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گراند گالس یعنی روز های خاکستری
مدخل
گراند گالس یا کدورت شیشه ای ،تصویری ست ناشی از تخریب ریه توسط ویروس کرونا.
که درگرافی ساده وبیشتر در سی تی اسکن ریه ما می بینیم.
پرسشی که به ذهن آدمی متبادر می شود این است که ویروس های دیگری در طول سده ها و
هزاه های قبل در آدمی نشو نما نکرده اندکه باعث شده است آدمی در درازنای تاریخ همه
امور را از خالل شیشه های مات ببیند و اگر جز این است چرا امروز ما اینجائیم ؛ تنها ،بی
پناه ،ترسخورده و بیمناک از آینده .
۱
ویروس کرونا
خبر پخش ویروسی ناشناخته در ووهان چین که هنوز نامی برای آن پیدا نکرده اند مثل ده ها
خبر زشت و زیبای دیگر در فضای مجازی مدام فوروارد می شود اما کسی آن را جدی نمی
گیرد .
بیشتر توجهات متمرکزاست بر خوردن خفاش و مار و مورچه ومذمت چینی ها که هر چه دم
دستشان باشد می خورند .
وحشی خوری چینی ها در قرن بیست و یکم آن هم درکشوری که نام کارخانه دنیا را گرفته
است امری ست که فهم نمی شود.
جدا از آن که چین با سرمایه داری دولتی در راه سوسیالیسم باشد و یا کشوری امپریالیستی
است که با اصالحات دن شیائوپینگی به سوسیالیسم دهقانی مائو پشت کرده باشد زنده
خواری و خام خوای و وحشی خواری عده ای در چین با هیچ منطقی ساز گار نیست .
بعد از کشتاری که سارس در چین کرد سازمان بهداشت جهانی از مقامات چینی خواست این
بازارهارا در چین تعطیل کنند.اما این کار انجام نشد .
حکومت ها جدا از هر گونه سمتگیری شان بسوی سوسیالیسم ویا بسوی سرمایه داری
نئولیبرال باید با تامین حداقل های یک زندگی انسانی ؛ مسکن و کار وغذا به کرامت های
انسانی احترام بگذارند و مردمان گرسنه را سوق ندهند بسوی مادون انسان شدن.
در این ساز وکار کسی برنده نهایی نخواهد بود .همه زیان می کنند و همین گونه که تا امروز
زیان کرده اند .
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۲
مرحا دفاعی روان آدمی
بر خورد ها با ورود ویروس از چند مرحله می گذرد:
انکار:مثل همیشه انکار می شودهجو :سعی می کنند با شوخی و جوک سازی نشان داده شود که امری جدی نیستبهت :و با اعالم مبتالیان و مرگ های پشت سرهم همه در بهت فرو می روندپانیک:ومثل همیشه ترس سراغ آدمی می آیدیاس و افسردگی:وبدنبال ترس یاس و افسردگی استچاره اندیشی:با این همه آدمی باید به زندگی خود ادامه بدهد.پس بدنبال راهی می گردد کهجوری با این بلیه کنار بیاید و چاره اندیشی ها آغاز می شود.

۳
انتخاب
مرگ پزشکان و کادر درمانی در جامعه درمانی پانیک عجیبی ایجاد می کند  .کار ها در بخش
خصوی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در می آید .
ادامه کار از نظر عده ای بیشتر به قهرمان بازی ویا خودکشی می ماند تا پزشکی.
در روزگاری که مدعیان ریز و درشت مقاومت و انکار و سنگر گرفنت در حصن حصین های
ایدئولوژیک همه وهمه عقب نشسته اند .در روزگاری که پاپ برای اجرای مراسم نیایشش باید
تنها در پیشگاه مسیح زانو می زند.امر درمان اگر قهرمان بازی یا خودکشی نباشد چه می
تواند باشد .
این دوراهی انتخاب و این گزینش بین ماندن و رفنت در تمامی طول زندگی آدمی را رها نمی
کند .همیشه آدمی بر سر چنین دو راهی هایی قرار می گیرد و باید انتخاب کند و بر اساس
انتخابش باید به خود در وهله نخست نه کس دیگر پاسخ بدهد که آیا انتخابش درست بوده
است یانه .
اما براستی پاسخ یک پزشک چه می تواند باشد در حالی که او نسبت به کارش و مردمش
متعهد است که در چنین روز هایی در کنار مردمش باشد و رنج و آالم بیماران را کاهش بدهد.
گیرم که ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی نباشد یا کم باشد .
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آدمی در این روز ها احساس خوبی ندارد  .رها شده میان زمین وآسمان است.هیچ زمانی
انسان این گونه خودرا تنها و بی کس و نامطمئن ندیده است.
ترس از صدر تا ذیل جهان را در خود گرفته است.
۴
ویروس مهندسی شده
از بحث های ویروس مهندسی شده باید گذشت .بحث هایی ست که هیچ زمانی به پایان نمی
رسد:
چین درست کرد برای بیرون کردن سرمایه داران اروپایی از چینامریکا درست کرد برای عقبش زدن چینامریکا درست کرد برای ایرانودر کنار این:
انتقام زمین از انسان و پاالیش واحیا خود-و ایضا ً در مورد سکوت دولت و چرایی هایش.

۵
ایزوالسیون
درمورد قرنطینه نکردن:
ایجاد یک بحران ملی برای فشار آوردن به امریکا برای بر داشنت تحریم هاایجاد یک همه گیری عمومی برای تضعیف ویروساین گمانه زنی ها پایانی ندارد.
اما در عمل بدنه اصلی درمانی با واگیری گله ای میانه خوشی ندارد چه به حسب:
ناشناخته بودن رفتار ویروس .و نداشنت بینه ای علمی که اگر  ۷۰در صد مردم بگیرند ویروسضعیف می شود
چه به حسب مرگ ومیری که از چند صد هزار باال می زندوجه به حسب ناتوانی زیر ساخت های درمانی برای پوشش دادن به حجم باالی مبتالیاناز سویی دیگر قرنطینه کامل بار مالی باالیی برای دولت دارد .پس رفته رفته سمت وسوی کار
ها سوق پیدا می کند به سمت ایزوالسیون و قرنطینه داوطلبانه ونسبی.
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این بیماری درس بزرگی به همه دادوآن فشل بودن آدمی در حاکمیت سرمایه .سرمایه در ابعاد
امریکایی و اروپایی و آسیایی اش نشان داد بشر برای رستگاری باید راه دیگری را بر گزیند
و گرنه با نابودی های ویرانگر در دوران بعد روبرو خواهد شد .انسان راه دیگری جز
سوسیالیسم ندارد.
۶
تبعات کرونا
عده ای تبعات کرونا را این گونه سیاهه بر داری می کنند:
ضربه به جهانی سازی نئولیبرالیعروج ناسیونالیسمشکسنت حوزه همبستگی اجتماعیسقوط انسان به عمق انزواافول ایدئالیسم مذهبی۷
کرونا چیست
براستی کرونا چیست؟
گفته می شود یک ار گانیسم انگل است ،یک نوکئیک اسید با یک پوشش پروتئینی.
گفته می شود در الیه های پنجگانه زمین که کارشان تنظیم وضعیت جوی زمین است و تغییرات
آن ها وضعیت فصول سال را تعیین می کنند .میلیون ها ویروس سر گردانند .که بدنبال منبعی
پروتئینی برای فعال شدن خود می گردند.
تغییرات جوی باعث حرکت این ویروس ها و هجوم مداوم آن ها به شهرهای بزرگ می گردند .
پس انسان مدام با این میهمانان ناخوانده در گیر خواهد بود .
۸
پرسش ها
گفته می شود مردم به سوپر مارکت ها هجوم بردند و برای یک جعبه ماکارونی و یک رول
دستمال توالت بر سرو روی هم زدند .
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گفته می شود برای فرستادن مردم به خانه های شان برای قرنطینه شدن پلیس متوسل به چوب
و جریمه و باز داشت شد .
بیشتر کشور ها با کمبود ماسک و تجهیزات پزشکی روبرو شدند
کمبود کادر ،کمبود وسایل و تجهیزات در تمامی کشور ها به چشم می خورد .
گفته می شود اقتصاد امریکا بعنوان قوی ترین کشور در شرف فرو پاشی است
پرسشی که این روز ها در دهان ها می گردد این است که انسان بعد از فرونشسنت این هجوم
چه خواهد کرد وتکلیف نظام های مردم گرا و دیکتاتوری چه خواهد شد .
۹
خوب وبد کرونا
می گویند کرونا شر مطلق نیست .واگر به جد به آن نگاه شود خیر بسیاری دراین گرفت وگیر
ها می توان یافت.
آدمی در تمامی این دوران ها به مادرش زمین ظلم بسیار کرده است .همه چیز را برای زندگی
پر مصرف خود به نابودی کشیده است از آب و هوا گرفته تا آتمسفر و خاک  .و از همه این ها
بیشتر روابط خود با دیگر انسان ها لطمه زده است .
حاال کرونا آمده است و به تمامی این زیاده خواهی ها پایان داده است تا شاید آدمی بخود
بیاید و در رابطه خود با خود با دیگران و با محیط زیست تجدید نظر کند .
۱۰
تنهایی آدمی
آدمی عدد نیست که با جمع و تفریقی ساده جمعیت جهان را کم و زیاد کنیم .
آدمی منظومه های درخشانی ست که با خاموش شدن یکی از آن ها چیزی در جان جهان گم
می شود.
آدمی می میرد  .چراغی خاموش می شود و پنجره ای دیگر روبه دریا گشوده نمی شود .
نه آگهی ترحیمی  .نه رفت وآمدی .نه تسلیتی و گریسنت و سر گذاشنت بر شانه هایی ونه دیدار
آخرینی  .همه چیز در تنهایی می گذرد  .تنهایی غم آدمی را صد چندان می کند.
آدمی تا کنون این قدر خودش را تنها احساس نکرده است .
پدری می میرد و تمامی نزدیکانش ازترس آلوده شدن می گریزند .مادری در بهشت زهرا از
حال می رود هیچ کس جرئت نمی کند به او نزدیک شود واورا در آغوش بگیرد  ،دلداری دهد.
می ترسند مادر آلوده ویروس پدر باشد .
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جنازه تنها بدون مشایعت کننده ای  ،بدون کسانی که بر باالی سر او نماز میت بخوانند .با
طناب بدون هیچ ترتیبی در گور عمیق رها می شود و دنیایی آهک روی آن می ریزند که آهک او
را به آتش بکشاند و خاکستر کند .
بعد همسر یا فرزند به تنهایی باید راه خانه را درپیش بگیرد .نه جمعیتی و نه تسلیتی ونه آغوش
گرمی.
آدمی با بیماریش تنهاست .با دردش تنهاست .با مرگش تنهاست  .با عزاداریش تنهاست .
تنهای تنها  .تنهاتر از خدا .
آدمی در هیچ زمانی این قدر تنها نبوده است.
با این همه تنهایی از آدمی چه می ماند.هیچ.
۱۱
گفته می شود
برای نخستین بار در تاریخ است که پرچم سود و تولید سرمایه داری به پائین کشیده می شود
نه بخاطر اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود و سهام اشتقاقی و ورشکستگی مالی
بلکه بخاطر تعرض بیحد و مرز سرمایه به طبیعت.
گفته می شود
با به پایان رسیدن این بحران سرمایه داری می کوشد با انجماد دستمزد ها و حذف امکانات
اجتماعی و خدمات عمومی و سیاست های ریاضتی جبرات مافات کند.
گفته می شود
وضعیت استثنایی توطئه دولت است در حالی که این گونه نیست و به اینان تحمیل شد.
۱۲
چرا انسان تنهاست
انسان باید از خود هزار باره بپرسد چرا و چگونه و توسط چه کسانی چنین تنها د رمقابل
بیماری ودرد و گرسنگی و مرگ رها شده است و امداد رسی نمی یابد .
از حکومت های قدر قدرتی که مدعی سروری بر تمامی جهان بودند امروز خبری نیست .
کسی از فردای خود اطالع درستی ندارد .معلوم نیست آن که در همین لحظه دارد هل من مبارز
می گوید لحظه ای دیگر توسط موجودی کوچک ونادیدنی به خاک ذلت نیفتاده باشد .
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پول های کثیف ،کاخ ها و سرسرا های الکچری ،پنت هاوس ها وویال ها و بهشت های ساخته
شده در گوشه گوشه جهان پناه گاه و خانه آرامشی برای آن ها نیست .
مرگ آن ها را تا دور ترین الیه های زمین ومخفیگاه های شان دنبال می کند .
باید دید انسان وحشت زده امروز در روزگاری که از تاریک خانه هایش بیرون می آید آیا به
این حقیقت اندیشه می کند که می توان به گونه ای دیگر زیست .

۱۳
قرنطینه طبقاتی
گفته می شود در خانه بمانید تا کرونا را شکست دهیم .
گفته می شود کسانی که قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند احمق و بی فرهنگند.
اما آیا براستی این درخانه نماندن تمامی بار فرهنگی دارد یا اقتصادی .
برای بورژازی در تمامی الیه هایش ترس از مرگ و از دست دادن همه چیز خود ،قرنطینه نوعی
زنگ تفریح است .
برای خرده بورژازی مرفه نوعی مرخصی اجباری ست .
اما برای کارگر روز مزد وبرای اقشار پائینی جامعه که به روز زندگی می کند .ماندن در خانه
با کیسه ای تهی وبدون بسته های حمایتی از سوی دولت یعنی گرسنگی و مرگ تدریجی.
اگر در خانه بمانند به احتمال دو در صد گرفتار بیماری می شوند وممکن است بمیرند اما اگر
در خانه بمانند به احتمال صد درصد از گرسنگی می میرند .
جامعه کلیتی همگن در هیچ زمینه ای نیست .از نوع معیشت گرفته تا میزان دسترسی به
امکانات درمانی.
کارگران فصلی ،دستفروشان کنار خیابان ،فروشندگان سیار داخل مترو،کولبران وبار بران
بازار ،پادو ها و نظافت چی ها ،شاگرد های حجره ها ومغازه ها ،کارگران رستوران ها وبوفه
ها ،بیکاران و حاشیه نشینان،گدایان وتن فروشان وتمامی نفرین شدگان روی زمین کسانی اند
که از سوی بورژازی و خرده بورژازی فربه شده از رانت و احتکار و دزدی مدام مورد خطاب
قرار می گیرند که در خانه بمانید و در هر نوبت بیست ثانیه دست های تان را با آب و صابون
بشوئید.
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برای مردمی که آب ندارند  .مواد شوینده ندارند و تمامی در یک اتاق و زیر یک سقف زندگی
می کنند .این حرف ها چه معنایی دارد .

۱۴
ظرفیت های آدمی
آدمی وقتی با بحرانی مرگبار روبرو می شود یا به قهقهرا می رود و یا به ظرفیت هایی دست
می یابد که تا کنون برای او ناشناخته بوده است .
امروز همه آدم ها در برابر چنین آزمونی قرار گرفته اند.یا باید در برابر این بال زانو زد و
تسلیم شد و یا بر خاست و شانه به شانه و نفس به نفس دیگران با گذشت ،مهربانی ،عشق به
دیگری و یافنت راه کار هایی برای عبور تک تک آدم ها از این گردنه سخت و صعب از این
بحران گذشت .
آدمی در طول سده ها و هزاره ها نشان داده است که این ظرفیت های شگفت برای همدلی و
دیگر دوستی در او هست .وبا این همدلی توانسته است بال های طبیعی را پشت سر بگذارد .تا
امروز که ماهستیم صحنه های شگرفی از دیگر دوستی در جای جای جهان خودرا نشان داده
است

۱۵
فرد و جمع
سرمایه داری بی پیر بدجوری جامعه را اتمیزه کرده است .هرکس باید کاله خودرا بچسبد تا
بادنبرد.پس باید به فروشگاه ها هجوم برد و یخچال ها و فریزر ها را پر کرد وتا جایی که می
توانی برای روز مبادا آذوقه پسنداز کرد  .در ضمن نباید از خرید وانبار کردن داروهای کمیاب
غافل شد .
جامعه ای وجود ندارد .هر چه هست فرد هست  .هرچه هست من هستم و خانواده ام.
این فرومایگی اقتصاد نئولیبرال در روزگار فراوانی جواب می دهد اما در روزگار بحران های
همه گیر و مرگبار جواب نمی دهد.
10

آدمی امروز بر سر دوراهی انتخاب ایستاده است یا همه باید از مرگ و بیماری بجهند و یا
هرکس باید منتظر باشد که آلوده شود و برای خودش در گوشه ای تنگ وتاریک در یک آی سی
یو جایی بیابد .
درهیچ زمانی آدمی به این دو راه انتخاب نرسیده بود که نجات جان همسایه یعنی نجات جان
همسر و پدر ومادر و برادر خود .

۱۶
ما و سرمایه داری
خب باید دید سرمایه داری با انسان و طبیعت چه کرده است .وچرا ما امروز اینجائیم ؛تنها و
ترسخورده و بی پناه .
سرمایه داری انسان را از دل قرون وسطی بیرون کشید .کلسیا را از اریکه قدرت بیرون راند .
طبیعت را به زیر مهمیز خود در آورد ؛با سه انقالب فرهنگی و فنی و سیاسی.که تمامی این ها
کار کوچکی نبوده است .
بهمین خاطر است که آدمی خودرا وام دار این شیوه تولید و معیشت می داند.
اما از آن دوران سال های بسیاری گذشته است و سرمایه داری دوران برنایی خودرا پشت سر
گذاشته است و با باز کردن چتر خود بر سراسر جهان همه چیز را به شکل و شمایلی در
آورده است که خود می خواهد .همه چیز به شکل کاال در آمده است از عشق ،وفاداری ،هنر و
حکمت.
تمای هستی در سراشیب سود و انباشت سازماندهی شده است.تا جایی که بربریت بر تمامی
شئون حاکم شده است.

۱۷
همه در جوامع طبقاتی
گفته می شود همه با هم کرونا را شکست می دهیم.
اما براستی آیادر عالم واقع همه مردم با هم هستند .
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در یک جامعه طبقاتی که با مرز های استوار مردم از هم جدا شده اند.حاکم و محکوم،سرمایه
دار و کارگر،دهقان و مالک،تاجر و کسبه ،زندانی و زندانبان چگونه می توانند با هم در یک
جبهه باشند و کرونا را شکست دهند.
۱۸
آن چه باید بدانیم
برای این که بدانیم چه باید بکنیم باید بدانیم کجای کار هستیم.این پرسشی است که انسان
آگاه خیابان جهان بایداز خود بپرسد.
گزارش آکسفام در سال ۱۲۰۱۹
از جمعیت  ۸میلیاردی سه میلیارد آن روزانه  ۵/۵دالر در آمد دارند ۸۲۰میلیون در گرسنگی کامل بسر می برند ۲میلیارد نفر دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند ۱۰در صد مردم جهان از مواد غذایی تغذیه می کنند که توسط فاضالب آبیاری شده است ۲/۵-میلیارد فاقد دستشویی و حمام مناسب اند

۱۹
دنیای پسا کرونا
پرسشی که از هم اکنون ذهن عده ای را بخود مشغول کرده است دنیا ی پسا کرونا چه دنیایی
خواهد بود:
آیا انسان به درک تازه ای از تولید و مصرف می رسدآیا توده های فرودست جامعه فقیر تر خواهندشدآیا دیکتاتور ها عبرت خواهند گرفت یا بر شدت سرکوبشان اضافه خواهند کردآیا انسان به جان آمده حکومت ها را بکنار خواهد زد و به جامعه انسان محور روی خواهدآورد .

۲۰
نئولیبرالیسم
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این پرسشی است که باید آدمی پاسخی برای آن بیابد چگونه می شود در برابر ویروس کرونا
تمامی دولت ها از دموکرات گرفته تا دیکتاتور،از اروپایی گرفته تا آسیایی و از آمریکایی گرفته
تا آمریکای التین همه بالاسثناء کم می آورند و فاجعه رخ می دهد.
نئولیبرالیسم تنها سفره کارگران را خالی نکرده است.زیر ساخت های بهداشتی درمان را هم
نابود کرده است.
عده بسیاری بر این باورند که دوران پسا کرونا دوران قحطی ،فقربیشتر و استثمار بیشتر است
و راهی نیست جز آن که جوامع با سمت گیری سوسیالیستی بطرف بهداشت و آموزش همگانی
،حفظ محیط زیست،توقف کامل نابودی طبیعت و منابع زیر زمینی حرکت کنند.

۲۱
ما محکومیم
می گویند تا کنون هیچ بلیه اقتصادی و سیاسی وزیست محیطی نتوانسته است هم چون کرونا
آدمی را از همبستگی اجتماعی دور کند و به عمق انزوا براند.
در نگاه نخست چنین است .ترس از مرگی دردناک و ترس از آلوده کردن دوستان و آشنایان و
خویشان بسیاری را از ایستادن در کنار بدن بیجان پدر و مادر دور کرده است به گونه ای که
بعضا ً فکر می کنند روزگار آخر زمان فرارسیده است.
اما توان آدمی و ظرافت ها و پیچیدگی های روح وروان آدمی این نیست که در نخستین ضربه
خودرا نشان می دهد.
آدمی بزودی خودرا باز می یابد .موتور های ناپیدای روح خودرا روشن می کند و بار دیگر در
کنار دیگران می ایستد وبا شکست کرونا و بلیه هایی از این دست به زندگی باز می گردد.
انسان محکوم است که در زیر این سقف های شکسته و دیوار های فروریخته زندگی
کند .عشق بورزد.و خانه و کاشانه خودرا با نور مهربانی روشن کند .

۲۲
می گویند

13

می گویند جهان پسا کرونا جهان پسا جنگ جهانی دوم است.
پایه های جهانی سازی نئولیبرالی ضربه ای جدی خورده است و جهان بسوی بلوک بندی های
جدیدی در اروپا و امریکا و آسیا خواهد رفت.
عده ای می گویند جهان پسا کرونا جهان انجماد دستمزدها و سود بیشتر برای جبران مافات
است.
عده ای می گویند جهان پسا کرونا جهان فروریخنت باور ها و اتوریته ها وباور های مذهبی
وبر آمدن علم ودانش است .

۲۳
چه باید کرد
عجز و فروپاشی کشور های مقتدر و غیر مقتدر جهان سرمایه در برابر هجوم کووید  ۱۹نشان
دادکه سرمایه داری نئولیبرال چه بر سر زیر ساخت های بهداشتی و درمانی آورده است.
بخش خصوصی درمان در کشور های پیرامونی بخصوص بخشی که با رانت ونزدیکی به
مراکز قدرت توانسته بود خودرا فربه کند و با ساخت وتجهیز بیمارستان های الکچری وبا فروش
سهام میلیارد ها دالر به آنسوی مرز ها بفرستد این روز ها مدیران رانتی در فضای مجاز ی
حاضر می شوند وبا گریه وزاری ونه من غریب در آوردن از اخراج فله ای نیروهای درمان سخن
می گویند چراکه در این جنگ نابرابر کرونا نمی توانند مثل سابق خرج ودخل کنند .گویی اینان
به کارشان و مردمشان و پرسنل شان که سالیان بسیار جیبب آن ها را پر پول کرده اند دینی
ندارند.
مصادره این بخش های درمانی و خودمدیریتی این بخش ها و در اختیار قرار دادن این
امکانات و تجهیزات در این لحظات خطیر امری نیست که به توان سادگی از آن گذشت  .اینان
به زمان خود باید مورد حسابرسی قرار گیرند که چرا در این زمان مرگزای مردم خودرا تنها
گذاشته اند .ونیروهای کار آمد را از مراکز درمانی اخراج می کنند.

۲۴
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همه با هم
پرسشی که آدمی را آزار می دهد در جامعه ای که پایه هایش بر نابرابری نهاده شده است.هر
پدیده ای حتی بیماری طبقاتی است وهمان طور که در یک جامعه نابرابر رابطه اقتصادی و
سیاسی آدم ها به امکانات موجود در جامعه یک رابطه نابرابر است چگونه می شود دسترسی
آدم ها به تسهیالت درمانی و بهداشتی یک سان باشد .
محال است این گزاره »همه ما در یک کشتی نشسته ایم« و یا »همه با هم کرونا را شکست
بدهیم « یک گزاره واقعی باشد.
از تست کرونا گرفته تا دارو ی ضد کرونا تا تخت و پزشک و آی سی یو از روز نخست ُمهر
طبقات را خورده است تا آخر.نگاه کنیم ببینیم نخستین محموله تست از چه کسانی گرفته شد و
نخستین داروی اهدایی ژاپن،آریگان ،به دست چه کسانی رسید .بیماران یا طبقات حاکم برای
روز مبادا.
هم اکنون تست کرونا در بخش خصوصی گرفته می شود به مبلغ یک میلیون تومان .در حالی
که این تست در افراد بی عالمت ارزشی ندارد.

۲۵
چاقوی دو دم
گفته می شود کرونا چاقوی دو دمی است که هم می کشد وهم نجات می دهد .کرونا انسان ها
را می کشد و با تعطیل کردن تمامی فعالیت های صنعتی و دود ساز و مخرب و مصرف کننده
طبیعت بوم زیست را نجات می دهد.
کاهش مصرف،حفظ محیط زیست بخاطر قطع سفر های توریستی و کار کارخانه ها وآالینده
ها،همه این ها هست و نیست .ولی اتفاقی ناپایدار است.
بزودی سرمایه به چرخه تولید و سفر باز می گردد و تالفی می کند این دوران را.
گاز های گلخانه ای الیه های آتمسفر را مقل همیشه سوراخ می کنند تا اجنه های روی
پوشیده از میان این الیه ها راهی زمین شوند .و دوباره روز از نو روزی ازنو.
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۲۶
نظام سود محور
پرسشی که این روز ها در ذهن ها می گردد و در دهان ها تاب می خورد این است که چین
بعنوان کارخانه دنیا که سنگ قبر با تراشه درست می کند که در نیمه های شب برای مرده ها
قرآن بخواند یا در نیمه های شب نور سبز ساطع کند بگیر و برو تا مهر نماز و صلوات شمار
وبرو تا ماشین و موشک و کامپیوتر ،چرا برای ساخنت واکسن خانواده کرونا ویروس که خود
دهه ها با آن درگیر است و کشته می دهد کاری نمی کند .
این پرسش تمامی ساخت درمانی بورژازی آمریکا و اروپا راهم شامل می شود  .براستی
چرا.؟
این پرسش پاسخی روشن دارد  .سرمایه داری نظامی سود محور است .برایش تولید برای نیاز
های انسانی معنا ندارد .
جایی سرمایه گذار ی می کند که به پروسه سود و انباشت او کمک کند  .نگاهش به هر کاری
نگاهی اخالقی و انسانی نیست .
اگر امروز تشخیص دهد ساخت واکس کرونا می تواند میلیارد ها دالر به کیسه او سرریز کند
تمامی آزمایشگاه ها و دانشمندانش را بسیج می کند و یقه هم دیگر را پاره می کنند که چه
کسی واکسن را اول بسازد وروانه بازار کند و بازار را اشباع کند .
برای بورژازی پروسه کاال،پول ،کاال معنا دارد.

۲۷
دشواری وظیفه
کرونا که آمد دوش به دوش بیماران پزشکان و کادر درمان آلوده شدند و پابه پای آن ها راهی
آی سی یو و دیار مردگان شدند.
ناباوری نخستین جای خودرا به ترس داد .در جنگ با ویروس کشنده کرونا تمامی قهرمانان
نظامی و ایدئولوژیک بورژازی در ویال ها و کاخ های شان مخفی شدند و پزشگان و پرستاران
را به خط مقدم فرستاندند .سربازانی که برای این جنگ نابرابر کوچکترین سالحی نداشتند .
کمی که جلوتر رفتند آمار مرگ ومیر باالتر و باالتر فت .و کادر درمان خودش را در سر دوراهی
مرگ و زندگی یافت .
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نجات جان خود و خانواده و انتظار تا بیماری از کشته پشته بسازد و از پیک بگذرد و ادامه
کار بعد از عادی شدن شرایط  .کاری که دیگر مشاغل می کردند  .ویا ایستادن در سنگر
نخستین و جنگ با کمترین امکانات و دادن تلفات بیشمار برای خریدن وقت و زمین گیر کردن
ویروس .
سخت است سخت که مرگ را در کمین خود وخانوده ات ببینی اما نتوانی با خودت کنار بیایی
و نتوانی مردمت را در این شرایط سخت تنها بگذاری .
انسان زیسنت دشواری وظیفه است در این روزگار و در تمامی روزگاران.

۲۸
دودیدگاه
گفته می شود جهان پسا کرونا با سرعت بیشتری بسوی یک دوراهی سرنوشت می رود :
یا سوسیالیسم یا بربریت.
این مردمند که باید تصمیم بگیرند بر اساس چه الگویی می خواهند آینده خود وفرزندانشان را
بسازند.این پرسشی است که انسان پسا کرونا باید روی آن برای زمان زیادی خم شود.
چه باید کرد
عده ای می گویندراه رهایی سوسیالیسم است .تنها با زیر ساخت های بهداشتی عمومی در
یک نظام همبسته و شفاف است که می توان در برابر امواج دیگر بلیه های زیست محیطی
ایستاد.
اما راه رسیدن به سوسیالیسم هم هموار نیست .
دو دیدگاه
»خرافه زدایی از مارکسیسم  ،کمال اطهاری  ۱۹-فروردین  ۹۹اخبار روز«
دیدگاه نخست:فرسایش
-۱برای انقالب دو پیش شرط الزم است-:
توده بزرگی از مردم سلب مالکیت شده باشندوضع موجودبا فرهنگ و دارایی های مردم در تضاد باشداین دو نیازمند یک پیش گزاره است:
درجه باالیی از توسعه نیرو های مولد در سطح جهان
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جهانی شدن سرمایه باعث جهانی شدن روابط انسانی می شود واین خود باعث بوجود آمدن
انسانی جهانی تاریخی می شود بجای انسانی محلی منطقه ای.
کمونیسم محلی
اگر جز این باشد ما با کمونیسم محلی روبرو خواهیم بود که بزودی گند و کثافات سابق را
احیا می کند .
تنها با یک وجود تاریخی -جهانی ست که پرولتاریا می تواند یک باره و همزمان کمونیسم را
بعنوان یک جنبش واقعی نه یک آرمان که واقعیت باید ناگزیر خودرا با آن تطبیق دهد بوقوع
بپیوندد.
تغییر دوران
جهانی شدن سرمایه باعث ایجاد یک مراوده جهان روا میان انسان ها شده است .وجودی
تاریخی-جهانی شکل گرفته است که قدرت حاکم را تحمل پذیر نمی بیند ودریافته است که
سرنوشت یکی وابسته به دیگری ست
یک نکته
جهانی شدن سرمایه و شکل گیری یک رابطه جهانی و بوجود آمدن انسانی تاریخی-جهانی به
معنای این نیست که گام نهادن در راه تحقق سوسیالیسم و آغاز ساختمان سوسیالیسم کار
غلطی ست بلکه بدین معناست که اگر این پیش شرط ها مهیا نباشد ما به کمونیسم محلی می
رسیم و باز گشت به دوران پر ادبار سابق.
یک پرسش
-۱آیا فروپاشی نظام سرمایه داری آغاز شده است و این فروپاشی از بحران جهانی ۲۰۰۸
کلید خورده است
 -۲آیا اگر شرایط عینی فروپاشی آماده بود فروپاشی بلوک شرق ا ز نظر ذهنی نقش منفی
داشت؟
-۳آیا سرمایه داری به مرحله خطر آفرینی رسیده است
-۴ایا این احساس که سرمایه داری دیگر تحمل پذیر نیست برای تحول کافی ست
-۵آیا دوران پسا کرونا دوران انقالبات پی گیر است
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بهر روی جنگ رویا روی با سرمایه داری بی حاصل است.راه حل همانطورکه گرامشی می
گوید اقناع جامعه مدنی سنگر به سنگر است.این جاست که نقش روشنفکران ارگانیک اهمیت
پیدا می کند.
رفرمی فکر ی واخالقی برای انکشاف یک اراده ملی و متعالی برای تشکیل یک بلوک تاریخی
برای ساخنت یک تمدن واال .
جنگ مواضع چگونه پیش می رود :
ارائه برنامه مرحله به مرحله برای رسیدن به هژمونی
تاریخ را انسان ها می سازند نه خودبخود.تبدیل حس مشترک به عقل ممیز کار روشنفکر
ارگانیک است۰
تعریف برنامه بدیل و بردن آن میان مردم وتبدیل آن به نیرویی مادی
جنگ مواضع پیش روی گام به گام و شکل دادن تدریجی به مدل های آینده است
عقل ممیز همان برنامه حداقل است.
چه باید کرد:
تغییر دادن سیاست اروپا
حضوردر سازمان های ترقی خواه
جایگزین کردن کار دانش بجای سرمایه دانش
دسترسی همه به دانش
گسترش حمایت اجتماعی
رعایت استاندارد کار
تشویق گفتگوی اجتماعی
شکل دادن به جهانی شدن عادالنه
فرسایش سرمایه داری راه حل نهایی است که ترکیبی است از:
خرد کردن سرمایه داری
بر چیدن سرمایه داری
رام کردن سرمایه داری
ایستادگی در مقابل سرمایه داری
وگریخنت از سرمایه داری است
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دیدگاه دوم
»مارکسیسم فلکسودوکس محمد قراگزلو،اخبار روز  ۲۰فروردین «۹۹
تبدیل مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به مالکیت اشتراکی
دولتی کردن ربطی به سوسیالیسم نداردمگر همراه باشد با:
طبقه کارگر متحزب
وحزبی کارگری درقدرت
و دست بردن دولت طبقه کارگر به ریشه ها وازبیخ وبن بر انداخنت کل بنیاد قوانین و نهاد
های دولت سرمایه داری
۲۹
زردشت
پندار نیک ،گفتار نیک ،کردار نیک
آشو زردشت که بود
به زبان اوستایی نامش زراتوشترا بود.یعنی ستاره رخشان
در فاصله سال های  ۶۰۰-۱۲۰۰سال پیش از میالد مسیح بدنیا آمد.
بنا به باور مومنین آئینش در تاریخ  ۶فروردین  ۱۷۶۸پیش از میالدبدنیا آمد و در  ۵دی
۱۶۹۱پیش از میالد درگذشت.
زادگاه او بدرستی روشن نیست می گویند در حوالی خوارزم بدنیا آمد.
مادرش دو َغدو و پدرش پوروشسب و نام خانوادگی اش اسپنتمان بود .
زندگی او در هاله ای از ابهام است اما از کودکی تحت تعلیمات دینی بوده است .
در جوانی تبلیغاتش را آغاز می کند.اما در زادگاه خود مورد استقبال قرار نمی گیرد پس
مجبور به مهاجرت می شود و در منطقه فرمانروایی گشتاسب با استقبال روبرو می شود.
ودر سن  ۷۷سالگی توسط توربراتور کشته می شود .
شعاری استراتژیک
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هر دینی در بخش اخالقی اش یک شعار محوری دارد که به آن شعار استراتژیک می گویند.
آموزه های مذهبی آشو زردشت هم در بخش اخالقی اش شعار پندار نیک  ،کردار نیک و
گفتار نیک را دارد.
هر دینی شامل دو بخش است آموزه های تعبدی و ایمانی و آموزه های اخالقی .
باید روی بخش اخالقی ادیان و آموزه های فلسفی خم شد و نشان داد که این کد های اخالقی
کجا طبقاتی و کجا غیر طبقاتی و جهان شمول اند.
شعار پندار نیک ،کردار نیک و گفتار نیک می تواند بخش غیر طبقاتی آموزه های آشو زردشت
باشد که ایدئولوژی اقوام شبان در حال سکنی گزینی و کشاورزی بود .
گفته می شود این شعار نخستین بار در گاته ها که سروده های زردشت است بیان می شود
در وندیداد،مجموعه قوانین زردشت نیز این شعار دیده شده است.
پس کار آدمی نخست با پندار که همان فکر و اندیشه باشد آغاز می شود و بعد به کردار می
رسیم که همان عمل اجتماعی ماست و در آخر به گفتار می رسیم که جهان را مخاطب اندیشه
های نیک خود قرار می دهیم.
اما برای تبیین این شعار باید به دنبال یافنت مقدمه ای باشیم که این شعار در بستر آماده آن
متحقق می شود  .و اگر این مقدمه مهیا نباشد این شعار تبدیل به شعاری پوچ و بی معنا می
شود .
هر پندار و گفتار و کرداری از نوع معیشت آغاز می شود .
باید دید چه نانی و چگونه نانی بر سر سفره خود و خانواده ات می گذاری .
باید دید این نان در کدام تنور برشته شده است .
محال است نانت را در تنور رانت و اختالس و کرنش به قدرت و سکوت در قبال جنایت برشته
کنی و آن وقت پندار و کردار و گفتار ی نیکو داشته باشی.
باید دید در زندگی در کنار مظلوم محقی یا ظالم مبطل.،
باید دید از کنار ظلم و فساد و جنایت آرام می گذری و یا نه بانگ بر می داری و ظالم را
هشدار می دهی و از مظلوم می خواهی برای احقاق حق خود بر خیزد و وارد معرکه شود .
باید دید که در جنگ بین خیر و شر ،تاریکی و روشنایی و اهور مزدا و اهریمن تو درکدام طرف
ایستاده ای .
باید دید مصداق این گفتار وکردار و پندار نیک چیست.
باید دید راه رسیدن به نیکی در اندیشه و عمل و گفتار چگونه است
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باید دید موانع رسیدن به تمامی نیکی ها در اندیشه و کردار و گفتار کجاست.
بزرگترین آرمان انسان آفریدن نیکی در اندیشه و گسترانیدن نیکی ها در بیان و نهادینه
کردن نیکی ها در عمل است .
۳۰
چند پرسش
گفته می شودرهبران جهان از دودهه پیش در جریان آمد وشد ویروس های مرگزا بوده اند حتی
می دانستند این ویروس ها در حال جهش های ژنتیکی اند .
و اما پرسش هایی که آدمی را بخود مشغول می کند:
چرا هیچ اقدامی برای ساخت واکسن نشدچرا زیر ساخت های بهداشتی تقویت نشدچرا آمادگی وسایل و نیروهای کار آمد برای این هجوم تدارک نشد۳۱
غلبه بر طبیعت
مشکل انسان امروز و حتی دیروز بلیه های ناشناخته مثل وبا و طاعون و تب سیاه و زرد نبوده
است .این بلیه ها همیشه مزید شده اند بر علت.
این بلیه ها رنج های کهنه انسان را مضاعف کرده اند.
جدال انسان با طبیعت از همان روز های آغازین هستی بوده است .سرما ،گرما،سیل و آتش
فشان ،بیماری و گرسنگی و تشنگی.بهمین خاطر انسان به این ضرورت رسید که به تنهایی
قادر نیست بر تضاد خود با طبیعت بر آن پیروز شود  .جوامع انسانی بر بستر چنین نیازی
شکل گرفت.
اما شکل گیری جامعه طبقاتی وبر آمدن طبقات مزید بر علت شد و آدمی باید در دوسوی به
نبردی تاریخی برمی خاست  .با زیاده خواهی های طبقاتی با بلیه های طبیعی .
آدمی برای بقا راهی ندارد جز آن که خودرا از قید و بند های طبقاتی رها کند و تمامی نیرو
وامکانات خو درا تخصیص بدهد برای غلبه بر طبیعت .
۳۲
یک پرسش :جهان آینده
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گفته می شود جهان در دهه های بعد جهان متفاوتی خواهد بود.
زمین روبروز کوچکتر و فقیر تر می شود ۸ .میلیارد آدم مدام از سفره زمین بر می دارند و
خودرا سیر می کنند و مدام در حال زاد وولدند.
زمین بیش از این گنجایش و ظرفیت ندارد .پس دو راه بیشتر نیست یا انسان باید زیست بومی
دیگر بیابدو یا دست به تغییری شگرف در همین خانه ای که مدام فقیر و فقیر تر می شود
بزند .
یافنت سیاره ای برای ادامه زندگی در دستور کار مدیران واقعی جهان هست و با سرمایه
گذاری های هنگفتی که از سوی سرمایه داران بزرگ انجام می گیرد اکتشافات فضایی به
جلو می رود اما تحقق این جستجو ها چیزی نیست که بزودی انسان را به خواسته هایش
نزدیک کند  .پس باید در همین پدری که مدام کوچک و کوچکتر فقیر و فقیر تر می شود نظم
و نسقی جدید برقرار شود .
بنظر می رسد از سال های قبل در جلسات محرمانه رهبران واقعی جهان تصمیماتی گرفته
شده است تا با سپردن هرچه بیشتر کارها به دست هوش مصنوعی و کنترل همه چیز سیاره را
تبدیل به هتلی کنند که مسافران کمی را پذیرا باشد و این مسافران برای زندگی در این هتل
باید هزینه های الزم را بپردازند.
جهان آینده جهانی بدون بانک ،بدون شرکت های بیمه ،بدون پول ،بدون شرکت های هواپیمایی
،بدون کارگر و کارمند وحتی بدون پلیس و زندان خواهد بود .
باید دید با بخش های زیادی از جمعیت بیکار وبال استفاده و مصرف کننده این سیاره کوچک
چه خواهند کرد .
باید دید این جراحی چگونه وتوسط چه کسانی اجرایی خواهد شد .
آیا ورژن دیگری از ویروسی دیگر یا همین ویروس شروع دوران جدید را کلید نخواهد زد.
۳۳
تاریخ ها و نشانه ها
تاریخ ها:
 ۱۹۱۸انفلونزای اسپانیایی23

 ۱۹۵۷آنفونزای آسیایی ۱۹۶۸آنفوالنزای هنگ کنگی ۲۰۰۹آنفلونزای خوکیبطور کل از ۴۳۴پیش از میالد تا سال  ۱۹۷۹میالدی جوامع بشری با  ۴۴اپیدمی مرگبارروبرو بوده اند.
نشانه ها
اطلس جهانی بیماری های همه گیر:اندرو کلیف ۱۹۷۹سرریز :عفونت حیوانات و همه گیری بعدی انسانه ها؛دیوید کواکمن ۲۰۱۲طوفان ویروسی ۲۰۱۱ناتان ولف دانشگاه استنفوردپاندمی ۲۰۱۲پیتر .سی.دوهرتینمودار سازی همه گیری بعدی ؛آناپاستوره پیونتی و همکاران۲۰۱۸نشریه نیوانگلند بیل گیتس  ۲۰۱۸گسترش یک بیماری مرگبار ۲۰۱۲موسسه تحقیقاتی ربرت کخ؛احتمال وقوع یک بیماری همه گیرپرسش این است آیا :
امکان ممانعت از همه گیری بود؟
تبدیل بیمار به کاال که درمان او باید سود آور باشد آیا علت این بی توجهی به جان آحاد
انسانی نبود؟
۳۴
تنهایی
می گویند کرونا انسان را به اعماق تنهایی هایش راند.
اما این تنهایی می تواند خیلی هم بد نباشد.آدمی فرصت می یابد که برهنه و تهی در برابر
آینه بایستد وخودش و باورهایش را نگاه کند .شاید به فریب هزاران ساله خود پی ببرد.
شاید بخود بیاید و درمان زخم های ناسور شده خودش را نه از ناجیان وباور های دروغین که
از خود بجوید .و نگاه کند و ببیند چرا بازار دروغ فروشان این روز ها کساد است وچرا دیگر
دروغ به کار او نمی آید .
۳۵
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هراسی جمعی
ضعف ساختاری سیستم بهداشت و درمان در تمامی کشور ها،بی کفایتی حکومت ها در
مدیریت بحران چه در بعد نتوانسنت و چه در بعد نخواسنت بخاطر هزینه های این مدیریت
انسان امروز خیابان های جهان را گرفتار هراسی جمعی می کند  .هراسی که از بی پناهی
انسان معاصر در برابر بلیه های طبیعی ناشی می شود

۳۶
مطالبات مردم
گفته می شود که کووید  ۱۹سرمایه داری نئولیبرال را از تظاهرات سراسری نجات داد و توده
های بجان آمده از ترس جانشان ازقید حقوق شان گذشتند .
در این گزاره هیچ شکی نیست .جز این هم نمی شد کاری کرد  .تجمعات خیابانی می توانست
باعث همه گیری و مرگ وآلودگی های میلیونی شود و بهترین کار گامی به پس بود .
اما بزودی خواسته ها و مطالبات گذشته و خواسته ها و مطالبات جدیدی روی میز می
آید .باید دید سرمایه داری در تمامی ابعاد و شکل هایش چه پاسخی برای این مطالبات دارد.
این تصویری ست که بزودی کوچه و خیابان های خالی از کرونا را رنگ آمیزی خواهد کرد .
۳۷
ریشه ها
گفته می شود مشکل انسان امروز خیابان جهان کرونا نیست  .کرونا نوک کوه یخی است که
ازدریای جهان سرمایه بیرون زده است .باید به ریشه ها رفت.
این حرف درستی است باید دید این ریشه ها کجایند.
گفته می شود باید:
بیمارستان ها را ملی کرد
شرکت های دارویی را ملی کرد
باید از کادر درمانی حفاظت های الزم را معمول داریم
باید داروهای ضد ویروس را به تولید انبوه برسانیم
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باید یک نهاد جهانی برای مبارزه با پاندمی ها درست کنیم
تمامی این گزاره ها حکم های درستی اند .
اما اگر این گزاره های درست مارا غافل کند از پرداخنت به ریشه ها ما مدام از حادثه هایی که
مدام بر سر ما آوار می شوند عقب می مانیم.
باید دید که این پاتوژن ها ،عوامل بیماری زا چگونه سروقت جوامع انسانی می آیند

 از حیوانات وحشی به انساندر محل تولید

از جنگل های ویران شدهاز نباتات منقرض شدهاز توسعه بی رویه شهر هااز حاشیه نشین هااز کجا؟
مسیر غلط
جنگل ها با توسعه شهر ها و ویال سازی نابود می شوند بیماری های جنگلی که توسط اکو
سیستم طبیعی محصور و مهار شده بودند آزاد می شوند و دنبال منابعی دیگر برای زنگی می
گردند.
مواد غذایی ضمن عبور از مناطق عقب افتاده و حاشیه شهر ها آلوده به همین مواد بیماری زا
می گردند
کشاورزی کاالیی وجهانی شدن این کشاورزی پاتوژن ها را از دورترین مناطق منتقل می کند
به کالن شهر ها.
شبکه جهانی ترانسپورت در کوتاه ترین زمان ممکن حیوانات و انسان های آلوده را در سراسر
جهان پخش می کنند .
دامداری و کشاورزی صنعتی به چیزی جز سود بیشتر نمی اندیشد.ودست به هر کاری برای
سود بیشتر می زند .
باید بر گشت و ریشه بسیاری از این مشکالت را در روابط زیست محیطی سرمایه داری جست
پاندمی از شیوه تولید سرمایه داری ناشی می شود.
۳۸
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زندگی انگلی
جدال انسان با ویروس ها،باکتری ها،قارچ ها وانگل ها جدالی است به قدمت تاریخ و حتی
بیشتر ازآن چیزی که مارکس در مورد مبازره طبقاتی می گوید  .آن جا که مارکس می گوید
تاریخ چیزی نیست جز مبارزه طبقاتی رو به دورانی دارد که بشر از زندگی گله ای گذشته
است و هزاره های بسیاری است که زندگی اشترکی دارد .این مبارزه قدیم تر از آنی است که
مارکس می گوید .
از همان بدایت هستی جنگ همه بر علیه همه بوده است  .اشکال ،شاید نتوان بدان لفظ اشکال
را بکار برد نوع زیست این پاره از هستی این است که باید کالبد و خانه ای برای زیسنت
بیابد  .حاال انسان ها بگویند زندگی انگلی .
این بخش از هستی که هستی انگل وار و وابسته است دارد زندگی خودش را می کند بی توجه
به آن چیزی که مافکر می کنیم و یا ما بدان نام می گذاریم .این تابلوی واقعی هستی است .
که انسان نیز جزئی از آن است .
۳۹
باید دید
عده ای می گویند تاریخ بشر به پایان خود رسیده است و انسان ها مرکزیت خودرا در زمین از
دست داده اند .وعامالن جدید در زمین جوالن خواهند داد .
عده ای می گویند بزودی پول معنای خودرا از دست می دهد  .پول نمی تواند چیزی را بخرد که
وجود ندارد .فقط دانش و کار هوشمندانه است که می تواند چیزی را بخرد که وجود ندارد .
گفته می شود دوران پسا قرنطینه دوران همبستگی اجتماعی و هوش علمی زنده است .
عده ای می گویند جهان پسا کرونا جهانی تکنو توتالیتر است
و عده ای می گویند جهانی است که از سرمایه داری فاصله می گیرد و جامعه ای ست مبتنی
بر سودمندی.
امر سودمند ممکن است به دیالوگ مسلط جامعه بدل شود و انسان به سوی تولید آنچه سودمند
است برود.تولید برای انسان و نیاز هایش نه برای بازار و سود .
همه این ها می تواند متحقق شود یا نشود  .باید دید انسان پسا کرونا چگونه به صحنه می آید
و تاریخ خودش را باچه رنگ هایی تصویر خواهد کرد.
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۴۰
مهربانی وهمبستگی
گفته می شود هم اکنون به ماسک وواکسن نیاز داریم
و فردا به غذا
و روز های دیگر به همبستگی ومهربانی
۴۱
انسان تنها
گفته می شود جهان پسا کرونا ممکن است جهان انسان تنها باشد .انسانی که تنها از طریق
فضای مجاز ی می تواند درس بخواند ،ورزش کند ،ترانه بخواند و فیلم ببیند وبخندد.

