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                                         شاملواحمد                    

 جخ امروز

 ام از مادر نزاده

 نه!

 .عمر جهان بر من گذشته است

 .هاست ي قرن ام خاطره ترين خاطره نزديك

 مان كشيدند بارها به خون

 ،به ياد آر

 آورد كشتار و تنها دست

 .ما بودبركت  ي بي قاتق سفره ي بي پاره نان

 ام دادند اعراب فريب

 ي خويش بر ايشان در گشودم برج موريانه را به دستان پرپينه

  گان را بر نطع سياه نشاندند و مرا و همه

 .گردن زدند

 نماز گزاردم و قتل عام شدم

 ام دانستند. كه رافضي

 نماز گزاردم و قتل عام شدم

 .ام دانستند كه قرمطي

 مان يكديگر را بكشيم و و برادرانگاه قرار نهادند كه ما  آن

  اين

 !ترين طريق وصول به بهشت بود كوتاه

 به ياد آر

 آورد كشتار كه تنها دست

 .قدرِ عورت ما بود ي بي پاره جل

 ي برادرت تُركان را آواز داد بيني خوش

 تو را و مرا گردن زدند

 سفاهت من چنگيزيان را آواز داد

 گان را گردن زدند تو را و همه

 مان نهادند. ن يوغِ ورزاو بر گرد

 گاوآهن بر ما بستند

 مان نشستند بر گرده

 مرز شيار كردند و گورستاني چندان بي

  گان را كه بازمانده

 هنوز از چشم

 .خونابه روان است

 كوچِ غريب را به ياد آر

 از غربتي به غربت ديگر

 جوي ايمان و تا جست

ما باشد  تنها فضيلت. 

 به ياد آر!

 قراري بود خِ ما بيتاري

 نه باوري

 .نه وطني

 نه!

 جخ امروز

 از مادر

  ام. نزاده
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  همكاري شما آرش را پر بارتر خواهد كرد

   ستحك و اصالح مقاالت با موافقت نويسنده ا

  ، لزوماً نظر آرش نيست آراء و عقايد نويسندگان

  پس فرستادن مطالب امكان پذير نيست

، چاپ  ما مطالبي را كه فقط براي درج در آرش ارسال شده باشد
آن مطالب در  چاپ،  ، پس از انتشار آرشضمناً.  خواهيم كرد

  . با ذكر منبع، آزاد است ماه سهگذشت پس از  ها و نشريات، سايت

  فن و فاكس سردبيريتل

  كُد فرانسه + 6 20 12  62 25:  همراه تلفن

  +كُد فرانسه139831657:    تلفن 
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arashmag@yahoo.fr 

  تار نمايِ آرش

www.arashmag.com  

  آدرسِ  پستي آرش

Arash :  P . Ghlichkhani 
2  AV  Du   GAL  de Gaulle  

 95360  Montmagny - FRANCE 
 

  و اجتماعي، سياسي  اي است فرهنگي آرش نشريه

   شود ) در فرانسه منتشر مي 1991فوريه ( 1369كه از بهمن ماه  

  اشتراك براي شش شماره

  دالر آمريكا  90، ساير نقاط جهان معادل  يورو 60:  اروپا

  كارهاي فني رو و پشت جلد از فريد طرح جلد:

ي  ، براي هميارهاي ارزندهعزيز »فريد سهيلي« ا تشكر ازب
  ي آرش در اين شماره اش فني

  نجلسآ در شهر آناهايم لس Print Printingچاپ و صحافي: چاپخانه: * 

  

  :  رسيده هاي  ماليِ كمك

 /يورو320پاريس رضا  $ 1000 سكرامنتو بچه هاي / $1200شيكاگو

آناهايم /  $1000مهدي و سعيد امريكا  / $ 2000 كاليفرنيا نگارِ
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    امريكا دالر  15:  استراليا و كانادا امريكا،
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  و پرسپوليس خوش فكر تيم دارايي دسنتر فوروار كوشالي عترتيِ الدين و عالء حبيب خبيري تك خال سابق تيم ملي فوتبال ايران

  ندتيرباران شد رژيم اسالمي به دست

  ما ي  ز خاطرات غارت شدهفوتبال، بخشي ا
مان زار حكومت اسالمي ما را در خود كشيد و خالصي از آن آرزوي ديرپاي نتهايش ندويده، لجناي كه تا اماست. كوچهانتهاي خاطراتي بيفوتبال كوچه

  بخشي از خاطرات ما شدند.منش، مبشر و سرودي، بهزادي و كالني، مهراب و حجازي و ..... امجديه و هژبر و رضا چاچا و عطاء بهشد. 

  ها، ورزش را به زباله بدل كردند. ها بخشيدند. مجيد قدوسي و سرداران سپاه و امنيتيزنخالصشان به تير، جاييآصفآقا فكري و منصور خان امير

پهلوان هاي مردم است. تختي كجاست تا ببيند حماالنِ پوچي چون رضازاده لقب جهاناش هنوز بر شانهي تابوتپهلوان تختي كه خاطرهكجاست جهان
شد!؟ مجيد قدوسي به كارِ مصاحبه  209ي يوردانف روسي، سر از اوين درآورد و شالق به دست بازجوي برنده آور وگير مدالگرفتند و امير تهراني، كشتي

  آويز كند.مان را حلقتا بخشي از خاطرات كردسفت مي و عالء عترتي گرفتن از حبيب خبيري بود و الجوردي طناب بر گلوي حبيب

كنان است و  به اشارت سردارانِ سپاه، آدم شان برابر با بازيشان به ليدرهايي دادند كه مواجبسيبيل جايبوقي و حسن تارزان و سهراب امجديه مرد. ممد 
گل سرخي را نديديم. مهشيد رزاقي و مسعود غنچهاوين پشت به ما رفتند و ديگر خواب هيچ  هاي سياه گاني كه سوسوزنان در شبكنند. ستارهمي پا كله

   و.... طاعتي و ايرج اميدوار

فرمان  شود قبل از صدور گفته ميباشد.  افزون از صد مي ايران در فوتبال گمان عمر بي، ولي نداريمدقيقى از ورود فوتبال به ايران در دست  تاريِخو اما، 
روسي  نانملوا، مدآها در رفت و  روس نيز در شمال ها بود و يسلجنوب ايران به خاطر نفت در دست انگ و زماني كه هنوز امتياز تنباكو لغو نشده ،مشروطيت

   .وردندآدر گردشيسي اولين كساني بودند كه توپ را به لو انگ

هنوز . باشد مي 1914اوايل جنگ جهاني اول در  زمان با هم داد اين رخ شد كهبرگذار  فوتبال مسابقه براي اولين بار ها در تهران، يگشايش كالج امريكاي با
هاي  و مغازه ندهاي محلي پيدا شد تيم سپس به بازي فوتبال روي آوردند. جات مختلف هبازيكن در شهر تهران در دست 200حدود كه  به اتمام نرسيدهجنگ 
 تر، اين ورزش توسط . پيشبود شروع شدهفوتبال محلي پيش از آن . از كالج آغاز شد اي وتبال مدرسه. فدوزي شروع به دوختن كفش فوتبال كردند كفش

بعدها با انقالب اكتبر  .وارد ايران شده بودند ،بادكوبه، ارمنستان و تركيه ي كه به داليل مختلف ازمهاجران به نمايش گذاشته شده بود؛ جرانفرزندان مها
) 1920(1299دانيم چند سالى پس از تاًسيس حزب كمونيست ايران در سال  . به يقين اما مىبيشتر شد ناين مهاجرا تعداد 1917شوروي در سال 

لوژيك سياسى ديده بودند، در بازگشت به ايران فوتبال را نيز با خود سوغات آوردند و در آشنا كردن مردم ئوهاى ايرانى كه در شوروى آموزش ايد كمونيست
  با اين ورزش نقش به سزايى داشتند؛ به ويژه در آذربايجان و اصفهان.

گران و داورانِ قديمي  ، به سراغ برخي بازيكنان، مربيان، گزارشي فوتبال ردن خاطرات گذشتهروست، تصميم گرفتيم براي زنده ك اي كه پيش نامه در ويژه
مان زنده كنند. با مراجعه به بخش زيادي از دوستان قديمي در خارج از كشور، براي چندمين بار  رفته و از آنان بخواهيم آن خاطرات را براي مردم وطن

چه بسيار سخت و  رسي است! ولي آن مشهور شدن، كار دشواري نيست! با كمي استعداد و شانس، شهرت قابل دستمان ثابت شد كه قهرمان بودن و  براي
 ي تر نشاني از اين روحيه راه شدن است؛ كه متأسفانه در شرايط امروز جهان كم ، كنار مردم بودن و با درد و رنج و غم و نداري مردم همآيد بدست مي دشوار

  هاي ورزشي باقي مانده است. ي در محيطمرد پهلواني و جوان

گوزلو، زاده، حسين قرهورديان، آندرانيك اسكندريان، مسعود مژدهي، آرشاوير ملكيان، جعفر نامدار، حبيب روشننامه، گارنيك مهرابيان، كارو حق در اين ويژه
  هريك سرودي سردادند تا خاطره نميرد. نراقي ارو هوشي امير برادران انساري، داريوش ذهاب، مجيد وارث،مانوك خدابخشيان، حسين خو

: پشت اين سياه نژاد، بهروز شيدا، مهدي اصالني، كيوان سلطاني و...... شانه زيرِ زخمِ خاطره دادند تا گفته باشيمي آرش ناصر رحمانيراهانِ هميشهو هم 
  ما و فرصت بازي بوسه و ترانه و سرود خواهد رسيد.هافتايم آورد.  توان رخسارِ سوسن و ستاره و ماه به ياداميد، ميماه و بيهاي بيدريچه

آرش 
  

  
*  
  
  

http://dialogt.de/



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٥  109ي  آرش شماره

  

 ورديان كارو حق
ها، همبازي خودم در باشگاه خيلي خوشحالم كه امروز پس از سال آرش:

ي خاطرات  دست داد تا  درباره اين فرصت تاج و تيم ملي را پيدا كردم و
 فوتبال از بازيكنان سرشناس تو كاروي عزيز،م. با او بزن گذشته، گپي

كردي. نه تنها  ي ايران بودي كه در تيم ملي و باشگاه تاج بازي مي ارامنه
بين ارامنه ايران بلكه، براي تمام مردم ايران مايه افتخار بودي و قابل 

در ضمن، اكثر  كني. آمريكا زندگي ميهاست كه در احترام. االن سال
هاي جمهوري اسالمي ايران كمتر درباره  روزنامهدانند كه  طرفداران تو مي

بگو چطور  خوانندگان ما براي محبت كن و كنند. آن دورانِ تو صحبت مي
  به فوتبال عالقه پيدا كردي و چگونه به تيم ملي راه پيدا كردي؟

   

در تهران به دنيا آمدم و تحصيالت  1324من سال  ورديان: كارو حق
ان بودم و دبيرستان را در دبيرستان ابتدايي را در مدرسه آرامِ هاكوپي
التحصيل شدم. فوتبال را از زمان بچگي  كماليه. بعد از دبيرستان تمدن فارغ

هاي خاكي  هاي خاكي شروع كردم. از زمين ها از زمين مثل تمام فوتباليست
شد  خيابان نادرشاه كه در آن موقع، يعني در زمان ما شمال شهر حساب مي

كرديم.  ها درست مي نجا بود كه ما با همت بچههاي بسياري آ و زمين
جا بودند خواهش سرازيري و شيب هم داشت كه با كمك مردمي كه آن

ها خاك بريزند تا زمين مسطح شود  كرديم با كاميون بيايند و در شيب مي
  جا شروع كردم.  تا ما بازي كنيم. من بازي را از آن

هم از بازيكنان مدارس بودند و تيمي به نام گوهر داشتيم. تيم خوبي بود. 
ي نادرشاه، تيمي  هم بازيكنان محالت.  همين مسئله باعث شد كه در محله

درست شود كه بعداً بيشترشان به تيم آرارات رفتند. بعد تيم ديگري به نام 
مجيديه بود كه بيشترشان به تيم ملي و آرارات رفتند. در آن زمان آقاي 

بودند كه بيشتر به فوتبال محالت مبشر رئيس فدراسيون فوتبال 
آيند و بايد بيشتر به  گفتند بازيكنان از اين محالت مي رسيدند. چون مي مي
ها برسيم. اين بود كه مسابقاتي گذاشتند و تيم گوهر اول شد و آقاي  اين

مبشر آمدند. همان موقع در دبيرستان تمدن تيم خوبي داشتيم كه قهرمان 
. ما قهرمان ناحيه شش شديم. از همان زمان در اي آموزشگاها شديم ناحيه

هايي كه در مسابقات دبيرستاني داشتيم، مربيان تيم هاي  تمام بازي
هاي  آمدند از بازي باشگاهي مثل تهران جوان، آرارات، تاج، شاهين و .... مي

از خودم تعريف  -كردند.  مدارس و محالت، بازيكنان خوب را انتخاب مي
آمد  خواستند. يك نفر مي ي اين دوازده باشگاه من را مي اما همه -كنم نمي

از استقالل، از شاهين، آقا شجاع و.... ولي من همان موقع آرارات را ترجيح 
دادم. آقاي گارنيك محرابيان آمده بود براي تيم آرارات كه مسابقاتي در 
مجيديه گذاشتند كه تيم گوهر و سنايي و طوفان كه باشگاه بزرگي داشت 

آن شركت كردند. كساني مثل آصفي، كه بعدها گلر آرارات شد. بعداً  در
گرايي كند وقتي ما قهرمان شديم آقاي  خواست جوان وقتي تيم آرارات مي

محرابيان گفت بياييد آرارات. من و پسرعمويم جوان بوديم آمديم آرارات و 
اي  قهاي در شهر بيروت مساب شروع كرديم به تمرينات. تيم آرارات مسابقه

داشت با قهرمان لبنان. چون جوان بوديم من و پسرعمويم ويگن را نبردند. 
ما خيلي ناراحت شديم. توقع داشتيم. و چون جوان بوديم ناراحت شديم. 
آنها برگشتند و ما هم سه ماه نرفتيم باشگاه ولي چون فوتبال را دوست 

يار ثابت تيم  داشتم گفتم دوباره بروم بازي كنم. برگشتم و مدت چهار سال
آرارات شدم. اولين مربي من آقاي يريتسيان بودند كه مرد خيلي خوب و 

بردند رسيدگي  اي بود و هر بار با تيم گوهر مسابقه داشتيم مي مذهبي
ام در تيم آرارات  ها روحيه داشته باشند. اولين مربي كردند تا بازيكن مي

  الت و در فوتبال آقاي گارنيك محرابيان بودند كه هر چي در تيم مح

  

  

  
  ورديان به همراه اُوه زيلر، كاپيتان تيم ملي آلمان كارو حق

  

يادگرفتم، از ايشان است. من از باشگاه آرارات براي تيم ملي انتخاب شدم 
اي در داكا بازي كنم. آن وقت تيم بنگالدش جزو  تا در جام عمران منطقه

ها كه به  يم. همان موقعشان بازي كرد تيم پاكستان بود و ما در پايتخت
تهران آمدم آقاي گارنيك به خاطر اختالفي كه با باشگاه بر سر پولي كه قرار 

و از   ها همگي جلسه كردند بود بدهند و نداده بودند، استعفا كرده بود. بچه
من هم خواستند شركت كنم. جلسه در خانه لئون كوراييان بود و تصميم 

را راضي نكند كه برگردد، همگي استعفا گرفتيم كه اگر باشگاه گارنيك 
بدهيم. من از جلسه بيرون آمدم. من كسي نبودم كه از آرارات بروم ولي 

خواستند. من  ها مرا مي ي باشگاه شود بازي كرد. همه ديدم اينجا ديگر نمي
اي ندارد. به  فوتبال را دوست داشتم ولي ديدم اگر گارنيك نباشد فايده

گفت ما فقط تيم  رفتم. در آن روزها باشگاه آرارات ميهمين دليل از آرارات 
خواهيم. هر وقت با پرسپوليس يا با تاج  بازي  خواهيم. قهرماني نمي مي

دانم از چه  ترسيدند. نمي گفتند نبريد، ببازيد. از يك چيزي مي داشتيم مي
ترسيدند. در هر صورت اين جريانات بود كه من رفتم. بايد باالخره به  مي

خواستند.  رفتم. آن وقت تاج و پرسپوليس بود و هر دو مرا مي مي تيمي
باشگاه تاج در خيابان ايرانشهر و تا منزل ما در ويال، پياده پنج دقيقه بود كه 

رفتيم آنجا براي بازي. چند بار رفتم با تيم ديهيم بازي  با حسين فرزامي مي
فرزامي گفت كردم. در دبيرستان كمالي هم با فرزامي همكالس بودم. 

تيمسار ميگه بيا باشگاه تاج. باالخره تصميم گرفتم برم. يك روز به فرزامي 
خواهم بيام باشگاه شما. حسين فرزامي غيبش زد. پنج دقيقه بعد  گفتم مي

برگشت رفته بود به تيمسار خسرواني كه رئيس سازمان تربيت بدني بود، 
يازده و نيم صبح است زنگ زده بود. برگشت گفت بريم، بريم! گفتم ساعت 

بايد برويم كالس. گفت نه بريم. رفتيم سازمان تربيت بدني. بيست نفري در 
اطاق خسرواني بودند. تيمسار با خوشرويي گفت: شنيدم دوست داري بيايي 
باشگاه تاج؟ من گفتم بله. او هم اظهار خوشحالي كرد. به آقاي ديلمي كه 

من داد. من تا آن موقع چهار مباشرش بود گفت كه چهار هزار تومن به 
ام  هزار تومن نديده بودم وبراي آن موقع، خيلي پول بود. در تاج اولين مربي

فر، بعد از آن  آقاي محمد بياتي بود. بعد از بياتي آقاي مرحوم علي دانايي
آقاي رايكوف. من حدود ده سال در تاج بازي كردم. همان موقع هم در تيم 

انتخاب شده بودم. با تيم تاج قهرمان جام آسيا در ملي بودم كه از آرارات 
در  1357تهران شديم و قهرمان جام آسيا در سال  1347مسابقات سال 

ساله شاهنشاهي  2500بانكوك، جام قهرماني جام كورش براي مسابقات 
  در تهران، شركت در  1974كه در تهران بود، قهرمان بازيهاي آسيايي سال 
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هاي بزرگي بودند و  برزيل كه با هم بوديم، كه تيمجام جهاني كوچك 
-32بانكوك با تيم ملي بودم. من تقريباً  1970شركت در بازيهاي آسيايي 

ام. يك بازي هم به اسم تهران كرديم. با تيم تاج  بازي در تيم ملي كرده 30
قهرمان باشگاههاي تهران شديم. يك بار قهرمان باشگاه تخت جمشيد و 

بريك شكست  2هاي آسيا شديم در تهران تيم اسراييل را قهرمان بازي
هاي خارجي  شديم. بازي» ميلز«داديم. سه بار در هندوستان، قهرمان جام 

زيادي داشتم با تيم تاج و تيم ملي. ده سال عضو تيم ملي بودم. هفت 
  هشت سال در تيم تاج بازي كردم.

كرديد، بازيكن  ي ميشما زماني كه در تيم ملي و تاج و آرارات باز آرش:
بسيار خوبي بوديد. آيا اكنون كه در امريكا هستيد، فوتبال ايران را دنبال 

  كنيد؟  مي

  

تلويزيوني در گلندن   كنم. يك برنامه من فوتبال ايران را تعقيب مي كارو:
  اي نيم ساعت شده است.  دارم كه قبالً يك ساعته بوده االن هفته

تواني نظرت را در رابطه با  ن صورت ميكني. در اي پس دنبال مي آرش:
  فوتبال آن موقع و االن توضيح بدهي؟

ها با  اي نبود. فوتبال آماتور بود. بازيكن بله. آن موقع فوتبال حرفه كارو:
ها اگر  كردند. تعصب داشتند. مردانگي داشتند. در بازي جان و دل بازي مي

اي  نند. وقتي حرفهك روي نيمكت بودند ناراحت بودند كه چرا شركت نمي
نبود به نظر من بهتر بود. آن موقع دو تا تيم تاج و پرسپوليس بود همه 

آوردند در نتيجه اين دو تيم قوي  هاي خوب و بد را اين دو تا تيم مي بازيكن
ها و به  اندازي شد  به شهرستان شدند. بعد هم كه ليگ تخت جمشيد راه مي
ها درست كنند  اي براي تيم ك بودجهها ي ها سپردند كه آن كارخانه ي همه

اي است ولي فوتبالِ ما عقب  از آن موقع بهتر شد. اين فوتبال اسمش حرفه
هايي داشتيم  رفته است. البته تا ده سال بعد از انقالب بد نبود ما فوتباليست

كردند مثل آقاي علي دايي و آقاي كريمي  كه در خارج از ايران بازي مي
كنند. فوتبال  بيشتر نداريم كه در خارج از ايران بازي ميولي االن دو سه تا 

نتوانستيم راه  2010ما آن كه بايد باشد نيست. در مسابقات جام جهاني 
تيم بود كه در مسابقات جام جهاني  16پيدا كنيم. اين كه در زمان ما 

كرد. امروز  كرد، و يك تيم از آسيا و اقيانوسيه بود كه شركت مي شركت مي
يا چهارو نيم سهميه دارد، در آسيا گرفتاري داريم. براي مسابقات كه آس

برزيل االن در گروه پنج تيمي هستيم كه سه  2014مقدماتي جام جهاني 
در  2010توانيم مثل جام جهاني سال  بازي داريم، اگر همت نكنيم، نمي

افريقا، حضور داشته باشيم. اشكال ما نداشتن تداركات درست است. مثالً  
آيند. مربي بايد  ربي خارجي داريم كه همان موقع كه الزم داريم كم ميم

كنار تيم باشد نه اين كه سه ماه برود تعطيالت و موقع مسابقات بيايد تيم 
را آموزش بدهد. به عقيده من بهترين مربي تيم ملي بايد از خودمان باشد. 

آسيا شديم اما هيچ  ها ايراني بودند قهرمان ما اين تجربه را داريم وقتي مربي
ايم. به عقيده من فوتبال  موقع با مربي خارجي حتا رايكوف، ما برنده نشده

هايي كه بازيكنان خوبي هستند. ما  آن موقع بهتر بود. االن هستند جوان
بايد به مسابقات جام جهاني برويم! زيرا آسيا اكنون چهار و نيم سهميه دارد 

را به تيم لبنان باختيم. و در ايران نيز از  و شانس بيشتري داريم. اولين بازي
ازبكستان شكست خورديم. كار بسيار براي ما دشوار شده است. االن سه 
بازي ديگر يكي با لبنان در خانه و دو بازي در خارج از خانه با قطر و كُره 
جنوبي داريم. بايد هر سه مسابقه را پيروز شويم چون در غير اين صورت 

رقابت پلي آف پيروز شويم و بعد هم با نماينده آمريكاي ابتدا بايد در 
جنوبي كه روندي بسيار دشوار خواهد بود در نتيجه بايد در همان گروه 

ي مستقيم دريافت كنيم و شانسي  خودمان اول يا دوم باشيم تا سهميه
  داشته باشيم و كار به اما و اگر و روز آخر كشيده نشود.

  وقتي كه در اختيار من قرار دادي. كاروي عزيز! سپاس از آرش: 

*  

  
  

  
  

   زاده روشن حبيب
  

 مهم مسابقات بيشتر رپرتاژ ايران، دوستان ورزش ،1357 انقالب از قبل

 حبيب و بهمنش عطا. شنيدندمي تلويزيون و راديو طريق از را ورزشي

 را دوستانورزش خود، مهارت با كه بودند ورزشي مفسر دو زادهروشن
 و راديو پاي ورزشي، مختلف هايرشته رپرتاژِ شنيدن يبرا هاساعت

 دست فرصتي كاليفرنيا، كانتيِاورنج شهر در. كردندمي ميخكوب تلويزيون

گفت اين حاصل. باشم داشته زادهروشن حبيب با كوتاهي يمصاحبه تا داد
  . خوانيدمي زير در را وگو

*******  

 
 در را تانوقت داشتيد كه اييهگرفتاري عليرغم كه خوشحالم خيلي آرش:

  .داديد قرار من اختيار

 ورزشي مفسر ترينزبده عنوان به بهمنش عطا و شما صداي سال هايسال

 تثبيت با ،1357 انقالب از پس متأسفانه. رسيدمي ايران مردم گوش به

 تمامي مذهبي، ديكتاتوري شدن مستقر و اسالمي جمهوري سياه حكومت

حافظه بر فراموشي گرد پاشيدن با اندكرده سعي يدهرس قدرت به مسئولين
 براي كه را كساني -سال 35 زير نسل خصوصأ - وطنانمانهم عمومي ي

 در افراد اين از كي.  يبسپارند فراموشي به بودند انگيز خاطره ايران مردم

 مهم هايبازي شما صداي با مردم هاسال كه. هستيد شما ورزش، زمينه

 چه بوديد، كه شما بداند نسل اين كه اين براي. كردندمي دنبال را ورزشي

 بگوييد، خودتان يدرباره كمي شديد، ورزشي مفسر چگونه و كرديدمي كار

  .كنيد بازگو را خودتان از ايشناسنامه واقع در
  

 در. هستم 1316 سال متولد من. شما لطف ابراز از متشكرم :زادهروشن

 و هستم پامنار يبچه بگويم توانممي عينو به. هستم ساله 75 حاضر حال
 منطقه در ما كه است قرار اين از هم داستانش. سنگلج يبچه آن از بعد
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 از كيي در كه. رفتممي رودكي دبستان به من. كرديممي زندگي پامنار

 اهللاآيت يخانه اما ام،كرده فراموش را كوچه اسم كه بود پامنار هايكوچه

. بود برو و بيا و ميتينگ محل دائم كوچه اين. بود كوچه آن در كاشاني

 سنگلج به و شديم بلند آنجا از بعد. شدمي تعطيل ما يمدرسه گاهي

 پارك نزديك كه رفتممي نظامي دبستان به ششم و پنج كالس در. رفتيم

خاكي زمين اين در ما و بود بيابان همه سنگلج جنوب خيابان در. بود شهر
 اين و رفتم دبيرستان به و كرديم رشد هم بعد. كرديممي بازي فوتبال ها

 1337 سال در..... داشت ادامه شهر پارك جنوب خاكيِ هايزمين در برنامه

مي پرسنل و شود افتتاح تلويزيون خواهدمي كه بودم خوانده مجله در
 در هم و داشتم عالقه خيلي هنرپيشگي به هم من كه آنجا از خواهند،

 داشتم عالقه فوتبال به چون ديگر طرف از و كردممي زيبا تئاتر مدرسه

 گويندگي براي هم و هنرپيشگي براي هم. كردم تلويزيون در كار درخواست

 براي مرا بود استخدام مسئول كه كسي آن. زدم عالمت گزارشگري و

. نبود مطرح رپرتاژ نام به ايمسئله اصالً موقع آن. كرد استخدام گويندگي

 وزارت به عنيي آمدم، راديو به ازدواجم از بعد. بودم ويزيونتل گوينده من

 جمهوري اطالعات وزارت به ربطي كه رفتم سابق جهانگردي و اطالعات

 تيم تازه كه چرا بشوم ورزشي گزارشگر خواستممي راديو در. ندارد اسالمي

 كنممي فكر.  بود كرده گل توكيو المپيك مسابقات مقدماتي در ايران ملي

. شنيدممي تكه تكه را بهمنش هايگزارش موقع آن من. بود 1343 سال

 راديو كه ايمسابقه اولين. كردنمي پخش مرتب راديو موقع آن در چون

. كرد پخش را دقيقه نود يعني. بود هندوستان و ايران مسابقه كرد پخش

 دانستمنمي. ترسيدممي اصالً گفتمي او. كردمي تعريف بعدها بهمنش خود

 كه راديو رفتم من حال هر به. نه اي كنم صحبت دقيقه نود توانميم

 گزارشگر ولي. بشوم جزئياتش وارد خواهمنمي. نشد كه بشوم گزارشگر

مي مصاحبه وكال و وزرا با رفتممي. شدم پارس خبرگزاري وسياسي شهري
 و خواستند مرا آنجا كه شد درست ملي تلويزيون 1345 سال در. كردم
 از او. كردند همكاري به دعوت پيمان اسداهللا آقاي نام به تيدوس توسط

 در كيي هست خالي پست دو گفت من به. شناختمي مرا 3 كانال تلويزيون

 كرد معرفي را پست دو اين دليل اين به. سينما با رابطه در كيي و ورزش

مي را سينمايي هايبرنامه و كردم،مي سينمايي كار تلويزيون در من چون
 اين به. داشت آگاهي فوتبال بخصوص و ورزش به من عالقه از و. تمگف

 رئيس شدم و انداختم راه را ملي تلويزيون ورزش بخش تنهايي من ترتيب

. انداختم راه را بخش اين تنهايي خودم چون دانمنمي آن، كارمند اي آن

 يمن اخبار در ورزشي خبر دقيقه دو شبي با. انداختم راه چه با بگويم حاال

 مدت به هم هفتگي ايبرنامه كه گفتند اينها ماه دو از بعد. سياسي ساعته

 را هفته ورزشي وقايع دقيقه پانزده ظرف در برنامه اين در. بدهيد ربع كي
 خالي جاي شايد. دانمنمي نه؟ اي آمد خوششان مردم.  كرديممي بررسي

 همكار كه دوستان از يكي از. كردند اضافه مرتب را برنامه اين ولي داشتند

 تا. كرديم اضافه را برنامه و گرفتممي كمك اسكوئي مسعود نام به بوديم

 يدفعه آيدمي ادم. يكنيم پخش هم تلويزيوني رپرتاژ شد قرار كه موقعي
 جوانتهران با بود شهرباني تيم بازي كردم گزارش تلويزيوني رپرتاژ كه اولي

 اين و ماهواره موقع آن. نداشتيم هم خارجي مسابقه. ديگر تيم كي شايد اي

 از را هاباشگاه هايفيلم. بود كم خيلي هايشبازي هم ملي تيم. نبود چيزها

  .گذاشتمي صدا هابازي روي بهمنش.  خريديممي انگليس

 كي در هم ايران ملي تيم سابق باناندروازه از يكي طاري قربانعلي آقاي
 بيشتر ولي كرد،مي كمك وتبالف مسابقات گزارش در كوتاه زماني مقطع

 اطالعات وزارت طرف از روز كي تا. كردممي گزارش من را هابازي

 همان. داريم كار باهات گفتند و زدند زنگ من به) معاونت دفتر( جهانگردي

 كار آن راديوي براي بودم رفته فراوان عشق با زماني كه اطالعاتي وزارت

 بكنم اديي است الزم اينجا! بودم دهنش موفق و كنم آغاز را ورزشي گزارش

 مرا بتواند تا كشيد زحمت من براي دوران آن در خيلي كه روحاني تقي از

 خواستند مرا خالصه. نرسيد زورش طفلك ولي بيندازد گزارشگري خط در

 جام نام به بشود برگزار است قرار هاييبازي سري كي چون بيا گفتند

 فوتبال فدراسيون رئيس سرودي سرهنگ كه دانستممي هم من. دوستي

 از هابازي اين پخش براي. فدراسيون رييس است شده مكري تيمسار و رفته

 رفته كشتي تيم با بهمنش چون خواهيممي كمك تو از گفتند من به راديو

 پنج آيدمي يادم. مسابقه ده و است روز ده. جهاني مسابقات براي آرژانتين

 پاكستان، عراق، ايران،: داشتند شركت دوستي جام مسابقات اين در تيم

مي كه كردندمي بازي ايدوره كه تركيه از مرسين تيم و مسكو اسپارتاك
 آن جمعيتي مسابقات اين براي. مسابقه كي روزي عنيي مسابقه، ده شد

 بود هم زمستان در كه مسابقات اين در كه اين براي. آمدنمي چنان

 صورت به پيكان اتومبيل كي تايمهاف هر در امجديه به بكشند را جمعيت

 كه بود چيزها اين و خچالي هم سوم و دوم يجايزه و بودند گذاشته جايزه

 آن براي و بود داده پيكان عدد ده خيامي محمود اما. آيدنمي ادمي درست

 روحاني تقي از كه اين. كردمي روحاني تقي هم را كشيقرعه. شدمي تبليغ

مي كه هست هم بار اولين. استاديوم در رفتيم هم ما. دارم دليل برممي نام
. ترسيدممي. مستقيم هم آن كنم گزارش راديو از دقيقه نود براي خواهم

 مقدمه هم زادهاديب ايرج. كردم گزارش را اول يمسابقه. ترسيدممي واقعاً

 زبا. كردممي گزارش را بازي كل من و كردمي اعالم رپرتاژ آغاز در را برنامه
 برنده كي بر دو ايران كه بود عراق و ايران بين اول مسايقه ميĤورم خاطر به

 اكبر توسط دوم گل و) خانيقليچ( زديد شما خود هم را اول گل و شد

شيشه اطاقك دو امجديه ورزشگاه در مخصوص جايگاه طرفين در. افتخاري
 رضا( استاديوم گوينده به داشت اختصاص آن راست سمت كه بود اي

 بين فاصله در. بود راديو رپرتاژ گروه اختيار در هم چپ سمت و) طباطبايي

 هندلي هايتلفن اين از هم تلفن! زد زنگ تلفن عراق و ايران بازي نيمه دو

 بعد چرخانديمي بار سهدو را هندل اي دسته بايد زدمي زنگ وقتي كه بود

 تلفن اين. داد جواب را تلفن بود اطاقك اين در كه اپراتوري. داديمي جواب

 به اپراتور خالصه. ارك ميدان در راديو و امجديه ميان بود مخصوص خط

. كنند صحبت تو با خوانمي وزارتخانه معاون آزمون دكتر جناب گفت من

 آزمون دكتر ولي امكرده خراب حتماٌ گفتم خود با و ترسيدم اول اشواقعيت

 را اشهمه را دقيقه 45 نم. بده ادامه طور همين خوبه خيلي آقا: گفت
 داره كرديم فكر هم ما. هاتشويق اين از و كردي نقاشي قشنگ كردم گوش

 كه آيدمي ادم. يداديم ادامه و گرفتيم جون نتيجه در كنهمي تشويقمان

 آمد كسي كه كنم گزارش خواستممي و اتاقك در آمد دوم روز روحاني تقي

 ادتهي گفت. است روحاني تقي دمدي. كرد ماچ مرا يكله پسِ و اتاقك در

 اون طفلك آخه. شهمي درست گفتم ديدي ديدي،. باش داشته صبر گفتم

. ناراحتم من ديدمي چون باش، داشته صبر كم كي گفتمي من به موقع

 بيشتر و تلويزيون به برگشتم دوباره و كردم گزارش را مسابقات اين خالصه

 فدراسيون دبير موقع آن در كه هم بهمنش. بودم مشغول تلويزيون كار به

 جام تا دادممي ادامه را كار اين من. بود برگشته آرژانتين از بود كشتي

 طريق از تلويزيون كه بود بار اولين 1970 سال در. شد مكزيك جهاني

 دو شبي صبح 4 ساعت در ما. كردمي پخش را خارجي مسابقه ماهواره

 و برزيل. شد قهرمان برزيل كه بود سال آن. كرديممي پخش را مسابقه
 تا كرديم بزرگتر و بزرگ را مانفعاليت يدايره ما. كردند بازي ايتاليا

 هر و افتاد مانهمه سر بر انقالب بهمن بعد. آسيايي بازيهاي به رسيديم

  .رفتيم سمتي به كداممان

نمي را مسائل اين از خيلي بودم ورزش محيط در كه اين با منآرش: 
 به و داشتيد، موقع آن وضع به تسلط كه مفسر كي عنوان به شما. دانستم

 چه كنيدمي فكر داديد،مي تشخيص خوبي به را مسائل كه كسي عنوان

 ايران در انقالب از بعد با انقالب از قبل هايباشگاه و ورزشكاران بين تفاوتي

مي فكر چگونه شما مثل آدمي بداند است مهم نسل اين براي. دارد وجود
  ؟كند
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 اين طول در رژيم اين كه كرديد اشاره شما كه موضوعي اين :زادهروشن

 واقعيت كي بكند قطع گذشته با را جوان نسل ارتباط كرده سعي هاسال

 جام مسابقات پيش سال دو. بگويم خواستممي را نمونه كي من. است

 كردميم نگاه را آمريكا تلويزيون من. جنوبي افريقاي در بود 2010 جهاني

مي نگاه هم را اسالمي جمهوري تلويزيون و كردمي پخش مستقيم كه
 چه ببينم خواستم مي را نيمه دو بين فاصله در تايم،هاف در بخصوص. كردم

 هم را اسمش كه آقايي كي شبي ك. يكنندمي تحليل چگونه و گويندمي

 آن طرف اين هم نفر دو كيي و بودند نشسته ما موقعِ همان مثل دانمنمي

 كمك كه بود شبي. كردندمي تحليل اصطالح به و بودند نشسته او طرف

 خيلي استوديو در گوينده اين. بود نگهدار خط فركامراني حسن  ايراني داور

 هم داور جهاني جام در ما كه رسيدمي زماني كي كاش گفت و كرد تشويق

 و بودم شستهن طور همين من. نداشتيم داور حاال تا ما چون داشتيممي
 در ما كه دانستنمي نداشت، تقصيري هم طفلك اين. كردممي فكر داشتم

 بوده نگهدار خط هم و كرده داوري هم كه داشتيم داور جهاني جام دو

 اطالعات خواهندنمي هااين كه است اين منظورم. نامدار جعفر آقاي. است

مي شروع 57 منبه از چيز همه هااين براي. بدهند جوانان به را گذشته
 دارد، وجود دوره دو فوتبال بين هاييتفاوت چه گفتيد كه اين اما. شود

 از ايران فوتبال مثالً. داشت دقيق اطالعات بايد سوال اين به پاسخ براي

 را فدراسيون رييس شد كني علي و آمد وجود به فدراسيون كه 1325 سال
 رييس اولين از 57 بهمن از بعد و 57 بهمن به برسيم بيايم تا كنيم نگاه

  .بود نوآموز ناصر كنممي فكر ولي دانمنمي من كه فدراسيون

 به. بودند كرده تعطيل را فوتبال ورزش مدتي نوآموز، ناصر از قبل آرش:

. داشت رييس نايب كي هم فوتبال. بود شده تعطيل هارشته اكثر كلي طور

 بعد بالفاصله. فوتبال فدراسيون رئيس اولين شد  نوآموز ناصر مدتي، از پس

 طاوسي، هادي: شدند پيدا وقت حكومت طرفداران كله و سر سال، كي از

 علي سجادي، نصراهللا آبشناسان، دوباره راغفر، حسين آبشناسان، حسين

  .... و مرتضوي محمد

  

 بعد و بودند انقالبي شور گرفتار كه اول سال در گرانحكومت :زاده روشن

. شدنمي فوتبال به چنانيآن نگاه اصطالح به و عراق با ساله 8 جنگ هم

 كي به كردمي سعي هامسئوليت از فرار براي رژيم. بود باشگاهي مسابقات
  .جنگ به بدهد حواله را چيز همه شكلي

 هم هافدراسيون وضع به ورزش، متخصص مفسرِ كي عنوان به شما آرش:

 مرگ جريان از عدب سابق رژيم در دانيممي هم را اين و. داشتيد آگاهي

 يك فوتبال كه خاطر اين به - ساواك امنيتي مسئولين تختي، پهلوانجهان

هم گرايي،هم و اتحاد ورزش اين كه بودند آگاه خوبي به -است جمعي بازي

محيط كنترل براي خاطر همين به زند،مي دامن مردم بين را تعاون و كاري
 پيدا بدني تربيت سازمان در شانسروكله فوتبال، خصوص به ورزشي هاي

ك ييك رئيس دفتر علني،  بدني عالوه بر تربيت سازمان رئيس هر و شد
 در. شدمي معرفي ساواك طرف از كه رئيس دفتر محرمانه هم داشت

 عراق، و ايران جنگ پايان از پس حكومت سردمداران اسالمي، جمهوري

 روي دتوانمي كه است مهمي بسيار ورزش كي فوتبال كردند احساس

 وارد هااطالعاتي و سپاه سرداران كه بود پس اين از. بگذارد اثر شهروندان

 شما شدند كشور هايباشگاه و ورزشي هايفدراسيون بدني، تربيت سازمان

  كردند؟ را كار اين چرا كنيدمي فكر كارشناس كي عنوان به

  

 هاالس اين در كه مطالعاتي با من استنباط. دارد دليل چند :زادهروشن

 و فرانسه در فوتبال جهاني جام از بعد و اخير سال 15 در بخصوص ام،كرده
 اين. است امنيتي دليل دليلش اولين ،1998 سال در ايران هايبازي

 خودشان كه ماجرايي از بعد آمدند هااين. زنبور يالنه بود شده هااستاديوم

 در شانسي خوش« گويممي من كه» ملبورن حماسه« گذاشتند را اسمش

 -شدند مساوي برگشت و رفت بازي دو در استراليا با ايران كه- » ملبورن

 جاآن از و. هاخيابان توي ريختند مردم و شد انتخاب جهاني جام براي ايران

 چشم كوري به جوانان گرفته، مردم از را نشاط و شادي حكومت اين كه

 تيم انتخاب از پس. كردند هاخيابان در شادي و رقص به شروع حكومت،

 بيشتر خيلي اسالمي، رژيم مسئولين فرانسه، جهاني جام براي فوتبال

 ورزشي هاياستاديوم به ديروز تا كه كساني. شد جلب فوتبال به توجهشان

 همان از پس اين از كه شدند مصمم كردند،مي نگاه زنبور النه صورت به

  .كنند استفاده خود نفع به هااستاديوم

 در بد، داوري بهانه به بار چندين فوتبال تماشاگران كه باشد يادمان آرش:

 پس بار دو و. دادند حكومتي ضد شعارهاي صدهزارنفري و امجديه استاديوم

 به دست آزادي ميدان تا نفر هزار چندين نفري، صدهزار استاديوم از بازي از

  .كردند ويران را كرج جاده عوارضي و استاديوم و زدند تظاهرات

  

 بود شده فوتبال هايورزشگاه گويممي كه است دليل همين به :زادهنروش

بهره توانندمي فوتبال محيط اينئ از و مكان اين از ديدند هااين. زنبوي النه
 در مسابقه هر االن ببينيد شما. بگيرند اختيار در آنرا سكان و كنند برداري

 اجازه استان نتأمي شوراي بايد شود برگزار است قرار كشور كجاي هر

 را مسابقه ساعت بخواهد فوتبال فدراسيون اگر حتا. بدهد را آن برگزاري
 كه همانگونه هم استان تأمين. بگيرد اجازه استان تأمين از بايد دهد تغيير

 اين از. دهندمي تشكيل هاامنيتي را آن اعضاي اكثر پيداست نامش از

 پول هم. كرد برداريبهره الفوتب محيط از توانمي كه ديدند هااين گذشته

مي. كنيم برداريبهره توانيممي كانال اين از گفتند خود با. قدرت هم هست
 اي آجرلو سردار آقاي اين. كنيم استفاده آن از پرش سكوي عنوان به توانيم
 عامل مدير فرد اين وقتي شناخت؟مي كسي چه را غمخوار اكبر آقاي آن

 سردار كيي آن ا. يشد معروف اسمش و تندشناخ را او مردم شد پرسپوليس

. خراسان در كيي آن اي بود پارس عامل مدير -نكنم اشتباه اگر -الهي كريم

 هاسياسي بعد. كردند استفاده است فوتبال اسمش كه منبع اين از خالصه

 يجنبه 98 سال همان ايران فوتبال اصالً خاتمي دوران در. آمدند هم
. امريكا به خوردند كشي قرعه در كه بخصوص بود كرده پيدا هم سياسي

 به را ايران فوتبال پاسداران، سپاهخالصه. كردندمي تبليغات اينها يهمه

 يمسئله خاطر به اول يدرجه در من يعقيده به. گرفت خودش دست
  .پول سپس و امنيت

 به وضع روزها اين ولي است، شده ايحرفه ايران فوتبال كه اين با  آرش:

 در كه ميلياردي ارقام اين. است خالي هااستاديوم كه است رسيده جايي

 امثال سپاه سرداران توسط كه است نفت فروش پول اند،ريخته فوتبال

 محيط اين به فوتبال محيط كنترل ضمن در و شهرت كسب براي رويانيان
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 بسيار محيط فوتبال، محيط اندفهميده رژيم مسئولين. است شده تزريق

  .است خودشان تبليغاتي هاياستفاده يبرا بكري

   

 يمسئله همان كه است دليل همين به است، درست بله  :زادهروشن
 هااين. كنممي بازتر را بحث اين تانبراي االن. كنممي مطرح را امنيتي

عصيان حالت هاجوان دارند، سركشي حالت هاجوان مملكت اين در ديدند
 در بگذاريد گفتند خود با. جاست هترينب استاديوم ديدند دارند، گري

 در را هاآن ما ولي بزنند را دادشان. كنند خالي را خودشان هااستاديوم

 فرض بود مهم خيلي مسابقه كي كه هم وقتي. داريممي نگه محدوده همان

 آيندمي ايعده كه طور همان آزادي، استاديوم در آيندمي نفر صدهزار كنيد

 تا دارند مسابقه سيپرسپول و استقالل وقتي گويندمي و كنندمي تعريف

مي محافظت سخت عنيي است، نظامي منطقه كيلومتر هشت هفت شعاع
 اندآورده وجود به فوتبال در كه پليسي فضاي اين از حاكميت يعني. كنند

  .چيز همه روي گذاشتن سرپوش براي كنندمي استفاده

 به است، اقتصادي و سياسي نبحرا دچار كه اين با اسالمي جمهوري آرش:

 پرداخت گزافي هايحقوق كنندمي بازي هاباشگاه در كه ملي تيم بازيكنان

 ولي نيستند، اسالمي جمهوري طرفدار بازيكنان اين اكثر چند هر. كنندمي

 با هستند ماوطن دوستورزش ومردم جوانان الگوهاي كه ورزشكاران اين

مراسم در شركت و ميلياردي، هايقحقو با قيمت، گران هايماشين اين
 روضه حال در پرسپوليس باشگاه رئيس رويانيان- حكومتيان عزاداري هاي

مي پخش نذري پلوي و زنندمي سينه دارند هم تيم بازيكنان و است خواني
 اند؟گرفته قرار اسالمي رژيم استفاده سوء مورد كه كنندنمي فكر چرا -كنند

  است؟ ايران مردم اكثريت تنفر مورد حكومتي هم آن

  

 آلوده اين بگويم، شما به طوري چه هاجوون اين ها،بچه اين :زادهروشن

 بازيدختر و شوند سوار را ماشين آن خواهندمي هااين. است پول به شدن

 آن ناچارند پس باشد نداشته كارشان به كاري كسي و بكنند خفا در هم را

 و داريد تشريف جاآن در شما كه انسهفر همان در. بروند هم را زنيسينه
 بردندمي هاشب  را فوتبال ملي تيم جهاني، جام در امبوده آنجا در هم من

  . كردممي كار سي بي بي براي موقع آن من. خواندندمي كميل دعاي

 پول، به شدن آلوده اين: كنم اضافه هم را نكته كي شد، پول صحبت چون

 بدي چيز نفسهفي پول. داشته فوتبال خصوص به ورزش در منفي اثرات

 قهرماني براي كه ورزشكاري. آوردمي فساد نباشد كنترل اگر اما نيست،

 نظر از بايد كه است طبيعي و كند صرف زيادي وقت بايد كندمي ورزش

 در. باشد داشته وجود صحيح نگرش بايد ولي. باشد تأمين اشزندگي مالي

 گرچه آيد،مي چشم به بسيار الق،اخ و فرهنگ فقدان بحث حاضر حال

. كشندمي دكي هم را فرهنگ پسوند هاباشگاه و ورزشي مراكز از بسياري

. است شده رنگ كم ايران ورزش در مقوله دو اين كه اينست واقعيت اما

 فرهنگي هايارزش اگر پول برابر در اما هاست،ورزش سازترينپول فوتبال

 شده ما ايران در كه اين كما. شودمي آلوده و رودمي بيراهه به نشود رنگ پر

 حضور مورد در قبالً كه آيدمي در ابزار صورت به كه اين به مضافاً. است

 اين از گذشته. كردم اشاره آن به سپاه سرداران بخصوص و رژيم عوامل

 همه! كنيد نگاه آمده بوجود ايران فوتبال در كه بازيدالل اين به مسئله،

 اما دارد؛ وجود بازيكن انتقال و نقل براي واسطه اي آژانس دنيا جاي

 هانويس ورزشي برخي حتا ايران در! كند داللي هم مربي شده كمترديده

  .شودنمي باورتان كه اندزده هم به ثروتي وشده كار اين داخل

 ايد،اندوخته زيادي تجربيات هاسال اين طي كه كسي عنوان به شما آرش:

روشن حبيب عنوان به دارد قرار مانوطن كه شرايطي با وزامر باشد قرار اگر
  گوييد؟مي چه آنها به كنيد دل درد و صحبت ايران قهرمانان با زاده

  

 1357 اي 1356 سال كي آن خصوص به انقالب از پيش :زادهروشن

 بگويم است بهتر اي ريزيبرنامه مراكز عنوان به تكايا و مساجد از ماليان

 اما. كردندمي بسيج را مردم و استفاده ايران وقت حكومت ليهع مبارزه مراكز

 براي اسالمي جمهوري رژيم كه تبليغاتي تمام وجود با هاستسال اكنون

 عوض در. ندارند مراكز اين به توجهي هاجوان كند،مي مذهب و دين

آيت پيش چندي كه طوري به. است شده بيشتر هاورزشگاه به رويكردشان
 بود كرده سئوال مسئولين از موضوع همين با ارتباط در شيرازي مكارم اهللا

مي هاورزشگاه به مساجد جايبه رمضان مبارك ماه در ما هايجوان چرا«
 هايجوان اقبال اين از كه اينست ورزشكاران به من پيام بنابراين....» روند

 و ظيفهو باشند، داشته خاطر به. كنند برداري بهره ايران ملت سود به كشور
 و است مهم دارند، عهده به مردمشان و كشورشان قبال در هاآن كه رسالتي

  .باشند گذار اثر توانندمي

 كنند ايفا را نقشي همان توانندمي كشور ورزشي هاياستاديوم كالم، مخلص

  .داشتند انقالب از قبل دوران در تكايا و مساجد كه

  .  شما از ممنون خيلي آرش:

*  
  

  
 

  اسكندريان آندرانيك
  

سال، صداي آندرانيك اسكندريان را پاي تلفن شنيدم!  34پس از آرش: 
نشين، صميمي و مهربان. او تنها فوتباليست تيم ملي فوتبال ايران  آرام و دل

آرژانتين، در تيم منتخب  1978است كه بعد از بازي هاي جام جهاني 
سال در تيم  7ت ست كه به مد جهان بازي كرده است. او جزو اولين كساني

  فوتبال كاسموس شهر نيويورك امريكا جزو بهترين بازيكنان تيم بوده است.

ضمن تشكر از آندرانيك كه وقت خود را براي اين مصاحبه در اختيار من 
كند  قرار داد، از او خواستم در شرايطي كه رژيم جمهوري اسالمي تالش مي

را به دست فراموشي  ي خاطرات خوب گذشته فوتبال و  افتخاراتش همه
اي از  بسپارد، براي آشنايي نسل جديد طرفداران فوتبال ايران، شناسنامه

  خودش ارائه كند.

: ضمن تشكر از لطف شما، اول بگويم كه براي من افتخار آندرانيك

  كنم. گو مي و ست كه با شما گفت بزرگي

مروز دارند، ها ا دانيد در دوران ما اين امكاناتي كه جوان طور كه مي همان
كرديم. با هر توپي كه بود. بعضي  ها بازي مي وجود نداشت. ما در خيابان

كرديم. هر چيزي كه گرد  هاي پاره، توپمان را درست مي ها با جوراب وقت
زديم. گاهي در ماسه و شن بازي  داشتيم با آن روپايي مي بود بر مي

ما تجهيزات امروز را دانيد كه آن موقع  كرديم. خود شما بهتر از من مي مي
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 25بينيم در يك زمين بازي براي ده بازيكن،  نداشتيم. مثالً در آمريكا مي

نفر را در  300توانست  توپ مي 25گويم اين  عدد توپ است. با خودم مي
  ايران سرگرم كند.

كردم. البته حتماً اسمش االن عوض شده  من در خيابان نادرشاه زندگي مي 
دانم اما  هاي جديد را نمي از وطنم دورم و اسمسال است  35چون من  

آراكس رفتم.  تمام عمرم در همين خيابان نادرشاه زندگي كردم. به مدرسه
آباد بود. مسعود مژدهي يكي  هاي عباس منش كه طرف بعد به دبيرستان فرخ

محلي من بود. از بچگي با هم بازي  از بازيكنان خوب تاج و تيم ملي، هم
اي كه براي دبيرستان كردم  ين كه در دبيرستان اولين بازيكرديم. تا ا مي

آيي با باشگاه فوالد بازي  آقاي گارنيك محرابيان من را ديد و گفت چرا نمي
دادند ولي گفتند خرج تحصيلت را  كني؟ فوالد آماتور بود. پول نمي

داد.  دهيم. و اين كار خيري بود كه آقاي محرابيان هميشه انجام مي مي
هاي ما بزرگ شدند ولي تحصيالت نداشتند. و اين چيزي  وتباليستبعضي ف

كنم، چون اولين حرفي كه زد  است كه من از آقاي محرابيان فراموش نمي
دهيم. او مورد  دهيم ولي خرج تحصيلت را مي اين بود كه ما پول نمي

گاه فراموش  هاي اين مربي را هيچ ام محبت احترام همه بود. در تمام زندگي
ام در  سالم بود. اولين بازي 15كنم. سه سال در تيم فوالد بازي كردم.  نمي

خواستيم براي ورود به  فوالد با تيم آرارات بود كه تا فينال آمده بوديم و مي
تايم  باختيم گارنيك در هاف ها بازي كنيم. ما داشتيم مي دسته يك باشگاه

گفتم مطمئني؟  گفت آندرانيك برو خودت را گرم كن. من ترسيده بودم.
گفت: آره آره برو تو. بعد همين كه رفتم داخل زمين از شانس خوب من، 

شد. تا اين كه آرارات با پنالتي  3-3تيم فوالد شروع كرد به گل زدن، بازي 
بازي را برد و رفت دسته اول و ما در دسته دوم مانديم. اين را براي اين 

ت كردند. او مربي گفتم تا بگويم آقاي گارنيك چقدر به من خدم
ي ارامنه و ورزش فوتبال ايران، مديون  دوست و شريفي بود كه جامعه انسان
  اوست.

ها را  هاي خاكي محالت مختلف، بازي بچه رفت زمين گارنيك مهرابيان مي
آورد در  داشت و مي ها را برمي كرد و ديد خيلي خوبي داشت. اين نگاه مي

رفتيم در تيم  گرفتيم مي و كله ميتيم فوالد. اما ما همين كه كمي سر 
  كرد.  گشت و فوتباليست جديد پيدا مي آرارات و اين بنده خدا دوباره مي

من اولين بار كه شما را ديدم جوان بودم. ديدم چقدر براي تمرين زحمت 
كشيد. چيزي هم بگويم شايد يادتان نباشد. چون نايلون به كمر  مي
زي كه شما را ديدم روز گرمي بود و كرديد. من رو بستيد و تمرين مي مي

آن قدر در آن گرما تمرين كرديد كه من از نگاه كردنتان خسته شدم. 
خاني،  گويند قليچ گفتم اگر مي ها اثري روي من گذاشت كه با خودم مي اين

كشيده است.  خاني نشده است. براي اين كه زحمت زيادي  بيخود او قليچ
خواستم آن زحمتي كه از شما ديده بودم  من تمام عمرم كه بازي كردم مي

را روي زمين پياده كنم. من هيچ موقع باشگاه و اسم و اين چيزها برايم 
دانم. هر  ها مي ها چرا. خودم را مديون تماشاچي مهم نبود، اما تماشاچي

ام هنرم را به طرفدارانم نشان دهم. حتا اگر  ام فقط خواسته  موقع بازي كرده
خواستم  گذاشتم مي كه پايم را در زمين بازي مي مريض بودم. همين

  بهترين كيفيت را براي طرفدارانم نشان بدهم.

اين خصوصيت در كمتر بازيكني وجود دارد كه قدردان تماشاگران  آرش:
اند. اين فكر درستي  كنند، اندك باشد. تعداد بازيكناني كه اين طور فكر مي
ران فوتبال باشيم. تشويق و توجه است كه ما بازيكنان بايد قدردانِ طرفدا

ي بازي كردن خوب  طرفداران فوتبال است كه به بازيكن نيرو و انگيزه
دهد. ما بايد مديون آنها باشيم. يعني سعي كنيم در زندگي هميشه  مي

ورزند  ها باشيم؛ مردمي كه به ما عشق مي همراه و هميار مردم و در كنار آن
ورزشي حق ندارند در شرايط سخت و دشوار،  و ما را دوست دارند. قهرمانانِ

مردم وطنشان را تنها بگذارند. اين قدرداني شما يكي از خصوصيات انساني 
است كه بايد در اكثر بازيكنان وجود داشته باشد؛ چه آن موقع كه در 

كنند. آندرانيك عزيز،  باشگاه هستند و چه زماني كه در تيم ملي بازي مي
  تاج رفتيد؟ چطور شد كه به باشگاه

  

باشگاه عوض كردن من هم موضوع جالبي است. من در  آندرانيك:
ام دو مربي خوبم، هاملت  ام. اولين شانس هاي زيادي آورده ام شانس زندگي

داويديان و گارنيك محرابيان بود. شانس دومِ من رفتنم از فوالد به آرارات 
انتخاب شدم. در اين بود. همين كه از فوالد به آرارت آمدم در تيم جوانان 

بازيكني در تيم پاس بود  - گرمي داشتيم كه بازي آخر، تيم سه بازي دست
من آمدم توپ را از او  -به نام همايون شاهرخي كه شوت زن خوبي بود

بگيرم تا شاهرخي توپ را شوت نزند. من زمين خوردم. قرار بود با تيم 
جروح شدم و مرا جوانان در مسابقات آسيايي بازي كنم. آن روز من م

طور گذاشتند در استاديوم و همه رفتند. چهار ساعت طول كشيد تا به  همان
خانه رسيدم. از آن روز نه از تيم جوانان و نه از تيم ملي و نه از باشگاه 

ماه بعد روزي با رفقايم به  9خبري بود و نه هيچ چيز ديگر. تا اين كه 
آخر من راست  -زدم ي چپم توپ ميباشگاه آرارات رفته بوديم و داشتم با پا

آصفي آمد و گفت:  زدم كه زنده ياد امير ولي با پاي چپ توپ مي -پا هستم
تونم بازي كنم و  تو فوتباليستي؟ گفتم من فوتباليست بودم ولي ديگه نمي

تواني كمي بدوي؟ گفتم آره ولي با پاي  زانويم خراب شده. گفت: حاال مي
آصفي  آن روز ما كمي بازي كرديم. بعد اميرتونم توپ بزنم.  چپم فقط مي

  كني. فردا صبح  گفت: ميدوني تو با همين پاي چپ بهتر از همه بازي مي

  

  

  
  

آصفي براي  برمت پيش دكتر. وجداناً بگويم كه آقاي امير پيش من ميبيا 
من مثل پدر بود. فرداي آن روز، مرا برد پيش دكتر زركش. دكتر زركش 

توانم عمل كنم فقط  هاي زانو بود و گفت: اميرخان مي حيكي از بهترين جرا
شود. امير خان به من نگاهي كرد و گفت: شما پول داري؟  ده هزار تومن مي

گفتم: نه، ما ده تومنش را هم نداريم. روز بعد گفت من در باشگاه آرارات 
توانم برايت پول جمع كنم. يك مقدار هم  گذارم تا ببينم مي ميتينگ مي

گيرم. در هر صورت اميرخان  دهم و يك مقدار هم از باشگاه مي ميخودم 
خواست هر طوري شده پاي مرا درست كند. دو هفته بعد زنگ زد و  مي

گفت كه پول را جمع كرده است. رفتيم و پاي مرا دكتر زركش عمل كرد. 
سه هفته بعد من در زمين بودم. اولين بازي تيم تاج با آرارات بود. بعد بازي 

  ها انداختند.  بي كردم كه عكس بزرگي هم در مجلهخو

آصفي بگويم چون او معلم من  راجع به اميرهم من نكته را  بد نيستآرش: 
ها انجام داده است.  هم بود. اميرخان اين كار را در مورد خيلي از فوتباليست

ام بود، براي اولين بار  كردم و اميرخان مربي زماني كه در تيم كيان بازي مي
هاي تهران انتخاب شدم و قرار بود براي فينال  در تيم منتخب آموزشگاه

مسابقات به شهر رضائيه برويم. يك روز امير آصفي از من پرسيد: مگر تو 
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دهد بعد هم پولش را ندارم كه بروم. او  نميري؟ گفتم: نه. بابام اجازه نمي
ومن هم به عنوان ي مرا از پدر و مادرم گرفت و سي ت ي ما و اجازه  آمد خانه

ام  پول توجيبي به من داد. من خودم جزو كساني هستم كه هميشه گفته
هاي سال با خود اميرخان در  آصفي هستم. سال كه در ورزش، مديون امير

وقت  بازي بودم، هيچ كيان بازي كردم. در تيم ملي هم با اميرخان هم
ان و مديون و قدرد  ها و انسانيتش را فراموش نكرده ها، محبت خوبي

ام به  اميرخان هستم. روزي كه خبر مرگ اميرخان را شنيدم، تنفر و كينه
توانستم در مراسم  اين حكومت سياه اسالمي چندين برابر شد زيرا  نمي

  يادبودش در ايران حضور داشته باشم

  

ام. من شانسم اين بوده كه به  اي مثل او نديده من انسان و مربي آندرانيك:
ل هاملت داويديان، گارنيك مهرابيان و اميرآصفي برخورد هايي مث آدم
توانم آنها را فراموش كنم. نبايد اين  اند و نمي ام كه واقعاً انسان بوده كرده

ها حرف بزنيم چون اگر ما نزنيم كس  افراد را فراموش كنيم و بايد از آن
وان پيدا ت كند بخصوص كه اين طور افراد را ديگر نمي ديگري از آنها ياد نمي
  كرد. خيلي كم هستند.

اي كه با آرارات در مقابل تاج انجام دادي،  بگو بعد از اولين بازي آرش:
  چطور شد از تيم تاج سر درآوردي؟

  

رفتم.  من سه سال با تيم آرارات بازي كردم. بايد به سربازي مي آندرانيك:
ام را در  توانند كاري كنند كه من سربازي به باشگاه آرارات گفتم آيا مي

تهران بگذرانم؟ رئيس باشگاه آن زمان گفت: آقاي اسكندريان هر جا 
توانيم بكنيم. آن موقع آقاي جالل طالبي  خواهي برو. ما هيچ كاري نمي مي

مربي تيم دارايي خيلي لطف داشتند. از طريق يكي از دوستان پيغام داده 
خواهد بيايد در  مي توانيم كار سربازي اش را درست كنيم. اگر بود كه ما مي

نهاد شده بود كه بروم در  تيم دارايي. همان موقع از طرف تيم تاج هم پيش
تواند مرا  بياورد تهران. بعد از سه سال  تيم تاج، چون تيسمار خسرواني مي

در  1974رفتم تيم تاج. پنج سال هم در تاج بازي كردم. اولين بار در سال 
ي اول هم اتاقي شما بودم و  باشد هفتهتيم ملي انتخاب شدم. اگر يادتان 
هاي  ام. در آن بازي جام ملت اتاق شده براي من افتخاري بود كه با شما هم

آسيا اول شديم. بعد از آن رفتيم براي مقدماتي المپيك. تيمي كه آن موقع 
دانم.  ي فوتبال ايران مي هاي ملي دوره داشتيم را من يكي از بهترين تيم

هيچ موقع به هيچ تيمي نباختيم. بعد هم رفتيم به المپيك براي اين كه ما 
مونترآل و به شوروي باختيم. من از آن بازي شروع كردم به يادگيري 

هاي آنها را ياد  خواستم تكنيك واقعي. از بلوخين خوشم آمده بود و مي
بگيرم. دوست داشتم دفاع بازي كنم و اگر يك بازيكن خوب در زمين 

  ارك كنم. هست، فقط او را م

ام كه ما در ايران، هيچ موقع بازيكني  ي دوستانم گفته من هميشه به همه
گويم. چه زماني كه تيم مقابل شما  مثل شما نداشتيم. اين را از ته قلبم مي

كردم و چه زماني با هم در يك تيم بوديم، شما جاي چهارتا  بازي مي
  كرديد. بازيكن بازي مي

ر شد آمدي امريكا و در تيم كاسموس بازي ات. چطو مرسي از محبتآرش: 
  كردي؟

  

تايم بازي  من انتخاب شدم براي بازي در تيم دنيا. يك هاف آندرانيك:
زد و نه انگليسي،  كردم. بعد از بازي يك آقايي آمد كه نه فارسي حرف مي

گفتند اسمش پروفسور مازايي است. اين فرد يكي از افراد  اسپانيايي بود. مي
بود. او گفت: ما سه بازيكن را نگاه كرديم شما، مارينو از  تيم كاسموس

خواهيم از  برزيل و پرانتيني از آرژانتين. همه بك چپ بوديم. او گفت: مي
شما سه نفر، يكي را انتخاب كنيم. او خواهش كرد كه اگر يك هفته اينجا 

 اي كه در مقابل بوكا جونيور دارند شركت كنم. خرج اين بمانم و در بازي

دالر به عنوان كادو به من خواهند داد. من هم فكر  2000مدت را به اضافه 
دالري به من  15000بينم. بعد از آن بازي يك چك  كردم كه ضرري نمي

گردم  توانم بمانم. برمي دادند. من هم گفتم كه در ايران قرارداد دارم و نمي
يم تاج كمي مسئله گردم امريكا. آن موقع هم با ت ايران و اگر توانستم برمي

خواهم بروم امريكا، هم تحصيالتم را ادامه بدهم  داشتم. من رفتم و گفتم مي
ايم. گفتم پولتان را پس  و هم بازي كنم. گفتند كه اين همه به تو پول داده

ورديان بودم. گفتند بايد نقد بدهي. من هر چه پول  دهم. با كارو حق مي
مريكا آمدم. از موقعي كه به كاسموس داده بودند به آنها پس دادم و به ا
ها به من احترام گذاشتند و هم دوستم  آمدم هم باشگاه و هم تماشاچي

داشتند. هفت سال هم در كاسموس بازي كردم. من در نيوجرسي فروشگاه 
گويند كه من فوتباليست شدم به خاطر  آيند و مي ورزشي دارم هنوز مي

اند  د كه با ديدن شما خواستههايي هستن دانيد چقدر بچه شما و نمي
كنيد بكنند.  پس اين نيست  فوتباليست شوند و همان كاري را كه شما مي

اي  كنيم بلكه در هر حركتمان يك بچه رويم و در زمين بازي مي كه فقط مي
خواهد فردا براي باشگاه و يا كشورش  گيرد و مي هست كه از ما عكس مي

  همان شود. 

كني آيا امكان  را دنبال ميكني يا نه؟ و اگر دنبال مي آيا فوتبال ايرانآرش: 
  ي گذشته و حال براي خوانندگان ما بيان كني؟ دارد نظرات را در باره

  

كنم. اما تيم ملي را با  من مسابقات باشگاهي را نگاه نمي آندرانيك:
كنيم. آن غيرت تيمي كه اول بود ديگر نيست. آن غيرتي  دوستانم نگاه مي

رود و براي تيم ملي بازي كند نيست. حاال تيمي مثل قطر يا كه بايد ب
آيند  برديم. حاال مي گل مي 3-4ها را با  عربستان سعودي. در گذشته اين

برند. آن غيرت تيمي كه بيايد نود دقيقه بازي  تهران  و ما را يك بر صفر مي
  كند نيست.

دهند خيلي  به نظر تو چه دليلي دارد!؟ با اين كه پولي كه مي آرش: 
  باالست. رقم روي ميليارد تومن است.

  

توانيد بخريد. با پول هم  پرويزخان شما فوتبال را با پول نمي آندرانيك:
آيد. اين در قلبتان است. من واقعي  تواني بازي كني و اين از قلبتان مي نمي
ام. غيرت تيمي كه مثل مهراب  گويم تا حاال يك بازيكن مثل شما نديده مي

ورديان و كالني داشتند، ديگه نيست. كالني را چند بار  ي، كارو حقشاهرخ
گشت. االن چند تا  به خاطر مصدوميت از زمين بردند بيرون، ولي دوباره بر

  توانيد پيدا كنيد كه اين خصوصيت را داشته باشند.  بازيكن مي

ها خيلي تاثير دارد. ما در  كنم شرايط اجتماعي روي آدم من فكر ميآرش: 
اي به وطن  كشي هايي كه وجود داشت عالقه ذشته با همه مشكالت و حقگ

اي كه در جامعه و بين بازيكنان بود، در همه تأثير  و به مردم داشتيم. روحيه
 1350ي  گذاشت براي همين اگر در مورد پولِ اندكي هم كه اواخر دهه مي

با تعصب  داديم و شد، خيلي اهميت نمي گرفتيم، كمي باال و پايين مي مي
كنم در شرايط امروز  كرديم. ولي من فكر مي باشگاهي و ملي، بازي مي

چيزي به عنوان غيرت و تعصب ملي، در جامعه وجود ندارد و يا اين كه 
اي به جامعه و به  اند كه انگار هيچ دلبستگي جوانان در شرايطي رشد كرده

ف اول و آخر مردمشان ندارند و براي همين همه چيز شده است ماديات. حر
گويند خون توي بازيشان نيست براي همين است.  زند. اين كه مي را پول مي
كرديم به هم كمك  خورديم همه سعي مي آيد وقتي يك گل مي يادم مي

شود بين بازيكنان ديد. به  كنيم. اما االن بيشتر درگيري و خشونت را مي
اجتماعي است نظر من تمام اين مسايل و مشكالت، بيشتر معلول شرايط 

  كه پس از انقالب در ايران حاكم شده است.

سال گذشته،  35در حالي كه با رشد تكنولوژي و ارتباطات و ..... در اين 
معلوم است كه بازي در ايران هم رشد كرده و سرعت گرفته اما 

كند.  اش نسبت به كشورهاي ديگر كمتر است و يا نمود پيدا نمي رفت پيش
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بازيكنان هيچ دلخوشي از وضع موجود ندارند. مورد  بايد قبول كنيم كه
بردندش بيرون، تا  كالني مورد خيلي خوبي است. با برانكارد از زمين مي

آمد  پريد بيرون و مي شد مي كنار زمين برسد كمي دردش كه خوب مي
  وسط زمين. 

  

  االن هم هستند ولي تعداشان بسيار كم است.  آندرانيك:

ها بگويي؟ تو بازيكني بودي كه مدت  راي جوانآيا حرفي داري ب آرش:
اي. حتا پسر تو مدتي در تيم ملي فوتبال  طوالني در خارج بازي كرده

  كرده است. كمي هم از پسرت بگو؟ آمريكا بازي 

  

پسر من چهار سال پيش بهترين بازيكن آمريكا شد. در فينال آندرانيك: 
همان سال آقاي گل هم  دو تا گل زد و قهرمان باشگاههاي آمريكا شدند.

ي هفتم بود كه شش  شد. برعكسِ من، پسرم فوروارد بود. سال بعد در هفته
گلر تيم  اي به سرش خورد.  هفت تا گل داشت كه در حين بازي صدمه

مقابل با زانو زد به سرش. مدت طوالني در بيمارستان بستري بود. 
براي تيم ملي امريكا اش را نيز مدتي از دست داد. باالخره برگشت و  حافظه

بازي كرد. دوباره صدمه خورد. بازي آخر را براي گاالكسي انجام داد. و در 
سال فوتبال   20بازي سوم باز هم از ناحيه سر صدمه ديد. به او گفتم من 

ام و نديدم كسي اين همه به سرش صدمه بخورد كه به تو صدمه  بازي كرده
اش را به دست آورده ولي  ست. سالمتيخورده. االن فوتبال را كنار گذاشته ا

  گيرد. اي بازي كند سر درد مي وقتي بخواهد حرفه

ي مربيان و بازيكنان مثل اميرآصفي، رايكوف،  در خاتمه دوست دارم از همه
ورديان، علي  هاملت داويديان، گارنيك مهرابيان، مهراب شاهرخي، كارو حق

شان بودم، تشكر  همراه ي كساني كه در باشگاه و تيم ملي جباري و همه
  كنم.

  . ممنون هستم از وقتي كه به من دادي تا با تو مصاحبه كنمآرش: 

*  

   گپي با جعفر نامدار
جعفر نامدار، يكي از بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه شاهين در 

هاي تيم ملي و  گيري از بازي بود. نامدار بعد از كناره1330 -40هاي  دهه
داوري فوتبال پرداخت. او تنها داور ايراني است كه دو بار در جام باشگاه، به 

 جهاني به عنوان داور وسط سوت زده و دو سه بار هم داور كنار بوده است.
ي آرش به سراغ جعفر نامدار رفتم تا گپي داشته  ي اين شماره نامه براي ويژه

هاني فوتبال. هايش در جام ج هايش در تيم ملي و داوري ي بازي باشم درباره
  خوانيد حاصل اين ديدار است. چه در زير مي آن

  

  
  

كسوتان فوتبال ايران بوديد كه پس از  آقاي نامدار عزيز، شما از پيش آرش:
چنين  خداحافظي از تيم ملي فوتبال و باشگاه، به سمت داوري رفتيد. هم

. من به عنوان يك در سطح جهان المللي يكي از بهترين داوران بين

كنم؛ خوشحالم كه وقت  تباليست ايراني، به فردي مثل شما افتخار ميفو
خود را در اختيار من قرار داديد. براي شناخت نسل جوان بگوييد جعفر 
نامدار كه بود، چه زماني در تيم ملي فوتبال ايران بازي كرد و چطور شد كه 

سوت  ي داوري فوتبال كشيده شد و مسابقات جام جهاني را كم به حرفه كم
  زد؟

 
كنم. من امروز يكي از بهترين  پرويز جان سالم عرض مي جعفر نامدار:
كردم مرد  ام در خارج از كشور است. هيچ وقت فكر نمي روزهاي زندگي

ي خودم و در كنار خودم ببينم.  بزرگ تاريخ فوتبال ايران را يك روز در خانه
ها بودي.  رينگويم. تو هميشه براي من جزو بهت اين را بدون تملق مي

كنند خيلي به ندرت  داني كه مشهور شدنِ كساني كه در دفاع بازي مي مي
زحماتي كه  -كه در خط حمله بودند-ها آيد، هميشه تمام كننده پيش مي

شدند. اما مثل  كشيدند را به ثمر مي رساندند و مشهور مي مي  بازيكنان دفاع
يازده بازيكن مثل  ام اگر ما ام. من هميشه گفته شما كسي را نديده

شديم. در هر حال خيلي خوشحالم.  خاني داشتيم، قهرمان جهان مي قليچ
آيد از شما تعريف و تمجيد كنند اما اين  دانم كه شما خوشتان نمي البته مي

  واقعيتي است كه اين روزها بايد گفت. 

گويم:  پايان شما. ولي باور كنيد صميمانه مي با سپاس از محبت بي آرش:
  ام كه اليق اين همه لطف شما باشم. براي مردم وطنم كاري نكردهمن 

ديدم آرزويم اين  ها را كه مي زماني كه من شروع به بازي كردم، شما قديمي
هاي  ي قبل از من بوديد. شما در بازي بود كه مثل شماها باشم. شما دوره

 هندوستان و ژاپن شركت داشتيد. من خوشحالم كه قبل از من بازيكنانِ

بسيار خوبي مثل شما در تيم ملي بودند. از همه مهمتر اخالق و كرامت 
ي خوبي براي فراگيري نسل  اي كه در نسل شما وجود داشت، زمينه ورزشي

، هر چه به جلوتر 1357دانم چه شده است كه بعد از انقالب  ما بود. اما نمي
ده است. از بحث تر ش ايم، اين ويژگي اخالق و پهلواني روز به روز ضعيف رفته

  دور نشويم. قرار شد شما از خودتان بگوييد!؟

  

كنم آيندگان، الگوهاي خوبي داشته باشند  من هم آرزو مي جعفر نامدار:
  ام. هاي گذشته نديده اما من كه تا به حال كسي را نظير نسل

ي خيابان ري هستم. در دبيرستان پهلوي  ي خودم: من بچه و اما در باره
هاي خوب من بودند،  مطيعي و ساوجي همكالسي ام. ناصر ملك خوانده درس 

پدر من يازده بچه داشت كه من هم يكي از آنها بودم. با اين كه اداره يازده 
بچه بسيار مشكل است، پدر و مادر من زحمات زيادي كشيدند كه ما را چه 

اي رساندند كه همه خودكفا شديم. وقتي  پسر و چه دختر، به مرحله
افتم! اين  هاي قديمي چرمي مي د فوتبال قديم، من ياد آن توپگويي مي
رفتيم خيابان  دانيد ما مي ها نيم باد بود و باد تمام نداشت. خودتان مي توپ

ها را  درست كنند بعد يخ  كردند تا در آنجا يخ شهباز. آنجا زمين را گود مي
كرديم و در  يرفتيم از آن موقعيت استفاده م بردند زيرزمين. بعد ما مي مي

اي  كرديم. نه وسيله برديم و بازي مي همان جا كه خاكي شده بود، توپ مي
كرديم تا يواش يواش آمدم  اي. آنجا خود به خود بازي مي داشتيم، نه مربي

فر بود كه مرد  عضو تيم شاهين شدم. البته اولين مربي من آقاي دانايي
. تيم ما تيم مردمي بود و بسيار خوبي بود. بعد هم به باشگاه شاهين رفتم

مردم دوستش داشتند اما متأسفانه تيم تاج از محبوبيت كمتري برخوردار 
بود. مردم بيشتر به ما توجه داشتند. در كنارش تيم دارايي و تهرانِ جوان 

هاي خوبي بودند. بعد به آبادان منتقل شدم.  من دانشسراي  بود كه تيم
  تربيت بدني را تمام كردم. 

  ما چه سالي وارد تيم ملي شديد؟ش آرش:
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قبل از آن در دانشگاه ادبيات سه سال كاپيتان تيم بودم كه  جعفر نامدار:
هر سه سال تيم برنده شد. در دانشگاه تربيت بدني هم همين طور. فكر 

بود براي تيم ملي انتخاب شدم. در آن روزگار به جاي  1338كنم در سال 
مسابقات و مسافرت به كشورهاي ديگر، كم  تيم ملي، بيشتر تيم تهران بود.

بود. يادم مي آيد سفرهايي به كشورهاي شوروي و ژاپن داشتيم من بك 
خواستند يازده نفر اول  كردم. البته در آن دوران وقتي كه مي راست بازي مي

كردند. مثالً تيمسار مكري كه  تيم را انتخاب بكنند دوستي و پارتي بازي مي
ن خيلي هم زحمت كشيد، ولي در تنظيم تيم دخالت براي فوتبال ايرا

دانستم كه در  كرد. در همان هندوستان من خودم را مستحق اين مي مي
همه بازيها بازي كنم، اما چون من از باشگاه شاهين بودم و آنها در تيم تاج! 

  چنين نشد.

  كرد!؟ پس هر كس هر مقدار كه مي توانست، پارتي بازي مي آرش:

  

بله تا اين كه يك روز رفتم پيش آقاي مكري و گفتم:  ر:جعفر نامدا
تيسمار مكري من جوون هستم و اينجا بقدري آناناس و موز خوردم كه پر 
از انرژي هستم، چرا در تيم نيستم؟! وقتي اين حرف را زدم، جلسه كرد و 

گويد از فرط انرژي دارم  خواهم مثل نامدار كه آمده مي گفت من بازيكن مي
شوم. من بازي اسرائيل، هندوستان و پاكستان را بازي كردم ما  يمنفجر م

ها را برديم اما بازي چهارم را مساوي كرديم. منظورم اين  هر سه اين بازي
است كه فوتبال ما امكانات زيادي نداشت! مثل باشگاه شاهين؛ با اين كه 

 خانه بود. ما در آن دوره كني ما يك صندوق خيلي طرفدار داشت، لباس

هاي متعدد نداشتيم. يكي زمين شماره دو  كني يا استاديوم دوش و لباس
خاكي   امجديه بود و زمين دبيرستان البرز و زمين شماره سه شهباز كه همه

كرديم. كنفدراسيون آسيا در آن موقع مثل  ها بازي مي بودند. ما در آن زمين
ابقات هم خيلي حاال نبود كه سازمان جوانان و نوجوانان داشته باشند. مس

ي پدر مادرم  كرديم من كه بين يازده بچه رفتيم بازي مي كم بود. وقتي مي
خواهد،  دانستم بازي خرج دارد، لباس مي پايبند ورزش فوتبال شده بودم مي

ها براي من مشكل بود. آن موقع ما  خواهد، همه اين پول اياب و ذهاب مي
جا  رساندم دروازه دولت و از آن مينو خودم را  نشستيم، از تهران تهران نو مي

رساندم به  امجديه. بعد از امجديه. استاديوم صدهزار  خودم را پياده مي
خواست نظير  نفري را درست كردند كه استاديوم آبرومندي بود. من دلم مي

  ها داشته باشيم.. ي شهرستان اين استاديوم را در همه

شوند در حالي كه نيمي از هاي خوب زياد  چه فايده اگر استاديوم آرش:
ها را ندارند!  ها باشند اجازه ورود به اين استاديوم مردم ايران كه خانم

شود،  گيرند ساخته مي ها با بودجه دولت از مالياتي كه از مردم مي استاديوم
  توانند از حق خودشان استفاده كنند. پس نيمي از ماليات دهندگان نمي

  

ها  گذارند خانم كننده است كه نمي اراحتبراي من خيلي ن جعفر نامدار:
ها بيايند. يكي از داليل موفقيت من اين  براي تماشاي ورزش به استاديوم

بود كه فاميل ما خيلي پرجمعيت بود. دختر و پسر جوانِ دبيرستاني و 
خواست بيايد بازي مرا ببيند! و  دانشگاهي، حتا مادرم خدابيامرز مي

آمدند بازي مرا  ام مي كردند. وقتي خانواده مي آمدند و به راحتي تماشا مي
انرژي  ي كردم همه گرفتم كه سعي مي كردند، به قدري جون مي تماشا مي

ات  گفت: جعفر، وقتي خانواده خودم را در زمين پياده كنم. دكتر اكرامي مي
تايم هم بازي كني. اين است كه  تواني سه هاف آيند براي تماشا، تو مي مي

ها نيايند فوتبال را  براي رشد فوتبال اگر مردم نيايند يا خانمبه نظر من 
م كه مسئولين فعلي سازمان راانصافي است. من اميدو شا كنند، بيتما

بدني متوجه باشند كه مرد و زن بخصوص در ميادين ورزشي همه  تربيت
ها بايد  چيزشان بايد مساوي باشد و اين هم يكي از مواردي است كه خانم

از سهم خود استفاده كنند. اين را بايد مسئولين بررسي كنند كه  بتوانند
  هاي فوتبال زنانه هم داريم. حق بانوان ضايع نشود. در حالي كه تيم

ها بازيكن تيم ملي فوتبال بوديد، چطور شد  آقاي نامدار، شما سال آرش:
  تصميم گرفتيد به طرف قضاوت فوتبال برويد؟

  

كردم  ن موقع هم كه فوتبال بازي ميببينيد من هما جعفر نامدار:
هاي مختلفي داشتم! مثالٌ در آبادان، رييس هيئت فوتبال آبادان  مسئوليت

طور، من رئيس  بودم. در دانشكده نفت آبادان و در دانشگاه ملي هم همين
تربيت بدني بودم. هميشه با ورزش سر و كار داشتم بخصوص با فوتبال. كار 

كردم. در مورد  هم عالقه داشتم. خيلي مطالعه ميخودم را بلد بودم. خيلي 
بردم از اين كه بتوانم از دانش داوري  داوري فوتبال هم واقعأ لذت مي

استفاده كنم. وقتي در فدراسيون فوتبال بودم مرا فرستادند به بانكوك براي 
ديدن كالس داوري. در آلمان هم دوره داوري ديدم. دو بار هم در 

س دوره ديدم. بعد مسابقات آسيايي بود رفتم در آنجا دانشگاهي در انگلي
قضاوت خوبي كردم، سپس برگشتم، هنوز خوب پخته نشده بودم. دوباره در 

داور دنيا دعوت كردند. رفتم آنجا.  30المپيك مونيخ مرا بين  1972سال 
دادند. به من دو داوري دادند. برمه و  معموال به داوران آسيايي يك بازي مي

را قضاوت كردم و آلمان شرقي با مكزيك را وسط قضاوت كردم. آن  شوروي
اند. چند بازي  رفتند اما االن جدا شده موقع داورهاي وسط كنار هم بايد مي

مهم مثل آلمان شرقي با آلمان غربي كمك داور بودم كه خيلي خيلي مهم 
داور ترين  شان براي من نوشتند كه اين دقيق هاي بود. به هر حال روزنامه

المپيك بود. من از آن به بعد خيلي خيلي عالقمند شدم. بعد ضيافتي 
داور بوديم و خيلي سخت است بين سي داور بخواهيد انتخاب  30دادند. 

كردم، حتا  ها قضاوت مي كنيد. وقتي برگشتم ايران هر وقت در استاديوم
 كردند درست كردم، مردم چون قبولم داشتند، فكر مي وقتي اشتباه مي

  است. داور را بايد مردم قبول داشته باشند.

كنيد فوتباليست بودن شما و اين كه همه زير و بم اين  فكر نمي آرش:
  شناختيد در قضاوت درست شما تاثير داشته است؟ ورزش را مي

  

هايي كه فوتبال بازي نكرده باشند و  كامالً درست است. آن  جعفر نامدار:
زند. اين  اشند، خيلي به قضاوتشان ضرر ميب  با خواندن تئوري  داور شده

مسئله در داوري خيلي به من كمك كرده است. بالفاصله در المپيك  
انتخاب شدم و مسابقه فرانسه و گوآتماال را قضاوت  1976مونترآل كانادا در 

آلمان در برلين بازي شيلي و استراليا را  1974كردم. مسابقه جام جهاني 
داوري بودم كه براي مرحله نهايي انتخاب شده قضاوت كردم و جزو شش 

كردند كمك  بودم. براي بازي سوم و چهارم كه ايتاليا و لهستان بازي مي
آرژانتين انتخاب شدم و بازي مكزيك  1978داور بودم. بعد در جام جهاني 

در المپيك ناشنوايان در امريكا  1984و لهستان را قضاوت كردم. و در سال 
طريش و انگلستان و شوروي را قضاوت كردم. اكنون كه در بازي آلمان و ا

اي هم هستند، به ياد  بينم كه حرفه ها را مي امريكا هستم و اين فوتباليست
كرديم.  داديم بازي مي افتم كه زير آماتور بوديم  و حتا پول مي خودمان مي

اراي هايي د دادند. حاال ببينيد چه فوتباليست در داوري هم چيزي به ما نمي
ها، از  اند و كساني مثل مرحوم برومند يا خيلي از قديمي هايي شده چه ثروت

  فوتبال چي دارند؟

به نظر من مهم اين بوده كه وقتي شما آمديد رييس هيئت داوران  آرش:
شديد تا جايي كه به ياد دارم، يك سري طرح و برنامه هم داشتيد يك 

توانيد  فوتبال انجام داديد. ميي داوران فدراسيون  سري كارها براي كميته
  ها بدهيد؟ شرح كوتاهي از اين فعاليت

  

زماني كه من رئيس كميته داوران بودم، فدراسيون ما خيلي  جعفر نامدار:
    بان و بيژن معتمدي. در هر كميته خوب بود. كامبيز آتاباي و هوشنگ ديده
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ل فن بودند. شناختند. همه اه گذاشتند كه فوتبال را مي كساني را مي
كنند. ما با كميته داوران فوتبال  كساني كه اهل فن باشند پيشرفت مي

مان را  نفر از داورهاي 10-12انگلستان تماس داشتيم. من در حدود 
فرستادم آنجا تا دوره ببينند و برگردند. همين طور به يوگسالوي و آلمان. 

آمده بود ايران و  به قدري كالس داوري ما باال بود كه رئيس كميته داوري
اي نوشت كه تيترش  وقتي سيستم داوري ما را ديد در برگشت مقاله

گويم كه ما  بود.  بسيار از ايران تعريف كرده بود. من نمي» داوري در ايران«
مشكل نداشتيم، مشكل هم داشتيم. همه جلو افتاده بوديم! داوري ايران را 

ا آقاي نظري يا آقاي صالحي در سطح جهان، قبول داشتند. حاال من بودم ي
ها همه تحصيلكرده بودند و حداقل ليسانس داشتند.  و آقاي رياحي. اين

هاي  المللي خودشان را نشان دادند. بازي هاي بين ها رفتند در ميدان اين
هايي  آسيايي، بازيهاي المپيك آسيايي در تهران، بانكوك و ... در اكثر بازي

  كردند. ي خوب استقبال ميكه داشتيم از داورهاي ما خيل

خود من بدشانسي آوردم! براي رياست كميته داوران آسيا انتخاب شدم. از 
شركت نفت منتقل شدم به فدراسيون فوتبال. درست شش ماه به انقالب 
مانده بود. خيلي ما را قبول داشتند خيلي زياد. من همان موقع به استخدام 

يم امريكا و از توانايي من استفاده فدراسيون فوتبال آمريكا درآمدم كه بيا
كنند. همه كارهايش هم تمام شده بود ولي خورد به انقالب و يك سال 
خروج از ايران ممنوع شد. رفتم پيش پسر آقاي خميني كه بازيكن تيم 

خواهم  اي برايم آمده مي شاهين قم بود. يك نامه به او نوشتم كه دعوتنامه
باالخره نتوانستم بيايم. حتا به وزارت امور بروم. كه گفتند بايد صبر كني. 

ي امريكا را الاقل بكن كانادا. گفت  خارجه هم رفتم. گفتند اين دعوت نامه
آقاي نامدار دردسر براي خودت درست نكن. من باالخره گذشتم. بعد به 

خواستند تحصيل كنند، ترك وطن كرديم و آمديم  هايم كه مي خاطر بچه
  امريكا.

المللي فوتبال از شما  ي كه در امريكا بوديد، فدراسيون بينشنيدم زمان* 
  براي كنگره داوران دعوت كرده!؟

  

يك كنگره بزرگ داشت » اي. اف. سي«بود كه   2009سال  جعفر نامدار:
بودند، » اي. اچ. سي«كه تمام نمايندگان كشورهايي كه عضو فيفا و عضو 

د. رئيس فدراسيون بين كشور در كنگره حاضر بودن 47دعوت شده بودند. 

اي به نام من فرستاده بودند كه خبر  المللي اروپا و آسيا نيز بودند. دعوتنامه
نداشتم.، تا اين كه آقاي بهارمست كه در امريكا داور هستند و باعث افتخار 

گردد و  در دنبال تو مي به در» اي. اف. سي«ما ايرانيان، به من گفتند كه 
زنگ زدم. خوشحال شدند و بالفاصله مدارك را  اي به من داد. من شماره

فرستادند و من هم پر كردم و فرستادم. پس از چند وقت، بليط هواپيما و 
  همه امكانات سفر را  فرستادند. 

من به كنگره رفتم. ديدم چه تشكيالتي! فقط براي تجليل از داوران 
ودم. آقاي اي بود كه در جام جهاني بودند. من آنجا مات مانده ب آسيايي

كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال ايران و آقاي نظري هم از ايران آمده 
  بودند. خالصه مجلس بسيار باشكوهي بود و كلي پول و وسايل ورزشي كادو 

اي  همام رئيس كنفدراسيون آسيا بود. براي من روز تاريخي دادند. دكتر بن
بروم آنجا براي  جا، فدراسيون سنگاپور از من دعوت كرد تا بود. همان

  شان صحبت كنم. داوران

  بينيد؟ شما امروز وضع داوري فوتبال جهان را چگونه مي آرش:

  

شان  ها، وضع امروز داوران در سطح جهاني مثل فوتباليست جعفر نامدار:
كنند،  خوب است. در هر تورنمنتي كه در جام جهاني يا المپيك قضاوت مي

د و بيست هزار دالر هم به داور كنار. دهن به داور وسط چهل هزار دالر مي
ها و مربياني مثل  در حالي كه در گذشته داوراني مثل من و حتا فوتباليست

كرديم. در گذشته همه در ايران آماتور بودند و  مهاجراني، پولي دريافت نمي
  گرفتند. تنها پول ناچيزي براي اياب و ذهاب مي

ل ايران عضويت داشتيد و هم به نظر شما كه هم در تيم ملي فوتبا آرش:
در كميته داوران، چه تفاوتي بين فوتبال قبل از انقالب بهمن و بعد از آن 

  هايي دارند؟ كنيد؟ در واقع آن دوره و اين دوره چه ويژگي مشاهده مي

  

در آن دوره   اول از همه اين كه آن تيم ها آماتور بودند. همه جعفر نامدار:
كرديم. اما  ر وجود داشتيم، در زمين پياده ميعرق ملي داشتيم و آن چه د
ها ميليونر هستند مرتب مواظب پاهايشان  امروز چون اكثر فوتباليست

  هستند.

جا كه قرار است براي تيم ملي بازي كنند، از خود تعصب  در واقع آن آرش:
  دهند. نشان نمي

  

برايشان  اي و سرمايه زيادي دقيقاً، در حالي كه فوتبال حرفه جعفر نامدار:
هاي  در نظر گرفته شده است. همه داراي امكانات خانه و ويال و ماشين

رفتيم  دادند مي متعدد هستند. اما اگر اون موقع اين امكانات را به ما مي
زديم. رفته بوديم در بازي هندوستان، آمدم سر بزنم، سرم شكاف  همه را مي

بازي كردم. نه تنها من برداشت؛ بالفاصله باند بستم و رفتم با سر شكسته 
اند اما  اي شده اين طور بودم، همه واقعاً فداكاري مي كردند. حاال حرفه

هاي ايران باشگاه دولتي هستند.  اي بودن را ندارند. اكثر باشگاه شرايط حرفه
ها بدون استاديوم هستند، اين همه بودجه صرف بازيكن  بيشتر باشگاه

كدام نتيجه خوبي نگرفته  يم ملي هيچكنند اما نه تيم جوانان و نه ت مي
  است. اصالٌ فوتبال زير ساخت ندارد. شما چند بار قهرمان آسيا شديد.؟

  سه بار.  آرش:

  

سه بار قهرمان آسيا. همين حشمت مهاجراني سه بار تيم  جعفر نامدار:
هاي ميلياردي،  جوانان ايران را اول كرد. در حالي كه امروز با صرف بودجه

هاي  ايم و حتا با اين كه شانس سهميه تيم ر ضعيفي گرفتهنتايج بسيا
آسيايي براي شركت در جام جهاني به چهار و نيم رسيده است، شانس 

  انتخاب ايران بسيار ضعيف شده و اين براي فوتبال ما بسيار سنگين است.

  جعفر عزيز،  ممنونم از وقتي كه به من اختصاص دادي.  آرش:

*  
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  گارنيك مهرابيان

  

ترين بازيكنان و  ترين و قديمي كش گارنيك مهرابيان يكي از زحمت ش:آر
ايران بود،  ي ارامنه ي مربيان تيم آرارات تهران بود. او مورد احترام جامعه

هايي مانند كارو حق ورديان، آندرانيك اسكندريان، آرشاوير  فوتباليست
بازيكنان تيم  دانند. گارنيك خود از ملكيان و... خود را مديون گارنيك مي

تهران و تيم ملي ايران و از مربيان فوتبالي بود كه بازيكنان خوب و آينده 
كرد و با تعليم و  را در محالت انتخاب مي -خصوصاً بازيكنان ارامنه -دار 
  داد. سازي، آنان را براي بازي به تيم آرارات تهران تحويل مي آماده

ريكا با او داشتم، خواهش كردم در ديداري كه در شهر گلندن كاليفرنياي ام
كار  ي براي آشنايي بيشتر نسل جوان فوتبال ايران، كمي از خود و سابقه

  خوانيد حاصل اين ديدار است خود را براي ما بازگو كند. آن چه در زير مي

******  

اي  در خانواده 1316مصادف با  1937من در سال گارنيك مهرابيان:  
در تهران، يك مغازه كوچك داشت و طبق متوسط به دنيا آمدم. پدرم 

گفتند يعني عرق  كرد. اين طور مي معمول ارامنه، پياله فروشي مي
كردم. ما  فروخت. خيلي قديم بود. من از بچگي در فيشرآباد زندگي مي مي

هاي مسلمان  پنج جوان ارمني بوديم كه هميشه با هم بوديم. البته دوست
كه  نفرمان ورزشكار شديم. شايد به خاطر آنهم داشتيم. از ما پنج نفر چهار 

محل باشگاه تاج يا دوچرخه سواران سابق، آن موقع در خيابان ايرانشهر قرار 
هاي محلي داشتيم.  داشت. ما آن موقع خيلي كوچك بوديم و بازي

خورديم. هشت نفر بوديم. پنج ارمني و  كرديم، كتك مي رفتيم بازي مي مي
ش عالقه پيدا كرديم كه فوتبال بازي كنيم. سه مسلمان. بعد يواش يوا

سواران، يك قطعه زمين بود. خدا بيامرزد علي  انتهاي باشگاه دوچرخه
فر را كه مربي اول من بود. از او چيزهاي فراواني ياد گرفتم. علي آقا  دانايي

اين تكه ». بچه«گفت:  بود. به بيشتر ما مي» بچه«اش  هميشه تكه كالم
من هم اثر گذاشته بود و با اين كه اكثر شاگردانم مثلِ  كارو آقا رو  كالم علي

  گفتم، بچه.  و آرشاوير و اسكندريان بزرگ شده بودند، باز من به همه مي

وقتي تيمسار خاتم كاپيتان تيم دوچرخه سواران تاج بود و من هم عالقه 
هم ام نزديك بود از من خواهش كرده بودند و پول اتوبوسم را  داشتم و خانه

رفت،  ها را با خودم ببرم. اتوبوس تا دم امجديه نمي دادند كه اين توپ مي
كردم.  ها بازي مي رفتم. در راه هم با آن يك پانصد متري را هم پياده مي

گفت: اين  فر مي اش بازي مرا گرفته بود. به علي آقا دانايي خاتم خيلي چشم
خوب بود. به هر  گذاشتي با ما بازي كند بچه خيلي كوچك است اگر مي

آقا بود. او به ما گفت كه اين  حال ما آن زمين را پاك كرديم. خواست علي
هاي دوستانه با هم بكنيد.  ها بياييد پاك كنيد و بازي زمين اينجا افتاده، بچه

دانيد كه در  ما به دليل فشاري كه رويمان بود بازيمان خوب شد. شما مي
من پدرم موافق ورزش و فوتبال نبود  شود. زمين كوچك رفت و آمد زياد مي

گفت بيا درس بخوان. متأسفانه من دوازده سالم كه بود و ششم  و دائم مي
 -ابتدايي بودم پدرم فوت كرد. زندگي من خيلي تغيير كرد. خوشبختانه،

ام با  كنم. پدرم دوبار ازدواج كرده بود و نامادري البته االن اين طور فكر مي
كرد. چون متمايل به فوتبال شدم از مدرسه كه  يمن زياد سازگاري نم

رفتم باشگاه و در آن زمين خاكي  گذاشتم و مي هايم را مي آمدم كتاب مي
كرديم. بعد علي آقا خيلي محبت داشت. خيلي چيزها به ما ياد  بازي مي
گفت سعي كن در زمين خودت باشي. نگاه نكن ببيني ديگران چه  داد. مي
هاي  تواني بكني. خيلي درس ببيني تو چه كار مي كنند. سعي كن كار مي

  خوبي به ما داد.

من بازي را از تيم دوچرخه سواران شروع كردم كه بعداً تاج شد. خوب 
خاطرم هست كه از آن پنج شش نفر كه با هم بوديم من و بازيك غازاريان 

م خواهم برو به فوتبال آمديم ولي در بين راه يك روز بازيك به من گفت: مي
بوكسور بشوم. من هم گفتم خيلي خوب و چون خيلي با هم نزديك بوديم 

آيم. رفتيم آقاي پطروس نظربيگيان مربي بود.  من گفتم من هم با تو مي
ها را به ما داد و گفت كمي  خواهيم بوكس بازي كنيم. دستكش گفتيم مي

كه بازي كنيد. آن طرف مقابلمان يادم نيست چه كسي بود اما بعد از اين 
چند تا مشت توي صورت من زد اشك از چشمم روان شد و دماغم پر خون. 

خواهم بوكسور بشوم. اما، بازيك ماند و قهرمان  گفتم آقا پطروسيان من نمي
ام عوض شد و  هاي المپيك رفت. من هم مسير زندگي بوكس شد و به بازي

خوب بود ام  صد در صد به دنبال فوتبال بودم. به قدري كنترل توپ و بازي
آقاي جاللي كه  -دفتر باشگاه جلوي در بود-آمد  كه هر بار مهمان مي
ي ماست.  كرد كه اين بازيكن آينده كرد و معرفي مي دفتردار بود مرا صدا مي
آقا طي كردم. يواش يواش و پله به پله از نوجوانان به  من مسيرم را با علي

آقا  تا آن موقع هم علي جوانان آمدم و در هفده سالگي وارد تيم تاج شدم.
مربي تيم تاج بود. خيلي خوب يادم هست كه در همان هفده سالگي مربي 
خارجي آمده بود براي بازيهاي تيم ملي، مرا هم دعوت كرده بود. رفتم براي 

ها  ها بچه هاي تيم ملي، از قضا چون كنترل توپم خوب بود، آن موقع تمرين
توانستم  ودش را نشان داد. من ميتكنيكشان خيلي ضعيف بود. بازي من خ

ها را بازي كنم. مربي خارجي من و جديكار را براي اولين بار  پست ي همه
هاي آسيايي هندوستان. رفتيم  دعوت كرده بود به تيم ملي  براي بازي

ساعت مانده به پرواز، دو بازيكن  48هاي لباسمان را هم گرفتيم. اما  اندازه
در ضمن  -من دوست ندارم نام كسي را ببرم  برم چون كه نامشان را نمي

از نظر من تيمسار خسرواني مقصر بود.  -ها مقصر بودند كنم آن فكر نمي
ي خسرواني  آيند به آقا اين دو بازيكن از تيم شاهين خط خورده بودند و مي

آييم تيم تاج. متأسفانه  گويند اگر اين بازيها را برويم بعد از برگشت مي مي
قبول كرده بود. يك ارمني بود كه مترجم فدراسيون آن موقع تيمسار هم 

بود. يادم مي آيد بعدازظهر بود و جلوي باشگاه ايستاده بوديم و خيلي 
ايم كه برويم براي  خوشحال بوديم كه در سن هفده سالگي انتخاب شده

آمد باشگاه تاج،  بازيهاي آسيايي. ديدم اين مترجم فدراسيون كه هميشه مي
ش كمي گرفته است. به من گفت: گارنيك حوصله داري؟ يك خبر ا قيافه

برايت دارم. گفتم چه خبري؟ خوب است يا بد؟ گفت: بد. چيزي كه در 
آن موقع تيمسار  -كردم. گفت: آقاي خسرواني  ام اصالً فكرش را نمي زندگي

قبول كرده و اسم تو و  -مكري رييس فدراسيون بود كه با هم رابطه داشتند
ها ببرند. ما  را خط زده و موافقت كرده كه آن دو نفر را براي بازي جديكار

آن موقع خيلي ناراحت شديم. ولي تصميم گرفتيم كه به خاطر اين مسئله 
باشگاه عوض نكنيم. تيم ملي رفت و مساوي كردند و برگشتند. در موقع 
برگشت اين دو نفر را طبق توافقي كه كرده بودند نشاندند روي دوششان. 

من در  ي نفري يك ساعت هم بهشان هديه دادند. اين بدترين خاطره
دانيد كه در هفده سالگي موقعيتي كه براي آدم پيش  فوتبال بود. چون مي

آيد دنياي ديگري است. در هر صورت من فوتبال را در تيم تاج ادامه  مي
هاي تهران شديم و به اصفهان رفتيم. آن  دادم. سال بعد قهرمان باشگاه

كردند و قهرمان ايران معلوم  آمدند با هم بازي مي ها مي وقع شهرستانم
هاي خوبي داشتيم كه از من  شد. تيم ما قهرمان ايران شد. البته بازيكن مي

كناني، نادر افشار،   بزرگتر بودند. دو سه سالي با من فرق داشتند: پرويز كوزه
تيم ما بودند. در هر  بيگي و محمود بياتي در زاده، حسن جديكار، عارف قلي

كردم  كرد و فكر مي حال هميشه ته دلم اين مسئله برايم ناراحتي ايجاد مي
چرا اين حق را از من گرفتند؟ بعد آقاي فكري مربي تيم ملي شد. مرا براي 

كانادادراي شروع به كار  ي هاي ديگري دعوت كردند. من در كارخانه بازي
احب كارخانه به من گفت كه تيم كردم كه صاحبش ارمني بود. يك روز ص

يك آمده ولي تيمش خيلي  ي دو به دسته ي آرارات به زحمت از دسته
هايش پير هستند. بياييد برويد تيم را درست كنيد. من  ضعيف است. بازيكن
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به باشگاه آرارآت رفتم. پشيمان نيستم. دوست داشتم يك روزي مربي 
  بشوم و اين مسئله خيلي به من كمك كرد. 

گذاشتم و به من قول دادند كه به تيم كمك  ه صاحب كارخانه احترام ميب
هاي ارامنه را جمع  هاي مختلف بازيكن كنند. رفتم و شروع كردم از تيم

هاي ارمني  كردم. خوشبختانه موقعي كه در تيم تاج بودم هميشه بازيكن
هر آمدند به سمت فوتبال. به  ارامنه اول مي ي خيلي داشتيم. انگار همه

بازيكن داشتيم.  14ها جمع كرديم. سال اول  حال ما آن تيم را از باشگاه
هاي دسته يك بين پانزده تيم  هاي باشگاه بيشتر از اين نداشتيم. در رقابت

شود، بايد بازيكن يا بسازيم يا  ششم شديم. بعد فكر كردم اين طور كه نمي
را بگيريم. پولي هم  پيدا كنيم. اجازه هم نداشتيم غير از ارمني كس ديگري

برادر  -ورديان نداشتيم. ولي عشق بود. عاشق فوتبال بوديم. شاهين حق
يكي از افرادي بود كه به كمك او، توانستم كارهاي زيادي براي  -بزرگ كارو

ارامنه در اين  -ارامنه انجام بدهم. به شاهين گفتم برويم نارمك و مجيديه 
ي خاكي بازي بگذاريم و ببينيم اگر ها آنجا در زمين -محالت زياد بودند

بازيكني پيدا كرديم بياوريم آرارات، تا حداقل هيجده بازيكن داشته باشيم. 
هاي  ما اين كار را شروع كرديم و واقعاً خيلي هم موفق شديم. خيلي بازيكن

بازيكن  22خوبي پيدا كرديم كه از اين محالت آورديم.  تيم در سال بعد 
ام اگر اسم ببرم خيلي زياد  ي خوبي را تربيت كردهها داشت. من بازيكن

 ورديان، آندرانيك اسكندريان، آرشاوير ملكي جزء آن شوند ولي كارو حق مي

  ها بودند. 

گويم. يك روز داشتم با  آرشاوير يك داستان كوتاهي دارد كه برايتان مي
لوي شد. تاب رفتم مجيديه كه اتوبوس از ميدان عشرت آباد رد مي اتوبوس مي

باشگاه شبديز را ديدم. در ايستگاه بعدي پياده شدم. بعدازظهر بود. گفتم 
ببينم چه خبر است. چون خودم تمرين نداشتم وقت داشتم. ديدم چند تا 

زنند به ديوار. مدير باشگاه هم دوست من بود. دوست  جوان دارند توپ مي
زند و از صداي  نزديكم بود. بعد ديدم جواني نازك اندام دارد آنجا توپ مي

توپ فهميدم بازيكن بدي نيست. يواشكي صدايش كردم. گفتم آرشاوير 
دوست داري بيايي آرارات. گفت: آره و من او را بردم. دوستم خيلي 

  رود، در آن آسفالت و ...  ها كرد ولي من گفتم اين اونجا از بين مي شكايت

وي زمين. خودتان ت  او را آوردم و بعد از چند ماه در مقابل پاس گذاشتم
هاي قلدري داشت. ما دو سه تا گل خورديم اما  دانيد كه پاس هم بازيكن مي

آرشاوير از بيست متري يك شوت قوي زد به طاق دروازه. از آن روز 
ورديان  ايم. بعد از آن كارو حق فهميدم كه يك سنتر فوروارد هم پيدا كرده

تر بود. ماييس به  يس موفقرا دارم. دو تا برادرهاي ماييس و آريس كه ماي
تيم ملي هم رفت. باغديك عابديان را داشتم كه به نظر من براي فوتبال 

  ايران يك حسن نظري دوم بود. بك راست خوبي بود. 

گري فيفا در ايران را ديدم  و كار با آقاي آتاباي،  مربي ي بعد از آن دوره
  رئيس فدراسيون فوتبال 

در پوالد بوديد آيا اين قبل از اين   ك دورهكنم كه شما ي من فكر مي آرش:
  دوران است يا بعد از اين؟

  

هاست. خب با آرارات كار كردم. بعد از شش هفت سال  قبل از اين گارنيك:
ششصد تومان براي رفت و آمدم به من بدهند كه  - قرار شد ماهي پانصد

ن برادر اين هم عقب افتاد تا اين كه خسته شدم و استعفا دادم. آقاي شاهي
من را گرفت كه بيا يك تيم جوان درست كنيم. گفتم باشد تيم  ي كارو يقه

جوان درست كنيم اما با چه اسمي برويم شركت كنيم. رفتيم پوالد را پيدا 
كرديم. رييس باشگاه صاحب زمين و تشكيالت بود و مرد خوبي بود و گفت 

. گفتم باشه اما خواهي بكن كه من به تو خيلي اطمينان دارم، هر كاري مي
يك كمكي، يك پيراهني و...... آدمي ثروتمندي نبود اما طبع بلندي داشت 

ها را از  اي هم داشت. با شاهين آمديم دوباره بچه و عشق به ورزش. زورخانه
محالت براي پوالد جمع كردن. ديگر كارو در پوالد نبود. آندرانيك 

كند.  يلي خوب بازي مياسكندريان را يك روز برادرش آورد و گفت اين خ
كند،  هايي مي من او را نگاه كردم ديدم در زمين بسكتبال پوالد چه جهش

م او را گرفت. يكي دو سالي ا كند، چپ، راست، خيلي چشم اي مي چه سعي
ها كار كرديم و يك بار هم آمديم فينال در مقابل آرارات. گير  با اين بچه

ببريم يا نه؟ بعد به ارامنه چه بگوييم؟  دانستيم بايد از آنها كرده بوديم! نمي
بختانه باختيم. يك ماه كه  بعد آمديم و گفتيم بازي است ديگر. خوش

طور و  كني و من هم همين گذشت به شاهين گفتم تو كه از جيبت خرج مي
گذاشتيم.  ي من مي  مان است. جلسه فوتبال را در خانه براي عشق و عالقه

كرد و شده بود طرفدار  ساندويچ درست مي اين خانمِ من هم بيچاره هي
خواهد و ما  ها حيف هستند و اين كارها پول مي فوتبال. گفتم بيا اين بچه

تان را برداريد و  ها را جمع كردم و گفتم به نظر من تيم نداريم. يك روز بچه
برويد به تيم آرارات. آن موقع امير آصفي مربي تيم آرارات بود. حاال كه اسم 

صفي آمد الزم است يك يادآوري بكنم كه من از امير يك استفاده امير آ
اي  كردم چون حرفه اي فكر نمي كردم حرفه خيلي بزرگي بردم. كار كه مي

دانستم.  گري هم چيزي نمي كردم. از مربي نبودم. مربي بودم اما بازي هم مي
 را در فدراسيون ديدم. آمد مرا بغل كرد و بوسيد و گفت من يامير آصف

رفتم با باشگاه آرارات قرارداد بستم. پرسيدم چه قراردادي؟ گفت: شش هزار 
تومن. او را ماچ كردم. گفت چرا مرا ماچ كردي؟ گفتم من هم ارزش خودم 

بينم پنج شش هزار تومن بايد حقوقم باشد نه اين  را فهميدم. االن دارم مي
جداً اين طوري كه پانصد تومن و آن را هم نداده باشند. بعد امير گفت: 

ات نيستي بيا با تيم  بان مرا صدا كرد و گفت اگر مربي تيم است. بعد ديده
ملي كار كن. دستيار بشو كه آن موقع آقاي اوفارل به عنوان مربي آمده بود. 
رفتم با اوفارل. چون آن موقع قرار بود المپيك آسيايي در ايران برگزارشود. 

مهاجراني هم كمكش بوديم. آندرانيك  اوفارل مربي تيم ايران بود و من و
داد اما تاج  اسكندريان آن موقع از آرارات رفته بود تاج. چون آرارات پول نمي

پول داشت. در ضمن با كارو نزديك بودند و كارو بيشتر كارهايش را انجام 
داده بود. رفتم تيم ملي براي كمك به اوفارل و همراهي با مهاجراني. در 

يم. آندرانيك اسكندريان انتخاب نشده بود. ديدم اوفارل فينال قهرمان شد
جويد.  هايش را مي جود. هر وقت ناراحت بود ناخن هايش را مي دارد ناخن

ام خيلي خوب نبود! باالخره پرسيدم، گفت  من هم در آن موقع انگليسي
ام چون بهترين بازيكن آسيا در آن موقع  براي بك راست خيلي ناراحت

دانم  ود يعني بهترين گل زن آسيا. خيلي ناراحتم و نميگوش چپ عراق ب
ها  شناسم اگر موافقت كنيد. (اين چه كار كنم. گفتم واهللا من يك نفر را مي

هاست.) بعد آندرانيك را  روز قبل از شروع بازي 16گويم مال  را كه مي
ها را  معرفي كردم. دو سه نفر را هم مهاجراني گفت. اوفارول گفت بايد اين

اش را برداشته بود و رفته بود  ست كنم. در آن زمان آندرانيك زن و بچهت
شمال. به شاهين برادر كارو كه خدا حفظش كند گفتم بپر آندرانيك را پيدا 
كن. باالخره با تلفن و غيره او را پيدا كرد و آورد براي تست. وقتي تستش 

گذاشته بودند  پوشيدند. آندرانيك را كرد در آن زمان قرمز و سفيد مي مي
فهميد  بك چپ و پروين و حسن روشن را گذاشته بودند مقابلش. شما مي

گويم. دو بازيكن خوب را گذاشته بودند روبرويش. با او صحبت  كه چه مي
ي  كردم و گفتم نگذار اينها رد بشوند چه پروين چه روشن. پروين ضربه

. آن روز بهترين ها اولش را كه بزند ديگر تمام است و خالصه از اين حرف
بازي را كرد. از اين شش نفر كه براي آزمايش آمده بودند اوفارل فقط 
آندرانيك را نگهداشت. ولي يك مسئله بود كه آندرانيك از فرم خارج شده 

اش كنيم. ايران  بود. چون رفته بود شمال و... او را دادند دست من كه آماده
ت كه آنها را برد. من دائم به با تيم بحرين و با تيم هاي عربي بازي داش

ها. اما او  گفتم آندرانيك را هم بگذاريد مقابل اين تيم اوفارل و مهاجراني مي
را هي نگه داشتند تا اين كه رسيديم به فينال با عراق. باز اوفارل شروع كرد 

هايش. گفتم چيه؟ چون در آن زمان يك بازيكن قشقايي  به خوردن ناخن
. بازيكن خوبي بود. تكنيك داشت ولي كند بود. آمده بود در تيم ملي
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رفت، اينها  كرد، چپ و راست مي كرد، پرشي كه مي اي كه آندرانيك مي بازي
همه خيلي بهتر بود. به هر جهت روز آخر به اوفارل گفتم درست است كه 
من ارمني هستم و او هم ارمني ولي من به اين خاطر نيست كه سفارش 

گذاريد. باالخره او را جناح چپ گذاشت و آندرانيك هم كنم اندرانيك را ب مي
ي آخر بازي آندرانيك  هايش را انجام داد. ده دقيقه يكي از بهترين بازي

عضله مچ پايش گرفت. او را آورديم بيرون و قشقايي رفت داخل زمين.  
مان كرد. در هر صورت در اين  نزديك بود سه تا گل بخوريم كه خدا كمك

  يك پيشرفت كرد.شرايط آندران

ي و بخصوص ارامنه هاي تيم مل دهي با بچه هاتي كه مي با اين توضيح آرش:
ها در مورد اين قضيه كه  اي. خودت بعد از گذشت سال ركردهاي كا يك دوره

  اند به تيم ملي چه حسي داري؟ اند تيم آرارات و بعد رفته هاي ارامنه آمده بچه

  

ن به كالس فيفا در ايران رفتم. من اول يك توضيحي بدهم. م گارنيك:
شصت نفر بوديم. آقاي حبيبي اول شد و من دوم شدم. آن وقت من تيم 

بان معاون فدراسيون فوتبال مرا به عنوان مربي به تيم  نداشتم، آقاي ديده
هاي شيراز  هاي تيم ملي كار كردم بچه ملي دعوت كرد. وقتي در اردو با بچه

تم شيراز شش ماه كار كردم ولي ديدم به من خيلي عالقمند شدند. رف
هاي خوبي بودند و بازيكنان خوبي  شود. با باشگاه مشكل بود وگرنه بچه نمي

داشتند. از آن طرف با تيم ملي كه كار كردم بعد از اتمام بازي ها مرا به 
عنوان نماينده يا مربي فدراسيون فوتبال فرستادند تعليم جوانان زير بيست 

انان داشتند. فنالند بود، عربستان و يك كشور ديگر. پنج سال. تورنمنت جو
تيم هم از ايران آمده بود، خوزستان، تبريز، تهران و ... آنجا داشتم بازيكن 

بان به من زنگ زدند و از من يك مربي  كردم كه آقاي ديده انتخاب مي
خواستند. گفتم جاويد آنجاست ببينيد اگر موافق است و اگر دوست دارد 

اش  گويم برو. دوست دارم اينجا باشد ولي اگر شرايط . البته من نميبرود
كنم يكي از عوامل  خوب است برود. رفتم با مدير عامل صحبت كنم. فكر مي

سازي بود  سازي داشتم مدير عامل ماشين هايي كه با ماشين بزرگ موفقيت
با ورزش كه در آمريكا درس خوانده بود و با فوتبال آمريكا آشنا شده بود و 

دانست. به من گفت: گارنيك  بزرگ شده بود. او از ورزش خيلي چيزها مي
خواهم اين است كه سه سال ديگر  اين تيم ماست و چيزي كه از شما مي

تيم خوبي داشته باشيم و بيشتر افرادش تبريزي باشند. با اين شرايط 
ي بيايد به قرارداد بستيم. تيم را برداشتم رفتم. آن موقع براي اين كه تيم

ها دو گروه بودند. يك گروه در جنوب و يك گروه  جام تخت جمشيد دسته
آمدند به جام تخت جمشيد. ما  هاي اين دو گروه مي از شمال و فيناليست

هم همين كار را كرديم. ما افتاديم با مازندران. با هر شرايطي بود مازندران 
يلي خوبي بود. باالخره با را برديم. بعد آمديم با كرمان افتاديم كه تيم خ

دفاع و گردن كلفتي اين تيم را برديم. سال اول تيم را آورديم ليگ تخت 
خواهم بروم.  جمشيد. من رفتم به مدير عامل گفتم پاداشم را بدهيد مي
گل  10-12گفت اگر اين تيم برود در جام تخت جمشيد از هر تيمي 

ن. يك واقعيتي بود از هر توانم با اين تيم بروم در زمي خورد من نمي مي
نفرشان باالي سي سال بودند. آن  9رفت توي زمين  يازده بازيكني كه مي

دهم كه اختيار تام داري،  موقع چيزي نبود. باالخره گفت من به تو كاغذ مي
 10خواهي انجام بده. آمدم تهران  خواهي، هر خريدي كه مي هر كاري مي

ها كار كردم. نيم فصل اول، ما  روي اينهاي دو و سه.  بازيكن بردم. از دسته
جزء سه تيم اول بوديم. چون شرايط آب و هواي تبريز و زمستانش خيلي 
سخت بود ما مجبور بوديم پشت سر هم بيرون بازي كنيم. مقرمان شده بود 

شدند. آن موقع  ها خسته مي مشهد، تهران، آبادان. در نتيجه روحاً بچه
  بودند. در هر صورت نتايج خوبي داشتم. اي نبودند همه آماتور  حرفه

تا اين كه انقالب شد و همه چيز به هم خورد و قراردادمان هم آنجا ماند، 
رفته   سال برگشتم به ايران. 18ولي من خيلي خوشحالم چون وقتي بعد از 

بودم يك بازي نگاه كنم كه يك نفر در استاديوم شماره تلفن مرا گرفت و 

خواهد..... از تبريز يك نفر به من زنگ زد. عباس  نگفت براي چه كسي مي
اسدزاده كاپيتان تيم بود. رفتم سه روز تبريز. واقعاً آن دو سه روز يكي از 

آمدند در  ام بود؛ ايام ماه رمضان بود و بعد از افطار مي بهترين روزهاي زندگي
گو اعالم كردند. هر سالني رفتم بازي را استاپ دادند از بلند ها بازي مي سالن

بوسيدند و چاي  كردند، قدرداني كردند. مردم تبريز هر كجا مرا ديدند مي
سال بعد از شما، ما هنوز  15گفتند آقاي محرابيان  دادند. همه مي مي

هايي كه شما تربيت كرديد، داشتيم. آن نوجوانان شما رشد  فوتباليست
تاي  9تبريز ساختم سازي  كردند و آمدند باال. بازيكناني كه براي تيم ماشين

  كردند. آنها براي تيم كولوني تبريز بازي مي

به عنوان آخرين سئوال بگوييد كه فوتبال امروز ايران را چطور  آرش:
  بينيد؟ هايي مي بينيد؟ در رابطه با روابط اجتماعي، فدراسيون و.... چه تفاوت مي

  

  

  
  

ولي متاسفانه  گويم من به يك مسئله ايمان دارم و هميشه هم مي گارنيك:
گويم: ما بايد به  شود. البته به عنوان مربي مي مثل اين كه زياد انجام نمي

سان بدهيم. از زماني كه خودم فوتبال را  مان امكانات يك هاي همه باشگاه
شروع كردم تاج و پرسپوليس بودند. خيلي مشكل است يك تيم مثل پاس 

تي نداشتند و همه امكانات مال كرد يا دارايي امكانا ها را جمع مي كه ارتشي
تاج و پرسپوليس بود. حاال هم همان طور است. اسمش شده پيروزي و 

اند   استقالل كه همان تاج و پرسپوليس هستند. دو تا تيم اصفهاني هم آمده
آيد باال چون  باال كه بد نيست. دو سال هم هست كه تراكتورسازي دارد مي

هاي تبريزي از خودشان زمين دارند.  كنند. همه تيم دارند پول خرج مي
هاي خودشان امكانات ندارند.  ها براي بازي امكانات دارند خيلي از باشگاه

آوريم. چند ميليون  امكاناتشان خيلي كم است. مثال ما مربي از خارج مي
مان  گذاريم. حاال اگر مربي بنديم. همه امكانات را در اختيارش مي قرارداد مي

د به اين موارد توجه نداريم. زياد به حرفش ارزش ايراني باشد زيا
 گذاريم. االن ما اين مشكل مربي خارجي را داريم كه دارند همه پول نمي

هاي هفته قبل را  برند. چيزي به ما ندادند. من داشتم بازي هاي ما را مي
ها نشان  هايي از بازي اليت هايها يك  كردم در سايت فوتباليترين نگاه مي

بيني آن تيمي كه مربي ايراني دارد بهتر بازي  كني مي . نگاه ميدهند مي
تواند بهتر بازي كند. چون مربي ايراني افكار  كند. علت دارد كه مي مي

ها  شناسد. وضعيت فاميلي اين فهمد. موقعيت بازيكنش را مي بازيكنش را مي
بي آيد پولش را بگيرد و برود. مر داند. ولي مربي خارجي فقط مي را مي

گويد من بايد بهترين زمين بازي را داشته باشم. برايش تهيه  خارجي مي
  كنند اما مربي ايراني خودش را بايد به اين در و آن در بزند. مي

ايد  گري كرده شما كه اين همه تجربه داريد و در خارج هم مربي آرش:
دم بينيد؟ من مثال خو اي و آماتور را در چه چيزي مي تفاوت فوتبال حرفه

اي  اي شده اما فوتبال موقعي حرفه كنم فوتبال ايران ظاهراً حرفه احساس مي
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ها بتوانند با تماشاگران، با تبليغات و اسپانسرهاي قوي  شود كه باشگاه مي
درآمدزايي داشته باشند.  آيا در ايران اين وضع وجود دارد؟ يا اين كه اين 

  دانيد؟ اتي مي فهآيد. اين فوتبال را حر ها از جاي ديگر مي پول

  

گويم. بيشتر  ها را مي ها را بگويم بعد باشگاه من اول بازيكن گارنيك:
اي نيستند. يعني فكرشان  هاي ما، يعني نود در صدشان حرفه بازيكن
كنند هر كسي آمد  اي نيست. همه فكر مي اي نيست. رفتارشان حرفه حرفه

اي اروپايي را مقايسه  اي است. بازيكن حرفه قرارداد بست و پول گرفت حرفه
كنيد آيا ممكن است يك ساعت از تمرينش بزند يا براي باشگاهش مشكل 

كنند.  شان را تنبيه مي بينيد بهترين بازيكنان به وجود بياورد؟ چون شما مي
اي اروپا خودش فكر  كنند. در حالي كه بازيكن حرفه يعني تنبيه مالي مي

اش را براي باشگاهش  رين بازيكند چون قرارداد بسته است چرا بهت مي
چه در قدرتش هست را انجام ندهد ديگر او كاري ندارد  انجام ندهد. چرا آن
گويد. اصال به مسائل جنبي تيم نبايد كاري داشته باشند.  كه مربي چه مي

خوانم كه مشكل بين مربي و بازيكن پيش آمده  اينجا در مطبوعات مي
اي نيستند. به جز  مان حرفه بازيكنان است. اينجا اين طور نيست. ما هنوز

هاي ايران  دانم باشگاه اند. نمي هاي خارجي بازي كرده پنج نفري كه در تيم
ها را  كنند؟ وقتي فدراسيون فوتبال آسيا آن امكاناتشان را از كجا تهيه مي

شان  كنم دولت به همه اي هستند اما من فكر مي داند حرفه اي مي حرفه
  كند. كمك مي

گويند كه خودش خرج  اي به آن باشگاهي مي كنم حرفه من فكر مي :آرش
اي  خودش را  درآورد. يعني مستقل باشد و وابسته نباشد. باشگاه حرفه

هاي خصوصي همان  هاي خصوصي است. شركت وابسته به شركت
كنند چون  گوييد را پياده مي هايي كه شما به درستي مي سياست

تواند دعوايش  صورت بازيكن با مربي نمي خواهند سود ببرند. در اين مي
اند يا  تواند اعتراض كند چرا مرا در بازي نگذاشته بشود و يا بازيكن نمي

خواهد او را در ليست فروش بگذارند.  غيره.  فوقش اين است كه بازيكن مي
طور كه شما به درستي گفتيد هم  اما واقعيت اين است كه به نظر من همان

اي بودن  ها هنوز دركي از حرفه اي ندارد و هم باشگاه بازيكن نگاه حرفه
دهند به  آورند و مي ندارند و از ديد من اين پول نفت دولت است كه مي

  آيد. اينها و اين مشكالت هم به وجود مي

ها شناخت  يك نكته هم براي من مهم است، شما كه دورادور از اين بازيكن
  را چطور مي بينيد؟ ها ها با قبلي داريد تفاوت اين بازيكن

ام. جايي كه زندگي مي كنم  هاي ايران را ديده من خيلي كم بازي گارنيك:
ي افتي را دارد   كنم اما فوتبال ما يك دوره ساتيليت ندارم و كم نگاه مي

دهد. يعني به جايي رسيده كه استاپ كرده. علتش را من چون  نشان مي
ماديات مقداري كارها را مشكل  كنم مسئله دانم ولي فكر مي دورم زياد نمي

اش  كرده است. البته خيلي شنيدم و در روزنامه خواندم كه بازيكن با مربي
ها نبايد اجازه  درگير است و يا يك بازيكن با يكي ديگر درگيري دارد. اين

اي بايد فكرش اين باشد كه اين هفته من  داشته باشند چون بازيكن حرفه
جام بدهم و بروم در زمين و جواب مردم را بدهم. بايد تمرينم را به خوبي ان

  در حالي كه در ايران اين طور نيست.

  اي نيستند. يعني از لحاظ فكري حرفه آرش:

گيرند دورادور ما  مان پولي هستند. پول مي هاي نه ما تيم گارنيك:
كنند،  اي رفتار نمي كنند، حرفه اي فكر نمي اند اما حرفه اي گوييم حرفه مي

ها همه با هم جمع شده و  كنم اين كنند. من فكر مي اي تمرين نمي حرفه
  مشكل اساسي درست كرده است.

 از وقتي كه در اختيار ما قراد داديد. با تشكر آرش: 
*  

  

  

 

  
  

  گوزلو ديداري با حسين قره
گوزلو، يكي از خبرنگاران، گويندگان و مفسرين ورزشي ايران  * حسين قره

عطااهللا بهمنش شروع كرد و تا مدت كوتاهي بعد از بود كه كار خود را با 
هاي زيادي ساكن  ، به كار خود مشغول بود. سال1357انقالب بهمن ماه 

  دبي بود و اكنون ساكن شهر ساكرامنتو در كاليفرنياي آمريكاست. 

اش شد.  با وجود كسالتي كه داشت، با گرمي تمام پذيراي ما در منزل
اش نشستيم. حاصل اين ديدار كوتاه را در  ها و خاطرات ساعتي پاي حرف

  خوانيد. زير مي

پرويز جان، خيلي متشكرم؛ و بسيار خوشحالم؛ و اين گوزلو:  حسين قره
افتخار  ي بينم كه مايه ست كه خود را در مقابل كسي مي شايد تنها رپرتاژي

ي ما در آن دوران بوده است. با شناختي كه سال ها از تو نازنين دارم،  همه
ات در زمين! و چه آن  چه از نظر اخالقي و قدرت ذهني و فكري و مديريت

كه من يكي - عطوفت و مهرباني كه در تمام دوران زندگي به ديگران كردي 
ها سالم و سالمت باشي. بدان كه  اميدوارم سال -ام از شاهدان عيني آن بوده

  افتخار كشورمان هستي. ي مايه

  

  
  

آباد، پزشك ارتش  متولد شدم. پدر من در خرم ي ارتشي من در يك خانواده
بود و مادرم نيز ماما (قابله) بود. به ياد دارم زماني كه مادرم را براي تولد 

ي پشت بازار لرستان  كردند، من با يك چراغ فانوس در محله اي خبر مي بچه
  كردم براي روشن شدن جاده.  در جلوي مادرم حركت مي
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گاه  زدم و براي همين هيچ ه زبان لري حرف ميمن از كودكي با دوستانم ب
ام. پدرم در همان لرستان فوت كرده و در همان  اين زبان را فراموش نكرده

  جا دفن شده است.

دوران دبستان را در لرستان تمام كردم و پس از مرگ پدر، دوران دبيرستان 
  را در دبيرستان پهلويِ تهران .

سواران در  چون باشگاه دوچرخه زيادي داشتم و ي من به بوكس عالقه
ما بود،  ي تغيير نام داد، نزديك خانه» تاج«خيابان ايرانشهر كه بعدها به 

آيد كه  براي تمرين بوكس در باشگاه تاج ثبت نام كردم. يادم مي
كناني، گارنيك مهرابيان، محمود بياتي، نادر افشار و... در آن موقع در  كوزه

 ند. كرد تيم فوتبال تاج بازي مي
كه سال تأسيس تلويزيون در ايران است، من به عنوان گوينده  1338سال 

اي بود كه  برنامه» گذرگاه تاريخ«و كارگردان به استخدام تلويزيون درآمدم. 
ملك يزدي استاد تاريخ در دانشگاه تهران، مديريت اين برنامه را به  خان

پس از مدتي اين  گي آن را. البته عهده داشت و من كارگرداني و گوينده
  برنامه از طرف ساواك ممنوع اعالم شد.

رفتن به المپيك   ي هاي مقدماتي خود را آماده تيم ايران داشت در بازي
ها را زنده پخش  كرد، و تلويزيون هم كسي را نداشت تا اين برنامه توكيو مي

گي كه داشتم، مسئوليت  ي گوينده كند! من قرار شد به خاطر صدا و تجربه
ش ورزشي را به عهده بگيرم. به همين خاطر من براي تلويزيون و بخ

كرديم. اولين  هاي ورزشي را زنده گزارش مي بهمنش براي راديو، برنامه
هاي المپيك توكيو بود كه خود شما هم در اين  مسافرت ورزشي من بازي

هاي مقدماتي  كرديد. البته من يادم است كه شما در بازي مسافرت بازي مي
هاي المپيك انتخاب شديد و به عنوان  و تيم بوديد! ولي براي بازيرزر

بازيكن فيكس به ژاپن آمديد. و از آن زمان تا خداحافظي از بازي فوتبال، 
  براي تيم ملي بازي كرديد.

شركتي به ثبت رساندم به نام  1968من بعد از المپيك ژاپن، در سال 
زشي المپيك را وارد ايران و هاي ور اكثر رشته  كه فيلم». المپيك فيلم«

ها و مؤسسات ورزشي  ها را در اختيار شركت كرديم؛ و اين فيلم ترجمه مي
ها را براي تماشا،  توانستند اين فيلم داديم. در ضمن، عموم مردم مي قرار مي

اجاره كنند. البته اين شركت نتوانست بيش از سه چهار سال، دوام داشته 
وز اين كار براي آن روز ايران زود بود. هر چند كنم كه هن باشد. من فكر مي

اي كه به ورزش و خدمت به ورزش داشتم، در آن  كه من به خاطر عالقه
كردند، من به  گذاري مي روزها كه همه براي پولدار شدن روي زمين سرمايه

ام را تا ورشكستگي، در اين راه  خاطر عشق به ورزش، تمام سرمايه
  صه، معلوم شد كه من اهل تجارت نبودم.گذاري كردم. خال سرمايه

ي پستي  خواد مطرح كنم اين است كه من با همه اي كه دلم مي نكته
كم  گاه ارادت من به هيچ ورزشكاري هايي كه در زندگي داشتم، هيچ بلندي
  كس نداشتم و ندارم. ي منفي نسبت به هيچ و هيچ نكته نشد

اي را به تلويزيون دادم  وژهپر» المپيك فيلم«هاي آخر شركت  در همان سال
  ي پايتخت بود.»پهلوان كوچولو«كه مورد قبول واقع شد. اين پروژه به نام 

سال، كه بيشتر در  12تا  5اين پروژه، مسابقات كشتي بود بين جوانانِ 
شد  ها بود. مسابقاتي بين جوانان برگزار مي جنوب شهر و مورد توجه خانواده
ظر گرفته بوديم. در همين دوران بود كه و جوايزي هم براي آنان در ن

  مسئول برنامه ورزش جوانان تلويزيون شدم.

البته بعد از اين كه تلويزيون ايران تبديل به تلويزيون دولتي شد، آقاي 
زاده مسئول ورزش تلويزيون شد و من مسئول ورزش نوجوانان. در  روشن

جوانان در سطح اين دوران بود كه براي تهيه خبر، در اكثر مسابقات نو
كردم. و در همين زمان بود كه تيم جوانان ايران به  جهاني، شركت مي

  گري حشمت مهاجراني، سه بار قهرمان آسيا شد. مربي

ي  هاي مختلف در اداره بعد از انقالب، بدليل نبود امكانات و نظرگاه
د امكان كار كردن بسيار مشكل شده بود. ضمن اين كه زياد با افراتلويزيون، 

  قديمي موافق نبودند.

را همراه تيم براي رپرتاژ به كويت فرستادند. از شانس مبازي ايران با كويت 
ها فرودگاه را بمباران كردند و چون حشمت  بد من، همان روزها عراقي

نهاد كرد كه بروم دبي! و معتقد بود  مهاجراني در دبي كار گرفته بود، پيش
  حتماً كاري پيدا خواهم كرد.

  سال در دبي ماندن همان! 18ن من همان و ماند

  كنم. هاست كه در آمريكا زندگي مي سال به آمريكا آمدم و اكنون سال 18پس از 

*  
  

  مسعود مژدهي
  

  
  

مسعود عزيز، مرسي از وقتي كه براي مصاحبه در اختيار من قرار آرش: 
  داديد.

خواستم مطمئن بشوم كه  قبل از شروع بحث، من مي مسعود مژدهي:
  هاي من حتماٌ در مجله شما درج خواهد شد. !؟ صحبت

  البته! تنها در مجله آرش چاپ خواهد شد.  آرش:

  

  هر چيزي هم كه بگويم، منتشر خواهيد كرد!؟ مژدهي:

البته كه هر چيزي كه شما بگوييد، منتشر خواهد شد! مگر اين كه  آرش:
  سور خواهم كرد.شما از من تعريف كنيد، مطمئن باشيد كه اين موارد را سان

  

خواهم چيزي را  خواستم بدانم. من نمي نه! نشد. همين را مي مژدهي:
گيرد،  خواهم بگويم از درونم سرچشمه مي حذف كنيد! آخه چيزهايي كه مي

هاي  احساسي است كه بهش باور دارم. تنها من نيستم؛ اكثر فوتباليست
  قديمي در مورد شما، همين احساس را دارند. 

واهش ميكنم مصاحبه را شروع كنيم و بعد بر سر مواردي كه من خ آرش:
  زني كنيم.  قرار است سانسور شود چانه
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سال از انقالب، نسلي  34دانيد كه با گذشت حدود  خود شما بهتر از من مي
ها و طرفداران فوتبال در ايران بوجود آمده كه با بازيكنان  از فوتباليست

ما بوجود آمده كه  ي رايطي در جامعهقديمي آشنايي ندارند. و در ضمن ش
مسئولين نظام اسالمي نيز به عمد سعي دارند بر خاطرات خوبي كه از 

تاريخي مردم وجود دارد، گرد فراموشي بپاشند؛ به   ي گذشته در حافظه
همين خاطر، براي اين كه نسل امروز وطنمان با شما آشنايي بهتري پيدا 

يد! بگوييد از كجا و كي فوتبال را خودتان براي ما بگوي، كمي ازكنند
هايي توپ زديد؟ چند بازي در تيم ملي انجام  كرديد؟ در چه باشگاه شروع

  داديد؟ و...

