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  سود و زيان اينترنت

  در  زندگي انسان
 

آورد كه  گسترش و رواج هر فناوري نويني معموالً اين پرسش را پيش مي
هايي كه  ن چيست؟ چنين پرسشي در مورد فناوريٱپيامدهاي استفاده از 

كنند  هاي شاق جسمي يا سرعت كارهاي روزمره را تسهيل مي فعاليت
اما زماني كه پاي . شود  متناقض روبرو نميهايي  پيچيده يا معموالً با پاسخ

ها و جوامع و نيز  آيد كه بر روابط ميان انسان يك فناوري جديد به ميان مي
تر از آن  ها متناقض هاي ذهني بشر تاثير مستقيم دارد، پاسخ فعاليت

  .شدند  مي شوند كه در ابتدا تصور مي
وز رواج نيافته يك دهه پيش كه هنوز اينترنت و تلفن همراه بسان امر

بودند، حتي در ميان متخصصان نيز نگاهي هيجاني و سراسر مثبت به اين 
ها به جزيي از زندگي بشر تبديل  اينك كه اين پديده. ها حاكم بود فناوري

جويي براي  اند آن هيجان جاي خود را به درنگ و نگراني داده و چاره شده
  .وع روز بدل شده است از آنها به موض  و بهينه ي غيرمنفياستفاده

شناخت و نگراني از قدرت آن در تسلط   سال پيش كسي گوگل را نمي10 
ويكيپديا و  . بر اطالعات شخصي كاربران اينترنت هم موضوعي ناشناخته بود

اينك . هايي غريب بودند هاي اجتماعي هم موضوع بوك و ساير شبكه فيس
سان بدون پرداختن به اين اما ارزيابي اثرات اينترنت بر ذهن و رفتار ان

  .نتيجه است ها و تاثيراتشان سترون و بي پديده
هاي شماري از  ها و انديشه خوانيد درنگ  نظراتي كه در زير مي مجموعه

هاي مختلف كاركرد  كساني است كه به اين يا آن دليل با اينترنت و جنبه
هايي را  بين در ميان آنها هم خوش.  آن در زندگي انسان سروكار دارند

توان يافت كه اثرات اينترنت بر ذهن و رفتار انسان را يك سره مثبت  مي
تر شدن فكر انسان و حتي  كنند و هم بدبيناني كه سطحي ارزيابي مي

كدام از اين  هيچ. بينند انداز مي گرد فرهنگي او را در چشمعقب
نظران البته انسان را به برگشت به دوران قبل از اينترنت  صاحب

كردن استفاده از  خوانند، بلكه اگر درنگي دارند مربوط به بهينه انميفر
ي اثرات تا كنوني  هاي جديد در باره هاي نوين با توجه به يافته فناوري
  .آنهاست
نظران مورد نظر رجوع شده يا   هاي صاحب ي نظرات زير يا به كتاب در تهيه

 .ند استفاده شده استا از مقاالتي كه آنها در نشريات مختلف منتشر كرده
 

  احمد سمايي
 samayee@web.de  

  هاي بهتر استفاده از خرد جمعي و انتخاب گزينه
متخصص تكامل روان انسان در دانشگاه ) Geoffrey Miller (جفري ميلر

 : ي او با اين عنوان منتشر شده استكتاب تازه. نيومكزيكو آمريكا است
»Spent. Sex, Evolution, and Consumer Behavior«  

 كساني كه دائماً آنالين هستند را  يهاي انديشه ي جنبهاينترنت همه
ها، دقت و حافظه،  سازي ها، مقوله و مفهوم درك و دريافت. كند دگرگون مي

ها و فضاهاي مختلف، زبان، قدرت تخيل، خالقيت، توان  سويابي در مكان
روند هاي ذهني، قدرت سنجش و داوري و  حل مسائل، برداشت

ها از جمله مواردي هستند كه در كاربران فعال اينترنت  گيري تصميم
ها محورهاي اصلي روانشناسي شناخت به  اين. شوند دستخوش تغيير مي

ي  ها مغز انسان را در حوزه روند كه بخش بزرگي از توانايي شمار مي
  . داند پژوهشي خود مي

ها من  يست درك و دريافتي اكونومنامه سي نيوز و سايت هفته بي سايت بي
اند و به حس ششم من براي شناخت و آگاهي از آنچه كه  را گسترش  داده

سيستم ايميل گوگل به نوع توجه و . اند افتد بدل شده در جهان اتفاق مي
دهد و اين  كنم شكل و ساختار مي هايي كه دريافت مي واكنش من به ميل

ا حذف كنم،  فوراً جواب دهم يا گذارد كه آنها ر  مي امكان را در اختيارم
  . شان كنم براي آن كه در زماني ديرتر پاسخشان دهم گذاري عالمت

يك تقويم آنالين روزانه در . يافته را دارد ي گسترش ويكيپديا حكم حافظه
تحرك و انعطاف » گوگل مپ«. سازماندهي وقت و زندگي من تأثير دارد

 ميان شهرها و در جهان، به ي شهرها، جايي در محدوده من را در جابه
بوك نيز از اين جهت كه مرا به درك بهتر و  فيس. شدت افزايش داده است

تر عقايد و تمنيات ديگران قادر ساخته به شناخت و توانايي ذهني  دقيق
  .من غنا بخشيده است

ي داوري و قدرت انتخاب من ميان   ولي دگرگوني اساسي در شيوه و نحوه
ام كه چگونه  براي مثال من ياد گرفته. د رخ داده استهاي خوب و ب گزينه

ي  گري خود را از مجموعه بخش قابل اعتنايي از توان انتخاب و سنجش
در مجموع . كنند، كسب كنم هايي كه كاربران در اينترنت منتشر مي ارزيابي

ي اين  هاي شخصي من در باره  تر از برآوردها و داوري ها دقيق اين ارزيابي
 . يا آن كاال و شخص هستندپديده 

شده در  هاي عرضه براي اين كه انتخاب فيلمي مناسب از ميان گزينه
ها و  ي كمنت اندازم به مجموعه اينترنت برايم آسان شود، معموالً نگاهي مي

ي نقد فيلم مانند  هايي كه كاربران اينترنت در صفحات ويژه نقد و داوري
Netflix و International Movie Database يا Metakritikاند  ارائه كرده .

ي آن دسته از كاربران اينترنت است كه اين صفحات بازتاب توان فزاينده
در . گذارند هاي خود را از توليدات سينمايي با ديگران در ميان مي ارزيابي

Netflixهاي  كنند، نقد و كمنت  كساني كه از اين صفحه فيلم دانلود مي
 هواداران سينما و International Movie Databaseر نويسند، د خود را مي

هر . دهند  منتقدان سرشناس فيلم نظرات خود را انتشار ميMetakritikدر 
فيلمي كه در هر سه جا از امتياز و ستايش قابل اعتنايي برخوردار شود، 

  .معموالً ارزش ديدن دارد
گيري با  ميمدر خريد كاالهاي مصرفي هم سردرگمي، اشتباه و دشواري تص

رجوع به داوري ساير كاربران اينترنت كه با چنين كاالهايي سروكار 
كنندگان با  حاال ديگر مصرف. اند به شدت كاهش يافته است داشته
هاي تجربي و امتيازهاي منفي و مثبتي كه به اين يا آن كاال  ارزيابي

ه گذارند ك اي از اطالعات مفيد را در اختيار مي دهند، مجموعه مي
گيري شخصي و مبتني بر شايعه و تبليغ صرف را به روندي  تصميم

  ...كند اجتماعي، مبتني بر آمار و ارقام و نظرات متنوع و گوناگون بدل مي
چنين امكاني سبب شده است من به تعقل جمعي بيشتر احترام بگذارم و 
ز اين درس اخالقي را بگيرم  كه انديشه و نگاه خود را نه چندان متفاوت ا

هاي غني و متنوعي كه كاربران   ارزيابي. ديگران نه بهتر از آنها، بيابم
كنند، بيش از پيش  ها، روندها و كاالها و خدمات ارائه مي اينترنت از پديده

ي اجتماعي راه برده به تقويت تساهل و احترام متقابل و افزايش سرمايه
اي مبتني بر خرد ه گيري ي انساني اينك قادر است با تصميم جامعه. است

هاي برتر، قدرت و هوشياري خود را در برابر  جمعي خود در انتخاب گزينه
  .ها به نمايش بگذارد گري سيل مهاجم تبليغات و البي



  مقاالت

 ٢٣٤  104 ي آرش شماره

  رژيم اينترنتي و آلودگي اطالعاتي كمتر
ها در انستيتوي  استاد مهندسي ريسك) Nasim N.Taleb (نسيم طالب

سرو » قوي سياه«كتاب جديد او با نام . تكنيك دانشگاه نيويورك است پلي
اين كتاب تسويه حسابي است با كارشناسان . صداي زيادي برانگيخته است

  بيني  پيش و متخصصان وال استريت كه به نظر طالب پيچيدگي و غيرقابل
اند و خود در به  بودن روندها و رخدادهاي جهان معاصر را دست كم گرفته

قوي سياه اشاره به اين . اند اخير شريك بودهوجود آمدن بحران اقتصادي 
همين باور باعث . ها است كه تا قرن هفدهم قو فقط سفيد است  باور اروپايي

طالب . شد كه كشف قوي سياه در استراليا براي آنها بسيار غيرمترقبه باشد
گويد كه روندهاي جهان بيش از پيش تابعي از قوهاي  در كتاب خود مي

آور اطالعات و انديشيدن در  هستند و فوران سرسام) ها غيرمترقبه(سياه 
باز » ها غيرمترقبه«را از انعطاف در برابر اين  هاي گذشته، ما چارچوب

  :دارد مي
ها اين است كه انسان  كردم كه مشكل ما با اطالعات و داده قبالً من فكر مي

 درك من اين بود كه انسان در. كنند را به موجودي خل و چل بدل مي
حال حركت به سوي  اعتمادي فزاينده و در عين حال نامعقول به 

هايي است كه در آنها انبوهي از اطالعات دقيق  و غيردقيق در جريان  عرصه
  .شناسي، دانش ژنتيك يا علم اقتصاد هايي مانند آسيب است، مثالً عرصه
 از شود كه در انتها ما فكر كنيم بيش گونه باعث مي اين اعتماد افراط

هايمان به مسائل و روندها آگاهي و وقوف داريم و سرانجام به آنجا  دانسته
ي اقتصادي وارد اقدامات پرريسكي  انجامد كه براي مثال ما در زمينه مي

  . بشويم
ي معامله با اوراق بهادار وارد شوم، روزي كه من تصميم گرفتم به عرصه

اراده و سرگردان در  بعي بييك رژيم خبري براي خودم برقرار كردم تا به تا
همزمان متوجه شدم كه گروه بزرگي، . ميان امواج اطالعات بدل نشوم

هاي خشك و  هاي خود را در چارچوب ها و نظريه بسياري از تئوري
غيرمنعطف سابق و با كنار هم قراردادن اخبار ايزوله، معموالً غيردقيق و 

هايي  از خود احمقكنند و  بدون ارتباط با يكديگر سر هم بندي مي
اشان تابعي از تصادف و احتمال  گيري سازند كه عمدتاً رفتار و تصميم مي

  .در زندگي واقعي وضع از اين هم بدتر است. است
پردازي و پخش و نشر اطالعات  ام كه داده امروز من به اين نتيجه رسيده

بدل كرده، جهاني كه به گمان من زير »  افراطستان«جهان را به يك 
نقشي » ها غيرمترقبه«ي متغيرهايي از احتماالت كمتر واقعي است و  لطهس

 سپتامبر، 11براي مثال كافي است كه به . كنند غالب در آن بازي مي
گيري ماشين جستجوي گوگل و كل سيستم گوگل و گسترش  قدرت

  .آور اينترنت و تلفن همراه توجه كنيم بيني و سرسام غيرقابل پيش
و پخش اطالعات نوعي وابستگي و تاثير متقابل ايجاد  اينترنت با نشر 

هايي همچون  كتاب. ي مد شاهد هستيم كند، همانگونه كه ما در عرصه مي
هري پوتر و يا گرايش به معامالت بانكي بالفاصله به موضوعي گلوبال بدل 

به امري » ها غيرمترقبه«بيني در چنين جهاني كه در آن  پيش. شوند مي
تر، به شدت متغيرتر و بسيار دشوارتر از  وند، پيچيدهش عادي بدل مي

  . گذشته است
  

: بريم توان گفت كه ما اينك در يك موقعيت انفجاري به سر مي لذا مي
  يگونه هاي بيشتر و دانش توهم هاي بيشتر به اطمينان اطالعات و داده

اند، در عين حال روندها را كمتر از گذشته قابل  بيشتر منجر شده
: بحران اقتصادي اخير، مثال خوبي در اين رابطه است. اند  كرده بيني پيش

در ميان . دانند حدود يك ميليون نفر در جهان خودشان را اقتصاددان مي
ي انگشتان دست توانستند فهمي از آنچه كه آنها اما تنها تعدادي به اندازه

 توصيه در حال روي دادن است داشته باشند و اقدامات احتياطي الزم را
ها و  گونه بر شناخت پديده با اين همه، تفرعن ناشي از تسلط توهم. كنند

هاي  روندها در ميان اين يك ميليون نفر و بسياري از كارشناسان عرصه
  .ديگر، چنان در اوج است كه در تاريخ بشر سابقه نداشته است

ي ام تا جهان را كم شخصاً به يك رژيم اينترنتي سفت و سخت روي آورده
گيران  بهتر درك كنم و در عين حال قادر باشم بر سر خطاهاي تصميم

بودن  البته كامالً از آنالين. بندي كنم ي اقتصاد و سياست بهتر شرط عرصه

هاي سختي را در كاربرد اينترنت براي خودم  ام، بلكه صرفاً محدوديت نبريده
  .ام ايجاد كرده

شر هستند، ولي آنها در عين ها دستاوردهاي عالي ب شكي نيست كه فناوري
از زماني كه من وقت بيشتري . حال اثرات جنبي منفي و مخربي هم دارند
هاي اطالعاتي  كنم و با آلودگي را در كتابخانه آرام و ساكت خود سپري مي

كنم كه اين وضعيت بيشتر با ژن و خلق  كمتري سروكار دارم، احساس مي
ه دوباره از لحاظ انديشه در كنم ك احساس مي. و خوي من تناسب دارد

  .حال رشد هستم
  

  كتاب گلوبالي كه هنوز بايد خواندنش را ياد بگيريم
.   استWiredي معروف  از سردبيران نشريه (Kevin Klly)كوين كلي

 كتاب او با نام 
Out of Control. The New Biology of Machines, Socialsystems, and 

the Economic World 
  .با اقتباس از آن ساخته شده است» ماتريكس«ست كه فيلم متني ا

ي فعاليت مغز او را تغيير  هاي رايج در زندگي بشر، شيوه اين كه فناوري
روانشناسان و متخصصان مغز با آزمايش و . دهند، واقعيتي مشهود است مي

اند كه سازمان مغز افراد باسواد متفاوت از  هاي تجربي ثابت كرده فعاليت
شود،  ي كاربرد زبان خالصه نمي اين تفاوت تنها در نحوه. اد بيسواد استافر

هاي حفظ و به خاطر  هاي تصويري ، استراتژي بلكه در درك و دريافت
اگر سواد خواندن و . يابد هاي معطوف به عمل نيز بروز مي سپاري و انديشه

نت هم ي تفكر ما را تغيير دهد، طبيعي است كه اينترنوشتن بتواند شيوه
ي نمايشگر   ساعت را جلوي صفحه10بر مغز كساني كه روزانه گاه تا 

  .تأثير نيست كنند بي سپري مي
سپارم يا حداكثر  ها را به خاطر نمي ها و داده هاست كه ديگر فاكت من مدت
ام كه  من ياد گرفته. كنم كه حداكثر منابع آنها را به ياد بسپارم سعي مي

هاي  از همين رو، انباشته. بع دسترسي پيدا كنمچگونه در اينترنت به منا
شود كه هر حاال ديگر فوراً كسي پيدا مي. اند ذهن من كمتر و كمتر شده

به عبارتي . شوم رد كند مطلب علمي مورد قبولي را كه من با آن آشنا مي
ها در اينترنت  دادن لينك. هم دارد» واقعيت ضد«حاال يك » واقعيتي«هر 

ها در معرض ديد و  ي خود واقعيتها هم به اندازه اقعيتسبب شده كه ضدو
معني و هجوند، برخي  بي» ها ضدواقعيت«برخي از . قابل دسترسي باشند

آن قدرها ارزش ندارند كه مورد توجه قرار گيرند و برخي هم هشداردهنده 
توان يافت كه بتواند اين انواع  هيچ كارشناسي را نمي. برانگيزند و تأمل
ها را براي ما از هم جدا كند، زيرا براي هر كارشناسي   ضدواقعيتگوناگون

به . شود يافت مي) كارشناسي با ديدگاه متضاد(» ضدكارشناس«هم يك 
آموزم، در اثر وجود  ي آن چيزهايي را كه من اينك مي اين ترتيب، همه

  .اعتباري روبرو هستند ها با خطر سايش و بي واقعيت فاكتورها يا آنتي آنتي
در مجموع . شوم اي فزاينده در مورد همه چيز دچار ترديد مي من به گونه

ي انديشه. دانم، درست نيست ام كه آن چه را كه مي بنا را بر اين گذاشته
نظرات و عالئق من دائماً . من گويي به حالت سيال و شناور درآمده است

. مندم ا عالقهه تر از واقعيت به واقعيت من حاال ديگر بيش. در حال تغييرند
هاي اينترنتي متصل هستم، خودم را  اي از شبكه در حالي كه به شبكه

هايي غيرقابل اطمينان،  كوشد از اجزا و بخش كنم كه مي اي حس مي شبكه
- ي لغزنده كسي كه سير و سلوك مرا در اين شبكه. اطمينان به دست آورد

شود كه در   ميهايي ها زير نظر بگيرد، متوجه روياها و فانتزي ي ايده
اي كه به  گونه موقعيت خواب. كنند بيداري، ذهن مرا به خود مشغول مي

شويم، شايد هدردادن  ها در اينترنت به آن دچار مي هنگام تعقيب لينك
وقت به نظر آيد يا حداكثر روياورزيي تلقي شود كه بتوان آن را هدردادن 

   جمعي اهشياريشايد هم به نحوي به شركت در يك ن. مفيد وقت خواند
  . ايم شويم كه قبالً تمايلي به آن نداشته مشغول مي

ي اينترنت در كاستن از توجه و  ي اثرات شبكه واقعيت اين است كه در باره
هاي  ام كه داده من برعكس در مورد خود پي برده. شود دقت ما اغراق مي

همه . ددهن دائماً ريزشونده توجه و تمركز بيشتري را به خود اختصاص مي
ي دسترسي سريع به اطالعات كنند كه چگونه وسوسه از اين تعريف مي

  هاي به هم مرتبط، توجه و تمركز آنها را در  ها و ميل تر از طريق لينك تازه
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در واكنشي تجاري به اين . كشد اينترنت پيوسته از اين سو به آن سو مي
مورد نظر، فرهنگي در هاي  رفتار معطوف به يافتن سريع اطالعات و داده

اينترنت شكل گرفته است كه آثار بزرگ و حاوي اطالعات جامع را در 
حاال ديگر . كند قطعاتي تا حد ممكن كوچك و قابل فروش تجزيه مي

توانيم  هاي موسيقي را تمام و كمال بخريم، بلكه مي لزومي نيست كه  آلبوم
ها هم كار به  مورد فيلمدر . ي آن را جداگانه سفارش دهيماين يا آن ترانه

ها را  روزنامه. ي سكانس به سكانس و صحنه به صحنه كشيده است عرضه
من و مردم . هاي جداگانه خريد  توان در اينترنت به صورت مقاله هم مي

روزگار من خوشبختانه اين امكان را داريم كه دراين اقيانوس اجزا و قطعات 
اين شكارگري در اينترنت . دهيمشنا كنيم و صيد مورد نظر خود را انجام 

تر شده  فكر من حاال فعال. عادات فكري مرا هم دستخوش تغيير كرده است
  . قضايا به مراقبه و تأمل كمتري نياز دارد و براي درك و دريافت

حاال من به جاي اين كه در برابر يك پرسش يا يك حدس و احساس در 
به عبارتي من اينك . زنم هاي خودم غرق شوم، دست به اقدام مي ناآگاهي

رسند، به جاي تأمل و تعمق،  هايي كه به ذهنم مي ها و ايده در برابر پرسش
ها و ويكيپديا دقيقاً حاصل چنين  ايجاد بالگ. دهم  واكنش نشان مي

، و بعد درنگ و تعمق كردن )نوشتن(اول اقدام كردن : هايي است واكنش
  ).  پيراستن و افزودن(

ي كه اينترنت در تمركز و توجه من ايجاد كرده، اين است ي ولي تغيير اصلي
. ي  بزرگ و مرتبط جلب شده استكه اين توجه و تمركز به يك مجموعه

اي از  نهايتي را با مجموعه هاي بي رسد كه من  نانوثانيه در ظاهر به نظر مي
كردن به  هايي الينتاهي را به نگاه كنم و ميكروثانيه توييترها سپري مي

اما واقعيت ماجرا اين است كه من . دهم هاي مختلف اختصاص مي تساي
اي به  پيوسته ي به هماي نامحدود در مجموعه  ساعت و به گونه10روزانه 

ما در اين ساعات گفتگوي فشرده و بدون توقفي را با . نام اينترنت هستم
  .دهيم  كه اسمش اينترنت است پيوسته انجام مي اي بزرگ و به هم مجموعه

ارتباط   و جزء مستقل و بي ها قطعه پيوستن ميليون  موقعيتي كه از به هم
ولي . آيد كننده و فاقد كارآيي به نظر مي آيد در نگاه اول، نااميد به وجود مي

اي  پيوسته ي به هم واقعيت اين است كه در اينترنت اين قطعات به مجموعه
سازند كه دو ميليارد  يي واحدي را م رسانه  و ميان شوند و رسانه بدل مي

اي كه از پيوند ميان شماري اليتناهي  مجموعه. گر آن هستند مونيتور نظاره
ها به  ها و جريان ها، نيوزگروپ ها، فروم ها، توييترها، بازي از صفحات، فيلم

ما تازه در حال يادگرفتن . وجود آمده، يك كتاب گلوبال عظيم است
اي  ها نفس آگاهي به وجود مجموعهتن. ي خواندن اين كتاب هستيم نحوه

ي مرا  بزرگ به نام اينترنت و گفتگوي پيوسته با اين مجموعه انديشه
  .دستخوش تغيير كرده است

  كند اينترنت ما را سطحي مي
ي تاثير و تاثرات ميان  كارشناس حوزه) Nicholas Carr (نيكالس كار

  به The big Switchاو در كتاب معروفش با عنوان . فناوري و فرهنگ است
ي معروف كار با  مقاله. پردازد شدن جهان از اديسون تا گوگل مي اي شبكه

 انتشار يافت، 2008 كه سال "كند آيا گوگل ما را احمق مي"عنوان 
  .هاي بسياري برانگيخته است بحث

  
 Cushing Academyسپتامبر گذشته، همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد، 

. كند هاي خود را از كتاب خالي مي كرد كه كتابخانه در ماساچوست اعالم 
هاي داخلي آمريكا بنيان گذاشته شد، در  ي جنگ اين آكادمي كه در دوره

در عوض قرار است كه اينترنت سريع . دانشگاهي است هاي پيش كار آموزش
هايي عالي   با نمايشگرهايي كه بزرگنمايي و كامپيوترهاي بسيار پيشرفته

آموزان هم با كمك ويدئو  تيار مراجعان قرار گيرد و دانشدارند، در اخ
ي ديگر دنيا وصل شوند و تبادل اطالعات  بتوانند هر زمان به هر گوشه

گويد كه راه و روش   مي Cushing Academyرجيمس ترسي، مدي. كنند
  .آكادمي او الگويي براي مدارس قرن بيست و يكم است

نگيخت و روز بعد همچون يك توييتر  برنيا اعالم خبر فوق چندان توجهي
به فراموشي سپرده شد، ولي به نظر من اين رويكرد تحول فرهنگي مهمي 

ي فاقد كتاب  يك كتابخانه. توان از پيامدهاي آن نگران نشد است كه نمي
تا بيست سال پيش براي ما غيرقابل تصور بود، در حالي كه حاال اعالم 

Cushing Academyهاي گذشته اغلب  من سال. ادي است برايمان بسيار ع
ها  ام كه مراجعان بيش از تورق در كتاب ام و متوجه شده ها بوده در كتابخانه

آنچه كه ترسي و ساير مسئوالن . اند روي نمايشگرهاي كامپيوتر خيره شده
Cushing Academy را به تصميم يادشده سوق داده، اين فرض است كه 

ي نمايشگر حس و مفهومي  چه بر صفحهها چه در صفحات كتاب و  واژه
وقتي كه من از دريچه  « :گويد ترسي مي. كنند يكسان ايجاد مي

ي مشغول است، بينم كه زير درختي نشسته و به مطالعه آموزي را مي دانش
خواند يا كتاب  كند كه او از روي كتاب چاپي مي برايم فرقي نمي

  ».الكترونيكي در دست دارد
كند  خود رسانه نيز در كنار پيامي كه منتقل مي. كند ميولي ترسي اشتباه 
ي نمايشگر كامپيوتر و در  ها بر صفحه خواندن واژه. نقش مهمي دارد

به . كند صفحات كتاب چاپي دو تجربه و احساس كامالً متفاوت ايجاد مي
كند و  لحاظ تكنولوژيك، كتاب چاپي تمركز ما را كامالً به خود جلب مي

همان به سوي چيزهاي ديگري منحرف شود، به خصوص كه گذارد توج نمي
. شوند زندگي ما اين روزها پر است  از چيزهايي كه باعث عدم تمركز ما مي

ي اينترنت دقيقاً بر خالف يك كتاب عمل اما يك كامپيوتر متصل به شبكه
اي است كه حواس ما را پرت  ساختار و تركيب آن اصالً به گونه. كند مي
ي نمايشگر در رقابتند تا ما را براي  ها و تصاوير بر صفحه ژهوا. كند مي

  .كشاندن به اين سو و آن سو وسوسه و تحريك كنند
. اي در تطبيق با محيط و شرايط جديد دارد العاده مغز انسان قدرت خارق

ي ارتباط  شود و بر نحوه هاي عميقي از مغز انجام مي اين تطبيق در اليه
هايي كه ما به كمك  فناوري. گذارد هاي ما اثر مي نهاي عصبي و نورو سلول

ها، كه ما با استفاده از آنها به اطالعات  كنيم، و از جمله رسانه آنها فكر مي
دهيم،  كنيم و به ديگران انتقال مي يابيم، اطالعات را نگهداري مي دست مي

گري ما هستند و خود  همه و همه اجزاي مهمي در محيط و شرايط انديشه
  . شكل دادن به تفكر ما سهمي عمده دارنددر

اي محسوس دچار تغيير  ي من به گونه ي آموزش و انديشه عادات و نحوه
ي من و هم تحقيقاتم حاال ديگر به صورت آنالين انجام  هم مطالعه. اند شده
ام كه  من ياد گرفته. شود و همين مغز مرا دستخوش تغيير كرده است مي

ه از اين سو به آن سو بروم و نيازهاي آموزشي و اي سريع در شبك به گونه
ام به   سرعت برطرف كنم، ولي در عين حال توانايياطالعاتي خود را به

اي فزاينده رو به كاهش  ها به گونه ها و متن تمركز درازمدت بر اشيا و پديده
  .است

ي مستقيم و تنگاتنگي با  انديشي انسان رابطه  از آنجا كه تعمق و ژرف 
گيري سرباز زد كه  توان از اين نتيجه ان تمركز و توجه او دارد، نميميز
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تر شدن فكر  دمسازي ما با شرايط و مقتضيات اينترنت، عمالً باعث سطحي
  .ي ما شده استو انديشه

ي شخصي، باور من اين است كه خطري كه ما را تهديد  با اتكا به تجربه
و اين . ت كمتر از سود آن نيستكند اين است كه زيان استفاده از اينترن مي

  . متاسف باشمCushing Academyآموزان  شود كه براي دانش باعث مي
  

  جايي كاركردها و  وظايف ميان مغز و كامپيوتر جابه
روانشناس و مدير مركز رفتار و ) Gerd Gigerenzer (گرد گيگرنتسر
 شناخت تطبيقي 

)Center for Adaptive Behavior and Cognition(اين .  در برلين است
  . ي ماكس پالنگ آلمان وابسته استمركز به مؤسسه

  
هاي  مركز مطالعات پيشرفته در دانش«، زماني كه من به 1989پاييز 

 رفتارشناسي
Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences) ( 

يكون يكي از مراكز مهم تأسيسات كامپيوتري آمريكا در سل (در پالو آلتو 
ترين امكانات تكنيكي و   وارد شدم، دفتر من فاقد ابتدايي )ولي آمريكا
. نه از تلفن خبري بود، نه از ايميل نه از ساير وسايل ارتباطي. ارتباطي بود

فقدان اين . چنين امكاناتي تنها در خارج از دفتر قابل دسترسي بودند
شد  استدالل مي.  بودهاي كار ما تصميمي آگاهانه و عامدانه وسايل در اتاق

شوند، در حالي كه  كه ابزارهاي يادشده باعث حواس پرتي و عدم تمركز مي
هاي خود به محيط و شرايطي  انديشي و درنگ همكاران مؤسسه براي ژرف

شدن حواس و ممانعت از  اي براي پرتنيازمندند كه در آن كمترين زمينه
  . تمركز فكري وجود نداشته باشد

ي يادشده بسان بسياري از نهادهاي ديگر در برابر فناوري هاما اينك مؤسس
  . اطالعاتي تسليم شده است

ها يا  ميل باش دائمي براي دريافت اي ها اينك در حالتي همچون آماده انسان
اينترنت اين امكان را فراهم كرده كه بتوان . هاي جديد هستند اس ام اس

به گمان من، .  از آن داشتاي بديع و كنشي و نه صرفاً واكنشي استفاده
به عبارت . كند ي ما را نيز دچار تحول مياي فكر و انديشه چنين استفاده

ديگر، اينترنت كاركردهاي و رويكردهاي معطوف به شناخت و آگاهي ما را 
انسان اينك به جاي جستجوي اطالعات در مغز و ذهن . دهد تغيير مي

  .كند به  منابع بيروني رجوع مياي فزاينده  خويش، بيش از پيش و به گونه
. يي نيست كه چنين تغييري ايجاد كرده است البته اينترنت اولين فناوري

به عبارت . خط هم امكان تجزيه و تحليل را براي انسان فراهم آورد
توان بر خالف كالم شفاهي با يكديگر مقايسه  روشنتر، كالم مكتوب را مي

ولي حداكثر پيامد ايجاد .  آنها دست زد و استتناج كرد و به تجزيه و تحليل
ي پايدار و  خط  اين بوده كه توانايي خواندن و نوشتن جايگزين حافظه

از اين رهگذر حاال ما به اينجا . آموختن از راه حفظ كردن شده است
ي درازمدت ضعيفي دارد،   ايم كه يك ذهن مدرن معمولي حافظه رسيده

كند و تمايل دارد كه از منابع  ميهاي گذشته فراموش  زودتر از انسان
اينترنت اين . بيروني، همچون كتاب، اطالعات مورد نيازش را به دست آورد

روند، يعني انتقال و تمركز اطالعات از مغز به بيرون از مغز را شدت و 
  .شتابي فزونتر بخشيده است

 اين حرف البته به اين معنا نيست كه ذهن ما قبل از خط و چاپ و اينترنت
مسئله بر سر اين . قدرت كسب اطالعات از منابع بيروني را نداشته است

ي  هاي ديگر بودند با مرز و محدوده است كه اين منابع معموالً انسان
ي اطالعات و ي ذخيرهشان و توانايي محدودشان در زمينهطبيعي ذهن

نيز ها براي كسب اطالعات به لحاظ اجتماعي  اين كه انسان. ها پردازي داده
. هاي ديگر وابسته بودند نيز مانعي بزرگ بود به اراده، توان و تمايل انسان

اما كسب اطالعات از ويكيپديا مشروط به توان و تمايل ديگري نيست و 
ها و قيد وبندهاي ناشي از مناسبات اجتماعي هم نقشي در آن  محدوديت
  .كند بازي نمي

است و ما فازي را طي  بزرگي از اطالعات  يي ذخيره اينترنت هسته
ي اصلي آن انباشت و فراخواني اطالعات از مغزهايمان كنيم كه شاخصه مي

به كامپيوتر است، همانگونه كه بسياري از ما هم اينك نيز قدرت محاسبات 

در اين روند ما . ايم هاي حساب واگذار كرده رياضي را از مغز خود به ماشين
ود را از دست خواهيم داد، مانند هاي خ ها و توانايي شماري از مهارت

ي اطالعات در مغز توانايي تمركز درازمدت بر يك موضوع معين يا ذخيره
ولي مهم اين است كه توجه داشته باشيم .  زماني درازمدت يبراي يك دوره

اي را  پيوسته ها سيستم واحد و به هم هاي ذهني ما و فناوري كه توانايي
ي جمعي است كه ذهن ما خود را با آن حافظهاينترنت نوعي از . سازند مي

آن گاه ما . دمساز خواهد كرد تا يك فناوري جديد پا به عرصه بگذارد
 ذهني ديگري را جا به جا خواهيم كرد، با اين اميد كه چيزهاي  توانايي

  .اي بياموزيم تازه
  

  گرد فرهنگي انسان ديكتاتوري جمع و عقب اينترنت،
  پرداز روندهاي مربوط به فناوري ، نظريه)Jaron Lanier(ر ژارون النيي

) Virtuel Reality ("واقعيت مجازي"اصطالح . اطالعاتي و موسيقيدان است
 "مائويسم ديجيتالي"ي معروف النيير با عنوان  مقاله.ي اوست ساخته
ها و  ي انسان ويِژه رفتن فرديت ي از دست اي را در باره هاي گسترده بحث

  :ها و سقوط فرهنگي در عصر آنالين برانگيخته است قيترفتن خال تحليل
  

از طرفي، . كشاند مايگي مي حضور در اينترنت شخصيت و فكر ما را به ميان
 ديكتاتوري "ساز نوعي از ها از اينترنت زمينه ن ي انساي گستردهاستفاده

براي . اين دو روند به موازات هم در حال حركتند. شود  مي"جمعي آنالين
هاي  ها و داده شود كه مقاله تبليغ مي. ثال ويكيپديا را در نظر  بگيريدم

هاي ايدئولوژيك هستند، كه البته چنين  گيري ويكيپديا عاري از جهت
شود كه  ي وسيع از ويكيپديا باعث ميمنتهي استفاده. چيزي ناممكن است

هايي باشد كه گوگل به هنگام جستجوي   آن در صدر لينك هميشه لينك
ي كساني كه  به اين ترتيب همه. گذارد اين يا آن اطالعات پيش روي ما مي

-ي اول به ويكيپديا مراجعه ميدر پي اطالعات مشابهي هستند در وهله
مايگي و عدم تالش براي فراتر رفتن  برد كه ميان اين به آنجا راه مي. كنند

  .كيفي از ويكيپديا به گرايش روز بدل شود
.  فشار گروهي بر افراد به هنگام استفاده از اينترنت است تقويت روند ديگر،

ها در اينترنت بيش از پيش به فرونهادن فرديت خود و تبعيت از  انسان
گرفتن يك سليقه يا گرايش  با شكل. يابند ها و مدهاي روز سوق مي گرايش

شود كه خود را با  جمعي در اينترنت براي هر كاربر اين فشار ايجاد مي
  .هاي رايج آنالين تطبيق دهد يا منزوي شود ليقهدرك و س

. البته فشار نامريي جمعي هميشه در جوامع انساني عمل كرده است
هاي گذشته يا  هاي معين در دهه ها و سريال گرايش عمومي به موسيقي
هايي بارز از اين گرايش ديرپا  هاي فوتبال نشانه حركت جمعي در استاديوم

تر از  ولي در اينترنت روندها بسيار ساده.  دحتي در دوران مدرن هستن
سابقه  شوند و ديناميزم اين روندها هم شتابي بي آنچه كه هستند تصوير مي

  . يافته است
توانست تصور كند كه گوگل در اين مدت كوتاه   چه كسي مي براي مثال،

ها نفر عضو  به قدرتي گلوبال بدل شود؟ اين كه در كوتاه زماني ميليون
توان گفت  مي. كنند هم كمتر قابل تصور بود وك شده يا توييتر ميب فيس

گرايي افراطي نيز بدون اينترنت و فشار جمعي و  ي سريع اسالم كه اشاعه
كند،  ها ايجاد مي آي كه در گسترش روندها و گرايش العاده شتاب خارق

  .بود تقريباً ناممكن 
اركت گسترده در شود كه مش هاي رايج اين گونه استدالل مي در بحث

استفاده از اينترنت و  كاربردهاي متفاوت آن نوعي پيشرفتِ دمكراسي 
است، زيرا همه در آن مساوي هستند و صداي هيچكس هم ناشنيده 

شناسان شايد در اين بحث بهتر بتوانند اظهارنظر  البته سياست. ماند نمي
وان به نوعي ت كنند، ولي به گمان من، مشاركت حداكثري در اينترنت را مي

به عبارتي، اين مشاركت لزوماً به يك .  تعبير كرد"مائويسم ديجيتالي"
. انجامد، بلكه شايد سر از ديكتاتوري جمعي دربياورد دمكراسي كارا نمي

سيستمي با قواعد و ساختارهاي معين، حتي اگر قدرت هم در آن به 
ساز و فاقد هاي برابر تساوي تقسيم نشده باشد، معموالً بهتر از سيستم

  .كنند ساختار عمل مي
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ي ديگري از پيشرفت   شايد گفته شود كه مائويسم ديجيتالي مرحله
شكل . ولي موضوع در واقعيت امر چيز ديگري است. داري است سرمايه

داري كه از رهگذر امكانات آنالين شكل گرفته  اي از سرمايه افراطي تازه
به عبارتي، گوگل شبيه . شباهت بسياري به ساختارهاي مائويستي دارد

ها، از  مائو بر خالف ماركس و بسياري از ماركسيست. حزب كمونيست است
هرم "اشاره به . بخشيد روشنفكران نفرت داشت و كشاورزان را تقدس مي

بنا بر اين هرم، .  ي آبراهام ماسالوف شايد به اين بحث ما كمك كند"نيازها
ود را پاسخ دهد، بايد به دنبال غذا تر خ انسان قبل از آن كه نيازهاي عالي

كردن نيازهاي خود هستند در  كساني كه در اين مرحله از برطرف. باشد
ي آنهايي كه امكان  در دوران مائو همه. گيرند پايين هرم ماسالوف قرار مي

كردند به سطح باالتري از هرم نيازها صعود كنند، دوباره پايين  پيدا مي
فرهنگ كنوني . شدند اها و مزارع فرستاده ميشدند و به روست آورده مي

بسياري از . كند اي پيروي مي رايج در آنالين هم كم و بيش از قواعد مشابه
آثار فكري و هنري و فرهنگي اندكي پس از توليد اغلب به رايگان در 

اش به  يي براي پديدآورنده شود و امكان مالي و تشويقي آنالين پخش مي
 به ارتقاي كيفيت كار خود "غم نان"فراغ بال از آيد كه با  وجود نمي

اندركاران  آثار هنري و فرهنگي به جاي  در واقع، حاال ديگر دست. بپردازد
آن كه از رهگذر فروش آثار خود زندگي كنند بايد با دادن كنسرت و 

هاي  برپايي نمايشگاه و سخنراني و  صرف وقت و انرِژي بيشتر هزينه
توان گفت كه در دوران آنالين، بيشتر از آن  مي. كنندزندگي خود را تامين 

هاي ذهني خود سود ببرد، بايد جسم و  ي اثر، از فعاليتكه پديدآورنده
اش بگذرد، تازه اگر  اش را هم به كار گيرد تا زندگي جان و حضور شخصي

ي فرهنگ و  شدن روند توسعه گرد انسان و معكوساين يعني عقب. بگذرد
  .اش سقوط كيفي فرهنگي بشر در كليت آن است تمدن كه نتيجه

  
  لوهان هم حواسش جاي ديگري بود مك

 پژوهشي  يلوهان و رئيس برنامه ، دستيار مارشال مكهوف دريك د كرك
، كارشناس و )1980 -1911(لوهان مارشال مك. لوهان در كانادا است مك

رسانه خود يك "اين تئوري كه .  ها بود ي رسانه پرداز نامدار گستره تئوري
  :هوف دريك دكرك.   از اوست"ي جهانيدهكده" و نيز اصطالح "پيام است

  
ي  كننده ي اينترنت تحكيمگويند كه شبكه منتقداني هستند كه مي

به باور آنها، آن كس كه فقير است، در . ي موجود است ساختارهاي ناعادالنه
  . دوران اينترنت هم فقير خواهد ماند

حرف من اين . كند دهم كه اينترنت همه را غني مي  نميمن البته ضمانتي
هايي وجود دارد كه  حل است كه براي مشكالتي كه ما با آنها روبروييم، راه

تواند به  به عبارتي اينترنت مي. آيد ي سايبر بيرون مي از درون همين شبكه
ي خاكي ما را كه در  دوران  معجون جادوگري بدل شود كه كره

حال كساني البته پيدا .  به تخريب رفته، نجات دهدشدن رو صنعتي
كنند كه با مزدي بخور  شوند كه فوراً به وضعيت كارگر آسيايي اشاره مي مي

و نمير مشغول ساختن كامپيوتر براي امثال من است و آن را تأييدي بر 
  . گيرند ادعاي خود مي

دآموزي ابتدا سوا. ي تاريخي نگاه كنيمولي بياييد مسئله را كمي از جنبه
 درصد مردم جهان را در برگرفت، ولي تغييري اساسي در دنيا 40تنها 

. هاي جهان و  جوامع هم سرايت كرد ي بخش وجود آورد و بعدها به همه به
 رساند، ولي  اختراع چاپ هم ابتدا فقط به بخش كمي از جمعيت دنيا بهره

تگاهي قابل دسترس راديو هم در ابتدا دس. تأثيراتش  فراتر از تصور بود
ها و نوع مناسبات  براي همگان نبود، ولي از همان زمان جهان رسانه

تر  ها را دگرگون كرد و هر چه كه استفاده از آن گسترده اطالعاتي انسان
توان تأكيد  در مورد اينترنت هم مي. تر شد شد، اين دگرگوني هم فزون

منشاً تغييرات بزرگي  هم   اين رسانه ي گسترش،ي اوليه در مرحله: كرد
ها خصلتي عمومي پيدا خواهد كرد و  بوده و تا چندي ديگر مثل ساير رسانه

  .مند خواهد شد هر كسي از مزاياي آن بهره
در مورد اين كه اينترنت ما را از جهان و مناسبات واقعي انساني دور 

ب ولي خوب، جال. كند، البته من نگاه منفي شماري از همكاران را ندارم مي
 لوهان هم گرچه سروكاري با  است كه استاد من، يعني مارشال مك

ها چنان او را به خود مشغول كرده  اينترنت نداشت، ولي خود تئوري رسانه
ويدئويي از او در . گرفت بود كه درك حضور ديگران را كمتر جدي مي

در لحظاتي كه . شود دست است كه به مراسم عروسي دخترش مربوط مي
ي   ه باس عروس به تن كرده و همه گرم شادي و سرورند ، از چهردختر او ل

توان فهميد كه به لحاظ ذهني اصالً در مراسم حضور ندارد و  لوهان مي مك
ها موقع صرف صبحانه  جالب اين كه  او صبح. كند به چيز ديگري فكر مي
ظاهراً او با خود قرار گذاشته بود كه هر روز سر . هم سرش در كتاب بود

بحانه كتاب ديكشنري آكسفورد را بردارد و يك صفحه ونيم از آن را ص
  .بخواند

  

  
   

  در انتظار نسلي معتاد؟
ي مشورتي در برلين  در  ، موسسهLost in Space، عضو آنا ماريا ماير

  .هاي كامپيوتري است ي اعتياد به اينترنت و بازي زمينه
  

گيرند و از   از والدين فاصله ميگذارنند معموالً جواناني كه دوران بلوغ را مي
اين البته تا حدودي طبيعي و قابل فهم . كاهند ميزان مناسبات با آنها مي

اند كه  هاي كامپيوتري گويي براي اين خلق شده ولي اينترنت و بازي. است
چنين رفتاري را در جوانان تشديد كنند و آنها را به لحاظ ذهني يكسره از 

  . اي مجازي پرتاب كنندزندگي واقعي به درون فض
هاي جديد اجباراً به  سئوال اين است كه آيا استفاده زياد از رسانه

شود؟ آيا از  پريشي و اختالل و  ناتواني در رفتار اجتماعي منجر مي زبان
هاي  نسل جوان كنوني در عين قدرت و توانايي پااليش در كار با تكنيك

 مناسبات واقعي انساني با هايي بيرون خواهند آمد كه در نوين، انسان
  مشكل روبرو هستند؟

هاي  ي شديد نسل جوان كنوني  از رسانه ترديدي نيست كه استفاده
همين . الكترونيك نوين  پيامدهاي ژرف اجتماعي را به دنبال خواهد آورد

حاال هم نزد كساني كه به كامپيوتر و اينترنت وابستگي شديدي دارند، 
  .شود  شديد مشاهده ميهايي از انزواجويي نشانه

 ساله ميزاني 15 ساعت پاي كامپيوترنشستن در هفته براي يك جوان 20
بيشتر از آن، به ويژه اگر به قيمت كاهش مناسبات انساني و . طبيعي است
اي از  هاي ورزشي بيانجامد بايد به عنوان زنگ خطر و نشانه تعطيل برنامه

 درصد كاربران 7 تا 3ي   استفادِهبنا بر آمارهاي اروپايي. اعتياد تلقي شود
ي اعتياد تلقي  توان آن را نشانه اينترنت از اين رسانه به حدي است كه مي

    . دهند اغلب اين افراد را نوجوانان و مردان جوان تشكيل مي. كرد
ي شديد از ي تعريف استفاده البته در محافل علمي هنوز هم در باره

انجمن روانشناسان آمريكا . ف نظر وجود دارداينترنت به عنوان اعتياد اختال
گويد كه اين انجمن هنوز هم قصد ندارد وابستگي  ي اخيرش مي در بيانيه

به اينترنت را در فهرست اعتيادهايي وارد كند كه بر وجود نوعي اختالل در 
هاي  با اين همه، نشانه. رفتار و  كاركرد طبيعي  ذهن و جسم داللت دارند

هاي اعتياد به مواد مخدر يا هاي بسياري به نشانه نترنت شباهتاعتياد به اي
معتادان به اينترنت هم مانند ساير معتادان سعي در . ها دارند بازي
كردن اين خصوصيت خود دارند و براي آن كه احساس بهتري داشته  پنهان

آنها معموالً از اعتياد خود . خود را افزايش دهند» دوز«باشند دائماً بايد 
كنند كه نقش يا خواست  كنند، ولي اغلب سعي مي احساس تقصير مي

ديگران را به عنوان عامل معرفي كنند يا داليلي به ظاهر منطقي براي آن 
 جواب ندهد، فرد معتاد بيش از "سازي توجيه"زماني كه اين . ارائه دهند

يابد و معموالً بر  پيش به انزوا و كاهش مناسبات انساني خود سوق مي
 . شود دت اعتيادش افزوده ميش

       *  
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  هيچ چيز 

  گذراتر از ابزار پايا نيستند
 

و » ژان كلود كاري يِر«نوشته حاضر خالصه اي است از گفتگويي بين 
امكان ندارد از كتاب خالص « كه به صورت كتابي به نام » امبرتو اِكو«

به چاپ  توسط انتشارات گراسه در فرانسه 2009 سال كه در» شويد
  .رسيده است

  ستاره درخشان
 

آثار بسياري در .  در ايتاليا به دنيا آمده است1934 در سال اومبرتو اكو
عالوه بر آن، نگارنده ي . زمينه ي زبان شناسي، ارتباطات و فلسفه دارد

  . چندين رمان نيز مي باشد
  ايتاليا تدريس مي كند، رييس مدرسه عالي-هم اكنون در دانشگاه بولوني

  .علوم انساني نيز مي باشد
تا به حال در » به نام رز«  با عنوان 1980اولين رمان اومبرتو اكو در سال 

شانزده ميليون نسخه به چاپ رسيده است و به بيست و هفت زبان ترجمه 
  . شده است

 در 1931 ير نويسنده، سناريست، كارگردان در سال ژان كلود كري
عالوه بر آثار فردي، .  ده ها اثر مي باشداو خالق. فرانسه متولد شده است

  .آثار مشتركي با همكاري اهل قلم و سينما خلق كرده است
 در 2008اين گفتگويي در واقع پاسخي است به متخصصي كه در سال 

كنفرانس داووس پيش بيني كرده بود كه يكي از چهار تحول بزرگي كه در 
  .ن كتاب استپانزده سال آينده پيش خواهد آمد، از بين رفت

اين متخصص پيش بيني كرده بود كه در سال هاي آينده بشكه ي نفت به 
ديگر اين كه آب چنان كمياب مي شود كه مانند .  دالر خواهد رسيد500

نفت خريد و فروش خواهد شد، سوم اين كه قاره ي آفريقا يكي از 
مهمترين نيروهاي اقتصادي جهان خواهد شد و از بين رفتن كتاب را 

  .هارمين تحول بزرگ دو دهه ي آينده پيش بيني كرده بودچ
در اين مكالمه موضوع گفتگو بر سر اين است كه آيا از بين رفتن كتاب، 
اگر چنان چه اين پيش بيني درست درآيد همان پيامدهايي را دارد كه 

  كمبود آب براي بشريت؟ 

سوادآموزي در واقع ما با وجود اينترنت دوباره وارد عصر : اومبرتو اكو
اگر تا به حال گمان مي كرديم تمدن به سوي عصر تصوير مي رود . شديم

براي . با وجود اينترنت همه كس بايد قادر به خواندن و نوشتن باشد
خواندن نياز به ابزاري است كه بتوان نوشته را روي آن پياده كرد و 

د، سعي اگر قبول نداري. كامپيوتر به تنهايي جوابگوي اين خواسته نيست
كنيد يك رمان را از روي كامپيوتر به مدت دو ساعت بخوانيد، خودتان 
مشاهده خواهيد كرد كه حتا با استفاده از عينك مخصوص، چشمانتان 

نكته ي ديگر اين كه كامپيوتر وابسته به . مانند دو توپ  تنيس مي شوند
ز روي هم چنين نمي توان در وانِ خانه مطلبي را ا. وجود جريان برق است

با وجود .  كامپيوتر خواند، يا مثال به پهلو خوابيد و روي كامپيوتر كار كرد
همه ي اين مثال هاست كه كتاب را ابزاري به مراتب ساده تر و قابل 

  . انعطاف تر از كامپيوتر مي دانم
در نتيجه من فكر مي كنم كتاب وسيله ي اصلي مطالعه خواهد ماند شايد 

 كه بي شباهت به كتاب نباشد و همان كاركرد را چيز ديگري اختراع شود
داشته باشد ولي در پانصد سال اخير تغييراتي كه در نحوه يا ارائه ي اين 
شئي صورت گرفته باعث نشده تغييري اساسي در محتوا و كاركرد آن 

  .ايجاد شود
با نظر شما كه مي گوييد همه ناچارند خواندن و نوشتن را : كري ير

امروزه يك فرد بي سواد نمي تواند از كامپيوتر استفاده . افقمفرابگيرند، مو
با وجود عالئم زيادي كه در نوشتار كامپيوتري به كار مي رود انگار . كند

اما اگر كامپيوترهاي مان بتوانند آن چه را . تعداد الفبا زيادتر هم شده است
ل داد كه به آن ها ديكته مي كنيم به نوشتار تبديل كنند، مي توان احتما

اما يك مسئله باقي مي . با وجود اينترنت به دوران ارتباط شفاهي برگرديم
  ماند اگر كسي سوادنداشته باشد آيا مي تواند خود را به درستي بيان كند؟ 

  .بي شك پاسخ هومر به اين سوال مثبت است: اومبرتو
 در دوران زندگي او. اما هومر متعلق به يك فرهنگ شفاهي بود: كري ير

در يونان، همه ي دانسته هاي هومر از طريق همان فرهنگ شفاهي بود، 
آيا امروز مي توان تصور كرد نويسنده . چرا كه هيچ نوشته اي وجود نداشت

اي بي آن كه بداند چه چيزهايي پيش از او نوشته شده، بي آن كه از 
ي مرحله ي نوشتن بگذرد كتابش را تنها از طريق ديكته كردن بنويسد؟ برا

عليرغم استعداد فوق العاده اي كه داشت و . مثال رمبو را در نظر بگيريد
شعرهاي منحصر به فردي مي نوشت نمي توان درباره اش گفت كه فردي 
خودساخته بود چرا كه در شانزده سالگي داراي فرهنگي كالسيك بود و 
دانش بسياري در مورد ادبيات داشت چنان چه در همان سنين شعرهايي 

  .  تين مي سرودبه ال
در مورد حقانيت دوباره ي » هرمان هسه«در اين جا گفته ي : كري ير

زيرا او معتقد بود وقتي . كتاب در سال هاي پنجاه موضوعيت پيدا مي كند
با اختراعات جديدتر نياز به تفريح و تنوع اقشار مردمي تأمين گشت، كتاب 

عات تازه اي ، مثل راديو و اخترا. دوباره عزت و مقام خود را بازخواهد يافت
سينما كه در رقابت با كتاب هستند اما هنوز نتوانسته اند جايگزين كتاب 

  . بشوند
در حال حاضر نيز اين گفته صحت دارد زيرا سينما، راديو و حتا تلويزيون 
از كيفيت نقش كتاب كم نكرده اند و هر جا كه جايگزين آن شده اند باعث 

  . تأسف است
مي توان گفت عمل نوشتن به . اني انسان نوشتن را اختراع كردزم: اومبرتو

نوعي ادامه ي دست است و با اين تعريف مي توان گفت نوشتن يك 
اين عمل را مي توان به مثابه تكنولوژي ارتباطات . حركت بيولوژيكي است

وقتي اين حركت اختراع شد . كه مستقيما به بدن وصل است تعريف كرد
. مثل اختراع چرخ است.  را نفي كرد و از آن گذشتديگر نمي توان آن

در حالي . چرخ هاي امروزي با همان مكانيسم ماقبل تاريخ كار مي كنند
كه اختراعات ديگر مثل راديو، سينما، اينترنت هيچ يك حالت بيولوژيك 

  . ندارند
مسلم است يك قاضي خيلي راحت تر مي تواند مدرك مربوط به يك 

در . در كامپيوتري ضبط كند و براي بررسي به خانه ببردپرونده ي قطور را 
.  موارد بسياري كتاب الكترونيك مطالعه را براي خواننده راحت تر مي كند

اما اين سوال باقي است كه با تمام ويژگي ها و پيشرفت هاي تكنولوژيك 
جنگ و « كه كتاب الكترونيك براي خواننده فراهم مي آورد آيا خواندن 
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بوك مي تواند جالب باشد؟ در هر صورت مسلم است كه .  ايروي» صلح
آثار تولستوي را كه روي كاغذ چاپ شده و در كتابخانه هاي مان داريم 

با اين كه اينترنت . بخوانيم) كتاب الكترونيك( بوك . نمي توانيم روي اي
اختراع بسيار جالبي است اما مي توان تصور كرد كه اين وسيله هم به نوبه 

  .  د بعد از مدتي از بين برودي خو
  هيچ چيز گذراتر از ابزار پايا نيستند

سوال اصلي اين است كه آيا كتاب خواهد توانست در مقابل انواع و اقسام 
. ابزار حفظ و ثبت اسناد مقاومت كند؟ سخت افزارهايي مانند ديسكت، سي

  و غيره؟. رم. دي
.  اين ابزار توجه داشتبراي پاسخ به اين سوال بايد به جنبه هاي مختلف

چند سال پيش اثري مانند پاترولوژي را كه مربوط به قرون وسطي است 
به اين ترتيب . قيمت آن پنجاه هزار دالر بود. رم گذاشتند. دي. روي سي

اين اثر فقط مي توانست در اختيار محققين قرار بگيرد در حالي كه هم 
 اين منابع و يا به تمام اكنون تنها يك آبونمان ساده امكان دسترسي به

رم . دي. ابزاري مانند سي. را امكان پذير مي كند» ديدرو«دائره المعارف 
وقتي به بازار آمدند به عنوان وسايلي كه امكان ضبط دراز مدت را فراهم 
مي كنند معرفي شدند، در حالي كه مي بينيم بعد از گذشت كمتر از دو 

سرعت تغييرات .  استفاده نيستنددهه هيچ يك از اين سخت افزارها قابل
تكنولوژيك چندان زياد است كه ديسكتي كه چند سال پيش قابل استفاده 

تنها در صورتي قرائت آن امكان پذير . بود امروزه از دور خارج شده است
است كه كامپيوترهاي قديمي مان را حفظ كنيم، كه اين نيز غيرعملي 

 به عنوان سخت افزارهاي پايا منظور اين است كه آن چه را به ما. است
  .معرفي كردند برعكس، گذراترين، ناپايدارترين ابزارها هستند

نكته ي ديگري كه قابل طرح است اين كه جامعه ي بشري و خصوصا 
كشورهاي صنعتي مطمئن نيستند تا چند دهه ي ديگر داراي انرژي الزم 

ق در نيويورك قطع بر. براي استفاده همه ي ماشين هاي توليد شده باشند
 را به ياد داريد؟ فرض كنيد قطع برق از آن چه در نيويورك 2006در سال 

اتفاق افتاد و همه سيستم را از كار انداخت طوالني تر شود، تمام نوشته ها 
و توليدات غيرقابل دسترسي مي شوند در حالي كه در روز و يا در نور يك 

ني است كه ضبط صدا و قرن بيستم تنها قر. شمع مي توان كتاب خواند
تصوير متحرك را از خود به جا خواهد گذاشت، اما مشكل اين است كه اين 

ما صدايي از گذشته نداريم . آثار بر سخت افزارهاي نامطمئني ثبت شده اند
  .   اما از آن دوران اطالعات بسياري داريم

 اگر چنان چه آثار ثبت شده، چه تصويري و چه صوتي، در اثر يك فاجعه
ما هم . ي عظيم از بين بروند باز هم آن چه مي ماند كتاب است و كتاب

  .  چنان قادر خواهيم بود به يك بچه خواندن را آموزش دهيم
خطر اين . نگراني از بين رفتن فرهنگ هميشه با انسان بوده است: كري ير

 ولي انسان نيز راه هايي براي مقابله با آن. كه حافظه ي عمومي از بين برود
براي اين كه به حرفم معني واضح تري بدهم مثالي از . پيدا كرده است
مي دانيم يكي از كانون هاي فرهنگ ايراني در منطقه ي . ايران مي زنم

وقتي در قرن يازدهم و دوازدهم مغول ها . افغانستان فعلي قرار داشته است
لخ، از همه چيز را سر راهشان از بين مي بردند، روشنفكران و هنرمندان ب

جمله پدر مولوي ناچار مي شوند مملكت را ترك كنند و به طرف غرب، به 
 تا آخر عمر مانند بسياري از - مولوي–رومي . تركيه پناهنده شوند

. پناهندگان ايراني در قونيه زندگي كرد و در همان جا به خاك سپرده شد
با وجود داستاني هست كه مي گويد يكي از اين پناهندگان در هنگام فرار 

بدبختي هاي زياد در پناهندگي، به عنوان متكا كتاب هاي ارزشمندي را با 
من خودم يكي از اين كتاب ها . خود حمل مي كند تا آن ها را حفظ كند

را در ايران، در خانه ي يك فرد آماتور عالقمند ديدم كه واقعا جواهري بي 
  . قيمت بود
و حافظه ي عمومي در خطر آن چه مسلم است وقتي فرهنگ : امبرتو اكو

است حفظ كتاب و دست نوشته بسيار راحت تر از مجسمه و يا تابلوي 
  .نقاشي مي باشد

براي مثال كتابي را از كتابخانه ام نشان شما مي دهم كه در قرن پانزدهم 
پس . در فرانسه چاپ شده است، هنوز مي توان از اين كتاب استفاده كرد

 سال پيش روي كاغذ چاپ شده، را هنوز مي توان گفت مطلبي كه پانصد
مي توان خواند در حالي كه نمي توانيم فيلمي و يا نوشته اي را كه روي 

سي دي رم يا ديسكتي تنها چند سال پيش ضبط شده است را ببينيم و يا 
  .بخوانيم

بايد به اين نكته مسئله پيشرفت هر روزه ي  اين ابزار را نيز اضافه كرد كه 
تغيير . مي كنند دائم ابزار كارمان را تغيير بدهيم و تجديد كنيمما را ناچار 

  . اين ابزار حتا تا حد تأثير بر روي افكار نيز پيش مي رود
اين خود يكي . شدت اين تغييرات به نظر من روي حافظه تأثير مي گذارد

از يك طرف انواع و اقسام وسايل . از مهم ترين نقاط حساس تمدن ماست
 كه اين خود –كنيم تا حافظه ي عمومي را حفظ و ثبت كنيم را توليد مي 

امتيازي است نسبت به دوراني كه روش هاي مختلفي به كار مي رفت تا 
اما از طرف .  چرا كه دسترسي به منابع ساده نبود-چيزي در خاطر بماند

ديگر عالوه بر شكنندگي اين ابزار و ناپايايي آن ها ميزان دسترسي ما نيز 
  . مساوي نيستبه آنها

يك نكته ي مهم اين كه در مورد كتاب، از زماني كه نوشتار وجود دارد 
به همين دليل . جمع آوري و كلكسيون كردن آن ها نيز وجود داشته است

اگر كتاب هايي را . كتاب هاي بسياري از زمان هاي قديم به ما رسيده است
داليل مذهبي و يا از دست داده ايم به داليل ديگري بوده است؛ از جمله 

چرا كه بيشترين مواد مورد استفاده در ساختمان . آتش سوزي كتابخانه ها
  . ها چوب بوده است

آتش گرفتن كتابخانه ها خود دليلي بر جمع آوري و كلكسيون كردن آن 
براي مثال آمدن بربرها به رم و آتش زدن تمام شهر و از جمله . ها بودند

چه محلي . اب به فكر محافظت آن ها بيفتندكتابخانه ها باعث شد اهل كت
مطمئن تر از اماكن مذهبي، منتها در اين مرحله سركردگان مذهبي بودند 
كه تصميم مي گرفتند چه كتابي حفظ شود و اين خود نوعي فيلتر به 

  .     حساب مي آمد
حال اگر قرار باشد يك فاجعه ي طبيعي اتفاق بيفتد مي توان از خود سوال 

نظر . يح مي دهيم چه چيزي را با خود حمل كنيم و نجات بدهيمكرد ترج
ما بر اين است كه با داليل فني ثابت شده تمام سخت افزارهايي كه 

در . تكنولوژي مدرن در اختيار انسان قرار داده است عمر كوتاهي دارند
  .  نتيجه پاسخ ما اين است كه كتاب و يا كتاب هايي را نجات خواهيم داد

ه با اين سوال كه آيا نقش حافظه ي عمومي و فرهنگ اين در رابط
چرا .  پاسخ ما به اين سوال منفي است،است كه همه چيز را حفظ كند

كه چه حافظه ي عمومي و چه حافظه ي فردي، دو كاركرد دارند، يكي 
نگهداري بخشي از اطالعاتي كه دريافت مي كنند و نقش دوم، درست 

. ار گذاشتن و از فيلتر رد كردن آن ها استمبتني بر فراموش كردن و كن
چنان چه اگر فردي همه ي اطالعات دريافتي را حفظ كند، ديوانه مي 

در رابطه با حافظه ي عمومي حفظ همه چيز در تناقض با معني . شود
فرهنگ است، چرا كه فرهنگ قبرستاني است از كتاب و ديگر اشيايي كه 

قع آرشيوها و يا كتابخانه ها نقش در وا. براي هميشه از بين رفته اند
سردخانه اي را بازي مي كنند كه آن چه بايد به آيندگان منتقل شود را 

  . حفظ مي كنند
در زمان هاي . نكته ي ديگري كه قابل طرح است، ناپايداري دانسته هاست

قديم هر چيزي مد مي شد سي سال مد روز باقي مي ماند، امروزه بعد از 
يا مثال براي يادگيري دوچرخه .  از آن در ميان نيستسي روز ديگر حرفي

سواري هر كس چند ماه وقت مي گذاشت و همه ي عمرش از آن استفاده 
مي كرد، در حالي كه از اين به بعد، براي فراگيري يك نرم افزار وقت 
گذاشته مي شود و درست وقتي به آن مسلط شديد يك نرم افزار جديد به 

 جا ديگر صحبت حافظه ي عمومي و تاريخ جمعي در اين. بازار مي آيد
نيست كه از بين مي رود، بلكه آن چه در حال حاضر اتفاق مي افتد نيز 

ما دائم در حال كوشش هستيم كه خود را براي . گذرا و از بين رفتني است
  . آينده آماده كنيم

هم چنان كه در زمان هايي نه چندان دور وقتي كسي مدركي مي گرفت 
چه دكترا بود و چه مهندسي و يا ( نست تمام عمرش از آن مدرك، مي توا

استفاده كند، در حالي كه امروزه يك ) هر علم و هر سطحي از ديپلم
كارمند معمولي بانك ناچار است دائم اطالعات و دانسته هايش را به روز 

براي همين فكر مي كنم مراسمي . كند وگرنه شغلش را از دست مي دهد
براي اخذ ديپلم و يا دكترا ترتيب داده مي شود ديگر معني كه امروزه 

  . چنداني ندارند



  مقاالت

 ٢٤٠  104 ي آرش شماره

در همين رابطه قابل توجه است ببينيم چند درصد از بازنشسته گان، امروز 
ناچارند آموزش كامپيوتر ببينند؟ در حالي كه در تمام دوران اشتغالشان 

انديشه اي نيز راه مي اين موضوع مرا به بيان . نيازي به اين ابزار نداشته اند
اين كه در عصر ابتدايي و در زمان هاي قديم، اين بزرگساالن و پيرتر : برد

ها بودند كه خرد و دانش و تجربه را به فرزندانشان منتقل مي كردند در 
حالي كه در عصر حاضر اين فرزندان هستند كه الكترونيك را به پدرانشان 

   .مي آموزند
 اين سوال هم چنان باقي مي ماند كه فرزندان ما از اما با طرح اين انديشه،

  فرزندانشان چه چيزهايي خواهند آموخت؟
*  
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   Christopher Mayنوشتهء دكتر كريستوفر مي 
  )2003سپتامبر  (34در اكتوئل ماركس شمارهء 

  ترجمهء بهروز فراهاني
  

  ."اغلب فراموش مي شود كه قانون در واقع، سياست منجمد شده است"
   1998 اريكسون                               

  
فشردگي زمان و مكان كه شاخص جهاني شدن است غالباً همچون 
پيشقراول دگرگوني اقتصاد سياسي جهاني و كاهش اهميت دولت به مثابهء 

تكنولوژي هاي اطالعات و . ه مي شوديك بازيگر سياسي مؤثر در نظر گرفت
 همچون كاتاليزورهاي كليدي اين دگرگوني ها شناخته (ICT’s)ارتباطات 
با وجود اين، گرچه ممكن است كه بسياري از دولت ها چهره . مي شوند

 نهادهاي قانوني خود را متحول كرده و ابزار تنظيم كار (mask)بندي 
جابجايي ها تحول قابل توجهي در نقش آنان را تغيير داده باشند، اما اين 

اين ) جهاني(تنها تعين مادي بازار. دولت سرمايه داري ايجاد نكرده اند
بحث در مورد كاهش چشمگير كارايي دولت و يا اين ادعا را كه ما وارد 
. دوران نويني از سازمان يابي اقتصاد جهاني شده ايم قابل طرح كرده است

آنجا كه اين :  و قانوني گسترده اي نياز دارندبازارها به بنيادهاي سياسي
 رونق نمي يابد؛ يا اينكه يك نوع "عادي"بنيادها غايب اند سرمايه داري 

چنانكه (سرمايه داري راهزنان يا اضمحالل اقتصادي جايگزين آن مي شود 

غالباً در تشريح اين ).  ميالدي در روسيه اتفاق افتاد90در اوايل دههء 
 جديد، بازار را چيزي چون يك پديدهء طبيعي، مجزا از "عصر اطالعات"

اين شيوهء ماديت . عملكرد اقتصادي ـ سياسي دولت در نظر مي گيرند
توجه به حامل هاي نهفته اي را كه سرمايه داري ] به عصر اطالعات[دادن 

عصر اطالعات همچنان بر آن تكيه دارد، از نظر پنهان مي كند كه 
نقش مركزي كاال سازي براي بازتوليد عمومي سرمايه مهمترين آنها ادامهء 

  .داري ست
 بدين سوي، حقوق مالكيت بر دانايي مشمول توافق نامهء 1995از سال 

 است كه خود تحت نظارت [TRIP’s] "حقوق بازرگاني مالكيت بر دانايي"
باوجودي كه اين توافق نامه قانون گذاري . سازمان جهاني تجارت قرار دارد

ملي را مشروط به خود نمي كند، اما براي اينكه اعضاي سازمان در سطح 
 بكنند، بايستي كه قانون [TRIP]جهاني تجارت بتوانند خود را منطبق با 

 منعكس شده TRIP مادهء 73از آنها حمايت و حقوقي را كه در ] كشوري[
اين توافق نامه نه تنها مواد عمومي و اصول پايه اي را در . است رعايت كند

بر مي گيرد، بلكه تعهد به رعايت استانداردهاي معيني از حمايت از حق 
مالكيت بر دانايي و ارائهء  كارافزارهاي قانوني براي تحميل رعايت آنها را 

 كه يك جنبهء مركزي "رفع اختالف"مكانيسم نيرومند . نيز در خود دارد
لمللي در سازمان جهاني تجارت است، اكنون اختالفات بين ا] كاركرد[از 

. خود قرار داده است] اقتدار[مورد حق مالكيت بر دانايي را نيز در حيطهء 
، با وجودي كه مدتها بود كه توافق نامه هاي چند جانبه 1995قبل از 

دربارهء به رسميت شناختن و حمايت از مالكيت بر دانايي وجود داشتند 
ند، اين توافق نامه ، اما از نظر دولت هاي ثروتم)معاهده هاي پاريس و برن(

 فاقد دندان بودند و بي توجهي به حمايت از حق "راهزني"ها دربرابر 
  .مالكيت بر دانايي در كشورهاي فقيرتر و كم رشدتر را تسهيل مي كردند

و توافقنامهء عمومي  ("حقوق بازرگاني مالكيت بر دانايي"وارد كردن 
دور "هايي موسوم به در مذاكرات ن) تجارت ــ گاتِ ــ در زمينهء خدمات

 نقطه عطفي در تحقق استراتژي عمومي آمريكا و اتحاديهء اروپا "اوروگوئه
در وادار ساختن كشورهاي درحال رشد به امضاي توافق نامه هاي چند 

. رك(جانبه در بخش هايي ست كه تا به حال، با مقاومت روبرو مي شدند 
س گرفتن تعهدات پيشين آمريكا و اتحاديهء اروپا با پ). 2002اشتين برگ 

 و بدين وسيله 1947 (GATT)خود در حوزهء قرارداد موسوم به گات 
پايان دادن به همهء وظايف خويش در آن چارچوب، كشورهاي درحال 
رشدي را كه مايل به حفظ  توافق نامه هاي تجاري اي بودند كه با آنها دور 

رش توافق نامه هاي مذاكرات اوروگوئه را شروع كرده بودند، وادار به پذي
دولت آمريكا . بسيار فراگيرتري در چارچوب سازمان جهاني تجارت كردند

عالوه بر امتيازاتي كه از تحميل ) همراه با متحدانش در اتحاديهء اروپا(
مكانيسم هاي چند جانبهء بسيار الزام آور به دست مي آورد، قصد داشت 

را نيز وارد سازمان جهاني كه كنترل بين المللي حقوق مالكيت بر دانايي 
بكند زيرا ) به جاي سازمان جهاني حقوق مالكيت بر دانايي(تجارت جديد 

مذاكره كنندگان آمريكايي احساس مي كردند اين امكان وجود دارد كه با 
اتصال اين موارد به نظام تجارت بين الملل بتوانند توافق نامه هايي به نفع 

، صفحات 2000، سال Drahos و Braithwaiteبه . نك(خود كسب كنند 
اين واقعيت كه سازمان جهاني حقوق مالكيت بر دانايي يكي از ). 64 تا 61

تحت نوعي ) هرچند ناكامل(آژانس هاي سازمان ملل بود و بدين لحاظ 
] كشورها[فشار براي درنظر گرفتن منافعي كه در جهت رشد و توسعه 

سازمان جهاني "حركت به طرف بودند قرار داشت، بيش از پيش آنها را به 
از سازمان [سازماني كه عضويت در آن مستقل .  تشويق مي كرد"تجارت

تجارت آزاد ] مسألهء[بوده و در آن مشغلهء برتر در سياست گذاري ] ملل
در نتيجه هيچ جاي شگفتي ندارد كه قرارداد مربوط به حقوق . است

 و از "وابسته به تجارت" بازرگاني مالكيت بر دانايي بيانگر نظرگاهي ويژه
نقطه نظري ست كه معطوف به حق مالكيت بر دانايي در روابط اقتصادي 

در واقع، تعدادي از شركت هاي چند مليتي كه در حمايت از اين . ست
حقوق بازرگاني "حقوق منافع ويژه اي دارند در مذاكراتي كه به قرارداد 

ده و بخش اعظم پيش  منجر شد نقش اساسي ايفا كر"مالكيت بر دانايي
نويس سندي را كه تبديل به موضع رسمي شد، تهيه كردند؛ موضعي كه 
با موفقيت هرچه تمام تر توسط ادارهء نمايندگي تجاري اياالت متحده 

اين شركت ها تأثير مهمي در فرمول بندي مقوالت . آمريكا تبليغ مي شد
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اني شدهء جه) بالقوه(مربوط به حق مالكيت بر دانايي و شاخص هاي 
كااليي شدن اطالعات كه در هستهء مركزي قرارداد مربوط به حقوق 

  .بازرگاني حق مالكيت بر دانايي جاي دارد ايفا كردند
 به شكل بارزي حقوق صاحبان مالكيت بر دانايي را [Trip]اين توافق نامه 

گسترش مي دهد و اين امر به معناي يك پيروزي اساسي براي صنايع دارو 
در حالي كه در گذشته، . نعت نمايش و صنايع انفورماتيك استسازي، ص

اين حقوق تنوع قابل توجهي در نظام جهاني ) و شناسايي(در مورد حمايت 
 تضمين كنندهء اين واقعيت [Trip]اين قوانين . وجود داشت] كنترل[

هستند كه در عمل، تنها يك فضاي قانون گذاري موجود باشد كه در آن 
در واقع، كورت بورچ . عظيم هستند) بر دانش و اطالعات(حقوق مالكيت 
(Kurt Burch) در عين " تأييد مي كند كه اين گسترش حقوق مالكيت

حال، به معناي گسترش يك مفهوم اساساً ليبرالي از زندگي اجتماعي به 
مثابهء روابطي كه منحصراً با ارجاع به حقوق مالكيت سازمان داده و درك 

زبان حقوق و مالكيت و چارچوب تفكر ] و اين خوداست ... [مي شوند
به بورچ . نك ("ليبرالي را كه آنان تعريفش مي كنند، برجسته مي سازد

  ).215، ص 1995
 چنين استدالل مي كند كه استفاده (Oddi)از اين گذشته، ساموئل اودي 

  .از يك گفتمان حقوق طبيعي مي خواهد نشان دهد كه
يتي هستند كه رفاه يك عضو منفرد سازمان اين حقوق داراي چنان اهم"

به مثابهء بيان ] اين حقوق[جهاني تجارت، نمي بايستي بر سر راه حفاظت 
اين گفتمان يك سياست ضد ابزارگرايي . باشد] آثار[حق آفرينندگان 

Counter-Instrumentalist ،را به كار مي گيرد كه بر اساس آن، اعضا 
دن آنها، بايستي منافع ملي خود را به مستقل از وضعيت و سطح صنعتي ش

، ص 1996نك به اودي،  ("نفع نظام واالتر تجارت جهاني قرباني كنند
در سراسر اين توافق نامه به حقوق سرمايه داران در كااليي كردن ). 440

اطالعات و دانش، آنطور كه آنها مي خواهند، برتري داده شده و به اين 
 هستند نگاه مي "موجه"به طور طبيعي حقوق همچون حقوق مالكيتي كه 

  .شود
بنا بر اين، در حالي كه خود توافق نامه مجموعه اي از التزامات پيچيدهء 

يي ست ] نورم ها[گسترده اي ست، هستهء آن مجموعه اي از شاخص ها 
اين شاخص ها سراسر . كه دانش را همچون يك دارايي در نظر مي گيرد

 و بر اساس اين مفهوم قرار دارد كه مالكيت توافق نامه را قفل و بست كرده
خصوصي بر دانش به مثابهء يك دارايي مهم ترين اساس براي تكامل 

به عالوه، اين قوانين بر تكامل دانش . اقتصادي و رفاه اجتماعي مداوم است
به مثابهء يك تالش فردي و مشروع بودن پاداش يك چنين تالش انفرادي 

 شاخص ستبري از Tripر است كه اين قوانين كامالً آشكا. تأكيد دارند
كااليي كردن دانش و اطالعات را در خود دارند و همين بايد به ما هشدار 

 همان روال عادي كسب و كار سرمايه "عصر اطالعات"دهد كه در واقع، 
داري ست كه ساختارهاي قانوني برپا شدهء متقدم را به كار مي گيرد تا 

 براي كااليي كردن منابع و دارايي هاي مهم آن در توانايي سرمايه داران را
عصر "قبل از بررسي نتيجهء اين .  ممكن كند"عصر اطالعات"به اصطالح 

  . مي بايستي تأثير متقابل قانون و بازار را مورد مداقه قرار داد"اطالعات
  

  سلطهء قانون و بازارها
 كه ثبتيممجموعه اي از قوانين مصوب است؛ قانون "اگر قانون مدرن 

توسط دولت خواسته و پرداخت شده و خود اين دولت در جريان اعمال 
، پس مي توان چنين پنداشت كه "اقتدار خود به آن اعتبار مي بخشد

). Poggi 1978 : 103به . نك(قوانين بطور خود بخودي پديدار نمي شوند 
قوانين، فعاليت هاي غير دولتي يا اقدامات سنتي را به رسميت مي 

سند، اما تنها در شرايطي كه وابسته به يك اتوريتهء سياسي مشروع شنا
در .  مي شوند"حق"تبديل به ) مثل كادر قانوني عمومي يك جامعه(باشند 

قانون يك نقشه ": حقيقت، قانون مدون و منافع دولت جدايي ناپذيرند
اخالقي ست، بافتي از دنياي اجتماعي كه خطوط ] توپوگرافي[برداري 
 مي كند و به همان [normalized] "قاعده مند"ي مورد پسندش را پيرامون

اندازه مهم، ديگر شيوه هاي ديدن يا بودن را از ميان برداشته يا در بهترين 
دولت با رده . (Corrigan and Sayer 1981 : 33)شرايط به كناري مي زند 

ارد به بندي برخي از اعمال و نتايج معين به عنوان قانوني و حذف ديگر مو
مثابهء غيرقانوني، برخي پيامدهاي اين اقدامات را تحت تأثير خود قرار داده 
و به كار بردن قهر و اجبار را عليه آن اعمالي كه با چنين چارچوبي خوانايي 

بخشي از اين ] از اين طريق[دولت سرمايه داري . ندارند شروع مي كند
يه بر اشكال قانوني جامعه را به مثابهء جامعهء سرمايه داري، با تك

خودساخته برپا مي كند تا اينكه برخي اعمال افراد حقوقي را كه وارد 
روابط متقابل با يكديگر مي شوند به رسميت شناخته به آنان مشروعيت 

حتي وقتي كه به نظر مي آيد كه قانون حضور ندارد، بازهم فضاي . مي دهد
دان قواعد در خصوصي درون چارچوب ظرف قضائي زندگي مي كند؛ فق

يك لحظه مشخص، تنها بخشي از زيستگاه قانوني جاري و سراسري ست 
سياست هرگز در روند . كه مي تواند با تغيير نيازهاي سرمايه تغيير كند

قانون مصوبه به طور ذاتي و دروني با منافع و : تكامل قانون غايب نيست
  .عملكردهاي دولت سرمايه داري گره خورده است

بزرگترين توهم قانوني اين ": تامپسون پيشنهاد مي كند. پ.  اهمانطور كه
قانون خود به خود، از اين مورد ] گويي[است كه چنين وانمود مي شود كه 

تا آن مورد، از طريق منطق بي طرف خودش، كه تنها به امانت خويش 
وفادار است متكامل مي شود، بي آنكه توسط مالحظات سياسي مخدوش 

اين بدين معنا نيست كه قانون . (Thompson 1975 : 250) "شده باشد
قانون تنها روبنا . صرفاً نيازها و منافع طبقهء حاكم را منعكس مي كند

قانون و روابط ) روي هم افتادن ("درهم آميزي"از نظر تامپسون . نيست
توليدي بدين معنا ست كه نهادهاي قانوني و اقتصاد بازار سرمايه داري به 

در همان حالي كه . د و نمي توان آنها را كامالً از هم جدا كردهم مربوط ان
واضح است كه نه تنها از (قوانين به ساختار روابط توليدي قوام مي بخشند 

همان ) اين طريق، بلكه از طريق حقوق مالكيت و كاالسازي قانوني شده
ني قوانين در واكنش به نوسانات روابط اقتصاد سياسي با واسطه ابزار حكمرا

از طريق "اين درهم آميزي قانون و روابط عمومي . دولت متحول مي شوند
 مقبول مي افتند هرچند كه اين شاخص ها همواره "]نورم ها[شاخص ها 

توليد دائمي مي باشند "باز"در معرض درگيري هستند و محتاج 
(Thompson 1975 : 261).  قوانين دولت سرمايه داري و روابط اجتماعي 

قتصادي سرمايه دارانه، نه به شكل بي طرفانه بلكه بيشتر به سبك فعاليت ا
يك آجرچيني همزمان درهم بافته شده و هريك ديگري را تحت تأثير قرار 

براي اينكه بازارها درجايي كار كنند نياز به اتوريتهء سياسي ست . مي دهد
توانند اما به همان ميزان، دولت محتاج بازار است تا فعاليت هاي اقتصادي ب

  .در چارچوب قلمروش به نحو احسن گسترش پيدا كنند
در حالي كه قانون خود بخشي از ابزار حاكميت و بخشي از طريقي ست كه 
دولت به خودش مشروعيت مي بخشد، در همان حال نيز قانون طريقي 
ست كه جامعه مطالبات، منافع و نقش آفرينان گوناگون را همĤهنگ مي 

بازار پيچيده و پيشرفته بي ] مبتني بر[ يك جامعه در نتيجه، تصور. كند
بازارها بر اساس قواعد و . (Thompson 1975 : 260)قانون غير ممكن است 

معاهده هاي اجتماعي بنا شده اند؛ اما خود اينان در تحليل نهائي، توسط 
اجراي قوانيني كه در تضاد با شاخص . نهادهاي قانوني پشتيباني مي شوند

ي يك جامعه باشند بسيار دشوار است و هرگاه دولت ها سعي ] انورم ه[ها 
مانند سياست هاي رفاهي و (در جابجايي چنين معيارهايي از طريق قانون 

نمي ) حد اقل در يك دموكراسي(مي كنند، چنين اقداماتي ) اجتماعي
بازارها محل . توانند خيلي سريع يا عليه يك مقاومت اجتماعي جدي باشند

 سر معيارها و شاخص ها، به چالش طلبيدن عملكردهاي قابل برخورد بر
بارها اتفاق افتاده است كه دولت ها مطرح . قبول و پيروزي منافع ويژه است

از ( از آنها خواسته است تا شيوه كار معيني را اتخاذ كنند "بازار"كنند كه 
يك چنين تعين يابي ). Regulatory  جمله سيستم هاي تنظيم كننده

نقش ) يا تصميمات آتي قابل درك[بازارها جمع تصميمات : اه استاشتب
آفريناني هستند كه فعل و انفعاالت اقتصادي آنان را بازار بيان مي كند، 
بازارها مستقل از چنين تصميماتي عمل نمي كنند، هرچند كه پيامدها 

  .گردآورنده و دربرگيرنده آنها هستند
يدن و بازتوليد توانايي دولت به در نتيجه قانون هم محل به چالش طلب

اعمال سلطه خويش مي باشد و بدين لحاظ بين آنان كه بر آنها فرمان مي 
راند و خود دولت ميانجيگري مي كند، جايي كه افراد تحت فرمانش به هم 
ميهنان او محدود نشده، بلكه بيگانگاني را كه در چارچوب قضائي او فعاليت 
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قانون نه تنها افراد تحت سلطه، بلكه همچنين . مي كنند نيز دربر مي گيرد
ممكن است واقعيات راستين "قانون : حكمرانان را نيز محدود مي كند

قدرت را بپوشاند، ولي در همان حال، مي تواند همان قدرت را به زير 
. (Thompson 1975 : 265)مهميز خود درآورده، تجاوزات او را كنترل كند 

محصول "مي كرد كه حكومت قانون يك تامپسون هوشمندانه تأكيد 
، حتي وقتي بي (Thompson 1975 : 266) "انساني وصف ناشدني ست

بنا بر اين، به لحاظ تاريخي، . عدالتي قوانين معيني را خاطرنشان مي كرد
يكي از وسايل خنثي كردن مقاومت دربرابر دولت اين بوده كه با ايجاد 

قوانين . لطه آن را محدود كنندمحدوديت قانوني بر فعاليت هاي دولت س
مالكيت، هم دولت را بنا مي گذارند و هم از صاحبان مالكيت دربرابر قدرت 

تنها به وسيله چنين تظاهري ست كه قانون مي . دولت محافظت مي كنند
تواند بي توسل به اقدامات گسترده و مداوم اعمال سلطه از طريق دست 

قانون و دولت درهم ممزوج شده . ديازيدن به عمليات پليسي، حكمراني كن
دولت با گسترش و استفاده از قانون براي ارجحيت ] كه در آن[اند 

بخشيدن به منافع ويژه در چارچوب قضائي آن؛ و در همان حال، آگاه به 
نيازِ پاسخ دادن به هرگونه مقاومت در جايي كه قانون بيش از حد لزوم، از 

  .ف رايج فاصله گرفته باشدباور عمومي به درستي، عدالت يا عر
در حالي كه قانون تنها يك نشان ثانوي روابط اجتماعي نمي باشد، با وجود 

منافع بعضي از گروه ها را بيش از ديگران ) به شكلي مجادله آميز(اين، 
از اين رو منابع سياسي قابل توجهي به كار برده مي شود . منعكس مي كند

را برقرار كند كه براي ما مهمترين  "عقل سليم"تا نوعي حقوق مبني بر
حق بهره مندي از مالكيت بر محصوالت خالقانه، نوآوري ها و ديگر : آنها

بدين معني، دولت در اجراي قانون، محل ). اشكال دانش و اطالعات است
رقابت بين گروه هاي رقيبي ست كه امكاناتشان به لحاظ توانايي و قدرت 

هرچند كه دولت براي آنهايي كه اهداف . ندمي توانند اساساً بي تناسب باش
اقتصادي او را دنبال مي كنند موقعيت بهتري را فراهم مي كند، اما 
درخواست هاي افراطي آنها مي توانند بي جواب بمانند تا از مشروعيت كل 

حال كه من توضيح دادم كه چرا قانون مي . ساختار قانوني حراست شود
وامع سرمايه داري نقش مركزي ايفا كند، تواند براي سازمان اقتصادي ج

: مي توانيم روي مسئلهء اصلي كه مد نظر اين نوشته است متمركز شويم
  .كاال شدن اطالعات در عصر اينترنت

  
  نقش مركزي قانون حق مالكيت بر دانايي

سرمايه داري حول رابطه بين صاحبان دارايي و آنهايي كه تنها نيروي كار 
اگر سرمايه داران بايستي سود . ه مي كنند مي چرخدخود را به بازار عرض

ببرند تا بتوانند سرمايه بيشتري انباشت كنند و از اين طريق سرمايهء خود 
را بازتوليد كنند، پس، بايد به جست و جوي چيزهايي براي خريد و فروش 

نكتهء مهم تر اينكه اين چيزها بايد به شيوه هاي مختلف درهم . باشند
و بعد، به قيمتي بيش از هزينهء مجموعه شان به فروش آميخته شده 

اين مسأله نظامي از حقوق مالكيت را مي طلبد تا اجازهء انتقال اين . برسند
از اين گروه به گروه ديگر را تحت نظارت قانون فراهم ) از جمله كار(منابع 
ا به لحاظ تاريخي، سرمايه داران موفق شده اند كه بسياري از اشياء ر. كند

