعماق بچه«او در يكي از اين اشعار احمد ذيبرم و يارانش را 

اي شاعرانه به سابقه ماهيگيري احمد ذيبرم و  و در شعري ديگر با اشاره
كه در مبارزه توامان با جهل، محروميت و خودكامگي پيش گرفته بود  راهي

  نويسد كه پس از او راه مبارزه در پيش گرفتند: از آغاز رويش جواناني مي
  

 نگاه كن
  چه فروتنانه بر درگاه نجابت

  شكند به خاك مي
  اي كه توفانش رخساره

  مسخ نيارست كرد
   

  چه فروتنانه در آستانه تو
  دافت به خاك مي

  آنكه در كمرگاه دريا
  دست

  حلقه توانست كرد
   

  نگاه كن
  چه بزرگوارانه در پاي تو سر نهاد

  آنكه مرگش
  ميالد پر هياهوي هزار شهرزاده بود

   
  نگاه كن!
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  منابع: 
  فدايي خلق؛ احمد ذيبرم، انتشارات سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

  احمدي، مجله آرش تقي سيددرگيري در خانه تيمي خيابان طاووسي، روايت محمد
  دهقان ميالد آنكه عاشقانه بر خاك مرد، به خاطره رفيق احمد ذيبرم، اكبر تك

روزشمار تاريخ ايران؛ از مشروطه تا انقالب اسالمي، دكتر باقر عاقلي، جلد دوم، نشر 
  نامك

متن سخنراني اردوان ذيبرم درباره زندگي و مبارزات برادرش احمد ذيبرم، كلن 
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  اقتصاد كمبود
  

  اثر : مايكل لبوويتز
  حيمترجم : ح. ريا   

 "سوسياليسم واقعي"خواهم با تعيين هدف اين پژوهش آغاز كنم.  اجازه مي
ي هفتاد در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي به  به مثابه يك مفهوم در دهه

وجود آمد و آماج اصلي آن مشخص كردن تفاوت بين نظام موجود و 
مفاهيم نظري يا انتزاعي مربوط به سوسياليسم بود. [در آن زمان] چنين 

قلمرو  "توان به  كردند كه نقد سرمايه داري را ديگر نمي  استدالل مي
مفهومي صرف محدود كرد. چنين نقدي نمي تواند به تجارب غني 

اند (يا با موفقيت آن را  كشورهايي كه در ساختمان سوسياليسم موفق بوده
.  مختصر اينكه، يك سوسياليم تكوين يافته، "كنند)، بي توجه باشد بنا مي

وجود داشت، ساختمان يك  "يك جامعه ي سوسياليستي واقعاً موجود "
  )1ي جديد در تجربه ي واقعي شكل گرفته بود. ( جامعه

كرد: يكي  چندين نقش ايفا مي "سوسياليسم واقعي"تكوين اين مفهوم از 
اينكه، ابزار دفاع از مدل شوروي در مقابل انتقاد كساني بود كه به ماركس و 

كردند (  اشتند، كساني كه ضرورت اصالحات را مطرح ميانگلس توجه د
را طرح ميكردند ) و  "سوسياليسم با چهره اي انساني "مثالً كساني كه 

كردند سوسياليسم را به شيوه ي متفاوتي  همين طور كساني كه فكر مي
) اين مفهوم، كاركرد ديگري هم 2توانند بنا كنند (مثل چين آن زمان). ( مي

براي رهبريِ تحت فرمان برژنف اين  "سوسياليسم واقعي" در برداشت :
كرد تا بين تأكيد دوره ي پيش از خروشچف بر  امكان را فراهم مي

سوسياليسم "ساختمان كمونيسم، و كانون توجه خود تمايز قائل شود. 
كردند كه مقدم بر  اي از تاريخ درك مي ي مرحله چنان به مثابه را هم "واقعي

با اين همه، الزم بود به عنوان نظامي پايدار و تثبيت شده كمونيسم بود. 
  گونه مورد تحسين و تجليل قرار گيرد.  فهميده شود و به اين
به ماهيت نظام اتحاد شوروي و  "سوسياليسم واقعي"بنابر اين، از نظر ما 

كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي اشاره دارد كه مدل شوروي را در دوره ي 
ا پايان دهه ي هشتاد انتخاب كردند. از اين رو، كانون توجه دهه ي پنجاه ت

ما نظامي است كه كمابيش پايدار و تثبيت شده بود و نه برآمد آغازين اين 
  ) 3نظام. (
         

  "سوسياليسم واقعي"مدلِ نظام 
، نقطه "سوسياليسم واقعي"طبق نظر يانوش كورناي، تحليل گر مجاري 

پيشگام مدل " –ن نظام، ماركس است آغاز مناسب براي بررسي اي
دغدغه ي پژوهش گراني كه در چارچوب ". از نظر كورناي "(پاراديگم) نظام

مدلِ نظام مي انديشند، عبارت است از سيستم به طور كلي و روابط بين 
) اين به يقين كاري بود كه ماركس انجام داد. ماركس 4. ("كل و اجزاء آن

ي روابط  اي كه در آن همه ساختار جامعه"، در بررسي مفهوم نظام ارگانيك
،  تأكيد "به طور هم زمان هم زيستي دارند و يكديگر را تقويت مي كنند

توان به مثابه ي  دهنده ي اين جامعه نمي  كرد كه با عناصر تشكيل
و به گونه ي عرضي  "همجواراني برخورد كرد كه مستقل و خودمختار اند"

همگي اجزاء يك كل را تشكيل  "دارند، بلكه و اتفاقي با يك ديگر رابطه 
  )5.  ("دهند، و تمايزاتي هستند در چارچوب يك وحدت مي

)، و با 6كانون توجه به كل، يك انقالب روشمندانه را به وجود مي آورد (
هستي "ميراث دكارتي فاصله مي گيرد. در ميراث دكارتي اجزاء به لحاظ  

ه اجزاء به طور مجزا وجود دارند و با شناسي بر كل مقدم اند، بدين معني ك
.  در مدل دكارتي كه لوينز و "هم براي ساختن كل ها تركيب ميشوند

اجزاء به طور مجزا  "لونتين به گونه ي درخشاني آن را توضيح داده اند، 
. از "هاي ذاتي اي هستند كه در اختيار كل قرار مي دهند داراي كيفيت

س، اجزاء داراي هستي پيشيني به مثابه ديدگاه ديالكتيكي ماركس، برعك
پيدا مي   به اين دليل كه اجزاء يك كل اند كيفيت "ها  اجزاء نيستند. آن

هايي از كل ديگري در  هايي كه به طور مجزا يا به عنوان بخش كنند، كيفيت
  ) 7.  ("اختيار ندارند

دهد، مدلِ نظام عالوه بر اينكه اجزاء را در درون كل هاي مشخص قرار مي 
كنند،  ما را هم به انديشيدن پيرامون اينكه نظام ها چگونه تغيير مي

آنچه متمايز كننده ي انديشه ي كساني  "راهنمايي مي كند. از نظر كورناي 
انديشند با كساني كه خارج از اين  است كه در چارچوب مدل واره نظام مي

رگ عالقمند اند. ها به تغييرات و دگرگوني هاي بز مدل اند، اين است كه آن
ها به تحقيق فرايندهاي فروپاشي يك نظام مي پردازند كه چگونه  مثالً آن

كند، به طوري كه به پايان خود برسد و جاي خود را به   جريان پيدا مي
  )8.  ("نظام ديگري واگذارد

  اما بايد اين را هم بپرسيم كه چرا نظام ها تغيير نمي كنند؟ چرا نظام برده
ها ادامه داشت؟ چه چيزي موجب دوام سرمايه  م فئودالي قرنداري و نظا

دداري مي شود؟ چگونه است كه هر روز از نو سرمايه داران و كارگران 
مزدور به دوام سرمايه داري ادامه مي دهند؟ چه چيزي اين روابط را تثبيت 
مي كند؟ كوتاه اينكه، زماني كه نظام ها كانون توجه ما را تشكيل مي 

رسش اين است كه چه چيزي موجب بازتوليد يك نظام و توقف باز دهند، پ
  توليد آن مي شود. 

       
  بازتوليد نظام هاي اقتصادي

شكل "اعالن كرد كه  "سرمايه "جلد نخست  23ماركس در ابتداي فصل 
اجتماعي فرآيند توليد هرچه باشد، بايد پيوسته باشد، بايد به طور دوره اي 
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اي كه ديگر نمي تواند توليد كند،  كند. جامعههمان مراحل را تكرار 
اي است كه ديگر نمي تواند مصرف كند. بنابر اين، هر فرايند  جامعه

اجتماعي توليد، زماني كه به مثابه كل به هم پيوسته و در جريان مداوم 
وقفه در نظر گرفته شود، در عين حال، يك فرايند بازتوليد نيز   نوسازي بي

  ) 9( ."به شمار مي رود
ماركس در پي اظهار نظر عمومي آغازين، نشان داد كه بحث ويژه ي او در 

زمينه ي نگاه به سرمايه داري به مثابه يك نظام بازتوليد را  "سرمايه"
  گونه تأكيد كرد:   فراهم كرده است . او بر اين نظر در فصل پاياني اين

به هم پيوسته در بنابرين، فرايند توليد سرمايه داري كه بمثابه يك كل  "
نظر گرفته شود، يعني يك فرايند بازتوليد، نه تنها كاال، نه تنها ارزش 

كند: از يك  افزوده، بلكه خود رابطه ي سرمايه اي را نيز توليد و بازتوليد مي
  ) 10. ("سو، سرمايه دار و از ديگر سو كارگر مزدور را

كه در فرايند  "ه كل به هم پيوست "بنابر اين، موضوع عبارت بود از يك 
فرايندي كه توليدات مادي و روابط اجتماعي را توليد  - مداوم نوسازي است 

 "فرض هاي توليد اند.  روابطي كه خود فرض ها و پيش -كند و بازتوليد مي
فرض هاي فرايند توليد سرمايه  آن شرايط همانند اين روابط از سويي پيش

ها را هم توليد و هم باز توليد  آنداري و از ديگر سو نتايج و ثمرات آنند، 
  )11. ("مي كنند

 "بدين ترتيب، سرمايه خود به خود پيش شرط هاي خود را توليد مي كند: 
فرض رابطه ي ديگر   در نظام بورژوايي تمام عيار، هر رابطه اقتصادي پيش

فرض است.  در شكل اقتصادي بورژوايي آنست و هر فرضي خود يك پيش
  ) 12.  ("نظام ارگانيك  چنين است وضعيت هر
از آسمان نازل نمي شود. اساساً هر  "عيار  تمام "اما يك نظام اقتصادي 

فرض هايي  فرض هاي تاريخي به وجود مي آيد، پيش نظام جديد بر پيش
فرض هايي كه خود به وجود  كه از جامعه ي پيشين به ارث برده و نه پيش

شامل تابع كردن همه ي عناصر  تكوين آن در تماميتش دقيقاً "مي آورد، و 
جامعه به خود است، يا ايجاد نهادهايي بر اساس آن، نهادهايي كه خود فاقد 

) براي اينكه سرمايه داري به يك نظام ارگانيك تبديل 13» (آن است. 
شيوه ي "شود، ضروري است سرمايه شيوه ي توليد را دگرگون كند و 

. همان گونه كه در پيش گفتار "توليد خاص سرمايه داري را به وجود آورد
به كمال تكوين  "اين كتاب اشاره شد، زماني كه فرآيند سرمايه داري توليد 

، سرمايه كارگراني كه احتياج دارد را به وجود مي آورد، "پيدا كرد
  ) 14فرض كارگراني كه الزامات سرمايه را خرد جمعي تلقي مي كنند. ( پيش

ز توليد كارگر به مثابه ي كارگر مزدور پيش با اين همه، تضمين كننده ي با
 "سرمايه شيوه ي توليد منطبق با آن را فرض كند، چيست؟"از اين كه 

) بورژوازي بالنده در رويارويي با كارگران به قدرت دولتي نياز دارد، 14(
كارگراني كه الزامات توليد سرمايه داري را قوانين طبيعي بديهي نمي 

ه دليل تحصيالت، سنت و عادت، فروش نيروي دانند، كارگراني كه ب
. بدين ترتيب، سرمايه در تابع "كارشان را همچنان غير طبيعي ميدانند

ساختن همه ي عناصر جامعه از طريق قدرت قهري دولت پيشروي كرد ( 
)، و از اين قدرت براي  "قوانين تروريستي سخت گيرانه  "براي نمونه، 

نضباط الزم جهت نظام كارمزدي استفاده به پذيرش ا "واداشتن كارگران 
  )16.  ("كرد 

بدين طريق، تا مرحله تكوين شيوه توليد خاص سرمايه داري، بازتوليد 
روابط سرمايه داري، توليد به شيوه مقررات خاص سرمايه داري نياز داشت. 

) اين شيوه ي مقررات براي اين كه نگذارد كارگران خود را از وابستگي 17(
 - ديگري وارد شوند  "كامالً متضاد  "برهانند و به رابطه ي  به سرمايه

اي كه در آن توليد كننده به مثابه مالك شرايط كار خود، از آن كار  رابطه
 ضروري امري –كند  جهت غناي خود به جاي غناي سرمايه دار استفاده مي

  ) 18. ("رفت مي شمار به

امل همه ي عناصر جامعه يا در تابع ساختن ك "كوتاه اين كه، سرمايه داري 
، تا "در به وجود آوردن نهادهايي بر اساس آن كه همچنان فاقد آن است

زماني كه شيوه توليد سرمايه داري خاص خود را بسط و توسعه نداده، كامالً 
 "به كمال "موفق نبوده است. تا نظام بورژوايي به مثابه يك نظام ارگانيك  

ارد كه با روابط سرمايه داري بيگانه اند. برسد، عناصري در جامعه وجود د
بدين ترتيب، وقتي جامعه را در چنين مقطعي مورد بررسي قرار مي دهيم، 
اين جامعه نه كامال اين، نه نظام ديگر است. بلكه ويژگي جامعه ي موجود 

 روابط بين ست اي مبارزه –است باز توليدي چالش بر انگيز ضرورتاً 
  .  "و نظام كامالً متضاد د " بين متفاوت، توليدي

استداللم اين بود كه همين وضعيت در  "بديل سوسياليستي"در كتاب 
مورد سوسياليسم صادق است. تازماني كه توليدكنندگان همبسته شيوه 
توليد سوسياليستي خاص خود را بسط دهند، شيوه ي توليدي كه طبقه ي 

و سنت الزامات آن به دليل تحصيل، عادات "كارگري را به وجود آورد كه 
، يك شيوه ي مقررات "شيوه ي توليد را قوانين طبيعي بديهي تلقي كند

هاي خود   سوسياليستي ضروري است. تا زماني كه سوسياليسم بر بنيان
بسط و توسعه پيدا كند، عناصري كه از جامعه قديم به ارث برده آن را تحت 

بازتوليد  "ست از يك دهد و در اين جا هم وضعيت عبارت ا تأثير قرار مي
اي بين دو نظام كامالً متضاد. مختصر اين كه، براي  ، مبارزه"چالش برانگيز 

اين كه تحت چنين شرايطي بتوان بازتوليد مناسبات سوسياليستي توليد را 
تضمين كرد، يك شيوه از مقررات ويژه كه عناصر جامعه ي قديم را تابع 

  )19سازد، ضروري است. (
مطرح  "سوسياليسم واقعي "ن پرسش را در رابطه با ضروري است همي

كرد. اين نظام چگونه بازتوليد شد؟ آيا در بسط شيوه ي توليد خاصي كه به 
طور خود به خود پيش شرط هاي خود را به وجود آورد، موفق بود؟ يا به 

  شيوه ي مقررات ويژه اي براي تضمين بازتوليد خود نياز داشت؟
  

  روش اقتصاد سياسي
رسيم كه بتوانيم چنين پرسش هايي را مورد بررسي  اي مي نه به نقطهچگو

قرار دهيم؟ از نظر ماركس روشن بود كه نقطه ي حركت بايد مطالعه ي 
نقطه ي "دقيق يك جامعه ي واقعي باشد. امر مشخص عبارت است از 

. اما مطالعه ي تجربي به خودي خود درك "حركت براي مشاهده و دريافت
به مثابه يك كل ممكن نمي كند، بلكه فرد نياز به ابزار نظريه  اين نظام را

) شيوه بررسي، همان گونه كه 20. ("انتزاع كردن"پرداز دارد، به مهارت در 
درك موضوعات در جزئيات آن، تجزيه  "ماركس اشاره كرد، عبارت است از 

.  و "گيري پيوندهاي دروني آن هاي گوناگون تكوين آن و پي تحليل شكل
اي   يك علم را به مرحله "درك از جزئيات ماده، پيش شرط آن است كه 

  )21. ("فرا آورد كه نحوه ي ارائه ي ديالكتيك را ممكن سازد
بدين ترتيب، نحوه ي ارائه ي ديالكتيك دقيقاً آن چيزي است كه ماركس 

نام نهاد. با عزيمت از بررسي امر مشخص، مي  "شيوه ي درست علمي"
اي را استخراج كرد كه  استنتاج عناصري را در يك توالي   هتوان اصول ساد

ممكن مي سازد، عناصري كه ماهيت مناسبات درون جامعه ي مورد نظر 
) از طريق استنتاج مي توانيم ارتباط دو 22تعيين كننده ي آن هاست. (

سويه ي درون كليت مشخص را درك كنيم و بدين طريق با عناصر به مثابه 
برخورد نكنيم. پيشروي از آن مفاهيم  "قل و خودمختارهمجواران مست"

به مثابه كليت غني داراي قطعيت ها و روابط "ساده به يك مفهوم كل 
اسلوبي بود كه ماركس مفهوم نظام ارگانيك را پايه ريزي كرد. از  "متعدد

هاي منطقي بعدي  طريق اين روش ماركس توانست نشان دهد كه پيشرفت
  مفاهيم ساده نهفته ند.در سرمايه داري در 

 "اما نقطه ي آغاز بايد درك مشخص در جزئيات آن باشد. آزمون 
يانوش كورناي چنين كارپايه ي مفيدي را فراهم مي  "سوسياليسم واقعي

ريزي  كند. كورناي كه تجزيه تحليل رفتار مربوط به مديريت و نظام برنامه
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كار را آغاز كرد، طي دهه ي پنجاه اين  - محل تولد خود -در مجارستان
به طور عام را پيش برد  "اقتصاد كمبود  "مطالعه ي عميق بعدي مربوط به 

قانونمندي هاي ذاتي اقتصاد  "و به برابرنهاد بعدي مربوط به 
رسيد. نقطه عزيمت كورناي بي ترديد ويژگي مشخص  "سوسياليستي

  اقتصادهاي نوع شوروي بود.
ناي نسبت به يك گزارش تجربي اما دليل اين كه تجزيه تحليل كور   

برتري يافت، تالش آگاهانه ي او در تقليد از ماركس بود. درست همان طور 
نظام تكوين يافته ي بورژوازي اشاره كرد كه در آن، هر  "كه ماركس به 

رابطه ي اقتصادي پيش شرط رابطه ديگري در شكل اقتصادي بورژوازي آن 
 "سوسياليسم واقعي  "ويژگي هاي  ، كورناي به اين نتيجه رسيد كه"است 

صرفاً كنار يكديگر و به طورمستقل وجود ندارند، بلكه در تنگاتنگ ترين "
ها ] به يك  همه [ ويژگي") او  اشاره كرد كه 23.  ("روابط با يك ديگر اند

هاي  ديگر تعلق دارند و هم ديگر را تقويت ميكنند. اين مجموعه بخش
نيستند و مجموعه ي اجزاء كل منسجمي را مجزاي بي ارتباط با يكديگر 

 "به طور قطع  "سوسياليسم واقعي") مختصر اينكه، 24. ("تشكيل ميدهند
ساختاري بود كه در آن همه ي عناصر هم زمان هم زيستي دارند و يكديگر 

  )25. ("را تقويت مي كنند
 -يك نظام ارگانيك بود  "سوسياليسم واقعي"بدين ترتيب از نظر كورناي 

هاي اصلي آن يك كل ارگانيك را تشكيل مي  تركيب ويژگي "ظامي كه ن
به طور ارگانيك به هم "كه عناصر آن  "نظام وكل منسجمي ".  "دهد

.  و مشخصه ي آن كل منسجم "پيوسته اند و يك ديگر را تقويت مي كنند
ها  بين عناصر آن پيوستگي وجود دارد، به طوري كه آن "اين است كه 

.  افزون بر اين، در انطباق با "ديگر را تكميل و جذب مي كنندمتقابال يك 
دقيقاً  "يك نظام ارگانيك به مثابه آنچه  "تكوين "توضيح ماركس در باره 

كند يا از آن نهادهايي كه هنوز فاقد  همه ي عناصر جامعه را تابع خود مي
 كند كه فرآيند تكوين . كورناي استدالل مي"است را به وجود مي آورد

ها و نهادهاي مشخص  شكل "روندي بود كه در آن  "سوسياليسم واقعي"
  )26.  ("در آن به طور ارگانيك رشد مي كنند

انتخاب طبيعي نهادها و الگوهاي رفتاري شكل  "در چنين فرآيندي 
. در "گيرد و نهايتاً انسجام دروني نظام را قوياً تقويت و تحكيم مي كند مي

صلي وجود داشته باشد، تكامل اين نظام به گونه حقيقت، زماني كه عناصر ا
ساختار جديد با نيرويي بنيادي گسترش "ي خود به خود انجام مي گيرد: 
دهد و در همه روابط اجتماعي رخنه مي  پيدا مي كند، خود را بسط مي

كند. زماني كه آغاز اين فرآيند بر جامعه اعمال مي شود، به گونه ي خود به 
 "گويد كه بدين طريق است كه  ) كورناي مي27( ."خود پيش مي رود
با اين نتيجه  - آورد  فرض هاي خود را به وجود مي پيش "سوسياليسم واقعي

 "فرض رابطه ي ديگر در شكل اقتصادي  كه هر رابطه ي اقتصادي پيش
  آن است. "سوسياليستي واقعي 

ك موضوعات را در جزييات خود در "مختصر اين كه، كورناي تالش كرد 
هاي گوناگون تكوين آن را تجزيه و تحليل و پيوندهاي دروني  كند تا شكل

را به مثابه  "سوسياليسم واقعي ". كورناي براي اين كه "ها را پي بگيرد آن
نظامي ارگانيك معرفي كند، مسير پيشروي ماركس از مفاهيم ساده به 

ا پي را آشكار "كل غني داراي تعينات و روابط متعدد  "استنباط كل 
يك مسير  "سوسياليسم واقعي  "گرفت. در ساختار منطقي كورناي از 

كند و به   فرض اصلي آغاز مي استنتاجي انديشه وجود دارد كه از چند پيش
  ) 28.  ("يك شبكه ي كامل فكري استنتاجات مي رسد

اين تركيب بررسي مشخص و تالش جدي اي كه از ماركس اثر پذيرفته 
رك ساختار دروني و گرايشات ذاتي نظام، به كار است، آن هم به هدف د

 "سوسياليسم واقعي "هاي مربوط به  كورناي در بين تجزيه تحليل
برجستگي خاصي مي بخشد. با اين همه، همان گونه كه در اين فصل و 

آورم كه كورناي در درك  فصل هاي بعدي نشان داده خواهد شد، دليل مي

وان يك نظام ارگانيك بر خطاست. به عن "سوسياليسم واقعي "خود از 
بازتوليد چالش  "كورناي به منظور رسيدن به اين نتيجه، به طرز موثري 

  ، و مخصوصاً، منطق سرمايه را پرده پوشي مي كند."برانگيز 
  

  كمبود مزمن
هاي اتحاد شوروي و كشورهاي  كنم: ويژگي از سطح مشخص شروع مي

كنند، حدوداً از دهه ي پنجاه  اروپاي شرقي كه از مدل شوروي پيروي مي
تا پايان دهه ي هشتاد ادامه داشته است. با يك سطح پديداري و مشخص 

كمبود مزمن. كمبودهايي كه مصرف كنندگان با آن روبرو  -كنيم  آغاز مي
سوسياليسم  "در هر جنبه زندگي در  -هستند، كمبود براي توليد كنندگان 

براي پاسخ گويي به اين كمبودها يك واقع تالش   وجود داشت. در "واقعي 
توانست   رفت و نمي  شيوه ي زندگي كردن بود. مصرف كننده به بازار مي

خواست پيدا كند، از اين رو چندين راه چاره در پيش داشت:  آنچه را كه مي
توانست به جستجوي كاالي مورد نظرش ادامه دهد، خريد را به زمان  مي

در صف خريد بايستد، يا كاالي ديگري را ديگري موكول كند، مي توانست 
با كاالي اوليه مورد نظرش جايگزين كند. انطباق با همه اين راه هاي 
اجباري حتا نا اميدي از خريد هاي مورد نظر، بخشي از زندگي تحت [ 

  ) 29وضعيت ] كمبود را تشكيل مي داد. (
 "اهم بود: اين امر براي ذخيره سازي نيز صادق بود وقتي كه امكان آن فر

توصيه به عضو خانواده كه با خود ساك خريد داشته باشد تا در صورت 
ارزش اقدام كند، امري عادي است. اگر صف خريدي ببيند،   يافتن چيزي با

شود  بعدها مي تواند بپرسد چه چيزي توزيع مي -بهتر است به آن بپيوندد
نيازش چيزي در ) طبيعي بود كه اگر كسي بيش از اقالم خاص مورد 30. ("

اختيار داشت، هميشه اين امكان وجود داشت كه آن را با شخص ديگري، 
معامله كند. در حقيقت، شبكه ي هاي غيررسمي، تماس هاي شخصي، 
لطف به ( و از سوي ) دوستان، همگي وسيله ي بقا در متن كمبود بود. 

كار افزون بر اين ساز و كارهاي رسمي، يك اصل غير رسمي توزيع هم در 
بود : به هر كس طبق آنچه تماس هاي شخصيش مي تواند فراهم كند. 

)31 (  
هاي  همين الگو در مورد بنگاه ها و شركت ها نيز صادق بود. يكي از ويژگي

اقتصاد كمبود اين است كه يك شركت به عنوان فروشنده در يك بازار 
ريدار فروش، در وضعيت مناسبي قرار دارد. اما [يك شركت] به عنوان خ

اجبارا با مشكالتي روبه برو مي شود كه بايد خود را با آن انطباق دهد: بايد 
صبر كند، در صف بايستد، يا به جايگزيني اجباري تن دهد. در عين حال، 

تواند ضمانت در تامين فراورده ها را به تعويق  اگر قرار است توليد كند، نمي
كند براي  ن خريدار تالش ميشركت، به عنوا "اندازد. بدين ترتيب است كه 

اينكه كمبود مانع توليد نشود، تا آنجا كه ممكن است درون داد به دست 
) اين امر طبعا كمبودهاي آن درون 32. ("آورد تا كمبود مانع توليد نشود

دادها را افزايش داده، ذخيره سازي بيش تر را موجب مي شود. بي ترديد 
با ديگر شركت ها با درون دادي كه درون دادهاي انبار شده را مي توان 

ذخيره ي آن محدود است، معامله كرد. براي اين كه بنگاه ها مطمئن باشند 
كه درون دادهاي الزم را جهت دستيابي به اهدافشان به دست مي آورند، 

گرفتند  ) را به خدمت مي"فروشندگان"يا   tolkachiها افرادي ( كاركنان آن
هاي غير رسمي به خوبي توفيق داشته   بكهتوانستند در چنين ش كه مي
  باشند.

هاي غلط، يا بازتاب  آيا كمبود مزمن در اثر تصادف يا پيشامد بود يا سياست
؟ طبق نظر استالين  "سوسياليسم واقعي  "دهنده ي امري ذاتي در ماهيت 

،  تحت نظام 1930و سخنراني او در شانزدهمين كنگره ي حزب در سال 
ضه گرايش به فراتر رفتن از تقاضا دارد در صورتي كه در سرمايه داري، عر

در اتحاد جماهير  "سوسياليسم، تقاضا گرايش به فراتر رفتن از عرضه دارد: 
شوروي رشد مصرف (قدرت خريد) توده ها همواره از رشد توليد فراتر مي 
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رود و آن را به  پيش مي برد، اما، از ديگر سو، تحت نظام سرمايه داري رشد 
رسد و همواره  صرف ( قدرت خريد ) توده ها هرگز به پاي رشد توليد نميم

  ) 33. ("ماند و توليد را دچار بحران مي كند  عقب مي
صرف نظر از اين كه اين توضيح  از چه ميزان دقت برخوردار بود، در دوره 

از چه كاستي برخودار بود كه  "سوسياليسم واقعي "ي مورد پژوهش، 
بود كه اين  "برنامه  "موجب شد؟ آيا برنامه ريزان و كمبود مزمن را 

 "ضد توازن  "وضعيت را به وجود آورد؟ كورناي در اثر اوليه ي خود: 
منابع سه علت داشت: تورم ديرپا  "جذب  "توضيح داد كه فرايند كمبود يا 

هاي سفت و سختي كه به بنگاه ها   در تجارت كاالهاي مصرفي، برنامه
  ماهيت بيش از اندازه بلند پروازانه ي آماج هاي سرمايهشد و  تحميل مي

 "ها را ميتوان به يك منبع مشترك كاهش داد:  گذاري. البته همه ي اين
گيري بي صبرانه ي رشد اقتصادي و  منابع در نهايت به پي "جذب"بازتوليد 

  ) 34. ("شتاب اجباري در [ افزايش ] نرخ رشد مربوط مي شود
تمركز  "بود كه كورناي بيش از يك دهه در كتاب خود  اين همان بحثي   

كمبودها تالش  "پيش كشيده بود:  "بيش از اندازه بر مديريت اقتصادي 
غيرواقع بينانه ي مقامات مركزي و فشار ناشي از آن بر آن مقامات است كه 

. "هاي مديريت متمركز هدايت اقتصادي را تقويت مي كند شكل "به ناچار 
)35 (  

ين روست كه كورناي در دهه ي پنجاه به اين نتيجه رسيده بود كه از ا
هاي مشخصي بودند، سياست   كمبودها نه ذاتي، بلكه نتيجه ي سياست

هاي بيش از  هايي كه مي توان آنها را تغيير داد. تمركز بيش از اندازه، برنامه
نه ساز و كاري منسجم و يگا"حد بلند پروازانه و كمبودها همگي بخشي از 

است، سازوكاري كه از منطق دروني و گرايشات و قانونمندي هاي ويژه ي 
) از اين منظر، عالج اقتصاد كمبود عبارت بود از 36. ("خود برخوردار است 

تمركز زدايي از اقتصاد و به خصوص تمركز زدايي از  -تمركز زدايي
 تصميمات مربوط به سرمايه گذاري. ساز و كار هاي خود تقويت كننده

تمركز و كمبودها با فاصله گرفتن از هدايت اجرايي متمركز اقتصاد، بپايان 
  مي رسد.

البته عدم توجه كافي به مساله علت جان سختي اين الگوها بود. آزمون 
تجربي در زمينه ي تمركز زدايي در مجارستان انجام و به زودي در 

تغيير اساسي دسترس قرار مي گرفت. با تجربه آن رفورم ها، موضع كورناي 
نه، اين صدرنشينان نبودند كه علت بالفصل اقتصاد كمبود  -پيدا كرد 

بودند. كورناي در پژوهش اصلي خود پيرامون علم اقتصاد كمبود، گفت 
اگر حتي مديريت اقتصادي مركزي متعادل تر بود، انگيزه ي گسترش و "

  )    37. ("گذاري همچنان بر جا بو د  عطش سرمايه
                                         

  مدير منضبط
توضيح اصلي كورناي در باره ي اقتصاد كمبود به انگيزه ي گسترش تبديل 

 "شد كه در دست مدير بنگاه هاي منفرد متمركز بود. كورناي مخصوصاً بر 
در حد معمول، مدير يك  "مدير با شغلش تأكيد داشت:  "هم هويتي 

كوشد  مي ".  او "را درست انجام دهد كند كه كارش  شركت تالش مي
. او "هستي، بقا و كارآيي واحدي را تامين كند كه در اختيارش قرار دارد 

آرزوي او دوري جستن از  "خواهد فرآيند كار، فارغ از درد سر باشد.  مي
اغتشاش و بي نظمي است. اگر فقط براي همين يك دليل هم باشد، مدير 

دهد: تدارك  برون داد و ر تالش را انجام ميبراي تأمين اين هدف حد اكث
قدرداني از سوي مافوق هاي  ". مدير افزون بر اين، خواهان  "ذخائر بيشتر 

ها و برآورد انتظاراتشان است : نه فقط دستورات،  خود، اجتناب از خشم  آن
  )38. ("ها بلكه خواست هاي آن

بايد به طور واقعي  مختصر اين كه، كورناي معتقد بود كه علت كمبودها را
در رفتار و روش مدير منضبط [شركت] سراغ گرفت. كورناي در استدالل 

  كرد كه بر وابستگي بوروكراتيك اصرار  پيشين خود از كساني انتقاد مي

  
  

  
  

كردند و تأكيد بر رشدي داشتند كه مقامات مركزي در توضيح انگيزه ي  مي
كرد كه توضيح  ورناي استدالل ميكمي براي شركت ها ارائه ميدادند. حاال ك
اين انگيزه ي عمومي به خودي "اصلي هم هويتي مدير با شغل او ست: 

خود براي ايجاد خواست تقريباً سيري ناپذير شركت براي برون دادها، و 
همان طوري كه بعدتر خواهيم ديد، انگيزه ي سيري ناپدير براي گسترش 

  ) 39.  ("كافي است
گذاري نيز نقطه نظر اوليه ي خود را آشكارا پس  يهكورناي در خصوص سرما

سياست رشد رهبري اقتصادي يك عامل  "گرفت و حاال اظهار مي دارد كه 
در يك اقتصاد سوسيالسيتي شركت يا نهاد ") 40. ("توضيحي جانبي است 

. و باز هم "گذاري نباشد  غير انتفاعي اي وجود ندارد كه مايل به سرمايه
يتي مدير با شغلش به مثابه عامل اساسي كه انگيزه ي كورناي بر هم هو

او  [مدير]  "كند، تأكيد كرد:  گذاري را ايجاد مي گسترش و عطش سرمايه
مطمئن است كه فعاليت واحد تحت مسئوليت او مهم است. بنابر اين ، بايد 

  )41. ("رشد كند
قدرت رهبر، اعتبار  "درست است كه منافع شخصي هم نقش داشت: 

اعي و در نتيجه اهميت خود او با رشد شركتش يا نهاد غير انتفاعي اجتم
.  با اين همه، مالحظات مادي جنبه ي فرعي داشت. رهبر، "كند  رشد مي

گذاري اضافي  براي سرمايه "مثل شير  "حتي در نبود چنين مالحظاتي، 
خواهد جنگيد. كورناي معتقد بود كه انگيزه ي گسترش ريشه ي عميقي در 

. اين انگيزه ي رشد را مي بايد در "بايد رشد كرد  "تفكر داشت كه، اين 
وقتي پاي توزيع منابع به ميان مي  "همه ي سطوح هرم اقتصادي يافت : 

، وزارت ما، شركت ماآيد، هركس براي سرمايه گذاري بيش تر براي تيم 
  ) 42. ("مي جنگد ما خانه ي

. مديران [شركت ها] با فرض هم  مااي بود به خاطر كارگران   و اين مبارزه
هويت ميدانستند.   هويتي با شغل و بنگاه شان، خود را با كارگرانشان نيز هم

كرد سطح دست مزدهاي كارگران در  هر مديري در عين حال سعي مي
كردند  قلمروي خود را افزايش دهد. بدين طريق، اگر كارگران تالش مي

عليه مافوق هاي بالفصل خود  دستمزدهاي خود را افزايش دهند، در جنگ
هم براي بهبود دستمزدهاي نسبي در همه ي  "قرار نمي گرفتند: مديران 

خواست نارضايي ها در سطح كارگاه  سطوح مبارزه مي كردند. سركارگر مي
را برطرف كند، مدير شركت نارضايي ها  را در سطح شركت و وزير يا معاون 

  ) 43او نارضايي ه ارا در كل صنعت. (
نظيري در اين روابط   كرد كه ويژگي بي كورناي، بدين ترتيب، اظهار نظر مي

وجود دارد: مديريت در همه ي سطوح در مذاكرات موبوط به دستمزد با 
به مثابه ماموران اتحاديه  و نه به عنوان  "شود  مقامات ما فوق وارد عمل مي

 براي را االتريب دستمزد خود مافوق از كند مي تالش مديري هر …كارفرما 
. منشاء اين نظر را بايد در "اه خود، بخش خود و غيره دست و پا كندكارگ

كند كه در درجه نخست مسئول  مدير احساس مي "ديدگاه مدير يافت: 
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حل مسائل آن بخش از نطام است كه بر عهده ي اوست. او نه براي كل 
كند  يت مياقتصاد، بلكه براي يك بخش مشخصاً ويژه ي آن احساس مسئول

  )44. ("هويت مي داند  و خود را با آن هم
اين توضيح مربوط به انگيزه و رفتار مديريت, البته، اشكال اساسي دارد و 
مستقيماً در تقابل با بسياري از توضيحات مربوط به مديران بنگاه ها قرار 

  شود!  كه با خود كرناي شروع مي -گيرد  مي
  

  مديران بنگاه ها به عنوان عامل
ها  ) را بررسي كنيد. آن "برنامه ريزان  "وضعيت مقامات اقتصادي مركزي ( 

هاي بلند پروازانه اي براي رشد اقتصادي   در برنامه ي مركزي شان هدف
سال و  20تا  15اند ( پنج سال،   طي دوره هاي زماني بلند مدت داشته

قه اي، غيره ) كه به طور عام تصريح شده است ( نرخ رشد، الگوهاي منط
ها با بررسي  نيازمندي هاي درونداد  مقوالت مشخص توليد و غيره ). و آن

كنند موانع و تنگناهاي بالفعلي را مشخص كنند  جهت آن اهداف، سعي مي
شود. هرچه دوره ي زماني كوتاه تر   كه ممكن است مانع تحقق آن برنامه

  باشد، آماج مشخص تر و هدف مندانه تر است.
هاي توليد كاالهاي مصرفي و كاالهاي   رنامه ي ساالنه، هدفبدين ترتيب، ب

مولد را مشخص، و آماج هاي معيني را براي بنگاه ها تعيين مي كند. در 
كنند فعاليت بنگاه ها را به عنوان بخش  اين خصوص برنامه ريزان سعي مي

ها از بنگاه ها  يك واحد اقتصادي ملي يكپارچه همĤهنگ كنند. آن
ها را تحقق بخشند، زيرا دستيابي هر بنگاه به توليد  ه آن هدفخواهند ك مي

مورد نظر آن، اگر ديگر شركت ها قرار است به نيازمندي هاي درون داد 
خود دست پيدا كنند و اگر ذخيره هاي كاالهاي مصرفي مناسب و 

ريزي شده قرار است در دسترس باشد، ضروري است. به ديگر سخن،  برنامه
ي ساالنه به طور كلي به موفقيت بنگاه هاي منفرد بستگي موفقيت برنامه 

  دارد.
اگر به فرض توضيح كورناي از مديران درست باشد، بايد انتظار داشته باشيم 
كه مديران وابستگي موجود بين اهداف توليد و موفقيت اقتصاد به طور كلي 
 را به رسميت بشناسند و طبق آن عمل كنند. هم هويتي مدير با شغلش و

خواست اخالقي او براي درست انجام دادن كارش، همه ي اسباب و ابزار 
الزمي است كه [ روند ] توليد بنگاه را تضمين و انسجام اقتصاد در دوره ي 

  زماني معيني را تأمين كند.
اما اين فرضي است كه در تصور برنامه ريزان جايي نداشته است. سهل 

دند كه مديران انگيزه ي نفع مادي ها فرض را بر اين گذاشته بو  است، آن
خواستند  كردند كه گويي مي  بدين معني كه مديران طوري عمل مي - دارند

در حال و آينده در آمد شخصي خود را به حداكثر برسانند. در حقيقت، در 
بيني پذيري اين كه مديران  پيش"آن زمان تحليل ژوزف برلينر اين بود كه 

داشته باشند را مي توان با وفاداري يك  با طرح يك پاداش جديد توافق
قطب نما مقايسه كرد كه تالش دارد قوه مقناطيسي شمال را پيدا كند. 
مدير همانند برنامه ي بسيار مؤثر يك كمپيوتر است جهت به حداكثر 

شود؛ و به نسبت درآمد به  رساندن ارزش هر كاركردي كه در او تعبيه مي
) برنامه ريزان براي تشويق مدير به منظور 45. ("گونه مثبتي تغيير مي كند

ديدند تا  )  را تدارك ميpremiaتوليد بر طبق برنامه پاداش هايي يا (
  برنامه  به طور موفقيت آميز انجام گيرد. 

شد فراموش كرد. برلينر  و اين پاداشها بخشي از درآمد مديران بود كه نمي
ه ها در شوروي در سال كند كه با اين كه پاداش مديران بنگا اشاره مي

حدود چهار درصد در آمدشان را تشكيل ميداد ( رقمي كه در سال  1934
صورت گرفت به   "سوداگران برابري  "در متن حمله هايي كه به   1940

در صد رسيد. اما در   33يازده درصد افزايش پيدا كرد)، و طي جنگ  به 
 7/٧ه پيش برد، به زماني كه خروشچف  كاهش نابرابري را ب  1960سال 

در صد تقليل داده شد. تأكيد كمتر بر پاداش ها را جانشينان خروشچف 

 1966يك اشتباه دانستند. طبق نظر برلينر سطح متوسط پاداشها در سال 
  در صد افزايش پيدا كرد. در 5/34به   1970درصد و در سال  5/21به 

، اشاره كرد ( واقع او به  يك مورد بنگاهي كه خوب مديريت شده بود
پاداش  1966كارخانه ي ماشين آالت كشاورزي رستو )، جايي كه در سال 

درصد در آمدشان  و پاداش روسا و  5/21هاي پرسنل مهندسي و فني 
  ) 46درصد در آمدشان بود. ( 60تا  40ها  مديران بخش

  بدين ترتيب برنامه ريزان بر اين مبنا عمل كردند كه با مشخص كردن هدف
براي نمونه دوره ي سه ماهه، و غيره) - فرآورده ها ( طي مدت يك سالهاي 

دهند. اين كار  و تعيين پاداش براي موفقيت برنامه، مديران واكنش نشان مي
كنند و  تضمين كننده ي آن است كه بنگاه ها درون دادها را دريافت مي

ون فروشگاه ها كاالهاي مصرفي مناسب را به دست مي آورند. اما هدف بر
داد با چه دقتي تعيين مي شد؟ اين امر اهميت داشت زيرا مديراني كه 
درآمد خود را به حداكثر مي رساندند آزادي عمل داشتند. در كميت هاي 
عيني يا در اصطالح هاي ارزشي ( به منظور انباشتن توليدات، مدل ها، 

خص اندازه هاي گوناگون )؟ و در مورد پيشين، آن كميته ها را چگونه مش
  مي كردند؟

ها را نشان مي  مطبوعات شوروي به طور منظم درجه ي اهميت هدف
كه از كارتن هاي كالسيك شروع مي شد، كارتن هايي كه جايگاهي  -دادند

كارخانه برنامه « را نشان مي داد كه كارگران ميخ بسيار بزرگي ( با عنوان 
كردند (  ي) را به سمت لوستر سنگين حمل م "ي خود را انجام مي دهد

امري كه خروشچف آن را رد كرد) و از آن جا به سوي كاغذ كلفتي كه 
هاي ناتمام، زيرا بنگاه هاي  محصول صنعت كاغذ سازي بود تا ساختمان

ساختمان سازي در مراحل اوليه ي توليد بيش از مراحل بعدي اعتبار با 
كه براي ( جايي  "آب طال كاري "ارزش افزوده به دست مي آوردند و عمل  

نمونه يك كارخانه توليد لباس و پوشاك موادي براي آستر كت مصرف 
كرد كه دو برابر لباس بيرون قيمت داشت و بدين ترتيب به طرز بارزي  مي

  )47ارزش كت هاي توليد شده را افزايش ميداد). (
هاي ظاهراً نادرست را كورناي در پژوهش كالسيك خود پيرامون   اين پديده

در مجارستان در دهه ي پنجاه مشخص كرد. كورناي با ارائه صنايع سبك 
، يك كارخانه ي "تبديل صد در صد به يك بتواره "اي از ويژگي  ي نمونه

چرم سازي را توضيح داد كه هدفش را به صورت ارزش نشان مي داد. از آن 
شد به حساب آورد، دستيابي چند  جا كه ارزش كار در حال تكميل را مي

ر در چند روز پاياني عبارت بود از خيس كردن مقدار زيادي درصد بيش ت
ها را حمل مي كرد.  پوست خام در محفظه هاي مرطوب كننده كه آن

ارزش خالص افزوده عمالً هيچ است ولي موادي كه "كورناي اضافه كرد كه 
 75شود بالفاصله ارزشي معادل  به محفظه هاي مرطوب كننده، ريخته مي

.  "كرد كه در كل توليد حساب مي شد ده را پيدا ميدرصد چرم تكميل ش
)48 (  

ها جهت موفقيت صد در صد برنامه صورت مي گرفت. بدين  همه ي تالش
هايي به منظور جلوه بخشيدن به نتايج  ترتيب، مديران در طرح ريزي روش

روساي زرنگ اقتصادي "هاي] خود به هنرپيشه تبديل شدند:  مثبت [برنامه
ري در ارقام شاخص ها استادند و [ كارشان ] صرفا بهره در هنر دست كا

برداري از ابهامات و تناقضات اقتصادي سيستم صورت جمع هايي است كه 
. كورناي در مورد همين نكته "پرداخت هاي اضافي به آن ضميمه شده است

واقع ممكن نيست يك رئيس يا ماموري را پيدا كرد كه   در "اشاره كرد كه 
ر و كار داشته باشد و نداند چگونه يك يا دو درصد اضافي را با برنامه س

و آن  -سرهم بندي كند، آنهم زماني كه پاي تضمين پاداشش در ميان باشد
  ) 49. ("هم بدون تخلفي واقعي از مقررات 

ناهمواري هاي  "در پيوند تنگاتنگ با هدف ايده آل صد در صد، كورناي 
رايش به فوران توليد و كار در آخرين يعني گ -توضيح داد "دوره اي توليد

مراحل برنامه به منظور دستيابي به سهميه. در اتحاد شوروي اين فعاليت به 
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معروف شده است و يكي از تأثيرات آن كاهش چشم گير  "يورش  "
كرد كه  كيفيت توليدات بود ( يكي از دالئلي كه خرد عمومي ايجاب  مي

و نه پس از نيمه ي ماه خريداري كنند.) محصول توليد شده را در اوائل ماه 
براي نمونه جارو برقي  -شد هميشه از كيفيت توليدات شكوه  و شكايت مي

اي كه اتصال برق داشت و فرد را مي كشت. خبر اين جارو   هاي توليد شده
) اين 50انتشار داد. ( 1985برقي ها را مطبوعات شوروي در سپتامبر سال 

ريزي در   رئيس برنامه 1951دار بود. در سال مساله اي آشنا و سابقه 
يورش يكي از اسراف گرايانه ترين و پرهزينه  "چكسلواكي اظهار داشت كه 

ترين روش پيشبرد برنامه است. پي آمد اين روش تجهيزات استفاده نشده، 
نيروي انساني به كار نرفته، ظرفيت استفاده نشده، هدر دادن مواد، دور 

ر و افزايش غير مقرون به صرفه ي دستمزد در اضافه ريختن [مواد] بيشت
  ) 51. ("كاري ها است

  
  

  
  

مختصر اين كه، مديران هر كار ممكني را جهت تضمين پاداش هاي خود 
انجام ميدادند. چه چيزي مي توانست جلوي اين كار را بگيرد؟ كمبود مواد؟ 

دن مواد. [يا] پاسخ آن پرسش عبارت بود از ذخيره كردن درونداد و انبار كر
مشكالت دريافت مواد كافي در مقاطع اصلي نمايان مي شد؟ پاسخ اين بود 
كه خود بايد آن را توليد كني. يا پارتي بازي كني، به مامورين رشوه بدهي 

اشخاص]  متحد  يا براي اطمينان به اين كه مواد را بدست بياوريد، [با
 "هجوم بردن"دوره هاي شويد. آيا مشكل كمبود كارگر حاضر و آماده در 

  بود؟ [پاسخ] مواد انبار و كارگر ذخيره كنيد.
ها اگر بنگاه هنوز به هدف نزديك نيست، چه  رغم همه ي اين تالش اما علي

پيش مي آيد؟ اگر بنگاه ده در صد تا هدف فاصله دارد؟ پس در آن صورت 
تكليف صد در صد هدف آرماني چه مي شود؟ كورناي پاسخ داد كه آنچه 

. مديران دست از "روان شناسي نا اميد شدن"تكوين يافت عبارت بود از 
  از نقطه نظر مالي  "تالش مي كشند: 

(ا لبته نه از منظر اخالقي )، براي مديريت مافوق هيچ اهميتي ندارد كه حد 
  )52. ("ها نود و نه در صد است يا نود و يك درصد انجام بيالن آن

الش، در كوتاه مدت، ذخيره ي برونداد يك دليل ديگر دست كشيدن از ت
براي برنامه دوره ي بعد بود. در حقيقت، مقوله ي ديگري كه كورناي 

ظاهراً شتاب در  "كشاكش بين امروز و فرد ا "مشخص كرد عبارت بود از 
، مي توانست به كمبود در آغاز دوره ي بعد "يورش"هر آخر ماه، فرايند 

(و  كارگران فرسودگي و درونداد ذخائر رفتن تحليل علت به –منتهي شود 
بدين ترتيب، به وجود آوردن ناهمواري توليد). در عين حال، دغدغه ي دراز 
مدت تأثير اين روند بر تكوين تكنيك هاي توليدي جديد، بهبود كيفيت 

ها  توليدات، حفظ تجهيزات، تعليم كارآموز و پرسنل ماهر بود. همه ي اين
ها ميتواند  مي گذارد. با اين همه، تأكيد بر آنبر عملكردهاي آينده اثر 

كار به موقع براي حفاظت و "اجراي برنامه ي كنوني را مختل كند: 

ها باشد كه تداوم فعاليت آن  نگهداري ممكن است الزمه اش توقف ماشين
  ) 53. ("ميتواند به لحاظ مادي به تحقق يك برنامه ي ماهانه ياري رساند

رفت كه پيوند بين پاداش ها با انجام برنامه، افزايش اگر چه كورناي مي پذي
  چشم گير برونداد را تشويق ميكرد، يك جنبه اين تمركز توجه به انگيزه

ريزي اثر مي گذاشت. ظاهراً  هاي مادي اي بود كه آشكارا بر كيفيت برنامه
هر چه برنامه محدود تر بود احتمال تضمين پاداش انجام برنامه بيش تر مي 

اگر برنامه خوب طرح ريزي نشده بود، طبعا  "كرناي اشاره كرد كه شد. 
انجام برنامه، كسب پاداش مربوط به آن و به دست آوردن تأييد اخالقي 
آسان مي شد. بدين ترتيب، مديريت ارشد بنگاه ها نفع شخصي مستقيمي 

اي كه خوب طرح  اي براي اجرا بدهند، برنامه ها برنامه داشتند كه به آن
  . "ي نشده باشدريز

از اين رو، گرايش سيستماتيك عبارت از اين بود كه تالش شود كه 
شد نگذارند اطالعات  تالش مي-اي بلند پروازانه نباشد هاي برنامه هدف

. "ها و ذخائر بنگاه هايشان در اختيار مقامات قرار گيرد مربوط به توانايي
افوق، طبق نظر اوتا ) پاسخ مديران بنگاه ها به خواست هاي مقامات م54(

 "، عبارت بود از 1968سيك، اصالح طلب و اقتصادان چك در سال 
  ها توانايي هايشان را كم اهميت جلوه مي آشكارترين شيوه ي دفاع : آن

دادند و در مورد نيازهايشان مبالغه مي كردند... و مكانيسم تقلب، فريبكاري 
د و اين تنها قلمروي و رو نكردن دست خود در مقياس وسيع به وجود آم

  )55. ("بود كه در آن ابتكار مي توانست واقعاً به طور كامل رشد كند
  طور توضيح مي دهد:  الك نوو اين الگو را اين    

گردش اطالعات بايد به خاطر منافع تهيه كنندگان آن تحريف شود و "
ساختگي باشد، اين تهيه كنندگان اطالعات به همين دليل رقباي منابع 

حدود اند... اما انتظار اطالعات  بي طرفانه از سوي كساني كه در نتايج م
  )56.  ("ناشي از آن ذينفع اند، مثل زندگي در دنياي خيالي است

به ديگر بيان، اطالعات غلط به مقامات باال جريان پيدا مي كرد. منشاء 
. ريزي درست به اطالعات دقيق وابسته است مشكل در همين جا بود: برنامه

اما چنين اطالعاتي در دسترس نبود زيرا به نفع مديران اقتصادي نبود كه 
پي آمد  "اطالعات دقيق را به ما فوق برسانند. تفسير اوتا سيك اين بود كه 

آن [اطالعات نادقيق] اين است كه اقتصاد چكسلواكي آخرين امتياز خود را 
  )57.("و توانايي هااطالعات عيني پيرامون نيازها، ذخائر  - دهد از دست مي

بي ترديد برنامه ريزان و ماموران در وزارت خانه ها مي دانستند كه اين 
وضعيت پيش مي آيد. مي دانستند كه شركت ها اطالعات را مخفي 

به بيان ديگر، مي دانستند كه كيفيت اطالعاتي كه بنگاه ها به  -كنند مي
ها به شيوه  ت. بنابر اين، آنفرستند به نفع بنگاه ها و جانبدارانه اس مافوق مي

هاي سفت و سخت به منظور  ها بر برنامه اي منطقي واكنش نشان دادند: آن
ها اين بود كه  بسيج ذخائر پنهان درون دادها تأكيد مي كردند. استدالل آن

از خود ارائه مي دهند. بدين ترتيب، مديران و  "مشكالت جعلي"بنگاهها 
اين كه برنامه چقدر سفت و سخت باشد يا برنامه ريزان بنگاه ها بر سر 

نباشد، هميشه با يك ديگر درگير بودند. با فرض اين كه جهت گيري برنامه 
بيني بود كه اگر بنگاه نشان ميداد كه مي تواند  ريزان رشد بود، قابل پيش

تر مي شد. به ديگر  محصول بسيار خوب توليد كند، برنامه ي سال بعد دقيق
  ليد هر سالي در برنامه ي سال بعد ضميمه مي شد.بيان، نتيجه ي تو

و از اين  - كند تر مي  طبعا چنين افزايشي تحقق برنامه سال بعد را مشكل
مهم تر، به دست آوردن پاداش هاي سال بعد دشوارتر مي شد. بنابر اين، 

العاده  با زياده روي به كار خارق -رفتار مشخص مدير بنگاه از اين قرار بود
يك مدير "المثل روسي را نقل مي كند:  د. موريس داب يك ضربدست نزني

دهد و نه  درصدي طرح ريزي شده ي خود را انجام مي 105ي   عاقل برنامه
. كورناي هم همين پديده را توضيح داده "درصدي را  125هرگز برنامه ي 

ريزي   هاي برنامه جالب است توجه داشته باشيم كه روساي بخش"است: 
  اگر ببينند كه نتايج كارشان احتماالً به خاطر زياده روي خطا بنگاه ها 
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خواهد بود، با نزديك شدن به پايان دورهه ي سه ماهه واقعاً دچار وحشت 
  ) 59.  ("مي شوند

طبعا مديران مي توانستد راه هايي را جهت پايين نگه داشتن ارقام برون 
اد به عنوان محصوالت تمام شده براي نمونه، نگذارند بروند -دادها پيدا كنند

در يك كالم، برنامه ريزي  "كند كه  گيري مي  حساب شود. كورناي نتيجه
اند كه   كنوني و سيستم تشويق گرايش خود انگيخته اي را موجب شده

هاي غير دقيق، پنهان  تأثير آن تشويق مديريت بنگاه ها به تدوين برنامه
گذاشتن دست آوردهاي برجسته ي هاي توليد و در اختيار ن كردن ظرفيت

) كوتاه اين 60.  ("توليد است. اين امري بسيار خطرناك و زيان بار است 
كه، تصوير روشني كه كورناي در دهه ي پنجاه ارائه داد، اين بود كه رفتار 

  مديران بنگاه ها با منافع جامعه تناقض داشت.
بر اين بود كه اين اما نه به علت كمبودهاي مديران! بلكه اصرار كورناي 

مسائل ذاتي نظام موجود مديريت اقتصادي و نظارت بر نتايج توليد بود. 
ريزي  اما نه ضرورتاً پي آمدهاي اقتصاد برنامه -ها گرايشات ضروري بود اين

ها پي آمدهاي ضروري  آن"شده به گونه اي كه وجود داشت. سهل است، 
ي آمدهاي مكانيسم هاي اداره ي اقتصادي كنوني است، يعني، پ روش

.  بدين ترتيب، كورناي استدالل كرد كه تركيب ويژه ي "اقتصادي حال
واقع،  دستورات و مشوق هاست كه اين نتايج  اشتباه را به وجود آورد. در

اي  پاره"طور توضيح مي دهد:  عنوان بخشي از يك فصل قضيه را اين
دستورات و  گرايشات مفيد و مضر كه نتيجه تأثيرات به هم پيوسته ي

  . "اي است  مشوق هاي برنامه
مساله اين بود كه مديران با كشاكش بين منافع اقتصادي و احساس 

اگر ثابت شود كه منافع "مسوليت نسبت به كل اقتصاد رو در رو بودند. و 
) كورناي اظهار 61. ("اقتصادي دست باال را دارد، خود امري انساني است

نظام مشوق هاي   -از مكانيسم اقتصادي  داشت كه اين مساله عبارت بود
مالي همه اشتباه بود. مكانيسم اقتصادي هيجان انگيز را مي بايست تغيير 

هاي بسيار بلند پروازانه اصرار  هدف"اما مادام كه سياست اقتصادي بر  -داد 
  )62توان آن را تغيير داد. ( مي ورزيد، نمي

تمركز بيش از  اندازه  در " 1959واقع اين مساله را عنوان كتاب سال   در
پيامش را داد. البته بحث از اين قرار بود كه تمركز بيش  "مديريت اقتصادي
هاي بيش از اندازه جاه طلبانه ي صنعتي كردن   سياست"از اندازه ثمره ي 

، كه خود باعث كمبود شد (و بدين ترتيب فرايند خود تقويت كننده "بود
تي كردن آهنگ كُندتري داشت، امكان اين اي را به وجود آورد). اگر صنع

مكانيسم اقتصادي تكوين پيدا كند كه در آن بنگاه ها استقالل بسيار "كه 
  ) 63. ("بيش تري داشته باشند، وجود داشت

هاي رشد را كمتر   چه بود؟ هدف 1959بنابر اين، راه حل كورناي در سال 
،  "واحد پايه". بنگاه كه كنيد، تمركز زدايي كنيد و عنان بنگاه را رها كنيد

اقتصاد بود، بيش از حد دستورات عمودي جهت اجرا گرفته بود و  "سلول"
قدرت حداقلي براي پرداختن به معامالت افقي با ديگر بنگاه ها در اختيار 

) و حتي وقتي توضيحات او [كورناي] پيرامون كمبودها در 64. ("داشت
الحظه كرديم ) و بر انگيزه ي دهه ي هفتاد تغيير كرد ( همان طور كه م

به  -توسعه مديران بنگاه ها تأكيد ورزيد، راه حلش اساساً همان راه حل بود
  مديران بنگاه استقالل بيش تري بدهيد !