كنم  قبل از هر چيز بايد بگويم من بسيار خوشحالم و افتخار مي مژدهي:
ي  كه فردي مثل شما كه بهترين بازيكن تاريخ فوتبال ايران هستيد، در باره

  كنيد. ن با من مصاحبه ميفوتبال ايرا

راه دوستانم زمين را  طاوس قديم كه خاكي بود، به هم هاي تخت من در تپه
كرديم. تيم ما به  كرده و بازي مي كرديم و با سنگ دروازه را نشان  پاك مي

تر تيم  طاوس معروف بود. چند چهارراه پايين ي تخت»ها سه ستاره«نام 
يكناني مانند آندرانيك اسكندريان، آريس كه باز» آرمن«ارامنه بود به نام 

هاي  كردند. البته هميشه بين ما و بچه ميناسيان و برادرش در آن بازي مي
كم صاحب دروازه و  تيم آرمن، كُركُري بود و بيشتر برنده شدن ما. كم

ها كه فينال بود، و دور زمين  كشي زمين شديم. در يكي از اين بازي خط
ي بود، مرحوم سرگرد اسداللهي كه مفسر فوتبال نفر تماشاچ 500بيش از 

در كيهان ورزشي و در ضمن سرپرست تيم پاس بود بازي ما را تماشا 
كرد. آخر بازي مرا صدا زد و پرسيد اسم شما چيست، گفتم مسعود  مي

مژدهي! او پرسيد: برادر عباس هستي؟ گفتم: بله. اسداللهي پرسيد: فردا 
س بيايي؟ گفتم بله. من روز بعد به زمين فوتبال تواني به زمين باشگاه پا مي

باشگاه پاس رفتم و تمرين را شروع كردم. زمان زيادي نگذشته بود كه اسم 
سالگي بازي باشگاهي را 15خودم را جزو بازيكنان پاس ديدم. يعني از 

شروع كردم. تيم پاس تيم خوبي بود و افرادي مثل ، اصغر شرفي، ناصر 
رفتم  ا حسن، فورواردهاي تيم بودند. من در آن روزها مينوآموز، پرويز ميرز

كردم، چون شيزادگان  امجديه و از روبروي جايگاه تيم شاهين را تشويق مي
و بهزادي و دهداري را دوست داشتم. يك روز حسن حبيبي به من زنگ زد 
و گفت بايد بيايي تمرين و در تيم بازي كني! چون چند نفري از فورواردها 

ها رفتم براي بازي  اند. يعني به فاصله كمي از سكوي تماشاچي دهزخمي ش
  در زمين.

ساله بودم و طرفدار  9جا مطرح كنم  خواد در اين اي دارم كه دلم مي خاطره
تيم شاهين: يك روز در زمين شماره يك امجديه، در مسابقات باشگاهي، 

بر هيچ  4 كرد. همه معتقد بوديم كه شاهين تيم شاهين با كيان بازي مي
كرد،  تيم كيان را شكست خواهد داد. ولي هر چقدر تيم شاهين حمله مي

گرفت. با اين كه قد بلندي  ها را مي ي حمله شماره پنج كيان جلوي همه
نداشت، روي سر همايون بهزادي كه بهترين سر زنِ تيم ملي بود، همه 

ند شد ولي، زد! يك بار هم با همايون بهزادي براي زدن سر بل سرها رو مي
توپ را استپ سينه كرد و بهزادي را دريبل زد و حمله كرد. همه طرفداران 

پرسيدند كه اين بك وسط كيان، چه كسي است؟ كه  شاهين از هم مي
مساوي بود.  88ي  بعدها معلوم شد كسي نبود جز  شما. اين بازي تا دقيقه

كه داور در  خور از اين مساوي در حال ترك استاديوم بودند مردم هم دل
متري دروازه شاهين، فول دفاع شاهين را گرفت! ضربه آزاد  25ي  فاصله

  شما از اين فاصله، گل شد و شاهين يك بر صفر بازي را به شما باخت.

مسعود عزيز، تشكر از محبت شما؛ ولي، بريم سر بحث اصلي كه بيش  آرش:
  گفتيد!؟ را مياز اين مجبور به سانسور نشويم. چگونگي بازي در تيم پاس 

  

كني  هاي باشگاهي گذشته بود كه رفتم لباس شش هفته از بازي مژدهي:
هاي  تيم پاس، به من پيراهن تيم را دادند. من كفش نداشتم و يكي از بچه

ذخيره تيم به من كفش داد. وقتي وارد زمين شديم و تماشاگران را ديدم، 
ياوري  هافبك تيم بود  گيج شدم! بازي با تيم ديهيم تاج بود. آقاي محمود

هاي اول را كه  گفت نترس، فقط توپ داد و مي و مرتب به من دلداري مي
سال  15گرفتي زود پاس بده تا اعتماد بنفس خودت را بدست بياري. من 

ام را زدم. فرداي بازي  بيشتر نداشتم. در اين بازي بود كه اولين گل باشگاهي
ترين و بهترين بازيكن زمين چاپ  وانام را به عنوان ج ها، عكس هم روزنامه

بازي در پاس انجام دادم. رايكوف كه هم مربي  8كردند. در اين سال حدود 
تاج و هم مربي جوانان بود، من را براي تيم جوانان انتخاب كرد. در اين سال 

هاي آسيا در تهران شركت كرده بود.  هاي جام باشگاه تيم تاج در بازي
ها  يار كمكي از تيم پاس قرض گرفت. در همين بازيرايكوف مرا به عنوان 

گفت: بيا باشگاه تاج تا  آمد تو اطاق من و مي بود كه رايكوف هر روز مي
گذارم. و حتا رايكوف تهديد كرد كه  همين امروز شما را فيكس در تيم مي

اگر نيايي تاج، در تيم جوانان هم انتخاب نخواهي شد. من گفتم: چون 
ياد اسداللهي اجازه نده، از  وفاداري به باشگاهم هستم، تا زندهانسان متعهد و 

باشگاه پاس جدا نخواهم شد. چند روزي مانده بود به مسافرت تيم ملي 
گيري لباس انيفورم با بچه ها به خياطي مراجعه  جوانان كه براي اندازه

جا بود كه به من اطالع دادند كه از تيم ملي جوانان، خط  كرديم و در آن
ام. پس از مدتي به دفتر اسداللهي رفتم و جريان را برايش تعريف  خورده

كردم. براي همين من در پاس ماندم. حدود يك ماه بعد، يك تيم آلماني به 
تهران آمده بود و با تيم پاس بازي داشت. روز بازي من گوش چپ پاس 

وز هر بار بودم و در مقابلم در تيم آلماني، بازيكن تيم ملي آلمان. در آن ر
زد و داور هم فول  شدم، محكم منو مي كه من از اين بازيكن رد مي

گرفت. حسن حبيبي كه كاپيتان تيم پاس بود به من گفت برو گوش  مي
راست بازي كن! زماني كه به گوش راست رفتم، بك راست آلمان هم جاي 
خودش را عوض كرد و به بك چپ آمد و دوباره شروع كرد به زدن من. در 

خوردگي  ها، زخمي شدم و از زمين بيرون رفتم. ضرب كي از اين درگيريي
اي بود كه چندماهي از بازي دور بودم. در همين ايام، رايكوف به  من به گونه

سراغم آمد و خواست كه به باشگاه تاج بروم. من فكر كردم كه به خاطر 
نم در تيم خرابي پا، چه بهتر كه برم تاج و پولي هم بگيرم و انتخاب نكرد

هزار تومن هم پول  6ملي جوانان را توسط رايكوف، تالفي كنم. رفتم تاج و 
گرفتم و برادرم عباس را هم با خودم بردم. هر دو قرارداد بستيم. يك ماهي 

رفتم، روزي رايكوف به سراغم آمد و پايم را  به خاطر خرابي پا تمرين نمي
تكاني به پاي من داد و آزمايش كرد و با كمي كار روي آن، يك مرتبه 

بالفاصله شروع به راه رفتن و دويدن كردم. به واقع بايد بگم كه كار رايكوف 
هاي  باعث شد كه دوباره شروع به بازي كنم. در واقع پس از شش ماه تمرين

  خودم را در تيم تاج با شما و ديگران شروع كردم.

  ها داريد؟ اين بازي اي از شما كي در تيم ملي بازي كرديد؟ آيا خاطره آرش:

  

كرد. يك  رايكوف در مسابقات باشگاهي، كم كم از من استفاده ميمژدهي: 
روز قبل از بازي با پرسپوليس، به رايكوف گفتم اگه من فردا گوش چپ 

گذارم ابراهيم آشتياني بك راست پرسپوليس حتا يك توپ  بازي كنم، نمي
ازي خوبي كردم و تيم سانتر كند. رايكوف قبول كرد و من در آن روز ب

پرسپوليس را يك صفر برديم. از آن روز به بعد، در تيم تاج مرتب بازي 
كردم و با تيم ملي جوانان به ژاپن و تايلند رفتم. در تهران با تيم منتخب  مي

كرد، بازي كردم. وقتي شما با  تهران با تيم سانتوز برزيل كه پله بازي مي
كوچك برگشتيد، در تيم ملي انتخاب  هاي جام جهاني تيم ملي از بازي

  سالي عضو تيم ملي بودم.  7شدم و حدود 

تا جايي كه به ياد دارم، شما در مسابقات باشگاهي، زياد كارت زرد و  آرش:
  قرمز گرفتيد و با داورها درگير بوديد! علت چه بود؟
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خواست بازي را  راستش من بازيكن متعصبي بودم و دلم نمي مژدهي:
بردم. در ضمن داوران ما هم  ي انرژي خودم را بكار مي ر زمين همهببازم. د

شدند و مرتب با  من مي ي همه خوب نبودند و باعث خراب شدن روحيه
ها هم با دادن كارت زرد و قرمز مرتب باعث  شدم و آن داوران درگير مي
دادند. در ضمن به خاطر اين  شدند و مردم هم شعار مي عصبانيت مردم مي

بين بودند و فكر  رواني زماني رئيس تربيت بدني بود، مردم بدكه خس
كرده، و روي داوران اثر  بازي مي  كردند كه خسرواني در گذشته پارتي مي
كرد و  گذاشته است. خود تيمسار خسرواني به اين مسئله اشاره مي مي
هاي تيم  كردند براي بازي ي داوران سعي مي گفت كه در گذشته همه مي

كنند. براي همين داوران خيلي  سوت بزنند و حاال دارند تالفي مي تاج خوب
زدند. در دوران رياست كامبيز آتاباي وضع  مواقع به ضرر تيم تاج سوت مي

بدتر شده بود و اكثر نفرات فدراسيون به غير از خود آتاباي و مسعود 
 برومند، بقيه دشمن من شده بودند و چشم نداشتند منو ببينند. روزي در

اي كه در شهر اصفهان داشتيم، داور مسابقه از من فول گرفت، من  مسابقه
برگشتم و گفتم اين فول بود! يك مرتبه شروع كرد كه بچه..... بله فول بود 
و دست كرد تو جيب و كارت زرد داد! گفتم چي گفتي؟ دوباره گفت: گفتم 

كردم و اونم بچه ..... كه ديگه متوجه نشدم، هر چي از دهنم درآمد نثارش 
كارت قرمز داد و منو اخراج كرد. بعد هم تقاضاي محروميت دوساله از بازي. 
در دادگاهي كه فدراسيون تشكيل داد، مسعود برومند از من پرسيد كه تو 

ام! او گفت پس ما حرفي  اي يا نه؟ گفتم بله داده به اين داور فحش داده
درست من اقرار كردم كه  نمي توانيم بزنيم و شما محروم هستي!؟ من گفتم

ام، ولي از ايشان سئوال كنيد ايشون اول به من چي گفتند كه من  چه گفته
فحش دادم؟ داور مزبور گفت من چيزي نگفتم. من گفتم: من شهامت دارم 
و گفتم كه چي به تو گفتم و اگر شهامت داري و مرد هستي بگو كه تو چي 

مسعود برومند بلند شد و منو گفتي؟ اون داور گفت كه گفتم بچه.....   
بوسيد و معذرت خواهي كرد، ولي داور را براي سه هفته از قضاوت محروم 

  كردند.

اي  مسعود جان، چون موضوع داوري را مطرح كردي، بد نيست نكته آرش:
بدني بود و رايكوف مربي  را بازگو كنم. هنوز خسرواني رئيس سازمان تربيت

ين دوران تعدادي جوان با استعداد مثل تو، تيم ملي جوانان و تاج. در هم
وردي و عباس مژدهي و... به تاج آمديد. اگر يادت  حاج قاسم و قراب و اهللا

ها و رايكوف در جلسه از  ياشد، هر هفته در باشگاه جلسه داشتيم و بچه
كردند كه مثالٌ در مسابقه  داوران گله داشتند و به پرويز شيخان توصيه مي

ا گارد و يا... چه كسي داور باشد بهتر است! حتا برخي مواقع با پرسپوليس ي
خود خسرواني كه رئيس سازمان تربيت بدني بود از خود من كه كاپيتان 

كرد كه چه كسي داور باشد بهتر است! و اكثراٌ  تيم بودم خصوصي سئوال مي
 ها و رايكوف بود، داور مسابقه در روز مسابقه همان داوري كه مورد نظر بچه

شد. و باز اگر فراموش نكرده باشي، زماني كه من از باشگاه تاج در پايان  مي
كشي خسرواني به تاج آمده  قراردادم استعفا دادم [زيرا من به زور و گرو

بودم] در اولين مصاحبه اين مسئله را علني مطرح كردم. اين يك واقعيت 
داوران فوتبال  ي بود كه در زمان رياست خسرواني در تربيت بدني، كميته

  العمل بعدي داوران بدون زمينه نبود. تحت فشار بودند. عكس

من در اين مورد چيزهايي شنيده بودم. ولي خسرواني يك سال  مژدهي:
بعد از رفتن من به تاج، ديگه رئيس سازمان تربيت بدني نبود. براي همين 

ي كردم و گير سالگي از فوتبال كناره 26من زياد در جريان نبودم. من در 
به امريكا آمدم. از اين كار هم خوشحالم، زيرا فرصتي داشتم تا درس خودم 

  ام را سامان بدهم. را تمام كنم و زندگي خانوادگي

هاي دوران شما  توان فوتباليست هايي مي آخرين سئوال: در چه زمينه آرش:
  با بازيكنان اين دوره را مقايسه كرد؟

  

توان شاهد بود، صميميت بين  به خوبي مي هايي كه يكي از زمينهمژدهي:  
رم، اين صميميت و دوستي بين  بازيكنان است! هر وقت كه به ايران مي

گير است. اين صميميت در مسابقات و  بازيكنان قديمي، بسيار چشم
هاي  دوران گذشته هم بود. در حالي كه در بازيكنان اين دوره، چنين  رقابت

توان اين مسئله را در مسابقات باشگاهي و  يچيزي وجود ندارد. به راحتي م
كسوتي به هيچ وجه وجود ندارد؛ در  ، احترام و پيش ملي شاهد بود. مسئله

هاي ورزشي،  ي رشته حالي كه در گذشته، يكي از روحيات پهلواني در همه
ها بود. كه متĤسفانه در اين دوران  كسوت احترام و حرمت گذاشتن  به پيش

  ش ندارد.جايي در محيط ورز

هاي جام  در گذشته جام تخت جمشيد بود، حاال شده جام آزادگان. رِزرو
هيچ خواهند برد. وقتي  4تخت جمشيد بازيكنان فيكس جام آزادگان را 

  كنيم، واقعاٌ فاجعه است. هاي تيم ملي را با امروز مقايسه مي بازي

آيا توجه  شما اعتقاد داريد كه فوتبال ما نسبت به سابق، عقب رفته؟ آرش:
  داريد كه تيم امروز ما، دوبار به جام جهاني رفته است؟

  

پرواضح است! شما مقايسه كنيد بازي برگشت استراليا در تهران را  مژدهي:
كردم. دو  كرديد و من هم پام شكسته بود و بازي نمي كه خود شما بازي مي

هاي  بازي دقيقه دنبال گل سوم بوديم، با 55دقيقه زده بوديم و  35گل در 
  امروز تيم ملي!؟

رفت و اكنون پنج  در گذشته يك تيم از آسيا و اقيانوسيه به جام جهاني مي
  رود! ببينيد وضع تيم ايران چگونه است؟ تيم از آسيا به مسابقات مي

ببينيد وضع به جايي رسيده كه در استاديوم صدهزار نفري به تيم ازبكستان 
  هي نميشه روش حساب كرد.بازند! تيمي شده كه به هيچ وج مي

  مسعود عزيز، با تشكر از محبت شما آرش:

  

  

  

  
  ايستاده از راست : مسعود مژدهي، محمود خردبين، صفر ايرانپاك،

  ناصر حجازي. نشته: علي پروين

  

  

* 
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  ذهاب داريوش
  

  
 

 ما اختيار در مصاحبه اين براي را خود وقت كه اين از ممنون خيلي آرش:

 تحليل و مفسري كار طرف به كه شد چطور بگوييد مانبراي بتداا. گذاشتيد

  آمديد؟ ورزش

  

 در كه است افتخار باعث. كنممي تشكر شما از بنده اوالٌ :ذهاب داريوش

 ورزش دنياي در چنانآن ديگر مفسرهاي برخالف من. هستم شما خدمت

 به الس چهار سه. بودم شاهين باشگاه عضو نوجواني در كه اين جز. نبودم

 به من چون -  زندگي دليل به بعد و كردم بازي فوتبال آماتور صورت

 به -بودم شده هم مستقل دانشگاه، رفتن ضمن و آوردم روي موسيقي

 بازي وخانواده از كنم، تأمين را خودم بودم مجبور كه مالي مسائل خاطر

 و كشتي فوتبال، به عالقه علت به اما كردم؛ دوري بازيگر، عنوان به فوتبال
 كه است ايمسابقه تركم رانيا در اميجوان دوران در  ورزش، به عالقه كالً

 منتشر انگليس در كه» گل« ورزشي ي مجله ي ترجمه براي. باشم دهيند

 در من فعاليت كل اين. داشتمي كارهم ورزشي ايدن ي مجله با شدمي

. داشته وجود من خانواده در ورزش به عشق اما و. است ورزش ي زمينه

 منتقل من به را ورزش به عشق اين و بوده قديم طوفان تيم عضو پدرم

 فعاليت نيز جااين. آمديم آمريكا به و كرديم مهاجرت ما كه اين تا. كرده

 و ريتفس زمينه در من، ورزشي فعاليت بيشتر. كردممي دنبال را ورزشي
 بر. بود البسكتب و سباليب مانند امريكا هايورزش ي زمينه در گزارش

 حدود. شدمي رانيا و زباني فارس جمعيارتباط دنياي وارد تصادف حسب

 كه است سال ده و هستم فعال تلويزيون و راديو در من كه است سال 15

  .دارم ورزشي ي شبانه مداوم ي برنامه

 يدرباره مراي منف نظرِ. ايدكرده مصاحبه من با بار چند شما خود آرش:
 مورد در را شما نظر خواستممي. ميداني آنجلسيلس يهاتلويزيون راديو

 خواهم نمي - فوتبال با رابطه در مشخصاً آنجلسيلوس جمعيارتباط وسايل

 عنوان به ها،رسانه اين ورزشي بخش بگوييد بدانم؟ – شوم ديگر مسائل وارد

 حكومت مخالف را خودشان اكثرأ كه مهاجرت، و تبعيد در هايرسانه

 رابطه در شاننقش هستند، ايران در موجود وضع مخالف و اننددمي اسالمي

 اي بوده مثبت ايران، ورزش محيط كلي طور به و فوتبال گزارش و تحليل با
  منفي؟

  

 عرض تانخدمت هم را دليلش! نبوده مثبت من نظر به :ذهاب داريوش

 .است نتايج روي تمركزشان و توجه ورزشي، هايبرنامه اين بيشتر. كنممي

 مي خوبي گزارش و پوشش را مسابقات عنيي». نمايش« شو روي عنيي

 منابع از اي ايران از مجبورند البته كه دهندمي نشان خوبي ويدئوهاي دهند،

 چيزي خودشان از بتوانند كه ندارند ايسرمايه چون بگيرند؛ الملليبين

. است صرف خبري ي زمينه در شاننقش بيشتر صورت هر در. كنند توليد

 همين بودم هم هنرمند اگر من. هستم موضوع اين مخالف ي جبهه در من

 و نتايج مورد در مردم سازيآگاه كنار در بايد كنميم فكر چون بودم طور
 كه ناروايي مسائل و بحراني مسائل به تريجدي و ترعميق نگاه ها،اليتهاي

  .باشند داشته شود مي انجام ايران ورزش در

  ؟!بگيرد انجام ورزش بررسي و نقد نگاه با عنيي :آرش

  

 دقيقه 12 اگر. برد را آهنراه تيم پرسپوليس تيم. دقيقاً :ذهاب داريوش

. است عبثي كار شرايط اين در و زمان اين در كنيم اليتهاي و بدهيم نشان

 به را ورزش كه نداشتم تقصير من گويممي را خودم من نداشتيم، تقصير ما

 بعد زمان از ما ورزش توي آمد كه بود سياست اين لكهب زدم پيوند سياست

 - باشيم داشته بيداري و آگاه وجدان اگر – را هاورزشي ما الجرم و انقالب از

 هااين پيوند و باشيم داشته توجه جامعه مسائل به و سياست به كرد مجبور

 بشناسانيم مردم به شده انجام ما مملكت در عملي و صوري صورت به كه را

 مرتب كه كندمي وادار مرا كه عاملي بزرگترين مثال عنوان به. بگوييم و

 در هاخانم حضور عدم كنم صحبت ورزش و سياست پيوند به راجع

 متمدنانه. نيست عقالني. نيست انساني اين. است فوتبال هاياستاديوم

 كه روزي تا من و است تبعيض كي است جبر كي است زور ك. ينيست

  .زنممي حرف مسئله اين به راجع هستم هحرف نيا مشغول

  .شود مي زده حرف كم مورد اين در هم مطبوعات در متأسفانه آرش:

  

 اگر و شودنمي آن به راجع صحبتي بگويم، شما به من :ذهاب داريوش

! بدهند جواب آن به مجبورند و كندمي سئوالي ايبيننده بشود هم صحبتي

 هاييگرافيك و داننميم خود يهوظيف را مسئله طرح من كه حالي در

. است پسري صدهزار استاديوم من سر پشت گرافيك االن. امكرده درست

 ما بگيريم؟ كه از را حقمان ما گويند مي و اندگرفته را پنلي خانم تا دو

 اين. نيست آزادي استاديوم اين برسانيم؟ كسي چه گوش به را فريادمان

 سمبل عنوان به پنل اين از من. است پسري صدهزار استاديوم استاديوم

 پوششِ وضع آن با. مملكتم هايخانم حق احقاق عنوان به. امكرده استفاده

 كار در كه آدمي عنوان به دانممي خودم ي وظيفه من را هااين. هاخانم

 هست هم ديگري دنياي كه بگويم، مانجوانان به را هااين بايد هستم ورزش

 مجبور زور با و كنندمي زندگي دارند آنها كه وريص دنياي آن برخالف كه

 ويديوهاي كه هست هم ديگري آزاد دنياي باشند،يم آن از اطاعت به

 گزارشگر كي عنوان به من اما دهد؛مي نشان را اين خارجي هايفوتبال

  .بپردازم هااين به بايد ورزشي

 جوانان از نيمي كه معني اين به گذاشتيد حساسي نكته روي انگشت آرش:

 بي دليل شما نظر به. محرومند كردن ورزش از باشند، هاخانم كه جامعه

  است؟ علت چه به ها،رسانه اين در موجود مسايل به اعتنايي

  

 از خارج در كه كساني هراس اولين. دارد مختلفي داليل :ذهاب داريوش

 اين هستند مطبوعات در اي و دارند راديويي اي و تلويزيوني هايبرنامه ايران

 را وجدانش كه هم شايد. بشوند شناخته رژيم مخالف عنوان به كه است
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 شخصي، داليل به اما كنند، مخالفت هاعدالتيبي اين با كه باشند داشته

 هاييمسافرت! دارند ايران با كه ارتباطاتي بخاطر) نيست پول منظورم لزوماً(

 اين بيشترش. كنندمين صحبتي! كنندنمي تر لب! كنندمي ايران به كه

 كه هم مقدار كي و ندارند دردسر حوصله -گويممي خودشان قول از-  است

 دستور به اي شكلي به كنند مي كار آن در كه وتلويزيوني راديو منافع

  .كنندمي تأمين را منافع اين خودشان اي و هاتلويزيون راديو اين صاحبان

 اين بر دستي اي و نظارتي مياسال جمهوري كه كنيدمي فكر شما آيا آرش:

   دارد؟ هارسانه

 ترس معني دو هر و جبن، و ترس بين هست فرقي :ذهاب داريوش

 شما و افتدمي اتفاقي شود، مي ايجاد خطري كه است اين ترس. دهد مي

 اين جبن. بخورد آتش به دستتان ترسيد،مي. دهيد مي نشان العملعكس

 هراس دچار بيفتد، اتفاق چيزي نچني است ممكن كه اين فكر با كه است

 واقعيت كه اين نه. ترسيدمي. است دومي اين كنممي فكر من و. شويد

 يا كند ايجاد شانبراي خطري است ممكن اسالمي جمهوري. نه! ندارد

 براي چرا گويندمي كه همين. روندمي جلو روش اين با هااين نكند،

 خطر بايد جامعه، وجدان با آدم كي اتفاقاً. كنيم درست دردسر خودمان

تحصيل شماي و من اگر. كندمي دردسر دچار را انسان كردن، خطر و. كند
 دنياي در شما بكند؟ را كار اين بايد كسي چه نكنيم، را كار اين ،كرده

 تكان و كنيد آگاه را جوان صدها توانيدمي خوب مقاله كي با ارتباطات

نمي نكاه ديگر من. بكنم توانممي را كار همين تلويزيون در هم من بدهيد؛
 عدم مورد در من با كسي وقتي. افتدمي اتفاقي چه پشتش ببينم كنم

 ايران فوتبال در سپاه سرداران حضور اي و استاديوم، در هاخانم حضور

 است من تحليل تجزيه و رسد مي فكرم به كه چه آن من كند،مي صحبت

 اي و خانيقليچ آقاي كه باشم ظرمنت نبايد. بدهم تحويل مردم به بايد
 متأسفانه اما. بدهم انجام را خودم يوظيفه بايد من. بكند را كار اين ديگري

  بينمنمي هاخيلي در را اين من

 بايد را ايحرفه شرافت. دينام ايحرفه شرافت راآن شودمي واقع در آرش:

 مسئله كرديد، اشاره آن به كه مسائلي از كي. يپرداخت بدان و كرد رعايت

 كندمي سعي رسدمي قدرت به حكومتي هر است طبيعي. هاستامنيتي

 كار آن متخصص لزوماً كه بگمارد كار راًس در را ستميس با فكرهم مديرانِ

مي استفاده متخصصين از مديران اين آيا كه است اين سئوال حاال. نباشند
 از خارج هايسانهر در كرديد، مطرح كه ايحرفه شرافت اين آيا كنند؟

 و هستند معروف آنجلسيلس به كه هاييتلويزيون راديو خصوصاً كشور،
 از بخش اين در رژيم افشاگري سطح چرا دارد؟ وجود! دارند ورزشي بخش

  است؟ نازل بسيار هابرنامه

   

 هايرسانه احتياط ي مسئله همان اين گويم،مي من :ذهاب داريوش

 بپردازند هم اگر و پردازندنمي مسئله اين به اكثراً كه است كشور از خارج

 يا مجله كه بينيدمي شما. است ايران داخل هايمجله از برداريكپي

 كنندمي انتقاد پيروزي باشگاه رئيس رويانيان از هم ايسنا اي مهر خبرگزاري

 ما براي منتهي كنند عبور قرمز خط از نبايد كه است اين هاآن براي اما

 خط چه هستيم، خارج در كه ما براي. باشد داشته وجود بايدن قرمزي خط

مملكت مردم باشد، مانجوانان سازي آگاه بايد اصلي هدف ما براي قرمزي؟
 در كه ندارد را اين قدرت حكومتي هيچ.  ترسيم مي چه از ما باشد مان

 كنمنمي فكر من. بدهد انجام پليسي كار مردم زندگي زواياي و آحاد تمام

 در ببيند كند مي مراقبت دارد دائم مثال عنوان به اسالمي مهوريج كه

. است ممكن راندومي شكل به گاهي! گويند مي چه مردم تلويزيون، فالن

 به بايد. بدهم انجام را خودم بايدكار من باشد چيزي چنين هم اگر اما

 ديگري كس كه باشم نداشته اين به كاري جامعه آگاه و بيدار وجدان عنوان

 وحدت، مديريت تعريف فرماييد، مي درست كامالً شما. نه اي دهدمي نجاما

 كه طور همان باشد نداشته تخصص تواندمي مدير. است هماهنگي و كنترل

 آن در را متخصص افراد كه است اين اش اصلي شرط اما گفتيد؛ هم شما

 است آتاباي آقاي شاه زمان در روشنش مثال. بگيرد كار به حرفه و صنعت

 همه اينها آورد را حبيبي آقاي رسولي، آقاي بان،ديده هوشنگ آقاي كه

 آقاي به. چرخاندند مي را ايران فوتبال اينها. بودند راستش و چپ دست

 از بعد دوران در بينيدمي االن شما اما. گذاشتند مي ارج دهداري پرويز

 عياجتما زمينه عنيي نشده، تربيت اصالً شكل آن به متخصصي انقالب

 مذهبي -امنيتي باشد، متخصصي هم اگر بشود تربيت متخصصي كه نداشته

 ضمن در! دارند هراس امنيتي، و مذهبي غير متخصصين كه اين براي. است

 از قبل زمان در كه انساني هيچ به كنمنمي فكر من! ندارند هم اعتماد

 اصال. باشند داشته اعتماد بوده متخصص خودش يحرفه و شغل در انقالب

 دوران در كه نشده مقامي صاحب شغلي هيچ در كسهيچ است كد كي اين

 را خميني و شاه بحث اصالً. باشد بوده مقامي داراري هم انقالب از قبل
 پرورش ها اين كه دهدنمي اجازه كه است سيستم هراس اين. كنار بگذاريم

  .كنند پيدا

 امنيتي أمورينم و سپاه سرداران همه اين گسيل علت شما، نظر به آرش:

  چيست؟ فوتبال، در ژهيو به ورزش، محيط در

  

 از كه ستهراسي و خودشان به اطمينان عدم علتش :ذهاب داريوش

 در. كندنمي ايجاد اشكالي شانبراي مسجد در تجمع اينها. دارند تجمع

 از ولي ها،خيابان در آيندمي نفر هزار دهها عاشورا در مثال مذهبي مراسم

 ديگري فضاي فضا چون. ترسندمي استاديوم، در ورزشي آدم فرن هزار پنج

ميي كشت سالن اي فوتبال دراستاديوم كه مردمي شرايط و تفكر. است
 اندشده جمع مسجد و حسينيه در كه مردمي و حسينيه شرايط با نشينند

 به. كجاست خطر دانندمي و شناسندمي را ريشه حكومتيان. دارد فرق

 اين خاطر به اندكرده درست فوتبال در كه ايآلوده محيط مثال عنوان

 هابسيجي گرفتند تصميم كه پيش سال پنج از اتفاقاً و. است مردانه محيط

 خودشان را اين- گفتند خودشان. است شده بدتر بكنند، هااستاديوم وارد را

 بسيجي كي بايد تماشاگر نفر سه دو هر ازاي در كه -گويمنمي من گفتند

 اشاخالقي خصوصيات با كاري من كيست؟ بسيجي. باشد اديوماست در

خيلي. ندارد ورزش فوتبال كار به كاري او. است نظام وفادار او اما،! ندارم
   بگويم صادقانه توانممي را اين. كنندمي تماشا چي دارند فهمندنمي هايشان

 را ام هايفدراسيون اكثر و بدني تربيت سازمان تيمسارها، سابق در كه
 از بايد كالن مديريت در كه است رژيم اعتماد عدم از اين. داشتند دردست

 كه ندارد ايرادي گفتيد هم شما كه طورهمان اما. باشد خودشان نفرات

 را متخصصين هااين. بگيرند بكار را متخصصين ولي نباشد متخصص مدير
 نكردند، تربيت متخصصي دوره اين در كه اين دليل به كيي آورندنمي هم

 در شانعرضگي بي و هست شغل دادن دست از هراس همان كه، اين دوماً

  . مردم مقابل

 فوت از بعد درست و گذشته يدوره در بينم مي كنممي نگاه وقتي آرش:

 افسر من. آمد پيش ورزش در امنيتي مامورين مسئله تختي، پهلون جهان

 شده نييتع شيپ ازي تانرسيدب به را خود تا افتمي ماًموريت و بودم وظيفه

 سه ماه در شد قرار. كنم معرفي نور شهر پرورش و آموزش ادارهي حوزه در

 توافق مدرسه رئيس با البته تهران بيايم هم را هفته كي و بمانم آنجا هفته

 از بعد شنبه و باشم تهران در باشگاهي مسابقات براي هاجمعه كه كرديم

 با.  داد من به اينامه مدرسه رئيس ودمور فرداي. كنم معرفي را خودم ظهر

 شهر ساواك ي اداره:گفت  كجاست؟ پرسيدم. آدرس اين به برو گفت خنده

 اين به كاري چه براي پرسيد! فدايي نام به شخصي. آدرس به رفتم. است

 در بايد ماه 18 براي و هستم وظيفه افسر كه دادم توضيح ام؟آمده شهر

 مدرسه به را خود كه ديروز گفت او. كنم خدمت شهر اين پرورش و آموزش

 هم دور شام براي اهالي از كيي يخانه در معلمين با شب كرديد، معرفي

   آقاي! تهران برويد اينجا از فردا شما است بهتر: گفت من به... و! ايدبوده
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 تمام شما خدمت تا گذاشت خواهند حاضري شما براي هم دبيرستان رئيس

 فدايي آقاي همان ماجرا، اين از بعد ماه شش درست آيدمي ادمي من. شود

 سازمان ي محرمانه دفتر رييس اولين كه ديدم بدني تربيت سازمان در را

 كه بود عصار سيف سرهنگ هم ي محرمانه رئيس دومين. بود بدني تربيت

 بدني تربيت سازمان به بود، رفته لو چون. بود ساواك گرشكنجه 13 جزو

 سرپرست عصار سيف همين هم مونترال المپيك در. بود شده منتقل

 يعني.  علني سرپرست ايران، شناي مربي رشيدپور و بود كاروان ي محرمانه

 خسرواني از شد،مي بدني تربيت سازمان رئيس كسي هر بعد به تاريخ آن از

 و بود علني كيي كه داشتند دفتر رئيس دوتا همه غيره، و حجت تا گرفته
. بود چنين هم شاه ي دوره در كه دهدمي نشان اين. همحرمان هم كيي

 شوند،مي جمع هااستاديوم در مختلف طبقات از مختلف اقشار چون

 تظاهرات بار چندين از بعد اسالمي، رژيم در اما. داشتند وحشت ديكتاتورها

 هاباشگاه در را هاامنيتي نفوذ نفري، صدهزار و امجديه استاديوم در مردم

 محيط معنوي، و مادي منافع به توجه با سپاه سرداران اين و دكردن زياد

 فوتبال چون است فرعي اشمادي يجنبه البته. كردند قبضه را ورزش

 كه گفت ايحرفه فوتبال به توان مي زماني من يعقيده به. ندارد درآمدي

 حالي در كند تأمين فوتبال از خودش را هاهزينه و باشگاه ي هزينه بتواند

 تزريق فوتبال محيط به هاامنيتي و سپاه توسط كه است نفت پول اين كه

 اين به فرهنگي، تاثيرات دليل به كه كرده اعالم هم سپاه خود. شودمي

 كنترل براي سپاه و هاامنيتي بينيممي كه حال. است شده وارد محدوده

 است، كرده پهن نيز فوتبال ورزش در را خودش هايشاخك فوتبال، محيط

 و كرده نظر تجديد خود، برخوردهاي در نبايد تبعيد در ايراني هايرسانه آيا
 مثل - اسالمي رژيم هاي تلويزيون و نشريات انتقادهاي ي شيوه از حداقل

    بردارند؟ جلوتر قدمي - 90 برنامه

  

 مسائل حاال كه تفصيالت و عكس با ديدم را موردي من: ذهاب داريوش

 خودشان. اندكرده هااستاديوم وارد را هبيمذ مسائل خودش، جاي امنيتي

 بازي هر براي شود مي انجام تهران در كه بازي هر در كردند اعالم رسماً

 براي فرستند مي هااستاديوم به روحانيت لباس همان با را روحاني 80-70

 ديدم را هاعكس اين من! تماشاگران مذهبي شرعي، سواالت به دادن پاسخ

 كه كسي ايدشنيده كجا شما. گيردمي اشخنده اقعًاو ببيند كسي هر و

  ؟!كند طرح را خود سئوال و استاديوم در بيايد دارد شرعي سواالت

 جز كند نمي فكر چيز هيچ به كند مي تماشا فوتبال دارد نشته كه كسي

 هازمينه يهمه در را ما يجامعه كه است وتفريطي افراط همان اين. فوتبال

 فرستادن بفهمند، كه ندارند شعور آنقدر ها اين عني. ياست كرده فلج

 خنده و مسخره يمايه شرعي مسايل براي فوتبال بازي استاديوم به روحاني

 حضور يمسئله و قدرت اعمال يمسئله دانند،مي را اين من نظر به ؟!است

 مهمي فاكتور كي خودش هاخانم حضور عدم مسئله كه طورهمان. است

 مانجمعيت از نيمي به كه داريم قدرت ما كه بگويند ندخواهمي كه است

 محيط اون.  قدرته اعمال براي همه هااين! گوييممي زور باشند، زنان كه

 و بسيجي و روحاني هااستاديوم در. اندكرده درست خودشون هم را آلوده
اين! چرخاندمي سردار كي را باشگاه هستند، سپاه و امنيتي مامورين تمام

 كسهيچ كه است كلفت آنقدر مانگردن ما كه گويندمي همه به دارند ها

 جمع حواستان! ماست دست در قدرت همه. شود وارد ما حريم به تواندنمي

  .باشد

 و انساني احساس كوچكترين ورزشي، گرگزارش كي اگر شما نظر به آرش:
 هافشاگران و جدي برخوردي مسائل اين با نبايد باشد، وجودش در ملي

  باشد؟ داشته

  

 ديگر يمسئله. است مهم مسائل از كيي اين. صد در صد :ذهاب داريوش

 به كه نويسندمي قرارداد هااين. بازيكنان مورد در كشيحق. است كشيحق

 اوالً. بدهند باشگاهي سال كي بازي براي تومن ميليون ششصد بازيكني

 كي قراردادها دنيا ي همه خالف بر چون است غيرقانوني قراردادها ي همه
خواريرشوه اين سال هر و بچرخد گردونه اين خواهندمي چون است ساله
 نفر كي با ساله چهار قراردادي اگر شما چون. شود تكرار هاتقلب اين و ها

 قرارداد در تازه،. بكنيد توانيدنمي را صحبتش ديگر سال چهار تا كه ببنديد

 جا همين در كه گذارندمي ديگري رقرا صحبت، در ولي نويسندمي را چيزي

 - امكرده تحقيق را اين من - فوتبال بازيكن همين بعد. شودمي خورده پولي

 كه اخير سال دوازده ده همين در. بگيرد را قراردادش كل كه نيامده پيش

 دولتي، هايواسطه تا گرفته دالل از اند،كرده درست را فوتبال برتر ليگ

 بدهند، رشوه و پول كنند، ثبت. كنند االجرا الزم تا گيرند مي پول زيرميزي

 برايشان كه اين نه بدهند رشوه بايد دولت به وابسته هاي روزنامه به حتا

شش اينها قرارداد اگر عني. يننويسند بد موردشان در بلكه بنويسند خوب
 پولي بي بهانه به هااين يهمه تازه باشد گرفته سال در تومن ميليون صد

كشيحق اين بنابراين. ندارد درآمدي بليط، فروش با كه ايران فوتبال وگرنه
 مورد در. گويندنمي و نويسندنمي آن به راجع و دانندنمي هاخيلي هم را ها

 كرده ورزش روز 10 كه خانمي هر كه. نكرديم صحبتي ما هاخانم پوشش

 و بدهد نجاما ارتفاع پرش تا ببندد خودش دور پتو كي گويندمي او به باشد
 گذشته رژيم در كه اين كما. كند ورزش بتواند تا بپوشد دوشامبر رب كي اي

 حال عين در پوشيدند،مي را روزگاران آن ورزشي لباس هاخانم كه حالي در

 كه اخالقي غير كار. است قدرت اعمال هااين همه. داشتند هم را نجابتشان

 شما و من مثل هم هااين كه است اين كنندمي ورزشي مفسر سري كي

 همان داليل به اما بينند،مي و دانندمي را طالعات و اخبار اين همه

 آن مورد در خواهندنمي كردم مطرح مانصحبت ابتداي در كه چيزهايي

 اصطالح به كي كه است كاري بدترين اين من نظر به. بزنند حرف

 نشديم سياست وارد ما گويممي هم باز. دهد انجام تواندمي ژورناليست

 محبوب باشگاه دو كردند آمدند كه كاري اولين. شد وارد ما به سياست

 ادبيات همان با غصب گويم مي مخصوصا من. كردند غصب را ايران

 پولساز فوتبال. خواستندمي خودشان كه درآورند شكلي به بعد و خودشان،

 تصور آن در چون كنند سازيخصوصي خواهندنمي كه اين براي نيست
  . دهندمي دست از را آن صد در صد كنترل

  .است سازي تراكتور باشگاه هم اشنمونه آخرين آرش:

  

 اگر ولي.  گرفت سپاه كه بود محبوب هم باشگاه اين بله :ذهاب داريوش

 تاريخ اين از بعد تماشاچيانش تعداد باشگاه اين كه بينيدمي كنيد توجه

 ادگاري اصطالح به استاديوم در سازيتراكتور هايبازي در قبالً. كرد فروكش

 مثال آهنراه با معمولي بازي كي براي - گويندمي خودشان كه– امامشان

 و تاج تيم با را تراكتورسازي تيم بازي االن اما آمدمي نفر 40000
  .آيندمي نفر 10000 حداكثر اي نفر 5000 پرسپوليس

 هااستاديوم به كه مردمي تركيب. است همين هم رژيم قصد البته آرش:

. شوندمي جمع هاتكيه و مساجد در كه نيست كساني تركيب روند،مي

  .دادي من به كه يوقت از سپاسگزارم و ممنون عزيز، داريوش

*  
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  آرشاوير ملكيان
با تشكر از اين كه وقت خود را براي اين مصاحبه به من داديد.  آرش:

وب تيم آرارات بوديد و آشاوير عزيز، شما يكي از سنتر فورواردهاي خ
هاي بزرگ ايران، خواهان  چندين بار هم آقاي گل شديد. هميشه نيز باشگاه

ولي شما تيم آرارات را دوست  شما بودند و مرتب در صدد جذب شما،
گاه به  ها، در باشگاه آرارات تهران مانديد و هيچ ي سختي داشتيد و با همه

است كه ابتدا خود را معرفي كن  فكر ترك باشگاه خود نبوديد. خواهشم اين
و براي خوانندگان ما بگو چطور به فوتبال رو آوردي و چطور وارد باشگاه 

  آرارات شدي؟

خيلي ممنون از اين كه به ياد من هم بوديد. براي من افتخار  آرشاوير:
هاي  ورديان و پرويز قليچ خاني كه از بهترين است كه در كنار كارو حق

ام. نه اين كه جلوي شما بگويم كارو شاهد است  د نشستهفوتبال ايران بودن
خاني نديده. به هر حال من  كنم فوتبال ايران هنوز مثل قليچ من فكر مي

هاي  شنيدم كه پر از هيجان و مقام هاي گارنيك و كارو را مي صحبت
خودم، ساده   قهرماني و كاپ و غيره بود ... اما دوران فوتبالِ من مثل زندگي

هايي كه پنجاه سال پيش دوست بودم،  ست. من هنوز با دوستبوده ا
دوست هستم و به آنها وفادارم. هر جايي هم شركت كردم، در دبيرستان و 

ام. دليل اين كه در آرارات هم ماندم به  غيره، وفادار بودم. از جمله خانواده
ايست كه دارم. پيش خودم فكر كردم وقتي  خاطر همين روحيه و فلسفه

ام دو تا گل بزنم، پس  اش را به من داده كه توانسته ات پيراهن را و مربيآرار
ورديان و  هر چيز را كه دارم، مديون اون هستم. خيلي براي كارو حق

ديگران كه از آرارات رفتند احترام قائل هستم ولي به آرارات وفادار ماندند و 
داند كه  ارو هم ميافتخاري براي ارامنه بودند كه رفتند به تيم ملي. خود ك

بينيم. ما يك  ديگر را مي يكي از بهترين رفقاي خوب من است و هميشه هم
هاي ارامنه بودند. اگر هر كسي  عده ارمني بوديم، تيم آرارات هم فقط از بچه

كرد. به  رفت، تيم آرارات هم بايد تعطيل مي گذاشت و مي تيم آرارات را مي
ي شما  اندم و هيچ كسي به اندازهدليل همين اعتقادم من در آرارات م

داند كه وقتي در تيم آرارات باشي موقعيت چنداني نداري. من با صداي  نمي
هاي كوچك بازي  اي داشتم در آنجا گفتم: وقتي در تيم آمريكا مصاحبه

كرديم و مثالً با تيم تاج بازي داشتيم اگر احياناً موقعيتي براي گل زدن  مي
هاي  خاني بود، حجازي بود، تمام نخبه اي قليچآمد مقابل من آق پيش مي

ها هم سه تا گل زدن مشكل بود.  تيم ملي در مقابل ما بودند. آن موقع

شود مقايسه كرد  خواهند مقايسه كنم اما به نظر من نمي گاهي از من مي
شود مقايسه كرد. من هيچ وقت  پاك، يا مظلومي يا كالني را نمي مثالً ايران

كنم تا اين قدر كه  كردم و افتخار مي نبودم، بايد افتخار مي ها دنبال رقابت
خواسته در تيم ملي بازي كنم   فوتبال بازي كردم. معلوم است كه دلم مي

خواستم بازي كنم. اين است كه خود شما ميدانيد  اما به هر نحوي نمي
زماني كه آقاي فكري در تيم عقاب بود مرا صدا كرد، مثل اين كه شما هم 

كرده بوديد و به او گفته بوديد با من صحبت كند. به من گفت اگر  لطف
دهيم. به قول كارو ما اون موقع از  بيايي عقاب ده هزار تومن پول مي

كرديم. و او به من قول تيم ملي را هم داد ولي من يك  مان خرج مي جيب
مام دانستم اين كه با آرارات شروع كردم و با آرارات هم بايد ت چيزي را مي

كنم.  سال است با تيم آرارات گلندن همكاري مي 28كنم. همين االن هم 
گري و غيره ... با آرارات  هنوز هم تا آنجايي كه از دستم بربيايد از مربي

كنم. به همين خاطر است كه با آرارات ماندم. تيم آرارات هيچ  همكاري مي
و به عنوان تيم بختانه يكي دو بار انتخاب شدم  وقت قهرمان نشد. خوش

تهران بازي كردم كه هنوز هم يادم هست و جزو افتخاراتم هست. من 
هاي مسلمانم مقابل هم بازي  افتخاري كه دارم اين است كه با تمام دوست

  شان هم رفيق بودم.  كرديم ولي با همه

كني چرا كه تو صحبت را  من خيلي خوشحالم از اين صحبتي كه مي آرش:
اي كه بسيار انساني و خوب  و معروفيت آوردي در زمينهاز چهارچوبه شهرت 

است. شما به عنوان اقليت مذهبي در ايران، براي اين كه جايگاه واقعي 
خودتان را در اين جامعه نشان دهيد كلوپي تشكيل داديد به نام باشگاه 
ارامنه و به نظر من كار بسيار خوبي بود. و شما نيز نبايد كاري را كه كردي 

خواهد كه همه كس ندارد. هر  اي مي خود اين كار روحيه !م بگيريدست ك
ي افراد با هم متفاوت است. اين روحيه در شما مثل گارنيك  چند كه انگيزه
ها در آرارات بود ولي در اثر مشكالتي كه پيش آمد رفت ولي  است كه سال

براي كردم و از تيم كيان  دوباره برگشت. خود من هم در تيم كيان بازي مي
 ودر باشگاه كيان كه  چند ساليپس از  .تيم ملي انتخاب شدم در بازي

من و غالمرضا مجيد،   مربي يامير آصف روزيتيم ملي بودم  ثايتبازيكن 
تو بهتر  نفع باشگاه كيان باشگاه و مصلحت رئيس باشگاه گفتند: به خاطر

در آن زمان  . البتهاست به باشگاه تاج بروي و يك سالي براي تاج بازي كني
تيمسار خسرواني تازه رئيس سازمان تربيت بدني شده بود. من به باشگاه 
تاج رفتم. بعد از پايان قراردادم دوست داشتم بروم تيم عقاب پيش 

فكري كه در حسين فكري. ولي به خاطر مخالفت تيمسار خسرواني با  آقا
ر صورتي به مرداد عضو سازمان جوانان حزب توده بود، تنها حاضر شد د 28

من به پاس رفتم و سپس به  من رضايت نامه بدهد، كه به تيم پاس بروم.
عقاب. زماني كه عقاب منحل شد، به تيم دارايي رفتم و پس از دو سال كه 

براي شش ماه به پرسپوليس رفتم. رفتن من به  ،در دارايي بازي كردم
رم در خاطراتم هاي مختلف هر كدام به خاطر مسايلي بود كه اميدوا باشگاه

به طور مفصل به اين مسئله بپردازم. ولي اين نگاه تو دقيقاً نگاهي انساني 
است و خودت خوب تشخيص دادي كه بايد آنجا بماني. هميشه هم خوب 

هاي فراواني هم  هاي آرارات بودي و گل بازي كردي. هميشه جزو ستاره
راضي  ي كه كردي،خاب. حاال سئوالم اين است كه آيا با گذر زمان از انتزدي

  هستي؟

  

بسيار خوشحالم بخصوص االن. چون االن در بين ارامنه و  آرشاوير:
برم.  اي دارم كه لذت مي زيادي دارم. يعني رابطه ام احترام دوستان غيرارمني

كشم. هر كاري به هر  كنند كه خجالت مي ارامنه طوري به من لطف مي
كنم نود درصد مردم  زندگي مي حال بازدهي دارد من االن در اجتماعي كه

ي پاكي بوده. اولين مربي من  اي كه داشتم فلسفه عقيده دارند كه فلسفه
من شد. بعد گارنيك محرابيان و امير   برادرم بود. بعد آقاي تيموريان مربي

  آصفي مديونم. گارنيك هم كه هر  شان بخصوص امير آصفي. من به همه
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نخش پيش آقاي گارنيك محرابيان است از  ارمني به هر جايي رسيده سرِ
گري يادگرفتم. بعد مربي  كردن، از او مربي جمله خود من كه غير از بازي

آصفي كه  ي اينها را مديون گارنيك هستم. بعد هم امير آرارات شدم كه همه
به ما درس زندگي داد از هر نظر. از اين كه با ايشون چندين سال كار 

ي من معلم خوبي بود. من موقعي هم كه از شاه عزيز كردم. امير آصفي برا
شانزده سالم بود.  - گفتند برويد چون به قول شما خودشان مي -آمدم آرارات
ام دوسال بزرگتر است. بعدش برگشتم شاهديز و سه سال  شناسنامه

كنند كه من در آن  گري كردم. االن اينجا دارند يك كلوپي درست مي مربي
ني كه از فوتبال دارم، هنوز هم  ي دوستا ور كلي همهكنم. به ط شركت مي

دارم براي اين كه هيچ رقابتي نداشتم كه مثالً بروم در زمين فحش بدهم، 
كردم فوتبال را براي  اي نبودم. من فكر مي پول بدم، پول بگيرم در هيچ مايه

  كنم. اش هستم، بازي مي اين كه عاشق

اومانيستي، نگاهي انساني است با اين نگاهي كه داري كه نگاهي  آرش:
اي كه االن وجود دارد چه در ايران و چه در خارج، در  ي فوتبال حرفه درباره

زند چه فكر  مقابل اين فوتبال كه پول و قرارداد حرف اول و آخر را مي
  كني؟ مي

  

خواهم بزنم به نظر خودم همه حرف را  اين حرفي را كه االن مي آرشاوير:
ي االن بازيكناني مثل رونالد و مسي، بازيكنان خيلي خوبي ام. به طور كل زده

شود. فكر  كشم تا ببينم مسي چطور موفق مي هستند. من دارم خودم را مي
شود. متأسفانه در  كنم آن بازيكني كه اخالقش خوب نباشد، موفق نمي مي

زمان ما هم بودند كه در مقابل تماشاچي خوب بودند اما پشت سر به همه 
تون و  دادند. من همه بازيكنان يادم نيستند. شما رو به خاطر بازي مي ناسزا

آورم مظهر  اي كه با هم داشتيم. مثالً كالني را هر وقت به يادمي دوستي
  اخالق بود. تا آنجايي كه من با او تماس داشتم و ديدم براي همه الگوي 

شده آن  كنم االن اين پولي كه آمده وسط باعث اخالقي بود. من فكر مي
شنوم البته ما آنجا  تقريباً اين طوري كه مي -دوستي، اخالق، احترام متقابل 

شنويم، احترام  آيند و مي هايي كه مي نيستيم كه از نزديك بدانيم اما از بچه
اي شده يك دفعه پول  شان نيست. فوتبالي هم كه آمده و حرفه متقابل بين

ديده و يك دفعه صد آمده تويش مثل كسي است كه در عمرش پول ن
ها  شود. اين برد! اين فرد نود در صد بدبخت مي ميليون دالر از التاري مي

گري خيلي باال، سه  اي اند به حرفه اند از آماتوري رسيده هم يك باره آمده
گويند  آيند مي ها كه از ايران مي ميليون و چهار ميليون. بگذريم كه خيلي

اش مال خودشان نيست، زد و بندهاي  همهگيرند  اين پولي كه اينها هم مي
گيرد، بايد بازيكن  بيرون است. بازيكني كه سه ميليون و چهار ميليون مي

دوست و انسان دوستي باشد كه اين پول را ول كند و به خاطر  خيلي ميهن
آيد  كرديم. يادم مي باشگاهش، خودش را نفروشد. يعني ماها اين فكر را مي

اصالً  –ن مچ پايم ضربه ديده بود رفتم پيش زركشبا تاج بازي داشتيم م

 -كنيم چون امكاناتش را نداشت باشگاه در جريان نبود كه ما چه كار مي

رفتم پيش زركش او باندپيچي كرد و درست كرد كه رفتم سرِ زمين. ولي 
  نشيند تا  رود كنار زمين مي اي تا پايش طوري شود مي االن بازيكن حرفه

اي شدن، به فوتبال ما  بگيرد. به نظر من اين نوع حرفه سال ديگر پولش را
لطمه زده. تا انجايي كه من شنيدم آن تعصب و احترامي كه زمان ما وجود 
داشت االن وجود ندارد. اين باعث تاسف من است. اميدوارم روزي برسد كه 

ام  جايي كه من ديده مان بيايد به همان سطحي كه بود. تا آن تيم مملكت
مان در مقايسه با كشورهاي خليج كه همه پيشرفت  طح فوتبالاالن س
طور كه  ايم. همان ايم يا عقب رفته اند ما يا همان سرجاي خودمان مانده كرده

شناسيد زمان شاه هم وزير و نخست وزير نبودم، ورزشكار بودم و  مرا مي
 اي داشتيم با صداي آمريكا دنبال اين چيزها نبودم. حتا يك بار مصاحبه

كنند. من گفتم ببينيد اين  كشي مي گفتند االن دارند حق دوستان مي
كشي و پيراهن تيم ملي را با شرايطي به اين و آن دادن تازگي ندارد.  حق

دانند من هيچ موقع  آيد شما هم تاجي هستيد همه مي زماني كه يادم مي
كناني ام ولي بازي نزديك شما نبودم يعني در سطح شما و پروين بازي نكرده
كردند. حاال من  كه ذخيره تيم تاج و پرسپوليس بودند در تيم ملي بازي مي

چون هدفم نبود هيچ وقت سعي نكردم به هر قيمتي وارد تيم ملي بشوم. 
اما پيراهن تيم ملي را خيلي ارزان فروختند يعني به حراج گذاشتند. از 

ستم جا نيستم اما مطمئن ه همان زمان شاه تا حال. االن من آن
هاي بزرگ ببندند و  توانند قراردادهايي با تيم هايي هستند كه مي نورچشمي

ها به عنوان هديه اين پيراهن  پيراهن تيم ملي نصيبشان بشود. به خيلي
ها ادامه  ها و ناحقي بازي شود. اينها دردهايي بوده كه اين پارتي داده مي

شده كه فوتبال داشته تا االن كه ظاهراً بدتر هم شده و نتيجه اين 
  مان به اين وضع افتاده است.  مملكت

 گو با من. و * آرشاوير عزيز، خيلي ممنون از پذيرش اين گفت
  

*  
  
  

  رات تهرانتيم فوتبال آرا
  

  
ورديان، واهان سيمانيان، واقيناك  ايستاده از چپ: گارنيك مهرابيان، گارو حق

ه از چپ: كنستانت هاراتونيان، اوهانيان، خاچيك هاراتونيان، آقاسي هاكوپيان. نشست
  گوگو بوخانيان، هنريك سركسيان، وازگن خاچيكيان و هاملت آصفيان 

  
*  
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  خدابخشيان مانوك
  .گذاشتيد من اختيار در مصاحبه، اين براي كه وقتي از ممنون  آرش:

 سعي سياسي، قدرت گرفتن با انقالب فرداي از ايران اسالمي جمهوري 

 حذف بود، آفرينشادي ايران مردم براي گذشته از كه چهآن  هر است كرده

 براي آفرين شادي هايزمينه ترينمهم از كيي فوتبال محيط و ورزش. كند

 خاك و كردن اسالمي در سعي اسالمي رژيم كه بود ورزش طرفداران

 قدرت به تازه ماليانِ. داشت دوستان فوتبال خوب خاطرات بر پاشيدن

 بودند، مردم توجه مورد و شده شناخته محيط اين در كه كساني با رسيده،

 و سرشناس مربيان و بازيكنان بر عالوه. ندارد و نداشته سازگاري سر
 با همكاري به حاضر كه ورزشي خوب گزارشگرانِ و مفسرين مردم، محبوب

  .نبودند امان در توزيكينه اين از نيز نشدند رژيم اين

 خوب گزارشگرانِ از كيي گوزلو،هقر زاده،روشن و بهمنش كنار در شما

 مانوك: بگوييد ما براي چيز هر از قبل. بوديد گذشته در ايران ورزشي

  شد؟ كشيده گزارشگري و فوتبال ورزش به چگونه كيست؟

  

مي تصوير كي و دريچه كي از هميشه را فوتبال من :خدابخشيان مانوك
 چهارده موقع آن در من. بود مجله كي روي كه بينممي تصويري از. بينم

 را اروپا و بود خوانده درس امريكا در كه بودم آشنايي يخانه در و بود سالم
 هلن فيلم تبليغ مجله روي عكس كه كردممي نگاه را ايمجله. شناختمي

 دست به ساك بازيكن دو از بود عكسي مجله آن درون اما. بود تروا اسب و

مي را ها آن از كيي ونچ شد، جلب توجهم من. اتوبوس كي كنار در
 وسط پوشكاش عكس چرا. كرد پيدا مفهوم برايم عكس. پوشكاش! شناختم

 دارند بازيكن دو اين گفت. كند ترجمه خواستم آشنا آن از است؟ مجله اين

 آن فوتباليست ترينبزرگ. تبعيد به بروند كه شوندمي پياده اتوبوس از

 عكس چون ناكجاآباد؟ به رودمي و شودمي پياده اتوبوس از دارد چرا! دوران

 يبچه وقتي. داشتم عالقه فوتبال به زمان همان از من و. گفت مي را همين
مي عشق وقتي كني،مي بازي فوتبال خاكي هايزمين در و هستي آبادان
 پرويز با برود جاسميان حميد و ملي تيم برود برمكي حميد كه كني

. بود مهم برايم مجارها بازي ديدگاه و مجارها و پوشكاش پس دهداري،

. كردممي ارنج تيم سالگي 16 در. گرفتم ادي را بازي هايسيستم زود خيلي

 براي. بودم بلد خوب را بازي هايسيستم. گذاشتمنمي تيم در هم را خودم

 اين هميشه اما. اتاقم توي گذاشتم و بريدم را مجار تيم عكس آن همين

 داشته ارزش قدر اين فوتبال بايد چرا كه كردمي جلب را توجهم مسئله

 مطالعه وقتي بعد برود؟ تبعيد به زمان، تيم ترينبزرگ كاپيتان كه باشد

 مقابل در كه مردم براي شد ايانگيزه مجار بزرگ تيم اين چگونه كه كردم

 داغان را هاآن كردند بازي هاانگليسي با مجارها وقتي ؟!بايستند شوروي

. ستديگري يانگيزه كي فوتبال ديدم من. بردند 3 به 8 نتيجه با و كردند

 ارزش كي اما ست،خاكي زمين در گانهبچه بازي كي كه است درست

 چون و بود سياسي فوتبال به هميشه نگاهم من همين براي. دارد ديگري

 كه بودم اين دنبال هميشه بودم شده بزرگ سياسي خانواده كي در خودم

 خواستممي خودم چون كنم؟ استفاده را اين ابزاري لحاظ از توانممي چگونه

 نتيجه در. كنم استفاده ابزاري لحاظ از امياسيسي هادگاهيد با را آن

 صورت به آن از تواندمي هم دولت و حاكميت عنيي رقيب كردممي احساس

 و داشتم تسلط ارمني زبان به كه داشتم را بخت اين. كند استفاده ابزاري
 آنها نوشت،مي روسيه فوتبال يباره در و آمدمي روسيه از كه هاييروزنامه

 را اخبار بتوانم كه بودم مسلط قدر آن انگليسي زبان به. كردممي مطالعه را
 كالس رفتم بفهمم، بهتر را فوتبال بتوانم كه اين براي حتا. كنم دنبال

 اما. انمبخو را فوتبال فرانس اي اكيپ يمجله بتوانم تا دوستي پيش فرانسه

 مثل فردي كه اين از غير به فوتبال اين ببينم كه بودم اين دنبال هميشه

مي كه كردممي صحبت كسي با من. دارد ديگري نقش چه سازد،مي را پله
بخش من ،2004 جهاني جام براي كند درست ايويژه گزارش برود خواست

 پله اين تگفمي فرد اين. گفتممي برايش را اشاقتصادي و سياسي هاي

 گذاشت را برزيل پله كه گفتم او به من شناسند؟مي را او همه كه كيست

 بنابراين. بود برزيل در عامل ترينمهم پله قهوه، از بعد. جهان ينقشه روي

 اي باشي شناگر اي بايد هستي آبادان يبچه و داري را نگاه اين شما وقتي
 نگاه طور اين وقتهيچ ار فوتبال من. نداري ديگري انتخاب. فوتباليست

 سه چهار اي  چهار دو چهار اي بنديممي ام دبليو را تيم رويممي كه نكردم

 عدالت يفرشته مثل داره عدالتي فوتبال بودم معتقد هميشه من سه،

 فوتبال در شما گاهي كه چرا است بسته هميشه هم هاشچشم. امريكا

. بپذيري مجبوري را عدالتيبي اون اما! عدالتيه بي كه بينيمي چيزهايي

  .بپذيري مجبوري شما ولي شهمي فوتبال در هاييعدالتيبي هم هنوز

 را ورزش و فوتبال كه اين به رفتن براي كردي آغاز نكته اين از آرش:
  كني؟ تفسير

  

 كي كرديدمي فكر آيا. بوديد بازي اين در من از زودتر خودتان شما :مانوك
 كي ما. نداشت وجود اين امكان دقيقاً بيايد؟ لفوتبا اين در مفسري زماني
  .داشتيم بهمنش عطا

  زادهروشن كي و آرش:

  

خانه به را اپرا پاواروتي. بود پاواروتي مثل من نظر به بهمنش عطا :مانوك
 هند و ايران بازي در خودم من. را فوتبال بهمنش عطا و برد مردم هاي

 چون! كنم كار چه نستمدا نمي خوشحالي از زد گل برمكي حميد وقتي

 كردند فكر مادرم و پدر كه كردم خوشحالي قدر آن. بودم او جوان دوست

 تجربه روي. دادمي ما به را امكان اين كه بود بهمنش اين و امشده ديوانه

. هاخارجي در حتا نديدم، كار اين در بهمنش تسلط به آدمي من گويممي

 بهمنش مثل آدمي و امكرده كار هم هاانگليس وي تي ونايتدي در من

 را ادبيات. بود سياسي آدم اوالً چون بود كار اين در اياعجوبه او. نديدم
مي من از بهتر شما شناخت،مي خوب را تاريخ. شناختمي خوب خيلي
 ديدم مي رفتيم مي سفري هر. داشتيد هم با خاصي هاينزديكي زيرا! دانيد

  .خواندمي كتاب بهمنش

مي تبعيد به كه مجله آن در پوشكاش عكس ديدن خاطر به شما آيا آرش:
  كرديد؟ پيدا كشش فوتبال مفسري و گزارشگري به رفت،

  

 رد مرا ولي دادم امتحان حقوق دانشگاه در رفتم دوبار من. بله :مانوك

 به استادي بعداً كه بودم زده هاييحرف آبادان حقوق دانشگاه در. كردند

. است كرده گشاديدهن حد از بيش دانشگاه در شما پسر بود گفته پدرم

 چرا: گفتم چرا؟: گفت. ملل سازمان كل دبير بشوم خواهم مي گفتم من بله

  بشوند؟ جدا هم از بايد جنوبي و شمالي كره چرا ويتنام؟ دو بشه ويتنام

  ؟! نزنيد گنده هايحرف و بگيريد را زبانتان جلوي شدنمي آرش:

  

 را سيستم آن ساختار و فوتبال محيط در مديدآ بعداً خودتان شما :مانوك
 حالت دو پس كرد؛ توان نمي سياسي كار كه شود مي متوجه آدم. ايدديده

 و مخالفينش با بروي اي و كني كار هاآن با و سيستم با بروي بايد اي دارد
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 حزب جزو پدرم كه بودم شده بزرگ ايخانواده در كه من. حزبي هايگروه

 و نكند اشحزبي هايبازي وارد را ما كه بودم خواسته او از من! بود داشناك
 خواهيدمي جوري هر برادر دو شما: گفت داشت كه كالسي يهمه با او

 توانستيمنمي ما بنابراين. باشيد داشناك نيستيد مجبور و كنيد زندگي

 و حزب به اعتقادي اصالً من. هاچريك در برويم اي و بشويم ايتوده برويم
  .ندارم بندي دسته

 غيرقانوني گذشته، رژيم زمان در احزاب مبارزه كه است اين واقعيت آرش:

 با. بود رستاخير حكومتي و آزاد حزبِ تنها هم، سلطنت عمرِ اواخرِ در. بود

 بود، غيرقانوني اجتماعي عدالت و آزادي طرفداران هايكتاب اكثر كه آن

 جنبش. داشت جريان جامعه در ممنوعه هايكتاب چاپ و مبارزه ولي

 و متعهد هايانسان. كردندمي را خود كار متعهد فكرانروشن و دانشجويي
 هم حزبي و بودند اجتماعي -سياسي مبارزان يجرگه در كه بودند منفردي

  . نبودند

  

 اين ملي تيم هايبازيكن ايعده با بعدها من. پذيرممي را اين من :مانوك

 و كردندمي بازي هنرمندان تيم در. باشم دوست نزديك از داشتم را فرصت
 با هااين كردم احساس كه بود جالب خيلي برايم من. داشتيم هاييمالقات

 و داشتند، چپ هايگرايش شانهمه كردندمي بازي تاج تيم در كه اين
 هااين چرا كهنيا و بود جذاب برايم كه كردندمي تعريف من براي چيزهايي

  . كردند عمل گونهاين

 من. فوتبال شدن مربي نه فوتبال، كردن بازي نه اما بود من زندگي فوتبال

 اتفاق ما براي افتاد اتفاق مجارها براي كه ايحادثه كردممي حس هميشه

بازي كه نبود مهم برايم. برو را خط اين گفتمي من براي نفر ك. يافتدمي
. كردم تفسير فوتبال و گشتم را كشور چهار و چهل اي كردممي گزارش را ها

 در ديگر كه1994-1995 سال در وقتي و بودم حادثه اون منتظر هميشه

 رايگان يمجله چاپ كار در بودم رفته و كرده رها را فوتبال و نبودم فوتبال

 در من گفت و زد زنگ من به افشارقريب پرويز روز كي آنجلس،لس در

 وقتي. امخريده را پخشش حق را ژاپن و كره عراق، ايران، بازي 18 كانال

مي را نفر دو فقط بازيكن 16 از كنم گزارش را هابازي كردم شروع و رفتم
 مي ايران تيم وقتي بعد سال دو. درخشان و استيلي حميد. شناختم

 افشار قريب وتلويزيون ايران راديو در را اين آمدم من فرانسه برود خواست

 امريكا و آنجلسلوس در كه بود بجال بسيار  براشون هابچه. كردم گزارش

 براي كردند مصاحبه همه استيلي دايي، علي. كنندمي مطرح را اينها دارند

 كي شدن مطرح اين آنها براي. بود جهاني جام از ترمهم آنجلسلوس آنها
  . بود ديگري يانگيزه

  نبودند؟ مطرح لحظه آن تا هاآن عنيي آرش:

  

 جهاني سطح در حاال ولي شناختند مي راناي در فقط را هاآن. نه :مانوك

 آنجلسلس كه نكنيد نگاه: معتقدم من هم هنوز ببينيد. شدندمي مطرح

. كنندمي بازي بد. است آنجلسلوس از ايران نجات هم هنوز كرده سقوط

 خواهد سقوط رژيم خيابان، در بياوريد را آنجلسلس درست هايآدم شما

  .كرد

 اسالمي خوارانآدم و كرده سقوط قبلي تحكوم كه است سال 34 آرش:

 خواهد سقوط حكومت گوييممي كه است سال 34 و هستند حكومت در

 ايران در اتفاقي باشد قرار اگر كنيدنمي فكر! آنجلسلس از همآن و! كرد

   بود؟ خواهد داخل در و ايران داخل مردم خود دست به تنها بيفتد،

  

 كه بود مهم برايشان هابازيكن آن بگويم مخواهمي را اين. نه نه نه :مانوك

 من. شدند كارتيگرين آمدند بعداً هم شانهمه شوند، مطرح آنجلسلس در

 مانوك گفتندمي راديو در من قديمي كارهم دو كردم گزارش وقتي

 جمهوري اعدام يهاجوخه مأمورين افشار قريب پرويز و خدابخشيان

  . بود شهر اين در تناقضي چنين عني. يدكننمي مطرح جااين در را اسالمي

 ابزارهاي از كيي و شريف بسيار يوسيله كي فوتبال من نظر به آرش:

 تعاونِ و اتحاد يمسئله بازي اين در. كشورهاست تمام در مهم هايتجمع

 براي. نيست آيندخوش ديكتاتورها براي اين و. زندمي را اول حرف جمعي،

 هدف كي براي جامعه، مختلف طبقات از مردم اقشار فوتبال تماشاي

 پليس، پاسدار، فقير، و دارسرمايه تاجر، و كارگر آيند،مي گردهم مشترك

. ترسندمي گونيناهم اين از ديكتاتوري هايرژيم. حكومت مخالف و بسيجي

. اندكرده كه چنان. كنندمي كنترل را محيط اين نيرو تمام با همين براي

 هاي،امنيتي و سپاه سرداران توسط نفتي دالرهاي نكرد واريز با حكومت

 غيره و كارت گرين دنبال كه دوستاني. درآورده كنترل تحت هم را بازيكنان

 دوست را آنجلس لس كه است مبادايشان روز براي هاتن هستند، و بودند

  .كرديد گزارش را هاآن بازي شما كه خاطر اين به نه. دارند

  

 را كار خودش، زمان در بايد. نكنيم دخالت و بايستيم كنار نبايد ما :مانوك
  بگذاريم تأثير و بگيريم بدست

   ؟!دخالتي چگونه اما! هستم موافق شما با هم من آرش:

  

 سال سه دو بار، كي وقت چند هر من. بسازيم را خودمان بايد اول :مانوك

 حوادث. هشتاد دهه به كنيم نگاه. برگشتم و كرده مطالعه. امشده ناپديد

 زير رفت خميني چون كنندمي فكر همه شودنمي تكرار روز هر تاريخي

 را كسي برداريم اگر پس. شد انقالب خورد، سيب لوشاتو نوفل درخت
 چيزي چنين نه! شودمي انقالب حتما فردا لوشاتو، نوفل درخت زير بگذاريم

 برويد اشم. كنيممي انقالب بار كي روز چند هر حاال تا مشروطه از. نيست

  . خواهيممي چه نيست معلوم. كنيد مطالعه

 كرد مصاحبه من با دنيا يمجله ترينبزرگ وقتي باشم نكرده كاري هيچ اگر

روزنامه اين و. برادرش و خبيري حبيب يقضيه دنبال برو گفتم بهش من
 به و برگشت بعد. كرد مالقات تهران در را بزرگ خبيري حبيب رفت نگار

 حبيب ولي ننوشت، بيشتر خط دو. بود كي خبيري بحبي كه گفت من

  . مانده تاريخ در خبيري

 نگاه خبيري حبيب ادي زنده مسئله به ديگري زاويه از توانيممي آرش:

 هم آن، از پس و است كرده اعدام را خبيري حبيب اسالمي جمهوري. كنيم

 اطرخ به بايد اسالمي جمهوري واقع در! شده مرتكب را 67 بزرگ عام قتل

 هر به مرتبه يك اما،! شود محاكمه است بشريت عليه كه هاجنايت اين

 ما يوظيفه. بريممي استراليا در ما فوتبال معجزه با -شما قول به - دليلي

 افشاي ا! ياست تبعيد در هابازيكن نمايش و تيم اين تبليغ ها،تبعيدي

 جنايات فشاگريا راههم به تبعيد در بازيكنان تشويق اگر رژيم؟ جنايات

  اسالم؟ جمهوري اي بريممي ما را تبليغ اين سود نباشد، اسالمي رژيم

  

  . بريممي ما نه :مانوك

 فرانسه، جهاني جام در: كنيد توجه هم نمونه اين به نيست بد پس *

 در را خود هواداران از زيادي تعداد مجاهدين سازمان ايران، بازي روزهاي

 تعداد نيز رژيم. دادندمي شعار حكومت دارانسردم عليه بر و بسيج استاديوم

 در و آورده فرانسه به هواپيما دو با را سپاهيان و هاامنيتي از زيادي

 مسافرت ايران به بار سه دو سالي كه ايراني تماشاچيان كمك به استاديوم

 شيوه و سياست با من كه اين. پرداختند مجاهدين با مقابله به كنند،مي

 بود آورشوك برايم چهآن اما،! است روشن هستم، مخالف اهدينمج برخورد

 به تلويزيون صفحه بر ملي تيم بازيكنان زننده و كثيف حركات و برخورد

! بود گرفته شكل حكومتي عوامل با بستگيهم در كه بود مجاهدين هواداران

 مجا از قبل ديگر نمونه. برد سود هابازي از كه بود اسالمي جمهوري اين و
 آلمان، به مسافرت از قبل ايران ملي تيم كاپيتان كه بود آلمان جهاني
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  ي ورزش  نامه ويژه
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 و خدا كمك به«بود اميدوار و داد هديه نژاد احمدي به را تيم پيراهن
 ديدن براي ها،بازييي نهاچهارم كي اي و فينال در ايشان» غيبي امدادهاي

  .كنند شركت ايرانبازي

  

   ...ولي درسته ديدگاهتان شما: مانوك

 بحث اين زيرا ببنديم، جاهمين را حرف بخش اين بديد اجازه اگر آرش:

   ؟!ستطوالني بسيار

 براي ببين. بود ايران فوتبال تاريخي تقدير و سرنوشت گويممي من :مانوك

 براي بود تيپيخوش پسر. بود قايقران نسل، آخرين گفتم شما به من همين

. كنيم تبليغ را رژيم بوديم نيامده ما گوييمي درست دقيقاً. نبودند مهم من

 از بعد. نكرد مستقيم دخالت ملبورن از قبل تا نكنيم اشتباه هم را رژيم

 اسالميسم بنگ، بينگ روز آن عنيي داد رخ جهاني جام در كه انفجاري

 اين بدون( آنجلسلوس بيلدينگ فدرال همين در. آمد ايرانيسم و شد كشته

. نگهداشت زنده مرا فوتبال.) خوابيدم رفتم من چون! بگويم گزارشگر من كه

 ريختند باشند، فوتبال در كه اين بدون ايراني جوان هزار هشت ببينيد

اين بود آمده اول پليس. ايران ايران زدندمي فرياد و بيلدينگ فدرال جلوي
 بردمي كه تانتيم چطور شما. برده ما تيم بود گفته كيي بعد. بگيرد را ها

 را اين خواهممي من. ايران بگوييم آمديم ما زنيد؟مي آتش ينماش رويدمي
بازي از موقع به آخوندها كه طورهمان ديد را خطر زنگ زماني رژيم بگويم
مي فكر شاه چون. خواباندند را شاه و كردند استفاده شما استرالياي هاي
 را اسراييل ما باختند اسراييل به هاعرب. منطقه ژاندارم استشده كرد

. زديد اسراييل به شما كه توپي از. خانيقليچ توپ با كي؟ توپ با. برديم

 هايشانه سوار شاه. برديد را اسرائيل شما. ببريد را بازي خواستيدمي شما

 اصالً را تاريخ بازي، آن. شدند شما هايشانه سوار هم آخوندها و شد شما

  گويم؟مي درست. كرد عوض

 سال انقالب و بود 1347 سال اسرائيل ايران بازي! نيست درست اصالً *

 ساله 2500 سلطنت كه 1357 سال انقالب! بعد سال ده ،1357

مصاحبه در بايد كه دارد ديگري عوامل و داليل! كرد سرنگون را شاهنشاهي
  .پرداخت آن به ديگر يي

  

 آن با را فوتبال وقت هيچ من. است همين در شما اشتباه. نه نه نه: مانوك

  .كنمنمي جدا هم از هست برش و دور كه ريمتافو

  . كرد جدا هم از نبايد است درست اتفاقاٌ آرش:

  

   آمد ايرانيسم و شد كشته اسالميسم گويممي من :مانوك

 بود، مهم بسيار ايران داخل مردم براي عزيزي خداد گل با ايران برد آرش:

 يديگر يئلهمس اي و ايرانيسم گشته شدن اسالميسم و زنده شدن براي نه
 را شادي رقص و بيايند هاخيابان به كه كردند پيدا فرصت مردم !خارج در
 پاسداران، و هابسيجي اكثر. بگذارند نمايش به اسالم پاسداران روي در رو

. نداشتند دخالت جرات و بودند ايستاده تماشا به كه بودند ايبازنده ناظرين

 علنيِ رقصِ و شادي و شور همين و شادي؛ و بود شور پارچهكي ايران

 رژيم سركوب عوامل چشم در بود خاري حكومتيان، مقابل در جوانان

  .اسالمي

  

  دقيقاً :مانوك

 و خود باالتنه كندن با جوان دختران تهران، نقاط اكثر در روز آن در آرش:
  چي؟ عنيي اين. رقصيدندمي و پرداخته كوبيپاي به بدن، آميزيرنگ

  

  ؟چي عنيي خب :مانوك

 ضمن در و. دارد اهميت بسيار مردم تجمع براي فوتبال كه عنيي :آرش

  .است مهم بسيار كردن استفاده آن از چگونه

  

  

  
  

  .گوييممي را همين دو هر ما. گويممي را همين هم من :مانوك

 خارج با داخل در تفاوتي چه ببينيم بايد شودمي گفته اين وقتي! نه آرش:

 بدون خودش ملي يمسئله براي را اين كندمي دهاستفا آيدمي خارج. هست

 در كه طوري به. كشدمي خيابان به را هاجوان و كردن؛ فرهنگي كار هيچ

 جمهوري هايخانهسفارت دم سياسي، هايپناهنده از خيلي هايبچه اروپا

 در تا بگيرند را اسالم جمهوري رنگ سه پرچم تا بودند كشيده صف اسالمي

  .بپيچند خود به را آن مسابقه روز

 كشور از خارج جمعي ارتباط هايدستگاه ترمهم همه از و مادرها، و پدر آيا

 يباره در جوانان اين به! دانندمي اسالمي رژيم اپوزيسيون را خود كه
 اين كه اين براي آيا ؟!اند داده را كافي توضيحات اسالم جمهوري جنايات

تلويزيون راديو تمام كه است كافي ،روندمي ايران به باركي سالي عزيزان
 باشگاهي مسابقات يهمه و بياندازند راه ورزشي برنامه آنجلسلس هاي

 به آمريكا بر ايران پيروزي روز تا بدهند بخوردشان روز و شب را ايران

 نداشتن، رژيم جنايات به كاري و گفتن، ايران ايران با و بريزند هاخيابان

وطن شعار سخت كه وطن از دور هايتبعيدي ام وظيفه پس ؟!كنند شادي
 رژيم اين با مبارزه و افشا در دهيم،مي» ايرانيسم« شما قول به و پرستي

  دارد؟ قرار رفتار اين كجاي سياه،

   

 همين دارم االن من. نكيند چيزها اين قاطي را من اصالً. وي الو آي :مانوك

  .گويممي شما به را

 درست دقيقاً. داديم انجام موقع به را هنگام به سياسي بازي كي آمديم ما

رسانه يجامعه لحاظ از مانده عقب و هرت شهر كي آنجلسلوس. گوييمي
 و گنجي اكبر مثل هايشفرستاده اسالمي جمهوري كه طوريهمان. ايست
 فرستادن اي و. شوند مي قهرمان و اينجا فرستدمي را..... و عبادي شيرين

  !!مدحي سردار مانند اپوزيسيون، درون هايشنيتيام و سپاهي مأمورين

 روز كارت گرين گرفتن براي تنها كه هايشفوتباليست طورهمين و آرش:

  .هستند آمد و رفت در مبادا

  

 ورزش طرف به كه جديدي نسل. موافقم شما با دقيقاً جااين در من :مانوك

 من. زندمي را اول حرف پول كه شده پيدا بازاري كي است كرده فكر آمده

 زدم، حرف جهاني جام هايبازي از و تپش تلويزيون در رفتم كه بارياولين

 كه طورهمان ايران نسل دو. تپش روممي چرا من كه كردند تعجب هاخيلي

مي همه زدممي حرف شماها از من وقتي شناختنمي را ما كرديد اشاره
 اين من حرف. بزنيد حرف كريمي علي آقاي از را گذشته كنيد ول گفتند

  ....  داشتند آرزو كه جديدي هايآدم موافقم شما با من بله. است
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 و منصور تا عقيليف عارف، داريوش، از داشتم هنرمندها تيم كي من ببيند
 يهمه كه بود اين ديدممي آنجا كه زيبايي چيزهاي از يكي. آمدندمي پويا
 پيراهن هميشه فرزين. بشوند فوتباليست روزي كي داشتند آرزو اينها

 زدمي كه دريپ ك. يبود پروين علي عاشق چون پوشيد مي را هفت شماره

 بشود كه بود اين آرزويش اندي نه؟ بود پرويني علي: گفتمي گشت برمي

 تيم در را خودشان هنرمندها تيم مجازي دنياي اين در. خانيقليچ پرويز

  . موافقم شما با من هبل. دارد را بدي اين آنجلسلس. ديدندمي ملي

 بهشان. امكرده ايراد دارند ورزشي هايبرنامه كه هاييبچه اين به اكثراً من

 و هارسانه اين در آمديد وقتي كه بوديد افتادهعقب قدرآن شما امگفته
 و كنيد كمك فوتبال به بياييد كه اين جاي به گرفتيد را امكانات بهترين

 تانكدام هيچ تنها نه كنيد، افشا و نيدك بحث را كشور فوتبال مشكالت

 اسپانسر گرفتن و  ستد و داد قصد كه اين خاطر به بلكه نكرديد چنين

 و كشور از خارج در آمد كه نسلي بله. نكرديد هم سياسي بحث داشتيد،
 هايحركت تمام به بلكه فوتبال به فقط نه انداخت، راه ورزشي يبرنامه

  .است زده لطمه هم سياسي

 كرديد،مي فوتبال تفسير هم ايران در و هستيد ايباتجربه آدم چون :آرش

 جمهوري كه هاسال اين با كنيد،مي نگاه ما فوتبال گذشته به وقتي امروز

  بينيد؟ مي هاييتفاوت چه است كار سر بر اسالمي

  

 كار در بيايد خواستمي كسي هر گذشته در. فرهنگ مشكل :مانوك

 كه پازوليني به اي و فليني به مثالً. دارد گرايش كسي به ديديمي سينما،

 فوتبال در كه بزرگي قدم اولين ما هم فوتبال در. بود مهم برايشان

. نرفتند هاشاهيني كه. توكيو المپيك بازيهاي رفتيم كه بود اين برداشتيم

  .نرويد گفت را شاهيني شش اين اكرامي دكتر

 چند براي ايران ملي تيم كه تاس زمان به مربوط مسئله اين البته آرش:

  .برود سابق شوروي به بود قرار دوستانه بازي

  

. بودم جريان در و دانممي چون من 1964  المپيك بازي.. نه نه نه :مانوك

  باشد ادتي اگر

 المپيك، به ماه شش از بيشتر تقريبأ. بودم هابازي اين در خودم من آرش:

  بودند شده محروم نفر شش اين

   

 اكرامي دكتر دفعه كي برود خواستمي ملي تيم اما نه محروميت :مانوك

  .بيرون كشيد را شاهيني بازيكن شش

شوروي و محب رئيس باشگاه  برود بود قرار ملي تيم! جان مانوك نه آرش:
ها بود و چون بين شاهين و دارايي درگيري  دارايي هم جزو سرپرست

نجبر بايد بجاي محب سختي بود. تيم شاهين اعتراض كرد و گفت كه ر
  . آييمنمي ما نبريد را رنجبر اگر و گفتند برود.

  

  . مالزي رفتند باشه ادتي المپيك اگر چون. نرفتند المپيك ولي :مانوك

 اعتراض هااين. شودمي روشن نكني عجله و بدهي اجازه اگر. نه نه :آرش

 دش توافق باالخره. گرفتند تماس فدراسيون سيرئ مبشر با و كردند
 دكتر. رسيدند توافق به هااين. نباشد رنجبر اما بيايند شاهين بازيكنانان

 هابچه يهمه تهران آهنراه در حركت روز. آمد خواهند كه داد قول اكرامي

 تا داشتند نگه را تبريز تهران قطار ساعت دو. شاهيني نفر شش جز به بودند

 راه تبريز تهران قطار. يندآنمي دادند خبر دقيقه آخرين باشند! راه در شايد

  .هاسرپرست با بود بازيكن تا 13. افتاد

  

  .آمد ادمي است درست بله :مانوك

 به هواپيما با را تهران از نفري چند مربيان، از برخي كمك به مبشر آرش:

 شوروي رفت تيم. شدند اضافه تيم به تبريز از هم نفري دو و فرستاد تبريز

 طي ونيفدراس ما، برگشت از قبل. برگشت تهران به هابازي از پس و

  .. بود ماجرا اين از بعد ژاپن المپيلك. كرد محروم را نفر شش هر اياطالعيه

  

 رفتند كه باري آن اما گوييدمي درست تاريخي كرونولوژي لحاظ از :مانوك

 نفر شش اين كه است درست و المپيك رفتيممي بار اولين براي المپيك

  داشتند؟ تأثير

 بهترين چون. داشتند تأثير خيلي نفر شش اين. است درست بله :آرش

  . بودند تيم اصلي بازيكنان آنان، از نفر چهار. بودند هابازيكن

  

  ..... شيرزادگان و بهزادي و دهداري :مانوك

رسانه در سالي چه از را فوتبال تفسير و بگوييد،گزارش ما براي حال آرش:
  كرديد؟ شروع ها

 به سال اين در. فوتبال مفسر خدابخشيان مانوك شدم 1974 سال :مانوك

 مرا هابازي اين در. شد شروع هم آسيايي هايبازي و رفتم جهاني جام

 واترپولو بختانهخوش. كنم گزارش واترپولو فرستادند و كردند حذف

 در كه كارتي تنها كردندمي صادر كارت موقع آن. شد بازي زيباترين

 قطبي دوست كه ميالنيان مهندس روز ك. يبود من تكار نيامد، تلويزيون

 كي ولي نه سياسي گفتم داريد؟ سياسي پرونده شما پرسيد، من از بود
 بالفاصله من كه گرفت مرا كارت قطبي آقاي بعد ساعت 48. دارم چيزي

 آقاي كه. ديدم ايدوره انگليس رفتم و سرم به زد آسيايي هايبازي از بعد

 خواستم. بودند هم پيترز و جفرس و مور بابي يا،دن معروف مربي گرين

 نتيجه در. آمد دنيا جاآن فرزندم و بود من با همسرم ولي! انگليس بمانم

 جام بازي آخرين بهمنش كنار در 1978 سال در كه وقتي تا من. برگشتيم

 را جلويم نتوانند كه روممي من گفتم آنتن روي و كردم گزارش را جهاني
 به قطبي آقاي. بيرون آمدم تجارتي پاسپورت با من. بودم اناير در بگيرند

. گرددمي بر و رودمي موقتاً آقا اين عنيي كه داد، تجارتي پاسپورت من

. نداشتم پولي من چون دادند، هم تومن هزار ده و كردند لطف خيلي ايشون

 به راجع بيخودي حرف و بنشينم اونجا نرفتم هرگز من: است اين حرفم من

 خدابخشيان مانوك گفت و كرد قشنگي مصاحبه دوستي ك. يبزنم بالفوت

 تبليغ را فوتبال هرگز من. كرده تبليغ را ما آبكي فوتبال كه است متهم

 را داشتم اروپايي و جهاني فوتبال از كه هايياندوخته كردم سعي من. نكردم
 اي بردمي ملي بانك كه نبود مهم برايم من. ايران فوتبال در بياورم

 موقع اون بود چه فرقش پرسيديد شما. آبادان اي بردمي آرارات پرسپوليس،

 زحمت بيچاره. بنويسد علمي فوتبال كردمي سعي اسدالهي آقاي حداقل

. كردمي ترجمه را مطالبي گيالنپور آقاي. گرفتيم ادي ازش ما. كشيد بسياري

 ورزش، با رابطه در نوشتمي علمي عميق مطالب الهي صدرالدين آقاي

 به را شيك چيزهاي كردمي سعي هم زاده روشن. كردمي مطالعه بهمنش

 اسالمي فرهنگ حتا. بياورند خواستند را چيزي چه امروز. بياورد تلويزيون

 با نمكيده آقاي كه است نيهيليسمي فرهنگ همان اينها. نيست هم

. كردند ار كار همين فوتبال با هم هااين زد، لطمه سينما به هايشاخراجي

مي بشوند مشهور خواهندمي كه اين براي هم ما نشينخارج دوستان
 بگويند هاآن به همه كه استاديوم در روندمي بشود خوش دلشان خواهند

 شانهمه. كردند تعريف برايم خودشان. ايران اندرفته شانهمه. آمديد خوش

 روزهاي. آمديد خوش اندگفته هااين به همه آريامهر استاديوم امجديه در

بازي در شوروي با شما بازي. بودم گزارشگرش من كرديمي بازي شما آخر
 كنفدراسيون. زدي را پنالتي شما ديداشت شوروي تيم با المپيك در كه اي

 گفت رفت بانديده آقاي ادمهي من. زمين دور پالكارد با آمدند دانشجويي

 خدابخشيان آقاي با رومب من نكنيد كاري بازيممي شوروي به ما آقايون

 به كي بر دو راي باز شما كه. شديد باخت موجب شما بگويم كنم مصاحبه

 گزارش وقتي من. موقع آن بود دنيا تيم بهترين تيم اون. ديباختي شورو

 تونهمي چطور مهاجراني حشمت. است شوروي تيم اين گفتممي كردممي
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 دلمان امروز. كجاييم وزامر. بوديم رسيده سطح اين به ما. ببره رو اون

 بله. برد بين از كسي چه. كنيممي چيكار دوبي و بحرين با كه است خوش

 فوتبال سردارهايش با و انداخت را اشاختاپوستي هايچنگال آمد رژيم

 انقالب كردن صادر آن، خدمت بيشترين من نظر به اما كرد نابود را ايران

 در كنيد، نگاه اگر هارسانه هم روزام. خريد را كشور خارج. بود خريدن. بود

 آقايان اين كي به كي كه است سال 32 من. است طور همين هم سياست

  .بود كرده سقوط حال به تا رژيم نبودند ها رسانه اين اگر. شناسم مي را

 . داديد قرار من اختيار در را خودتان وقت كه اين از سپاس با آرش:
  

*  
  

  
  اصر حجازي و امير برادراناز راست: عطاءاهللا بهمنش، ن

  
  

  

  امير برادران
  

  

  .كمي از خود بگوييد ماقبل از هر چيز براي آشنايي خوانندگان  آرش:

پشت  -آب اكبر آباد سر -من متولد محله ميدان ژاله  امير برادران:
در نو جواني روزهاي جمعه  صبح  خودم را به . ورزشگاه  شماره سه  هستم

اي زير جعبه ،هاي ورزشگاهرساندم و در پشت ميلهورزشگاه شماره سه مي
گذاشتم تا بتوانم تماشاگر تمرينات انفرادي بازيكنان محبوبم از  پايم مي

  .خاني باشمجمله پرويز قليچ

خورشيدي  به صدا و سيما آمدم و ده سال به عنوان  1363من در سال 
ن در مجله دانش زماهم. هاي ورزشي كار كردمكننده و گزارشگر برنامهتهيه

نوشتم. در مدت ده سال اد حسين جباري مييورزش به سردبيري زنده
خدمت در صدا و سيما دو بار در گزينش سياسي و عقيدتي كه مالك 

وقت به استخدام صدا و سيما در نيامدم و استخدام افراد بود رد شدم و هيچ
از ايران  1373اي كار كردم. در سال به اصطالح آن زمان به صورت برنامه

هاي تلويزيوني و صد البته اينترنت و ها بعد با افزايشِ كانالسال .خارج شدم
هاي اي چون دنياي مجازي، فعاليت كاري من بيشتر شد و در شبكهپديده

و   "من و تو"تلويزيوني بي بي سي فارسي، صداي امريكا و همينطور شبكه 
  ار كردم.هاي ورزشي به عنوان كارشناس فوتبال كسايت

   هاي خارج از كشور چيست ؟نظر شما در باره رسانه آرش:

  

هاي خارج از كشور را بايد به دو دسته  تقسيم كرد: صداي رسانه برادران:
هاي اين زير نظر دولتكه هاي كالن آمريكا و بي بي سي فارسي  با بودجه

يست ها  كه  بطور رسمي مشخص  نشود و ديگر رسانهدو كشور اداره مي
شان گانشود و بر اساس ادعاي گرداننده بودجه آنان ازكجا تامين مي

هاي  بي ها با مشكالت زياد مالي روبرو هستند. درمورد شبكهبسياري از آن
بي سي فارسي  يا صداي امريكا شما به عنوان بيننده تكليفتان با اين دو 

شود و ه ميها ادارهاي عمومي اين كشورشبكه مشخص است كه با سياست
توقع شما هم در همان حد است. چراكه  در پس پرده  سياست و ارتباطي 

هاي توليدي خودشان را تنظيم ها و برنامهكه با جمهوري اسالمي دارند خبر
ها بستگي كشند و اينرا باال و پايين مي فتيلهكنند و به قول معروف  مي

آيد و اگر پايين مي لهفتيشان كه اگر تامين شود دارد به منافع سياسي
به لحاظ تاريخي سرويس جهاني بي بي سي  باال مي رود! فتيلهتامين نشود 

معروف بود.  "سرويس امپراطوري"ميالدي ابتدا با عنوانِ  1932در سال 
ديويد ميليبند وزير خارجه پيشين بريتانيا در وب سايت خود به نقش بي 

كند و مشخصا ً  به نقش اره ميسفارتخانه بريتانيا اش 150بي سي در كنار 
زبان بي بي سي به عنوان اهرم نفوذ دو شبكه تلويزيون فارسي و عربي

بريتانيا تاكيد كرده است. ديويد كامرون نخست وزير و ويليام هيگ 
 Britishوزيرخارجه بريتانيا نيز با اشاره به شورا يا مركز فرهنگي بريتانيا (

Councilها به عنوان قدرت نرم بريتانيا ي، از آن) و سرويس جهاني بي بي س
كنند. حتي وبالگ در تاثيرگذاري افكار عمومي و ديپلماسي جهان ياد مي

گر معتبر و قديمي بي بي بانك جهاني به نقل ار جان سيمپسون گزارش
گيري افكار سي به نقش و رسالت دستگاه خبرپراكني بريتانيا در شكل

رد. نقش صداي آمريكا نيز در بسياري از عمومي مردم جهان سوم اذعان دا
ميالدي و يا  1956حوادث جهان از جمله قيام مردم مجارستان در سال 

آمريكاي  يميدان تيانامن در چين، به ويژه تاثيرگذاري سياسي در منطقه
   التين بر كسي پوشيده نيست.

 "تومن و "هاي ديگر، به عنوان مثال شبكه تلويزيوني در باره شبكه : آرش
اندازي شده و مانند بي بي سي و صداي گذاري فراوان راهكه با سرمايه
  داريد؟ يوابسته  به هيچ دولتي هم  نيستند، چه نظر امريكا ظاهراً

  

هاي لسشوند. شبكهها نيز به دو بخش تقسيم مياين شبكه امير برادران:
ي هامشكل بزرگ شبكه  سوي ديگر. "من و تو"آنجلسي در يك سمت و 

آنجلسي با دو موضوع مرتبط است. اول مسئله مالي. دوم نداشتن آدملس
هاي تصويري خواند. توان به نوعي راديوها را مي هاي كاردان. اكثر اين شبكه

 .زنند فقط حرف ميها گذارند و ساعتبه عنوان مثال يك دوربين ثابت مي

هاي به دستهبعد هم  ،كردندها كار سياسي مياوايل بيشتر اين شبكه
 يها عمدتاً سياسمختلف تقسيم شدند. در حال حاضر بخشي از اين كانال

هاي تفريحي پر شان را با موزيك و برنامههاياند و تعدادي ديگر برنامهمانده
قضيه چيز ديگري است و متاسفانه تا به امروز  "من و تو"كنند. در مورد مي

پرده اين شبكه معرفي و  اندركاران پشتحاميان مالي واقعي و دست
با شبكه انگليسي آي  براي تهيه برنامه ظاهراً "من و تو"اند . شناخته نشده

چيز اين شبكه م كه همهيكاري دارد و بطور كلي بايد بگو) همITVتي وي (
اي از ابهام قرار دارد. حتا در تارنماي رسمي اين شبكه و در بخش در هاله

  ابهامات اين شبكه داده نشده استپاسخ شفافي به  "درباره ما"

كاري كه شما خود دوراني كوتاهي با اين شبكه همبا توجه به آن :آرش
  توانيد از اين ابهام بيشتر بگوييد ؟ايد، ميكرده

  

كاري با اين شبكه آن بود كه براي تصور من در آغاز هم امير برادران:
آغاز كار نيز بر چنين هاي من در اين شبكه خط قرمزي وجود ندارد. فعاليت

داد. كارهايي را هم كه ارائه دادم خيلي مورد توجه قرار تصويري شهادت مي
گرفت و اطرافيان مديريت شبكه هم از اجراي برنامه راضي بودند. چندي 
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هاي ورزشي باشيد. اي گذاشتند و گفتند كه شما مسئول برنامهبعد جلسه
الي و جزيئات اجرايي، بعد از چند زماني پس از توافق بر سر مسائل مكوتاه

درجه تغيير روش دادند و گفتند: ما نمي 180باره مديران شبكه هفته يك
كنيد در اي به مسائل نگاه ميتوانيم با شما كار كنيم چون شما خيلي ريشه

كننده داشته باشيم! استنباط من از خواهيم برنامه سرگرمصورتي كه ما مي
نين موردي اين است كه  مديران ظاهري اين شبكه داد و ابالغِ چاين رخ

 اختياري از خود ندارند و صاحبان اصلي اين شبكه را جايي ديگر و در پشت
گذاري كالن اهداف خود پي ميپرده بايد جست. كساني كه با سرمايه

دانيد اين شبكه تلويزيوني هيچ در آمدي از پخش آگهيچه ميگيرند. چنان
توان اين شبكه ، پرسش اساسي آن است كه آيا ميهاي تجاري ندارد
بر اساس  هاي پشت پرده دانست؟اي را به دور از وابستگيپرهزينه و حرفه

خانواده عباسي هستند » من وتو«كنندگان ظاهري شبكه اطالعات من، اداره
تر تلويزيون آزادي را داشتند و ها در آمريكا زندگي كرده و پيشكه سال

شبه بدون هيچ دليل مشخص جمهوري اسالمي بودند. اما يك ظاهراً مخالف
ببين تي «اندركارانِ اصلي، شبكه اينترنتي ل شد و دستياين شبكه تعط

را راه اندازي كردند. كيوان عباسي مدير فعلي شبكه من و تو ، مدتي » وي 
كرد، اما بعد از دوسال سر از قاسمي در تلويزيون طپش كار ميهم براي امير

عباسي طرفدار پادشاهي  يآورد! خانوادهدر  دن و مديريت شبكه من و تولن
بودند و كيوان عباسي عضو كمپيني كه چند سال پيش رضا پهلوي براي 

جاست كه در اين شبكه دمكراسي در ايران ايجاد كرده بود! اما جالب اين
هاي سياسي رضا پهلوي بر ضد جمهوري اسالمي هيچ حرفي از فعاليت

ها و برخي شايعات در مورد اين شبكه تلويزيوني ن نمي شود!! شنيدهعنوا
و سركوب مردم در داخل و  88گوياي اين است كه بعد از انتخابات سال 

رنگ شدن نقش و قدرت هاشمي رفسنجاني، پسر ارشد او زمان با كمهم
دستي در سروسامان  ،مهدي هاشمي كه از ايران خارج و به انگلستان آمد

  داشته و دارد. "من و تو"و اداره  بخشيدن

كننده و هايي سرگرمگيري غيرسياسي و برنامهاين شبكه ظاهراً با سمت
هاي معروف مانند گوگوش و هاي مستند  با استفاده از برخي چهرهفيلم

برداري كه كپي "بفرماييد شام"و  "آكادمي گوگوش" يهوتن و برنامه
باشد و جذب مخاطبان فراوان به ايي ميهاي اروپسوپراستار شبكه يبرنامه

ويژه در داخل كشور، مبلغ اين تئوري مي باشند كه مردم ايران ديگر از 
كننده هستند! هاي سرگرمو تنها طالب برنامه هاي سياسي خسته شدهحرف
خواه ايران و خاموش ساختن جنبش جوانان آزادي يكارانه برااي فريبنقشه

هاي افكار عمومي مردم و درگير كردن خانوادهآغاز راهي براي تحميق 
خطر. واقعيت اين است كه اين تفكر و هاي بيمعمولي ايراني به سرگرمي

هاي پذيرش ها در تلويزيون من و تو در حد خود موفق بوده و زمينهبرنامه
هاي من و تو، جم تي جا فراهم ساخته كه شبكههاي مبتذل را تا آنبرنامه

ترين بيندهپسند از پرهاي ارزانيا، فريبنده و منطبق با ذائقهوي، تي وي پرش
  اي در داخل ايران هستند.هاي ماهوارهكانال

كه براي تلويزيون  "آفسايد"برنامه ورزشي و پربيننده شما با عنوان  :آرش
كرديد بعد از رفتن شما از اين شبكه به چه تهيه و اجرا مي  "من و تو"

  سرنوشتي دچار شد؟

  

اما  كار . آن برنامه كال تعطيل شد و ديگر ادامه پيدا نكرد مير برادران:ا
هاي تهيه شده عجيبي كه خيلي هم سئوال برانگيز بود اينكه تمام آن برنامه

جالب آنكه . را از روي يوتيوپ حذف كردند كه اكنون غير قابل ديدن است
دند و حتي ها همين آقايان بسيار مرا تشويق كربراي تهيه آن برنامه

هاي ورزشي شبكه من و تو را به من دادند كه گويا  نهاد اداره برنامه پيش
ناگهان به اصطالح از باال دستورآمد بايد اين برنامه براي هميشه قطع شود!  

گذاشتم و به  البته من از اوايل شروع كار، هر برنامه را روي يوتيوپ مي

ها هنوز قابل دريافت رنامههمين دليل خوشبختانه تعداد زيادي از آن ب
  است.

هاي ديگر مثل بي بي سي فارسي با توجه به تجربه كاري كه با رسانه :آرش
ها با فوتبال كنيد كه برخورد اين رسانهو صداي آمريكا داشتيد فكر مي

  چگونه بوده است؟

  

به اعتقاد من فوتبال در هر كشوري نمادي از اوضاع  و احوال  امير برادران:
دانيم كه همه  ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن كشور است. ميسياسي

آلوده به مسائل  !تر بگويمچيز از فرداي انقالب اسالمي آميخته و درست
هاست سياسي و امنيتي شد و از اين رو فوتبال در جمهوري اسالمي سال

ر باعث شده كه برخورد يهمين واقعيت انكار ناپذ .كه سياسي و امنيتي است
كاري باشد. از م با مالحظهوأها همواره با توجه به شرايط سياسي ترسانه اين
ها مستقل نيستند و اگر بخواهند با مسائل فوتبال به جا كه اين شبكهآن

ها عبور كنند كه بايست از خط قرمزشكل واقعي وجدي برخورد كنند، مي
ين رو ها صادر نخواهد شد. از امجوز چنين عبوري هرگز از طرف دولت

 يهاي داخل ايران به اجراها هماهنگ و همراه با سياستتمامي اين رسانه
هاي ورزشي به ويژه  فوتبال در پردازند. در واقع محتواي برنامه برنامه مي
ها هم آن را ها همان آشي است كه جمهوري اسالمي پخته و ايناين رسانه
  زند! هم مي

ي اسالمي امنيتي است و گوييد كه فوتبال در جمهورشما مي :آرش
هاي شما را ها و برنامهجا كه من نوشتهاين مسائل تا آن يهميشه هم رو
ايد. چرا چنين برداشتي از فوتبال در ام، تاكيد داشتهخوانده و ديده

كنيد فوتبال و ورزش با  سياست ارتباط جمهوري اسالمي داريد و فكر مي
  دارد ؟

  

ال و ورزش را جدا از كل شرايط جامعه وقت فوتبمن هيچ امير برادران:
پرمخاطب فوتبال بازتابِ  يسياست حاكم بر ورزش به ويژه رشته بينم.نمي

باشد. مديريت ورزش در ايران هويت و روح حاكم بر  مديريت آن جامعه مي
آمد و پول نفت ريخت و پاش ميدهد: يكي اين كه از دردو كار انجام مي

هاي آنان را خرج ن رژيم  قهرمانان ورزشي و مدالكند و ديگر آنكه مسئوال
در المپيك  ،نمونه بارز اين برخورد ابزاري با ورزش را !كنندتبليغات خود مي

هاي المپيكي را در اين  لندن  شاهد بوديم. به لحاظ آماري بيشترين مدال
هاي هاي ورزش ما در رشتهساختهها و خودستارهدوره كسب كرديم. تك

چون كشتي، وزنه برداري و...... خوش درخشيدند، اما اين پيروزي  انفرادي
ها به مدالورزشي به ابزارِ تبليغي سران جمهوري اسالمي تبديل شد و آن

آوران چسبيدند. در اين رهگذر هنوز به ياد داريم كه  كشتي گيران و 
ها در خصوص مربيان فرنگي تا چه اندازه از رفتار و سر و صداي حكومتي

ر شدند و مربي بزرگي چون محمد يگالش و درخشش آنان در المپيك دلت
بنا  با آن همه عشق به شاگردان از صحنه بيرون رفت تا بيش از اين شاهد 

كارانه نباشد .در اين جا براي آنكه بيشتر بدانيم كه ناحقي و تبليغات فريب
رسيد چرا ورزش در جمهوري اسالمي تا كجا بدون ريشه و پايه است، بايد پ

آبي وسيع و سه ميليون نيروي مسلح دارد، در آن  يدر مملكتي كه گستره
شود ؟ مند ديده نميهيچ نشاني از يك تيرانداز شايسته و يك شناگر ارزش

توان گفت كه مدال گرفتن ما در كشتي مانند مدال  از نگاه كارشناسانه مي
ر هر آوردگاه د ت.گرفتن جامائيكا يا سودان در دو سرعت و استقامت اس

خواهند كه براي پيروزي و قهرماني دعا كنند و در كنار ورزشي از مردم مي
اي آن هميشه از مردم انتظار صبر و اعتماد به مديران دارند و از هر هزينه

هاي مقامات حكومتي كوتاهي نمي كنند .اما اين مردم براي اجراي خواسته
شند و پاسخ بخواهند! وقتي هيچمند بادر موقع شكست هم حق دارند گله

المللي نيست، هاي بينكس پاسخگوي شكست هاي پي در پي در ميدان
شوند و گويي به شكست عادت  تفاوتي و رخوت ميمردم ناخواسته دچار بي
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كنند، كه به راستي بدترين حالت براي يك ملت است. بدترين اتفاق مي
خوشيل يكي از معدود دلرد، فوتبايها بمآدم "خوشيدل"وقتي است كه 

  هاي هنوز مجاز در ايران است.

توان براي فوتبال حكومت اسالمي هايي ميبنديبا نگاه شما چه دوره :آرش
  در نظر گرفت؟

  

  
  

 سه كنون تا ابتدا از اسالمي جمهوري در ورزش و فوتبال امير برادران:

 به كه اول يدهه اي دوران: اول دوران. است سرگذاشته پشت را مهم يدوره

 جانبههمه هايدرگيري شاملِ نهاد، نام خميني دوران راآن توانمي نوعي

 عراق، و ايران جنگ تاًثير تحت كه بود چيزهمه شدن رو و زير و ايران در

سايه فوتبال و ورزش جمله از اجتماعي موضوعات يهمه بر جنگ نكبت 

 گذشته شمايل و لشك حفظ تقالي در فوتبال اول يدهه در.  گستراند

 تقال اين انجام سر انقالبي هايحكومتي گيرنفس فشار. بود هاقديمي توسط

 است قرار فوتبال نداند كسهيچ هنوز دهه كي از پس تا برداشت ميان از را

  .شود اداره فرمي و شكل چه با

 در. شد آغاز خميني مرگ و عراق و ايران جنگ افتني پايان با: دوم يدوره

 هايصحنه در گذشته از بيش بايستمي اسالمي جمهوري اندور اين

 فوتبال و ورزش. كند اعالم را خود الملليبين حضور اجتماعي و اقتصادي

 ترپررنگ حضور شاهد ما دوران اين در نبود مستثني قاعده اين از نيز

 و محمدي، عزيز چونان هاآن از شماري باشيم،مي هاامنيتي و هانظامي
 چنان حضور اين به نياز. هستند فعال فوتبالي  حوزه در هنوز تاج مهدي

 ي ويژه بخشي خورشيدي هفتاد يدهه اواسط از اطالعات وزارت كه بود
  .كرد داير خانهوزارت اين در فوتبال

 ميالدي 1988 سال در فوتبال جهاني جام به ايران صعود با: سوم دوران

 براي آسيا فوتبال كنفدراسيون فشار. شودمي آغاز پيش از متفاوت دوراني

حرفه فوتبال ظاهري اعالم به مجبور را ايران ورزش مسئوالن شدن ايحرفه
 آماتوري استانداردهاي زيرِ مديريت و امكانات لحاظ به كه فوتبالي. نمود اي

 از بيش روز هر دوران اين در! كند عمل ايحرفه بارهكي بايد كردمي سر

 سال چند در و شد مالي و اخالقي كثافت و فساد در غرق فوتبال  پيش

 ننگ بساط اين سازندگان و عوامل حتي كه آمد در آنجا تا كار گند گذشته

  . اندداده سر فاسد فوتبال فرياد ديگران فريب براي نيز آلود

آيا كساني هم در فوتبال ايران سراغ داريد كه نگاه آنان را همراه با  : آرش
  ؟واقعيت و حقيقت بدانيد 

   

دانم اشاره اي به نظرات دو چهره خوش جا الزم ميدر اين امير برادران:
نام و شايسته از دو نسل فوتبال ايران داشته باشم تا بهتر بدانيم بر فوتبال 

خان امير آصفي شخصيت استثنايي در ما چه گذشته و مي گذرد. منصور
بتدايي است كه فوتبال ايران گفته است : مشكالت فوتبال ملي ما آنقدر ا

ن يا !نيازي به مطالعه تطبيقي و استفاده از كارشناسان متخصص ندارد
سخن منصور امير آصفي كامال صحيح و منطقي است. براي اداره و پيشرفت 

فوتبال قانون و ضوابط مشخصي وجود  دارد كه فرمول آن در تمام دنيا 
چرا كه ! تپذير نيسكسان است اما در حكومت اسالمي تحقق آن امكاني

فوتبال يك مقوله كامال امنيتي است و قرار نيست كه اساس پيشرفت 
 !هاي خصوصي هستند در ايران اجرا شودفوتبال كه باشگاه

 چرا باشگاه ها خصوصي نمي شوند ؟
ترين شود! بزرگها از دست دولت و حكومت خارج ميچون اختيار آن

  ست كه براي كنترل حساب و كتابي اهاي بيمشكل حال حاضر اين پول

هاي سياسي و دولتي و هيچفوتبال به آن وارد شده و در كنار آن انتصاب
گوي مسئوليتي كه به عهده دارد، كس هم در بدنه مديريتي جامعه پاسخ

اين  يهاي سياسي در بدنهتوسط آدم 1998نيست! روندي كه از سال 
وتبال نام گذاشت را بايد روز ملي ف 76آذر 8ريزي شد! روز حكومت پايه

ها ريختند و غرور ملي روزي كه مردم بعداز  پيروزي بر استراليا به خيابان
خودشان را نشان دادند و نظام ديكتاتوري وايدئولوژيك در اين روز حضور 

حمد خاكپور يكي از ستارهم !ميليوني مردم را يك خطر بزرگ احساس كرد
ن مورد نظر جالبي دارد : بعد از انقالب در اي هاي نسل طاليي فوتبال

يك اتفاقاتي در فوتبال و كشور افتاد كه  98احساسم اين است كه در سال «
كرد تصميم گرفته شد فوتبال كنترل شود و از آن مسيري كه حركت مي

مسيرش را تغيير داد. روزي كه ما از استراليا برديم، تمام مردم كشور در 
تواند اين كس نميشتند و هيچهمه جا آمدند بيرون و يك احساس ملي دا

اي شد براي عدهها بهانهرا انكار بكند ولي بعد از آن جريان اين بيرون آمدن
سري تصميماتي گرفته اي كه بيايند بيرون و اعتراض كنند. اين شد كه يك

شد از سوي مسئوالن كه اين را كنترل كنند و مسير فوتبال را عوض كردند 
  »م به وجود نياورند.كه آن احساس را براي مرد

هاي فوتبال در حكومت اسالمي از چه مكانيسمي معيارِ گزينش :آرش
  كند؟پيروي مي

 
اگر به روند انتخاب مربيان نگاه كنيم به عنوان مثال: افشين  امير برادران:
نگار هاي يك سري به ظاهر كارشناس فوتبال و روزنامهبندوقطبي با زد

طور شبكه هاي امنيتي و نيو هم ي مي كردندورزشي كه نقش دالل را باز
سياسي به فوتبال ايران وارد شد و فضايي در رسانه ها بوجود آوردند كه يك 

 !گراييگرايي بود ! كه االن تبديل شده به كي روشنوع قطبي
اي امنيتي چون ها به فوتبال ملي، چهرهپس از تحميل قطبي توسط دالل
پس از گفتگو با قطبي،  يه دوبي رفت. وحبيب كاشاني وارد عمل شد و ب

وي را  با سالم و صلوات و انداختن پرچم جمهوري اسالمي بر دوشش كه 
روي  يجنبه تبليغاتي براي نظام داشت، وارد ايران كرد. قطبي بعد از مدت

نيمكت تيم ملي نشست. وي در حاشيه يك مصاحبه بعد از قهرماني 
زار دالر نا قابل از قراردادش توسط ه 100در باره هاپولي شدن  پرسپوليس
ها و خبرنگاران، تيكه انداخت كه معلوم نيست اين سرقت رسانه چي

مودبانه! در روز روشن متعلق به كدام جريان ژورناليسم داللي در اين دوره 
 !از ورزشي نويسي ايران است

تمامي مربيان كه روي نيمكت تيم ملي به عنوان سرمربي نشستند از سال 
با رفتن ايران براي اولين بار در پس از انقالب اسالمي به جام جهاني  1998
  ! لهاي سياسي عبور كردند،از كانا

هاي سياسي در فوتبال جمهوري اسالمي از چه زماني آغاز حضور آدم :آرش
 شد؟

  

اين بدعت را بطور رسمي رئيس جمهور وقت محمد خاتمي  امير برادران:
هاي سياسي را به پاي آدم و رسماً راهاني عمالًگذاشت و با آوردن صفايي ف

فوتبالي و خوش نام چون   فوتبال باز كرد. با اين كار در اولين قدم يك آدم
گذار منصور امير آصفي كه ثمره كارش در فدارسيون فوتبال يك مربي تاثير

بنام اويچ بود را از صحنه فوتبال حذف كردند و به دنبال آن اويچ را اخراج 
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خواستند مانند قبل از انقالب كه فوتبال د و با آوردن جالل طالبي ميكردن
ايران با يك مربي ايراني( حشمت مهاجراني) به جام جهاني رفت رونوشتي 

مدن صفايي فراهاني و دستور خاتمي به وزارتآ !از آن هنگام داشته باشند
بي هايق پولها براي دادن پول به فدارسيون فوتبال در واقع آغازِ تزريخانه

فشارهاي كنفدارسيون  زمان باحساب و كتابِ دولتي به فوتبال بود، كه هم
هايي كه بعد اي كردن فوتبال ايران اتفاق افتاد . پولفوتبال آسيا براي حرفه

از دوازده سال امروز وقتي در برنامه نود نظر خواهي در باره افت فوتبال 
ها درصد علت را همين پول 71گيرد ايران و شكست به لبنان صورت مي

گفته نماند مربياني هم كه از آن زمان به تيم ملي آمدند ، نا !مي دانند
اند. محمد مايلي كهن كه از هاي امنيتي و سياسي گذشتههمگي از كانال

طريق معاون وقت سازمان تربيت بدني فائقي، با هماهنگي وزارت اطالعات 
س فدارسيون وقت (داريوش با يك تلفن مربي تيم ملي شد و رئي

زاده از اعضاي دولت مصطفوي) هم هيچ نقشي نداشت! و بعدها مصطفي تاج
كرد مصطفوي به ها قبل گزارشي را درباره عملاصالحات تائيد كرد كه سال

محمد خاتمي داده است. همين گزارش را سعيد فائقي معاون وقت سازمان 
داند! البته اين گزارش به ورزش عامل اصلي بركناري داريوش مصطفوي مي

گردد و مصطفوي  برمي 1998 روزهاي بعد از صعود تيم ملي به جام جهاني 
كهن را صادر كرده بود اجازه (وزارت اطالعات) حكم بركناري مايليكه بي

اي دانست كه ديگر جايي در فدراسيون نخواهد داشت! اين نكتهبه خوبي مي
به زبان  آنكه مستقيماًبي ا خبرآناليناش بطبا در مصاحبهبود كه هاشمي

اطرفيان احمدي  مربي بعدي علي دايي بود كه با !كردبياورد، تاييدش مي
رضا زاده و نماينده  نژاد (مهرداد بذر پاش رئيس انجمن اسالمي دانشجويان،

 آخر هممردم اردبيل در مجلس) البي كرد و مربي تيم ملي شد. و دست
اول به درخواست مربيگري تيم ملي ايران جواب روش، كه بار كارلوس كي

ها بود و بار زمان با تظاهرات مردم در خيابانمنفي داد و چون آن جواب هم
منفي سياسي براي رژيم داشت، سياسيون وارد عمل شدند و با دادن پول 

ميليون دالر) او را به ايران آوردند تا بگويند هيچ  9بيشتر (رقمي نزديك به 
ظاهرات مردم در خيابان نداشته است و او هم در اولين مصاحبه ربطي به ت

مطبوعاتي گفت: آمده ام كه آرزوهاي شما را تحقق ببخشم و تيم را به جام 
جهاني ببرم! حرفي كامال فريبنده و مشابه زماني كه افشين قطبي مصدر 

سال  37هاي آسيا زد. جامي كه كار شد و حرف از قهرماني در جام ملت
ها  هم ز آن بي نصيب هستيم، حتي در هيچ فينالي در جام ملتاست ا

هاي مديريتي ها را بايد در زمينههاي اين ناكاميحضور نداشتيم و ريشه
  د.يجامعه در همه ابعاد آن د

با توضيحات شما همه چيز از آمدن اصالح طلبان جنبه قانوني  : آرش
  گرفت؟

  

كالت فراواني در جامعه ايجاد هاي دولتي كه االن مشپول امير برادران:
كرده از زمان خاتمي و صفايي فراهاني به فوتبال تزريق شد . در ابعاد 

تر نيز در تشكيالت ورزش و حتي كميته ملي المپيك  اتفاق افتاد كه  وسيع
هاي بين المللي بود. آمدن مهر عليزاده به  پيامد آن از دست دادن كرسي

باعث شد تا علي  ، دولت اصالحاترياست سازمان تربيت بدني ازسوي 
كفاشيان به كميته المپيك برود و بدترين نتايج تاريخ المپيك را كه فقط 

علي كفاشيان با اين كارنامه  يك نقره و يك برنز بود در پكن رقم زديم.
هاي فوتبال ون فوتبال آوردند تا  روند شكستيبه فدارس مردود مديريتي را

  امه داشته باشد.چنان ادها همدر تمام رده

توان به تغييرات سازنده در آينده به عنوان آخرين پرسش، آيا مي :آرش
  ورزش و به ويژه فوتبال ايران اميدوار بود؟

  

ساله  34هاي سراسر تلخ و مردود در عمر با توجه به تجربه امير برادران:
ده ها، اميدي به  آينتوان با اين رژيم ضد ارزشجمهوري اسالمي هرگز نمي

بست. اين حكومت بارها و بارها نشان داده كه به هيچ اصولي در هيچ  
هاي شخصي در ها و سليقهاي پايبند نيست  و فقط به خواستهزمينه

كند، از اين رو باور شد و عمل ميياندچهارچوبِ نظام واليت مطلقه فقيه مي
زمان  دارم كه اميدواري  نه تنها در ورزش بلكه در كل جامعه ايران آن

وجود خواهد داشت كه ديگر جمهوري اسالمي وجود نداشته باشد . با 
توان همه چيز را از نو ساخت و كامه ميسرنگوني اين رژيم ويرانگر و خود

مطمئن هستم با اين نسل آگاه و بيدار به زودي شاهد روزهاي خوش و 
ن افتخار همدلي ملي خواهيم بود و فوتبال و ورزش را بايد بار ديگر در دورا

و غرور به تماشا بنشينيم  و ما نيز مثل مردم جهان از فوتبال به لذت 
 برسيم.

*  
  

  

  

  

  

  

  

  

                       

 وارث مجيد
 در. داديد قرار ما اختيار در مصاحبه اين براي كه وقتي از تشكر با آرش:

 رثوا ديمج: بگوييد و كنيد معرفي را خود ما خوانندگان براي امكان صورت

 ساز برنامه چگونه شده؟ ورزش گزارشگري وارد كجا و چگونه كيست؟

   است؟ شده تبعيد هايرسانه ورزشي

  

 امزندگي هايآيكون از كيي خدمت در كه خوشحالم بسيار :وارث مجيد

. كرد عالقمند فوتبال به كسي، هر از بيشتر مرا كه كساني از كي. يهستم

 زمين در. بودم شاهين طرفدار من .كيان و شاهين بين بود كوتاهي بازي

 اولين. داشتم دوست خيلي را بهزادي همايون سرزدن و شهباز 3 شماره

 سر بهزادي سر روي بار چندين كه ديدم بردم،پي شما بازي كنه به كه باري

. بوديم جوانتر شما از ما بودم ترجوان وقت آن بود، جالب برايم خيلي. زدي

كوتاه كه كسي. بزنه سر همايون سر روي تونهيم كه كيه اين گفتم خودم با
   ؟!است زياد هم وزنش و تر،

 موقع آن. شد شروع تهران آسيايي هايبازي با ورزش به من ورود ماجراي

 تعداد چون. بودند اصلي گزارشگر بهمنش عطااهللا و زاده روشن حبيب آقاي

 -بود رشته شانزده -شد زياد تهران آسيايي هايبازي در ورزشي هايرشته

 افسر زنجان در من. بگيرند هم را تريجوان گرانگزارش گرفتند تصميم

 صدايم كه گفتندمي. كردممي دكلمه شعر صف سرِ گاهي. بودم وظيفه

 هايمهمكالسي از كيي دبيرستان در. كردممي بازي هم فوتبال. است خوب

 با پدرش. بود گفته پدرش به. گوزلوقره شهريار. بود گوزلوقره آقاي پسر

 بنويس اسم خواهند،مي كه گزارشگراني اين براي گفت. نبود خوب بهمنش

 در مونيخ مقدماتي هايبازي براي بار اولين البته. نوشتم را اسمم هم من و

 و دادند ما به ساده صوت ضبط ك. يبود كويت - ايران بازي. بود 1972 سال
 زمين كنار. بوديم نفر هشت هفت ما. كنيد گزارش را بازي اين برويد گفتند

 به و تلويزيون براي زادهروشن. كردمي گزارش راديو براي بهمنش. نشستيم

 يك. داديم تحويل را نوارها اين بعد. خودمان براي هم ما هابچه از كيي قول

 اصفهان آهنذوب و ملوان تيم بازيِ برو گفتند و زدند زنگ من به بعد هفته
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ي بعد يك بازي ديگر. تا اين كه شد بازيهفته گزارش كن. راديو براي را
هاي آسيايي و من چون افسر وظيفه بودم رفته بودم. اعالم كردند در فالن 

نفر  16روز بياييد. رفتيم و شروع كردند به تقسيم كردن. ما را جزء آن 
زاده در كرد. آقاي روشنانتخاب كردند. آقاي بهمنش كشتي گزارش مي

خيلي جالب بود كه من را براي فوتبال انتخاب كردند.  مركز بود. براي من
زاده براي بوكس بود. براي مانوك براي واترپولو انتخاب شد. ايرج اديب

سالم بود. سرباز بودم و خيلي كيف  23خودم هم خيلي عجيب بود چون 
كردم. اولين مسابقه تيم ملي ايران بود با تيم ملي بحرين كه در امجديه 

روز مسابقات را  16گر بازيهاي آسيايي. ترتيب شدم گزارشبود. به اين 
كرد. ها را تهيه ميار هم داشتم كه براي من اسميگزارش كردم. يك دست

البته بزرگ ما بودند كه جا دارد از آنها نام ببرم كه يكي حسن عزيزي بود و 
د. كردندادند و هم كمكم ميها هم به من ايده ميآقا. اينيكي حسن نايب

تا روز بازي فينال با اسراييل. آمدم به استاديوم. خوب ديگر فينال بود و 
كنيد. پرسيدم چرا. همه پخش مستقيم. به من گفتند شما گزارش نمي

زاده ها تمام شده بودند و فقط اين بازي مانده بود. گفتند آقاي روشنبازي
ه بودم.. از روز، روزي سه بازي گزارش كرد 15كند. من در مدت گزارش مي

اند اين يك آقايي كه مسئول ورزش تلويزيون بود پرسيدم چرا؟ گفت: گفته
ام نبود بازي سياسي است و تو هم خيلي جوان هستي. من هم اصالً حالي

كه چيست. ولي باالخره درس خوانده بودم و گفتم اگر از لحاظ فوتبالي 
اند. اگر هم ي نكردهباشد من فوتباليست هستم و اينها هيچ كدام فوتبال باز

از لحاظ كاري باشد كه خود شما تشخيص داديد كه من فوتبال گزارش 
كنم. اگر هم از لحاظ سياسي باشد من االن افسر وظيفه هستم. خيلي 
تيزتر از اينها هستم. االن در ارتش ايرانم. ديدم نه قبول ندارند. من رفتم 

ايران واسراييل بود. چند  اي كه در استاديوم نبودم بازيخانه. تنها بازي
 - چون اين در دلش مانده بود-زاده با آقاييِ تمام سال پيش آقاي روشن

د ساواك به مسئولين يكارم. ولي باور كنگفت من يك عذرخواهي به تو بده
ن يگفته بود كه شما خيلي جوان هستيد و تنها دليلي كه آورده بودند هم

م را بگيرم دعوايم شد و براي همين بود. البته من وقتي رفتم تلويزيون چك
هم نه آنها خواستند و نه من خواستم ادامه بدهم. چون چند تا بازي را 

ترين بازي تاريخ فوتبال را نگذاشتند گزارش گزارش كرده بودم ولي مهم
  كنم. بعد هم از دور خارج شدم تا اين كه انقالب شد كه دوباره آمدم. 

  كرديد؟ش مييعني بعد از انقالب گزار آرش:

  

لتصوير ممنوع ا 1982ايران بودم. در سال  1985بله. من تا سال  وارث:
ي ما و مرا بردند. اين آقاي شدم. به اين ترتيب كه شب ريختند در خانه

التصوير محمد هاشمي كه ريئس تلويزيون بود به داد من رسيد ولي ممنوع
صحنه نبودم. بعد كردم، يعني جلوي كنندگي ميشدم. سه سال كار تهيه

داد و براي فوق ليسانس از طريق آنها اقدام سفارت استراليا پذيرش مي
توانستم كار خودم را بكنم. كردم. آن دوران بدترين دوران بود چون نمي

شود كه آدم از خودش تعريف بكند ولي كارم خيلي البته جلوي شما نمي
» ورزش و مردم«برنامه  گزار مورد توجه مردم قرار گرفته بود. من بنيان

كند. او را ي احمد خميني اجرايش مياي كه پسرخالههستم. همين برنامه
ي ارتباط جمعي اينها جاي من گذاشتند. از ايران بيرون رفتم و در رشته

ليسانس گرفتم. ليسانسم حسابداري صنعتي بود. وقتي درس خواندم. فوق
براي ايران كاري كنم. گفتم خواست التصويرم كردند خيلي دلم ميممنوع
گردم. در رشته راديو تلويزيون درس ها كه از آسياب افتاد برميروم آبمي

م يهاراندم. هم هر كار ديگري. بعد بچهخواندم. براي اموراتم هم تاكسي مي
  ها هم ديگر سراغي از ما نگرفتند. بزرگ شدند. اين

ان و مجريان ورزشي در سازم با برنامهيهايكي از داليل مصاحبه آرش:
كنم ها، احساس نمياين است كه در برخي از برنامه يآنجلسهاي لوسرسانه

هاي ورزشي براي تبعيدياند! و يا اصالً اين برنامهكه در خارج تهيه شده

ا براي مردم داخل ايران؟ واقعيت اين است كه موجوديت ما يهاست 
جنايتي است كه در ايران جاريها در خارج از كشور، گوياي ظلم و يتبعيد

ست. پس زندگي ما در تبعيد، با سياست گره خورده است. مردم ايران زير 
فشارند، زير ظلم و ستمي هستند كه اين رژيم بر سرشان خراب كرده است! 

هاي ضد انساني ها و سياستسري برنامهطبيعي است كه در ورزش هم يك
نار آن به راحتي گذشت. فوتبال يكي توان از كو امنيتي وجود دارد كه نمي

قشرها  يهاي پولساز و فراگير است. طرفداران فوتبال از همهاز ورزش
جي و پاسدار..... در واقع تنها يهستند از پولدار گرفته تا فقير، دانشجو، بس

گران سياه ايران، مشكل آفرين اش براي حكومتمحيطي است كه كنترل
هاي ورزشي منيتي ها را به سمت محيطاست براي همين پاسداران و ا

اند. حتماً يادتان هست چند سال پيش ادواردو گاليانو كتاب كيش داده
مافياي ورزش را نوشت و نشان داد چطور مافيا در اين ورزش نفوذ كرده 

ساز ورزشي است. حال سئوال من اين است: شما به عنوان مفسر و برنامه
 يهاد قائل هستيد؟ برمال كردن خرابيچه رسالتي در اين تبعيد براي خو

باشگاهي؟  يهاي برد و باخت تيممافياي سياسي در ورزش ايران و يا نتيجه
دهد!؟ آيا فكر نميها را نشان ميكه خود جمهوري اسالمي به خوبي اين

هاي تبعيد هستند، نقد و بررسي و افشاي كه در رسانه يكنيد كار مفسرين
  زش است؟اين مافياي سياسي در ور

  

  
  

هاي مرا ديده اوالً صد در صد با شما موافقم. اما كاش شما برنامه :ثوار
دهي؟ گويد تو چرا فوتبال نشان نمي بوديد. چون همين شجره به من مي

ي  ي من با همهخواهم از خودم تعريف كرده باشم اما جهت برنامهمن نمي
دش را كار ندارم. بينيد متفاوت است. خوب و بهايي كه شما ميبرنامه

جهتش متفاوت است. اين را خود آقاي ذهاب و ديگران اعتقاد دارند. من 
ها با هم كنم. در اين دنيا همه پديدهتأثير آن را در ايران دارم حس مي
كنم كه ورزش با سياست ارتباط دارد يا ارتباط دارند. اصالً من تعيين نمي

اند. به گواهي رند و با هم گره خوردهها با هم ارتباط داي اين پديدهنه. همه
كليپي كه در يوتوب است اين را مي 500سايت من و يا به گواهي بيش از 

ام: يكي اين كه در گيري براي برنامه خودم تعيين كردهگويم. من دو سمت
شود نباشد. يعني اين كه چه در ايران انجام ميالعمل نسبت به آنعكس

شان دارند. هايها همه خوراكي براي برنامهنيافتد ايمثالً اتفاقي در ايران م
شان چون فتواي غلطي است. از دوستي ميخواهم بگويم همهحاال نمي

خواهيد كنيد؟ ميپرسيدم در خرداد ماه انتخابات است چه كار داريد مي
كاري بكنيد يا اين كه پنج روز مانده به انتخابات بگوييد اين شوراي نگهبان 

ام من به توليد اعتقاد الن است و ... چون درس تلويزيون خواندههم كه ف
كنند. كي از اشكاالت اين است كه بودجه نيست، ولي كار هم نمييدارم. 
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كنم. اين من براي يك ساعت و نيم برنامه، اغراق نيست، يك هفته كار مي
  كنم.ده ساعت اينجا مونتاژ مي يآقاي شجره شاهد من است. من روز

اند كه هايي كه برايم مهمكنم. اما جواب سئوال شما. من آدمكار ميخيلي 
ها براي من هاي مرا ببينند جوانهاي داخل ايران هستند. حاال چرا اينبرنامه
دهند. ها يك خوراك ميهاي جمعي جمهوري اسالمي به ايناند؟ رسانهمهم

مثالً برنامهيك خوراك كنترل شده. بعضاً اين خوراك را هم دوست دارند. 
لوحانه است اگر بخواهيم فكر ي زيادي دارد. سادهدر ايران بيننده» نود«ي 

هاي دهد. اگر به برنامهها ميكنيم كه اين برنامه چيزي اساسي به اين
ايم يا مجازي هم برويد در اين باره دائم حرف است. حال چقدر موفق بوده

تر به جوان ايراني نشان اي شفافمان اين است كه جادهدانم اما نيتنه نمي
بدهيم. راه صحيح را از ديد خودمان به او نشان بدهيم تا او قدرت تميز 

دهند  ي نود را كه به او نشان ميدادن بيشتري پيدا كند تا همان برنامه
شايد ما هم همان را بگوييم اما كامالً از زاويه ديد ديگري يا از زاويه ديد 

ن نباشد كه همه چيز از يك زاويه به جوان ايراني دومي نشان بدهيم. اي
  داده شود. شما حتمًا اين را قبول داريد.

زدم و رفتم از تهران زنگ ميمن يكي دو باري كه قبال به ايران مي 
جا خبر گرفتن خيلي سخت است واقعيت پرسيدم چه خبر؟ اين كه آن مي

خواهيد باز ايميل مياست. اينترنت آنجا با اين جا هيچ ربطي ندارد. يك 
گوييد ولش كن. در نتيجه شايد برايم خيلي شويد و ميكنيد خسته مي

سخت بوده با اين وضع اقتصادي اينجا با وضع مالي كه نه بيمه داريم و نه 
كنم اين ماهواره تنها جايي است امكانات زياد، اما با اين حال احساس مي

اما  -جاي ايران را پارازيت بيندازندتوانند همه نمي –ها كه عليرغم پارازيت
  ترين پل ارتباطي همين ماهواره است.تنها پل و مهم

ها با گوييد، نبايد نوع برنامهكه خود شما مي يآيا به همين دليل آرش:
  هاي ايران متفاوت باشد؟برنامه

  

توان كنم دو سه روز ميبه همين دليل با دوستاني كه مشورت مي وارث:
گويند يك پولي به ما بده. مثل مجله ما بعد از سه چهار بار ميكار كرد ا

آيد و اگر نباشد اين مجله در نميد اين مجله در مييآرش كه اگر شما باش
دادن يك خوراكي به آن شنونده و آيد. برنامه ما هم همين طور است.

  اي كه در ايران است كه الاقل يك بار ديگر فكر كند.بيننده

اي را همه خوب! ولي زماني كه ما در تبعيد موضوع و مسئله هانيت آرش:
دهيم، بايد توجه داشته كنيم و يا  تحليلي را ارائه مينقد و بررسي مي

باشيم كه سمت و سوي اين نقد و بررسي و تحليل ما چه كساني را هدف 
ي نقد و بررسي و تحليل مشكالت قرار داده است!؟ به نظر شما اگر زاويه

هاي چه كه در رسانهشود با آنحكومتي مطرح مي يهاكه در رسانهورزشي 
سويي داشته باشد، آيا تنها داشتن نيت خوب شود، همتبعيدي مطرح مي
  ، كافيست؟  يسازان تبعيدي برنامهبراي قضاوت درباره

  

خوبي را گفتيد. االن فهميدم كه  يتان را گرفتم. چون نكتهصحبت وارث:
كامالً با شما موافقم. مثال مسابقه ايران و اسراييل. ده  منظور شما چيست.

تواند اين طور گزارشگر مختلف بخواهند اين را گزارش كنند. يكي مي
گزارش كند كه فالني شوت زد، فالني توپ را داد به آن يكي و ... ديگري 

ميالدي از سازمان  40تواند بگويد اين اسراييل كشوري است كه در دهه مي
ها ها را بيرون كردند، اينهستند كه فلسطيني ييانيت گرفته، اينهاملل حق
هاي اتمي دارند. يا در مورد تيم ايران بگويد هايي هستند كه بمبهمان

دهند. در ها راه نميها را در استاديومهايي هستند كه زناينها همان
ن شان ندا آقا سلطان كشته شد. چون مسابقه كه همان است. مانتخابات
م كه هرگز جمهوري اسالمي يگويكنم در برنامه ما خيلي چيزها ميفكر مي
رود. هر كليپي انتخاب كنيد اگر مطلبي داشت كه شما اش هم نمينزديك

گيرم. چون گفتيد من اين را در ايران هم شنيده بودم من حرفم را پس مي

ون هم پيغامي ندهم. چايدقيقه 5امكان ندارد كه حتا در يك كليپ 
س يكه رئ ينويسم. در ايران كسچيز را مياي براي من ندارد. من همه يمعن

س باشگاه پرسپوليس. همه يشود رئرويانيان مي يسوخت است به نام آقا
كند. د سي ميليارد خرج مييآكنند ايشان ميها ده ميليارد خرج ميتيم

سپوليس! مربي ان كي؟ هشت تا بازيكن تيم ملي آورده پريبهتر از آقاي رويان
را هم رفته با خوزه مانوئل از پرتقال قرارداد بسته! اما تماشاچي او را هو 

گفته من ديگر چه كار كنم؟ در برنامه نود هم او را دعوت نكرده چون مي
ن طور يپرانند. اما ما با اين موضوع اكنند. چيزهايي هم متقابالً به هم ميمي

يم اين آقاي سردار براي چه در فوتبال گويكنيم. ما اصالً ميبرخورد نمي
ها اصالً دارند فوتبال را است و اين پول براي چه دست اين آقاست؟ اين

كه برايش زيرساخت درست كنند. ما يك سري حرفكنند. بي آننابود مي
ها داريم كه ممكن است كوچك هم باشند ولي هاي كليدي در اين برنامه

ها نميكنيم كه چرا خانمها به اين اشاره مياند. مثالً در همه برنامهمهم
ها بيايند؟ ممكن است چيزي ساده و تكراري به نظر بيايد توانند به استاديوم

  اما در دلِ آن سخن بسيار است. 