به دارائي تبديل كنند و گسترش حق مالكيت بر دانايي، تنها مرحله 
) مواد اوليه ورودي آنها(ديگري از نياز آنان به بسيج مواد خام جديد 

  .همچون دارايي هاي قانوني شده مي باشد
به رغم ادعاي تخيل گرايان اينترنتي، تفاوت هاي طبقاتي كه بر اساس 

در اقتصاد اطالعاتي، . ه است از بين نرفته اندمالكيت بر وسايل توليد بنا شد
مالكيت بر منابع دانش ارزشمند، به طور وسيعي در دست بخش هاي 

در حالي كه كارگران تنها جهت كار كردن با . مختلف سرمايه باقي مي ماند
كارگران مي توانند بر روي آنها كار كنند، . آنها امكان دسترسي بدانها دارند

اتي كه شركتها آنها را كنترل مي كنند استفاده كنند، اما از دانش و اطالع
كارفرمايان چه از طريق تكنيك . غالباً قادر نيستند آنها را از آنِ خود كنند

هاي قانوني و چه تكنيك هاي سازماندهي، اطمينان خاطر دارند كه حتي 
يا (كارگران عالي رتبه نيز قانوناً قادر به كسب منابع گسترده دانش 

بندهاي مربوط . براي مصرف شخص خود نيستند) "مايهء دانشمندانهسر"
  حق چاپ و حق ( در قانون مالكيت بر دانايي "كار ـ براي ـ اجاره"به 

  
  

  
  

امكان تصاحب فرآورده هاي نيروي كار از جانب كارفرماي صاحب ) امتياز
  قرارداد را فراهم مي كنند

ند، منطق بي تغيير مانده  در حالي كه روش هاي استخراج تغيير كرده ا
درست همانند روابط مالكيت مادي، روابط مالكيت فكري، فرآورده را . است

بيگانه مي كند و از اين رو آن را قابل مبادله در بازار مي ] از توليد كننده[
دانش و اطالعات را در جهت اهداف ] مالكيت فكري[اين روابط . سازد

هء كاربست تكنولوژي، فعاليت فكري را ادام. سرمايه به كاال بدل مي كنند
توليدي بدل كرده و رازآميزي بسياري از عملكردهاي ] نيروي[مستقيماً به 

كارل . اين امري چندان تازه نيست. اقتصادي را از ميان برداشته است
  :ماركس يك قرن پيش اشاره كرده بود كه

] اما[...  مي خواندند"راز"تا قرن هيجدهم هم پيشه هاي خاصي را "
صنعت بزرگ آن نقابي را كه پروسهء اجتماعي توليدي انسان ها را از نظر 
خودشان پنهان مي داشت و رشته هاي خودروي مختلف و متنوع توليد را 
دربرابر يكديگر قرار مي داد و حتي هر رشته را براي غير اهلش به صورت 

كه هر پروسه اين اصل صنعت بزرگ . سِرّ و معمايي در مي آورد از هم دريد
توليدي را به خودي خود و صرف نظر از هر نوع توجهي به نحوه مداخلهء 
دست انسان، به عوامل متشكله اش تجزيه مي كند، علم تكنولوژي كامالً 

 ترجمه 569، ص 1. كاپيتال، ج: ماركس ("جديدي را به وجود مي آورد
ي  ترجمهء انگليس457ـ456 ص 1. كاپيتال ج: ماركس/ 1379فارسي 
1974.(  

قابل تحويل ) كاال شده(بنابر اين، اين حركت به بازسازي كار به وظايف 
به ماشين ها، هيچ امر تازه اي كه مختص عصر ) دست كم بخشي از آن(

] ساده[ به تكنيك "عمليات ماهرانه"برعكس، تبديل . اطالعات باشد نيست
همين منطق سرمايه داري . بخشي از منطق خاص سرمايه داري ست

تكامل سيستم هاي تخصصي و نرم افزارها را به كاال موجب شده و بسياري 
عالوه بر آن، . اطالعات را به نتيجه رساند] صنعت[از وظايف مربوط به 

شركت هاي بزرگ غالباً تالش دارند مخترعيني را كه موفق به ثبت يك 
روز ايده شده اند خريداري كنند و در ضمن، با تكيه بر روند گرانتر شدنِ 

مي كوشند جلوي ثبت كامل يك اختراع را ] اختراع[به روز ثبت يك امتياز 
در مورد قانون حق . بگيرند تا سرمايه بتواند به نوعي از آن بهره مند شود

شمار خيلي كمي از .  نيز همين مشكالت وجود دارد(copyright)تأليف 
ات خود بپردازند، مؤلفين، اين توانايي را دارند كه نه تنها به تكثير انتشار

نيز براي كارهاي خود تأمين ) براي بازاريابي يا توزيع(بلكه منابع كافي 
. به دشواري مي توان تصور كرد كه اينترنت وضع را تغيير خواهد داد. كنند

گرچه در صنعت موسيقي تالش هايي صورت گرفته تا موسيقي را بيرون از 
جود اين، همين شركت حوزهء شركت هاي اصلي ضبط و پخش كنند، با و

هاي بزرگ تنها مسير موجود براي توزيع انبوه و نيز ممر درآمد بالقوه براي 



  مقاالت

 ٢٤٣  104 ي آرش شماره

شمار بسيار كمي از هنرمندان، اگر اصالً وجود داشته باشند، . هنرمندان اند
با اين شركت ها قرارداد امضاء نكرده اند و توانسته اند از طريق توزيع و 

جود تكنولوژي هاي متعدد اتصال تك به تك به رغم و(بازاريابي اينترنتي 
در زمينه هاي ديگر صنايع . به بازار جهاني موسيقي راه يابند) كامپيوترها

براي تضمين توزيع قابل توجه .  هم وضع بر همين سياق است"آفريننده"
بانيان يا آفرينندگان دانش يا فرآورده هاي ) و در نتيجه، كسب درآمد(

زمند آن اند كه حقوق كار خود را به شركت هاي مربوط به اطالعات، نيا
  .بزرگي واگذارند كه به نوبهء خود استفاده از اين حقوق را كنترل مي كنند

تصاحب و كنترل حقوق مالكيت بر دانايي توسط شركت هاي سرمايه داري 
قوانين . از طريق تركيب قانون مالكيت بر دانايي و قرارداد پايدار مي شود

 مالكيت بر دانايي، امكان محصور كردن ايده هاي معين در مربوط به حقوق
 را فراهم مي كنند، در حالي كه قرارداد هاي اشتغال و خدمات "دارايي ها"

اين امر را تضمين مي كنند كه كنترل اين دارايي ها در دست سرمايه 
همان طور كه شيفتگان . داران و نه خود خالقان كارهاي هنري باقي بماند

 مدام يادآور مي شوند ابزار جديد كار در ذهن انسانها قرار " نويناقتصاد"
دارند، اما هنگامي كه اين ابزارها ايده هاي مشخصي را توليد مي كنند 
قراردادهاي كار و حقوق مالكيت بر دانايي اين هدف را دنبال مي كنند كه 

رما تحت مالكيت كارف] چيز[محصوالت مبتكرانه چنين دانشي را به مثابهء 
بنابر اين، مالكيت بر دانش اجازهء جدا كردن فرد از . محبوس كنند

محصوالت ذهن خود آنان را فراهم كرده و از خود بيگانگي كارگر از 
محصول كار خود را كه داراي نقشي مركزي در تحليل ماركس در خصلت 

  .بندي كااليي شدن سرمايه دارانهء كار مي باشد، بازتوليد مي كند
 مالكيت يا كاالسازي را در مركز تحليل خويش از سرمايه "ختسا"ماركس 

. اين تظاهر روابط بين افراد به مثابهء رابطه بين اشياء است: داري قرار داد
البته مي توان گفت كه ايجاد مال و منال از اطالعات و دانش بيشتر شبيه (

ر مي انباشت اوليه است تا كاالسازي؛ ولي اين نكته را من در اينجا كنا
سرمايه داري به تدريج، نفوذ خود به روابط اجتماعي غير كااليي را ). گذارم

معهذا بايد به وضوح بين بازار و سرمايه داري تفاوت . عميق تر كرده است
بازارها يك وسيله هستند كه در جامعه جا افتاده اند براي . قائل شد

ل اجناسي كه همĤهنگ كردن عرضه و تقاضا كه خود با مبادله و توسط پو
اين برخالف . به طور اجتماعي توليد شده اند قيمت را پديد مي آورند

سرمايه داري ست كه مشخصاً براي كسب سود از طريق توليد اجناس و 
سرمايه داري . خدمات به شيوه اي سوداگرانه در اقتصاد مداخله مي كند
ودي را كه به زماني كه اقالم به بازار رفته و با موفقيت به فروش برسند، س

شده است بابت سرمايه ) و مشروع(طور اجتماعي به رسميت شناخته 
چيزي كه سرمايه را قادر مي سازد تا بازتوليد و (گذاري برداشت مي كند 

اقتصاديات بازار مي توانند بدون سرمايه داري وجود داشته ). انباشت شود
ك اقتصاد بازار باشند و وجود هم داشته اند، اما سرمايه داري خارج از ي

  .وجود خارجي ندارد
اين جداسازي تحليلي تغييراتي را در شكل روابط بازار ممكن مي سازد 

كه ) مشخصاً بيشتر در انواع كاالها و خدماتي كه به بازار عرضه مي شود(
بايد از منطق سازمان يابي محرك سرمايه داري كه در خود بازار عمل مي 

كه بازارها همسان سرمايه داري نيستند، پس اگر بپذيريم . كند متمايز شود
در عين حال كه ايندو تداخل دروني دارند، اما تغيير در خصلت بازار 

ويژگي .  سرمايه داري نيست"قانون حركت"ضرورتاً به معناي تغيير در 
اين . يك اقتصاد مي تواند در اثر تحوالت اجتماعي و تكنولوژيك تغيير كند

داخلهء سرمايه دارانه را گسترش داده يا محدود امر مي تواند امكانات م
جابجايي . كند، اما اين امر ادوار بازتوليد خود سرمايه را تغيير نمي دهد

 يك جابجايي در درون "مجازي"ادعائي از توليدات فيزيكي به خدمات 
  .سرمايه داري ست، نه پيدايش شكل جديدي از اقتصاد سياسي

نند بدون اينكه الزاماً در چگونگي سازمان تكنولوژي ها مي توانند تغيير ك
بدين معني اينترنت تنها يك شكل : اقتصادي تغييري صورت گرفته باشد

فضائي ست كه روابط سرمايه داري در آن عمل مي ) و بازاري شده(جديد 
. توانايي تأثيرگذاري متقابل در اينترنت مشمول روابط مالكيت است. كنند

قرار ] مصرف كننده[وي اينترنت در دسترس مدت زماني كه براي حركت ر
آنجايي هم كه به نظر مي رسد . داده مي شود قيمت دارد و رايگان نيست

 است چه از طريق دانشگاهها يا از طريق غرفه هاي اينترنت در "رايگان"

سترسي آزاد و رايگان به اين اين د. كتابخانه ها بازهم چيزي كاال شده است
به طور فلّه اي در (ر جاي ديگري خريداري شده ست كه اين كاال دمعنا

يا به مثابهء يك آبونمان كلي و بسته ) مورد خدمات كتابخانه اي دانشگاه
هر (در عصر اطالعات، امكان دسترسي به اينترنت يك مالكيت است . اي

، درست )چقدر هم در مورد چرخش آزاد اطالعات داد سخن داده شود
از طريق كتابها يا ] عمدتاً[ كه اطالعات همان طور كه در طول دوره اي

  .بود] مالكيت[راديو و تلويزيون عرضه مي شد 
در حالي كه تكنولوژي ها و شيوه هاي عمل سرمايه داري در بازار، در 
شكل تغيير كرده اند، روابط مالكيتي كه خود در بطن آن قرار دارند ــ 

 سرمايه ــ در يعني روابط بين صاحبان نيروي كار و گروه هاي صاحب
 "ايده هاي"هرچند اين امر به وسيلهء عرضه . اساس بي تغيير مانده اند

 به "دسترسي آزاد و رايگان"و مفاهيم (جديد دربارهء سازماندهي اقتصادي 
مخدوش شده است، با وجود اين، نمايانگر يك تداوم اساسي و ) اينترنت

باتي براي عصر ست، نه يك دليل اث] يعني روابط مالكيت[قابل توجه 
در . جديد اطالعات، آنطور كه نظريه پردازان اينترنتي پبشنهاد مي كنند

واقع، همين تداوم منطق سرمايه دارانه است كه به نظر مي رسد توسط اين 
 كامًال آگاهانه "اقتصاد جديد"گفتمان دربارهء پيدايش جامعه اطالعات و 

 حال زايش، نقداً شاهد جامعهء اطالعاتي در. پنهان نگاه داشته مي شود
گسترش حقوق خصوصي اعطا شده به مالكان دانش و اطالعات بوده و نه 
تبخير اين حقوق؛ و در اين ميان، جهاني شدن حقوق مالكيت بر دانايي از 
طريق چفت و بست قضائي حقوق بازرگاني مالكيت بر دانايي در چارچوب 

عات و دانش احتماالً اطال. سازمان جهاني تجارت داراي اهميت كمي نيست
مي توانند خارج از دنياي واقعي تحت سلطهء مالكيت خصوصي حضور 
خارجي داشته باشند، اما اين امري بيش از پيش حاشيه اي ست كه تنها 
زماني به رسميت شناخته مي شود كه تمام حقوق خصوصي قابل تصور 

  .رعايت شده باشند
  

   اطالعاتيتوليد نابرابري) باز(دولت سرمايه داري و 
سرمايه داران بخش اطالعات خواستار قوانين مربوط به مالكيت بر دانايي 
هستند، اما در همان حال، گروه هاي اجتماعي متعددي به اينان معترض 

در اين حوزه، ادامهء قدرت و اهميت دولت سرمايه داري خود را نمايان . اند
يت، پيش از پيدايش  مالكبرايچنين نبوده كه مالكيت ] واقعيت. [مي سازد

وجود داشته و انتظار مي كشيده كه به طور ) يا دولتي(ابزار حكومتي 
قانوني به رسميت شناخته شود، بلكه اين به رسميت شناختن مالكيت 
است كه وجودش را در شكلي كه همچون دارايي قابل تشخيص باشد بنيان 

احبان آن مي تنها قانون مي تواند به حقوقي وكالت دهد كه ص. مي گذارد
دارائي مالكيت به معناي قانوني نيست، به : توانند ادعايش را داشته باشند

  .خصوص در آنچه مربوط به اطالعات و دانش است
كنترل "حق قانوني اصلي اي كه به صاحب دارائي اعطا مي شود حق 

از . (Ely 132 :1914) "اقدامات ديگران در رابطه با موضوع مالكيت است
براي [اجاره ] يك[اين است كه اين امر شامل توانايي تحميل همه مهمتر 

مصرف است، دريافت خسارت دربرابر زيان و پرداخت براي ] داشتن اجازهء
] عرصهء[ديگر بازيگران ] اقدامات[بنا بر اين، كنترل . انتقال آن] حق[

پرداخت يك هزينه براي هر ] تحميل[اقتصاد از طريق توانايي قانوني به 
خص كه در رابطه با آن دارايي دانايي صورت مي گيرد، برقرار مي عمل مش

اين حقوق قانوني ست كه نهاد مالكيت را مي سازد، نه چيزهاي ويژه . شود
اگرچه . اي كه يك حق مالكيت بر آن اعمال مي شود) مثل ايده يا ابژه(

نهاد مالكيت به حد كافي در جوامع مدرن تثبيت شده است كه مجازات 
در حمايت يا تحميل آن به ندرت الزم مي آيد، با وجود اين، پشت دولتي 

سرِ قبول مالكيت از طريق آن روابط اجتماعي كه به سمت خاصي راه مي 
اين حقوق مالكيت بايستي پرقدرت باشند، . برد، قدرت دولتي خوابيده است

چرا كه خواستهء مركزي سرمايه داري داشتن قدرت بستن قرارداد براي 
. است) رابطهء كارگر ـ كارفرما(و براي كار ) مثالً انتقال مالكيت(فروش 

و از خود ) براي فروش(بدون وجود اين امكان، تداوم از خود بيگانگي كاالها 
بدون به كار بردن قهر ) براي فراهم كردن كار براي سرمايه(بيگانگي كار 

  .غير ممكن خواهد بود
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ت كميابي طبيعي ست، اين در حالي كه دارايي فيزيكي داراي يك خصل
. كميابي در مورد مالكيت بر دانايي بايد توسط دولت ساخته و پرداخته شود

بدون ساختن قانونيِ مالكيت بر دانايي، كميابي دانش يا اطالعات كه 
موجب پيدايش يك قيمت براي آن در بازار مي شود اگر غير ممكن نباشد، 

ن، توانايي صاحب مالكيت بر بسيار دشوار خواهد بود و بدون وجود قانو
چه از طريق دادن امتياز (دانايي به بستنِ قرارداد براي استفاده از آن 
كامالً به مخاطره خواهد ) فروش يا فقط براي داشتن حق استفاده از آن

اينكه دولت به معناي ضامن نهائي مالكيت بر دانايي هيچ رقيب . افتاد
حقوق "ز دولت، كه از طريق واقعي ندارد با تقاضاهاي بخش خصوصي ا

 ماديت پيدا كرده براي نهادينه كردن "بازرگاني حق مالكيت بر دانايي
در . حفاظت كافي براي مالكيت هاي آنان بيش از پيش آشكار مي شود

مركز حقوق بازرگاني حق مالكيت بر دانايي، تعميق و نهادينه شدن 
بر اساس ] اموال[ضبط راديكال اتوريتهء دولتي قرار دارد از جست و جو و 

تا وارد كردن حق امتياز در بخش هايي ] به حريم خصوصي[امكان تجاوز 
كه كشورهاي در حال توسعه براي سال هاي طوالني از ) چون داروسازي(

براي . سر باز زده بودند] توليد و پروانهء توليد[برقراري حفاظت از امتياز 
بازار كه بر اساس كسب سود كارفرمايان عصر اطالعات، مثل همهء عاملين 

 يك فعاليت موفقيت آميز شرط الزمحركت مي كنند، حفاظت از مالكيت 
  .است

يك ) بالقوه(شايد نفرت انگيزترين جنبهء اين حفاظت اين باشد كه از حوزه 
. جدل قضائي به يك مشكل صورت بندي تكنيكي تبديل شده باشد

در ( بعضي از دادگاهها از تصميمات] اين دانش ها ["صاحبان"بسياري از 
كه نوعي مقولهء استفادهء منصفانه از اطالعات ودانش را ) اروپا ودر آمريكا

ادارهء "به رسميت شناخته اند به تنگ آمده و به تكنولوژي هاي موسوم به 
در حالي كه در سال هاي اخير، .  روي آورده اند(DRM) "حقوق ديجيتالي

دهء رايگان از اطالعات و دانش حق تأليف يك فضاي قضائي براي استفا
 در قانون وارد شده بود، "استفادهء منصفانه"] مقولهء[درست شده و توسط 

اين تكنولوژي هاي جديد تالش مي كنند تا اين استفاده را با شدت هرچه 
در گذشته، استفاده هاي معيني مثل كپي كردنِ . تمام تر محدود كنند

 و استفاده از مطالبي كه تحت خالصهء مطالب به قصد كارهاي آموزشي
پوشش حق امتياز بودند در امور تحقيقاتي در شرايطي كامالً تعريف ومعين 

و (شده مجاز بودند بي آنكه كسب موافقت صريح صاحبان اين امتيازها 
اين تكنولوژي ها . ضروري باشد) معموالً بدون پرداخت حق استفاده

[DRM]پيمان حق تأليف "ن گذشته، از اي.  اين امكان را مسدود مي كنند
 در آمريكا و هم (Digital Millinum Copyright Act) "ديجيتال هزاره اي

بخشنامه هاي اتحاديهء اروپا دربارهء حق تأليف در اروپا صراحتاً هر تالشي 
را براي دور زدن چنين كنترل هاي تكنيكي جرم محسوب مي كند، حتي 

 باشد كه قانون آن را مجاز " اياستفادهء منصفانه"اگر اين تالش براي 
هدف اين تكنولوژي ها اين است كه تضمين كنند تا كسي . شناخته است

را تكثير كرده از اين ماشين به آن ] اطالعات[نتواند مواد ديجيتالي منبع 
ماشين منتقل كند و حتي در بسياري موارد، جلوي استفاده از مواد 

در حالي كه اين موضوع . بگيرنداطالعاتي را بدون توافق صريح مالك آن 
هم اكنون در بازارهاي نرم افزار و موسيقي در دنياي پيشرفته تأثيرات خود 
را گذاشته است، تأثير بالقوهء آن در مورد انتقال دانش به كشورهاي عقب 

  .مانده شديدتر است
در گذشته كشورهاي فقير اساساٌ به اقداماتي مبادرت مي ورزيدند كه از 

ان حق تأليف راهزنيِ انبوه ناميده مي شود، يعني با استفاده از نظر صاحب
وسايل ارزان قيمت كپي كردن، درسنامه ها و كارهاي تحقيقاتي را تكثير 

از يك طرف به ما مي گويند كه . كرده دست به دست مي گرداندند
گردش اطالعات در نظام ] اطالعات و دانش[ديجيتالي كردن مواد منابع 

البته به شرطي كه مصرف كنندگان، تكنولوژي (ان مي كند جهاني را آس
كامپيوتري الزم را در اختيار داشته باشند و در همان حال، تكنولوژي هاي 

 تضمين مي كنند كه مصرف كنترل شدهء اين "ادارهء حقوق ديجيتالي"
خارج از حيطهء ] اطالعاتي[توانايي تكثير مواد . اطالعات هرچه كمتر باشد

ه هاي بين المللي حق چاپ و تكثير دشوارتر شده و به طور قطع توافق نام
و اين به ويژه در (اين اطالعات در مجالت گران قيمت منتشر مي شوند 

اين . امري تقريباً غير ممكن مي شود) مورد دانش علمي صدق مي كند

 جرج "انستيتوي جامعهء باز"وضعيت اقداماتي را از جانب عده اي از جمله 
 جهت تشويق و حمايت از انتشار اطالعات علمي و نتايج سوروس در

 كه براي مصرف كنندهء (Open Source) "منبع باز"پژوهشي در مجالت 
آن وقت اين اطالعات را مي توان . نهائي رايگان هستند موجب شده است

بايد ديد كه اين اقدامات دربرابر تالش هاي . هرقدر كه خواست تكثير كرد
اين اطالعات و [ز شركت هاي بزرگ مالك محتويات همĤهنگ بسياري ا

 يشان تا چه حد مؤثر "دارايي ها"براي گسترش كنترل بر ] تحقيقات
به طور قطع، حمايت مجامع آكادميك از اين ابتكارات در جهت . خواهد بود

مجاني كردن منابع هم روشن و قاطع و هم گسترده بوده و اين اجازه را 
اين امر اميدوار بود كه كاال سازي اطالعاتي كه بر به ) حد اقل(مي دهد كه 

  .روي اينترنت عرضه مي شوند يك ديناميسم يك طرفه نيست
ادارهء حقوق "با وجود اين، در حال حاضر، استفاده از تكنولوژي هاي 

 و حفاظت قانوني در بارهء دور زدن اين تكنيك ها در تضمين "ديجيتالي
ايي كه بيش از همه به اطالعات احتياج اين امر كارا بوده است كه كشوره

دارند تا به مصرف اهداف عمران و رفاه عمومي برسانند و علي القاعده مردم 
آنها هم  آنقدر ثروت ندارند كه به اينترنت دسترسي پيدا كنند، نتوانند به 

از آنجايي كه با استفاده از شفافيت . راحتي به اطالعات حياتي دست بيابند
يدهء دسترسي نسبتاً ارزان به صفحات تارنماها اطالعات هرچه اينترنتي و ا

بيشتر به صورت ديجيتالي تهيه وتوزيع مي شود، آنهايي كه اين تكنولوژي 
ها را ندارند عمالً از جريان گردش دانشي كه مي تواند به اهداف خود ـ 

اگرچه به خاطر اينكه تعداد . عمراني آنها كمك برساند محروم خواهند ماند
 را "حقوق بازرگاني مالكيت بر دانايي"زيادي از دولت ها توافق نامه هاي 

به عنوان بخشي از ملزومات دسترسي كلي به سازمان تجارت جهاني امضا 
كرده اند امكانات مقاومت ديپلماتيك، همانطور كه حركت آرام و بطيئ 

د  نشان داد، محدو"بيانيهء وزيران در دوحه"امتيازات دارويي بعد از 
نه تنها چند ماه طول كشيد تا اين بيانيه دربارهء استفاده از . خواهند ماند

داروهاي ژنريك در موارد بحران بهداشتي آماده شود، بلكه مسألهء محوري 
عرضهء فرا ـ مرزي داروهاي ژنريك ايدز به كشورهايي كه هيچ ظرفيت 

  .ندارند الينحل باقي ماند] توليد[داخلي 
  

  كاالسازي اطالعاتمقاومت در برابر 
ودر نتيجه، تحت فشار (اين ادعا كه دولت ها ديگر بازيگران كارايي نيستند 

سهل انگارانه نقش دولت را به مثابهء ) قرار دادن آنها صرفاً اتالف وقت است
اين . ضامن روبناي قضائي كه در بطن فعاليت بازار قرار دارد حذف مي كند

يا تعين (بيانگر قبول ايدئولوژيك ] نقش دولت[موضع رو به زوال بودن 
 بودن بازارها و انكار فعاليت هاي قانوني گستردهء دولت "بي محتوا") بابي

اگر اين مطلب را فراموش كنيم آنگاه به . ها در حمايت از بازار آزاد است
: نظر مي آيد كه دولت كمتر از گذشته در مبارزات اجتماعي درگير است

به بازار به انكار نقش تاريخي دولت در اقتصاد ماديت بخشيدن ] نحو[اين 
با حذف دولت از محاسبات مربوط به بازار، مي توان . سياسي انجاميده است

معهذا از . جامعهء اطالعاتي را همچون چالشي دربرابر دولت وانمود كرد
دولت به شيوه اي انتقادآميز درخواست مي شود كه از بازارهاي 

 قانوني حمايت كند، در حالي كه اين امكان  به طور"اقتصاديات نوين"
در بازار تغيير كرده باشند، اين ] دولت[وجود دارد كه شيوه هاي دخالت 

تغييرات و ] در اين زمينه[قطعاً . واقعيت به معناي يك عقب نشيني نيست
جابجايي هاي قابل توجهي صورت گرفته اند، اما هنوز دولت هاي سرمايه 

.  توليد نظام اقتصادي نقشي حياتي ايفا مي كنند)باز] (روند[داري در 
  .بدون دولت تداوم كاالسازي سرمايه دارانه خيلي دشوار خواهد بود

دولت سرمايه داري تا آيندهء قابل پيش بيني، بازيگري اصلي در نظام باقي 
خواهد ماند و بدين لحاظ مي بايستي همچون هدف اصلي اقدامات سياسي 

دربرابر جهاني ] اين اقدامات[انكار سياسي كارايي . دسوسياليستي باقي بمان
شدن جامعهء اطالعاتي يك چهربند ايدئولوژيك براي ادامهء سلطه به 

با اين حال، يك تمايز مهم بين دولت هايي . وكالت از جانب سرمايه است
كه قادر به بسيج حكومت قانون و عرضهء نظام هاي قانوني الزم براي 

 اي كه بر پايهء اطالعات بنا شده اند و آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي
  دولت هايي كه حتي براي ترسيم حدود قلمروي دولتمداري شان با 
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در جايي كه حكومت قانون . دشواري روبرو مي شوند، در حال تعميق است
] مهم[فرو ريخته يا به شكلي ديگر برقرار نشده باشد، لزوم تخصيص منابع 

يك شبهِ نظم، امكان گسترش يك ظرف قضائي اطالعاتي براي برقراري 
در حالي كه دولت هاي قدرتمند به تضمين . شده را از دولت سلب مي كند

سرمايه داري خودي ادامه مي دهند، به طور ] بر دانايي[حفاظت از مالكيت 
عصر اطالعاتي ته ماندهء منابع ملي ] نوع[فزاينده اي با كاالسازي هاي 

براي ... ( دانش "دزدي"از طريق راهزني بيولوژيك و (ر دولت هاي ديگ
  .توسط سرمايهء بين المللي تهديد مي شوند) مثال

، تاريخ يك نبرد سياسي براي برقراري "حقوق مالكيت بر دانايي"تاريخ 
تعادل ميان حقوق مالكان با فوائد اجتماعي بسيار مهمي كه از دسترس 

در حالي . ه مي گيرد، بوده استبودن اجتماعي اطالعات و دانش سرچشم
 "حقوق بازرگاني حق مالكيت بر دانايي"] تصويب[كه دوراني كه به دنبال 

آمد، دوران  صريح حقوق مالكان بوده است، اين روند الزاماً يك ديناميسم 
كه دانلود كردن موسيقي به (مي توان با نافرماني مدني . يك طرفه ندارد

. با كاال سازي مبارزه كرد)  آسان آن است تنها يك مثال نسبتاMP3ًشكل 
 (Open Source) "منبع آزاد"گردش اطالعات و دانش از طريق اجتماعات 

يك حركت بسيار مهم در جهت غير كااليي كردن است كه تالش مي كند 
اينترنت را از چنگال ) سوسياليستي(تا امكانات بارها عنوان شدهء اجتماعي 

ه طور وسيعي كنترلش مي كنند بيرون شركت هاي سرمايه داري كه ب
از اين گذشته، با توجه به نقش مركزي دولت در حمايت از كاالسازي . آورد

ادارهء حقوقي "و كنترل منابع اطالعاتي، مثالً از طريق تكنولوژيهاي (
هنوز به زحمتش مي ارزد كه يك فشار سياسي را براي تأكيد ) "ديجيتالي

ر چارچوب قانون حق مالكيت بر دانايي در مجدد بر پيشينه هاي تاريخي د
  . سازمان داد"استفادهء منصفانه"مورد 

بايستي اين كارزارها در پايه اي ترين شكل خود به روي هدف محدود 
و يا حد اقل تنگ  ([DRM] "ادارهء حقوق ديجيتالي"كردن استفاده از 

حدود كردن دامنهء كدبندي قانوني و حفاظت دربرابر توانايي آنان در م
شناسايي مجدد فرآورده هاي اطالعاتي به عنوان ) كردن استفاده از آنها

جامعهء جهاني درحال زايش متمركز ] اقتصاد[بخشي از حوزهء عمومي 
دانش (همانند جنيش حفاظت از محيط زيست، ارزش فرآورده هاي . شوند

  كاالسازي"منطق"بايستي به عنوان دارايي عمومي دربرابر تداوم ) جهاني
براي گسترش امكان . مورد تأكيد مجدد قرار گيرد) اطالعاتي(منابع 

دسترسي به اطالعات يك نياز واقعي به حمايت و تشويق استفاده از نوشتن 
به سبك عادي و مقاومت دربرابر پيچيده تر شدن دائمي نرم افزارهاي 

در كشورهاي درحال رشد حتي در جاهايي كه . نوشت افزار نيز وجود دارد
انسته اند دسترسي به تكنولوژيهاي ارتباطات و اطالعاتي را فراهم كنند، تو

با تضمين انتشار . عقب ماندگي تكنولوژيك قابل توجهي وجود دارد
اطالعات به شيوه هايي كه به سادگي قابل دسترسي با وسايل ابتدايي 
هستند، سيالن اطالعات به خارج از محدوده هاي اطالعاتي مدرن غربي 

با همهء اينها، مقاومت دربرابر كاالسازي اطالعات در . مي شودتشويق 
ابتدايي ترين شكل خود به معناي اين است كه هركجا مي توانيد اطالعات 

  .را به آزادترين شكل به ديگران منتقل كنيد
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  »گلستاني«
  ! كه آتش گرفته است

  
  احمدسيف

 
» گلستاني« ه اقتصاد ايران به اگرچه دولتمردان براين توهم بودند ك

مصون مانده است ولي هرانسان » آتش بحران مالي جهاني«ماند كه از  مي
 تصوير وهم آلوده اينبيند كه صادقي كه ديده بصيرت داشت مي توانست ب

نه تنها افزايش قيمت ها وجود . به واقعيت اقتصاد ايران ربطي نداشت
 كه دركنارش رشد بيكاري -چنين مشكلي دراقتصاد جهاني نبود  و-داشت

بحران جهاني برخرمن كم باراقتصاد ايران » آتش« هم بود و از آن مهم تر
رگاني ايران از واقعيت بحران شاهد براي اولين بار اتاق باز. هم رسيده بود

 واحد صنعتي كه وارسيده است نه تنها 183زنده اي به دست داد كه از 
 درصد 50همگي مشكل نقدينگي دارند بلكه اكثريت مطلق هم حداقل 

 1387مدتي بعد روشن شد كه در . ظرفيت توليدي شان عاطل مانده است
 به 1387هنوز . وبوده اند واحد صنعتي كشور با بحران روبر1400بيش از 

. كه برخالف ادعاي دولتمردان، واقعيت بحران علني شد پايان نرسيده بود 
ابتدا به سراغ واحدهاي كوچك رفت و بعد واحدهاي بزرگ و بزرگتر هم 

اول به نظرآمد كه اعالم ورشكستگي شايد بهانه اي بوده باشد . درگيرشدند
 حال روشن شد كه اتفاقاٌ عد از دولت ولي ب بعضي هابراي كمك ستاني

بيمار اصال خوش نيست و حتي بخشودگي جريمه مطالبات معوقه هم چاره 
گفتن ندارد كه سوي ديگر ورشكستگي واحدهاي توليدي بيكاري . ساز نشد

هنوز تعطيالت نوروزي به پايان نرسيده بود كه بختك اخراج . كارگران است
 اولين گروهي بودند كه واقعيت كارگران كارخانه سامان. كارگران نازل شد
بعد نوبت به اخراج كارگران . شدن خويش لمس كردند بحران را با بيكار

ايران  مراكز مخابراتي سقز رسيد و بعد رسيديم به اخراج كارگران از
صدراي بوشهر، لوله سازي اهواز، تفال ساده، كشت و صنعت شمال، توزين 

. اندگار و صدها بنگاه ريز و درشت ديگرگر، پايا، هوايار، روژن آزمون، زيبا م
به آن چه كه اشاره كرده ام اين فهرست . هاي گرفتار بحران بسيارند شركت

را هم اضافه كنم، كه كارتن سازي مشهد، كشت وصنعت چين چين، پلي 
اكريل اصفهان، پتروشيمي شيراز، مهندسي تكنوتار، تجهيز نيروي زنگان، 

  .حران اندنورد ولوله اهواز هم گرفتارب
بحران نه به منطقه خاصي محدود است و نه در صنعت خاصي جا خوش 

هم كمباين سازي ايران گرفتار بحران است و هم شركت توليد . كرده است
« هم پارس الكتريك وضعيت اش بحراني است و هم . سموم علف كش

ديگر از بحران در آذرآب، الستيك البرز، الستيك دنا، . »ايران مرينوس
م، جهان نما، ايران خودرو، صدرا، آرتاويل تاير، آزمايش، ايران پويا و پيا

شماري از شركت هاي بحران زده كه . ساسان و ديگران چيزي نمي گويم
دربورس تهران اند، به دليل زيان دهي ووضعيت بحراني شان درآستانه 

شركت ملي سرب وروي و يا تراكتور سازي . اخراج از بورس قرار گرفته اند
.  كارگر منجرشد150تبريز در اين گروه اند كه درتراكتورسازي به اخراج 

 از .انجاميدهم بحران مالي به اخراج كارگران » كشت و صنعت شمال« در
ايران « و » لوله سازي اهواز«  شاهد اخراج كارگران از اين ها گذشته،
اخبار نگران كننده ديگر درباره احتمال . هم بوديم» صدراي بوشهر

رشكستگي ايران خودرو و شركت ايرالكو است كه اگرچه وضعيت بحراني و
» تكذيب«  - درواقع بزرگترين واحد توليدي در خاورميانه-ايران خودرو

شد، ولي احتمال ورشكستگي وتعطيل ايرالكو جدي است و اگر اين چنين 
  ). 1( كارگر آن بيكار خواهند شد 2000بشود، 

 شركت دراين 213رگ خبر داريم كه از وضعيت بحراني شركت هاي بز
 شركت درمعرض 50 شركت بزرگ از بورس اخراج شده و 70گروه اند كه 

 شركت ديگر هم دولتي اند كه زيان شان در بودجه 93اخراج اند و 
متاسفانه درباره شركت . گنجانيده شده است ولي آينده شان ناروشن است
دانيم درشركت آزمايش ، هاي بحران زده اطالعات زيادي نداريم ولي مي 

  . تومان كاهش يافته است40 توماني اش به 200ارزش سهام 
 6در . وضعيت بحراني موجود خودرا به شكل هاي ديگرهم نشان داده است

 تاسيس واحدهاي 1386 به نسبت مدت مشابه در 1387ماهه اول سال 
 به نسبت 1387و ياخبرداريم كه در .   درصد كاهش داشت40صنعتي 

از سوي .  درصد كمتر شد33 صدور پروانه هاي ساختماني 1386 سال
 واحد توليدي 500با تعطيلي بيش از 1387ديگر گفته مي شود كه در 

  ).2( هزار كارگر از كاربيكار شده اند240بيش از 
كرده اند ولي » تكذيب«  را  اگرچه وجودوضعيت بحراني درايران خودرو
نجم . ديگري به دست مي دهداندكي دقت درشواهدي كه هست تصوير 

احتمال ورشكستگي «  شايعه - مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو-الدين
مشكل « ولي قبول كرد كه ايران خودرو » اين شركت را تكذيب كرد

جهان « البته از منابع ديگر خبر داريم كه به گزارش ). 3(دارد» نقدينگي
 هزار 10دينگي ايران خودرو شوراي پول و اعتبار براي رفع بحران نق» نيوز

 5000شد  قرار. ميليارد ريال تسهيالت اعتباري به اين بنگاه اختصاص داد
 ميلياردريال ديگر 5000عملياتي شود ولي پرداخت  بدو امر ميلياردريال در

از «  ميليارد ريال 2000و تامين » منوط به اصالح برنامه ساختار مالي« 
 پيش فروش محصوالت و افزايش »طريق فروش سهام بانك پارسيان

 1388سرمايه و فروش شركت هاي وابسته و انتشار اوراق مشاركت درسال 
البته به گفته مديرعامل، نجم الدين، نيازايران خودرو به ). 4(به دست آيد

 ميلياردتومان، 1000نقدينگي از اين هم بيشتر است چون عالوه براين 
 دركل واگذاري –زفروش دارائي ميلياردتومان ديگر هم ا1000قراراست 

 ميلياردتومان نيز از 600 و - شركت وابسته به ايران خودرو به ديگران50
 ميلياردتومان 300عالوه براين قرار است .  فروش محصوالت تامين شود

ميلياردتوماني ايران 5000اوالبته بدهي . هم اوراق مشاركت به فروش برسد
 )5(ازآن سخن گفته مي شود، تكذيب كردخودرو به نظام بانكي را كه بسيار

ولي روشن است كه بحران نقدينگي ايران خودرو جدي تر از آن است كه 
  .در نگاه اول به نظر مي رسد و يا حتي كتمان كردني باشد

آغازشود ولي ايران » رانا«  توليدانبوه 1388اگرچه قراربود از شهريور 
به نظر مي رسد كه دليل اين . را متوقف كرد» رانا« خودرو توليد انبوه 

» كاهش درآمدهاي نفتي كشور« و » مشكالت مالي ايران خودرو« توقف 
گفته مي شود . باشد كه تصويب تسهيالت تازه را غير ممكن ساخته است

كه درپيش از انتخابات اخير دريك مراسم » رانا« كه زمزمه توقف توليد 
 بود درحالي به گوش مي نمايشي با حضور داود احمدي نژاد رونمائي شده
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و حتي به دليل » ايران خودرو درآستانه ورشكستگي قرارگرفته « رسد كه 
مشكالت مالي برگزاري مجمع عمومي خود را به وقت ديگري موكول كرده 

 متوقف شد  نيزدردوره خاتمي شروع و همان موقع» رانا« پروژه ). 6(است
د كه دوباره آن را از ولي دردولت نهم افزايش درآمدهاي نفتي باعث ش

اگرچه اغلب به عوامل اقتصادي اشاره مي شود ولي بعيد نيست . سربگيرند
مي خواهد اسمش بحران باشد . كه مسئله يك بعد سياسي هم داشته باشد

يا مشكل نقدينگي، ولي اين مشكل مشترك اغلب توليد كنندگان درايران 
 البته.  وارد بازارنمايدرا» مينياتور«شركت سايپا هم قرار بود مدل . است

 را اين شركت هاهم دامن » خودروي ايراني«  مدتي است كه تب بگويم كه
بومي « گرفته است كه اگرچه كار دندان گيري نمي كنند ولي ادعاي 

ولي . ساخته شود» 206پژو « قرار بود با الهام از » رانا« . هم دارند» سازي
قراربود از شهريور . ن تر استشيري» خودروي ايراني مينياتور« داستان 

 توليد انبوه آن دركاشان آغاز شود ولي با تعويض بذرپاش اين پروژه 1388
«  هزار مشتري 10 سايپا از 1387جالب اين كه در . هم درابهام قرارگرفت

 ميليون تومان وديعه گرفت ووعده داد كه در نيمه دوم 5نفري » مينياتور
شينده ها حاكي است كه به غير .  داد خودرو را تحويل خواهد1388سال 

از همان چند دستگاه خودروئي كه براي رونمائي توليد شده بود سايپا 
« درروز رونمائي ). 7(مينياتور ديگري تا كنون به توليد نرسانده است

بذرپاش كه اندكي زيادي برنامه هاي تبليغاتي خودرا باور كرده » مينياتور
« اعالم كرد درحالي كه » ميليون تومانزير ده « بود قيمت خودرو را 

« يعني در كنار . بود»  ميليون تومان15-16قيمت تمام شده آن در حدود 
 ميليون تومان براي 3دو خودروئي كه هركدام بين يك تا » زانتيا« و » ريو

هم به اين ليست اضافه شده » مينياتور« هر واحد زيان دهي دارند 
 هزار مشتري وديعه 12 ايم كه درواقع از تازگي ها با خبر شده).8(است

اگر . گرفته بودند و رسما هم اعالم كرده اند كه از مينياتور خبري نيست
 بد نيست اشاره كنم كه ). 9(مي خواهيد بيائيد و پرايد تحويل بگيريد 

 اس دي را 206 ميلياردتومان پژوي 120ايران خودرو هم كه با صرف 
علت اصلي . ا زيان آن برنامه را ادامه مي دهدعملياتي كرده بود، هم چنان ب

هم اين است كه با كنارگذاشتن تعامل و همكاري با خودروسازان بين 
در پيش گرفتند كه صرفه اقتصادي » ملي سازي« المللي ، پروژه هاي 

كه در صنعت » فجايعي« از ديگر » جهان نيوز«به نوشته . نداشت
در كشورهاي مختلف »  تبليغاتي-يتوليد سياس« خودروسازي اتفاق افتاد 

دراين مسير ايران خودرو به مديريت منطقي از سايپا درمديريت . بود
به درستي روشن نيست كه سايت هاي توليدي ايران . بذرپاش فعال تربود

خودرو دربالروس، مصر، آذربايجان، سوريه، روسيه، ونزوئال، چه تعداد توليد 
 دستگاه 10روزانه حداكثر « اگرسايتي د؟ به ادعاي نويسنده نروزانه دار

نويسنده مي گويد . »خودرو توليد كند آيا آن سايت زيان ده نخواهد بود؟
درايران خودرو اساس كار نه براساس بررسي هزينه و فايده و توجيهات 

است و نتيجه اين » براساس عوام فريبي و سياسي كاري« اقتصادي بلكه 
 ملياردتومان 5000رشكسته با حداقل به يك شركت و« كه ايران خودرو 

يكي از مشكالت هم . مبدل شده است» افت شديد سهام« و » بدهي
تغييرات دائمي مديران و رابطه ساالري درآن است كه از جمله باعث 

تعداد خودروهاي دپو شده به « . وخامت وضع ايران خودروشده است
لبه داشتن جنبه غ. و بدهي هم افزايش مي يابد»  دستگاه مي رسد45000

جنبه اي مضحك هم » رونمائي« تبليغاتي و سياسي كاري خودروسازي به 
نه فقط رونمائي هاي نمايشي تكرار مي شوند بلكه در سايپا . مي بخشد

يا (  ازخودروهاي قشقائي، تينا، مگان و نسيم 2عالوه بر مينياتور و زانتياي 
ردني اين است كه نكته باورنك. هم رونمائي شده است) 111مرواريد 

 و  نه اين كه توليد داخلي باشندخودروهاي قشقائي، تينا، مگان وارداتي اند
 هنوز به 2 سال است كه در سايپا توليد مي شود و زانتياي 15نسيم هم 

شاهدش را ).  10(هم دو بار رونمائي شد» مينياتور« . توليد نرسيده است
 مردم تحويل داده شود ولي به دست داده ام كه قرار نيست مينياتوري به

جالب اين كه حتي بر مبناي نرخ هاي دستوري بهره دولت، سايپا ازوديعه 
ميليون تومان 7200اي كه از مردم گرفته و خودروئي تحويل نداده ، سالي 

بهره به جيب مي زند واگرهم نرخ بهره بازار آزاد را در نظر بگيريد كه 
 گرفته و خودروئي تحويل نداده ، اضافي سايپا از وديعه اي كه» درآمد«

« و اما از اين خودروي . ميليون تومان خواهد بود24000نزديك به 

آلماني ها . ، ايتاليائي ها در طراحي بدنه آن نقش داشتند»صددرصد ايراني
موتورش را ساخته اند و سايپا هم با تلفيق پلتفورم پرايد و ريوبراي آن 

هم كه واژه اي فرانسوي » مينياتور « ام نخود البته. پلتفورم ساخته است
الزم به يادآوري است كه اين هم از پروژه هاي دوره خاتمي بود كه . است

 90 پي گيري نشد ولي چون دولت نهم با قرارداد ال 90باانعقاد قرارداد ال 
البته اين لطيفه ايراني سازي فقط . موافق نبود پروژه مينياتور را احيا كرد

دو سال پيش احمدي نژاد خط . محدود نمي شود» مينياتور« و » رانا« به 
توليد انبوه موتورملي را افتتاح كرد ولي چون هنوز به اهداف توليدي خود 
نرسيده ، تعداد بسيار كمي از اين موتورها را روي خودروي خود كار 
گذاشتند كه موجب شد تا قيمت تمام شده اين خودروها از موتورهاي 

«  كاميون ايراني هم با نام 1385البته در . يشتر بشودغيرايراني هم ب
هنوز غيراز سه چهار دستگاهي « رونمائي شد ولي سه سال بعد، » سهند

كاميون ديگري به توليد نرسيده كه اين چند » كه درروز مراسم ساخته شد
 و خاك به حال خود رها شده» ايران خودرو ديزل« واحد هم در پاركينگ 

اميون هم با همكاري شركت بنز طراحي شد ولي طولي اين ك. مي خورد
نكشيد كه با هجوم كاميون هاي چيني اين پروژه نتوانست به برنامه اي كه 

اتوبوس « البته قراربود . »از پيش برايش در نظر گرفته شده بود، برسد
كاميون ملي با صرف ميلياردها « هم بسازند ولي وقتي ديدند كه » ملي

در حالي كه بخشي از پروژه توليد » گ خاك مي خوردتومان در پاركين
البته عطش ). 11(»آن را متوقف كردند« اتوبوس ملي را پيش برده بودند، 

چند ده « ايران خودرو. ملي سازي به اتوبوس و كاميون محدود نشد
بنزين سوز هزينه كرد و با توجه » موتورملي« براي طراحي » ميلياردتومان

با ساخت خودروهاي گاز سوزو تغيير سبد « دكوشيد به دستور احمدي نژا
خودروي پايه گاز سوزجهان را با كمك « نخستين » سوخت خودروها

  ايرانياگرچه اين موتورملي هم بوسيله دولتمردان. »آلماني ها طراحي كند
 يعني تصاوير تبليغاتي اش منتشر شد ولي هنوز به توليد -شد» رونمائي« 

البته احمدي نژاد . »رخودروئي ازآن بهره برده استكمت« انبوه نرسيده و 
سالي دو اتاق « درجمع كاركنان ايران خودرو از آنها خواست 

« و احتماال نمي دانست كه ايران خودرو براي ساختن اتاق » خودروبسازند
 ميلياردتومان هزينه كرده و هنوز نتوانسته از محل فروش 800» « سمند

  ) 12(.»بياوردخودرو اين پول را به دست 
مديرعامل پيشين ايران خودرو بخشي ازگناه بحران درايران خودرو را به 

به گفته دكتر منطقي ايران خودرودرمورد خودروهاي . گردن دولت انداخت
فرسوده و جايگزيني آنها با خودروهاي دو گانه سوز از منابع خود هزينه 

وي وزارت نفت ولي هنوز به صورت كامل اين منابع از س« كرده است 
البته منطقي درباره بدهي ايران خودرو دليل . »بازپرداخت نشده است
 از سوي بانك 1382به طرحي اشاره مي كند كه از . سخيفي ارايه مي دهد

مركزي اجرا مي شد كه ايران خودرورا با همه مجموعه هايش يك واحد 
رمايه  درصد از س20حساب مي كردند و بانك ها نمي توانستند بيش از 

راه پيش 2دراين حالت « به گفته منطقي. خودرا به ايران خودرو وام بدهند
روي ما بود يا بايد رشد توليد را متوقف مي كرديم كه كار درستي نبود يا 
بايد آن را ادامه مي داديم كه اين كار پول مي خواست و ما مجبوربوديم به 

توليد كنيم اما جاي پرداخت طلب بانك ها منابع خودرا صرف افزايش 
به اين ترتيب روشن است كه مديريت ايران . »درعوض بدهكار بانكها بمانيم

 ادعا مي كند  اما، منطقيخودرو بدهي خود به بانكها را تاديه نكرده است و
سال گذشته نيزبسته سياستي ديگري را مبني بر « كه بانك مركزي 

ن خودرو تصويب و ممنوعيت پرداخت وام به شركت هاي بزرگي مانند ايرا
نه « و بعد بانك را متهم مي كند كه »  را سرما آورد83همان بالي سال 

معوقات وبدهي ما را « بلكه » فقط براي ما مشكالت عديده اي ايجاد نمود
پرسشي كه پيش مي آيد اين اگربانكي نخواهد به بدهكاري ). 13(»باال برد

د اين سياست چرا كه بدهي اش را تاديه نكرده است بازهم وام بده
 مي  آن بدهكار بدحساب»بدهي« نادرست است و چرا باعث بيشتر شدن 

 درضمن بد نيست به يادداشته باشيم كه بازار خودرو درايران يك شود؟
يعني اين توليد كنندگان داخلي از همه نوع حمايت . بازار رقابتي نيست

ت نه چندان هاي دولتي هم برخوردارند و دقيقا به همين دليل، محصوال
مرغوب خود را به قيمت هائي بسي بيشتر از بهاي جهاني به مشتريان 

با اين . ايراني كه به محصوالت مشابه وارداتي دسترسي ندارند، مي فروشند
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وصف سوء مديريت ها به حدي است كه اغلب اين توليد كنندگان 
    .مشكالت عديده مالي دارند و عمال زيان ده اند

. گذريم و بپردازيم به وارسيدن عمق بحران اقتصادي درايرانازاين نكته ها ب
پس ازكودتاي انتخاباتي اخير، وقتي آقاي احمدي نژاد وزراي جديدش را به 

اگر مشكلي در بخش « مجلس معرفي مي كرد درباره وزيراقتصاد گفت كه 
كردند تا آن  اقتصادي وجود داشت حتما نمايندگان وزير مربوطه را نقد مي

عدم مخالفت مجلس با وزير [از اين رو اين امر . اصالح شودمشكل 
دهد كه سياست اصلي اقتصادي دولت مورد  نشان مي] پيشنهادي اقتصاد

دراين كه مجلس با دولت دررسيدن اوضاع ). 14(»وفاق مجلس نيز است
 كنوني مسئوليت مشترك دارد، حق با آقاي  وخيماقتصادي به وضعيت

ن كه اگر مشكل داشتيم، چنين و چنان مي شد، ولي اي. احمدي نژاد است
باوجود انكار رئيس .  ايشان طبق معمول اندكي زيادي مزاح مي فرمايند

دولت و حاميان آن، گستردگي و تعميق بحران سياسي پس از انتخابات 
 تااخير و مديريت اقتدارگرايانه و غيرهوشمندانه آن درايران موحب شد

تر اقتصادي به حاشيه برود و از ديده ها مسايل مربوط به بحران عميق 
من براين اعتقادم كه وضعيت اقتصادي ايران تا فروپاشي . پنهان بماند

 آنفاصله زيادي ندارد و سعي مي كنم در اين وجيزه به گوشه هائي از 
  .اشاره بكنم

قبل از هرچيز اين نكته را بگويم كه بحراني بودن وضعيت اقتصادي ايران 
اگرچه با سوء مديريت . ربوط به امروز و ديروز نيستهم مقوله اي م

 . سال گذشته ابعاد و گستراي آن تشديد شده است4اقتصادي در اين 
كمتر عرصه اي از اقتصاد ] 1388دي ماه [ درزمان نوشتن اين يادداشت 

ايران است كه به شدت بحران زده نباشد و انكار خيره سرانه آن هم اگرچه 
 هاي خويش را باور مي كنند مي تواند اندكي آرام براي كساني كه دروغ

بطور كلي براساس شواهدي . بخش باشد ولي مشكل را برطرف نمي كند
كه هست، مي توان گفت كه اقتصاد ايران بطور كلي گرفتار مشكل مضاعف 
تورم توام با ركود است و اين درحالي است كه اگرچه در بخش ركود با 

نوشت شده است ولي مشكل تورمي اش اغلب اقتصادهاي جهان هم سر
مشكلي شديدا خصوصي و بومي است كه بيش از هرچيز ريشه در ضعف 
بنيه توليدي و سياست هاي ضد توليدي و سياست هاي پولي نادرست واهللا 

دراين سالها كه با درآمد .  سال گذشته دارد5بختكي دولت به ويژه در 
ان بدون اين كه رسما بادآورده بيشتر نفت مشخص مي شود، دولت اير

 - يا حتي براي مديريت كارآمدش برنامه اي ريخته باشد-اعالم بكند
يعني .  را درپيش گرفته است[import-led]سياست اقتصادي واردات ساالر 

را تخفيف دهد و  با استفاده ازدالرهاي نفتي كوشيد هم مشكل كمبود كاال
ه شواهد موجود نشان آن گونه ك. هم به خيال خويش تورم را كنترل كند

مي دهد ونمونه هايش را خواهيم ديد، با همه ادعاهائي كه دارند در هيچ 
خبرداريم كه تورم ايران در . كدام ا زاين دو هدف هم موفق نشده است

از سوي ديگر خبر داريم كه ) 15(منطقه خاورميانه از همه جا بيشتر است
يش يافته و اگر پيش درصد افزا1,5نرخ بيكاري نيز در يك سال گذشته،

 نرخ بيكاري در ايران 2010بيني اكونوميست درست دربيايد تا پايان سال 
نكته نگران كننده درباره بيكاري نرخ بيكاري .  درصد خواهد رسيد23به 

  ) 16.( درصد هم فراتر رفته است20جوانان است كه هم اكنون از 
را هم داريم كه اگرچه دركنار و همراه اين مسائل، البته بحران مالي دولت 

كمتر درباره اش سخن گفته مي شود ولي اين بحران حاضر است و قابل 
به عنوان شاهدي از اين وجه بحران به اين نكته اشاره مي كنم كه . رويت

همين آقاي احمدي نژاد كه مدتي پيش مدعي شد كه مجلس مي خواهد 
ولت با اين كار  تومان افزايش بدهد ولي د100 يا 80قيمت بنزين را به 

 تومان 250موافق نيست حاال درشرايطي كه  مجلس قيمت بنزين را به 
هرليتر افزايش داده دولت فخيمه ايشان براي تخفيف بحران مالي دولت 

 تومان هر ليتر است و از آن گذشته، 400خواهان افزايش بيشتر آن به 
م نيست الز!   تومان هم مي دهد1000ليتري » مژده« وزير تازه نفت 

 برابري قيمت 10 يا 5كسي كارشناس اقتصادي باشد تا بداند كه افزايش 
بنزين چه ميزان فشار تورمي بيشتر به اين اقتصادي كه گرفتار تورم مزمن 

« است تزريق خواهد كرد ولي نمايندگان مجلس كه ظاهرا  هنوزمعتقدند 
  مدعي مي» توطئه استكبار جهاني« و تورم هم البد » اقتصاد مال خر است

  

   

  
  

چون تنوع « تومان هر ليتر توافق شده است ولي 250شوند كه اگرچه روي 
 400حتي اگر قيمت بنزين به   وسايل حمل و نقل افزايش پيدا كرده است

البته  . )17(» برسد خيلي اثرات منفي بر روي جامعه ندارد تومان هم
ي آن چه كه  يعن- تومان شدن بنزين1000مجلس نشينان درباره ليتري 

 تا جائي كه خبر دارم، اظهار -وزيرتازه نفت احتمال مي دهد پيش بيايد
البته هنوز بين دولت و مجلس براي اليحه هاي ديگر . نظري نكرده اند

دولت براساس ارزيابي آمار اقتصادي خانوار كه . اختالف نظر وجود دارد
» انه نقدييار«  دهك جمعيت 7خود جمع آوري كرد معتقد است بايد به 

آن چه كه مجلس به « ولي -درصد جمعيت70 يعني به -شودپرداخت 
 جمع بندي رسيده بودند اين بود كه فقط براي دو دهك به شكل نقدي باز

توليد شود و براي سه دهك ديگر كه يارانه به آن پرداخت مي شود، يارانه 
عاليت به ف  به صورت حمايتي  تعلق نمي گيرد و يارانه ها نقدي به آن ها

و توان قدرت خريد  ارائه مي شود  گيرد  اين سه دهك قرار مي هايي كه
اگرچه اين طرح به ). 18(»  را به اين صورت باال مي برد اين سه دهك

 يعني مجلس اسالمي آن را تصويب كرده و -صورت قانون درآمده است
لي  و-آن را تائيد كرده است شوراي نگهبان هم با وجودموارد مخالف قانون

.  حاكم است عجيبيهم چنان درباره جزئيات آن اغتشاش و درهم انديشي
نظر نمايندگان مجلس با ديدگاه احمدي نژادنمي خواند و نظريات اين دو با 
نظر سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت و با گفته هاي رئيس مركز 

 اين كه سرانجام، اين قانون به چه صورتي اجرا خواهد. آمارجوردرنمي آيد
ازيك .  شد نكته اي است كه درزمان نوشتن اين يادداشت روشن نيست

سو اگرادعاي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درست باشد، همگان بايد 
 اگرادعاي رئيس مركز آمار راست ليمشمول دريافت يارانه نقدي بشوند و
 هزارتومان بيشتر باشد، مشمول 130باشد هركس كه درآمد ماهيانه اش از 

 ازآن گذشته، نه ميزان يارانه پرداختي مشخص است و .نون نمي شوداين قا
  .   ازآن هم مهم تر، منشاء درآمدهاي دولت هم ناروشن مانده است

و اما اينها و شواهدي اين چنين، درمقايسه با ديگر شواهد چندان مهم 
يعني دارم براين نكته تاكيد مي كنم كه بحران اقتصادي و مالي . نيستند
همين جا فهرست واربگويم اغراق . بسيار جدي تر از اين حرفهاستايران 

 بانكداري، صنايع -نيست اگر ادعا كنم كه بخش هاي عمده اين اقتصاد
 به واقع ورشكسته اندو به قول معروف، با سيلي -مملكت و حتي كشاورزي

به اعتقاد من مسئوليت گريزي هاي . صورت خود را سرخ نگاه مي دارند
 حدي بود كه به راستي چيز زيادي از اقتصاد ايران سالم و اقتصادي به

بگذاريد براي اين ادعاهاي خويش سند ومدرك . سالمت باقي نمانده است
اگر تاكيدي الزم است بگويم كه منبع همه اين شواهد هم . ارايه نمايم

. روزنامه ها و سايت هاي دولتي و نيمه دولتي ورسمي و قانوني ايران است
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فتم تا ديگر كسي به روزنامه هاي غربي و به بنياد سوروس و اين را گ
  .مرحوم ماكس وبر گير ندهد

سعي مي كنم درتحت دو عنوان متفاوت، وجوهي از اين طوفاني كه درراه 
  .است را وارسي كنم

   
  : بحران دربخش صنعتي ايران-
ند هرمعياري كه بكار بگيريم، اكثريت مطلق ناظران اقتصادي براين عقيده ا 

كه بخش صنعتي ايران گرفتار بحران همه جانبه و عميقي است كه عالوه 
بركاهش توليد و ظرفيت توليدي، مي تواند زمينه ساز ناآرامي هاي 

نگاهي به وضعيت كلي اين بخش نشان مي دهد كه . اجتماعي هم بشود
گذشته از مشكالت و تنگناهاي دروني، افزايش سريع واردات درسالهاي 

ث تنگي بيشتر بازار براي توليدات داخلي شده و شمار قابل اخير، باع
توجهي ازموسسات صنعتي را اگر به ورشكستگي نكشانده باشد، با بحران 

اگرهمراه با اين . فروش و در نتيجه كمبود نقدينگي روبرو ساخته است
بنگاهها از بانكها . كمبودها، بحران بانكي نداشتيم، احتماال مسئله اي نبود

ت بيشتر مي گرفتند و زندگي اقتصادي برهمان مدار پيشين مي تسهيال
البته گفتن دارد كه يكي از داليل . ولي چنين امكاني وجود ندارد. گشت

. افزايش مطالبات معوقه دقيقا همين كمبود نقدينگي دراين واحدهاست
 يعني -يعني مي خواهم به اين نكته اشاره بكنم كه اين دووجه بحران

 يك ديگررا توليدو بازتوليد مي -بانكي و بحران بخش صنعتيبحران نظام 
ولي درعين حال خبر داريم كه براي مقابله با تورم روزافزون، . كنند

نكته قابل توجه اين كه .  شده است» قفل« بانكداري ايران هم به اصطالح 
حتي شماري از مدافعان دولت نهم نيز درباره اين بحران بخش صنعتي 

ه و شكايت گشوده اند ولي به نظر نمي رسد كه درمقامات زبان به شكو
درقدم اول مي كوشند اين بحران را . اجرائي دولت گوش شنوائي باشد

مخالفان دولت بدانند و اگردراين امر موفقيتي » سياه نمائي« نتيجه 
نداشته باشند، آنرا به بحران اقتصاد جهاني وصل كرده و تقريبا اجتناب 

همان طور كه پيشتر هم به اشاره گفته بودم حتي اگر اين . ناپذير مي دانند
ارتباط درست باشد، و ركود صنايع ايران را بتوان ناشي از وضعيت اقتصاد 
. جهاني دانست، داليل تورم فزاينده ايران هم چنان در ابهام باقي مي ماند

چون واقعيت اين است كه دركمتر كشور جهان اين روزها، شاهد تورم رو 
افزايش هستيم مگر كشورهائي كه هم چون خودما برنامه هاي روشن به 

دو نمونه كه همين طور سردستي به نظرمي آيد ( براي اداره اقتصاد ندارند 
باري اجازه بدهيد گزارشي از وضعيت صنايع به ). ونزوئال و زيمبابوه  است

 - به آن چه بر سرخودرو سازي و به خصوص ايران خودرو .دست بدهم
  . آمده است جداگانه خواهم پرداخت-گترين واحد صنعتي خاورميانهبزر

به هرگوشه مملكت كه مي نگريد، اخبار نگران كننده اي بايد بگويم اما كه 
 گفتم  همپيش تر همان گونه كه .از موقعيت دشوار صنايع شنيده مي شود
ي  تاثيرات بحران اقتصاد جهانبيانگرترديدي نيست كه بخشي از اين بحران 

براقتصادايران است ولي به گمان من، به دليل تعامل ناچيز اقتصاد ايران با 
به نظر من، عامل . اقتصاد جهان نبايد تاثير اين عامل را بزرگنمائي كرد

نظري مديراني است كه در سالهاي  كوته« بحران بخش صنعتي ايرانمهم تر
 به هزينه نا گذشته بدون توجه به اخطار مكرر كارشناسان اقتصادي اقدام

توانست در شرايط كنوني به عنوان  اند كه مي درست درآمدهاي نفتي كرده
تكيه گاهي مطمئن امكان عبور كشور را از مرزهاي بحران اقتصاد جهاني 

وقتي ازاستفاده نامطلوب ازدرآمدهاي نفتي حرف مي ).19(» تضمين كند
ر درآمدهاي نفتي  ميليارددال300زنم بايد يادآوري كنم كه به واقع بيش از 

 سال به آتش زده شدو اين سوء مديريت منابع مالي درايجاد 4دراين 
واقعيت اين است كه با بي . وضعيت كنوني نقش بسزائي داشته است

توجهي به برنامه هاي ميان مدت و درازمدت و بيشتر با برنامه هاي 
تي به  اين درآمد هنگفت نف- پوپوليستي منحط-تبليغاتي و عوام فريبانه

صورت تسهيالت دراختيار واحدهائي قرار گرفت كه از همان ابتدا روشن 
 در حال حاضر با حجم «بود قادر به بازپرداخت آن نيستند و نتيجه اين كه 

باالي صنايع در حال تعطيلي مواجه هستيم و سيستم بانكي نيز تقريبا قفل 
 كرده و به شده است و اين شرايط در عمل رشد اقتصادي كشور را متوقف

استمهال بدهي ها اگر چه به صورت . رشد بحران بيكاري كمك مي كند

مقطعي مي تواند از ورشكستگي بخشي از صنايع و واحدهاي توليدي كشور 
 ولي ).20(» جلوگيري كند ولي اين اقدام مسكن كوتاه مدتي بيش نيست

 كلي با با آن چه تا همين جا گفته ايم، كارنظام بانكداري و اقتصاد بطور
  . مسكن به سامان نمي رسد

براي اين كه تصويري از حجم ورشكستگي احتمالي به دست داده باشم 
توجه را به جدول زير جلب مي كنم كه شماره واحدها و ميزان مطالبات 

استان يزد بيشترين تعداد واحدهاي بحران زده . معوقه را به دست مي دهد
).  21(بات معوقه را دارد و خراسان رضوي هم بيشترين ميزان مطال

نشان دهنده واحدهاي بحران زده و معوقات هم به » واحد«درجدول زير
  . ميليون ريال مي باشد

   
جمع   واحد  استان

  معوقات
  جمع معوقات  واحد  استان

  687265  87  آ شرقي  167861  45  ايالم
  159940  45  اردبيل  323438  72  قم

  34267  8  هرمزگان  56917  48  لرستان
  267813  115  سيستان  389064  32  انتهر

  310106  56  مازندران  130477  17  كهكيلويه
  281117  68  بوشهر  224138  17  كرمانشاه

  201013  12  گلستان  215205  49  فارس
  356117  80  چهارمحال  742540  177  خ رضوي
  358601  58  زنجان  22265  40  خ شمالي
  163800  16  قزوين  182881  30  خ جنوبي
  423495  35  گيالن  448653  123  مركزي
  300426  55  سمنان  428695  70  اصفهان
  113120  13  خوزستان  397119  144  كرمان

  8827063 2280  جمع  646992  112  كردستان
  559385  519  يزد

  98658  125  همدان
  134689  12  آ غربي

  
 بد نيست ازجزئيات اين بحران هم گزارشي به دست بدهمپيش از آنكه 
 واحد 2280ه همان گونه كه درجدول مشاهده مي شود، اشاره كنم ك

 ميلياردريال بدهي معوقه دارند 8827توليدي درايران، درمجموع بيش از 
كه اگرچه مبلغ قابل توجهي است ولي درمقايسه با مطالبات معوقه نظام 

سايت الف وابسته به احمد توكلي در . بانكداري ايران، رقم زيادي نيست
 ميلياردريال اعالم 560000ن مطالبات معوقه بانكها را  ميزا1388مرداد 

  . كرده بود
 ميليون تن است ولي در 11درصنعت فوالد اگرچه ظرفيت توليد داخلي 

). 22( ميليون تن فوالد به كشوروارد شده است 8سال گذشته، بيش از 
بطوركلي به اعتقاد مديرمجتمع فوالدبويراحمد كه پس از يك سال فعاليت 

واحدهاي توليدي فوالدسازي در بخش خصوصي «  شده است، ورشكست
» اند و صنعت فوالد كشور كامال ورشكست شده است صددرصد تعطيل شده

)23.(  
 با كلي تبليغات همراه با دومين سفر 1387اين شركت فوالد كه در مرداد 

 ميلياردريال زيان تعطيل 50استاني رئيس جمهور افتتاح شد با انباشت 
رشكستگي شركت به گفته مديرعامل آن بحران جهاني  و علت و. شد

به گفته اين مديرعامل، تنها توليد . كاهش قيمت جهاني فوالد است
واحدهاي توليدي « كنندگان دولتي قادر به ادامه حيات هستند و 

پذيري كامل از نوسانات قيمتي سال  فوالدسازي در بخش خصوصي با تاثير
درتائيد آن چه كه از قول مديرعامل ). 24 (»اند گذشته كامال تعطيل شده

شركت فوالد بويراحمد نوشتم بايد اضافه كنم كه  بطور كلي صنايع فوالد 
 درصد ظرفيت خود كار مي كنند و به گفته دبير انجمن 35كشور تنها با 

 5 تا 4« توليد كنندگان فوالد حداقل زيان انباشت شده اين صنعت هم 
دبير انجمن نيز همانند ديگران خواهان ). 25 (است» هزار ميليارد تومان

 دولت عالقه چنداني به اين اوافزايش تعرفه واردات فوالد است و به ادعاي 
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كار ندارد چون خوف دارد كه توليد كنندگان داخلي قيمت فوالد را افزايش 
 درصد 50و اين درحالي است كه ظرفيت توليد داخلي حدودا . بدهند

 از سو ي ديگر مدير عامل مجتمع فوالد غرب .نيازهاي داخلي است
 70 با اعالم زيان دكرمانشاه كه دركمتر از يك سال پيش افتتاح شده بو

) 26( ماه اخير خبر داد 9ميليارد ريالي از توقف فعاليت اين مجتمع طي 
به قرار .  علت زيان دهي اين شركت هم بحران جهاني اعالم شده است

واردات مواد « ابتداي كار، به گفته مديرعامل اطالع، روشن نيست چرا در 
ها به  اوليه در حجم باال، يك باره با تفاوت قيمت مواجه شديم و قيمت

 دالر 1150و ادامه مي دهد كه مواد اوليه اي را كه » شدت پايين آمد
اگرچه .  دالر بفروشند450 دالر ضرر به 700با مجبورشدند خريده بودند 

 تن 300 تن در روز بود اكنون به 1000مع، حدودا توليد روزانه اين مجت
به گفته اين مديرعامل به خاطر تغييرات پيش . در روز كاهش يافته است

 فوالد و آهن از يعدم برخورداري فعاالن اقتصادي بخش خصوص« آمده و 
هاي دولتي، وضعيت توليدكنندگان اين صنعت به حدي نامناسب  حمايت

الم خسارت، ورشكستگي و توقف توليد و شد كه يكي پس از ديگري اع
عالوه بربحران جهاني . »دارد  فعاليت كرده و اين روند همچنان تداوم

كمبود نقدينگي و تسهيالت از سوي بانكهاي داخلي عوامل تاثير گذار ديگر 
همانند ديگر دست اندركاران فوالد . درايجاد بحران موجود برآورد شده اند

 درصدي بر 30ب كرمانشاه خواستار وضع تعرفه مديرعامل مجتمع فوالد غر
  .فوالد است كه با موافقت دولت همراه نشده است

خبرداريم كه دريك . درباره صنعت كفش وضع به همين صورت ناگوار است
 درصد افزايش 52سال گذشته واردات كفش چيني به بازارهاي ايران 

كفش هاي چيني واردات بي رويه و بدون نظارت « داشته است و درنتيجه 
 درصد واحدهاي توليدي هاي كفش 50به كشور باعث شده است بيش از 

 «درهمشهري دراين باره مي خوانيم كه ). 27(» در كشور تعطيل شوند
بيش از هزار كارخانه و واحد صنعتي در آستانه تعطيلي قرار دارند و امروز 

 كه همانطور. كارخانه اتفاق جديدي نيست1427حراني بديگر شرايط
البته ) 28(» اي نيست نپذيرفتن اين بحران توسط دولت نيز داستان تازه

آقاي احمدي نژاد ادعا كرده است كه صنايع بحران زده را تحويل گرفته و 
مشكالتشان را رفع كرده است ولي نماينده اروميه د ر مجلس ضمن رد اين 

و نمونه هائي ادعا مي گويد كه كارخانه تراكتور سازي تبريز و ايران خود ر
كارخانه تراكتورسازي كه در . از صنايع بحران زده در همين سالها هستند

گذشته سودآوري داشته اكنون زيان ده شده است و كارخانه قند تبريز هم 
توان آن را  مي« درصد ظرفيت كار مي كند كه به گفته نماينده مزبور 10با 

داليل افزايش اين گفته مي شود كه يكي از . »تعطيل شده محسوب كرد
مشكالت اين است كه منابع مالي بانكها در اختيار طرح هاي زودبازده قرار 
گرفت و در نتيجه، بانكها براي دادن تسهيالت به صنايع منابع پولي كافي 

 40كميسيون اقتصادي مجلس هم براين باور است كه . دراختيار ندارند
ه گفته نماينده آستانه ب). 29(درصد صنايع كشور دچار بحران شده اند 

شرايط اقتصادي كشور، عدم تخصيص درست و به موقع اعتبارات «اشرفيه، 
رويه و عدم تعيين تعرفه  بانكي، عدم كنترل تسهيالت ارائه شده، واردات بي

شود را از عمده  براي كاالهاي وارداتي كه مشابه آن در داخل توليد مي
  چنيناين نماينده هم. » نددا داليل ايجاد بحران در صنايع كشور مي

معتقداست كه طرح هاي زودبازده بخشي از مشكل اقتصاد ايران است نه 
 تا 70«به گفته اين نماينده، . اين كه نمايان گر راه برون رفت از آن باشد

ها   درصد اين تسهيالت به جاي ورود براي ايجاد شغل، وارد ديگر بخش80
  ».از جمله مسكن شده است

 وزير كار در نامه اي كه به رئيس 1388زهاي خردادماه درآخرين رو
جمهور نوشته از ماجراي بحران عميق شركت تراكتور سازي تبريز پرده 

اين شركت كه در روزگاري نه چندان دور نگين صنعت آذربايجان . برداشت
 7000بود اكنون با ركود جدي در توليد مواجه است و به همين دليل 

به گفته وزير كار سابق، . اخراج و بيكاري روبرو هستندكارگر آن با مخاطره 
عدم تامين نقدينگي و پرداخت به موقع يارانه « علت پيدايش اين مسايل 

 هزار دستگاه توليد شده در شركت 6بيش از « موجب شده است كه » ها
» .رغم آماده بودن براي فروش، مشتري نداشته باشد تراكتورسازي ايران به

 400 كارگري كه دراين شركت به كار مشغولند، 7000بر عالوه ). 30(
  . كارگاه كوچك و بزرگ ديگر هم زنجيره عرضه اين بنگاه صنعتي هستند

به اين ترتيب، درصورت روبرو شدن با خطر تعطيلي و اخراج كارگران، 
.  نفر بسيار بيشتر خواهد بود7000تعداد نهائي كارگران بيكار شده از 

 تراكتور توليد مي 130گرچه تراكتور سازي تبريز روزانه تاسف آور اين كه ا
 درصد 90 يعني - تراكتور است13كرده است ولي توليد كنوني اش روزي 

 تراكتور هم به داليل پيش گفته به 13 و تازه اين  -كاهش توليد روزانه
جالب اين كه سال گذشته شركت تراكتور سازي به دنبال . فروش نمي رود

شركت سايپا و موسسه مالي قرض «  به 44اي اصل اجراي سياست ه
دبير اجرائي خانه كارگر تبريز البته بر . واگذارشده است» الحسنه مهر ايران

نتوانستند شيوه مديريت درستي در رابطه « اين باور است كه مالكان جديد 
اگرچه توضيح بيشتري نداد ولي معلوم » با اداره اين كارخانه اتخاذ كنند

 اين واحد دولتي را به شركت دولتي 44چرا در اجراي اصل نيست كه 
نه تنها به نفع « سايپا و موسسه قرض الحسنه مزبور واگذار كرده اند كه 

» .روز به مشكالت كارخانه نيز اضافه شد  بلكه هر  اين شركت تمام نشد
)31.(  

يكي ديگر از صنايع بحران زده، صنعت خودروسازي و به ويژه ايران خودرو 
دكتر اديب در نوشته اي . ست كه بزرگترين واحد صنعتي خاورميانه استا

 10كه در همشهري منتشر كرده است ميزان بدهي اين شركت را بيش از 
اگرچه ترديدي وجود ندارد كه ). 32(هزار ميلياردتومان برآورد كرده است 

ز بخشي از گرفتاري اين بنگاه به خاطر بحران در اقتصاد جهاني است ولي ا
آن مهم تر، به گمان من، مديريت غير كارآمد اين بنگاه دراين چند ساله 

روشن . اخير و به خصوص در يكي دو سال گذشته مزيد برعلت شده است
 كدام امتيازات رقابتي ايران خودرو و ديگر خودروسازان مبناينيست بر

ايراني به سرمايه گذاري گسترده در كشورهاي منطقه و حتي امريكاي 
نكته اين است كه درايران با بستن بازار به روي . ين دست زده اندالت

 براي محصوالت نه چندان مرغوب اين واحدها - تا همين اواخر-واردات
ايجاد كرده بودند و به نظر مي رسد كه از ) 33(» بازار گرفتار« يك 

در » بازارگرفتاري« وارسيدن اين نكته بديهي غفلت كرده بودند كه چنين 
 كشورها وجود ندارد و بايد بتوان در سطح جهاني با توليد كنندگان ديگر

عمده رقابت كرد و الزمه اين كار هم داشتن توان رقابتي است كه توليد 
   .)34( و متاسفانه ندارندكنندگان ايران چنين تواني نداشتند

مدتي پيشتر كارگران نساجي . وضعيت در ديگر صنايع از اين بهتر نيست
 متوجه شدند  كه كارفرماي شان بعد از يك غيبت طوالني در )35(بوكان

كارخانه حضور يافته است و همراهش چند نفر كارشناس بانك ملي هم 
. آمده اند تا از دستگاه ها و اموال كارخانه جهت توقيف ليست برداري كنند

جمعي از كارگران بعد از شنيدن اين خبر سريعاً خود را به كارخانه 
ه كارفرما گفتند كه اموال كارخانه در توقيف آنهاست و براي رساندند و ب

ازطرف ديگر، . ليست برداري و توقيف اموال بايد از صف اعتراض آنها بگذرد
سازي دنا با پالكاردهاي  خبر داريم كه در تهران كارگران كارخانه الستيك

ل،  پرسن2000 نماينده توهين به 4لياقت استعفا استعفا، اخراج  مدير بي«
كفايت هستيم،  سازي دنا خواستار خلع يد مديران بي ما كارگران الستيك

اقدام به برپايي تجمع اعتراضي » لياقت اخراج بايد گردد هيات مديره بي
گويند كه پس از آنكه ليستي از  كارگران اين كارخانه الستيك مي.كردند

من نام همكاران اخراجي خود را مشاهده كردند، با تشكيل شورايي ض
در پي اخراج كارگران .اخراج مديران كارخانه، مديريت آن را برعهده گرفتند

هاي متعدد آنان ديوان عدالت اداري راي به بازگشت به  پر ريس و پيگيري
كار كارگران را صادر نموده اما از آن تاريخ تاكنون كار فرماي شركت از به 

 پر ريس از تاريخ كارگران.اجرا گذاشتن راي ديوان خود داري نموده است
 بعدازظهر در محل كار خانه به 14 صبح تا ساعت 6مذكور هر روز ساعت 

اين را هم مي دانيم كه كارگران كارخانه .حالت اعتراض حضور داشتند 
كشت و صنعت هفت تپه نيز دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق 

د همه اين شواهد نشان مي دهد كه ركو. معوقه خود اعتراض كردند
ولي وزير اقتصاد معتقد است كه . اقتصادي در كشور رو به وخامت است
اين خبر بعد از قطعي شدن حضور . سياست هاي پولي را بايد اصالح كرد

اتاق بازرگاني پيش از اين .وي در دولت دهم از سوي رسانه ها منتشر شد
ها نسبت به ادامه بحران هشدار داده بود ولي مقامات دولتي به اين هشدار

بطور كلي فعاالن بخش خصوصي از باالرفتن . توجه الزم را مبذول نكردند
به گفته اين فعاالن، وقايع اخير باعث .ريسك اقتصادي و امنيت مي گويند
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. به نظر مي رسد اين ادعا منطقي باشد.عدم اطمينان در اقتصاد شده است
 ايران، به عنوان شاهدي از باالتر رفتن ريسك براي خارجي ها دراقتصاد

 مهمان خارجي مدعو به يك همايش رياضي 33خبر داريم كه هيچ يك از 
نكته مهم و قابل ذكر اين . در دانشگاه شريف در اين همايش شركت نكردند

كه اين مدعوين هيچ نوع سرمايه گذاري هم قرار نبود انجام دهند و براي 
 ولي. شركت در اين همايش كمي دست زدن و تشويق كفايت مي كرد

تحوالت سياسي  وشيوه غير هوشمند مديريت بحران سياسي، موجب 
در همين راستا، كارشناسان با . باالرفتن ريسك سياسي درايران شده است

بي سابقه خواندن اين اتفاق مجلس ختم ندا و دادگاههاي تواب سازي را 
اما مسئولين فكر مي كنند مي توان با چرخش .مقصر دانستند

 ميليارد تومان 21500حجم پول از . صاد را متحول كردمتغيرنقدينگي، اقت
.  كاهش يافته است87 ميليارد تومان در دي ماه 15700 به 86در اسفند 

 درصد است يعني 25 درصدي حجم نقدينگي در حاليكه تورم 27كاهش 
سيرروبه . درصد كاهش يافته است52قدرت خريد مردم نسبت به قبل 
ه كاهش قدرت خريد از اين رقم هم رشد بيكاري هم موجب مي شود ك

اگرچه افزايش نقدينگي احتماال تنها شيوه ممكن .  درعمل بيشتر باشد
تخفيف درد در كوتاه مدت است ولي با افزايش نقدينگي كنترل و مهار 

مضافا كه اقتصاد با . تورم به شيوه قبل از انتخابات ديگر ممكن نخواهد بود
 درصدي نرخ 3هاي رسمي از افزايش گزارش . سكون توليدي هم روبروست

 كارگر به 1646طي يك ماه و نيم گذشته .بيكاري در تهران خبر مي دهد
 كارگر از شركت روكش چوبي 500اخراج . خيل كارگران اخراجي پيوستند

 كارگر هتل 230 كارگر از كارخانه صنايع مخابراتي از راه دور و 900ايران 
 500در .رسانه ها گزارش شده استآزادي طي يك ماه و نيم گذشته در 

شركت .  ماه حقوق در يافت نكرده اند50 تا 3 هزار كارگر از 200كارخانه 
 تومان زير بازار در بورس 700ايرالكو مجبور است محصوالت خود را حدود 

كاال بفروشد كه باز هم به دليل باالتر بودن قيمت آلمينيوم نسبت به بازار 
اين بحران باعث شده توليد . بال نمي كنندهاي جهاني خريداران استق

شركت هاي بزرگ صنعت فوالد بورسي با .  درصد كاهش يابد50ايرالكو 
 88 تا پايان تير ماه 87 درصد طي تير ماه 44ميانگين بازدهي منفي 

با واردات بيش از يك ميليون تن شكر در .دوران ركود را تجربه مي كنند 
توليدي شكر در مدار زيان قرار گرفتندو  درصد واحدهاي 50سال گذشته ، 

چك مبادله شده در .در باقي كارخانه ها نيز توليد عمال متوقف شده است
 درصد 42نظام بانكي در پايان سال گذشته نسبت به سال پيش از آن 

 درصد افزايش 7,8اين در حالي است كه چك هاي برگشتي .كاهش يافت
گزارش هاي . سابقه بوده است پيدا كرد كه از بعد جنگ تا به حال بي

 60. شركت بورسي است150بورس نيز حاكي از سراشيبي سقوط در 
ساخت .درصد ظرفيت توليد كنندگان لوازم خانگي نيز غير فعال شده است

 همان گونه كه ).36( درصد كاهش يافته است 60وساز در تهران حداقل 
ايط هم افزايش پيشتر هم اشاره كرده بودم، يكي از پي آمدهاي اين شر

مطالبات معوقه در نظام بانكداري ايران است كه رئيس كل بانك مركزي 
 بگويم كه ولياين نكته را .  هزارميلياردتومان اعالم كرده بود38ميزانش را 

 تقريبا -1388سايت الف وابسته به احمد توكلي درمطلبي كه در مرداد 
ان مطالبات معوقه ، ميز منتشر نمود-همزمان با رئيس كل بانك مركزي

 هزار ميليارد تومان برآورد 56 را - به واقع يعني طلب هاي سوخته-بانكي
 هزار 17,6 درصد يا 46 كه از برآوردرئيس كل بانك مركزي كرد

به سخن ديگر، اگراين رقم واقعي باشد، بحران . ميلياردتومان بيشتر است
بسيارعميق تر نظام بانكي از آن چه كه رئيس كل بانك مركزي مي گويد 

گفتن ندارد كه نتيجه اجتناب ناپذير اين ركود . است و هم گسترده تر
وورشكستگي ها، بيشتر شدن بيكاران است و در نبود يك نظام رفاهي 
. گسترده، روشن نيست چه راه برون رفتي براي اين كارگران وجود دارد

 ديگر را  نفر4برآورد شده است كه با هر نفري كه بيكار مي شود، حداقل 
با خود به زير خط فقر مي برد و اگر  راه هاي عاجلي براي تخفيف اين 
مشكالت اتخاذ نشود، فراروئيدن اين بحران اقتصادي به يك بحران 

به ياد داشته باشيم كه . اجتماعي وسياسي گسترده دور از ذهن نيست
مدتي پيشتر يك صبح تا ظهر تعطيلي بازار طال در اعتراض به قانون 

  ليات بر ارزش افزوده، براي ملغي شدن آن به دست احمدي نژاد كفايت ما
  

  

  
  

حاال روشن نيست كه اگر اعتراضات درسطوح بسيار گسترده تري . كرده بود
  .اتفاق بيفتد، عكس العمل دولت چگونه خواهد بود

 استان 2البته انجمن مديران صنايع دريك گزارش رسمي مدعي شد كه در
 واحد توليدي درمرز 97رس و دو شهر ساوه و مراغه خراسان رضوي و فا

يكي از . ورشكستگي قراردارند و خواهان مساعدت مالي دولت شده اند
شاخه هاي بحران زده، بخش ساخت و ساز مسكن است و مي دانيم كه 

 درصد نسبت به سال 33 صدور پروانه هاي ساختماني در كشور 1387در
 غير رسمي مي دانيم كه با تعطيلي قبل كاهش داشته و براساس آمارهاي

.  هزار نفر كارگر از كار بيكار شده اند240 واحد توليدي بيش از 500
ناگفته روشن است كه يكي از عوامل اصلي بيشتر شدن ركود كاهش 

 1387سرمايه گذاري دراقتصاد است كه درشش ماه نخست سال 
. فته است درصد كاهش يا18 نزديك به 1386درمقايسه بامدت مشابه در

 درصد كاهش نشان مي دهد و 30صدور جوازصنعتي هم درهمين مدت 
 17حتي پروانه هاي صنعتي به بهره برداري رسيده هم درهمين مدت 

  واما چرااين چنين شده است؟). 37(درصد كاهش داشته است 
  جايگزيني توليدات داخلي باواردات الگوي توسعه -

 توان بدون توجه به الگوي كالني كه البته آن چه تاكنون گفته شد را نمي
اجازه بدهيد . دولت براي اداره اقتصاد در پيش گرفته است بررسي كرد

براي اين كه نكته هاي من در چارچوب مناسبي قراربگيرداندكمي مقدمه 
 :و به گمان من مناسب است كه با يك پرسش دنباله بحث را بگيرم. بچينم

  د؟مشكالت اساسي اقتصادي ما كدام ان
 :براي سادگي كار خودم، من فقط به يك مشكل اساسي اشاره مي كنم

  ضعف بنيه توليدي دراقتصاد
اگربيشتر به عقب بر . به داليل گوناگون، اقتصاد ايران اقتصاد مولدي نيست

 سال گذشته اين خصيصه اصلي اقتصاد ماست و به 150نگردم حداقل در 
ف در آن شكاف وجود داشته همين خاطر، تقريبا هميشه بين توليد و مصر