به هر رو، اين رفتار به خصوص مديران منضبط بنگاه ها (كه با شغل شان 
واقعي خواستند خوب كار كنند) نبود كه ريشه  هم هويتي داشتند و مي

مساله بود. بلكه مساله در راس آغاز شد. در اين جاست كه توضيح اصلي 
كورناي را مي بينيم: انگيزه ي گسترش و عطش شركت ها فقط به اين 

 "هاي قابل تحمل بودجه اي محدوديت "دليل قابل اجرا بود كه شركت ها 
داشتند. شركت هاي سوسيالستي سنتي مي دانستند كه اگر ضرر داشته 

بقاي مداوم آن [شركت] ") 65. ("به نوعي كمك شان مي كنند"شند، با
حتي در صورتي كه كسري مالي  دير پايي داشته باشد، تضمين شده 

) كورناي 66. از اين رو فقط منابع آن [شركت]  را محدود مي كند. ("است
كرد كه محدوديت بودجه ي قابل تحمل منحصرا تعيين كننده  استدالل  مي
ت سوسياليستي است و انتظارات و رفتار مشخص آن را معين ويژگي شرك

علت "كند كه محدوديت بودجه ي قابل تحمل  مي كند. كورناي تصريح مي
  )67گذاري در اقتصاد سوسيالستي است. (  براي عطش سرمايه "كافي

تكرار كنيم، اين امر مسئوليت بازتوليد كمبودها را مستقيماً به گردن 
هاي بودجه  ها هستند كه محدوديت  ارد، زيرا اين آنمقامات مركزي مي گذ

.  "پدر سروري"اي شركت ها را كم مي كنند. چرا ؟ كورناي پاسخ مي دهد: 
او [كورناي] با تشبيه آشكار رابطه ي اقتصادي با رابطه والدين با فرزند، 

مقامات مركزي مسئوليت وضعيت اقتصادي را به عهده "كند كه  اشاره مي
.  "مسير زندگي اقتصادي را شكل ببخشند"خواهند   و مي "گيرند مي

اي است كه  تقويت پدر سروري از پايين از جانب مديران، نيز حقيقت ساده
. كورناي نتيجه "پدر سروري به معني حفاظت و امنيت مطلق است"

پدر سروري توضيح صريح قابل تحمل كردن محدوديت "گيرد كه  مي
سيري ناپذير جهت كار و گرايش به انبار  خواست"و شامل  "بودجه اي است

  ) 68گذاري و امثال آنست. ( كردن، و عطش تقريباً سيري ناپذير سرمايه
بنابر اين، با وجودي كه كورناي مديران بنگاه را اشخاصي مي داند كه 

هايي داشتند كه اثرات منفي آن چشم گير بود، [بر اين باور  مستقيماً فعاليت
ايد در مقامات مركزي جستجو كرد، مقاماتي كه به وجود بود كه] تقصير را ب

كه مديران  "انساني بود"آورنده ي مشوق ها و محيطي بودند كه در آن 
بنگاه ها آن گونه عمل كنند كه ميكردند. البته پرسشي كه مصادره به 

كنيم) از اين قرار است: چرا  شود (و در فصل بعدي بررسي مي مطلوب مي
گرفتند كه از چنين اثرات منفي  ست هايي را پي ميبرنامه ريزان سيا

  برخودار باشد؟
»  تناقضات سوسياليسم واقعي«ي فصلي از كتاب  اين نوشته ترجمه* 

  است كه بهمين قلم ترجمه و بزودي در  نشر بيدار منتشر مي شود.
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  سفر در زمان

  اثر احمد پوري) "ور خط دو قدم اين"(نگاهي به رمان 
  سد سيفا

ست. هر حكايتي يك واحد زماني  هر فرمي از حكايت را آغاز، ميان و پاياني
ي خود دارد كه داستان در آن اتفاق مي افتد. اين زمانِ به  محدود و ويژه

كنترل درآمده، زمان حكايت است. پل ريكو در همين رابطه است كه مي 
  "زمان آنگاه انساني خواهد شد كه حكايت گردد."گويد؛ 

كه با خيال در مي آميزند.  هاست هاي زندگي انسان داستان بازگويي تجربه
ها مهر زمان با خويش دارند. انسانِ خالق در داستان هميشه تجربه  بازگويي

و روايتي ديرين را نو مي كند. آن را به انديشه و نظم معاصر مي پيرايد و به 
) Nachträglichkeitا (ه آن ارزشي نوين مي بخشد. بازنگري و واكاوي تجربه

ست كه فرويد روانكاوي را بر آن  هاست. اين چيزي مشغله دايمي ذهن انسان
گونه كه ما  كه آن سان كه بودند، بل بنيان گذارد. يادها باز مي گردند، نه آن
  ايم.  آن را تجربه كرده و در ذهن بازكاويده

جرج ولز در سان كه  ماجراي سفر در زمان است، آن "ور خط دو قدم اين"
طرح مي كند، ماجرايي  "مرشد و مارگريتا"و يا بولگاكف در  "ماشين زمان"

ها قرار گرفته و بر  هاي اخير در جهان غرب موضوع بسياري از فيلم كه سال
اما  "ور خط دو قدم اين"هاي زيادي نوشته شده است.  اساس آن داستان

ر تاريخ اجتماعي ما اي نيست، د روايت ايراني آن است، روايتي كه كليشه
  اتفاق مي افتد و متناسب با فرهنگ ما پيش مي رود.

جا آغاز مي شود كه راوي، يعني احمد، مترجم چند كتاب شعر،  ماجرا از آن
اي از شعرهاي عاشقانه آنا آخماتوا، شاعر مشهور روس را  قصد دارد مجموعه

يمي و هاي قد به فارسي برگرداند. در يك كتابفروشي، در ميان كتاب
وگوي او بود با دانشجويان  دوم، كتابي ديده بود كه سخنراني و گفت دست

خارجي در لنينگراد. حال آمده تا آن را بخرد ولي اثري از آن نمي يابد. از 
جا حضور دارد و بعدها معلوم مي  فروشنده سراغ آن مي گيرد، مردي كه آن

لي مي تواند براي شود نامش اورلف است، مي گويد؛ ديروز آن را خريده و
خواندن به وي امانت دهد. در آشنايي با اين مرد معلوم مي شود كه او نه 

كه با آيزيا برلين، متفكر انگليسي، نيز سابقه دوستي  تنها با آخماتوا، بل
ي نخستين مالقات آن دو در لنينگراد بوده است. هم  داشته و ترتيب دهنده

گاه  اي به آخماتوا نوشته ولي هيچ اوست كه به راوي مي گويد؛ برلين نامه
آن را برايش نفرستاده و به وي پيشنهاد مي كند كه اگر مشتاق باشد، مي 
تواند به انگلستان رفته، نامه را از برلين گرفته و سپس در لنينگرا به دست 

  آخماتوا برساند.
اين آغاز ماجراست، ماجرايي كه راوي ما را از تهران سوار ماشين زمان مي 

د تا در تاريخ سفر آغاز كنيم. اورلف خود از زمانِ گذشته آمده است. از كن
شوروي گريخته، در انگلستان زندگي كرده و حال ساكن تهران است. او 
شوق سفر را در راوي بر مي انگيزاند و راوي دست ما مي گيرد تا همسفر او 

ن به اين شان مدام عوض مي شوند تا در پايا هايي گرديم كه زمان به مكان
ست تماشايي و  نتيجه برسيم كه هدف در واقع رساندن نامه نيست، سفري

  جذاب به دنياي پنجاه سال پيش كه با لذت پي گرفته مي شود.
نويسنده بخشي از واقعيت زندگي خويش نيز به راوي مي بخشد. راوي 

چون نويسنده به ترجمه شعر اشتغال دارد، ادبيات انگليسي تحصيل  هم
ست، انگليسي تدريس مي كرده، از كار  ر انگلستان بوده، تبريزيكرده، د

  اخراج شده، نام او احمد است و...
در هفت فصل نوشته شده؛ تهران، تبريز، باكو،  "ور خط دو قدم اين"

گراد و به سوي تهران. اولين رمان نويسنده است. از همان آغاز به  لنين
نشان ندهد. بر همه معلوم  خواننده اعالم مي دارد كه به زمان حساسيت

است كه ما بيش از سه زمان نداريم كه هر يك به دنيايي از گذشته، حال و 
يا آينده تعلق دارد. سفر به اين شكل كه از يكي بگذري و به آن ديگر پا 

هاي سال  بگذاري ناممكن است، اما در خيال مي توان حتا در گذشته سال
در آينده ولي خيال ناب مي خواهد،  كه مي كنيم. زندگي زندگي كرد، چنان

خطي قراردادي كه يك "سان كه غرق رؤيا نشويم. زمان مگر چيست؛  آن
قدر مي رود و مي رود تا به تاريكي برسد. طرف  طرفش گذشته است و آن

ديگرش هم آينده است كه باز دوسه قدم جلوتر مي رسد به تاريكي...بعضي 
مان سر مي  ها خارج مي شويم. پاي ها مي بيني يكي از ما از اين خط وقت

طرف خط به آينده مي  قدم آن ور خط كه مي شود گذشته، يا يك خورد اين
  "رويم...

نويسنده مي كوشد تا با به بازي گرفتن زمان تاريخي، عادتي را در خواننده 
ور خط آمد  بشكند و به او بباوراند كه مي توان به همين آساني دو قدم اين

  ور خط لغزيد. آنو يا يك قدم 
ست. يك رمان رئاليستي با ساختاري  سراسر فانتزي "ور خط دو قدم اين"

فانتزي كه تخيل نويسنده زمان و مكان را در آن درهم مي ريزد و اين 
ست كه به كمك آن پنجاه سال به گذشته بر مي گردد تا به  شگردي

ن علت تاريخ يادهاي جامعه جان بخشد و نگاهي ديگر بر آن اندازد. به همي
را نيز به كمك مي گيرد. حوادث تاريخي مستند هستند. نشان مي دهد كه 

  ها قول نويسنده در واقعيت موضوع تحقيق كرده است. حتا بسياري از نقل
همه نخواسته تاريخ بنويسد. از  اند. با اين گونه هستند كه در واقع بوده همان

هاي  تان الزم بوده است. واقعيتتاريخ تا آن اندازه بهره گرفته كه براي داس
  اند. تاريخي با خيال نويسنده درهم آميخته، داستان شده

ست، اين اثر فراتر از آن  گري در زماني كه ادبيات معاصر ايران مقهور روايت
مي رود و چيزي مي شود خالف ادبيات رايج. نويسنده نكوشيده تا با 

ده به خوانش اثر برانگيزاند. هاي زندگي، رغبت خوانن غم وغصه ي گري روايت
كوشيده تا او را به دنياي فانتزي خويش ببرد، دنيايي كه مي دانيم واقعيت 

گام نويسنده سفرهايش را  همه از آن خوشمان مي آيد و هم ندارد ولي با اين
  تعقيب مي كنيم.

ست كه از درون انسان آغاز مي شود. در واقعيت  هر داستاني در واقع سفري
فرها به قصد كشف وديدار صورت مي گيرند. مي توان در زندگي زندگي س

سوار بر كشتي شد، آمريكا را كشف نمود و يا به  "كريستف كلمب"چون  هم
نيل "جزاير اقيانوس آرام را بازيافت. مي توان حتا مانند  "جيمز كوك"سان 

بر سطح كره ماه پياده شد و از دنياهاي ناشناخته گزارش  "آرمسترانگ
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ها همه بر بستري از واقعيت تاريخي جريان مي يابند. مي توان اما  . ايننمود
چون قهرمان داستان  ها، هم ها، در پرواز خيال به ناشناخته ي اين وراي همه
دور دنيا در "را درنورديد و يا  "هزار فرسنگ زير دريا بيست"ژول ورن 
ماشين " طي كرد، مي توان به سان قهرمان رمان جرج ولز "هشتاد روز

شده، سوار  "كيشوت دون"را به خواست خويش پيش برد، و يا اصالً  "زمان
  بر يابويي پير راه سفر در پيش گرفت تا دنيا را دگرسان كشف نمود. 

دنياي كريستف كلمب، جرج كوك و يا نيل آرمستراگ دنياي موجود است، 
يي كه در ست، دنيا دنيايي كه مي بينيم. دنياي داستان اما دنياي خيالي
ها در ذهن پيش مي  ذهن ساخته مي شود، دنيايي كه براي كشف ناشناخته

رود. دنياي گروه نخست، واقعيت موجود است، واقعيتي تاريخي كه كشف 
شده. دنياي داستان وجود عيني ندارد، واقعيت خيال است، زاده تخيلِ نابِ 

  مكان، دنيايي كامالً خصوصي. مرز و بي ست، بي آدمي
هاي ناشناخته كره زمين باز مي  ن سفر در جغرافيا مي كنند، امكانكاشفا

ها نيز راه سفر در پيش مي گيرند، اما از  هاي داستان يابند. شخصيت
جغرافيا مي گذرند، در دنياي ذهن پيش مي روند تا امكاناتي متفاوت را 

هاي تاريخي نيز مي گذرند تا به اميد برسند،  كشف كنند. آنان از واقعيت
ها،  چيزي كه مي تواند وراي واقعيت حضور داشته باشد. اميد در داستان

ها اگر اميدوار  هاي داستان خالف جهان كاشفان محدود نيست. شخصيت
كيشوت گام به راه  چون دون نباشند، راه سفر در پيش نمي گيرند. آنان هم

مي گذارند تا دنياي ديگري كشف كنند و چه بسا خود دنيايي ديگر خلق 
كنند. آنان مي كوشند تا با شناخت جهان موجود، خود را بشناسند، 

هاي وجود خويش كشف كنند. و چنين است كه مي بينيم،  ناشناخته
كه فرويد  هاي آثار خويش، پيش از آن داستايوسكي در سفر به درون انسان

  علم روانكاوي را بنيان گذارد، روانِ آنان مي كاود.
ها  هاست. سفرنامه رمان وامدار سفرنامه شايد به همين علت باشد كه

هاي انسان است به دنياهاي ناشناخته. اگرچه كريستف  نخستين گزارش
كلمب و يا جرج كوك گزارش سفر خويش به شكل داستان ننوشتند، اما 

را خلق كرد. او كه در  "دل تاريكي"هايي  ژوزف كنراد بر پايه چنين گزارش
ي باري كوچك به كنگو سفر كرد، به عنوان خدمه يك كشت 1890سال 

دل "ي خويش را جانمايه  دهنده آور و تكان بعد مشاهدات حيرت  چند سال
كرد و رماني آفريد، ماندگار در تاريخ ادبيات جهان. كنراد تاريخ  "تاريكي

ننوشت، گزارشي صرف از سفر نيز ارايه نداد، تجربه تاريخي و خصوصي 
ن، به تخيل آراست و داستان خونبار خويش را، رها از قيد زمان و مكا

  استعمار بلژيك را در كنگو نوشت.
سفرنامه "ها بوده است.  در ايران نيز سفر دستمايه خلقِ نخستين رمان

  اي براي نمونه از آن جمله است.   العابدين مراغه اثر زين "بيگ ابراهيم
تي ديگر نيز مي كوشد تا وراي واقعيت موجود، واقعي "ور خط  دو قدم اين"

ي اميدهاي خيال پناه مي برد تا خود و جهانِ  به آيينه در خيال بيافريند.
  خويش در آن بهتر ببيند.

مي گويند آنا آخماتوا، كه مغضوب استالين بود، پس از ديدار كوتاه خويش 
با آيزيا برلين از او خوشش مي آيد. همين احساس در برلين نيز وجود 

هم ابراز دارند و يا امكاني براي  اظهار عشقي بهكه  آن دو بي داشته است. آن
ديدار فراهم گردد، مي ميرند. احمد پوري از همين عالقه استفاده كرده، 
راوي داستان او به انگلستان سفر مي كند تا پيك برلين باشد در رساندن 
نامه او به آخماتوا. جهت اين كار مجبور مي شود پنجاه سال به عقب 

پذير نيست. به همين سبب هركه  جز به فانتزي امكان برگردد، عملي كه
  سخن راوي بشنود، در سالمت رواني او شك مي كند.

نويسنده با كمك از رويدادهاي تاريخي ديدار راوي را با برلين و سپس سفر 
وي را به روسيه چنان به خيال مي آرايد كه خواننده واقعيت داستاني آن را 

به گذشته مجبور مي شود نه تنها شكل پوشش باور مي كند. راوي در سفر 
خويش تغيير دهد، زبان را نيز به عقب بر مي گرداند، از اصطالحات زباني 

تر گرداند. او در اين كار  آن زمان بهره مي گيرد تا فضاي الزم را ملموس
هاي زماني استفاده  موفق است. از حوادث دو دوره متفاوت تاريخي در پرش

  نده احساس بيگانگي نكند.مي كند تا خوان
از هفت فصل رمان، راوي دو بار سفر به گذشته خويش را نقل مي كند. بار 

انگار "نخست در فصل سوم، در قطاري كه به سوي تبريز در حركت است؛ 
 "قطار وارد فضاي بيرون از جو شده باشد...خوابي شبيه مرگ مرا مي ربايد.

دوم در فصل پاياني و باز نشسته بر سان به گذشته سفر مي كند. بار  و بدين
هم مي آيد. خوابي چون مرگ مرا در  هايم به پلك"قطار وارد تونل مي شود؛ 

و به اين شكل به حال باز مي گردد. او از موقعيتي كه  "خود فرو مي برد.
  جا كند.  قطار وارد تونل مي شود، استفاده مي كند تا زمان جابه

هاي تخيلي،  ميلها و ف زمان است در رماني عبور از  كليشه "تونل زمان"
از روي پل پريده "اورلف اما چيزي كه احمد پوري نيز از آن استفاده كرده. 

   "بود به پنجاه سال بعد.
كه؛ پنجاه سال پيش يعني  در سفر به گذشته يك چيز آشكار مي گردد و آن

ذهني هاي  زماني كه دنيا جنگ جهاني دوم پشت سر گذاشته بود، دغدغه
ها عوض  اي ندارند، فقط نگاه مردم با زمان حال در كليت خويش فرق عمده

اند. مردم در هر دو زمان براي ماندن و بهتر زيستن مبارزه كرده و مي  شده
سان  كنند. مي كوشند جهان رامِ خويش گردانند. دنياي آرماني گذشته، آن

معه شكلي دگر كه گذشتگان در نظر داشتند، اكنون كمي رنگ باخته و جا
ور خط  ور خط زندگي مي كنيم، جهان آن به خود گرفته است. ما كه در اين

هاست كه بسيار چيزها بر  را با وسواسي نقادانه مي نگريم. در همين مقايسه
  ما آشكار مي گردند.

كه راوي  برداري از حوادث تاريخي هيچ تعهدي ندارد به اين نويسنده در بهره
و مي تواند با استفاده از حوادث تاريخي، روايت خويش صادقِ تاريخ باشد. ا

از آن ارايه دارد. از تاريخ داستاني نبايد انتظار داشت كه واقعيت تاريخي 
همه پوري كوشيده است بازگوي دقيق تاريخ باشد. حوادث  باشد. با اين

و حوادث اتحاد  "فرقه دمكرات آذربايجان"آذربايجان در زمان حكومت 
ست.  اني كه استالين بر آن حاكم بود، در اين رمان واقعيشوروي در زم

  اند كه در داستان آمده. حوادث چنان اتفاق افتاده
از تلفيق چند داستان در چند اليه شكل گرفته است.  "ور خط دو قدم اين"

ها به موازات هم پيش مي روند و در پايان يكديگر را كامل مي كنند  داستان
رابطه آنا آخماتوا با آيزيا برلين و عشقي كه بر  و يكي مي شوند؛ داستان

زبان نيامده، با داستان زندگي مردم در شوروي استاليني درهم تنيده مي 
اي  و مبارزه 1324بر آذربايجانِ سال  "فرقه دمكرات"شود. داستان حكومت 

كه به خون كشيده شد و سرانجام داستان زندگي در ايران امروز، هر يك به 
  ست از اين رمان.  داستاني شكلي پاره

چه راوي را به گذشته مي كشاند تا بار سفر بربندد، عشق اوست به  آن
ادبيات. اورلف اما از گذشته به آينده گريخته زيرا زندگي در حكومت سراسر 
خفقان استاليني برايش غيرقابل تحمل بود. خواننده از نگاه راوي با ايران و 

هايي از تاريخ آذربايجان را مي بيند. از  شهزندگي در آن آشنا مي شود، گو
نگاه اورلف با واقعيت زندگي در شوروي زمان استالين آشنا مي شود. از نگاه 

  زمان مي نگرد.  برلين به جهانِ آن
اي سورئاليستي روبرو نمي  جايي زمان و مكان در اين رمان با پديده در جابه

كشاند. داستان چنان  شويم و نويسنده ما را به خواب و بيداري نمي
واقعگرايانه روايت مي شود كه براي خواننده ملموس است. راوي دروغ نمي 

هاي او را جدي تلقي كند و به  گويد و اين باعث مي شود تا خواننده حرف
اش،  ست كه زن در جدي بودن راويهاي او عالقمند گردد.  گويي قصه

، مواظبِ رفتار شخصيتي بسيار جدي و منطقي، به او هشدار مي دهد
اش ايرج در ترديدهايش او را  خويش باشد و گرفتار رؤيا نگردد. دوست

هاي داستان، او را مي پذيرند. برلين  تشويق به سفر مي كند. همه شخصيت
و آخماتوا هم از ديدار او يكه مي خورند. اين باعث مي شود تا اعتماد 
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ت داستانِ خويش خواننده نيز در پذيرش موضوع جلب گردد. راوي با لذ
  براي ما تعريف مي كند و ما با لذت فراوان روايت او مي شنويم. 

اگر خواننده با پوري نويسنده آشنا باشد، آخماتوا و برلين را بشناسد، با 
تاريخ ايران و شوروي آشنايي داشته باشد، لذت بيشتري از اين رمان خواهد 

  ي از آن لذت نبرد.برد. اين اما بدان معنا نيست كه خواننده معمول
منِ خواننده احساس مي كنم كه نويسنده  "ور خط دو قدم اين"با خوانش 

اين فرم از داستان را برگزيده تا درون خويش از گذشته خالي كند. او 
آگاهانه در اين راه قدم گذاشته است. انتظار دارد تا از سفرهايش به روسيه 

فت كه راوي به ديدار مادر و چنين تبريز بيشتر بگويد. انتظار مي ر و هم
هاي خاطرات اجدادي  كه گشتي به كوچه خواهر خود برود و يا حداقل اين

فرقه دمكرات "كه از تبريز و زمانِ تاريخي  بزند، اما چنين نشد. اين
كم مي گويد، مي توان پذيرفت كه نخواسته اين موضوع،  "آذربايجان

مامي آمادگي خواننده، تمامي الشعاع قرار دهد، ولي ت موضوع اصلي را تحت
گاه كه ديدار با آخماتوا، يعني اوج رمان، ممكن مي گردد،  هاي او، آن كشش

باره اُفت مي كند، آخماتوا چيزي تازه بر زبان نمي  هدر مي رود. رمان به يك
هايش چيزي نمي گويد. نويسنده مي توانست از موقعيت  راند، حتا از رنج

وا وضعيتي خلق كند كه در واقع حديث امروز نام خويش، آخمات زندگي هم
باشد. ضعف اين فصل باعث شده تا فصل تبريز پربارتر   كشور خودي نيز

ها  گردد و فصل غالب در رمان گردد. اگرچه خواننده مي داند بسيار حرف
در همين فصل ناگفته مانده است. مي توان پذيرفت كه كه درخشان بودن 

سايه انداخته، اما از داستان كه فاصله بگيري،  فصل تبريز بر فصل لنينگرا
  اين تصوير اندكي رنگ مي بازد.

همه مي گويد و هيجان در خواننده بر مي انگيزاند تا همراه او  راوي اين
گرديم و به ديدار آخماتوا رويم. ديدار آخماتوا اما چيزي ندارد، تهي از اُبهت 

ام  منِ راوي كه از ايران آمده است. آخماتوا مي توانست سخنان فراواني براي
اي  بر زبان راند. ما در دو كشور مختلف در دوره تاريخي متفاوت، تجربه

يكسان داريم. شرايط زندگي امروز راوي، چيزي نيست جز شرايط زندگي 
آخماتوا در آن دوران. هر دو به بالهت سانسور دولتي گرفتارند، چيزي كه 

ير در مسكو بيشتر از آخماتوا اسرار ي پ در رمان به گوش نمي رسد. عمه
هويدا مي كند. شايد گفته شود كه نويسنده با عدم تسلط بر تاريخ آن 
كشور، نخواسته فضاسازي غيرواقعي ارايه دارد، اما نمي توان پذيرفت كه 
مترجم آثار آخماتوا با آن فضاي مسموم ديكتاتوري استالين بيگانه باشد. 

ترين فصل رمان باشد،  كه مي بايست درخشانانتظار خواننده در اين فصل 
كه ما اسير  برآورده نمي شود. يك احتمال هم وجود دارد و آن اين

ايم. آنا آخماتوا همين است كه مي بينيم ولي  هاي رمانتيك راوي بوده خيال
اگر اين را هم بپذيريم، مي بايست آن را برجسته نشان مي داد، كه چنين 

  نيست.
ماه در  در نظر داشت كه راوي در سفر خويش، به مدت يكاين را نيز بايد 

تبريز مي ماند ولي مدت اقامت او در لنينگراد و باكو بسيار كوتاه است. انگار 
او عامدانه در تبريز مي ماند تا از اين شهر بيشتر بگويد ولي از لنينگراد فرار 

  مي كند تا چيزي نگفته باشد.
را با مهارت براي خواننده باورپذير كرده همه نويسنده سفر در زمان  با اين

هايي كه اين اثر را  است و خواننده هيچ مشكلي با اين سفر ندارد. او به ذهن
ست تا خواننده ارزش كار  اند لذت فراوان بخشيده و همين خود كافي خوانده

سان كه جرج ولز از خوانندگان  او بداند. مي تواند آن را باور نكند، آن
نمي توانم انتظار داشته باشم كه آن را باور "انتظار داشت:  "نماشين زما"

بيني تلقي كنيد. بگوئيد من  كنيد. آن را به منزله يك دروغ و يا يك پيش
ام. فكر كنيد كه من در انديشه سرنوشت نسل  در كارگاهم آن را خواب ديده

به عنوان  هاي مرا ام. حقايق گفته خودمان فرو رفته و اين خياالت را فرابافته
تر كردن داستانم بشماريد. و همه آن را داستاني به  نوعي هنر براي جالب

  )١("حساب آوريد.

پوري در اين اثر دغدغه زمان دارد و اين دغدغه را به خواننده انتقال مي 
دهد؛ زمان چيست و واقعيت آن كدام است؟ رابطه آن با تاريخ و داستان 

ها باهم  و از تلفيق آن ها ا همين دغدغهب "ور خط دو قدم اين"چگونه است؟ 
شكل مي گيرد. در وراي آن اما تلخي زندگي را مي توان بازيافت؛ رنج آنا 
آخماتوا، شاعري را كه در بند حكومتي جبار گرفتار آمد، رنج مردمي كه در 

ي آناني  شان در آذربايجان تاراج شد، رنج همه زندگي 1325آذر سال  21
ن باشند و به سان انسان در ايران امروز زندگي كنند، كه مي خواهند انسا

  پايان ما. نشين گردد، رنج بي اي كه مجبور است خانه رنج نويسنده
سان كه پل ريكو مي گويد، حكايت شده تا زمان به  آن "ور خط دو قدم اين"

  زار ادبيات معاصر ايران. كنترل انسان درآيد. كاري موفق، خالق و نو در شوره
******  

  اين كتاب را نشر چشمه در تهران منتشر كرده است.
هربرت جرج ولز، ماشين زمان، ترجمه كامران پروانه، انتشارات توسن،  -1
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  يادي از ابراهيم يونسي
 

  فريدون تنكابني
  

زمستان "نام، كتابي دارد به نام  ابراهيم يونسي، مترجم و نويسنده صاحب
  نامه) اوست. (خودزندگي "اتوبيوگرافي"كه  "بهار بي

يونسي در جواني دبيرستان نظام و دانشكده افسري را گذراند و افسر شد. و 
سازمان نظامي حزب توده "مانند بسياري از همساالن و همكارانش عضو 

بازداشت و در دادگاه  1333بود و پس از كشف اين سازمان در سال  "ايران
  د افسران ديگر به اعدام محكوم شد.نظامي محاكمه، و مانن

هنگام خدمت در رضائيه، سهواً يا عمداً، پاي چپش به وسيله افسر مافوقش 
مورد اصابت گلوله واقع مي شود. (جناب سرگرد از جيره سربازان و عليق 

  ها مي دزديد و يونسي جلوي دزدي او را گرفته بود.) اسب
زمان، به تهران كه مي رسد  به خاطر نبودن وسايل الزم در محل و گذشت

ناچار پاي چپ او را از باالي زانو قطع مي كنند. و همين نقص عضو سبب 
  مي شود كه او را اعدام نكنند و يك درجه تخفيف به او بدهند.
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يونسي اين كتاب را با ديدي تيزبينانه و قلمي طنزآميز مي نويسد. در 
البته در اين كتاب جا چند قطعه طنزآميز كتاب را نقل مي كنم.  اين

  هايي هم هست كه اشك به چشم خواننده مي آورد. ها و صحنه صفحه
  

  سوراخ اعليحضرت همايوني!
ها  هايي از بازديدهاي رضاشاه از دانشكده افسري بر زبان هر روز افسانه

هاي شب، هنگامي  جاري بود. رضاشاه را مي ديدي كه با آن هيكلش، نيمه
ود، از در كاخ، روبروي دانشكده به محوطه آمده، كه افسر نگهبان در خواب ب

روش داشته، برخورده، و به او فرمان داده  جا به دانشجويي كه شكم در آن
كه جلو درِ اتاق افسر نگهبان قضاي حاجت كند...و در جواب به ابراز ترديد 
دانشجوي اسهالي، عصاي خود را بر زمين مي كوبيده و مي گفته: 

  "جا! جا، همين همين"
سپس رفته و از كاخ اختصاصي به افسر نگهبان تلفن زده و مختصات 
جغرافيايي نجاست فرمايشي را به او داده و در آن باره از او بازخواست كرده 

  است!
ها با اين كه در اصل شوخي تلخي بيش نبودند، خالي  ...بعضي از اين افسانه

  از لطف هم نبودند.
فرمانده دانشگاه جنگ تصادفاً اميري گنده بدش مي آمد و  رضاشاه از شكم

گنده بود. پيرمرد ناگزير شده بود مواقعي كه اعليحضرت براي بازديد به  شكم
دانشگاه تشريف مي بردند، براي اين شكم فكري بكند. داده بود دو سوراخ 
اضافي در كمربند تعبيه كرده بودند: دور از هم. يكي براي اعليحضرت و 

ي با سوراخ پيش از خود نداشت، براي واالحضرت يكي هم كه فاصله چندان
  (وليعهد)

مواقعي كه اعليحضرت يا واالحضرت براي بازديد تشريف مي آوردند، به 
اش را مي خواست  خان، گماشته كنار چنار تنومند دم دفتر مي آمد و يداهللا

و تنه درخت را بغل مي كرد و به او مي گفت كمربندش را سفت كند: 
  "بنداز به سوراخ اعليحضرت همايوني!خان،  يداهللا"

خان تسمه را مي  و شكم را تو مي كشيد و نفس را حبس مي كرد. و يداهللا
يعني سوراخ  "بنداز به سوراخ واالحضرت"كشيد تا سوراخ آخر. يا: 

  خان مي انداخت به سوراخ واالحضرت! تر. و يداهللا نزديك
  

  چين! انتقاد كميته بابل به كميته مركزي حزب كمونيست
ها كه ما در حزب بوديم، رسم بر اين جاري بود كه هرچند ماه  وقت آن
ها اجالس مي كردند و ضمن انتقاد و انتقاد از خود،  ها و كميته بار، حوزه يك

  در باب مسائل داخلي و خارجي هم اظهارنظر مي نمودند.
ها مشتاق بود و به خود حق مي داد در حوادث  كميته بابل هم مثل خيلي

زرگ دنياي پيرامون خود مشاركتي فعال داشته باشد. گويا اين اجالس ب
شك به جنوب  كاي زماني بود كه ارتش سرخ چين وارد پكن شده و چيان

اي داده بود و  گريخته بود و كميته مركزي حزب كمونيست چين اطالعيه
  شك و گروه او را دعوت به سازش و همكاري كرده بود. كاي طي آن چيان

ابل كه خود را شريك اين موج بزرگ مي دانست و به خود حق مي كميته ب
داد در اين باره به صراحت اظهارنظر كند، در سخن از مسائل خارجي گفته 

هاي مطبوعات چين استنباط مي  كميته بابل با كمال تأسف از گزارش"بود: 
كند كه كميته مركزي حزب كمونيست پرافتخار چين كبير، در اين لحظه 

هاي پيروزمند اكتبر  ش پيروزمند سرخ وارد پكن شده و غرش توپكه ارت
در فضاي كشور كبير چين طنين افكنده است به دارو دسته خائنِ 

  "شك پيشنهاد سازش و همكاري كرده است. كاي چيان
شك خائن به امپرياليسم  كاي كميته بابل با توجه به سرسپردگي چيان"

ي مخالف است و اين اقدام جهانخوار آمريكا، جداً با چنين سازش
  "اپورتونيستي رفيق مائو و كميته مركزي را شديداً محكوم مي كند!

  

  سليمان و سرگين غليان!
تر از سوسك  رنگ و كمي بزرگ اي است سياه (سرگين غليان يا جعل حشره

  خانگي. فرهنگ معين)
ته و اي پرداخ ها از سرگين گلوله سرگين غلتان را مي بيني كه در جوار االغ

چون راننده تريلي كه ماشينش پنچر شده و چرخ بادكرده را به محل  هم
ماشين هل مي دهد، بر دو پا تكيه كرده و به كمك دو دست، تقالكنان، 

اش مي برد. آري، حتا اين موجود  گلوله را هل مي دهد و به انباري خانه
  قش شاهان. خُرد هم در طبيعت نقشي دارد. نقشي معادل و شايد باالتر از ن

سليمان با همه حشمت و شوكتش، چشم ديدن اين حيوان را نداشت. شايد 
  نمي كرد.  "وساطت"هم چون ماليات و باج و خراج نمي داد يا مثل هدهد 

حكمت نيست، ولي  بارالها، هيچ كار تو بي"كنان به خدا گفت:  سليمان شكوه
  "من مي خواهم بدانم حكمت خلق اين حيوان چيست؟

چه را كه نمي خواست بگويد، گفت:  بس گفت و گفت كه خدا ناچار آن و از
ها بار از من  سليمان، به وحدانيتم قسم روزي نيست كه اين حيوان ده"

  "نپرسد كه سليمان را براي چه آفريدي!
  

  خان در چاه!
يك وقت چاه مستراحي ريزش كرده بود و خاني افتاده بود "پدرم مي گفت: 

چاه جمع شدند، نگاه كردند، گوش دادند...خوب كه توي چاه. مردم لب 
كه صدايي مي آيد. صدا زدند، جواب داد.  گوش دادند، ديدند مثل اين

طوريش نشده بود. طناب انداختند، طناب را كشيدند، ولي طناب خالي باال 
هايت طوري شده؟ گفت: نه. گفتند: پس چرا طناب را  آمد. گفتند مگر دست
ام به كمرم. گفتند: خوب، از كمرت  هايم را زده ستنگرفتي؟ گفت: آخر د

هايم را از كمرم بردارم، از خاني مي  برشان داريد. گفت: آخر اگر دست
  "اُفتم!

  
  پيرمرد ديوانه!

پيرمردي شهرياري داشتيم كه در زندان اختالل مشاعر پيدا كرد. هفتاد و 
برو،  بسيار تودلاي  محضر، با قيافه چند سالش بود. پيرمردي بود بسيار خوش

گرم، و تلخ و شيرين عمر چشيده و سرد و گرم روزگار ديده و  و بسيار دهن
پاي منبرهاي عديده نشسته، و با انواع مردم حشر و نشر داشته. گلستان را 
از حفظ بود، از بوستان هم زياد شعر مي دانست، بعضي از آيات قرآن را هم 

  بلد بود.
مي خنديد مثل دندانه كلبتين از الي  يك دندان بيش نداشت كه هر وقت

دو نخ كشيده لبانش هويدا مي گشت. صورتش مشتي چروك بود كه در 
تلفظ مي كرد.  "ببم"بود كه  "بابام"كالمش  حواسش جمع شده بود. تكيه

اش از دستگاه حزب اقتباس شده بود. اول بايد رهبران "عضوگيري"طرز 
  پذيرفته مي شدي.خودانگيخته را مي پذيرفتي تا به حزب 
ببم، اول بگو قبول داري كه من  "درآمد و مقدمه سخنش هميشه اين بود

  "رهبر تمام مردم عالم هستم يا نه؟
  "كه جاي ترديد نيست! بعله، اين"مي گفتيم: 
  "خوب، حاال كه قبول داريد، پس گوش كنيد."مي گفت: 

روز  د. يكو صحبت مي كرد از آسمان و ريسمان. گاه كارهاي جالبي مي كر
اش بود، آمد  ساعتي پس از ظهر، در گرماي تابستان، كه ايام بحران بيماري

كارگران، "به كريدور بند يك و با صداي بلند شعارگونه فرياد كشيد: 
  "ها، متحد شويد! دهقانان، روشنفكران، مادرقحبه

مي گفت منظورش از قسمت اخير، عناصر بورژوايي مرددي بودند كه دكتر 
  را رها كردند.مصدق 

اين اواخر اختيار اسافل اعضاي خود را از دست داده بود. يك روز 
ها مي گفتند اين تنها رهبري است كه به  خوابش را خراب كرد. بچه رخت

  خودش ريده و به ديگران كاري نداشته!
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  خان! سگ قاسم

مي گويند روزي سگي داشت تو چمن علف مي خورد. سگ ديگري از كنار 
چون اين منظره را ديد، ايستاد. آخر نديده بود سگ علف  چمن گذشت.

اي، چرا علف  كاره اوي، تو كي هستي، چه"بخورد. ايستاد و با تعجب گفت: 
  "مي خوري؟

من؟ "سگي كه علف مي خورد، نگاهش كرد و باد در گلو انداخت و گفت: 
  "خان هستم! من سگ قاسم

كه علف مي خوري،  سگ حسابي، تو"اون يكي سگ پوزخندي زد و گفت: 
خان!؟ اگر پاره استخواني جلوت انداخته بود، باز يك  ديگه چرا سگ قاسم

خان، سگ خودت  چيزي. حاال كه علف مي خوري ديگه چرا سگ قاسم
   "باش!

*  
  

  
  
  
  

  نسبت عدالت و اخالق
  علي يزداني

مطلبي دارد  91آذر ماه  21دكتر موسي غني نژاد در روزنامه بهار سه شنبه 
. اين مقاله كوتاه كه در صفحه "آزادي خواهي و عدالت"ام نسبت به ن

اقتصادي اين روزنامه اصالح طلب به چاپ رسيده همه ترديدها را در مورد 
نسبت اقتصاددان با سرمايه داري و صاحبان قدرت و ثروت مي زدايد و 
اثبات مي كند كه اقتصاددان  مدافع سرمايه داري يعني هموار كننده راه 

مردم توسط سرمايه داران و صاحبان ثروت و خام كردن مردم و   غارت
گمراه كردن آنان به هر قيمت حتي به قيمت خالي كردن مفاهيم از گوهر 

  معني، مگر اين كه عكس آن ثابت شود.
اين كه ليبراليسم را آزادي خواهي بناميم و نظام بازار آزاد و رقابتي را به  

قتصادي آزادي خواهان قلمداد كنيم و دليل ليبراليستي بودنش نظام ا
مخالفانش را با انواع و اقسام ترفندها بنوازيم تنها از كساني بر مي آيد كه با 
خود عهد كرده باشند براي بهره مندي از حقوق ضايع شده مردم زحمت 
كش توسط سرمايه داران به هر دروغي متوسل شوند. به نظر مي رسد آن 

ن داوري هائي وا مي دارد غير از بهره مندي چه كه غني نژاد را به چني
مادي، بي سواد دانستن مخاطب از طرف ايشان مي باشد و گر نه حتي اگر 
ايشان فرض خود را بر آن مي گذاشت كه ممكن است تعدادي از 
مخاطبانش از همان منابعي كه ايشان استفاده كرده و از همان دانشي كه 

و بهره برده باشند، قطعا پايه هاي  ايشان بهره مند است، استفاده كرده
استداللش اين چنين سست نبود و احكامي چنين ناشيانه صادر نمي كرد. 
جناب دكتر گمان مي كند با احكامي كه صادر كرده مي تواند بوي گند 
منجالب نظام اقتصادي اي را بپوشاند كه جهان را آلوده كرده است. 

اعتراض ندارند، بلكه همه مردم  منجالبي كه حاال ديگر فقط چپ ها به آن

جهان از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق به تعفن پراكنده شده از اين نظم 
اعتراض مي كنند. منجالبي كه ملت هاي جهان را به گرسنگي و بي 
خانماني تهديد مي كند و حق مالكيت اكثريت مردم جهان را به نفع اقليتي 

  هار و زياده خواه از بين برده است.
ايشان عدالت را با مفهوم مخالفش يعني ظلم تعريف مي كند و مي فرمايد 

بنيادي "و  "ظلم معناي ديگري جز زير پا گذاشتن حق انسان ها ندارد "
مي نامد و همه حقوق و آزادي هاي ديگر را  "ترين حق را مالكيت شخصي

 و سلب اين حق "حق مالكيت"تابعي از آن فرض مي كند. اگر عدالت يعني 
يعني ظلم، پس به راحتي مي توان نتيجه گيري كرد كه اكثريت قريب به 
اتفاق زحمت كشان و محرومان ستم گرند و ظلم خواه، زيرا نتيجه ي 
خواست و كردارشان تهديد كننده حق مالكيت بر ابزار توليد اين اقليت در 
 قدرت است... و اين چه منطق مشمئزكننده و غيرانساني و ضداخالقي است.

هر چند خود اخالق نيز توسط اين آقايان با منطق دوران برده داري تعريف 
مي شود. آن چه به نام اخالق تعريف مي كنند پذيرش وضع موجود است به 
 -كام صاحبان ثروت گويا اين گروه بهره مند درست مثل دوران برده داري

ه برده آزادي و ديگر مفاهيم ارزشمند را فقط شايست -عدالت  -دموكراسي 
داران مدرن مي دانند و بردگان مدرن را در بهترين حالت اليق بهره مندي 

صاحبان ثروت و قدرت مي دانند و نه چيزي  "نيكوكاري داوطلبانه"از 
  بيشتر. 

همين جا الزم است چند سئوال از ايشان پرسيده شود. آيا حق زيستن، حق 
ي، حق آموختن و ... بهره مندي از مواهب طبيعي، حق برخورداري از سالمت

كه در زير سلطه نظم اقتصادي رقابتي از اكثريت زحمت كشان جهان سلب 
ندارد؟  آناني كه حتي مالكيت بر جسم خود را  "حق"شده هيچ نسبتي با 

كجا   "حق"هم در اين نظام اقتصادي از دست داده اند، در تعريف ايشان از 
صرار بر گرفتن جواب از سوي قرار مي گيرند؟ اصوال چرا طرح اين سئوال و ا

  ارزيابي مي شود. "غير اخالقي"ايشان و ولي نعمت هايشان 
راست آن است كه ليبراليسم اقتصادي كه دكتر غني نژادها به دليل قرار 
داشتن در ايستگاه اقليت بهره مند از آن دفاع مي كنند هيچ نسبتي با 

نديشه آزادي آزادي خواهي ندارد مگر در لفظ و نيز درست است كه ا
خواهي خواستگاه اوليه اقتصاد رقابتي است، اما اين درست تر است كه 
قدرتمندان اقتصاد رقابتي، صاحبان انديشه آزادي خواهي را بالفاصله پس از 
به قدرت رسيدن قتل عام كردند. سربازان و خيل جماعت ميليوني كارگران 

دم خواران اقتصاد آزادي خواهي كه بورژوازي را به قدرت رساند توسط آ
رقابتي قتل عام شدند و... اين گوهر اصلي آن گزاره اي است كه آقاي غني 

  نژاد از آن طفره مي رود.
حتي مفاهيم هم از دست اندازي صاحبان قدرت و تئوري پردازان بهره 
مندشان در امان نمانده اند. مفهوم عدالت و آزادي از مظلوم ترين اين 

احب قدرت همواره در پي آن است تا با قرباني مفاهيم است. اين گروه ص
كردن مفاهيم انساني در پيش پاي سود بهره مندي شان را طوالني تر كنند 
و امكان درك واقعيت اين مفاهيم را از ستم كشان بدزدند. وقتي از حقوق 
فردي و حريم آزادي صحبت مي كنند، تنها حقوق فردي و حريم آزادي 

منطق اين گروه بهره مند است و نه حقوق فردي اين اقليت است كه محور 
و حريم آزادي اكثريت استثمار شده و غارت شده. دكتر غني نژاد با چنان 
ولعي سلب مالكيت را ضد اخالقي مي خواند كه گويا اين اكثريت سلب 
مالكيت شدگان كه اتفاقا توليدكنندگان اموال و كاالها و ثروت موجود در 

كننده حق مالكيت اند. اگر قرار باشد كسي يا  دست اقليت اند، تهديد
كساني نسبت به حق مالكيت مدعي باشد اكثريت زحمت كشان هستند كه 
نيرو و توان و جواني خود و خانواده و سالمتي و آرامش و امنيت شان به 
غارت رفته چندان كه حق مالكيت بر اندام و نيروي كار خود را نيز ندارند و 

پولي ندارند تا به اقتصادداناني از قبيل غني نژاد چون غارت شده اند 
  بپردازند تا از حقوق انساني شان دفاع كرده و برايشان تئوري پراكني كند.
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اختالف فاحش درآمد و ثروت هيچ  "دكتر غني نژاد اعالم مي كند كه 
واقعا اگر مصداق مادي و عيني عدالت را از   "ربطي به بحث عدالت ندارد

در انتها چه مي ماند غير از هيچ.  جناب غني نژاد حمايت از آن سلب كنيم 
صاحبان ثروت را چنان سرمستانه فرياد مي كند كه از تناقض در منطق 

كسي كه ديگران را وادار به "خود نيز صرف نظر كرده و اعالم مي كند: 
انجام كاري بر خالف ميل شان مي كند، مرتكب كاري غير اخالقي و حتي 

و عجيب آن كه اين اعمال را به مخالفان شيوه اقتصاد  "شودظالمانه مي 
آزاد نسبت مي دهد. حال آن كه در سايه قدرت ِصاحبان ِثروت و بر اساس 
ارزش هايي كه موسي غني نژاد ها از آن حمايت بي دريغ مي كنند، 
ميليون ها انسان در سراسر جهان گرسنگي مي كشند، ميليون ها انسان بر 

شكنجه مي شوند، ميليون ها انسان حتي از آب آشاميدني خالف ميل شان 
سالم و هواي سالم براي تنفس، كه هديه طبيعت است براي ساكنان زمين، 

 "ميل"محروم اند. آيا ميل اين محرومان و ستم ديدگان در قاموس شما 
نيست؟ حتي طبيعت نيز از دست اين نظم ستم پيشه آسيب ديده به گونه 

جنگل ها و آلودن رودخانه ها و درياها با انواع آلودگي اي كه ويران كردن 
هاي سمي و شيميايي و ميكروبي و اتمي محيط زيست را در برابر فاجعه 
اي جبران ناپذير قرار داده است. همه مردم جهان و به ويژه اكثريت مردمي 
را كه فاقد امكانات زندگي در مكان هاي خاص هستند و نيز حيوانات و 

.. در معرض تهديد جدي قرار دارند و اين در حالي است كه غني گياهان و .
كج منشي مديران بنگاه ها ربطي به ماهيت نظام بازار "نژاد مي فرمايد: 

انگار بگوئيم از بين رفتن جنگل ها ربطي به مواد چوبي مصرف شده  "ندارد
ندارد يا آب ربطي به ابر ندارد و ... تقليل عملكرد يك سيستم به منش 

مربوطه اگر ناآگاهانه باشد كه ... واويال و  "دانشمندان"جزاي آن از سوي ا
اگر آگاهانه باشد و فرض را بر اين بگذارند كه با مردمي نادان سخن مي 

  گويند واويال بر سكوت مردم.
حق مالكيت فردي و آزادي انتخاب را دو ركن اساسي نظام "غني نژاد 

د اما نمي گويد در اين جهان و از اين معرفي مي كن "اقتصادي بازار رقابتي
هفت ميليارد انسان روي زمين چند ميليارد بايد از حق مالكيت فردي و 
آزادي انتخاب محروم باشند تا نظام اقتصاد بازار رقابتي كه نفع چند هزار 

  نفر يا چند صد هزار نفر در روي زمين را حفاظت مي كند، پا برجا بماند.؟
  دافعان حقوق كارگربرگرفته از: كانون م

*  
  

  
  

  

  
 در سوگ داريوش كارگر

 
دوست عزيز ما، داريوش كارگر، ما و جهان ما را گذاشت و گذشت. داريوش 

ها اما انگار در  ي اين نگار بود. در همه نويس، پژوهشگر، روزنامه كارگر داستان
از جهان  تر ي ما؛ به ها بود؛ چيزي فراتر از زمانه وجوي چيزي در آن دوردست جست

اش را دوست  داشت؛ سرزمين داشت؛ عدالت را دوست مي ما. عطوفت را پاس مي
اش قسمت  ي رنجي كه در سرزمين داشت. اندهگينِ جور زمانه بود؛ زخمي مي
  كنند. مي

ها و   ها گذراند؛ بغض ها بر شانه برد، منزل داريوش كارگر برآمده از نسلي بود كه زخم
اريوش كارگر كارها به جاي مانده است؛ از آن ميان ها درهم آميخت. از د شوق
هاي پايان يك عمر؛ باغ باغِ ما؛ مجموعه داستان عروس دريايي؛ پژوهشي زير  رمان

ي دكتراي او در  نامه ي جهان ديگر كه پايان نامه: مفهوم ايراني عنوانِ ارداويراف
ها  ت داستاني سالي ادبيا ي افسانه كه در گستره شناسي بود؛ نشريه ي ايران رشته

  منتشر كرد.
ي ما باقي  داريوش كارگر ما را گذاشت؛ جهان را گذشت. ياد عزيز او اما در سينه

  است؛ ياد عزيز مردي كه سنگينِ آرزوها بود.
پور، مهدي اصالني، رضا  نعمت آزرم، مانا آقايي، مهدي استعدادي شاد، بيژن اسدي

فر، اصغر ايزدي، خسرو باقرپور، منيره  ناغنمي، سعيد افشار، بو اوتاس، فرزين ايرا
گناه، تورج  برادران، بهروز برجسته دلفروز، هلنا بني شركا، بيژن بيجاري، روشنك بي

پارسي، شهرنوش پارسي پور، پديده پاكپور، ناصر پاكدامن، محمد تسليمي، مليحه 
 تيره گل، محمد جاللي (م. سحر)، كارينا جهاني، فروغ حاشابيكي، حسن حسام،

آبادي، برومند حشمتي، علي حصوري، نسيم خاكسار،  محسن حسام، محمود حسن
هادي خرسندي، اسماعيل خويي، اشك دالن، رضا دانشور، مسعود درخشان، مهرداد 

آبادي، اكبر ذوالفرنين،  پور، خسرو دوامي، جليل دوستخواه، حسين دولت درويش
خاني، اسد  يمي، ناصر رحيممنوچهر رادين، محمد ربوبي، بهرام رحماني، سهراب رح

رخساريان، شهروز رشيد، مجيد روشنگر، ناصر زراعتي، حسن زرهي، عليرضا زرين، 
پناه، نادر ساده، اكبر سردوزآمي، فرج سركوهي، عباس سماكار، اسد  سپيده زرين

سيف، فرهاد شاكلي، شهال شفيق، گيتي شكري، بهروز شيدا، رضا طالبي، جواد 
زاده، محمود فلكي،  هومن عزيزي، محمد عقيلي، رضا عالمه طالعي، بتول عزيزپور،

خاني، آزيتا قهرمان، زيبا كرباسي،  زاده، پرويز قليچ مهدي فالحتي، مهرداد فالح
جيني، مسعود مافان، مهنار متين،  فرهنگ كسرايي، منصور كوشان، علي الله

عليرضا مجلل، رباب محب، شيدا محمدي، مرتضي محمودي، محمد رفيع 
پور،  موديان، رضا مرزبان، مهرنوش مزارعي، عباس معروفي، شهريار مندنيمح

اسفنديار منفردزاده، ناصر مهاجر، جمال ميرخرم، نادر ميرالشاري، رضا ناصحي، 
زاده،  خاني، عليرضا نوري كار، علي نگهبان، اعظم نوراله مجيد نفيسي، مسعود نقره
ده، آندرش ويدمارك، زينت هاشمي، زا آذر، پيمان وهاب پرتو نوري عال، حسين نوش

  سعيد هنرمند، مريم هوله، محسن يلفاني.
*  
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  شهرِنو 

  )1348قلعة زاهدي (
  )1368همراه بادو ديدار از مجتمع بهزيستي (

  نويسنده: دكتر محمود زند مقدم
  طرح جلد: امير صورتگر

  ناشران: خانه هنر و ادبيات [گوتنبرگ] و كتاب ارزان [استكهلم]
  پژمرد از رنج دراز...يهر چه م

  

  » شهرِ نو«يادداشتي در بارة كتاب 
  آسيه شهيدي

همت دو ناشر در سوئد تأليف دكتر محمود زند مقدم كه به» شهرِ نو«كتاب 
(خانة هنر و ادبيات گوتنبرگ و كتابِ ارزان استكهلم) منتشر شده و اخيراً به 

و در خورِ ستايشي  چاپ دوم هم رسيده است، اثر پژوهشي/ ادبي قابل تأمل
  طلبد. شناس و اهل ادب را مياست كه  نگاه و نقد صائبِ خبرگانِ جامعه

كند، باشد كه مقدمهنگارنده در حد وسع خود، به نكاتي در بارة آن اشاره مي
  اي شود بر نقد و نظرهاي تخصصيِ بعدي. 
* 

يشينة آثار گاه به پدر مقدمة ناشر، ابتدا به معرفي مؤلف پرداخته شده و آن
شود؛ همراه با اشاره مي» حكايت بلوچ«قدر پژوهشي وي از جمله كتاب گران

بودن قيل و قال كه ناشر آن را  نتيجة بي» حكايت بلوچ«ذكر دليلِ مهجورماندن 
   شود.داند، مخاطب در زمينة آثارِ اين پژوهشگر كنجكاو ميدكتر زند مقدم مي

و نحوة » شهر نو«شر از تأليف كتاب در ادامة اين مقدمه، شرح اطالع نا
سازي، رسيدن آن به سوئد، به دست ناشر و كارهايي كه در حينِ تايپ و آماده

  شود. دفعات رويِ آن انجام گرفته تا مرحلة چاپ و انتشار كتاب، بيان ميبه
در پيشگفتار نويسنده بر اين كتاب، ابتدا، انگيزة تأليف آن آورده شده است. 