ها را در پرسيد چرا خانمام. شما به حق مينها را ديدهمن اي آرش:
در اين باره فيلم دهيد؟ اما در جمهوري اسالمي ها راه نمياستاديوم
هايشان اين فيلم را اند. و مردم هم در خانهاند. فيلم آفسايد را ساخته ساخته

تر چه كار ميد قشنگياند. ديگر از فيلم آفسااند ديدهبا اين كه ممنوع كرده
خواهيد بكنيد؟ يكي از هنرهاي جمهوري اسالمي اين است كه همه چيز را 

د و به همان سئواالت، محتواي جديدي داد. در كند. بايد كار كرمحتوا ميبي
گويند. برنامه ورزشي نود در تهران هم دارد ميمورد سرداران همه دارند مي

ام كسي آورند در ورزش! اما نديدهها دارند پول ميگويند اينگويد. همه مي
بگويد اين پول نفت و پول چپاول شده اين مردم غارت شده است كه توسط 

دهند چرا؟ يك موقع ها ميها دارند تحويل باشگاهها و آقازادهنيتيسپاه و ام
گوييد و بعد با نگاه يك تبعيدي به تفسير و خبري را مياست كه شما واقعه 

پردازيد، در حالي كه در داخل همين واقعه و خبر را و تحليل اين واقعه مي
پردازند. اين دو دهند ولي با نگاه يك حكومتي به تفسير و تحليل آن ميمي

نوع برخورد و دو نوع معني و دو نوع تأثير هم دارد و با هم بسيار متفاوت 
ها فالن مربي و فالن كس و بازيكن و هستند. در واقع مشكل ما تبعيدي

داوري و پخش بازي پرسپوليس و تاج نيست. مشكل مديريت كالنِ جامعه 
نقد و بررسي طرح و هاي تبعيدي هاي ورزشي رسانهاست. وظيفه برنامه

  ها و مديريت اين حكومت در عرصه ورزش است.  برنامه

بايد از يهوديان متعهد ياد بگيريم. ببينيد چگونه به درستي از هر لحظه 
ها كنند. چرا نبايد از آنمناسب براي افشاي جنايات فاشيسم استفاده مي

كشان ا آدمياد بگيريم. حبيب خبيري، بازيكن تيم ملي فوتبال كشورمان ر
هاي ديگر  اند. تعداد زيادي از ورزشكاران رشتهجمهوري اسالمي اعدام كرده

هاي ها در زنداناعدام شدند و يا پس از سال 67عام بزرگ تابستان در قتل
فرساي هاي طاقتجمهوري اسالمي، آزاد و پس از چند سال در اثر شكنجه

فكر تيم فوتبال دوار بازيكن خوشايرج امياند. براي نمونهدوران زندان، مرده
بانك ملي و مسعود طاعتي بازيكن بسكتبال تيم ملي ايران. آيا براي تكرار 

، چرا نبايد مرتب و به مناسبتينشدن زنجيره جنايت در جمهوري اسالم
هاي مختلف از خبيري ها و ايرج اميدوارها و مسعودها... نگفت؟ چرا نمي

ا در خارج از كشور با ورزشكاراني كه در خواهيم نسل جوانِ ورزش دوست م
شان ايستادند، آشنا شوند؟ به نظر راه آزادي و عدالت اجتماعي در كنار مردم

هاي ورزش در خارج از كشور، صدمه شما چه كسي از اين افشاگري رسانه
اش خواهد ديد؟ آيا جز مسئولين حكومت سياه كه همه خواهان سرنگوني

گرفته، اعدام كرده، بازيكن  يمهوري اسالمهستند؟ حبيب خبيري كه ج
آقا را بياوري روي خط، البته به تواني حسن نايبتيم ملي ايران بوده، مي

گويم، يك چپ بياوري، يك مجاهد بياوري، يك سلطنتعنوان مثال مي
آقا اين وقايع را بگويد. نرويم فقط بگوييم طلب بياوري. تا مثال حسن نايب
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مان هايآيد كه چطور شده كه جواناين سئوال پيش ميچند چند شد. بعد 
آنجلس ساعت سه صبح بلند ها در لوسمان حتا بزرگترهايو نه فقط جوان

شوند كه ليگ فوتبال ايران را ببينند؟ اين ناشي از يك سيستم تبليغاتي مي
است. اين جهان تبليغات را جمهوري اسالمي هم ياد گرفته است. متأسفانه 

ر تبعيد تخصص نبوده از آقاي شجره گرفته تا بقيه چون تخصص در چون د
ها به نفع جمهوري اسالمي تمام مي شود. اين هاي اينكار نيست مخالفت

  آن جوهره است.

  

گذاشتيد. واقعاً خيلي خوب اشاره كرديد. كاش شما يك نشستي مي وارث:
صه كنم. ببين د در ميدان. بگذار خالييآفرين به شما. دوم اين كه چرا نيا

جمهوري اسالمي قبح يك سري چيزها را ريخته. زن در استاديوم نيامدن 
ايد در تلويزيوني اند. شما ديدهقبحي ندارد، اينها حتا قبح آدمكشي را ريخته

گويم. اصال اين ايد كسي بيايد بگويد تسليت ميكه سياسي هم هست ديده
شما كامال موافقم. اما ميد. من با اين حرف يمورد را شايد نشنيده باش

زيون. چون يك يگويند در تلويزيون بايد قادر باشي طرف را بنشاني پاي تلو
فيالبي مهمان  يكند. ديروز آقادكمه دستش هست اگر نپسندد قطع مي

اي شروع كنيم كه بينندگان مختلف، من بود. به خود فيالبي گفتم. به گونه
همان موقع خاموش نكنند. بعد  حتا كساني كه فيالبي را دوست ندارند

زنيم. ما در برنامه م و از او حرف مييدهالباليش عكس خبيري را نشان مي
م، اما همه يحسن را گفتيم، عباس را گفتيم اما گفتم آقاي فيالبي شعار نده

هايت گوش بدهند تو بايد با جايي كه به حرفهايت را بزن.  تا آنحرف
ه او تو را دوست و برادر خود قلمداد بكند و تماشاچي طوري برقرار بشوي ك

هايم هاي تو گوش بدهد. اين است كه من در بخشي از برنامهبه حرف
مجبورم از آقاي رويانيان از همان ديدگاه كه نود هم از آن حرف زده حرف 

فهمد. اما اگر آن را بهتر مي يبزنم. چون اين آن زباني است كه جوان ايران
  كند.امه ديروز مرا باور ميمرا باور كرد برن

روم، كمي از ايران خبر ها با آن كه ايران نميمن هم مثل خيلي آرش:
هاي سياسيِ دارم! واقعيت اين است كه نه تنها برنامه ورزشي حتا برنامه

آنجلس در ايران برد ندارد. واقعيت اين است كه هيچ راديو تلويزيون لس
هاي  وي او اي و وده و نيستند. تنها كانالاي نبها حرفهيك از اين تلويزيون

هاي دولتي امريكا و اي هستند كه سازماني حرفهبي بي سي، دو رسانه
با احتياط  يآنجلسلس يهاانگليس را پشت خود دارند. بنابراين نبايد رسانه

  مورد سياستي را پيشه كنند كه سودش به جيب ماليان برود.بي

  

گويم فرض ها بهشان ميشان شده. بعضي وقتلاز اينها شغ رخيب وارث:
م. يم برگرديكنگويند فكر نميكنيد؟ ميكنيد ايران آزاد شود، چه كار مي

من  يروم. چرا كسي اسپنسر برنامهگيرم مياما من اولين بليط را مي
تو حقيقت را  :گويدشود؟ براي اين كه ما به قول شجره كه مي نمي
توانم بگويم سرود شاهنشاهي بگذارم. يا مي توانمگويي. من هم مي مي

اي كه كنم مستقل باشم. اما اين نكتهمصدق فالن و فالن! اما من سعي مي
در دقايق اخير گفتيد صد در صد با شما موافقم اما جوابش را ندارم. كمك 

آيم يتلويزيوني به اندازه كافي زياد است. وقتي م يخواهد.كار در برنامهمي
اهميت را بايد كپي جا. همان فوتبال بيآيد ايني برنامه، نعشم ميبراي اجرا

شود سه چهار ساعت كار. كني، به استاندارد اينجا در بياوري و خود اين مي
ام نتوانستم پياده كنم. اين را را كه داشته يپذيرم كه فكراما اين را مي

  كنم.قبول مي

شود كرد تا رسانهچكار مي اگر اين نظر را قبول داريد به نظر شما آرش:
شتر به كساني تعلق داشته باشد يا حرف كساني يهاي بيرون از كشور ب

  پخش شود كه مثل بسياري از مردم خواهان سرنگوني اين حكومت هستند.

  

جوابش بسيار ساده است. اين كار تك نفره، دو نفر و سه نفر نيست.  وارث:
شود. شما اگر فر رويش نوشته مياي اسم پنجاه نايد يك برنامه سادهديده
نويسيد خيلي بهتر است از ات را كسي نگاه كند مطلبي كه شما مينوشته

نويسيد. اگر از من بپرسيد چه كار احتياج داري؟ ميمطلبي كه خودتان مي
م يك نفر را براي من بگير كه برايم اديت كند. يك ميكروفون نو احتياج يگو

را  يام با فيالبي پنجاه دفعه صدايم قطع شده. يكدارم چون ديروز در برنامه
خواهم زحمت اي پنج دقيقه براي من مطلب بفرستد. نميد هفتهييبگو

ديگري بكشد. بايد به اين و آن التماس كنم كه دو تا عكس برايم بفرستند. 
جا ايراني است و ام اين است كه صاحب اينآرشيو نداريم. تنها دلخوشي

  به من بگويد چرا اين را گفتيد يا نگفتيد.  اتفاق نيفتاده كه

كنند. كمك فقط پول گوييد هيچ كاري نميهايي كه شما مياين تبعيدي
  من كمك است.  ينيست. اگر يك عكس، يك نكته برايم بفرستند برا

هاي خارج كشور در حال يبينم هشتاد درصد ايرانمن وقتي مي آرش:
به نظر من برنامه اجر كردن براي اينگرفتن بليط و رفتن به ايران هستند 

هايي كه دنبال كمك كردن براي سرنگوني رژيم ياي ندارد. تبعيدها فايده
هستند در مقابل نيروهاي ديگر، كم هستند. ما اندكيم و زياد نيستيم در 

ترينش زبان ماست كه ميبزرگ را نبايد در سر پروراند. كم يهانتيجه ايده
هاي رژيم، از كساني كه تبعيدي فشاي جنايات و برنامهتوان براي تحليل و ا

  هستند كمك گرفت. و اگر توان نداريم نكنيم.

  

كند. از رسانهاي پنج دقيقه هم كسي براي من مطلب تهيه نميهفته وارث:
شود! در اين مدتي كه آنجلس خيلي شنيده بودم، ولي باورم نميهاي لوس

  ام.ه و شنيدهام خيلي چيزها ديدجا آمدهبه اين

*  
  

  1340ي  عكسي به يادماندني از تيم ملل فوتبال ايران در دهه

  

  
زاده، مسعود برومند، حسين صدقياني،امير  ايستاده از راست: عارف قلي

عراقي، جواد بهشتي، حسين مبشر (رئيس فدراسيون فوتبال)، محسن 
  نصراهللا، محمود بياتي، نادر افشار، ايرج عرفان.  حاج

رويز كوزكناني، جعفر نامدار، ايرج حاتم، حاج مختار، جعفرزاده، نشته: پ
  محمد بياتي، پرويز دهداري، داود حيدري. متأسفانه نفر آخرشناخته نشد.
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  توپ 

  چرخد هنوز در زمين ما مي
  

  

  

  وجوي فوتبال در اتاقِ كار، سفري در ذهنِ سيال در جست      

  

  

  

  بهروز شيدا

  

  

  

ننوشته باشند؟ چه بگوييم كه نگفته باشند؟ كجا از فوتبال چه بنويسيم كه 
ي تلويزيون بگرديم؟ در يوتيوب  را بگرديم كه نگشته باشند؟ در صفحه

ها بگرديم؟ راهي نيست؛ بايد همين  ها بگرديم؟ در نشريه بگرديم؟ در كتاب
خانه؛ همين كامپيوتر؛ جاها را بگرديم. بايد اتاق خود را بگرديم؛ همين كتاب

ها  گرديم؛ متن رويم. همين جا را مي زيون. از اتاق خود بيرون نميهمين تلوي
نويسيم. چه  ها را مي ي بين متن نويسيم؟ رابطه گرديم. چه مي را مي
گرديم؟  گوييم. دنبال چه مي ديگر را مي ها با يك متن  گوييم؟ سخن مي

در ها،  خانه، الي اين كتاب گرديم. در همين كتاب ها مي دنبال توپ در متن
گرديم. ذهنِ سيال را  تصويرها مي -همين كامپيوتر، الي همين خط 

  گرديم. مي

ي  كه ذهن سيال را بگرديم، اما بايد يك چيز را بگويم: همه پيش از آن
خوانيد، بر مبناي  هاي سوئدي يا انگليسي مي هايي كه از متن تكه

  اند.  هايي سخت آزاد نوشته شده ترجمه

  گرديم.  ذهن سيال را مي

   

1  

شود؛  ي ادواردو گالئانو آغاز مي نامه با اعترافكدام تاريخ  -فوتبال  كتاب
ها  اي ي اروگوئه كند كه مثل همه . او اعتراف مياعتراف نويسندهزيرِ عنوانِ 

كرده  خواسته است فوتباليست شود. خيلي هم خوب بازي مي اش مي دل
كني بوده است  رين بازيت ها؛ در خواب. چه روزها كودن است؛ البته تنها شب

كه در اروگوئه ديده شده است. اكنون اما خود را يافته است؛ نيازمند 
كار كدام تيم يا كشور  كه بپرسد اين معجزه دست آن  ي فوتبال؛ بي معجزه

  )1است؛ يك عاشقِ عادل.(

ي  خوانيم: تاريخ فوتبال جز استحاله چنين مي فوتبالكمي بعد زيرعنوانِ 
ل به وظيفه نيست؛ چه فوتبال به صنعت تبديل شده است و بارِ مي اندوه

  )2ي بازي از دست رفته است.( ي برآمده از شادي زيبايي

دود؛  زنان مي ي زمين نفس چنين: در كناره كن بازيكمي بعد زير عنوانِ 
يابد  ِ سر پرتگاه سرنوشت. و يك روز زيبا درمي رو شكوه آسمان، پشت روبه

گذاري كرده است؛ چه  را روي يك كارت سرمايهخود  ي هستي كه همه
شهرت، اين معشوق گريزان، رفته است و حتا چند خطي به تَسال به جاي 

  )3نگذاشته است.(

چنين: مرد دروازه، ديوار، نگهبانِ قفس.  بان دروازهكمي بعد زير عنوانِ 
 كار، غربال، مترسك هم خوانده شود. تواند اما شهيد، كيسه بوكس، خراب مي

ي دروازه؛ در انتظار  محكوم است كه بازي را از دور ببيند؛ تنها زير تير افقي
  )4مجازات خويش.(

بوسد؛  ي باد پاي او را ميچنين: يك روز زيبا الهه بتكمي بعد زير عنوانِ 
شود؛ در يك ي او را. با اين بوسه بت متولد مي پاي نزار و تحقير شده
آيد؛ يك توپ . به دنيا ميشيرواني خانه، زير يك اصطبل، در يك نجيب

  )5شناسد، به او نياز دارد.( جويد، او را مي اش. توپ او را ميفوتبال درآغوش

ها خورند، راكتها تكان ميچنين: پرچم دارطرفكمي بعد زير عنوانِ 
آيند، نوارهاي مارپيچ رنگي در هوا  ها به صدا درميغرند، طبل مي
شوند، تنها چيزي كه ها فراموش مي شود، عادتچرخند، شهر ناپديد مي مي

هست معبد فوتبال است. در اين مكان مقدس، تنها مذهبي كه منكري 
  )6رد.(اندارد، خدايان خود را به نمايش مي گذ

دار فوتبال است، هر چند چنين: متعصب طرف متعصبكمي بعد زيرِعنوانِ 
راند تا راه انكار  رَد را ميي رواني سقوط كرده است. ذهنِ اسيرِ او خ از زاويه

ها خشن نيستند، اين  حقيقت هموار شود. متعصب اعتقاد دارد كه خوب
  ) 7ها را به خشونت مجبور مي كنند.( بدها هستند كه آن

چنين: گل ارگاسم فوتبال است. اين اواخر اما اين  گلكمي بعد زيرِعنوانِ 
ي  اي با نتيجه مسابقه ندرت دهد. پنجاه ساِل پيش به تر دست مي ارگاسم كم

ي خود  شد. اكنون اما بيش از هر چيز يازده بازيكن به دروازه تمام مي 0 - 0
  ) 8چسبند تا گل نخورند.( مي

ي انگيزي كه ديكتاتوري چنين: ستمگر نفرت داوركمي بعد زير عنوانِ  
  )9كه اپوزيسيوني ممكن باشد.(كند؛ بي آنخود را اعمال مي

، زبانِ جنگها؛ از آن ميان  ها زير عنوان و سخن ها هست بعد عنوان
  .قوانينِ بازي، توپ، استاديوم

. در سال 2010تا سال  1930خوانيم: از سال  بعد تاريخ جام جهاني را مي
در ايتاليا، در  1934شود؛ در سال  جام جهاني در اروگوئه برگزار مي 1930
جهاني به دليل جام  1946و  1942هاي  در فرانسه. در سال 1938سال 

در برزيل برگزار  1950شود. در سال ي دوم برگزار نميجنگ جهاني
در سوئد، در سال  1958در سوييس، در سال  1954شود؛ در سال  مي

در مكزيك،  1970در انگلستان، در سال  1966در شيلي، در سال  1962
 1982در آرژانتين، در سال  1978در آلمان غربي، در سال  1974در سال 

در ايتاليا، در سال  1990در مكزيك، در سال  1986در اسپانيا، در سال 
در كره جنوبي  2002در فرانسه، در سال  1998در آمريكا، در سال  1994

  در آفريقاي جنوبي. 2010در آلمان، در سال  2006و ژاپن، در سال 
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، 1962، 1958هاي شود: در سالها برزيل پنج بار قهرمان ميدر اين سال
، 1982، 1938، 1934هاي ؛ ايتاليا چهار بار: در سال2002، 1994، 1970
؛ اروگوئه دو بار: در 1990، 1974، 1954هاي  ؛ آلمان سه بار: در سال2006
؛ 1986، 1978هاي  .آرژانتين دو بار: در سال1950، 1930هاي سال

يك ؛ اسپانيا 1998؛ فرانسه يك بار: در سال 1966انگليس يك بار: در سال 
  .2010بار: در سال 

در دلِ تاريخ جام جهاني اما ادواردو گالئانو در مورد بسياري چيزهاي ديگر 
گو  ) تبليغ كاالها، ديه10گويد؛ از آن ميان: رود گوليت،( ها مي نيز سخن
  ) 11مارادونا.(

نويسد: اين فرزند تيره پوست سرزمين سورينام،  از رود گوليت چنين مي
پذير تبعيضِ نژادي بوده است. در چند كنسرت كه نا هميشه دشمن آشتي

عليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي برگزار شده است، گيتار زده است. در سال 
ترين فوتباليست اروپا برگزيده شده است،  هنگامي كه به عنوان به 1987

) تقديم كرده است؛ به پرشور 12ي خود را به نلسون ماندال(توپ طاليي

ا زير سقف زندان سر بر زمين سرد گذاشته است تا ثابت ه مردي كه سال
  )13كند سياهان هم انسان هستند.(

ي  ي دهه هاي پاياني نويسد: اين روزها، در سال از تبليغ كاالها چنين مي  
تر از فوتبال صحبت مي كنند. حاال  ، روزنامه نگاران بسيار كم1990

كنان، خريد،  مزد بازي كنان، دست شنويم: قيمت بازي چيزهاي ديگري مي
 فروش. 
كنان فوتبال ستون متحرك تبليغ كاالها هستند. به همين خاطر فيفا  بازي

دهد، بر پيراهن  ي انساني خبر مي گي ثبت هر عبارتي را كه از همبسته
  كنان ممنوع كرده است.  بازي

گوي فدراسيون فوتبال آرژانتين  ) سخن14، جوليو گروندونا(1997در سال 
كنان در زمين فوتبال از آموزگاراني كه به حقوق ناچيز خود  نداد بازياجازه 

اعتراض كرده بودند، حمايت كنند. كمي پيش از اين ماجرا، فيفا روبي 
اي در حمايت از كارگران بنادر  ) را به جرم اين كه چند واژه15فاولر(

  )16كرد.(  اش نوشته بود، جريمه انگلستان بر پيراهن

اي  گو مارادونا چهره نويسد: در شهر ناپل ديه ارادونا چنين ميگو م از ديه   
هاي او را با  داران عكس گرد و مغازه گان دوره مقدس بود. فروشنده

فروختند؛ پيچيده در ردايِ قديسين.  ي تاج مريم مقدس مي زمينه پس
ها  هاي شمال ايتاليا در آن فروختند كه  نعش باشگاه هايي را مي تابوت

هاي صاحب باشگاه آ. ث.  فروختند كه از اشك هايي را مي ود. بطريآرميده ب
گو  ها كاله گيس ديه ها و سگ ميالن، سيلويو برلوسكوني، پر بود. بچه

  گذاشتند.  مارادونا بر سر مي

پنجاه سال بود كه باشگاه ناپل ليگ ايتاليا را نبرده بود؛ حاال اما به ميمنت 
هاي  رويان جنوبي توانسته بودند آن شمالي گو مارادونا اين سبزه وجود ديه

  سپيدروي را شكست دهند؛ توانسته بودند به عمري تحقير پاسخ دهند.

گو مارادونا تكفيرِنظم مستقر بود؛ انتقام از تاريخ بود. مردم ميالن  هر گل ديه
دستاني  ي تُهي ساز جلوه از مقصرِ ماجرا نفرت داشتنتد؛ از مردي كه سبب

گو مارادونا را ژامبون  ها ديه دانستند. آن د خود را نميشده بود كه ح
  خواندند.  ي كريسمس مي فرفري

گو مارادونا وفادار نماند. هنگامي كه او اعالم كرد  شهر ناپل اما به ديه
ي پرسوزن  هاي مومي خواهد باشگاه ناپل را ترك كند، گروهي عروسك مي

ي مردمي بود كه زماني او را   ي او پرتاب كردند. حاال او زنداني به خانه
ي مافيا. درست در همين دوران ماجراي اعتياد او به  پرستيدند؛ زنداني مي

گو ماراكوكا تبديل شد؛  گو مارادونا ناگهان به ديه كوكايين رو شد. ديه
ناپذير. مسيحي كه  خواست قهرمان باشد؛ يك بيمار درمان مجرمي كه مي

ه بود، خدايي كه انتقام شكست آرژانتين هاي نفريني را رستگار كرد جنوبي
) را در زمين فوتبال گرفته 17از انگلستان در ماجراي جزاير الس مالويناس(

ي  گون دو گل به تيم ملي بود، خدايي كه به دستي نامرئي و به پايي معجزه

انگلستان زده بود، حاال رداي تقدس از دست داده بود. حاال يك شارالتان 
  بود.

و مارادونا نيز اما سينه از خاك برداشت. به زمين فوتبال بازگشت. گ نعش ديه
رساند. در جام جهاني هم درست مثل  1994ي  آرژانتين را به جام جهاني

تر بود. ناگهان اما افتضاح دوپينگ علم شد.  درست  از همه به» آن روزها«
به گو مارادونا بود كه سر خود را در بشقاب گذاشته و  است كه اين ديه

  ها بود كه چشم تقديم كرده بود، دشمنانِ قدرتمند اما مدت  دشمنان خود

ي حرف  تمامي گشوده بود؛ همه راه سرِ او بودند؛ چه او قلب خود را به به
ي پرغرورِ جهانِ فوتبال از مرزهاي مجاز گذشته  خود را زده بود. شورشي

 )18بود؛ خشم و خيال درهم آميخته بود.(
توانيم در جهاني دو قطبي  الئانو از تاريخ فوتبال را ميروايت ادواردو گ

فروبكاهيم: در يك قطب نظم مستقر ايستاده است؛ در قطب ديگر 
وجوي شورش در برابر نظم مستقر. در قطب نظم مستقر مفاهيم و  جست
اند: قدرت، ثروت، سكوت،  ديگر داده هاي بسياري پشت به پشت يك ارزش

مانند.  هايي كه خاموش مي ري، نابينايي، عكساعتنايي به ديگ مصلحت، بي
هاي بسياري تالش  در قطب شورش در برابر نظم مستقر نيز مفاهيم و ارزش

گشايي، فهم  ديگر را بيابند: آرزو، اعتراض، صدا، دل كنند دست يك مي
  گويند.  هايي كه سخن مي ديگري، بينايي، عكس

گو  كند، نام ديه جو ميو در قطبي كه شورش در برابر نظم مستقر را جست
رسيم اما عكسي از يكي از  آوريم. چون به نام او مي مارادونا را به ياد مي

، استاديوم آزتك، 1986ژوئن سال  22آيد:  هايش پيش چشم مي گل
ي جام جهاني ميان آرژانتين و  ي يك چهارم نهايي مكزيكو، بازي
ت. پيتر شيلتون، ي انگلستان اس . توپ روي دروازه51ي  انگلستان،دقيقه

گو  بان انگلستان به هوا پريده است تا توپ را مشت كند. سر ديه ) دروازه19(
گو مارادونا دست خود را در  سطح دست پيتر شيلتون است. ديه مارادونا هم

گو مارادونا  اش با توپ مماس است. عكسِ گلِ ديه كنار سر آورده است. دست
اتاق روشن: اندازد: كتابِ  ي ميبه انگلستان اما ما را ياد متن ديگر

  ي روالن بارت.   ، نوشتههايي در بارة عكاسي  انديشه

  

2  

در هر عكسي هايي در بارة عكاسي   اتاق روشن: انديشهبه روايت كتابِ 
  شوند: استاديوم، پونكتوم.  ي التين ناميده مي دو عنصر هست كه به دو واژه

. استاديوم در فرهنگ اخالقي استاديوم يعني تحت تأثير چيزي قرار گرفتن
گاني.   ي تماشاچي ريشه دارد؛ در نوعي آموزش؛ نوعي توافق همه سياسي -

شود؛ چه  ها مي بر مبناي استاديوم است كه تماشاچي جذب بسياري عكس
اي كه در  هايي تاريخي. داللت فرهنگي اسنادي سياسي باشند چه صحنه

ها،  ها، اشاره ها، چهره حالتكند از  استاديوم هست به تماشاچي كمك مي
  ها سهم ببرد. ها، كنش آرايي صحنه

دادي  پونكتوم يعني نيش، خال، شكاف، سوراخ ريز. پونكتوم يك عكس رخ
كند. راه  زند. پونكتوم استاديوم را قطع مي است كه تماشاچي را را نيش مي

ل كند. مفهومي جمعي را به دريافتي فردي تبدي تأويلي ديگر را هموار مي
جهد و در تماشاچي رخنه  كند. پونكتوم انگار تيري است كه از كمان مي مي
  كند.  گدازد. ذهن او را كبود مي كند. پونكتوم وجود تماشاچي را مي مي

كند. از جنس دوست داشتن است. از  درد را تحريك مي استاديوم تمنايي بي
  هاي مبهم است. فهمِ نيت عكاس است.  گي بسته جنس دل

اعتنايي به نيت عكاس است. آفرينش  م اما از جنس عشق است. بيپونكتو
هايي است كه پشت  ي عكس است. كشف است. شنيدنِ حرف دوباره
شود. صيد  ها است. فهم چيزي است كه در نگاه اول ديده نمي دوربين
  )20ها است. آفرينش عكسي ديگر است.( پنهان

ونا به انگلستان در جام گو ماراد يك بار ديگر به ياد عكسِ گل اول ديه
  گويد؟ مي افتيم. پونكتومِ اين عكس چه مي 1986جهاني 
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گو مارادونا به انگلستان، پرش  نگاه مبتني بر استاديوم در عكس گل اول ديه
گو  بيند، تقلبِ ديه بيند، مشت پيتر شيلتون را مي گو مارادونا را مي بلند ديه

كشد، گاهي چيزي  تقلب چهره درهم ميد. گاهي از اين ينب مارادونا را مي
  گويد.   هم زير لب مي

گو مارادونا را فراموش  گويد. تقلب ديه پونكتوم اين عكس اما چيز ديگري مي
بيند كه شايد رنگ دادخواهي دارد. شايد  كند. در دست او تصادفي مي مي

كند، شايد به دل تاريخ سفر مي كند، شايد به جنگ  فوتبال را رها مي
انديشد؛  مي 1982لستان و آرژانتين بر سر جزاير الس مالويناس در سال انگ

به شكست آرژانتين؛ به مردمي كه انگار در چنگال قدرتي استعماري اسير 
اند، اما از جادوي  گو مارادونا داشته اند؛ به مردمي كه چشم به پاهاي ديه بوده

  اند.  دست او نصيب برده

ايستد؛ در كنار  در كنار داور اين مسابقه مي پونكتوم اين عكس انگار ناگهان
گو  گيرد تا به ديه ايستد.عدالت جهانِ فوتبال را به هيچ مي مردم آرژانتين مي

  ي مردم بپوشاند؛ شايد. شده مارادونا لباس فرزند گم

ياد عكسي ديگر هايي در بارة عكاسي ما را   اتاق روشن: انديشهكتابِ 
 1340ي  دور؛ عكس تيم كيان تهران در دهه اندازد؛ عكسي از روزگاران مي

  گويد؟    ي شمسي. پونكتومِ اين عكس چه مي هجري
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اي از تاريخ فوتبال ايران را  نگاه مبتني بر استاديوم در اين عكس تكه
بينند كه خوراك  اي را مي حاشيه  دست، كم هاي آماتور، پاك بيند. تيم مي
كناني را  بيند. روزهاي آغاز بازي ر را ميهاي دو هاي بزرگ بودند. جواني تيم

ي يك سرزمين تبديل  ي جمعي ها بعد به بخشي از حافظه بيند كه سال مي
  شوند. مي

انديشد كه حتا كساني كه فوتبال را  پونكتوم اين عكس اما شايد به اين مي 
كنند، حتا كساني كه با تاريخ  ي خويش دنبال مي به عنوان بخشي از هستي

اند، در اولين نگاه شايد تنها چهار نفر از ساكنان اين  يران زيستهفوتبال ا
عكس را بشناسند: ايستاده از سمت راست، نفر اول: منصور اميرآصفي، نفر 

ملكي،  خاني؛ نشسته از سمت راست، نفر سوم: عزت جان پنجم: پرويز قليچ
   نفر پنجم: علي پروين.

در مقابل دوربين آوريم تنها  يشان را به ياد نم كساني كه نام ي همهانگار
را به آغوش  علي پروين» سلطان«و  خاني پرويز قليچ» سردار« اند تا ايستاده
 ملكي جان و عزت اميرآصفي آن گاه دست منصور؛ پرتاب كنند فوتبال تاريخِ

. انگار خود را در غبار بنشانندهمان تاريخ  ي را هم بگيرند و بر صندلي

ها رداي نور بر شانه بيندازند. و ما نيز انگار نام  ناند تا آ فراموشي پيچيده
دانيم تا ما نيز  ها را نمي ؛ نام آنها باشيم دانيم تا هم دست آن ها را نمي آن
گاه از   ها شانه آن دست تاريخي شويم كه چه بسياران را از ياد برده است. هم

  گويد.  گان مي هشد اند. پونكتوم اين عكس از فراموش گان ي دريادمانده يادرفته

اي از  نويسيم. در يادمانده خاني مي ها را به روايت پرويز قليچ و نام آن
گاه او بودند.   شود كه شانه گاه كساني مي  آورد؛ شانه گان را به ياد مي يادرفته

 ،محمود عرب ،اكبر خشكباري ،آصفي منصور اميرايستاده از سمت راست: 
نژاد،  محمد كي ماعيل رجبعلي تهراني،اس ،خاني پرويز قليچ ،محمود قمري

 ،عزت جانملكي ،حسن فارسي ،راست: حسن آخشيجان سمت نشسته از
  ايرج مسعودي. ،علي پروين رضا پارسانژاد،

روزي اندازد؛ ياد كتابِ  عكس تيم كيان ما را ياد تاريخ فوتبال ايران مي
   ي حميدرضا صدر. ، نوشتهشناسي روزگاري فوتبال: فوتبال و جامعه
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در يك مقدمه و شناسي  روزي روزگاري فوتبال: فوتبال و جامعه كتابِ
؛ فصل دوم: روزي روزگاري امجديهگويد: فصل اول:  پانزده فصل سخن مي
بريتانيا: انگلستان، اسكاتلند، ايران، ؛ فصل سوم: ايران: تيغ و ابريشم

ا: ايتالي؛ فصل پنجم: اسپانيا: توفان ادامه دارد؛ فصل چهارم: ولز
ها باز  آلمان: ژرمن؛ فصل ششم: ها ها و تيفوسي ها، افراطي عاشقي

فرانسه: آبي، سپيد، ؛ فصل هفتم: گردند هميشه باز مي گردند، مي
 ؛؟هاي آماتور اي  اي يا حرفه سوئد: آماتورهاي حرفه؛ فصل هشتم: قرمز

فصل دهم:  تركيه: ما اروپايي هستيم، شما كجايي هستيد؟؛فصل نهم: 
يوگسالوي: از سكوها تا ؛ فصل يازدهم: هاي سرخ شرقي: ستارهاروپاي 
؛ فصل سيزدهم: دنياي سياه، پودر سپيد؛ فصل دوازدهم: سنگرها

؛ هاي سربي كلمبيا: گلوله؛ فصل چهاردهم: ي شمشير آرژانتين: بر لبه
  .ي مردانه زنان و فوتبال: يك بازي مردانهفصل پانزدهم: 

ايران نويسم:  خوانيم؛ كمي بازمي را كمي ميدوم   در اين ميان ما تنها فصل
  .تيغ و ابريشم

 1280 -  1300هاي ها در سالفوتبال در ايران از كجا آغاز شد؟ تهراني

هايي پارچه دور تكه گذراندند. تكه ي چلتوپ هم وقت مي خورشيدي به بازي
- پيچيدند، چيزي شبيه توپ ميالستيكي معروف به قنبل الستيك مي

هاي راندند؛ در يخچال ن را با چوبي به اين سو و آن سو ميساختند و آ
گان  ها اعضاي سفارت انگلستان و وابسته اطراف خندق تهران. در همان سال

كردند. مردان جوان ايراني پشت ها در دروازه دولت فوتبال بازي مي آن
رفته ها كافي نبود، به بازي گايستادند و هر گاه تعداد انگليسيها مي دروازه
  شدند.  مي

برپا شد؛ با شركت سه  1286نخستين مسابقات فوتبال در تهران در سال 
ي تلگراف هند  ي پارس، كمپاني تيم سفارت انگلستان، بانك سلطنتي
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ي آمريكايي، اروپايي. سه سال بعد، ساموئل مارتين جوردن، مؤسس مدرسه
را به عنوان بخشي  اش به البرز تغيير پيدا كرد، فوتبالكه بعدها نام مدرسه

  از درس ورزش به رسميت شناخت.

برپا شد؛ به نام انجمن ترقي و  1300اولين تشكيالت فوتبال ايران در سال 
ي مهم فوتبال ايران شايد ديدار دو تيم تهران و ترويج فوتبال. اولين مسابقه

  هاي مقيم ايران باشد. انگليسي

انجام شد.  1304باكو در سال ي تيمي از ايران به مقصد اولين سفر خارجي
در باكو ايران سه مسابقه برگزار كرد. در ديدار نخست در برابر تيم نفت باكو 

شكست خورد. در ديدار دوم در برابر دانشگاه باكو با  0 - 2ي  با نتيجه
ي باكو با  مساوي كرد. در ديدار سوم در مقابل باشگاه كلني  0 -  0ي  نتيجه
  رد.شكست خو 1 - 2ي نتيجه

در كابل انجام شد؛ در برابر  1320ي ايران در سال  ي تيم ملي اولين مسابقه
  .0 - 0ي  با نتيجه ؛ي افغانستان. دو تيم مساوي كردند تيم ملي

تشكيل شد؛ به مسئوليت  1325اولين فدراسيون فوتبال ايران در سال 
  محمد ركني.

، در هندوستان  ياييهاي آس ي ايران در بازي المللي اولين حضور پررنگ بين
ي ايران مدال نقره را كسب كرد؛  ميالدي رخ داد. تيم ملي 1951در سال 

  پس از شكست در مقابل هندوستان. 

تجربه كرد؛ در توكيو.  1964ي ايران اولين المپيك را در سال  تيم ملي
گروه شد. حاصل  ايران در توكيو با سه تيم آلمان شرقي، روماني، مكزيك هم

در برابر  1 -  0در برابر آلمان شرقي،  3 - 0و يك مساوي بود؛ دو شكست 
  در برابر مكزيك.  1 - 1روماني، 

ي ايران يك بار  ، تيم ملي1966ي سال هاي آسياييدو سال بعد در بازي
ي فينال با  ديگر مدال نقره برد؛ پس از شكست در برابر برمه در مسابقه

  . 1 - 0ي  نتيجه

رخ  1968ث تاريخ فوتبال ايران اما شايد در سال ترين حواد يكي از مهم
ي اسراييل.  هاي آسيا؛ در تهران در برابر تيم ملي داد؛ در فينال جام ملت

ي ايران در اين مسابقات درخشان ظاهر شد؛ چهار مسابقه، چهار  تيم ملي
، در 4 - 0، در برابر تايوان 2 - 0پيروزي، جام قهرماني. در برابر هنگ كنك 

  . مسابقه با اسراييل ماجرايي بود. 2-  1، در برابر  اسراييل 3 - 1برمه برابر 

هاي المپيك راه پيدا كرد؛ سال  ي ايران دو بار ديگر هم به بازي تيم ملي
  ، مونترال.1976، مونيخ؛ سال 1972

انگيز بود؛ دو شكست سنگين، يك  ي ايران در مونيخ شگفت نتايج تيم ملي
، شكست 5 -0ي ت در برابر مجارستان با نتيجهي غيرمنتظره. شكس پيروزي

 -  0ي  ، پيروزي در برابر برزيل با نتيجه4 - 0ي  در برابر دانمارك با نتيجه

1 .  

ي ايران از گروه خود صعود  ي بزرگي رخ داد. تيم ملي در مونترال اما حادثه
 - 0ي  ي نخست كوبا را با نتيجه كرد؛ هر چند تنها با دو مسابقه. در مسابقه

در مقابل لهستان  3 - 2ي   ي دوم با نتيجه شكست داد. در مسابقه 1
هاي المپيك  مغلوب شد. غنا تيم چهارم گروه پيش از اين از شركت در بازي

انصراف داده بود. در مرحله يك چهارم نهايي ايران در برابر اتحاد جماهير 
  شكست خورد.  2 - 1ي  شوروي با نتيجه

ار نيز در جام جهاني حضور پيدا كرده است؛ در ي ايران سه ب تيم ملي
دو شكست و يك  1978ي  . در جام جهاني2006، 1998، 1978هاي  سال

مغلوب شد؛ در برابر پرو  3 - 0ي  تساوي نصيب برد. در برابر هلند با نتيجه
مساوي كرد. در جام  1 -  1ي  . در برابر اسكاتلند با نتيجه4 -  1ي  با نتيجه
دو شكست و يك پيروزي نصيب برد. در برابر يوگسالوي  1998ي  جهاني
. آمريكا را 2 -  0ي  شكست خورد؛ در برابر آلمان با نتيجه 1 - 0ي با نتيجه
يك بار ديگر دو   2006ي  شكست داد. در جام جهاني 1 - 2ي  با نتيجه

شكست  3 -  1ي  شكست و يك تساوي نصيب برد. در برابر مكزيك با نتيجه

 1 -1ي  . در برابر اوگاندا با نتيجه2 - 0ي  ابر پرتقال با نتيجهخورد؛ در بر

  ) 21مساوي كرد.(

روزي روزگاري فوتبال: فوتبال و ، در كتابِ ايران تيغ و ابريشمفصلِ 
هاي قديمي،  كند؛ كوچه رفته را احضار ميروزهاي از دست ،شناسي جامعه

ها،  دهان، دشناماستاديوم امجديه، استاديوم آزادي، تماشاچيان كف بر 
خاطر  هايي كه به ، حمامها فروشي در آب ميوه» قهرمانان«ها، ، هلهله

هاي جواني، تصويرِ پشت  شدند، تصويرِ روي جلد مجله قُرُق مي» قهرمانان«
ها،  ها، كركري هاي شكست ها، سكته هاي دبيرستاني، دشنام جلد كتاب

ها،  ها، آسيايي جام ها، ، المپيك»لُنگ حموم«، »شيش تاييا«شعارها: 
ها، آن  ي ماشين همه ها، بوق ي چهارراه هاي فتح در همه ها، شيريني جهاني

 روزها.  
روزي روزگاري فوتبال: فوتبال و ، در كتابِ ايران تيغ و ابريشمفصلِ 
اندارد: نوستالژي. نگاه ژاك الكان به  ما را به ياد يك واژه ميشناسي  جامعه

  آوريم. نوستالژي را به ياد مي
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كند:  گونه توصيف مي آميز نگاه و چشم را اين ي تعارض ژاك الكان رابطه
بيند در طرف سوژه است؛ نگاه اما در در طرف ابژه قرار  چشمي كه ابژه را مي

كنيم، بايد بدانيم كه ابژه هم از پيش به  دارد. هنگامي كه ما به ابژه نگاه مي
  توانيم ببينمش.  ا نمياي كه م كرده است؛ از نقطه ما نگاه مي

كند، نه نگاه ابژه كه نگاه ديگري  در نوستالژي چيزي كه ما را جذب مي
كند. در  است؛ نگاه تماشاگر آن زمان؛ نگاه كسي كه به جاي ما نگاه مي

آيد؛ كه در نگاه  اي كه به نمايش درمي  نوستالژي جاذبه نه در صحنه
  اي  است كه مجذوب صحنه شده است.  تماشاچي

اي  بيند. يعني تماشاچي در صحنه ر نوستالژي سوژه در ابژه نگاه خود را ميد
ي نوستالژيك  بيند.  كاركرد ابژه كند خود را در حال ديدن مي كه نگاه مي

ي ابژه است.  پنهان كردن تعارض ميان چشم و نگاه از طريق قدرت جاذبه
كند؛  گي مي نوستالژي يعني بازگشت به وجود كسي كه در گذشته زنده

  ي نگاه ديگري.  يعني نوسازي

كند.  كند. ديگري به جاي ما به ابژه نگاه مي در نوستالژي ابژه به ما نگاه نمي
ي خود  نوستالژي يعني چشم ديگري را وام گرفتن؛ شايد يعني چشم جواني

  ) 22را بر صورت گذاشتن.(

زد؛ ياد اندا اي از يك شعر مي نگاه ژاك الكان به نوستالژي ما را ياد تكه
ي محمدعلي سپانلو؛ ياد تصويري از  ، سرودهخانم زمان  منظومهاي از  تكه

  هايي كه آن روزها جوان بودند. روزهاي قديم شهر تهران؛ ياد چشم
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فوتبالِ آن روزها را چنين منظومه خانم زمان محمدعلي سپانلو در 
  سرايد: مي

  اي در صف امجديه؟ چه عمر فرسوده

[...]  

  است: دارايي و تاج و شاهين؟ نخستين كدام

  شود: تاج، پرسپوليس، پاس، ملوان؟ چه كس قهرمان مي

  كدامند مردان تاريخي لحظه و پا؟

  برومند و جدي و دهداري و نادر افشار

  هاي پرشور و توفان در عرصه                               

[...]  

  چه سان بارها شهر غوغا قرق شد

  با نام ميهنكه در اشتياق ظفر بود، 

  و تهران خلوت شده
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  هايش نشسته پيش گيرنده                 

  )23در افسون گلهاي پرويز و پروين و روشن ...(

  

گويد كه در صف  از تماشاچياني سخن ميخانم زمان   منظومهاي از  تكه
هايي كه در امجديه بازي كردند، از كساني كه بر  امجديه پير شدند، از تيم

ها ترجيع بند سخن  شان سال دويدند، از كساني كه نامچمن امجديه 
ي  پيچيد. همه ها مي خانه ها و قهوه گزارشگراني بود كه صدايشان در خانه

اندازد. از همه ي ساكنان آن  ها باز هم ما را به ياد عكس تيم كيان مي اين
  افتيم.  خاني مي هاي اين شعر به ياد پرويز قليچ عكس و نام
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ي فوتبال ايران بوده است. به عنوان عضو  خاني كاپيتان تيم ملي ليچپرويز ق
شركت كرده است. در  1976، 1972، 1964در سه المپيك   تيم ملي
ي ملي چهارده گل زده است؛ از آن ميان دوگل كه در  وپنج بازي شصت
زنند: گل دوم به  ي تاريخ فوتبال ايران چون چراغ خيال چشمك مي خاطره

 19خورشيدي، 1347ماه سالِ  ارديبهشت 29فوتبال اسراييل،  ي تيم ملي

هاي آسيا،  ميالدي؛ استاديوم امجديه، تهران، جام ملت 1968ماي سال 
شهريورماه سال  2ي فوتبال استراليا،  . گل دوم به تيم ملي86ي  دقيقه
، تهران،  ميالدي، استاديوم آزادي 1973اوت سال  24خورشيدي، 1352
  .30ي  ، دقيقه1974ي  ي جام جهاني دماتيهاي مق بازي

خاني اما فوتبال را همان جاها گذاشته است و به سوي جهاني  پرويز قليچ
وجوي معنايي ديگر هم دويده است. هم از  ديگر هم دويده است؛ به جست

بينيم؛ طور  اين رو است كه پونكتوم عكس كيان را طور ديگري هم مي
كنيم و در  خاني را از آن عكس جدا مي يچخوانيم: پرويز قل ديگري هم مي

جديد؛ در عكسي كه  -بينيم؛ در عكسي توأمان قديمي   عكسي ديگر هم مي
  از يكي شورش سر برآورده است.  

دردي  ي انسان شورشي كجا است؟ خشم است؟ درد است؟ هم سرچشمه
ها، گاهي يكي از  ي اين داند؟ گاهي همه است؟ آرزو است؟ كسي چه مي

ها. هرچه هست اما يك چيز پيدا است. انسان  ، گاهي چيزي جز اينها اين
كند، باال و  انداز را به روايت خويش تصوير مي سرچشمه و چشمشورشي 

كند، راه و بيتوته را به روايت خويش  پست را به روايت خويش تقرير مي
  كند.  وجو مي كند. انسان شورشي جهاني ديگر جست تعبير مي

وجوي معناي خويش و جهان ديري است شورش  به جست خاني پرويز قليچ
  دردي جهاني ديگر آرزو كرده است.  را برگزيده است؛ به خشم و درد و هم

كارِ همان خشم و درد و  ي آرشي كه در دست داريم هم دست نشريه
  دردي و آرزو است. عكسي ديگر از او است. هم

رِ ديگري از مردانِ فوتبال ديگرِ پرويز قليچ خاني، ما را به ياد تصوي  عكس 
  آوريم. ي نايك را به ياد مي فيلم تبليغاتياندازد.  مي
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ي نايك چنين است: توپ از آسمان زير پاي ديديه  داستانِ فيلم تبليغاتي
ي ساحل عاج در مقابلِ تيم  آيد كه با پيراهن تيم ملي ) فرود مي24دروگبا(

بان  شود. دروازه به تك مي  ايتاليا تك بان كند. با دروازه ي ايتاليا بازي مي ملي
) در آخرين 25ي ديديه دروگبا. فابيو كاناوارو( رود؛ توپ قوسي شيرجه مي

رسد. با يك قيچي برگردان، درست روي خط دروازه، تيم خود  لحظه سر مي
  دهد.  را نجات مي

ي انگلستان با توپ حركت مي كند؛  ) در لباس تيم ملي26حاال وين روني(
ي فرانسه. يك پاس بلند براي يكي از  ي تيم ملي رعت تمام رو به دروازهبا س
) 27ي فرانك ريبري( رود؛ روي سينه فرستد. توپ اما لو مي اش مي ياران

كند.  آيد. وين روني عصباني است. چيزي به طرف پنجره پرتاب مي فرود مي
نويسند. يك  يها م ي بد او قصه ها از بازي شكند. روزنامه ي پنجره مي شيشه

كند.  گي مي كند. در يك اردوگاه دورافتاده زنده كشي مي زمين فوتبال را خط
ي  اش بلند شده است. وين روني يك بار ديگر در لباس تيم ملي ريش

ي فرانسه. روي پاي   گردد؛ در مقابل تيم ملي انگلستان به زمين فوتبال برمي
حاال يك قهرمان ملي است. با  گيرد. رود. توپ او را مي فرانك ريبري تكل مي

شوند. در  كند. نوزادان به نام اوغسل تعميد مي ي انگلستان مالقات مي ملكه
) مرد اول تنيس جهان، را مچاله 28ي پينگ پونگ روجر فدرر،( يك بازي

  كند. مي

ي برزيل همه را  چرخد؛ در لباس تيم ملي ) مي29توپ زير پاي رونالدينهو(
) مرد 30هاي كوبي بريانت،(توپ بسكتبال در دستكند. حاال  دريبل مي

آنجلس ليكرز. يك شوت  بال در لباسِ تيمِ لوس  ي بسكت ي پهنه مهارنشدني
دور به سوي سبد؛ گل. توپ يك بار ديگر زير پاي رونالدينهو؛ يك شوت 

  )31ي كريستيانو رونالدو.( محكم؛ توپ روي سينه

كريستيانو رونالدو در پرتغال  ي حركت كريستيانو رونالدو با توپ. مجسمه
  ي آزاد كريستيانو رونالدو.  شود. ضربه برداري مي پرده

  )32نويسد.( آيد: نايك آينده را مي بر پرده چنين مي

پرسيم: نايك كدام  كنيم. از خويش مي ي فيلم را فراموش نمي ي پاياني جمله
خط نويسد؟ به كدام  ي چه كساني را مي نويسد؟ آينده آينده را مي

ي نايك را  آوريم. كارگران كارخانه نويسد؟  تصاوير ديگري را به ياد مي مي
   آوريم. آوريم. كودكان پاكستان را به ياد مي به ياد مي
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ي رپ  نگريم كه عنوان كار كودكان را بر خود دارد. يك ترانه به كليپي مي
الت رسد. در متنِ اين كليپ چنين نوشته شده است: ايا به گوش مي

مانده. اين  رفته است؛ پاكستان كشوري عقب ي آمريكا كشوري پيش متحده
ترين شكل ممكن از طريق يك كارخانه به يك ديگر  دو كشور اما به مخوف

 2008اي چند مليتي است كه تنها در سال  پيوندند. نايك كارخانه مي

سالِ  گدوازده بيليون دالر درآمد داشته است. نايك البته از كارگرانِ بزر
كند؛ كه در پاكستان كودكان سه سال  استراليايي و آمريكايي استفاده نمي

 گيرد؛ با حقوقي بين ده تا بيست سنت در ساعت.  به باال را به كار مي
اي قرار  دهند كه هر كارگر در معرض بخارهاي سمي ها نشان مي آزمايش 

، استراحت دارد كه صدوپنجاه برابر ميزان مجاز است. توالت، آب تميز
كنند. خود را با  گي مي ها زنده محدود يا ممنوع است. كارگران در كارگاه

خورند. گزينشي  شنوند و كتك مي شويند. فحش مي سطل و اسفنج مي
  )33نيست، راه گريزي نيست، اميدي نيست.(

گاني كه مارك  پرسيم: ستاره كليپ ما به پايان رسيده است. از خويش مي
كاله نايك را بر سر، كفش نايك را بر پا دارند، آيا از نايك را بر سينه، 

اند؟ آيا  هاي كودكان پاكستان چيزي شنيده گي ها و خسته ها و تنهايي ترس
انديشند؟ آيا رخصت دارند از آن كودكان سخن بگويند؟  به آن كودكان مي

» ها نايك«كيفر سخن از آن كودكان چيست؟ كيفر اعتراض به نايك و 

  خود چه به ياد دارند؟  گان فوتبال از كودكي چيست؟ ستاره

افتيم. به ياد زالتان ايبراهيمويچ  ي يكي از مردان نايك مي به ياد كودكي
  . من زالتان ايبراهيمويچ هستمافتيم؛ به ياد كتابِ  مي
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، از روزگار من زالتان ايبراهيمويچ هستمزالتان ايبراهيمويچ در كتابِ 
گويد: پسر كوچكي بودم با دماغي بزرگ. مشكل  ي خويش چنين مي كودكي

ي من اما انگار به  ي انرژي بردم. همه تكلم هم داشتم. از اين ناتواني رنج مي

http://dialogt.de/
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خواست خود را  ام مي اي قرار نداشتم. دل ام منتقل شده بود؛ لحظه بدن
  نشان دهم.

از  اي پر ي مالمو؛ محله كرديم؛ در حومه گي مي ي روسن گورد زنده در محله
  ها.  ها، و البته سوئدي ها، يوگسالوها، لهستاني ها، ترك سوماليايي

پرسيد زالتان كوچولو امروز چه طور گذشت؟  كس نمي ي ما هيچ در خانه
كس فرصت  كرد. هيچ ها كمك نمي تري در تكاليف مدرسه به بچه هيچ بزرگ

  هاي گره كرده بود؛ بزن بزن و كتك.  گله نداشت. تنها دندان

كنان به طرف خانه دويدم؛ انتظار  از پشت بام كودكستان افتادم. گريه روزي
جايش سيلي  ي مهربانانه. اما به نوازش داشتم؛ يا دست كم چند كلمه

مادرم فرصت نداشت كسي » كردي؟ بوم چي كار مي  رو پشت«خوردم: 
ي ما بدخلق بوديم.  جنگيد. همه داري دهد.  تنها براي زنده ماندن مي را دل

شكست و من مجبور  زد. گاهي مالقه مي ي چوبي مي ادرم ما را با مالقهم
ي ديگر بخرم. انگار تفصير من بود كه او محكم زده  بودم بپرم يك مالقه

ي من كه دو  است. يك بار من را با يك وردنه دنبال كرد. تنها خواهر تني
ك مالقه تر بود به من گفت براي خنده برويم و برايش ي سال از من بزرگ

ي كريسمس. مادرم  بخريم. يك مالقه خريديم ده كرون؛ به عنوان هديه
  )34شوخي را نگرفت.(

كند.  ژرمن بازي مي زالتان ايبراهيمويچ اين روزها در باشگاه پاريس سن
ي باشگاه پاريس سن  اي است كه صاحبان قطريترين عنصر پروژه مهم

اما   كند. اين ها مي دهد، دريبلميها زند، پاسها مياند. گلژرمن آغاز كرده
  ي نقش او نيست.  همه

گان  شناسان، فيلسوفان، نويسندهي زبانزالتان ايبراهيمويچ در حضور همه
وار  ي زالتان وار. واژه ي ديگري به زبان فرانسه اضافه كرده است: زالتان واژه

تا يابد؛  ي محبوب تلويزيوني توسط عروسك او گسترش مي در يك برنامه
شوند: هاي فرانسه چنين سخناني شنيده ميجا كه اين روزها در مدرسه آن

وار گذراندم؛ در راديو تلويزيون چنين سخناني: من امتحان رياضي را زالتان
وار  كس معناي دقيقِ كنشِ زالتان وار زد. هيچي آزاد زالتان فالني يك ضربه

نهاد كرده  ه را چنين پيشداند. شوراي زبان سوئد اما معناي اين واژ را نمي
  است: كاري را با قدرت انجام دادن، مسلط بودن.

ي  گي ي جديدي ساخته است؛ انكارشده زالتان ابراهيمويچ از نام خود واژه
ي كودكان انكار  دوران كودكي را به صدايي رسا تبديل كرده است. همه

) 35،(مسافرتوانند. به ياد فيلم  دوست اما چنين نمي ي فوتبال شده

  افتيم. ي عباس كيارستمي، مي ساخته
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يك فوتبال گل كوچك شروع مي شود؛ در  اي از با صحنه مسافرفيلم 
ي اين بازي قاسم جواليي است؛  ي اصلي اي تنگ در شهر مالير. چهره كوچه

هم هست؛ مسافري فيلم  اي كه شخصيت اصلي ي ده دوازده ساله پسربچه
  پناه، ويران. كش، بي فرزند پدر و مادري زحمت

اش  ي حواس گوشه قاسم جواليي عاشق فوتبال است؛ چنان عاشق كه هيچ
ي  به درس و مشق نيست. حاال تصميم گرفته است براي ديدن يك مسابقه

فوتبال به تهران برود. خرج اين سفر سي تومان است؛ ده تومان بليط رفت، 
رگشت، پنج تومان بليط امجديه، پنج تومان پول تاكسي. ده تومان بليط ب

  البته به شرطي كه در طول سفر هيچ چيز نخورد. 

اي كه  ي اين مبلغ اما ساده نيست. قاسم پنج تومان را از پول خرجي تهيه
ي  ي هزينه ي بقيه پدرش به مادرش داده است، دزديده است. براي تهيه

دارد و به  رد، آلبوم تمبرش را برميگذا مي  اش را در جيب سفر خودنويس
خرد. چه كند؟  ها را بفروشد. هيچ كس اجناس او را نمي رود كه آن بازار مي

ي با مرامي است. دوربين مستعملي را از  اش، اكبر، بچه يكي از دوستان
دهد. شايد با فروش آن فرجي شود. به  شان كش مي رود و به قاسم مي خانه

خرد. قاسم  ب مغازه دوربين را بيش از چهل قران نميروند. صاح اي مي مغازه
كند، در  كند. با دوربيني كه كار نمي فروشد. فكر ديگري مي دوربين را نمي

گيرد؛ با اين وعده كه روز بعد  مقابل چند قران، از تعدادي به دروغ عكس مي
كند اما بيش از  ي پولي كه جمع مي ها را تحويل خواهد داد. همه عكس آن

اش را به قيمت  ها و توپ شود. سرانجام گل كوچك ن چهل قران نميهما
-فروشد. پول سفر جور شده است. بليط اتوبوس مي وپنج تومان مي بيست

امجديه  ي فروشي ي بليط رود. اما هنگامي به باجه خرد و به تهران مي
شود بليطي از  اي نيست. مجبور مي رسد كه بليط تمام شده است. چاره  مي
سياه بخرد. پيش از اين كه مسابقه شروع شود، بيرون از استاديوم  بازار

رود. هنگامي  شود، در كناري به خواب مي زند، خسته مي فوتبال گشتي مي
  تمام شده است. ي فوتبال شود كه مسابقه بيدار مي

اش جز تحقير و توهين چيزي نديده  گي از اطرافيان ي زنده قاسم در همه
  ت. است؛ چيزي نشنيده اس

تا حاال كدوم «گويد:  رسد. معلم به او چنين مي روزي دير به مدرسه مي
  .» گورستون بودي

  كرده است.  اش درد مي دهد كه دندان قاسم جواب مي

  .»ت بخوره تو سرتا دندون«گويد:  معلم در جواب او چنين مي

اندازمت  كم فوتبال بازي كن [...] شب مي«گويد:  روزي مادرش به او مي
  .»كتك. زير شالق پدرتزير 

روزي مدير مدرسه خطاب به مادر كه به مدرسه آمده است تا از قاسم  
كمي .» دبستانو به گند كشيده؛ به گند«گويد:  كند، چنين مي شكايت  

كند و خطاب به او ادامه  ي مادر شروع به زدن قاسم مي بعد، به توصيه
كشم منَم كف  پدرت رو در ميارم. دندوناتو يكي يكي مي«دهد:  مي

  .»ات دست

گذارد. پيش از سفر قاسم به تهران، اكبر به او  قاسم اما سركشي و آرزو نمي
كند  كند تا خود را براي امتحان آماده كند. كتاب فارسي را باز مي كمك مي

دهد:  ؟ قاسم پاسخ ميياغيپرسد؛ از آن ميان:  هايي را از او مي و معناي واژه
؟ قاسم پاسخ بلندپروازي. اطاعتدهد:  خ مي؟ قاسم پاسانضباط. سركش

  .آرزوي ترقي كردندهد:  مي

قاسم انكار شده است. مجبور به اطاعت شده است. از بازي منع شده است. 
هم از اين رو است كه سفر او به تهران، سفري حماسي است. سفر بلوغ 

 و بلندپروازي است. سفري در راه گريز از زير  است. سفري در راه سركشي

   يوغِ اطاعت است؛ سفري قهرمانانه براي ديدن قهرمانان فوتبال.

تحليل نقد، قهرمان؟ قهرمانانه؟ تعريف قهرمان چيست؟ به ياد كتاب 
  افتيم. ي نورتروپ فراي مي نوشته
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ي  گويد: اگر قهرمان از زاويه نورتروپ فراي در مورد مفهوم قهرمان چنين مي
يش برتر باشد، قهرمان اسطوره است؛ ها و محيط خو نوع از ديگر انسان

ها و محيط  ي مرتبه از ديگر انسان مرگ. اگر قهرمان از زاويه گونه؛ بي خداي
انگيز. اگر  خويش برتر باشد، قهرمان رمانس است؛ انساني با اعمال شگفت

ها برتر باشد، اما از محيط خويش  ي مرتبه از ديگر انسان قهرمان از زاويه
ن حماسه يا تراژدي است؛ انساني هدفمند، توانا، شجاع. برتر نباشد، قهرما

ها برتر باشد نه از محيط خويش، يكي از ما  اگر قهرمان نه از ديگر انسان
  )36است؛ نشان نيازها و آرزوهاي مشترك انسان.(

قهرمان فوتبال نشان نيازها و آرزوهاي مشترك انسان است كه به چشم   
پوشد، گاه لباس قهرمان  اسطوره مياش گاه لباس قهرمان  تماشاچيان

  رمانس، گاه لباس قهرمان حماسه، گاه لباس قهرمان تراژدي.
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اما قهرمان گاه تنها موجودي  بيرون از چشم ديگران، بر خاك تلخِ جهان
تراژيك است؛ زخمي، ويران، سرگردان، هراسانِ روزهاي تنهايي، ناتوان از 

هرمان فوتبال در يك رمان ي يك ق گي فهم جهانِ خويش. به ياد زنده
ي هنس يورگن نيلسن  ، نوشتهي فوتبال فرشتهافتيم. به ياد رمان  مي
 ) 37افتيم.( مي
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انگيزي كه از فوتبال ارائه  خاطر تصاوير شگفت بهي فوتبال  فرشتهرمان 
شكن، يك پاس  خاطر تصوير يك دريبلِ دفاع  پذير است؛ به دهد دل مي

ع حريف. بيش از هر چيز اما به خاطر تصوير صائب، حركت در عمق دفا
ي جنبش  ي هفتاد ميالدي، به خاطر تصويرِ شكوفايي ي دهه روزگار بحراني

آور جهان مردانه به هنگامِ رشد فمينيسم  ي سرسام چپ، به خاطر سرگيجه
 خواند. ما را به خود مي

ي  گي ي يك طالق دردناك است؛ يك روزمره صحنه ي فوتبال فرشته
ي چپ را دوست دارند؛ تصوير پرتگاهي كه  عده در جمعي كه انديشهقا بي

  هاي كار دهان باز كرده است.  هاي آكادميك و محيط ميان حلقه

اش فرناندز  ي فرانك و دوست دوران كودكي گي گرد زندهي فوتبال  فرشته
ي  اي بوده است؛ قهرمان واقعي گيرد. فرانك فوتباليست برجسته شكل مي

ي ماركسيست است كه پايگاه  گر. فرناندز اما يك دانشگاهيي كار طبقه
  ي خويش را ترك كرده است. طبقاتي

ي پر از كاميابي، از  اي ي حرفه گي ها فرانك، بعد از يك زنده حاال بعد از سال
ي از كار افتاده؛  ليگ برتر انگلستان بازگشته است؛ در قامت يك مرد الكلي

افكند؛ هيچ  يچ نورافكني بر او نور نميدر قامت مرد تنهايي كه ديگر ه
گي را ندارد. نخست  كند. فرانك تاب اين زنده سرودي نام او را مكرر نمي

  كند. گاه خودكشي مي كشد، آن هاي خود را مي سر و بچه هم

ماند.  كند، اما زنده مي تري ندارد. او هم خودكشي مي فرناندز هم روزگار به
را اشغال ي فوتبال  فرشتهجهانِ  ي فرناندز مرگ فرانك و نوزايي

  )38كنند.( مي

يك دانشگاهي و يك قهرمان فوتبال به سوي ي فوتبال  فرشتهدر رمان 
هاي  ميرد. ياد مرگ ماند، دومي مي كنند. اولي مي مرگ دست دراز مي

ي  افتيم؛ ياد درگيري افتيم. ياد درگيري در زمين فوتبال مي ديگري مي
 افتيم.   و االهلي در سرزمين مصر ميداران دو تيم المصري  طرف
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 و سعيد پورت شهرِ از المصري تيم ي بازي ؛است 2012 سال ي فوريه
 تيم ها بيني پيش ي همه خالف بر .المصري ي خانه در قاهره؛ شهرِ از االهلي

 زمين به تيم دو داران طرف شود. مي پيروز 1- 3 ي نتيجه با المصري

 نزديك ؛شوند مي كشته نفر هفتاد از بيش .شود مي آغاز درگيري .ريزند مي

  هستند. االهلي تيم داران طرف از شدگان كشته تر بيش مجروح. نفر هزار به

 به مصريلا تيم اندار طرف از نفر ويك بيست است. 2013 سال ي ژانويه

 محكومان گان بسته شوند. مي محكوم اعدام به االهلي داران طرف قتل جرم

 آتش ها آن سوي به پليس كنند. مي حمله زندان به سعيد پورت شهر در

  شوند. مي زخمي نفر سيصد و كشته نفر سي .گشايد مي

 به محكوم گانِ بسته پليس اند. كشته را ديگر يك فوتبال تيم دو داران طرف

 اعدام مراسم عكس افتيم؛ مي عكس يك ياد است. كشته را گان شده اعدام

   سبزوار. رشه در فوتبال زمين در جوان مردي

 را بارت، روالن ي نوشته ،عكاسي دربارة هايي انديشه روشن: اتاق كتاب
  گويد؟ مي چه عكس اين پونكتوم داريم. ياد در هنوز
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بيند كه در  نگاه مبتني بر استاديوم در اين عكس جواني چشم بسته را مي
رود؛  ميي مرگ باال  ي خويش با احتياط از صندلي هاي هستي آخرين لحظه

هاي هستي  بيند كه محكوم به مرگ را در آخرين گام جالداني را مي
بينيم؛ طناب و تيرآهن؛  كنند. چمن رنگ پريده را مي مي» كمك«

  اند. بان چشم كرده تماشاچياني در دوردست كه شايد دست سايه

نگرد تا  نگاه مبتني بر استاديوم شايد در اين عكس به پاهاي محكوم مي
 يابد.  دريابد. درنمي ذهنِ او را

ها از   انديشد كه به كدامين واژه نگاه مبتني بر پونكتوم اما شايد به اين مي
ها  مروتي، از اين پليدي سخن بگويد؟ به كدامين واژه اين كابوس، از اين بي

ها از زمين  ي اعدام سخن بگويد؟ به كدامين واژه خويانه از مجازات درنده
  شتزارِ مرگ شده است؟ اي سخن بگويد كه ك بازي

ماند و عكس ديگري را  خشم خاموش مي -نگاه مبتني بر پونكتوم از اندوه 
آورد.  تر به ياد مي آورد؛ تماشاچيان مراسمِ اعدام را از نزديك به ياد مي

  گويد؟  پونكتوم عكس تماشاچيان اعدام چه مي
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بيند كه به  مي هاي محوي را نگاه مبتني بر استاديوم در اين عكس چهره
دمي پيش در  هاند. عكسي ك اند و به جايي چشم دوخته نظم و آرامي نشسته
ي  هاي پاياني اند. به لحظه گويد به كجا چشم دوخته ياد آورديم به ما مي

اش با احتياط از  اند كه به كمك جالدان ي مرد جواني چشم دوخته هستي
اند كه انگار خيال ترك  تهرود. تماشاچيان چنان نشس ي مرگ باال مي صندلي

اي كه دستاني  استاديوم راندارند؛ كه انگار تا پايان خواهند نشست؛ تا لحظه
  شرير نعش اعدامي را از باد بچينند.

ها از  انديشد كه به كدامين واژه نگاه مبتني بر پونكتوم اما به اين مي  
الي را ها استاديوم فوتب ي خويش سخن بگويد؟ به كدامين واژه شرمساري

  ي رايگان است؟تصوير كند كه در آن مرگ انسان سرگرمي

ماند و تصوير ديگري را  اندوه خاموش مي - نگاه مبتني بر پونكتوم از شرم    
 آورد.  نيستاني را به ياد مي ماناآورد. كاريكاتوري از  به ياد مي
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يند كه در يك ب نگاه مبتني بر استاديوم در اين كاريكاتور گوسفنداني را مي
  اند. ي گوسفندي ديگر آمده استاديوم فوتبال به تماشاي سالخي

خبراني  بيند. بي ي جالد و قرباني را مي دستي نگاه مبتني بر پونكتوم اما هم
اند؛ كه به چشمانِ  بيبيند كه تنها به قتل يكي از خويش چشم ندوخته را مي
  كنند. يعطوفت خنجر جالد را براي گلوي خويش هم تيز م بي

  آورد. اي از احمد شاملو را به ياد ما مي شبانهپونكتوم اين عكس 
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  سرايد:  را چنين مي ابراهيم در آتش اي از كتاب شبانهاحمد شاملو 

  

  در نيست 

 راه نيست           
  شب نيست 

 ماه نيست           
  نه روز و 

 نه آفتاب،          
 ما

  بيرونِ زمان 

 ايم تادهايس             
 تلخي ةبا دشن

 مان يها در گُرده
  كس  هيچ

  كس  با هيچ          

 گويد سخن نمي                       
  كه خاموشي 

  به هزار زبان               

 در سخن است                             
  در مردگان خويش 

  بنديم  نظر مي                    

 ،يئ با طرحِ خنده                                  
 كشيم و نوبت خود را انتظار مي

 هيچ بي
  )39(!يئ خنده

     

انگار نگاه مبتني بر پونكتوم كاريكاتورِ مانا نيستاني  شبانهدرست است اين 
ي كساني كه قتل يكي از  زيرانه كند. انگار از رنجِ سكوت سربه را استعاري مي

يابد  اي نمي كس كه واژه مويد؛ كه آن ميكنند، خموشانه  خويش را نظاره مي
پناه است كه  قدر بي اش  سخن بگويد، در حضور جالد همان كه از زخم تلخ

زير. به اين خاطر است شايد كه نوبت خويش را  در حضور تماشاگران سربه
پرسد تيغ گلوگاه بعدي را  كشد. به اين خاطر است شايد كه مي انتظار مي

   چه كسي تيز خواهد كرد؟

من ها و گلوهاي بريده است؛  آوريم كه مملو از تيغ رماني را به ياد مي
  خُرم. ي مهدي يزداني ، نوشتهمنچستر يونايتد را دوست دارم
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. شود  ميآغاز  1383 پاييز سال  درمن منچستر يونايتد را دوست دارم 

يفي ك ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران دانشكده جوي تاريخِ يك دانش
بر  سنگين است،» اش نامه هاي جورواجور تحقيقات پايان پاره ورق«را كه از 

رود. در ويترين  از ميدان فردوسي به طرف ميدان انقالب مي دوش دارد و
كنند:  هاي بزرگ فوتبال پخش مي ، تلويزيون تصويري -يك فروشگاه صوتي 

ف ها اين طرف و آن طر هاي تلويزيون هاي سرخ روي صفحه لكه«
ها  هاي سفيدي هستند كه مدام طرف سرخ شان نقطه دوند و بين مي
    )40(.»روند مي

  آورد. نشيند و خون باال مي اي مي جوي تاريخ سرطان خون دارد؛ گوشه دانش

را  1330و  1320هاي  سال كمي بعد انبوهي از حوادث خشونت بارِ
انگار  .شوند ديگر مي  خوانيم كه يكي پس از ديگري جانشين يك مي

بيرون  جوي تاريخ دانش از كيف  »هاي جورواجور تحقيقات پاره ورق«
را  يك سرزمين تاريخ دوراني از شوند تا آيند و در كنار هم چيده مي مي

  روايت كنند.

نام را به ميدان  هايي بي ، شخصيتمن منچستر يونايتد را دوست دارم   
هايي كه تنها  شند؛ شخصيتباايران تاريخ  هايي از سال آورد تا بازيگران مي

  اند كه يا كشته شوند يا بكشند. به ميدان آمده

، يك بار ديگر به سمت ست دارمومنچستر يونايتد را ددر پايان من 
هايش را  پسر چشم«گرديم:  تصويري برمي -ويترين فروشگاه صوتي 

رود نزديك ويترين فروشگاه، يكي دو نفر زير چتر به  مالد. مي مي
شنود كه فوتبال بين منچستر يونايتد  اند. پسر مي  ا خيرهه تلويزيون

زنند و منفجر  هاي قرمز گل مي و يك تيم ديگر است كه يكهو لكه
   )41(.»شوند توي زمين مي

ي تلويزيون  جوي تاريخ را بر صفحه هاي دانش ماند كه رگ مثل اين مي
كه در آن  بينيم؛ برآمده از تاريخي ي او را مي بينيم؛ سرطان موروثي مي

هاي سرخ سرطاني پيروز  اند در برابر گلبول هاي سفيد هنوز نتوانسته گلبول
  شوند.

رنگ پيراهن تيم منچستر يونايتد را من منچستر يونايتد را دوست دارم 
  كند.  به تمثيلِ پرخوف تاريخِ خونين يك سرزمين تبديل مي

بگرديم. » خوش پايانِ«و ديگر بس است. بايد در ذهن سيال به دنبالِ يك 
دارِ ناشناسِ فوتبال.  افتيم؛ شعري از يك دوست به ياد يك شعرِ سوئدي مي

افتيم؛ به ياد صداي  مي يك توپ و يك ميدانبه ياد صدايِ شعرِ 
  خواند. ي خويش مي ي كوچه پرسخاوتي كه ما را به مهماني
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   در اشك و هلهله

  و ميدانكوچه  در

  از زمستان تا تابستان

  طلوع تا غروب از

  كند جدا مي از هم ؛كند وصل مياين بازي ما را به هم 

  كند مي مان ايمنيكي چشم مراقب كه 

  به درون آمدن و عروج

  ؛ تا پايان تا اوجبازي 

  پرداخت انرژي
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  ي هيجان آزادي

  يدرد شليك اسلحه به هم

  تا بدگماني و ترس را بكشيم

  تا در راه عشق به بازي بميريم

  ي من تقسيم كوچه

  توانيم درد باخت را دوست بداريم آن جا كه مي

  )42.(اي پرتاب كنيم ي پيروزي را به گوشه و شادي

  چرخد. توپ هنوز در زمين ما مي  

  1391اسفندماه 
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  ي ورزش پيامي آشكار به جامعه 

  

  

اعدام حبيب خبيري فوتباليست خوش فكر تيم ملي توسط اسداهللا 
ي ورزش داشت: اشتهار و  الجوردي با خود پيامي آشكار به جامعه
تان نخواهد  ي امنيتي براي بازي در تيم ملي فوتبال هيچ دامنه

  .داشت

  
  

  مهدي اصالني

  
ي جام  ي دوازدهم ششمين دوره ايان هفتهكرد با پ تر كسي تصور مي كم

و صدرنشيني سه تيم باالي جدولي شهباز،  57تخت جمشيد در سال 
پرسپوليس و تاج، فوتبال ايران در حوادث انقالب به محاق تعطيل و فالكتي 

ها در آتش كين  فروشي دچار شود. تنها سينماها و پياله اسالمي از نوع انقالب
اي از ياس  ل و اعدام ترانه سر رسيده بود. هيمهنسوختند. ساعت مرگ گُ

ي  بود در آتش كينه» هاي مبتذل كاست«برافروختند و هرچه گيتار و دف و 
دل سر كشيدند و قيصر از   ها خونِ ور شد. تئاتري سردمداران جديد شعله
ها كه جاي گذر، حكومت قُرق كرده بودند و  دست آب منگولي

ي علوي  ه بود به تبعيد رفت. پشت بامِ مدرسهشان آغازيد خوني اكبر علي
هاي پرسپوليس  پست جهنم شد. تاج سرنگون و استقالل جايگزينش. ستون

بار نه به دست اسكندر كه توسط لشگريان صادق خلخالي به آتش  اين
كشيده و به  يغما رفت و پيروزي ناميده شد. شهباز شد همان شاهين قديم، 

يخته. حكومت نوپاي اسالمي با مهدي بازرگان و عمرِ بار اما پروبال ر اين
موقت دولتي كه مستعجل بود، رياست سازمان تربيت بدني از طاغوت به 

آبي و عضو تيم  قامت و چشم ياقوت وانهاد. خلبان نادر جهانباني سپهبد بلند
آكروجت ايران يك ماه پس از انقالب به دستور و حكم خلخالي در بيست و 

د پنجاه و هفت به اتهامي هنوز نادانسته و تنها تحت عنوانِ دوم اسفن
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حسيني يكي از اعضاي كميته  االرض تيرباران شد. حسين شاه مفسدفي
گزين جهانباني شد. شاه  استقبال از خميني از جانب دولت موقت جاي

برداري از اموال كاخ  حسيني كه از جانب دولت موقت ماًموريت صورت
وزير كشور -دار شده بود به دستور هاشم صباغيان شمس در كرج را عهده

فردا رفتم «شود:  وزيري فراخوانده مي به دفتر نخست  - دولت موقت
وزيري. ديدم اعضاي دولت آقاي بازرگان جمع هستند. آقاي بازرگان  نخست

حسيني تو از اول دنبال ورزشكاران بودي، بيا بشو مسئول  گفت: شاه
راسيون فوتبال نيز از كامبيز آتاباي سرپرستي و رياست فد» ورزش.
گذار جام تخت جمشيد و رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا به ناصر  بنيان

هاي صادق خلخالي سهم  آموز رسيد. بخت با آتاباي يار بود كه از گلوله نو
» نبايد باشد«گري وليعهد با  نبرد. حشمت مهاجراني به اتهام مربي

نشين شد. اولين ضربه بر  خانه دستگير و ريشوهاي تازه به دوران رسيده،
ي فوتبال فرود آمد:  پيكر فوتبال در دوران زعامت ناصر نوآموز بر پيكره

ي اشغال افغانستان توسط شوروي. تيغ تنها  تحريم المپيك مسكو به بهانه
سرايي در اوج  ها كشيده نشد. برادران محبي و رضا سوخته بر پيكر فوتبالي

سياست نه شرقي نه غربي و تحريم دو المپيك مسكو و گي سوختند.  آماده
گيري  ي سفارت آنجلس عمرِ مفيد ورزشي اينان به پايان رساند. با غائله لوس

شان  ي مارگيري و شامورتي دانشجويانِ خط امام كه هركه را عشق و جعبه
كشيدند، دولت بازرگان سقوط كرد، و با آغاز جنگ  بود از جعبه بيرون مي

وزير  نخست«عراق، به سبزه نيز آراسته شد. محمدعلي رجايي  ايران و
بود، مصطفي » تقوايش بيشتر از علمش«كه به تعبير خميني، » مكتبي

ش در دوران آموزش پرورش را بر مسند رياست ورزش  كار داوودي هم
كه در نوع  "حاج مصطفي"نشاند. مصطفي داوودي، يا به تعبير رجايي، 

بود به رياست سازمان تربيت بدني منصوب شد.  ها ترين خود يكي از فاسد
رجايي به حاجي پيغام كرد: برو محيط ورزش را پاك كن. وي كه هيچ 

رجايي بر  ي آشنايي با ي مديريتي در ورزش نداشت تنها به واسطه سابقه
سازي كارمندان  از پاك "حاج مصطفي"تخت ورزش مملكت جلوس كرد. 

كه اين سازمان از افراد ريشوي زيرديپلم  گونه تربيت بدني آغاز كرد. آن
اشباع شد. سپس ناصر نوآموز كه تيمسار شاهي بود، كله كرد و هادي 
طاووسي به رياست فدراسيون فوتبال تكيه زد. حاجي ابتدا تمامي سفرهاي 

يش » ها ساله بيست و هفت«كار!  ورزشي را موقتاً لغو نمود و سپس طرحِ شاه
كم در ميان  ود كه از هادي طاووسي كه دسترا اجرايي كرد.  مشخص ب

ها بدنام نبود كاري بر نخواهد آمد. او كه تنها سه هفته پس از شروع  فوتبالي
جنگ با عراق بر مسند فدراسيون فوتبال تكيه زده بود، سعي كرد فوتبال را 

گري تيم ملي را به اصغر شرفي وانهاد و نيز   ها بسپارد. مربي به فوتبالي
ي چون حسين كالني و كامبيز جمالي را به خدمت فراخواند. هاي چهره

رفت. اختالف  كالني چشم آبي و موبور و طاغوتي اما تو كت حاجي نمي
و طاووسي ظرف چند ماه به اوج رسيد و طاووسي پس از  "حاج مصطفي"

اهللا ذوب شده  ده ماه از خدمت منفصل شد. حاجي سپس به سراغ يك حزب
شناسان سيزدهمين رئيس فدراسيون تاريخ فوتبال در خود رفت. حسين آب

  شد.                                                                                                                        

هيچ ترتيب و آدابي  : اين طرح تنها يك بند داشت و بيها ساله 27طرح 
اش  ن فوتبال بود. هر فوتباليستي كه شناسنامهيكي از داليل به قهقرا برد

هاي ملي را ندارد.  باالي بيست و هفت سال است، حق شركت در بازي
كه در جمهوري استثنايي اسالمي خود اين طرح با استثنائاتي  جالب آن
محمود حقيقيان، محمد » ي حسن كبابي دردانه«راه شد. سه  بديع هم

هشت  و اللهي بودند، با بيست هر سه حزب كهن و مهدي دينورزاده، كه مايلي
صاف "و البد به دليل انبوهي ريش و  "حاج مصطفي"سال سن به تشخيص 

مشمول معافيت حاجي شدند. از ديگر ابداعات نابِ  "بودن كف پايشان
طراحي لباسي جديد با الگوي فوتباليست اسالمي بود.  "حاج مصطفي"

اي بازيكنان كردند و براي تاًئيد  ر تن پارهنيمه پيژاما يا شورتي بلند تا زانو ب

هاي مرتبط مجلس ارسال. پاسخ فيفا اما در مقابل اين اقدام  به كميسيون
ماند،  روشن بود و قاطع: با اين شورت و لباس مسخره كه به لباس خواب مي

و در شرايطي كه  شان ها در اولين حضور فوتبالي ساله 27فوتبال بي فوتبال.
حاضر به تحويل گرفتن تيم نبود با حكمي كه حسين  اي هيچ مربي

گري جالل  آبشناسان براي خودش به عنوان سرمربي صادر كرد، با مربي
و در  1982چراغپور و تقي جهاني (دستيار بعدي سعيد امامي) در سال 

هاي آسيايي دهلي با يك باخت در دور مقدماتي مقابل ژاپن و در  بازي
ا شكست مقابل كويت كه اواخرِ دورانِ نظامِ يك چهارم نهايي ب ي مرحله

داديم از دور مسابقات حذف  ها را شكست مي ملي هم آن  پيشين با تيم دوم
  شدند.                     

پنداشت، پس با طرح  تر از هر ورزشي مي فوتبال را طاغوتي "حاج مصطفي"
حاج "د. بايست از شر بازيگران دوران پيشين خالصي ياب ها مي ساله 27

تا ساليان سال از طرح دفاع كرد و استداللش آن بود كه: بايد  "مصطفي
دار و مبتال به شرب خمر پاك  محيط مقدس ورزش را از شر بازيكنان مسئله

نيا و رضا نعلچگر به  و بازيكناني چون حميد فرزام» ها تيپ خوش«كرد. ابتدا 
ناني چون ناصر شان حذف و بازيك اللهي جهت فيزيك ظاهري و غير حزب

ها شدند. اگر  ساله 27حجازي، حميد عليدوستي، علي پروين مشمول طرح 
ها بيش از ديگران جسم و جانِ ناصر حجازي را  ساله 27بگوييم تيغِ طرح
ها بيش از ديگر  بان ايم. در تمامي دنيا ضريب سني دروازه دريد گزاف نگفته

گي  از تيم ملي  ساله 29ر گي و د بازيكنان است. ناصر حجازي در اوج آماده
حذف شد. از ديگر بازيكناني كه به جهت تمايل سياسي در همان ابتدا از 

توان به طفل شيرين فوتبال ايران و باشگاه  تيم ملي كنار گذاشته شدند مي
هما اشاره داشت. حبيب خبيري به جهت هواداري از مجاهدين كه هنوز 

ل ملي كنار گذاشته شد وي بعدها از فوتبا 59سازماني بود قانوني در سال 
به همين بهانه دستگير و به داليلي واهي مورد انتقام كور قرار گرفت و 

پر كرد. اعدام حبيب  اش را در اوين پر گي ساله 29اسداهللا الجوردي تمامي 
ي ورزش داشت.:  خبيري توسط الجوردي با خود پيامي آشكار به جامعه

تان نخواهد  ي امنيتي براي ل هيچ دامنهاشتهار و بازي در تيم ملي فوتبا
داشت. كساني شانس آن يافتند تا پذيراي تبعيدي ناخواسته شوند، ورنه 

خالِ فوتبال آسيا و  تك امروز در آغوش گورهاي ناشناس آرميده بودند.
خاني، بام به بام از منزل  كاپيتان اسبق تيم ملي فوتبال پرويز قليچ

گي  زده يخت و  با  گريز زمستاني تا مرزِ يخاش در خيابان ژاله گر مسكوني
ي  پيش رفت و سرانجام با رسيدن به دوبايزيد تركيه ترك وطن كرد و شيره

آقا،  افشاري، حسن نايب نهاد. مجيد پهلوان اش "آرش"جانش را در كمان 
يوسف مهدوي، اصغر اديبي، بهرام مودت، حسين فداكار، مهدي غزال، 

فرد، حسن نظري،  نيك اسكندريان، ايرج داناييروزگار، آندرا عباس نوين
مجيد مشتري، عليرضا خورشيدي، شهريار شفيعي، مسعود مژدهي و ... 
ها  هريك به داليلي متفاوت به تبعيد و مهاجرت تن دادند. در ديگر رشته

محمد قرباني قهرمان سابق المپيك و جهان و مسلم اسكندر فيالبي پهلوان 
شان  نمودند. كساني نيز به جهت تمايالت سياسيايران رخت تبعيد بر تن 

به حبس رفتند. علي سجادي، احمد سجادي، احمد نقوي، مهشيد رزاقي، 
افشاري، ايرج اميدوار، عال كوشالي(عترتي) و ...  اهللا نقدي، سعيد پهلوان امان

هفت در گوهردشت و عال  و از اين ميانه مهشيد رزاقي در تابستان شصت
ها بود ورنه  اعدام شدند. اين تنها سهم فوتبالي 60سالِ  كوشالي در سياه

كساني چون مسعود طاعتي بسكتباليست سرشناس بعد از خالصي در اثر 
كه سرنوشت ايرج  عوارض ناشي از حبس چهره در نقاب خاك كشيد، چنان

الظهور قهرمان تيم ملي كشتي  اميدوار اين گونه رقم خورد. هوشنگ منتظر
ي محبوب زندانِ زنان،  ان تيرباران شد و چهرهدر اصفه 60مهر  5

هفت باالي دار  و واليباليست سرشناس فروزان عبدي، در اسيركشي شصت
اهللا بر مسند قدرت نشانده شدند. بهروز  هاي حزب سوتر اما چهره رفت. زان

سحابه و حسين راغفر و محمد دادكان هريك در دوراني متفاوت به رياست 
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ه كردند. سهم الشخورهايي چون حافظ طاحوني نيز فدراسيون فوتبال تكي
كنار گذاشته شد. شيرعلي روشن فوتباليست سابق بانك ملي به وردستي 
الجوردي در گروه ضربت دادستاني اوين ارتقا يافت و بعدها محافظ محسن 

گونه  بان سابق بانك ملي نيز سرنوشتي اين رضايي شد. ناصر نبوي، دروازه
مدافع سابق شاهين متعلق به باند مهدي اربابي و  يافت. امير مرزوقي

اهللا،  فرمانده لشگر رسول» سردار اسماعيل كوثري«آباد،  سعد ي كميته
كاران مهرداد بذرپاش و نماينده مجلس در  ي امنيتي نظام و از هم مهره
ي هشتم و نهم و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي  دوره

اي امنيتي  شمار چهره ابومسلم از جمله بي مجلس با سابقه بازي در تيم
» زن تير خالص«هاي امنيتي و  سنجاق شده به فوتبال بودند. از ديگر چهره

ي شصت كه نقشي در خور در فوتبال تهران يافت بايد به  زندان در دهه
مجيد قدوسي يكي از عوامل اجرايي كشتار  مجيد قدوسي اشاره كرد.

هاي خاكي جنوب  اوين بود. وي از زمينهفت در زندان  و تابستان شصت
شرق تهران سر از تيم دادستاني و نيروهاي ضربت اوين درآورد و مدارج 

مسئولِ اخذ  درش  ترقي را به سرعت طي كرد به جهت وقاحت و زبانِ پرده
هاي مديد  ي اوين شد. مجيد قدوسي مدت مصاحبه از زندانيان در حسينيه
  م آزادي را بر عهده داشت.                                                                                   نيز سرپرستي و مديريت استاديو

ي دردسر  : دو تيم پرطرفدار پايتخت، از همان آغاز مايهپرسپوليس و تاج
اموال و  ي مسئولين جديد ورزش بودند. سازمان تربيت بدني با مصادره

ورزشي  ي مجموعه ي ابتدا سرپرستي "طاغوتي"ه امتياز اين دو باشگا
فرهنگي تاج را، كه نامش سمبل حكوت ساقط شده بود، با حكم 

حسيني به نام عنايت آتشي زد. او نيز عباس كردنوري را بر مسند  شاه
دغدغه  فوتبال مجموعه نشاند.  تغيير نام تاج به استقالل به راحتي و بي

گي نبود. بولينگ  يس به همان سادهعملي شد، اما پيروزي شدن پرسپول
عبده پس از تاًسيس بنياد مستضعفان به اين نهاد واگذار شد و نامش به 

ي ورزشي شهيد چمران تغيير يافت. بنياد تصميم گرفت تيم  مجموعه
ي مسابقات  پرسپوليس در سال شصت با نام شهيد چمران پا به عرصه

واجهه و بازيكنان در اعتراض به فوتبال بگذارد كه با مقاومت بازيكنان تيم م
ِ جديد مقابل هما حاضر نشده و بازي را سه بر صفر واگذار كردند. اصرار  نام

گزين از جمله آزادي  بنياد اما بر تغيير نام پرسپوليس بود. چندين نام جاي
رسماً  1365پيشنهاد شد. در كشاكشِ يافتنِ نام جديد، پرسپوليس در سال 

ها در دو باشگاه پرهوادار پايتخت  داد. حضور امنيتي به پيروزي تغيير نام
هاي سياسي باز كرد.  پاي اين دو تيم و هواداران را به درگيري و كشاكش

فرد، ملحوجي وزير صنايع دولت  به اصرار حسن غفوري 1372در سال 
هاشمي رفسنجاني پرسپوليس را به امير عابديني سپرد. اوج ورود به 

 76بندي دو باشگاه پرطرفدار تا پيش از خرداد  ناحهاي سياسي و ج درگيري

هايي  ها به جهت حضور چهره گونه بود: استقاللي و روي كارآمدن خاتمي اين
جواد ايرواني و كاظم اوليايي گرايش راست  چون كاظم ميرولد و محمد هم

ها به اصطالح، چپ  كردند و پرسپوليسي درون حكومت را نمايندگي مي
باره ورق برگشت و بر خالف   به يك 76نتخابات خرداد حكومت را. در ا
اي كه به امضاي بازيكنان و مربيان و  ها با انتشار بيانيه انتظار استقاللي

زاده رسيد، از كانديداتوري خاتمي حمايت  اهللا مديريت باشگاه از جمله فتح
ها به جهت حضور علي پروين و نزديكي فكري تاريخي  كردند و پرسپوليسي

اي كه امضاي امير عابديني را هم با خود  با مؤتلفه و بازار با انتشار بيانيهوي 
ها  انتخابات پرسپوليسي ي نوري. با اعالم نتيجه داشت از كانديداتوري ناطق

ها وانهادند. امير عابديني بعدها و تحت  آورد سياسي را به استقاللي شهر
در آن  تم.هسمن چپ ميرحسين موسوي «فشار افكار عمومي گفت: 

انتخابات هم به ناطق اعتقاد داشتم. اگر قرار بود به سمت كسي بچرخم كه 
داد بايد بگويم من در فهرست آقاي خاتمي در جمع وزراي  ليت ميئومس

 اي نوري جايگاه تعيين شده اما در فهرست ناطق ،اش بودم پيشنهادي

ر دولت ليت اين كار را نكردم همگي ما دئونداشتم. پس من به خاطر مس

استاندار بوديم.  زمان آن ليت داشتيم. من و ميرولدئومهندس موسوي مس
بعد »  مقام وزارت صنايع بود ايرواني وزير اقتصاد بود. مهندس محلوجي قائم

ي جمعي امضاء نكردند، تا  داد به فرموده، دو باشگاه ديگر بيانيه از اين رخ
با حمايت آشكار از كه در جريان كودتاي انتخاباتي حميد استيلي  آن

هايش  نژاد را در مناظره من قدرت آقاي احمدي كه نژاد و عنوان اين احمدي
ي   . به سربازان جبههديدم و او نشان داد كه مرد اول مملكت است

نژاد  چسباني درگاه احمدي كار استيلي حتا به اعالميه گرايان بدل شد. اصول
ي سردار خورشيدي (پدر حمايت از كانديداتورهم كشيده شد. وي براي 

پس از كتك انتخابيه گچساران  ي در حوزه نژاد) داماد محمود احمدي
نژاد خورد با تني مجروح به تهران منتقل شد.  مفصلي كه از مخالفان احمدي

گري پرسپوليس بود.  مزد اين حمايت آشكار نزديك شدن به نيمكت مربي
يمكت پرسپوليس جاي گرفت يار دنيزلي و قطبي روي ن ابتدا با عنوان دست

آذين شد ودر نهايت پس از  علي پروين سرمربي استيل گري و سپس با البي
پرسپوليس منصوب  گري بركناري دايي توسط حبيب كاشاني به سرمربي

فني پرسپوليس يكي از  ي اينك با عضويت در كميته شد. استيلي هم
               هاي درگاه سردار رويانيان است.                مليجك

                                 

ي  ي شصت حكومتيان چاره : در دههالوقت هاي ابن سازي و تيم باشگاه
سازي از باال، بديلي كامالً اسالمي را در مقابل دو  كار در آن ديدند تا با تيم

هايي چون وحدت كه  گيري تيم سابق قرار دهند. شكل "طاغوتي"باشگاه 
عضاي بسيج محله سرآسياب دوالب و عارف با كاپيتاني سيد عمدتاً از ا

مهدي ابطحي، و نفراتي چون مصطفي اردستاني، مجيد جاللي و ... سعدآباد 
، سعدآباد ي اندركاران كميته كني مهدي اربابي، كه خود از دست با كارچاق

هايي كه نيامده به  هاي نه چندان موفق بود. تيم ي اين تالش بود از جمله
سپاه، بانك صنعت و معدن،  فتحِ بسيجِ مقاومت يگاني فوتبال سپرده شدند.با

ها   ي اين باشگاه و بانك تجارت، پورا، كشاورز، بهمن، از جمله بانك سپه
  بودند.                                                                                             

عبداهللا صوفياني، كه شركت و انحصار پوست و  جتاجر معروف حا  پورا:
امتياز  ي ايران را داشت با خريد باشگاه قديمي كيان كه صاحب روده
شد، نام  عمادي اداره مي اش غالمرضا مجيد بود و توسط صدري مير اصلي

اين باشگاه قديمي و مشهور را به پورا تغيير داد. يكي از اتفاقات جالب در 
هاي پس از انقالب جاپاي علي پروين است. سلطان  ازيس داري يا تيم تيم

گيرد و كاري به باقي ماجراها  كشد و سهم امامش را مي خود را كنار مي
كيا  ي مالي سلطان اظهارات مهدي مهدوي ندارد. يكي از موارد سوءاستفاده

و انتقال سال قبل گفته بود: مهدي   پس از آني بود كه سلطان در فصل نقل
نظري صريح و  گو و اظهار و كيا در گفت ياد پير شده. مهدوي نمي به كارمون

سوزد، بهتر  اگر اين آقا خيلي دلش به حال پرسپوليس مي« غيرعادي گفت:
شان، صحبت  رفت به حساب 77ميليوني كه سال  700- 800است از آن 

- . شد چهار سال پرسپوليس مي ي موقع بودجه  كند؛ مبلغي كه شايد آن

زنم را دارم و مستند حرف  هايي كه مي ه؛ من مدارك اين حرفلب- اقعًا؟و
و البته » د.زنم و اگر الزم باشد آنها را به بازرسي هم ارائه خواهم دا مي

كه مهدي بهترين شاگردم بوده سر و ته  سلطان مانند هميشه با گفتن اين
حاج عبداهللا صوفياني به جهت رفاقت با علي پروين و  ماجرا را هم آورد.

ها پروين را مورد  ازدواج پسرش با دختر علي پروين در جذب برخي چهره
گونه بود كه تيم پورا اولين تيم  عبداهللا آن داد. ثروت حاج مشاوره قرار مي

اش را در ايتاليا برگزار كرد و با استخدام  بود كه اردوي تداركاتي اي باشگاهي
مد خداداد، منصور مربياني مانند فريدون معيني، ابراهيم آشتياني، اح

زاده، يحيي  پورحيدري و ... بازيكناني چون وحيد قليچ، مرتضي فنوني
محمدي، جواد منافي، كاظم سيد عليخاني، مهدي فالمرزي، شكورزاده و  گل

ي فعاليت گذاشت.  قطبي، پا به عرصه ... با ادعاي خارج كردن فوتبال دو
ي باشگاه قديمي كيان آوردش نابود چندي بعد پورا تعطيل شد و تنها دست
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بود. با انحالل باشگاه پورا. ازدواج فوتبالي پسر حاج عبداهللا با دختر 
نيز به جدايي انجاميد و دختر سلطان به همسري آرش فرزين  "سلطان"

گذاري دسته  باره از كنسرت آرش فرزين يك "سلطان" ي درآمد. با اشاره
با  "سلطان"لبته داماد چندم در آلمان به عنوان مترجم و كمك مربي و ا

  كت پرسپوليس درآورد.                         مزدي هنگفت سر از نيم دست

اين تيم با امكانات وسيع بانك تجارت با خريد امتياز باشگاه بانك تجارت: 
ناصر حجازي، حسن  انندآوردن مربيان نامداري مبوتان از پرويز ابوطالب و 

يري از نفراتي چون ماركار آقاجانيان، علي گ روشن، جالل چراغپور و بهره
محمدي، بيژن طاهري، رضا احدي، محمد احمدزاده،  دايي، سيروس دين

با همان ادعاي پورا و حاج عبداهللا وارد گود شد، اما عمرش  افشين پيرواني
                                                    به پنج سال هم نرسيد.                                                                   

تيم كشاورز وابسته به وزارت كشاورزي با  70در ابتداي سال  كشاورز:
 ي فعاليت ورزش نهاد. در آغاز اي كالن پا به عرصه مزد و سرمايه دست

افتخاري، جواد زرينچه، نادر علي قايقران، هايي مانند سيروس  ستاره
نفراتي و بعد  تشت زر، كوروش برمك و... را جذب كرد. محمدخاني، كوروش

مرتضي كرماني، محمدحسن ، مجتبي محرمي و  رضا حسن زاده انندم
شان  را به تركيب تيمي فرد، مجيد نامجومطلق و سيدمهدي ابطحي انصاري

ي دوم و تغيير  اضافه كردند. پنج سال بعد با سقوط كشاورز به دسته
را پايين كشيد و  اش داري ي تيم ن تيم كركرهمديريت وزارت كشاورزي اي

  تمام.                                                           

ي تيم پاس و استخدام  تيم فوتبال بهمن با خريد بازيكنان و بدنه بهمن:
ماركار  ها با خريد به فوتبال ايران اضافه شد آن 1372فيروز كريمي در سال 

منش، حميد استيلي، اكبر  مد خاكپور، رضا امري، رضا رضاييآقاجانيان، مح
نادر محمدخاني، خداداد عزيزي، هاشم حيدري، ، يوسفي، اصغر مديرروستا

ي فوتبال  چندسالي در عرصهفرهاد مجيدي، علي لطيفي، محمد نوازي 
 و تمام. امتياز خودشان را به پيكان واگذار كرده 79در سال  فعال و سپس 

نظير امير مرزوقي، محمود معمار، مصطفي اردستاني، مهدي بازيكناني 
تر به  دينورزاده، عباس موسيوند، نادر فريادشيران، محمود حقيقيان بعد

مندي سيد احمد خميني و  باشگاه شاهين پيوستند. شاهين به جهت عالقه
              اي امكانات دولتي بهره برد.           اي كه با كاظم رحيمي داشت از پاره رابطه

  

  

  
  

: اولين ديدار من ورزشكار نيستم اما ورزشكاران را دوست دارم

ها با خميني نيز با پااندازي كاظم رحيمي (معاون خلخالي در  فوتباليست
احمد در اسفند سال  ي رفاقتش با سيد هاي زندان قصر) به واسطه اعدام

كاظم «دارد: ي گل شرحي اين گونه از آن ديدار  شصت انجام شد. نشريه
د و موجب ررحيمي، بعد از انقالب نقشي اساسي در ساختار ورزش ايفا ك

ارتقاي جايگاه فوتبال شد. ارتباطات او با بيت امام راحل باعث شد بسياري 
و به توبه كنند مياني وي پس از انقالب  در از اهالي فوتبال به ضمانت و پا

به  1360، در زمستان سال كاظم رحيمي.[...] خيل مردم انقالبي بپيوندند

ها از بيت امام  خواست برخي از اهالي فوتبال وقت مالقاتي براي فوتباليست
بود كه ظرفيت پذيرش منزل كوچك امام محدود بود  ه اينئلگرفت، اما مس
نفر، شانس و فيض مالقات با امام خود را يافتند.  30 - 40و فقط حدود 

عددي مواجه بود اما باالخره يك مت بسيار هاي كاظم رحيمي با درخواست
حذفي) تيم  معيار براي انتخاب نفرات پيدا كرد. او تيم شاهين (قهرمان جام

منتخب تهران (قهرمان جام قائداعظم) و تيم پرسپوليس (قهرمان جام 
 23المللي وحدت) را به ديدار حضرت امام برد. اين سه تيم در فاصله  بين

ام را فتح كرده بودند و موجب شدند سه ج 60بهمن تا هشت اسفند سال 
هاي طبيعي انقالب اسالمي شكسته  فضاي ركود فوتبال پس از درگيري

فرات تيم ن :با امام خميني 60ها در مالقات اسفند سال  ركيب فوتبالي. تشود
شاهين: كاظم رحيمي (مربي و سرپرست)، جمشيد آبياري، مهدي 

امير خاني، عباس موسيوند،  شيران، دينورزاده، علي حيدري، نادر فرياد
يم منتخب تهران: (ياران مشتركي از ت .محمود حقيقيان و امير مرزوقي

چيان، ناصر  شاهين و پرسپوليس در اين تيم حاضر بودند) سعيد مراغه
يم پرسپوليس: علي . تمحمدخاني، كامل انجيني و منوچهر طاهرخاني

دكان، مجيد سبزي، محمد دا كهن،  پروين، محمود خوردبين، محمد مايلي
طهماسبي، عباس كارگر و  ضياء عربشاهي، مهدي غفاري، ابراهيم كيان

دادكان،  محمد وقت مالقات زود تمام شد اما با اصراري. آباد غالمرضا فتح
ماجرا از . ها دقايقي بيشتر ماندند و عكسي اختصاصي با امام گرفتند فوتبالي

ها را به  هاي امام(ره)، بچه توقتي شروع شد كه محافظان پس از پايان صحب
طرف درب خروجي راهنمايي كردند اما دادكان كه آن زمان هم بازيكني 

مند به انقالب بود صدايش را كمي بلند كرد و گفت: چرا  ارزشي و عالقه
بو كنيم و كمي لباسش را لمس كنيم. ما تا   گذاريد امام را از نزديك نمي

شانس ديدار ايشان را پيدا كنيم. امام اينجا آمديم و معلوم نيست باز هم 
ها وقت  دقيقه بيشتر براي فوتبالي اين صدا را شنيدند و دستور دادند چند

  »گذاشته شود

هاي امنيتي كه پايش به دو باشگاه باز  : از اولين چهرهآيند ها مي امنيتي 
فرد باشگاه استقالل را در  محمدي بود كه با حكم حسن غفوري شد علي آقا

زاده رياست فعلي استقالل  اهللا گان فتح محمدي، از بسته ار گرفت. (آقااختي
محمدي، معاونت رياست جمهوري را داشت و سپس در دوران  است) آقا

الريجاني مسئول سانسور خبر در صدا و سيما بود و عضو مجمع تشخيص 
ها در باشگاه استقالل  محمدي فراكسيون همداني مصلحت نظام. با آمدن آقا

از  هايي براي حل مشكالت مالي چهره علي آقامحمدييل شد. تكم
را براي ورود به باشگاه انتخاب  مداران شاخص نمايندگان مجلس و سياست

رئيس كل وقت بانك مركزي (به  ،مجيد قاسمي، احمد مسجدجامعي كرد.
)، منوچهري مديرعامل وقت بانك !عنوان مشاور اقتصادي و كميته بسكتبال

عباس ) ي استقالل!ها هاي شهرستان ل ساختمانئومس ملت (به عنوان
گفت به من پيشنهاد  ي مجيد قاسم: «آور شد در اين ارتباط ياد كردنوري

اند در  من را به عنوان رئيس كميته بسكتبال گذاشتهبعد اند  مشاور داده
اما اين » ها فقط قد بلندم است. حالي كه تنها شباهت من به بسكتباليست

نداني نيافت. پس از مشكالت مالي اوليه، قرار شد وزارت شرايط دوام چ
ايرواني هم وارد بازي جواد  محمدجا بود كه  كشاورزي وارد ماجرا شود. از اين

ها قائم  شد. مردي كه روزي وزير امور اقتصادي و دارايي بود و در آن سال
جواد ايرواني در حال حاضر معاونت مالي  محمد مقام وزارت كشاورزي.

دار است. يعني تمامي اموال مرتبط با بيت  ازرسي بيت رهبري را عهدهب
ها تا بنياد مستضعفان و... ايرواني با ورد به  رهبري از نذورات و توليت آستان
فراكسيون به  تن اين سه ورود راه خود كرد. استقالل كاظم ميرولد را نيز هم

گر (كاظم اوليايي) تر يك همداني دي در استقالل منجر شد. پيش ها همداني
مجلس بود در  ي ها پيوسته بود. ميرولد، كه دو دوره نماينده نيز به استقاللي

بانك پاسارگاد است. (بانك پاسارگاد به  ي مديره حال حاضر رئيس هيئت
اي خارج از نظام بانكي دولتي تشكيل شد.) حضور  خامنه ي توصيه
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آمد نفت و  لياردي از درهاي مي امنيتي در فوتبال و تزريق پول هاي چهره
نژاد شتابي خارج از اندازه به  ديگر منابع با استمرار دولت كودتايي احمدي

  خود گرفت.

: حاج حسين اي به نام حاج حسين هدايتي آذين و پديده استيل 

مند ايراني نام برده  كه از او به عنوان يكي از ده ثروت دوالبي هدايتي 
» بانك عابر«به پرسپوليس  به » رويانيانسردار «شود تا پيش از ورود  مي

ي دروازه دوالب تهران است و  حسين بچه ها شهره بود. حاج پرسپوليسي
ها كليد هر قفلي. هدايتي در زمان  عاشق علي پروين، و براي پرسپوليسي

ي  جنگ ايران و عراق جواني است هجده ساله كه از جانب بسيج منطقه
شود و پس از بازگشت از جنگ مسئول امور  دروازه دوالب به جبهه اعزام مي

ي ده در ميدان شهدا. و به راستي نعمت بود آن جنگ  پرسنلي منطقه
اي دست  زماني به سرعت برق به ثروتي افسانه هشت ساله. وي در كوتاه

داري، كشاورزي و  سال است در كارخانه 22«گويد:  خودش مي يابد. مي
ه مسلمانم كه وجوهات خود را كنم. يك بچ سازي فعاليت مي ساختمان

اي از ثروت  وشهگ» اي و مالياتي ندارم. م بدهي بيمههيك ريال پردازم و  مي
الين آمده  جم آن دولتي جام ي گونه كه در نشريه اي حاج حسين آن افسانه

مالكيت صنايع استيل آذين، شركت خاورآذين، شركت فجر  چنين است:
فوالدسازي و ورق، شركت  ي خانهگالوانيزه سپاهان كاشان، چندين كار

سازي در دبي،  نيز برج نايبند بزرگترين شركت پرورش ميگوي ايران،
داري در بازار مبل ايران و بانك خصوصي تات، رياست چندين شركت  سهام

گذاري در هتل  تجاري در ايران و كشورهاي ديگر خاورميانه، سرمايه
كوني متعدد در ايران امالك كشاورزي و مس صاحبسيروس و هتل كيش و 

. حاج حسين اخيراً و پس از انحالل خليج فارسي  و كشورهاي حاشيه

با پرداخت دوميليارد بدهي تيم ملوان انزلي هفتاد درصد باشگاه  آذين استيل
ي  ملوان را از نيروي دريايي خريداري كرد. ابتدا علي پروين به واسطه

 800آذين به  براي استيل امتياز باشگاه اكباتان را 86هدايتي در سال 

ميليون تومان خريداري كرد. هدايتي با آوردن سردار آجرلو به عنوان 
آوري سوپراستارهاي فوتبال داعيه آسيايي شدن در سر  سرپرست و جمع

داشت اما به جهت سوء مديريت مقام آخر ليگ برتر را كسب كرد و به 
ميليارد با مشاوره   تر سقوط. تيمي كه هدايتي با چند ده پايين ي دسته

بست، با سقوط مفتضحانه به ليگ » سلطان علي پروين«اش  مقتداي ورزشي
داري منصرف شد. هدايتي را اما  دو، عمالً منحل و هدايتي موقتاً از خير تيم

كند. جدا از خريد هفتاد درصدي ملوان انزلي  داري رها نمي تيم ي وسوسه
ريد سهام باشگاه گهر درورد به نام حسين، با خ هم از نيروي دريايي، حاج آن

جاست كه چرا  برادرش مالك واقعي اين باشگاه هم هست. پرسش اين
داري روي  حسين با آن همه زيان مالي دوباره به خريد سهام و تيم حاج
گوي چرايي ماجرا باشد. بر  آورد. شايد بازداشت كوتاه اخيرِ هدايتي پاسخ مي

يز سال جاري حسين هدايتي توسط در پاي» فارس نيوز«اساس گزارش 
پليس آگاهي به جهت بدهي بانكي بازداشت و بالفاصله آزاد شد. بازتاب 

ميليارد تومان  180امروز بدهي هدايتي به سيستم بانكي كشور را افزون از 
حسين هدايتي كه با « چنين آمده است: خواند. در گزارش بازتاب امروز هم

شد،  عنوان دسته چك شناخته مياي در ورزش تحت  تبليغات رسانه
موقتاً  بازداشت شد تا پس از اميرخسروي و زنوزي، سومين متهمي باشد كه

حسين هدايتي يكي » بازتاب«به گزارش سرويس اقتصادي » بازداشت شد.
هاي مختلف  گيري كاران بزرگ و سرشناس بانكي كه تاكنون با ارتباط از بده

وردهاي معمول با بدهكاران بزرگ تالش كرده بود، خود را از گزند برخ
بانكي در امان نگه دارد و حتي اخيراً تيم ملوان را براي خود خريداري كرده 
و گوهر درود را نيز به نام برادرش نمود، بازداشت شد تا به پرونده 

شود مجموع  هاي سنگين وي رسيدگي شود. در حالي كه گفته مي بدهكاري
. پرسش اصلي ميليارد تومان بوده 018بدهي وي به سيستم بانكي كشور 

هايي  اما اين است: فردي با هوش سرشار اقتصادي هدايتي چرا زيان

افرادي نظير هدايتي براي سفيد كردن پولشان و  كند؟ گونه را تحمل مي اين
هاي  گذاري البته پرداخت خمس و ذكات و نيز چهره شدن نيازمند سرمايه

ل اين پرسشِ تارنماي فرارو كه چرا اين حسين در مقاب گونه هستند. حاج اين
گويد: همين كه لبخندي بر  كنيد؟ تنها يك كالم مي همه زيان را تحمل مي

  ي لب ورزشكاري بنشيند مرا بس.                                                   گوشه

: مافياي بازار مبل تهران. ثروت اصلي علي انصاري عمدتاً علي انصاري

رئيس است. وي بازار مبل ايران  بورسآباد است كه  هاي يافت زمين شامل
 ي است و رئيس اتحاديه و بانكي به همين نام گذاري تات گروه سرمايه

اما براي چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب  .سازان تهران مبل
 علي انصاري رئيس فدراسيون دوچرخه سواري است، اما حضور ه است.كرد

نقشي معادل حسين هدايتي استقاللي ت مديره باشگاه استقالل ئهي در وي
ها است. شايد حضور علي  مالي استقاللي  ها به وي بخشيده. وي كليد قفل

انصاري در استقالل پاسخي باشد براي انتقال پر سروصداي جواد نكونام از 
ج حا«اوساسوناي اسپانيا به باشگاه استقالل. انتقالي كه به عنوان بمب 

شهره شد. ابتدا باشگاه اسپانيايي براي فروش نكونام مبلغ دوونيم » شواليه
استقالل «ميليون يورو مطالبه كرد. سايت خبرآنالين اما مدعي شد كه: 

 هاي جواد نكونام واسطه قرار داده  محمودرضا فاضلي را به عنوان مديربرنامه

دالر بپردازد.  ها پانياييبا اس نامه كاپيتان تيم ملي بايد براي گرفتن رضايتو 
هزار دالر تخمين زده  500پرداخت مبلغي بيش از ، توافقات اوليه دو طرف

دهد،  شايعات اما از رقمي افزون از سه هزار ميليارد تومان خبر مي »مي شود
 هنوز رقم واقعي انتقال جواد نكونام از اوسوسانا به استقالل نادانسته است.

همين حاال آور شد:  خري نكونام ياد انتقدات و گران زاده در پاسخ به اهللا فتح
 15ميليون يورويي داريم. اين پول مي شود  5پيشنهادي فروش جواد براي 

گوييد من چرا اين  يك فصل ما. بعد مي ي ميليارد تومان ، يعني بودجه
و بر سر در منزل علي انصاري در نياوران دو طاووس زنده  .آال را خريدم! قزل

داند قيمت طاووس در بازار آزاد چقدر  كند. راستي كسي مي ي ميخودنماي
است؟                                                                                                       

علي  - اگر رويانيان سردار است من هم شواليه هستم." حاج شواليه:
هاى  اخهشز تحقيقات و نوآورى مديريت اروپا كه يكى ازمرك "-زاده اهللا فتح

 "شواليه" نشان است، با فروشدر بروكسل  "اينووا" ارزش ي بي موسسه
تواند با چندين هزار دالر و يوروي ناقابل  كند. هر كس مي درآمدزايي مي

نشان شواليه (چيزي معادل دكتراي افتخاري) را براي خود از اين مؤسسه 
زاده رسماً در برنامه نود و در پاسخ به عادل  اهللا حاجي فتحابتياع كند. 

ها  كه قيمت باالتر از اين حرف پور از ارزان خريدن اين نشان و اين فردوسي
كاري حساب كردند (پنج هزار يورو) خبر داد.                                      ها مايه بود و آن

مطلق  رضا زنوزي محمدمطلق:  رضا زنوزي كيست؟ محمد» ميم ز«آقاي 
معروف به شهرام جزايري تبريز به دوچيز شهره است. فوالد و فوتبال. 

اند.  نشريات حكومتي ثروت وي را بالغ بر صد و دوازده ميليارد ارزيابي كرده
يي و زا را در راه اشتغال مدعي است كه اين سرمايه زنوزي خود

. خود را ندارد ي برد و قصد افزودن به سرمايه گذاري به كار مي سرمايه

 ي عظيم اقتصادي است كه در عرصه ي مجموعه 10مالك حدود زنوزي 
. به وي تعلق دارد تبريز نيز باشگاه گسترش فوالد اند. فوتبال نيز فعال

 گسترش فوالد تبريز، مجتمع فوالد بناب، مجتمع گذاري شركت سرمايه

فوالد عجب شير، كارخانجات گروه صنعتي درپاد تبريز، گروه كارخانجات 
ياقوت صنعت تبريز، گروه صنعتي توانگران سهند، كارخانه بنيان ديزل 

فوالدگستر گذاري  گروه صنعتي الماس تبريز، مركز آموزش سرمايه ،تبريز
كوثر، مؤسسه فرهنگي ورزشي گسترش فوالد تبريز، گروه صنعتي ايران 

اير بخشي از اموال گروه وي است. زنوزي يكي  آتا درو تبريز و هواپيماييخو
كاران سيستم بانكي كشور است. زنوزي از نزديكان مشايي و  ديگر از بده

نژاد. وي سي درصد سهام بانك  نژاد است و خريدار خودروي احمدي احمدي
و چهار در صد سهام  گري متعلق به رحيم مشايي و شركاء و سي گردش
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خودروي تبريز را نيز دارا است. گفتني  بانك سامان و بخشي از سهام ايران
باشد و اساساً  گري متعلق به رحيم مشايي و شركاء مي كه بانك گردش آن

نازل به اطرافيان  ي هاي كالن با بهره شويي و پرداخت وام براي پول
  نژاد تاًسيس شده است.  احمدي

  

  
  علي دايي به همراه بابك زنجاني

                                                                                                           

الريجاني و  ي فاضل با افشاي نوار مكالمه آيد. بابك زنجاني: مي» ز«قاي آ
نژاد چندين نوبت از فردي به نام  سعيد مرتضوي در مجلس توسط احمدي

كيست؟ آقاي ز يا بابك زنجاني » ز«آيد. آقاي  ان ميسخن به مي» ز«آقاي 
باشد در شروع جنگ ايران و عراق ده ساله بوده بر اساس  مي 1349متولد 

داري و  باشد. بانك ادعاي خود زنجاني، وي صاحب بيش از شصت شركت مي
ي  كه داراي گذرنامه» ز«هاي آقاي  داري و معامالت نفتي عمده فعاليت هتل

دهند. وي ابتدا قصد داشت با خريد يك  باشد را تشكيل مي دانماركي مي
شويي بپردازد. مشهور به قلك محافل  سوم سهام بانك پارسيان به پول

رود و با داير كردن  ي حكومت است. ده سال پيش به تركيه مي پرده پشت
دهد. از  اش را شكل مي يك شركت لوازم زيبايي و آرايشي فعاليت اقتصادي

هاي آسيان اكسپرس ايرالين. اس سيتي  شركت نژاد ت احمديابتداي حكوم
بانكرز در دبي و كيش، و جنرال تردينگ در دبي را براي معامالت نفتي 

هاي مربوط  تأسيس كرده و نيز با تأسيس بانكي در مالزي براي انتقال پول
گردد. شركت فراز قشم،  ي پرسود مي به معامالت نفت عمال وارد اين عرصه

دينگ تاجيكستان، شركت خدماتي ساختماني ماويس از ديگر كنت بيل
اف آي آي «تر از همه،  باشند. و پراهميت آور زنجاني مي هاي سود شركت

باشد توسط  گذاري در مالزي مي كه مخفف اولين بانك اسالمي سرمايه» بي
هاي نفتي جمهوري اسالمي داير شده  زنجاني جهت معامالت و حمل و نقل

                               است.        

 2012در دسامبر  زنجاني در ايران پيدا شد؟» ز«ي آقاي  چرا سروكله

ها از طريق  تحريم دِنز كمك به دور"اروپا به دليل آنچه  ي توسط اتحاديه
داشتن نقش كليدي در تجارت نفت ايران و انتقال پول مربوط به فروش آن 

گي  . زنجاني به تازهست تحريم قرار گرفتخوانده شد، در لي "به دولت ايران
» نت سوري«آهن تهران و تغيير نام اين باشگاه به  با خريد امتياز باشگاه راه

به فعاليت فوتبالي كشانده شد. علي دايي با تجليل از بابك زنجاني و اظهار 
رسيد اين باشگاه منحل  آهن نمي اين مطلب كه اگر زنجاني به داد راه

آهن را حضور  كاري در راه و هم اش داليل حضور و ماندن شد، يكي از مي
داند. سايت بازتاب امروز با  هاي ورزشي اقتصادي!! آتي مي زنجاني و فعاليت

اش  وي را در كنار سيد حسن  انتشار تصاويري از زنجاني در جت اختصاصي
كاظمي همان كسي است كه  دهد. مير كاظمي مشهور به رعيت نشان مي مير

كرد.  گان شليك مي كودتاي انتخاباتي با سالح كمري به تظاهركننده بعد از
دنياي فلز، پارسيان فلز، لوح فشرده پارس و از  هاي وي مديرعامل كارخانه

چنين تصاويري ديگر بابك زنجاني را مجهز به  تجار موفق!! ايراني است. هم
                    دهد.                                     سالح كمري نشان مي

نت شركت  نت چيست؟ سوري . سوريجديد» نت سوري«آهن سابق،  راه
ي  شود كه عمدتاً در محدوده هايي به همين نام را شامل مي گروه هتل

ترين  كند. مجلل جغرافيايي خليج فارس در كيش و قشم فعاليت مي
نت است  هاي سوري هاي ايران در دو شهر كيش و قشم از جمله فعاليت هتل

سازي بخش ديگر  . ويال و هتلباشد كه متعلق به بابك زنجاني مي
گيرد. به راستي پشت بابك زنجاني چه  هاي زنجاني را در بر مي فعاليت

  اند؟                                                                       كساني ايستاده

ابراهيم  جا: تيپ بيا اين آيد. خوش دار ميرمردان چند ميلياردي. س
ي مس كرمان اخيراً در  قاسمپور هافبك سابق تيم ملي و سرمربي عزل شده

شود به بازيكناني كه روپايي به سختي  اي اعالم كرد: اگر مي مصاحبه
كرد  خاني اگر االن فوتبال بازي مي زنند يك ميليارد داد، به پرويز قليچ مي

خاني كه به باور بسياري از  پرويز قليچدادند.  بايد چند ميليارد دالر مي
كند: زماني  باشد نقل مي كارشناسان برترين بازيكن تاريخ فوتبال ايران مي
خواست وي را جذب  اش كه علي عبده به جهت عالقه وافر به بازي

پرداخت آن  پرسپوليس كند با پرداخت شصت هزارتومان كه باالترين پيش
لي پروين در پرسپوليس پرداخته بود و نيز گاني چون ع زمان بود و به ستاره

 100هزارتومان و در مجموع با  40مبلغي مازاد و البته زيرميزي معادل 

تومان  1500هزار تومان سفيد و 4اي معادل  هزارتومان و قرارداد ماهانه
اش  سياه او را به پرسپوليس برد. پرويز قصد آن داشت با البي عبده و روابط

را  اش از طريق وي پاسپورت و ممنوعيت خروج از ايران با سازمان امنيت،
  حل كند

نژاد و سرازير شدن دالرهاي نفتي كه به باالترين  با آغاز به كار دولت احمدي
ها و سرداران سپاه در فوتبال  اش رسيده بود حضور امنيتي حد تاريخي

سردار محمد رويانيان كه  1386شتابي افزون از پيش گرفت. در سال 
نژاد به  ي نيروي انتظامي مازندران بود با حكم احمدي تر فرمانده پيش

. سردار به شد منصوب مديريت حمل و نقل و سوخت كشوررياست ستاد 

با حكم عباسي وزير ورزش و جيبي پر دالر  1390اي كوتاه در سال  فاصله
پرسپوليس را به تيم  "بِرَند"به مديرعاملي پرسپوليس منصوب شد. ابتدا 

صدا فرياد برآوردند:  داند و دوباره پيروزي شد پرسپوليس. و هوادارن يكبرگر
ترين  . رفتار سردار وي را به محبوبسردار متشكريم. سردار دوست داريم

اي نيست كه سايت باشگاه  ها بدل كرده. تقريباً هفته ي پرسپوليسي چهره
ايت قرار س  هاي مختلف روي خروجي پرسپوليس خبري از سردار را  به بهانه

هايش در تمرين پرسپوليس. پنالتي زدن سردار. سردار  ندهد: سردار با نوه
اي شيك در تمرين حضور داشت و ...  امروز با كاپشن شلوار كرم قهوه

تيپ بيا  جا خوش تيپ بيا اين زدند: خوش صدا فرياد مي جمعيت و ليدرها يك
م ريخت تا ميليارد را به پاي تي 50سپس سردار افزون از  جا. اين

به عنوان  "سلطان علي پروين"دو باره پاي  "كهكشاني"پرسپوليسي بسازد 
هاي سردار  سلطان و بريز به پاش ي . مشاورهمشاورِ سردار به تيم باز شد

تر  رود همان كاري با پرسپوليس كند كه پيش دهد و سلطان مي جواب نمي
پرتقالي كه به اعتراف آذين كرده است. و پرسپوليس با مانوئل ژوزه  با استيل

كم هشت ميليارد خرج  سرپرست پيشين پرسپوليس محمود خردبين، دست
ي سقوط به انتهاي جدول قرار  رو دست سردار و پرسپوليس نهاد در آستانه

اي انقالبي!! از پرسپوليس اخراج كرد و   گرفت. سردار، مانوئل ژوزه را به شيوه
اقدام سردار مترادف گشوده محمدي سپرد. اين  سكان تيم به يحيي گل

اي تازه در فيفا براي پرسپوليس شد.                                                    شدن پرونده
هاي ميلياردي و باختن در تمامي دعواهاي حقوقي و  هزينه
از طريق عد از خروجش از ايران پيرمرد پرتقالي بالمللي:  هاي بين پرونده

وكيلش ايميلي به فيفا زد تا شكايتي رسمي كرده باشد عليه تيم سرشناس 
رفته هاي حقوقي كه از ايران به فيفا  پرونده ي در همه به تحقيق .ايراني

برانكو ، اي نادر در نمونهطرف ايراني پرونده را واگذار كرده است، حتا 
محمد از  نويس اي دست لي توانست با برگهايوانكويچ سرمربي سابق تيم م
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هزار  400نوشته نشده بود، دادكان كه حتي روي سربرگ فدراسيون فوتبال 
د. به غرامت بگير از ايران به عنوان پاداش صعود به جام جهاني ناقابل! دالرِ

تيم هاي ايراني از همه  ي پرسپوليس در ميان همهالين:  آن گزارش خبر
علي دايي كه  ي زمان شكايت باشگاه السد قطر در پروندهتر است. از  بدنام

اش محمد خاتمي رئيس جمهور وقت ايران دست به دامن امير  براي خاتمه
لمللي عليه پرسپوليس به فيفا رفته ا پرونده بين 10قطر شد تا امروز بيش از 

. از آخرين محكوميت جهاني موارد محكوم شده ي و اين تيم در همه

كردم  لحظاتي كه مطلب را براي ارسال به آرش آماده مي پرسپوليس در
گو با  و مطلع شدم كه آفتاب آمد دليل آفتاب. سردار رويانيان رد گفت

ي وينگاداي پرتقالي  آنالين خبر از محكوم شدن پرسپوليس در دوره خبر
هزار دالر به وينگادا  270يچ راه فراري وجود ندارد،ما بايد ه« دهد: مي

من از دولت و  شود يك ميليارد تومان. تقريبا مي ا دالر فعليب بدهيم كه
توانم  من كه نمي خواهم كه پرسپوليس را كمك كنند. بانك مركزي مي

مديران قبلي است اما اگر تا  اين بدهي بروم از بازار قاچاق دالر تهيه كنم،
اسفند ماه آن را پرداخت نكنيم فيفا آخرين اخطارش را به پرسپوليس  25
مگر  حرف من اين است كه در نهايت بايد اين پول پرداخت شود، دهد. مي

  در ابتداي شروع ليگ حاج »توانم فرار كنم و اين پول را ندهم من چقدر مي

زاده) كه دوئل را در فصل نقل و انتقال به سردار باخته بود،  اهللا شواليه (فتح
 ي سردار كله براي جبران مافات دست به دامان سردار صالحي شد و سر و

در اولين  . سردارمقام اقتصادي در باشگاه استقالل پيدا شد با سمت قائم
و نيز  ميلياردي براي استقالل بياورد. 9 اقدام اعالم كرد قصد دارد اسپانسرِ

هاي  كاران سابقم است طرح تصميم داريم با سردار رويانيان كه از هم كه اين
دار صالحي بنا به داليلي نامعلوم هرچند سر كنيم. اقتصادي مشترك اجرا 

اما حضور اميدوار رضايي برادر  ،خيلي زود از جمع مديران استقالل جدا شد
 ي امنيتي و چهره سابق سپاه و احمد رسولي نژاد ي محسن رضايي فرمانده

فعلي مجلس  كه دادكان قولش را داده بود ي از اعضاي سابق سپاه و نماينده
    زاده باقي نگذاشت.اهللا جاي نگراني براي فتح

  

    
   علي كريمي                                    علي پروين              

  
  رويانيان 

هركس به هر  ها: قلب و مهربان، حضرت علي فوتبالي سردار خوش
كند و سردار هم دست رد به  خورد به سردار مراجعه مي مشكلي بر مي

ي از كرامات سردار كمك به باشگاه شاهين ا زند. نمونه كس نمي ي هيچ سينه
 باشگاه شاهين بوشهر ي مديره ، عضو هيئتداريوش دلفانيبوشهر است. 

 رويانيانسردار اي كه به خاطر مشكالت شاهين بوشهر با  گفت: طي جلسه

تواند به شاهين كمك  از ايشان خواهش كرديم به هر نحوي كه مي داشتيم
به دليل . سردار اين مسئله استقبال كردندكند. ايشان هم با روي باز از 

چنين به خاطر  اينكه پرسپوليس و شاهين از يك خانواده هستند و هم
به  (!؟)بوشهري پرسپوليس يعني حسين ماهيني، مبلغ قابل توجهي ي ستاره

چنين قول دادند تا رفع كامل مشكالت  تيم شاهين كمك كردند. ايشان هم
سوار با موهاي  . بازيكنان پورشهايت كنندشاهين، از اين تيم بوشهري حم

زنند و سردار هم با  زده در مراسم عاشوراي باشگاه پرسپوليس سينه مي ژل
راهي با  كند و بعد دست به دست هم در هم صداي خداداش مداحي مي ته

كنند. سردار مانند  نذري ميان فقرا پخش مي ي سلطان علي پروين قيمه
با  كند. كرد، دالر تُخس مي ا قسمت ميحضرت علي كه خرما ميان فقر

ي  شود. در آستانه ها حاكم مي حضور سرداران فضايي معنوي بر تيم
به  پس از مصدوميت علي كريمي و رضا حقيقيآورد پايتخت و  شهر

 ي ها براي اينكه بقيه پرسپوليسي ي سلطان، ي سردار و توصيه فرموده
اين اتفاق در حالي  .كنند يمشان مصدوم نشوند گوسفند قرباني  بازيكنان
فرداي تمرين شد  ميهر تيمي كه برنده  هاي پيشين در بازي افتاد كه

دستي كردند و براي  ها اين بار پيش اما پرسپوليسي ،كرد گوسفند قرباني مي
. عادل فر خون ريختند در درفشي كه بال از تيمشان دور شود، اين

هاي قيمتي پورشه كه  ره ماشيني نود از سردار دربا پور در برنامه فردوسي
بحث اهدايشان به بازيكنان اين تيم جنجال ساز شده بود پرسيد و سردار 

تا ماشين  5ما از اسپانسرمان يك ميليارد طلب داشتيم كه جايش « گفت:
ها به چه كسي داده شده. من  دانم اين ماشين گرفتيم. حاال من كه نمي

عقل كه  گويي هستم، بي م راستشجاعتش را دارم كه دروغ نگويم. من آد
توانم  فرد چقدر گرفته از ما ؟ من نمي پرسي كريم انصاري نيستم. از من مي

براي  ديگران چطور زنند ، همه چيز را بگويم. وقتي ديگران حرفي نمي
كس هم  كنند و صداي هيچ ميليارد هزينه مي 6جذب دو بازيكن 

آخرين وضعيت مذاكرات  ي دربارهسردار پيش از شروع ليگ .» آيد درنمي
آغوش پرسپوليس براي خلعتبري باز است. « گفت: پرسپوليس با خلعتبري

او بازيكن خيلي خوبي است و حق دارد كه مبلغ خيلي زيادي بگيرد. اما من 
  .»دهم دو ميليارد تومان به خلعتبري نمي

هاي سردار جريان انتقال هافبك دفاعي تيم  بازي دل و يكي از موارد دست
جر شهيد سپاسي شيراز، رضا حقيقي، به پرسپوليس بود. جريان را در ف

شايد خود عادل هاي نود  در يكي از برنامه«آنالين بخوانيم:  گزارش خبر
كرد كه روي خط آمدن سرپرست فجر  فردوسي پور هم فكرش را نمي

واكنش تند سردار  سپاسي و اظهارات او در مورد قرارداد رضا حقيقي؛
سرهنگ عاري وقتي روي خط نود  به همراه داشته باشد. رويانيان را
ما مجبور شديم كه به دليل مشكالت مالي بهترين بازيكن  آمد،گفت

ميليون  600رضا   نامه ما براي رضايت. خودمان را به پرسپوليس بفروشيم
ها  كه حمايت نشديم و وعده هم به دليل اين گرفتيم آن از سردار تومان

ميليون تومان  550دانم پرسپوليسي ها  طور كه من مي تحقق پيدا نكرد.آن
سردار را  پور فردوسي، پس از اين اظهار نظر »هم به خود حقيقي داده اند.

اي به حقيقي  چه كسي گفته كه ما يك ميليارد و خورده«روي خط آورد: 
.» سرپرست باشگاه فجر سپاسي عاري؛ سردار« :فردوسي پور» داده ايم؟

اگر هم چنين پولي داده باشم هدفم ن م اند! خود كرده ن بيايشا«رويانيان:
 ي درودمن به گهر .ارزيده قدر مي كه حقيقي اين نه اين كمك به فجر بوده

 من نمي اما تا به حال هيچ حرفي در اين مورد نزده بودم. .ام هم كمك كرده

ها را قبول كنم اما آقاي جعفري مدير عامل  خواستم مبلغ پيشنهادي فجري
ساز  اين تيم كه از دوستان بنده هم هستند گفتند كه فجر باشگاهي بازيكن

 تا كمكي به فجر شده باشد. من هم قبول كردم مشكل پولي دارد است و

اش سكوت  همه من از استقالل بيشتر خرج نكردم.پور بدان  قاي فردوسيآ
 شود. يكوه هم كه باشد زير اين همه فشار آب م ام، اش خنديده همه ام، كرده

خواهي پشت پرده  مين. چكش نشو روي اعصاب م پور؟ آقاي فردوسي
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هاي دنيا را بياورم  توانستم بهترين هافبك دفاعي من مي فوتبال را بگويم؟
ام كه اين حرف را  من شرمنده اما براي بازيكن ايراني ارزش قائل شدم.

را  ها روزي كه به تهران آمدند پول هتل و اتوبوس زنم اما گهري مي
پس از آن با شكايت از فضاي  سردار.» ها آمدند من پول دادم و آن نداشتند.

 20:30گو با بخش خبري  و در گفت كند و حاكم بر فوتبال قصد استعفا مي

من مرد فوتبال نيستم. هر «  بنايش جدايي از فوتبال است: كند ميكيد أت
نه كرده ، اين هاي ميلياردي آورده. او هزي گويند رويانيان پول روز مي

اين فوتبال ناپاك است. اتفاقات شفاف  .هاي ميلياردي را از كجا آورده پول
ها  پرسد خيلي گر برنامه از او مي زارشگ.» نيست و من ديگر خسته شدم

هاي ميلياردي از ستاد سوخت به پرسپوليس وارد شده  اعتقاد دارند اين پول
 با خودم كه ي ندارد. مگر اينپول اصالً ستاد سوخت«كه رويانيان مي گويد: 

گويند خودشان در  بنزين بردارم و ببرم. اين آقاياني كه از اين چيزها مي
داند كه  زاده مي اهللا هاي اقتصادي ما هستند و مثال خود فتح جريان فعاليت

مان  المللي تجارت راه انداختيم و از طريق دفاتر بين از طريق فوتبالما 
پرسد  زاده نمي اهللا كس از آقاي فتح ه چرا هيچكنيم. تاز درآمدزايي مي

ها هم ميلياردي هزينه  آورد؟ باقي تيم اش را از كجا مي هاي ميلياردي پول
اين فوتبال ناپاك  زنند. ها مي كنند ولي همه درباره تيم ما از اين حرف مي

را شايد بتوان در  پرده در آن و فوتبال آلوده و دستان پشت »است و آلوده
نظر سرپرست تيم فجر سپاسي شيراز بعد از باخت پنج بر صفر  ظهاراين ا

ي تباني و خريده شدن بازيكنان  اين تيم مقابل استقالل در شيراز و مسئله
مقابل استقالل پشت پرده داشت و اين  بازي ديروز«فجر سپاسي ديد: 

وگو با خبرنگار  اري در گفتسرهنگ ع .»اتفاقات در تاريخ ثبت خواهد شد
فقط در همين حد بگويم كه « ):شي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسناورز

شود براي  هيچ مربي حاضر نميبدانيد  هاي ياوري از سر ناچاري بود تعويض
كه تيمش را تهاجمي كند يك مدافع به زمين ببرد، مگر اين كه اتفاقات  اين

ريم و آنها را سپا ها را به تاريخ مي پرده پشت باشد. ناگواري در زمين افتاده
كنيم، اما فوتبال تمام شدني است، در حالي كه بعضي از مسايل  بازگو نمي

هاي  گويم. تعويض فهمند كه چه مي ها مي در تاريخ ماندگار است. فوتبالي
» ها بزند. ياوري ديروز اجباري بود و او مجبور شد كه دست به اين تعويض

كند حتا خارج از  باز است و مثل ريگ پول خرج مي سردار عتيقه
معلول  بردارِ وزنهترين  جذب سيامند رحمان، قوي اش. سردار براي داري تيم

رقم دقيق  جهان، با وي براي پيوستن به اين باشگاه به توافق رسيد.
چه  پوشيدن پيراهن پرسپوليس توسط سيامند رحمان نامشخص است چنان

ترين  مي قويو بهداد سلي قرمان ديسك ايران جذب احسان حدادي رقمِ
 پيراهن پرسپوليس را بر تن كه تنها قرار است جهان، برداري ي وزنهمرد

  كنند نامشخص.