۴۲
همبستگی
می گویند در دوران پسا کرونا باید با دموکراسی خداحافظی کرد.
الگوی غرب چین توتالیتر است چه در مهار کرونا چه در مهار اطالعات کرونا.
اما گزینه دیگری نیز مطرح است رفنت بسوی همبستگی و آزادی
آیا چپ سوسیالیست ّعده و ُعده الزم را برای این ماموریت تاریخی دارد؟
۴۳
غذای انسان
گفته می شود این عوامل پاتوژن در واقع این بخش از موجودات نادیده هستی از دیر باز در
کنار ما بوده اند این ما بودیم که اینان را از النه های شان بیرون کشیدیم و به اجتماعات
انسانی آوردیم .
تغذیه میلیو ن ها آدمی که در ساختی ناعادالنه رها شده اند و مجبورند هر آنچه را که در
دسترس دارند بخورند وایبوال از میمون های خورده شده و کوید ۱۹از خفاش.
۴۴
انسان ویرانگر
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گفته می شود انسان یکی از مهاجم ترین عوامل پاتوژن به جان طبیعت است .آیا این گونه
هست یا نیست .
آدمی جنگل ها را برای زیاده خواهی هایش نابود می کند .در مصرف آب و هوا اسراف می
کند  .در مصرف غذا به هر چیزی چنگ می اندازد .
آسمان باالی سر خودرا رابا آالینده های سوختی و صنعتی آلوده می کند و الیه اوزن را که
مارا در برابر اشعه های مرگبار خورشید محافظت می کند سوراخ می کند .
و لحظه ای از این ویرانگری هایش دست نمی کشد و اندیشه نمی کند.
وامروز طبیعت ویرانگری ویرانگرتر از خودش بجانش انداخته است .
باید دید که انسان به خود می آید و برای فردایش اندیشه می کند یانه .
۴۵
دروغ درمانی
از همان آغاز آمدن کوید ۱۹دو دیدگاه در همه جهان به شدت و ضعف هایی مطرح بود :
دادن اطالعات درست و شفاف برای آگاه سازی مردم و همکاری همه جانبه شان با مسئولینبهداشت
گفنت بخشی از واقعیت برای این که مردم دچار پانیک نشوندهردو نظر از همان آغاز در پشت سر خود ادعا ها و مستنداتی داشت .
اما سیر وقایع نشان داد دروغ درمانی راه بجایی نمی برد .
۴۶
درک زمان
اگر کووید  ۱۹آدمی را به درک زمان نزدیک کرده باشد.می شود گفت ما در این نبرد بزرگ
بازنده بزرگ ،علیرغم تمامی زیان های مالی ،جسمی و روحی اش نبوده ایم .
زمان به سرعت برق وباد از کنار مان می گذرد و ما در گرفتاری های هروزه مان از کنارش می
گذریم و لحظات را از دست می دهیم .مدام فکر می کنیم چیز ی در جایی هست که انتظار ما
را می کشد و آن خوشبختی است است .ونگاه نمی کنیم خوشبختی همین ثانیه و دقیقه ای
است که دارد از کنار ما می گذرد و ما به آن نگاه هم نمی کنیم .
درک زمان یعنی لذت بردن از همین لحظاتی که درتوی آن هستیم و قادریم به مهر با دیگری
حرفی بزنیم  .چایی بنوشیم و به دیگری بگوئیم چقدر خوب است که تو این جایی  .و از بودن تو
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در این جا چقدر خوشحالم .و بعد او را در آغوش بگیریم و ببوسیم و نان و پنیر مان را با او
قسمت کنیم و ببینیم معرفت چقدر زندگی را شیرین می کند آن هم با یک استکان چای که با
دیگری قسمت می کنیم.
۴۷
راه درست
پرسشی که این روزها در دهان ها می گردد این است که چرا بعضی از کشور ها بهتر و موفق
تر در برابر کرونا عمل کردند.
نخست ببینم موفق ها چه کردند:
قطع پرواز های خارجیکنترل ورود و خروج مسافران خارجیانجام تست سراسری و یافنت مبتالیانبستری نمودن مبتالیانتامین مایحتاج مبتالیان و قرنطینه شده گان در درب منزلقرنطینه کردن موارد مشکوکتامین وسایل حفاظت شخصیوتعطیل کار ها۴۸
انسان وقدرت های قاهر
گفته می شود
کرونا روان وذهن آدمی را نیز در حبس انفرادی قرار داده است و وقتی آدمی می بیند همه
آن چه در همه عمر دنبال آن بوده است ارزش چندانی ندارد وارتباطات آدمی حتی در
مواردمرگ ومیر عزیزان اش قطع می شود.این جاست که آدمی در باور های گذشته اش فرو
می ریزد.
گفته می شود
برحسب بینش علمی صرف که انسان را حیوانی فیزیولوژیک ومحصول تصادف وقوانین ماده
فیزیکی می داند فرد کامال اسیر محیط پیرامون است و قدرت واراده او وگروه های مرتبط با او
در برابر قدرت های قاهر جهان اجتماعی ومادی در حکم هیچ است.
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گفته می شود
جهان در ابتدا یک جهان درهم جوش بسته های انرژی کوانتومی بوده است وهمین برهمکنش
های انرژی بوده است که ماده اولیه این جهان عظیم را پدید آورده است واکنون نیز همین کنش
و واکنش ها در بطن جهان وهمه پدیده های آن از جمله ما وجود دارد.
هیچ ذره ای در این جهان خصوصیات شناخته شده فیزیکی اش با ذره دیگر همانند نیست.
ذرات با همدیگر جفت هایی را تشکیل می دهند.
واگر یک ذره در جهان ملموس را ما تحت تاثیر انرژی یکی از خصوصیات اش را تغییر دهیم
در آن واحد به صورت آنی خصیصه ذره جفت آن در فاصله ای بسیار دور نیز تغییر می کند.
گفته می شود
ارتباط ما با این جهان در تفسیرهای رایج انعکاس های فیزیولوژیک رایج نمی گنجد.
ارتباط با این جهان بسیار پیچیده است و معلوم نیست که در قالب فیزیک ناشناخته کوانتوم چه
قابلیت هایی در این ارتباط نهفته است.
گفته می شود
در تنهایی مطلق وروبروشدن بی واسطه با این هستی دریافت های آدمی نه مبتنی بر جزئیات
که بر برداشت های خاص شخصی کلی از این جهان است که با مسامحه می توان آن را
دریافتی شهودی وشخصی دانست.
وقتی در برابر طبیعت قرار می گیریم وبه ناچیزی خود پی می بریم و به بزرگی وعظمت و
قدرت عظیم خالقه طبیعت واقف می شویم و می بینیم که چگونه برما محاط وقادر است .
آن وقت به این درک نزدیک می شویم که آدمی نباید دچار غرور ونخوت شود.
۴۹
توریسم و کرونا
گفته می شود
جغرافیای کروناهمپوشی معناداری با جغرافیای توریسم دارد.
کشورهای آفریقایی دیرتر آلوده به کرونا شدند.
گفته می شود
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از جمله تحوالت جهان پساکرونا یکی هم دگرگونیهایی در شیو ٔه مدیریت مقاصد توریستی
خواهد بود.
صنعت توریسم باعث تخریب چشماندازهای بکر و هویتزدایی از جوامع بومی میشود.
گفته می شود
ایران یک کشور غیر توریستی است که در جمع کشورهای توریستی هزین ٔه سنگینی برای
رودررویی با کرونا میپردازد .واین بر می گردد به پارامتر هایی دیگر.
۵۰
جغرافیا جهان
گزارش اکسفام نوویب
ثروت ۱درصد دوبرابر دارایی های  ۹۹در صد استکودکان خیابانی از  ۱۵۰میلیون در سال  ۲۰۱۱به  ۸۰۰میلیون در ۲۰۲۰بردگان مدرن در سال ۲۰۱۳از سی میلیون به  ۴۰میلیون در سال ۲۰۱۶دوبرابر شدن آمار  ۷۰میلیون پناهنده نسبت به ۲۰سال قبلعلت آسیب پذیری بیشتر مردم:
جنگ های اقلیمیفقرمهاجرتتشدید روند خصوصی سازی و کم شدن بودجه درمان و پیش گیری

۵۱
ضعف بشر
گفته می شود
ویروس کرونا همان عامل بیماری سارس در  ۲۰۰۳در چین و امریکا و کانادا و مرس در
 ۲۰۱۲در عربستان بوده است .
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پس کووید  ۱۹ویروس جدیدی نیست تنها شدت و سرعت انتقال او آن را جدید کرده است .
پرسشی که هست چرا بشر در برابر ویروس ها ناتوان است

۵۲
ویروس ساخته شده
گفته می شود
این ویروس در پی جنگ قدرت ها توسط چین ساخته و منتشر شده است
گفته می شود در آینده ای نه چندان دور ویروس دیگری روانه خیابان های جهان خواهد شد
۵۳
انسان و حافظه
گفته می شود
روزگار پس از کرونا روزگار هیاهوی رندان روزگار و نواخنت مارش پیروزی است تا همه
فراموش کنند که کرونا چه بود و چه کرد .
گفته می شود
برای این که ریل سرمایه بر مدار قبلی بچرخد باید مردم حافظه زدایی بشوند و کسی بیاد
نیاورد که چه بود و چه شد .
گفته می شود
ما به حافظه جمعی نیاز نداریم چون می توانند این حافظه را دست کاری کنند  .ما نیاز به
حافظه فردی داریم.
گفته می شود
ممکن است حافظه نتواند منجر به تغییر شود اما می تواند دروغ را با پرسش روبرو کند
حافظه بما کمک می کند تا نتوانند تاریخ جعلی را بجای تاریخ واقعی بخورد فردا بدهند .
این ها همه درست اما برای تغییرات بنیادی انسان کنونی خیابان های جهان نیاز به چیزی
بیشتر از حافظه دارد باید شعور و بصیرت در کار جهان مردم را به سختی دگرگون کند.
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۵۴
زندانی
گفته می شود
جان زندانیان بخاطر شیوع کرونا در خطراست.
تغذیه بد ،تجمع افراد وممکن نبودن فاصله گذاری و نبودن ماسک ومواد شوینده و ضدعفونی
کننده وتماس زندانبانان و زندانیان جدید و از مرخصی برگشته می تواند ویروس را بداخل
زندان منتقل کند.
عفو و بخشودگی تا حد ممکن وفرستادن زندانیان به مرخصی بهترین کاری ست که می شود
انجام داد .روزگاری ست که حکومت ها باید با نگاهی دیگر با مردم خودروبرو شوند شاید فردا
برای هر کاری دیر باشد .
۵۵
تکانه سخت
گفته می شود
آدم ها در سراسر این کره خاکی نیازمند باهم بودن اند.
گفته می شود
جهان پسا کرونا جهانی سوسیالیستی یا جهان با بربریت جدید خواهد بود .
بنظر نمی رسد کرونا تکانه ای سخت به اندیشه های توده مردم داده باشد.باید منتظر ماند و
دید.
۵۶
سیستمی جهانی
گفته می شود
پس از بحران کرونا مادر جهان دیگری خواهیم زیست
حل بحران های آتی نیازمند یک همبستگی بین املللی است
جهان آینده جهان هوش مصنوعی و تکنیک بیومتریک است
این بحران ورود ما را بدنیای جدید ده سال جلو انداخت
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در مهندسی جهان نو مسئله ای بنام پاندمی لحاظ نشده بود
جهان پسا کرونا جهان جزیره شده نیست .امکان تنها زیسنت برای بشر وجود ندارد .
نیاز به سیستمی جهانی برای کنترل بیماری ها بمعنای نفی آزادی ودموکراسی نیست .
۵۷
مصونیت جمعی
گفته می شود
نظریه مصونیت جمعی و فاصله گذاری بدین خاطر است که باید اجازه دهیم بخش اعظم مردم
به شکل کنترل شده بیمار و واکسینه شوند .بجای تست و بیمار یابی و قرنطینه .
چرا که این بیماری قابل کنترل نیست .
اپیدمیولوژیست ها با این نظر مخالفندو می ترسند این نظر منجر به تلفاتی غیر قابل پیش بینی
شود.
در این همه گیری ساملندان،وفقرا و تهیدستان و بیمارن زمینه ای در معرض آسیب اند.
روی سکه دیگر این نظریه که بر پایه های اقتصاد نئولیبرال قرار دارد ضر های اقتصادی
است.
روی دیگراین نظریه مقصر اعالن کردن ویروس ومردم بی خیال و بی تقصیری حکومت هاست .
۵۸
تفکر اسطوره ای
گفته می شود
تبیین شیوع کرونا با خرافه و جادو ریشه در بازمانده های تفکرات اسطوره ای در ذهن انسان
امروزی دارد.
اسطوره در دوالیه گفتاری و مراسم و مناسک اش در دوران جدید به کمک ساخت ایدئولژیک
نظام حاکم می آید تا شکاف پر شده میان حادثه و ضعف موجود را پر کند.
در اسطوره زمان و مکان قدسی می شوند و اجازه نمی دهند ذهن به سوی امر واقع نظر
کند .
راه حلی دروغین که باعث می شود راه حل واقعی فراموش شود .
تفکر اسطوره ای مانع بروز هر گونه تغییر رادیکال می شود .
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۵۹
پزشک
دنیای درمان دنیای عجیبی ست  .درحالی که همه خوابند پزشک بیداراست.در حالی که همه بر
طبل بیخیالی می کوبند پزشک با خیال انسانی که دارد در نزدیکی هایش درد می کشد پر از
خیال واندیشه است .ودر حالی که همه دست در همسر و فرزندانشان در پار ک ها و حاشیه
سینما ها ساندویچ می خورند او گرسنه است ومدام با خودش در جنگ و گریزاست که کجای
کارش اشکال دارد که بیمار از درد رها نمی شود .
۶۰
محاسبه غلط
اغلب پزشکان پول خیلی زیادی در نمی آورند .اما همه فکر می کنند همه آن ها گاو صندوق
متحرکی اند .و بجای این که سال های تحصیل شان را در ساعاتی که کار می کنند ضرب
کنند تعداد مریض ها و همراهانشان را به توان دو می رسانند وضربدر  ۱۰۰۰می کنند .و آن
وقت می گویند چه درآمدی و چه حرص و طمعی.نه به فکر امروز خودش هست و نه به فکر
فردای قیامتش.
۶۱
سالمتی
گفته می شود
تعریف سالمتی یعنی بر خورداری کامل از سالمت در این زمینه ها:
زیستیفیزیکیروانیاقتصادیاجتماعی36

پرسش این است که در حاکمیت سرمایه چه نسبتی از مردم از سالمتی کامل در این  ۵زمینه
برخوردارند.
۶۲
قرنطینه
قرنطینه در زبان های مختلف
در زبان فرانسوی
confinementدر خانه ماندن ،محبوس بودن،محدود و محصوردر محلی مشخص است.
lock downدر زبان انگلیسی با اقامت اجباری در محلی مشخص و تعطیلی معنا می دهد
قرنطینه در زبان فارسی
جایی که در آن مسافران و عابران را مورد بازرسی قرار می دهند و از ورود بیماران جلوگیریمی کنند این کلمه از کاراننت فرانسه گرفته شده است.
مکانی که در آن برای پیشگیری بیماری های واگیر دار ،افراد مظنون به داشنت بیماریخاصی برای مدتی معین نگه داری می شوند تا سالمت یا عدم سالمت آن ها مشخص شود.
بنظر می رسد قرنطینه واژه معقول تری است.
۶۳
دوراندیشی
گفته می شود
شیوع سریع ویروس کرونا در جهان دولتها را حسابی به زحمت انداخته و آن ها را به اتخاذ
تصمیمهای دشوار وادار کرده است .در این آزمون سخت ،دولتهایی برندهاند که سرمایه کافی
).از سرمایه اجتماعی تا سرمایه مالی( برای مدیریت این شرایط را داشته باشند
انتظار زیادی نیست که از دولتهای مان بخواهیم جریان ورود و خروج منابع را به نحویمدیریت کنند که اگر شرایط اقتصادی سخت شد ،تا این اندازه با مشکل مواجه نشویم
به این ترتیب بحران کرونا یکی دیگر از نقاط ضعف حکومت ها را آشکار کرده است؛
،و این که آیا در ساختار سیاسی کشور موارد ذیل لحظ شده است یا نه :
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آینده نگری و دوراندیشیاندیشیدن به روزهای مبادابرنامه ریزی دقیق
 بستر سازی و ایجاد فضای الزم برای توسعه متوازن و مترقیگفته می شود
بدون حضور گسترده بورژوازی ملی ایران ،که امروزه به نفس تنگی سختی دچار شده است و
،نیز طبقه کارگر متشکل که روزگار سیاهی را سپری می نماید
،و نظارت دموکراتیک بر همه امور بخصوص حوزه اقتصاد
نمی توانیم به توسعه اقتصادی ،رشد در تولید و پیشرفت کشور برسیم
گفته می شود
،تنگ تر شدن حلقه مرکزی قدرت
دور شدن تاریخی از فهم اقتصاد توسعه و دانش بنیان
بسنت فضای سیاسی
یورش به معیشت زحمتکشان
کالف پیچیده اقتصاد را پیچیده تر می کند
۶۴
فرد و جمع
جامعه سود محور ،جامعه ای است مبتنی بر اخالقیات فردی .جامعه ای که برای جمع ارزشی
قائل نیست و جامعه را جمع عددی افراد می داند .ناگهان با بحرانی مواجه می شود که آن
اخالقیات پاسخگوی مشکالت بر آمده از بحران نیست.
فرد جامعه نئولیبرال می شود ما و گذشنت از منافع فردی و فکر کردن به منافع جمع می شود
اخالق .
با حفظ رابطه گذاری ،ماندن در خانه ،اجتناب از مسافرت و رعایت پروتکل های بهداشتی
برای حفظ سالمت آحاد جامعه.
ایدئولوگ های ب ٰورژا لیبرال فراموش می کنند که این گذشنت فرد از منافع فردی بخاطر جمع تا
دیروز چه گناه کبیره ای بود .
38

۶۵
نفت
گفته می شود
جهان کشور های صادر کننده نفت در دوران پسا کرونا اقتصاد بدون نفت سرنوشت ناگریز
آینده آنان است واین آینده اگر زودتر باشد از نظر حفظ منابع بهتر است .
به نظر می رسد اقتصاد بدون نفت از نظر جمع کردن بساط رانت خواری عامل مثبتی
باشد،اما بشرط ها و شروط ها .
کسانی که در دهه های قبل در آمد نفت را با خرید سالح و کاال های تجملی و مصرفی هزینه
کرده اند و نتوانسته اند این در آمد ها را به سرمایه های بنیادی تبدیل کنند با دستی خالی
وارد دنیای جدید می شوند و تبدیل به کشور هایی فقیر و در حاشیه تصمیم های جهانی
خواهند بود.
۶۶
کرونا و سلطه طبقاتی
گفته می شود
ویروس ها از میلیون ها سال پیش در بدن جانوران به شکل مساملت آمیزی می زیسته اند این
انسان ها بودند که با دستکاری زیست بوم اینان آنان را وارد زندگی خود کردند.
کرونا برای ورود به بدن انسان نیاز به یک میزبان زنده داشت .
محل زندگی ویروس کرونا در بدن خفاش بود .باید مورچه خوار افریقایی بنام پانگولین به بازار
ووهان می آمد تا این ویرویس به بدن او و از طریق این میزبان به انسان منتقل شود و با
جهشی ژنتیک به ریه انسان حمله کند.
گفته می شود
وحشت و تکاپوی نظام طبقاتی بخاطر کشته شدن آدم ها نیست  .بلکه بخاطر از کار افتادن
چرخه تولیداست
گفته می شود
این چه نظام تولیدی ست که برای کشنت بمب وموشک بحد کافی دارد اما ماسک و دستکش
ندارد.
39

گفته می شود
پیروزی علم بر خرافات
و اصالح سیستم
کلید درمان کار نیست.
کرونا آدمکش تر از سلطه نظام طبقاتی نیست.
۶۷
کرونا ودموکراسی
گفته می شود
آنچه امروز باید خصلت بندی شود سیاست زیستی در وضعیت اضطراری است :
کاربست اقتدار گرایانه چین در مهار کووید ۱۹یا طرح بحث محدودیت تردد و فاصله گذاری در یک بحث آزاد همگانی و رسیدن بیک اجماعجمعی بدون آن که نیاز بیک سیتم توتالیتر باشد ودر نهایت کار سازتر است از اعمال زور از
باال
۶۸
اندیشیدن
گفته می شود
کووید  ۱۹موتور سرمایه را از کار انداخته است
آیا فرصت آن هست که فکر کنیم آیا نیازی به تعمیر این موتور هست یا بطور کل از خیر آن
بگذریم و به فکر موتور دیگری باشیم
گفته می شود
در یک جامعه ناعادالنه نابرابری در تسکین درد های بشری نیز خودرا نشان می دهد .فقیر و
پولدار یک جور درد نمی کشند.وبه یک شکل درمان نمی شوند.
گفته می شود
ویروس کووید  ۱۹بین گذشته و آینده گسلی ایجاد کرده است.
عده ای در آرزوی باز گشت به گذشته اند و می خواهند این گسست را نادیده بگیرند
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وقت آن فرا رسیده است که انسان امروز به این گسل فاجعه بار اندیشه کند.
۶۹
مدیریت جهانی
کرونا دو رکن اساسی سرمایه را مختل کرد:
اقتصاد جهانی
امنیت جهانی
اما پرسش اینجاست :چرا نمی تواند برای مقابله با این بحران به یک اجماع ومدیریت جهانی
برسد.
مدیریت جهانی این بحران نیازمند یک قطب قدرتمند جهانی است که وجود ندارد .و جهان
دوقطبی گذشته ؛امریکا -شوروی سوسیالیستی تبدیل شده است به جهان چند قطبی ؛
آمریکا،چین اتحادیه اروپا،روسیه و دهند و دیگران
و هر کدام در پی سودا های خودند.
سرمایه امپریالیستی خنگ تر از این حرف هاست
۷۰
زندان
گفته می شود
باید از جو بوجود آمده برای برپایی یک جنبش جهانی برای الغاء نظام زندان بهره برد.
باید دید که چرا نظام طبقاتی یک نظام زندان محور است :
کنترل اجتماعیمشروعیت بخشیدن به قدرت دولت نظام سرمایه داریمنحرف کردن خشم توده ها از شرایط اقتصادی بر زندانیانتسلیم پذیری توده مردمعلت نرسیدن بیک اجماع جهانی:
تفاوت بین زندانیان سیاسی و عادی
جنبه نژادی زندانیان41

جنبه عقیدتی زندانیانجنبه جنسیتیالغا نظام زندان محور یعنی الغا نظام طبقاتی
و این در کوتاه مدت شدنی نیست و تالش ها باید بر آزادی دائم و یا مشروط و تبدیل زندان به
محدودیت های دیگر در این شرایط باشد.
۷۱
هالیود
گفته می شود
بخشی از دی .ان .آی ایدز در این ویروس حضور دارد
گفته می شود
امکان ندارد یک ویروس در تمای جهان با آب و هوای متفاوت از گرم تا سرد ،از خشک تا
مرطوب به یک شکل عمل کند.
مگر آن که بپذیریم این ویروس مهندسی شده است.
با پذیرش این امر پرسش های دیگری مطرح می شود:
چرا چین در صدد ساخنت چنین ویروسی بوده استآیا این ویروس به سهو یا به عمد عملیاتی شده استفرجام نهایی کار چه خواهد بود:جنگادامه آلودگی و مرگو پرسش آخر جهان دارد به کدام سو می رود.
چرا از سال های قبل هالیوود مدام فیلم های آخرالزمانی می ساخت .چه چیزی را دیده بود یا
می دانست و می خواست بما بگوید.
۷۲
ابر بحران
گفته می شود
ویروس کووید :۱۹
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ماحصل مسابقه برای سود بیشتر در نظام سرمایه بود
نتیجه نا گزیر افسار گسیختگی کنترل ناشده
پیامد خرابی زیست کره ،بیوسفر بود
گفته می شود
ما از منشا ویروس چیز زیادی نمی دانیم
از نوع دگردیسی اش
چه زمانی فرو کش می کند
می ماند ویا می رود
گفته می شود
بحران به دو فرایند منتهی می شود:
رفنت به سوی یافنت راه های جدیدباز گشت به ثبات گذشتهباز گشت به گذشته مستلزم یافنت یک مقصر و یک قربانی ست
گفته می شود
این بحران باید مارابا چند حقیقت آگاه کند:
در جهانی نامطمئن زندگی می کنیم
ٍ
حوادث مرگبار ناتوان است
انسان در مقابل
ویروس ها و باکتری ها ما را رهانمی کنند
گفته می شود
این ابر بحران بحران های بسیاری را دردل خوددارد
سرنوشت بشر گره خورده است با سرنوشت بیو اکولوژیک کره زمین
کمبود همبستگی
مصرف گرایی صرف
این بحران حفره های عظیمی را در ساخت و فکر که پنهان بود آشکار کرد
گفته می شود
این بحران یک بحران اگزیستانسیل هم هست.و وادارمان می کند:
به شیوه زندگی خوددوباره فکر کنیم
به نیاز های حقیقی
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به آرزو های حقیقی مان دوباره فکر کنیم
ورو بر گرداندن از مسائل پیش پا افتاده و رفنت به سوی به مسائل اساسی تر مثل عشق،
دوستی و همبستگی
و فکر کردن به سرنوشت خود بعنوان یک انسان نوعی
گفته می شود
آنچه مهم است این است که دوران پس از قرنطینه
آیا همه چیز فراموش می شود
جهان با رونق روبرو خواهد بود یا رکود
آیا جهان با بحران موادغذایی روبرو خواهد شد
آینده جهان چه خواهد شد
آیا نئولیبرالیسم به قدرت بازخواهدگشت
آیا تخاصمات ملت ها افزایش خواهد یافت
آیا منازعات مسلحانه تشدید می شود
آیا خودخواهی و مصرف گرایی ازسر گرفته خواهدشد
گفته می شود
جهان پسا کرونا جهانی ست با :
همکاری های بین املللی
بیدار شدن ملت ها
همبستگی با فرو دستان
رفنت بسوی تمدنی انسانی
حرکت بسوی ما شدن من ها
با انقالبی در سیاست واقتصاد
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فصل دوم:حاشیه هایی بر منت
46

۱
دکتر محمد معین
در رشت بدنیا آمددر سال  ۱۲۹۷شمسی.شش سال بیشتر نداشت که پدر و مادرش را از
دست داد.و محمد تقی معین العلماء؛جد پدریش سر پرستی اورا بعهده او گرفت.
دوران دبیرستان را در دارالفنون بود و بعد به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفت.تا ادبیات
بخواند.در سال  ۱۳۱۳در حالی که  ۱۶ساله بود موفق شد لیسانس خودر ا در رشته ادبیات
فارسی بگیرد.وپس از اتمام سربازی سرپرست دانشسرای اهواز شد .
۱۸ساله بود که به ریاست دانشسرا های وزارت فرهنگ منصوب شد .و در همین زمان از
دانشگاهی در بلژیک در رشته روان شناسی علمی فارغ التحصیل شد .
 ۲۴ساله بود که رساله خود را در باب تاثیر مزدیسنا در ادبیات فارسی نوشت و دکترای ادبیات
فارسی را بعنوان نخستین کس گرفت .
معین برای اولین بار دست به تالیف فرهنگ جدید فارسی به فارسی زد.
مدتی بعد بعضویت فرهنگستان در آمد.در کارنامه اش  ۲۳جلد تالیف دارد و جز این با علی
اکبر دهخدا همکاری داشت .و دهخدا اورا برای جانشینی خود بر گزید.
دکتر معین در  ۹آذر  ۱۳۴۵در دفتر کارش سکته کرد و به کما رفت ودر ۱۳تیر ماه سال
۱۳۵۰در بیمارستان فیروز آبادی در سن  ۵۳سالگی در گذشت.
تا این جا ما با یک زندگی تحسین بر انگیز روبروئیم.البته تمامی کارهای معین برای این که
نشان دهد او محقق بزرگی است کافی ست  .اما باید به این کارنامه درخشان نمره دیگری را
افزود که مقام او را در بین همگان رشگ بر انگیز می کند.
علی اسفندیاری ؛نیمای بزرگ در آخرین سفرش به یوش در سال  ۱۳۳۸بیمار شد .پزشگان
تشخیص ذات الریه دادند .و نیمای پیر آنقدرهوش حواس برایش باقی بود که بداند از دست
این بیماری جان به سالمت بدر نمی برد .
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تمامی شعر ها و نوشته هایش را باید به کسی می سپرد تا بعد از او کار های نیمه تمام را
تمام کند.
نخستین کسی که از خاطرش گذشت دکتر معین بود .
نیما در وصیت نامه اش نوشت»من هرگز او را ندیده ام ولی این قدر به او عالقه دارم و نزدیکی
احساس می کنم که حتی برای ولد خودم اگر می توانستم قیمی داشته باشم اوبود. «.
این انتخاب از دو زاویه حائز اهمیت بود نخست آن که نیمامعین را هرگز ندیده بود  .ودوم آن
که نیما به روشنی می دانست معین با شعر نو انس والفتی ندارد.
از سویی دیگر همانطور که جالل در مقاله »پیرمرد چشم ما بود«نیما وسواس بسیاری روی
نوشته هایش داشت.ومدام نگران بود که شاعران جوانی که بدیدن او می آیند شعر هایش را
رونوشت بر دارند و بنام خود چاپ کنند.
با این همه وسواس نیما حاضر بود تمامی هست و نیستش را بدست کسی بدهد که نه او را
می شناخت و نه با شعر های او انس و الفتی داشت  .اینجاست که ما با شخصیت بی مانند
و رشک بر انگیز دکتر معین بعنوان ادیبی بی مانند و انسانی امین روبرو می شویم.

۲
بیژن جزنی
 ۲۹فروردین  ۵۴سالروز ترور جزنی و هشت نفر دیگراز فدایی ها و مجاهدین توسط ساواک در
تپه های اوین است .
خب هر کس بنا به موقعیت سیاسی طبقاتی اش حرفی می زند.
جدید ترین حرف این است که نخست جزنی را مقابل پدرش قرار می دهند و بعد نتیجه می
گیرند که چپ روی بود کار جزنی و همین طور بقیه چریک ها تا روز آخر باید می ایستادند
روی پایه رفرم.
و از آن جا می رسند به سال های  ۵۸ببعد با همین فرمان که گروه ها باید روی پایه حداقلی
می ایستادند نه حداکثری و اگر آن شد که شد مقصر خودشان بودند .
داستان را از گره گاه های اصلی شروع کنیم تا راه را گم نکنیم.
حسین جزنی پدر بیژن افسر ژاندارم بود و هوادار حزب توده .در سال  ۱۳۲۴به فرقه دموکرات
پیوست و بعد از شکست فرقه به شوروی رفت.
و بعد از چند سالی توبه نامه نوشت وبه ایران برگشت .
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یک پرسش
آیا کار او درست بود هرگز.چرایش را می گویم .
شکی نباید داشت که حسین جزنی کم آورده بود .و ادامه مبارزه حتی بشکل تبعید در شوروی
در توان او نبود .تا اینجا نمی توان به او نقدی داشت و او را مذمت کرد  .توانش تا این جای
راه بوده است.
اگر ذره ای شعور داشت باید به اروپا می رفت و مثل پر کاهی در طوفان حوادث گم می شد .
که وقتی در سمت درست تاریخ نیستی هرکجا که خواهی باش.
اما باز گشت به ایران و تبدیل شدن به پرچم ساواک و دهن کجی به مبارزه چیزی نیست که
بتوان بسادگی از آن گذشت  .و جزنی در همان سال ها از این امر نگذشت و حاضر نشد
پدرش را مالقات کند .
قرار دادن جزنی در مقابل پدرش قرار دادن انقالب مقابل ضد انقالب است  .چه جای مقایسه
این دو.
به هر روی باز گشت خفت بار حسین جزنی ربطی به درستی و خطای مشی حد اکثری جزنی
ندارد.
می ماند ایستادن رو ی حداقل ها و حداکثر های مبارزه .
گفته می شود تا ما ّعده و ُعده الزم را برای مبازره نداریم نباید وارد جنگی رو در رو شویم.
خب ما سرنوشت ملکی و کیانوری را داریم.دیگر چه جای چون وچرا.
این دو اگر لخت مادر زاد هم می شدند در میدان بیست و چهار اسفند می رقصیدند.
سرنوشت شان همین شد که شد .
باید به پروسه تحکیم دیکتاتوری نگاه کرد که همه را جاروب می کند.چه ملکی را که می خواست
اپوزیسیون قانونی رژیم سلطنت باشد و دیگران را مذمت می کرد که آن قدر سنگ بزرگ
برداشتند که زور شان نرسید بزنند  .چه کیانوری که برای نزدیک شدن به رژیم چه ها که نکرد .
بدبختی راست رفرمیست در آن است که هم پیاز را می خورد هم شالق را وهم صد تومان را
می دهد.

۳
گیلویه
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در قرن اول ودوم هجری از همدان تا فارس منطقه جبال نامیده می شد ودست حاکمان عرب
بود .و این مناطق به حاکمان عربی که ایران را اشغال کرده بودند باج و خراج می دادند.
در این زمان در منطقه کهگیلویه وبویر احمدفردی بنام روزبه ریاست داشت.وپس از او مهرگان
و بعد برادرش سلمه حکومت می کردند.
در زمان سلمه فردی بنام گیلویه از خمایگان پائني نزد سلمه آمد و کم کم جایگاهی یافت.
و بعد از مدتی بر علیه عباسیان علم قیام را برافراشت وطی نبردی عیسی بن معقل برادر حاکم
جبال را کشت .ومدتی در آن سامان حکومت کرد .
راندن عرب بمعنای ندادن باج و خراج بود و این امری نبود که از سوی حاکمان عرب نادیده
گرفته شود.پس سپاهی گران به منطقه جبال فرستاده شد و سرانجام طی نبردی گیلویه با
ابودلف حاکم عربی جبال کشته شد .
قیام گیلویه ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻡ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺰﺩﮐﯿﺎﻥ ) ﺧﺮﻡ ﺩﯾﻨﺎﻥ( ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
وگفته می شود ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺩﮐﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﯼ ملحق شدند.
قیام ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ برای مردم آن سامان از اهمیتی درخور بر خوردار بود .به همین خاطرکوهستان
های ﻣﺮﮐﺰ ﻗﯿﺎﻡ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﮐﻮﻩ ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ" ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺯﯾﺎﺭﯼﻣﻤﺴﻨﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﮔﯿﻠﻮﻣﻬﺮ" ﺑﻪ ﯾﺎﺩ " گیلویه
مهرگان" ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻡﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
قیام و کشته شدن ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ به عنوان نخستین سردار ایرانی که برای بیرون راندن عرب بپاخاسته
بود به اشعار مردم آن سامان راه یافت .
این قیام تنها برای مردم آن منطقه اهمیت نداشت برای اشغال گران عرب نیز زنگ هشداری
بود .بهمین خاطر ﺳﺮ ﺍﻭ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻧﺪﻭﺩ شد وﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭگرفت.
تا ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ دست انتقام از آستین ﯾﻌﻘﻮﺏ ﻟﯿﺚ بیرون آمد و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻮﺍﯼ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺩﺭمنطقه فارس سر او را ازنیزه پائین آوردند و با احترام بسیار به خاک سپردند.

۴
زبان یا نیم زبان آذری
واژه آذری در خودسه معنا رامستتر کرده است:
-۱هویت قومی
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،-۲هویت مکانی
 -۳هویت زبانی
ترک بودن ،اهل اذربایجان بودن و با زبان ترکی حرف زدن .
تا اینجا مشکلی نیست.مشکل پس از کجا آغاز می شود.؟
گêêرگêêاه اصêêلی ایêêن جêêاسêêت کêêه آیêêا مêêردمêêی کêêه در ایêêن مêêنطقه مêêشخص جêêغرافêêیایêêی بêêنام آذربêêایêêجان
زنêدگêی مêی کêنند و بêا زبêان تêرکêی حêرف مêی زنêند آیêا تêر ک انêد .و بêعنوان یêک مêلت قêابêل شêناسêایêی
اند یا نه .
کسêروی وحêتی مêلک الêشعرای بêهار زبêان آذری را نêیمزبêانêی از شêاخêه زبêان فêارسêی مêی دانêند .کêه
بêêا آمêêدن تêêرکêêان سêêلجوقêêی ایêêن زبêêان کêêه زبêêان ایêêرانêêیان سêêاکêêن در ایêêن مêêنطقه بêêوده انêêد از بêêین رفêêته
اس êêت و زب êêان اق êêوام م êêهاج êêر زب êêان غ êêال êêب ش êêده اس êêت  .ب êêناب êêرای êêن س êêخن گ êêفنت ب êêه ای êêن زب êêان ه êêیچ
تشخص قومی ندارد .
کسêروی از زاویêه نêاسêیونêالیسêتی بêه مêسئله زبêان نêزدیêک مêی شêود و آنêرا بêاعêث پêراکêندگêی تêوده مêی
داند  .وترکی نویسی از سوی ایرانیان مقیم باکو را با سوء نظر نگاه می کند.
وروی êêکردش ب êêه زب êêان م êêردم آذرب êêای êêجان ع êêلیرغ êêم ای êêن ک êêه خ êêود آذرب êêای êêجان êêی س êêت ،ی êêک زب êêان ی êêک م êêلت
است  .وتنوع زبانی را نمی پذیرد.
نêگاهêی دیêگر زبêان تêرکêی را زبêان مêردمêی مêی دانêد کêه حêداقêل از  ۱۳قêرن پêیش در ایêن مêنطقه مêی
زیسêتند .و قêوم بêزرگêی بêوده انêد کêه از دریêای سêیاه و شêمال دریêای خêزر تêا آسêیای مêیانêه تêا بêالêکان
گسترش داشته اند.وزبان آذری را در واقع لهجه ای از زبان ترکی کهن می داند.
و بêرایêن بêاور اسêت کêه تêرک هêای ایêن مêنطقه قêبل ازاشêغال ایêران تêوسêط اعêراب در ایêن مêنطقه مêی
زیسته اند و زبانشان هم آذر ی بوده است.
وآذریêêایêêجانêêی هêêای امêêروز نêêوادگêêان سêêکایêêا هسêêتند .واجêêداد تêêرکêêان بêêه قêêرون اولêêیه تêêمدن مêêی رسêêند
وزبان کنونی ترکان ربطی به مغول ها و قره قویونلو ها و شمشیر سالجقه ندارد.
در دوران ان êêوش êêیروان ب êêخشی از ط êêوای êêف ف êêارس ب êêه ای êêن م êêنطقه ک êêوچ داده ش êêدن êêد ک êêه رف êêته رف êêته در
آذری ها مستحیل شدند .
و زبان آذری جزء زبان های اورال آلتای است که  ۲۹شاخه زیر جمع خود دارد .
زبان های این خانواده به سه شاخه تقسیم می شود
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تونگوزواخêêتالط زبêêانêêی نêêتیجه زنêêدگêêی مêêلل بêêا هêêم اسêêت و اجêêتناب نêêاپêêذیêêراسêêت و ربêêطی بêêه نêêیمزبêêان بêêودن
زبان آذری ندارد.
وزبان آذری زبانی است مستقل و رشد یابنده ونشانه ملتی در تاریخ است .
زبانی که ظرفیت و توانمندی گرامری داردو آثار کتبی را با آن ثبت می کنند.
کتاب ده ده قور قور نشان می دهد واژه آذری  ۱۳۰۰سال قدمت دارد .
پرسش اساسی اما این است که گرانیگاه این جدل کجاست.؟
ما از یک زبان یک ملت و یا دو زبان دو ملت می خواهیم بکجا برسیم .
۵
کودتای نوژه و حزب توده
کودتای نوژه در  ۱۸تیر ۱۳۵۹برای باز گرداندن شاپور بختیار به قدرت لو رفت.
گêفته مêی شêود یêکی از کêانêال هêایêی کêه بêاعêث لêو رفêنت کêودتêا شêد حêزب تêوده بêود  .بêبینیم محêمد عêلی
عêêمویêêی تêêنها بêêاز مêêانêêده رهêêبری حêêزب در آن روز گêêار از نêêقش حêêزب در لêêو دادن ایêêن کêêودتêêابêêعد از
این همه سال و گذشنت از کوران حوادث چه می گوید :
»ح êêزب ت êêوده در س êêال ه êêای اول ان êêقالب ارت êêباط خ êêوب êêی و م êêوث êêری ب êêا س êêازم êêان ه êêای اط êêالع êêات êêی و
قضایی داشت.
ح êêزب ت êêوده ب êêا ن êêقشی ک êêه درآش êêکار س êêازی ک êêودت êêای ن êêوژه داش êêت ت êêوانس êêت خ êêطر ب êêزرگ êêی را از س êêر
ایران و جمهوری اسالمی دفع کند.
یکی از بانوان حزب از کودتا خبر دار شد و مارا در جریان قرار داد.
آی êêت اهلل ق êêدوس êêی خ êêواس êêت ک êêه آن زن را ت êêحوی êêل ب êêده êêیم ک êêه آن زن ه êêمان زم êêان از ای êêران خ êêارج
شد .
آقêای خêامêنه ای از طêریêق هêوشêنگ اسêدی کêه از اعêضا حêزب تêوده بêود و بêا ایêشان رابêطه خêوبêی هêم
داشت از کودتا با خبرشد .
مادرآن زمان اطالعات زیاذی به دفتر آقای هاشمی می دادیم .
در مêورد آقêای بهêزاد نêبوی از شêوروی بêه مêا اطêالعêاتêی را داده بêود کêه ایêشان تحêرکêات مêشکوک و
خاصی دارند .
***
-۱آن زن که بود
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در کêêتابêêچه حêêقیقت کêêه بêêه پêêیروز دوانêêی مêêنسوب اسêêت گêêفته مêêی شêêود ایêêن خêêانêêم لêêی لêêی هêêنرپêêیشه
معروف سینمای فارسی و همسر ناخدا حکیمی از افسران حزب توده بود .
—۲عêêمویêêی بêêا نêêام مسêêتعار دکêêتر تêêبریêêزی بêêه جêêماران مêêی رفêêت و بêêا حêêمید انêêصاری از نêêز دیêêکان
آیت اهلل خمینی مالقات می کرد .
-۳هêêاشêêمی رفêêسنجانêêی در خêêاطêêراتêêش نêêقل مêêی کêêند کêêه در شهêêریêêور سêêال  ۶۰بêêعد از انêêفجار دفêêتر
نخسêت وزیêری عêمویêی بêه دفêتر ایêشان مêی رود و مêی گêویêد انêفجار کêار سêازمêان مêجاهêدیêن انêقالب
اسالمی و بهزاد نبوی است
-۴سایت تاریخ ایرانی  ۱۸تیر ۱۳۹۴مصاحبه سید مهدی دزفولی با محمد علی عمویی

۶
تاریخ بمثابه تحقق ایده ها
در منطقه ما نقش ایده ها و اسطوره های مذهبی پر رنگ وتاثیر گذار و در مواردی عمده است.
رابطه متقابل انسان با طبیعت رابطه ای متابولیک است وتظاهر این رابطه در ذهن به صورت
آگاهی بر ساخته همان طبیعت است.
ادامه حیات یک ایده وتاثیر گذار بودن آن در حیات اجتماعی نشانگر درهم آمیختگی آن با
ساختار آن اجتماع به مثابه یک امر عینی شده است.
این جا ایده تبدیل به یک نیروی مادی می شود  .این ایده ها دیگر فقط ایده نیستند که با ردیه
نویسی نفی شوند.
پرسشی که به ذهن متبادر می شود چرا؟
پاسخ این پرسش را باید در ساخت راکد ومنجمد ومرده اقتصادی -اجتماعی جامعه یافت.
جوامعی که در پس سده های متمادی هیچ تغییر زیر بنایی نکرده اند  .و ایده های برآمده از
این ساخت ها در پس سالیان آنقدر گرد و خاک حوادث برروی آن ها می نشیند که دیگر
ممکن نیست تشخیص داد واقع و غیر واقع کدامند.

۷
خواسته های کارگران
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حداقل های مطالباتی کارگران:
امنیت شغلیمعیشت ومزد مناسبحق داشنت سازمان های مستقل کارگریمتوقف شدن خصوصی سازی منابع و دارایی های ملیحفظ مالکیت بین نسلی بر دارایی های سازمان تامین اجتماعیچه باید کرد
شناخت وضعیت اجتماعی اقتصادی جامعه و تاثیر آن بر وضعیت طبقه کارگر
به آگاهی رساندن طبقه از وضعیت موجود
در نظر گرفنت کلیت طبقه کارگر و میزان آگاهی آن
باال بردن آگاهی های طبقه کارگر برای باالبردن خواسته ها
درک نیاز ها و تالش برای رفع آنان
انکشاف شعار هایی که ارتباط مستقیم با نیاز های کارگری دارد
سازماندهی هر چه بیشتر کارگران
پیگیری خواسته ها و برخورد مدام با نمایندگان کارگری و حمایت از آن ها برای پیشبرد
خواسته ها
تقویت صندوق های حمایتی و تعاونی ها
.حمایت از سازمان های کارگری درگیر اعتصاب توسط دیگر تشکل های کارگری
۸
سرود انترناسیونال
سرود انترناسیونال درماه ژوئن  ۱۸۷۱سروده شد شاعرش »اوژن پوتیه« است.
کارگری که عضو کمون پاریس بود.
اوژن پوتیه شاعر و سوسیالیست مدتی بعد از شکست کمون پاریس این شعر را سرود.
این سرود بر چه بستری ساخته شد
برای درک این سرود باید به شان نزول آن نگاه کنیم.
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 ۱۸مارس ۱۸۷۱باقیام مسلحانه مردم پاریس کمون پاریس بوجود آمد؛نخستین رژیم پرولتری و
نخستین تالش پرولتاریا برای سرنگونی بورژازی .کمون بدالیلی چند در فرجام نهایی شکست
خورد.
کمون پاریس طلوعی بود برای یک انقالب عظیم اجتماعی و رهایی بشر از شر رژیم های
طبقاتی.
قهرمانان کمون دالورانه جنگیدند و مقاومت کردند .کشتار تا اوائل ماه ژوئن ادامه داشت خون
در سراسر پاریس موج می زد.
در آن روز ها اوژن پوتیه در حومه پاریس بود واو برآن شد تا اراده استوار وایمان به پیروزی
رفقای شهیدش را در شعر انترناسیونال تصویر کند .
در ژوئیه سال  ۱۸۸۸میالدی شش ماه بعد از مرگ پوتیه کارگر وآهنگ ساز پی یر پوتیه آهنگی
برای این شعر ساخت و یک ماه بعد در یک گردهمایی از سوی روزنامهفروشان شهر »لیل« در
فرانسه ،نخستین اجرای کر »سرود انترناسیونال« به رهبری »پییر پویته« انجام شد و از آن
پس ،سرود پرولتاریا و کارگران همۀ کشورهای جهان شد.
سرود انترناسیونال با ترجمه احمد شاملو
برخیزید ،دوزخیان زمین
برخیزید ،زنجیریان گرسنگی
عقل از دهانۀ آتشفشان خویش تندر وار میغرد
ِ
فوران نهائیست این
اینک!
بساط گذشته بروبیم
بهپا خیزید! خیل بردگان ،بهپا خیزید
جهان از بنیاد دیگرگون میشود
هیچیم کنون» ،همه« گردیم
نبرد نهائیست این
بههم گرد آئیم
و فردا بینامللل
طریق بشری خواهد شد
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رهانندۀ برتری در کار نیست
نه آسمان ،نه قیصر ،نه خطیب
خود به رهائی خویش برخیزیم ،ای تولید گران
رستگاری مشترک را برپا داریم
تا راهزن ،آنچه را که ربوده رها کند
تا روح از بند رهائی یابد
خود به کورۀ خویش بردمیم
و آهن را گرماگرم بکوبیم
نبرد نهائیست این
بههم گرد آئیم
و فردا بینامللل
طریق بشری خواهد شد
کارگران ،برزگران
فرقۀ عظیم زحمتکشانیم ما
جهان جز از آن آدمیان نیست
مسکن بیمصرفان جای دیگری است
تا کی از شیرۀ جان ما بنوشند؟
اما ،امروز و فردا
چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند
آفتاب ،جاودانه خواهد درخشید
نبرد نهائیست این
بههم گرد آئیم
و فردا بینامللل
طریق بشری خواهد شد.
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۹
تاریخ واسطوره
تاریخ تمامی ادیان با اسطوره هایی آغاز می شودکه برای تبیین و جا اندازی باور های
مشخصی خلق شده است .و همیشه بین خلق اسطوره و واقعیت تاریخی فاصله زمانی زیادی
وجود دارد.
تکرار و گذشت زمان و اضافه های بعدی چنان چهره نخستین این اساطیر را تغییر می دهند
که دیگر تشخیص بین واقع و افسانه ممکن نیست.
تاریخ مقدس
تاریخی است فارغ از زمان و مکان مشخص.که درآن داستان شکل گیری ادیان بیان می
شود  .برای راوی این داستان ها مهم باز سازی ایدئولوژیک یک دین است نه روایت تابع النعل
بالنعل تاریخ.
اسطوره های خلق شده در پی انطباق با وقایع تاریخی نیستند .در واقع این تاریخ است که
باید خودرا با این اسطوره ها انطباق دهد.این اسطوره ها برای قالب ریزی باور های کهن خلق
می شوند و رسالت دیگری ندارند.
اسطوره های آغازین نه می توانند و نه می خواهند که تاریخ را روایت کنند ،آن ها فقط باور
دینی راوی و نویسندگان را به اعصار پیشین فرافکنی می کنند.
در چهار انجیل متی ،مر ُقس،لوقا و یوحنا وجود مسیح تاریخی به هیچ وجه قابل اثبات
نیست.همه حوادث در بی زمانی و بی تاریخی مطلق شکل می گیرد.وبرای باورمندان این
شریعت اهمیتی نداردکه فی املثل در آن روز گار گله های خوکی در آن سامان نبوده است تا
عیسی ناصری ارواح خبیثه را ازتن بیماران بیرون بیاورد و وارد بدن گله های خوک کند.
یا این که چگونه ممکن است که عیسی ناصری شهر به شهر سفرکند و مردم را به شریعت
جدید بخواند اما موقع دستگیری رهبران دین یهود ندانند از آن ده تن کدام عیسی ناصری
است و مجبور شوند یهودا را با چند سکه مسین فریب دهند تا با بوسیدن عیسی ناصری او را
به آن ها برای دستگیر کردن نشان دهد.
در دنیای اساطیری مذاهب زمان و مکان معنا و مفهومی دینی دارند.
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۱۰
سازمان نوید
در آمد
علی خدایی تنها باز مانده هسته نخستین نوید و بخش غیر علنی حزب طی مقاله ای در سایت
بی بی سی فارسی به مناسبت مرگ مهدی پرتوی از رهبران سازمان نوید و نفر نخست
تشکیالت غیر علنی حزب گذری کوتاه دارد به شکل گیری سازمان نوید و کرده ها و ناکرده ها
خود ودیگران.
قبل از آن که رو ی گفته های علی خدایی کمی خم شویم و نشان دهیم که تا کجا با حقیقت و
راستی همراه است و کجا نیست ببینیم چه می گوید :
»در سال  ۵۰عده ای در رابطه با یک محفلی مطالعاتی دستگیر شدند که مسئول این محفل
کارگر چاپخانه ای بود که توده ای بود .رحمان هاتفی ،مهدی پرتوی علی خدای از اعضا این
محفل بودند.پرتوی و هاتفی یک سال در زندان ماندند و بقیه زودتر آزاد شدند.
در اوایل سال  ۵۳هاتفی گروه آذرخش را تشکیل داد که محفلی هوادار حزب توده بود .که مدتی
بعد با تماسی که با حزب در آملان شرقی گرفت این محفل نام خودش را نوید گذاشت .
هاتفی مسئول این محفل و پرتوی مسئول چاپ نشریه نوید بود.
در سال  ۵۵این محفل از طریق محمدمعزز در جریان مسئله دار شدن بخشی از چریک ها
قرار گرفت.
در راس این گروه تورج حیدری بیگوند بودکه جزوه ای تئوریک در نفی روش مسلحانه و ترور
انقالبی نوشته بودکه بسیار نزدیک به مشی حزب ونوید بود اما پیش از تماس همفکرانش با
نوید کشته شد.
ارتباط با این گروه را درابتدا رحمان هاتفی ادامه داد.
یکی از اعضا این گروه )سید محمد معزز( برای خارج شدن از خانه تیمی و پیوسنت به نوید به
خانه محل چاپخانه نوید منتقل شد و کار ساز ماندهی این گروه به مهدی پرتوی سپرده شد.
این گروه سواالتی داشت که مدت شش ماه هاتفی و پرتوی در جساتی پاسخ می دادند.
در سال  ۵۶پرتوی در ارتباط با چند افسر توده ای قرار گرفت
پرتوی تا سال  ۵۷زندگی ساده ای داشت
تعداد اعضا نوید در سال  ۵۷به  ۲۸۰نفر می رسید
درپلنوم  ۱۶هاتفی وپرتوی غیابا به عضویت مرکزیت حزب در آمدند.
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در اولین پلنوم حزب در داخل کشور تصمیم بر این شد که نوید مخفی بماند و بخش مخفی
حزب را سازماندهی کند.
هسته اولیه این بخش:کیانوری،پرتوی ،هاتفی و خدایی بودند.
کیانوری نظامی هایی را که با حزب ارتباط می گرفتند به پرتوی وصل می کرد.
پرتوی نقش مهمی در سازماندهی اطالعات از کودتای نوژه که اطالعات اولیه آن توسط همسر
ناخدا حکیمی بدست آمد داشت.
در نیمه دوم سال  ۵۹حزب یک اقدام تروریستی را کشف ودر اختیار دفتر آقای خمینی قرار
داد.
پس از دستگیری سرشاخه این گروه بنا به خواست کیانوری و موافقت آیت اهلل قدوسی
دادستان کل انقالب قرار شد این فرد برای  ۲۴ساعت برای بازجویی در اختیار حزب گذاشته
شود.
پرتوی و دوکادر حزب)علی کتانی و عباس خرسند( او راتحویل گرفتند و به خانه ای در نارمک
بردند.
اما بمدت کوتاهی از طرف کمیته محل به آن خانه ریختند وهمه را به کمیته بردند واز آن جا همه
را به زندان اوین انتقال دادند)پرتوی  ،علی کتانی ،عباس خرسند وشهروز از جمله دستگیر
شدگان بودند.که هر چهار نفر از مسئولین سازمان مخفی حزب در تهران بودند(.
پرتوی  ۵-۶ماه در زندان بود  .ودر این مدت هاتفی مسئول سازمان مخفی شد .
بعد از آزادی پرتوی به بخش پژوهش منتقل شد .
پرتوی با اکراه این تصمیم را پذیرفت اما چند هفته بعد از طریق هاتفی پیغام داد نمی خواهد
در تشکیالت علنی کار کند.
کیانوری قبول کرد پرتوی به تشکیالت مخفی بازگردد.
تصمیم بعدی این بود که تشکیالت مخفی یکپارچه شود.
من )علی خدایی(مخالفت کردم این تصمیم خطرناکی بود.
اما بعد از یورش دوم و دستگیری پرتوی با شخصیتی به کلی متفاوت با آنچه که قبالً بود روبرو
هستیم.
پرتوی در توجیه رفتارش می گفت :وقتی بازجویی از من شروع شد فهمیدم همه چیز را قبالً
گفته اند.
کیانوری در خاطراتش همکاری پرتوی را قبل از دستگیری رد می کند.
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کیانوری از جزئیات سازمان مخفی مطلع نبود
پرتوی پس از دستگیری همه رالو داد«.

باز خوانی این نوشته نیازمند بازخوانی کرده ها و ناکرده های سازمان نوید و بعد تر حزب توده
است که در مجال این حاشیه نمی گنجد و با طرح چند پرسش از کنار آن می گذرم.
انشعاب در سازمان چریک ها
انشعابی در کار نبود .اگر سرو کله توده ای ها پیدا نمی شد .عناصری بدالیلی مسئله دار
شده بودند .و با جدا شدن هرکس بجایی می رفت و می رسید که می خواست و در جنمش
بود .اما با ورود نویدی ها به این جریان تالشی آغاز شد تا با سازمان دادن یک انشعاب برای
حزب توده حیثیتی صوری بسازند.
بعداز بهمن  ۵۷نیز دیدیم که آن حزب بالاشکال تالش هایی چند کرد تا چنین انشعاباتی را در
حزب دموکرات وچریک ها و دیگران سازمان دهی کند.
داستان انشعاب چه بود
شهادت ده تن از شورایعالی سازمان بعلت پیش افتادن تکنیکی و تاکتیکی ساواک از چریک ها
با آوردن تلفن های سانترال و کنترل خطوط و رسیدن به حمید اشرف و خانه ای در مهر آباد در
سازمان جو پانیک ایجاد کرد .
هر ضربه ای با بودن حمید قابل جبران بود اما با نبودن او هر ضربه ای معنای دیگر می یافت.
ویافت.
حدود  ،۸نفر مسئله دار شدند.بیگوند،فریبرز صالحی،فاطمه ایزدی،حسین قلمبر،فرزاددادگر
سیما بهمنش ،پرویز هدایتی و منیژه هدایتی.
و ناگهان فیل این عده یاد هندوستان کرد با بهانه های مسخره و کودکانه که چرا عکس مائودر
کنار مارکس وانگلس و لنین است .
بریدن های روشنفکری و دنبال بهانه گشنت های ابلهانه.
و بعد کار سیاسی و تشکیل حزب طبقه کارگر و همان خزعبالتی که سال های سال آملان نشین
های پیر و پاتال حزب غرغره می کردند.
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سازمان چریک ها علیرغم کمبود امکاناتی که داشت آن ها را در یک خانه تیمی سازماندهی
کرد و محمد معزز بعنوان رابط و تامین امکانات لجستیک این تیم مشخص شد  .تا این  ۸نفر
بنشینند و مطالعه کنند ببینند می مانند یا می روند.
معزز در این فاصله با اصغر آهنین جگر از دوست های قدیم و توده ایش تماس می گیرد و
اصغر اورا به هاتفی وصل می کند و باقی ماجرا از این مرحله کلید می خورد .
چند پرسش
-۱اگر بیگوند نویسنده آن بیانیه انشعاب است پس با سالح سر قرار رفنت و کشته شدن چه
معنایی دارد.
 ۱۲مهر  ۱۳۵۵بیگوند در خیابان سیروس با نازیال ارویچی قرار داشت .بیگوند کشته شد و
ارویچی دستگیر شد.بدرستی معلوم نیست بیگوند در سر این قرار کشته شد و یا بعد از
دستگیری و گفنت قرارش با نازیال ارویچی کشته شد .
-۲مواضع ایدئولوژیک انشعاب آبا ن ۱۳۵۶نوشته شده ست.اگر بپذیریم آن گونه که علی خدایی
می گوید  ۶ماه طول کشید تا هاتفی و پرتوی به تمامی پرسش های چریک های مسئله دار
پاسخ دادندپس علی القاعده این ارتباط از خرداد ۵۶شروع شده است .یعنی  ۹ماه بعد از
مرگ بیگوند.این انشعاب چه ارتباطی می تواند با چریک کشته شده گیرم مسئله دار داشته
باشد.
آیا این یک امر اخالقی است که انشعابی  ۹ماه بعد از مرگ کسی صورت بگیرد اما پرچم
انشعاب به نام او باال برود چریک مسئله دار فرسنگ ها فاصله دارد با یک توده ای .
-۳جزوه منسوب به مرحوم بیگوند نشان می دهد که نویسنده این بیانیه یک توده ای مادر زاد
توده ای است نه یک چریک مسئله دار.بهمین خاطر انتساب این جزوه به مرحوم بیگوند با تردید
های جدی روبروست.
-۴نام این چریکی که می خواست به نوید ملحق شود و شد و یک سال در زیر زمین خانه پرتوی
لنگر انداخت و کنگر خود چه بود.
هرکس نداند که علی خدایی می داند .ومی داند که محمد معزز اگر پرتوی اول نبود کم از
اونداشت  .کبود کم از کهربا نداشت.
-۴چگونه می شود که امین یک سازمان چریکی به مخدوم خودش خیانت می کند و توده ای ها
را به برج و باروی چریک ها می برد.واز نظر حزب توده این کار غیر اخالقی نیست.
و ما بازای این عمل غیر اخالقی گرفنت پست نفردومی سازمان مخفی حزب می شود
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آیا اتفاقی است که این موجود در روز واقعه آن می کند که پرتوی رهبر فکریش می کند آیا این
امر یک حادثه بی معناست .
-۵چرا کیانوری می خواست از سر شاخه یک گروه بمب گزار بازجویی کند
یک حزب طبقه کارگر با کار مشخصش در زمینه رهبری طبقه در مبارزه طبقاتی چگونه سر از
بازجویی یک سر شاخه تروریستی در می آورد
-۶چرا پرتوی از کار در بخش پژوهش سر باز زد
-۷چرا تصمیم گرفته شد سازمان مخفی یک پارچه شود
-۸نقش پرتوی در این تصمیم چه بود
-۹چرا کیانوری و هاتفی د رحالی که می دانستند این کار خطرناک است قبول کردند
-۱۰چرا پرتوی همه چیز را لو داد
-۱۱چرا توده ای ها با شخصیتی بکلی متفاوت از پرتوی در بازداشتگاه روبرو می شوند
-۱۲چرا کتانی و خرسند دو سرشاخه مخفی حزب و دستیار پرتوی آن کردندکه پرتوی
کرد.یعنی تمامی این اتفاقات فاقد یک منطق درونی است.یا نه علت روشنی دارد که باید آن
علت را جستجو کرد .