در مقطعي درقرن نوزدهم اين شكاف را با صدور طال و نقره از ايران . است
پر كرده بوديم و بعد از پيدايش نفت، كه همه چيزمان نفتي شد واين 

يكي از شيوه هاي اندازه گيري اين . شكاف هم مزمن و دائمي گشت
البته .  مان نگاه بكنيمشكاف، اين است كه به تراز پرداختهاي بين المللي

همين جا بگويم كه الزم است كه به اين تراز بدون توجه به دالرهاي نفتي 
هدفم دراين مقايسه اين است كه ببينيم برسر اين شكاف بين . توجه كنيم

گفتم و بايد تكرار كنم كه اين ! توليد و مصرف دراقتصاد چه آمده است
باشد ولي واقعيت اين است  سال گذشته آغاز شده 4مشكلي نيست كه در

براي مقايسه .  سال، شاهد رشد چشمگير اين شكاف بوده ايم4كه در اين 
  . توجه شما را به اين آمارها جلب مي كنم

 ميليون ليره و ارزش كل 38,4 ارزش كل واردات ايران 1901-06دردوره 
  يعني اين شكاف براي اين دوره .  ميليون ليره بود27,3صادرات ما هم 
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 ميليون ليره بود كه براي آن دوران به توجه به اندازه اقتصاد 11,1ادل مع
  . ايران، ميزان قابل توجهي است

 يعني آخرين سالي كه از رژيم گذشته آمار داريم، كل 1356براي سال 
 ميليارددالر 0,5 ميليارد دالر و كل صادرات غير نفتي هم 13,5واردات 

  . ميليارددالر بود13 بود، يعني اين شكاف براي اين سال،
 يعني سه سال پاياني رياست جمهوري آقاي رفسنجاني، 1373-76درطول 

 14 ميليارددالر و كل صادرات غير نفتي ما هم تنها 53كل واردات به ايران 
 39ميليارددالر بود، يعني اندازه اين شكاف براي اين سه سال به 

  .ميليارددالر رسيد
اياني رياست جمهوري آقاي خاتمي،  يعني سه سال پ1380-83درطول 

 23 ميليارددالر و كل صادرات غير نفتي ما هم 106كل واردات به ايران 
ميليارددالر بود، كه ميزان شكاف بين توليد و مصرف براي اين سه سال 

  . ميليارددالر83مي شود 
 يعني سه سال اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد 1383-87درطول 

 55 ميليارددالر و كل صادرات غير نفتي ما هم 194,6يران كل واردات به ا
 140ميليارد دالر بود يعني كسري تراز پرداختهاي اقتصاد غير نفتي ما 

 ميليارددالر از كاالها و 140يعني براي اين سه سال، . ميليارددالر مي شود
. خدماتي كه دراقتصاد ايران مصرف شد، دراقتصاد ايران توليد نشده بود

ته به اشاره بگويم كه از آقاي جهرمي وزير پيشين كار آقاي احمدي الب
 درصد 80نژاددرهمايشي در تبريز نقل شده است كه ايشان گفته اند 

اگر بخواهيم اين . آمارهاي صادرات غير نفتي ايران را قبول ندارند
 ميليارددالر مي 183,6را در نظر بگيريم البته كه ميزان شكاف » نصحيح«

  . از آن مي گذرمشود كه 
  . درهمين جا بايد توجه شما را به دو نكته ديگر هم جلب بكنم

 ميليارددالر بود، ولي 7 اگرچه كل صادرات غير نفتي ما 1383درطول 
 ميليارددالر براي تشويش 8 - دولت آقاي خاتمي -خبر داريم كه دولت

« ان من در نوشته اي همان موقع، از اين كار تحت عنو. صادرات پرداخت
 7 دالر هزينه مي كنيم تا 8نام برده بودم كه عمال » اقتصاد مالنصرالديني

 1387از سوي ديگر اين را هم بگويم كه در . دالر درآمد داشته باشيم
براساس تازه ترين آماري كه بانك مركزي منتشر كرده است، كل واردات 

 غير نفتي ما  ميليارددالر و كل صادرات35,5 ماه اول سال 6به ايران براي 
آقاي جهرمي هم چشم » تصحيح« حتي اگر از .  ميليارددالر بود9,8هم 

پوشي كنيم، يعني كه براي بقيه سال اگر همين روال ادامه يافته باشد، 
ما يا همان شكافي كه ) غير نفتي( كسري تراز پرداختهاي بين المللي

  . ي شود ميليارددالر م52  براي تمام سالپيشتر از آن سخن گفته ام
اين ضعف بنيه توليدي، به گمان من، عمده ترين و پيچيده ترين معضل 
اقتصادي ماست و از طرف ديگر، بايد براين نكته تاكيد بكنم كه تداوم 
تاريخي آن هم  تصادفي نيست و تا موقعي كه به ريشه نپردازيم برطرف 

  . نخواهد شد
يح دهنده آن، واما، پي آمدهاي اين ضعف توان توليدي و عوامل توض

  . خودش را به صورت هاي مختلفي نشان مي دهد
  .  بيكاري آشكار و پنهان-
  .  توزيع نابرابر درآمد و ثروت-
  . گستردگي فقر-
  . تورم مزمن-
  . عدم موفقيت در بازارهاي بين المللي-
  . بدهي خارجي كه از مقدار واقعي و شرايطش خبر نداريم-
 ادامه دار و حيرت انگيز ارزش  فرار سرمايه از ايران و كاهش-

  .ريال
 ساختار مخدوش بازار و به ويژه وجود شركت هاي عظيم نه -

  . نه خصوصي-دولتي 
  و اما چرا اين گونه است؟

پاسخ من اين است كه حداقل در صدسال گذشته مي خواستيم در ايران 
ره اقتصاد سرمايه داري داشته باشيم ولي براي ايجاد نهادهائي كه براي ادا

به عبارت ديگر، . ثمربخش اين نظام اقتصادي الزم است كاري نكرده ايم
پوسته نظام اقتصادي ما سرمايه داري است ولي وقتي اين پوسته را كنار 

مي زنيم، چنان معجوني سر بر مي زند كه با هيچ الگوي شناخته شده اي 
  .جوردرنمي آيد

اگرچه به نظر اين . م كه درايران هيچ گونه قانون مدوني نداشتي1906تا 
گونه نمي آمد ولي اقتصادي داشتيم سرشار از هرج ومرج و هركي به هر 

مالكيت جان و مال هم درنتيجه همين آنارشيسمي كه حاكم بود، . كي
. يعني شماي ايراني امروز همه كاره بوديد و فردا بر سردار. بالتكليف بود

قتصاد با قحطي سرمايه پي آمد اقتصادي اين ساختار هم اين مي شود كه ا
گذاري درآن روبرو مي شود و نتيجه اش هم ناپايداري توليد و ضعف بنيه 

 به ظاهر قانون دارشديم ولي هنوز 1906پس از . توليدي دراقتصاد است
نهادهاي ديگر را نداريم، ولي در ضمن، هركس كه تتمه قدرتي دارد، به 

و كم تفاوتي همان الگوي قانون رفتار نمي كند و نتيجه اين كه، با بيش 
 با اين تفاوت، كه يواش يواش دالرهاي -قرن نوزدهمي ادامه پيدا مي كند

نفتي را  هم داريم كه مي تواند به عنوان سرپوشي براي كتمان شكافي كه 
از آن زمان به بعد، نه فقط . بين توليد و مصرف وجود دارد بكار گرفته شود

نه اين كه .  ما هم نفتي مي شوداقتصاد ما كه بخش عمده اي از مصرف
داريم همان گونه كه در قرن نوزدهم هم . مالكيت خصوصي نداشته باشيم

داشتيم، ولي امنيت مالكيت و به طور كلي امنيت اجتماعي، سياسي و 
يعني مهم نيست كه در قوانين مدون . فرهنگي و البته كه اقتصادي نداريم

يا به اصطالح بر روي كاغذ . اريممن و شما ايراني چه ميزان حق و حقوق د
چه ها امكان پذير است و چه ها نبايد بكنند، درعمل، تجربه  زندگي مان 

البته مي گويم ( اين است كه اكثريت مطلق مان حق و حقوقي نداريم 
اكثريت مطلق، چون هميشه بوده اند اقليت بسيار كوچكي كه براي هر 

 يكي اين كه تصميمات اقتصادي خوب دراين فضا،!). كاري جواز داشته اند
 يعني شماي نوعي، به خاطر رابطه اي كه با -به شدت سياسي مي شود

يك مقام صاحب قدرت داريد يك تصميم اقتصادي مي گيريد نه اين كه 
و چون اين گونه . به اصطالح ضرب و تقسيم اقتصادي اش را كرده باشيد

در مي آيد و » تفضيل« است، رانت خواري هم در اين نظام به صورت 
رانت خواري هم اول و . ذهنيت اقتصادي آدمها را به تباهي بيشتر مي كشد

وقتي امنيت نيست ووقتي كه .  آخر مصيبت اقتصادي در همه جاست
  مشخص - حق و حقوق فردي، مالكيت، قرارداد-تكليف خيلي چيزها

تي دراين مجموعه وق. نيست، سرمايه گذاري درتوليد غير عقالئي مي شود
 سابق در باغچه منزل دفن مي -مازادداريد يا آن را درجائي دفن مي كنيد

 اگر در لندن و زوريخ نشود اين كار را كرد –كرديد و حاال در بانك فرنگ 
 يا براي اين كه به دست قدرتمندان -خوب مازاد را به  دوبي مي فرستيد 

به ويژه وقتي هركدام كه بشود، . نيفتد، بخش عمده اش را هزينه مي كنيد
كه اين هزينه ها هم عمدتا صرف كاالها و خدمات وارداتي بشود، اقتصاد از 
اين مازادها و از اين نوع هزينه كردن ها جان نمي گيرد و توانمند تر نمي 

جالب اين كه رانت خواري درايران، برخالف ادعائي كه شماري از . شود
تجار محترمي كه . اقتصاددانان مي كنند درانحصار بخش دولتي نيست

دربخش خصوصي احتكار مي كنند تا قيمت ها باال برود، به جز رانت 
  خواري مگر چه مي كنند؟

 - آنهم عمدتا در سطح قضايا-متاسفانه اين وضعيت كلي با اندك تغيير
 تا زماني من براين باورم كهو . شيوه غالب زندگي اقتصادي درايران است

  .كالت اقتصادي ايران رفع نمي شودكه كاربراين مدار مي چرخد، مش
پس به گمان من، براي برون رفت و يا حداقل تخفيف اين مشكالت ما به 

بدون تحول سياسي، . اصالحات اساسي سياسي و اقتصادي نيازمنديم
سياست هاي اقتصادي نمي تواند مددكار باشد و بدون تحول اقتصادي، 

 و شيرين بشريت، اين دو به تجربة تلخ. تحول سياسي پايدار نخواهد بود
اگر قرار است موفق باشند، بايد با هم و با پشتيباني و حمايت يكديگر اجرا 

پيشاپيش به اين نكته نيز اشاره بكنم كه بايد از تمايلي كه مي . شوند
 اين مصائب را بر طرف " سريع السير"كوشد با وعده هاي غير واقعي و 

اه حل ساده و بي درد و حتي كم چون اين مشكالت ر. نمايد، مقابله شود
آگاهي به اين واقعيت ها اما تحمل درد را امكان پذير مي . درد ندارند

  .نمايد
نگاهي به اين ليست مشكالت و مصائب اقتصادي نشان مي دهد كه ما به 

به عنوان مثال، به . كار و برنامه ريزي هم زمان در چند حوزه نيازمنديم
جوامعي چون  ايران كمي توليد و كاهش گمان من، علت اصلي تورم در 
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. ادامه دار ارزش ريال و افزايش خارج از كنترل عرضة پول در اقتصاد است
كمي توليد اگر چه ريشه ساختاري و تاريخي دارد، ولي كاهش ادامه دار 
. ارزش ريال به سياست هاي دولت و فرار سرمايه از ايران مربوط مي شود

 -اقتصادي هم دارد ولي علت اصلي آن سياسيفرارسرمايه، اگر چه داليل 
كاهش ادامه دار ارزش ريال به بياني يكي از علل فرار . فرهنگي است

قانونمند شدن امور و به ويژه . سرمايه است و هم يكي از پي امدهاي آن
تعيين تكليف مالكيت خصوصي و بي تعارف،آماده سازي نهادهاي الزم 

مايه داري، مقابله با مراكز چند گانة براي حفظ تقدس آن در يك نظام سر
 مقابله جدي و قابل رويت ولمس - به ويژه مراكز قدرت غير انتخابي-قدرت

 -  از سوي همگان و بخصوص از سوي دولت-با موارد عديدة قانون شكني
كوشش عملي براي افزودن بر امنيت در جامعه بي گمان براي كاستن از 

نه تنها اين، بلكه اگر بتوانيم ايراني .  بودتمايل به فرار سرمايه مفيد خواهد
ها را به وجود امنيت الزم و احترام به حق وحقوق اجتماعي شان متقاعد 
بكنيم، در آن صورت، سرمايه گذاري توليدي هم دراين جا تشويق مي شود 

حركت در اين راستا مي تواند بستري باشد براي تخفيف . وانجام مي گيرد
دربرابر . و اما كمبود توليد، برنامه ريزي مي خواهدو حتي حذف اين شكاف 

تمايلي كه مي كوشد فشارهاي تورمي را با تشويق واردات تخفيف دهد 
 فكر مي كنم االن مي -بايدمقاومت كرده، مضار اين سياست را نشان داد

براي كشوري ! دانيم كه اين سياست درعمل به چه صورتي در خواهد آمد
رزي قابل اطمينان و قابل توجه ندارد، خطر اين چون ايران كه منابع ا

سياست افزودن بر بدهي خارجي و بي اعتباري بين المللي است كه به 
صورت بحران ارزش ريال در مي آيد و ضمن تشويق فرار سرمايه بر بحران 

البته دراين سالها بودند و هستند اقتصادداناني كه بدون . تورمي مي افزايد
خواهان حذف دولت از زندگي » غير اقتصادي« توجه به اين وجوه 

درموارد مكرر در .  هستند» بازارآزاد« اقتصادي و سپردن كارها به دست 
آن هم به اين دليل . اين باره نوشته ام كه من با اين سياست، موافق نيستم

ساده كه وقتي تكليف حق و حقوق فردي نامشخص باشد و دولت هم 
جاري عمل نكند، اقتصاد بازار هم نتيجه نخواهد كارآمد نباشد و به قوانين 

درايران بنگريد و خارج » خصوصي سازي« پيشنهاد مي كنم به تجربه . داد
به همين خاطر، . از حب وبغض ايدئولوژيك پي آمدهايش را بررسي كنيد

معتقدم كه  با تمايلي كه مي كوشد در جوامعي چون ايران دولت را از 
آن چه بايد بشود تصحيح . نيز بايد مقابله شودزندگي اقتصادي حذف كند 

تصحيح عملكرد دولت هم بدون قانون . عملكرد دولت است نه حذف آن
  .گرائي و تعهد وعمل به قانون غير ممكن است

 اوال، هيچ نمونة تاريخي وجود ندارد كه اقتصادي بدون نقش كارساز و -
  .موثردولت در ادارة امور توسعه يافته باشد

 از جمله به داليل عدم -، بخش خصوصي در ايران به داليل گوناگون ثانيا-
 فاقد خصلت كارآفريني است و در وجوه عمده، -امنيتي كه وجود دارد

 دارد و اين خصلت نيز، خصلت (Rent seeking)تمايل زيادي به باج طلبي 
با حذف دولت از زندگي اقتصادي و بدون آن چه هائي كه . تازه اي نيست

نجام بگيرد، اين بخش به جاي كوشش در راستاي افزودن بر توليد بايد ا
ارزش افزوده در اقتصاد، همة توان خود را صرف بخش توزيع نموده و مي 
كوشد بدون دردسر به درآمدهاي كالن تر دست يابد و اين خصلتي است 
كه چه در رژيم گذشته وچه در سالهاي اخير عيان تر از آن بود كه كتمان 

با همة كمبود هائي كه در اقتصاد وجود داشت و دارداين . اشدكردني ب
بخش به سرمايه گذاري براي افزودن بر توليد نه درگذشته عالقه داشت و 
در اين راه پشتكارقابل توجهي نشان داد ونه در دورة حكومت كنوني و نه 

 خودسري البته شايد عامل اصلي،. در آينده نزديك نشان خواهد داد
بودن امنيت اجتماعي و بالتكليفي گسترده درپيوند با مقوله  نحاكميت،

مالكيت و قرارداد باشد ولي تن پروري و عادت به داشتن درآمدهاي 
بادآورده هم درتداوم اين مصيبت دخيل است كه بايد به طور جدي با آن 

  . مقابله شود
 آن گونه كه از -به نظرمن اگر قرار باشد بدون اصالحاتي كه الزم است

قرائن پيداست، بخش هاي بيشتري در اختيار اين بخش مسئوليت گريز 
ودالل مسلك قرار بگيرد، اقتصاد مملكت يا گرفتار بحران بي اعتباري بين 

 به خاطر وارداتي كه توانائي تامين مالي شان را -المللي خواهد شد 
   و يا تورم سير صعودي خواهد گرفت و در نهايت به صورت يك -نداريم

  
  

  
  

دليل افزودن بر تورم هم اين است كه فعاليت . بحران سياسي درمي آيد
 به ويژه وقتي بين توليد ومصرف شكاف وجود دارد، يعني –هاي داللي 

 يكي از عمده ترين عوامل افزايش قيمت است -وضعيتي كه درايران داريم
چون هر داللي بدون اين كه ارزش افزوده اي توليد كرده باشد، بسته به 

پس، قبل از هرچيز، راهي جز اين . مي افزايدوقعيت، مقداري بر قيمت ها م
نداريم تا همة امكانات را براي افزودن بر توليد ارزش وارزش افزوده در 

و همين جا ست كه بر مي گرديم به ضرورت كنترل و . اقتصاد بسيج كنيم
ي ا محدود كردن قدرت سياست پردازان و ايجاد شرايطي كه امنيت اجتماع

  .زحرف فراتررفته و با نهادهاي الزم و كافي حمايت گردد
پس، در اين كه در ايران با مشكالت و مصائب فراواني روبرو هستيم و در 
اين كه ساختار اقتصادي و سياسي مخدوش و غيركارآئي داريم حرفي 

ولي به نظر من، راه مقابله با اين قدرت هاي اقتصادي و راه تصحيح . نيست
نجاري ها اين نيست كه سياست هائي در پيش بگيريم كه  اين ناه

  . موجبات تقويت همين مافياي اقتصادي را فراهم بكنيم
همين جا پس  اين نكته را هم بگويم كه  بازاري كه شماري از اقتصاددانان 
درايران از آن حرف مي زنند و از آن دفاع مي كنند، يعني بازاري مستقل 

و اگر هم رگه .  دولت،  وجود خارجي ندارد روزةاز مداخالت گسترده و هر
هاي كم رنگي از چيزي شبيه به اين نوع بازار در خاطره هاي گرد گرفته 
تاريخي بشر باشد،  آنهم به مراحل اولية نظام فئودالي و در مرحلة ظهور 
وپيدايش مبادالت كاالئي مربوط مي شود كه حتي  در آن موقع نيز، پول 

ه فئودال منطقه و يا سلطان ضرب مي شد و از آن در جريان به وسيل
  توليد،. گذشته، نه حجم مبادالت قابل توجه بود و نه دائمي و ادامه دار

 نبود و تنها توليد مازاد برمصرف بود كه به - توليد براي بازار-توليد كاالئي 
و اين مازاد اگر در يك سال بود، . صورت كاال در آمده وارد مبادله مي شد

ولي سرمايه ساالري در گوهر نظام متفاوتي . كن بود در سال ديگر نباشدمم
 خصلت - يعني توليد براي فروش دربازار-است كه با كاالئي شدن توليد

 دولت در  ة بندي مي شود و به همين خاطر نيز هست كه مداخالت هر روز
آن چه كه . بازار به شكل هاي مختلف، نه فقط موثر كه ضروري مي شود

اين جا اهميت اساسي دارد شكل و شيوه هاي اين مداخله است نه نفس در
خود مداخله كه اغلب درمباحثاتي كه ميان دوستان درايران در مي گيرد، 

  .  با هم ادغام مي شود
حتي در جوامعي كه همين برنامة تعديل را به جوامع پيراموني صادر مي 

 چه به صورت -قتصاد كنند، گذشته از نقش چشمگير و مستقيم دولت در ا
 روز و هفته اي نيست كه -عرضه كننده كاال و خدمات و يا خريدارآنها

از آن گذشته، كشوري . دولت براي ثبات آفريني در بازار ارز مداخله نكند
 از طريق بانك - بانكي از سوي دولت  وجود ندارد كه در آن نرخ بهرة

در نظام سرمايه » ت پولقيم«  تعيين نشود و نرخ بهره به عنوان -مركزي 
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در اين نظام بازار ساالر نباشد، يكي » قيمت« ساالري اگر مهمترين 
بودن » غير اقتصادي« با اين حساب، اين روايت . ازمهمترين قيمت هاست

يك استدالل مشخص و معلوم  مداخالت دولت در وجه عمده نه در نتيجة
ا اين همه، آن ب. اقتصادي كه دقيقا يك موضع گيري روشن سياسي است

چه كه بايد بشود دموكراتيزه كردن و تصحيح خودسري هاي نهاد دولت 
  . است نه كوشش براي حذف آن از زندگي اقتصادي

 بحث اصلي بر خالف آنچه كه از سوي اين دوستان عرضه مي شود، بر -
يعني، آتشي . سر نقش داشتن و يا نداشتن دولت در امور اقتصادي نيست

دولت به واقع حذف كامل » حذف كامل«نيز از » بازار آزاد «ترين مدافعان 
يعني، منظور اين جماعت نيز  برچيده شدن پول ملي، . را منظور ندارند

بانك مركزي، ابزار هاي دولت براي دفاع از مالكيت خصوصي ، نظام 
مجادلة . گسترده نظامي و پليس و نهادهاي واضع و مجري قانون نيست

سر چگونگي اين نقش و گستراي آن و دراصل بر سر اصلي، در واقع، بر 
  . ارجحيت هاي دولت است

 چه بايد وضعيتبا توجه به اين : پس برسيم به يك سئوال اساسي ديگر
  كرد؟

اگرچه در پيش گرفتن سياست هاي ضربتي و كوتاه مدت گاه الزم مي 
در  براي كاستن از اين مصائب بايد ايرانشود ولي من بر آن سرم كه دولت 

وجه عمدة بكوشد كه نه فقط ساختار اقتصاد ايران كه ساختار ذهن 
  . اقتصادي ماي ايراني هم متحول شود
  : بايد بپذيرد كهدرايران در اين حوزه و دركوتاه مدت، دولت 

 در بطن خويش رسيدن به يك حداقلي از رفاه   دموكراسي و جامعة باز،-1
 يعني در جامعه اي با فقر و . شهروندان را نهفته دارد مادي براي همة

نابرابري روزافزون يكي از اساسي ترين مختصات يك جامعة باز 
  ].تخفيف مشكل فقر[ وجودنخواهد داشت 

 دموكراسي و جامعة باز با نابرابري روزافزون و بي عدالتي گسترده جمع -2
تخفيف نابرابري و بي عدالتي به سياست هاي و يژه نياز دارد . شدني نيست

  . ا حاكميت بازار آزاد به دست نمي آيدو ب
 دولت بايد درعمل بپذيرد كه شهروندان نه موضوع توسعه كه عامل -3

توسعه اند و به همين سبب الزم است كه نه فقط در زيان ها كه در منافع 
يعني،  رفاه و آزادي غير قابل تفكيك اند يا . احتمالي آن نيز سهيم باشند

م، نه بدون آزادي، رفاه به دست آمدني است و نه اگربه طور ديگر گفته باش
اين حداقل رفاه براي رسيدن به اهداف .  آزادي معني داراست بدون رفاه،

انگيزة ]. كوشش براي بازتوزيع ثروت و درآمد[ جامعه ضروري است 
شهروندي كه حقوق ماهيانه اش براي پرداخت اجاره منزل مسكوني اش 

شي و ابداع و كار به نفع جامعه و براي كفايت نمي كند، براي سخت كو
  فاسد نشدن، چيست؟

  .  با اين حساب برگرديم به پرسشي كه مطرح كرديم
به نظر من، خطوط كلي اين سياست اقتصادي را مي توان به صورت زير 

من بر آنم كه اين سياست ها براي رفع و يا حداقل تخفيف دو . خالصه كرد
  :  مفيد خواهند بود دسته مشكلي كه پيشتر بر شمردم،

       مشخص كردن نقش ووظايف دولت-
   دموكراتيزاه كردن اين ساختار-اصالح ساختار دولت -
دولتي، شبه دولتي، ( مقابله با فساد مالي گسترده و مزمن  -

  )شخصي
  تصحيح نظام مالياتي -
  مديريت ثمر بخش تجارت خارجي -
  توجه به مسائل كارگري و اتحاديه ها -
  نهادسازي -
 طبوعات و رهاسازي صدا وسيما از انحصار دولتيآزادي م -
  احترام به حق و حقوق فردي -

بايد يك بار ديگر تاكيد بكنم كه بدون تضمين آزادي بيان و عقيده و 
امنيت همه جانبة شهروندان و كوشش وقفه ناپذير براي گسترش و تعميق 

ه اگرب. اين آزادي ها و امنيت اين مصائب و مشكالت هم باقي مي مانند
استفاده از استعاره اي مجاز باشم، اقتصاد ايران دروضعيتي است كه به 

 پرداختن به  ولينياز حتمي دارد» جراحي قلب باز«  به يك گمان من
ديگر وجوه بدون برخورد جدي به مقوله حق و حقوق فردي و امنيت 

اجتماعي ، اقتصادي و سياسي درآن، به اين مي ماند كه درباره جراحي 
 درپيوند با بزرگي يا كوچكي بيني و يا برطرف كردن چين هاي پالستيك

گفتن ندارد كه چنين شيوه اي كارساز . صورت با يك ديگر مجادله كنيم
  .نخواهد بود

با توجه به آن چه كه درباره شكاف موجود بين توليد و مصرف دراقتصاد 
هم ايران گفتم بايد اضافه كنم كه به گمان من خطاي استراتژيك دولت ن

 الگوي - همانند دولت هاي قبلي واحتماال اندكي مشتاق تر-اين بود كه
توسعه واردات ساالر را درپيش گرفت و همان گونه كه پيشتر هم گفتم به 
اهداف خويش كه نرسيد، هيچ براي اقتصاد كشور اين شرايط شديدا 

از ولي بايد يك بار ديگر تاكيد كنم كه درك نادرست . بحراني را ايجاد كرد
مشكالت اقتصادي ايران، و از آن بدتر درك نادرست تر از نقش دولت 
دراقتصاد باعث شد كه مسايل و مشكالت نظام اقتصادي به شدت تعميق 

 به خصوص آقاي -البته هنوز زعماي قوم.  شده و گسترش پيدا بكند
 با انكار و ناديدن اين مصائب و مشكالت مي خواهندبه -احمدي نژاد

« اين اقتصاد به شدت بحران زده را » خداكريم است « مصداق فلسفه
البته بايد تاكيد كنم كه پيشاپيش درعدم توفيق اين . كنند» مديريت

آن هم به اين دليل ساده كه اولين قدم براي . نگرش ترديدي وجود ندارد
مديريت موثر هر نظامي شناختن و بررسي تنگناها و امكانات بالقوه  همان 

نديدن تنگناها و يا مبالغه درباره . ره ثمربخش آن استنظام براي ادا
امكانات، جز اين كه دردناشي از عدم موفقيت را بيشتر بكند، پي 

وقتي نظامي گرفتار بحران مي شود اهميت واقع . آمدديگري نخواهد داشت
وقتي كسي با . بيني و هوشمندانه سياست ورزي كردن دو چندان مي شود

ست، اصوال وجود بحران را انكار مي كند، بديهي وجود همه شواهدي كه ه
كاري هم » وجود ندارد« است كه براي مقابله با آن چه كه به گمانش 

اين كه آيا براي مديريت بحران توانائي و قابليت دارند . نخواهد كرد
  . ياخيرخود مقوله مهم ديگري است كه از آن فعال مي گذرم
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  دريغ و درد
  شده  از آن جانِ عزيزِ غارت

  
 و 1367ي در تابستان  سال پس از كشتار سراسري زندانيان سياس22

 هنوز بسياري از زواياي ضربه سراسري به سازمان ستار كياني،اعدام 
 و دستگيري سه عضو رهبري 1363فداييان خلق ايران در پاييز سال 

كه ) عليرضا زبردست. مسعود انصاري. ستار كياني(داخل اين سازمان 
 به همت . اعدام شدند در سايه مانده است1366-67هاي  در فاصله سال

اي نوشتاري و  خانواده ستار كياني، بخشي از حوادث آن دوران در مجموعه
دانا، يادنامه ستار به قلم  با مقدمه و گفتگوي ساسان كياني با رضا ريئس

اي از ابراهيم آوخ، انتشار عمومي يافت، كه  محمد اعظمي، و نوشته
. ن مراجعه كنندهاي اينترنتي بدا توانند در برخي سامانه مندان مي عالقه

 نگاهي است از فرار و دستگيري ستار "روايت يك فرار"ي  بخشِ كوتاه شده
و دريغ و درد از آن جانِ . راه بود كياني، كه با فرجامي تلخ و خونين هم

  .شده عزيزِ غارت
  
  

  
          

  "تماشاگر مردن بي"
  د سعي-روايت يك فرار

با شنيدن  .شي را برداشتم گو. تلفن زنگ زد64خرداد 16شب پنجشنبه 
                           . باور كردني نبود.صداي آنور سيم خشكم زد

  .خواستم سري بزنم نه هستيد؟ ميو حالت خوبه؟ خ-
اين همه مدت كجا غيبش زده بود؟ هشت ماه از نه؟  يعني از كجا زنگ ميز

 نهار روز آن .شت گذ  مي63ماه  ظهر باراني مهر از  در آن بعدآخرين ديدارمان
شنبه در صورت   سهغروبِشد قرار .  چلوكبابي هفت حوض خورديمدررا 

كنم پنج شنبه از قضيه ضربه به  فكر مي. مساعد بودن اوضاع به خانه بيايد
 تازه يادم آمد چه ،بعد از گذاشتن گوشي .سازمان فدائيان خلق با خبر شدم

  .تنم لمس شد. ام ام و چه شنيده گفته
 و  خزيد خانه بهاي چونان سايه. باز كردم در را. ه صدا درآمدب زنگ در

در  و اختيار جلو رفت دستانش را محكم فشردم دستم بي. حركت ايستاد بي
 .آغوشش كشيدم

  .از دستشان فرار كردم. من از زندان مي آيم:  گفت
زبانم بند آمده بود و مغزم . دوباره بغلش كردمو  پريدم  مرا گرفت،انگار برق

ر دادم، پشتم را روي ديوار س. روي زمين خودم را ولو كردم. كرد ار نميك
تازه بچه را . هاي سفيدش چشم را ميزد اي مهتاب با آن گل پيراهن سرمه
هايش   حتما دست. رنگ به صورت نداشت. آمد و سالم كرد.خوابانده بود

  :يكهو گفت. هم مثل هميشه از زور هيجان يخ كرده بود
  پس چي شد؟ 

  وضعيت خانه چطور است؟ تو اين مدت خبري نشده؟  :تار پرسيدس
  .نه، خبري نشده:  گفتم

  .هايش دوباره خنده دويد توي چشم. چاي را كه خورديم آسوده تر شد
    مهتاب گفت شام ميخوري؟

  . سيرمام، هنه بابا امروز غذاي حسابي خورد: خنديد و گفت
  ي؟محمود را تا كي ميديد:  كرد و گفت منرو به
  .ها را ديگر نرفتم ذخيره. تا يكي دو هفته بعد از ضربه كه غيبش زد: گفتم
كردم شايد حداقل  همش فكر مي. شانس آوردم. خوب كاري كردي: گفت

زنم، شانس آخر است، امتحان  با خودم گفتم زنگ مي. اينجا نسوخته باشد
يز كنم همه چ  فكر مي.كنم، اگه شما نباشيد، حتما مادر بزرگ هست مي

هايم  اميدوارم حرف. ها را نگيرند درست پيش رفته فقط اگر يكي از اين بچه
  .نكندرا قبول كرده باشد و اشتباه 
يعني ستار . زديم صبح حرف هاي نزديكيتا  . از حرفهايش سر در نياوردم

  . و ما سرا پا گوشزدحرف 
 نفر .يمنفر سوم بود منتظر رسيديم وبا دوتا از بچه ها جلسه داشتيم، ما "-

نيم .  منتظرم باشين دارم ميام: از توي راه چند بار زنگ زد و گفتسوم
ساعتي طول كشيد، راستش نگران شديم كه باز زنگ زد و گفت توي 

 .چند دقيقه بعد زنگ در را زدند، در را باز كرديم. ترافيك موندم دارم ميام
ره خودمو پريدم طرف پنج. ها با لباس شخصي ريختن توربه جاي او پاسدا

 چشمامونو بستن و با .اشتنز و نپرت كنم بيرون كه ريختن رو سرم
 سلول  داخل.آمبوالنس بردنمون هر كدام را توي سلولي مجزا انداختند

 ".منتقل شديم كميته مشترك زندان  بهفهميدم
به غير از زمان . جمعاً سه بار. شناخت  را مي زندان كميتهوجب به وجب

با تيزهوشي توانسته بود .  گرفته بودندش60ار هم سال دفعه، يكب شاه و اين
 از دست وگفته بودخودش را آقا مجتبي معرفي كرده . هويتش را بپوشاند

 به تهران  فرار كرده واند زنش بدهند ميخواستهكه  ده  درپدر و مادرش
سه . آمده، كه هم گشتي بزند و هم آنها را از زن پيدا كردن منصرف كند

 آقا سرانجام پس از سه ماه.  شناسايي نشد و بازي كردفيلم ماه توي سلول
دل و دهاتي كه توي شهر بدبياري آورده بود و نماز و دعايش  مجتبي ساده
  .از زندان آزاد شدشد  هم قطع نمي
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كه حدس   با آن.شود خوانده مي بار اما پس از يك ساعت به بازجويي فرا اين
صداي .كند شانسش را امتحان ميزد قضيه با نوبت قبل تفاوت دارد  مي

  آورد وي را به خود ميبازجو 
   اسمت چيه؟ -
  محسن صادقي -
  يه؟چآقاي صادقي شغلت  -
  .ويزيتور شركت مواد غذايي -
  عيالواري؟ - 
  بله - 
  چند تا بچه داري؟ - 
  .يكي - 
  ؟ چند سالشه-
  دو سال  -
  ؟ هن داروچندتا دند -

  .  دوتا.آيد ميزبانش   لعنتي سرِ"دو"دوباره اين 
دفعه ديگر بازي تمام است، آقا مجتبي  ستار اين:  و گفتفقط خنديدبازجو 

  .اي ندارد بازي هم فايده
براي . شد ام گرفته بود، حاال ديگر جنگ اصلي شروع مي از كار خودم خنده

همه چيز لو رفته و بهتر است : اول گفتند. مشد  آماده مي كابلجنگ با
 .همه چيز را بگويم

 بعدها كه. گذشت  مي آن از به سرعتزد، در مورد شكنجه خيلي حرف نمي 
 يك ماه زير . ديديم فهميديم كه چه كشيدهيش را كف پاهاگوشت اضافه

 شبِ دستگيري روبرويش  سومِ  تا اينكه با نفرِ و كابل و قپاني شدن،شكنجه
ا گفته  به آنه وهاي خارج در تماس است  با بچه:ويدگ مي به ستار .كنند مي

ظاهرا رفقاي خارج . اند  و دستگير نشدهدكه خودش و ستار سالم هستن
از اين زمان بود كه فشار روي . اند كه با خود ستار حرف بزنند اصرار داشته

  .گيرد مي زدن شدتستار براي تلفن 
.  باعث شده بود كه فكرهايي توي ذهنم بيايد زدناصرار آنها روي تلفن" 

 ولي يك چيز برايم مشخص بود، آنهم اينكه .انستمد ابعاد ضربه را نمي
 در اي هفاجع. گذاشتهشان تله  ها را دستگير نكرده و براي پليس هنوز خيلي

تري براي تشكيالت  توانست به قيمت سنگين حال شكل گرفتن بود كه مي
قضيه تلفن . اين فكر روزهاي متوالي ذهنم را مشغول كرده بود. تمام شود

 مدام  رفيق ديگرمانبا توجه به اينكه. وحشتناكي گرفته بودبه خارج ابعاد 
با خارج از كشور در تماس بود، براي من تنها دو راه وجود داشت، اگر تلفن 

ام، چيزي  شد كه من نيز دستگير شده ها مشخص مي كردم براي بچه نمي
 واحدهاي نخِ آمد و سر نظرشان خيلي غريب نميه وضعيت ب كه در آن

هم  راه دوم اين بود كه من. افتاد دست رژيم ميبه از طريق او ارتباط  بي
با خود فكر كردم . توانم مهار كنم جايي كه مي تلفن كنم و قضيه را تا آن

تواند بدتر شود اما اگر درست حركت  اگر اين كار را نكنم وضع فقط مي
اه باالخره ر. دنمانده نيروها توي دست رژيم نيفت كنم، شانسي هست تا باقي

دانستم بازي خطرناكي   مي و قبول كردم به خارج تلفن بزنم،دوم را انتخاب
 روز  پس از تلفن به خارج.م تمام شودا تواند به قيمت حيثيت است كه مي

رفت كه به  صحبت پاي تلفن مي.  بريده حلول كردم يك قالب دربه روز
ز كشور هاي خارج از كشور اصرار داشتند كه من ا بچه. دادن قرار بكشد

 يا با   با اشارهكردم   سعي ميآوردم،  مييا خارج شوم ولي من هر بار بهانه
ها جوري بود  عمل آنال وال ببرم ولي عكسئ زير سشانلحنم قضيه را براي

هاي تلفني قبال با بازجو  مضمون صحبت.  نيستند قضيه متوجهكه انگار
اي خارج براي ه چهاصرار ب.  تنگ بودنجا براي مانور داد. شد هنگ ميآ هم

 تواب را براي بايد نقش ستارِ. شد، زمان هم تنگ بود دادن قرار بيشتر مي
بازجو جا مي انداختم و جلب اعتماد مي كردم، در غير اينصورت كار 

فشار از هر . كردم  فكر مي به اين مسئله انفرادي درتمام روز. شد مشكل مي
ضيحات من در نگرفتن قرار به تو. دو طرف براي گرفتن قرار باال گرفته بود

ي ها اي نداشت و بچه بهانه كسب اعتماد خارج و جا افتادن طرح نتيجه
. حدس بزنند  زنم  را كه من از زندان زنگ مي موضوعاينخارج نتوانستند 

شان اين بود  برنامه.  تشكيالت نفوذ كنند درخواستند بعدها فهميدم كه مي
ز طريق زندان به تشكيالت بيرون شان را ا كه نفوذي هاي آموزش ديده

ام اين بود كه  تمام سعي. تر شد را كه فهميدم عزمم جزم اين .وصل كنند
 ،وضعيت خيلي پيچيده شده بود. كنترل امور را در دست خودم بگيرم

بازجو قانع شد كه براي نفوذ در . كرد برنامه ها را بازجو طرح ريزي مي
  وحشت من از .ري در كار نباشد دستگي، اولين قرار اجرايتشكيالت در

با يك اشتباه . تعقيب بود كه تمام ذهنم را به خود مشغول كرده بود
   ".شد قرار بايد پايين شهر اجرا مي. توانست همه چيز بر باد برود مي
  

ترس و آميختگي . بودم زندان با او ات تمام لحظ دراو حرف مي زد و من
 سيگار آتش زدم، سيگار  نخدو. دهانم خشك شده بود. هيجان و اضطراب

  .گفت  ميرا گرفت، اما همچنان
*** 

يك ماشين    سه چهار موتوري و را توسطمنطقه. سر قرار اضطراب داشتم"
ضربان . باالخره ديدمش، عالمت قرار، خودش بود.  داشتندشخصي زير نظر

 اسمش رحمان بود، توي .باهاش دست دادمبه هم رسيديم  د، شتر قلبم تند
. راه افتاد. چيزي نگفت. گفتم بريم توي ماشين من.  گفته بودندتلفن

 ":ماشين بيست متري پايين تر بود، توي ماشين كه نشستيم، رحمان گفت
   "كني؟ آيد تو چي فكر مي رفيق به نظر من منطقه  نا امن مي

چيز خراب شود، گفتم  ترسيدم شك كند و همه همش مي.  دلم ريخت
 ،رفت مي شان را نشان داد كه با موتورش ور منظورت چيه؟ درست يكي

يه، به عالمت قرار من يك جوري  الهي كنم اين پسره حزب فكر مي: گفت
االن هم الكي معطل است، . كرد ولي فوري نگاهش را دزديد آشنا نگاه مي

  .بايد خودمان را چك كنيم
تصميم گرفته بودم تا موقعي كه . ديدم عدم اطمينان را توي چشمانش مي

اي راجع به  كلمهامكان فرار از تور وجود نداشته باشد، تحت هيچ شرايطي 
در حال فكر .  ستارخان پيچيدمي به طرفاز بهبود. قضايا باهاش حرف نزنم

 خواست بگويد چرا از من رگفتم از كدام طرف بروم؟ انگااراده  كردن و بي
طوري  درست همان. از روابط پرسيدم.  بريم سمت پايين:پرسي، گفت مي

 ماشين چون اطمينان نداشتم كه داخل. مكه با بازجو قرار گذاشته بود
رحمان،  .، هيچ حرف اضافي به ميان نياوردمضبط صوت كار گذاشته باشند

 شناختم، با خود شان را نمي بخشي. در مورد روابط و وضعيتشان حرف زد
با آن برگشتم توي صورتش نگاه كردم، . اند پس هنوز دستگير نشدهگفتم، 

خيلي مهربان نگاه . اش چشمهاي آبي و پيشاني بلند و بيني كشيده
ست، حس كردم دوستش  كرد، ولي چه اهميتي داشت؟ رفيق نازنيني نمي
دوباره نگاهش . آنكه بداند روزهاي سختي را با هم در پيش داشتيم بي. دارم

 د و اين خوشم آم خيلياش كردم، حواسش جاي ديگري بود، از زبلي
  .كرد وارم مياميد

 خودت را چك  اطمينان داري تحت تعقيب نيستيم؟ رفيق:رحمان گفت
. اي  شدهشايد تو تعقيب. من از خودم مطمئنم. اي؟ گفتم معلوم است كرده

با . كني  گفتم شايد اشتباه مي.ديدم از توي آينه دوتا موتورسوار را مي
 صورت و نه رفيق اين همان است كه به: خيالي من گفت تعجب از بي

 اشتباه نمي كنم، فقط بگو بايد ، ذل زده بودي كه در دست داشتمپاكت
  چكار كنم؟ 

 چطور  كردمفكر. آمدند پشت ماشين ميبا پنجاه متر فاصله موتورها 
 رحمان را يك جائي  بتوانم تا. از دستشان غيب شويمميتوانم چند لحظه

 برنامه دستگيري  وشايد تمام مدت مرا به بازي گرفته. بيرون بياندازم 
. راندم آباد  هاي نوساز منطقه دولت به سرعت به سمت ساختمان. داشتند

 سر پيچ خياباني ترمز زدم، رحمان مثل برق از ماشين .هوا تاريك شده بود
.  كرد پنهانو سريع خودش را پشت شمشادهاي حاشيه خيابانپريد بيرون 

ها نيز  آنهمه گي  .رم جوري كه فكر كنند قصد فرار داراندم به سرعت مي
با سرعت رفتم سر .  از رحمان خيالم راحت شد.كردند  تعقيبم ميبا سرعت

 اين چه وضعي است كه :ش رفتم تو دل و با عصبانيتقرار بازجو
رها  را خراب  شيم، همه كا ايد؟ طرف فهميد كه داريم تعقيب مي درآورده
زجو قبول كرد كه در بعد از كلي داد و بيداد و بحث و مجادله  با. كرديد

 اطمينانش به من بيشتر كردماحساس . قرار بعدي مراقبت را كم كنند
 تا پايان كار چند  گفتمبا خودم. ترين خوشحاليم بود شده، و اين بزرگ
  .گذشت آه اگر اين چند روز هم مي. قدمي بيشتر نمانده
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م كه ام را به رحمان بدهم و خيالش را راحت كن خبر سالمتي:  بازجو گفت
  . هستمسالم

 قرار ديگري به او داده چند روز قبل از قرار رحمان بازجوها به روايت ستار،
آمده و قرار بر آن بوده تا مداركي را رفيق دختري كه ظاهرا از خارج . بودند

 دو روز  فكرهايش را كرده بود كه توي همون يكي. با خود به داخل بياورد
 .شوده كنترل كارها از دستش خارج قضيه را خاتمه دهد، نگران بوده ك

بازجو گفته بود كه ستار روز بعد از قرار رحمان بايد رفيق دختر را ببيند و 
تصميم گرفته . را هر جوري شده از او بگيرد) اسناد پلنوم سازمان(مدارك 

  . بود هر طوري كه شده روز قرار با رحمان قال قضيه را بكند
احساس ميكرده .  قرار با رحمان استدانست، قرار بعدي آخرين ستار مي

  . نزديك است و هر طور شده بايد طرح فرار را اجرا كندي ديگري ضربه
  . رحمان به عنصر نفوذي پليس بوده كردنبرنامه بازجوها وصل

 سر قرار رفيق دختر ريسك كردم، سرم را از ماشين بيرون آوردم، و فقط -
) روز قرار با رحمان( پنجشنبه عصر: يك جمله اضافه تر از آنچه بايد گفتم

  . منتظر تلفن من بمان، مدارك را هم با خود داشته باشدر خانه
 

***  
.  رفتم سر قرار رحمان1364 سال  خرداد16ساعت پنج روز پنج شنبه، "

 سر قرار   قبل از رفتن بازجو برايم غذا آورد، اجازه داد وقتي.ماه رمضان بود
  .نزند توي ذوق ام هاي ترك خورده و خشك لب تاام را بشكنم روزه روم مي

تنها آرزويم اين بود كه رحمان سر قرار بيايد، شش ماه براي اين روز 
ديگر از . ها  همه چيز را مرور كرده بودم  مغزم  باردرزحمت كشيده و 

هايي بود كه داشتند آرام  حيثيت خودم ترسي نداشتم، ترسم از جان بچه
 تور مرگ اسير  در  اشتباهيترين وچك و با كخزيدند  تور مي به داخلآرام
  .شدند مي

 و راه  شدهتوانيم از ماشين پياده  آيا ميمقبال از بازجو پرسيد. رحمان آمد
پياده .  ضبط صوت لعنتي ماشين خالص شومخواستم از دستِ برويم؟ مي

 .مقدرت عمل بيشتري داشتي
  .يستناي  ئله بازجو كه اطمينانش جلب شده بود، گفت آره مس

 گفتم  به رحمان خيابان راه رفتيم،مسير نسبتا طوالني را با رحمان در
  نه: ، گفت هستيم تعقيب آيا تحتِچك كن ببين

 .ديدم، ظاهراً به قولشان عمل كرده بودند  نمي از تعقيبخودم هم آثاري
 توي كوچه   ميدان خراسان پارك كرده بودم، يك ساعتيدرماشين را 

اي از راه  راسان تا بازار، پياده ضد تعقيب زديم، تكههاي ميدان خ كوچه پس
؟ حساسيتم شويم پرسيدم تعقيب نميدوباره . را سوار اتوبوس شديم

كوچه سرِ. داد  بروز نمي تحريكش كرده بود، ديگر كفرش در آمده بود ولي
  ؟ هستيم سالم تنگي رسيديم، براي آخرين بار ازش پرسيدم، فكر ميكني

 .بينم صد در صد ياز آنچه كه م: گفت
خوام يك  االن مي: توي كوچه تاريك و خلوت گوشه ديوار بهش گفتم

خودت را كنترل كن و خوب گوش . ات ميكنه ديوانه چيزي بهت بگم كه
 .نشست. انگار رحمان را برق گرفت. آيم   من از زندان سر قرار مي.بده

  .م گفتبرايشچيز را  همه. لرزيد و رنگ به صورت نداشت بدنش مي
مثل اينكه قرار بود رفقاي خارج  همان شب .  نروانتشب خانه آشناي -

  . زنگ بزنند كسي از نزديكانشخانه
به خارج هم زنگ بزن و . خبر كن ها را  بچهاست تور پليس  درخانه -

 .چيز را بگو همه
بعد خودش هم . شوند كند و از هم جدا مي پيراهنش را با رحمان عوض مي

 از آن خانه برود و مدارك را هم نابود : زد و به او گفتبه رفيق دختر زنگ
  .كند

  
***  

.  از شدت ترس و هيجان بدنم منقبض شده بود.به صبح نزديك مي شديم
 او شماره تلفني به من داد و  با روشن شدن هوا.گفت ميستار همچنان 

گفت برو از بيرون به اين شماره زنگ بزن و يك جوري بهشون حالي كن 
  .حواست باشه دو دقيقه بيشتر طول نكشه. تاكيد كن. ورند تدركه 

چندين كيلومتر دورتر از خانه در كابين تلفن عمومي با ترس و لرز شماره 
گفتم وضع خونه خرابه از اونجا . را گرفتم، خانم مسني گوشي را برداشت

 سريع گوشي را .... يادتون نره.... مي دونين كه. به هيچكس راه ندين.برين
  .شتمگذا

 فكر  و شهامت  وي راه خانه به ستاردر. شد قلبم داشت از جا كنده مي
  . به اينكه در اين مدت چه كشيده، و كردم مي

  چي شد ؟ خونه بودن؟: وقتي آمدم خانه ستار پرسيد
  .آره : گفتم

  .نگرانم، برو دوباره زنگ بزن:  گفتبا تاريك شدن هوا
 نگران نباش : گفت. را برداشتن خانم مسن گوشيادوباره زنگ زدم باز هم

  .چي خوبه همه
 حتما .  رفته و خبرشان كنمها   يكي از بچه به خانهشب كه شد گفت بايد

  .منزل خارج شويد زود از امدم نير اگ.در تور هستند
   .آيم من هم مي.  تنها نه:گفتم

  .نه، بهتره تنها برم -
 اين جنبش رو دوشكرد رسالت تمام  فكر مي.  بد جوري بهم بر خورده بود

  .آورد ما رو آدم به حساب نمي  و اصالًخودش است
  اصرار كردم، من پاس ميدم ، دو نفري بهتره

  نه:  گفت
  . تنها بريزارم نمي:  و گفتمش ايستادمجلو

  .باشه قبول بريم.  زد به پشتم وبغلم كرد
  . استگفتي مبارزه يه كار تيمي ميستار مگه ن:  مهتاب گفت

  .فتيملبخندي زد و ر
  .ستار ديگر تنها نبود. احساس خوبي داشتم

 پاس بده من  مواظب باش وجا همين": اي رسيديم، به من گفت سر كوچه
  .از ديوار ميرم باال
 . نيم ساعتي طول كشيد. پريد و وارد تراس خانه شداز ديوار پريد باال

  . خيالم راحت شدجا هم از اين :خوشحال برگشت و گفت
با . گيس ايده مهتاب بود هكال. ايمان تغيير شكل ستار بوده يكي از گرفتاري
هاي ظاهري ستار پوشانده  ترين نشانه گيس يكي از مهم گذاشتن كاله

  گيس خوب خيلي  كاله خريدپس از تحقيقات مهتاب فهميديم. شد مي
تصميم گرفتيم . نيست با وضعيت مالي ما امكان پذير  تهيه آن وگران است

اش هم بد  تار، كه شركت ساختماني داشت و وضع مالي برادر س ساسانبا
 ستار اول موافق نبود، نمي.  و او را در جريان بگذاريم گرفتهنبود تماس

  اهلهيچكس از.  درست كند  براي كسي خواست به هيچ وجه مشكلي
وقتي افراد خانواده براي .  از بودن ستار در خانه ما خبر نداشت خانواده

 باالخره قبول  ولي. ها در انباري ما مخفي بود ار ساعتآمدند ست ديدار مي
با ساسان تماس گرفتيم و جريان را برايش گفتيم و باالخره با پولي .  كرد

گيس را عملي  كه ساسان براي ستار تهيه كرد موفق شديم پروژه كاله
ستار كه .  ساسان براي ديدن ستار به تهران آمد64اواسط شهريور . مكني

اش تماس داشت به  ندرت با خانوادهه منيتي و كار تشكيالتي ببه داليل ا
كرد و وقتي ساسان با ماشين شخصي به تهران  شدت احساس دلتنگي مي

ستار شبانه همراه ... چيز فراهم بود، كاله گيس، ماشين و ديگر همه آمد
يك شب را در . ساسان  براي ديدار خانواده و مادرش راهي شيراز شد

ديگر خيالمان .  و روز بعد دوباره به تهران برگشتند گذراندادهشيراز با خانو
هايي  كم جريان فرار ستار را با بچه راحت شده بود و ترسمان ريخته بود، كم

كه هنوز دستگير نشده بودند و با ما ارتباط داشتند مطرح كرديم تا از اين 
  .طريق امكانات ديگري براي شرايط ضروري ايجاد كنيم

 او از طريق . خارج شويم بود كه ما بايد هر چه زودتر از ايرانستار معتقد
شناخت توانسته بود امكاني  يك رابطه عادي كه در ميدان بازار ميوه مي

 هزار 60فرد مزبور براي هر كدام از ما . پيدا كند تا ما را از ايران خارج كنند
 را براي   هزار تومان آن20خواست، كه قرار بر اين بود نفري  تومان مي

ستار اين پول را از . تدارك سفر از پيش بپردازيم و بقيه را در مرحله بعدي
مان، پول پيش  وما نيز با فروش بخشي از وسايل. طريق برادرش تهيه كرد
 گذشت از قاچاقچي خبري نشد، در  يك ماهي. را به فرد مزبور پرداختيم

منتشر كردند، كه همان روزها روزنامه خبر دستگيري باند قاچاقچيي را 
ما كه به سختي آن پول را تهيه كرده . ها باشند داد آن ستار احتمال مي
چند روزي گذشت و ستار .  تقريبا قيد خروج را زديم تمامبوديم، با نااميدي

  و فرد امكان از طريق يكي از آشنايان.گفت بايد دنبال رابطه ديگري باشيم
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 هزار تومان 80 ي خروج هريك از ما برا او نيز اما . پيدا كرديم راديگري
  .خواست مي

 طول كشيد كه ما پيش پرداخت پول را تهيه كرديم، درست  يك ماهي
 كه ما پول را پرداخت كرديم، ستار از طريق آشنايش با خبر شد كه  زماني

آنها حاضر نبودند پول ما را پس .  نيز پيدا شده است سرو كله فرد قبلي
 .را براي بردن ما اعالم كردندبدهند، ولي آمادگي خود 

  . بهتر است كه من با اينها بروم و شما با آنها:گفت ستار 
 او را با آشناي ستار حاضر شده بود وم آن كه پول و د پرداختن به دليل اول

  .ببردماشين خودش تا سر مرز 
ستار معتقد بود كه صد در صد رژيم عكس او را براي شناسايي به همه جا 

 دليل سوم. مال دستگيري در گشتهاي بين راه خيلي زياد استداده و احت
خواست از طريق   بود كه اگر تنها دستگير شود بهتر است و نميآن نيز

ستار آن روزها به شدت ورزش ميكرد .  متوجه ما شود خودش ضربه اي
  درما گفت كرد و با خنده مي ها در اتاق طناب ميزد، نرمش مي ساعت

 براي بيرون آماده كنيم، بيرون كه هستيم  رايد خودزندان كه هستيم با
  .ورد زير شالق تاب بياانداين بدن بايد بتو. براي زندان

. قرار بود و ما هم پكر  ستار بي،1364 سال  آبان24 .رسيد روز موعود فرا 
دانستيم  خوشحال بوديم از اينكه كارها رديف شده و نگران از اينكه نمي

. اصال سر حال نبود. زد  راهرو قدم مي درستار. است در انتظارمان  چه
بعدها مهتاب برايم . كرد هاي آخر را مي ظاهراً توصيه. مهتاب را صدا كرد

  :تعريف كرد، كه او ميگفت
 بوده براشون تعريف  هر چي. ها رو پيدا كنين  منو گرفتن حتما بچهراگ -

شرايط جوري بگين مسائل زيادي براي گفتن دارم، ولي متاسفانه . كنيد
   كه منو   هر كي.انيدبه همه سالم برس. نبود كه بتوانم آنها را بنويسم

  

  
  

در ضمن به تك تك افراد خانواده . كاش بتونيم سالم برسيم. ميشناسه
ميدوني، .  نشد خواست همه رو ببينم، ولي  دلم مي سالم برسون و بگو خيلي

و و سعيد را جبران هاي ت خواست روزي بتونم تمام محبت خيلي دلم مي
 .كنم

  . كرد  انگار داشت وصيت مي: گفتمهتاب
مان  هيچكدام. ديگر را بغل كرديم و بوسيديم يكلحظه خداحافظي، 

  .رفتيم  بايد مي خواست خانه را ترك كند، ولي نمي
براي آخرين . از در خانه كه بيرون آمديم، او به چپ پيچيد و ما به راست

. شد با قدمهاي كوتاه و تند دور مي. و نگاه كردمبار برگشتم و از پشت به ا
. با اين نگاه بي آنكه دانسته باشم او را براي هميشه به خاطراتم سپردم

  .ستار رفت و براي هميشه در كنج خاطراتم خانه كرد

***  
به مكاني كه طبق قرار با ستار، هر روز . م روز به تركيه رسيدپس از چهار

 .اما او نيامد. مرفت قرار گذاشته بوديم مي
به مهتاب كه هنوز ايران بود . پناهي ما شروع شده بود  و بي فصل دلتنگي

  .زنگ زدم
  ، تو ازش خبر داري؟ تماس نگرفته؟دهستار نيام: گفتم

  نه، من بايد چكار كنم؟: مهتاب گفت
  .دانم خودم هم نمي: گفتم

 خروجش را ستار هم تاريخ.  به نزد من بياييدمهتاب يك ماه بعدقرار بود 
حتما يد كردم، اگر ايران باشد و مشكلي برايش پيش نيا فكر مي. دانست مي

اما هنوز .  مهتاب نيز به تركيه آمدپس از يك ماه. يردگ با مهتاب  تماس مي
هر روز گروه جديدي . از نگراني و دلهره رمقي نداشتيم. خبري از ستار نبود

م از افراد جديد سراغش را ها به تركيه مي آمدند و ما دائ از پناهنده
 ما را  شايد تركيه رسيده ولي. به همه مشخصاتش را داده بوديم. گرفتيم مي

  .اما  نه، هيچ خبري از او نبود. گم كرده
 از طريق خانواده خبردار شديم كه افرادي به نام 64اواسط دي ماه 

رفته و چنين به خانه برادر ستار  قاچاقچي به خانه پدر و مادر مهتاب و هم
 و با آوردن آمدهاند كه ستار سر مرز دستگير شده و شما بايد به آنجا  گفته

قاچاقچي بعد از حدود . ما هنوز تركيه بوديم.  او را آزاد كنيد  اي شناسنامه
  توانستيم و تهيه كردمان بهمن، باالخره  پاسپورتي براي  4دو ماه، حوالي 

  . بهمن به آلمان پرواز كنيم5 با آن
آنجا كار ما اين شده بود كه . لمان ما را به كمپ پناهندگي فرستادنددر آ

هر گروه جديدي از راه مي رسيد، نشانيهاي ستار را بدهيم و سراغش را 
  . ولي هيچكس او را نديده بود. بگيريم

 16منشعبين ( در منزاي برلين سراغ بچه هاي فدائيان خلق   چند روز بعد
قرار بر اين شد كه همه چيز را . برايشان گفتمرفتم و ماجراي ستار را ) آذر

 بعد قراري به من دادند كه با رفيقي كه از  چند روز. بنويسم و به آنها بدهم
  .  همه ماجراها را شرح دهم آمد مالقات كنم و پاريس مي

محمد  (رفيق آمد، اسمش سهراب. براي ديدار با او به ايستگاه قطار رفتم
  .را برايش تعريف كردمتمام ماجرا .  بود)اعظمي

 ما مرتب ... وتلفن زنگ زدكه  64خرداد 16شب پنجشنبه از همان 
آخرين بار كه از هم جدا شديم، قرار گذاشتيم كه او  ديديم، همديگر را مي

ولي تماس نگرفت و از . زنگ بزند كه اگر اوضاع و احوال آرام بود بيايد خانه
  .آن به بعد ديگر نديدمش 

گفت؟ قضيه چطوري  ار در مورد دستگيري شان چه ميستسهراب پرسيد 
  .بوده؟ جزئيات منظورم است

رفيق با قلمش بازي ميكرد، كوتاه و مقطع حرف ميزد و طوالني و عميق 
  داشت  و يادداشت بر مينگاه ميكرد

  ..گونه كه ستار تعريف كرده بود برايش بازگفتم ماجرا را همان
ورد جريانات داخل زندان و قضيه  ستار در م.خوب برگرديم سر كارمان-

  تلفن و اينجور مسائل برايت چيزي نگفت؟ 
يعني در واقع اون صحبت . ـ چرا، در اين مورد خيلي صحبت كرديم

  . دوباره حرفم را بريد. كرد مي
  گفت؟ در مورد شكنجه اش چه چيزهايي مي -
ا اينكه شالق خورده بود، همين كه االن گفتم، باره. چيزهاي معمولي -

بيشتر . كرد خودش خيلي روي اين قضيه مكث نمي. دآويزانش كرده بودن
البته كف پاهاشو را كه ديدم خودم فهميدم كه چه كشيده، . همان شب اول

  ماه دومدر. كف پاهاش آش و الش بود و كلي گوشت اضافه آورده بود
كنند، و  با رفيق سومي كه دير به خانه رسيده بود روبرويش مي دستگيري

كه با شما تماس گرفته و گفته كه خودش و ستار سالم هستند و  ينا
  . اند دستگير نشده

گويي و اين  ها را دقيق نمي تاريخ اين اتفاق كي بود؟ متاسفانه رفيق تاريخ -
  .كند ايجاد ابهام مي

.  برنداشتم يادداشت از آنام، متاسفانه رفيق عزيز، من اين ماجرا را شنيده-.
. ها را خود شما بايد بهتر بدانيد در ثاني تاريخ تلفن .يدانمحدودش را متنها 

  . اند چون با خودتان صحبت كرده
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هاي پيشانيش كه انگار توي پوست  گوشه لبش قدري كج شده بود و چين
  .تر شد عميق حك شده

  .خوب ادامه بده رفيق-
 زدن و تماس با خارج اوج از اين زمان بود كه فشار روي ستار براي تلفن

كه شما از . اند كه خود ستار حرف بزند ظاهرا آنها اصرار داشته. گيرد يم
  . آزاد بودنش مطمئن شويد

  ازش پرسيدم، راستي رفيق از رحمان خبري داريد؟ناگهان 
  . بله مثل اينكه دستگير شده-

با خود گفتم پس تمام تالشهاي . اين خبر مانند پتكي بر سرم كوبيده شد
  . ستار بيهوده بود

فقط بگو از چه . يما كنم ديگر هر دو ما خسته رفيق فكر مي: گفتاب سهر
 ....كهداني  ؟ مي.توانيم اطالعات دقيقتري از خودت داشته باشيم  مي كساني

  .سري تكان دادم، چندتايي اسم رديف كردم
  .شود  خوب مي  خيلي  هم داشته باشي اگر عكسي: گفت

   دادمدم و به دستش از جيبم بيرون كشي سري تكان دادم، عكسي
  

يك ، 1363و آن تابستان سال  چهره ستار . سهراب جدا شدم از رفيق
 عكس عليرضا شكوهي  مزين به راه كارگر كه صفحه اولش نشريهنسخه

.  حلقه زددر چشمانشاشك . ستار نشريه را گرفت و آرام نگاه كرد. بود
باالي  ه بودزنده كردبرايش  ي نه چندان دور راچهره دوست خاطرات سالها

  .عليرضا مردي كه به تماشاچي نيازي نداشت :عكس نوشته بود
مرگ را كه . تماشاگر مردن يعني چه دانست كه بي گريست و مي ستار مي

راهي  ات احساس كني، ديگر برايت غريبه نيست، هم نزديكت، شانه به شانه
 .ود چه تلخ خواهد بداني تنها به كامش رفتن اش و مي است كه مي شناسي

  .ستار مردي از اين تبار بود
  . نشسته بود منتظرمبا اندوهي عميق به كمپ برگشتم ، مهتاب بيدار

  
***  

، كه در نامه نوشته بود، م نامه اي از مادرم دريافت كرد65اواخر فروردين 
از سفر به خارج  :تعجب نكنيد، چند روز پيش ستار زنگ زد و گفت

  . جاست منصرف شده است و اين
. كرديم شايد واقعا نتوانسته خارج شود هنوز هم فكر مي. شد ان نميباورم

پرسيديم، اگر اتفاقي برايش نيافتاده بود، پس چرا با  اما باز از خود مي
  ها تماس نگرفته ؟  مهتاب  كه يك ماه بعد از ما هنوز آنجا بود و يا با بچه

يد اما  نخواهيم د او را كه ديگر هرگزاطمينان داشتيمگرچه تقريبا 
تا . اين كلنجار ياس و اميد را پاياني نبود. نيم باور كيمخواست هيچكدام نمي

ستار در .  آن خبر تلخ را از طريق خانواده مطلع شديم65كه شهريور  اين
از آن . اوين بود و براي اولين بار به خانواده اش اجازه مالقات داده بودند

ستار به . ات او به زندان رفته بودنداش براي مالق رها خانواده تاريخ به بعد با
ها گفته بود كه در مرز تركيه، بوسيله پليس تركيه دستگير و به ايران  آن

  .پس داده شده است، و از آنجا هم او را  به اوين منتقل كرده بودند
شود و خانواده او كه براي مالقات به تهران  ها قطع مي  مالقات67تابستان 

  .گردند  پا درازتر به شيراز برميرفته بودند نيز دست از
 خون آشامان جمهوري مرگ از آن 67پاييز  .نگراني و فاجعه  روزهاي دل

 تلفن خبر اعدام او را همرا با تهديد به سكوت و عدم برگزاري مراسم سوي
ها   سال با بچه پس از كشتار آن .دهند اش مي عزاداري به خانواده

 همه رفقايش در اين بزرگداشت  خاليجاي . بزرگداشتي براي ستار گرفتيم
و . آنها در خاوران كنار هم آرميده بودند. حكايت از بيداد آن تابستان داشت

اميد به تمام معنا فلج شده بوديم، زنده   ما بازماندگان در چنبره وضعيتي بي
  .باور اين فاجعه ممكن نبود.  به گوران افسردگي هميشگي

در )  آذر16منشعبين ( فداييان خلق  پس از كنگره سازمان 1989سال 
  چه كسيشود باورتان نمي: آلمان، رفيقي هيجان زده سراغمان آمد و گفت

زد و جريان فرار را  از ستار حرف مي.  رحمان را رحمان زنده است.را ديدم
  .گونه كه از شما شنيدم به اطالع كنگره رساند همان

ين رفته، از خوشحالي سر از پا كرديم او نيز از ب  زمان فكر مي ما كه تا آن
  .شتيمافوري قرار گذ. شناختيم نمي

 او با مشخصاتي كه .اي از آن طوفان برده رحمان، يادگار ستار، جان بدر
اندوه نبودن ستار در چهره او نيز . خواني داشت ستار داده بود كامال هم

  . هويدا بود
  :جمله اش را اينطور شروع كرد

هميشه عذاب وجدان .  و از هم جدا شديمه كردمان را عوضهاي  پيراهن-
   زندان بود و شايد جائي  ماهي8او را كه . داشتم كه چرا او را با خود نبردم

  وقتي. ها بودم  من از شنيدن حرفهاي او مانند برق گرفته آخر. نداشت
  .شنيدم آن شب، پيش شما آمده بوده، دلم مي خواست حتما شما را ببينم

 ما چهار نفر بوديم : گفتاو. مان تعريف كرد چيز را برايرحمان هم همه 
با خارج تماس ) رضا(هاي ما  يكي از بچه. كه ارتباطمان قطع شده بود

 كه به )دست عليرضا زبر (قرار بود از طرف خارج ارتباط من با جالل. داشت
 ها آزاد بوده برقرار شود تا همه ما دوباره به سازمان وصل شويم خيال آن

بعد از سالم . شناختم او را نمي.  تماس گرفت منا يك فرد آذري زبان باابتد
هم سالم و  من.  تو را  ببينداهدجالل  مي خو: تو احوالپرسي گف

حواسم جمع بود ، ها را گرفته بودند احوالپرسي كردم و از آنجايي كه خيلي
ي من ول. او محلي را تعيين كرد. كردم ترديد نگاه مي همه چيز را با شك و

 عروسي محمود را ينينه به جالل بگوييد به شيريني فروشي كه شير: گفتم
طبق  .او قبول كرد. داند جالل خودش مي:  پرسيد كجا؟ گفتم.گرفتيم بيايد

پس از چندي همان آقاي آذري . گيرند گفته رحمان آنها مدتي تماس نمي
 يكي گيرد و مي گويد جالل مريض است و زبان دوباره با او تماس مي

 و بعد محل قرار را به او .  سر قرار مي آيد)ستار (ديگر از بچه ها بنام صمد
رحمان نيز همه چيزهايي را كه ستار  .رود مي دهند كه ستار سر قرار او مي

با هيجان از آن روز و قرار اولش با . برايمان تعريف كرده بود تعريف كرد
 . گفتستار

ستار .  واحد توانسته بودند فرار كنند  آنهاي او و بقيه بچهبا روايت رحمان، 
موفق شده بود رحمان و واحدهايي را كه در تور پليس بودند و خودشان 

 داستان خروج ستار و دستگيري دوباره و  وقتي .خبر نداشتند نجات دهد
همه .  وجودش را گرفت  تمامي اعدام او را براي رحمان گفتيم، غم بزرگي

.  دست داده بوديم خود را گناهكار احساس ميكرديمماها كه رفقايمان را از 
خاطرات دوست ما را به رحمان . چرا نتوانستيم جلو اين جنايت را بگيريم

تنها  .دوستش داشتيم و از بودنش از صميم قلب خوشحال. كرد نزديك مي
  .رحمان بودزنده ماندن  سال  خبر خوش آن

  
***  

زيزي اطالع يافتيم كه رضا سالها گذشت تا اينكه ما از طريق دوست ع
  كشتار بازماندگان منسوبين به تشكيالت راه كارگر و ازدانا، از رئيس

گويي عزيز . كند  مي  كه با ستار هم بند بوده در كانادا زندگي67تابستان 
رضا تا روزي . داند  در مورد ستار مي حتما رضا خيلي.  را يافتيم  يي گم شده

ساسان به سمت كانادا پرواز كرد و پاي  .بوده استبرند با او  كه ستار را مي
رضا از ماجراي دستگيري خود در هشتم . گفت و گو با رضا نشست

ارديبهشت شصت و چهار و نشان دادن مصاحبه ويدئويي ستار توسط بازجو 
  :گويد براي وي و نيت بازجو از اين اقدام و اولين ديدارش با ستار مي

در اين زمان، فضايي . بينم، مدت زماني گذشتتا زماني كه من ستار را ب -
ولي ما . عمومي كه در بند وجود داشت، مبني بر همكاري ستار با رژيم بود

مان  تواب وجود نداشت،  ها بوديم و در بين كه در بند سر موضعي
 4موقع در سا لن  ستار در آن. مان بود هاي مان فقط براساس شنيده قضاوت

 بود، كه البته خيلي از  شهره بند توابينبهر آن موقع  د6 و  4لنهاي  سا. بود
  . هم از بين رفتند 1367ها تواب نبودند و در كشتار  آن

دادند، اين  بعدها آشكار شد، علت آنكه ستار را به بند ديگري انتقال نمي
بود كه او هم از طرف بازجوها و هم از طرف زندانيان تواب تحت فشار باشد 

هاي سر موضعي قطع  اش را نيز با بچه ار بيشتر، رابطهو همينطور براي فش
  .كرده بودند

 آموزشگاه 3ازسالن . ها حدود يك سال قبل از اعدام. مدت زماني گذشت
 بند قديمي 4اوين افرادي را كه به حبس ابد محكوم شده بودند به يكي از 

ا را به ه قبل از آن خانم.   كه در آن زمان، بند زنان بود، انتقال دادند325
  . جاي ديگري منتقل كرده بودند
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از جمله عليرضا تشيد، من، . آنجا، در آن بند، همه ما، ابدي ها بوديم
اي از بچه هاي رزمندگان، پيكار و  و مجموعه) علي و حسين (ها  ييصدرا
بعد از مدتي حدود دو تا سه . بخشي هم هنوز حكم نگرفته بودند. ايها توده

محكومين بيست ) 1366اواخر سال (اه قبل از اعدامها، ماه، يعني هشت م
. سال به باال را از همه بندهاي ديگر جمع كرده بودند و به اين بند آوردند

ستار نيز همراه .  بود كه در بند ما ازدهام زياد شده بود1367اوايل سال 
  را بهخاطر دارم وقتي ستاره ب. ديگر زندانيان به اين بند انتقال داده شد

 و كساني كه او  دادند زندانيان ورود او را به هم اطالعبند ما منتقل كردند
زد و خيلي ناراحت  او تنها قدم مي. را مي شناختند او را به من نشان دادند

ابد  ما زاندانياني كه حبس. خورد و حالت بايكوت داشت تنها غذا مي. بود
 اطالعات دقيقي در  پيوسته با هم منتقل شده بوديم3داشتيم و از سالن 

 من بودم كه مصاحبه او را ديده بودم و بازجوها از نهايتاً. مورد او نداشتيم
در حقيقت . طريق من به بقيه نيز الغا كرده بودند كه ستار مصاحبه كرده

ولي خوشبختانه، من . يك فاكت هم من برده بودم براي خراب كردن ستار
اش چيزي جز بيوگرافي خودش  بهكردم، كه ستار در مصاح اين را تأكيد مي

رژيم موفق شده بود فضا و جو زندان را بر عليه ستار خراب . نگفته است
هاي  نه تنها ازطريق پخش خبر مصاحبه، بلكه روزها او را براي ساعت. كند

هاي بازجويي در راهروها و دوباره  بردند پشت در اطاق زيادي مي
 اينطور وانمود كنند كه ستار براي خواستند گرداندند و با اين كار مي برمي

  .هاي عامدانه رژيم عليه ستار بود  ها جوسازي اين. رود همكاري با آنها مي
زد و هر از  ستار خيلي درهم و ناراحت در بند قدم مي. روز دوم يا سوم بود
و سفره جداگانه و فردي . وضعيت خوبي نداشت. كشيد چند وقتي آهي مي

دم را معرفي كردم و گفتم من مصاحبه شما را خو. طرفش رفتمه  ب.داشت
ات هم كه چيزي نگفتي، جريان چيست؟ ستار  ام، در مصاحبه ديده

: گشت كه با او صحبت كند، گفت بالفاصله مثل اينكه به  دنبال كسي مي
من از زندان فرار كردم، ولي در تركيه خيلي بد شانسي آوردم و دراتوبوس 

 افتاد و موفق مي اق  نميتفاگر كه اين ا .ددستگير شدم و مرا بازگرداندن
  نسكي،  يكي يمثل دزرژ.  يك قهرمان بودم االنشدم از تركيه خارج شوم 

 خاطر اين بده ب .كرد از كادرهاي بلشويك كه مرتب از زندان فرار مي
  .شانسي سه سال است كه اين وضعيت برايم بوجود آمده است

شنيدني زيادي داشت كه تا به حال او مطالب .  خيلي برايم جالب شده بود
  .كنجكاو شدم. ناگفته مانده بود

  اي؟ از او پرسيدم، چرا اين مطالب را تا به حال نگفته
ام كه  آخه كجا بگويم؟ به كي بگويم؟ من تا به حال جايي نبوده :جواب داد

شد و كنجكاوتر شدم  تر موضوع  برايم جالب. بتوانم با كسي صحبت كنم
برايش وقت زيادي . داستانش خيلي طوالني بود. ا بشنومهايش ر كه حرف
  .او همه جزئيات را برايم تعريف كرد. گذاشتيم 

بخش كوچكي از حرفهاي او به جدايي از راه كارگر و پيوستن به فدائيان 
همه مرتبطين به راه كارگر .  و بعد فرار اول، فرار دوم و غيره. تعلق داشت

زماني كه من هنوز دستگير نشده . طالع داشتنداز فرار اول ستار از زندان ا
 يكي از رفقا كه سه ماه ، مربوط بهاي به ما داده بود بودم، تشكيالت جزوه

او در آن جزوه . در زندان جمهوري اسالمي بوده و از زندان  فرار كرده
اش، با توجه به سابقه و  در نوشته. تجربيات خودش را كامال نوشته بود

ها و بازجويهاي رژيم  در زمان شاه، شيوه دستگيريتجربه دستگيريش 
وقتي كه برايم تعريف مي كرد برايم . تحليل كرده بود اسالمي را نوشته و

  مشخص شد كه ستار همان رفيقي بوده كه از زندان فرار كرده بود
 وقتي كه همه چيز در مورد فرارش را برايم تعريف كرد، متوجه شدم، كه 

برايم . تنها فكر بلكه خيلي هم كار كرده بوده استاو روي اين مسئله نه 
 مشخص شد كه او داليل مشخص و محكمي براي فرارش داشته و بعد از

تصميم نهايي و سبك وسنگين كردن آن و عواقبش، آنرا عملي نموده 
  .است

او ميگفت، از آنجا سعي كرده بود كه امكاناتش را فعال كند و در يك 
ه ريزي و آماده سازي، تغير قيافه و گذاشتن كاله پروسه شش ماهه، با برنام

متأسفانه اينجور كه خودش . گيس موفق به خارج شدن از كشور مي شود
گفت كه سر مرز براي  ستار مي. مي گفت، سر مرز بدشانسي آورده بود

وقتي كه در تركيه در اتوبوس بوده، از بدشانسي . هرفتن مقداري عجله كرد
 پليس به ستار پيله مي. نترل وارد اتوبوس مي شودپليس راه تركيه براي ك

بعد هم از او مي خواهد كه . كند و مداركش را براي كنترل از او مي خواهد
 از سرش گيس در همين كش و قوسها كاله. او از اتوبوس پياده شود

جا با شرايط سختي  چريك، چريك و از آن: پليس ها فرياد ميزنند. افتد مي
خواسته باز هم فرار  كرده و مي گفت پشتش را نگاه مي يم. بردند او را مي

باشد، باعث شده بود كه  گيس و اينكه  چريك مي ولي مسئله كاله. كند
  .خيلي سخت بگيرند و با مراقبت شديد او را ببرند

توانست  گيس نداشت، مي افتاد و يا اگر كاله ش نميا گيس  شايد اگر كاله
از آنجا . بودند پاسگاه سر مرز تحويل داده بودنداو را آورده . دوباره فراركند

 در زندان شهرباني .او را به ماكو، از ماكو به زندان شهرباني و از آنجا به اوين
شناخته  خوي مورد شناسايي كسي از هم شهريانش كه به نام وي را مي

  وقتي كه او را به اوين برگردانده بودند، ديگر پروسه اذيت .شود واقع مي
  .  بود آغاز شده و خراب كردن اوكردن

 تو فكر مي اند  گفتهستار مي گفت كه بازجوها، بعد از برگشتنش، به او
ها تو يك خائني و بيرون هم تو نشريه  كني، قهرماني؟ تو خائني، براي آن

نشريه اي هم به او نشان (اش،  اين هم نشريه. اند كه تو خائني چاب كرده
  . تو ديگر قهرمان نيستي. يت داخل زندانتاين هم از وضع). داده بودند

كردند به طرق گوناگون او را خراب  ، بازجوها سعي ميم طور كه گفت همان
  .كنند

اي را الغا كنند كه مصاحبه كرده و يا مثال اينكه او   مثأل از طريق من گوشه
طور  اين. نه غذايي و نه چيزي.  بياورند5را صبح ببرند و بعد از ظهرساعت 

حال آن كه اين . كند كاري مي آيد و هم  كرده بودند، كه ستار ميالغا
 بد عليه او و پوشاندن مسئله فرار او و جوي بوجود آوردن فضاسازي براي 

چون . شد  و خراب كردن وي انجام مياش در زندان غيبت شش ماهه
هايي كه همكاري مي كردند، ساعات اداري مي رفتند و بعد از ساعات  آن

 با ايجاد چنين فضايي در بند سالن  بازجوهادر نتيجه. گشتند مي اداري بر
در . كند كاري مي آيد و با ما هم چهار اينطور الغا كرده بودند كه ستار مي

 ي هوقتي كه ستار هم .صورتي كه هيچكس چيز مستندي عليه او نداشت
- ئيهاي فدا اينها را برايم تعريف كرد، از او خواستم كه آنها را براي بچه

ها كه در آنجا حاضر  من با آن.  و او موافقت كردد تعريف كن-آذري شانزده
چنين فشار و  بودند صحبت كردم و مسئله فرار ستار را توضيح دادم و هم

  . به وجود آمده بودجوسازي بر عليه او را كه به علت فرارش از زندان
 و با بعد از آن. ستار دو جلسه رفت و با بچه هاي فدائي صحبت كرد

دانستن واقعيت وضعيت او، ستار ديگر زندگي معمولي خود را در زندان 
 .  ***شروع كرد

و سرانجام در تابستان مرگ و در جريان كشتار سراسري زندانيان سياسي 
   در اوين به دار آويخته شد1367در سال 

  
*  
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  در پي كشف مجهول باشيم
 در كلن به 2009پتامبر  س10در تاريخ ) پيمبري(متن سخنراني نجمه موسوي 

 .  و همبستگي با مبارزات مردم ايران67مناسبت يادمان كشتار سال 
  

با سالم به حضار گرامي و با ياد همه آزاديخواهان دنيا و با حسي ويژه به 
زنان و مرداني كه در حال حاضر در ايران با جمهوريِ جهل دست و پنجه 

  .نرم مي كنند
   

  شعري نخواهم سرود
  شناعتِ وحشي گري ايناننه در 

  نه در ثناي شجاعت تو
  هيچ كالمي درخور نيست

  وقتي تو
  چنين باشكوه 

  .سرمي زني از سرسپردن
  

مي خواستيم شما را به مراسمي به مناسبت : صدا در پيغام گير گفته بود
پيش خود گفتم بي شك كساني .  دعوت كنيم67يادبود كشتارهاي سال 

. ري دارند تا از اين فاجعه سخن بگويندهستند كه از من صالحيت بيشت
تمام آن بچه هايي كه در آن سال ها در ميان پنجه هاي خونين جمهوري 
اسالمي لهيده مي شدند، همه آنان كه شاهد زجر و شكنجه ي هم بنديان 

و يك بار ديگر در مقابل عزيزاني كه در طي اين سال ها قلم به . خود بودند
تي اي كه يادآوري آن دوران براي آن ها دست گرفتند و با همه ي سخ

داشت براي ثبت در تاريخ، اين وقايع باورنكردني و غيرانساني را بر صفحاتي 
اگرچه هر چه مي گويند و مي . چند رقم زدند، سر به احترام خم كردم

  . نويسند باز هم همه ي درد ناگفته باقي مي ماند
و امكان را دارم كه همه من در كادر همكاري با مجله ي آرش اين شانس 

ساله در تهيه ي ويژه نامه اي به منظور يادآوري اين درد مشترك شركت 
چرا كه معتقديم براي اين كه چنين فجايعي در تاريخ ما تكرار نشود . كنم

بايد نگذاشت وحشي گري رژيم، . بايد حافظه ي عمومي را تازه نگه داشت
اري ميان دولت ها به فراموشي در سايه ي ادعاي ميانه روي و مبادالت تج

و هم چنان اعتقاد دارم كه هر چه گفته شود و هر كه بگويد . سپرده شود
موارد تاريخي ديگر در جهان . باز هم تكراري نيست و زياده گويي نيست

هنوز بعد از بيش از شصت سال كه از جنگ . شاهد بر اين مدعا هستند
هاي بعدي فراموش نكنند، جهاني مي گذرد براي اين كه تاريخ و نسل 

يادمان هايي در همه جاي دنيا براي گراميداشت ياد كساني كه به اردوگاه 
هاي نازي برده شده بودند آن هم به دليل گرايش هاي مذهبي، جنسي و 

هنوز كه هنوز است در قبرستان پرالشز فرانسه . شود يا قومي، برگزار مي
 هاي گلي به بزرگداشت پاي ديوار يادبود كمون پاريس هميشه دسته

و شايد چنين باشد كه از تكرار آن وحشي گري . مبارزين گذاشته مي شود
  .  ها بتوان جلوگيري كرد

بعد سعي كردم ببينم چطور و با چه جوهري مي توانم از آن روزها و آن 
. تنها رنگي كه از برابر چشمانم مي گذشت، رنگ سرخ بود. سال حرفي بزنم

قلم تنها مي توانست از سرخيِ . الِ خون  بود و دردچرا كه اين سال، س
خون زنان و مرداني بگويد كه در فاصله ي چند روز، ده به ده، صد به صد 

زنان و مرداني كه گاه يك پاسخِ ناخواسته و . بر خاك افتادند، بر دار شدند
مردان و زناني كه گاه . نادانسته حكمِ مرگ و زندگي شان را صادر مي كرد

زه اي كه بر تن بازجو انداخته بودند و نافرماني كرده بودند كشته مي از لر

زنان و مرداني كه چنان پايدار بودند كه ديگر رژيم دست از توبه . شدند
  . گيري از آنان بريده بود

از اين سال چه مي توانستم بگويم كه رنگي غير از سرخ داشته باشد؟ 
اما . توانم از رنگ درد هم بگويمشايد ب. چرا. فاجعه اي كه خون بود و درد

راستي درد چه رنگي است؟ آيا درد به رنگ زردي است كه بر چهره ي 
  مادران داغدار نشست و نشسته ماند؟

آيا درد سياه است، چون لباس عزايي كه خانواده هاي داغدار بر تنشان 
كه خود عين . هميشگي شد؟ يا درد رنگ سكوت را دارد، بي رنگ است

سكوتي كه بر همه جا سايه افكند وقتي كه هزار هزار در . استغيبت رنگ 
فاصله ي چند روز در خون غلتيدند و هيچ كس را حتا اجازه ي گريستن 

پس با اين دعوت، از من مي خواهند كه از سرخي بگويم، چون چه . نبود
شهريور و چه ماه هاي قبل و بعد از آن را با رنگ ديگري نمي توان تصوير 

  .كرد
در ضمن اين شب، شب همبستگي با :  صداي پيغام گير در ادامه گفتاما

  .مبارزات مردم ايران و جنبش كنوني نيز مي باشد
هر چه گفتن از سرخ . پس از من خواهند خواست كه از سبز بگويم: گفتم

بديهي مي نمود چرا كه در طي اين سال ها چه در ايران و چه از وقتي از 
برده بوديم دائم چون ابري بر زندگي مان سايه زير دست رژيم جان به در 

انداخته بود و نه مي توانستيم و نه مي خواستيم فراموشش كنيم، كه 
» سبز«اما براي از . فراموشي اش، خود عين فراموش كردن عزيزانمان بود

  . گفتن در خاطراتم به دنبال اين رنگ گشتم
حله مان برپا مي شد صحنه هاي تعزيه اي به يادم آمد كه در كودكي در م

و ما با شنيدن صداي شمر كه فرياد مي كشيد و مي خواست دو طفالن 
مسلم را كه لباس هاي سفيد بلندي پوشيده بودند و نوار سبزي به پيشاني 
بسته بودند سر از تن جدا كند،  به كوچه مي ريختيم تا در ميان گريه ي 

 سر آن ها باشيم و مادراني كه گرد تغزيه جمع شده بودند شاهد بريدن
ديدن خونشان كه لباس هاي سفيدشان را سرخ مي كرد و با حضورمان بر 

  .گريه ي زنان سالمند محله بر مظلومي طفالن مسلم دل بسوزانيم
  .نه اين سبز، همان سبز نمي تواند باشد

  
باز هم در خاطراتم پيش تر رفتم تا ياد و يادگار سبزي بيابم كه بتوانم از 

  . يم و آن را با جنبش امروز ايران پيوندي مثبت دهمآن سخن بگو
زنان و مردان دردمندي را مي بينم كه . در صحن امام رضا بودم، در مشهد

با پارچه هاي سبز، خود را به ضريح گره زده اند و از امام رضا حاجتِ درد 
  . مي خواهند

بر »  كربالشهيد« و يا » اهللا اكبر« سبز را بر نواري كه . نزديك تر مي آيم
آن نوشته شده بر پيشاني جوانان نابالغي مي بينم با شوقِ رفتن به بهشت، 
با كليدي كه شيادي بر گردن آنان انداخته كه پس از شهادتشان، ورودشان 