يكي از قوانين فدراسيون فوتبال  كف قرارداد هم نيست: سقف قرارداد 
ميليون تومان  350ها با سقف قراردادي معادل  كه باشگاه و سازمان ليگ آن

غالمرضا بهروان سرپرست سازمان . «بيش از اين به بازيكنان پرداخت نكنند
گويي  باعث ترويج دروغليگ در مخالفت با اين قانون معتقد است: اين قانون 

چنين بازيكنان شده به همين خاطر بود. امروز  ها و هم مديران عامل باشگاه
گويم جدا  ميبه شما به ضرس قاطع و به عنوان سرپرست سازمان ليگ برتر 

هاي  حواله و نيز يل پورشه به بازيكنان و مربياناز ملك و امالك، اتومب
ها را در بازار نقد  تا مربيان و بازيكنان آن- دهند گرد مي تيرآهن و ميله

جاست  پرسش اين »دانيم. كنيد ما اين ها را نمي شما فكر مي -كنند
ها را بر اساس سقف و به ظاهر روي كاغذ  سرداران فوتبالي كه تمامي پول

كنند تا چه  ميزي ارقامي نادناسته را به بازيكنان پرداخت ميرعايت اما زير
هاي  باشد. يكي از نمونه استفاده باز مي ميزان دست خودشان براي سوء

فرد مهاجم فصل پيش سايپا و  ها قرارداد با كريم انصاري گونه پرداخت اين
فرد طبق قوانين  پيوستنش به پرسپوليس است. قرارداد ثبت شده انصاري

در ارتباط با رقم مگوي قرار  ميليون تومان باشد، اما 350سيون بايد فدرا

فرشاد قديري دروازه بان دوم فرد كه سردار از گفتنش ابا دارد،  داد با انصاري
واقعا «صبا پس از پيروزي اين تيم در بازي مقابل پرسپوليس گفت: 

اين تيم مهاجمان  ها اين قدر ضعيف بازي كردند. دانم چرا پرسپوليسي نمي
فرد را  انصاري اگر يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان اصال گلزن نيستند.

ميليون  400زدم. يك ميليارد و  تا گل براي اين تيم مي 4دادند  به من مي
تواند  قدر باز است كه مي دست سردار آن» شود. را به مرده بدهي، زنده مي

ميزي پرداخت كند.                  بيش از يك ميليارد اضافه بر رقم فدراسيون زير
ها نيز سرايت  انگيز است كه به ديگر رشته چنان وسوسه فساد فوتبالي آن

ها به جهت شعاع اندك مخالفان و فقر ورزشكاران  كند، اما در ديگر رشته مي
ها را به  باشند آن دست و جنوب شهري مي هاي تهي كه عمدتاً از خانواده

  .داردمييسي قدرت وا ل دريوزگي و كاسه
 2012وزنه برداري المپيك برنده مدال برنز يانوش رستمي ك چفيه رهبر: 

پس از بازگشت از المپيك هر چقدر  :گفت گو با فارس نيوز و در گفت لندن
چفيه رهبر را كم دارم.  تنها بينم در كنار مدال المپيك كنم مي كه نگاه مي

 طالي مدال كسب ه يكيوي همچنين از دو آرزوي خود سخن گفت ك

از  من«از دست ايشان:  و دريافت چفيه المپيك و ديگري ديدار رهبر ايران
قبل هم چنين درخواستي را داده بودم تا زماني كه روي سكوي جهاني و 

را بر گردنم بيندازم اميدوارم  چفيه آقاروم، با انگيزه مضاعفي  المپيك مي
اهداي مدال طالي جهاني  ».ها محقق شود اين موضوع به همين زودي

نژاد كه پس از كسب مدال  كشتي از سوي حميد سوريان به احمدي
اي را در فضاي  هاي گسترده طالي وي در المپيك لندن، واكنش

  .دارد حركات نشان دست از اين نيز مجازي برانگيخت

قدر شور  : آشِ فوتبال آنلهاي فوتبا هاي مصطفوي از حاشيه ناگفته 
چون  هم طلب شخصيتي فرصتشود.  ان هم بلند مياست كه صداي خ

داريوش مصطفوي كه خود زماني بر صندلي رياست فوتبال تكيه داشت و 
چيزش هست، در  براي بازپس گرفتن اين صندلي حاضر به فروش همه

خوش  پرسپوليس دست«گويد:  ارتباط با باشگاه پرطرفدار پرسپوليس مي
آبادي شروع شد كه  در زمان علي ئلهاهداف سياسي است و بيشتر اين مس

مديره غير ورزشي وارد اين باشگاه شدند و به جز  تئسري اعضاي هي يك
ها بقيه براي اهداف سياسي آمدند. اين رويه حتي در  دو نفر از آن - يكي 
نيز وجود دارد و  و استقالل هاي ديگري مانند ذوب آهن و سپاهان باشگاه

مديريت در باشگاه  ي ي كه سابقهمصطفو »افراد غالبا سياسي هستند.
: من ژوزه را به  درخصوص عملكرد ژوزه در اين تيم گفت ،پرسپوليس را دارد

تا خبرنگار كه از مسايل پشت پرده  4عنوان دربان هم قبول ندارم. متاسفانه 
روش كرده و چنين تبليغاتي  روش كي اطالعي ندارند دائما ژوزه ژوزه يا كي

روش هشت ميليارد  ي دنيا به كسي مانند كي. كجابراي آنها كردند
يك ريال كمك  آقايان بودمكه مدير عامل پرسپوليس  دهند. زماني مي

ها بر بيايم.  توانستم از پس هزينه اگر حسين هدايتي نبود چطور مي .نكردند
صطفوي با اشاره به زمان مديريتش در م.» رود فوتبال ما اين طور پيش نمي

من مخالف بازگشت قطبي به پرسپوليس بودم، «:  باشگاه پرسپوليس گفت
گفت  مي اصرار كرد قطبي برگردد. آبادي كرد. علي آبادي اصرار مي اما علي

 گفتند او محبوب است قطبي برگردد. مي و فرمودند مقامات باال اصرار دارند

                     »آورد. و جمعيت مي

نظامياني از نوع سرداران ترديد در هيچ حكومت صددرصد نظامي نيز  بي
ي مديريت ورزش به ويژه فوتبال را اشغال  سپاه در جمهوري اسالمي عرصه

اند. پرمخاطب بودن فوتبال و خيل عظيم تماشاچيان قدرتي را به  نكرده
اي  خورده ارزاني بخشيده كه با هيچ پديده فرماندهان عمدتاً شكست

اكبر غمخوار،  عاري،باشد. نام كساني مانند سرهنگ  زدني نمي تاخت
راد، ناصر شفق،  لو، كريم مالحي، علي صالحي، هاشم غياثيرمصطفي آج
رويانيان،  حسين جعفري، محمد نژاد، عزيز محمدي، محمد احمد رسولي

يوسف شاكري، احمد  نژاد، محمد زارع، محمد اميدوار رضايي، مقداد نجف
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نشان از حضور محمدي  ، علي آقامحمد آقامير  شهرياري، مجتبي پيمبري،
مخاطب به  ي ورزش دارد. فوتبال پر ارنگ در عرصه و بخشي از سرداران رنگ

هاي سياسي درون حاكميت. ملوان  بندي ظاهر ابزاري است در دست گروه
انزلي، تراكتورسازي تبريز، ابومسلم مشهد، فجر سپاسي شيراز، تيم هايي 

                                                                                               اند.        خود شده هستند كه توسط نهاد سپاه مالِ

هاي ايران پس از  يكي از پرطرفدارترين تيم ياشاسين تراختور:
سازي تيمي  باشد تراكتور پرسپوليس و استقالل، تراكتورسازي تبريز مي
م در حوادث و جريانات است صددرصد امنيتي و متعلق به سپاه. اين تي

تواند منبع شر باشد؛ تيمي كه پس از هر بازي  توانست و مي تبريز مي
گان بابك  كساني را حتا در نزد اپوزيسيون بدان واداشت تا بگويند نواده

توركيسم را  توان اين اشتياق و پان گونه مي دين چه و چه كردند! چه خرم
فرمانده سپاه  "اكبر پورجمشيديان  سردار علي"مهار زد. پاسخ را از زبانِ 

هاي سپاه پاسداران مسائل  هاي فعاليت يكي از شاخه« مرور كنيم: عاشورا
  فرهنگي است و آنجا كه 

  

  
  

گر ساخته  احساس نياز شود، سپاه وارد شده و تأثيرات مثبت خود را نمايان
 اي كه تنها مجموعه است كه مصداق آن تيم تراكتورسازي تبريز بود.

را حل كند،  تراكتوروانست به اين مسئله ورود پيدا كرده و مشكالت ت مي
توان عمل كرد؟ معموالً و در  تر مي تر و عاقالنه اي از اين حرفه» سپاه بود.

سازي شاهد برخي شعارهاي  هاي تراكتور ساليان اخير در تبريز و بازي
زي اخير ايم. كساني شكمشان را صابون زده بودند كه در با ضدحكومتي بوده

هاي آسيا و  هاي باشگاه تراكتور مقابل الجزيره امارات در چهارچوب بازي
حضور نزديك به صدهزار تماشاچي شاهد اعتراض و شورش از جانب 

صالحي  تماشاچيان باشيم. بازي را تراكتور برد و پس از زدن گل توسط سيد
ي دختر  ادانهكوبي آز ها پاي گير مزين به يازهرا!، شاهد ساعت و نمايش عرق

هاي شب بوديم. حسرت بر دل  گلي تا نيمه و پسرهاي جوان در شاه
دين دل و جگرشان را  گان بابك خرم گان باقي ماند چرا كه نواده اميدبسته

مي خوردند و تنها به رقص لزگي ماجرا داشتند و بس. سرداران كارشان را 
و    كنترل اوضاع ابمنافع اقتصادي، در اين زمينه فوت آب هستند و جدا از 

، تبليغ دين و يا شمار اين باشگاه قديمي فوتبال شرايط حاكم بر هواداران پر
گانِ برادران  كنند. چرا كه ليدرها و اجيرشده شان را هم مي زهرا و يا حسين
شان  هاي گي سعي در ايجاد فضايي كامالً مذهبي در تشويق سردار، به تازه

ها مكرر  . يا زهرا كه اين روزها در استاديومدارند شعارهايي نظير يا علي مدد
سيد محمد حسين نعمتي،  تر شنويم را در همين راستا بايد ديد. پيش مي

در باشگاه » هاي بسيج ايجاد پايگاه«سرپرست كانون بسيج فوتبال تهران، از 
 دانسته بود.» ها خواست خود باشگاه«هاي فوتبال خبر داد و آن را 

افراد ورزشي « فرموده بودند:حسين اهللا كرم، ردار! دكتر! كه برادر! س چنان آن
ما در . توانند استراتژي سياسي كشور را در ورزش پياده كنند به تنهايي نمي

جهان كنوني براي دست يافتن به حقوق خودمان خصوصا حقوقي كه امروز 

كنيم در تالش هستيم با حضور سياسيون در ورزش، از  متصور مي
اين حضور  »كشور براي احياي اين حقوق استفاده كنيم. هاي ورزش ظرفيت

ي حيات  حضور سرداران قادر به ادامه چنان است كه هيچ تيم فوتبالي بي آن
ديگر با چراغ در  باشد و مديران فوتبالي در سبقت از يك اش نمي ورزشي
تواند بدون  داري نمي گردند. هيچ تيم دار مي جوي سرداران مايه و جست

اش را حل كند. حضور هر سردار يعني  هاي مالي اران بحرانحضور سرد
 :ولي فقيه در سپاه پاسداران ي علي سعيدي، نمايندهسرريزشدن دالر. 

اسماعيل  »سپاه است.هاي اقتصادي جزيي از رسالت  در عرصه سپاهورود «
و  كوثري، عضو ارشد سابق سپاه پاسداران و نماينده فعلي تهران در مجلس

سپاه يك نيروي چند بعدي نظامي، «ن باشگاه ابومسلم: مدافع پيشي
 :علي جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران محمد» است. اعتقادي و سياسي

سپاه ديگر تنها بازوي مسلح و توانمند رهبري نبوده بلكه به عنوان بازوي «
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) . شود  غير مسلح ايشان نيز محسوب مي

محدوديتي را براي سپاه در انجام ماموريت در ابعاد مختلف دفاع از  گونه هيچ
  » اند. انقالب اسالمي قائل نشده 

ي فوتبال چنان فضا و  سرداران سپاه با ورودشان به عرصهمربيان مداح: 
كس را شهامت خروج از اين  اند كه هيچ گفتمان و حريمي به وجود آورده
تواند يك ورزشكار را به  ها گاه مي ي نظاميدايره ميسر نباشد. تنبيهات فوتبال

ي نابودي كامل سوق دهد. مانند كاري كه با مجتبي محرمي، كردند.  عرصه
گويي  و گرد پيروزي ايران بر استراليا در برنامه نود گفت ي سال اخيراً به بهانه

با ابراهيم تهامي مهاجم خوزستاني تيم انجام شد كه پرده از اين نوع 
مسئله اين دانيد چر؟  مرا خط زدند. مي«دارد. تهامي گفت:  مي تنبيهات بر

ها  خبرچين- است كه در آخرين سفر تيم ملي به هنگ كنگ به من گفتند
و به همين دليل  (سكس شاپ) رفتم ام كه نبايد مي جايي رفته -اند خبر برده

ا ميناوند بمهرداد گويند من و  جايي كه از آن سخن مي اند. آن مرا خط زده
در ماندم. اگر رفتن به  ي داخل رفت و من در آستانه حتا هم رفتيم. ميناوند
به يك  ».چرا مهرداد به جام جهاني رفت ولي من نرفتم ،آنجا اشكال داشت

خوان تيم بود. سالي كه گذشت به  دليل ساده مهرداد ميناوند مداح و قرآن
يرورزشي اما ي عاشورا و ايام محرم نشريات دولتي به موضوعي غ بهانه

. از كنند دهند يا مداحي هم مي پراهميت پرداختند: مربياني كه خرج مي

نويي، حسين فركي، علي دايي،  جمله غالم پيرواني، فرهاد كاظمي، امير قلعه
  كهن. فيروز كريمي، محمد مايلي

رود. او  هر سه شنبه به جمكران مي نويي لعهامير قالين،  آن به گزارش خبر
باخت و بردهاي تيمش، هميشه نام امام زمان(عج) را به زبان بعد از تمام 

كند و در  مي ئترا تبديل به يك هياش در جردن  خانهآورد. زيرزمين  مي
مراسم اربعين حسيني تمام دوستان و آشنايان را دعوت. او يكي از بانيان 

پيش  ير قلعه نوييام. رود آباد هم به شمار مي سيد الشهدا در نازي ئتهي
مرينات استقالل دقايقي با بازيكنان اين تيم صحبت كرد. در يكي از تآغاز  از

اش  شگاه استقالل هم آن را روي خروجيگزارشي كه سايت رسمي با
خواهم قدر  از شما مي« نويي خطاب به بازيكنان گفت: قلعه ،فرستاد

 توجه كنيد كه اگر به موفقيتي رسيديد ئلهوالدينتان را بدانيد و به اين مس

در احاديث هم داريم كه روزي فردي به . دعاي خير اين عزيزان بوده است
خدمت حضرت رسول اكرم(ص)رسيد و گفت در كارش گرفتاري به وجود 
آمده است. پيغمبر فرمودند برو و براي پدرت كه در قيد حيات است كار 
خيري انجام بده. او رفت و ديد كه مشكلش برطرف نشده است. دوباره نزد 

بر رفت و گفت مشكلم حل نشده است. پيغمبر فرمودند برو و دوباره پيغم
كار خيري براي پدرت انجام بده. گره آن مرد باز نشد و براي بار سوم 
خدمت حضرت رسول (ص)رسيد و گفت چه كند. پيغمبر فرمودند باز هم 
برو و كار خيري انجام بده. دفعه سوم گرفتاري اش حل شد. آمد نزد 

)و تشكر كرد. پيغمبر فرمودند براي پدر سه بار كار خير حضرت رسول (ص
كردي و مشكلت حل شد، اگر براي مادر بود با يك بار كار خير مشكل حل 
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در اردوهاي تيمش معموال مراسم زيارت  كهن محمد مايلي .»مي شد
نيز ارادت خاصي به  علي دايي كند. عاشورا، دعاي ندبه و كميل برگزار مي

ع) و حضرت زهرا(س) دارد. پيش از حضور تيم در زمين حضرت ابوالفضل (
با ذكر  علي داييدهند،  بازي، آنجا كه بازيكنان حلقه اتحاد را تشكيل مي

و ا كند. زمين مي ي نام حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت زهرا(س) تيم را روانه
تسبيح كند و  كند، به مشهد و قم سفر مي براي موفقيت تيمش نذر مي

فوتبال كثيف  ي با خواندنِ گزارشي رسمي در اين زمينه پرونده. اندازد مي
تماشاچيان در التهاب « :نهيم چنان ناگشوده وا مي سرزمينمان را هم

اي از  زند. به گوشه صدا آستينش را باال مي اما او آرام و بي ،سوزند مي
تواند به طور كامل از هياهو دور باشد. وضو  رود، جايي كه مي رختكن مي

آورد. ورق  اش را بيرون مي كند در جيبش و قرآن جيبي گيرد، دست مي مي
خواند. اين  كنان آيات را مي ايستد و زمزمه زند، روي يكي از صفحات مي مي

دانند او در اين دقايق  عادت هميشگي اوست. بازيكنان به خوبي مي
ي خواهد قرآن بخواند. عل خواهد با كسي حرف بزند و تنها مي تنهاست، نمي

راهي كند،  كند كنار دستش بشيند و با او هم دايي كسي را مجبور نمي
دقيقه قرآن  10تا  5شهريار دوست دارد در خلوت خودش بنشيند. او 

اي يك بار به شاه عبدالعظيم  پيوندد. هفته خواند و بعد به بازيكنان مي مي
 3يك به رود و گهگاه به امام زاده صالح در تجريش سر مي زند. دايي نزد مي

زاده رفت تا شايد در  سال قبل، با يك دنيا اشك و حسرت به اين امام
اش بتواند لحظاتي آرام بگيرد. بعد از شكست تلخ به  روزهاي سخت زندگي

) در آزادي و اخراج دايي از 2010(مقدماتي جام جهاني  عربستان

اعاتي زاده براي س سرمربيگري تيم ملي، او راهي تجريش شد تا در اين امام
آرام بگيرد و از هياهوي شكست فاصله بگيرد. دايي شايد هرگز تصور 

كرد حباب آرزوهايش اينگونه بتركد و در اوج به فرش برسد. شايد او  نمي
تا شد  ميبايد مانند ديدار كره جنوبي، قبل از مسابقه راهي مشهد مقدس 
نداد تا در  تيم ملي موفق شود اما پيش از ديدار عربستان اين كار را صورت

تر شود. دايي عادت  ميان ناباوري آزادي، ايران ببازد و به سقوط نزديك
روي نيمكت را در تيم ملي هم فراموش نكرد. او تسبيح  نتسبيح انداخت

معروفش را از مرحوم آيت اهللا بهجت گرفت؛ كسيكه به دايي توصيه كرده 
شيخ روحاني به  بود براي موفقيت تيمش صلوات بفرستد. جريان ديدار او و

براي سرمربي سابق سايپا  رمال معروفدليل اس ام اس هايي بود كه يك 
 ي فرستاد. در آن روزهاي او مربي و بازيكن سايپا بود و تيمش در آستانه مي

قهرماني قرار داشت. پيش از بازي اين تيم و پگاه در هفته هاي آخر ليگ 
رسال كرد در آن نوشته معروف اس ام اسي مشكوك به او ا رمالبرتر يك 

ناكامي در  ".يا به من پول بده يا تيمت قهرمان نمي شود"شده بود: 
هفته هاي بعدي ليگ برتر دايي را بر آن داشت تا چند گوسفند در تمرين 
سايپا قرباني كند اما ظاهرا كليد اين معما در دست آيت اهللا بهجت بود. 

مراجعه كردم و مثل تمام  من به ايشان«دايي از آن روزها نقل مي كند: 
مردم، به بنده هم دو دقيقه وقت دادند. وقتي مشكلم را گفتم، ايشان 

ها ذكر بگويم و تسبيح بياندازم، مشكلي وجود نخواهد  فرمودند اگر در بازي
كند كه در صف نمازگزاران پشت سر  اي اشاره مي دايي به لحظه» داشت.
احساس عجيبي داشتم، مو به تن "د: اهللا بهجت ايستاد و به او اقتدا كر آيت

و  »اما در ديدار با عربستان كاري از تسبيح جادويي برنيامد "سيخ شده بود.
              ي دستان آلوده است.                                                                                                            همه ....

*  

  

  

  

  

  

  

  نگاهي به رسانه هاي ورزشي 

  زنان، اولين قرباني در جمهوري اسالمي!

  حضور سربازان گمنام امام زمان در فوتبال!

  

 حسين خونساري
 

گيري جمهوري اسالمي،  اي به نام انقالب اسالمي و شكل پيش از فاجعه
هاي ورزشي در ايران داراي شكل و شمايل معمول در جهان بودند  رسانه

هاي روز همراه شوند. آنان كه سني  د تا هر چه بيشتر با اندازهش وتالش مي
آورند كه كيهان ورزشي و دنياي ورزش  باالي پنجاه سال دارند، به ياد مي
ها بود تابه شوق و تشنگي يك هفته آنان  هر شنبه صبح در دست ورزشي

 هاي رستاخيز و آيندگان پاسخ بدهند. در كنار اين دو مجله هفتگي، روزنامه

نيز هر روز چند صفحه را به اخبار و تجزيه و تحليل رويدادهاي ورزشي 
دادند كه اين دو روزنامه در آن روزگار از اعتباري قابل توجه  اختصاص مي

برخوردار بودند. راديو و تلويزيون هم چند ساعت را به ورزش مي پرداختند 
و ها با چند گوينده خوش صدا و شايسته در خدمت  ورزش  كه سال
هاي  ها بودند و با پخش مستقيم مي كوشيدند تا روز به روز با برنامه ورزشي

هاي ورزشي در پيش از  نگاهي گذرا به رسانه پر بارتر به روي آنتن بروند.
داراي  ،انقالب اسالمي گوياي آن است كه شماري از دست اندركاران

ارشي به اين اي اتفاقي يا سف ها نيز به گونه پيشينه ورزشي بودند و بعضي
  .بودها  حرفه راه پيدا كرده كه آمار گروه دوم باالتر از اولي

در اين رهگذر بنا دارم  نامي از كسي نبرم تا حق و حقوق همگان حفظ 
شود، چرا كه هر گاه نامي در رد يا تاييد اين يا آن از قلم بيافتد، بدون شك 

ي را خواهم داد تا انصاف رعايت نشده است. البته تا حد ممكن نشان و نشان
هاي ورزشي، فوتبال با  در ميان رشته براي فردا آدرسي وجود داشته باشد.

ها و گويندگان فوتبالي  طرفداران بيشتري همگام بود و از اين رو قلم بدست
ها بودند. يك پرسش هميشه براي اهالي فوتبال  نيز پرشمارتر از ديگر ورزش

كه  در يك استخر با عمق سه متر  ايران مطرح بوده و آن اينكه آيا كسي
غرق مي شود، اين اجازه و حق را دارد تا مفسر و كارشناس شنا باشد؟! 

ها مي پرسند كه آيا فوتبال با شنا  بدون ترديد پاسخ روشن است و همين
گاه به توپ نخورده وحتي در حياط خانه  تفاوت دارد؟  كسي كه پايش هيچ
اند نويسنده يا گزارشگر فوتبال شود و با تو نيز بازي نكرده است، چگونه مي

اي و تكراري به عنوان روزنامه نگار ورزشي معرفي  ها و سخنان كليشه نوشته
  گردد؟
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هاي ورزشي ما گذاشتند و  اين خشت كج را از همان روزهاي آغاز در رسانه
گويا هرگز دست از سر ديوار كوتاه فوتبال ايران برنخواهد داشت! 

از انقالب اسالمي را آن سرهنگ واال منش داشت كه ترين تعريف  درست
گفت اين انقالب مثل يك بيل بود كه بر خاك ايران زدند تا  هميشه مي

  همه چيز زير و رو شود!

وقتي باد انقالب به توفان تبديل شد و همه چيز و همه كس را فرا گرفت، 
ها و  هاي ورزشي نيز از اين توفان بدور نماندند و به سرعت عكس رسانه
ها نقش بست. در اين  ها در اين رسانه هاي برآمده از انقالب و انقالبي نوشته

احوال، اهالي ورزش هم در دو گروه صف آرايي كردند و به اصطالح انقالبي 
و ضد انقالب ناميده شدند كه در مطبوعات ورزشي و راديو تلويزيون مثل 

ها،  اين دسته از رسانهدر جمع  همه جا  اكثريت با طرفداران انقالب بود.
تر از دنياي ورزش قلمداد كرد  اي انقالبي توان به گونه كيهان ورزشي را مي

شد. در آن  كه اين تفاوت حال و هوا در كيهان و اطالعات هم ديده مي
روزهاي توفاني و سراسر حادثه، خبر اعدام  چند مسئول ورزش در حكومت 

هاي  اي مدال آوري از صحنههاي ورزشي خورد تا ج شاه روي جلد رسانه
چنين خبر اعدام بوكسور سنگين وزن تيم  هم جهاني و المپيك را بگيرد.

ملي ايران نيز به چاپ رسيد كه فرداي آن خبر آمد  بوكسور متجاوز در پي 
  كشته شدن برادرش در درگيريهاي كردستان از اعدام رهايي يافته است !!

كرد  ه چيز را زير و رو و دگرگون ميانقالب اسالمي رفته رفته مي بايد هم 
كه در اين راستا ، پاكسازي و حذف چهره هاي آشنا در تمام زمينه ها در 

هاي مطبوعات و راديو و تلويزيون  ها قرار داشت و ورزشي دستور كار انقالبي
هاي كاركشته و دلسوز  و  نيز از اين قلع و قمع بدور نماندند. بسياري از آدم

از اين تيغ بي نصيب نبودند و شماري خانه نشين شدند محبوب در ورزش 
هاي اسالمي در  با پاگيري و حضور انجمن مجبور به فرار شدند.و بعضي نيز 
هاي ورزشي نيز به سرعت از  ها، شكل مديريت رسانه ها و اداره تمام سازمان

ها استقرار پيدا  بافت پيشين خالي شد و شوراي سردبيري در اين رسانه
ر اين ميان چند به جا مانده از گذشته با چند تازه از راه رسيده با كرد. د

هاي ورزشي  يكديگر دست همكاري و همراهي دادند تا  دوران پيشين رسانه
در ايران به تاريخ سپرده شود. يكي دوسال آغازين جمهوري اسالمي با جا 

شد  هاي رنگارنگ به آشنا و ناآشنا سپري هاي هرروزي و بر چسب به جايي
  دانست چگونه سازگار شود. و هيچ كس با اوضاع و احوال تازه نمي

هاي  به راستي هيچ چيز با كمترين ثبات و آرامش همراه نبود كه رسانه
  . بردند سر ميه ورزشي هم در همين مسير ب

  

  
  زنان، اولين قرباني در جمهوري اسالمي!

فهميدند كه اين مردمان با سر شيرجه رفته در يك استخر خالي خيلي زود 
حكومت بيش از هر چيز دشمن زنان است و وقتي ورزش دختران و زنان 

هاي اول پس از انقالب روبرو شد،  ايراني با تعطيلي و ممنوعيت در همان ماه
هاي ورزشي نيز خالي از هر خبر و  ورزش ايران كامال مردانه گشت و رسانه

ولناكترين ضربه به توان بزرگترين و ه عكس زنانه شدند!! اين را مي

هاي ورزش يك سرزمين هميشه افسرده به حساب آورد. در اين حال  ريشه
ديگر هيچ رسانه ورزشي شكل و محتواي طبيعي و قابل قبول را نداشت و 

توان گفت كه  با توجه به نابودي ورزش بانوان در جمهور اسالمي مي
اي  گونه سال گذشته به 34مطبوعات و صدا و سيماي حكومتي هرگز در 

اند و دست كم نيمي از جمعيت ايران هيچ  معمولي به ورزش نپرداخته
نقشي نداشته است. بدون هيچ شك و ترديدي در طول اين سالهاي سياه، 

اند و زنان  صدها استعداد ورزشي در جمع زنان ايراني محكوم به نابودي شده
اسالمي قلمداد  ها در رژيمي جنايتكار به نام جمهوري را بايد اولين قرباني

  كرد! 

  جمهوري اسالمي در كنار آمريكا!

بايد در آن حاضر  اولين رويداد بزرگ كه ورزش در جمهوري اسالمي مي 
مسكو بود كه از قضا حكومت انقالبي ايران  1980شد، بازيهاي المپيك  مي

با تحريم اين بازيها در كنار امريكا ايستاد تا بدين ترتيب حمله شوروي به 
تان با ورزش گالويز شود. كيهان ورزشي كه از مادري به نام كيهان افغانس

تر بودند، در  كرد و به اصطالح انقالبيون در اين موسسه پرخروش پيروي مي
هاي ورزشي  پشتيباني از تحريم المپيك مسكو به نوعي پيشتاز ديگر رسانه

م باعث آن ها را به گوش برساند. همين تحري به اصطالح فرياد انقالبي بود تا
بود تا تني چند از قهرمانان مدال بگير ايراني در كشتي و يكي دو رشته 
ورزشي ديگر دچار محكوميت ناخواسته شوند و تنها فرصت حضور در تاالر 

 هاي ورزش را از دست بدهند. فرصتي كه داغ آن تا آخر عمر بر افتخارآفرين

  قلب و روح اين چند ورزشكار نشست!

عراق در نيمه سال پنجاه و نه خورشيدي پنداري همان  آغاز جنگ ايران و
كوشيدند و  يابي به آن مي سالحي بود كه دشمنان ايران و ايراني براي دست

همين سالح به طرفداران تعطيلي ورزش و مسابقات ورزشي اين قدرت را 
يابي به خواسته انقالبي خود اصرار ورزند!  بخشيد تا بيش از پيش براي دست

اني از آغاز جنگ نگذشته بود كه كيهان ورزشي و دنياي ورزش و زمان چند
برنامه هاي ورزشي  سيماي جمهوري اسالمي نيز مثل همه جاي ديگر رنگ 
و بوي جنگي به خود گرفتند و تصوير و عكس توپ و تانك و اسلحه به 

  جاي صحنه هاي ورزشي پخش و چاپ شد!!!

ها بر همه كس و همه  لماندر همين حال انقالبيون و به اصطالح بچه مس
هاي جنگ رفت و تعطيلي ورزش  آوردند كه بايد به جبهه چيز فشار مي

واجب شرعي است و ورزش كردن خالف شرع !! نا گفته نماند كه تعطيلي 
نيز  چند ورزش از جمله بوكس، پرورش اندام (بدنسازي) شطرنج و ...

كن و ميسر نشان بدهد هاي ورزشي را مم اي بود تا تعطيلي تمام رشته بهانه
و عالوه بر آن عدم پخش تلويزيوني و چاپ عكس كشتي، شنا و... به علت 

توانست راه را براي دشمنان  ها مي پوشش غير اسالمي ورزشكاران اين رشته
دانيم كه انقالب اسالمي يا همان بيل به وسعت  ورزش هموارتر سازد. مي

اي و دروغگو به سر كار بيايند  دههاي عق تمام ايران كاري كرد تا عقب افتاده
هاي بزرگ به آدمهاي كوچك سپرده شود كه ورزش ايران نيز پس  و پست

راه اندازي  . از آغاز جنگ به شكل دربست بدست كوچولوهاي مغزي افتاد
هاي انقالب اسالمي، سپاه پاسداران، بسيج و.... در اولين سالها و  كميته

ي جنگ، حق همه رقم دخالت را در همه ها ها در جبهه سردمداري اين گروه
  امور به آنان بخشيد، از جمله ورزش.

هاي ورزشي در جمهوري اسالمي براي  ديديم كه رسانه در اين گيرودار مي
كسب اجازه جهت ادامه عمر خود در هر شماره يا هر برنامه ميزبان يك 

يديم كه آخوند هستند تا نظر اسالم را در باره ورزش جويا شوند و بارها د
يابيم با چه جانورهاي  سخن از ورزش اسالمي و انقالبي  به ميان آمد تا در

عجيب و غريبي روبرو هستيم. به دنبال تحريم بازيهاي المپيك مسكو در 
و از كف رفتن چند مدال احتمالي و سوختن چند قهرمان  1980سال 

  ضوركاروان توان اولين ح دهلي (هند) را مي 1982ايراني، بازيهاي آسيايي 
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ورزش ايران  با پرچم جمهوري اسالمي در يك آوردگاه آسيايي به حساب 
آورد. در اين دوره از رقابت ها، ورزشكاران به اصطالح انقالبي جوالن 

هاي به رنگ روز در آمده از همان آغاز ورود به دهلي  دادند و اين چهره مي
دانشجويان عضو بيشتر زمان را با  به جاي تالش و كوشش ورزشكارانه،

گذراندند و از خبرنگاران و عكاسان ايراني حاضر در  انجمن اسالمي مي
خواستند كه هميشه به محل عزاداري و دعا بيايند. ضمن  مسابقات نيز مي

هاي ورزشي ايران با ترك هتل  آنكه آنان انتظار داشتند تا نمايندگان رسانه
فه جويي در هزينه به صر )تكيه عزاداري(محل اقامت و خوابيدن در 

ها اختصاص بدهند!!  بكوشند و پول را براي كمك به انجمن اسالمي
ماجرايي كه تني چند از خبرنگاران به اصطالح مكتبي و متعهد به آن تن 

  هاي هر روزي ريشوها روبرو شدند. دادند و بعضي نيز با چشم غره

  

  امام زمان در دروازه ايران!

المي در بازيهاي آسيايي حال و هوايي در اولين حضور ورزش جمهوري اس
هاي ورزش ايران وجود داشت و آنان كه سوار بر  كامال متفاوت با گذشته

دسته  اي ناآشنا و ناشيانه گام به ورزش گذاشته بودند، موج انقالب به گونه
گلهايي به آب دادند تا به يادگار بماند. در آن هنگام فردي به عنوان مدير 

ورزش به دهلي آمده  بود كه همزمان مسئوليت روابط  مسئول مجله دنياي
عمومي سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي را نيز به عهده داشت. اين 

هاي ملي  فرد بيگانه با ورزش و آويزان به انقالب اسالمي در پي ديدار تيم
فوتبال ايران و كره جنوبي كه با پيروزي يك بر صفر ما پايان يافت، شاهكار 

  نشان داد و چنين تيتري براي چاپ در مجله دنياي ورزش  فرستاد: خود را

  از دروازه ايران نگهداري كرد!! )عج(امام زمان 

پس از انتشار دنياي ورزش با چاپ اين تيتر تاريخي، گفته شد كه 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آنچنان آخوند دعايي، نماينده خميني در 

رفته بودند كه دعايي به محض بازگشت موسسه اطالعات را به تمسخر گ
مدير مسئول دنياي ورزش و ديدن او، يك سيلي در گوش فرستاده به 
بازيهاي آسيايي بخواباند. گويا اين حضرت ذوالحياتين آنقدر بد رقصيده بود 

در طول سالهاي جنگ، تك و  ها نيز خوش نيامد. كه حتي به مذاق انقالبي
هاي ورزشي تالش داشتند تا  مند در رسانههايي شايسته و شرافت توك چهره

هاي تحميلي از سوي  ها و سليقه مانع از حركت ورزش در جهت خواسته
ريشه شوند والحق در آن شرايط دشوار تا حدودي موفق بودند.  ريشوهاي بي

هاي ورزشي كوشيدند تا  همين كه اين انگشت شمار دست اندركاران رسانه
ايستند و يادآور طبيعت و بستر جهاني ورزش در مقابل فشارهاي از هر سو ب

باشند، جاي ارزشگذاري دارد و نام اين چند تن را بايد در كتاب ورزش 
  ايران به نيكي آورد.

  

  !!ايران نام به شكست هر –هر پيروزي به نام جمهوري اسالمي 

در حكومتي كه از همان آغاز نشان داد به هيچ اصول انساني و اجتماعي و 
د نبوده و همه چيز را براي خود خرج و مصادره كرده و آويزان به ملي پايبن

هاي ورزشي نيز داستان ديگري  مذهب است، پيروزي و شكست در ميدان
پس از چند بار حضور   اين جماعت است. داشت كه نشانگر پليدي و پستي

سيماي  المللي ديديم و شنيديم كه به ويژه در صدا و در ديدارهاي بين
شود تيم ملي جمهوري  المي به هنگام پيروزي گفته ميجمهوري اس

شود تيم ملي ايران!! يعني پيروزي از  اسالمي و در وقت شكست گفته مي
آن جمهوري اسالمي است و شكست مال ايران! هنوز هم اين روش كثيف و 

هاي ورزشي صدا و سيما جريان دارد. شايد در طول تاريخ  حقيرانه در برنامه
هرگز حكومتي اين چنين دشمن ايران و ايراني نبوده و اين كهن ديار 

هميشه با فريب و ريا به سراغ افكار عمومي رفته تا احساسات ملت را 
  هاي شوم خود سازد. بازيچه خواسته

  

  فصل تازه با جبر زمان!

و  به دنبال پايان يافتن جنگ هشت ساله و پايان حيات خميني و تغيير 
ها با  هاي ورزشي همپاي ديگر زمينه انهتحول ناشي از گذر زمان، رس

ترين نقطه آن را بايد پيوند بيشتر با  هايي همراه شدند كه روشن تازه
نامه ورزشي  در اين هنگام، چند هفته  رويدادهاي ورزش جهان به شمار آورد.

ها اضافه شدند و يكي دو روزنامه صبح نيز  اي به جمع قديمي به شكل ورقه
ش اختصاص دادند تا رونق بيشتري براي اهالي ورزش چند صفحه را به ورز

توانست مثل هر چيز  فراهم شود. از آنجا كه ورزش در جمهوري اسالمي نمي
هاي حاكميت  ديگر با شكل و شمايل آشنا در جهان دنبال شود و سياست

اسالمي بايد در همه جا جاري و ساري باشد، در دهه دوم حكومت آخوندي 
هاي  هاي شايسته در رسانه راي حضور آن معدود چهرهها ب ديگر تمام راه

رسيد. بد نيست  تر به نظر مي ورزشي بسته شده و عرصه هر چه بيشتر تنگ
ترين  اي داشته باشيم به سن و سال مسئوالن و بزرگترهاي قديمي اشاره

مجله ورزشي ايران يعني كيهان ورزشي در پيش و پس از انقالب كه گوياي 
منتشر 1334يهان ورزشي اولين شماره خود را درسال ك خيلي چيزهاست.

كرد و وقتي بيست و چند ساله بود، مدير مسئول و سر دبير آن باالي پنجاه 
سال داشت. كيهان ورزشي هنگامي كه چهل ساله شد، داراي مدير مسئولي 

بدانيم كه تخصص و تجربه تا چه اندازه در حكومت  سي ساله بود تا بيشتر
  ارزش است. بي جمهوري اسالمي

  

  اندازي انجمن نويسندگان وعكاسان ورزشي راه

نزديك به نود  سال پيش نويسندگان و عكاسان ورزشي در اروپا دست به 
تشكيل سازماني براي پشتيباني و حمايت از دست اندركاران اين حرفه زدند 

هاي ورزشي در اين قاره و اعتبار و قدرت  كه بعدها با رشد و گسترش رسانه
چنداني به عضويت در اين تشكيالت براي  يك از آنان، ديگر نياز هر

كشورهاي پيشرفته اروپايي وجود نداشت. در طول دو سه دهه اخير اين 
شود، بيشتر مورد استقبال  يشناخته م )ايپز(سازمان كه با نام اختصاري 

كشورهاي جهان سوم و به قولي عقب افتاده قرار گرفته است. چند 
ايران با تماس شخصي به عضويت ايپز در سالهاي دهه شصت نويس  ورزشي

خورشيدي در آمده بودند كه در دهه هفتاد و تقاضاي روزافزون اهالي 
هاي ورزشي ايران و خواست ايپز، مقدمات تشكيل انجمن نويسندگان  رسانه

و عكاسان ورزشي توسط وزارت كشور جمهوري اسالمي فراهم آمد. پس از 
هاي حكومت، سرانجام انتخابات  ار و تحميل خواستههاي بسي كش و قوس

براي تعيين اولين هيات مديره انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران 
برگزار شد. در جريان اين انتخابات ديديم كه زدوبندهايي  1374در سال 

ميان چند نفر اتفاق افتاد تا پيوند يكي دو ريشو با يك ريش تراشيده 
و  ريشوها از آن بي ريش چند چهره روي دست  ريشه عملي شود بي

خوردند و ائتالف آنان يكطرفه از آب در آمد. هنگام انتخاب رئيس انجمن 
نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران، نماينده وزارت كشور جمهوري اسالمي 

توانيد به تاييد  يادآور شد كه فقط و فقط در صورت انتخاب آقاي فالني مي
زارت كشور اميدوار باشيد و در غير اين صورت بايد قيد اين انجمن توسط و

آن را بزنيد. نگارنده اين نوشته به عنوان نفر چهارم در انتخابات اولين هيات 
مديره انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران در جلسه انتخاب رئيس 
انجمن حضور داشت و به نماينده وزارت كشور گفت كه ما يك انجمن 

م و هرگز سياسي نيستيم. نماينده وزارت كشور اما پاسخ داد ورزشي هستي
ها و حتي انجمن حمايت از بيماران كليوي نيز  كه از نظر ما تمام انجمن

ريشه پيشنهاد داد كه ما  ريش بي سياسي هستند. در اين لحظه آن بي
اي براي تشكيل و ثبت انجمن به جز قبول نظر نماينده وزارت كشور  چاره

توانيم هر كس را انتخاب كنيم. نگارنده ديگر  هاي بعدي مي در دورهنداريم و 
ريش  از اين انجمن بيرون آمد و يك آخوند زاده رئيس انجمن شد و بي

  سال!! 17ريشه نيز دبير او به مدت  بي
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  حضور سربازان گمنام امام زمان در فوتبال!

 تاثير باور دارم كه ورزش و به ويژه فوتبال در جمهوري اسالمي تحت

مستقيم اوضاع و احوال عمومي به لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي 
با بساط موجود  واجتماعي قرار دارد و فوتبال در طول اين سالها كامالً

سرازيرشدن پول به  همخواني داشته است. در دهه هفتاد خورشيدي و
ر هاي ورزشي و ساختا ها، رسانه هايي در باشگاه بينيم كه چهره فوتبال مي

هاي حكومتي تلقي  نمايند كه آنان را بايد فرستاده فدراسيون فوتبال رخ مي
كرد. در اين ميان وزارت اطالعات جمهوري اسالمي نقشي پر رنگ براي 
نظارت و دخالت در امور فوتبال را براي خود قائل شد و بخش و قسمت 

ر آن مسئول اين بخش د خاصي را براي اين منظور در وزارتخانه داير كرد.
تواند نامي ساختگي و  هنگام فردي به نام سالمي بود كه بدون ترديد مي

هاي  مستعار باشد. بسياري از نويسندگان و خبرنگاران فعال در رسانه
ورزشي در سالهاي مياني دهه هفتاد براي گفتگو و هماهنگي توسط سالمي 

ن دو نوبت به اي به وزارت اطالعات دعوت شدند كه نگارنده  نيز در
اي  هر دو بار دريافتم كه وزارت اطالعات برنامه وزارتخانه احضار شد.

گسترده و مفصل براي حضور مستقيم و غير مستقيم در فوتبال دارد و 
هاي ورزشي ناگزير هستند تا براي ادامه  هاي شناخته شده در رسانه چهره

ان كار به گونه مستقيم يا غير مستقيم در خدمت سربازان گمنام امام زم
  باشند!

در كيهان باعث  1373گفتني است كه حضور نماينده رهبر انقالب در سال 
آن بود تا دومين پاكسازي و اين بار در قالب خريد خدمت در كيهان 
ورزشي رقم بخورد و نگارنده نيز ناگزير به خروج اجباري از اين مجله 

اي كنترل در اين احوال دو وزارت ارشاد اسالمي و اطالعات بر قديمي شد.
نگاري تن به  ها همراه و هماهنگ بودند و اگر روزنامه همه جانبه رسانه

توانست پروانه  داد، بدون برو برگرد نمي همكاري با وزارت اطالعات نمي
ساالنه خبرنگاري را از وزارت ارشاد دريافت كند. گواه اين امر روزگار 

است كه ديگر نگارنده درطول سه سال پيش از خروج تحميلي از ايران 
  نتوانست پروانه خبرنگاري را از وزارت ارشاد بگيرد.

  

  كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي

با شناختي كه از بافت فوتبال در جمهوري اسالمي دارم، ترديدي وجود 
 ريزي برنامه با گذشته سال پانزده –هاي ورزشي در ده  ندارد كه رسانه

تمام نفرات درشت بايد در  و شوند يم اداره حكومت به وابسته هاي امنيتي
هاي وزارت اطالعات باشند. اين خدمت به شكل مستقيم يا  خدمت خواسته

شود و فضاي كاري تا آنجا مسموم و ترسناك به نظر  غيرمستقيم انجام مي
حساب و  وقتي پولهاي بي كنند. رسد كه همگان احساس آلودگي مي مي

هاي  ها و روزنامه نامه شد و هفته كتاب و بدون حسابرسي به فوتبال تزريق
فوتبالي يكي پس از ديگري گام به صحنه گذاشتند، هر هوشياري دريافت 
كه قرار است بساطي پرو پيمان براي سرگرمي و فريب به ويژه نسل جوان 

سازي، دستور اول در اين بساط بود. در اين حال  پهن شود كه حاشيه
روزنامه نيز زد كه وقتي از قافله  كيهان ورزشي براي چندي دست به انتشار

روز عقب افتاد ، ناگزير به تعطيلي آن شد و فقط هفته نامه را ادامه داد. 
سالهاست كه تنها يك نام از كيهان ورزشي و دنياي ورزش بر جا مانده و در 

هاي ورزشي خريدار چنداني ندارند و چند هزار  بساط اين روزهاي رسانه
بينند. خيلي وقت است كه فرياد  د را در كنار ميمشتري سالخورده و موسپي

رسد  از فساد و آلودگي سراسري در فوتبال جمهوري اسالمي به گوش مي
هاي ان در ساختار اين حكومت قرار دارد و فوتبال همگام  گمان ريشه كه بي

فوتبالي كه روز به روز  و بيش از  كند. براي هاي فاسد حركت مي با ديگر زمينه
، فراتر از ده روزنامه و يك شبكه تلويزيوني و يك برنامه چهار  كند مي پيش سقوط

ي دارد كه به واقع هيچ تناسبي ميان اين فوتبال مردود و هفتگ و زنده ساعته پنج–

شود! حاال كار به جايي رسيده است كه آبرو و اعتباري  اين همه رسانه ديده نمي
عمومي هيچ تفاوتي ميان يك دالل و ها ورزشي باقي نمانده و در نظر  براي رسانه

همين سه سال پيش بود كه  واسطه با يك خبرنگار ورزشي وجود ندارد.
و عامل درجه  )پدر خوانده(هاي ورزشي را با عنوان  نويس رسانه ترين فوتبال قديمي

يك فساد در فوتبال جمهوري اسالمي معرفي كردند تا ديگر هيچ احترام و ارزشي 
در جمهوري اسالمي همه كس را بايد قرباني و معلول  قي نماند.براي اين حرفه با

شود و آن برادر كه باوري  دانست، آن بازيكن شايسته و خوش رفتار كه اعدام مي
كند، به  ديگر دارد و سالها با فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي همكاري مي

كه جمهوري  راستي هر دو قرباني اين سيستم تبهكار و جهمني هستند! تا روزي
توان به روشنايي داشت و وقتي دروغ،  اسالمي سرنگون نگردد، هيچ اميدي نمي

 ،نيرنگ و چند چهرگي در بيش از سه دهه بر همه چيز سايه انداخته است
هاي ورزشي نيز بايد در خدمت دروغگوها و رياكاران باشند. گويا حافظ بزرگ  رسانه

  گويد: همين امروز با ماست كه چنين مي

  مفتي و محتسب  ي خور كه شيخ و حافظ وم

 كنند چو نيك بنگري همه تزوير مي
*  

  
  
  
  

  
  اظميبابك زنجاني و ميرك

  

  در جمهوري اسالمي  مافياي ورزش
  

  كيوان سلطاني

  

هر نگاهي به ورزش در جمهوري اسالمي، و در اولين برخورد با واقعيت 
از ورزش و  دردناكي مواجه مي شود كه نيمي از جمعيت كشور يعني زنان

صحنه هاي ورزشي حذف گرديده اند. پديده ي آپارتايد يا اعمال تبعيض 
گروهي، جنسي و نژادي عليه بخشي و يا گروهي از شهروندان، مردمان، از 
جداسازي شروع مي شود و سپس تبعيض هاي اجتماعي، سياسي و يا 

با اقتصادي بر اساس اين جداسازي ها اعمال مي گردند. جمهوري اسالمي 
جدا كردن زنان و مردان در اجتماع، كارخانه، مدارس، دانشگاه، و محيط 
هاي ورزشي، و ناهمساز اعالم كردن زنان و مردان، اين جداسري را اصل مي 
پندارد، و چون به گوهر ضد زن است، راه حل را به حذف زنان در اين 

امور،  عرصه هاي اجتماع و از جمله ورزش مي ديد. از ديد متحجر اولياي
زنان نبايستي در محافلي كه مردان  ورزش مي كنند، چه در مقام ورزشكار 
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و يا تماشاگر بازي ها و مسابقات ورزشي شركت كنند. اين آپارتايد جنسي، 
سال  34، هم چنان به شكل هاي ديگري در اين دگرديسي اش علي رغم 

ود و حجاب نامه نگاري به فيفا براي قبول كاله خ اعمال مي گرديده است.
زنان و غيره آن قدر مشمئز كننده است كه نمي توان آن را شركت دادن 

لذا  بررسي وضعيت ورزش در جمهوري اسالمي ابتدا  زنان در ورزش ناميد.
به ساكن ناقص است زيرا ورزش زنان در بهترين حالت، ورزش  طيف ويژه 

ورزش اجتماع اي كه با پارامترهاي غير انساني و تبعيض آميزي از بدنه ي 
  1جدا شده است انگاشته مي شود و الجرم آغشته به اين تبعيض است.

سخن گفتن از ورزش در جمهوري اسالمي، بدون در نظر گرفتن اين كه چه 
مثلث مناسباتي در آن جا حاكم است و  اين مناسبات چه ارتباطي با 

در ايران دارد، به مانند توزين مضاعف ِ شيئي  اقتصاد  -سياست-قدرت
البراتواري انتزاعي، بدون در نظر گرفتن نيروي جاذبه ي زمين است. در 
چنين محاسبه ئي، هرچند از شيوه هاي دقيق اندازه گيري و استفاده از فن 
آوري هاي نوين هم باشد، اما به دليل عدم اعتناء به عامل تعيين كننده ئي 

ست، در امر تبيين مانند ِ نيروي جاذبه ي زمين كه نيروئي همه گاه متعين ا
وزن شيئ مورد نظر به كجراه رفته ايم. براي بررسي هر چند اجمالي ورزش 

بايستي به ماهيت رژيمي كه بر مصدر  ،تحليل اين در ايران، ابتدا به ساكن
به ساختار قدرت  و طرق كنترلي كه توسط آن  ؛كار است عنايت بكند

ن نكات آنگاه چنين بررسي اعمال مي شود نيم نگاهي بياندازد. با اذن به اي
روزي و تضمين هنه تنها در ذات خود بسيار مفيد و مؤثر است، بلكه براي ب

سالمت جامعه، ضروري مي نمايد. با ايقان مي توان گفت كه تشخيص 
ميزان سالمت در جامعه به تناسب ورزش عمومي و اجباري و بازدهي و 

دارد. جمهوري كارآيي نهادهاي آموزشي، تربيتي و پرورشي بستگي 
اسالمي، وزارت خانه اي به نام ورزش و جوانان هم چون جواهري بدلي بر 

آزارد. هنگامي  ش چشمان مردمان را ميا تاج عاريتي كابينه دغل باز دولت
هاي كالن، فاميل ساالري، نخبه بازي، تضييع حقوق  كه اختالس، دزدي
ستوار بر اصول و در بودجه، مناسبات غير ا عميق هاي آحاد جامعه، حفره

هاي  ي اعمال شده در سياست، اقتصاد و فرهنگ در حيطه قانون، رويه
تواند دست خوش  داخلي و خارجي است، ورزش در جمهوري اسالمي نمي

چنين پارامتر هاي ساختاري نباشد. اگر باندهاي غير منتخب ِ حاكم ( 
براي  انتخابي بودن به خودي خود فضيلتي نيست، وقتي ساز و كار الزم

انتخابي اصلح بر اساس آراي آزادانه ي شهروندان مهيا نباشد، مرز انتخاب و 
انتصاب مخدوش است)، هر كدام از خوان گسترده ي معطوف به ثروت هاي 
نفتي، به تناسب ميزان نفوذ، قرابت و يا درجه ي سرسپرده گي به اركان 

ه ي ورزش نيز واليت و باندهاي پيراموني دست به تطاول مي زنند، در حيط
همين باندهاي نظامي و غير نظامي، از امكانات و رانت ها، با قيقاج هائي كه 
ناشي از همين ارتباطات است بهره مي برند. پديده ئي كه مي توان آن را 

  مافياي ورزش در جمهوري اسالمي و يا مافياي در مافيا دانست.

******  
  

شايد بتوان دستگاه ي وضعيت ورزش در جمهوري اسالمي،  براي بررسي
هاي تحليلي مختلفي را بكار گرفت. استفاده از آمار و  وارسي رديف هاي 

تواند در يك نوع بررسي كارساز باشد كه  ي تخصيص مي بودجه و شيوه
طبق آن پارادايم، نوع نگاه جمهوري اسالمي به ورزش تبيين گردد. اما از 

درستي ندارد و تخصيص آنجا كه آمار در جمهوري اسالمي معني و جايگاه 
بودجه نيز از مكانيسم يكساني برخوردار نيست، پرداختن به حيات و ممات 
يكي از پرطرفدارترين ورزش هاي رايج در ايران يعني فوتبال، متد بررسي 

  ما در اين نوشتار است. 

فوتبال در زمان رژيم گذشته، رشته ي پر اهميتي بود، نه تنها از آن جهت 
م براي نمايش دادن جاه و جالل خود در آوردگاه هاي كه گرايش ِ رژي

ورزشي، به مثابه هيبت خود در صحنه جهاني و قاره اي، بلكه از جهاتي نيز 

با اقبال اليه هاي وسيع جوانان و اجتماع به فوتبال آگاه بود. خرج بودجه 
هاي قابل توجه براي توسعه ي امكانات ورزشي در پايتخت و در چند مركز 

ديگر، آوردن مربي خارجي و نيز تمايل به برگزاري مسابقات ورزشي استان 
در تهران و نمايشات در عرصه هاي آسيايي، فرصت هاي مشخصي در 

  ورزش فوتبال ايجاد كرد.

لحاظ كردن موفقيت هاي فوتبال در عرصه هاي قهرماني در آسيا، رفتن به 
د، و آرژانتين و برگزاري منظم جام تخت جمشي 1978جام جهاني 

نپرداختن به وضعيت ورزش در مدارس در شهرستان ها، شهرك ها ، بخش 
هاي كوچك و اشاره نكردن به موارد ضيق امكانات ساختاري ورزشي در 

  روستاها و قصبات ايران، صرفاً ديدن نيمه ي پرِ ليوان است. 

گرايش و شوق وافر كودكان، دانش آموزان و جوانان به تمرين و ممارست 
دگيري فنون و پيچ و خم هاي فوتبال با توپ هاي پالستيكي در براي يا

زمين هاي خاكي، كه پشتوانه ي فوتبال يك مملكت محسوب مي گردد، را 
  نمي توان به حساب صد رژيم گذشته واريز كرد.

تب فوتبال سراسر ايران را درنورديده بود. صدها هزار نونهال ايران در 
ي آبادها و در اكناف بي در و پيكر ي حلب هاي خاكي و در كناره زمين

مدارس شهرها و روستاها، و با نبود امكانات و وسايل ورزشي، به فوتبال 
اي قوي براي  مشغول بودند. اين رويكرد به مثابه نيروي مادي و محركه

كرد. نه تنها تيم ملي فوتبال ايران از اين پشتوانه  فوتبال، پشتوانه سازي مي
هاي فوتبال كه از همين  بلكه حضور پر تعداد ستارهكرد،  غني استفاده مي

كردند  هاي ليگ تخت جمشيد را مزين مي هاي خاكي برخاسته و  تيم زمين
شدند، باعث شد كه نقايص و فقر آموزش و پرورشي  و موجب رونق آن مي

  در رژيم گذشته مكتوم بماند.

ه صد هزاري سال بعد از سر كار آمدن رژيم اسالمي، هنوز ورزشگا 34باري، 
كه در زمان رژيِم سابق ساخته شده است،  "آزادي و يا آريامهر سابق"نفري 

دهه از  4ايران است، كه به همين اعتبار  "استاندارد"تنها استاديوم 
تر است. همين يك رقم، خود بيانگر  هاي دنيا عقب استانداردهاي ورزشگاه

ورت حال فوتبال وضعيت حال فوتبال ديمي ايران و يا به ديگر سخن، ص
بدون ساختار و زيربناي ايران است. جمهوري اسالمي وارث فوتبالي شد كه 

  كرد. گي، در آسيا اما ميدان داري مي علي رغم بي ريشه

گذراند، فوتبال  برخالف كشتي كه در زمان انقالب روند نزولي خود را مي
تي خود توانسته بود به راحتي حريفان آسيايي را برده و از سد رقيب سن

يعني استراليا، عبور كرده و به جام جهاني برود. با كش و قوس انقالب اما، 
ها از تب و تاب مسابقات و ليگ منظم و شركت در ديدارهاي جهاني و  مدت

  آسيايي باز ماند.

هاي بعد اين  فيروز كريمي، بازيكن سابق تيم پاس و مربي حزب اللهي دهه 
حال و روز آن روز فوتبال، در گفتگوئي با تيم و ليگ برتر ايران، در مورد 

  )2گويد( ي مشرق چنين مي روزنامه

اول فوتبال ما مصادف با سالروز پيروزي انقالب شد. يك سال و خرده اي  " 
پيش از انقالب كه ورزش تعطيل شد. تظاهرات مردمي اصال اجازه اين كارها 

وتبال نبود. پس از ف 1358را نمي داد. بعد از آن هم دو سال تا اواخر سال 
انقالب هم جنگ و دفاع مقدس پيش آمد و مصادف شد با خدمت من در 
پليس و شهرباني. ابتدا به جبهه رفتيم؛ ولي پس از فتواي حضرت امام 
خميني (ره) مبني بر حفظ امنيت شهرها در زمان جنگ، در شهر مانديم. 

ود. يعني هر ليگ نبود و باشگاه هاي تهران ب 1370پس از آن هم تا سال 
  "استاني براي خودش ليگ داشت و در سطح كشور مسابقاتي نبود.

ها و بعدها سپاه پاسداران، امروز به  ها در كميته همين تجمع فوتباليست
ي مباركه  يكي از معضالت فوتبال ايران يعني فوتبالي زير نگين امنيت خانه

ي  كه در ادامهكه الجرم ماالمال از فساد و تباهي است، تبديل شده است 
از فوتباليست هايي كه در  - ز -رضا اين نوشته به آن خواهيم پرداخت.

دمادم انقالب در يك تيم تخت جمشيدي در خوزستان بازي مي كرد، از 
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ئي آن روزها و شريطي كه كه بعد از انقالب بدان دچار  فوتبال نيمه حرفه
  شده بود مي نويسد:

م. تا چند سال پيش كه هنوز در از تجربه ي شخصي خودم شروع مي كن "
زدم، با شروع جنگ  ايران بودم و در يكي از باشگاه هاي خوزستان توپ مي

را هم كه قبالً داشتيم از ما دريغ كردند.  ايران و عراق همان امكانات محدود
بخشي كه مربوط مي شد به شرايط جنگي، و بخشي ديگر هم به تبليغات 

همه كس را فقط در خدمت جنگ و  ي رژيم كه  همه چيز و هپردامن
خواست. در آن دوره براي شركت در مسابقات باشگاهي مي  آن مي "بركات"

بايست اول دفترچه آماده به خدمت گرفت، و يا گواهي مبني بر ادامه ي 
  تحصيل ارائه داد.

ورزش قهرماني در "اي با عنوان  ي مقاله كه در كتابچه ز، در ادامه -رضا
  نويسد: مي 1993-و از انتشارات آغازي نو "يرانجمهوري اسالمي ا

ي تيم هاي اعزامي از  در اردوي مسابقات قهرماني استان بوديم. همه" 
اردوي "ي  ها را با هم در يك مدرسه چپانده بودند. برنامه شهرستان
مسابقات حكايتي بود. اين برنامه عبارت بود از نماز جماعت،  "تمريني

باب فوائد ِ جنگ، شركت در دعاي  رآخوند اندسخن راني فالن و بهمان 
  "كميل ديدار و زيارت امام جمعه و ..... ديدار از مزار شهدا.

در چنين وضعيتي اگر گفته شود نه تنها روند رو به رشد فوتبال ايران 
متوقف شده است، بلكه در سيري قهقرائي پيش رفته، صرفاً نصف حقيقت 

م تازه به قدرت خزيده، مخالفين سياسي ايم. در حالي كه رژي را ادا كرده
ي ورزش  خود را با تازيانه و دار، شكنجه و اعدام سركوب مي كرد، در عرصه

و فوتبال نيز اين سركوب اعمال مي شد. جدا از ده ها ورزشكار اعدام شده، 
و صدها ورزشكاري كه طعم تلخ زندان و شكنجه را چشيدند. تعدادي از 

يم هما چون زنده يادان حبيب خبيري، و عالء  ملي پوشان و بازيكنان ت
عترتي كوشالي اعدام شدند، و نيز ملي پوشان و فوتباليست هايي كه به 
خارج از كشور آمدند و اعالم پناهنده گي سياسي كرده و با افشاي سياست 

 هاي سركوب گرانه در ايران پرداختند. 
نيز ورزشكاراني كه افشا گري هاي بين المللي توسط مدافعين حقوق بشر و 

كردند، و نيز  ها را پيدا مي در خارج از كشور، امكان  دسترسي به رسانه
پناهنده شدن ورزش كاران عضو تيم هاي اعزامي به تورنمت هاي 

كشاند. اما اين رژيم  المللي، جمهوري اسالمي را به انزواي بيشتر مي بين
با چنين وضعيتي به  چنان كه در ذات خود اصالح ناپذير بوده، در مقابله

هاي اطالعاتي به عنوان  امنيتي كردن اوضاع دست مي زد. گسيل تيم
سرپرست و تداركات و همراه، و نيز گماردن مامورين اطالعاتي به عنوان 

هاي ورزشي بر اساس حرب الهي بودن  ورزش كار، و گزينش اعضاي تيم
مي براي خنثي هاي ورزشي آنها، راه كار جمهوري اسال آنها و نه شايستگي

  ي ورزش كاران ضد رژيم بود. هاي افشا گرانه كردن فعاليت

ها، و اين  استاديوم هاي ورزشي، كه در غياب ِ آزادي  اجتماعات و ميتينگ
كه هر نوع تجمع آحاد و يا گروهي از مردم ممنوع بود، محل مناسب و 
ز نسبتاً كم هزينه تري براي طرح خواست هاي اعتراضي مردم، و ابرا

نارضايتي از وضع موجود بود. بعد از اعدام زنده ياد حبيب خبيري، كاپيتان 
محبوب تيم فوتبال به جرم هواداري از سازمان مجاهدين خلق ايران، هر 

هاي سركوب  ها شاهد اعتراضات مردم و در گيري با ارگان هفته  استاديوم
سراسري  رژيم بود. رژيم باز هم چاره را در تعطيل كردن مسابقات ليگ

ماه ديد. براي مدتي تيم ملي فوتبال در مسابقات   7فوتبال كشور براي 
  خارج از كشور شركت نكرد.

دهلي، كه بعد از دستگيري حبيب خبيري، تيم  1982در بازيهاي آسيايي 
كرد، مسئوالن ورزشي جمهوري  المللي شركت مي ملي در يك تورنمنت بين

يلي كهن، محمد پنجعلي و محمد اسالمي عناصر حزب الهي چون محمد ما
دادكان در تركيب اصلي و نيز كساني چون نادر فريادشيران نيز در كنار تيم 

  با خود به دهلي برده بودند.  نادر فريادشيران و محمد مايلي كهن با دانش 

  

  

  
  سعيد شرويني، بابك زنجاني و رؤيانيان

  

ماشاي مسابقات جويان  و پناهنده گان مخالف جمهوري اسالمي كه به ت
كشتي رفته بودند، ايجاد درگيري كردند كه در مطبوعات هند نيز انعكاس 

آخوند زاده با ادعا و  يافت. سفير وقت جمهوري اسالمي در دهلي محمد نبي
ارائه مدرك مبني بر مصونيت سياسي و امنيتي ايشان از بازداشت آنها 

  جلوگيري كرد.

ت ورزش در اختيارش باشد، تا خواس ي شصت مي جمهوري اسالمي در دهه
اش نگردد. اما  عرصه يي براي به چالش كشيدن اقتدارش توسط مخالفين

يي براي مخالفت  عليه جنگ ارتجاعي  هاي فوتبال دقيقاً به عرصه استاديوم
ي آن تبديل شده بودند.  ايران و عراق و بخصوص تداوم جنايت كارانه

ها و سرازير  ي سكوهاي استاديومي  مردم عليه جنگ از رو شعارهاي كوبنده
ها و تظاهرات هاي خياباني  بعد از مسابقات به  شدن مردم به خيابان

  گي تبديل شدند. هاي هفته پديده

لكوموتيو جنگ نيز كشان كشان، بعد از بلعيدن بيش از پانصد هزار نوجوان 
 و جوان فقط در ايران، باالخره با سركشيدن جام معروف زهر، به پايان خط

رسيد. در پس آهنگ اين عفريت خانمان سوز، رژيم جمهوري اسالمي براي 
و  "نداي جنگ جنگ كو پيروزي!"زهر چشم گرفتن از همان جواناني كه 

دادند و نيز  ديگر شعارهاي ضد جنگ را در استاديوم هاي ورزشي سر مي
اش در اقصي و اكناف جامعه دست به كشتار زندانيان  مخالفين سلطه

هزاران زنداني زد. در التهاب اين كشتار ها و نيز  1367تابستان   سياسي در
گرفت و گريزهاي ناشي از جانشيني خميني، رمقي در جامعه نمانده بود كه 

  هاي ماضي پرداخته شود.  به فوتبال بسان سال

هاي مانده از جنگ بر سر  گي و بر ويرانه دولت رفسنجاني كه با شعار سازنده
ن باز كردن دروازه هاي اقتصاد به روي سرمايه گذاران كار آمده بود، ضم

هاي بانكي و  خارجي و اقتداء به فرامين بانك جهاني براي اصالح سامانه
هاي اقتصادي و ساير مضامين ديكته شده، جداي از آن كه نداي  تعديل

را در صفوف اپوزسيون مماشات جو در انداخته  "احسنت! صحيح است!"
هاي با  داري را نيز به  تحسين براي كرشمه نان سرمايهبود، سر سلسله جنبا

نعلين و عبايش واداشته بود. حكومت رفسنجاني كه سياست هاي توأمان 
سركوب در داخل و ترور در خارج را ادامه مي داد، ادعا مي كرد كه براي 

هاي  به جامعه بايست به ورزش همگاني و هم چنين ورزش "تزريق نشاط"
فائزه دختر ايشان نيز كه با عنايت حمايت ابوي، علني  قهرماني پرداخت.

كرد، منادي ورزش زنان شد و غر و  مخاطره كرده و دوچرخه سواري مي
لندهاي جناح هاي هيأت حاكمه نقل مجلس بود كه كسي به متن ضايعه 

  )3يعني تداوم ستم جنسي مضاعف و يا سيستم آپارتايد جنسي نپردازد.(

شروع شد. تيم  "گي سردار سازنده"فوتبال از زمان يورش براي قبضه كردن 
هاي اول تهران يعني تاج و پرسپوليس كه در بدو به قدرت خزيدن حاكمان 
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جديد،، به استقالل و پيروزي تغيير نام و مالكيت آنها به دولت رسيده بود، 
ها و بعدها  هايي كه توسط كميته ها و دواير دولتي به بنياد مانند ساير شركت

شدند واگذار شد. تيم استقالل كه از زمان هاي  ه پاسداران اداره ميسپا
كرد  ي حكومتي داشت كماكان از ارتباطات دولتي تغذيه مي قديم نيز عقبه

شد و  توسط بنياد مستضعفان اداره مي 1366و پرسپوليس نيز كه از سال 
هاي زيادي  هاي مختلف و ناخوش آيند و در گيري دست خوش مديريت

وزارت  "تحت حمايت" 1372أمورين و هواداران باشگاه شد، از سال بين م
ي اول و دوم  صنايع و معادن كه آن زمان آقاي حسين محلوجي در كابينه

جا كه حسن (امير) عابديني كه  رفسنجاني وزيرش بود، سپرده شد. اما از آن
م ي بازي در تي خود مدتي در هيئت پاسدار در سپاه پاسداران بود و سابقه

پرسپوليس و معاونت محلوجي را نيز داشت به مدير عاملي پرسپوليس 
به عهده داشت. از آن هنگام  1379گمارده شد. او اين مسئوليت را تا سال 

تا كنون اداره اين دو باشگاه پر طرفدار به دست دولت بوده است. از 
 هاي ديگري كه در پست هاي مدير عاملي و يا عضويت پاسداران و  امنيتي

اند مي توان از كساني  كرده "انجام وظيفه"ي اين دو باشگاه  در هيئت مديره
مثل اكبر غمخوار،  حجت خطيب، عباس انصاري فرد، محمد حسن انصاري 

) نام برد. و از همين قماش مي توان 4فرد، حبيب كاشاني، سردار رويانيان(
ونين وزارت از كساني چون زريبافان، مقداد نجف نژاد، علي محمدي (از معا

گري ناصر حجازي  ي وقت استقالل كه با مربي اطالعات و عضو هيئت مديره
به دليل اين كه به اندازه كافي مؤمن نيست مخالفت ورزيد)، سردار احمد 

برادر محسن رضائي، علي انصاري(كه به سلطان  -شهرياري، اميدوار رضائي
ي يافت آباد داير مبل ايران معروف است، مركز مبل ايران را در زمين ها

كرده است، رئيس گروه سرمايه گذاري تات، صاحب يكي از بانك هاي 
خصوصي ايران به نام بانك تات، كه بعلت تخلفات مالي و دست داشتن در 
يك اختالس چند هزار ميليارد توماني ظاهراً منحل اما در بانك آينده ادغام 

  شد، است)  و علي فتح اله زاده خوئي را نام برد.

ها و شعار  در زمان دولت خاتمي، جو ورزشگاه ها نيز فرق كرد، تظاهرات 
ي به خيابان ريختن  تر شد. جمهوري اسالمي كه در حادثه ها علني دادن

مردم و پاي كوبان مختلط دختران و پسران در برپائي جشن پيروزي و 
هاي تهران، كه تا صبح جو تهران را در  صعود به جام جهاني در خيابان

ست خود داشتند و  پاسداران مجبور به نقش نظاره گري شده بودند، د
دختر به استاديوم آزادي كه   5000ي  دست پاچه شد بود، ورود پيروزمندانه

ها را باز كرده و داخل شدند تا در جشن پيروزي سهيم باشند،  با قدرت درب
بعدي به  هاي آنها را كامالً مچل كرد. اما آنها بي كار ننشستند. تظاهرات

سران جمهوري اسالمي اين درس را داد كه به جاي كم محلي به فوتبال، 
ي مرسوم جمهوري اسالمي در اين  بايستي آن را كامالً قبضه كنند. شيوه

اش به دست سپاه  ها براي قبضه كردن هر ارگان و امكاني، سپردن سال
  پاسداران است.

فوتباليست سابق ملي، و ي محمد خاكپور  به مصاحبه "تفهيم اتهام"براي 
ي نود،  با روزنامه 1998عضو تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني سال 

  )5كنيم:( ،  نگاه مي1390شهريور   14شماره 

شما اگر بخواهيد روند فوتبال كشور را از همان جام جهاني سئوال: 
گوييد؟ آن تيم چه تغييراتي كرده  تا االن بررسي كنيد چه مي 1998
  بينيد؟ اش را چگونه مي هو آيند

يك اتفاقاتي  98هاي  در همان سالاحساسم اين است كه : خاكپورمحمد 
در فوتبال و كشور افتاد كه تصميم گرفته شد فوتبال كنترل شود و از آن 

. روزي كه ما از استراليا كرد مسيرش را تغيير داد مسيري كه حركت مي
دند بيرون و يك احساس ملي برديم، تمام مردم كشور در همه جاي دنيا آم

تواند اين را انكار بكند ولي بعد از آن جريان اين  كس نمي داشتند و هيچ
اي كه بيايند بيرون و اعتراض كنند.  اي شد براي عده ها بهانه بيرون آمدن

سري تصميماتي گرفته شد از سوي مسئوالن كه اين را  اين شد كه يك

دند كه آن احساس را براي مردم به كنترل كنند و مسير فوتبال را عوض كر
  وجود نياورند.

 به اينجابراي خواندن متن كامل مصاحبه ي خواندني محمد خاكپور 

  مراجعه كنيد. ***

حرف هاي آقاي خاكپور احتياجي به تفسير ندارد، اما بد نيست كه بدانيم، 
و  بازي ايران و امريكا، حاكميت جمهوري اسالمي به  1998عد از سال كه ب

برد. در  ي ديپلماتيك پي قدرت فوتبال به عنوان يك ابزار كنترل و نيز وسيله
بود كه تب فوتبال داغ بود و هر بازي  2002هاي مقدماتي جام سال  بازي

وقت،  ايران با تظاهرات ساسري مواجه مي شد. محمد خاتمي رئيس جمهور
اين ها مشكل شان با نظام است، چون  "ها گفت در مخالفت با اين تظاهرات

بازيم تظاهرات مي  كنند، و وقتي هم كه مي بريم تظاهرات مي وقتي ما مي
ي معتقدند، كه باخت به بحرين عمدي بوده است تا ايران ا . عده"كنند

ام در هاي تظاهرات مخالفين نظ ناخواسته درگير چالش"صعود نكند و 
. مطلب داخل گيومه نقل "هاي جام جهاني نشود هاي تداركاتي و بازي بازي

ي رهبري خطاب به بازيكنان تيم ملي فوتبال  قولي است منتسب به نماينده
توان صحت و صقم اين حدس و گمان را  شب بازي ايران و بحرين. نمي

كي از محك زد، اما اين ظن چنان قوي بود، كه خاتمي ناچاراً در متن ي
پرداخت. اين تكذيب، بعد از  "شايعه"هاي خود به تكذيب اين  سخن راني

ربيت بدني و صفائي تزاده، رئيس سازمان  ي مهرعلي تكذيب هاي چندباره
  فراهاني رئيس فدراسيون فوتبال بود.  

بعد از آن دوره، جمهوري اسالمي كه از قدرت، جاذبه و امكان فوتبال مطلع 
را  "اتجاديه فوتبال"كردن آن دست بكارشد.  ابتدا  "هتاخ"شده بود، براي 

ي سپاه پاسداران استفاده كرده "بازنشسته"بوجود آورد كه از وجود اعضاي 
ها  هاي حراست استان و شعبه "شوراي تأمين استان"با  "تعامل"و آنها در 

ي فوتبال عضو  گيرند. كساني كه در اتحاديه ها را به دست مي كنترل بازي
هاي  ، جدا از سردار عزيز محمدي و مهدي تاج و ساير دانه درشتهستند

ي تيم هاي ليگ برتري چون سردار ساكت از  سپاه، رؤساي هيئت مديره
از تيم سابق پاس كه بعداً به استيل آذين  )6(تيم سپاهان، سردار آجرلو

ي سعادت آباد و رئيس هيئت  منتقل شد، مهدي اربابي رئيس سابق كميته
سردار جعفري از فجر سپاسي،  سردار  سردار مالحي، ميرانات،فوتبال ش

احمد شهرياري از تيم صبا، سردار حبيب كاشاني و يا  اكبر غمخوار از 
و يا فتح اله زاده از  فعلي، مدير عامل رويانيانسردار  پرسپوليس و يا 

كنند. در درون  استقالل هستند.  اينان تمام جيك و پيك فوتبال را رصد مي
ها نيز نه تنها تركيب هيئت مديره را دولت تعيين كرده و اكثريت با  شگاهبا

قوق حكه ايضاً  "ليدر"سرداران است، بلكه با انتخاب  -ها و پاسداران امنيتي
ت، حركات و واكنش هواداران را نيز اها هستند، حتي احساس بگير باشكاه
   )7(كنند جهت و قالب دهند. سعي مي

ژيم مجبور شد براي بركنار كردن و از سكه انداختن ي شصت، ر اگر در دهه
اش در بين هوادران فوتبال و پرسپوليس  علي پروين، كه جداي از محبوبيت

مربي ايراني بعد از انقالب بود  بلكه به اين علت كه او اولين قبل از انقالب،
رسانده بود،  1369به قهرماني در جام ملت هاي آسيا در سال  را كه ايران

شد. شان سعيد امامي "الماس امنيتي"از  و استفاده ور به كارگيريمجب
ها عليه علي پروين  كه در ورزش گاهسعيد امامي كساني را اجير كرده بود 

امروز ليدرها گوش به فرمان باشگاه و حقوق بگيران نظامند و  شعار بدهند.
  از پس چنين مسائلي به راحتي بر مي آيند.

هم زمان كه م برگشت تيم تراكتورسازي به ليگ برتر ي به ناا وقتي با پديده
ي آذري و در تقابل به سياست هاي سركوب  با رشد گرايشات هويت خواهانه

، راه حل حكومت ساده بود. ابتدا ناصر  ي حكومت بود مواجه شدند گرانه
شفق مدير عامل تيم تراكتور سازي بركنار و سردار محمد حسين جعفري 

در صد  40سپس  گردد. منصوب مي مدير عامل نوانبه عبه جاي ايشان 
به  صندوق بازنشستگي وابسته به سپاه پاسداران  تيم تراكتورسازي سهام
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زمين چمن سپاه عاشورا تمرين كرده، و ). تيم تراكتور در 8(شود منتقل مي
از چفت و بست امنيتي  به همين راحتي يك تيم  نظامي به حساب آمده،

ي سربازان فوتباليست نيز استفاده كند.  اند از سهميهمي تو برخوردار گشته
آيد.  ي كنترل رژيم در مي به اين ترتيب تيم تراكتور سازي هم در حلقه

شان داد و هوار  خواهند براي تشويق تيم هواداران تراكتور هم هر قدر مي
كنند، تا زماني كه براي رژيم دردسري ايجاد نكند، اتفاقاً سرگرمي خوب و 

هوادران تيم  "هدايت"ليدرها براي  . انتخاب تيم ِ)9(ي استبي ضرر
  تراكتورسازي از ديگر ابزار كنترلي بود كه انجام گرديد.

اند و بارها در  فوتبال و كشتي ايران تا به حال هر يك، يك بار تعليق شده 
هاي سياسي در امر  اند. دليل تعليق نيز دخالت خطر تعليق قرار گرفته

ترين هواداران رژيم نيز اذعان  امروز ديگر حتي كودن ورزش بوده است.
دارند، كه رژيم در جنگ ايران و عراق از اسرائيل و از طريق اسرائيل اسلحه 

كرد، اما در ظاهر به خاطر ِ حمايت از  از ديگر كشورهاي غربي تهيه مي
، از مسابقه دادن ورزشكاران ايراني با ورزشكاران اسرائيلي "آرمان فلسطين"
هايي كه بازيكنان و ورزشكاران در اين  زنند. اخطار ها و جريمه رباز ميس

  اند، كه بايستي در جاي ديگري به آن پرداخت. رابطه گرفته

اما فوتبال ايران به دليل دخالت آشكار در انتصابت فدراسيون فوتبال انجام 
شد.  البته اين دخالت در بعضي از كشورهاي ديگر هم كما بيش انجام مي 
شود. زياد  دور نبايد رفت. وقتي عدي حسين فرزند صدام حسين، رئيس 

هاي تنبيهي معروفي كه عليه بازكناني  فدراسيون عراق بود و با شرح برخورد
هاي تيم ملي عراق نقش داشتند، هنوز از  كه بزعم ايشان در نامكامي

خاطرها پاك نشده است. در خيلي از كشور هايي كه حكومت نظاميان 
ي چند سال پيش و يا جونتاهاي نظامي در  ار بود، چون حكومت نيجربهبرقر

ي  توانستند نماينده اش نمي آمريكاي التين، طبعاً فدراسيون فوتبال و رئيس
ي ورزشي و يا فوتبالي متبوع خود باشند. باري، فيفا فوتبال ايران را  جامعه

برگزاري جام  به علت اخراج محمد دادكان بعد از رياست فدراسيون بعد از
  ي محمد دادكان، تعليق كرد. آلمان، و نيز نامه 2006جهاني 

محمد علي آبادي كه توأمان پست معاونت رئيس جمهور و  رياست سازمان 
تربيت بدني را داشت، براي قبضه كردن تمام و كمال فدراسيون، كانديد 

شود و براي محكم كاري، معاونين سازمان  پست رياست فدراسيون مي
بيت بدني و نيز كاركنان تربيت بدني چون  علي كفاشيان، ورزشكار رشته تر

شوند كه بعداً به نفع رئيس كنار بروند.  ي دو ميداني سابق، نيز كانديد مي
روند، اما كانديدهاي منتقد  كانديداهاي بدلي يكي پس از ديگري كنار مي

جناح نيز چون داريوش مصطفوي و كاظم اوليايي و ديگران كه تصميم 
كنند،  با اعالم اين كه اين انتخابات فرمايشي است!  غالب دولت را حس مي

اعالم انصراف مي دهند. در اين اوان فيفا اخطار كرد كه علي آبادي 
تواند رئيس فدراسيون شود. و از ترس تعليق مجدد، احمدي نژاد به  نمي

انديد ). كفاشيان تك و تنها ك10دهد( علي آبادي دستور به انصراف مي
ماند، شخصي به نام شهنازي كه كسي اسمش را هم نشنيده است تنها  مي

  خورد. رقيب اوست كه براحتي شكست مي

كند. ابتدا  كفاشيان هم براي رئيس و به دلخواه او مربي تيم ملي انتخاب مي
ساله است كه ايران را همراه  14انتخابش افشين قطبي است. افشين قطبي 

كا ترك مي كند. در آنجا تحصيل مي كند، و به مربي خانواده به قصد آمري
مربي تيم ملي امريكا بروس  1998گري روي مي آورد. در جام جهاني 

سامپسون او را به عنوان يكي از دستيارانش و مسئول استعداديابي تيم ملي 
به كار مي گيرد. بعد از ان، او با مربيان نامدار هلندي در در كره جنوبي و 

ه كار مي كرد. با گوس هيدينگ به عنوان  تحليل گر و آناليزور، تيم ملي كر
و سپس با ديك آدوكات و پيك وربيك به عنوان دستيار كار مي كند. 
حبيب كاشاني و حميد استيلي او را براي مربي گري تيم پرسپوليس به 

سال  6ايران مي آورند. او در سال اول سر مربي گري،  پرسپوليس را كه 
ش به هيج جامي نرسيده بود، علي رغم آنكه فيفا به علت سوء بود كه دست

امتياز هم از آن  6مديريت و نپرداختن تعهداتش به مربيان خارجي سابق، 
كسر كرده بود به قهرماني مي رساند. اقاي كفاشيان دستور مي گيرد كه 
افشين قطبي را سرمربي كند. افشين قطبي در دومين سال سرمربي گري 

وليس است. از بازيكنان پرسپوليس خداحافظي مي كند، و از اش در پرسپ
شيراز به مقصد تهران براي مالقات با كفاشيان ترك مي كند. اما، مهرداد 
بذر پاش با علي آبادي مالقاتي دارد و توصيه مي كند كه علي دائي مربي 

  شود.

  

  

  
  

  

ماه  ) عضو بسيج در دانشگاه صنعتي شريف، در بهمن11مهرداد بذر پاش (
به عنوان مشاور احمدي نژاد منصوب مي شود و شش ماه بعد، با   1384

ي مورد نياز،  ي تحصيلي و يا تجربه بيست و چند سال سن و نداشتن سابقه
شركت سايپا، يعني دومين توليد كننده در صنعت ي  رهابتدا عضو هيئت مدي

ائي سرمربي اتومبيل ايران و آنگاه مدير عامل آن مي گردد. هم زمان علي د
تيم سايپاست. علي دائي هم يك سال قبل سايپا را قهرمان ليگ ايران كرده 

اش يعني تيم سايپا در ميانه هاي جدول بود. ( علي  بود، اما در آن سال تيم
ساه در فوتبال  70دائي االن مربي تيم راه آهن است؛ راه آهني كه سابقه ي 

به خاطر رانت ها و اختالس هاي ايران داشت به بابك زنجاني كه اين روزها 
و رشوه هاي كالن به كارگزاران و دولتيان سوژه ي رسانه هاست، فروخته 

فهمد. محمد مايلي كهن در يك درگيري  شد) او رابطه هاي قدرت را مي
دائي) بعد از جريان ميكونوس و  اي با او افشا مي كند كه تو را ( رسانه

، به عنوان ديپلماسي فوتبالي به اروپا بحران روابط ايران و آلمان و اروپا
بردند. او به هر رو و هر تفسيري از اين توفيق اجباري، از حضورش در 

هاي آرمينا بيليفلد، هرتا  ي بهينه را كرده، در تيم فوتبال اروپا نهايت استفاده
برلين و بايرن مونيخ بازي كرده است. از اين مسير با مربيان برجسته اي  

و دانش و تجربه مي اندوزد. فيفا بعد ها او را به عنوان عضو  آشنا مي شود
ي جوانان فيفا اتنخاب كرده و از اين طريق جزء مجمع  فيفا مي  كميته

گردد. او اما براي سرمربي گري تيم ملي ايران خيلي كم تجربه است. ولي 
جوان است و جوياي نام. افشين قطبي اما در مسير پرواز تهران شيراز، از 

ريق اخبار ورزشي راديوي جمهوري اسالمي مطلع مي شود كه نه او بلكه ط
  علي دائي سر مربي تيم ملي شده است. 

علي دائي اما توصيه پذير است با اصول گراياني چون جاسبي و دادكان و 
بعضي از روحانيون سر و سري دارد. شايع است كه با خانواده اي روحاني 

مي گويد، براي ارشاد  هايشاحبهمصكرده، خودش هم در "وصلت"م ه
مي  ي اقبالش اما افول خدمت آيت آله بحجت مشرف مي شده است. ستاره

. به ميگردداز مربي گري تيم ملي اخراج  Ĥباديعليكند. و با يك دستور ديگر 
فعاليت مشترك اقتصادي با برادرش برمي گردد. تا مدت ها خود را از 

ايران بر حذر مي دارد، اما يك مدير مصاحبه با رسانه هاي جنجالي ورزشي 
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حزب الهي بنام حبيب كاشاني او را براي مربي گري پرسپوليس مي آورد، 
علي دائي هم كريمي را از تيم پرسپوليس كنار مي گذارد كه به خاطر 

) همان  مدير بعداً علي 12بستن مچ بند سبز انتقام از او گرفته باشند، (
  ائي را هم از پرسپوليس اخراج مي كند. رغم خواست هوادران تيم، علي د

ي متفاوت درس واحدي مي  افشين قطبي و علي دائي با دو زمينه و عقبه
گيرند كه  در روابط مافيايي فوتبال ايران يك و يا دو آشناي كار به دست 
نمي توانند اقبال كسي را در اين بي ساماني و بي ضابطه گي ياوري باشند. 

و آن درگيري هاي خونين و  1388انتخابات سال  علي كفاشيان بعد از  
جنايت ها، و حمايت بعضي از بازيكنان از حركت هاي مردمي، افشين 
قطبي را كه مجدداً اغوا شده و  بعد از اخراج علي دائي سرمربي گري را 

احمدي نژاد ببرد. بازيكنان تيم ملي با  "تحليف"پذيرفته است را، به مراسم 
اخته گان هم دردي مي كنند، سرمربي را به مهماني خانواده هاي جان ب

  نمي خواند. "امپراطور"اشباح مي برند. كسي ديگر به قطبي 

افيائي اين چرخه هاي معيوب و اين انتصاب هاي سياسي، ربطه مندي و م
ي خروار است را برشمردم، كه رابطه ي علت  را يك به يك كه مشت نمونه

ايران را خاطر نشان كرده باشم. وقتي و معلولي سياست حاكم بر  ورزش 
داللي  -اين روابط جلوي چشم  و در انظار باشد، فهميدن روابط مافبائي

  سهل تر مي گردد.

مي  "افشاگري"، دست به 90عادل فردوسي پور، در برنامه ي پربيننده ي 
هائي كه قرارداد ها را دست به دست كرده و  "ايجنت"زند. از دالل ها و 

هاپولي كرده صحبت مي كند.  ميزان افشاگري اما به "ان را سهم بازيكن
)، مالك باشگاه 13چند دالل مفلوك و يا كساني چون حسين هدايتي(
ي فردوسي پور كه  استيل آذين، و باشگاه ملوان و  گهر درود و.... . اما برنامه

از صدا و سيماي تحت نظر ضرغامي پخش مي شود، نمي تواند در مورد 
سين هدايتي سئوال كند كه او كيست؟ از كجا اين سرمايه ي ي ح سابقه

هنگفت را به هم زده است؟ هدايتي هم چون صادق محصولي از سپاهيان 
هاي احمدي نژاد است. ضرغامي نيز از سپاه پاسداران  اي سابق، و هم دوره

آيد، و رياست بنياد مستضعفان را  به عهده داشته است.  آيا انتظار عبثي  مي
از "كه انتظار داشته باشيم كه كسي از تريبون صدا و سيما نداي  نيست

ها و انتصاب سپاهيان و  را سر دهد و  مالكيت سپاه بر تيم "ايد كجا آورده
 15و 14سرداران به مدير عاملي تيم هاي ليگ را مورد چالش قرار دهد؟ (

حمايت ") طبيعي است كه فردوسي پور يك در ميان از  18و 17،  16،
ي چون هدايتي براي سرمايه گذاري در بخش خصوصي دفاع "دران مايهسر

كند، ولي از قول كسي كه روي خط مي آورد بپرسد كه چرا هدايتي در 
اطاق كريمي شنود كار گذاشته بود.  و يا چرا سردار آجرلو  علي كريمي را 

، از تيم اخراج كند؟ خشايار محسني مالك باشگاه "روزه خواري"به مصداق 
استارادا را دراز كند، آرش فرزين، داماد علي پروين و مترجم سابق  دي

باشگاه استيل آذين  را رسوا كند، اسامي دالالن كه  خيلي از آنها گواهي 
ن حرفه اي فوتبال را از فيفا در جيب دارند، با ذكر يكمعتبر نماينده گي باز

ايشان هم سپاه  مخفف نام و نام حانوادگي افشا كند. اما خط قرمز برنامه ي
  است. "بيت رهبري"پاسداران و نهاد هاي تحت نظارت 

افشاگري هاي فردوسي پور براي وي بي هزينه هم نيست. وقتي او به 
هائي به او و  پردازد، تركش ي تيم هاي بزرگ مي افشاي مافياي پشت پرده

)، 19ي قلعه نوعي ( كند، مثالً وقتي به روابط پشت پرده اش اصابت مي برنامه
خريدن علي  "خرمهره"و يا مناسبات غير فوتبالي رويانيان و يا مدرك و 

اهللا زاده مي پردازد، نكوهش هم مي شود. اما تا زماني كه از خاك  فتح
اند گذر نكند، جاي پايش سفت است. اما به  ريزهائي كه برايش ريخته

ند هاي ديگري كه هر كدام از منشوري خاص مي گذر ئي از افشاگري نمونه
 "همكار"بپردازيم. امير خسرو جردي كه اين روزها به عنوان كارشناس  و 

آيد و در مورد  فوتبال ايران صحبت مي كند در  ِبي بي سي، بروي آنتن مي
  )20ي خليج فارس مي نويسد:( وبگاه  خبرنامه

 روند رو به رشد ورزش و ،ايران اما پس از روي كار آمدن رژيم اسالمي در"

ها براي ملي پوشان  بال ايران متوقف شد وديگر آن قهرمانيبه خصوص فوت
به فاصله دوسال كه از حيات اين رژيم گذشت كشور  نشد. ايران تكرار

هاي  ترين نسل درگير جنگي ناخواسته با ارتش عراق شد ويكي از طاليي
روند نزولي فوتبال ايران سرعت بيشتر به خود گرفت  فوتبال ايران نابود شد.

پايان جنگ هشت ساله با عراق،كشور دوران بازسازي را طي كرد و .پس از 
سربازاني كه به عنوان سپاهي درگير جنگ با سربازان عراقي بودند وارد بازار 

 نظام رسيدند، به طوريكه سربازان و كار شده و به درجات بااليي در

  ."هاي امروز تغيير نام دادند بسيجيان ديروز به سرداران وژنرال

سپس براي اثبات روند رو به رشد ورزش در ايران به ذكر قهرماني  ايشان
هاي پياپي در قاره ي كهن( منظور آسياست) پرداخته بدون آن كه اشارئي 
به  ورزش بي ساختار و گل خانه ئي آن زمان بكند. اگر صرفاً قهرماني مد 

هاي  نطر باشد، كه همين  جمهوري فقاهتي اسالمي نيز مي تواند از قهرماني
مكرر در كشتي  بگويد و يا وزنه برداري، ورزش هاي رزمي. مي تواند بگويد 
براي اولين بار بسكتبال در آسيا اول شد، و يا واليبال به جام جهاني رفت و 

تيم برتر دنيا قرار گرفت. اگر منظور از كار بنيادي در ورزش با  10جزو 
سالمي نيز مربي هاي آوردن اوفارل و  رايكف به ايران  باشد، جمهوري ا

صرب و كروات را براي بسكتبال و مربي هاي كوبائي و  صرب و ايتاليائي را 
براي واليبال به ايران آورده و قهرماني در اين رشته در آسيا هم نتيجه اش 

تغييرات ساختاري و بنيادي صورت گرفته است؟ آيا  بوده است. اما آيا
امكانات آموزشي همراه با تغذيه ورزش عمومي، اجباري و قابل دست رس با 

ي مناسب  در سطح دبستان هاست؛  و در كنار آن اكادمي رشته هاي 
  ورزشي ايجاد شده اند؟ جواب طبعاً منفي است.

  آقاي دستجردي سپس با افشاي افشاشده ها  ادامه مي دهد:

دراكثر باشگاهها سرداران ديروز و دكترهاي امروز به سمت مدير عاملي "
قامي كه اصال لياقت رسيدن به آن را نداشتند .روزي درفوتبال رسيدند م

اي از فوتبال  ايران مديراني بودند كه عالوه بر داشتن دانش مديريت سررشته
را هم با خود به همراه داشتند ومي توانستند فوتبال كشور را به خوبي اداره 

فياي قدرتمند كنند كه ثمره آن قهرماني مكرر درقاره كهن بود اما با ورود ما
سپاه به فوتبال شاهد بروز سوءمديريت درتمان مقاطع فوتبال كشور هستيم 
.دخالتهاي مستقيم دولت محمود احمدي نژاد دراداره فوتبال ايران به حدي 

 تعليق حالت به را ايران عضويت فيفا –بود كه فدراسيون جهاني فوتبال 

راشيبي سقوط قرارگرفت د و از همين زمان بود كه فوتبال ايران درسدرآور
.سرداراني كه وارد فوتبال ايران شدند به گفته اكثر مرداني كه درجنگ 

هشت ساله با عراق از خاك ايران دفاع كردند اصال خط مقدم جبهه و 
رويارويي مستقيم با سربازان و ارتش عراق را تجربه نكردند و مردان تاثير 

ن جنگ از مزاياي اين سالها به گذاري در دوران جنگ نبودند اما پس از پايا
 ."خوبي سوءاستفاده كردند

سردار اكبر غمخوار يكي از بزرگترين باندهاي مافيايي صنعت گردشگري را "
درايران دارد وي دردهه هشتاد وارد فوتبال وباشگاه پرسپوليس شد و 
درجايگاهي نشست كه اصال لياقت نشستن برآن صندلي را نداشت واز كنار 

سردار  پرسپوليس به ميلياردها تومان پول وشهرت رسيد. شهرتاسم و 
عزيز محمدي از فرماندهان نيروي زميني سپاه كه هم اكنون نايب رئيس 
دوم فدراسيون فوتبال ورئيس سازمان ليگ است با حمايت فرماندهان سپاه 

درحال حاضر به نوعي همه كار  هاي باالي فوتبال ايران نفوذ كرد و به رده
 سرداران ديگري مثل ناصر شفق، شگاهي كشور است.فوتبال با

سردار  سردار كريم مالحي، سردار محمد حسين جعفري، ،سردارآجورلو
محمد رضا ساكت و مداحاني مانند علي فتح اهللا زاده و حبيب كاشاني بر 
فوتبال باشگاهي ايران تكيه زدند و دراين فوتبال به ميليارها تومان ثروت 

دست اندازي كردند.اين مردان ومديران كارنابلد با  مردم بي پناه ايران
ورودبه فوتبال براي خود اسم ورسمي دست وپا كرده و با مصاحبه هاي بي 
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البته  ."محتواي خود هرروز تيتر يك ، روزنامه هاي ورزشي كشور هستند
آقاي دستجردي بر جراحات شهر نيز دست مي گذارد، اما چون مي خواهد 

  رود: صل مقوله از دستش  در ميجنس جور بفروشد، ا

فوتبالي كه دولتي باشد و مافياي قدرتمند سپاه درآن حاكم باشد نبايد "
سردار مهدي  بهتر ازاين عمل كند .درجاييكه افرادي مثل علي كفاشيان،

تاج مافياي صنعت فوالد ايران و ساير افراد غير ورزشي فوتبال ايران را اداره 
امروزه شاهد  شكوفايي اين ورزش پرطرفداربود. مي كنند نبايد شاهد رشد و

بروز مسائلي درفوتبال ايران هستيم كه مايه تاسف وشرمساري براي كشور 
 هاي دالل وجود داللي درسطح گسترده، درمجامع بين المللي فوتبال است.

دربرنامه اي  كه از جانب مردان صاحب قدرت به خوبي حمايت مي شوند.
حقايق دردناكي هستيم كه نشان دهنده  ير ومثل نود شاهد پخش تصاو

ها  كاناليزه شدن داللي و پولشويي درفوتبال ايران به وسيله حلقه خودي
  "دررژيم اسالمي است.

اين فوتبال، كه براي عالقمندان به فوتبال عذاب آور است، براي حاكميت 
ت.  مافيائي، اسباب حكم راني است، اما براي جوانان ايران مايه سرگرمي اس

برگزار مي كنند. فردوسي پور دربي ايران را با دربي تيم  "دربي"براي آنها 
كند، آمار و ارقام ها را رديف  مقايسه مي "صاحب فوتبال"هاي كشورهاي 

كند؛ براي بازي دربي داور خارجي مي آورند، به احساسات عده ئي بر  مي
يرد؟ داور وطني خورد، كه چرا داور وطني اين قضاوت را به عهده نمي گ مي

زند، تماشاگران از خجالت جد و آباد گذشته و خواهر مادر خود و  سوت مي
اش در مي آيند و آنگاه فدراسيون فخيمه براي ارشاد آنها گرداني از  همسايه

  )22و  21طالب و روحاني را  در بازي دربي در ورزشگاه مستقر مي كند!! (

  ي خانه نهان بايد كرد!روزگار غريبي ست نازنين! عشق را در پستو

آنك قصابانند/ در گذرگاه ها مستقر با كنده و ساطوري خون آلود/ روزگار 
غريبي ست نازنين!  و تبسم را بر لب ها جراحي مي كنند/ و ترانه را بر 

  دهان/ شوق را در پستوي حانه نهان بايد كرد.

******  
  افاضات وزير ورزش در مورد ورزش زنان -١

  لينك مصاحبه ي فيروز كريمي با روزنامه مشرق - 2

  لينك روزنامه ي شرق در مورد ورزش زنان   - 3

http://sharghnewspaper.ir/News/90/04/16/4743.html  

  لينك در مورد  عقبه ي پاسدار رويانيان -4

http://www.youtube.com/watch?v=ydRdfIN9gKQ  

  حمد خاكپور با روزنامه ي نودلينك مصاخبه ي م - 5

28499http://navad.net/Newscontent.aspx?NewsID=  

  لينك در مورد سردار آجرلو -6

445507469589om/note.php?note_id=http://www.facebook.c  

  لينك بخش ورزشي راديو فردا در مورد نقش ليدرها (بوقچي ها) در فوتبال ايران -7

48153http://www.radiofarda.com/content/f3_football_review_iran/24

3.html  

  لينك در مورد تحت پوشش قرار گرفتن تيم تراكتورسازي توسط سپاه عاشورا -8

6Dl7kLo7Lhttp://www.webcitation.org/  

  در مورد شعار دادن هوداران تيم تركتورسازي تبريز  90لينك روزنامه ي  -9

http://90.irib.ir/node/115212  

   لينك در مورد انصراف علي آبادي از شركت در اتنخابات رياست فدراسيوم فوتبال -١٠

http://www.irsport24.com/Default.aspx?PageName=News&Action=Su
bjects_Details&ID=17520  

  لينك در مورد مهرداد بذرپاش  -١١

http://www.aftabnews.ir/vdcb05brhwbas.html  
ور كشتي گير سابق و خبر نگار سابق صدا و سيما در مصاحبه با سايت مهدي رستم پ -١٢

هاي ما در بازي مقابل  حركت نماديني است كه فوتباليستفارسي راديو دويچه وله مي گويد: 
صدا   خواهند و تا چه حد با جامعه هم ي جنوبي انجام دادند و كامال گويا بود كه چه مي كره
انگيز بود كه به فيفا نامه نوشت و در   يون فوتبال هم حيرتسو هستند. واكنش فدراس  و هم

اند اعتراض كرد و خواستار واكنش فيفا شد. فيفا  بند سبز بسته آن به اين كه بازيكنان ما مچ
كند،  كنان را محروم نمي  نشان داد و گفت نه تنها اين بازي عالي ايالعاده  هم واكنش فوق

حق ندارد چنين كاري بكند. خود بازيكنان نيز مطلع شدند بلكه فدراسيون فوتبال ايران هم 
ي خود، غيرمستقيم اعتراض  كيا نيز در بيانيه اعتراض كرد. مهدوي ئي  و نكونام در مصاحبه

كنان غير از يكي دو  ي اين بازي خود را نسبت به اين قضيه نشان داد. نتيجه اين شد كه همه
  دانستند. در تيم ملي را بيش از اين صالح نمي نفر با تيم ملي خداحافظي كردند و ماندن

   متن كامل مصاحبه با رستم پور را در اين لينك مي توانيد بخوانيد:

، از محله "بسجي به سرداري رسيده است"كسي كه از  -سين) هدايتيمحمدرضا (ح - ١٣
ي دوالب تهران، مالك بانك صنايع استيل آذين، مالك كارخانه هاي فوالدسازي و ورق، 
دارنده ي بزرگ نرين شركت پرورش ميگوي ايران، برج ساز (آپارتمان  و يا كاندومينيوم هاي 

الك در حاشيه ي خليج فارس، مالك زمين هاي مسكوني تجاري)) در دبي، داراي ملك و ام
كشاورزي وسيع، سهام دار بازار مبل ايران، رئيس شركت هاي تجاري در ايران و خاورميانه و 

كردن هاي جوانك بسيجي ديروزي عضور  "دشت"چندين فعاليت تجاري ديگر، از جمله 
روز ه روز وقتي اراده تهران، و از كميته ي معروف علم الهدي است، كه  ام 10سپاه منطقه 

كرده بود كه باشگاه پرسپوليس را بخرد، و داريوش مصطفوي را مزاخم مي ديد، حاضر بود 
ميليون تومان دست خوش بدهد كه ايشان از مدير عاملي كنار گذاشته شود. واگذاري  200

 باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس عاي رغم اصراراقاي خامنه اي براي خصوصي سازي انجام

  نمي شود، چون رژيم از كنترل اين دو باشگاه و هوادران انبو شان مطمئن نيست.

  لينك در مورد نظرات محمد مايلي كهن  در باره ي مافياي فوتبال ايران -14

mlhthttp://www.jahannews.com/vdccesqix2bqxe8.ala2.  
  لينك روزنامه ي مشرق در مورد پدرخوانده ها در فوتبال ايران -١٥

  ي نداي انقالب در مورد مافياي فوتبال ايران لينك روزنامه - 16

.htmlhttp://www.nedayeenghelab.com/vdcepv8w.jh8vzi9bbj   

لينك روزنامه ي تابناك در مورد شيرين كاري هاي مافياي فوتبال از رشوه خواهي تا  -17
  تعيين نتيجه و اخراج مربي كه باج ندهد

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=40560  

  كثيف صحبت مي كند و از مافياي فوتبالو حاال سردار رويانيان هم از فوتبال  -18

http://www.navad.net/newscontent.aspx?NewsID=58322  

اي استقالل و پرسپوليس از دالل ها و مافياي هاشمي نسب بازيكن خوزستاني سابق تيم ه
  فوتبال مي گويد:

  افشاگري بازيكن سابق استقالل در مورد پشت پرده ي كثيف تيم استقالل - 19

http://www.navad.net/NewsContent.aspx?NewsID=59141  

  لب امير خسروجرديلينك مط -20

fars.com/item/3709-http://www.khalije   

فدراسيون فوتبال در بازي هاي پرسپوليس و استقالل و نيز بازي هاي تيم ملي آخوند  - 21
  ها را به ورزشگاه مي آورد:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151202843297271.44

1575.108514667270&type=1  

  ديوم در بازي دربي مي نويسند:سايت تابناك از وجود مبلغان ديني در استا -٢٢

  ساير پيوند ها در مورد مافياي ورزش:

 لينك بخش ورزشي راديو فردا در مورد انتخابات  فدراسيون فوتبال و نقش دولت

http://www.radiofarda.com/content/f5_iran_football_federation_electi

ons_and_presence_of_government_and_military/24484164.html  

  لينك شركت تيم ها ورزشي در مراسم فرمايشي:

http://www.tabnak.ir/fa/news/301830/22-در-ورزش-جامعه-باشكوه- حضور-

  بهمن

http://www.tabnak.ir/fa/news/301810/22- راهپيمايان-صف-به- ها پرسپوليسي -

  پيوستند- بهمن

* 

 گوزن و صخره

  
  فروغ در آلمان، منتشر شد اتسه دفتر شعر از حسن حسام توسط انتشار
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  ماندگارترين عكس

  تاريخ المپيك   
  

  

  اداي احترام به حقوق بشر

  

كنم جهان  گونه كه بود دوست نداشتم. هنوز هم فكر مي من جهان را آن«
ام يا نقره يا برنز. من تنها براي  ردهبايد تغيير كند. براي من مهم نبود طال ب

تواند با خود زندگي كند و  اتفاقِ بعد از مسابقه آن جا بودم. انسان چگونه مي
  »گويد؟ خود را قهرمان بخواند، هنگامي كه به خود و ديگران دروغ مي

  جان كارلوس                                                                

  

  نراقيهوشيار 

هجري شمسي)، آبستن حوادث بسـياري در   1347ميالدي ( 1968سال 
هاي مدني در گوشه و كنار جهـان بـود. اگـر     ها و تساوي حوزه كسب آزادي

سـال   1968شـويم سـال    حوادث هر سال را كنار هم قرار دهيم متوجه مـي 
اي بوده است. هر بار كه مطالبات حقوق اجتماعي طبقـات و اقشـار    پرحادثه

اختيـار وارد مقولـه سياسـت     كنـيم بـي   لف هر كشـوري را مطالعـه مـي   مخت
هـا و   هـاي حكمـران آنـان و رابطـه     شويم، زيرا سياست كشورها و دولـت  مي

المللي است كه خـط و مشـي و حـدود و     هاي ملي و بين هاي سازمان ضابطه

كنـد و متأسـفانه در بسـياري مـوارد راه      ثغور تقاضاهاي مدني را تعيين مـي 
ها برعكس و مخالف اهداف خيرخواهانه آزادي طلبان  دول و سازمانبرخورد 

  و تساوي خواهان جوامع مدني است.

در مقوله ورزش نيز بسيار پرحادثه بود زيرا مهمترين رويـداد   1968سال 
شد و ايـن بـار كشـور     ورزشي يعني مسابقات المپيك در اين سال برگزار مي

اش از سراسر  المپيك و ورزشكارانمكزيك در امريكاي مركزي مهماندار اين 
  دنيا بود. 

متـر   200در اين نوشتار كوتاه به گزارش حادثه مهم پـس از فينـال دوي   
هاي طـال،   پردازيم. پس از اهداي ديپلم افتخار و مدال رشته دو و ميداني مي

نقــره و برنــز در آغــاز ســرود ملــي ايــاالت متحــده آمريكــا، دو سياهپوســت 
كوي مدال دستان خود را بـه عنـوان اداي احتـرام بـه     آمريكائي در باالي س

حقوق بشر و در حقيقت پايمال كردن اين حقوق در آسمان ورزشگاه آزتـك  
مكزيكوسيتي باال بردند. بدين سان و بنا بر ادعاي بزرگان ورزش پراثرترين و 

حقـوق مـدني در صـحنه ورزش     طلبيِ انگيزترين صحنه و اوج تساوي خاطره
ثبت رسيد. تماشاي عكسي كه امروزه از اين حركت انسـاني  تاريخ بشري به 

بجا مانده هنوز كه هنوز است مو بر اندام انسان ـ موجودي كه خود را اشرف  
كنـد.   كند و اشك از چشمان انسان سرازير مـي  نامدـ راست مي مخلوقات مي

امروزه كارشناسان ورزش و بخصوص مفسران المپيـك ايـن صـحنه را جـزو     
آورند. اين اداي احترام به  هاي تاريخ المپيك به حساب مي  عكسيادگارترين 

  پردازيم. تساوي حقوق بشر چندين جنبه دارد كه در اينجا بدان مي

  

  تحليل ورزشي مسابقه فينال

) روز مسـابقه بـود. روزي مطبـوع بـا     1347مهرمـاه   24( 1968اكتبر  16
ت زيـرا بهتـرين،   متر اهميت بسـزائي داشـ   200انگيز. فينال دوي  هوائي دل

ترين دوندگان دنيا در آن حضور داشتند. وقتي در كمتـر   ترين و سريع چابك
سـاله   24سياهپوسـت   تامي اسـميت ثانيه اين مسابقه پايان يافت،  20از 

 200ثانيه اولين انسان روي زمين شـد كـه دوي    83/19آمريكائي با ركورد 

ه هنوز پـس از گذشـت   ثانيه دويد و ركوردي باقي گذاشت ك 20متر را زير 
سال با وجود اين كه اين ركورد شكسته شده ولي هم چنـان در   44بيش از 

  متر بجا مانده است. 200ميان پنج ركورد تاريخي دوي 

ساله اسـتراليائي   26دونده  پيتر نورمنبعد از مدال طالي تامي اسميت، 
ط پايـاني  ثانيه، يعني كمي بيش از فقط دو دهم ثانيه، از خ 06/20با ركورد 

 200گذشت و صاحب مدال نقره شد. اين ركورد تا به امروز بهترين ركـورد  

شود و ايـن ركـورد هنـوز     متر تاريخ دو و ميداني كشور استراليا محسوب مي
اي درخشان در آسمان پرستاره دو و ميداني استراليا بـه وضـوح    بسان ستاره

تراليا بـود. در روز  متـر اسـ   200تابد. پيتر نـورمن قهرمـان بالمـانع دوي     مي
فينال پيتر نورمن از پشت پنج دونده با چنان سرعتي آمد كه جان كـارلوس  

  آمريكائي را رد كرد.

هـاي   جدال براي كسب مدال برنز بسيار پرالتهاب بود و در آخـرين صـدم  
ساله از دانشگاه ايـالتي سـان    23سياهپوست آمريكائي  جان كارلوسثانيه 

از خط پايـان رد شـد و مـدال برنـز را از آن خـود       حوزه در كاليفرنيا بود كه
ثانيه بود. يعني فقط چهار صدم ثانيه از پيتر نـورمن   10/20كرد. ركورد وي 

عقب افتاد. جالب اينكه در چند ده متر آخر مرتب سمت چپش را كه تـامي  
پائيـد در حاليكـه ايـن پيتـر      دويدند مي اسميت بود و با هم پهلو به پهلو مي

آسا از كنار راست جـان كـارلوس    كه از فاصله دور و با سرعت برقنورمن بود 
رد شد و جان كارلوس متوجه نشد چون به خيال خود مراقب تامي اسـميت  

  بود.

  

 1968زمينه المپيك  پيش
مفهوم تساوي و جامعه مدني در اياالت متحده آمريكا به علـت تبعيضـات   

سـوخت. دهـه    مـي نژادي بر عليه شهروندان سياهپوسـت در خـون و آتـش    
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بود  هاي بسيار شاهد حوادث دردناك ناشي از وجود تعصب و تبعيض 1960
 1968شد. در آپريل  كه به علت وجود تلويزيون به راحتي به دنيا مخابره مي

در ايالت تنسي ترور شـد.   (Memphis)مارتين لوتر كينگ در شهر ممفيس 
اش در  جويانـه  صـلح  به خاطر مبـارزات  1964او جايزه صلح نوبل را در سال 

  اسلو پايتخت نروژ دريافت كرده بود.

دو ماه بعد رابرت كندي كانديداي رئيس جمهـوري آمريكـا در هتلـي در    
آنجلس در ايالت كاليفرنيا ترور شد. وي قول داده بـود اگـر رئـيس     شهر لس

كند پايان رسـمي جنـگ ويتنـام و     جمهور شود اولين كاغذي كه امضاء مي
  ان آمريكائي به خانه و كاشانه خويش خواهد بود. برگرداندن سرباز

جنگ خانمانسوز ويتنام در اوج خـود بـود و هـر روز     1968با شروع سال 
شدند. در  صدها سرباز آمريكائي و صدها سرباز و شهروند ويتنامي كشته مي

داخل آمريكا شهرهاي ايـاالت جنـوبي كـه طرفـدار تبعـيض نـژادي بودنـد        
عليـه شـهروندان سياهپوسـت بـه وجـود       اي شندهبرخوردهاي وحشيانه و ك

آوردند. سفيدپوستان متعصب و در قدرت در اين ايـاالت حاضـر نبودنـد     مي
  براي سياهپوستان حقوق مدني مساوي قائل شوند.

ــك       ــابقات المپي ــاز مس ــل از آغ ــال قب ــوادث و يكس ــن ح ــوران اي در ك
آمريكا  هاي المپيك مكزيكوسيتي ورزشكارانِ سياهپوست و سفيدپوست تيم

 Olympic)» پروژه المپيك بـراي حقـوق بشـر   «گروهي تشكيل دادند بنام 
Project for Human Rights) هدف اين گروه تحريم المپيك بود. اين گروه .

توسط تامي اسميت، جان كارلوس و هاري ادواردز و چندين نفر ديگر بطـور  
ي و خودجوش بوجود آمده بود. هدف غائي ايـن گـروه تسـاوي حقـوق مـدن     

  هايي موجود در آمريكا بود. عدالتي مبارزه با بي

هاري ادواردز كه استاد جامعه شناسي دانشگاه كُرنل و هم چنين بعنـوان  
يك ورزشكار سياهپوست در رشته پرتاب ديسـك در دانشـگاه ايـالتي سـن     
حوزه فعاليت داشت، بزودي ورزش را رها كرد و تصميم گرفت از طريق علم 

حروم سياهپوست آمريكا خدمت كند. در حقيقـت هـاري   و دانش به طبقه م
شـود.   ادواردز آرشيتكت اصلي پروژه المپيك براي حقوق بشر محسـوب مـي  

چنين معتقد بود بايد سياهپوستان واجـد شـرايط و تحصـيل كـرده      وي هم
 4هاي مديريت ورزش كشور بكار گرفته شوند. ايـن گـروه    بيشتري در پست

  شرط داشتند:

رودزيـا و آفريقـاي جنـوبي كـه رسـماً سيسـتم آپارتايـد        كشورهاي  اول:
  داشتند بايد از المپيك اخراج شوند.

مقــام قهرمــاني جهــاني محمــدعلي در ورزش بــوكس بايــد بــه وي  دوم:
بازگردانده شود. محمدعلي پس از گرويدن به دين اسالم از سربازي اجباري 

اي آمريكـا بـه    هبخاطر جنگ ويتنام سر باز زد و با اينكه كميته بوكس حرفـ 
دهد، شجاعانه بـه اداره نظـام    وي اخطار كرده بود كه مقامش را از دست مي

وظيفه محل مراجعه كرده و ورقه سربازي را امضاء نكرد و قـانون را زيـر پـا    
  دهد آدم بكشد. اش اجازه نمي گذاشت. وي اعالم كرد عقايد ديني

كميتـه جهـاني    آقاي آوري براندج آمريكائي بايد از سـمت رياسـت   سوم:
استعفا دهد. وي همچنـين   (International Olympic Committee)المپيك 

رياست و اداره كميته ملي المپيك آمريكا را به عهـده داشـت. آوري برانـدج    
شـد و شـديداً مخـالف     ترين مديران ورزش جهان محسوب مي يكي از لجوج

  تداخل ورزش و سياست بود.

هاي سياهپوست در اركـان مـديريت    ياستخدام بيشتر كمك مرب چهارم:
  هاي مختلف ورزشي آمريكا. تيم

شعله اين گروه قبل از شروع المپيك خاموش شد ولـي جـان كـارلوس و    
سينه هاي معرف پـروژه را بـا خـود بـه مكزيكوسـيتي       تامي اسميت سنجاق

ها به شكل يك دايره كوچك به اندازه يـك سـكه    آوردند. اين سنجاق سينه
حك شـده بـود. جـان     OPHRروي آن مخفف پروژه يعني  ساخته شده بود

  كارلوس و تامي اسميت بفكر فرصتي بودند كه حرف خودشان را بزنند.

  

 كن در رخت
هاي طال و برنز شدند و  زماني كه جان كارلوس و تامي اسميت برنده مدال

باال رفتن آنان بر سكوي مدال حتمي شد از فرصـت بدسـت آمـده اسـتفاده     
در حـق سياهپوسـتان پيـام      عـدالتي  يم گرفتند عليه اعمال بيكردند و تصم

  خود را به دنيا بدهند.

كـن حضـور داشـت و از تصـميم آنـان       در اين ميان پيتر نورمن در رخـت 
خبردار شد. وي در استراليا عليه شركت ندادن سياهپوسـتان اسـتراليائي در   

ت بنا بر عقيده خواس هائي كرده بود و آنروز مي گيري هاي ورزشي خرده رشته
انساني خويش كاري انجام دهـد. پـس بـه جـان كـارلوس و تـامي اسـميت        

تواند بكند. پس از اينكه جـان كـارلوس و    نزديك شد و پرسيد وي چكار مي
تامي اسميت سعي كردند وي را منصرف كنند و دليل آوردنـد ايـن حركـت    

پيتـر  ساز خواهد شد ولي چـون متوجـه شـدند     براي وي در استراليا مشكل
را از  OPHRنورمن مصمم است، قبول كردند. وي يـك سـنجاق سـينه آرم    

ورزشكار ديگري گرفت و آنرا باالي آرم كميته ملي المپيك استراليا بـر روي  
  ژاكتش نسب كرد.

الزم به تذكر است كه جـان كـارلوس و تـامي اسـميت فقـط يـك جفـت        
ش كـرده  دستكش سياه داشتند چون جان كارلوس دستكش خود را فرامـو 

ها را در دست كنند  نهاد كرد هر كدام يكي از دستكش بود. پيتر نورمن پيش
ها بعد وي بدعت  طور هم شد. اين اولين بدعت پيتر نورمن بود. سال و همين

ديگري به جان كارلوس و تامي اسميت هديه كرد كه در قسمت ديگـر ايـن   
  نوشتار ذكر خواهد شد.

  

 سكوي مدال
اي كه سرود ملي ايـاالت متحـده    . درست در لحظهلحظه تاريخي فرارسيد

پوش خـود   آمريكا نواخته شد، جان كارلوس و تامي اسميت دستان دستكش
را باال بردند و سر خود را خم كرده و چشم به زمين دوختنـد. پيتـر نـورمن    

آور  هاي دو كشور مدال هيچ حركتي از خود نشان نداد و فقط به صعود پرچم
ها بخوبي نمايان بـود و از چشـم    ها در عكس سينه نجاقخيره شد، ولي آن س

مقامات كميته ملي المپيك استراليا دور نماند. عكسي كه گرفته شد، اكنون 
سايت اجتماعي ـ ورزشي كه در مقولـه حقـوق بشـر      در گوشه و كنار هر وب

 شود. چنين بود اداي احترام به حقوق بشر. كند ديده مي فعاليت مي
 

 
 

 داي احترامهاي ا مشخصه
عكسي كه امروزه در سراسر جهان ايـن لحظـه را ثبـت كـرده اسـت و بـا       
پيشرفت گسترده تكنولوژي و اينترنت همه جا پخش شده است بعنوان يكي 

شـود. حركـت    هاي تاريخ ورزش جهان محسـوب مـي   ترين عكس از پربيننده
هـاي ذيـل    جان كـارلوس و تـامي اسـميت در ايـن عكـس داراي مشخصـه      

  باشد: مي
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 (Black Power)» قـدرت سـياه  «ها به خـاطر شـعار    باال بردن دست اول:

نيست. اين نظريه اشتباهاً در ميان خبرنگاران ورزشي ناآشنا به اهداف جـان  
ش ا كارلوس و تامي اسميت جا گرفته است. تامي اسميت در كتاب خاطرات

 اين حركـت بـراي شـعار   «گويد:  مي (Silent Salute)» حركت سكوت«بنام 

بـه همـين دليـل    » قدرت سياه نبود، بلكه اداي احترام به حقوق بشـر بـود.  
نويسنده اين نوشتار عنوان مقاله را خواسته و هدف تـامي اسـميت انتخـاب    

  كرده است.

قدرت سياه شعاري است كه الزم به مطالعه و تحقيق و تحليل مخصـوص  
اطـالق  هـاي ضـدتبعيض نـژادي     باشد ولي در عمل به آن اليه از جنبش مي
شود كه خواهان كسب قدرت سياسي و اجتماعي بـراي سـياهان بودنـد.     مي

است.  (Black Panthers)» پلنگان سياه«يكي از اينها جنبش راديكالِ گروه 
گـزاران پلنگـان    استوكلي كارمايكل يكي از بدعت 1966در حقيقت در سال 

در سـال   سياه اين عبارت را تبديل به شعار كـرد. در حـالي كـه اولـين بـار     
در  (Richard Wright)نويسنده ادبي سياهپوستي بنام ريچارد رايت  1954

  از آن استفاده كرد.» قدرت سياه«كتابش تحت عنوان 

ها روي شلوار كشيده شده: اين پيام فقـر طبقـه    برهنه و جوراب پاي دوم:
هايشـان را در   سياهپوست بود. جان كارلوس و تامي اسميت با مهارت كفش

و روي سكو گذاشته و پابرهنه شدند. آنها از قبل جوراب سياه را روي آورده 
  شلوار ورزشي خود كشيده بودند.

شال سياه تامي اسميت: تـامي اسـميت شـال سـياهي دور گـردن       سوم:
اش را روي آن پوشـيده بـود. بنـا بـه گفتـه تـامي        بسته بود و ژاكت ورزشي

  ت است.اسميت اين شال نشان غرور و افتخار يك سياهپوس

ش را از قصد ا ژاكت زيپ نشده جان كارلوس: كارلوس زيپ ژاكت چهارم:
فكري با طبقه زحمتكش و  زباني و هم باز نگاه داشت و به اين طريق پيام هم

  ها در آمريكا را صادر كرد. كارگران كارخانه

تســبيح دور گــردن جــان كــارلوس: جــان كــارلوس گــردن بنــد  پــنجم:
بند  گويد هر دانه اين گردن ويزان كرده بود. وي مياي از گردن آ گونه تسبيح

عدالتي در اياالت جنوبي آمريكا زنـده زنـده    معرف سياهپوستي بود كه با بي
  آن كه كسي از هويت او آگاه شود. شد بي سوخته مي

سنجاق سينه پروژه المپيك براي حقوق بشر: هر سه ورزشكار اين  ششم:
ـ   OPHRد. ايـن سـنجاق بـا مخفـف     سنجاق را به سينه خويش دوخته بودن

  معرف گروه پروژه المپيك براي حقوق بشر بود.

هـاي اداي احتـرام    ترين مشخصه سر به پائين: اين هم يكي از مهم هفتم:
شود. جان كارلوس و تامي اسميت گردن خم كـرده   حقوق بشر محسوب مي

قـت  جويانه شـوند تـا در حقي   آور حركت صلح و سر به زمين انداختند تا پيام
شد را  عدالتي كه در حق سياهپوستان اعمال مي نداي مظلوميت و شدت بي

  به جهانيان برسانند.

وقتي اين سه ورزشكار از سكو پائين آمدنـد بـا صـداي هـوي تماشـاگران      
اگـر مسـابقه را ببرم،امريكـائي    «روبرو شدند. بعـدها تـامي اسـميت گفـت:     

كار بدي انجام دهم،  شوم نه يك سياهپوست آمريكائي. ولي اگر محسوب مي
كنـيم.   گويند كاكاسياه است. ما سياهپوست هستيم و به آن افتخـار مـي   مي

 »داند امشب چه كرديم. جامعه سياهپوست آمريكا خوب مي
  

 1968پس از المپيك 
تامي اسميت و جان كارلوس از دهكده المپيك خارج شدند و بـه آمريكـا   

دادنـد. جـان و خـانواده آنـان      بازگشتند. تمام حاميان مالي خود را از دست
  شد. ساليان درازي را به سختي طي كردند. مرتب تهديد مي

تامي اسميت با چند سال تـأخير بـه صـحنه ورزش بازگشـت و از طـرف      
 2008هاي ورزشي مختلف جوايز مختلفي كسب كـرد. در آگوسـت    سازمان

خويش را به دونده سرعت اوسـين بولـت در    1968هاي دوي  يكي از كفش
تامي اسـميت   2008چين بعنوان هديه تولد داد. در جوالي  2008لمپيك ا

و جان كارلوس جايزه شجاعت آرتور اَش را بخـاطر اداي احتـرام بـه حقـوق     
بشر در برنامه كانال تلويزيوني اي.اس.پي.ان دريافت كردند. آرتور اَش ستاره 
 تابناك سياهپوست آمريكايي ديگري در ورزش تنيس است كـه شـركت در  

تظاهرات ضد تبعيض نژادي وي بر عليه دولت آپارتايد آفريقـاي جنـوبي در   
  صفحات تاريخ ثبت شده است.

جان كارلوس سرنوشت ديگري داشـت. پـس از دو و ميـداني بـه فوتبـال      
آمريكائي روي آورد ولي بخاطر صدمه زانو مجبور شد فوتبال را تـرك كنـد.   

و مؤسسـات ورزشـي شـد و    هـا   ها بعد سخنگوي بسياري از سازمان وي سال
  هنوز فعال تساوي حقوق مدني است.

تــر و  سرنوشــت پيتــر نــورمن از جــان كــارلوس و تــامي اســميت ســخت 
تر بود. آمريكا عوض شد و مردم عنقريب به خلوص حركت جان  ناجوانمردانه

كارلوس و تامي اسميت پي بردند، ولـي روح سـركش تعصـبات در اسـتراليا     
  د.كماكان قدرتمند باقي مان

  

  
  

مقامات ورزش استراليا پيتر نورمن را توبيخ كردنـد و مطبوعـات اسـتراليا    
متـر و   100وي را طرد كرد. با اينكه پيتر نورمن چنـدين بـار در مسـابقات    

متر برنده شد، ولي تيم دو و ميداني المپيـك اسـتراليا نـه تنهـا پيتـر       200
نده مـردي در ايـن   مونيخ نفرستاد، بلكه هيچ دو 1972نورمن را به المپيك 

دو رشته اعزام نشد. اين تنها باري است كه كشور استراليا در دوهاي سرعت 
  المپيك نماينده نداشت.

ــيح ــر آنكــه در مســابقات المپيــك   از همــه قب ــه  2000ت ســيدني، كميت
برگزاركننده مسابقات از وي استفاده نكرد و گوئي پيتر نورمن بـه فراموشـي   

به يك برنامه آمريكائي دعوت شد و آنهـم   كامل سپرده شده است. وي فقط
  ها فهميدند كشورش به وي اهميت نداده است. پس از آنكه آمريكائي

سـال پـس از المپيـك مكزيكوسـيتي) پيتـر       35(درست  2003در اكتبر 
بـرداري از   نورمن به دانشگاه ايالتي سن حوزه دعوت شد تـا در برنامـه پـرده   

ه قرار بـود در صـحن ايـن دانشـگاه     ك» اداي احترام به حقوق بشر«تنديس 
انجام شود حضور يابد. در اينجا نيز پيتر نورمن بدعت كرد. جان كـارلوس و  
تامي اسميت در اين سـاليان بـا پيتـر نـورمن در تمـاس بودنـد و وقتـي از        
ساختن اين مجسمه يادبود برايش گفتند، نورمن پيشنهاد كرد جـاي وي را  

ي مخلصانه سكوي مقام دوم را به هزاران در سكوي مدال خالي نگاه دارند. و
بازديدكننــده ايــن مجســمه تقــديم كــرد كــه وقتــي از آن مجســمه عكــس 

گيرند در جاي خالي پيتر نورمن بايستند و به احترام آن اداي احتـرام در   مي
دستان خود را در آسمان باال ببرند. اين بود اسطوره اخالقـي   1968المپيك 

نـورمن. جـان كـارلوس و تـامي اسـميت بـا        اين سفيدپوست بزرگـوار پيتـر  
  نهاد پيتر نورمن موافقت كردند. پيش

سـالگي در ملبـورن اسـتراليا     64در سـن   2006اكتبـر   3پيتر نورمن در 
اكتبـر (روز   6درگذشت. فدراسيون دو و ميداني اياالت متحـده آمريكـا روز   

اله اعـالم كـرد و هـر سـ    » پيتـر نـورمن  «تشييع جنازه پيتـر نـورمن) را روز   
ســال پــس از المپيــك  38دهــد.  يــاد انتشــار مــي اي بــراي آن زنــده بيانيــه

مكزيكوسيتي اين سه نفر ورزشكار يكبار ديگر در كنار هم بودند. اينبار جان 
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كارلوس و تامي اسميت پيشاپيش ديگران تـابوت پيتـر نـورمن را بـر دوش     
نـورمن  كشيدند و در مراسم ختم وي سخناني مبني بر اصالت وجداني پيتر 

  بيان كردند.

هـيچ اسـتراليائي بـه    «گفت:  2012اي در سال   جان كارلوس در مصاحبه
اندازه پيتر نورمن اليق افتخار، شناسـائي و قـدرداني نيسـت. فقـط بخـاطر      

اش، مقـاومتش، و رضـايش بـراي اينكـه چـون       تعلقات انسانيش، شخصـيت 
  »گوسفندي قرباني عدالت شود.

كه پيتـر نـورمن بـه سـينه زد از قهرمـان      الزم به تذكر است كه سنجاقي 
سفيدپوسـت عضـو گـروه     (Paul Hoffman)پاروزني آمريكـا پـاول هـافمن    

OPHR  كـن و قبـل از ورود بـه ورزشـگاه از پـاول       در موقع خروج از رخـت
  هافمن قرض گرفته بود.

  پارلمان فدرال دولت استراليا در حركتي 2012آگوست  20در تاريخ 

سال به  44كرد كه در آن پيتر نورمن را پس از شايسته تصميمي صادر 
را در مورد پيتر  زير مورد 4حق خودش رساند. در اين تصميم، پارلمان 

  :كردنورمن رسما اعالم 

هاي ورزشي پيتر نورمن را به  و پيروزي ها موفقيت: پارلمان بند اول 
 1968متر در المپيك  200مدال نقره در دو  اولي .شناسد رسميت مي

متر وي پس از  200پا بر جا ماندن همين ركورد   يكو سيتي و دوميمكز
  .سال 44گذشت 

پروژه « سنجاقشجاعت پيتر نورتون در قرار دادن از : پارلمان بند دوم
براي همدردي با ورزشكاران سينه، روي » المپيك براي حقوق بشر

  ، قدرداني كرد.اسميت و جان كارلوس  افريقايي تامي  آمريكايي
كند بخاطر ظلمي  مي  پارلمان از پيتر نورمن معذرت خواهي د سوم:بن

كه مقامات ورزش استراليا در حق وي اعمال كردند كه همانا نفرستادن 
مونيخ بود، با وجود اينكه وي در مسابقات  1972پيتر نورمن به المپيك 

  . شده بودهاي ورودي المپيك  مقدماتي حائز ركورد

 اشاعه در نورمن را پيتر قدرتمند نقش خير،يك تاپارلمان با  بند چهارم:

   شناسد. را به رسميت مي در استراليادي نژا تساوي

گذار المپيك مدرن است. پنج حلقه المپيك  پير دوكوبرتن فرانسوي بنيان
كه نشان رويداد المپيك است سـمبول پـنج قـاره روي زمـين اسـت. پيتـر       

ها بعد سر ماجراي سـكوي   و چه سال 1968نورمن با حركاتش چه در سال 
خاليش در تنـديس دانشـگاه ايـالتي سـن حـوزه اسـطوره المپيـك و پـنج         

  اش را ثابت كرد. حلقه

پيتر نورمن، زندگي سختي را گذراند ولي هرگز بخاطر شـركتش در اداي  
احترام حقوق بشر ابراز ندامت نكـرد. پيتـر نـورمن كماكـان بـراي خـودش       

ه بيماري گانگارين مبتال شد و از دويـدن  ب 1985دويد تا اينكه در سال  مي
افتاد. افسردگي، پناه به مشروبات الكلي و عاقبت اعتياد به داروهاي مسـكن  

  وي را از پا انداخت.

حوادث ديگري هم در مقوله مطالبات آزادي و تساوي حقـوق   1968سال 
اسـلواكي كـه    مدني بود. تظاهرات دانشجويان در لهستان. تظاهرات در چـك 

تها به اشغال نيروي نظامي اتحاد جماهير شوروي منتهي شد. تظاهرات در ان
نفر توسـط   44دانشجويان مكزيكي از آغاز المپيك كه منجر به كشته شدن 

پليس مكزيك شد. در اين ماجرا خبرنگار معروف اوريانا فاالچي هـم حضـور   
داشت و چندين بار زخمي شد و توسط پليس كتـك خـورد ولـي توانسـت     

ملي از تظاهرات انتشـار دهـد. دانشـجويان بخـاطر ايـن اعتصـاب       گزارش كا
كردند كه كشور فقيري چون مكزيك بجاي برگزاري المپيـك بايـد بودجـه    
خود را صرف مردم فقير و بيچاره كشور كند. نهضت چپ و راديكال آمريكـا  

اسلواكي بودند الهام گرفت و منجر به  هائي كه در لهستان و چك از آمريكائي
ت در كنوانسيون حزب دمكرات آمريكا در شهر شيكاگو شد. همانطور تظاهرا

كه قبالً ذكر شـد رهبـر مصـلح سـياهان مـارتين لـوتر كينـگ و سـناتور و         
كانديداي رئيس جمهوري رابرت كندي در اين سال و به فاصله دو ماه ترور 

شدند. تظاهرات جوانان فرانسـه در ايـن سـال رخ داد و بسـياري حـوادث و      
  ديگر.  تظاهرات

» 1968«براي اطالع و مطالعه بيشتر در حوادث اين سال لطفاً بـه كتـاب   

  مراجعه كنيد.  (Mark Kurlansky)نوشته مارك كورالنسكي 

  2013مارچ 
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  من رويايي دارم

  اي تاريخي ياد داشتي كوتاه به ياد لحظه

  

  دانيل عيني

  

  

هاي المپيك مكزيكو شاهد  ميالدي، بازي 1968اكتبر سال  16روز 
اي بود كه پيش از آن در هيچ المپيكي رخ نداده بود. زمان تقسيم  حادثه
ي  يده بود. تومي اسميت، دوندههاي دوي دويست متر مردان فرا رس مدال

سياه پوست آمريكايي قهرمان اين رشته شده بود؛ با ركورد جديد جهان. 
ي سپيد پوست استراليايي، مدال نقره را برده بود؛ جان  پيتر نورمن دونده

  پوست آمريكايي، مدال برنز را. ي سياه كارلوس، ديگر دونده

رد ميدان شدند، پاي سكوي هاي طال و نقره و برنز وا برندگان مدال  
شان انداخته شد. اما  ها بر گردن قهرماني ايستادند، از سكو باال رفتند، مدال

ي آمريكا دو قهرمان آمريكايي  ي اياالت متحده هنگام پخش سرود ملي
اش را گره كرد  ي يگانه را رقم زدند. تومي اسميت دست راست همان حادثه

ي هر  هاي گره كرده اش را. مشت و به هوا برد؛ جان كارلوس دست چپ
ي قدرت سياهان در دستكش سياهي پوشيده شده بود.  ها به نشانه دوي آن

پيتر نورمنِ استراليايي كه از هيچ چيز تعجب نكرده بود، با خونسردي بر 
  سكوي خود ايستاده بود.

ي غرور سياهان بر گردن  مي اسميت شال گردن سياهي به نشانهتا   
اش را نبسته بود تا با  كارگران يقه آبي  لوس زيپ كاپشنداشت. جان كار

بندي هم بر گردن داشت  كه آمريكايي اعالم همبستگي كرده باشد. گردن
داد كه در قرن شانزدهم توسط  اي مي خبر از همدردي با بردگان آفريقايي

ي اربابان خود كشته  بازرگانان آمريكايي در آفريقا خريده شدند، در خانه
  هاي حمل برده به دريا پرتاب شدند. يا از كشتيشدند 

چيز را با يك ديگر   ها همه ها داشت. آن پيتر نورمن هم دست در دست آن  
ي المپيك  ي مدال عالمت سازمان پروژه هماهنگ كرده بودند. هر سه  برنده

براي حقوق بشر را بر سينه داشتند كه توسط جامعه شناس آمريكايي هاري 
  با هدف اعتراض به تبعيض نژادي تأسيس شده بود. 1967اكتبر ادواردز در 

ي  ي استراليايي تنها در اعتراض به تبعيض نژادي با دو دونده دونده   
هم داده بود: قرار بود تومي » اي پيشنهاد سازنده«آمريكايي همراه نشده بود، 

اسميت و جان كارلوس هردو دست خود را با دستكش سياه بپوشانند. جان 
بود. اين پيتر ي المپيك جا گذاشته  هايش را در دهكده كارلوس دستكش
هاي خود  كرده بود يكي از دستكش پيشنهادمي اسميت نورمن بود كه به تا

اسميت دستكشي در  تاميرا به جان كارلوس بدهد. به همين خاطر بود كه 
  دست راست داشت و جان كارلوس دستكشي در دست چپ.