****
مهدی پرتوی و مرگ بی بدرقه،از سازمان نوید تا یورش دوم به حزب توده
علی خدایی
سردبیر نشریه راه توده  ۱۱-دی -۱۳۹۸سایت بی بی سی

۱۱
داوری تاریخی
نگاه کن
باد می آید و پنجره های بسته را بسته تر می کند
وتو می گویی
بزودی دستی از ناپیدای جهان می آید
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و چراغ های این سرسرا های تودر تو را خاموش می کند
اما تو هنوز منتظری
منتظری تا داور نهایی بیاید و در بد و خوب جهان داوری کند
کجایی پرت تر از پرت در این آبادی
فرشتگان پیر دیگر در کار زمینیان نیستند
در صف تقاعد دارند
کار های ناکرده شان را سیاهه می کنند.
ترا نمی دانم
اما من از بد و خوب جهان گذشته ام
آن که از پس ما با الک می آید
خوب می داند
خس و خاشاک جهان را در سطل های زباله کدام رفتگر کور بریزد
ما تنها در آن شب های سیاه
از انسان گفتیم
از انسان که جان جهان بود
واز عشق
که جهان را رنگی دیگر می داد
نگاه کن!
من از عشق به انسان حرف می زنم
پرندگان بسیار از پشت بام دنیا پائین می آیند
ودر کنار پنجره کوچک من می نشینند.
نگاه کن!
گفته می شود »:غربال به دستی از پس یا پیش کاروان در کار نیست .
این یکی در هیئت خدای اورا پیش از کاروان وآن دیگری در هیئت داور تاریخ از پس کاروان
آفرید.
هیهات! همه میخی بزرگ یا کوچک بر آسمان اندیشه بشر کوبیدند تا با رشته ای بافته
ذهن و جان نا آرام شان را در گرد آن به گردش در آورند.
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اما این چرخ گردون با نهاد نا آرام اش هر آن چه رشته اند نابود می کند.
تنها طوفان و تالطم امواج ناپایان انرژی است که از ناکجای جهان می وزد و مارا با خود می
برد و می پیچاند ومی چرخاند.
با این چرخ چرخنده مپیچ.
با آن بچرخ که مجال بس اندک است
بازیچه آن شدن جبر ناگزیر نیست.
مارا این اختیار است که با میل خود وبه شیوه خود با آن بچرخیم.همین«.
گفته می شود
آن دا َور  ،متاسفانه  ،هم در وجودش و هم در حتمى الوقوعى ِوقوع اش ،ترديدها جارى است
گفته می شود
كه داور اصلى را پيش از اعزام به صحنه  ،ربوده اند و به هيأتى جديد  ،آراسته اند و در
دهانش  ،الفاظى خوش -صدا تعبيه كرده اند و انديشه اش را ،به مطلوب ،پيراسته اند
و آن قطره هاى كهكشانى ِ سرخ-رنگ ،كه قرن هاست در آن تاالرخاموش  ،فرو مي چِ َكد ،
همچنان فرو خواهند چكيد  ،بى آنكه هرگز  ،قضاوتى باشد.
و اين افسانه هم مثل همان افيون ،فقط پستانكى بود براى بيقرارى ِ آدميانى كه تشنه ى عدالت
بودند.
گفته می شود
داوری زمان هم اگر بوده باشد شاید فقط برای افراد بسیار سرشناس داوری خواهد کرد واال
برای آدم های یک ال قبا چه داوری دارد که بکند  .تازه اگر بعد چند سال از رفنت شان چیزی از
از آن ها به یاد مانده باشد.
گفته می شود
آیاعدالتی در جهان هست و اگر جواب بله هست كجاست؟
هستی آدمی بعنوان موجودی شعورمند ،واجتماعی با فعل و شعوری تاریخی با طوفان امواج نا
پایان انرژی قابل تبیین نیست .آدمی راهی ندارد جز آن که مدام زندگیش را معنا کند .وبر
اساس معنایی که بر هستی خودش بار می کند به زندگی پاسخی در خور دهد.
اگر قضاوتی در کار آدمی نباشد و یا آدمی به این باور برسد که قضاوتی در کار نیست آدمی
چگونه می تواند در لحظات گرانسنگ بر کرامت های خود بایستد و از حقیقت دفاع کند.
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آدمی با دادن بار اخالقی به کرده ها و نا کرده هایش به جنگ زشتی ها می رود و سعی می
کند از بار شرارت کم کند و بر بار نیکی بیفزاید تا زندگی برای او و دیگران قابل تحمل باشد .
مهم نیست که در سر سرا های خاموش قاضی عادلی انتظار مارا بکشد مهم آن است که ما
فکر کنیم قضاوتی تاریخی در کارآدمی است .مهم آن است که فکر کنیم در جایی و در زمانی
کسی بر کرده ها و ناکرده های ما مکث می کند واز این که در روزگاری دور کسانی زیسته اند
که حرمت انسان را نگاه داشته اند تا بار بدی بر دوش دنیا سنگینی نکند در شعفی وصف نا
شدنی تاریخ را ورق می زنند.وزندگی را قابل زیسنت می دانند.

مرا به خاطر بیاورید:
در روزهای روشن فردا
که هر لبخندی با هزار بوسه گشوده می شود

مرا به خاطر بیاورید:
گوزن تنهایی
که ازجنگل آتش گذشت
تا در دشت های پر شقایق
از کنار گل های ختمی گذر کند
مرا به خاطر بیاورید:
که در تاریک ترین شب ها از انسان سخن گفتم
وبه خاطر تمامی دل شکسته گان گریستم
من رودخانه ای بودم
که تشنه از کوچه مردم گذشتم
و با دلی شکسته چراغ دل شکسته گان بودم
مرا به خاطر بیاورید:
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که می خواستم صدای بی صدایان باشم
ونان ورویا را به تساوی میان مردم کوچه قسمت کنم
مرا به خاطر بیاورید.

۱۲
زبان
پدید آمدن زبان در زمینه توانایی حنجره در تعامل با محیط و اجتماع وروابط انسانی است و
عمده ترین کارکرد آن در برقراری روابط ذهنی بین انسان هاست.
بدون زبان تفکر امکان پذیر نیست و تفکر نوعی سخن گفنت باخود است.
مهم ترین کارکرد زبان انتزاع وساخنت مفاهیم کلی است که در واقع وجود ندارند ولی همین
خاصیت از ابتدای تفکر انسان باعث پدید آمدن نحله های گوناگون تفکر فلسفی شده است.
چنانچه افالطون مفاهیم کلی را در عالم ُمثل وجودی اصلی می دانست و موجودات واقعی که
در واقع باعث آن انتزاع شده بودند سایه ای از آن مفاهیم کلی انتزاعی می دانست و رابطه را
در واقع وارونه کرده بود.
همین انتزاع ها به پدید آمدن انتزاع های کلی تری منجر شد که در واقعیت وجود نداشتند.
این انتزاع ها در واقع میخ های بزرگی بودند که در آسمان اندیشه بشر کوفته شده بودند و
پایه ای اساسی برای ساخنت دستگاه ها و نظام های فلسفی شدند.

۱۳
سرگرد سخایی و مظفر بقایی
شنیده ایم که محمود غزنوی شب دی
شراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت
گدای گوشه نشینی لب تنور گرفت
لب تنور بر آن بینوای عور گذشت
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علی الصباح بزد نعره ای که ای محمود
شب سمور گذشت و لب تنور گذشت
سرگرد محمود سخایی از افسران پاک دست و پاک نهاد ارتش و هوادار دکتر محمد مصدق در
روزهای کودتای استعماری ارتجاعی امریکا ،انگلیس و دربار رئیس شهربانی کرمان بود .جایی
که زادگاه دکتر مظفر بقایی از رهبران دیروز ملی شدن نفت و مخالفین سرسخت امروزی دکتر
مصدق بود و اهمیت خاصی داشت .
بقایی اپورتونیستی به تمام معنا بود وبرای رسیدن به اهدافش از هیچ کاری روی گردان
نبود.شرکت در قتل رئیس شهربانی دکتر مصدق افشار طوس از جمله این کار ها بود.گماردن
سخایی در کرمان نظر به شرارت های مظفر بقایی بود .
کودتای کلید خورده بدالیلی چند در روز  ۲۸مرداد  ۳۲به پیروزی رسید و حاال وقت تصفیه
حساب اراذل و اوباش حکومتی با عناصر ملی و توده ای بود.
نخستین کسی که در کرمان باید خودش را از تیرس چاقو کشان مظفر بقایی دور می کرد
سرگرد سخایی بود  .راننده اش که از قصد چاقو کشان بقایی آگاه بود خودرا با ماشین به
خانه او رساند و از او خواست از کرمان خارج شود  .سرگرد سخایی نپذیرفت و به شهربانی
کرمان رفت .
در آن جا سرگرد سخنرانی کوتاهی کرد و مورد هجوم چاقو کشان مظفر بقایی قرار گرفت.
سرگرد را به دفتر سرتیپ امان پور فرمانده لشکر بردند.
سرتیپ از او خواست با اعالم انزجار از دکتر مصدق ووفاداری به شاه جان خودرا نجات دهد .
سرگرد گفت :من زندانی شماهستم در دادگاه صحبت خواهم کرد .سرتیپ امان پور از اتاق
خارج شد و چاقو کشان مظفر بقایی به داخل اتاق ریختندو بدن شرحه شرجه شده سرگرد
سخایی را از طبقه دوم به پايین انداختند ..در خیابان با چوب و سنگ و لگد بهجانش افتادند.
رانندهی جیپ سرتیپ امانپور ،چند بار با خودرو از روی پیکر او گذر کرد .سپس او را برهنه
کردند و ریسمانی بهگردنش انداختند و با خودرو روی زمین کشاندند و در میدان مشتاق از یک
تیر چراغ برق حلقآویز ش کردند .گروهی هم بخشهایی از بدن او را مثله کردند.
شب سمور بر مظفر بقایی یکی از عوامل کودتای پیروز گذشت  .لب تنور هم بر بدن پاره پاره
سر گرد سخایی گذشت .
سال ها بعد بقایی گرفتار شد و در محبس مرد  .و روزنامه ها نوشتند مظفر بقایی بعلت ابتال
به بیماری سفلیس در گذشت .
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امروز و فردا که ما و فرزندان ما تاریخ را ورق می زنیم.از این که در این کشور مردانی بزرگ
چون سرگرد سخایی زیسته اند به خود می بالیم.
دوران بقا ،چو باد صحرا بگذشت
تلخی وخوشی وزشت وزیبا بگذشت
پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد
در گردن اوبماند وبر ما بگذشت

۱۴
اصالت جنبش کارگری
اعتصاب کارگران نفت در سال  ۱۳۰۸در قلب تپنده صنعت نفت ایران یعنی آبادان کاری بزرگ
بود از آن رو که آبادان در آن روز گار زیر تیول انگلیسی ها بود و رفنت به آن جا کار سهل و
ساده ای نبود .یوسف افتخاری در کتاب روزگار سپری شده روایت می کند تمامی این
داستان را.
می گویند آبادان در آن روزگار دروازه ما به مدرنیسم بود .در این گزاره بخش هایی از حقیقت
نهفته است اما تمامی ماجرا نیست .چرایش را می گویم.
بزرگترین پاالیشگاه خاورمیانه برای آماده سازی و بردن نفت در آبادان بر پا شده بود.و
انگلیسی ها تالش داشتند در این منطقه فرهنگ خودرا گسترش بدهند  .وداده بودند.
سینما ،ورزش ،روزنامه باشگاه های تفریحی بر پایه استثماربیرحمانه و همه جانبه از
کارگرانی که ثقل سنگین کارگر صنعتی ایران بودند.
دیر یا زود باید کارگران دست به عملی می زدند تا اعتراض خودرا نسبت به غارت منابع ملی و
استثمار داخلی بیان کنند.
پر واضح است که نقش بی بدیل یوسف افتخاری دانش آموخته کوتو دانشگاه کارگری روسیه
نیز در این ماجرا دخیل بوده است  .اما این بمعنای میسیون هایی که از خارجه برای
خرابکاری آمدند نیست .کارگر ایرانی کارگر انگلیسی نبود که فقط از سوی بورژازی استثمار
بشود  .آبادان آمیزه ای بود از استثمار خارجی و سرکوب رژیم بناپارتیسم  .به همین خاطر
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ورد ما به مدرنیسم با وجود دو مانع بزرگ استثمار و استبداد نظامی یک ورود سهل و ممتنع
هم نبود.
این سیاست ژورنالیسم حیله گر است که اصل قضیه را ول می کند ومی چسبد به حواشی تا
برسد به آن جا که خود می خواهد.
اعتصابات کارگری در آن سال ها یک میسیون تعریف شده نبود.
رهبران آن اعتصاب بزرگ یوسف افتخاری و علی امید و رحیم همداد بودندکه زندگی و مرگ
غریبانه ودر اوج تنگدستی آن ها دامن آن ها را از هرنوع مامور بودن می زداید.
علی امید یکی از سرکرده گان آن اعتصابات شانزده سال زندان کشید.
بعداز دهه بیست هم در اعتصابات نفتی ها فعال بود و در اعتصاب های بزرگ نفت در دهه
بیست ده ها نفر کشته شدند و بعد از سی ودو هم دوباره به حبس افتاد و بعد از آن در عسرت
وتنگدستی زندگی می کرد وآخر عمر در حمام عمومی کار می کرد ولنگ دست مردم می داد.
دوست همه عمر علی امید هم علی شناسایی بود که همراه پسرش در دهه های بعد دستگیر
وزیر فشار حبس فوت کرد.
پسرش آزاد شد اما از نظر روحی خیلی تحت فشار بود به همین خاطر در سن پایین سکته
مغزی کرد ،به کما رفت وچهارسال اسیر بستر بود بیچاره همسر ودخترش از او در بستر با
زندگی نباتی پرستاری می کردند یک بار که به هوش آمده بود درگوش همسرش گفته بود می
خواهم بمیرم.
پیشاهنگان جنبش کارگری و اندیشه های سوسیالیستی در تمامی این دوران کاری کرده اند
کارستان ونمی توان با هیچ ترفندی اصالت این جنبش را زیر سئوال برد.
اندیشه راست غارت منابع بومی و استثمار خارجی و سرکوب داخلی را نمی بیند اما آمدن
افتخاری از مدرسه کوتو را می بیند.
ذکر دونمونه از زندگی یوسف افتخاری و رحیم همداد بحث را زنده تر می کند.
وکیل خرج افتخاری رحیم همداد بود چرا که آقا یوسف کمی ولخرج بود .روزی به قهوه خانه ای
خارج شهر می روند و چای می خورند.آقایوسف یک چای اضافه می خورد و رحیم همداد می
گوید نمی تواند پول چای اضافی را بدهد.بخاطر آن که درمحاسبه خرج چای اضافی منظور
نشده است.
نمونه دوم
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در زندان خرم آباد بودندکه خبر می دهند باید خانه شان را در آبادان تخلیه کنند  .آقا یوسف
می گوید وسایل را بفروشید و خانه را تحویل دهید .وسایل را می فروشند می شود ده تومان.
کل مایملک دو رجل سیاسی می شود ده تومان  .برابر حقوق یک ماه یک کارگر .در زندگی آن
ها پول دیگری جز حقوق آن ها نبود  .شهربانی بسیار جستجو کرد که امر خالفی بیایبد نیافت
.چون نبود .

۱۵
استالینیسم
نقد استالینیسم و توده ایسم فحش دادن به این وآن و پیوست کردن توده ایسم و استالینیسم به
هر نوشته ای نیست.نخست باید فهم کرد که استالینیسم چیست.
پرونده سازی ،اتهام های بی اساس ،هوچیگری ،چسبیدن به حواشی بحث و رها کردن جوهره
نوشته،دنبال کردن مسائل اخالقی و مالی و سیاسی در زمینه های خانوادگی و شخصی،ربط
دادن یک مالقات و یک تماس به پیوندی ارگانیک به سازمان های اطاعاتی و جاسوسی ،قلوه
کن کردن یک پاراگراف از یک منت و در یک کالم قرچی گری ودوغ و دوشاب کردن مسائل برای
پاشیدن خاک به چشمان حقیقت.
این هاست جوهره استالینیسم و مرده ریگ حزب توده در جنبش کارگری که لقله زبان عده ای
ست که از صبح تا شب تالش می کنند بر چهره زخمی و مجروح جنبش کارگری الی ولجن
بپاشند و با غث و سمین مسائل جوینده راه را از حقیقت دور کنند.و با فرار به جلو وانمود کنند
که اینان نسبت خونی با استالینیسم ندارند .در حالی که عند همانی هستند که به آن فحش می
دهند.

۱۶
به کجا می رویم
سرعت زمین به دور خودش  ۱۶۰۰کیلومتر در ساعت است.
زمین با سرعتی حدود ۱۰۰هزار کیلومتر در ساعت به دور خورشید می گردد.
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خورشید نیز با سرعتی حدود  ۸۵۰هزار کیلومتر در ساعت به دور مرکز کهکشان یعنی
کهکشان راه شیری در حرکت است.
کهکشان راه شیری با سرعتی نزدیک به  ۳۶۰هزار کیلومتر در ساعت به سمت کهکشان
آندرومدا حرکت میکند
پرسش این است که ما داریم به کجا می رویم و چرا ؟
نزدیک ترین سیاهچاله با زمین هزار سال نوری فاصله داردکه به زبان ریاضی یعنی این:
۳۶۰۰۰۰کیلومترسرعت نور درثانیه ضربدر  ۶۰دقیقه ضربدر  ۲۴ساعت ضربدر  ۳۶۰روز
ضربدر  ۱۰۰۰سال
يک سياهچاله حداقل چهار برابر خورشيد طول و عرض و حجم دارد .
چيزي بيش از  ۲۰سياهچاله را در کهکشان راه شيري کشف کردهاند
در کهکشان راه شيري فرض ميشود که حدود  ۱۰۰میلیون سياهچاله وجود داشته باشد.
اگر بپذیریم گوشه کوچکی از ابعاد هستی این است که تا کنون ما دانسته ایم و در آینده ای
نه چندان دور حقایقی بر ما آشکار خواهد شد که در مخیله امروزی ما نمی گنجد پس چرا
بشر دنیایش این قدر کوچک است .ودر این دنیای میکروسکپی نسبت به ابعاد هستی این قدر
شرارت می کند و بر ثقل بدی می افزاید.
آدمی در نادانی هایش غوطه می خورد  .با همین نادانی ها فلسفه می بافد .بنیان های محکم
ایدئولوژی می سازد وفرمان به نابودی برادرانش می دهد.
آدمی هنوز به آن درجه از معرفت به هستی نرسیده است تا سر از پیله کوچک خود بیرون کند و
ببیند زندگی انسانی در این هستی بی کرانه چیزی بیشتر از زندگی یاخته ها در هستی
نیست.
نمی داند .بر نادانی خود اصرار می کند و دست به شرارت می زند .
۱۷
دکتر ارانی
حکومت ها را با جاده ها وسد ها و خط های راه آهنی که می کشند نمی سنجند از بر خوردش
با منتقدین و مخالفینش می سنجند .نگاه کنیم؛
ایرج اسکندری از اعضاء  ۵۳نفر در خاطراتش می گوید:
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وقتي به کريدور ۳که بدترين نقطه زندان بود و زندانیان را به عنوان تنبيه به آن جامی فرستادند
پيش دکتر ارانی رفتم واقعا" منظره خيلي عجيبي ديدم که هيچوقت فراموش نميکنم.
دکتر اراني را ديدم فقط با يک زيرشلواري کوتاه و يک پيراهن عرقگير تابستاني )چون در
اردیبهشت ماه دستگير شده بود( لخت روي سمنتي که حتا يک دانه زيلو هم که معموال" در
اتاقهاي ديگر ميانداختند وجود نداشت.
اراني همنيطوري کفشهايش را هم به عنوان بالش زير سرش گذاشته و خوابيده بود .من
يواشکي صدايش کردم دکتر! يک دفعه بلند شد و گفت اوه تو اينجايي؟ گفتم که پاسبان را
ديده و اجازه گرفته اينجا آمدهام .پس از ماچ و بوسه نشستم و صحبت را شروع کرديم .وضع
و حالش را پرسيدم .گفت آري لباسهاي مرا از من گرفتهاند .سردم هم هست .ولي خوب ديگر
عادت کردهام.
پرسيدم چه کارها ميکني اينجا؟ گفت روزها براي خودم مسئله ریاضی طرح ميکنم و توضيح
داد که چون اينجا ديوارها را همه را نوشته بودند ،بنا آوردند بهکَنَند .من سه چهار تا از اين
گچها را دزديم و روزها زمني را با آب و غيره پاک ميکنم و مينشينم ،براي خودم روزها مسئله
طرح ميکنم و وقت را اينجوري ميگذرانم .شبها نيز عادت به اين سرما کردهام و روي اين
سمنت ميخوابم .لباس هم الزم نيست .من گفتم برايت يک پلور و مقداري هم پول آوردهام .گفت
هيچکدام الزم نيست .پلور را که جايي نيست مخفي کنم و اگر هم به پوشم باز از من ميگيرند.
لذا فايده ندارد .پول هم نميخواهم.
دکتر اراني همچنان در زندان انفرادي بند  ،۳نمناکترين و سردترين بندهاي زندان موقت ،به
سر ميبرد .نه تنها خوراکي که از خانه براي او ميآوردند به دستور اداره سياسي به او
نميدادند بلکه پوشاک و همچنني پتو و زيلوي زندان را نيز از او گرفته بودند تا به گفتهي
ادارهي سياسي مجبور به اقرار شود .سروان سرتيپزاده)يکي از بيشرمترين کسان( رئيس
زندان موقت روزي به بازديد بند سه ميرود .ميبيند که دکتر اراني در روي زمني سرد اسفالت
فقط با یک زیر پيراهني همهي لباسها را از او گرفته بودند .نازک و يک تنکه خوابيده و
کفشهاي خود را به جاي بالش در زير سر گذاشته است)آذرماه( دستور ميدهد کفشهاي او
را نيز بگيرند.
۱۸
آقا یوسف
یوسف افتخاری از رهبران اعتصاب بزگ نفت در سال  ۱۳۰۸در خاطراتش چنین می گوید :
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»يک روز دکتر اراني را آوردند پهلوي اتاق من .صداي همديگر را ميشندیم وبا هم
صحبت ميکرديم .پرسيدم شما را براي چه اينجا آوردند؟ گفت يک صاحبمنصب به خليل
ملکي کشيدهيي زده بود ،من دستور اعتصاب غذا دادم .غذا نخورديم و ما را در حياط شالق
زدند .خليل ملکي را شالق نزدند ولي بقيهي ما را شالق زدند و مرا به اينجا آوردند.
گفت شما هم غذا نخوريد ،گفتم آقاي دکتر اين صحيح نيست ،چون ما در زندان سوابق زيادي
داريم )در آن موقع حدود هفت سال بود که در زندان بوديم .اينها را تازه آورده بودند (.و وضع
زندان را بهتر ميدانيم! اينجا اروپا نيست اينجا کسي نميتواند غذا نخورد.
حتا يک دفعه ما سيزده روز غذا نخورديم و اين کار اشتباه بود.
گفت نه شما مدتي است که زنداني هستيد از بيرون اطالعي نداريد و اگر شما اعتصاب غذا
نکنيد ،رفقايتان هم در باال اعتصاب نميکنند و ما شکست ميخوريم و شکست ما از
شماست .گفتم اعتصاب نميتوانم بکنم ولي حاال که شکست و اشتباهتان را ميخواهيد
بيندازيد گردن ما ،من هم نميخورم.
غذا آوردند نخوردم .رفتند خبر کردند ،افسر کشيک آمد گفت که چرا غذا نميخوري؟ گفتم به
اين علت که شما به يک دکتر عالي مقام توهني کرديد ،من هم غذا نميخورم .گفت:بزنيد .چهار
نفر بودند ،يک گروهبان و دو نفر پاسبان و خود افسر کشيک .تا گفت بزنيد من يک کشيده به
خودش زدم .ديگر نفهميدم که چه شد .مثل اينکه به سرم زده بودند و بيهوش شدم .ديگر
هيچي نفهميدم وقتي حال آمدم ديدم عرق کردهام .در صورتي که زمستان بود .فکر کردم من
چرا عرق کردهام .کمکم يادم آمد که يک چنني اتفاقي افتاده بعد پاشدم ديدم تمام بدنم کبود
است .معلوم شد بعد از اينکه بيهوش شدم هم مرا زده بودند ،نميگذاشتند که پزشک بيايد و
معاينه کند .بعد به مرور معلوم شد که خيال جنايت هم دارند .ماجرا از اين قرار بود که عدهيي
تيفوسي به بند آورده بودند که ما را از بني ببرند«.
دکتر ارانی را این گونه از بین بردند.اورا در سلولی آلوده به تیفوس انداختند و آن قدر اورا به
پزشک نبردند تا در گذشت.
حکومت قزاقان می خواست این گونه شکوه و جالل پادشاهی ایران را احیاء کند.
۱۹
داستان ارزش اضافی
 -۱پول شکل پدیداری ارزش است و به خودی خود واجد و حامل و مولد ارزش نیست .به عبارت
دیگر پول نمی تواند ذاتی ارزش افزا داشته باشد .پول فقط آئینه بازنمای ارزش است.
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-۲اگر پول نمی تواند عامل ارزش افزایی باشد پس پول چگونه به سرمایه )یعنی جوهری ارزش
افزا( تبدیل می شود؟ راز تبدیل پول به سرمایه چیست؟ چه عواملی در تبدیل پول به سرمایه
دخیل اند؟
-۳چگونه پول به سرمایه تبدیل می شود
فرمول عمومی سرمایه چیست؟
در جامعه سرمایه داری ما با سه فرمول مواجه ایم:
-۱پول -پول بیشتر" یعنی شما پولی را در بانک به سپرده می گذاری و بعد از یک بازه زمانی،
پولی بیشتر از پول اولیه دریافت می کنی.
پول در شروع فرمول فوق نمی تواند نقشی در ارزش افزایی پول نهایی داشته باشد پس فرمول
"پول -پول بیشتر" )در مختصات گردش سرمایه مالی( به هیچ وجه به سوال راز ارزش افزایی
سرمایه چیست؟ جواب نمی دهد.
“-۲کاال -پول -کاال" .در اینجا کاالیی فروخنت می شود به این منظور که کاالیی خریداری
شود .چیزی را می فروشی که چیز دیگری را بخری .بنابراین هیچ ارزش اضافه ای کسب نمی
شود .کاالیی را فروخته ای تا کاالی تازه ای خریداری کنی .کاالی اول مطابق ارزش اش به
فروش رفته و کاالی پایانی مطابق با ارزش اش خریداری شده بنابراین هیچ ارزش اضافه ای
.در این فعالیت دو گانه ایجاد نشده است
-۳پول  -کاال -پول بیشتر
در شروع فرمول فوق "پول" قرار دارد و در پایان فرمول هم" ،پول"! با این تفاوت که پول پایانی
با پول اولی از نظر کمیت متفاوت است .پول پایانی بیشتر از پول اولی است .فرمول عمومی
سرمایه همین فرمول است .اما کدام عامل )یا عواملی( مسئول افزایش کمی پول نهایی هستند؟
خود پول که نمی تواند ذاتی "خودافزا" داشته باشد پس باید جواب سوال را در ماهیت کاالی
وسطی پیدا کرد.
اوال فرمول "پول -کاال -پول بیشتر" تصویر شماتیک کارکرد سرمایه صنعتی است .تنها در
مختصات فعالیت سرمایه صنعتی است که پول اول تبدیل به مقداری مواد خام و ماشین آالت و
نیروی کار می شود و محصول نهایی به دست آمده از این پروسه صنعتی ،با پول بیشتری به
فروش می رسد.
اما باید دید کدام کاال )در صورت گسترش یافته فرمول( مسئول تفاوت کمی ایجاد شده بین
پول اول با پول نهایی است؟ مواد خام؟ ماشین آالت؟ یا نیروی کار؟
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مواد خام تنها ارزشی معادل ارزش خودش را به محصول نهایی منتقل می کند .ماشین آالت
هم فقط ارزش معادل استهالک خود را به محصول نهایی منتقل می کند .پس تنها عاملی که
می تواند خالق یا علت عامل ایجاد ارزش اضافی باشد ،نیروی کار است.
استثمار" از یک گزاره به حقیقت علمی نزدیک می شود.
گفته می شود که ماشین آالت در فرمول عمومی سرمایه )حتی در غیاب نیروی کار( می توانند
منشاء ارزش اضافه باشند
اماچنین نیست .ماشین آالت نمی توانند منشاء ارزش اضافه باشند .چرا؟ زیرا اگر عمر مفید
یک ماشین معادل یک میلیون ساعت کار باشد ،ماشین یاد شده پس از یک میلیون ساعت کار
مستمر ،تنها ارزشی معادل یک میلیون ساعت را به کفش های تولید شده منتقل می کند )نمی
تواند حتی به اندازه یک ساعت ،در ارزش افزایی دخالتی داشته باشد(.
۲۰
گزاره های درست ونتایج غلط
-۱حکم صادر کردن براساس نوشته های پراکنده و احکام ایدئولوژیک بدون رجوع به خود
شخص وکسانی که او را ازنزدیک می شناسندبر گزاری یک دادگاه غیابی ست.
-۲اصول اخالقی مقدم بر وابستگی ایدئولوژیک ووابستگی سازمانی ست
-۳آگاهی کاذب بدتر از ندانسنت است
-۴قضاوت ناصواب ناقض وفاداری به حقیقت و احترام به انسان هاست
-۵وقتی ما درمورد همراهان سابق خود این گونه قضاوت می کنیم وای بر مخالفان ما
-۶نقد محترمانه با نسبت دادن خصوصیات کراهت آمیز به افرادی که از نزدیک نمی شناسیم
تفاوت دارد
-۷روی دیگرآن شیوه استالینی ست که آن را در گروه های دیگر نفی می کنیم
-۸قلم قبل از چرخیدن بر صفحه کاغذ باید در آب پاک اصول اخالقی غوطه بخورد وبر حقیقت
قسم بخورد تا از لغزش های برخاسته از ناخود آگاه آدمی دور شود .
گفته می شود پیش از آن که قلم بر صفحه سفید کاغذ بچرخد باید خو درا در آب کُر اخالق
تطهیر کند و آنوقت بر زبان بیاورد آن چه را فکر می کند گفتنی است .
این گزاره اخالقی گزاره درستی است .
اما پرسش در مورد یک واقعه تاریخی که در حوزه تاریخ مطرح است .با قضاوت اخالقی یکی
نیست.
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تاریخ نه می بخشد و نه فراموش می کند
این هم گزاره درستی است .نگاه کنیم به داستان حسنک وزیر و ببینم که بعد از یک هزاره ما
هنوز ازآن ظلمی که بر او رفته است متاثریم  .نمی توانیم ببخشیم و فراموش کنیم .به همین
خاطر است که مدام داستان حسنک خوانده می شود و بر آن شرح می نویسند.
گفته می شود با آگاهی کاذب و یا اطالعات کم نباید در مورد آدم ها قضاوت کرد  .این هم
گزاره ای ست درست .
اما وقتی یک عمل تاریخی منعقد شده است و از آن زمان گذشته است و عامالن آن واقعه
تاریخی با زبانی شیوا به کرده های خود اعتراف می کنند و بر درستی کارشان صحه می
گذارند دیگر چه جای آگاهی کاذب و یا داده های نادرست و ناقص.
گفته می شود نباید در مورد دیگران به آسانی قضاوت اخالقی کرد .باید ایستاد تا در دهه ها و
سده های بعد با روشن شدن همه داه ها دست به این قضاوت زد .
این گزاره هم با اما و اگر هایی درست است .اما نباید فراموش کردکه وقتی یک عمل تاریخی
توسط عامالن آن عمل مطرح می شود و بنوعی برآن عمل تاریخی مهر تائید گذاشته می شود و
بالضروه طرح پرسش نخستین عملی است که واقع می شود و قضاوت اخالقی از دل پاسخی
بیرون می آید که هر کس به آن عمل تاریخی می دهد.
ذکر چند مثال بحث را روشن تر می کند :
-۱محمدعلی عمویی می گوید با نام مستعار دکتر تبریزی به جماران می رفته است و اطالعاتی
را که شوروی ها به حزب می دادند مثالً در مورد بهزاد نبوی و مجاهدین انقالب به آقای
انصاری می داده است .
پرسشی که از دل این مصاحبه بیرون می آید این است که عملکرد این آدم بعنوان نفردوم یا
سوم حزب درست بوده است یا نه.
-۲علی خدایی می گوید اطالعات کودتای نوژه توسط همسر ناخدا حکیمی به حزب داده شد.
عمویی نیز همین را می گوید  .پرسشی که به ذهن می آید نقش این خانم حاال با هر عنوانی
هنرپیشه سابق فیلم های فارسی ویا همسر یک توده ای در یک گروه کودتاگر چه بوده است .
آبا طرح این پرسش یک عمل غیر اخالقی است .
-۳علی خدایی می گوید با دستگیری سر شاخه یک گروه بمب گذار کیانوری از آیت اهلل قدوسی
خواست  ۲۴ساعت حزب از این آدم بازجویی کند .
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خب نخستین پرسش این است که دبیر اول یک حزب کمونیست که وظیفه اش رهبری حزب در
مبارزه طبقاتی است چه ارتباطی با باز جویی ازیک بمب گذار دارد که علی القاعده وظیفه
ارگان های امنیتی یک کشور است.
آیا طرح پرسش در مورد یک واقعه تاریخی که موی الی درزش نمی رود چرا که عامالن آن در
کمال سالمت و آزادی به عمل تاریخی خود معترفند و از آن دفاع هم می کنند یک امر غیر
اخالقی است .
آیا پرسش در مورد نقش وعملکرد پرتوی و هم تیمی هایش که صدها شاهد زنده دارند یک امر
غیر اخالقی است .
-۴در مورد انتساب آن انشعاب به مرحوم بیگوند آن هم بعد از  ۹ماه از مرگ او و رو کردن
نقدی که جای چون چرای بسیار دارد چه باید گفت .
از قول مرحوم بیگوند و منشعبین در آن نوشته های مورد اشاره گفته می شود اسلحه را باید بر
گرداند به داخل سازمان چریک ها که یک کارگاه قرون وسطایی ست و اندیشه و شور و جوانی
را در جنبش انقالبی می کشد .
آیا این نوشته از آن یک چریک مسئله دار است یا یک توده ای متنفر از چریک .
ضمن آن که پرونده این انشعاب سازی ها باز است و شاهدان زنده آن بسیارند و دیگر چه
جای چون وچرا .
داستان نفوذ در سازمان چریک ها و دزدیدن و چاپ و پخش نخستین پلنوم که بر سر هر
بازاری هست .و عامل این کار بانام و نشان معرف حضور زندگان تاریخ است.
۲۱
پرسش و پرسشگر
»پرسش نیز برخاسته از یک زمینه فکری است و بستر فکر را باید دید.
محصول پرسش ها این است که توطئه ونقشه بالنکیستی چندتا آدم زیرک وحقه باز که همه
از جنس پرتوی بودند منجر به انشعاب کوچک اولی و انشعاب اکثریت شد و آن سازمان را از
هم پاشاند.
نه علت این نبود .
علت در این بود که در جلوی چشم همه ناگهان جوشش مردم در اوج ضعف واز هم پاشیدگی
گروه های چریکی شروع شد وچه درسطح رهبران وچه در سطح سمپات ها تردید واقعی
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ودرست در مورد اثر بخشی تئوری وعمل قبلی شروع شد وروز به روز هم گسترده تر شد وهمه
را دربر گرفت ودر بستر این تردیدها و سرگیجه فکری نتایج بعدی حاصل شد.
شیوه تشکیل همه سازمان های سیاسی به نحوی الگوبرداری از روی حزب لنینی بود با
سانترالیسم بسیار غلیظ تر ودرآن هنگام سرگیجه ،نویدی ها متشکل تر و با همان شیوه
سازمان دهی با خالی کردن بار کتاب های تئوریک وکالسیک خاص پشت در خانه های آن ها
پایه های فکری آن هارا ویران کردند.
یک گله نبود که قاپ شبان را بدزدی وبقیه هم مثل بز به دنبال شبان در مرتعی دیگر به چرا
بروند«.
پاسخ به هر پرسش مشخصی پاسخ مشخص دارد  .مگر آن که برویم روی این امر که طرح
چنین پرسشی غلط است .وآن وقت باید غلط بودن پرسش را ثابت کرد .
نکته بعد این حقیقت است که برای گریز از پاسخ نمی توان متوسل شد به باطن پرسشگر که در
سویدای قلب و ذهنش چه می گذرد .پرداخنت به این امر و ریشه یابی پرسش نیز بعد از پاسخ
مشخص به پرسش مشخص است .
معلوم است که هر پرسشی برخاسته است از یک زمینه فکری.باید هم در تضارب آرا چنین
باشد.
شکی نیست که در سال  ۵۵در سازمان چریک ها ما با یک بحران روبروئیم.این بحران به گفته
عده ای بحران ایدئولوژیک بود و به باور برخی دیگر نبود.
شکی هم در این حقیقت نیست که ساواک بخاطر جلو افتادن تکنیکی و تاکتیکی از سازمان
چریک ها موفق شد ضربات خرد کننده ای به چریک ها بزند  .این ضربات زمینه ساز بحران
های بعدی بود  .کافی بود چریک ها نفسی تازه کنند و به این نتیجه برسند که درست ترین کار
دست زدن بیک عقب نشینی کوتاه مدت وتعطیلی کارهاست  .اما سیل ضربات فرصت نمی
داد.
مگر فاصله بین سال  ۵۵تا شروع در گیری ها در سال  ۵۶در منطقه خارج از محدوده چند
ماه است .
پس خط اصلی برای بزیر کشدن حکومت درست بود .
اما باید دید که چه نیروهایی سیل حوادث بعدی را جهت دادند و چرا واین ربطی به غلط بودن
مشی نداشت  .مسئله اساسی آن بود که رهبران آن روز گار از درک حوادث عاجز بودند .تا
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این جا مصیبت نبود مصیبت و فاجعه آن جا بود که یک پرت تراز پرت مثل کیانوری مهار حزب
توده را دست گرفته بود ووارد میدان شده بود.
گرایش به راست در سازمان چریک ها از چاله به چاه بود .این جاست که می فهمیم بحران
بحران ایدئولوژیک نبود چرا که چریک ها را به ورطه نابودی سوق داد .سراب حزب توده
سیاهچاله ای بود که پاسخی جز از هم پاشیدگی برای چریک ها نداشت  .در این فرود
مصیبت بار هم حماقت دخیل بود وهم توطئه وخیانت در این شکی نیست و حزب توده در این
کار ها ید طوالیی داشت .
داستان گرایش به راست در چریک ها داستان کوری عصا کش کور دیگر بود .چریک ها از نقد
حزب توده شروع کردند تا به حزب کمونیست برسند باز گشت شان به جای نخستین تکرار
کمدی تاریخ نبود آن گونه که مارکس به هگل منسوب می کند .تکرار تراژدی بود.
تاریخ در مورد ما دوبار تکرار شد یکی بار بصورت تراژدی و بار دیگر بصورت اولترا تراژدی.

۲۲
آن که با الک می آید
گفته می شود:
قضیه ما همان ماهی سیاه کوچولو بوده و بیشتر اشکال از ما و فهم ما ست.
قطار زندگی راه خودش را رفته و می رود  .حوصله آدم که سر برود از این قطار پیاده می
شود ولی اون پت پت کنان به راه خودش ادامه می دهد.
نزدیک خانه ما یک قبرستان است که مثل پارک می ماند .وقتی زیاد در دلم آشوب می شود یک
سری به این قبرستان می زنم و نگاه می کنم و می بینم چه بسیار آدم هایی در آن خوابیده
اند .یک بخش آن چند صد سرباز بی نام از جنگ اول است و بخشی دیگر آن چند صدسرباز
از جنگ جهانی دوم.
آن وقت به خودم نهیب می زنم که هی فالنی این قدر شور نزن تا بوده چرخ همین طوری
چرخیده است ۵۰ .سال دیگر توهم یکی از همین هایی و یک عده زیادی هم از روی تو رد می
شوند و نمی دانند تو که بوده ای و چه بوده ای و چه کرده ای.
گفته می شود
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آن دیگری هم که می خواست با شمشیر باور هایش جهان را زیر بیرق فالن در آوردو حاال
گوشه قبرستان آرام خوابیده است وتا آن جا که دستش رسید جهان را گلستان نکرد بماند جهنم
کرد .
و آن دیگری در گوشه ای دیگر در ظل آفتاب نشسته است ودارد عرق می ریزد ومی گوید
آیندگان الک )چگونه الکی است نمی دانم (به دست می آیند و درست ونادرست را سوا می
کنند و به درست ها درود می فرستند.
می بینی در نهایت کار به زیارت اهل قبور و یک چیزی تو مایه های فاتحه رسیده است که به
قول قدما مایه عبرت است«
این بحث ها امر جدیدی نیست.همیشه همین گونه بوده است .که عده ای بر ثقل شرارت افزوده
اند وجهان را غیر قابل زیست برای دیگران کرده اند و عده ای دیگر با هزینه کردن جان و مال
سعی کرده اند در حد توانشان بر بار نیکی بیفزایند و ثقل بدی را سبک تر کنند.
آدمی بیش و پیش تر از آن که بخواهد به نیرویی ماوراء خود در دنیایی دیگر و یا نیرویی
معنوی در وراء تاریخ پاسخ بدهدو منتظر قضاوت آن ها باشد باید به قاضی درون خود پاسخ
بدهدکه آیا در سمت درست تاریخ ایستاده است یا نه.
آدمی بایدنخست باید با خودش کنار بیاید و به خودش نمره بدهد  .از این نمره دادن ها و
قضاوت کردن های فردی است که آن را تعمیم می دهد و داده است و می رسد به قاضی کل
که یا در در وراء تاریخ یا در وراء عالم نشسته است.آدمی از نظر روحی و روانی نیاز دارد که
خودش یا کسی بر کار او قضاوت کند.واو را در کرده ها و نا کرده هایش تشویق یا مذمت
کند.جهان و آدمی بدون این قاضی و قضاوت قابل زیسنت نخواهد بود.
اما طنز تاریخ آن جاست که آنانی که به نیرویی قاهر در ماوراء انسان وجهان در دنیایی دیگر
باور دارند تا بر کرده های او قضاوت کند و این قضاوت یک قضاوت سهل و ساده نیست بلکه
با عذابی الیم و ابدی روبروست در زندگی آن می کنند که گویی اصالٌ باوری به آن نیروی قاهر
ندارند.تبیین این بدی و شرارت در مورد اینان تا حدودی مشکل است .
نخست باید دیدکه این موجودات بین خود و آن نیروی قاهر چه نسبتی و چگونه نسبتی برقرار
می کنند .توجیه آن شرارت از تبیین این نسبت آغاز می شود .
نخست اینان جهان را با باور های خاصی تبیین می کنند ؛آنان و دوزخیان.
آنان بندگان صالح خدایندکه هر کاری که بکنند در راستای خواست آن نیروی قاهر است و به
همین علت از آن جایی که اینان در پی بهسازی جهانند باید تمامی امکانات جهان در خدمت و
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برای اینان باشد .ودوزخیان را ازاین تنعمات سهم و بهره ای نیست.اینان با این باور جهان را
برای دیگران جهنم می کنند و بر ثقل بدی می افزایند.
۲۳
سرمایه داری دولتی
تصورجامعه نوین بدون تقسیم کار وبدون مبادله کاال محال است.
مبادله کاال نیاز به بازار دارد و بازار نیاز به ارزش مبادله دارد و جبرا ً ارزش مبادله همیشه با
ارزش استفاده کاال هم عرض نیست و از این خاصیت ارزش مبادله است که سرمایه وجود می
یابد ورو به گسترش می گذارد.
در قالب این رابطه است که در کشورهای مدعی سوسیالسیسم جبرا ً سرمایه داری دولتی به
جای سرمایه داری خصوصی زاده می شود و بنابر خصلت خود آفرینندگی انسان سیر
تاریخی خاص را برای خود رقم می زند  .یکی به راه روسیه می رود ویکی به راه چین.
بنظر می رسد پیدایش سرمایه داری دولتی یک امر عینی وناشی از جبر باشد تا یک انحراف
فکری وایدئولوژیک.باید در این مورد بیشتر اندیشید.
۲۴
نام نیک
جهان یادگارست و ما رفتنی
به گیتی نماند به جز مردمی
به نام نکو گر بمیرم رواست
مرا نام باید که تن مرگ راست
نام نیک در ادبیات پهلوانی ما جایگاه ویژه ای دارد .چه بسیار پهلوانانی که برای آوردن
مهمیزی که نام شان بر روی آن نوشته شده بود و در میان نبرد افتاده بود تن به خطر دادند و
بر سر این خطر جان باختند.
داستان بزرگ رزم رستم و اسفندیار و کشاکش آن نبرد بزرگ نیز آلوده شدن ونشدن نام
است.
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رستم درآن نبرد بزرگ حاضر به هر نرمشی می شود تا نامش به ننگ آلوده نشود و با این که
دانای دانایان سیمرغ آگاه به اسرار پیدا و نهان جهان و داننده گذشته و آینده سرنوشت
آدمیان به او می گوید کشنت شاهزاده ایرانی و مبلغ بزرگ دین بهی عاقبتی شوم دارد ،تمامی
نفرین ها و شوم بختی ها را بجان می خرد تا نامش به ننگ آلوده نشود .
سر این راز و این عمل تاریخی چیست .؟چرا آدمی بدنبال نام نیک از خود است .

۲۵
مهدی بازرگان
»اگر مطلق گرایی مردود ونسبی بودن حقیقت مورد تاییدباشد گفتگو ویا عقالنیت ارتباطی بین
نحله های مختلف فکری ضروری است
بدون این تعامل اندیشمندان در جزیره هایی جدا ازهم باقی می مانند«
خب کسی که خود به آزادی نرسیده است و هنوز در چند و چون روزگار خودست و می خواهد
راه رفته را دوباره برود و باز هم با باور هایش جهان را دیگر باره معنا کند.وآزادی را نه بعنوان
حقوق شهروندی که بعنوان یک حق باورمندی می داند و در غل و زنجیر های خود ساخته اش
دارد روز گار را به سر می آورد تعامل چه معنایی دارد.
تا دیروز صاحب شمشیر بود و امروز دارد مولوی می خواند و تفسیر می کند  .اما با رقت روح
فرسنگ ها فاصله دارد کافی است تلنگری به باور هایش بزنی آن وقت شمشیر برنده اش را
خواهی دید.
اینان خود به آزادی نرسیده اند پس نمی توانند دیگران را آزاد کنند.
باید پیش از هر تعاملی هرکس به نقد گذشته خود بنشیند و مسئولیت کار هایش را بعهده بگیرد
وآن وقت می بینی که تعامل با این آدم ها راه بسوی حقیقت خواهد برد.
به اختصار بگویم و بگذرم بازرگان بدهکاری زیادی به همه داشت و نداد .در جنم فکریش هم
نبود که موفق شود این بدهکاری را بدهد.
ندادو مشغول ذمه خودش و تاریخ شد .

۲۶
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چپ وکرونا
گفته می شود
کرونا چپ را شکست داد.بجای رفنت به سوی بر انداخنت نظام نا کار آمد سرمایه داری شعار
مذمت جنون مصرف و تخریب محیط زیست توسطسرمایه داری را داد
یا از بورژازی خواست دست به تولید انبوه دارو های مصونیت ساز بزند
ویا یا از اروپا خواست متحدشود
و یا شعار همبستگی جمعی را برای ایمن تر شدن جهان را داد.
۲۷
یک مشکل تاریخی
ما عادت نکرده ایم دیگران را تحمل کنیم واین یک بیماریی تاریخی است.
وقتی کائوتسکی می گوید دموکراسی یعنی حفظ حقوق اقلیت لنین می کوید نه،اقلیت برود
بمیرد.این ربطی به عمرو زیدبودن یا نبودن نداشت.
همین چریک ها وقتی ضد چریک شدند اشرف را تحمل نکردند.اقلیت را تحمل نکردند.مصطفی
مدنی را تحمل نکردندکشتگررا هم تحمل نکردند.
حزب توده هم همین بود.اسکندری مصاحبه ای با تهران مصور کرد چیزی نمانده بود کشته
شود و با پای خود به تبعید رفت.در مجاهدین و پیکار و بقیه هم همین بود.
ازدیگران و دیگر تران هم حرفی نمی زنم .چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.

۲۸
شیادی
در بحرانها بازار سه چیز داغ میشود :شایعه ،شیادی )کسانی از آب گل آلود ماهی-
میگیرند( و راه حلهای آبکی .گاهی اوقات اینها از خود بحران کشندهترند

۲۹
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اقتصاد بسته و دستوری
اقتصاد بسته و دستوری صنعت را از حرکت به جلو باز میدارد
در کشورهای اقتدارگرا اقتصاد بیش از آن که در خدمت مردم و نیازهای روزمر ٔه آنها باشد در
خدمت اهداف سیاسی حاکمان است و به حفظ و تداوم قدرت آنها خدمت میکند
و منابع مالی به جای جاری شدن به سوی صنایع تولیدکنندهٔ کاالهای مصرفی به سمت
صنایع غیرمصرفی هدایت میشود
حکومت اقتدارگرا در عرصه اقتصاد دنبال انحصار و نابود کردن رقابت است
حکومت از صنایع و اقتصادش در درج ٔه اول فرمانبری از برنامههایی را میخواهد که نه بر
اساس قوانین طبیعی بازار آزاد که بر اساس خدماتشان به اهداف سیاسی حکومت طراحی و
ابالغ شده است
در نظام اقتدارگرا ،ایدههای دستوری میتواند به هر روندی که نشانی از رونق اقتصادی و
صنعتی در آن باشد پایان دهد
قدرت مطلقه به هیچ قشر نخبه علمی و فنیای اجازهٔ رشد نمیدهد
قدرت ابداع و نوآوری که موتور محرک ٔه رشد صنعتی است در محیط بسته رو به ضعف می
گذارد
تحت حکومت اقتدارگرا رابط ٔه طبیعی میان مشتری و صنعتکار مختل می شود و میل و اولویت
مشتری به هیچ انگاشته می شود
بخش خصوصی از ترس نقض حق مالکیت خصوصیاش جرئت ورود به عرص ٔه تولید را ندارد
صنعتکاران به هیچگونه آمار اقتصادی و صنعتیای ،که برای کارشان به آن نیاز ضروری
دارند ،دسترسی ندارند

۳۰
مشکل راست نوستالژیک
براستی مشکل راست نوستالژیک چیست؟
آیا سقوط رژیم پهلوی ربطی به جاسوس بودن حزب توده و تجزیه طلبی پیشه وری و وابسته
بودن چریک های فدایی خلق و مجاهدین داشت.
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این ادبیات واین نگاه جامعه را بار دیگر به دوران طالیی پرویز ثابتی مقام امنیتی ساواک می
رساند .وجدا از نا ممکن بودن آن  ،راه نیست چاه ویلی است که مجدادا ً کشور را در منجالب
فرو می برد این نکته ای است که عناصر میهن دوستی که در این طیف رفت و آمد می کنند
باید دریابند.
در بین این طیف امیدی به رضا پهلوی نیست .رضا پهلوی میان مایه تر از آن ست که به فهم
این مسائل برسد .مشتی ساواکی و بچه پولدار که خواب بر گشت بدوران سیاه استبداد را می
بینند.
در بین این دسته داریوش همایون تنها رجلی بود که فهم بیشتری داشت .که او نیزمتاسفانه در
گذشت .
راست نوستالژیک در پی فرصت های طالیی است که بار دیگر دولت فخیمه آستین باال بزند
ویک قزاق را پادشاه مملکت کند و یا عوامل کنسرسیوم بر سر غارت نفت به تفاهم برسند و با
مشتی اوباش پادشاه فراری را به قدرت باز گردانند.اما باید تدبر کرد که حاصل آن کودتا و
این کودتا چه بود.
چرا مردم در پی تبعید رضا شاه به جزیره موریس جشن گرفتند و نمایندگان جیره خوار مجلس
گفتند الخیر و فی ماوقع.خب تاریخ محل عبرت است و حکمت البته اگر عقل و شعوری در کار
باشد که در بین راست نوستاژیک نوبر است.
چهل سال است که راست نوستاژیک دارد یک شعر بی مایه را مدام تکرار می کند که شاه با
امریکایی ها بلند حرف زد و دیگر حرف شنوی نمی کرد و در پسله به انگلیسی ها فحش
خواهر ومادر می داد .این قبیل تحلیل ها برای سقوط آن پادشاهی تحلیل های بی مایه ایست
و راست نوستالژیک را به حقیقت نمی رساند.
راست نوستالژیک دموکرات نیست  .نمی تواند باشد .برای رسیدن به آن جایگاه نیازمند رها
کردن ادبیات ساواک ساخته است  .هنوز بعد از چهل سال نقدی باالتر از فحش نامه های
ساواک بر حزب توده و پیشه وری و چریک های دوقلو ندارد  .هنوز نمی فهمند از کجا خورده
اند و چرا  .این درجه از بالهت در این طیف امر غریبی است .
راست نوستالژیک باید به درک وفهم زمان خودرا نزدیک کند اگر بخواهد در آینده ای دور یا
نزدیک در کشور جایی داشته باشد .باید بتواند خود را در قالب یک حزب سیاسی راست
تعریف کند و با پایبندی به دموکراسی آماده باشد در اقلیت و یا حتی اکثریت در مدتی
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مشخص برنامه خودرا اجرا کند و این شدنی نیست مگر آن که نخست از داستان جانشینی
اسپرم مقدس فاصله بگیرید و دوم تحمل کند چند صدایی بودن جامعه را .
با متر ساواک و پرت و پال های ایران یعنی من و هر کس مرا قبول ندارد یا باید از ایران برود
یا برود به زندان.فرجام شوم این نگرش را دیدیم که به کجا رسید .