  .را به بهشت موعود ممكن كند
هرچه در خاطراتم پيش مي رفتم گره ي ابروانم بيشتر مي شد و چهره ام 

  . گرفته تر
ين سبز رسيدم كه نزديك ترين  بود و صداي فرياد جمعي را در تا به آخر

ابتدا از اين رنگ كه مي رفت تا رنگ جنبش مردمي ايران شود . خود داشت
گاها نگران كه مگر يادشان رفته كه هر چه كشيديم از اين . در حيرت بودم

برند كه سمبل اسالم  اسالم واقعي كشيديم؟ چرا باز هم به رنگي پناه مي
  ت و مظلوميت اسالمي؟ اس

اما هم چنان كه جنبش پيش رفت و پيش تر مي رود ديدم در اين سبز نه 
. مظلوميت است و نه مرادي در پيش، كه حاجت، تنها از دست او برآيد

را نفي كرده و به » فقيه«را و » ولي«بلكه هم چنان در پيشروي اش 
  .  مدنيت و مسئوليت فرد نزديك و نزديك تر مي شود

ن سبز كه با اميد كاشته شد، در سكوت جوانه زد و در خون رشد كرد، اي
كه اميد بر اين . مي خواهد رنگِ ديگري باشد، مي خواهد سبزِ ديگري باشد

  .است
اميدم بر اين . اما من تصميم گرفتم امروز نه از سرخ بگويم و نه از سبز
خواهم از مي . است كه در كالمم هم رد سرخ را ببينيد و هم رد سبز را

خاكستري بگويم كه رنگي است ميان رنگ ها و در فرهنگ ما سال ها و 
شايد قرن هاست كه به فراموشي سپرده شده است و به آن بي اعتنايي 
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خاكستري كه در فرهنگ روشنفكران ما به غلط، مترادف خنثا . شده است
ا، در حالي كه خاكستري هم سياه را در خود دارد و هم سفيد ر. بودن است

از مبارزه با تك . و من مي خواهم از اين معني بگويم. يعني همه رنگ ها را
  .چند صدايي، تنوع انديشه و ديگرپذيرايي. از توجه به چند رنگي. رنگي

چرا كه گمانم بر اين است كه در جوامع ديكتاتورزده، روشنفكرانش هم 
نند و بسيار سفيد و يا سياه اند و همه چيز را سفيد يا سياه مي بي

خاكستري دائم فراموش مي شود و گاها به صورت دشنام به كار برده مي 
  .شود

بي شك شما عزيزان متوجه شديد كه من نمي خواهم تحليلي از اوضاع و 
  -  اگرچه نظرات فردي اي در اين زمينه دارم-احوال كنوني ايران بدهم، 

ا به عهده دوستان بسياري در سايت ها و روزنامه هاي مختلف اين مهم ر
دارند و قلم مي زنند تا تحليل هايي علمي هر روزه از وقايع ايران بدهند و 

آن چه من مي خواهم بگويم كالمي . من اين كار را به اهلش مي سپارم
چند است در حاشيه ي آن چه هم اكنون مي گذرد، آن هم نه در ايران 

تاريخ ما بلكه در خارج از كشور و بي شك ريشه در گذشته و فرهنگ و 
  . دارد و اثراتي در آينده ي ما

من سال هاست گمانم بر اين است كه چنان چه تحولي در ايران صورت 
بگيرد توسط نيروهاي داخل كشور انجام مي گيرد و هيچ يك از نيروهاي 
سياسي خارج از كشور، تكرار مي كنم هيچ يك از نيروهاي سياسي خارج 

ناخت الزم را دارد تا بتواند در هرگونه از كشور نه توانايي و دانش و نه ش
حركت تأثيرگذار باشد و نه قدرت تحليلش را دارد و به مراتب قدرت 

  . راهبري اش را نيز ندارد
اما مي خواهم از آن چه حرف بزنم كه شاهدش بودم و كمي از آن شناخت 

تا و . دارم و معتقدم ما به طور اجتماعي از اين كمبود بسيار ضررها برده ايم
به درك نويني از آن نرسيم، منظورم به طور جمعي است، تغييري در آن 

  . حاصل نمي شود
در اين چند وقت با شركت گهگاهي در بعضي اجتماعات و تظاهراتي كه در 
حمايت از جنبش داخل صورت مي گرفت شركت كردم و يا گاها از طريق 

فانه در اين مراسم متأس. انترنت، دوستان برايم ويدئوي آن ها را فرستادند
  .شاهد صحنه هايي بودم كه دل را به درد مي آورد و خميني را به ياد

. اولين بارها كه رفتم خشنود شدم چرا كه چهره هاي تازه بسيار مي ديدم
هم چنين چهره هاي قديمي كه ديگر سال ها بود در هيچ اجتماعي كه 

ن كنيد كه   نه گما-رنگ و بويي از سياست داشت شركت نمي كردند 
 پس به فال نيك گرفتم -خود را مشترك دائمي اين اجتماعات جا مي زنم

و از اين كه دوباره همبستگي و همدلي در دستور كار قرار گرفته است  
اما متأسفانه در حين همين اجتماعات، جواناني ديدم . خوشحال بودم

هيجان زده كه در ميان جمعيت مي چرخيدند و هر كسي شعار ديگري 
  .مي داد او را از تظاهرات بيرون مي كردند

اين كمونيست هاي كثافت را از اين : زني را ديدم كه به ديگري مي گفت
و همين زن در جواب زن . االن همه چيز رو خراب مي كنند. جا بيرون كن

ديگري كه عليرغم مخالفت نظري با آن گروهِ به اصطالح كمونيست به زن 
بدانيد همين ها اولين كساني بودند كه ماهيت شايد بد نباشد : جوان گفت

با . رژيم را تشخيص دادند و بهاي آن را هم به سنگيني پرداخت كردند
  .مگه نمي فهمي ما در ايران فاميل داريم! خفه شو كثافت: تندي گفت

و او نمي دانست كه برادرزاده ي زني كه به او فحش مي دهد روز قبل در 
  .  و خانواده اش از او بي خبرنددرگيري زخمي و دستگير شده

فرد ديگري را ديدم كه دائم دنبال مردي مي رفت كه دو تصوير از خامنه 
اي را در هيئت هيتلر در سكوت، باالي دست گرفته بود و مرتب از اجتماع 

  . به بيرون رانده مي شد
مرد زرتشتي اي ديدم كه مانع سخن گفتن اش مي شدند و آن هم به 

  .  با جنبش ايرانعنوان همبستگي
كارگرداني را ديدم كه يك شبه صداي مردم ايران شده بود و براي همه 

چنان چه وقتي وزير سابق فرهنگ . تعيين تكليف مي كرد و تعيين رنگ
فرانسه براي همبستگي به همراه چند دوربين تلويزيون آمد پارچه ي سبز 

ند در تصاوير بزرگي را بلند كردند تا تنها كساني كه زير پارچه بود
  .  تلويزيوني نشان داده شوند

جمعي از هوادارانِ سازمان هاي چپ را ديدم كه چون در اقليت بودند و 
نمي توانستند شعارهاي خودشان را بدهند مي خواستند تظاهرات را ترك 
كنند و سعي مي كردند دوستان و آشنايان غيرگروهي شان را هم همراه 

  . خود ببرند
م استاد دانشگاهي كه ايراني بود ولي حين بحث هايش در جلسه اي ديد

مي گفت اعتقاد ندارد ايران به دليل سابقه ي تاريخي اش كشور بزرگي 
و » غرب زده«است مورد حمله ي زن هنرمندي قرار گرفت كه او را 

مي ناميد آن هم در جلسه اي به زبان فرانسه و در حمايت » خودفروخته«
  .از جنبش ايران

ا و از طريق انترنت جلسه اي ديدم كه از همان اول سخنراني با در آمريك
جلسه به هم خورد و نه تنها از » مرگ  بر جمهوري اسالمي«گفتن 

جمهوري اسالمي و جناياتش سخني نرفت بلكه از جنبش ايران و كشته 
ها، دستگيري ها و تجاوزات حرفي نشد و هيچ كس فرصت نيافت بر اين 

چرا كه همديگر را طرفدار اسراييل و ساواكي جنايات اعتراضي كند 
  .خواندند و به هم فحش هاي ركيك دادند و جلسه نهايتا به هم خورد

جواناني ديدم كه هيچ نيازي حس نمي كردند به اين كه بدانند آناني كه 
تجربه ي چندي دارند چه مي گويند، چه مي انديشند و چگونه مي توانند 

 كنند بلكه شنيدم كه با صراحت مي گفتند شما از تجربه هاي آنان استفاده
  .  انقالب خودتان را كرديد، بگذاريد ما هم انقالب خودمان را بكنيم

مي شد و مي » مرگ بر ديكتاتوري«مرد جواني را ديدم كه مانع شعار 
و يادش نبود كه ما در ايران . گفت ما بايد فقط شعارهاي ايران را بدهيم

ي از ما انتظار مي رود كه آنان كه زير تيغ اند نمي نيستيم و شايد كار ديگر
و از همه بدتر اين كه در همان زمان در ايران، . توانند در آن زمان بكنند

  . مردم زير تيغ، شعارهاي راديكال تري مي دادند
و آن چه بيشتر دل را به درد  مي آورد اين بود كه در همان حال در ايران 

 مي رفت، شعارها راديكال تر مي شد، راه جنبش به سمت يگانگي بيشتري
در . پيمايان از راهبران جلوتر مي افتادند و شتاب بيشتري مي گرفتند

اطالعيه ها و در ويدئوها و روزنامه هاي مختلف واليت فقيه زير سوال مي 
جنبش . رفت و رهبر از بي چرايي خارج مي شد و مي بايست پاسخ مي داد

حذف « ، يا »لغو اعدام«  به حق اش چون با شعارهايش و خواسته هاي
چنان با سرعت پيش مي رفت كه همه دست اندركاران مي » واليت فقيه

فهميدند كه فرصت چنداني براي فاصله گرفتن از جنايت هاي هر روزه 
  . ندارند و بايد اردوگاه خود را مشخص كنند

ه مطلق  كه سيا. به همين دليل بر آن شدم كه اين جا از خاكستري بگويم
رنگ يك حزبي . رنگ وحدت كلمه. كه سياه رنگِ جهالت است. نيست

  .است و رنگ خشونتِ بي چرايي
. رنگ مهتاب است. سفيد كه رنگ پاكي است. خاكستري فقط سفيد نيست

  .مادر همه رنگ هاست. رنگ ناب است
از خود و از جمع شما مي پرسم تا كي مي خواهيم همه چيز را سفيد و 

م؟ هر كه با ما نيست را بر ما ببينيم؟ هر كالمي را پيش از درك سياه ببيني
معناي آن بخواهيم بدانيم گوينده اش كيست تا آن را قضاوت كنيم و به 
معناي حرف توجه نداشته باشيم؟  تا كي مي خواهيم گمان كنيم آن چه 
را ما مي دانيم حقيقت مطلق است و تا كي مي خواهيم به مطلق، باور 

را نسبيت در جامعه ي ما راه خود را نمي يابد و دائم ميان بحث كنيم؟ چ 
  هاي به ظاهر روشنفكرانه گم مي شود؟

آيا زمان آن نرسيده كه يادآور شويم كه سرخ، هر زمان كه رژيم هاي بر 
و . سر قدرت امكانش را داشته اند به عناوين مختلف زير تيغ رفته است

كم ندارند كه روي او را هم سفيد خميني و اعوان و انصارش هيچ از شاه 
  .كرده اند

يادآور شويم كه در طي تاريخ، ما صدمه هاي بسياري از سبز، از اسالم 
كه جمهوري اسالمي از ابتداي به قدرت رسيدنش، نه تنها سرخ . خورده ايم

را سر بريد كه سبزهايي كه كم رنگ تر و يا پررنگ تر از او بودند را نيز تاب 
م نيروهاي مذهبي را به اتهامات نا به جا يكي يكي از ميدان به و تما. نياورد

چرا كه تنها رنگ خود را باور داشت و خود را بر . در برد و سر به دار كرد
  .حق مي دانست

يادآور شويم كه اگر چه اين جنبش سبز كنوني، حقانيت اش را در عمومي 
 هر روزه در شدنش مي يابد و در خواسته هاي بر حقش، اگر چه ريشه اش
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خون و شكنجه و تجاوز بارورتر مي شود اما چنان چه حاميانش از ابراز هر 
 را داريم 57ي انقالب  كالمي به هر بهانه اي جلو بگيرند، اگر ما كه تجربه

هنوز بعد از گذشت سي سال، نتوانيم سخنِ ديگري را تاب آريم، اگر 
ا براي خودمان انقالب نتوانيم با آرامش به جوانان اين نسل بگوييم كه م

بگوييم كه ما نيز اشتباهاتي كرديم چرا كه دانش آن زمان مان . نكرديم
بيش از آن راهمان نمي برد ولي از آن جا كه با ابزاري چون كشتار و 
سركوب، تبعيد، زندان، سكوت، رژيم رابطه ي دو نسل را قطع كرد، 

.  نسل بعد منتقل كنيمها را به نتوانستيم حتا اشتباهاتمان را و چرايي آن
حال كه در ايران پرده ي سكوت دريده شده است، حال كه هزار هزار به 

 ،  شما و ما كه در كشورهايي - و حاشا به همت شان-ميدان آمده اند 
زندگي مي كنيم كه به عنوان كشورهاي دمكراتيك شناخته مي شوند، 

  تاب نياوريم؟شرم آور نيست كه چنين ناشكيبا باشيم و ديگرانديش را 
كسي كه . بياييد به قول محمد مختاري با چشم مركب به جهان بنگريم

چشم مركب ندارد، از نگاه او هيچ چيز، حتا معرفت مصونيت ندارد، مگر آن 
  . كه در انطباق با ذهنيت او باشد

گمان نكينم همه . بياييد همه چيز را قطعي، معين، ثابت و معلوم نپنداريم
يعني بدانيم دركِ خويش، .  و در پي كشف مجهول باشيمچيز را مي دانيم

از درك ديگري مي گذرد و بر عكس، دريافتِ ديگري با دريافت خويش 
با آگاهي بر اين امر كه جامعه و فرهنگ گذشته ي ما از . گره خورده است

توزيع منابع معرفت، قدرت و حقيقت محروم بوده است، كوشش كنيم از 
به منابع معرفت و امكان تمرين دمكراسي در امكان كنونيِ دسترسي 

بياييد در پي . جوامعي به نسبت، آزادتر بهره ببريم و چنين نا شكيبا نباشيم
  . كشفِ ديگري باشيم اگرچه رنگش سرخ باشد، يا كه سبز باشد

  .خنثا نه، بلكه شكيبا باشيم. بياييد خاكستري باشيم
  

*  
  

  
 نامداران ما و ننگ حكومتيان

  
  

 در كلن به مناسبت 2009 سپتامبر 10در تاريخ نسيم خاكسار   تارمتن گف
  . و همبستگي با مبارزات مردم ايران67يادمان كشتار سال 

  
اي و  چرا ما هر ساله خاطره مقتولين سال شصت و قتلهاي زنجيره

 را گرامي مي داريم و در مراسمي كه براي 67جانباختگان تابستان سال 
  ي كنيم؟ آنها مي گذارند شركت م

و اين چند كلمه را كه خدمتتان . اين پرسشي است كه از خودم مي كردم
هائي بگيريد كه در ادامه اين پرسش با  عرض مي كنم حرفها  يا زمزمه

  .اول در ذهن و اكنون در گفتگو با شما. خودم داشته ام
انگار يكبار جائي گفته بودم اين نوع مراسم براي من به برگزاري آئيني 

ي شبيه است و يا در اجرايشان، يكي از آن آئينها در ذهنم تداعي مي قديم
كار برگزاري آئينها تا آنجا كه خوانده ام تضمين تدوام و زنده كردن . شود

رويدادهايي است كه در گذشته رخ داده تا از اين طريق به واقعيتهايي 
 پنهان در خاطره جمعي ما زندگي ببخشد، رويدادهايي كه درون ذهنيت

 ي و قدر مسلم نه همه.  زيستني مخفي و نهاني دارند،يك ملت يا يك قوم
كرد و يا احساس مي كند به  واقعيتها، بل آنهائي كه بشر احساس مي

اين تعريف در مجموع خويشكاري همه . زندگي نياز دارد حضورشان در
ري، عرفاني و مذهبي و چه آنهايي چه آئينهاي س: آئينها را شامل مي شود

 فارغ از آنها هستند و مستقيم با مسائل عيني و اجتماعي در زندگي كه
 براي بارآوري زمين و آمدن باران كه در بازي و يربط دارند مثل آئينهاي

مردم در اجراي نمايشي اين آئينها و يا . تجلي مي يابدروستانشينان رقص 
 بخشيدن شركت در برگزاري آنها همراه با بيدار كردن آن واقعيتها و زندگي

. كنند به آنها،  پيوند خود را نيز با فرهنگ و تاريخ گذشته خود حفظ مي
اند، وداع كامل  خواهند با هر آنچه در گذشته فرهنگي شان داشته گوئي نمي

بخشهاي ناپاك و بي فايده و يا در طي زمان پژمرده و فرسوده شده . كنند
نگ و جالئي نو را دور مي اندازند و بخشهاي هنوز نيك و مفيد را ر

و . مثل برگزاري آئين نوروز و يا چهارشنبه سوري در ميهن ما. دهند مي
  .هاي فراوان از اين دست در جاهاي ديگر نمونه

در ذهن من گردهمائي هرساله ما در گراميداشت يادمان جانباختگان 
سالهاي شصت و شصت و هفت در زندانهاي ايران، صورت يكي از اين 

براي همين بود كه چون فردي از اين جمع از . رده استآئينها را پيدا ك
خودم پرسيدم با شركت كردنم در بزرگداشت خاطره عزيزان مان كه با 
دست شوم ارتجاع و استبداد مذهبي اين حكومت جان باختند و ديگر براي 

  ما نمادي آئيني  يافته چه انتظاري از آن دارم؟
   تجديد عهد با قهرمانانمان؟-
ردن حس و شعور مبارزه جويانه براي  ستيز با هر آنچه دشمن  بيدار ك-

  آزادي و انسان است؟
 نزديك شدن به خرد و شجاعت آنهائي كه در اين راه جان باختند و فهم -

  آرمانها شان؟
   جلوگيري از فراموشي؟-
 فكر كردن روي تجربه مبارزاتي آناني كه رو در رو با مرگ ستايشگر -

  آن بودند؟زندگي و زيبائي هاي 
   غنا بخشيدن به زندگيمان با بررسي كار و كردار آنها؟-
 تماشا كردن اوج روح ومقاومت انسان و در ضمن افشاي شقاوت و -

بيرحمي آدمياني ديگر كه رفتارشان  تجسم حقيرانه اي است از زيستني 
آلوده به بيداد، زورگوئي، دروغ و جهالت و جنايت؟ يعني آنچه در اين 

  ظام حكومتي مثل جمهوري اسالمي تجسم يافته است؟لحظه در ن
  

با شركت كردنم در اين گردهمائيها از اينگونه پرسشها بسيار در وجودم 
  .و چه بسا در وجود همه شما. شود جاري مي

براي ما از يك اهميت ي تاريخي ترديدي در اين نيست  كه اين روزها
آرماني آناني كه جان در زيرا اين موضوع در نبرد . برخوردارندنيز سياسي 

  .راه آن گذاشتند  گره مي خورد
برقراري آزادي و دمكراسي و محو ستم  هرگونه ستم  بر انسان در جامعه 

  .ما خواست آنان بود
اي سياسي براي تغيير نظامي كه انسان سرزمين ما را هنوز  آنها در مبارزه

گداشت خاطره آنها ما با بزر. هم در بندهاي بيداد خود دارد جان باخته اند
 در ،گذاريم جاي پايشان در اين راه يعني نمي.  راه شان را پي مي گيريم

درست در همين جاست كه .  طي زمان گم و گور شود و راه بي رهرو بماند
آئيني كه كارش ايستادن برابر نيروي قوي . كار ما نمادي آئيني مي يابد

  . فراموشي است
  چگونه؟ -
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نشان دادن تصويرشان، و حرف از كار .   زدنشان به  نامصدا. با ناميدنشان -
و كردارشان و نوع  نگاهشان به زندگي تا زمان، اين نيروي ناگزير و مهيب، 

  . آنها را در باد خود نپيچد و گم كند
  

  كه چون باد  بر ما همي بگذرد
  )1(خردمند مردم چرا غم خورد

  
  . ن گريزي نيستآدم ها مي ميرند و كسي را از آ. زمان مي گذرد

  :فردوسي در مرگ طهمورث ديوبند مي گويد
  

  برفت و سرآمد برو روزگار
  همه رنج او ماند از او يادگار

  جهانا مپرور چو خواهي دورود
  چه مي به دروي، پروريدن چه سود

  سرآري يكي را به چرخ بلند 
  سپاريش ناگه به خاك نژند

  
ناختن اين واقعيت اگر ش. جسم و يا تن مي ميرد و حياتش بر باد است

بخشي ازشناخت انسان در دوره قهرماني و حماسي از وجود خود بود، 
بخش ديگر شناخت آنها آگاهي يافتن آنها بر بخش ديگري از حيات وجود 

  .انساني بود كه جاودانه مي ماند كه آن را در واژه نام خالصه مي كردند
 و مقتولين 67ن سال دوستان بر خاك افتاده ما در تابستاياران و اين 

اي و دختران و پسراني كه در جنبش آزاديخواهانه مردم در  قتلهاي زنجيره
طي اين چند ماهه اخير جانشان را در راه آزادي فدا كردند يا به زبان 

 ، كه براي حفظ نامشان اينجا گرد آمده ايم)2("كفنانخونين " اين ،حافظ
ود شبان روزان از گفتن از كه اگر به هركدام از ما رشته سخن سپرده ش

همه انسانهائي . آنها فراوان خاطره و حرف داريم، قهرمان زاده نشده بودند
انسانهايي ساده و معمولي كه خيلي ساده به زندگي . ساده و عادي بودند
و عالئق و دلبستگيهاي معمول همه انسانهائي را . عشق مي ورزيدند

دي را و ادبيات را و شعر را و داشتند كه به زندگي عشق مي ورزند و آزا
تاريخ مملو از مرگ و . موسيقي را و زن را و مرد را و عشق را مي شناسند

اما همين انسان هاي معمولي در يك نبرد . ميالد چنين انسان هائي است
محمود دولت » كليدر«زماني كه به  نقل از رمان . دائم با زمان هستند

در داستانهاي حماسي مي .  و مي بردپيچد آبادي آدمي را در باد خود مي
نام، آنها را . بينيم كه همه قهرمانان تالش مي كنند تا از خود نامي بگذارند

تمام قهرمانان شاهنامه از رستم و سهراب گرفته و تا . زنده نگه مي دارد
  .اسب و سام و زال و پيران، همه در جستجوي نام اندتاسفنديار و گش

  :  گويدفردوسي در مرگ هوشنگ مي
  

  ببخشيد و گسترد و خورد و سپرد 
  .برفت و جز از نام نيكي نبرد

   و يا
  

  اگر شهرياري و گر زير دست
  چو از تو جهان آن نفس را گسست

  همه درد و خوش تو شد چو آب
  به جاويد ماندن دلت را متاب
  خنك آن كزو نيكوئي يادگار

  .گر شهريار. اگر بنده . بماند
  

يابد و برابر  ا، نام بگيرند و نام بيابند زندگيشان ادامه مييعني اگر آنها، آدمه
با  ناميرا شدن آنها، قدرتي كه . ايستند و ناميرا مي شوند مرگ و زمان مي

  .آنها را كشته است از حس حضور مداوم و پاينده آنها به لرزه مي افتد
رد، اش با اين تصور كه زمان را در اختيار را دا قدرت در شكل بيدادگرانه

 خود را پيروزمند اين حادثه مي است، فراموشي در حافظه  آورندهزمان كه

. سته حذف آنها در زمان بود و انسانهاي نيك،زيرا قصدش از كشتن . داند
در واقع نيت اصلي كشتن آنها حذف ابدي آنهاست از صحنه زندگي، يعني 

اي كه خير و شر، نيكي و بدي، عدالت و  از ميدان گسترده
ستمگر به محو .  برابر هم ايستاده اند،آزاديخواه و مستبد در آن التي،عد بي

آنها كه در برابرش ايستاده اند مي پردازد، چون بود و باش آنها باعث نام 
يافتنشان مي شود و حيات حكومتش را كه بر پايه  زور و جنايت ايستاده 

ظ نام از اين جاست كه نبرد زندگان براي حف. اندازد است به خطر مي
حكومتها همچنان در . آنهائي كه در راه آزادي جان باختند شروع مي شود

كشتن آنها حركت مي كنند و ما در زندگي بخشيدن به آنها، از طريق 
اين آئين هرساله با جوشش و گرماي . يادآوري و بكارگيري نامشان

ن به شود تا ما در فردائي هنوز نيامده اما در آرزوهايما مي بيشتري برگذار
آن دلبسته، بشنويم صدايشان را در خيابانها و ببينيم گل خنده هايشان را 

  .در روزهاي آزادي
نام هميشه با نيكي و آزادگي بايد همراه باشد و گرنه نام نيست و ننگ 

براي مثال . پس حفظ نام يعني تالش براي آزادي و حفظ آزادگي. است
شود بيش از همه چيز  وبرو ميوقتي رستم در نبردي  اجباري با اسفنديار ر

اش بيرنگ  اگر دست بسته همراه او شود نام پهلواني. هراس نامش را دارد
اگر جواني آزاده مثل اسفنديار را كه به تحريك پدر با او به نبرد . مي شود

  . ترسد از او به خوبي نام نبرند  مي،آمده بكشد
  

  دوكاراست هردو به نفرين و بد
  .آئين و بدزاينده رسمي، نو گَ

  هم از بند او بد شود نام من
  اسب انجام منتبد آيد ز گش

  به گرد جهان هركه راند سخن
  نكوهيدن من نگردد كهن

  كه رستم ز دست جواني بخست
  به زابل شُد و دست او را ببست
  همان نام من بازگردد به ننگ

  نماند زمن در جهان بوي و رنگ
  و گر كشته آيد به دشت نبرد

  ان مرا روي زردشود نزد شاه
  كه او شهرياري جوان را بكشت
  بدان كو سخن گفت با او درشت
  برين بر پس از مرگ نفرين بود
  .همان نام من نيز بي دين بود

  و گر من شوم كشته بر دست اوي
  نماند به زاولستان رنگ و بوي
  شكسته شود نام دستان سام

  ز زابل نگيرد كسي نيز نام
  

را به او مي سخنان  همين ،يت نيك ماندن نامو زال هم با تاكيد به اهم
  :گويد

  
  به دست جواني چو اسفنديار 
  اگر تو شوي كشته در كارزار
  نماند به زاولستان آب و خاك
  بلندي بر و بوم گردد مغاك

  ورايدونك او را رسد زين گزند
  نباشد ترا نيز نام بلند

  همي هركسي داستانها زنند
  .برآورده نام ترا بشكرند
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 از زن و مرد، ،ها را گفتم تا بگويم از همان زمان كه اين  نامداران ما رااين
پير و جوان در زندانها به قتل رساندند و بطور پنهاني در گورهاي 
دستجمعي به خاك سپردند، يا زنجيره اي از نويسندگان و روشنفكران 

ند و با مبارزمان را درخيابانها ربودند و خفه كردند و يا به خانه هاشان رفت
.  كارد كشتند،  نبردي ديگر بين نام و ننگ در تاريخ سرزمين ما آغاز شد

در همان عمل مختصر و به ظاهرخردِ  گل گذاشتن مادران و خانواده هاي 
جان باختگان بر سر گورهاي ناشناخته و كردار متقابل، غيرانساني و زشت 

هر گل از سوي با گذاشتن . حكومتيان نطفه يك نبرد كهن از نو بسته شد
مردم بر خاك، آنها نام مي يافتند و صدايشان  كه خواهان آزادي  انسانها از 
قيد هرگونه ستم بود، از ميان گل بوته هاي  عشق و عاطفه مادران در رگ 

ي حمله مي بردند تا با لگد مال گان ه جنايت پيشهزندگي جاري مي شد و 
 در اين چرخش مردن و از نو .كردن هر گل و بوته اي آنها را از نو بكشند

زنده شدن آن ها بود كه نبرد آنها ديوارهاي بتوني زندانها را پشت سر 
 و حكومتيان ناچار شدند كه از خفا  ها رفت و به انجمنها، گذاشت و به خانه

. بيرون آيند و در تعقيب آنها به هر محفل و انجمني با سوء ظن نگاه كنند
و چنان شد تا آنچه كه در . ن را بترساند حكومتيا،و هر محفل و انجمني

 گرفته بود بعد از آن آشكارا انجام پنهان از چشم دنيا در زندانها 1367سال 
 ما هم ،در اين نبرد بين نام و ننگ. در برابر چشم خانواده ها صورت بگيرد

از طريق همين برنامه ها كه در بزرگداشت خاطره جانباختگان مان برگزار 
اين صف آرائي . رگزار مي كنيم در نبرد آنها شركت داشتيممي كرديم و ب

چه . كند  سندي روشن نشان مي دهد قاتل همواره قتل مي، چونانرو در رو
قاتل دست به  شالق و شكنجه و . در درون زندان و چه بيرون از زندان

طناب و كارد مي برد و زنجيره جنايتهاش از قتل عام در زندان به قتل عام 
آن ها تهديد مي كردند . ان، روشنفكران  و روزنامه نگارها مي رسدنويسندگ

آنها زندان مي كردند و مردم در . و مردم گمنام ما از كلمه دفاع مي كرد
آنها مي كشتند و مردم . دفاع مي كردو ارج انساني گمنامي شان از انسان 

دند در آنها كه ننگ را پذيره شده بو. كرد در گمنامي شان از شعر دفاع مي
 از قتل عام شصت و هفت  پساگر . ننگ غرق شدند و مردم ما  نام يافتند

زندانيان سياسي در زندانها، در گورهاي دست جمعي فقط انگشت و دست 
در چند سال . يكي از اجساد از خاك بيرون  افتاده بود به نشانه افشاگري

گردنش و بعد از آن با پيدا شدن جسد محمد مختاري با آثار طنابي بر 
احمد اجساد پوينده و مجيد شريف و پيروز دواني و زال زاده و دكتر 

فضلي و غفار حسيني و عالئي در خانه هاشان و يا در بيابانها يا پيدا شدن ت
 تمامي جسد بر خاك ،جساد خونين پروانه و داريوش فروهر در خانه شانا

 ننگ اين ،مدر اين چند ماهه اخير با جنبش آزاديخواهانه مرد. افتاد
حكومت چنان خانه به خانه رفته است كه كمتر جائي براي آنها مانده كه 

  .بتوانند خود را پنهان كنند
 هر لحظه به انجمن ،ننگ در سراشيبي ننگ بيشتر فرو مي افتد و در مقابل

ندگان نمردمي گمنام، كه در خاموشي خود سازندگان و آفريِنام آوران 
 مراسم ما .نر هستند، نامداراني افزوده مي شوندزيبائي و عشق و راستي و ه

 اكنون ،كه كوشاي حفظ واقعيتهايي براي خودمان در آئينهاي زندگي بود
پاي ميز مذاكره از آن نيز دولتها . به مراسمي جهاني تبديل شده است

روز به روز نقابهاي دروغين . قاتل در هيچ جا پناهي ندارد. حرف مي زنند
ي شود تا بدان سان كه از ظلمت زاده شده بود در قعر هره اش برداشته مچ

ما نيز در پرتو همين مشعلهاي كوچك دانائي  كه در . ظلمت نيز فرو رود
دست گرفته ايم كم كم آموخته ايم يا مي آموزيم براي حفاظت از ناممان 

  .چگونه بايد، فروتنانه و جستجوگر، در روشنائي به خود نگاه كنيم
***  

ار آورده  شده از  شاهنامه در اين متن، از شاهنامه ي ژول  تمام اشع- 1
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   كتابي باز هم درباره
  »تاريخ مردمي اياالت متحده «

  :به مناسبت درگذشت هوارد زين
  
  

  
  مصاحبهء دانيل مرمه با هوارد زين

  شناس ي تراب حق ترجمه
  

هوارد زين مورخ، استاد دانشگاه، نويسنده و نمايشنامه نويس آمريكايي و 
 27 ضد جنگ در عراق در مبارز ضد تبعيض نژادي، ضد جنگ ويتنام و

اثر برجستهء اوست » تاريخ مردمي اياالت متحده«. درگذشت 2010ژانويه 
كه تاريخ را نه از ديد فاتحان و استثمارگران، بلكه از ديد مردم عادي و 

 :زحمتكش كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند نگاشته است
Howard Zinn, Une histoire populaire des Etat-Unis, de 1492 à nos 

jours   
 تا امروز، ترجمهء فرانسوي، انتشارات 1492تاريخ مردمي اياالت متحده از 

  2002آگون، مارسي  
 از راديو فرانس انتر 2010 فوريه 11اين مصاحبه براي بار دوم در تاريخ 

  .پخش شده است
  

 شما اين كتاب را دربارهء تاريخ مردمي اياالت متحده نوشته :دانيل مرمه
ايد و آن را از پايان قرن پانزدهم ميالدي، همزمان با ورود استعمارگران 

از آنجا كه شما طرفدار . شروع كرده ايد) 1492(اروپايي به قارهء آمريكا 
 هستيد، آيا فكر مي كنيد كه بشريت در (progressist)نظريهء پيشرفت 

با مبارزات تاريخ خود پيشرفت كرده است؟ آيا ما پيشرفت مي كنيم؟ آيا ما 
خود، شما با مبارزه اي كه مي كنيد باعث پيشرفتي مي شويد يا اينكه در 

  جريان امور تغييري رخ نمي دهد؟
  

 من مي فهمم كه چرا برخي بدبين اند، اما در درازمدت، به :هوارد زين
رغم تمام مشكالت و موانع، گمان مي كنم مي توان باور داشت كه 
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 است كه تغييراتي كه در آگاهي ها رخ مي علت اين. پيشرفتي وجود دارد
دهد، روزگاري دراز الزم است تا از عمق به سطح برسد و به عمل تبديل 

  .شود
 به نظر شما علت اينهمه فقر و فالكت، سلطه گري و رنج هاي :م. د

اجتماعي، بي عدالتي و جنگ كه در دنيا رخ داده و مي دهد چيست؟ آيا 
  ينها را سرمايه داري ميدانيد؟درست است كه شما علت همهء ا

  
 شايد بشود گفت كه سرمايه داري تنها دليل براي جنگ :هوارد زين

افروزي نيست؛ اما سرمايه داري انگيزهء نيرومندي براي جنگ افروزي 
موتور محرك سرمايه داري سود است و جنگ سودآور . ايجاد مي كند

خالت نظامي پژوهشي كه چند سال پيش دربارهء جنگ ها و مدا. است
 مداخلهء نظامي را بر مي 12 به بعد صورت گرفته 19اياالت متحده از قرن

اين تحقيق نشان مي دهد كه يك . شمارد از كوبا، هاوايي، فيليپين تا امروز
انگيزهء مشترك براي همهء اين مداخالت وجود داشته كه عبارت است از 

  .انگيزهء اقتصادي، سود
  .ان هاي هنگفتي هم به طبيعت وارد آمده است در اين مداخالت، زي:م . د
  

سرمايه داري تشنهء سود به طبيعت و محيط .  درست است:هوارد زين
در همه جا مسابقه و رقابت بر سرِ سود . زيست هيچ اهميتي نمي دهد

رد پايي كه همه جا به وضوح مي . باعث ويراني محيط زيست شده است
 داري عليه محيط زيست است و توان ديد همانا ويرانگري هاي سرمايه

  org.bhopal.www هند مي توان ديد )Bhopal(نمونه اش را در بوپال 
  .بين سرمايه داري و ويراني محيط زيست رابطه اي مستقيم وجود دارد

 اگر اتحاد شوروي را نه كشوري سوسياليستي، بلكه سرمايه داري :م . د
تي بدانيم و چين را ميدان بازي شركت هاي چند مليتي ارزيابي كنيم، دول

به نظر مي رسد ايدهء كمونيسم كه شما در رؤياي جواني داشتيد و بعدها 
  .آن را با برخي ايده هاي آنارشيسم تلفيق كرديد هرگز تحقق نيافته است

  
ا تنه. كمونيسم هرگز تحقق نيافته است.  كامالً درست است:هوارد زين

.  است1871چيزي كه مي توان گفت حضور كمونيسم در كمون پاريس 
با سقوط اتحاد شوروي برخي گفتند . اتحاد شوروي هرگز كمونيست نبود

اين حرف غلط . ماركس شكست خورد. ببينيد كمونيسم شكست خورد
  .است، زيرا كمونيسم هرگز در اتحاد شوروي پياده نشد

اما در جواب شما مي گويند . مي گوييد شما اين نكته را قاطعانه :م . د
  .بديلي براي سرمايه داري وجود ندارد

  
يكي اينكه ديكتاتوري بوروكراتيك :  به دو نكته توجه كنيد:هوارد زين

ديگر اينكه سرمايه داري كارآمد . اتحاد شوروي ربطي به سوسياليسم ندارد
مريكا ست مي اين امر را در پيشرفته ترين نظام سرمايه داري كه آ. نيست
آنچه . فكر مي كنم امروز وقت آن رسيده كه به چيزي نو دست يابيم. بينيم

ما را از قساوت و ستمگري سرمايه داري نجات مي دهد استبداد شوروي 
  .نيست

 تحرك و سرزندگيِ سرمايه داري را چگونه مي توان توضيح داد؟ :م . د
ي گرفته تا دستاوردهاي اينهمه تغييراتي كه در جهان رخ داده از لغو بردگ

ظرفيت سرمايه داري را براي پذيرفتن اين . اجتماعي و رهايي زنان و غيره
تغييرات چگونه توضيح مي دهيد؟ سرمايه داري اين نيرو و ظرفيت را براي 

  ادامهء موجوديت خود از كجا مي آورد؟
  

 اگر خود اياالت متحده را در نظر بگيريم مي بينيم كه :هوارد زين
راتي سطحي رخ داده و تنها در حدي بوده كه مردم را تا حدي رام تغيي

امروز در ثروتمندترين كشور جهان . كند و آنها را از انقالب باز دارد
 در صد از كودكان در فقر زاده مي شوند و در اين كشور بيش 20) آمريكا(

  . ميليون نفر پشت ميله هاي زندان بسر مي برند2از 
در . ر روز سه هزار نفر كار خود را از دست مي دهند در فرانسه ه:م . د

 1930شما از شورش هاي دههء . آمريكا ده ها هزار نفر بيكار مي شوند
چطور اين را توضيح مي دهيد كه امروز با شورش روبرو . سخن گفته ايد

  نيستيم؟

  
در سال هاي .  را ندارد30 بحران امروز گسترش بحران دههء :هوارد زين

 يك سوم جمعيت اياالت متحده كار خود را از دست 34 و 33 و 1932
نوميدي كنوني به پايه اي كه در آن .  درصد است10امروز حدود . دادند

اگر بحران ادامه يابد و به آن حد برسد ترديدي نمي . سالها بود نمي رسد
  .توان داشت كه شورش و خشم منفجر خواهد شد

. در اياالت متحده هستيد) يسيوناپوز( شما يكي چهره هاي مخالف :م . د
 نظام مي دانند و مي گويند نظام به (Alibi)» عذر موجه«اما برخي شما را 

چه . شما نياز دارد كه با حرف هاي خود قدرت سيستم را بازگو كنيد
جوابي داريد وقتي شما را عذر موجه سيستم يعني نوعي همدست آن 

  بدانند؟ 
  

م از من استفاده مي كند تا به حيات سيست.  اين درست است:هوارد زين
سيستمي . خودكامگي، خود، نمي تواند اينقدر دوام بياورد. خود ادامه دهد

ما آزادي اندكي داريم تا آن حد كه . كه ما داريم خيلي ماهر و كاردان است
مي توان . اگر كمي فراتر رود جلويش را مي گيرند. براي آنها الزم است

سيستم برگ . ود دارد بين سيستم و منتقدين آنگفت كه نوعي مسابقه وج
خود را طوري بازي مي كند كه تمام آنچه مي نويسيم و مي گوييم ) ورق(

ما منتقدين . هرگز آنقدر نيرومند نشود كه بتواند سيستم را واژگون كند
مثل كساني هستيم كه سر ميز قمار نشسته ايم، مي بازيم، مي بازيم، مي 

اين، به بازي ادامه مي دهيم زيرا اگر دست از بازي بازيم، اما با وجود 
  . بكشيم موجوديت خود را از دست داده ايم

كانديداي رياست جمهوري آمريكا خارج از دو حزب [ رالف نادر :م . د
سرمايه داري شكست نمي خورد چون هروقت شكست «: مي گويد] بزرگ

  !»بخورد، سوسياليسم به نجاتش خواهد شتافت
  

در شرايط بحراني، نه .  اين تا حاال و تا حدي درست است:هوارد زين
سوسياليسم بلكه اندكي سوسياليسم كافي ست كه توده ها را تا حدي رام 

مسأله اين است كه چنين وضعي . و  آرام كند و آنها را سر جايشان بنشاند
  تا كي مي تواند ادامه يابد؟

يا داريد راه سپرد؟ به ما  چگونه مي توان به سوي جامعه اي كه در رؤ:م . د
  بگوييد از چه راهي بايد رفت؟ 

  
خشونت نوعي سم .  راه به سوي تغيير از خشونت نمي گذرد:هوارد زين

انقالب هايي كه در روسيه، چين، الجزاير و در . است براي جامعه و انسانها
جهان سوم براي رها شدن از يوغ رژيم هاي سركوبگر رخ داده و موفق 

 همه با خشونت همراه بوده اند و نتوانسته اند جامعهء انساني به گرديده اند
من فكر مي كنم كه تغيير از طريق انقالب هاي غير متمركز رخ . بار آورند

مي دهد كه افراد و گروه هاي اجتماعي سرنوشت مؤسسات را كم كم و به 
تدريج در دست مي گيرند، به طوري كه قدرت هاي مركزي چه در 

شند يا جاي ديگر، نمي توانند از افتادن قدرت به دست اين واشنگتن با
. گروه ها و افراد كه نه در مركز بلكه در حاشيه قرار دارند جلوگيري كنند
. تغييرات خيلي تدريجي رخ مي دهد، اما انقالبيون خيلي ناشكيبا هستند

ماركس به تحليل سرمايه . گمان مي كنم به انقالب هاي بسياري نياز داريم
اري پرداخت، سوسياليسم و كمونيسم را پيش بيني كرد اما مراحل گام د

به گامي كه از مبارزات و انقالب هاي متعدد مي گذرد همچنان پيش روي 
  ).1(ما وجود دارد 

 حرفهايي كه شما چند سال پيش طرح و پيش بيني كرده ايد امروز :م . د
  .از نو مورد توجه قرار گرفته است

  
نقدر عاقل هستم كه تصور نكنم پيش بيني هايم همه  من آ:هوارد زين
 يا 500من در سفرهاي فراوان و سخنراني ها در جمع هاي ! درست بوده

 نفره و مالقات با جوانان، كساني را ديده ام كه تشنهء ايده هاي نو 1000
. هستند و در جستجوي آن اند كه بتوانند بگويند دنيا را مي شود تغيير داد

خريده اند ) تاريخ مردمي اياالت متحده(يليون نفر كتاب مرا بيش از يك م
و مي توانم نتيجه بگيرم كه چند ميليون نفر به چنين مسائلي عالقه مند 

اين ثمرهء مبارزه اي ست كه تا كنون به پيش برده . هستند و تشنهء تغيير
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ايم و گمان مي كنم كه مرحلهء اساسي و تعيين كننده عبارت است از 
 انتقال فكر به عمل؛ يعني برسيم به مرحله اي كه بيمه هاي مرحلهء

اجتماعي در آمريكا به وجود آيد و دولت حد اقل زندگي را براي كساني كه 
سيستم سرمايه داري آنها را بيكار مي كند تأمين نمايد و اينكه مرحله به 
مرحله بتوان به جامعه اي در آمريكا رسيد كه به سوسياليسم نزديك تر 

  .شدبا
 شما در تمام عمر نه تنها به تاريخ پرداخته ايد، بلكه به نگارش :م . د

  .نمايشنامه، مقاالت و سخنراني دست زده ايد
  

 بله، هدفم از نگارش تاريخ اين بوده كه هموطنانم را قانع كنم :هوارد زين
كه مي توانند بازيگر تاريخ باشند نه كه تاريخ را بياموزند، بلكه تاريخ را 

  .فرينندبيا
محافظه كاران تمام تالش خود را به » انقالب« طي سي سال گذشته :م . د

اما . كار برده است تا ما را قانع كند كه از تغيير سرنوشت خويش ناتوانيم
كمترين واكنش ما . تمام آثار شما درست خالف اين جريان بوده است

  .سپاسگزاري از شما ست
  

من مي خواهم به حرفهايم . مايم من هستم كه سپاسگزار ش:هوارد زين
شايد در . در اينجا شما سه نفر به حرفهاي من گوش داديد. گوش بدهند

در كمون پاريس از . فرانسه شمار شنوندگان اين سخنان بيشتر باشد
آخرين اختراع آن زمان كه بالون بود استفاده كردند تا در همه جا تراكت 

يا به (» كي مبارزه مي كنيمما براي قضيهء مشتر«پخش كنند و بگويند 
فكر مي كنم اين كار را ). »من درد مشتركم، مرا فرياد كن«: گفتهء شاملو

 .   در همه جاي دنيا بايد كرد
  )104پايان مصاحبه، تنظيم براي آرش (
  

  :يادداشت ها
ـ دربارهء آنچه در اين پاراگراف آمده يعني مسألهء قهر و قهر انقالبي و نيز 1

ت تدريجي بحث هاي ديرين و پيچيده و ژرفي وجود دارد كه مسألهء تغييرا
اين سخنان در چارچوب رفرميسم و . نمي توان به سادگي از آن گذشت

  .). م(نوعي سوسيال دموكراسي به ميان آمده است 
 www.la-bas.org: نشاني اينترنتي برنامه ــ 

  :ــ برخي ديگر از آثار هوارد زين
Le xxe siècle américain, Une histoire populaire de 1890 à nos jours 

 تا امروز، ترجمهء فرانسوي، 1890قرن بيستم آمريكا، تاريخ مردمي از 
  2003انتشارات آگون 

L’impossible neutralité/ Autobiographie d’un historien et militant 
 بي طرفي ناممكن، زندگي نامهء يك مورخ و مبارز به قلم خودش، ترجمهء

   2006فرانسوي، انتشارات آگون 
Karl Marx/ Le retour (Marx in Soho) 

به  (2002آگون ) Marx in Soho: در اصل انگليسي(ماركس و بازگشت او 
  )فارسي، ويراست دوم انتشارات انديشه و پيكار

pdf.Soho-In-Marx/pdf/book/org.ykarandeeshpe.www://http  
 انجمن دوستان لوموند ديپلوماتيك به كتاب 2003گفتني ست كه در سال 

ساراماگو، : نك به مقالهء هيأت ژوري. تاريخ مردمي اياالت متحده جايزه داد
و خوزه لويس ) سينماگر(، كوستا گاوراس )برندگان نوبل ادبي(داريوفو 
  ):نويسنده(سامپدرو 

-saghf-ra-Falak/pdf.arti/article/old/org.peykarandeesh.www://http
pdf.beshkafim  

  :مصاحبه اي ديگر با هوارد زين را ميتوان در اين نشاني يافت
.Howard_Zinn_France_Inter/article/org.peykarandeesh.www://http

html  
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 فاشيسم و جنسيت
 ترجمه و تلخيص از محمد حق شناس و بهمن عفيف

  
از . فاشيسم معمائي بغرنج بوده وحامل  تضادها در خود است"

نظامي خودكامه  و سلطه جو است و از سوي ديگر قيام و سوئي 
عليه دمكراسي معاصر مي جنگد . شورش را سازماندهي مي كند

از . اما بدنبال برقراري دوباره هيچ دستگاه و نظام قديمي نيست
سوئي بدنبال برپائي دولتي متمركز و قدرتمند است و از سوئي 

جر به از هم پاشي آن ديگراما روشهائي را بكار  مي گيرد كه من
فاشيسم گويا فراكسيوني مخرب و يا سازماني مخفي و . خواهد شد

به بيان ديگر از هر جهت كه به فاشيسم نگاه . زير زميني مي باشد
. كنيم آنرا ملقمه اي همزمان از تز و آنتي تز مشاهده مي كنيم

  ".....يعني هم الف است  و هم الف نيست
   1927اشيسم به زبان اسپانيائي اورتگا گاست، در باره ي ف

   Jose Ortega y Gasset, ‘Sobre el Fascismo’ (1927) 
  

ها از لحاظ نظري هدف اوليه خود را ناسيوناليسم نژادي  گرچه فاشيست
. كنند قرار داده اند ولي آنها ايده ملت را با مفاهيم مردساالرانه تعريف مي

دانه است ، معني فاشيسم از لحاظ به زبان ديگر فاشيسم ذاتا ايدئولوژي مر
عاطفي با سربازان بازگشته از جنگ، پيراهن قهوه ايهاي چماق بدست و 

فاشيسم همانقدر با . نئونازيهاي سرتراشيده جوامع مدرن همخواني دارد
تاريخا فاشيست ها . سوسياليسم دشمن است كه با فمنيسم و جنبش زنان

 نقش اصلي زنان، خانه داري و بطور كلي اين بحث را پيش مي كشيدند كه
هاي ناسيوناليست اين عقيده را با بيان اين  پوپوليست. توليد مثل مي باشد

  .، توجيه مي كنند" برابر ولي متفاوتند"كه زن و مرد همچون نژادها 
ها بر اين عقيده بودند كه جنگ جهاني اول روابط  بسياري از اروپائي

ه است و زنان در غياب مردان كارهاي متعارف بين زن و مرد را به هم ريخت
به زنان شك برده مي شد كه در . آنها را به خود اختصاص  داده بودند

غياب مردان كه در كابوس جبهه ها دست و پا مي زدند ، در پشت جبهه 
از سوي ديگر درگيري . ها به زندگي مستقل و آسان خود  مشغول بودند

اي زنان را توسعه و با رشد همگاني زنان در تالشهاي جنگي سازمانه
فمنيسم در بين آنان ، پس از جنگ  در بسياري از كشورها منجر به 

زنان طبقه بورژوا لباسهاي ساده تر، كم . دستيابي به حق راي براي آنها شد
. دست و پاگير تر به تن كردند كه با محيط كار همخواني بيشتري داشت

. زدائي از زنان بوداين نوع مد لباس از نظر مردان نوعي سكس 
 رمان نويس و سرباز فرانسوي بازگشته از جبهه كه 1 "پيردريوالروشل"

اين تمدن ": چند سال بعد به جنبش فاشيسم پيوست،با آه و ناله مي گويد
  ".ديگر جنسيت ندارد
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فاشيست ها اين به اصطالح بحران جنسيت را بعنوان نشانه اي از انحطاط 
كارگران راديكال و اقليتهاي ملي . دندو سقوط اجتماعي تلقي مي كر

. استقالل طلب،برچسب تحت تاثير قرار گرفتن از فمنيسم را مي خوردند
بسياري از محافظه كاران بر اين عقيده  شدند كه تا ماداميكه زنان به 
جايگاه اصلي خود باز نگردند، جامعه نيز به روند طبيعي خود باز نخواهد 

بيا و ترس عمومي منجر به جنبش اجتماعي يكي از عوارض اين فو. گشت 
زاد و "اين جنبشهاي . بچه بيشتر بجاي سربازان كشته شده در جنگ شد

 از اين ايده نشئات مي گرفت كه زنان در وحله اول مادرند و شايد "ولدي
  .بهتر باشد كه نقشهاي اجتماعي از آنان دريغ گردد

 بايست بر اساس فاشيست ها بر اين عقيده بودند كه اجتماع را مي
پس ماهيتا فاشيست ها در اين زمينه از . ارزشهاي مردانه بازسازي كرد

فاشيست ها محافظه كاران را به . محافظه كاران سنتي نيز راديكالتر بودند
از ديد فاشيست ها سربازان بازگشته از . مردانه نبودن متهم مي كردند

 آنها را به مثابه عاملين جنگ خزانه زاينده اي از ايده هاي ملي را ديده و
خدمت سربازي در سنگرهاي مارپيچ ، . حيات دوباره ي ملت مي ديدند

مرطوب و محصور در سيم خاردار نشانه اي از جانباختگي در راه ملت بوده 
. و مردانگي، شجاعت،قهرمان پروري،فداكاري و رفاقت را ترويج مي نمودند

اطاعت بي چون و چرا سنگ مشقت و سختي به جان خريده شده، همراه با 
 خواستار نوع جديدي از قهرمانان گشت كه 2كادرينو .پايه هاي تغيير بودند

. همچون سربازهاي جنگديده، قهرمان اجتماعي و قهرمان محيط كار باشند
 بود كه بدليل فتوحات 3الگوي وي  پادشاه قرون معاصر، استفن بزرگ 

و داشتن بچه هاي بي شمار نظاميش و همچنين بارور ساختن زنان بسيار 
سازمانهاي اس اس آلمان نازي ، اين ايده آلها را چند گام . تحسين مي شد

به جلوتر بردند و تبديل به سازمانهائي گشتند كه از مردان جنگجو تشكيل 
گشته و مدل آنها سامورا هاي ژاپن، شواليه هاي صليب سياه آلمان و 

  .كشيش هاي رياضت طلب بودند
تنها مردانگي عام را تحسين نمي كردند بلكه خواستار گزيده فاشيست ها 

از ديدگاه آنها سوسياليست ها و كمونيست ها . اي از مردان نژاد برتر بودند
اغتشاش گراني بودند كه به جنبش ) با وجود تمايالت مردانه خود(

مشخصه ي اصلي انقالب فاشيستي ، سازماندهي . فمنيستي دامن مي زدند
 بودند و "زنانه"از ديد نازي ها يهوديان و لهستاني ها نژادهاي . مردانه بود

بجاي بكارگيري صداقت مردانه از روشهاي توطئه گرانه و حرمسرائي 
  .استفاده مي كردند

تعجب آور نيست كه فاشيست ها از دگرباشان و همجنس گرايان متنفر 
حقيقت ناشي از بعضي از ناظران بر اين عقيده بودند كه اين تنفر در . بودند

. هم جنس گرائي سركوفت شده ي خود فاشيست ها سرچشمه مي گيرد
براي مثال آنها به يونيفرم و روش زندگي  اس اس ها اشاره مي كنند كه 

يكي از . آغشته به تمايالت و شيوه ي زندگي هم جنس گرايان است
 نئونازي هاي معاصر آلملن چنين ادعا دارد كه هم جنس گرائي در حقيقت

براي مثال مي توان به . رابطه عاطفي بين مردان را مستحكم مي كند
از بسياري .  رهبر سازمان جوانان اس آي اشاره كرد4»ارنست روهم«زندگي 

زخم هاي صورتش، محصول خدمت . جهات او يك فاشيست نمونه بود
او خواستار آن بود كه زنان . سربازي در جبهه جنگ و نشانه شجاعتش بود

 را، دولتي غير مردانه 5وي جمهوري وايمار. ش سكوت پيشه كننددر مقابل
جمهوري ي كه يهودي ها . مي ديد كه با قيل و قال زنانه متمايز مي گشت

در .  نفوذ زيادي بر آن اعمال مي كردند"زن صفـت"و كمونيست هاي 
. حقيقت رهبر سازمان جوانان نازي بعنوان يك هم جنس گرا شهرت داشت

 مي خواندند، با فعاليت "غيرمردانه"اين اتهامات كه او را وي در مقابل 
صعود رهم كه بعنوان يك هم جنس گرا . شديد مردساالرانه دفاع مي كرد

شناخته مي شد به باالترين اركان سازمان نازيها ، نشاندهنده اين است كه 
پوپوليسم ضد بورژوائي فاشيستي اين ظرفيت را دارد كه افراد راديكال را از 

نكته ي مشترك اين افراد اين بود . جناحهاي مختلف به خود جذب نمايد
  .كه ملت را باالتر از هرچيزي قرار دهند

 دليلي در دست نيست كه بگوئيم تعداد هم جنس گرايان در بين فاشيست 
حقيقت از اين ساده تر است ، . هاي اجتماعي است ها بيش از ساير گروه

نس گرايان تنفر داشتند كه مي ترسيدند فاشيست ها به اين علت از هم ج
هاي اجتماعي ديگر به آنان  ه كه به علت اجتماعات تمام مردانه ي آنها، گرو

بعالوه فاشيست ها بر اين اعتقاد بودند كه . اتهام هم جنس گرائي بزنند
جنسيت و سكسواليته بايد در جهت بازتوليد نژادي قرار گيرد كه اين طبعا 

  .ي بين زن و مرد مي باشدبه معني رابطه جنس
  
در حقيقت يك راديكال اجتماعي و يا سياسي نبود، بلكه » ارنست روهم«

وي بر اين اميد بود . بحساب آورد"اخالقيات بورژوائي"مي توان او را منقد 
كه جنبش نازي، دروغگوئي و دو چهره بودن بورژوازي را كنار زند و نظر 

ائي كه انقالب نازي  را اينطور تفسير البته آنه. جديد مردانه اي برپا كند
مي كردند در اقليت بوده  و براي به حقيقت پيوستن آرزوهايشان از شانس 

 رهم يكي از بهانه هائي بود كه "انحرافات".بسيار ضعيفي برخوردار بودند
. گشت) پيراهن قهواي ها( منجر به سركوبي گروه اس آ 1934در ژوئن 

هيچكس . يت هم جنس گرايان را افزايش دادندپس از آن نازي ها آزار و اذ
نمي داند كه بدرستي چه تعداد از آنان در اردوگاههاي مرگ نازي جان 

  . قرار گرفتند"تحت مداوا"سپردندو يا توسط دكترهاي نازي 
بسياري از فاشيست ها به همان اندازه كه از هم جنس گرايان تنفر داشتند 

يستند و بر اين عقيده بودند كه زنان بايد به زنان نيز به ديده تحقير مي نگر
 6آينده نگر ايتاليائي فيليپو مارينتي . خود قرار گيرند"جايگاه اصلي"در 

تعدادي از نازي ها خواستار آن بودند كه .  معروف بود"تحقيرزنان"بخاطر 
روزنامه . از زنان حق آرايش و سيگاركشيدن در اماكن عمومي سلب گردد

زنان " چنين اعالم كرد كه 1937اني در سال گاردآهنين چاپ روم
رژيم هاي فاشيستي .  عاملي كامال سترون در اجتماع مي باشند"روشنفكر

آنها كوشيدند . ناگزيربودند سياستهائي سركوبگرانه بر عليه زنان اتخاذ كنند
چه در . تا زنان را از بازار كار خارج كرده و از تعليم و تربيت محروم نمايند

ه در ايتاليا و يا چه در كروسيا  انتظار از زنان اين بود كه آلمان، چ
شهروندهاي آينده را به دنيا آورند و سربازان را در دامان خود پرورش داده 

مادران بايد . و به اجتماع تقديم كنند، يعني به مادران نژاد تبديل شوند
ش اما از سوي ديگر تال. ارزشهاي ملي را به فرزندان خود آموزش دهند

فاشيست ها در جهت ايجاد خودكفائي اقتصادي، زنان را به مصرف 
بنابراين سياستهاي فاشيستي در خود تضادي . كنندگان مهمي تبديل كرد

از سوئي فاشيست ها خواستار آن بودند كه زنان در خانه . را حمل مي كرد
بمانند و از سوي ديگر با سياسي كردن تمامي جوانب اجتماع ، رفتارهائي 

توليد مثل، :  بودند را نيز به قلمرو سياست كشيدند"خانگي"ا كه قبال ر
افزون بر اين . تعليم و تربيت و مصرف، به وظايفي ملي تبديل شده بودند

براي آنكه به زنان وظايف خانگي را آموزش دهند، ناگزير بودند زنان را در 
يعني . سازمانهائي كه به حزب فاشيستي متصل بودند سازماندهي كنند

! فاشيست ها براي بازگرداندن زنان به خانه، آنها را از خانه خارج كردند
زماني كه سازمانهاي محافظه كار بجز برخي از احزاب كاتوليك و دهقاني، 
از پذيرش عضويت زنان امتناع مي كردند، بيشتر سازمانهاي فاشيستي 

 تقريبا 1921سال در ايتاليا در . تعداد بيشماري از زنان را در بر مي گرفتند
 عضويت 1920در اواخر دهه ي .  زن عضو فاشيست وجود داشت2000

به ميان توده ها " كه حزب با شعار 1930زنان كاهش يافت اما در دهه ي 
در زمان .  به ميدان آمد، تعداد زنان به شدت افزايش يافت"مي رويم

ال در س.  درصد اعضاء حزب نازي زن بودند8تسخير قدرت توسط حزب، 
ان اس ( بخشهائي از زنان در سازمان زنان ناسيونال سوسياليسم  1931

سازماندهي شدند و پس از كسب قدرت ، اين سازمان تمامي گروههاي )اف
 سازمان ناسيونال سوسياليستي 1938در سال . زنان را در خود جمع نمود

در فرانسه نيز در اوج جنبش .  ميليون عضو داشت2زنان بر روي كاغذ 
مي .  هزار تن از زنان عضو سازمان فاشيستي بودند100شيسم، بيش از فا

  .توان به مثالهاي بيشتر در اين زمينه اشاره كرد
فاشيسم در سازماندهي زنان با روشهاي محافظه كاران اقتدارگرا بسيار 

محافظه كاران  آنتي فمنيسم  بودند و اغلب جنبش هاي زنانه . متفاوت بود
 كردند، ولي اين اجازه را هم مي دادند كه سازمانهاي ي خود را بر پا مي

فاشيست ها . زنان بدور از كنترل دولت در جامعه مدني فعاليت كنند
بشدت مخالف هرگونه جنبش مستقل زنان بودند زيرا از اين بيم داشتند 

فاشيست ها بر اين عقيده . كه منافع زنان برتر از منافع ملت قرار گيرد
 صورتي مي توان زنان را در داخل ملت ادغام نمود كه بودند كه تنها در

بنابراين آنها . منافع و نيازهاي خاص آنها را نيز مورد توجه قرار داد
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سازمانهاي زنان را به زائده و بخشي از حزب فاشيست و يا رژيم خود 
اين همان روشي بود كه در مورد جنبش طبقه كارگر نيز . تبديل كردند
  . راين جنبش جامعه ي مدني در فاشيسم حل شدبناب. اعمال كردند

تعجب آور اين است كه ااحزاب فاشيست موفق شدند تعدادي از فمنيست 
ادعا مي كرد كه اتحاديه ي فاشيست » مري آلن«. ها را به خود جذب كنند

هاي انگلستان ادامه دهنده برحق و مشروع جنبش آزادي زنان قبل از 
   رهبرسازمان ملي 7»اندرينا كانتا كوزينوالكس«در روماني . جنگ مي باشد

ترزا «در ايتاليا . زنان ارتدكس روماني نيز جذب جنبش فاشيسم گرديد
كه دختر يكي از فعالين مشهور سنديكائي بود، بر اين باور شد كه » 8لبريوال

تنها راه زايش دوباره ي ملت ايتاليا اينست كه نخبگان زن خود را قرباني 
 از حزب نازي اين بحث را پيش 9» اماها دليخ  «1926ل در سا. آن سازند

كشيد كه نژاد آلمان قبل از اينكه توسط ارزشهاي خارجي فاسد شود، 
پس از استقرار .  جامعه اي بوده است كه در آن  زن و مرد برابر بوده اند

رژيم نازيها در آلمان عقايد مشابهي در روزنامه هاي جنگجوي نازي مطرح 
  .گشتند
 از فمنيست ها ي گمراه بر اين باور بودند كه جنبش فاشيسم، آزادي  بعضي

ها  در ايتاليا پروگرام اوليه فاشيست. زنان را نيز به ارمغان خواهد آورد
در كشورهائي كه زنان قبال داراي حق راي . خواهان حق راي به زنان بود

ادي زنان بودند، از جمله انگلستان بعضي از فمنيست ها  از اينكه جنبش آز
منجر به قدرت سياسي واقعي نگشته بود، سرخورده بودند و اميد داشتند 

بسياري از سازمانهاي زنان ايتاليا، . كه فاشيسم اين كمبود را برطرف سازد
رژيم ليبرال ايتاليا را نسبت به جنبش زنان و خواستهاي آن بي اعتنا ديده 

در سالهاي . ت قرار دادندو بنابراين اپوزيسيون ناسيوناليسم را مورد حماي
.  گشتند"فمنيسم التين"استقرار فاشيسم، آنها پيشگامان جنبش 

فمنيستي كه به گفته ي آنها از نفوذ سوسياليسم و ليبراليسم آزاد بوده و 
حقوق اجتماعي و فردي افراد را كمتر از ارزشهاي سنتي، خانواده و نژاد 

  .مي ديد
م فمنيست هاي خانواده خوانده مي گروه ديگري از فمنيست ها كه به بنا

شدند، بيشتر از اينك بدنبال حقوق سياسي باشند، بر اين بودند كه شان 
زن را بعنوان زن حفظ كنند و بنابراين خواستار قوانيني عليه الكليسم 
. مردان، رفرم قوانين طالق و بهبود حقوق زنان بعنوان كارگر و مادر گشتند

اضر بودند از دمكراسي پارلماني چشم پوشي تا زمانيكه اين فمنيست ها ح
كنند، با فاشيست ها منافعي مشترك داشتند، زيرا آنها نيز خواستار تاكيد 

  .بر نقش خانواده در جامعه ملي بودند
فاشيست ها همچنين موفق شدند كه حمايت گروههاي غير سياسي و 

 اين اين زنان با. جنبش هاي دست راستي ضد زنان را بخود جذب نمايند
براي . عقيده ي مردهاي فاشيست موافق بودند كه جاي زن در خانه است

از . بسياري از زنان بورژوا، خانواده به معناي داشتن  امتيازات خاصي بود
جمله كنترل روي كودكان و كارگران خانگي كه در درون ساختار خانواده 

داري از بنابراين زنان كه نقش اصلي آنها نگه. ي گسترده قرار داشتند
كودكان و خانه بود، مي توانستند در سازمانهاي خيريه سرگرم شده و از 

اين گروه  از . اين راه گاهي اوقات بر سياست هاي دولت نيز تاثير بگذارند
زنان به فمنيسم، سوسياليسم،ليبراليسم و دمكراسي حمله نموده و آنها را 

قليل دادن تعداد بخاطر كم بها دادن به كارهاي خيريه ، خانواده و ت
البته اين زنان با وجود عقايد . كارگران خانگي مورد سرزنش قرار مي دادند

سخت محافظه كارانه ي خود باور نداشتند كه سازمانهاي سنتي محافظه 
زنان فقير مناطق روستائي در . كار نيز به خانواده بهاي الزم را مي دهند

شان به اين دليل بود كه آنان آلمان نيز به فاشيست ها راي دادند و اين بخ
فمنيسم را نوعي زيور و آالت مد روز مي ديدند كه زنان بورژوا خود را با آن 

  . تزئين مي كنند
از اين روي فاشيسم حمايت گروههاي وسيعي از زنان را به خود جلب نمود 
كه از جمله مي توان فمنيست ها، غير فمنيست ها، ليبرالهاي سابق، 

وجه اشتراك كليه ي اين . حتي سوسياليست ها را نام بردمحافظه كاران و 
گروهها مخالفت آنها با چپ بود و يا اينكه هيچكدام از احزاب راست  و يا 

همكاري زنان و حضور آنان . چپ آنها را به درستي نمايندگي نمي كردند
در جنبش و رژيم هاي فاشيستي نشاندهنده ي ماهيت همزمان بودن 

راديكال ترين زنان كه به فاشيسم . جاع در فاشيسم استراديكاليسم و ارت

پيوستند با سرانجامي خوب مواجه نشدند زيرا مردان فعال در جنبش  
فاشيسم كه داراي نفوذ اصلي بودند، دقيقا به اين خاطر به فاشيسم گرايش 

 بين دو جنس را بازسازي "نرمال"پيدا كرده بودند كه بتوانند رابطه ي 
ي به سرعت عالقه به آزادي زنان را كنار گذاشت و بخشهاي موسولين. كنند

اما «در آلمان عقايد . زنانه جنبش را تحت انقياد شاخه هاي مردانه در آورد
وي .  رد گشتند10» آلفرد روزنبرگ«كه به آن اشاره شد، توسط » هادليخ

در . بر اين عقيده بود كه جامعه ي  باستاني آلمان پدرساالري بوده است
 هيتلر به زنان نازي گفت كه در داخل جنبش نازيسم، جائي 1934 سال

هر دو رژيم سعي كردند زنان را . براي نبرد بين زنان و مردان وجود ندارد
رهبر شاخه زنان حزب . متقاعد كنند كه زائيدن بچه كار اصلي آنهاست

 بچه در صف اول اين وظيفه 11 با زائيدن 11»گرترود شولتزكلينگ«نازي 
وي سعي كرد دسترسي زنان به آموزش و پرورش را . ي قرار داشتي مل

نقش اصلي زنان در جنبش . محدود كند و  آنان را از بازار كار خارج كند
هاي فاشيستي به فعاليت هائي كه زنانه  شمرده مي شدند و عمدتا كارهاي 

  .رفاهي بودند، محدود گشت 
آنها حتي . اسيو بودنداين بدان معني نيست كه زنان در جنبش فاشيسم پ

به كارهاي به ظاهر پيش پا افتاده نظير بافندگي جوراب و يا جمع آوري 
اين فعاليت ها در خارج از خانه و به . خوراك براي فقرا نيز مشغول بودند

عنوان بخشي از سازمان پيچيده اي بودند كه عمدتا توسط خود زنان 
ي فاشيستي ، زنان بعنوان در رده هاي باالتر سازمانده. هدايت مي گشتند

امدادگران بهداشتي، پرستار، معلمان  خانگي علوم و مددكاران اجتماعي 
مردان فاشيست ممكن است كه كار اين زنان را كم اهميت . كار مي كردند

آنها با مردان . تلقي نمايند، اما زنان براي خود نقش مهمي قائل بودند
ا توسعه بخشيده و مي كوشيدند مبارزه مي كردند كه قلمرو اقتدار خود ر

كه حرفه ي خود را از لحاظ ارزش با ساير حرفه هائي چون طبابت و 
براي اين زنان رفاه اجتماعي زيربناي اصلي دستيابي به . وكالت برابر نمايند

مردان فاشيست با وجود اينكه مي . ملتي هماهنگ و سازمان يافته بود
 محود سازند، اما قبول داشتند "انقلمرو زن"خواستند زنان را در چارچوب 

از اين روي زنان در . كه كار زنان نيز در سازماندهي ملت ضروري است
درون جنبش ها و حكومت هاي فاشيستي از اهرم هاي فشار اگرچه 

  .محدود برخوردار بودند
جنبش ها و حكومت هاي . اين نفوذ زنان اما به بهائي گران تمام مي شد

اي يك سري قوانين رفاهي بودند كه در ظاهر به فاشيستي خواستار اجر
از جمله . بسياري از آرزوهاي ديرينه ي زنان جامه ي عمل مي پوشاند

كاهش مخارج خانوادگي و امر ازدواج، بهبود مراقبت هاي بهداشتي در 
اين اقدامات به اين دليل انجام نگرفت . كارگاهها و غيره را مي توان نام برد

اي بيشتري بدهد، بلكه در پاسخگوئي  ظاهري به كه به زنان فرصت ه
در آلمان تنها زنان آريائي اليق آن شمرده شدند . نيازهاي ملت و نژاد بودند

 "سالم"كه بتوانند وظيفه ي مادري خود را با زائيدن كودكان نژاد برتر و 
 فرمانده گارد اس اس نازي فرمان داد كه تا آن گروه "هيملر". انجام دهند

ن مجرد كه از لحاظ نژادي برتر و قابل قبول بودند مورد حمايت قرار از زنا
در فرانسه سازمان عظيم خيريه صليب آتشين و حزب سوسيال . گيرند

در ايتاليا كه تا . فرانسه از كمك به خانواده هاي  مهاجر خودداري كردند
 به سازي ژنتيك " اختالط  نژادي مثبت شمرده شده و 1938قبل از 

هرگز مورد قبول قرار نگرفته بود ، منافع نژادي در صدر اهداف و  "منفي 
سياست هاي موجود در ايتاليا از . سياست هاي ناسيوناليستي قرار گرفت

سياست هاي پياده شده در حكومت هاي دمكراتيك ، خودكامه تر بوده و 
 از همه مهم ".جلوگيري از زاد و ولد جنايتي عليه دولت به شمار مي رفت"

ميزان  كمك هاي رفاهي توسط  سياست هاي غير رسمي تامين گشته تر 
. و آنهائي كه رفتار دوستانه اي با رژيم نداشتند از كمك محروم مي گشتند

گرچه بين رژيم هاي فاشيستي اختالفات عمده اي بر سر رفتار با زنان 
وجود دارد ولي بطور كلي در همه ي موارد سياست هائي بكار گرفته شد 

ف آنها ايجاد ملتي هماهنگ و سازمان يافته بود، حال اين نگرش كه هد
  .مي توانست تو جيه اي بيولوژيك و يا غيره داشته باشد

موقعيت زنان در جنبش نا سيونال پوپوليست معاصر نيز با شرايط باال بي 
 اعالم كرد كه 12رهبر جبهه ي ملي فرانسه ژان ماري لوپن . شباهت نيست 

 زنان زاد و ولد و پروراندن قلب، افكار و احساسات نقش عمده و مقدس
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پيشنهاد ) بي ان پي(حزب ملي انگلستان . كودكان و نو جوانان مي باشد
نموده است كه به زنان به خاطر داشتن كودك جايزه داده شود تا بتوان با 
ميزان رشد جمعيت پائين انگلستان مبارزه كرده و تبعيض عليه خانواده را 

جوزف هايدر رهبر دست راست اطريش، طرفدار (هايدر . دپايان بخشي
 در 1999در سال )مترجم.  فوت كرد2008نازيسم و ضد يهود كه در سال 

انتخابات عمومي وعده داد كه به مادران در ازاء هر كودك جايزه ي نقدي 
پس مانند گذشته ، امروز نيز  راسيسم و جنبش طرفدار زاد . داده مي شود
چون كمبود كارگر توسط مهاجران بر . گر مربوط مي باشند و ولد با يكدي

طرف نخواهد شد، زنان بايد كودكان بيشتري را بزايند و بديهي است كه 
جنبش ناسيونال .  تشويق خواهند شد تا بچه دار شوند"اصيل"تنها زنان 

حال اين نگرش خواه عقايد . پوپوليسم معاصر نگرشي بسيار مردانه دارد
 تنها پاسخش به فمنيسم شواليه گري مردانه مي باشد و يا لوپن باشد كه

  .خواه عقايد مردان سرتراشيده ي  آشوبگر در مسابقات فوتبال باشد
اين سياست ها ناشي از ترس مي باشند و هر محقق تاريخ سالهاي بين دو 

ترس از اين كه زنان . با آنها آشناست) 1918-1940(جنگ جهاني 
لوپن مي گويد تداخل . د كه مناسب آنان نيستكارهائي را بدست بگيرن

 مردان "تقسيم كار نرمال بين زنان و مردان منجر به اين خواهد شد كه 
 در جوامع معاصر اين ترس به خاطر ".خود را زن و زنان خود را مرد ببينند

. رشد بيكاري در ميان مردان غير متخصص طبقه ي كارگر رو به رشد است
 به نفع "تبعيض مثبت" مردان بر اين عقيده اند كه از سوي ديگر بعضي از

عالوه بر آن بعلت . زنان ، امكان رشد و ترقي مردان را كاهش مي دهد
كاهش ترس جنبش هاي دست راستي از خطر سوسياليسم و كمونيسم، 
اكنون ساير مقوالت مربوط به نقش زن و مرد مانند ازدواج، تالق، سقط 

  .ده آنان تبديل شده اندجنين و سكسواليته به ترس عم
  با وجود اين هنوز زنان به جنبش هاي ناسيونال پوپوليستي ملحق گشته 
و به آنها راي مي دهند، اما نظريات آنها با زنانيكه قبال در جنبش فاشيسم 

موقعيت اجتماعي و سياسي زنان بهبود . حضور داشته اند متفاوت است
.  دسترس آنها دور مي باشديافته است اگر چه برابري واقعي هنوز از

تلويزيون و سينما،كاهش نفوذ مذهب و تغيير اساسي در مدل هاي 
آموزشي، راههاي بيشتري پيش پاي زنان باز نموده و توقعات آنان را 

گر چه بسياري از زنان برچسب فمنيستي را بر خود . افزايش داده است
ردهاي فمنيستي نمي پسندند، امابسياري از آنان بخش عمده اي از دستاو

اين موضوع حتي در مورد زنان بورژوا كه از . را حق طبيعي خود مي دانند
سوي احزاب نئوفاشيستي كانديد و انتخاب مي شوند و همچنين زنان 
جوان طبقه كارگر كه به اين احزاب ناسيونال پوپوليست راي مي دهند 

ت بزرگي لوپن حتي در كنترل زنان خانواده ي خود با مشكال. ،صادق است
: بعضي از آنان در درون جنبش مقام هاي مهمي دارند . رو به رو گشت

براي مثال همسر سابق او با چاپ عكسهاي خود در يونيفرم مستخدم منزل 
در مجله ي پلي بوي ، عقايد لوپن در باره ي خانواده را به سخره كشيد، 

رابطه همچنين يكي از دخترانش بخاطر تاكتيك هاي سياسي با وي قطع 
  .كرده است

جنبش هاي فاشيستي  گاهي اوقات ، مانند جنبش هاي فاشيستي بين دو 
جنگ جهاني وعده مي دهند كه پيشرفت زنان را مورد احترام قرار مي 
دهند، ولي آنها همچنان سياست هائي را تبليغ مي كنند كه بسياري از 

ين تضاد و بدرستي نمي توان گفت كه ا. دستاوردهاي زنان را نفي مي كند
تنش در عمل به چه صورتي نمودار خواهد شد، اما مي توان گفت كه 
بكارگيري سياست هاي دست راستي در مور زنان ، گسست راديكال 

  .ديگري از دموكراسي ليبرال است
  

 1-Pierr Drieu La Rochelle,   
2- Codreanu,  
 3-King Stephen,  
 4-Ernst Rohm, 

 نامي است كه تاريخ نويسان به )Weimar Republic(جمهوري رايمار -5
   در آلمان برپا گشت،1919جمهوري پارلماني كه از سال 

 ساله ي خود با مشكالت زيادي از جمله تورم 14اين جمهوري طي عمر .  داده اند
  شديد ، افراطي گري سياسي

 و گروههاي شبه نظامي روبرو بوده و از سوي ديگر مورد فشار شديد كشورهاي 
  .اتح جنگ جهاني اول نيز قرار گرفت ف

 6-Filippo Marinetti, 
7-Alexandrina Cantacuzino, 
8-Teresa Labriola, 
 9-Emma Hadlich, 
 10 Alfred Rosenberg, 
 11-Gertrud Scholtz-Klink, 
 12-Jean-Marie LePen,      

*  
  

  
 
 

  زلزله هائيتي
 ! و معناي همبستگي با آسيب ديدگان

  
  فراز ساوجي

  
  ميهني درهم شكسته، ميهني شكاف برداشته،«

  پدرم در حال مرگ، مادرم درحال مرگ،
  ميهني كه مي لرزد، ميهني چنين مهربان،

  ميهني چنين سرسخت و استوار،
  »...ميهني چنين تلخ، ميهني چنين خونبار

  )2010ترانهء نوازنده اي نابينا در كوچه اي در پورتوپرنس، ژانويه (
  

 بم ء ياد زلزله!ين مرزهاي جغرافياييي همدردي با تعهمبستگي و احساس
خصوص اگر يك خانواده چهار نفره ه  را به درد ميĤورد، بنهنوز هم قلبما

حال اگر با اين افراد آشنائي . مدفون گشته زير آوارها را ميشناختيم
ربايجان، كردستان يا ذاگر بم نيز مانند بخشي از بلوچستان، آ نداشتيم،

ايران قديم براي خود مستقل شده بود يا به كشوري ديگر ديگر مناطق 
تعلق داشت باز هم  شاهد غليان دردآور احساساتمان ميتوانستيم باشيم؟ 
اين خطهاي خونين مرزي، ميزاني شده اند براي حد و اندازه همدردي، 

ولي از مردمان هائيتي احتماال ! همبستگي وانسان دوستي و متاثر شدن ما
 دلخراش محل دقيق اين ءشايد قبل از اين حادثه. اسيمكسي را نميشن

كشور را مشكل روي اطلس پيدا ميكرديم تا چه رسد به دانستن تاريخ و 
من ايراني همه اش انتظار دارم ديگران بامن باشند، . داستان رنجهاي آنها

تاريخ رنجبار هائيتي مرا . اعالم همبستگي كنند، كمك كنند به مبارزاتمان
تار مردم رواندا، مبارزه زاپاتيستها، ديكتاتوري برمه، اتفاقات چكار؟ كش

هندوراس، آوارگي و مقاومت فلسطينيها، مشكالت افغانستان، عراق و جاي 
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. رد و بس آجاي اين كره استثمارشدهء ظلم زده تنها آهي از نهادم بر مي
  ! خويشم"هر بارگ"من درگير در چهارچوب مرزهاي 

 
ه خيز است اما اگر خانه ها و بناهاي مستحكم و هائيتي منطقه اي زلزل

استانداردي داشت، دولت و سازمانهاي مربوطه با وجود آگاهي از وضعيت 
منطقه بجاي پر كردن جيبهاي خود و اربابانشان به مسائل مهندسي و 

 هيچ لعنت شيطاني اي ،استانداردهاي ساختمان سازي رسيدگي ميكردند
 كه در ژاپن و  همان طور بپا كندمهيب ويعوسين چننميتوانست فاجعه اي 

  .ايالتهاي زلزله خيز آمريكاي شمالي رخ نميدهد
 و عظمت فاجعهء 2010  ژانويه12 ريشتري در 7 بعد از پخش خبر زلزله 

به بار آمده در هائيتي، آگاهي از ميزان فقر و بدبختي مردم اين كشور باعث 
كشور فقيرند كه حدود ميليوني 10 جمعيت  درصد60. رنجي مضاعف است

زندگي ميكنند، )  Port-au-Princeپورتوپرنس(ميليون آن در پايتخت 3
 پزشك 1,2 نفر ده هزاربراي هر   سال است،55متوسط عمر در اين جزيره 

.  ميرسد در55وجود دارد آنها هم غالبا كوبائي اند، بيسوادي به مرز 
 قتل و  فقر و بعلت به آمريكا و كانادا از آنانمهاجرت اجباري كثيري

كشتارهاي سيستماتيك رژيمهاي كودتايي و دست نشانده فاجعه بار است 
 در باره فقر در 2تلويزيون فرانسه كانال ). مانند بسياري از كشورهاي فقير(

هائيتي يك گزارش نشان ميداد كه مردم از مدتها پيش بعلت فقر و نداري 
هائيتي با وجوديكه  !يكنندنان را با مخلوطي از خمير و خاك رس درست م

كشوري ثروتمند از نظر طبيعي است و صنعت توريسم خوبي ميتوانست 
  .داشته باشد

 زلزله كشته و  اثر هزار نفر در212بيش از طبق تخمين هاي روزهاي اخير 
 ، امكانات ارتباطي دنياي كنونيبا. ميليونها نفر زخمي و آواره شده اند

  از حادثه مصيبت بار "متمدن" تمام جهان  تقريبا،دقايقي بعد از زلزله
 "الزم"بعد از جلسات و سبك سنگين كردنهاي . دميگردهائيتي با خبر 

كمكها سرازير ميشوند ولي تعداد نظاميان چرا تا به اين حد؟ ميگويند رفته 
 به روي خود نمي آورند كه اما. اند جلوي دزدي و چپاول مغازه ها را بگيرند

به ) ايي برده اندذكه برايشان كمك غ( ديدگان گرسنه همان فقرا و آسيب
 براي سير كردن شكم خود اييذمحض اينكه به مغازه ها و انبار مواد غ
 بصورت همايي ذ غهاي؟ اين كمك!حمله برند دزد و چپاولگر نام ميگيرند

ايي بهشان ذ هست كه هنوز آب و غمحله هاييقطره چكان انجام ميشود و 
اهرات و ظسه هفته بعد از زلزله، تبيش از يه يعني  فور6روز . نرسيده

ال ساده ؤباري اين س. اعتراض گرسنگان به نرسيدن كمك ادامه داشت
يد كه عقب ماندگي و فالكت هائيتي از كجا سر  آبراي هركسي پيش مي
 تاريخ هائيتي، پنج قرن خفقان استعماري و بهرا گذچشمه گرفته؟ نگاهي 

 .از حقايق تلخ و دردناك اين منطقه استكاپيتاليستي گوياي بعضي 
  

  ست؟ چي هائيتيعلت فقر شديد در
 زندگي Tainoهزار سال قبل از ميالد مردمان بومي تاينو   4در هائيتي  

 و 1492ميكردند كه با رسيدن پاي كريستف كلمب  به قاره آمريكا در 
ع كلمب در واق. همه قتل عام ميشوندتقريبا كولونيهاي اروپايي به آمريكا 

 و گمان مي كند به قصد هند داشته ولي اشتباها به قاره آمريكا ميرسد
طبق شنيده ها كه در . هندوستان رسيده و اهالي را هنديان مي نامد

هائيتي طال وجود دارد بي معطلي براي پيدا كردن طال بدان سو بادبان 
در واقع وجود طال دامي ميشود براي به اسارت كشيده شدن . ميكشد

 اروپا يك منطقه جنگ زده، 15بايد توجه داشت كه در قرن .  آنجاانوميب
قدرتهاي اروپايي مي خواستند . عقب مانده و دچار مشكالت اقتصادي بود
ولي نمي خواستند از راه جنوا . به هند و محصوالت قيمتي آن دست يابند

 كه راه اين بود. و عبور از سرزمين هاي امپراتوري عثماني بگذرند) ايتاليا(
در همان دوره است كه براي اولين بار جهان بين  دو . دريا پيش گرفتند

قدرت استعماري اسپانيا و پرتغال تقسيم ميشود، بخش شمالي كره زمين 
اولين اقدام كريستف كلمب بعد از . به اسپانيا و جنوب آن به پرتغال ميرسد

حمانه و فجيع بوده ابعاد قتلها چنان بير.  كشتار بوميان بود"كشف هائيتي"
 Bartolomé دو الس كازاس هكه يكي از همراهان كريستف كلمب، بارتولوم

de las Casas او در باره برخورد و رفتار سفيد پوستان با .  اعتراض ميكند

 استعمارياهالي بومي نوشته هايي دارد كه خود سندي است بر اقدامهاي 
 مانده كه گوياي كشتار و از آن دوره نقاشيهايي هم باقي. كريستف كلمب

  .چپاول بوميان توسط كاشفان متمدن است
 ، در طول ساليان متوالي مردمان بومي در واقع ريشه كن شدند يا برده

 تا اواخراسپانيائيها .  بومي باقي مانده بود250 فقط 1640بطوريكه در سال 
 يب ازائ براي تجارت برده و حمله به ديگر كشورهاي منطقه كار17قرن 
  .  استفاده ميكردندسرزميناين 
فرانسه آنجا را به اشغال خود در مي آورد و مردم بومي باقي ، 1696در 

 و  در معدنبه اسارت و بردگي كشيده بردگان ديگري هم براي كار مانده را
، وارد ميكند و از هكشت قهوه و نيشكر كه هيج ربطي به نياز اهالي نداشت

 رونق و ثروت فرانسه در . گرددانسويان مياين راه ثروت هنگفتي نصيب فر
به قولي، اگر هائيتي . ( از برده فروشي هائيتي ناشي مي شد14دوران لويي 

كه به » پادشاه خورشيد«،  چهاردهمين لويي بود، اما 14نبود شايد لويي 
رشد بورژوازي و ثروت از اين منشأ مي .) خود لقب مي داد مسلماً نميشد

دالي كه هنوز نيروي كار از قيد زمين آزاد نشده بود  در دوران فئو.گرفت
يكسال بعد از اشغال . براي كار در مزارع و معادن به برده داري روي آوردند

يعني 1791سال  هزار برده در هائيتي بوده و در5 هائيتي توسط فرانسه
 هزار نفر 450به بيش ازشمار بردگان   فرانسهجمهورياعالم سال اول 

 آنان بعلت درصد10 حدود  با كشتي،مل و نقل بردگاندر ح. ديميرس
مي  بيماري از گرسنگي، تشنگي و  شان، نگهداريمحل مرگباروضعيت 

 كه فرانسويان در همان "قانون سياه".  و به دريا ريخته ميشدندمردند
 بوده اموريند در بر گيرنده دور آسالهاي اول استعمارشان به اجرا در مي