  1960ي  ي خود بودند. دهه ن كارلوس  فرزندان زمانهمي اسميت و جاتا   

هاي مدني در آمريكا و  ي ترور جان. اف. كندي، اوجگيري جنبش دهه
تظاهرات ضد جنگ ويتنام بود. اما تومي اسميت و جان كارلوس هنگامي كه 

بردند، شايد  ي قدت سياه به هوا مي ي خود را به نشانه كرده هاي گره مشت
مارتين لوتر كينگ را در خاطر داشتند. مارتين لوتركينگ، بيش از هر چيز 

 4هاي المپيك، در  رهبر سياهپوستان افريقا، چند ماهي پيش از آغار بازي

ي مردي سفيدپوست  در هتلي در ممفيس به ضرب گلوله 1968آوريل سال 
كشته شده بود. تومي اسميت و جان كارلوس تنها سوكوار مرگ او نبودند. 

  او را نيز به ياد داشتند: من رويايي دارم.سخن معروف 

پيتر نورمن كه در روياي تومي اسميت و جان كارلوس شريك شده بود،    
ي ملي المپيك  ها را پرداخت: از طرف كميته بعدها بهاي همراهي با آن
هاي استراليايي به او حمله كردند، و عليرغم  استراليا توبيخ شد، رسانه

مونيخ را پيدا  1972ي شركت در المپيك  جازهاش ا ركوردهاي درخشان
  نكرد.

ي  سازش، مت نورمن، همه ي فيلم ، برادرزاده2008ها بعد، در سال  سال  
ها را در فيلم مستندي كه با نام سالم نظامي در مورد او ساخته بود،  اين

بر اثر  2006تصويركرد. پيتر نورمن خود هيچگاه اين فيلم را نديد. در سال 
  قلبي درگذشته بود. ي حمله

بعد از آن روز بر تومي اسميت و جان كارلوس نيز خيلي چيزها گذشت.    
المللي المپيك از  ي بين ها به دستور اوري برانديژ، رئيس آمريكايي كميته آن

  ي المپيك اخراج شدند.  تيم دووميداني آمريكا و از دهكده

كالج آبرلين، كه بيشتر تومي اسميت به فوتبال آمريكايي روي آورد، در    
دهند، به عنوان استاديار كار  اش را سياهان و دختران تشكيل مي دانشجويان

ي  كاليفرنيا انتخاب شد و  به عنوان ورزشكار برگزيده  1999كرد، در سال 
  كند. اكنون به  عنوان سخنران در مراسم مختلف شركت مي

هاي المپيك  از بازي جان كارلوس هم ورزش را ادامه داد. يك سال بعد   
، ركود صد يارد جهان را شكست، فوتبال آمريكايي را به صورت 1968
  كند.  اي دنبال كرد و اكنون به عنوان مشاور در يك مدرسه كار مي حرفه

جان كارلوس كار ديگري هم كرده است: پس از گذشت بيش از چهل    
ايي، كتابي نوشته ي آمريك سال از آن حادثه به همراه ديو زيرين، نويسنده
كه جهان را  اي ورزشي ي  است؛ كتابي با نام داستان جان كارلوس: لحظه

  تغيير داد. در اين كتاب كارلوس از ديروز و امروز خود نوشته است؛ از مشت

گره كرده بر سكوي المپيك تا وفاداري به خود: حتا اگر چشمان خود را 
اگر چشمان خود را بگشايم توانم آتش آن روزها را حس كنم.  ببندم، مي

گونه كه بود دوست  توانم آتش را در اطراف خود ببينم. من جهان را آن مي
  كنم جهان بايد تغيير كند. نداشتم. هنوز هم فكر مي

ام يا نقره يا برنز. من تنها براي اتفاقِ بعد از  براي من مهم نبود طال برده  
خود زندگي كند و خود را  تواند با مسابقه آن جا بودم. انسان چگونه مي

  گويد؟  قهرمان بخواند، هنگامي كه به خود و ديگران دروغ مي

*  
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 بازي تمام شد

  به عقب نگاه نكن. ممكن است چيزي به تو نزديك شود.

 )1ساچل پِيج(                                                            
  

  
 Dave Zirinديو زايرن 

  رحماني نژاد ي ناصر ترجمه
  

 درباره ي اين ترجمه
بازي «هايي از كتاب ديو زايرن تحت عنوان  ي قسمت مطلب زير ترجمه

ي همين امسال از چاپ خارج شد. ديو زايرن  است كه در ژانويه» تمام شد
ترين و جسورترين خبرنگاران ورزشي آمريكايي است كه  يكي از برجسته

مي شود. او از آن دسته از خبرنگاران اهميت او روز به روز بيشتر شناخته 
ورزشي است كه ورزش و ورزشكاران را تنها در ميدان بازي و بعنوان 

بيند، او ورزش و ورزشكاران را در  ي با يكديگر نمي حريفاني در مقابله
عدالتي و  ي پيكارهاي اجتماعي و بعنوان متحدان مردم در برابر بي عرصه

. اعتبار و اهميت ديو زايرن در مقام كند ستم اجتماعي نيز دنبال مي

 Michael Eric*ي ورزشي تا حدي است كه مايكل اريك دايسن نويسنده
Dyson   ناميده فوق قهرماناو را.  

گشايد.  افقي تازه از ورزش در برابر چشمان خواننده مي» بازي تمام شد«
ر اين كتاب رويكردي اجتماعي و سياسي به ورزش دارد، نه آنگونه كه د

كنند. ورزش تنها درگير  هاي همگاني روزمره، ورزش را معرفي مي رسانه
كردن مخاطبان در يك هيجان كور و احساسات بي هويت نيست؛ ورزش، 
امروز، آنگونه كه دولت ها و سازمان دهندگان آن كوشش دارند آن را 

 اي كامالً متفاوت و معرفي كرده و به نمايش بگذارند، در اين كتاب به شيوه

راديكال توصيف شده و نقش آن، بازيكنان و حوادث ورزشي در ارتباط 
هاي اجتماعي مورد بررسي  مستقيم و انكارناپذير آن با تحوالت و جنبش

ي ورزشكاران  قرار گرفته است. در اين كتاب، ما نقش مؤثر و تقويت كننده
 ترين هاي مردم را در حساس ها و جنبش ها، اعتراض در حمايت از خواست

لحظات سياسي جامعه، از خاورميانه تا باختر ميانه، بنحو انكارناپذيري 
 .بينيم مي

هايي كه در اينجا ارايه شده بتواند طعمي از محتوا و  اميدوارم قسمت
  كيفيت اين كتاب را منعكس كرده باشد. 

اي متعهد و پرشور، تحليلگر اجتماعي و  مايكل اريك دايسن نويسنده* 
ويزيون، و استاد دانشگاه است. او تا كنون هيجده كتاب سياسي راديو و تل
 .كند ه جرج تاون جامعه شناسي تدريس مياكنون در دانشگا بچاپ رسانده و هم

  مترجم

 پيش بازي
) 2ها را زمين گذاشتند و هودي( توپ ميامي هيتتيم  2012در مارس 

ادند و چون يك تيم، شانه به شانه ايست هايشان را به تن كردند. آنها، هم
ها  دهند: آن كاري را كردند كه به ما گفته شده ورزشكاران ديگر انجام نمي

از  – هيتي بازيكنان  بخاطر عدالت، موضعي آگاهانه سياسي گرفتند. كليه
، و Dwyane Wade، دويان وِيد LeBron Jamesها، له برون جيمز  ستاره

از داكوتاي  Mike Millerگرفته تا مايك ميلر  Chris Boshكريس بوش 
، در دفاع از  Juwan Howardجنوبي تا رِزِرو تقريباً چهل ساله جووان هاوارد

ي  سركرده«هفده ساله كه بتازگي توسط  Trayvon Martinترِي ون مارتين 
، George Zimmermanي خودفرموده مسلح، جورج زيمرمن »گشت محله

تين به يك اسلحة كشته شده بود، يكپارچه ايستادند. در حالي كه قاتل مار
) و 3نُه ميليمتري مسلح بود، آن نوجوان هيچ چيز جز يك پاكت اسكيتلس(

) (چاي سرد آريزونا) در جيبش نداشت. ترِي ون 4يك قوطي نوشابه(

هنگامي كه كشته شد يك هودي به تن داشت كه اهل بخيه با هوش پايان 
بنابراين ارزش  داده و جلوه مي» مشكوك«ناپذيرشان معتقد بودند كه او را 

 تعقيب كردن را داشت.
ترين و درعين  تكان دهنده هيتدر ميان تمام تيم هاي ليگ، اين اقدام 

ترين قدمي بود كه برداشته شد و به گوش رسيد. تكان دهنده  حال مناسب
اي دست اول شناخته  بود چون بازيكنان تيم هيت اغلب بعنوان مجموعه

اين تيم، تيم محبوب ترِي ون بود، و او شده اند. همچنين مناسب بود زيرا 
اش را در فاصلة استراحت بازي انجمن ملي  زماني كشته شد كه خانه

) تمام ستاره ترك مي كرد، محلي كه بازي جيمز و وِيد را تماشا 5بسكتبال(
 مي كرد.

با توجه به خشمي كه مرگ تري ون مارتين دامن زد، بويژه در فلوريداي 
م هيت بنحو عجيبي غيرمنتظره مي نمود. آنچه براي جنوبي، حركت قوي تي

، له برون جيمز، »كينگ«آور بود اينكه خود  بسياري از طرفداران تيم تعجب
تيم ايدة   2012اين حركت را ترغيب كند. طبق گزارش، تصوير مارس 

 #WeWantJusticeجيمز بوده و ابتدا در توئيتر شخصي او با برچسب 
 گذاشته شد.
ماجرا خيلي عاطفي بود، براي همة ما يك روز عاطفي «گفت، جيمز بعداً 

بود. ما خوشحاليم كه توانستيم با آن تصوير نوري بر وضعيتي بيندازيم كه 
) همبازي او وِيد به 6” (عدالتي است. كنيم يك بي احساس مي

بنظر من اين وضعيت مملكت را تحت تأثير قرار داد، «آسوشيتدپرس گفت، 
، تنها چيزي كه پسر بزرگ من بعنوان هديه از من چون كريسمس گذشته

خواست، هودي بود. وقتي من هفتة پيش راجع به اين داستان شنيدم، به 
كنم چون  فكر پسرهاي خودم افتادم. من به اين دليل دارم صحبت مي

ضرورت داره كه ما از اين كليشة قالبي مردهاي جوان سياه پوست عبور 
 )7”(كنيم.

زماني كه يك نوجوان بود، بالقوه بعنوان بزرگترين بازيكن  از” كينگ جيمز“ 
ي يك مادر  بسكتبال زنده تثبيت شد. او همچنين كسي است كه بوسيله

ايالت اوهايو، بزرگ شد و زماني آنقدر فقير بودند  Akronمجرد در ايكران 
كه در يك ماشين زندگي مي كردند. او همه چيز دارد، از جمله خاطراتي از 

اي كه هيچ چيز نداشته است. شايد بهمين دليل است كه زماني گفت  دوره
بندرت » يك نماد جهاني مانند محمدعلي باشد.«آرزويش اين است كه 

شاهدي مبني بر تالش او براي دست يافتن به رؤيايش در دست داريم، اما 
توان تأثير علي در او دانست كه حداكثر تالشش  تصوير او را با هودي مي

 برجسته شدن اوست.براي 
در بازي محلي تيم هيت در جمعه شب بعدي، جيمز و چند بازيكن تيم او 

بر » ما خواستار عدالتيم«و » شادروان ترِي ون مارتين«هايي مانند  با پيام
ها الهام بخش ديگران  هاي خود، به زمين بازي آمدند. اقدام آن روي كفش

هايي  بازيكن ها، از ستارهدر سراسر انجمن ملي بسكتبال شد. طيفي از 

http://dialogt.de/



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٧١  109ي  آرش شماره

تا  Carmelo Anthonyو كارملو آنتوني  Steve Nashمانند استيو نش 
و براندن نايت    Will Bynumورزشكاراني كمتر مشهور مانند ويل باينم  

Brandon Knight براي آگاهي بخشيدن به صدا درآمدند. آنتوني، ستارة ،
توئيتر خود را به تصويري با نيويورك، تصوير   Knicksخبرساز تيم نيكس 

كه روي بدن » من ترِي ون مارتين هستم«هودي تغيير داد همراه با شعار 
 او منعكس شده بود.

براي  Detroit Pistons، ميانة ديترويت پيستونز Greg Monroeگرِگ مونرو 
دهد كه چرا  توضيح مي Detroit Free Pressروزنامة ديترويت فري پرس 

ها از همان محله  اين بچه«خواستند حرفي بزنند.  ن ها ميبسياري از بازيك
يا محله هايي بدتر از آن. و ما همان خبرها  –شويم  آيند كه ما رد مي اي مي
بينيم كه همه مي بينند. ما وقتي سي ان ان را روشن مي كنيم، يك  را مي

كانال سي ان ان مخصوص نداريم. وقتي پليس ماشين ما را متوقف مي 
شود كه بسكتبال  ليس ميليونر مخصوصي نيست. به ما پول داده ميكند، پ

 »بازي كنيم.
هاي كارتون يا روبات  توان گفت كه ورزشكاران شخصيت به زبان ديگر مي

شود كه  اي از اين جهان هستند. اغلب گفته مي ها پاره نيستند. آن
ر ورزشكاران امروزي، مانند پيشينيان خود، حقي در مبارزه براي تغيي

ندارند. زماني ورزشكاران، بويژه ورزشكاران رنگين پوست و زنان ورزشكار، 
تري عليه نظام تبعيض منافع شخصي داشتند، اما امروز  در مبارزة گسترده

-پسا«ديگر نه. بحث اين است كه ما در حال حاضر بنحوي يك جامعه ي 

هاي  مهستيم. در حالي كه بيش از هر زمان  ديگر آد» سياسي-نژادي، پسا
گويند جهان تغيير كرده، اما بي عدالتي، تبعيض و  زيادي وجود دارند كه مي

 نابرابريِ فرصت ها هنوز بر اين سرزمين حكم مي راند.
در جهان واقعي هر نوع تغييري اساساً رشد يابنده و سخت يابنده است. در 

ر تواند شگفت انگيزت جهان ورزش نوع متفاوتي از تغيير وجود دارد و نمي
نباشد. در طول سي سال اخير، مجموعة صنعت ورزش به يك موجود 
جهاني و تريليون دالري تغيير شكل داده است. اين تغيير، آشكارا با هر چه 
غيرسياسي تر شدن محصول آن و بازيگران آن عملي شده است. از پيتون 

تا دانيكا پاتريك  Derek Jeterتا درِك جِتر  Peyton Manningمانينگ 
Danica Patrickشد اين بود  ، پيام مسلطي كه بوسيلة ورزشكاران القاء مي

كه بسيار مهمتر است كه انگ تجارتي بود تا يك فرد، و اينكه يك ورزشكار 
امروزي هرگز نبايد عاليق تجاري اش را قرباني اصول سياسي كند. اين 

است ، ستارة بزرگ المپيك،  Jesse Owensاعتقاد انعكاس نظر جسي اوئنز 
تنها وقتي مشت سياه اهميت پيدا مي كند كه پولي در آن «كه گفته بود 

 »باشد.
****** 

در طول چند سال اخير، شبح سياست، ورزش را مسخر كرده است. هر روز 
ها،  ورزشكاران بيشتري در پهنة سياسي، به موازات رشته اي از انقالب

كنند و صداي خود را  يها و اعتراضات، چشم انداز جهاني را تعريف م اشغال
نمايند. جهان واقعي به جهان ورزش نزديك شده و جهان ورزش به  بلند مي
نگرد. اين كتاب چگونگي و چرايي اين تحوالت را توضيح  ي خود مي گذشته

مي دهد. من اميدوارم بتوانم نشان دهم كه چه خود را طرفدار ورزش 
صفحات ورزش براي  ي ما در درك اين امر كه چرا بدانيم يا نه، همه

 فهميدن ورزش كافي نيستند، سهمي داريم.
****** 

 ديوار ميان ورزش وسياست شكاف برداشته است
 Pheonixتيم فينكس سانزِ  روز استقالل مكزيك]،[2012در پنجم ماه مي 

Suns اي رفت كه هيچ تيم ورزشي آمريكايي  انجمن ملي بسكتبال به نقطه
شان در برابر سن آنتونيو  ي نهايي در مسابقهها  قبل از آن نرفته بود. آن

هايي وارد زمين شدند كه خيلي  با پيراهن San Antonio Spurs اسپرس
»] خورشيدها«[به اسپانيايي يعني ». لُس سانز«ساده بر آن نقش بسته بود: 

مجلس سناي آريزونا به ميدان آمده بودند؛  1070ها متحداً عليه اليحة  آن
دان گفته بودند با جنايتكار قلمداد كردن هر مهاجر بدون اي كه منتق اليحه

اند. اين براي اولين بار در تاريخ  مدرك، يك متن نژادپرستانه تدوين كرده
كل تا  از مالك تا مدير –ورزش اياالت متحده بود كه تمام اعضاي يك تيم 

يك موضع گيري يكدست سياسي ابراز داشتند. اين حركت  –بازيكنان 
ي يك تغيير موج با  ترين لحظه توسط تيم سانز، شايد تبليغاتيجسورانه 

 فركانس كوتاه در جهان ورزش بود.
نيز در پشتيباني از  Green Bay Packers»  گرين بِي پكرز«اعضاي تيم 

 Scottكارگران ويسكانسين، كه مورد حملة فرماندار ايالت، اسكات واكر

Walker،شان ادامه دادند. و به ايستادگي ، قرار گرفته بودند نيز ايستادند 
هايي در خاورميانه بودند كه در بهار عرب نقش مهمي  ها و باشگاه فوتباليست

 اي كمك كردند تا انقالب شان شكل بگيرد. بازي كردند و با تأثير بي سابقه
از تيم   Brendon Ayanbadejoدو بازيكن ليگ ملي فوتبال، برندن آيانبادهو 

قهرمان سوپربول از   Scott Fujita و اسكات فوهيتا  Pro Bowlerپرو بولر 
به طرفداري از  2009در پاييز  New Orleans Saints نيواورلئان سينتس 

صحبت كردند. (ستارة بسكتبال استيو نَش، راب  )LGBT )8برابري ازدواج 
 New Englandنيوانگلند پيتريات  از Rob Gronkowskiرانكوسكي 

Patriotستراهان ، مايكل اMichael Strahan   از نيويورك جاينتNew 
York Giantشون آوري از نيويورك رنجر ،New york Ranger چارلز ،

ها پيوستند؛ و بازيكنان ديگري نيز كه مايل  باركلي، مايكل اروين به آن
بودند از چيزي كه تا همين اواخر در اتاق رختكن تابو شمرده مي شد، 

 آشكارا صحبت كنند.)
فجارهاي سياسي ديگري اخيراً در جهان ورزش منفجر شده. تعطيل كار ان

تري به معرض نمايش  طعمي از بحران اقتصادي وسيع )NBA )9 و NFLدر 
گذارد كه توجه جنبش اشغال را نسبت به اين امكان ظاهراً داراي امتياز 

يا و برانگيخت. اتهام تكان دهندة تجاوز به كودك در دانشگاه ايالتي پنسيلوان
تر در زمينة فساد در انجمن ملي ورزش  موضوعات گسترده

، مسايل سياسي ديگري را دامن زد كه مشخصاً )NCAA )10دانشگاهي
هاي خود انتظار اجراي  كرد كه ما از دانشگاه اي صحبت مي دربارة وظيفه

ورزش » توليد درآمد«ها را داريم. ورزشكاران كالج در واكنش به موضوع  آن
هايي امضا كردند تا تشكيالت خود را از قيد اين  بسكتبال اعالميهفوتبال و 

 سيستم زشت و به شدت فاسد رها سازند.
****** 

اين حركات همبستگي كوچك ممكن است بنظر كم اهميت برسند، اما مهم 
هستند. ما چه دوست داشته باشيم چه دوست نداشته باشيم، ورزشكاران 

ها واقعاً مدل چه  دارد كه پرسيده شود آن مدل هستند، بنابراين ارزش آن را
 هستند؟

گرايي احمقانه، تعداد بيشتري از  اگر بجاي مدل شدن بخاطر مادي
درباره ي  –ورزشكاران دركي از آگاهي جمعي گسترده از خود نشان دهند 

همة ما وضع بهتري خواهيم داشت. حتا  –موضوعات سياسي يا غير سياسي 
سي يك ورزشكار موافق نباشم، تنها همين كه او هنگامي كه من با نظر سيا

آورد و بحثي را دامن  تري را بوجود مي گويد كه گفتگوي كامل چيزي مي
گيريم، و اين اهميت  زند بيش از آن چيزي است كه ما از كنگره مي مي

 بالقوه دارد.
تر  اي بزرگ ي خود در جامعه را بخاطر انگيزه ورزشكاراني كه جايگاه برجسته

ي باد مي شوند، انعكاس صداي ترق و  اندازند و تبديل به پرّه ر ميبخط
مبارزة  1968شويم. در سال  اي وارد مي ي تازه تروقي است كه به دوره

سياسي بخشي از اكسيژن جهان ورزش بود. مردم و مسابقات ورزشي كه ما 
 كرديم بوسيلة مبارزات خياباني شكل گرفتند. تماشا مي

شود،  هايي ديده مي ) شورش11ورميانه تا باختر ميانه (در زماني كه از خا
ها در ميان مردم نگاه كرد و توجه كرد كه دژ ورزش  توان به واقعيت مي
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» تعطيل تاريخ« 1990هاي غيرسياسي  آمريكا نيز ترك برداشته است. سال

ناميده شد. بسيار خب، تعطيالت به پايان رسيد و تاريخ با يك انتقام 
عبور از خندق بنحو طاقت فرسايي انجام شد و وارد اتاق  –بازگشته است 

 رختكن شد.
هاي  چرا ورزشكاران هر چه بيشتري به صدا در آمده اند؟ برخي به رسانه

كنند، بخاطر آن كه  اجتماعي بعنوان يك سيستم حساس پخش اشاره مي
اعتماد ندارند. صدوچهل » مكتب قديم«نسلي از ورزشكاران به گزارشگران 

شود و فيس بوك اين توانايي گفتگوي مستقيم با  منفجر مي حرف
 طرفداران را ارايه مي كند.

تعريف نام «تئوري ديگر اين است كه بازيكنان اكنون بدليل تبليغات، براي 
اند. من در يك سمينار براي بازيكنان صفر  ترغيب شده» و نشان خود

ين بود كه چگونه كيلومترِ انجمن ملي بسكتبال، جايي كه موضوع مسلط ا
توانند تشخص خودشان را پيدا كنند و يك شخصيت بياد  بازيكنان مي

كردم. فقط تكرار  ماندني براي مخاطبان خود خلق كنند، صحبت مي
دهيم و يك بازي انجام  ما صدوپنجاه درصد مي«هايي مثل  وار كليشه طوطي

ننده ترين ، كه امروز بعنوان يك مسئوليت ديده مي شود. اما قانع ك»بده
دليل بسادگي اين است كه، همانطور كه گرِگ مونرو گفته، جهان تغيير مي 

 كند و ورزشكاران بخشي از اين جهان هستند.
، 2011با وجود اين، بلند كردن صدا هنوز هزينه دارد. اين را ما در ماه مي 

اوساما بن الدن، توسط سگ  ،»9/11طراح«پس از آنكه رهبر القاعده و 
نيروي دريايي اياالت متحده كشته شد، ديديم. بدنبال كشتن او  هاي ماهي

ي  پرستي عمومي استقبال كرد. از هلهله جهان ورزش از طغيان وطن
شب «هاي  خودجوش چهل هزار طرفدار در فيالدلفيا تا هياهوي جشن

هاي سراسر كشور، جهان ورزش در سرور و  در استاديوم» سپاس ارتش
 بن الدن، غرق در شادي شد.شادمانيِ فوت دراماتيك 

و در جريان - اما برخي ورزشكاران جرأت كردند با اين حركت مخالفت كنند
هاي آزادي بيان در ورزشوكراسي  روند آن درس سختي دربارة محدوديت

پيشين » All-Americanآمريكنِ  -آل«رابرت،  -آموختند. كريس داگالس
، در پاسخ به Milwaukee Buckبسكتبال ممفيس و بازيكن ميلواكي باك 

مرگ بن الدن باندازة يك كتاب دعا دليل و حجت آورد كه چرا به اين 
هاي ديگر، در توئيتر خود گفت،   پيوندد. او، ضمن واكنش جشن نمي

مرگ خرج برداشت تا يك نفر كشته شود. ده سال و دو جنگ  919,967«
آمريكا) تخميناً هزينه برداشت تا اين آدم كشته شود. براي ما (اياالت متحد 

دالر هزينه داشت تا اين آدم كشته شود. خب، ما  1,188,263,000,000
 »برديم. هاااااا. (طعنه)

بود و بايد » كودن«و » احمق«ناسزا، تهديد، و اين باور عمومي كه او 
است كه » بي شعوري«بست چون آدم  اش را مي »دهان [فحش] ابله«

رابرت  - طرف سرازير شد. داگالس اش پيدا شده، از همه ناگهان سروكله
گويم هيچ ربطي به  چيزي كه من مي«سعي كرد در توئيتر مقابله كند، 

 9/11هاي  يا آن آدم (بن الدن) ندارد. من هنوز درمورد خانواده 9/11

هاي جنگ هم ناراحتم... آيا مردم  درمورد خانواده بهمان اندازهناراحتم، اما 
آمريكا برو بيرون، چون من مخالف مرگ گويند از  باين دليل به من مي

هستم؟ چون من مخالف جنگ ده ساله  گناهان بيشتري بيروزمرة 
هستم؟ چه به سر آزادي بيان ما آمده؟ چيزي كه من امشب فهميدم اين 
است كه ورزشكارها نبايد افق ديد داشته باشند. اما من اهميت نمي دهم. 

 Rashard هال رشارد مندن »درمورد چيزها احساس معيني داريم. همما 
Mendenhallدوندة پشتيبان پروبول ، Pro Bowl ورگ استيلرز  از تيم پيتسب

Pittsburgh Steelers،  ،با اظهار نظرش حتا تعجب بيشتري برانگيخت
خواهيد بن الدن را ببينيد كه در جهنم مي  شمايي كه مي گوئيد مي«

ه خدا چگونه درمورد پرسم ك سوزد و روي خاكسترش بشاشيد، از شما مي
» گيرد؟ قلب شما احساس مي كند؟... چه نوع آدمي مرگ را جشن مي

رود و ترديد خود را نسبت به داستان رسمي حملة  تر مي هال بعد پيش مندن
 Don Banksشود كه دان بنكس   ابراز مي كند، و موجب مي 9/11

اي با عنوان  قالهماسپورت ايلوسترِيتد، ي  ي ارشد فوتبال در نشريه نويسنده
 بنويسد.» عيار بلغور مي كند مهمالت تمام NFLهال آخرين بازيكن  مندن«

خشم و عصبانيت بحدي شدت پيدا كرد كه سرپرست تيم استيلرز، آرت 
، يكي از حاميان مالي بزرگ پرزيدنت اوباما و سفير Art Rooneyروني  

سمي درمورد توئيترها اي ر واقع ناگزير شد اظهارنامه آمريكا در ايرلند، در
ام، بنابراين دشوار است توضيح  من با رشارد صحبت نكرده«صادر كند كه، 

داده شود يا حتا درك كرد كه منظور او از اظهارات توئيتري اخير او چيست. 
تمامي سازمان استيلرز از عمليات نيروي نظامي كشورمان بسيار مفتخر 

كه اين همه به بازگشت سربازان ما توانيم اميدوار باشيم  است و ما تنها مي
 »به كشور منتهي شود.

  

  
  

شما خواه بخشي از جنگهاي دهة اخير را حمايت بكنيد يا نه، اين امر بايد 
روشن باشد كه نگاهبانان فرهنگ ورزش سعي دارند به ورزشكاران يك 
درس بياموزند: شما حق خود را براي داشتن عقيده، جز انتخاب كفش 

ايد. اين چيزي است كه تا مغز  بة ورزشي، تفويض كردهورزشي و نوشا
استخوان جهان ورزش ما جريان دارد. اين ايده كه: ورزشكاران، بويژه 

 »خفه شوند و بازي كنند.«ورزشكاران رنگين پوست، بايد فقط 
هال بي آن كه توجه داشته باشند عجيب ترين  رابرت و مندن -داگالس

اند. بازيكنان بوسيلة مديريت،  ا فاش ساختهر» نه -سياست«تضاد اين قانون 
هرگز «شوند كه قوانين را رعايت كنند، و  ها قوياً ترغيب مي خانواده و رسانه

اما خواه ما اين موضوع را برسميت بشناسيم يا  - » از سياست صحبت نكنند
اي ما سايه افكنده. من اين  نه، يك فضاي بشدت سياسي بر كل ورزش حرفه

كنم كه مردم  گويم چون در شهري زندگي مي اين علت نميحرف را فقط ب
حمايت مي كنند. اين حرف را به اين علت » رد اسكين«از تيمي بنام 

كنند كه بطور جمعي  گويم كه در هر واقعة ورزشي، ما را تشويق مي مي
اي با  پرستي و قدرت نظامي را كه در هر گوشه هاي ملي گرايي، وطن جلوه

شن بگيريم. بعالوه، سياست تجارت بزرگ و معامالت گل آراسته اند، ج
حمايت مالي بزرگ، ميدان هاي ورزشي را اشباع كرده است. يك بار، 

را  2خواهند در هرثانيه آگهي هاي مرد عنكبوتي صاحبان بيس بال مي
كنند كه طرفداران ورزش با خشم  بگذارند، و تنها زماني عقب نشيني مي

اي  ان فوتبال كالج، باصطالح آماتورها، به اندازهطغيان مي كنند. حتا بازيكن
خجلت زده شده ) NASCAR)12به آگهي هاي تجارتي بسته شده اند كه 

است. اگر فقط صاحبان تيم هاي هوادار ورزش مي توانستند يك آبجوي 
جمعي از خوشحالي  سرخ، سفيد و آبي اختراع كنند، ممكن بود دسته

  سكندري بخورند.

ها را از  ايم كه ورزشكاران اين دوره در سراسر تاريخ ديده، ما همچنين اما
اند و بعد آن را بجاي خود برگردانده اند. اين هنگامي اتفاق افتاده  سرگذرانده

ها از سكوي رفيع و بشدت تجاري شدة خود براي گفتن چيزي دربارة  كه آن
اند كساني را كه در قدرت هستند  جهان استفاده كرده و جرأت كرده
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موش سازند. دليلي وجود دارد كه ما كساني مانند جكي رابينسون خا
Jackie Robinson)13(  را با جنبش حقوق مدني در ارتباط مي بينيم؛

 Billie Jean؛ بيلي جين كينگ1960) را با جنبش سالهاي 14محمد علي(
Kin)15 (را با جنبش زنان؛ يا تام وادلTom Waddell)16(  قهرمان المپيك

اين  )LBG)17. يانگذار بازيهاي همجنس گرايان را با حقوقو بن 1968
كه  –وقت فقط يك نمايش نبوده  كند كه ورزش هيچ تاريخ يادآوري مي

تواند احساسات را براي تغيير اجتماعي تلنگر  ورزش ظرفيتي دارد كه مي
 بزند.

فرهنگ ورزش ما، شيوة انديشيدن اجتماعي، روابط و آرايش قدرت را شكل 
تصور ما را از خود كه  -ورزش جايگاهي دارد كه مفاهيم فرهنگي  مي دهد.

كه هستيم و چگونه يكديگر را مي بينيم، نه تنها بعنوان آمريكايي بلكه 
را آشكار مي سازد. شيوه اي كه ما مسايل  -همچنين بعنوان يك فرد 
شان بحث مي كنيم، قالب ريزي  هفهميم و دربار جنسيت، نژاد و طبقه را مي

كند. و، مانند هميشه، براي درك اين كه چگونه با اين نُرم ها و  مي
ساختارهاي قدرت مذاكره شود، مبارزه شود، و در برابرشان مقاومت شود، 

 تعيين كننده است.
ها مسايل مهمي هستند، مسايل مهمي كه نگاهبانان ورزش مايل  اين

زمينه را  نيستند مورد سؤال قرارشان داد. اين كتاب پرسش هايي در اين
مطرح خواهد كرد. هدف اين كتاب اين است كه به تمام اين سروصداهايي 
كه حاميان و دالل هاي مجموعة صنعت ورزش تالش مي كنند، و نمي 
توانند، ناديده گرفته شود، معني ببخشد. ما به تمام راههايي كه ورزش، 

اند  م بودههايي كه در سالهاي اخير در برخورد با ه سياست، انقالب و واكنش
هاي سياسي  نگاه خواهيم كرد و سعي خواهيم داشت  بفهميم كه آيا پيام

هاي اخطاري است براي  واقع نشانه اي كه از طريق ورزش جريان دارد، در
 همة ماست. اميدوارم بتوانم نشان دهم كه دست به قمار بزرگي نزده ام.

****** 
 از زمين بازي به زمين سياست

مايي شروع شد من در مديسون [ايالت ويسكانسين] بودم اي كه راه پي هفته
ها با چه بلوغي، از تظاهرات  ديدي كه آن و شگفت انگيز بود وقتي مي

اي و هيجان  ريزي شده تا چيزهايي بهمان اندازه پرخاشگرانه، توده برنامه
ها سال در اين كشور ديده نشده بود، آرايش  زده كه چيزهاي ديگر، كه ده

هفته با روز والنتاين شروع شد، زماني كه اتحاديه ي معلمان اند.  داده
فرماندار واكر: «اي در دست داشتند كه مي گفت:  پالكاردهاي چاپي حرفه

بياد دارم كه با خود فكر كردم اين پالكارد، صادقانه » قلب داشته باش
ها بيرون  بگويم، خيلي سست است. اما بزودي دانش آموران از كالس

ها بيماري اعالم كردند. راه پيمايي هاي فرعي ديگري به  علمريختند و م
ميدان آمدند، و از نقاط مختلف سرتاسر مديسون، در عمارت كنگره بهم 

شد صدها  پيوستند. من از يك نقطه به نقطة ديگر مي دويدم، احساس مي
هزار آدم از شش تا شصت ساله با فرياد و خشم همه جا را پر كرده اند. 

پالكاردها آشكارا به حوادث خاورميانه كه اوايل همان سال رخ  انبوهي از
تواند دموكراسي داشته باشد، چرا  اگر مصر مي«داده بود، اشاره داشتند: 

 ».خواهيم نه ديكتاتور ما فرماندار مي«و » ويسكانسين نتواند؟
اما چيزي كه اين نويسنده ي ورزشي مبهوت، كه خودش سهمي در اين 

مشاهده كرد، نشان ها و سرودهاي خشمگيني بود كه تظاهرات داشت، 
همانقدر برجسته و جالب بودند كه ميزان كالهها و كت هاي نازك تيم 

هاي پكرز خود را روي هم مي گذاشتند،  پكرز. اگر تظاهر كنندگان لباس
را پر كند. (من  )Lambeau Field)18 توانست تمام ميدان ورزشي لَمبو مي

ام، و برايم دشوار است تصور كنم كه يك تظاهرات  هدر نيويورك بزرگ شد
و   Jets كارگري با توده هاي كارگر و دانشجو، با اينهمه لباس تيم جتس

شركت كنند.) پالكاردهايي به  دو تيم فوتبال نيويورك][ Giants جايِنت
بازكن [Aaron Rodgers آرون راجرز «نمايش گذاشته بودند كه نوشته بود: 

اسكات واكر «و » ي اتحاديه است، من هم هستم. نماينده ] يكتيم پكرز
ي  تيم پكرز بوسيله«يك شعار مي گفت، ». ها] است طرفدار تيم بيرز [خرس

ها  من با يكي از معلم» ي ثروتمندان شود، دولت بوسيله مردم اداره مي
ويسكانسين به نوعي يك دولت “صحبت كردم، او بنحو دقيقي توضيح داد: 

اش با طرفداران  پكرز هم يك تيم مردمي است، مالكيت مردمي است و
آنست... از حقوق كارگران دفاع كردن يعني طرفدار تيم پكرز بودن. اين هر 
دو يكي است. وقتي ما واكر را با پيراهن پكرز مي بينيم، مثل اينست كه به 

 )...19”(ما دشنام مي دهد.
هاي برنده ي سوپر بول العاده ترين قسمت اين نمايش، فقط سمبل  اما فوق

هاي مديسون نبودند، خود اعضاي تيم پكرز بودند. برادي پاپينگا  در خيابان
و جيسون اسپيتز از بازيكنان وقت و كرتيس فولر، كريس جك، چارلز 
جوردن، باب النگ و استيو اسكونيِوسكي بازيكنان سابق تيم، اظهارنامه ي 

 :زير را در اوج تظاهرات مديسون صادر كردند
وقفه در زمين بازي است كه تيم پكرز و  دانيم كه كار تيمي بي ما مي«

ويسكانسين را اهميت بخشيده. ما بعنوان  تيمي كه در مالكيت مردم است، 
قادر نبوديم بازي سوپر بول را بدون حمايت طرفداران خود ببريم. همين 

اره مي ي كاركنان دولتي است كه ايالت ويسكانسين را اد فداكاري روزانه
ها معلمان، پرستاران، و كارگران مسئول نگهداري كودكان هستند  كند. آن

كنند. اما اكنون، فرماندار، واكر، در  كه از ما و از خانواده ي ما مراقبت مي
ها بگيرد.  ها را از آن يك حمله ي سياسي بي سابقه سعي دارد حقوق آن
ادي طبقه ي متوسط حق مذاكره درباره ي دستمزد و مزايا شالوده ي بني

ماست. اتحاد كارگران همان كنترل بر قدرت شركتهاست و براي باال بردن 
كارگران كمك مي كند. سنت طوالني ويسكانسين تمام استاندارد جامعه، به

در اجازه داشتن كارگران بخش عمومي كه صداي خود را درمورد شغل خود 
اين حق، ثُبات براي دولت كار كرده است.  1930باشند، از   داشته 

بيشتري در روابط ميان كار و مديريت بخشيده و رويكردي مشترك در كار 
عمومي داشته است. اين كارگران بخش عمومي، قهرمانان هر روزه ي 

خواهيم كه  ويسكانسين هستند و ما از فرماندار و مجلس ايالتي مصرانه مي
 »ها سلب نكنند. اين حقوق را از آن

****** 
دوره هاي اعتراضي عميق روبرو هستي، رفتن بسراغ كساني  هنگامي كه با

كه قبالً اين شرايط را از سرگذرانده اند، معني معيني دارد. من با دكتر جان 
كه مشت خود را  1968قهرمان المپيك  )John Wesley Carlos)20 كارلوس 

در دستكش سياه در المپيك مكزيكو سيتي باال برد، صحبت كردم. جان 
بهاي گفتن حقيقت به قدرت از جانب ورزشكاران را بخوبي كارلوس 

ها به حمايت از تظاهركنندگان بيش از  شناسد، و باور دارد كه اين اقدام مي
ها اقداماتي شرافتمندانه است. دكتر كارلوس آن روز  حق شناسي است: اين

 به من چنين گفت:
ند كه اين كنم فرماندار واكر درك كند كه كارگران هست من فكر نمي“ 

اند و كارگران هستند كه بافت جامعه ما را انسجام  مملكت را ساخته
بخشيده اند. كارگران مردماني از توده ها هستند. براي او يا هر شخصيت 
سياسي ديگري كه سعي كند دستمزد كارگران را قطع كند، بهداشت را از 

ها را  خواهد آنها بگيرد، اتحاديه هايشان را داغان كند، يا بهر شكلي ب آن
توان گفت مسخره است... من آنچه را كه  تحت انقياد درآورد فقط مي

كنند و براي حقوق  كارگران، دانشجويان، ورزشكاران، و تمام معترضان مي
ها هستم. هر  كنم و هزار در صد با آن خود به پا خاسته اند، ستايش مي

 همين را مي گويد. فردي از جهان ورزش كه قلبي يا دركي از انسانيت دارد
****** 

ترين شخصيت ورزشي كه در جنبش اشغال وال استريت صحبت  برجسته
، دكتر جان كارلوس بود. وقتي دكتر كارلوس 1968كرد، فردي از سالهاي 

به پارك زوكوتي رسيد، در حالي كه من پشت سر او مي رفتم، با دريايي از 
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پيشينه و هر سني، شانه ر هرج و مرج منظم روبرو شد. انبوه جمعيت از ه
ه حالت آماده باش و از باالي ي هم گرد آمده بودند. پليس ها ب به شانه
هاي مجلل شان با خشم به پايين مي نگريستند. طيفي از پالكاردهاي  اسب

ما «تا » درصد هستند 99مهاجران بدون مدرك بخشي از «دست ساز از 
» ماليات بر ثروتمندان« تا» را بخاطر داريم )٢١(Troy Davisديويس تروي

سراسر ميدان را احاطه كرده بود. جان كارلوس نگاهي به من كرد و گفت، 
 »ي خودش باشه. چقدر عاليست كه آدم توي خونه«

با كمك انتظامات جنبش اشغال وال استريت كه ما را براي صحبت دعوت 
باز ) 22كرده بودند، توانستيم راهمان را به جلو، در برابر مجمع عمومي(

كنيم. وقتي من از سرپرست تيم برنامه پرسيدم كه آيا جان كارلوس 
تواند فقط چند كلمه صحبت كند، او نگاه پرسش آميزي به من كرد و  مي

اي بر باالي سكوي مدال، در حالي  پرسيد او كيست. من با تقليد مرد خسته
ك كه سرم را پايين آوردم و مشتم را باال بردم، جوابش را دادم. دختر

ناگهان چهره اش درخشيد. او كسي بود كه سالها، شايد چندين دهه پس از 
متولد شده بود و با اين همه موضوع را دريافت. جان كارلوس  1968

من «برود. او با صداي خش دار خود گفت، » ميكروفن مردم«توانست پشت 
براي شما اينجا هستم. چرا؟ چون من شما هستم. ما پس از چهل و سه 

اي وجود دارد كه بايد برنده شد. امروز  ينجا هستيم چون هنوز مبارزهسال ا
 »هاي ماست كه مي آيند. براي ما نيست، بلكه براي بچه

روز بعد، ما در يك برنامه ي تلويزيوني هستيم و از دكتر كارلوس سؤال مي 
آيا شما واقعاً بين آنچه كه در المپيك انجام داديد و آنچه كه اين «شود، 

با خوابيدن در پارك زوكوتي انجام مي دهند، ارتباطي مي  `انجوان´
اوه، من مسلماً ارتباطي مي بينم. اين «دكتر كارلوس جواب داد، » بينيد؟

عدالتي عمومي در  ، با توجه به بي1968ارتباط خيلي روشن است. در سال 
جهان، ديگر جاي مناسبي براي بپا خاستن جز در بازيهاي المپيك نبود. در 

عدالتي اقتصادي در جهان، ديگر جاي مناسبي  ، با توجه به بي2011ال س
 »براي بپاخاستن جز درست در وال استريت باقي نمانده.

 ها: زير نويس
بازيكن بيس بال سياهپوست آمريكايي كه پرتاب توپهاي او بسيار معروف  - 1

و وفات  1906جوالي  7اي درآورد. متولد  بوده و او را بصورت شخصيتي افسانه
 .1982جون  8

2- Hoodie or Hoody .نوعي گرمكن با كاله 
3- Skittles نوعي شكالت ريز رنگارنگ با پوستة شكر سخت كه داخل آن با ،

 مخلوطي از شكر، شيرة ذرت و روغن هستة خرما پر شده.
4- Arizona iced tea 
5 - National Basketball Association (NBA( 
6- Associated Press, “Wade, Heat speak out on shooting death of 

Florida teen,”March 24, 2012. 
http://www.nba.com/2012/news/03/23/heat-

statement.ap/index.html 
 همان  - 7
 8-  .lesbian, gay, bysexual and transgender (LGBT( 
9 - National Basketball Association 

10- National Collegiate Athletic Association 
نويسنده به تظاهرات و اعتراضات ويسكانسين در قسمت غربي مركز آمريكا  -11

 اشاره دارد.
انجمن ملي مسابقات اتومبيل راني، كه پس از مجمع ملي فوتبال مهمترين  -12

 اي ورزش  را در آمارهاي تلويزيوني آمريكا دارد. نمايندگي انحصاري حرفه
آمريكايي است كه در يكي از مهمترين تيم هاي ببيس بال  - يياولين آفريقا -13

)Major League Baseball در عصر ما بازي كرده. شخصيت نمونه و استعداد (
انكارناپذير رابينسون، بنيادهاي سنتي جدايي سازي نژادي آمريكا را برمال ساخت و 

بش حقوق هاي ديگر زندگي آمريكايي را. جكي رابينسون در جن همچنين جنبه
 اي دارد. مدني آمريكا نقش برجسته

، 1964در اصل بنام كاسيوس كلي شناخته مي شد. او نام خود را در سال  -14
پس از پيوستن به حزب ملت اسالم به محمدعلي تغيير داد و بدنبال آن مذهب 

دهد  با اين استدالل كه مذهب او اجازه نمي 1967سني اسالم را پذيرفت. در سال 
سربازي و رفتن به جنگ ويتنام سر باز زد و بهمين دليل محكوم به پنج  از خدمت

سال زندان گرديد، عنوان قهرماني از او گرفته شد، و جواز بوكسوري او لغو گرديد. 
او زنداني نشد و بمدت چهار سال جنگيد تا توانست در دادگاه پيروز شود. محمد 

 .علي اولين و تنها قهرمان سنگين وزن جهاني بود
، بازيكن تنيس و بازيكن شماره يك در جهان در 1943نوامبر  22متولد  -15

عنوان برنده در طول حرفة خود دارد. او همچنين يكي  39اي بوده. او  تنيس حرفه
در برابر بابي » نبرد جنسيت ها«از فعاالن برابري جنسيتي و برندة مسابقة تنيس 

تنيس زنان، تيم جهاني تنيس، و  است. او بنيانگذار انجمن 1973ريگ، در سال 
 بنياد ورزش زنان است.

، بنيانگذار المپيك 1937ورزشكار هموسكسوئل آمريكايي، متولد اول نوامبر  -16
در سن فرانسيسكو، كه بعداً نام آن  1982در  Gay Olympicsها  هموسكسوئل

 د.بوسيلة كميتة المپيك اياالت متحده به بازيهاي هموسكسوئل تغيير داده ش
 هستند. lesbian, gay, bisexual, transgenderمخفف و حروف اول كلمات  -17
استاديوم محلي تيم گرين بِي پكرز از تيم هاي كانون ملي فوتبال است كه در  -18

افتتاح گرديد. اين  1957محل سابق استاديوم شهر ساخته شده و در سال 
سين قرار دارد، و ظرفيت آن استاديوم در گرين بي (خليج سبز) در ايالت ويسكان

 نفر است. 73,094
، اسكات واكر، فرماندار ايالت ويسكانسين، اليحه اي بنام اليحه 2011در فوريه  -19

ي ترميمي بودجه ي ويسكانسين به كنگره ي ايالتي ارايه كرد كه با تصويب آن به 
ا سلب ه ميزان قابل مالحظه اي حقوق كاركنان و كارگران بخش عمومي را از آن

مي كرد. بدنبال اين پيشنهاد بالفاصله معلمان، پرستاران، كارگران و كاركنان بخش 
عمومي، دانش آموزان و دانشجويان، و... در اعتراض به اليحه، تظاهرات وسيع و بي 
سابقه اي سازمان دادند و ساختمان كنگره را اشغال كردند. يكي از مهمترين مواد 

برانگيخت، لغو حق چانه زني يا مذاكره ي جمعي ميان  اليحه كه اعتراض عمومي را 
نمايندگان كارگران و كارفرما بود. حق مذاكره ي جمعي، كه با مبارزات طوالني 
كارگران بدست آمده، فرايندي است كه هدفش رسيدن به يك توافق براي تنظيم 

منيت شرايط كار، ميزان دستمزد، ساعات كار، آموزش حرفه اي، بيمه، بهداشت و ا
محيط كار، اضافه كار، غرامت، بازنشستگي، مرخصي با حقوق در روزهاي بيماري، 
حق شكايت، حق شركت در تنظيم امور محل كار، شركت يا كارخانه و از اين قبيل 

 است.
متر  200و برنده ي مدال برنز  …يارد در  100، ركورد دار 1945متولد  -20

احترام او به قدرت سياهپوستان بهمراه . اداي 1968جهاني در المپيك تابستاني 
، كشمكش هاي سياسي زيادي بوجود 1968تامي اسميت در المپيك تابستاني 

آورد. پس از يك دوره دوندگي به كانون ملي فوتبال (آمريكا) و كانون فوتبال كانادا 
اي  پيوست. بعد از آسيب هايي كه بر او وارد آمد خود را بازنشسته كرد، ورزش حرفه

 .كنار گذارد و مربي شد را
ر ايالت جورجيا به اتهام قتل يك پليس د 2011سپتامبر  21تروي ديويس در  -21

ي تروي ديويس با پيچيدگي هاي حقوقي بسياري روبرو بود و سه  اعدام شد. پرونده
بار اعدام او متوقف شد، زيرا روايت شهود و گزارش حادثه با تناقض ها و تضادهاي 

هاي سياسي، حقوقي و  د. بعالوه سازمانهاي حقوق بشر و شخصيتزيادي همراه بو
هنري متعددي از او دفاع كرده و از دادگاه ايالتي و دادگاه عالي درخواست بخشش 
او را داشتند. باالخره براي بار چهارم تاريخ اعدام او را تعيين كرده و با وجود 

امضا، با چهار ساعت اعتراض هاي عمومي و عريضه اي با نزديك به يك ميليون 
 تأخير، او را اعدام كردند.

ي خود را دارد. بطور مثال، در اينجا،  جنبش اشغال ادبيات و زبان ويژه -22
» مجمع عمومي«آيند  ها مي جمعيت مردمي را كه به هواداري و حمايت آن

)general assemblyتر ميكروفن را  ) مي نامند، يا در چند سطر پايين
 گويند. مي   People's Mic»ميكروفن خلق«يا  »ميكروفن مردم«

  *پانويس ها از مترجم است.

* 
 

  

http://dialogt.de/



  ي ورزش  نامه ويژه

 ٧٥  109ي  آرش شماره

  

  فوتبال زنان

  

 
  

 :مقدمه
ي ورود زنان به دنياي فوتبال نشانگر موانعي است  نگاهي كوتاه به تاريخچه

كه در جوامع مختلف همواره بر سر راه زنان وجود داشته است. اولين كلوپ 
ميالدي تأسيس شد. در زمان  1894ر سال فوتبال زنان در انگلستان د

شد  هاي مختلف زنان برگزار مي جنگ جهاني اول بازيهاي متعددي بين تيم
بعد از جنگ و برگشت مردان  گشت. و درآمد آن صرف امور خيريه مي

 1921ي زنان كمتر شد تا اين كه در سال  اهميت مسابقات خيريه

ت از فعاليت زنان پشتيباني فدراسيون فوتبال انگليس از باشگاهها خواس
  نكنند و درخشش فوتبال زنان پس از اين فراخوان كمرنگ شد. 

ي  شد در همه ي فوتبال كه ورزشي مردانه تعريف مي ورود زنان به عرصه
ي آن در فرانسه است كه اولين  كشورها با مشكالت زيادي همراه بوده نمونه

با مخالفتهاي زياد مردان  1917ي بين دو تيم فوتبال زنان در سال  مسابقه
  مواجه شد.

ي زماني بين اولين مسابقات زنان و ورود آنها به جام جهاني  نگاهي به فاصله
نشاني از سختكوشي مردان در ممانعت از سهم برابر زنان از  1991در سال 

  حقوق خود در همه جاي دنياست. 

ي فوتبال  اين تأخير در كشورهايي چون ايران مسلماً بيشتر است. سابقه
گردد.  ميالدي برمي 60شمسي مصادف با دهه  40ي  زنان در ايران به دهه

هاي محلي و  بان وارد تيم دختران ايرانيِ عالقمند ابتدا به عنوان دروازه
به شكل  1349شدند. زنان در سال  خيابانيِ مردان موسوم به گل كوچك 

رين آنها اختصاص رسمي اجازه يافتند فوتبال بازي كنند و محلي براي تم
داده شد. باشگاه تاج اولين باشگاهي بود كه تيم فوتبال دخترانش را تشكيل 

  هاي پرسپوليس، ديهيم و عقاب اين رويه را ادامه دادند. داد. بعدها تيم

وقوع انقالب و بر سر كار آمدن حكومتي اسالمي سد عظيمي در مقابل 
اسالمي بعد از به قدرت ادامه و پيشرفت اين ورزش گذاشت. رژيم جمهوري 

توجهي چشمگيري نشان داد چه  رسيدن در رابطه با فوتبال مردان هم بي
رسد به دادن امكانات به زنان. سالها بعد آن هم به دليل فشارهاي اجتماعي 
و خواست پيگير زنان بود كه رژيم با اعمال شرايطي غيرقابل قبول و گاهاً 

ش زنان در زمينهاي تمرين شد. اما زنان فراتر از تحمل انساني ناچار به پذير
هاي ممنوعه را درنوردند اين  خواستند به هر قميتي شده عرصه ايران كه مي

بار نيز به اين شرايط عصر حجري جمهوري اسالمي تن دادند تا بتوانند 
ي آزمايش بگذارند. زنان  هاي جديد به بوته هاي خود را در زمينه توانايي

هاي بازي دست  نسبت به مردان بسيار ديرتر به زمين ايران عليرغم اين كه
را به  55تيم فوتبال زنان ايران در جهان جايگاه  2010يافتند اما در سال 

دست آورد كه اين جايگاه باالتر از جايگاه فوتبال مردان ايران در همان 
  بندي است.      رده

****** 
  باالخره دخترها راهش را پيدا مي كنند

  پيمبري -نجمه موسوي

دومين باري بود كه توجهم به ورزش فوتبال چندان جلب شد  1998سال 
كه پاي تلويزيون بنشينم و بعضي از مسابقات را تماشا كنم. از تبي كه 

گير شده بود بر كنار نمانده بودم. اين تب زماني به اوج خود رسيد كه  همه
مقابل هم قرار گرفتند تيم ايران و امريكا در  جام جهاني فرانسه، كشي در قرعه

كردم.  ها بود دور از ايران زندگي مي و ورزش با سياست در هم آميخت. سال
تبعيدي بودم و حاكمانِ بر خاكم مرا از ديدارش محروم كرده بودند. بازي 

ها و پرچمي كه برايم ناشناس بود وارد  شروع شد. بازيكنان ايراني با لباس
تر سرودي بود كه هيچ حسي را  دهنده انتر و تك زمين شدند و از همه عجيب

كردم  شان را كه نگاه مي انگيخت. حس عجيبي داشتم. بازي در درونم برنمي
ي فوتبال نگاه  ها پيش برگشتم. زماني كه براي اولين بار مسابقه به سال

هاي  توانم بگويم هيچ گاه طرفدار هيچ يك از تيم كرده بودم. در كل مي
حاضر هم نيستم و به طور كلي به اين ورزش نظر  فوتبال نبوده و در حال

زماني بوده كه  ،لطفي هم ندارم اما هر بار كه توجهم به آن جلب شده
كردن  فوتبال با سياست مخلوط شده و تن خود را به هدفي ديگر فراي وارد

  ي حريف ساييده است.  توپ به دروازه

اي بودم  تجربه ال و كمگذرد، من جوان كم س ها از آن مي بار اول نيز كه سال
نبرده  عدالتي اجتماعي در ايران پي كه اگرچه هنوز به درستي به مفاهيم بي

بودم و در اين مسير هنوز حركت جامعي نكرده بودم اما به دليل مطالعاتم از 
گيريهاي اسراييل  خبر نبودم و موضع گذشت بي اتفاقاتي كه در منطقه مي

كه به ما چندان دور هم  -طقه از جهان عليه فلسطين و درگيريهاي اين من
تفاوت نبودم. پس وقتي قرار  انگيخت و نسبت به آن بي خشمم را برمي -نبود

ي  شد ايران و اسراييل با هم بازي كنند من نيز كه برخالف همه
ام را  هايم تا به حال عكس هيچ فوتباليستي كالسور درسي همكالسي

ازي بودم و اين مقابله را با توجهي ويژه نياراسته بود نيز منتظر نتيجه اين ب
شناختم حتا به  ها را نمي نگاه كردم. آن روز چون هيچ يك از فوتباليست

خاني بود كه گل پيروزي را وارد دروازه  يادم نماند كه اين پرويز قليچ
اي  اسراييل كرد. آن چه در آن زمان برايم مهم بود شركت در حس عمومي

ي ايرانيان را در مقابل تيم  به همراه آن تقريباً همه بود كه تيم ايران را و
اسراييل و در اصل در مقابل سياست اسراييل تبدار كرده بود. از پسِ آن گلِ 

ها ريختند و شادي كردند و من نيز.  فرداي  معروف بود كه همه به خيابان
هايم شاهد گزارشات و هيجانات دختراني كه از  آن روز در جمع همكالسي

  آوردند بودم. بال سر در ميفوت

گشتم. منتظر بودم  با نگاه كردن به بازيها به دنبال آن حس مي 1998سال 
دلم از شادي بلرزد اما هيهات كه سياست بيش از هر وقت ديگر با ورزش در 

آميخته بود و ورود بازيكنان ايراني با پرچم ايران كه نشاني از جمهوري  هم
هايش بود و  ي جنايت وري سياه و تاريخچهاسالمي داشت يادآور اين جمه

  غش، دل به بازي بسپرم.  توانستم بي نمي

چند روز بعد دوست جواني كه توانسته بود بليط بازي ايران و امريكا را تهيه 
كند و به ديدن اين مسابقه برود، چون دختر بود و تا به حال به اين 
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ه است پا نگذاشته محيطي كه در تخيل عمومي ما ايرانيان محيطي مردان
كرد. از بودن در جمعي و خود را با  حد از اين تجربه ياد مي بود با نشاطي بي

كردن، با هر حركت  آميختن، همصداي هزاران نفر حسي را بيان جمع در
توپ لرزيدنِ دل و آرزوي پيروزي براي تيم مورد نظر خود كردن. فرياد 

حس اين دوست به ياد دارم  زدن. فرياد زدن و فرياد زدن. تا آنجا كه از
بيشترين چيزي كه او را تكان داده بود يكي شدن با موجي بود كه در 

آيد، او نيروي اين موج را به آبهاي اقيانوسي  استاديوم به حركت درمي
  تواند سدي را از جا بكند. كرد كه مي تشبيه مي

ي  وقتي براي اولين بار فيلم آفسايد جعفر پناهي را ديدم  و خواسته
زدند تا به اين موج بپيوندند ياد  دختراني كه خود را به هر در و ديواري مي

تشبيه اين دوست افتادم و مطمئن شدم كه رژيم جمهوري اسالمي هم 
  كند.  نيروي اين اقيانوس را حس كرده كه در مقابلش مقاومت مي

ساخته شده به درستي انگشت روي  2006فيلم آفسايد پناهي كه در سال 
   اي برخوردار است. اي اجتماعي و خاص ايران گذاشته كه از اهميت ويژه دهپدي

چرا كه ديرزماني است از  -آن كه قصد نقد و يا تعريف از اين فيلم باشد بي
هاي اين فيلم  و گفتگوي پناهي به عنوان  اما از صحنه -ساختن آن گذشته 

تبال به سياست ي فو رفرانس استفاده خواهم كرد تا نظرگاهي كه به بهانه
برد را بيان كنم و نشان دهم  زند و سياست حاكم را زير سوال مي تنه مي

ترين حقوق  چگونه حكومتي مرتجع نيمي از جمعيت كشوري را از ساده
كند و چگونه از ابتداي حاكميت اين رژيم زنان در تمام  خود محروم مي

سدهاي موجود بر سر كنند و بر  ها باالخره راه خود را پيدا كرده و مي عرصه
جعفر پناهي در اين رابطه  شوند. راه ورود به فضاي مردانه چيره مي

گويد: يك روز دخترم خواست با من براي ديدن فوتبال به استاديوم  مي
دهند. خانمم با من آمد. من در آنجا هر چه اصرار  بيايد و من گفتم راه نمي

ها  خواهد به اين ت بابا نميكردم اجازه ندادند. دخترم مرا كشيد كنار و گف
آيم داخل. من رفتم توي  التماس كني. تو برو تو من خودم يك جوري مي

استاديوم و واقعا ده دقيقه بعد دخترم آمد. وقتي از او پرسيدم چطوري 
اگر يك دختر » كنند. باالخره دخترها راهش را پيدا مي«آمدي؟ گفت 

نسيتي براي او ممنوع است بخواهد بيايد در محيطي كه به دليل تبعيض ج
  بايد در خودش تغييري ايجاد كند كه بتواند بيايد داخل.

دانم آقاي پناهي اين نام را به چه قصدي انتخاب كرده اما چون گمانم  نمي
بر اين بود كه حتا در انتخاب نام فيلم بايد سمبليسمي وجود داشته باشد از 

شود پرسيدم و  يد واجب ميدوستي در مورد زماني كه در فوتبال، زدن آفسا
پاسخ اين بود: وقتي بازيكنها در زمين از دفاع تيم مقابل به دروازه نزديكتر 

پايه نبوده است. به  شود. ديدم گمانم بي هستند و از آنها جلوترند آفسايد مي
نظر من اين جا هم جعفر پناهي حرفي زده است چرا كه در تمام اين فيلم 

اصلي اگرچه در زمين فوتبال نيستند و در جا به شاهد هستيم كه بازيكنان 
جاي شهر و در گوشه و كنار استاديوم به سمت هدفي در حركتند دائم از 

جويند تا خود  ترند. راههايي را مي سيستم و رژيمي كه مانع آنان است پيش
را به هدف برسانند. دختر از دست مأمور امنيتي كه مقابل درِ استاديوم 

كند.  فرار مي» كجا؟ كجا؟«پرسد  كند و مي زير كاله او ميايستاده و دست 
ي توالت رفتن از دست مأمور  دختر ديگري كه دستگير شده به بهانه

كند اما به داليل انساني و براي اين كه براي  رود و بازي را نگاه مي درمي
دهد. يكي  گردد و خود را تحويل مي سرباز وظيفه مشكلي ايجاد نكند برمي

شان لباس مبدل  رود. همه گيرد و با او به داخل مي ري را ميدست كو
هايي است كه رژيم  اند تا به رنگ محيط دربيايند. اينها همه تكنيك پوشيده

اش از تشخيص و مقابله با آنها عاجز  با صدها مأمور امنيتي و حفاظتي
ي ايران دارند و همگي به  است.در ديالوگها سواالتي كه نيمي از جامعه

  شوند:  گردد مطرح مي است دولت و يا به مسائل مذهبي برميسي

تواند كنار يك مرد  چرا ما زنان به استاديوم راه نداريم؟ چرا يك زن نمي
  ....بنشيند؟ 

ها همه توخالي است: براي اين كه نبايد كنار مردان نامحرم بنشينيد.  پاسخ
  و غيره. دهند. براي امنيت خودتان است براي اين كه مردها فحش مي

رساند  گيري مي ي ديگري بين قبل و بعد از انقالب مرا به اين نتيجه مقايسه
كه در زمان قبل از انقالب تغييرات و تحوالت جامعه به صورت زايمان 

گرفتند در حالي كه رژيم جمهوري اسالمي همه كار را  طبيعي صورت مي
دهد. خود  صورت ميخواهد به زور انجام دهد و زايمان را نيز با فورسپس  مي

كند. هم اوست كه  اوست كه زمان تغيير و چگونگي زايمان را مشخص مي
  گويد در چه بيمارستاني اين زايمان بايد صورت بگيرد. مي

تر شدن مثالم كمي توضيح بدهم. در قبل از انقالب در  براي روشن
مان همه جور عالقه وجود داشت:  هاي دبيرستانها و در ميان همكالسي

ي ورزش دوست بودند و صبح اول وقت تا قبل از شروع كالس واليبال جمع
كردند تا بيشتر به ورزش  كردند و حتا گاهاً از كالسي غيبت مي بازي مي

ي خود بپردازند. جمعي ديگر اهل ادبيات بودند و بيشتر كتاب  مورد عالقه
و غيره  اي ديگر هنر دوست بودند و عضو كانون فيلم و تئاتر خواندند. عده مي

بودند و جمعي هم به اصطالح پسرباز بودند. اما هيچ دستوري و اعمال 
ها  كرد . گاهي هم جمعه زوري نبود. آن كه هنردوست بود، پسربازي هم مي

رفت و آن كه به ورزش عالقه داشت گاهي هم به ديدن فيلمي  كوه مي
نوادگي ها خود به خود و بنابر امكانات اجتماعي و خا رفت. پس گرايش مي

رفتند همانهايي بودند كه  گرفتند. دختراني كه به استاديومها مي شكل مي
شدند. پس  ورزش دوست بودند و براي ديدن ورزش داخل استاديومها مي

گرايششان و هدفي كه در رفتن به استاديوم بود شكلي طبيعي داشت. در 
ته رژيم براي حالي كه در بعد از انقالب از آنجا كه همه چيز ممنوع است. الب

اند تا هر كاري  اي دارد به همين دليل همه حريص شده هر ممنوعيتي بهانه
دانند  را در شكل غلوآميز و گاهاً تنها براي مقابله با سياستي كه نادرست مي

انجام دهند. در اين تالش گاهي هدف اصلي كمرنگ شده و تنها مفهوم 
باشد. جمهوري  حضور مي ي اصلي حركت و مبارزه و مقاومت است كه انگيزه

خواهد به زور زنان را از استاديومها حذف كند و زنان به صورت انبوه به  مي
خواهد به زور جلوي فرياد  آورند. جمهوري اسالمي مي اين مكان هجوم مي

زنند و شادي  زدن و شادي كردن را بگيرد مردم به هر مناسبتي فرياد مي
اي هستند  ترسد و مردم دنبال بهانه كنند. جمهوري اسالمي از تجمع مي مي

آميختن زن و  تا به خيابانها بريزند و تجمع كنند. جمهوري اسالمي از درهم
مرد وحشتي ناگفتني دارد و دختران و پسران جوان از در و ديوار 

خواهد  روند تا درهم آميزند. جمهوري اسالمي به زور مي استاديومها باال مي
كند و زنان به هر شكلي كه گاهاً غلواميز  لباس و پوشش زنان را تعيين

  كنند.  كجي مي است نيز به او دهن

ال است، يك  گويد: اين يك ايده جعفر پناهي در مورد پايان فيلم آفسايد مي
انتظار است. زماني است كه ما منتظرش هستيم. زماني كه اين محدوديتها 

ي اجتماعي از  تادهبرداشته بشود. او معتقد است كه اين مشكلهاي پيش پااف
گيرد. او آرزوي روزي را دارد كه مردم  يك طرز فكر غيرانساني سرچشمه مي

يك جامعه با هر مرام و مسلك و طرز فكري كه دارند بتوانند در كنار هم 
  زندگي كنند.

دهد و قصد ثبت اين دوران را دارد.  او با اين كار گزارشي به تاريخ مي
خواهم به تاريخ بگويم كه ما در اين دوره  يگويد: م خودش در اين باره مي
كرديم. شرايط زندگي ما و محدويتهايي كه داشتيم را  اين چنين زندگي مي

ها برداشته شود وجود اين سندها  نشان دهم. اگر روزي اين محدوديت
ها  اي است براي اين كه به آن شرايط برنگرديم. اگر اين محدوديت يادآوري

ها به ما اين نكته را يادآوري  باشد اين قبيل فيلمهم چنان ادامه داشته 
ايم كه درست زندگي كردن چگونه است. چون  كنند كه فراموش كرده مي

كنيم و همه چيز عادي  گاهي به دليل زندگي در آن شرايط فراموش مي
خواهم يادآوري كنم كه نبايد فراموش كنيم  شود. ولي به اين ترتيب مي مي

  و نبايد عادي شود. 
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  ي مسعود نقره كارنوشته» بچه هاي اعماق«رمان 

  توسط انتشارات فروغ در كلن آلمان منتشر شد

  

  ورزش

  "بچه هاي اعماق"و ما  
  

  مسعود نقره كار
  

روياي قهرمان شدن همزاد محروميت وفقراست، ستاره شدن آرزوي 
شان تاريك و شبانه است. ورزش  كودكاني ست كه روزگار وزندگي

ين راه براي قهرمان وستاره شدن بچه هاي محروم وفقير دردسترس تر
  شان را داشته و دارند: است، ابزار و وسائل، و شورو شّرواقعي كردن روياي

بياباني يا تكه زميني خاكي با تُوپي يا چيزكي مثل توپ براي فوتبال، نخ يا 
اي  طنابي بين دوديواركاهگليِ يك بن بست براي تُور واليبال، چوب يا ميله

آهني با چند آجر و موزائيك سوراخ شده يا طناب پيچ شده بر سرچوب و 
ميله براي هالترزدن، تُشكي كُنج اتاق و اتاقكي براي كُشتي گرفتن، متكائي 

شان، حوضچه و جوي  دور انداختني و لت و پار كيسه بوكسِ تمرين بوكس
  آبي براي شنا و.....

اند از ميان شان  به تجربه نيز ديدهدر دسترس،  "امكانات"در كنار اين همه 
 ستاره و قهرمان اند و  بچه هائي را كه روياي شان به واقعيت بدل كرده

اند كه از محله شان،  شان ديده اند. هرشب ستاره اي درآسمان آرزوهاي شده
  درخشد. چسبد و مي ي آسمان نگاه شان مي از ميان خودشان به سينه

ماني جنوب و جنوب شرقي تهران بود، بچه هاي اين طرف تهران، كه ز
يعني از فوزيه كه شمال شهرش به حساب مي آمد تا شهناز و شهباز و 

پا "دروازه دوالب و خرابات و غياثي و ميدان خراسان و خيابان خراسان و
و بي سيم نجف آباد و تيردو قلو و پاخط و ميدان شوش و.......، "ماشين

خيابان پاك و زمين چهار راه  8گاه شماره بيابان زغالي و زمينِ ارج و ورزش
شهباز و كلوپ صدري ايستگاه غياثي و  3عارف غياثي و ورزشگاه شماره 

باشگاه آقا شعاع سرِ ناصري سپهر و زورخانه و باشگاه ورزشي سيد قراب در 
بي سيم نجف آباد و امير شيرگير درجاده مسگر آباد و باشگاه نيرو در 

هائي چون  خيابانِ پاك و.... را نيز داشتند. وستارهميدان شاه و استخر سرِ
  پرويز قليچ خاني و علي پروين و حسين تهامي و منوچهر احمدي و......

 بچه" و ما ورزش حكايت از اين چند پاره ي ماجرا يا اپيزود گوشه هائي

اند، رماني  بر گرفته شده "بچه هاي اعماق"هستند كه از رمان  "اعماق هاي
  آن به زودي توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر خواهد شد. 2و1كه جلد 

  

1  

 سرِخيابان افتادند. خراسان راه تُوي خيابان يعقوبِ كَل ي خانه قهوه جلوي از

 بتول. برادر طيب خان طاهرخان ي خانه روبروي بودند، زده نصرت طاق زيبا

  .كرد مي تماشا درِخانه الي از خانم

 بده نيس، خدا بد برنزم خب اما بود، گرفته طال دآور مي شانس مثقال يه -

  .بريكت

 طاهر اش، و اصغرِ راست و چپ دست گاوي ممد و مثقالي مهدي آيد، مي

. گوش جمعيت تا گوش. بود ام علي خرگردن شان، دنبالِ سالنه سالنه

 گُلي حلقه. نشانداش هايش شانه روي يكي مرتبه يك و فرستادند، صلواتي

  :گرفتند دم مهه. داشت برگردن

  تهامي حسين است اين.... آبي آسمان اي -

   تهامي حسين شيره.... آبي آسمان اي         

  .آورد مراد زيرِگوش سر لشه غالم

 بفهمه اگه مرتضي ن، خوشگله مرتضي نخ تو بيشترشون نيگا بريم، زودتر -

  .مي كنه پا شّربه

  

2  

سلم گُه جمع كن ازتُو آشغال اي كه م عباس مگسو تُوي تُوپ پالستيكيِ پاره
  چپاند تا توپِ بازي شان جور شود.  ها پيدا كرده بود كهنه مي

 شنيدي پسرِ شاه فوتبال بازي مي كنه؟. -
 اون جيغيل حاال واسه ما فوتبال بازي كنم شده، مگه الل فوتبالم مي زنه؟ -
 ي اماله. حرف دهنتو بفهم، مي خواي ببرنت اداره -
 پروين. علي يا باشه خاني قليچ يا پرويز مربيش رهدا دوست گفته -
 تحفه چه خوش خوراكم هست. -
ميگن آقا پرويز قبول نكرده اما علي آقا قبول مي كنه، علي آقا آخه طال  -

 فروشه و طال شناس، گفته اين پسره طالس .
 خود علي آقا كه طال تره. -
  

3  

  نگاه نكردند كه ببينند صداي كيست و از كجاست:

 اومدين فوتبال نيگا كنين يا چشم چرُوني و هيزي؟ -
 هر دوتاش -

 ي آن ها را تاراند: صداي مرتضي همه
ببخشين سركارداشتيم اون يكي دوتا كفترچاهي هارو كه زير جايگاه  -

 داديم. نشستن بهم نشون مي
زير جايگاه هاي چوبي جمع مي شدند تا گوشه هائي از زير دامن زن و 

كردند.  پاسبان گذاشته بودند كسي اينكاررا نكند، اما مي دختري را ببينند.
گاهي دورو بر استخر امجديه مي پلكيدند، شايد دختري در حال شنا كردن 

 ببينند. آنتن گذاشته بودند كه اگر سرو كله پاسباني پيدا شد، خبر كند:
 بدوئين بياين، آقا پرويز اومد تُو زمين. -

  ها دويدند. و به طرف جايگاه

 
4  

گوش مي كرد،  "گل ها"ي آقا شريعت روزنامه اش را پهن كرد، پدر برنامه
بافت، مصدري  روي جدول مجله خيمه  اش را مي ننه جون گيس كم پشت
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زده بود، عموعسگر بساط عرق خوري جورمي كرد، و مراد عكس تختي تُوي 
  آلبومي كه عكس ورزشكارها را جمع كرده بود، مي چسباند.

 اسباب سياست، اهل و كاميونداراست پدر آقاي قليچ خاني شنيده ام بنده -

  .افتخاراست

اين ها جناب شريعت حاصل زحمات آن رادمرداني هستن كه امثال شما  -
منورالفكرهاي توده نفتي صبح تا شام به آن ها ناسزا ميگين، رضاشاه و 

هاي  پسرش اين مملكت رو به اينجا رسوندن، اگراين پدرو پسر نبودن جوان
ما مثل جوان هاي كشورهاي عربي به جاي فوتبال مي بايد با تخم هاشون 
يه قُل دوُقل بازي مي كردن، يا براشون تسبيح توليد مي شد كه به جاي 
وررفتن با پائين تنه شون ذكربگن، اين مرد ورزشگاهي ساخته كه حتي 

 ي دماوند شب ها ميشه تُوش فوتبال بازي كرد، همين مراد گفت كه از قله

  هم ميشه نور چراغ اين ورزشگاه رو ديد و.....

ي اينو بگيره، هرچي مخه  بابا يكي مردونگي كنه جلوي فك ترمز بريده -
  زيرگرفت.

  مادر عصباني شد:

شما مردا همه تون مريضين، از فوتبالم كه حرف مي زنين آخرش كارِتون  -
  به پائين تنه ختم ميشه.

  

5  

  :خواندند زدند و مي چرخ مي نگولش و شاد شناختند، نمي ازپا سر

  با اره بريدند سرِموشه دايان را....عجب ختنه سوروني، عجب ختنه سوروني

 چه ببينين كه نبودين اومد، اسرائيل دخل دشمنان اسالم چشم كوري به -

 عالمِ تمومه كوبيديم، امشب شون دروازه اسالمو تُو ميخ دودفه جوري

  . گيره مي جشن اسالم،

  .فابريك و نخورده دست يا شده ختنه ؟ بود رميخيجو چه -

  :مراد نگفت به چيزي مشكي عباس 

 هارم اعالميه از يكي كردن، پخش اعالميه بودن، اومده دانشجوهام -

 يه قليچ خاني پرويز تون، محله بچه گل طرف يه بازي ي همه. آورديم

 بود، تَك جهودا، ي دروازه تو تپوند زمين ازوسط بده بريكتش خدا طرف،

 درجا ميگفتن تُو امجديه نزده، گلي همچي يه دنيا تو هيچكي حاال تا ميگن

  بخرن . مليون چند پاشو كه بستن باهاش داد قرار يه

 اما خطرناك تقي. حسين مداح سيد جز هستند همه. اند جمع گُله به گُله

  .كجاست حسين مداح سيد داند مي

 يكي و گرگان متري ده و گلچين چهارراه و ناجي خيابون هاي هيئتي با -

 خيابان تُوي كه جهود، اهللا لطف سراغ رفتن آباد مفت لوشاي و ازلَش تا دو

  . داره بزازي گرگان

  :كرد تعريف خطرناك تقي براي شب حسين مداح آخر و سيد 

 در شو خركي ي معامعله ابولي حاج پسر كرديم، حال ش درخونه با اول -

 پريده رنگ با اهللا لطف كرد، بارون شاش خونه رودرِ  باباش سر خير و آورد

 مي باشيش، زده تيركمون با كه خري ابول مث بود، كرده زرد در، دم اومد

مثه  گائيديم؟ رو اسرائيل خوار زديم ديدي اهللا لطف  گفتم بهش. لرزيد
 و آزار باعث چرا مربوطه، چه من به آخه گفت لرزيد، مي حالجا ي معامله
 اگه: گفت بهش و جلو رفت قاسم آسيد ميشين، هام بچه و زن و من اذيت

 زنش به نگاهي اهللا لطف.  گائيدم دايانو موشه زن بگو نيس مربوط تو به

 درست حاال گفت، قاسم آسيد. گائيدم دايانو موشه زن: گفت لب زير و كرد

  چاك. به زديم شو خونه در به كوبيد لقد يه بعد  شد،

  صباني بود:مادر خبر را شنيده بود. ع -

آخه به اين آدمه خوب و محترم چيكارداشتن؟ اين مداح زنا زاده بره  -  
 جلوي مادر و خواهراشو بگيره كه نظام آبادو آبادتر كردن.

  پدر زمزمه كرد:

  رسد به بي بي ....درياب كنيز مطبخي را  دستت كه نمي -
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يه داده بود و كُپه اي زباله تك مش سلمون  گاري دستيِ رفته گري اش را به
  مات مسابقه ي واليبال شده بود.

 اين سپوره بي نوارم امروز از نون خوردن انداختين. -
 ام با بازي مي كنه، داره كله قند آب مي كنه. آره واهللا، نيگا چه حالي -

وسط بيابان زغالي تُور واليبال نوئي كارگذاشته بودند. يكي دوتا 
  آمده بودند. "تيغي زدن "رايازواليباليست هاي تيم ملي هم ب

اما هيچكدوم حيدرخان وممدرعيت نميشن. ميگن آبشاراشون زمينو  -
 سوراخ مي كنه.

  مرتضي سر زيرِ گوش مراد آورد:

 ببين اين اُزگَل چاخانم كه ميگه چاخانه درست حسابي ميگه. -
 نگفتي سوراخاش چقدي هستن غالم. -
 اونو برو از آبجي جونت بپرس -

مرتضي و قلي و عباس مگسو براي حال گيري سراغ غالم لَشه  روز بعد
  رفتند:

رو بشمريم، آخه حيدرخان ديروز يه  اومديم بريم سوراخاي بيابون زغالي -
 چهل پنجاتائي آبشُو رزد.

  غالم لَشه سر از الي درِ خانه بيرون آورد.

اش  عينپا بزنين برين جلو، وقت هدر ندين، بيابون زغالي االنه كُل االجم -
 شده سوراخ، برين اونجا اوفتادين تُوش.

  و در را محكم بست.
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 فهميدي ديشب چه گُلي منوچهر احمدي كاشت؟ -
 نه. -
يك روئي از ممد سياه كم كرد كه بيا و بين، آخه ممد سياه بعد اينكه  -

چنگيز و جهانگيرو با چاقو زد خيال ورش داشته بود، يابوئي شده بود، جلو 
وند ميره تو پاي منوچهر احمدي، خيال كرده بود منوچهر خان از سينما ال

اي و شيك و پيك و كفش ورني  اون بچه سوسوالس، گول كت شلوار سورمه
كشه  كنه، قمه رو مي ي اول رو كه نوش مي شو خورده بود، ممد سياه كاراته

ش رو هواس، ميگن منوچهرخان مثه پرِ كاه مي  كه يهو مي بينه قمه
و با يك لقد طحالِ  32ش به سينه ي يكي از دو طبقه هاي خط  چسبونه

 شو مي ترِكونه.
  پدر شب خبر آورد:

آمد، بسيار خوش تيپ و خوش پوش، و مؤدب،  اصلن به اين جوان نمي -
 هام جفت كردن. ي گنده الت كاري كرد كه همه

 اش ور مي رفت: آقا شريعت با شوارب سبيل
دم كه اين جوان سياسي و اهل مطالعه از آقا مصطفي پرده خوان شني -

 ست، بايد مراقب باشد سرش را زير آب نكنند.
 
8  

  ي سيد قراب. بدوئين، بدوئين، تختي اومده زورخونه

دادند به زورخانه نزديك شوند. از اللوي جمعيت خودشان  جمعيت امان نمي
 اي كه زورخانه وسط آن بود رساندند. صداي ضرب و زنگ و را تا سر كوچه

 مرشد را مي شنيدند.
 ميگن عباس شيرِ خدا مرشده. -

آقا مصطفي پرده خوان به آنها راه داد تا كنار او بايستند. يكريز حرف مي 
  زد:

خان عمو حيدر و  جاي آقا مصطفي طوسي و حاج باقر مهديه و حسن -
ام خاليه، االنه حتمي آقا تختي و اسداهللا و جمال و مصطفي  عباس زندي

خيز  توي گودن. ميگن تختي با اينكه مي تُونه بزرگترين تاجيك و سحر
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داره ، قمپزي نيست،  ميل و كباده رو بزنه و بكشه هميشه كوچكترينو ور مي
متواضع ست. اما خب سردمِ زورخونه سيد قرابه، واسه اينكه سيده، به 

 احترامه جدش، آخرشم بساط دعا خوونيه سيد ِ قراب پهن ميشه.
  يك گوش مراد برد:مرتضي سر نزد

اين آق مصطفي اينجام دست از پرده خوونيش ور نميداره، مخ و گوش  -
 كار مي گيره المصب.

  ننه جون سالم نمازش را داد و دو كف دست به صورت كشيد:

ببينم مادر، اين راديو گفت تختي رو يه نفر تٌو خارج زده زمين، خب  -
ينو زده زمين بايد جهان ديگه چرا بهش ميگن جهان پهلوان؟، اوني كه ا

 پهلوان باشه.
 به خاطر اخالق ومعرفتش بهش ميگن جهان پهلوان. -
 ي جهانيه اخالق و معرفت كسي نتوونسته بزنش زمين؟ يعني تو مسابقه -

  قهقهه ي آقا شريعت مراد را عصباني كرد. از خانه بيرون زد. 
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- دي رو ديدين ميگم اگه گذرتون افتاد طرفاي كلوپ صدري و آقا داو
دستتونو بذارين پشته تون، طرفاي باشگاه آقا شعاع  كه مي رين همين 

 كارو بكنين، الكردارا رو هوا مي زنن.
 ما كه بي خياليه، اونائي كه تاقچه دار و سفيدن مواظب باشن. -
بنده باالخره سر در نياوردم كه چرا غالب كشتي گيرها و باستاني كارها  -

سين  ورد زبان شان است و صلوات را چپ و راست كه نام موالعلي و ح
ها  غرغره مي كنند و علم و كتل كش شيدالشهدا هستند اينقدر به پسر بچه

 توجه و محبت دارند.
 البته  شما اهالي حوزه هاي علميه را از قلم انداختين جناب شريعت. -

  صداي ننه جون تُوي اتاق پيچيد:

ي  ي معصيت پهن شد، آخه مساله از سفرهإليه، ب وأتوب ربي اهللا أستغفر -
اي واسه حرف زدن نيست، معصيت غيبت كردن كمتر از كاري كه  ديگه

 شما به بقيه نسبت ميدين نيست.
  صداي مرتضي خوشگله بود:

رم رو تشك واسه كشتي گرفتن با من صف بسته ميشه،  من هر وقت مي -
روز كتك كاري رو ي هر  ن، حوصله ي اين تاقچه فهميدم همه كشته مرده

  نداشتم، قيد كشتي روزدم .
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  كار پيچيد. نقره بست بن تُوي خوشگله مرتضي ااُوي -ااُو -

 ديگه امشب باالغيرتاً اما امضاكن، ولگرديتو و بيابونگردي  پاشو برو دفترِ -

  .برنگردي مالين خونين و و شيكسته دست سرو

 مگسو وعباس قلي ند،چرخا مي دستش روي اي مجله بست سرِبن مرتضي

 قوي ترو بلند توانستند، نمي بزنند، قاپ دستش از خواستند مي لشه وغالم

  زد: مي داد. بود ها آن تراز

 حال نيگا عكسشو بيا پيچيده، تُودنيا توپ مثه ميگن شده، سال مرد قليچ -

  .ش خونه درِ اديسون برق شيم بريم جمع عشقي، كن حال بيا كن،

 اديسون برقِ دوقلوو تير ديگه شهر، شمال رفته اون ي،كار كجاي بابائي -

  .نمياد

 عاصمي مدرسه سرِكوچه بختياري نصي با ديروز همين نزن، حرف الكي -

  .بود

نشونه  عكسشو نشينين آدم بچه مثه تا ندين، واجر جرو خودتونو بيخودي -
 تُو اقلش ساعتي دو خريدم، رو مجله تا شدن يكي مادرم خوارو نميدم، تون

 عنق نقي فروشيِ روزنامه جلو خُراسون خيابون سرِ ببينين برين بودم، صف

  . خبره چه

  .گرم دمش كرد، خودشو كار باالخره نالوطي ناكسِ -

  نالوطي؟ ناكسِ چرا حاال -

 كنيم، مي حال باهاش اينجوري ما خُب شدي؟ اوساچسك ما واسه باز -

  .هستيم نوكرشم

 ي مجله جلد روي بود، خودش شمرد، يم را ها ستاره بام پشت روي شب
  .ماند جلد روي صبح تا ورزشي، كيهان

*  
  

  

  

  

 هاي ورزشي ياغي زمين

  

  

  

  

  

  افشارشهرزاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي ورزشي، اريـك كانتونـاي فرانسـوي    ستاره پيشين فوتبال، ياغي زمين
بـه نمـايش    2012 وئيهفيلم ياغيان فوتبال را در فستيوال فيلم سارايوو در ژ

 Gillesو    Gilles Perezاشت. اين فيلم توسط دو فرانسوي بـه نامهـاي   گذ
Rof   و در آن اريك كانتونا، ستاره پيشين تيم منچسـتر يونايتـد    تهيه شده

به نقل زندگي پنج فوتباليستي مي پردازد كه در تاريخ كشورشان به عنـوان  
يسـت در  سمبل انسانيت و همبستگي با مردمشان مشهورند. اين پـنج فوتبال 

حاضـر   ،حـاكم شـده بـود    كشورشـان  استبداد در خفقان و حاكميت شرايط
 كه با حاكميت همكاري كنند و در كنار مردم ايستادند. ندشدن

در مقدمه اين فيلم، اريك كانتونا مي گويد، شما از فوتبـال چـه مـي دانيـد     
ليگ قهرماني اروپا، مبلـغ ترانسـفر بازيكنـان، هـو كـردن بازيكنـان توسـط        

ايـن چهـره    ؛شما حـق داريـد   !شاچيان، خشونت، تجارت و پول درآوردنتما
من در  .واقعي فوتبال است ولي من در مورد ديگري با شما صحبت مي كنم

هـا بـا شـما صـحبت      مورد معيارها و ارزشهاي واقعـي و انسـاني فوتباليسـت   
  همان فوتباليستي كه خود من بودم. ،خواهم كرد

كـه مـدت يـك مسـابقه فوتبـال       اي دقيقـه  90در اين رپرتاژ  اريك كانتونا
هـائي كـه در اوج شـهرت و     نشان مـي دهـد كـه چگونـه فوتباليسـت      ،است

عليـه جنـگ و ناعـدالتي هـاي      اي مبارزهتصميم گرفتند بر ،محبوبيت بودند
  در كنار مردمشان قرار گيرند. اجتماعي
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عـاج   بـازيكني از سـاحل   (Didier Drogba) ديديه دروگبـا اين مستند با 
شروع مي شود. زمانيكه كشور در اوج جنگ داخلي اسـت و زمانيكـه فقـر و    

كسي بايد پيدا شـود تـا بجـاي تفنـگ بـه دسـت        ،كند بي عدالتي بيداد مي
آن كـس   .جوانان و نوجوانان توپ فوتبال هديه كند تا از ورزش لذت ببرنـد 
 مي برند.ديديه دروگبا است و مردم از او به عنوان سنبل صلح و آزادي نام 

 :گويـد  روزنامـه نگـار مـي     )Christophe BoisBouvier( كريستف بوابويه

سـال توسـط مـردي     33مدت به  1993تا  1960كشور ساحل عاج از سال 
استثنائي اداره مي شد كه سعي مي كرد وحدت در كشور را حفظ كند. بعد 

وي كشور در مقابل واقعيت هاي اجتماعي و مبارزات بين نيـر  1993از سال 
كودتـائي نظـامي    يك 2002مسلح براي تجزيه كشور قرار گرفت و در سال 

و در حـين   2005كشور را در بحران سياسي و اقتصادي فرو بـرد. در سـال   
كشور ساحل عاج ميهمان تيم سودان  2006مسابقات مقدماتي جام جهاني 

   صعود تيم ساحل عاج را مسلم ،اين مسابقه درپيروزي تيم ساحل عاج  . بود

كرد. ديديه دروگبا در رختكن تيم ملي ساحل عاج زمانيكه بطور مستقيم و 
از طريق تلويزيون با مـردم كشـورش صـحبت مـي كـرد، پيـامي بـه مـردم         

 سـاحل عـاج   ديديد چگونهگفت:  به مردم ساحل عاج كشورش فرستاد. وي

تواند متحد شود و براي يك  از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مي چگونه
به شما قول داده بـودم و بـه    ؛برود 2006مبارزه كند و به جام جهاني  هدف

ها به شما قول داده بوديم كه اين جشـن يـك    آن عمل كردم. ما فوتباليست
جشن ملي است و همگي در آن شركت خواهيم كرد. من و همگي بازيكنان 

هرگـز  گوئيم، بياييد همديگر را ببخشيم، ما  زنيم و مي در مقابل شما زانو مي
توانيم در اين شرايط جنگي زنـدگي كنـيم،    با اين همه ثروت زيرزميني نمي

ها را بر زمين بگذاريد و به جنگ داخلي پايان دهيد. از حكومـت نيـز    اسلحه
خواهيم تا در اولين فرصت انتخابات آزاد را برگزار كند تا همـه در كنـار    مي

ير بازيكنـان بـراي   هم در آرامش و صلح زندگي كنيم. ديديـه دروگبـا و سـا   
جشن صعود به ساحل عاج بر مي گردند تا در آخرين مسابقه تشـريفاتي در  

برگزار  Boiteمقابل ماداگاسكار بازي كنند. اين مسابقه در استاديوم مخروبه 
اي تبـديل  شـده بـود.     به متروكه ،ساله 5مي شود كه به علت جنگ داخلي 

مي شوند و براي اين مسـابقه   براي اولين بار، نيروهاي مخالف دور هم جمع
هـا بعـد از    و بعد آن، پيوند صلح را امضاء مـي كننـد. تيتـر تمـامي روزنامـه     

چگونه فوتبال باعـث دوسـتي و اتحـاد    «آخرين مسابقه  فوتبال يكسان بود 
  ». بين مردم مي شود

  

 كـارلوس در ادامه اين مستند، تصوير بـر روي بـازيكن محبـوب شـيليائي     

بـه طـور    1973مي رود. بازيكني كه در سال   (Carlos Caszely) كاسزلي
صحبت مي كند و خواستار عدالت براي مردم  ،بر عليه ديكتار پينوشه علني

 .تر از قهرمـاني اسـت   انسان و انسانيت مهم : گويد شود. وي مي كشورش مي

ورزشكاران نادري هستند كـه بـه خـاطر مواضـع سياسـي خـود متمـايز از        
يني را به خاطر مواضع سياسي خود بر عليه حاكميـت  ديگرانند و بهاي سنگ

پردازند. اين همان چيزي است كه من دچار آنم و هنوز  هم ادامـه دارد.   مي

گويم كه دمكراسي بهتر از  چنان به عقايد  خود پايبندم و هميشه مي من هم
  ديكتاتوري دست چپي و يا راستي است. 

اقت در همه جاي شيلي ديده ، دوستي، مهرباني و صد1973قبل از كودتاي 
مي شد. در تيم ملي شيلي هم اين شرايط وجود داشت و بازيكنان بـا شـوق   

شان را بر تـن و بـه آن افتخـار مـي كردنـد. بعـد از        فراواني پيراهن تيم ملي
همه چيز عوض شد.  ،با سرنگوني سالوادور آلنده 1973سپتامبر  11كودتاي 

در كشي كرده و حاضر نيست به حقوق شود باور كرد كه ارتش برا چگونه مي
شود پا به استاديوم  مردم و دمكراسي احترام بگذارد. از اين به بعد چگونه مي

نفـر زنـداني    12000ناسيونال شهر سانتياگو قدم گذاشت، جائي كه بيش از 
كودتا در آن جمع  شده بودند. در اين استاديوم افرادي جمع شده بودند كه 

هاي انقالب بود. اغلب زندانيان بـراي   آلنده و ارزش جرمشان فقط حمايت از
اي بـدون   بازجوئي فرا خوانده شدند و ديگر هرگز بازنگشتند. هـيچ محاكمـه  

شكنجه و تخريب انساني برگزار نشد و اخبار خشونت، تجاوز و مـرگ بعـدها   
وظيفه من به عنوان يـك ورزشـكار ملـي     :دهد به گوش رسيد. وي ادامه مي

ن مرحله ننگ تاريخي هرگز فراموش نشود تـا دوبـاره تكـرار    اين است كه اي
  شود. هيچگاه  نبايد اجازه داد تا فوتبال شريك جرم ديكتاتورها شود. 

، در مسـابقات  مقـدماتي جـام جهـاني، كشـور شـيلي       1973نوامبر  21در 
كند كـه هرگـز در ايـن     ميهمان اتحاد شوروي است. اتحاد شوروي اعالم مي

خواهد كه مسـابقه در يـك كشـور     نخواهد داد و از فيفا مي استاديوم مسابقه
شود كه اتحاد  ديگري از آمريكاي التين انجام شود. بي توجهي فيفا باعث مي

شوروي از انجام اين مسابقه سـر بـاز زنـد و بـدين ترتيـب حـق شـركت در        
  مسابقات فينال جام جهاني در آلمان را از دست دهد. 

شيلي و تيم بدون افراد اتحاد شوروي بايد انجام  با اين حال مسابقه بين تيم
و تـوپ را وارد دروازه تـيم    مي شد. تيم شيلي مسـابقه را شـروع مـي كنـد    

شوروي مي كند. كارلوس كاسزلي تصميم مي گيرد به طرف يك قسـمت از  
تريبون خالي استاديوم برود و اين گل را به آنهائي هديه كنـد كـه جايشـان    

  خالي بود. 

  

  
  

لي، در آن زمان براي يك تيم اسپانيائي بازي مـي كـرد و بـه    زكاس سكارلو
ائي برخوردار بود. به محض ورود بـه شـيلي مـي     همين دليل، از جايگاه ويژه

  توانست بي محبا بر عليه رژيم ديكتاتوري صحبت كند. 

آلمـان، جشـني برگـزار     1974براي صعود و تيم ملي شيلي به جام جهـاني  
نان بايد خود را به كاخ رياست جمهـوري رسـانده و بـا    شود تمامي بازيك مي

  پنيوشه  ديداري داشته باشند. 

كارلوس كانسرلي خاطره ديدارش را بـا رئـيس جمهـور كودتـا ايـن چنـين        
تعريف مي كند : تمامي بازيكنان در سالن پذيرائي كـاخ رياسـت جمهـوري    

ك بـزرگ و  جمع شده بوديم. ناگهان در بزرگي باز شد و يك ژنـرال بـا عينـ   
  سياهي كه بر چشم داشت وارد سالن شد. تنفر زيادي از اين مرد داشتم. 

اي صحبت كرد و صعود تيم ملي شيلي به جام جهاني را  پينوشه چند دقيقه
بازيكنان به صف شدند و پينوشه با يـك يـك بازيكنـان    «به ما تبريك گفت 

را بـه  هـا   دست مي داد و تبريك مي گفت: وقتي جلوي مـن رسـيد. دسـت   
پشت بدنم بردم و حاضـر بـه دسـت دادن بـا وي نشـدم. ايـن لحظـه چنـد         
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اي، مثل هزاران سال برايم بود. سرش را پايين انداخت و چيزي نگفـت   ثانيه
و از جلوي من رد شد. به سرپرست تيم گفتم، الاقل بگذار يك نفر بگويد در 

وحشيانه اين كشور چه مي گذرد. چند هفته بعد مادرم دستگير شد و تحت 
  ترين شكنجه ها قرار گرفت و اين بهاي حركت من در مقابل پنيوشه بود. 

  

  
بـازيكن تـيم    ، داستاني زيبا و بسيار شجاعانه است.رشيد مكلوفيداستان 

تصميم مي گيرد كشور فرانسه  1958ملي فرانسه و تيم سنت ايتن در سال 
ايـت كنـد. وي   به الجزايـر سـفر كـرده و از اسـتقالل آن حم     را ترك كند و

، اين بازيكنـان فوتبـال   FLNدانند بعد از علي بن بالرخبر  گويد همه مي مي
بودند كه توانستند نقش مهمـي در تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي الجزايـر      

و ديگر بازيكنان الجزاير اولين مسابقه رسمي  رشيد مكلوفيداشته باشند. 
تماشـاچيان هـواداران    تيم ملي الجزاير را در شهر الجزيره برگزار مي كننـد 

FLN    و همگي مسلح  بودند. وي مي گويد به لطف  فوتبال براي اولـين بـار
توانيـد   پرچم الجزاير به اهتزاز در آمد و سرود ملي نواختـه شـد. شـما نمـي    

دهد. ما موفق شـده بـوديم    حدس بزنيد چه شور و شوق به انسان دست مي
درست شد ه بـود. سـرانجام    تيمي را درست بكنيم كه بر پايه مبارزات مردم

با حمايت مردمي، توانستيم براي اولـين بـار از طريـق فوتبـال، اسـتقالل و      
  پيدايش كشور نوين را به جهانيان معرفي كنيم.  

سفر براي آزادي، تماشاچيان را به هواي سرد  ،بعد از آفريقا و امريكاي التين
شـهر توسـط    زمانيكـه  1993اروپاي شرقي مـي بـرد. درسـارايوو، در سـال     

   نيروهاي صربي محاصره شده و مردم در وحشت و فقر زندگي مي كنند.

  

  
  

بازيكن قديمي تيم ملي يوگسالوي جزو   (Pedrag Pasic) پدراگ پسيك
افرادي است كه در محاصره قرار دارد. اولـين ديـدار تـيم فـيلم بـرداري بـا       

م مي گيرد. اين در قبرستان سارايوو كه قبالً زمين فوتبال بوده انجا پسيك
همان زمين فوتبالي است كه به دليل كمبـود جـا در مـدت جنـگ داخلـي      

 1991تبديل به گورستان كشته شدگان جنگ شد. وي مي گويـد در سـال   

زودوان كراچيك، رئيس تيم سارايوو بود و از لحاظ رواني تأثير فراواني روي 
و شـهر   بازيكنان داشت. چندي بعد وي تبديل به يك حيوان سياسـي شـد  

  اي كرد.  خود را به محاصره در آورد و آن را تبديل به ويرانه

نهـاد شـده بـود، شـهر را تـرك كنـد و بـه همـراه          پـيش  پسيكچه به  اگر
اش به اشتوتگارت آلمان بـرود ولـي او تـرجيح داد در شـهر مانـده و       خانواده

بهمراه مردم شهرش از حقوق زيستي دفـاع كنـد. وي ادامـه مـي دهـد كـه       
گرفتم در شهر بمانم و از آن دفاع كنم. تنها سالح من فوتبـال بـود.    تصميم

تيمي را تشكيل دادم و همه مردم شهر را براي پيوستن به آن دعوت كردم. 
سالن ورزش تنها جائي بود كه مردم با صلح و صفا در كنار هم زنـدگي مـي   
كردند و غذاهاي خود را بين هم تقسيم مي كردند. اين حركـت مـن باعـث    

هاي بعد از جنگ، تنها خاطرة خـوش مـردم، فوتبـال و زنـدگي      شد كه سال
  كردن با آن باشد.

 . ميرسد برزيل  به سكراتس كاپيتان تيم ملي در پايان اين رپرتاژ، نوبت

پيوندد.  به تاريخ مردم و كشورش مي 2011دسامبر در  رس كه با مرگ زود
كي از سردمداران آزادي كاپيتان سابق تيم ملي، و داراي دكتراي پزشكي، ي

كه در سائوپولو بازي مي  ، زماني1985، 1981سال  او دردر كشورش است. 
طوري انسجام داده بود كه از  ها، باشگاه را كرد در مقابله ديكتاتوري ژنرال

ترين تصميم تا باالترين آن توسط راي بازيكنان و مسئولين باشگاه  كوچك
ها استفاده  از اولين فرصت از تريبونانجام مي شد. در همين سال بود كه 

مي كرد و رژيم نظامي و ديكتاتوري را براي مردم بر مال مي ساخت و بدون 
  شك به يكي از بازيكنان مسئول و مردم كشورش شناخته مي شد. 

فوتبال شناخت. وي مي گفت  ياارگو  چه بدون شك مي توان سوكراتس را
  به كشور باز گرداند. او پيراهن چگونه مي شود دمكراسي را با راي مردم 

  

  
و » راي بدهيـد  15روز «را به تن مي كرد كه پشت آن نوشته بود  8شماره 

  اي خون روي آن نقش بسته بود.  جلوي آن آرم كوكاكوال بود كه لكه

عكس پيروزي تيم سائوپولو در همه روزنامه هاي برزيل ديده مي شـد ولـي   
 15روز«ها را خيره آن مي كرد شعار  آن چيزي كه بيشتر از همه چيز چشم

روي پيراهن بازيكنان بود.  مردم مشـاركت عظيمـي را در ايـن    » راي دهيد 
انتخابات انجام دادند و ديكتـاتوري برزيـل در همـه شـعبات مهـم شكسـت       
خورد. اين حركت سوكراتس باعث شد كه در روز فينال جام حـذفي برزيـل   

بردن يا باختن ولي «ارد زمين شوند بازيكنان با شعار بزرگ و 1993در سال 
در همين سال سوكراتس در مقابل بيش از »  بگذاريد دمكراسي تعيين كند.

اگر  كند ميليون كه در ميدان كاتدرال سائوپولو جمع شده بودند اعالم مي 2
هاي برزيل تاييـد كننـد كـه انتخابـات آزاد رياسـت       حكومت نظامي و ژنرال

در برزيل خواهد ماند و براي ادامـه فعاليـت    جمهوري در برزيل شكل گيرد،
ورزشي خود به ايتاليا نخواهد رفت و با اين شانتاژ موفق شد حكومت نظاني 

  برزيل را شكست دهد. 

دكتر سوكراتس چند ماه قبل از تهيـه فـيلم ياغيـان فوتبـال در گذشـت  و      
استاديوم هاي فوتبال برزيل را درغم فرو بـرد. سـوكراتس مـي گويـد، ايـن      
عادي است كه شما فوتبال را دوست نداشته باشيد ولي اگر نقش فوتبال در 

  سياست برزيل را درك نكنيد از برزيل درك درستي نخواهيد داشت. 

*  
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 مبارزه تدافعي طبقه كارگر
 و وظايف پيشروان كارگري شرايط تبديل آن به تهاجم

هاي  غرب و احتمال حمله نظامي، به همراه سياست هاي تحريم در اثر تشديد
اقتصادي،  - هاي مختلف سياسي ارتجاعي رژيم ديكتاتوري اسالمي در زمينه

هر لحظه امكان دارد با  فرسايي در ايران بوجود آمده است كه شرايط طاقت
شورش مردمِ جان به لب رسيده در داخل روبرو شويم! در يك چنين 
موقعيتي، به سراغ فعاالنِ جنبش كارگري در ايران رفتيم تا از موقعيت و 
كم و كيف فعاليت آنان در رابطه با تشكالت مختلف كارگري و نقشه اين 

 تشكالت در اين لحظه حساس ايران، جويا شويم.
وال براي اران و دوستان مجله، و طرح پنج سا مشورت تني چند از همكب 

ير نموديم. در زير عالوه ي ز نامه فعاالن جنبش كارگري اقدام به تدارك ويژه
پور،  محسن حكيمي، نيما پور يعقوب، عليرضا تقفي، محمد عبدي بر پاسخ

و محمد  رضا غالمحسيني، محمد حسين مهرزاد، بهروز خباز آيت نيافر، غالم
اشرفي به پنج پرسش ما، مقاالتي نيز از سعيد رهنما، ريچارد وولف، بهروز 

اخراجي  ي رانندهفراهاني، حشمت محسني و مصاحبه با وحيد فريدوني 
درج  شركت واحد و عضو سنديكاي رانندگان شركت واحد تهران و حومه

  شده است.

*****  
 

 

 

  آرش پنج پرسش

سياسي نظام سرمايه داري در مناطق  -اديهاي اقتص با توجه به بحران -1
مختلف جهان و افزايش اعتراضات شديد طبقه كارگر جهاني و تأثيرات آن 

ي بحران موجوديت خود جمهوري اسالمي با تضادهاي  در ايران، باضافه
هاي گراني، تورم و كمبودهاي حاصل از  اش و افزايش فشار مختلف
وپاشي اقتصادي، انتظار مي رفت هاي اقتصادي و نزديك شدن به فر تحريم

افتاد،  روز يك اعتصاب اتفاق مي 5اعتراضات كه تقريباً تا يك سال قبل هر 
بايد اين روزها در ايران، شاهد چند اعتصاب در روز باشيم. اما عمالً نه تنها  
اين امر رخ نداده، بلكه بسيار كمتر شده، و در عوض بيشتر به نوشتن نامه و 

تر  فته است. در واقع نتيجه حاصله از افزايش بحران و خرابطومار تقليل يا
شد، اما بر عكس شده  شدن وضعيت، بايد منجر به افزايش اعتراضات مي

رود.  است. اين امر در ظاهر تناقضي براي جنبش  طبقه كارگر به شمار مي
فشارهايي كه در باال به آن اشاره شد باعث شده ترس در ميان كارگران به 

اين ترس افزايش يابد كه با افت اعتراضات و نوع آن  روبه رو باشيم.  ميزاني
بر  هاي اقتصادي غرب تأثير تحريمارزيابي شما از  ناشي از چيست؟

آيا جنبش كارگري و پيكارهاي طبقاتي مبارزات كارگران ايران، چيست؟ 
شرايط فالكت و فروپاشي اقتصادي شانس بهتري دارند يا رو، در  پيش
 ؟ نه

آيا مي توان انتظار داشت كه وضعيت عقب نشيني كنوني جنبش  -2
كارگري به وضعيت حمله بدل شود؟ اگر پاسخ شما مثبت است، وظيفه 
پيشروان و آگاهان طبقه كارگر پيش و پس از پيدايش تهاجم طبقه كارگر 

  به نظام سرمايه داري چيست؟ 

مبارزه با مشكالت (از  با توجه به اينكه بيشتر كارگران مي دانند تنها راه -3
جمله كاهش دستمزدها، اخراج و بيكاري، تعطيل كارخانه ها و...) و به طور 

چگونه كلي تنها راه مبارزه براي دستيابي به مطالبات متشكل شدن است، 
و چه نوع ؟ مي توان در جهت متشكل كردن كارگران فعاليت كرد

فاً توجه داشته ؟ لطتشكل هايي را براي طبقه كارگر الزم مي دانيد
باشيد كه منظور صرفاٌ تشكل هاي محل كار آن هم فقط كارخانه ها نيست 

در اينجا عالوه بر تشكل هاي كارخانه  بلكه مراد از تشكل هاي طبقه كارگر
هم تشكل محالت است و هم تشكل هاي معلمان، پرستاران، رفتگران، 

   كارگران حمل و نقل، بيكاران و....

قتصادي طبقه كارگر با مبارزه سياسي اين طبقه براي ميان مبارزه ا -4
برچيدن بساط سرمايه داري چه ارتباطي مي تواند وجود داشته باشد؟ در 

كش  ارزيابي شما از نقش زنان و محالت كارگري و زحمتهمين رابطه، 
  ؟كارگري، چيست ي جنبش نشين، در تقويت مقاومت و مبارزه

طبقه كارگر براي الغاي نظام سرمايه داري برخي اعتقاد دارند تنها راه  -5
است تا بتواند مبارزات و جنبش كارگري را براي  ايجاد حزب طبقه كارگر

نظر شما  آماده نمايد.مقابله با هجوم كارفرمايان و كسب پيروزي 
  چيست؟ 

  آرش                                                                             
  

*  
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  شركت مستقل و متشكل

 هاي سياسيدر جنبش 
  

  محسن حكيمي

  
  

  پاسخ اول:

پرسش نخست شما ممكن است اين تصور را به وجود آورد كه گويا جنبش 
سياسي مردم به طور كامل سركوب شده و اكنون سكوتي گورستاني بر 
اوضاع سياسيِ ايران حاكم شده است. اين تصور، باطل است و با قطعيت 

ان گفت كه مردم معترض ايران به هيچ وجه مرعوب سركوب اخير تومي
تر اند. شايد بتوان گفت كه در رويارويي با حكومت محتاطحكومت نشده

اند، چرا كه انتظار اين حد از شدت عمل در سركوب اعتراضات شده
- آميز خود را نداشتند. اما مرعوب و مقهور جمهوري اسالمي نشدهمسالمت

شالق و قطع دست نيز، كه اين روزها همه در مالء عام و با اند. اعدام و 
گيرد، نه تنها مردم را مرعوب نكرده هدف ايجاد رعب و وحشت انجام مي

ي مجازات وحشيانه بلكه باعث نفرت و انزجار بيش از پيش آنان از اين نحوه
و قرون وسطايي شده است. مردم، اعم از كارگران، زنان، دانشجويان، 

كنندگان از ان، انبوه ميليونيِ مبارزان ضدسانسور يعني استفادهنويسندگ
ي آنها زندانيان سياسي، همچنان مخالفت خود را با ماهواره و در رأس همه

كنند، هرچند نه با شدت و حدت و هاي مختلف بيان مياين رژيم به شكل
ي اُفت . با اين همه، سخن شما در باره1389و  1388هاي گستردگي سال

هاي ها و اعتراضي اقتصادي كارگران درست است. يعني اعتصابمبارزه
كنم اقتصادي در يكي دو سال اخير سيري نزولي داشته است. البته فكر نمي

بين سير نزولي مبارزات اقتصادي كارگران و سركوب اعتراضات پس از 
ي مستقيمي وجود داشته باشد. به نظر من، علت رابطه 1388انتخابات 

است. و اين اقتصادي ليِ اين اُفت مبارزات كارگران نه سياسي بلكه اص
» ظاهري«ايد، و اصالً هم همان تناقضي است كه شما به آن اشاره كرده

نيست. وضع اقتصادي كارگران بدتر شده است، و اين امر از ديدگاهي كه 
جر هاي كارگران منها و اعتراضايد بايد به افزايش اعتصابشما مطرح كرده

-شد. حال آن كه، برعكس، اين وضع بد اقتصادي باعث اُفت اين اعتراضمي
ي كارگران نيست. اشكال در ها شده است. اشكال در مبارزهها و اعتصاب

اين ديدگاه است. اين ديدگاه  بر اين فرض نادرست مبتني است كه هرچه 
اصالً چنين شود. ي كارگران نيز تشديد ميفشار اقتصادي بيشتر شود مبارزه

داري نيست. برعكس است. يعني كارگران در شرايط تشديد بحران سرمايه
كند، ي آنها اُفت ميشوند و سطح مبارزهكارتر و دست به عصاتر ميمحافظه

شود. به به اين دليل ساده كه امكان اخراج و بيكارشدن آنها بيشتر مي
ادي بر اثر تشديد ي اوضاع اقتصانداز وخامت فزايندهعبارت ديگر، چشم

دارد كه دو دستي به كار خود و شرايط داري كارگران را واميبحران سرمايه
ي مرگ بر وخيم آن بچسبند، مبادا همان را هم از دست بدهند و به ورطه

ها، كه بسياري از اثر گرسنگي بيفتند. براي مثال، اكنون در خودروسازي
ها يا به طور كامل كارياضافهكارگران حسرت استخدام در آنها را دارند، 

قطع شده  يا بسياركاهش يافته، آكورد كارگران بسيار پايين آمده و در 
ي كارگران بسياركاهش يافته است. در بسياري از مجموع دريافتي ماهانه

مراكز كار و توليد، دستمزدها با تأخير و به صورت سر و دم بريده پرداخت 
يحتاج كارگران بسيار باال رفته و دستمزد شود. از سوي ديگر، قيمت مامي

واقعي آنها را سخت كاهش داده است. به اين ترتيب، اكنون كارگران در 
شان اند: هم دستمزد اسميي گازانبري سرمايه قرار گرفتهمعرض حمله

بينيم شان كم شده است. با اين همه، ميكاهش يافته و هم دستمزد واقعي
كنند. تازه، اين وضع فالكت فزاينده را تحمل ميكه آنها دارند اين فقر و 

تر است. كارگران شاغل است. اوضاع كارگران بيكار به مراتب وخيم
ايد ناشي از همين وخامت اوضاع ي كه شما به آن اشاره كرده»ترس«

ي آن است. بازهم همان انتخاب وضع يابندهانداز گسترشاقتصادي و چشم
عامل ديگري كه در اوضاع ». بدتر«به وضع براي گريز از دچارشدن » بد«

شود و كارگران را بيش از پيش مي» ترس«كنوني ايران مزيد بر علت اين 
هاي اقتصادي سوق مي دهد، تحريم» بدتر«در مقابل » بد«به سوي انتخاب 
ي كارگران مربوط داري غرب است. تا آنجا كه به مبارزهكشورهاي سرمايه

ها يكسره منفي و بازدارنده بوده، زيرا فقر و فالكت مشود، تأثير اين تحريمي
ي اعتراضي آنان را تضعيف كرده است. از اين كارگران را تشديد و روحيه
هاي اقتصادي به سود جمهوري اسالمي بوده است. نظر، بايد گفت كه تحريم

داري باشند و بنابراين، اگر كارگران محكوم به ماندن در چهارچوب سرمايه
ي صرفاً اقتصادي باشد، با قطعيت كامل اي آنان با اين نظام مبارزههمبارز
توان گفت كه اوضاع كنونيِ ايران يكسره در جهت اسارت بيش از پيش مي

ي بورژوازي و دولت او پيش ي كارگر در چنگ سرمايه و تحكيم سلطهطبقه
در «ران رود. به بيان ديگر، و آن گونه كه در سؤال شما آمده است، كارگمي

براي » شانس بهتري«به هيچ وجه » شرايط فالكت و فروپاشي اقتصادي
داري ندارند. گسترش فقر و فالكت، ي اقتصادي با نظام سرمايهمبارزه

 –اند به ويژه كارگران ايران را كه از حداقل تشكل نيز محروم -كارگران را 
اقتصاديِ  يكند كه حتا همان حد از مبارزهچنان ذليل و درمانده مي

تر از آن، در و مهم شود. از سوي ديگر،پيشين نيز براي آنان دشوار مي
ي اقتصادي نيز كارآيي خود را براي شرايط افزايش فقر و فالكت، مبارزه

-دهد. مثل اين ميي عظيم معضالت اقتصادي از دست ميمقابله با گستره
بزرگ حفر كند.  ماند كه كسي بخواهد با سوزني كوچك تونلي را در كوهي

ي صرفاً اقتصادي در شرايط فقر و فالكت اكتفا به سالح ناكارآمد مبارزه
داري و تن دادنِ فزاينده هيچ معنايي جز عقب نشيني در مقابل نظام سرمايه
  بيش از پيش به معضالت و مصائب ناشي از اين نظام ندارد.

  

  پاسخ دوم:

و » عقب نشيني«از آن به عنوان  با توجه به نكات باال، من از آنچه كه شما 
ايد، تعابير خاص خود را دارم. براي من، ي جنبش كارگري ياد كرده»حمله«

توان قسمت نخست پرسش دوم شما به اين صورت مطرح است: آيا مي
ي صرفاً انتظار داشت كه جنبش كارگري ايران در چهارچوب مبارزه

روي  داريام سرمايهبر ضد نظ سياسيي نماند و به مبارزه اقتصادي
، زيرا نيز حاوي همين معناست» حمله«و » عقب نشيني«آورد؟ تعابير 
ي صرفاً اقتصادي هيچ معنايي جز ي كارگر در چهارچوب مبارزهماندن طبقه

داري نيز به سرمايه» حمله«داري ندارد و در مقابل سرمايه» عقب نشيني«
شايد بهتر آن باشد كه بيان  ي سياسي است.ي مبارزهمستلزم ورود به عرصه

ها را براي متون تهييجي هاي اجتماعي و سياسي با اين استعارهپديده
  كاهد.ها از دقت مطلب ميبگذاريم. در متون تحليلي، اين استعاره

ي صرفاً اقتصادي بيرون تواند از چهارچوب مبارزهجنبش كارگري ايران مي
داري گذر كند، به اين شرط مايهي سياسي بر ضد نظام سرآيد و به مبارزه

داري ي پيمودن اين راه يعني تشكل ضدسرمايهكه اوالً به ابزار و وسيله
مجهز باشد و، ثانياً، راه درست اين گذار را تشخيص دهد. شرط نخست را 

دهم، و در اينجا به تشخيص درست راه در پاسخ به پرسش بعدي توضيح مي
-داري ميي سياسيِ ضدسرمايهي به مبارزهي صرفاً اقتصادگذار از مبارزه

  پردازم.
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ترديد، مبارزه براي افزايش دستمزد و كاهش زمان كار و نظاير آنها بي
داري است. همچنين، اين مبارزه آن گاه كه ابعادي اي ضدسرمايهمبارزه

-شود، و هر مبارزهاي طبقاتي تبديل ميگيرد به مبارزهسراسري به خود مي
ي اجتماعي گران، ضمن آن كه آنان را براي برانداختن رابطهي طبقاتي كار

ي است سياسي كه كارگران را رو در روي اكند، مبارزهسرمايه آماده مي
داري دهد. با اين همه، اين مبارزه با سرمايهداري قرار ميدولت سرمايه

ي اي است خودانگيخته، و نه خودآگاهانه. ارتقاي سطح مبارزهمبارزه
ي به سطح مبارزه») درخود«ي ي كارگر (مبارزهي طبقهنگيختهخودا

مستلزم حركت خالف ») براي خود«ي داري (مبارزهخودآگاهانه با سرمايه
-ي سرمايهجريان يعني فرارفتن از چهارچوب انديشه و عمل رايج در جامعه

ي اول يك ساختمان داري است. اما اين فرارفتن مثل رفتن از طبقه
ي دوم آن نيست، بلكه به معني بيرون ي البته كلنگي) به طبقه(ساختمان

آمدن از كل اين ساختمان و نگريستن به آن از بيرون است، براي ريختن 
اش. به بيان ديگر، آن و ساختن بنايي جديد بر روي زمين ي ويرانينقشه
ي ي كارگر لزوماً ادامهداري طبقهي سياسيِ ضدسرمايهي مبارزهعرصه
هايي ي اقتصادي اين طبقه براي افزايش دستمزد و خواستفصل مبارزهبال

- ي سياسيِ ضدسرمايهي مبارزهاز اين دست نيست. يعني، ورود به عرصه
 ي اقتصادي نيست، هر چند اين مبارزهداري لزوماً در گرو عزيمت از مبارزه

ي توان كارگران را براي ورود به عرصه –به ويژه اگر متشكل  باشد  –
ي ي كارگر به عرصهي ورود طبقهكند. انگيزهي سياسي تقويت ميمبارزه

ي سياست رهايي از چنگ معضالت اقتصادي است، اما كانال ورود طبقه
ي اقتصادي خود اين طبقه نيست. ورود به كارگر به اين عرصه لزوماً مبارزه

گيرد. ي سياست عمومي جامعه صورت تواند از دريچهي سياست ميعرصه
هاي توانند و بايد با شركت مستقل و متشكل در جنبشي كارگران ميتوده

ي سياست شوند. اينجا همان جايي است كه سياسيِ بورژوايي وارد عرصه
ي كارگر از چنگ فقر و خود بورژوازي با دست خود راه را براي گريز طبقه

اين راه را درست ي كارگر اگر كند، و طبقهفالكت و اسارت اقتصادي باز مي
تواند آن را به ضد خود تشخيص دهد و درست از آن استفاده كند مي

  بورژوازي تبديل كند. 

داري خود را فقط در مناسبات بين كار و سرمايه عوارض بحران سرمايه
ي مهم بروز اين بحران و تشديد آن بر اثر عواملي دهد. يك عرصهنشان نمي

ي هاي مختلف طبقهي جدال بخشهاي اقتصادي عرصهچون تحريم
داري تضادهاي درون بورژوازي را دار است. تشديد بحران سرمايهسرمايه

- اندازد. آنها ميهاي مختلف آن را به جان هم ميبخشد و بخشحدت مي
ي جامعه را به گردن يكديگر داري از ادارهكوشند ناتواني نظام سرمايه

روند. غالباً همين ابودي يكديگر پيش ميبيندازند و در اين راه حتا تا پاي ن
ي شروع دار است كه به نقطهي سرمايههاي سياسي درون طبقهكشمكش

شود. براي مثال، دولت آمريكا در زمان تغييرات اساسي در جامعه تبديل مي
رياست جمهوريِ جيمي كارتر با حكومت شاه بر سر نقض حقوق بشر در 

الف بود كه منجر به بازشدن فضاي ايران اختالف داشت، و همين اخت
 1357ي سياست و شروع انقالب سياسي و ورود احزاب بورژوايي به عرصه

-بر اثر تضاد جناح اصالح 1388ايران شد. همچنين، جنبش اعتراضيِ سال 
طلب جمهوري اسالمي و جناح حاكم آن آغاز گرديد. يا، اخيراً، اعتراضي كه 

شكل گرفت از دل تضاد بورژوازي بازار و  در بازارهاي چند شهر بزرگ ايران
هاي ي كارگر ايران در تمام اين جنبشداري دولتي بيرون آمد. طبقهسرمايه

با  1357سياسي حضور داشته است، در قالب شوراهاي كارگري در انقالب 
شعارهايي چون آزادي زندانيان سياسي، انحالل ساواك و الغاي حكومت 

با شعار مرگ  1388سال  و انفرادي در جنبش نظامي، و به صورت پراكنده
شك، شركت پيمايي بازار با اعتراض به گراني دالر. بيبر ديكتاتور، و در راه

هاي سياسيِ بورژوايي، در هيچ يك از اين موارد، كارگران ايران در جنبش
ترين داري نبوده است. اما اين ناكامي كوچكشركتي مستقل و ضدسرمايه

اما نه  –كند. اين شركت شرط الزم لزوم اين شركت وارد نمياي به خدشه
ي سياسيِ ضدسرمايه داري ي مبارزهي كارگر به عرصهورود طبقه –كافي 

ها است. تالش براي بازداشتن كارگران از حضور و شركت در اين جنبش
گيرد. توجيه نخست اين است كه زمين اين معموالً با دو توجيه صورت مي

ي كارگر نبايد وارد اين زمين مين بازي بورژوازي است و طبقهها زجنبش
نمايانه كه هيچ حاصلي براي شود. اين توجيه چيزي نيست جز ژستي چپ
روي سياسيِ آنها از اين يا آن كارگران ندارد مگر انفعال و در نهايت دنباله

وازي داري زمين بازي بورژي سرمايهدار. تمام جامعهي سرمايهبخش از طبقه
كند در اين جامعه زميني اختصاصي براي بازي است و كسي كه فكر مي

كارگران وجود دارد سراپايش توهم نسبت به اين جامعه است. كارگران فقط 
يافته و مستقل در و فقط با مبارزه و از جمله با شركت فعال و سازمان

به بازي  داري راي سرمايهتوانند زميني از جامعههاي بورژوايي ميجنبش
ها چنان خود اختصاص دهند. توجيه دوم نيز اين است كه اين جنبش

-اند و از چنان اهداف و شعارهايي برخوردارند كه كارگران نمييافتهسازمان
توانند صف مستقل خود را در آنها به وجود آورند و شركت آنان در اين 

مقابل اين شان به سياهي لشكر ندارد. در اي جز تبديلها نتيجهجنبش
ي كارگر بايد صف مستقل خود را در واقعيت توجيه بايد گفت، اوالً، طبقه

هاي سياسيِ بورژوايي به داري و از جمله در همين جنبشي سرمايهجامعه
ي كارگر در داري طبقهي سياسيِ ضدسرمايهدست آورد. صف مستقل مبارزه

داري ي سرمايهمعههاي سياسيِ رايج و فراگير در جاخأل و جدا از جنبش
ها چهارچوبي گيرد. ثانياً، درست است كه چهارچوب اين جنبششكل نمي

بورژوايي است اما اين نكته را اصال نبايد به اين معنا گرفت كه آنها از همان 
گرفته و جاافتاده بطن تولدشان داراي سازماندهي منسجم و شعارهاي شكل

داري در آن دست هاي سرمايهيانها، بسته به اين كه جرهستند. اين جنبش
ستيز، مسيرهاي مختلفي را باال را پيدا كنند يا كارگران متشكل و سرمايه

پيمايند. اصالً چنين نيست كه اين مسيرها از پيش يا از بدو پيدايش اين مي
، آن گاه كه هنوز 1356ي اول سال ها تعيين شده باشد. در نيمهجنبش

ا برپاداشت شكل نگرفته بود و حتا فكرش را جرياني كه جمهوري اسالمي ر
كرد كه به زودي به قدرت برسد، دانشجويان و فعاالن سياسي با هم نمي

- تظاهرات موضعي در مناطق پر رفت و آمد تهران عليه رژيم شاه شعار مي
-شدند و ميي پليس، پراكنده ميدادند و سپس، با پيداشدن سر و كله

». مرگ بر اين حكومت فاشيستي!«آنها اين بود: گريختند. يكي از شعارهاي 

كنندگان اين شعار به اين گاه از سوي كسي يا كساني در صفوف تظاهرات
خوب به خاطر دارم ». مرگ بر اين حكومت يزيدي!«شد: شكل سر داده مي

كنندگان در اين تظاهرات كه شعار اخير اغلب با اعتراض اكثر شركت
يي آنها از همان زمان بوي ناخوش استبداد شد. گوموضعي رو به رو مي

ي مورد نظر من در كردند. نكتهمذهبي را از خالل اين شعار استشمام مي
دادند عقب اينجا اين است كه، با اعتراض ديگران، افرادي كه اين شعار را مي

كردند، زيرا در اقليت محض بودند و در اين نشستند و سكوت ميمي
رفته، و به ويژه از دست باال را نداشتند. اما رفته هاي موضعي اصالًحركت

ي آنها چربيد به طوري كه در تظاهرات ميليونيِ به بعد، وزنه 1356زمستان 
كار را به جايي رساندند كه هركس را كه شعارهاي  1357پاييز و زمستان 
انداختند. و البته پس از داد از صفوف تظاهرات بيرون ميغيرمذهبي مي

دانيم كه بر سر شاه و به قدرت رسيدن جمهوري اسالمي نيز مي سرنگوني
دادند، چه آوردند. همچون روز براي من روشن كساني كه اين شعارها را مي

، به صورت 1356ي كارگر ايران، حتا از همان سال است كه اگر طبقه
در جنبش داري با افق ضدسرمايهشورايي، با مطالبات خاص خود و 

كرد، مي توانست پرياليستي عليه رژيم شاه شركت ميضدام-ضدسلطنتي
مهر خود را به طور كامل بر اين جنبش حك كند و با نهادينه ساختن رفاه 

هاي سياسي در گام نخست خود مسير تاريخ ايران را يكسره تغيير و آزادي
- ي سرمايههايي از طبقهايران انقالبي بود كه هم بخش 1357دهد. انقالب 
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ي كارگر. هر كدام از اين دو طبقه ن شركت داشتند و هم كل طبقهدار در آ
توانست آن را به طرف خود ببرد. واپسگراترين بخش چربيد ميزورش مي

هاي اين دار زورش چربيد و آن را به طرف خود برد. زمينهي سرمايهطبقه
ترين مراكز سازماندهي و چربش، يعني مذهب و مساجد به عنوان گسترده

المللي، دهي اعتراضات مردم و نيز حمايت بورژوازي در سطح بينجهت
ها عواملي صرفاً البته در داخل و خارج جامعه وجود داشت. اما اين زمينه

بالقوه بودند و فقط در جريان انقالب عليه رژيم شاه و بر بستر فعاليت 
اش يعني ي فكري و سياسيآور اين بخش از بورژوازي و نمايندهشگفت

ي كارگر از حانيت به عوامل بالفعل تبديل شدند. بديهي است كه طبقهرو
ي قوتي برخوردار بود هايي محروم بود. اما، در مقابل، از نقطهچنين زمينه

اش بود. اگر، در همان كه بورژوازي از آن محروم بود، و آن جمعيت عظيم
بازار و  زن روحانيت و بورژوازي، اين جمعيت عظيم به سينه1357انقالب 

شد و بدين سان ي سياسي اين جريان سياسي تبديل نميدر واقع به زائده
كرد بلكه با تر نميبا دست خود زنجيرهاي دست و پاي خويش را محكم

گيري شوراها خود را حول مطالبات انداز الغاي سرمايه از طريق قدرتچشم
شد از آنچه ديد ميترداد، بيسازمان مي» رفاه«و » آزادي«اش يعني ايپايه

كه در اين انقالب روي داد جلوگيري كرد. به اين معنا، آنچه كه در جريان 
ي ايران روي داد به هيچ وجه سرنوشت محتوم و براي جامعه 1357انقالب 

نيز به عنوان يك جنبش سياسيِ  1388مقدر اين جامعه نبود. جنبش سال 
تقلب در انتخابات (و  اش اعتراض بهبورژوايي شكل گرفت و شعار اصلي

ي بود، اما راه شركت متشكل و مستقل طبقه») مرگ بر ديكتاتور«سپس 
ها نفر مردم ، كه ميليون1388خرداد  25كارگر در آن كامالً باز بود. روز 

ها آمدند، فضا كامالً آماده بود كه كارگرانِ متشكل معترض تهران به خيابان
اي خود را سر دهند. اينجا نيز هر مطالبات خود را مطرح كنند و شعاره

توانست آن را به طرف خود ببرد. زور چربيد مينيرويي كه زورش مي
چربيد و از دل اعتراض مردم، كه كارگرانِ بسياري نيز به » طلباناصالح«

بيرون آمد. حتا در مورد » جنبش سبز«صورت منفرد در آن حضور داشتند، 
فته و داراي شعارهاي مشخص بورژوايي ياهاي سياسيِ كامالً سازمانجنبش

ي كارگر به هيچ وجه منتفي نيز تأثير شركت متشكل و مستقل طبقه
، 1384هاي در اول ماه مه سال» ي كارگرخانه«نيست. براي مثال، مراسم 

- مراسمي كامالً بورژوايي با شعارها و اهدافي يكسره سرمايه 1386و  1385
مستقل به درستي در اين مراسم شركت  دارانه بود. اما فعاالن كارگريِ

كردند و با طرح شعارهاي خود توانستند در حد توان خود بر اين مراسم 
در مقابل سفارت » ي كارگرخانه«، كه مراسم 1385تأثير گذارند. در سال 

داري (از جمله پيشينِ آمريكا برگزار شده بود، فعاالن كارگريِ ضدسرمايه
نقش بسيار فعالي در اين حركت داشت) توانستند زنده ياد سلمان يگانه كه 

كننده در مراسم ي كارگران شركتجمعيتي حدوداً ده هزار نفره را از بدنه
اي خودجوش جدا كنند، به طوري كه اين كارگران به گونه» ي كارگرخانه«
پيمايي كردند و شعارهاي راديكالِ كارگري سر دادند. اين تظاهرات را راه

و با دستگيري چند تن از كارگران فعال توانست در ميدان  پليس به زور
  فلسطين متوقف كند. 

ي خود را به تواند سطح كنونيِ مبارزهي كارگر ميبه اين ترتيب، طبقه
داري ارتقا دهد، مشروط به آن كه، در ي سياسيِ ضدسرمايهسطح مبارزه

اين ارتقا را كنار مجهزشدن به ابزار اين ارتقا يعني تشكل شورايي، راه 
ي درست تشخيص دهد، يعني به خودآگاهي دست يابد. خودآگاهي طبقه

از روند  كارگر مستلزم اين شناخت است كه، اوالً، راه گريز اين طبقه
دادن به فقر و كنج تشديد استثمار و بدين سان تنگرفتارآمدن در سه

اچار است آن روندي كه  بورژوازي براي خروج از بحران ن –پايان فالكت بي
ي صرفاً اقتصادي براي خروج از فضاي مبارزه –را به كارگران تحميل كند 

اي كه با ي سياست است، عرصهتهاجم به سرمايه از طريق ورود به عرصه
  ها اش آبستن تالطمدار و دولتي سرمايهتوجه به حدت اوضاع دروني طبقه

  

  

  
  

است. ثانياً، ورود كارگران  ي نزديكهاي سياسي گسترده در آيندهو جنبش
-به اين عرصه بايد با هويت طبقاتيِ مستقل و شعارها و مطالبات ضدسرمايه

ي كارگر ترويج و ي پيشروان و آگاهان طبقهداري صورت گيرد. وظيفه
تبليغ اين استراتژي و سازمان دادن شوراييِ كارگران براي ماديت بخشيدن 

  به آن است.

  پاسخ سوم:

ي وجوديِ آن دانم كه فلسفهي كارگر الزم ميبراي طبقه من تشكلي را 
باشد. تشكل الزم براي كارگران  نيروي خودشرهايي اين طبقه به 

ي كارگر براي رهايي از طبقه جنبش سراسريسازماني است كه 
را به يك نيروي اجتماعيِ متحد و متشكل تبديل كند. به بيان  سرمايه

داري كارگر سازمان سراسري و ضدسرمايهي ديگر، تشكل الزم براي طبقه
ي كارگر، از جمله اين طبقه است. بديهي است كه هر بخش از طبقه

كارگران صنايع، معلمان، پرستاران، رفتگران و ديگر كارگران شهرداري، 
كارگران حمل و نقل، كارگران ساختماني، كارگران خدمات، شاغالن در 

بايد تشكل خاص خود را به وجود  كارِخانگي، كارگران بيكار و... نخست
ها بتواند خواست خود را بر آورد. اما براي آن كه هر يك از اين تشكل

ي آنها بايد در يك سازمان سراسري اش تحميل كند همهسرمايه و دولت
ي اقتصادي ها، ضمن آن كه مبارزهمتحد شوند. هر يك از اين تشكل

- مزد و نظاير آن را هدايت ميهايي چون افزايش دستكارگران براي خواست
ي براي الغاي ي كارگر در مبارزهي صف مستقل طبقهكند، تضمين كننده

دهد. در ي سرمايه است و آحاد كارگران را در اين مبارزه شركت ميرابطه
المللي و چه در ايران، ي كارگر، چه در سطح بينتاريخ مبارزات طبقه

است. شوراي اي كارگري شورترين تشكل به چنين تعريفي نزديك
ي كارگران است و هم ي روزمرهو مبارزه» اوضاع عادي«كارگري هم تشكل 

داري. درك اين نكته براي كارگران سازمان انقالبي براي رهايي از سرمايه
  اهميت زيادي دارد و از همين رو الزم است آن را بيشتر توضيح دهم.