۳۱

بازرگان وشهرام
با رسوخ اندیشه های چپ در اذهان ایرانیان و سلطه ان بر سپهر فکری اهل اندیشه در ایران
دلبستگان به مذهب در دهه بیست در رقابت با این اندیشه ها در گروههای گوناگون به تکاپو
افتادند
بازرگان وامثال او در پی آشتی دادن مذهب با یافته های علمی روز برآمدند
و با تفسیر نوینی از آیات و روایات سعی کردند تناقض آن ها را با یافته های علمی توجیه
کنند.
برای نمونه دکتر سحابی پدر در کتاب خلقت انسان با تفسیرمتفاوت از تفاسیر قبلی آیات
خلقت انسان در قران این آیات را سازگار با نظریات داروین معرفی کرد.
در دهه چهل جوانان پیرو نهضت آزادی با ادامه این شیوه آیات وروایات را به نحوی تفسیر
کردند که با نظریه ماتر یالیسم تاریخی مارکس سازگار باشد و بنیانگذار سازمان مجاهدین
خلق شدند.
در شروع حرکت این سازمان بازرگان آن هارا فرزندان معنوی خود می دانست و روحانیون
جوان پیرو ایت اهلل خمینی نیز به هواداری وپیروی از آن ها برخواستند.
اما به تدریج ودرعمل تعداد زیادو قابل توجهی از این فرزندان معنوی بازرگان به
ناسازگاری اساسی بین آیات وروایات مذهبی وعلم معتقد شدند وتغییر ایدیولوژی دادند که در
میان آن ها تعداد قابل توجهی فرزند آیت اهلل ها بودندودر عکس العمل به این اتفاق آیت اهلل ها
در زندان به مرتد ونجس بودن وکافر بودن آن ها و پیروان ایدیولوژی چپ فتوا دادند و آن را
ناشی از توطئه چینی وفریب ذاتی چپ ها تلقی کردند و نتوانستند به علت اصلی تغییر نحوه
تفکر فرزندان دیروز خود پی ببرند.
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مشابه این حرکت های فکری در خیلی از کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده است
اما در ایران این اتفاق و عکس العمل های بعدی آن منجر به نتایج فاجعه باری شد که
سرنوشت جامعه ایرانی را تغییر داد وهنوز هم آثار ان ادامه دارد.
نحوه عمل تقی شهرام در تصفیه فیزیکی وفاداران به مذهب در سازمان مجاهدین در عمل همه
تالش های نواندیشان دینی مثل شریعتی وبازرگان وحنیف نژاد را در ارائه وبازپیرایی مذهب
را به باد داد و باعث شد که سنت گرایان مذهبی قدرت بگیرند و نواندیشان دینی به مدتی
طوالنی به زیر لوای روحانیت بروند.
از میان گروه های مذهبی داخل زندان حتی بعضی به این نتیجه رسیدند که دشمن اصلی آن
ها نه شاه ودربار که چپ ها هستند و با انجام مراسم سپاس شاهنشاه وتوافق با ساواک
واظهار ندامت از زندان آزاد شدند تا به مبارزه اصلی یعنی مبارزه با چپ ها در اجتماع
بپردازند ودر عکس العمل به کار تقی شهرام وهمراهان وی به تبلیغ سنت و پیروی تام وتمام از
روحانیت پرداختند و با وقوع انقالب همه آن ها مناصب باالی نظامی و قضایی وسیاسی را
قبضه کردند.
وچنین شد که رقابت ومجادله و ستیز بین سنت گرایان مذهبی ونواندیشان دینی و مسلمانان
تازه چپ شده در زندان با وقوع انقالب و اتفاقات بعدی به کل جامعه تسری یافت وباعث
برخوردهای حذفی شدید شد و آثار مخرب ویرانگری بر جای نهاد که هنوز هم آثار آن ادامه
دارد.
تقی شهرام که در برهه ای از زمان بازرگان او وهمراهانش را فرزند ان معنوی خود می
دانست فارغ از نیت اش در تقویت چپ و ادعاهای فراوان در عمل سنگ بنای قدرت گیری تام
وتمام سنت گرایان را برزمین استوار کرد.
نادانی و حماقت در جامه چپ وترقی خواهی آن چنان به طرفداران سنت در دستیابی به
اهدافشان کمک کرد که سنت گرایان با ده ها سال کوشش وتالش نمی توانستند به آن برسند.
تقی شهرام که بود
زندگی شهرام را باید در چند فراز بررسی کرد
دوران دادگاه
دوران زندان و فرار از زندان
دروان قرار گرفنت در رهبر ی مجاهدین
دوران دستگیری و یاد داشت های زندانش
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از چهار دوران سه دوران از زندگی شهرا م با فراز های درخشانی روبرو ئیم.
تنها دوران تاریک کارنامه شهرام پیش برد امر ایدئولوژیک در سال  ۵۴است.
در همان دوران همانطور که حمید اشرف در مذاکراتش با شهرام بیان می شود علیرغم این که
هنوز ابعاد در گیری ها روشن نیست اما از سوی فدایی ها کار شهرام و تیمش مورد پسند
رهبران فدایی نیست و حمید به شهرام بدرستی می گوید سازمان مجاهدین یک سازمان
مذهبی است و باید به همین شکل بماند و اگر کسانی چپ شده اند چه بهتر که با پرچم
مستقل خود حرکت کنند.
پیشبرد بد و غلط تحول ایدئولوژیک بزودی از سوی کادر ها ورهبری مجاهدین م .ل .مورد
اعتراض قرار گرفت.و شهرام از رهبری مجاهدین اخراج شد و با آفتابی شدنش در اسفند ۵۷
در جلو دانشگاه تهران شناسایی و دستگیر و اعدام شد.
پیشبرد غلط تحول ایدئولوژیک بزودی اثر شوم خودش را در زندان نشان داد و باعث جدا شدن
جناح سنتی مذهبی های زندان از چپ ها و نجس دانسنت آن ها شد.
بدون شک هم اینان وقتی در مسند پست های اجرایی قرار گرفتندبا ذهنیت بد با چپ ها
برخورد کردند.
اما این بدان معنا نیست که سمت گیری اصلی حکومت اسالمی مربوط است به آن دوخون به
ناحق ریخته شریف واقفی و صمدیه لباف.
نه حقیقت ماجرا چیز دیگری ست .
۳۲
بازی سرنوشت یا تصادف مرا ومهاجرین افغان را دریک مسیر دراین جای دنیا قرار داده است
هر روز با چند اتفاق غیر معمول روبرو می شوم که باید فکرکنم ومسئولیت آن را بپذیرم.
می دانم چرا به مطب من می آیند چون پول بیمارستان را ندارند .
بگذار بیماران امروزم را برایت لیست کنم :
یک مادر دیابتی با آبسه پستان و ماستیت شدید
دو مورد فیبریالسیون دهلیزی باپاسخ بطنی باال یکی همراه بانارسایی دیاستولیک قلب ویکی
علت نامشخص
چند مورد افسردگی با اضطراب منتشر محتاج درمان طوالنی مدت
باده ها آزمایش ونسخه های بی خود .
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یکی که شک به سپسیس داشتم به بیمارستان معرفی کردم ولی نرفت .
جواب آزمایش آورد ماالریا بود.
کودک کم وزن باپیلونفریت که باید بستری می شد ولی اوهم نرفته بود وباجواب کشت آمده بود
دیابتی های محتاج انسولین از جمله مادر بارداربا ابتال به سل و عوارض آن
می مانم که کاردرست کدام است ومن تاکجا مسئولم و چرا باید این بار را با این پیکر الغر
به کشم وچرا؟

دو نکته به اختصار می گویم و می گذرم
نخست باید بگویم پزشکی تنها حرفه نیست .نوعی کار برای معیشت .کاری که با جان انسان
ها ودرد ورنج آدم ها سر وکار دارد تنها یک حرفه صرف نیست  .به همین خاطر در حکمت قدیم
از پزشکی بعنوان حکیم نام برده می شد.
پزشکی بعنوان یک حرفه و پزشکی بعنوان یک حرفه و یک وظیفه دشوار انسان بودن بحثی قدیم
است از دیر باز این مسئله مسئله بازی بوده است .نگاه کنیم به قدیم ترین آثار
باب برزویه طبیب در مقدمه کلیله ودمنه :
چنین گوید برزویه طبیب مقدم اطبای پارس
نکته دوم
این که ما به اختیار در سمت درست تاریخ بایستیم و در کنار مردمان خود بعنوان یک پزشک
باشیم و در درمان درد های نیارز مندان و انسان از هر نژاد و دین و عقیده ای قدم بر داریم
شانسی است که نصیب همه کس نمی شود .این از بخت یاری ماست که در جای درست تاریخ
ایستاده ایم .نگاه نکن به گاوصندوق های شیک و فربه ای که راه می روند و پز حساب های
بانکی و ویال های شمال اسپانیای شان را به ما می دهند.
اینان سعادت انسان بودن و با انسان بودن و کاسنت از رنج انسان ها را با دالر عوض کرده
اند و به فهم این احساس بزرگ نائل نخواهند آمد که لذت های دیگری در جا های دیگری هم
هست  .تمامی دنیا در شکم و زیر شکم خالصه نمی شود .
انسان بودن و انسان زیسنت دشواری وظیفه است .باید برای آن هزینه داد.این همان داستانی
است که مارکس ازآن بعنوان زندگی پرومته ای یاد می کند و با پرومته آغاز گشته است و تا
روز ی که نجات دهنده بیاید این زندگی به قوت خود باقی است .
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۳۳

سروان عباسی
در روز ۲۱مرداد ،۱۳۳۳سروان اخراجی ابواحسن عباسی با چمداني پر از اسناد و مدارک
دستگير ميشود .بايگاني ،دبيرخانه ،و دفترچه رمز که مشخصات افسران حزب توده در آن
قيد شده بود در منزل ابوالحسن عباسي نگهداري ميشده است .عباسي در زندان به مدت
دوازده روز مقاومت میکند تا کميته مرکزي حزب توده وقت داشته باشد که مرکز اسناد و
بايگاني حزب توده را جابهجا کند .اما کميته مرکزي ابتدا اسناد را خارج ،ولي دوباره به منزل
عباسي برميگردانند.
عباسی مردانه مدت ها شکنجه را تب می آورد وحتی از حزب می خواهد وسایل خودکشی را به
او برسانند.
تیمور بختیار ریاست ساواک ان روز گار با شاه مالقات می کند و از مقاومت عباسی می
گوید  .شاه می گوید یا حرف بزند یا بمیرد.
عباسی بالخره حرف می زند وآدرس دبیرخانه حزب را می دهد و بعمد ادرس خانه بغلی را تا
رهبران حزب ملتفت اوضاع شوند و دبیرخانه را منتقل کنند.
اما رهبران خفته حزب بیدار نمی شوند تا فاجعه بر سرشان مثل همیشه آوار می شود.
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فصل سوم:شب نوشته ها
91

۱
نا پرسایی
-۱مشکل دیروز وامروز وفردای ما ناپرسایی است.
ما فکر می کنیم خود مسئله ای نداریم  .واگر این جا و آن جا کمی و کاستی هایی هست از
شیطنت موجوداتی است که چشم دیدن ترقی ما را ندارند.
و جز این حل تمامی مسائل غامض بشری در کیسه بی انتهای ما موجود است  .کافی ست
دست در کیسه مار گیری خود کنیم حل مسائل غامض را بیابیم .
 -۲مشکل بعدی ما کم حافظه گی ماست  .ما حافظه تاریخی نداریم .مدام از این شاخه به آن
شاخه می شویم ازاین راه به آن راه می رویم و یادمان نمی آید چرا پا در این راه گذاشته ایم و
از راه رفته قبلی باز آمده ایم .
بطور کل نقد تاریخی و مرحله ای از کرده ها و نا کرده های خود نداریم  .چون مدام یادمان
می رود که دیروز چه کرده ایم و چرا .
-۳ما از بدایت تاریخ با دو نهاد روبروبوده ایم که مبلغ نا پرسایی ما بوده اند  .نهاد قدرت و
سنت .
هر پرسشی نوعی تشکیک است در ارکان قدرت و ایمان .و این تشکیک می تواند ستون های
باال رفته قدرت و ایمان را بلرزاند یا سست کند  .واین از همان روز نخست امری نبوده است که
به اغماض به آن نگاه کرده شود  .و به ما مدام گفته اند که زبان پرسش گر سرخ سر سبز را
می دهد بباد.
-۴جامعه پرسا جامعه ای متحول است  .اما جامعه ای که هزار سال است درب سیاست و
اقتصادش بر یک پاشنه می چرخد و محافظه کاری تاریخی تمامی بند بند ش را از درون
فاسد کرد ه است چه پرسشی می تواند از خود داشته باشد.
 -۵پرسش مهم این است که چرا جامعه ناپرساست .
امید به تغییر جامعه را به تکاپو وا می دارد  .و مدام وسوسه به جان و روح آدم ها چنگ می
زند که بدنبال کشف راه های نو برای دگرگونی جامعه باشند.و از آن جا که یک جامعه پویا
مدام در حال شدن است تالش برای یافنت راه های نو و به تبع آن طرح پرسش الی االبد ادامه
دارد وهر تغییری با خود پرسش های جدید را می آورد و پرسش های تازه راه های تازه ای را
می جوید .و چون امید به تغییرد در جامعه موج می زند پرسش گر از طرح پرسش خسته نمی
شود .
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 -۶برای رسیدن به مرحله پرسایی باید جامعه به خود آگاهی برسد .جامعه خود آگاه می داند
که کیست و چیست و کجاست  .و از اینجا به این پرسش می رسد که چرا این است و اگر
بخواهد اینجایی که اکنون هست نباشد چه باید بکند.و این چه باید کرد از دل پرسش هایی بر
می آید که پژواک تمامی الیه های فرهمند اجتماعی است .
-۷جامعه تحقیر شده جامعه ای ست سرکوب شده  .ایندو الزم و ملزوم یکدیگرند.برای این که
جامعه ای را سرکوب کرد باید آن جامعه را تحقیر کرد  .برای تحقیر یک جامعه نخست باید آن
را به شدن تمام سرکوب کرد  .که هر زمان بیاد آورد که پرسایی اش چه عواقبی داشته است از
چشمانش خوانابه روان باشد .

۲
کار گل
»می گویی دیگر از شنیدن بوی فقر وبیماری و ندارم ندارم بیماران خسته شده ام
وضع هم هر روز بدتر از دیروز می شود.
برای مثال پیران با ثقل سامعه ،با جیب خالی و بیماری های مزمن وبا حال بد  ،تنها می آیند و
می نالند.
می دانم کار چندانی از دستم برنمی آید ولی می گویم حداقل باید تشخیص بدهم چه دردی
دارند.
با زحمت وصرف وقت ،با بی حوصلگی و با حدس باالخره درخواست حداقل عکس ویا آزمایش
ویا دارو را می نویسم با این درخواست که به او تخفیف بدهند و به تشخیص می رسم
ندرتا ً کاری می شود کردوکمی ازمشکالت کاست و یا با یک تشخیص اورژانس از میان
شکایات مبهم عمر پر رنج اورا طوالنی تر کرد.
ولی اکثر اوقات باید امید بیهوده داد و داروی مسکنی نوشت و رفت و تنها فرسودگی آن
برای ما باقی می ماند.
از این کار گل خسته شده ام.
بعضی از دوستان می گویند :کمی بی خیالی وبی وجدانی وبی شرفی هم بد نیست سعی کن
کمی این جوری باشی.
خب تو چه می گویی«.
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در پاسخت پاره ای از یکی از شعر هایم را می آورم و می گذرم:
خب
من هم گاهی ویرم می گیرد
پرسش های احمقانه را از روزگار رها کنم
فی املثل دیگر نگویم
حقیقت زندگی چیست
و یا یک آدم گرسنه در دایره هستی جایش کجاست
و مثل بقیه بروم بدنبال واژه های خوش تراش
و یا ساق های خوش تراش
و چیز هایی در همین حدود
از شراب و می ساقی
واگر نبود باغی
اما نمی دانم
چرا از نیمه های راه برمی گردم
وبا خودم می گویم :
نه!
تو لفظ داده ای
تو در محضر حضرت دوست
به روشنایی روز قسم خورده ای
که شاعر دل شکسته گان باشی.
گفته می شود هدف زندگی گریز از درد و لذت بردن نیست ،انسان در جستجوی معناست و
می خواهد به زندگیش معنایی درست ببخشد .به همین خاطر انسان ها چنین درد ها ورنج های
هدفمندی را تاب می آورند وبه جلو می روند.
بنظر می رسد این گزاره حرف درستی است  .باید روی آن بیش تر خم شد .
۳
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پدیده تونل
پدیده تونل یا آن چه امریکایی ها به آن شکنجه سفید می گویند وتوجه روانپزشکان را بخود
مشغول کرده است چیست و چه گونه بوجود می آید  .پس خم بشویم روی یکی از این پژوهش
ها .
در این آزمایش فرد آزمایش شونده با محرومیت هایی روبروست :
محرومیت حسی با بسنت چشم ها و گوش ها
محرومیت حرکتی
محرومیت از هر نوع محرکی که یکی از حواس پنجگانه را خود مشغول کند.
نوعی دور کردن آدمی از عادت های چشمی ،گوشی ،چشمی،بویایی و در اخر المسه اش
چه اتفاقی می افتد
خب باید دید در پایان این مرحله از ازمایش چه اتفاقی می افتد  .و آزمایشگر از اعمال این
نوع آزمایش بدنبال چیست .
با توجه به مقاومت فرد که در هر فرد متفاوت است آزمایش شونده دچار توهم می شود .این
توهم یک توهم بینایی است .واین مربوط است به بسته بودن طوالنی چشم ها .
دیدن یک تونل
آزمایش شونده خود را در تونلی تاریک می بیند که درانتهایش نوری درخشان انتظار او را می
کشد.تفسیر این نور بستگی زیادی دارد با زمینه فکری آزمایش شونده.
افرادی که زمینه های مذهبی داشتند این نور را نوری ماورالطبیعه تفسیر می کردند.که آن ها
را به سوی خود می خواند.پس بیکباره بهم می ریزند و شدیا ً مذهبی ووابسته به انجام مناسک
می شوند.
این افراد مدام از نوری صحبت می کردند .که برای نجات آن ها خودرا به آن ها نشان داده
است.تا به مسیر هدایت شدگان بر گردند.
۴
عدالت
عدالت فضیلت اصلی یک نظام اجتماعی است .و آزادی پیش شرط رسیدن به عدالت است
دردوران معاصرما با دو رویکرد برای رسیدن به عدالت روبروئیم.
نظام هایی که تالش دارند بدون آزادی به مردم به عدالت برسند
نظام هایی که توسعه سیاسی خود را همراه می کنند با آزادی های اجتماعی
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نظام های نخست تا زمانی که می توانند حداقل های یک زندگی را از بهداشت بگیر تا کار و
مسکن و امنیت را به مردم بدهند توسط مردم تحمل می شوند.اما طبق هرم مازلو طبقه رو به
گسترش متوسط احساس نیاز بیشتری به آزادی می کند  .و تالش می کند اوضاع را تغییر
دهد.
افزایش شکاف بین نظام و مردم پایه های نظام را سست و لرزان می کند و حکومت مجبور می
شود رو به سرکوب بیشتر بیاورد
شق دیگر این نظام ها این است که نه آزادی در کار باشد و نه حکومت موفق بشود حداقل
های یک زندگی انسان را تامین کند .پس شکاف و نزاع در ذات این نظام ها کار را به جنگ و
جدال می کشاند.
تا زمانی که سازمان سرکوب یک پارچه است حکومت به عمر خود ادامه می دهد.تا روزی
بحران به دستگاه سرکوب برسد واز درون ریزش کند .
در این دوران بجایی می رسیم که لنین آن را بدرستی تئوریزه کرده است ؛
حکومت گران نمی توانند به شیوه سابق حکومت کنند و مردم نیز در همه عرصه ها ودر همه
اقشار نمی خواهند به شیوه سابق زندگی کنند.
موقعیت انقالبی
جامعه به وضعیت انتظار برای یک انقالب می رسد
چون کهنه مرده است اما نو را توان زایش نیست
پس انتظار طوالنی وطوالنی تر می شود
تانو کی زاده شود.

۵
امریکا ستیزی
در باره علت امریکا ستیزی حاکمیت در ایران نظرات متفاوتی ابراز می شود که هنوز هم در
مورد علت اصلی آن اتفاق نظر وجود ندارد.
واین خود موجب سردرگمی در تحلیل وقایع ایران است.با این همه دونگاه عمده در این مورد
وجود دارد:
-۱اسالم سیاسی بر آمده از انقالب سال  ۵۷هدف اش بر قراری خالفت شیعی در هالل
شیعی در منطقه است .
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با این برآورد که مناطق شیعه نشین صاحب بزرگترین منابع نفتی جهان هستند و با سلطه بر
آن ها خالفت شیعی قدرت مسلط منطقه می شود و قدرت های بزرگ باید برتری آن را در
منطقه بپذیرند وبا این ریاست کنار بیایند.
این باور ایدئولوژیک در بطن خود جدال و کشمکش را با قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای
دارد.و با مبارزه ضد امپریالیستی که مبارزه بورژازی ملی و خرده بورژازی بر سر بازار است
تفاوتی کیفی دارد و یکی نیست.
-۲تئوری توطئه؛ که از ابتدا به وجود آمدن حکومت شیعی را درهسته سخت وپنهان اش در
ارتباط با جمهوریخواهان امریکا می داند .
و جدال بین این حاکمیت و سرمایه امپریالیستی را جنگی زرگری می داند برای فروش اسلحه
وبردن نفت و گسترش پایگاه های نظامی و توجیهی برای ادامه حیات ناتو.
به همین خاطر است که امپریالیسم به ادامه حیات این رژیم کمک می کند.

۶
پیر می شویم
می گویی روزها می گذرند و ما در پس پشت ثانیه ها پیر می شویم .ومن برایت نوشتم اما این
تمامی قصه ها و غصه های ما نیست .
ما آمده ایم که برویم این را دیالکتیک طبیعت به ما می گوید  .دراین آمدن و رفنت گریزی
نیست  .اما باید دید که در این آمدن و رفنت به نا گزیر ما در پس پشت خود در خاطره ها و یاد
ها چه باقی می گذاریم و بقول مردم کوچه و بازار باقیات والصالحات ما چیست .
باید هراز چند گاهی بر سکوی روزها بایستیم و به پشت سر خود نگاه کنیم و ببینیم چگونه
زیسته ایم و چرا و در پشت سر خود برای آن که با الک می اید چه باقی گذاشته ایم.
وضمن مرور خود به نقد کرده ها و ناکرده های خود بنشینیم و د رپی آن باشیم که جهانی خلق
کنیم برای خود ودیگران که هر چه بیشتر انسانی باشد .
ما نباید نگران چگونه به پایان رسیدن این سفر باشیم  .باالخره ما هم مثل پدران مان یک
جوری از این قطار پیاده می شویم  .اما باید دید هنگام پیاده شدن خودمان از خودمان چقدر
راضی هستیم و به خودمان آیا نمره قبولی می دهیم یا نه .
۷
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صفر خان قهرمانی
ناسیونالیسم میان تهی که از میهن شهر ها و مرز ها و حاکمیت ها را تهی از مردم می فهمدو
از سال  ۱۳۲۵تا امروز سینه بر تنور می چسباند که پیشه وری می خواست آذربایجان را
ازمام میهن جدا کند.نگاه نمی کند و ببیند این ناجیان میهن با هم و طنانشان در تبریز چه
کردند .
نگاه کنیم به خاطرات صفرخان و گفت و گویش با علی اشرف در ویشیان:
»دکتر جاويد و پيشهوري و يک عده از سران فرقه رفته بودند تهران خيلي هم از آنها استقبال
کرده بودند و شعار داده بودند .در تهران مذاکره ميکنند و قرار بر اين ميشود که يواش يواش
فرقه عقبنشيني بکند .تقريبا" ،حتما" به اينها گفته بودند که سازش کنيد .يک خودمختاري
آبکي داشته باشيد .استالني پيغام داده بود که انقالب فراز و نشيب دارد و حاال نوبت نشيب
است براي شما .بله اينها ميروند تهران و قرار ميگذارند که ارتش يک عده را بفرستد تبريز
براي شروع انتخابات و تبريز نماينده بفرستد به مجلس .دکتر جاويد هم که همه کاره فرقه بود
او را استاندار آذربايجان کردند از طرف دولت .تقريبا" تسليم شدند ديگر .بعد اسلحههاي
سنگني را جمع کردند و بردند .بعد از ماهها فهميديم
خب حاال دولت حمله کرده و به زنجان رسيده است .مثال" آمدهاند براي انجام انتخابات .حمله
.ميکنند به ستاد فرقه
خالصه ارتش ميآيد سه فرسخي تبريز .چاقوکشهاي تبريز و يک عده گروهبان را با لباس
شخصي ميفرستند تبريز و ارتش همانجا ميماند .اين اوباش در عرض سه روز ۲۵هزار نفر
را می کشند .هر کس هرکس را می بیند می کشد «.

۸
بیحسی اخالقی
ّ
جامعه بحران زده که هر روز با آوار خبر های بد روبروست کم کم دچار آپاتی می شود.آپاتی
نوعی بی تفاوتی نسبت به حوادث دردناک اجتماعی است  .و فاجعه از این جا آغاز می شود .
بی حسی اخالقی سر آغاز فرو پاشی اخالقی است  .در چنین جوامعی قبح کار های زشت
فرو می ریزدو بد در بدی خود تثبیت می شود و فضیلت و شرافت انسانی رنگ می بازد .
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و به مرور حساسیت نسبت به آن چه در جامعه می گذرد کم می شود .و قضاوتی در میان
نمی آید پس عمل اخالقی جایش را به بی عملی اخالقی و عمل غیر اخالقی می دهد.
واین بمعنای دور شدن جامعه از آرمان های انسانی و جامعه بسوی ادبار سقوط آزاد می کند.
فرسایش عاطفی در چنین جوامعی بتدریج باعث بوجود آمدن مرگ عاطفی می شود  .نوعی
مکانیسم دفاعی برای بقا.هرکس در پی آن است که خود جان به سالمت بدر ببرد .ورنج و مرگ
دیگران در او احساسی برنمی انگیزد.
۹
اصالح طلبان
از آغاز آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان تالش اندیشه ورزان تمدن اسالمی بر پیوند فلسفه
ودین بود و هر نحله آیاتی از قران را پرچم اندیشه مورد عالقه خودکردو به جلو رفت.
این تفسیر آیات گزینش شده در دوران شکوفایی تمدن اسالمی راه را برای اندیشیدن می
توانست باز بکند اگر شرایط آرام می ماند و راه تکامل جامعه ادامه می یافت و جامعه فرصت
می یافت از آن قالب های تنگ بیرون بیاید .اتفاقی که در غرب افتاد.
اما در شرق این گونه نشد .و جنگ های داخلی و درون حکومتی و بیرون حکومتی مهار اوضاع
را بدست جنگاوران خشک اندیش اسالمی داد.که بیشتر پایه در قبایل کوچنده داشتند.
اما اکنون نواندیشان دینی با تاخیری پانصد ساله نسبت به اصالح دینی در غرب می خواهند
باز از درون سنت هسته هایی را به عنوان پایه پیشرفت بیرون بکشند ومی گویند پیشرفت
واقعی تنها از این راه ممکن است تا که بتوان در ذهن های متحجر نفوذ کرد وآن هارا تغییر داد
وآن ها که بدون توجه به سنت خودی می خواهند پایه های پیشرفت را بریزند به جایی نمی
رسند.
حرف ظاهرا ً درست است اما بنظر می رسد چند قرنی عقب باشد.
۱۰
سرهنگ پرویز
از نظامیان هوادار حزب توده بود که در سال  ۱۳۳۵از زندان آزادشد .
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با وقوع حمله چریک ها به پاسگاه سیاهکل و انعکاس این عملیات حماسی روز روشن روبروی
در ورودی دانشگاه تهران رفت و با پخش آهنگ جمعه فرهاد با فریاد زدن مردم را به پشتیبانی
از چریک ها دعوت کرد وطبعا دستگیر شد و به شش ماه حبس محکوم شد اما ساواک به عمداو
را به میان زندانیان عادی برد .سرهنگ اعتصاب غذا کرد  .که سی وپنج روز طول کشید ورژیم
مجبور شد او را به بند زندانیان سیاسی منتقل کند.
با اعالم تاسیس حزب رستاخیز وسخنرانی شاه که هرکس بعضویت حزب رستاخیز در نیاید
جایش یا در زندان است ویا بیاید پاسپورتش را بگیرد و از این کشور برود ،سرهنگ به اداره
گذرنامه رفت واعالم کرد که نمی خواهد به حزب رستاخیز بپیوندد و تقاضای ویزای شوروی را
کرد واین بار نیز باز به زندان راهنمایی اش کردند.
شاه به قولش مثل همیشه عمل نکرد.
۱۱
امکانات حزب توده
گفته می شود سازمان افسران حزب توده بیشتر یک سازمانی متشکل از افسران دفتری بود تا
رزمی ببینیم آذر نور از کادر های قدیمی حزب چه می گوید :
سروان على اشرف شجاعيان يكى از افسرانى كه از خانه مصدق دفاع كرد ،تنها يكى از۷۰درصد فرماندهان تانك هاى شرمن در تهران بود كه عضو سازمان افسرى حزب توده بود
ستوان مرتضی ایروانی فرمانده تانك به عنوان عضو نيروهاى سلطنت طلب به خانه مصدقحمله كرد.
بیست ونه افسر عملیاتی ۷نفر فرمانده توپخانه
۱۷نفر افسر پياده
۲۵نفر مهندس ارتش
۲۳نفر افسر ژاندارمرى
۴۷نفر افسر شهربانى که  ۲۴نفردر پستهاى كالنترى هاى تهران بودند
ستوان ژاندارمرى عبداهلل مهاجرانی
ستوان صادق قائم مقامى
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سروان حسني كاللى ــ محافظان سرتيپ زاهدى ،رهبر عمليات كودتا بودند
سرهنگ کاظم جاوید آژودان شخصى شاه
سرگرد عبدالعزيز رستمى گوران معاون سرهنگ بختیار فرمانده هنگ کرمانشاه
سرگرد صمد خيرخواه آجودان شخصى شاه و در روز كودتا همراه او در رامسر بود
اراده معطوف به امکانات
گفته می شود سرگرد امير شفابخش به اميرخسروى گفته است در شب كودتا سرهنگ
ّ
مبشرى می گفت كه از چند ماه پيش از اين ،هيأت اجرائيه كميته مركزى حزب از برنامه
رويارويى چشم پوشيده است.
جدا از آن که استدالل موافقین و مخالفین حزب در مقطع کودتا چیست .که پرداخنت به آن الزم
است.اما گره گاه اصلی اینجا نیست .در مقطع کودتا و حتی قبل از آن فراکسیونیسم و باند
بازی و اخالق نا کارگری مغز حزب را دچار قانقاریا کرده بود .در آن مغز فلج و فاسد اراده
استفاده ازآن امکانات بیشتر وکمتر آن نبود  .نکته اصلی در اینجاست نه در سیاهه ای که
کیانوری و یا دیگران لیست می کنند.
۱۲
فکر کردن
فکر کردن باز گویی خوانده ها و یاد گرفته ها نیست .فکرکردن استقالل درسنجش امورودریافت
امور وبدست آوردن شیوه درست درتمیزمشکل هاازمشکل نماهاست.
خوب خواندن و خوب یاد گرفنت نخستین گام در خوب فکر کردن است  .اما تمام آن نیست.
۱۳
روشنفکر
وظیفه روشنفکر اصالح فرهنگی جامعه است.
رو شنفکر بی ادعاست.
کارش زدودن زنگارهای فرهنگی است کاری سخت و بی پاداش ،دادن جانی تازه به جامعه
است
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روشنفکر شهرت طلب نیست .آکتور هم نیست  .سلیبرتی هم نیست .
۱۴
بی سوادی
تحصیالت عالی و کتاب خواندن الزمه پرورش ذهن و درک مسائل است  .اما این بدان معنا
نیست که هرکس کتاب بخواند و تحصیال ت عالیه داشته باشد مسائل را هم درست درک کند.
بی سوادی بمعنای نا نویسایی وناخوانایی نیست .بلکه بمعنای نداشنت نیاز ذهنی به خواندن
و مطالعه است .
۱۵
مرگ
امر غریبی است در بیشتر آدم ها این مرگ است که احساسات خفته آن ها را بیدار می کند و
ناگهان یادشان می آید آن که رفته است و دیگر بر نمی گردد چه موجود نازنینی بوده است.و
فریاد وااسفا ها و وادریغا ها به آسمان می رود  .در حالی که در زندگی آن از دست رفته دریغ
از یک سالم ویک احوالپرسی مختصر  ،دریغ از یک دعوت به یک پیاله چای و دریغ از یک لفظ
مهربان که؛ خوبی رفیق شفیق و چیز هایی از این دست .

۱۶
مال صدرا که بود
صدرالدین محمدبن ابراهیم قوام شیرازی متولد ۹۷۹قمری.وفات (۱۶۴۰-۱۵۷۱)۱۰۴۵
بنیان گذار حکمت متعالیه است که نوعی تلفیق در اندیشه اسالمی است.
در شیراز بدنیا آمد و پدرش خواجه ابراهیم مردی دانشمند و وزیر فرماندار پارس شاه محمد
خدابنده بود .جز این بازرگان هم بود.
قران و صرف ونحو را درشیراز خواند و با روی کار آمدن شاه اسماعیل دوم پدرش مهاجرت
کرد .با مرگ شاه اسماعیل دوم و روی کا رآمدن شاه عباس یکم به شیراز باز گشتند.
نوجوانی اش را در قزوین گذراند و بعد به اصفهان رفت و در محضر شیخ بهایی فقه و حدیث و
تفسیر ،ودر نزد میردامادحکمت شرق و درنزد میر فندرسکی علم ملل ونحل خواند .
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با رسیدن به مرحله اجتهاد در مدرسه خواجو مدرس شد اما شیوه کار او را متشرعین تاب
نیاوردند و شاه عباس مجبور به تبعید او به مورچه خورت شد و از آن جا راهی کهک قم شد .
 ۷سال در آن جا بود.
مدتی بعد اهلل وردی خان حاکم شیراز مدرسه ای ساخت و او را برای تدریس به شیراز دعوت
کرد و شاه رضایت به باز گشت داد .در این مدرسه عالوه برحکمت و فقه ،ادبیات ،اختر
شناسی و ریاضیات و شیمی و زمین شناسی تدریس می شد که می توانست هسته های یک
دانشگاه باشد .واین نیازمند آن بود که صفویه موفق می شد با تشکیل بازار ملی به بر آمدن
بورژازی کمک کند.امری که در اروپا اتفاق افتاده بود یا در شرف اتفاق افتادن بود .
بعد از مدتی تدریس در مدرسه راهی حج شد و هنگام باز گشت از سفرحج در سال ۱۰۵۰در
بصره در گذشت و در نجف به خاک سپرده شد
مال صدرا چه می گفت
مال صدرا شیعه ای دوازده امامی بود وبر این باور بود که قوانین اسالم با دانش استداللی
منافاتی ندارد و نیست باد فلسفه ای که قوانینش با قران و سنت رسول و ائمه مطابت نداشته
باشد.
اوبرای رستگاری انسان هم پای بندی به شریعت را الزم می شمرد و هم سلوکی عرفانی
راواجب می دید.
وموفق شد چهار جریان فکری کالم ،عرفان و فلسفه افالطون و فلسفه ارسطو را با هم تالیف
کندو نظامی فلسفی بوجود بیاورد.
حکمت متعالیه
حکمت متعالیه بر اصل وجود وتمایز آن از ماهیت استوار است.
وجود امری است بدیهی و ماهیت است که سبب تکثر و گوناگونی پدیده ها می شود وبه هر
وجود قالبی ویژه می بخشد .پس وجود اصل است و ماهیت معلول آن.
هر چنددر عالم واقع دوالیسمی وجود ندارد و وجود چیزی جدا از ماهیت و عوارض بیرونی
نیست و بر عکس.
در واقع مال با تقدم وجود بر ماهیت می خواست به اثبات خدا برسد .
در مورد حرکت هم که متقدمین معتقد به حرکت در مقوالت نُه گانه عرض بودند وحرکت را در
جوهر محال می دیدند حق با مال بود که به حرکت در جوهر باور داشت .
نقد ها
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ببینیم که دیگران چه نقد هایی به صدرا وارد کرده اند:
بی نظمی در ترتیب صوری و منطقی مطالب
گنجاندن مطالب غیر الزم وغیر مرتبط در یک بخش
نقل قول های بدون ذکر ماخذ
استفاده از کشف و شهود در مقام داوری
پذیرش آراء بزرگان بدون دلیل
توسل به آرایه های ادبی وتفنن در عبارات
التقاطی بودن مکتب مشائی،با فلسفه اشراقی وسلوک عرفانی بهمراه استدالل کالمی
راضی نگه داشنت متکلمان ،عرفا،وفیلسوفان
دغدغه دین داشنت برای سازگاری حکمت و شریعت
هواداران او چه می گویند
در مقابل منتقدین موافقین او بر این باورند که مال نکاتی بدیع و جدید را وارد فلسفه کرده است
مثل:
اصالت وجود
حرکت جوهری
اتحاد عاقل ومعقول
حدوث زمانی عالم
مسئله نفس
مسئله معاد
صفات خداوند
استفاده از عقل ،وحی و کشف و شهود
پیدایش و بقاءروح )روح در پیدایش جسمانی است و در بقاء روحانی ست(
وحدوث زمانی عالم
چند نکته:
-۱مال صدرا فیلسوف به معنای اخص کلمه نبود می خواست دین را لباس فلسفه بپوشاند که
شدنی نبود و این شدکه شد .چیز هایی را فهمیده بود اما در قالب تنگ باور هایش راه بجایی
نمی برد که نبرد.فیلسوف نبود  .نمی توانست هم باشد .اندیشه دینی توان رسیدن به اندیشه
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فلسفی را ندارد .فلسفه با شک و انکار برای رسیدن به حقیقت شروع می شود و اندیشه دینی
با باور سفت و سخت به ایده های ازلی و ابدی.
 -۲دین با ناپرسایی شروع می شود و این عیب دین نیست.منبع الهام دین در ماورالطبیعه است
و آدمی را بدرستی و غلطی آن راهی نیست  .بنده مومن به رضایت آموزه ها را می پذیرد و
مناسک را اجرا می کند ودر این آموزه ها جای چون و چرا نیست.
حکایت فلسفه اما از بیخ وبن جدا از آموزه های دینی است.تبیین آموزه های دینی با روش
های علمی و منطقی می تواند آموزه های ازلی و ابدی دینی را زیر سئوال ببرد بهمین خاطر
است که مال صدرا تحمل نمی شود و در این عدم تحمل حق با اهل شریعت بود نه اهل فلسفه.
فلسفه با پرسش آغاز می شود و پرسش خود از دل شک بیرون می آید  .و همین طور می رود
تا ببیند آفتاب پر تاللو حقیقت کجاست .در حالی که آموزه های دینی با ایقان مطلق آغاز می
شود  .و احتجاج در آن راهی نیست.
-۳فلسفه مقصدی جز حقیقت ندارد  .در حالی که حقیقت برای دین از همان لحظه آغاز روشن
است.
-۴اندیشه های مال صدرابا هسته هایی از اندیشه دوران جدید همراه بود.در واقع انعکاسی از
نطفه های آغازین بورژازی د رساخت و اقتصادبود.اما صفویه موفق نشد ساخت را بارور کند
و بجای بر آمدن به سوی فرو شدن رفت .این تحول باید در دوران شاه عباس صورت می گرفت
که نگرفت.در روبنا و درساحت اندیشه بارقه های درخشانی دیده شد اما خاموش و خاکستر
شد
در روزگار بعد اندیشه ورزان بابی از آموزه های مال صدرابخش هایی را گرفتند اما نبود
حمایت مادی در ساخت و اقتصاد و شکست در میدان سیاست این نزدیکی را بی حاصل کرد.

۱۷
علی شریعتی که بود و چه می گفت
علی شریعتی مزینانی معروف به دکتر شریعتی در سال ۱۳۱۲در روستای مزینان در نزدیکی
سبزوار بدنیا آمد.پدر بزرگ و جد پدریش آخوند بودند .
پدرش محمد تقی شریعتی بود که خود مردی دلبسته مذهب بود.
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فعالیت نخستین او در کانون نشر حقایق اسالمی بود که در سال ۱۳۲۳برای مبارزه با افکار
چپ و در آن روزگار حزب توده درست شده بود  .این کانون در سال  ۱۳۳۸بسته شد .جوانان
این کانون بعد ها جذب نهضت خدا پرستان سوسیالیست شدند که ریاست آن با محمد نخشب
بود وبر نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید باور داشت.
بعد از کودتا به نهضت مقاومت ملی طالقانی -بازر گان پیوست و در این رابطه دستگیر و  ۸ماه
زندانی شد.
در سال۱۳۳۴به دانشگاه ادبیات دانشگاه مشهد رفت .در همین دوران ابوذر غفاری رااز جوده
اسحار و نیایش را از الکسیس کارل ترجمه کرد.
شاگرد اول لیسانس شد و بورس فرانسه گرفت وبه سوربن رفت.
در پاریس به حلقه بنی صدر ،قطب زاده ،چمران پیوست و در سال  ۱۹۶۲سردبیر روزنامه ایران
آزاد ارگان رسمی جبهه ملی شد .
مدتی بعد به ایران باز گشت در مرز دستگیر شد و کمی بعد آزاد شد .
در سال  ۴۴معلم کالس چهارم دبستان شد.و بعد دبیرستان و در آخر استاد تاریخ دانشگاه
مشهد شد ودر سال  ۴۸از آبان  ۵۱تا تیر  ۵۲مخفی شد .ساواک پدر و برادر خانمش را
گروگان گرفت .
به حسینیه ارشاد دعوت شد .واوج شکوفایی او در همین دوران است.
در سال  ۵۲حسینیه تعطیل شد و مدتی بعد دستگیر و  ۱۸ماه زندانی شد .بعد از آزادی به
انگلیس رفت.وبر اثر سکته قلبی در گذشت.
آموزه های شریعتی
-۱شریعتی رویکردی انتقادی به باور های مذهبی که آنرا تشیع صفوی می دانست داشت
و مدرنتیه غربی را هم نمی پذیرفت.وراه شرق را راهی جدا از آن چه غرب رفته بود می دانست.
به مبارزه با امپریالیسم باور داشت اما شرط نخست برای مبارزه با امپریالیسم را در یافت
هویت فرهنگی که مذهب بود می دانست و باز گشت به اصل از همین جا ریشه می گرفت.
-۲توحید برای او جدا از یک بخش از جهان بینی یک محور برای وحدت تمامی انسان ها بود.
-۳به سوسیالیسم باور داشت اما رسیدن به سوسیالیسم و جامعه بی طبقه را بدون مذهب نا
ممکن می دانست .وبر این باور بود که تنها در سایه یک رشد معنوی است که انسان می تواند
از حق خود بخاطر جمع چشم بپوشد.
-۴شریعتی به حکومت دینی معتقد نبود چرا که نهایت آن را یک حکومت استبدادی می دید.
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-۵شریعتی استبداد را نوعی خدایی کردن و برابر شرک می دانست
-۶نظریه حکومتی او بر پایه امت -امامت استوار بود و امام در نزد او کسی بود که ضمن
وفاداری به ایدئولوژی جامعه را با هر وسیله ممکن بدون در نظر گرفنت رضایت دیگران بسوی
تکامل رهبری می کند که در ضمن این امام مستبد و دیکتاتور نبود.
عده ای این نظریه را زیر بنای والیت فقیه می دانند.
-۷شریعتی مهدویت را مکتب انتظار می دانست وانتظاردر نزد او همراه بود با اعتراض و ظلم
ستیزی
-۸شریعتی برای روحانیت جایگاهی دینی قائل نبود و شکل گیری روحانیت را مقتبس از تعالیم
مسیحیت قرون وسطا می دانست که با ظهور صفویه به اسالم تحمیل شده بود و در مقابل به
عالم دینی اعتقاد داشت .
مخالفین شریعتی
مهندس بازرگان دودلیل برای مخالفت روحانیت سنتی با شریعتی بر می شمارد:
نو آوری و تزلزل در ارکان ایمان مردم
دوم دخالت غیر آخوند در امور دین
مرتضی انصاری او را دشمن تشیع نامید.
مکارم شیرازی نظر شورایی او را برای انتخاب خلیفه ردکرد
نجفی مرعشی و شریعتمداری او را کافر دانستند
مطهری نظرات اورا ضربه به هماهنگی روحانیت و طبقه تحصیل کرده دانست
ابوالحسن قزوینی اعالم کرد نظرات او انطباق با مذهب شیعه ندارد
عالمه طباطبایی نوشته های او را طبق مدارک غیر قابل قبول دانست
محمد یزدی اعالم کفر را در مورداو به صالح ندانست
وآیت اهلل خمینی سکوت کرد
مصطفی ملکیان:کار شریعتی را نوعی مغله می دانست که با گزینش جمالتی از متفکرانی
مخالف هم آنان را در یک راستا نشان می دهد که این گونه نبود و این نشاندهنده نشانخنت
هردو متفکربود.
داریوش شایگان ایدئولوژی کردن سنت توسط شریعتی را کاری غلط می دانست.
وسروش آموزه های شریعتی را شبه معرفت غفلت آمیز ،خادم منافع ومعطوف به قدرت و
سیاست می دانست.
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وپرویز دستمالچی:
-۱حکومت ایدئولوژیک شریعتی را حکومت تک ارزشی می دانست که در نهایت سر از خشونت
بیرون می آورد.
 -۲انسان در نزد شریعتی انسان ذوب شده در ایدئولوژی است نه انسان حاکم بر سرنوشت
خویش
-۳شریعتی کسی که خواهان یک جامعه امت-امامی است.پس نمی تواند آزادیخواه باشد.
شریعتی از آزادی فالح را می فهمید که بمعنای تزکیه نفس است و تزکیه نفس آزادی بمعنای
اجتماعیش و رابطه فرد با حکومت نیست.تزکیه نفس امری فردی و خصوصی است.
-۴بازگشت به خویشنت خویش شریعتی باز گشت به اصول و احکام و مدل های نخستین
حکومت اسالمی است
شریعتی ایده ای اقتصادی نداشت .تمامی کار ها در دست امام عادلش بود
شریعتی ایده پرداز یک نظام تامگرا بود
هوادان آموزه های شریعتی
کدیور او را پیش قراول روشنفکر دینی می دانست
محمود امین قانعی او را متفکری سنتز گرا میان اسالم و اگزیستانسیالیسم و سوسیالیسم
می دانست
بر خورد حوزه با شریعتی :
حوزه دو بر خورد با شریعتی داشت :
یک بخش آن در برابر اسالم منهای روحانیت او موضع گرفت .و درک غیر مستند او را از
روایات اسالمی زیر سئوال برد که حق داشت  .شریعتی وفادار به رویداد های تاریخی و نص
درست تاریخ نبود  .او برای تبدیل آموزه های دینی به یک ایدئولوژی خودرا مجاز می دید دست
در روایات درست تاریخ بزندو با ایجاد یک مکتب التقاطی به مقصود خود نزدیک شود .
شریعتی از گزاره های مشترک و یا شبیه هم به اینهمانی می رسید که این گونه نبود .
جناح دور اندیش حوزه صالح کار را در آن دید که سکوت کند  .برای آن ها شریعتی پلی بود
که می توانست علیرغم تمامی جار و جنجال هایش آن ها را به دانشگاه وصل کند .این جناح
بخوبی می دانست که شریعتی یک فرد است و در آخر بازی کسی به خط پایانی می رسد که
تشکیالت دارد  .وشریعتی علیرغم آن که تالش می کرد حزب خودش را سازماندهی کند به این
مهم نخواهد رسید .
108

نقد شریعتی
-۱شریعتی به دنبال نوعی سوسیالیسم بود.
اما درک او از مارکسیسم درکی سطحی و عامیانه بود واز سوسیالیسم آن قدر می فهمید که
ابوذر را نخستین سوسیالیست جهان بداند.
شریعتی بیش از مارکسیسم به جریانات موازی ،انشعابی یا حاشیهای جنبش سوسیال
دموکراسی احساس نزدیکی می کرد.
-۲تکیه شریعتی بر ایده عدالت اجتماعی و تضادهای طبقاتی علت داشت شنوندگان شریعتی
الیه هایی از جامعه بودند که در سازماندهی جدید اقتصاد خانه خراب شده بودند.ویا سرعت
تحوالت و مدرنیته آمرانه با باور های آن ها هم خوانی نداشت.
-۳ساواک در حال و هوای جنگ سرد نفس می کشید و تمامی خطرات را از جانب بلوک چپ
می دید .بهیمن خاطر به حسینه ارشاد و سخنرانی های آتشین با این دید نگاه می کرد که
دارد آلترناتیوی مقابل چپ شکل می گیرد و جوانان معترض را جذب جریانی می کند که مذهبی
و ضد کمونیست است  .ودر نهایت جز بلوک سرمایه است .
سید حسین نصر نوه دختری شیخ فضل اهلل و رئیس دفتر فرح و رئیس انجمن سلطنتی فلسفه
و یکی از چهار عضو هیئت امنای حسینیه ارشاد در مصاحبه اش با تاریخ شفاهی به نقش
ساواک در ساخنت حسینیه ارشاد و حمایت از شریعتی اشاره می کند.
-۴نخست باید دید که شریعتی نماینده کدام طبقه اجتماعی بود که بمیدان آمد و روی تحوالت
نقش خودرا بر جای گذاشت و رفت.
ودوم این امر است که نقش او یک نقش مثبت بود یا منفی
اینجا و آنجا گفته می شود که اگر او امروز  ،زنده بود  ،چه ديدگاهى داشت ؟
این پرسش بی پاسخی نیست.هر چند رزوی سیمین دانشور در پاسخی به همین مضمون در
مورد جالل گفته بود چریک می شد و سالح بدست می گرفت.
اما در مورد شریعتی دو تابلو موجود است .یا مثل بسیاری از هوادارانش به حکومت جدید می
پیوست و آن می کرد که اینان کردند.ویا چون پدر و پسر و طاهر احمد زاده از سر ناسازگاری
با رژیم اسالمی بر می آمد که سرنوشتش آن می شد که آدم هایی از این سنخ نصیب شان
شد .
-۵گفته می شود:شریعتی سوسیالیسم را وارد اسالم کرد و موجی از گرایش جوانان بسوی
افکار خود راایجاد کرد.
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افکار او موتور محرک انقالب ،بخصوص در دانشگاه ها شد.
پرسش اصلی این است که این جوانان دانشگاهی و غیر دانشگاهی که جذب اندیشه های
شریعتی شدند چه کسانی بودند.
پهلوی دوم بعد از کودتا سمت گیری پیدا کرد به سوی توسعه اقتصادی کشور واین توسعه
بمعنای تغییر در ساخت اقتصادی کشور بود.خانه خرابی بخش هایی از خرده بورژازی سنتی
و فربه شدن بوروکرات ها و تکنو کرات های دولتی و پیدایش گسلی طبقاتی و فرهنگی در
جامعه.
در یک رژیم بورژازی کالسیک این گسل با توسعه سیاسی پر می شد و رادیکالیسم فرصت
نمی یافت به برنایی برسد.اما در نظام های توتالیتر داستان به شکل دیگری آب بندی می
شود.
از سویی دیگر بدنبال رفرم ارضی و تغییر ریل اقتصادی سازمان فنی و اقتصادی کشور
نیازمند نیروهایی آموزش دیده بود و این نیروها فرزندان کسانی بود که در روستا و شهر یا
خانه خراب شده بودندو یا سیر تحوالت را نمی توانستند تاب بیاورند  .این بخش ها که عمدتا ً
گرایشات مذهبی داشتند این تحوالت را با ترم های دینی می دیدند .فساد ،فحشا  ،از بین
رفتدن بنیان های اخالقی خانواده وشرک و گناه.
شریعتی بعنوان سخن گوی این الیه های پرتاب شده به دانشگاه از روستا ها و شهر های دور
افتاده حرفی برای گفنت داشت .شریعتی دنیا را همانطوری می دید که این الیه های روستایی
و شهری می دیدند و یا دوست داشتند که ببینند با رنگ و لعابی مدرن و انقالبی و تمامی بر
گرفته از فرهنگ اروپا و چپ مارکسیسم  .شریعتی با جاسازی این اندیشه ها در ترم های
دینی موفق شد سخن گوی خوبی برای این الیه ها باشد .
-۶نکته مهم و اساسی که طرفداران آزادی و نوزایی با تمام الزامات آن در ایران با هر نوع از
اندیشه اهمیت ان را درنیافتند ویا بعضی دیرهنگام به آن توجه کردند این بود که طرفداران
سنت قدیم از همان ابتدا پرچم شیخ فضل اهلل را برافراشتند ودنبال مشروعه بودند.
ومسلم بود که هیچ اندیشمند کالهی دنبال این امر نبود حتی آل احمد که جمله اودر باره شیخ
بزرگ نمایی شد.
شریعتی نیز به طریق اولی با این امر مخالف بود.اما چرا آن گونه نشد که آدم های مثل
شریعتی و جالل آل احمد فکر می کردند.
استفاده ابزاری از دین
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استفاده ابزاری از دین امر تازه ای نبود .در انقالب مشروطه به میدان کشیدن سیدین با همین
نگاه بود .اما تمامی ماجرا این نبود.روحانیت از دیر باز در پی سروری و بدست آوردن تام
وتمام قدرت بود .این تئوری بر می گردد به غاصب بودن تمامی حکومت ها در غیبت امام عادل.
پس همیشه روحانیت در کمین فرصتی بوده است تا حکومت خودرا بر قرارکند.بهمین خاطر به
تمامی نیروهای غیر خودی بدیده مشکوک نگریسته است و می نگرد .
برای روحانیت مقصد پیشاپیش روشن و معلوم بود اما برای آدم هایی مثل شریعتی و جالل آل
احمد چشم انداز کار سقوط شاه بود و می پنداشتند با رفنت شاه زمینه های مناسبی برای
حکومت ایدئال آن ها فراهم خواهد شد .
 -۷تبعات تبدیل دین به ایدئولوژی از دید شریعتی و آل احمد پنهان بود .آن دو درکی تاریخی
نسبت به آن چه می کردند نداشتند  .مثل کاری که شاه اسماعیل در بنا نهادن تشیع در مقابل
تسنن عثمانی کرد.
۱۸
ارزش دموکراسی
گفته می شود گروه های سیاسی در قبل از انقالب اراده معطوف به قدرت داشتند وارزش حقوق
بشر و دموکراسی را با برچسب بورژوایی رد می کردند وهرکدام که به حکومت می رسیدند
بساط دیکتاتوری و حکومت تک حزبی را به راه می انداختند وحتی آن گروه های چپ که مرحله
انقالب را بورژوادمکراتیک می دانستند با الگوگیری از انقالب اکتبر مرحله بورژوادمکراتیک را
به رهبری بورژوازی وخرده بورژوازی انقالبی ناپیگیر می دانستند ورهبری این مرحله را برای
تعمیق انقالب برای خود می خواستند واگرهم به رهبری آن ها گردن می نهادند آن هارا همچون
کرنسکی پلی برای رهبری بعدی خود می خواستند.
انقالب اکتبر الگوی آن ها بود که ابتدا دولت بورژوایی را مدتی تحمل کردند وبعد مدت کوتاهی
با نمایندگان دهقان هاو خرده بورژوازی در قامت حزب سوسیال رولوسینر ومنشویک ها راه
آمدند وسپس آن هارا به ترتیب از قدرت دولتی بیرون راندند وسپس نمایندگان ان ها را در
شوراها تحمل نکردند و شوراها را نیز به دنباله حزب تبدیل کردند و بعد از مدتی جناح های
مخالف داخل حزبی را هم منکوب کردند و دولت را تابع حزب وحزب را تابع کمیته مرکزی کردند
وبعد از آن به جنگ پایگاه اجتماعی این احزاب یعنی خرده بورژوازی ودهقانان میانه حال
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رفتند وبا سیاست مشت آهنین آن هارا به کالخوز ها و ساوخوزها فرستادند و یا راهی اردوگاه
های کار اجباری کردند«.
این گزاره که گروه های سیاسی در قبل از انقالب نگاه مثبتی به امر دموکراسی نداشتند حرف
درستی است.اما این گزاره که اگر به قدرت می رسیدند راه استبداد را پیش می گرفتند تبدیل
یک سوژه عملی به یک سوژه متافیزیکی است.
ما در جهان واقع ساندنیست ها را داریم .چریک هایی که با سالح به قدرت رسیدند اما در بر
خورد با واقعیت های جامعه تن دادند به صندوق های رأی و دست به سر کوب نزدند.