هاي دانشكدة قسمتي است از سلسله پژوهش» شهر نو«ابِ بخشِ اول كت
ياد ستّاره فرمانفرماييان بانيِ آن بوده است. خانم خدمات اجتماعي كه زنده

بر تحقيق پيرامون وضعيت روسپيگري در  فرمانفرماييان با ارائة طرحي مبني
هاي تهران، با انتصاب مهندس عزّت راستكار در مقامِ مجري اين طرح، در سال

، كاري سترگ را آغاز كرده كه نتيجة آن كتابي پژوهشي/ علمي شده 47و  46
ها انتشار يافته كه ظاهراً در همان سال» روسپيگري در شهر تهران«با عنوان 

است. اما كار دكتر زند مقدم در اين پژوهش (كه به سه بخش تقسم شده بوده و 
»] دختران تلفني«يا به اصطالح شامل تحقيق در بارة زنان خياباني، زنان خانه [

و زنان قلعه يا همان شهر نو بوده است)، بررسي پيرامون زنان قلعه و به طور 
كلي پيشينة اين جغرافياي تيره و تار بوده است كه با تأخير، پس از تكميل 

شده پس از تحقيقات در بيست سال بعد و پيگيري وضعيت آن منطقة ويران
  نون، به صورت اثري مستقل منتشر شده است. انقالب و ساكنان آن، اك

مؤلف بعد از بيانِ انگيزة تأليف، شرحي تاريخي از چگونگي ايجاد اين منطقه  
هاي ها و توطئهدهد. دسيسههاي سياسي/ اجتماعي آن به دست ميو زمينه

مردان سياست بوده كه منجر شده است به رسمي شدن اين كسب و كار و 
ش در مكاني معين در پايتخت ايران. (بگذريم كه اين كسب و فروتجمعِ زنانِ تن

تري از اندازهاي گستردهنگاري دارد.) چشماي به درازاي تاريخ و تاريخكار پيشينه
گيري اين پديدة نابهنجارِ اجتماعي و مناسبات ميان مردم و  سياستشكل

عواملِ بيگانه  ها و تأثيرِ متقابل اين دو بر هم و البته نقشِمردان و حكومت
شود. مؤلف با شرح  اختالف بين سيد ضياء طباطبايي و ها] ارائه مي[انگليسي

گيري تر شكلرضاخان و نقش سفارت انگليس در اين ميان، زواياي پنهان
ترديد عوامل بسيار مهم ديگري كه در كند. اگرچه بيرا آشكار مي» شهرنو«

فقر و نابساماني طبقات محروم  نمايانند، از جهل وجاي جاي كتاب رخ مي
هاي ديرين، در هرچه رنجبارتر كردن اين پديده، اجتماع گرفته تا پايداريِ سنّت

  اي داشته است. تأثير عمده
كتاب به دو بخش، پيش و پس از انقالب تقسيم شده است. در بخش نخست، 

، به مرداد 28اي كه پس از كودتاي شرح شرايط زيستي قلعه آمده است؛ منطقه
منظور مجزا كردن اين محله از پيرامونش و ظاهر بهدستور سرلشكر زاهدي و به

نيز گردآوري روسپيان از سطح شهر، ديواري دور آن كشيده شد و مردم به طنز 
هايِ بارز و مشخص ناميدند. اين يكي از نمونه» قلعة زاهدي«و كنايه، آن را 

كست و سركوبِ قدرتمندانِ قلدر مبارزة منفي مردمان ايران است كه چون با ش
رندي، گونه، بهآيد، مخالفت خود را اينشوند و كاري از دستشان برنميروبرو مي

  گذارند. به نمايش مي
در بخش دوم به برچيده شدن اين منطقه و انتقال ساكنان آن به مجتمع  

  شود. هاي بهزيستي كه حكومت اسالمي ايجاد كرد پرداخته مي
ها و بخش دقيق است و مؤلف با تحقيقات محلي و مصاحبهروايت هر دو 

شده در دوران بعد از هاي انجامرغم كوششدهد كه بهمستندات، نشان مي
  اي حاصل نشده است. انقالب، چندان نتيجه

بايست گزارشي باشد تحقيقي، ظاهر مينكتة قابل توجه در اين كتاب، كه به
ؤلف است، به طوري كه از اين كتاب اثري نگاه موشكاف، دردآشنا و اديبانة م

فرد دكتر محمود زندمقدم، با توصيفات سازد. نثرِ منحصربهپژوهشي/ ادبي مي
ها، روابط و مناسبات، به كارگيري موجز اما بسيار زندة محيط، فضا، آدم

اصطالحات و شيوة بيانِ ويژة زنان و مردانِ آن منطقه، متن را شبيه فيلمِ نيمه
كند. مخاطب [خواننده] همراه با نويسنده، از چشميِ شاعرانة تلخي مي مستند

ها و ها، مغازهها، خانهكوچهها، كوچه پسدوربيني لرزان، روي دست، خيابان
بست قلعه، نوردد. دو خيابانِ موازيِ بنشهرنو را درمي» حافظ نوِ«سرانجام تئاترِ 

ها، آلود، دكانخوردة خاكريهايِ توسهايِ متعفن، درختها با جويكوچه
اي چرتي و هاي شيرهها، دربان»رئيسخانم«ها، پااندازها، فروشيدست

هاي معروف يا مهجور... تصويرها چنان زنده و ملموس است كه ها... خانه»خانم«
شود مرزهايِ ادبيات رئاليستي وارد ميگذرد، به كار از حوزة اثري پژوهشي درمي

و تلخ، اما زنده و جاندار، وراليستي، آن هم ناتوراليسمي خشن ت ناتو تا حيطة ادبيا
   نهد.گام مي

زده و ها، چنان حيرتگويا در همان نخستين گام» شهرنو«روايتگر رنجنامة 
ها يا تكعبارتها، پارهواژهها را تنها با تكها و آدممتأثر شده است كه مكان

شوند و روايتگر ـ بريده بريده، ل حذف ميكند. افعاهايي توصيف و بيان ميصفت
  دهد:دهنده ـ صحنه را شرح مياما سخت تكان

ترِ درها: سوراخي درها: چوبي، تك و توك: فلزي، آبي، زرد، خاكستري. بيش«
اي و ها. چهارطاق، بعضي درها. چهارپايهبراي پاييدن و ديد زدن دربازكن

مِ ككَندريِ دربازكن رويِ چهارپايه، دها: آجرفرش، آجرها: رياسِ درها. حياطس
زند به سبز ها: حوض. ميچهارگوش. بويِ نمورِ آبپاشي رويِ آجرها. وسط حياط

ها، شناور، رويِ آبِ پچِ مگسهايِ توري و پچها و انعكاسِ چراغو آبي آبِ حوض
ها، هاي شمشاد، در باغچهها. گرد حوض يا يك طرف حوض: باغچه: قلمهحوض
ها: كابوسروشنِ باغچهزند به سياهي، متنِ مبهم و تاريكها ميسيرِ برگ سبزِ

  ]39[ص » ها...هايي در خواب، لگدمال حياط
هاي زيبا، موجر و مؤثر از كتاب بياورم، بايد اگر بخواهم باز هم از اين نمونه

  تمامِ متن را رونويس كنم.
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خورد ا در راه، به آنان برمينشيند يوگو ميراوي با ساكنان آن رنجكده به گفت
ها، و نيز در بخشِ دومِ كتاب كه گفتشود. در اين بخشو همگامشان مي

تواند از وگوهايي است با زنان و دخترانِ ساكنِ مراكز بهزيستي، نويسنده تا مي
كند و حرفتوصيف ظاهر، شيوه و حالت و حركات سخن گفتن آنان پرهيز مي

نمايد. لحن و ط تيره [ـ] در آغازِ هر سطر، مشخص ميها را تنها با عالمت خ
دقت برگزيده شده است كه اين كمبودها جبران ميشيوة هر گوينده چنان به

شود. تنها خواننده بايد اندكي دقت به خرج دهد و هنگامِ مطالعة كتاب، ضمنِ 
نه از حفظ هوشياري، تخيل خود را نيز به كمك بگيرد. به اين ترتيب، اين كتاب 

هاست كه خواننده بتواند سريع و سرسري، از روي سطرها آن دست نوشته
ها را ورق بزند و آن را به پايان برساند و بيندازد كنار يا بگذارد بگذرد و صفحه

جا، شدة ديگر... در اينهايِ خواندهها، كنار كتابروي طاقچه يا در قفسة كتاب
كند و زحمت بكشد؛ گيرم » كار«ه بايد راستي كخواننده نقشِ مهمي دارد و به

نه به اندازة نويسنده... و اين يعني مشاركت خواننده و درگير شدنش با متن. و 
سرعت خواند و كنار گذاشت. بايد با توان بهرا نمي» شهرنو«چنين است كه اين

   باره خواند.ها را دواش را مطالعه كرد و حتماً باز، برگشت و خواندهتكّهتأني و دقت، تكّه
هايِ بيچارة ـ زن و مرد و كودك، پير و جوان ـ گرچه سرگذشت اين انسان

ها، از هر زبان كه بيان »زندگي«كمابيش شبيه هم است، اما شرحِ تيرگيِ اين 
  شود، نامكرر است.

گاه، كند و آندقت معرفي ميرا به»] حافظ نو[«نويسنده تئاترِ مشهور قلعه 
ها را تماشا كرده، دقيق مياي را كه در آن اجرا شده و او آنهمتنِ دو نمايشنام

آورد. بهتر است خواننده خود اين دو نمايشنامه را [يكي نمايشي تاريخي و 
ها و در كتاب بخواند، همراه با ثبت حرف»] كمدي/ درام«ديگري به اصطالح 

  حركات تماشاچيان، در واقع، شركت كردنِ آنان در تئاتر...
تة قابلِ توجه در اين ميان، بازتابِ زندگي و مسائلِ اين محله در متنِ نك

» بازيسياه«هايي كه در همان سنّت تئاتر مشهور به هاست؛ نمايشنمايشنامه
هايِ اند. هر دو نمايش با زندگي و سرنوشت آدمشدهاجرا مي»] روحوضي«[يا 

رنوشت تلخ در آن محيط بر شهرِنو پيوند دارند. بازيگران عالوه بر نقشي كه س
عهدة آنان گذاشته، بايد روايتگر و بازيگرِ سرگذشت خود نيز باشند. در تياتر 

گري كشيده شدنِ دختران و زنان مطرح مي، مسألة به روسپي»انتقام شرف«
، جالد و وزير و همه »الرشيد...هارون«شود، همچنان كه در نمايش مثالً تاريخي 

آيند و وارد آن و خواهرش زبيده از دل تاريخ بيرون مياز جمله خود خليفه 
جاست كه ارتباط صادقانه و عميق و در عينِ شوند و در اينمحيط و فضا مي

  آيد.داري ميانِ تماشگر و بازيگر و صحنه پديد ميحال خنده
هايِ عاميانه [به اصطالح وگوها سرشار است از اصطالحات، كنايات و واژهگفت

شود، اما بهه به دليل ناآشنا بودن خواننده، گاه فهمشان دشوار ميك»] آرگو«
ها، ها، معنا و مفهومِ اين كنايهتدريج، با روشن شدن مناسبات و سرگذشت

هايِ مختلف قابلِ فارغ از جنبه» شهرِنو«شود. ها و اصطالحات درك مياستعاره
  ا زبان مخفي. اي است از اصطالحات عاميانه يبررسي، در واقع، مجموعه

در بخش دوم كه راوي در ادامة پژوهش خود، پيگيرِ وضعيت فعليِ زنان و 
هايِ بهزيستي سر ميسرپرست يا فراري است، به مجتمعدخترانِ روسپي، بي

دهد هايي، اگرچه فشرده و مختصر، ارائه ميگوها و شرح صحنهزند و باز، گفت
افزاست. اي ديگر، رنجبار و غمه گونهكه هرچند نه به فالكتباري گذشته، اما ب

ها همچنان دقيق، موجز، ها، حاالت و رفتارهايِ شخصيتشيوة توصيف چهره
  شاعرانه و بديع است.

هايي از اين زنانِ بازمانده از آن دوران، يا زناني شبيه و همگزارشكتاب با تك
  سرنوشت آنان، اما در هيأتي تازه، پايان مي گيرد. 

كرد، هاي ثابتي را در طول كتاب دنبال ميگزارشِ تحقيقي شخصيتاگر اين 
ترديد يكي از آثارِ ادبيات داستانيِ بر اعتبارِ پژوهشيِ وااليي كه دارد، بيعالوه

توان شد. اكنون نيز اين كتاب را ميشاخص و ماندگارِ معاصر ايران محسوب مي
گيرم كه لذّتي آغشته به  همچون داستاني جذّاب خواند و لذّت معنوي برد؛
  رود...اندوه از جهت وهني كه بر انسان رفته و همچنان مي

*  

  

  
  سفر خيال

  (از كُرسان تا كردستان)
  نوشته طيفور بطحايي

  ناشر: خانة هنر و ادبيات [گوتنبرگ]
  )، سوئد2013( 1391چاپ اول، زمستان 

  صفحه 252قطع رقعي، 
*  

حايي، از يارانِ كرامت دانشيان كه با عباس خاطرات، يادها و نظرات طيفور بط
زاده همراه خسرو گلسرخي و كرامت دانشيان در دادگاه نظامي سماكار و رضا عالمه

، به اعدام محكوم شد. در دادگاه تجديد نظر، حكم اعدام خسرو 1352شاه، در سالِ 
ند، اما گلسرخي و كرامت دانشيان تأييد شد و چند ماه بعد، هر دو تيرباران شد

از زندان  1357محكوميت اين سه به حبس ابد كاهش يافت كه در روزهاي انقالبِ 
  آزاد شدند.

دستي [«زاده و رضا عالمه»] من يك شورشي هستم[«پيش از اين، عباس سماكار 
سفر «كتاب خاطراتشان را منتشر كردند. با انتشارِ »] در هنر، چشمي بر سياست

  شود.وعه كامل ميطيفور بطحايي اين مجم» خيال
  هاي كتاب از اين قرار است:بخش

گيري ـ زندان ـ پاسخي به يك نامه ـ كُرسان ـ پر پرواز ـ مبارزه ـ پروندة گروگان
ماهه ـ چرخش اوضاع ـ دوران شكافي در ديوار ـ انقالب ـ كردستان ـ جنگ سه

ت ـ اولين پايان ـ بود و نبود ـ جنگ و شناخآرامش ـ تيره شدن اوضاع ـ جنگ بي
انشعاب در حزب دموكرات [كردستان] ـ جنگ ايران و عراق ـ جنگ داخلي ـ 
دوران ركود ـ پايان جنگ ايران و عراق ـ ترور دكتر قاسملو ـ جنگ كويت ـ فاجعة 

هاي ديگر ـ شوروي ـ اقليم كردستان ـ اشغال عراق ـ سفر به اقليم برلين ـ سرزمين
  انداز مسألة ملي.كردستان ـ چشم

پشت جلد كتاب عكسي است از نويسنده پشت دوربين فيلمبرداري در حال 
نان و «فيلمبرداري از زني كُرد كه مشغول نان پختن است، هنگام ساختن مستند 

  در مورد كردستان [ساختة طيفور بطحايي].» آزادي
  

  خوانيم: در پشت جلد كتاب مي
دروني است. براي مقابله، در اين دنياي خشك و خشن امروز، نياز به رمانتيسم «

براي ادامة زيستن. به نگاه عبوس و سبيل آويزانِ پدري كه دخترش را دنبال خود 
ي  كشد اهميت نده. به نگاه معصوم و لبخند شيرين دخترك بينديش. اين مبارزهمي

اي را به الكل و دروني آسان نيست. دور و بر ما پر از نفرت است. اين نفرت عده
خانماني ترينشان را به بيراند و حساساي را به بيزاري مياند. عدهكشاعتياد مي

اي بيني. بايد كاري كرد! مبارزهاندازد كه تو هر روز، اينجا و آنجا ميكنج خيابان مي
اي كه شيشه با سنگ، شعر با شالق، انسان با زورگويي دارد. نسلِ بايد كرد؛ مبارزه

ن تصويري بار آمديم. گاه رمانتيسم ما تا به كار ما، من و ما، در آن جامعه، در چني
ايد. دنيا بردن اسلحه هم رسيد. يعني به نفرت ميدان داد. اما شما از اين مرز گذشته

  »ساز ديگري است...در بحران دوران
*  
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  شناسي نوين: اسالم

 ي نخست اسالم پرتويي بر دو سده  

  
  نياز (داريوش) ب. بي  

بـازخواني تـاريخ اسـالم از     -از بغـداد بـه مـرو   «به مناسـبت انتشـار كتـاب    
  هاينتس اوليگ.   –اثر كارل » آخر به آغاز

  
ــابع و  بــيش از ســد و پنجــاه ســال خاورشناســان و اســالم  ــا من شناســان ب

ســالم درگيــر هســتند. پرســش اساســي همــواره ايــن بــوده اســت مصــادر ا
گيــري اســالم همــان گونــه بــوده كــه در احاديــث  كــه آيــا براســتي شــكل

هــاي  نبـوي [ســيره محمــد، ابـن هشــام]، تــاريخ طبـري، المغــازي [جنــگ   
  پيامبر اسالم]، طبقات و فتوح البلدان و غيره آمده است؟ 

پـيچ و خـم صــورت    ِ خطـيِ بــي  گيــري اسـالم طـي يــك مسـير    آيـا شـكل  
ي عربســتان پيــامبري ظهــور كــرده  جزيــره  گرفتــه اســت؟ يعنــي: در شــبه

اش، جبرئيـل، قـرآن    ي فرشـته  سـواد بـوده و خداونـد (اهللا) بواسـطه     كه بـي 
بـه محمـد الهـام كـرده اسـت (وحيـاني بـودن        » عربـي روشـن  «را به زبان 

قــرآن) و محمــد دينــي را بنيانگــذاري كــرد كــه ســرانجام بــه يــك        
وري بـزرگ اسـالم تبـديل گرديـد؟ يـا اساسـاً اسـالم بـر بسـتر يـك           امپرات

  ِ داستاني شكل گرفته است؟  تر از اين گزارش مسير بسيار پيچيده
شناســان  تــوان گفــت كــه اكثــر مورخــان و اســالم تقريبــاً بــا قاطعيــت مــي

غربي و ايرانـي بـراي توضـيح پيـدايش اسـالم و تـاريخ ايـران بـا اتكـاء بـه           
انــد. بــه ســخني ديگــر  بــاال، دســت بــه قلــم بــرده همــين منــابع اســالمي

تكيـه  » نگـاران اسـالمي   تـاريخ «شناسـان بـه    ي اين مورخـان و اسـالم   همه
كنند و تالش دارنـد تـا تـاريخ ايـران پـس از اسـالم را توضـيح بدهنـد          مي

ــه         ــد ك ــد كنن ــزاري آن را نق ــان اب ــا هم ــد ب ــه آن دارن ــدي ب ــر نق و اگ
  اند.  قرار داده نگاران اسالمي در اختيار آنان تاريخ

شناســان و خاورشناســان غربــي و  فصــل مشــترك مورخــان ايرانــي، اســالم
ــژوهش ــر پ ــرش    ديگ ــدون نگ ــه ب ــوده ك ــن ب ــاكنوني اي ــران ت ــادي،  گ ِ انتق

ــامبر « ــيره پي ــري «و » س ــاريخ طب ــه » ت ــه مثاب ــدارك  «ي  را ب ــناد و م اس
ــاريخي ــه    نگريســته» ت ــدون آنكــه از خــود بپرســند، براســتي چگون ــد، ب ان

گيـري اسـالم رويـدادهاي تـاريخي را      سـال از شـكل   200پـس از   توان مي
ــدانها    ــدون نقــد، ب ــا ايــن دقــت موشــكافانه!!) و ب بازنويســي كــرد (آنهــم ب

  اتكاء كرد؟

» تــاريخ شــفاهي «ِ  شناســي مــدرن و امــروزي خــود را از بنــد     اســالم
كنـد تـا بـا اتكـاء بـه       ناپـذير اسـالمي رهانيـده اسـت و تـالش مـي       سنجش

گيــري  ملمــوس و واقعــي يــك بــار ديگــر تــاريخ شــكل شــواهد و مــدارك 
ــالم    ــن اس ــي اي ــيوه و روش بررس ــد. ش ــي نماي ــالم را وارس ــان و  اس شناس

ــن ــيوه   دي ــدرن، ش ــان م ــادي اي  شناس ــاريخي -انتق ــي   ت ــت. يعن اس
مـيالدي بـا آن بـه مقابلـه      19و  18هـاي   سـده » روشـنگران «اي كـه   شيوه

ــي    ــيش م ــن پرســش پ ــال اي ــد. ح ــا پرداختن ــا كليس ــ ب ــد ك ــيوهآي ي  ه ش
ــادي « ــنگران  -انتق ــاريخي روش ــا    » ت ــاوت آن ب ــت؟ و تف ــه معناس ــه چ ب

  ي غيرتاريخي و غيرانتقادي چيست؟   شيوه
تــاريخي عرضــه  -ي انتقــادي  بــراي ايــن كــه تصــويري ملمــوس از شــيوه 

هـا در   اي باشـد كـه در فرآينـد دادرسـي      كنم، شايد بهتـرين نمونـه، شـيوه   
ــا     ــال دنب ــتان و وك ــوي دادس ــاه از س ــيدادگ ــت و    ل م ــراي برائ ــود. ب ش

اش تنهــا شــواهد و اظهــارات نيســت، بلكــه  محكوميــت يــك مــتهم، الزمــه
نيـز مـورد تأئيـد و تصـديق      ناپـذير  مـدارك خدشـه  بايد توسط  آنها مي

قرار بگيرند. يعني، شـواهد بايـد توسـط شـواهد يـا مـدارك ديگـري تأييـد         
ــند. ح      ــن باش ــامالً روش ــير و ك ــل تفس ــد غيرقاب ــدارك باي ــوند و م ــا ش ت

توان گفت كـه اظهـارات مـتهم، چـه بـه نفـع خـودش و چـه بـه ضـرر            مي
  ناپذير تأييد و توجيه شوند.  بايد توسط مدارك خدشه خود، مي

نگـرد، بـه هـر     تـاريخي بـه مسـايل مـي     -ي انتقادي پژوهشگري كه با شيوه
هـا و اظهـارات بايـد     نگـرد. گفتـه   ي سـند نمـي   يا اظهـاري بـه منزلـه     گفته

ناپـذير تصـريح و تأييـد شـوند. طبعـاً چنـين روشـي،         هتوسط مدارك خدش
طلبــد. ايــن روش علمـــي، روش     فرســا و موشـــكافانه مــي   ِ طاقــت  كــار 

ــدلوژي    ــه روش و متـ ــد گفـــت كـ ــوده اســـت. پـــس بايـ ــنگران بـ روشـ
روشــنگران، همــان روش علمــي اســت كــه در علــوم طبيعــي بكــار بســته  

] theologicalشــود. ايــن روش، در تقابــل بــا روش دينــي يــا كالمــي [ مــي
نگـرد و اساسـاً بـا نقـد و انتقـاد       هـا را تـاريخي نمـي    است كه پيدايي پديده

ســازگار نيســت. درك كالمــي از تــاريخ و زنــدگي، درك دينــي اســت كــه  
كنـــد؛ خـــواه ايـــن  روحانيـــت آن را در جامعـــه توليـــد و بازتوليـــد مـــي

ــا      ــنگري ي ــد. درك روش ــلمان باش ــا مس ــيحي و ي ــودي، مس ــت يه روحاني
ــو پديــد در  علمــي دركــي ا ــاريخي كــه مخــتص قشــر ن ســت انتقــادي و ت

ــي      ــه درك علم ــك جامع ــه در ي ــادامي ك ــا م ــت. ت ــورژوايي اس ــع ب جوام
ــي      ــر را درك كالم ــخن آخ ــواره س ــد، هم ــاده باش ــا نيفت ــنگرانه] ج [روش

ــه ســخن ديگــر، درك و جهــان  مــي ــد. ب ــا بقــول آقــاي   زن بينــي كالمــي ي
ي  ت كـه همـه  ، تفكـر غالـب اسـت و فيلتـري اسـ     »تفكـر دينـي  «دوستدار 

  چيزها براي هضم شدن [بومي شدن] بايد از آن بگذرند.
نگـاري   تـاريخ «و ديگـر منـابع   » تـاريخ طبـري  «، »سـيره پيـامبر  «بگذريم!  

اسـتوار هسـتند، بـدون آنكـه     » هـا و اظهـارات   گفتـه «همگـي بـر   » اسالمي
نسـل  «ِ پژوهشـگران   مدارك واقعـي ارايـه دهنـد. نخسـتين شـك و ترديـد      

ــد ــين » جدي ــروه  در هم ــن گ ــرار دارد. اي ــاخه  ق ــگران از ش ــاي  ِ پژوهش ه
هـا   المللـي را آلمـاني   ِ بـين  ي ايـن جمـع   آينـد و هسـته   گوناگون علمـي مـي  

شــناس،  شــناس، ســكه دهنــد. در ميــان آنهــا، مــورخ، اســالم  تشــكيل مــي
شــناس،  شــناس، عــرب شــناس، ديــن شــناس، ايــران شــناس، اســپاني زبــان
فيلسـوف و غيـره وجـود دارد     شـناس، مـتكلم،   شـناس، هنـد و ژرمـن     قرآن

  و همواره در حال تبادل اطالعات با يكديگر هستند. 
ــا همــين شــيوه  ــي ب ــا يهوديــت و   روشــنگران غرب ــاريخي ب ــادي و ت ي انتق

مســيحيت روبــرو شــدند و توانســتند راه ايــن دو ديــن را بــه مدرنيتــه بــاز  
نمايند. ولي متأسـفانه بـه داليـل تـاريخي يـا بهتـر گفتـه شـود بـه داليـل           

تـر گفتـه    سياسي اين شـيوه در مـورد اسـالم بـه كـار گرفتـه نشـد، دقيـق        
شود كـه آغـاز شـد ولـي ادامـه نيافـت، بـاز هـم بـه داليـل سياسـي. حتـا             

ي  ) بـــراي بكـــار بســـتن شـــيوه1900هشـــدارهاي گلـــدزيهر (در ســـال 
  تاريخي در برخورد با اسالم، ناكام باقي ماند.  –انتقادي 
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ايــن گفتمــان را جــا بينــدازد كــه  روشــنگري در غــرب توانســت ســرانجام
و  طـي يـك   » انـد  آسـمان بـه زمـين نـازل نشـده     «يهوديت و مسيحيت از 

مســير طــوالني در تــاريخ شــكل گرفتنــد و ايــن درك كــه موســي، تــورات 
را نوشــته و اناجيــل چهارگانــه محصــول اظهــارات عيســي اســت، اشــتباه و 

ك را غيــر علمــي اســت. بــه ســخني ديگــر، روشــنگران توانســتند ايــن در 
جا بيندازند كـه تـورات و انجيـل توسـط كاتبـان گونـاگون و آن هـم طـي         

انـد. و اظهـارات انجيلـي     هاي متفـاوت بـه شـكل نهـايي خـود رسـيده       سده
سـال اسـت، داسـتان ابـراهيم، موسـي، مصـلوب        6000مانند: عمـر زمـين   

ــه بســتر واقعــي و ملمــوس     ــر گون ــد ه ــراج او و ... فاق شــدن مســيح و مع
  شدند. » زميني«امروز، تورات و انجيل است. به اصطالح 

ــارد و   ــك ميلي ــيش از ي ــدگي   200ب ــان زن ــر مســلمان در جه ــون نف ميلي
ــي ــه)        م ــتان (مك ــه در عربس ــت ك ــن اس ــا اي ــادين آنه ــد. درك بني كنن

، آيـات قـرآن بـه او    وحيـاني ِ  پيامبري ظهور كـرده كـه طـي يـك رويـداد     
شـكل گرفتـه   اي بـه نـام اسـالم     انتقال يافتـه و يـك ديـن شسـته و رفتـه     

  است. 
هــا و  هــا، ســكه نبشــته ولــي پژوهشــگران نســل جديــد بــا توجــه بــه ســنگ

توســط نخبگــان » اســالم«گيــري  هــايي كــه همزمــان بــا شــكل رويدادنامـه 
انـد كـه    هـا نوشـته شـده اسـت، بـه ايـن نتيجـه رسـيده         ديگر اديان و نحله

ــران     -1 ــه در اي ــه) بلك ــه و مدين ــتان (مك ــه در عربس ــالم، ن ــتگاه اس خاس
بنيــاد فكــري ايــن  -2اســان بــزرگ) و ســوريه (دمشــق) بــوده اســت، (خر

يـك   تبـديل شـد،  ي بعـدي بـه اسـالم     جريان فكري كـه طـي دو سـده   
سـوري بـوده كـه در تضـاد سـختي بـا مسـيحيت         -ِ مسيحي ايراني  جريان

ســوري بــه  -رومــي (كاتوليــك) بــوده، زيــرا ايــن جريــان مســيحي ايرانــي 
ــد مســيح   ــته (مانن ــاد نداش ــث اعتق ــر،  تثلي ــوي ديگ ــتوري) و از س يان نس

ــه ســاختار هرمــي   روحــانيون ايــن نحلــه ي مســيحي حاضــر نبــوده كــه ب
اساسـاً پيـامبري بـه نـام محمـد       -3كليساي كاتوليـك رومـي تـن بدهـد،     

ــوم    ــديل مفه ــت و تب ــته اس ــود نداش ــد«وج ــيت  » محم ــك شخص ــه ي ب
ــداقل   ــس از ح ــاريخي پ ــد از   150ت ــال بع ــرت«س ــه  » هج ــورت گرفت ص

ســرياني نوشــته شــده بــود كــه  -آن بــه زبــان آرامــي اصــل قــر -4اســت، 
رياني) و سـپس    -اي از عربـي   بعدها، ابتـدا بـه خـط كرشـوني (آميختـه      سـ

 -5گـذاري و اعـراب)،    به عربـي رونويسـي شـده اسـت (البتـه بـدون نقطـه       
وجـود نداشـته، بلكـه شـرايط آشـفته در      » تهـاجم اسـالمي  «چيزي به نـام  

ن (خســرو دوم يــا خســرو پرويــز) از ِ ايــرا ايــران ساســاني پــس از شكســت
ــي      ــع آرام ــه در واق ــاني (ك ــاي ساس ــه عربه ــد ك ــث ش ــوس باع  –هراكلي

ــي  ــرياني ســخن م ــدرت را بدســت    س ــران ق ــار اي ــد) در گوشــه و كن گفتن
  گرفتند.

ِ نــام ماآويــا] در حمــام  نبشــته از معاويــه [معــرب بــراي نمونــه: يــك ســنگ
شــد كــه بــه زبــان شــهر قــدره در اردن (امــروز ام قــيس نــام دارد) كشــف 

تــزئين شــده صــليب يونـاني اســت. ايــن گــزارش از يــك ســو بــا عالمـت   
هـم در   عربهـا.  42سـال  است و از سوي ديگر در پايـان گـزارش آمـده:    

اي كـه در طـائف يافـت شـده،      اين سـنگ نبشـته و هـم در سـنگ نبشـته     
» عربهــا«نيســت، بلكــه ســخن از ســال » هجــري«هــيچ ســخني از ســال 

  است.
ــوده و ربطــي بــه   هــايي كــه از ســكه عبــدالملك مــروان (كــه اهــل مــرو ب

نويسـان اسـالمي نـدارد) و ماآويـا (معاويـه)       ِ اسـطوره  سـاختگي » مروانيان«
كـه البتـه بـه زبـان     » اميـر المـؤمنين  «انـد، بـا عنـوان     در ايران كشف شده

تـوان بـا قاطعيـت گفـت ايـن اسـت كـه         باشـند. آنچـه كـه مـي     پهلوي مي
ــي  ــروان پ ــدالملك م ــا و عب ــران   ماآوي ــد در اي ــه دمشــق برون ــه ب ش از آنك

  قدرت را بدست گرفتند و سپس به دمشق رفتند. 
ــژوهش  ــه پ ــا ب ــه ســخني ديگــر، بن ــام   ب ــه ن ــوين، اساســاً جنگــي ب هــاي ن

» تهــاجم اســالمي«و بــه اصــطالح چيــزي بــه نــام » نهاونــد«و » قادســيه«

در تاريخ وجـود نداشـته اسـت. شـرح جريـان بـه طـور فشـرده ايـن گونـه           
  :بوده است

در طي تاريخ، در زمـان اشـكانيان و بـويژه ساسـانيان، هـزاران هـزار عـرب        
بــه خراســان بــزرگ و بــه  -آرامــي و ســرياني زبــان و نــه عــرب امــروزي -

خصــوص بــه مــرو بــه زور و اجبــار كوچانــده شــدند. ايــن تبعيــديان طــي  
سـوري   -تاريخ بـا مـردم ايـران آميختنـد و يـك جريـان مسـيحي ايرانـي         

گوينـد، بنيـاد گذاشـتند.     شگران بـه آن جنـبش قرآنـي مـي    را كه اين پژوه
ي  انـدازه  هـاي بـي   اين جريان مـذهبي همـواره در اصـطالك بـا سـختگيري     

ــك اپوزيســيون     ــروز ي ــه اصــطالح ام ــرار داشــته و ب ــاني ق روحانيــت ساس
ــي   ــكيل م ــد را تش ــبتاً نيرومن ــز از    نس ــرو پروي ــت خس ــس از شكس داد. پ

شــدن شــام، اســرائيل و   مــيالدي و خــالي   622هراكليــوس در ســال  
شــمال آفريقــا (مصــر) از نيروهــاي نظــامي ايرانــي، قــدرت آن منطقــه بــه  

ــه   دســت ــزانس كــه غســانيان [قبيل ــوري بي ي بنــي  ِ متحــدان عــرب امپرات
» قــريش«عــرب امپراتــوري بيــزانس را  متحــدان غســان] بودنــد، افتــاد.

ــي ــك واژه  م ــالً ي ــه اص ــد ك ــود    گفتن ــده ب ــرب ش ــه مع ــوده ك ــي ب ي آرام
ــا  » متحــد«در اصــل بــه معنــي » قــريش[« اســت]. بــه عبــارتي، طايفــه ي

  اساساً در تاريخ عربستان وجود نداشته است. » قريش«قومي به نام 
ِ بيـزانس [قريشـيان]    مـيالدي بـراي عربهـاي متحـد     622به هـر رو، سـال   

ــه ســال   كــه قــدرت را در منطقــه ــه دســت گرفتنــد، ب » عربهــا«ي شــام ب
نويسـي اسـالمي    ال، بـا آغـاز اسـطوره   سـ  150تغيير يافـت. پـس از حـدود    

بـوده [سـتايش   » مسـيح «كه ابتدا يك صـفت يـا لقـب بـراي     » محمد«نام 
ــاريخي      ــك شخصــيت ت ــه ي ــد ســتايش شــود] ب ــه باي ــا كســي ك شــده ي

را بــراي » محمــد«ســوري لقــب  -اســتحاله پيــدا كــرد. مســيحيان ايرانــي 
ي  كردنـــد كـــه ايـــن در ســـنگ نبشـــته عيســـي مســـيح اســـتفاده مـــي

ه در اورشليم ثبت شـده اسـت و در قـرآن نيـز آمـده اسـت. كـالً        الصخر قبه
آمـده اسـت، كـه ســه بـار آن صـفت يــا      » محمــد«ِ  بـار مفهـوم   4در قـرآن  

گـردد كـه طبـق     برمـي » پيـامبر عـرب  «عنوان است و فقط يك بـار آن بـه   
شــناختي از آيــاتي اســت كــه بعــدها وارد قــرآن شــده   هــاي زبــان ارزيــابي

بـار در قـرآن    136بـار و نـام موسـي     25ي است. در صورتي كـه نـام عيسـ   
  آمده است.  

ي  مـــيالدي، شـــيرازه 622شكســـت ساســـانيان از هراكليـــوس در ســـال 
ــك      ــروزي ي ــطالح ام ــه اص ــاند و ب ــم پاش ــران را از ه ــوري اي ــرو «امپرات ف

منــد، از يــك  بــه وقــوع پيوســت. در ايــن شــرايط آشــفته و آشــوب» ريــزي
ــاطق    ــكانيان در بعضــي من ــدگان اش ــو بازمان ــت  س ــدرت را بدس ــاره ق دوب

ــران عربهــاي ساســاني    ــرو) و جنــوب اي ــزرگ (م ــد، و در خراســان ب گرفتن
هــاي محلــي را  قــدرت ديگــر بــا ايرانيــان آميختــه شــده بودنــدكــه 

بدســت گرفتنــد و حتــا بــه نــام خــود ســكه زدنــد. بعــدها بــود كــه ماآويــا 
(معاويه) و عبـدالملك مـروان از ايـران بـه سـوي دمشـق رهسـپار شـدند و         

قـدرت خـود بـه آن جـا انتقـال دادنـد و آنهـم بـه داليـل سياسـي و            مركز
گنجـد. از زمـان كشـته     ي كوتـاه نمـي   ي ايـن نوشـته   ديني كـه در حوصـله  

 628شــدن خســرو دوم (خســرو پرويــز) تــا يزدگــرد ســوم، يعنــي از ســال 
ســـال] در ايـــران ده پادشـــاه  25مـــيالدي [حـــدود  653مـــيالدي تـــا 

ا بـه قتـل رسـيدند يـا فـرار كردنـد و يـا        تاجگذاري كردند كه يا توسط رقب
ــايگزيني    ــين ج ــد. هم ــومتي بودن ــدار حك ــد اقت ــاهان   فاق ــاپي ش ــاي پي ه

ــه ســر    ساســاني نشــان مــي دهــد كــه ساســانيان در چــه بحــران ژرفــي ب
  بردند.  مي

دهنـد   گيـري اسـالم مـي    به هر رو، تصويري كـه ايـن پژوهشـگران از شـكل    
ــاريخ    ــا ت ــمان ب ــا آس ــين ت ــلمانان مت  زم ــاري مس ــن   نگ ــت. اي ــاوت اس ف
بايســتي تــاريخ اســالم، ايــران و بســياري از  پژوهشــگران معتقدنــد كــه مــي

  كشورهاي اسالمي از نو نوشته شود. 
  



   و بررسيو نقد  مقاالت
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ــد  ــل جدي ــگران نس ــتند   -پژوهش ــوان نيس ــه ج ــه البت ــال  -ك  2000از س
تـرين آثـار    انـد. يكـي از مهـم    كتابهاي بسياري در اين زمينه منتشـر كـرده  

اثـر كريسـتوف لوكســنبرگ   » ياني قـرآن ســر -قرائـت آرامـي  «آنـان كتـاب   
رياني       كنـد قـرآن از روي نوشـته    است كه اثبات مـي  هـايي كـه بـه زبـان سـ

هـاي   و آرامي بوده، بازنويسي شـده اسـت و توانسـته بخـش مهمـي از آيـه      
رياني   -شـناختي بـه ايـن دو زبـان      ناروشن را با ارجـاع زبـان   آرامـي و سـ- 
ــازخواني تــاريخ اســالم از  -از بغــداد بــه مــرو «رمزگشــايي كنــد. كتــاب  ب

منــدان قــرار  ي آن را اخيــراً در اختيــار عالقــه كــه ترجمــه» آخــر بــه آغــاز
هــاي ديگــر ايــن  ي چنــد كتــاب اســت. از كتــاب  ام، در واقــع فشــرده داده

پرتــويي بــر «[در دســت ترجمــه]، » آغــاز اســالم«تــوان  پژوهشــگران مــي
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 از ميانه  آسياي ستقلم هاي جمهوري برآوردن سر و شوروي اتحاد فروپاشي از پس
 كارهاي با كه آمده دست به فرصتي و امكان تـاجـيكستان جمهوري جمله

 نود ي دهه آغاز از راستا همين در .گردد نهادينه منطقه تاريخي هويت ،پژوهشي
 هاي نشست بر عالوه و گرفته شكل رابطه اين در اي گسترده روند ،بيستم ي  سده

 پخش و چاپ نوشته، باال ي حوزه در پژوهشي  ي لهمقا صدها و كتاب ها ده متعدد،
  .ي زير در همين راستا نگارش يافته است نوشته .است شده

  نجم كاوياني
   

   
  

  بخاراي شريف
 صد ساله شد مـيانـه در آسـياي  ي فـارسي نخـستين روزنـامه

  

  
صد  ميـانـه، ي فـارسي در آسيـاي ي بخـاراي شـريف، نخستين روزنـامـه روزنـامـه

آغاز )1(زاده م در بـخـارا با سردبيري جالل يوسف1912مارس  11سال پيش در 
  .بـه نشر كرد

پرور  پسندانه چند نفر معـارف ... به همت ملت"ي بخـاراي شـريف نوشت:  روزنـامه
ي بخـاراي شـريف بـه زبان رسمي بـخـارا كـه فـارسي  خواهان، روزنـامـه و ترقي

 و است روزنـامـه يك همين...  نفر ميليون 10 –9براي است، تأسيس شـده ... 
  )2(".فقط

گذاري بـخـاراي شـريف، پس از فـروپـاشي اتحـاد شوروي و سربرآوردن  سالروز پايه
جمهوري مستقل تـاجـيكستان، بـه عنوان روز مطبـوعـات تـاجـيكستان همه ساله 

روز مطبوعات گسترده با امسال براي نخستين بار در تاجيكستان  .شود برگزار مي
  حضور و سحنراني رئيس جمهور كشور برگزار شد.

  
  گذاري روزنامه ي پايه زمينه پيش

هاي  ميـانه را در دهه هاي جديد سياسي در آسياي بسياري از پژوهشگران، جنبش
ي بيستم با حركت عمومي اصالح طلبانه، كـه سراسر باختر و خـاور را  آغازين سده

  طـلبانه خـواهي و اصالح دهند. از اين رو جنبش تـجـدد پـيوند مي فراگـرفته بـود،
ها و  ي بيستم مسلماً متاثر از جريان ي اول سده در قلمرو امارات بـخـارا در دو دهه

هاي فكري و سياسي، تغييرات و تحوالت سياسي و اجـتماعـي روسيه، ايران  جنبش
  اتوري عثماني بـود.، قـفـقاز، افـغانستان، شبـه قاره هند و امپر

 متفكر و نويسنده ،)م1897 –1827اما بدون شك سهم روشنگرانه احمد دانش (
 معـارف نظام جمله از و اصـالحـات عرصه در تـاجـيك تواناي پرداز انديشه و بزرگ

ي بيستم،  ي نوزدهم و اوايل سده ي دوم سده (آموزش و پرورش) در بـخـارا در نيمه
هاي كشور خويش بـه خوبي آگاه  ، از يك سو بـه واقعيت نشبرجسته است. احمد دا

ويژه روسيه را  بـود و از سوي ديگر جريان تحوالت كشورهاي خاور و باختر و به
بيني  مطالعه كرده بـود. آثار وي در امر تحول فكري ـ سياسي و تشكل جهان

  .ميـانـه نقش بزرگي ايفا كرد خـواهان آسياي طلبان و تـجـدد اصالح
ها بـه بـخـارا و ريشه گرفتن آنها در اين سرزمين،  چنان راه يافتن روس هم

ساخـتارهاي سياسي بـخـارا را متحول ساخت و بر تمام شئون زندگي مردم آنجا 
خـواه، كـه در كشورهاي  طلب و تـجـدد تاثير گذاشت وهم زمان نشريات اصالح

ي  ي نوزدهم و اوايل سده دهگـرديـد، در اواخر س ديگر بـه زبان فـارسي نشر مي
  و تركستان باز كردند.  )3(بيستم راه خود را بـه سوي مـاوراءالنـهر (فرارود)

نما، وقت، شورا،  االخبار، چهره المـتين، سراج هاي اخـتر، قـانون، حبل نشريه
هاي  رغم همه موانع بـه دست گروه ترجمان، مالنـصرالدين، صراط مستقيم، ...  به

رسيد و در امر بيداري و تشكل جوان بـخـارائـيان  بخارا ميطلب  اصالح
  نقش با اهميت داشت. )4(ها) (جديدي

هاي  زبان در آن روزگار در سرزمين هاي فـارسي تاسيس و گسترش روزنـامـه
مختلف از يكسو بيانگر نقش و اهميت زبان فـارسي است و از سوي ديگر، 

را  گستردهزبان فـارسي جغرافياي دهنده اين امر نيز است كـه قلمرو  نشان
  پوشانده است. مي

فضاي عمومي منطقه از يكسو و اوضاع و احوال سياسي نسبـتاً آرام پيش از جنگ 
جهاني اول، از سوي ديگر، تـجـددگـرايان و نوانديشان بـخـارائي را واداشت كـه 

حقق بـه منظور آگاه ساختن مردم بـخـارا از اوضاع جهان، منطقه، كشور و ت
هـاي خود  اصـالحـات در امارت بـخـارا، بـه نشر و تبلـيغ منـظم ديـدگاه و انديشه

   در ميان مردم بـپردازند.
ها روز بـه روز در مـيان مردم محبوبيـت  ، روزنـامـه)5(بـه سخن صدرالدين عيني

شـدند و بـه بركت مطبـوعـات تفكر  كردند و صدها نفر بـه آنها آبونه مي كسب مي
ها آرزوي تاسيس  انندگان متحول مي گـرديـد. جوانان بيدار بـخـارا، سالخو

كـاران  روزنـامـه را داشتند ولي تحقق آن خيلي دشوار بـود. زيرا هم محافظـه
جامعه و در راس آن امير و هم نمايندگي روسيه در بـخـارا بـه نشر مطبـوعـات 

  )6( مخالف بـودند.

 
  گذاري روزنامه جريان پايه

، كـه هر دو از پيشگامان جنبش )8(الـدين و ميرزا سراج)7(الدين يرزا محيم
بـودند و بـه نقش روزنـامـه در امر بيداري و تشكل جـوانان بـخـارا و  طلبي اصالح

براي به دست آوردن روزنـامـه پـيشبرد اصـالحـات بـه خوبي آگاه بـودند، 
ول الزم و وسايل ضروري را براي چاپ ريزي كردند. آنها ابتداء پ پيدقيق  اي برنامه



   و بررسيو نقد  مقاالت

 ٢٠٥  109ي  آرش شماره

روزنـامـه آماده ساخـتند. همزمان آنها، ق. ل. ليـوين تاجر يـهودي بـخـارائي را 
بـه  "درآمد كالن"قانع ساختند كـه از طريق به دست آوردن امتياز نشر روزنـامـه 

  آورد و به اين سبب وي بدين كار مشغول شد. دست مي
فع مادي بـه نمايندگي روسيه در بـخـارا براي دريافت ق. ل. لـيوين، بـه اميد ن

الدين هم با ياري  امـتياز نشر روزنـامـه مراجـعه كرد. همزمان ميرزا محي
اش با نمايندگي روس در زمينه كسب امتياز چاپ روزنـامـه  هاي بازرگاني شناسايي

با سياست ديدار كرد. هر دو ادعا داشتـند كـه براي آشنا ساختن مردم بـخـارا 
روسيه و نيز افزايش محصول پنبـه، كـه صنايع بافـندگي روسيه بـه آن نياز جدي 

  داشت، تاسيس يك روزنـامـه ضروري است. 
ها براي اطمينان خاطر نمايندگي روسيه، حيدر خواجه ميربدل، متـرجم  جديدي

امير و  عنوان مدير روزنـامـه تعيـين كردند. اما  سفارت روسيه در بـخـارا را به
الدين و ميرزا سراج به عنوان سردبير  نمايندگي روسيه در بـخـارا با ميرزا محي

زاده را از  ها، ميرزا جالل يـوسف رو جوان بـخـارائي روزنـامـه موافق نبـودنـد، از اين
دبير  "مال نصرالدين"قفـقاز دعوت كردند. ميرزا جالل يوسف زاده كـه در مجله 

نـگاري آشنايي نزديك داشت، از نگاه سياسي از  ا روزنـامـهبخش فـارسي بـود و ب
ها امكان سردبيري او را براي روزنامه تامين  روحانـيون روشن بـود و اين خصلت

  كـرد. مي
امير بـخـارا براساس تقاضاي سفارت روسيه بـه ق. ل. ليوين  )9(اميرعالم خان 

ـامـه بخاراي شريف، نخستين اجازه نشر روزنـامـه را داد و بـه اين ترتيب روزن
 ١١ها بـه زبان فـارسي در روز يكشنبـه  نشريه بـخـارائي بـه كوشش جديدي

  )10(م چاب شـد.1912مارس سال 

رفت و سود  با توجه بـه اينكـه مصارف مالي روزنـامـه روز بـه روز باال مي
 م از صاحب امتياز1912يافت، ق. ل. ليوين در آخر ماه اوت  آن كاهش مي

ها براي تداوم نشر روزنـامـه از يك  بـودن روزنـامـه دست كشيد. جديدي
آوري اعانه پرداختـند و از سوي ديگر، شركـتي را با نام  سو بـه جمع

گذاري كردند كـه با كنار رفتن ليوين، به  پايه "شركت بـخـاراي شـريف"
هاي اخير  عنوان صاحب امتياز روزنـامـه معرفي شـد. روزنـامـه در شمـاره

خواهان و ارباب همـت و حمـيت  كمك ترقـي"خود خبر داد كـه بـه بركت 
مشكالت مالي روزنـامـه رفع و نتيجـتاً امكان ادامه نشر  )11("بـخـارا

  روزنـامـه فراهم گـرديـده است.
  

  محورهاي اساسي روزنامه
در آنها مسايل هاي روزنـامـه داراي سرمقـالـه بود كـه  ي شمـاره طور كلي، همه به

خط فكري  اندركاران روزنـامـه بازتاب يافته بود. مهم اجـتماعـي همراه با نظر دست
و مرامي روزنـامـه، كمتر رنگ سياسي، اما بـيشتر جنبـه اجـتماعـي، فرهنگي و 

  طـلبانه داشت.  اصالح
 :هـاي بـخـاراي شـريف عمدتاً بـه موضوعات زيرين پـرداخته بود سرمقـالـه

مسئله سنت  ها، تعمـيم عـلوم، ها و مدرسه يج معـارف، گشايش و اصالح مكتبترو
بـهبـود امور كشاورزي، آبياري، باغداري، دامپروري و بـهداشتي، ترقي  و تـجـدد،

اقتصادي، توجه بـه حقوق و وظايف حكـومـت و رعايا، اصالح اداره امارت بخارا، 
پسندي و عادات ناپسند، پاسداري  خرافهگرايي، مبارزه عليه جهل،  ترغيب به قانون

   .جهان اسالم بود اتحادرابطه دين و مذهب و مسئله  از زبان و ادب فارسي،
ي مركزي روزنامه، مسئله آموزش و پرورش بـود. روشنفكران بخارا در پايان  مسئله
تأسيس كردند كـه هدف ) 12(م جمعيت مخفي بـه نام تربـيه اطفـال1910سال 

خواستـند كـه در مكتب و مدرسه  رويج معـارف جديد بـود. آنها مياساسي آن ت
را پياده كنند يعني عالوه بر علوم ديني تاريخ و جغرافيا، حساب )13(اصول جديده

و عـلوم طبيعي نيز تدريس شود. فعاليت روشنفكران بخارا براي پياده كردن اصول 
هواخواهان آنرا  ها موجب شـد كـه اين حركت را جديده و در مكتب جديده
در " .پروران بخارا هستند هـا متعلق بـه نسل دوم معارف ها بنامند. جديدي جديدي

ي نوشتاري  ها، بيشتر گفتاري بـود و در زمينه ميانه درس  مدارس قـديمي آسياي

هاي ديني، تجويد... و آموختن تفسير و فقـه  تنها بـه خطاطي و نوشتن درس
  )14(".نمـودنـد اكـتفا مي

رباخواري  روزنامهزمين، آب و كشاورزي در زندگي بخارائيان، نقش كليدي داشت. 
را در روستا شديدا انتقاد كرده و آنرا مانع در امر پيشرفت كشاورزي و دامـداري 
دانسته و بـه منظور كمك بـه دهقانان و تهيدستان تأسيس بانك دهقاني را با 

 .ي پايين پيشنهاد كرده بهره
پي اصالح نظام بود نه براندازي حاكميت خود كامه امارت بخارا. از اينرو  روزنامه در

تالش كرده كه اجراي اصالحات را در دستگاه امارت ترغيب كند و جامعه را  روزنامه
ها را از اينكه امور  روزنامه ناخرسندي جديدي .گرائي سوق بدهد بـه سوي قانون

ها است بازتاب داده و  ها و ارمني ديها، يهو بازرگاني بخارا عمداً در دست روس
ها را در امر فراگيري امور بازرگاني و زبان خارجي تشويق و ترغيب كرده و  بخارائي

در اين عرصه پرورش يك نسل جديد صاحب كار بخارائي را وظـيفه خـويش 
  دانسته.

  
  پاسداري از زبان فارسي 

ي با  امه جايگاههاي روزن پاسداري از زبان فارسي و اصالح آن در صفحه
، زبان گفتار و  و لهجه  اهميت داشت. روزنامه در آن برهه به مسئله گويش

  ي زبان پرداخته است.  نوشتن و پيشينه نوشتار، زبان معياري، سره
  خوانيم:  در شماره سوم روزنامه مي

هنوز شماره اول بخاراي شريف را نشر نداده بوديم كه بعضي آقايان در "
اند: اينجا زبان  اند و فرموده ها نگاه كرده اند و به مقاله همطبعه حاضر شد

  "عمومي زبان تاجيكي است، روزنامـه هم بـه زبان تاجيكي باشد، بهتر است.
گذاري دري، فارسي و  روزنامه در اين رابطه به بحث گسترده پرداخته و نام

سته دان "از گسيخته شدن رشته قوميت"تاجيكي را بر يك زبان واحد ناشي 
است و تأكيد كرده كه روزنامه در پي تحكيم زبان معياري است كه براي 

  همه قابل فهم باشد. 
فارسي در ايران، افغانستان و تاجيكستان در  شناسي، ميان زبان از نظر زبان

  لهجه شود. تنها در سطح سطح دستور و ساختار زبان هيچ تفاوت ديده نمي
ي سرنوشت  ود دارد كه نتيجههايي وج و بعضي از اصطالحات تفاوت

تاريخي مـتفاوت است. زبان فارسي، دري و تاجيكي سه نام يك  -سياسي
  به باور نگارنده سه نام بر يك زبان به مصلحت نيست. زبان است.

ها  هاي زيادي دريافت كرده. يكي از نامه روزنامه در رابطه به مسئله زبان نامه
شود،  اخبار بخاراي شـريف نوشته مي . . . اين شيوه كـه در مقاالت"نوشت: 

هاي  شيوه و لهجه ايران حاليه است كـه از سر تا پا مغروق الفاظي و عربي
 "عسيرالفهم و از سه قسمت آن يكي آن فـارسي است.

هاي عربي را ناممكن  نيست و طرد همه واژه "نويسي سره"روزنامه جانبدار 
اين ايام، اگر ممكن باشـد،  خالص نوشتن در"كند كـه  داند و تاكيد مي مي

خيلي دشوار است . . . اديبي مثل فردوسي تمام سي سال زحمت كشيده 
بيني  شاهنامه را نوشت با ادعاي اينكـه زبان فـارسي خالص است. باز مي

كـه اينجا و آنجا يك و يا دو عربي جزوه شـده است. پس در اين قرن اخير. 
   "توان نوشت؟ . . چطور خالص مي

ـامـه به آموزش دستور زبان فـارسي توجه جدي داشت و ستوني را با روزن
باز كرده و در آن بـه آموزش دستور زبان فـارسي  "قواعد فارسيه"عنوان 

ها  بـه نحو فشرده و با استفاده از منابع معتبر، همراه با تعريف و ارايه مثال
  پرداخته است.

ي با  ر همين رابطه مقالهي زبان فارسي پرداخته و د روزنامه به پيشينه
را همراه با شجره زبان ايرائي نشر كرده است  "زبان ايرائي و يا آرين"عنوان 

هاي دكتر اپيكل خاورشناس آلماني استوار است كه قابل  كـه بر پژوهش
  باشد. بحث مي

گردانندگان روزنـامـه كوشش كردند كـه زبان گفتاري و نوشتاري فارسي را بـه هم 
ند و در همين راستا، در بسياري موارد، براي بيان افكار خويش از زبان نزديك بساز
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ي از فـارسي كـهن و فـارسي متعارف در  گرفتند. نثر روزنـامـه آميزه عاميانه بـهره 
بود. سهم روزنـامـه در تحول )15(ي تـاجـيكي بـخـارائي ايران و افغانستان با لهجه

  ه است. برجست نثر فـارسي در قلمرو بـخـارا 
   

  جريان توقيف روزنامه
ي بـخـاراي شـريف، در نبـود نظام مطبـوعـاتي و قانون مطبـوعـات،  روزنـامـه

كرد.  يعني در فضايي كـه دستور و فرمان امير بـخـارا، قانون بود، فعاليت مي
ترين دشواري فعاليت گردانندگان روزنـامـه و روشنفكران بـخـارا جو حاكم  عمده

د، فضاي اختناق و سانسور امير بـخـارا و حكمران امپراتوري روسيه در نظام مستب
   .ميانه بـود آسياي

خواهي  خواهي، دادخواهي، تمدن هاي آزادي اما برغم فضاي اختناق و سانسور زمزمه
ي بـخـاراي شـريف به تدريج راه خود را در ميان  خواهي روزنـامـه و اصالح

امعه باز كرد و نقش موثري در امر رشـد و ي ج هايي روشنفكري و بدنه گروه
طلبانه  ي اصالح ها دور يك برنامه انكشاف افكار اجـتماعـي ـ سياسي و تشكل آن

ي نفوذ روزنـامـه  بازي كرد. نثر روان و قابل فهم و بيان افكار بـه زبان ساده، زمينه
را  ثيرگذاري آنهاي روشنفكري افزايش داد، بلكـه ميزان تأ را نه تنها در ميان گروه

   سواد جامعه باال برد. هاي كم درميان اليه
كار و استعمار روس، افزايش نقش و  اما حاكم خودكامه بـخـارا، آخوندهاي محافظه

تأثيرگذاري روزنـامـه را بـه حال خود، مضر و خطرناك تلقي كردند و از آگاه 
ن و مطلع شـدن شا شـدن مردم بـخـارا نسبت بـه سرنوشت تاريخي و اجـتماعـي

آنها از تحوالت جهان و منطقه ترسيدند، بنابراين، تصميم گرفتند كـه انتشار 
 .را براي هميشه توقيف كنند "بـخـاراي شـريف"ي  روزنـامـه

ي تزاري در تركستان از امير  م نمايندگي سياسي روسيه1912در پايان دسامبر 
را تعطيل كند. امير اين  "ريفبـخـاراي شـ"ي  بـخـارا تقاضا كرد كـه روزنـامـه

   .پذيرفت خوشيتقاضا را با گرمي و 
ي روسيه در بـخـارا، از طرف امير  م پيتروف، نماينده1913ژانويه سال  2بـه تاريخ 

ي بـخـاراي شريف، ميرزا  آميزي بـه سردبير روزنـامـه ي تهديد عالم خان، نامه
موافق "در شده بـود: كـه در آن چنين حكم صا )16(زاده نوشت جالل يوسف

...  خواهش اعليحضرت امير بـخـارا از همين روز اعتباراً نشر بـخـاراي شـريف
پس از نشر  "بـخـاراي شـريف"ي  ترتيب روزنـامـه بدين )17(".شود ممنوع مي

ي تزاري و  ، با تقاضاي نمايندگي سياسي روسيه1913ژانويه  2شمـاره در  153
  )18(بـخـارا براي هميشه تعطيل شـد.توافق اميرعالم خان، امير 

ي بخاراي  گذاري روزنـامـه م)، كه پس ازپايه1954 - 1878صدرالدين عيني (
اند، پس  مارس تاجيكان صاحب زبان خود شـده 11شريف نوشته بـود كـه در روز 

گريست و شعر بلندي بـه همين مناسبت در وصف روزنـامـه  از تعطيل روزنـامـه 
  سرود.