اي نيست كه داري واقعهرمايهي كارگر با نظام سي انقالبيِ طبقهمبارزه
اش در اي است كه نطفهناگهان از آسمان به زمين فروآيد، بلكه مبارزه

شود. به سخن ديگر، هاي كارگر بسته ميمبارزات توده» ترپايين«سطوح 
سازِ كارگران نسبت به سرمايه در اوضاع انقالبي پيامد واكنش دگرگون
ستم طبقاتي است كه در طول زمان ي استثمار و ي روزمرهمستقيم تجربه

-ي انقالبي با سرمايهشود. به اين معنا، مبارزهدر وجود كارگران انباشته مي
ي ي روزمرهاش در اعماق مبارزهداري فقط نوك كوه يخي است كه بدنه
نيز » اوضاع عادي«ي كارگران در كارگران نهفته است. بنابراين، مبارزه

ري، گيرم به صورت جنيني و خودانگيخته. بي دااي است ضدسرمايهمبارزه
دار  و ي سرمايهي كارگر بر طبقهگمان، يك شرط پيروزي سياسي طبقه

كسب قدرت سياسي ارتقاي اين ضديت خودانگيخته با سرمايه داري به 
داريِ خودآگاهانه است. اما، همان گونه كه نوك ي ضدسرمايهسطح مبارزه
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ي آن متكي باشد، مبنا و اساس ي نهفتههتواند جز بر بدنكوه يخ نمي
تواند باشد مگر خودانگيختگيِ آنان. پس، خودآگاهيِ كارگران نيز چيزي نمي

ي داري و مبارزهسياسي در چهارچوب سرمايه - ي اقتصادي اگر بين مبارزه
ي داري ديوار چين وجود ندارد، و اگر بين مبارزهسياسيِ ضدسرمايه

ي خودآگاهانه تداوم و پيوستگي ناگزيري وجود دارد خودانگيخته و مبارزه
كند، چرا اين ناپذير تبديل ميكه آن ها را به كليتي يكپارچه و جدايي

تواند و يا نبايد وجود داشته باشد؟ به ي تشكيالت نمييكپارچگي در زمينه
شوراي توانند و يا نبايد تر  و گوياتر، چرا كارگران نميعبارت روشن

ي ي واحد كارگران در مبارزههمچون تجلي تشكيالتيِ اراده را كارگري
» اوضاع عادي«داري  ايجاد كنند، تشكيالتي كه در بخش با سرمايهرهايي

كند و در اوضاع داري را هدايت ميي كارگران با سرمايهمبارزات روزمره
دارد؟ انقالبي براي برچيدن بساط سرمايه به سوي قدرت سياسي خيز برمي

ي كارگر در سطح جهاني نيز صحت اين بيات تاريخي مبارزات طبقهتجر
ي تزاري در نكته را نشان مي دهد. مثالً شوراي كارگران پتروگراد در روسيه

-چين براي خواست محاسبهدر جريان اعتصاب كارگران حروف 1905سال 
گذاري (نقطه، ويرگول، عالمت سؤال و...) به عنوان حروف ي عالئم نقطه

اش تا سطح اقدام براي براندازي استبداد تزاري پيش گرفت، اما مبارزه شكل
ي تزاري، شوراهاي در همان روسيه 1917ي رفت. يا، در انقالب فوريه

كارگري در جريان اعتصاب زنان كارگر بافنده و اعتراض به كمبود نان به 
شدند. وجود آمدند. اما چند ماه بعد خواهان بركناري دولت موقت كرنسكي 

ساعت  12، زنان كارگري كه مجبور بودند روزي 1920يا، در ايتالياي سال 
ي ناچيزشان ساعت ها در صف كار كنند و در همان حال براي دريافت جيره

ايستادند، نخست در اعتراض به گرسنگي متشكل شدند، اما همين كه مي
شان صابي كارگران صنايع بزرگ گره خورد اعتي آنان به مبارزهمبارزه

عليه گرسنگي به قيام برضد دولت انجاميد. شوراهاي كارگريِ سال هاي 
ي تغيير ي ايران وارد مرحلهايران نيز، پيش از آن كه جامعه 1357انقالب 

انقالبيِ رژيم شاه شود، از مبارزه براي افزايش دستمزد و نظاير آن آغاز 
دايش اوضاع انقالبي در نام داشتند، اما با پي» هاي اعتصابكميته«كردند و 

ي خود را به سطح خواست هاي سياسي اين سطح باقي نماندند و مبارزه
چون آزادي زندانيان سياسي، انحالل ساواك و الغاي حكومت نظامي ارتقا 

شدند. من » شوراي انقالب«ي خود در دادند و حتا خواهان حضور نماينده
رويِ  به ويژه به دنبالهخواهم به نقاط ضعف اين شوراها در اينجا نمي

دار عليه بخش ديگرِ آن بپردازم. ي سرمايهبار آنها از بخشي از طبقهفاجعه
ي بسيار مهمي است كه كارگران پيشرو و فعاالن كارگري اين، مسئله

ام و درجاي خود بايد به آن بپردازند و من نيز به سهم خود اين كار را كرده
اينجا فقط اين است كه، برخالف اين بازهم خواهم كرد. منظور من در 

- تحريف تاريخي كه گويا شورا فقط در اوضاع سياسِي انقالبي تشكيل مي
ي اقتصادي در كوران مبارزه 1357شود، شوراهاي كارگريِ پيش از انقالب 
ي سياسي اي طبيعي وارد مبارزهبه وجود آمدند و به سادگي و به گونه

ي كارگر ديوار چين نمي ي طبقهبارزهشدند، زيرا بين اين دو شكل از م
ي كارگر نافي ي طبقهديدند. بنابراين، اوالً، وجود سطوح مختلف در مبارزه

ناپذير اين سطوح به يكديگر نيست و، به همين دليل، شوراي گذار اجتناب
ي كارگري فقط به كسب قدرت سياسي اختصاص ندارد. ثانياً، آگاهي طبقه

- ي خود كارگران شكل ميي روزمرهادي و مبارزهكارگر بر بستر هستيِ م
ي تواند از بيرونِ اين طبقه (روشنفكران طبقهگيرد و اين آگاهي نمي

ي كارگر اند و به طبقهي خود پشت كردهدار كه گويا به طبقهسرمايه
  اند) اخذ شود. پيوسته

ان با توجه به نكات باال، ويژگي هاي شورا به عنوان جنبش متشكل كارگر
توان به صورت زير داري به نيروي خود آنان را ميبراي رهايي از سرمايه

  خالصه كرد :

شورا در هر محل كار و هر محل زندگي بر تك تك كارگران آن محل  - الف
- كنندهكار و آن محل زندگي متكي است. به عبارت ديگر، باالترين و تعيين

ي آحاد كارگرانِ محل كار ترين ركن هر شورايي مجمع عموميِ دربرگيرنده
  و محل زندگي است.

كنندگان پاسخگويند، و منتخبان شورا در هر لحظه در مقابل انتخاب -ب
كنندگان هر لحظه اراده كنند مي توانند با تشكيل مجمع عمومي انتخاب

  منتخبان خود را عزل و كسان ديگري را به جاي آنان انتخاب كنند.

داري ولت و كارفرما بلكه از كل نظام سرمايهشوراي كارگري نه فقط از د -پ
 مستقل است.

سياسي در چهارچوب نظام  - ي اقتصادي شورا هم تشكل مبارزه -ت
داري. بنابراين، داري است و هم سازمان مبارزه براي رهايي از سرمايهسرمايه

داري نيست و كارگران شورا صرفاً مختص مبارزه براي  رهايي از سرمايه
داري نيز در ي سرمايهو در زير سلطه» اوضاع عادي«و بايد در  توانندمي

 -ي اقتصادي شوراهاي خود متشكل شوند. با اين همه، فرق مهم مبارزه

ي كارگري در ي اتحاديهداري با مبارزهسياسيِ شورا در چهارچوب سرمايه
اين است كه شورا اين مبارزه را با هدف و افق افزايش توان مادي و فكري 

ي دهد، حال آن كه اتحاديهداري انجام ميكارگران براي مبارزه با سرمايه
  كارگري فاقد چنين هدف و افقي است.

شورا تشكلي است كه، ضمن برخورداري از افق و هدف مبارزه با  -ث
اش و اتكا به داري، به دليل خصلت جنبشي و غيرايدئولوژيكسرمايه

آحاد كارگران را مستقل از  دموكراسي مستقيم و انتخاب از پايين،
ي كارگرانِ پراكنده را به تواند تودهگيرد و، ازهمين رو، ميعقايدشان دربرمي

ي حزب طبقه«تبديل كند، برخالف  متحد و متشكل يك نيروي اجتماعيِ
كه به ») ايسازمان انقالبيون حرفه«يا همان » حزب كمونيست«(يا » كارگر

تواند به گاه نميگراي آن هيچرا و مركزيتگعلت خصلت  ايدئولوژيك، نخبه
  ماند.باقي مي فرقهبدل شود و در حد  اجتماعييك نيروي 

و نه اين يا آن  –ي كارگر ي واحد كل طبقهبدين سان، شورا تجلي اراده -ج
داري است، زيرا از يك سو آحاد براي رهايي از چنگ سرمايه –بخش از آن 

- اجتماعي و همچون تني واحد به صف مي كارگران را به عنوان يك نيروي
ي كند و، از سوي ديگر، پرچم اين صف متحد را به هدف الغاي رابطه

  سازد.اجتماعي سرمايه مزين مي

ي اعتماد به نفس در ميان كارگران است و شورا تشكل به وجودآورنده -چ
 دهد كه نيرويي را كه از جسم و جان آنان بيرون كشيدهآنان را آموزش مي

ي سرمايه و دولت آن درآمده است به شده و به هيئت مبدل قدرت بيگانه
عنوان نيروي خود بازشناسند و بدين سان بر احساس ضعف و ناتواني و 
گوش به فرمانِي خود غلبه كنند، روي پاي خود بايستند و فقط و فقط به 
نيروي خود متكي باشند. در غير اين صورت، به سياهيِ لشكر احزاب 

هاي كارگريِ رفرميست و بوروكرات تبديل سيِ چپ و راست و اتحاديهسيا
  شوند.مي

اجتماعي  - شورا هرگونه جنبش سياسي را تابع هدف رهايي اقتصادي  -ح
-كند. به بيان ديگر، شوراي كارگري نه از موضع رژيمي كارگر ميطبقه

چنگ ي كارگر از ستيزيِ فراطبقاتي بلكه از موضع طبقاتيِ رهايي طبقه
كند، و از هاي سياسي مبارزه ميي خريد و فروش نيروي كار با نظامرابطه
كند كه در هاي سياسيِ اپوزيسيون نيز فقط تا آنجا حمايت ميجنبش

  راستاي اين هدف باشند.

ي جامعه برنامه داشته باشد و بايد براي اداره شورا به عنوان دولت آينده -خ
ي هاي سياسيِ مدعيِ ادارهديگر جريان يموضع خود را در قبال برنامه

  جامعه تعريف و مشخص كند.

گذار است و هم مجري قانون، و قائل به دولت شوراييِ كارگران هم قانون -د
  ي مقننه نيست.ي مجريه از قوهتفكيك بوروكراتيك جدايي قوه
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- اي كارگران ايران را به صورت قانون درميدولت شورايي مطالبات پايه -ذ
كند، مطالباتي چون جدايي مذهب از درنگ اجرا ميرد و آن ها را بيآو

حكومت و آموزش و پرورش، آزادي گردهمايي و تظاهرات و تشكل و بيان و 
مطبوعات، برابري حقوقي زن و مرد، الغاي كار كودك، آموزش رايگان، 
 بهداشت و درمان رايگان، مسكن مناسب، افزايش دستمزد به نسبت ثروت

شده توسط كارگران و به طوركلي تمام مطالباتي كه توان مادي و توليد
دهد و آن ها را داري افزايش ميفكري كارگران را براي مبارزه با سرمايه

  خالصه كرد.» آزادي و رفاه«توان تحت عنوان مي

اي وجود ندارد يافتهبي گمان، هم اكنون در هيچ كجاي دنيا جنبش سازمان
ها برخوردار باشد. اما اين بدان معني نيست كه ياين ويژگ تمامكه از 

ي كارگر تواند به وجود آيد. تاريخ جنبش جهاني طبقهچنين جنبشي نمي
نشان داده است كه پيدايش جنبش شورايي كارگران براي رهايي از 

پذير است. هم اكنون نيز، جنبش تصرف وال استريت در داري امكانسرمايه
تواند به مصداق هرچه به اين جنبش دارد و مي هاي زياديآمريكا شباهت

- تري از آن تبديل شود، مشروط بر آن كه بر نقاط ضعف و نارسايينزديك
  هاي خود چيره شود.

توان در جهت متشكل كردن چگونه مي«اما براي پاسخ به اين پرسش كه 
ابتدا بايد يك نكته را روشن كنيم و آن اين است » كارگران فعاليت كرد؟

ممانعت دولت از ايجاد تشكل كارگري حتا به صورت قانوني هيچ معنايي كه 
ي كارگر ايران راهي جز متشكل شدن در خارج از ندارد جز اين كه طبقه

مدار قانون ندارد. مستقل از اين كه اقدام خارج از مدار قانون را چگونه 
كار تعريف كنيم، در اين واقعيت هيچ ترديدي نيست كه استناد به قانون 
دهي جمهوري اسالمي براي ايجاد تشكل كارگري هيچ راهي به هيچ كوره

نمي برد. اما آيا اين واقعيت به معناي روي آوردن به تشكل مخفي است؟ به 
هاي كارگري ي كار رفتن به زيرزمين و ايجاد هستهبيان ديگر، آيا چاره

ژه مخفي است؟ اين كه نقض غرض است. اگرغرض از ايجاد تشكل به وي
متحد و اجتماعيِ شوراي كارگري تبديل كارگرانِ پراكنده به يك نيروي 

امان سرمايه را متشكل است كه در گام نخست دست كم بتواند يورش بي
ي مخفي به هيچ رو به سطح زندگي كارگران عقب براند، هسته يا كميته

 گيريي تاريخيِ شكلتواند چنين نيرويي باشد. همان گونه كه چرخهنمي

دهد، به نظر هاي مستقل كارگري و سپس سركوب آنها نشان ميتشكل
رفت كارگران از اوضاع كنوني براي رسد كه اكنون نيز تنها راه برونمي

راندن فشار سرمايه تبديل شدن به يك نيروي اجتماعي و بدين سان عقب
 وفراقانوني  داري به صورت به نظام سرمايهعلني تشكل كارگريِ  تحميل

دوفاكتو) است، كه صد البته به آساني و بدون دردسر ممكن يررسمي (غ
ي كارگر ي طبقهي بسيار داد. تاريخ مبارزهشود و بايد براي آن هزينهنمي

داري به طور دهد كه در نظام سرمايهبراي ايجاد تشكل كارگري نشان مي
 –ران داري ايچه رسد به سرمايه داري هاي استبدادي نظير سرمايه –اعم 

به دست آوردنِ حق تشكل مستلزم پرداخت هزينه است. اساساً هيچ حقي 
آيد. به قول خود بدون مبارزه و پرداخت هزينه به دست نيامده است و نمي

ي خودمان دهند. به همين جامعهكارگران، بچه تا گريه نكند به او شير نمي
غيرقانوني بلكه  هاي اخير نگاه كنيم. اعتصاب اكنون نه تنهادر طول دهه

هاي اعتصاب را و هزينه حرام است. اما كارگران ايران هر زمان اراده كرده
اند و رژيم نيز نتوانسته است مانع آنان شود. اند دست به اين كار زدهپذيرفته

حقوقي اگر جنبش زنان توانسته است فشار ناشي از تبعيض جنسيتي و بي
طور كامل به اين تبعيض و بي  تحميلي را تا حدودي عقب براند و به

هايي است  اش  ايستادگي و تحمل هزينهحقوقي تن در نداده است، علت
ي ديگر كنند. يك نمونهكه زنان بيش از سي سال است پرداخت مي

داري، مقاومت جنبشي و علنيِ مردم ايران در مقابل فشار استبداد سرمايه
- وقفه و بيي از طريق فشار بيتصوير -ايستادگي در مقابل سانسورِ صوتي 

  اي  است. از موارد هاي ماهوارهشكستن و نابودي آنتنامان براي درهم

  

  

  
  

ديگري كه مردم با مقاومت خود براي گرفتن حق خويش عمالً قانون را زير 
هاي عمومي توان به پخش آواز خوانندگان زن در مكاناند  ميپا گذاشته

ون نيز ممنوع است زيرا هيچ قانوني آن را مجاز اشاره كرد. اين امر هم اكن
ي عمومي، چه نكرده است. با اين همه،  بسياري از رانندگانِ وسايل نقليه

ي خود درون شهري و چه برون شهري، آواز خوانندگان زن را در وسيله
كنند. يا، تا همين چند كنند و مسافران نيز از اين كار استقبال ميپخش مي

و فروش كاست هاي ويدئو و سي دي هايِ غيرمجاز سال پيش پخش 
هاي غيرمجاز به راحتي خريد و فروش ممنوع بود، اما اكنون سي ديِ فيلم

شود بدون آن كه دولت رسماً اين امر را پذيرفته باشد. در سال هاي مي
پايانيِ رژيم شاه نيز مبارزه با سانسورِ كتاب شكل يك جنبش فراقانوني را به 

هاي به طوري كه ناشران بي آن كه مجوز چاپ بگيرند كتابخود گرفت، 
مشهور شدند.  » جلد سفيد«هايي كه به كردند، كتابممنوعه را منتشر مي

حال كه بيش از سي سال است كه جمهوري اسالمي نتوانسته است مانع 
اعتصاب كارگران شود، حال كه فشار مداوم و پيوسته براي تحميل تبعيض 

ق بر زنان نتوانسته است به طور كامل موفق شود، و حال و بي حقوقي مطل
كه تحميل سانسور از طريق تجاوز به حريم خصوصيِ مردم حتا به شكل 

-هاي ماهوارهشكستن آنتنها براي درهمفرودآمدن با هليكوپتر در پشت بام
اي نيز قادر نبوده است مردم را به تمكين كامل در مقابل سانسور وادارد، 

ران با ايستادگي و تحمل هزينه نتوانند شوراهاي كارگريِ خود را چرا كارگ
داري حاكم تحميل كنند؟ بديهي است كه اين نظام آن گونه به نظام سرمايه

كه به  آزادي بيان در مورد ماهواره و سي دي و  آوازِ زن تن درداده است به 
رورت ايجاد شوراهاي كارگري تن در نخواهد داد. اما اين تفاوت فقط ض

كند و نه چيز ي بيشتر را به ما گوشزد ميتالش و پشتكار و پرداخت هزينه
ديگر. راه تبديل شدنِ كارگران به يك نيروي اجتماعيِ متحد و متشكل 

ي انسان سوز سرمايه همين است. براي تهاجم شورايي و سراسري به رابطه
  راه ديگري وجود ندارد.

  پاسخ چهارم:

بنديِ پاسخ به دو پرسش قبلي است. نوعي جمعپاسخ من به اين پرسش  
ي اقتصادي طبقه گارگر و همان گونه در پاسخ به پرسش سوم گفتم، مبارزه

داري دو سطح ي سياسي اين طبقه براي برچيدن بساط سرمايهو مبارزه
ناپذيرند و بين آنها ديوار چين وجود مختلف از يك كليت يكپارچه و جدايي

داري در همان ي كارگر با سرمايهي سياسي طبقههي مبارزندارد. نطفه
شود و آن نوك كوه بر اين بدنه استوار است. اما، ي اقتصادي بسته ميمبارزه

ي ضدسرمايه داري است و با ي عظيم بيان خودانگيختگيِ مبارزهاين بدنه
ي كارگر خود به ي اقتصادي طبقهخودآگاهيِ اين مبارزه فاصله دارد. مبارزه

ي اين شود. الزمهي  سياسيِ ضدسرمايه داري تبديل نميبه مبارزه خود
است. اما خودآگاهي در جريان  خودآگاهيي كارگر به گذار دستيابي طبقه

گيرد، و البته توسط شكل مي هاي كارگرخود تودهي و كوران مبارزه
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ين شود. تأكيد بر ابندي ميپردازي و فرمولپيشروان و فعاالن طبقه نظريه
آگاهي به خود دو نكته ضروري است. نخست آن كه خودآگاهي به معناي 

شود كه به خويشتنِ خود به عنوان انساني است. كارگر آن گاه خودآگاه مي
ستيز آگاه شود. شرط الزم براي اين امر قرارداشتن در جريان و سرمايه

است. يعني  واقعي و ماديي ضدسرمايه داري به طور كوران مبارزه
باشد، و هستي كارگريِ خودآگاه ودآگاهي فقط مي تواند به معناي يك خ

ي ساده براي جدا از اين هستيِ مادي هيچ  معنايي ندارد. همين نكته
ي لنين كافي است كه آگاهي از بيرون و توسط بطالن اين نظريه

شود. دوم آن كه ي كارگر برده ميبه درون طبقه» روشنفكران بورژوازي«
منكر سطوح مختلف خودآگاهي در ميان كارگران شد. اقليتي از توان نمي

كارگران، به اين دليل كه از رفاه نسبي و آموزش و تحصيل بيشتري نسبت 
اند، استعداد بيشتري براي كسب ي كارگران برخوردار بودهبه توده

ي ي مبارزهخودآگاهي دارند و، به همين دليل، در صورتي كه در صحنه
- ورد اعتماد كارگران قرارگيرند اغلب براي كارگران نقش نظريهروزمره نيز م

توان كنند. اين قشر از كارگران را ميپرداز و مرجع و نماينده را ايفا مي
شك، وجود اينان در ميان كارگران ناميد. بي» كارگران پيشرو و فعال«

ه ي كارگر است. اما، اينان، به دليل سطح دستمزد و رفاي قوت طبقهنقطه
شان در ميان كارگران كه ممكن است آنها نسبتاً باالتر و نيز به علت جايگاه

ي ضعف را نسبت به خود متوهم سازد، به همان ميزان ممكن است به نقطه
داري كارگران را به ي ضدسرمايهي كارگر تبديل شوند، يعني مبارزهطبقه

ين كار فكري و سان، از يك سو، تا زماني كه تضاد بسازش بكشانند. بدين
كار دستي وجود دارد، طبيعي است كه كارگران پيشرو و فعال نقش 

پرداز كارگران را ايفا كنند و، از سوي ديگر، آنها نماينده و مرجع و نظريه
ي صعود خود به قدرت و ي كارگران را وثيقهي تودهممكن است مبارزه

قض را فقط با يك ثروت سازند و آن را به خدمت سرمايه درآورند. اين تنا
توان حل مكانيسم شورايي و مبتني بر دموكراسي مستقيم و از پايين مي

ي كارگران و فضاي انديشيدن مستقل آنها و كرد. هرچه امكان آموزش توده
ي افكار بيشتر شود و، از سوي ديگر، هرچه امكان نيز تبادل و رشد آزادانه

درنگ آنان افزايش و نصب بي گويي نمايندگان و انتخابات آزاد و عزلپاسخ
ي ضدسرمايه داري كارگران يابد، امكان به انحراف كشيده شدن مبارزه

تواند وجود گردد. چنين امكاناتي فقط در يك تشكل شورايي ميكمتر مي
داشته باشد. يك نياز حياتي كارگران دادنِ جرأت انديشيدِن مستقل به 

و شوراست كه مي تواند خود (همان شعار مهم جنبش روشنگري) است، 
  اين نياز حياتي را برآورده سازد.

  

  پاسخ پنجم:

همان است كه لنين آن را » ي كارگرحزب طبقه«اگر منظور شما از  
ناميده است، چنين سازماني نه تنها به الغاي » ايسازمان انقالبيون حرفه«

بكند  تواندكند بلكه حداكثر كاري كه ميداري هيچ كمكي نمينظام سرمايه
 حزبي -داري دولتي سرمايهو خصوصي با » آزاد«داري جايگزيني سرمايه

از قبيل شوروي و چين و » سوسياليستي«ي ناكام كشورهاي است. تجربه
حزبي در اين  -داري دولتي ي شمالي و... و لجنزار سرمايهكوبا و كره

به  دهد. به لحاظ نظري نيزكشورها اين واقعيت را به روشني نشان مي
ي ماركس و ي لنين تحريف كامل نظريهتوان نشان داد كه نظريهراحتي مي

است. منظور ماركس و انگلس از » ي كارگرحزب طبقه«ي انگلس درباره
است. هاي كارگر ي تودهيافتهجنبش سازمان» ي كارگرحزب طبقه«

حزب «ها را چارتيست جنبشبه صراحت » مانيفست كمونيسم«آنها در 
ها نبايد كنند كه كمونيستنامند و به روشني اعالم ميمي» كارگر يطبقه

ي ديگر نظير يافتههاي سازمانيافته (و جنبشدر مقابل اين جنبش سازمان
به وجود آورند، گويي دارند از پيش نسبت به ايجاد  »جداگانه«آن) حزبي 

نكته آن دهند. اين هشدار مي» ايسازمان انقالبيون حرفه«چيزي شبيه به 

قدر روشن است و آن قدر تكرار شده كه نيازي به نقل قول آن در اينجا 
- كنم كه تا آنجا كه ميبينم. در عوض، قول ديگري از انگلس را نقل مينمي

ي ، در شعبه1872دانم به زبان فارسي ترجمه نشده است. در اواخر سال 
انگلس در يك سو و انترناسيونال اول در انگلستان ميان طرفداران ماركس و 

در سوي ديگر شكافي به وجود » جان هيلز«گروهي رفرميست به رهبري 
اي منتشر كرد و در آن به شوراي اطالعيه 1872آمد. گروه اخير در دسامبر 

عموميِ جديد انترناسيونال (كه به نيويورك نقل مكان كرده بود) وساير 
) حمله كرد. 1872بر (سپتام» هاگ«هاي كنفرانس انترناسيونال در تصميم

ي انترناسيونال در كنفرانس لندن در سال نامهاين اطالعيه به ويژه قطع
داد. ي كارگر را مورد حمله قرار ميي فعاليت سياسي طبقهدرباره 1871

اطالعيه، «در پاسخ به اين اطالعيه نوشت:  1872دسامبر  20انگلس در 
نامه، آن گونه كه اين .... قطعكند نامه را به كلي تحريف ميمقصود اين قطع

هاي كارگري و ديگر شود، فعاليت سياسي را براي اتحاديهاطالعيه مدعي مي
كند، بلكه صرفاً خواهان طرف الزامي نميهاي به لحاظ سياسي بيسازمان

ي متوسط در هر ي كارگر جدا از تمام احزاب طبقهتشكيل حزب طبقه
خواهد كه ديگر ي كارگر مياز طبقه كشور است. يعني اينجا در انگلستان

نباشد و حزب مستقل خودش را » حزب بزرگ ليبرال«سياهي لشكر 
همان گونه كه در دوران باشكوه جنبش چارتيسم تشكيل دهد، 
هاي خارجي، مسكو، ، انتشارات زباني بريتانيادر باره.» (تشكيل داد

ن نكته كه ، تأكيد از من است). صرف نظر از اي499-500ص ، ص1962
-طرف باشد، و به نظر ميتواند به لحاظ سياسي بيي كارگري نمياتحاديه

رسد كه در اين مورد بين ديدگاه ماركس و انگلس اختالف وجود دارد 
هاي (ماركس به صراحت و در جاهاي مختلف خواهان شركت اتحاديه

 و» الغاي نظام كارِ مزدي و حاكميت سرمايه«كارگري در مبارزه براي 
شود)، يك نكته مسلم است و آن مي» ها انسان ستمديدهرهايي ميليون«

چيزي جز جنبش » ي كارگرحزب طبقه«اين كه به نظر هر دو آنان 
سازمان «ي ي كارگر نيست، و اين نظر با نظريهي طبقهيافتهسازمان

» تشكيالت دوگانه«ي زمين تا آسمان فرق دارد. نظريه» ايانقالبيون حرفه

ي يا اتحاديه» سازمان كارگران«در يك سو و » ايزمان انقالبيون حرفهسا(«
ي كارگر در مبارزه با دو كارگري در سوي ديگر) محصول شكست طبقه

گرايش بورژواييِ درون جنبش كارگري يعني رفرميسم و سكتاريسم بود. 
اين شكست خود را در ناكاميِ تقريباً همزمانِ انترناسيونال اول و كمون 

هاي ي تجربهريس نشان داد. انترناسيونال اول و كمون پاريس به مثابهپا
- داري بيرون آمده بودند نميي سرمايهاي كه از دل جامعهكارگريِ اوليه

دارانه آغشته نباشند. ازهمين رو، با آن كه هاي سرمايهتوانستند به ايدئولوژي
ي درون دارانههاي سرمايهنسبت به تجربه هاي پيشتر از خود از گرايش

ي به مراتب بيشتري گرفته و به همان نسبت به تحقق ي كارگر فاصلهطبقه
تر شده بودند، هنوز ي كارگر به نيروي خود اين طبقه نزديكرهايي طبقه
- تر  از آن بودند كه بتوانند از پسِ مبارزه با گرايشتجربهتر و بيهم ضعيف

د. شكست كمون پاريس، گذشته هاي بورژواييِ درون جنبش كارگري برآين
داري از آن كه بيش از هر چيز ديگر برتري قدرت سياسي و نظاميِ سرمايه

دار در صفوف ي سرمايهرا به وضوح نشان داد، بيانگر نفوذ ايدئولوژيك طبقه
ي كارگر نيز بود. رويكرد جنبشي و غيرايدئولوژيك انترناسيونال اول، طبقه

هاي بورژواييِ ديگر رنج ذ آنارشيسم و گرايشكه در عين حال خود از نفو
برد، تأثير اندكي بر كمون پاريس داشت و اين دولت كارگريِ نوپا در مي

اي چون بالنكيسم و پرودونيسم گرايانههاي فرقهي ايدئولوژيسيطره
قرارگرفت. پس از شكست كمون پاريس حتا همان تأثير اندك انترناسيونال 

تأثيري  و به حاشيه نيز از ميان رفت. منتها اين بياول بر جنبش كارگري 
رانده شدنِ انترناسيونال اول شكل دروغينِ تداوم راه آن را به خود گرفت. 

خواست تشكل كارگران براي رهايي به نيروي خود انترناسيونال اول مي
كارگران باشد و كمون پاريس نيز اقدامي عملي براي تحقق اين رهايي بود. 
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كه پس از انحالل انترناسيونال اول و شكست كمون پاريس بر گرايشي 
ي كارگر جنبش كارگري حاكم شد، ضمن قبول ظاهريِ اصل رهايي طبقه

به نيروي خود اين طبقه، آن را از محتوايش خالي كرد و ايجاد دو نوع 
تشكل را براي كارگران تجويز نمود، تشكل هايي كه هيچ كدام تشكل 

ر به نيروي خود اين طبقه نبودند : اتحاديه كارگري (كه ي كارگرهايي طبقه
هاي ي اقتصادي تودهمي گويند) براي مبارزه» سنديكا«در فرانسه به آن 

ي سياسي براي مبارزه» حزب«داري  و كارگر در چهارچوب سرمايه
اش در واقع چيزي اي كه هدفي كارگر، مبارزهروشنفكران  و نخبگان طبقه

حزبي.  -داري دولتي داري خصوصي با سرمايهزيني سرمايهنبود جز جايگ
گذاران  و نمايندگانِ اصلي اين گرايش، ابتدا سوسيال دموكراسي بنيان

آلمان به ويژه شخص كائوتسكي و سپس سوسيال دموكراسي روسيه و 
بلشويسم به رهبري شخص لنين بودند. انقالب كارگريِ آلمان را جناح 

به خون كشيد و شكست خورد، اما انقالب  راست سوسيال دموكراسي
امپراتوري سرمايه » سوسياليسم«كارگريِ روسيه ظاهراً پيروز شد تا به نام 

حزبي شوروي را برقرار سازد تا هفتاد و چند سال بعد  -داري دولتي 
  فروپاشد. 

بحث تشكل كارگري در جنبش كارگري ايران نيز، كه بيش از يك قرن 
ن سنت تشكيالت دوگانه شكل گرفت، سنتي كه با سابقه دارد، حول همي

» ايسازمان انقالبيون حرفه«مبني بر  چه بايد كرد؟ي لنين در كتاب نظريه

در سوي ديگر مستقيماً از طريق سوسيال » سازمان كارگران«در يك سو و 
دموكراسي روسيه و سپس بلشويسم به جنبش كارگري ايران منتقل شد. 

هاي كارگري انگلستان جنبش كارگري ايران با جنبشي اگر قرار بر مقايسه
و فرانسه باشد، بايد گفت كه جنبش كارگري ايران نه به جنبش انگلستان 

تر  و بلكه به جنبش فرانسه شبيه است، البته در مقياسي به مراتب ضعيف
هاي كارگري نه در تر از آن. در ايران نيز، همچون فرانسه، اتحاديهناتوان

ي خود كارگران بلكه توسط احزاب سياسي به وجود آمدند. در رزهجريان مبا
ايران نيز، همچون فرانسه، جنبش كارگري به سان جنبشي سياسي اما 

گمان، در ايران نيز همچون هر ي وجود گذاشت. بيغيرطبقاتي پا به عرصه
داشت و طبيعي بود كه جاي ديگر فشار سرمايه كارگران را به مبارزه وا مي

هايي  چون افزايش دستمزد، كاهش ساعات كار، ايمني محيط ن خواستآنا
كار و نظاير آنها را از كارفرما مطالبه كنند. اما وقتي اين مطالبات به فضاي 

خوردند، ي فعاليت احزاب سياسي گره ميسياسي و متالطم جامعه و عرصه
داري  به دستاويز احزاب آنها در غياب يك جنبش مستقل ضدسرمايه

ي ايران، از انقالب شدند. جامعهسياسي براي كسب قدرت تبديل مي
ي طبقاتي باشد، ي مبارزهمشروطيت به بعد، بسيار بيش از آن كه عرصه

ي ي فعاليت احزاب راست و چپ و ميانه بود و، به همين دليل، مبارزهعرصه
ي كارگران به راحتي به سكوي پرش اين احزاب براي رسيدن خودانگيخته

ي سياسي شد. به اين ترتيب، كارگر به مبارزهه قدرت سياسي تبديل ميب
ي خود بلكه در زمين طبقات ديگر و به شد اما نه در زمين طبقهكشيده مي

سود آنان. به عبارت ديگر، كارگران از موضع منافع طبقاتي خود تشكل خود 
قدرت آن وارد آوردند تا با تكيه بر اين تشكل و با اتكا به را به وجود نمي

داري  شوند بلكه ابتدا به عضويت احزاب سياسيِ ي سياسي با سرمايهمبارزه
آمدند  تا بعداً به كمك اين احزاب  تشكل طالب قدرت سياسي درمي

كارگريِ وابسته به اين احزاب را ايجاد كنند. به اين معناست كه مي گويم 
وجود آوردند نه خود هاي كارگري را احزاب سياسي به در ايران اتحاديه

ي كارگر كارگران. بديهي است كه اعضاي احزاب سياسي نيز در درون طبقه
هاي كارگري درآيند. اين، توانند  به عضويت تشكلوجود دارند و طبعاً مي

هاي آنها به معناي وابسته بودنِ تشكل كارگري به احزاب سياسي و برنامه
به دنبال نياز احزاب سياسي به  نيست، مشروط به اين كه تشكل كارگري نه

كسب قدرت سياسي بلكه مستقل از اين احزاب و درپي جنبش طبقاتي و 
  ها و سنديكاهاي داري كارگران به وجود آمده باشد. اتحاديهطبعاً ضدسرمايه

  

  

  
  

كارگري كه پس از انقالب مشروطيت، در اوايل دوران رضاشاه، پس از 
و در  1357، در دوران انقالب 1332د مردا 28تا كودتاي  1320شهريور 

هاي اخير شكل گرفتند هيچ كدام مستقل از احزاب سياسي و به دنبال سال
منافع طبقاتيِ خود ايجاد نشدند بلكه دقيقاً درپي نيازهاي احزاب سياسي به 

» ي كارگران چاپاتحاديه«ي كارگري در ايران، وجود آمدند. اولين اتحاديه

و در اوج جنبش مشروطيت توسط حزب سوسيال  1285بود كه در سال 
كه   –را » هاي كارگري ايرانشوراي مركزي اتحاديه«دموكرات تشكيل شد. 

در  1300حزب كمونيست ايران در سال  –متشكل از چندين اتحاديه بود 
اوايل به قدرت رسيدنِ رضاخان ايجاد كرد. پس از سقوط رضاشاه در 

ي سلطنت محمدرضا شاه، حزب تودههاي نخست ، در سال1320شهريور 
» ي مركزي اتحاديه هاي كارگران و زحمتكشان ايرانشوراي متحده«ايران 

ها هزار كارگر بود. در ها اتحاديه و دهي دهرا تشكيل داد كه دربرگيرنده
ي كارگريِ ديگري تشكيل شد كه هرچند همچون ها، اتحاديههمين سال

زب توده و شوروي نبود، اما به گرايش ي سياسيِ حزائده» شوراي متحده«
سياسيِ يوسف افتخاري وابسته بود كه، اگرچه در شوروي تحصيل كرده و 

به ايران  1308با مأموريت راه اندازي اعتصاب كارگران شركت نفت در سال 
كرد، ديدگاهي سياسي كه به آمده بود، ديدگاهي ملي را نمايندگي مي

ي ي كارگر نداشت بلكه نقطهستيزيِ طبقههرحال نه تنها ربطي به سرمايه
هاي مرداد و سركوب و انحالل تمام تشكل 28مقابل آن بود. پس از كودتاي 
ي بازماندگان هاي پراكنده، جز فعاليت1357غيردولتي، تا دوران انقالب 

تر، دو سنديكاي ي پيش از كودتا و، از همه مشخصهاي دورهاتحاديه
فلزكارمكانيك (كه دو تن از اعضاي آن به جنبش  كارگران بافنده سوزني و

چريكي پيوستند و كشته شدند)، تشكلي كه نام كارگران را بر خود داشت 
بود كه در واقع ساواك شاه آن را براي شكار » سازمان كارگران ايران«

و تا سال  1357پيشروان و فعاالن كارگري ساخته بود. در جريان انقالب 
را » سازمان كارگران ايران«كاري كه محل همين نيز كارگران بي 1360

را بر آن گذاشتند بيش از آن كه به » ي كارگرخانه«تصرف كردند و نام 
عنوان كارگر يا حتا فعال كارگري شناخته شده باشند به مثابه اعضاي 

ها  و احزاب سياسي معروف بودند، به طوري كه هويت طبقاتي آنان سازمان
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-شان رفته و گم شده بود. درواقع، اين سازمانزمانيسا –زير هويت گروهي 
را تصرف كردند، » ي كارگرخانه«هاي سياسيِ چپ بودند كه ها  و گروه

منتها به دست اعضاي كارگرشان، كارگراني كه در جريان سركوب سال 
يا كشته شدند يا به زندان افتادند يا از كشور فرار كردند يا ماندند و  1360

ي در داخل را به فرار ترجيح دادند. كارگري كه، بر اساس پشتحركت الك
زني ي اقتصادي به چانيسازي دوگانه، در زمينهسنت تحميليِ تشكيالت

ي سياسي بايد صرف بر سر افزايش نازل دستمزد محكوم بود و در عرصه
توانست  كرد بهتر از اين نمينقش سياهي لشكرِ احزاب سياسي  را بازي مي

  سركوب سرمايه و دولت او مقاومت كند.در مقابل 

بدين سان، بر بستر شكست انترناسيونال اول و كمون پاريس، نخست 
ي  تشكيالت دوگانه را مطرح كردند و در كائوتسكي و سپس لنين نظريه

ي كارگر را پيروزي نشان دادند، و در واقع با طرح اين نظريه شكست طبقه
حزبي تبديل  - داري دولتي سرمايه عمل آن را به ابزاري براي استقرار

دارانه مبتني است: اول جدايي فرض سرمايهكردند. اين نظريه بر دو پيش
ي اقتصادي او و ي كارگر از مبارزهداري طبقهي سياسيِ ضدسرمايهمبارزه

اي و، دوم، بيگانگي كارگران با نيروي بدين سان توجيه رفرميسم اتحاديه
سازمان انقالبيون «به دست يك منجي به نام  خويش و سپردن رهاييِ خود

شدن به سرباز گوش به فرمان ، و تبديل»ي كارگرحزب طبقه«يا » ايحرفه
ي اقتصادي و ي مبارزهاش به قدرت سياسي. در مورد رابطهآن براي رساندن

داري در پاسخ به پرسش چهارم نشان دادم كه ي سياسيِ ضدسرمايهمبارزه
ي ي كارگر در عين تفاوت با يكديگر سازندهي طبقهارزهاين دو شكل از مب
ي اقتصادي از طريق خودآگاهي ناپذيرند، و مبارزهو جدايي كليتي يكپارچه

يابد، بي آن كه اين داري ارتقا ميي سياسيِ ضدسرمايهكارگران به مبارزه
ي ي بيگانگنياز داشته باشد. درباره» ايسازمان انقالبيون حرفه«امر به 

دارانه آن است كه ي سرمايهكارگران نيز بايد بگويم كه علت اين عارضه
كارگر با فروش نيروي كارش براي امرار معاش در واقع خود را از قدرتي كه 

سپارد؛ دار ميكند و آن را به خريدار نيروي كار يعني سرمايهدارد تهي مي
كارگر از وجود  در اين خريد و فروش، فرايند كار، محصول كار  و  قدرت

- شوند و در بيرون از وجود او به دشمنان خونيكارگر منفك و مستقل مي
گردند. كار، كه نياز حياتي انسان است، در نظام سرمايه داري اش بدل مي

گريزد زيرا در جريان آن شود كه كارگر از دست آن ميبه دشمني بدل مي
ي انباشت شده سرمايهشود. محصول كار نيز به اش مكيده ميي جانشيره

شود كه هيچ گريزي ندارد جز اين كه خود پيوسته و يا كارِ مرده تبديل مي
تر شود و كارگر را به طرف مرگ ناشي از گرسنگي براند تا ثانيه به ثانيه فربه

ناپذير خود را براي بلعيدن سود هرچه بيشتر ارضا كند. شايد اشتهاي سيري
را به  نظامي -ود او شكل دولت و ماشين اداريقدرت كارگر نيز خارج از وج

داري  و سركوب خود كارگر ي سرمايهگيرد و نقش مديريت جامعهخود مي
تر است: طلب خويشتني از خود آن ويرانگركند. اما، پيامد اين بيرا ايفا مي

ها و مصائب خريد و فروش نيروي كار از همان نجات از چنگ بدبختي
ي كارگر آنها را قدرتمند كرده است. اين واقعيت را طبقه نيروهايي كه خود

دار و دولت او ي سرمايهالعموم از طبقهتوان منكر شد كه كارگران علينمي
انتظار دارند كه آنها را از فقر و فالكت نجات دهند. جرياني كه خود را 

به  خواهد كارگران براي نجات خود نهداند و ميي كارگر ميمتعلق به طبقه
دار بلكه به نيروي خودشان متكي باشند بايد ضمن توضيح ي سرمايهطبقه

اين نكته و دميدن روح اعتماد به نفس در كارگران در عمل نيز بكوشد كه 
داري روي پاي خود بايستد و خودش ي كارگر در مبارزه با سرمايهطبقه

يك  بخش خويش را به وجود آورد، نه اين كه با ايجادسازمان رهايي
جدا از طبقه و ايجاد اين تلقي كه نجات كارگران در » ايِسازمان حرفه«

طلبي را در آنان تقويت ي منجيگرو پيوستن به اين سازمان است، روحيه
سازمان انقالبيون «ي وجودي گويم فلسفهكند. به اين معناست كه مي

وازي هيچ نيست جز اين كه كارگران به جاي طلب نجات از بورژ» ايحرفه

حزبي طلب كنند. تا آنجا كه به  -خصوصي نجات خود را از بورژوازي دولتي 
كند كه آن را از ي كارگر فرق نميشود براي طبقهطلب نجات مربوط مي

حزبي. در هر  -بورژوازي خصوصي انتظار داشته باشد يا از بورژوازي دولتي
كند و، يخويشتن احساس ماي است كه خود را بيحال، طلب نجات طبقه

فرض كند. يك پيشبه قول حافظ، آنچه را كه خود دارد از بيگانه تمنا مي
توجيه ») ي كارگرحزب طبقه«(يا » ايسازمان انقالبيون حرفه«ي نظريه

ي اعتماد به بيگانگي كارگران با نيروي خويش و بدين سان كُشتن روحيه
  نفس در آنان است.

  1391بهمن                                                                           

          *  
  

  
 

  
  

  آزادي بيان، قلم و نشردفاع از 
  

 نيما پوريعقوب

  

  پاسخ اول: 

در ابتدا الزم به ذكر است كه پس از مدتي افول، ما در روزهاي اخير دوباره 
ن ني با يك اوج گيري در اعتصابات كارگري مواجه هستيم. اعتصاب كارگرا

بر هفت تپه و پااليشگاه آبادان از آن جمله اند. بايد توجه داشته باشيم كه 
اعتصابات كارگري در سطحي كه در چندين سال گذشته در جريان بوده 
است هرگز توانايي در هم شكستن ماشين سركوب رژيم جمهوري اسالمي و 

د. آن چه اعمال هژموني طبقاتي را در روند سرنگوني اين حكومت نداشته ان
كه بيش تر در اين ميان خودنمايي مي كند حركت هاي خود به خودي و 

ي مشخص براي يك اعتصاب مشخص است.  كوتاه مدت و حتي بدون برنامه
اين مساله ناشي از خال عنصر ذهني است. در شرايطي كه رژيم در بدترين 

شود.  تر مي وضعيت دوران حيات خود قرار دارد و روز به روز ضعيف
ي  هاي دروني آن هر روز تعميق شده و منجر به حذف قسمتي از بدنه كافش

شود. نارضايتي عميق موجود در سطح  اي مي حاكميت توسط باند خامنه
جامعه، وضعيت به شدت نابه سامان اقتصادي و فشار روزافزون خارجي رژيم 

ي سرنگوني قرار داده است، آن چه كه فراموش شده است  را در آستانه
ي  ي كارگر است. طبقه رت وجود عنصر آگاهي بخش در ميان طبقهضرو

هاي مشخص اقتصادي و سياسي خود قادر  كارگر ايران بدون سازمان
هاي خود را در مقابل حكومتي كه از هيچ  نخواهد بود حداقلي از خواسته

كند پيش ببرد. در واقع آن چه را كه شما از آن به  جنايتي فروگذار نمي
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هاي مشخص  تر به عنوان نبود سازمان كنيد من بيش اد ميعنوان ترس ي
هاي مردم و كارگران در  صنفي و سياسي مي بينم. به طور طبيعي توده

تعادل قوا كه ناشي از آرايش نيروهاي سياسي و ميزان سركوب از طرف 
حكومت است ممكن است دچار رخوت و سستي شوند. در اين لحظه عنصر 

با فداكاري و پيشتازي خود صف دشمن را آماج انقالبي و آگاه است كه 
كند. اين تهاجم هم  ها را عليه دشمن متحد مي حمله قرار داده و توده

تواند خود به خودي و بي هدف باشد. به طور مشخص بايستي با تبليغ،  نمي
ها را  ترويج و سازمان دهي كمونيستي، كارگران را عليه حكومت بسيج و آن

در حالي است كه اكثريت فعالين كارگري تنها و تنها  به ميدان كشيد. اين
به تحسين آن چه كه هست اشتغال دارند، اما بايستي لختي نيز به آن چه 
كه بايد باشد انديشيد. حركت خود به خودي كارگران به هر اندازه هم كه 
راديكال و مقاوم به نظر برسد به هيچ عنوان توانايي سرنگوني حكومت و 

  اسي را ندارد.كسب قدرت سي

ها، ذكر چند نكته ضروري است. نخست اين كه بايستي  در رابطه با تحريم
همواره در نظر داشت كه جمهوري اسالمي به دنبال دستيابي به بمب اتمي 
است تا بتواند هژموني ارتجاعي خود را در منطقه تثبيت و طرف غربي را در 

ي دستيابي اين رژيم به رسميت شناختن اين هژموني مجبور كند. از طرف
تر آن شده و  ضدبشري به سالح اتمي موجب افسار گسيختگي هر چه بيش

هاي سركوب آن را بالفعل خواهد كرد. بنابراين وقتي از  تمام ظرفيت
كنيم بايستي توجه داشته باشيم كه غرب  هاي اقتصادي صحبت مي تحريم
هاي  ذاكره امكانها با جمهوري اسالمي كنار آمد و با نشستن سر ميز م سال

فراواني به اين حكومت داد، در همان زمان بدون تحريم و در حالي كه 
هاي بزرگ نفتي مانند توتال قراردادهاي ميليارد دالري با دولت  شركت

كردند، هيچ اقدام موثري براي سازمان دهي كارگران انجام  خاتمي امضا مي
قبل و بعد آن نداشت، نشد و سركوب كارگران نيز به طور كيفي تفاوتي با 

ي خاتون آباد را همگان به ياد دارند و در نهايت اين جمهوري اسالمي  نمونه
ي اتمي مردم ايران را به اين وضعيت  بود كه با اصرار به يكه تازي در پروژه

ي مردم ايران را دارد و از  فالكت بار انداخت. هر فردي انقالبي كه دغدغه
مي برد بايستي در عمل و به طور مشخص  فالكت ناشي از تحريم ها رنج

ي خود را با رژيم مستقر در ايران براي سرنگوني آن صد برابر كند.  مبارزه
حتي اگر با نيت خير نيز انجام شود  –ها  در وضعيتي كه مخالفت با تحريم

به سود رژيم تمام مي شود، تنها راه خاتمه دادن به اين درد و رنج  تماماً –
تر و  تر و جدي ي هر چه بيش رخ داده در ايران مبارزه و تمامي فجايع

پيگيرتر با رژيم ضد بشري واليت فقيه تا سرنگوني آن به عنوان نخستين و 
  ي كارگر ايران است. ترين گام در احقاق حقوق طبقه ضروري

دهد، نه  ي كارگر ايران و مبارزات آن شانس پيروزي مي آن چه كه به طبقه
كه البته شناخت  –الكت اقتصادي و يا رونق اقتصادي شرايط عيني مانند ف

بلكه وجود عنصر انقالبي و  –علمي آن نقش تعيين كننده در مبارزات دارد 
آگاه است. همان طور كه پيش تر نيز گفتم بدون وجود سازمان سياسي 

هاي صنفي كه مبارزات كارگران را از حالت خود به خودي و  مكمل سازمان
براي خود و آگاهانه تبديل كند، صحبت از  ين را به حالتدر خود خارج و آ

  هرگونه پيروزي توهمي بيش نيست.

 
  پاسخ دوم:

ي كارگر به  ممكن است شرايطي مهيا شود و توده هاي مردم و طبقه
اعتراض عليه جمهوري اسالمي برخيزند، اين چشم انداز البته چندان هم 

است جمهوري رژيم را موعدي دور نيست، شايد بتوان انتخابات آينده ي ري
مناسب براي چنين اعتراضاتي در نظر گرفت. با توجه به اين كه در طول 

اي و باند احمدي نژاد به  انتخابات شكاف درون حاكميت بين باند خامنه
به احتمال قريب به يقين باند  –بلوغ رسيده و منجر به حذف يكي از آن ها 

رضايتي موجود در سطح جامعه خواهد شد و از سويي نا –احمدي نژاد 

تواند براي بروز  ي انفجار قرار داده است، شرايط مي ها را در آستانه توده
اعتراضات گسترده مهيا شود. اما باز هم سوال اساسي اين جاست كه آيا 
اعتراضات خود به خودي كارگران مي تواند كاري از پيش ببرد؟ به ويژه در 

ن چه كه در تمامي طول مبارزه و در اين مقابله با يك حكومت فاشيستي. آ
ي تاريخي مشخص نقش تعيين كننده دارد وجود عنصر انقالبي و  برهه

سازمان مشخص سياسي است. بدون وجود عنصر سازمان ده و آگاه اين 
ي كارگر را به سرمنزل مقصود برساند. بالطبع نقش  مبارزات نمي تواند طبقه

شود.  نيز در اين راستا تعريف ميي كارگر  پيش روان و آگاهان طبقه
تواند وضعيت  مبارزات پراكنده و بي هدف و به ويژه آلوده به اكونوميزم نمي

ي حتي يك افزايش حقوق ماهيانه نيز تغيير دهد. اتحاد  موجود را به اندازه
ي كارگر و تالش براي ايجاد  هاي حداقلي طبقه عمل بر روي خواسته

ي مبرم هر  شخص سياسي كارگران وظيفههاي صنفي و سازمان م سازمان
  فعال آگاه و پيشرو اين طبقه است.

  

  پاسخ سوم: 

ي كنوني   هي طبقاتي در مرحل متشكل كردن كارگران و سازمان دهي مبارزه
ها در امر سازمان دهي و از طرفي  و با توجه به وجود تنها برخي حداقل

نجام شود. در اولين تواند ا سركوب فاشيستي حاكم، به اشكال متفاوتي مي
هايي را در محل  هاي حداقلي كارگران هسته توان بر روي خواسته مرحله مي

ي مطالبات  تواند در برگيرنده ها مي كار و زندگي سازمان داد، اين خواسته
اقتصادي و سياسي طيف وسيعي از اقشار مختلف مردم مانند معلمان، 

توان  ها نيز مي در كارخانه پرستاران و اقشار متوسط و دانش جويان باشد.
هاي اقتصادي و سياسي كارگران را متشكل كرد. توجه داشته  حول خواسته
توان يك شبه ره صد ساله پيمود و بايستي قدم به قدم پيش  باشيم كه نمي

ها  توان با درك اكونوميستي تنها و تنها به كارخانه رفت. از طرفي هم نمي
ي مبارزات ساير اقشار زحمت كش و  پرداخته و از طرف ديگر به تخطئه

قرون وسطايي در سي  ياقشار متوسط پرداخت. با توجه به حاكميت حكومت
ي اخير در ايران طيف وسيعي از مطالبات و حقوق احقاق نشده  و چهار ساله

ي عملي و رسيدن  در سطح جامعه وجود دارد كه براي پيش برد يك مبارزه
ين مطالبات يك ضرورت است. اين درك به هدف، سازمان دهي و پاسخ به ا

برد كه پيروان آن به بي مفهوم بودن  اكونوميستي در نهايت راه به جايي مي
اشاره كرده و تنها از آزادي  "زنداني سياسي آزاد بايد گردد"شعار محوري 

كنند. در حالي كه آزادي زندانيان سياسي بخش  كارگران زنداني صحبت مي
تي و در واقع گامي اساسي در از ميان برداشتن ي طبقا مهمي از مبارزه

ي فرو ريختن تور اختناق كشيده شده از طرف  دشمن ضدبشر و به منزله
حاكميت بر روي بند بند جامعه است. تالش براي جلوه دادن مبارزات 

نهايت چنين  ،و نه سياسي "گريركا"اي  كارگران تنها به عنوان مبارزه
ي  وي هرگونه سازمان دهي سياسي طبقهديدگاهي است كه راه را بر ر

بندد. سازمان دهي حول  كارگر و تالش براي تصاحب قدرت سياسي مي
مطالبات اقتصادي بايستي آگاهانه و در راستاي اهداف سياسي باشد. در 

ها  ترين شيوه مقابل حكومتي كه هرگونه اعتراض صنفي را نيز با خشن
دست مزد و حق بيمه و...  كند، متوقف شدن در سطح افزايش سركوب مي

تر شبيه  به معناي عدم جديت در مبارزه و به دست آوردن هيچ چيز و بيش
اصالح موي سري كسي است كه در اثر اصابت تركش خمپاره پايش را از 

برد بدون اين كه به درد  دست داده و از خون ريزي در حال مرگ به سر مي
  اش رسيدگي شود. اصلي او يعني خون ريزي

  

  سخ چهارم:پا

اگر بپذيريم كه دعواي طبقاتي دعواي اضافه دست مزد و مرخصي ساليانه و 
حق بيمه نيست بلكه بحث بر سر استثمار و بهره كشي انسان از انسان است 
و هدف نهايي مبارزه نفي هر گونه بهره كشي فرد از فرد است در آن صورت 
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اذعان كنيم. تنها  ي كارگر ي طبقه الجرم بايستي به خصلت سياسي مبارزه
در اين بستر است كه مبارزه براي خواسته هاي اقتصادي معنا و مفهوم پيدا 
مي كند. در غير اين صورت و با توجه به حاكميت فاشيستي موجود در 

توان كاري از پيش برد. در همين راستا پاسخ مشخص به  ايران عمال نمي
اي مبرم است. همان  همطالبات برحق تمامي طبقات و اقشار اجتماعي وظيف

گونه كه در پاسخ سوال قبلي نيز اشاره كردم نمي توان با دركي 
هاي  ي مطالبات ساير اقشار و اليه ي طبقاتي به تخطئه اكونوميستي از مبارزه

مبارزاتي و نيز تعطيلي مبارزه در ساير سطوح فرمان داد. بايستي توجه 
 ،كميت جمهوري اسالميداشته باشيم كه به دليل خصلت قرون وسطايي حا

اند و به دليل منزه  زنان ايران تحت وحشيانه ترين انواع سركوب قرار گرفته
طلبي صوري از يك طرف و فساد اخالقي دروني حكام از طرف ديگر 
همواره تيغ سركوب بر گردن زنان ايران بوده است. به همين ترتيب در 

كنند، بايستي  ندگي ميهايي كه در چهارچوب جغرافيايي ايران ز مورد مليت
ها  ها را به رسميت شناخت و با برخوردي اصولي آن حق تعيين سرنوشت آن

هاي حداقلي  را متوجه تضاد اصلي كرد. در همين راستا بايستي از خواسته
دموكراتيك مانند آزادي بيان، قلم و نشر دفاع كرد و اين حقوق را براي 

با مجازات اعدام و  همگان به رسميت شناخت. بايستي مرز مشخصي
شود داشت. قبال نيز اشاره  سركوبي كه از اين طريق بر جامعه اعمال مي

هاي حداقلي طيف وسيعي از  توان بر روي همين خواسته كردم كه مي
ها را بسيج كرد و در خدمت مبارزه قرار داد. بايستي توجه داشته  توده

ايستي در تمامي اين هاي گوناگون دارد و ب باشيم كه مبارزه طبقاتي اليه
ها به فراخور ضرورت و شناخت علمي از وضعيت فعال بود. از طرفي  اليه

محالت زحمت كش نشين و كارگري با توجه به اوضاع نا به سامان 
ي نخست هر فرد  ي انفجار قرار دارند. وظيفه اقتصادي هر لحظه در آستانه

و تبليغ و ترويج  بايد كه سازمان دهي اين پتانسيل انفجاري انقالبي مي
كمونيستي در اين محالت باشد. اين محالت با توجه به درصد باالي 

اي در هرگونه  جمعيتي كه در آن ها زندگي مي كنند از نقش تعيين كننده
اعتراض اجتماعي برخوردار هستند. مضاف بر اين كه پوشش امنيتي فعاليت 

  است.در اين محالت نيز بيش تر از فضاي محدود كارخانه ها 

  

  پاسخ پنجم:

ي كارگر  طور كه بارها نيز در پاسخ سواالت قبلي اشاره كردم، طبقه همان
تواند  هاي صنفي و سازمان سياسي مشخص خود نمي نبدون وجود سازما

مبارزات خود را به نتيجه برساند.از ارتباطات ارگانيك و بلوغ اين 
قالبي حزب ها و محافل سوسياليستي ان هاي صنفي با سازمان نسازما
كارگر در جهت به ثمر ي  هاي صنفي طبقه ن ي كارگر كه مكمل سازما طبقه

در هيچ كجاي  اساساً .شود رساندن انقالب و تسخير قدرت است ممكن مي
ي بدون رهبري مشخص و سازمان يافتگي ا تاريخ سراغ نداريم كه مبارزه

قالبيون منسجم و انقالبي به نتيجه رسيده باشد. وجود سازماني از ان
اي درون اين حزب براي تبليغ، ترويج و سازمان دهي كمونيستي  حرفه

كارگران يك ضرورت هميشگي تا الغاي سيستم سرمايه داري است. همان 
گونه كه دشمن داراي سازمان و برنامه ريزي مشخص براي ادامه ي حيات 
خود است، طرف مقابل نيز بايستي برنامه و سازمان مشخص خود را براي 
پايان دادن به حيات او دارا باشد، در واقع مي توان اين طور گفت كه مبارزه 
خارج از چهارچوب تشكيالت بي مفهوم و بي ثمر خواهد بود. بنابراين 

تر  ي يك تمامي فعالين كارگري تالش براي هر چه متشكل وظيفه ي شماره
و آگاهانه كردن مبارزات كارگران و تلفيق اين مبارزه با آگاهي 

 سوسياليستي است.
  

*  
  

  

  

  

  حزب داراي نقش اساسي است  
  

  عبدي پورمحمد 

  

  هاي كارگري عضوكميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل

* با توجه به بحران هاي اقتصادي ـ سياسي نظامي سرمايه داري در مناطق 
مختلف جهان و افزايش اعتراضات شديد طبقه كارگر جهاني و تاثيرات آن 

ي بحران موجوديت خود جمهوري اسالمي با تضادهاي  ، باضافهدر ايران 
اش و افزايش فشارهاي گراني، تورم و كمبودهاي حاصل از تحريم  مختلف

هاي اقتصسادي و نزديك شدن به فروپاشي افتصادي ، انتظار مي رفت 
روز يك اعتصاب اتفاق مي افتاد ،  5اعتراضات كه تقريباً تا يك سال قبل هر 

روزها در ايران ، شاهد چند اعتصاب در روز باشيم . اما عمالً نه تنها بايد اين 
اين امر رخ نداده ، بلكه بسيار كمتر شده ، و در عوض بيشتر به نوشتن نامه 
و طومار تقليل يافته است . در واقع نتيجه حاصله از افزايش بحران و خراب 

اما بر عكش  تر شدن وضعيت ، بايد منجر به افزايش اعتراضات مي شد ،
شده است  . اين امر در ظاهر تناقضي براي جنبش طبقه كارگ به شمار مي 
رود . فشارهايي كه در باال به آن اشاره شد باعث شده ترس در ميان 
كارگران به ميزاني افزايش يابد كه با افت اعتراضات و نوع آن روبه رو باشيم. 

حريم هاي اقتصادي غرب اين ترس ناشي از چيست؟ ارزيابي شما از تاثير ت
بر مبارزات كارگران ايران ، چيست؟ آيا جنبش كارگري و پيكارهاي طبقاتي 
  پيش رو ، در شرايط فالكت و فروپاشي اقتصادي شانس بهرتي دارند يا نه ؟ 

باوجود خيل عظيم بيكاران در اقصي نقاط ايران و نبود هيچ  پور: عبدي
پس انداز خانواده ) كه بتواند  گونه امكانات مالي و معيشتي (حتي حساب

چند صباحي هزينه هاي سرسام آور زند گيشان را تامين نمايد و هزاران اما 
و اگر ديگر باعث آن شده كه ترس از فقر و بيكاري تا روپود كارگران را در 
نوردد. همين باعث آن شده كارگران همانگونه كه گفته شد به علت عدم 

  د به خيزهاي صنفي اقتصادي ادامه دهند. پشتوانه مالي و كاري نتوانن

تحريم هاي  اعمال شده از طرف كشورهاي غربي نيز مزيد بر علت است. 
شده كه هزينه هاي زيستي مردم نيز از حد متعارف آن اين تحريم ها باعث 

باالتر رفته و با توجه به اين كه حقوق كارگران  ، ثابت بوده و كارگران 
از سال به كار مشغعولند  و اين هيچ گونه   فصلي نيز تنها چند ماهي

همخواني با افزايش بهاي كاالهاي مورد نيازآنان را نداشته و سفره شان هر 
روز از روز پيش بيشتر خالي مي شود نبود صندوق تعاون همياري كه بتواند 
مددكار روزهاي بيكاري و يا اخراج كارگران باشد باعث شكستگي آنان از 

  زايشان باشد. روند خيزش مبار

ما را بر اين عقيده است كه در اين شرايط فالكت بار اقتصادي  هزينه هاي 
سرسام آور معيشتي ـ مسكن ـ بيماري و تحصيلي (فرزندانشان) آنان را از 
حالت مقابله به حالت تدافعي كشانده و اگر اين روند ادامه داشته باشد مي 
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از خواسته هاي كارفرمايان  تواند به خاطر تنازع بقاء هم شده به خيلي
  تمكين نمايند. 

* آيا مي توان انتظار داشت كه وضعيت عقب نشيني كنوني جنبش 

كارگري به وضعيت حمله بدل شود؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، وظيفه 
پيشروان وآگاهانه طبقه كارگر پيش و پس از پيدايش تهاجم طبقه كارگر 

  به نظام سرمايه داري چيست؟

   

هيچ چيز در اين شرايط غير ممكن نيست. وظيفه پيشروان  ر:پو عبدي
طبقه ي كارگر (پيشروان به اين معني كه در بطن مبارزات عملي كارگران 
به وجود آمده باشند) آن است كه به رشد فرهنگي هم طبقه اي هار خويش 
بهار بيشتري داده و فرهنگ خودباوري و دفاع از خواسته هاي مشروع را در 

ادينده نمايند. اگر كارگران با بستر فرهنگي آگاه گرانه آشنا شوند آنان نه
بهتر مي توانند از منافع اقتصادي خود كه همانا منافع اكثريت مردم تهي 
دست است دفاع نمايند و اين زماني ميسر است كه به اين مهم نيز پي برده 

يچ كه با تشكل و وحدت عمل است هم مي توانند به اهداف خود رسيده ه
از منافع ساير زحمتكشان جانبداري نمايند . وحدت عمل بين كارگران 

  شاغل و آزاد سدي محكم در مقابل كارفرمايان است. 

* با توجه به اينكه بيشتر كارگران مي دانند تنها راه مبارزه با مشكالت (از 
جمله كاهش دستمزها ، اخراج و بيكاري ، تعطيل كارخانه ها و ...) و به طور 

ي تنها راه مبارزه براي دستيابي به مطالبات متشكل شدن است، چگونه كل
مي توان در جهت متشكل كردن كارگران فعاليت كرد؟ و چه نوع 

دانيد؟ لطفاً توجه داشته باشيد كه  هايي را براي طبقه كارگر الزم مي تشكل
ها نيست بلكه مراد  منظور صرفاً تشكل هاي محل كار آن هم فقط كارخانه

هاي كارخانه هم تشكل  هاي طبقه كارگر در اينجا عالوه بر تشكل تشكلاز 
هاي معلمان ، پرستاران، رفتگران، كارگران حمل  محالت است و هم تشكل

  و نقل، بيكاران و ... 

  

تشكل در هر شرايط يكانه وسيله اي رسيدن به مقصود است.  پور: عبدي
ه اتكا به نيرو و بينش زيرا هيچ كارگري نمي تواند به تنهايي خود يا ب

خويش به اهدافش برسد. همواره مبارزات فردي به نا كجا آباد سوق پيدا 
كرده است . همانگونه كه نوشته شد گام نهادن به بستر فرهنگ مبارزاتي و 
بردن آگاهي به ميان آنان وسيله پيشروان و آگاهانه طبقه ي كارگر كه از 

رسيده اند مي تواند در متشكل  ميان خود آنان برخواسته و به اين مهم
كردنشان نقش بسزايي داشته باشد. پيچيدن نسخه از طرف فرد ، افراد ، 
دسته ، گروه و يا هر حزبي كه از بيرون و با ذره بين خود به مبارزاتشان 
نگاه مي كنند كاري عبث و بيهوده است .  كارگران در راه رسيدن به 

هم برسند نه از بيرون به آنان ديكته تشكلهاي كارگري مي توانند به اين م
شود اگر طبقه ي كارگر چشم بهراه نسخه پيچي از طرف خارج از گود 
نشينان و تماشا گران باشند و يا منتظر اتحاد عمل آنان براي رسيدن به 
خواسته هايشان باشند زهي خيال باطل ، زيرا تجربه ي مبارزاتي كارگران 

داده است كه هر اتحاد عملي از جانب  در سده ها و ساليان گذشته نشان
آنان چند صباحي طول نكشيده و يا شكست مواجه شده هيچ كارگران را 
نيز به حال خود رها نموده اند . كارگران بايستي با دانشجويان (كارگران 
فردا) پرستاران و ... تمامي آناني كه با فروختن نيروي كارشان به امرار 

يچ گونه ابزار كارو پولي جز فروشي نيروي معاشي مشغولند و از خود ه
كارشان براي امرار معاش ندارند به اتحاد عمل برسند. همگام با تشكلهاي 
كارگري به تشكلهاي دانشجويي ، پرستاري ، معلمي و ... اهتمام داده قاصف 
مبارزايتشان در برابر سرمايه محكم بوده و با تحاد عملشان به منزله سعادت 

  برسند.  

ميان مبارزه اقتصادي طبقه كارگر با مبارزه  سياسي اين طبقه براي ش  
برچيدن بساط سرمايه داري چه ارتباطي مي تواند وجود داشته باشد؟ در 

همين رابطه ، ارزيابي شما از نقش زنان و محالت كارگري و زحمت كش 
  نشين ، در تقويت مقاومت و مبارزه ي جنبش كارگري ، چيست؟ 

ن نيمي از جمعيت كره زميني را تشكيل مي دهند هر نيرو و زنا پور: عبدي
ساختاري كه وجود آنان را ناديده بگيرند تحت هيچ شرايطي نمي توانند به 
پيروزي برسند . مبارزاتي به پيروزي مي رسد كه زنان در آن بتوانند نقش 

  خويش را به خوبي ايفا و از نيروي مبارزاتي خويش استفاده نمايند. 

ر عين حال مربيان جامعه نيز بوده و اگر آنان با يتانسيل مبارزاتي زنان د
خويش آگاهي پيدا كنند  مي توانند در باروري و رشد جامعه مثمر ثمر 
باشند و نسلي كه در دامان آنان پرورش مي يابند به نسلي انقالبي تبديل 
شوند پس ركن اصلي هر مبارزه اي زن است. ناديده گرفتن اين مهم جز 

اس و شكست هيچ پيامدي نخواهد داشت .آنان در هر مبارزه اي آشتي ي
ناپذير تر از مردان بوده ، تاريخ صحت اين ادعايمارابه ثبت رسانده است. هر 
مبارزه سياسي ـ اقتصادي  به چالش كشاندن سرمايه داران است مبارزات 
صنفي مبارزه ي اقتصادي سياسي است. پس مبارزه ي اقتصادي و سياسي 
الزم و ملزوم يكديگرند . زنان نيز همچون مردان حتي اگر ما در خانوده نيز 
باشند و در كارگاه و كارخانه داراي هيچ نقشي نباشند چون با درد و رنج 
شوهران ، فرزندان و ... آشنا و هر روز شاهد ذوب شدن آنان هستند زناني 

رگاههاي قالي كارگر محسوب مي شوند . زناني كه در رختشورخانه ها ، كا
بافي ، بيمارستانها و ... به فروش نيروي كار مشغولند در اين فروش هيچ كم 
ازمردان نبوده حتي با توجه به تمايز جنسي كمتر از آنان نيز حقوق مي 
گيرند . وظيفه ي پيشروان و آگاهانه طبقه ي كارگر اين است كه از نيروي 

ر مبارزاتي نقش خويش را در مبارزاتي آنان حداكثر استفاده نموده با تفك
شكوفايي جامعه و آگاه نمايند. در ضمن با هر چيزي كه از آنان به عنوان 
ابزار و كاال استفاده نمايند قاطعانه مبارزه كنند اگر زنان در محالت و محل 
كار و زيستشان داراي تشكل باشند زندان با ستيل را به همراه كارگران 

كه جنبش طبقه ي كارگر بدونه مشاركت زنان نابود خواهند كرد خالصه اين
  جنبشي پوشالي است. 

برخي اعتقاد دارند تنها راه طبقه كارگر براي الغاي نظام سرمايه داري  *
ايجاد حزب طبقه كارگر است تا بتواند مبارزات و جنبش كارگري را براي 

   مقابله با هجوم كارفرمايان و كسب پيروزي آماده نمايد. نظر شما چيست؟

  

وجود حزب در پروسه مبارزاتي داراي نقش اساسي است. حتي پور:  عبدي
توانست بدون وجود حزب مختص به خود برفئوداليزم  بروژوازي نيز نمي

ي  غلبه و در عصرسرمايه داري به بقاي خود ادامه دهد. پس حزب طبقه
  كارگر شريان حياطي آنان است و وجود حزب الزامي ميباشد.

گر بايستي از بطن مبارزات آنان به وجود و عناصر ي كار حزب طبقه
سازمان دهنده و تشكيل دهنده آن از پيشروان و فعاالن كارگري 

.احزابي كه وسيله ي روشنفكران رهبري ودرمبارزات كارگري  بايد باشد
داراي هيچ گونه نقشي نباشند چون درمحل كاروزيست وفعاليتهاي سياسي 

رند كارگران رازير مجموعه ي خود دانسته ويا اقتصادي هيچ گونه تاثيري ندا
براي تحقق اهدافشان ازآنان به عنوان ابزاراستفاده مي نمايند .پس اينگونه 
احزاب نمي توانند باتوجه به نكات ذكرشده باال داعيه ي رهبري طبقه ي 
كارگربنمايند.كارگران با اتكا به توان مبارزاتي ونيروي آشتي ناپذ ير شان 

وبايد به خواسته هاي برحقشان كه همانا داشتن زندگي انساني  مي توانند
  است برسند.

حزب كارگران با انسجام بخشيدن به مبارزات آنان در مقابل هجوم  
كارفرمايان و عوامل وابسته به آنان از اهداف خود دفاع نمايند. الزم 
به ذكر است كه حزب كارگري بايستي داراي پالتفرم و اهداف 

و تحت هيچ شرايطي در برابر سستي به خرج نداده،  مشخص بوده
  تحقق بخش خواسته هاي كارگران باشند.

*  
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  عامل اصلي 

  در ضعف جنبش كارگري

  عليرضا ثقفي

  

   پيش گفتار:) 1(

هاي ارسالي در اين دوره در حقيقت دنباله  ابتدا بايد بگويم كه سوال
هاي من با تاخير چند  هاي ارسالي دفعه قبل است كه متاسفانه پاسخ سوال

روز به دستتان رسيد، به همين جهت چون اين دو مقطع را دنباله منطقي 
كنم تا با بررسي  هاي جديد تالش مي دانم در پاسخ به سوال يكديگر مي

هاي جديد نيز  مسائل گذشته و تاريخچه مختصر جنبش كارگري به سوال
  پاسخ دهم ..... 

  نبش كارگري مي پردازم :  در نتيجه به عامل اصلي در ضعف ج

توان در  بايد گفت كه هر چند عامل اصلي در ضعف جنبش كارگري را مي
عام دهه شصت دانست كه در نوع  ببندها و بخصوص قتل سركوب و بگير و

ها در سطح جهاني بوده  ترين سركوب سابقه خود يكي از شديدترين و بي
ميان برد. اما  ارزان را ازمب نسل از 3ي  و كادرهاي كارگري تربيت شده است

چرا سركوب در  اوالًبايد در كنار آن به اين مساله نيز پرداخته شود كه 
دهه 3تاثيرش هم براي  ثانياًايران بسيار شديدتر از ساير نقاط جهان بود و 

باعث ضعف جنبش كارگري شد، به نظر من بخشي از مسئله را بايد در 
و خواه  لحاظ رشد نيروهاي آزادي حساسيت موجود در جامعه ايران چه به

از جنبه سابقه مبارزاتي قوي دانست كه به خصوص در  چه وعدالت طلب 
  .تر از  كشورهاي ديگر است ي خاورميانه وضعيت ايران حساس منطقه

منافع بسيار عظيم سرمايه داري جهاني در حفظ و ميتوان  دليل ديگر را  
زيابي كرد. كشور ايران به داليل هاي اين نظام در منطقه ار گسترش پايگاه

خاص جغرافيايي و جمعيتي و داشتن منابع فراوان از دوران استعمار در 
منابع وسيع انرژي و واقع به عنوان دروازه هندوستان و سپس  19قرن 

بخش مبارزات  به عنوان الهامشدن در مركز منابع انرژي جهان و پس از آن 
و حفظ آن ه اهميت وااليي داشته است.ي خاورميان طلبانه در منطقه آزادي

  در مدار سر مايه جهاني براي نظام سز مايه داري ارزش زيادي داشته است.

عنصر دروني تاثير اين سركوب را من كمتر از خود  اما در كنار موارد فوق،
و  40اش در دهه  دانم. تقابل نيروهاي اجتماعي كه ريشه سركوب نمي

ه ميان اين صورت گرفت ها و تعارضاتقرار دارد و تضاد 50دههسپس 
از عوامل مهم شدت سركوب  نيروهاي بعضاً متضاد و در جبهه مقابل قدرت،

جدا از 60گرايي به شكل بسيار خشن در دهه  است و رشد بنياد 60در دهه 
به عواملي بستگي داشت كه ريشه در  منافع سرمايه داري جهاني در منطقه،

اين اختال ف و  ف در آن دوره دارد. هاي مبارز و مخال تاريخ گروه
هاي مختلف اجتماعي همواره زمينه ساز پيروزي  هاي دروني بخش درگيري

بطور قطع داري بوده است.  نيروهاي واپس گرا و حافظين نظام سر مايه
و كشته شدن مجيد شريف  54درگيري در درون سازمان مجاهدين در سال

اين سازمان تاثير به سزايي در واقفي و ديگران به دست بخش ماركسيستي 
انقالبي و ضديت با نيروهاي انقالبي داشت و  و ضد گرا تحريك نيروهاي واپس

داري جهاني از باال بردن خشونت عليه  گرا و نظام سرمايه نيروهاي واپس
در سازماندهي نيروهاي ارتجاعي كردند و نيروهاي مبارز حداكثر استفاده را 

گرا سازمان بيابد و روبناي  ي كه يك نيروي واپس. هنگاماز آن بهره بردند
را در ارتباط با زيربناي حفظ منافع نظام  تعصبات كور دينيمذهبي و 

شكل را حول يك محور  هاي بي مسلط قرار دهد و به آن وسيله بتواند توده
ي ارتجاعي و محافظه كارانه سازمان دهد، به نيروي خطرناكي تبديل  نظريه

امري كه در ايران اتفاق  ر مقابله با آن كار آساني نيست.خواهد شد كه ديگ
  )2افتاد .(

 60گيري چنان نيروي مهاجم و سركوبگري در دهه  ي عوامل در شكل همه

گيري يك نيروي  آماده بود. اين نيرو بسيار قوي و پر انرژي بود و در شكل
مايه هاي مذهبي و منافع طبقاتي با حمايت قاطع سر نظامي متكي بر آموزه
به صورت برنامه هاي  ريگانيسم و تاچريسم ، كار داري نظامي نومحافظه
اي را براي مردم ما  در آن مقطع خاص، شرايط ويژهمعروف به ايران كنترا، 

گيري چنين  چنان در بند آن هستيم. حال اگر به شكل بوجود آورد كه هم
ه كنيم، ماشين سركوبي همراه با شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران توج

خواري يا نفتي و  تر خواهد شد. اقتصاد رانت ابعاد وحشتناك مساله روشن
تك محصولي، پول و سرمايه زيادي را در اختيار اين ماشين سركوب قرار 

هاي نظامي امريكاي التين  تر از ديكتاتوري دهد كه بسيار خطرناك مي
توان  د كه ميشو اي متمركز و قوي مي شود و قدرت دولتي در آن به گونه مي

تر و با  آن را با قدرت شيوخ عربستان مقايسه كرد و البته بسيار پيشرفته
هاي  ها همراه با متخصصين و ديپلمات توان به كارگيري آخرين تكنولوژي

تر كه نشات گرفته از آموزش و پرورش گسترده تر است. همان  ورزيده
اقتصادي سپاه اش را در قدرت نظامي سياسي و  چيزي كه تبلور امروزي

كنيم. آنچه امروزه به عنوان قدرت گرفتن سپاه در ايران طرح  مشاهده مي
اي نيست، از همان ابتدا افرادي همانند رييس جمهورها و  شود چيز تازه مي

نخست وزيران گذشته همه به نوعي سپاهي بودند. يعني يك قدرت 
هاي خود را  ايدئولوژيك نظامي سياسي و اقتصادي كه توانسته است شاخه

اي بگستراند كه هر نداي مخالف را به راحتي  در اقصي نقاط كشور به گونه
گيري آن را سد كند و بخش ديگر  در نطفه خفه كرده و از ابتدا جلو شكل

هاي بين المللي  آن را هم در مقاومت بي سابقه يك حكومت در برابر تحريم
  كنيم  مشاهده مي

قه گرائي هم چنان در جنبش كارگري هاي فر ريشه،در كنار اين سركوب 
به بعد فرصت  54جنبش كارگري از همان سالهاي  هست و قوي بوده و

هايي در همان  گرائي را نيافته است. هر چند تالش الزم براي بر خورد با فرقه
و  60دوره براي برخورد با فرقه گرايي صورت گرفت. اما سركوب دهه ي 

 ن و جدايي ضروري آنها از مردم،ضرورت مهاجرت خيل عظيم روشنفكرا

فرقه گرايي را تعضيف نكرد بلكه آن را گسترش داد. در نتيجه من شدت 
و  دانم. سركوب و فرقه گرائي را دو عامل مهم در ضعف جنبش كارگري مي

نتيجه طبيعي اين دو عامل روي آوردن خيل عظيم توده هاي مردم به فرد 
  شاهد آن هستيم.گرائي وتفكر رفرميستي است كه امروزه 
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اي  ي اين احوال مبارزات كارگران از دوران پس از جنگ در زمينه اما با همه
جديد آغاز شد، در دوران جنگ به علت آنكه بسياري از كارگران و ارتش 
ذخيره كار درگير جنگ بودند، و سركوب فعاالن كارگري هم با شدت هر 

همراه با قلع و  غال كاملتوان گفت اشت تر ادامه داشت، تقريبا مي چه تمام
. به خاطر احتياج مانع بروز اعتراضات كارگري بود قمع فعاالن كارگري،

هاي صنعتي غذايي و  هاي جنگ به محصوالت و فرآورده فراوان جبهه
هاي كوچك به نيروي كار  ها و كارگاه ي كارخانه پوشاك و تسليحات، كليه

ها فعال بودند و  ي زمينه هنياز داشتند و صنايع كوچك و خدمات نيز در هم
اي به نام بيكاري و  به كار آنها نياز فراوان وجود داشت. به همين دليل مساله

يا حتا حداقل حقوق وجود نداشت. اين مساله حتا تا چند سال پس از 
اي به نام عدم  جنگ و به اصطالح دوران سازندگي نيز محسوس بود. مساله

پس از  ي هاي اوليه و تعديل نيرو در سالپرداخت حقوق و يا بيكاري، اخراج 
خورد. بيشتر اين مسايل از هنگامي بوجود آمد كه  جنگ كمتر به چشم مي

به بعد به تدريج پيامدهاي سياست تعديل ساختاري،  1372در سال 
  سازي اقتصاد نتايج خود را نشان داد. سازي و آزاد خصوصي

به خود به خودي داشت و مبارزات كارگران در دهه هفتاد به طور عمده جن
هاي  گرائيد و منجر به ايجاد تشكل با گرفتن برخي امتيازات به خاموشي مي

ري ديد  توان در مبارزات كارگران چيت هاي آن را مي شد ونمونه دائمي نمي
كه با باز خريد شدن كارگران و نمايندگان آنان اين مبارزات به ايجاد تشكل 

  .دائمي نيانجاميد 

هاي كارگري و پيوند  دهه هشتاد شاهد انسجام بيشتر در فعاليتاز ابتداي 
فعاالن كارگري جديد  ميان فعاالن كارگري به جاي مانده از نسل قديم و

هاي مثبت و منفي را با هم داشت. اين پيوند از  بوديم. اين پيوند جنبه
هاي كارگري را تداوم بخشد و از جانب ديگر فرقه  توانست فعاليت طرفي مي

هاي حل نشده در دوران مبارزات گذشته را به درون اين جنبش  راييگ
هاي مختلف در جنبش  هاي آنرا در ايجاد گروه جديد وارد كند كه نمونه

گرايانه آنهم از نوع قديم  اي فرقه  كنيم كه اغلب ريشه كارگري مشاهده مي
رزه معتقدم كه جنبش كارگري بايد در دو جبهه مبا دارد. در نتيجه عميقاً

داري و ديگري فرقه گرائي كه آنهم  هاي سرمايه كند يكي مقابله با ترفند
همواره به عنوان اهرمي در دست نظام سرمايه داري براي جلوگيري از 

و پيشرفت جنبش كارگري در گرو اين  مبارزه هاي كارگران است.  پيروزي
ست  است. كه البته  فرقه گرائي نسبت به  گذشته مقداري تضعيف شده ا

  اما تضعيف بيشتر فرقه گرائي با اعتالء جنبش كارگري همراه است.

تواند بسيار  گرايي در درون نيروهاي چپ و فعالين كارگري مي تشتت و فرقه
كننده باشد و نيروئي كه بايد صرف مبارزه با سرمايه داري  گير وخسته وقت

يي گرا رود كه خود جاي بحث مفصل دارد. اين فرقه شود به هدر مي
اند و  هاي خارج كشور كه به جاي مانده از نسل قديم بخصوص در ميان گروه

 اند هم چنان عملكردي قوي دارد و بعضاً به دليل شرايطشان بازسازي نشده

نيز در جلوگيري از وحدت نيروهاي كارگري در داخل بازدارندگي خودرا 
  دهد.  نشان مي

يمي به دنبال كسب هاي قد سازمان برخي كنيم كه  وقتي مشاهده مي
ي امريكا و وزارت امور خارجه  هاي كنگره مشروعيت مبارزات خود در البي

زنند،  پرسه مي و يا نهادهاي وابسته به سرمايه داري جهاني، اين كشور
تواند چه عواقب وحشتناكي داشته  گرايي مي شويم كه اين فرقه متوجه مي
مبارزات ضدامپرياليستي و هايي كه زماني مشروعيت خود را از  باشد. گروه

گرايشات مردمي به دست آورده بودند اكنون آن چنان غرق در حفظ گروه 
اندازند. آنان به  اي چنگ مي اند كه براي حفظ آن به هر وسيله خود شده

دفاع از مردم در برابر تمامي تهاجمات نظام و جاي آنكه به اقبال مردمي 
د را در دفاع و حمايت از كسب مشروعيت خو ،داري بپردازند سرمايه
هاي  هاي نئوليبرالي و يا پيوند با اين يا آن گروه وابسته به نهاد سياست

بيشتر  از مردم را  ي آنها اين مسير فاصله اند و داري قرار داده سرمايه
   كند. مي

ها به جاي مانده از قبل وعدم امكان  گرائي با توجه به گستردگي اين فرقه
اين  ، فعالين داخلي بايد فاصله خود را از ائط مهاجرتبرخورد با آن در شر

حفظ كنند و نيروي خود را صرف سازماندهي و هاي مستقر در خارج  گروه
هاي مستقر در خارج  هاي كارگري كنند. كمك گروه تر با توده ارتباط نزيك

مداخله كنند،  به جنبش كارگري آن است كه كمتر در امور داخلي آنها
طلب تشخيص دهند و  يك گروه را انقالبي و يكي را فرصتسعي نكنند كه 

برخورد با انحرافات در جنبش كارگري در داخل را به داخليان واگذارند كه 
واقفيم و از  درگير مستقيم مبارزات هستند زيرا ما خود به اين مسايل كامالً

نزديك با يكديگر همكاري داريم. گمان نكنند كه ما اين مسايل را 
پردازيم به داليل خاص  يم، اگر ما به نقد يكديگر به صورت علني نميدان نمي

و مشخص حركت در داخل است كه فعال آن را به نفع وحدت جنبش 
ايم.  دانيم. هر چند هيچ گاه از انتقاد رو در رو با يكديگر امتناع نكرده نمي
ر كه دهاي فعال در داخل نقاط ضعف و قوت يكديگر را بهتر از آناني  گروه

كنند زيرا فعاالن داخلي از نزديك  درك مي گير مستقيم مسائل نيستند،
بايد به اين مسئله توجه داشت كه هرگونه  ها با يكديگر كار كرده اند.... سال

هايش در درون مبارزات روز مره و در پراتيك  اتحاد نيروهاي كارگري پايه
گري داشته باشد و هاي كار شود، كه ريشه در ميان توده مبارزاتي ريخته مي
هاي دور از پراتيك مستقيم تنها زماني پايدار خواهد بود،  اتحادها و همكاري

  كه پايه هاي آن در مبارزات عيني فراهم شده باشد.

گسترش در  فرقه گرايان از دو وجه چپ و راست در جهت ايجاد وحدت و
اقعيت توجه به و با كه البته  كنند مي جنبش كارگري مانع ايجاد كرده و

عيني مبارزه به تدريج ايزوله خواهند شد و ما هم اكنون كم و بيش شاهد 
. وجه حركت مستقالنه در جنبش كارگري آنقدر قوي بود كه .آن هستيم

توان آن را به طور كامل  مقابله كند. اما نمي ها آنبتواند به هر ترتيب با 
همان گونه كه توان گفت  ناتوان و از كار افتاده دانست و در مجموع مي

گرايي نيز روز به روز  سركوب نتوانست جنبش كارگري را از پا بياندازد فرقه
توان در وحدت  ي آن را مي شود. نمونه تر مي در جنبش كارگري كم رنگ

مشترك در هر  هاي كارگري در بيانيه و هاي كارگري در سه سال اخير گروه
اه مطلوب فاصله زياد جايگ تا مشاهده كرد. كه البته هنوز فرصت مناسب

  بايد آنرا با تالش بي وقفه پر كرد.  است و

اي و سنديكايي يا گرايش شورايي در جنبش  گرايش كار اتحاديهاما  
بيانگر همين مساله است كه  ،خيز برخوردار است كارگري كه از افت و

آيد مجبور به  تفكرات از پيش فرموله شده هنگامي كه به محك تجربه مي
ها كه در ابتدا تنها يك الگو براي  ها و گرايش شوند. بسياري ازگروه تغيير مي

تشكل كارگري داشتند در چند سال اخير مجبور به انعطاف در برابر ساير 
 اند. حركت در مسير منافع كارگران و اشكال سازماني كارگران شده

ر هاي از قبل تعيين شده همساني ندارد. نگاهي به تغيي زحمتكشان با فرمول
دهد كه هر دو وجه گرايش در ايجاد  چند سال گذشته نشان مي نظرات در

اند، گرايش شورايي  هاي كارگري مجبور به تعديل نظرات خود شده تشكل
هاي كارگري هر گونه تشكل ديگري را مردود  كه در اوايل حركت

گران مواضع خود را اصالح كرد و اردانست، در جريان حركت مبارزاتي ك مي
ن گرايشي كه معتقد بود كه سنديكا تنها تشكل كارگران است نيز هم چني

در جريان حركت مجبور به پذيرش واقعيات سرسخت جنبش كارگري شد. 
كنيم كه بحث تشكل  ها مشاهده مي هايي مشترك گروه اكنون در بيانيه

مستقل كارگري مطرح است و هيچ گونه تاكيدي بر اين شكل يا آن شكل 
ي  دهد كه اشكال سازماني طبقه تجربه گذشته نشان مي ديگر وجود ندارد.

تواند متناسب با شرايطي تعيين شود كه كارگران در آن شرايط  كارگر مي
هاي كارخانه، شوراي كارگران، شوراي  كميته  قرار دارند. اتحاديه، سنديكا،

هاي كوچك و در محل  هاي كارگران در كارگاه فعاالن كارگري، تشكل
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هاي  توانند تشكل هاي صنفي همه و همه مي تا انجمنسكونت و يا ح
كارگران و زحمتكشان باشند كه متناسب با شرايط زماني و مكاني خاص 

آيند و هيچ شكلي مطلق نيست. آنچه مطلق است مبارزه  آنها به وجود مي
در جهت كسب حقوق انساني و مقاومت در برابر يورش روز افزون نظام 

ي ابعاد مورد ستم و بهره كشي  ست كه در همهسودمحور بر نيروي كار ا
گيرد و روز به روز تجمع سرمايه در يك قطب سبب انبوه شدن فقر  قرار مي

در قطب نيروي كار است. آنچه اهميت دارد استقالل اين تشكل است كه 
بستگي به آراي خود كارگران و زحمتكشان و يا اعضاي يك صنف يا شغل 

  دارد. 

هاي ديگر براي ايجاد  تالش كارگران در بخش تقل وتشكيل سنديكاهاي مس
ي همين حركات دانست. بحث سنديكا و شورا و به طور  آنها را بايد دنباله

هاي جنبش كارگري گذارد  توان به حساب دغدغه كلي شكل تشكل را نمي
گرايي دارد و از  ريشه در فرقه هايي است كه عمدتاً بلكه اين از همان بحث

ري بيرون نيامده است. بحث كارگران در داخل بحث بطن جنبش كارگ
ي پيشرفت و آگاهي كارگران  تشكل است و شكل آن متناسب با درجه

شود. ممكن است در مواردي حتا انجمن صنفي كاركرد سنديكا و  تعيين مي
خيلي مربوط  ها را گذاري ي اعتصاب و غيره را داشته باشد. اين نام يا كميته

هاي  هايي است در سطح گروه دانم و بيشتر بحث به خود كارگران نمي
توان شكل و محتوا را از هم جدا  طرفدار كارگران مطرح است. گر چه نمي
گذاري  هاي كارگران باشد، اما نام كرد و شكل تشكل بايد متناسب با خواسته

ي قديمي در شرايط فعلي ضرورت مبرم جنبش كارگري نيست. در  به شيوه
ن و فعاالن كارگري هستند كه متناسب با شرايط و هر حال اين كارگرا

درجه اعتراض وانكشاف آگاهي طبقاتي اشكال مبارزاتي و متناسب با آن 
  شك تكشل را تعيين مي كنند.

همين مسئله در مورد شكل مبارزه نيز صادق است. كارگران وفعاالن 
كارگري متناسب با شرائط حاكم بر جامعه، شيوه هاي اعتراض خود را 

كنند شيوه تجمع ويا نامه نگاري و يا اخراج مديريت وتصرف  نتخاب ميا
شود  كارخانه ويا هر شيوه مبارزاتي ديگر ،تنها متناسب با شرا ئط اتخاذ مي

توان گفت كه يك شيوه كندتر يا تندتر است. كارگران در مبارزات  و نمي
د. اگر شما كنند كه به نتيجه نزديك تر باش هائي را اتخاذ مي خودشان شيوه
هاي زرد كارگري امروزه خواهان افزايش  لكنيد كه حتي تشك مشاهده مي

دستمزد متناسب با سطح معيشت هستند، اين امر از تالش فعاالن مستقل 
اند و  هاي اخير بيان كرده ها آنرا در سال كارگري بوده است كه به انواع روش

ها و فعالين كارگري گيرترين نهادها در اين زمينه همان نهاد باز هم پي
خواهم بگويم اين كه برخي نظرات جمع آوري  مستقل هستند. در نتيجه مي

دانند، در صورتي صحيح است كه  طومار را عقب گرد در مبارزه مي
دانيم اين چنين  هاي ديگر اعتراض كنار گذارده شود. در حالي كه مي شيوه

اما به راه خود ادامه هاي ديگر اعتراض هر چند با افت و خيز  نيست و شيوه
دهد. در نتيجه بر خالف نظر مطرح شده در مقدمه سواالت، من با اين  مي

مسئله كه جنبش كارگري افول داشته است موافق نيستم. شايد آنان كه از 
اي و پخش اخبار است، چنين  دور نظاره گرند و معيارشان كارهاي رسانه

ته است. اما واقعيت امر قضاوت كنند كه جنبش مطالبات كارگري افت داش
  چنين نيست و مطالبات كارگري بسيار گسترده تر و عميق تر شده است.

مطلب ديگري كه بايد گفته شود بحث ارتباط جنبش كارگري ايرا ن  
  با جنبش كارگري جهاني وحمايت هاي بين المللي از آن است .

 بايد گفت كه المللي از جنبش كارگري  هاي بين درمورد حمايت 

هاي بين المللي درجنبش كارگري تاثير غير قابل انكار دارد اما آنچه  حمايت
المللي  هاي بين تعيين كننده است حركت كارگران در داخل است. و حمايت

ها  تواند در تقويت و گسترش آن موثر باشد. هم چنين اين حميات تنها مي
ري تضعيف هاي كارگ تواند ترس كارگران را از غيرقانوني بودن تشكل مي

هاي  المللي در آزادي تشكل هاي بين نامه كند. بطور مثال آموزش مقاوله

در بسياري موارد كارگران را با  تاثير زيادي داشته باشد و تواند كارگري مي
به  هاي كارگري شان در ايجاد تشكل اعتقادي بيشتر به درست بودن حركت

تپه و هم در تشكيل  راند. اين مساله هم در تشكيل سنديكاي هفت ميپيش 
شدند كه كار  سنديكاي واحد تجربه شد. هنگامي كه كارگران متوجه مي

ها و نهادهاي كارگري در سطح جهان است به  آنها مورد تاييد مقاوله نامه
شدند و اگر نهادهاي داخلي هم از به  تر مي مشروع بودن كارشان مطمئن

ار خود دست كردند باز هم از ك رسميت شناختن شان امتناع مي
المللي و نهادهاي كارگري را به عنوان  داشتند و استناد به قوانين بين برنمي

  دادند. مشروعيت كار خودشان ارائه مي

هاي ديگر نظير انتشار اخبار مربوط به كارگران دستگير شده و  حمايت
ي خوبي براي فعاالن كارگري باشد. كه  تواند پشتوانه زنداني و يا اخراجي مي

  هاي مستقر در خارج كشور با اين مساله  ها و گروه فانه برخي از رسانهمتاس

  

  

  
  

كنند و برخي  كنند. بر روي بعضي تبليغ زيادي مي مي گزينشي برخورد
سپارند. گاه دوري و نزديكي فكري در اين تبلغات  ديگر را به فراموشي مي

  موثر است كه اصال مساله جالبي نيست. 

از نيروهاي فعال كارگري و اجتماعي تن به مهاجرت اين مساله كه بسياري 
اند، درتضعيف فعالين كارگري موثر بوده است. هم چنين درگير شدن  داده

در گذشته بسياري از نيروهاي فعال اجتماعي درمبارزات مستقيم سياسي 
 60سبب غفلت آنان و يا جدايي از مبارزات كارگري شده است. در دهه ي 

هاي مستقل  هاي كارگري و از بين بردن تشكل اليتبه موازات سركوب فع
بسياري از فعالين كارگري يا به مهاجرت رفته و يا درگير فعاليت مستقيم 

كه در هاي كارگري را  فعاليت هستند كساني كهسياسي شدند. هنوز هم 
به صورت مشخص قبول ندارند و آن را شرائط موجود خصلت  علني دارد 

يا آنكه هر نوع حركت صنفي  دانند تحقير آميز!! ميبه صورت فعاليت بعضاً 
يا هر گونه فعاليت علني را به نوعي سازش با  سنديكاليسم دانسته و را

غافل از آنكه بدست آوردن جايگاه كنوني براي دفاع  كنند. حكومت تلقي مي
بلكه  آشكار از حقوق طبقه كارگر امري نبوده است كه بسادگي بدست آيد.

اگر امروز به طور مستقيم كسي را به  م مبارزه بدست آمده است.با گام به گا
كشند، به دليل  خاطر عضويت در تشكل هاي كارگري به محاكمه نمي

گير سالياني دراز است. هيچ كدام از نهادهاي كارگري  مبارزات كسترده و پي
اند. هر چند فعاالن كارگري زيادي  در هيچ دادگاهي، غير قانوني اعالم نشده

اند. بدست آمدن چنين جايگاهي به سادگي  هاي ديگر محكوم شده ه  بهانهب
نبوده است. جنبش كارگري امروز ميراث ساليان دراز مبارزات كارگران 
وطرفداران حقوق كارگر  از دوران گذشته  تا به حال است. حتي ميراث 

  اند.  همان مهاجريني است كه به هر دليل مجبور به مهاجرت شده
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هاي مستقر در مهاجرت را كه به هر دليل مجبور به  ي گروه همه من شخصاً
ي كارگر و مدافع حقوق زحمتكشان  اند و طرفدار طبقه اين مهاجرت شده

دانم اما  ي كارگر مي هستند با هر گرايشي كه دارند جزء دوستان طبقه
كنند كه اگر يكي را  اين دوستان از مسايل داخل ناآگاهند و گمان مي بعضاً

اند. در حالي  قويت و ديگري را تضيف كرده به جنبش كارگري كمك كردهت
هاي مختلف جنبش كارگري كه در اين شرايط سخت شكل  كه گروه
گرايي نبوده است كه با يك يا چند  اند، بر مبناي تصادف يا اراده گرفته
گيري گروه ديگر تقويت يا تضعيف شوند، آنها محصول مبارزه در ابعاد  موضع
هاي مختلف  گون هستند و ريشه در اين مردم دارند و متعلق به بخشگونا

هاي خارجي  و گروه. متحد شوندتوانند باهم  جنبش كارگري هستند كه مي
اي كه از گذشته دارند آنها را در اين اتحاد تشويق كنند  توانند با تجربه مي

هر نوع  اي اجتماعي ازه تر گروه زيرا اين اتحاد است كه به همكاري نزديك
شود و ضامن حفظ و بقاء هر نوع اتحاد ديگري است. اتحاد  منجر مي

هاي مردمي و  هاي واقعي خواسته هاي بدون ارتباط با همبستگي زمينه گروه
كارگران و زحمتكشان دوامي نخواهد داشت و به همانگونه كه شاهد هستيم 

  ذر است.هاي جدا از ارتباط واقعي با مردم ميرا و زود گ نزديكي گروه

هاي كارگري تاثيري  مو ضوع ديگري كه توانسته است بر فعاليت
طرح غير قابل انكار بگذارد  طرح هدفمند سازي يارانه ها است. 

تاثير خود را بر زندگي كارگران و سال  2ها پس از  سازي يارانه هدفمند
زحمتكشان گذاشته است. تورمي وحشتناك كه منابع مستقل آن را باالي 

هاي  گسيخته واحد دانند و در مقابل بيكاري و تعطيلي لجام د ميدرص 50
توليدي و اقتصادي شرايطي را بوجود آورده است كه كارگران همگي بايد 
بيش از يك كار داشته باشند و به هيچ عنوان يك شغل كفاف زندگي را 

جنگند تا شرايط  دهد. به همين جهت بيشتر مردم در شرايط حاضر مي نمي
در عين حال اقشار روستائي وحاشيه نشينان شهري،  ا حفظ كنند.موجود ر

اند. به طوري كه قطع آن  هاي اين طرح وابسته شده به در يافت يارانه
هاي اجتماعي وسيعي را به همراه داشته با شد. هم اكنون  تواند تنش مي

خود مسئوالن به افزايش جرم و جنايت كه در اثر باالرفتن تورم و گران 
جناس ما يحتاج عمومي، سير صعودي وحشتناكي داشته، اعتراف شدن ا

  كنند . مي

گردش اقتصادي درجامعه ايران به صورت يك بازار مالي ،عالوه بر همه
بسيار گسترده و وسيع درآمده است كه در آن پول نفت با يك چرخش 

هاي علني در بازار (موسسات مالي  شود و بهره ساده به بازار مالي سرازير مي
درصد در ماه) و اين مساله نشان  6( درصد است 70تا  60غير بانكي) بين 

دارد، موسسات مالي به صورت علني ربا خواري  از رونق گسترده اين بازار
كنند و اين مساله از نظر مردم و حتا  بازار آزاد تعيين مي در نرخ بهره را

كسي از پوشي در حال حركت است. كمتر  نهادهاي رسمي بدون هيچ پرده
هايي با بهره رسمي استفاده كند. اين نتيجه  تواند از وام مردم عادي مي

هاي  آن پول عالوه بر گذشته است. ودوسال ها در  سازي يارانه هدفمند
ها به طور كلي سر از بازار داللي در آورده است  سرازير شده در بحش يارانه

 گسترش داده است وبخش توليد با تضعيف احتكار را  بازار رباخواري و و

ت كه عواقب فاجعه سانده اشهاي توليدي را به تعطيلي ك بسياري از كارگاه
در عين حال اين گردش بازار مالي سبب  شود. بار آن هر روز آشكارتر مي

هاي  اي خاص شده است كه نشانه تجمع بيش از حد ثروت در دست عده
مسكو ني بسيار پر زرق  هاي گران قيمت و منازل آنرا در استفاده از اتومبيل

كنيم. كه گاه نمونه آنهارا در كشورهاي ديگر كمتر  وبرق مشاهده مي
كنيم. به تعبيري ايران بهشت خوشگذرانان شده. كه نمايانگر  مشاهده مي

هاي اجتماعي  ايجاد فاصله طبقاتي وحشتناك است. و اين امر سبب تنش
  اي نه چندان دور خواهد بود . وسيع در آينده

اين جا بد نيست به مسئله اعتراضات ومبارزات وسيعي كه در در 
  صورت گرفت نظري بياندازيم .  89و 88سالهاي 

به صورت  89و  88هاي  اينكه چرا كارگران و زحمتكشان در اعتراضات سال
  مساله بسيار روشن است. ،مستقل مشاركت نداشتند

 د نداشتند وكارگران و زحمتكشان به اين اعتراضات و رهبري آن اعتما

كردند و بيشتر آن را  همواره احتمال سازش را ميان دو جريان مطرح مي
اند.  دانستند كه در سي سال گذشته حاكم بوده ها مي دعواي داخلي جناح
ها، كارگران وزحمتشكان را جز براي پاي صندوق راي و  هيچ كدام از جناح

راي فعاالن كارگري اند. اين مساله ب خواسته كشي براي رقيب نمي يا لشكر
نفر از  200روشن بوده است زماني كه يك ماه قبل از انتخابات حدود 

فعاالن كارگري را در مراسم روز كارگر در پارك الله بازداشت كردند، همين 
به نوعي اين دستگيري را تاييد كردند و  ......طلب در سايت  حضرات اصالح

وز نداشته است. حال چگونه اين تجمع را از آن جهت محكوم كردند كه مج
هايي مشاركت  كه كارگران با پرچم مشخص در تظاهراتشتند انتظار دا

داشته باشند كه رهبري آن در دست چنين افرادي است. به گمان من 
تر از آن است كه آلت دست اين جناح و يا آن  جنبش كارگري امروز آگاه

دي و دموكراسي باشد، جناح شود. هر چند از هر گونه اعتراضي كه براي آزا
ولي  گيرد. حمايت كرده و در كنار ساير اقشار قرار دارد و از آن فاصله نمي

كند. كه  آگاهانه خود را سياهي لشكر يكي از جناح هاي سرمايه داري نمي
  اين مسئله جاي خوشبختي است.

پراكندگي نيروهاي كارگري و هم چنين شود به  اما بحث ديگر مربوط مي 
همواره مورد بحث فعالين كه  هاي كوچك ن و مساله كارگاهمساله زنا

اي و ساختماني كه بسيار سيال  كارگري بوده است. بخصوص كارگران پروژه
اي و  هاي كوچك و كارهاي پروژه هستند. بسياري از كارگران ميان كارگاه

ساختماني مشترك هستند و متناسب با وجود كارگر در هر بخش از يك 
كنند. به همين جهت يك نيروي سيال  ديگر كوچ ميقسمت به قسمت 

تراشكاري  ،هاي گوناگون مانند مكانيكي كارگري كه اغلب داراي مهارت
هاي ديگر  و انواع مهارتو كارهاي ساختماني و صنعتي مختلف  ،جوشكاري،

اي مشغول به كار است كه  است به صورت سيال در كارهاي موقتي و پروژه
كند بسياري از آنان با كمتر شدن كار در  تحمل ميبيكاري زيادي را نيز 

ي شخصي و يا  هاي زمستان و غيره به مسافركشي با وسيله فصل
  آورند. فروشي و غيره روي مي دست

در مقابل نيروهاي ديگري همانند، معلمان، پرستاران، روزنامه نگاران و 
در برابر بطور مشخص نيروي كار خود را كاركنان ارتباطات و.. هنرمندان، 
كه داراي آگاهي  اند كارگري جديداقشار اين ها همه  فروشند. دستمزد مي

آماده بوده  اند و شرايط  بااليي نيز هستند و در هر زمان كه توانسته
ن دو صنعت بسيار بزرگ يكي آاند. عالوه بر  هاي خود را تشكيل داده تشكل

بر طبق قانون ، يصنايع نفت و گاز و پتروشيمي و ديگري صنايع خودروساز
هاي اسالمي كار، وهر  حق ايجاد هيچ گونه تشكلي را ندارند، حتا انجمن

گونه حركتي درجهت ايجاد تشكل در آنها با برخورد سريع نيروهاي امنيتي 
سال گذشته اعتراضاتي در اين صنايع  اما در چندشود. و انتظامي مواجه مي

و به خصوص چندين ، ريزو تب از جمله ايران خودرو و پتروشيمي ماهشهر
 هائي همراه بود. اعتراض در پارس جنوبي صورت گرفت كه بعضاً با موفقيت

و در تعدادي  از جمله خواهان ايجاد تشكل بودندهاي آنها صنفي و  خواسته
كه تا چه حد كارگران اين  . اينهاي ايجاد تشكل فراهم شد از آنها زمينه

ا به مسوالن بقبوالنند بستگي به ها ر صنايع بتوانند خواست ايجاد تشكل
هاي آينده در اين صنايع و مجموع شرايط حاكم بر كشور دارد. و  حركت

چنين كارگران كارگاه هاي كوچك و فصلي نيز مي توانند از طريق  هم
متشكل شوند كه ،محالت و يا سازمان ها و كانون هاي آزاد محالت كارگري 

ند در ايجاد تشكل كارگران پراكنده توا ميهاي آنان  در اين زمينه فعاليت
  ..موثر باشد 

******* 
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دانم كه در انتها به سوالي كه از من در باره تغييرا ت  مناسب مي نكته :
اخير در سنديكاي شر كت واحد كرده بوديد بپردازم. به نظر من اين 

فعاالن  ها و تغييرات امر داخلي اين تشكل كارگري است و شيوه تشكل
ينجا بر آن است كه در امور داخلي يكديگر دخالت نكنند هر كارگري در ا

كنند.  چند از دادن مشورت به يكديگر در صورت در خواست كوتاهي نمي
چنانكه در جريان تغييرات داخلي سنديكاي هفت تپه نيز به همين ترتيب 

هاي كارگري افرادي عاقل بالغ و آگاه  عمل شد. به نظر من اعضاي تشكل
آيند. دخالت بيجاي ديگران به  س حل مشكالت خود بر ميهستند و از پ
تواند به  گيري به نفع يكي و محكوم كردن ديگري تنها مي خصوص موضع

آتش اختالفات دامن بزند. امري كه بيشتر خوش آيند دشمنان طبقه كارگر 
است. اطالع رساني در زمينه تحوالت داخلي سنديكا نيز بر عهده خود اين 

د كه تا به حال در حد لزوم انجام شده است. با اميد به باش عزيزان مي
  تر براي مبارزان كارگري در سراسر جهان. اي روشن آينده

) نظام سر مايه داري هر جا كه در تنگناي بقاء خود قرار گرفته است به 2
ها متوسل شده است. حمايت همه جانبه از رژيم به  ترين ايدئولوژي رذيالنه

سرائيل به عنوان اولين حكومت بنيادگرا در قرن گذشته غايت بنياد گراي ا
اي  ترين تفكرات فرقه گيران و ارتجاعي پارتي و جن و راه انداختن جنبش تي

هاي بارز اين امر است.  خواه، از نمونه ها در صورت حزب جمهوري مورمون
چنين تقويت بنياد گرائي در كشورهاي اسالمي و گسترش طالبان و  هم

هاي آمريكا و پاكستان براي مقابله با روشنفكران و  سط دولتالقاعده تو
هاي مشخص آن است. كه در اين زمينه اعترافات  نيروهاي مترقي از نمونه

صريح سردمداران قدرت هاي سرمايه داري در تقويت بنيادگرائي مويد آن 
 است.

*  
  
  

  

  بيكاري، غول عظيم وحشتناك
  آيت نيافر

 پاسخ اول:
) گذشـته، تمـامي تالشـش را بـا     1380-1360ان دو دهه (طبقه كارگر اير 

هـاي انقالبـي    اعتراضات و اعتصابات جهت بازپس گيري، دستاوردهاي سـال 
هـا، عقـد قـرارداد     به كار برد. اما در چند سال اخير، تعويق حقـوق  60 -57

دائم و اخراج و بيكارسازي و افـزايش دسـتمزدها محـور اعتراضـات گرديـد.      
كارگران شاغل را كارگران موقت و سـفيد امضـاء تشـكيل    % 80اينك باالي 

  دهد. مي

اين وضعيت طبقه كارگر ايران است. كارگران در شرايطي هستند كـه فاقـد   
امنيت شغلي هستند و تمام هم و غم آنان، داشتن امنيت شغلي است كه از 

  آن حداقل دستمزد، برخوردار باشند.

كـارگران شـاغل موقـت را     بيكاري غول عظيم وحشتناكي است كه همـواره 
كند و كارگران نگران از اين بيكاري به حداقل سطح معيشت كـه   تهديد مي

  اند. آنان را حفظ نمايد، تن داده

اين معضل كـوچكي نيسـت. كـارگري كـه پشـتوانه اجتمـاعي و سياسـي و        
رود كه نام آن اجبار است و اجبـار اسـت    خانوادگي را ندارد به تنها راهي مي

  كند. ايران طبقه كارگر شرايط بسيار خاصي را تجربه مي ......، در

حتــي از آشــنايي و كمتــرين اطالعــاتي از تشــكل كــارگري برخــوردار  -1
 نيست.

دار و مطلع نيز مشكل ديگري است. (تحـت   عدم حضور كارگران سابقه -2
قانون تعديل نيـرو، بخـش انبـوهي از كـارگران سـابقه دار را از محـل       

 كارشان خارج كردند).
 هاي كارگري. وجود تشكل عدم -3
 گير فشارهاي پليسي.   افزايش چشم -4

عالوه بر معضالت برشمرده فـوق، طبقـه كـارگر ايـران اكنـون در شـرايطي       
تـوانم اصـطالح    شود با مثال بهتر بيان كرد. (شايد مـن نمـي   قراردارد كه مي

  خاص آن را پيدا كنم)

ر به خاصـيت  شود، يعني عمل فن خاصيت فنر اين است كه با فشار جمع مي
فنري آن است. اما اين خصوصيت، ويژگي خاص خودش را دارد. تحت فشار 
بيشتر، نيرويي كـه بـه آن وارد شـده اسـت، تبـديل بـه پتانسـيل معكـوس         

شود. خصوصيت رها شدن فنر در قدرت آن است. معموالً فشـار بيشـتر،    مي
تر گردد. اگر اين فشار از زمـان خـاص خـودش بيشـ     باعث انعطاف بيشتر مي

شود. انقالبي براي  گردد، تمام اين فشار تبديل به نيرويي عظيم معكوس مي
  آزاد سازي خويش.

كاهش اعتراضات و اعتصابات جدا از شرايط ذكر شده بـاال نيسـت. وضـعيت    
سياسي اقتصادي اجتماعي ايران و به ويـژه كـارگران بسـيار خـاص اسـت و      

  .شايد تاكنون در تاريخ اجتماعي تجربه نشده باشد

هاست كـه مرتـب    اي در ميان طبقه كارگر سال ازسويي كاركرد پليس حرفه
  يابد. افزايش مي

  الف : اخراج و تهديد و دستگيري كارگران معترض

  هاي مداربسته باالي سر كارگران  ب : نصب دوربين

هاي مهندسي شده مانند طـرح   ج : كاهش روزافزون سطح معيشت با برنامه
  نيرو كه موجب اخراج هزاران كارگر شد. تحوالت اقتصادي و تعديل

  د : .........................

تعطيلي روزافزون مراكز توليدي و خدماتي، كارگران را به لب پرتگاه كشانده 
ها به داليل مختلف سياسـي و   ها، تعطيلي كارخانه است. البته قبل از تحريم

  ست.هاست كه رايج شده و رو به افزايش بوده ا اقتصادي سال

گيـر داد. وقتـي كـارگري محـل      ها نيز اين تعطيلي را افـزايش چشـم   تحريم
بينـد،   كارش منبع تغذيه و زنده ماندن خـودش را در معـرض تعطيلـي مـي    

طبيعتاً، تمامي هم و غم آن است كه در درجه اول محل كارش (بقاء ايشان) 
قـرار   بايد باقي بماند. اين معضل بزرگ مطالبات ديگر را تحت الشـعاع خـود  

نمايد. فروپاشـي   دهد، اين امر شرايط زندگي را به مراتب بدتر از قبل مي مي
اي را همراه دارد. ليكن تنها منوط بـه طبقـه    اقتصادي، اثرات بسيار گسترده

  كند. شود. چنين شرايطي كل جامعه را تهديد مي كارگر نمي

ل جامعـه)  گويم ك و آيا اينكه شانس بهتري يا بدتري براي كارگران (من مي
توان در اين باره پيشگويي دقيقي كرد.  همراه دارد؟ اين چيزي است كه نمي

توانيم علوم اجتماعي را مانند علـم رياضـيات و فيزيـك و نجـوم،      هرگز نمي
  محاسبه كرد. 
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تـوان حركـات    علوم دقيقه قابل محاسبه هستند. با پيشرفت تكنولـوژي مـي  
كرد و معادالت رياضي را مي توان  ها را محاسبه و پيشگويي سيارات و ستاره

محاسبه كرد و نتيجه گرفت اما علوم اجتماعي كه شامل تغيير و دگرگـوني  
توان مانند علوم دقيقه پيش بيني كـرد. امـا    اجتماعي را در پي دارد، را نمي

العموم گفت اين است كه روز به روز به افق آينده جامعـه   توان علي آنچه مي
اما اين افق چيست؟ كه دگرگوني را باردار است. اين  شويم. ايران نزديك مي

ها هم به تركيـب و تحـرك و وزن    دگرگوني چيست؟ البته حاصل دگرگوني
شود كه متأسفانه طبقه كارگر از كمترين تشكل  اجتماعي طبقات مربوط مي

صنفي نيز برخوردار نيست. حال آنكه در تحـوالت اجتمـاعي وجـود احـزاب     
زنند. متأسفانه و متأسفانه طبقـه   تمند حرف آخر را ميسياسي با نفوذ و قدر

كارگر ايران از هر دو اين مولفه تشكل صنفي و سياسـي خـودش برخـوردار    
هـاي   نيست. اما در دوران انقالبي آيا طبقه كارگر قادرخواهد بـود بـه مؤلفـه   

فوق دست پيدا كند يا نه؟ واقعاً سوال بزرگ مجهولي است. باز هـم بسـيار،   
  ابل تأسف است.بسيار ق

  

  :پاسخ دوم

پاسخ اين سوال را در مبحث جوابيه سوال يك جواب دادم. ليكن مبحث را  
  دهم. ادامه مي

درصورتي وضعيت طبقه كارگر تغيير مي كند، يعنـي از حالـت تـدافعي بـه     
(البته اين گونه وصف به نظرم درست نمي آيد دفـاع و   .حمله بدل مي شود

  حمله !!؟)

توانيم از شرايط موجود در كل جامعه جدا  ه كارگر را نميشرايط كنوني طبق
كنيم. زيرا كه شـرايط عمـومي جامعـه ايـران درگيـر شـرايطي نامتعـادل و        

  غيرمتعارف اجتماعي سرمايه داري است.

اين وضعيت اقتصادي رايج در ايران بركسي پوشيده نيست . چنـين اوضـاع   
وردار باشد. بنابراين تغييـر  اقتصادي و سياسي نمي تواند از عمر طوالني برخ

  به تغيير اوضاع عمومي جامعه وابسته است. "وضعيت طبقه كارگر دقيقا

يـابي طبقـه    توان به سازمان لذا در پروسه تغيير اوضاع سياسي اجتماعي، مي
  كارگر اميد بست.

گردد. اگر طبقه كارگر بتواند  درآن شرايط كه از يك پروسه تغييرات آغاز مي
تواند وضعيت خود و شـايد كـل    العاده ببرد، مي اي فوق استفادهاز آن شرايط 

جامعه ايران را نيز به سود خـود تغييـر دهـد. آن شـرايط تأثيرگـذار در آن      
پروسه تحوالت اجتماعي نيز به فاكتورهايي نياز دارد. كه در جايگاه مناسب 

  توان بحث را تداوم بخشيد. اين موضوع مي

ه كارگر نيز امر مجهولي نيست. همواره گفتـه  وظيفه پيشروان و آگاهان طبق
شده و بارها در اين باره مكتوبات فراواني ارائه شده اسـت. آگـاهي دادن بـه    

يــابي طبقــه كــارگر مشــروط بــه درك  طبقــه كــارگر و كمــك بــه ســازمان
تواند امر آگاهي دادن پيشـروان را نيـز    خردمندانه و واقع بينانه است كه مي

قه كارگر در هر زماني و در هر شرايطي اگـر بتواننـد   موفق سازد. آگاهان طب
موقعيت اجتماعي را به درستي و به نفع طبقه كارگردرك كنند و تشـخيص  

توانند براي طبقه كارگر مفيد واقع شوند. هم اكنـون امـر تشـكل     دهند، مي
يابي مهمترين نياز اجتماعي طبقه كارگر است. به همين دليـل پيشـروان و   

اي و بـه هـر طريـق     آگاهان طبقه كارگر بايـد از هـر روزنـه   رهبران عملي و 
ممكن كارگران را تشويق به تشكل يـابي كننـد. هـر تشـكلي كـه برايشـان       

  ممكن و مقدور و دسترشان باشد.

  

  پاسخ سوم:

به نظر من طرح سوال توهم دار است. زيرا كه اگر واقعـاً كـارگران بـه امـر      
بـه متشـكل شـدن بودنـد، (موانـع      بسيار مهم تشكل پي برده بودند و قـادر  

  پليسي و امنيتي) سازمان يابي كارگران بسيار تسهيل مي شد.

تمام مشكل كارگران ايران عدم پي بردن به امر تشكل يـابي اسـت. تشـكل    
بايست به اين امر مهم  نزد كارگران يك واژه غريب است. كارگران چگونه مي

ين وظيفـه و نيـاز متشـكل    بردند!؟ ازسويي ديگر عدم امنيت شغلي، ا پي مي
  ها نيز دست وپاي كارگران را بسته است . شدن را پس رانده است. سركوب

يـابي كـارگران: آيـا كـارگران، مطبوعـات پررونـق كـارگري در         و اما تشـكل 
هـا را كنـار خـود داشـتند؟ آيـا       اي تشكل دسترس داشتند؟ آيا مبلغان حرفه

هـاي كـارگري    مبني بـر تشـكل  اي  رسانه عمومي به غير از مطبوعات، برنامه
  ارائه داده است؟

مشكل و معضل اساسي طبقه كارگر تنها همين امـر اسـت. آنچـه در ميـان     
اي اسـت كـه    شان هست، همـان وسـايل رسـانه    كارگران رايج و در دسترس

اي  دقيقاً در خدمت نظام سرمايه داري است. در ايران كه اگر بخواهي با واژه
يد، مي توان گفت بداقبال ترين كـارگران دنيـا   مثل شانس و اقبال پيش برو

كارگران ايران هستند. نه تنها دائم ترس و وحشت پلـيس را بـاالي زنـدگي    
بينند، بلكه آنچه رسانه است تمامي آنها در خدمت عدم آگاهي يابي  خود مي

كارگران بـه كارگرفتـه شـده اسـت. واقعيـت ايـن اسـت كـه چنـد تشـكل           
در ايران هست كه دور از دسترس كارگران  غيرمتعارف و حتي غيركالسيك

  است  و اينها قطره اشكي در اقيانوس هستند.

هــاي كالســيك متعــارف نظــام ســرمايه داري همــان ســنديكاها و   تشــكل
  ها آشناست. ها هستند كه اوالً براي گروه اندكي از كارگران، اين واژه اتحاديه

ان سرمايه داري از هاي متعارف جه پس در حقيقت و در واقعيت تنها تشكل
  بخت و اقبال شكل گيري برخوردار هستند.  

تشكلي مانند نام شـوراها، از هـزاران كـارگر موجـود در ايـران بـه جسـارت        
توان گفت كه هرگز يك كارگر هم از سابقه شوراهاي انقالبي در سـالهاي   مي
ايران و در انقالب روسـيه، خبـر ندارنـد. پـس مـا در شـرايطي زنـدگي         57
كه همه فاكتورهاي موجود نظام سرمايه داري در سراسـر زنـدگي،    كنيم مي

تمامي كارگران دنيا دست باال را دارد. طبقه كـارگر ايـران حتـي از تشـكيل     
سنديكا و اتحاديه محروم هستند. در زمينـه حقـوق بشـر، در ايـران صـدها      

 هاي جهاني مانند صداي امريكـا و  زنداني سياسي وجود دارد. اما اخبار رسانه

بي بي سي صداي انگليس از زندانياني نام مي برند كه ذهنيت زندانيان نـام  
برده شده نزديك به ذهنيت آنان و يا كامالً هم سو با ذهنيت صـاحبان ايـن   

اي است. شايد به ندرت و يا اتفاقي اخباري از زنـدانيان   هاي غول رسانه بنگاه
  سياسي فعاالن كارگري غيرسنديكايي نام برده باشند.

به اعتقاد من شـانس و غيرشـانس، تشـكل هـاي متعـارف كالسـيك ماننـد        
سنديكا و اتحاديه ها، رشد يابنده هستند، حتي اگر تنها نام اين تشكل را به 
يدك بكشند بدشانسي و بداقبالي كارگران ايران از آن جهت است كه دولت 

هاي  امهيك از مقاوله ن كدام است و هيچ )ILOايران عضو سازمان جهاني كار (
  كند ؟ آن را اجرا نمي

دو تشكل واقعي متعارف در ايران درحال شكل گيري بود كه در نطفه خفـه  
ها كارگران عضو هيئت مديره اين سنديكاها در  گرديدند و هنوز پس از سال

  زندان به سر مي برند ، 

  در سوال روي اين جمله تأكيد شده است.

  "ران فعاليت كرد.چگونه مي توان در جهت متشكل كردن كارگ"

به نظر من بايد به سراغ رسانه اذهان عمومي رفت و اذهان عمومي كـارگران  
را با تشكل يابي و چگونگي آن و تأثيرات سودمند آن را بـه كـارگران شـرح    

هاي كارگري و تشـكل يـابي كـارگران اينـك بـه خـالف        داده شود و تشكل
با معضالت فراواني راه جريان فكري سياسي در ايران تبديل شده است. بايد 

  را طي نمود.

هـاي   تر است تا تشـكل  هاي محدوده كاري كارگران، عملي به نظر من تشكل
محلي. زيرا داخل محدوده كاري، بخش مهمي اززندگي كارگران با هم گـره  
خورده است. ماتريال كار جلوي چشمشان است. همه كـارگران مطالباتشـان   

بات ملمـوس اسـت. روابـط خـارج از     در محدود كارشان مشترك است. مطال
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كارخانه و محدوده كاري، اكنون در ايران به صفر رسيده است. حتي رفت و 
ها  آمدهاي خانوادگي بسيار كم رنگ شده است. در محالت به ندرت خانواده

از محل كار يكديگر خبر دارند. بنابراين اگر تشـكلي بخواهـد شـكل بگيـرد     
  همان محدوده كار كارگران است.

  

  پاسخ چهارم  

ميان مبارزه صنفي طبقه كارگر با مبارزه سياسي اين طبقه بـراي برچيـدن   
نظام سرمايه داري، اين دو جدا از يكـديگر نيسـتند. زيـرا كـارگران اگـر در      
عرصه صنفي نتوانند به تشكل ابتدايي و ضروري خود دست يابند و براي آن 

ري بيهـوده اسـت.   مبارزه نكنند سـخن گفـتن از لغـو مناسـبات سـرمايه دا     
مگراينكه شرايط بسيار ويژه و خاص انقالبي منجر به متشكل شدن كارگران 

  براي كسب قدرت سياسي را مقدور نمايد.

هـاي صـنفي سياسـي خـود      اگر همين امروز كارگران قادر نباشند در تشكل
اي نـامعلوم بسـيار مشـكل و     متشكل شوند، پيش گويي براي فـردا و آينـده  

  ناممكن است .

لبته مبارزه طبقاتي، طبقه كارگر همين امروز هم به نوعي سياسي محسوب ا
گردد. زيرا كه هنگامي اعتصاب و ايجاد تشكل و هرگونه اعتـراض جهـت    مي

كسب مطالبه به اعتراضات خياباني بيانجامد و كارگران سركوب گردند. ايـن  
ان، مبارزه طبقاتي ديگر، مبارزه صنفي محض نيست. در كشوري ماننـد ايـر  

مبارزه طبقاتي تنگاتنگي رايج است. در يك سو سـرمايه داران و كارفرايـان   
كه براي كسـب سـود بيشـتر و تـأمين امنيـت و تـداوم مناسـبات موجـود         
اجتماعي تمامي تالش خود را به كار مي برند، و از سويي ديگر طبقه كارگر 
و اقشار ذينفع كه از اين مناسـبات جـاري ناراضـي هسـتند. جهـت كسـب       
مطالبات اقتصادي و اجتماعي كه خواه ناخواه رنگ و بوي سياسي را نيز بـه  

  همراه خود دارد.

اين مبارزه طبقاتي هميشه و همواره موجود و رايج است. حتـي اگـر حـزب    
سياسي طبقه كارگر موجود نباشد و هدف مستقيم كسب قدرت سياسـي را  

اوم منـافع طبقـاتي،   درپي نداشته باشد.، اين مبارزه طبقاتي براي حفظ و تد
بين طبقه كارگر و طبقه سرمايه دار هميشه موجود و جاري و زنـده اسـت.   
اين مبارزه طبقاتي خود به خود سياسـي محسـوب مـي گـردد. نمـي تـوان       
اعتراضات كارگري را تنهـا و تنهـا مبـارزه اقتصـادي تصـوركرد، حتـي اگـر        

قتصادي را درپي اي و كامالً مشخص ا اعتراضات طبقه كارگر، مطالبات نقطه
  خود داشته باشد.

اساس اين مبارزات كه حاصل مناسبات اجتمـاعي سـرمايه داري اسـت بـه     
منزله اعتراض به موجوديت كل نظام سرمايه داري است. زيرا كـه نـابرابري   
اقتصادي، مشخصه موجوديت و هويت اين نظام سـرمايه داري اسـت. پـس    

منافع اقتصادي شكل گرفتـه   هويت و موجوديت نظام سرمايه داري بر بنياد
  است.

هاي موجود سياسـي، فرهنگـي و .... جهـت تـأمين و      تمام بنيادها و سازمان
تداوم اين مناسبات سرمايه داري كه تمامي جامعـه را دراختيـار دارد، تنهـا    
براي موجوديت اين مناسبات اقتصادي نظام سرمايه داري تشكيل و تعريـف  

ضي عليه نظام اجتمـاعي موجـود را معنـا    و تفهيم شده است . پس هر اعترا
اي و مقطعـي طبقـه كـارگر تنهـا و تنهـا اقتصـادي        مي دهد. مطالبات نقطه

صرف نيست. زيرا اين مطالبات جهت تأمين و تداوم همـين زنـدگي طبقـه    
كارگر، هميشه موجود است. نابرابري اقتصادي هويت و موجوديت و اسـاس  

هد و چون اين موجوديت (مناسـبات  د اين نظام سرمايه داري را تشكيل مي
سرمايه داري ) تنها و تنها براساس ايـن نـابرابري اقتصـادي تشـكيل و پـي      
ريزي شده است، هر اعتراضي داراي اين هويت است كـه بـه ايـن نـابرابري     

؛ و اين هويت است كه مبارزات همين امروز و داخل "نه"گويد  اقتصادي مي
  نمايد. همين نظام را سياسي مي

ا مطالبه يك جفت دستكش و كفش، به اين معنا نيست كه طبقه كارگر تنه
اش نداشتن  موجوديت اين نظام سرمايه داري را پذيرفته باشد و تنها مشكل

يك جفت دستكش باشد؛ نه اين نيست. آيا همـه مطالبـات تـاكنوني طبقـه     
كارگر تنها يك جفت دستكش يا كفـش يـا سـرويس ايـاب و ذهـاب بـوده       

كارگر خواهان تمامي وسايل زنـدگي اسـت. او در پـي برابـري     است!؟ طبقه 
خواهد، فردا دستمزد اضافه، پس فردا مسكن  اجتماعي است. امروز كفش مي

و فرداهاي ديگر آنچه در زندگي ندارد و از او گرفته شـده اسـت را خواهـان    
اش بـيش   است. اوتمامي آن را ميخواهد و براي عنوان كردن تمامي مطالبات

  يزي نياز به آزادي دارد. ابراز وجودش را نيز خواهان است.از هرچ

خواهـد   كش نيست. آن چيزي را مي كلمه آزادي ديگر تنها يك جفت دست
تواند آن را بدهد. آن هويت و موجوديت نظام سـرمايه   كه سرمايه داري نمي

  داري است. كه اساساً با موجوديت هويت انساني مغاير است.

دگي انساني هستند كه فاقد آنند؛ طبقه كـارگر دقيقـاً   كارگران در پي آن زن
به خاطر همين (زندگي انساني) بالنده است. جنبش كارگري حـاوي هويـت   

هـا را از آن   انساني است. آن هويتي كه از پيدايش طبقات اجتمـاعي، انسـان  
هـاي اجتمـاعي    اند. طبقه كارگر با اين پرچم به اولين صف جنبش تهي كرده

ها و ايده پردازان نظـام سـرمايه داري بـه ايـن امـر       تئوريسيندرآمده است. 
هـا را تشـكيل    واقفند و براي پاسداري از منافع مقدس سرمايه داران، دولـت 

ها براي همـين امـر اسـت كـه سـركوب سـازمان دهنـدگان         اند و دولت داده
تـر از   اعتراضات كارگري و ديگـر اعتراضـات اجتمـاعي را بـراي خـود مقـدم      

هـا كـه    دانند. به همين دليل اسـت كـه معمـوالً سوسياليسـت     هرچيزي مي
پرچمداران اعتراضات اجتماعي هستند، هميشه به مرغ عزا و عروسـي خـود   

  تبديل مي شوند.

مبارزه طبقه كارگر يك جنبش اجتماعي زنده و پوينده و بالنده اسـت. زيـرا   
يل اي را تشك درصد جمعيت هر جامعه 90كه او خواهان آن چيزي است كه 

دهد. جنبش ضد واسـتريت دقيقـاً نماينـده جنـبش اجتمـاعي بـود كـه         مي
اند. طبقه كارگر به اين  هاست كارگران پرچم آن را بر دوش خود كشيده سال

درصد جمعيـت جهـان    90معنا بالنده مي شود كه خواهان دنيايي است كه 
 اند. بالندگي اين جنبش به اين معناسـت كـه سـعادت    را از آن محروم كرده

  كل جامعه انساني را در پي خود دارد.

اگر مطالبات طبقاتي طبقه كارگر را از جنـبش اجتمـاعي آن جـدا كننـد، و     
آنگاه برآن نام مطالبات صنفي بگذارند، ابتـدا بـه سـاكن طبقـه كـارگر را از      
جامعه طبقاتي جدا و بر او نام صنف را مي گذارند؛ و طبقه كارگر را ابتدا بـه  

ها براي آن است  سازند. تمام اين تالش اش تهي مي اتيساكن از جنبش طبق
كه به طبقه كارگر تفهيم نمايند كه يك صنف قادر به كسب قدرت سياسـي  

توانـد تشـكيل شـود. جامعـه      ايي فراي اين جامعه موجود نمي نيست. جامعه
اي است كه از ازل تا ابد چنين است و بايد باشد. اين تزهاي  طبقاتي، جامعه
هـا   ه پردازان و مديران نظام سرمايه داري است كه اكنون دولتمقدس نظري

  كشند. آن را بر دوش مي

سخن در اين باره افزايش يافت. زيرا كه در ايـن بـاره حـرف و سـخن هـاي      
هـا كـه بـه نظـام سـرمايه       فراواني را درميان جنبش كارگري و ديگر جنبش

  متداول كرده اند. "نه"گويند  داري مي

تدا به ساكن انساني است كه درطول تاريخ طبقـات اجتمـاعي   درباره زنان، اب
هـاي مضـاعفي قرارگرفتـه انـد. زنـان موقعيـت اجتمـاعي         همواره تحت ظلم

هـاي اجتمـاعي در يـك اجتمـاع      خاصي دارند كه درايـن موقعيـت جنـبش   
خورند. ويژگـي آنـان بسـيار مـوثر و مفيـد و قابـل        تر به هم گره مي كوچك
هـاي   ه محل گردآمدن افـرادي از تمـامي جنـبش   گير است. خانواده ك چشم

اجتماعي حضور مي يابند. جوانان، دانشـجويان، بيكـاران، كـارگران و ديگـر     
  مزدبگيران و زنان.

اتفاقاً در محالت كارگري موقعيت آنان بسيار مناسب است. اخبار تمام افـراد  
ت پيوندند و در ايـن محـال   جامعه و اقشار مختلف در اين موقعيت به هم مي
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چون گفتگوي زنان بيشتر از افراد ديگر جامعه اسـت. بنـابراين آنجـايي كـه     
مانند در اين گفتگوهاي زنـان، ايـن    كارگران از موقعيت يكديگر بي خبر مي

  مشكل موجود نيست.  

بـرد مبـارزه طبقـاتي     اي كه به پـيش  بايد به موقعيت زنان بها داد. هر تجربه
  ر بست.كارگران كمك كند، بايد آن را به كا

در آخر اين مباحثات بايد گفت كه نماينده اجتماعي تمامي آحاد و اقشـار و  
برند. طبقه كارگر نيـز   به ويژه طبقات اجتماعي را اكنون احزاب به پيش مي

بدون اين ابزار سياسي قادر نخواهد بود به اين امر بزرگ تاريخي خود، جامه 
ارنـد، همـان آبشخورشـان در    عمل بپوشاند. آنها كه به غير از ايـن اعتقـاد د  

تأمين و حفظ مناسبات سرمايه داري است و اين گونه افكار و عقايد درميان 
  جنبش پوينده و زنده جنبش كارگري جايگاهي ندارد ومحكوم به فنا است .

  

*  

  

  
  

  

  استبداد كمي وا دهد كافي است

  

 محمد حسين مهرزاد

  
  پاسخ سئوال اول:

جود تشديد بحران جهاني و داخلي، طبقه همانطور كه در سوال آمده با و
. به نظر من در اين كارگر در ميدان مبارزه به معناي وسيع كلمه نيست

رابطه به چند مولفه بايد توجه داشت. اول اينكه هر بحران اقتصادي و در 
گيرد. ضمن اينكه  ي تشديد فشارهاي اقتصادي انقالب در نمي هر دوره

و مبارزه طبقاتي اقتصادي است، اما تنها اين دانيم، عامل اصلي انقالب  مي
عامل تعيين كننده نيست. اگر تنها فقر و فشارهاي اقتصادي باعث انقالب 
بودند، طبقه كارگر ايران و بسياري كشورهايي مثل ايران همواره بايد در 

هاي ديگري نيز وجود دارند كه در  حال انقالب مي بودند. بنا بر اين مؤلفه
ي متشكل  اند. يك موضوع، مسئله تصادي موثر و با اهميتكنار عامل اق

دانيم بيش از يك دهه است كه در  بودن كارگران است. همانطور كه مي
هاي كارگري  كنند تا تشكل سطح قابل توجهي كارگران پيشرو تالش مي

ايجاد نمايند و در چند مورد كارگران موفق به ايجاد تشكل هاي كارگري 
داد نيز با تمام توان در مقابل آن سد ايجاد كرده و به شدند و البته استب

  ها و فعالين كارگري مي پردازد. سركوب تشكل

توضيح باال ضروري بود تا به بحث اينكه چرا با وجود افزايش فشارها و 
بحران اقتصادي جهاني و داخلي، و من اضافه مي كنم با وجود جنبش 

ي قرار نگرفته، بپردازم. در ، جامعه در يك شرايط انقالب 88عظيم سال 
ي  هاي مبارزه ميدان سياست ايران و در جريان پيشروي  و فراز و نشيب

طبقاتي، حضور طبقه كارگر براي هر تغيير اساسي و ايجاد شرايط انقالبي 
ها و اصالح طلبان و ديگر  ضروري است. به همين دليل است كه ليبرال

رگري ايجاد مي كنند و بدين هاي كا ها و سايت ها نيز بخش دست راستي
اين كه چرا حضور  شكل تالش دارند تا در جنبش كارگري نفوذ نمايند.

ها  ي كارگر تا بدين حد تعيين كننده است، براي ما سوسياليست طبقه
تواند مناسبات سرمايه داري را  ايست كه مي مبرهن است زيرا تنها طبقه

رهايي كه در آنها بهار عربي دگرگون نمايد. اما اينكه چرا ايران مثل كشو
شكل گرفت و طبقه كارگر هم نقش مستقلي نداشت، نمي تواند وارد ميدان 

ي ما و روند مبارزه طبقاتي در ايران  مبارزه شود، دليلش اين است كه جامعه
را سي سال پيش پشت  57از اين مراحل عبور كرده است، ما انقالب بهمن 

ي مبارزه طبقاتي پيشرفت هاي  هسرگذاشتيم و پس از آن نيز در عرص
زيادي حاصل شده. تضادهاي دروني و طبقاتي جامعه مانع آن است كه 

و يا بهار عرب در ايران رخ دهد.  57هايي همانند انقالب بهمن  همگرايي
هاي خاص خود را دارند، و ديگر ممكن  گرايشات مختلف طبقاتي تعيين

مگي در صف براندازي حكومت بازاري و كارگر و... ه 57نيست همانند سال 
بود. با وجود اينكه طبقه كارگر  88قرار بگيرند. نمونه بارز آن جنبش سال 

از آمادگي برخوردار نبود و در ابتدا ميدان مبارزه در دست اطالح طلبان 
حكومتي بود، اما جنبش خودبخودي مردم به سرعت از آن عبور كرد و به 

طلبان در هراس از اينكه جنبش سمت ساختار شكني پيش رفت و اصالح 
به يك انقالب تمام عيار تبديل شود، ترمز دستي را كشيدند، و مردم را به 

ها تعطيل  آرامش و پرهيز از خشونت دعوت كردند. فراخوان به خيابان آمدن
. در "جمهوري اسالمي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زيادتر"شد و گفتند 

شد و چنانچه  مدن طبقه كارگر بيشتر ميآن شرايط هر روز خطر به ميدان آ
خرد جمعي بيشتري از سوي جناح چپ جنبش كارگري در ارتباط با 

داشت، ممكن بود آلترناتيو ديگري شكل  سازماندهي و مبارزات وجود مي
ي  ي اين احتماالت ناشي از واقعيت هاي عرصه بگيرد. به هر شكل همه

شاند. آن وضعيت هم نشاني از را به ركود ك 88مبارزه طبقاتي، جنبش سال 
پيشرفت تضادهاي طبقاتي درون جامعه ي ايران به نسبت كشورهاي درگير 
بهار عربي است و هم نشان عدم آمادگي كامل طبقه كارگر و پيشروانش 

  براي يك انقالب كارگري بود.