۱۹
روند یا جهش
گفته می شود که پس از پیروزی انقالب سوسیالیستی در روسیه لنین وقتی باواقعیات اقتصادی
عقب مانده روبرو شد  ،سادهسازی کتاب دولت و انقالب را درباره اقتصاد سوسیالیستی پس
گرفت ،و نوعی سرمایه داری دولتی را  ،با اقتباس از تراست های آملان ،پیشنهاد کرد) .که این
تراست ها الگوی ژاپن هم شد( اما استالین که به قدرت رسید ،تحت فشار بدنه حزب و برای
نابودی رقبا ،این الگو را کنار گذاشت و سوسیالیسم دولتی و جهش به سوسیالیسم را با
نابودی سریع مالکیت خصوصی در دستور کار قرار داد.الگوی سادهسازی شده این بود ،که
در نظام سوسیالیستی باید عکس کاپیتالیستی عمل کرد و به سرعت مالکیت خصوصی را به
عمومی تبدیل کرد ،و عمومی هم یعنی »دولتی« و نه »اجتماعی« ،و دولتی هم فقط معنای
دولت »مرکزی« دارد ،و دولت های »محلی« هیچ کاره اند.
این الگوی سادهسازی شده همان است که راست مبتذل آن را به سوسیالیسم نسبت میدهد ،و
شگفت این که چپ سنتی بطور نوستالژیک از آن دفاع میکند.
اما سوسیالیسم یعنی کنترل اجتماعی تولید و توزیع در یک فرایند طوالنی ،نه دولتی کردن
مالکیت ابزار تولید.
همانطور که گفتم سرمایهداری به معنای کنترل خصوصی بر تولید و توزیع ،در یک فرایند
طوالنی شکل امروزی را یافت و از اول هم نه بنا بود و نه معلوم که به این جا برسد .مثالً همان
طور که فریدمن )تئوریسین نولیبرال( می گوید بیش از نود درصد برنامه مطالبات کمونیستی
مارکس در مانیفست در آمریکا اجرا میشود.
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اکنون سرمایهداری خود آمیزهای از سوسیالیسم دارد ،و نظام سوسیالیستی نیز بنا به سطح
توسعه هر کشور و شرایط فرهنگی و تاریخی اش ،آمیزهای از سرمایه داری خواهد داشت
تنها راست مبتذل است که به رغم دانسنت این واقعیت که سوسیالیسم هم یک روند است نه یک
جهش ،می گوید هرکه از سرمایهداران بهره بگیرد ،سرمایهداری است؛ و نیز چپ سادهاندیش
خردهبورژوایی که حوصله فرایند طوالنی را نداشته و به تعجیل میخواهد به نام سوسیالیسم به
قدرت برسد ،و تراژدی شوروی استالینی را تکرار کند«.
باید تاریخ انقالب بلشویکی روسیه را بار ها بخوانیم وروی آن بیشتر خم شویم.
۲۰
جامعه مدنی
نکته کلیدی در نگرش گرامشی به جامعه در توجه او به جامعه مدنی است جامعه مدنی در حد
فاصل قدرت دولت و مردم قرار می گیرد و شامل نهادهایی می شود که در جای جای جامعه
گروهی از مردم برای دفاع از منافع عقاید وعالیق خود در طی زمان تشکیل داده اند عالوه بر
این نهادها آداب و سنن ورسوم وقوانین عرفی) به قول پوپر نوموس ( که در طی حرکت جوامع
انسانی به صورت انگاره هایی نسبتا کارا در ذهن مردم ثبت شده است و به آن ها به
صورتی ناخود آگاه یا آگاهانه عمل می کنند نیز را باید به مثابه نهادهای اجتماعی ذهنی مهم
در عرصه جامعه مدنی جای داد.
گرامشی دگرگونی اساسی جامعه را در دگرگونی نهادهای جامعه مدنی می دانست و دست
یابی صرف به قدرت سیاسی را شرط الزم وکافی برای تغییر ودگرگونی جامعه و برقراری یک
نظام نوین نمی دانست.
برای دگرگونی در جامعه مدنی به شرح فوق مسئله اصلی برای گرامشی کسب هژمونی بر
افکار بود.
بدون تغییر افکار تغییر آداب ورسوم و عرف و نهادهای جامعه مدنی امکان پذیر نیست و در
صورت کسب قدرت سیاسی پس از مدتی جامعه مدنی تغییر نایافته خود را در درون قدرت
سیاسی جدید بازیافته واز درون وبه تدریج دوباره آن را به راه خود می برد.
در جامعه هر امر نو ازدل امر کهنه در جامعه زاده می شود.
برای فهم تاریخ کشور خود باید به نهادها و نوموس ها ی رایج در جامعه در هر مرحله
تاریخی توجه کرد.
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آداب وسنن ورسوم و قوانین عرفی ما در بخش اعظم آن برگرفته از مذهب شیعه است ورگه
هایی مهم نیز متاثر از تاریخ پیش از اسالم و یادگار هجوم قبایل بیابانگرد است.
به هر روی دو نهاد سلطنت و سنت در تاریخ ما تاثیر گذار بوده اند.
نهاد مذهب و روحانیت در قالب ساختارهای واقعی در جامعه با نفوذ همه جانبه در همه عرصه
های جامعه و نهاد سلطنت با قدرت مطلقه شاهان.
با ورود به دوران جدید نهادهای نوین اجتماعی پایدار و متکی به خود به جز مدت هایی کوتاه
به علت استبداد وبنیاد گرایی مذهبی در جامعه ما پای نگرفتند.
با روبیده شدن بساط سلطنت دیر پا در ایران با درهم آمیزی قدرت سلطانی با مذهب و
وروحانیت بخش مهمی از جامعه مدنی زیر سلطه مذهب قرار گرفت وقدرت متمرکزتر ویکپارچه
تری پای به عرصه وجود گذاشت که سعی مداوم داشته است که کل جامعه مدنی را تحت
سلطه مساجد وهیئت های مذهبی و آداب ورسوم وسنن عرفی وابسته به نهاد مذهب در آورد.
بخش تاثیر گذاری از جامعه مدنی و مذهب و قدرت سلطانی در یک جبهه واحد گرد آمده اند
و فضارا آن چنان برای رشد دیگر جوانب جامعه مدنی تنگ کرده اند که کوچک ترین جوانه
عمالدر جبهه
ً
های روئیده در جامعه مدنی در طرفه العینی پژمرده می شود به گونه ای که
مقابل این قدرت هیچ نیروی قابل توجهی را در عرصه جامعه مدنی مشاهده نمی کنیم.
اما این تمامی ماجرا نیست .تغییر وتضعیف این قدرت یکپارچه با انشعاب نحله های گوناگون
فکری از آن در قالب مذهب واز جمله نواندیشی مذهبی دارد صورت می گیرد.
واین امر که نوعی باز شدن فضا برای رشد جامعه مدنی ست اهمیت اساسی دارد.
۲۱
هژمونی فکری
این حرف درستی است که طبق آموزه های گرامشی چپ قادر نیست در یک جنگ رو در رو
سرمایه داری راشکست بدهد و از تمامی عرصه ها او را جارو کند و بریزد در زباله دانی
تاریخ.
چپ باید در پی هژمونی فکری در جامعه باشد و از دل این هژمونی ،جبهه همه نیروها را بیرون
بیاورد و در جنگ مواضع به تمامی جامعه بقبوالند منافع طبقه کارگر با منافع آن ها یکی است.
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۲۲
خبر های بد
این روز ها که پستچی نابلد می آید ومدام خبر های بد می آورد .انفجار در یک مرکز درمانی
در شمال شهر و کشته شدن  ۱۹نفر از کارکنان درمانی و بیماران یکی از همین خبر هاست.
اما باید توجه کرد که آتش سوزی در یک دی کلینیک در شمال تهران وجان باخنت کادر درمان و
عده ای از بیماران در طبقات باال در اثر خفگی تنها یک حادثه عادی نیست.
باید به بستر اجتماعی به وجود آمدن چنین موسساتی توجه کرد.
اقتصاد نئو لیبرال یعنی سپردن تمامی امور به دست های ناشناخته بازار.و در واقع رها کردن
جان شریف آدمی آن هم در اقشار فرو دست به دست روز گاری که پول تنها معیار معیار
هاست.
گرانی زمین و خصوصی بودن این مراکز و صرفه اقتصادی یعنی قیمت داشنت سانت سانت
این مجتمع ها و به تبع آن ارزش داشنت ثانیه ها و دقیقه ها که با دالر محاسبه می شود .در
همین تهران مراکزی وجود دارد که بخشی از هزینه هایش را با دالر و یورو محاسبه می کند و
و با یورو و دالر می گیرد .
ودراین میان یک اتاقک کوچک در زیرزمین به انبار کپسول های اکسیژن تبدیل می شودو حادثه
به هر دلیلی ازآن جا آغاز می شود وکادر درمان نه دراثر آتش که در اثر خفگی ناشی از
طراحی ساختمان جان می سپارند.
این حادثه به زبان اقتصادی یعنی حرکت به سوی هرچه بیشتر خصوصی سازی درمان و عقب
کشیدن دولت ودستگاه حکومتی از امر درمان وسپردن امور درمان به دست بازار  ،بازاری که
بیش از آن که تابع قوانین وضوابط ساختمانی و بهداشتی یک بیمارستان باشد جبرا ً تابع
قواعد بازار سرمایه است.
دراین مراکز عمدتا ً اعمال زیبایی انجام می شود.
وهمکاران ما در این مرکز که در این حادثه جان باختند بیشتر به عنوان جراح زیبایی
وپالستیک فعالیت می کردند.
متاسفانه از آن سو نیز شاهدیم که در همه فضاهای بیمارستان های دولتی نیز مثل قارچ
ساختمان سبز می شود و دیگر اثری از آن فضا های سبز در آن ها باقی نمانده است.
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آن ملحد ودهری وزندیق بزرگ ؛حضرت مارکس را می گویم؛ زمانی نوشت که سرمایه داری
همه چیز را تبدیل به کاال می کند روحانی وپزشک و قاضی را مزدور خود می کند و آن هاله
معنوی وقدسی آن هارا زایل می کند.
این روزها که همه چیز حتی هوا نیز تبدیل به کاال شده است ودر بازار به فروش می رسد و
سالمتی وزیبایی نیز بسته به بسته بندی شیک یا معمولی اش در بازار به قیمت های گوناگون
در پایین یا باالی شهر به فروش می رسد.
از یاد نباید برد که آموزش و بهداشت ودرمان جز حقوق پایه انسان هاست ونمی شود آن را
تابع بازار کرد .
۲۳
روشنفکران و امر توسعه
گفته می شود
 -۱آیا بهتر نبود روشنفکرانی که با داو گذاشنت جان خود می خواستند شاه را سر نگون
کنند.تالش خودرا صرف آگاهی رسانی می کردند چقدر می توانستند بیشترموفق شوند
 -۲روشنفکران ما بیشتر به نتیجه سریع و آنی فکر می کردند تا دراز مدت
-۳بجای فدا کردن جان با اصالح طلبی نتیجه بهتری نصیب آینده کشور می شد
 -۴روشنفکران برنامه ای منطبق بر شرایط ایران نداشتندو بیشتر با الگو بر داری از دیگر
کشورهادست بعمل می زدند و تفکر بر روی برنامه مبتنی بر واقعیات جامعه از نظر آن ها
مغفول بود.
تقلید از برنامه های احزاب چپ لنینی وبعد استالینی و تشکیل گروه هایی برای کسب قدرت
سیاسی با اراده معطوف به قدرت رایج بود و تقریبا همه بر اساس این الگو علیرغم اختالف در
عقیده ومرام دست به عمل می زدند وبدون برنامه پذیرفته شده از طرف عامه مردم حتی با کسب
قدرت سیاسی باز همان دور باطل استبدادوانقالب را تکرار می کردند.
روشنفکران می دانستندکه چه چیز را نمی خواهند ولی نمی دانستند که چه چیز را می خواهند
-۵روشنفکران باید با مردم سخن می گفتند وبامردم سخن گفنت مستلزم دادن یک برنامه عملی
به آن هاست تا این برنامه وخواست های آن درذهن مردم غالب شود و در پویش اجتماعی به
یک نیروی مادی برای تغییر منجر شود.
وظیفه روشنفکر دادن برنامه جایگزین برنامه های حاکمیت برای توسعه کشور وبرطرف کردن
موانع آن بود نه سرنگون کردن حاکمیت.
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-۶روشنفکران از مشروطه ببعد دنبال راه حل نبودند و نیستند.ودر این زمینه کارنامه قابل قبولی
ندارند.
-۷فدا کاری هایی شد اما فداکاری صرف جامعه را براه توسعه نمی اندازد .برای رسیدن به
یک الگوی خوب توسعه کار چندین نسلی الزم است.
پرسش ها و پاسخ ها
چرا روشنفکر ایرانی گام در راه اصالح نگذاشته است ؟
چرا روشنفکر غربی زمینه های نظری توسعه را تدارک دیدوروشنفکر ایرانی ندید.؟
کار تخطئه روشنفکر ایرانی که خون خورده است و خون داده است تا دری به حقیقت باز
کند.در نزد راست نوستالژیک وراست سنتی از مدت ها قبل کلید خورده است .روشنفکردر نزد
این طایفه یا عامل بیگانه بوده است و یا هرج و مرج طلبی و بی کله.
اما نگاه نشده است که در مملکتی که هر نوع تشکلی ممنوع است و سرکوب می شود و
روشنفکر به هر کجا که می رود با در بسته روبرو می شود کجا و با چه امکاناتی کار تحقیقی
بایدروی ظرفیت های توسعه صورت بگیرد.
کار تئوریک روی امر توسعه همان داستان معروفی است که در نقد جنبش چریکی در ایران
اعمال می شد  .منتقدین یک پارچه فریاد می زدند باید نخست بطرف تشکیل حزب رفت .اما
دقت نکردند که چرا آن هایی که بطرف حزب رفتند راه بجایی نبردند .و نتوانستند حزب درست
کنند.
بی حوصلگی و الگو برداری از انقالب اکتبر و وابسته بودن به این جا و آن جا اتهاماتی نخ
نما شده است که راه بجایی نمی برد.
روشنفکر از همان آغاز با دو نهاد روبرو بوده است که هر کدام بدالیلی روشنفکر و محصوالت
روشنفکری را بر نمی تافتند :نهاد استبداد و نهاد سنت .
یک جامعه تک صدایی تنها با یک مغز می اندیشد .هزاران دست و پا دارد اما یک چشم و یک
مغز دارد.فرصت نمی دهد صدایی جز صدای او و مغزی جز مغز او به مشکالت جامعه
بیندیشد .فکر می کنم یاد داشت های اسداهلل علم آن غالم خانه زاد و یکی از منطقی ترین و
خوش فکر ترین کارگزاران استبداد آموزنده باشد  .که شاه هیچ نظر کارشناسی جز نظر
خودرا نمی پذیرفت.
در جوامع آزادکه حکومت ها فرصت بحث و بررسی به کارشناسان امر را می دهند و در واقع
مانع سیاسی برای تحقیق وجود ندارد مسائل مالی توسط نهاد های مستقل و غیر مستقل از
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سر راه بر داشته می شود و تامین کارشناس از داخل و خارج محدودیتی برای این قبیل کار
های تحقیقی وجود ندارد.
این گونه نیست که روشنفکر ایرانی بدنبال کار های فوری بوده است و بفکر کار های زیر بنایی
نبوده است .در دوران مختلف که تنها برهه هایی شمشیر تیز استبداد از گردن روشنفکر بر
داشته شدروشنفکران کاری کردند کارستان .کارنامه ای که می شود در کنار آن ایستاد و به آن
بالید.
۲۴
اپورتونیسم اخالقی ماندال
از این که ماندال تحت چه توافقاتی آزادشد و حکومت را بدست گرفت می گذرم .روی این
مطلب هم که حکومت را از بورژا های نژاد پرست گرفت و بدست بورژازی سیاه پوست داد
چیزی نمی گویم  .ماندال آن کرد که بود  .بورژازی سیاه را نمایندگی می کرد پس حکومت را
گرفت و بدست آنان دادو وخود کناره گرفت .
روی این مطلب هم که آیا وقتی کارگران معدن زیر رگبار پلیس سیاه پوست آفریقای جنوبی
کشتار شدند آیا کارگران سیاهپوست حسرت بورژوا های سفید پوست و با فرهنگ انگلیسی را
خوردند یا نه خم نمی شوم این قضاوتی است که باید کارگران افریقای جنوبی بکنند.
اما وقتی در بسیاری از کشور ها از چشم ها خونابه روان بود این آقا برای نفت مجانی و
ارزان قیمت چه عکس ها که نگرفت و چه کارها که نکرد نمی توان این آدم را در ردیف مردان
بزرگ جهان گذاشت تنها می توان گفت او را می توان فهمید که بخاطر مردمش تن به چه کار
هایی می داد.
آدمی که غمش ملی است آدمی است ملی و دیگر نمی توان او را در کالیبری جهانی قضاوت
کرد .آدمی که به بیل کلینتون زنگ می زند و می گوید رئیس جمهور من ،قابل سرزنش
نیست.چون او دارد برای کشورش امکاناتی را فراهم می کند.اما نمی توان او را در ردیف
غولی مثل گاندی گذاشت .

۲۵
شبح کمونیسم
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گفته می شود
-۱مگر هنوز هم هستند کسانی که کمونیسم را باور دارند.در حالی که تجربه های قبل یا
شکست خورده اند و یا در حال استحاله به سرمایه داری هستند.ودر ضمن در بین افکار
عمومی مگر چقدر جایگاه دارند .
سرمایه داری دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که سقوط کرد فوکویاما از آن بعنوان
پایان تاریخ نام برد اما دیری نپائید که تق قدر قدرتی سرمایه نئولیبرال در آمد و شبح کمونیسم
با دیگر در خیابان های جهان به حرکت در آمد.
جهان بدون عدالت و عدالت بدون کمونیسم معنایی نخواهد داشت.
اما چند نکته
-۱کمونیسم یک سیستم فلسفی و یا یک مجموعه از کد های اخالقی نیست که در یک پلمیک
چند روزه و حتی چند ماهه دیگران را متقاعد به خوب بودن آن کنیم  .کمونیسم یک جنبش
واقعی است که از دل یک جنبش طبقاتی بیرون می آید .
توده و طبقه کتاب کاپیتال را نمی خواند تا کمونیسم شوند مبازره طبقاتی آن ها رابه سمت
کمونیسم می راند  .کمونیسم بعنوان یک آلتر ناتیو عملی وواقعی توده و طبقه را زیر پرچم و
شعار های خود گرد می آورد.
-۳البته این هم پرسشی است که آیا هنوز هم هستند کسانی که کمونیسم باشند یا کمونیسم.
را قبول داشته باشند.
باید گفت بله هنوز هم هستند .اگر قبول نداریدبروید مقاله زید آبادی نادم از اصالح طلبی را
بخوانید که هشدارمی دهد از رشد دانشجویان چپ غافل نشوید .باز هم قبول ندارید بروید
نشریه های اندیشه پویا و جامعه را بخوانید .راه نزدیک تر قوچانی که معرف همه هست ببینید
مدام عکس کیانوری و پویان را روی نشریه اش چاپ می کند و فحش می دهد به هرچه
کمونیست است  .قبول ندارید بروید ببینید کارگران هفت تپه ازمدیریت صنایع توسط شورا
های کارگری حرف می زنند .قبول ندارید بروید یاد داشت های سپیده قلیان را بخوانید.
۲۶
راه سوم
گفته می شود
تجربه های قبلی کمونیسم موفق نبودند وحتی الگوی غلطی برای کشور های جهان سوم بود .
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درست است تجربه های نخستین کمونیست ها برای بر پایی یک جامعه ای که هیچ الگوی
تجربه شده ای برای آن وجود نداشت تجربه موفقی نبود.موفق نبود دردناک و خونبار هم
بود .اما نباید از یاد برد که نقد استالین بعنوان بر آمدن بورژازی عظمت طلب روس از دل یک
انقالب کمونیستی در کنگره بیست همان حزبی صورت گرفت که استالین رهبر بال منازع آن بود
و این نقد همین طور تا امروز ادامه داشته است.
چپ ابایی ندارد که مدام بایستد و به پشت سر خود نگاه کند .وخودرا شالق کش کند تا کجی
های خودرا اصالح کند و دوباره حرکت را از سر گیرد  .از نقد هر کس و هر چیز و هر کجا هم
استقبال می کند .چرا که تنها و تنها از پس یک نقد همگانی و یک پذیرش همگانی است که
چپ می تواند خودرا بعنوان نماینده تمامی طبقات معرفی کند و کار انقالب را به سرانجام
برساند.
اما راست بی انصاف که مدام استالین و روزگار او را می آورد زیر چشم ما می داند که چپ
امروز با چپ دوران استالین یکی نیست .قرار نیست ما به روزگار اردوگاه های کار اجباری در
سیبری بر گردیم  .اما قرار است بساط استثمار را جاروب کنیم و در این مورد با کسی شوخی
نداریم .این نکته ای ست که راست بی انصاف می فهمد .یا سوسیالیسم یا بربریت راه سومی
وجود ندارد و اگر وجود دارد ما از آن بی خبریم بهتر است منتقدین ریز و درشت چپ نشان
دهند .
انسان امروز و فردا چاره ای جز گزینش این راه ندارد .
۲۷
دموکراسی یا ایدئولوژی
گفته می شود
ماباید از ایدئولوژی عبور کنیم و همه به دموکراسی اقتدا کنیم راه فالح این جاست  .نخست
باید گفت دموکراسی یک شیوه تعامل است نه یک نظام اقتصادی که در آن مسئله ارزش
اضافی تعیین تکلیف می شود  .از این امر هم می گذریم که خروجی همین دموکراسی پوتین
است و ترامپ و برادران تنی و ناتنی شان این جا و آن جا و تق دموکراسی بو رژوا لیبرال مدت
هاست که درآمده است اما تا با خلق بدیل دیگر باید قاچ زین را بچسبیم و از خیر سواری
بگذریم .وبه همین دموکراسی نیم بند رضایت دهیم .این حرف درستی است .اما تمامی
داستان نیست.
۲۸
120

دکان دموکراسی
گفته می شود
ما تا وقتی خودمان را از بندهای بسته به پایمان که ایدئولوژی است رها نکنیم نمی توانیم آزاد
فکر کنیم و آش همان آش خواهد ماند
نیاز مبرم ما نه ایدئولوژی های رنگارنگ ودهان پر کن است بلکه رهایی از آن و پایبندی همه ما
به دموکراسی است
این هم از یکی از شعبده های روزگار ماست .آن چه امروز تحت نام ایدئولوژی یا آگاهی کاذب
محکوم می شود چیزی نیست جز مارکسیسم.پس مارکسیسم مذموم است .اما دموکراسی
بورژا لیبرال لق لقه دهان هر بچه مکتب نرفته ای ست.
اما دموکراسی چه ربطی دارد به ایدئولوژی طبقه کارگر .دموکراسی نوعی تعامل است در
چارچوب یک نظام ایدئولوژیک چه لیبرال دموکراسی و چه مارکسیسم.
اما خروجی نهایی این حرف جدا شدن از مارکسیسم و ملحق شدن به کمپ بورژا لیبرال تحت
عنوان پای بندی به دموکراسی است.
پای بندی به ایدئولوژی اگر به معنی دگماتیسم باشد که امر مذمومی است .اما فرق بسیار
است بین ایدئولوژی داشنت بمعنای آرمانخواه بودن با بی آرمانی.
بی آرمانی وبی ایدئولوژی بودن خود نوعی ایدئولوژی داشنت است  .فراموش نکنیم عضو حزب
باد بودن یعنی پای بندی به یک نوع باور و این باور خود نوعی ایدئولوژی است.
اپورتونیسم اخالقی خودرا درپس پشت کلمات پنهان می کند  .کافی است کمی این خاکستر
دروغین را کنار بزنیم و ببینیم همه ایدئولوژی دارند و آن فرد بی آرمان هم نوعی آرمان دارد.
پفیوزی سیاسی خود نوعی ایدئولوژی و نوعی آرمان است  .آنانی که نقد ایدئولوژی می کنند
باید دید درجنگ بین خیر و شر کجا ایستاده اند.
داستان صندلی وسط داستان لو رفته ای است.
الزم نیست دست در جنایت داشته باشی کافی است که سکوت کنی کافی است سرت را
برگردانی و بگویی ندیده ای .
اما نکته بعد پای بندی به دموکراسی پای بندی به نوعی قرار داد اجتماعی است در تعامل بین
ما و دیگران  .واین ربطی به این امر نداردکه رابطه بین تولید کننده و صاحبان وسایل
تولید ،رابطه بین تولید و مصرف ،رابطه بین تقیسم ثروت های اجتماعی و فرصت های شغلی و
نوع معیشت چیست .
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فرض کنیم فرض محال که محال نیست  .همه به دموکراسی پای بند باشند  .همه قواعد بازی
را رعایت کنند.ایا این امر خدشه ای به ساحت سرمایه و استعمار باال از پائین وارد می کند.
آیا دموکراسی سفره گرسنگان را پر نان می کند  .اگر چنین است پس چرا جهان مدام روبه
ادبار می رود  .چرا از این دیگ دموکراسی کسی سیر از این سفره همیشه بازش بر نمی
خیزد .چرا خروجی این دموکراسی مارها و کژ دم ها و اجنه ها ست  .به خیابان های جهان
نگاه کنید اردوغان و پوتین وترامپ و پسر خاله های شان خروجی نهایی همین دموکراسی نکبت
بار بوروژا لیبرال است .
دکان این دموکراسی بسته باشد بهتر الاقل تکلیف همه با خودشان روشن تر می شود.

۲۹
متدولوژی بحث
مشکل اصلی بحث در این جا وآن جا این است که هر کس از ظن خود وارد بحث می شود و
آن می گوید که خود خوشتر دارد و یا آن می گوید که خود با آن مخالف است یا در آن مورد
مسئله دارد یا چیز هایی در مورد آن می داند.
در مورد مسئله مشخصی بحثی به میان می آید .
مسئله به بحث گذاشته می شود  .بجای پاسخ به آن مسئله مشخص یکی گریز می زند به
تاریخ که در فالن تاریخ فالن بود و بهمان.
خب به فرض صحت اتفاق افتاده در صد سال پیش چه ربطی دارد به این بحث.
دیگری می گوید این بحث را بگذاریم بکنار بنظر شما آیا ممکن است که در روزگار ما فالن و
بهمان باشد.
یکی می گوید:این مسئله بوی ایدئولوژی می دهد و ایدئولوژی یعنی آگاهی کاذب.و شروع می
کند در مذمت ایدئولژی حرف زدن.
دیگری می گوید ایدئولوژی امر غلطی ا ست باید به دموکراسی اقتدا کرد .
یکی می گوید اومانیسم خوب است .باید بطرف اومانیسم برویم.
یکی می گوید ما به تعداد جمعیت جهان ایدئولوژی داریم پی بهتر است بی خیال ایدئولوژی
شویم.
ویکی می گوید فالن مکتب دیگر محلی از اعراب ندارد چون در وجوه اصلی ش رد شده است
واین دایره بحث به تعداد آدم هایی که وارد آن می شوند وسیع وسیعتر می شود .
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پس نخست باید متدولوژی بحث را یاد گرفت  .وگرنه در دام مغلطه می افتیم  .تمامی گزاره
های بی ارتباط با منت نوعی مغلطه به حساب می آید.
ما باید بیاموزیم که نقد ما و اظهار نظر ما در چارچوب ارائه شده باشد.
ما باید بیاموزیم در جایی که اطالعی درست نداریم سکوت کنیم و یاد بگیریم.
بهتر است اگر وقت و حوصله ای باشد بیاموزیم و گونه ای سخن بگوئیم که حرف هایمان در
چارچوب قضایای منطقی باشدو پیش از هر بحثی نگاهی به منطق ارسطو داشته باشیم .
۳۰
ایدئولوژی و آگاهی کاذب
ایدئولوژی از ترکیب دو لفظ یونانی »ایده« و »لوگوس« ساخته شده است .ایده به معنای
اندیشه و لوگوس به معنای باخبری و دانایی است .و بدین خاطر ابداع شد تا روشن کند قلمرو
علمی که تازه بود و هدف آن کشف سرچشمه های اندیشه بود و در گام بعد نگرش تاریخی به
تکامل مفاهیم محسوب می شد.
برای نخستین بار آنتوان دوتراسی فیلسوف فرانسوی آن را به عنوان »علم عقاید« به کار برد و
تا قرن  ۱۹از ایدئولوژی به عنوان »ایمان به عقاید بدون توجه به واقعیت ها« برداشت می شد.
و اما مارکس از ایدئولوژی سه تعریف می کند
-۱آگاهی دروغین ،امری کاذب و باژگونۀ واقعیت را به جای واقعیت پنداشنت و معرفی کردن ؛در
کتاب ایدئولوژی آملانی
-۲به معنای نظام جهان شمول و کلی تولید عقاید ،باورها و دانایی در جامعه ای خاص
 -۳به معنای نظام اندیشه ها و باورها و عقاید کم و بیش منسجم هر طبقه اجتماعی .
آنچه که بعد از مارکس از ایدئولوژی برداشت شد همان »علم عقاید« انتوان دوتراسی
بود و نظام جهان شمول به جهان بینی اطال ق شد.
اما می رسیم به تعریف مارکس از ایدئولوژی به عنوان آگاهی دروغین و باژگونه واقعیت را به
جای واقعیت پنداشنت  .که مارکس با همین برداشت هگلی های جوان ،فوئر باخ و ماکس
اشتایرنر را مورد خطاب قرار داد و آن ها را »بنده عقاید« نامید.
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ایدئولوژی های غیرعلمی در واقع همان آگاهی های دروغین است .عقاید نادرستی که آدم ها
درباره خود دارند .و رابطه خود را با همین عقاید در رابطه با خدا ،انسان و غیره نظم داده اند
فرآورده های مغز آن ها خارج از نظارتشان قرار گرفته است در حالی که خود آفرینندگان آنند
در برابر آفریده های خود زانو بر زمین زده اند.
این تمامی آن چیزی است که مارکس در مورد ایدئولوژی می گوید .و روشن است که در هر
دوره مرادش از ایدئولوژی چیست.اما آنانی که امروز دم از بدی ایدئولوژی می زنند همسو با
مارکس نیستند.در واقع مارکسیسم را عقاید غلطی می دانند که باید تحت عنوان آگاهی
دروغین طرد شود .ودر مقابلش ایدئولوژی بورژا لیبرال امروز ورشکسته تر از آن است که
بمیدان بیاید .پس دموکراسی را ویترن این بحث می کنند.در واقع در پشت دموکراسی پنهان
می شوند تا مارکسیسم را بزنند.مارکسیسم را که زدندمی روند سروقت دموکراسی و می
گویند برای رسیدن به دموکراسی پیش زمینه هایی الزم است و صد سالی را مهلت می خواهند
تا زمینه ها را آماده کنند.
۳۱
تئوری راهنما
گفته می شود
در اساسی ترین وجوه ایدئولوژی مارکسیسم سردرگمی وجود دارد.
در مورد خصوصی سازی ها یک برنامه جایگزین و قابل عمل وجود ندارد.
مصاحبه های وسئواالت سعید رهنما با چهره های چپ سرشناس دنیا را که ببینید همه جواب
ها در مورد مسایل روز پادر هواست.
نقش جدید طبقه کارگر وتغییر ات این طبقه ونقش اش در جهان و نقش طبقه متوسط،
دیکتاتوری پرولتاریا ،امکان موفقیت سوسیالیسم در یک کشور و تعریف ارزش اضافی در
اقتصاد دانش بنیان و ده ها سئوال دیگر از این دست وجود دارد که جواب قانع کننده ای دیده
نمی شود.
مارکسیسم علم رهایی و راهنمای طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی است .دین نیست که همه
پاسخ ها را شسته و رفته در آستین داشته باشد.
از مارکس وقتی می پرسند جامعه کمونیستی چگونه جامعه ای ست می گوید نمی دانم .تنها
می دانم جامعه ایست که انسان طراز نوین فردا آن را با دست ها و اندیشه خود بنا به ضرورت
هایش می سازد .
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این حرف درستی است که بخشی از پیش بینی های مارکس صورت تحقق بخود نگرفت و در
ست ترآن است که بپذیریم جهان امروز با دوران مارکس تفاوت های فاحشی یافته است .
مارکسیسم به این خاطر مدعی اندیشه ای علمی ست که خودرا مدام به روز می کند با یافته
های جدید در تمامی علوم  .مارکسیسم آن جا می رود و می ایستد که علم می ایستد و هیچ
تعلق مرامی ندارد که سخنان مارکس و انگلس و لنین دراینجا و آن جا نقض شود .این تمامی
چیزی ست که متدولوژی مارکس به ما می گوید .
معلوم است که پرولتاریای مارکس بعنوان طبقه کارگر صنعتی در قرن  ۱۹با پرولتاریای قرن
 ۲۱تفاوتی چشم گیر دارد.
کارگران جدید در رابطه با علوم کامپیوتری بوجود آمده اند که در زمان مارکس تصور پیدایش
آن ها هم نبود .اقتصاد دانش بنیان ارزش اضافی مارکس را با چالش هایی مواجه می کند.
اما تمامی آن ها به معنای آن نیست که دیگر مبارزه طبقاتی وجود ندارد و دیگر استثمار نیست
و دیگر طبقه ای از دسترنج طبقه دیگر زندگی نمی کند.وتغییر جهان در دستور کار نیست .
آنانی که مارکسیسم را با همین پرسش ها روبرو می کنند باید دید خروجی حرف شان
چیست .
آن ها به پایان تاریخ می اندیشند.این که بورژازی تنها نظام ممکن جهان است و باید جوری با
آن کنار آمد .
۳۲
ژورنالیسم منحط
یک مثل ایرانی است که می گوید راستگو باش تا درست کردار شوی
روزنامه ای از قول ساندی تایمز تیتر می زند»:کمونیست ها چگونه مردم جهان را به ویروس
کرونا آلوده کردند «.
یک روزنامه ای که نام خودش را می گذارد مستقل یک تیتری می زند از روزنامه ای معلوم
الحال با یک منبعی معلوم الحال تر از خودش راجع به داستانی که بدرستی معلوم نیست ابتدا
و انتهایش چیست و در البالی شبه اطالعات با کمونیست ها تصفیه حساب می کند.آیا براستی
پخش این ویروس یک امر ایدئولوژیک است ؟ آیا چین کمونیست است ؟ آیا چین این ویروس را
بعمد پخش کرده است؟این ها برای ژورنالیسم منحط مهم نیست .مهم پخش دروغ است.
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ژورنالیسم منحط می خواهد یک دروغی را به خورد مردم بدهد پس نخست باید برای باورندان
یک دروغ زمینه ای مناسبی فراهم آورد.واین زمینه از دهه های قبل به خورد مردم داده شده
است بد نهادی کمونیست ها.
این گونه می شود پخش این ویروس را به گردن چینی ها انداخت .ادعایی که از همان آغاز بی
دلیل و بینه ای از سوی جریانات اولترا راست به آن دامن زده شد.
اما فرض محال که محال نیست گیرم کار چینی ها باشد این چه ربطی به کمونیسم دارد.چینی
که کارگرش را استثمارنمی کند بلکه با کارگرش به شیوه برده داری برخورد می کند.چرا باید
مدال طالی کمونیسم را بر گردنش آویخت.
از دو حال خارج نیست اینان یا نمی دانند کمونیسم چیست که امر محالی است یا دچار
سرطان دروغگویی و شارالتانیسم هستند.
نیروهای تباهی در سراسر جهان در کارند .تا آخور بورژازی هم چنان پایدار بماند.
۳۳
جامعه مدنی
یک نکته مهم این است که در تاریخ ایران نهاد مذهب با روحانیون و آداب و رسوم اش
و روابط وقوانین عرفی برخاسته ازآن که ریشه های ذهنی عمیق حتی ناخواسته درذهن تمامی
آحاد جامعه دارد با نهاد های دیر پای مدنی اش به مثابه بخش مهمی از جامعه مدنی
در برابر قدرت سلطان قرارداشت ومردم در پناه این تشکیالت می توانستند نفس بکشند.همان
اتفاقی که در مشروطه اتفاق افتاد.
ولی اکنون این بخش از جامعه مدنی با قدرت سلطان یکی شده است و جامعه مدنی واقعی
کنونی در برابر این قدرت یک پارچه لخت وعور است و نمی تواند نفس بکشد.
از اوایل سال های  ۵۸ببعد مرز های این در هم آمیزی روشن نبود و گروه های سیاسی تنها
یک نظام سیاسی را در مقابل خود می دیدندپس به جنگ رودر رو با نظام درآن اوایل پرداختند
اما آن ها تنها با نظام سیاسی روبرو نشدند بلکه با بخش مهم وتاثیر گذاری از جامعه مدنی
نیز به جنگ پرداختند ودرواقع علت اصلی شکست فاجعه بار آن ها همین امر بود.
اما نباید از یاد برد که این تسلط امروزه روز رویه کار است.
حکومت سخت ومتصلب ویک پارچه سنت در واقع ضد خودرا در درون خود پرورده است.
یعنی در واقع زمینه اصلی و مایه اصلی برآمدن خودرا یعنی هژمونی بر افکار را با اعمال خود
از دست داده است.واین نکته مهمی است که باید روی آن خم شد .
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همانطور که بعد از کودتا رژیم قبل در عین قدرت مشروعیت خودر ازدست داد و هژمونی افکار
چپ بالخره آن را کنار زد.این اتفاق در حال شکل گرفنت است .
۳۴
رستم فرخزاد
داستان رستم فرخزاد و آن نامه معروفی را که حکیم طوس روایت می کند داستان پر آوازه ای
ست از یک شکست تاریخی .شکستی که در پس آن آن چه در کلیت آن در آن روزگار ایران
نامیده می شد دیگر کمر راست نکرد .
در تاریخ مختصر ایران دفتر اول به زمینه های فرو پاشی ساسانیان اشاره کرده ام.
اما بطور مشخص راجع به خود رستم فرخزاد باید گفت:
مردی خرافاتی بود که پیشاپیش شکست را پذیرفته بود به میدان نرفت تا جنگ را ببرد به
میدان رفت تا جنگ را ببازد البته برد و باخت این جنگ ربط زیادی به او نداشت.
خودزنی های یک نظام مذهبی و بسته از بین رفنت عقبه سرداران بزرگ مثل بهرام چوبینه ،روی
کار آمدن یک حکومت کودتایی .کشنت تمام فرزند ذکور در یک روز ،جنگ های بی حاصل
خارجی و مالیات های کمر شکن و سرباز گیری های بی حاصل و فرمانروایی آخوند متحجر
زردشتی واز دست دادن دو رفرم بزرگ در روزگارمانی و مزدک همه و همه زمینه های این
شکست بود .اما در بُعد فردی و رهبری این جنگ جدا از تمامی عوامل این شکست رستم
فرخزاد که در پی کشته شدن پدرش به پایتخت آمد وبا یک کودتا سرداری خود خوانده شد در
قد و قواره این جنگ نبود .ستوانی بود که از بد حادثه ژنرال شده بود  .مثل به قدرت رسیدن زن
ها که راست نوستالژیک بی خبر از تاریخ نشانه برابری زن و مرد در آن دوران می
گیرد .روزگار قحط الرجال بود پس کار ها به آدم ها ی درجه سه سپرده شدوفروپاشی از این
جا آغاز شد وفقط نیازمند یک کاتالیزور بود که می توانست یک هجوم خارجی باشد .
وپیداشد ،اعراب نو مسلمان.
چند نکته را بگویم و بگذرم.نکته نخست:
قضاوت نسبت به رستم فرخزاد نامه و عملکرد اوست.
گند حکومت های پدرکش و پسر کش و کودتایی ربطی به مفاخر ملی ندارد بهتر است تاریخ
را درست بخوانیم و درست هم بنویسیم.
نکته دوم:بزرگی حکیم طوس ربطی به کشنت پدر رستم فرخ زاد توسط آذر میدخت نداردو
خوانخواهی رستم فرخزاد هم جزء مفاخر ملی ما نیست.باید از مغلطه مفاخر ملی فاصله گرفت
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تا پویه درونی تاریخ را بفهمیم.باید دید این آدم های درجه سه چگونه به قدرت رسیدند و چه
گندی به تاریخ زدند  .که ایران دیگر نتوانست کمر راست کند.
نکته سوم:برای رسیدن به هویت ملی باید به خود آگاهی ملی رسید  .وباید دید چرا مااینجائیم
ومسئول این خانه خرابی ما کیست و چیست .ما باید تاریخ خودرا بخوانیم و بر چیستی حادثه
ها مکث کنیم تا بدانیم از کجا خورده ایم و چرا.
نکته چهارم:ایران بیکباره مسلمان نشد بیست سال وبه روایتی دیگردویست سال مقاومت کرد .
اما این مهم است بدانیم که در نبرد قادسیه چرا  ۶۰۰۰جنگنده دیلمی ایستادند و نظاره کردند
آن شکست خونبار را و چرا یزد گرد با اشاره یک شاه محلی توسط یک آسیابان کشته می
شود.
۳۵
سید حسین نصر
دکتر سید حسین نصر در مصاحبه با دفتر تاریخ مطالعات تصویری و شفاهی ایران می گوید
سرمایه گذار اصلی حسینیه ارشاد فردی بود بنام همایون اما ساواک در کمک رسانی به آن
نقش داشت .
استادی دکتر علی شریعتی در دانشگاه مشهد و مشاور وزیر علوم شدن او و سخنرانی های
تندوتیز او در حسینیه ارشادبا حمایت ساواک و ثابتی بود.ساواک در مشاوره هایی که به شاه
می داد بر این باور بود که جذب جوانان به مذهب چپ را بی پایه می کند.
این نگاه البته مخصوص ثابتی مرد ابرو کمانی ساواک نبود تیمسار پاکروان تا آخرین روز های
سقوط شاه نگران چریک های فدایی و کمونیست ها بود تا مبادا در تظاهرات سال های  ۵۶و
 ۵۷نقش داشته باشند.
در اسناد ساواک در کتاب چریک های فدایی خلق تا آبان  ۵۷گشت های ساواک در خیابان ها
گشت می زدند و چریک شکار می کنند .در حالی که جنبش اسالم سیاسی در حال بر آمدن
بود و دوسه ماه بعد سرنوشت حکومت راآن گونه رقم زد که درمخیله آن ها نمی گنجید.
مصطفی شعاعیان آن گرد دالور در یکی از نوشته هایش پیش بینی می کند که ساواک شاه را
به زمین خواهد زد.و این حرف حرفی پر بیراهی نبود.
ساواک باشگاه آدمکشان احمقی بود که از روزگار فقط و فقط کابل و شوک برقی و آپلو و
دستبند قپانی را می فهمیدند .شعور بیشتری نداشتند.
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اما یک نکته در مورد موجودی بنام سید حسین نصر نوه دختری شیخ فضل اهلل نوری که درس
خوانده ام .آی .تی است ونخستین رئیس دانشگاه آریامهر و رئیس دفتر فرح همسر پهلوی دوم
بود .
موجودی عجیب بود از یک سو جزء موسسین حسینیه ارشاد بود در کنار مرتضی مطهری و از
یک سو مشاور شاه بود .واز سویی دیگر کار های فرح را رتق و فتق می کرد و در خارجه هم
به آن طرف آبی ها مشاوره می داد.اپورتونیسمی به تمام معنا بود البته هنوز هم هست.
نوه پسری شیخ فضل اهلل ،نورالدین کیانوری بودکه بخاطر کار هایش معرف همگان هست.
۳۶
جواد مادر شاهی
در حالی که حاکمیت سوت پایان حزب توده را زده بود حزب بدنبال رد پای کوزتکین بود تا روس
ها را مطلع کند چه بالیی سر کوزتکین آمده است و با دادن آدرس به وزارت کشور خودرا برای
شرکت در انتخابات مجلس آماده می کرد.
کوری عصا کش کور دیگر؛روس های احمق که پناهنده شدن کار دارشان اظهر املن الشمس
بود از حزب توده کمک خواسته بودند تا رد پایی از این فراری بیابند .در حالی که او خودرا به
ترکیه رسانده بود و به سفارت انگلیس پناهنده شده بود و داشت تخلیه اطالعاتی می شد .
جواد مادر شاهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی بود.در آن جا جذب انجمن حجتیه شد که
یک انجمن ضد بهائیت بود  .پس از وفات شیخ محمود حلبی رهبر انجمن به جای او نشست.
بعد از انقالب انجمن تغییر ریل داد و به خدمت حکومت در آمد .ومبارزه بر علیه بهائیت تبدیل
شد به مبارزه بر علیه حزب توده .وتا زمان دستگیری حزب توده ؛ به ادعای خودش آن قدر
اطالعات از حزب بدست آورده بودند که از کوزتکین کاردار سفارت روسیه بیشتر بود .
بعد از پناهنده شدن کوزتکین به سفارت انگلیس در ترکیه و رفنت او به انگلیس و تخلیه
اطالعاتی اش انگلیسی ها تصمیم گرفتند برای اطالعات کوزتکین مشتریانی پیدا کنند.
باایران تماس گرفتند و مادر شاهی از نهاد ریاست جمهوری و حبیباهلل بیطرف از مدیران دفتر
اطالعات و تحقیقات نخستوزیری برای دیدن کوزتکین به پاکستان رفتند.
در همان زمان شایع بود حبیب اهلل عسگر اوالدی به پاکستان رفته است که این گمانه زنی
اشتباه بود.
*
-۱سخنرانی جواد مادر شاهی در جلسه کانون زندانیان سیاسی  ۲۶تیر ۱۳۹۸
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۳۷
مولفه های یک جامعه سوسیالیستی
یک جامعه سوسیالیستی با چند مولفه شناخته می شود:
الغاي مالکيت خصوصي بر وسائل توليد
دخالت مستقيم تودههاي پرولتر در تصميمگيري هاي سياسي
مشارکت فعال شوراهاي کارگري در اداره کشور
تقابل شديد با ايجاد مزاياي ويژه براي نخبه گان
تقليل دستمزد برگزيدهگان به حداکثر دو برابر مزد کارگران
ودر نهايت حرکت به سوي لغو کارمزدي
اگر یک جامعه با مولفه های فوق یک جامعه سوسیالیستی می شود باید دید چرا عده ای
اصرار دارند کشور هایی را که هیچ کدام از مولفه ها را ندارد کشوری سوسیالیستی بدانند.

۳۸
مرگ و زندگی
زیسنت همیشه زیر سایه باعظمت مرگ است .اما ما را از کودکی آموزش می دهند که آن
سایه را پشت پرده انکار قرار دهیم وتجربه گذشته ما نیز با روش استقراء موید این است که
مرگ فقط برای دیگران است وهیچ کس نمی تواند از تجربه مرگ خود برای ما بگوید چون مرگ
که بیاید او دیگر نیست که از خود بگوید.
اما با همه گیری کرونا ناگهان این پرده انکار به کنار رفته است و همه حس می کنند که زیر
سایه مرگ زندگی می کنند و اضطرابی را حس می کنندکه از نوع اضطراب وجودی است.
در این نوع از اضطراب فرد به تنهایی عظیم و فاصله پر ناشدنی بین خود و دنیای بیرون
واطرافیان پی می برد.
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همه آن ابزارها برای فراموشی تنهایی وجودی انسان نا کارآمد شده است .نمی شود دورهم
جمع شد و با انجام مناسک وبازی ها وخود نمایی ها خودرا فراموش کرد و برای لحظاتی
خودرا در جمع به صورتی موقت حل کرد.این اضطراب از بین رفتنی نیست چرا که همزاد آدمی
است.
انکار آن نیز راه حلی موقت است راه حل در تغییر نحوه نگرش به زندگی است.
با مرگ آگاهی زیسنت و با این آگاهی به جهان نگریسنت به ارزیابی مجدد هرآن چه مارا به این
جهان پیوند می دهد می انجامد و برای ما آشکار می کند که چقدر بهانه ها واهداف ما برای
زیسنت ارزشمند ویا بی ارزش بوده اند.
بسیاری از این بهانه ها و اهداف تنها فاصله مارا با جهان و دیگر انسان ها ژرف تر کرده
است.
ما با حرص بی پایان جمع آوری ثروت برای ادامه زندگی که آن را بیهوده طوالنی وطوالنی تر
تصور می کنیم در قالب نظام سرمایه که تنها به تولید کاال برای سود می اندیشد به محرومیت
دیگر انسان ها وتخریب محیط زیست یاری رسانیده ایم و در نتیجه فاصله ما با همنوعان و
طبیعت بیشتر وبیشتر شده است.
و یگانگی با دیگران وطبیعت در قالب نظام مبتنی بر سود شخصی وطبقاتی به امری ممتنع
تبدیل شده است.
امتناعی که مارا وامی دارد شعار رزای سرخ را فریاد کنیم:یا سوسیالیسم یا بربریت.
۳۹
معنا دار کردن زندگی
آدمی بدنیا می آید تا زندگی کند.پس از آن چه در اطراف اوست ابزاری فراهم می کند تا
زندگی را معنا دار کند.
نخست با تحصیل به زندگی معنا می دهد .خواندن و آموخنت و گشودن دروازه های دانایی
یکی بعد از دیگری.بعد با پیدا کردن کاری مناسب برای خود زندگی را معنا دار می کند.به کار
که می رسد فکر می کند با برپایی یک زندگی مشترک و پیدا کردن همسری که او را دوست
بدارد و زنگی را معنا دارکند  .و بعد از ازدواج فرزندان آدمی می آیند تا زنگی او را معنا
جدیدی ببخشند.ادامه حیات در جسم و جان فرزندان.
اما همه داستان این نیست .در میان این دویدن ها و معنا دار کردن هستی ناگهان مرگ از راه
می رسد و أدمی را مثل یک گونی سیب زمینی بزمین می زند و همه چیز را بی معنا می کند.و
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آدمی را با هزاران امید و رنج های بسیار با پرسشی بی پاسخ روبرو می کند .بی ارزش بودن
تمامی تالش ها برای زندگی.
مذهب از دیر باز تالش کرده است به این پرسش تلخ پاسخی شیرین بدهد .و رابطه زندگی و
مرگ را از نشئه ای به نشئه دیگر از شکلی به شکلی دیگر از مکانی به مکان دیگر نشان دهد.
در چارچوب باور های دینی آدمی بدنیا می آید تا خودرا برای زندگی در جهانی دیگر آماده
کند.پس مرگ نباید تلخ و حزنی غریب داشته باشد .اما در عمل می بینیم این گونه نیست و این
باور ها هم نمی توانند تلخی مرگ را در جان آدمی شیرین کند .
تبیین دیگری هم هست البته از سوی منکرین تبیین های دینی  .جاودانگی در هیئت انسان
فرهنگی.تالش برای بهروزی دیگران وادامه زندگی در باور های آدمیانی که بعد از ما می آیند
و بر کرده های ما قضاوت می کنند.
آدمی هیچ چاره ای ندارد جز آن که تنها و تنها به زنگی فکر کند.زندگی را با آن چه در اختیار
اوست معنا ببخشد.و سعی کند تا جایی که در توان اوست از زندگی لذت ببرد و زندگی را برای
دیگران لذت بخش کند.تا زمانی که سرنوشت مقدر راه را براو ببندد و او را به ناپیدای جهان
ببرد.
یک جلوه از پرده انکار مرگ تصور ادامه زندگی در قالبی دیگراست.
وآن ها که مرگ را سفری معنوی به جهانی دیگر می دانند در واقع به ازای یک زندگی بهتر
در دنیای دیگر از درد مرگ می کاهند.
در عمل هول انگیز است که بپذیریم ما با این یال وکوپال هیچ می شویم.
۴۰
انشعاب اقلیت از اکثریت
انشعاب اقلیت از اکثریت در واقع دومین انشعاب در سازمان چریک های فدایی بعد از بهمن
 ۵۷است .شروع پایان یک سازمان چریکی که یک حکومت سراپا مسلح شاه قادر به نابودی آن
نبود اما این سازمان با خود ویرانگری آن کرد که ساواک می خواست .
علت چه بود؟
آیا رخنه اپورتونیسم سازمان را از درون متالشی کرد آن گونه که اشرف دهقانی می گفت یا
واقعیت چیز دیگری بود .
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چگونه می شود در سال  ۵۵تمامی رهبران سازمان در مهرآباد جنوبی کشته می شوند اما
سازمان به زندگی خود ادامه می دهد اما در فاصله سال های  ۵۸تا  ۶۲این سازمان بیکباره
فرو می ریزد.
رمز آن بقا و این فرو پاشی در چیست .؟
در این مورد پژوهش خواهیم کرد.
ترکیب رهبری سازمان در سال ۵۸
هیئت سیاسی موقت ؛ علیرضااکبری ،امیر ممبینی ،فرخ نگهدار و حیدر تبریزی
هیئت اجراییه موقت:هادی)احمد غالمیان لنگرودی( محمد رضا غبرایی مجید عبدالرحیم پور و
مهدی فتا پور
روز شمار انشعاب
ا-نامه فرخ نگهدار و علیرضا اکبری به بازرگان؛این نامه در سازمان با مضمون راست برخورد
شد و با اعتراضاتی روبرو شد .هنوز طیف بندی حاکمیت برای سازمان روشن نبود.
-۲بهار ۵۸؛فرستادن هیئتی به باکو برای مذاکره با حزب کمونیست شوروی
-۳پاسخ نگهدار به مصاحبه اشرف.
اشرف دهقانی و حرمتی پور دو عضو باقیمانده از شورایعالی رهبری که در خارج از کشور
بودند گذار سازمان از مسعود به بیژن را توسط مرکزیت سوم بعد از شهادت حمید اشرف را
عملی غیر اصولی می دانستند ووقتی به ایران آمدند که انقالب شده بود و رهبری سازمان در
دست کسانی بود که دیگر بیژنی هم نبودند بلکه توده ای بودند.
اشرف مصاحبه ای کرد و کار به اخراج و انشعاب کشید و فرخ نگهدار با نام مستعار صادق
در جواب اشرف جزوه پاسخ را نوشت که در سازمان با مخالفت هایی روبرو شد .
 -۴پلنوم؛شهریور ۵۸
جنگ کردستان زمینه ساز بر گذاری پلنوم بود .شرکت یا عدم شرکت در جنگ کردستان .قبل
از برگذاری کنگره دو مقاله نوشته شد .
مقاله امیر ممبینی
 ممبینی نوشت این بحران ناشی از تضاد بین دو سیستم ایدیولوژیک گذشته و اندیشه نوینامروز سازمان است و تعیین تکلیف با گذشته را در دستور کار گذاشت.تعطیلی کارها تا تعیین
تکلیف با گذشته.
مقاله دوم
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این مقاله را اکبر کامیابی ،منصور اسکندری و حیدر نوشتندکه روی تحلیل حاکمیت و شرکت در جنگ کردستان متمرکز بود.
یک پرسش
در پلنوم تالش شد کار را روی گذشته سازمان متمرکز کنند نه تحلیل حاکمیت
چرا ؟
علت آن بود که تمرکز روی تحلیل حاکمیت باند حاکم را از اکثریت می انداخت.
 -۵تبعات پلنوم بر کناری حیدر از نشریه کاروسپردن نشریه کار به نگهدار بود
 -۶آمدن نگهدار به نشریه غالب شدن نگاه و استدالل حزب توده به وقایع بعدی ست
نگهدار در  ۱۷بهمن  ۵۸طی مقاله ای خواستار دستگیری و محاکمه لیبرال ها شد.
چاپ اسناد بر علیه شریعتمداری در در گیری بین او و آیت اهلل خمینی کار نگهدار بود
-۷کمی بعد معتقدین به مشی گذشته حذف شدند؛ محسن شانه چی و مهدی سامع
 -۸شش ماه بعد از پلنوم و محکم شدن وضعیت مرکزیت وتصفیه های الزم .مرکزیت طی نامه
ای اولتیماتومی به اقلیت داد واعالم کرد اختالف نه بر سر حاکمیت که بر سر رابطه پیشرو
وتوده است .
و مبارزه ایدیو لوژیک تنها بر سر گذشته سازمان است نه چیزی دیگر.
اما پرسش این بود که در اوایل بهار ۵۹که تمامی اهرم ها در دست اکثریت بود این همه اصرار
برای رد مشی گذشته برای چه بود؟
در ردتام و تمام گذشته سازمان چه چیزی باید حاصل می شد ؟.
-۹با تسخیر سفارت توسط دانشجویان خط امام در هیئت سیاسی نگهدار،علیرضا اکبری و
ممبینی در یک سوموافق این حرکت و حیدر در سوی دیگر و مخالف بود بود .چرخش به
راست از ضمیمه کار  ۳۵کلید خورد.
وکمی بعد مقاله نگهدارمنتشر شد که والیت فقیه بازتاب آرمانگرایی خرده بورژازی سنتی است
و آیت اهلل خمینی ونیروهایش جز نیرو های انقالب اند و دگم هایش به نفع منافع طبقاتی خرده
بورژازی سائیده خواهد شد.
-۱۰اقلیت در پاسخ به نامه مرکزیت  ۲۱اردیبهشت۵۹پاسخ اولتیماتوم اکثریت را دادو باز بر
تحلیل حاکمیت پافشاری کرد.وانشعاب کلید خورد.
چند پرسش
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 -۱در حالی که که کسی خواهان بازگشت به مشی چریکی نبود.و مشی چریکی موضوعیت
خودرا ازدست داده بود چرا این قدر بر سر رد تام وتمام گذشته سازمان اصرار بود.
-۲علیرغم تنبیه نگهدار و بر کناری موقت او بخاطر انتقاد رفیق هادی بخاطر پنهان کردن
نظراتش و نه پیوسنت به سازمان در سال  ۵۶بخاطر ترس از آلوده بودن سازمان چرا مهم ترین
مقاالت را موجود کم مایه ای چون او می نویسد و پس از هر تحولی او رده ای باالتر را اشغال
می کند.
-۳فرستادن یک هیئت به باکو فکر چه کسی بود و چه اهدافی را دنبال می کرد .آیا در آن سفر
دستور نزدیکی به حزب توده داده شد.
-۴نقد گذشته و باز گشت به اصول دو مولفه ای که جناح نگهدار بر آن تاکید داشت فرجام
نهایی اش چه بود؟
-۵چرا جناح نگهدار به انتقاد از گذشته نه نفی تام و تمام گذشته آن گونه که اقلیت باور
داشت بسنده نمی کرد تا پرونده اختالف بسته شود.
 -۶چرا مصوبات پلنوم نقض شد.
-۷اصرار برای رد مشی گذشته برای چه بود؟
-۸بازگشت به اصول چه معنایی داشت.
رد تام وتمام گذشته سازمان سازمان را از طلبکاران اصلی تهی می کرد  .در این رد کردن
گذشته سازمان تحت عنوان مبارزه ای خرده بورژایی توسط دموکرات های انقالبی ادعای
کمونیست بودن را از سازمان می گرفت .می ماند نشان دهند اگر حمید اشرف و پویان و احمد
زاده کمونیست نبوده اند پس چه کسانی بوده اند.پاسخ کیانوری بود .اما برای رسیدن به این
پاسخ روشن باید از گردنه هایی سازمان را عبور می دادند.
می گفتند باید بر گردیم به اصول و این اصول رفته رفته خودش را در پذیرش اسناد ی نشان
داد که توسط احزاب اپورتونیستی امضا شده بود .کمونیست بودن برابر گرفته می شد با
اسنادی که در سال  ۱۹۶۰احزاب وابسته به شوروی امضا کرده بودند .و حزب توده یکی از
احزابی بود که این اسناد را امضا کرده بود .با این فرمول حزب توده هم کمونیست بود و هم
اصولی ترین خط ونزدیک ترین خط به سازمان.
از این جا ببعد می شد طرح وحدت با حزب توده را پیش کشید .اما هنوز برای طرح چنین ایده
ای سازمان آمادگی الزم را نداشت و باید کار هایی انجام می شد .
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نخست پاک کردن سازمان از نیرو های اقلیت بود با راندن آن ها بسوی انشعاب و بعد از
دستور خارج کردن وحدت با راه کارگر که حاکمیت را ضد انقالب می دانست .
گام بعدی جناج چپ مصطفی مدنی بود و در آخر وابستگان به خط هبت -کشتگر بود .
در این پروسه حزب از نزدیک ترین خط تبدیل می شد به یک گردان از دو گردان طبقه کارگر
ودر آخر تبدیل می شد به حزب طبقه کارگر که بقول حشمت رئیسی یک لحظه تعلل در پیوسنت
به آن برابر بود با خیانت به طبقه کارگر .تمامی این شعبده بازی در چیزی کمتر از دوسال.
آن چه که مسلم است در این شامورتی بازی سه تفنگدار معروف و سه نخاله بعدی نقشی
چشم گیر داشتند ؛فرخ نگهدار ،جمشید طاهری پور و مهدی فتا پور .الباقی بقول مرحوم
کسروی افزار دست این رندان روزگار بودند .البته این به معنی آن نیست کسانی که سکوت
کردند  ،در پشت دانش نازل خود چرت زدند  ،همراهی کردند ،سینه سپر کردند از بار گناهان
آن ها چیزی کم می شود  .در این فروپاشی جاهل نادان باندازه مغرض آگاه مقصر بود و
نقش داشت.
می ماند یک نکته؛آیا وحدت با حزب توده در مالقات باکو کلید خورد  .این امری است که به
ضرس قاطع نمی توان در مورد آن نظر داد .چون در این مالقات ما از توافقات آن بی
خبریم.اما در یک مورد می توان به طور قطع و یقین نظر داد .در باند حاکم بر سازمان اراده
ای تزلزل ناپذیر برای رسیدن به حزب توده عمل می کرد .باید روی این امر مکث بیشتری کرد و
چرایی آن را پیدا کرد .
-۱مصاحبه مصطفی مدنی با فصلنامه مروا ۲۰۲۰
 -۲مصاحبه با فتا پور نشریه به پیش  ۲۲ژون ۲۰۲۰
-۳پیرامون انشعاب اقلیت -اکثریت ؛اخبارروز -حیدر تبریزی -تیر ماه ۱۳۹۹