   

  رجامسخن ف
نگاري بـه زبان فـارسي  ي روزنـامـه ي بـخـاراي شـريف نخستين تجربـه روزنـامـه

ي  ي روزنـامـه شمـاره 153همين  بـه باور نگارندهاز طرف بـخـارائيان بود. 
بـخـاراي شـريف اسناد ارزشمند اجـتماعـي، سياسي و فرهنگي آن روزگار است، 

گرايي  طلبي و قانون اصالحآن عمدتاً بر محور هاي مطروحه در  مايه انديشه كـه درون
ي خودشناسي  استوار بود و در امر بيداري ملي، سياسي و فرهنگي و تقويت روحيه

خواهي و احياي هويت ملي مردم بـخـارا به ويژه جوانان، خدمات  و استقالل
روي هـاي عالمان ديني را به  ي انجام داده. روزنـامـه موفق شد كـه ديدگاه ارزنده
   .هاي روزنـامـه بكشاند و در معرض قضاوت خوانندگان قرار بدهد صفحه

گـردد كـه: اماج خط فكري گردانندگان  هاي روزنـامـه معـلوم مـي از البالي صفحه
روزنـامـه اصالح نظام بود نه براندازي دولت خود كامه امير. روزنـامـه روي خط 

ـري حركت نكرده. در آغاز بار سياسي گ ماجراجوئي و معامله گري، تندروي و مداح
تر بود، اما آرام  روزنـامـه كم رنگ و متعادل و بار فرهنگي ـ اجـتماعـي آن پررنگ

بدستان، اديبان و نويسندگان، با نوشتن  آرام بار سياسي روزنـامـه بيشتر شد. قلم

ترين  ممقـالـه، خبر، سفرنامه، مناظره، شعر، . . . در روزنـامـه بخاراي شريف مه
 مسايل اجـتماعـي را مطرح كردند و مردم را بـه هوشياري و آگاهي فرا خواندند.

بخارانويسان با زبان قلم و سالح دانش در پي آن بودند كه ملت و كشور خود را از 
اي بـه روي جوانان  ي تازه ماندگي برهانند و دريچه بند ناداني، تحجر، خرافه و پس
و آنها را با تمدن جهان آشنا بسازند و بدون  بخارا به جهان نو بگشايند

  بـرداري از اينجا و آنجا، براي دردهاي جامعه و ملت راه عالج بيابند.  نسخه
برد.  وجه به مفهوم اروپايي آن به كار نمي واژه دولت و ملت را بـه هيچ روزنامه

خارا شان، خود را بخارائي يا ملت ب باشندگان بخارا، صرف نظر از قوم و مليت
  دادند. مسلمانان مورد استفاده قرار مي ي ملت را بيشتر براي غير خواندند و كلمه مي

نثر روزنـامـه عفت كالم، حرمت و عزت قلم را نگه داشته و از به كار بردن عبارات 
مستهجن دوري نموده و به طور كلي از تحريك و تهديد، اتهام و افترا، زخم زبان و 

  .استاستهزا پرهيز كرده 
روشنفكران بخارا در تمام دوره حاكميت امير بخارا، ديگر امكان نيافتند كـه 

ي بخاراي شـريف را احيا كنند. بعد از تأسيس حاكميت شوروي در بخارا،  روزنامه
ها روزنامه و مجله در بخارا بـه زبان فـارسي منتشر شـد، اما  طي هـفت دهه، ده

اي روزنامه، بنابر داليل سياسي به شكست هاي فرهنگيان بخارا براي احي همه تالش
  .انجاميد

گذرد، اما شگفتا، بسياري از  ي بخاراي شـريف يك سده مي از توقيف روزنامه
هاي روزنامه طرح شـده بـود، هنوز با  ها و مسايلي كـه در صفحه ها، ديدگاه انديشه

  .قوت مطرح است
  پايان

اريخ اجتماعي آمستردام نگهداري المللي ت اين مجموعه در بايگاني پژوهشكده بين
 .شود و براي پژوهشگران و عالقمندان قابل دسترسي است مي

  

  
  :پانوشت

م)، شاعر، اديب و ناشر در آذربايجان زاده شد. وي 1913-1862زاده ( ميرزا جالل يوسف -١
آموزش ابتدائي را در خانه ديد و در ايران و عراق تحصيل علم كرد. پس از بازگشت به 

ي  هاي پاياني سده هاي وي در دهه اش به آموزگاري و كار در مطبوعات پرداخت. مقاله گاهزاد
ي بيستم در مطبوعات ايران، تركيه و قفقاز منتشر شد. وي  هاي آغازين سده نزدهم و دهه

  ي مطبوعات اندوخت. ي زيادي در حوزه تجربه
  .م1912، 15بخاراي شريف، شمـاره  - 2
به  "فرارود"ها بعد از اسـتيال بر اين مناطق به جـاي  سـت كــه عربماوراءالنهر نامي ا - 3

  ي اسـت كــه بـه نام آسـياي ميانه ياد مي شـود. آن دادنـد و امروز جز منطقه
ي بيستم مبارزه سياسي ـ اجـتماعـي ميان  : در اوايل سدهها جوان بخارائيها يا  جديدي  - 4

يكسو و نيروهاي روشنفكر جوان هوادار اصـالحـات  گرا از نيروهاي ارتجاعي، متعصب و سنت
كـرد كـه در نتيجه نيروي جديدي در بـخـارا  از سوي ديگر در مـاوراءالنـهر شـدت كسب 

د. مطبـوعـات شرق در امر تشكل نهضت شناميده  "ها جديدي"د كـه بـه نام مآ پديد 
با انتشار نشريه هاي مانند  "ها جديدي"زمان  سهم با اهميتي داشت و البته هم "ها جديدي"
  .،... بـه پخش و ترويج افكار خود همت گماشتند"آيينه"، "بـخـاراي شـريف"، "سمرقند"

واكنش شـديد ماليان متعصب و امير عالم خان را بوجود آورد. آنها در  "ها جديدي"نوگرايي 
كمتر نظير دارد. هزارها روشنفكر زدند كـه در تاريخ  م دست بـه قتل عام1918ـ 1917سال 

را در پي داشت. بخشي از  "ها جديدي"اين سركوب خونين پراگندگي و فروپاشي سازمان 
تركيسم  اسالميسم و پان بـه بلشويسم و بخشي هم بـه پان "ها جديدي"نيروهاي جنبش 

  .پيوستند و تـجـددگرايان و تـجـددگرايي بـه بوته فراموشي سپرده شـد



   و بررسيو نقد  مقاالت

 ٢٠٧  109ي  آرش شماره

م)، از زمره پيشگامان مكتب اصول جديده و از جمله 1954 - 1878صدرالدين عيني ( - 5
عـيني در بـخـارا زاده شـده  شود. بنيان گذاران ادبيات و فرهنگ تـاجـيكستان محسوب مي

بـخـارا زندگي سختي را پشت سر گذاشت. وي همراه با  هاي هدر مـدرس آموزشو هنگام 
زشي پشتيـباني كرد. عيني در سال ي از روشنفكران بـخـارائي از اصالح نظام آمو عده

ضربه شالق و زندان  75م بـه وسـيله حكـومـت بـخـارا بازداشت و محكوم بـه 1917
  گـرديـد.

صدرالدين عيني با تاسيس مكتب اصول جديد، تدريس، تاليف كتاب درسي، سرودن شعر، 
د آگاهي ملي نوشتن مقـالـه، داستان كوتاه و بلند و ايراد خطابـه در راه بيداري و خو

هاي بلندي برداشت و بـه همين دليل، او را استاد  گام و پاسداري از زبان فارسي تـاجـيكان
  كردند. يخطاب م

او از تاريخ و فرهنگ تـاجـيك و .صدرالدين عيني آثار زيادي را بـه ميراث گذاشته است
صدرالدين عيني  .دسرو زد و شعر مي عيني در مطبـوعـات قلم ميهاي زمانه آگاه بـود.  دانش

و زبان  ها را كـه وجود تـاجـيكان و جمهوري تـاجـيكستان تركيست دعاوي برخي از پان
  شناختند، مورد انتقاد قرار داده است.  را بـه رسميت نمي فارسي

  م زندگي را بدرود گفت.1954صدرالدين عيني در 
ي (سيرليك)، دوشنبـه، فـارس تاريخ مطبـوعـات تـاجـيك،ي. عمانف و د. دوران اف،   - 6

 .34، ص 1997
الدين در بخارا زاده شد و تا پايان عمر در همين شهر زندگي كرد. وي بازرگان  ميرزا محي - 7

هاي صنعتي زيادي در قلمرو بخارا بود. اما نام ميرزا  با نام و نشان و صاحب كارخانه
اراي شريف گره خورده الدين با تاريخ مطبوعات تاجيك و از جمله تĤسيس روزنامه بخ محي

گير است. وي آموزش و پرورش را  است. سهم وي در گسترش معارف در بخارا چشم
  دانست. شرط آزادي بخارائيان و آبادي بخارا مي پيش

چي  گرد، حكيم و مطبوعات م)، شاعر، جهان1914-1878ميرزا سراج حكيم بخارائي ( - 8
يي به آموختن رياضيات، تاريخ، جغرافيا، تاجيك در بخارا زاده شد. وي پس از آموزش ابتدا

ي  هاي روسي و فرانسه را آموخت. وي در دهه اخالق، شعر و صرف و نحو عربي پرداخت. زبان
ايران، افغانستان، هندوستان و امپراتوري  به به كشورهاي اروپائيعالوه ي بيستم  اول سده

به دست آورد و در برگشت به عثماني سفر كرد. وي در تهران از كلنيك طبي امريكا ديپلم 
  ميهن كلنيك به سبك اروپا تĤسيس كرد.

هاي خود را از  ديد م) در ايران بود و چشم1909-1905هاي نهضت مشروطيت ( وي در سال
م در بخارا 1910كه در سال  "تحف اهل بخارا"ي خود با نام  اين رويداد در كتاب سفرنامه

ي بخاراي شريف و گسترش معارف  نامهچاپ شد، ثبت كرده. سهم وي در تأسيس روز
  هاي زيادي چاپ شده. برجسته است. از وي اشعار و مقاله

م بـه افغانستان پناهنده 1920م)، امير بخارا در سال 1944 - 1880امير عالم خان ( - 9
هاي  امير بـخـارا در سال  .م در كابل در گذشت و در همانجا دفن شد1944شـد و در 

ها، خاطرات  و رهبري صوري آن "ها باسماچي"ستان عالوه بر ارتباط با پناهندگي در افغان
به زبان فارسي نشر كرد كـه با كوشش و اهتمام  "الملل بـخـارا تاريخ حزن "خود را بـه نام 

ي از  ي وي آميزه م در پشاور نشر شـده. نثر نوشته1990محمد اكبر عشيق كابلي در سال 
   .ارا استگويش زبان فـارسي كابل و بـخـ

فـارسي (سيرليك)، دوشنبـه،  تاريخ مطبـوعـات تـاجـيك،ي. عمانف و د. دوران اف،  - 9
  ,34، ص 1997

 .35جا، ص  همان -10
 .1912 ،115روزنـامـه بـخـاراي شـريف، شمـاره  -11
م، بـه منظور تأسيس و گسترش 1910تر بيه اطفال: جمعيت مخفي بـود كـه در سال  -12

ها را بست، جمعيت  كـه اين مكتب بـخـارا، وقتي جديده تشكيل شـد. امير هاي اصول مكتب
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  »بدرجان و هفت شهر عشق«كتاب تازه ي ژاله احمدي  با نام 

 صفحه توسط خود مؤلف منتشر شده است. 718در 

داستان زندگي يك زن ايراني، فرزند يكي از » بدرجان و هفت شهر عشق«
قديمي ترين خانواده هاي كرمان را باز مي گويد. او از نوادگان دو تن از 

  اريخ كرمان و ايران است.شخصيت هاي برجسته ي ت
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رويكرد نوليبرالي اشتغال 
 زنان

 به مناسبت هشتم مارس، روز جهاني زن

  
  خسرو صادقي بروجني

  
ازي و س اجتماعي ريشه در جهاني هاي نابرابري جنسيتي همچون ديگر نابرابري

. اما روند ه استي اخير ندارد و پيش از آن نيز وجود داشت تحوالت چند دهه
هاي نابرابري، بر  گفتمان نوليبرالي حاكم بر آن همچون ديگر عرصه شدن و جهاني

  است.  نابرابري جنسيتي نيز تأثير داشته 
، با گران سازي بر زنان پيچيده و اغلب متناقض است. گروهي از پژوهش آثار جهاني

سازي، معتقدند زنان عمدتاً منافع قابل توجهي از  تأكيد بر ابعاد مثبت جهاني
اند. از  ديدگاه  هاي تعديل ساختاري به دست آورده اصالحات اقتصادي و سياست

اي  سازي روند قطبي شدن را تشديد كرده اما به طور فزاينده آنان، اگر چه جهاني
  است.    يز شدهموجب افزايش درآمد  و اشتغال زنان ن

سال  59تا  20، نسبت زنان شاغل بين 1990ي تا پايان دهه 1950ي  از دهه 
تقريبا از يك سوم به يك دوم افزايش يافت. در بسياري از موارد، نرخ مشاركت 

است. بر طبق آمار، نيروي كار زنان   نيروي كار زنان همگام با مردان افزايش يافته
رسيد.  1997درصد در  40به بيش از  1960سال  درصد در 36در سطح جهاني از 

جهاني شدن، با تسريع روند صنعتي شدن، موجب جذب بيشتر نيروي كار زنان در 
 ,Razavi)بخش صنعت و در كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه شد.   

2001:23). 
هاي  هاي بهداشت و آموزش، با كاهش شكاف به بعد در زمينه 1970از سال
براي مثال، نسبت ثبت نام دختران در  (UNDP, 1999:3)ي روبرو هستيم. جنسيت

درصد در سال  61، به 1990درصد در سال  36دبيرستان در سراسر جهان از 
تا  1990هاي  رسيد، همچنين نرخ فعاليت اقتصادي زنان در فاصله بين سال 1997
بسياري از در . (UNDP, 1999:22)درصد رشد كرد  40درصد تا  34، از 1997

ي  نقاط دنيا زنان بيشتري  وارد بازار كار شدند. براي مثال در اروپاي غربي از دهه
حدود يك مليون مرد بيكار شد، در حالي كه تعداد زنان شاغل به  1990تا  1970

متوسط دستمزد  1988تا  1978ميليون نفر افزايش يافت. به عالوه از سال   13
درصد آن  54درصد دستمزد مردان تا  43از كارگران زن در كشورهاي شمال 

 .  (Simai, 1995:12)است  افزايش يافته 
هايي براي زنان در  شدن فرصت استفاده از اينترنت به عنوان يكي از مظاهر جهاني 

است. براي مثال در هندوستان از طريق بازاريابي با   تجارت الكترونيك ايجاد كرده
اند  زن روستايي توانسته 6000ي توليدات، بيش از هاي ديجيتال استفاده از عكس

  توليدات خود را به بازار عرضه كنند.

انجامد و  ها مي ها و دالل چنين فرايندي به عرضه مستقيم توليدات با حذف واسطه 
آوردند. همچين بسياري از  زنان منابع بيشتري از فروش توليدات   را بدست مي

افزايش صادرات كاالهاي صنعتي در كشورهاي دهد كه  تجربيات جهاني نشان مي
است زيرا صنعتي   در حال توسعه با افزايش تقاضا براي اشتغال زنان همراه بوده

ي به نيروي كار زنان  المللي در كشورهاي در حال توسعه شدن در شرايط بين
كارخانه در  4جات نساجي در بنگالدش از  وابسته است. براي مثال، تعداد كارخانه

درصد آنان  90ميليون كارگر رسيده كه   2/1با  1995كارخانه در  2400به  1978
  .  (Sobhy, 2003)دهند سال تشكيل مي 20را زنان زير 

برابري جنسيتي و بهبود  سازي در رابطه با  تحقيقاتي كه بر آثار مثبت جهاني
اشتغال سازي  دهند كه در دوران جهاني شرايط زندگي زنان تأكيد دارند، نشان مي

هاي  زنان موجب افزايش درآمد آنان، در نتيجه، افزايش دسترسي زنان به سرمايه
اجتماعي همچون آموزش و بهداشت و درمان و بهبود شاخص توسعه انساني شده 

  است.  
دهد با افزايش اشتغال زنان  همچنين شواهد تجربي در اين تحقيقات نشان مي

است. اما  ها افزايش يافته جه  قدرت انتخاب آنجوان، درآمد،، استقالل مالي و در نتي
هاي  هاي جنسيتي،  هنوز كاستي ي برابري ها در زمينه با وجود تمامي اين پيشرفت

  باشند. بسياري در اين زمينه وجود دارد كه قابل چشم پوشي نمي
گران شاخص توسعه انساني جنسيتي را محاسبه كردند در  براي نمونه وقتي پژوهش

كشور مورد بررسي، زنان از فرصت هاي مساوي با مردان  130ز هيچ يك  ا
  . (UNDP, 1995:2)برخوردار نبودند

همچنين بر اساس همين گزارش در اغلب كشورها زنان براي كار يكسان با مردان 
كنند. در كشورهاي كمونيستي سابق نيز موقعيت زنان  دستمزد مساوي دريافت نمي

هاي  از نطر  فرصت - و هم در مقايسه با مردان هم به معناي مطلق - به طور كلي
  است.  استخدام، مسئوليت، مشاركت و امكانات در دوران زايمان افت كرده 

درصد باالئي   اند و درصد فقراي دنيا را زنان تشكيل داده 70تقريباً  1990در دهه  
ه در كشورهاي جنوب هنوز به آموزش رسمي دسترسي نداشتند. زناناز زنان جوان 

  هاي اقتصادي است.  شدن فقر پي آمد ناگوار دسترسي نابرابر زنان به فرصت
كنند طي  بر اساس همين گزارش تعداد زنان روستايي كه در فقر مطلق زندگي مي

اي  فقر تصويري  %  افزايش يافته و به طور فزاينده50ي گذشته نزديك  دو دهه
توسعه انساني سازمان ملل بين بر اساس گزارش . (Ibid:36)زنانه پيدا كرده است 

درصد افزايش  9/3نرخ مشاركت زنان در نيروي كار تنها  1995تا  1975سال 
  .(Ibid) داشته است 

توسعه در مقايسه با كشورهاي  اما در زمينه ميزان اشتغال زنان در كشورهاي كم
به توسعه سن كار  هاي معناداري وجود دارد. در كشور هاي كم يافته تفاوت توسعه

شود. نرخ  سال (و حتي كمتر از آن) در ميان زنان شروع مي 12طور متوسط از 
هاي باالتر پايين  رسد و سپس در سن سالگي به اوج مي 27اشتغال تقريبا در سن 

به كار   آيد. در اين كشورها زنان جوان فعال با توان جسمي باال را، با دستمزد كم مي
ي  گذاران متضمن ارزش افزوده ال براي سرمايهگونه اشتغ خوانند زيرا اين فرا مي

شود. اما در كشورهاي  بيشتري است و همچنين از كار كودكان نيز استفاده مي
سالگي )  16شود (در موارد كمياب از  سالگي شروع مي 18پيشرفته سن اشتغال از 

نان ماند  زيرا در اين  كشورها دستمزد ز سالگي همچنان باال مي  55تا  50و تا سن 
ي مهم ديگر اين است كه نرخ    است. نكته و قوانين بازنشستگي، جدي و نهادينه شده

توسعه است  يافته در همه سنين باالتر از كشورهاي كم اشتغال در كشورهاي توسعه
  ).452: 1383(رئيس دانا، 

ي  ) در بارهWim Dierekxsen) (2000» (ويم ديركسن«اي كه  در بررسي مقطعي
رصد بيكاران جمعيت فعال،   و نسبت دستمزد زنان به دستمزد مردان رابطه بين د

شود كه هر چه درصد  است، مشاهده مي در كشورهاي مختلف جهان انجام داده
است. از  است. نسبت دستمزد زنان به مردان نيز باال رفته بيكاران مرد بيشتر شده 

ت كه در پي تحوالت دو توان اين نتيجه را گرف اين بررسي و نتايج حاصل از آن مي
هاي  سازي، اشتغال زنان بخصوص در بين اقليت ي جهاني ي اخير و در دوره دهه

قومي، ساكنان مناطق دور افتاده كه به كارهاي غير حرفه اي با دستمزدهاي بسيار 
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ي مستيم با افزايش  شوند، رابطه كم و طبيعتا بهره كشي بيشتر بكار گرفته مي
). همچنين بر اساس نمودار زير كه نرخ مشاركت 453همان: بيكاري مردان دارد. (

دهد، ميزان مشاركت نيروي كار  نيروي كار بر اساس جنسيت در آمريكا را نشان مي
  در ميان زنان افزايش و براي مردان كاهش يافته است. 

  

  
)       Borchers, Andrea T and M. Eric Gershwin (2012: Source  

 
اي مثبت ارزيابي   ين افزايش اشتغال در ميان زنان را پديدهگر چه بسياري ا

هاي آشكاري  هاي غير رسمي اقتصاد جهاني هنوز هم گرايش كنند، اما در بخش مي
ي الگوي استخدام مبتني بر استثمار نيروي كار زنان وجود دارد. مشاغل  در زمينه

جاد شده در مناطق اي از مشاغل موقت يا زير زميني اي غير رسمي به طيف گسترده
از  ،(Gilbert, 1999:25)شود  شهري كشورهاي در حال توسعه اطالق مي

ها، سطح پايين مهارت، سرمايه و  گونه مشاغل، ورود آسان به آن هاي بارز اين ويژگي
هاست. بر خالف مشاغل رسمي كه  هاي توليدي كاربر در آن تكنولوژي و روش

گونه مشاغل ناظر بر تأمين معيشت فعاليتشان در جهت سودآوري است، اين 
هستند و از اين رو ضمن اينكه تحت حمايت قانون كار قرار ندارند، محل جذب 

هاي   آسيب پذيرترين اقشار جامعه و محيطي مناسب براي شيوع انواع آسيب
  باشند.  اجتماعي مي

 در ارتباط با جايگاه مشاغل غير رسمي و سهم آن در اشتغال كل جامعه، به دليل
گونه مشاغل و همچنين تعاريف و  ماهيت نامنظم، بي قاعده و مخفي اين

ي  ها، مقايسه ها و دولت هاي متفاوت ارائه شده از سوي سازمان بندي طبقه
  المللي در اين زمينه دشوار است و بايستي حداكثر احتياط به كار گرفته شود.  بين

كه در بيشتر كشورهاي  هد هاي مربوط به اين بخش نشان مي با اين وجود داده
هاي اخير افزايش يافته است. براي مثال در  جهان، بخش غير رسمي در دهه

آمريكاي التين برمبناي برآوردهاي انجام شده، سهم نيروهاي كار در در 
افزايش  1980در  3/19به  1970درصد در سال  9/16هاي غير رسمي از  فعاليت

مشاغل غيررسمي به ويژه در شهرها  به اين طرف افزايش سهم 1980يافت و از 
شتاب بيشتري گرفته است. به طوري كه نيروي كار غير رسمي در نواحي شهري 

افزايش پيدا كرده  1990تا  1980درصد بين  30درصد به  6/25آمريكاي التين از 
 60يا در دوره مشابه در كشورهاي آفريقايي جنوب صحرا  (Ibid: 205-218)است. 

در بخش غير رسمي فعال بوده اند و در  1985شهري در سال  درصد نيروي كار
 40تا  20درصد نيروي كار و حتي  60تا  36كل در كشورهاي در حال توسعه بين 

 ,Colin and Others)نمايند.  را سهم شاغلين غير رسمي برآرود مي GDPدرصد 
1998:115).     

ان جنسي، شغلي بازارهاي جهاني گسترده، در بخش كارگران خانگي و كارگر
حدود  1992تا  1988اند. براي مثال، از سال  وسيعي را براي زنان فراهم  كرده

وارد » سرگرم كننده«هزار زن تايلندي به عنون   50هزار زن فيليپيني و  286
بسياري از كارگران خانگي زن مهاجر مورد  .(Pettman, 1997:197)اند  ژاپن شده

اند،  فرساي غير قابل قبول گمارده شده ارهاي طاقتو به ك  آزار جنسي قرار گرفته
  اند. اما اين مشكالت تاكنون در مقياس جهاني به طور نظامند به اثبات نريسده

اي كه بررسي وضعيت زنان در دوران  ) در مقاله1381زاده ( سيد رضا نقيب
درصد از ساعات  67است كه  گيري كرده  است چنين نتيجه سازي پرداخته  جهاني

ار در جهان به زنان تعلق دارد، ولي زنان كمتر از يك درصد از دارايي جهان را در ك

ي افزايش اشتغال زناني از لحاظ كمي و  اختيار دارند. اين فرايند نشان دهنده
وضعيت ناگوار كيفيت مشاغل و دستمزدهاي پايين آنان نسبت به مردان است. يكي 

داري و ايدئولوژي  اتي نظام سرمايهتوان تمايل ذ از عوامل اين مسئله را مي
  نوليبراليسم در جهت استفاده از كار ارزان براي افزايش ارزش اضافي دانست. 

دولت از وظايف   ،»رياضت اقتصادي«هاي موسوم به  در دوران اخير با اجراي برنامه
اجتماعي خود در جهت تأمين بخشي از رفاه و عدالت اجتماعي براي اكثريت جامعه 

كند و با واگذاري سازوكار اقتصادي و به تبع آن اجتماعي جامعه به  شيني ميعقب ن
دست نظام بازار، موجب تنزل سطح معيشت اين اقشار و طبقات گرديده و باعث 

شود افراد بيشتري از اعضاي خانواده الزام به كار كردن داشته باشند. با توجه به  مي
ي  توان نتيجه يش اشتغال زنان را ميفشارهاي معيشتي موجود، يكي از عوامل افزا

  اجبار بيروني براي تأمين و حفظ سطح معيشت خانواده دانست.  
هايي را از بخش عمومي به  برنامه هاي تعديل ساختاري هزينه«به عبارت ديگر 

ها در آمار رسمي  ولي اين هزينه  هاي جوامع كوچك منتقل ساخته است، خانواده
هاي تعديل ساختاري از لحاظ اقتصادي در  سياست موجود نيست و به همين علت

نمايند. اما اين سودآوري با كار بيشتر زنان صورت مي  تراز پرداخت ها سودآور مي
  ).1389(بهرامي تاش، » گيرد

ي افزايش دسترسي برابر  بنابراين افزايش ميزان اشتغال در اين مورد صرفاً نتيجه
باشد  هاي آنان نمي ش ميزان توانمنديهاي شغلي و همچنين افزاي زنان به فرصت

ها براي ورود به بازار كار و فروش نيروي كارشان  ي الزام بيشتر آن بلكه نشان دهنده
است. البته بديهي است چنين تحليلي به معناي انكار حق اشتغال زنان نيست، بلكه 

نان، به بريم، اشتغال ز داري متأخر كه در آن به سر مي مدعي است در دوران سرمايه
شود، بيش از آن كه  ويژه زنان خانوار، خالف آن چه در تبليغات رسمي اعالم مي

محصول تنزل سطح معيشتي خانوار و اجبار بيروني   محصول برابري جنسيتي باشد،
ها براي ورود به بازار كار است. آمارهاي مربوط به افزايش اشتغال غير رسمي،  آن

شغلي اين گونه مشاغل در ميان زنان،  ميزان دستمزد و سطح پايين كيفيت
  شاخص مناسبي براي تاييد چنين نظري است.

هاي غيراز اشتغال نيز نابرابري جنسيتي مشابهي بين مردان و زنان وجود  در زمينه
سازي باز توليد شده و شكل جديدتري به خود  دارد كه بعد از رواج جهاني

اند  هاي گوناگون نشان داده ني، بررسياست. براي مثال، در مورد ارتباطات جها گرفته
ي كشورها (به استثناي چند كشور معدود مثل فرانسه و تركيه)  كه تقريباً در همه
-Lake, 1994:10)دهند  كنندگان از اينترنت را مردان تشكيل مي اكثريت استفاده

درصد، در روسيه  25درصد، در برزيل  38زنان در آمريكا  90ي در اواخر دهه. (11
كنندگان از اينترنت را تشكيل  درصد استفاده  4درصد ودر كشورهاي عربي  16
دهند كه دست  از سوي ديگر برخي شواهد نشان مي .(UNDP, 1999:62)اند  داده

كم در آمريكا شكاف جنسييتي در دسترسي به اينترنت در حال از بين رفتن است 
(Lekhi, 2000:76-101).  
اند و  يتي هنوز به برابري كامل با مردان نرسيدههاي مدير زنان همچنين در پست

اكثر زنان براي رسيدن به مناصب بايد كاركردهاي مردانه از خود نشان دهند و 
اي از خود جلوه دهند تا بتواند پستهايشان را در مراتب باالتر اشغال  هويتي وارونه

شورها و هاي جهاني نيز وضع مشابهي نسبت به ك كنند. زنان در رهبري سازمان
زن،  31الملي پول   در صندوق بين 1997هايشان دارند. براي مثال، در سال  دولت

 593اند، وجود داشت. در حالي كه  درصد كاركنان مديريتي را تشكيل داده 10كه 
  .(IMF, 1998:101)بودند   درصد كاركنان پشتيباني 86زن، 

برابري جنسيتي داشته شدن معاصر، تأثيرات متفاوتي بر نا كه جهاني خالصه آن
شناسي كمي و  هايي كه با رويكرد علم اقتصاد و مبتي بر روش است. در گزارش

شود شاهد افزايش ميزان اشتغال زنان بدون توجه به وضعيت  پوزيتيويستي ارائه مي
هاي سنگيني بر دوش زنان  سازي هزينه كيفي اين گونه مشاغل هستيم. اما جهاني

دسترسي نابرابر زنان نسبت به مردان، به فضاها و  است و موجب وارد كرده 
است. بيشتر   هاي بيشتر براي  آنان گشته قلمروهاي جهاني و متحمل شدن هزينه

هاي بازسازي اقتصادي جهاني نوليبرالي  زنان كارگر شرايط نامطلوبي دارند و هزينه
  ).318، 1383به طور نامناسبي بر زنان تحميل شده است ( شولت :
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و ورود زنان در فعاليت  هاي خدماتي  در بخشي اخير تعداد مزدبگيران  ورهدر د
اي يافته است. اما ورود زنان به بازار كار بيش از همه  اقتصادي افزايش قابل مالحظه

داري صحيح است)  در  تر يا بيشتر براي تمام كشورهاي سرمايه (به ميزاني كم
هاي كمتر برخوردارند (خرده  رتهاي غير صنعتي رخ داده است كه از مها بخش

فروشي، كارهاي اداري، خدمات، حال آن كه نسبت زنان در مناصب مديريت كم و 
بيش پايدار مانده است) و در جايگاه هاي نسبتاً زير دست در سلسله مراتب اقتدار 

) همچنين زنان نه تنها قرباني اصلي بازتوليد 383: 1390واقع شده اند (پوالنزاس، 
ار درون كارمزدي غيرمولدند بلكه اين امر در مورد آنان با اشكال گوناگون تقسيم ك

ايدئولوژيك،  - ي سياسي ستم جنسي در فرايند كار، در روابط استثمار و سلطه
ي  كند؛ نقشي مشابه پديده شود. اين عنصر نقش خاص خود را ايفا مي تكميل مي

  ). 384ان: برند (هم نژادپرستي كه كارگران مهاجر از آن رنج مي
بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر چه اشتغال زنان به خودي خود و 

اي مثبت در راستاي  شود، پديده بدون توجه به متن ساختاري كه در آن ايجاد مي
برابري جنسيتي و امكان استقالل پذيري بيشتر آنان است، اما هنگامي كه ساختار 

رسيم  گيري مي كنيم، به اين نتيجه آن را بررسي مينابرابر موجود و شرايط و علل 
كه اجبار به كار كردن، آن هم مشاغلي  غير تخصصي و با كيفيت كاري و دستمزد 

كه صرفاً ناشي از حفظ بقا و معيشت حداقلي است، نه تنها موحب   بسيار پايين،
و  هاي فرسودگي جسمي شود، بلكه زمينه رشد و شكوفايي استعدادهاي زنان نمي

  كند.  ها را فراهم مي ها و بيگانگي از كار در ميان آن رواني آن
بنابراين هر چند افزايش كار مزدي زنان موجب افزايش درآمد شخصي و نيز 

اي از انجام  شود،  اما از آن جا كه هنوز بخش عمده شان در خانواده مي قدرت
ي زياد  با هزينهها  ياشد، پيشرفت شغلي آن خدمات درون منزل بر دوش زنان مي

) اين تحليل و توجه به 103: 1391فشار رواني و فرسايش همراه است. (استنفورد، 
هاي مختلف آن بايد از دقت و موشكافي زيادي برخوردار باشد چرا كه  سويه
تواند به مخالفت با حق زنان براي اشتغال و حضور پويا در  توجهي به اين امر مي بي

  جامعه سوء تعبير شود. 
شناسي   ) با بهره گيري از روشخلص كالم آن كه علم اقتصاد (و نه اقتصاد سياسيم

ي آماري دال بر افزايش نرخ اشتغال زنان، به سازوكارهاي قدرت  مرسوم خود و ارائه
توجه بوده و با رويكردي غير تاريخي،  اقتصادي موجود بي -و نظام سياسي

ا اتكا به آمار و ميزان افزايش كمي آن غيرانضمامي و غيرانتقادي به مسائل، صرفاً ب
  شود.  هاي دلخواه خود نائل مي  گيري  به نتيجه

 منابع:
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  روز جهاني زن

  زنان و مطالبات به حقّ 
 

در توليد و  شان كننده يينجهان هستند. نقش تع زنان نيمي از جمعيت
است. با اين  يرانكارناپذ، هر آنچه مورد نياز حيات نوع بشر است بازتوليد
مبتني بر نابرابري  يِها زنان در طول تاريخِ نظام يِ شدهماليحقوق پا ،وصف

و  ؛لعي و متشكّجم پيگيرِ يِ به رسميت شناخته نشده است مگر با مبارزه
زنان در راه  پيگيرِ يِ اين مبارزه يها عطف يِروز جهاني زن يكي از نقطه

 يِها است. زنان در كشور ما نيز از گذشته شان يحقوق انسان يريِگ بازپس
شايان  يها دور براي كسب برابري انساني و رفع هر نوع تبعيض تالش

تاند.  هي كردهتوجيِ اين كنندهتثبيت هاي موجود و قوانينِمحدودي
، يافتن اشتغال مناسب و كار در شرايط بهتر را براي زنان هامحدوديت

ت ايراني زنان همچنان در مورد گرفتن تابعيبرايِ نمونه، ناممكن كرده است. 
براي همسر خارجي و فرزندان خود گرفتار تبعيض هستند؛ چندان كه 

يِ ارانهيدولتي كه به نام  يِها اقل كمكفرزندان اين زنان نه فقط از حد 
ايراني هم محروم  يِ ي از داشتن شناسنامهبلكه حتّ ،شود ينقدي پرداخت م

لب شده است. سهستند و امكان تحصيل در مدارس ايراني از اين كودكان 
 ناشي از زن بودن كه زنانِ يها تيكش ايراني عالوه بر محرومزنان زحمت

طبقاتي را  يِها تيمحروم نج هستند بارِطبقات اجتماعي از آن در ر يِ همه
 ي هيو در ته كشند ياز هر ستمي است بر دوش م تر نيهم كه سهمگ

بهداشت و تحصيل فرزندان  ،سالمت، اجاره منزل ،پوشاك ،خوراك
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. زنان زحمتكش عالوه بر انجام كار شوند يفشار را متحمل م نيتر شيب
و عليرغم دقت بسيار در كار و  رنديگ يخانه  به هزار زحمت، شغلي م مزد يب

. زناني كه شوهر شوند يساعت كار برابر با مردان از حقوق كمتر برخوردار م
گو اين كه  ،بيمه كردن فرزندان خود را ندارند دارند حقّ شده مهيشاغل و ب

اغلب به اين دليل كه  پردازند يكه زنان در آن به كار م ييها بيشتر كارگاه
قانوني هم نيست و اين بدان  يها اقلمول حدزير ده پرسنل دارد مش

شاغل را هم بيمه نكند. بيشتر زنان  خود زنِ تواند يمعناست كه كارفرما م
دستمزد  اقلِكه زير ده نفر پرسنل دارد از حد ييها شاغل در كارگاه

  هستند.  بهره يدولتي هم ب يشده اعالم
هر جامعه براي رشد  ي هيسرما نيتر يانساني جد نيرويبا توجه به اين كه 

براي مسير ، كانون مدافعان حقوق كارگر شود يو پيشرفت آن محسوب م
انساني براي تكامل اجتماعي،  هاي يتظرف ي جامعه و استفاده از همه تعاليِ

 ييد،تا در صورت تأ گذارد يزير را به معرض قضاوت عمومي م هايپيشنهاد
كش مطرح يژه زنان زحمتعمومي زنان و به و ي خواسته به عنوان كف

  د.   شو
 تساوي كامل در مقابل قانون -1

 دستمزد برابر با مردان در مقابل كار برابرالزامي كردن -2

هاي اجتماعي و مشاركت در مديريت  يتفعالحق داشتن تشكّل مستقل براي -3
 جامعه

ط به كننده در موارد مربو يينتعمشاركت در تدوين قوانين به طور عام و حضور -4
 ي مستقل زنانها لتشكّحقوق زنان از طريق نمايندگان واقعي 

 ي اشتغال و تحصيل در همهها به خصوص در  ينهزمتمامي رفع تبعيض در -5
  سطوح

قانوني كه ريشه در  هاي يتها و حذف ممنوع آزادي در انتخاب مشاغل و حرفه-6
  تبعيض جنسيتي دارد  

  كند يط به موافقت همسر  يا پدر محذف قوانيني كه مسافرت زنان را منو-7
8-ت زنان بر بدن خويش به رسميت شناخته شدن حق حاكمي  
خانوادگي و بردگي  يها قانوني و عملي از زنان در مقابل خشونت هاي يتحما-9

  جنسي
به رسميت شناختن حقوق فردي در انتخاب شغل، رشته تحصيلي، -10

 رفتن جنسيت ي و نوع لباس و پوشش بدون در نظر گنيهمسرگز

  برابري با مردان در استفاده از حقوق تابعيت و شهروندي-11
توليدي و  يها بنگاه ي كودك در همه يعمومي و مهدها هاي يرخوارگاهايجاد ش-12

 دولت. يات با هزينهخدماتي و محلّ

13-به رسميت مادر براي سرپرستي فرزندان در موارد جدايي يا ت شناختن اولوي
 معاش و سرپناه زنان سرپرست خانوار   ينمايت قانوني براي تأممرگ همسر و ح

ي دار و امكان استفاده از خدمات درماني و مستمرّ كامل زنان خانه ي يمهب-14
  بازنشستگي 

طوري كه يفيت، بهباكپز مواد خوراكي وي عمومي براي پختها آشپزخانهايجاد -15
 قيمت غذا متناسب با حداقل دستمزد باشد

هاي عمومي براي نجات زنان از بردگي خانگي و كنترل  خانه يرختشوايجاد -16
  بهداشت عمومي  

 سال)  18زير سن قانوني ( يها اجباري و ازدواج يها ممانعت قانوني از ازدواج17

 ممنوعيت تعدد زوجات-18

 قانوني شدن برابري در استفاده از حق طالق  -19

كيت برابر با مرد در خانواده و در حين به رسميت شناخته شدن حقّ مال-20
 جدايي

  1391اسفند كانون مدافعان حقوق كارگر
  ويژه نامه روز جهاني زن را از آدرس زير مي توانيد دانلود كنيد.

http://www.2shared.com/document/SeWWNND5/8March2013-IRAN.html 
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  هاي شكسته بت

  پيمبري -نجمه موسوي
  پوشان به كارگرداني داريوش مهرجويي نگاهي به فيلم: نارنجي
داريوش مهرجويي فيلمي به ي دوستي آخرين كار  چندي پيش به توصيه

را ديدم. از اين دوست نپرسيده بودم چه طور كاري » پوشان نارنجي«نام 
اي بود بر پيشاني فيلم براي من كه  است، چرا كه نام مهرجويي خود نشانه

مدتها بود از اين كارگردان فيلمي نديده بودم و همه انتظارم از او در حد 
نده بود. سينماي ايران را كمابيش دنبال هاي قبل از انقالبش باقي ما فيلم
شد و به  ها ساخته مي هايي كه براي فستيوال كردم چه از طريق فيلم مي

هاي  شد و چه گهگاهي از طريق ويدئوهاي فيلم خارج كشور فرستاده مي
  رفت.  هاي پاريس، كلن و فرانكفورت به فروش مي تجاري كه در كتابفروشي

ديدي كلي داشتم. يكي محصولي صادراتي بود و از هر يك از اين دو سينما 
ي خروج  هاي اجتماعي و گاهاً سياسي اجازه عليرغم مطرح كردن سوژه

المللي  هاي بين هاي مختلف در فستيوال گرفت و با به دست آوردن جايزه مي
ها  كرد. نمايش اين فيلم سينماي نو ايران را روز به روز بيشتر مطرح مي

شد كه خود بسيار  حث و گفتگويي حول مسائل ايران ميعمدتاً باعث ايجاد ب
شد تا در مطبوعات خارج از كشور و هم چنين در  اي مي مثبت بود. بهانه

هاي  هاي كاري در ميان مردم كه تنها تصورشان از ايران همان صحنه محيط
هاي عاشورا بود تصويري ديگر از ايران و خصوصاً  زني نطنز و قمه زدن سينه

هاي ده،  اند فيلم ان ارائه شود كه بسيار مثبت بود. از اين جملهمردم اير
  ي الي و جدايي سيمين از نادر و.... هاي ايراني، درباره آفسايد، گربه

هاي به خارج فرستاده شده كه از طريق ويدئو ديده  و اما گروه ديگر فيلم
ه نيز هاي داخلي و در بيشتر مواقع تجاري بود كه اين گرو بودم همان فيلم

هاي اجتماعي، سياسي و اخالقي  در نوع خود سعي در بيان محدوديت
هاي ناممكن و  هايي كه از عشق كردند و با فيلمنامه موجود در ايران مي

هاي موقت(صيغه) و غيره و ذالك سعي داشتند  ممنوع گرفته تا ازدواج
  اي از موضوعات مطرح جامعه باشند. آينه

گاه كردن فيلم مهرجويي نشستم. با خود با اين برداشت بود كه پاي ن
اش به  قدمت سن بعضي از  ي هنري گفتم اين كارگردان كه شناسنامه مي

شك به دانايي توانسته است از چنگ  سينماگران جوان امروز ايران است بي
سانسور رژيم جمهوري اسالمي خود را بيرون بكشد و آبروي چندين ساله را 

سوس و صد افسوس كه شاهد شكستن بتي بودم با چيزي تاخت نزند. اما اف
  ي جواني با ديدن فيلم گاو از او ساخته بودم.  كه در هنگامه

ي هنري مهرجويي را در سرم  كردم شناسنامه هم چنان كه فيلم را نگاه مي
آقاي «ي جشنواره ونيز شده بود،  كه برنده» گاو«كردم.  خواني مي دوباره
كه از » پستچي«لند بيرون آمده بود، كه از جشنواره مسكو سرب» هالو

كنگ،  جشنواره برلن، رتردام و ونيز دست پر برگشته بود، دايره مينا از هنگ
برلن و بوستون جايزه گرفته بود و غيره .... چه بر سر اين كارگردان آمده 
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بود تا به اين درجه فقير و حقير شود كه با فيلمي تنها پيغامي را كه رژيم 
گنجاند يعني تحقير آنها كه به خارج  طح پايين خود نيز ميدر هر سريال س

دوست و  اند و ميهن اند و اين پيام كه آنان كه ماندند و ساختند ملي رفته
  اند و بيگانه را در اين فيلم تبليغ كند؟  آنان كه رفتند و آموختند خائن

خواهد بر  شود كه گمان بر اين است كه كسي مي فيلم چنان شروع مي
گويي بسيار خوب.  زيست انگشت بگذارد. با خود مي شت محيطبهدا

كارگرداني چون مهرجويي قصد دارد آگاهي عمومي را باال ببرد و بگويد كه 
اند براي فرزندانمان هم كه شده مراقبت  اين كره زمين كه به ما سپرده

كند و بعد به  ي خود شروع مي كنيم. پرسوناژ اصلي فيلم با تميز كردن خانه
زي غلوآميز و وسواسي دائم مشغول پاك كردن در و ديوار و راهرو و طر

غيره است كه بيشتر بيمارگونه است تا بهداشتي. سپس اين فرد كه 
خبرنگار و عكاس نيز هست با دوستي راه مي افتد در شهر و از آشغالهاي 

گيرد و به جاي برخوردي پداگوژيك و آموزشي  گوشه و كنار شهر عكس مي
هايشان را به بيرون از  كند كه چرا آشغال رود با مردم دعوا مي هر جا مي

هاي غذا را برجا  مانده نيك باقي كنند و يا در هنگام پيك ماشين پرتاب مي
روند. با دعواهاي افراطي نه تنها تأثيري در مخاطب خود  گذارند و مي مي
  داند. شود فرد خطاكار خود را حق به جانب هم ب گذارد بلكه باعث مي نمي

ها كه بسيار هم زيبا هستند را در نمايشگاهي به نمايش  سپس اين عكس
اي خبرنگار كه همكارانش هستند كسي  گذارد كه غير از خودش و عده مي

  به ديدن آن نمي رود. 
گيرد در اين هيجان غيرطبيعي و  شود و تصميم مي بعد با رفتگري آشنا مي

هاي شهر را تميز  خودش خيابانوار به استخدام شهرداري دربيايد و  خل
سازي شهر نه  هاي پاك كند. از صبح تا شب، از شب تا صبح. در تمام صحنه

هايي كه به علت شدت زباله از مسير خود  از زباله خبري است و نه از جوي
بينيم كه مشغول  اند، تنها او را دائم در خيابانهاي شمال شهر مي خارج شده

ست كه طنيني شاعرانه دارند و چون نوايي هاي پاييزي ا جاروكردن برگ
كنند. در اين شغل باز هم  رفتگر فيلم جلوه مي-دلنشين براي خبرنگار

رفت كه كارگردان كمي از زندگي واقعي رفتگران به ما بنماياند و  انتظار مي
تماشاگر را از سختي كار آنان مطلع كند. از صبح خيلي زود از خواب 

هاي جنوب شهر  تي كه با آن روبرويند تا از زاغهبيدارشدنهايشان، از مشكال
تهران خود را به مناطق ديگر برسانند، يا از عدم توجه مردم به كار و 

ايم و آقاي مهرجويي كه  نشناختن ارزش كار آنها، اما باز هم كور خوانده
دهد كه چه  اش راضي كردن رژيم است نشان مي قصد اوليه و نهايي

دام رفتگران وجود دارد و چند بار كه جمع آنان را اي براي استخ سختگيري
مي بينيم يك بار آن موقعي است كه مسئولشان براي بازديد از گروه و 

اش اين  به ديدن آنها آمده و تنها مشغله - آن هم وسط خيابان -تقسيم كار 
بينيم  است كه چرا لباس آنها تميز نيست و يا اتو ندارد. بار ديگر آنها را مي

حال رقص و شادي در چادري هستند و بسيار بهشان خوش  كه در
  گذرد.  مي

اي  تجربه اما تا اينجا قابل تحمل و گذشت بود اگر با كارگردان جوان و بي
اما داستان به همين جا » آقاي هالو«و » گاو«روبرو بوديم نه با كارگردان 

ي بورسي  شود. اين آقاي خبرنگار زني دارد كه محقق است و برنده ختم نمي
قاي خبرنگار و فرزند ت. و آي رياضيات شده و به خارج رفته اس در حوزه

اش هم در ابتدا با او رفته بودند اما ايشان از خارج خوشش  هشت ساله
نيامده ( نمي دانيم چرا) و فرزندشان هم مشكل تنفسي در ارتفاعات داشته 

در يكي از بهترين اند و مادر  است و در نتيجه پدر و پسر به ايران برگشته
ماند در خارج از ايران مشغول تحقيق  دانشگاههاي يك كشور كه نامعلوم مي

است. ناگفته نماند كه تمام تغييرات ايشان از نامرتبي به نظم و فهم 
پاكيزگي از خواندن كتابي است درباره فن شوي كه خانم معلم پسرش در 

ه قبل از آن اين دو در كند وگرن ي آنها احتماال به عمد فراموش مي خانه

كردند. چون زن خانه غايب بود و  اي درهم ريخته و نامرتب زندگي مي خانه
  ي او را كه مرد نمي توانست انجام دهد. طبعاً وظيفه

گردد و از  تا باالخره به مناسبت جشن تولد پسر، مادر سرزده به خانه برمي
همان ابتدا شب را شود طوري كه از  همان شب اول اختالف با پدر شروع مي

هاي بعدي كه به  رود. در درگيري ي والدينش مي ماند و به خانه در خانه نمي
ي مقدس  كند كه وظيفه انجامد دائم مرد او را سرزنش مي تقاضاي طالق مي

مادري خود را انجام نداده و به كار خود اهميت بيشتري داده است. در يك 
مهوري اسالمي مهرجويي!!! ي طوالني اقاي مهرجويي چنان از ج صحنه

كنند كه در قالب دعواي زن و شوهر حساب همه كساني كه به هر دليلي  مي
دهد كه با آن  رسد و حق را به جانب آناني مي اند را مي به خارج رفته

ي  وظيفه«و » آشغالهايش را هم دوست دارند« و » كنند حال مي«سرزمين 
و اين كار را » هايش را پاك كنندكنند كه آشغال خود مي دانند و افتخار مي

شمارد كه دانشمند است و در يكي از بهترين  برتر از كار زني مي
دانشگاههاي اروپا و يا امريكا مشغول تحقيق است و براي فرداي همان 

  تواند به مملكتش خدمت كند.  كشور نيز صدها برابر يك رفتگر مي
ي توابان  مان طور كه همهشود چون ه اما باز هم داستان به اينجا ختم نمي

ي  شود و هم چنان كه همه كار تمام نمي» آري«دانند، فقط با يك  مي
چون » آري«اند اولين  هاي خودكامه تجربه كرده مبارزين در تمام رژيم

كند و تا سر به تمامي به فرمان  اي است كه گلو را به تيغ نزديكتر مي دشنه
  دارند.  جالد سپرده نشود دست از سر تواب برنمي

ي من نيز كار را به  در اين فيلم هم آقاي داريوش مهرجويي، بت شكسته
زند كه زن به كانون گرم خانواده  رساند و تير خالص را وقتي مي انجام مي

خبرنگارش و فرزندش مشغول  - برگشته و او را در كنار شوهر رفتگر
ل را از بينيم. و به اين ترتيب پيام جمهوري جه نيك روي چمني مي پيك

زبان تصوير و با امضاي داريوش مهرجويي و همسر گرامي (وحيده 
  كنيم.  فر) دريافت مي محمدي

  جاي زن در خانه و كنار همسر و فرزندش است نه در كرسي دانشگاه.* 
جاي ايراني در ايران است اگرچه اين كشور در دست جاهليني از قماش * 

  شود. نژاد اداره  اي، رفسنجاني و احمدي خامنه
هاي  اگر گند از سر و روي اين كشور باال برود، آن هم در اثر سياست* 

ها آواز  غيرمردمي رژيم، بايد به هر قيمت در آنجا ماند و در ميان زباله
پرندگان را شنيد و صداي قورباغه را به جاي قناري به خود و به ديگران 

  باوراند.           
*  
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  استفان هسل:

  تاده بميرممي خواهم ايس 
  

  تراب حق شناس
  

دمكرات راستين وصفي ست زيبنده استفان هسل. براي ما و براي همه 
كساني كه از آزادي، برابري و عدالت اجتماعي دفاع مي كنند و در برابر 
فاشيسم، نژادپرستي، استعمار و صهيونيسم از دل و جان مقاومت مي كنند، 

بارزه اجتماعي و سياسي و استفان هسل يك نمونه بود. اين تاريخ و م
فرهنگي فرانسه است كه شخصيتي مانند او را پرورده بود. در اين سال هاي 
تبعيد هر جا سخني از فلسطين بود او حضور داشت و دلگرمي مي داد. 
اينكه مردي يهودي تبار را در سنين سالخوردگي با اراده آهنين در صدر 

و  "اسرائيل قاتل است"ي زند: تظاهرات ببيني كه همراه با جمعيت فرياد م
دليلي قاطع بود بر اينكه هنوز وجدان  "زنده باد مبارزه مردم فلسطين"

هاي بيدار، سرسخت و استوار به حمايت از مبارزه مردمي مي پردازند كه 
سال است مشعل مبارزه آزاديخواهي، ضد استعماري و ضد  60بيش از 

يابت از ديگران، فروزان نگه داشته امپرياليستي را در خاورميانه، و گاه به ن
 است.

سالگي  17بود، به گفته خودش سال انقالب روسيه، كه در  1917متولد 
) همراه با خانواده از آلمان به فرانسه مهاجرت كرد. فارغ التحصيل 1934(

دانشگاه معتبر مدرسه عالي نرمال بود. پس از اشغال فرانسه به دست نازي 
و به دوگل پيوست. براي شركت در مقاومت  ) به لندن رفت1940ها (

مسلحانه به فرانسه بازگشت. به اسارت نازي ها درآمد و به ارودگاه هاي كار 
اجباري و مرگ فرستاده شد. از آنجا فرار كرد و دوباره به مقاومت پيوست. 

يكي از تدوين كنندگان بيانيه جهاني حقوق بشر  1948پس از جنگ، در 
ه فرانسه منصب سفير داشت و اين عنوان را تا به آخر بود. در وزارت خارج

كه جنگ اسرائيل و اعراب صورت گرفت، دريافت كه  1967حفظ كرد. در 
اسرائيل رفتاري تجاوزگرانه و ظالمانه دارد و از آن به بعد بي هيچ دريغي به 
نفع ستمديدگان فلسطيني و مبارزه عادالنه شان موضع گرفت. بارها به رغم 

كارشكني هاي مقامات اسرائيلي از سرزمين هاي اشغالي ديدن كرد  اكراه و
و مشاهدات خود را از فاجعه اي كه در فلسطين جاري ست به اشكال 

دادگاه "مختلف به آگاهي جهانيان رسانيد. در سال هاي اخير از بنيانگذاران 
). بيدليل نبود كه انجمن نمايندگي نهادهاي 1بود ( "راسل در باره فلسطين

يهودي فرانسه (كريف) از اينكه از سخنراني استفان هسل در مدرسه عالي 
نرمال جلوگيري شد و مانع آزادي بيان او گرديدند ابراز خوشوقتي كرد و از 
كساني كه بر وزير آموزش عالي (در دولت سركوزي) فشار آوردند 
سپاسگزاري نمود. اين كسان عبارت بودند از چهره هاي برجسته 

در فرانسه مانند برنار هانري لوي، فينكل كراوت و كلود كوهن صهيونيسم 
تانوجي و ديگران. اين اجتماع كه قرار بود به حمايت از فلسطين برگزار 
  شود لغو شد ولي به جاي آن در همان ساعت و در همان نزديكي، در ميدان 

  

  
  

  
  

ينگ به ). تاثير اين ميت2011ژانويه  18پانتئون، ميتينگ بزرگي برپا شد (
  نفر از شخصيت هاي فرانسوي و  300مراتب بيش از آن جلسه بود و 

). بايد در آن هواي سرد مي 2اسرائيلي لغو آن جلسه را محكوم كردند (
بودي و عزم استوار اين سالخوردهء آينده نگر را مي ديدي كه كاله سرخ 

خود  رنگ سنتي انقالب فرانسه را بر سر كشيده و با كالم آتشين و صميمي
از پرنسيپ هاي شورش محرومان و مقاومت در برابر خفه كنندگان آزادي 
سخن مي گويد. استفان هسل از كارزار بايكوت اسرائيل نيز قاطعانه دفاع 
مي كرد و از همين رو مورد حمالت بيشرمانه صهيونيست هاي ريز و درشت 

وجه استفان هسل به مبارزات اجتماعي زحمتكشان فرانسه و جهان ت.بود
فراوان مبذول مي داشت و با بيانيه ها و سخنان خود و با استفاده از اعتبار 
كم نظيري كه در جامعه فرانسه داشت در حمايت از محرومان، مهاجران 
بدون كارت اقامت، بازنشسته ها و نيز عليه سركوزي موضع مي گرفت. در 

، كه به فرهنگ اصطالحات چپ، او اصالح طلب بود و جانبدار عدم خشونت
نافرماني عمومي و شورش فراخوان مي داد. يكي از برجسته ترين موضع 
گيري هاي او نگارش كتابي پر مغز، ابتكاري اما كم حجم بود كه در سال 

منتشر شد و در فاصله اندكي ميليون ها نسخه  "برآشوبيد!"با عنوان  2010
موفقيت بي ). 3از آن به فروش رسيد و به زبان هاي متعدد ترجمه گشت (

) اين فراخوان به اعتراض و شورش، باعث شد كه وي فراخوان 4نظير (
منتشر كند. استفان  "دست به كار شويد!"ديگري در ادامه آن تحت عنوان 

هسل شاعر، ديپلمات، مبارز سياسي، مدافع سرسخت حقوق بشر مي 
كوشيد تجسم ارزش هاي واالي انقالب فرانسه و شوراي ملي مقاومت ضد 

در واقع به مانيفست  "برآشوبيد!"شيستي اين كشور باشد. فراخوان فا
تظاهرات وسيعي بدل شد كه در اسپانيا و آمريكا به اشغال خيابان ها و 
ميادين عمومي انجاميد و حادثه مهمي را در مبارزات اجتماعي ستمديدگان 
 در آغاز قرن بيست و يكم رقم زد. وي در حمايت از مبارزات مردم تونس و

مصر و جاهاي ديگر موضعي مستحكم داشت و انقالب توده اي در اين 
كشورها را الهام بخش مردم اروپا و در راستاي آرزوها و چشم اندازي مي 
دانست كه براي جامعه بحران زده بشري تصور و تبليغ مي كرد. من بر مي 
آشوبم، تو بر مي آشوبي، او بر مي آشوبد، ما بر مي آشوبيم... مقاومت 

 خالقيت است، خالقيت مقاومت است.
فوريه خاموش شد بسيار نوشته و مي نويسند، و به  27در باره او كه ديروز  

نظرم از نقش همسرش كريستيان نيز در مبارزه پيگير او نبايد غافل بود. 
چنانكه بايد به نقش مادر او هلن هم اشاره كرد كه هسل هر بار كه از عشق 

اش زمزمه مي كرد،  لماني از شعراي مورد عالقهسخن مي گفت و شعري به آ
داشت. براي هسل مادر او سمبل عشق و گستاخي و  ياد او را گرامي مي

 آزادمنشي بود.