زمين ها بايد مصادره ) 2وند،  خانه محسوب ميشءهثابردگان جزء اث) 1كه 
بايد ) 4اهالي بومي به كار اجباري گسيل شوند، ) 3و غصب شود، 

) 5محصوالتي كشت شود كه مورد نياز استعمارگران است نه اهالي، 
صنعتي شدن ممنوع است وتوليد كاالهايي كه رقيب كاالهاي فرانسوي 

اجبار به پياده كردن اقتصاد تك باري، در نتيجهء . باشد مجاز نيست
 هائيتي سه چهارم نيشكر دنيا 1791محصولي و در اينجا نيشكر، در سال 

مل است كه بدانيم بزرگان عصر أقابل تاين نكته نيز . را توليد مي كرد
روشنگري در فرانسه مخالف برده داري نبودند و حتي خود ولتر از كار و 

 دوران انقالب، برده داري را لغو كنوانسيون. فروش بردگان سهم داشته
 برقرارميكند ولي با روي كار آمدن ناپلئون بناپارت دوباره برده داري 

الغاء بردگي اعالم مي   "هميشه" براي 1848ميشود تا سرانجام در سال 
  .گردد

  
  نخستين جمهوري بردگان، نخستين انقالب پيروز بردگان

)  دو سال بعد از فتح باستيل (1791 با الهام از انقالب كبير فرانسه 
 Toussaint L’Ouvertureهزار برده در هائيتي به رهبري توسن لوورتور100

با شكست ارتش ناپلئون استقالل  1804 و در  سال ند دست به شورش زد
اين اولين و شايد تنها شورش پيروزمند بردگان در . نددخود را بدست آور

 »آزادي، برابري«به شعار معروف  »برادري«اضافه شدن شعار . تاريخ است
بردگان هائيتي زيرا با لغو شورش  اي است از "هديه"در انقالب فرانسه 

در اثر فشار، تهديد، جنگ و .  معنا مي يابد"برادري"برده داري است كه 
 اقتصادي از طرف فرانسه با كمك انگليس، پرتغال و كشورهاي ءمحاصره

 شورشها و آزادي خواهي به  گرفتنِ از گسترش و دامنهاستعماري ديگر كه 
 مردم هائيتي مجبور 1825، در سال مي ترسيدندديگر مناطق تحت سلطه 

را با   خود "آزادي"شدند براي آن كه آزاديشان به رسميت شناخته شود 
 تا به فرانسه بپردازندميليون فرانك 150 مبلغ پرداخت غرامت بخرند و

 پرداختي به قسطكر است كه آخرين ذقابل . محاصره و بايكوت خاتمه يابد
 يعني دو سال بعد از 1947 :سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم برميگردد

 سال استعمارگران 200بيش از . آزادي پاريس از يوغ فاشيسم آلمان نازي
هائيتي هنوز نفسي بگذريم  كه . فرانسه آنها و سرزمين شان را مكيده بودند

 60.  آنجا را اشغال ميكند19 در اواخر قرن دهاياالت متحتازه نكرده بود كه 
 در نتيجه پوشيده از جنگل بوده كه 1925هائيتي در مساحت  درصد

  . از آن باقي مانده استدرصد2 اكنون فقط سياستهاي استعماري
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 A Short Account of the Destruction of the Indies در كتاب هبارتولوم[

  ] دستِ اروپاييان شرح داده استكشتار و شكنجه بوميان را به
  

تصويرهاي ماهواره اي گوگل تفاوت هائيتي را با كشور همسايه اش 
   .دومينيكن به خوبي نشان مي دهد

 دهقانان بي زمين در شمال هائيتي دست به 1910 -1915سالهاي 
آمريكا .  مسلحانه عليه مالكين و حكومت وقت ميزنندءشورش و مبارزه

ن به هائيتي حمله ميكند و با بروي كار آوردن براي سركوب دهقانا
دولتهاي كودتايي دست نشانده خود باعث فقر و عقب ماندگي هر چه 

يكي از اين دست نشاندگان معروف فرانسوا . بيشتر مردم تهي دست ميشود
 است كه خود را رئيس 1957) پاپا دوك ( Dr. François Duvalierدوواليه

-Jan  پس از او پسرش ژان كلود دوواليه جمهور مادام العمر خواند و
Cloude Duvalier)1986 را بدست گرفت تا اينكه در حكومت) بِ بِ دوك 

شورش گرسنگان هائيتي آمريكا را وادار ميكند كه دوواليه پسر را به فرانسه 
 در ويالي لوكس خود با احترام و به فرانسه رفت وديكتاتور  (.فراري دهد

 اين پدر و پسر گشتها يا جوخه هاي مرگ و ءر دورهد). !عزت اقامت گزيد
ارتش خصوصي تاسيس شد  كه دست به كشتارهاي بي رحمانه مخالفان 
حكومت و آزاديخواهان زد و در اين زمان است كه مهاجرتهاي بسياري به 

  . كانادا و آمريكا صورت ميگيرد
 1990ر  زير نظر سازمان ملل و ارتش هائيتي د"آزاد"با اولين اتخابات 

 آرا رئيس جمهور آن كشور  درصد67 كشيش كاتوليك با Aristidاريستيد  
 ماه بعد چون اريستيد 9.  بود»االهيات رهايي بخش«او طرفدار ايده . شد

سسات دولتي  نبود و در برابر ؤبطور كامل موافق خصوصي سازي م
ئي فشارهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ايستادگي ميكرد كودتا

مارك . با كمك سيا بوقوع پيوست  Raoul Sedrasبه رهبري رائول سدراس
 وزير اقتصاد فرانسوا دوواليه از طرف كودتاچيان Marc Bazinبازين 

او بالفاصله برنامه هاي ديكته . آمريكايي بعنوان نخست وزير منصوب شد
لفت شده بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را كه اريستيد با آنها مخا

 نفر 4000رهبران كودتا در همين دوران بيش از . كرده بود به اجرا در آورد
از مردم بي دفاع و معترض را كشتند و هزاران نفر از ترس جان به 

  .جمهوري دومينيكن فرار كردند
 تنزل كرد و  درصد30 توليد ملي سرانه هائيتي 1994 تا 1992از سال 

 هزار نيروي نظامي 20ا ورود  ب1994در .  رسيد درصد60بيكاري به 
 و كنار آمدن پشت پرده كلينتون با "پاسدار صلح"آمريكايي به عنوان 

و همچنين در اثر ...) براي پيش برد سياست خصوصي سازي و (اريستيد 
فشار سازمان ملل و گروهاي مستقل سياه پوست آمريكايي، اريستيد دوباره 

ه مجبور ميشود باز هم از كشوري در فقر شديد ك. به قدرت بازميگردد
بانك جهاني و ديگر بانكهاي مشابه وام بگيرد تا فقط بتواند سود وامهاي 

هائيتي كه خود زماني صادر . سسات را پرداخت كندؤقبلي از همين م
كننده اقالمي از  مواد كشاورزي بود در اثر خصوصي سازيها و فشار آمريكا 

ايي آمريكا ذروي محصوالت غو بانك جهاني مجبور شد مرزهاي خود را ب
  .اردذباز بگ
 ايجاد يك جهتِ در اثر فشارهاي صندوق بين الملي پول 2003سال 

اري براي مواد سوختي، هائيتي با افزايش قيمت ذسيستم آزاد قيمت گ
 نفت در فاصله ژانويه و فوريه روبرو ميشود و همين امر تورم درصدي 130

 درصدي 40 سقوط نرخ پول و گراني  در جامعه دامن زد كه اثر عمده آنرا
 2004كودتاي ديگري با كمك آمريكا و سيا در سال . مايحتاج عمومي بود

اداره كشور هائيتي به . اريستيد را از قدرت ساقط و به تبعيد ميفرستد
ماموريت ايجاد ثبات در "نهادي به نام در چارچوب سربازان سازمان ملل، 

 2008ليه گراني برنج در سال در شورش ع.  سپرده ميشود"هائيتي
سربازان سازمان ملل مردم گرسنه و عاصي را به رگبار مي بندند و اكنون 

 كمك به زلزله زدگان، سربازان آمريكا هائيتي را آشكارا اشغال ءبه بهانه
كرده اند و از همان  لحظه اول با كنترل فرودگاه هر رفت و آمدي را زير 

ري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا بر مي  گرفته اند و از سخنان هيالنظر
  !آيد كه آمريكا حاال حاالها آنجا ماندگار است

نخستين جمهوري انقالبي بردگان هائيتي كه با مقاومتي كم نظير دربرابر 
ارتش هاي استعماري ناپلئون، اسپانيا و انگليس، استقالل خود را از آنها 

ماري و سرمايه داري جهاني پس گرفته بود در نتيجهء سياست هاي استع
در فقر شديد دست و پا مي زند، در حالي كه ثروت هاي به يغما رفتهء 

به بار آورده » تمدن و دموكراسي«آنان در اروپا و آمريكا انباشت شده و 
تالش هايي كه اهالي هائيتي براي كسب و حفظ آزادي هاي فردي و ! است

فرهنگ و . نتوانسته به ثمر برسداجتماعي طي ساليان دراز انجام داده اند 
با زلزلهء اخير اوضاع بسيار دشوار . سنت مقاومت توده اي در آنجا قوي ست

تغاري شكسته و جهان به كام «تر شده و به تعبير ضرب المثلي معروف 
همبستگي مردم ستمديده و مبارز در هرجاي جهان . »كاسه ليسان گشته

ن آنها كه همانا استعمار و سرمايه با مردم هائيتي از كانال افشاي دشمنا
فريب قدرت هاي امپرياليستي را خوردن و . داري جهاني ست مي گذرد

باور كردن به حمايت شان از آزاديخواهي، چه در هائيتي چه در ايران يا 
  .هرجاي ديگر، همانا گزيده شدن براي صدمين بار از يك سوراخ است
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  ...صدو يك احساس 
صدو يك « مسعود عطائي با نام ٢٠٩٩ تا ٢٠٠۵های  سرودهايِ بين سال

در كانادا، به بازار كتاب ارز شده شهروند تورنتو ، توسط نشر »احساس
  .است

  كلثوم ننه
ي  انساري، به كوشش و مقدمهي كلثوم ننه، منسوب به آقا جمال خو رساله

  .در سوئد، منتشر شده استنشر ارزان كيسو شاكري، توسط، 

  پژواك پائيزي
ها و  ها، عاشقانه ها، عارفانه ديدگاه: اشعار فروغ مشيري در چهار بخش

در شهر هامبورك آلمان، منتشر شده » پژواك پائيزي« به نام كودكان، 
  .است
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   كار  سال20به مناسبت  

  

  
  يو همبستگي در استكهلم سوئدراد

براي اداي وظيفه شنوندگي خود در قبال دست اندركاران و همكاران 
اِ ت راديوي وزين همبستگي، نوشته زير را از زبان سوئدي از سايت 

راديو همبستگي . به فارسي برگردانده و تقديم حضورتان مي كنم)  1(سي
هان درمقابل نظام جهل، فقر خوا گان و  برابري فرياد رساي دردمندان، آزاده

و ترور ايران است كه در استكهلم برنامه راديوي خود را از پاييز سال 
اين ترجمه را به پاس قدرداني از .  تاكنون به روي آنتن مي برد1989

، كه تداوم اين راديو را در وهله نخست مديون پايداري او سعيد منتظري
 در اين راديو و نيز به پاس، مي دانم و نيزبه احترام همكاران محترمش

حمايت هاي بيدريغ شنوندگان فهيم راديو  در شهر استكهلم، به انجام 
  . رساندم 

به زبان ) و فعال اجتماعي فرهنگي( روزنامه نگار فرامرز پويامتن زير را 
 در سوم آپريل 14نوشته كه  در شماره اِ ت سي سوئدي براي روزنامه 

اصل مقاله طوالني تر است من  تنها . سيد آن روز نامه به چاپ ر2009
  .  از آن مقاله  را كه مربوط به راديو همبستگي است ترجمه نمودميبخش

  حيدر جهانگيري
  

  راديويي برعليه رژيم ايران
 راديو همبستگي يكي از بزرگترين راديوهاي محلي  شهر استكهلم است ، 

 9 هرهفته از ساعت اين راديو روزهاي شنبه. با طيف و سيعي از شنوندگان
راديو .  برنامه پخش مي كند91و1 بعدظهر بر روي موج 3صبح تا 

همبستگي بداليل محتوي غني مصاحبه ها، مباحث راديوئي و اخبار و 
گزارشات به روزه اش و كاركنان مجرب از موقعيت خاصي  در ميان 

سي شنوندگانش بويژه در ميان آناني كه عالقمند به  مسائل اجتماعي، سيا
راديو همبستگي از طريق شبكه . و فرهنگي هستند برخوردار كرده است

  .اينترنت نيز قابل دسترسي است
com.radohambastegi.www  

براي هفتاد هزار ايراني در سوئد راديوهاي محلي فارسي  منبع 
 مادري و موطن فعلي خبري و اطالع رساني هستند از سرزمين

 .شان
 هزار 35فقط در شهرهاي استكهلم و گوتنبرگ  جمعيتي حدود 

 راديوي محلي براي آنان وجود 35ايراني زندگي مي كنند و حدودآ 
دارد كه مجموعĤ بطور شبانه روزي به زبانهاي ايراني و بويژه فارسي 

بعضي از اين راديوها سياسي هستند ولي . برنامه پخش مي كنند
يشتر اين  راديوها با برنامه هاي سرگرم كننده، حرف هاي ب

  .شنوندگان و پخش آگهي تجاري ساعات خود را پر مي كنند
  

با يكي از اين ِا ت سي . راديوئي همبستگي با قلبهاي پرشور اداره مي شود
، مسئول راديو همبستگي مالقاتي )2(سعيد افشارقلب هاي پرشور، 

  .داشته است
ات راديو هر شنبه، در باد و بوران و بي توجه به  در طول حيسعيد

ناخوشي و خستگي خود و بي توجه به اينكه شب قبلش در جائي ميهمان 
بوده و يا ميهمان داشته و يا هرمانع ديگر، نتوانسته تاكنون وي را از رفتن 

او در هر حال به راديو رفته و پشت ميز كنترل در اتاق . به راديو باز دارد
  .تگاه فرستنده به اجراي برنامه راديويي پرداخته استهدايت دس

درود بر شما شنوندگان عزيز، صبحتان به خير، براي ما جاي بسي "
خوشحالي است كه شما شنوندگان عزيز، صداي ما را در خانه هاي خود، 

ما برنامه هاي متنوعي را براي شما تدارك ديده ايم، با ما . پذبرا هستيد
  ".باشبد

ست سال سعيد تهيه كننده و مسئول راديو، مصاحبه ها و برنامه در طول بي
هاي بسياري در مورد حوادث سياسي و اجتماعي درون ايران و نيز سوئد و 

  .مسائل متنوع ديگر تهيه كرده است
ما يك صداي مخالفيم، ما صداي اپوزسيون رژيم ايران "مي گويد سعيد 
ديوي مخالف، صداهايي را ما بعنوان يك را" وي ادامه مي دهد ".هستيم

پخش مي كنيم كه مبين ارزشهاي برابريخواهانه، مشوق همبستگي و 
آزادي نشر و بيان و مدافع جامعه رفاه عمومي وعلنيت، جامعه اي 

از طريق پخش اين برنامه ها، راديو همبستگي . دمكراتيك و عادالنه باشد
سيون داخل و نقشي در زمينه ارتباط و تبادل نظر و تجربه، بين اپوز

  .نيروهاي حامي آنان در جامعه سوئد داشته است
براي مثال ما با خانم دآلرام علي از فعالين حقوق زنان "مي گويد سعيد 

كه برعليه قوانين و قواعد تبعيض آميز عليه زنان مبارزه مي كند، اكبر 
معصوم بيگي نويسنده و همچنين با رضا شهابي از فعالين حقوق اتحاديه 

ما همچنين با افراد . رگران كه همگي ساكن ايرانند مصاحبه كرده ايماي كا
ساكن سوئد كه بطور فعال در مبارزات دمكراتيك و حقوق شهروندي 
شركت دارند مصاحبه كرده ايم  شنوندگان نيز از طريق خط آزاد تلفني در 
اين برنامه شركت داده شده اند، بدينوسيله ما شنوندگان خود را در  مسائل 

  ".مبارزاتي دخالت داده و در آنان اميد بر مي انگيزيم 
  !كار راديو اكنون براي من به يك وظيفه تبديل شده است

 در پابان دهة نود  ميالدي كه من يك تحقيقات در مورد فعاليت هاي 
سازمانيافته سياسي فرهنگي در ميان ايرانيان مقيم سوئد  و نقش راديو 

بادل نظر و همياري به گروه ها و اشخاص هاي محلي در اطالع رساني، ت
ايراني انجام دادم، براي نخستين بار سعيد افشار را در دانشگاه استكهلم 

آنزمان جوان دانشجويي الغر با موهاي انبوه كه با انرژي به . مالقات كردم
سئوالت من جواب مي داد، ولي امروز هنگامي كه او را در يك كافه در 

ي در جنوب شهر استكهلم، جايي كه راديو از آنجا مركز هالوندا محله ا
برنامه  پخش مي كند مالقات مي كنم مي بينم كه كمي چاق شده  و از 

  )3.(رسد موهاي پر پشت ديگر اثري نيست و خسته بنظر مي
من از او سئوال مي كنم كه چگونه همزمان از عهده دو كار بر مي آيد، كار 

  ر تمامĤ داوطلبانه براي راديو همبستگي؟روزانه راندن اتوبوس و ديگري كا
 آرزو مي كنم كه يك روز بيدار شوم و نياز نباشد كه با " مي گويد سعيد

راديو براي من تبديل به " او ميگويد ".عجله باز خودم را به راديو برسانم
يك وظيفه شده است، بايد در مبارزات سهيم بود اما اكنون من از كار راديو 

ارها بايد انجام شود، برنامه ريزي بايد صورت بگيرد،  بايد خسته شده ام، ك
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با كساني براي مصاحبه تماس گرفت و ديد كه آيا مي توانند در برنانه 
  ".شركت كنند يا نه

سعيد و همكارانش در راديو همبستگي برنامه اين شنبه را به مسائل زنان 
 سوئد در ايران و همچنين بحران اقتصادي و بيكار سازي در كشور

  .اختصاص داده اند 
  Ĥهمه راديوها خط آزاد تلفني دارند، تماسهاي تلفني شنوندگان، مستقيم
روي خط راديو برده مي شوند تا هم در مورد برنامه هاي  پخش شده 
نظري  ابراز كرده و نيز ديگرشنوندگان را از خبر و موضوعي مطلع ساخته، 

ع شنوندگان و عالقه مندان  نيازمندي يا آگهي و اطالعية خود را به سم
  .  برسانند

شنوندگان زنگ مي زنند و آزادانه آنچه را كه مي خواهند بيان مي كنند، 
براي مثال شنوندگانِ ديگر را، در اين تماسها در جريان فعاليت هاي 
فرهنگي، هنري، سياسي و غيره در سطح شهر استكهلم، گوتنبرگ، مالمو و 

  . قرار ميدهندپاريس، برلين و يا در تهران
 برنامه خط آزاد از برنامه هاي مورد عالقه سعيد است، چونكه شنوندگان با 
طرح ديدگاهها و نظرات خود نشان مي دهند كه نسبت به آنچه اتفاق مي 

  .افتد احساس مسئوليت مي كنند و توجه نشان مي دهند
درطول حيات بيست ساله اين راديو بيش از بيست و پنج نفر با فواصل 

  .زماني متفاوت با اين راديو همكاري داشته انده
آزاده شكوهي يكي از همكاران زن در اين راديو بود كه از ابتداي شروع 
. بكار راديوهمبستگي تا چند سال پيش به همكاري خود با راديو ادامه داد

  . آزاده شكوهي مجري فعال و توانا بود
 توانا و منتقد سينمائي ، مجريجواد تسليمييكي ديگر از همكاران راديو 

  .است كه برنامه نقد و تفسير فيلم وي مورد توجه  شنوندگان  است
همكار و مجري ديگر اين راديو است كه در طي چهارسال  ناصر يوسفي 

گذشته تالش خود را بر روي كارهاي هنري و فرهنگي ايرانيان در سوئد 
عه همكاران دو فقط براي نمونه به چند تن از مجمو. متمركز كرده است

  .دهه  اين راديو اشاره شد
 راديو همبستگي با مشكالت عديده اي و مالي روبرو 2008در تابستان 

شده بود، ديگر امكان پخش برنامه از استوديو سابق وجود نداشت و بدليل 
در آن هنگام . مشكالت اقتصادي قادر به يافتن جاي جديدي نيز نبود

اي تشكيل دادند تا شرايط را براي ادامه  هبخشي از شنوندگان عالقمند جلس
در آن جلسه مبالغي پول جمع آوري شد كه . كاري راديو را فراهم آورند

صرف خريد وسائل فني تكنيكي شد و در همين جلسه بود كه امكان دادن 
مكان جديدي از طرف سازمان تئاتر سرتاسري سوئد در اختيار راديو 

يد انگيزه ادامه كاري و توان تهيه آنچه كه به سع. همبستگي مطرح شد
اي را مي دهد، همين كمك ها و حمايت هاي  چنيبن برنامه هاي حرفه
  .شنوندگان اين راديوست

براي همين است كه من صميمانه و  متواضعانه ":  مي گويدسعيد
انواع مختلفي از كار " او ادامه مي دهد،"سپاسگزار شنوندگان راديو هستم

وجود دارد، ما در راديو همبستگي از نوعي خاصي ) يكژورنالست(اي  رسانه
را به پيش مي بريم كه بر همبستگي، رفاه و ) ژورنالستيك(از كار رسانه اي 

امنيت عمومي، صلح و دمكراسي تاكيد دارد، ما با هرگونه تحقير و تبعيض 
مبارزه كرده و تالش داريم داليل واقعي كه  در پس جنگ ها، اختناق و 

وده ها وجود دارد را  به گوش و چشم  شنوندگانمان عيان فشار بر ت
  ".سازيم
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  ".تو رسيدرخ  نشاط بهاري كه بي چه بي"

  

  مسعود طوالني هم رفت
             گربهارى دي

  بى حضور تو
   ...، رسيداز راه                

  زندگى نيست،چه كه زيبا نيست و آن
 .روزگار است

 
اما از بس رعنا بود . زاده اش طاعتي اي اسمش مسعود بود، شهرت شناسنامه

با آن . زدند صدايش مي "مسعود طوالني"ي رفقايش در زندان  و بلند، همه
بلندِ  چنان باال كه در چندين فراز از دوران زندان قامت خم كرده بود، هم

دوران سخت قيامت و تابوت و حاج داوود رحماني در . زندان مانده بود
تركرده   قامت رعنايش را كوتاه67سوزِ كشتار  حصار و فاجعه استخوان قزل

 و خالصي از بند 67پس از كشتار .  تر بود"طوالني"بود، اما هنوز از همه 
در پارك الله پس از دويدن مشغول نرمش كردن بودم كه كسي با دستان 
بزرگ و تنومند از پشت چشمانم را گرفت و مانند پركاه از زمين بلندم 

توانست  كه قواره و توان، تنها مي. ام را باز كن شناختمت چشم: گفتم. كرد
اگاه افريتِ العالج بيماري سرزده از راه به ن. از آن مسعود طوالني باشد

دو سال قبل براي پيگيري و . رسيد و روز به روز مسعود را در خود حل كرد
در فرودگاه فرانكفورت منتظر ورودش بودم . مداواي وضعيتش به آلمان آمد

با عصايي در . كرد به كندي حركت مي. كه با تاًخير و تاًني از دور نمايان شد
. بار بيماري به كمك كوتاهي قامت من آمده بود اين. خميدهدست و قامتي 

ي  قد هم شده بوديم، و تنها خنده اش چنان بود كه تقريبا هم خميدگي
صورت . كرد تغيير نكرده بود اش كه پهناي صورت را پر مي هميشه

. وانمود كردم اشكم از شوق ديدارش است. برگرداندم و بغض رها كردم
اش را العالج تشخيص داده بودند به  ودند و بيماريپزشكان جواب كرده ب

مان شده است  و اين راز زندگي هر ساله. تهران برگشت و بعد تابوت و تبر
 "آيد هر سال بهار با عزاي دل ما مي"كه  

  مهدي اصالني
*  
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  هاي نوروزي با بهترين شادباش
ده بود اما وود همه چيز در حد امكان مهيا ش بر سفره نوروزي خيابان وست

دريغ از يك حاجي فيروز، كه گويي در سرماي زمستان گذشته جا مانده 
ها را باال زد و  تا اين كه در ميانه جشن، يك بانوي جوان ايراني آستين... بود

ادعا و  خلعت سرخ پيروزي را بر تن كرد و كاله رشادت زنانه بر سر و بي
مد و پايكوبان و صميمانه در ميان بهت و شادي همگان به ميدان آ

  .افشان به دلشادي پرداخت دست
اين نوآوري و زورآزمايي پيروزمندانه مرا نيز به يك زورآزمايي شعرگونه وا 

ري به پاس »اين سو«سوري، كه چهارشنبه  داشت و من آن را نه چهارشنبه
  .ام سو نشينان در حسرت بهار وطن ناميده صبر اين

 بخشندگي را بياموزيم و تا انسان باقيست، داري و باشد كه از زمينِ خوب، روا
آور نوانديشي، نوروزي و نزديك  هامان پيام حاجي پيروز بر كوي و برزن دل

  .دلي باشد
   پيرايه خليلي

  ري»سو اين«چهارشنبه 
   

  ايم اي حاجي فيرزه
  اي يادگار ماندني

  »ندا«اي خوش 
  در ذهن هر سبزينگي                 

  از خواب نوشين زمان
   از ظلمت اين ساليان

   اين دايره» زردي«بر » نوروز اومده«با بانگ 
  ! بيدار شو   بيدار شو                                

   
  ي پيوندها اي حلقه

  جستان و خيزان، پافشان
  با سبزه و گل در دمن، سالي شده يكبار هم

  !ساز شو  دم ساز شو  دم                           
   

  گ سرخ عاشقاناي رن
  ها نشان بر خانه دل

  شهر عشق را» شين«، هفت »زنان«بله كنان، آري 
  !دلشاد شو، دلشاد شو                                            

  اي دادگوي هر بهار
  !»مهر«را ز » ير«بشكنْ زنْ آن 

  !آن دي روز را» زن بشكن«
  هر زمان» آنجا«و » اينجا«

  اين دايره» باور«بر » پيروز اومده«با بانگ 
  ي با نغمه
  ِ دور آباد باش ايران«         

  »آزاد باش ايران ز زور                       
  !ساز شو ساز شو، هم هم                                 

***                              
  با الهام و سپاس از بانوي حاجي فيروز، نوشين بلوريان

  آنجلس وود لوس وزي خيابان وستدر جشن نور
  ي ايران»ندا«و تقديم به 

  1389بهار                                
  

  
  
  

  ايستاده و بيدار
                                         علي طبيب زاده

  به منصور خاكسار                                        
  
  

  دستان اش را كه فراخ مي گشايد،
  بر ُسرب اعتماد حك مي شوند، كلمات

  و ماندگار،
   ضربه ي هر احساس-         با نرم

  
  سرنيزه اي ست برّنده وبيدار

   براي گشودن دمل هاي ساليان                                  
   واره اي كه-و سقف

            رويش در خاك ، بي قرارش كرده   منصور 
  

  مرامِ نگاهش نيست،
   زردانِ خمود- آهنگ ِ شب مانده ي سبيل     

  و هوهوي كوليان چشم دريده 
  
  

  دو دست زميني اش
      بر خاك و ابر مي سايند،

                                 سفيد
  تا صبح  بخرامد آرام

  و بنشاند بر شانه اش 
                  لب هاي زندگي را

  
  

  نيت پيچيدشبانگاه كه خستگي اش را الي پتويِ انسا
   گونه به ديدار شفقي ديگر،-سرباز

                              خواب مي رود 
  ايستاده و 

  .       خيره به اين نرده هاي بلند
  2007 مي 4                                            

*  
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  يداهللا خسروشاهي هم رفت

  
  ....م سنگين بودي، براخبر مرگ يداهللا

نظرات فعالين جنبش   در اين شماره آرش،چقدر خوشحال شد وقتي شنيد
ي كارگر در اين  كارگري داخل ايران در مورد جنبش اعتراضي و وزن طبقه

مي گفت كه خدمت بزرگي است به جنبش . .منعكس خواهد شد جنبش،
  . ذيرفت مطلبي بنويسدپ. كارگري

درد جراحي پا، كارهاي مجله و . تازه از بيمارستان مرخص شده بودم
. داهللا زنگ زدمبراي پيگيري مقاله به ي. ام كرده بود پيگيري مقاالت، كالفه

قرار شد هر چه زودتر پاسخ شش سئوال آرش .  گوشي را به او دادهمسرش
ها تمام   گفت كه نوشتن پاسخ.ي اين شماره ارسال كند نامه را براي ويژه

. يدگيري تايپي طول خواهد كش شده، تنها چند روزي براي بازخواني و غلط
   ...تنها چند روز 
خبر گفت كه ديگر . اين فرصت چند روزه به او داده نشدخبر گفت كه 

اما هنوز طنين . گيري و بازخواني كند لطيداهللا نمي تواند نوشته اش را غ
  .....ان زنده بود كه باورِ خبر را سخت مي كردصدايش در سرم چند

اين ويژه نامه يادماني است براي بزرگداشت كسي كه عمري را در باور به 
 ،كه خود نيز متعلق به آن بوداي  ، طبقهي كارگر دفاع از منافع طبقه

  !گذراند
  خانی پرويز قليچ

 
 
  

  ، زخمه ماندگارمرگ يداهللا     
  

  جليل محمودي
  

اي  ي ويژگي هاي رفيق يداله كار ساده كوتاه در باره نگارش مطلبي
نيست، زيرا براستي زندگي اين انسان كوشا، بسيار غني و پر بار بود، به 

  .نحوي كه مي توان در اين باره سمينارهايي بر پا كرد
بعضي از ويژگي هاي فردي او، به ويژه استقامت، پايداري و پيگيري وي، 

 - آينده، سجاياي اخالقي دوست داشتني اش اميدواري و خوشبيني او به
، قدرت جذب -بزرگ منشي، تواضع، فداكاري و از خود گذشتي اش

نمودن ديگران، هم صدا كردن صداهاي گوناگون و توان سازمان گري و 
  .هماهنگ كردن افراد با گرايشات و تمايالت گوناگون مثال زدني اند

. ناي حركت و مبارزه بوددر عرصه ي سياسي، يداله در يك كالم به مع
خود او در جايي وصف حال خويش را به سادگي و روشني، با ذكر بيتي از 

  :اقبال الهوري به تصوير كشيده است
  ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم

  موجيم كه آسودگي ما، عدم ماست
  

پا فشاري او روي استقالل رأي طبقه ي كارگر  و به موازات آن خود 
  .دان عمل و تجربه كم نظير بودندآموزي او در مي

در اين مختصر مي كوشم ضمن اشاره اي تيترواربه فرايند خود آموزي او 
در زندگي، كار و مبارزاتش، نكاتي نيز در باره تاكيدش بر استقالل طبقاتي 

  .كارگران و نيز انديشه انقالبي وي ذكر كنم
واده پر اوالد يداله از نوزادي پدرش را از دست داده بود ، در يك خان

با . زندگي مي كرد، با تنگدستي زيسته و با آن پنجه در افكنده بود
و در سن چهارده ) 1(ناماليمات فراواني مدرك ششم ابتدايي را گرفت 

آن زمان تنها سه سال از . سالگي به عنوان كار آموز وارد صنعت نفت شد
گران نفت شرايط كار و زندگي كار.  گذشته بود1332 مرداد 28كودتاي 

طاقت فرسا بود  و آن ها پس از سركوب هاي حكومت كودتا پراكنده و 
با اين حال در آن زمان، هنوز خاطره مبارزات شكوه . غير متشكل بودند

. مند كارگران نفت جنوب و به ويژه كارگران پااليشگاه  آبادان زنده بود
ان نفت زمزمه هنوز نام و آوازه زنده ياد علي اميد پيشتاز مبارزات كارگر

هنوز از خود گذشتگي  علي اميد براي تأمين آب خنك براي .مي شد
  .كارگران نفت بر سر زبان ها بود

 سال در 13حدود . در چنان فضايي يداله وارد محيط كار مي شود
پااليشگاه آبادان كار مي كند، با مجموعه اي از مسائل، مشكالت و 

زندگي پر تالطم كارگري و . مطالبات درون محيط كار در گيرمي شود
فراز و نشيب هاي آن بدوتجربه مي آموزد و ويژه گي هاي فردي اش 

آرام آرام با توجه به امكانات و شرايط موجود، . تجارب او را صيقل مي زند
به اين فكر مي رسد كه براي كاهش ناماليمات زندگي كارگران و افزودن 

  . كاري كردلقمه ناني بر سر سفره آنان بايد و مي توان
سجاياي اخالقي او باعث مي شود عده اي از كارگران مبارز او را احاطه 

وقتي به زور و عليرغم ميلش به پااليشگاه تهران انتقال يافت، جوان . كنند
در آن جا موقعيت براي طرح مطالبات و پيشبرد آنها .  ساله اي بود27

رگران به كار هنر سازماندهي و بسيج كا. مناسب تشخيص داده مي شود
گرفته مي شود و سنديكاي موجود در پااليشگاه تهران كه دبير  آن با 
خواسته هاي كارگران بيگانه بود با هماهنگي كارگران از درون تسخير مي 

  .شود
 سنديكاي مستقل پااليشگاه نفت بر پا مي شود و يداله خسرو 1350سال 

 آن ها دبير سنديكا شاهي به عنوان معتمد كارگران به نمايندگي از سوي
  .مي گردد



  به ياد يداهللا خسروشاهي

 ٢٧٧  104 ي آرش شماره

قدم هاي بعدي خيزبلند كارگران پااليشگاه . اما اين تازه گام اول است
تهران براي ايجاد اتحاديه مستقل نفت تهران است ، يداله در همه اين 

  .فرايندها و پروسه ها حضور داشت و پيشتاز بود
 او همچنين يداله فعال كارگري در عرصه محيط كار بود ، اين درست ؛ اما

زيرا مي دانست سياست اقتصادي و قدرت . يك فعال سياسي هم بود
. سياسي حاكم به طور مستقيم و بالواسطه به منافع كارگران مربوط است

  .به ويژه در صنايع نفت كه دولت خود بزرگ ترين كارفرماست
 سال كار پيوسته در سنديكا كه منجر به كسب مزاياي 3يداله پس از 

زنداني سياسي مي . اي كارگران شد، دستگيرو زنداني مي شودبسياري بر
بعد  از رهايي  از زندان به . اين بار در محيط زندان پرورش مي يابد. شود

 و تشكيل 57دست تواناي مردم، در گرماگرم مبارزات انقالبي سال 
مجددأ و اين بار . شوراهاي كارگري به خود آموزي خويش غنا مي بخشد

 5.  توسط دژخيمان جمهوري اسالمي زنداني مي شود1360در دي ماه 
  .سال بعد ناگزير به خروج از ايران مي شود

زندگي در تبعيد با خود زنجيره اي از مشكالت به همراه دارد، و معموأل 
يداله در كنار . ولي براي يداله چنين نبود. باعث يأس و انزوا مي شود

او نه تنها . ا و مقاوم ايستادطبقه اش باقي ماند و در خدمت آن پا بر ج
گوشه نشيني پيشه نكرد، بلكه  به نحو خستگي ناپذيري عرصه هاي 

جمهوري اسالمي و تبعيد نتوانستند ارتباط او . جديدي از فعاليت را گشود
به راستي در اين ميدان رژيم را به شكست . را با طبقه اش قطع كنند

و فعالين كارگري در ايران او از يك سو ارتباطش را با جمع ها . كشاند
حفظ كرد و گسترش داد، و از سوي ديگر ميدان فعاليت با تشكالت 

و گرد جهان با هدف همبستگي و . كارگري بسياري از كشورها را گستراند
او يك انترناسيوناليست واقعي . وحدت طبقه كارگر در گشت و گذار بود

  .بود
 چون ريسمان سرخي اين جا مي رسيم به اساس انديشه يداله كه هم

از زماني كه وي . نظرات و فعاليت هاي ارزنده او را به هم متصل مي كند
به ناچار به خارج از كشور مي آيد، تكيه كالمش در صدها سخنراني اي 
كه انجام داده است، صدها اطالعيه و اعالميه اي كه نوشته است، و دهها 

. ت مستقل كارگري استمقاله اي كه از او به يادگار مانده است، تشكال
  .اين تشكالت  از دو جنبه براي او اهميت داشتند

اوأل كارگران براي به دست آوردن هر بخشي از خواسته هاي شان نياز به 
تشكل مستقل كارگري ابزاري است در دست كارگران . متحد شدن دارند

براي بهبود شرايط كار و زندگي و رسيدن به دست كم بخشي از حقوقشان، 
 در هر عرصه و زمينه اي –ن هدف بال واسطه و اوليه هر تشكل كارگري اي

  . است–كه فعال باشد 
ثانيأ تشكل مستقل كارگري زمينه اي را فراهم مي آورد كه كارگران براي 

به هر درجه . وظايف بزرگ تر آينده ، يعني اداره امور جامعه، آماده شوند 
بقاتي، با دخالت گري، با اعتماد كه توده كارگران از هم اكنون با روحيه ط

به نفس و كارداني وارد فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
شوند، به همان نسبت امكان پيشروي آنان در انقالب آينده بيشتر خواهد 

  .شد
نطفه هاي سوسيالسم در انديشه يداله به درستي در سازمان يابي، خرد 

زيرا حركت به سوي . ان نهفته استجمعي و فعاليت آگاهانه كارگر
سوسياليسم روندي است كه طي آن قرار است كارگران و توده حقوق 
بگيران و زحمتكشان بر سرنوشت خويش مسلط شوند، سرنوشتي كه البته 

  .هم اكنون طبقات دارا و سلطه گر آن را تعيين مي كنند 
 را ساخته تمامي وسايل و مكانيزم هايي كه پايه مادي جامعه ي طبقاتي

اند، يعني مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، قدرت سياسي طبقات دارا، 
مديريت سرمايه داري در موسسات، برنامه ريزي سلطه گرانه اقتصادي، 
وجود خفقان سياسي، سيستم آموزشي طبقاتي، اقتدار ايدئولوژيك و 
فرهنگي طبقات سلطه گر و ارتجاعي، اساسأ در خدمت محروم كردن توده 

اي مردم از دخالت گري در سرنوشت خودشان و نيزعليه فعاليت جمعي و ه
  .وحدت آنهاست

تأكيد و پا فشاري رفيق  يداله روي شعار زنده باد تشكل هاي مستقل 
كارگري ، صرفأ ناشي از مرزبندي با ساير گرايشات نبود، بلكه مسئله بر سر 

او . ثرترعمل كننداين است كه چگونه كارگران مي توانند قدرتمند تر و مو

 حتي در –سوال مي كرد، كارگران چگونه قرار است از هم اكنون 
 براي تسلط بر سرنوشت خودشان –چهارچوب مناسبات سرمايه داري 

  آماده شوند؟
آنان چگونه و با چه وسايلي مي توانند به آگاهي و توانايي هاي الزم براي 

 فرهنگ حاكم با انگيزه اداره جامعه دست يابند؟ چطور مي توانند به جاي
هاي فرد گرايانه و سودجويانه اش، ارزش هايي را مبتني بر احترام هم 

  زمان به جمع و فرد و روحيه تعاون و همبستگي در خود پرورش بدهند؟
رفيق يداله كه بر خود رهايي كارگران راسخ بود، ناگزير و ناچار بود به 

پاسخ او مبارزه جمعي و و . دنبال راه چاره اي  براي اين مهم برآيد
  .مشتركت كارگران در تشكل هاي مستقل خودشان بود

هنگامي كه او با انديشه ي مستقل و با تجربه منحصر به فرد خودش كه 
 سال در فعاليت هاي عملي شركت مستقيم و غالبأ در رأس آن 40بيش از

 فعاليتها قرار داشت، و نيز با مطالعه تجارب تاريخي جنبش هاي كارگري
به اين نتيجه رسيد كه پاسخ را يافته است و آن تشكل هاي مستقل 

  .كارگري است؛ در جهت و راستاي آن با تمام قدرت حركت كرد
  

  :مهمترين ويژگي هايي كه براي اين تشكل بيان مي كرد
  .اول استقالل آن از دولت است

  . دوم استقالل از سرمايه داران، كارفرمايان و مديريت است
به اين معنا كه تشكل كارگري استقالل . ل سياسي آن استسوم استقال

رأي و اختيار تام داشته باشد تا هر خط  مشي و سياستي كه از طريق اراده 
  .آزاد و توسط جلسات و نشست هاي خود تعيين مي كند، به پيش ببرد

: يداله به روشني درباره استقالل سياسي تشكيالت كارگري مي نويسد
رقي نمي كند كه گردانندگان اتحاديه و تشكل شان دولت براي كارگران ف«

باشد و يا رهبري آن دست نيروهاي طبقات ديگر باشد، اساس اين است كه 
تمامي امورش به دست خودشان باشد و بتوانند در همه زمينه ها تصميم 

اين توازن قواي درون تشكيالت كارگري است كه . نهايي را خود بگيرند
و نزديكي آن تشكل را به جريانات سياسي موجود در سمت و سو و دوري 

  )2(» .جامعه مشخص مي كند
پيش بردن هم :  ديگري كه براي اين نوع تشكالت بر مي شمرد خصوصيت

تشكل مستقل، فقط يك تشكل . زمان مسايل اقتصادي و سياسي است
زيرا ما از زماني  كه به دنيا مي آييم، . صنفي نيست، بلكه سياسي هم است

ودمان را در جهاني مي بينيم كه سياست در آن جاري است، جامعه خ
خود اقتصاد هم از . و ما ناگريز در سياست تنفس مي كنيم. سياسي است

از سياست هاي . طريق سياست اقتصادي دولت ها پيش برده مي شود
مربوط به تأمين بودجه هاي عمراني و اقتصادي و سرمايه گذاري در عرصه 

ته تا قوانين كار و امور اجتماعي، شرايط كار، تعيين هاي مختلف گرف
بنابر اين پرواضح است كه سياست . حداقل دستمزد، قوانين تعرفه و غيره

اقتصادي كشور و قدرت سياسي حاكم بر كشور به طور مستقيم و بال 
  .واسطه به تشكل هاي كارگري مربوط مي شود

ارگري در درون آنها ويژگي ديگر اين تشكالت، وجود گرايشات مختلف ك
. در ميان كارگران گرايشات  فكري  و عقيدتي گوناگون موجود است. است

تشكل كارگري نيز اگر بخواهد توده وسيعي از كارگران را متحد كند، بايد 
. بتواند اين گرايشات مختلف را در درون خود بپذيرد و به رسميت بشناسد

رند تا كارگراني كه به منافع در اين ميان اين تشكالت بستري فراهم مي آو
طبقاتي خود آگاه ترند، ضمن تبادل نظر به يك برنامه ي سياسي ي 

 دست يابند وحزب طبقه - از زاويه منافع و آرمان طبقه كارگر–راهبردي 
رفيق يداله در پاره اي از مقاالتش به اين حزب . كارگر را بنيان گذارند
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  به ياد يداهللا خسروشاهي

 ٢٧٨  104 ي آرش شماره

 
  ه تاريخ پيوستافتخاري كه ب

  مجيد ارژنگ ، نصرت تيمورزاده ، غالمرضا پرتوي
 

داري ايران هيچ واقعه و حركتي نيست كه طبقه كارگر در   سرمايههدر جامع
حركات، فعل و انفعاالت و موقعيت، همه چيز بر گرد . آن محور نباشد

يابد و يا تحليل  گيرد، انسجام مي تضادهاي درون اين طبقه شكل مي
از اين جهت، پيشروان اين طبقه در جامعه نقش آفرينند و بر كل  .رود مي

يداهللا خسرو شاهي يكي از اين پيشروان . گذارند حركات اجتماعي تأثير مي
او سرتاسر زندگي خود را در . و سازماندهندگان جنبش كارگري ايران بود

و او تجربه مجسم . رهائي اين طبقه از ستم، بي عدالتي و تحقير نثار كرد
زنده پرولتارياي ايران بود كه با صداقت، بخشي از آن را انتقال داد و بخشي 

  .اش گرامي باد و طبقه تاريخ سازش پيروز راه. را نيز با خود برد
اش را ترك  گاه طبقه يداهللا خسرو شاهي فرزند فقر، كار و زحمت، هيچ

چهارده در " 1335او در احمد آباد آبادان به دنيا آمد و در سال . نكرد
 در پااليشگاه نفت آبادان براي مدت دو "سالگي به عنوان كارگر كارآموز

در آن دوران نيز فاصله فقر و ثروت را . سال بدون مزد، شروع به كار كرد
شبيه "محيط خوزستان . دريائي از ستم و استثمار و خون حائل بود

 منطقه در) 1(نوعي سيستم آپارتايد طبقاتي. آفريقاي جنوبي امروز بود
كارگران حق رفتن به محالت كارمندان و خارجي نشين را ... برقرار بود
گرفتند آنها را دستگير كرده و  اگر كارگران را در آن محالت مي. نداشتند

ها و  بهترين چيزها متعلق به خارجي. داشتند مدتها در بازداشتگاه نگاه مي
ي خود را در شهري آغاز  او مبارزة طبقات".ها متعلق به كارگران بود بدترين

داران خارجي و  اش محل زندگي نمايندگان سرمايه كرد كه يك جانب
وجود داشت ... هايشان كولر، استخر، زمين تنيس و داخلي بود كه در منزل

كردند كه فاضالب كپرها و  و در جانب ديگرش كارگران زندگي مي
 محل آب شد كه هاي كارگران به به آب جوي وسط كوچه وارد مي خانه

 به نمايندگي كارگران 1347او در سال . ها بود تني و شستشوي بچه
در محل كار يك "گويد  يداهللا مي. شركت نفت آبادان انتخاب گرديد

 با اين وجود كارگران توانستند با مبارزه خود ".حكومت پادگاني استوار بود
از افتتاح پس . و تالش يداهللا، بسياري امتيازات از كنسرسيوم نفت بگيرند

گويد  آنطور كه او مي. پااليشگاه نفت تهران اجبارا به آنجا منتقل گرديد
 در ".كنسرسيوم نفت در آبادان ما را به شركت نفت در تهران فروخت"

او پس از درس گيري . تهران كارگران او را به نمايندگي خود انتخاب كردند
 ديگران، در سال اش در گذشته، مثل علي اميد و از تجارب فعالين طبقه

 با ياري ديگر فعالين جنبش كارگري نفت، توانست سنديكاي شمال 1350
سنديكاهاي انبار نفت ري، نازي آباد، خط لوله "كارگران نفت را كه از 

در . شد، به وجود آورد  تشكيل مي"مخابرات، ادارات مركزي شركت نفت
نيز رهبر نماينده كارگران در پااليشگاه نفت و " كه او 1352سال 

اي، كارگران   بود، با سازماندهي يك اعتصاب دو هفته"سنديكاي نفت

كاهش "توانستند دستاوردهاي بزرگي در زمينه رفاه اجتماعي از قبيل، 
 ساعت، دو روز تعطيل هفتگي به 40 ساعت به 48ساعت كار هفتگي از 

ران مبارزه كارگ. اضافه مزد براي اضافه كاري، كسب كنند% 25 روز، 1جاي 
ساواك يداهللا را در . دارد العمل وامي شركت نفت در تهران، رژيم را به عكس

در بار دوم . كشد كند و به زير شكنجه مي  دو بار دستگير مي1352سال 
رود، به   لو مي"سياسي ممنوعه"هاي  كه فعاليت مخفي او براي چاپ كتاب

ن ساواك براي خاموش كرد. دهند اش مي اي شكنجه طور وحشيانه
دارد تا  يداهللا را وامي. كردند كارگراني كه به دستگيري او اعتراض مي

نطقي را كه خودشان تهيه كرده بودند، براي كارگران بخواند و به "
زماني كه مشغول خواندن نطق ساواك بودم ".  خود اقرار كند"جنايات"

هايم را درآوردم و پاهايم را روي زمين گذاشتم كه كارگران  عمدا كفش
 وقتي او را به زندان باز ".توانند جاي پاهاي خون آلودم را ببينندب

اين دفعه مرا به طور . بازجوئي واقعي تازه شروع شد"گردانند  مي
عالوه بر شالق با كابل و شوك الكتريكي، . اي شكنجه كردند وحشيانه

رئيس بخش . انگشتان دست و پايم را با چراغ لحيم كاري سوزاندند
   ". شخصا روي كمرم شمع آب كردكارگري ساواك

كند و به  ساواك پهلوي خسته و وامانده در مقابل يداهللا، شكنجه را قطع مي
 ماه معطلي در زندان، دادگاهش 9پس از . شود ابزار ديگري متوسط مي

ساواك به تطميع . گردد  سال زندان محكوم مي2شود و به  شروع مي
خورد در دادگاه دوم او  سري ميشود و چون مجددا از يداهللا تو متوصل مي

 مردم، از زندان 57او كه به يمن قيام . كند  سال زندان محكوم مي10را به 
 كميته كارگران صنعت نفت را به وجود 1358آزاد گرديد، در سال 

اعتصاب كارگران صنعت نفت تحت رهبري كميته فوق و كشيدن . آورد مي
ست صادرات نفت و عدم كارمندان صنعت نفت به دنبال خود كه به اي

سوخت رساني به ارتش منجر شد، عامل مهمي در فرو ريزي كامل رژيم 
اين كميته كه در جريان انقالب به شوراي عمومي كاركنان . پهلوي گرديد

 با مسئوليت يداهللا 1360صنعت نفت تبديل شد، تا اواسط سال 
 از 1981اين شورا در . خسروشاهي، گرداننده تمام امور صنعت نفت بود

جنگ به ياري . جانب رژيم مذهبي جمهوري اسالمي غير قانوني اعالم شد
رژيم جمهوري اسالمي آمد، پااليشگاه نفت آبادان بسته شد و جنبش 

تمام دستاوردهاي كارگران از جانب اين رژيم . كارگري رو به نقصان رفت
  . قهراً پس گرفته شد

آنان پسرم و هم چنين . دمام دستگير ش  در خانه5/9/1360من در تاريخ "
 4به مدت ... اي بود دستگير كردند مهمانان ما را كه يكي از آنها خانم حامله

 ماه مرا مرتبا در آن زندان شكنجه كردند تا به عضويت خود در 3سال و 
باالخره زماني كه دريافتند من هيچ . هاي سياسي اعتراف كنم گروه

 مرا با ضمانت به مبلغ 21/11/1364وابستگي سازماني ندارم در تاريخ 
  ". تومان آزاد كردند500000

كوشد ولي يداهللا ايران را ترك كرده و  اش مي رژيم دوباره براي دستگيري
پس از مدتي دربه دري و مصائب از آنجا نيز فرار . رود به پاكستان مي

 1378در لندن در . شود  وارد لندن مي1366 آگوست 24كند و در  مي
 را تشكيل "كنفرانس فعالين كمونيست جنبش كارگري"ي ا همراه عده

اين تشكل  . گيرد  شكل مي"بنياد كار"دهد كه در ادامه آن  تشكل  مي
ولي يداهللا آدمي نبود . گردد پايد و پس از هشت سال منحل مي زماني نمي
او براي رساندن صداي طبقه كارگر به گوش . اش خارج شود كه از طبقه

مكانات مختلف از قبيل امكانات مالي به فعاليت جهانيان و ايجاد ا
  . اي دست يازيد گسترده

تاريخ زندگي يداهللا خسروشاهي آميخته و ذوب شده با تاريخ جنبش 
اين رهبر و سازمانده طبقه كارگر، نه بر . كارگري ايران در زمان اوست

 –بنيانهاي تجربه جمع بندي شدهء گذشته و نه بر بنيانهاي تئوريك 
او فرزند فقر و كار و .  جنبش كمونيستي ، مبارزه خود را شروع كردمنطقي

هايش  اي  واقعيت عيني و بالواسطه زندگي خود او و هم طبقه. زحمت بود
او . كشاند داد و به تالش جهت رهائي مي روح و روان او را سمت مي

هاي اساسي جنبش كارگري اين است كه تاريخ  يكي از ضعف": گويد مي
گري به طور واقعي نوشته نشده است، بلكه سينه به سينه جنبش كار

... اند چيزهائي بيرون بدهند منتقل شده و حال اخيراً كساني كوشش كرده
زنده باد علي "ديديم كه نوشته بود  رفتيم سر كار روي ديوار مي ما كه مي
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اخيرا ما با مراجعه به كتب فهميديم ... "به علي اميد رأي دهيد" و يا "اميد
خود ما به طور واقعي از صفر . كه در نفت هم مبارزاتي شده بوده است

با وجود اين ضعف ) 2("تجربه گذشته به ما منتقل نشده بود. شروع كرديم
غليد، چيزي در تالطم بود كه او را با قدرت به  بزرگ، در يداهللا چيزي مي

ره برد و گام به گام به صورت رهبري برجسته در مبارزات روزم پيش مي
يك احساس : اين چيز، يك چيز سه گانه بود. رساند كارگران به اثبات مي

اش از  عميق هم سرنوشتي با طبقه، يعني احساس عميق براي آزادي طبقه
و ديگر آزاد بودن از تمام بندهائي زندگي مادي كه . فقر و حرمان و ستم

 به آن آنچه كه او خود را. توانست او را به طبقات ديگر آويزان كند مي
او در كارخانه و در . دار آويزان كرده بود، فروش نيروي كارش بود به سرمايه

اش، به طور عيني ضد سرمايه عمل  پروسه كار به مانند همه افراد هم طبقه
اي در سازماندهي بود كه در  سوم اين كه او داراي استعداد ويژه. كرد مي

  . افته بودطول زمان به بهترين وجهي پرورده شده و تكامل ي
بعضي از نيروهاي سياسي، كه عميقاً با تاريخ مبارزاتي، دستاوردها و 

هاي عملي او  ذهنيت يداهللا آشنا نيستند و فقط با نگاهي تيره به فعاليت
 را كه در جيب خود هميشه براي ممهور "سنديكاليست"نگرند، مهر  مي

  .زنند او ميكردن فعالين طبقه كارگر حاضر و آماده دارند، بر پيشاني 
پروسه رشد و تكامل تشكالت كارگري شركت نفت، به روشني نشان 

دهد كه يداهللا خسروشاهي و هم سنگرانش در جستجوي راه خروج از  مي
آنها قدم به قدم با پيشرفت اوضاع متالطم كشور، . داري بودند نظام سرمايه

  .به درگيري سياسي با كليت رژيم پرداختند
 تشكيل گرديد و 1358ان صنايع نفت در سنديكاي مشترك كاركن

اين . اي سراسري با همين نام، براي كل كارگران صنعت انتشار دادند نشريه
سنديكا، در مهرماه همان سال يك گام مهم سياسي براي تغيير كلي 

كميته مشترك اعتصاب صنايع نفت را به وجود . سياست كشور بر داشت
 13اين كميته در .  در آن داشته استاي آورند كه يداهللا نقش تعيين كننده

پردازد و خواهان مجازات و  آبان به دخالتگري در صحنه سياسي كشور مي
اندك زماني بعد، عالوه بر سازمان دادن . شود معرفي كشتار دانشجويان مي

آزادي " خواست اقتصادي به رژيم پهلوي، خواهان 33مبارزه براي تحميل 
دستگيري و محاكمه مسببين كشتار مردم، زندانيان سياسي، لغو ساواك، 
ولي كارگران صنعت نفت و . گردد  مي"تحقق خواستهاي فرهنگيان

. شوند رهبرانش از نظر فكري و دخالتگري سياسي در اين نقطه متوقف نمي
كميته اعتصاب كه يداهللا در رأس آن بود به سوي سرنگوني رژيم 

نفت را كي برد، : شعارروند و و كارگران شركت نفت، با  شاهنشاهي مي
 مرگ بر - پولش را كي خورد، پهلوي – گاز را كي برد، شوروي –آمريكا 

  .شوند رژيم پهلوي، مسلح مي
شوند و رژيم پهلوي را براي دريافت  هاي نفت بسته مي با اين شعار شريان

  .كند آخرين ضربه آماده مي
  .تا مرگ شاه خائن در اعتصاب هستيم. ما شير نفت را بستيم"

هاي مختلف صنعت  بالفاصله بعد از سرنگوني رژيم شاه، شوراهاي بخش
اين شوراها، شوراي هماهنگي . آيد نفت توسط كارگران به وجود مي

دهند كه تمام امور كارخانه از توليد گرفته تا اشتغال  كارخانه را تشكيل مي
ها،  نمايندگان شوراهاي هماهنگي كارخانه. گيرند را تحت نظر خود مي

ها شوراي سرتاسري كاركنان نفت،  شوراي پااليشگاه و از نمايندگان آن
گويد، شوراي هر بخش، استقالل  آن طور كه يداهللا مي. گردد تشكيل مي

  . كامل در اداره خود را داشته است
پروسه تكامل جنبش كارگران شركت نفت كه يداهللا در رأس آن بود، 

 اي  ناپذير را به شوخي بي مزهادعاي سنديكاليست بودن اين مبارز خستگي
  .كند كه شنيدن آن در عين حال تهوع آور است تبديل مي

بهانه جنگ ايران و عراق، رژيم جمهوري اسالمي تمام دستاوردهاي 
كارگران شركت نفت كه با خون دل و مبارزه به دست آمده بودند، پاي مال 

اين سقوط . ندگرد ، به طور كامل منحل مي1360كند و شوراها در سال  مي
  . كشاند اجتماعي، يداهللا را به تحولي ديگر مي

 بورژوازي داخلي با كارگران همگام شده بودند براي نفي شاه، نه نفي "
شما پالتفرم ... طبقه كارگر بايد منشور خود را داشته باشد... سرمايه

جمهوري خواهان الئيك، . بورژوازي داريد، كنج نامه داريد، گنجي داريد
ري خواهان ملي، سلطنت طلب و تمام اين ارازل و اوباش سرمايه، جمهو

از اين ) 3(".اين را بايد درست كنيم. همه پالتفرم دارند، طبقه كارگر ندارد
اش و فراتر از آن نقش  لحظه تاريخي است كه يداهللا به افق آزادي طبقه

وني گشايد، به سرنگ طبقه كارگر در تغيير و تحوالت آينده جامعه چشم مي
اش سنگر  طلبد و كمونيسم در انديشه رسد، سوسياليسم را مي ساختاري مي

  .بندد  مي
ربايد و مشغوليت  و از اين لحظه به بعد اين انديشه آرام و قرار از او مي

دهد؛ خدمت به تكامل سازمان و مبارزه  ذهني او را به خود اختصاص مي
 تجارب گرانبهاي آنها ها و اش و در اين راستا بيرون آوردن شخصيت طبقه

با اين مشغله بود كه او به علي اميد . از زير آوار فراموشي آگاهانه
تواند اين وظيفه تاريخي  انديشيد، با اين فكر دغدغه آميز كه چگونه مي مي

او مصمم بود اطالعاتش را در مورد اين رهبر گذشته جنبش . را انجام دهد
ولي چرا از ميان تمام .  كنداش عرضه كارگري به صورت كتابي به طبقه

براي جواب به . انديشيد هاي جنبش كارگري او به علي اميد مي شخصيت
  اين سئوال بايد تحقيق كنيم كه علي اميد كه بود؟

علي اميد يكي از كارگران فعال و سياسي نفت در آبادان بود، كه پس از 
ديه خاتمه جنگ جهاني دوم، با وجود مخالفت جرب توده ايران، اتحا

كارگران نفت جنوب را سازمان داد كه بدان وسيله كارگران توانستند با 
قدرت بيشتري عليه حكومت قوام و عمال دولت انگليس  جهت دست يابي 

او سپس مسئول شوراي متحده مركزي . به خواستهاي خود مبارزه نمايند
 اعتصاب و تظاهرات بزرگ كارگران نفت را 1325 ارديبهشت 11شد كه در 

مبارزات و شخصيت طبقاتي اين مبارز كارگري آنچنان در .... ازمان دادس
او با . اي در آمده است افكار كارگران منطقه حك شده كه به صورت استوره

وجود امكان جهت سازمان دادن يك زندگي مرفه ولي خارج از طبقه، 
  . ترجيه داد زندگي فقيرانه را بپذيرد و در درون طبقهء خود باشد

 و صداقت طبقاتي و پايداري علي اميد بعدها مشعل راه يداهللا زندگي
يداهللا نتوانست به اين آرزوي وااليش جامعه عمل بپوشاند . خسروشاهي شد

 نامه و تجربيات علي اميد، اين رهبر وفادار طبقه  و پيش از تدوين زندگي
  .كارگر، زندگي را ترك گفت

ق در جنبش كارگري ايران و دستاوردهاي مبارزاتي و نقش تاريخي اين رفي
اش آنچنان بود كه هيچ نيروئي نتوانست از كنارش  سنگيني از دست رفتن

همه نيروهاي سياسي مجبور گرديدند تا بر مبناي تعلقات واقعي . رد شود
هاي جنبش  تمام بخش. طبقاتي خويش در موردش موضع بگيرند

ها و  سازمانتمام . كمونيستي ايران در ضايعه نبودش به سوك نشستند
اي بزرگ براي جنبش  هاي كارگري از دست رفتن اين رفيق را ضايعه محفل

حتي جنبش سبز نيز كه رهبرانش دستان آغشته . كارگري ارزيابي كردند
هاي خود  به خوني از قربانيان كارگران دارد مجبور شد، در روزنامه و سايت

  .نامه نگارانه و مزورانهاي بي اهميت، روز مرگ او را درج كند ولي  چون واقعه
بهتر بگوئيم خرك (برخي از نيروهاي سياسي يداهللا را روي تخته تشريح 

كنند او را با رنده بتراشند تا به قواره خود  گذارند و سعي مي مي) نجاري
  . گويند گردد، او را ناسزا مي درآورند و چون برايشان چنين ممكن نمي

و سازمانده پرتوان جنبش كارگري اگر قرار است چيزي از يداهللا مبارز 
بيĤموزيم بدون شك پافشاري خستگي ناپذير او در استقالل طبقاتي 
كارگران، پيكار جهت رهائي طبقه از نظام سرمايه داري و جايگزيني آن با 
جامعه اي كه سوسياليسم و كمونيسم را بر پيشاني خويش حك زده است 

  .باشد مي
اش نيز پتك   ننشست و با آخرين دم زندگياي از پا او در راه آرمانش لحظه

  .اش پيروز باد يادش گرامي و راه. بر سندان مبارزه طبقاتي كوبيد
ما نويسندگان اين نوشتار، از دست رفتن يداهللا خسروشاهي، را به خانواده 

اش، دوستان و رفقاي نزديكش و به طبقه كارگر ايران تسليت  گرامي
  طبقه دوران سازش در حركتي پيروزمندراهش جاودانه است و . گوئيم مي
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  ،  يداهللا
 فرزند خوب و صميمي طبقه كارگر

  
  كريم منيري

  
 نوشتن مشكل است زيرا او ديگر در بين ما نيست و اين دل  راجع به يداله

كساني را كه از زاويه جنبش كارگري به يداله و ديگر فعالين اين جنبش 
فكر ميكنند و كمبودشان را احساس ميكنند به درد مي آورد، همچنانكه او 

نام مي برد با ) بعنوان نمونه علي اميد(ز اينگونه فعالين خود هر وقت ا
  . حسرت خاصي كمبود آنها را يادآور ميشد و يادشان را گرامي ميداشت

قبل از اينكه چيزي بنويسم ميخواهم بگويم كه من اصوالً با قهرمان پروري 
قهرمانان به آن . مخالفم، ضمن آنكه طبقه كارگر اصوالً قهرمان ندارد

و اقشاري تعلق دارند كه كسي از بين آنان كاري نميكند و وقتي طبقات 
كسي پيدا ميشود كه كمي از خود گذشتگي نشان ميدهد در بين هورا 
كش ها قهرمان ميشود و نام آور، در حالي كه طبقه كارگر در بر گيرنده 

اگر مبارزه را . بسياري از اينگونه مبارزين و از جان گذشتگان است
ضع موجود بدانيم بزرگترين مبارزه كارگران توليدشان است برگذشتن از و

و يداله يكي از اين مبارزين بود، با . كه جهان و دوران را دگرگون ميكنند
يداله رهبر نبود زيرا نمي توانست رهبر باشد و . ويژگي هاي خودش

. بزرگترين دليلش اين بود كه طبقه براي مبارزاتش رهبر نمي خواهد
رگر در زندگي و كار و توليد و باالخره مبارزه اش، اجتماعي ويژگي طبقه كا

و جمعي و مشترك بودنش است و يداله هم از اين زاويه دقيقاً فرزند 
راستين طبقه كارگر بود به شكلي كه بسياري را گيج مي كرد كه چرا رهبر 

   .مبدين خاطر بايد به زندگي اش بر گرديم و آنرا مرور كني. بودنش را قبول ندارد
خودش ميگفت كارگران بدون همديگر هيچ چيز نيستند به همين خاطر 

من او را . ايده تشكيل سنديكا را پذيرفت و به زودي يكي از فعالين آن شد
هيچ گاه سنديكاليست نشناختم با وجود آنكه روزي دبير سنديكا هم بوده 
است و همين چند سال پيش هم كه حركت تشكل خواهي در بين بخش 

 از طبقه كارگر ايران شكل گرفت بدون هرگونه ترديدي به دفاع از آن هائي
او در عين حال كه از جنبه هاي مثبت حركت سنديكاي شركت . بر خاست

يكي از محسنات سنديكاي پااليشگاه تهران براي "نفت دفاع مي كرد، 
بسيج كردن كارگران اين بود كه حداقل ماهي يك بار مجمع عمومي 

 سنديكاليسم و رفرميسم را مورد سئوال قرار ميداد و  همزمان".داشت
البته كارگران در طول سال هم اعتراض مي كردند و ". اساساً رد ميكرد

اين سنت . تمام اميدشان را به پيمان هاي دسته جمعي نمي بستند
رفرميستي كه در بسياري ار كشور هاي پيشرفته سرمايه داري وجود دارد 

اميدشان را به مذاكرات رهبران اتحاديه ها مي و طبق آن كارگران همه 
  ".بندند، در صنعت نفت جا نيفتاد

يداله اصوالً روي تشكل كارگران تأكيد داشت و مهم برايش نه شكل تشكل 
بلكه فقط مستقل بودن آن بود كه اهميت داشت به همين خاطر هم 

ل سنديكا و يا هر تشكل ديگري را كه خود كارگران برپا ميكردند قبو
داشت و از آن حمايت ميكرد، به همين خاطر هم همواره از شعار تشكل 

او در مورد تشكالت كارگري . مستقل حرف مي زد و از آن دفاع ميكرد
اصالً تكيه خاصي بر شكل آن نداشت فقط همانطور كه قبالً گفتم تأكيد او 
ا بر مستقل بودن آن بود و اينكه خود كارگران در آن سهيم باشند و آن ر

گيري كميته هاي اعتصاب  سازماندهي كنند، مثالً در مقطع قيام او از شكل
ابعد از بحث به اين نتيجه "و عملكرد سنديكاي نفت چنين ياد ميكند 

رسيديم كه از طريق همين كساني كه فعالً در رأس سنديكا هستند، 
حركتي را پيش ببريم كه بشود آن را به صنعت نفت در سراسر كشور 

قرار شد هركدام از كارگران كه به شهر خودشان رفتند، با . ادگسترش د

كساني كه در سنديكا هستند و به آن ها اعتماد دارند، صحبت كنند و بعد 
در آن مقطع . به سوي يك سازماندهي مشترك و سراسري حركت نمائيم

طرز فكر ما اين طور بود كه آهسته و و آرام حركت كنيم، اما انقالبشتاب 
چنان به سرعت پيش رفت كه ما ناچار شديم ظرف مدت كوتاهي گرفت و 

در جائي از (سنديكاي مشترك كاركنان صنايع نفت را اعالم كنيم 
خاطراتش عملكرد آنرا شبيه كميته انقالبي و در جاي ديگر كميته كارخانه 

اين سنديكاي سراسري كارهايش را از طريق همان عده معدودي ). ميداند
 تهران، خوزستان، شيراز، تبرسز و اصفهان بودند، پيش كه در سنديكاهاي

      ".مي برد
 راجع به رهبر بودن او ميگفتم، خودش ميگفت ساواك نمي توانست او را 
زنداني كند زيرا همه پااليشگاه پشت او بودند و اعتصابشان را نشكستند و 
ز حتي بعد از بازگشت به كار كارگران خواستار معذرت خواهي ساواك ني

بودند، ساواك ضربه را درست آنجائي فرود آورد كه او از متن حركت آنها 
فاصله گرفته بود، كه براي همه قابل فهم نبود و نه تنها قابل فهم نبود، 

خودش آن حركت را چندان قبول . بلكه ربطي به حركت آنها نداشت
نداشت ـ منظورم چاپ كتاب هاي جلد سفيد است ـ و باعث چند سال 

، آنهم درست موقعي كه حركت به او سخت نياز داشت و پس از آنهم زندان
تشكل تق و لق شد و از خروش افتاد، در حاليكه چاپ كتاب ها هيچ دردي 
را دوا نكرد و كساني هم كه آنها را خواندند، احتماالً هيچگاه سازماندهي 

و ايكاش كارگران . نشدند و قضييه شد تو نيكي مي كن و در دجله انداز
آگاه ما بتوانند از اين درس ها ياد بگيرند، ولي به هرحال يداله در حركت 
بعدي باز هم به جمع طبقه اش پيوست و از اين زاويه يداله يك كارگر بود 
و يكي از خيل مبارزين طبقه كه در حركتي مشترك و اجتماعي مي توانند 

له نمي توانست كاري كنند و اين را او به خوبي درك كرده بود، بنابراين يدا
  .و نمي خواست رهبر باشد

  
  

  
  
  

در جريان قيام پنجاه و هفت يداله بدنبال آزادي از زندان شاه به دامان 
به شركت نفت راهش نمي دادند در صنايع چوب شروع به . طبقه باز گشت

كار كرد ولي به زودي با باال گرفتن جنب و جوش مبارزا تي در تماس با 
فت و در نقاطي كه سنديكا ها منحل شده بودند بچه هاي نفت قرار گر

كميته هاي مخفي اعتصاب را با ديگر كارگران ساختند، هسته هاي اوليه 
كميته هاي مخفي اعتصاب، چيزي كه بعد ها . اي كه بعداً شوراي نفت شد

چندان با آن موافق نبود، چون فكر ميكرد مخفي كاري با مبارزه توده اي 
طبقه را نمي توان مخفي كرد، هيچ خانه تيمي طبقه جور در نمي آيد 

گنجايش طبقه را ندارد، كارگران بايد بتوانند با هم همكاري كنند و همگي 
در مبارزه شركت داشته باشند و وقتي اين مبارزه شكل مخفي به خود 
ميگيرد خودي و غير خودي درست ميشود اين ديگر مبارزه توده اي نيست 

ولي در عين حال او در . سازماني و يا حزبي استاين ديگر مبارزه گروهي، 
همان زمان كار سنديكائي توانسته بود تلفيقي از كار مخفي و علني را 
سازماندهي كند كه در عين حال كه تمامي تصميمات در جمع گرفته مي 

   .شد، مجموعه اي از كارگران آگاه و با تجربه اين حركات را سازماندهي مي كردند
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، منظورم دوره قيام است، به جريانات روشنفكري نزديك شد در همين ايام
كه برخي تنگ نظران بعنوان نقطه ضعفي در زندكي مبارزاتي او بدان اشاره 
ميكنند و برخي ديگر از تنگ نظران بدليل جدا شدن او از اين جريان و نه 
. پيوستن او به خودشان از آن باز هم بعنوان نقطه ضعف نام مي برند

گفت كسي اشتباه نمي كند كه كاري نكند و دقيقاً از ويژگي خودش مي
هاي يداله همين بود كه همواره بي محابا وارد روابط مي شد بدون آنكه 

در . هراسي از اشتباه كردن داشته باشد او به قول معروف عافيت طلب نبود
باره اين رابطه گيري با همه جريانات خيلي مي توان راجع به يداله حرف 

 به او انتقاد كرد ولي او همواره يك جواب داشت و آن اينكه فقط زد و
ميخواهد حرف كارگران را بزند، خواسته هايشان و شعارهايشان را تيتر اول 
روزنامه ها و راديو ها و همه رسانه هاي جمعي كند و بدين خاطر اگر الزم 

اي بود و امكانش ايجاد مي شد با بي بي سي هم مصاحبه مي كرد فقط بر
در هر جمعي از فعالين . اينكه مسائل كارگران را به گوش همه برساند

بسياري به او اين . كارگري شركت ميكرد حتي اگر كشور به كشور هم بود
ايراد را مي گرفتند كه مي خواهد تك روي كند ولي پشت بسياري از اين 
انتقادات ايده رام كردن كارگري بود، كه برخالف نظر روشنفكران كه 
همواره به كارگران بعنوان افرادي كه احتياج به مواظبت و رهبري دارند، 
خود را صاحب نظر و رأي خاص خود مي دانست و حاضر نبود بر سر اين 

  . استقالل با كسي كنار بياد
بسياري از افراد و رسانه ها با يداله مصاحبه كرده اند تجربيات او كه در 

 است مي تواند مورد مرور قرار واقع تجربيات بخشي از جنبش كارگري
خرده گيري و و صرفاً . گيرد اميد اينست كه بدين تجربيات توجه شود

يادآوري اشتباهات چندان ثمري ندارد، بلكه بيشتر نقد از زاويه روشن 
كردن زوايا و زمينه هاي اين اشتباهات بايستي صورت گيرد و الي يداله 

  . ديگر نيست كه بدين انتقادات پاسخ گويد
در همين جا اگر بخواهيم به زمينه هاي برخي اشتباه كاري ها نگاهي 
بيندازيم، بايستي از سوئي به جنبش خود انگيخته كارگري نگاه كنيم كه 

هر چند كه اين دو سو (همواره از دو سو مورد كنترل قرار مي گرفته است 
ت هيچ سنخيتي با يكديگر ندارند ولي بدليل اينكه قصد نگاه كردن اس

يك سو رژيم هاي حاكمه بوده اند كه با سركوب ) مورد اشاره قرار مي گيرد
و بعضاً دخالت هائي جلو رشد اين حركت را مي گرفته اند، به صورتي كه 
تجربه و دستاورد هر حركتي يا اصوالً به ساير بخش هاي طبقه در زمان 

ست وقوع حركت نمي رسيده است و يا اگر اين دستارد منتقل مي شده ا
آنچنان دست و پا بريده بوده است كه احتماالً باعث ايجاد شبهاتي مي 

و اگر اين دستاورد ها شامل مرور زمان هم مي شده است و . گرديده است
نسل هاي بعدي بدان دست مي يافته اند آنچنان غير واقعي و بزك كرده 

.  استبوده است كه هيچ انگيزه اي براي ادامه آن دستاورد باقي نمي مانده
اين سركوب ها و عدم انتقال دستاورد ها در مواردي زمينه ساز اشتباهات و 
انحرافاتي در جنبش كارگري شده است كه گاهاً ضربه هاي اساسي به اين 

در همين رابطه بايد از مخفي . جنبش در برهه هاي تعيين كننده زده است
  . رگري استكاري ها نام برد كه يكي از نقاط ضعف هر جنبش توده اي كا

عنصر بعدي كه همواره قصد اعمال نظر و كنترل بر اين حركت داشته 
من نظر . (است، سازمان ها و تشكيالت منبعث از روشنفكران بوده است

تفصيلي ام را راجع به اين موضوع در نوشته هاي ديگري روشن بيان كرده 
 نه عضويت در اينچنين تشكالتي براي كارگران نه نادرست است و). ام

ممنوع، بلكه بايد ديد كه اين جريانات با عضو گيري كارگران چه منظور و 
نظري را ميخواهند دنبال كنند، كه يكي از بدترين جنبه هاي اين دخالت 
اعمال رهبري بر جنبش خودانگيخته است كه با اينگونه  حركات اصوالً 

ري نگاه و از سوي ديگر بايستي به جنبش اصطالحاً روشنفك. سنخيت ندارد
كنيم كه همواره طي تاريخ تاكنوني يا دنباله رو جنبش خودانگيخته 
كارگري بوده است و يا صد ها كيلومتر از آن فاصله داشته است و ساز خود 

  .را مي زده است
يداله بعنوان يك كارگر فعال و مبارزه جو در چنين فضائي به اين جريانات 

بعد از قيام و در . ا بوده استنزديك شده است و يا تحت تأثير فضاي آنه
جريان آن او مدت كوتاهي با سازمان سرخ كارگران ايران كار كرده است و 
سپس به سازمان فدائيان خلق نزديك شده است و مدت كوتاهي بعد از 
انشعاب در سازمان فدائيان خلق اساساً خود را از اينگونه جريانات كنار 

گاه به تشكالتي اينچنيني نزديك كشيد و تا آنجائي كه من ميدانم هيچ 
 در اين زمينه نيروهاي سياسي "در اين رابطه در خاطراتش مينويسد . نشد

 هم در مقاطع مختلف به نوع ديگري مانع اتكاء طبقه كارگر به خود "چپ"
اين ها به جاي كمك به حركات مستقل كارگري . و تشكالت خود شده اند

كه نيروي بالقوه خويش را به كار و يا حداقل ميدان دادن به كارگران 
گيرند، همواره كوشيده اند تا از وجود كارگران و نسكيالت آنها در جهت 

متأسفانه برخورد تفرقه " و يا در ادامه ميگويد  ".منافع خود استفاده كنند
افكنانه، فرصت طلبانه و قيم مأبانه با جنبش كارگران منحصر به حزب توده 

  ".نيست
نرمش، پشتكار، . دي در سازماندهي حركات توده اي داشتاو توانائي زيا

انساندوستي، نكته بيني، مبارزه جوئي اش كه همواره از تضادي كه با 
سيستم سرمايه داري برمي خيزد و با تمام وجودش بدان رسيده بود و 
درك كرده بود، درك درستش از مبارزه وجودي كارگران و همراه با 

حاصل سال ها مبارزه رو در رو با نظام بسياري خصوصيات ديگر كه 
يداله اگر در سال هاي . سرمايه داري بود، اين توانائي را در او رشد داده بود

قبل اين توهم را داشت كه ميتوان با كمك و يا با دخالت جريانات چپ و 
ولي . روشنفكري جنبش وجودي و يا خودانگيخته كارگران را به پيش برد

ز قيام پنجاه و هفت عميقاً بدين نظر رسيده بود كه پس از تجربيات بعد ا
استقالل جنبش وجودي كارگران اهميت اساسي دارد و بدين خاطر همواره 
طي برخورد ها و اظهار نظر هايش بر اين مسئله تأكيد داشت و بسياري از 

او حاضر نبود . اختالفاتش با افراد و يا جريانات چپ بر سر همين مسئله بود
 مسئله كه به نظر او اساس حركت كارگري است با كسي و يا بر سر اين

  . تشكل مستقل كارگري شعار هميشگي و ثابت او بود. جرياني كنار بيايد
يداله در مصاحبه هايش نسبتاً مفصل راجع به فعاليت هايش حرف زده 
است و احتياجي بدان نيست كه در اين نوشته بدان اشاره شود فقط كافي 

كه او در عرصه كار توده اي در بين كارگران خالقيت است گفته شود 
زيادي داشت و از پس اين پراتيك بود كه اين خالقيت را در عرصه هاي 

در زندان زمان شاه از . مختلف تماس با انسان هاي ديگر به كار مي بست
چهره هاي محبوب و دوست داشتني در بين همه زندانيان بود، در جمع 

ميتوانست جاي خود را داشته باشد، در عين حال كه رفقاي خود به راحتي 
همواره مورد انتقاد بسياري از رفقايش بود، ولي صميميت و از خود 

  .گذشتگي او راه هر نوع فاصله گرفتن از او را بر همه مي بست
اگر بخواهيم يداله را در عرصه تئوريك نگاه كنيم بايد صرفاً به مسائل حاد 

نده كنيم، زيرا او بيشتر پراگماتيست بود تا كسي و مبارزات جاري طبقه بس
كه بخواهد از زاويه تئوريك به مسائل نگاه كند به همين خاطر تمامي 
نوشته هايش حول مسائل جاري جنبش كارگري و بويژه لزوم تشكل يابي 
كارگران، با تأكيد بر استقالل كارگران بود و در اين رابطه بايد گفته شود 

اين تأكيد داشت كه كارگران بدون تشكالت توده اي خود كه او اخيراً بر 
نمي توانند در شكل طبقه ظاهر شوند و اين نه كشفي تئوريك و يا از 

يداله كارگري آگاه به . البالي كتاب ها، بلكه حاصل پراتيك يك عمر او بود
مسائل طبقاتي بود و اين آگاهي در واقع خودآموخته و دستاورد حركتش 

 در مقطع "او خود در جائي از خاطراتش ميگويد . زاتي بوددر عرصه مبار
انقالب ما هيچ ديد مشخصي در باره مسئله حكومت كارگري و گرفتن 

اصالً فكرمان به اين موضوع . قدرت سياسي توسط طبقه كارگر نداشتيم
نمي رسيد كه مگر خود كارگران چه كم دارند و چرا نبايد خودشان اوضاع 

 باور نداشتيم كه خود طبقه " و يا در ادامه ميگويد ".را به دست بگيرند
   ".كارگر مي تواند نشكلي بسازد و جامعه را بچرخاند

متأسفانه اكنون يداله در بين ما نيست او در چهارم فوريه ما را ترك كرد او 
كارگر تعميرات پااليشگاه تهران بود طول عمر او چندان به درازا نكشيد، هر 

من كارگر تعميرات ". جزو خوش شانس ها بودچند به قول خودش 
آنها كه خيلي . پااليشگاهي را سراغ ندارم كه سنش به هفتاد رسيده باشد

خوش شانس بوده اند، حداكثر تا شصت و پنج سالگي زنده بوده اند، مگر 
 او فرزند خوب و صميمي طبقه كارگر بود ".در موارد بسيار استثنائي و نادر

اي عمرش دست از فعاليت براي بهروزي طبقه كه تا آخرين لحظه ه
  يادش گرامي باد. نكشيد

*  
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  يداهللا،  
  دوست كارگران و زحمتكشان

  
  محمد صفوي

  
براستي مرگ ناگهاني يداله خسروشاهي، دوست و يار طبقه كارگر براي 

ناك  همسر و خانواده اش و همه كساني كه او را مي شناختند بسياراندوه
 همدردي وتسليت ، از جانب شخصيت ها و گروه ها و انبوه پيام هاي. بود

احزاب سياسي و تشكل هاي كارگري از ايران و خارج از ايران ، نشان از 
  . ضايعه و فقدان بزرگ دارد

يداله خسروشاهي، اين فعال خستگي ناپذير جنبش كارگري ايران تا 
فرازو   هنگاميكه در قيد حيات بود شناسنامه روشن و پر باري  از سفر پر 

نشيب خود درجنبش كارگري ايران از طريق ثبت خاطرات براي ما و 
از 1335به همين خاطر ميدانيم كه او از سال . آيندگان بجا گذاشت

هنرستان كار آموزان شركت نفت در آبادان آغاز كرد و سپس به استخدام 
رسمي پااليشگاه آبادان در آمد و اولين كار جمعي خود را با  شركت در 

سپس با ديدن اختالف طبقاتي و تبعيض . ندوق تعاوني كارگري آغاز كردص
فاحشي كه در آبادان بين كارگران و كارمندان و كارمندان عاليرتبه وجود 

 از ":داشت وخود او اين نابرابري ها را با تمام وجود حس كرده بود، ميگويد
ع نابرابري اينجا بود كه وارد مسايل كارگري شدم و تصميم گرفتم براي رف

 . "ها روي به مبارزه دايمي آورم
ديدن اختالف طبقاتي فاحش درآبادان واز طرفي ديگر وجود يك سنت 
مبارزاتي تريديونيونيستي وسنديكايي و وجود تجارب جنبش چپ، كه 

 عليه دكتر محمد مصدق نتوانسته بود آن را 1332 مرداد 28كودتا ي 
قبلي فعالين كارگري مانند علي بطور كامل از بين ببرد و وجود تجارب 

اميد، يوسف افتخاري، موسي جنوبي، غالمرضا مرادي و ديگران در مراكز 
نفتي جنوب ، يداله جوان را در آن زمان به صف مقدم جنبش كارگري و 

 از جانب 1349مي دانيم يداله در سال . مبارزات برابري طلبانه كشاند
 با پشتكار او و 1351 ودر سال كارگران بعنوان نماينده آنان انتخاب شد

ديگر فعالين كارگري در پااليشگاه تهران سنديكا كارگران پااليشگاه تهران 
 پس از 1353در سال . ايجاد گرديد و به عنوان دبير سنديكا انتخاب شد

اعتصاب موفق يك هفته اي در پااليشگاه تهران ساواك يداله را دستگيرو 
  به ده سال زندان " كتابهاي ظاله"اپبه جرم اغتشاش در صنعت نفت و چ

 همزمان با قيام عمومي مردم عليه شاه به 1357در سال . محكوم  شد
يداله پس ازآزادي به همراه . همراه ديگر زندانيان سياسي از زندان آزاد  شد

ديگر فعالين كارگري درشكل گيري كميته مخفي اعتصابات و  شوراهاي 
  و سرانجام اعتصابات 1357نقالب سراسري كاركنان نفت در مقطع ا

سراسري كاركنان نفت كه منجر به سرنگوني رژيم شاه شد، نقش ّفعالي 
اين شورا ها  در مدت عمر كوتاه خود توانسته بود منشاء خدمات . بازي كرد

بخش عظيمي از خاطرات يداله  در .بسيار ارزنده اي براي كارگران باشد
ي نفت كه به زيبايي و مسوليت توسط مورد عملكرد و دستاوردهاي شوراها

خود او نوشته يا بيان شده است براستي يكي از مهمترين تجربه هاي 
باتسلط انجمن هاي اسالمي در .  تاثيرگذار در جنبش كارگري ايران است

 1360و1361محيطهاي كار و آغاز سركوبهاي گسترده در سالهاي   
از جمله . زندان و اعدام شدندبسياري از فعالين كارگري تصفيه، اخراج ، يا

او پس از چهار سال . دستگير و روانه زندان شد1360يداله در تابستان 
  .وسه ماه شكنجه و آزار واذيت فراوان از زندان آزاد شد

 خاطرات او از زندان هاي دو رژيم شاه و جمهوري اسالمي ميتوانست كار 
كه در دو رژيم شاه و مايه كتابي يا رماني مستند از كابوس هاي دو نسلي 

  ها در  شب: او مي گفت. جمهوري اسالمي شكنجه و اعدام شدند باشد

  

  
  

زندان، در خواب و بيداري تعداد تيرهاي خالص را كه بر سر و مغز 
او فرياد . اعداميان جوان فرود آمده است را تا صبح شمارش كرده است

ش صبح شكنجه هاي زني را شنيده بود كه بي وقفه بين ساعت دو  تا ش
شده بود و بعد بدن بي جان آن زن را ديده بود كه ساعت ها پس از مرگش 

  .در راهرو رها شده بود
 پس از آن همه رنج مجبوربه ترك وطن شد و بعد از 1365يداله در سال 

دو سال نيم زندگي در شرايط بسيار دشوار پناهنده گي در پاكستان ، 
 يداله در تبعيد اين فرصت را پيدا  كرد .سرانجام توانست به انگلستان برود

كه آنچه را كه در جنبش كارگري ايران تجربه كرده بود را بازنگري كند و 
از نزديك دستاوردها و تجارب جهاني كارگري را ببيند واستوارتر و 

 "او معتقد بودكه. مستقالنه براي كمك به جنبش كارگري ايران گام بردارد
وقعيت كنوني از تمام ارگانهاي غير كارگري از استقالل طبقه كارگر در م

جمله دولت ها ، كارفرمايان و احزاب چپ و راست وميانه از مهمترين 
 در ".مسايل است كه بايد مورد توجه فعالين جنبش كارگري قرار بگيرد

همين راستا يداله اولين فعاليت جمعي خود را با كمك ديگر فعالين 
 با شعار زنده "ان پناهنده و مهاجر ايراني انجمن كارگر"جنبش كارگري در

، آغاز "كارگر تبعيدي"  و انتشار نشريه "باد تشكالت مستقل كارگري
 " كارگر تبعيدي"در اين مقطع من شانس آن را داشتم كه با. نمود

همكاري كنم و از تجربيات كارگراني نظير يداله كه متواضعانه دانش و 
، با 1999در سال .  كردند  بياموزمتجارب خود را با ديگران تقسيم مي

همت يداله و ديگر فعالين جنبش كارگري طي كنفرانسي كه در لندن ، 
 سال گذشته و وظايف 20بررسي جنبش كارگري ايران طي "تحت عنوان 