۴۱
کودتا تنها برای نفت نبود
علی میر فطروس در کتاب آسیب شناسی یک شکست که به برکناری دولت ملی دکتر مصدق
نظر دارد می گوید :
136

»مص ّدق پُل انتقال یا ارتباط تجربیّات تاریخی م ّلت ما از انقالب مشروطیّت به انقالب اسالمی
است ،هم از این روست که پرداخنت به عقاید و عملکردهای سیاسی مص ّدق میتواند به ما برای
علل تاریخی یا عوامل سیاسی انقالب اسالمی نیز کمک و یاری نماید«.
جدا از آن که میر فطروس می خواهد به کجا ما را بکشاند اما در این حرف هایش هسته
درستی جاخوش کرده است .
بر خالف نظر میر فطروس و سلطنت طلب هایی از این دست کودتا به خاطر نفت تنها نبود .اگر
دعوا رو ی نفت بود آمریکا و انگلیس می دانستند که با نخریدن نفت دیر یا زود هر کشور
وابسته به نفت به زانو در می آید و از در مصالحه در می آید اما بحث رویه دیگری هم داشت .
هدف کودتا که پشت آن تنها کنسرسیوم نفت نبود ؛دربار و فئودال ها و روحانیت بسیاری دیگر
بودند پاک کردن جامعه از دو گفتمان بود :
گفتمان ملی :از حکومت ملی گرفته تا بر پایی یک جامعه دموکراتیک
گفتمان عدالت و برابری که تخم لق این گفتمان را حزب توده در دهان ها انداخته بود
پس باید جبهه ملی و حزب توده سرکوب و از صحنه سیاسی جامعه حذف می شدند .تا با
رفرمی دروغین این گفتمان ها را شاه از آن خود کند.
انقالب  ۵۷ریشه در آن کودتا داشت .این حرف درستی است باید روی این نکات تامل بیشتری
کرد.
۴۲
سوسیال رفرمیسم
دونوع رفرمیست داریم؛چپ و راست .
رفرمیست راست که اصآلً رفرمیست نیست.وانمود می کند به رفرم باور دارد.حرفش را هم می
زند اگر پا بدهد شعارش را هم می دهد .امابه وقت عمل آن می کند که هسته سخت قدرت می
کند.پس از این دسته موجودات می گذریم
اما رفرمیست چپ از جنس دیگری ست .به حرف هایی که می زند باور دارد.مدام دنبال
بورژازی ملی می گردد .وقتی هم که نمی یابد می گوید مهم نیست باید آن را تولید کنیم .عالقه
عجیبی به ساخت نهاد دارد .و معتقد است کشور هایی که با نهاد جلو رفته اند توسعه
ماندگارتری داشته اند.پا روی حق هم نگذاریم زحمت هم می کشند  .مدام در حال نوشنت طرح
و برنامه اند .این کار هم علت دارد پیامبر فکری این دسته گرامشی است  .البته از مارکس هم
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نقل قول هایی می آورند.از مارکس نه از لنین .لنین ونامش با انقالب گره خورده است و اینان
انقالب و لنین را دوست نمی دارند.
ارادت شان به گرامشی هم از این روست که گرامشی می گوید قبل از رفنت به پای انقالب باید
به فکرهژمونی ذهنی بر کل جامعه بود .و این با برنامه طوالنی مدت اینان جور در می آید .
در جوار نهاد ها و ارگان های حکومتی پالسند  .مدام برنامه ای را آماده کرده اند که باید به
این شهردار و یا آن رئیس منطقه آزاد ارائه بدهند برای هوشمند کردن مناطق آزاد .
مدام فکر می کنند جماعت حکومتی نابلد کارند.اشکال کارشان در آن جاست که شیوه حکومت
کردن را بلد نیستند .پس باید یادشان داد.
پا روی حق نگذاریم شهرداری ها و نهاد ها و ارگان ها هم کم نمی گذارند این جا و آن جا از
آن ها دعوت می کنند تا مصاحبه ویا سخنرانی کنند .اما با همه این تفاصیل روزگار کج مدار
مدام طرح های بکر اینان را می فرستد بایگانی مدارک تا خاک بخورند .اما خیالی نیست .
مهم رسیدن به هژمونی افکار مردم است .اما نمی دانند چرا گوش مردم بدهکار این ترهات
نیست  .کسی وقعی نمی گذارد که اینان چه دود چراغی خورده اند تا این طرح ها را آماده
کرده اند.اما بازهم مهم نیست مهم آن است که کاری کرده اند.منزه طلبی نکرده اند که بنشینند
کنار و بگویند لنگش کن.
۴۳
میرزا تقی خان امیر کبیر
می گویند
یکی از بزرگترین اصالحگرانی است که تاریخ ایران به خود دیده است
نخستین بانی اصالحات و ورود دانش و فناوری جدید به ایران کسی مگر عباس میرزا نیست
امیرکبیر نیز کامالً در همان سنتی که عباس میرزا پایهگذاری کرده بود ،رشد کرد
در نیمۀ اول قرن نوزدهم آذربایجان کانون اصلی ورود ایدههای نوین به ایران بود
او سه سفر خارجی داشت در این میان آن چه بر شخصیت خام میرزا تقیخان در
بیستودوسالگی بسیار تأثیرگذار بود ،سفرش همراه با هیئتی بلندپایه به روسیه بود .اگر
بخواهیم همه چیز را در یک جمله خالصه کنیم میتوانیم بگوییم :سفر یازدهماهه به روسیه مانند
دانشگاهی تمامعیار میرزا تقیخان جوان را با دستاوردهای روشناندیشی غربی و مدرنیتۀ
متقدم آشنا کرد.
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این تمامی داستان اصالح طلبی امیر کبیر است.که غلط هم نیست اما یک نکته مهمی مغفول
می ماند در تمامی نوشته ها و بعمد .چرایش را می گویم.
باید نگاه کرد که در همین زمان در زیر پوست تفکر و اقتصاد ما جنبش رادیکال و مسلحانه
باب در حال شکل گیری است که اصالحات رفرمیستی امر کبیر به گرد پای آن نمی رسد  .واگر
ارتجاع قاجار تن می دهد به این اصالحات نیم بند و لب فرو می بندد موقتا ً براقدامات امیر
کبیر بخاطر دم گرم امیر کبیر بر روح و روان شاه جوان نیست علتی دیگر دارد.
امیر کبیر اصالح طلبی اشرافی بود و این منافاتی با زمینه تاریخی بچه آشپزی او ندارد  .هر
نوع اصالح طلبی از باال بدون کمک از سوی توده را اصالح طلبی اشرافی می گویند.البته نا
گفته پیداست که اصالح طلبی از باال با کمک از پائین نیز وجود دارد که در دوران جدید به آن
می گویند فشار از پائین چانه زنی از باال .
مشکل امیر کبیر اصالح طلبی اش نبود و این که این اصالح طلبی عمق چندانی نداشت تا
بتواند پایه های الزم را برای دوران بعد از بحران ایجاد کند  .مشکل در خود او بود درکی
تاریخی از اوضاع و بر آمدن خود نداشت اگر داشت دست به قلع و قمع کامل بابی ها و اعدام
سید محمد علی باب نمی زد .زندگی باب در قلعه چهریق گارانتی زندگی خود او بود ار تجاع
قاجار تحمل کرد تا باب را امیر نظام اعدام کند و خیالش که راحت شد ساعتی او را تحمل
نکرد و نشان داد داماد شاه بودن همه رویه کار بوده است و با دو سوار او را راهی کاشان
کردند و با آن وضع رقت بار و در کمال دست بستگی او را در حد یک حاکم جزء کشتند و او
خود نیز به این سرنوشت رقت بار تن داد.در کارنامه امیر کبیر یک نسل کشی وجود داردکه
بدالیلی بسیار کسی به آن نزدیک نمی شود.
۴۴
ابوالحسن ابتهاج
این روزها در بررسی دالیل سقوط نظام قبلی کنکاش هایی می شود که بد نیست.یکی از این
موارد دستگیری ابوالحسن ابتهاج است که از مهره های باسواد و تکنو کرات های درجه اول آن
روز گار بود که مصدر کارهای عمرانی خوبی هم بود.
ابتهاج به اتهام فساد مالی دستگیر شد که این رویه کار بود بود اما برخی از جمله خود ماروین
زونیس در کتاب »نخبگان سیاسی در ایران« با اشاره به ماجرای بازداشت و آزادی ابتهاج به
قید ضمانت ،از آن با عنوان نمونهای از برخورد شاه با نخبگان درون حاکمیت که به انتقاد روی
میآورند ،یاد کرده و مینویسد» :ابوالحسن ابتهاج اگر چه متهم به فساد مالی شده بود اما در
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نهایت هیچ یک از اتهامات وارده بر او اثبات نشد و به واقع بازداشت او ،به سخنرانیاش در
کنفرانس بیناملللی صنایع در سانفرانسیسکو بازمیگشت .ابتهاج در آن سخنرانی گفته بود که
کمکهای مالی یک کشور به کشور دیگر موجب میشود که منابع مالی مزبور بر اساس
مالحظات نظامی و سیاسی خرج شوند و به کار توسعه نمیآیند  .سخنانی که البته به مذاق
شاه ایران خوش نمیآمد.ابتهاج همان روزی که قرار بازداشتش صادر شد ،خطاب به
خبرنگاران حاضر در دیوان کیفر گفت» :چون مجالی برای تکمیل تحقیقات من وجود نداشت،
مرا بازداشت کردند .در مملکتی که دزدها آزادانه راه میروند ،من باید به زندان بروم .اتهام من
آبادانیهای خوزستان است.
۴۵
نهاد وزارت
در سیستم سیاه استبداد آدم های خوش فکر کم نیست .اما به چیزی گرفته نمی شوند.یکی از
این آدم ها اسداهلل علم بود .مشکل استبداد الاقل یکی از مشکالتش از بین بردن نهاد وزارت
بود  .نهادی که سلطنت را زینت می داد و باال می کشید .نگاه کنیم به تاریخ هر زمانی که این
نهاد با وزیری کاردان همراه است پادشاهی رونق و زیبایی دارد .تارفته رفته کار به ادبار می
کشد و بجای نهاد وزارت اندرونی فعال مایشاء می شود.و زنان و مادران توطئه گر زمام
اوضاع را بدست می گیرند.فلسفه شاهنشاهی در ایران برای خود لوازمی داشت که رفته رفته
رو به ادبار رفت.
۴۶
اسداهلل علم
یادداشت های علم در مورد وقایع درونی زندگی شاه خواندنی است .کتابی هفت جلدی از یاد
داشت های روزانه که علم بعنوان وزیر در بار شاه طی دو دهه با صداقت هر چه تمام تر
نوشته است و برای بعد از مرگ خود به صندوق امانات در خارج از کشود دور از چشم ساواک
فرستاده بود  .در یکی از این یادداشت ها فرح می گوید به دو سگ مورد عالق شاه هم نمی
شود بگوئيم برو آن طرف تر و سرت را از غذای ما بیرون بیاور.

۴۷
خلیل ملکی
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مرحوم خلیل ملکی دوبار با شاه مالقات کرد .و چوب بسیار خورد یک انشعاب را در تشکیالتش
به جان خرید و بعنوان همکار رژیم شاه به جبهه ملی دوم او را راه ندادند.
ملکی معلم بود دو شاگرد خنگ و خرفت هم داشت .می خواست به شاه بفهماند می شود شاه
مشروطه بود اپوزیسیون قانونی هم داشت.هم چنان که می خواست به حزب توده یاد بدهد می
توان کمونیسم بود  ،ملی هم بود .دوشاگرد خنگ وخرفتی که تا آخر نفهمیدند و این معلم فهمیم
دبیرستان صمصامی اراک را دق مرگ کردند.
۴۸
قوام السلطنه
من میانه خوشی با قوام ندارم در کتاب قوام در تیررس داوری او را قضاوت کرده ام .
اما او دو نامه به شاه نوشت که برای شاه آموزنده بود اما شاه در پی یاد گرفنت از بزرگتراز
خودش نبود .بهمین خاطر بدش آمد و لقب حضرت اشرف را که خود به او داده بود از او گرفت.
قوام روباه پیری بود که علیرغم مخالفتش با شاه و رضا شاه منافع طبقه خودش را ترجیح می
داد به کینه ها و اختالف های شخصی اش و بهمین خاطر دوبار به کمک طبقه خودش آمد یک
بار در قضیه آذربایجان و فرقه دموکرات که موفق بود یک با رهم در قضیه ملی شدن نفت و
استعفای دکتر مصدق که کار به قیام ملی سی تیر کشید و ناموفق بود.
قوام در یکی از نامه ها به شاه توصیه می کند دست در قانون اساسی نبرد که اگر روزی
مردم به اعتراض به خیابان آمدند خانه نخست وزیر را آتش بزنند نه خانه شاه را .شاه این
هشدار تاریخی را به چیزی نگرفت.
۴۹
شعبان جعفری
شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ که علیرغم چیزی که به آن مشهور بود آنقدر ها هم بی
مخ نبود مصاحبه ای دارد خواندنی با خانم هما میر افشار که بعضا ً به نکات قابل تعمقی
اشاره می کند:
می گوید برای تبریک میالد مبعث به نزد شاه رفته بودیم با هیئتی از ورزشکاران باستانی شاه
پرسید چه خبر جعفری:عرض کرد؛بودجه باشگاه ها رانمی دهند باشگاه ها تعطیل می شوند و
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جوانان معتاد می شوند بدش آمد و جلوی جمع مرا دعوا کرد .شاه هیچ انتقادی را از طرف
هیچ کس نمی پذیرفت.
۵۰
احمد شاملو
معروف است که می گویند در ترجمه شعر سی در صد ازکیفیت شعر حذف می شود اما
علمای فن می گویند پنجاه در صد و این یعنی از بین رفنت بُعد احساسی شعر که شعررا شعر
می کند.بعضی بر این باورند شعر قابل ترجمه نیست  .که حرف درستی است.
پس نمی توان گفت کدام شاعر یک شاعر جهانی است.شاملو در یک همایش بین املللی شعر
پریا را به زبان فارسی می خواندکه شاعر افغانی حاضر نمی شود بعد از او شعر بخواند.
اما این که این روز ها بمناسبت ساملرگ شاملو نقل قولی از براهنی ورد زبان هاست که شاملو
شاعر خوبی بود اما شاعر ملی ما نبود حرف قابل تعمقی است و ربطی به دکترای زبان
انگلیسی براهنی از ترکیه ندارد.اما در یک مورد نمی توان تردید داشت در دوران معاصر ما
ادیبی در قد و قواره شاملو در تمامی وجوه نداشته ایم و بنظر نمی رسد تا دهه های بعد قادر
باشیم خلق کنیم.

۵۱
فاصله بین دولت و ملت
علم در خاطراتش می نویسد :هویدا به شاه گزارش داد که سر شیر های استادیوم آزادی را
می دزدند .شاه تعجب کرد.هویدا گفت :چون مردم بی فرهنگی هستند  .من گفتم نه .مردم به ما
به چشم یک حکومت اشغال گر نگاه می کنند.
در تذکر هویدا بخشی از حقیقت بود امام تمامی حقیقت نبود اسداهلل علم مسئله را درست تر
می دید.
شاه نتوانست تصویر درستی از خودش و از کارهایش به نسل جوان ارائه بدهد .یکی از دالیل
شکستش همین بود.در این که او می خواست کشور را توسعه بدهد شکی نیست .این خواست
قلبی او بود و در این راه تالشی بسیار کرد .اما در آن روز گار بخاطر فاصله ای که بین
حکومت و نسل جوان بود کسی این باور را نداشت.تنها علم به این امر آگاه بود اما این کار
نیازمند باز کردن در های توسعه سیاسی بود.
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این حرف درستی است که نبودن ارتباط دقیق فکری بین مردم و حکومت ،نبودن واسطه های
محبوب بین مردم و حکومت از رجال سیاسی مستقل با بر گزاری چند جشن پر هزینه مثل
جشن های تاجگذاری وجشن های  ۲۵۰۰ساله رزیم نمی توانست و نتوانست خوراک فکری
الزم را به مردم برای درک حقانیت حکومت بدهد و دیدیم که موفق نبود.
حاکمیت شایسته بود از طریق نهاد های مردمی )که ضعیف بودند(پیشاپیش نیاز های مادی و
معنوی و فکر اقشار و گروه های گوناگون مردم را بخواند تا زحماتی که به حق می کشید هدر
نرود.
۵۲
بسته شدن راه گفتگو
کودتای  ۲۸مردادبد ترین اتفاقی بودکه در تاریخ معاصر ما افتاد.کودتای پهلوی اول بد
نبود .این را نسبت به کودتای دوم می گویم نه از زاویه تایید و درستی بهر حال ایران را وارد
دوران جدیدی کرد.اما کودتا دوم رابطه حکومت و مردم را قطع کرد.
شاه تا کودتای  ۲۸مردادمشروعیت سیاسی داشت .حزب توده نتوانست در فاصله بیست و
پنج مرداد تا بیست و هشت مرداد شعار مرگ بر شاه را جا بیندازد.هوادران حزب توده این جا
و آن جا حرف هایی می زدند اما حتی ملی ها هم قبول نداشتند.در بین ملی ها تنها دکتر
فاطمی شعار جمهوری داد.
اما بعد از کودتا دیگر رابطه مردم با شاه ترمیم نشد .شاه با کودتا مشروعیت خودرا از دست
داد.نه شاه ونه جبهه ملی و حزب توده نتوانستند به این زخم کهنه عالجی بیابند و درب گفتگو را
باز کنند.
در رفرم سال ۴۱کمی این در باز شد اما بزودی عده ای شاه را مجاب کردند تابا رفنت به امریکا
و متقاعد کردن حکومت کندی این دررا بسته نگه دارد.بسته بودن این در تنهابا سرنگونی قابل
حل بود .اگر شاه به حکومت امینی و جبهه ملی سوم فرصت می داد و اگر حزب توده که رفرم
را تایید می کرد و می گفت رفرم آری دیکتاتوری نه این خط درست را احیاء می کرد ما نه
جنبش چریکی داشتیم نه انقالب سال هزار و سیصدو پجاه و هفت را.

۵۳
بسته شدن همه راه ها
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سئوال اساسی این است که پدید آمدن مبارزه قهر آمیز با رژیم گذشته یک انتخاب اجباری
بود؟
رژیم شاه پس از سرکوب نظامی خرداد  ۴۲با نخست وزیری علم تمام سازمان های سیاسی
را حتی مساملت جوترین آن ها یعنی جبهه ملی را ممنوع کرد و رهبران آن هارا به زندان
انداخت.
و بازرگان هم در دادگاه گفت که به عرض شاه برسانید که ما آخرین سازمانی هستیم که با
زبان قانون با شما سخن می گوییم.
و نسل جوان نیز بالطبع تحت سیطره گفتمان مبارزه قهر آمیز قرار گرفت.
برای جوانان آن زمان تحت تاثیر مبارزه قهر آمیز جهانی حتی بدون ارتباط با سازمان ها و یا
داشنت یک جهان بینی خاص تدوین شده درستی مبارزه قهر آمیز امری قطعی محسوب می
شد و بیشتر مبتنی بر این استدالل ساده بود که چون همه راه های مساملت آمیز بسته است
راهی جز قهر در برابر قهر رژیم شاه نیست.
حتی هواداران جبهه ملی نیز مبلغ مبارزه مسلحانه شدند.
این امر جبری بود ویا امکان صبر وتحمل هم میسر بود؟
در همان زمان ها بعضی مخالفت می کردند واظهار می داشتند که این جوانان فداکار واز خود
کذشته سرداران انقالب ناگزیر انقالب اینده هستند ونباید که در مبارزه قهر آمیز با دستگاه
سرکوب مجهز به دانش سازمان های امنیتی امریکا واسرائیل جان خودرا به آسانی از دست
بدهند ویازیر شکنجه کشته شوند ویا اعدام شوند.
متاسفانه فضای استبداد هیچ منبع تئوریک و هیچ دلیل محکمه پسندی برای مقابله با این
انتخاب جبری را در جامعه باقی نگذاشته بود و فداکاری این جوانان همه روشنفکران
وشاعران ونویسندگان را مجذوب خود کرده بود
وانعکاس ان در اشعار همه شاعران آن زمان ثبت است.
۵۴
جامعه موزائیکی
ما در یک جامعه موزائیکی در حال گذار زندگی می کنیم بعضی در مناسبات دوره ایلی
وعشایری وبعضی در مناسبات زمینداری وروستایی و بعضی در مناسبات تجاری اوایل دوره
سیطره سرمایه وبعضی افراد در مناسبات نوین جهان کنونی ودر زیست دوگانه بین ایران
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وخارج پرورش یافته اند و ندرتا ً افرادی که با آگاهی باال از موقعیت خود و شناخت مناسبات
جامعه از جبر محیط مناسباتی که در آن پرورش یافته اند رها شده اند.
در یک جامعه موزائیکی نباید این انتظار بیهوده را داشت که همه یک سان وطبق آخرین آموزه
های جهانی فکر کنند.
خوشا به حال آن کسان که از جبر محیط خود رهایی یابند ویک گام به پیش نهند و با خود
همچنان صادق باشند وبه مصلحت منافع خویش دروغ را حقیقت جلوه ندهند.
دروغ وریا شخصیت انسانی را مثل خوره در خفا می خورد ونابود می کند.
ما دوستدار هر کسی هستیم که گامی به پیش می نهد و از وادی نفرت به وادی عشق هجرت
می کند.
۵۵
تب رهایم نمی کند
در اوج گرما عرق می ریزم
اکثریت بیماران این روزها مشکوک به کرونا هستند
بی خیال انجام تست وبیماریابی و پیش گیری.
به دنبال بدحال ها و دارندگان بیماری های زمینه ای می گردیم تا که آن هارا به مراکز دولتی
برای انجام تست یا سی تی معرفی کنم.
می دانم همکاران مراکز دولتی هم زیر بار بیماران ارجاعی دارند له می شوند.
یادم می افتد از پزشک اورژانس که خود به علت کرونا بستری است احوالی بپرسم
آن ها که تمکن مالی دارند به مراکز خصوصی برای سی تی می فرستم و اگر بشود به آن ها
می گویم در خانه قرنطینه شوند برخی را توصیه می کنم اگر به بیمارستان نمی روند دستگاه
اکسیژن کرایه کنند.
پروتوکل های وزارت خانه را خودشان نمی توانند اجرا کنند.
بی خیال بخشنامه ها
اساتید می گویند بیمار کرونایی که سریعا ً در عرض دوسه روز دچار دیسترس تنفسی می
شوند حتما اینتوبه می شوند وآن ها که اینتوبه می شوند در این شرایط آی سی یو شهرهای
کوچک کارشان با خداست.
و حاال جوان بیست ودوساله با دیسترس تنفسی مقابل من نشسته است
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می گویم سریعا به بیمارستان مراجعه کند
می گوید پول ندارم مهاجرم
می گویم بی خیال پول برو
پوزخند می زند.
وبا برگه معرفی می رود بیرون ولی می گوید نسخه بنویس بروم خانه.
چه می شود کرد.
بی خیال همه سیاست های پیش گیری
کرونا آمده تا بماند و یک عامل دیگر مرگ ومیر هم به عوامل دیگر اضافه شده است که رنج
زندگی را از دوش زندگان بردارد.
تب رهایم نمی کند .و درد دارد بند از بندم پاره می کند .منتظرم تا ببینم کرونا با من چه می
کند.خودم و دردم را درزیر ماسک وشیلد پنهان کرده ام.
۵۶
پیک بیماری
دوستان می گویند این شرایط فاجعه بار در گوشه گوشه کشور قابل مشاهده است و کافی
است که در مقیاس بزرگتر  ،وضع اسفناک فعلی کشور رو  ،با کشورهای ایتالیا و اسپانیا و
کانادا و انگلیس و چین و که تقریبا همزمان با ما دچار این اپیدمی شدند مقایسه کنیم تا به
عمق سو مدیریت اعمال شده پی ببریم و در حالی که اکثر این کشورها بعد از دوره بحرانی
پیک اول به دوره تقریبا آرامش نسبی و حذف محدودیت ها و برگشت به شرایط عادی رسیده
اند  ،ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم و با مدیریت های داهیانه و الگوی جهانی وارد پیک
دوم شدیدتر از پیک اول شده ایم و هر روز شاهد وسیع تر شدن عمق این فاجعه برای مردم و
کادر درمان هستیم و علیرغم توصیه های فراوان متخصصین ذیربط  ،هیچ اراده ای هم  ،جهت
محافظت از جان مردم و کادر درمان  ،و خروج از این وضعیت بحرانی  ،نه در حوضه مدیریت
های بیمارستانی و نه در حوزه وزارتخانه و مسئولین باالتر وجود نداره و به نصایح بخش
عظیمی از کادر درمان هم بی توجهی میشه و در شرایطی که اکثر استانهای کشور و از
جمله تهران  ،حداقل باید به مدت دو هفته تعطیل شوند تا به باز سازی نیروی انسانی و
تجهیزات بیمارستانی پرداخته شه گوش شنوایی وجود نداره و قطعا در یکی دو هفته آینده باید
منتظر شرایط بد و بدتر هم بود ! مگر اینکه امدادهای غیبی به دادمان برسد.
۵۷
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آن چه مسلم است تقریبا همه کادر درمان مبتال شده اند و دادن تست هم بی فایده است و
تنها وقتی که عالیم پیدا کنند باید تست بدهند.
پیشگیری برای کادر درمان در شرایط کنونی فایده خودر ا از دست داده است مگر اینکه کال
کار را برای مدت طوالنی چند ماهه تعطیل شودکه این هم امکان پذیر نیست.
یک پزشک بعد از سی سال کار بدون بیمه وفردایی روشن باید در دریای کرونا غوطه بخورد و
در صورت ابتال هزینه میلیونی تست پی سی آر و سی تی ریه و خرید دارو و هزینه پرسنل را
به تنهایی تحمل کند و امید نداشته باشد که سر از قرنطینه خانگی بیرون می آورد یا نه .
۵۸
تجربه تنهایی مطلق
تجربه تنهایی مطلق در زندگی همه افراد اتفاق می افتد اما اکثرا ً در مراحل انتهایی عمربه آن
می رسیم .در آن هنگام که دیگر هیج کس قادر به کمک کردن به ما نیست و ارتباط مابا دیگران
به علل جسمی وروحی قطع می شود .
وامکانات مادی زندگی هم دیگر برای ما لذتی ندارد و انسان با خودش تنها می ماند و می بیند
همه آن چه عمری برای دست یابی به آن ها کوشیده است برایش بی فایده است وهمه چیز فرو
می ریزد وهمه پرده ها ی فریبنده زندگی به کناری می روند.
اکثریت آدم ها دراین وضعیت دچار افسردگی می شوند و کوشش در جهت ارتباط با دنیا را
هم بی فایده می بینند وروز به روز بیشتر در تنهایی خود غرق می شوند وبه رنجوری وروان
پریشی مبتال می شوند و معموال از انتقال تجربه خود به دیگران ناتوان هستند.
در زندان ها واردوگاه های کار رژیم های توتالیتر هم این تجربه برای زندانیان آشناست .
تجربه ای که ناگهان در آن فرد زندانی می بیند که جز بدن لخت خود صاحب هیچ چیز ی
نیست واختیار او کامال در ید اختیار دیگران است.
با شکنجه سفید ومحرومیت حسی و بسنت چشم ها ومحدودیت حرکت و نشسنت وخوابیدن
طوالنی مدت فرد و جلوگیری از ارتباط زندانی با دیگر افراد،
زندانی زودتر به احساس تنهایی مطلق دچار می شود و طبق آموزه های دینی قیامت را تجربه
می کند.
بی پناهی مطلق در برابر قدرت مطلق و انتظار برای تعیین تکلیف وترس از رفنت به جهنم با
عذاب الیم وبی پایان ،تعزیر همه روزه و مچاله شدن در برابر درد وبعد تکرار مداوم وعده
عذاب از برای کافران ومنافقان وملحدان.
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وقتی که آدمی چنین با بدن لخت خود که در چرک وکثافت غرق شده تنها یی مطلق را به تجربه
می نشیند سفری ذهنی آغاز می شود اما در این سفر تنها نیست کنترل اطالعات وارده به
ذهن دست زندانبان است با هیچ کس جز بازجو یان برخورد ندارد و آن هایند که به ذهن تنهای
اوخوراک می دهند.
با پخش اعترافات نادمین و چهره های برجسته شکسته شده زیر فشار برج و وباروهای ذهنی
فرومی ریزد.
ودر سفر ذهن پناهی نیست که در آن به دفاع بنشیند.
امید به آینده را با تهدید به اعدام و حبس های سنگین و تهدید گرفنت نزدیکان فراری به نا
امیدی بدل می کنند واین جا آدمی درتنهایی مطلق با جسم تنها وروح تنهای خود بدون هیچ
پیرایه ای به گفت وگو می نشیند.
چرا به این راه آمده است و چرا این راه دراز را با این همه مشقت و سختی طی کرده
است.انگیزه و آمالش چه بوده است ؛دیگر دوستی یا خوددوستی.
اگر در آن گرایش اساسی انسان اجتماعی علی رغم همه ادعاها در عمل ودر واقعیت به دنبال
خودخواهی های خود  ،مطامع شخصی وتظاهر پا به میدان مبارزه گذاشته باشد با ازدست
دادن آن ها می شکند.
اما اگر آدمی ایمان داشته باشد که به خاطر بهروزی دیگران و حس دیگردوستی این راه
سخت و پر سنگالخ را آمده است و به این عقوبت سنگین گرفتار شده است می تواند باز
مقاومت کند .ودرهای روشنی را به حقیقت وجود خود بگشاید.
در اینجا به دوراهی اساسی وعمده شخصیتی انسان می رسیم که تا چه حد در راه
خودخواهی ویا راه دیگر خواهی وبهروزی دیگران گام برداشته است.
در انتهای عمر نیز همه به نحوی با این سئوال اساسی روبرو می شوند.
هرکس از دروازه ای که پیشاپیش گشوده است عبور می کند.دروازه ها یکی بعد از دیگری
گشوده می شوند باید آماده عبور از دروازه هایی باشیم که خود با عمل خود گشوده ایم.
۵۹
جبهه متحد
آنان که به نوبت وبه تدریج از گردونه قدرت به بیرون پرتاب شدند و آن هاکه از عرصه عمومی
اجتماع به زور حذف شده اند همه در دوران انقالب دریک جبهه با تمایل ویا با اکراه زیر
پرچم سرنگونی رژیم گذشته قرار گرفته بودند .
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اقلیت قلیل هوادار سلطنت و نادمین کثیر از انقالب اصالً صورت مسئله را پاک می کنند ومی
گویند سرنگونی شاه غلط بود.
اما فراموش می کنند که به راه افتادن تظاهرات میلیونی امری تابع اراده این وآن نبود و پایگاه
اجتماعی رژیم شاه نابود شده بود و در روزهای آخر کامال تنها مانده بود ورفنت اش ناگزیر بود
اما حذف شده ها مثل جبهه ملی ،نهضت آزادی  ،بنی صدر و مجاهدین خلق واقلیت چریکها و
وبعد حزب توده واکثریت هر کدام تا یک زمان خاص خود انقالب را درست می دانستند ولی بعد
از آن که حذف شدند آن را به انحراف رفته تلقی کرده اند.
پیروان وهمراهان متمایل به چپ حکومت ،نه فرصت طلب ها و تشنگان قدرت نیز که پس از
استقرار قدرت رژیم تازه به تدریج از گردونه قدرت به بیرون پرتاب شدند نیز زمان خاص خودرا
برای انحراف انقالب از مسیر اصلی اش دارند.
علی رغم این اختالف بر سر زمان انحراف انقالب همه فعال حذف شده اند.
آیا نمی توان نتیجه گرفت که این محذوفین با نگاه به گذشته باید که در یک جبهه متحد می
بودند ؟
وآیا سیاست جبهه متحد به جای این همه اختالف و تهمت و اختالف و جدال باهم سیاست
درست تری نمی بود ؟ و مشکل اساسی تر این است که هیچ کدام معتقد به همکاری نبوده
ونیستند وهر کدام خودرا محق جلوه میدهند.اشکال کار براستی کجاست.؟
۶۰
امر محتوم
واقعیت این است که رهبری آیت اهلل خمینی بالمنازع بود و دیگران مجبور به همراهی بودند
بخش عظیمی از جامعه تحت نفوذ کاریزمای او بودند.
جداشدن وقشر بندی مردم با منافع گوناگون وحتی متضاد تحت رهبری او تنها با کار طوالنی
وگذشت زمان میسر بود.
ندیدن افتراق میان پیروان او ویک پارچه دیدن آن ها به سیاست همه با من او بسیار کمک کرد
و شکست مخالفین جدا افتاده امری محتوم بود.

۶۱
ارتش
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گفته می شود که اویسی خواستار شدت عمل با مردم تظاهر کننده بود اما شاه سر کوب مردم
را گردن نمی گرفت و می گفت من پادشاه هستم نه یک دیکتاتور خونریز بهمین خاطر اویسی
استعفا داد و در  ۱۴دی  ۵۷ایران را ترک کرد.
این نگاه ها که امروز در تحلیل حوادث گذشته مدام به چشم می خورند بیشتر یک پرو پاگاندی
تبلیغاتی است تا تحلیلی علمی از پویه درست حوادث و راه بجایی نمی برد.
در ماه های پایانی عمر رژم گذشته برای هر کاری دیر شده بود  .اما می توان بر همین گزاره
سرکوب توسط ارتش خم شد جدا از تمامی فاکت های موثر و دید که آیا این امر شدنی بود
یانه.
ارتش برای این که در مقابل مردم بایستد باید دو پتانسیل را داشته باشد:
اراده سرکوب
ابزار سرکوب
ارتش در سال  ۵۷فاقد این ابزار واین اراده بود .
نخست این که ارتش ارتش شاه بود نه ارتش کشور  .ارتش سازماندهی نشده بود برای دفاع از
کشور.مثل ارتش ترکیه نبود که وظیفه اش دفاع از قانون اساسی ترکیه باشد.
دوم آن که فاقد یک رهبر میدانی بود  .فرماندهان ارتش حق تماس و هماهنگی و رایزنی با یک
دیگر را نداشتند.
سوم این ارتش فاقد فرماندهانی محبوب و میدانی بودند.یک فرمانده با جربزه و با پرنسیب و
محبوب از فرماندهی گردان باالتر نمی رفت و به درجه ژنرالی نمی رسید و مشتی اخته و گوش
به فرمان تیمسار می شدند ،آن هم از ترس کودتا.
شاه در ارتش معاون نداشت در نبود او تیمسار ازهاری رئیس دفتر بود و این پست برای
فرماندهی بر نیروها کافی نبود  .شاه فکر روزی را نمی کرد که کسی جز او بر ارتش فرمان
براند  .ارتش را از همه چیز حتی فرماندهی تهی کرده بود.و در اوج بیماریش ناتوان بود از
گرفنت تصمیم های سخت.
بعد از واقعه میدان ژاله رژیم در سراشیب سقوط بود و امکان سرکوب نبود.
ضمن آن که قدرت های جهانی از شاه گذشته بودند و در پی تماس با آلترناتیو بعدی بودند و
این اجازه نمی داد به ارتش دست به سرکوب بزند .
۶۲
پایان تاریخ
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بلوک سرمایه داری دولتی در شوروی که سقوط کرد یوشی هیرو فرانسیس فو کویامادر سال
۱۹۹۲در کتابش با نام پایان تاریخ اعالم کرد به پایان تاریخ رسیده ایم و تنها نظامی که به
مشکالت انسان امروز و فردا پاسخ می دهد اقتصاد بازار آزاد است .واین یعنی پیروزی
لیبرالیسم و تضمین کننده صلح و کامیابی بشر در آینده و از امروز تمامی بودجه هایی که
صرف جنگ سرد می شد به آبادانی جهان واریز می شود  .از آن سخنرانی های غرا امروز
چیزی در میان نیست و انسان بر سر همان شعار رزای سرخ است که یا سوسیالیسم یا
بربریت.
۶۳
بی اخالقی سیاسی
گفته می شود سعید آذرنگ از تشکیالت مخفی حزب توده که در سازمان چریک ها رفت و
آمدی داشت موفق شد کلیه اسناد پلنوم سازمان را که جنبه حیثیتی برای چریک ها داشت
بدزدد و به حزب توده برساند و علیرغم تالش چریک ها برای جلوگیری از این کار حزب توده
توانست با چاپ این گفتگو ها نشان دهد که رهبران چریک ها از بار تئوریک چندانی بر
خوردار نیستند.
اگر براستی سیل اتفاقات چنین باشد که روایت می شود؛ این تمامی فتح الفتوح یک حزب بود
از یک بی اخالقی سیاسی.هرچه بود جز این نبود.
۶۴
مسمط ادیب
این هم بخشی از مسمط زیبای ادیب املمالک فراهانی شاعر دوران مشروطه که گویی برای
امروز ما سروده است
امروز گرفتار غم و محنت و رنجیم
در داو فره باخته اندر شش و پنجیم
با ناله و افسوس در این دیر سپنجیم
چون زلف عروسان همه در چین و شکنجیم
هم سوخته کاشانه و هم باخته گنجیم
ماییم که در سوگ و طرب قافیه سنجیم
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جغدیم به ویرانه هزاریم به گلزار
افسوس که این مزرعه را آب گرفته
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته
خون دل ما رنگ میناب گرفته
وز سوزش تب پیکرمان تاب گرفته
رخسار هنر گونه مهتاب گرفته
چشمان خرد پرده ز خوناب گرفته
ثروت شده بی مایه و صحت شده بیمار