   و بررسيو نقد  مقاالت

 ٢١٤  109ي  آرش شماره

خانم ليال شهيد سفير فلسطين نزد اتحاديه اروپا در بزرگداشت استفان  
 گويد: هسل مي

سال  آخرين بار طي سفري كوتاه كه به بروكسل آمده بود تا در صدمين" 
اعطاي نخستين جايزه نوبل به هانري الفونتن شركت كند او را ديدم و 
طبق معمول از او درخواست كردم كه خود را زياد خسته نكند و بيش از 

خواهم تا  منظورت چيست؟ من مي"ها را نپذيرد... جواب داد:  حد دعوت
 "رم.خواهم ايستاده بمي اي داشته باشم. من مي آخرين لحظه زندگيم فايده

تا آخرين لحظه زندگي "متوجه شدم كه چقدر حق با اوست و به او گفتم: 
. فكر "ات مفيد بمان. اين بهترين درسي ست كه تو مي تواني به ما بدهي

مي كنم كه او خود درس بزرگي بود براي همه كساني كه او را مي 
رش از شناختند و نيز آنان كه او را نمي شناختند. از طريق نوشته ها و كردا

مقاومت ضد نازي گرفته تا دفاع از توده فقرا و دفاع از ملت فلسطين. 
استفان هسل را همگان به عنوان پشتيبان ملت فلسطين مي شناختند. او 
پشتيبان همه كساني بود كه ايستاده، فراتر از مليت و هويت فرهنگي، 

رزه سياسي يا ايدئولوژيك خود براي كرامت و حيثيت انساني مردمان مبا
مي كنند. ملت فلسطين آخرين ملتي ست كه عليه استعمار مي رزمد. براي 
استفان كه براي حق آزاد زيستن مبارزه مي كرد بديهي بود كه بر ضرورت 

سال است ادامه دارد تاكيد ورزد.  45پايان گرفتن اشغال نظامي اسرائيل كه 
ن سال پيش تصميم گرفت وضعيت سلطه اسرائيل بر فلسطي 15وقتي 

اشغالي را همراه با همسرش از نزديك ببيند متوجه فاجعه رسواي اين 
ليال شهيد مي  "اشغالگري شد كه دنياي غرب نسبت به آن بي تفاوت است.

چيزي كه كمتر كسي مي داند فروتني عظيم اوست. نوعي فروتني "افزايد 
 فلسفي. درك او از زندگي درك يك انسان بود كه در دنيايي به سر مي برد
با مردان و زناني ديگر. با توانايي ناشي از اين فروتني، عشق به ديگران و 

سالگي مبارزه كند. چيزي كه از آن  95بازتاب آن بود كه او توانست تا 
دادگاه "هفته پيش از آخرين اجالس  2بسيار متاسفم اين است كه درست 

ن و كه خودش همراه با حقوقدانان، روشنفكرا "راسل در باره فلسطين
مارس كه  17و  16مبارزان ديگر پايه گذاري كرده بود از ميان ما رفت. روز 

در آخرين اجالس گرد هم مي آييم، فقدان او را بيش از پيش احساس 
خواهيم كرد. ما خواهيم كوشيد به سبك دادگاه عقيدتي ژان پل سارتر در 

 "يم.ها و حقوق خلق فلسطين تاكيد ورز باره ويتنام بر حقوق همه خلق
  )2013فوريه  27(برگرفته از نوول ابسرواتور نوشته سلين لوساتو 

نوشتم چهره مردي در ذهنم بود كه دست كم سه  سطور فوق را كه مي 
نقطه مشترك با استفان هسل دارد: سالخوردي سرموضعي، مدافع حقوق 

اصغر حاج  فلسطين، عليبشر و پشتيبان ديرين مبارزات همه جانبه مردم 
  برم. ام به او و قدرشناسي به پايان ميدي. لذا اين نوشته را با احترسيد جوا

   2013مارس  02؛ 1391اسفند  12شنبه ، 
 ---------------------------------  

پيرامون دادگاه راسل در باره فلسطين و نيز پشتيباني جمعي از روشنفكران ايراني از آن رك به دو  -1
on-Tribunal-http://www.peykarandeesh.org/felestin/Russell-لينك زير: 

Palestine.html  
-Palestine-on-Tribunal-http://www.peykarandeesh.org/felestin/Russell

Poshtibani.html  
2-  
-pacifistes-les-et-hessel-stephane-logs.mediapart.fr/edition/soutenonshttp://b
r-crif-bds/article/140111/le-campagne-la-de  
 به زبان فارسي سه ترجمه از آن منتشر شده با نشاني هاي زير: -3

http://mllliran.perso.neuf.fr/2013/INDIGNEZ_VOUS_PERSAN.pdf  
rooz.com/article.jsp?essayId=44074-http://akhbar  

و درخور از آن همچنان . ناگفته نگذاريم كه جاي ترجمه اي كامل 17ص  107و مجله آرش شماره 
  sarzaminenefrat-http://www.peykarandeesh.org/free/555 -4خالي ست. 
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  چشمان نگرانِ پرالشزِ تهران
  

  محمد قراگوزلو
  
  

  : شكند سلطانپور سكوت گورستان را مياز دور دست صدايِ گرم عمو سعيد 
  "گان آزادي، خواهران و برادرانم. سالم هاي سياه، تشنه سالم شكسته گانِ سال"

  
 
 
 

  اش به فريبرز و جاي خالي
  نزديك شو اگرچه نگاهت ممنوع است

  چنان از هم پاشيده است ي اشاره هم زنجيره
  كه حلقه هاي نگاه 

  در هم قرار نمي گيرد.
  هاي ما را دنيا نشانه

  در حول و حوش غفلت خود ديده است و چشم پوشيده است
  نزديك شو اگرچه حضورت ممنوع است ...

  محمد مختاري                                              
  
  
         1356پاييز  

را به ياد داري؟ زماني كه محمدرضا شاه، هنوز اعليحضرت  1356... مهر 
گنجيد كه تار و پود  اش هم نمي و پرويز ثابتي به مخيله بزرگ ارتشتاران بود

ي مردمِ  ماه ديگر به سر ضربه 15 "تمدن بزرگ"ي عنكبوتيِ تاريك خانه
 درهم  "ي آرامش جزيره"زحمت كش خواهد گسست و سكون و سكوت

هاي جامعه را با انبوهي  گي را نسل من كه پيچيده 56خواهد شكست. مهر 
كرد، با خاطرات خطيرِ ديگري اما به  تبيين مي "خكتاب سر"از تضادهاي 
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شهريور و اعتصاب كارگران نفت و  17آورد! خاطراتي كه هنوز تا  ياد مي
ها اما به  يي به وسعت يك سال فاصله داشت. فاصله جوش آوردن شهر آينده

سرعت در حال پر شدن بود و با همان سرعت، تنهايي ها در حال تن 
  سپردن به پرپر شدن!

بود  "گسسته"ي اشاره  بود و زنجيره "ها ممنوع نگاه"، اگرچه هنوز 56هر م
اش  با تمام بي برگي پاييزي –شكسته بود، اما باغِ انستيتوگوته  "حضور"و 
. و باران بود و "ابراهيم در آتش"ناگهان و بي گاهان، گلستاني شد براي  –

مهرباني و عشق،  "شب كاله"هزاران انسان شوريده و شيفته و شيدا كه با 
هايي از شعر و شيدايي ساختند... تا آزادي بيان به سخن درآيد. تا  حلقه

ي راست بتوانند بگويند و  ساعدي و سلطانپورِ چپ، و گرمارودي و صفارزاده
  بسوزند.

  بگو چه گونه بگويم
  بگو چه گونه بسوزم

در  جوان مرگي"هاي شهر از زبان گلشيري چيستي  تا درغياب شاملو، شبانه
بسياري از نويسندگان ايراني هيچ گاه فرصت "را بشنود:  "نثرِ معاصر پارسي

نكردند كه در شرايط مطلوبي قلم بزنند. اين شرايط نامطلوب اجتماعي 
  "ي خود قرار داده است. همواره آنان را در حداقل ظرفيت خالقه

  
  77پاييز

آن تحليل  كرد. در پنداري گلشيري گذشته و حال و آينده را ترسيم مي
، زماني كه مختاري و پوينده و 77دار و ماندگار از روزگار ادبار! پاييز  جان

شريف به خاك افتادند و پيش از آنان زال زاده و ميرعاليي و غفاري ... سر 
بر دار نهادند، انگار آن شرايط نامطلوب اجتماعي براي شكستن خالقيت 

ي  واگويه 77باره! پاييز هاي نويسندگان ما دوره شده بود دوباره! چند
  ي شاملو نيزبود كه : ديگري از اين تحليل نااميدانه

نواخت. شاه اسماعيل  كشيد و چنگ مي نرون شهر رم را به آتش مي"
ترين  زد و غزل مي سرود. بتهوون عظيم خودمان صدها هزار نفر را گردن مي

اش سمفوني عالم را در ستايش شادي ساخت و هيتلر كه آرزو داشت نق
بشود عظيم ترين رنج گاه تاريخ كشتارگاه زاتسن هاوزن را. ناصرالدين شاه 

سرود هم نقاشي مي كرد و هم نقاش مي پرورد اما براي يك  هم شعر مي
داد سارق را زنده زنده پوست بكنند. انسان براش با بادمجان  تكه طال مي

يا قدرت تفاوتي نداشت. خوب بله. به اين ترتيب يك جايي شعر و سياست 
  "طلبي به هم مي رسند. متاسفانه بر سر نعش يك ديگر!

  )98؛ص 1382(محمد قراگوزلو، چنين گفت بامداد خسته، 
يك بار ديگر اين دو پديده به هم رسيدند. شعر و خودكامه  77در پاييز 

گي! از يك سو جانيان برآمده از يك نظام دسپوتيك و از سوي ديگر 
 "چشم مركب"با دشنه و دشنام آمدند. وينان با  شاعران و فرزانه گان. آنان

بر خاك  "نعش شهيدان عزيز"لوكاچ. و هنوز  "تاريخ و آگاهي طبقاتي"و 
  مانده است!

اين تن و جانِ  "دادخواهي از بي داد"ي  به هنگام اين برخورد و درهنگامه
فرياد سووشوني از برج و باروي  "جرم"درخشانِ ناصر زرافشان بود كه به 

  ان گذشت.زند
  

  91پاييز 
آذر ماه. تهرانِ آلوده از سه روز پيش مرعوب دود شده است. در  17جمعه 

تعطيل  – "توليد ملي"در سال  –اش  مملكتي كه كارخانه و توليد ملي
اش پايين كشيده شود! مي  ي مدرسه و دانشگاه است، چه باك اگر كركره

عثمانيه به انتظار سريال توان درهاي خانه را بست و تا باز شدن درهاي كاخ 
نشست. چنين مي كنند جمعيتي البد! مي توان از  "حريم سلطان"آبكيِ
ي  جا چند ليتري بنزين تكدي كرد و بي هراسِ هراز و جاده جا و آن اين
يي از شن ساخت! جماعتي  ي شصتي به چالوس و رشت تاخت و خانه دهه

سر "ن، فارغ البال كنند البد! مي توان در استقبال از زمستا چنين مي
  كنند البد! برد و مرد! جمعيتي از جماعت چنين مي "درگريبان

مي توان دل در گروي شعر و آزادي گذاشت و از دور و نزديك به احترام  
مختاري و پوينده كاله از سر برداشت. چنين مي كنند مردمي نيز البد! 

تهران  "الشزپر"شال و كاله كرد و به  "سقف آسمان كوتاه"توان زير  مي
اند  شتافت! و چهل پنجاه نفري كه پنداري بدون چتر از داالن برف گذشته

  شك! برفي بر سر و مو و ابرو! كنند. بي چنين مي
مامورند و "هاي سرهنگي و سرگردي نيز كه گويا  و اندك جمعي با درجه 

عصر آدينه را  "امنيت ملي"و حفظ  "آشوب"براي پيش گيري از  "معذور
سرشار "كنند. گورستاني كه اگرچه سكوتش  تاني خاموش سر ميدر گورس

هاي سوگ واران، كه با  اما شكست سكوت نه با ضجه و ناله "از نگفته هاست
كليك، شات دوربين عكاسي و فيلم برداري ماموران اطالعاتي شكسته 

شود. ماموراني با كت و شلواري شيك و صورتي تميز و اصالح شده كه  مي
گيرند  مانند. يك آلبوم عكس مي متن دستورحكم خود باز نمييك لحظه از 

، 40هاي تكراري از يك حلقه  ها و فيلم و چند گيگا بايت فيلم البد! عكس
  دانم تك تك آنان را بدون اين تصاوير نيز نشناسند! نفره كه دور مي 50
  

  در آستانه ي فصلي سرد!
ند شد ، مي توان با به كيفيت تبديل توا –به قول هگل  –اگر هر كميتي 

) و جمع 56ي شب هاي شعر گوته (مهر  اشاره به جمعيت ده هزار نفره
ي اجتماعي را ارزيابي كرد و  اوضاع و احوال اين دو برهه 91پنجاه نفري آذر 

سال پيش فراخوان كانون نويسندگان  35به اين سوال پاسخ داد كه چرا 
حتا به تعداد يك  91پاييز  ايران با آن استقبال بي نظير مواجه شد و چرا

فصل يا تيراژِ اندك چاپ اول يكي از آثار مختاري و پوينده گردآيشي شكل 
  نبست؟

ي مهم را ندارم با اين حال به  با وجودي كه دل و دماغ تبيين اين مساله
  چند نكته اشاره مي كنم و مي گذارم و مي گذرم.

با  56ه گان مهر واضح است كه حجم و گستره ي حضور شاعران و نويسند
نيست و اساساً ما از قياسي  91هيچ معيار و ميزاني قابل قياس با آذر 

ي امروز ايران با  گوييم. اما اين نيز واضح است كه جامعه الفارق سخن مي مع
ي اطالع رساني به ياري  مقايسه شدني نيست. گسترش حوزه 56سال 

ون دانشجو، ارتقاي ميلي 5ي نزديك به  اينترنت و فيس بوك؛ وجود زنده
تر نارضايتي  آگاهي عمومي و دست رسي به رسانه، سطح به مراتب عميق

ي  ي سي سال مبارزه عمومي از اوضاع اقتصادي، سياسي و فرهنگي؛ تجربه
كند كه به تحليل اين  پر فراز و نشيب طبقاتي و غيره ما را مجاب مي

  يي بپردازيم:ها گي به مولفه موضوع وارد شويم و با تمام بي حوصله
ي هشتاد و نود به لحاظ توازن قوا به هيچ وجه به  ؛ دههتوازن قوا -1

ي پنجاه و شصت مانسته نيست. مستقل از ماه هاي منتهي به انقالب  دهه
و شصت توازن قوا كامالً به سود  50ي  ، در دهه59تا اواخر سال  57بهمن 
جزني و يارانش در ي حاكم بورژوازي بود. نه ترورِ فاشيستي بيژن  طبقه
(كشته شدن فدايي كبير حميد  55ي مرداد  هاي اوين، نه ترور وحشيانه تپه

اشرف) و ... نه اعدام سعيد سلطانپور و تقي شهرام تا قتل عام زندانيان 
ي قتل دو شهروند ساده (ندا  ) به اندازه67سياسي (مرداد و شهريور 

نداشت و مقامات مختلف  آقاسلطان و ستار بهشتي) بازتاب داخلي و خارجي
اگر  –براي مثال  –نظام را به مخمصه نينداخت. واقعيت اين است كه 

ي شصت لو  كرج) در دهه –خرداد  26ي هماهنگي ( مجمع ششم كميته
رفت. بر خالف اعوجاجات چپ  رفته بود، يكي از اين عزيزان قسر در نمي

را دموكراتيزه يا  مريخي چنين روندي به اين مفهوم نيست كه ما نظام حاكم
دانيم. هرگز. مساله اين است كه داليل مختلف از جمله و  دموكرات شده مي

و ادغام  –بعد از يك مه سقز  – عروج جنبش چپ كارگريتر از همه  مهم
هاي  آن در جنبش كارگري جهاني مجال را براي مانوور ساير جنبش
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ش دانشجويي اجتماعي مدني و دموكراسي خواه و راديكال از جمله جنب
 –در نتيجه هيچ فعال كارگري و سياسي تر كرده است.  مساعدتر و فربه

ي غير موجه  تواند به بهانه علني و شناخته شده، نمي –به ويژه 
توازن قوا در الك سكوت و سكون فرو برود و پاسيفيسم خود را 

  توجيه كند.
، سلطاني، از جمله رضا شهابي، رييس دانا –وقتي كه زندانيانِ زير تيغ 

از اعماقِ محبس بيانيه  –دادخواه، ياشار دارالشفا، بهنام ابراهيم زاده و... 
دهند، وقتي  نويسند و به شكنجه شدن ستار بهشتي گواهيِ اعتراضي مي مي

پدرام نصرالهي (فعال در بند كميته هماهنگي براي كومك) از زندان 
تبريز مرتب به وضع سنندج پيام مي فرستد، وقتي شاهرخ زماني از زندان 

فرستد، وقتي نسرين ستوده با  ناهنجار خود اعتراضات مكتوب بيرون مي
ترين حقوق خود مقاومتي جانانه  شهامتي كم مانند در مقابل تضييع بديهي

برد ... ديگر اين بهانه كه چون توازن قوا به نفع  را تا مرز مرگ پيش مي
ان دهي كارگري در مردم كارگر و زحمت كش نيست، پس به جاي سازم

گي به گلگشت و سيزده بدر برويم و در محافل چند  محيط كار و زنده
  ي اين شهر و آن شهرك گپ بزنيم، قابل قبول نيست. نفره

ي كارگر نيست. اما اگر  بي شك توازن قوا در حال حاضر به سود طبقه
ها در كف  كساني از فعاالن كارگري منتظرند با حضور ميليوني توده

هاشان را  ي كفش ها و گسترشِ اعتراضات و اعتصابات سراسري پاشنه انخياب
ام آقا جان! درچنان شرايطي ماست  ، كه بايد عرض كنم شرمنده باال بكشند

ي ما نيز پرچم به دست در ميان  ي محله بند آلتوسر نديده و لوكاچ نخوانده
بس آمد گيرند به دليل  جمعيت است. كساني كه اخبار كارگري را پي مي

ها اعتراض و اعتصاب كوچك و  فراوان اعتراضات كارگريِ روزانه از ثبت ده
گذرند. وجود چنين اعتراضاتي به اين معنا نيست كه جنبش  دورافتاده مي

كارگري در موقعيت تعرضي ايستاده است اما حتا بدترين شرايط تدافعي نيز 
  تواند مانع دخالت گري فعاالن باشد. نمي

بيش از هر  –ي جنبش ها  به عنوان مادر همه –ري جنبش كارگ -2
در تمام صورت مندي هايش نيازمند است. اين  آزاديي ديگري به  پديده

كه هدف فوري جنبش كارگري را در مطالباتي از جمله مبارزه براي افزايش 
دستمزدها و لغو قراردادهاي موقت و غيره محدود كنيم، به اكونوميسم ناب 

گيري مطالبات صنفي نيازمند آزادي است.  ايجاد تشكل و پي ايم. فرو غلتيده
نيست! در نتيجه منافع  نان و آزاديبه عبارت ديگر هيچ مرزي ميان 

ي كارگر با انكشاف آزادي هاي فردي و اجتماعي پيوند خورده است.  طبقه
  به اين ترتيب:

ندگان الف: جنبش كارگري بايد با تمام وجود از بيانيه هاي كانون نويس -2
  دفاع كند و در راه پيشبرد مطالبات آن دخالت نمايد .

در همان  - ب: كانون نويسندگان و هر روشن فكري كه به قول ساعدي 2
شبه روشن فكر نيست، بايد بداند كه تنها راه رسيدن به  -هاي گوته شب

هژموني ي طبقاتي تحت  يي از آزادي بيان و تشكل، انكشاف مبارزه هردرجه
روشنفكران چپ و سوسياليست با هر  "جنبش"است.  رگري كا طبقه

ي جنبش  تواند به عنوان متحد و دنباله ميزاني از راديكاليسم تنها مي
فكران ژان  ي اين روشن ي مبارزه شود. بارزترين نمونه كارگري وارد عرصه

يي در ميان  كه اگرچه به قول دونايفسكايا همچون غريبه –پل سارتر بود 
ژان پل "؛ فلسفه و انقالب،  1383(رايا دونايفسكايا؛  - بودها  كمونيست

برگردان حسن مرتضوي/ فريدا آفاري، ص:  "گر يي مشاهده سارتر غريبه
) در عين حال هم عضو حزب كمونيست بود، هم از اتحاد جماهير 275

كرد و هم بر اين باور بود كه  دفاع مي –حتا در دوران استالين  –شوروي 
فكر نيست. در حال  فكر غير متحزب اصالً كارگر و روشنكارگر و روشن 

  حاضر به جز چند مورد محدود (كانون مدافعان حقوق كارگر) ارتباط 
  
  

  
  
  
  

تنگاتنگي ميان روشن فكران چپِ كانون نويسندگان و فعاالن كارگري 
  سوسياليست موجود نيست.

هر جامعه، اخالق حاكم بر " –به قول ماركس  –واقعيت اين است كه  -3
در ايران امروز چنين اخالقي را در  ".حاكم است ي اخالق طبقه

يي از بي مسووليتي، فردگرايي و ترجيح منافع فردي به منافع  مجموعه
اكثريت، انفعال، پاسخگو نبودن، بي تفاوتي نسبت به سرنوشت جامعه و 

آگاهي "غيره مي توان مشاهده كرد. هر قدر هم كه به ساختارهاي فكري
لوكاچي انتقاد داشته باشيم باز هم بايد به اين نظر او با تامل  "بقاتيط

  بنگريم:
ي پي آمد ضروري اين رابطه  خورد و به مثابه اخالق با فرد پيوند مي"

وجدان فرد و آگاهي فردي از مسووليت را با اين اصل موضوعي مواجه 
ته به سازد كه او بايد طوري عمل كند كه گويي سرنوشت جهان وابس مي

عمل يا بي عملي اوست. كنشي كه رهيافتش به ناگزير از تاكتيك بالفعل 
شود. زيرا در اخالق هيچ نوع  گيرد يا از سوي آن بازداشت مي فرد كومك مي

خواهد دست به  گي و بي طرفي در كار نيست. كسي كه نمي خنثا بوده
ان خويش كنش بزند بايد در مورد بي عملي خودش نيز بتواند در برابر وجد

  "پاسخ گو باشد.
  ، برگردان:اميد مهرگان)1390(گئورك لوكاچ ، تزهاي بلوم، مقاله ي تاكتيك و اخالق، 

فعاالن كارگري، "ي پاسيفيستي در ميان  حتا اگر گسترش روحيه
هاي غلط از توازن قوا و مستقل از وجدان  را فراتر از تحليل "دانشجويي

  صورت مساله به قوت خود باقي است.فردي و آگاهي ارزيابي كنيم باز هم 
مستقل از اين كه كانون نويسندگان يك بي اعتنايي به سياست.  -4

ي مدني باشد، مساله  انجمن صنفي، دموكراتيك يا يكي از نهادهاي جامعه
ي  اين است كه هر گونه تالش براي كسب مطالبات صنفي (مانند بيمه

اي دست يابي به هر درجه يي درماني نويسندگان و...) و هر گونه كوشش بر
ي  از دموكراسي و آزادي (مانند حذف مجوز چاپ كتاب) الجرم به عرصه

هاي سياسي به  سياست كشيده خواهد شد. كاربست درست اصطالح قتل
مويد همين نكته است.  "يي قتل هاي زنجيره"جاي كاربرد نادرست 

ن هنرشان به مختاري و پوينده و ... به اين خاطر كشته شدند كه در مت
شان عليه وضع موجود  شدت متعهد بودند؛ سياسي بودند و موضع سياسي

خواهم بگويم بي اعتنايي به سياست شكل ديگري از پاسيفيسم  بود. مي
ي ايران را گرفته. در اين باره ماركس ضمن نقد  است كه گريبان جامعه

بسيار تامل ي مواضع پاسيفيستيِ فوريه، اوئن و سن سيمون به نكات  كوبنده
بي اعتنايي به سياست ؛  1873انگيزي اشاره كرده است. ر.ك: (ماركس 

  برگردان سهراب شباهنگ.)
ما طي مقاالت متعددي پايگاه طبقاتي، هژموني خرده بورژوازي، تركيب  -5

جنبش اجتماعي سال فراطبقاتي و درعين حال روند دموكراسي خواهي 
حال نسبت به پيوستنِ انحالل  را به دقت ارزيابي كرديم و درهمان 88

هاي سازمان ده و بازارگراي آن  گان و ارگان ي كارگران به نخبه گرايانه
جنبش (اصالح طلبان) هشدار داديم. از انزواي كارگران دفاع نكرديم اما 
انحالل در هژموني بورژوازي ليبرال و هر درجه اتحاد با اصالح طلبان را 

مي رسد كه شكست آن جنبش بافت و خطرناك دانستيم. باري به نظر 
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اش (خرده بورژوازي) را به سمت و سوي ديگري سوق داده  ي اصلي طبقه
است. نااميدي، انفعال، افسردگي، مهاجرت به غرب، رفتن به سمت عمل 

هاي اجتماعي، اتميزه شدن و  كردن دماغ به جاي عمل كردن به مسووليت
را تقليل  91آذر  17ز قبيل ... امكان افزايش كمي و كيفي تجمع هايي ا

ي خرده بورژوازي است كه حضور  هاي طبقه داده است. اين هم از پارداوكس
و غيابش گاه مفيد و مضر است. زماني مفيد است كه تحت هژموني 

  پرولتاريا باشد و آن گاه مضر است كه خود پرچم شورش را برافرازد!
و تنگدستي و ، بحران اقتصادي و گسترش فقر ها تشديد تحريم - 6

  هاي فردي و اجتماعي و خطر فالكت، از يك سو امكان  انباشت گرفتاري
  

هاي  سازمان يابي را دشوار كرده و از سوي ديگر به اتميزه شدن و شكاف
  اجتماعي دامن زده است.

در  "پست اعتراضي"گي فعاالن اجتماعي به گذاشتن يكي دو  بسنده -7
ها تا "اليك"در رقابت موهوم  فيس بوك و دل خوش داشتن به پيروزي

حدود زيادي اين فعاالن را از متن جامعه به دنياي كذايي پست مدرن عقب 
ي دفاع از رضا  ي كميته نويسد و بيانيه رانده است. طرف يك كامنت مي

كند و منشور يكم مه و همين فراخوان اخير كانون  شهابي را امضا مي
اين خود ارضايي مي رسد كه به  گذارد و به نويسندگان را به اشتراك مي

شبكه هاي  مسووليت فردي و اجتماعي خود عمل كرده است. اگر
و حضور عيني  همپوشاني ماديگي واقعي،  نتوانند به همبسته اجتماعي

و تنگاتنگ فعاالن اجتماعي ياري رسانند، تنها سودشان، همان مبلغي است 
ود! دوستي كه گاه و بي كه به جيب بازار وي.پي.ان و آنتي فيلترينگ مي ر

گفت كه  رود، به نگارنده مي هاي شخصي باال مي گاه از ديوار فيس بوك
ي كاربران مقيم تهران و  ي كانون را در بيش از سيصد صفحه بيانيه

  شهرهاي اطراف و كرج ديده است . با ده ها اليك!
  نكات ناگفته را ديگران البد خواهند گفت!

  
  بعد از تحرير

  انا خالي بود.جاي رييس د*
ي راه احترام به شهيدان راه آزادي بيان نرسيده بوديم كه  *هنوز به نيمه

ناصر زرافشان از راه رسيد. با عصايي در دست راست و پايي كه دردناك بود 
مي بوسمش  "ي دكتر. يك عمل ديگر الزم دارد. به گفته"و ناصر مي گفت: 

كس از چند زاويه گرفته امنيتي كه چند ع "دوست"و بعد از دقايقي از 
  دهيد!؟ از اين عكس ها به ما هم مي  "برادر" است مي پرسم:

زنيم از سرماي روزگار. آن  *در مسير برگشت با محسن حكيمي گپي مي
  هنوز مشغول عكاسي است! "برادر"

*پرالشز تهران با چشمانِ نگران، نگران روزهاي آينده است. احمد شاملو 
كند.  داع ميهمانانِ مختاري و پوينده زمزمه مياش را در و آخرين شبانه

گويد. احمد  هاي بلند زندان را باز مي صفرخان قهرماني خاطرات يكي از شب
هايش از مدار صفر درجه رد مي شود و هوشنگ گلشيري  محمود با همسايه

اش را به تاريخ قصه  يي از آخرين كارگاه آموزش داستان ي تازه كارنامه
  سپرد. مي

  :  شكند دست صدايِ گرم عمو سعيد سلطانپور سكوت گورستان را مي از دور
گان آزادي، خواهران و برادرانم.  هاي سياه، تشنه سالم شكسته گانِ سال"

  "سالم
  گيرد. و خورشيد براي مدتي پشت ابر سنگر مي

  2012تهران ، دسامبر 
*  
  

 ترسوها
  ) محمد رضا عالي پيام ( هالو                           

 
  ترسد چرا اين گونه از موي زنان، ارشاد مي

  از اين موي رهاگشته به دست باد، مي ترسد
  لباس تيره دربر كن

  اي، مشكي لباس قهوه
  ترسد هاي شاد مي چرا چون كه طرف از رنگ

  هاي پيشين را كند نابود آثار تمدن
  ترسد از آنچه آورد تاريخ را در ياد، مي

  زن و شمشيرش بر به ياسوج از نمازِ آوي و
  ترسد و در ساري هم از سربازِ قوم ماد مي

  چنان چون طالبان كه مي هراسيدند از بودا
  ترسد رفيق ما هم از سنگ و گچ و فوالد مي

  فقط بايد ببوسي دست و گويي بل بله قربان
  ترسد از انديشه، از استدالل، از استعداد مي

  بزن خود را به آن راه و بگو چيزي نفهميدم
  ترسد اش افتاد، مي و از هر كسي دوزاريكه ا

  هم از سرخي گل ترسد، هم از سبزيِ برگ آن
  ترسد از آن سروي كه محكم جاي خود استاد مي

  نه تنها از زبان سرخ و از سرهاي سبز ما  
  ترسد از آن ديگي كه بوي قورمه سبزي داد، مي

  هاي مليوني هراسيد از تجمع زماني مي
  ترسد تك افراد ميولي امروزِ روز از تك 

  كسي كه منطق او داد و فرياد است و فحاشي  
  ترسد ي فرياد مي براي چه خودش از واژه

  ي خود را  تواني تيشه بزن بر فرق ما تا مي
  ترسد ي فرهاد مي عزيزم، كوه كي از تيشه

  رميد آهو ز صيادان اي كه مي گذشت آن دوره
  ترسد ي خود نيز هر صياد مي كنون از سايه

  كند پرواز هم بالِ پرستوها بوتر ميك
  ترسد و جغد از اين كه رفته هيبتش بر باد، مي

  فهميد  رميد از چوب و باتوم آن كه مي زماني مي
  ترسد ي پر باد مي ولي حاال چماق از كله

  ندارد ماهيِ آزاد خوف از تورِ ماهيگير
  ترسد كنون قالب و تور از ماهيِ آزاد مي

  ز داس و تبر، زيرا ترسد دگر شمشاد ا نمي
  ترسد كه امروزه تبر از قامت شمشاد مي

  بلي جانم گذشت آن دوره و امروزه لولو هم  
  ترسد آباد مي هاي اين خراب چنين از بچه 

  اي هالو  گويندشود روزي رسد  خدايا مي
  ترسد ببين وارونه شد مادر زن از داماد مي

  ت ها خاري اس بخند اي هم وطن، قهقه بزن اين خنده
  ترسد هاي شاد مي به چشم آن كه از اين قلب

                     *  



   و بررسيو نقد  مقاالت

 ٢١٨  109ي  آرش شماره

  برگي از تاريخ: 
  مستشاران آمريكايي در ايران "اعدام انقالبي"

  تراب حق شناس
  

  اي ندارد  كسي كه بخواهد از يك موضع ارتجاعي دفاع كند چاره"
   "جز آنكه بر موضعي ارتجاعي تر تكيه كند

  محمد حنيف نژاد                                                                  
نام سازمان مجاهدين به رهبري مريم و مسعود رجوي به عنوان يك 
سازمان تروريستي از ليست وزارت خارجه آمريكا حذف شد. به نظر ما بودن 
يا نبودن در اين ليست در عالم سياست هيچ ربطي با آنچه چهل سال پيش 

سازمان  –ن رخ داده ندارد. وقتي دو طرف سياسي (در اينجا آمريكا در ايرا
كنند آنچه مهم است وضعيت واقعي  مجاهدين) با يكديگر رابطه برقرار مي

كنوني و وضعيت احتمالي آينده طرف مقابل است. آمريكا خود بزرگترين 
ليست "تروريست دنياست و هيچ مشروعيتي براي گنجاندن اين يا آن در 

شان كردند  دلبخواه ندارد. ديروز كه اين سازمان را وارد ليست "ستيتروري
اساساً چراغ سبزي به رژيم ايران بود و حاال كه آن را از ليست برمي دارند 
يك دهن كجي به ايران است و ابراز اعتمادي به اين سازمان، و در هرحال 

به  يك مانور يا بازي سياسي. چند سال پيش كه نام سازمان مجاهدين
رهبري مريم و مسعود رجوي در ليست ترور قرار گرفت تنها يكي از داليل 

اعالم كردند، اما براي  1350آن را كشتن چند آمريكايي در ايران در دهه 
خارج شدن از ليست، نيازي به انكار آن حوادث نبوده و نيست. فراوان 

اند نيروها و شخصيت هاي سياسي كه زماني تروريست معرفي  بوده
شدند ولي وقتي توازن قوا تغيير كرد و چشم انداز همكاري بين دو طرف  مي

آيد. اين سازمان طي  پديد آمد، ديگر از تروريست بودن سخني به ميان نمي
سي سال گذشته، نيرويي بوده و هست كه در نزاع با جمهوري اسالمي 

ت خود توانند نظر و سياس تواند وجود آن را انكار كند. آن ها مي كسي نمي
هاي اخير  را تغيير دهند اما حق ندارند گذشته را انكار كنند. اينكه در سال

اند سرنوشت خود را به سياست آمريكا ببندند، بايد در برابر  تصميم گرفته
  مردم و تاريخ پاسخگو باشند.

مستشاران آمريكايي را به حساب دوره مذهبي يا  "اعدام انقالبي"باري، 
ذاشتن به كلي انحرافي و خاك پاشيدن در چشم ماركسيستي مجاهدين گ

تاريخ است. هيچ نيروي سياسي حق ندارد موضع گيري هاي امروز خود را 
عطف بماسبق كند و واقعيات تاريخي را به مزاج روز منكر شود. سازمان 

كه شكل گرفت ريشه در ضديت و مبارزه با  1340مجاهدين از اوايل دهه 
شاه كه دست نشانده آن بود داشت. اين سازمان امپرياليسم آمريكا و رژيم 

امپرياليسم آمريكا را مانع راه تكامل بشريت مي دانست و معتقد بود كه بين 
اي كه وجود دارد يا نبرد است  امپرياليسم و خلق هاي تحت ستم تنها رابطه

يا تسليم. خصلت اساسي سازمان مجاهدين مواضع ضد امپرياليستي آن بود 
شد. در بيانيه اعالم  ز هر خصلت مترقي و دمكراتيك ميوگرنه عاري ا

اوال در "چنين آمده بود:  1350بهمن  20موجوديت سازمان مجاهدين در 
شرايط كنون تضاد اصلي و آشتي ناپذير جامعه ما را تضاد بين توده هاي 
خلق از يك طرف و امپرياليسم جهاني به سركردگي آمريكا و رژيم دست 

ف ديگر تشكيل مي دهد. ثانيا به خاطر پيروزي در مبارزه نشانده شاه از طر
ضد امپرياليستي بسيج همه رنجبران و ستمديدگان خلق امري ضروري و 

. سازمان مجاهدين در تاريخ افتخار آميز خود تا زمان "اجتناب ناپذير است
به بعد، قهر انقالبي عليه 1354چه در دوره مذهبي و چه از  1357قيام 

و همدستان آن را فراموش نكرد و در اين باره هيچ فرقي بين امپرياليسم 
اي در  اي چه شيوه مذهبي و ماركسيستي وجود نداشت. اينكه در هر دوره

اين مبارزه به كار رفته محصول شرايط تاريخي خود و شايسته نقد مناسب 
خويش است. طبق گفته حنيف نژاد، توجيه رابطهي طبعاً نابرابر با 

جز با تكيه بر موضعي  -كه موضعي ارتجاعي ست - مريكا امپرياليسم آ
  تر يعني انكار موضع انقالبي گذشته اين سازمان امكانپذير نيست. ارتجاعي

اينك بدون هيچ شرحي و صرفاً براي كساني كه مي خواهند بدانند، برخي 
اسناد مربوط به اقدامات انقالبي سازمان مجاهدين را از آرشيو سازمان پيكار 

  ك پرونده منتشر مي كنيم.در ي
*****  

  
خرداد  10سند مربوط به عمليات نظامي عليه ژنرال هارولد پرايس در  -1

 14به تاريخ پنجشنبه  29ص  123به نقل از نشريه مجاهد شماره  1351
(نيز رك. يادداشت هاي علم جلد دوم چاپ آمريكا، ويرايش  1360خرداد 

  ).257ني ص علينقي عاليخا
  
  يك سند شماره 

  :51خرداد  10
 اعدام انقالب ژنرال پرايس سر مستشار نظامي امپرياليزم آمريكا در ايران -
  ي اطالعات آمريكا در تهران انفجار اداره  - 
  

 
  

 »مجاهدين خلق ايران« 3ي نظامي شماره  هايي از اطالعيه قسمت
حامل ژنرال هوايي، 2مستشاري شماره  اتومبيل 5/7صيحگاه امروز در ساعت  -1

هارولد پرايس سرمستشار هوايي امريكا در ايران و همراهانش در خيابان خيطريه 
ي اتومبيل ديگري از مامورين امنيتي امريكايي محافظت مي  در حالي كه به وسيله

 ي مجاهدين قرار گرفت و به كلي منهدم شد. شد مورد حمله
 - ......... 

  انمجاهدين خلق اير
10/3/51  

  
*****  

 1352خرداد  12سند مربوط به عمليات نظامي عليه ژنرال هاوكينز در  -2
كه مسؤوليت سازمان به عهده شهيد رضا رضايي بود، همراه با يك تحليل 

  آموزشي درون سازماني در باره اين عمليات و بازتاب آن در مطبوعات.
   

  2ي  سند شماره
  :52خرداد  13

  اعدام انقالبي سرهنگ هاوكينز مستشار نظامي امپرياليزم آمريكا در ايران
  16نظامي شماره  -ي سياسي قسمت هايي از اطالعيه

به  هايي كه تنها طي دوسال .... اين اعدام تنها پاسخ كوچكي بود به خون
ريكايي دست جالدان شاه اين جرثومه كثافت و پليدي و به فرمان اربابان ام
  اش در تهران و اهواز و سنندج از پيكر فرزندان خلق برزمين ريخت....



   و بررسيو نقد  مقاالت

 ٢١٩  109ي  آرش شماره

خرداد خونبار بر  15اين اعدام پاسخي بود به خونهاي سرخي كه در 
  كفپوش خيابانها پاشيد.

  مستشار امريكايي و انگليسي در ايران... 10000و پاسخي است به حضور 
  مجاهدين خلق ايران"

  "دهمين سالگرد جنايت خونين شاه برابر با 52خرداد  15
  

  
  

***** 

سند مربوط به عمليات نظامي عليه دو ژنرال: شيفر و ترنر به تاريخ اول  -3
مخصوصا به ". در اعالميه مربوطه تصريح شده كه اين عمليات 1354خرداد 

، شهيد جليل افشار، انتقام خون نه فرزند دالور خلق: شهيد محمد چوپانزاده
شهيد عزيز سرمدي، شهيد بيژن جزني، شهيد حسن ضيا ظريفي، شهيد 
كاظم ذواالنوار، شهيد مصطفي جوان خوشدل، شهيد مشعوف كالنتري و 

  ..."شهيد عباس سوركي صورت گرفت
  

  3سند شماره 
  

  
  
  

  22اطالعيه سياسي ـ نظامي شماره 
  درباره:

  اجراي حكم انقالبي
  آمريكايي اعدام مستشاران

  اين است پاسخ ما به كشتار وحشيانه فرزندان
  هاي شاه جنايتكار انقالبي خلق در زندان

  
، همزمـان  54ارديبهشت  31دقيقه بامداد روز چهارشنبه  40و  6در ساعت 

آميزش به آمريكا، حكـم انقالبـي    با بازگشت شاه جنايتكار از مسافرت توطئه
و » سـرهنگ شـفر  «ريكـايي در ايـران   تن از مستشاران تجاوزكار آم 2اعدام 

سازمان مجاهدين خلق «توسط يك واحد از رزمندگان » سرهنگ دوم ترنر«
اجرا گرديد. انقالبيون مـا در حاليكـه از دو طـرف راه را بـر اتومبيـل      » ايران

حامل سرهنگان بسته بودند بر روي آنها آتش گشودند. اين دو مزدور در اثر 
شدند. راننده ايراني دو سرهنگ تجاوزكـار   هاي مجاهدين در دم كشته آتش

كه دستورات فرماندهي عمليات مبني بر عدم مقاومت در مقابل رزمنـدگان  
ما را بخوبي اطاعت نموده بود، بـدون اينكـه كـوچكترين آسـيبي ببينـد در      
صحنه عمليات سالم بر جاي ماند. بدين ترتيب ما بار ديگر ثابت كرديم كـه  

نيروهاي استثمارگر و تجاوزكار يعني دشمنان خلـق   هاي ما تنها سينه گلوله
اي از مـردم و بخصـوص تعـدادي از كـارگران      را نشان خواهـد گرفـت. عـده   

ساختماني كه در آن حدود مشغول كار بودند در صحنه عمل جمـع شـده و   
آشكارا از اعدام تجاوزكاران آمريكايي بدست پيشتازان انقالبـي خلـق راضـي    

هـاي   س از اطمينان از موفقيت عمل و پخش اعالميـه نمودند. رفقاي ما پ مي
مـرگ بـر   «، »مرگ بـر شـاه جنايتكـار   «تبليغي در ميان مردم، با فريادهاي 

صـحنة عمليـات را   » زنده باد انقـالب مسـلحانة خلـق   «، »امپرياليسم آمريكا
هاي خويش بازگشتند. در اين عمليات اسـناد و   ترك كردند و سالم به پايگاه

رهنگ آمريكايي به نفع انقالب مصادره شد كه در فرصت مدارك كيف دو س
  مناسب محتويات آن افشا خواهد شد.

  
  چرا مستشاران نطامي آمريكا را اعدام كرديم؟

اين دو مستشار معدوم از جملة بيست هزار نظامي متجاوز آمريكـايي بودنـد   
كه اينك در ميهن ما به مكيدن خون مردم زحمتكش ما و حفظ و حراسـت  

ديكتاتوري شاه جنايتكار مشغولند و مخفيانه سركوب خونين و خفقان رژيم 
هاي سياسي ـ نظامي شاه بر خلق مـا اعمـال     حدي را كه از طرف دستگاه بي
  كنند. شود رهبري مي مي

فرزنـد   9اعدام اين سرهنگان امپرياليست آمريكايي مخصوصاً به انتقام خون 
د جليل افشـار، شـهيد عزيـز    دالور خلق: شهيد محمد چوپانزاده، شهيد احم

سرمدي، شهيد بيـژن جزنـي، شـهيد حسـن ضـياء ظريفـي، شـهيد كـاظم         
ذواالنوار، شهيد مصطفي جوان خوشدل، شهيد مشـعوف كالنتـري و شـهيد    

هـا پـيش در    عباس سوركي صورت گرفت. اين انقالبيون كه هر يك از سـال 
بعـد از   54ين فرورد 30زندان و در اسارت جالدان شاه قرار داشتند، در روز 

هاي وحشـيانه دژخيمـان سـاواك ـ شـهرباني بدسـتور شـاه         تحمل شكنجه
هاي بسـته   هاي آمريكايي، با دست خونخوار، اين نوكر سرسپرده امپرياليست

هاي آمريكايي ـ اسرائيلي قرار گرفتند و آنگـاه پلـيس و     هدف رگبار مسلسل
  ه شدند.حتي شاه بيشرمانه ادعا كردند كه آنها در حال فرار كشت

اعدام اين دو آمريكايي تجاوزكار از طرف سازمان ما پاسخ روشن و برگشـت  
ناپذير خلق رنجديده و زير ستم ما است به ديكتاتوري سـياه رژيـم پهلـوي،    
پاسخ آشكاريست به رژيم دسـت نشـانده و اربابـان آمريكـايي او، كـه ديگـر       

ن عمليـات نشـان   حد آنها تحمل نخواهد شد. اي ها و ظلم و ستم بي غارتگري
هـاي حيـوان    داد كه خلق ما بهيچ وجه در مقابل فشار وحشـيانه و شـكنجه  

هـاي سـاواك و شـهرباني     چـال  اي كه بر هزاران رزمنده اسير در سياه صفتانه
شود ساكت نخواهد نشست. خلق ما تحمل نخواهد كرد كه بهتـرين   وارد مي

ي طوالني و مستمر بـه  ها اي بعد از شكنجه فرزندان مبارزش هر روز به بهانه
هاي آمريكايي و نوكران درباري آنها  رگبار مسلسل بسته شوند تا امپرياليست

با خيال راحت به چپاول و غارت ايران بپردازند. اينك خلق ما در زير رگبـار  
هاي آمريكايي رژيم، در زير ضربات شالق سازمان امنيـت شـاه و در    مسلسل

هاي آمريكايي و نـوكران داخلـي آنهـا     يستحد امپريال زير ظلم و استثمار بي
كنـد و سـالح بـر دوش     كند، او پيكر خـونين خـودش را بلنـد مـي     ناله نمي

گيرد. خلق ما راه بدست آوردن آزادي، راهـي كـه خلـق كبيـر ويتنـام و       مي
اند، يعني راه قرار دادن قهر انقالبـي در   كامبوج و الئوس پيروزمندانه پيموده

، قرار دادن قدرت انقالب در مقابل قدرت ضد انقـالب  مقابل قهر ضد انقالبي
  و پيش رفتن تا نابودي كامل دشمن را بخوبي آموخته است.

  العمل دستگاه تبليغاتي رژيم شاه چه بود؟ عكس
پس از اعدام اين دو مستشار، رژيم كه از جهـات متعـدد تحـت فشـار قـرار      

ئـه سـكوت ادامـه    هاي فراوان نتوانست بشـيوه توط  گرفته بود عليرغم تالش
  دهد.

تبليغاتچيان شاه يعني همانهـايي كـه خبـر اعـدام رئـيس كميتـه مشـترك        
پـور را تنهـا در چنـد سـطر و بـه شـكلي        ساواك ـ شهرباني، سرتيپ زنـدي  

تحقيرآميز در صفحة حوادث نوشته بودند، اين بار ناچار شدند تمام دسـتگاه  
خودشـان بـا تحريـف     پردازي تبليغاتيشـان را بكـار اندازنـد تـا بخيـال      دروغ

جريانات از تأثيرات وسيع اين عمل انقالبي بكاهنـد. شـاه اكنـون در مقابـل     
ارباب زخم خورده به البه و زاري افتاده و دائماً قول دستگير كردن انقالبيون 

كند كه عمليات اخير تنها توسط چهـار نفـر صـورت     دهد و وانمود مي را مي
و همين روزها دستگير خواهند شـد.  گرفته كه هويت آنها نيز شناخته شده 

العمل مذبوحانه بار ديگر از يك طـرف آشـكارا خفقـان تبليغـاتي      اين عكس
رژيم را به نمايش گذارد و از طرف ديگر نشان داد كه چگونه شاه كه حاضـر  

پـور ماننـد سـگ     ليس چون سرتيپ زنـدي  است به جسد خدمتگزاران كاسه
اش جنازه سرهنگان را  بابان آمريكاييمرده لگد بزند مجبور است در مقابل ار
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انـد تجليـل بـه     هاي فراواني! كـه كـرده   بر سر بگذارد و از آنها بخاطر خدمت
  عمل آورد.

  
رژيم شاه خائن بار شكست امپرياليزم آمريكـا را در هنـدچين بـر    

  كند. هاي منطقه تحميل مي دوش خلق
مفتضـحانه و   هـاي  هاي جنايتكار آمريكايي كه به دنبال شكست امپرياليست
اي در ويتنام، كـامبوج و الئـوس از جنـوب شـرقي آسـيا اخـراج        خردكننده

هاي ارتجـاعي و وابسـته در غـرب     اند، اكنون قصد دارند با تحكيم رژيم شده
آسيا مخصوصاً با تحكيم موقعيت رژيم ارتجاعي شاه خائن در ايران، موضـع  

انوس هند حفظ كننـد.  طلبانه و غارتگرانه خود را در خليج فارس و اقي سلطه
گيـري   ها منطقه خليج و اقيـانوس هنـد هـم بـدليل اوج     از نظر امپرياليست

هــاي آن و انعكــاس ضــربه مرگبــار هنــدوچين بــه  مبــارزات انقالبــي خلــق
امپرياليزم در اين قسمت از آسيا و هم بدليل وابستگي روزافزوني كه اقتصاد 

رزمينـي و سـود ناشـي از    داري جهاني به ذخائر عظيم زي بحران زده سرمايه
هاي اين منطقه دارد، هر روز بيش از پـيش اهميـت    استثمار وحشيانه خلق

ــژه ــدين جهــات از هــم  اي مــي وي ــد. ب اكنــون و در آينــده عمــده فشــار   ياب
امپرياليستي بر آسيا بر اين نقطه حساس وارد خواهد شد. اما فشار نيروهاي 

پريـاليزم از مبـارزات   ضد امپرياليسـتي در سـطح جهـاني و ضـرباتي كـه ام     
هاي تحت ستم مخصوصاً از ضربه وحشتناك و كـاري ويتنـام و    انقالبي خلق

هـاي اقتصـادي ـ     گيري و تشديد بحـران  كامبوج دريافت كرده همچنين اوج
هـاي آمريكـايي را اينـك در     سياسي ـ اجتماعي دروني آمريكا، امپرياليسـت  

بيننـد كـه در    است. آنها مياي قرار داده  وضع بسيار اسفناك و نوميد كننده
بار امپراطوري غدار انگلسـتان   اند و سرنوشت مصيبت سرازيري سقوط افتاده

اينك در انتظار آنهاست. آنها از قسمت مهمـي از آسـياي مركـزي و شـرقي     
انـد در حاليكـه در آسـياي غربـي، در      (چين و ويتنام ...) بشدت اخراج شده
ها عليه آنها شدت  قاومت انقالبي خلقخاورميانه و منطقه اقيانوس هند نيز م

ها تا مدتها ديگر جرأت  گرفته است. در چنين شرايطي است كه امپرياليست
و توانايي يـك دخالـت مسـتقيم نظـامي را در ايـن منطقـه يعنـي آسـياي         

هـاي   بينند. مقاومت انقالبي و پيـروزي پرشـكوه خلـق    باختري، در خود نمي
هـاي   اي بـه امپرياليسـت   رسـهاي شـكننده  ويتنام، كامبوج و الئوس ظاهراً د
هـاي اينسـوي    اند كه خلق ها ظاهراً فهميده آمريكايي داده است. امپرياليست

انـد. از ايـن نظـر سـعي      آسيا گورستان بسيار بزرگتري براي آنها آماده كرده
اند به  اي خود را كه تا دندان مسلح كرده نشاندگان منطقه دارند اين بار دست

رنوشتي بفرستند. درين ميان رژيـم مـزدور شـاه جنايتكـار     پيشواز چنين س
گيرندة  تر انقالبات داخلي و مبارزات مسلحانه اوج براي سركوب هرچه خونين

خلق ايران و همچنين بـراي ايفـاي نقـش ژانـدارمي در منطقـه و سـركوب       
هـاي انقالبـي خلـيج ـ ظفـار ـ بلوچسـتان و...         هـاي انقالبـي خلـق    جنـبش 

دهد! اين استعداد از يك طرف ناشي از  از خود بروز مي استعدادهاي شگرفي
داري حـاكم ايـران و خواسـت     طلبانه سرمايه تشكيالت ماجراجويانه و سلطه

دروني او براي ايفاي يك نقش امپرياليستي در منطقه است و از طرف ديگر 
به شدت تحت تأثير سرسپردگي و وابستگي اين رژيم به امپريـاليزم آمريكـا   

د. با اين توضيح از يك طرف حرص و آز روزافزون شاه بـراي حـراج   قرار دار
بيشتر نفت و به دست آوردن پول بيشـتر و از طـرف ديگـر شـتاب او بـراي      

ادامه رهبـري آمريكـا در   «اش و تأكيد روي لزوم  بوسي اربابان آمريكايي پاي
زنجيرش لين تـول و وان   مخصوصاً در شرايطي كه سقوط سگان هم» جهان
زده  كامبوج و ويتنام او را بشدت از وضع مشـابهي در ايـران وحشـت    تيو در

ها  كند. بدين ترتيب امپرياليست كرده است، معناي اصلي خويش را پيدا مي
تواند بخوبي و تا مـدتها   بينند كه مي در مورد شاه خائن سگ وفاداري را مي

هـاي   سـت منافع آنان را در منطقه حراست كند. و شاه نيز در وجود امپريالي
يابد كه حاضـرند او   آمريكايي، اين اربابان قدرتمند قديمي پشتيباناني را مي

هاي منطقه بيندازند. ايجاد و رهبـري   را تا دندان مسلح كنند و به جان خلق
سازمان سركوب پليسي و ارتش در ايـران توسـط مستشـاران و جاسوسـان     

از مـردم بيگنـاه   هـا تـن    جنايتكار آمريكايي يعني همان كساني كه ميليـون 
هاي جهنمـي خـود    هاي خودكار و با بمباران هندوچين را زير رگبار مسلسل

كردنـد، و همچنـين فرسـتادن ريچـارد هلمـز ايـن جاسـوس و         تكه پاره مي
المللي و رئيس سابق سازمان جاسوسي آمريكـا (سـيا) بعنـوان     آدمكش بين

يـم ايـران بـه    سفير در ايران جزئي از همين نقشه مزورانه يعنـي تبـديل رژ  
رود.  قدرت مسلط منطقه براي پاسداري منافع امپرياليزم آمريكا بشـمار مـي  

شود. در  بدين ترتيب مرحلة جديدي در تهاجم امپرياليستي به آسيا آغاز مي
اين مرحلـه قسـمت غربـي اقيـانوس هنـد و در قلـب آن ايـران بـه كـانون          

ز ايـن قـرار بـدون    شـود. ا  هاي منطقه تبديل مي تضادهاي امپرياليزم و خلق
هاي ارتجاعي منطقه و در رأس آنها رژيم مـزدور شـاه،    جهت نيست كه رژيم

تحت رهبري مستقيم امپرياليزم آمريكا اكنون به سـرعت هرچـه بيشـتر بـه     
  اند.  دار مردم منطقه مشغول شده سركوب خونين و جهت

هــاي  ارديبهشــت بــه امپرياليســت 31عمليــات انقالبيــون مــا در صــبحگاه 
شان شاه و طبقه حاكمـه نشـان داد كـه در ايـن      يكايي و مزدوران ايرانيآمر

شود!  هاي مزورانه جديدشان استقبال مي مرحلة جديد چگونه از آنها و نقشه
هاي آمريكايي بايد بدانند كه خلق ما مبارزه آشتي ناپـذير   اينك امپرياليست

ن طبقـه حـاكم   خود را عليه ديكتاتوري و ظلم و استثمار شاه و ديگر مزدورا
ها و نوكران داخلي آنها بايد بدانند كـه   در ايران آغاز كرده است. امپرياليست

سال پيگيرانه جنگيد تا آزادي و اسـتقالل خـود را    30اگر خلق كبير ويتنام 
سال بجنگيم. اگر امپرياليزم تـا گـردن    100بدست آورد، اكنون ما حاضريم 

، ما حاضريم تا فرق سـر او را در  هاي ويتنام و هندوچين فرو رفت در مرداب
هـاي غـرب آسـيا گورسـتان      هاي اقيانوس هند فرو ببريم!! آري خلـق  گرداب
تـري را بـراي امپريـاليزم و تمـام دسـت نشـاندگان محلـي آن تـدارك          فراخ
  اند! ديده

* * * * * 
  

هـاي عظـيم خلـق مـا! كـارگران ـ دهقانـان ـ روشـنفكران ـ            اي تـوده 
آمـوزان، زنـان و    بازاريان ـ دانشجويان و دانش  وران ـ  روحانيون ـ پيشه 

  مردان انقالبي:
هاي آمريكايي و رژيم شـاه جنايتكـار بزرگتـرين دشـمنان      امپرياليست

هاي تحت ستم منطقه هسـتند. آنهـا هـر روز     مردم رنجديده ما و خلق
هاي بزرگتري را براي سركوب مبارزات مردم ما و خلـق منطقـه    توطئه

اكنون شمار عظيمي  ها همان كساني هستند كه همبينند. آن تدارك مي
هاي ساواك و شـهرباني   چال از فرزندان راستين و مبارز شما را در سياه

هايشان با اجـاق برقـي و    اند و بدن در حاليكه به تختة شالق بسته شده
اند. آنها كساني هستند كه  شوك الكتريكي سوخته است به بند كشيده

انـد و بـه اوباشـان و     تكـار را برپـا نگهداشـته   ديكتاتوري سياه شاه جناي
اند تا ايران را به يك زندان بزرگ  قاتالن سازمان امنيت شاه اجازه داده

تبديل كنند. آنها كسـاني هسـتند كـه چـون زالـو خـون شـما مـردم         
مكنـد و منـابع ثـروت طبيعـي شـما را غـارت        زحمتكش ايران را مـي 

  كنند. مي
بارزة انقالبي خود را عليه ديكتـاتوري  هاي مبارز و زحمتكش ما! م توده

شاه جنايتكار و سلطة امپرياليزم آمريكا بر ميهنمان شدت بخشـيد. در  
هاي مسلح پيشـتاز متشـكل شـويد و مبـارزة خـود را در       حول سازمان

تحت چنين تشكلي تا نابودي كامل دشمن، شاه و اربابان آمريكـائيش  
  به انجام برسانيد.