براي انجام كارهاي پژوهشي و "بنياد كار" برگزار شد، زمينه تشكيل "ما
يداله با شوخ طبعي خاص خود با .حمايتي از كارگران ايران ، پايه ريزي شد

 براي "بنياد كار الف آخر است": گفت استفاده از يك جوك آباداني، مي
او .  نبود"الف"كساني كه يداله را مي شناختند مي دانستند كه يداله اهل 

طي سالهاي طوالني با فروتني و بي وقفه و بدون چشم داشتي براي 
نان زحمت كشيده بود و برايش كارگران و بهبود شرايط زندگي و كار آ
 او همكاري "بنياد كار"پس از . بهاي سنگيني را نيز پرداخت كرده بود

 و انجام اقدامات "اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران ايران"خود را با 
مشترك با ديگر تشكالتي كه در دفاع از  مبارزات كارگران  در خارج از 

اما يداله در ياري . ين روز زندگيش ادامه دادايران فعاليت ميكردند ، تا آخر
او . رساندن به جنبش كارگري ايران در هيچ چهار چوبي نمي گنجيد

متعلق به كليت جنبش كارگري ايران بود و طي زندگي در تبعيد ريشه در 
او مدام در كسب حمايت براي . جنبش كارگري بين المللي نيز دوانده بود

آن سو براي مالقات با اتحاديه هاي كارگري در كارگران ايران به اين سو  
به كوبا هم رفت تا عملكرد ضد كارگري رژيم . كشور هاي مختلف مي رفت

  .ايران را براي كارگران آنجا نيزتوضيح دهد
پيدايش سنديكا اتوبوس راني شركت واحد وسنديكا كارگران نيشكر هفت 

برآورده شدن يكي از تپه ، در زير سركوب مدام رژيم در ايران ، بمثابه 
 آرزو دارم تا زنده هستم تشكل يابي ": او مي گفت. آرزوهاي او بود



  به ياد يداهللا خسروشاهي

 ٢٨٣  104 ي آرش شماره

  يداله در كمك رساني به تشكل يابي "مستقالنه كارگران در ايران را ببينم
كارگران در ايران و حمايت از مطالبات عادالنه آنان هر چه كه توانست 

نيست كه هر دو تشكل بي جهت . فروتنانه و سخاوتمندانه انجام داد
كارگري شركت واحد و كارگران نيشكر هفت تپه و ديگر فعالين كارگري از 
كردستان و تهران وجنوب با شنيدن خبر مرگ يداله پيام هاي تسليت و 

  .همدردي و قدرداني فرستادند
. يداله خسروشاهي ، فقط يك مبارز صنفي و يا سنديكايي طبقه كارگر نبود

او همانطور كه خود مي گويد يك . ري نيز در سر داشتاو آرمانهاي بزرگت
. او متون ماركسيستي را به دقت مطالعه كرده بود. كارگر سوسياليست بود

او در اساس خود از سالها پيش از طريق استفاده مخفيانه از چاپخانه 
پااليشگاه تهران يكي از ناشران انديشه هاي سوسياليستي و ماركسيستي 

اله ضمن بيان آرمانهاي خود بر ضعف ها و كاستي ها و يد.در ايران بود
او درآسمانها و بر روي ابرها . توانايي كارگران در شرايط كنوني واقف بود

به همين خاطر از شعار هاي غير . پايش بر زمين واقعي بود. پرواز نمي كرد
او با ديدن تجربيات . عملي و غير واقعي در موقعيت كنوني پرهيز مي كرد

 چنانچه ". د وجاري و سطح مطالبات  كارگري در ايران، نوشته استموجو
به وضعيت مبارزاتي و مطالباتي كارگران ايران بپردازيم آنچه در مقابل 
چشمان ما قرار دارد به ما مي گويد كه كارگران ايران در محدوده يك 

  ".مبارزه اقتصادي تدافعي در ابتداي راه تشكل يابي خود بسر مي برند
او خواهان ديدن ايراني آزاد و آباد و . له آرزوي ديگري نيز در سر داشتيدا

مستقل و بي تبعيض كه همه مردم آن در رفاه و برابري و صلح زندگي 
او به عنوان يك فعال كارگري كه قرباني شكنجه و زندان در دو .كنند بود

رژيم شاهي و جمهوري اسالمي بود آرزو داشت كه هر چه زودتر بساط 
نجه و زندان و اعدام و بربريت در وطن ما و هر جاي ديگر برداشته شك
گرچه عمر او كفاف نكرد كه عاقبت و پايان اين رژيم خون ريز و . شود

انسان كش حاكم بر ايران را ببيند اما طي ماهها اخيرشاهد خيزش عمومي 
  .مردم وجوانان كشور ما در نفي استبداد و ديكتاتوري بود

  !له خسرو شاهي دوست كارگران وزحمتكشان گرامي باد ياد و راه يدا
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  مرگ زود هنگام
  

 علي مباركي
 

  مسئول نشريه آرش پرويز عزيز با سالم
ضمن تشكر از زحمات شما و ديگر عزيزان براي ارج گذاري به فعالين 
جنبش كارگري كمونيستي و مكتوب نمودن تجربه مبارزاتي فعالين اين 

نبش  همانگونه كه خواسته بوديد در حد توان خود بطور مختصر مطلبي ج
  .بياد يداهللا گرامي نوشتم، با اميد كه بتواند براي ديگران مفيد واقع شود

 سال تجربه كار 53 بعد از 4/02/2010يداهللا خسرو شاهي در تاريخ 
 سالگي بعلت سكته مغزي  در 67كاركري و مبارزات طبقاتي در سن 

تاني در شهر لندن با دنيايي آرزو و كارهاي نا تمام چشم از جهان بيمارس
فروبست ،مرگ ناگهاني او شوكي سنگين به مجموعه دوستان وهمراهان و 

  .خانواده محترمش وارد نمود 
 دوستان ،همفكران،احزاب ، سازمان و گروه ها،سنديكاها ونمايندگان

ر اطالعيه مراتب تĤثر و وفعالين كارگري در داخل وخارج از ايران با صدو,
همدري خود را اعالم نمودند كه حكايت از محبوبيت اين انسان ارزشمند 

هرچند كه متن بيانيه ها در تعريف از يداهللا متفاوت .در بين همگان داشت
بود ،بعضي مبارزات طبقاتي يداهللا را تا حد يك سنديكاليست ومبارزصنفي 

  . تا حدي غلو آميز برخوردنمودند تنزل داده و بعضي در تعريف از يداهللا 
واقعيت اين است  كه ،مرگ زود هنگام يداهللا خسروشاهي ضربه بزرگي به 

  .جنبش كارگري ايران وارد نموده كه در باره آن توضيح خواهم داد

الزم ميدانم از قبل توضيحي در باره آشنايي و نوع ارتباط با يداهللا را براي 
  .دوستان داشته باشم 

هفت سال پيش از طريق فعاليت در اتحاد بين المللي در حمايت من حدود 
از كارگران بايداهللا آشنا شدم ،در اين مدت مستمر اين ارتباط برقرار بود 
وروز به روز مستحكم تر ميشد،زيرا در مواقع مختلف شناخت بيشتري از او 

  . بوديم تقريبĤ خواسته ها و تجربيات مشابهي راداشته و گذرانده.بدست مياوردم 
در اين نوشته مختصر سعي ميكنم چند ويژه گي از يداهللا بعنوان يك 

با علم به اينكه انسان تا رسيدن به مرز  .كارگر كمونيست را توضيح دهم
پختگي چه به لحاظ سياسي و يا اجتماعي از فراز ونشيب هاي زيادي بايد 

 .عبور كند
ز كودكي باتمام وجود فقر اولين ويژه گي  بارز يداهللا زاده شدن در فقر، ا

واستثمار را لمس كردن و بعنوان يك كارگر با آگاهي از طبقه خود و 
او با . و سازمانده در كنار كارگران بودن است دركسوت يك رهبر عملگرا

وجودي كه ميدانست در اين مسير سخت و دشوار  هر زمان دستگيري 
قاتي است ،با وجود  ،شكنجه ،بيكاري و آواره گي ره آورد اين مبارزه طب

بار دستگيري در زمان حكومت شاه و حكومت اسالمي لحظه اي دچار 2
  .ترديد نشد و راه را پيگيرانه تا پايان عمر پيمود

جداي از اختالفات (يداهللا نسبت به فعالين كارگري كه خود كارگر بودند 
تعصب خاصي داشت، ارتباطش را با آنان تا حد امكان حفظ ميكرد، ) فكري

اگر مشكلي در زندگي آنان چه به لحاظ مالي يا گرفتاري هاي ديگر پديدار 
ميشد تازمان رفع آن در كنارشان بود و مرتب پيگيري مينمود، در مورد 
كارگران داخل ايران حساسيت زيادي داشت و شايد بتوان گفت تمامي 
وقت خود را روي آنان گذاشته بود، فراموش شدني نيست در مواقعي كه 

شدند چگونه  لين كارگري در ايران دچار مشكل دستگيري، اخراج، ميفعا
پيگيرانه تا آخرين لحظه زندگي براي رفع مشكل آنان در حد توان تالش 

البته در اين موارد مثال فراوان وجود دارد كه من به خاطر حفظ . (نمود
  .)امنيت فعالين در داخل كشور از وارد شدن به جزييات صرفنظر ميكنم

 ديگر از مهمترين خصلت هاي خوب زنده ياد يداهللا، شورايي فكر يكي
ها همواره  كردن و شورايي عمل نمودن او بود يعني در تمامي فعاليت

گذاشت و در  نظرات و ايده هاي خود را براي پيشبرد كارها به بحث مي
صورت مخالفت جمع در يك بحث اغنايي آنرا صادقانه پس گرفته و نظر 

اين خصلتي است كه در جنبش كارگري و . نهاد ميجمع را گردن 
 عدم - سكتاريسم-انشعابات متعدد . (روشنفگران ما كمتر كاربرد دارد

  ).گرايش در عمل بسوي كارهاي جمعي، نشان از اين مدعا است
يداهللا براي استقالل فكري و مالي  تشكالت كارگري اهميت بسيار قايل بود 

ود، اكثر دوستان ميدانند كه طي اين و هموار روي آن پايفشاري مينم
سالها او از جمله كساني بود كه همواره از طرح تشكالت مستقل كارگري 

زندگي يداهللا بهترين نمونه براي . دفاع و در عمل از آن پشتيباني مينمود
اين مدعا است، او هيچگاه با سرمايه داران حاكم در دو رژيم شاه و اسالمي 

رفتاري ها و سختي ها به طبقه خود وفادار ماند و سازش نكرد و با تمام گ
من از نزديك بسياري از . (بهترين يارانش فعالين كارگري بودند

هاي كار آموزان يداهللا را در شركت نفت ميشناسم كه فقط با  اي همدوره
) سكوت خود به چه مناصبي در پااليشگاه رسيدند و بعد بازنشسته شدند

نافع شخصي خود برنامه ريزي نكرد حتي اموال ولي يداهللا هيچگاه براي م
اندكي كه حاصل سالها زحمت و پس انداز او بود توسط رژيم اسالمي در 

  .ايران مصادره شد
يداهللا براي پيوستگي و اتحاد عمل فعالين كارگري اهميت فراواني قايل بود 

 هايي كه در ، ولي متاسفانه اين آرزو توسط عده اي افراد و احزاب وگروه
ميشد يا افرادي كه از !!!! جمع قرار گرفتن باعث تنزل موقعيت ويژه شان

مبارزات طبقاتي تصوري شعار گونه يا غير واقعي دارند، بيشتر مواقع با بن 
يكي از روياهاي يداهللا ايجاد فدراسيون سراسري . شد بست مواجع مي

فعالين كارگري و نيروهاي حامي اين جنبش بصورت واقعي بود ولي 
  .تاسفانه در زمان حياتش امكان تحقق پيدا نكردم

او در زمينه اطالع رساني يا انتقال تجربيات و آگاهي بسيار موفق بود زيرا 
خود او تمامي مصائب و رنج وگرفتاري طبقه كارگر را با گوشت و پوست 
خود لمس نموده بود، تئوري را در عمل بكار گرفته بود و موانع و مشكالت 
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بخاطر همين شناخت از (سط سرمايه داري را ميشناخت، ايجاد شده تو
  .)گي دوري مي جست، و بيشتر دنبال راه حل هاي عملي بود شعارزده

او وقتي در جمع هاي سياسي و اجتماعي  قرار ميگرفت سريع با آن جمع 
ارتباط برقرار ميكرد فوري مورد توجه قرار ميگرفت بخاطرصداقت و سادگي 

  . اصي كه در وجودش بود مخاطب زيادي پيدا ميكرددر كالم و مهرباني خ
در يك جمعبندي ميشه شخصيت يداهللا را اينگونه توضيح داد، آگاهي به 
منافع طبقاتي همراه با  تجربه عيني و عملي از شكست ها و موفقيت ها 
چه به لحاظ فكري و چه عملي، تفكر شورايي واعتقاد به كار جمعي، 

 فكر و عمل و تجربه عبور از موانع بسياري صداقت، شجاعت، استقالل در
  .كه سرمايه داري در مقابل تشكالت مستقل كارگري ايجاد ميكند

جنبش كارگري ما در تشكل يابي تا كنون نتوانسته به نتيجه مطلوبي برسد 
ولي تالش فراواني در اين زمينه در حال انجام است، ما افراد پرتالش و 

به همين . هاي يداهللا كم داريم گي   با ويژهمبارز زياد داريم ولي افرادي
مرگ زود هنگام يداهللا خسروشاهي ضربه بزرگي به : دليل بايد  گفت

  .جنبش كارگري ايران وارد نمود
من درگذشت رفيق گرانمايه جنبش كارگري ايران را به طبقه كارگر، 
فعالين كارگري و تمامي كسانيكه از نبود او غصه دارند بخصوص همسر 

مي و فرزندان و فاميل او تسليت گفته براي همه مان آرزوي صبر و گرا
  .شكيبايي و عمل به آرزوهاي او را دارم 

  .يادش هميشه در قلب ما زنده است
  .اميدوارم، راهش پر رهرو باشد

  22/2/2010سوييس، 
*  

  

  
  

 به خاطره يداهللا خسروشاهي
  

    ناصر سعيدي
 18 يداله خسروشاهي بنويسم، از قصد دارم ساده و بي تكلف از خاطراتم از

سخن كز دل برآيد، "اميد است كه به مصداق . سالي كه مي شناختمش
  . اين مختصر مورد توجه خواننده گرامي قرار گيرد"الجرم بر دل نشيند

چرا كه زندگي، . نوشتن از يداله در يك مقاله كوتاه حقيقتا مشكل است
ي دارند و اگر قرار باشد همه اين انديشه ها و فعاليت هاي او ابعاد گوناگون

بنابراين فكر . ابعاد در نظر گرفته شوند، بايد بيش از اينها در اين باره نوشت
كردم بد نيست در اين جا فقط به دو نكته بپردازم كه شايد كمتر به آن 

  .اشاره شده است

نكته اول حجم عظيم فعاليت هاي او در خارج از ايران براي جلب حمايت 
معموال . مللي از كارگران ايران و تقويت جنبش كارگري انگلستان بودبين ال

وقتي از فعاليت هاي يداله صحبت مي شود، بيشتر بحث روي مبارزات او 
خود يداله هم در مصاحبه ها و نوشته هايش اساسا از . در ايران دور مي زند

 23تجربياتش در صنعت نفت سخن مي گويد و بندرت به فعاليت هاي 
اما اين فعاليت ها در خور توجه . ه اش در خارج از ايران اشاره مي كندسال

بخصوص آن كه در تاريخ جنبش كارگري ايران كمتر نمونه اي . ويژه است
همچون يداله خسروشاهي سراغ داريم كه رهبران و فعالين كارگري پس از 
سركوب جنبش و جدا افتادن از بستر اصلي مبارزه، بتوانند نقش مهمي 

اگر علي اميد، رهبر . ازي كنند و همچنان به فعاليت هاي خود ادامه دهندب
برجسته كارگران نفت، سال هاي آخر زندگي خود را در گوشه گيري 
گذراند و دست آخر هم در گمنامي مرد، يداله پس از تبعيد به خارج از 

او با سخت كوشي و . كشور تازه عرصه هاي جديدي از فعاليت را گشود
 فوق العاده ارتباطش با جمع ها و فعالين كارگري در ايران را حفظ پيگيري

ابتكارات و راه كارهاي او در تماس گرفتن با . كرد و حتي گسترش داد
اگر امروز . فعالين كارگري در ايران و جلب اعتماد آنان شگفت انگيز بود

تعداد زيادي از جمع هاي كارگري در ايران با تاثر درگذشت يداله را 
سليت مي گويند و مرگ او را ضايعه اي براي كل طبقه كارگر ايران مي ت

دانند، اين در درجه اول حاصل تالش هاي شبانه روزي يداله در ارتباط 
  .گيري با فعالين كارگري ايران و جلب حمايت بين المللي براي آنان است
رغم راه كارها و پيشنهادات يداله براي پيشروي جنبش كارگري ايران، علي 
بعد . دور بودنش از كانون مبارزه، همچنان زميني، به روز و راهگشا بودند

مسافت و دوري از محيط كار هرگز يداله را دچار خيال پردازي و بيگانگي 
به همين جهت شاهد هستيم كه امروزه . از شرايط مبارزه در ايران نكرد

لغ آنان بود و فعالين كارگري ايران بسياري از ايده هايي را كه يداله مب
در اين مورد شايد . پرشور از آنان دفاع مي كرد، به عمل در مي آورند

يداله يكي از اولين كساني بود كه . آوردن دو مثال موضوع را روشن تر كند
ايده ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري را تبليغ مي كرد و اين را در آثار 

سال هاي اول چندان شعار تشكل مستقل كارگري در . خود غنا مي بخشيد
بسياري از جريانات چپ در خارج از كشور با آن به . طرف دار نداشت

در . مخالفت برمي خاستند، رفرميستي يا من درآوردي اش مي خواندند
امروز اما اين شعار در محافل و تشكل . ايران نيز اين شعار ناشناخته بود

از آن . ل شده استهاي نوپاي كارگري در ايران به شعاري جاافتاده تبدي
فراتر، فعالين كارگري ايران در بخش هاي مختلف اقتصادي در پي ايجاد 

  .تشكل هاي مستقل كارگري خود هستند
يداله در يكي از آخرين مصاحبه هايش ايده تدوين و اعالم يك : مثال دوم

منشور كارگري را مطرح كرد كه در آن مطالبات عمومي طبقه كارگر ايران 
، چهار تشكل 1388 بهمن 21 روز پس از مرگ او، در تاريخ شش. قيد شود

 يعني سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي –كارگري در ايران 
كارگران نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و انجمن صنفي 

منشور مطالبات حداقلي كارگران " –كارگران برق و فلزكار كرمانشاه 
 كه بسياري از خواسته هاي مورد نظر يداله را در  را منتشر كردند"ايران

بردارد و بي شك اقدامي مثبت و ارزشمند در جهت پيشروي جنبش 
  .كارگري است

در دوره حاكميت جمهوري اسالمي، يداله يكي از اولين كساني بود كه ايده 
جلب حمايت از كارگران ايران از طريق تماس با تشكل هاي كارگري در 

او .  مي كرد و سخت كوشانه براي تحقق آن تالش مي نمودجهان را تبليغ
اول در : تماس با تشكل هاي كارگري جهان را در دو سطح پيش مي برد

يداله روابط دوستانه و . سطح كادرها و فعالين رده پايين اين تشكل ها
نزديكي با فعالين چپ كارگري و همچنين كارگران اعتصابي انگليس در 

او بارها و بارها در مجامع كارگران . اد مي كردبخش هاي مختلف ايج
اعتصابي حضور مي يافت و بر ضرورت همبستگي كارگران كشورهاي 

حضور او در آكسيون هاي معدن چيان . مختلف جهان پاي مي فشرد
اعتصابي انگليس، كارگران كشتي سازي ليورپول، كارگران مهاجر 

ي قطارهاي لندن و ده ها و بيمارستان هلينگدون در لندن، كاركنان اعتصاب
  .صدها جمع كارگري ديگر مثال زدني بود
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سطح دوم فعاليت يداله، تماس با ارگان هاي رهبري اتحاديه ها و جريانات 
در اين تماس ها او به گونه اي مستند و با كارداني و . كارگري بود

هوشياري يك نظريه پرداز و فعال كاركشته كارگري بر جلب حمايت از 
او چنان مدارك محكمي از نقض حقوق . ان ايران اصرار مي ورزيدكارگر

كارگران ايران ارائه مي داد، چنان راه كارهاي عملي و مشخصي را پيش 
روي روساي تشكل هاي كارگري مي گذاشت، چنان به زباني روشن و 
شگرف از رنج و بي حقوقي كارگران ايران مي گفت، كه عرصه را حتي بر 

وساي اتحاديه ها تنگ مي نمود و كمتر جاي فراري بوروكرات ترين ر
در عين حال يداله با فعالين كارگري كشورهاي . برايشان باقي مي گذاشت
از تجربيات غني خود مي گفت، سياست هاي . ديگر وارد ديالوگ مي شد

تشكل هاي رسمي را به نقد مي كشيد و نسبت به مشكالت و مسايل 
  .كارگري حساسيت نشان مي داد

در پي . صد يداله در تماس گرفتن با اتحاديه ها بهره برداري سياسي نبودق
آن نبود كه از فالن رئيس اتحاديه امضايي در حمايت از كارگران ايران 

يداله واقعا قصد كار . بگيرد و آن را با آب و تاب در نشريه اي اعالم كند
ف را بلندمدت، پيگير و هدفمند با تشكل هاي كارگري كشورهاي مختل

او مبتكر برقرار كردن ارتباط مستقيم فعالين كارگري ايران با . داشت
اتحاديه ها و تشكل هاي كارگري در ساير كشورها از طريق كنفرانس هاي 

معتقد بود كه ما بيشتر بايد نقش واسطه را بازي كنيم تا اين . تلفني بود
  .تشكل ها بتوانند مستقيما با يكديگر ارتباط برقرار كنند

ر عين حال يكي از عوامل مهم پرثمر بودن فعاليت هاي يداله اين بود كه د
مي كوشيد از جديدترين دستاوردهاي تكنولوژيك براي پيشبرد كارهايش 

به خاطر دارم كه او زودتر از ما جوان ترها شيوه استفاده از . استفاده كند
ين برنامه اينترنت را آموخت و با عالقه بيشتري در پي به كارگيري جديدتر

  .از اين زاويه نيز ذهن او پويا و خالق بود. هاي كامپيوتري بود
نكته دوم اين است كه بين انديشه هاي يداله و عمل و زندگي روزمره اش 

يداله سوسياليست بودن خود را از كتاب ها . پيوندي ناگسستني برقرار بود
ار و ستم، ضد خود زندگي به او ياد داده بود كه ضد استثم. نياموخته بود

او مبارزه در . سرمايه داري باشد و براي جامعه اي آزاد و برابر مبارزه كند
صنعت نفت را، آن طور كه خود بارها مي گفت، از صفر آغاز كرده بود؛ 
. بدون آن كه از تجربيات نسل هاي گذشته كارگران آگاهي داشته باشد

ر اواخر دهه اولين گامش هم عضويت در يك صندوق همياري كارگري د
پس از آن قدم به قدم به سطوح باالتر مبارزه روي آورد و .  بود1330

آبديده شد، تا باالخره نقش بسزايي در سازمان دهي اعتصابات نفت در 
 و سپس فعاليت در شوراي سراسري كاركنان نفت، كه پس از 57سال 

  .سرنگوني رژيم شاه پديد آمد، ايفا كرد
شه و عمل چنان در او نهادينه شده بود كه در هر اين پيوند ناگسستني اندي

در فرهنگ مبتني بر همياري و : كجا و هر زمان مي شد آن را مشاهده كرد
همبستگي اش كه نقطه مقابل فرهنگ سودپرستي و رقابت در سرمايه 

در بي دريغ بودنش نسبت به خانواده، رفقا و دوستان و حتي . داري است
در . اختشان، اما آنان را نيازمند كمك مي ديدپناهندگاني كه هيچ نمي شن

در شجاعتش نسبت به دفاع . تقويت روحيه همكاري و همبستگي كارگري
در . از حقوق ستمديدگان و پايمال شدگان در هر كجا كه حضور مي يافت

خوش بيني اش نسبت به انسان ها، در توانايي اش در تشخيص ويژگي 
  ...ش در ياري رساندن به ديگران و هاي مثبت انسان ها و پيشقدم بودن

 حدود هفت ماهي را در لندن زندگي كردم و سعادت اين را 2001در سال 
داشتم كه به صورت نزديك تري با منش و شخصيت يداله در حوزه هاي 

او در آن زمان به خاطر تنگدستي و نيازش به . مختلف زندگي آشنا شوم
به همراه . تماعي، كار مي كردپول براي پيشبرد فعاليت هاي سياسي و اج

 –چند تن از دوستانش ساختماني را تحويل مي گرفتند و آن را از هر نظر 
 تعمير و بازسازي مي –... سيم كشي برق، گچ كاري، نقاشي، چوب كاري و 

يداله با وجود بيماري هاي گوناگون، كه يادگار شش سال شكنجه و . كردند
تي و جمهوري اسالمي بود، پا به پاي آزار در زندان هاي رژيم هاي سلطن

. جوانان كار مي كرد و قسمت سيم كشي برق ساختمان را به عهده داشت
اما در عين حال در كارهاي ديگر هم تا آن جا كه مي توانست كمك مي 

هر چه از او مي خواستيم كمتر كار كند و به فكر سالمتي خود باشد، . نمود
. است فشار كار را از دوش ديگران برداردبا تمام وجود مي خو. نمي پذيرفت

با آن كه با توجه به روابط . او طرفدار سرسخت كار به شيوه تعاوني بود
گسترده اجتماعي اش مي توانست به شيوه معمول كنتراتي و به عنوان 
صاحب كار، ساختماني را تحويل بگيرد و عده اي را استخدام كند، آگاهانه 

 - نياز مالي خود را حتي براي فعاليت هاي سياسي.از اين كار سر باز مي زد
كار را به شكل . اجتماعي بهانه اي براي بهره وري از كار ديگران نمي كرد

تعاوني سازمان مي داد و هر كس به اندازه ساعات كارش از حاصل كار 
روح بزرگ و مناعت تبعش از يك سو و نفرت عميقش از . برداشت مي نمود

  .ر را مي شد در زندگي روزمره اش به خوبي ديداستثمار از سوي ديگ
بي . درگذشت يداله خسروشاهي ضايعه بزرگي براي جنبش كارگري است

  .يادش گرامي باد. شك فقدان او در سال هاي آينده محسوس خواهد بود
*  

   خسرو شاهيبه ياد رفيق يداهللا
  

  علي پيچگاه
  

 سلولهاي تار و پود تمام. ازخبر در گذشت يداله عميقĤ متĤسف و متĤثرشدم
مباحث مان  گفتگو و. به فغان درآمدرفيق يداله درونم از نبود فيزيكي 

 داشتم به پرده سينما مي جلوي چشمهايم به رژه درمي آمد انگار
  .ي، جلوي بغضم را نتوانستم بگيرمهاي اشگ برچشمانم جار نگريستم،حلقه

مي استثمارگران مگر ميشود در مبارزه طبقاتي بنفع زحمتكشان عليه تما
  وغارتگران جنايت پيشه، ياران خود را بفراموشي سپرد؟

مگر ميشود دوستان و رفقائي راكه شبانه روز به عشق، آرمان و اهداف 
طبقاتي جنبش كارگري در تالش و زحمت بودند و عمرشان رادراين راه 

  سپري نموده اند از ياد برد؟
لم و ستم و استثمار در اين مگر ميتوانستم هم سنگر و همرزمم را عليه ظ

  سالهاي طوالني چه در پااليشگاه، 
چه خارج از پااليشگاه چه در تبعيد اجباري از ياد ببرم ؟ نه اين خاطرات با 
همه افت و خيزهاي جنبش كارگري و تمام نشيب و فراز هاي سياسي ، 
چه بسا چانه زني هاي عصبي و تند درعرصه هاي نظري و عملي بنفع 

  . محو شدني نيستندزمان  يدالهگري و طبقه كارگر حتي باعزيجنبش كار
چرا چون افق و چشم انداز روشن و شفاف مان در مبارزه عليه رژيمهاي 
ارتجاعي و سيستم سرمايه داري ، ما را وادار ميكند تادر دفاع از طبقه 

به بحث و گفتگو بنشينيم و چه بسا با  كارگريكديگر را به چالش بكشيم،
نديشه در يك سنگر يعني جنبش كارگري به عملكردمان تداوم تفاوت ا

 :دهيم تاصحت و سقم تئوري درعرصه پراتيك به اثبات برسد كه 
آياعملكردمان در مبارزه طبقاتي درون جنبش كارگري بنفع 

  رفرميسم كارگري بوده يا راديكاليسم كارگري  ؟
كارگري در محل سالها باهم بوديم و در كنار هم براي خواستهاومطالبات 

خاطرات زيادي از يداله به . كار و محيط زيست فعاليت سياسي ميكرديم 
من به همراه ساير رفقا و دوستانم از كارگران و كاركنان . ياد دارم 

در دفاع از جنبش مردمي    را"كميته اعتصاب نفت "پااليشگاه تهران 
  .ايران عليه رژيم شاهنشاهي  بوجود آورديم 

بحق   به يكي از شعار هاي مركزي و"اسي آزاد بايد گرددزنداني سي" 
يكي از  .يم جنايتكار پهلوي تبديل شده بودجنبش سراسري ايران عليه رژ

 در حمايت عملي " كميته اعتصاب نفت " سياسيمهمترين خواست هاي 
 آزادي زنداني "از مردم بپاخاسته و آزاديخواهانه شان همين شعار مترقيانه 

قدرت و عظمت جنبش توده اي مردم ايران رژيم  .  بود"سياسي 
  .ستمشاهي  را وادار كرد تا يارانمان را، ياران در بندمان را آزاد نمايد

ما كارگران نفت همراه توده هاي مهربان ، دلسوز وفداكار دست در دست 
خانواده هاي زندانيان با حلقه هاي گل به استقبال استوارمردان و دالور 

  . تهران رفتيم "اوين "ن سياسي جلوي زندان زنان زندانيا
 به گردن كارگران مبارز " كميته اعتصاب  نفت "حلقه هاي گل را از طرف 
  . و مقاوم مان مي آويختيم
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 بود كه پيوند دوستي مان از يداله خسرو شاهييكي از اين عزيزان 
يقينĤ من . صدا مي كردم يديمن هميشه او را .  همانجا مستحكم شد

 و يديات زيادي با او دارم اما اين يكي از بهترين خاطره هاي من با خاطر
  .جنبش آزاديخواهانه ايران بود

 رضا "يكي ديگرازنفتگران آزاد شده از زندان اوين تهران رفيق خوبمان 
 بود كه متĤسفانه جمهوري اسالمي كارگرستيز، اين يارمان را " كيايي

ان سياسي سال يكهزارو سيصد و دستگير كرد و درقتل عام خونين زنداني
  يادش گرامي باد . شصت و هفت به دار آويخت

سيستم سرمايه داري بهمراه همه ديكتاتورها و رژيمهاي ارتجاعي با تمام 
امكاناتشان درعرصه هاي  سياسي و اقتصادي و اجتماعي براي كسب سود 
 و افزايش بيش از پيش سرمايه بهر طريق ممكن در تالشندتا نگذارند

سازمانها و احزاب و نيروهاي مترقي و راديكال براي لغو مالكيت خصوصي 
والغاي نظام كارمزدي ، براي   برپائي يك جامعه آزاد و برابرو آباد ، براي 
يك جامعه عاري از ظلم و ستم و استثمار رشد و بسط و گسترش 

بهمين دليل ساده تمام انسانهاي آزاده ومدافعين راه آزادي و .يابند
  .وسياليسم را به بند ميكشند وبه دار ميĤويزند س

( يارانمان را با هزاران دامهاي مرئي و نامرئي به بند كشند و از ما دوركنند
زر و زيور، جا ومقام و قدرت  ،  ريا  و كلك و تزوير ، چاپلوسي و تملق 

  ). گوئي ،خالصه پول ميشود تنها معيار ارزشها
   :آخرين روز زندگيش مبارز ماندآموختني هايم ازيدي عزيزكه تا 

مبارزه ايدئولوژيك او دردرون جنبش كارگري ، يدي يكي از خصوصيات بارز
يك ":  به قول رفيقي كه ميگفت . و نهراسيدن اش از مارك وتهمت بود

ميتواند سينه اش را آماج گلوله ها كند، چه بسي اخراج بي پولي،  مبارز
ارك وتهمت را نتواند ذيرد، اما مزندان و شكنجه را در جهت اهدافش بپ

 در زندانهاي هر دو رژيم شاه و شيخ استوار يدي بهمين دليل. "تحمل كند
بويژه اگر برچسبي و تهمتي از طرف رفقاي جنبش كارگري . مقاوم ماند و

 ناديده ميگرفت و بخاطر اتحاد بين  را مي شنيد، اينگونه بي احترامي ها
ه سراغ شان ميرفت و به مباحثش ادامه مدافعين جنبش كارگري باز هم ب
 گذشت روحيهبنابراين خصلت ديگرش  .ميداد تا كدورتها را برطرف نمايد

يكي ديگر ازخصوصيت هاي برجسته  .در مقابل رفقاي جنبش كارگري بود
كه يكي از ضعف .(  بود پراتيكاو ، فعاليتهاي خستگي ناپذيرش درعرصه

او هميشه  ).ارگري ماست هاي بزرگ و اساسي جنبش راديكال و ك
درحركت بود آرام وقرار نداشت از انگليس و فرانسه وآلمان و كانادا گرقته 

دائمĤ درحال بحث و تبادل نظر با فعالين ... تا سوئد و نروژ وبلژيك و هلند و
  .جنبش كارگري بود 

با اينكه ناراحتي قلبي داشت ولي هرگز بعنوان يك فعال كارگري عليه  يدي
 .مايه داري جمهوري اسالمي لحظه اي غفلت نورزيد و باز نماندرژيم سر

 بارها و بارها با هم بر سر مسائل كارگري بويژه  مسئله رفرميسم يديمن و 
و راديكاليسم جنبش كارگري جر و بحث كرديم صداهايمان باال و پائين 

 يقينĤ .نگرفته بوديمرفت اما هرگز از هم دلگير نشده و كدورتي به دل 
الين جنش كارگري و طبقه كارگرميتوانند در فرصت مناسبي نقطه فع

نظرات وعملكردش را جمع بست نمايند تا درسها و سنتهاي مثبت يدي و 
يدي ها را نسل جديد جنبش كارگري  بمثابه  قطب نما ازآن استفاده 
نموده وبا دوري گزيدن ازنكات منفي اش در مبارزه طبقاتي  بنفع طبقه 

  .پيش و متكامل تر از گذشته بپا خيزندكارگربيش از 
همه جان باختگان راه آزاد ي و  ويدي  الزم ميدانم به ياد :سخن آخر

با استفاده از تجارب جنبشهاي  جنبش كارگري بويژه جنبش مردمي اخير
كارگري جهاني و همچنين جنبش هاي راديكا ل و مترقي يك قرن ايران 

بود )ارگران و كاركنان شركت نفت ك(ياد آوري نمايم  كه خيزش نفتگران 
كه به همراه شير زنان و دالورمردان ايران، سلسله و دودمان رژيم 

آري .  شاهنشاهي پهلوي را به زباله دان تاريخ سپرد نه دارو دسته خميني 
وقتي كارگران نفت ، فتيله مطالبات سياسي خيزش مردمي  را درجنبش 

ي جبرآ براي جلو گيري از كارگري روشن كردند، سيستم سرمايه دار
 قلم بطالن بررژيم "كنفرانس گوادلوپ"راديكاليزه شدن جنبش در
با ليبرالها و روحانيت به رهبري خميني در  محمد رضاشاه پهلوي كشيد ،

دفاع از مالكيت خصوصي عليه جنبش كارگري و كمونيسم  به زد و بند 
  و همچنين  تمعيار گذشته نيسنشست در نتيجه خميني وشركاء باشعار 

  
  

  
  

برادركشي،  ما به شما گل ميديم شما بما  برادر ارتشي چراشعار 
  بهاعتصاب حرام استاز امروز و   دستور قيام نداد ه ام  من گلوله

ايران بر گشتند مسئله جذب بدنه ارتش نبودبلكه توافق با امپرياليسم بود 
يروهاي نظامي و ن(عليه نيرو هاي راديكال و كارگر، بر سر ابقاء ارتش 

ع اسالم و سيستم بنف...و ساواك  و بوروكراتها و تكنوكراتها و)انتظامي 
 وقتيكه نتوانستند جلوي قيام مردم ايران را بگيرند وقيام .سرمايه داري

سيستم سرمايه داري براي جلو گيري از انقالب تبديل به انقالب شد ، 
نيرو هاي مدافع سياسي به انقالب اجتماعي توانست در زدوبند با 

سرمايه و مالكيت خصوصي عليه جنبش كارگري  و كمونيستها به 
توافق برسد و جنبش را از راديكاله شدن منحرف و سپس مهار كند 
 .و جناحي ديگر از خانواده بورژوازي را به اريكه قدر ت برساند 

 حلوگيري از و دقيقĤ تاكتيكي را كه هم اكنون مرتجعين جهت مهار
  . پيش رو دارند ه شدن جنبش مردمي درراديكاليز

همه در تالشند تا ساختار شكني نشود يعني تغيير و تحوالت 
بنيادين اجتماعي صورت نگيرد يعني باز هم  تاريخ تكرار 
گرددوجناحي ديگر از خانواده بورژوازي به قدرت برسد تا اساس 

ال   اما زهي خيوبنيان ظلم وستم واستثمار دست نخورده باقي بماند
  .باطل 

 در خيزش توده اي اخيرتمامي نيروهاي راديكال و مترقي به همراه جنبش 
با تالشي دو صد چندان پيگيرانه در صددند با دست  كارگري و طبقه كارگر

جمهوري  اسالمي  را در همه ابعاد وزمينه هاي  بردن به ريشه ها،
ت استراتژيك  تاكتيكهاي اصولي در خدم اجتماعي افشاء نمايند تا با اتخاذ

. تاكتيك صحيح در پروسه حركت تبديل به نيرو ميشود ( كسب نيرو و
در تند پيچ تاريخي  در تناسب قوا و توازن نيرو بنفع طبقه كارگر و ) لنين

جنبش كارگري، گرده جمهوري اسالمي و سيستم بورژوازي را بخاك 
  . بسپارند

 و مبارزه در اين پروسه از مبارزات با حضور عيني يدي ايكاش 
و تكامل اهداف طبقاتي  ايدئولوژيكش، با ما همراه ميشد تا در جهت ارتقاء

  .مان  گامهاي بلندتر از پيش بر ميداشتيم
  يادش گرامي باد
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   خسرو شاهي،يداهللا
   چرا يك رهبر سوسياليست جنبش كارگري؟

  )براي ويژه نامه نشريه آرش(
  امير پيام

  
اتي كارگران از دست رفتن هر فعال اين طبقه ضايعه اي در مبارزه طبق

اين مساله براي . جانگداز است و در نوع خود غير قابل جايگزيني مي باشد
جنبش هاي كارگري تحت سيطره استبداد و ديكتاتوري سرمايه داري 
همچون ايران كه براي پرورش فعالين و رهبران خود در تنگناهاي سختي 

از اينرو از دست رفتن يداهللا . ن بيشتر صادق استقرار دارند صد چندا
خسرو شاهي، پر سابقه ترين فعال و رهبر سوسياليست جنبش كارگري 
آنهم در دوران عروج جنبش آزاديخواهانه و برابري طلبانه و در موقعيت 
انقالبي كنوني كه تامين رهبري و هژموني سياسي طبقه كارگرعميقا 

  . پذير مي باشدحياتي است ضربه اي جبران نا
اما به يك واقعه تاريخي نيز در جنبش كارگري ايران  يداهللا درگذشت
حداقل در دوره پس از ( براي اولين بار در  تاريخ اين جنبش . بدل گشت

شاهد موج بلند و بي سابقه گراميداشت و بزرگداشت ) دهه بيست تا كنون
نيروهاي سياسي و ابراز همدردي هاي صميمانه طيف متنوعي از فعالين و 

  .نسبت به يك رهبر كارگري هستيم
به اين ترتيب فقدان آن ارج ومنزلت و احترام الزم و ضروري براي فعالين 
و رهبران كارگري در فرهنگ سياسي ايران كه يكي از مشخصه هاي عدم 

در دوران طوالني دو استبداد سلطنتي و . رشد اين فرهنگ است پايان يافت
تبداد ذاتي سلطه طبقاتي سرمايه داران ايران، به موازات اسالمي به مثابه اس

تحميل فقر و فالكت و بي حقوقي و ناامني و بي حرمتي به خود طبقه 
كارگر، و بهمراه سركوب بي امان و ددمنشانه تالش ها و مبارزات اين طبقه 
براي بهبود وضع اش، فعالين و رهبران آن نيز از همان سطح منزلت و 

 و مرسوم در جوامعي كه كارگران از اندكي حق و حقوق احترام موجود
نزد سرمايه داران و دولت شان طبعا ارزش و . برخوردارند محروم بوده اند

منزلت فعالين و رهبران كارگري چيزي جز زندان و سلول انفرادي و  
در ميان . شكنجه و شالق و نيروي ضد شورش و گلوله و دار نبود و نيست

كارگران هم متاسفانه بعضا هر موضوع  موجه و ناموجه اي نيروهاي طرفدار 
  . بهانه اي براي هتك حرمت از فعالين و رهبران كارگري بود

اكنون با يداهللا خسرو شاهي، كه خود فرزند و پرورش يافته طبقه كارگر 
ايران بود و عزت و احترام و موقعيت اش به عنوان يك رهبر كارگري را از 

ه واال و منزلت پر ارزش فعالين و رهبران كارگري آن مي گرفت، جايگا
  .بطور كلي باز ستانده شده و در فرهنگ سياسي ايران تثبيت مي شود

از اينرو بنا به اهميت نكات فوق و هم اينكه در بسياري از پيامهاي 
گراميداشت از او بدرستي و به حق به عنوان يكي از رهبران سوسياليست 

شده، شايسته است كه به اين موقعيت وي  جنبش كارگري ايران ياد 
از اينرو مي توان با اين سوال ها آغاز نمود كه چرا از او . مختصرا اشاره شود

به عنوان يكي از رهبران و نيز يكي از رهبران سوسياليست جنبش كارگري 
ياد مي شود؟ آيا طرح اين موقعيت براي وي غير واقعي و اغراق آميز 

 ابراز احترام و بيان عواطف شخصي نسبت به او نيست؟ آيا صرفا براي
نيست كه چنين ادعا مي شود؟ يا از او براي  اهداف و منافعي ديگر بزرگ 
نمايي نمي شود؟  پاسخ به همه اينها بطور قطع منفي است چرا كه اين 

موقعيت يداهللا واقعيتي پراتيك شده و تاريخ دار و مكتوب و لذا غير قابل 
  .انكار است

 خسرو شاهي نماينده منتخب و دبير سنديكاي كارگران پااليشگاه يداهللا
 ، عضو انتخابي شوراي 57نفت تهران در دو دوره سلطنت و پس از انقالب 

سراسري كاركنان شركت نفت، و عضو كميته اعتصابي بود كه رژيم 
كارگر «سلطنتي را بزير كشيد و كارگران نفت را در ابعادي ميليوني به 

اين حقايق براي اينكه يك فعال . بدل نمود» بر سرسخت مانفت ما، ره
كارگري را چندين بار به موقعيت رهبر ارتقا دهد بسيار بيش از حد كفايت 

 اين را هم بايد اضافه نمود كه شرط منتخب بودن از طرف توده هاي  .است
اما اين انتخابي بودن . كارگر شرط اوليه تبديل شدن به رهبر كارگري است

تي ماهوي با انتخابات اتحاديه هاي كارگري نهادينه شده در جوامع تفاو
دمكراتيك دارد كه انتخاب يك فعال فرصت طلب و نان به نرخ روز خور و 

در شرايط . حتي كارگر فروش هم به رياست اتحاديه ممكن است رخ دهد
( استبداد سرمايه داري مثل ايران براي اينكه بتوان منتخب كارگران بود 

در پروسه انتخابات رسمي و چه به صورت پذيرش عملي كارگران در چه 
و از سوي آنان به عنوان رهبر مبارزات برگزيده شد بايد ) جريان مبارزه

صادقانه و صميمانه و بطور عميق و گسترده جلب اعتماد نمود و در دل 
توده هاي كارگر نشست و از نفوذ معنوي و مقبوليت سياسي برخوردار شد 

ن خود نتيجه و محصول كار و تالش بي چشمداشت و  خستگي كه اي
پيدايش رهبر كارگري . ناپذير و فداكارانه در خدمت منافع كارگران است

در طي چنين پروسه در هم تنيده اي با توده هاي كارگر و جاري در اعماق 
زندگي و مبارزه روزمره آنان است كه به اين رهبران اصالت و صالبتي 

  . يداهللا خسرو شاهي از زمره چنين رهبراني بود. ردوام مي بخشدماندگار و پ
يك خصوصيت مهم او اين بود كه اگر چه از صنعت نفت برخاسته و 
ميدان نفوذ و پايگاه توده اي مستقيم اش در بين كارگران نفت بود، اما 
. هيچگاه چشم اندار و افق خود در مبارزه طبقاتي را به آن محدود نكرد

 محدود نگري صنفي و هويت سازي صنفي بيگانه بود و در مقابل يداهللا با
او به جاي محدود شدن به دفاع . بر هويت طبقاتي كارگران پاي مي فشرد

از منافع كارگران نفت، در حين دفاع از منافع آنان پرچم دار دفاع از منافع 
ر اين افق طبقاتي نه تنها د. كل طبقه كارگر در برابر سرمايه داران بود

آگاهي و دانش وي از نظام سرمايه داري و شرايط مبارزه طبقاتي جاري در 
در همان . آن، كه همچنين در زندگي و عمل مبارزاتي  وي نيز جاري بود

 او ضمن فعاليت شبانه روزي در بين كارگران نفت از 57اوايل انقالب 
ه عنوان بود كه ب» خبر كارگر«مبتكران و بنيانگذاران و سازماندهان نشريه 

نشريه اي سراسري نقش موثري در مبارزات كل جنبش كارگري و ايجاد 
ارتباط بين مراكز مختلف كارگري و شبكه هاي متنوع فعالين كارگري ايفا 

در تبعيد نيز در طي دو دهه تالش براي جلب همبستگي بين المللي . نمود
چ بخشي كارگري با جنبش كارگري ايران از توجه به نيازها و مشكالت هي

همينطور او سالها پيش براي ايجاد اتحاد و . از جنبش كارگري غافل نبود
انسجام مبارزه طبقه كارگر در سطح كالن جامعه عليه طبقه سرمايه دار و 

 را تدوين نمود و هميشه آرزو »منشور مطالبات كارگران«دولت اش، 
 و داشت تا در فرصتي مناسب با همفكري همه تشكالت مستقل كارگري 

  . را به پرچم مبارزه سراسري كارگران تبديل نمايد» منشور « تدقيق آن، 
كه از سنن » منافع كل كارگران«يداهللا دركي بسيار جاافتاده از مقوله 

برجسته كمونيسم ماركس است داشت و هيچ چيز مانع و خللي در 
 بارها پيش مي آمد كه. پيگيري عملي اين منافع از طرف او ايجاد نمي كرد

با ديگر فعالين ورهبران كارگري بر سر تبيين هاي سياسي و تاكتيكي 
اختالف پيدا مي كرد اما اين اختالفات ذره اي بر تعهد وي به منافع كل 
كارگران سايه نمي انداخت و امر همسرنوشتي و دفاع از آنان را با وجود هر 

 وي همينطور كساني كه از نزديك با. اختالف سختي هم كمرنگ نمي كرد
آشنا بودند مي دانند كه او با جمع ها و محافل و نيروهاي سياسي زيادي 

در طيف چپ راديكال ارتباط و رفت و آمد داشت و در موارد متعددي  هم  
وارد همكاري هاي نزديك شد، اما هيچگاه اجازه نمي داد تا منافع خطي و 

گروه و او خط و . گروهي اش در سياست بر منافع كل كارگرن حاكم شود
سازمان و حزب سياسي را براي تقويت وپيشبرد و كسب منافع طبقه كارگر 

اين از . مي خواست و نه طبقه را براي پيشبرد منافع خطي و گروهي خود
سنن مبارزاتي برجسته او بود كه اولي را در خدمت ارتقا دومي مي 
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 اش خواست، و نه دومي را در خدمت اولي و در سراسر عمر بلند مبارزاتي
  .به اين سنت وفادار ماند

خصوصيت ديگر يداهللا به عنوان يك رهبر كارگري در برخورداري وي از 
تيزبيني در دل تحوالت سياسي و قدرت تشخيص منافع طبقه كارگر در 
هر مقطع و درك مصلحت هاي طبقاتي ضروري و جسارت سياسي  در 

ت مي توان به جلوه به عنوان فاك. اتخاذ مواضع قاطعانه به هنگام لزوم بود
هاي عملي اين خصوصيات در سه تند پيچ سياسي كه جنبش مستقل 

  .كارگري در سالهاي اخير با آنها روبروشد اشاره داشت
  

 نامه اي از طرف هيئت موسسان 1382 خرداد ماه 22در : اول
سنديكاهاي كارگري به وزارت كار دوره خاتمي براي ايجاد تشكلهاي 

ن نامه هم تهديدي عليه تشكل يابي مستقل اي. كارگري منتشر شد
كارگري بود چرا كه امر تشكل يابي را كامال در چارچوب قانونيت سرمايه 
داري و جمهوري اسالمي و در همكاري و همگرايي با جريان حكومتي دوم 

هم اينكه اين امكان را در خود داشت . خرداد در آن موقع دنبال مي نمود
 كنترل شدن تشكل يابي مستقل در بين تا به رها شدن و غيرقابل

چرا كه بهر حال اين فرمي از تالش قانوني و مجاز . نيروهايش منجر شود
. تحت حاكميت استبداد بود كه بعضا به نتايج ناخواسته منجر مي شوند

كمااينكه سربلند كردن سنديكاي مستقل و راديكال كارگران واحد از دل 
اين واقعه براي برخي صرفا فرصتي . نمودهمين تالش ها نكته فوق را ثابت 

بود تا با پيراهن عثمان نمودن تهديد گقته شده ، كل هيئت موسسان و 
تالش هاي آنرا حتي به قيمت لگد مال نمودن همان اندك امكاني كه به 
پيدايش سنديكاي خوب كارگران واحد انجاميد طوري درهم بكوبند تا خود 

  . دست سازشان جلوس نمايند» يش راديكالگرا«بتوانند به عنوان سرداران 
يداهللا به اين مي انديشيد تا با خنثي نمودن آن تهديد حل شدن جنبش 
مستقل كارگري در قانونيت ضد كارگري، و با دفع سو استفاده هاي 
راديكال نماي ارزان از اين ماجرا، به شرايط مناسب براي به فعل درآمدن 

چرا كه جنبش . تقل ياري رساندهمان اندك امكان پيدايش حركت مس
كارگري ايران در شرايط دمكراتيك و برخوردار از امكانات زياد براي رشد و 

او به عنوان . نمو قرار نداشت و هر ذره از اينگونه امكانات برايش حياتي بود
اولين كسي كه به اين واقعه واكنش نشان داد در مقاله اي با زير تيتري به 

آن * »گ تيزدندان و دغلكاري بر مستمندانتوهم بر پلن«مضمون 
تيزبيني و دورانديشي و قاطعيت و مصلحت انديشي را يكجا به نمايش مي 

  .گذارد
  

روزه «، اكبر گنجي به خارج آمد و كمپين 1385 در اوايل سال :دوم
براي حقوق بشر براه انداخته كه مورد حمايت اپوزيسيون » سياسي

قرار گرفت و اسم جنبش كارگري و منصور بورژوايي و دول غرب و آمريكا 
اين دوره اي است كه امريكا عراق و . اسانلوي زنداني را هم در آن گنجاند

افغانستان را در اشغال دارد و اختالف اش با جمهوري اسالمي فزاينده است 
و كنگره اش بودجه اي را براي كمك به پروژه دمكراسي در ايران و تقويت 

مساله اين بود كه در اين شرايط چه . يب رساندحقوق كارگري به تصو
اينجا هم . روش برخوردي به تقويت جنبش مستقل كارگري كمك مي كند

بالفاصله با عده اي غيرمسئول و بي قيد به شرايط و موقعيت جنبش 
كارگري ايران مواجه شديم  كه صرفا فرصتي براي طرح و برجسته نمودن 

پرچم » خطر سوليدارتي سنتر«زرگنمايي از آنها با ب. فرقه خود پيدا كردند
را برافراشتند و در روز روشن، و در جلوي » فساد در جنبش كارگري«

چشم رژيمي كه روزانه مخالفين اش از هر نوعي را به اتهام وابستگي به 
امريكا و پول گرفتن از نهاد هاي امريكايي به زير شكنجه ها قرون وسطايي 

افشاي « جوخه اعدام مي سپارد، با افتخار امر مي كشاند و به چوبه دار و
يعني همان » فعالين مرتبط با سوليدارتي سنتر در جنبش كارگري

خود » گرايش راديكال«را به فعاليت روتين » معرفي مخالفين به رژيم«
  .بدل نمودند

يداهللا با رد و نفي اين تشبثات ضد كارگري كه فعالين و تشكالت مستقل 
 جدي به خطر مي انداخت، خود آرام و بي جنجال كارگري را به طور

مراقب تحركات احتمالي مراكزي نظير سوليدارتي سنتر بود  و در صورت 
  او در همان حال . نياز آماده  دادن هشدارهاي الزم و حساب شده نيز بود

  
  

  

  
  

  
معتقد بود ضمن اينكه از اينگونه تحركات ضد كارگري احتمالي نه بايد 

مچنين  نه بايد آنها را بزرگ نمود، اما تكيه گاه جنبش غافل گشت و ه
كارگري ايران چپ است و اينگونه تحركات احتمالي با موانع سنگين در 

مساله در ديد او . جنبش مواجه اند و راه به جايي نبرده و نخواهند برد
از اينرو به اين توجه داشت آنجا كه . اساسا سياسي بود و نه توطئه گرانه

براي تامين نفوذش در جنبش كارگري بسترسازي سياسي مي كند امريكا 
  گنجي » روزه سياسي «كمپين . را بايد تشخيص داد و بي درنگ افشا نمود

 به نظر يداهللا يكي از اين بستر سازيهاي سياسي بود كه 85در اوايل سال 
 در »جنبش كارگري و گنج نامه سرمايه داران«آنرا باالفاصله در مقاله 

 مورد حمله قرار داد و همانجا در امتداد افشاي آن بستر سازي 85ه تيرما
كه بابت نفوذ مالي امريكا نيز هشدار  بود كسي سياسي دست راستي اولين

در اينجا هم شاهد تركيبي از روشن بيني و تيزبيني و دورانديشي و . داد
  .مصلحت انديشي و قاطعيت در اتخاذ موضع سياسي هستيم

  
يداهللا . خورد به جنبش آزاديخواهانه كنوني مردم استمساله بر: سوم

خيل سريع ماهيت ترقي خواهانه و آزاديخواهانه اين جنبش را تشخيص 
داد، نيروي عظيمي كه اين جنبش در مبارزه عليه استبداد حاكم به ميدان 
آورده كه مي تواند متحد طبقه كارگر باشد را ديد، و به خطر مهار  و 

شكست آن توسط نيروهاي بورژوايي و ارتجاعي وابسته كنترل وانحراف و 
او دنباله روي از جريانات موسوي و . به رژيم و خارج از رژيم واقف بود

كروبي رابه هر بهانه اي ارتجاعي و ضد مردمي مي دانست و مرزبندي 
شفاف با اين جريانات و افشاي آنان را براي موفقيت جنبش مردم حياتي 

اين خط منشويكي كه كل جنبش آزاديخواهانه مردم همچنين با . مي ديد
را ارتجاعي مي خواند و به كيسه موسوي و كروبي مي ريزد و خواهان 
تخطئه و نفي وطرد آنست و  خواستار جنبش كارگري خالص در زمان و 
مكاني مجزاست و تسليم طلبانه كل جنبش آزاديخواهانه را براي ارتجاع و 

در . هيچ شك و ابهامي قاطعانه مخالف بودبورژوازي وا مي گذارد، بي 
مقابل يداهللا بر دفاع و تقويت و هدايت جنبش آزاديخواهانه كنوني مردم 
توسط حضور صف مستقل كارگري از طريق برپايي تشكلهاي توده اي 
كارگران و بويژه برپايي شوراهاي كارگري و همراه شدن اين جنبش با 

ئب و ستم هاي كنوني تاكيد جنبش كارگري براي رهايي از همه مصا
يداهللا اين موضع را خيلي زود و هنگامي كه بسياري هنوز مشغول . داشت

كارگران و موقعيت « با نوشتن مقاله 88 خرداد 26بررسي بودند يعني در 
در اين مورد هم ما جلوه اي ديگر از همان .  اتخاذ نمود»حساس كنوني

 .  داريمخصوصيات رهبري در يداهللا را در برابر خود
اما يداهللا خسرو شاهي نه فقط يك رهبر كارگري بلكه همچنين رهبري  

اگر چه هستند كساني كه مايلند اين حقيقت را كتمان . سوسياليست بود
نمايند اما يداهللا سوسياليست حقيقتا بر جنبش سوسياليستي طبقه كارگر 
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ان بهبود او بي هيچ شائبه رفرميستي اعتقادي به امك. ايران حك شده است
به همين . ماندگار و دائمي وضع طبقه كارگر در نظام سرمايه داري نداشت

ترتيب هم هيچ ابهامي در مورد محدوديت هاي اساسي تشكل هاي توده 
اي كارگري نظير اتحاديه و سنديكا براي فرا روي از نظام سرمايه داري 

بقه انقالب كارگري، جنبش شورايي، كسب قدرت سياسي توسط ط. نداشت
كارگر، برپايي حكومت كارگري، حركت بسمت نظام سوسياليستي، رسيدن 
به جامعه كمونيستي، بهمراه تاكيد بر اهميت تالش براي بهبود وضع طبقه 
در همين شرايط و تحميل بيشترين و پيشروترين اصالحات به نفع 

  باكارگران به نظام سرمايه داري با اتكا به مبارزه مستقيم توده اي آنان، و
و پر اهميت دانستن سنديكاها و اتحاديه هاي  مستقل كارگري، و  ارزش

باالخره ايجاد حزب كمونيست طبقه به عنوان ابزار سياسي و ضروري براي 
هدايت كل طبقه بسمت هدف نهايي و رهايي قطعي از بردگي مزدي، همه 

  .از عناصر هويتي خط سياسي و سوسياليسم يداهللا هستند
 كمونيسم بدون طبقه كارگر، و طبقه كارگر بدون يداهللا همزمان

كمونيسم؛ و بهمين ترتيب حزب كمونيست بدون طبقه، و طبقه بدون 
حزب كمونيست را مشكل و معضل مهم مبارزه طبقاتي كارگران در ايران 

او نقش كارگران كمونيست را در حل  و رفع اين مشكل و . مي دانست
تبيين خط سياسي مورد نظرش مفهوم يداهللا براي . معضل تاريخي مي ديد

 او در ميان .»كمونيسم كارگران«: ويژه اي را پرداخت كه عبارت است از
سنت هاي سياسي رايج در چپ ايران نظير تروتسكيسم، كمونيسم 
كارگري، فدائيسم، حكمتيسم، مائوئيسم، راه كارگر، كومله، ضد سرمايه 

 را غنا مي بخشيد »كمونيسم كارگران«داري،  سنت خاص خودش يعني 
  . مي ناميد»حزب كمونيست كارگران«و حزب طبقاتي مورد نظرش را 

بنابراين  سنت سياسي وي بيش از هرچيز با سنت بلشويسم همراه است 
در ميان شخصيتهاي . و از نظر تاريخي هم در امتداد آن قرار مي گيرد

ش يداهللا قديمي چپ و كارگري در ايران بيش از هركس علي اميد الهام بخ
از جمله خاطرات اش اين بود كه چگونه در اوان . در مبارزه طبقاتي بود

جواني هنگامي كه در پااليشگاه آبادان مشغول بكار شد براي اولين بار از 
كه براي تبليغات انتخاباتي » به علي اميد راي دهيد«طريق مشاهده جمله 

ته و هنوز هم سنديكا در دهه بيست با ضد زنگ روي تانكر آب نقش بس
علي اميد كارگر كمونيست و از رهبران . آنجا بود با علي اميد آشنا مي شود

جنبش توده اي كارگري در دوره رضا شاه و دهه بيست و از مخالفين حزب  
 يوسف.  توده در آندوره و از رفقا و همرزمان نزديك يوسف افتخاري بود

وزش ديده و براي افتخاري خود توسط سلطانزاده عضو حزب بلشويك آم
. يداهللا علي اميد را نديده بود. سازماندهي كارگري به آبادان اعزام شده بود

 با اطالع از درگذشت علي اميد كه در هنگام سالمندي و  50اما در سال 
تنهايي در حمامي كار و همانجا زندگي مي كرد با همكاري جمع كثيري از 

  . را برگزار مي كنندكارگران پااليشگاه تهران تشيع جنازه او 
در پايان مي بينيم كه به اينترتيب سنت سوسياليستي معيني در جنبش 
كارگري ايران كه با هر سايه روشني كه ممكن است در بيان خود داشته 
باشد اما از بلشويسم مايه گرفت و طي نزديك به يك قرن توسط فعالين 

اهي به نسل برجسته اش دست بدست منتقل شد و توسط يداهللا خسرو ش
بنابراين سوسياليسم يداهللا از همان . كنوني طبقه كارگر ايران رسيد
برخوردار است كه موقعيت وي به عنوان استحكام طبقاتي و قدمت تاريخي 
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  :زيرنويس
من متاسفانه نتوانستم اصل اين مقاله را پيدا كنم و يداهللا هم نبود كه * 

اميدوارم كه بزودي كليه آثار نوشتاري و صوتي و تصويري او . از او بخواهم
  .در وب سايتي كه به  نام اش تاسيس شده در اختيار همگان قرار بگيرد

*  
  

 

  يداهللابراي 
   بودقاتىطبقه كارگر و مبارزه طباصل، 

  
  فريد پرتوى

 
 

تسليت به همه شما . با سالم خدمت تمامى دوستان ورفقاى عزيز و گرامى
 و تمامى خانواده و  گرامى و فرزندان عزيزعزيزان بخصوص به جهان خانم

از اينكه اين فرصت رو . وابستگان رفيق بسيار عزيزمان يداهللا خسروشاهى
رفيق گرانقدرم يداهللا صحبت به من داديد كه در مراسم يادبود دوست و 

  . كنم بسيار ممنونم
خود . در وصف رفيق يداهللا در دو هفته اخير بسيار گفته و نوشته شده است

من كه بيش از ده سال فعاليت روتين و نزديك و بعضا روزانه با يداهللا 
داشتم به بسيارى از نكاتى كه اين روزها مطرح شده و به اين تاريخ عظيم 

شايد .  كه با يداهللا گره خورده است دقت آنچنانى نكرده بودمو پر افتخارى
ن نبود كه داريم با چه كسى كار ميكنيم، با كى ابسيارى از ما زياد حواسم

و .  وابستگى و خويش و قومى داريم چه كسىرفت و آومد ميكنيم و يا با
بايد البته خود يداهللا هم هيچگاه در صدد برنيامد كه اين تاريخ را آنطور كه 

تمامى دوستان، رفقا، گروهها، سازمانها، احزاب و .  د يادآورى كنام به
 و قدردانى اى كامال ويژه و احتماال احساس مسئوليتتشكالت كارگرى با 

بى سابقه در وصف يداهللا نوشتند و تقريبا كسى نبود كه از مرگ نابهنگام 
 اس من ايناحسس. ل نكرده باشدغيداهللا عزيز شوكه نشده و زانوى غم ب

كه نه فقط همه ما در اين سالن بلكه هزاران نفر ديگر بشدت است 
اينها احتماال به مجموعه اى از خصايل و . اندوهگين و داغدار شدند

  برميگردد كه من به با آن گره خورده است يداهللا و تاريخى كهكاركردها
  . به اختصار اشاره ميكنمبعضى از آنها با توجه به وقت موجود

براى آنهايى كه از نزديك با يداهللا . اهللا انسانى بشدت دوست داشتنى بوديد
 با يداهللا آبشون در يك جوى نميرفت موارد اگر در برخى ىآشنا بودند، حت

 يداهللا نميزاشت كه شخصا دوستش نداشته ىاين صميميت و اسپانتنيت
 به  راجعدمن سالها پيش به اين نتيجه رسيدم كه با يداهللا ميش. باشند

 موافق  كار كرد و در عين حال بر سر بسيارى مسائل باهاشخيلى مسائل
نميشد .  دوست نداشتانبود و مرتب جروبحث كرد اما نميشد كه يداهللا ر

  . ش عميقا دلتنگ نشديكه برا
 ساله ام قول داده ام كه حتما به عالقه اى كه او نسبت به 13به دختر 
را دانيكا با آنكه فارسى . ود اشاره كنم پيدا كرده بگى سال5 - 4يداهللا از 

از همان نخستين بارى كه  .ميكند معموال انگليسى صحبت دخوب ميفهم
در تورنتو با يداهللا شروع به حرف زدن كرد يداهللا مرتب وسط حرفش به 

اين  . "بچه فارسى حرف بزن"شوخى ميپريد و با لهجه باحالش ميگفت 
 مابه دانيكا ديگه هميشه ورد زبان  گفتن يداهللا "بچه فارسى حرف بزن"

 ونشده بود و يك بهانه اى شده بود كه دانيكا رو تشويق كنيم بيشتر بام
همچنين بهش ياد داده بود كه بگه يداهللا .  حرف زدن رو تمرين كنهىفارس

 و دانيكا هنوز كه هنوزه هر بار كه ميخواد به " ددي ددي چقدر بدي"
.  رو تكرار ميكنه"ددي ددي چقدر بدى "شوخى غرى به من بزنه اين 

 كه يك بچه كوچك هم  استاصل مطلبم در اينجا اينسخن را كوتاه كنم، 
 ا روى بودن يداهللا رو تشخيص بده و FUN بودن و ىميتونست طبيع

 نه تنها ميدانم. بهمين خاطر دوست داشته باشه و هميشه بياد بياره
 يداهللا زندان و نوه هاى همه دوستانفرزندان و نوه هاى عزيز يداهللا بلكه فر

 يداهللا دوست، پدر و بابا بزرگ  چون غمگين شده اندوى بسياربا خبر مرگ 
  .همه آنها بود
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 با و رفقايى كه ديگر اتحاد بين المللى، فعالين همه رفقا و دوستان و ىبرا
، يداهللا بعنوان يك انسان و شخصيت  فعاليت نميكننداتحاد بين المللى

  .فرد و دوست داشتنى باقى خواهد ماندمنحصر ب
 يداهللا خصلتهاى نهادينه شده  شخصيتاما مهمتر از دوست داشتنى بودن

يداهللا يك كارگر سوسياليست بود و  . يداهللا بود دركارگرى و سوسياليستى
اين در يك پروسه طوالنى زندگى مبارزاتى بعنوان يك فعال و رهبر 

، ودر تحمل يخساز كارگران نفت ايرانكارگرى در ايران ودرمبارزات تار
 سالها زندان و شكنجه و اذيت و آزار توسط دو رژيم سركوبگر سرمايه دارى

 در خارج از ايران بعنوان يك رهبر كارگرى در تبعيد كامال با يداهللا  سپسو
) درونى( به قول انگليسى زبانها در يداهللا كامال  انترنااليزد . عجين شده بود

 قابل تغيير با چيز ديگرى  ديگر بودن يداهللا"ارگر سوسياليستك". شده بود
 كه فعاليت ميگرديداين موجب .  عوضش كردميشدلباسى نبود كه . نبود

، تشكليابى و مبارزات و اعتصابات كارگرى چه از جنس سازماندهى عملى
، و چه از جنس جلب همبستگى بين المللى كارگرى و خبررسانى كارگرى

مباحث تئوريك و استراتژيك طبقه كارگر همه و همه براى و تحليل و چه 
  .يداهللا مهم و اساسى بودند و در واقع حياتى

از همان زمانى كه تماسهايمان با هم برقرار شد و قرار شد بر سر كارزار 
 كنيم براى من معلوم شد كه يداهللا دنبال همكارىاتحاد بين المللى با هم 

اين فعاليتها برايش جزئى از . ساله نيستامرى يك روزه، يك ماهه يا يك 
در اولين . هويت طبقاتى و سياسى وى بعنوان يك كارگر سوسياليست بود

اميد است " كه دن اشاره ميكنآنامه كتبى كه يداهللا به من نوشت جايى در 
بدون هياهو و جنجالهاى متداولى كه وجود دارد به اتفاق و با همكارى 

وان گامهايى در جهت اهداف مشتركمان يكديگر قادر شويم در حد ت
اميد است كه هيچ موضوعى نتواند خللى در پيشبرد اين امر بين . برداريم

ما بوجود آورد و با توجه به تقدم شمردن منافع طبقه كارگر بر هر امر 
ديگرى، قادر شويم با كارى جمعى اين هدف مشترك را به پيش بريم، و 

مد با تبادل نظر رفيقانه آن مشكل را از هر مشكلى در اين زمينه بوجود آ
پيش پايمان برداريم و هدف اصليمان اين باشد كه اين حركت به پيش 

  ".رود
منفعت طبقه كارگر براى يداهللا خسروشاهى كليدى بود و در هر حركتى 

 الويت " مفعت طبقه كارگر"اگر بدرست و يا غلط احساس ميكرد كه 
 كه اين منفعت را  حتى كوچكالشىنيست برآشفته ميشد و برعكس هر ت

عزيمت از الويت دادن به همين . نمايندگى ميكرد او را به وجد مياورد
منفعت طبقه كارگر و مبارزه طبقاتى در مقابل سرمايه دارى و رژيم 

در سالهاى اخير و در .  ما را به هم نزديك كردبسيارى ازسركوبگرش 
به اين راه با يداهللا و رفقاى ديگر ارتباط با كارزارهاى اتحاد بين المللى هم

 در  جنبش كارگرى ايران و چالشهاىهم فكر ميكرديم كه با توجه به رشد
 كارگرى در داخل كه فعالين  و نهاد و وجود چندين تشكلسالهاى اخير

علنى دارند و با انواع خطرات و ناماليمات دست و پنجه نرم ميكنند آيا 
 و مان را بازتعريف كنيمفشور وظايوقت آن نيست كه ما هم در خارج ك

 .ببينيم كه چگونه ميتوانيم موثرتر و به يك معنا استراتژيك تر عمل كنيم
 تالش جهت به يداهللا تالش زيادى نمود ضمن اينكه در همين زمينه ها

يم ه اجازه ندادامه ميدهيم در عين حالجلب همبستگى جهانى كارگرى 
 اروپا و آمريكاى شمالى براى كه تشكالت رفرميست و بوروكراتيك در

 همراهاز اين گذشته يداهللا . جنبش كارگرى ايران نسخه پيچى از باال بكنند
  نهادهاىافشاى نقشى مهم در  و ديگر فعالين كارگرىاتحاد بين المللىبا 

 سرمايه دارى از جمله سوليداريتى سنتر در خارج از كشور ضدكارگرى و
خارج و در ا  اطالع رسانى وسيعى رد به سهم خوداشت و در اين رابطه
   .داخل صورت داده بود

همه ميدانيم در مورد جا انداختن بحث تشكل مستقل كارگرى همچنين، 
هر بار در كارزار اتحاد بين المللى .  را ايفا كرد نقش بسزايى سالها يداهللاكه

 "اتحاديه هاى كارگرى" كشورهاى ديگر از حق ايجاد  كارگرىكه تشكالت
يم در ايران تنها يك نوع از دهتوضيح  تالش ميكرديم ت ميكردندحماي

ما تشكل مستقل .  مد نظر فعالين كارگرى نيست"اتحاديه" يعنى تشكل
كارگران و مستقل از دولت و  كارگرى را بعنوان تشكل ايجاد شده توسط

كارفرما و سرمايه داران و نهادهاى غير كارگرى تعريف كرديم و اينكه 
   نوع اتحاديه، شورا و يا سنديكا و هر ممكن است  كارگرىتشكل مستقل

  
  

  
  
  

كه تكيه اصلى  است مهم اين. دديگرى كه خود كارگران تصميم بگيرند باش
  باشددر مقابل سرمايه و كارفرماهابعنوان يك طبقه  منفعت كل كارگران رب

  و مجامع آنها از پايين و جمعى توسط خود كارگران گيريهاو تصميم
 در اين خصوص ما دهها و يا صدها نامه و قطعنامه داشته ايم. ت بگيردصور

و در افشاگرى نسبت به شوراهاى اسالمى كار و خانه كارگر در خارج از 
ايران كلى كار كرديم كه يداهللا در اين مورد عالوه بر مطالب فارسى چند 

  . مطلب توضيحى مفصل به انگليسى نيز دارد
 از ، در مقاالتش،ين المللى و يداهللا بطور مشخصدر ماههاى اخير اتحاد ب

چرا كه  نمودحمايت ويژه اى پيامهاى على نجاتى قبل از به زندان افتادنش 
دقيقا بر همين استقالل طبقاتى و تكيه كارگران به نيروى خودشان تاكيد 

 و استقالل مالى  خود كارگران بر امكانات اساسىاين تكيه.  شده بودجدى
در تمامى اين سالها جا كه هستند همواره راهنماى يداهللا بود و  درهر كآنان

  تالش كرد از ميان كارگران و ياران جنبش جنبش كارگرىبه سهم خود
 و به دست فعالين كارگري ايراني كه از ند بيست پوند جمع ك وده پوند

   .رساندبن مايه ميزارند اجان و مالش
  اتحاد بين المللى تشكلى،ور مشخصو يداهللا بط با همه اين اوصاف، براى ما

، و در خود قدوسيتى است  بوده با اهدافى معينكمپينى و يا كارزارى
البته يداهللا معتقد بود كه كلى كار ميتوان و بايد كرد، اما . ه و نداردنداشت

 در سالهاى هيچگاه نخواست كه كليت كارگر سوسياليست بودن خودش را
ى و يا هر گونه تشكل ديگرى تعريف و يا  تنها با اتحاد بين المللاخير

 بود و هم يك فعال جلب يداهللا هم يك رهبر كارگرى. محدود كند
 و همزمان يك سوسياليست و انقالبى و آزاديخواه و همبستگى كارگرى

همه اينها بطور طبيعى مجبورش ميكرد كه افقهاى بلندتر را .برابرى طلب 
 و وارد د، مطلب بنويسد فكر كن و راجع به آنهاقرار دهدهميشه مدنظر 

يداهللا برخالف بعضى . شود رهمفكرى و همكارى با سوسياليستهاى ديگ
نوشته هايى كه اشاراتى غير منصفانه به وى داشتند، طى سالهايى كه ما با 
هم كار كرديم نه تنها ضد احزاب و سازمانهاى چپ نبود بلكه همواره يك 

 با بسيارى از احزاب و سازمانهاى رابطه شخصى و سياسى محترمانه اى را
 كاركرد فراسازمانى يداهللا بعنوان يك رهبر چپ ايجاد كرده بود كه خود اين

در عين  .د آموزنده باشاند براى بسيارى از فعالين كارگرى ميتوكارگرى
 كه كارگران  و يا سازمانىكه حزباين مالحظه را نيز داشت  حال، يداهللا
 خود  و يا سازمان حزبدنا نميتودندهى كند سازماه ميخوااكمونيست ر

  .دكارگران كمونيست نباش
   

 وقت همه را من قصد ندارم در اين فرصتى كه به من داده شده بيش از اين
همينجا از همه رفقا، همكاران و دوستان اتحاد بين المللى كه در . بگيرم

 ممراسستند در اين انوتاين سالن تشريف دارند و تمامى رفقايى كه ن
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ن در تمامى اشركت كنند ياد و قدردانى ميكنم و از زحمات بيدريغش
 از رفقاى  .به سهم خود تشكر ميكنم و در روزهاى اخيرسالهاى گذشته 

 اجازه دادند امشب من به نمايندگى نداينكه لطف كرداتحاد بين المللى از 
ر  يكى از بزرگترين افتخارات ود. قدردانى ميكنم صحبت كنمآنهااز طرف 

عين حال غمهاى زندگيم سخنرانى در مراسم بزرگداشت يداهللا 
 تعداد بسيار است كه تاكيد بهدر عين حال الزم  .خسروشاهى خواهد بود

ى بمراتب  از سالها حضور دارنددر اين سالنكه   و رفقايىزيادى از دوستان
 با يداهللا در ظرفيتهاى مختلف از نزديك همكارى كرده بودند و در قبلتر

من متاسفانه بسيارى از دوستان را از نزديك . ادل نظر با وى بوده اندتب
 سابقه همكارى ديرينه  با يداهللاآنهانم بسيارى از انمى شناسم اما ميد

  . شته اند و ما به آنها درود ميفرستيمدا
كه يداهللا بدون طبقه كارگر و بدون بستر وشرايط  است سخن آخرم اين

رد و وارد مبارزه شد تبديل به يداهللا تاريخى اى كه در آن رشد ك
 اما در اتحاد بين المللى و من شخصا اين افتخار ر. خسروشاهى نشد

داشتيم كه در ده سال آخر زندگى يداهللا همكاران نزديك و مورد اعتماد 
 الزاما به معناى همكارى با ما و حتى همكارى  اماادامه راه يداهللا. وى باشيم

د بين المللى با يكديگر نيست، هر چند كه همه بيشتر ميان رفقاى اتحا
ادامه راه .  خوشحال ميكندااينها مهم و اساسى هستند و حتما يداهللا ر

يداهللا در اساس همان الويت دادن به منفعت كل طبقه كارگر در تقابل با 
طبقات ديگر و بطور مشخص در تقابل با نظام سرمايه دارى است كه يداهللا 

حتى مواقعى كه مسابقات .... ه با آن دست برنداشتلحظه اى از مبارز
 به خودش مشغول ميكرد، يداهللا يادش االمپيك و يا جام جهانى همه ما ر

 يادتون نره كه اين ساختمانهاى شيك و ه و بگدنميرفت كه ايميلى بزن
استاديومهاى بزرگ المپيك را كارگرانى ساختند كه خيليهاشون حتى عمر 

وقتيكه . ى سود صاحبان اين بازار رقابت از دست دادندو سالمتيشون را برا
هتلهاى مجلل در دبى كه شبيه به عجايب هستند رو ميبينه يادش نميره 
كه بالفاصله عكس كارگران بى حقوق اين هتلها كه در اطاقهاى خرابه ى 
كوچكى بصورت كتابى كنار هم خوابيدند را برايمان ارسال كند كه حتى 

. ن كامال بيرون كندا را از سرمگذراندننين هتلهايى روياى يك شب در چ
يادش نميرفت كه صحنه هاى مربوط به فالكتها و مبارزات كارگران و 

 كه مشكل اصلى دن يادآورى كنا و بهمدهدتهيدستان ايران را نشان 
و يادش نميرفت .  سرمايه دارى و حكومت آن در ايران است نظامجامعه ما

ات آزاديخواهانه مردم ايران عليه جمهورى كه ضمن حمايت از مبارز
آيا باز هم همچون سي سال " كه شوداسالمى در دوره اخير به همه يادآور 

ي بخشي از سرمايه داران دنبالچه و نردبان ترقي بخشي نفپيش بايستي با 
 طبقه كارگر و  سپس تاكيد كند كه  و"ديگر از اين زالوصفتان شويم؟

در مقابل كل سرمايه دارى و حكومت  و تشكل اتحاد  راهى جزمتحدين آن
  .نخواهند داشتآن 

يم ستنا، با يداهللا خسروشاهى، كه نه ميتو با اين تايخ پرافتخاربا شخصى
!   كردن خيلى سختهعپر كنيم، ودايش را نيم جاامثل او باشيم و نه ميتو

ون  براى همه خانواده هاى عزيز بدياران عزيزمان،همه ، همه رفقاى مابراى 
من كه بيش از ده براى ! يداهللا بودن و وداع كردن با يداهللا واقعا دشواره

 با  و هزاران ايميل نگارىىتلفنبحث   جلسه وسال صدها كار مشترك و
 اصال كردن و بدرود گفتن ع، ودايداهللا تا همين چند روز پيش داشتم 

  . نيستامكانپذير
  !  راهش پردوام باد

   سال مبارزه يداهللا خسروشاهى، 50ستاوردهاى زنده باد ياد و خاطره و د
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متن فوق بصورت تلخيص شده همراه با توضيحاتى توسط نويسنده : توضيح
در مراسم يادمان يداهللا خسروشاهى در لندن بصورت سخنرانى ارائه داده 

  .  شده است
*  

  

 
  يادي 

 از رفيق يداهللا خسروشاهي
  

 محمود قهرماني
  
  

حتي موزه و كتابخانه ها را، ... خيابان ها، ميدان ها، و يا مكان ها،در تمام دن
دستگاهاي دولتي بنام خادمين نظام سرمايه وگاه بطور استثنايي، بنام 

از ژنرال ها و سرداران جنايتكارگرفته تا .هنرمندي، نام گذاري مي كنند
  .شيخ االسالم هاي رياگر مسند نشين زر

  
 مبارزين و رهبران طبقه كارگر نام گذاري نمي بعكس نه تنها جايي به نام

شود، بلكه جنايتكاران حافظ سرمايه ، گورستان هايي را هم كه از دالوران 
نام  مي نهند تا  حتي به مرده ...طبقه كارگر پر كرده اند، لعنت آباد و

از اين نظرياد كردن و اداي احترام به يداهللا . هايشان هم توهين كرده باشند
ي نه تنها قدرداني از خود او بلكه عرصه اي از مبارزه طبقاتي خسروشاه

براي جلوگيري كردن از به فراموشي سپردن رهبران و مبارزين طبقه 
  . كارگراست

  
اعتصابات عظيم كارگران صنعت نفت در دوران انقالب، قبل ازهرچيز 
محصولش تغييردرانديشه عمومي بصورت شعار؛ كارگر نفت ما رهبر سر 

؛ بود، كه توانست به آحاد جامعه بفهماند كه اين  طبقه كارگراست سخت ما
نقش مؤثر يداهللا . كه مي تواند كمر رژيم را بشكند و ديديم كه چه شد

درسازماندهي اين اعتصابات واين تغييردرانديشه عمومي وسپس سقوط 
 ويكي از 57سلطنت اورا نه تنها به يكي از چهره هاي شاخص انقالب 

 قابل چشم پوشي طبقه كارگر، بلكه به چهره اي تاريخي تبديل رهبران غير
  .كرد

  
او شخصيتي مقاوم، بطور باور نكردني سخت كوش وخستگي ناپذيردر 

ازمقاومت در برابر شكنجه . پيگيري مبارزات ومطالبات طبقه كارگر داشت
ها و زندان هاي شاهنشاهي، تا مقاومت در برابرخواست شكستن اعتصاب 

  . زقيام  ازطرف خميني و نماينده اعزاميش بازرگاننفت قبل ا
  

پس از مهاجرت همكاري با محافل كارگران پناهنده ايراني ، انتشار مقاالت 
پيگيري ودخالت در هر ...و جزوات تا تشكيل انجمن كارگران تبعيدي و

گونه كنفرانس ومجمع واجالسيه اي كه به كارگرمربوط مي شد، انتشار ده 
اتحاد ....حبه هاي راديويي و تلويزيوني، تشكيل بنياد كار و ها مقاله ومصا

همگي از  خستگي ناپذيريش ....بينِ المللي براي حمايت از كارگران ايران و
  .در پيگيري از خواست ومبارزه كارگران برمي خيزد

  
دراين كوتاه جايي براي ارزيابي از نظر گاه هاي سياسي او نيست، كاري كه 

يچ اختالف نظري نمي تواند بر اداي احترام و قدرشناسي از اماه. بايد بشود
  .عمري تالش  سخت و مبارزه اين رهبربرجسته كارگري سايه بيندازد

*  
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 يي با يداهللاها خاطره
  

  مرتضي محيط
   

  
زندان قديم .  در زندان اهواز بود كه با يداهللا آشنا شدم1353تابستان سال 

شد قبالً طويله شيخ   داشت گفته مياهواز كه در جنوب آن شهر قرار
محوطه خيلي بزرگي بود با ديوارهاي بلند و در آهني . خزعل بوده است

. عظيمي كه درب كوچكتري براي ورود و خروج افراد در آن تعبيه شده بود
در ابتداي اين محوطه قرار ) كه بدست شهرباني بود(قسمت اداري زندان 

خواهيم ديد كه از اين (كرد  ن ميداشت و چند درخت تنومند آنرا مزي
هاي ديگر ـ از جمله بستن زندانيان به تنه درخت و شالق  درختها استفاده
زندان چند سلول انفرادي هم داشت كه در محوطه ). شد زدن ـ نيز مي

شد  ها را مي جلوئي زندان قرار داشتند و از سوراخ پنجره كوچك آن، درخت
ها از داالن  اين سلول.  را هم شنيدديد و صداي پليس و افسران زندان

شد كه ديوارهاي گچي آن پر از   متر كثيفي درست مي5/1 متر در 3تقريباً 
هاي ركيك عليه حكومت شاه تا شعارها و  يادگار و نوشته بود ـ از فحاشي

  .اشعار انقالبي
محوطه اصلي زندان از يك داالن تقريباً تاريك با چند سلول تقريباً نمور 

 از همه 3بند . شد و سه بند تشكيل مي) شد ناميده مي» ير هشتز«كه (
حياطي بزرگ، بدون هيچگونه درخت و سبزي و تقريباً كثيف . بزرگتر بود

در يك گوشه توالتي با ديوارهاي كوتاه قرار داشت كه هنگام قضاي . داشت
ديد و زندانيان كنجكاو هم  حاجت، پليس از پشت بام راحت شما را مي

  .توانستند مشاهده كنند عي از بدن را ميبخش وسي
جلوي توالت ديوار سنگي بند قرار داشت كه موشهاي صحرائي 

كشيدند و منتظر اتمام قضاي  هاي آن سرَك مي اي از سوراخ الجثه عظيم
البته شبها هم حياط زندان در . حاجت زنداني بودند تا خود را تغذيه كنند

به ظرفهاي آشغال حمله كنند و اشغال همين موشهاي صحرائي بود تا 
خوابيديم بارها و بارها شاهد فرياد  چون بيش از نيمي از سال در حياط مي

هاي زندانياني بوديم كه مورد حمله اين موشهاي درشت  كشيدن نيمه شب
توانستند وارد شلوارهاي گشاد  گرفتند چرا كه راحت مي هيكل قرار مي

. بشوند) دادند هي را تشكيل ميكه درصد قابل توج(زندانيان روستائي 

آهنگي و چه  شبي چه سرود خوش توان تصور كرد كه آن فريادهاي نيمه مي
چرا (در اين بند گربه معتادي هم داشتيم ! كرد منظره دلپذيري ايجاد مي

شد وسيله حمل و نقل مواد مخدر از يك بند به بند ديگر  كه گفته مي
  .داد گرفت و فرار را بر قرار ترجيح مي ميكه بارها مورد حمله موشها قرار ) است

محل زندگي زندانيان عبارت از سالن سرپوشيده بزرگ و نيمه تاريكي بود 
خوابهاي آهني دوطبقه و سه طبقه  در آن قرار  كه تعداد بسيار زيادي تخت

چند پنجره . كرد هاي آنها را از هم جدا مي داشت و راهروهاي تنگي رديف
. وه چند المپ كوچك برق، تنها منبع روشنائي بودكوچك در سقف آن بعال

اي بود كه هنگام  توالت داخل بند محوطه كوچك و بسيار كثيف و آلوده
بوي اين محوطه زياد . بايست مواظب باشيم كه ليز نخوريم ورود به آن مي

  .كرد قابل تحمل نبود و البته به داخل بند هم سرايت مي
رفتيم و اين   مي1بايست به بند   بار مياي يك يا دو براي استحمام هفته

  .داد خود فرصتي براي ديدن ديگر زندانيان سياسي و رد و بدل اخبار بما مي
، زندان سياسي در اهواز وجود 1354يادم رفت اشاره كنم كه قبل از سال 

در . كردند جا زندگي مي نداشت و زندانيان سياسي با زندانيان عادي يك
ترين زندانيان عادي  ندان اهواز تبعيدگاه خطرناكشد كه ز ضمن گفته مي

چنين هم بايد باشد چرا كه بجز شرايط بهداشتي بغايت زشت و . است
تر اين زندان، در تابستان داغ اهواز، زنداني از فرط گرما  غذاي از آن زشت
  .انداخت براحتي پوست مي

. عايبيزندگي زنداني سياسي با زندانيان عادي هم محاسني دارد و هم م
شود گرفت؛ با بيرون  محاسن آن اين است كه اخبارِ بيرون را راحت مي