۶۵
رئیس
کامنف در دسامبر  ۱۹۲۵در چهاردهمین کنگره حزب کمونیست شوروی به نکته مهمی اشاره
می کند.نکته ای که بعد ها جانش را بر سر آن می گذارد؛ نگاه کنیم ببینیم کامنف چه می
گوید:
»اين نکته را امروز در اين کنگره تکرار ميکنم دقيقا" به اين دليل که آن را قبال بيش از يک بار
به رفيق استالین و همنيطور گروهي از رفقاي لنينيستمان هم گفتهام ،من به اين نتيجه
رسيدهام که رفيق استالني از توانايي متحد کردن کادرهاي بلشويک برخوردار نيست .
صحبتام را با اين کلمات شروع کردم و با همانها هم به آن خاتمه ميدهم :ما بر عليه
تئوریی هستيم که نقش افراد را بيش از اندازه برجسته ميکند ،ما بر عليه ابداع يک رئيس
هستيم«.
لنین نیز قبل از مرگ به روی کار آمدن استالین و عدم توانایی او برای هدایت حزب هشدار داد
پرسش کلیدی این است که چرا این هشدار ها کارگر نیفتاد و حزب از کنار این هشدار ها
گذشت تا فاجعه اتقاق بیفتد.حزب کجا بود و چه می کرد .
بنظر می رسد  ۸سال جنگ داخلی و محاصره و قحطی حزب را از نفس انداخته بود که کامنف
بدرستی به آن هشدار می دهد؛ و می خواست همه کارها بدست یک رئیس سپرده شود.
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۶۶
ستارخان
آخرین عکسی که ما از ستارخان داریم در بستر بیماری است .اصل عکس در خانه
مشروطیت تبریز است.
در این عکس از نزدیک می توان آثار یک غم عظیم را در چشمان ستار آن گرد دالور دید.
از آن یل وگرد استوار در بستر چیزی نمانده است اما این درد پا نیست که این پهلوان
جوانمرد را از پا انداخته است.
ستار درد پا را هم چون زخم گلوله ها می توانست تاب بیاورد.
اما خنجر خدعه خوردن به دست دوست زخمی بر دل می نشاند که با گذر روزگاران هم چنان
می سوزد ومی سوزد و جسم را آب می کند.
برای این که برسیم به این عکس و غم بزرگ ستار باید به واقعه پارک اتابک بر گردیم.
داسêتان واقêعه پêارک اتêابêک ،داسêتان بêه مسêلخ بêردن انêقالب مشêروطêیت اسêت .ابêتدا شêرح مêاوقêع را
می گویم و بعد به چرایی هایش می پردازم.
انقالب مشروطه به سه دوره تقسیم می شود:
-۱دوره مبارزات مساملت آمیز که با گرفنت دستخط مشروطه تمام می شود.
-۲دوره جدال مجلس با محمد علیشاه که با توپ بسنت مجلس خاتمه می یابد.
-۳دوره مبارزه مسلحانه که با فتح تهران پایان می یابد.
واقعة پارک اتابک بعد از فتح تهران است.
بعد از فتح ،تهران سپهدار تنکابنی ،بزرگ زمیندار شمالی صدراعظم ،سردار اسعد وزیر
جنگ و یفرم خان رئیس نظمیه می شود.
مêêسئله خêêلع سêêالح عêêمومêêی و امêêنیت کêêشور پêêیش آمêêد .الیêêحه ای بêêه مجêêلس بêêرده شêêد و فêêرصêêتی
دادنêد تêا مêجاهêدیêن سêالح هêای خêود را تêحویêل دهêند .چêرا کêه دولêت انêقالب بêرسêر کêار اسêت و دیêگر
نیازی به بودن سالح در دست توده نیست.
نیروهایی که در فتح تهران و دفاع از انقالب شرکت داشتند چند دسته بودند:
-۱نیروهای بختیاری
-۲نیروهای سپهدار تنکابنی
 -۳ونیرو های ارمنی ها
کêêه هêêمگی نêêمایêêندگêêانêêی در حêêکومêêت داشêêتند ،کêêه سêêپهدار تêêنکابêêنی وسêêردار اسêêعد و یêêفرم خêêان
بودند.
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-۴تêêنها مêêجاهêêدیêêن تêêبریêêز بêêودنêêد کêêه در حêêکومêêت نêêقشی نêêداشêêتند و رهêêبران آنهêêا ،سêêردار مêêلی و
ساالر ملی ،به تبعیدی محترمانه به تهران آمده بودند.
سêêتارخêêان و بêêاقêêرخêêان هêêمان تêêوجêêیه کêêذایêêی دولêêت را مêêیپêêذیêêرنêêد و بêêه خêêلع سêêالح گêêردن مêêی نêêهند.
امêا مêجاهêدیêن تêبریêز کêه کêانêون آنهêا پêارک اتêابêک بêود نêمیپêذیêرنêد .و دولêت ضêرب االجêلی۴۸سêاعêته
تعیین می کند.
پêêارک اتêêابêêک مêêحاصêêر مêêی شêêود و کêêار بêêه جêêنگ کêêشیده مêêیشêêود .سêêتارخêêان گêêلولêêه مêêی خêêورد و
مجاهدین خلع سالح می شوند.
کُنه ماجرا چه بود
جناح راست مشروطه ،سپهدار تنکابنی و سردار اسعد ،به مشروطه خود که سهیم شدن در
قدرت بود رسیده بودند و دیگر نیازی به جناح رادیکال و چپ مشروطه که با خون خود مشروطه
را نگاهدای کرده بودند ،نبود.
پس وقتی ستارخان پس از پیروزی انقالب تقاضا کرد که »بابا باغی« را به او بدهند تا در
آنجا به کشت و زرع بپردازد .انجمن تبریز رضایت نداد.
»بابا باغی« باغی بود در دو فرسخی تبریز که متعلق به محمدعلی میرزا ولیعهد بود.
سêتارخêان گêفته بêود :مêن سêگ تêوده ام مêی روم بêه »بêابêا بêاغêی« هêر زمêان نêیاز شêد مêی آیêم .امêا
بêحث دادن یêا نêدادن بêاغêی نêه چêندان بêا ارزش بêه سêتارخêان نêبود .سêتارخêان بêایêد بُêنهکêن مêی شêد و
از کانون انقالب دور می شد .پس محترمانه به تهران تبعید شد.
در تهêران سêتارخêان بêه جêناح مêحافêظه کêار انêقالب پêیوسêت .در ایêن زمêان مشêروطêه طêلبان در دو
حزب متمرکزشده بودند:
 -۱حزب اعتدالیون
-۲حزب انقالبیون
اع êêتدال êêیون م êêحاف êêظه ک êêاران مش êêروط êêهچ êêی ب êêودن êêد ک êêه در رأس آنه êêا به êêبهان êêی روح êêان êêی ب êêلندآوازه
مشêروطêه بêود .هêمو کêه مêردم بêه او »شêاه سêیاه« مêی گêفتند .و سêودای شêاه بêودن را داشêت و چêون
سیاهچرده بود به شاه سیاه معروف بود.
سêêتارخêêان بêêه ایêêن جêêبهه پêêیوسêêت .او را فêêریêêب دادنêêد انêêقالبêêیون را آنêêارشیسêêتهêêایêêی نêêشان دادنêêد
که در پی آشوب و بلوایند.
از آن سو لیدر سوسیال دمکراتها ،حیدرخان عمواوغلی را فریب دادند؛ عامل فریب تقی
زاده بود.
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در روز خ êêلع س êêالح م êêجاه êêدی êêن ن êêیروه êêای ح êêیدرخ êêان در آن س êêوی پ êêارک،م êêقاب êêل س êêتارخ êêان ب êêود.
انقالب مقابل انقالب قرار گرفته بود.
اشتباه ستارخان ،اختالفات گذشته بین تقی زاده و ستارخان ،تمامی ماجرا نبود .انقالب
فاقد درکی روشن بود .و نمی دانست مرز انقالب و ضدانقالب کجاست.
انقالب از رهبری آگاه و توانمند بی بهره بود.
سêêتارخêêان دلêêخوش کêêرده بêêود بêêه »بêêابêêا بêêاغêêی« و فêêکر مêêی کêêرد انêêقالب یêêعنی یêêک قهêêرمêêانêêی یêêازده
مêêاهêêه در تêêبریêêز و نêêمی دانسêêت کêêه بêêایêêد بêêا تêêحکیم مêêواضêêع در تêêبریêêز بêêرای تêêصرف پêêایêêتخت حêêرکêêت
کند و با درهم کوبیدن نهادهای قدرت ،ماشین دولتی و قدرت سیاسی را از آن خود کند.
حêêیدرخêêان هêêم بêêه یêêک صêêندلêêی شکسêêته در حêêزب بêêورژوایêêی دمêêکرات و چêêند تêêرور دلêêخوش کêêرده
بود.
انقالب دست داشت اما مغز نداشت.
۶۷
مرگ
مرگ آگاهی واندیشیدن به مرگ یکی از مراحل حساس خود شناسی آدمی است.آدمی بدنیا
می آید بدون آن که خود بخواهد یا اراده کرده باشد یک نوع پرتاب شدگی به دایره هستی و یک
روز بدون آن که خود بخواهد یا اذنی از او باشد از این دایره خارج می شود پرتاب شدگی
بدون اذن و در مقابلش خارج شدگی بدون اذن.این آمدن و رفنت تکانه های سختی است به
خود آگاهی آدمی .شاید تبیین مرگ با اساطیر دینی برای رها شدن از این وهن عظیمی است
که ذهن آدمی را بخود مشغول کرده است در تمامی این هزاره ها.
مرگ آگاهی در آدمی ایجاد اضطراب می کندو این اضطراب سبب گسترش آگاهی انسان از
هستی می شود.جوهره این اندیشیدن میان بودن و نبودن میان پرواز در میان دشت های پر
باران و مرگ در میان بیغوله ها کشاشی جدی میان این خود آگاهی آدمی ایجاد می کند .
انسان مدام در این کشاکش است که با نبون خود چگونه کنار بیاید.و این نبودن را کجای
تمامی رنج ها و تالش هایش بگذارد.
یونگ می گوید مرگ آگاهی در انسان نماد هایی را فعال می کند و استعدادها و قدرت هایی
در انسان شکوفا می شود.چرا؟
انسان با فراموشی به جنگ مرگ می رود.و می داند هرچقد زندگی فربه تر می شود در
موازاتش مرگ دارد سایه به سایه او می آید و به این فربهی غبطه می خورد .اما آدمی نمی
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تواند مدام در اضطراب شانه به شانه بودن مرگ باشد  .اینجاست که فراموشی به کمک انسان
می آید و مرگ خود را انکار می کند  .البته این بمعنای غفلت از خود مرگ نیست  .مرگ را می
پذیرد اما برای دیگران نه برای خود .این گونه بین خود و مرگ دیوار می کشد تا لحظه ای
بیارامد و از اضطراب مرگ رهایی یابد.
انسان مسافری است تنها که در سفری معنوی با مرگ آشنا می شود و تالش می کند با آن به
گونه ای کنار بیاید تا مهلت اندکی که برای زیسنت دارد بدون اضطراب از مرگ به پایان برسد .
پس با خلق نماد هایی به جنگ مرگ می رود و مرگ را از دایره زیسنت خود با این نماد ها
خارج می کند  .وسعی می کند با بزرگ کردن هرچه بیشتر این نماد ها مرگ را هرچقدر
کوچکتر و ناتوان تر جلوه دهد.
آدمی مدام در پی معنا دادن به زندگی ست با کار ،تحصیل ،ازدواج و ساخنت خانواده و
ساخنت دنیایی بهتر برای دیگران با این نماد ها به زندگی معنا می دهد تا بتواند در برابر مرگ
که زندگی را می آید تا بی معنا کند به جدال بر خیزد .آدمی راه دیگری جز معنا دار کردن هر
چه بیشتر زندگی ندارد تا سم مرگ را بر پیکر آرزو هایش کم اثر کند .
مرگ می آید تا زندگی را بی معنا کند وبه آدمی بگوید تمامی رنج ها وتالش هایش بیهوده بوده
است و انسان باید آن قدر در اطراف خود معنا خلق کرده باشد که به مرگ بگوید :نه  .این
دوران کوتاه و مستعجل علیرغم تمامی رنج هایش ارزش زیسنت را داشته است .
در این جاست که آدمی موفق می شود از شانه های مرگ باال برود و به زندگی نگاهی دوباره
بکند.
۶۸
طبقه متوسط
از دیر باز بین نظریه پردازان بورژازی این نظریه رایج بود که راز رسیدن به دموکراسی در
کشور های پیرامونی فربه شدن طبقه متوسط است  .این طبقه در پروسه رشد خود جامعه را به
دموکراسی وتوسعه نزدیک می کند.
سیاست پخش پول به صورت وام های کم بهره به ظاهر برای رونق کسب وکارهای کوچک و
مسکن مهر از همین باور بیرون آمد.
حجم پول و وام توزیع شده را دولت بعدی بیش از دویست میلیارد دالر برآورد کرد.
یک ثروت افسانه ای مربوط به منابع بین نسلی در مدت کوتاهی در ادامه سیاست های قبلی به
رشد سریع یک طبقه متوسط وباالی بی ریشه منجر شد.
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طبق تفکر جاری در جهان که درایران نیز سال ها تبلیغ شده است طبقه متوسط موتور رشد
وتوسعه است.
اگر در کشورهای دیگر این مطلب درست باشد این مطلب در مورد این طبقه متوسط بی ریشه
در ایران که یک شبه ره صدساله را رفته است صادق نیست.
این طبقه به هیچ اصلی پای بند نیست  .بر خالف افراد مومن قبل از خود مذهب برای این
افراد نردبانی برای دست یابی به رانت بیشتر است.
این طبقه مذهبی نیست بقول جالل آل احمد هر هری مذهب است .ظاهر مدرنی دارد و علی
رغم ظاهر مدرن در عمل شدیدا ً مرتجع است و به خاطر منافع خود حاضر است ملت ومیهن
ومذهب ومحیط زیست را فدا کند .
بیهوده نیست که شرکت های گوناگون در کشورهای پیشرفته تا کشورهای ناشناخته در
اقیانوس های دور در تلویزیون های آن طرف آب برای فروش گذرنامه واعطای تابعیت به این
افراد تبلیغات پر آب وتاب دارند چرا که آن ها به خوبی دریافته اند که میهن این افراد در
چمدان هایشان است.
بسیاری از مصادر تصمیم گیری و کلیدی تحت سیطره این موجودات است .
وبه سادگی آب خوردن میلیون ها دالر را جا به جا می کنند.
طبقه متوسط وباالی جامعه ما موتور رشد وتوسعه نیست بلکه در عمل موتور غارت است.این
نکته ای است که از دید تئوری پردازان ایجاد طبقه متوسط برای رسیدن به دمکراسی مغفول
مانده است .آقای لیالز در مصاحبه ای اخیرا ابراز داشتند که اکثر دالرهایی که دولت در همه
این سال ها در بازار برای پایین آوردن قیمت ارز توسط واسطه ها پخش می کرد در نهایت در
خدمت اقتصاد کانادا ودولت آن در آمده است.
یک نکته را باید گفت و گذشت ؛منظور از طبقه متوسط باال افرادی هستند که در طی این سال
ها با رابطه وبر اساس رانت صاحب سرمایه های متوسط و کالن شده اند.
افراد مزد به گیر متخصص ویا ساده ویا صاحبان مشاغل وکسب وکارهای تولیدی وخدماتی
واقعی بدون داشنت ارتباطات ویژه در طی این سال ها امکان کسب سرمایه را نداشته اند
وهمان سرمایه خردشان هم آب رفته است.
طبقه متوسط از همان آغاز خودرا کار آفرین خواند و از وام های ارزی و ریالی کالن هم بهره
برده اند و تا جایی که می توانست فربه شد و امروز هم تحت عنوان سیاست خصوصی سازی
در بورس به نام مردم فعال دارند باز هم سند به نام خود می زنند
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بورژواها ی خرد وکالن و خرده بورژوازی مرفه بر ساخته سیاست های سال های گذشته با
ملعبه ساخنت اقتصاد مدام مردم کف خیابان را به افالس می کشانند.وبرنامه ای برای توسعه و
دموکراسی ندارند.
۶۹
اعالمیه های شیخ فضل اهلل
شیخ در اعالمیه هایش روی سه نکته دست می گذاشت:
-۱وضع قوانین
-۲آزادی بیان
-۳برابر بودن آحادجامعه جدا از دین و مذهبشان
از نظر شیخ از آن جایی که ما قانون الهی داریم باورمند به وضع قوانین مرتد است.
و آزادی بیان به یهود و نصاری و مجوس وبابیه فرصت می دهدتا درقلوب صافیه مومنین ایجاد
شبهه کنند.
ومتساوی الحقوق بودن تمامی مردم در مقابل قانون با حکم اسالم مبنی بر مساوی نبودن
مسلم با ملحد منافات دارد.
**
ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺍﺯ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞﺍﻟﻠﻪﻧﻮﺭﯼ
۷۰
اشکال قانون اساسی مشروطه
فرمان مشروطیت در  ۱۴مرداد  ۱۲۸۵شمسی امضاء شد .
پرسش این است اگر قانون اساسی مشروطه به اختیارات بی پایان شاه لگام زد چرا در زمان
کوتاهی بر بدنه همین قانون اساسی رضا شاه جوانه زد و استبداد تنومند شد .
نخست آن که نهاد سلطنت نهادی قدیم و دیر پا بود  .قانون اساسی محدودیت هایی برای آن
ایجاد کرده بود اما خط و مرز این محدویت ها نا مشخص بود.
در گام نخست آن که قانون اساسی به بیراهه رفته بود در تعریف حکومت:سلطنت و دیعه ای
الهی است که از سوی ملت به شخص شاه اعطا می شود یعنی چه.؟
در حالی که نوع حکومت جنبه متا فیزیکی ندارد جنبه توافق و قرارداد دارد بین مردم و بخشی
از منتخبین مردم.همین خطا شاه را در موقعیتی غیر پاسخگو قرار می داد .وبعد سپرن کلیه
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پست ها و تصمیم های سرنوشت ساز به شخص شاه ودر آخر استقالل قضایی و حقوقی
دادن به شخص شاه.
اشکال در قانون اساسی بود تنها شرایط و توان فردی شاه الزم بود تا استبدا احیا شود وشد.
عواملی چند به کمک رضا خان میر پنج آمد و از رضا خان سردارسپه سلطانی مستبد ساخت.
۷۱
ادوار شعر پارسی
-۱در گذشته ادبیات ؛به همه نوع آثار کالمی منثور اطالق می شد
وشعر قطعه ای بود که در آن نظمی رعایت شده بودو منظور وزن و قافیه و تساوی طولی
مصراع هابود.
ارسطو فن شعر را به کل ادبیات اطالق می کرد.
و شمس قیس شعر را کالمی خیال برانگیز و توصیف گر می دانست و وزن وقافیه را جز ذات
شعر به حساب می آورد.
و کالم منظوم که با عنصر خیال و جنبه های زیبایی شناختی در آمیخته باشد را شعر می
دانست.
عین القضات اما وزن و قافیه را ذاتی شعر نمی دانست.
و خواجه نصیر شرط قافیه را خاص شعر عرب می دانست و قافیه را اصول ذاتی شعر به
حساب نمی آورد اما آن را از لوازم شعر به حساب می آورد.
دو عنصر خیال و زیبایی شعریت شعر را بوجود می آورند که نیازمند لوازمی است مثل زبان
حال،حس و عاطفه و صناعات ادبی.
-۲اما زبان و خط
قدیمی ترین خط ایرانیان خط مادی یا اوستایی بود.
ماد ها الفبا را از آشوری ها گرفتند و ابتد ابه  ۷۰و بعد  ۴۲حرف خالصه کردند.
خط هم میخی بود .
معروف ترین زبان پهلوی بود که پارسی دری هم می گفتند وبه دو شعبه شمالی و جنوبی
تقسیم می شد.در زمان اشکانیان پهلوی شمالی و در زمان ساسانیان پهلوی جنوبی غلبه
یافت.
 -۳با آمدن اعراب خط و زبان عربی هم آمد.
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غلبه زبان و خط عربی جدا از منشاء اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش نسبت به خط میخی
ساده تر بود.پس الفبا تغییر کرد اما زبان فارسی مقاومت کرد و ماند .
بعد از دو قرن قیام های اسقالل طلبانه زبان به خط مقدم این جدال وارد شد ویعقوب لیث
نخستین سردار ایرانی بود که نسبت به زبان پارسی تعصبی خاص داشت.وخود نه به عربی
سخن گفت و نه رخصت داد کسی به عربی شعر بگوید.
تا قرن پنجم که ایرانیان در حکومت سامانیان استقالل خودرا باز می یابند ایرانیان به عربی
می نویسند و به پارسی دری حرف می زنند .عصر زرین ادبیات پارسی از این زمان آغاز می
شود و می آید تا قرن دهم هجری.
پایان قرن دهم و مرگ جامی عصر زرین ادبیات کالسیک ایران به پایان می رسد.و این به
پایان رسیدن علت دارد .حمله اعراب و مغوالن و قبایل وحشی ساخت و شیرازه جامعه را به
ویرانی کشانده بودند .
با روی کار آمدن دولت دینی صفویه و تحت الشعاع قرار گرفنت همه چیز ذیل مذهب شیعه شعر
به کناری رانده می شود.و به محاق می رود.
-۴سبک هندی
شیعه شدن صفویه و فشار های دینی عده زیادی ازشعرا و اندیشمندان ایرانی را به دربار
پادشاهان گورگانی هند می راند واینان سبک جدیدی در شعر بوجود می آورند بنام سبک
هندی.
بنای سبک هندی همان غزل فارسی بود اما با محتوا و مضامینی جدید ونازکی خیال و رفنت
افراط گونه بسوی معنا های باریک و تخیالت دور از ذهن.
این سبک در آغاز چیز بدی نبود اما آن قدر راه افراط رفت که شعر از ذوق و لطف خالی شد
و در آخر بیشتر چیستان بود تا شعر.
-۵شعر باز گشت
بحران های سیاسی اقتصادی از صفویه ببعد شیرزاه کار ها را از هم گسست و جایی برای
شعر باقی نماند .در اواخر دور افشار  ،قرن  ۱۲هجری نهضت جدیدی توسط سید محمد شعله
اصفهانی شکل گرفت برای کنارزدن سبک هندی و باز گشت به شعر تغزلی گذشته که کاری از
پیش نبرد جز تقلید از قدما.وبقول نیما بازگشتی از روی عجز بود که چهره درخشانی هم
نداشت چرا که زمانه رو به ادبار بود و از ساختی ویران اندیشه متعالی بیرون نمی آمد.
۷۲
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شاعری و خوانندگی و بازیگری
دردهه چهل و پنجاه برای خواننده شدن یک راه مشخصی وجود داشت.گذراندن کالس های
آوازی برای آشنا شدن با ردیف ها و گوشه های موسیقایی و شرکت و قبولی در آزمون صدا
که توسط اساتید فن بر گزار می شد.
پس راه بسته بود بروی هر جویای نام و نانی.این در روزگاری ست که رادیو حرف اول و آخر را
می زند  .در روزگاری که تلویزیون به میدان می آید خوانندگی با دیگر هنر ها همراه می شود
و رقصندگی و هنرپیشه بودن جزء لوازم ضروی خوانندگی به حساب می آیند و دیگر صدای
خوب و بلد بودن ردیف های آوازی حرف اول و آخر را نمی زند.
با عوض شدن دوران و خلق فضایی بنام فضای مجازی هنر و تمامی شاخه هایش به نوعی
رهایی می رسند و سیطره تلویزیون کم رنگ می شود .پس هرکس تالش می کند بخت و اقبال
خودرا بیازماید .و این هم چیز بدی که نیست چیز خوبی هم هست و آن که از پس ما با الک
می آید  .می گوید جای هر کس کجاست.
اما وقتی داریم در مورد یک شاعری حرف می زنیم که شعر های خوبی دارد و رفیق ماست و
دوستش داریم و حاال دارد در شبگردی های شبانه اش فیلم بازی می کند و ترانه می خواند
بحث دیگری ست .
ترانه های کافکا را که گوش دادم از خودم پرسیدم این ترانه به چه کار می آید بعنوان یک ترانه
که کسی شعرش را گفته است و چند نفری هم جمع شده اند برای تنظیم آهنگ و اجرا و ضبط
و پخش  .حاصل کار چیست و الاقل در من شنونده نه چندان حرفه ای که وقت می گذارم و این
ترانه را گوش می دهم آن هم از شاعری که می تواند کار های مهم تر و تاثیر گذارتری بکند .
خب هنر در هر شکلش باید چیزی را در خون ما آزاد کند به آن می گویند کاته کوالمین.
اما وقتی یک ترانه مثل بادی که از یک سو می آید و از سویی دیگر می رود من از خودم می
پرسم این وقت و انرژی به چه کار می آید.
البته این بمعنای مخالف چند وجهی بودن یک هنرمند نیست.چه اشکالی دارد یک شاعر
خواننده خوبی هم باشد مثل شهریار قنبری و حتی هنر پیشه قدری هم باشد اما باید دید این
وجه چه ارزشی دارد .و اصالً وجهی به حساب می آید یا نه.
و در آخر این که باید دید حاصل این پرسه زدن در این کوچه ها چیست.
گفته می شود ارضای شخصی و مدیریت شهرت و مدیریت رسانه ای.
اما از یاد نبریم دیگر برای آدمی در سنین دهه هفتاد عمر چه جای این داستان ها .
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مگر این که گفته شود  .موضوع سن در میان نیست این وسواس در هر سنی می تواند گریبان
آدمی را بگیرد.که باید رو ی آن بیشتر خم شد .
اما پرسشی که در آخر بمیان می آید این است که چرا ما می نویسیم .
خب هر کس برای نوشنت دالیل بسیاری دارد که جنبه شخصی و روحی و روان شناختی
دارد.شهرت و مطرح شدن و حتی دیده شدن در سنین خاصی عمده می شودو چیز بدی هم
نیست کمک می کند به بر آمدن آدم ها .
اما در دهه های پایانی عمر آدم برای دل خودش می نویسد این که فکر می کند حرفی دارد
برای گفنت و شنیدن و فکر می کند وظیفه دارد در حد توان خود دری بسوی حقیقت اگر شده
است حتی برای یک نفر باز کند  .و این که بخودش نشان بدهد هنوز زنده است و داردنفس
می کشد  .و این نفس کشیدنش معنایی دارد.
۷۳
افسانه نیما
پیش از نیما از ذهن کسانی چند چون تقی رفعت ،شمس کسمایی ،جعفر خامنه ای و
ابوالقاسم الهوتی ،تندر کیا ،محمد مقدم و شین پرتو وحتی میرزاده عشقی گذشت تا در شعر
فارسی طرحی نو در اندازند  .اما بخت و اقبال بدالیلی چند از آن نیما بود تا پیشقراول این
انقالب ادبی باشد.
شعر نو با افسانه نیما کلید خورد که یک مسمط مخمس بود قالبی مربوط به منوچهری شاعر
در قرن پنجم هجری.اما نطفه های شعر نو را به تمامی در خود داشت.
ببینیم نیما در افسانه چه می کند:
-۱عوض کردن گوینده در میانه سطر عروضی که گام نخست است برای کوتاه و بلند کردن
مصراع ها .در حالی که در اوزان قدیم کل اجازه ای که برای گوینده بود یک مصراع بود.اما
نیما با این کار تجاوز از یک مصراع را صادر کرد.
-۲باز شدن صبغه اقلیمی شاعر به شعر .تصاویری بر خاسته از زیست بومی شاعر و در واقع
ابژکتیو شدن شعر.
-۳فاصله گرفنت از عشق ذهنی و پرداخنت به عشق عینی و زمینی.
۷۴
زکریای رازی
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نامش محمد بود و نام پدرش زکریا و کنیه اش ابوبکر بود .و در سال  ۲۵۱هجری در ری بدنیا
آمد و در سال  ۳۱۳هجری از جهان رفت.
در ری زاده شد و کودکی و نوجوانیش در همان شهر گذشت .در این دوران به موسیقی و شعر
عالقه مند شد و جز این به زرگری و کیمیا گری هم مشغول بود.
درمیان سالی به علم طب روی آورد گفته می شود علت آن آسیبی بود که از بخار جیوه به
چشمش رسیده بود.
به بغداد رفت و در بیمارستان و دانشگاه بغداد علم طب خواند  .مدتی نیز ریاست بیمارستان
بغداد را برعهده داشت و بعداز مرگ معتضد خلیفه عباسی به زادگاه خود باز گشت.و در آخر
عمر به دو روایت کور شد .
ابو ریحان بیرونی علت کوری رازی را ناشی از بخار جیوه می داند .وروایت دیگر حکمی می
دانند که ناشی از ارتداد او بود.حاکم شرع حکم داد آن قدر کتاب هایش را بر سر او بکوبند تا
شیرازه کتاب پاره شود .ومعلوم بود کتاب یا سر کدام زودتر از هم پاشیده می شود.
هانری کربن در مقدمه جامع الحکمتین ناصر خسرو می گوید راز ی نبوت ووحی را نفی می
کرد  .و بر گزیدن یک نفر از یک قوم وبرتری دادن یک قوم را بر دیگر اقوام را مغایر حکمت
الهی می دانست .
گفته می شود کتاب های فلسفی او را متعصبین سوزانده اند.
گفته شده هم دوره حالج و ابن فاتک بوده است و در این دوره ایرانی ها مورد سو ظن حکومت
وقت بوده اند .قطعه قطعه کردن و سوزاندن ابن مقفع مانیفست بر خورد حکومت با اندیشمندان
ایرانی بود.
گفته می شود با آن جو سرکوب دینی بعید است رازی بخواهد واردبحث های خطرناکی مثل
نبوت و معاد و اصالت قرآن شود .
خب باید دید اشکال کار کجاست.
اشکال کار در این جاست که ما سند مکتوب و دست اولی د ر مورد آراء و اندیشه های رازی
نداریم.
قدیمی ترین سند در مورد آراء و اندیشه های رازی کتاب اعالم النبوه ابوحاتم رازی است که از
دعات بزرگ اسماعیلی معاصر و همشهری رازی بود.
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بخش اول کتاب مناظره ای است که ابوحاتم رازی با محمد بن زکریای رازی انجام می دهد و
در بخش های بعدی کتاب مطالبی را از کتاب های رازی در مورد ادیان ،امامان ،پیامبران و
قرآن نقل می کند و به آن ها پاسخ می دهد.
دو کتاب رازی از بقیه پر آوازه تر بودند :
في النبوات و فی حبل املتنبئین
این دو کتاب امروز در دسترس ما نیست اما از ردیه ها و اشاره تاریخ نویسان می دانیم که
این دوکتاب محل بحث و در گیری بوده اند .
ابوحاتم رازی در کتاب اعالم النبوه نوشته است که این ملحد با عقل معیوب و نفس و رای
ضعیف خود کالمی در ابطال نبوت تصنیف کرده است.
اشاره دیگر در این زمینه کتاب آفرینش و تاریخ نوشته مطهر بن طاهر مقدسی است که
فاصله زمانی کمی با رازی داشته است .او در کتاب خود در مورد کتاب رازی چنین نوشته
است:
و بدان كه محمد ابن زكريا را كتابى است كه آن را مخاريق االنبياء خوانده و نقل كردن مطالب
آن روا نيست و هيچ دين باورى و صاحب مر ّوتى گوش فرا دادن بدان را رخصت نمى دهد ،چرا
كه مايه تباهى دل و از ميان برنده دين و نابودكننده مروت است و انگيزنده خشم بر پيامبران
صلوات اهلل عليهم اجمعني و پيروان ايشان است .و ما آن چه را كه در حدود گنجايش خردمان
نباشد بر خرد خويش تحميل نمی کنیم.چرا که خرد درنظر ما آفریده ای است محدود و
متناهی«.
احمد بیرشک در آراء زکریا می نویسد:رازی بر این باور بودکه آدمیان برای هدایت شدن نیازی
به رهبران دینی ندارندو در حقیت دین زیان آور است .
بر آراء زکریا ناصر خسرو ،ابن حزم وموسی بن میمون ردیه هایی نوشته اند .ذبیح اهلل صفا
این ردیه نویسان را  ۱۲تن می داند .که نشان از اهمیت آراء اوست .
حال از رازی فیلسوف بگذریم و برویم سروقت رازی طبیب؛
در طب بالينى ،رازی محشر بود .اولني كسى است كه سرخك را شرح داد  ،و اهميت مقايسه
سرعت فساد الشه حيوانات را در مناطق مختلف بغداد  ،براى تعيني بهترين محل براى تاسيس
بيمارستان  ،با فراستى باورنكردنى  ،قرن ها پيش از كشف ميكرو اركانيسم هاى مولد عفونت ،
كشف كرد.
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رازی اولین کسی است که بین آبله و سرخک فرق نهاد و اولین کسی بود که استفاده از پنبه را
در علم طب مرسوم کرد.
وی بسیاری از دارو ها را نخست روی حیوانات آزمایش می کرد و بعد در انسان بکار می برد
در تشخیص سل مفصلی او پیشگام بود و د ردرمان جراحی سنگ مثانه نظرات نویی داشت.
در مورد نقش خوراکی ها درمان بیماران و در مورد طب اطفال نیز پیشگام بود.
وی پایه گذار شیمی مدرن بود و نخستین کسی بود که اجسام را به سه گروه جمادی ،نباتی و
حیوانی تقسیم کرد.
مواد را به دودسته تقسیم می کرد  :فلز و شبه فلز.
اسید سولفوریک ،اسید کلریدریک،استات مس ،آرسنیک ،اسید سیتریک و دارو های آلکالوئیدی
از کشف های بزرگ اوست.
رازی برجسته ترین اندیشمند ایرانی در خرد گرایی و تجربه گرایی بود.
اخالق
رازی مردی خوش خو بود و به بیمارانش توجهی خاص داشت .
نسبت به فقرا و بینوایان رئوف بود و درمانش متوجه شاهان و اشراف نبود .ابن الندیم از تفقد و
مهربانی اونسبت به فقرا وعیادت از آنان و تعیین مقرری برای آن ها می گوید .
رازی هرکس را الیق طبابت نمی دانست و برای طبیب ویژگی هایی خاص قائل بود.
رازی در زمینه های مختلف قلم زد .ابن الندیم در الفهرست نوشته های او را متجاوز از ۱۶۷
کتاب و ابوریحان بیرونی از ۱۸۴کتاب ومحمود نجم آبادی از  ۲۷۱کتاب او نام می برد که
تمامی بخاطر آراء فلسفی او از بین رفته اند.

۷۵
درک درست تاریخ
برای درک تاریخ معاصرو چند و چون روزگار گذشته بخصوص پهلوی دوم باید به انصاف از
واقعیات بدون بزرگنمایی و بدون کاریکاتوریزه کردن آن هاحرکت کرد.
باید دید چرا جنبش روشنفکری و دانشگاه تحت تاثیر مبارزه مسلحانه بود.
آیا مسئله رمانتی سیسم انقالبی مطرح بود یا نه نقضی در سیستم بود که همه را بسوی بر
خورد قهر آمیز می راند.
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نگاه کنیم به تعداد نویسندگانی که در زندان بودندویا برخورد سختی که حکومت با محافل
مطالعاتی داشت و خواند یک کتاب با عقوبتی دهساله از زندان روبرو بود.
البته این هم حرف درستی است که یک پژوهش گر تاریخ مدافع کسی یا جریانی نیست
اما الپوشانی حقیقت با هر بهانه ای توجیه پذیر هم نیست .
از یاد نبریم که پاسداری از حقیقت و افشاء دروغ یک ارزش اخالقی است.
بخصوص برای کسانی که دردهه های انتهایی عمر زندگی می کنند و طبیعتا ً هواداری از
این یا آن و یا کسب منفعت و رسیدن به مقام و یا زیسنت در عشرت کده ها ارزشی برایشان
در برابر دفاع از حقیقت ندارد.
اما گفته می شود درست است که پاسدارى از حقيقت امری اخالقى است  ،اما مشكل در
اينجاست كه حقيقت كدامست ؟
نخست باید بپذیریم که ممکن است حقيقت چیزی نباشد که ما می گوئیم و یا هرچه ما مي
گوئيم ممکن است عین حقيقت نباشد.
ما بایدسعی کنیم منصف باشیم .وفادار به حقیقت باشیم وادعای دانای کل بودن و قدیس
بودن هم فقط در عالم توهمات ماورا لطبیعی ممکن است.
ماباید بپذیریم که قبال اشتباه کرده ایم و در آینده هم می توانیم اشتباه کنیم.
این ها همه گزاره هایی درست ولی انکار وقایع مسلم تاریخی ربطی به حقیقت جویی که کار
پر وسواس یک پژوهش گر تاریخ است ندارد .
با این حال نباید از یک نکته مهم غافل شد آنانی که پیشاپیش تصمیم خود را در هر موردی
گرفته اند و حقیقت را ملک پدری خود می دانند بدون آن که خود بدانند یا خود بخواهند مانعی
در برابر بر آمدن خورشید در خشان حقیقت اند.
۷۶
استبداد
حرف و حدیث ها در ستایش استبداد هنوز ادامه دارد .از یک سو آنانی که در نوستالژی
دوران پهلوی اول و دوم سیر می کنند واز سویی دیگر هواداران سینه چاک والیت که آرزوی
افالطون در پادشاهی حکما را تحقق یافته تلقی می کنند.
سیدحسین نصر وشایگان با یاری هانری کربن و دیگران با تبلیغ سنت در قالب جاویدان خرد
هر گونه ای از سنت را اعم از سنت پادشاهی وسنن دینی را تقدیس می کردند و در اندیشه
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پیوند این سنت های متفاوت بودند ودر نهایت آرزو ی شان نوعی پادشاهی اسالمی بود .به
همین جهت با علما وعرفای قم جلسات مشترک ده ها ساله را مرتبا برگزار می کردند که البته
بودجه آن در روز گار نخستین به عهده انجمن پادشاهی فلسفه بود.
وهم اکنون نیز پرچم داران این اندیشه در قالب انجمن حکمت و فلسفه فعالیت می کنند و به
جنگ با مدرنیته با فلسفه هایدگر وموجوداتی از این دست می روند.
جنگ نو وکهنه که از اواخر دوران قاجاریه در این خاک آغاز شد هنوز هم ادامه دارد .بدون
اندیشه نو جنبش نو هم وجود ندارد .نمی توان تنها با لوازم مادی مدرن به پیشرفت دست یافت.
اگر در کشورهای معدودی نظام پادشاهی ادامه یافت به این خاطر بود که آن نظام به اندیشه
های نو در اداره کشور گردن نهاد و به مقامی تشریفاتی بدل شد اما در کشور ما با وجود این
که پیش تاز ملل شرق در تدارک انقالب دمکراتیک در قالب نظام مشروطه بودیم استبداد با بی
اعتنایی به قانون اساسی که حاصل خون بهای پدران مشروطه خواه ما بود به حیات خود ادامه
داد و از همان زمان با بریدن از منبع مشروعیت خود گور تاریخی خودرا نیز کند.
بازرگان مشروطه خواه مذهبی بود وآخرین فردی بود که مثل مصدق ویا قوام می خواست شاه
را قانع کند سلطنت کند ونه حکومت.
اما پاسخ اش رفنت به زندان بود.
و هم اوبود که گفت به اطالع اعلیحضرت برسانید که ما آخرین گروهی بودیم که با شما با زبان
قانون صحبت می کردیم نسل بعدی با زبان دیگری با شما سخن خواهد گفت.
بازرگان شدیدا مساملت جو بود او اهل مبارزه قهر آمیز نبود اما دریافته بود که نسل نوی می
آید که معادله ها را به هم خواهد زد وگوش به حرف پدران پیر و مساملت جوی خود نخواهد داد.
ترجمه این واقعیت تاریخی که همه وجوه جامعه مارا تحت تاثیر خود قرار داد به مبارزه
مسلحانه منجرشد.
با تروریسم خواندن این جنبش و با انگ زدن به جریان روشنفکری غالب در دهه های چهل و
پنجاه ویا القاب دیگرجز تحریف بخشی از تاریخ واقعی وشخصیت های معاصر و تاثیر گذار
در کشور راه به جایی برده نمی شود.
۷۷
بیشعور ها
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گفته می شود
ما در جامعه با سه نوع آدم روبروئیم؛
احمق ها ،نادان ها و بیشعور ها
آدم های بیشعور با آدم های احمق یکی نیستند.
حتی بیشعور ها را با آدم های نادان نمی توان در یک ترازو گذاشت.
آدم های بیشعور نسبت به مردم عادی از هوش و استعداد بیشتری بر خوردارند.
موقعیت اجتماعی و سیاسی نسبتا ً خوبی هم دارند.
وضع مالی آن ها هم نسبت به معدل جامعه بدنیست.
اینان افرادی هستند خود خواه ووقیح که آگاهانه به حقوق دیگران تعرض می کنند.
بیشعوری یک بیماریست که هنوز راه درمانی برای آن پیدا نشده است.
بیشترین آسیب را درطول تاریخ اینان به فرهنگ و بدنه اجتماع زده اند نه آدم های نادان و
احمق.
۷۸
ابن مقفع
نامش روزبه بود ونام پدرش داذویه بوداما به ابوعبداهلل ابن مقفع معروف بود.و علت آن بود که
روزبه پس از گرویدن به اسالم نام عبداهلل و کنیه ابو محمد را برگزید.
در فیروز آباد بدنیاآمد.کودک بود که همراه پدرش به بصره رفت.زبان پهلوی را درفارس آموخت
و زبان عربی را از ادبای بصره فرا گرفت و استاد شد.
در سال  ۱۲۶هجری شغل دبیری داشت نزد مسیح بن حواری والی شاپور.
و چون والی عراق مسیح را عزل کرد و حکومت را به سفیان بن معاویه مهلبی سپرد.بین این دو
جنگی در گرفت و سفیان شکست خورد و گریخت وکینه ابن مقفع را که دراین میان واسطه بود
بدل گرفت.
مدتی به کرمان رفت و دبیر داودبن یزید ابن عمر بن هبیره بود.
با پیروزی ابومسلم بر امویان کرمان را ترک کرد وبه بصره رفت.ودبیر خاندان آل علی بن عبداهلل
عموی خلیفه منصور شد.
در این زمان بود که به مصلحت مسلمان شد.دربصره کارش به ظاهر دبیری بود اما زمینه های
بحث و تحقیق را با ترجمه کتاب هایی چون مرقیون و ابن دیصان و مانی به زبان عربی
را فراهم می کرد.
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چهره واقعی ابن مقفع را در مقدمه کلیه و دمنه باب برزویه طبیب می توان یافت .بابی که در
کتاب اصلی نیست و نوشته اوست  .دراین مقدمه او به روشنی می گوید پای دین در هواست .
و بعد شرح موجزو درست و کامل از زمانه خود می دهد.
مهدی خلیفه می گفت کتابی در زندقه ندیدم که باابن مقفع ارتباطی نداشته باشد.
ابن مقفع مردی آزاده و آزاد اندیش بود.تهی بودن آثار او در دفاع از شریعت شوخ چشمی
های گاه به گاه او و هم نشینی با کسانی که به زندقه معروف بودند چیزی نبود که از چشم
خلیفه و دستگاه تفتیش او دور بماند.
ابن مقفع مردی آداب دان و شوخ طبع بود اما از استهزای امیران میان مایه دریغ نمی کرد
یکی از اینان سفیان بن معاویه والی بصره بود که کینه او را در شکست از مسیح بدل داشت .
تا شورش عبداهلل بن علی بر خلیفه منصور پیش آمد و در این جنگ عبداهلل مغلوب شدوخلیفه به
او امان داد .اما بعد از مدتی خلیفه درصددبر آمد عهد خود را بشکندوعمویش را بکشد.
عبداهلل بن علی عموی خلیفه چون این بدانست در صدد بر آمد از خلیفه امان نامه بگیرد این
امان نامه را ابن مقفع نوشت تا خلیفه مهر بگذارد .و منصور بعد از خواندن امان نامه
گستاخی ابن مقفع را به دل گرفت و به سفیان که حاکم بصره بود اجازه داد ابن مقفع را
سربه نیست کند.منصور در ابن مقفع بلند پروازی هایی سیاسی می دید که در عموی شورشی
اش دیده بود پس اتهام زندیق بودن و دل بر آئین زردشت داشنت مثل همیشه تاریخ رویه کار
بود.
کینه قدیم سفیان سر باز کرد و بدی مثل همیشه در دنائت اسب راند و تنور برافروختند و بدن
قطعه قطعه شده ابن مقفع را درآتش نهادند.
یکی از بزرگترین مترجمین دوران و مردی اندیشمند و آزاده این گونه کشته شد .
نگاه کنیم به پاره ای از باب برزویه طبیب تا ببینیم که او چگونه می اندیشید :
چنین می گوید برزویۀ طبیب مقدم اطبای پارس ،که پد ِر من از لشکریان بود و ماد ِر من از خانۀ
ِ
خواندن علم طب تحریض نمودند و
علمای دین زرتشت بود چون سال عمر به هفت رسید مرا بر
ِ
ِ
رغبت صادق و حرص غالب در تع ّلم آن
فضیلت آن بشناختم به
چندان که اندک وقوفی افتاد و
ِ
ِ
نفس
معالجت بیماران آمدم آنگاه
می کوشیدم تا بدان صنعت شهرتی یافتم و در معر ِض
خویش را میان چهار کار که تکاپوی اهال دنیا از آن نتواند گذشت مخیّر گردانیدم :وفور مال،
لذّات حال و ذکر سایر و ثواب باقی.
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ِ
اقبال تمام کردم و هرکجا بیماری نشان یافتم که در وی امید
در جمله براین کار )علم طب(
معالجت او بروجه ِ
ِ
حسبَت بردست گرفتم و چون یک چندی بگذشت و طایفه ای را از
صحت بود
ّ
ِ
ِ
مراتب این
امثال خودم درمال و جاه برخویشتن سابق دیدم نفس بدان مایل گشت و تمنّیِ
جهانی برخاطر گذاشنت گرفت و نزدیک آمد که پای از جای بشود.
مخاصمت نفس مبالغت نمودم به ِ
ِ
راه راست باز آمد آنگاه در آثار و نتایج
چون براین سیاقت بر
علم طب تأم ّلی کردم و ثمرات و فواید آنرا برصحیفۀ دل بنگاشتم  ،هیچ عال جی در َوهم نیامد که
موجب صحت اصلی تواند بود و بدان از یک علت مثالً
نس ّد ماند.
أمنی کلی حاصل تواند آمد چنان که طریق مراجعت آن ُم َ
همت به طلب دین
به حکم این مقدمات از علم طب تّبری می نمودم و همت و نَ َ
مصروف گردانیدم و الحق راه آن دراز و بی پایان یافتم سراسر مخاوف و مضایق ،آن گاه نه
راهبر م ّعین و نه ساالر پیدا…
وبااین فکرت دربیان تر ّدد وحیرت یک چندی بگشتم ودرفرازو نشیب آن لختی پوییدم
ِ
صورت یقین جمال ننمود با خود گفتم که :اگر بر دین اسال ف بی
درجمله بدین استکشاف
ایقان و تیّقن ثبات کنم همچون آن جادو باشم که برنابکاری مواظبت همی نماید و ،به تَتَبع
سلف رستگاری طمع می دارد ،و اگر دیگر بار درطلب ایستم عمر بدان وفا نکند ،که اجل نزدیک
َ
ِ
صواب من آن
است و اگر درحیرت روزگار گذارم فرصت فایت گردد و ناساخته رحلت باید کرد و
است که بر مال زمت اعمال خیر که زبدۀ همۀ ادیان است اقتصاد نمایم و بدانچه ستوده عقل و
پسندیده طبع است اقبال کنم.
متحلی گردم درجمله نزدیدک آمد که این هراس ُ
ضجرت برمن مستولی
خواستم که به عبادت ّ
گرداند و به یک پشت پای درموج ضاللت اندازد چنان که هردو جهان از دست بشود.
تفکری کردم و مؤونات آنرا پیش دل وچشم آوردم تا
باز در عواقب کارهای عالم
ّ
روشن گشت که نعمت های این جهانی چون روشنایی برق بی دوام و ثبات است.
ِ
همت مردمان از
خاصه دراین روزگار تیره که خیرات بر اطال ق روی به تراجع آورده است و
ّ
تقدیم حسنات قاصر گشته می بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد ،و چنانستی که خیرات
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مردمان را وداع کردستی ،و افعال ستوده و اخال ق پسندیده مدروس گشته ،و ِ
راه راست بسته و
طریق ضاللت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر ،و علم متروک و جهل مطلوب ،و ُلؤم دنا ئت
مستولی و کرم و مر ّوت منزوی ،و دوستی ها ضعیف و عداوت ها قوی و نیک مردان رنجور
ُمستَذل و شریران فارغ و محترم ،و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریّت درخواب و دروغ مؤثر و
مثمر و راستی مردود و مهجور و حق منهزم و باطل مظفّر ،و متابعت هوا سنّت متبوع و ضایع
گردانیدن احکام خرد طریق مشروع ،و مظلوم ِ محقِّ ذلیل و ظالم ُم ِ
بطل عزیز و حرص غالب و
قناعت مغلوب و عا َلم ِ غ ّدار بدین معانی شادمان وبه حصول این ابواب تازه و خندان.
ِ
فکرت من براین جمله به کارهای دنیا محیط گشت و بشناختم که آدمی شریف تر خالیق
چون
ِ
نجات نفس نمی کوشد ،از
و عزیزتر موجودات است و قدر ایّام عمر خوشی نمی داند و در
مشاهدات این حال درشگفت عظیم افتادم.
بدین امید عمری گذاشتم که مگر به روزگاری رسم که درآن دلیلی یابم و یاری و معینی به
دست آرم تا سفر هندوستان پیش آمد.
۷۹
ارباب کیخسرو
کیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو در کرمان بدنیا آمد درسال  ۱۲۵۴و درسال ۱۳۱۹
هجری در تهران گذشت .
کودک بود که پدرش در گذشت و مادرش بابافندگی زندگی او برادرش را تامین می کرد در
کودکی کارگری می کرد  ۱۲.ساله بود که به تهران رفت و در مدرسه شبانروزی امریکایی ها
مشغول تحصیل شد.
 ۱۶ساله بود که به بمبئی رفت و در دارالفنون بمبئی درس خواند ۲۱.ساله بود که به مدیریت
مدرسه زرتشتیان کرمان انتخاب شد و به ایران باز گشت.و بیش از شش مدرسه و دبیرستان
تاسیس کرد.و چون مدارس در زمین های ارباب جمشید بود این مدارس بنام مدارس جمشیدی
معروف بود.
در جنبش مشروطه شرکت داشت .و در دومین مجلس بعد از ارباب جمشید نماینده زردشتیان
بود.
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در دور سوم مجلس با حرکت ارتش روسیه به سمت تهران همراه مدرس و سلیمان میرزا به
کرمانشاه رفت و دولت درتبعید را تشکیل داد.بعد از شکست آملان و عثمانی در سال ۱۲۹۵
هجری به ایران باز گشت و مسئول نگهداری از مجلس شد.وکمی بعد ریاست شرکت تلفن به
او سپرده شد.
در دوران قحطی گندم دولت او را مامور خرید گندم کرد.
در دروه چهارم مجلس نیز منتخب مردم بود و مسئول مالی مجلس شد  .در دور هشتم بعنوان
نماینده ناظر بر ذخیره پولی کشور و ضرب سکه بر گزیده شد.
تاسیس کتاب خانه مجلس هم از دور دوم نمایندگی مجلس به همت او شکل گرفت و در سال
 ۱۳۰۴چاپ خانه مجلس به همت او دائرشد.
با رشد ملی گرایی در ایران کا ِر شناسایی قبر فروسی به او واگذار شد و او کشف کرد که گور
فردوسی در باغی متعلق به میرزا محمد علی قائم مقام التولیه است.
ساخت و طراحی بنا با کمک اوشکل گرفت.
ارباب کیخسرو مردی پاک دست و وطنخواه بود بگونه ای که مدرس می گفت در مجلس تنها
یک مسلمان هست آن هم ارباب کیخسروست.
در یک سند از وزارت خارجه انگلیس بر درست کاری و ملی بودن او تاکید شده است.
بعد از تاجگذاری احمد شاه و بهمین مناسبت پارک امین املک را خریداری کرد و مدرسه
احمدیه را راه اندازی کرد.
وزارت معارف به او نشان درجه یک علمی داد .موزه مجلس هم کار اوست
ارباب کیخسرو از موسسین انجمن آثار ملی بود  .ساخت گورستان زردشتیان ،آتشکده
زرتشتیان و مدارس بسیاری در کارنامه اصالحات او ضبط است .
نوشته های او
پیشگویی های زرشت
آئینه آئین مزدیسنی
زردشت پیامبری که باید از نوشناخت
آئین نامه زرتشتیان
یادداشت ها
درپایان عمربا بد اقبالی روبرو شد او و ارباب جمشید ورشکسته شدند و به خاک سیاه
نشستند.
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باستانی پاریزی می گوید به شدت زیر نظر بود و چند باری شهربانی تالش کرد او را از بین
ببرد.واین نشان از آن داشت که دیکتاتوری آدمی چون اورا بر نمی تابد .تا داستان رادیو برلین
پیش آمد.
بهرام پسر ارباب در رادیوبرلین مشغول بود بود و گه گاه بر علیه رضا شاه بد گوی می کرد.
حسین مکی می گوید رضا شاه از دست پسر ارباب عصبانی بود پس دستور قتل پدر را داد.
ارباب کیخسرو در جشن عروسی در یکی از شب های تیر ماه  ۱۳۱۹دستگیر وهمان شب او را
کشتند و در نزدیکی های خانه اش انداختند.
یازدهم تیرماه جسد اودر پیاده رو کوچه سزاوارخیابان کاخ پیدا شد.
۸۰
فروغ السلطنه آذرخشی
در مشهد بدنیا آمد در سال  ۱۲۸۳پدرش قهرمان میرزا از شاهزادگان قاجار بود.
اولین مدرسه دخترانه در مشهد به همت او تاسیس شد  .این مدرسه شبانه روزی بود و افراد
بی بضاعت تحصیل شان رایگان بود.
جهال در صدد آتش زدن مدرسه بر آمدند اما فروغ با کمک دیگر زنان بمدت دو سال از مدرسه
مسلحانه پاسداری کرد تا برنا شود.
ایستادگی او مقابل مرتجعینی که مخالف تحصیل دختران بودند باعث شد تا پای دختران
مشهدی به تحصیل باز شود .
جز این ریاست بنگاه نیکو کاری
بنگاه حمایت از مادران و نوزادان
ریاست افتخاری جمعیت شیر و خوزشید مشهد
ریاست پروشگاه خراسان را نیز بر عهده داشت.
فروغ السطنه اولین زنی بود که نشان سپاس را دریافت کرد.
بعد از عمری تالش برای اصالح جامعه فروغ السطنه آذرخشی در  ۱۵آذر  ۱۳۴۲در مشهد در
گذشت
درسال های اخیر به همت دخترش عزیزاملوک آذرخشی کتب سر گذشت ما،فروغ زندگی حرکت
در تند باداجتماعی به چاپ رسیده است.
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۸۱
حسن رشدیه
یاد بعضی نفرات روشنم می دارد
اعتصام یوسف
حسن رشدیه
نیما
یوسف اعتصام ادیب و شاعر وپدر پروین اعتصامی بود .
میرزا حسن تبریزی مشهور به رشدیه در تیر ۱۳۲۰در تبریز بدنیا آمد .
پدرش مال مهدی بود از آخوند های بنام تبریز و مادرش سارا خانم بود نوه صادق خان شقاقی
که به امر فتح علیشاه کشته شده بود.
تحصیالت نخستین را با هوش سرشاری که داشت در تبریز خواندو بزودی یکی از علمای تبریز
شد  .در این زمان  ۲۲ساله بود.
برای تحصیل به توصیه پدرش نخست به بیروت رفت به داراملعلمین فرانسوی ها وبعد به
استانبول رفت.دراستانبول مدارس جدید را مدارس رشدی می گفتند.وشهرت رشدیه از همین
روست.
مدتی بعد به ایروان رفت و نخستین مدرسه را با اصول جدید تاسیس کرد  .با اصول الفبای
صوتی که اختراع خودش بود و کتاب میهن دیلی را نوشت ؛زبان وطنی و در مدت  ۶۰ساعت
توانست خواندن ونوشنت رابیاموزاند.
 ۴سال در آن جا بود تا در سفردوم ناصرالدین شاه از اروپا شاه را متقاعدساخت چنین
مدارسی را در ایران تاسیس کند  .شاه موافقت کردو رشدیه آماده سفر به ایران شد اما جریان
ارتجاعی حاکم شاه را از حمایت او بر حذر داشت که تاسیس مدارس جدید منجر به آشنایی
محصلین با قوانین اروپایی می شود و این به صالح سلطنت نیست  .شاه از دعوت رشدیه
پشیمان شد.ورشدیه برای مدتی در چاپارخانه مرزی توقیف و از سفر به ایران منع شد.رشدیه
مجبور شد به ایروان باز گردد و در ایروان با کارشکنی سفارت ایران روبرو شد.
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رشدیه بعد از مدتی به ایران آمد و نخستین مدرسه را در تبریز در سال  ۱۳۰۵هجری راه
اندازی کرد و با مخالفت علما و حمله اوباش به مدرسه روبرو شد.
 ۶ماه بعد به تبریز باز گشت و دومین مدرسه راه انداز ی کرد و باز هم حمله و مخالفت واین
کار تا راه اندازی  ۵مدرسه ادامه یافت اما علما تحمل نکردند وبا کشته شدن یکی از محصلین
رشدیه مجبور شد به مشهد مهاجرت کند.
در مشهد نیز دست و پای او را شکستند ومدرسه را بمباران کردند.و رشدیه مجبور شد به قفقاز
برود .درقفقاز ایرانیان وطنخواه حاج زین العابدین تقی اف و طالبوف و امین الدوله او را
حمایت کردند .
تا این که امین الدله والی تبریز شد و رشدیه هشتمین مدرسه اش را با حمایت او دائر کرد  .با
رفنت امین الدله به تهران رشدیه نیز به تهران رفت و مدارس رشدیه را در تهران دایر کرد.
و با عزل او آمدن اتابک مدرسه نیز تعطیل شدو به قم رفت .
در قم نیز تکفیر شد و مدرسه اش تخریب و یکی از دانش آموزان کشته شد.
مدتی گذشت و با حمایت شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم مدرسه ای دائر کرد.
رشدیه درسن  ۸۲سالگی در قم در گذشت.
۸۲
سنگی برگوری
اگر این گفته فقفیقاع نبی درست باشد که هر آدمی سنگی بر گور پدر خویش است پس آدم
بی فرزند کسی است که سنگی به مزارش نیست.وگورش بی نام و نشان است و مرگش برابر
پاک شدن نام او از هستی است.واین برای آدمی چیز کمی نیست.
سنگی بر گوری داستان بچه دار نشدن جالل آل احمد و سیمین دانشور است دو چهره مطرح
در ادبیات دهه پنجاه.
سیمین و جالل بچه ندارند و در این بی بچگی مقصر جالل است  .طرح این مسئله جدا از
تمامی اما و اگر هایش طرحی است جسورانه.که آدم مطرحی مثل جالل بیاید و خودرا در دید
همگان قرار بدهد.اما سیمین در این بخش با جالل هم داستان نیست بهمین خاطر وقتی
نخستین دستنوشته های جالل را می خواند بر می آشوبد و به جالل می گوید :تو می
خواستی از من انتقام بگیری و با نوشنت این کتاب گرفتی.
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اما نداشنت بچه و اهمیتی که این امر در زندگی زناشویی دارد امر مهمی است که باید به آن
پرداخته می شد واز این زاویه انتقادی به جالل بعنوان یک نویسنده و منتقد اجتماعی نیست .
اشکال در جای دیگری ست .
در دهه های پایانی عمر آدمی با پرسشی مهم روبرو می شود زندگی فردی و زندگی مشترک
چه معنایی دارد و حاصل تمامی تالش ها ی آدمی چیست .
انسان ها بدنیا می آیند پیر می شوند و می میرند .در این پروسه هیچ تردی نیست .تردید در
آن جاست که آدمی با مرگ روبرو می شود .حقیقت قاطع و تلخی که مدت ها آن را فراموش
کرده است.
قدرت جوانی و هجوم کارها و پرداخنت به زندگی که در حال برنایی است به کمک آدمی می آید
تا مرگ را به چیزی نگیرد و یا آنرا شتری بداند که درب خانه دیگران می خوابد نه خانه او.
اما از سنی مرگ خودش را به آدمی نشان می دهد .اینجاست که آدمی بدنبال نماد هایی می
گردد تا زندگی و حتی مرگ را معنا دار کند.
یکی از این نماد ها داشنت بچه است  .بچه ای که می تواند تالش های خود را به خاطر آینده
او توجیه کند و زمانی هم که مرگ می آید دلخوش باشد که زندگی او به شکلی دیگر در زندگی
فرزندانش ادامه دارد و تمامی رنج ها و تالش هایش به خاطر فرزندانش بیهوده نبوده است .
اما برای زن یا مردی که در این زمینه دستش تهی است معنا کردن زندگی با مرگی که می
آید تا همه چیز را بی معنا کند.داستان شکل دیگری داردواین جاست که اگر آدمی نتواند نماد
دیگری را پیدا کند تا با آن به جنگ مرگ و بی معنا بودن زندگی برود فرو می ریزد و احساسی
شبیه جالل پیدا می کند بی معنا بودن تمامی این رفت و آمد ها .
جالل به تمامی پروسه تالش برای بچه دارشدن به تلخی و تندی نگاه می کند درمان های
گیاهی و خاله زنکی ،درمان های مادر بزرگی  ،چله نشینی و ریخنت آب مرده شور خانه به سر
زن یائسه ورفنت و توسل به امامزاده هایی که به داشنت نوعی معجزه معروفند.
این ها هر کدام می تواند نقد شوند اما باید پذیرفت که در بطن یک جامعه سنتی وعقب مانده
و در بستر ناامیدی انسان از کمک های پزشکی این طبیعت آدمی است که به هر نقطه امید
بخشی متوسل شود .این مربوط است به طبیعت آدمی که سعی می کند در هر شرایطی خود را
توجیه کند باز هم امیدی هست.
می ماند یک راه آوردن بچه  .که پیشاپیش روشن است هیچ پدر و مادری حاضر نیست بچه
خودرا تحت هر شرایطی به دیگری بدهدمگر این که این بچه حاصل یک رابطه ای نامشروع
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باشد و یا فقر و مرگ والدین ویا نقصی در سالمتی بچه باعث شود پدر و مادر از داشنت بچه
دل بکنند.
نگاه جالل در این زمینه که نگهداری از یک بچه که حاصل لذت جویی یک رابطه نامشروع
باشد کار بیهوده ایست درک غلط و عقب افتاده او را نشان می دهد.
این مسئله را می توان زیباتر دید هم چنان که هزاران نفراین گونه می بینند و با آوردن این
فرزندان هم نوزادی را از سرنوشتی تلخ نجات می دهند وهم چراغ خانه خودرا روشن می کنند
و محبت خودر به پای آن بچه می ریزند .
چه بسیارندکسانی که خود صاحب فرزندند اما به خاطر تمکن مالی شان به مناسبت هایی به
کشور های فقیر می روند و بچه هایی که پدر و مادرشان مرده است را برای بزرگ کردن
پیش خود می آورند آنجلینا جولی وبراد پیت دو هنر پیشه معروف هالیود از این جمله اند.
در آخر می رسیم به معاینه زن توسط مرد و برابر دانسنت این کار با نوعی قرمساقی و جاکشی
با این عنوان که دکتر پیر هیز بود ویا نظر باز بود .
ودر آخر برابر دانسنت درمان بیماران با سرکیسه کردن بیماران و دالل بودن پزشک برای پر
کردن جیب آزمایشگاه ها و داروخانه ها که نشان می دهد جالل چه فاصله عظیمی برای درک
کار پزشکی دارد.
درمان بیماران نازا که هر ساله در سراسر دنیاانجام می گیرد ودر خیلی از موارد هم موفق
است را نمی توان با خطا های مالی ویا انسانی این یا آن پزشک زیر سوال برد.
و درآخر اعتراف به گرفنت رابطه با زنی در اروپا برای بچه دار شدن و حتی توصیه به سیمین
برای رابطه با مرد دیگری از نکاتی است که بازگو کردن آن جسارتی در خور می خواهد.
کتاب سنگی بر گوری جدا ازدید عقب افتاده جالل در مواردی چند کاوش در دملشغولی های
آدمی ست در مورد نداشنت فرزند که باید روی درگیری های روحی آن بیشتر خم شد.

۸۳
انقالب
مخالفین انقالب انقالب را شر خشن می خوانند اما شر انقالب بیش از هر چیز ساخته دست
نظام قبل از انقالب است که همه منافذ را می بندد وتنها راه انتخاب خشن انقالب را در برابر
مردم به ستوه آمده قرار می دهد.
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وظیفه عنصر آگاه اجتماع برای اصالحات رادیکال یافنت راهی با کمترین خشونت وبا درد و
رنج کم تر برای جامعه است.
بنابراین اصالح طلبی به منزله آزمودن همه راه های ممکن برای کم کردن رنج مردم در راه
تحوالت اجتماعی است.
واقعیت این است که حکومت نیز یک شر الزم است ولی حکومت به شیوه دمکراتیک دارای
کمترین شر ممکن است.
حکومت گرانی که درچار سوی جهان به دمکراسی تن داده اندبرای خود ومردم شر کمتری
آفریده اند.
استبداد در همان هنگام که به خیال خود دارد پایه های خودرا محکم می کند وبه اوج می رسد
هم چون فواره در اوج فرود می آید وبیشترین شر را برای مردم مهیا می کند.

۸۴
راه رسیدن به دموکراسی
گفته می شود
برای رسیدن به دموکراسی هر جامعه نیازمند مقدماتی است که باید در خود آماده کند.
واگر ما بعد از مشروطه به دموکراسی نرسیدیم و بر خالف نظر مستشار الدوله در جزوه »یک
کلمه «اش؛ قانون در کشور ما ساری و جاری نشد .از بد ذاتی این آدم یا آن آدم نبود یک
مشکل ساختاری ،معرفتی و فرهنگی در کار بود.مشکلی که دستیابی به آزادی و دموکراسی را
.غیر ممکن می کند
مهندسی اجتماعی تدریجی تعبیری که پوپر دارد در همین بستر معنا پیدا می کند.
گفته می شود
برای رسیدن به یک دموکراسی واقعی نخست باید به یک اقتصاد سالم و توانا برسیم .پس
نخست باید وارد فاز توسعه اقتصادی شد وهمه نیرو ها وامکانات ومنابع برای ایجاد یک زیر
بنای اقتصادی بسیج شوند .تا با داشنت یک اقتصاد سرزنده و قوی به یک استقالل سیاسی
برسیم.بر بسترآماده توسعه اقتصادی دموکراسی متحقق خواهد شد.
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گفته می شود راه رسیدن به دموکراسی فربه شدن طبقه متوسط است  .پس نخست باید به این
طبقه بر و بال داد.تا بدنیا بیاید و برنا شود در ادامه رشد این طبقه دموکراسی که خواست این
طبقه است شکوفا می شود و جامعه را از آن خود می کند.
این حرف درستی است که برای رسیدن به دموکراسی باید در جامعه پیش زمینه هایی آماده
شود.یک جامعه استبداد زده مردمانی دارد شدیداًفرد گرا،محافظه کارواتمیزه شده که در مقابل
قدرت خاضع و ترسخورده و در مقابل مظلوم متفرعن و سر کوبگر است.این جامعه استبداد
پذیر و استبداد ساز است.
انقالبی فرهنگی و سازمانده ای این مردم در نهاد ها و سازمان ها و انجمن های غیر دولتی
نخستین شرط ورد این جوامع به دموکراسی است
باز هم این حرف درستی است که دموکراسی بدون یک اقتصاد توانا راه بجایی نمی برد .
و باز هم این حرف درستی است که طبقه متوسطی باید باشد تا دموکراسی را بخواهد و
پاسداری کند.
از یاد نباید برد این گزاره های درست هر کدام در ساخت فرهنگی و اقتصادی و تاریخی ما
آزمایش شده اند وراه هم بجایی نبرده اند.
توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی چیزی که لقلقه زبان پهلوی دوم بود دیدیم حاصلش چه
بود.
و فربه شدن طبقه متوسط بعنوان طبقه ای دموکراسی خواه که آدم هایی مثل سعید حجاریان
تئوریسین اصالحات دنبال آن بودند جلو چشم ماست که نه تنها فربه شد اما طالب دموکراسی
نبود بماند خواهان دیکتاتوری مضاعف هم بود .
۸۵
رئالیسم سوسیالیستی
رئالیسم سوسیالیسم سبکی در هنر بود که بعد از انقالب اکتبر در شوروی باب شد.
این سبک پایه های خودرا در رئالیسم می دید اما در مرکز توجه اش زندگی مردم فرودست و
بیان مشکالت طبقاتی آن ها بود.
رمان مادر ماکسیم گورکی و ُدن آرام شولوخف از معروفترین رمان های این مکتب است.
اصول این مکتب برچهار مولفه استوار بود:
انعکاس واقع گرایی در تولید یک اثر
179

جهت گیری حزبی
نگرش ایدئولوژیک
مردم گرایی
اصوال اساسی این مکتب در نشستی در سال ۱۹۴۳در مسکو تصویب شد.
این سبک توجه اش بر محتوی اثر بود و این محتوی می بایست متمرکز باشد بر مبارزه
باسرمایه داری،خوش بینی تاریخی،جنگ ،انقالب ،تاریخ گرایی آگاهانه ،کارگران،و رهبران
انقالب .
رئالیسم سوسیالیستی قبل از انقالب اکتبر بدنیا آمد وربط مستقیمی به انقالب و حکومت بر
آمده از انقالب اکتبر نداشت.
نظام استبدادی و عقب ماندگی مقابل کشور های اروپایی ادبیات روسیه را رادیکال کرده بود.
وبا پیروزی انقالب اکتبر از آن جا که انقالب یک انقالب توده ای بود ادبیات هم هیچ ابایی از
سیاسی بودن نداشت.
لنین خود یک روشنفکر بود وعالقه مند به ادبیات بود وبیشتر به ادبیات کالسیک روسیه
دلبستگی داشت نه ادبیات انقالبی بعد از اکتبر.لنین بین مایا کوفسکی و پوشکین پوشکین را
برمی گزید.
اما بحران از سال های بیست ببعد آغاز شد.زمانی که الیت های حزبی بدنبال از خود کردن
تمامی دستاورد های انقالب بودند.از این جا ببعد مسئله انقالبی بودن ادبیات و یا ایدئولوژیک
بودن نویسندگان نبود بلکه مسئله اصلی محدود شدن وبه فرمان بودن ادبیات بود .
از این جا ببعد است که رئالیسم سوسیالیستی تبدیل می شود به ادبیات حزبی و دولتی
وافزاری در دست حزب برای پروپاگاند های سیاسی اش.
هنر برای هنر
در مقابل هنر حزبی و فرمایشی تئوری هنر برای هنر پیش کشیده شد.که درواقع آنتی تز
مولفه های رئالیسم سوسیالیستی بود.و می گفت نباید ذات هنر را تقلیل داد بعنوان وسیله ای
برای تاثیر روی توده ها.وبا تبدیل ادبیات از یک هدف بیک وسیله مخالف بود.و رسالت هنر را
پرداخنت به زیبایی شناسی هنر می دانست .
هنر متعهد
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در مقابل باورمندان به هنر برای هنر و این که غایت ادبیات خود ادبیات است و هنر به هیچ
کس تعهدی ندارد اال خودش .کسانی پیدا شدند که هرچند از منتقدین هنر فرمایشی و حزبی
بودنداما برای هنر رسالتی قائل بودند و می گفتند:
هنر باید به واقعیت متکی باشد
هنر باید به جامعه خدمت کند ونباید به سرنوشت مردم خود بی تفاوت باشد
هنر باید در رهایی انسان نقش داشته باشد
هنرمند باید آگاهانه هنر خودرا در راستای منافع توده ها شکل دهد.
چند پرسش
آیا هنر تحت تاثیر زمان و مکان است
آیا هنر دارای منظوری ست
ایا هنر متعلق به الیت است یا تمامی مردم
آیا رسالت هنر تسلیت ،دلداری ،تفریح و یا تغییر واقعی دنیاست
آیا بین هنر و اصول اخالقی رابطه ای هست
و در آخر این که هنر چگونه باید به جامعه خدمت کند
۸۶
نهاد های تولید فکر
تحوالت اجتماعی از تغییر اندیشه ها آغاز می شود که البته بذر این تحول اندیشه نیز در تغییر
مناسبات اجتماعی است که به هر شکل که فکر کنیم مناسبات اجتماعی نیز بیشتر تابع شیوه
معاش آدم هاست.
تحلیل دستاوردهای رژیم گذشته هرچه باشد یک چیز مسلم است وآن این است )با توجه به
خاطرات همه نزدیکان شاه از جمله علم ( که همه چیز متکی به یک فرد بود واراده ملوکانه مقدم
براندیشه دیگران بود یعنی بقیه باید فکر را درمواقع مقتضی تعطیل می کردند ویا کنار می
کشیدند مثل ابتهاج یا عالیخانی که مدیران برجسته والیقی بودند و کارا به اراده ملوکانه واگذار
می کردند.
با تحوالت بعدی هم که درنهایت غرب به این نتیجه رسید که مهار کار را به دیگران وا گذار کند.
وکرد .
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قدرت به کسانی تفویض شد که در آن هاچیزی که نبود قدرت تولید فکر بود چراکه نحوه معاش
آن ها در تولید و عمل اجتماعی تابعیت کور کورانه از سنت و قدرت بود و آن ها نیز دنبال
افرادی بودند که کارگزار باشندوتبعیت کنند نه افرادی که صاحب اندیشه در عمل باشند.
و در این میان اصالح طلبانی که با خیال باطل شان بر آنند که سطل سطل آب در سرچشمه
بریزند و چشمه خشکیده را جوشان کنند .چشمه هایی که تولید فکر در آن جایی ندارد.
از دیگر سو افراد اندیشمند و صاحب فکر که می دانند تفکر مستقل و متکی بخود مستلزم
پرداخت بهایی سنگین است مدام به اختیار ویا به اجبار راهی دیار فرنگ می شوند و ثقل
فکری ما مدام سبک و سبک تر می شود.
واین سیکل باطل مدام تکرار می شود.
۸۷
بحران های ادورای سرمایه
فراوانی کاالو کمبود نقدینگی باعث کاهش خرید مردم می شود وموجی ایجاد می کند بنام
رکود -تورمی.که تناقض ذاتی نظام سرمایه داری است و باعث بحران های ادواری می شود و
مثل همیشه سرمایه داری برای گذراندن این بحران ها با بیکار سازی و کاهش دستمزد
کارگران این امکان را به بدست می آورد که از بحران خارج شود و دور تازه ای از انباشت را
آغاز کند.
تاسال  ،۱۹۱۴دوران طالیی بورژازی است.شومبارت شولتسه وگاورنیتس تئوری پردازان
سرمایه داری سازمان یافته اند.همین تئوری ها بود که آدم هایی مثل کائوتسکی را به اشتباه
انداخت .که دیگر نیازی به انقالب نیست با همین فرمان که سرمایه داری جلو برود به
سوسیالیسم می رسد.
چیزی نگذشت که دوران طالیی به پایان رسید و بحران خوی نشان داد.
جنگ جهانی اول اما این بحران سرمایه داری سازمان یافته را مدفون کرد .
بحران های ادواری
بحران ۱۹۲۹
این بحران در سال  ۱۹۲۹آغاز شد و کینزیسم و تئوری سرمایه داری سازمان یافته را بار دیگر
به میان آورد.