  
  اه جنايتكار سگ زنجيري آمريكانابود باد ديكتاتوري ش

  گير فرزندان انقالبي خلق تر باد دستان انتقام پرتوان
  نابود باد نفوذ سلطه طلبانة امپرياليزم آمريكا در منطقه

  »سازمان مجاهدين خلق ايران«  
    1/3/54  

*****  
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  درباره:
  اعدام انقالبي سه امريكائي جاسوس

  هوائي رژيم شاه مزدورو مستشار فني نيروي 
اينست پاسخ ما به شكنجه و كشتار وحشيانه انقالبيون ايران توسط رژيـم  

  شاه جنايتكار
هـاي   اينست پاسخ اعتراضي خلق ما بـه سـلطه غارتگرانـه امپرياليسـت     

  خونخوارِ آمريكايي بر سرنوشت و مقدرات ميهن ما
ميدان وثـوق، راه را  انقالبيون ما با يك اتومبيل در خيابان خيام منشعب از  

بر اتومبيل حامل مزدوران آمريكايي كه در آن موقع عـازم فرودگـاه نظـامي    
دوشان تپه از تأسيسات نيروي هوايي بودند، بستند و از دو سو آنـان را زيـر   
آتش مسلسل گرفتند. در نتيجه ايـن آتشـباري دو تـن از مـزدوران، بـدون      

ر دم كشته شدند و نفر سوم كه العملي بيابند، د اينكه امكان هيچگونه عكس
هاي مهلكي برداشته بود، به قصد فرار از اتومبيل خارج شد كه مجـدداً   زخم

ي ايرانـي   ي انقالبيون قـرار گرفـت و كشـته شـد. راننـده      هدف رگبار گلوله
اتومبيل اين سه آمريكايي كه دستورات فرماندهي عمليـات مبنـي بـر عـدم     

امالً اجـرا نمـوده بـود، بـدون آنكـه      مقاومت در مقابـل رزمنـدگان مـا را كـ    
  ي عمليات سالم بر جاي ماند. كوچكترين آسيبي ببيند، در صحنه

ي نيروهـاي   هاي ما تنها سينه بدين ترتيب ما بار ديگر نشان داديم كه سالح
ي  ي حاكمه ها و دست نشاندگان مزدور آنها در طبقه استثمارگر، امپرياليست

  اش را نشانه خواهد گرفت. ي خائن تهايران، شاه خونخوار و دار و دس
مرگ بـر  «آميز عمل با فريادهاي  رفقاي ما پس از اطمينان از انجام موفقيت

ي  زنده باد انقالب مسـلحانه «و » مرگ بر امپرياليزم جهاني«، »شاه جنايتكار
هـاي خـويش    ي عمليـات را تـرك كردنـد و سـالم بـه پايگـاه       صحنه» خلق

  بازگشتند.
ناد و مدارك محتواي كيف اين سه آمريكـايي مـزدور بـه    در اين عمليات اس

  نفع انقالب مصادره شد.
چيني امپرياليزم امريكا و مبارزه مسلحانه خلـق   غارتگري و توطئه

  ما
ي  ي ضد امپرياليستي خلـق مـا عليـه سـلطه     ساليان درازي است كه مبارزه

جريـان  داران تجاوزگر جهاني، بـه اشـكال گونـاگون     ي سرمايه استثمارگرانه
ناپذيري  ي ضد امپرياليستي در ميهن ما، همواره جزء تجزيه دارد. زيرا مبارزه

هاي دست نشانده و طبقـات ارتجـاعي حـاكم در ايـران      از مبارزه عليه رژيم
ي انقالبي تمام طبقـات و اقشـار    بوده است. همان طور كه امروزه نيز مبارزه

ولتاريــا عليــه حكومــت ي انقالبــي پر خلقــي جامعــه و در رأس آنهــا مبــارزه
توانـد از   داري حـاكم ايـران، نمـي    ي شـاه جنايتكـار و سـرمايه    نشـانده  دست

هـاي تجـاوزگر غربـي جـدا      داري جهاني و امپرياليست ي عليه سرمايه مبارزه
هاي آمريكـايي، نسـبت بـه سـاير نيروهـاي       باشد. در اين ميان، امپرياليست

  ايران برخوردارند.اي در  امپرياليستي، از موقعيت كامالً ويژه
اين موقعيت ويژه عبارتست از نفوذ و حاكميت تام و تمام امپرياليسم آمريكا 

ي حاكمــه و  هــاي سياســي ـ اقتصــادي ـ نظــامي طبقــه     در تمــام ارگــان
  داري دالل صفت ايران. سرمايه

داري آمريكــا از يكطــرف در صــدر جــدول طويــل كشــورهاي       ســرمايه
ي  هـاي غارتگرانـه   دارد و با گسـترش شـبكه   ي كاال به ايران قرار صادركننده
االصـل ـ    شـركت آمريكـايي   5000اش در ايران ـ از جمله بـيش از    اقتصادي

بزرگترين نفوذ اقتصادي در آسيا را سازمان داده اسـت و از طـرف ديگـر بـا     
اش در ايران، با نفوذ و حاكميت كامـل   هاي جاسوسي و اطالعاتي بسط ارگان

تـرين   پليسـي ـ نظـامي و فرهنگـي رژيـم، اساسـي      هاي سياسـي ـ    بر ارگان
داري حـاكم ايـران را    خطوط سياست داخلي و خارجي رژيم شـاه و سـرمايه  

كند. خريدهاي هنگفت چند ميليارد دالري اسـلحه (يـك قلـم در     ديكته مي
ميليـارد دالري،   40ميليارد دالر) و قـرارداد اخيـر    8سال گذشته در حدود 

 40دهـد. همچنـين بـيش از     ين نفوذ را نشـان مـي  هاي ديگر ا ابعاد و زمينه
هاي آمريكايي  هاي خريدار نفت ايران متعلق به كارتل درصد از سهام كمپاني

هاي مختلف  هزار مستشار اطالعاتي، فني و نظامي در ارگان 30است. قريب 
نظامي، پليسي، جاسوسي دولت فعاليت دارند. در يك كالم دولت شاه خائن 

هـاي   داري حـاكم ايـران، دربسـت در اختيـار امپرياليسـت      و سيستم سرمايه
هــا و  ي آن، كارتــل هــاي مختلفــه خــوار آمريكــائي، در اختيــار جنــاح جهــان

داري آمريكـا، همينطـور در اختيـار     مؤسسـات انحصـاري رقيـب در سـرمايه    
) قـرار دارد. آنهـا تمـام منـابع ثـروت مـا را غـارت        C.I.Aپنتاگون و سـيا ( 

ور زحمـتكش ايرانـي را اسـتثمار     كارگر، دهقان و پيشـه ها  كنند. ميليون مي
ــر شــديدترين تهاجمــات    مــي ــا را در زي كننــد. آزادي و اســتقالل مــردم م

ي خود ـ   آشام رژيم دست نشانده امپرياليستي و تحت فشار ديكتاتوري خون
ي  دهند. فرزندان مبارز خلـق را بـه تختـه    رژيم شاه جنايتكار ـ به باد فنا مي 

كنند و ميهن ما را مركـز   ند و حيوان صفتانه آنها را شكنجه ميبند شالق مي
  سازند. هاي مبارز منطقه مي توطئه و سركوب خلق

ها تـن نفـت بـه شـكم      دانند كه جريان يافتن سيل ميليون آنها به خوبي مي
داري غرب و حفظ جريان سود هنگفتـي كـه از طريـق     سيري ناپذير سرمايه

آورند،  نه منابع طبيعي ميهن ما به دست مياستثمار خلق ما و غارت وحشيا
هـاي پليسـي،    تنها با حفظ و حراست رژيم دست نشانده شاه و تقويت ارگان

پذير است. بنابراين كامالً روشن است كـه چـرا    نظامي و جاسوسي آن امكان
دارد؛  هاي آمريكايي ابـراز مـي   ي شديدي نسبت به امپرياليست خلق ما كينه

داري جهـاني،   براي رهايي از قيد هرگونه سـلطه سـرمايه  چرا مبارزه خود را 
براي آزادي از رنج هرگونه ظلم و استثمار بـورژوايي و فشـار ديكتـاتوري، از    

شـود كـه چـرا     دانـد. روشـن مـي    مبارزه عليه امپريـاليزم امريكـا جـدا نمـي    
هاي امريكايي در هر لباس و موقعيتي باشـند، تحـت هـر نـام و      امپرياليست
كنند، دشمنان درجه اول خلق مـا محسـوب    در ايران فعاليت ميعنواني كه 

  شوند. مي
مستشاران معدوم ويليام كاترل، رابرت كروگارد، دنالد اسميت نيز جزء همان 

اكنون تحت عناوين گوناگون، مستشار  لشگر مزدوران آمريكايي بودند كه هم
نظـامي و ...،   هاي پليسـي،  نظامي، مستشار فني يا اطالعاتي و ...، در دستگاه

شاه مزدور، مشغول بكار بوده و مخفيانه سركوب خـونين و خفقـان و فشـار    
شـود رهبـري    حدي را كه از طرف رژيم شاه خائن بر خلق ما اعمـال مـي   بي
  كنند. مي

آنها نه تنها عاملي بـراي توسـعه و تحكـيم سـلطه امپرياليسـتي و غـارت و       
آيند، بلكه خود نيـز بـا    مار مياستثمار خلق ما توسط امپرياليزم آمريكا به ش

مكند و مطابق  هاي هنگفت، ثمره كار و زحمت مردم ما را مي دريافت حقوق
اسناد بدست آمده از همين جاسوسان، حداقل حقوق هر يك از مستشـاران  

شود. بـه عبـارت    هزار تومان مي 80امريكايي از ارتش ايران، ماهيانه بالغ بر 
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ران، بخاطر جناياتي كه عليه منـافع و آزادي  ديگر يك آمريكايي مزدور در اي
كارگر را از ثمـره   120دهد، يكجا حقوقي معادل دستمزد  خلق ما انجام مي

هزار جاسوس و مزدور  30بلعد. بدين ترتيب قريب  كار و زحمت مردم ما مي
ارتشي و غيرارتشي امريكايي كه در استخدام دولت شاه قرار دارند، يك قلـم  

تومان) ثمره كـار و   000/000/000/25پنج ميليارد تومان (بالغ بر بيست و 
هاي زحمتكش مردم را، تنها بنام حقوق و دستمزد ساليانه خود  زحمت توده

  بلعند. مي
براي درك اهميت اين رقم و اين دزدي هنگفت از جيب خلق، كـافي اسـت   
خاطرنشان سازيم كه بودجه كل آموزش و پرورش در سـال گذشـته (سـال    

آموز ايرانـي، عبـارت بـوده اسـت از: دوازده      ميليون دانش 6قريب  ) براي54
تومـان). يعنـي    000/000/690/12ميليارد و ششصد و نود ميليون تومـان ( 

سي هزار مستشار و جاسوس امريكايي در ايران، مجموعـاً دو برابـر پـولي را    
كه دولت شاه خائن بـراي آمـوزش شـش ميليـون محصـل ايرانـي و ايجـاد        

ديد آموزشي و غيره تعيين كرده اسـت، از ايـن دولـت دريافـت     تأسيسات ج
  دارند. مي

* * * * * 
شاه جنايتكار و ديگر دست نشاندگان مزدور هيأت حاكمه فاسد ايران در 

ها تن از  فاصله زماني ارديبهشت تا تيرماه سال جاري، با كشتار وحشيانه ده
د را با وفاداري كامل فرزندان دالور خلق، شادمانه به رقص در آمدند، دم خو

خدمتي  براي اربابان امريكايي خود تكان دادند و بدين ترتيب بار ديگر خوش
هاي خونخوار امريكايي نشان دادند.  رقصي خود را به امپرياليست و خوش

هاي انقالبي ايران  آنها در عين حال مدعي شدند كه با اين ضربات، سازمان
تاز ايران را با شكست قطعي روبرو را متالشي كرده و جنبش مسلحانه پيش

اش و  هاي رسواي تبليغاتي اند. بدين ترتيب رژيم شاه جنايتكار، دستگاه كرده
نمايي پيدا كرده و  اي براي قدرت اوباشان خودفروش سازمان امنيت، زمينه

اي مبني بر شكست ناپذير جلوه دادن قدرت خود  هاي مذبوحانه به كوشش
انداختن دستگاه عظيم دروغ پراكني خود، كشتار  هدست زدند. آنها با به را

هاي وحشي سازمان امنيت شاه خائن  مردم بيگناه را كه به دست پليس
هاي انقالبيون نسبت  شرمي تمام به آتش سالح صورت گرفته بود، با بي

هاي شكست خورده گذشته خود را در جهت  دادند و بدين ترتيب تالش
ها كه  البيون تكرار كردند. اما اين تالشهاي انق وارونه جلوه دادن هدف

ها و  نمايي محكوم به شكست بود، باالخره شكست خورد و اين قدرت
  ها همانطور كه محكوم به رسوايي بود، به رسوايي كشيد. پردازي دروغ

اعدام سه مزدور آمريكايي در صبحگاه ششم شهريور از طرف انقالبيون ما، 
ري دشمن خط بطالن كشيد. بار ديگر بار ديگر بر افسانه شكست ناپذي

هاي توخالي تبليغاتي او را پاره كرد و نقاب از چهره مزدور شاه  طبل
اش را در آستان اربابان  برداشت و نوكرصفتي او و دستگاه طبقه حاكمه

صفتانه او و رژيمش را از طرف ديگر  آمريكايي و ماهيت ضد خلقي و گرگ
از اين نيز نتوانست طاقت بياورد. او با نشان داد. البته شاه خونخوار بيش 

ي دو تن ديگر از رزمندگان انقالبي خلق در فاصله دو روز بعد  قتل وحشيانه
از عمل انقالبي اعدام سه امريكايي مزدور كمال نوكرصفتي و سرسپردگي 

اش به نمايش گذاشت. درواقع اين اقدام  خويش را به اربابان آمريكايي
اي بود  العمل مذبوحانه ده انقالبي اسير ـ دقيقاً عكسوحشيانه ـ قتل دو رزمن

در قبال درهم فرو ريختن هرچه بيشتر افسانه شكست ناپذيري او و اعالم 
اش در مقابل اربابان آمريكايي. اما اين  مجدد سرسپردگي و نوكرصفتي

داد،  العمل كه ناچاري، اجبار، و موضع ضعف رژيم شاه را نشان مي عكس
و انزجار شديد خلق روبرو نشد، بلكه باز هم بيشتر از پيش تنها با نفرت 

موجبات رسوايي خود آنها را فراهم كرد. همينطور شاه نتوانست عمليات 
انقالبيون ما را با توطئه سكوت مواجه كند. زيرا اگر دولت دست نشانده او 

 توانست در مورد عمليات خرداد ماه انقالبيون مجاهد ما ـ انفجار پاسگاه مي
پليس منطقه شميران نو و انفجار مقر شهرداري همين ناحيه كه به 
طرفداري از مبارزات مردم اين محالت و عليه قوانين ضد خلقي شهرداري و 

هاي دستگاه  پراكني هاي پليس دولت، در اوج دروغ زورگويي دستگاه
تبليغاتي رژيم شاه خائن صورت گرفته بود، ـ همچنان سياست توطئه 

پيش بگيرد، ديگر در مورد اعدام اين سه امريكايي مزدور،  سكوت را در
پذير نبود. در اينجا شاه خائن با جسد اربابانش  اجراي چنين سياستي امكان

بايست حتماً بر سر جنازه آنها به گريه و زاري بپردازد. بدين  روبرو بود و مي
هايي  ترتيب همان مطبوعات مزدوري كه انقالبيون خلق را تروريست

كنند و مردم را نشانه  هدف به در و ديوار شليك مي ناميدند كه بي يم
گيرند و معلوم نيست چه هدفي دارند و ....!! مجبور شدند نشان دهند كه  مي

رود. اين سمت مشخص  آتش سالح انقالبيون به سمت مشخصي نشانه مي
اه هاي امريكايي و دست نشاندگان آنهاً ش ي دشمنان خلق، امپرياليست سينه

ي مزدورآن است. مجبور شدند نشان دهند كه انقالبيون  و طبقه حاكمه
ي عملياتي شدند تا  ترين نقشه ترين و پيچيده متقبل اجراي مشكل

كوچكترين خطري متوجه راننده ايراني و زحمتكش اتومبيل حامل اين 
مزدوران نشود. آنها عمالً و باالجبار اعتراف كردند كه ضربه مهمي به ثبات و 

شان وارد آمده است. زيرا اين عمليات بار ديگر ثابت كرده بود  امنيت كذايي
كه قدرت دشمن مطلق نيست و اين قدرت حتي از نظر تاكتيكي (صرفنظر 

پذير است و مانند تمام  از نابودي حتمي استراتژيك دشمن) كامالً ضربه
ها ندارند،  نيروهاي ارتجاعي، مانند تمام نيروهايي كه پايگاهي در ميان توده

محكوم به نابودي و اضمحالل است. اين عمليات بار ديگر اين حقيقت را 
هاي انقالبي  هاي دروني سازمان ثابت نمود كه اصوالً به اعتبار ضعف

هاي دروني سازمان جنبش) و به اعتبار تفرقه و پراكندگي آنهاست  (ضعف
ن نيروها به تواند قدرت ضربتي و تاكتيكي خويش را عليه اي كه دشمن مي

هاي درون  ناپذير با ضعف ي آشتي كار گيرد و بنابراين در جريان يك مبارزه
سازماني و درون جنبشي و در جريان تشكل و وحدت نيروهاي انقالبي وارد 
در جبهه نبرد است كه امكان چنين ضرباتي به حداقل خود كاهش يافته و 

ت دشمن، قدرتمند و ساختمان دروني كل جنبش را براي مقابله با تهاجما
  سازد. تر مي پرتوان

ي ايران  ي انقالب مسلحانه ي آن بود كه شعله همچنين اين عمليات نشانه
ي خلق ما در جريان رشد خود  خاموش شدني نيست. جنبش مسلحانه

ممكنست مانند هر جنبش انقالبي ديگري ضربات كم و بيش مهمي را 
در طي جريان مبارزه ضرباتي هايي  متحمل شود، ممكنست بر گروه يا گروه
ي فعال دور سازد و يا حتي  ي مبارزه وارد آيد كه براي مدتي آنها را از صحنه

براي هميشه قدرت و توان سازماني يك سازمان، يك گروه و يا يك نيروي 
اكنون  اي كه هم ي مسلحانه ها، مبارزه ي توده انقالبي از دست برود، اما مبارزه

ه رهايي خلق حقانيت خويش را ثابت كرده است، نابود ترين را بعنوان اصلي
هاي  ها و ارگان شدني نيست. درياي بيكران خلق، انقالبيوني ديگر، سازمان

ها  ناپذير توده ي آشتي انقالبي ديگر پرورش خواهد داد و بدين ترتيب مبارزه
 ها و دست نشاندگان مزدور داري حاكم ايران، با امپرياليست با رژيم سرمايه

  ي حاكمه، با شدت باز هم بيشتري ادامه خواهد يافت. آنها، شاه و طبقه
  

  هاي عظيم خلق ما! اي توده
  كارگران ـ دهقانان ـ روشنفكران!

  وران ـ بازاريان! روحانيون ـ پيشه
  آموزان! دانشجويان و دانش

  زنان و مردان انقالبي!
دشمنان مردم  هاي آمريكايي و رژيم شاه جنايتكار، بزرگترين امپرياليست

ترتيب مبارزه هاي تحت ستم منطقه هستند. بدين  ي ما و خلق رنجديده
تواند از مبارزه قهرآميز  وجه نمي براي سرنگوني رژيم شاه جنايتكار بهيچ

هاي خونخوار آمريكايي جدا باشد. آنها هر  ي امپرياليست براي نابودي سلطه
دم ما و خلق منطقه ي بزرگتري را براي سركوب مبارزات مر روز توطئه
اكنون شمار عظيمي از  بينند. آنها همان كساني هستند كه هم تدارك مي

هاي ساواك و شهرباني، در  چال فرزندان راستين و مبارز خلق ما را در سياه
هايشان با اجاق برقي و شوك  اند و بدن ي شالق بسته شده حاليكه به تخته

آنها كساني هستند كه ديكتاتوري اند.  الكتريكي سوخته است، به بند كشيده
اند و به اوباشان و قاتالن سازمان امنيت  سياه شاه جنايتكار را برپا نگهداشته

اند تا ايران را به يك زندان بزرگ تبديل كنند. آنها كساني  شاه اجازه داده
مكند و منابع ثروت  هستند كه چون زالو خون مردم زحمتكش ما را مي

ي غارتگرانه از اين دست، تحميل  كنند. آخرين توطئه طبيعي ما را غارت مي
ميليار توماني به خلق ما، از طرف همين  400آور  يك قرارداد اسارت

هاي خونخوار و بدست رژيم شاه خائن است. مطابق مفاد اين  امپرياليست
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قرارداد، تمام منابع ايران و تمام نيروي كار خلق زحمتكش ما دربست 
شود و در عوض شاه خائن و دولت  ي آمريكايي ميها تسليم امپرياليست

  كنند. مزدور او نيز سهم مناسبي از اين داللي از اربابان خود دريافت مي
  هاي مبارز و زحمتكش ما! توده

ي امپرياليسم  ي انقالبي خود را عليه ديكتاتوري شاه جنابتكار و سلطه مبارزه
ي مسلح پيشتاز ها آمريكا بر ميهنمان شدت بخشيد. در حول سازمان

ي خود را تحت چنين تشكلي تا نابودي كامل  متشكل شويد و مبارزه
  اش به انجام رسانيد. دشمن، شاه و اربابان آمريكايي

  نابود باد ديكتاتوري شاه جنايتكار، سگ زنجيري آمريكا
  گير فرزندان انقالبي خلق تر باد دستان انتقام پرتوان

  رياليسم آمريكا در منطقهي امپ نابود باد نفوذ سلطه طلبانه
  "سازمان مجاهدين خلق ايران«

  55دهم شهريور 
***** 
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  5  سند شماره

  

  
  درباره 

  اجتماعي  اليحه تغييرات قانون تامين
  تامين اجتماعي حق مسلم كارگران

  
 سعيد محمدي

  
چندي است كه مسايل بازنشستگان و تامين اجتماعي در خبرها مطرح مي شود. از 
تجمع و تحصن و اعتراض كارگران بازنشسته پتروشيمي آبادان گرفته تا كارگران 

ه خواستار آنند ذوب آهن اصفهان، كارگران بازنشسته آبادان و معلمان تهران و... هم
  كه تا پس 

از عمري كار و زحمت كرامت انساني آنان ارج نهاده شده و بدون هيچ منت و 
فريبكاري هاي مرسوم حق آنان براي ادامه يك زندگي طبق معمول سخت و 
پرمشقت، بي كم و كاست ادا شود. در اين گير و دارها دو موضوع به صدر اخبار 

  آمده است:

  قانون تامين اجتماعي به مجلسرفتن اليحه تغييرات  -1
  . عزل يا ابقائ قاضي مرتضوي در راس سازمان تامين اجتماعي -2

پس از سپردن رياست سازمان به قاضي مرتضوي ماجراي اصالح اين قانون وارد 
فاز عملي جدي تري شد. قاضي مرتضوي معتقد است كه اين قانون بايد از سال 

و تا به حال تاخير هم داشته است. با اول برنامه پنجم به اجرا گذاشته مي شد 
كمك همه جانبه دولت و... كه حتا اسم و اساسنامه سازمان را هم براي ماندن 
وي تغيير دادند. تمام سعي خود را براي به كرسي نشاندن اين قانون ضد كارگري 
  به كار بست. 

ن براي روشن تر شدن موضوع نگاهي اجمالي به بعضي از مواد و تبصره هاي اي
  قانون مي اندازيم: 

درصد حقوق كارگر بيمه شده بايد به  30قانون قديم كه معادل  28در ماده ي 
 20درصد، سهم كارفرما  3سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شد، سهم دولت 

 9قانون جديد سهم كارگر به  17درصد بود. در ماده  7درصد و سهم كارگر هم 
آمده است كه دولت  16در اصالحيه ماده  درصد افزايش يافته است و همچنين

مي تواند با توجه به رونق يا تنزل بازار كار و ... ميزان سهم خود را كاهش داده يا 
  .به بخش هاي ديگر سرايت دهد

سال هاي زيادي است كه با اين ادبيات و تفسيرهاي كش دار و مشروط به اين و 
اسي كه : همه آزادند مشروط بر آن چيز آشنا هستيم. مانند بند معروف قانون اس

  آن كه مخل مباني اسالم نباشد و...
قانون فعلي تامين اجتماعي يكي از اصلي ترين منابع درآمدي  28مطابق ماده  

درصد  9سازمان از طريق وصول حق بيمه مي باشد كه بايد طبق ماده ي بعدي 
يش نويس و با آن بابت تامين اجتماعي بيمه شوندگان هزينه شود. اما مطابق پ

توجه به انبوه بدهي هاي دولت و بعضا كارفرمايان ، رايگان بودن هزينه هاي 
درماني و مراكز بهداشتي تامين اجتماعي دچارمحدوديت شديد گشته و به 
اصطالح سقفدار مي گردد كه خود آشكارا نقض غرض بوده و حق مسلم و فلسفه 

خواسته ها و اميال و سياست ي وجودي بيمه و بيمه شوندگان را تحت الشعاع 
هاي دولت ها و... قرار مي دهد. با توجه به يد طواليي كه اين جماعت در پايمال 
كردن و بي توجهي به حقوق كارگران و زحمتكشان دارند تبعات و آثار زيان بار 
آن براي سالمتي و بهداشت و درمان و.. كارگران و بازنشستگان و خانواده هاي 

 34ماده ي 1د و پرمخاطره خواهد بود. نگاه كنيد به تبصره ي آنان بسيار زيا
  پيش نويس:

بيمه شدگاني كه از خدمات درماني كمتر در طول سال استفاده مي كنند به  
گونه اي كه كمتر ازميانگين هزينه هاي درماني بابت هر بيمه شده باشد، مطابق 

. همچنين بيمه  دستورالعملي ... از مقررات تشويقي بهره مند خواهند شد
شدگاني كه بيشتر از حد متوسط ساليانه هزينه ي درماني و... استفاده كنند 

  موظف به پرداخت فرانشيز هستند.
در اينجا با كارگران همان برخوردي مي شودكه با بيمه اتومبيل همسان است.  

اگر اتومبيلي كمتر تصادف كند، تشويقي مي گيرد و در سر سال بيمه شخص 
فيف مي گيرد. اكنون بايد به كارگران گفت: كمتر مريض بشويد تا ثالث تخ

تشويقي بگيريد و كارگري كه بيشتر مريض شود، اليق عقوبت است. انسان به ياد 
برده داران قديم مي افتد كه به بردگان نحيف و ضعيف نهيب مي زدند و الگوي 

اره براي مورد تشويق شان بردگان قوي بود كه كمتر مريض مي شدند و همو
كارهاي سخت آماده بودند تا به برده دار سود بيشتر برسانند. برده هاي قوي 
قيمت شان بيشتر بود و برده دار برده ضعيف و مريض را آنقدر تحت فشار قرار 
مي داد تا از پاي درآيد و برده داران جديد ما آن كارگري را كه ضعيف تر است و 

  است تنها اليق مرگ مي دانند.زير بار استثمار ضعيف شده و بيمار 
كافي است نگاهي به وضعيت سالمت زحمتكشان اين مرز و بوم فقط در رابطه  

دهان و دندان صورت گيرد. بيش از نيمي از مردم سال هاست كه به خاطر هزينه 
هاي باال و كمرشكن از دريافت خدمات درماني در اين زمينه محروم و در عذاب 

تاكيد فراوان فعالين كارگري و طيف نيروهاي مترقي هستند. به درستي و با 
مطالبه گر بهداشت و درمان رايگان از طريق معاينات اجباري، منظم و رايگان 
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كارگران و زحمتكشان و با تاكيد بسيار براي زنان و كودكان ( به خرج دولت، 
توجه به  كارفرمايان و از كانال سازمان تامين اجتماعي و...) بوده و هستند. حال با

اين اصالحيه و در صورت تصويب مشخص است كه چه سرنوشت دردناكي در 
  انتظار توده هاي ميليوني مردم مي باشد.

از جمله مسايل بسيار مهم ديگري كه در پيش نويس اصالحيه مورد تعرض قرار  
ساله بازنشستگي و سخت تر شدن شرايط استفاده از  5گرفته مساله افزايش 

سخت و زيان آور است. در متن اليحه اصالحيه آمده است كه مزاياي مشاغل 
درصد را  4كارفرمايان مشاغل سخت و زيان آور مي توانند حق بيمه اضافي يعني 

پرداخت نكنند كارگر مشمول نمي تواند حتا با داشتن سابقه طوالني و شرايط 
كارگران كه سني و ... از مزاياي اين قانون استفاده كند. بر اساس حكم اين بند 

سال ها تحت شرايط طاقت فرسا و سخت مشغول كار بوده اند به خاطر سود 
بيشتر كارفرما عمال از اين مزايا محروم مي گردند. در قانون فعلي شرط سني 
براي استفاده بيمه شوندگان در نظر گرفته نشده است. ما مي دانيم كه همه ي 

ن گونه كارها بوده اند به مرور و كساني كه به طور مداوم و طوالني در معرض اي
به نسبت به ساير كارگران زودتر فرسوده شده و دچار آسيب هاي جسمي و 
روحي مي گردند و مشخصا در معرض حوادث كار قرار مي گيرند. در سال هاي 
گذشته به خاطر اعتراضات كارگران به قوانين تامين اجتماعي و كار جاري و قبل، 

ساعت از ساعات و روزكار، كمتر كار مي  2به اندازه ي كارگران در مشاغل سخت 
 20كردند . حال در صورت تصويب و اجرا، شاغالن در مشاغل سخت بايد حداقل 

سال مي توانند پيش  50سال و مردان با  45سال اشتغال داشته و زنان با 
  ازموعد بازنشسته شوند.

جديد واقع شده است، آن نكته ي ديگري كه آگاهانه وعامدانه مورد غفلت قانون  
سال به سن بازنشستگي كارگران و زحمتكشان براي قرارداد  5است كه افزايش 

روز دستمزد بازنشسته مي شوند. اگر قرار است  30سال كار و  30كاري مثال با 
روز افزايش يابد.  35سال اضافه شود ، دستمزدها و مستمري هم بايد به  5كه 

سال كار كرد؟ در متن اصالحيه جواب قانع كننده  35اصوال با كدام منطق بايد 
اي به اين پرسش به چشم نمي خورد. نگاه كنيد به داليل افزايش سن 
بازنشستگي كه در نوع خود بسيار شنيدني و درعين حال مضحك است. افزايش 

  سن بازنشستگي به خاطر باال رفتن سن اميد به زندگي!!!
حيه سازمان مي تواند متناسب با سن اميد اصال 36ماده ي  2بر طبق تبصره ي  

 5به زندگي در كشور و به تدريج شرايط بازنشستگي را از جهت سن و سابقه تا 
  سال افزايش دهد...

حتما با نظر كارشناسان عظيم الشان دولتي! در كشوري كه طبق آمار رسمي  
تغذيه  نيمي از مردم عمال در زير خط فقر قرار دارند با بيكاري شديد و سوء

آشكار در نبردي دائمي هستند، زير بار استرس و فشار هاي اجتماعي و خفقان 
له و لورده مي شوند، از هيچ نوع مسايل رفاهي در زندگي كارگران خبري نيست، 
مشخصا در مسكن هاي كوچك و غيربهداشتي و اعتياد و عدم شادي و .... دست 

ر گراني وغيرقابل دسترس بودن به گريبان اند، از ورزش و تفريح و... به خاط
وعدم وقت و... اثري ديده نمي شود، افزايش معني دار خودكشي و افسردگي و 
ترويج گسترده ي خشونت و زن ستيزي و كودك آزاري و... جهل از مشخصه 
هاي بارز اين سيستم بوده و در همه جا و همه حال به راحتي قابل مشاهده 

ود دليل موثقي براي بي افقي و نااميدي است، آري وقتي همه ي اين نكات خ
مفرط از يك زندگي بهتر مي باشد، چگونه مي توان از افزايش سن اميد به 
زندگي صحبت كرد؟ چقدر بي شرمي و وقاحت الزم است تا خوردن آشكار حق 
ميليون ها نفر به پديده اي قانوني تبديل شود؟ اگر صدها دستاورد عظيم و 

حتا علمي و هنري و ورزشي در سطح جهان توسط توده  سياسي و مبارزاتي و يا
هاي مردم كسب مي شود، هيچ يك از مسئوالن كوچك ترين وقعي به آن 

نفر سياستمدار جنايتكار همچو ساركوزي و برلوسكوني و  4نخواهند داد. اما اگر 
گردانندگان و مشاورين وتئوريسين هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 

ن تجارت جهاني براي همراهي با فدراسيون كارفرمايان اروپا و احزاب و سازما

دست راستي يونان و انگليس و... چيزي بگويند فورا همپالكي هاي داخلي گوي 
  سبقت را از آنان خواهند ربود و به تقليد و تصويب قانون و... مي پردازند. بگذريم.

يشتر و پرداخت سخت تر شدن بازنشستگي به معني دريافت حق بيمه ب 
مستمري كمتر است. سازمان فقط به فكر پول است و درآمد مي خواهد پس چه 
بهتر كه كارگر قبل از بازنشستگي و دريافت مستمري هر چه زودتر بميرد و 

  تعداد هر چه كمتري به مرز بازنشستگي برسند.!
كردن سازمان تامين اجتماعي باتوجه به قوانين متعدد مخصوصا با قانون خارج  

كارگاه هاي كمتر از ده نفر و بعضا به خاطر مسايل ديگر منابع درآمدش كاهش 
يافته و با توجه به وظايف و تكاليف خود تالش دارد از هر راهي شده از جيب و 
كيسه ي كارگران و زحمتكشان بزند و به آنان كمتر پرداخت كند. اما عليرغم اين 

رح هايي مانند بيمه خدام مساجد، موضوع با دست و دل بازي بسيار عجيبي ط
طالب و مداحان را اجرايي مي كند. هزينه هاي بسيار زيادي همچون چاپ و نشر 
روزنامه هاي رنگارنگ مانند خروشيد و... به تامين هزينه هاي تبليغاتي براي اين 
جا و آن جا و افراد و باندها و جناح هاي دست اندر كار مي پردازد حال آنكه 

روحانيون و طالب و... با يد توسط مراجع تقليد و حوزه هاي ديني و  هزينه هاي
سازمان تبليغات اسالمي و ... تامين گردد كه مي گردد. اما بازهم بودجه و مخارج 
فراوان اين نهادها و... از طريق بودجه عمومي از كيسه مردم تهي دست تامين مي 

كارگران و ساير بيمه  شود. ثروت هنگفت اين سازمان از طريق كار و زحمت
شدگان فراهم شده اما براي آسايش و رفاه آنان و خانواده هايشان هزينه نمي 

  شود.
حال اين سوال مطرح است كه اصالحيه قانون تامين اجتماعي چرا و براي 

  پاسخگويي به كدام نياز؟
مي دانيم كه سازمان تامين اجتماعي با تمام امكانات و سرمايه هاي مختلف و 

محصول كار و زحمت كارگران و مزدبگيران است كه طي ده ها سال با پرداخت ...
حق بيمه و... آن را به اين جا رسانده اند. بسيار طبيعي است كه مجموعه امكانات 
و پول و...بايد براي روزهاي سخت و دشوار كارگران و... مديريت و برنامه ريزي 

ي توان به انجماد وعدم افزايش مي شد. اما به هزار و يك دليل كه از جمله م
واقعي دستمزد ها در دوره هاي طوالني سوءمديريت وعدم هر گونه نظارت و 
كنترل كارگري بر اركان و اموال و امكانات سازمان و عدم هدايت و اداره ي اين 
نهاد غول پيكر كارگري توسط تشكل هاي مستقل و طبقاتي كارگران به اين حال 

اين مجموعه كم نظير ثروتمند و بزرگ عمال به آستانه و روز افتاده است و 
ورشكستگي سوق داده شده است. فرايندي كه در تمامي دولت هاي كنوني و با 
توجه به گستره ي فساد و بعالوه بي كفايتي مفرط و هزينه هاي فزاينده 
بوروكراتيك ادامه يافته و اين چنين در باتالق دست و پا مي زند. وقتي اين مدل 

ديريت كه مشخصه ي اصلي آن غارت و هدر دادن منابع و بي توجهي و ضديت م
و دشمني مطلق با كارگران زحمتكشان باشد، حتما دريافتي آن در كل كاسته 
مي شود. به خصوص از ناحيه بدهي هاي معوقه ي كارفرمايان و دولت ( به 

الم دريافت صورت بزرگترين كارفرما) و مسلما مساله ساز مي شود. پس در يك ك
ها ي كمتر و پرداخت هاي غيرضروري و فساد هر چه بيشتر. بنابراين جز كاستن 
خدمات و تامين اجتماعي و پرداخت هاي كارگري و خالصه سخت گيري هاي 
ضد كارگري راهي وجود ندارد. تمامي اين اقدامات زماني معناي واقعي خود را 

ر جديد و همچنين دورخيز مي يابند كه مشاهده مي شود هم زمان قانون كا
دولت براي اجراي فاز دوم حذف سوبسيدها و.. نيز زمينه اجرايي پيدا مي كنند. 
اين مثلث شوم و نحس تثبيت سياه روزي و قانوني كردن فقر و فالكت كارگران 
ايران است. اگر اين مفروضات در شرايط بحران فراگير سرمايه داري ايران و 

د خيلي روشن مشخص مي گردد كه اين سياست ها جهان مورد بررسي واقع شو
و قوانين نه يك برنامه و خواست و انتخاب صرفا داخلي بلكه راه حل جهان 
سرمايه داري براي غلبه بر بحران است. كاهش خدمات اجتماعي پس گرفتن 
تمامي دستاوردهاي طبقه ي كارگر و زحمتكشان افزايش شهريه دانشگاه ها و 

مدارس و بهداشت و شهرداري با كاهش واقعي دستمزدها و كاستن از بودجه ي 
به حداقل رساندن ميزان دريافتي بازنشستگان و مستمري بگيران و افراد بيمار و 
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تحت پوشش و...خصوصي سازي تمامي امور اقتصادي و اجتماعي و... سياست 
جهاني طبقه ي سرمايه دار است. و هر شخصي مي تواند فقط با گوش كردن به 

  بار اين سياست ها را از اروپا تا آسيا و از امريكا تا افريقا به وضوح بفهمد. اخ
انتخاب قاضي سعيد مرتضوي براي رياست اين سازمان يعني اجراي اين طرح و 
خواست و گرايش سرمايه داري آن هم با مشت آهنين و بي توجهي كامل به 

تند (نقل به مضمون) همگان . بي جهت نبود كه عده اي از نمايندگان مجلس گف
منشا آن همه  88نبايد با كسي كه در سال هاي گذشته به خصوص سال 

خدمات برجسته بوده است، اين گونه غيرمنصفانه برخورد كرد. بايد قدردان 
چنين اشخاص فداكاري باشيم تا در آينده اگر مشكلي پيش آيد كسي باشد كه 

ت هاي سياسي بااليي ها عده اي بتوان به آن اتكا كرد. حاال در جنگ ها و رقاب
خواهان عزل چنين عنصري با آن سابقه ي درخشان! هستند و عده اي نيز 
خواهان ابقاي وي هستند. ولي آن چيزي كه مشخص است ماندن و رفتن 
مرتضوي براي كارگران اصال مساله مهمي نيست. مهم خود سازمان تامين 

كه از نظر انساني و سياسي و اجتماعي و قوانين و برنامه هاي آتي آن است 
  اجتماعي هيچ گونه تخفيف و نقصاني در آن نباشد.

تامين اجتماعي از دستاوردهاي مبارزاتي و گران قدر كارگران با قدمتي بيش از  
سال در تمامي جهان است. از ديدگاه ديگري كه مسلما انساني ترين  150

از انواع و اقسام بيمه ها و  ديدگاه است تمامي انسان ها بايد به اندازه ي كافي
حمايت ها برخوردار و از رفاه و آسايش و امنيت بهره مند شوند. تا در مواقع 
پيري و بيكاري، از كار افتادگي و خسارات ناشي از حوادث طبيعي و كار و 
بارداري و... دغدغه ي زندگي و فرداي خود را نداشته باشند. درهمين جامعه و با 

و علم مي توان به آن دسترسي داشت. به خصوص براي  اين درجه از ثروت
كارگران و زحمتكشان اين امر به صورت حقي غيرقابل انكار و بسيار مبرم مطرح 
است. زيرا اينان عمر و جواني خود و هست و نيست شان را براي گرداندن 

ر هاي اين جامعه و توليد و بازتوليد اين همه ثروت و امكانات و نعمات به كا چرخ
گرفته اند. پس اليق بيشترين پشتيباني و برخورداري از تمامي فرصت ها و 
امكانات هستند. اما قطار وحشت سرمايه داري سرباز ايستادن و توقف ندارد. اين 
هيوال بايد همه چيز را ببلعد وگرنه آرام نمي گيرد. برپرچم نظام سرمايه داري 

  يا نابودي.بحران زده حك شده است: يا همه ي دستاوردها 
مسلما نظام سرمايه داري با اين بحران عميق و اين همه معضالت رنگارنگ و  

اين درجه از بربريت را نمي توان با راهكارها و سياست هاي خانه كارگري و 
كانون عالي صنفي كارگران وادار كرد كه به حق و حقوق كارگران تن بدهد. 

كه راه حل هاي نيروهاي  تجربه هاي مشخص جهاني هم گواهي است بر اين
دست راستي اعم از طرفداران اقتصاد بازار آزاد و رقابتي و سلطنت طلبان و 
اصالح طلبان حكومتي و سران سبزها ... نمي تواند از آالم بيشمار كارگران بكاهد 
. همه ي آنان در حفظ وضع موجود (ولو در اشكال مختلف) توافق نظر داشته و 

  رگر و خواست هاي بر حقش اظهر و من الشمس است.دشمني شان با طبقه كا
طبقه ي كارگر با چالش ها و موانع متعددي روبرو است و آينده آبستن تحوالت  

بسيار مهمي است. بايد بذر آگاهي پراكنده شود تا طبقه ي كارگر بتواند نقش و 
گر وظايف تاريخي و اجتماعي خود را به نحو احسن به انجام برساند. طبقه ي كار

بايد به عنوان مدير و هدايت گر نه فقط در عرصه ي مبارزه اقتصادي بلكه در 
ميدان مبارزه ي سياسي گسترده نيز وارد شود و گرنه تمامي داشته هايش در 
خطر است اصالحيه تغييرات قانون تامين اجتماعي و قانون كار (كه هر دو از 

ده و كامال ملموس است كه ارتجاعي ترين لوايح هستند) خود گوياي همه چيز بو
  سرمايه داري چه خوابي براي كارگران ديده است. 

  ما خواستار لغو فوري اليحه تغييرات قانون تامين اجتماعي و قانون كار هستيم.
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 همرزم با وداع
 

 خرخاكي ها در جنازه ات به سوء ظن مي نگرند

 شاملو                                                          

  
  
 
شايد هيچ اندوهي كشنده تر از وداع آخر نباشد و شايد نگارش هيچ وداعيه  

اي جانكاه تر از آن نباشد كه در بدرود و رثاي عزيزي باشد كه سالياني چند 
ر يك سقف زندگي كردن را در وجوه گونه گون و رنگارنگش يبا او زيسته و ز

رك، جستجوي مشترك و جسته ها و يافته تجربه كرده باشي. دردهاي مشت
  هاي مشترك 

حلقه هاي زنجيره ي اعتماد متقابلتان شده باشد. هر چه بيشتر اسير اين 
جلوه اي  "مرگ"بافته ي تو در توي مشتركات ميشوي حضور و يا واقعيت 

جملگي مسافران اين  –تك تك ما  –ديگر مييابد و فراموش ميشود كه ما 
ساحل محتوم و مقدرمان مرگ است كه از آن گريزي  جهاز شكسته ايم كه

تنها صداست . تنها صداست  - "فروغ"به تعبير  -نيست و آنچه كه ميماند 
كه ميماند. و اين تعبير كه در باب آن اشارات فراواني در حكمت و فرهنگ 

رفيق   افت، همان گوهري است كه مصداقي شايسته در رثاءيپارسي ميتوان 
ه ي ما احمد شايگان مييابد. و همين است كه امروز از او تنها ما، همرزم هم

آنچه كه تاكنون از او گفته اند پژواك   صداست كه ماندگار شده است.
  همين صداست كه زندگي او بود.

زندگي پر تالش و تكاپوي احمد در عرصه هاي گوناگون سياسي ، اجتماعي 
ان هاي متعهد و آزاده وآزاد و فرهنگي، جلوه اي از كردار و رفتار همه ي ج

دروغ و تزوير و رياي حاكميت هاي سركوبگر را تاب نمي  انديش است كه 
و ستيز با پلشتي مي  آورند و سر و جان درراه پيروزي و بهروزي مردم 

نهند. او كه ايستادگي و پاكي نفس را از پدر و مادري فرهيخته آموخته بود 
   نه در بيرون از زندان.نه در زندان آرام و قرارميگرفت و 

بود كه سكونش معنايي جز  "موجي"زندگي احمد مصداق روشن همان 
نيستي ندارد. او دائم در جستجو بود. مدام در پي يافتن و ساختن. و هم از 

 "سترون"اينرو بود كه در پي هر آنچه كه به گمانش درجا زدن در دايره اي 
تجربه ي ديگري را به محك  و متعارف تن ميزد و "رايج "بود، از مسير 

فعاليت او در جبهه ملي درايران، آمريكا، و خاورميانه، شركت   ميكشيد.
او در جنبش دانشجويي ايران، نقش فعال او در مبارزات  يمسئوالنه 

كنفدراسيون جهاني و سپس درتشكيل و برپايي سازمان وحدت كمونيستي 
ه ي او براي آزادي و رهايي در ايران گوشه هايي از اين تالش سراپا عاشقان

   بود. 
پس از يك بيماري طوالني چشم  1391آبان  4احمد شايگان در سحر گاه 

بيدار خود را بر جهان فرو بست و ما را تنها نهاد. قصد اين بود كه او را 
و در جوار پدر و ديگر آزادگاني كه  - كه بر سرش جان مينهاد  - دروطنش 

تقالل ايران كرده بودند بخاك سپرده شود. زندگي شان را وقف آزادي و اس
اما بدليل تضيقات و فشارهاي گوناگوني كه پيرامون مراسم خاكسپاري او در 

خر خاكي "  ايران بوجود آمد، آخرين سفر احمد به ايران ميسرنشد چرا كه
از اينروست كه    ها به جنازه اش نيز با سوء ظن مينگريستند و مينگرند. "

ين غربت وعزلت ناخواسته كه شايسته او نيست براي احمد شايگان درا
مينهيم تا در آينده اي نه  "امانت"هميشه بخاك سپرده نميشود. او را به 

 . به خاك بسپاريمايراني سر فراز، مستقل و بدون تبعيض چندان دور در 
 اران احمدي
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 !بهار آمد نبود اما حياتي
  نگارش : رضا شهابي

فرا رسيدن بهار مي تواند آغازي نو در مسير ساختن يك زندگي بهتر باشد؛ 
آغازي براي ترك زشتي ها و عادات بد و شروعي تازه براي يك زندگي 
انساني همراه با آسايش و رفاه براي تمام جامعه و نه تنها براي درصد كمي 

ا هم بودن، بهتر بودن و بهتر پس به استقبال نوروز مي رويم، براي ب.از آن
  .زيستن

نوروز در حالي فرا مي رسد كه سال گذشته سالي پرفراز و !هموطنان عزيز
نشيب براي اكثريت زحمتكش جامعه بود؛ مردم در شرايط سخت اقتصادي 

از !و معيشتي، تورم افسارگسيخته، نداري و بيكاري سال را به آخر رساندند
يد با اتحاد و همبستگي طبقاتي بتوانيم صميم قلب اميدوارم در سال جد

گامي در مسير زدودن تاريكي ها و ناعدالتي ها برداريم و زندگي بهتري 
  .بسازيم-كه آينده متعلق به آنهاست -براي فرزندان مان 

سال نو و عيد نوروز را به عموم كارگران، زنانو مردان آزاديخواه و عدالت 
اي منطقه كه نوروز را جشن مي طلب ايران، افغانستان و ديگر كشوره

گيرند و هم طبقه اي هايمان در سراسر جهان و همچنين به همكاران 
عزيزم در سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه و نيز معلمان، 
پرستاران، دانشجويان، زنان و مادران داغ ديده، شخصيت هاي مردمي و 

ده هاي آنان شادباش مي كليه كارگران زنداني، زندانيان سياسي و خانوا
گويم و آرزو مي كنم كه سال جديد عالي ترين و شايسته ترين دستاوردها 

  .را براي همه اين عزيزان به همراه داشته باشد
  1392نوروز

  رضا شهابي
عضو هيات مديره و خزانه دار سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني 

  تهران و حومه
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  در زندان نيست!جاي كارگران 
  رضا شهابينگارش : 

  كارگران و مردم آزاديخواه!
اخيراً دور تازه اي از احضار، بازداشت و زنداني كردن كارگران و فعالين 

تن از فعالين كارگري به نامهايخالد حسيني،  7كارگري تشديد شده است. 
اداز وفا قادري، علي آزادي، غالب حسيني، بهزاد فرج الهي و حامد محمود نژ

اعضاي كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري و 
شريف ساعدپناه عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران دستگير و زنداني شده اند 
و تعدادي ديگر از فعالين كارگري تهديد يا احضار شده اند. اين تهديد و 

دانا، ارعاب و دستگيري ها در حالي است كهمحمد جراحي، فريبرز رئيس 
شاهرخ زماني، پدرام نصرالهي، رسول بداغي، عبدالرضا قنبري و بسياري 

  ديگر از فعالين كارگري و سياسي همچنان در زندان به سر مي برند.
  

فعالين كارگري در شرايطي بازداشت و محاكمه مي شوند كه قشر فرودست 
كه  و زحمتكش از نظر درآمد در شرايط اسفباري به سر مي برند و هرروزي

مي گذرد قدرت خريد طبقه كارگر پائين مي آيد و اميد به زندگي را از 
دست مي دهند. در چنين شرايطي كارگران و فعالين كارگري براي دفاع از 
مطالبات و حقوق از دست رفته خود راهي جز ايجاد تشكل مستقل كارگري 

كشور را  ندارند. آيا سزاوار است كارگران و فعالين كارگري كه چرخ اقتصاد
به چرخش در مي آورند در آستانه عيد نوروز به خاطر حق خواهي و 
درخواست يك زندگي شرافتمندانه زنداني شوند و خانواده و فرزندان اين 
زحمتكشان را چشم انتظار گذاشت؟ جاي اين زحمتكشان در زندان نيست 

هم طبقه اي بلكه آنها بايد در آستانه عيد نوروز در كنار خانواده، همكاران و 
هاي خود قرار بگيرند.من و هم طبقه اي هايم براي دفاع از كارگران زنداني 
ساكت نخواهيم نشست و بازداشت و زنداني و محكوم كردن كارگران را 

  محكوم مي كنيم. 
  

كارگران، تشكل هاي كارگري و نهادهاي اجتماعي و حقوق بشري داخلي و 
  خارجي!

*  



  شعر و طرح و داستان
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  بايد باكره باشى، بايد پاك باشى
  

 سيمين دانشور

  
  بايد باكره باشى، بايد پاك باشى!

  اند ! ها دريده براى آسايش خاطر مردانى كه پيش از تو پرده
  دانى فقط ميدانى قانون است، سنت است ، دين است چرايش را نمي

  دانى مردان ساخته اند قانون و سنت را مي
كنى شايد خدا  ى به مرد بودن خدا و گاهى فكر مياما در خلوت مى انديش

  را نيز مردان ساخته اند!! 
  من زنم ...

  با دست هايي كه ديگر دلخوش به النگو هايي نيست 
  كه زرق و برقش شخصيتم باشد 

  هاي تو  من زنم .... و به همان اندازه از هوا سهم ميبرم كه ريه
  و به گناه نيفتي داني ؟ درد آور است من آزاد نباشم كه ت مي

  قوس هاي بدنم به چشم هايت بيشتر از تفكرم مي آيند 
  دردم مي آيد بايد لباسم را با ميزان ايمان شما تنظيم كنم 

  دردم مي آيد ژست روشنفكريت تنها براي دختران غريبه است 
  رسي قيصر مي شوي به خواهر و مادرت كه مي

  موافقي  دردم مي آيد در تختخواب با تمام عقيده هايم
  شوي  و صبح ها از دنده ديگري از خواب پا مي

  شود تمام حرف هايت عوض مي
  دردم مي آيد نمي فهمي 

  تفكر فروشي بدتر از تن فروشي است 
  حيف كه ناموس براي تو .... است نه تفكر 

  حيف كه فاحشه ي مغزي بودن بي اهميت تر از فاحشه تني است
  آيد خر فرض شوم  من محتاج درك شدن نيستم / دردم مي

  گذاري  دردم مي آيد آنقدر خوب سر وجدانت كاله مي
  كني  و هر بار كه آزاديم را محدود مي

  گويي من به تو اطمينان دارم اما اجتماع خراب است  مي
  نسل تو هم كه اصال مسول خرابي هايش نبود 

  داني ؟ مي
  گيرد  دلم از مادر هايمان مي

  ترسيدند باور كنند حقشان پايمال شده  بدبخت هايي بودند كه حتي مي
  كردند .. نه براي اينكه از زندگي راضي بودند  خيانت نمي

خواست ... نسل تو از مادر هايمان همه چيز را  نه ...خيانت هم شهامت مي
  گرفت 

  جايش النگو داد ...
 ترسد ... از همه چيز مي ترسد ... از لقمه ي حرام مي مادرم از خدا مي

  ترسد
  هم كه خوب ميداني ترساندن بهترين ابزار كنترل است تو 

  گويي اغراق است  دردم مي آيد ... اين را هم بخواني مي
ببينم فردا كه دختر مردم زير پاهاي گشت ارشاد به جرم موي بازش كتك 

  خورد  مي
  گويي  باز هم همين را مي

  ببينم آنجا هم اندازه ي درون خانه ، غيرت داري ؟؟
  د كه به قول شما تمام زن هاي اطرافتان خرابند ... دردم مي آي

  و آنهايي هم كه نيستند همه فاميل هاي خودتانند ....
  مادرت اگر روزي جرات پيدا كرد ازش بپرس 

  از س.ك.س با پدر راضي بود ؟؟؟
  بيچاره سرخ مي شود ... و جوابش را ...

  باور كن به خودش هم نمي دهد ...........
  دردم مي آيد 

  از اين همه بي كسي دردم مي آيد
               *  

  91دستمزد 
  فلزبان                       

  
  ز ريش ِ به دم ِ تيغ

  داده از بيخ
  چه مانده كه ؟

  –با افزايش پوشالي دستمزد 
  به ريشمان مي خندند.

  آه...
  به دم ّ تيغ اگر 

  –تفرقه را 
  مي داديم. 

  91فروردين 15                   
  

*  
  



  شعر و طرح و داستان

 ٢٢٨  109ي  آرش شماره

  معطر عكسِ
  

                                                                                                     
                                                                  با احترام بسيار، تقديم ست به باقرمؤمني ِ بسيارعزيز  

  بيژن بيجاري                                                
  

  يك
  ."همزاد"از خواب كه پريدم رفتم سراغ ِ
كم،  فقط يك خوابِ معمولي نبود. نه! نبود: خوابي كه ديده بودم، دست

يكجورهايي، انگار رؤيا بود، و رنگي   خوابي كه ديده بودم، البتّه راستش،
- ده بود سراغم، كه فقط ميهم. و  آنقدر دور از دسترس بوده بود و اينجا آم

-بسكه هولناكي ِ رنگي  -شد رؤيايش ديده باشم. و... اما رؤيا نيز نبوده بود 
اش پرانده بودم از بستر. و هرچند، آن عطر نيز در مشمامم آغشته شده بود 

  با رنگ ِ كرِم آن پاترولِ پارك شده كنار خيابان انقالب.
 -مانَد و بس شان ميناكيط ترسها، فق طور خوابپس آيا درست ست، اين 

  پس از ديدارشان؟
و بلّه! معلوم ست: از طرفي هم، آن رؤيا/ كابوس، يا... هم،  راستش،  آنقدر 

كه حتّا  -ي فقط يك خواب معموليشد از مقولهخود خودش بود كه، نمي
 -انگاشتش و واقعيتش انكاركرد وقت بيدار شدن -رنگي هم بوده باشد

بو در بستر و بالشتت نوازش كند ز، نوازشِ عطري خوشبخصوص كه هنو
هم از پسِ ؛ و آن"پورانو"ات؛ استشمام همان عطر ِ قديمي ِ ادوكلنِ مشام

  ات... هاي حافظهسالها سال كه، گُم شده بوده در پسله
  شد از عطر هم عكس گرفت.راستي! كاش مي

دانم كدام گُل، عطر نميچه ربطي داشت به  "پورانو"اما آخر، استشمام عطر 
را ظاهر كرده بود در دقايق پاياني ِ آن كابوس؟ و ديدار ِ  "گل اندم "كه 

  ام؟ي ده/پانزده متريآقاي مؤمني، در فاصله
رنگ بي درست ست! خود ِ خودش بود آقاي مؤمني، كه در آن  پاترل ِ كرِم 

هاي  دندان نمره، نشسته بود روي صندليِ پشت راننده و داشت خونسرد،
كرد و ضمنن به گلندام نگاه سالمش را با وسواس، با خالل دندان تميز مي

  زديم مثلن.ي خيابان ِ انقالب، داشتيم حرف ميكرد ومن، كه در حاشيهمي
بود  -يا حتّا بيشتر از يك ربع قرن ِ پيش -تا پيش از يك ربع قرن پيشتر

فتيم به مخزن نشريات راي يك روز همراه ِ آقاي مؤمني، ميكه، هفته
ي ملّي. مؤمني سرپرست طرحي تحقيقاتي بود، كه نهايتن اجرايش كتابخانه

ي ي فهرستي تحليلي، از نشريات موجود در كتابخانهشد به تهيهمنجر مي
  ملّي. 

هاي پنجاه وهفت، تا  شايد بعد از سال –اش؟ نه! يادم نيست سالهاي دقيق 
دو، بايد بوده باشد. اما يادم ست كه،  مثلن هزارو سيصد و شصت و يك و

نهاد آقاي  بعدازظهرها، و در راه برگشت از كتابخانه به محلِ كارمان، به پيش
رفتيم به يك چلوكبابي در خيابان پهلوي. نام ِ آن چلوكبابي هم، مؤمني مي

مزّه، كه اش، نه فقط خوشست كه، چلوكباب كوبيده يادم نيست، فقط يادم
د. و مشتريانش هم، بيشتر كارگرها بودند، يا دانشجوها، يا ارزان هم بو

ي دوم كارمندها و يا همچو آقاي مؤمني و ما ها ... و رستوران هم در طبقه
كرد تا صورتحساب را او اي جور ميقرار داشت. اغلب هم، آقاي مؤمني بهانه

ر، تكيه بالِ بيشتري انگابپردازد. و بعد از پرداخت صورتحساب هم، با فراغ
هايش با يكي از  كرد به تميز كردنِ دنداناش و شروع ميداد به صندليمي

هاش، اصطالح براي خالل كردنِ دندانهاي نازك و كوچكي كه، به آن چوب

هايش را گشادتر كرده بودند اي كه، سوراخدانِ پالستيكيآورد از نمكدر مي
  تا آن خاللِ چوبي ازش دربيايد.