اما به هر شكل مبارزه طبقاتي يك امر ابژكتيو است. و موضوع بر سر اين 
تشديد تضادهاي طبقاتي به انقالب منجر نشده است. همانطور است كه چرا 

كه اشاره كردم تشديد تضادهاي طبقاتي يك مولفه است  و سطح مبارزه 
طبقاتي نيز مهم است. در جريان قبل از جنگ دوم عراق شاهد بوديم كه در 

هاي اقتصادي حتي هزاران كودك جان خود را از دست  ي تحريم نتيجه
ي مهم وجود  يط انقالبي ايجاد نشد. حال در ايران چند مولفهدادند، اما شرا

دارند. گفتم كه طبقه كارگر از آمادگي كافي برخوردار نبود. هر چند اين 
مولفه مستقيماً براي يك انقالب تعيين كننده نيست و ممكن است وقتي 
انقالب فرا مي رسد طبقه كارگر آمادگي نداشته باشد و در طول تاريخ نيز 

روسيه. اما  1905رد زيادي بوده. مثل انقالب بهمن ايران و يا انقالب موا
تواند، به پيشرفت مبارزه طبقاتي كمك كند و  متشكل بودن كارگران هم مي

تواند سمت و سوي آن را تحت تاثير قرار دهد. در نظر بگيريم كه اگر  هم مي
جريان داشت در  طبقه كارگر به درجات قابل توجهي سازمان و تشكل مي

توانست نقش زيادي ايفا نمايد و جنبش را به  نه تنها مي 88جنبش سال 
مرحله انقالب برساند، بلكه حتي قادر بود سمت و سوي آن را نيز تغيير 

  دهد.
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اما در مورد شرايط كنوني من با پيش فرض سوال نشريه آرش موافق 
  نيستم. در متن سوال چنين آمده است:

تر شدن وضعيت، بايد  ز افزايش بحران و خرابدر واقع نتيجه حاصله ا" 
شد، اما بر عكس شده است. اين امر در ظاهر  منجر به افزايش اعتراضات مي

رود. فشارهايي كه در باال به  تناقضي براي جنبش  طبقه كارگر به شمار مي
آن اشاره شد باعث شده ترس در ميان كارگران به ميزاني افزايش يابد كه 

   "اين ترس ناشي از چيست؟ت و نوع آن  روبه رو باشيم. با افت اعتراضا

جنبش افت كرده و مردم به شكل آن  88هر چند به نسبت مبارزات سال 
دوره در خيابان نيستند، اما در ارتباط با مبارزات طبقه كارگر و مردم 

ي  مطالبه 88ضروري است نكاتي را در نظر بگيريم. در جريان جنبش سال 
هانه و ضد ديكتاتوري بود و نشاني از مطالبات اقتصادي عمومي آزاديخوا

وجود نداشت، در صورتي كه در جريان يك سال گذشته مطالبه نان به يكي 
از مطالبات اصلي مردم تبديل شده و هر چند اعتراضات وسيعي در اين 
رابطه وجود نداشته اما به هر شكل در نيشابور و يا تهران در اعتراض به 

م به خيابان آمدند. از سوي ديگر چه در جريان جنبش سال ها مرد گراني
و چه قبل و بعد از آن غايب ميدان طبقه كارگر بوده و هست و تغيير  88

اساسي در اين رابطه بوجود نيامده، البته وقتي از غايب ميدان حرف مي 
زنيم به نظرم موضوع كامالً نسبي است و در مقياس ضروري براي يك 

كنيم؛ اما در ارتباط با مبارزات طبقه كارگر در يك  طرح ميانقالب آن را م
دهه گذشته جنبش گام هاي موثري به جلو برداشته و تعداد اعتراضات و 
اعتصابات، ايجاد تشكل هاي كارگري هر چند محدود اما در يك فضاي 

هاي علني فعالين كارگري و افزايش  كامال استبدادي، به صحنه آمدن چهره
كارگران پيشرو. در همين چند ماهه گذشته تعدادي تجمعات هاي  بازداشت

ي اينها  ها وجود داشته و همه و اعتراضات كارگري به تعطيل شدن كارخانه
گيري در اعتراضات جنبش كارگري رخ  نشان از اين دارد كه تفاوت چشم

نداده. اين واقعيت كه شرايط انقالبي نبوده هنوز نيز به قوت خود پا بر جا 
در گذشته نيز انقالبي در جريان نبود و يا كارگران در سطح وسيعي  است و

در ميدان مبارزه نبودند كه حاال به خانه رفته باشند. با وجود تمام افت و 
هاي گذشته  خيزها مبارزات كارگران هنوز اين مبارزات در همان سطح سال

نش ها وجود دارد و تحت تاثير بحران عميق اقتصادي اين اعتراضات و واك
اي از  چنان وجود دارد. حتي طومار نويسي و سپس تجمع عده نيز هم

كارگران در مقابل مجلس خود بخشي از حركت اعتراضي طبقه است و 
نشاني از عقب نشيني و ترس در طبقه كارگر وجود ندارد. نارضايتي در 
ميان كارگران و مردم به شدت وجود دارد و ممكن نيست شما در جمعي از 

ان و مردم باشيد و آنها اعتراضات خود را بروز ندهند. اين فضا، آتش كارگر
زير خاكستر و نشاني از بروز اعتراضات است و به هيچ وجه با فضاي رعب 

هاي شصت و هفتاد قابل مقايسه نيست. در آن دوره بود كه  حاكم در دهه
ه براي كارگران سخت بود كه حتي اعتراضاتشان را بيان كنند و يا دست ب

اقدامات عملي بزنند. در صورتي كه مبارزه طبقاتي از آن دوره گذشته و 
هيچ نمودي از بازگشت آن شرايط وجود ندارد. بنا بر اين من اين پيش 

ي مبارزه طبقاتي در  فرض را قبول ندارم و فكر مي كنم سياه ديدن عرصه
  ايران است.

ه كارگران ضروري ي ديگر را در ارتباط با سطح مبارز اما توضيح يك نكته
ي ما خود يك  دانم. فقدان آلترناتيو كارگري و سوسياليستي در جامعه مي

عامل بازدارنده در اين رابطه است. كارگران در جريان مبارزات چند دهه 
گذشته ، آلترناتيوهاي زيادي را تجربه كرده اند و بي اعتمادي  به  

تماعي طبقه كارگر است. اي از بلوغ اج آلترناتيوهاي موجود ناشي از درجه
چنانچه طبقه كارگر داراي آلترناتيو انقالبي خود و تشكل هاي طبقاتي خود 
باشد، آيا در بر همين پاشنه خواهد چرخيد؟ فضاي اجتماعي ايران حتي از 

تر است. بدين معنا كه كافي است  مصر و يا ديگر كشورهاي منطقه سياسي
ودي متشكل باشد، قطعا در چنان استبداد كمي وا دهد و طبقه كارگر تاحد

شرايطي به سرعت جامعه و مبارزه دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد. 
در جامعه ما آلترناتيوهاي بورژوايي قادر نيستند طبقه كارگر را به ميدان 
مبارزه بكشانند و اين تفاوت اساسي شرايط مبارزه طبقاتي در ايران با 

در اين رابطه در سوال مربوط به بسياري از كشورهاي منطقه است. من 
  حزب طبقه كارگر بيشتر توضيح خواهم داد. 

  

  
  

  پاسخ سئوال دوم:

همانطور كه در جواب به سوال قبلي اشاره كردم، با اين پيش فرض كه 
طبقه كارگر عقب نشيني كرده است موافق نيستم. و توضيحاتي در اين 

تهاجمي بيشتر تبديل شود و رابطه دادم. اما اينكه آيا ممكن است شرايط به 
كنم در متن  و من اضافه مي - از آن مهمتر وظايف پيشروان قبل و بعد از آن

چه مي توانند باشند، نكاتي را شرح خواهم داد. در جريان  -آن شرايط
و پس از آن بحران سياسي در جامعه بوجود آمد كه با  88جنبش سال 

د آن جنبش فروكش كرد و بحران اقتصادي كنوني همراه شده است. هر چن
افتي در جنبش بوجود آمد، اما بحران سياسي و اقتصادي به قوت خود پا بر 
جا است و رژيم ناتوان از بهبود شرايط است. درون حكومت تضادهاي پايان 

اي جمهوري اسالمي در منطقه تضعيف  ناپذيري وجود دارد. قدرت منطقه
كند و  و بيكاري بيداد ميشده و بيشتر نيز كاهش خواهد يافت، گراني 

ي  قدرت خريد كارگران و اكثريت مردم به شدت كاهش يافته است. همه
دهند. در شرايط كنوني و قبل  اينها وضعيت وخيم جامعه ي ما را نشان مي

از آن نيز  متشكل شدن كارگران استراتژي پيشروان بود و هست. اما در 
براي متشكل شدن تالش  تواند، موقعيت كنوني هيچ پيشروي كارگري نمي

ي فعالين كارگري بايد  نمايد، اما از اوضاع اقتصادي كنوني سخن نگويد، همه
متناسب با شرايط سازماندهي و برنامه ريزي كنند و از اين آمادگي 

و يا  88برخوردار باشند تا با بروز بحران وسيع سياسي در جامعه مثل سال 
رنامه ريزي خود را تغيير دهند. اگر فراتر از آن ، بالفاصله سازماندهي و ب

هاي خود را تغيير دهند، در  پيشروان قادر نباشند متناسب با شرايط تاكتيك
اين اتفاق افتاد. به  88حاشيه قرار خواهند گرفت. همانطور كه در سال 

اگر جناح چپ جنبش كارگري براي آن شرايط  88اعتقاد من در سال 
كرد و رو به مردم هر  ضاع سازماندهي ميبرنامه داشت و با توجه به آن او

مثل  -روز حرف مي زدند، و در مناطقي كه اين امكان بيشتر وجود داشت
جرياني مثل كومله و ديگر احزاب با نفوذ، كارگران و مردم را به  -كردستان

همراهي با اعتراضات فرامي خواندند، در مقابل آلترناتيو اصالح طلبان 
آمد و سير حوادث شكل ديگري به خود مي  ميآلترناتيو چپ به ميدان 

ها به  گرفت. به اعتقاد من بخشي از جناح چپ جنبش كارگري و بينابيني
دليل برخوردهاي سكتاريستي و تنگ نظرانشان هنوز نيز ممكن است بر 
بستر يك بحران جديد رويكردي مشابه داشته باشند. و يا كومله نيز در 

اش در جريان بحران  رد راست و منفعالنهكردستان هرگز نسبت به آن رويك
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هاي پيش رو نيز ممكن  انتقادي از خود نكرد و در نتيجه در بحران 88سال 
  است به شكل ديگري همين برخورد راست و انفعالي را بروز دهد. 

هاي طبقه كارگر هر چه بيشتر بايد خود  بنا بر اين پيشروان و سوسياليست
با مطالبه نان به ميدان خواهد آمد آمادگي  هاي پيش رو كه را براي بحران

داشته باشند، اين آمادگي و تدارك را بايد در دل جنبش كارگري و در متن 
مبارزه طبقاتي در داخل ايران جستجو كرد و نه با جمع احزاب كامالً متضاد 

هايي مغاير يكديگرند. استراتژي  در خارج كشور كه داراي استراتژي
مي، براي گرايشات مختلف به طرق بسيار متفاوتي سرنگوني جمهوري اسال

  پيگيري مي شوند.

اما به جمعبندي موضوع مشخص نقش فعالين كارگري در بحران هاي پيش 
رو بپردازيم. آنها نه تنها مي بايست استراتژي متشكل شدن كارگران در 
محيط كار را ادامه دهند و پيگيري نمايند، بلكه بايد با توجه به بحران 

جود و بحران هاي پيش رو تدارك وسيعي براي تغيير ريل سازماندهي مو
داشته باشند. آنها بايد از قابليت اعتراض در شرايط بحران سياسي برخوردار 
باشند و بتوانند بر بستر يك بحران سياسي وسيع مستقيما در آن نقش ايفا 

مان توان در نمايند. و البته احزاب و گروه هاي سياسي كارگري نيز بايد با ت
بحران هاي پيش رو دخالتگري نمايند و قادر باشند مكانيزم هايي براي 

  تاثير گذاري و عكس العمل هاي سريع و مناسب داشته باشند.

   

  پاسخ سئوال سوم: 

از  -حاكميت استبداد و سطح مبارزه طبقاتي -ي ما با توجه به شرايط جامعه
كه نهادهايي حكومتي و هر نوع تشكلي متناسب با محيط كار و زيست 

وابسته با آن نباشند و ظرفي براي مبارزه كارگران باشند بايد حمايت كرد. 
اي  هاي وسيع توده اي مخفي گرفته تا تشكل از يك محفل كارگري و كميته

هاي فعالين كارگري و يا كارگران پراكنده و محدود. تاريخ  و علني. از تشكل
هايي كه  دهد، كه بنا به موقعيت مييك دهه گذشته در اين رابطه نشان 

ايجاد مي شود و توازن قواي طبقاتي هم به طور كلي و هم به طور خاص در 
يك محل كار و ... اشكال مختلفي از متشكل شدن تحقق يافته است. اين 
واقعيت را بايد درك كرد و بر مبناي شرايط خاص براي آن برنامه ريزي 

كل كارگري هر چند كوچك و يا مخفي داشته باشند. واضح است كه هر تش
هدفش را بايد نه تنها نقش ايفا كردن در مبارزات كارگران محل كار، بلكه 
تالش براي پيشروي و تبديل شدن به تشكلي فراگير و علني قرار دهد. 

هاي  دهه -واقعيت اين است كه پس از دو دهه سركوب شديد جنبش
اليست قتل عام شدند و يا هزاران كارگر پيشرو و سوسي - شصت و هفتاد

ي خارج كشور گرديدند و الباقي اخراج  و برخي نيز منفعل شدند. به  روانه
هر شكل اين واقعيت بسياري از محيط هاي كار و زيست كارگران را از 
كارگران آگاه و سوسياليست خالي كرده و اين نقطه ضعف بزرگي در 

ال نيز توضيح دادم جنبش كارگري است. به هر شكل همانطور كه در با
كارگران پيشرو تنها با توجه به شرايط و موقعيت ها مي توانند براي متشكل 
شدن اقدام نمايند و تشكل مناسب وضعيت محيط كار ويا شرايط جامعه را 

  ايجاد نمايند. 

دانم، و آن اينكه استراتژي ايجاد  تنها ذكر يك نكته ديگر را ضروري مي
دوران مبارزه طبقاتي ادامه دارد، و با توجه به  هاي كارگري، در تمام تشكل

توان تصور كرد كه اين كار در يك مقطع زماني  شرايط استبدادي ما نمي
انجام مي شود و پايان مي پذيرد. حتي در شرايط اوج انقالب الزم است كه 
كارگران به سازماندهي خاص خود بپردازند و مثال شوراهاي سراسري را 

.. بنا بر اين متشكل شدن كارگران را در يك پروسه ايجاد نمايند و .

  هاي خاص خود بايد بررسي كرد. درازمدت و با فراز و نشيب

  

  پاسخ سئوال چهارم:

ي اقتصادي  ي سياسي طبقه كارگر، مبارزه ي مبارزه واضح است كه پايه
اي بسيار  ي روزمره و جاري كارگران براي مطالباتشان، عرصه است. و مبارزه

ي طبقه كارگر است. مبارزات اقتصادي طبقه كارگر ارتباط  ز مبارزهمهم ا
تنگاتنگي با مبارزه ي سياسي دارند، و براي طبقه كارگر اين دو نوع از 
مبارزه حياتي است. بين اين دو عرصه از مبارزه طبقاتي ارتباط ديالكتكي 

پيش وجود دارد و هر چند نعل به نعل و يك به يك با هم و به موازات هم 
ي ديگر  روند، اما از هم تاثير مي گيرند و رشد هر يك امكان رشد عرصه نمي

ي ايران در دوران انقالب  مبارزه را بيشتر فراهم مي كند. تصور كنيد جامعه
مشروطه كه با وجود فضاي انقالبي حاكم اما به دليل عدم وجود ساختارهاي 

به ميدان آمدن  اقتصادي و مبارزه اقتصادي وسيع طبقه كارگر امكان
هاي طبقه كارگر نيز در شكل وسيع ممكن نبود. اساساً در ايران كه  سياست
اي سياسي است و از تاريخ غني مبارزه طبقاتي برخوردار است،  جامعه

شوند. و بر  مبارزات اقتصادي به سرعت بيشتري به مبارزه سياسي تبديل مي
هاي  ترين تشكل مبناي همين واقعيت است كه حاكمان از ايجاد كوچك

  اقتصادي طبقه كارگر نيز هراس دارند و به شدت با آنها مقابله مي كنند.

اما همانطور كه اشاره كردم، اين دو عرصه از مبارزه طبقاتي كامالً به موازات 
كنند. و تالش براي اينكه مبارزه اقتصادي به مبارزه ي  يكديگر حركت نمي

شروان طبقه كارگر است. واضح است سياسي ارتقاع يابد از جمله وظايف پي
هاي طبقه كارگر  كه انقالب يك امر ابژكتيو است اما پيشروان و سوسياليست

نيز به عنوان بخش مهمي از اين واقعيت، ضروري است نقش تاريخي خود را 
  ايفا نمايند. 

من در اينجا و با توجه به محدوديت حجم مصاحبه، ياد آوري يك نكته 
دانم. آگاهي در مبارزه طبقاتي از جايگاه و اهميت  ديگر را ضروري مي

هاي  زيادي در عرصه مبارزه طبقاتي برخوردار است. اما در اين مورد درك
اشتباه زيادي در جنبش وجود دارند. برخي تصور مي كنند كه هر گاه 
كارگران يك به يك سوسياليست شوند، امكان انقالب و برقراري 

هاي مكانيكي و غير واقعي از مبارزه  ين دركگردد. ا سوسياليسم ممكن مي
طبقاتي است. سطوح زيادي از آگاهي در ميان كارگران وجود دارد و البته 

توانند و بايد نقش مهمي در اين رابطه ايفا كنند.  ها نيز مي كه سوسياليست
اما در جريان مبارزه طبقاتي وقتي كارگران اقدام به ايجاد تشكل كارگري 

كنند خود يك مرحله از آگاهي طبقاتي است. و يا وقتي به صنفي خود مي 
يابند نيز يك مرحله از آگاهي  ضرورت مبارزه و اقدام جمعي دست مي

طبقاتي است و يا وقتي اقدام به اعتصاب و يا كنترل كارگري مي كنند و ... 
هاي سياسي  گري در بحران و در ادامه نيز وقتي كارگراني به ضرورت دخالت

رسند نيز خود يك مرحله باالتر از آگاهي است و اال آخر. و در  يجامعه م
ها و تئوري براي  ي اين موارد نيز واضح است كه نقش سوسياليست همه

ارتقاع مبارزات اهميت دارد. بنا بر اين مبارزه اقتصادي با مبارزه ي سياسي 
ي طبقه كارگر با ديوار چين از هم جدا نشده، و هر چقدر مبارزه اقتصاد

تر شود امكان سياسي شدن مبارزه  طبقه كارگر بيشتر مي  بيشتر و عميق
  گردد. 

اي ديگر تالش داشته و دارند تا مبارزه  از سوي ديگر در جنبش ما عده
سياسي طبقه كارگر را كمرنگ و بي ارزش نشان دهند. و ارتباط آن را با 

نها تنها با مبارزه مبارزه اقتصدي ناديده بگيرند و يا در حاشيه قرار دهند. آ
حول مطالبات روزمره اقتصادي و بدون تالش براي پيشروي به مدار 

دهند. اين درك  ي سياسي پيروزي طبقه كارگر را مفروض قرار مي مبارزه
هاي سياسي را در بر اندازي نظام سرمايه  اكونوميستي و عقب مانده، مؤلفه

اه پيشروي طبقه كارگر كند و در نهايت به مانعي در ر داري را  لحاظ نمي
هاي مناسب براي سرنگوني  گردد. بدون وجود سياست و تاكتيك بدل مي

قدرت سياسي و مبارزه با موانع نظري پيش روي جنبش و فعاليت هايي 
وسيع و مستمر سياسي كارگران در اين رابطه نمي توان از مدار سرمايه 
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رزه اقتصادي و داري فراتر رفت و تحقق سوسياليسم تنها با تركيب مبا
  سياسي طبقه كارگر ممكن است.

   

 پاسخ سئوال پنجم:

ي اقتصادي و  همانطور كه در پاسخ به پرسش پيشين گفتم تلفيق مبارزه
سياسي طبقه كارگر شرط الزم براي پيروزي آن است. طبقه كارگر در اين 

اي براي سازماندهي خود در مبارزه  هاي توده رابطه همانطور كه به تشكل
اتي نياز دارد، به تشكل سياسي خود براي پيروزي در انقالب هم نياز طبق

دارد. حزب طبقه كارگر به مثابه يك تشكيالت، نوعي از سازماندهي طبقه 
تواند منشاء اثر در روند مبارزه  كارگر است كه در كوران مبارزه طبقاتي مي

ت طبقاتي باشد. حزب طبقه كارگر چيزي نيست جز بخش آگاه و كمونيس
اند تا بتوانند  طبقه كارگر كه در يك تشكيالت و سازمان با هم متحد شده

به امر پيشروي مبارزه طبقاتي كارگران كمك كنند. واضح است اين بخش  
با استراتژي سوسياليستي و انسجام تشكيالتي  و وجود رهبران عملي 

ران كارگري در ميان خود، بيشترين نقش را در جريان مبارزه طبقاتي كارگ
خواهد داشت و بر همين مبنا براي پيروزي طبقه كارگر پديده ايست 
ضروري. اما تنها شرط و عامل پيروزي طبقه كارگر نيست. ديناميزم پيروزي 
طبقه كارگر روند تضادهاي طبقاتي و بسياري عوامل ديگر نيز هست. به 

زب عبارتي ديگر وجود حزب طبقه كارگر ضروري است اما الزاما با وجود ح
كارگران طبقه كارگر پيروز نخواهد شد. در طول تاريخ نيز مواردي وجود 

اند كه با وجود حزب طبقاتي كارگران، طبقه كارگر در جريان انقالب  داشته
دچار شكست و سركوب شده است. بنا بر اين وجود حزب طبقه كارگر كه 
ان تعداد قابل توجهي از كارگران پيشرو، رهبران عملي و ديگر كارگر

سوسياليست را در خود داشته باشد، بسيار با اهميت و ضروري است. كافي 
است تنها تصور كنيم كه در همين يك دهه گذشته حزب كارگري با 

داشت و يا هم اكنون كه جامعه را سرا پا بحران فرا گرفته  نفوذي وجود مي
توانست منشا اثر  است چنين حزبي وجود مي داشت، طبيعتاً اين حزب مي

قابل توجهي باشد و تحرك وسازماندهي بيشتري در عرصه مبارزه طبقاتي 
به نفع كارگران بوجود بياورد. و نقش يك آلترناتيو انقالبي و كارگري را ايفا 

  نمايد. فقط حزب طبقه كارگر است كه مي تواند آلترناتيو كارگري را ايجاد نمايد.

اختارهاي بروكراتيك و ... اگر برخي از احزاب كارگري به انحراف رفتند و س 
در آنها ايجاد شد و به اردوگاه دشمن گرويدند، دليل بر آن نيست كه 
كارگران نتوانند حزب سياسي خود را بهتر از گذشته ايجاد نمايند. در هر 
گام مبارزه طبقاتي كارگران با درس از گذشته مي توانند، شكل بهتري از 

كنند. حزب كارگران مي تواند  مبارزه و فعاليت تشكيالتي را بازسازي
ساختاري دمكراتيك و شورايي داشته باشد و در هر قدم خود را مورد 
بازبيني قرار دهد. در پيكارهاي طبقاتي پيش روي جامعه ي بحران زده ي 

  .ما ،وجود حزب كارگران حياتي و تعيين كننده خواهد بود
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*  

  

   مد بودنآناكار

 سيستم سرمايه داري
  

  غالمرضا غالمحسيني

 
امروزه در  ،رشآضمن عرض سالم خدمت خوانندگان گرامي مجله وزين 

هاي اقتصادي سياسي نظام سرمايه داري در جهان  جهان شاهد بحران
اين بحران تاثيرات منفي خود را بطور مستقيم بر روي طبقه  هستيم و

شاهد اعتراضات ، ها رد كه بخاطر وجود اين بحرانگذا كارگر جهان مي
هايي از جهان سرمايه داري مثل يونان ايتاليا واسپانيا  كارگري در بخش

كه اقشار زحمتكش اين كشورها با متوجه شدن به نقض حقوق  ،هستبم
شروع به اعتراض  ،ها نآشان توسط سيستم سرمايه داري حاكم بر  اجتماعي

كنند  مي ها ت كارگري وحضور كسترده در خيابانكردن و به شكل اعتصابا
تاثير  طبيبعتاً ،كه اين اعتراضات جهاني كارگران به حاكمان سرمايه داري

اما تاثيرات اعتراضات جهاني بطور  .گذارد گران ايران ميرخود را بر كا
 اين تاثيرات اكثراً. سطوح اجتماعي مشهود نيست در تمامي اقشار و ،همگون

كه  ،نان را پيشرو ان جامعه كارگري ناميدآدي است كه مي توان بر روي افرا
 احساس مسئوليت بيشتري از سايرين نسبت به جامعه و گاهي وآتقريبا 

 ست و اين خود ناشي از خود باوري اين افراد و شرايط سختي ؛ن دارندآافراد 

نها گذاشته آكه در دوران زندگي خود داشته و محيط تاثيرات مثبتي بر 
تحركات جهاني را نمونه يا الگوي مبارزاتي خود قرار مي  اين افراد، .تاس

بحران موجوديت  ،اما .موزشي بكار مي برندآدهند كه بيشتر هم در امور 
پنهان در سطح مديريتي خرد  جمهوري اسالمي و تضادهاي فراوان پيدا و

را  فعاليت براي فعالين اجتماعي و كارگري در همه زمينها ،وكالن ايران
نان نموده آن در جهان براي آپيچيده تر از اشكال نرمال  تر و بسي مشكل

توان ناشي از اين  است كه كاهش اعتراضات وتقليل حالت اعتراض را مي
اگر اين  .ن خواهم پرداختآبه  شيوه مديريتي دانست كه در ادامه مفصالً

ار اجتماعي اتفاقات را تناقض براي جنبش كارگري به شمار بياوريم از ساخت
از سوي ديگر  و .كمي بي اطالع هستيم عقايد قالب بر ايرانيان ايران و

موزشي را پي ريزي نكرده تا امروز آجنبش كارگري ايران برنامه بلند مدت 
پيوسته با  هم حاكميت سلطه گر و امپرياليستي !ابزاري براي مبارزه باشد

اين ترس شده  مدنآباعث بوجود  ،سركوب همه جانبه تحركات كارگري
 .توان از جوانب مختلف به بحث وبررسي پرداخت است كه در اين راستا مي

اكثريت كارگران جهت  ،داري در ايران در مبارزه بين كارگران و نظام سرمايه
هاي خود بدرستي پي  به توانايي وردن حقوق اجتماعي و رفاه بيشترآبدست 

كارگران ساير كشورهاي  اِرو الگوهاي موجود در حيطه روابط ك ،نبرده اند
هاي سياسي اقتصادي  اند كه امروز شاهد نا بساماني دنيا را بكار نگرفته
يا همان  ان،حتي خانوادگي در طبقه مزد و حقوق بگير ،اجتماعي و فرهنگي

كارگران هستيم كه بجاي باال بردن توليد سرانه و كيفيت كاالي توليد شده 
وردن آز حاصل توليد خود براي بدست ن خواستن سهم بيشتر اآو به طبع 

در گير مشكالت ريز ودرشتي هستند  ،سايش خاطرآ رفاه اجتماعي بيشتر و
ي  كه حاكميت سرمايه داري با استفاده از ابزارهاي موجود در جامعه

كه متاسفانه بخش عظيمي از اين ابزارها براي سركوب  ،كارگري ايران
ت نيز طي سي و سه سال هاست كه حاكمي نآكارگران در دست خود 

ها را به حاشيه  نآفعاليت نموده و  ها،گذشته با بست و گسترش اين ابزار
عبارتند از عدم وجود تشكالت مستقل كارگري مانند  هااين ابزار ؛رانده است
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كوشيده  حاكميت .ها ان جي او  موزشي مانندآسنديكاها و نهادهاي مدني 
. به كند تر فراخ را خود راه و ترا دشواراست تا راه مبارزه طبقاتي كارگران ر

با برنامه ريزي و هوشياري  ،نظر من اين شرايط حاكم بر جامعه طي زمان
اگر  .باشد ي كارگري مي مبارزان طبقه كارگر قابل تغيير به سود جامعه

با توجه  ،ن ها نبنديمآهاي موجود در ايران را يافته و چشم بر روي  واقعييت
ايران از باال رفتن سطح حقوقي مردم و متشكل شدن به اين كه حكومت 

هراسد و نبود تشكالت كارگري اجتماعي از قبيل  ها به شدت مي نآ
زمينه را براي تاخت  ،ها ها و كنفدراسيون سنديكاها و اتحاديه ها فدراسيون

ها باعث به  و تاز حكومت بر حقوق كارگران هموار نموده است و اين فقدان
ن هستيم. همان گونه آدر ميان كارگران شده كه شاهد مدن ترس آوجود 

مدن آو روي كار  1357كه مطلع هستيم پس از تغيير حاكميت در سال
ابتدا نهادهاي مدني توسط حكام خود  ،فعلي ريحكومت ديني و ديكتاتو

وردند تا آو سپس تفرقه بين نيروهاي كار به وجود  ،ي از بين رفتأر
ورده و عقايد و افكار آارگري را تحت كنترل دري ك تر بتوانند جامعه راحت

ارتجاعي خود را در سطح جامعه نهادينه كنند. به نظر من تا به امروز هم 
يكي ديگر از داليل كاهش ند. ا ي كنترل كارگران موفق بوده در زمينه تقريباً

ن به جاي اعتراض فيزيكي به نگارش نامه روي آشكل اعتراضات يا افت 
ت كه در ايران سركوب شديد خواسته هاي كارگران توسط وردند اين اسآ

 ،كه در قالب نيروهاي حراست در كارگاه ها وجود دارند ،ماموران امنيتي
اكثر شاغلين تمايل به اعتراض رسمي و كتبي در حين كار كردن ندارند. 

اند،  شده بيكار ي كههمان گونه كه شاهد هستيم امروزه بخشي از كارگران
ن هم پس از بيكاري و دريافت نكردن آمه نگاري در سطح كشور اقدام به نا

ي وجود  اين اقدامات خود نشان دهنده د.ان شان نموده دست مزد چند ماهه
نداشتن تشكل مستقل كارگري است. نبود تشكل مستقل كارگري باعث به 

نگاري بايد  كه نامه  در حالي .وجود آمدن اين پديده شوم در جمع شده است
هاي محيط كار خود از  ام كار كردن نيروي كار انجام شود و كاستيدر هنگ

چه در روابط كار  نآدستمزد پايين و هر ،بيمه ،بهداشت ،قبيل ايمني
و در صورت ترتيب اثر ندادن  ؛به گوش مسولين ذينفع برساند ،گنجد را مي

المللي بگيرد. در دو سنديكاي مستقل  ها شكل بين آنها اين نامه نگاري
سنديكاي كارگران شركت واحد و سنديكاي كارگرن  :ود در ايرانموج

 ،ها را توسط كارگران در حين كار كردن نامه نگاري ،نيشكر هفت تپه
 ، ها و تجمع بينيم و شاهد هستيم كه هر از چندي با اين نامه نگاري مي

دليلش وجود  .دنكشان خواب از چشم دولتيان ربوده و آنان را به چالش مي
 يرغم فشارهاي طاقت فرسا علي ،ستقل و منسجم بودن كارگرانتشكل م

هايشان  ند و به توانمنديكاه مي خود ترس از آموزي همكارگران به شيوه 
مد آهاي اخير در ي جمعيت طي سال ها رشد بي رويه افزايد. عالوه بر اين مي

مدهاي نفتي در شكل گيري ترس موجود آنفتي ايران و اتكاي دولت به در
هاي حاكم بر  دولت ،ي اخير به طور مثال طي سه دهه .كند ي نقش ميايفا

كنند با واردات بيرويه و البته  ايران هر گاه كه احساس خطر جدي مي
در جامعه است.  وردهآتوليد داخل را به حالت ركود در ،كيفيت خارجي بي

 زواياي پيدا و ،كه اين موارد هم داريم را سي درصد كاري بااليِ بي نرخ 

قانون ت. ي ترس در ميان كارگران اس ورندهآپنهاني دارد كه به وجود 
باعث رواج قراردادهاي كاري كوتاه  ،ندركاران توليدا گريزي مجريان و دست

كه كارگران را است!  در خيلي مواقع سفيد امضا شده ،مدت و بدون مدت
نان ترس به وجود آمجبور به پذيرش اين شرايط سخت نموده و در بين 

   .مده استآ

ارزيابي من از تاثير تحريم هاي غرب بر مبارزات كارگران ايرا ن بدين گونه 
با توجه به  .شوند است كه: كارگران وارد يك كارزاره خيلي سختي مي

ن متشكل نبودن كارگران و آنبودن تشكالت مستقل كارگري و به طبع 
ن و ي خودشا نان نسبت به حقوق اوليهآسطح پايين اگاهي حقوقي 

  حاكميت مستبد با  چهار سالفشارهاي كمرشكن موجود كه طي سي و 

  

  

  
  

ورده است تا خدمتي به امپرياليست جهاني بنمايد تا آي قبلي به وجود  نقشه
مبارزان كارگري در اين موقع است كه  .هزينه مبارزان كارگري را باال ببرد

ين كارگري كاسته و چرا كه از شمار مبارز ،بيشترين هزينه را بايدبپردازند
مده وگسترش مي يابد مثل كشورهاي آهرج مرجي در جامعه به وجود 

تر از شكل نرمال در بين  همسايه عراق افغانستان كه شاهد مبارزه مشكل
اي بس  فعالين مدني و كارگري هستيم كه وظيفه مبارزان كارگري وظيفه
پيش رو خطير در اين دوره جهت راهنمايي وهدايت مبارزات كارگري 

  .ينده تاريخ جامعه كارگري بخود ببالدآخواهد بود تا در 

فرو  در شرايط فالكت و قطعاً ،جنبش كارگري و پيكارهاي طبقاتي پيش رو 
پاشي اقتصادي شانس بهتري دارند زيرا در شراط فالكت و فروپاشي 

مد آناكار يمي از توده مردم به غير اصولي وظاقتصادي است كه بخش ع
اگاهانه و بدنبال نظم جديدي  و كامالً ،م سرمايه داري پي بردهبودن سيست

پيشروان جامعه  .شود براي جايگزين نمودن در افكار مردم وجامعه مهيا مي
گان  مده به نفع ستمديدهآكارگري بايد با درايت كامل از اين فرصت بوجود 

انتظار  يا مي توان. آو رنج كشيدگان هر جامعه اي حد اكثر استفاده را ببرد
داشت كه وضعيت عقب نشيني كنوني جنبش كارگري به وضعيت حمله 

اگر پاسخ شما مثبت است وظيفه پيشروان و اگاهان طبقه كارگر  بدل شود؟
بله  پيش وپس از پيدايش تهاجم طبقه كارگر به نظام سرمايه داري چيست؟

 نآ در و ؛توان انتظارداشت كه اين عقب نشيني تبديل به حمله شود مي
هاي داده شده توسط  موزشآ هاي بلند مدت و زمان است كه برنامه ريزي

گاهي آيعني كارگران  .يدآ نان ميآبه كمك  گاهان طبقه كارگرآ پيشروان و
وقتي رهبران بر خاسته از ميان خود را دوشادوش دركنار خود  ،يافته
انه براي ها انگيزه همكاري براي مبارزه و تالش مجد نآنا خواسته در  ند،ببين

وظيفه  .ورندآدر واحدهاي كاري بوجود مي  رفع مشكالت وموانع موجود
هاي  انگيزه استفاده بهينه از اين شور وشوق و ،پبيشروان جامعه كارگري

هدايت راهنمايي جامعه كارگري براي در دست گرفتن امور در  مترقيانه و
طالعات كارگري تواند بدون داشتن م كه اين خود نمي ؛باشد بعد از حمله مي

هاي  شكست انقالب گاهي از چگونگي پيروزي وآ در سطح گسترده و
رهبراني  .امكان پذير نيست ،تغييرات در سيستم اجتماعي جهان كارگري و

هاي نظري را در حوزه پراتيك  توانند رهبري كنند كه فلسفه اند و مي موفق
اي هايشان از  نسبت به هم طبقه و عملي نموده و از خودرايي پرهيز كنند

 ، وو تصميمات درست تري اتخاذ كنند ،جديو  ر كارپ تر، سايرين متواضع

در صورت بروز هرگونه اشتباه  و ،تمام جوانب اجتماعي را در نظر بگيرند
با . توان عذر خواهي را داشته باشند ،عمدي يا سهوي از جانب خودشان
بارزه با مشكالت از جمله دانند تنها راه م توجه به اينكه بيشتر كارگران مي

به طور  ،غيره تعطيلي كارخانه و و اخراج و بيكاري ،كاهش دست دستمزد
چگونه  .متشكل شدن است ،كلي تنها راه براي دست يابي به مطالبات

توان در جهت متشكل كردن كارگران فعاليت كرد؟ و چه نوع  مي
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ه داشته باشيد كه توج لطفاً دانيد؟ را براي طبقه كارگر الزم مي هايي تشكل
ها نيست بلكه مراد  هاي محل كاران هم فقط در كارخاه تشكل منظور صرفاً
هاي معلمان پرستاران رفتگران  هاي طبقه كارگر در اينجا تشكل از تشكل

وقتي ما سر صحبت از متشكل . كارگران حمل ونقل بيكاران وغيره است
مشكالت ريز ودرشت در كردن كارگران در ايران را باز مي كنيم با موانع و

هم تنيده اي مواجه مسي شويم كه هر بخش از انها را غالب موجوديت شان 
شناخته وبري رفع اين مشكالت اقداماتي اساسي انجام دهيم كه موانع 
موجود بنظر من عبارتند از باورهاي نادرست ديني كه طي قرون واعصار در 

اصل زياد شهرها از جامعه نهادينه شده است پراكندگي جغرافيايي فو
ن آها كه به طبع  يكديگر وجود مراكز توليدي صنعتي در مراكز استان

هاي اجباري از روستاها وشهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ انجام  مسافرت
مانند حاشيه  مختلفيمدن مشكالت آخود اين امر باعث بوجود  ،شود مي

غير استاندارد را  كه افراد ساكن در حاشيه شهرها كارهاي دشوار و، نشيني
روابط  موزشي كشور وآپزيرند كه اين خود ريشه در سيستم  براحتي مي

ن يعني خانواده و خويشاوندان دارد به عنوان آترين نوع  اجتماعي در ابتدايي
شنويم  يشنايان نسبت به همديگر مآ مثال در بسياري از نصايح خانوادگي و

بنداز پايين وكارت را انجام  چكار به ديگران داري سرت را :گويند كه مي
شود و مانع  كه اين پند نادرست در سطح جامعه به كرات تكرار مي .بده

 بزرگي در متشكل شدن افراد كارگر است چنانچه در يك مدل علمي و

فرزندان هر جامعه يا كشوري بايد در خانه ياد  ،روانشناختي اجتماعي
خود را در جامعه تحويل هاي  موختهآ و ،در مدرسه تمرين كنند ،بگيرند
ها چيز زيادي در باره متشكل شدن  بينيم كه در خانواده در واقع مي .دهند

موزيم تا در مدرسه تمرين كنند و در جامعه تحويل آ به فرزندان خود نمي
در اين مورد بنظر من با يك كالف سر در گمي مواجه هستيم كه  و .دهند

ين توده ها از باال به پائين تنظيم اگر بخواهيم چيدمان اجتماعي و روابط ب
ي أخود ر ،افرادي نااليق ،س كارأگردد كه متاسفانه هميشه افراد حكومتي ر

يعني چيدمان از  ،نآو اگر بخواهيم برعكس  ؛هستند ديكتاتور بوده و و
باز هم ناهمگوني فكري اشار جامعه و مناسبات نا  ،باشيم پائين به باال

كار مي شود با توجه به اظهاراتم فكر مي كنم متعارف اجتماعي مانع اين 
همه جانبه  باال بردن سطح اگاهيِ و بهترين راه براي متشكل كردن كارگران

يك تحول فكري در سطح عمومي جامعه توسط روشنفكران و بايد  ،كارگران
كه البته بايد با عمل  ؛يدآو به اجرا در  ودپيش گامان مبارزه پي ريزي ش

تواند  نمي ،تنها بسنده نمودن به گفتار و دستور دادن .باشداين افراد توام 
متشكل نمودن كارگران را به  تا بتوانيم كار نه چندان راحت!؟ جوابگو باشد

عالوه  ،هاي نوين اين است كه صاحبان انديشه و بهتر  .وريمآمرحله اجرا در 
خرافات  ،سعي در پااليش دين از خرافات ،بر احترام نهادن به باورهاي ديني

تشكالتي  .يندآبر مشكالت فائق  ،و اعتقادات از روابط اجتماعي ،از اعتقادات
همنا سنديكاهاي مستقل  ،توان براي كارگران در نظر گرفت كه مي
هاي محلي در محل  هاي صنفي مستقل در محيط كار و انجمن وانجمن

گران با توجه به سوال مطرح شده هدف از كار .باشد زندگي توده مردم مي
امروزه كارگران خدمات  ،ها نيستند بلكه فقط كارگران خط توليد كارخانه

از مشاركت بااليي در سيستم  رفتگران و معلمان رفاهي مانند پرستاران و
برخوردار  ،زيبايي جامعه در تمام سطوح نظافت و موزش بهداشت درمان وآ

ادهاي مدني داراي نه ،هستندكه بايد تمامي زحمتكشان مزد وحقوق بگيران
هاي محلي در محل زندگي  مستقل در محل كار مانند سنديكاها و انجمن

براي مبارزه با هر گونه ظلم و ستم در حق زحمتكشان و استيفاي حقوق 
 يا در بخش حمل و حقه خودشان بنا بر شايسته ساالري ايفاي نقش كنند و

هرگ نقل شا حمل و ،سرمايه داري امروزي نقل كه بنظر من در جهان
مد آتوانيم اقتصاد پويا و كار  باشد و هيچ اقتصاد پويايي را نمي حياتي مي

امروزه در  .مد داشته باشدآنقل ناقص و ناكار بدانيم اگر سيستم حمل و
نيازمند سيستم  ،سرتا سر دنيا براي رسيدن كارگر تا پاي دستگاه توليد

 ،وليد شدهنقل است و يا جابجايي و بفروش رساندن هر محصول ت حمل و
وابستگي غير قابل انكار به سيستم حمل ونقل دارد كه در صورت متشكل 

تواند ابزاري در دست كارگران براي  تمامي اين امكانات مي ،شدن كارگران
به  مبارزه طبقاتي قرار گيرد و در چنين هنگامي است كه كفه ترازو تقريباً

ف اول را زده و تعيين توانند حر سرمايه ديكر نمي پول و رسد و برابري مي
كننده سر نوشت توليد كنندگان يا همان نيروهاي كار به دلخواه خود باشند 

در اين  .شان در نظر بگيرند كاري ناچارند سهم كارگران را به اندازه ارزش
  .گيرد ميشكلي عملي بخود ، هاي مبارزان جامعه كارگري خواسته صورت،

  

 براي طبقه كارگر سياسيِمبارزه  بامبارزه اقتصادي ي   در مورد رابطه 

محالت كارگري و  نقش زنان وو رابطه  بر چيدن بساط سرمايه داري
  اين مبارزه نيز معتقدم:كش نشين در تقويت  زحمت

رابطه تنگاتنگي ميان مبارزه اقتصادي ومبارزه سياسي طبقه كارگر براي بر  
يستم سرمايه چيدن بساط سرمايه داري وجود دارد زيرا شاهرگ حياتي س

از  وردن طبقه كارگر دقيقاًآن است و براي بستوه در آداري بخش اقتصادي 
ود را به طبقه كارگر خفشارهاي اقتصادي استفاده نموده سلطه همه جانبه 

 فرهنگي و ،رفاهي ،اگر كارگران بر اي بهبود وضع معيشتي .نمايد تحميل مي

 حق وي نموده و خواهان داري ايستادگ اجتماعي خود مقابل سيستم سرمايه

ها به چالش كشيده  هاي اقتصادي دولت برنامه قطعاً ،خود شود واقعي حقوق
يكي از  ،اين ضرر سيستم سرمايه داري .شوند شده ومتحمل ضرر مي

خواسته هاي سياسي طبقه كارگر است در واقع كارگران با مقابله اقتصادي 
هاي  حكومت ،ميهاي كالن اقتصادي سياسي و حتي قدرت نظا سياست
وال واضحي قرار مي ئسرمايه دار را در مقابل يك عالمت س گر و سلطه
شاهد ان هستيم وقتي  ،كه در خيلي از اتفاقات كارگري جهان امروز ،دهند

اي  ها با يك برنامه از پيش تعيين شده بخواهند كه طرحي يا اليحه حكومت
مدن جنبش آدر  با به حركت ،را عليه طبقه كارگر به تصويب برسانند

طرف مقابل يا همان سيستم سرمايه  ،كارگري و بپا خواستن طبقه كارگر
بعنوان مثال  .داري مجبور به عقب نشيني از موضع اتخاذي خود مي شود

بود كه در ايتاليا شاهد يك چنين اتفاق جالبي   2005كنم در سال  فكر مي
ش حق بيمه تصميم به افزاي »كونيبرلس«دولت سرمايه داري  .بوديم

پرداختي كارگران گرفت كه تشكالت كارگري با هوشياري كامل با اين اقدام 
داري تشكالت  دولت به مبارزه بر خواستند و دوازده ميليون كارگر ايتالياييِ

ساعت چرخ اقتصادي كشور ايتاليا را 10ظرف مدت فقط  ،مد كارگريآكار
را مجبور به پس  »برلسكوني«قاي آدولت كاپيتاليستي  و ،متوقف نمود

يك نمونه نمود. عذر خواهي از مردم ايتاليا  از مجلس و گرفتن اليحه خود
بخاطر  بود كه سالش را دقيقاً 2009يا  2008ديگر در فرانسه سال 

 ،رييس جمهور وقت فرانسه »ساركوزي«قاي آورم كه اليحه ارسالي آ نمي
فرما در مجلس سال به دلخواه كار24مبني بر اخراج كارگران مجرد زير 

فرانسه تصويب شده بود پس از ابالغ تصويبيه مجلس مردم فرانسه دست به 
روزه خود در خيابانهاي 90اعتصاب گسترده اي زدندكه با حضور بيش از 

قاي ساركوزي و مجلس آشهر وقفل زدن به چرخ چرخه اقتصادي كشور 
به  ،ن اتفاقيبعد از چني .فرانسه را وادار به لغو اليحه تصويب شده نمودند

  .سر كارهاي خود باز گشتند

برابر با نقش مردان در راستاي مبارزه  واما نقش زنان نقشي است كامالً 
 باشند.دان نيز رطبقاتي كه در بعضي از كشورها شايد كار سازتر از نقش م

ن جوامع آدر كشورهاي پيش رفته كه زنان خود نيمي از نيروي كار 
اما در كشورهايي مثل  .ل كارگري مي باشندذينفع و درگير مسائ ،هستند

شان به  مسئوليت ،كنند ايران كه زنان بيشتر در درون خانه ايفاي نقش مي
مد آزيرا هم از مشكالت همسر خود از قبيل در ،مراتب بيشتر از مردان است
ور خانه با خبر است و هم بايد گذراندن زندگي آ كم و عدم امنيت شغلي نان

مديريت نموده با همكاري  ،مد كم و زير خط استانداردآدرن آمشترك را با 
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و همدلي و گذشت از بسياري از خواسته هاي به حق خود و ساير اعضاي 
خانواده با شريك زندگي دست در دست ورو در روي روزهاي سخت به 

هاي كارگري اين چنين گذشت و همدلي  اگر در خانواده .زندگي ادامه دهد
 .رگران قادر به مبارزه سياسي واقتصادي نخواهند شدوجود نداشته باشد كا

هنوز  و - مطي چند سال اخير كه در گير مبارزات كارگري در ايران بود من
 با افراد تقريباً -هم كم وبيش با مشكالت جامعه كارگري درگير هستم

نان را از نزديك آو زندگي  هستمشنا آهاي كارگري  زيادي در حيطه فعاليت
طبقه كارگر  مبارزِزمان  هر، ام خوانده را ها نآا در كتاب خاطرات ي و ام ديده

پشتيباني اعضاي خانواده خود علي الخصوص همسرش را دارد خيلي راحت 
ش ا به فعاليت طبقاتي اجتماعي ،با وجود كمبودهاي مالي ،با اسايش خاطر و

ارزه با عالوه بر كندي مب ،اگر اين حمايت وجود نداشته باشد دهد و ادامه مي
 بايد صرف رودررويي و را بخش عظيمي از انرژي خود ،داري سيستم سرمايه

در چنين مواقعي گاهي اوقات  .د كندومتقاعد نمودن اعضاي خانواده خ
رماني خود صرف نظر آهاي  از خواسته ،شود كه مبارز كارگري ديده مي

گر مبارز شود و گاهي نيز به كار نموده و خود تبديل به عنصر ضد كارگر مي
ن تا ساليان آخانواده شرايط سختي تحميل مي شود كه اثرات مخرب  و

خوب بخاطر دارم  .مثل منجر شدن به طالق ؛دراز در جامعه مشهود است
در جلسات هفتگي سنديكاي شركت واحد كه هر جمعه در نزديكي ميدان 

جا  نآ به هر جمعه من هم معموالً شد و باد تهران بر گزار ميآحسن 
يك روز مهمان دعوت شده به جلسه جهت  ،موزش ديدنآرفتم براي  مي

ايشان در رابطه با اعتصاب سال  .قاي علي رازاني بودآانتقال تجارب خود 
سال  6به زندان افتاده بود و پس از سپري كردن  دستگير و 1362يا 1361

  وقتي براي حاضرين سخنراني مي كرد  .زاد شده بودآ ،مدت محكوميت خود

يك مبارزه اجتماعي اولين كاري را كه مي بايد انجام دهد  :م كرداعال
متقاعد نمود اعضاي خانواده علي الخصوص همسر خود براي همراهي و 

خفقان و كشتار كه شش سال در زندان  ن زمانِآزيرا من در ست.  همدلي
همسرم بود كه به من روحيه ايستادگي و  ام تنها و تنها ياور هميشگي ،بودم
  .نمود را فراهم مي  هاي زندگي در بيرون كار مي كرد و هزينه .داد ل ميتحم

نقش زنان بدينگونه داراي اهميت در مبارزه مردان است. نقش محالت  
كارگري و زحمتكش در تقويت و پشتيباني جنبش كارگري بسيار با اهميت 

ن آاست زيرا در محالت كارگري يك سادگي در زيستن و افراد ساكن در 
اند و درد  مثل هم از يك طبقه خورد كه اهالي اكثراً الت به چشم ميمح

سادگي و صداقت موجود در اين محالت  .يكديگر را براحتي مي فهمند
 ،يد كه در مواقع حساس انقالبيآي بوجود يباعث مي شود يك همگرا

سازند و نيروهاي  ورده ميآناخواسته نيازهاي يكديگر را در حد توانشان بر
شوند كه باعث تقويت  ديد هم از اين محالت وارد صحنه كارزار ميجي انقالب

نقش اين گونه محالت بايد براي  .كردند هسته مركزي مبارزان كارگري مي
  .مبارزه طبقاتي در نظر گرفته شود

  

در مورد نقش حزب طبقه كارگر براي الغاي نظام سرمايه داري و 
  پيروزي جنبش طبقه كارگر معتقدم كه:

تواند درست باشد كه احزاب كارگري مشروعيت  ورتي اين اعتقاد ميدر ص 
هاي صنفي  كلي خود را از نهادهاي مدني جامعه از قبيل سنديكاها و انجمن

رغم الينحل  علي .ها از اين نهادها باشد نآو محلي گرفته باشد و تاثيرپذيري 
فه ماندن مشكالت كارگران در بسياري از كشورها تنها ايجاد حزب طب

خرين نسخه تجويزي آتواند تمامي مشكالت را حل نموده و  كارگر نمي
زيرا در بسياري از كشورها با وجود احزاب كارگري مشكالت كارگران  ؛باشد

احزاب پس از تاسيس ناچارند براي كسب قدرت  .همچنان پا بر جاست
موارد نادري مي  .كنند كارگران را فراموش مي پ !حكومتي مبارزه كنند

هم براي  ان يافت كه احزاب كارگري هم براي كسب سهم حكمراني وتو
  در واقع جامعه كارگري بايد داراي  .بهبود معاش كارگران مبارزه نمايد

  

  
نهادهاي مدني قوي براي مبارزه داشته باشند تا بتوانند در مقابل هر گونه 
ب ناماليمات ايستادگي نموده و قدرت باج خواهي از هر سيستمي را صل

توانند  هاست كه مي با نهاد هاي مدني از قبيل سنديكاها و اتحاديهتنها  .كند
مدي احزاب آرد ناكارودر م. يندآبه ارتقلع كيفيت سطح زندگي خود نائل 

هاي بارزي در جهان وجود دارد و شاهد هستيم  نهونم ،باصطالح كارگري هم
د را پايبند به وقتي رهبري حزبي خود را مقيد به رعايت حقوق مردم و خو

كند و حزب را  يداند وخود سرانه عمل م حتي خواستگاه اوليه خود نمي
بعنوان مثال چند سال بعد از انقالب  ،تبديل به يك استبداد مي نمايد

شيوه مديريتي حزب كارگر بشكل  ،مدن استالينآروسيه وروي كار 
اهاي كارگري بايد در شور شد و بوروكراتيك ودستورهايي كه از باال صادر مي

وردن اين حزب آهمان شوراهايي كه در بوجود  .يير مسير دادغشد ت اجرا مي
رنگ  ،هاي بيشماري كرده بودند در طي زماني نه چندان طوالني جانفشاني

د و هيچ نقدي اد فقط دستورهاي خشك مي ، وكارگري خود را از دست داد
اي مردمي  كامال شيوهيا در مورد انقالب هند كه رهبر ان  .ديتاب را برنمي

زادي آداشت از خط و مشي جاه طلبانه حزبي دور از مردم با مردم و براي 
رغم  كردند و علي ش ميا كرد و مردم هند هم همراهي مردم مبارزه مي

فشارهاي همه جانبه از سوي دولت استعمارگر انگليس رهبر فقيد هند از 
 را وقتي گانديمحبوبيتي خاص نزد مردم بر خودار است بطوري كه 

مردم هند هم به طرف زندان حركت كردند كه  ،خواستند به زندان ببرند مي
در زمان  . يادر هيچ كجاي دنيا حركت مردم به سوي زندان سابقه ندارد

نچيان انگليس دست به اعتصاب دمع ،نخست وزيري خانم مارگارت تاچر
وجود حزب كارگر  در انگلستان حزب كارگر وجود دارد اما كارگران با .زدند

هايشان نرسيدند و خالصه اينكه بنظر من كارگران در هر جامعه  به خواسته
ترين افراد  اصلي ،اي بايد طبقه خود را چه در غالب نهاد چه در غالب حزب

هاي خرد وكالن حكومت ها بوده وعرصه را براي  تاثير گذار در سياست
رگران بيشترين لطمه را در زيرا كا ،چپاول نظام سرمايه داري باز نگذارند

بنظر من  .اند طول تاريخ از عدم پويائي و بي جنب وجوشي خود خورده
طبقه كارگر هميشه بايد پويا وكنشگر در سطوح مختلف سياسي اجتماعي 

هاي  اي غافل از سياست بازي فرهنگي وهنري حظور داشته ولحظه
ه شاهد تاراج مال امروز .سياستمداران ضد كارگر در هيچ كجاي دنيا نباشند

وجان اين طبقه توسط سيستم سرمايه داري هستيم كه ريشه در بي 
بايد با الگو برداري از گذشته در حال . هاي گذشته اين طبقه دارد گي برنامه

ينده اين طبقه آمبارزه طبقاتي باشيم و براي  حاضر بتوانيم قادر به زيستن و
 ينده ترسيم شده خودآبه  نهم دور نماي زيبايي ترسيم نموده براي رسيد

با تالش هر چه بيشتر پيكار را در كنار كار خود قرينه نموده و به مبارزه 
ادمه دهيم كارگران بايد چه با داشتن حزب و يا نداشتن حزب قادر به 

  باشند.  تعيين سر نوشت خود

 زنده باد جنبش كارگري زنده باد اتحاد 
 

*  
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  مبارزه با انحالل طلبي
  

  

  

  

  

  

  حمد اشرفيم

  

  

  

  

  

  

  پاسخ اول:

يا كشته شدن مي ترسند و ترس كارگران به اين دليل نيست كه از مبارزه 
بلكه به اين دليل است كه افقي براي مبارزه خود نمي بينند و خود را تنها و 

دشمن را يكپارچه و بزرگ مي بينند ، به خواسته ها و  ،كوچك و پراكنده
  قدرت خود ايمان ندارند .

جنبش ، خروج از بن بستشارهاي مداوم و طوالني شدن عدم تحت ف
اين بسيار خطرناك  ،كارگري بيشتر به سمت مشكالت دروني سير مي كند

است بخشهايي از جنبش كارگري علي رغم وجود شرايط گسترده اعتراض 
 "به سكوت وادار شده است بخشهايي نيز به شدت سركوب شده و تقريبا

نرم آن تحت فشارهاي زياد به سمت سازش متالشي شده اند بخشهاي 
ناخواسته هدايت شده است و با مسائل سياسي رفرميستي خود را مشغول 

بخشهايي نيز براي پيدا كردن راه خروج مجبور به مجادله ميان  ،كرده است
وبن  تفرقه بيشتر ،از گسترش پراكندگي يهمه اينها نشان ،خود شده اند

وجود فشار  -1ع به هم پيوسته است اينها حاصل دو موضو، است بست
جهت  (حزب)نبود ابزار هدايت انقالب - 2شديد و شرايط عيني انقالب  

با  ،مقابله و هدايت جنبش به سمت حركتهاي ارتقا يابنده انقالبي است
توجه به شرايط ايران هميشه اين طور بوده كه اول سازمان سياسي طبقه 

حاكميت ، حاكميت مجبور به ساخته مي شود و سپس تحت فشار آن به 
در اين مورد بسيار تأخير شده شود پذيرش سازمانهاي توده اي طبقه مي 

بايد پس از اوج گيري اعتراضات جديد كه هر لحظه زمان آن نزديك  ،است
تر مي شود در انتظار يك نظام فاشيستي ديگر با شدت بيشتر و حتي توده 

ن طبقه كارگر هرگز قابل گذشت باشيم و اين خيانت از جانب پيشروا ترگير
  .و بخشش نخواهد بود

 100متشكل شدن طبقه كارگر مقدم بر هر مطالبه ديگري است طي تاريخ 

ساله مبارزات كارگري در ايران و كشورهايي مانند آن مشخص شده است 
كه طبقه كارگر هرگز نمي تواند و نتوانسته بدون داشتن حزب خود تشكل 

و اگر مواردي نيز ساخته شده است بدليل نبود حزب توده اي خود را بسازد 
نتوانسته آنها را حفظ نمايد. وضعيت تشكل هاي فعلي مانند سنديكاي 
واحد و هفت تپه بعنوان سازمانهاي توده اي كارگران و كميته هاي پيگيري 

اديه آزاد كارگران و... بعنوان نمونه تشكل هاي فعالين ح، هماهنگي ، ات
  ننده اين موضوع هستندكارگري اثبات ك

سنديكا هاي فوق  از بدليل نبود پشتيبان حقيقي در ميدان پراتيكي مبارزه
شكلي باقي مانده است ، كميته پيگيري زمين گير شده ، كميته تنها 

 و خبر رساني و مشكالت درونيهماهنگي براي حفظ خود به ورطه مجازي 

در ماهيت مسلط قانون  هر روز بيشتر انكشيده شده و اتحاديه آزاد كارگر
بخواهد به كپي برابر اصل خانه كارگر  خودگرايي و علني گرايي بدون اينكه 

تبديل مي گردد.همه اين تشكل هاي نمونه وار به دليل نبود سازمان 
را طي مي كنند.براي  گفته شده هايمسير "سياسي طبقه كارگر اجبارا

ود را بدست آورد بايد در اينكه طبقه كارگر بتواند مطالبات ريز و درشت خ
دو شكل سياسي و توده اي متشكل شود طبقه كارگر بدون متشكل شدن 
در حزب خود امكان ندارد بتواند تشكلهاي توده اي خود را تشكيل داده و 

با تكيه بر موارد باال نبود سازمانها توده اي كارگران و وضعيت  حفظ نمايد
مي دهد كه تشكيالت هاي سنديكا ها و ديگر تشكل هاي موجود نشان 
 به. با توجه به مقدمه فوق موجود هيچ كدام حزب طبقه كارگر نيستند

سئوال چنين بايد پاسخ داد كه ترس طبقه كارگر و تقليل مبارزات كارگران 
به خاطر نداشتن افق روشني از آينده  ،از اعتراضات و اعتصابات به طومار

امكان پذير نمايد . بنابراين نبود فقط حزب مي تواند  افق مورد نظر را است،
يعني اگر  دليل اصلي است،كارگران  رحزب در مورد مستولي شدن ترس ب

بخواهيم ترس را از بين ببريم ، اعتماد به نفس به كارگران بدهيم ، آنها را 
به آگاهي هاي الزم برسانيم ، آنها را متشكل نمائيم و آنها را آماده تسخير 

گي از كانال متشكل شدن انقالبيون و پيشروان طبقه قدرت نماييم و....هم
كارگر در حزب طبقه خواهد بود و تا زماني كه چنين نشود نه تنها مبارزات 

حتي اگر بر اثر بحرانها ي موجود و  ،تر خواهد شد يفضكارگران هر روز 
جمهوري اسالمي محيط و عرصه آنقدر باز شود كه بر فشارهاي مختلف 

تك تك يا ميليوني اعتراض نمايند و در ميادين و كارخانه كارگران بتوانند 
ها پرچم سرخ به دست گرفته شعارهاي كمونيستي بدهند و حتي بتوانند 
كارخانه ها را تحت كنترل در آورند و... مانند همانهايي كه اكنون در اسپانيا 

رسيد ، پرتغال ، ايتاليا و... انجام مي دهند باز هم به مطالبات خود نخواهند 
نتيجه مي  ،و در نهايت همه چيز را به سرمايه داري واگذار خواهند كرد

گيريم تنها راه پيروزي طبقه كارگر متشكل شدن است و با توجه به شرايط 
ايران حداقل اين است كه تا زماني كه كارگران پيشرو وانقالبي اقدام به 
 -متشكل شدن در سازمان سياسي طبقاتي با گرايش ماركسيستي

لنينيستي نكنند امكان سازمان يابي و سازماندهي سراسري كارگران ممكن 
در نتيجه وظيفه اين گفته به شهادت تاريخ اثبات شده است،  ،نخواهد شد

  عاجل امروز ما به صورت زير فرمول بندي مي شود :

د و از عقب نشيني جلوگيري كرده و دفاع را نبراي اينكه ترس نداشته باش
آماده  ،بايد از نظر آگاهي طبقاتي آموزش ببيند دنماييبه حمله تبديل 
براي اينكه طبقه كارگر براي تسخير قدرت آماده شود  .دنتسخير قدرت شو

بايد داراي دو شكل تشكل با پيوند ارگانيك باشد و براي اينكه بتواند تشكل 
توده اي همزمان متشكل  - توده اي داشته باشد بايد به صورت سياسي 

 ،انحرافاتبا اينكه بتواند در سازمان سياسي متشكل شود بايد  براي ،شود
مبارزه  "بخصوص انحرافات ضد حزبي ، ضد تشكل يابي مبارزه كند كه فعال

  با انحالل طلبي مقدم بر مبارزه با هر انحراف ديگر است .

فالكت  و فروپاشي اقتصادي مي تواند يك فاكتور براي رشد و شدت يابي 
ا به تنهايي نمي تواند كارگران را براي مبارزه مهيا كند مبارزات باشد ام

يعني اگر اين فاكتور تنها باشد نه تنها باعث رشد مبارزه و امكان پيروزي 
طبقه كارگر نمي گردد بلكه باعث عقب نشيني بيشتر طبقه از جهت 
پراتيك و آگاهي طبقاتي مي شود (مانند حاال) و حتي باعث رشد و 

شود همچنين اگر اين فاكتور تنها باشد مي تواند گسترش فاشيسم مي 
باعث راحتتر عبور كردن سرمايه داري از بحرانها شود در واقع در چنين 

مي گردد كه  بيشتريشرايطي طبقه كارگر دچار پراكندگي و رقابت دروني 
دسته هاي بسيار زياد كارگري در دشمني با منافع طبقاتي خود مستقيم و 
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ت جناح هاي مختلف سرمايه داري در مي آيند. ظهور غير مستقيم به خدم
انتظار افزايش  ،فاشيسم شانس بسيار زيادي در چنين شرايطي دارد

اعتراضات با توجه به گسترش بحرانها بستگي به دارايي هاي طبقه كارگر 
دارد يعني درست است كه زمينه اعتراض بر اثر گسترش دامنه بحرانها 

براي امكان پذير كردن اعتراضات نياز به چند وجود دارد اما اين زمينه 
پارامتر ديگر دارد از جمله حدي از آگاهي طبقاتي ، وجود تشكل هاي توده 

در ايران وجود ندارد . در  "فعالاي و وجود سازمان سياسي كارگران ، اينها 
شرايط عيني كنوني نه تنها امكان گسترش اعتراضات وجود دارد بلكه 

الب كارگري نيز وجود دارد اما در صورتي ممكن مي امكان پيروزي انق
شوند كه ابزارها و ملزومات مورد نياز خود را داشته باشند با توجه به اينكه 
شرايط عيني آماده است اما به دليل عدم وجود شرايط ذهني نمي توان از 
شرايط عيني سود برد. جالب است توجه كنيم  همين بحرانهاي موجود در 

رجات متفاوتي در يونان ، اسپانيا ، پرتغال ، ايتاليا و... وجود دارد ايران با د
اما مي بينيم كه در ايران با گسترش بحرانها اعتراضها كم مي شود و تقليل 
مي يابند در اسپانيا اعتراضها با گسترش بحرانها افزايش يافته اما در آنجا 

خي از كشورها نيز تبديل به انقالب نمي شود با گسترش بحرانها در بر
كاركرد  ،اعتراضات خياباني بيشتر از اعتراضات كارگري در كارخانجات است

بحران ها در ايران سه برابر بيشتر از آمريكا و اروپا است چون بخشي از 
بحرانهاي اروپا و آمريكا از طريق زير گروه بودن اقتصاد ايران به ايران انتقال 

اسالمي نيز مزيد بر آن بحرانهاي  مي يابد همچنين بحرانهاي خود جمهوري
بحرانهاي حاصل از تحريم نيز اضافه مي گردد حال مي بينيم  ،انتقالي است

وجود سه برابر بحران نه تنها باعث سه برابر شدن اعتراضا ت نشده بلكه رو 
به كمتر شد هست، عامل چيست؟تحليل تفاوتها و اثرات و تاثيرپذيري اينها 

و ثابت مي كنند كه جدا از زمينه  دادهبه ما ياد  و پيدا كردن علل تفاوت
هاي عيني كه با بحرانها آماده تر مي شوند چيزمكملي بسيار مهم ديگري 

حزب،  "الزم است .تاريخ ثابت كرده است كه بدون تشكيالت سياسي دقيقا
طبقه كارگر هرگز نمي تواند خود را براي ادامه مبارزه و عبور از سرمايه 

  مايد .داري آماده ن

در ايجاد ودامن زدن به ترس كارگران و دست به عصا كردن آنها در 
آنچه به صورت ريشه اي و اما مطالبات خود موارد بسياري دخيل هستند 

 همه جانبه عمل مي كند تغيير سيستماتيك روابط ميان اشتغال و بيكاري

ه سرماي د،گردمينقشمند از طرف سرمايه داري اجرا  وكه آگاهانه  است،
سال اخير به صورت برنامه ريزي شده (  80الي  70داري توانسته است طي 

كه امكان اجرايي اين برنامه ريزي به افول قدرت اجتماعي طبقه كارگر از 
جهت ذهنيت انقالبي و افزايش تحمل انديشه هاي سرمايه داري و ستم 
پذيري از طرف كارگران و نمايش شكست ناپذيري نظام سرمايه برطبقه 
كارگر است ) اشتغال دائم را به اشتغال سيال و به طبع بيكاري محدود را 
به بيكارهاي بلند مدت، سيال و پنهان و گسترده تبديل نمايد. مي دانيم كه 
ميان بيكاري و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد. اين نقشمند بودن 

در گسترش اشتغال سيال و تغيير مداوم اشتغال و بيكاري براي هر فرد 
زمانهاي متناوب و بسيار كوتاه كه هر چه به جلو مي رويم فركانس انتقال 

برعكس به صورت اپيدمي كوتاه تر و كوتاه تر  "اشتغال به  بيكاري و بعضا
ماه يا  6سال ، 1مي شود و ترس از آن است كه زمان اشتغال كه اكنون به 

افته به اشتغال ماه ، حتي موقت بدون تاريخ تقليل يافته آنقدر گسترش ي 3
يعني اينكه براي كارگران وارد شدن به يك كار در  بديل گردد،روزانه ت

صبح و تسويه در عصر  همان روز به موضوع عادي تبديل شود در چنين 
تمامي مطالباتي كه براي كار مدت دار مي  جايي ندارد،سيستمي اعتراض 

هد بود و حتي تواند معنا پيدا كند در كار سيال كوتاه مدت ممكن نخوا
مطالبه آن براي خود كارگران از منظر فكري نيز نامعقول خواهد شد يعني 
ساختار فكري تغيير خواهد كرد كه در حوزه تغيير اين ساختار فكري 
بسياري از مطالبات از ليست مطالبه حذف مي گردند. حتي اتحاد و متشكل 

ري كه قرار اي واقعي امكان خود را از دست مي دهد، كارگنشدن به مع
است بر مبناي نظام اشتغال سيال سه ماه يا موقت بدون تاريخ يعني كمتر 
از سه ماه كاركند با هيچ منطقي نمي تواند قانع شود كه تشكل محل كار 

  خود را با بقيه كارگران تشكيل بدهد. 

سر پارامترهاي بسيار در اين موضوع دخيل هستند كه همه آنها در يك 
البته  ،هم نبود سازمان سياسي طبقه كارگر است آن ،نجندگمي  فصل

فقط و فقط در صورت داشتن گرايش ماركسيست مورد نظرسازمان سياسي 
   باشد نيازي چنين گوي جواب تواند مي لنينيستي –

نبرد  "وقتي بحران حاكميت در زواياي مختلف آن شديدتر مي گردد ضرورتا
تكليف نزديك تر مي شوند و هر و مبارزه ميان كار و سرمايه به نقاط تعيين 

سر كوب شديتر مي گردد  "چه به ان نقطه عطف نزديكتر مي شويم ضرورتا
س بكش تا زنده أالر و به جاي مي رسد كه به قول شاهرخ زماني در خط

بماني قرار مي گيرد و اكنون وضعيت سرمايه داري جمهوري اسالمي در 
جنبش كارگري فقط  حوالي چنين وضعيتي است درمقابل چنين سركوبي

دو راه پيش رو دارد يا بايد به شدت ، سرعت و قدرت مبارزه اش متناسب با 
نياز به حزب واقعي طبقه كارگر  براي اين كارافزايد يپي آمد هاي بحران ب

در صورت نداشتن ابزار هاي الزم مجبور مي شود راه دو م  كه تسليم  ،دارد
ده سال گذشته جنبش كارگري  شدن تدريجي است را انتخاب نمايد . طي

علي رغم افت و خيز هاي خود همين مسير را پيموده است  تمامي ابزار 
وردي پرستش كنندگان خود آهاي موجودش و تئوري هاي ناقص و من در 

درد مبارزه موجود ه ب دسم را بكار برده است و همگي ثابت كردنيبه خود
مبارزه خود به خودي و خود نمي خورند نتيجه و تاثير عملي و اثباتي اين 

با  "جوش و تئوري هاي من در آوردي يا كليشه اي  عاريتي  امروز عمال
عقب نشيني آرام آرام جنبش كارگري و متناسب با افزايش شدت سر كوب 
در مقابل دشمن است وضعيت كنوني جنبش كارگري بخصوص تمام  آبرو و 

خود به خوديسم ها و  حثيت قانون گرايان و علني گرايان ، جنبشي ها ،
تحزب گريزان ، انحالل طلبان در مجموع تمامي مخالفان لنينيسم را بر باد 

  داده است. 

شكي در اين نيست كه اگر حزب طبقه كارگر وجود داشت هرگز كارگران 
مجبور نمي شدند به جاي اعتصاب ، تظاهرات ، راه پيمايي ، تجمع ، 

تسخير قدرت دست به  و بنديمحاصره مجلس ، كنترل كارخانه و سنگر 
جمع آوري طومار بزنند .و تازه وقتي دشمن برخي از مسئولين جمع آوري 

كه  "امضا را احضار مي كند اگر حزب طبقه كارگر وجود داشته باشد اوال
اگرهم احضار نمايد انها با تكيه به ،دشمن نمي توانست انها را احضار كند

تابع قانون شوند و به دنبال ان  قدرت حزب طبقه كارگر مجبور نمي شوند
اين ها  ،اعالم كنند كه تا پايان انتخابات اعالم تجمع نخواهيم كرد "مجبورا

زماني نيرو هاي راديكال جنبش كارگري بودند كه اكنون در فضاي نبود 
حزب هم از جهت تئوريك تسليم شده اند و هم از جهت عملي تابعيت 

اين يعني عقب نيشني سال به سال و  .دقانون را بدون اعالم علني پذيرفتن
روز به روز خواهد شد در صورتي اگر حزب واقعي   هماه به ماه كه در آيند

طبقه كارگر وجود داشت اين فعالين راديكال را هم از جهت صبر انقالبي، 
هم از جهت آموزش هاي تئوريك ، هم از جهت سازمان يابي و سازمان 

و هم با قد علم كردن در  ،يباني مي كرددهي و امكانات سراسري شدن پشت
مقابل جمهوري اسالمي از جهت اعتماد بنفس و داشتن پشتيبان قوي 

من اين دوستان را از نزديك مي شناسم اگر نوشته ها و  .حمايت مي كرد
سال قبل انها را با حرف هاي امروز شان مقايسه كنيد پي به  5حرف هاي 

برد آنها در جريان مستقيم مبارزه قرار عقب نشيني سال به سالشان خواهيد 
دارند و هر روز مجبور مي شوند مطالباتشان را تقليل بدهند تا شايد كمي 
بدست بياورند اين رفقا چاره ي ندارند يا بايد لجبازي كنند و به حاشيه 

راديكاليزم بي ثمر خود را حفظ كنند يا در جريان  "پرتاب شوند كه مثال
نون گرايي نزديك تر و نزديكتر شوند تا به شكل سيالب بي دفاع به قا
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جديدي از خانه كارگر تبديل شوند اين ها همه تاثيرات منفي نبود حزب و 
افكار تحزب گريزي است اگر مي گويم شكل جديدي از خانه كارگر داليل 
محكمي دارم شما نوشته ها و سخنراني هاي ده سال گذشته محجوب ، 

كارگر را نت برداري كنيد و همچين از نوشته ها و صادقي و ديگر افراد خانه 
ديد گفته هاي مسئولين جمع آوري طومارها نيز نت برداري كنيد خواهيد 

يكي هستند و بي افقي و بي عملي را بيان مي كنند  منتها  "كه ماهيتا
غير قانوني.  "رسما هاقانوني هستند ولي اين "آنها(خانه كارگريها) رسما

مي گويد كارگران در مقابل تغيير  "اني دارد كه مثالمحجوب دهها سخنر
قانون كاريا عدم افزايش دستمزدها يا انجماد دستمزدها ساكت نخواهند بود 
و حال همين مفهوم درجاي جاي نوشته ها و مصاحبه هاي رفقايمان بارها 
از روي نا اميدي و حتي با اگاهي به اينكه كاري نمي توانند به پيش ببرند  

ت جمهوري يمي شود اين مفهوم براي محجوب يعني تضمين حاكم تكرار
اين رفقا چاره اي  ،اسالمي اما براي رفقاي ما يعني بن بست و در جا زدن

را بوجود  مندارند راديكاليزم روي هوا نمي تواند باشد بايد امكانات راديكاليز
 ماليزآورد براي جنبش كارگري ايران اكنون امكان و زمينه پيش برد راديك

به ساخته شدن حزب طبقه كارگر بستگي دارد در غير اين صورن فعالين 
راديكال هر روز بيشتر در قانون و علني گرايي و رفرميست فرو خواهد رفت 
بايد حزبي ساخته شود تا با اعمال هژموني و اتوريته طبقاتي خود سير روند 

و سازمان كنوني را تغيير جهت بدهد انگاه خواهيم ديد كه كارگران 
اعتصاب و تظاهرات سازمان دهي  ،دهندگان انها به جاي جمع آوري طومار

مي كنند. از اين گفته يك نتيجه ديگر نيز مي گيرم و ان اين است كه 
سازمانها و احزاب موجود مانع رشد جنبش سوسياليستي و جنبش كارگري 

ايد انها را هستند و مانع به هم پيوستن اين دو جنبش مي باشند بنا براين ب
به ليدر هايشان واگذار كرده و اقدام به تشكيل حزب واقعي طبقه كارگر 

 نمود.راه ديگري وجود ندارد.
  

  پاسخ دوم و سوم:

طبقه كارگر براي كسب مطالبات ريز و درشت خود نياز به  سازمان سياسي 
جهت بر قراري ارتباط ارگانيك ميان بخش هاي مختلف طبقه و مبارزات 

در همين حال نياز به سازمانهاي توده اي جهت  ارگران و ... دارد،سراسري ك
مبارزه براي كسب مطالبات روز مره و آماده كردن كارگر در جهت اعمال 
قدرت طبقاتي است، معلمان، پرستاران، رفتگران، بيكاران، كارگران حمل و 

 كه بايد در محل كار و ،از طبقه كارگر هستند ينقل و... همگي بخش هاي

اي كارگري فراخور ميزان سطح  زندگي در اشكال مختلف سازمانهاي توده
آگاهي خود متشكل شوند. نوع تشكل را ميزان آگاهي افراد تعيين مي كند 

 ،ها ها، سنديكاها، انجمن ضمن شركت در اتحاديه انكه آگاهترين كارگر
د، در شرايط خاص امروزي به نبايد  در حزب طبقه متشكل گرد ،شوراها

اي كارگران  هاي توده ليل نبود حزب طبقه كارگر كه باعث شده سازماند
امكان تشكيل، يا پس از تشكيل امكان ادامه نداشته باشند رسالت تاريخي و 

ها و كميته هاي مخفي و  مسئوليت ضروري فعالين انقالبي تشكيل هسته
آگاه و انقالبي است، هر گونه بهانه و كوتاهي در اين مورد از طرف كارگران 

اينجا الزم است برخي  ها خيانت به طبقه كارگر است. سوسياليست
  ها را بيان كنم : ها و هسته خصوصيات الزم جهت تشكيل كميته

هر انسان مبارز و انقالبي  و البته بخصوص كمونيست ها در هرعمل، يا  
بحث و فعاليت علمي الزم است موارد زير را قبل از هر چيزي روشن كند تا 

در واقع دانستن و مشخص كردن  ،صورت علمي به موضوع پرداخته شودبه 
  جواب موارد زير به ما مي گويد كه چه بايد كرد.

خواهيم  از عمل يا فعاليت خود چه هدفي داريم (چه مي "مشخصا  -1
 بدست آوريم؟)

 براي رسيدن به هدف مشخص خود به چه چيز هاي نياز داريم ؟ -2
 هدف مورد نظر در چه وضعيتي قرار داريم ؟ در حال حاضر نسبت به -3

 براي رسيدن به هدف فوق از كجا يا از چه چيزي شروع كنيم ؟ -4
آنها را بسازيم يا اگر لوازم مورد نياز براي شروع آماده نيستند بايد  -5

 بدست آوريم. 
با  "پس از مشخص كردن پنج مورد باال مي توانيم افراد ي را كه اصوال - 6

شروع به فعاليت  ههستند بعنوان هم رزم دعوت به همكاري كردما همفكر 
 ماييم.سازمان يافته ن

 : بايد خصوصيات فردي زير را داشته باشندنهمرزمان ما  
 نيستند.منظم  -1
توانند افراد چندان مورد اعتماد در  كنند نمي ي كه شما را نقد نمينكسا -2

  .حد كادرهاي انقالبي باشند
شوند يا مقابل نقد غير علمي  مقابل نقد رنجيده خاطر ميكساني كه در  -3

 .گيرند بر خورد كرده و گارد مي
كساني كه مشكل شخصيتي دارند و دوست دارند مورد تعريف و تجميد  -4

 قرار بگيرند ، معروف و مشهور شوند يا به دنبال مطرح شدن نامشان هستند
بيان نظرات خود را كساني كه شجاعت انجام كارهاي عملي يا شجاعت  -5

 ندارند
كساني كه در اعالم نظرات خود و انتقال نظر ديگر رفقا حتي نظر رفقاي  - 6

 .مخالف  صداقت ندارند
 .كساني كه فدا كار نيستند -7
كساني كه جسور نيستند ( در زمان هاي خاص جسارت به خرج نمي  -8

 .دهند )
اصولي و علمي   كساني كه رو راست نيستند وبراي شفاف و حل كردن -9

اختالفات تالش نمي كنند و مي خواهند اختالفات را پنهان نمايند يا اجازه 
 اظهار نظر را از خود و ديگران سلب مي كنند 

 .كسب آگاهي تالش نمي كنندبراي كساني كه  -10
 كساني كه وقت شناس نيستند  -11
از يكي در فعاليت انقالبي راز داري كساني كه راز دار نيستند،  -12

  .ن خصايص استمهمتري
 در ديدن ، شنيدن و درك كردن و بيان و توصيف دقت زياد كساني كه -13

 ندارند.
  ندارند. مسئوليت پذيري و حس پاسحگويي كساني كه  -14
 توان و سرعت  باالي در تجزيه و تحليل  و تصميم گيريكساني كه  -15

 ندارند.
  كساني كه افكار سوسياليستي را قبول ندارند. – 16 

  نيستند.پايبند به اصول و پالتفرم كه كساني  – 17
مورد باال امتياز  17اول براي همرزمي كساني را بايد انتخاب كرد كه در 

به طور صد در صد تعيين كننده  موارد زير "مثال ،خوبي كسب كرده باشند
، رازداري ، صداقت، منظم بودن، وقت شناسي، نقد پذيري، پايبندي هستند

براي رديف دوم نداشتن مشكل شخصيتي و...  به اصول،مسئوليت پذيري،
همرزمان بايد كساني را انتخاب كرد كه برخي يا حتي بسياري از حسن هاي 

ساخته شدن، آموزش ديدن،  ،پرورش ،گانه را ندارند ولي امكان كسب 17
تشكيالت دوري  اي بايد دوري كردراز انتخاب بقيه بعادت كردن را دارند. 

  .براي ما صرف نمي كند "انها فعالكرد چون كار كردن روي 

  

  پاسخ چهارم:

مبارزه طبقاتي كارگران از دو بخش اقتصادي و سياسي جدايي ناپذير 
تشكيل مي شود كه در برخي شرايط مبارزه اقتصادي شاخص تر است و در 
شرايطي نيز بخش سياسي شاخصتر مي گردد ولي در هيچ زماني في نفسه 

مبارزه اقتصادي طبقه كارگر در واقع بخش اقتصادي يا سياسي تنها نيست 
بورژوازي مبارزات طبقاتي كارگران است تا زماني كه در محدوده اقتصادي 
مهار شود و به بخش سياسي رشد نكند پراكنده ، قسمت به قسمت ، با 
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در خود، زائده اي از جناح هاي مختلف سرمايه  ي رقابت داخلي ،طبقه
از مبارزات  يما به محض ارتقا تا سطوح بااليداري بوده و در جا خواهد زد، ا

بايد  ،سياسي در جهت بر چيدن بساط سرمايه داري گام بر خواهد داشت
روشن كرد كه طبقه كارگر مي تواند مبارزه اقتصادي خالص داشته باشد 
ولي مبارزه خالص سياسي نمي تواند داشته باشد يعني مبارزه سياسي بدون 

قوي اقتصادي براي طبقه كارگر معنا ندارد.موضوع وجود پايه هاي مبارزاتي 
در رابطه با ايران خاص تر است چرا كه حتي مبارزه اقتصادي طبقه كارگر 
در ايران از همان نقطه صفر شروع  به سمت سياسي حركت مي كند و با 
هيچ وسيله نمي توان از سياسي شدن آن جلوگيري كرد. تمامي جنبش 

لبات خود نياز به حمايت جنبش كارگري هاي اجتماعي براي كسب مطا
نمي  ديگر دارند و جنبش كارگري نيز بدون استفاده از نيروي جنبش ها

مد بقيه جنبش آتواند با حريف مبارزه كند جنبش زنان در اين رابطه سر 
هاي اجتماعي است و اين جايگاه به خاطر اين است كه زنان در ايران 

ر طبقه كارگر به مطالبات زنان توجه گرفتار استثمار مضاعف هستند و اگ
نكند نه تنها زنان به خواسته هايشان نخواهند رسيد بلكه طبقه كارگر نيز 
هرگز به انقالب دست نخواهد يافت يعني اينكه جنبش زنان يكي از پايه 

تي در ايران خواهند بود اما اين گفته را نبايد با آن آهاي مهم انقالبي 
يد انقالب آتي انقالب زنانه است اشتباه گرفت انحراف گرايشي كه مي گو

انحرافي است كه  "تي انقالب زنانه است يك بحث كامالآگفته اينكه انقالب 
است  يدر مبارزه طبقاتي اخالل ايجاد مي كند و البته مربوط به طيف هاي

 ،كه دل در گرو انقالبات اهدايي سرمايه داري و انقالبات مخملي دارند
تواند با تغيير جمهوري اسالمي بدون اينكه مشكلي براي  سرمايه داري مي

د همه ي خواسته هاي زنان را كه مربوط به موجوديت كنايجاد  خود
اما  ،انقالب زنانه را تقديم كرده باشد .اين يعنيجمهوري اسالمي است بدهد

سر مايه داري هر گز نمي تواند مطالبات كارگري را بدهد نتيجه مي گيريم 
رمايه داري در اشكال مختلف خود مي تواند بدهد نمي تواند چيزي كه س

   .انقالب محسوب شود

  

  پاسخ پنجم:

فعالين طبقه كارگر در عمده ترين سر فصل تقسيماتي خود به دو دسته 
تقسيم مي گردند، عبارتند از فعاليني كه اعتقاد دارند كارگران براي 

و فعاليني كه اعتقاد مبارزه با سرمايه داري بايد مسلح به حزب باشند 
دارند حزبيت دشمن كارگران است با اين توضيح سر فصل بحث را به 

  صورت زير نام گزاري مي كنم :

  

  خلع سالح كارگران 

  موضوع حزب طبقه كارگر را بايد از زواياي مختلف بررسي كرد از جمله :

  ضرورت وجود حزب -1

 ماهيت و فرم حزب  -2
  گرايش و سبك كار حزب -3

  از ده و محصول موجوديت حزبب -4

   خطرات احتمالي از موجوديت حزب -5

  اثرات منفي نبود حزب - 6

  قدمت بحث و مجادله در رابطه با حزب  -7

  انواع انحرافات در مخالفت با حزب -8

  رابطه حزب با مقوله هاي مختلف اجتماعي -9

 بستر و روش ساخت  حزب -10
12- ... 

  از علوم مختلف طرح مي كنم : براي درك بهتر موضوع مثال هاي

اصل علمي در ماركسيسم است كه مي گويد، سرمايه داري پس از رسيدن 
  به حاكميت گوركن خود را (طبقه كارگر را)با دست خويش ايجاد مي كند، 

  

  

  
  

درست است اما فعالين و گرايشات بسياري با درك ناقص از  "اين اصل كامال
داده اند. پيروان انحراف فوق كه اشكال  اين اصل علمي، انحرافي را تشكيل

مختلفي دارند و با درجات متفاوتي دنبال رو و دچار خود به خوديسم 
هستند، احزاب ، سازمانها ، گروه ها و محافل متنوعي را تشكيل داده اند و 
حتي منفردين بسياري نيز در اين انحراف بسر مي برند ، پيروان انحراف 

ته علمي از بردن اگاهي به درون طبقه خود داري فوق با تكيه بر چنين گف
كرده و با تبليغات مسموم كننده اي مانع ديگر نيروها نيز مي شوند اين 
منحرفين از يك طرف به يك اصل علمي تكيه مي كنند و با بهانه ي 
تابعيت از اصل فوق با تمامي اصول علمي مربوطه ي ديگر مخالفت كرده 

د مي شوند، و مانع طبقه كارگر در جهت كمك حال ادامه وضعيت موجو
  آماده شدن براي تسخير قدرت مي شوند..

پيروان اين گرايش انحرافي توانايي بر قراري ارتباط علمي ميان اصول 
مختلف علوم مربوطه را ندارند به مثال هاي زير توجه كنيد : (مثال ها براي 

تماعي كه به درك بهتر موضوع از قوانين ساده فيزيكي، به پيچيده اج
  صورت روند تكاملي پشتيباني مي كنند انتخاب شده اند.)

شئي انتقال يافته به يك ارتفاع بر اثر نيروي وارد شده بر آن داراي  -1
انرژي پتانسيل سقوط است اما براي تبديل انرژي پتانسيل به انرژي جنبشي 

 نياز به عاملي براي حذف مانع سقوط داريم.
ژني عامل ارث خاصي است اما هر گاه شرايط مناسب در علم ژنتيك هر  -2

براي بروز عامليت وجود داشته باشد آن ژن صفت غالب به خود مي گيرد. 
 شرايط مناسب به عوامل مختلف بستگي دارد.

انسانها داراي استعداد هنرپيشه شدن، پزشك، خلبان ، ورزش كار،  -3
ثابت شده تا زماني كه دانشمند و مخترع و غيره هستند، در علوم اجتماعي 

شرايط پرورش استعداد ها براي انسان مورد نظر يا انساهاي ديگر مهيا 
 نباشد استعداد هاي فوق به بالفعل تبديل نخواهند شد.

نبرد طبقاتي و نيروهاي فعال اجتماعي از اين اصل مستثنا نيستند، علي 
سرمايه  رغم اينكه حاكميت سرمايه داري باعث شده كارگران استعداد ضد

داري داشته باشند اما براي بالفعل كردن اين استعداد نياز به اجرايي كردن 
علوم ديگرداريم تا شرايط الزم را آماده نمايند.يك استعداد نهفته فقط 
زماني كار كرد خود را ارايه مي دهد كه شرايط محيطي ، هماهنگي 

ورد نياز كه اگاهانه ارگانيك اعضاء ، عوامل مختلف سازنده آينده ، ابزارهاي م
و نقشمند انتخاب شده باشند، داراي هارموني محيطي، سيال و ارتقاع يابنده 
باشند تا بتوانند برآيند نيروهاي كنشگر را، جهت مقابله با نيروهاي مانع، 
يك دست و همسو نمايند. نگاه به سرمايه داري بر اين مبنا كه كار سرمايه 

ك ديد تنگ نظرانه، كوتاه و محدود داري فقط ايجاد دشمن خود است ي
است ، سرمايه داري در كنار ايجاد اجتناب ناپذير دشمن خود صدها و 
هزاران روش، سيستم و ابزار جهت مقابله با دشمن ايجادي خود به صورت 
آگاهانه و نقشمند توليد و باز توليد مي كند، اگر براي مقابله و خنثي سازي 

و موانع سرمايه داري از ابزارهاي علمي، ابزار ها و روش هاي آگاهانه 
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بخصوص حزب خاص طبقه كارگر استفاده نكنيم طبقه كارگر هرگز فرصت 
  بالفعل كردن استعداد ضد سرمايه داري خود را بدست نخواهد آورد.

ممكن  ،حاصل بودن يا نبودن حزب ،موضوع حزب يك بحث ريشه اي است
گر است .همچنين نوع و شدن يا نشدن كسب مجموعه مطالبات طبقه كار

را هدف از  حزبيا شل و ول بودن  حزب، ساختار، مستحكم و استوار بودن
تشكيل آن مشخص مي كند . مبارزه و مقابله با حاكميتي داراي سيستم 
نياز به روند و روش و ابزارهاي متناسب جهت عبور از آن سيستم است 

وند سيستماتيك بنابراين مبارزه با حاكميت سيستماتيك نمي تواند ر
   نداشته باشد.

  

  نبود حزب دو كاركرد منفي را توليد و باز توليد مي كند :

به دليل نبود حزب، كارگران علي رغم وجود شرايط عيني از نظر ذهني   -1
اعتقاد و ايمان به تسخير قدرت ندارند يعني كمونيست ها و سوسياليست 

  ادند. ها در غالب حزب رسالت تاريخي خود را انجام ند

با وجود اعتراضات انقالبي به خاطر نبود حزب سازماندهي سراسري و  -2
 سياسي ممكن نمي شود.

با توجه به دو مورد فوق مشخص مي شود كه سرمايه داري با چه دقتي  
دست روي نقطه حساس گذاشته و توانسته است بخش بزرگي از نيروهاي 

  طبقه كارگررا به سود خود هدايت كند. 

اصول پايه اي انقالب مورد نياز طبقه كارگر را فقط بايد بر مبناي  ابزار و
توانايي آنها در ممكن كردن نابودي سرمايه داري و برقراري حاكميت 
كارگري سنجيد، يعني قبول يا رد ابزار و اصولي كه انقالب را مي تواند به 

يا پيروزي برساند، مالك و معيار مشخص كننده جاي افراد در صف انقالب 
  انقالب خواهند بود. مقابل

وجود طيف هاي انحرافي تابع درجاتي از خود به خوديسم هستند 
ماده سازي طبقه در جهت تسخير قدرت تنها شرط آحزب به عنوان ابزار 

اصلي و پايه اي نيست بلكه چگونگي و نوع ساختار حزب نيز دراصولي بودن 
نقالبي يا غير انقالبي هاي تشخيص ا معيار و مالك ،تعيين كننده است آن

 ، دوم قبول يا ردقبول يا رد حزب و تشكيالت ها اول بودن افراد

 گفته اثبات براي دليل دو. است آن گرايش بودن لنينيست –ماركسيست 

  : دارد وجود باال

  پيروزي و شكست هاي طبقه كارگر روند تاريخي -1

ف بررسي عامل عدم پيروزي سه طيف گرايشات انحرافي مخال -2
طبقه كارگرعلي رغم فداكاري، از  ، ثابت شده است كه بدون حزبحزب(

از سرمايه داري چه از  دهاي بسيار گسترده نمي توان جان گذشتگي و قيام
جهت ذهني و چه از نظرعيني عبور كرده و حكومت كارگري را تشكيل 

طبقه كارگر را در نبرد سرنوشت ساز نسبت به سازمان  گرايشاتي كه دهد،
در  خلع سالح مي كنند ،سازمان يافته "تگي در مقابل دشمن كامالياف

  خدمت سرمايه داري هستند.) 

دومين طيف طيف اول گرايشاتي كه حزب را در كليت خود نمي پذيرند، 
هستند كه اصول لنينيستي حزب طبقه كارگر را قبول نمي كنند  گرايشاتي

حزب را قبول دارند  علي رغم اينكه اين طيف در اصل الزم  بودن ابزاري
مانع  يشاين طيف با تحميل خود به طبقه و عدم انجام وظايف انقالبي خو

هستند كه اعتقاد  طيف گرايشاتيتشكيل حزب  واقعي مي شوند. سومين 
 ،به داشتن حزب براي اماده سازي طبقه در جهت تسخير قدرت دارند

ول ندارند اما در احزاب و تشكيالتهاي موجود را بعنوان حزب طبقه كارگر قب
ايجاد حزب علي رغم آماده بودن شرايط و پايه هاي الزم نه تنها اقدام به 

بر طبقه تحميل مي  انتظار نا محدوديبرقراري نمي كنند بلكه صبر و
در واقع ضد ط مشترك سه طيف تابع خود به خوديسم انق . يكي ازنمايند

  است.لنينيسم بودن 

  

  ايجاد حزب مخالفت گرايشات انحالل طلب با

ممكن است قسمتي از اين بخش تكراري باشد ولي ضرورت نگاه به موضوع 
بنابراين در نگاه  واياي مختلف تكرار فوق را اجتناب ناپذير مي كنداز زحزب 

در رديف انحالل طلبان كه عمده ترين  باال سه طيف نقادانه به انحالل طلبي
، اكنون انحالل طلبي به دانحرافي زمان كنوني است  قرار مي گيرن سر فصل

   پنج طيف تقسيم مي گردد :

دشمن  فرقه و حزب طبقه كارگر مخالف است و حزب را باكه  يطيف -1
 طبقه كارگر مي داند .

 .طيفي كه تشكيالتهاي غير انقالبي را حزب طبقه كارگر قلمداد مي كند -2
 طيفي كه تشكيل حزب را به آينده نامعلوم موكول مي كند. -3
يفي كه مي خواهند حزب را پس از پيروزي انقالب و قبل از پايان ط -4

 نبرد طبقاتي منحل كند.
مجموعه تحزب گريزي كه متاسفانه به دليل نبود حزب به صورت توده  -5

اين مشكل گير در ميان طبقه كارگر به صورت اپيدمي ظهور يافته است، 
و البته ارگر مي زند.بيشترين ضربه را به مبارزات و سازمان يافتگي طبقه ك

 انواع قبلي باعث هرچه گسترده تر شدن اين نوع مي شود.
مورد قانوني،علني گرايي و انحالل حزب موجود، بدليل بالفعل نبودن آن  - 6

 موضوعيت ندارد. "فعال
غلبه انحالل طلب  ياين طيفها هب در نقد تا زماني كه نيروهاي انقالبي

  سرمايه داري ممكن نخواهد شد.نكنند امكان پيروزي كارگران  بر 

موضوع حاكميت حزب به جاي طبقه پس از انقالب اكتبر علي رغم اينكه 
ممكن است  بعد ازهرانقالبييك انحراف بسيار بارز است و علي رغم اينكه 

موضوع حاكميت حزب به جاي طبقه براي ، بنابراين اين اتفاق رخ بدهد
 چون اسالف انحالل طلباناشكال مختلف انحالل طلبي يك بهانه است، 

قبل از شكست حكومت كارگري و حتي قبل از پيروزي اكتبر در  امروزي
   .اشكال گوناگون وجود داشتند

انحراف است، ولي براي حل اين مشكل  يكحاكميت حزب به جاي طبقه 
يعني خلع سالح طبقه در  )يعني حذف حزب (پاك كردن صورت مسئله

اين نوع خلع  سال گذشته 90ست طي راه حل كارگري ني ،مقابل دشمن
با توجه  انحالل طلبان ،است صورت گرفتهسرمايه داري  ا به سودباره سالح

هنوز انحالل طلبي را  دشمني با كارگران ، به شواهد و نمونه هاي تاريخي
در واقع با حذف حزب امكان تسخير قدرت را حذف مي  ،دنبال مي كنند

پيروزي قيام و برقراري حكومت همچنين با حذف حزب پس از  ند،كن
و امكان  ندكارگري امكان ادامه حاكميت طبقه كارگر را حذف مي كن

 "برگشت سرمايه داري را درست زماني كه هنوز طبقات به صورت كامال
ند، دراين مورد موضوع جدي درگير مبارزه طبقاتي هستند  تقويت مي كن

لب به طور اشكار و طيف انحالل ط پنجتمامي  بسيار مهم اين است، كه
  .پنهان مخالف لنينيسم هستند

  

 استفاده از برهان خلف در جهت اثبات اصولي بودن لنينيسم
حزب اين است كه از طريق برهان خلف  عدم وجوديكي از راههاي اثبات 

ثابت كنيم آنچه كه انحالل طلبان با آن مخالفت مي كنند مي تواند اصول 
، در حال حاضر حزبي با نينيستي باشداصلي حزب باشد يعني حزب بايد ل

گرايش لنينيستي موجود نيست در نتيجه حزب طبقه كارگر وجود ندارد، 
البته الزم  ،هرآنچه كه انحالل طلبان از آن ترس دارند بتواند ممكن كندتا 

به توضيح است كه برخي از انحالل طلبان وانمود مي كنند كه مخالف 
بررسي اصول اعتقادي لنينيسم در مورد  لنينيسم نيستند مشت انها را با

حزب مي توان باز كرد يا اينكه برخي از آنها در انتظار ممكن شدن شرايط 
تشكيل حزب مي مانند و براي ممكن شدن شرايط دست به كاري نمي 
زنند در حالي كه اين انتظار مخالف لنينيسم است يا برخي كه مي خواهند 

را منحل كنند در حالي كه نبرد  پس از برقراري حكومت كارگري حزب
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طبقاتي تمام نشده اين نيز مخالف لنينيسم است يا احزاب و تشكيالتهاي  
كه موجود هستند بدون رعايت اصول لنينيسم در رابطه با ساختار حزبي، 
آموزش طبقه ، بكار بردن تحليل مشخص از شرايط مشخص  دشمني خود 

  .را با لنينيسم نشان مي دهند

  

  
  

  ه اثرات نبود حزب در آمريكا ، اروپا و ايران !!!مقايس

آمريكا ميزاني  در – استوجود ندارد اعتراض كم  اي در ايران سازمان توده
جود دارد اعتراضات به شكل كمتر طبقاتي ديده مي واز سازماندهي عمومي 

شود در اروپا سازمانهاي توده اي وابسته اما با وابستگي كمتري نسبت به 
ود دارند بنابراين اعتراضات گسترده ادامه دار و بيشتر به شكل امريكا وج

اين وجود نه در اروپا نه در ايران و نه در با طبقاتي ديده مي شوند. اما 
در  ، چرا؟امريكا حركتي يا حتي حرفي براي تسخير قدرت وجود ندارد

ابزار  آنهاچون درهيچ كدام از  ،حالي كه زمينه و شرايط عيني وجود دارد
اگر در امريكا . براي تسخير قدرت وجود دارد (حزب)واقعي طبقه كارگر

اعتراض ملقمه اي را به  ستحزب طبقه كارگر وجود داشت مي توان
اگر  اعتراضات طبقاتي و حتي حركت به سمت تسخير قدرت تبديل نمايد.

دراروپا چنين حزبي وجود داشت ما بايد در حال حاضر شاهد جنگ 
چرا كه هم اكنون  معدنچيان اسپانيا با سالح هاي  م،دمسلمانه طبقاتي بو

زمينه سنگر بندي و استفاده از سالح هاي  يعنيابتدايي نبرد مي كنند 
دي را به برجنگي وجود دارد تنها حزب الزم است كه بتواند چنين ن "واقعا

نياز روز تبديل كرده و جنگ داخلي را براي تسخير قدرت پيش ببرد. حال 
ان سازمانهاي توده اي و سازمان سياسي كارگران وجود داشت به اگر در اير

جرأت مي توان گفت اكنون جمهوري اسالمي سرنگون شده بود و براي 
تثبيت حاكميت طبقه كارگر با دشمنان متفاوت داخلي و بيروني در حال 
نبرد مسلحانه بوديم. پس مي توان نتيجه گرفت امكان استفاده از شرايط 

بستگي به وجود يا عدم وجود سازمانهاي توده اي و سياسي عيني انقالب 
هم چنين امكان گسترش دامنه مبارزات تا درجات باالتر  ،طبقه كارگردارند

بستگي به ميزان درجات سازمانيابي ، تشكل پذيري بخصوص تحزب يابي 
دارد يعني همان اگاهي طبقاتي يا بطورمختصر و مفيد بستگي به شرايط 

ارد. شك ندارم اگر در ايران حزب واقعي طبقه كارگر وجود  ذهني انقالب د
و نورد، نفت و  ، خود رو سازي، ذوب آهنمانند صنايعداشت ما امروز در 

سنگر بندي كرده و كارگران به جاي  پتروشيمي، نساجي و معادن و...
طومار سالح در دست با خدم و حشم سرمايه داري جنگ مسلحانه  يامضا

يزان اشتراك در رابطه با موضوع حزب نقطه ي ديگري را اين م مي كردند.
طبقه كارگر جهاني زنداني طبقه جهاني سرمايه داري  به ما گوزد مي كند :

 است و زندان آن يك جهان است كه به بندها و سالنهاي مختلف به نام

ه ما گوشزد مي بكشورها تقسيم شده اند اولين چيزيكه  مناطق و بلوك ها و
يك بند و يا يك سالن نمي تواند جدا و بدون حمايت و  زهرگشود اينكه 

را به دست آورد دومين  همبستگي با سالن ها و بندهاي ديگر خواسته اش
موضوع كه بايد مورد توجه واقع شود اينكه نمي توان دست روي دست 

سالنها با هم حركت  و گذاشت و منتظر شد كه همگي اهالي بندها
، سومين موضوع مطرح اينكه وقتي در درون يك ندآزاديخواهي را شروع كن

كشور به صورت خود به خودي و حتي توسط سازمانهاي توده اي 
همبستگي طبقاتي، سراسري و سياسي شدن ممكن نمي شود بلكه به 
ابزاري داراي اصول و يالتفرم آگاهانه و نقشمندي به نام حزب نياز است اين 

ر احساس مي شود.پس بايد حزب نياز در سطح جهاني هزاران بار بيشت
لنينيست بودن خصلت انترناسيوناليستي  –طبقه كارگر ضمن ماركسيست 

  بسيار شاخصي داشته باشد.

  

  برخي از كلمات رمز دشمني با حزب

سرمايه داري توانسته تعدادي كلمه رمز وارد مبارزات فعالين طبقه كارگر 
  نمايد كه برخي از انها عبارتند از :

 فرقه گرايي -1
 مستقل و آزاد -2
3- ...  

با توجه به اينكه در اين موضوع نمي توان به آنها پرداخت اما به دليل 
اهميت تحزب يابي و دشمني ها با آن به هر كدام در حد طرح موضوع مي 

  پردازم 

برخي هستند مي خواهند ماركس را در مقابل لنين قرار بدهند و برخي از 
هند ثابت كنند كه ماركس نوشته هاي ماركس را مي آورند و مي خوا

مخالف تحزب يابي بود،تحزب يابي و لنينيسم را فرقه گرايي مي دانند، دهها 
روش سفسطه به كارمي برند، اما ماركس آنقدر در اين رابطه شفاف كار 
كرده است كه امكان ندارد او و لنين را مقابل هم قرار داد. اين گرايشات 

همه چيز را با سكون و متافيزيكي مي  انحرافي دركي از ديالكيتك ندارند و
بينند نمي توانند درك كنند كه لنين مكمل ماركس بوده است و در 
جاهايي كه ماركس هنوز به دليل نرسيدن زمانش نتوانست تئوري كاملي 
ارايه دهد نظريات ماركس را غنا و تكامل بخشيد واز طرفي لنينيسم 

ارگر(كه بيرون از طبقه نمي ثابت كرد كه وقتي در درون طبقه ك "تاريخا
تواند وجود داشته باشد)  و همرزم ان باشد طبقه كارگر مي تواند تسخير 
قدرت كند و بقيه گرايشات و همه ي آنهايي كه براي دشمني و مخالفت 
دست به دامن ماركس هستند و براي مخالفت با نيمه مكمل ماركس از 

انستند كاري كه سال نتو 100ماركس سواستفاده مي كنند نيز طي 
لنينيسم انجام داد را انجام بدهند همين يك دليل ثابت مي كند كه 
لنينيسم ابزار و سالح برنده طبقه براي تسخير قدرت است.اين گرايشات 

  جدا از طبقه هستند. "خودشان فرقه اي كامال "انحرافي دقيقا

ا به نوع ديگر مخالفت با حزب طبقه كارگر كه طي تاريخ هزاران جنايت ر
نفع سرمايه داري توسط سوسيال دمكراتها و رفرميستها انجام داده است و 
حاصل آن اعمال جمع بندي شده با كلمات  رمز مستقل و آزاد به طبقه 
كارگر تحميل گشته و متأسفانه بسياري از صادقترين فعالين را نيز تا اعماق 

رفند و وانمود مي شود كه اين ت "وجودشان آلوده كرده است، ظاهرا
تاكتيكي است براي مقابله با نفوذ كارفرمايان و دولت و احزاب سرمايه داري 

هاي كارگري در جريان هستند و  اما بدليل ساختار اجتماعي كه تشكل
تحت سلطه كامل سرمايه داري است  تشكل ها هرگز نمي  "محيط تماما

اصلي محيط توانند از كارفرمايان و دولت و احزاب سرمايه داري كه حاكمان 
مسلط هستند مستقل و ازاد باشند بنابراين شعارهاي فوق باعث يك بازي با 

داراي استقالل و آزادي است كه  "دورويكرد مي شود رويكردي كه ظاهرا
فقط به درد فريب توده ها مي خورد و رويكرد درونيشان ناخواسته دشمني 

استقالل و ازادي با استقالل طبقاتي كارگران است و آنچه توده از موضوع 
آنها درك كند با توجه به اينكه هم اكنون تحت سلطه كليت سرمايه داري و 
ايدئولوژي آن هستند فقط مي توانند از حزب و كليت طبقه كارگر مستقل و 
آزاد باشند بنابراين كلمات رمز طرحهاي حامل پراكندگي و تفرقه ي 
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قرار گرفتند. الزم به  سال عليه طبقه كارگر مورد استفاده 80هستندكه طي 
توضيح است كه اين طرحها نمي توانند تاكتيك باشند چون طبق گفته 
لنين حرف زدن از تاكتيك بدون تشكيالت انقالبي سفاهت است در حالي 
كه خود اين طرح ها ضد تحزب يابي است و در همين حال هيچ حزبي 

و ازاد در سال گذشته از اين طرح هاي مستقل  80وجود ندارد و حتي طي 
تمامي دنيا جهت جدا كردن سازمانهاي توده اي كارگران از احزاب كارگري 
استفاده كردند و ماحصل اجراي چنين طرحهاي اكنون نبود حزب طبقه 
كارگر و عدم همبسنگي كارگران و شكست هاي تاريخي كارگران است در 

تشكل  واقع استفاده كردن از اين كلمات رمز يعني هنوز سرمايه داري بر
هاي كارگري تسلط كامل دارد. در نتيجه  مستقل و آزاد بودن تشكل ها 

  فقط ظاهر قضيه هستند.

*  
  

  
  

  

  "آرزوهاي فعال يك جنبش"

  

  بهروز خباز

  

 پاسخ اول:
اعتراضات كارگري عمدتاً حول محور مطالباتي چون؛ پرداخت حقوق هاي 

. كارگران براي معوقه، مخالفت با اخراج و تعطيلي واحدها صورت مي گيرد
حفظ كار، پذيرش و تن دادن به هر شرايطي كه كارفرما تعيين مي كند 
بوده است،. تعداد كثيري از كارگران، با وجود شرايط هولناك معيشتي، به 
قراردادهاي سفيد امضاء كه در حال حاضر بيش از شصت درصد قراردادها 

مي كنند، عدم وجود  را شامل مي شود، تن مي دهند، با ساعات كار باال كار
ايمني در كارگاه را ناديده مي گيرند، تراكم و شدت كار را مي پذيرند، و 
دست آخر براي حفظ همين كار، حاضرند با همكار بغل دستي خود رقابت 
داشته باشند، رقابتي كه بعضاً ديده شده كه؛ به برخورد فيزيكي نيز 

باالي بيكاري به ويژه در انجاميده است. متأسفانه پارامترهايي چون؛ نرخ 
بين اقشار تهيدست جامعه، نزول شديد قدرت خريد كارگران و گراني افسار 
گسيخته و روزانة كاالهاي اساسي كه بعد از اجراي طرح هدفمند كردن 
يارانه ها سرعت نجومي به خود گرفته است، تعطيلي روز افزون واحدهاي 

ة صنعت، بيش از هفتاد حوز توليدي و خدماتي كه به گفتة دست اندركاران
درصد واحدها را در بر مي گيرد و همچنين پايين آمدن ظرفيت توليد تا 

درصد در كارگاه هايي كه كج دار و مريز به فعاليت خود ادامه مي  30

دهند، تحريم هاي اقتصادي كه به نظر من قبل از تضعيف حكومت، سفرة 
ست كه حاصل آن، خالي مردم فقير و تنگدست جامعه را نشانه گرفته ا

بحران مشروعيت سياسي و اقتصادي رژيم و باال رفتن تصاعدي نرخ ارز، 
سركوب بيرحمانة خيزش هاي مردمي بعد از انتخابات كه حاصل آن به جا 
گذاشتن قربانيان بسياري روي دست مردم و بدتر از آن پاشيدن بذر وحشت 

، اختناق و بگير و از دستگيري و تجاوز و شكنجه در جامعه و به موازات آن
ببندهاي معمول كه در طول حيات حكومت فعلي ايران همواره كه به عنوان 
يك پارامتر مهم و اصلي، توانسته است سوپاپ اطميناني باشد براي ادامة 
حاكميت فعلي و دست آخر،  رقابت هاي جناحي و درون حكومتي باعث 

قي محض زندگي اي شده است كه اين مردم از فقر به جان آمده، در بي اف
به نام مرگ تدريجي را تجربه كنند، كابوس بيكاري رهاي شان نكند، و 
ترس از باال رفتن مقدار قروضي كه در اين سال ها متحمل شده اند، و اين 
كه براي بازپرداخت وام هايي كه به ناچار تن به آن داده اند، نتوانند 

ن اجارة مسكن به پاسخگو باشند، و ديگر بهانه اي براي عقب افتاد
صاحبخانه در چنته نداشته باشند، براي ادامة تحصيل فرزندان خود، براي 
به خانة بخت رفتن دختران شان كه شايد يك نان خور كم شود، و...، ديگر 
هيچ عذر و بهانه اي در كار نيست، و مي بايست فرزندان خود را كم كم 

و يا در بهترين حالت از آمادگي اين را داشته باشند كه كودك كار شوند، 
ادامة تحصيل بعد از دبيرستان باز بمانند و فرجام سرنوشت شان را به انتظار 

  بنشينند، سرنوشتي كه ديگران براي شان رقم زده اند.

نتيجة منطقي اين شرايط فالكت بار، ترس و تمكين است، كه از اين 
بالقوه بهره  تمكين، متأسفانه هر حكومت و قدرتي مي تواند بالفعل و يا

برداري دلخواه را داشته باشد. به نظر مي رسد مجموعة اين شرايط جامعة 
بحران زده را هر چه بيش تر به سمت انحطاطي، اجتماعي، فرهنگي و 
اخالقي سوق مي دهد، در اين زمينه مي توان به فروپاشي خانواده ها، باال 

نه نشين شدن رفتن فرهنگ جرم و جنايت، تن فروشي، فرهنگ داللي، خا
زنان، محروميت از تحصيل فرزندان كارگري به ويژه دختران اشاره كرد. 
بديهي است، هر كدام از اين پارامترها مي تواند در جاي خود به عنوان 
عامل بازدارنده اي در مقابل سازمان يابي جنبش كارگري عمل كنند، 

د كه تا مدت ها حاكميت با اتكاء به تك تك اين عوامل مي تواند اميدار باش
از شرّ تشكل يابي در جنبش كارگري در امان خواهد بود و مي توان ادعا 

رو، در شرايط فالكت و  جنبش كارگري و پيكارهاي طبقاتي پيش كرد؛
نخواهند داشت، و در بهترين حالت مي بهتري  اقبالفروپاشي اقتصادي 

ار تهيدست بايست در انتظار شورش هاي كور بود، هر چند كارگران و اقش
در اين گونه شورش ها نقش محوري را ايفا خواهند كرد، اما با اين روند، در 
واقع سياهي لشگري بيش براي جريانات و گرايشاتي خواهند بود كه هر 
كدام به نسبت امكانات مالي گسترده و البي هاي قدرتمند خود، همواره در 

ل اخير حركت هاي سوداي جلوس بر قدرت بوده و هستند. البته در دو سا
معنا داري به ويژه در واحدهاي پتروشيمي در تبريز و ماهشهر انجام گرفته 
است كه اميد بخش است، در حال حاضر خواست كارگران در واحدهاي 
بزرگ صنعتي، خلع يد از پيمانكاران و عقد قرارداد دائمي مستقيم با 

تحقق امنيت كارگران است، اين حركت ها مي تواند عزيمتي باشد براي 
شغلي در اين واحد ها، هم چنين نشانه ها و نطفه هايي از خواست مشخص 
تشكل يابي در همين واحد ها به چشم مي خورد، كه مي تواند در صورت 

  تداوم، موجب ارتقاء كيفي مبارزات كارگري در آينده باشد.

  

  پاسخ دوم:

در دهة  در طول حيات جمهوري اسالمي به ويژه بعد از شروع سركوب ها
، عمدة مبارزات كارگري، در واقع انواع تحركات اعتراضي در ارتباط با 60

تعرض بيش از پيش حكومت و كارفرمايان به هر آن چه كه داشتند بوده 
است، بدين معنا، از اين مبارزات نمي شود نتيجه گرفت كه مبارزات 
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ران در كارگران در موقعيت تدافعي بوده است، بلكه برعكس، اعتراض كارگ
واقع از روي استيصال بوده است و نه دفاع از يك موقعيت، البته اين بدان 

را بيرون  "موقعيت استيصالي "معنا نيست كه ما از درون اين استدالل 
بكشيم، ابداً اين چنين نيست، براي اين كه مبارزات كارگران فراز و 

م با تجارب فرودهاي فراواني با خود به همراه داشته است، و گام به گا
گرانقدري همراه بوده است، به خاطر همين است كه مي گوييم؛ مبارزات 
كارگري، يك مبارزة گام به گام است، و نبايد نتايج دلخواه را از آن بيرون 
بكشيم. بر اين مبنا، وظايف پيشروان و آگاهان كارگري، همراهي و هم 

ي همانند هر سويي با واقعيت هاي دروني اين جنبش است، جنبش كارگر
جنبشي نقاط ضعف و قوت هاي خودش را دارد، نمي توان براي يك تجربه 

  و حركت موفقيت آميز موردي پرچم پيروزي برافراشت.

واقعيت اين است كه ما فعالين كارگري از رويكردي علني اي كه از دهة 
هفتاد شروع شد و از فرصت هايي كه آن رويكرد در اختيارمان قرار داد، آن 

ن كه بايد نتوانستيم استفادة بهينه اي داشته باشيم، بدون اين كه چنا
بخواهم بر دو قطبي آسيب زننده صحه بگذارم، اما با حفظ نقد خود 
پيرامون تنفس نوعي نگاه تعامل گرايانه با حكومت، در ميان بعضي دوستان 
سنديكايي، به رغم اين، اين دوستان علي العموم در جهت بهره وري از اين 
رويكرد موفق تر عمل كرده اند و واقع بينانه تر با اين رويكرد روبرو شدند 
كه در جاي خود آموختني است. در جريان تشكيل كميتة اول ماه مه 

، فرصت هايي دست داد تا با تجارب كارگري زنده ياد يعقوب 1382
و  82مهديون، آشنا شوم، همچنين تحركات كارگري در مقاطع بعد از سال 

ايي سنديكاهاي كارگري شركت واحد و هفت تپه، و تشكيل گروهاي بازگش
فعالين كارگري. اين همه، تجارب گران قدري اند كه مي توان با درس 
آموزي از آن در جهت عزيمت به سمت پااليش و ارتقاي جنبش كارگري 
بهره برد. من به ويژه بعد از مهاجرت به خارج از كشور، توانستم قدري با 

  ديشم و نگاهي به گذشتة فعاليت كارگري ام داشته باشم.خود بيان

آسيب شناسي از فعاليت هاي اين دوره از فعاليت هاي كارگري، مي تواند 
ما را در جهت عزيمتي كه گفتم ياري رساند، رويكرد محفلي و نخبه 
گرايانه، كم بها دادن و يا اساساً بها ندادن به ارتباط ارگانيك با بدنة 

ا زدن در فضاي انتزاعي، دامن زدن به فضاي دو قطبي شورا و كارگري، درج
سنديكا،غالب بودن نگاه ايدئولوژيك ، نگاه حذفي به مخالفين، درآميختن 
تشكل كارگري با تمايالت سياسي و ايدئولوژيك، مردانه بودن جنبش 
كارگري و به تبع آن وجود تعداد قليلي از زنان در فعاليت هاي كارگري، 

  جدي در جهت اجتماعي كردن فعاليت ها. عدم تمايل

اهميت اين موارد به حدي است كه مي بايست هر كدام را به صورت منفك 
و جداگانه مورد بررسي قرار داد، اما در اين فرصت محدود من فقط توانستم 
خالء ها و معضالت موجود را به صورت محوري معرفي كنم. اما مختصر آن 

ت از حالت دو قطبي سنديكا و شورا خارج كه؛ فعاليت كارگري مي بايس
بلكه  "يا شورا يا سنديكا "شود، دغدغة هر فعال كارگري نه غلتيدن در دام 

ايجاد جنبشي توده اي و تشكل خواه بر بستر واقعيت هاي زندگي كارگران 
و دميدن آگاهي به تودة كارگران در ارتباط با خروج از وضعيت صرف 

ط دشوار كنوني و در راستاي دامن زدن به اعتراضي روزمره، درك شراي
تحركات علني به موازات تشكيل و ترويج شبكه هاي كارگري در محيط 
زيست و كار كارگران، ايجاد كميته هاي فرا كارخانه اي در جهت هم 
انديشي و همياري در سازماندهي اعتراضات همكاران، حمايت و تقويت 

  نوع و شكل آن تشكل. تمايالت تشكل خواهانة كارگران فارغ از

  

  پاسخ سوم:

تشكل يابي نزد هر كدام از حتي اليه هاي مختلف كارگري مفهوم خود را 
دارد، به عنوان مثال، كارگران واحدهاي صنعتي متوسط به باال، به نسبت 
كثرت كارگران و وسعت واحدي كه در آن كار مي كنند، نگاه كالن تري 

هاي پايين تر، همچنين اين درك در نسبت به تشكل يابي دارند، تا اليه 
بين رفتگران، كارگران ساختماني، معلمان و پرستاران هم تا حدودي 
متفاوت است، هر كدام از آنان داراي فرهنگ اجتماعي و خانوادگي خاص 
خود هستند، بدين معنا، نمي توان مثالً تشكل پذيري معلمان و پرستاران را 

تي همگون ناميد، همچنين تشكل هاي با كارگران واحدهاي صنعتي و خدما
محالت، اعم از تعاوني هاي مصرف و مسكن، صندوق هاي محالت و اقوام، 
صندوق هاي محالت زنان، صندوق هاي و تشكل هاي زنان آسيب ديدة 

  اجتماعي، تشكل هاي ورزشي اعم از كوهنوردي، فوتبال و...

شاغل مختلف، اين و يا تشكل هاي بيكاران محالت و مناطق در رشته ها و م
ها هر كدام ساز و كار خود را مي طلبند و هر كدام ويژگي ها و ظرافت هاي 
خود را دارند، پارامتر مهم در همة اين موارد را جنبة توده اي بودن آن ها 
است، بدين معنا و با اتكاء به آن چه كه به درستي از مدت ها پيش تبديل 

اي بزرگ و متوسط صنعتي شده به سنتي در ميان فعالين كارگري واحده
است، اين كه؛ نمي توان يك صندوق كارگري را با هدف تشكل يابي و ارتقاء 
آگاهي كارگران بدون حضور تودة كارگري تشكيل داد، تشكل هاي محالت، 
تشكل هاي بيكاران، زنان كارگر و يا زنان آسيب ديدة اجتماعي هم در قالب 

  همين استدالل معنا مي دهند.

ين موارد، بستر رشد و عزيمتي به سمت ايجاد يك جنبش توده اي همة ا
كارگري است، به باور من، نمي توان شاهد شكل گيري يك جنبش عظيم 
كارگري بود، مگر اين كه به زير ساخت هاي اين جنبش توجه كنيم، و 
رويكرد خود را در مطابقت با واقعيت هاي دروني آن تنظيم كنيم، آيا مي 

كاري نظير آن چه كه در آرژانتين به منصة ظهور رسيد، در توان جنبش بي
ايران هم شاهد بود؟ به نظر من نمي توان شاهد چنين جنبشي بود، مگر 
اين كه مكان ها، رشته ها، مناطق و اليه هاي مختلف كارگري را بشناسيم، 
و نحوة شكل گيري و پيشبرد نطفه هاي چنين جنبشي را تشخيص دهيم. 

% كارخانه ها تعطيل 70واه آمارهايي كه جناح هاي حكومتي اكنون كه به گ
و يا در معرض تعطيلي و ورشكستگي قرار دارند، اگر به سمت ايجاد جنبش 
بيكاران نرويم، در آن صورت، جرياناتي هستند و خواهند بود كه با اتكاء به 
پول، تريبون و امكانات وسيع خود، اين كثرت عظيم را به عنوان سياهي 

  در خدمات منافع خود به كار گيرند. لشگر

  

  پاسخ چهارم:

مستقل از خانه نشين كردن زنان توسط حكومت، اما فرهنگ مرد ساالري 
در ميان كارگران مرد بيداد مي كند، وجود چنين فرهنگي، خود عاملي 
است كه نيمي از انسان هايي كه مي توانستند و مي توانند در خدمت 

قش محوري ايفاء كنند، در خانه هاي محقرشان، پيشبرد مبارزات كارگران ن
فقر و فالكت را تحمل مي كنند و به بزرگ كردن فرزندان و پخت و پر و 
سرويس دادن به شوهران شان مشغولند. حضور خانواده هاي كارگري، در 
اعتراضات روزمرة كارگران مي توانست سبب ساز تحميل بخشي از مطالبات 

ي از اين حضور را در ميان اعتراضات كارگران كارگران باشد. نمونه هاي
نيشكر هفت تپه ديده ايم، صحنة شورانگيز فراري دادن مسئول حراست 
كارخانة نيشكر هفت تپه كه در گوشي يكي از كارگران معترض ثبت شده 
بود، يك نمونة بارز از حضور مثال زدني زنان در پشتيباني از مردان 

و پيشبرد اين حركت كارگري را زنان  كارگرشان بوده است، سازماندهي
برعهده داشتند، يا حضور زنان و دختران در پيشبرد مبارزات كارگران 
مازندران به ويژه نساجي قائم شهر، نمونة بزرگ ديگر را مي توان در شورش 
شهرك اكبرآباد اسالم شهر ديد كه نقش زنان در آن شورش كارگري به ياد 

گاه خانواده هاي كارگري در اعتراضات حضور  ماندني بود. به طور كلي، هر
داشته اند، اما فرهنگ عقب مانده در ميان كارگران مانع از به ميدان آمدن 
اين پتانسيل نهفته در مبارزات كارگري است،  اكثريت تودة كارگري مرد در 
ايران، مذهبي و زن ستيز هستند، ما ساليان سال در بسياري از كارگاه ها، 
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اران مقوالتي همچون اعدام، كودك آزاري توسط والدين، حق در بين همك
زن و حق شهروندي براي كارگران مهاجر را مكرراً مطرح كرديم، در ارتباط 
با مسئلة اعدام، كودك آزاري توسط والدين هر بار و تا حدودي تعدادي از 
آنان را در شنيع و غير انساني بودن اين دو مورد تا حدودي متقاعد كرديم، 
اما اين همكاران زحمت كش ما ذره اي در رابطه با به رسميت شناختن 
حق زنان و حق شهروندي كارگران مهاجر كوتاه نيامدند. تجربة سال ها كار 
و زندگي با همكاران به من مي گويد كه؛ اكثريت مردان كارگر در ايران، 
 پيش و بيش از آن كه حكومت براي خانه نشين كردن زنان دست به كار

شود، با كار كردن زنان حتي در دشوارترين وضعيت مالي مخالفند، آنان 
حاضرند حت با تن دادن به كار دو شيفت، از شاغل بودن احتمالي زنان 

  سرباز زنند.

اما شوربختانه، تبعات فرهنگ مردساالري را فقط محدود به تودة مردان 
رئي و نامرئي كارگر نيست و در حوزة فعاليت هاي كارگري نيز به صورت م

ديده مي شود، عضويت قليل زنان در كميته هاي برگزاري اول ماه مه و 
تشكل هاي فعالين كارگري، نبود حوزة زنان كارگر و يا نشرية زنان كارگر 
در بين فعاليت هاي كارگري و يا حتي خبر موثقي كه اخيراً دريافت كردم، 

كل شناختة شدة حاكي از اين بود كه با حضور زنان در جلسات يك تش
كارگري توسط اعضاي رهبري كنندة همان تشكل به شدت مخالفت شده 
است، گذشته از برخوردهاي متعدد زن ستيزانة برخي از مردان فعالين 
كارگري، اما زنان در مناطقي از ايران، به ويژه براي فعاليني مردي كه 

درك مي عضويت در يك گروه كارگري را صرفاً به مثابة ضديت با حكومت 
كنند، حضور زنان، آن هم به شكل ويتريني و سمبليك، تنها در مراسم 
هشت مارس پر رنگ مي شود، اما همين زنان، در تجمعات اعتراضي در 
دفاع از يك زنداني و ديگر مطالبات كارگري بسيار رزمنده و شجاع ظاهر 

دي خود مي شوند، بدين معنا، آنان در پيشبرد اعتراضات قابليت ها  توانمن
را به عنوان يك انسان آرمان خواه و معترض نشان دهند، بي جهت نيست 
كه با مطرح شدن مقولة تشكل مستقل زنان كارگر، انگ زني و اتهامات 

  مختلف بر سر مدافعين آن باريدن گرفت.

  

  پاسخ پنجم:

كنند كه چنين حزب را به وجود  ها هم ادعا مي البته در عين حال بعضي
گيرد و آن اين كه؛  ما خواستگاه هر دو از يك سنت سرچشمه مياند، ا آورده

قرار است چنين احزابي در نهايت به عنوان منجي عمل كند، اتوريته داشته 
باشد، خود را مركز و انباشتي از هر آن چه كه جامعه بدان نياز دارد بداند و 
ة در اين ادعا از رقباي حزبي خود عقب نمانند، متأسفانه من به واسط

بسياري از مسائل به ويژه فقدان آزادي بي قيد و شرط بيان، تسويه هاي 
اي و برخورد حذفي، جان سختي سكتاريسم و... تصوير مثبتي از  دوره

  احزاب موجود ندارم.

دانم، در عين حال به  فارغ ازاين كه من خود را متعلق به اين سنت نمي 
دهد، سازمان يابي  مينظر من آن چه امروز دغدغة امثال من را تشكيل 

كارگري است. ما نيازمند سازمان ها و احزابي كه؛ تبلور و برآيند واقعي 
مثابة "جنبش هاي اجتماعي در ايران باشد و با داشتن بدنه اي كثير به 

عمل كند هستيم، چنين احزابي در فرايند تغيير و  "يك نيروي اجتماعي
ين پديدار شدن نه حاصل تحوالت اجتماعي بي شك پديد خواهند آمد، و ا

اراده گرايي تعدادي نخبه، بلكه از ديناميزم واقعي جامعه برخواهد خاست و 
تا آن زمان، مي بايست بر روي ايجاد نهادهاي اجتماعي كار كرد، اين نهادها 
مي تواند جامعه را در برابر خودكامگي قوي و واكسينه كند، در غير اين 

تغيير و تحولي انتظار بر اين داشت كه صورت مي بايست پس از فرداي هر 
خيل عظيمي از تمكين كنندگان و محكوميني را پيش روي خود داشته 

  باشيم و چنين فرجامي را در زمانة امروز نمي توان پذيرفت.

  

  پي نوشت؛

من در پاسخ به سؤاالت، از باورها و آرزوهايم صحبت كردم، قصد من در پاسخ 
ز بخشاً، نقد خود بر نحوة نگرش در فعاليت هاي گويي به سؤاالت بيش از هر چي

گذشته ام بوده است، نگاه من به مسائل همانند هر فعال ديگري ضعف و قوت 
هاي  خودش را داشته است و اذعان مي كنم كه به خاطر آن نحوة نگرش، هزينه
شي گزافي را متحمل شدم، اميدوارم هر كدام از ما بتوانيم با نگاه انساني و آزاد اندي

گام هايي را در جهت پااليش خود و جنبشي كه به آن تعلق داريم برداريم، ديگر 
اين كه در رابطه با سؤال پنجم، من واقعاً تمايلي به پاسخ به اين سؤال نداشتم، 

هاي من در حال چيزهاي ديگري است، اما به  ها و الويت براي اين كه؛ دغدغه
زاوية نگاهم را در چند سطر به صورت  احترام سردبير محترم و خوانندگان مجله،

  چكيده بيان كردم.

*  
  

  

  
  

  سازماندهي

  نيروي كار در ايران : 

  )1(بهمندرسهائي از انقالب  

  

  سعيد رهنما، به ياد محمود زكي پور

  ي محمد صفوي ترجمه

اما تاريخ جنبش  ٬سابقه صنعت مدرن در ايران به حدود يك قرن مي رسد
تر، پراكنده و ناپيوسته است. با آنكه در  وتاهبمراتب كدر كشور كارگري 

ها حركات اعتراضي كارگري بطور مداوم ادامه داشته، تنها  تمامي اين سال
هاي سياسي و  اي از بحران كه هر كدام به دوره ٬در چهار مقطع تاريخي

شاهد جنبش ها و  ٬تضعيف حكومت هاي مقتدر مركزي مربوط مي شود
كارگران در ايران بوده ايم. اين دوره ها عبارت فعاليت هاي وسيع و متشكل 

دوران پس از رضا شاه بين  ٬بودند از دوران  قبل از ديكتاتوري رضا شاه
 1332تا  1330دوران دولت مصدق  ٬) 1948تا  1941( 1327تا  1320

 1359تا   1356و سر انجام دوران تدارك انقالب از  ٬) 1951-1953(

سالمي سلطه خود را بر ايران استحكام ) كه حكومت ا1980تا  1977(
تا  2005( 1388تا  1384بخشيد. در دوران پس از انقالب، سالهاي بين 

تالش هاي قابل توجه براي ايجاد چند تشكل كارگري در اوج  ) 2009
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سركوب سياسي، از جمله سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي 
ارگران اخراجي و بيكار كارگران كشت و صنعت نيشكر، اتحاديه سراسري ك

كه بعدا به اتحاديه آزاد كارگران ايران تغيير نام داد، حائز اهميت فراوان 
  است، اما نمي توان آنرا يك مرحله جديد جنبش كارگري قلمداد كرد. 

سازمانهاي كارگري كه در اين چهار  دوره بوجود آمدند، خصلت هاي ويژه 
: شرايط كلي اقتصادي ـ اي داشتند كه معلول عوامل مختلف بودند

نيروي كار كمي و كيفي ميزان رشد  ٬سطح توسعه صنعتي ٬اجتماعي
  و ماهيت سركوبگر حكومت ها.  ٬صنعتي

 
  خصلت هاي ويژه سازمان هاي كارگري در ايران

اي را در  ها مبارزه، رهبران برجسته جنبش كارگري در ايران طي سال
ي اصلي اين جنبش حضور و ها صفوف خود پرورش داد. اما يكي از ويژگي

هاي چپ بود كه در اغلب موارد سازمان دهنده و  ها و سازمان نقش گروه
هاي  جهت دهنده اين جنبش بودند. در سه دوره اول مواردي از تشكل

هاي ايران كه از سوي  كارگري مستقل، از جمله سنديكاي كارگران چاپخانه
شده بود، وجود داشتند. اما كارگران با سواد در دهه اول قرن بيستم ايجاد 

هاي سياسي ايجاد شده بودند.  هاي عمده ديگر توسط سازمان اغلب تشكل
اولين تالش عمده در جهت سازماندهي كارگري ايجاد فدراسيون ملي 

هاي  بود كه عمدتاً از سوي سوسياليست ها و كمونيست 1921سنديكاها در 
در دوران پس از ايران  طرح ريزي شده بود و عمر كوتاهي داشت. 

شوراي متحده "، تشكل معروف 1940ديكتاتوري رضا شاه در دهه 
با عضويت كارگري بسيار وسيع،  از سوي حزب توده سازماندهي  "مركزي

شده بود. در دوران نخست وزيري دكتر مصدق، فعالين همين سازمان كه 
ممنوعه اعالم شده بود، مجدداً تحت رهبري حزب توده  1948پس از 

ادامه  1953ها تا كودتاي سيا در  اليت خود را آغاز كردند. اين فعاليتفع
نيز، همانطور كه بعدا اشاره خواهد شد،  1979داشت. در دوران انقالب 

هاي سياسي بوجود  هاي عمده كارگري يا از سوي سازمان اكثريت تشكل
  آمدند، يا تحت نفوذ آنها بودند. 

نيز وجود داشت و فعالين كارگري در چند مورد استثنائي روند معكوسي 
هاي چپ را بر عهده گرفتند. يك نمونه برجسته  نقش رهبري سازمان

اسكندر صادقي پيوستن دو كارگر سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك، 
، به رهبري گروه جنگل سازمان چريك هاي فدائي نژاد و جليل انفرادي

  خلق بود.