توان از چشم  تر مي ها را راحت توان ارتباط برقرار كرد؛ كتابها و نوشته مي
توان كار سياسي كرد و بتدريج  پليس پنهان كرد و با زندانيان عادي مي

همه اين محاسن در زندان اهواز ما از . شان را باال برد آگاهي سياسي
برخوردار بوديم، چرا كه زندانيان عادي اكثراً از طبقات پائين و محروم 
جامعه بودند و براستي به كمك احتياج داشتند ـ از كمك در نوشتن 
دفاعيه براي رفتن به دادگاه، تا نوشتن نامه به خانواده تا كمك مادي به 

از اين رو آنها هم . كرديم ها را مي خانواده ـ كه ما در حد توانمان اين كمك
كردند،  هاي مكرر پليس محافظت مي هامان در برابر يورش از كتابها و نوشته

آوردند و هم خبرهاي محوطه بيروني زندان را  هم برايمان از بيرون خبر مي
، »زير هشت«دادند و بويژه ورود زندانيان جديد سياسي را چه در  بما مي

  .در بندهاي ديگر زندانهاي انفرادي و چه  چه در سلول
به اين . را زندانيان عادي برايمان آوردند» زيرهشت«خبر ورود يداهللا به 

صورت كه بما گفتند چند نفر از كارگران شركت نفت آبادان بعنوان زنداني 
ما هم بالفاصله به آنها پيغام فرستاديم كه ناراحت . اند سياسي وارد شده

تصور كنيد كه ما توانستيم از . يمنباشند و ما در داخل بفكرشان هست
طريق همين زندانيان عادي و پليس برايشان سفارش چلوكباب از بيرون 

  !بدهيم
رژيم نه تنها عليه جنبش . در آن سالها سركوب رژيم شدت گرفته بود

چريكي بسيج شده بود بلكه هر نوع مخالفت سياسي را به شدت سركوب 
وجهي از كارگران و كارمندان به همين مناسبت شمار قابل ت. كرد مي

شركت نفت و نيز دانشجويان دانشگاه جندي شاپور و دانشكده فني آبادان 
عالوه بر آن چند نفر از زندانيان . دستگير و به زندان اهواز آورده شده بودند

سياسي قديمي هم در زندان اهواز بودند ـ از اعضاي باالي حزب توده 
  .اران بيژن جزنيزاده از ي گرفته تا محمد چوپان

به اين ترتيب در زندان اهواز فرصت طالئي پيدا شده بود تا تمام اين 
پايان و  زندانيان سياسي با هم ارتباط برقرار كنند و بحث و گفتگوهاي بي

بحث اصلي بر سر درستي يا نادرستي خط مشي . جالبي برقرار شود
ندانيان تازه در مجموع زندان عادي داشت تحت تأثير اين ز. چريكي بود
الزم به . (كرد گرفت و بتدريج ساواك داشت احساس خطر مي وارد قرار مي

خلق » سياسي«يادآوري است كه در آنجا شمار قابل توجهي از زندانيان 
البته زندانيان سياسي قديمي ) عرب هم بودند كه زياد هم سياسي نبودند

ي در ميان زندانيان قبالً كلي در آنجا كار كرده بودند و از محبوبيت زياد
زاده به مناسبت كار سياسي  عادي برخوردار بودند ـ از جمله محمد چوپان

هاي  در ميان زندانيان عادي و مقاومت در برابر پليس بارها به درخت
  .پيچ شده و كتك خورده بود نامبرده طناب
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يداهللا نيز . زاده و مرا به تهران منتقل كردند  محمد چوپان1354بهار سال 
زاده را به زندان اوين  چوپان. ر اين فاصله به تهران منتقل شده بودد

فرستادند و چند روز بعد به همراه بيژن جزني و ديگر يارانش و دو نفر از 
  .هاي اوين تيرباران كردند اعضاي باالي سازمان مجاهدين را در تپه

 قرار  زندان قصر فرستاده شدم و دوباره با يداهللا در يك بند6من به بند 
بندي كه (گرفتيم، چرا كه او هم در اين فاصله به اين بند منتقل شده بود 

ورود به زندان سياسي ).  سال تا ابد بود7مخصوص زندانيان محكوم به 
زندان سياسي قصر . اي بود قصر ـ در مقايسه با زندان اهواز ـ تجربه تازه

 داشت اما گرچه ساختماني قديمي)  آن به هم وصل بود6 و 4كه بند (
داشته بودند كه براستي بچشم  زندانيان سياسي آنرا طوري تميز نگه

نژاد در   و بغل كردن شكراهللا پاك4 از طريق بند 6ورود به بند . خورد مي
ما كه تازه از زندان اهواز آمده ! داد اي مي همان لحظه ورود چه روحيه

 جو سنگين حاكم خنديديم درحاليكه زديم و مي بوديم، بلند بلند حرف مي
. بر زندان قصر ـ زير نظر گشتاپوئي بنام سرهنگ زماني ـ كامالً آشكار بود

» زيرهشتي«درواقع اين جو سنگين و پليسي را از همان لحظه ورود به 
  .توانستيم احساس كنيم هاي بدني و وسائل مختصرمان مي زندان و بازرسي

درواقع . با يداهللا بوددر زندان قصر فرصت بيشتري براي صحبت و گفتگو 
 5/5صبح ساعت . هاي مفصل است زندان جاي خوبي براي گفتگوها و بحث

شديم و خود را براي دويدن دور حياط و نرمش آماده  از خواب بيدار مي
بعد ناشتائي روي سفره جمعي و از آن پس تا موقع ناهار قدم . كرديم مي

ينجا بود كه ما در مورد در ا. زدن دور حياط و صحبت دونفري و يا مطالعه
  .هامان مفصل بحث كرديم فعاليت

آمد و خودش از سنين نوجواني ـ پس از اتمام  يداهللا از خانواده كارگري مي
دوره كارآموزي دوساله در آموزشگاه فني شركت نفت ـ در پااليشگاه آبادان 

يكي . شركت نفت سابق دو نوع آموزشگاه داشت. شود به كار مشغول مي
تفاوت ميان . ربيت كارگر و ديگري براي تربيت مهندس و كارمندبراي ت

ها و غيره ـ  اين دو را نيز از هر جهت ـ مزد، مزايا، مسكن، خواربار، باشگاه
يداهللا در چنين فضائي آغاز به كار كرده بود و تا . كرد سخت حفظ مي

همين اواخر هنوز حساسيت خود را نسبت به كارمندان شركت نفت حفظ 
هاي قديم ميان كارگر  كرديم كه ديگر تفاوت  بود و گاه كه صحبت ميكرده

  .كرد و كارمند خيلي كم شده يا از ميان رفته او سكوت مي
ها هزار كارگر، از  آبادان با داشتن بزرگترين پااليشگاه جهانيِ آن روز و ده

هاي سياسي و كارگري   يكي از مراكز فعاليت1320ي  همان سالهاي دهه
، آموزش و كار خود را در شركت نفت آغاز 1335اهللا كه از سال يد. بود
آميز زندگي كارگران  بار و تحقير كند، از همان ابتدا با ديدن شرايط اسف مي

شركت نفت فعاليت سياسي خود را در جهت ايجاد سنديكاي كارگري و 
آشكار است كه او پس از چند سال، به . كند دفاع از حقوق كارگران آغاز مي

انداختن و   براي كمك به راه1346شود و در سال  ارگري ماهر تبديل ميك
در آنجا نيز بالفاصله . شود گرداندن فني پااليشگاه تهران به آنجا منتقل مي

كند و باالخره موفق به  دهي كارگران پااليشگاه تهران مي آغاز به سازمان
فه براي وق از آن پس بي. شود تشكيل سنديكاي كارگران شركت نفت مي

زند كه اين كار منجر به  احقاق حقوق كارگران دست به مبارزه مي
دستگيري و زنداني شدن يداهللا در جنوب و . شود اعتصابات كارگري مي

  .انتقال او به زندان اهواز در اين رابطه بود
اش، دوران زنداني خود را با سربلندي   براي خانواده يداهللا باوجود دلواپسي

هاي تهران و آبادان از او و  دانست كارگران پااليشگاه  ميگذراند چرا كه
  .كنند اش حمايت مي خانواده

المللي به   با ورود مأمورين صليب سرخ بين1356فضاي زندانها از سال 
شكنجه قطع شد؛ ورود روزنامه و كتاب آزاد شد؛ . داخل زندانها باز شد

 موقع از ابهتي وضع غذا بهبود پيدا كرد و مأمورين ساواك كه تا آن
 آغاز پايان 56سال . برخوردار بودند به مشتي موش آبكشيده تبديل شدند

  .كار شاه بود
گيري انقالب عمالً درب زندانهاي سياسي باز شد و   با اوج57از آبانماه سال 

يداهللا بالفاصله بعد از آزادي از زندان كار و فعاليت . گروه گروه آزاد شديم
دهي تظاهرات كارگران و  او در سازمان. رفته بودسياسي خود را از سر گ

دانيم كه ديري  مي. مردم آبادان پس از واقعه سينما ركس نقش مؤثر داشت

نگذشت كه كارگران شركت نفت و پااليشگاه آبادان دست به اعتصاب زدند 
  .و ضربه آخر را به رژيم شاه وارد كردند

 مبارزات صنفي كارگران هاي سياسي يداهللا فقط عملي و مربوط به فعاليت
از جمله به همراه شماري از . نبود بلكه او اهل كار تئوريك و نوشتن بود

را آغاز كرده بود كه من هم در » خبر كارگر«زندانيان سياسي انتشار نشريه 
. زدم و از اين طريق فرصتي براي ديدار و گفتگو با يداهللا داشتم آن قلم مي

ملي و «اسطوره بورژوازي «اندن جزوه در اين نشريه بود كه پس از خو
ـ كه بعدها معلوم شد به قلم منصور حكمت بوده است ـ نقدي بر »» مترفي

  .آن نوشتم
يداهللا زير تأثير جو دوران انقالب و سالهاي بالفاصله پس از آن به سازمان 

دهي كارگران و  چريكهاي فدائي پيوست، در عين حال كه به سازمان
بهمين دليل نيز رژيم تازه بقدرت . داد نه ادامه ميفعاليت در اين زمي

ها و   حين دستگيري1360رسيده تحمل او را نداشت و در سال 
هاي گسترده آن سال، يداهللا هم دستگير و زنداني شد و مورد  سركوب

  .شكنجه اين رژيم نيز قرار گرفت
 بطور مخفي 1365 سال زندان باالخره در سال 4او پس از تحمل بيش از 

از كشور خارج شد و پس از گذراندن مدتي سرگرداني و دربدري در 
  .پاكستان به انگلستان رفت و ساكن آنجا شد

: زندگي در خارج نيز عرصه جديدي از فعاليت سياسي براي يداهللا باز كرد
او به همراه اين . گرد هم آوردن كارگران قديمي در خارج ـ بويژه در اروپا

 بدنبال 1999را منتشر كرد و در سال » عيديكارگر تب«كارگران نشريه 
گيري وسيع با رهبران كارگري در ايران  تشكل اين كارگران و با ارتباط

هاي گسترده با مجامع  را تأسيس كرد و باالخره با تماس» بنياد كار«
» المللي در دفاع از كارگران ايران اتحاد بين«المللي در تشكيل  كارگري بين

   .فعاالنه شركت كرد
اي و تلفني بين ما برقرار  در سالهائي كه يداهللا در انگليس بود تماس نامه

همانطور كه قبالً اشاره كردم . اي صورت گرفت بود و مكاتبات گسترده
. يداهللا عالوه بر كار عملي، اهل مطالعه، نوشتن و بحث و جدل تئوريك بود

  .شكار استشد آ هاي طوالني كه بين ما ردوبدل مي اين مسئله در نامه
ساخت اقتصادي ـ اجتماعي ايران؛ : چرخيد بحث حول چند محور اصلي مي

ماندگي كشورهاي جهان سوم، تضاد اصلي در  نقش امپرياليسم در عقب
  .جامعه ايران و باالخره مرحله انقالب

اي نبود و او كسي  درواقع دست و پنجه نرم كردن تئوريك با او كار ساده
اين سير حوادث و رقم . و آن را براحتي بپذيردنبود كه استدالالت اين 

  :ها داد ي ما درس خوردن تاريخ بود كه به همه
مبارزات (ـ اينكه كارگران نه تنها از نظر مبارزات صنفي و سنديكائي 

بايد استقالل خود را حفظ كنند بلكه داشتن استقالل از نظر ) اقتصادي
ت حياتي دارد و جدا تشكل سياسي و فعاليت سياسي نيز برايشان اهمي

تواند ضربات سنگيني به طبقه  كردن مبارزه صنفي از مبارزه سياسي مي
  .كارگر وارد كند

ـ اينكه تركيب و ساخت طبقه كارگر نه تنها در سطح جهاني بلكه در ايران 
دستخوش تغييرات عميقي گرديده و اكنون بخش وسيعي از طبقه كارگر را 

 سال 150همانگونه كه از ( از اين رو دهند و كارگران فكري تشكيل مي
از هم با واقعيت » روشنفكر«جدا كردن كارگر و ) بيني بود قبل قابل پيش

هاي  سير پيشرفت علم و تكنولوژي و ورود آن در صنعت و كشاورزي، پايه
  و باالخره . علمي خود را از دست داده است

گران به تنهائي ـ اينكه در ايران هنوز زمان آن فرا نرسيده است كه كار
  .بتوانند قدرت سياسي را بدست گيرند

يداهللا تا آخرين لحظات زندگي پربارش به كوشش خستگي ناپذير خود 
براي احقاق حقوق كارگران، تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري، كار 

يادش . سياسي ميان كارگران براي ايجاد تشكيالت مستقل خود ادامه داد
 .گرامي باد

  2010گلنديل،  مارس 
  
*  
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  دار قافله كار يداهللا، طاليه

   
  بيژن خوزستاني

 
رن، ق نيم رازايد به ؛دبو كارگران رهائي براي »فيــدوسي «صداي اهللادي
 . آن از آزاد هم و بود كار باش هدآما هم هك
تي سخت درس به و ،هايش اي طبقه هم مقابل در  گرفتش توان مي نيك به
 و بود داري سرمايه همانا كه ،شا طبقاتي شمنان د لمقاب در گذشت بيو 

  . بس
 كارگر طبقه مبارزات ر رابطه باد اطالعاتي بانك قرن نيم زنده تاريخ داهللاي

 .گرفت ها درس آن از شود مي و شد مي كه ،بود
 درستي، تشكيالت و متشكل به  اش مبارزاتي حركت تمام بنـد ترجيع
 دون ب كه بود  كردهتجربهدر زندگي  و دانست مي او كه چرا د؛بو شدن

  .برد نخواهد جائي به راه ن،بود اتميز صورت بهت  تشكيال
 به رايب را كارگراند دستيابي نوي كه بود توانا كارگر يك نمونه ،داهللايـ
  . داد مي دن،رسي درتق

و قدرت ها ئيتوانا تبلور ،داهللاي ،دبو كارگر طبقه نفس به اعتماد نمود يداهللا
 . بود رگركا طبقه

 پيشرفته به علت صنعت و بود ايران صنعتي شهرهاي از يكي كهدر آبادان  
 مراكز مهمترين از يكي به ، متخصص كارگران كثرت آن تبع به و نفت

 نمايش به وضوح به ،شبارز مشخصه و بود  ايران تبديل شدهكارگري
 به يا كه بگيري تصميم بايستي  نوجوانيد؛ از  بو طبقاتي فاصله گذاشتن

 خود اين و نگي؛بج نشدبر بين از براي يا و دهي  تن موجود وضع
 و صنفي فعاليت عرصهدر  آبادان هاي بچه شدن وارديه اول شـــروع

 . بود نفت صنعت عرصه در آنان از يكيداهللا ي .ياسي بودس
 لباس آغاز همان از د؛بو چشيدهي را طبقاتي آپارتايد اين  دردجواني نو از او

 ادامه و گذاشت ميدان به پا نابرابري اين بنيادي تغيير براي و پوشيد را رزم
 سال به گردد برمي اين كه شد اميد علي و افتخاري يوسف ده راهدهن

 شركت كارآموزان مـدرسه  او درآموزي كار شروع تاريخعني ي 1335
 هاي پيچ تند از يكي وقوع از بعد با بود مصادف كه سالكي 14 در نفت
 فاشيستي جو، و 1332 مرداد هشت و بيست ايكودت يعني راناي تاريخ

  .پـهــلوي اختناق
 باگذشتن كه رسيد دوم پيچ تند به ادامه در و بود ديي كار شروع تازه اين
له كار قاف دار  سكانديگر بار ، پهلوي شاه محمدرضا هاي شكنجه دالن از

 بارزهم ـــهب نفت كاركنان سراسري شوراي پيشروان در صف بار اين و شد
 افتاد سرمايه مياسال جمهوري هاي چال سياه به و شد دستگير و داد ادامه

 فاشيستي جمهوري شكنجه و  دردطعم بار دومين  براي كه بود آنجا در و
 . چشيد خود روح و جسم با را اسالمي

چون خارج از  ای هم كهبر به كار خروشان درياي از دن يداهللاش پرت
  .نشد چنين ولي كند؛ آرام را او توانست مي کشور،

 جنبش مسائل مورد در كشور از خارج افراد گذارترين اثر از يكي او    
 . هست ويران بوده ا كـارگري

  كـــــارگري جنبش باد ه زنــد
  خسروشاهينده باد يداهللا ز
 

 در كه بود آبادان پااليشگاه در كار خاتمه و شروع سوت» وس فيــد«* 
 . شد مي شنيده شهر سراسر

                                                 *  
  
  

 

 
 
 

  چهل سال 
  با رفيق يدالئه خسرو شاهي

  
  حشمت رئيسي

  
در صف .  آشنا شدم، انگار ديروز بودچهل سال قبل براي اولين بار با يداهللا

ا را گرفتم، در ذغذاي رستوران پااليشگاه تهران در نوبت بوديم، وقتي غ
دستانش را   طاهر زاده از آن دوراهللاصدر گفتگوهاي بلند كارگران، هياهوي

بلند كرد و تكان داد تا نگاه جستجوگر من را كه بدنبال دوستانم مي 
 .را ديدم، به طرف ميز آن ها رفتم گشتم، بطرف خودش جلب كند، او

طاهر يك صندلي برايم آورد و ما بين خود و . صندلي ها اشغال شده بود
خنده جذب كننده و سبيل . ديدي كه از آبادان آمده بود قرار دادكارگر ج

كالرك گيبلي اولين مشخصه هاي كارگر جديدي بود كه در كنار ما 
كرد كه  اش دودي و روغني بود و اين معلوم مي نشسته بود، لباس كارگري

  .او در قسمت تعميرات پااليشگاه كار مي كند
آقاي خسرو شاهي ـ و :  معرفي كرد طاهر زاده ما را به همديگرصدراهللا

آقاي حشمت رئيسي، از رسمي بودن : نگاهش را بطرف من چرخاند  گفت
 تاج انگار يداهللا: اين معارفه ديگران خنديدند، نگاهي به يدالئه كرده گفتم

لباس (  رداي شاهي را در خانه گذاشته و ترجيح داده بيلرسوتوخسرواني 
م فاميل صرف نظر كنيم و همديگر را با اسم بپوشد، بهتر است كه از نا) كار

با اشاره به دماغ بزرگ من  يداله نگاهي به من انداخت و. كوچك صدا كنيم
ات شبيه دماغ محمد دماغ است  ماشاالئه جواني داري، دماغ پادشاهي: گفت

: كه البته منظورش دماغ محمد رضا پهلوي بود، بعد هم اضافه كرد
من : جواب دادم .ياست برسي و نه به پادشاهياميدوارم نه به رئيسي و ر

در اين لحظه يكي از . نيم زآنان كه مي سنجي، رتبتي آنگونه شان واال
هرچه عالئم خدا : ن با لهجه شيرين اصفهاني وارد شد وگفتسكارگران م

منظورش صدرالئه طاهر زاده (يكي صدرالئه : است روي ميز نشسته اند
يكي هم دست خدا ) ورش من بودممنظ(، يكي حشمت خدا است )بود

اميدوارم ستيز خدايان شروع نشود : و ادامه داد) منظورش يدالئه بود(است 
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زبان كارگران، درد و رنج، زبان عشق و : گفنم. و هميشه با هم برادر باشيد
زبان مهر و دوستي زبان وحدت . برادري، زبان مهرو دوستي و اتحاد است

ام آنگونه كه تو،  من ترا بوده: ئه دوختم و گفتمآنگاه نگاهم را به يدال. است
بوده اي نيز مرا، همچو دو كفه نارنج بريده به نهانش دستي، وين دمش 

  .داده همان دست نهان پيوستي
اين حشمت كتابخوان است، صادق :  انداخت و گفت نگاهي به يداهللاصدراهللا

كل و شمايل شما ش: هدايت و نيما و شاملو را دوست دارد بعد هم ادامه داد
 !عجيب به هم شبيه است، انگار يك سيب هستيد كه دو نصف شده باشد

قسمت سالم : گفت البته سيب كرمو و در ادامه با خنده گفت.  خنديديداهللا
سيب من هستم، در اين موقع عبدالحسن لم يزرع نماينده سنديكا همراه با 

طنه، همراه احمق االغ الس: گفتم. يكي از دستيارانش بطرف ميز ما آمد
خنده هاي بلند نگاه تمام كارگران نشسته در .الدوله تشريف فرما مي شوند

  .سالن را به ميز ما متوجه ساخت
 *****  

 تداوم يافت و از سطح يك همكار خوب به سطح يك اهللاددوستي با ي
  .رفاقت ارتقاء پيدا كرد

تلف صحبت خارج از محيط كار همديگر را مي ديديم و در مورد مسائل مخ
 در مي كرديم، هنوز همسر خوب و فداكارش در آبادان بود و يداهللا

اي كه خانواده را به تهران بياورد، بعضي از شب ها به  جستجوي خريد خانه
برادر من دانشجو . در بحث هاي داغ شركت مي كرد خانه من مي آمد و

. ندبود و هميشه چند دانشجو از دانشگاه هاي مختلف در خانه من بود
هر نوع . دسترسي به اساتيدي مثل دكتر آريانپور و ديگران امكان پذير بود

اين كتاب ها در . ي ممنوعه را مي توانستيم  بدست آوريم كتاب و جزوه
اختيار تعدادي از كارگران كه اعتماد امنيتي به آن ها وجود داشت، 

عضي گداشته مي شد، بعضي از كارگران عالقه مندي نشان مي دادند و ب
اما كتاب هاي ادبي و رمان هاي .  عادت به مطالعه كتاب نداشتندمثل يداهللا

انقالبي مثل خرمگس، پاشنه آهنين، مادر ماكسيم گوركي و يا برميگرديم 
  .گل نسترين بچينيم را مي خواندند

 و دريك شب باراني در ساعت يازده 1348بخاطر مي آورم كه در سال 
هوا :  گفتپرسيدم كيست شنيدم كه يداهللاوقتي  زنگ در به صدا درآمد،

  ...گرفته است، منم من... بس نا جوانمردانه سر است، هوا را
مردي ژوليده همچون يك گرگ باران خورده با سازي  در را باز كردم پير

عمويت را بيخواب و :  با خنده هميشگي گفتدر دست همراهش بود، يداهللا
وارد خانه شدند، لباسهاي . اينجاگرسنه در خيابان پيدا كردم و آوردمش 

سرما تا اعماق استخوان پير . پيرمرد خراساني را درآوردم تا خشك شود
مرد نفوذ كرده بود، ميكده قزوين وغذاي گرم جان تازه اي به او بخشيد، 

زخمه هاي ساز و غم . سازش را پيش كشيد و آرام آرام كوكش كرد
 نغمه سازش عصيان عليه رنج اندروني پير مرد به سيم ها منتقل مي شد،

  :بود، با صدائي غم گرفته و بغض آلود زمزمه كردم
  اي دريغ! اي دريغ
  كه فقر

   چه به آساني احتضار فضيلت است
  به هنگامي كه ترا
   از بودن و ماندن

  گريز نيست
  هر دينار نه مزد شرافتمندي كار، كه به رشوت: و ادامه دادم

  لقمه اي است گلو گير
  بر نيارم تا فرياد 

   از رنجي كه مي برم
  از دردي كه مي كشم

پير مرد محتضر كه انگار خالصه تاريخ و طبيعت بود، چون رهگذري نا 
منتظر از راه رسيد، پير مردي كه هر بيشه و هر درخت تنها مانده آواي 

، با .ساز وآوازش را شنيده بود، پيش از آنكه خشم صاعقه خاكسترش كند
و نوع انسان سخن مي گفت با انسانهائي كه وهن و زخمه هاي سازش، با د

تحقير و بي فضيلتي و تسليم به فرهنگ سكوت را پذيرفته بودند و با 
انسانهائي كه انكار و عصيان در آن ها نطفه مي بست تا فرهنگ اعتراض و 

پير مرد ديري به انتظار نشسته بود تا از آسمان سرودي . فرياد را بسازند

آموخت كه زنجيرهايش بايد بي گفتار ترانه اي آغاز كند تا سر بر آورد اما 
  .تاريخ توالي حماسه كاوه آهنگر باشد

ساز اوج گرفت، فضاي اطاق را پر كرد، پيرمرد با صداي بم وغم انگيزش كه 
گوئي رنج هزاران ساله اش در تار هاي صوتي اش حبس شده اند شروع به 

  :خواندن كرد
  بر كوهستانشو تا به شو گير، اي خدا، 

  مي باره بارون، اي خدا، مي باره بارون
  از خانخانان، اي خدا، سر دار بجنورد

   من شكوه دارم، اي خدا دل زار و زارون
  آتش گرفتم، اي خدا، آتش گرفتم

  شش تا جوونم، ا ي خدا، شد تير بارون
  ابر بهارون، اي خدا،بركوه نباره

   بر من بباره، اي خدا، شد تيربارون
  وونم، اي خدا، شد تير بارونشش تا ج

بغضش تركيد و با كالم مقدس اشك .... شش تا جوونم: پيرمرد تكراركرد
كه به عمق افسانه هاي بشريت است به ما آموخت ، پيمان رنج ديدگان را 
كه سر زمين ظلم و بيداد، عصيان اشك، عقوبتي جانفرسا به درازناي تاريخ 

  .دطبقات ستمگر را براي ما ورق خواهد ز
 گريه مي كرد، هر سه گريه مي كرديم ، انگارمي خواهيم به سفري  يداهللا

  .بي بازگشت در سر زمين هاي نا شناخته رهسپار شويم
پير مرد آرام گرفته بود و از درد و رنج خالي شده بود بعد چون كودكي به 
خواب رفت و در آواز زنگ نفس هايش، تشنج احتضار كه در تالش تاراندن 

، شبي ديگر از زندگي پر رنجش را پشت سر مي گذاشت، در مرگ است
آنشب پيماني به عظمت اشك انسان، اشك عصيان و نجابت رنج، بين من و 

طي چهل سال به اين پيمان وفا دار ماندم، چه در زندان . يدالئه بسته شد
 درزير شكنجه، چه در شرايط رهائي، چه در گمنامي، چه هچه در آزادي، چ

محبوبيت هيچگاه كار هائي راكه كارگران و فعالين جنبش در شهرت و 
كارگري نفت انجام دادند به نفع خود مصادره نكردم، هيچگاه به دروغ و 

در حضور جمعي و فردي . جعل تاريخ نپرداختم، ندامتنامه ننوشتم 
كارگري گريه و بالبه نكردم، از عمل خود اظهار پشيماني ننمودم، براي 

 خود دروغ نگفتم و حق فعالي از جنبش كارگري را قهرمان نشان دادن
پايمال نكردم، آنجا كه نامرادي و پيمان شكني ديدم، سكوت كردم، به اميد 

  .آنكه زمان كافي وجود داشته باشد تا پيمان شكنان خود را اصالح كنند
 بايد تاكيد كنم كه چاپ كتاب هاي ماركسيستي و انقالبي معروف به 

اجراي اين ايده از اين نظر .  ايده من در آن زمان بودكتاب هاي جلد سفيد
امكان پذير شد كه من در چاپخانه پااليشگاه تهران كار مي كردم، هم 
دسترسي كه به كتاب هاي ممنوعه داشتم و هم چاپخانه در اختيارم بود، 
اين كار در سريت كامل انجام مي گرفت، تنها در گسترش وسيع كار براي 

اپ شده به خارج از چاپخانه نياز به همكاري كارگران بود، انتقال مطالب چ
به همين دليل هسته مخفي بوجو آمد، هسته اي كه نه  رئيسي داشت و نه 
. مرئوسي، همه بوظايف خود عمل مي كردند، كسي دنبال پاداش نبود

در . ميدانستيم تنها چيزي كه در انتظارمان است شكنجه و زندان است
 مورد اعتماد تنها رسول فقها زاده بود كه يك ماشين حلقه بسته كارگران

ژيان داشت، او چون كارگر بخش تهويه مطبوع بود و رفت آمدش به 
چاپخانه طبيعي جلوه مي كرد، اين امكان را داشت كه از طريق كانال هائي 
تهويه كه در سقف چاپخانه بود كتابها را بدون عبور از پست نگهباني به 

منتقل كند، اين كارگر صبور و فروتن و راز نگهدار خارج از ساختمان 
بدليل فعاليت ستديكائي . بيشترين كمك را در اين زمينه انجام مي داد

 هميشه مشتاق كردم كه او كمتر به خطر بيفتد اما يداهللا ، سعي مييداهللا
اين كتاب ها مستقيم و غير مستقيم بدست صد ها . بود تا كمك كند

 نفت و صنايع ديگر مي رسيد، همين كارگران  كارگر و كارمند صنعت
كارمندان در اعتصاب هاي انقالبي كه منجر به سرنگوني رژيم شاه شد، 
نقس بسيار مهمي ايفا كردند و اغلب آن ها پس از انقالب به طور دسته 

  .جمعي به سازمان فدائيان خلق ايران پيوستند
، فضاي كارگري يدالئه تا زماني كه در بستر طبيعي، محيط اجتماعي

فعاليت مي كرد، واقع بين بود، اسير مفاهيم مجرد نمي شد، اين مفاهيم را 
بلكه با ... و» ملت«، »پرولتاريا«، »انسان«مفاهيمي چون. مقدس نمي كرد
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انسان هائي با فرهنگ يا بي فرهنگ،  انسانهاي مشخص سر و كار داشت،
قالبي و كارگر مرتجع كارگر اعتصاب كنند و كارگر اعتصاب شكن، كارگر ان

با فرهنگ لمپن  و ساواكي، كارگر آگاه به منافع طبقاتي و كارگر نادان و
تجربه زندگي به او آموخته بود كه در عرصه فعاليت صنفي و . پرولتاريائي

سياسي چه بسا يك وزير يا فرهنگ صنعت نفت قابل اعتماد تر است، 
 تنهائي انسان را با فهميده بود كه تخصص در رشته هاي دانش بشري به

تواند ٍثمره و نتيجه دانش باشد اما خود دانش  فرهنگ نمي كند، فرهنگ مي
درك كرده بود ي توانند دانشوران ديو سيرتي باشند كه دانش خود  نيست،

را در راه تحكيم ستم و استبداد بكار مي گيرند و با كارگراني برخورد كرده 
، اما كساني را هم ديده بود كه .ا بودندبود كه گزارشگران ساوااك و يا ساوام

اي  سواد خواندن و نوشتن نداشتندو يا كم سواد بودند اما روح آنان مايه
نگ در خود نهفته دارد كه به تشخيص عدالت و بي عدالتي، رقوي از 

 به همين جهت هم ستارخان و باقر . رسيده اندداستبداد و آزادي، نيك و ب
تي خود را در خدمت آزادي و عدالت گذاشته خان بي سواد را كه نام هس

 بودند، هزاران بار با فرهنگ تر از اديبان و شاعران و دانشوراني ميدانست كه
و كارگر با دانش و با فرهنگ آن كارگري » دانش آب است و فرهنگ باران«

كه اشخاصي نظير دكتر حسين زاد سر .است كه به آگاهي طبقاتي مي رسد
 قاضيان و افسران ارشد و سياستمداران بي اعتماد به  يا،شكنجه گر ساواك

  .انسانيت 
 وتمامي كارگراني كه درآن سال ها در چارچوب چنين ديدگاهي يداهللا

براي تحقق خواسته هاي خود اعتصاب مي كردند، به قول و وعده هاي 
اعتماد , آقاي فخرالدين نراقي كه در آن زمان رئيس پااليشگاه تهران بود

 چرا كه در تجربه آموخته بودند كه اين انسان با فرهنگ و با مي كردند،
شخصيت  اگر نتواند به قول هايش عمل كند، براي شكستن اعتصاب 

گفتارش با كردارش . كارگران به فريب و نيرنگ و دروغ متوسل نمي شود
 درست در همين زمان كه چنين مدير با فرهنگي در پااليشگاه .يكي است

رگراني روبرو بوديم كه از جمله خبر چينان و گزارشگران وجود داشت، با كا
 موردي كه شگفتي ما را برانگيخت كارگري بود كه اگر .ساواك بودند

 او توانسته بود با مظلوم نمائي و .اشتباه نكنم محمد مظفري نام داشت
به درون   و ديگران را برانگيزاند و حس همدردي يداهللا،تظاهر به بيماري

اين كارگر گزارشگر .  كند و بطور روزانه در آنجا به كار بپردازدسنديكا نفوذ
و خبر چين، گزارشات روزانه خود را با نام رمز، مستقيم و بي واسطه براي 

 تنها پس از انقالب .پرويز ثابتي مرد شماره يك ساواك شاه ارسال مي كرد
د ما كه اسناد ساوارك در شيراز به دست كارگران پااليشگاه شيراز افتا

متوجه وجود چنين جاسوسي در سنديكاي پااليشگاه تهران شديم و با 
  .شيوه اي بسيار پيچيده توانستيم شماره رمز او را كشف كنيم 

*****  
و » چاره رنجبران وحدت و تشكيالت است«همانقدر كه ما ميدانستيم 

 طبقه حاكم و دستگاه امنيتي اما. كرد  براستي در اين راستا عمل مييداهللا
تالش خود را بكار مي برد تا در ميان كارگران تخم تفرقه و نفاق پخش 

 حتي از تفاوت هاي فرهنگي و . بيندازدهكند يا جنگ حيدري نعمتي را
اولين كوشش ساواك كه از . زباني هم در اين جهت استفاده مي كردند

طريق عوامل خود مي كوشيد اعمال كند ايجاد تضاد و تفرقه ما بين 
آباداني وتهراني بود و براي هر كدام نماينده اي علم مي كرد تا از كارگران 

بعد از . اين طريق سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن  خود را پيش ببرد
 اين نوع مسائل دامن بزند و هانقالب هم جمهوري اسالمي كوشش كرد تا ب

 اينبار تحت عنوان كارگران مذهبي و غير مذهبي، نماز خوان وغير نماز
خوان، طرفدار نظام و دشمن نظام در درون صفوف كارگران تشديد و 

انجمن هاي اسالمي را در مقابل تشكل هاي كارگري . اختالف ايجاد كند
  .قرار دهد

 زماني كه ارتباط بين كارگران و ، از انقالبسبا كمال تاسف بايد گفت كه پ
فعاالن جنبش سازمان هاي سياسي طرفدار طبقه كارگر برقرار شد، نه تنها 

كارگري را بهم نزديك نكرد بلكه اختالفات و انشعابات ايدئولوژيك و 
 بشكل ناپخته و خام به درون جنبش  بودسياسي كه درون اين سازمان ها

كارگري سرازير شد و ضربات جبران ناپذيري به وحدت و اتحاد فعاالن 
اي وارد  جنبش وارد كرد و فرهنگ تفرقه، ستيز و اتهام بشكل بي سابقه

  .جنبش كارگري شد

 از طريق فرهنگ تفرقه كه كارگران را رو در روي هم قرار مي داد  يداهللا
سخت آزرده خاطر بود و تمام توان خود را بكار مي برد كه تا براين فرهنگ 

 اما موج نيرومند تفرقه افكني حاكميت جديد و .نفاق و نفرت غلبه كند
وي تر از آن بود كه جنش كارگري ستيز هاي عقيدتي نيرو هاي سياسي، ق

  .بتواند در اين دو جبهه نيرومند مبارزه كند
  هميشه به آن روشنفكراني احترام مي گذاشت كه در خدمت يداهللا

كارگران و زحمتكشان باشد از اين نظر احترام ويژهاي براي ابولقاسم 
دگي  را كه گويا زنهاي او شعر برخي ازالهوتي قائل بود و با عالقه خاصي

  .، اغلب زمزمه مي كردبود نامه كوتاه يداهللا
  
  

  
  

 شناختم اي كه من مي يداهللا
  

 كامران نيري
  

 بود كه با يداهللا خسروشاهي از طريق مرتضي محيط آشنا 1995سال 
محيط را در يك تظاهرات در شهر واشنگتن مدت كوتاهي بعد از . شدم

اين آشنايي به .  كردم مالقات1994بازگشتم از سفر اول به كوبا در ژوئن 
هاي سياسي و قلمي انجاميد كه تا سال  يك دوستي و برخي همكاري

طي گفت و شنيدهاي مفصلي كه با محيط داشتيم، او .  ادامه يافت2002
هاي اهواز و اوين و از فعالين  گاهي از خاطراتش از خوزستان، زندان

ت در مورد يكي از اين خاطرا. گفت اي كه مالقات كرده بود مي سياسي
آشنايي او با كارگران صنعت نفت و از جمله با يداهللا بود كه بيش از ديگر 

  .اي الزم است اشاره به زمينه. خاطرات برايم جالب بود
الملل چهارم، كه من در بخش ايران آن فعاليت داشتم، به سال  كنگره بين

  تصميم گرفت كه هر كجا ممكن باشد اكثريت رهبران و كادرهايش1978
اين تصميم . هاي كارگري، بروند اي كارگران، اتحاديه به درون تشكالت توده

-75هاي  داري در سال ناشي از ارزيابي ما بود كه بحران جهاني سرمايه
 اعالم پايان دوره رونق اقتصادي بعد از جنگ دوم جهاني بوده است 1973

رگران را داري عليه كا انداز تهاجم وسيع سرمايه و در دوره بالفصل چشم
كارگران در برابر اين تهاجم به مبارزات تدافعي خواهند . كند مطرح مي
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تواند به راديكاليزاسيون وسيع كارگران بيانجامد و  پرداخت، امري كه مي
هاي كارگري را  طلب آنان، يعني اتحاديه تشكالت به انقياد كشيده و اصالح

كه بزودي رويداد، و با انقالب ايران . به مسير مبارزه طبقاتي ارتقاء دهد
هاي مليوني شهري، اعتصاب عمومي، بويژه نقش قاطع  جنبش توده

شد، بنوعي تأييد  هاي شهري مشخص مي كارگران صنعت نفت، و قيام توده
اما تالش گرايش سياسي ما در ايجاد يك فراكسيون . انداز ما بود اين چشم

 با شكست جنبش پايدار از كارگران سوسياليست در صنايع بزرگ، همراه
الملل چهارم در ايران، كه به سه حزب  شوراها ناكام ماند و هواداران بين

منشعب شده بودند، بدون توفيق در اراية يك ارزيابي سياسي از تجربه خود 
براي من كه از اين زمينه سياسي و تجربي گذشته بودم، . متفرق شدند

اين . ام بود شده ي گمآشنايي با افرادي چون يداهللا همانند يافتن رفقا
كرد كه با اخذ تجربه مبارزاتي اين رفقا شايد  آشنايي اميدي را مطرح مي

هاي موفقيت و شكست جنبش كارگري را استخراج كرد، با  بتوان درس
مبارزان كارگري امروزي در تماس ارگانيك قرار گرفت و از تركيب اين 

 كارگري تجربيات و مبارزات عيني حاضر تداوم حافظه تاريخي
  .سوسياليستي را بوجود آورد

* * *  
، يداهللا و تعداد ديگري از كارگران مبارز در 1990هاي ميانه دهه  در سال

از . داد را نشر مي» كارگر تبعيدي«اروپا در تشكلي گرد آمده بودند كه 
يداهللا . بود» تشكالت مستقل كارگري«هاي اين نشريه مفهوم  جمله بحث

بين يداهللا و محيط هم بحثي پيرامون . شركت داشتدر اين بحث فعاالنه 
محيط با اتكاء به نظرات برخي از محافل . تعريف طبقه كارگر جريان داشت
بايد همراه با » يقه سفيدها«كرد كه ديگر  سوسياليست آمريكا استدالل مي

يداهللا با اشاره به . بخشي از طبقه كارگر شناخته شوند» ها يقه آبي«
گفت، و از يك كاسه  مي» كارمندان«و » كارگران«اوت تجربياتش از تف

شد  شناختي متوسل مي يك نظر به تحليل جامعه. كردن اين دو نگران بود
اما، جنبش كارگري سوسياليستي تا . و ديگري به تجربه جنبش كارگري

اتكاء كند و تا چه ميزان به تجربيات » تئوري«چه حد بايد به اين نوع 
هاي جنبش كارگري ايران  ها و شكست زان از موفقيتاش؟ چه مي مبارزاتي

در دوره بالفصل قبل و بعد از قيام بهمن ماه ناشي از درك يا عدم درك آن 
بود و چه مقدار ناشي از قابليت يا عدم قابليت آن در استخراج » تئوري«از 

اش؟ يداهللا بدون شك به شيوه گردهم آوردن و  دروس مبارزاتي تاريخي
ربيات جنبش كارگري اعتقاد راسخ داشت و كمتر با بندي تج جمع

 ساله دوستي و همكاري با يداهللا مرا 15اما سابقه . آشنا بود» ها تئوري«
كامالً قانع كرده است كه يداهللا بهيچ وجه از اهميت تئوري غافل نبود و 

كرد به تئوري احاطه دارند از همين  مشورت دايم او با كساني كه فكر مي
  .رو بود

 ** *  
در . در همين راستا بود كه دوستي و همكاري من و يداهللا شكل گرفت

، من با مشورت و قول همكاري برخي از 1990هاي آخر دهه  سال
هاي ايراني، از جمله يداهللا و محيط، در فكر نشر  سوسياليست

. خوانديمش مي» بررسي سوسياليستي«اي بودم كه موقتاً  نامه پژوهش
يكي تجربه نشرياتي كه پژوهشي .  تجربه احتراز كنيمخواستيم كه از دو مي

ديگري . شوند اما اساساً ارگان تبليغاتي چند نفر همفكر هستند ناميده مي
تجربه نشرياتي كه عمدتاً ترجمه مطالب روشنفكران سوسياليست صاحب 

يكي . رسيد» بررسي سوسياليستي«چند مقاله براي شماره نخست . اند نام
. ه بخشي از تاريخچه جنبش كارگري در صنعت نفت بوداز يداهللا بود ك

مقالة عالي بود كه من و يكي از همكاران آن را ويرايش و براي نشر آماده 
اي  اما مقاالت ديگري كه رسيد عمدتاً پژوهشي نبودند و حرف تازه. كرديم

. چشم پوشيديم» بررسي سوسياليستي«بناچار از نشر . براي گفتن نداشتند
» انديشةجامعه«و » پژوهش كارگري«ساس نوشته يداهللا بعداً در اما اسِ ا
اي از فعالين كارگري در صدد ايجاد  در همين دوره يداهللا و عده. چاپ شد

يداهللا از من نيز براي . معروف شد» بنياد كار«تشكلي برآمدند كه به 
گذاري  را پايه» بنياد كار« كه 1999شركت در نشست لندن در نوامبر 

اما كل طرح براي من ناروشن بود و در عين حال خود . عوت كردنمود د
به او گفتم كه با ايدة يك تشكل از كارگران . هاي ديگر بودم درگير فعاليت

آوري تجربيات گذشته همكاري كند و  مبارز خارج از كشور كه در جمع

ها  محوري شود براي حمايت از جنبش كارگري در ايران موافقم و با آن
فعاليت داشت هر » بنياد كار«در شش سال بعد كه . خواهم كردهمكاري 

زمان كه يداهللا از من كمكي خواست براي اين تشكل انجام دادم اما هرگز 
  .عضو آن نشدم

* * *  
، يداهللا و من دو هفته در هاوانا 2001در اواخر آوريل و اوايل ماه مه 

يا (» كوبامركز كارگران «ميهمان كنفدراسيون كارگري كوبا، بنام 
از » .س.ت.س«. بوديم) Central de Trabajadores de Cuba» س.ت.س«

من به عنوان .  مليون عضو دارد3 اتحاديه كارگري تشكيل شده و حدود 19
دانشگاه كاليفرنيا در بركلي و » اي و فني اتحاديه كاركنان حرفه«نماينده 

گروه آمريكايي يداهللا بعنوان يك فعال جنبش كارگري ايران همراه با يك 
» تبادل كار اياالت متحده ـ كوبا«همبستگي كارگري با انقالب كوبا بنام 

(U.S.-Cuba Labor Exchange) اي  رابطه دوستانه» س.ت.س« كه با
برنامه ديدار ما شامل نظارت بر فعاليت كنگره هژدهم . داشت بوديم

ه  آوريل جلسه داشت، شركت در مراسم اول ما30 الي 28س كه .ت.س
يداهللا و من هر دو . مه، و ديدار از مراكز كارگري، اجتماعي و فرهنگي بود

مشتاق آشنايي با شرايط جنبش كارگري كوبا بوديم و درك بهتر چگونگي 
در عين حال ما اميدوار بوديم كه در . ها و مسايل آن انقالبِ كوبا، پيشرفت

ان ساير كشورها را حاشيه كنگره و ديگر بازديدها، كارگران كوبايي و ميهمان
به اين . تا حد امكان با سابقه و شرايط جنبش كارگري ايران آشنا كنيم

منظور من با مشورت با يداهللا يك متن آموزشي به زبان انگليسي در مورد 
نقش كارگران و تشكالت آنان در انقالب ايران، سركوب جنبش كارگري و 

ش كارگري تهيه كرده ها توسط جمهوري اسالمي و شرايط كنوني جنب توده
همين متن را دوستي در هاوانا برايمان به اسپانيولي ترجمه كرده . بودم
من تعداد زيادي از اين نوشته را به انگليسي و به اسپانيولي همراه خود . بود

  .آورده بودم
، هنگامي كه از در خروجي فرودگاه خوزه مارتي 2001 آوريل 24غروب 

س كه با يك .ت.اهللا را در كنار نماينده سهاوانا قدم بيرون گذاردم يد
اين اولين بار بود كه يداهللا و من . بوس بدنبال من آمده بود ديدم ميني

همديگر را در آغوش كشيديم، چون دو دوست . ديديم يكديگر را مي
در محله ) گردان آفتاب(س، هتل هيراسل .ت.وقتي كه به هتل س. ديرينه

رسيديم، متوجه شدم كه كاركنان هتل  (Centro Habana)مركزي هاوانا 
برخي ! كنند شناسند و با او شوخي مي يداهللا را مثل يك آشناي ديرين مي

اما . شكايت داشتند» س.ت.س«بودن هتل » 3درجه «از همراهان ما از 
برعكس، يداهللا از اين كه كاركنان كوبا تشكل . يداهللا هرگز شكايتي نداشت

  .و هتل دارند، شادمان بود
. مان در هاوانا، ما از چند كارخانه و محل كار ديدار كرديم طي اقامتدر 

 آوريل ما به 25روز . ذكر دو مورد بجاست تا نظري هم از يداهللا بدست دهم
، كه در خارج از شهر واقع شده »كوئيدو پرز«بازديد كارخانه آبجوسازي 

اتويي نام ه. كند، رفتيم  را توليد مي(Hatuey)است و آبجوي مارك هاتويي 
پوستان كوبا در مقابل  هاي دفاعي سرخ سردار آخرين سلسله جنگ
پوستان  ها كه كل جمعيت سرخ اسپانيولي. استعمارگران اسپانيولي است

سه نفر، . كوبا را از بين بردند، هاتويي را به چوبي بستند و زنده سوزاندند
بال ما آمدند و دو رهبر اتحاديه كارگران كارخانه و مدير كارخانه، به استق

. هاي مختلف كارخانه را كه برخي در دست تعمير بود بما نشان دادند بخش
. ها مرد قدكوتاه و گردن كلفتي بود كه كلتي به كمر بسته بود همراه اين

مدتي بعد گروه ما . و برافروخته شد» يه حفاظتي«: يداهللا در گوش من گفت
يرايي به سئواالت ما جواب را به درون اتاق بزرگي بردند و عالوه بر پذ

بعد از پايان بخش رسمي ديدار، ما با كارگراني كه در اتاق جمع . دادند
يداهللا از من خواست كه سئوال . شده بودند به خوش و بش مشغول شديم

بما گفتند يكي از اعضاء اتحاديه است و . كنم آن مرد اسلحه بكمر كيست
  .ا او گپ زدما را به او معرفي كردند و يداهللا كلي ب

المللي و   آوريل، باخبر شديم كه بعلت تعداد زياد مدعوين بين28صبح روز 
 هاوانا، كه مجتمع  المللي كنفرانس هاي جنبي مركز بين عدم آمادگي سالن

بزرگ و مدرني است با چند سالن خيلي بزرگ، امكان نظارت بر جريان 
 همان روز ما را به ديدار اما بجاي آن، صبح. كنگره براي ما فعالً وجود ندارد
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كارخانه ذوب فوالد لنين بردند و بعد از ظهر به ديدار مدرسه كادرهاي 
  . س.ت.اتحاديه س

ها كوتاه  در كارخانه لنين، بعلت نوع فعاليت توليدي آن بازديد ما از بخش
بلندگو و . بعد از اين بازديد كوتاه در حياط كارخانه جمع شديم. بود

ردند تا اگر كساني از گروه ما پيامي دارند، با دستگاه پخش صوت آو
كارگران كارخانه، كه در آن زمان فرصت استراحت داشتند و جمع شده 

. از جمله سخنرانان يداهللا بود. بودند تا با ما مالقات كنند، در ميان بگذارند
يداهللا گفت چگونه از نوجواني كارگر بوده و يك عمر در صنعت نفت كار و 

او اضافه كرد كه .  تشكالت مستقل كارگران مبارزه كرده استبراي ايجاد
بهمين دليل دو بار، يكبار توسط رژيم سلطنتي و يكبار توسط رژيم 

در پايان يداهللا گفت كه در چند . اسالمي، بزندان افتاد و شكنجه شده است
او با شعار . روزي كه در كوبا بوده متوجه تشكل و قدرت كارگران شده است

سخنانش را خاتمه داد و مورد تشويق فراوان » باد انقالب كوبازنده «
روز بعد، يكي از دوستان كوبايي گفت كه يكي از . كارگران واقع شد

هاي تلويزيوني كوبا سخنان يداهللا را همان روز در بخش اخبار  ايستگاه
اين واقعه كوچك اهميت بسزايي دارد، چرا كه اطالعات . پخش كرده است

.  در سطحي نازل است1357 كوبا در مورد ايران و انقالب عمومي مردم
بازديد ما . س رفتيم.ت.بعدازظهر همان روز به ديدار مدرسه كادرهاي س

التحصيل شدن تعدادي از كارگران از ديگر جزاير درياي  مصادف با فارغ
شد اگر ما چند نفري را از ايران  خوب مي«يداهللا بمن گفت . كارائيب بود
با توافق مسئولين گروه ما، آن » . در اين مدرسه دعوت كنيمبراي شركت

شب بعد از شام در رستوران هتل، يداهللا در مورد جنبش كارگري ايران، 
بحث .  نفر حضور داشتند60حدود . بويژه در مقطع انقالب صحبت كرد

  .خوبي بعد از صحبت درگرفت
* * *  

اور سالن اصلي، جايي سرانجام، روز آخر كنگره، سالن بزرگي را كه در مج
شد، در اختيار ما و چند گروه ميهمان ديگر گذاشتند  كه كنگره برگزار مي

سالن مجهز به لوازم سمعي و بصري مدرن . ها را دنبال كنيم تا جريان بحث
اي به بزرگي پرده  بود و تصوير سالن اصلي و ميز خطابه سخنران در پرده

ها ـ كه به  ه ترجمه همزمان بحثها ب سينما در برابر ما بود و با گوشي
در اين سالن . كرديم  گوش مي-شد  هاي انگليسي و فرانسه انجام مي زبان

هاي سرخ كه  نزديك جاي ما يك رديف زن و مرد سياهپوست با تي شرت
.  بود نشسته بودند(Trinidad)روي آن آرم اتحاديه كارگران نفت ترينيداد 

اي كه داشتيم به   و بش كرد و از اعالميهدر موقع فراغت يداهللا با آنها خوش
هائي را كه آورده بودم، به انگليسي و  تقريباً همه اعالميه. ها هم داديم اين

. هاي ميهمان و نمايندگان كنگره پخش كرديم اسپانيولي، آن روز بين گروه
نهار و شام را در همان . هاي بعدي كنار گذارديم تعدادي را نيز براي فرصت

اما بعد از شام يداهللا و من . المللي هاوانا صرف كرديم رانس بينمركز كنف
يداهللا با . توانستيم در سالن اصلي و نزديك مقر سخنرانان جايي پيدا كنيم

دوربين ويدئويي كه با خود آورده بود اكثر اين بخش از كنگره را ضبط 
اره س، پدرو روس، كه دوب.ت.كنگره، سرانجام با سخنراني دبير كل س. كرد

انتخاب شده بود و سپس فيدل كاسترو، كه برخالف قولش طوالني صحبت 
همه با خواندن . كرد، در حدود ساعت يك بعد از نيمه شب خاتمه يافت

  .هايمان رفتيم هاي مختلف، به سمت اتوبوس سرود انترناسيونال به زبان
ت صبح زود روز بعد، كه اول ماه مه بود، يداهللا پيش از من، دوربين بدس

به گروه ما در بين جمعيت . آمده بود تا برويم به ميدان انقالب براي مراسم
مراسم . همه سرپا. فراوان، اما نزديك به جايگاه سخنراني، جايي داده بودند

بعد از نطق نسبتاً كوتاه .  ساعت طول كشيد و عمدتًا سخنراني3حدود 
تخمين . دپيمايي دعوت كر فيدل كاسترو، پدرو روس همگي را به راه

بهرحال . پيمايي شركت خواهند كرد س اين بود كه يك مليون در راه.ت.س
پيمايي  يداهللا از اين شاد بود كه انتظامات مراسم و راه. جمعيت كثيري بود

  .س بود.ت.در دست س
 نفر 600س براي حدود .ت.اي كه س  مه، ما در جلسه همبستگي2روز 

هاي  نمايندگان اتحاديه. شركت كرديمالمللي برگزار كرده بود  ميهمانان بين
چند سخنران از . كارگري بزرگي چون ث،ژ،ت فرصت سخنراني داشتند

هاي كارگري سخن  لمللي اتحاديها اي بينه كاري س نيز در مورد هم.ت.س

ا مقابله با نئوليبراليسم و ديگري ه يكي از موضوعات سخنراني. گفتند
  .همبستگي با انقالب كوبا بود

ي از وقت ما در كوبا صرف ديدار از اماكن تاريخي، اجتماعي و بخش ديگر
گوارا و  ها و آرامگاه چه از جمله ما بديدار خليج خوك. فرهنگي شد

اين بنايي بود بسيار زيبا و .  رفتيم(Santa Clara)همرزمانش در سانتاكالرا 
هايي از وسايل شخصي و رزمي گوارا و  اي كوچك كه بازمانده با موزه

يداهللا و ديگر همراهان بوضوح تحت . هانش را به نمايش گذرانده بودهمرا
تأثير روحيه انترناسيوناليستي اين عده كه روحيه انترناسيوناليستي انقالب 

  .كوباست واقع شده بودند
* * *  

يداهللا از . بخشي از وقت ما در هاوانا به گشت و گذار و تفريح نيز گذشت
همراه با يك شام مفصل براي گروه ما در هايي كه  برنامه موسيقي و رقص

پشت بام هتل هيراسل ترتيب داده بودند بسيار لذت برد و آن را نيز ضبط 
ها هوا در  شب. هاي هاوانا رفتيم به قدم زدن در خيابان گاهي هم مي. كرد

يك . بخش آنجا بسيار مطبوع است و قدم زدن، بويژه در كنار دريا، لذت
 كه در پشت بام آن هر شب (Ingelatera)گالترا شب رفته بوديم هتل اين

هنگام بازگشت به هتل . موسيقي و رقص برقرار است) ها شنبه جز سه(
آب هاوانا را بايد . اي توقف كرديم تا دو بطري آب بخريم هيراسل، در مغازه

در صف كه منتظر بوديم . شود جوشانيد و نوشيد واال باعث سردرد مي
. تري كه ريش اسالمي داشت مراه مرد مسنمتوجه چند جوان شديم ه

شنيديم كه آنها بفارسي از چند زن جوان كه در مغازه بودند با اصطالحات 
معلوم شد كه . يداهللا سر صحبت را با آنان باز كرد! كنند معيني تعريف مي

آمده بودند . آنها بوكسورهاي ايراني هستند و آقاي ريشو مربي آنان است
وقتي ). هاي باال قرار دارد كوبا در ورزش بوكس در رده (آموزي كوبا براي فن

كه بوكسورها متوجه شدند كه يداهللا از انگلستان آمده، شروع كردند به 
خواستم يداهللا را از شر آنان . سئواالتي پيرامون نحوه گرفتن ويزا و مهاجرت

ام،  وقتي فهميدند كه من از آمريكا آمده. رها كنم و خود را معرفي كردم
يداهللا را رها كردند و از من خواهان توضيح نحوه اخذ ويزاي آمريكا و كارت 

ها كه چيزي  آقا اين كوبايي«: كرد مربي ريشو از من سئوال مي! سبز شدند
البته » هاي خوش تركيبي دارند؟ ندارند بخورند، پس چرا اين قدر بدن

  .معلوم بود منظور ايشان در وهله اول زنها است
* * *  

صحبت  اتاق و هم  اي كه يداهللا و من در هتل هيراسل هم  دو هفتهدر مدت
گفت و شنيدهاي ما نه . تر شد مان عميق بوديم دوستي و تفاهم سياسي

آوردهاي عيني كارگران  براساس مفاهيم مجرد كه از زمينه مشاهدات دست
يداهللا به عنوان يك رهبر جنبش . گرفت و زحمتكشان كوبائي صورت مي

آوردهاي  يران، برخالف برخي روشنفكران سوسياليستي، به دستكارگري ا
و اين . اند كارگران كوبايي بيشتر توجه داشت تا آنچه هنوز بدست نياورده

داد كه  ديد به او اين اميد را مي كه يداهللا آنان را شاداب و در مبارزه مي
 مهمتر از همه يداهللا. آنچه هنوز بايد بدست آيد روزي بدست خواهد آمد

بايد انقالب را . متوجه بود كه سوسياليسم در يك جزيره ممكن نيست
كوشند كه  ديد كه انقالبيون كوبائي مي و او به چشم خود مي. جهاني كرد

با اين مالحظات بود كه در روزهاي آخر . به انترناسيوناليسم دامن بزنند
  .اقامت ما در هاوانا يداهللا و من با هم قول و قرارهايي گذاشتيم

براساس اين توافقات بود كه با كمك يداهللا من گزارشي از كنگره هژدهم 
چاپ » انديشه جامعه«س و وقايع پيراموني آن تهيه كردم كه در .ت.س
س بعنوان .ت.اي را كه با سه جوان، كه توسط س همينطور مصاحبه. شد

 چاپ (Socialist Action) "سوشاليست اكشن"مترجم همراه ما بودند، در 
به همت سوسن بهار ترجمه سوئدي اين مصاحبه هم بنحو اينترنتي (م كرد

دانشگاه كاليفرنيا در بركلي » اي و فني اتحاديه كاركنان حرفه«). چاپ شد
اي براي من و همكار ديگري كه با ما به كوبا آمده بود برگزار كرد  هم جلسه

ديدار خود را اي از  يداهللا به نوبة خود خالصه. كه گزارشي از سفرمان داديم
-سال بعد هم كوشيد تا حدود ده. با دوستان و رفقايش در اروپا مطرح كرد

دوازده نفر از فعالين كارگري را براي ديداري مشابه راهي كوبا كند كه 
  . ممكن نشد

يكي ديگر از تصميمات ما اين بود كه بايد كوشيد فعالين كارگري ايراني 
هاي محل اقامت خود درگير  اتحاديههاي مبارزاتي  مقيم خارج، در فعاليت
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شوند و ضمن آن حقايق مربوط به جنبش كارگري ايران را مطرح و در 
بهمين . صورت نياز كارزار دفاعي از مبارزين كارگري در ايران سازمان دهند
 Labor)منظور يداهللا و من بعد از بازگشت از كوبا خبرنامه ليبرلينكز 

Links)اين خبرنامه كه هر سه ماه منتشر . ن داديم را به زبان انگليسي بيرو
شد پيرامون آن  اي از رئوس اخبار كارگري و مواردي كه مي شد، خالصه مي

. داد به بسيج نيروهاي كارگري پرداخت را در اختيار خواننده قرار مي
قرار » بنياد كار«منصور سلطاني، به محض نشر ليبرلينكز آن را در تارنامه 

  .بنياد و ديگر فعالين كارگري از آن استفاده كنندداد تا فعالين  مي
* * *  

  
  

  
  

، كتاب كوچكي كه من و مرتضي محيط وقت زيادي 2001اواخر تابستان 
صرف آن كرده بوديم، كتابي حاوي دو مقاله مهم از ماركس جوان، توسط 

اين امر بهانة سفر من به اروپا . در هامبورگ چاپ شد» سنبله«انتشارات 
ها  لين و آخرين مكان اقامت من در اين سفر منزل خسروشاهياو. گرديد

فكري با او، جنبه مهم ديگر  عالوه بر ديدار با يداهللا و ادامه هم. در لندن بود
اين ديدار، آشنايي با جهان، همسر يداهللا، بود كه بخش ناديده و ناگفتة 

ن و جها. هاي فراوان در زندگي پرثمرش است توان يداهللا در تحمل سختي
العاده بانمكي به اسم  او سگ فوق. من عالقه مشتركي به حيوانات داشتيم

ما . العاده دوست داشتم به اسم ناپي اي كه فوق هاكسلي داشت و من گربه
اي كه با آنان ايجاد كرده بوديم و شعور و  در مورد شخصيت اين دو، و رابطه

كه براي جهان زحمت فراوان كشيد . احساس آنان خيلي صحبت كرديم
اش را خيلي دوست داشت و  يداهللا خانواده. من غذاي گياهي تهيه كند

بخش مهمي از ديدار ما از لندن و اطراف با توقف در منزل فرزندان او و 
يك روز كه مرا به ديدار مقبره ماركس برد، . هايش همراه بود ديدار از نوه

راي پسرش نه براي ماركس كه ب. سر راه توقف كرد و دسته گلي خريد
  . اولين توقف ما سر مزار او بود. سعيد كه در نوجواني فوت شده بود
معلوم نبود كه .  بود2001 سپتامبر 11بازگشت به آمريكا چند روز بعد از 

اما شب قبل از پرواز خبر رسيد . پرواز ما به موقع صورت خواهد گرفت يا نه
ها  ر نزديكيد» جوان تروتسكيستي«يداهللا گفت كه . كه مشكلي نيست

جواب . كند و از من پرسيد كه آيا مايل به ديدارش هستم يا نه زندگي مي
او با كمال . به اين ترتيب بود كه با بهزاد كاظمي آشنا شدم. دادم البته

محبت، باوجود آن كه ديروقت بود، ما را پذيرفت و سه نسخه از كتابش را 
بعدها يداهللا و .  كردكه در مورد مصدق و حوادث آن زمان بود بمن هديه

بهزاد همكاران سياسي نزديك شدند و بهزاد هم يك سفر همراه من به كوبا 
  .آمد

* * *  
 شماره از ليبرلينكز تصميم گرفتم كه انتشار آن را متوقف 5پس از نشر 

شواهدي در دست نبود » بنياد كار«عليرغم درج خبرنامه در تارنامه . كنم

گيرد و يا اصوالً  لين كارگري ايراني قرار ميكه خبرنامه مورد استفاده فعا
. هاي محل اقامتشان درگيرند اين افراد بطور فعال در مبارزات اتحاديه

اشكال از خبرنامه نبود، بلكه، بنظر من، اشكال در عدم توجه فعالين 
  .شان بود كارگري به نياز درگير شدن در مبارزات كشورهاي محل اقامت

المللي در  اتحاد بين«نژاد و فريد پرتوي  تانيدر همين دوره مهدي كوهس
حسن اين حركت اين . را سازمان داده بودند» حمايت از كارگران در ايران

هاي كانادا شركت فعال داشتند و همين  ها در اتحاديه بود كه هردوي اين
كه البته هنوز در مرحله كودكي بود، امكان رشد » المللي اتحاد بين«امر به 

نژاد و پرتوي  كوهستاني. كرديم اهللا و من در اين مورد صحبت مييد. داد مي
من (كنفرانسي در ترانتو برگزار كردند كه يداهللا نيز در آن شركت كرد 

تر فعالين  تجربه خوبي بود و باعث همكاري نزديك). نتوانستم شركت كنم
. كردند شد كه در كشورهاي مختلف روي مسايل كارگري ايران كار مي

شود  كرد كه مي انداز را براي آنان مطرح مي اين چشم» المللي ه بيناتحادي«
المللي در مورد جنبش كارگري ايران همكاري  هاي بين و بايد با اتحاديه

  .كرد
. ناروشن بود» المللي اتحاديه بين«اما بنظر من در آن زمان سياست دفاعي 

هاي  اتحاديهآيا اين حركتي بود براي آشنايي و همكاري با ديوانساالري 
دانند بخشي از اهرم كنترل اجتماعي  طور كه همه مي كارگري، كه همان

طبقات حاكم هستند؟ يا اين حركتي است براي پيوند با مبارزين كارگري 
ها، و در خارج از آنان، براي تقويت دوجانبه مبارزه در كشور  در اتحاديه

  محل اقامت و در ايران؟
شد به  گامي كه ليبرلينكز هنوز منتشر مييك نمونه از اين ناروشني، هن

اين صورت مطرح شد كه يداهللا و تعداد زيادي از فعالين كارگري اروپا به 
 رفتند و خواهان اخراج هيئت نمايندگي (ILO)مقّر سازمان جهاني كار 

اين امر البته در زمينة تخاصم دولت هاي امپرياليستي با ايران . ايران شدند
ال كار در اين بود كه سازمان جهاني كار يك تشكل اشك. گرفت صورت مي

هر هيئت نمايندگي متشكل از دو نمايندة دولتي، دو . بورژوايي است
اما نماينده كارگران هم در . نمايندة كارفرمايان و دو نمايندة كارگران است

در اين بين معلوم نيست . چين دولت و كارفرما هستند خيلي موارد دست
بدتر از . كند ايران چه كمكي به پيشبرد مبارزه طبقاتي مي  كه اخراج هيئت

آن، آيا فعالين كارگري بخاطر فشار گذاردن بر ايران، به اين ترتيب به دول 
  كنند؟ امپرياليستي  كمك نمي

بعد از قدري تفكر موافقت . اين مطلب را تلفني با يداهللا در ميان گذاردم
با توافق با او بود . شود رگري نميكرد كه از اين اقدام نفعي شامل جنبش كا

كه من مقاله كوتاهي در ليبرلينكز نوشتم و ماهيت طبقاتي سازمان جهاني 
نيز وجود » لملليا اتحاديه بين«اين نوع اشتباه در كار . كار را توضيح دادم

در يك مورد دبير يك اتحاديه كارگري به وزير امور خارجه . داشت
 براي آزادي فعالين كارگري در ايران متوسل انگلستان در مورد اعمال فشار

اتحاديه «توافق و عدم توافق با اين اقدام باعث اختالف در رهبري . شده بود
جدا » لملليا اتحاديه بين«نژاد از  نهايتاً مهدي كوهستاني. شد» المللي بين

با اين . شد تا آزادانه با ادامةاين نوع سياست در جنبش كارگري فعال باشد
تقويت شد و همكاري يداهللا و فريد پرتوي و » المللي اتحاديه بين«ب انشعا

  . بهمراه آورداي ي ارزندهها آورد ديگر همكاران دست
* * *  

  
آوري تجربه تاريخي جنبش  يداهللا و من بارها در مورد نياز مبرم به جمع

تعدادي از . كارگري ايران، بويژه در مقطع انقالب، صحبت كرده بوديم
ها خاطرات خود را نوشته بودند، يا در مصاحبه  ارگري در اين سالفعالين ك

ها  گاهي از اين. و يا به صورت سخنراني با ديگران در ميان گذاشته بودند
تاريخ «تارنامه بنياد كار بخشي به نام . شد ياد مي» تاريخ شفاهي«با عنوان 
خ شفاهي اگرچه همه اين اقدامات ارزنده بودند، لكن تاري. داشت» شفاهي

تاريخ . اي از رشته تاريخ مفهوم و روشي معين داشت به عنوان شاخه
گردد، اما عمدتاً روش  شفاهي، اگرچه به لحاظ قدمت به قرن نوزدهم برمي

انجمن «. هاي غرب جا افتاده بود  در دانشگاه1960جديدي بود كه در دهه 
ن منابع شيوه كار تعيي.  تأسيس شد1969آمريكا در سال » تاريخ شفاهي

، ضبط و سپس پياده )اند افرادي كه در مضمون تاريخي مورد نظر بوده(
 ايشان، كه روش خاصي دارد، و سپس تحليل اين منابع اب كردن مصاحبه 
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اي است كه بيشتر بدرد  تاريخ شفاهي شيوه. دان است خام توسط تاريخ
. خورد هاي اجتماعي فرودست و فاقد امكانات و بودجة الزم مي تاريخ گروه

طبقات اجتماعي حاكم با در دست داشتن همة امكانات، منابع زيادي براي 
اما فرودستان اجتماعي، . دهند دان قرار مي نگارش تاريخ در اختيار تاريخ

  .دان دارند كمتر شانس باقي گذاردن جاي پايي براي تاريخ
 به باتوافق يداهللا، قرار شد كه من، كه در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي

پژوهش مشغول بودم، امكانات انجام يك پروژه بزرگ از تاريخ شفاهي 
به . در انقالب ايران را بررسي كنم) هاي كارخانه كميته(شوراهاي كارگري 

دفتر تاريخ شفاهي «اين منظور من با پروفسور كانديدا اسميت، كه مدير 
ه مذاكره  در دانشگاه بود، ب(Regional Oral History Office)» اي منطقه

دانان  پروفسور كانديدا اسميت، كه در آمريكا از تاريخ شفاهي. پرداختم
در تابستان . برجسته است، باكمال خوشرويي از عقيدة ما استقبال كرد

، من در يك انستيتوي تاريخ شفاهي كه پروفسور كانديدا اسميت و 2002
يخ شفاهي ديگر محققان برپا كرده بودند شركت كردم تا روش مصاحبه تار

با همكاري پروفسور كانديدا اسميت و يداهللا، من طرحي . را بياموزم
گران تاريخ  مقدماتي براي ارائه به نهادهايي كه بودجه در اختيار پژوهش

پروفسور آصف بيات كه پيشگام پژوهش در زمينه . گذارند آماده كردم مي
اين زمينه شوراهاي دوره انقالب بود و كتاب او هنوز بهترين ماخذ در 

  .است، نيز از دعوت ما براي همكاري استقبال كرد
صندوق حمايت ملي «پروفسور كانديدا اسميت و من تصميم گرفتيم كه به 

، كه با (National Endowment for the Humanities)» و علوم انساني
. هاي تاريخي است، رجوع كنيم پرستيژترين نهاد در حمايت ملي از پروژه

 هزار دالر، در صورت 50يفرنيا در بركلي هم با تعهد پرداخت دانشگاه كال
اگرچه . ، پروژه را تأييد كرد»صندوق حمايت ملي علوم انساني«حمايت 

ارزيابي كرد، اما با حمايت » عالي«ها پيشنهاد ما را  هيئت بررسي طرح
هاي پيشنهادي  يكي باال بودن هزينه. مالي از آن به دو دليل موافقت نكرد

براي هر مصاحبه بود، و دوم اين ايراد كه » اي ر تاريخ شفاهي منطقهدفت«
 نفري كارگراني كه در فعاليت شورايي نقش مهمي 30چرا در ليست 

  .اند، كسي كه در ايران زندگي كند نيست داشته
باضافة ( نفر 40 نفري را به 30سال بعد، ما براي رفع اين دو ايراد، ليست 

نيز همان » اي دفتر تاريخ شفاهي منطقه« داديم و افزايش)  نفر از ايران10
 مصاحبه اضافي را خود 10بودجه قبلي را پذيرفت ؛ يعني قبول كرد هزينه 

مان را افزايش دهم با يداهللا  من براي اين كه شانس پذيرفتن پروژه. بپردازد
المللي  هاي بين در مورد احتمال گرفتن كمك مالي، هرچند كم از اتحاديه

با آنان رابطه حسنه » المللي در حمايت از كارگران در ايران اد بيناتح«كه 
نژاد، كه  يداهللا موافقت كرد كه با مهدي كوهستاني. داشت، صحبت كردم

بود و خود مقامي در » المللي اتحاد بين«گوي  هنوز در آن زمان سخن
از اما بعد . اتحاديه كارگري دانشگاه ترانتو داشت، اين خواست را مطرح كند

بهرحال، هيئت . مدتي يداهللا خبر داد كه در اين زمينه اميدي نيست
بار ديگر پيشنهاد » صندوق حمايت ملي علوم انساني«بررسي پيشنهادات 

اين بار بهانة تنها يكي از . كرد نپذيرفت ارزيابي مي» عالي«ما را كه عمدتاً 
بود كه بر كرد، اين  ارزيابي مي» خيلي خوب«اعضاي هيئت كه پيشنهاد را 

فرض كه شما بتوانيد در ايران با كارگران مصاحبه كنيد، چگونه مطمئن 
به اين ترتيب روشن شد كه ! پرده با شما سخن بگويند خواهيد بود كه بي

و . برخي در اين نهاد با حمايت از اين پيشنهاد اصوالً مخالفت دارند
  .متاسفانه يكي از آرزوهاي يداهللا و من ناكام ماند

* * *  
، من نيز همراه با يك سوم از پرسنل دفتر رياست دانشگاه 2009آوريل 

» بحران بودجه«و » سازي به« نفر، به بهانه 600كاليفرنيا، يعني حدود 
دادم  اين بار چهارم بود كه كارم را در دانشگاه از دست مي. كار شديم بي

وهش، اين را  سال تدريس و پژ30اما اين بار، بعد از ). يكبار در ايران بود(
توان پروژه تاريخ شفاهي با يداهللا و ديگر فعالين  آيا مي. به فال نيك گرفتم

كارگري را احيا كرد و انجام داد؟ يداهللا كه حدود يك سال و نيم پيشتر 
پائيز قبل . اش بود  داشت، چون من، به فكر غروب زندگي يك عمل جراحي

تاده بود تا شايد پيشنهادي بخشي از خاطراتش را از زندان اوين برايم فرس
اما دنبالش را نگرفت و من هم فكر كردم . اش داشته باشم براي بهتر كردن

. جايز نيست مسئله را مطرح كنم و چند تا ايراد را با او در ميان بگذارم

 كه تلفن زدم، نظرم را در مورد وقايع ايران 2010براي شادباش سال 
 از اين بحران هست و تكليف جنبش نگران بود كه آيا راه خروجي. پرسيد

.  سال بود كه همديگر را نديده بوديم9. شود كارگري و توده مردم چه مي
تواند براي ديداري به كاليفرنيا بيايد؟ قبول كرد و  سئوال كردم كه آيا مي

نژاد كه  بالفاصله به ناصر رحماني. »!تابي بخوريم«گفت آوريل خواهد آمد تا 
او هم . كند و دوست قديمي يداهللا است تلفن زدم نزديك من زندگي مي

  پرسيد جلسه سخنراني برايش ترتيب دهيم؟. خيلي خوشحال شد
* * *  

اي، بويژه   تشكالت خودجوش توده1357بارزترين خصيصه انقالب 
اگر انگيزه اين انقالب مسايل مبرم تاريخي حل . تشكالت كارگري بود

بود، ورود تودة كارگر و زحمتكش نشده، اساساً مسايل دموكراتيك و ملي 
امروزه . داري داد به مركز صحنه سياست به آن ديناميسمي ضد سرمايه

ديگر بايد روشن باشد كه حل مسايل دموكراتيك انقالب ايران صرفاً با 
داري جامعه، كه سلطنت و روحانيت شيعه  درهم شكستن چارچوب سرمايه
كارگري تبلور فعل و خيزش جنبش . شد پاسدار آن بودند، ميسر مي

 28انفعاالت مولكولي ناشي از تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي بعد از 
مرداد بود كه رهبران توده اي چون يداهللا خسروشاهي نتيجة آن بودند، 

ها و قدرت دوگانه در  اين. يعني يك طيف از كارگران سوسياليست
ا براي انقالب كارخانجات بزرگ، امكان اتخاذ يك مسير سوسياليستي ر

بنظر من اهميت يداهللا و همرزمان او در صنايع بزرگ . كردند مطرح مي
  .ايران در آن مقطع در اين قياس بود

من او . اما دوره دوستي و همكاري من با يداهللا مربوط به زمان تبعيد اوست
اي را بار ديگر به سوي  را چون ناخدايي كه در صدد است كشتي طوفان زده

از همين رو توجه مداوم او به امر تشكالت .  كند يافتممقصد هدايت
درواقع يداهللا كامالً متوجه بود كه با تحمل . مستقل كارگري معطوف بود

و بايد گفت كه او و . شكست، با يك دوره تداركاتي و تدافعي روبروست
از يك سو جنبش . اند همكاران او در اين مبارزه تا حد زيادي موفق بوده

گيري است و از طرف ديگر  ايران افتان و خيزان در حال شكلكارگري در 
  .رسد مبارزه براي ايجاد همبستگي با اين جنبش دارد به نتيجه مي
اي و مؤثر در  چند روز پيش يكي از آشنايانم ويديوي كوتاه اما كامالً حرفه

نكته . راني تهران و حومه براي من فرستاد مورد اسانلو رهبر اتحاديه اتوبوس
نازيال فتحي، كه . الب اينست كه اين آشنا بهيچ وجه سياسي نيستج

ها خبرنگار نيويورك تايمز در ايران بود و عمدتاً مسايل مورد نظر  سال
هيئت حاكم اياالت متحده و يا مسايل مورد نظر قشر متوسط جامعه را 

كرد، و اخيراً مجبور به مهاجرت به كانادا شده است، در شماره  گزارش مي
يكي . كند مارس اين روزنامه براي اولين بار از دو مبارزه كارگري ياد مي 2

و . سازند كه ابزار فوالدي و صنعتي مي» متك«در مورد كارگران شركت 
هر دو خواهان دستمزدهاي . ديگري در مورد كاركنان ارتباطات در شيراز

ه چيز دانيم كه اين نوع مبارز البته ما خوب مي. به تعويق افتاده هستند
اما توجه آن آشناي من و نازيال فتحي به مسايل كارگري از . جديدي نيست

اي در ايران، و از سوي ديگر مبارزة  يك سو تحت تأثير جنبش توده
كارگري در ايران و فعاليت همبستگي با آن در خارج، از نوعي كه يداهللا و 

  .ي شوددهند، ناشي م انجام مي» المللي اتحاديه بين«همكاران او در 
فعالين دفاع از . سي و پنج سال پيش ما با وضع مشابهي روبرو بوديم

زندانيان سياسي شاه سرانجام توانستند در ديوار سانسور وسايل ارتباط 
جمعي غرب خدشه وارد كنند و مردم اندكي با چهره استبداد پهلوي در 

، انقالب در آن زمان. ايران آشنا شدند و ديگر حمايت از آن رژيم دشوار شد
كرديم فرا رسيد و بساط سلطنت   خيلي زودتر از آن كه ما تصور مي1357

اما امروز، آيا ما در آستانه انقالب . و امپرياليسم را در ايران درهم پيچيد
ديگري هستيم تا بساط جمهوري اسالمي را درهم پيچند؟ آن چه كه 

اند كه   آمادهروشن است اين واقعيت است كه نسل جواني از كارگران مبارز
  . ها بايستند و راه او را ادامه دهند بر شانه يداهللا
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*  



  به ياد يداهللا خسروشاهي

 ٣٠١  104 ي آرش شماره

  مراسم خاكسپاري
   و بزرگداشت يداله خسروشاهي در لندن

  
  سعيد
  

، كه پيكر  فوريه اتومبيل سياه رنگي19ساعت يك بعد از ظهر روز جمعه 
. يداله خسروشاهي را با خود حمل مي كرد، در جلوي منزل او متوقف شد

تابوت يداله غرق در گل بود بدور آن اعضاي خانواده و جمعي از يارانش 
پس از دقايقي اتومبيل سياه رنگ به سمت آرامگاه ترنت . گرد آمده بودند

  .پارك در لندن به راه افتاد
 تن از اعضاي خانواده، خويشان و 200يش از حدود ساعت دو بعد از ظهر ب

ياران يداله از انگلستان، كشورهاي ديگر اروپايي و كانادا در آرامگاه گرد هم 
 به همراه چند تن از – دانش، رامين و آرش –پسران يداله . آمده بودند

خويشان و ياران او تابوتش را به دوش كشيدند و به سمت مزار او روان 
مزار يداله، كه وصيت كرده بود در كنار پسر عزيزش سعيد پيرامون . شدند

از بلندگو ترانه هاي مورد . دفن شود، دسته هاي گل به چشم مي خورد
انبوه جمعيت سياه پوش با شال هاي قرمز به . عالقه يداله پخش مي شد

زن و مرد، . تركيب جمعيت بسيار متنوع بود. گرد تابوت يداله حلقه زده بود
، از گرايشات فكري و عقيدتي گوناگون مي خواستند دقايقي را پير و جوان

آنك . به دور از همه هياهوهاي روزمره در سوگ يداله در كنار هم باشند
يداله، انساني كه در لحظه لحظه زندگي اش تبلور همبستگي و اتحاد 

 با هر –كارگران و رنجديدگان بود، با مرگش نيز انبوه دوست دارانش را 
مرگش تاكيدي با شكوه بر .  گرد هم آورده بود–ري و عقيدتي گرايش فك

  . پيام هميشگي زندگي اش بود
مراسم با خوش آمدگويي به حاضرين و اعالم يك دقيقه سكوت به احترام 

سپس دانش و رويا خسروشاهي، فرزندان يداله، از حضور . يداله آغاز شد
دند، تشكر جمعيت و همدلي صدها انساني كه در سوگ او نشسته بو

پس از آن جليل محمودي با . نمودند و از شخصيت و مبارزات او گفتند
اشاره به فرازهايي از زندگي يداله و عشق او به خانواده اش تاكيد كرد كه 
اساس انديشه انقالبي يداله خسروشاهي كه همچون ريسماني نظرات و 

ل كارگري و فعاليت هاي ارزنده او را به هم پيوند مي داد، تشكالت مستق
سپس حشمت اله رئيسي به خاطراتش از . امر خودرهايي كارگران است

يداله به ويژه در دوره فعاليت هاي او در زمان رژيم سلطنتي و شكنجه 
شدن او در زندان شاه اشاره كرد و بر پافشاري يداله بر دفاع از حقوق 

  .كارگران و ستم ديدگان تاكيد نمود
گويي . يين رفتن تابوب يداله در گور بوداوج اندوه حاضرين لحظه پا

. حاضرين با به خاك سپاري او پاره اي از وجود خود را از دست مي دادند
وداع از شوهر، پدر، پدربزرگ، يار صميمي، همراه تندپيچ هاي زندگي 

  .سياسي و اجتماعي حقيقتا مشكل بود
گل بر آرامگاه مراسم با پرواز دادن يك كبوتر سپيد و نثار انبوهي گل و تاج 

به خواست خانواده يداله حاضرين جرعه اي شراب به ياد . يداله ادامه يافت
پس از آن خانواده يداله بار ديگر . يداله هميشه پرشور و سرزنده نوشيدند

پايان بخش برنامه . ياد او را گرامي داشتند و از حاضرين تشكر كردند
  .خواندن دسته جمعي سرود انترناسيونال بود

ر آن روز مراسم بزرگداشت يداله در يكي از سالن هاي لندن و با حضور عص
سالن مراسم به همت تعدادي از ياران يداله به .  تن برگزار شد350بيش از 

روي ميزها گلبرگ هاي سرخ به چشم مي . گونه زيبايي تزيين شده بود
ه ها ديوارهاي سالن با شعارهايي آذين شده بود كه درون مايه انديش. خورد

زنده باد تشكل مستقل ": و زندگي سياسي يداله را تشكيل مي داد
تسلط كارگران بر "، "چاره كارگران وحدت و تشكيالت است"، "كارگري

سرنگون باد رژيم "، "سرنوشت خودشان در سوسياليسم ميسر مي شود
  ... و "جمهوري اسالمي

روشاهي آغاز مراسم با اعالم يك دقيقه سكوت به احترام و ياد يداله خس
سپس دانش، فرزند بزرگ يداله، ضمن تشكر از حضور حاضرين درباره . شد

  شخصيت ": او در بخشي از سخنانش گفت. شخصيت پدرش صحبت كرد
  

  
  

پدرم به گونه اي بود كه حتي مخالفين سياسي او هم به او احترام مي 
  ".گذاشتند

دكي پيش از درگذشت او برنامه با نمايش تصاويري از يداله از نوجواني تا ان
پس از آن جليل محمودي فرازهايي از زندگي يداله . ادامه يافت

در . خسروشاهي و جايگاه ويژه او را در جنبش كارگري خاطرنشان ساخت
اين . ادامه فيلمي كه در ارتباط با مرگ وي تهيه شده، نمايش داده شد

اي اعضاي فيلم حاوي قطعاتي از مصاحبه هاي يداله و همچنين صحبت ه
  .خانواده او پس از مرگش و صحنه هايي از مراسم خاكسپاري او بود

سخنران بعدي جلسه ستار رحماني بود كه درباره خصوصيات يداله و 
سپس مجري برنامه، علي اشرافي، به خيل پيام . نظرات وي صحبت كرد

هايي كه در ارتباط با درگذشت يداله خسروشاهي ارسال شده، اشاره نمود 
 مسئول روابط عمومي سنديكاي –ز ميان آن ها پيام هاي علي نجاتي و ا

، سنديكاي كارگران شركت واحد، جمعي از كارگران -كارگران هفت تپه 
ايران خودرو، شوراي زنان و همچنين پيام كنفدراسيون عمومي اتحاديه 

به عالوه به اطالع حاضرين رسيد . قرائت شد.) ت.ژ.ث(هاي كارگري فرانسه 
مزمان با مراسم لندن، جمعي از كارگران، فعاالن كارگري، دانشجويان، كه ه

نويسندگان و فعالين لغو كار كودك در تهران نيز مراسم بزرگداشتي براي 
يداله خسروشاهي ترتيب داده اند و بيانيه اي نيز در اين ارتباط صادر كرده 

بزرگداشت يك بزرگداشت يداله، ": در قسمتي از بيانيه آنان آمده است. اند
و . (...) بزرگداشت راه و شيوه شرافتمندانه زيستن است. فرد نيست

بزرگداشت او، بزرگداشت آناني است كه با تمام جسم و جانشان، براي 
  ".برابري و انسانيت و آزادي و عشق مبارزه مي كنند

در ادامه برنامه فريد پرتوي از خصوصيات اخالقي يداله، از فعاليت هاي 
اپذير او در جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران و خستگي ن

از نقش برجسته او در جا انداختن خواست ايجاد تشكالت مستقل كارگري 
سپس ايرج جنتي عطايي شعرهايي را به ياد يداله خسروشاهي . سخن گفت

در بخش ديگري از مراسم تعدادي از حاضرين خاطراتي از يداله . خواند
پايان بخش مراسم خواندن دسته جمعي سرود .  را نقل كردندخسروشاهي

  .انترناسيونال بود
*  
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  ، خسروشاهي يداهللامراسم بزرگداشت

   در هانوفر
پس از شنيدن خبر درگذشت يداله عده اي از ياران او در شهر هانوفر 
آلمان جلساتي تشكيل دادند و علي رغم گرايشات فكري و عقيدتي 

يمانه و آكنده از حس اعتماد متقابل به تدارك گوناگون در فضايي صم
مراسم در تاريخ . برگزاري مراسم بزرگداشت يداله خسروشاهي پرداختند

 تن در سالني در محله ليندن هانوفر برگزار 120 فوريه با حضور حدود 26
با همياري تعداد زيادي از دوستداران يداله، سالن به گونه زيبايي . شد

روي ديوار شعارهاي مورد تاييد يداله به چشم مي بر . تزيين شده بود
در گوشه اي از سالن شمع هايي روشن بودند كه به شكل يك ستاره . خورد

شاخه گل هاي زيبا زينت بخش . پنج پر در كنار هم چيده شده بودند
  .سالن بودند

پس . مراسم با اجراي يك قطعه موسيقي توسط نادر همراهي صابر آغاز شد
د يداله خسروشاهي و همه جان باختگان راه آزادي و از آن به يا