ت. اما، تا وقتي آقاي مؤمني نرفته بود به پاريس، ما ها، هنوز باري، يادم نيس
مان، شال و هر چهارشنبه (چهارشنبه بود يا پنج شنبه؟)، هر چهار/ پنج تايي

هاي اداره و كنارِ جدول وجوي آبِ قبا كرده، دمِ درِ محل كارمان، پايينِ پلّه
  خيابان انقالب، ايستاده بوديم منتظرِ آقاي مؤمني.

، كارمان را حداكثر از ساعت نُه صبح، در . قرار بود آن يك روز در هفتهو..
ي ملّي و بعضي ي ملّي شروع كنيم . و مخزن نشريات كتابخانهكتابخانه

-هاي ديگرش، در همان محل قديمي، قرار داشت در خيابان قوام بخش
 - فتيم رمان تا محل كتابخانه را پياده مياسلطنه. معمولن هم، مسير ِ اداره

در معيت آقاي مؤمني. و بعدتر و... و بعد از انتشار اولين دفتر از آن 
توسط اولياي مؤسسه و  -مجموعه، از انتشار دفترهاي بعدي جلوگيري شد 

شايد به دستور مقامات باالتر. و بعدترش هم، زندگيِ در تبعيد، تحميل شد 
  اش. اجتماعي/ فرهنگي هاي سياسي/خاطرِ سوابق و فعاليتبه - به مؤمني

       
  دو 

بسكه ترسان پرانده بودم از بستر.   - جورهايي هم، آن لعنتي، كابوس بوديك
رنگي كرِم "پاترول ِ"منظورم، ديدار ِ همان گل اندام ست اول، و بعدتر، آن 

جلو ِ محل ِ كارمان. و آن كابوس، بسكه  –كه كنار ِ جوي پارك شده بود 
توانست  اش احساسش كرده بودم: و پس، ميهولناكيخيلي زنده بود، 

  كابوس بوده باشد؟ و آيا كابوس بود پس؟ 
ي "پورانو "اما آخر، راستي راستي مگر مي شود از ياد برد آن عطرِ خوشِ

علي اكبر را كه، آنقدر زنده و دلپذيربود كه، بعد از پريدن از بسترهم، و حتّا 
  اشته بود هنوز؟تا باالي بركه، مشامم را معطر د

ي ملّي كه، كتابدار، مان بود به كتابخانهنه! يادم نيست در چندمين مراجعه
در پاسخ ِ آقاي مؤمني، گفته بود كه، بايد برَود سر ِ قفسه. و آقاي مؤمني 

قفَسه نه!  "طور شنيده بودشم؟] كه: هم،  به زمزمه گفته بود [يا من اين
  "قفس!

كردي، غبار نشريات نبود كه، وقتي بازش مييك از مجلّدات آن آخر، هيچ
سوز، به ها وآن بويِ گوگرديِ مشامي روزنامهبرخاسته ازكاغذهاي كهنه

ها سال بود كسي، ورق نزده بودشان.                          چه كه، بسا ده -ات نيندازدسرفه
  راستي رؤيا بوده بود يا كابوس؟        

 "مستند"در  - را بدانيد! الَكي استفاده نكنيدش "صفت"كاربردنِقدر ِ به " -
  "سند!هم بيخصوص، و آنبه

مؤمني سفارشمان كرده بود به كاربرد دقيق صفت، در گزارشِ مستند، تاريخ 
  رؤيا چه؟. اما درنوشتنِ گزارشِ كابوس، يا "واقعيت"و...  و

. او هم، انگار از "همزاد "از بستركه، برخاسته بودم، رفته بودم باالي سر ِ
  خواب يا كابوسي، بيدار پريده باشد، مرا پرسيد:

  "طوري وايسادي باالي سرم؟خواي اينچي شده؟ چي مي" -  
  و بعد، با چشمان ِ نيمه باز: 

  "هان؟ مثل دزدها! "-
ييِ آمدنم به اتاقش بگويم و از آن كابوس/ ديدم، نه! نمي شود با او از چرا

ي كَل كَل نداشتم  رؤيايي كه از بستر پرانده بودم. و درست ست: نه! حوصله
  با همزاد.

  و آن كابوس:
ها سال ام براي ديدارهمكارانِ  سالبله! برگشته بوده ايم ايران. رفته بوده 

حدودن سي  - يم ها را داشته بود امان هم همان سن و سالپيشترم. و همه
هاي صادق سفيد  ايم از دم، و شايد و حتّا جوانتر. چون، هنوز نه سبيل ساله

شده همه اش؛ نه هنوز موهاي جلوي سرِ محمود ريخته ست؛ و نه هنوز 
علي اكبر سيگارش را ترك كرده، و براي همين هم، هنوز، هي سر و 
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اش  اي ات سورمهكند به ادوكلن. و محمدمان هم، كروصورتش را آغشته مي
  را بر يقه دارد هنوز.

و شايد و   -همكارانم، كه معلوم بود از بازگشتنم خوشحال هستند  
ها پيشتر، بنشينيم  دستكم، به خاطرِ آن چند ساعتي كه قرار بود مثل سال

به پرت و پال گفتن، يا چاي خوردن و اگر مي بود، و مثلن همچو مني 
زديم و   ي هم مينَد... آره! جام به پيالههوس مي كرد كه جامي به جامي بز

ديگر ي همكرديم به گفت و واگفت و...و گرفتن يقه ... بعدش هم شروع  مي
  و...

هاي  درهمان تقاطع ِ خيابان -مانزديم بيرون از ادارهخالصه، داشتيم مي
هاي ساختمانِ اداره، يكي از همكاران  كه، روي پلّه -انقالب و فلسطين

  رسيد:باالخره پ
- آخه، حاال كه اين رفيقمان برگشته هم، نبايد دمي به خُمره بزنيم؟ اون" -

  "هم با اين نَمي كه داره هوا... و اين بارون كه قراره بباره؟
 "برادر گل اندام "ي پيش از آنكه، كسي جواب دوست من بگويد، سر و كَلّه

و برقي كه از سر پيدا شده بوده بود. با همان كُت و  شلوار خاكستري اش 
ي هاي كتش مي تابيد و جاي ُاتو... و ... و. و با همان پيراهنِ بي يقه شانه

، كه با بستنِ آن دگمه ي باالييِ پيراهنش، داشت آن سيب شزيتوني
دانست، كشيد انگار. و خودش نميي بر آمده از گلويش را به رخ مي بدقواره

نمايانَد و نشاندارش  درازتر مي تر و ست كه، گردنش را باريك همان سيبش
  شد از كابوس عكس گرفت.كرده. آه! كاش مي

دانم. اما، اين گُل اندام شناختند اين برادر را يا نه، نميي همكاران، ميبقيه 
ي استخواني و تاسيده و زردش، و  من چهره  -شود مگر مي -شد  را مگر مي

وقتي  - ش يادم نبوده بوده باشدآن قد بلند و اندام الغر و استخواني و صداي
  اداره؟ "حراست"خزيده بود به اتاق كارم، تا فرا بخوانَدم به آرام مي

سوخته بود و چشماني داشت گود افتاده. گوده اش آفتاب گُل اندام، چهره
گيِ معمولي بوده باشد،  ها يك گودافتاده افتاده، نه كه، اين گودافتاگيِ چشم

گي.  گونه گود افتاده ي چشم داريم تا اينگيِ گوشه هنه! چه كه، گُود افتاد
هاي گُل اندام، كه در  ي چشمگيِ گوشه راستش، براي توضيح گود افتاده

هاي ابروان كم پشتش، بنفش بود  ملتقاي باالي دماغش، و تا همان نزديكي
توانستم يافت كه: بلّه! و كبود، من هيچ توضيح و توصيفي بهتر از اين نمي

مگر اينكه بنشينَد به خيالبافي با  -روز كند در شبانندام كاري نميگُل ا
  درون و بيرونِ خودش. 

بار واين - اش مرا فرا خوانده بود  درست ست! گُل اندام، با همان نگاه وقزده
  توي خيابان.

  گُل اندام گفت:
اي جناب! ببخش ما رو كه مزاحم شديم باز؛ اما خودت انگار گير داده " -
  "ين دفعه.ا

  و پاكتي كه دستش بود، نشانم داد و پرسيد:
  "ش و بعد راه بيفتيم، يا...؟ مي خواهي بخواني "-
هاي  و پاترل كرم رنگش را نشانم داد كه، وقتي برگشته و رو به چشم 

رويم پارك ي چشمم ديده بودم كه، رو بهكردم، از گوشهاش نگاه ميوقزده
اي بعد، ديدمش ايانِ خيابان انقالب. و لمحهكنارِ جدولِ جوي بي پ -شده 

كرد به من و  آن پاسداري را هم كه، برصندليِ جلو نشسته، خيره نگاه مي
- گُل اندام، وپشت صندليِ راننده هم، آقاي مؤمني را ديده بودم كه، فكر مي

  ست هنوز، از پسِ آن سالها سال. كردم در پاريس
  س؟آقاي مؤمني هم برگشته بود ايران پ 
و آقاي مؤمني، دست چپش را گرفته بود جلوِ دهانش و داشت، باز  

  كرد.  قاعده مرتبش را تميز ميهاي به دندان
  

و بعدتر، انديشيده بودم به ديگرهمكاران حتمن، كه حاالشايد ايستاده بودند 
ها كه آقاي  شايد از همان وقت –ها سالِ سال بود  اي كه، سالجلوِ گلفروشي

بسته بود در نبشِ خيابان انقالب و... (چرا يادم  - ه بود پاريس مؤمني رفت
نيست نام آن خياباني كه كنار ساختمان مؤسسه بود و بيمارستان مداين 

اي بود كه بسته بود هم، در همان خيابان بود، و نبشش هم آن گلفروشي
  ها؟) ي اين سالهمه

  پرسيدم از گل اندام كه: 
  "فظي كنم؟بروم از همكاران خداحا " -

  گفت: 
  "بيني كه، تازه دير هم شده جناب!شرمنده! نه. مي "
شنيده ام، و استشمام مستمرِ عطرِ دلپذيرِ را هنوز مي"دير هم شده جناب"
وقتي از بستر پريده بودم، و   - ي علي اكبر نيز، حتمن با من بوده"پورانُو"

  ام باالي سرِ همزاد. بعدش هم رفته بوده
- و... باالي بركه و همان وقتي داشتم كابوسم را مرور مي و، و بعدترش، 

كردم، ياد دخترم افتاده بودم كه، دو شب پيشتر آمده بود به ديدارِ من و 
  .همزاد

  
  سه

را بايد  "همراه"بله و درست ست! مهتاب را بايد مهتابي نوشت. همانطور كه 
  اش كرد باعطر:وار نوشت و آغشتههمراه

  "بره ...آد توخواب ... منو مي... ماه مي ... يه شب مهتاب"
ايران كه بوديم، بعضي شبها با همراه، از همزاد جلو مي افتاديم، و دست در 

خوانده  بلند بلند مي  -از ترسِ شب حتمن -را "فرهاد"ي دست، اين ترانه
 بوديم.

هاي  اما و، دو شبِ پيش، داشتم جواب ايميلي را تايپ مي كردم، نزديكي
  بسته بود. ي اتاقم هم، نيمب. كركرهغرو

  دخترم، چراغ اتاق را روشن كرد.
  

  پرسد:همراه مي
  "بابا ديدي تو هم؟ " -
  "نه! چي رو بابا؟ "ـ 
  "همين  سايه رو. "ـ 

  خوانم برايش:كنم. و ميتايپ كردن را رها مي
  "اونجا كيه كيه؟ سايه شو من مي بينم! اونجا كيه كيه؟ " -

  گويد:يهمراه م
  "هيچي بابايي! دوستت دارم من؛ اما  بابا  تو مستي باز كه! "-
  و بعداز مكثي كوتاه، دخترم گفته بوده بود: 
  "نه مست نيستي تو بابا. فقط يه طوريت هست. نكنه باز دلت گرفته؟" -  

  سكوت.
  دخترم پرسيده بود:

  "ه بابا؟هات؟ آر اي و مامان بزرگ؟ و يا دوستياد آقاجون افتاده " -
  لحظه اي. -هيچ نگفته بودمش

  بعد، فقط پرسيده بودمش:
  "گي هي پشت سرِ هم دخترم؟چي داري مي"
  "هيچي بابايي! " -

  ام اشاره كرده بود و گفته بود:و بعد، به قفس پرنده
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ات راستش رو "بي بي"كم به اين گي باشه، نگو بابا؛ دستبه همراه نمي "-
  "ات هست.گي همدمبگو بابا. به همين كه مي

  گفت همراه.راست مي
هاي هاي بلندش چسبيده بود به ميله و، بي بي آمده بود و با همان چنگال
آورد كرد و سرش را هي عقب و جلو ميدرِ قفسش و خيره خيره نگاهم مي
منتها  -كرد. كارش مثل سجده كردن بودو انگار داشت چيزي را تكرار مي

كه حرفي بگويد، داشت كه  ِوردي بخوانَد و بيبي وقفه؛ پشت سرِ هم؛ وبي
  كرد:تكرار مي

 "بگو! بگو! بگو! " -
  

  چهار 
راست رفته بودم اتاقِ خودم، و امروز صبح، از همان كنار بسترِ همزاد، يك

ام، به تماشاي بسته سيگار و فندكم را برداشته بودم و رفته بودم كنارِ بركه
ي پشت خانه. صيلي كه داريم كنارِ همين بركهها و اين يك دانه حوا مرغابي

هاي  پوش، كه ايستاده براي فرستادن اين ماهي همين حواصيلِ كفن
ام به حلقوم درازش. و بعدتر، بله! و... و كشيدنِ سيگارِ دوستداشتنيِ بركه
  ام.يي سحرناشتاي صبح كَله

اينكه از شَّرِ  و، همان باالي بركه، با خودم قرار گذاشتم (و حتمن، براي 
گردم خانه، بايد بنشينم كابوسي كه از خواب پرانده بودم رها شوم)، تا بر مي

  به تايپ  كردنِ شرحِ آن كابوس/ رؤيا. 
ي پشت خانه برگشته بودم خانه، همزاد، داشت در اما وقتي از بركه
رويم، و وسط آشپزخانه، رويِ  كفپوشِ ساخت. و رو به آشپزخانه قهوه مي

سفيد وپالستيكيِ آشپزخانه، و پشت سرِ همزاد، همان قفسه ايستاده بود 
 -شَق و رق، و زنگزده بود و پر از چرب و چيلي  بود و خود خود قَفس بود

  هاي سمنتي حتّا.حتّا اگر سيم نداشت يا ميله... يا مثلن ديواره
  ي همزاد بود كه:ي اينها، توصيهو... و مهمتر از همه 
خوره براي كتابخونه، بِبر بذار دمِ اين لعنتي رو اگه به دردت نمي" -

آشغالدوني. اگه هم الزمش داري، خُب، خوب بشُور وتميزش كن بِبرش 
  "توي اتاقِ خودت.

ي مادر ِ همزاد، او ناغافل، رو به گشتيم از خانهديشب، وقتي داشتيم برمي
  من پرسيد: 

  "خوره؟ اين به درد  تو نمي "-
  ي مادرش. و ديدم، مثلِ هميشه، حق با اوست.نگاه كردم به آشغالدانيِ خانه

قواره، ايستاده بود خواستم، شكيل و بهاي كه مياندازهي سيميِ بهيك قفسه
  كنارِ سطلِ آشغال.

  همزاد، مثل هميشه بردباري نشان داد. و همدالنه كمكم كرد.
  صندوق عقب ِ ماشين ِ همزاد.َبرَش داشتيم. و بعد با همزاد، گذاشتيمش 

  و بعد، قَفَسه، رسانيده شد به پاركينگ خانه، و بعدترهم، به آشپزخانه مان. 
  نگاهي به من گفت:همزاد، برگشت و بعد از نيم

  "اين رو خودت خواسته بودي براي كتابخانه! نه؟"ـ 
  سكوت.

  بعدتر پرسيد: 
  "خواي تو هم؟قهوه تازه دمه ها. مي"-

دم و نوشتنِ شرحِ آن كابوس/ رؤيا، ي تازهاي نوشيدن قهوهجو من، به
ترجيح داده بودم بهترست، براي اينكه غُرغُرهاي همزاد، شروع نشود، با 

  هاي مثلن اين قفس/ قفسه. گيسيم ظرفشويي  بيفتم به جانِ زنگزده
كنم، با اين ور رفتنِ دانست من دارم، چه عيشي ميو همزاد هم، شايد نمي

ام يا ي كتابخانههاي قفسه يم ظرفشويي و شستنِ ـ مثلن ـ  اين سيمبا س
  حتّا همين قفسم.

  كاليفرنيا: چهارم ژانويه و بيست ويكم  آوريل دوهزار و دوازده      
*  

  

  هادي خرسندي
 

 پدرسگ توپ دارد تانك دارد
 دالر نفت در صد بانك دارد

 همه دورش بسيجي، پاسدار است
 در حصار استره بيت اش حصار ان

 در اوج سكوريتي منزلش هست
 براي روز وحشت، تونلش هست

 ندانم علت ضعفش چه بوده
  كه ترسيده ز نسرين ستوده!

***  
 نه نسرين ستوده لشكرش هست
 نه فكر كودتائي در سرش هست
 نه اسرائيل زد دستي به پشتش
 نه غرب او را گرفته توي مشتش

 نه دارد يوزي و خمپاره انداز
 يرد دالر از نفت و از گازنه ميگ

 نه مأمور و نه باديگارد دارد
 نه در جيب و به دندان كارد دارد
 نه ميخواهد كه بنشيند به جايش

 نه ميباشد رقيب مجتبايش
 وليكن هرچه هست و هرچه بوده

 خطرناك است نسرين ستوده!
*** 

 خطرهاي دگر هم هست در راه
 كه ميلرزاند او را گاه و بيگاه

 ه وحشت فوق العادهاخيراً كرد
 ز يك وبالگنويس صاف و ساده
 جوان از مدرسه چون خانه آمد

 سراغ صفحة رايانه آمد
 چو زد انگشت خود را روي كيبورد

 سه بار آقاي رهبر زنده شد مرد
 نتيجه در اوين با ضرب شالق
 به ستار بهشتي گشت ابالغ
 پدرسگ پول دارد، زور دارد
 رواني اين وسط ناجور دارد

 يد اسم منصور اسانلوچو آ
 دوباره لرزه افتد بر تن او

 بپيچد برخودش از وحشت و درد
 شود زرد عبا عمامة او مي

 چنان پر قدرت اما اين چنين خوار
 خدايا زين معما پرده برنداشتي هم برنداشتي!

* 
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Dog father  

  
  ناصر زراعتي

  
ة رياضــيِ بـود. ســالِ اولِ سـيكلِ دومِ رشـت    46سـه مـاه تعطيلــيِ تابسـتانِ    

ضـرب قبـول شـدند، مـن هندسـة       اهللا يـك دارالفنون بوديم. حميد و عـزّت 
 ضـرب رد شـد. آقـاي واجـد     ترسيمي/ رقومي تجديد آوردم و محمـود يـك  

 سميعي دبيرِ هندسة ترسيمي/ رقومي بود كه درسِ واقعاً مزخرفي بود. ثُلث
ز چند نفر كه سوم فقط دو تا مسأله داده بود (عادتش بود)، يكي ده نُمره. ج

هر دو مسأله را درست حل كردند و بيست گرفتند و چند تايي كـه يكـي از   
ها را حل كردند و نُمره قبولي گرفتند، بقيه يا صـفر شـدند، يـا چنـد      مسأله

ها را حـل كـرده بـودم،     نفري مثلِ من تجديدي آوردند...  كه يكي از مسأله
كم كـرد و داد نُـه و ايـن    يك نُمره » آقا«ولي يك اشتباه كوچك داشتم كه 

  شد تنها تجديديِ عمرِ من... سه ماه تعطيليِ آن سال زهرِ مارم شد...
ضرب رد شد. تغييرِ رشته داد و بـه جـايِ    محمود كه خيالش راحت بود: يك

  رياضي، رفت طبيعي...  
ها را كه دادند، با هـم رفتـيم خـدمت آقـايِ واجدسـميعي كـه لـذّت        نتيجه

چـي  «خواسـتم بگـويم:    آموزان. مـن مـي   ز چِزاندنِ ما دانشبرد ا عجيبي مي
» دادين كه اين نُه ما بشه ده و قبول شـيم؟  شد آقا اگه يه نُمره به ما مي مي

اما نگفتم... چه كارِ خوبي هم كردم نگفتم، چون وقتي هر دو، من و محمود، 
بـه  خيلي مؤدبانه و حتا ملتمسانه، خواهش كرديم چند نُمـره ارفـاق كننـد    

مِ موشيمحمود تا دستسبيلِ د ختصـري   كم رفوزه نشود، نوكاش را تابِ م
  داد و پوزخند زد: 

  شه! ش... قوي مي ـ بمونه... بهتره... پايه
  را بارها مورد التفات قرار داد.» آقا«تا برسيم محل، محمود خواهرمادرِ 

دخترِ يكي از واقعيت اين بود كه ماجرايِ عشق و عاشقيِ محمود و فرشته ـ  
خويشاوندانشان ـ باعث شد نتواند درس بخوانَد. بعد هم كه گنـدش درآمـد:    

گفت ساواكي است، يك روز  گويا يكي از پسرعموهايِ فرشته كه محمود مي
ها هـم   ها را تويِ خيابان ديده بود و بعد به پدرمادرِ فرشته گفته بود و آن آن

هم تهديد كه: اگـر يـك بـار     طفلك دخترك را كلي دعوا كرده بودند و بعد
دهند برود دبيرستان و بايـد بنشـيند    ديگر با آن پسره ببينندش، اجازه نمي

كنجِ خانه تا برايش خواستگار پيدا شود. به خانوادة محمود هـم پيغـام داده   
خرشان را بگيرند، وگرنـه هرچـه ديدنـد از     بودند كه: بهتر است جلوِ پسرِ نرّه

سرعمويِ ساواكي هم تهديدي ضمني كـرده بـوده   اند. پ چشمِ خودشان ديده
كه: اگر اين بچه پررو رويش را كم نكند و باز دور و برِ ناموسِ مـردم بپلكـد،   

  جا كه با باطوم و بطريِ نوشابه خدمتش برسند! دهد ببرندش آن مي
ها خوابيده بـود و محمـود كـه كشـته     تلخيها و اوقاتحاال ديگر دعوامرافعه

اش هم خوب بود و تنها درسـي بـود كـه     نگليسي بود و انگليسيمردة زبانِ ا
نشست به انگليسـي  نُمرة قبولي، آن هم بيست، آورده بود، معموالً روزها، مي

گـاه  هايِ گاه و بي خواندن و به جايِ ماندن در خانة پدري و شنيدنِ سرزنش
اش  ملگيهايِ آخرِ حـا  رفت خانة عفّت، خواهرِ بزرگش كه ماه مادر و پدر، مي

تر، پيشِ مادر و خواهرِ  ماند و بيش گذراند و در خانة خودشان تنها نمي را مي
  ترش بود. كوچك

اي كوچك  طرف و آشپزخانه ها حياطي نُقلي بود با دو اتاق يك اين خانة عفّت
ن    و دستشويي طرف ديگر، تويِ يكي از كوچـه  بـ پـايينِ    هـايِ باريـك بسـت

  ».همايون«
رده بـود خانـة خـواهرش و گذاشـته بـود      مبلمحمود هالتر و دهاش را هم ب

 دانم كرد. سالِ پيش، ركورد نميبرداري ميگوشة حياط و گاهي تمرين وزنه

 

  
وزنِ منطقة آموزش و پرورش را شكسته بود، اما همـان عاشـقيت باعـث    چي

  . شد نتواند برود جلوتر، وگرنه از اميدهايِ آقايِ ورزشِِ دارالفنون بود..
هـا. او يـا كمـي     اين رفتيم خانة عفّت آمد دنبالم و با هم مي ها مي گاهي صبح
نشست بـه انگليسـي خوانـدن.     زد يا ميها و هالتر ميكرد با دمبلتمرين مي

خوانـدم يـا   من هم طبقِ معمول كتـابِ داسـتان و شـعري داشـتم كـه مـي      
زديـم، در و   داديم و حرف مي نوشتم. گاهي هم راديو گوش ميچيزهايي مي

  در... بي
بست باريك بود و ته آن، دري چوبي بود و يك پلة آجري جلـو در.   كوچة بن

اين خانة ببيرخان بود: از اهاليِ آذربايجان، مردي تنومد با مويِ جوگندمي و 
ها مـي شلوارفروش بود، كه آن سال سبيلِ سفيد از بناگوش دررفته. ببير كُت

انـداخت رويِ دوشـش و از    حِ زود، چند كيسه ميصب»... شلواريكُت«گفتند 
هـا   چـه هايِ بااليِ شـهر، تـو كوچـه پـس     رفت محله زد بيرون و مي خانه مي

  زد: گشت و با همان لهجة غليظش داد مي مي
.......ت... شَلللللللواااااااار.... مي ي ي ي ي خريم....  ـ ك  

كـرد، بـاز چنـد قـدم      ايستاد، دور و برش را نگاه مي كرد، كمي مي مكثي مي
  زد: داشت و دوباره داد مي برمي

  ـ كُت، شلوار، پيرهن، جليقه، دامن...... مي ي ي ي ي ي خـريم....
هـايِ  هوا تاريك بود كه با كولباري از كُت و شلوار و پيرهن و دامـن و لبـاس  

هـا را بدهـد    گشت تـا آن  زنانه، مردانه و بچگانة كهنه و نيمدار به خانه برمي
ها را بدوزد و رفو كند تـا   ميز بشويد و اطو كند و اگر الزم بود، پارگيزنش ت

دانسـت كجاسـت،    ها خودش بردارد ببرد جـايي كـه كسـي نمـي     بعد، جمعه
هـاش   هايِ  نسبتاً نونوارها را خـودش يـا زن و بچـه   بفروشد. گاهي هم لباس

دو پوشيدند. ببير دو پسرِ بزرگ داشت كـه سـربازي رفتـه بودنـد و هـر       مي
كردند و چند روز، يك هفته، دو هفتـه پيدايشـان نبـود.     كُشتيِ آزاد كار مي

روند جنوب، بنـدرعباس يـا آبـادان خرمشـهر، جـنسِ قاچـاق        گفتند مي مي
شان شوهر كرده بود و تقريباً هميشـه بـا    آورند. دو دختر هم داشت: يكي مي

دي ـ  اش خانـة پـدرمادر بـود و دختـرِ بعـ      پسربچة كوچك هفت هشت ماهه
ها، نشسته بـود  تر وقتتر بود، بيش شمسي ـ كه دو سه سالي از ماها كوچك 

هـاش   دار افتاده بود رويِ شـانه  شان، چادري گُل رويِ پلة آجريِ جلوِ در خانه
هـا   انداخت رويِ موهاش كه هميشه آن شد، آن را مي كه وقتي از جا بلند مي

كــرد رويِ انحنــايِ زد و رهاشــان مــي بافــت و روبــان مــيرا دو گــيس مــي
  آمد بيرون. گاه از خانه نميهايِ نسبتاً درشتش. زنِ ببير اما هيچ پستان

كـرد و   رفتيم خانة خواهرش، دخترِ ببيـر نگاهمـان مـي    هر گاه با محمود مي
كرد كـه محمـود بـا سـرِ      داد و سالمي هم به محمود مي لبخندي تحويل مي

انـداخت درِ حيـاط را بـاز     ليـد مـي  پراند و تُنـد، ك  پايين انداخته، جوابي مي
  رفتيم تو. كرد... مي مي

  »ت مياد!اي واسه ممود! اين دخترِ ببير چه غَمزه«يك روز گفتم: 
  »س... بچه«گفت: 
  »س؟...س؟... كجاش بچهكني... اين بچهبچه؟! شوخي مي«گفتم: 
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 يكي از آن روزها، دخترِ ببير پس از سالم، با بچة خواهرش كه تـويِ بغلـش  
و غَـش غَـش   » سـالم كـن بـه عموحسـن ديگـه!     «بود، بنا كرد حرف زدن: 

  خنديد.
زدنـد.]   صـداش مـي  » حسـن «ها بود؛ تويِ خانـه،  »دواسمي«محمود [ازآن 

  »دي؟ كوچولو سالم كرد... جوابشو نمي«كرد كه گفتم:  داشت در را باز مي
و بچه  كه دختر ببير از جا بلند شد، چادر را از رويِ شانه كشيد رويِ سرش

به بغل، راه افتاد طرف ما... محمود در را باز كرد و سريع رفت تو و زيـرِ لـب   
  »آ...بيا تو بابا... حوصله داري«گفت: 

  خواند:نوشيديم و بنان از راديو، غزلِ شهريار را مي نشسته بوديم و چاي مي
اااااااااا ـ آمدي ي ي ي ي  جااااااااانننننننننم بـه قُربااااااااننننننـت ولـي حـاال    

  وفااااااا....چرااااااااا.... بي
  »باال؟ پسر! اين داره نخ ميده... چرا ميذاري طاقچه«گفتم: 

  »حوصله داري؟«محمود گفت: 
  »گناه داره به جونِ خودت...«خنديدم: 

  »كا كنم؟ ميگي چي؟ چي«برگشت طرفم: 
سي بخونيم، گي بيا اينگيلي چي... به جايِ اين كه هي به من ميهيچ«گفتم: 

  »تون يه كم زبان ياد بده...به اين دخترخانومِ همساده
  »برو بابا... يك تنبليه...«گفت: 
تره؟... تو كه رد شدي... منم كه تجديـد... ايـن اقـالً     از من و تو تنبل«گفتم: 

  »قبول شده... يا نه؟... كالسِ چندمه راسي؟
  »مدونم... شايد هشتم...چه«گفت: 
  »خواي بعد فرشته تارك دنيا بشي؟  تو ميحاال«گفتم: 

  هاش...  لبخندي نشست روي لب
بارها، ماجرايِ عشق و عاشقيِ شورانگيزش را برايم تعريف كرده بود. تقريبـاً  
هر روز، پس از زنگ آخر، دوان دوان، يا با دوچرخه، تُندتُند پازنان، خـود را  

جــا درس  فرشــته آن رســانده بــه دبيرســتانِ مرجــان كــه از دارالفنــون مــي
كردند و ساعتي، تويِ  سوتر پيدا مي خواند. بعد، همديگر را يك خيابان آن مي

زدنـد: در بـارة    رفتند، حرف مي ها، شانه به شانة هم، راه مي كوچه كوچه پس
آينده، تمام شدن درسشان، ازدواج و وصل و... فقط گاهي، بـا تـرس و لـرز،    

فشردند و بعد، رها  گرفتند و كمي مي ياي دست همديگر را ماگر چند لحظه
كردند... شايد يكي دو بـاري هـم، در زمسـتان، كـه هـوا زودتـر تاريـك         مي
اي كوچك از گونة فرشته ربوده بود كه طعمِ خوشش هنوز هم  شد، بوسه مي

هايِ پاك كودكانه/ معصومانه بود كـه   شان از آن عشق زيرِ زبانش بود... عشق
داده تصـورِ ديگـري بكنـد...     ه خودش اجـازه نمـي  يك حتا يك آن هم ب هيچ

سرود كـه گـاهي بـرايم     هاي عاشقانة سوزناكي مي محمود آن روزها، دوبيتي
  خواند: مي

  تو كه زلف بلندت پيچ پيچه«
  تمامِ هستيِ من هيچِ هيچه

  بيا نزدم كه تا آرام گيرم
  »وگرنه روزگارم گيج و ويجه...

  »ه رِفيق!لنگش مياين كه قافيه«گفتم: مي
  »قافيه رو وِللش... عشقو عشقه!«خنديد: مي

  كرد... خوش بود...رفت، پرواز ميآن روزها، محمود راه نمي
  

  »نه... اون كجا و اين كجا...«گفت: 
  »حاال... اينم خوبه... بانمكه...«گفتم: 

كه يك روز، نزديـك ظهـر، محمـود آمـد      چند روز همديگر را نديديم. تا اين
اش سرخ شده بود و عـرق نشسـته بـود     لرزيد و چهره هاش ميدستسراغم. 

  اش. فكر كردم باز با مادرپدر حرفش شده.  رويِ پيشاني
بردمش تو اتاق. تا نشست، دست كرد جيـبش، چنـد ورق امتحـاني درآورد،    

  گرفت طرفم:

  ـ بيا...
  »چي شده؟ چته؟«پرسيدم: 

  »بخون!«گفت: 
وشي كه داشت، مرتب و تميـز، متنـي بـه    كاغذها را نگاه كردم. با آن خط خ

  انگليسي نوشته بود.
  »چيه اين؟«گفتم: 
  »م... بخون... يه اتفاقي افتاده... نوشته«گفت: 
  »خونم. خُب حاال تعريف كن... بعدش مي«گفتم: 
  »نه... بخونش...«گفت: 

  بنا كردم خواندن:
Today, I was in my sisters home. I remembered what my friend said 

to me… I went out. Babirs girl was sitting on… 

  »بابا! بگو چي شده جونِ مادرت... چي رو بخونم؟«ام سررفت. گفتم:  حوصله
دي  ت گفتم اينگيليسي بخـون... گـوش نمـي    صد دفه به«با عصبانيت گفت: 

  »كه...
  »شد فارسي بنويسي؟ حاال نمي«گفتم: 
  »تقويت شه...م  خوام اينگيليسي مي«گفت: 

لرزيد. ليواني آب برايش آوردم و خواندنِ نوشته را ادامه  هاش مي هنوز دست
  دادم.

كـس   شان، جـايِ هميشـگي. هـيچ    شمسي نشسته بوده رو پله، جلوِ در خانه
شه يه لحظـه بيـاي    مي«گويد:  رود دمِ در و مي تويِ كوچه نبوده. محمود مي

  »شمسي خانوم!... آبجيم كارتون داره.
  جهد: ختر ببير از جا ميد

  ـ چشم... برم بچه رو بدم مامان... االن ميام...
  ايستد منتظر. گذارد و مي گردد تو حياط. اليِ در را باز مي محمود برمي

My heart tap tap… 

تپيده... تاپ تاپ... در همان چنـد لحظـه، هـزار فكـر و خيـال بـه        قلبش مي
ون و بگويد عفّت كاري برايش پيش گيرد برود بير زند. تصميم مي سرش مي

ها، خنده  شود و شمسي، چادر افتاده رويِ شانه آمده و رفته و... كه در باز مي
  شود: بر لب، وارد مي

  ـ سللللللالم...
زنـد. صـدايش    گلويِ محمود خشك شده. قلـبش همچنـان تـاپ تـاپ مـي     

  شود: زحمت از گلو خارج مي به
  ـ سالم... بفرمايين...

She shouted the door… 

  آيد جلو: چند قدم مي
  ـ كجان پس عفّت جون؟

  كند:   محمود به درِ آشپزخانة كُنجِ حياط اشاره مي
   جا...  ـ اون

خنـدد و خرامـان، راه    و بـاز مـي  » جااااا!؟ آون«گويد:  دختر ببير با تعجب مي
  رود. كند و مي افتد طرف آشپزخانه. درش را باز مي مي

ازد به دور و بر. بعد، سريع پشت سرِ او، وارد آشـپزخانه  اندمحمود نگاهي مي
  شود. مي

زنـد.   شمسي ايستاده وسط فضايِ تنـگ آشـپزخانه و همچنـان لبخنـد مـي     
  چادرش را زيرِ بغل جمع كرده...

  ـ پس كوشَن؟... عفّت جون...
آمده، در حالي كـه بـه نفـس نفـس      هيجان تر، بهشدهمحمود با گلويِ خشك

رود عقـب تـا    كم مـي خندد و كم رود طرف او. دختر ببير بلند مي افتاده، مي
  چسبد به ديوار: پشتش مي

  ـ وااااا... حسن آقا...
محمود حاال ايستاده جلوِ او. اگر يك سـانتيمترِ ديگـر بـرود جلـو، شـكمش      

  هايِ برجستة دختر ببير... چسبد به پستان مي
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She looked me and stopped laughing... 
كند و انگـار نَفَـسِ داغِ او را رويِ پوسـت     محمود را نگاه مي ،ر با تعجبدخت

آيـد حرفـي بزنـد و     كند و تا مـي كند كه خود را جمع مي صورتش حس مي
چادرش را بكشد رويِ سرش، محمود كه ايـن چنـد لحظـه، صـد سـال بـه       

هاش  كند و سفت، لب زند به دريا و بغلش مي نظرش رسيده، ناگهان، دل مي
  بوسد. مي را

She cried: "Dog Father…dirty Foolish man!" And she ran… 
  :ام گرفت خنده

  ت گفت: پدرسگ...  ـ پس به
  كَند: هايِ كف دستش را با ناخُن مي عادت معمول، پينه محمود داشت به

  شعور... داد زد: مرتيكه كثافت احمق! ـ آره بي
  باز خنديدم. با عصبانيت نگاهم كرد:

  ش تقصيرِ تو بود... نده داره؟... همهـ خ
  »من؟! من چه تقصيري دارم؟«گفتم: 

  كمي آرام شده بود:
  ـ آخه تو گفتي...

كه مثلِ ببر  ـ من گفتم صداش كن بياد تو خونه... باهاش حرف بزن... نه اين
بپري روش... خُب... طفلك ترسيده... فكر كرده ممكنه خـون جلـوِ چشـمتو    

  سرش بياري... گرفته باشه و باليي
  باز كمي آب خورد و گفت:

گـه... اينـام    گه... به عفّت مي اينا ميـ خيلي بد شد... اين االن ميره به مادرم
  رقصن... بعد اون ماجرا...ن... بي دنگ و داريه مي كه منتظر بهونه

  »گه... طوري نشده... اتفاقي نيفتاده كه... نگران نباش، نمي«گفتم: 
مادر و خواهرش گفته... حاال پـدرمادر خـودم هيچـي... اون     حتماً به«گفت: 

شـه...   مرتيكه سبيل از بناگوش دررفته شب كه برگرده خونه، غوغا به پا مي
  ش تقصير تو بود... آ... همهخرش... عجب غلطي كردم يا اون برادرايِ نرّه
ر عقلـت  قـد  دونستم تو ايـن  گه تقصير تو بود؟... من اگه مي ـ اي بابا... باز مي

  كردم حرفي بزنم... كمه، غلط مي
  مدتي ساكت نشستيم هر دو...

  حاال ديگر آرام شده بود.
  »م؟ توني كمي قرض بدي به يه كم پول دارم خودم... مي«گفت: 
  »كار كني؟ خواي چي مي«گفتم: 
جـا... بايـد    تـونم بمـونم ايـن    كار كنم؟... خُب، ديگه نمـي  گي چي مي«گفت: 
  »برم...

  ـ كجا؟
  ر جا شد...ـ ه

  آ...اي ـ وِل كن ممود... بچه
  از جا بلند شد.

ت ايـن هيچـي بـه     دم بـه  ببين... گوش كن حـرف منـو... قـول مـي    «گفتم: 
گه... بسپار دست من... با هم بريم تا نشونت بـدم... فـوقش يـه     هيشكي نمي

  »خواهيه... معذرت
م  كوچـه... اومـده   ـ بريم!؟ كجا بريم؟... امكان نداره من پـامو بـذارم تـو اون   

  رم... شون... منم مي ت، بدي به كيليد خونه عفّت رو بدم به
خواي بري؟ اگه بري بدتره... همه فكـر   صب كن عزيزِ من!... كجا مي«گفتم: 

  »  كنن چي شده كه دررفتي... حرف منو گوش كن... مي
  »كنم... خواهش مي«نگاهم كرد. نگاهش كردم: 

  ها... اين با هم برويم خانة عفّتش كردم  هرطور بود، راضي
بسـت، چنـد بـار ايسـتاد و مـن بـاز خـواهش و         تا برسيم به كوچة تنگ بن

  كه باالخره رضايت داد برويم خانة خواهرش. التماس كردم... تا آن
  »شه... ت... روم نميآ... گفته باشم بهتونم برم معذرت بخوام من نمي«گفت: 
  »داشته باش...باشه... تو هيچ كاري ن«گفتم: 

وقتي رسيديم سرِ كوچه، دخترِ ببير را ديديم كه مثلِ هميشه، خواهرزاده به 
تر از خـودش هـم بودنـد.     بغل، نشسته بود رويِ پلة آجري. دو دختر كوچك

  كردند. بازي مي» يه قُل دو قل«هر سه داشتند 
ا وقتي رسيديم جلوِ در، محمود كليد انداخت در را باز كنـد. مـن شمسـي ر   

كردم. ظاهراً اعتنائي به ما نداشت. فقط وقتـي داشـتيم وارد حيـاط     نگاه مي

شديم، يك آن، سرش را چرخاند طـرف مـا و بعـد، بالفاصـله، بـا اَخمـي        مي
هاش. بعد  ماليم، سرش را برگرداند، طوري كه چادر از سرش افتاد رويِ شانه

  »ز اَ سر...اوهوي... جِرزن!... احمق!... ا«به يكي از دخترها گفت: 
  رفتيم تويِ اتاق نشستيم.

  »ديدي؟«محمود گفت: 
  »آره... چي شد مگه؟«گفتم: 
  »مث هميشه بود؟«گفت: 
ي رو دخترِ معصوم، انتظار داري يه ساعت بعدش، خُب نه... تو پريده«گفتم: 
گـن   ش مـي  ت سالم كنه و لبخند بزنه؟... اين اخمي هم كه ديدي، بـه  باز به

دو روز بگذره... يه كم دلشـو بـه دسـت بيـار... نازشـو بخـر...       ناز... بذار يكي 
  »شه... درست مي

من؟!... غلط بكنم... يه بار، با طنابِ پوسيده تو رفتم تو چـاه... واسـه   «گفت: 
  »هفت پشتم بسه...

  »خود داني...«گفتم: 
*  

  در آن تابستان، محمود ديگر نرفت خانة خواهرش. 
رونـد ديـدنِ عفّـت، بـراي      بير و دخترهاش مـي مدتي بعد، يك روز كه زنِ ب

تبريك تولد نوزادش، شمسي درِ گوشِ عفّت، با شوخي و خنده، ماجرايِ آن 
پرسند:  خندند و چون مادر و خواهر مي كند. بعد، هر دو مي روز را تعريف مي

  گويند.  خندند و چيزي نمي اين دو باز مي» خندين؟ شما به چي مي«
طفلـك دختـره رو هـوايي كـردي و     «گويد:  شان مي»نحس«عفّت بعدها به 

  .»ديگه هم نرفتي سراغش؟
*   

  
  ك.مرتضي شعري از: 

  به فلزبان*                              
  بغض ما

  مخلوط بنزين و هواست
  متراكم شونده زير فشار روزگار

  دوره به دوره
  انفجار ما را هدايت كرده سيلندر

  
  به پس نشستن مشت خود

  ا را هدر دادهعمر م
  اوتول خود را به پيش رانده

  
  چه بيفزاييم به مخلوط مان

  كه با بغض ما بتركد
  مشت و لبخند

  پيستون و سيلندر
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* فلزبان (عبداهللا وطن خواه)، كارگر فلزكار مكانيك، پس از فاجعه شهر 
اجعه ، به بهانه همزماني ف"داووس"شعري سرود به نام  1382بابك در سال 

شهر بابك با بازگشت سيد محمد خاتمي (رييس جمهور وقت ايران) از 
 اجالس مجمع جهاني اقتصاد در شهر داووس سوئيس:

  
*  
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 ها همسايه
 

  شيوا فرهمند راد
 
 خانم و خدمتكارش معصومه -1

اي با پنج اتاق و حياطي  ي ما بود. خانه خانم خياط، صاحبخانه معصومه
ي ما اجاره  ي پنج و سپس شش نفره به خانواده بزرگ داشت و سه اتاق را

خانم و خدمتكار جوانش طاهره سه  بود. خود و خواهر سالمندش انسيه داده
ها به  كردند و فقط تابستان فصل از سال را در تهران خياطي و زندگي مي

ي حياط ما به محل زندگي و  مانده ها دو اتاق باقي آمدند. تابستان اردبيل مي
 شد. خانم و نزديكانش تبديل مي ي معصومه خانه خياط

خانم وضع خوبي داشت: كار خياطي او در تهران پر رونق بود، و در  معصومه
هاي  گرفت، و هم گروهي از خانم ي خانه مي اردبيل نيز هم از ما كرايه

آوردند. اما هيچ مردي در  اشرافي اردبيل كار خياطي خود را براي او مي
كرد. هنگامي  وآمد نمي شان رفت جود نداشت و به خانهپيرامون اين سه زن و

كشي كرديم من تازه به كالس سوم دبستان  كه ما به اين خانه اسباب
وپنج ساله بود. او  خانم شايد بيست رفتم، و طاهره، خدمتكار معصومه مي
بود، و البته سخت از او  خانم به او پناه داده كس را نداشت، معصومه هيچ
 كرد. كشي مي بهره

آبي، هرگز جز براي خريدهاي روزانه  طاهره، دختري زيبا و شاداب و چشم
رفت. هيچ شادي و تفريحي  عمومي از خانه بيرون نمي ي گرمابهيا رفتن به 

ي اتاق  وپز نبود، پيوسته در گوشه وروب و پخت نداشت. اگر سرگرم رفت
ير سوزن ز بود و سر به خانه پاي پنجره روي فرش كف اتاق نشسته خياط

اي  هاي مياني دبيرستان برسم، طره دوخت. تا به سال دوخت و مي زد: مي مي
از موهايش سپيد شد، پشتش خميد، و سوي چشمانش فروكاست. به سال 

اي تيره  آخر دبيرستان كه رسيدم، چشمان طاهره آب مرواريد آورد. لكه
جاي صورت  بود و به رنگ چشمانش را گرفته گرداگرد مردمك خوش

گذشت و به جايي دورتر خيره  خاطب، نگاهش از وجود مخاطب ميم
هاي دردناك  اي داشت. گاه صداي فريادها و گريه شد. سردردهاي كشنده مي

  رسيد. گوش مي خانه به او از اتاق خياط
 
 خاورخانم و دخترانش -2

بود، نوروز هر سال براي مادرش  پدرم كه مادرش را در كودكي از دست داده
ريختند،  هايي بود كه يك يا دو كيلو برنج در آن مي داد. پاكت خيرات مي
انداختند و من مأموريت داشتم كه  ي يك توماني توي آن مي يك سكه

هاي مستمند ببرم. ده سالم بود. مادرم يكي  ي همسايه ها را به در خانه پاكت
نم ببرم. بود كه آن را براي خاورخا بود و گفته ها را به دستم داده از اين پاكت

كش حمام بود و تا همين چند سال پيش كه مادرم مرا با  خاورخانم كيسه
بود. در حال كيسه  برد، تن مرا كيسه كشيده خود به حمام عمومي زنانه مي

بود و  گيراند. صدايش گرفته سيگاري را با سيگار ديگر مي پيوستهكشيدن 
گ و قديمي و اي بزر كرد. او و دو دخترش در اتاقي در خانه خرخر مي

 كردند. ي ما زندگي مي ويران در همان صد متري خانه نيمه
سوي  بودم و به ويران شده ي نيمه باريد. وارد حياط خانه داري مي برف آب

و ديوارها و  بودم، اما اتاق سرجايش نبود. نيمي از سقف اتاق خاورخانم رفته
هايي را با  ها و پارچه ي سقف گوني ي فروريخته بود. بر لبه اتاق فروريخته در

اين پرده كه تا كف زمين  بودند. با آن ديواري ساخته بودند و ميخ كوبيده
ي پرده را  بود. با ترديد و دودلي لبه دار خيس شده آويزان بود از برف آب

هايي بر كف  پاره زده سه هيكل را پوشيده در ژنده بودم، و شگفت كنار زده
ي خيس  اند. سرشان در كنار اين پرده آرميدهبودم كه در كنار هم  اتاق ديده

آب جمع  اي بود كه نزديك پاهايشان برف بود و شيب كف اتاق به گونه
 بود. شده

بودم،  لحظاتي همچنان ايستاده ديدم؟ آيا زنده بودند؟ بود. چه مي خشكم زده
ها بيرون  بود و سرش را از زير ژنده ها تكان خورده يكي از هيكل كه تا آن
بود. پاكت برنج را  آلود و پرسان نگاهم كرده بود. خاورخانم بود. خواب آورده

بود و  بود، تويش را نگاه كرده بود و پاكت را گرفته بودم، از جا پريده پيش برده
بود و من كه مادرم  بود و گفته ريز گفته بود به دعا كردنم. يك شروع كرده

ش زبان تركيم ياريم زديم، دان گيلك بود و در خانه به فارسي حرف مي
الي خرخر حنجره و صداي  ي دعاهايش را از البه بود كه همه نكرده
  اش بفهمم و پاسخ دهم: گرفته

سون! باال، گئجه آژ ياتمياسان! آلاله  آنووا چوخ گؤرمه –باال، آلاله سني آتا  -
  سين آچيق ساخالسون! سون! آلاله آنووون سفره يين كسمه آتووون چؤره

ا تو رو براي پدر و مادرت نگه داره! شب سر گرسنه به زمين جان خد [بچه
 ي مادرت هميشه باز باشه!] نذاري! خدا نان پدرت رو بركت بده! الهي سفره

بود و برنج را  ي تاريك اتاق ديگي آورده بود. از گوشه وجوش افتاده به جنب
بود،  جا كرده بود، برنج را جابه بود، ديگ ديگري آورده توي آن خالي كرده
بود  بود، پرسيده بود، شادي آشكاري در صدايش دويده صداي سكه را شنيده

 بود: تر دعا كرده كيستم، و بيش
  جان، پسر كي هستي؟] سان؟ [بچه باال، كيمين اوغلي -
 عشرت خانمين. -
آي آلاله آنووا عؤمور وئرسون! آي آلاله سني ساخالسون! آي سني  -

سون!  نرينه رحمت ائله آنووون اؤلن –آلاله آتا  باشا چاتاسان! –ييب بويا  بؤيه
 آنووا صحت بدننيك وئرسون! –آلاله آتا 

[خدا مادرتو عمر بده! خدا حفظت كنه! الهي كه پير شي! خدا اموات پدر و  
 مادرت رو بيامرزه! خدا پدر و مادرت رو سالم نگهداره!]

رانش در تمام بود كه دخترانش تب دارند و خود نيز بيمار است. دخت گفته
بودند. با خود  بودند و بيدار نشده جا تكاني نخورده مدت حضورم در آن

شود اين طور زندگي كرد؟ من صد متر  انديشيدم: خداي من، مگر مي مي
بوديم و  سين چيده ي هفت كردم، سفره تر در ناز و نعمت زندگي مي سو آن

نست آتشي بيافروزد و توا بوديم. اين زن اما آيا نفت داشت؟ مي شمع افروخته
ست؟ ساعتي بعد  ست؟ اين چه عدالتي اين برنج را بپزد؟ اين چه زندگي

رسد. اينان چه خواهند كرد؟  ي اردبيل فرا مي بندان و سرماي كشنده يخ
آيا زير آن دفن خواهند شد؟ آيا زنده خواهند  باقي سقف اگر فرو ريزد،

 كجا خواهند رفت؟ ماند؟
بودم؛ تكان  راستي انداخته بودم، و سرم را به بازگشته بودم و سرم را انداخته
بود. ساختار  بود، هماني نبود كه رفته بودم. كسي كه بازگشته سختي خورده

خودش  جاي ديگر هيچ چيز سر بود. كلي فروريخته ام به بيني كودكانه جهان
 خواستم كه گداي سر كوچه و فرزندش را نبود. پس از آن، گاه از مادرم مي

زد با  ند، و گاه گدايي را كه در خانه را ميناوريم كه با ما زندگي كبي
گفتم كه برود و كار كند، يا نانش را از خدائي كه به  راندم و مي مي خشونت

  .اعتقاد دارد بگيرد او
  
 باجي سلطان -3

ي  روي ما، و پشت ويرانه ي روبه باجي، و پسر نوجوانش بهرام در خانه سلطان
كردند. بهرام گويا پس از ساعات مدرسه در جايي كار  مي خاورخانم زندگي

هاي كوچه شركت كند. هر بار كه توپمان  كرد. هرگز نديدم در بازي بچه مي
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زدم، و پس از دقايقي طوالني  افتاد، در مي ي آنان مي توي حياط خانه
 پرسيد: كرد، و نرم و مهربان مي آمد، در را باز مي خانم مي سلطان

  غول؟ [چيه پسرجان؟]دي، او نه -
  توپيميز توشوب... [توپمان افتاد...] -
 گل گئت اؤزون تاپ! [بيا برو خودت پيداش كن!] -

سوي در داالني بود كه با سراشيبي بسيار تندي به حياطي بزرگ و گود  آن
رسيد. دست راست ِ داالن اصطبلي بود با جا براي  هاي بلند مي و پر از علف

ست كه اسبي در آن تيمار  هاي درازي بود كه سالچندين اسب، اما پيدا 
بود. دست  نخورده مانده نشده، با اين حال كاه و پوشال كف آن هنوز دست

اي كوچك كه در ِ هر دو در انتهاي  چپ داالن، اتاق نشيمن بود و آشپزخانه
 شد. سراشيبي داالن باز مي

بلند حياط پيدا كنم و  هاي كشيد تا توپ را در ميان علف مدتي طول مي
كنان از سربااليي داالن باال بيايم و خود را به در كوچه برسانم.  وهن هن

ايستاد تا  باجي تمام اين مدت همچنان بردبار و مهربان كنار در مي سلطان
 بست. توپ را پيدا كنم و به كوچه باز گردم، و سپس در را پشت سرم مي

هاي اندك او زناني از قشر پايين  شتريكرد اما م باجي نيز خياطي مي سلطان
ودوز مالفه و رومتكايي و پرده و از اين دست  بودند و بيشتر براي دوخت

پايان در چشمانش،  آمدند. او همواره سياهپوش بود و غمي بي پيش او مي
در صدايش، و در رفتار آرام و متينش النه داشت. هرگز خنده يا حتي 

بود، اما چشمانش از  چهل سالگي هم نرسيدهلبخند او را نديدم. هنوز به 
بودند. هنگام حرف زدن با من، نگاهش  سو شده پايان كم هاي بي زدن سوزن

دوخت. براي او  ي ميان صورت خودش و من مي را به جايي در هوا در فاصله
بودم. با آهي دردآلود و سپاسي سرد و پر  نيز چند بار برنج خيراتي برده

بود. چند بار مرا، كه  بود و دعايم كرده ستم گرفتهاندوه پاكت را از د
بود تا نخي را كه در چرخ  ي محل بودم، به اتاقش خوانده"مهندس كوچولو"

بود در آورم و چرخ را دوباره به راه  اش گير كرده خياطي كهنه و قراضه
نشست؛  اندازم. حتي با راه افتادن چرخ خياطي نيز لبخندي بر لبانش نمي

 كرد: مهربان و اندوهگين دعايم مي تنها نرم و
يون اولسون! سني آوارا قالمياسان! [پسرجان خدا  آي اوغول، آلاله كؤمه -

 ن نموني!]ويارت باشه! سرگرد
اي  تاريك و بي برق، با پنجره آوردم كه او در آن اتاق نيمه و من سر در نمي

يز گرفت، جايي كه حتي چشمان ت رو به مشرق كه چندان روشنايي نمي
كند. او  ديد، چگونه خياطي مي من ِ خردسال نخ خياطي را به دشواري مي

اش يك المپاي نفتي  ي روشنايي حتي چراغ زنبوري نداشت و تنها وسيله
  گردسوز بود.

  
 خانم ملوك -4

خانم بودند.  ديوار سلطان ي ديواربه خانم و شوهرش اژدر همسايه ملوك
ها.  ها و شايعه ي خبرها و غيبت مهمحل بود و مركز ه "كالنتر"خانم  ملوك

شدند. اژدر روزهاي عاشورا قمه بر  دار نمي اين زوج اجاقشان كور بود و بچه
ي  زنان محله به كوچه ي قمه زد. دسته مي هم ي سختي زد، و قمه سرش مي
خونين بر تن، و پابرهنه، همچنان كه  سراپا رسيد، اژدر كفن ما كه مي

چرخاند از دسته جدا  اش را در هوا مي مهداد و ق شعارهاي حسيني مي
سوي مسجد حاجي ميرصالح كه دويست متر دورتر بود  شد، تند به مي
كوشيد  كنان، مي دويد، و ملوك خانم نيز چادر به كمر، گريان و مويه مي

هاي كشنده بر  خود را به شوهر برساند و با التماس نگذارد كه او ضربه
كه هر سال چند ضربه نيز در برابر مسجد بود  سرش بزند. اژدر نذر كرده

حاجي مير صالح بر سر بزند: او حاجتي داشت و اين حاجت را از بانوي 
خواست.  بود، مي ي اين مسجد در خاك خفته مقدسي كه گويا در مقبره

  حاجت او داشتن يك فرزند بود.
  