182

کینزیسم بر این باور بود که بحران نتیجه کمبود سرمایه گذار ی مولد است چرا که دورنمای
سود وجود ندارد.پس دولت باید به صحنه بیایدو شرایط مناسب را با دادن اعتبار بیشتر به
سرمایه داران و افزایش تقاضای مصرف آماده کند.
این روند ادامه داشت تا شروع جنگ جهانی دوم که بحران بعدی خودرا نشان داد.
جنگ دوم بحرانی را که در راه بود خاموش کرد.ماشین جنگ به کمک سرمایه داری آمد.ویرانی
ها و کشته هازمینه را برای دوران تازه ای از تکامل سرمایه داری گشود.
از این زمان بمدت  ۳۰سال سرمایه داری رشد و شکوفایی داشت.و ادعا می شد که دخالت
دولت سیکل بحران ها را از این ببعد تحت کنترل دارد.
بحران دهه۱۹۷۰
با شروع بحران در این دهه که شکست دولت مداخله گربود ریگانیسم درامریکا وتاچریسم در
انگلیس مهار اوضاع را دردست گرفت .و ماشین تبلیغات بر علیه دولت دخالت گر براه افتاد.
نئولیبرالیسم ریگان و تاچر بمعنای رها شدن بازار از کنترل دولت بود .
اقتصاد نئولیبرال مبتنی بر تئوری های اصحاب مکتب وین؛فون هایم ومکتب شیگاگو؛میلتون
فریدمن بود.
بحران ۲۰۰۸
در سال  ۲۰۰۸باردیگر بحران شعله کشید واصحاب دست نامرئی بازارعقب نشستند واصحاب
دولت مداخله گر به صحنه آمدند .و دفاع از سرمایه داری منظم وکنترل شده دولتی در دستور
کار قرار گرفت.
۸۸
تز نیمه فئودال -نیمه مستعمره
هوادارا ن این تز از کمونیست های هوادار اندیشه های مائو بودند.که به سلطه مناسبات سر
مایه داری در ایران دهه پنجاه اعتقادی نداشتند.
با این نگاه اینان نیروی اصلی انقالب را دهقانان می دانستند وبیک انقالب اجتماعی برای
سرنگونی استبداد فئودالی و رهایی از سلطه خارجی و رشد مناسبات بورژایی باور داشتند.
اینان شکل گیری تاریخی مناسبات سرمایه داری در ایران را نمی دیدندو این که سرمایه داری
چه در شکل مناسبات و چه درشکل شکل گیری یک طبقه از مدت ها قبل آغاز شده است و
اکنون بعد از انقالب سفید شاه به طبقه مسلط در اقتصاد و سیاست تبدیل شده است .اینان
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در نهایت به نوعی از سوسیالیسم باور داشتند که قرابت هایی با سوسیالیسم خلقی و دهقانی
مائو داشت.
در آخر باید گفت در بررسی های اینان دونکته مغفول بود:
ایران هیچ زمانی مستعمره بمعنای کالسیکش نبودوحضور مناسبات ارضی و استثمار دهقانی بمعنای توفق مناسبات ارضی نیست.از زمان روی کار آمدن رضا شاه مناسبات ارضی دستخوش تغییراتی شد و سرمایه داری
زمین های کشاورزی را به تیول خود در آورد و استثمار دهقانان شکلی دیگر گرفت.
در این تز دهقانان و بورژازی ملی نیرو های اصلی انقالب بودند وکارگران نقش چندانی در
انقالب نداشتند.

۸۹
افسانه نیک و بد آدمی
کسی را ازمرگ گریزی نیست.قاطعیت این رویداد به حدی است که هزاران سال است آدمی
برای انکار آن دست به هر افسانه و تدبیری زده است  .اما راه بجایی نبرده است .
میمیریم و ناگهان همه در یک صف برابر قضاوت تاریخ می ایستیم.
در نزد خیام مرگ یعنی نشسنت مردگان امروز در کنارمردگان هفت هزار سال قبل
فردا که از این دیر فنا درگذریم
با هفت هزار سالگان سربه سریم
ودر نزد شاملو مرگ یعنی چکیدن یک قطره قطران در سیاهی ال یتناهی فضای عظیم بین
سیارات وستارگان .
اما آیا به راستی چنین است ؟
واگر چنین است چرا آدمی به دنبال افسانه نیک از خود می گردد نه افسانه بد .
نگاه کنیم به شعر افضل الدین کاشانی :
عمر تو اگر افزون شود از پانصد
افسانه شوی عاقبت از روی خرد
باری چون افسانه می شوی ای بخرد
افسانه نیک شو نه افسانه بد
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آدمی میمیردو افسانه می شوید اما فرق است بین افسانه نیک و افسانه بد .
گفته می شود
تاریخ الک به دست می آید از پس پشت ما وبد وخوب وسره از ناسره را از هم جدا می کند.
اما مگر نه این است که هرکس تاریخ را به نفع خود تفسیر می کند.
از پیدایش انسان راست قامت در افریقا در حدود سیصد هزار سال پیش تاکنون چیز زیادی
در دست نداریم .تنها تاریخ دوتا سه هزار ساله اخیر را داریم  .آن هم با ظن وتردیدهایی
بسیار.به حدی که در وجود پیامبرانی مثل عیسی و موسی نیز شک و تردید هایی وجود دارد.
چرکه تاریخ تا دوران اخیر بیشتر به دست فاتحان نوشته شده است.
گفته می شود
ما به راستی نمی دانیم انوشیروان که پوست از تن مزدکیان می کندواز کاه پر می کرد وبر سر
دروازه شهرها می آویخت و در یک شب بیش از بیست هزار مزدکی را کشت چقدر عادل بوده
است.
حتی از تاریخ معاصر ایران که خود تا حدوی شاهد و ناظر آن بوده ایم نیز روایت های
متناقضی در دست است.
گفته می شود
در یک سو تاریخ نویس قدرت مسلط است ودر آن سو تاریخ نویس مخالف که بسته به این که
دلبسته کدام گروه مخالف است هرکدام روایت خاص خود را دارند.
پس تشخیص افسانه نیک وبد وابسته به نظر گاه راوی می شود.
وما برای صحت سنجی مجبوریم روایت های مختلف را بشنویم به بی طرفی راوی نیز توجه
کنیم و از آن سو به احکام پیشینی ذهنی راوی نیز دسترسی پیدا کنیم.
آیا براستی فهم تاریخ وارد چنین پروسه بغرنجی می شود که تشخیص نیک وبد را ناممکن می
کند.
نگاه کنیم به افسانه حسنک وزیر .اورا می گیرند و به بند می کشند و شکنجه می کنند و در
حضور شاهدین معتبر رضایت می گیرند که اموال خودرا به میل تمام به امیر مسعود غزنوی
فروخته است و بهایش را گرفته است و بعد دو قاصد ساختگی از بغداد از سوی خلیفه می
آیند که حسنک قرمطی است و او را گردن می زنند ومسعود خرسند از این داستان که تمامی
داستان آن شد که او می خواست .آیا آن که الک در دست داشت از پس پشت آن ها نیامد و
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قضاوت نکرد؟ و مظلومیت حسنک طاس رسوایی امیر مسعود را تا امروز تاریخ که ما باشیم از
بام جهان نینداخت .؟ پس چه جای چون چرا در قضاوت درست تاریخ.
۹۰
یحیی دولت آبادی
یحیی دولت آبادی در سال  ۱۲۴۱شمسی در اصفهان بدنیا آمد.پدرش هادی دولت آبادی از
مجتهدان بنام بود.
دوران کودکی و نوجوانیش در اصفهان و عتبات گذشت.زندگی در اصفهان اثر روحی عمیقی
در او داشت چه بخاطر در گیری او وپدرش با علمای اصفهانی که وجود او و پدرش را بخاطر
اندیشه های ازلی شان بر نمی تافتندو چه بخاطر کسانی که در اصفهان با آن ها حشر و
نشر داشت.
شیخ محمد منشادی یزدی از خطبای معروف بابی ،ملک املتکلمین ،سید جمال واعظ که بعد ها
از سخنگویان پر آوازه انقالب مشروطه شدند .ونفرچهارم میرزا آقا خان کرمانی بود که به
اصفهان پناه آورده بود.
یحیی در اثر فشار روحانیت مجبور شد اصفهان را ترک کند .به حلب رفت و از آن جا به عتبات
رفت وبرای کم کردن فشار روحانیت در درس فقه میرزا حسن شیرازی شرکت کرد .مدتی
گذشت وتصمیم گرفت به ایران باز گردد که خبر کشتار بابیان به او رسید مدتی دیگر در عتبات
ماندو به اخر االمر به ایران باز گشت و به فرمان ناصرالدین شاه در تهران ساکن شد .
در تهران برای دور کردن اتهام بابی بودن در درس فقه میرزا حسن آشتیانی ودرس های فلسفه
میرزا ابوالحسن جلوه شرکت کرد در همین زمان بود که پی به قدرت روحانیت برای بسیج مردم
در قضیه تنباکو برد.
در دوران مظفرالدین شاه جو دیگر بر علیه او نبود وبا صدارت میرزا علی اصغر خان امین
الدوله به سمت بر پایی مدارس جدید رفت.و از طرف امین الدوله بعنوان عضوانجمن معارف
برگزیده شد همراه با حسن رشدیه و محمود خان احتشام السلطنه که کارشان تاسیس مدارس
جدید و نوشنت کتاب های درسی بود کارهای خوبی را به سرانجام رساند.
با شعله ور شدن انقالب مشروطه اووبرادرش علی محمد به انقالب پیوستند .ودر جریان تحصن
علما که به صدور فرمان مشروطه انجامید او واسطه بین متحصنین و صدر اعظم عین الدوله
بود ودر خواست برای تاسیس عدالت خانه و اصالح امور و مشورت خانه ملی از جمله کار های
اوست.
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بعد از پیروزی انقالب سید محمد طباطبایی یکی از دو آخوند بزرگ مشروطه اجازه نداد او به
مجلس راه یابد اتهام اوبابی بودن بود.در دور دوم نیز انتخاب شد اما مجبور به استعفا
شدچون می دانست اعتبار نامه او را رد می کنند.
در جنگ جهانی اول همراه رجال به کرمانشاه رفت ودر دولت در تبعید شرکت کرد و در دور
پنجم مجلس در سال  ۱۳۰۲به مجلس علیرغم مخالفت مدرس راه یافت.
در روی کار آمدن رضا شاه و انقراض قاجار همراه مصدق و تقی زاده و حسین عال از
مخالفین شاه شدن رضا خان سردار سپه بود و براین باور بود که علیرغم این که انقراض قاجار
حتمی ست اما واگذاری حکومت به سردار سپه باید مبتنی بر قانون باشد و در رای گیری
انقراض قاجارشرکت نکرد .
پس از روی کار امدن رضا شاه ازایران خارج شد و سال ها سرپرستی دانشجویان ایرانی
رابر عهده داشت
او درهمین زمان کتاب چهار جلدی حیات یحیی رانوشت که یکی از آثار معتبر در مورد انقالب
مشروطه ست.
یحیی دولت آبادی در آبان  ۱۳۱۸در گذشت.
ازلی بودن دولت آبادی
دالیل چندی بر ازلی بودن و نبودن دولت آبادی دردست است .نخست نگاه می کنیم به این
دالیل؛
دولت آبادی در کتاب یحیی که خاطرات اوست از شرکتش در انقالب مشروطه حرفی از ازلی
بودن خود وشرکت ازلیان در انقالب نمی زند  .هرچند عده ای براین باورند که ذکر دولت آبادی
از بیداران در انقالب همان ازلیان است.
گفته می شود که صبح ازل قبل از مرگ اورا به جانشینی خود بر گزید .اما در هیچ یک از
فعالیت های بی وقفه دولت آبادی ما رد پایی از فعالیت او برای سازماندهی ازلیان نمی بینیم و
هیچ نوشته ای از او درباب حقانیت ازلیان نیز در دست نیست .
حسین لنکرانی نماینده دوره چهاردهم مجلس شورای ملی و فعال سیاسی دوره قاجاریه ،پهلوی
اول ،پهلوی دوم نیز میگوید:
»در اوایل دوره رضاخان روزی بر میرزا یحیی دولتآبادی وارد شدم .کتاب نهج البالغه را در
برابر خود گشوده بود و دو زانو روی آن خم شده و مطالعه میکرد .من که رسیدم سر برداشت
و زمانی که به من نگریست دیدم چشمانش از گریه سرخ و اشکبار بود«.
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در مدتی که دولت آبادی بعنوان سرپرست مستعفی دانشجویان ایرانی در اروپا بود با تسلطی
که او به زبان فرانسه و عربی داشت وقت خوبی برای تبلغ برای اندیشه خود بود اما دولت
آبادی مقاالتی در تبلیغ اسالم می نوشت .
حاجی علی اکبر صنعتی زاده )پدر صنعتی زاده کرمانی( از ازلیان معروف کرمان می گوید با
رسیدن نامه از صبح ازل به ایران و تعیین دولت آبادی بعنوان جانشین ،با ۴۳نفر از ازلیان
معروف به نزد یحیی دولت آبادی رفتیم و بیعت کردیم واو گفت از امروز تا دستور ثانوی در
مذهب شیعه باشید واین بمعنای خامشی ازلیه برای همیشه بود .
ابوالقاسم افنان از مورخان بهایی به نقل ازسید محمد علی جمال زاده شنیده که هنگامی که
میرزا یحیی ازل در قبرس وفات نمود حاجی میرزا یحیی دولتآبادی در ژنو بود .به او پیشنهاد
کردند که جانشین ازل و زعامت ازلی ها را قبول کند و به قبرس برود ولی او نپذیرفت و قبول
نکرد و به طهران مراجعت نمود.
داستان براستی چه بود
شکی نیست که یحیی و پدرش و وطن دوستانی چون ملک املتکلمین و جمال الدین واعظ و
میرزا آقاخان کرمانی دلبستگی هایی به جناح چپ جنبش باب که صبح ازل آن را نمایندگی
می کرد داشتند.
با مرگ باب باور مندان به باب دودسته شدند:
یک جناح آن از سرکوب وحشتناک جنبش که چیزی در حد نسل کشی بود وحشت کردند و پس
نشستند و به این نتیجه رسیدند که باید از انقالب و براندازی دست بر دارند پس در الک مذهب
رفتندکه برادر بزرگتر صبح ازل پرچم دار این اندیشه بود وخودرا بهاء اهلل نامید و دین بهایی را
بوجود آورد که از سنخ جنبش بابی نبود ونیست.
اما جریان ارتدکس اندیشه های باب که به انقالب مسلحانه باور داشت اطراف صبح ازل جمع
شدندو اتفاقی نیست که رادیکال های انقالب مشروطه همه ازلی بودند.
اما با شعله ور شدن انقالب مشروطه ازلی ها به صرافت دریافتند که جامعه تغییر کرده است و
مذهب سرکوب شده و مخفی راه درستی برای بسیج مردم و شروع تحوالت نیست پس بر خالف
شکاکان نه از روی خدعه و فرصت طلبی بلکه با صداقت تمام تمامی ازلی ها به انقالب
پیوستند و قهرمانی ها کردند.
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نگاه کنیم به سرنوشت سه تن ازاین ازلیان؛ملک املتکلمین وسید جمال الدین واعظ در انقالب به
سوسیال دموکرت های تهران که در راس آن حیدر خان عمواغلی بود پیوستند و هر دو در
کودتای محمد علیشاه وبه توپ بسنت مجلس دستگیر ودر باغشاه کشته شدند.
پیش از داستان انقالب آقاخان به حلقه استانبول پیوست ودر ترور ناصرالدین شاه نقش داشت
و هم راه روحی وخبیرامللک توسط عثمانی به ایران تحویل داده شدند و در تبریز سربریده
شدند.
آثار دولت آبادی
•

»آئین در ایران«

•

»اردی بهشت«

•

»ارمغان یحیی«

•

»تاریخ معاصر یا حیات یحیی«

•

»تربیت اراده«

•

»حقیقت راجع به قرارداد مجلس«

•

»دوره زندگانی یا غضب حق اطفال«

•

»روان نامه«

•

»سرگذشت درویش چنته«

•

»شجره طیبه«

•

»شرح حال میرزا تقی خان امیرکبیر«

•

»شهرناز«

•

»لبخند فردوسی«

•

»نهال ادب«

•

»تبعید«

چند نکته در مورد آئین باب
-۱سید محمد علی شیرازی معروف به باب در سال  ۱۲۶۰هجری کتاب قیوم االسماء یا تفسیر
سوره یوسف را نوشت که از عالئمی بود که سید کاظم رشتی برای ظهور امام گذاشته بود  .وبه
کسانی که در پی امام غایب بودند عرضه کرد و آن ها را قانع کرد او گم شده ای ست که در
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پی آنند و سید کاظم بشارت آن را داده است ومال حسین بشرویه ای نخستین کسی بود که
ایمان آورد و با او بیعت کرد .
 -۲آئین باب برای خودش سلسله مراتبی داشت:
درراس آئین شمس حقیقت بود که باب بود
بعد  ۱۴مرأت بود که هدایت بابیان را برعهده داشتند تازمان ظهور پیامبر بعدی که من یظهره
اهلل بود یعنی کسی که خدا آن را ظاهر می کند.
اولین مرأت:صبح ازل بود
بعد شهدای بیان بودند:که علمای بابی بودند :مثل مال محمد جعفر کرمانی ،مال محمد جعفر
نراقی،شیخ هادی نجم آبادی و دیگران
گفته می شود میرزا هادی دولت آبادی و میرزا یحیی دولت آبادی دوتن از آخرین شهدای بیان
هستند.
میرزا هادی را داعی اکبر و عمید اعظم هم می گفتند .
-۳در جنبش باب خود باب مظهر ظهوراهلل بود یعنی کسی که خداوند اززبان او به صورت
مستقیم با مردم حرف می زند.
گارد های نخستین یا کمیته مرکزی حزبش هم  ۱۸نفر بودند که معروف بودند به حروف حی.
-۴باب بعد از خود میرزا یحیی نوری معروف به صبح ازل را جانشین خود کرد واورا صراط
الحق العظیم نامید.
بعد از اعدام باب برادر بزرگتر میرزا حسین علی نوری معروف به بهاء اهلل ادعای من یظهره
اللهی کرد و آئین بهایی را بوجود آورد .
۹۱
بورژازی کمپرادور
این تئوری بر گرفته از نظریات پل باران و گونتر فرانک بود.که در دوران امپریالیسم سلطه
کشور های متروپل باعث می شود که ارزش اضافی بدست آمده توسط کشور های بزرگ از
کشور خارج شود و کشور های پیرامونی قادر نباشند پروسه انباشت سرمایه را طی کنند و به
شکوفایی اقتصادی و صنعتی برسند.
دراین کشور ها علیرغم تسلط مناسبات بورژایی آن چه که مغفول می ماند مناسبات طبقاتی
ناظر بر تولید و کسب ارزش اضافی توسط ب ٰورژازی داخلی بود .
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پس سمت وسوی اصلی مبارزه نه بر علیه سرمایه داران داخلی که برعلیه امپریالیسم بود که
داشت کشوررا غارت می کرد .
وسرمایه داخلی به نیرویی دالل تقلیل داده می شدکه با حمایت از دیکتاتوری نقشی جز تسهیل
غارت توسط امپرالیسم نداشت.
نیروی اصلی انقالب در این تئوری خلق ستم دیده بود که طبقه کارگر بخشی از آن بود که به
همراه دهقانان ،اقشار فرودست جامعه و بخش هایی از بورژازی ملی کار رهایی را می باید به
سرانجام خود برساند.
۹۲
سرمایه داری متعارف ونامتعارف
عده ای بر این باورند که بقاء هر حکومت بورژایی بر دواصل استوار است:
رشد
توسعه
و این دو امر مستلزم حرکت سرمایه است در ساختاری آماده چه از نظر حقوقی و چه از نظر
ساختاری وچه ازنظر رابطه وادغام در بازار جهانی.
و حکومت نامتعارف سرمایه داری با چهار مولفه شناخته می شود:
-۱ناتوانی در تضمین یک دوره رشد و توسعه
-۲ناتوانی در تنظیم مناسباتی حقوقی برای رشد سرمایه
-۳ناتوانی در ادغام بازار داخلى در بازار جهانى
۹۳
دکتر محمود نریمان
در تهران بدنیا امد در سال  ۱۲۷۲شمسی.پدرش عون امللک بود از مدیران بانک شاهنشاهی
برای تحصیل به اروپا رفت و در ژنو در رشته تجارت درس خواند و در اداره دارایی مشغول
بکار شد.
مهمترین مشاغل وی ریاست اداره اقتصاد ،ریاست ضرابخانه ،ریاست محاکمات اداری،
ریاست کمیسیون ارز و دبیرکل مالیاتهای غیر مستقیم بود،
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او در سال  ۱۳۲۲به معاونت وزارت دارایی رسید و در سال  ۱۳۲۳در آخرین ترمیم کابینه
ساعد مراغه ای به وزارت راه و ترابری منصوب شد ،چند ماهی نیز شهردار تهران بود و در
کابینه حکیمی به وزارت پست و تلگراف و تلفن رسید.
در پنجم بهمن  ۱۳۲۹دکتر نریمان به همراه حسین مکی ،مظفر بقایی ،حائریزاده و آزاد،
دولت نظامی رزم آرا را به علت عدم امنیت قضایی استیضاح کردند ،دولت رزمآرا همان روز به
استیضاح پاسخ داد و از صد و سه نفر حاضر در مجلس ،نود و یک نفر به دولت رزمآرا رای
اعتماد دادند.
دکتر نریمان در کابینه دکتر مصدق در سال  ۱۳۳۰به وزارت دارایی منصوب شد .در سال
 ۱۳۳۲دکتر مصدق رفراندمی را برای انحالل مجلس به راه انداخت که از نظر سیاسی عواقب
خوبی نداشت دکتر نریمان ،از جمله کسانی بودکه کوشش کرد ،دکتر مصدق را از تصمیم
خود منصرف کند که موفق نشد.
پس از کودتای  ۲۵مرداد  ۱۳۳۲هیئت وزیران تشکیل شد ،پیشنهاد دکتر نریمان این بود که
نصیری و دیگر افسرانی که با او بازداشت شده بودند ،را به جرم قیام ضد مصالح ملی و
نهضت ملی ایران فردا در یک دادگاه صحرایی محاکمه و اعدام نمایند که این پیشنهاد در
هیئت وزیران رد شد.
پس از کودتای  ۲۸مرداد نریمان به همراه دیگران در منزل محاصره شده دکتر مصدق بودند که
گفت بهتر است همه گی خودکشی کنیم و با رولوری تصمیم به این کارگرفت که با مخالفت دکتر
مصدق روبرو شد، .
در بیست و هفتم دی ماه  ۱۳۳۴در رابطه با ترور رزم آرا بهمراه عده دیگر باز داشت شد و
دربیست سوم بهمن به قید التزام آزاد شد.
وفات نریمان
دکتر محمود نریمان در سال  ۱۳۴۰بر اثر سکته قلبی در گذشت و در امامزاده اسماعیل
زرگنده دفن شد.
دکتر محمود نریمان از برجستهترین یاران و وزیران و همکاران زندهیاد دکتر مصدق بود زمانی
که ُمرد ،هنوز اجارهنشین بود و خانهای از خویش نداشت
در یک اتاق محقر در خیابان سلسبیل تهران و درنهایت فقر چشم از جهان فرو بست.
۹۴
صدیقه دولت آبادی
192

در س êêال  ۱۲۵۸هج êêری ش êêمسی ) ۱۳۰۰ه ق( در اص êêفهان ب êêه دن êêیا آم êêد .پ êêدرش ح êêاج م êêیرزا ه êêادی
دول êêت آب êêادی و م êêادرش خ êêات êêمه ب êêیگم ن êêام داش êêت .پ êêدرش از روح êêان êêیان متج êêدد آن زم êêان م êêحسوب
مêêیشêêد .صêêدیêêقه دولêêت آبêêادی تêêحصیالت خêêود را در فêêارسêêی و عêêربêêی در تهêêران آغêêاز نêêمود ،سêêپس
تحصیالت متوسطه را در دارالفنون ادامه داد.
در سêن پêانêزده سêالêگي بêا مêردي بêنام اعêتضاد الêحكما ازدواج كêرد امêا پêس از مêدت كêوتêاهêي از او
جدا شد.
سری
تشکیل انجمن های ٌ
در دوران مش êêروط êêه» ،انج êêمنهاي س êّ êري« از رون êêق خ êêاص êêي ب êêرخ êêوردار ب êêودن êêد و ب êêسياري از س êêران
آزاديêخواه و تجêددطêلب مشêروطêه از اعêضاي ايêن نêوع مêحافêل س ّêري بêودنêد .بêه مêوازات رونêق گêرفêنت
انجêمنهاي س ّêري مêردان ،زنêان تجêددطêلب و آزاديêخواه نêيز انجêمن هêايêي تêأسêيس كêردنêد كêه مêعموالً
زنêان و دخêتران شêاه يêا وابسêتگان رجêال سêياسêي در آن شêركêت داشêتند .صêديêقه دولêت آبêادي ،در
ايêêن انجêêمن هêêاي مêêخفي شêêركêêت مêêي كêêرد و طêêبق نêêقل »بêêدر املêêلوك بêêامêêداد« »سêêمت مêêنشي انجêêمن
مخدرات وطن« را به عهده داشت.
در ذيêêحجه )۱۳۲۸ه.ق( )يêêك سêêال بêêعد از مشêêروطêêه دوم( ،گêêروهêêي از زنêêان تجêêدد طêêلب انجêêمني بêêه
نêê êام انجêê êمن مخ ّ ê êدرات وطêê êن را تêê êشكيل دادنêê êد .اعêê êضاي ايêê êن انجêê êمن ،بêê êه زنêê êان و دخêê êتران فêê êعاالن
سêياسêي ،زنêان دربêار ،اعêيان و اشêراف محêدود مêي شêد .از آن جêمله دخêتر سêپهساالر تêنكابêني و
همسر صديق السلطنه ،دختر سردار افخم.
ايêن انجêمن ،بêراي اولêني بêار در ايêران ،اقêدام بêه بêرگêزاري مêجالêس سêاز و نêوا و رقêص نêمود .در ايêن
مجالس در كنار سخنراني ،نمايشنامه و برنامه هاي تفريحي و سرگرم كننده اجرا مي شد.
يêêكي ديêêگر از انجêêمن هêêاي مêêخفي كêêه صêêديêêقه دولêêت آبêêادي در آن عêêضو بêêود ،انجêêمن حêêريêêت زنêêان
بêê êود .سêê êايêê êر زنêê êانêê êي كêê êه در ايêê êن انجêê êمن عêê êضو بêê êودنêê êد عêê êبارت بêê êودنêê êد از :مêê êحترم اسêê êكندري ،هêê êما
محêمودي ،شêمس املêلوك جêواهêر الêكالم .ايêن انجêمن مêختلط بêود و مêردان نêيز در جêلساتêشان شêركêت
م êêي ك êêردن êêد .از زن êêان خ êêان êêدان س êêلطنتي ،اف êêتخار الس êêلطنه و ت êêاج الس êêلطنه از اول êêني اع êêضاي اي êêن
انجمن بودند.
تاسیس مدارس دخترانه
در سال ) ۱۳۳۴ه .ق( مدرسهای دخترانه به اسم »اماملدارس« به عنوان نخستین مدرسه
دخترانه توسط صدیقه دولتآبادی در اصفهان تاسیس شد .اما بعد از مدتی به خاطر عدم
رعایت شئونات دینی و قوانین معارف مدرسه تعطیل شد .و او را به مدت سه ماه در وزارت
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فرهنگ زندانی کردندو از خانوادهاش تعهد گرفتند که پس از این در این زمینه به فعالیتی
نپردازد .حتّی هنگامی که صدیقه دولتآبادی ،دبستان دخترانه دیگری به نام »مکتب خانه
شرعیّات« تاسیس کرد ،بار دیگر این دبستان به سرنوشت مدرسه »ام املدارس« دچار شد.
صêديêقه دولêت آبêادي ضêمن مêخالêفت بêا آمêوزش سêنتي زنêان ايêران ،در روزنêامêه زبêان زنêان از دولêت
و وزارت مêعارف خêواسêت تêا امêكانêات الزم را بêراي گسêترش تêحصيل زنêان بêه سêبك اروپêايêي فêراهêم
آورند.
انتشار نشریات زنان
دول êêت آب êêادي در س êêال  ۱۲۹۹ش۱۹۱۹ ،م ،نش êêري êêه »زب êêان زن êêان« را در اص êêفهان و ته êêران منتش êêر
كرد.که تا سال  ۱۳۳۹منتشر می شد.
زبêê êان زنêê êان« در ابêê êتدا بêê êه مêê êباحêê êث مêê êربêê êوط بêê êه خêê êانêê êه داري بêê êچه داري ،شêê êوهêê êر داري و بهêê êداشêê êت
مêêيپêêرداخêêت امêêا بêêه تêêدريêêج مêêباحêêثي هêêمچون سêêوسêêيالêêيسم و سêêوسêêيال دمêêكراسêêي را مêêطرح كêêرد كêêه
در بêêرخêêي از مêêقالêêه هêêا از سêêياسêêت اتêêحاد شêêوروي دفêêاع كêêرد و در بêêعضي ديêêگر شêêعار »زنêêده بêêاد
آزادي دنيا ،زنده باد آزادي ايران ،زنده باد سوسياليزم« را سر داد.
دول êêت آب êêادي  ۱۰س êêال پ êêيش از ك êêشف ح êêجاب ،ع êêمالً ،ح êêجاب را ب êêه ك êêناري گ êêذاش êêته ب êêود و ب êêدون
روسري در خيابان ها ظاهر مي شد.
دول êê êت آب êê êادی در س êê êال )۱۳۰۰ه.ش( از اص êê êفهان ع êê êازم ته êê êران ش êê êد .در س êê êال )۱۳۰۱ه.ش( ع êê êازم
فêê êرانêê êسه شêê êد و در دوره كêê êالêê êج شêê êبانêê êه روزي مêê êخصوص زنêê êان سêê êاملêê êند بêê êه تêê êحصيل پêê êرداخêê êت .وی
درسال)۱۳۰۷ه.ش( به ايران بازگشت.
دولêêت آبêêادی در سêêال  ۱۹۲۴م .در مêêقالêêه اي بêêا عêêنوان »ايêêران و فêêرانêêسه« طêêرح اصêêالح و تêêوسêêعه
اقتصادي ايران را با همكاري دولت فرانسه ارائه كرد.
دولêê êت آبêê êادي ،نêê êقش مêê êوثêê êري در جêê êريêê êان كêê êشف حêê êجاب در ايêê êران ايêê êفا كêê êرد و در ايêê êن راه تêê êدابêê êير
êري مêختلط ،روزنêامêه و تêاسêيس مêدرسêه دخêترانêه ،بêه كêار بسêت .او
مêختلفي را ،هêمچون مêجالêس س ّ
اولêني زن ايêرانêي اسêت كêه بêعد از مشêروطêه بêدون چêادر از مêنزل خêارج شêد و اولêني زنêي بêود كêه بêا
لباس و كاله اروپايي در كوچه و خيابان ظاهر شد.
درسêêت در هêêمان زمêêان شêêغل بêêازرس مêêدارس دخêêترانêêه بêêه او مêêحول شêêد .در سêêال  ۱۳۱۴رضêêا شêêاه
ب êêه وزي êêر م êêعارف ،ع êêلي اص êêغر ح êêكمت ،دس êêتور ب êêر پ êêاي êêي ج êêمعيتي از زن êêان آزادي خ êêواه ته êêران êêي را
صادر كرد.
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بêعدهêا ايêن جêمعيت بêه نêام »كêانêون بêانêوان« نêامêيده شêد .ايêن كêانêون بêه ريêاسêت »شêمس پهêلوي« و
ت êêحت ن êêظارت وزارت م êêعارف در ت êêاري êêخ  ۳۲ارديبهش êêت  ۱۳۱۴ب êêراي ت êêحقق ك êêشف ح êêجاب ت êêأس êêيس
گرديد.
ريêاسêت بêعدي آن را بêر عهêده »هêاجêر تêربêيت« و سêپس »صêديêقه دولêت آبêادي« گêذاشêتند .بêنابêرايêن
از سêال  ۱۳۱۶ـ پêس از صêدور فêرمêان كêشف حêجاب ـ سêرپêرسêتي كêانêون بêانêوان كêه مêتصدي فêراهêم
كêردن زمêينه هêاي فêرهêنگي كêشف حêجاب بêود بêه امêر رضêاخêان بêه ايêشان سêپرده شêد .دلêيل انêتخاب
دول êêت آب êêادي ب êêراي چ êêنني م êêنصبي روش êêن ب êêود او م êêدت ه êêا در راه ت êêساوي ه êêمه ج êêان êêبه زن و م êêرد از
ط êêرق م êêختلف خ êêصوص êا ً نش êêري êêه »زب êêان زن êêان« ت êêالش ك êêرده ب êêود ،ل êêذا به êêتري êêن ن êêام êêزد ب êêراي پيش êêبرد
فرمان رضا شاه ـ كشف حجاب ـ بود.
دولêت آبêادي از آن زمêان تêا سêال  ۱۳۴۰در كêانêون بêانêوان فêعالêيت داشêت .وي تêمام عêمر خêود را در
راه ك êêشف ح êêجاب از زن êêان اي êêران êêي س êêپري ك êêرد و ح êêتي در لح êêظات آخ êêر زن êêدگ êêي ن êêيز دس êêت از اي êêن
تالش بر نداشت .
صدیقه دولت آبادی بخاطر فعالیتهایش به کرات به نظمیه فراخوانده شد .یکبار رئیس نظمیه
به او گفته بود» :خانم شما صد سال زود به دنیا آمده ای.
و صدیقه دولت آبادی پاسخ داده بود» :آقا ،من صد سال دیر متولد شده ام .اگه زودتر به دنیا
آمده بودم نمیگذاشتم زنان ما چنین خوار و خفیف و در زنجیر شما اسیر باشند.
در سال  ۱۳۰۱به آملان رفت و در کنگرهی بیناملللی زنان در برلین شرکت کرد .در واقع او اولین
زن ایرانی و پیشگامی بود که در یک کنگره بین املللی به نمایندگی از زنان ایران حاضر شد و
سخنرانی کرد.
نوشته هایش
از خêانêم دولêت آبêادی مجêموعêه نêام هêایêی بêجا مêانêده اسêت کêه خêوانêدنêی سêت.از آن جêمله نêامêه او بêه
دکتر مصدق
وجز این ؛
مقاالت و سخنرانی ها
مجله زبان زنان،
دستنويس يک داستان به نام “رقتانگيز"
و بخشی از يک نمايشنامه
صدیقهی دولتآبادی در سال  ۱۳۴۰در سن  ۸۰سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست .
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۹۵
مولفه های دو نظام
سوسیالیسم مارکس بر:
لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید
لغو کار مزدی
استقرار مالکیت اشتراکی استوار است
ستون فقرات این سوسیالیسم طبقه کارگر است
این سوسیالیسم نه ارادی ست
نه توطئه آمیز است
بلکه تنها بر پایه یک جنبش اجتماعی سوسیالیستی کارگری امکان پذیر است
ودر مقابل آن نظا م سرمایه داری ایستاده است .با مولفه هایی که او را آن می کند که هست ؛
کار مزدی
کاال بودن نیروی کار
سازمانیابی تولید بر پایه کار مزدی
وجز این ها هر گزاره ای خاک پاشیدن در چشم حقیقت است.

۹۶
پایه های تئوریک سوسیالیسم دولتی
رودلف هیلفردینگ که در سال  ۱۹۴۱در گذشت از نظریه پردازان بین امللل دوم بود .در سال
۱۹۱۰کتاب سرمایه مالی ،تازه ترین مرحله تکامل سرمایه داری رانوشت ودو نکته را یاد آور
شد:
که تراکم سرمایه
ونزدیکی هر چه بیشتر میان سرمایه صنعتی و بانک ها
کمک می کند به اقتصادی برنامه ریزی شده و در نتیجه ثبات اقتصادی جهان و نزدیک شدن
هرچه بیشتربه صلح وسوسیالیسم.
196

هیلفردینگ نوشت ؛کنترل سرمایه مالی بر تمامی وجوه سرمایه داری چیرگی بر سرمایه داری را
آسانتر می کند کافی است طبقه کارگر سرمایه مالی را تصرف کند .
اما با شروع جنگ جهانی اول این خوش باوری ها از بین رفت و هیلفردینگ اعالم کرد به
سوسیالیسم نزدیک نشدیم اما به سرمایه داری سازمان یافته دست پیدا کردیم.
هیلفردینگ اما به سرمایه داری دولتی باوری نداشت و شوروی را سرمایه داری تمامیت خواه
می دانست.که درآن سیاست بر اقتصاد پیش افتاده است.و این اقتصاد نه سرمایه داری ست
نه سوسیالیسم.
در سال  ۱۹۱۵بوخارین کتاب امپریالیسم و اقتصاد جهانی رانوشت .و ایجاد کارتل جهانی
صلح آمیز هیلفردینگ را رد کرد و اعالم کرد نبرد بین سرمایه ملی و کارتل های بین املللی کار
را به جنگ می کشاند .
لنین ضمن ستایش از این کتاب آن را ناقص دانست و یک سال بعد کتاب امپریالیسم باالترین
مرحله سرمایه داری را نوشت و اعالم کرد سرمایه داری انحصاری نه بخشی از تکامل مستمر
سرمایه داری که یک دگرگونی در این راستاست که تضادهای سرمایه داری را وخیم تر می
کند.
واین گونه نیست که بوخارین فکر می کند که تمرکز سرمایه و برنامه ریزی مرکزی و ایجاد
وحدت اقتصادی به رسیدن ما به سوسیالیسم کمک می کند .
بوخارین در اثر دیگرش؛اقتصاد دگرگونی که در سال  ۱۹۱۹نوشت به این نتیجه رسید که تولید
کاال و قانون ارزش در یک اقتصاد بی نظم امکان پذیر است در صورتی که سرمایه مالی با
اقتصاد برنامه ریزی شده اش مشکالت ارزش ،قیمت و سود را از بین می برد.
بوخارین می پنداشت که تفاوت سرمایه داری سازمان یافته و سوسیالیسم در ملی کردن ابزار
تولیداست .واین بمعنای یکی کرفنت تغییر رابطه مالکیت با تغییر روابط تولید بود .به سخن دیگر
اقتصاد سازمان یافته ولغو مالکیت خصوصی ابزار تولید خود بخود به لغو ارزش اضافه وسود
ولغو کار مزدی می انجامد.
و نظام سرمایه داری دولتی بصورت دیالکتیکی خودرا به معکوس خویش تبدیل می کند یعنی
شکل دولتی سوسیالیسم کارگری.
بوخارین بر این باور بود که در سرمایه داری دولتی بحران بوجود نمی آید چون مصرف در
شاخه های تولید و مصرف از سوی مصرف کنندگان و کارگران و سرمایه داران از آغاز
حساب شده است .وهم چنین در سرمایه داری دولتی ضمن رد تئوری مصرف نامکفی
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رزالوگزامبورگ می گوید با برابرکردن رابطه تولید و مصرف می توان از بحران های سرمایه
داری کالسیک جلو گیری کرد.
بوخارین با برابر دانسنت سرمایه داری با مالکیت خصوصی ابزار تولیدوبازار،سوسیالیسم را به
اقتصاد سازمان یافته و دولتی شدن ابزار تولید محدود می ساخت در حالی که سوسیالیسم
این نیست بلکه سرمایه داری دولتی است  .و راه را برای سر بر آوردن استالین هموار می
کرد .
فرو کاسنت سوسیالیسم به اقتصاد دولتی و بررسی سرمایه داری نه از منظر روابط کاربا
سرمایه بلکه از منظر رقابت و هرج و مرج در تولید بجایی می رسد که مالکیت دولتی آنتی تز
سرمایه داری محسوب می شود
در حالی که سرمایه را باید تنها در قلمرو تولید اجتماعی و رابطه ای که با کارمزدی برقرار می
کند دید و بررسی کرد.
۹۷
آینده سوسیالیسم
بعد از شکست سوسیالیسم دولتی یا سوسیالیسم واقعاًموجود و فرو ریخنت دیوار برلین در
سال ۱۹۸۹پرسشی که به میان آمد این بود که آیا طرح بر پایی یک کشور سوسیالیست یا
تالش برای یک انقالب سوسیایستی صحیح هست یا نه.
قبل از پژوهش این مسئله الزم است به نکته مهمی اشاره شود که جهان دوران سوسیالیسم
دولتی جهان بهتری بود نسبت به جهانی که سوسیالیسم واقعاًموجود از بین رفته بود چه بخاطر
امنیتی نسبی که بخاطر تقسیم جهان بر قرار بود و چه بخاطر امنیتی شغلی برای اکثریت
مردمی که در بلوک شرق زندگی می کردند .
بورژازی در تمامی دوران ها با همه دود ودمش توانسته است زندگی  ۲۰در صد از مردم جهان
را بهبود ببخشد بقیه مردم جهان تشویق کننده هایی هستند برای این که استادیوم های جهان
خالی نباشند.
آلتر ناتیو ها
تا قبل از فرو پاشی بلوک شرق نیازی به باز تعریف جامعه سوسیالیستی نبود اما بعد از
فروپاشی سوسیالیسم واقعا ً موجود یا بهتر بگویم سرمایه داری دولتی در بلوک شرق جامعه
سوسیالیستی نیازمند باز تعریف است .پژوهش کنیم و ببینیم جریانان مختلف طیف چپ چه
تعریفی هم اکنون از یک نظام سوسیالیستی دارند:
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-۱سوسیالیسم بازار
-۲سوسیالیسم عرفانی
-۳یک حکومت دموکرات
با مالکیت عمومی تولید
با برنامه ریزی مردمی
باروابط دوستانه میان انسان ها و محیط زیست
با پرهیز از رقابت های تسلیحاتی
 -۴یک دولت دموکراتیک با دموکراسی در محیط کار و زندگی
باز بودن فضای امنیتی برای نو آوری و ابتکارات
جلوگیری از بر آمدن نخبگان در عرصه امتیازات مادی
بهبود شرایط کار و استاندارد های زندگی
همکاری با دیگر کشور ها
صنعتی سازی مواد خام
سرمایه گذاری در صنایع مولد
ایجاد شور های محلی برای نظارت بر هوا ،آب ،آلودگی های صوتی ،بها موادغذایی وکاال
های مصرفی
خودکفایی در امر کشاورزی
هماهمگی بین هزینه های برنامه های اموزشی و زیر ساخت های اقتصادی اجتماعی
برابری اجتماعی میان و درون طبقات
مالکیت عمومی ابزار تولید
-۵تلفیق مکانیزم بازار با برنامه ریزی
ودرجه ای از گسترش مالکیت غیر دولتی
-۶خود گردانی مدل یوگسالوی
وکمون های روستایی چینی
جامعه آینده جامعه ای نیست که ما قادر باشیم شکل آن را ترسیم کنیم بلکه جامعه ای است
که روابط آدم ها در آن ریشه در مبارزه طبقاتی امروز ما دارد.
با از بین رفنت مالکیت خصوصی و برپایی مالکیت اجتماعی روابط تازه ای شکل می گیرد.
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تکیه بر نیرویی بالنده پرولتاریاکه قدرت را درست داردبا خود دگرگونی مناسبات را می آورد
ودگرگونی مناسبات روابط اجتماعی جدید را تعریف می کند.
کار امروزالیه فرهنگی طبقه:
مبارز ه با نظریه های بورژازی در تمامی عرصه ها
تبیین سرمایه داری معاصردر تمامی وجوهش
تبییین استراتژی وپیشروی سویالیستی برای کسب قدرت
مارکس گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم را خودبخودی نمی دید بلکه آن پروسه را مستلزم
یک کار سیاسی می دید.این پروسه اتوماتیک وگریز ناپذیر نیست .
اقتصاد سوسیالیستی اقتصادی است با دو ویژگی:
تولید آگاهانه
تولید برای نیاز
تبدیل مالکیت خصوصی بر ابزار تولیدی ومبادله به مالکیت اشتراکی کل جامعه
دگرگون کردن نهاد های اجتماعی وپایان دادن به سلطه و قوانینی که توسط بورژازی بر نهاد
های اجتماعی حاکم شده بود
روش های پرولتاریا در این مرحله منوط است به درجه رشد و اشکال معین فعالیت اقتصادی و
فرهنگی جامعه.
پرولتاریا هیچ طرح آماد ه ای جز لغو مالکیت خصوصی ندارد .بقیه کارها بر اساس شرایطی
مشخص تاریخی وویژه گی های قدرت طبقه کارگر تعیین می شود.
۹۸
چنگیز و کشنت دبیران
چنگیز بعد ازپیروزی بر خوارزمشاهیان یک از دبیران خوارزمشاهی را بخدمت پذیرفت.
روزی به این دبیر فرمود به بدرالدین لوءلوءوالی موصل نامه ای بدین مضمون بنویسد آن گونه که
رسم او بود:
»خدای بزرگ ملک روی زمین را به من ارزانی داشته .اگر بدر الدین ایل شود ؛یعنی مطیع و
فرمانبر شود؛سر ومال و فرزندان او بماندواگر تمرد و عصیان نماید ،خدای جاوید داند.
اگر بدرالدین ایل شود و لشگر ها را راه دهد او را نیکو یاشدو اگر خالف آن کند چون آن لشگر
های بزرگ بدانجا رسندخدای قدیم داند که ملک و مال موصل بکجا رود.
آن منشی به روال دوران خوارزمشاهیان نامه را با الفظ مرغوب و تعریفی الیق شاهان نوشت .
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و چون حاجب برای چنگیز ترجمه کرد خان مغول بر آشفت و گفت:ای مرد آن چه من گفتم در
این نامه نیست.دبیر گفت :نامه را باید این گونه نوشت .چنگیز خان خشمگین شد وگفت:دل تو
با یاغی ست .چیزی نوشته ای که چون یاغی بر خواند در یاغی گری جری تر شود و دستور
داد آن منشی را به یاسا رسانند .و به یاسا رساندن معنای دیگرش کشنت بود.
۹۹
اثرات حمله مغول
غلبه مداهنه و مدح و عدم تحقیق
تاثیر حکومت مغوالن از قرن هشتم ابتدا در اخالق نویسندگان آشکار شد وآنان را به عدم
تحقیق وترک تتبع و پیروی نویسنده از مداهنه و مداحی وادارساخت.
کتب تاریخ از این زمان ببعد مورد اعتماد نیست .اسامی و سال ها دقیق نیستند.غلط های
لفظی ،اشتبا هات تاریخی در کتب این دوره فراوان است .
قرائت کتب در نزد استاد و کسب اجازه که از ضروریات مورخان بود به فراموشی سپرده
شد.خط ترقی کرد به سبب رواج زبان پارسی اما خطاط ترقی نکرد  .جز آن ها استبداد ورواج
مداحی مزید بر علت شد.
یک نمونه:خواجه رشیدالدین فضل اهلل
خواجه از وزرای مغول بود در مقدمه تاریخ خودجوامع التواریخ می نویسد پس از مرگ اولجایتو
پسر غازان موسوم به خربنده به حکومت رسید ومسلمان شد.
خواجه در صدد توجیک نام خربنده بر می آید
دوش در نام شاه خربنده

فکر می کرد ساعتی بنده

که مگر معنئی در این اسم است

که از آن غافل است خواننده

اندرین حیرتم بگوش آمد

کای هواخواه شاه خربنده

معنئی در این لفظ است

که بشاهست سخت زیبنده

عقد کن از راه حساب جمل

یک بیک حرف شاه خربنده

تا برانی که هست معنی آن

بنده خاص آفریننده

سر این چون بدانستم
ّ

جمع شد خاطر پراکنده

کردم ادراک و معنی و گفتم

شاه خر بنده باد پاینده

آفتاب جالل و سلطنتش

از سپهر دوام تابنده
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خواجه در پی ماست مالی خربنده بر می آید که هاتفی در گوش او می گوید ای هوادار شاه
نام او را به حساب جمل معنا کن تا برسی به بنده خاص خداوند.
۱۰۰
دکتر هوشنگ اعظمی
دکتر هوشنگ اعظمی در سال  ۱۳۱۵بدنیا آمد پدرش مرتضی خان رئيس ایل بیرانوند بود.
در سال های  ۱۳۳۰-۳۱از فعالین حزب پان ایرانیست بود.که پس از انشعابی که در حزب
اتفاق افتاد به حزب ملت ایران رفت.
در سال  ۱۳۳۴برای خواندن درس طب به دانشگاه اصفهان رفت .در آن جا نیز از فعالین
دانشجویی بود.در طول تحصیل بهمین خاطر بکرات دستگیر شد.
در سال  ۱۳۴۴با دختر عمویش فریده کمالوند ازد واج کرد .و بین سال های  ۱۳۴۹-۵۰بخاطر
همکاری با تشکیالت تهران حزب توده دستگیر و زندانی شد.
بعد از اتمام تحصیالت به خرم آباد رفت و مشغول بکار شد در حالی که تحت مراقبت شدید
ساواک بود.
برای گمراه کردن ساواک باید نشان داده می شد او در پی زندگی خصوصی خود است پس
باید کار هایی انجام می شد که شدو بموازات آن کار شناسایی کوه های اطراف و بردن
امکانات به کوه در دستور کار بود.
گروه در این مرحله برای خود ده هدف را تعیین کرده بود تا وارد فاز عملیاتی شود:
-۱پی ریزی یک تشکیالت
-۲گمراه کردن پلیس
-۳شناسایی افراد مستعد
-۴آمادگی جسمانی
-۵تدارک سالح
-۶شناسایی محل
-۷نفوذ در نیروهای انتظامی
-۸بر قراری ارتباط با نیروهای انقالبی در عراق
-۹فراخواندن نیروهای آموزش دیده برای فرماندهی ستادهای عملیاتی
-۱۰ایجاد سه ستاد عملیاتی در سپید کوه،کبیرکوه،و گرینی
گروه خود را در مرحله تدارک و شناسایی می دانست و تعجیلی برای رفنت به کوه نداشت.
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اما با آمدن محمود خرم آبادی در سال  ۱۳۵۲به بروجرد و مخفی شدن او توسط گروه برنامه
گروه دستخوش تغییراتی شد .
ساواک به شدت بدنبال محمود بود که از اعضاء شازمان چری های فدایی خلق بود وتیمش در
تهران ضربه خورده بود و راهی نداشت جز آن که به منطقه خود پناه ببرد و پنهان شود.
گروه در  ۱۸خرداد ۵۳مجبور شد عمیالت خودر آغاز کند.اعضا گروه به قرار زیر بودند:
دکتر هوشنگ اعظمی
محمود خرم آبادی
سیامک اسدیان ؛اسکندر بزرگ سازمان چریک ها در دوران بعد
جمشید سپهوند
علی محمد لشگری
علی بیرانوند
خسرو اعظمی
کورش اعظمی
فریده اعظمی
کمی بعد رابطه محمود خرم آبادی با سازمان چریک ها برقرار شد و رابط سازمان در مرداد۵۳
در منطقه بز ُهل با گروه اعظمی رابطه گرفت و آز ان ها خواست در صورت بد شدن اوضاع به
سازمان ملحق شوند
ساواک کمی بعد از به کوه زدن گروه مطلع شد و با محاصره منطقه و دستگیری و شکنجه
تمامی کسانی که فکر می کرد از دکتر و گروهش اطالعی دارند در قصاوت سنگ تمام
گذاشت.
با تنگ تر شدن محاصره گروه خودرا به تهران رساند و به سازمان چریک ها پیوست.
دکتر اعظمی کمی بعد از سازمالن بخاطر اختالفی که در مشی داشت جدا شد .و سرنوشت
نامعلومی یافت .و در آخر معلوم نشد زیر شکنجه ساواک کشته شد و یا در در گیری به شهادت
رسید و جسدش شناسایی نشد .
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