سپس مجريان برنامه با اشاره به .  سوسياليسم يك دقيقه سكوت اعالم شد
انبوه پيام هاي ارسال شده به مناسبت درگذشت يداله، اسامي هشت جمع 

آنگاه جليل محمودي به . و تشكلي را كه از ايران پيام داده اند، ذكر نمودند
او در گوشه اي از صحبت . ي نامه و نظرات يداله پرداختمعرفي زندگ

هايش به حاضرين خبر داد كه تعدادي از ياران يداله در تهران و آبادان در 
پس از آن . محافل كوچك دور هم جمع شده و ياد او را گرامي داشته اند

رامين ضمن تشكر . پيام رامين، فرزند يداله، خطاب به حاضرين قرائت شد
ين از تمامي همياري هايي كه در ارتباط با پدرش صورت گرفته از حاضر

  .قدرداني كرد
در طول برنامه و در فواصل مختلف سه فيلم كوتاه در ارتباط با يداله 
خسروشاهي، صحبت هاي خانواده او پس از مرگش و صحنه هايي از 

همچنين دو قطعه ديگر موسيقي . مراسم خاكسپاري اش نمايش داده شد
در . را و شعرزيبايي توسط يكي از دوستان به نام سارا خوانده شدزنده اج

بخش ديگري از مراسم سه تن از حاضرين خاطرات و نكاتي در مورد يداله 
پايان بخش برنامه خواندن دسته جمعي سرود انترناسيونال . بيان كردند

  .بود
*  

  
  

 پيام تسليت سنديكاي واحد
  سنديكاي شركت نفت  به خانواده محترم يداله خسروشاهي و 

با كمال تاسف و تاثر با خبر شديم يداله خسروشاهي يكي از اعضاي 
 به علت 1388بهمن ماه  15سابق سنديكاي شركت نفت در تاريخ 

  . دار فاني را وداع گفت  سالگي68سكته مغزي درسن 
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه فقدان اين 

ه خانواده محترم و جامعه كارگري تسليت عرض فعال كارگري را ب
  .مي نمايد

  يادش گرامي و پر رهرو باد
*  

  

  
  
  

  
  

   در ايران است» جامعه وانديشه«ي نشريه  خوانيد، مصاحبه چه در زير مي آن
  1381 اين نشريه در سال 23 كه در  شماره ، )خسروي(با يداهللا خسروشاهي 

  .منتشر شده است
  
  

  !بگذار سخن بگويم
 )خسروشاهي (گو با يداهللا خسروي و گفت

  دبير سنديكاي سابق كارگران پااليشگاه تهران 
  

  
   چه شد كه وارد مسايل كارگري شديد؟! با سپاس-س

ي تحصيلي ابتدايي در سال  من پس از پايان دوره: يداهللا خسروشاهي
عنوان كارآموز به استخدام شركت نفت درآمدم و در هنرستان   به1335
اين دوره . ي كارآموزي را شروع كردم ي دو ساله ان شهر آبادان دورهكارآموز

بدون دريافت مزد بود و تنها در سال، دو دست لباس كار و چند قالب 
ها به كالس آموزش فني  صبح. گرفت صابون به كارآموزان تعلق مي

رفتيم و بعدازظهرها در كارخانه مشغول فراگيري عملي فنون مختلف از  مي
هاي صنعتي  كشي صنعتي، تعميرات تلمبه كشي، تراشكاري، لوله قجمله بر

  .شديم مي... و
عنوان كارگر تعميرات به  ي آموزشي به ي دوساله پس از پايان دوره

جا  استخدام رسمي كنسرسيوم نفت پااليشگاه آبادان درآمدم و در آن
اولين حركت جمعي من شركت در صندوق تعاون . مشغول كار شدم

 به اين صورت بود كه در هر قسمتي،  دهي اين صندوق سازمان. دكارگري بو
تقريباً يك گروه بيست نفري براي حل مشكالت مادي خود تصميم گرفته 

 مبلغ ده تومان به ،كردند مزد دريافت مي بار كه دست  روز يك14بودند هر 
مسئول صندوق يك فرد ثابت نبود و . يكي از اعضاء صندوق بدهند

 تومان به يك نفر 190مثالً در يك نوبت .  چرخشي داشتمسئوليت حالت
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طور اين پرداخت به شكل نوبتي  همين. دادند و نوبت بعد به عضو ديگر مي
اين مبلغ كمكي بود براي خريد . چرخيد تا دوباره نوبت به نفر اول برسد مي

ي كارگران كه به صورت نقدي بخرند و از خريد قسطي كه  مايحتاج اوليه
هاي تعاون  بعدها صندوق. گرفت، پرهيز كنند  آن تعلق ميسودي به

 نفري رسيد، 300 تا 200هاي  كارگري گسترش پيدا كرد و به گروه
اساسنامه و مقرراتي براي آن تدوين شد و داراي هيأت مسئوالن انتخابي 

  .شد
در آن موقع . بود» حزب خران«اولين نمود حركت بيروني من عضويت در 

به مزاح اعالم » توفيق«ي  نامه ند حزب دولتي، هفتهبه خاطر ايجاد چ
  :در باالي نشريه نوشته شده بود. كرد» حزب خران«

  به سرطويله حزب خران نوشته به زر
  كه هيچ حزبي نيست باالتر از حزب خر

اين نشريه اعالم كرده بود كه براي عضويت در اين حزب بايستي دليلي 
ي حزب مبني بر خريت خود ارايه كننده و مورد قبول شوراي مركز قانع

در همان موقع پااليشگاه جرثقيل . دهيد تا به عضويت اين حزب درآييد
اين . گفتند مي» جنبو«جديدي را براي بلندكردن بارها آورده بود كه به آن 
اگر بيش از ظرفيت بار . جرثقيل تا حدود معيني قادر به بلند كردن بار بود

. كردند آمد و از ظرفيت بار كم مي صدا در ميكرد، سوت بلندي به  بلند مي
نامه توفيق نوشتم به اين مضمون  اي به هفته با ديدن اين جرثقيل من نامه

من با ديدن اين وسيله و اين كه اگر بار بيش از حد روي آن بگذارند : كه
آيد، تازه فهميدم كه چقدر خرم و طي اين چند سال بيش  صدايش در مي

خالصه . اند، با وجود اين صدايم در نيامده ار كشيدهاز ظرفيتم از من ك
به عضويت در آن » خر مفت«دليل من در شوراي مركزي پذيرفته شد و 

  .حزب شدم
اي  هايتان، شايد بدنباشد اشاره  قبل از ورود به بحث پيرامون فعاليت-س

  .ي آبادان بياندازيد به وضعيت عمومي طبقات مختلف در آن دوره
  

. بار بود آن زمان وضع زندگي در آبادان بسيار سخت و مشقتدر : يداهللا
خصوص كارمندان  بين زندگي و امكانات كارگران و كارمندان نفت، به

مردم عادي اجازه نداشتند . رتبه و خارجي تفاوت فاحشي وجود داشت عالي
و » بريم«ها و محالت مسكوني كارمندان و مديران يعني منطقه  در خيابان

روزي شركت  ي شبانه افراد توسط پليس ويژه. رفت و آمد كنند، »بوارده«
كارمندان شركت نفت . شدند ها تحويل داده مي نفت دستگير و به كالنتري

از باالترين امكاناتي كه در كشورهاي اروپايي وجود داشت استفاده 
هاي ورزشي و تفريحي با همه امكانات، مسابقات ماشين  باشگاه. كردند مي

هاي رقص و تفريح،  شگاه قايقراني، سينماي مخصوص، سالنسواري، با
شد،  هاي بزرگ مواد خوراكي و پوشاك كه تماماً از خارج وارد مي فروشگاه

امكان استفاده از ماشين آخرين مدل متعلق به شركت . ها بود در اختيار آن
، با تمامي وسايل »بنگله«نفت با راننده، منازل چند اتاق خوابه، به نام 

ي مطبوع و كلفت و نوكر و باغبان مخصوص در اختيار  دگي و تهويهزن
يكي . از امكانات بهداري و بهداشت در سطح عالي برخوردار بودند. داشتند

هاي متعدد  از وام. ها بود هاي ايران متعلق به آن از مجهزترين بيمارستان
ج بورس تحصيلي خار. كردند براي خريد منزل و خريد ماشين استفاده مي

از مزاياي مسافرت هاي خارج با . گرفتند از كشور براي فرزندان خود مي
. ي مكفي با خرج سفر، برخوردار بودند خرج شركت نفت، مرخصي ساليانه

اي بر  جو سربازخانه. ها، حق اخراج و تنبيه كارگران را داشتند عالوه بر اين
ها  لط آنهاي غ محيط كار حاكم بود و كارگران ناچار بودند از تصميم

  .پيروي كنند
اي با عائله چندنفري بدون آب و برق به سر  اما كارگران در يك اتاق كرايه

سر هر كوچه نصب شده بود كه » بمبو«شير آب معروف به . بردند مي
 ليتري و يا ظروف سفالي 220آوردند و در بشكه  جا مي بايستي آب را از آن

 براي خنك كردن آب، از يك در پااليشگاه. ريختند مي» حبابه«به نام 
بشكه بيست ليتري فلزي كه دور آن گوني پيچيده شده بود و در سايه 

سرويس رفت و آمد كارگران . كرديم شد استفاده مي نگهداري مي
ها سقف فلزي نصب كرده بودند و كف آن  هايي بودند كه روي آن تريلي

ها به  ستراحها و م ها خاكي و كثيف، فاضالب خيابان. هاي چوبي نيمكت
ها بود و  شد كه آلوده به تمامي ميكروب هاي جلوي منازل ريخته مي جوي

بيمارستان و درمانگاه كارگران . كردند هايي شنا مي ها در چنين جوي بچه
شد كه در ليستي  ها فقط داروهايي تجويز مي جدا از كارمندان بود و در آن

در محل كار .  شده بودپزشكان قرار داده توسط شركت نفت در اختيار كمك
هر روز به خاطر عدم وجود وسايل ايمني همواره شاهد اتفاقات ناگوار براي 

  .همكاران خود بوديم
سوزي  من همكاران زيادي را به ياد دارم كه جلوي چشمانم به خاطر آتش

كارگران زيادي را به ياد دارم كه . در مواقع تعميرات سوختند و زغال شدند
ي ناشي از كار جان خود را از دست دادند و يا از   اثر حادثهدر هنگام كار بر

ي ظهر راديو  ارتفاعات سقوط كردند و در همان زمان به ياد دارم كه برنامه
شد كه  شد با اين جمله شروع مي ايران كه براي كارگران پخش مي

يعني » احتياط منِ كارگر بي. آيد هرچه بال است سر من مي«: گفت مي
در هر صورت اگر بخواهم در يك . احتياطي بود بل محكوم به بيكارگر از ق

آبادان در آن زمان : توانم بگويم جمله موقعيت آن زمان را توضيح دهم، مي
من . اش افريقاي جنوبي ديگري بود در دل ايران با تمامي تبعيضات نژادي

. كنم ها را با تمام وجود حس كردم و هنوز با خود حمل مي اين نابرابري
بنابراين، اگر برگردم به سئوال شما من از اين جا وارد مسائل كارگري شدم 

  .ي دايمي آورم ها روي به مبارزه و تصميم گرفتم براي رفع اين نابرابري
ي كارگران و پس از  پس از چند سال از طرف كارگران به عنوان نماينده

ي  تحاديهدر تالش براي ايجاد ا. عنوان دبير سنديكا انتخاب شدم آن به
در سال . هاي مسئوالن وقت ناموفق بوديم كارگران نفت به خاطر كارشكني

 در زندان 1357دهي اعتصاب دستگير و تا سال   به دليل سازمان1353
كه به شكل مخفي سازمان (ي اعتصاب  در دوران انقالب عضو كميته. بودم

وراي ي ش عنوان نماينده شدم، و با تشكيل شوراها به) داده شده بود
عنوان يكي از  سرانجام با معرفي شوراي قسمت به. پااليشگاه برگزيده شدم

  .نمايندگان شوراي سراسري كاركنان نفت انتخاب گرديدم
ام همواره با ديگر همكاران سعي كرديم كه در رفع  در دوران نمايندگي

عمل آوريم و بسياري از  ها به همراه كارگران اقدامات ممكن را به نابرابري
همراه با ديگر . ها را در محيط كار و خارج از آن برطرف نماييم تبعيض

از . هايي برداشتيم همكاران در جهت ايجاد امكانات بهداشتي و رفاهي گام
بهبود وضع بهداري و : توانم به موارد زير اشاره كنم ي اين اقدامات مي جمله

از وام بدون هاي غذاخوري، استفاده  بهداشت، وسايل اياب و ذهاب، سالن
ي فرزندان  نويسي بدون پرداخت شهريه ي مسكن، ايجاد امكانات نام بهره

ي مراحل آموزشي، گرفتن بورس تحصيلي دانشگاهي براي  كارگران در كليه
هاي كارگاهي كه  العاده ها، گرفتن تمامي فوق كارگران ديپلم و فرزندان آن

ها،  شنبه ان، تعطيلي پنجگرفت براي كارگر قبالً تنها به كارمندان تعلق مي
ي كار، افزايش  برداشتن ساعت زدن كارت حضور و غياب در شروع و خاتمه

ي سفر، دريافت پاداش و عيدي ساليانه،  ها، دريافت كمك هزينه مرخصي
دست نمايندگان  در اختيار گرفتن شركت تعاوني مصرف كارگران به
هاي ورزشي و  گاهانتخابي كارگران، تأسيس تعاوني اعتبار، تأسيس باش

تفريحي براي كارگران، استفاده از اردوي محمودآباد در فصل تابستان براي 
فرزندان كارگران، گرفتن جيره خواربار براي تمامي كارگراني كه خارج از 

سزايي در زندگي  كه اين جيره تأثير به(جنوب كشور مشغول كار بودند 
هاي  ري مرتب پيمانتر تثبيت برگزا ، و از همه مهم)كارگران داشت

در اين مدت در چندين نوبت كارگران دست . جمعي و امكانات ديگر دسته
آمد، چرا كه  ها به حساب مي به اعتصاب زدند كه همواره پيروزي براي آن

آخرين حركت . يافتند مدت خود دست مي هاي كوتاه به بخشي از خواسته
كه همه به عظمت و  بود 57كاركنان نفت، اعتصاب چندماهه آنان در سال 

  .تأثير آن كه منجر به سرنگوني رژيم مستبد و وابسته شد واقفيم
هاي اعتصاب شكل گرفت كه مخفي بود، بعد  در مقطع انقالب ابتدا كميته

اي هم به همين نام  سنديكاي مشترك كاركنان صنعت نفت كه نشريه
  .وجود آمدند داشت، پس از آن شوراها در شرايط خاص به

ز تشكيل شوراها چه بود و اساساً اين شوراها به چه نامي  هدف ا-س
  شدند؟ خوانده مي
هاي  طور كه گفتم در صنعت نفت، ابتدا در هر ناحيه كميته همان: يداهللا

چرا كه احتمال دستگيري و كشته شدن . وجود آمدند مخفي اعتصاب به
چنان كه طي اعتصاب چند ماهِ زمان انقالب . نمايندگان وجود داشت

در آغاز . عدادي از نمايندگان توسط حكومت نظامي دستگير شدندت
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در اين . دست داشتند دهي حركت را به هاي اعتصاب، كار سازمان كميته
موقع با توجه به پيوستن كارمندان به اعتصاب، سنديكاي مشترك كاركنان 

با سرنگوني رژيم شاه و بازگشت به محيط كار، . دهي شد نفت سازمان
در اين . دهي جديد حس شد كرد و احتياج به شكل سازمانشرايط فرق 

زمان اسم سازمان جديد را كه برآمده از نياز آن مقطع بود، شورا گذاشتند 
شان نبود از  و كارهايي را كه در چهارچوب قانون آن زمان امكان تحقق

چرا كه توازن قوا در آن موقعيت كامالً .  بردند پيش برده مي طريق شورا به
دهي  نياز حركت، شكل سازمان. دستان جامعه بود فع زحمتكشان و تهيبه ن

گرايانه  خواهم بگويم تشكيل شوراها اراده مي. جديد را به ما تحميل كرد
. دهي روي آوريم جبر حركت ما را بر آن داشت كه به چنين سازمان. نبود

البته در مورد چگونگي انتخاب عنوان شورا براي اين تشكل كارگري، 
  .ريات متفاوتي وجود دارد كه بايد در فرصت مناسبي به آن پرداختنظ

شوراها، به صورت انتخابي در هر قسمت از صنايع نفت شكل گرفتند و 
شوراهاي قسمت، مثل برق و تراشكاري و ابزار دقيق و . گسترش يافتند
نمايندگاني براي ... نشاني و كارمندان دفتري و نوبتكاران و تلمبه و آتش

ها شروع  نتخاب كردند و اين نمايندگان در شوراي كاركنان پااليشگاهخود ا
هاي  پس از چندي با انتخاب نمايندگاني از پااليشگاه. به فعاليت نمودند

شورا طي . دهي شد مختلف، شوراي سراسري كاركنان نفت سازمان
اي كه در نشريات آن موقع درج گرديد و براي افراد فرستاده شد،  اطالعيه

مامي زندانيان سياسي دعوت به بازگشت به كار نمود و طي مراسمي با از ت
هاي گروهي از آنان تجليل به  حضور افراد منتخب شوراي انقالب و رسانه

شوراي سراسري طي حكمي دستمزد زمان بازداشت و زنداني . عمل آمد
شورا حكم استخدام رسمي تمامي . ها پرداخت نمود اين كاركنان را به آن

هاي  هاي حفاري نفت را كه به صورت پيماني در شركت  شركتپرسنل
ها و  در مجامع عمومي ساواكي. كردند صادر كرد نفتي خارجي كار مي

كساني كه در اين مدت بر ضد كاركنان عملكردي داشتند محاكمه و در 
هاي اداري با انتخاب  تمامي پست. گيري شد ها با نظر جمع تصميم مورد آن

استخدام و اخراج و افزايش حقوق و .  جايگزيني شدشوراهاي مربوطه
مسكن زمين گرفته  براي كاركنان بي. ي امور زير نظر شورا قرار گرفت كليه
با تالش شورا آقاي محمد جواد تندگويان ـ كه يادش گرامي باد ـ وزير . شد

ي امور با همكاري كامل كاركنان بدون هيچ مشكلي به پيش  همه. نفت شد
ديد  ارها بر مبناي واقعيت محيط كار و جامعه با صالحرفت و ك مي

اسم شوراها هم مثالً، شوراي كاركنان برق، ابزار . رفت جلو مي نمايندگان به
نشاني، شوراي  كاري، ايمني و آتش دقيق، تراشكاري، ظروف سازي، نوبت

  .كاركنان پااليشگاه و يا شوراي سراسري كاركنان نفت بود
  تصاب بود و يا شوراهاي اسالمي كار؟ منظور شوراهاي اع-س
  

افراد . هاي اعتصاب مبدل به شوراها شدند در صنعت نفت، كميته: يداهللا
منتخب شوراها در كنار هم و با همكاري تنگاتنگ با يكديگر كارها را 

اگر اختالفي در مورد چگونگي پيشبرد كارها وجود داشت . بردند پيش مي به
ظر و يا در نهايت با برگزاري مجمع عمومي و وگو و تبادل ن با بحث و گفت

در آن . شد گيري و حل مي نظرخواهي از جمع با حسن نيت كامل پي
كرد كه افراد چه گرايش فكري دارند  مقطع كسي به اين موضوع توجه نمي
ي شورا مد نظر كاركنان  عنوان نماينده و چنين مسايلي در انتخاب افراد به

مهوري اسالمي و فرستادن مديران دولتي به پس از تشكيل حزب ج. نبود
ها توسط نخست وزير وقت مهندس بازرگان، درگيري شوراها با  كارخانه

صدر و  با روي كار آمدن بني. ها شروع شد مديران در بسياري از كارخانه
خصوص در مقطعي كه احمد توكلي وزير كار شد، براي تضعيف شوراها  به

و » شورا ـ پورا ماليده«: ر اعالم كرد كهصد بني. هايي برداشته شد قدم
آقاي توكلي و وزير نفت آن زمان . توكلي شوراها را غيرقانوني اعالم نمود

ها مبارزه با رژيم  تمامي مزايايي را كه كارگران نفت طي سال» غرضي«
ي  دست آورده بودند از جمله جيره خواربار را به بهانه خوي پهلوي به درنده

آقاي توكلي قانون كاري را پيشنهاد كرد كه بر .  گرفتندجنگ از ما بازپس
ي كارگر را از  مبناي باب اجاره بنا شده بود و حتا در صدد برآمد كه كلمه

را » كارپذير«ي  جاي آن كلمه فرهنگ لغات فارسي حذف كند و به
» كارآفرين«ي  اي از كلمه همان طور كه در حال حاضر عده(جايگزين كند 

با اعتراضات وسيع كارگران ). كنند دار استفاده مي ا و سرمايهجاي كارفرم به

چنين صنعت نفت  هاي كاري و هم از جمله طومارهايي كه در تمامي محيط
با شروع جنگ . آوري گرديد، اين قانون كار پيشنهادي پس گرفته شد جمع

ي شهرها شدند و مركز اصلي شوراهاي  و بمباران شهر آبادان، كاركنان آواره
 ـ 60در نهايت در اواخر سال . ت از بين رفت و اين جنبش تضعيف شدنف

  .اگر اشتباه نكنم ـ شوراها منحل اعالم شدند
جا رسوخ  نظري كه از خارج از محيط كار به آن خاطر اختالف متأسفانه به

هاي بدوي و  دادگاه. كرد در ميان كارگران چنددستگي ايجاد شد
هاي  دهي شد و افراد انجمن  سازمانها تجديدنظر در صنايع و كارخانه

تصفيه كارگراني كه با اين افراد . ها قرار گرفتند اسالمي در رأس اين دادگاه
ي زندان  نظر نبودند آغاز و تعداد زيادي از كارگران فعال اخراج و يا روانه هم

هاي  هاي انجمن ي اجرايي فعاليت نامه  آيين1362 در مهرماه سال .شدند
هاي اسالمي در محيط كار سازمان داده  ويب رسيد و انجمناسالمي به تص

 قانون شوراهاي اسالمي به تصويب 30/10/63شدند و پس از آن در تاريخ 
 به تصويب 30/4/64ي انتخابات آن در تاريخ  نامه مجلس رسيد و آيين

 5239ي   بنا به پيشنهاد شماره17/7/64ي  در مورخه. هيأت وزيران رسيد
 قانون 29ي  وزارت كار و امور اجتماعي به استناد ماده 26/3/64مورخ 

ي اجرايي شوراهاي اسالمي كار  نامه تشكيل شوراهاي اسالمي كار آيين
بنابراين، در . وزير وقت ميرحسين موسوي رسيد تصويب و به امضاء نخست

 شوراهاي اسالمي كار مطرح نبودند و موضوعيت 60 تا 57هاي  مقطع سال
  . مطرح شد63ضوع بعد از سال اين مو. نداشتند

خاطر مشغوليات زيادي كه در محيط كار   به60 تا 57هاي  در سال
گاهي به  ما فقط گه. رفتند مي» خانه كارگر«تر به  داشتيم، كارگران نفت كم

در جريان انقالب توسط كارگران بازگشايي » خانه كارگر«. رفتيم جا مي آن
هاي  ند سنديكا بود و هواداران سازمانكار و چ عمدتاً مركز كارگران بي. شد

هاي فشار كه در  چند بار توسط گروه. كردند سياسي در آن رفت و آمد مي
كردند، اين خانه از دست كارگران  ها فعاليت مي آن موقع آشكارا در خيابان

 تعدادي از 58جا كه ياد دارم در اواخر شهريور  تا آن. كار بيرون آمد بي
در بعدازظهر روز شنبه مورخ .  خانه كارگر را گرفتندهاي فشار همين گروه

حمله به كارگران، حمله به انقالب « آبان بخشي از كارگران با شعار 5
 58 آذرماه 2خانه كارگر را بازپس گرفتند و باالخره در تاريخ جمعه » است

 جمعي پس از پايان نماز جمعه به خانه كارگر حمله كرده و 2حدود ساعت 
  .ز افراد مخالف خود تخليه نمودندجا را ا آن

كه (اي زير نظر آقاي علي ربيعي  ي ويژه به ياد دارم كه در آن وقت كميته
) اكنون صاحب امتياز روزنامه كار و كارگر و مشاور رياست جمهوري است

كار به طرف وزارت  پيمايي بزرگ كارگران بي پس از راه. تشكيل شده بود
هاي مستقل كارگري آن دوره  الن بالفعل تشكلاي از مسئو كار، نامبرده عده
در آن جلسه كه . دهي تظاهرات نقش داشتند فراخواند را كه در سازمان

تعدادي از فعاالن فعلي خانه كارگر هم حضور داشتند، آقاي ربيعي رسماً و 
هايي را  علناً از مسئوالن آن زمان سنديكاها و شوراها خواستند كه تشكل

  .ستند، منحل كنندي آن ه كه نماينده
  بود؟» شوراهاي اسالمي كار«گيري  اين جريانات بعد از شكل -س
  

ي اجرايي شوراهاي اسالمي  امهن همان طور كه اشاره كردم، آيين: يداهللا
نكاتي را كه در باال ذكر كردم قبل از .  به تصويب رسيد1364كار در سال 

ترين   از پرشكوه يكي1358اول ماه مه سال . نامه بود تصويب اين آيين
در تهران . اين جشن در سراسر كشور بودها در تاريخ برگزاري  پيمايي راه

 هزار نفر شروع 500با حضور حداقل » خانه كارگر«پيمايي از جلوي  اين راه
بوس و پياده به صف  پيمايي، گروهي با ميني ي راه در زمان خاتمه. شد
 درگيري قطعنامه اين پيمايان حمله كردند كه براي جلوگيري از راه
در سال . پيمايي در همان محل خوانده شد و مراسم به پايان رسيد راه

پيمايي از   نيز توسط شوراهاي كارگري شرق تهران ترتيب يك راه1359
ميدان خراسان به طرف ميدان امام حسين داده شد كه تعداد زيادي از 

 با در دست داشتن هاي شرق تهران همراه با زن و بچه و كارگران كارخانه
اي  اما در ميدان شهدا عده. پيمايي شركت كردند پالكاردهايي در اين راه

خوانده » روز معلم«باداشتن پالكاردهايي كه بر آن روز كارگر را به نام 
بودند وارد صف راهپيمايي شدند و شروع به درگيري نمودند كه باز هم 

  .همان محل به پايان رسيدها راهپيمايي در  خاطر جلوگيري از درگيري به
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شوراهاي اسالمي :  برخي از صاحبنظران كارگري معتقدند كه-
شود، اساساً  جايي كه كارفرماها را نيز شامل مي كار، از آن

تواند، تشكل كارگري محسوب شود و حتا در  توانست و نمي نمي
آيا واقعاً شوراها تشكل . گنجد هاي صنفي نيز نمي قالب انجمن
  ؟كارگري است

نظر من موضع اعتقادي و نظري نيست، چرا كه قانون  به: يداهللا خسروي
شورايي مركب از نمايندگان كارگران و : ... گويد شوراهاي اسالمي كار مي

شوراي «نام  ي مديريت به كاركنان به انتخاب مجمع عمومي و نماينده
ن ي مديرا شود كه نمايندگان كاركنان شامل همه تشكيل مي» اسالمي كار

خوب اين . شود و نمايندگان مديريت مشغول كار در آن محيط كار نيز مي
طبيعي است كه مدير و يا صاحب كارخانه و نمايندگان و مشاوران و 

تر كارخانه به استخدام درآورده در  مهندساني را كه او براي سوددهي بيش
چ اگر غير از اين عمل كنند چون هي. همه جا مدافع منافع مديريت باشند

ي مديريت و  كند و تنها به اراده ها حمايت نمي قانوني حال روي كاغذ از آن
در . شوند صاحب كارخانه در آن محيط مشغول كارند فوراً از كار اخراج مي

هاي  صورتي كه نمايندگان كارگران اگر بخواهند و يا بتوانند از خواسته
والً اين دو گروه در كارگران دفاع كنند در مقابل اين گروه قرار دارند و اص

در قانون از شورا به عنوان بازوي مديريت ياد شده و . گنجند يك ظرف نمي
عملكرد آن در ياري رساندن به مديريت براي پيشبرد بهتر اهدافش در 

ها ديگر شوراهاي برآمده از دل انقالب نيستند  بنابراين، اين. كارگاه است
دانه در آن فعاليت كنند و از حقوق ي كارگران با هر نظر بتوانند آزا كه همه

پس از منحل شدن » شوراهاي اسالمي كار«. برابر برخوردار باشند
ي انقالب، پس از  سنديكاها و شوراهاي برآمده از قدرت كارگران در دوره

هاي بدوي و  ي دادگاه ي كارگران مبارز و دگرانديش به وسيله تصفيه
در قانون شوراهاي اسالمي . دندتجديدنظر كارخانجات و صنايع به وجود آم

هاي سازمان  نامه هايي وجود دارد كه اصوالً مغاير با مقاوله كار ماده
در قانون شوراهاي . المللي كار است كه دولت آن را امضاء كرده است بين

 و تبعيض در محيط 15 و 14 و 2هايي از مواد  چون تبصره اسالمي كار، هم
هاي سازمان  نامه ها مغاير مقاوله اين. ه استكار را قانوناً به رسميت شناخت

نياز از اجازه براي ثبت نزد دولت و عدم  المللي كار است چرا كه بي بين
 قانون كار 138ي  ماده. ها نيستند هاي دولتي در تشكيل آن دخالت مقام

كند، چرا كه يكي از  اصل استقالل تشكالت كارگري را كامالً نقض مي
ها از دولت  شكالت صنفي كارگران، مستقل بودن آني ت اصول شناخته شده

اين ماده بر دولتي . باشد هاي دولتي و زمامداران مي و عدم دخالت شخصيت
 9از طرف ديگر بنا بر اصل . دهد ي قانوني مي بودن اين تشكالت جنبه

شمار  هاي اساسي و بنيادي به آزادي تشكل از جمله آزادي«قانون اساسي 
امي حق ندارد آن را هرچند با وضع قانون و مقررات رود كه هيچ مق مي

وجود چنين قوانيني در شوراهاي اسالمي كار و قانون كار . »سلب نمايد
  .حتا مغاير با قانون اساسي است

خصوص در ارتباط با  در آن موقعيت به خاطر جو موجود در كشور و به
 كه منجر انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي و انفجار دفتر نخست وزيري

به كشته شدن بيش از صد نفر از مسئوالن رده باالي حكومت شد، جو 
اي بر محيط كارگري مستولي شد و در چنين فضا و  بسيار مرعوب كننده
  .ي نهايي بر پيكر جنبش كارگري وارد آمد شرايطي بود كه ضربه

  هاي صنفي و شوراهاست؟ به نظر شما چه فرقي بين انجمن -س
  

شوراهاي اسالمي كار در جوي كه ذكر شد نوشته شد و قانون : يداهللا
هاي قانوني وجود دارد كه مانع از  در آن محدوديت.بعدها به تصويب رسيد

حيدري و «جا موضوع جنگ  در اين. باشد گيري يك تشكل آزاد مي شكل
كارگران بايستي مختار باشند آزادانه تشكل دلخواه خود را . نيست» نعمتي

اما قوانين موجود شوراهاي .  از منافع خود دفاع كنندوجود آورند تا به
رفت از چنين  بنابراين، براي برون. اسالمي كار مانع چنين حركتي است

هاي  موانعي شكل ديگري از تشكل الزم است كه داراي اين محدوديت
، »اتحاديه«، »سنديكا«. مهم نيست كه اسم تشكل چه باشد. قانوني نباشد

و يا هر اسم ديگري كه مجمع عمومي كارگران » ونكان«، »انجمن صنفي«
ها اتحاديه تشكيل  اكنون كارگران برق و يا نساجي هم. به تصويب برساند

نظر من اگر آزادانه و بدون دخالت نيروهاي غيركارگري و بر  اند كه به داده

و نه همانند (هاي مختلف  مبناي رأي مستقيم نمايندگان منتخب نساجي
تشكيل شده باشند، مهم ) هاي صنفي كارگران لي انجمنتشكيل كانون عا

مهم اين است كه كارگران . »انجمن«است يا » اتحاديه«نيست كه اسمش 
عملكرد شوراهاي اسالمي كار . آزادانه تشكل دلخواه خود را سازمان دهند
ي وظايف سنديكا به پيش رفته،  آن طور كه گفته شده تاكنون در محدوده

ها بايستي در  اين محدوديت. هاي قانوني ديتآن هم با آن محدو
اي كه توسط مجامع عمومي كارگران براي ايجاد تشكل برگزار  اساسنامه

نقش وزارت كار . شود، برطرف گردد و به تصويب مجمع عمومي برسد مي
. ها است نه چيزي ديگر  ثبت اين اساسنامه131ي   ماده2ي  طبق تبصره

ها موادي را بگنجانند كه اوالً  در اين اساسنامهتوانند  بنابراين، كارگران مي
هاي موجود در قانون شوراهاي اسالمي را برطرف نمايند و  آن محدوديت

هم اين كه در جهت منافع خود وظايف ديگري را به اين تشكل اختصاص 
  .دهند

خواستيم در  در چند سال قبل از انقالب كه ما مي: اي بياورم نمونه
اي پيشنهادي را به ما  وجود آوريم، وزارت كار اساسنامه هپااليشگاه سنديكا ب

ي  ما در مجمع عمومي ضمن مراعات كردن چهارچوب آن اساسنامه. داد
پيشنهادي، موادي در آن اساسنامه گنجانديم و اسم سنديكا را گذاشتيم 

در همان . اساسنامه را به ثبت رسانديم. »سنديكاي كارگران پااليشگاه«
ترين  ر پيماني در پااليشگاه مشغول كار بودند كه از ابتداييوقت صدها كارگ

ما يك . حقوق كارگري نوشته شده در قانون كار آن زمان محروم بودند
ي سنديكا، تمامي كارگران پيماني را عضو  هفته پس از ثبت اساسنامه

شركت نفت و پيمانكار از ما به وزارت كار شكايت كرد و . سنديكا كرديم
اي متشكل از رئيس ساواك منطقه،  جلسه. غيرقانوني اعالم نمودعمل ما را 

رئيس روابط صنعتي شركت نفت، رئيس امور اداري پااليشگاه، رئيس 
ي  ي كار منطقه، پيمانكاران پااليشگاه و نمايندگان سنديكا در اداره اداره

ي حاضران عمل ما را مغاير با قانون كار اعالم  همه. كار محل تشكيل شد
ها  ي به ثبت رسيده را جلوي آن تنها كاري كه ما كرديم اساسنامه. دكردن

سنديكاي «ي ما  گذاشتيم و گفتيم كه اسم سنديكاي به ثبت رسيده
. كنند است و كارگران پيماني هم در پااليشگاه كار مي» كارگران پااليشگاه

گفتيم در اين اساسنامه نوشته نشده سنديكاي كارگران نفت پااليشگاه كه 
با توجه به قدرت تشكل كه . هاي شركت نفت شود تنها شامل استخدامي

ناشي از حمايت كارگران بود آن جمع دولتي ناچار شدند داليل ما را 
در اسم سنديكا توانستيم تمامي » نفت«ما با حذف يك كلمه . بپذيرند

ها از  كارگران پيمانكاري را عضو سنديكا كنيم و مزاياي زيادي را براي آن
شد به حساب  اي كه از مزدشان كم مي قبالً حتا حق بيمه. كار بگيريم مانپي

  .شد كه بتوانند از مزاياي بيمه استفاده كنند بيمه واريز نمي
ارزيابي شود » موفق«اگر تجربه شوراهاي اسالمي كار در ايران  -س
  ها بهره گرفت؟ هايي از وجود آن توان با جرح و تعديل مي
  

  
تواند طي  يك جريان چه سياسي و چه اقتصادي تنها ميعملكرد : يداهللا

به نظر من طي اين دو دهه عملكرد . يك روند مورد ارزيابي قرار بگيرد
شوراهاي اسالمي كار مثبت نبوده، چرا كه با بررسي موقعيت فعلي 

گرد  بينيم كه يك عقب  سال قبل، مي40ي كارگري حتا نسبت به  جامعه
ظر تأمين اجتماعي و وضعيت بهداشت و درمان فاحشي وجود دارد چه از ن

دستان جامعه، چه از نظر آموزش و پرورش و چه از نظر  كارگران و تهي
اقتصادي، به قول مسئوالن خانه كارگر سطح زندگي اكثريت قريب به اتفاق 

براساس «: گويد رئيس سازمان بهزيستي كه مي. كارگران زير خط فقر است
كار . (»ن از افراد جامعه زير خط فقر قرار دارند ميليو16نظران  نظر صاحب

مدير كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ). 1379 اسفند 8و كارگر 
 درصد معلمان كشور زير خط فقر زندگي 50در حال حاضر : گويد مي
دستمزد كارگران به ريال پرداخت ). 1380 مرداد 22كار و كارگر (كنند  مي
 1357دالر قبل از سال . ندگي به دالر استشود و خريد مايحتاج ز مي

.  برابر شده است115يعني .  تومان است800 تومان بود و حاال 7معادل 
، 57اين بدان معنا است كه اگر سطح دستمزد كارگران نسبت به سال 
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مثالً اگر كارگري در . يافت ها تنزل نمي شد، سطح زندگي آن  برابر مي115
 345كرد حال بايستي  اه دستمزد دريافت مي هزار تومان در م3، 57سال 

   بچرخاند، كه 57هزار تومان دريافت كند تا زندگيش را مانند سال 
توان گفت كارگران زير  بنابراين مي. دانيم چنين چيزي وجود ندارد مي

كاري از ديگر مسايلي است كه  بي. كنند خط مرگ تدريجي زندگي مي
رد و باعث تمامي مفاسد اجتماعي ب جامعه كارگري از آن رنج بسيار مي

آمار «: گويد آقاي قهرمان بروجردي عضو كميسيون مجلس مي. است
. شود  ميليون تخمين زده مي8جز افراد مشغول تحصيل  كاران كشور به  بي

 20 ميليون نفر جمعيت زير 35اين در صورتي است كه در حال حاضر 
 علت اين كه هر سال كاري ما بسيار جدي است، به مشكل بي. سال داريم

» شوند يك ميليون از اين جمعيت مشغول تحصيل وارد بازار كار مي
  ). 9، ص 130ي  ي همبستگي، شماره روزنامه(

 درصد كارگران فاقد 60«: گويد آقاي حميدي مدير خدمات وزارت كار مي
اي از امكانات اقتصادي  هر زمينه). 80 تير 30كار و كارگر (» مسكن هستند

عي را مورد بررسي قرار دهيم نتيجه به همين روال وحشتناك و اجتما
  .است

طرح اين مسايل براي اين بود كه بگويم نتيجه عملكرد بسيار ضعيف 
شوراهاي اسالمي كار و يا كساني كه خود را پيشرو حركت كارگري 

دانند باعث چنين وضعيتي است چرا كه يك تشكل واقعي كارگري و  مي
ابر چنين اجحافاتي از چنين موضع ضعفي برخورد گاه در بر مستقل هيچ

توان در قبولي آخر سال  عملكرد يك مركز آموزشي را مي. كرد نمي
 درصد شاگردان با نمرات باال قبول شده 90اگر مثالً . شاگردانش سنجيد

گويند مركز آموزشي موفقي بوده و مدير و آموزگاران زحمات  باشند مي
ي خود را به نحو احسن انجام  ند و وظيفها زيادي براي شاگردان كشيده

اي را  ي شوراهاي اسالمي كار چنين نتيجه عملكرد چندين ساله. اند داده
  .كند ي كارگري ما نمي عايد جامعه

. پردازند  منظر به نقد آن مي2منتقدان خانه كارگر معموالً از  -س
عني ي. »غيرمستقل بودن«و دوم از منظر » دولتي بودن«نخست از منظر 

بنابراين امكان » دولتي است«كنند كه چون خانه كارگر  استدالل مي
  گوييد؟ شما در اين باره چه مي. مستقل بودن نيز ندارد

  
براي روشن كردن موقعيت فعلي خانه كارگر، من به قبل از انقالب : يداهللا

سازمان «دانيد كه با تشكيل حزب رستاخيز مسئوالن آن  مي. گردم برمي
ها شعباتي داير  ي شهرستان را به خود وابسته كردند و در همه» كارگران
وزير كار در رأس آن قرار . هاي اصلي انتصابي شد ي پست همه. كردند
كه ) نژاد و پوربردباري اسحاقي(ي مجلس  سناتور بلوري و دو نماينده. داشت

در رأس . مجري اوامر وزير بودند سازمان كارگران را در چنگ داشتند
. فر رئيس ساواك در امور كارگري قرار داشت ها تيمسار پرنيان ايني  همه

وجود آورده  ي صنايع و كارخانجات به ي مافيايي ساواكي در همه يك شبكه
ها مسئوالن سازمان كارگري يا عضو ساواك  ي شهرستان در همه. بودند

ف، در در اهواز، الهي، در آبادان، واق. كردند بودند و يا با ساواك همكاري مي
كرمانشاه، ادبي، در شيراز، شاهپوري، در تهران، برادران سربي و 

اين شبكه ... نژاد و اسماعيلي، در اصفهان، ايرانپور، در تبريز، اسحقي حاج
ها و صنايع به همكاري بگيرد و  كارش اين بود كه افرادي را در كارخانه

 كارگران چنين در سازمان هم. ها دريافت كند هاي هفتگي از آن گزارش
مثالً براي معرفي نماينده به مجلس، . همواره انتخاباتي را سازمان دهد

شوراي شهر، شوراي تعيين حداقل دستمزد، شوراي حل اختالف، بازرسان 
ي كنفرانس  محيط كار، سازمان تأمين اجتماعي، رفتن به جلسات ساليانه

يندگان را از ي اصلي اين بود كه توجه نما مسأله. المللي كار و غيره بين
ها را تشويق به استفاده از امكانات براي باال بردن  محيط كار دور كنند و آن

فشار روي نمايندگان براي آوردن . موقعيت زندگي فردي خود كنند
هاي مختلف شاهنشاهي، درج تبريك و تهنيت به  كارگران به جشن

رهاي مسئوالن مختلف كشور در نشريات و تعريف و تمجيد و سپاس از كا
انجام نگرفته توسط افراد مسئول، از ديگر مسايلي بود كه مسئوالن سازمان 

  .بردند كارگران به پيش مي
آن كه در يك مقدمه و » نامه مرام«در مورد خانه كارگر فعلي با نگاهي به 

شويم كه اصوالً اين يك تشكيالت سياسي   بند تهيه شده، متوجه مي14

 يك تشكيالت اقتصادي و صنفي است، نه» حزب اسالمي كار«چون 
نامه توجه   اين مرام8به بند . كارگران كه از كف كارخانه شكل گرفته باشد

هاي مستضعف جهان كه در  ي ملت پشتيباني از مبارزه«: گويد كنيد كه مي
مبارزه عليه «: گويد  كه مي10و يا بند . »كنند راه حق و آزادي مبارزه مي
ها در سراسر  رستي، صهيونيسم و حاميان آنكفر و استكبار جهاني، نژادپ

و بندهاي ديگر نيز در همين راستا و چنين وظايفي را براي خود » جهان
اما اين يك تشكل سياسي و . مشخص كرده كه خيلي هم خوب است
ي افراد كشور كه تمايل داشته  فراگيري است كه چون يك حزب همه

ي كارگري نيست و  عهتوانند در آن عضو شوند و مختص جام باشند مي
وقتي خود مسئوالن خانه . توان آن را تشكيالت صنفي كارگران ناميد نمي

كنند يك تشكل  ها تأكيد مي ها و مصاحبه كارگر همواره در سخنراني
كه من (كنند  سياسي نيستند و حتا كارگران را از حركت سياسي منع مي

امعه و مجامع ، چگونه است كه خود را در ج)اين كار را قبول ندارم
كنند؟ تشكل صنفي  المللي تشكل صنفي كارگران ايران قلمداد مي بين

ي مجمع عمومي كارخانه و  ي مصوبه كارگران تشكلي است كه با اساسنامه
تشكل سراسري كارگران با تجمع . استان و كشور سازمان داده شده باشد

يي نمايندگان منتخب كارخانجات و صنايع مختلف كه در يك گردهما
يك از  اي نخواهند بود و هيچ نامه آيد داراي چنين مرام وجود مي به

ي خانه كارگر را در  نامه هاي مسئول اگر يكي از بندهاي مرام سازمان
. اساسنامه تصويبي مجمع عمومي كارگران ببينند آن را ثبت نخواهند كرد

وش نامه مرز بين تشكل سياسي و تشكل صنفي مخد بنابراين، در اين مرام
نامه صريحاً اعالم كنند  نظر من خوب است پيروان اين مرام به. شده است

گيرند كه  آن وقت كارگران خود تصميم مي. كه يك حزب سياسي هستند
بينيم  برمبناي همين نگرش است كه مي. به اين حزب بپيوندند يا نه
ي مجلس و رئيس شوراي مركزي حزب  دبيركل خانه كارگر، نماينده

مسئول امور اعضاي خانه كارگر يك مهندس است كه . ر استاسالمي كا
هاي صنفي  مسئول واحد انجمن. باشد دبير سياسي حزب اسالمي كار مي

ي كانون عالي  همين نگرش را در نامه. خانه كارگر يك مهندس است
بينيم كه ضمن اعتراض به عدم  شوراهاي اسالمي كار به رييس جمهور مي

: گويد تصدي پست وزارت كار به مجلس ميمعرفي آقاي كمالي براي 
هاي مشهوري نظير برادران علي ربيعي، ابوالقاسم  باوجود گزينه«

زاده و خواهرمان خانم مهندس جلودارزاده شما به دنبال  سرحدي
زاده و خانم جلودارزاده  دانيم كه آقاي سرحدي مي. »هاي ديگر رفتيد گزينه

ران حزب اسالمي كار و آقاي علي گذا ي مجلس و از بنيان هر دو نماينده
  .باشند ربيعي مشاور رييس جمهور مي

شوند  سئوال اين است كه آيا در بين چند ميليون كارگر افرادي پيدا نمي
كه اين توانايي را دارا باشند كه متصدي امور تشكيالت خود از جمله 
تشكل صنفي خود باشند؟ تا كي به كارگران بايستي به چشم حقارت 

ها اين اجازه را  ها حزب سياسي درست كرد و حتا به آن  و براي آننگريست
آيا . نداد كه مسئوليت تشكل صنفي خويش را خود به عهده بگيرند

خواهند فقر و محروميت و  مسئوالن خانه كارگر با چنين نگرشي مي
كن كنند و كارگران را مالك ابزار كار خود نمايند و از  استثمار را ريشه

آفرين دفاع نمايند، يعني آن طور كه به ظاهر در  انساني و ارزشهاي  آزادي
اند؟ آيا آزادي تشكل حتا تشكل صنفي كارگران  نامه خانه كارگر آورده مرام

  گنجد؟ در اين مجموعه نمي
توان هم حامي  نمي. توان بين دو صندلي نشست در جنبش كارگري نمي

اين . منافع كارگران را داشتداران بود و هم قصد مبارزه براي  منافع سرمايه
امر در درازمدت غيرممكن است و كارگران سريع متوجه چنين شرايطي 

صاحبان صنايع و . شود شان افزوده نمي خواهند شد، چون ناني بر سفره
اندازند و  ي خود را براي سودآوري به جريان مي ها سرمايه كارخانه
 چنين نباشد اصوالً اگر. تر است يابي به سود بيش شان جهت دست تالش

كنند و همانند اسالف بازاري خود  گذاري در صنعت نمي اقدام به سرمايه
شان در  كارگران نيز تالش. كنند سرمايه را وارد بخش تجارت و داللي مي

. كنند تر از ثروتي است كه خود توليد مي يابي به سهم بيش جهت دست
ري خود بتوانند سود ي جا داران براي اين كه در قبال سرمايه سرمايه
تري عايد خود كنند، اقدام به استخدام مديران و متخصصان اقتصادي  بيش

كارگران در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران از چنين . كنند و فني مي
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دان و  امكاناتي برخوردار نيستند كه بتوانند با استخدام وكيل و حقوق
تنها امكان موجود آنان . دريزي كنن اقتصاددان در جهت منافع خود برنامه

زني با صاحبان  شان و چانه انتخاب نمايندگاني است براي بازگويي مشكالت
حال اگر اين دو امكان .  آنان نيز تشكل و اعتصاب استي سرمايه و حربه

نيز به شكلي تضعيف شود، به شكلي در دست منتخبين خود كارگران 
طور واقعي از  شته باشند كه بهها را در دست دا نباشد و يا كساني اين اهرم

عمل نياورند و بخواهند بين دو صندلي  منافع كارگران حمايت قاطع به
  .شود كه ما امروز شاهد آن هستيم بنشينند وضعيت طبقه كارگر چيزي مي

ي كارگر در ايران و  متأسفانه با گذشت بيش از صد سال از پيدايش طبقه
 -1330هاي  خصوص در سال هي دوران پرتالطم جنبش كارگري ب تجربه
ي احزاب سياسي طي اين دوران و با وجود  مĤبانه  و عملكرد قيم1320

شوند كه  تجربيات عظيم جنبش كارگري جهان، هنوز هم كساني يافت مي
ي كارگر قايل نيستند كه بر سرنوشت حتا  اين رسالت را براي طبقه

ياسي اين سرنوشت اقتصادي خويش حاكم باشد، چه رسد به سرنوشت س
همگي ما طي سال جاري شاهد كشاكش خانه . ترين قشر جامعه محروم

و انجمن » جبهه مشاركت«كارگر و شوراهاي اسالمي كار از يك طرف و 
هاي  كانون عالي انجمن«نگاران از طرف ديگر، براي ايجاد  صنفي روزنامه

يم هايي خواستند خود را ق بوديم كه به چه وسيله» صنفي كارگران ايران
وجود  ها تشكل صنفي به ها و براي آن كارگران قلمداد كنند و در غياب آن

داران را به جاي نمايندگان  نگاران، كاميون انجمن صنفي روزنامه. آورند
كارگران گرد آورده بود و خانه كارگر هم مسئوالن خانه كارگر تهران و 

ي  مايندهتوانند ن كه هيچ كدام از اين دو گروه نمي! ها را شهرستان
چرا كه اولي صاحبان كاميون هستند و نه كارگر . هاي صنفي باشند انجمن

و دومي مسئوالن خانه كارگرند كه در شوراهاي اسالمي كار فعاليت دارند و 
طبق قانون كار، تنها در يكي از سه ظرف يعني شورا يا انجمن صنفي و يا 

ا زماني كه در صنايع از طرفي ت. توانند فعاليت كنند ي كارگر مي نماينده
كارگران ... آهن، صنايع مس و بزرگ چون نفت، گاز، پتروشيمي، ذوب

وجود نياورند صحبت كردن  ي تشكل نداشته باشند و تشكل خود را به اجازه
هاي اصلي  از ايجاد تشكل سراسري كارگران ايران در غياب اين بخش

  .كارگران مفهوم ندارد
» دولتي بودن«دم به پرسش شما مبني بر دانم قادر ش با اين تفاصيل نمي

خانه كارگر، پاسخ بگويم يا خير؟ اگر جواب منفي » غيرمستقل بودن«و 
كنم و صحبت آقاي حسن صادقي  است آن را به نظر خوانندگان واگذار مي

: شوم كه گفت رئيس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار را يادآور مي
چرا كه حفظ وضع . ضروري استبازسازي تشكيالتي خانه كارگر امري «

ي  خواهيم جامعه اگر مي. ي كارگري به منزله سم است موجود براي جامعه
» .كارگري پويا شود بايد از اين پوسته فرسوده و تنگ كنوني خارج شويم

  ) مرداد20كار و كارگر، شنبه (
  هاي اخير هم وجود داشته؟ اين نوع نگاه و چنين تحليلي در سال -س
  

رخورد طرفداران سرمايه و موافقان جهاني شدن تجارت و اتاق ب: يداهللا
ها در مورد  دانيم و نيت آن كاران را ما مي بازرگاني و كل محافظه

اين جمع در مقاطع . برخوردشان با خانه كارگر بر كسي پوشيده نيست
ساماني اقتصادي  از نابه» ابزاري«هاي جناحي به صورت خيلي  درگيري

ي  دانيم مسبب واقعي همه كنند در صورتي كه همه مي كارگران دفاع مي
، فروش »تعديل نيروي انساني«ي  برنامه. ها چه كساني هستند اين فالكت

خروج «كاري ميليوني، تعطيلي كارخانجات، تصويب قانون  كارخانجات، بي
دست  در مجلس پنجم، به» تر از شمول قانون كار  نفر و كم5هاي  كارگاه

ي تجارت و داللي، همه و همه از   اقتصادي و توسعهگرفتن قدرت كامل
ها براي كارگران ديگر هيچ  ابتكارات همين طيف است و اصوالً حناي اين

  .رنگي ندارد
كنندگان مسايل كارگري مطرح  اما بحثي كه مدتي است بين تحليل

سئوال اين است كه اوالً . ي تشكالت مستقل كارگري است است، مقوله
گري چيست؟ در ثاني با توجه به شرايط و موقعيت تشكل مستقل كار

موجود در ايران آيا امكان ايجاد تشكل مستقل كارگري به معناي واقعي 
  آليستي و ذهني است؟ وجود دارد و يا اصوالً اين يك تفكر ايده

تشكل مستقل كارگزي از نظر من تشكلي است كه توسط مجامع عمومي 
ي كاري كه  ارگري، با اساسنامه و برنامهي اقشار غيرك كارگران، بدون واسطه

تشكل مستقل . وجود آيد خود كارگران آن را تدوين كرده باشند به
ي كارگران يك  ي كليه اقتصادي كارگران، تشكلي است كه در برگيرنده

كارخانه، يك صنعت، يك صنف و سرانجام سراسر كشور، بدون در نظر 
ق فرد به گروه سياسي و گرفتن مرام، مسلك، رنگ پوست، جنسيت، تعل

ي كارگراني است كه در آن  ي همه اين تشكل در برگيرنده. غيره باشد
تمامي كارگران . محيط مشغول كارند و هيچ تابلوي ورود ممنوعي هم ندارد

هيچ ارگاني . ها از حقوق برابر برخوردارند عضو اين تشكل در تمامي زمينه
از ورود و خروج فرد به اين تشكل اي  اجازه ندارد با تصويب قانون و اليحه

تشكل مستقل كارگري تشكلي است كه براي . ممانعتي به عمل آورد
اين . فعاليت خود احتياج به اجازه و تأييد از هيچ مقام و ارگاني ندارد

ي  تشكل مستقل از دولت و تمامي احزاب سياسي چپ و راست و ميانه
هاي  تمامي ارگان. اردجامعه است و هيچ حزب و مقامي تسلطي بر آن ند

ترين ارگان به  ترين رده تا عالي ها از پايين اين تشكل و تمامي مسئوليت
شكل دموكراتيك توسط كارگراني كه در همين مقطع در محيط كار 

شوند و هر زمان كه مجامع عمومي صالح ديدند  مشغول كارند انتخاب مي
راين، تشكالتي كه افراد بناب. باشند ي خود مي قادر به عزل و تعويض نماينده

غير كارگر فعال در محيط كار مسئوليتي در آن داشته باشند، يا 
  .گنجد ها انتصابي باشد، در اين مجموعه نمي مسئوليت

اما اين كه با توجه به شرايط موجود آيا امكان ايجاد تشكل مستقل 
نه نظر من تا زماني كه آزادي بيان و انديشه نهادي كارگري وجود دارد، به

نشود و كارگران در صنايع بزرگ چون نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع 
دست نياورند و در سطح سراسري خود  فلزي امكان ايجاد تشكل خود را به

وجود  توان گفت كه تشكل مستقل به مفهوم واقعي به را متشكل نكنند، نمي
و در جويي كنند  اما كارگران در همين موقعيت فعلي بايد راه. آمده است

سطح كارخانه تا استان و كشور تشكل صنفي خود را بدون دخالت 
هاي غيركارگري و تنها بر مبناي انتخاب نمايندگان خود در مجامع  ارگان

وجود آورند تنها كارگراني را در مصدر امور قرار دهند كه  عمومي به
هاي كارگري مشغول كار باشند و فقط از قبل  اكنون در يكي از محيط هم
  .ر خود در آن محيط امرار معاش كنندكا

خواهم به اين نكته نيز توجه شما را جلب كنم كه احزاب كارگري  مي
هايي هستند كه از روند مبارزه براي اقتدار كارگران حمايت كنند  اصيل آن

  .هاي كارگران و صداي رسايي شوند براي بازگويي مسايل، مشكالت و نارسايي
بحث پيرامون . جا وجود دارد  در ايننظرم يك پرسش بنيادي به -س

برانگيز كه در آن از چند  خانه كارگر، بحثي است بسيار گسترده و چالش
نخست طيفي كه . نشينند طيف گوناگون به نقد و بررسي خانه كارگر مي

دوم طيفي كه معتقد است . كند در نفي كامل و وابستگي آن حركت مي
اش تحليل  د در ظرف زماني و مكانيخانه كارگر و طبعاً عملكرد آن را باي

هاي  گيري تشكل كرد و با توجه به ساخت قدرت در ايران امكان شكل
ها است ـ اصوالً منتفي است و اين  مستقل ـ به آن صورت كه در نوشته

بنابراين خانه كارگر را . مباحث، مباحثي است ذهني و صد البته آكادميك
طيف ديگر هم هستند كه به نوعي . كنند و نه تأييد مطلق نه نفي مطلق مي

هايي،  پاسخ شما به چنان ديدگاه. كنند در تأييد تام و تمام آن حركت مي
  چيست؟

  
من در سئوال قبل به بستر تاريخي و سياسي امروزي خانه كارگر : يداهللا

مسئوالن رده باالي خانه بايستي در جاي واقعي خود . و اهداف آن پرداختم
گيري اين جريان از منافع   به نسبت قاطعيت و پيآن زمان. حركت كنند
اما تا زماني كه در صندلي مخصوص . توان در مورد آن نظر داد كارگران مي

چون االن بخواهند به اشكال مختلف تسلط خود را بر  خود ننشينند و هم
جنبش كارگري تحميل كنند و در لباس يك تشكل صنفي سراسري 

  .ها همين خواهد بود كه هست ت به آنكارگران ظاهر شوند، نگرش نسب
اين كه يك جريان سياسي كه مدعي سكانداري جنبش كارگري است 

ي ميزان حمايت و  چقدر تحليل و فراخوان و اعالميه داده است بازگو كننده
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مهم اين است كه اين نقد . اثربخشي مثبت آن جريان براي كارگران نيست
تواند  بنابراين، نقد نمي. بار آوردهها چه ثمري براي كارگران به  و نوشته

چه مهم است عملكرد  آن. ها و مشكالت كارگران باشد جوابگوي خواسته
عيني و اجتماعي يك جريان در ارتباط مستقيم با پيشبرد اهداف كارگران، 
موفقيت او در اين زمينه و اين كه چقدر توانسته مشكلي از مشكالت 

  .گيرد ارزيابي قرار ميي كارگران را كم كند، مورد  عديده
شان را نسبت به جنبش  طور كلي مسئوالن خانه كارگر بايستي نگرش به

شاهديم كه همه . آورم تر مثالي مي براي توضيح بيش. كارگري تغيير دهند
به جامعه معرفي » كارگر نمونه«ساله خانه كارگر افرادي را به عنوان 

ي طرح   هستند كه ضمن ارايهها مهندساني كارگر نمونه از نظر اين. كند مي
جويي كرده و از خروج ارز در  هايي، چند ميليون دالر صرفه ريزي و برنامه
دانيم كه استخدام مهندس در يك  مي. اند اي جلوگيري به عمل آورده زمينه

ريزي براي جلوگيري از  طرح. كارخانه و صنعت به همين داليل است
هايي جهت ساختن لوازم  ن طرحريزي و داد ضايعات مواد اوليه، برنامه

ها از  يدكي مورد نياز در داخل كارخانه و كشور به جاي وارد كردن آن
هايي عملي براي به حداكثر رساندن زمان توليد از طريق  خارج، دادن برنامه

اي، جلوگيري از اتالف  هاي توليد در كارهاي زنجيره افزايش سرعت ريل
 كارخانه مشغول توليد هستند و هر وقت مفيد در ساعاتي كه كارگران در

ريزي از  طرح و برنامه. چه كه بتوانند سوددهي كارخانه را افزايش دهند آن
جويي شده به  ها دالر صرفه اما اين ميليون. ها است و كار از كارگران اين

رود؟ آيا در آخر سال حداقل نيمي از آن را بين  جيب چه كسي مي
خشي از اين سود را به ايجاد يك درمانگاه در كنند؟ آيا ب كاركنان توزيع مي

دهند، آيا صرف ايجاد نهارخوري يا وسيله اياب و  كارخانه اختصاص مي
  .گردد ها به جيب صاحب كارخانه واريز مي شود و يا همه آن ذهاب كارگران مي

المللي  ي ديگر معرفي كارگران براي شركت در جلسات سازمان بين نمونه
تر از مديران دولتي چون آقاي مشيريان، يا افرادي  ا بيشه كار است، كه اين

چون آقاي تيزمغز هستند كه در اين اجالس به جاي كارگران شركت 
هاي صنفي   انتخابات كانون عالي انجمني ي ديگر نحوه نمونه. كنند مي

ها نسبت به جنبش  اين چنين عملكرد و نگرش. كارگران ايران است
بايستي اين فرصت به خود كارگران داده شود كه . كارگري بايد تغيير كند

الملل از حقوق خود دفاع كنند نه اين كه وزارت كار مدير  در مجامع بين
ها مسايل واقعي درون جامعه  اين. جا بفرستد خود را به جاي كارگر به آن

شود تشكل مستقل كارگري بايستي مستقل  وقتي گفته مي. كارگري است
ي باشد و نمايندگانش بايستي كارگران مشغول كار از دولت و احزاب سياس

در محيط كارگري و منتخب مجامع عمومي باشند، اين ذهنيت ساخته 
بايد  چنين طرز برخوردهايي مي. آل فكر كردن نيست طور ايده شده و به
عملكرد مسئوالن خانه كارگر طي اين چند سال در خالف اين . تغيير كند

  .واقعيات بوده است
هاي مختلف درون حاكميت است و  خانه كارگر طيفي از بخشآيا  -س
  شود؟ هاي جناحي درون حاكميت قلمداد مي ها شامل رقابت هاي آن رقابت

  
مسئوليت » حزب اسالمي كار«دانيم كه گردانندگان اصلي  مي: يداهللا

دانيم كه تاكنون تنها به احزاب  از طرفي مي. خانه كارگر را به عهده دارند
توان گفت  بنابراين، مي. ي ايجاد حزب داده شده است يت اجازهدرون حاكم

ي احزاب سياسي به ثبت رسيده تاكنوني و نمايندگان مجلس، از  كليه
ها درگيري جناحي و  هاي حكومتي هستند و درگيري آن ي جناح زمره

ي كارگري است و استفاده ابزاري از  ها بر جامعه براي اعمال تسلط آن
ها در معرفي  از آن جمله درگيري آن. ها منافع اين جناحكارگران در جهت 

ها عليه  چنين درگيري و افشاگري آن وزير كار جديد به مجلس و هم
هاي صنفي كارگران ايران را  يكديگر در هنگام ايجاد كانون عالي انجمن

  .توان در اين چهارچوب مورد ارزيابي قرار داد مي
توان در راستاي احقاق حقوق  ميكنيد در مجلس چه اندازه  فكر مي -س

  كارگران از طريق تدوين و تصويب قوانيني كه به نفع كارگران باشد، قدم برداشت؟
  

دستان  كنم تا زماني كه در جامعه توازن قوا به نفع تهي فكر مي: يداهللا
وجود  جامعه نباشد تا زماني كه كارگران در حزب سياسي كه خودشان به

بهره  ند، تا زماني كه از تشكل مستقل خود بيآورده باشند متشكل نباش

اي تعيين شده و مشخص  باشند، تا زماني كه به عنوان يك طبقه با برنامه
به ميدان نيايند، هيچ ارگان ديگري از جمله مجلس در راستاي احقاق 

خواهي در تمامي  مجلس و مجلس. حقوق كارگران گامي برنخواهد داشت
ه دنيا آزمايش خود را پس داده و از آن داري پيشرفت كشورهاي سرمايه
ممكن است براي دلخوشي كارگران اجازه دهند چند . اند مردود بيرون آمده

ولي اگر بخواهند اين . نفري از جامعه كارگري به چنين مجلسي راه يابند
نمايندگان اكثريت مجلس را به عهده بگيرند خيلي سريع يا مجلس را 

اي كه آلنده رئيس جمهور شيلي را به زير  كنند و يا به شيوه منحل مي
  .كشيدند اقدام خواهند كرد

از طرف ديگر عملكرد چندين ساله مجلس و قوانيني كه در آن به 
در » تعديل نيروي انساني«قانون . تصويب رسيده دليلي بر اين مدعا است

دوران آقاي رفسنجاني، قانون رسميت دادن به كارهاي پيماني و قراردادي، 
تر از شمول قانون كار در مجلس  هاي پنج نفره و كم ن معافيت كارگاهقانو

 بيمارستان سازمان تأمين 29خواهان، تصويب فروش  پنجم تماميت
اجتماعي متعلق به كارگران و اين آخري كه آخرين آن نخواهد بود، 

اليحه بازسازي و نوسازي صنايع نساجي «تصويب اليحه دهان پركُن 
عيان اصالحات، همه قوانيني هستند ضد كارگري كه در مجلس مد» كشور

پذيرش . اند كاري كارگران افزوده حقوقي مطلق و بي بر فقر و فالكت و بي
قانوني به كارگيري كارگران قراردادي امنيت شغلي تمامي كارگران ايران را 
از بين برد و كارفرمايان و صاحبان ثروت را مجاز شمرد كه كارگران را از 

ها را به عنوان كارگر قراردادي و  اخراج و از طرف ديگر همانيك طرف 
هاي زير پنج نفر از شمول  خارج كردن كارگاه. پيماني به بيگاري بگيرد

قانون كار، به قول مسئوالن خانه كارگر يك ميليون و هشتصد هزار كارگر 
ها بدون هيچ حمايت اجتماعي كه طبق قانون اساسي و  و خانواده آن

. ي دولت است، در جامعه رها كرد المللي به عهده هاي بين امهن مقاوله
هاي ده نفر به باال در حال كوچك كردن كارگاه خود به زير پنج  كارگاه

. به صاحبان ثروت هستند» دادي هديه مجلس«نفرند و در صدد استفاده از 
قانون نوسازي و بازسازي صنايع نساجي دست كارفرمايان را ) دال(بند 

قول مسئوالن خانه كارگر تا  گذارد و به خراج كارگران قانوناً باز ميبراي ا
چگونه است كه . كاري قرار داده است  هزار كارگر را در معرض بي500

مجلس براي كانديداشدگان نمايندگي مجلس در استان گلستان كه جزء 
جناح خودشان هستند، طرح سه فوريتي را در مجلس به تصويب 

مزد كارگران را در  ها طرح بخشودگي ماليات دست ترسانند ولي مد مي
بنابراين از اين مجلس انتظار معجزه داشتن . اند مجلس مسكوت گذاشته

ها بيان  ها و مصاحبه خطاست و اين را مسئوالن خانه كارگر در اكثر صحبت
  .اند كرده

ي كارگري قلمداد  كنم بهتر است كساني كه خود را دلسوز جامعه فكر مي
دهي جنبش كارگري  د، به دور از هر گونه توهم به مجلس، سازمانكنن مي

شان در دستور كار خويش قرار دهند يا حداقل  هاي را براي تحقق خواسته
  .مانعي بر سر راه تشكل و عمل مستقيم آنان ايجاد نكنند

ي ايراني در حال حاضر با افزايش  دانيد جامعه طور كه مي همان -س
چه اقداماتي را براي آگاهي دادن به اين . بخش كارگري مواجه است
ها در راستاي دفاع از حقوق خود بايد انجام  جمعيت عظيم و آموزش آن

  داد؟
  

خبر  هاي اساسي جنبش كارگري ايران بي نظر من يكي از ضعف به: يداهللا
بودن از تاريخ مبارزاتي خود و جنبش كارگري جهاني و استفاده نكردن از 

  .ستاين تجربيات غني ا
توان كرد، آشنا كردن كارگران به تاريخ گذشته  ترين كاري كه مي مهم

گيري از تجربيات گذشته  خود و ساير كارگران در سطح جهان و درس
توان اين  باتوجه به امكان دسترسي به منابع و اسناد موجود، مي. است

ين و طور رايگان و يا با قيمتي پاي آوري و انتشار داد و به تجربيات را جمع
گيري  در سطح بسيار وسيع در اختيار كارگران قرار داد، تا كارگران با درس

ي  از نقاط ضعف و قوت حركات گذشته جنبش كارگري راه و حركت آينده
يابي خود آگاهي  مثالً اگر كارگران به تاريخ تشكل. خود را هموار نمايند

 كه در زمان »امكا«و » اسكي«ي  كامل يابند، از چگونگي ايجاد اتحاديه
نخست وزيري قوام شكل گرفت و آلت دست قوام و دربار بودند آگاهي 



  به ياد يداهللا خسروشاهي

 ٣٠٩  104 ي آرش شماره

يابند، از نحوه تشكيل شوراي متحده كارگران خوزستان كه با تالش مصباح 
چنين از تالش شاهپور بختيار  ها شكل گرفت و هم فاطمي و انگليسي

ي  براي تشكيل يك اتحاديه) رئيس اداره كار خوزستان در آن زمان(
ضرر و غيرسياسي در صنعت نفت با اطالع گردند، متوجه اين  كارگري بي

هاي  مĤبي احزاب غير كارگري و شخصيت شوند كه اقتدار و قيم مهم مي
دولتي چه لطمات عظيمي بر حركت كارگران وارد كرده است و ايجاد 

با . ها سلب نموده است امكان يك تشكل پايدار و سراسري را از آن
وجه به هيچ  ز چنين تجربياتي قطعاً ديگر كارگران به هيچگيري ا درس

ها، از  جاي آن شخصيت، گروه و حزب غيركارگري اجازه نخواهند داد كه به
وجود  شان تشكل صنفي و سياسي به ها و به اسم كارگران براي طرف آن

از طرف ديگر اگر بتوان قوانين كار ساير كشورهاي جهان را ترجمه . آورند
 اختيار كارگران قرار داد، اگر بتوان كارگران را به امكاناتي كه كرد و در

دست  كارگران كشورهاي پيشرفته صنعتي طي مبارزات ساليان دراز خود به
يابي به آن امتيازات بر  اند آشنا نمود، قطعاً آنان نيز درصدد دست آورده
و حتا خبرند  اگر كارگران از مبارزات كارگران ساير كشورها بي. آيند مي

ترجمه . شناختي نسبت به جنبش كارگري كشور همسايه تركيه ندارند
تجربيات تاريخي جنبش كارگري جهاني و در اختيار كارگران قرار دادن آن 

تواند كمك شايان توجهي باشد در آگاهي  از ديگر اقداماتي است كه مي
  .دادن و آموزش اين جمعيت عظيم در راستاي دفاع از حقوق خويش

اند كه قانون  ن رسمي مدعي كارگران حتا به خود زحمت ندادهمسئوال
طور وسيع تكثير كنند و در اختيار همه كارگران قرار دهند  كار فعلي را به

ها به نكات ضعف و قدرت قانون كار موجود قوانين سازمان تأمين  تا آن
دانيم كه كارگران  مي. هاي صنفي آشنا سازند هاي انجمن اجتماعي و مصوبه

ها و نشريات را  به خاطر ضعف مفرط مالي امكان خريد كتاب، روزنامه
شود چنين نشرياتي را كه به شكلي مربوط به كارگران  آيا نمي. ندارند

شوند، كتب و قوانين كارگري را در سطحي انبوه تهيه و مجاناً در اختيار  مي
براي شود  آيا نمي. كارگران هر كارخانه و صنعت و محيط كاري قرار داد

كارگران به شكل نوبتي در هر كارخانه و محيط كاري كالس آموزش 
اين از . قوانين و تجربيات موجود جنبش كارگري ايران و جهان را داير كرد

ريزي كرد  توان براي آن برنامه كارهايي است كه تاكنون انجام نشده و مي
  .د بودبخشي براي كارگران خواه اي و نتيجه نظر من يك كار پايه كه به
بخشي از فعاالن سابق كارگري كه جز كساني هستند كه  -س

به هر » خانه كارگر«گويند كه  اند، مي شان را در اين راه گذاشته زندگي
تر مسايل  ها بهره گيرد و دليل آن را بيش علتي مايل نيست از تجارب آن

  در چنين مواردي نظر مشخص شما چيست؟. دانند سياسي مي
  

خاطر فعاليت در محيط  زيادي از فعاالن كارگري تنها بهتعداد : يداهللا
خاطر اختالف نظري روانه زندان شدند و يا بدون دريافت  كار، تنها به

به اين افراد ضررهاي جبران . سنوات خدمات از كار بركنار گرديدند
جمعي در داخل كشور و . اند ناپذيري وارد شده و از هستي ساقط گرديده

كنم تا زماني  من فكر مي. اند ه خارج از كشور روي آوردهناچار ب گروهي به
كه خانه كارگر داراي چنين ساختاري است، تا زماني كه منتخبان واقعي 
كارگران در رأس امور كارگري قرار نگيرند، تا زماني كه كارگران قادر 

وجود آورند و در  هاي بزرگ تشكل خود را به نباشند در صنايع و كارخانه
تا زماني كه جو فكري و عملكرد حاضر بر خانه كارگر . ور يابندمجامع حض

حاكم باشد، صحبت كردن از بازگشت فعاالن سابق كارگري به خانه كارگر 
ي كارگري احساس امنيت  اگر روزي رسد كه جامعه. رسد نظر نمي جدي به

گردند و در آن  ي خود باز مي كامل كند، قطعاً فعاالن در اسرع وقت به خانه
فعاالن سابق كارگري براي چنين موقعيتي . شوند شغول فعاليت ميم

  .كنند روزشماري مي
ها  ثروت كشور را آن. دهند ي ايران را كارگران تشكيل مي اكثريت جامعه

توسعه و تعالي كشور در گروي تشكل . آورند وجود مي و ديگر زحمتكشان به
  .شودبه اميد روزي كه چنين . ي عظيم است و عمل اين توده

  !وگو با سپاس از شما براي اين گفت* 
  
*  
  

  مجيد خرميبخش كوتاهي از شعر بلند 
  

  "او"خط رنج                
  :و پيشگام صنعت نفت مبارز كمونيستبه كارگر        

                  يداهللا خسروشاهي
  شور و هوش
  در نگاهش،

  دستان همه ي كارگران
  شده پيوند

  در دستانش،
  .رين باغ فوالدين رنج و غارت استي شي ميوه

  سرزده از پيچك هاي قطور پااليشگاه به باال
  كار اجيرانه

  ربا زير سايه ستم
  پس از سالها سوختن

  رسيده بر ساحل توانستن،
  محبوب قلب كارگران

  كه چشم اميد بسته اند
  نخست به خط رنج خويش،

  به عقل پركار
  به قلب دلسوز

  .فيقو به خط هاي پررنج پيشاني ر
  او هر گام را
  او هر خط را

  با رسالت طبقه ي خويش
  تاريخ ساز

  .            آغاز كرده است
  هرگز

         به پس
                نبسته دل

                كه آنجا باز نخواهد يافت،
  .                       جز زنجير بردگي

  مي داند
           براي رهايي
  است به پيش براند              مجبور 

......  
* 
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  در گذشت نابهنگام يدااله خسروشاهي،
   يار صديق كارگران و فعال خستگي ناپذير جنبش كارگري را

 ! به طبقة كارگر و خانوادة گرامي او تسليت مي گوييم 
   

وي يكي از فعاالن شناخته شده و خستگي ناپذير جنبش كارگري بود كه 
 صبح روز پنج شنبه ، 5 در ساعت  ، سرانجام روز جدال با مرگ 3پس از 

 ، در بيمارستاني در شهر لندن 2010 فورية 4 ، برابر با 88 بهمن سال 15
درگذشت و از اين طريق ، با خانواده ، دوستان و جنبش كارگري وداع 

يدااله خسروشاهي كارگري آگاه و نستوه در جنبش كارگري بود كه . نمود 
خود را در راه تالش براي تحقق اهداف و آرمان بيش ازچهار دهه از عمر 

او در جريان مبارزات كارگران شركت نفت و . هاي اين جنبش سپري نمود 
 سال 10 دستگير و به 1353اعتصاب كارگران پااليشگاه تهران در سال 

زندان محكوم شد و پس از تحمل چند سال زندان ، با انقالب شكوهمند 
وي پس از آزادي از زندان ، فعاليت هاي . د شد آزا  57مردم ايران در سال 

خود را از سر گرفت و به عضويت در شوراي سراسري كاركنان صنايع نفت 
  . برگزيده شد 

خسروشاهي ، بعد از انقالب نيز ، ازجملة نمايندگان شوراهاي كاركنان 
صنايع نفت بود كه پس از سركوب اين شورا ها توسط عوامل سرمايه به 

او در دوران . اد و پس از آزادي ، به خارج از ايران عزيمت نمود زندان افت
مهاجرت نيز ، همة هم و غم خود را در جهت اتحاد و همبستگي در 
جنبش كارگري در ايران متمركز نموده و تا آخرين لحظات زندگي ، از 

    .تالش و فعاليت در اين جنبش باز نايستاد 
و رهايي  ف مبارزه با ستم سرمايه وي سال هاي زيادي از عمر خود را صر

وي در . كارگران نموده و در اين راه از هيچ تالش و كوششي دريغ نكرد 
بدترين و سخت ترين شرايط سنگر مبارزه را ترك نكرد و دست از مبارزه و 

  .فعاليت برنداشت 
، ضمن ارج " كميتة هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري "

زحمات و تالش هاي اين فعال شرافتمند كارگري ، در نهادن بر تمامي 
گذشت او را به جنبش كارگري و خانوادة گراميش تسليت گفته و خود را 

  . يادش گرامي باد  .در غم از دست دادن او شريك مي داند 
  كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

16/11/1388  
  
* 

  

  كانون مدافعان حقوق كارگر
  
  ا اندوه فراوان باخبر شديم يداهللا خسروشاهي، رفيق مبارز و آزاديخواهب

اين ضايعه كه موجب از . پرسابقه ي كارگري در شهر لندن درگذشته است
دست رفتن يكي از نظريه پردازان و سازمان دهندگان جنبش هاي حق 
طلبانه ي كارگري شده ، براي جامعه ي ايران ، به ويژه همه ي جريان 

 . كارگري، خسراني بزرگ به حساب مي آيدهاي 
با اين وصف زنده ياد يداهللا خسروشاهي در طور زندگي پربار و پرتكاپوي 
خود چه در ايران و چه در تبعيد به قدر كافي شاگردان و همراهان عدالت 

  .جو داشته است كه ما را به ادامه ي راه او اميدوار كند
ي او ، خانواده و دوستانش تسليت مي بار ديگر اين ضايعه را به همسر گرام

  .گوييم و آرزومند ادامه ي راه او براي بهزيستي مردم و كارگران هستيم
  1388 بهمن 16

*  
  ياد يداهللا خسروشاهي جاويدان است

  
خبر درگذشت زنده ياد آقاي يداهللا خسرو شاهي پيشكسوت جنبش كارگري ايران            

  .كارانم را در اندوه عميق فروبردموجب تاثرعميق و تاسف فراوان شد و من و هم
اينك ضمن عرض تسليت ، مراتب همدردي خود را نسبت به خانواده ي آن زنـده                

  .ياد و جنبش كارگري ايران و ديگر سوگواران ابراز مي دارم
 سال از عمر خود را بـا افتخـار بـراي كـارگران و هـم      40يداهللا خسروشاهي حدود  

ينجانب اميدوارم كـه مـن و ديگـر كـارگران           طبقه اي هاي خود وقف كرده بود و ا        
بتوانيم از تجربيات و روش هاي شرافت مندانه زندگي و مبارزه آن انسان صـادق و                

  يادش گرامي  ، راهش پررهرو      .شريف درس بگيريم
 عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد تهرانرضا شهابي 

  88 بهمن ماه 20
*  
   خسروشاهيرز يداهللاداي احترام به كارگر مبا

متاسفانه با خبر شدم كه يداله خسروشاهي كارگري كه چند دهه براي احقاق 
  .حقوق كارگران تالش كرده است ،در چند هفته ي قبل درگذشته است

من اين ضايعه را به خانواده ي ايشان و تمامي كارگران تسليت ميگويم و اميدوارم 
ينچنين پيشكسوتاني در راه تالش براي ما كارگران بتوانيم با درس گرفتن از ا

  احقاق حقوق خودمان گام هاي موثر تري برداريم
  ياد يداله گرامي باد

  علي نجاتي 
  رئيس هيات مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

  88  بهمن–زندان دزفول 
*  

  پيام تسليت 
 به كارگران ايران و خانواده محترم خسروشاهي

   
 با خبر شديم كه يداهللا خسروشاهي كارگر مبارز و 15/11/88با كمال تاسف امروز 

يكي از رهبران جنبش سنديكايي در ايران كه سالها در سنگر مبارزه براي رهايي 
طبقه كارگر از هيچ كوششي فروگذاري نكرد در يكي از بيمارستان هاي لندن بر 

  .اثر سكته قلبي جان خود را از دست داد 
رهائي طبقه كارگر،  هاي اين انسان انقالبي در راه شارج نهادن به تال ما ضمن 

مي گوييم و  درگذشت او را به خانواده، رفقايش و جنبش كارگري ايران تسليت
خود را در غم از دست دادن اين انسان شريف و مبارز و حامي خستگي ناپذير 

       .كارگر شريك مي دانيم طبقه 
  يادش گرامي و راهش پر رهرو 

     مود صالحيخانواده مح
  16/11/88سقز 

*  



  به ياد يداهللا خسروشاهي

 ٣١١  104 ي آرش شماره

  يداله خسرو شاهي
  از ميان ما رفت  چهره شناخته شده جنبش كارگري ايران 

 بهمن ماه 15 برابر با 2010 فوريه 5با كمال تاسف خبر دار شديم كه در مورخ 
 نماينده كارگران صنعت نفت ايران بر اثر سكته مغزي   ، يداله خسرو شاهي1388

  .لندن در گذشتدر بيمارستاني در 
 كه در دفاع از   خستگي ناپذير  ، فعال جنبش كارگري ، چهره خسرو شاهي

مبارزات كارگري در زمان پهلوي بارها بازداشت شده بود ، با قيام مردم ايران در 
 بار ديگر به 1360در ادامه اين مبارزات در دهه .  از زندان آزاد شد1357سال 

 زندان به اروپا مهاجرت كرد و تا اخرين لحظات عمر زندان افتاد و بعد از آزادي از
  . به اهداف و باور هاي خود پايبند بود خود

ما صميمانه ضايعه وارده را به خانواده محترم آن عزيز و به تمامي كارگران تسليت 
  . مي گوييم

  .يادش گرامي باد
  خانواده محمد عبدي پور  از طرف 

  17/11/88 سقز–ايران 
* 

 

  تگي ناپذيري ، شرافتيداله ، خس
  

جسمش اگر كم نياورده بود ، آن روز قرار يك جلسه كارگري داشت ؛درست روز 
  .88 بهمن ماه 15پنجشنبه كه قلبش باز ايستاد ،

 ؛ ولي روح سركش يداله بيش 88جسمش را در خاك مي كارند سي ام بهمن ماه  
زه عليه دو نظام مبار. سال روحيه بخش مبارزات كارگري بود و خواهد بود40از 

  .سرمايه داري و عليه كليت نظام سرمايه داري
اما انچه براي همه ي .از مبارزات و كارهايش بسيار نوشته و خواهند نوشت

گرايشات ِ فكري ِ كارگري مي تواند مورد اشتراك و تحسين و براي من هم 
  :بزرگترين درس باشد اين است كه 

 از پا درنيامد ، جنگيد و وقتي به او با اين يداله خسروشاهي در همه ي اين سال ها
همه تجربه و سابقه ي مبارزاتي مطلبي مي گفتي ، گوش مي سپرد و اماده بود هر 
لحظه تا اگر بايد ، خودش و كارهايش را نقد كند و قدمي بيشتر رو به جلو 

  .و همه ي اينها با چاشني شرافت و صداقت.بردارد
گري درخشان است و يادش در جان هايمان اشاره نام اش بر پيشاني مبارزات كار

  به خستگي ناپذيري
  .راه تو و راه مبارزات كارگران ادامه خواهد داشت! يداله 

  
  عليرضا عسگري

  88 سي ام بهمن ماه -با بغض و اشك و بهت 
  

*  

  
  درگذشت رفيق يداهللا خسروشاهى: موضوع

لطفا ابراز . دا را بپذيريدلطفا همدردى عميق اتحاديه كارگران فنى و متحد گرانا
  . احساس ما را به خانواده ايشان اطالع دهيد

  با احترام رفيقانه،
  هامفرى. ا. چستر، ا

  رئيس كل،
  ااتحاديه كارگران فنى و متحد گرانادا 
Grenada Technical & Allied Workers' Union  

 *  2010 فوريه 5
 

  خواهران، برادران و رفقاى گرامى،
  

يمانه ما بمناسبت درگذشت يداهللا خسروشاهى، يك رهبر و لطفا تسليت صم
 در 2010 فوريه 11پيشكسوت در جنبش طبقه كارگر ايران كه صبح پنجشنبه 

يك عمر تالش مبارزرين متعهدى مثل ايشان . لندن فوت كرده اند، را بپذيريد
  . تضمين ميكند كه مبارزه براى عدالت اجتماعى كماكان ادامه يابد

   با شما،در همبستگى
  بارى وايزلدر،
  دبير فدرال، كانادا

  )اقدام سوسياليستى(سازمان سوسياليست اكشن 
Barry Weisleder, 
federal secretary, 
Socialist Action / Ligue pour l'Action socialiste, 
Canadian state  
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  اتحاديه كارگران پست كاناداپيام 

  شاهىدر گراميداشت يداهللا خسرو 
 

 هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، در گذاشت يداهللا 54 به نمايندگى از 
  .خسروشاهى را تسليت ميگويم

 مواجه بودن ون يداهللا خسروشاهى، كه بخاطر حقوق كارگران با وجودچافرادى هم
مبارزه كرده اند، الهام بخش فعالين كارگرى در سراسر جهان   خطرات فراوانبا

  . مبارزه هستندبراى تدوام
يداهللا خسروشاهى با تعهد و شجاعت خود نشان داد كه نبرد براى عدالت و 

  .شرافتمندى بايد ادامه يابد
داهللا خسروشاهى ميراث بسيار مهمى را به جاى گذاشته است، و ماعميق ترين ي

  .  همدردى خود را به شما اعالم ميكنيم
  با احترام،
  دنيس ليملين،

  ه كارگران پست كانادارئيس سراسرى اتحادي
   اتاوا_2010 فوريه 19

  )ث ژ ت(پيام كنفدراسيون عمومى كارگران فرانسه 
  در گراميداشت يداهللا

  
براى سالهاى طوالنى، ما با يداهللا دست در دست كار كرديم و از اينرو امروز در 

  .ستايشش مى گوييم
مل سركوب و زندان او متح. يداهللا بخاطر سادگى و اعتقاداتش احترام برانگيز بود

او درگير مبارزه اى . در رژيمهاى شاه و جمهورى اسالمى و سرانجام تبعيد شد
تمام عيار براى رساندن صداي مبارزات كارگران  و دفاع از استقالل  جنبش 

  .  كارگرى بود
وي تا آخرين لحظات حياتش ، فعاالنه در اتحاد بين المللى در تالش بود كه بتوند 

ر و همكارى مشترك با اتحاديه هاي كارگرى از جمله ث ژ ت را روابط نزديكت
  .تقويت كند

مرگ وى ، ضايعه اي بزرگ براى تمامى كسانى است كه افتخار آشنايى با اين 
ما به خانواده، دوستان و رفقاى يداهللا اطلمينان مي دهيم . فعال برجسته را داشتند

زه براى آزادى اتحاديه هاى كه براى ث ژ ت يداهللا هميشه نمونه و سمبل مبار
  .كارگرى در ايران باقى خواهند ماند

بدون شك  مناسبترين كارى كه در گراميداشت خاطره وى ميتوان كرد ، 
  . همانگونه كه او ميخواست، ادامه مبارزات وى است

يداهللا، شما بعنوان يك شخصيت واالى جنبش بين المللى اتحاديه اى كارگرى در 
  .وده و باقى خواهى ماندخاطر ما همواره ب

  )ث ژ ت(از طرف كنفدراسيون عمومى كارگران فرانسه 
  ژان فرانسوا كورب 

    2010 فوريه 9
   در ايرانندر حمايت از كارگرا ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى

*  
 