 خانم و دخترش طيبه - 5
روي  اي ديگر روبه نهخانم و دخترش در يكي از دو اتاق سالم ويرا طيبه
كوشيد با پرورش مرغ و  خانم مي زيستند. طيبه خانم مي ي خاور ويرانه

خروس در حياط بزرگ اين ويرانه و فروش مرغ و تخم مرغ روزگار بگذراند، 
گمانم خياطي  دي. بهچناما نه مرغ و تخم مرغ زيادي داشت و نه مشتريان 

براي اين شهر و اين محله الزم بلد نبود. و تازه، مگر در مجموع چند خياط 
نازك و گلدار بر  توري آراست، چادر وره خود را ميستبود؟ دختر جوان او م

ايستاد.  شان در نبش دو كوچه مي گذاشت، و در چند قدمي در ِ خانه سر مي
كرد، خودي  گذشتند، چادرش را باز مي هر گاه مرداني از نزديكي او مي

پيچيد؛ و گاه مردي بود كه وارد  را به تنش مي داد، و بار ديگر چادر نشان مي
 رفت... وره به دنبالش ميستشد، و م شان مي خانه

رنگي داشت. گويي در وجودش  وره زيبا بود. موهاي سرخ خوشستم
كرد. و  كشيد. گويي افسونم مي سوي خود مي مغناطيسي بود كه دل مرا به

اشت پا به كوچه بگذارم؟ گذ بود كه نمي شايد پدرم نيز افسون او را خوانده
ي  ورهستزدم و م هاي كوچه مي همواره بايد پنهان از چشم پدر سري به بچه

است و  كردم كه همچنان در نبش دو كوچه ايستاده زيبا را از دور تماشا مي
 بندد. كند و مي چادرش را باز مي

 م.وره ببرستخانم و م ي طيبه مادرم هرگز پاكتي برنج نداد تا به در ِ خانه
***  

ي  آمد كه چرا همه در عالم كودكي و نوجواني گاه اين پرسش برايم پيش مي
ندارند و مردي در  و برادري جز ملوك خانم، همسري يا پدري اين زنان، به

هاي مرا با بردن انگشت اشاره  ترهاي پيرامون پرسش شان نيست؟ بزرگ خانه
گذاشتند. تنها از  ميپاسخ  ي دعوت به خاموشي، همواره بي بر لب به نشانه

شنيدم، و معناي  ترها با هم، چيزهاي مبهمي مي هاي همين بزرگ صحبت
شنيدم:  فهميدم. در آن ميان عبارتي بود كه بسيار مي ها را نمي آن
[دموكراتي شد]. اما اين عبارت يعني چه؟  "تيق توشدي راتيدئمق"
  داد. ضيحي نميچيست؟ چه شد؟ چه اتفاقي افتاد؟ و كسي تو "تيق راتيدئمق"

ها ديرتر، بسيار دير، چيزهايي دستگيرم شد و پدرم و عمويم چيزهايي  سال
بود؛ ارتش شاهنشاهي با  را باز گفتند: داس مرگ بر اين سرزمين گذر كرده

بود  گرد مرگ بر اين سرزمين پاشيده 1325آذر  25حمله به آذربايجان در 
بود.  آذربايجان به ارمغان آوردهو سياهي و تباهي؛ ويراني و فقر و فحشا براي 
هايي از چماقداران شهر كشته  مردان ِ اين زنان به دست ارتشيان يا گروه

بودند، به اين اميد  سو] پناه برده [آن "او تاي"بودند، و يا به ناگزيز به  شده
 شان هرگز نتوانستند باز گردند. زودي باز گردند، و بسياري كه به

ي [كشتار جمعي] اعضا و منسوبان به "قَتَله"كه در اژدر يكي از كساني بود 
 بود: ي دموكرات آذربايجان همدستي كرده فرقه

هاي تبر از پا در آوردند،  اسماعيل حكاك (ساري اسماعيل) را با ضربه
هاي پر برف اردبيل بر زمين  پيكرش را به پشت يك گاري بستند، در كوچه

اي رها كردند تا جان  گوشهجانش را در  كشيدندش، و سرانجام تن نيمه
كرد، اما كسي جرأت نداشت  ها در آن گوشه آهسته ناله مي دهد. او تا ساعت

 به او نزديك شود و كمكش كند.
محمدآقا مظلومي را از آرايشگاهش بيرون كشيدند، و خون سرخش را بر 

رو ريختند. حسن جالئي را چاقوكشان و چماقداران  هاي سپيد پياده برف
قدر سنگ بر  تكه كردند. رحيم صمداوغلو را آن صميمي تكهحاج رسول 

سرش زدند، تا جان داد. پدر و پسري را به درخت بستند و آتششان زدند. و 
كشتند...، و كشتند...، هزاران نفر را ...، هزاران نفر را ... هزاراني ديگر نيز 

 ناپديد شدند. "او تاي"ي  هاي تيره پشت افق
***  

گذرد. دبيرستان را تازه به  آن روزهاي سياهي و مرگ ميسال از  65اكنون 
خانم،  ي معصومه بودم كه خياباني در اردبيل كشيدند و خانه پايان رسانده

كشي ويران و نابود شد. خاورخانم در  خانم، و خاورخانم با اين خيابان سلطان
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خانم و خواهرش انسيه،  فقري سياه به سرطان در گذشت. معصومه
هاي  گمان ديگر در ميان ما نيستند. داستان باجي بي و سلطان خانم، طيبه

آورم. او نيز اكنون بايد به  ياد مي بسيار مبهمي از ناراحتي رواني طاهره به
كشند. از سرنوشت دختران  باشد كه ديگر درد نمي كساني پيوسته

هاي  باجي، اين فرزندان رنج وره، و بهرام پسر سلطانستخاورخانم، م
باشد، بايد چيزي نزديك به نود سال  دانم. اژدر اگر زنده هيچ نمي سرزمينم،

  باشد. داشته
***  
روي  ي پياده ها ديرتر با گروهي از دوستان دانشجو براي يك برنامه سال

رفتيم.  چهار روزه در كوه و جنگل از شهميرزاد (سمنان) به سوي بهشهر مي
سير اصلي خود دور ي هزارجريب اندكي از م در بلندترين جاهاي منطقه

اي بود  خانه اي چوبي رسيديم. قهوه افتاديم و ناگهان، در دل جنگل، به كلبه
جا نبود، اما سماور زغالي  كس آن نمود. هيچ كه در نگاه نخست متروك مي
خورده روي ميزي زمخت و فرسوده رها  گرم بود و استكاني چاي نيم

چرخيديم كه مردي  ه ميزده در درون و بيرون كلب بود. گيج و شگفت شده
خانه بود  الي درختان پديدار شد. صاحب قهوه ساله از البه نزديك به شصت
كه  هاي كوهنوردي ما از دور، به خيال آن ها و پوتين پشتي كه با ديدن كوله

 بود. ژاندارم هستيم، پنهان شده
 آييم و به آمد، كمي با بدگماني نگاهمان كرد، و پرسيد كيستيم، از كجا مي

كه خيالش  ي آذربايجاني داشت. پس از آن لهجه رويم. اندكي ته كجا مي
آسوده شد كه كاري به كار او نداريم، برايمان چاي درست كرد و 

راه قاطررو قرار  خانه در نزديكي يك كوره مان گل انداخت. قهوه صحبت
شكنان و  كرد، و هيزم جا در تنهايي زندگي مي چي همان داشت، قهوه

وآمد  ني كه از اين راه به روستاهاي پيرامون هزارجريب رفتقاطردارا
چي  كردند. هنگامي كه قهوه خانه استراحت مي كردند، در اين قهوه مي

اردبيل است، برقي گذرا در چشمانش درخشيد،  زدانست كه يكي از ما ا
 سويم افكند، و گفت كه او نيز اهل اردبيل است. نگاهي پر مهر به

جا در دل جنگل، باالي كوه،  يلومتر دور از اردبيل اينعجب! پس صدها ك -
  كنيد؟ چه مي

 سرنوشت، آقا، سرنوشت...! -
و تنها توضيحي كه توانستم در خلوت از زبان او بيرون بكشم، نيز، همان 

تيق  راتيدئمق"بودم:  شنيده فراوانعبارتي بود كه در كودكي و نوجواني 
 [دموكراتي شد]. "توشدي

مرد  ي يكي از زنان بي ز ذهنم گذشت كه او شايد مرد خانوادهخياالنه ا خام
دانم. نپرسيدم. در آن اوج  ... نه! نميوليمن باشد؟  هاي كودكي همسايگي

بودم، و همين قدر هم كه او  ي كشور زيادي پرسيده زده فضاي ساواك
 بود، زيادي بود. گفته

  1390آذر  – 1386استكهلم، اسفند 
*  

  
  

  
  

  
  
  

 فتهبا گيس دو
  

 علي رادبوي

 
 و روزنامه روي نشست آمد كه خواندممي روزنامه خودم براي بودم نشسته
 هم بعدش لطفا؟ كنيمي شونه سرمو گفت: بابا و دستم به را داد شانه

 ببافي؟
 با باشم، داشته دخترگوگولي  كي كه داشتم آرزو خدا ينشد، هميشه باورم

 را كدام هر سر و ببافم خوشگل گيس دوتا برايش بنشينم و من بلند موهاي
 را موهايش نداشت دوست وقت دخترهيچ اين ولي ببندم، قرمز روباني با

 است؟ درآمده طرف كدام از آفتاب حاال ببافيم،
 كنممي شروع و گيرممي اشدست از را شانه و حتمأ دخترم آره گويم: مي
 0سرش كردن شانه به

 اول يشانه دو كيي هماندر است خورده گره و آشفته موهايش كه بس
 .ميĤيد در دادش
 اين ببين گيري،مي درد سرمو نيستي، بلد بابا، نه كه جوري اون آآآآوچ،
 .نگرداري دستت با بايد شو پايين جوري،

 نه گيريمي درد ضمن، در دارم.مي نگه ببخشيد، دخترم، گويم: باشهمي
 آري.مي درد بابا،

سعي تمام كردن، شانه به كنممي شروع و گيرممي محكم ته از را موهايش
 نشود. كشيده موهايش كه است اين بر ام
مي فكر خودم با دارم دختر! كشيده قد كنم. كليمي نگاهش سر پشت از

 بعد كالج، بعد دبيرستان، بعد راهنمايي، رودمي ديگر سال  حاال كنم،
 بعد شود، كار مشغول ببيند، هم چيزي تخصصي بخواهد حاال دانشگاه،
 0اووووه شود، دار بچه و كند ازدواج و بيابد را مردش



  شعر و طرح و داستان

 ٢٣٧  109ي  آرش شماره

گويد: مي خانم تازه بده. قد همه اين به عمرم كه خوردنمي آب چشمم نه،
 بازي كي با من پس آخه لطفاً، سگ دونه هي اي خاممي رادري دونه هي اي بابا

 كنم؟
 سالي و سن اين با كه داندنمي ولي گويد.نمي پرت هم زياد بچه، طفلكي

 برادر همبازي. تازه كي به برسد چه است، زيادي هم خودش داريم، ما كه
 افتدمي هايشيحمال خر تمام كه دانممي بيĤورم هم سگ بخواهم اگر

  من. گردن
گيري. هيچ كارمان به قاعده و به موقع نبود، دانم، سر پيري و معركهچه مي

مان. عمري زير نام مسايل مان، نه درك ازدار شدننه ازدواجمان، نه بچه
مان را تباه كرديم، آخر سر هم فعاليت سياسي زندگي خود و خانواده

  زديم.فهميديم كه داشتيم سرنا را از ير گشادش مي
 غلط نيستي، بلد تو خوام،نمي بابا، خوامنمي گرفتي، درد هم آآآآآوچ، باز

 كني.مي
 يدقيقه چند گويمم. ميدارمي اشنگه التماس با كه شود بلند خواهدمي

 به آدم گرفتي، گفتي هم باز ضمن شود. درمي تمام دارد دخترم، ديگر
 خيلي هم كنيمي شما.  غلط گويدمي گويد،تو نمي هم، خودش از بزرگتر
 توانيبگويي، مي كسهيچ به نبايد دخترم، است فحش اصال است، بد خيلي
 نيستي. بلد اي كني،مي اشتباه بگويي

 كنم. بعدمي قسمت دو را موهايش و بازكرده فرق برايش شانه نك با البا از
 پرسد:مي مرتبه كي طوالني نسبتاً سكوتي از
 حرف كه اين ميشه؟ براي سالت چند تو بشه، سالم بيست من اگه بابا بابا، ـ
  گويم:مي كنم عوض را
 تو؟ گفتي هم باز 

 ميشه؟ سالت چند گويد: شمامي
 سال. تهف و گويم: شصتمي

 0امگرفته دست كه اينصفه بافتن به كنم مي شروع
 پايين ميره هي كه هااون از بباف، ايدونه هي بابا، خامنمي تا گويد: دومي

 ميشه. اضافه
 كجوري نيستم، فقط بلد هامضافه اضافه اون از من خانم، گويم: ببينمي

 ببافه. بده آمد مادرت كن وقتي خواهي صبربلدم، نمي
 بباف. بلدي كه جوري همون بابا باشه نه، گويد: نهمي

 دست. كي تميز، بافم،مي هم خوب بافتن، به كنممي شروع
 چي؟ بشه سالم سي من پرسد: اگهاست مي پايين سرش كه همانطور
 بابا؟ ميشه سالت چند تو، نه ساري، شما آنوقت

 بزني؟ نداري ديگري گويم: حرف مي
 بابا. بگو گويد: لطفامي
 دخترم ميشه سالم هفت و گويم: هفتادمي
 هايبچه تو موري،نمي تو پس جان، گويد: جانميمي هيجان با و خندد، مي

 بابا؟ نه بيني، مگهمنو مي
 داشتم من كه ايسگيزندگي آن با هم آن سال هفت و هفتاد دانمنمي

 مورم؛نمي من؛ كه رسيد نتيجه اين به كجا از دارد؟ و جان جانمي كجايش
 و درس يحوصله و حال وغريب، عجيب كلمات اين از گيردمي امخنده
 ندارم. هم  مشق
 مورم،نمي شده هم تو هاي بچه ديدن خاطر به مورم،نمي بابا آره گويممي
 مانم.مي زنده
 رود،مي آيينه طرف به و شودمي بلند بافته، گيس دو با دخترم  وقتي
 كن.مي جلب را اموجهت جلو رويش روزنامه در مطلبي عنوان

 از چشم سالگي 114 سن در مانتانا ايالت در دنيا مرد ترينخوانم: مسنمي
 بست. فرو جهان

*  
  

  

 نان و گل سرخ
  جيمز آپنهايم                                  

  برگردان از فرشته مولوي                             
  انگيز ر اين روز دلرويم، به پيش، به پيش، د چنان كه مي هم

  ي دلگير ي دودگرفته و بر صدها كارخانه بر هزاران هزار آشپزخانه
  تابد پرتويي از آفتابي ناگهان مي

  رسد: نان و گل سرخ، نان و گل سرخ! كه سرود ما به گوش مردمان مي
  رويم، به پيش، به پيش، به راه پيكاري براي مردان نيز چنان كه مي هم

  نانند و ما مادرانِ مردانيمكه مردان كودكانِ ز
  كندني مدام نخواهد بود وزين پس ديگر زندگي ما از آغاز تا انجام جان

  ي گل سرخ است. ي نان و دل گرسنه كه تن گرسنه
  رويم، به پيش، به پيش، سرود ما چنان كه مي هم

  خواهيم كند كه نان مي درگور را فرياد مي شمار زنان خفته بانگ بي
  دمندشان از هنر و عشق و زيبايي سهمي اندك داشتزناني كه جان در

  كنيم و هم براي گل سرخ. آري، هم براي نان است كه پيكار مي
  رويم، به پيش، به پيش، به سوي روزهاي روشن چنان كه مي هم

  كه خيزش زنان خيزش همگان است
  كه هنگام رهيدن و آرميدن است

  نان و گل سرخ! كه شكوه زندگي از آن همگان است: نان و گل سرخ،
  كندني مدام نخواهد بود كزين پس ديگر زندگي ما از آغاز تا انجام جان

  ي گل سرخ است. ي نان و دل گرسنه كه تن گرسنه
*  
  شعري از محمد شمس لنگرودي

  هاي خليج خانه روسپي
  كه گفت و گو

  هاي جهاني  به بانك
  ترتان كرده است غني                

  در پناه خود بگيريد،كودكان تمام شده را 
  آمين

  
  بر رؤيا پردازان ابدي
  شاعران را                       

  در بسته هاي كوچك آزادي
  بخود واگذاريد                     

  ها روزنامه                                  
  هاي پرندگان بگذاريد از بال

  قلمي بسازند                      
  رين شعرها رات و نازكانه

  در وصف فرشتگان بنويسند
  فرشتگاني كوچك
  ها اند به خيابان كه سقوط كرده

  از فرط گرسنگي                      
  و بر سر چهار راه

        *  
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 شما هم نظر بدهيد
  
  ياور

  
مشكالت كارگري در كشور ما ، تو درتو و بسيار پيچيده است. از هر جهت 

كنيم سر از مشكل ديگري در مي آوريم كه در شكل  براي حل آن اقدام
هيچ ارتباطي با هم نمي توانند داشته باشند ولي در درون مايه ارتباطات 
پنهان و بهم پيوسته اي آن ها را چون تار و پود در هم تنيده و ساختاري 
خلق  كرده نابهنجار كه ريشه ي اصلي آن در مناسبات سرمايه داري 

نهاد صندوق بين المللي پول و با همياري كارشناسان جديداست كه به پيش
  اقتصادي وطني به حاكميت قبوالنده شده است.

از من  توي سايت با هم برخورد كرديم. بعد از سال ها دوري وبي خبري،
جوان تر بود ولي نسبت به خودش بي تفاوت شده بود، از اين رو شكمي 

پله هاي عمودي تاورها باال  گنده را يدك مي كشيد اما هنوز مي توانست از
رود و روي لوله ها در ارتفاع باال جابه جا شود، هرچند به شدت به نفس 
نفس مي افتاد. عضالتش هنوز نيرومند بودند ولي لوله ي رگ هايش پس از 
چندين سال كار در پارس جنوبي ، با آلودگي هاي گازي باال و تغذيه 

 سته شده بودند. غيراستاندارد كارگاهي  و خوابگاه ها ب
شب در خوابگاه طبق معمول گفت و گوها از كار پروژه شروع و به پروژه 
ختم مي شود. همه ي زندگي اين كارگران موضوع لوله و زانو و سه راهي و 
جوشكاري اسكلت فلزي و مسايل جنبي آن شده است. در ميان حرف 

مسايل هايش با سواالت غيرمستقيم وادارش كردم به قضاوت در مورد 
  كارگري روز بپردازد. با نااميدي گفت : 

توي اين پروژه بزرگ چند تا كارگر قديمي مانده ؟ كسي كه باباش كارگر  -
بوده و توي شهر زندگي  كرده باشد؟ خب بگو چند تا را مي شناسي؟ اين 
چند ماهه من تنها تو يكي را ديده ام كه نمي توانم بگويم همه ي 

ي را دارند يا نه. حدس مي زنم اين كارگراي خصوصياتي كه تو مي گوي
  جوان هم كه از روستا و ايل آمده اند، يك نسل اخته اند. 

 نه نبايد اين گونه قضاوت كني. من با اين نظر تومخالفم  -
ولي در درون از او هم نااميدتر بودم و براي توجيه اين دروغ ، روي منبر 

  رفتم:
هستند. تركيبي از زشتي و زيبايي. * انسان ها تركيبي از خوبي و بدي 

زماني در آن چنان شرايط اجتماعي قرار مي گيرند كه خواهان پليدي و 
ضد ارزش هاي انساني است، خصلت هاي نا بهنجارشان به اين تقاضا پاسخ 
مي دهد. در شرايطي كه آزادي و ارزش هاي انساني معيار باشد، زيبايي 

  ..هاي وجودشان ميدان داري مي كنند و.
* عزيز من ديگه شعار كافيه، در اين صورت اراده جاش كجاست ؟ اخالق 

 چي مي شه؟ كمي هم به واقعيت ها توجه كن.
* بستگي به تربيت خانوادگي و تاثير پذيري از جامعه دارد. انسان تك 
بعدي كه همه چيز را ثابت و بدون تغيير و تكامل مي بيند، مورد نظر ما 

 نيست...
د گرفته اي مرز بندي كني واز حاال يك عده را پشت خط * تو هم كه يا

  گذاشتي. (با تبسم)
 * پس كسي مورد نظر ما نيست؟

* ما داريم در باره ي كارگرا حرف مي زنيم و تو از همين حاال داري در 
  ذهنت آن ها را متفرق مي كني. مگه نه؟

  

  
  

 *درسته. نتونستم منظورم را درست بيان كنم.
ها كه گفته شد  ي اين از مسايل خودمون دور نشيم. همه * خيلي خوب بيا

را از نگاه واقعيت هاي جاري مناسبات كارگري ماست. بهتره مسايل 
داد باشه.  شاهد بي تفاوت اين همه ستم و بي خواد كارگري ببينيم كه نمي

اين نابساماني ها يك طرف مشكالت پيچيده ي ماست ولي طرف ديگه كه 
، پرسش در هم پيچيده و سوهان جونمون شدهو را افرادي مثل من و ت

هائيه كه مرتب در هر مناسبتي ما رو به چالش مي گيره. پرسشي چون: چرا 
به جاي تشكل و هماهنگي بين كارگرا، آن هم در فني ترين پروژه هاي 
توليد صنايع مادر، اين همه نابساماني و پراكندگي و جدايي وجود داره؟ چرا 

وون گرايش دارن مسايل ومشكالت كار را به صورت فردي بيشتر كارگراي ج
و نه به صورت جمعي حل كنن؟ چرا بيشتر اونا نمي خوان به صورت علني 

قانون اساسي  26سازمان صنفي خودشون رو ايجاد كنن. درحالي كه اصل 
به صراحت اعالم كرده : هيچ  كس را نمي توان از شركت در اين تشكل ها 

 "ركت در ...منع كرد و يا به ش
قانون اساسي هم صراحت دارد كه  27* لطفا همين جا كمي صبر كن.اصل 

ما مي تونيم در اجتماعات و راه پيمايي ها ... شركت كنيم. درحالي كه سه 
سال قبل در اول ماه مه تو يكي از پارك هاي تهران يك تجمع بدون سرو 

ختن و... پس لطفا صداي كارگري رو به هم زدن و عده اي رو به زندان اندا
از قانون اساسي حرف نزن چون اون رو در يك معامله با بانك جهاني به 

قانون  اساسي كه از سه بخش دولتي و  44كلي كنار گذاشته اند. مگه اصل 
تعاوني و خصوصي اقتصاد، تنها بخش خصوصيشه كه هر روز چاق و چله تر 

 مي شه ...
م به نتيجه اي برسيم. ما بايد * از بحث خودمون خارج نشيم شايد بتوني

بدون اجازه نهادهاي سرمايه داري داخلي و جهاني تشكل هامون رو بوجود 
قيمه قيمه  44قانون اساسي مثل اصل  26بياريم. با توجه به اين كه اصل 

نشده و در ظاهر وجود داره، ما مي تونيم تعاوني كار ايجاد كنيم. نظر تو 
 چيه؟

كار ايجاد كرديم. براش اساسنامه نوشتيم و اون  * ما تو بندرعباس تعاوني
رو به ثبت هم رسونديم و هنوز هم آن را منحل نكرديم ولي چون تعاوني 

 كار هستيم هيچ شركتي به ما كار نمي ده، چرا؟
* چون درآمد نهايي تعاوني آخر كار طبق اساسنامه بطور مساوي بين افراد 

الن كارگري تالش نمي كنن يك تقسيم مي شه. از تعاوني بگذريم چرا فعا
اتحاديه بوجود بيارن و كارگراي بيكار رو از طريق اون اتحاديه حمايت كنن. 
اون وقت اتحاديه مي تونه به جاي دالل هاي رانت خوار نيروي كار فني رو 
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در اختيار شركت هاي بزرگ قرار بده و اون شركت ها رو مجبور كنه به 
 ببندن؟صورت جمعي با اون ها قرار داد 

* با وجود اين همه امكانات مشكل كار كجا است، اين ناتواني ها از كدوم 
 واقعيته؟ حاال غير از رعب و وحشتي كه از سركوب وجود داره؟

* ببين يك تجربه رو برات مي گم كه چند سال پيش خودمون درگير اون 
بوديم، شايد يك بخشي از علت ها روشن بشه. توي سازمان هاي اداري 

عه ي ما گاهي دستورالعمل هايي صادر مي شه كه فراتر از قانون عمل جام
مي كنن. مثال در زمان دولت اصالحات عالوه بر محروم كردن كارگراي 
كارگاه هاي زير ده نفر از قانون كار بخش بزرگي از خونواده هاي كارگري، 
از بازنشستگي ، تامين اجتماعي و خدمات درماني و حداقل حقوق محروم 

ميليون  4دن. بچه هاشون هم از ادامه ي تحصيل عقب موندن. (امسال ش
. دستورالعملي رو 1كودك به مدرسه نرفتند تا به بازار كار خيابان بپيوندند) 

به ادارات به خصوص اداره ي كار و دادگاه ها داده بودن كه شكايت هاي 
ي دسته جمعي كارگران رو و نمايندگي هيچ كارگري رو از طرف بقيه 

صنعتي بود . بعد از ماه  –كارگرا نپذيرن. گروه كار ما يك تعاوني كار فني 
تا دكل  4ها كار در كشتي سازي  فراساحل بندرعباس و ساخت و تحويل 

دريايي براي استخراج نفت تو دريا به شركت توتال فرانسه، مدير پروژه آقاي 
وآنها هم دستور را  رباني دستور دادند كه همه ي گروه كار ما را اخراج كنند

ماه حقوق همه ي كارگران عضو تعاوني  4اجرا كردن. آن هم بدون پرداخت 
كار. كارگران به صورت مكتوب من رو به عنوان نماينده خودشون در تعاوني 

ماه درگيري و تحصن در شهرداري ، خونه  4انتخاب و معرفي كردن. پس از 
باالخره دادگاه بندرعباس حكم  امام جمعه و توي سالن دادگاه و اداره كار،

 "را به نفع ما صادر كرد. ولي در حكم دادگاه اين جوري ما رو معرفي كردن:
آقاي ... به همراه ... تعداد كارگر. وقتي ما اعتراض كرديم اعالم فرمودن ما 
در ايران چيزي به عنوان نماينده كارگر نداريم. از اون طرف آقايون اصالح 

را نديده مي گيرن و اون رو دور مي زنن و به اين طلب هم قانون كار 
صورت ميخ نئوليبراليسم ( اقتصاد دلخواه امپرياليسم) رو توي قلب كارگراي 
ايران فرو مي كنن تا صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از دولت وقت 
راضي بشن و چراغ سبز خودشون رو به عنوان موافقت با سازمان تجارت 

ده  و به نوعي ذوب شدن در اقتصاد امريكايي رو محقق جهاني روشن كر
مي كنن. از اون زمان به بعد اون چه رو كه ما تونستيم شاهد باشيم كم و 
بيش توجه به شكايت هاي فردي كارگرا بود، اون هم در صورتي كه كارگر 
درمانده وكيل استخدام بكنه كه در اون صورت بخش مهمي از حقوقش به 

. تازه اگه وكيل آدم با وجداني باشه و با پيمانكار و هيات جيب وكيل مي ره
حل اختالف بده بستان نكنه. كه توي اين ساختار اجتماعي اين جور وكيل 
ها خيلي كم اند. از طرف ديگه اين نسل كارگري از تجربه ها و مبارزات 
نسل قبل بي اطالعن و توي اين دوران هم با نهادها ي باصطالح كارگري 

ا شده ان كه به هيچ وجه در جهت منافع اون ها گام بر نمي داره و اي آشن
به نام كارگر دنباله رو سياست هايي شدن كه نهادهاي ضد كارگري جهاني 
به نام جهاني شدن و براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و نظم نوين 
 جهاني به آن ها تحميل كردن. اين نهادهاي زرد كارگري كه با اضافه كردن

سعي مي كنن چهره ي واقعي خودشون رو بپوشونن  "اسالمي"يك پسوند 
، با قبول تغييرات ضد كارگري توي قانون كار و بي توجه به نياز و خواست 
كارگرا و سكوت در برابر معاف شدن كارگاه هاي زير ده نفر از شمول قانون 

توي  كار و كارمزد منعطف و بي تفاوتي درمقابل ثبت نكردن حقوق واقعي
ليست بيمه توسط سرمايه دارها و موارد ديگه نشان داده اند كه هدف اين 
نهاد هاي به اصطالح كارگري رسيدگي به مسايل  و مشكالت كارگرا نيست. 
اون ها كه خودشون در برابر سياست هاي جهاني سرمايه داري تسليم شدن 

دهاي تالش مي كنن تا با دست خود كارگرا هر روز يك بخش از دستاور
مبارزات كارگري رو از قانون حذف كنند.  همين شيوه هم باعث شده كه 
كارگران به شدت تشكل گريز بشن. توي بزرگ ترين مجتمع كار صنعتي 

در ايران جايي كه آلودگي و گرما با امكانات حداقل ، شرايطي رو ساخته كه 
همه بدتر با كارگرا مثل حيوون رفتار مي كنن. (پيمانكاراي دست دوم و از 

دست سومي ها) درحالي كه اين شركت هاي سرمايه داري قبل از شروع 
درصد از كل قرارداد ميلياردي رو مي گيرن تا خوابگاه هايي مناسب  20كار 

انسان ، سالن غذاخوري ، دستشويي بهداشتي و باشگاه ورزشي براي 
ن و كارگراي پروژه ا ي بسازن. ولي توي اين جهنم پارس جنوبي كه آسمو

زمينش هم با آلودگي هاي مرگ بار گاز هاي سمي، سقف زندگي رو روي 
سر كارگرا آوار كرده. بخش خصوصي و سرمايه داري داللي اين بيست 
درصد پيش پرداخت را كه حق كارگرا از توليد صنعتيه به جيب خودشون 
مي ريزن تا كارگرا توي ظرف هاي يك بار مصرف وغير بهداشتي تو گرما و 

و هواي شرجي و بارون غذاي مختصر و بدون كيفيت رو، روي خاك  سرما
بخورن. اون هم توشرايطي كه بخش مهمي از حقوقشون مثل سنوات، 
مرخصي ساالنه و...  پرداخت نمي شود و حق بيمه شون به اندازه ي حقوق 
دريافتي شون محاسبه نمي شه و با حداقل حقوق ثبت مي شه... به همين 

حادثه كارگر رو فلج كنه و يا اون رو ناكار كنه، تنها يك  دليل هم اگه يك
حقوق حداقلي به خونواده ي اون كارگر تعلق مي گيره كه با اون فقط مي 
شه كارتن خواب شد و يا با نون خالي سر كرد، البته اگر گرون تر نشه. اين 

تا مرغ  4كارگراي نسل اولي هم كه هر كدوم با يك بز و ميش مردني يا با 
وخروس بعد از چند ماه بي حقوقي صداشون در نمي آيد و تازه خدا رو هم 

  شكر مي كنن كه حقوق عقب مونده شون مي شه يك پس انداز.
* ببين دوست عزيز خيلي داري تند مي ري . خيلي هم نااميدي. فكر نمي 
 كني بايد يك جور ديگه ببيني تا بتوني ابعاد ديگه ي واقعيت رو درك كني. 

دونم شايد حق با تو باشه. ولي حرف هايي كه گفتم، واقعيت هاي * نمي 
 موجودن

* درسته اين ها واقعيت هاي موجودن ولي واقعيت ها هم تحت تاثير پديده 
اجتماعي به سرعت تغيير مي كنن و دچار دگرگوني هاي  –هاي اقتصادي 

غير قابل پيش بيني مي شن و شكل هاي پنهانشون رو كه توي شرايط 
 ديده نمي شن ، نشون مي دن. عادي

قبول دارم . گاهي اين تغييرات اونقدر سريع تار و پود جامعه رو تحت تاثير -
 قرار ميدن كه ما عقب مي افتيم. 

 *(با خنده)شايد هم ما دو تا داريم به هم دلداري مي ديم تا به هم نريزيم.
كن. خودمون كه گذشت نگاه  57* نه اين طور نيست. به همين انقالب 

حتا شاه ديكتاتور هم كه با حزب رستاخيزش يك حكومت مطلقه رو به 
جامعه تحميل كرده بود، در مقابل سير تحوالت اجتماعي غافلگير شد، 

 طوري كه تنها كاري كه ازدستش بر اومد، كشتار مردم و فرار از ايران بود.
 * اين درسته ولي جامعه بدون نهادها و تشكل هاي مردمي مثل يك سيل

مهار نشده فقط ويراني به بار مياره. يك نمونه اش حادثه ايه كه چند روز 
ساعت كار سخت  12قبل پيش اومد. شام آش بود. كارگراي خسته بعد از 

روانه ي سالن غذاخوري شركت بزرگ و معروف ... شدند. توي غذاي كارگرا 
 به جاي چربي و يا حتي استخون بدون گوشت تكه هاي گوني و چند تكه

پارچه فرسوده پيدا شد. كارگرا غذا نخوردن و خوراك هاشون رو با ظرف 
هايش به خدمت مدير و سرپرست كارگاه بردن. ايشون هم با پشتوانه ي  
اداره ي كاري كه به جاي اجراي قانون كار سياست هاي تعديل ساختاري و 

كه خصوصي سازي رو اجرا مي كنه به كارگرا گفت: بريد پي كارتون. همينه 
 هست.

* كارگراي خشمگين واكنش فيزيكي شون رو توي سالن غذاخوري با ويران 
كردن سالن و بعد حمله به آشپز خالي كردن. بعد هم ، همه ي مواد غذايي 
آشپزخونه و انبار رو مصادره و بين خوابگاه هاي كارگري تقسيم كردن. 

اون بار كارگر رو دستگير كرد و بعد هم اخراج. ولي  11پليس اومد و 
برخالف سركوب هاي قبلي كارگرا سر كار نرفتن. همگي بدون انعطاف 
اعتصاب رو شروع كردن. اعتصابي كه خسارت اون براي پيمانكار بيشتر از 
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يك سال غذاي كارگرا شد. پيگيري اعتصاب همين كارگراي روستايي كه 
رگر هم كا 11من و تو اون ها رو به باد شالق انتقاد گرفتيم، باعث شد اون 

 به سركارشون برگردند . وضع آشپزخونه هم بهتر شد. 
* خب مي شه گفت مسايل كارگري واقعا پيچيده ست و توي اين شرايط 

 غير قابل پيش بيني. 
* به نظر من زياني كه نبود تشكل كارگري ، تشكل مستقل كارگري و نه 

كنه قابل تشكل زرد و دولتي و وابسته ، به جامعه و طبقه كارگر وارد مي 
 جبران نيست.

* با توجه به اين كه اين نسل از تجربه ها و مبارزات كارگري نسل قبل 
اطالعي ندارن و اين عامل ايجاد حركت هايي غيرقابل پيش بيني مي شه 

 كه سرمايه دارهاي اون طرف آبهم آماده ي بهره برداري از اون هان. 
روزمونه . واقعيت هايي * به هر حال اين ها همه واقعيت هاي جامعه ي ام

كه صاحبان قدرت يا اون ها رو درك نمي كنن يا براشون اهميتي قائل 
  نيستن. 

*  
  

  
  

  

  زني ناشناس
  در كوچه اي مه آلود 
  

  فريبرز شيرزادي
  

شب بود. تنها بودم. داشتم داستان (زيبا ترين غريق جهان* ) را مي 
  خواندم.

  اينجا:دو صفحه بيشتر نخوانده بودم،كه رسيدم به 
هاي دوردست و  هايي كه بر تنش نشسته از اقيانوس متوجه شدندگياه«

هاي ژرفند و لباسش ريش ريش شده است،گويي از البه الي هزار  آب
  توهاي مرجان ها گذشته بود.

اش آن  نيز متوجه شدند كه مرگ را با غرور پذيرا شده است؛ زيرا چهره
داد نداشت يا آن  پس ميهاي ديگر را كه دريا  ي غريق حالت افسرده

شدند. اما  ها غرق مي ي كساني را كه توي رودخانه حالت تكيده و درمانده
  »تنها وقتي...

..زنگ در حياط، چند بار پياپي به صدا درآمد. كتاب را روي قالي رها 
كردم. پا شدم؛ رفتم كه در حياط را باز كنم. چراغ سردر حياط روبه 

را كه باز كردم،كوچه در مه گسترده و كوچه را روشن كردم. در حياط 
متراكم فرو رفته بود؛ زني روبروي در ايستاده، مقابلم ديدم؛ پيچيده در 

اش نگه داشته بود.  چادري سياه كه با دست راست، چادر را كيپ زير چانه
  اي بود  ناشناس.گفتم: به ياد نمي آوردم كه اورا جايي ديده باشم، غريبه

  كار داشتين؟ سالم! مادر، با كسي -
زل زده بود به چشمانم، چهره اش در هم شكسته و پير بود. نامفهوم زير 

  لب چيزي گفت، كه نفهميدم. سكوت كرد و سرش را پايين انداخت.
  گفتم:

  مادر! بفرمائيد،كاري داشتين؟ با من كار دارين؟ -
اش را از زير چادر درآورد. دفتري  به دوطرف كوچه نگاه كرد، دست چپ

  اش بود.گفت: تدر دس
  ام، بگير! براي توست. بگير! براي تو آورده -

مانده بودم چه كاركنم. دفتر را چند بار در هوا تكان داد و اين بار با تحكم 
    گفت:

  گفتم بگير!-
دفتر را گرفتم. براي چند لحظه سكوت كرديم. مات نگاهش كردم. نگاه 

  به نگاهم دوخت و اندوهگين گفت:
وي اين دفتره. زيادن؛ به من گفتن كه تو مي تواني اسم بچه هايم ت -

اي را كه داده بودند همين جاست. چيز هايي  پيداشان كني. نشاني خانه
 هم گفتند، از قيافه ات. بگمانم هماني باشي كه گفتن. 

 گفتم : -
آخر مادر، من نمي فهم! مگر بچه هات چي شدن! من چكار مي توانم  -

  بكنم؟!
 ش در بغضي فرو خورده مي لرزيد، گفت:در حالي كه صداي -
خواهم بدانم كجا دفن  نيستن، نيستن ديگه؛ خودشان كه نيستن، مي -

شدن. تو، تو بايد پدايشان كني! گورشان را مي گويم.گفتم كه، آن ها 
  هاي من هستند، شاگردهاي توهم هستند؛ همه توي اين دفترند... بچه

واني نداشت، رو به انتهاي كوچه اين را گفت، با شتابي كه با سنش همخ -
كه بن بست بود، راه افتاد. دوبار برگشت پشت سرش را نگاه كرد، تا كم 

 ي كوچه ناپيدا شد. كم در مه گسترده
همچنان ايستاده به سياهي مه گرفته كوچه چشم دوخته و حيرا ن  -

 مانده بودم.
با جلد آمدم توي اتاق نشيمن، نشستم روي مبل و دفتر را كه دفتري  -

برگي بود، تند تند ورق زدم. هيچ برگي از برگ  200مشمايي قرمز رنگ 
هاي دفتر، سفيد نبود. پر از نام هايي بود شماره گذاري شده كه در 

 شماره گذاري نام ها، ترتيب الفبايي اسامي رعايت نشده بود.
 شروع كردم به خواندن نام ها، بي اختيار با صداي بلند مي خواندم: -
بهاره  -7عاطفه  - 6يحيا  - 5زهرا   -4سيد قربان  -3هرمز  -2پروانه  -ا  -
-  41... - 19كارون   - 12ليال   -11تايماز   -10روناك  -9رحمان  -8
- 342كاميار  -341كيوان -340سعيد   - 339...  -223... -  114...
...343  - ...344-... 
رهم فرورفته و ها د ها و نام همينطور كه داشتم مي خواندم، شماره -

شدند. ورق  شان را از دست داده پراكنده مي ها اتصال مغشوش، حروف نام
ي  ها غيرقابل تشخيص بودند. تا رسيدم به شماره زدم پشت سر هم. نام مي

هاي  كه فاقد نام بود و تمام صفحه پوشيده شده بود از نقطه،نقطه -1367
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م. شايد بيشتر از پشت سر هم. ورق پشت ورق نقطه بود و نقطه. نشمرد
هاي  اي. صفحه هاي سياه بود بدون هيچ شماره پنجاه صفحه، همان نقطه

ها، بي شماره، بي نام، بي نقطه. يكدست سياه سياه بودند. جز  بعد از نقطه
شد. چند دقيقه، برگ به برگ، مبهوت چشم  سياهي چيزي ديده نمي

ها همزمان با صداي  دوخته بودم به سياهي. تا اينكه آرام آرام سياهي برگ
الاليي غمناكي كه از دوردست مي آمد؛ كم رنگ و كم رنگ تر شدند. بر 

ها ديگر نه سياهي بود، نه شماره نه نام. تنها تصاويري را مي  روي برگ
ديدم، درست مثل نگاتيو فيلمي در محلول تشتك پالستيكي ظهور فيلم، 

از درون تاريكي  اي قديمي، كه لحظه به لحظه ي عكاسي در تاريكخانه
هايي بسيار  ها پديدار مي شد و شكل مي گرفت؛ چهره خطوطي ازچهره

ي روبرويم را پوشانده بود. برگ به  ريزو كوچك،كنار هم به رديف، صفحه
ها چهره شده بودند. زن، مرد، جوان، پير، كودك.. و  برگ تمام برگ

ي چه  م چهرهتوانستم بگوي هايي نيز انگار آشنا. ولي به يقين نمي چهره
كسي است. به هر چهره كه نگاه مي دوختم، همزمان صداي فرو افتادني 

پيچيد. انگار صداي خالي كردن تير آهن در  دار در گوشم مي طنين
اي كفي. بعد از تماشاي چند برگ. ديگر رگبار  سكوت نيمه شبي از تريلي

تك  دادم . صداي رگبار را روي تك پشت رگبار را به درستي تشخيص مي
شنيدم. چند رگبار پياپي روي چند چهره پشت سر هم  به  ها مي چهره

كرد از چهره  ها عبور مي رديف. انگار صداي رگبارها از روي تك تك چهره
افتاد و خاموش مي شد. با حركت  اي كوتاه از صدا مي اي، با فاصله به چهره

هي هم شنيدم. گه گا چشمم روي چهره بعدي، دوباره صداي رگبار را مي
رسيدم كه ديگر صداي رگبار را نمي شنيدم. تنها تصوير  اي مي به چهره

ديدم، طنابي  ديدم، كه طنابي بر گردن اش بود، مردي را مي زني را مي
اي جايش را به تصويري  بر.... گاهي به تناوب صداي رگبار بر روي چهره

افتاده  داد، با طنابي بر گردن. سرم به دواري سر گيجه مانند ديگر مي
ها پشت سر هم دايره وار در هم  بود.گيج و منگ شده بودم. چهره

هايي را ببيني روي يك صفحه ي  چرخيدند؛ درست مثل اينكه چهره مي
دور در چرخش گرامافوني قديمي. صداي رگبارها كشدار و پيوسته و  33

ي فرقوني روي چهرهاي  هر از گاهي صداي چرخش چرخ فلزيي زنگ زده
 دن به گوش مي رسيد.طناب برگر

انگار دچار بي وزني شده بودم. پوك پوك در خاليي نا پيدا فرو رفته  -
بودم. ذهنم قادر به درك هيچ چيز نبود. چقدر طول كشيد اين حالت؟ 

دانستم! تا اينكه به ناگهان صداي ژيغ ژيغ چرخ فرقون و  بدرستي نمي
ي اتاق  رگبارها قطع شد. براي چند دقيقه سكوتي مطلق بر فضا

  فرما گرديد. حكم
اي را از دور شنيدم. صدايي گر گرفته و گنگ كه  كم كم صداي همهمه -

كرد. صدايي تب  شد. ديگر داشت وضوح پيدا مي تر مي نزديك و نزديك
 كردند: زده و هذيان وار گروهي زن، كه همسرايي مي

 د؟...كشته گان ما،كشته گان ما،شبانه در كدام گورستان دفن شده ان -
 اند؟ ...كشته گان ما ،كشته گان ما، شبانه در كدام گورستان دفن شده -
تر مي شد. انگار به كوهي  صداي همسرايان بريده بريده  دور و دور -

 خورد و پژواكش چند باره اكو مي شد.  مي
 ...گشته گان گان گان، ما ما ما ما، شبانه، شبانه  نه نه نه نه، در در در  -
 دام  گور ستان  تان تان تان ....   كدام كدام ك -
                                               ***** 
...سراسيمه از خواب بيدار شدم، خيس عرق.كي روي مبل خوابم برده  

  بود ؟
باز مانده » زيباترين غريق جهان «كتاب روي قالي در صفحه دوم داستان 

ير رو كردم. اثري از دفتر جلد بود. پا شدم، همه جاي اتاق نشيمن را ز
  مشمايي، نياقتم. 

كرد. گيج و منگ بودم و سخت گرسنه. در يخچال چيزي  سرم درد مي
  نيافتم. لباس پوشيدم و از خانه بيرون زدم كه نان بخرم.
شد. نان را خريدم،  هوا صاف و لطيف بود و اثري از مه در كوچه ديده نمي

اي كه  ه كيوسك روزنامه فروشيگي؛ هر روز صبح، ب طبق عادت هميشه
در چند قدمي نانوايي بود سر مي زدم. تيتر روزنامه هاي صبح را از نظر 

  مي گذراندم. 
را در سمت  "اصغر الهي"تيتر چند روزنامه را كه خواندم، تا اينكه عكس 

اي ريز، زير  ديدم، با نوشته "شرق"راست گوشه ي باالي روزنامه ي 
هاي  وان پزشك معروف و نويسنده، خالق كتابدكتر اصغر الهي ر"عكس. 

  ."(سالمرگي) و (ديگر سياوشي نمانده؟) در گذشت
اش زير سبيل  ي لب عكس را با دقت نگاه كردم. لبخندي مات در گوشه

  انبوهش ماسيده بود.
از دكتر الهي » عصر  5در ساعت «يك ماه پيش، براي همين امروز،   

  وقت گرفته بودم.
            ***                                         

         2013فوريه  12 –پاكنويس و ويرايش پنجم 
  ي احمد گلشيري * داستان كوتاه (زيبا ترين غريق جهان ) گابريل گارسيا ماركز، ترجمه

  جلد دوم: (داستان و نقد داستان)
*  

  

  پريشاني
  مرجان كاظمي                               

  
  ما را گزيد هايِباد لب چگونهببين 

ما را بلعيد هايِسوخته اشك ببين درخت  
  ما را سوزاند هايِببين نگاه ابر دست

  ...ببين
  اما
  پرواز را ةپراكند هايِگام

  آهسته آهسته
  .به چشمانت بازگردان

  
  ما 
  دهانبي
  اشكبي
  دستبي
  گزيممي
  بلعيممي
  ...يمانسوزمي
  

  رواز سنجاق كنقط چشمانت را به پفتو 
  و باد

  و درخت
  ابر

 ند...من و تواَ پريشانِ
  

          *  
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  در بزرگداشت راضيه شعباني

  
فوريه صدها نفر در شهر كلن گرد آمدند تا ياد زني را گرامي  16عصر روز شنبه 

كه با  دارند كه ديگر در ميان ما نيست. در اين مراسم همه بودند، جز خودش، آن
راه جواني مي پيمود، ايستايي نمي شناخت و مي خواست  سري پرشور هنوز

 88زاده) است كه در سن  چنان مبارز بماند. صحبت از راضيه شعباني (ابراهيم هم
سالگي سرانجام تسليم مرگ شد و جهان به ما واگذاشت، به اين اميد كه ديگران 

  راه او را در رسيدن به صلح و آزادي ادامه دهند.
ي تبعيديان ايراني در اين چند دهه اخير بود،  آشنا براي همهخاله راضيه نامي 

اي برگزار مي شد و ميتينگي تدارك  هرجا كه اعتراضي شكل مي گرفت و يا جلسه
استكاني كه سراپا غرق در  ديده مي شد، او را مي شد با گيسواني سفيد و عينكي ته

يد. او را ديد كه كه از شور مبارزه، مشت باال مي برد و دهان به اعتراض مي گشود د
ها تجربه مبارزاتي خويش مي گفت؛ از رنجي كه بر او گذشته بود و راهي كه  سال

هاي زندگي مي گفت، مي  هنوز در پيش است. او را مي شد ديد كه از خوشي
هاي خويش به خنده مي انداخت و آنگاه در نگاه شاد آنان،  خنديد و ديگران از گفته

  شادي خود مي يافت.
پاي ديگران پيش  هاي زنان در تبعيد بود. پابه له راضيه پاي ثابت جلسات تشكلخا

گاه همگان بود در مبارزه و مقاومت. زني بود كه از آغاز جواني،  مي رفت و تكيه
نفر) پا به ميدان  53زاده از ياران تقي اراني در گروه  همگام با شوهر، (رضا ابراهيم

 21را همگاني كند. در اين راه به زندان افتاد، از مبارزه گذاشت تا عدالت و آزادي 
سالگي عمر خويش را در زندان ماند و نخستين زنِ زنداني سياسي تاريخ  27تا 

معاصر ما بود. آنگاه كه ديكتاتوري محمدرضاشاه در ايران با كمك دولت آمريكا، 
گردد. پس دامن گستراند، راهي تبعيد شد، به اين اميد كه هرچه زودتر به وطن باز

از انقالب به ايران بازگشت، مبارزه از سر گرفت ولي بهار آزادي ديرپا نبود، و راضيه 
  دگربار مجبور به ترك كشور شد.

در نگاه بر گذشته، بيش از همه خصلت انتقادي او برجسته است و شايد همين نگاه 
شهامت در تر گردانيد. با  تر محبوب به زندگي و مبارزه وي را در ميان نسل جوان

هايم در صفوف حزب  ...به خاطر آرمان"نخستين صفحه خاطرات خويش نوشت: 
اي  توده قرار گرفتم كه جزئي از تاريخ خلق و ميهنم شده بود. من هنوز خود را توده

كه حزبي را با اين نام، حزب توده  ها خواهم مرد، بدون اين مي دانم و با آن آرمان
كه؛  خورد از اين ا همين نگاه انتقادي تأسف ميب "ايران، به رسميت بشناسم...

ر ضد سيستم مردساالري ادامه نتوانستم مبارزاتم را تنها به خاطر حقوق زن و ب"
هاي دور به اين نتيجه رسيدم كه زن  بر اساس تفسيرهاي آن دوران "زيرا"دهم 

زماني مي تواند به حقوق كامل خود دست يابد كه تمام خلق و ميهنم از زير 
  "داري رهايي يابد. ستثمار سرمايها

راضيه شعباني اكنون در ميان ما نيست. او نيست، اما دوستان و دوستدارانش گرد 
ي نام او برگزار شد. افسوس  اي خوب و برازنده آمدند تا ياد او را گرامي دارند. جلسه

اش محسوس بود، اين جاي  كه نبود تا ببيند. كاش مي بود و مي ديد. جاي خالي
الي از اين پس در جلسات ما نيز خالي خواهد ماند، اگرچه يادش هميشه با خ

  كه ياد او در ما زنده خواهد ماند. يادش گرامي باد. ماست و مهم همين است، اين
*  

  
  راضيه ابراهيم زاده

  و قصه هاي شاد او از روزگار تلخ
  

  شهال شفيق
  

نها كافيست براي يكي از آزندگي راضيه خانم آكنده از همه مشقاتي بود كه  تنها 
تلخ شود : دربدري ، مرگ فرزند، شكست آمال سياسي كه برايش  آنكه  وجود آدمي

از جان مايه گذاشته اي. اما  با راضيه  كه مي نشستي هيچ  نشاني از  تلخي در او 
نمي يافتي. برعكس ، لحظاتي پر از  شادي  و شور از او نصيب مي گرفتي . راضيه   

را به سخره مي گرفت . پنجه در پنجه  سختي هاي بزرگ ، سرش را  محروميت ها
باال مي گرفت . از سر افكندگي نفرت داشت ، از ذلت  مي هراسيد.  جان  مغرورش 
از ترحم مي گريخت. قهرماني را پيشه ساخته بود تا از خواري بگريزد. حتي در برابر 

ه بود و هيكل مرگ نمي خواست سر خم كند. شبي صداي پايش  را شنيد
  هيواليش را ديده بود كه دارد نزديك مي شود . 

گفتم راضيه حاال كه داري ميري درست و حسابي برو. نيم بطر ودكا تو خونه  « 
داشتم و چند تا آبجو. قاطي كردم و رفتم باال.  تو رختخواب دراز كشيدم . سرم 

دم ظهر شده بود. دور گرم شد و پرواز كردم . رفتم تو ابرا. وقتي چشمم رو باز كر
  »وبرم رو نگاه كردم. بلند شدم.  زنده بودم. توپ توپ 

راضيه  اين را كه مي گفت مي خنديد . مرگ را سرخوشانه عقب رانده بود. هر بار 
از  زندان و دربدري هايش مي گفت هم يك داستان خنده دار چاشني اش بود. 

ه شايد ، مي بردندش، ميان يك يكي از روزها كه از زندان به جائي ديگر ، دادگا
  مامور زن و شوفر نشسته بود.

دنده را چنان عوض مي كرد كه دستش به سينه ام بخوره. هيچي نگفتم تا «
رسيديم . وقتي در رو باز كرد و پياده شديم دست كردم تو سينه ام اسقنج هائي رو 

دم . دادم به كه مي ذاشتيم سينه ها  پر و پيمون بشن ( مد بود اونوقتا) در اور
  . »شوفره  و گفتم: با اينا بازي كن تا من برگردم. قيافه ش ديدني بود

شرح شيرينكاري هايش با لهجه آذربايجاني شيرين تر مي شد . دورش جمع مي  
شديم و مي خواستيم برايمان  از قصه هايش بگويد و  هر بار شنيدن روايت  شوخ 

گين  مي خنديديم.  فقط  گاه به گاه ، در او  فرازهائي كه به ذات سخت بودند و سن
ميانه نقل هاي شيرينش ، وقتي البالي خنده ها  سايه غمي از صورت گشاده اش 
مي گذشت و آهي از سينه اش بر مي آمد رد تلخي ها پيدا مي شد. آنوقت مي شد 

  حدس بزني چه بر او گذشته است . آخر دل آدمي كه از سنگ نيست. 
جاني فوالدين داشته باشد كه در گذر روزگار آبديده شده و  راضيه اما مي خواست

  قدرش فزون.  
از هايش مايه شادي. و نقشي كه از او ب هايش داشته شدند. غم و چنين شد. نداشته

  خواست. نشان پايداري قهرمانانه. مانده به همان نشان است كه مي
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 به ياد اميرهوشنگ كشاورز صدر

 
  

خواندم و تازه جذب جنبش دانشجويي شده بودم، دوستي با تجربه، از اين جنبش و رهبران آن  هاي دور، آن زمان كه در دانشسراي عالي درس مى سال
چون بيژن جزني، حسن ضيا ظريفي، مسعود احمدزاده، اي  رهبران ورزيده 1338-41هاى  گفت؛ از اين كه چگونه از دل جنبش دانشجويي سال برايم مي

  اند. مصطفي شعاعيان و هوشنگ كشاورز صدر سر بلند كرده
كنم.  ي آرش بود كه با او آشنا شدم. اولين ديدارمان را هرگز فراموش نمى هوشنگ كشاورز صدر را در ايران هرگز نديدم. در تبعيد و پس از انتشار مجله

ياد مرتضى  ه زندهشناختم؛ به همرا را به او بدهم كه هوشنگ خان را ديدم.  باقر مومنى را از ايران مى 2رفته بودم پيش باقر مؤمني كه آرش شماره 
اي داشت و چنان تاثير عميقى  زدند. آن روز هوشنگ كشاورز صدر چنان برخورد گرم و صميمي و انساني زربخت، هر از گاهي به انتشارات پيوند سر مى

  اش قاصرم.  بر من گذاشت كه از توصيف
عجيب و غريبى از برخى از روشنفكران ديده بودم كه نسبت به اين كه شروع به انتشار مجله آرش كرده بودم، چنان برخوردهاي  1991راستش، از سال 

شان هضم اين واقعيت چه سخت است كه خود نويسنده و  فهميدم كه براى  شان مى هاى ديدم و از شوخى هايشان مى قشر بدبين شده بودم. در چشم
ي آرش برآيد. برخورد  شار نشريهتى ان تواند از عهده ت سابق تيم ملي مىاما يك فوتباليس ،پژوهشگر و شاعرشان قادر به انتشار يك سالنامه هم نيستند

شد، او كه  ى ملى در دانشگاه محسوب مى از رهبران جنبش دانشجويي و از سران جبهه 1339هوشنگ خان كشاورز از جنس ديگري بود. او كه در سال 
پور نقش ايفا كرده بود، با فروتنى و جمالت  م دانشجو با بيژن جزني و ايرج واحديها در انتشار نشريات گوناگون دست داشت و در انتشار پيا خود  سال

  مدعي، برايم عيني شد.  ي آميز با من روبرو شد. در آن لحظه تفاوت يك روشنفكر با سابقه و دنيا ديده با شبهه روشنفكران تازه به دوران رسيده تحسين
اش شدم. دنيايي شور بود و اميد و حمايت. انتشار آرش در تبعيد را  هوشنگ خان، بيشتر و بيشتر شيفته هاي انتشار آرش، در هر برخورد با در اين سال

ها، هر وقت  ديدم. در اين سال شدم، ولي خودم را اليق اين همه محبت نمي كرد. ضمن اين كه خوشحال مى با انتشار نشريات تاريخى اروپا مقايسه مي
به هوشنگ خان مراجعه كردم، نه نشنيدم. اما از وقتى كه به بيماري لعنتي سرطان دچار شد، ديگر كار برايش آسان   براي گرفتن مقاله و يا مصاحبه

ها را به پايان برساند. دو سه هفته قبل از مرگش، وقتي به امريكا  نبود. هميشه گله داشت كه هنوز كارهاي ناتمامي دارد و نگران آن است نتواند آن
اش را  ام را باز كردم و شماره هوشنگ خان مشكل داشت. بعد دفترچه تلفن  كار سراغ هوشنگ خان را گرفتم، او هم با شماره تلفن قرهرسيدم از مسعود ن

عزيز، يكي از رهبران جنبش دانشجويي  گرفتم. شانس ياريم نكرد؛ نه آن روز و نه بارهاي ديگر. باالخره هم نتوانستم يك بار ديگر صداي هوشنگ 
  مردي كه پر از شور بود و دل در گرو آزادى ايران داشت.ام را بشنوم. بزرگمردى كه در تبعيد شناختم؛  ي نو جوانيها سال

  خاني پرويز قليچ                                                                                                                                              يادش گرامي باد   
  

در تهران به دنيا آمد. فرزند سيد  1311فوريه در هشتاد سالگي در فلوريداي (امريكا) درگذشت. در سال  14* اميرهوشنگ كشاورز صدر، بامداد 
مصدق بود. فعاليت سياسي خود را از گذاران جبهه ملي ايران و از ياران اصلي  محمدعلي كشاورز صدر، حقوقدان و وكيل مجلس شوراي ملي، از پايه

پور، مصطفي شعاعيان و برخي ديگر از  مرداد در كنار بيژن جزني، ضيا ظريفي، ايرج واحدي 28ي ايران آغاز كرد. بعد از كودتاي  تشكيالت حزب توده
صدر آشنا شد  در همين ارتباط با ابوالحسن بنيدر آمد.  "جبهه ملي دوم"گراي دانشگاه تهران به جنبش ملي پيوست و در شمار فعاالن  دانشجويان چپ

وكراسي در ايران و تا پايان زندگي از ياران نزديك او باقي ماند. از مخالفان سياسيِ نظام جمهوري اسالمي ايران بود و براي سرنگوني نظام و استقرار دم
هاي  نگاري ها و تك قرار دموكراسي در ايران و اقتصاد كشاورزي پژوهشي است كرد. از كارشناسان برجسته زندگي روستايي ايران بود. درباره مبارزه مي

 بسياري نوشته كه برخي از آنها منتشر شده است.