هاي كارگري نقشي هم مثبت و  حضور و سلطه همه جانبه چپ در سازمان
هم منفي داشت. از اين نظر مثبت بود كه در غياب آگاهي اجتماعي و 
سياسيِ كافي در ميان فعالين كارگري، كه خود نتيجه سركوب سياسي و 
نبود تجربه سنديكائي و اتحاديه اي بود، فعالين چپ به سازماندهي كارگري 

د. و از آن جهت منفي بود كه كردن هاي كارگران كمك مي و تبيين خواست
جنبش كارگري در معرض سياست هاي حزبي و اختالفات و درگيري هاي 

گرفت. اين نقش  متناقض تاثير عميقي بر عملكرد  دروني آن قرار مي
  گذاشت. اش باقي مي هاي كوتاه فعاليت جنبش كارگري در دوره

چپ، در  هاي هاي وسيع كارگري به رهبري سازمان هاي فعاليت در دوره
مواردي دولت هاي وقت نيز اتحاديه هاي كارگري وابسته به دولت را ايجاد 

كردند. نمونه  كردند و كارگران را حول اين اتحاديه هاي زرد متشكل مي مي
اتحاديه سنديكاهاي كارگران و كشاورزان ـ "بارز چنين اتحاديه هاَيي 

ده مركزي، توسط بود كه براي مقابله با حزب توده و شوراي متح "اَسكي
عضو  "شوراي متحده مركزي"اش ايجاد شد.  قوام در دوران نخست وزيري

هاي جهاني وابسته به شوروي بود و  ، اتحاديه"فدراسيون سنديكائي جهان"
توسط  1949كه در  "كنفدراسيون سنديكاهاي آزاد جهان"به  "اَسكي"
روي بوجود آمده بود، هاي جهاني وابسته به شو امريكا براي مقابله با اتحاديه 

هاي ديكتاتوري نيز، در  هاي وابسته به دولت در دوران پيوسته بود. اتحاديه

دادند. جالب آنكه  هاي واقعيِ كارگري به فعاليت ادامه مي غياب اتحاديه
هاي دست راستيِ دولتي براي  فعالين مستقل كارگري از همين اتحاديه

هاي مستقل استفاده  اتحاديهسازماندهي و بسيج كارگري در جهت ايجاد 
  كردند. مي

ها اين بود كه عمدتا از باال به پائين سازماندهي  ويژگي ديگر اين اتحاديه
اي  شدند. در بسياري موارد ابتدا يك سازمانِ شبه فدراسيوني يا اتحاديه مي

آمد و سپس فعالينِ كارگري در كارخانه ها يا در ميان حرَف  بوجود مي
جاد اتحاديه يا سنديكا را جستجو مي كردند. فدراسيون مختلف امكان اي

ملي سنديكاها و شوراي متحده مركزي هر دو از باال به پائين ايجاد شدند. با 
گيري شده، در كشور هاي  آنكه اين رويه در بسياري نقاط جهان نيز پي

دموكراتيك رويه معكوس يعني از پائين به باال نيز ممكن بوده و 
اي و ملي به شكل  احدي اقدام به ايجاد واحدهاي منطقههاي و اتحاديه

  فدراسيون يا كنفدراسيون نيز كرده و مي كنند.

آنان عمدتاً  هاي كارگري ايران اين بود كه  ترين ويژگي تشكل اما مهم
بودند كه كارگران و استادكاران ماهر ) crafts union(سنديكاهاي صنفي 

كردند، و نه سنديكاهاي صنعتي  ييك حرفه يا صنف خاص را سازماندهي م
)industrial unions ( كه تمامي كارگران يك بخش صنعتي را بر كنار از

اي، يا  منطقه سطح مهارت و نوع حرفه و تخصص در سطح واحد سازماني،
. دالئل اين نوع سازماندهي روشن است. اول آنكه كنند ملي سازماندهي  مي

ل اوليه صنعتي شدن كشور، تنها اين ماهيت صنايع ايران به ويژه در مراح
ساخت. دوم آنكه در يك نظام ديكتاتوري  نوع سازماندهي را ممكن مي

هاي وسيع كارگري وجود نداشت. اگر هم در مواردي  امكان ايجاد اتحاديه
اتحاديه ها يا سنديكاهائي در سطح وسيع تري بوجود آمده بودند، آنها 

ودند. با آنكه سنديكاهاي صنفي واحدهاي وابسته و تحت كنترل دولت ب
اي  نقش بسيار مهمي درتاريخ جنبش كارگري ايفا كرده و رهبران برجسته

توانند نقش سازماندهي  توانستند و هنوز هم نمي اند، اما  نمي را عرضه داشته
توانند، ايفا كنند. اين  هاي صنعتي مي وسيع كارگري را، آنطور كه اتحاديه

يكي از مهمترين نقاط ضعف جنبش كارگري در ويژگي ساختاري در واقع 
  دوران قبل و بعد از انقالب بود.

  

  هاي كارگري در دوران انقالب بهمن  سازمان

درچهارمين دوره جنبش كارگري، يعني دوران تدارك انقالب و اوائل 
شوراهاي "انقالب، سازماندهي كارگري نقش كامالً متفاوتي در شكل 

. بحران بزرگ اقتصادي كه ازاواسط )2گرفت(بخود  "كارگران و كارمندان
)  ميالدي در ايران آغاز شد ، همراه با كاهش 1970دهه پنجاه (دهه

هاي  تدريجي قدرت حكومت، فضايي بوجود آورد كه سبب اوج گيري فعاليت
هاي بزرگ و صنايع شد. ابتدا كارگران و كارمندان  كارگري در كارخانه

امل امنيت شغلي، طرح طبقه بندي اي از مطالبات اصالحي ش مجموعه
مشاغل و افزايش دستمزدها را مطرح كردند. در پي طرح اين مطالبات اوليه 

هاي كشور  هاي اعتصاب يكي پس از ديگري در بسياري از كارخانه كميته
تر شدن بحران سياسي، بسياري از صاحبان صنايع  شكل گرفتند. با عميق

د و از كشور خارج شدند. مديران ها را رها كردن بخش خصوصي، كارخانه
هاي بزرگ نيز قادر به ادامه كار نبودند. بخش بزرگي از صنايع بدون  كارخانه

مديريت و رهبري عمال از ادامه كار و توليد باز ماندند. در اين مقطع 
هاي اعتصاب، كارخانه را مصادره كردند و به سرعت تحت تاثير حضور  كميته

هاي اعتصاب حضور داشتند، عنوان  ميتهفعالين سياسي چپ كه در ك
ها و  بسياري از كارخانه 1357را انتخاب كردند. پس از انقالب   "شورا"

  صنايع بزرگ شوراهاي خود را بوجود آوردند. 

در بزانو در آوردن رژيم شاه نقش عمده داشتند. اما رژيم  "شوراها"اين 
م نمايد دست به از هاي قدرت خود را محك اسالمي كه توانست سريعاً پايه

ميان بردن شوراها زد، چرا كه اكثريت شوراهاي كارگري مهم توسط نيروها 
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مجاهدين خلق كه در  سازمانطور  ها و همين و فعالين چپ، سوسياليست
آن موقع داراي محبوبيت زياد در بين مردم بودند، كنترل و اداره مي شدند. 

رد زيادي ما حاضر به مذاكره شوراها داراي قدرت زيادي بودند. حتي در موا
با دولت نيز نبوديم. در غالب موارد  شوراهاي كارگري و كارمندي مديريت 

كردند. مثال دومين مدير عامل سازمان  ها و صنايع را انتخاب مي كارخانه
گسترش صنايع بعد از انقالب، يك عضو شوراي سازمان مديريت صنعتي از 

، و نيز تعداد ديگري از مديران عامل هاي تابع سازمان گسترش بود سازمان
كارخانجات تابعه،  توسط اتحاديه شوراهاي گسترش معرفي شده و دولت 

  بازرگان آنها را منصوب نموه بود.

ابتدا رژيم سعي مي كرد كه شوراها را تحت فرمان و كنترل خود در آورد 
در  "شوراهاي اسالمي"كه با شكست روبرو شد. سپس اقدام به تاسيس 

هايي كه   از گروه "شوراي اسالمي"اكز صنعتي كرد. رژيم براي تاسيس مر
بوجود آورده بود استفاده كرد. انجمن  "انجمن هاي اسالمي"تحت عنوان 

(آربايتس فرانت) آلمان نازي   "جبهه كار"ها شبيه  هاي اسالمي در كارخانه
در ژاپن در زمان حكومت فاشيستي دوران جنگ، عمل مي  "سامپو"و 
ها نقش عظيمي در ايجاد فضاي رعب و وحشت در  دند. اين انجمنكر

هاي كار و در شناسايي و دستگيري فعالين كارگري  داشتند. اين  محيط
ها  به مرور باعث تضعيف شوراهاي واقعي كارگران شدند. شوراهاي  انجمن

  اسالمي در ضديت با مديران ليبرال نيز عمل مي كردند 

همه را به هيجان آورد، چرا كه  1359كا در سال گروگان گيري سفارت امري
كردند اين يك حركت ضد امپرياليستي است. واقعيت اين بود كه  تصور مي

گروگانگيري و اشغال سفارت امريكا از فاجعه بارترين رويدادها بود و براي 
رژيم  خميني فرصت طاليي بوجود آورد تا با تمام قوا همه مخالفين خود را 

با اين حال شوراها به دفاع از گروگانگيري و اشغال سفارت سركوب كند. 
اتحاديه سراسري شوراهاي سازمان گسترش و نو سازي «برخاستند. ما در 

با بيش از يكصد كارخانه و واحد صنعتي بزرگ، ساده لوحانه » صنايع ايران
  تظاهرات وسيعي را در مقابل سفارت امريكا سازماندهي كرديم.

بحران گروگانگيري، جنگ ايران و عراق آغاز شد. با بالفاصاله پس از 
استفاده ازاين دو بحران عظيم، رژيم توانست همه نيروهاي سياسي مخالف 

كه رژيم قدرت  و شوراهاي كارگري و كارمندي را سركوب كند.  هنگامي
جايگزين شوراهاي واقعي كارگري شدند.  "شوراهاي اسالمي"بيشتري يافت 

همه ما مشمول پاكسازي و اخراج هاي دسته   "سالميشوراهاي ا"با تسلط 
اي از ما تحت تعقيب قرار گرفتيم. يكي از اعضاي  جمعي شديم، و پاره

بنيانگزار شوراي سازمان گسترش صنايع، دوست و همكار عزيزم ، زنده ياد 
  محمود زكي پور، توسط رژيم اعدام شد. 

شكاالت ساختاري عالوه بر سركوب و فقدان دمكراسي، ضعف دروني و ا
باعث تضعيف و به تحليل رفتن شوراها بود. شوراها در صنايعي كه فاقد 

تشكل كارگريِ ديگري از جمله  سنديكا و اتحاديه بودند،  تالش داشتند  
كه هم وظايف اتحاديه ها را كه دفاع از حقوق كارگران و مطالبات اعضاي 

هاي مشاركتي  شكلخود بود پيش ببرند و هم به عنوان شورا در نقش ت
  عمل نمايند.

اي بودند. هر كارخانه  هاي تك واحدي يا تك كارخانه شوراها تشكل 
شوراهاي خود را داشت كه  كارگران و كارمندان عضو آن بودند  هيچكدام 

پرداختند. شوراهاي بزرگ و عمده همگي تركيب  از اعضا حق عضويت نمي
اين شوراها، از شوراهاي نفت  كارمندي و كارگري داشتند. تقريبا در تمامي

شوراهاي فوالد و غيره،  مهندسين،  گرفته تا شوراهاي سازمان گسترش، 
اي مديران ميانه نيز عضويت   تكنيسين ها، كارمندان اداري، حتي پاره

هاي منفي و هم مثبت  داشتند. اين تركيب كارمندي/كارگري هم جنبه
فاوت بود، و مثبت از آنرو كه ها مت داشت. منفي از آنرو كه تركيبِ خواست

شوراها توان فني و تخصصي اداره امور كارخانجات را داشتند. اين ويژگي 
هاي سياسي و بسيار افرادي كه در زمينه  دوگانه و متناقض را سازمان

اند، واكثراً كماكان بر شوراهاي فقط  اند درك يا تائيد نكرده شوراها قلم زده
اي، بخاطر عدم آشنائي و درك  د، و پارهكارگري تاكيد كرده و مي كنن

هاي  شوراها، ضعف شوراها را در حضور كارمندان و مهندسين در  پيچيدگي
  ديدند.  آنها مي

وجود نداشت كه بتواند تك واحدهاي ” اتحاديه صنعتي"هيچ نوع  
اي را به هم وصل نمايد. اتحاديه  شوراهايي كه ما بوجود آورديم نيز  كارخانه

بيش از صد كارخانه را در سراسر كشور زير پوشش خود داشت و با اينكه 
برخوردار از يك مركزيت رهبري كننده بود، تنها يك سازمان چتر مانند بود 
و خود، بر كنار از تماس هاي فردي، از ديگر نهادهاي كارگري خارج از 

  سازمان گسترش منزوي بود.همين طور بود اتحاديه شوراهاي كارخانجات گيالن.

  

  
  كنگره سوم اتحاديه سراسري شوراهاي سازمان گسترش

  1357و نو سازي صنايع ايران، در تاالر سازمان مديريت صنعتي، 

  

ازسوي ديگرسازمانهاي چپ، كه اعضاء و هوادارانشان در شوراها فعال  
بودند، درك درستي از مفهوم شورا نداشتند و دچار توهم واغتشاش فكري  

از جانب چپ بكار گرفته مي شد برگرفته از  بودند. فكر و نظري كه
انقالب روس  بود. نظريه پردازان چپ با آوردن نقل قولهاي  "شوراهاي"

ي انقالب "شوراها”متعدد  از مجموعه آثار لنين، بدون آنكه درك كنند 
يكسان نيستد، اغتشاش فكري و سر در گمي نظري را  "ها سويت"ايران با 

ين بود كه شوراهاي ايران شباهتي به  كردند. واقعيت ا تشديد مي
سر بر آورده بودند  1917و  1905روسيه كه از انقالبات "هاي سويت"

هاي قدرت سياسي  ارگان” ها سويت"نداشتند. شوراهاي ايران بر خالف 
نبودند كه كارگران، سربازان و ملوانان را در تمام سطوح در شهرها 

  رمندي ايران را با شوراهايسازماندهي كنند.  شوراهاي كارگري و كا

براي مدت كوتاهي نقش  1920ايتاليا نيز كه در دهه  "تورين"كارگري  
توان مقايسه كرد. اگر بخواهيم  گردان را ايفا كردند، نمي نهادهاي خود

توان گفت كه  شوراهاي ايران را با تجربه انقالب روسيه مقايسه كنيم ، مي
در روسيه  "كميته هاي كارخانه"بيه شوراهاي كارگري و كارمندي ايران ش

  بودند كه بعد از انقالب سرنوشت ديگري پيدا كردند كه بعدا  اشاره خواهد شد.

را داشتند . اما ” كنترل كارگري”هاي چپ از  شوراها انتظار اعمال  سازمان
گاه روشن نشد كه منظور از كنترل كارگري چيست. كنترل كارگري  هيچ

ه خواهد شد، در مفهوم دقيق خود كنترل كامل همانطور كه بعداً اشار
مديريت، توليد و توزيع توسط كارگران است. اما انتظار كنترل كارگري 

توانستد بطور  چيزي جز توهم نبود. شوراها بجز در شرايط بحراني كه مي
وجه در وضعيتي نبودند كه بتوانند كنترل  موقت اعمال كنترل كنند بهيچ

بگيرند. حتي اگر شوراها ظرفيت و توانايي آن را  كارگري  را در دست خود
مي داشتند كه براي مدتي نقش مديريت را اعمال كنند ــ و در مواردي به 
خاطر حضور برخي كارمندان متخصص، مهندسين و تكنيسينها در شوراها 

ــ اما اين كار بويژه در ايران با -توانستند اين كار را انجام دهند
يچ وجه ممكن نبود. زيرا صنايع ايران عمدتا به طور ساختارخاص  صنايع به

گسترده اي وابسته به يارانه هاي دولتي بودند و از سوي ديگر ناچار بودند 
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انكه   در قالب قرار دادهاي شركت هاي چند مليتي عمل كنند. بهر حال با 
را درپاره اي صنايع  "كنترل كارگري“اين امكان وجود داشت كه بتوان 

اتي و غير آن اعمال كرد، اما اين موضوع براي سازمانهاي  بزرگ  كوچك لبني
نه هرگز عملي بود، و نه منطقي. براي نمونه آيا امكان داشت يا دارد كه 
تمامي تصميم گيري هاي مربوط به صنايع بزرگ، مستقل از يكديگر  و در 
سطح همان صنايع اتخاذ شود؟ مثال تصميمات ميزان توليد، قيمت گذاري، 

مصرف درآمدهاي فروش نفت تنها توسط كارگران نفت گرفته شود؟ يا  و
كارگران اتوبوسراني و حمل و نقل عمومي و يا ديگر صنايع و خدمات 
سياست هاي خود را مستقل از يكديگر تعيين كنند. واضح است كه اين 

  تصميمات بايد در سطوح باالتر و نهايتا در سطح ملي اتخاذ شوند.

هاي مختلفي كه سازمانهاي چپ  مورد مفهوم شورا و دركسر در گمي در  
كه آن زمان در شوراها فعال بودند از جمله فدائيان، راه كارگر، پيكار، و 

بدرون شوراها وارد مي شد و ، از طريق هواداران و اعضاء شان حزب توده،
  زد. اختالفات دروني را دامن مي

طر ضعف هاي دروني بهر رو شوراها همگي هم بخاطر سركوب و هم بخا
شكست خوردند، و در واقع محكوم به شكست هم بودند. در شرايطي كه 
اتحاديه اي در كار نبود كه به حقوق صنفي كارگران و كارمندان  بپردازد ، 

باالتر و پيچيده تري از تشكل به جنبش تحميل شد. اين امر شايد در  سطح
بود. اما اگر ما درك درستي انقالب، اجتناب ناپذير   شروع كار بخاطر شرايط

” اتحاديه هاي صنعتي"مي داشتيم، مي بايست در اولين فرصت براي ايجاد 

تالش مي كرديم تا  شورا ها  به عنوان يك بازوي مشاركتي درآن  اتحاديه 
ها عمل كنند. ترديدي نيست كه رژيم آن اتحاديه ها را نيز سركوب مي 

ي براي جنبش كارگري و كارمندي كرد، اما الاقل  نطفه چنين تشكل حيات
  شكل مي گرفت. 

تاسف اينجاست كه پس از گذشت بيش از سه دهه و آنهمه شكست هاي  
در كار نيست. خواندن نظرياتي  غم انگيز، هنوز هم درك درستي از شورا ها

هاي  كه بسياري از فعالين كارگري و سازمانهاي چپ در مجالت و سايت
بيانگر ادامه اين آشفته فكري هاست. هنوز  كنند، بخوبي مختلف مطرح مي
  :روشن نيست كه

  ـ دقيقا  منظور از شورا چيست؟

  ـ اگر كنترل كارگري است، دقيقا به چه معني است؟

  اند؟ ـ آيا غير كارگران نيز در اين كنترل سهيم

  ـ آيا كنترل توام با كسب مالكيت كارخانه است؟

دود به كارگران همان واحد ـ شكل اين مالكيت چگونه است: تعاونيِ مح
  است، يا دولتي است؟

  ـ آيا كنترل كارگري شامل صنايعِ بزرگ و استراتژيك كشور نيز مي شود؟

شود، يا  ـ آيا كنترل كارگري تنها در سطح خُرد يعني كارخانه اعمال مي
اقتصاد ملي را  سطح مياني، يعني صنعت بخصوص، و سطح كالن، يا سطح

  نيز شامل مي شود؟

  ر صورت اخير، رابطه شوراي سراسري با دولت چيست؟ـ د

ـ و سرانجام در چه نوع نظام سياسي ـ اقتصادي وجود چنين شوراهائي 
  عملي است؟، و بسياري سئواالت ديگر.

   

  دمكراسي صنعتي در مقابل كنترل كارگري

شوراهاي كار در همه  جاي جهان محصول شرايط بحراني بوده  و عمري 
د. حتي در شوروي كه دولت كارگري استقرار يافت، كميته كوتاه داشته ان

هاي كارخانجات (معادل شوراهاي كار) بتدريج از صحنه بيرون رانده شدند. 
” مثلث كارخانه“ابتدا تبديل به اتحاديه كارخانه شدند، بعد جزئي از  يعني  

(مديركارخانه، دبير هسته حزب كمونيست، و دبير اتحاديه) شدند، و سر 
ام در زمان استالين كالً حذف شدند و تمامي اختيارات به مدير كارخانه انج

محول شد. در آلمان شوراها عمر طوالني تري يافتند، بخاطر آنكه تغيير 

شوراي “كه به ”هاي دادخواهي  كميته“ 1920نقش دادند. در اوايل دهه 
كمل ها شوند، نقش م تبديل شده بودند، بجاي آنكه جايگزين اتحاديه” كار

شوراي “آنها را بر عهده گرفتند و بازوي مشاركتي اتحاديه ها شدند، و بجاي 
شدند. با ظهور نازيسم نيز همگي ” اي شوراي مذاكره“تبديل به ” مديريت

  .آنها از ميان رفتند

با عملكرد كنترل كارگري كه  "شوراهاي كارگري"همانگونه كه اشاره شد 
ريت و توزيع توسط كارگران است، در باالترين درجه از كنترل توليد، مدي

البته كنترل كارگري  هيچ زماني جز بطور موقت، وجود نداشته است.
اي كه در حال  تواند در موارد خاص، مثال در مورد تك كارخانه مي

ورشكستگي است، صورت پذيرد و كارگران آن كارخانه براي جلوگيري از 
يا كارخانه را با قيمت  بيكاري، با جمع آوري  كمك هاي مالي از محل،

بسيار نازل خريداري كنند و يا اگر شرائط فراهم بود آنرا مصادره كنند. در 
غرب در موارد بسياري كارگران با كمك كليساي محل كارخانه اي را كه در 
معرض بسته شدن بوده، خريداري و مديريت آنرا خود بعهده گرفته اند. 

نه هاي كوچك آنهم در شرايط ويژه واضح است كه اين تنها در مورد كارخا
ممكن است، و نمي تواند بعنوان يك سياست صنعتي واقع بينانه مطرح 

  شود. 

بجاي كنترل كارگري، در كشور هايي كه داراي جنبش كارگري نسبتاٌ 
“ نيرومندي بوده اند و دمكراسي اجتماعي واشكال و درجات متفاوتي از 

د مشاركت كارگران به درجات وجود داشته است، شاه” دمكراسي صنعتي
  مختلف بوده ايم.

دموكراسي صنعتي به معني مشاركت مستقيم كاركنان در تصميم گيري ها 
است.اما نظريه دمكراسي صنعتي و اشكال متفاوت مشاركت، مورد قبول 
نيروهاي  چپِ خواهانِ استقرار بالواسطه سوسياليسم نيست، چرا كه آنرا  

“ سازش طبقاتي مي دانند، و بعنوان يك سياست اصالح طلبانه و 

است كه اگر امكان استقرار بالواسطه  رد مي كنند. واضح”  كورپوراتيسم
سوسياليسم بطور واقعي و نه فقط در حرف و خيال وجود مي داشت، چنين 
ايرادي درست بود. اما در شرايطي كه چنين امكاني وجود ندارد، (در جاي 

) مبارزه براي دموكراسي صنعتي و ايجاد 3ديگربه اين مسئله پرداخته ام)(
امكان مشاركت كارگران و كارمندان درتصميم گيري ها، خواستي بسيار 
مترقي است و تنها روش قابل دسترسي و پذيرفتني است كه طبقه 
كارگرمي تواند از طريق آن در اين مرحله از رشد جامعه انساني براي منافع 

و رد چنين خواست اصالحي در اين طنز خود مبارزه كند. نفي اين واقعيت 
تلخ نهفته است كه گوئي طرفداران راديكال طبقه كارگر خواستار اين شوند 
كه براي پيش گيري از سازش طبقاتي، و آماده شدن براي انقالب 
سوسياليستي، بهتر آن است كه وضع طبقه كارگر و شرايط كاري آن روز 

  بروز بدتر شود!  

مفهوم نسبي است كه رسيدن به درجات گوناگون  يك "دمكراسي صنعتي" 
آن در سطوح متفاوت سازماني، رابطه مستقيمي با قدرت تشكيالتي و 
سازمان يابي كارگران دارد. با در نظر گرفتن تضاد بين كار و سرمايه، هرچه 

تر باشند درجه باالتري از  كارگران در يك جامعه قدرتمندتر و سازمان يافته
قابل دسترس است و بالعكس. كليت دموكراسي صنعتي دمكراسي صنعتي 

)، با تغييراتي در يك ماتريس سه بعدي 4را من بر اساس مدل  ك. وانگ(
درجات “ام. يك بعد اين ماتريس  كه در شكل زير آمده، نشان داده

اطالع رساني مديريت به “ترين سطح مشاركت،  است. پائين” مشاركت
يت اطالعات مربوط به تصميمات خود را به ، كه طي آن مدير”كاركنان است

است ” مشورت مديريت با كاركنان“كارگران اعالم مي كند. در سطح باالتر، 
كند، اما  كه طي آن مديريت قبل از اتخاذ تصميم با كاركنان مشورت مي

تصميم گيري مشترك كاركنان و “گيرد. مرحله باالتر  خودش تصميم مي
ت از طريق آن تصميمات با توافق دو طرف اس” هم تصميمي“، يا ”مديريت

، كه طي آن ”خود گرداني كاركنان است“شود. باالترين سطح،  گرفته مي
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كاركنان خود نقش مديريت را بر عهده مي گيرند. بعد دومِ ماتريس، سطوح 
، و ”سطح كارخانه“، ”سطح واحد“، ”سطح كارگاه“سازماني است، از جمله 

، ”از جمله، امور توليد” ينه هاي تصميم گيريزم“بعد سوم، ”. سطح شركت“
است. با مرتبت ” امور مديريت“، و ”امور استخدامي“، ”امور توزيع و فروش“

زمينه هاي ”، و”سازماني سطوح“، ”درجات مشاركت”ساختن هر سه بعد، 
، كليت مشاركت و دموكراسي صنعتي بدست مي آيد. به اين ”تصميم گيري

نان باالتر باشد، سطح باالتري از مشاركت به ترتيب هر چه قدرت كارك
مديريت تحميل مي شود. اگر كاركنان بخاطر ضعف تشكيالتي قدرتي 
نداشته باشند، مديريت حتي اطالعات مربوط به داليل تصميمات خود در 
زمينه توليد را در پائين ترين سطح يعني سطح كارگاه هم با آنها در ميان 

كاركنان واقعا متشكل و قدرتمند باشند،  نخواهد گذاشت.  بر عكس اگر
در سطح شركت را، كه در واقع باالترين ” هم تصميمي“آنگاه مي توانند 

  سطح مشاركت است، به مديريت تحميل نمايند. 

، ديگر مسئله مشاركت با مديريت در كار نيست، و ”خودگرداني“اما در مورد 
رخانه و شركت، خود كاركنان يا با بركناري مديريت يا كسب مالكيت كا

سطح ” در” خود گرداني“نقش مديريت را بر عهده مي گيرند. از اين نظر، 
است.  حال در چه شرايطي و به چه شكل ” كنترل كارگري“همان ” شركت

اين كنترل كارگري عملي مي شود، و آيا مي توان شركت هاي بزرگ ملي و 
است كه قبال به آن  اي را تحت كنترل كارگري قرار داد، امر ديگري منطقه

  اشاره شد.

نيازي به گفتن نيست كه دمكراسي صنعتي، متكي به دمكراسي سياسي و 
حقوق تضمين شده شهروندي است. در يك جامعه غير دمكراتيك كه 
كارگران از حق داشتن اتحاديه هاي واقعي محروم هستند و از داشتن قرار 

تر شدن شرايط كار و داد هاي دستجمعي و قدرت چانه زني جمعي براي به
مشاركت بيشترمحروم هستند، نمي توان صحبتي از دموكراسي صنعتي به 

  ميان آورد.

  

 
 
   

 
  طبقه كارگرو تحليل طبقاتي

گيرانه وصادقانه با  ايران، علي رغم اشتغال ذهني و همبستگي پي چپ در
طبقه كارگر و مبارزه براي نمايندگي و تبيين خواست هاي كارگران، كمتر 

ريف و درك مشخصي از اين طبقه ارائه داده است. ادبيات چپ چه در تع
دوران انقالب و چه بعد از آن، روشن نكرده  طبقه كارگر متشكل از چه 

اي آن و ميزان همگني يا  هاي درون طبقه گروه هائي است و تفكيك
چيست. در دوران انقالب، تاكيد اغلب يا تمامي سازمانهاي  ناهمگني آن
ران يدي، مزد بگيران يا كارگرانِ يقه آبي بود. در حال حاضر اما چپ بركارگ

ها كارگرانِ فكري يا كاركنان يقه سفيد را نيز جزء طبقه كارگر  اي از آن پاره
جاست كه اگر تاكيد تنها  بر كارگران يقه آبي باشد، كه  دانند. مسئله اين مي

ستقرار يابد اين به اتكاء آنها قرار است  دولت كارگري و سوسياليستي ا
كل  27٪طبقه در كل نيروي كار اقليتي بيش نيست، يعني تنها حدود 

نيروي كار. از آن گذ شته  كارگران صنعتي كه مورد تاكيد عمده 
هاي چپ بوده و هست، تنها بخشي از اين در صد محدود را در بر  سازمان

ازماني، گيرد بعالوه اين بخش از كارگران بخاطر سركوب، عدم تجربه س مي
سطح آموزش نازل، و در معرض تبليغات مذهبي و ضد سوسياليستي بودن، 

هاي سوسياليستي ضديت جدي داشته و دارند.  بجز معدودي، عمدتاً با ايده
از همين رو بود كه در دوران انقالب، عمده هواداران و  فعالين جريانات چپ 

اما در صورتي كه  سوسياليستي كارگران يقه سفيد و كاركنان فكري بودند.
اي  ديگر كاركنان نيز جزء طبقه كارگر بحساب آيند، طبقه كارگر طبقه

ها  ها، ايدئولوژي و سليقه بسيار ناهمگن، چه از نظر موقعيت، در آمد، خواست
هاي ديگري را مي  خواهد بود، وسازماندهي اين طبقه بسيار متنوع استراتژي

مكان ادعاي نمايندگي آنرا نخواهد طلبد. بعالوه هيچ جريان سياسيِ واحد ا
  داشت.

رغم اعالم  واقعيت اين است كه در دوران انقالب جريانات مختلف چپ علي
نمايندگي كارگران، نفوذ و رابطه بسيار محدودي با كارگران يقه آبي 

هاي حقوق بگيران و كارگران  داشتند، و همزمان اعتناي چنداني به خواست
شان بود، نداشتند، و با تكرار  اه اصلي طبقاتييقه سفيد، كه از قضا پايگ

شعارهاي سنتي، خود را از آنها منزوي كرده و حمايت آنها را از دست دادند. 
اين سر درگمي نظري، بدرجات گوناگون براي بسياري از جريانات سياسي 

ها و اشارات به طبقه كارگر در حد كلي و  چپ كماكان ادامه دارد، و بحث
  مانده است.انتزاعي باقي 

تري در زمينه تحليل طبقاتي ايران  در عرصه آكادميك اما كارهاي جدي
عرضه شده است. بر كنار از بررسي محدود تري كه هايده مغيثي و من در 

)، بررسي 5انجام داديم(” سوشاليست رجيستر“براي سالنامه  2001سال 
بر اساس  آماري بسيار مفصل و جامعي توسط فرهاد نعماني و سهراب بهداد

) منتشر شده. اين تحليل بسياري 6»(اريك اولين رايت«مدل تحليلي كمي 
سازد، اما نتيجه  از نكات مربوط به تحليل طبقاتي در ايران را روشن مي

كند. ترديدي نيست كه در هر  هاي سئوال بر انگيزي را نيز مطرح مي گيري
در جايي حد و  نوع طبقه بندي و تفكيك پيوستار طبقات اجتماعي بايد

مرزي كه يك طبقه را از طبقه ديگر جدا مي كند، تعيين نمود. اما مشكل 
اينجاست كه اين مرز بندي را در كجا تعيين كنيم تا كمتر مسئله ساز 
باشد. با آنكه تاكيد مقاله حاضر بر طبقه كارگر است، اما از آنجا كه نحوه 

مرز تعيين شده براي مرزبندي ديگر طبقات در بررسي مورد بحث برحد و 
طبقه كارگر تاثير دارد، اشاره مختصري به نحوه تحليل ديگر طبقات نيز  

  ضرورت دارد.

، كسي تعريف شده كه يك نفر يا  بيشتر ”سرمايه دار“در بررسي مورد ذكر  
را در استخدام داشته باشد. سئوال اينجاست كه بر اساس تحليل طبقاتي 

ن ارزش اضافي چه بطور مطلق چه نسبي ماركسي، يك فرد كارگر چه ميزا
مي تواند خلق كند كه سرمايه دار با تصاحب آن بتواند هم هزينه زندگي 
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اش را تامين كند. اين مسئله بويژه  اش و هم سرمايه گذاري خود و خانواده
اش از پنج نفر و كمتر  در اقتصادي چون ايران كه قسمت اعظم  از صنايع

نولوژي و كارآيي بسيار پائيني عمل مي كنند، كارگر دارند، و با سطح تك
مسئله سازتر مي شود. در خدمات و تجارت و خرده فروشي نيز همين 
وضعيت كمابيش وجود دارد، و بسختي مي توان يك سلماني، يك نانوا، يا 

بحساب آورد. قسمت اعظم اين ” سرمايه دار“را  كفاشي كوچك با يك كارگر
هستند.  تعريفي  چنين ” ه بورژوازي سنتيخرد“اقشار در واقع جزئي از 

وسيع براي طبقه سرمايه دار، از يك سو در صد سرمايه داران را متورم مي 
كند و از سوي ديگر در صد خرده بورژوازي سنتي را محدود تر از آنچه 

هم در مدل اصلي خود به ” اولين رايت“هست نشان مي دهد. حتي خود 
” بسياري“كه از جمله ” سرمايه داران“ي كند: اشاره م” مالكين“سه مقوله از 

را به استخدام در ” معدودي“كه ” كارفرمايان كوچك“را استخدام مي كنند؛ 
  كه كسي را استخدام نمي كند. ” خرده بورژوازي سنتي“مي آورند؛ و 

بعالوه از نظر طبقه بندي داخليِ سرمايه داران، نعماني و بهداد يك تفكيك  
ارائه داده اند، و ” سرمايه دار مدرن“و ” مايه دار سنتيسر“دوگانه، يعني 

نوع ”و” اندازه“روشن نيست كه چرا به تفكيك هاي مهم ترِ ديگري از جمله 
اند. يك تحليل جامع از طبقه سرمايه دار، در واقع  نپرداخته” سرمايه

” بخش“تواند بر پايه يك كليت و ماتريس سه بعدي استوار باشد، و بعد  مي

(سرمايه دار ” اندازه“مايه دار صنعتي، كشاورزي، تجاري، مالي) را با بعد (سر

بزرگ، متوسط، كوچك)، و بعد ديگر (سرمايه دار سنتي، مدرن) در رابطه با 
از نظر تحليل سياسي طبقاتي ” اندازه“و ” بخش“هم بررسي كند. دو بعد 

سنت چپ، بعد  حائز اهميت بمراتب باالتري از بعد سوم هستند. البته در
در مقابل سرمايه خارجي مطرح ” ملي“ديگري نيز تحت عنوان سرمايه دار 

بوده، كه در اقتصاد جهاني شده امروز، جز در مورد پاره اي واحد هاي  
  متوسط و كوچك، چندان اهميتي ندارد.

در اين بررسي، مرز بندي طبقه كارگر نيز طوري تعيين شده كه از يك 
ز اين طبقه حذف شده، و از طرف ديگر قشر هاي طرف كارگران ماهر ا

پاييني كارمندانِ بخش هاي دولتي و خصوصي در اين طبقه گنجانده شده 
اند. كارگران ماهر جزء جداناپذيري از طبقه كارگرند وصدها كارخانه بسيار 
بزرگ درصنايع نفت، پتروشيمي، شيميايي، اتوموبيل، وسايل خانگي، 

زي و غيره، در صد قابل مالحظه اي كارگر نساجي، غذائي، ماشين سا
، آنطور كه بررسي مورد بحث به آنها ”اشرافيت كارگري“ماهردارند واطالق 

اشاره دارد، بسيار پر مسئله است. بايد ديد كه هدف ازتحليل طبقاتي 
چيست. يك هدف عمده تفكيك و تحليل طبقاتي، سازماندهي صنفي و 

كمترين شانس ” طبقه كارگر“سياسي است. بدون كارگران ماهر، 
سازماندهي مستقل خود را نخواهد داشت. از سوي ديگر، با آنكه اقشار 
پائيني كارمندي از نظر درآمد و مهارت با اقشاري از كارگران شباهت زيادي 
دارند، اما شرايط زندگي و موقعيت اجتماعي متفاوتي دارند. بركنار از ميزان 

شان، كه از ”ها فرهنگ“، و ”عالئق“، ”زندگيشيوه “تحصيالت نسبتا باالتر، 
)، با كارگران 7اند( يك طبقه” شكل بخشي“نظر ماركس از جمله عوامل 

متفاوت است. اين اقشار را، همراه با اقشار طبقه متوسط جديد، مي توان 
  بحساب آورد.” كارگرجمعي“جزئي از مقوله ماركسيِ 

، ”بقه متوسط جديدط“، يا ”طبقه متوسط“مسئله اين كه چه اقشاري 
را تشكيل مي دهند ” خرده بورژوازي“يا ” طبقه متوسط سنتي“متمايز از 

نيز در اين بررسي قابل بحث است. در اين رابطه، نعماني و بهداد 
هاي مفصلي از كارمندان دولت در دستگاههاي سركوب و اقتصادي  تفكيك

ي به ا دولت عرضه مي كنند، اما روشن نيست چرا كوچكترين اشاره
هاي مذهبي،  هاي وسيع ايدئولوژيك دولت و شبكه عظيم  دستگاه دستگاه

ها، وامور نمازهاي جماعت  هاي مهم، مساجد، حسينيه اي بنيادها، توليت پاره
اي به خود دستگاه عظيم روحانيت و  ندارند. در هيچ جا نيز كمترين اشاره

نترل دولت مذهبي ها در تحليل طبقاتيِ كشوري كه زيرك روحانيون، و طلبه

اند كه خود به ”اي اجتماعي مقوله“شود. البته روحانيون  است، ديده نمي
اند، اما تحليل موقعيت طبقاتي آنان بعد از انقالب  طبقات مختلفي متعلق

  حائز نهايت اهميت است. 

بهر صورت براي يك تحليل جامع از طبقه متوسط جديد در دولت و نشان 
توان مبنا  ن يك كليت و ماتريس دو بعدي را ميدادن تفكيك هاي دروني آ

قرار داد، كه محورِ دستگاهاي سه گانه دولت (سركوب، ايد ئولوژيك، و 
سازد. طبقه  اقتصادي) را با محورِ رده (باالئي، مياني، و پائيني) مرتبط مي

هاي غير دولتي عمدتا بر اساس محورِ رده قابل  متوسط جديد در بخش
هاي دولتي  براي تحليل طبقاتي از محور دستگاه” رده” حورِاند. كال م تفكيك

  بمراتب مهم تر است.

تحليل طبقاتي طبقه متوسط جديد، چه بدليل عيني (عضويت طبقاتي) و  
دليل ذهني (آگاهي طبقاتي) بسيار بغرنج است، و از همين رو بيش از 

علت  طبقات ديگر براي اغلب سازمانهاي چپ سر درگمي ايجاد كرده است.
عمده آن موقعيت نا روش و مبهم اين اقشار و تنوع وسيع آنها چه از نظر 

درصد  24اقتصادي، چه ايدئولوژيك، و سياسي است. اين اقشار كه حدود 
جمعيت فعال را شامل مي شود،  با سطح باالي تحصيالت و شعور اجتماعي 

ندان را در واقع نيروي فكري جامعه را تشكيل داده، و روشنفكران و هنرم
نيز در خود جاي مي دهند. اين اقشار از نظر سياسي نقش بسيار مهمي را 

طبقه “بازي مي كنند، اما از سوي سازمانهاي چپ كه عمدتا توجه شان بر 
است، مورد بي توجهي قرار گرفته و حتي تحقيرهم  مي شوند. ” كارگر

فعالين چپ نيازي به توضيح نيست كه همانطور كه اشاره شد، تقريبا تمامي 
  از اين اقشار  منشاء گرفته و به اين طبقه تعلق دارند.

اينكه طبقه متوسط جديد و حقوق بگيران جزئي از طبقه كارگر بحساب 
آيند و يا جدا از آن، عمدتا از نظر سازماندهي اين اقشار و طبقات  اهميت 
بيشتري مي يابد. اتحاديه هاي صنعتيِ مدرن اين مسئله را حل كرده، و 
همه آنها را در درون يك اتحاديه، اما بشكل واحد هاي چانه زني جداگانه 

)bargaining units سازماندهي مي كند. يكي از جنبه هاي مهم و ،(
ارزشمند تحليل طبقاتي نعماني و بهداد، تفكيك هاي وسيع درون طبقه اي 
ف است، كه با تغييراتي، مي تواند مبناي تعيين واحد هاي چانه زني مختل

  در ايرانِ دموكراتيك آينده قرار گيرد.

از نظر نقش تاريخي و انتظارات از طبقه كارگر نيز بايد به سر درگمي ها 
پايان داد. در سنت چپ هميشه صحبت از تالش براي تبديل و اعتالي 

بوده و هست، بي آنكه ” طبقه براي خود“به ” طبقه در خود“كارگران از 
براي نيل به چه هدفي است.  بجاي تكرار ” آگاه شدن“روشن شود كه اين 

شعارِ استقرار ديكتاتوري پرولتاريا، كه عملي بودن و مطلوب بودن آن سخت 
مورد ترديد است، بايد اين آگاهي را حول شعارهاي عملي و واقع بينانه براي 

  نيل به خواست هاي فزاينده نيروي كار سوق داد.

 
   تشكل هاي اتحاديه اي، مهمترين گام 

اين است كه دمكراسي و  1357بزرگترين درسِ انقالب شكست خورده 
هاي سياسي، آزادي اجتماع و تشكل، آزادي بيان و آزادي مطبوعات،  آزادي

مهمترين عامل براي موفقيت يك جنبش اجتماعي يا در اين مورد جنبش 
كارگري است. بزرگترين ركن يك سيستم دمكراتيك وجود يك  جنبش 

  مند كارگري است. متشكل و قدرت

اي دو  اتحاديه و دمكراسي يك تركيب مرتبط به هم هستند و بين آنها رابطه
هاي كارگري بدون وجود دمكراسي سياسي  جانبه وجود دارند. اتحاديه

تواند وجود داشته باشد و دمكراسي سياسي بدون حضور اتحاديه هاي  نمي
غ الزمه روند دمكراتيك كارگري امكان پذير نيست. اين رابطه مرغ و تخم مر

  است.

بيش از سي  سال درنده خويي، فساد و حكومت واپسگرا و بنياد گراي 
اي را به  اسالمي، هر گونه  فعاليت  صنفي و سياسي كارگري و اتحاديه
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  ي جنبش كارگري نامه ويژه

 ١٢٢  109ي  آرش شماره

فعالين كارگري يا اخراج شده به قتل رسيده  و يا   -شكست كشانده است
گري نيز براي نجات جان خود اند. بخشي از فعالين كار راهي زندانها شده

اند. جمهوري اسالمي شوراهاي زرد و جعلي و  مجبور به ترك وطن شده
هاي اسالمي و خانه كارگر را بوجود آورد و بصورت گسترده از طريق  انجمن

دستگاه ايدئولوژيك و سيستم تبليغ و ترويج به فريب كارگران پرداخت. 
احمدي نژاد حتي همين  تر شدن شرايط در دوره جالب آنكه با وخيم

اند. كارگران تحت شرايط  نهادهاي قالبيِ حكومتي نيز به زير ضرب رفته
هاي واقعي خود را بوجود  اند اتحاديه بسيار دشوار مبارزه كرده، اما نتوانسته

هاي خود را  هاي واقعي امكان تامين خواست بياورند و در فقدان تشكل
يجاد سنديكاي كارگران شركت واحد نداشته اند. در چند مورد، از جمله ا

اتوبوسراني تهران و حومه، كه رهبران كارگري با نهايت مهارت، شهامت و از 
هاي مختلف، توانستند در اوج سركوب  خودگذشتگي، و با استفاده از پوشش

سياسي تشكل كارگري را ايجاد كنند، و نيز سنديكاي كارگران نيشكر هفت 
اند  عاده در ايجاد  تشكل كارگري، نتوانستهال تپه، علي رغم موفقيت فوق

ها براي  بهبود شرايط كاري و تامين  بخاطر ادامه خفقان، از اين تشكل
اي رهبرانشان اخراج و زنداني شدند.  هاي ديگر استفاده كنند وپاره خواست

كه  1388اعتراض گسترده مردم پس از كودتاي انتخاباتي در خرداد 
اي براي پيشبرد فعاليت هاي  داشتند فرصت تازهكارگران نيز در آن شركت 

  كارگري بوجود آورد، اما با سركوب جنبش، اين فعاليت ها نيز فرو نشست.

جنبش كارگري بيش از هر زمان ديگر با جنبش مبارزه براي استقرار 
دمكراسي سياسي گره خورده است. صداي اعتراض مردم ايران براي استقرار 

تجمع، زماني توجه رژيم را جلب خواهد كرد، كه  دمكراسي و آزاديها و حق
جنبش دمكراسي خواهي بطور جدي با اين رژيم رو در رو شود. ضعيف 

هاي نيمه  شود كه كارگران تشكل شدن فزاينده قدرت مطلقه باعث مي
مخفي را در محيط كار بوجود آورند و اعتصابات را سازماندهي كنند. 

توانند از طريق  ارگران و كارمندان ميترين ابزاري است كه ك اعتصاب مهم
آن خواسته هاي خود را مطرح نمايند. البته قابل درك است كه اعتصاب در 
شرايط فقدان تشكل كارگري كه بتواند بخشي از مزد كارگران اعتصابي را 
در دوران اعتصاب بپردازد، براي كارگران بسيار مشكل است. كارگران پس 

وقوع اعتصاب و دريافت نكردن دستمزد، اندازي ندارند و در صورت 
تر  مانند. اين امر بويژه براي كارخانه هاي كوچك هاشان گرسنه مي خانواده

اند، مشكل تر است.  كه بسياري شان درمعرض تعطيلي يا نيمه تعطيلي
خاص كارخانه خود، نوع   اينجاست كه فعالين كارگري با تشخيص شرايط

  كل مورد نظرشان را تعيين مي كنند.مقابله و مبارزه براي ايجاد تش

توافق برسر نوع تشكلي كه بتواند بطور واقع بينانه ايجاد شود و منافع 
كارگران را در شرايط سياسي خاصي تامين كند، بسيار مهم است. با توجه 

هاي انقالب بهمن، صحبت از شوراها بعنوان تشكل صنفي كارگري  به درس
و يا بعنوان مكانيسم كنترل كارگري بسيار  و جايگزينِ سنديكا يا اتحاديه،

ها ابتدا بايد حول ايجاد تشكل صنفي متمركز شود.  نابجا است. تمام تالش
 "تك كارخانه اي "ها يا سنديكاهاي  هايي كه اتحاديه رغم ضعف علي

)enterprise unionرسد كه چنين اتحاديه هايي در مرحله  ) دارند بنظر مي
اي كه ابتدا مخفيانه، و  اشد. اتحاديه هاي تك كارخانهابتدايي تنها راه حل ب

توانند با  آيند، بدون تلف كردن زمان مي بعد نيمه علني و علني بوجود مي
هاي  مشابه و ديگر اتحاديه هاي نواحي ديگر،  هاي كارخانه ديگر اتحاديه

 و در مراحل ” اتحاديه هاي صنعتي“رابطه برقرار كرده، و هسته هاي اوليه
را شكل دهند. همراه با ضعف فزاينده قدرت ” فدراسيونهاي كارگري” التربا

مركزي وگسترده شدن تدريجي نهاد هاي دمكراتيك، اتحاديه هاي صنعتي 
و فدراسيون هاي كارگري، كنگره هاي كارگري را بر پا و تشكل هاي خود 
ه را بطور رسمي به ثبت مي رسانند. اتحاديه هاي تك كارخانه اي هركدام ب

) وابسته به اتحاديه هاي سراسري صنعتي، تبديل مي local("محلي"شعبه 
  شوند. 

  

 
  

  
 
  

ازنظر عضويت، اين اتحاديه ها هم كارگران و هم كارمندان را، البته در 
گيرند. مسئله ديگرِ چگونگي   در بر مي ,جداگانه” زني واحدهاي چانه“داخلِ 

قط مربوط به كارگران و عضويت در اتحاديه است يعني  آيا اتحاديه ف
كارمنداني است كه تصميم به عضويت در اتحاديه را مي گيرند، به اصطالح 

اي است كه همه كاركنان را شامل مي  )، و يا اتحاديهopen( “باز“اتحاديه  
). با آنكه اتحاديه باز ظاهراً شكل dclose” (بسته“شود، به اصطالح اتحاديه 

تري است و كارفرما براحتي مي تواند از  فدموكراتيك دارد، اما شكل ضعي
غير ” بسته“آن سوء استفاده كند. بجز در كشورهايي كه اتحاديه هاي 

” بسته”هاي صنعتيِ  هاي قدرتمند، اتحاديه اند، بسياري اتحاديه قانوني

اي براي بهتر كردن شرائط  هستند، و منطق آن اينست كه زماني كه اتحاديه
كند، همه كاركنان  ارداد دسته جمعي امضاء ميكار مبارزه مي كند و قر

عضوِ واحد چانه زني از آن بهره مند مي شوند، بنابراين همه كاركنان عضو 
آيند و بايد حق عضويت  اتحاديه هاي مربوط به خودشان بحساب مي

  بپردازند.

با توجه به تنوعِ وسيع صنايع ايران، اتحاديه هاي صنعتي كشور نيز  بسيار   
خواهد بود، از جمله اتحاديه صنايع نفت و پتروشيمي، اتحاديه صنايع وسيع 

شيميايي، اتحاديه صنايع فوالد، اتحاديه صنايع مس، اتحاديه صنايع 
اتوموبيل و حمل و نقل، اتحاديه صنايع نساجي و بافندگي، اتحاديه صنايع 
 غذائي و غيره . تاكيد بر اتحاديه هاي صنعتي، بهيچ وجه بمعني كم بها

دادن به اتحاديه هاي صنفي، نظير اتحاديه فلزكار و مكانيك، اتحاديه 
نجاران، اتحاديه خياطان، اتحاديه نقاشان و امثال آنها،  نيست. اين امر بويژه 
با توجه به وجود صد ها هزار كارگاههاي كوچك با كمتر از ده و يا پنج نفر 

اي صنفي خود مي كارگر در ايران، حائز نهايت اهميت است. اتحاديه ه
توانند در صورت تمايل، به اتحاديه هاي صنعتيِ بزرگ وابسته شوند و از 

  قدرت چانه زني آنها بهره گيرند.

همراه با گسترش  و بزرگ شدن اتحاديه ها ، آنها ميتوانند شورا هاي كار را 
بعنوان  بازوي مشاركتي اتحاديه ها بوجود بياورند و تالش نمايند كه به 

  قاء دمكراسي صنعتي و مشاركت بيشتر حركت كنند.سوي ارت

ها، از  شوند كه با ديگر اتحاديه تر مي اتحاديه هاي كارگري زماني قدرتمند
جمله اتحاديه معلمان، اتحاديه كاركنان دولت و امثالهم، رابطه و همكاري 

هاي كارگري به هر اندازه هم  وسيع و مستقيم داشته باشند. بعالوه اتحاديه
توانند بدون برخورداري از حمايت يك يا چند حزبِ  رتمند شوند  نميكه قد

هاي جهانيِ رابطه   سياسي مترقي، گسترش يابند و تاثير گذار باشند. نمونه
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ها  و احزاب  متعددند، و هر كدام  ويژگي خاص خود را دارند. مثال،  اتحاديه
و استراليا  وجود  كه بيشتر در انكليس، امريكا، كانادا "هاي آنگلو اتحاديه"

دارند، محافظه كارتر و كمتر مقابله جو هستند و در قالب وضع موجود و با 
كنند. نوع ديگر  تكيه به احزاب مسلط در جهت كسب امتياز تالش مي

هاي سوسيال دمكراتيك است كه بيشتر در اروپاي شمالي رواج  ،اتحاديه
تقيم و توافق با احزاب ها مبتني بر رابطه، همكاريِ مس دارد. اين اتحاديه

كنند. نوع ديگر در  شوروي و  سوسيال دموكراتيك در سطح ملي عمل مي
ديگر كشورهاي كمونيستي سابق رايج بود، و نيز در چين، كه اتحاديه زير 

كنند. نوع ديگر  كردند و مي نظر و سلطه مستقيم احزاب كمونيست عمل مي
سوم است كه در كشورهائي ها و احزاب در كشورهاي جهان  رابطه اتحاديه
ها بدرجات مختلف زير سلطه و  اي وجود داشته باشد، اتحاديه كه  اتحاديه

تحت كنترل دولت اداره مي شوند. اتحاديه هاي ديگري نيز در جهان 
اند، از جمله  هستند كه ضد حزب و بر عليه هر گونه رابطه با احزاب

آناركو "ديگر )  و IWW( "اتحاديه بين المللي كارگران جهان"
  ."سنديكاليست ها

در هر صورت رابطه مناسبِ تشكل هاي كارگري با احزاب، رابطه اي برابر و 
مستقالنه بايد باشد. يك تشكل واقعي كارگري نه تنها از دولت، بلكه از 
احزاب، حتي احزاب و سازمانهاي چپ كه خود را حزب كارگري يا حزب 

اشد. با درس گرفتن از تجربيات طبقه كارگر مي دانند، بايد مستقل ب
گذشته، با يد اميدوار بود كه مبارزه پيگير سازمانهاي چپ در دفاع از نيروي 

  كار مغايرتي با استقالل تشكل هاي كارگري نداشته باشد. 

ترين راهكار براي كارگران ايران، الاقل براي آينده  بطور خالصه، مناسب
حاديه هاي صنعتي و دست يابي به قابل پيشبيني، مبارزه براي استقرار ات

دمكراسي صنعتي در محيط كار، وهمراهي براي ايجاد  يك نظام سياسي 
  سكوالر و سوسيال دموكراتيك است.  

اينكه نقش كارگران در زماني كه ايران به مرحله واالترِ گذار از نظام سرمايه 
روز نمي داري برسد، چه خواهد بود، امري است كه در دستور كار واقعيِ ام

  گنجد. 
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ترين موضوعات مناقشه برانگيز  كاپيتاليسم و دموكراسي از مهم:  مقدمه 
چنان هست. برخي برآنند كه اين  سياسي و اقتصادي جهان امروز بوده، و هم

رخي ديگر بر آنند اين دو از هم جدايي ناپذيرند؛ دو قابل جمع نيستند و ب
بدان معني كه هر كدام بدون آن يكي ناقص است. از ديگر سو، حتا برخي از 

يا آنطور كه آنان باور  - كساني كه بر اين باور هستند كه دموكراسي ليبرال
تنها در يك نظام كاپيتاليستي  -دارند تنها دموكراسي عملي و غير خيالي

هاي اخير زبان به نقد نظام كاپيتالستي اياالت متحده و  ، در سالعملي است
دموكراسي موجود آن گشوده اند. اين گروه بر اين عقيده هستند كه نظام 
كنوني اياالت متحده به كرونيسم كاپيتاليسم تبديل شده است. چيزي شبيه 
 همان تعبيري كه باورمندان به سوسياليسم و نظريات كارل ماركس درباره

اتحاد شوروي سابق و اروپاي شرقي به كار مي بردند كه اتحاد شوروي 
سوسياليسم واقعي نبوده بلكه به رژيمي بوروكراتيك به سود نخبگان حزبي 

ترين اين انتقادات، از جمله سخنان ژوزف  و دولت تبديل شده بود. تازه
ل اقتصاد، استيگليتز، اقتصاد دان برجسته ليبرال آمريكايي و برنده جايزه نوب

در گردهمايي اخير داووس است. او نسبت به فاصله فزاينده فقير و غني در 
اياالت متحده و كاپيتاليسم كرونيسم آمريكايي كه موجب شده است يك 
درصد جامعه صاحب چهل درصد ثروت كشور بشوند، هشدار داد. استيگليتز 

ا در اياالت ه بر اين باور است كه فاصله  فقير و غني و نابرابري فرصت
متحده به مراتب از ديگر كشورهاي صنعتي كاپيتاليستي فراتر است و اين 

هاي برابر و بي  برخالف تصور رايجي است كه اياالت متحده را كشور فرصت
گرا و ماركسيست نيز در  پندارد. در اين ميان نظريه پردازان چپ شمار مي

ت كنوني اياالت متحده انتقادات خود از كاپيتاليسم با برجسته كردن وضعي
در ميان » ريچارد وولف«اي در اين باب دست زده اند.  به ارائه نظريات تازه

اين نظريه پردازان جايگاه ممتازي دارد. روزنامه نيويورك تايمز از او به 
نام مي برد.  "برجسته ترين اقتصاد دان ماركسيست آمريكايي"عنوان 

هاي اخير و  ره كاپيتاليسم و بحرانهاي بسياري دربا تا كنون كتاب» وولف«
هاي بحران و برقراري عدالت اجتماعي نوشته است. از ميان اين  راه حل
دموكراسي در "و  "دمد كاپيتاليسم در آتش بحران مي"ها دو كتاب  كتاب
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ها و گفتگوهاي فراواني در محافل دانشگاهي و  موجب بحث "كار و عمل
به شرح نظر  "راسي در كار و عملدموك"اند. او در كتاب  آكادميك شده

ها، به مثابه تنها  خود درباره برقراري دموكراسي در محيط كار و در كارخانه
هاي كنوني و عملي كردن دموكراسي واقعي در  راه حل مقابله با بحران

پردازد. به نظر او، كاپيتاليسم برخالف نظر طرفدارانش موجب  جامعه، مي
ن را دموكراسي مي نامند در محيط كار و دموكراسي كامل نيست؛ آنچه آ

اند، وجود ندارد. او  هاي جامعه ترين ستون مهم» وولف«در اقتصاد، كه از نظر 
معتقد است كه اين دموكراسي تنها با گسترش به محيط كار  كامل 

ها به  گردد؛ و آن هم تنها از رهگذر سپردن اداره موسسات و بنگاه مي
يارات شمار اندك سهامدارن عمده و مديران كاركنان آنها و خلع يد اخت

او در  2012ي سخنراني اكتبر  منصوب آنها، شدني است. مقاله زير ترجمه
يك كنفرانس اقتصادي در شهر نيويورك است، در معرفي كتاب اخيرش به 

  ».دموكراسي در محيط كار«نام 

  مترجم

kianit@uw.edu  

  

هاي نظام كاپيتاليستي كه ما  خنانم را با شرح كوتاهي درباره ناكاميمن س
توانيم بحران اخير را با بحران  كنم. ما مي كنيم آغاز مي در آن زندگي مي

مقايسه كنيم و به بررسي آن بحران بپردازيم، چون آن بحران  1930دهه 
هم اكنون  تواند بيانگر آنچه باشد كه ما اي است كه مي تنها سنجه و نمونه
بريم. چيز جالبي كه در آن دهه رخ داد آن بود كه  در آن به سر مي

ها رشد دچار تنگنا شده و توليد تقريبأ متوقف  كاپيتاليسم پس از سال
سال.  12ها به درازا كشيد؛ بيش از  گرديد و نظام فروپاشيد. آن بحران سال

از چهار پنج اما يك تفاوت عمده در آن زمان با امروز وجود داشت: پس 
هاي بزرگ مردم واكنش نشان داده و درگير بحران  سال از بحران، توده

شدند. همان چيزي را كه اياالت متحده در آن موقع داشت و مردم به 
ها ريختند، امروز در يونان، اسپانيا، ايتاليا، و ديگر كشورها شاهديم.  خيابان

 -وزها صدها هزار نفريو در برخي ر - در آن زمان نظاهرات دهها هزار نفري

،كه چند بالك از اينجا فاصله دارد، رخ داد. تظاهرات "ميدان اتحاديه"در 
هاي پي در پي ادامه يافت. به عالوه، در آن زمان سه سازمان مختلف  هفته

ها بود.  با درگير شدن در بحران، بدان پاسخ دادند. نخست، جنبش اتحاديه
اي  كه پيش از آن عضو هيچ اتحاديه ها آمريكايي در زمان كوتاهي ميليون

ي  نام داشت؛ كنگرهسي آي او نبودند به يك اتحاديه پيوستند. اين سازمان 
واحدهاي صنعتي. اين سازمان با سازماندهي مردم خطاب به آنان گفت: 
شما در بحران اخير داغان شده ايد،كار خود را از دست داده، بازنشستگي و 

و آه در بساط نداريد. اتحاديه تنها سازماني است  انداز شما بر باد رفته، پس
كه به شما كمك خواهد كرد، بنابراين بهتر است به آن بپيونديد. و 

ها نفر پذيرفتند. دوم، گروهي از احزاب بودند كه نام سوسياليست بر  ميليون
خود داشتند؛ احزاب سوسياليستي مختلف. آنها به مردم مي گفتند كه 

ست و ما بايد يا آن را مجبور به اصالحات كرده يا حتي كاپيتاليسم خوب ني
از آن فراتر برويم. سوم، حزب كمونيست بود كه بيش و كم حرف گروه دوم 
را مي زد با كمي فشار و راديكاليسم بيشتر. اين سه سازمان نقاط مشترك 

كردند. آنها با سازماندهي  ها همكاري مي فراواني داشتند و در برخي زمينه
ها نفر به رئيس جمهور، روزولت، گفتند شما بايد به جاي نجات  نميليو
كه او در حال  -هاي بزرگ ها و شركت هاي بزرگ و كمك به كمپاني بانك

براي توده مردم كاري كنيد. اگر چنين نكنيد ما انگشت اتهام  -انجام آن بود
را به سوي شما متوجه خواهيم كرد و از مردم خواهيم خواست نظام را 

ژگون كنند. آنها علنأ انگشت خود را به سوي روسيه نشانه رفتند و گفتند وا
از آنچه چندي پيش در آنجا رخ داد عبرت بگيريد. خيال نكنيد مردم 

  توانند آن را در اينجا تكرار كنند. نمي

ها نماينده  آقاي فرانكلين روزولت پيام را شنيد. او دريافت آن سازمان 
ها  ين چه كرد؟ كاري بسيار مهم. او به نزد كورپوريشنها نفرند. بنابرا ميليون

و ثروتمندان رفت و به آنها گفت: شما بايد فورأ پول هنگفتي به من بدهيد. 
خواهم همه اين  و نه تنها بايد اين پول هنگفت را به من بدهيد، بلكه من مي

پول را صرف مدد رساني به مردم كنم. مالقات سخت و پر تنشي بود. آنها 
كردند، اما روزولت آنها را خوب مي شناخت و با برخي رابطه  الفت ميمخ

شخصي داشت. او توانست خطر را به آنها حالي كند؛ او به آنها گقت يا 
اند كه به  ها مردم نهاد من را بپذيريد يا در پشت سر من ميليون پيش

  . اگر ها هم در آنها نفوذ دارند ها و كمونيست اند و سوسياليست اعتراض آمده

نهاد بدتري به شما خواهند داد. من با پول  گوش به من ندهيد آنها پيش
شما به طريقي به مردم كمك خواهم كرد كه سابقه ندارد. اما من يك شرط 

گذارم؛ سر به سر كاپيتاليسم نگذاريد! بگذاريد صنايع بر همين  با آنها مي
مديره، كه تصميم نظامي كه هستند باقي بمانند. يعني قدرت انتخاب هيئت 

چنان در دست سهامداران عمده باقي بماند. اين  گيرنده اصلي است، هم
قسمت كاپيتاليسم را دست نخورده باقي گذاريد. ثروتمندان و صاحبان 
صنايع دو بخش شدند. بخشي از آنها استدالل روزولت را پذيرفته و به او 

د. همين بخش پيوستند. بخش ديگر به دشمنان قسم خورده او بدل گشتن
دوم بود كه پس از آن كنترل حزب جمهوريخواه را به دست گرفت. از ديگر 
سو، بخش عمده سه سازمان معترض نيز، اين راه حل را پذيرفتند. روزولت 

سالگي  65نظام تامين اجتماعي را ابداع كرد. او به آمريكائيان گفت اگر به 
د كرد. در هنگام بحران رسيديد دولت براي بقيه عمر به شما رسيدگي خواه

كس تا آن  و بيكاري دولت به شما ماهيانه كمك نقدي خواهد كرد. هيچ
زمان چنين چيزي از حكومت نشنيده بود. يك بازنشتگي همگاني دولتي. 
به مردم بگويي ديگر نگران بيكاري و بي پولي در هنگام سالمندي نباشيد. 

سر كنيد و ديگر الزم نگران آن نباشيد كه در سالمندي با غذاي گربه 
هاي خود باشيد. روزولت به زودي برنامه بيمه بيكاري را  نيست سربار بچه

نيز اعالم كرد. اگر كار خود را از دست بدهيد،دولت هر هفته براي مدتي 
. سرانجام، "روزتان به خير باد"گويد  دهد و مي طوالني يك چك به شما مي

المنفعه  گذاري در بخش هاي عاماو گفت به زودي دولت با انجام سرمايه 
  ميليون شغل تازه ايجاد خواهد كرد. 12بيش از 

ها و استقراض دولتي تامين  پول اين كارها از ماليات بر ثروتمندان و شركت
هاي مردم بحث و جدل فراواني در  گشت. به سبب فشار اجتماعي توده

آمدن از مخالفت با آن صورت نگرفت. اين اقدامات سرانجام موجب برون 
كه دولت و صاحبان  -بحران بزرگ شد بدون آنكه انقالبي صورت گيرد

و نه كشور به دامان راست افراطي و فاشيسم فرو  -صنايع از آن بيم داشتند
خاصه پس از آنچه در  -كه هم دولت و هم مردم از آن بيم داشتند -غلتد

  ايتاليا و آلمان رخ داده بود.

كس هرگز به  ته است. در آن زمان هيچاما، در اينجا نكته مهمي نهف
ها و ساز و كار و ساختار آنها گزندي نرساند و آن را مورد چون و  كورپوريشن

چرا قرار نداد. قدرت سهامداران عمده و هيئت مديره منتخب آنها دست 
نخورده باقي ماند. اين گروه قدرتمند هرگز از اصالحات روزولت راضي 

شده بود روزولت آن برنامه اصالحي را به آنها  نبودند. فشار اجتماعي موجب
كه روزولت مرد و جنگ جهاني  -1945در سال  -بقبوالند. اما چند سال بعد

دوم هم پايان گرفته بود، اين گروه فورأ دست به كار شد تا هر آنچه را 
  روزولت بافته بود رشته كند. اما چگونه آنها در اين كار موفق شدند؟

ها  عقيب و تار و مار كردن سوسياليست و كمونيستنخست، آنها به ت
دانستند چه كساني روزولت را وادار كردند تا آنچه را  پرداختند. آنها مي

ها اين همه كوچك و  بكند، كه كرد. به همين سبب است كه امروز اين گروه
ضعيف هستند. دوم، آنها به سراغ محيط كار رفته تا جنبش كارگري را نابود 

جنبش اكنون پنجاه سال است در سراشيبي سقوط است. آنها  كنند. اين
بايست  دانستند اين جنبش پايه اقدامات روزولت بود. آنها مي مي
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كردند. ما هم اكنون در  گراي طبقه گارگر را نابود مي هاي چپ سازمان
نيو "وضعيتي كه نتيجه آن است زندگي مي كنيم. آنها پس از آن برنامه 

محتوا ساخته و با گذراندن قوانين تازه حمله را شروع  يروزولت را، ب "ديل
كرده و همه نظارت و قوانين محدود كننده را لغو كردند. حتي عمليات 

هاي ضروري را براي  دولت به بخش خصوصي واگذار شد. آنها همه گام
ي مهمي در اينجا  تحكيم دوباره قدرت خويش برداشتند. اما نكته آموزنده

ها را  هاي مالي و كورپوريشن كار بنگاه و شما ساختار و سازنهفته است! اگر 
تغيير ندهيد، حتا اگر بخت با شما باشد و كاپيتاليسم بهتري ايجاد كنيد، يا 

اي  نامند كاپيتاليسمي با چهره آنطور كه برخي آن را مي
دهد، به شما  انساني،كاپيتاليسمي كه به شما هنگام پيري بازنشستگي مي

آن  -مي دهد، براي شما از بخش دولتي كار ايجاد مي كندبيمه بيكاري 
نوعي از كاپيتاليسم كه شما در صورتي كه سخت براي بدست آوردنش 

همه را از دست   -رخ داد 1930بجنگيد ميسر است، مانند آنچه در دهه 
ها را در قدرت بگذاريد كه خود مسئول  خواهيد داد هنگامي كه همان گروه

اند. چرا؟ آيا اين به سبب آنست كه آنها افراد كثيفي  ودهپديد آمدن بحران ب
هستند؟ نه، نه، اينطور نيست. در چنين ساختاري اگر شما رئيس يك 
كمپاني هستيد، وظيفه شما پول ساختن است. مقرراتي كه روزولت ايجاد 

ها بود.  ها و سودهايي از سوي شركت كرد موانعي بر راه ساختن چنان پول
هاي  د برآمدند تا اين موانع را بردارند و از پرداخت مالياتها در صد شركت

ها را براي گسترش كمپاني خود الزم دارند.  باال معاف گردند. آنها آن پول
خواهد؛ همه آن موانع را  بنابراين آنها همان را كردند كه سيستم از آنها مي

رابري، بي عدالتي، ناب هاي پي در پي، بي خنثي سازند. اگر قرار است بحران
ها از سوي كاپيتاليسم را براي  ثباتي اساسي، و تلف كردن منابع و انسان

شود تنها مقرراتي يا مالياتي وضع كرد و همه  هميشه حل و فصل كرد، نمي
چيز را به حال خود گذاشت. بايد  تكليف موسسات تصميم گيرنده را تعيين 

نهاد من اين  .  پيشكرد؛ چون اگر چنين نشود برنده مبارزه نخواهيد بود
ها بر اساس  ها و موسسات تجاري و شركت است: ما بايد روشي را كه بنگاه

اند، تغيير دهيم. روشي را كه بر اساس آن يك يا  آن سازمان بندي شده
چند سهامدار با مالكيت بر بخش عمده يا مهمي از يك شركت و موسسه از 

وند  بايد تغيير داد. ش قدرت تعيين و تعويض هيئت مديره برخوردار مي
كه اكثريت  گيري در باره همه چيز در حالي اي با قدرت تصميم هيئت مديره

وسيع كارگران و كاركنان بدون اختيار بايد با آن بسوزند و بسازند. نبايد 
براي ده سال مبارزه كرد تا قوانين و مقراراتي برقرار شود و بعدأ صاحبان 

ها  ا را ملغي ساخته و مردم براي دههها دوباره بعد از چندي آنه شركت
دوباره مبارزه كنند تا آنها را برقرار سازند. اين بي معني است.  اگر اين كار 

ها بي فايده است. نبايد گفت اين كار سخت و ناشدني  را نكنيم تمام تالش
گير همه ماست حاصل آن  است. بحران و مشكالتي كه هم اكنون دامن

م اين تغيير اساسي را انجام ندادند. وضع كنوني است كه در دهه سي، مرد
  ما از آن موقع بدتر است.

ها بايد بوسيله اكثريت كاركنان آنها و به  لپ كالم اينكه مؤسسات و كمپاني 
ها راجع به توليد و  اي دموكراتيك اداره شوند. تمام تصميم گيري شيوه

شود.  ه گرفته ميتوزيع و سود و زيان بوسيله كارگران و كاركنان هر موسس
ها خواهد بود بلكه  ها و نابرابري ثباتي به نظر من اين شيوه نه تنها راه حل بي

اين روش مسائل و ناكارائي سوسياليسم كالسيك را هم حل خواهد كرد. 
بگذاريد من به  سرعت مروري بر سوسياليسم كالسيك داشته باشم. اتحاد 

خواهند بر  . آنها گفتند كه مياي است. آنها چه كردند شوروي مثال برجسته
مالكيت خصوصي بر وسايل توليد پايان دهند و مالكيت عمومي را جايگزين 
آن سازند. يعني دولت به نمايندگي جامعه توليد را اداره كند. آنها، 

گذاريم بازار تعيين كند هر كس چه بدست آورد و  چنين،گفتند ما نمي هم
سيله برنامه ريزي دولتي، به جاي برنامه چه سهمي ببرد. اين كار قرار بود بو

  ريزي بر اساس بازار، انجام شود. اين همان كاري بود كه نه تنها انقالب 

  

  

  
  

روسيه انجام داد بلكه انقالب چين و كوبا و غيره هم به همان راه رفتند. 
كاش وقت داشتم تا توضيح كامل  آنها، اما، چه كردند؟ بسيار كار كردند، اي

خواهم به نكته مركزي در اينجا اشاره كنم. آن نظامي كه  اما، مي بدهم. من
آنها ايجاد كردند ضعف و مسائل جدي و مهمي داشت. نخست، آن انقالبات 

ي منتخب  ها را تغيير ندادند. هيئت مديره ساختار موسسات و شركت
سهامدارن خصوصي از ميان رفت. اما كميسرها و مقامات منصوب حكومت 

آمدند و از  گرفت. كارگران اما، مانند سابق  به سر كار ميجاي آن را 
اختياري درباره نحوه توليد و توزيع سود و غيره برخوردار نبودند و همه 
قدرت تصميم گيري در اختيار نمايندگان حكومت بود. بنابراين، در اين 

اي را در دست عده  ها نيز مانند نظام كاپيتاليسم قدرت خيره كننده نظام
ودي، و در اين جا دولت، متمركز كردند. معلوم است كه اگر مردم محد

هاي متشكل نداشته باشند چنين  حواسشان كامأل جمع نباشد و سازمان
تمركز قدرتي موجب پشيماني آنها خواهد شد،كه در آن كشورها شد. همه 

دانيم اتحاد شوروي نه بوسيله حمله خارجي بلكه با فشار داخلي و  مي
داخلي سيستم، متالشي شد و چين نيز كامأل در حال دگرگوني هاي  تناقص

و كوبا نيز با مشكالت خود دست به گريبان است. بنابراين، تنها راه دگرگون 
ها به نحوي است كه كارگران و  ها و شركت كردن ساختار و ساز و كار بنگاه

معه اي به جا كاركنان آن واحدها آن را اداره كنند. اين روش، قدرت سياسي
دهد كه قدرت دولت را خنثي خواهد ساخت. در چنين نظامي  و مردم مي

تنها راهي كه براي بقاي حكومت مي ماند گرفتن ماليات از واحدهاي 
توليدي و بازرگاني خواهد بود كه در اختيار كاركنان بوده و بوسيله آنها اداره 

دهد. اين تنها  خواهد انجام تواند هر چه مي گردند. بنابراين، حكومت نمي مي
راه اساسي است تا مانع تمركز قدرت در باال شده و از تنش و درگيري در 

هاي  اي است كه هم ناكامي محيط كار و توليد جلوگيري كند. اين گزينه
هاي سوسياليسم كالسيك قرن  كند و هم ناكامي كاپيتاليسم را درمان مي
درمان خواهد ساخت.  گزيني كاپيتاليسم آمده بود، بيستم را كه براي جاي

اين ايده نوين همان نماد سوسياليسم قرن بيستم است كه نه بر اساس 
برنامه ريزي متمركز دولتي بلكه بر اساس حاكميت كارگران و كاركنان بر 

  سرنوشت خود خواهند بود.

به راستي اين چگونه نظامي خواهد شد؟ بگذار من چند مثال جالب بزنم.  
اي توليدي و بازرگاني بدست كاركنان آن اداره مي بياييد فرض كنيم واحده

شود، آيا در آن صورت آنها دور هم جمع خواهند شد تا تصميم بگيرند 
اي از همكاران خود را بيكار كنند و آن را  واحدي را در اينجا ببندند و عده

مثأل در چين يا كشور ارزان ديگري باز كنند تا كمي سود بيشتر ايجاد 
ن است. مثال ديگر؛ آيا در چنين نظامي كه بدست كاركنان كنند. غير ممك
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اداره مي شود ممكن است دست به توليد محصولي زد كه كمي سودآورتر 
است اما تأثيرات مخرب جانبي بر محثط زيست يا بر سالمتي كاركنان 
دارد؟ در حالي كه اگر واحدها بدست عده قليلي سهامدار كه مثأل در 

اره شود آنها قطعأ بدون توجه به اين آثار مخرب براي اند، اد نيويرك نشسته
تر؛ آيا فكر مي كنيد اگر  سود بيشتر چنين كاري خواهند كرد. و مثال مهم

كه  كاركنان در موقعيت تصميم گيري باشند اجازه خواهند داد تا در حالي
كه روسا با تصميمات نابخردانه  كنند و در حالي خود با سختي گذران مي

هاي چندين ميليون دالري به مديران  اند، هر سال پاداش ن آفريدهخود بحرا
تر  درجه اول پرداخت شود؟ قطعأ آنها سود بدست آمده را بسيار عادالنه

تقسيم خواهند كرد. برخي البته، بيشتر خواهند گرفت و برخي كمتر، اما 
دهند درحالي كه برخي  ميليون دالر در سال حقوق نمي 25آنها به برخي 

گر را بيكار كنند يا به برخي ديگر هيچ ندهند. اين تنها راه حل نابرابري دي
اي است كه امروز در اياالت متحده وجود دارد و موجب  شديد و كم سابقه
  هاي فراوان اخير شده است. انتقادات و شكايت

گويند: براي  مخالفان اين ايده به نكات چندي اشاره كرده اند؛ از جمله مي
مدير يك موسسه بود شما نيازمند افراد ورزيده و آموزش  اينكه بتوان

اي مانند هاروارد و پرينستون و  هاي برجسته اي هستيد كه در دانشگاه ديده
هاي كوچك در شهرهاي كوچك،  مشابه آن تحصيل كرده باشند نه در كالج

ها و كارخانجات  گويند كه توده كاركنان توانايي و قابليت اداره شركت يا مي
ها پيش نيز  هاي كهنه هستند. قرن ها اما، همان ايده ندارند. اين ايده را

هنگامي كه مردم بر ضد شاهان، تزارها، امپراطورها، و سالطين شوريدند، 
ها، خطاب به مردم  كاران آن دوران، با پناه بردن به همين ايده محافظه

خواهيد  ايد؟ اگر سلطان و شاه نباشد چگونه مي گفتند: مگر ديوانه شده
توان كشور  دوز كه نمي بند، رعيت، و پينه كشور را اداره كنيد؟ با گروهي نعل

توانيم كشور را  گفتند ما نمي اداره كرد. مانند امروز، مدافعان نظم كهنه مي
به افراد معمولي و تحصيل نكرده بسپاريم. مردم اما، به آن سخنان گوش 

كه در آن  - ا همان دموكراسي رانسپردند و با تغيير نظام كهنه نظم تازه ي
بنيان نهادند. و   -حق رأي براي همه افراد به طور مساوي وجود دارد

همانطور كه ديديم جامعه هم از هم نپاشيد و تمدن بشر هم متوقف نشد. 
معلوم شد تمام آن سخنان درباره ناتواني توده مردم براي حاكميت بر 

  است. سرنوشت خويش و اداره حكومت، مزخرف بوده

ناتواني كارگران و كاركنان براي اداره محيط كار و موسسات نيز، درست 
كنيد افرادي كه  ي كهنه است.  شما فكر مي مانند همان ايده احمقانه

كنند همه مدير و كاردان مادرزاد بودند؟  هاي بزرگ آمريكا را اداره مي بنگاه
ي براي تربيت كردن چنين هاي آموزش ها و برنامه نه. اما انواع كالج و دانشگاه
دانسته است.  داند نمي كس مادرزادي آنچه را كه مي افرادي وجود دارد. هيچ

كه فرصت آن را در اختيار  گيرند و كارگران نيز هنگامي همه آن را ياد مي
ها به شما  التحصيل داشته باشند، چنين خواهند كرد. تازه بيشتر فارغ

ك تحصيلي نبوده است كه مدير خواهند گفت آنها تنها به خاطر مدر
ي خوب [پارتي] هم بسيار مهم بوده  اند بلكه رابطه اند يا پيشرفت كرده شده

ها را سازمان داد كه در  توان چنان مؤسسات و شركت است. به عالوه، مي
خالل كار براي افرادي كه نيازي به مهارت بيشتر دارند فرصت تحصيل و 

افرادي باشند تا آنها را تعليم دهند. براي  فراگيري فراهم شود و همواره نيز
بسياري، كار و آموزش در هم تنيده خواهد شد. و آموزش و كارايي و شادي 

كنند در  به مراتب بيشتر خواهد شد چون كاركنان در حالي كه كار مي
همان حال در اداره محيط كار مشاركت داشته و در عين حال فرصت بروز 

  .قابليت هاي خود را دارند

گروهي ديگر در مخالفت با اين نظر مي گويند: اين سيستم ممكن است  
هاي كوچك با پنج يا ده نفر نيروي  ها و شركت موفق باشد اما تنها در بنگاه

هاي تعاوني كه وجود  كار و نه بيشتر. براي همين است كه بيشتر شركت
دارم. دارند واحدهاي كوچك هستند. من از قضا اين دليل را بسيار دوست 

پاسخ اين نظراما، تاريخ كاپيتاليسم است. كاپيتاليسم از دل نظامي ديگر در 
اروپا بيرون آمد كه فئوداليسم نام داشت. هنگامي كه كاپيتاليسم آغاز به 
نشو و نما كرد، از واحدهاي بسيار كوچك شروع شد. آنها در برابر واحدهاي 

كردند، بسيار  ر آن كار ميبزرگ فئودالي،كه صدها و هزاران سرو يا رعيت د
دار با دو سه، يا چهار كارگر شروع كرد. حدس  كوچك بودند؛ يك سرمايه

بزن چه شد؟ با كوچك آغاز شد اما به سرعت رشد كرد و به واحدهاي 
كنند اين ايده نشدني است. بگذار  بزرگ تبديل شدند. چرا برخي فكر مي

بيش از پنجاه سال است  در اسپانياكورپوريشنِ موندرآگون مثالي بزنم. 
هزار نيروي  120كه با همين نظم مشاركتي اداره مي شود و اكنون داراي 

كار است. آنها با شش نفر و يك كشيش در شمال اسپانيا آغاز كردند. شش 
رسيد. آنها اما، اكنون بزرگترين  نفر و يك كشيش آغاز جالبي به نظر نمي
  كل كشور هستند. كورپوريشن در شمال اسپانيا و هفتمين در

گويد: بلي چنين موسسات مشاركتي ممكن است و  نظر مخالف ديگري مي 
گاه خوب هم هستند و كاركنان با هم صميمي خواهند بود، اما چنين 

ها و موسسات كاپيتاليستي نخواهند  گاه قادر به رقابت با بنگاه مؤسساتي هيچ
دانيد كه در يك  بود. اما اين كامأل برخالف واقعيت است. همه شما مي

موسسه كاپيتاليستي به سبب بي عالقگي كاركنان و به سبب آنكه آنها در 
سود شريك نيستند،كمتر دلسوزي و مراقبت در نگهداري موسسه و اموال 
آن وجود خواهدداشت. بر طبق آمار موجود بزركترين منبع دزدي و 

يان خود هاي آمريكايي، دروني و از م خرابكاري و حيف و ميل در شركت
دهند كه  كاركنان است. مثأل، كاركنان اين موسسات هيچگاه اهميتي نمي

را   ها خاموش يا روشن است يا مواد اوليه هنگام ترك محل كار خود چراغ
كنند. برخالف آن، در بنگاهي كه كاركنان آن بطور  چگونه مصرف مي

بسيار  ،گيرند مشاركتي آن را اداره كرده و درباره سود و توليد آن تصميم مي
بيشتر احساس مسوليت خواهند كرد تا از آن مراقبت كرده و هزينه ها را 

اي را خريد بهتر از آن  گوييم اگر كسي خانه كاهش دهند. همانطوري كه مي
اي. به همان سبب كاركناني كه  مراقبت خواهد كرد تا از يك خانه اجاره

ن بهتر مراقبت خواهند احساس مالكيت درباره واحد توليدي خود دارند از آ
خواهد سودهاي هنگفت  چنين، نظام مشاركتي توليد چون نمي كرد. هم

هاي چند ميليوني به  ها و پاداش داران عمده كند و حقوق نصيب سهام
مديران بدهد، خواهد توانست محصوالت و خدمات خود را با بهاي بهتري 

  واهد بود.عرضه كند. بنابراين، از قدرت رقابت بهتري برخوردار خ

قانون آهنيني دارد؛ هر شركت و بنگاه  موندراگوننكته ديگر، شركت  
فرعي در درون اين كورپوريشن بايد در داخل نظام كاپيتاليستي اسپانيا 

چيزي را از واحد ديگر  موندراگونبتواند رقابت كند. هيچ واحدي از 
زار بخش توانند آن را به بهاي كمتري از با نخواهد خريد مادامي كه مي

خصوصي بخرند. بنابراين، هركسي در درون اين نظام بايد قادر به رقابت 
باشد. و آنها از عهده آن برآمدند و به همين سبب از واحدي شش نفره به 

  واحدي با يكصد و بيست هزار نيروي كار بدل شده اند.

شيريني پزي به نام  -در سانفرانسيسكو گروهي مركب از شش نانوايي
وجود دارد كه همه آنها به وسيله تعاوني كاركنان آنها اداره و ي آريزمند

را در  موندراگونرا هم از نام كشيشي كه آريزمندي  شود. نام مالكيت مي
اند. اين گروه محصوالت خود را به بهاي  شمال ايتاليا تأسيس كرد، وام گرفته

كنون به شش كنند. آنها با يك شعبه آغاز كردند و ا بسيار رقابتي عرضه مي
اند. بنابراين، اين طرح شدني و قادر به رقابت و رشد است. اين  رسيده

هاي  گرايش هم اكنون در سيلكون والي كاليفرنيا در ميان كاركنان كمپاني
بزرگ ارتباطات و كامپيوتر در حال رشد است. بنا بر گزارشات، هر سال 

ها، با جدا شدن  تها و متخصصين شاغل در اين شرك ها نفر از تكنيسين ده
از آنها دور هم جمع شده و با تشكيل شركت تعاوني خود و با انتقال ابزار 

هاي كوچك كار، به  هاي خود يا محل كار خود مانند لپ تاپ و غيره به خانه
نوآوري و عرضه توليدات و خدمات خود، مانند نرم افزارهاي جديد، 
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هايي براي آنها بسيار رضايت  يپردازند. به گفته آنها، كار در چنين تعاون مي
تر است چون آنها آزادي و خالقيت و قدرت ابتكار بيشتري دارند. آنها  بخش
شود، هر لباسي بخواهيم  گويند در اين سيستم كارها بهتر تقسيم مي مي
پوشيم، روابط بين كاركنان بهتر است و كاركنان در خوردن، نوشيدن،  مي

ي برخورداراند كه با مقررات دست و پوشيدن، و كشيدن از آزادي بيشتر
پاگير و بوروكراتيك محدود نشده است. سرانجام، آنها به نكته بسيار مهم و 

هاي، كوچك  هاي تعاوني كنند: ما با همين شركت موثري اشاره مي
كه با آنها  ايم. من هنگامي آوردهايي بسيار نوين و با اهميت داشته دست

مي دانيد "كار آنها را ديدم به آنها گفتم مواجه شدم و دستاوردها و شيوه 
ها و اختراعات خود را چه بناميد، شما  ايد؟ مهم نيست شما نوآوري چه كرده

ايد!  در عمل آنچه را كه رؤياي كارل ماركس بود، جامه عمل پوشانده
. اين البته بسياري از آنها را ناراحت "كه او خود نيست تا ببيند درحالي

ت كار آنها است و براي همين من از كار آنها به عنوان كند. اما واقعي مي
دهد كه اگر شما در همين  ها نشان مي كنم. اين مثال مثال استفاده مي

اياالت متحده به كارگران و كاركنان اين اختيار و گزينه را بدهيد تا ميان 
كار در يك كمپاني كه بر اساس سلسله مراتب بوروكراتيك و كاپيتاليستي 

شود يا كار در يك كمپاني كه بر اساس نظام تعاوني كاركنان با  مياداره 
گردد، يكي را انتخاب كنند، قطعأ كار در دومي  حقوق انساني برابر اداره مي

ها به خودي خود در اختيار  را انتخاب خواهند كرد. البته اين اجازه و گزينه
ر دموكراسي شود. البته د كارگران و كاركنان اياالت متحده گذاشته نمي

خمير دندان مختلف در سوپر ماركت  26كنوني ما اختيار داريم تا از ميان 
يكي را به دلخواه انتخاب كنيم. در اين دموكراسي اما، اين اختيار به 

شود تا از دو گزينه مختلف در ساز و  ها كارگر و كاركنان داده نمي ميليون
  دلخواه انتخاب كنند. كار و سيستم واحدهاي توليد و خدمات يكي را به 

آمار و گزارشات متعدد از وضعيت كنوني در اياالت متحده و تعداد رو به 
دهد كه در صورت تسهيل  هاي تعاوني كوچك نشان مي رشد شركت

اندازهاي كوچك  ها و پس هايي كه مردم بتوانند با گردهم آوردن پول راه
پيتاليستي فراتر هاي تعاوني تأسيس كرده و از سيستم كا خود چنين شركت

رفته و آن را به چالش بكشند، اين گرايش به سرعت فراگير خواهد شد. 
يادگيري از تجربيات تعاوني در كشور هاي ديگر يكي از راههايي است كه 

  به تقويت و رشد اين سيستم مشاركتي مدد خواهد كرد.

بنام  در ايتاليا، قانوني 1985بگذاريد مثال ديگري از اروپا بياورم: سال  
(نام عضوي از كنگره كه مبتكر اين قانون بود) تصويب شد كه بر ماركورا 

تواند يا  اساس آن اگر كسي از كار بيكار شد دو گزينه خواهد داشت. او مي
مانند  –براي مدتي پولي بابت بيمه بيكاري به صورت هفتگي دريافت كند 

بلغ كلي معادل دو يا، به جاي آن، يك م - آنچه در اياالت متحده وجود دارد
يا سه سال بيمه بيكاري را يك جا دريافت كند با دو شرط: نخست آنكه تا 
پايان عمر از دولت بيمه بيكاري دريافت نكند. (در اياالت متحده ما اين 
گزينه دوم را نداريم، چون در اينجا مشهور است كه هر كس آزادي و 

اين گزينه را انتخاب كرد هاي كامل دارد!!!) شرط دوم آنكه فردي كه  گزينه
بايد دست كم نه نفر ديگر پيدا كند، كه مانند او حاضرند با بدست آوردن 
معادل بيمه بيكاري خود به طور يكجا، آن را روي هم گذاشته و بنگاهي 
تعاوني ايجاد كنند كه در آن كاركنان بر اساس سيستم مشاركتي اداره 

اين طرح بر اين نظر هستند كه كننده خواهند بود. جالب است كه مدافعان 
كاركنان در چنين شركت هاي تعاوني پنج بار بيشتر دقت و تالش در كار 
خواهند كرد تا در شركتي كه با مالكيت خصوصي اداره مي شود. به همين 

گيري داشته است.  ها و كالكتيوها در ايتاليا افزايش چشم سبب شمار تعاوني
نيم آنها را ايجاد كرده و گسترش دهيم. توا بنابراين،در اينجا نيز ما مي

نهاد ديگر اين است كه از دولت و قانون گذاران بخواهيم تا با گذراندن  پيش
هاي تعاوني مشاركتي تأسيس گردد تا با كمك به  قانون، اداره شركت

  توانيم  چنين، ما مي ها مدد رساند. هم كاركنان به ايجاد و رشد اين شركت

  

  
  

كه از توليد كنندگان و بازرگانان و توزيع كنندگان بخواهد  مقرراتي بخواهيم
با برچسب بر كاال معلوم كنند آن محصول يا سرويس خاص از سوي بخش 

هاي  خصوصي و كاپيتاليستي بوده است يا از سوي كالكتيوها و شركت
مشاركتي، تا معلوم شود مردم و مصرف كنندگان از كدام يك بيشتر 

توانيم ادعا كنيم آزادي  اگر اين گونه شود ما مياستقبال خواهند كرد. 
اختيار داريم و دموكراسي واقعي و در همه امور است، هم آنچه ما درباره آن 

  دهيم اما در عمل از آن بي بهره هستيم. زياد داد سخن مي

من مي خواهم مطمئن شوم اين نكته را به روشني كامل بيان  -سرانجام  
ركتي و سيستمي كه در آن محيط كار و توليد آوردن سيستم مشا -كنم مي

شود به اياالت متحده، يك اقدام تاريخي خواهد  بوسيله كاركنان آن اداره مي
سال پيش آغاز كرديم  300بود. چون با اين كار ما انقالبي را كه نزديك  

كامل خواهيم كرد. هنگامي كه ما بر ضد سلطنت مطلقه اروپا شوريديم يك 
شتناك رخ داد. ما بر آن بوديم تا دموكراسي را به محل اتفاق تلخ و وح

زندگي خود، به شهرها، و به كشورهاي خويش بياوريم، سيستم رأي گيري 
را بوجود آوريم تا بوسيله آن قدرت را به مردم دهيم. ما توانستيم 

هايي از جامعه اعمال كنيم. ما اما، هرگز دموكراسي  دموكراسي را در بخش
ها را به حال  ها و كمپاني قتصادي خود تعميم نداديم. ما بنگاهرا به سيستم ا

داران و مديران عمده، مانند  خود گذاشتيم تا در آنها شمار اندكي از سهام
شاهان در نظام سابق، بتوانند هر تصميمي بگيرند. بقيه ما تنها قادر به ادامه 

گيرد تا  مي زندگي بوديم. بنا به اراده آنها، اگر اين گروه اندك تصميم
ايم. اگر آنها  كارخانه را ببندند، ما شغل خود را در يك آن از دست داده

اي را مورد استفاده قرار دهند  تصميم گرفتند تكنولوژي آلوده كننده
سالمتي ما در يك آن بر باد رفته است. اگر آنها تصميم گرفتند تا سود را 

ر چشم بر هم زدني بر بين گروهي اندك تقسيم كنند تعادل ما در جامعه د
ايم با همي اين تصميمات بسازيم درحاليكه در  باد رفته است. ما مجبور بوده

ايم. كاپيتاليسم به مثابه  هيچ كدام از اين تصميم گيريها مشاركت نداشته
ها به شدت و به طور بنيادي  ها و كمپاني يك شيوه سازمان دادن بنگاه

اگر شما به دموكراسي نه در حرف غيردموكراتيك بوده و هست. بنابراين 
بلكه در عمل متعهد هستيد، با كاپيتاليسم مسئله خواهيد داشت، و بايد 
درباره سيستم مشاركتي، كه در آن كاركنان اداره كننده و تصميم گيرنده 

اي كه سرانجام دموكراسي را به محيط كار و  خواهند بود، به مثابه شيوه
  و درباره آن بيانديشيد.اقتصاد خواهد آورد، نگاه كنيد 

محيط كار و آماده شدن براي كار بيشترين وقت ما را به خود اختصاص 
  دهند. اگر قرار است به دموكراسي متعهد باشيم و محيط كار را از آن  مي

مستثنا كنيم ،چيزي از آن دموكراسي باقي نخواهد ماند. براي همين است 
دانيم اغلب  خواهند و مي چه ميكه ما ميدانيم اكثريت مردم اياالت متحده 
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شوند. مثأل، ما مي دانيم بر اساس  از سوي سيساستمداران ناديده گرفته مي
ها اغلب مردم خواهان باقي ماندن ارتش در ا فغانستان نيستند  نظر سنجي

نشيني از عراق  ها پيش خواستار عقب اما ما هنوز آنجا هستيم. اكثريت، مدت
نجا هستيم، اغلب مردم خواستار توزيع بهتر ثروت بودند، ما هنوز به نوعي آ

تري درباره ماليات و خدمات درماني هستند، اما چه كسي  و قوانين عادالنه
دهد! و ما مي دانيم چرا اينگونه است. ما مي دانيم كه اگر  اهميت مي

سيستمي سياسي دموكراتيكي داشته باشيم كه بر اساس يك سيستم 
نا شده و استوار باشد به برنده شدن و دست باال اقتصادي غير دموكراتيك ب

داشتن آن سيستم اقتصادي منجر خواهد شد. پول و ثروت، آن سيستم 
سياسي را خواهد خريد تا مطمئن گردد سيستم سياسي به طور 
دموكراتيك عمل نكند؛ چون اگر دموكراتيك عمل كند ما مردم قدرت 

اعادالنه اقتصادي را خنثي سياسي خود را بكار خواهيم گرفت تا سيستم ن
سازيم. اگر اقتصاد شمار اندكي را سوپر ثروتمند كرد و اكثريت را فقير، در 
سيستم دموكراتيك آن غير قابل تحمل خواهد بود، همانگونه كه در بحران 

ها پيش اين را  مردم شوريدند و تحمل نكردند. ثروتمندان سال 1930دهه 
دهند. آنها پول و موقعيت خود را به كار دريافتند و كوشيدند آن را تغيير 

گرفتند تا سياست را به چنگ آورند. براي دموكراتيزه كردن اقتصاد بايد 
ها را دموكراتيزه كرد. اگر چنين نكنيم تعهد به دموكراسي  ها و كمپاني بنگاه

آنچنان بي معني خواهد بود و دموكراسي آنچنان تهي خواهد بود كه ما هم 
شكل دارد اما محتوايي در كار نيست. من البته، اكنون اكنون شاهديم، 

ها پيش است. اما  اميدوارتر از پيش هستم. پيام من همان پيام سال
گيري بوده اند و بر شور و شوق  شنوندگان اين پيام در حال افزايش چشم

آنها هم افزوده شده است. چيزي در اياالت متحده در حال تحول است كه 
 1960ام. بسيار بهتر از آنچه در دهه  ر خويش نديدهمن تا كنون در عم

اتفاق افتاد. پس دلسرد و نا اميد نشويد. چيزي در حال شدن است كه هر 
 هاي طوالني رخ مي دهد. كشور در حال تغيير است. بار تنها پس از سال

  از وقت شما سپاسگزارم. 

kianit@uw.edu   
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  آسيب شناسيِ

  جنبش كارگري ايران

  به بهانه دوازده سئوال آرش  

  

  بهروز فراهاني

  

با طرح دوازده سئوال به گفتگو با فعالين كارگري از ، 107آرش در شماره 
فعالين "تا  "سازمان فدائيان اكثريت "هاي مختلف مدعي چپ، از طيف

دهد كه در  هاي اين فعاالن به ما اجازه مي پاسخ نشست. بررسي "كارمزدي
هاي جنبش كارگري و  باره نگرش موجود در چپ ايران نسبت به اولويت

  چگونگي سازماندهي آن برداشت روشني داشته باشيم.

در مورد تركيب فعاالن كارگري مورد خطاب ذكر يكي دو نكته ضروري 
حزب حكمتيست تعلق فعال كارگري سه تن به  17است . يكي اينكه از 

دارند و اين اساساً قابل درك نيست! چرا كه اين حزب به هيچ وجه داراي 
يك چنين وزن باالئي در جنبش كارگري كمونيستي ايران نيست و در 
ضمن يكي از آنان (محمد فتاحي) در البالي اعالم نظرات، تسويه حساب 

 –ي چپ ايران تمام احزاب و سازمانها"كند:  سنگيني با ديگر احزاب مي
به همراه بخشي از احزاب سياسي راست ايران  – به جز حزب حكمتيست

در درون جنبش سبز تقالي بي ثمري را سازمان دادند تا كارگر را ضميمه 
  )157(ص.  "طبقه متوسط كرده...

بگذاريد سر راست بگويم كه اين نكته چيزي جز اتهام بر اكثريت  
در ادامه يك سنت ناپسند در اين  هاي چپ ايران نيست و اين سازمان

زنند. آقاي فتاحي در پاسخ سئوال پنجم  گرايش است كه بي محابا بهتان مي
نهادهاي همبستگي با جنبش "المللي،  نيز  ضمن قدرداني از اتحاد بين

كند  متهم مي "پليسي و امنيتي "را به اقدامات  "خارج از كشور -كارگري 
 108شكني هم از اين نهادها در آرش  (كه البته جواب مستدل و دندان

توان جدي گرفت و از او براي اظهار  دريافت كرد!). اما آيا چنين كسي را مي
ي مهمي دعوت كرد آنهم در شرايطي كه كسان  نظردر باره چنين مسئله

 ديگري نيز ازاين حزب وجود دارند؟ اين البته يك انتقاد دوستانه از آرش
  خص ارزيابي نادرستي داشته است. است كه در مورد اين ش(*) 

كه بگذريم نكته ديگر اينست كه جاي طرفداران كار قانوني در اين  از اين
آرش خالي است! البته اين خيلي هم تصادفي نيست چرا كه  "ويژه نامه"

گرايش قانوني گرائي در جنبش كارگري در شرايط دشوار سركوب امروزي 
نداشته  "در چهارچوب قانون"دمات خود گونه فضائي براي ارائه خ ايران هيچ

طرفدار  "خالف كاران"و قطعاً نيز حاضر به قرارگرفتن دريك مجموعه با 
  نيست. ايجاد نهادهاي مستقل كارگري
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ترين عامل  به عنوان مقدمه بايد گفت كه تقريباً همه پاسخ دهندگان، اصلي
اقدامات  و مانع سازماندهي كارگران ايران را در درجه باالي سركوب و

ذهنيت چپ و "ها كه  پليسي و امنيتي ميدانند، به جز حكمتيست
دانند . اما در ريشه يابي پاسخي به اين كه،  ترين عامل مي را مهم "كارگران

هاي فاشيستي، جنبش كارگري اسپانيا  ترين سركوب مثال، چطور در سنگين
ه كارگران شود و يا اينكه چگونه است ك هاي خود مي موفق به حفظ سازمان

توانند زير سرنيزه آپارتايد بزرگترين  سياه در آفريقاي جنوبي، مي
اي در مبارزه عليه  هاي كارگري را بنا كرده و نقش تعيين كننده اتحاديه

(كميته  "راه كارگر"رژيم آپارتايد بازي كنند. در اين مورد تذكر دو گرايش 
ي توليدي و غلبه مركزي و هئيت اجرائي) در باره بافت و ساخت واحدها

هاي كوچك زير ده نفر كه اقدامات فعاالن كارگري را بسيار دشوار  كارگاه
گذارد ، تذكري  كرده و دست كارفرما را در اخراج كارگران مبارز باز مي

بجاست. از طرف ديگر، همانطور كه تقريباً همه پاسخ دهندگان به آن اشاره 
ورد فرقه گرايانه به فعاليت در هاي چپ و برخ اند، بي سياستي سازمان كرده

درون جنبش كارگري يكي ديگر از موانع كار سوسياليستي است. در واقع 
ها هيچ درسي از كار فاجعه بار اعضاي  رسد كه برخي از گروه هم به نظر مي

خود در دهه شصت كه به جاي ايجاد تشكل مشترك عمالً به شقه كردن 
خود در بين فعاالن  "ي هوادارها گروه "جنبش كارگري از طريق ايجاد 

كارگري كمر همت بستند، نگرفته و باز تحت لواي لزوم كار سياسي در 
اي، كه به خودي خود امريست كامالً درست و در واقع خط  جنبش اتحاديه

اي سوسياليستي را  قرمز ميان سنديكاليسم رفرميستي و كار اتحاديه
اي را كه  هاي كارگري تشكلدهد، باز هم امر مقابله با ايجاد  تشكيل مي

برند. فعاالن  اند، به پيش مي مطابق الگوي مورد نظر آنها تشكيل نشده
  جنبش كارمزدي در اين مورد يك نمونه افراطي هستند. 

هاي جديد و جاري در ميان چپ  نكته ديگر اين است كه جاي بحث
اي ه كارگري كشورهاي ديگر و نظريه پردازان سوسياليست خارجي در پاسخ

 "اتحاديه هاي اجتماعي"دوستان ما خالي است و در اين مورد طرح ضمني 
كند.   از جانب كميته مركزي راه كارگر يك استثناست كه قاعده را تائيد مي

تو گوئي مسئله سازماندهي جنبش كارگري فقط در ايران مطرح است و 
نئو اي در شرايط جهاني شدن سرمايه  هاي اتحاديه هاي آشكار جنبش ضعف

  گيرد . اي صورت نمي ليبرالي از چشم ديگران پنهان مانده و هيچ مباحثه

هاي اجتماعي در پرتو جهاني شدن و  اتفاقا مسئله تجديد آرايش جنبش 
اشغال وال "،  "برآشوبيدگان"بروز اشكال جديد سازماندهي از نوع 

ل و مبارزات سنگيني كه در آمريكاي التين در جريان است، مسائ "استريت
توان از آنها بهره برد. آراي ارنست  پر اهميتي را مطرح كرده اند كه مي
اي، نظرات امانوئل والرشتاين، برنارد  مندل در مورد جايگاه جنبش اتحاديه

كاسن، مايكل آلبرت، ريچارد هايمن، جان كلي، توني كليف ، و ماريو تلو، 
در ادبيات چپ ما  هائي در بين انبوه نظرات مطرح شده هستند كه تنها مثال

هاي دوستان نيز منعكس نيست به اين  شود و اين در پاسخ خيلي ديده نمي
  شود .      اي مطرح نمي معنا كه طرح تازه

و اما به نكته اصلي مورد نظر خود به پردازيم و پيش از پرداختن به 
اندازيم تا سايه  غائب مي "قانون گرايان  "گرايشات ديگر ابتدا نگاهي به 

  هاي ديگر گرايشات را بهتر بازبتابيم. شنرو

بايد يادآور شويم كه قانون كار جمهوري اسالمي براي اجرائي كردن اصل 
هاي آن خطوط قرمز آشكار و  و تبصره 130) در ماده 1قانون اساسي ( 26

بي تفسيري را ترسيم كرده است كه، در راستاي تالش سيستماتيك براي 
اي  هادهاي كارگري، امكان كار قانوني اتحاديهاسالمي كردن ن –ايدئولوژيك 

بخشد.  را بكلي مسدود كرده و به هر اقدام مستقلي خصلت غير قانوني مي
فعال كارگري معتقد  تا هنگامي كه اين قانون كار پا برجاست از يك طرف،

امنيتي شوراهاي  –اي جز پيوستن به نهادهاي پليسي  به كار قانوني، چاره
هر كارگري كه در صدد انه كارگر ندارد و از طرف ديگر اسالمي كار يا خ

ايجاد تشكيالت مستقل خود، به هر شكل و با هر مضموني مثال 
اي، شورائي يا صنفي، باشد عمال دست به اقدام سياسي زده  اتحاديه

. شدت عمل است چرا كه قانون موجود را زير سئوال برده است

اقدام "ن مستقل كارگري كه تا حد مقامات دولتي ايران در قبال اين فعالي
شود، از همين جا ناشي  براي آنان اقامه جرم مي "بر عليه امنيت ملي

 –شود. بعلت خصلت ايدئولوژيك دولت در ايران هر اقدام صنفي  مي
تواند به سرعت به يك كنش سياسي تبديل شود و اين مسئله  اي مي اتحاديه

  شرايط حاضر، غير ممكن كرده است . كار قانوني اما مستقل را در ايران، در 

 "مدل فرانسوي"اتحاديه (در تقابل با  "مدل آلماني"قبله آمال اين گرايش 
سياسي شده از نوع س.ژ.ت)، است يعني آن مدلي كه نه براي كمك به 

آرائي مستقل كارگران در برابركارفرما و سرمايه دار، بلكه به قصد  صف
ها و واحدهاي توليدي  در كارخانه "ايانمديريت مشترك كارگران و كارفرم"

كند. اين مدل همان شكلي از اتحاديه است كه در سازماندهي  حركت مي
غم   و  شود. در نتيجه تمامِ هم تبليغ مي "گرائي سه جانبه"معروف به 

طرفداران اين گرايش، معطوف به شكوه و شكايت از مسوالن جمهوري 
اند.  جهت اجازه فعاليت آنها را گرفته شود كه به زعم اينان، بي اسالمي مي

ما "گويند:  گشايند، چنين سخن مي وقتي نمايندگان اين گرايش دهان مي
اعضاي هيأت موسسان سنديكاهاي كارگري ايمان داريم كه جنبش 

 تواند موجب رشد و عزيزمان ايران، مي كشورر اي د سنديكايي اتحاديه

يفي توليدات ملي، زحمتكشان شكوفايي اقتصاد ملي، ارتقاي سطح كمي وك
 ي اصولي و پايدار شركاي اجتماعي برقراري روابط سه جانبه ضامنو 

گفته شده  "ضمانت سه جانبه "در واقع همه چيز در اين   "خواهد بود
  است !

  گويد: آقاي حسين اكبري، يكي از نمايندگان شاخص اين گرايش مي

يات موجود كه در نزد فعاالن كارگران بايد با تكيه به دانش طبقاتي و تجرب"
چنين  صنفي كار قديمي وروشنفكران آگاه به قوانين و مقررات كار و هم

 باز داري را ي سرمايه هاي فريبكارانه انديشمندان علم اقتصاد سياسي شيوه

هاي مبتني بر  شناسند و با توجه به واقعيات موجود زندگي اجتماعي شيوه
كه قانون اساسي در رابطه  ي كسب آن چهعلم و عمل را در جهت مبارزه برا

اند و  با حقوق ملت و قانون كار در رابطه با روابط كار مورد توجه قرار داده
ها  قوانين مترقي و ضروري كه قوانين موجود بدان چنين در راه ايجاد هم

 توجه نداشته است فعاليت نمايند و اين مقدور نيست مگر در جريان فراهم

قانون اساسي  26نمند صنفي و اتحاديه كارگري كه اصل آمدن تشكيالت توا
  )2( "مبادرت به تشكيل آنها را پذيرفته است.

البته ناگفته نماند كه آقاي اكبري ضمن ستايش از قانون اساسي جمهوري  
شود، كمي هم حقه بازي كرده و  اسالمي كه گويا خوب به آن توجه نمي

ديه نيز در قانون كار پذيرفته كند كه گويا تشكيل اتحا جوري وانمود مي
خواستند زبان منصور  كه به خاطر ذكر آن مي "كفري"شده است. همان 

  اسانلو را ببرند. 

و طلبِ نظرِ لطف مسئوالن چنان خط  "درخواست كردن"اين نگاه به باال و 
 رود از وزارت كار انتظار مي "زردي درتمام ادبيات اين گرايش وجود دارد : 

ني جهت برقراري روابط سه جانبه، ازكليه كارگران كه طي فراخوا
  ."به ايجاد سنديكاهاي خود اقدام نمايند  وكارفرمايان خواسته شود نسبت

اي مستقل از  ما كارگران به دليل محروميت از داشتن تشكيالت اتحاديه"
هاي مدني مثل شوراي  حضور نمايندگان واقعي خود در پارلمان و ديگر نهاد

  باشيم... هاي حل اختالف و غيرو ... محروم مي يئتعالي كار، ه

ما خواهان به رسميت شناخته شدن كليه حقوق سنديكايي تصريح شده "
المللي سازمان جهاني كار  هاي بين نامه در منشور جهاني سنديكايي و مقاوله

كه دولت جمهوري سالمي ايران نيز آن را امضا و به رعايت آن متعهد است، 
   "باشيم. مي
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هايي از آن  ...در قوانين اساسي و كار جمهوري اسالمي ايران نيز بخش"
احقاق حقوق حقه و انساني  رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار

هاي كارگري بر آن تاكيد شده  ها و همايش در قطعنامه خود كه كراراً
مجلس خانه ملت است. وكارگران و زحمتكشان، بيشترين جمعيت كشور را 

 دهند. ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان شكيل ميت

شوراي اسالمي  لسواقعي كارگران به نسبت جمعيت كارگري كشور در مج
 هستيم ...

هاي كارگري  دانيم كه از طريق تشكل ...ما كارگران حق و وظيفه خود مي
 در تركيب مديريت سازمان تامين اجتماعي

  )3( ."هاي آن سهيم باشيم ...  گذاري حضور يافته و در سياست

با چنين تفكري اين تصادفي نيست كه در چند سال اخير و تجديد حيات 
جنبش كارگري ما نشاني از اقدامات اين گرايش، جز حول و حوش خانه 

بينيم. در شرايطي كه فعاالن مستقل كارگري، با استفاده از انواع  كارگر نمي
ست نشيني... تا اعتصاب، اشغال محل كار و راه ها از تومار نويسي، ب تاكتيك

ترين فضاي ممكن را به نفع ايجاد  كنند و كوچك بندان كردن استفاده مي
رسد كه وزارت كار  گيرند، بعيد به نظر مي تشكالت مستقل كارگري بكار مي

گراي ما توجهي بكنند. اجازه تشكيل اتحاديه يا  به توصيه دوستان قانون
ير كنترل كامل ماموران وابسته به رژيم نباشد يعني هائي كه ز انجمن

هائي از نوع شركت واحد و هفت تپه در سراسر ايران! و اين  تشكيل اتحاديه
دانند . چنين است كه سياست اين گرايش در  خوب مي "مسئوالن امور"را 

حال حاضر سياست صبر و انتظار است. اما به هيچ وجه نبايد پتانسيل اين 
برد ناديده گرفت. در صورت فراهم  اي مي ه نسب به تفكر تودهجريان را ك

ترين بخش كارگران تكيه  آمدن فرصت مناسب اين جريان بر عقب مانده
كرده و در مقابل اقدامات بخش مستقل جنبش كارگري اين دسته از 

بر عليه راديكاليسم كارگري  "ها باالئي"كارگران را به طرف ائتالف فعال با 
اي از نوع گردانندگان خانه  هاي سوخته د كرد و جاي مهرههدايت خواه

بايست  هاي اسالمي خواهد گرفت. اين قانون گرايان را مي كارگري يا انجمن
دولت و طبقه حاكمه در ميان كارگران در نظر  "ارتش ذخيره "به عنوان 

گرفته وهمواره مبارزه بي امان نظري با آنان را در دستور كار فعاالن 
  سوسياليست قرار داد. كارگري

هاي  هاي داده شده به آرش از جانب طيف گسترده سازمان حال به پاسخ
توان در يك مقاله به  مدعي طبقه كارگر بپردازيم. طبيعي است كه نمي

هاي داده شده به  تمام دوازده سئوال بطور جدي پرداخت. اما در اين  پاسخ
كوب و بويژه برخورد به ترديدي نيست كه مسئله سازماندهي در شرايط سر

شكل سازماندهي مطلوب در شرايط كنوني مهمترين مسئله در جنبش 
  كنيم. كارگري است كه ما در اينجا روي آن تمركز مي

دهند كه پاسخ به آنها گاه حتي  در اينجا چندين مسئله مهم خود نشان مي
 دهد. اما در در درون يك سازمان يا حزب گرايشات متفاوتي را نشان مي

اند، ناصر پايدار و آيت نيافر، از  ميان كساني كه به اين سئواالت پاسخ داده
كنند. آنها نه  ، خود را از ديگران متمايز مي"جنبش لغوكارمزدي "فعاالن 

اي سازماندهي مخالفند، بلكه با  تنها، مانند چند تن ديگر، با شكل اتحاديه
و حقوق بگيران، ستيز  هاي مطالباتي كارگران هر گونه سازماندهي خواسته

داشته و تنها و تنها نوعي سازماندهي شورائي را كه بايستي بالواسطه 
شناسند. متمايز كردن  داري داشته باشد به رسميت مي محوري ضد سرمايه

خود از ديگر گرايشات و طرد هر نوع اتحاد عملي كه به زعم آنان ضد 
دهد. در  يانه شديدي ميداري نباشد به اين گرايش ويژگي فرقه گرا سرمايه

ضمن، برخورد دوستان اين گرايش به ديگر گرايشات بسيار خصمانه بوده و 
رود:  شود تا حد فحش و ناسزا باال مي تا آنجا كه به اتحاديه مربوط مي

اي تحت لواي نماينده و  عده"، "كرد امامزاده اي كه به جاي شفا كور مي"
اي به نام سنديكا  هاي كارگر دكه هدر واقع نمايندگان توهم و استيصال تود

و   .."سنديكا چوب دو سر آلوده "به پا كردند، "كانون "يا در مورد معلمان 
  شود : اين محدود به گفتار آنان در آرش نمي

هاي  روزهائي كه كارگران نيشكر هفت تپه، تمامي شهر شوش و جادهدر "
شرار دولتي سرمايه ا خوزستان را به ميدان جنگ و گريزهاي پراكنده، عليه

تبديل كرده بودند، ناگهان ليست مطالبات كارگران دستكاري شد. 
هاي  هاي متمايز، اما منشعب از ريشه هاي اينترنتي ممهور به چهره سايت

طبقاتي واحد، تمامي تالش خود را به كار گرفتند تا شايد طوفان خشم و 
، در شيون بازسازي هاي وسيع كارگر هفت تپه را داري توده قهر ضد سرمايه

(فعالين جنبش لغو  "سنديكا غرق كنند و مطابق دلخواه خود تصوير نمايند.
   )1387خرداد ماه  -  كار مزدي

عالوه بر تبليغات منظم و پيگير بر عليه سنديكاي شركت واحد و نيشكر 
هفت تپه، نتيجه عملي اين نگرش در اقدامات تبليغاتي، بعنوان نمونه، 

ان اين گرايش به جاي شركت در اقدام همبستگي بين كوهنوردي طرفدار
بود! من در   2009فوريه  15هاي كارگري در  ها و سازمان المللي اتحاديه

  گردم . ادامه به اين نگرش باز مي

مائوئيست نيز تقريباً در  –لنينيست  –كريم منيري از حزب  ماركسيست 
رگران براي دفاع از كند. او نيز با تحقير مبارزات كا همين خط حركت مي

اشتغال و حقوق آنها را، چون اين اقدامات در چهارچوب نظام باقي ميماند، 
 "ها سبد پاره سنديكا چي"و  "ها  سنديكا چي"عمال رفرميستي و قابل 

هاي ايراني با كپي برداري از  داند. از نظر كريم منيري سنديكاليست مي
برند و مانعي در  به بيراهه ميراه  "هاي اروپائي  نسخه ورشكسته اتحاديه"

برابر مبارزه سياسي كارگران هستند. او اساساً تنها به مبارزه عمومي سياسي 
كند و حتي شكل معيني را براي سازماندهي مبارزات كارگران ايران  فكر مي
دهد و با گفتن اينكه اين اشكال از درون مبارزه كارگران  نهاد نمي پيش

كند. اما   منطقي، گريبان خود را خالص ميايد، حرفي كامالً بيرون مي
بيرون "اشكال اينجاست كه وقتي سنديكاي شركت واحد از اين مبارزات 

شود ! اين برخورد جدي  با فحش و ناسزاي كريم منيري روبرو مي "ايد مي
  نيست.

كه  "سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران "گذشته از اين دو جريان، رفقاي 
نبرد خلق و "اقعيت ديكتاتوري تنها محور مبارزه را در با برجسته كردن و

هاي مطالباتي را اساساً  بيند نيز مساله مبارزه براي خواسته مي "ضد خلق 
دانند كه مستقيماً در باره آن سخن بگويند ودر  داراي آنچنان اهميتي نمي

مبارزات در همه  "ديكتاتوري مانع اصلي"آرش نيز به ذكر كلياتي در باره 
شوند. اما ديگران  ها اكتفا كرده وارد مباحثات كارگري بطور ويژه نمي يطهح

نهاد  به درجات مختلف به اين مساله برخورد كرده و راه كارهايي را پيش
  اند. كرده

به محض آنكه مسئله سازماندهي جنبش كارگري ايران در حيطه مبارزه 
اي در مباحث  حاديهشود، مساله سازماندهي شورائي يا ات مطالباتي مطرح مي

دهد. عروج جنبش نوين كارگري  مطروحه در جنبش كارگري خود نشان مي
هاي هماهنگي و پيگيري براي كمك  سال اخير، تشكيل كميته 7-6در 

هاي  وايجاد تشكالت مستقل كارگري و تجربه ايجاد يا بازسازي اتحاديه
 "عارمختلف به اين مباحث گوشت و پوست دادند. بويژه طرح فعال ش

كه به سرعت به خواسته دائمي و محوري  "تشكيالت مستقل كارگري 
فعاالن كارگري تبديل شد و پاسخ خشونت باري از جانب رژيم جمهوري 

  توام شد. "كدام تشكيالت"گيرد، با سئوال  اسالمي گرفت و مي

در باره جنبش مطالباتي  "اتحاديه سازي"اما خلط مبحث در ميان مخالفان 
شود،  ات ماركسيستي از آن با عنوان جنبش تريديونيستي ياد ميكه در ادبي

 "سنديكا سازي"اي و يا  بسيار جدي است. سنديكاليسم همان كار اتحاديه
در جنبش مطالباتي نيست. سنديكاليسم گرايش معيني در صفوف جنبش 
مطالباتي است كه كار فعاالن كارگري را محدود به سازماندهي مبارزات 

اين فعاليت مخالفت  "سياسي شدن"گران كرده و با هر گونه اقتصادي كار
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هاي قرن نوزده انگلستان  كند. اين گرايش از زمان نهضت چارتيست فعال مي
تا به امروز وجود داشته و تا زماني كه مبارزات مطالباتي كارگران وجود 
داشته باشد ، حتي در دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم هم در 

ترين اقشار  كارگران وجود خواهد داشت. اين گرايش از عقب مانده صفوف
ها از زمان خود ماركس و  كند. اشكالي كه ماركسيست كارگري تغذيه مي

گيرند اين نيست كه چرا به سازماندهي جنبش  انگلس به اين گرايش مي
پردازند.  فراموش نكنيم كه چگونه  اقتصادي طبقه كارگر مي-مطالباتي

مقابل پرودون و السال كه به طبعيت از اقتصاددانان بورژوائي بر  ماركس در
پافشاري ميكردند، به چه مبارزه بي  "بيهوده بودن مبارزه بر سر دستمزدها"

اماني دست زد و از اهميت بي چون و چراي مبارزات اتحاديه اي بويژه براي 
د. كوتاه كردن زمان كار،كسب حقوق زنان وعليه كار كودكان دفاع كر

سرشار از اين استدالالت در دفاع از  "فقر فلسفه"سراسر كتاب 
قانون آهنين "هاست! آيا امروز ميبايد بحث ماركس بر عليه "سنديكاچي"

ي السال را كهنه فرض كنيم چون مبارزه براي دستمزدها "دستمزدها
كه اين مبارزات "فهميد نمي"است والبد ماركس اين را  "درون سيستمي"

اي ندارد؟ چرا؟ آيا مكانيسم شكل گيري دستمزد در سرمايه  ديگر فايده
داري امروز با زمان ماركس فرق كرده است؟ آيا در برابر دزديده شدن بخش 
دائما رو به افزايشي از ارزش اضافي توليد شده در اقتصاديات جهاني شده 
توسط سرمايه نبايد مبارزات اتحاديه بر سر دستمزدها، آنهم تا حداكثر 

ان نه فقط در سطح ملي بلكه در سطح چند كشور و با چشم اندازي امك
جهاني، را سازمان داد؟ استدالالتي از اين دست نسب به ماركس نبرده بلكه 

گردند. اين نه  مستقيماً به پرودون (پدر آنارشيسم فرانسوي) و السال برمي
ط كار ماركس بلكه پرودون و السال بودند كه مبارزه براي دستمزده و شراي

انگاشتند. ورشكستگي  داري را ناچيز و بيهوده مي در چهارچوب نظام سرمايه
به پرودون و السال در  "تاريخ "هاي بوروكراتيزه شده بمعناي اينكه  اتحاديه

  داده نيست! "حق"مقابل ماركس 

ها محصول دوره اول يعني سرمايه داري  اين حقيقتي است كه اتحاديه 
د و از آنهنگام به اينسو تغييرات زيادي در جايگاه و ماقبل امپرياليسم هستن

اي صورت گرفته است. از زماني كه  نحوه سازماندهي جنبش اتحاديه
اهرم نيرومند رهائي "ماركس در مباحثات انترناسيونال اول اتحاديه را يك 

هاي عريض و  دانست تا امروز كه بوروكراسي مي "كارگران از يوغ سرمايه
داري و  هاي كارگري را به زير سلطه سرمايه از اتحاديهطويل بخش مهمي 

ها عبور كرده  برده، آب زيادي از زير پل "مشاركت در مديريت "هاي  برنامه
  بايست به تغيير و تحوالت آن توجه الزم بشود. است و طبيعتاً مي

ولي حتي در آن موقع هم ماركس و بخصوص انگلس، كه شاهد عيني رشد  
گ كارگري در اروپا و انگلستان بود، در اين كه اين هاي بزر اتحاديه
توانند به ابزاري براي كنترل  ها در همان دوره آغازين خود نيز  مي اتحاديه

جنبش كارگري و ممانعت از ارتقاي مبارزه به يك مبارزه تمام عيار ضد 
داري بدل شوند آگاه بودند. انگلس نه تنها گاه از برخي رهبران  سرمايه
كرد، بلكه  ياد مي "خود فروخته"هاي كارگري، با صفت  ا و اتحاديهه انجمن

اجتماعي انگلستان در نامه  –از آن فراتر رفته و با بررسي وضعيت اقتصادي 
شود كه  ، خاطر نشان مي1883اوت  30خود به اوگوست ببل، به تاريخ 

پايه عيني حماقت سياسي طبقه كارگر "انحصار جهاني بورژوازي انگلستان 
گويد كه فعالً نبايد انتظار حركت عجيبي از كارگران  است و مي "انگليس

انگليسي دانست. لنين نيز با بررسي سود انحصاري دوران امپرياليسم از 
برخي كارگران صحبت كرده و آنرا پايه عيني   "ماليدن كره به روي نان"

هاي  شكل گيري اشرافيت كارگري، بخصوص در سطح رهبري اتحاديه
از اين واقعيات نتيجه  كدام از اين رهبران هيچدانست، ولي  ري، ميكارگ

نگرفتند كه پس بايد مبارزه براي مطالبات اقتصادي و سازماندهي 
تواند از درون آن بيرون  اي را بدور بياندازيم چون چنين نتايجي مي اتحاديه
  بيايد. 

ت را از گذشت كه فعالين سوسياليس از ذهن اين آموزگاران بزرگ هم نمي
اي بر حذر دارند. واقعيت  اتحاديه –كار و فعاليت در مبارزات مطالباتي 

در  تنها معيار شركت يا عدم شركتها  اينست كه از آغاز كار ماركسيست
نهادهاي ايجاد شده توسط كارگران در جريان مبارزات كارگران بر سر 

ماندهي از پيش دستمزد يا شرايط كار، نه انطباق آن با اين يا آن ايده ساز
ها در آن نهادها و  حضور تودهساخته توسط پيشروان سوسياليست بلكه 

. با اين سوسياليستي در آنها بوده است –وجود امكان كار كارگري 
تفاصيل تنها اجتناب ازشركت در نهادهاي فاشيستي و پليسي از نوع 

نوع  ها يا شوراهاي اسالمي و خانه كارگر هاي وابسته به نازي اتحاديه
جمهوري اسالمي قاعده است. با چنين نگرشي بود كه ماركس و انگلس به 
فعالين سوسياليست آلماني كه در حال مهاجرت به آمريكا بودند توصيه 

هاي  هاي كوچك از  سوسياليست كردند كه تنها به فكر ايجاد سلول مي
آلماني نبوده بلكه بويژه به سرعت زبان انگليسي را ياد گرفته و در 

حتما شركت كنند.  "هاي كار شواليه"اي نظير هاي كارگري توده جمعيت
فقط فكرش را بكنيد كه اگر ناصر پايدار، آيت نيافر و يا كريم منيري در 
آنموقع بودند از چه عباراتي براي كوبيدن ماركس و انگلس استفاده 

 كردند! مي
  

  

  
  

بش در حزب سوسيال دمكرات روسيه هم بر سر لزوم شركت در جن
ها توافق وجود  ها بين همه جناح اي و تالش براي ايجاد اتحاديه اتحاديه

 "بي طرفي سياسي"داشت و اختالف بر سر نحوه شركت در آن وگرايش 
بايست در حين كار در جنبش  منشويكي بود. اين كه چه سياستي را مي

ا ه اي به پيش برد، اين كه آيا كار سوسياليستي در ميان اتحاديه اتحاديه
انقالبي را  –بندي رفرميستي  اي كه صف مجاز است يا نه، اين بود مسئله

داد. در اين مورد ميتوان صدها سند و بحث ارائه شده از جانب  تشكيل مي
هاي حزب را به شهادت طلبيد. ما تنها به طرح يك نمونه بسيار  فراكسيون

ب اول هاي حزب سوسيال دمكرات كه در هنگامه انقال گويا از قطعنامه
كنيم. اين نمونه دقيقاً گرايش عمومي  روسيه به تصويب رسيد بسنده مي

  كند. انترناسيونال دوم در آندوره را منعكس مي

(در بحبوحه انقالب  1906در كنگره چهارم (كنگره وحدت) كه در آوريل 
هنگامي كه براي اولين بار جنبش ) تشكيل شد يعني 1906 - 1905

دهقاني  –اي در جنبش كارگري  برجسته شورائي پديد آمده و نقش
هاي كارگري چنين  ، در قطعنامه مربوط به اتحاديهروسيه ايفا كرده بود

  خوانيم: مي

جنبش صنفي (تريديونيوني)  يك بخش ضروري از مبارزه طبقاتي  -1«
هاي كارگري عنصري اساسي در سازماندهي طبقاتي  است و اتحاديه
  پرولتاريا هستند.

كنند بايد در  اي كارگري بواسطه ماهيت اهدافي كه دنبال ميه اتحاديه -2
  هاي پرولتاريا تالش ورزند. ترين توده جهت سازماندهي وسيع
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هاي كارگري  پرولتارياي روسيه بويژه تمايل شديدي به تشكيل اتحاديه -3
  از خود نشان داده است،

تاريا به مبارزه اقتصادي تنها در ارتباط صحيح با مبارزه سياسي پرول -4
هاي كارگر و تقويت طبقاتي اصيل آنها منجر  بهبود واقعي وضعيت توده

  ميشود،

هاي كارگري نه تنها از منافع اقتصادي  در جو دوران انقالبي، اتحاديه -5
كنند بلكه پرولتاريا را در مبارزه سياسي بالواسطه نيز  طبقه كارگر دفاع مي

  بخشد .  پرولتاريا را ارتقا ميدرگير كرده و تشكل عمومي و اتحاد سياسي 

...........  

  دهد كه :  بنابراين حزب تشخيص مي

اي پشتيباني  *حزب بايد از تمايالت كارگران براي ايجاد تشكيالت حرفه
هاي كارگري غير حزبي از هيچ كمكي دريغ  كرده و براي تشكيل اتحاديه

  » نورزد.

  

ها اكثريت داشتند،  كنيم كه در اين كنگره، كه منشويك ياد آوري مي
اختالفات مهمي در خصوص برنامه ارضي، قيام مسلحانه و برخورد به دوماي 

اي  دولتي بين دو جناح اصلي حزب وجود داشت اما در مورد كار اتحاديه
وحدت نظر وجود داشت كه منجر به تصويب قطعنامه فوق شد. تا مقطع 

  س بود.هاي رو انقالب اكتبر اين خط راهبردي سوسيال دمكرات

ست!؟ براي كساني كه خود را متعلق  واقعاً آيا احتياج به هيچ توضيح اضافي
دانند اين توضيحات كفايت كرده و هر توضيحي  به جنبش ماركسيستي مي

يك پرچانگي بيش نيست. پر واضح است كه در همان هنگام هم اين 
چهارچوب  اي الزاماً كه اين مبارزات اتحاديه مبارزان خستگي ناپذير، در اين

داري را هدف نگرفته و تنها در صورت پيوند خوردن با جنبش  سرمايه
شوند! ترديدي نداشته و  اي مي سياسي پرولتارياست كه وارد چنين معركه

بودن اين نوع مبارزات آگاه بودند. رفقائي كه  "درون سيستمي"به خوبي از 
كنند  ي نگاه ميا با ديد تحقيرآميز به جنبش مطالباتي و مبارزه اتحاديه

  توانند خود را ادامه دهنده اين نگرش ماركسيستي بدانند.   نمي

پرودوني اما  –واقعيت اينست كه امروز ما با همان استدالالت كهنه السالي 
 "طرد مبارزات و اشكال به عاريت گرفته شده از سرمايه داري"تحت لواي 

وام گرفت. اين روبرو هستيم كه جنبش ماركسيتي در مبارزه با آنها ق
درس گرفتن از تجارب "استدالالت، عليرغم ظاهر مدرن وپرچم پرطمطراق 

قدمتي به اندازه جنبش  "هاي پوسيده و درون سيستمي بوروكراسي
بديل  "وارد كردن"اي در آنها نيست.  كارگري دارند و هيچ عنصر تازه

ر موضوع اي چيزي را در گوه شورائي در مقابل (يا در كنار) بديل اتحاديه
بايد بر سر اين دور بزند كه چگونه و با چه  كند. بحث مي عوض نمي
  بايد وارد اين مبارزات شد و دخالت فعاالنه كرد. سياستي مي

بيند كه كارگران ايران، همانند رفقاي روسي  هر چشم بينائي امروز مي
دهند.  ها از خود نشان مي شان، تمايل شديدي به ساختن اتحاديه آنموقع

هاي سنديكاي شركت واحد و نيشكر هفت تپه به تنهائي آينه تمام  ونهنم
اينكه هر دهند. بويژه  نمائي از اين گرايش توده كارگران ايران را نشان مي

ها به دست خود كارگران و در مجامع عمومي  دوي اين اتحاديه
هزاران نفري كارگران اين دو شركت، تحت تاثير سنت به نقد 

  "ها سنديكاچي". اينها، بوجود آمدند ر اين شركتموجود اتحاديه د

دادند بلكه اين خود كارگران بودند كه  "فريب"نبودند كه هزاران كارگر را 
آنها را به عنوان نماينده خود انتخاب كردند. وظيفه فعالين و كارگران 
سوسياليست شركت در اين دو اتحاديه و تالش براي نهادينه كردن آنها از 

تر براي ايجاد  هاي هر چه دمكراتيك تبليغ براي ايجاد مكانيسميك طرف و 
خاكريز در برابر گرايشات بوروكراتيكي است كه در هر نهادي كه به انتخاب 

  نماينده متكي باشد به نقد وجود دارد.

ما با وجودي كه اينجا و آنجا به تفاوت كار  "اي ضد اتحاديه"دوستان 
كنند، اما  به يك نظريه رفرميستي اشاره مياي و سنديكاليسم به مثا اتحاديه

بطور  "همواره دور زده و بدون استثنا در نتيجه گيري بحث خود اين دو را 
دانند.  را سرنوشتي محتوم مي "فاسدشدن"گيرند و اين  يكسان مي "ناگزير 

كريم منيري در اين مورد نمونه وار است. او در بحث با رفقاي آذرخش 
ال نشاندهنده عقب افتادگي كل جنبش كارگري و اين در عين ح"گفت: 

كه در زماني كه جنبش كارگري جهاني مسئله كمونيستي ايران است 
 اي مربوط بدان را پشت سر گذاشته است، سنديكا و جنبش اتحاديه

اند سنديكاي خود را برپا كنند، بلكه فعالين  نه تنها كارگران ايران قادر نشده
اند پا از آن فراتر  پردازند و قادر نشده ز بدان ميايراني اين عرصه نيز، هنو

خواهد  يعني خالص ! ناظم زنگ پايان ساعت تفريح را زده و نمي "گذارند.
كه كاري با اين كارگران عقب مانده شركت واحد، هفت تپه، فلز كار، 
كارگران بيكار، كارگران نقاش و.... داشته باشد. در ضمن او حكم هم 

مسئله سنديكا را پشت سر گذاشته  "كارگري جهاني جنبش "دهد كه  مي
كند كه بر چه دليل و مدركي اين ادعاي بسيار بزرگ  است ولي روشن نمي

نظرهاي او در گرايشي كه به آن تعلق دارد چنين فكر  كند؟ قطعاً هم را مي
محدود به اين يا آن گرايش نيست و  "جنبش جهاني كارگري"كنند اما  مي
د به خود اجازه دهد كه چنين حكم سنگيني را صادر كند. توان كس نمي هيچ

به نقد همين امروزه كارگران مصري و تونسي كه با مبارزات قهرمانانه دو 
اند كه،  اند دهها اتحاديه و نهاد كارگري ساخته ديكتاتوري را به زير كشيده

 هاي مطالباتي و مبارزه بر عليه به درجات و سطوح مختلف، دفاع از خواسته

اند. بي آنكه وارد بحث  هاي نئوليبرالي را هدف كار خود قرار داده سياست
مفصل در مورد وضعيت جنبش كارگري در اين كشورها بشويم فقط متذكر 

شويم كه در مصر طي كمتر از دوسال، در برابر سنديكاي رسمي وابسته  مي
يليون اند كه دو م اتحاديه كارگري مستقل بوجود آمده 70به دولت بيش از 

اند. حتما اين مبارزين كارگر حكم كريم  كارگر را در خود سازمان داده
 "ما قبل تاريخ جنبش كارگري"اند وگرنه اين چنين در  منيري را نديده

  زدند؟!  درجا و دست و پا نمي

ها اصال مورد توجه اين  در هيچ كجا تفاوت واقعاً موجود بين انواع اتحاديه
ويا تنها اسم اتحاديه كافيست تا گرد مرگ گيرد. گ دوستان قرار نمي

رفرميستي را بر آن تشكل بپاشد. اما در عالم واقعيت و نه سحر و جادو، 
اتحاديه داريم تا اتحاديه. بين س.ژ.ت فرانسه (كه در منشورش تغيير جامعه 

 -سي  انگلستان يا اي -يو -سرمايه داري هدف نهائي آن اعالم شده)  و تي

ه اشتراك در مديريت در همكاري با كارفرمايان را با متال آلمان ك -گ
كنند، تفاوت مضموني جدي وجود دارد.  يكي مبارزه  صداي بلند دنبال مي

زند و ديگري سياست  اي را با جنبش سياسي طبقه كارگر پيوند مي اتحاديه
و همكاري طبقاتي را در سرلوحه خود نشانده  "سه جانبه گرائي"اعالم شده 
و دسته هم به سازماندهي مبارزات مطالباتي بر سر دستمزد، است. هر د

  اي. قانون كار، شرايط كار و امثالهم مشغولند يعني كار اتحاديه

هاي درخشان  اي فرانسه كه هميشه، در سايه سنت در تاريخ جنبش اتحاديه
انقالب كبير فرانسه، گرايش بيشتري به سياسي شدن از خود نشان داده 

جايگاهي ويژه داشته و نمونه خوبي است از اينكه  "ينمنشور آم"است، 
اي را به جنبش سياسي عمومي ضد  توان جنبش طبقاتي اتحاديه چگونه مي

سرمايه داري پيوند زد. اين منشور، كه پايه محكمي براي سنديكاليسم 
 "سوليدر –سود "هائي چون  انقالبي فرانسه ايجاد كرده و امروزه نيز اتحاديه

ي آلترناتيو "ها چي سنديكا"و ديگر  "س . ژ . ت"راديكال درون و گرايشات 
در نهمين كنگره س.ژ .ت در  1906كنند، در اكتبر سال  به آن استناد مي

شود گفت كه منشور آمين  شهر آمين فرانسه به تصويب رسيد. در واقع مي
هاي دو گرايش اصلي سنديكاليسم  اي است از سنت"مصالحه"تركيب و
  سوسياليستي و آنارشيستي.فرانسوي: 

  خوانيم : در ماده دو اين منشور چنين مي 
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س.ژ.ت همه كارگران آگاه به مبارزه براي از ميان برداشتن كارمزدي و  "
آورد. كنگره  كارفرمايان را، مستقل از گرايش سياسي آنها، در خود گرد مي

ر حيطه اي كه، د چون به رسميت شناختن مبارزه طبقاتي اين بيانيه را هم
اقتصاد، كارگران طغيانگر را به مقابله با  همه اشكال، چه روحي  و چه 
مادي استثمار و انقيادي كه طبقه سرمايه دار بر عليه طبقه كارگر بكار 

  گيرد. گيرد، مي كشاند، در نظر مي مي

آيند، اين اصل تئوريك را تصريح  كنگره، از طريق بندهائي كه در ادامه مي
ليسم در مبارزه براي مطالبات روزمره، ارتقاء وضع زندگي كند: سنديكا مي

هائي چون كاهش ساعات كار،  كارگران را از طريق بهبود فوري درخواست
   "كند . افزايش حقوق و غيره دنبال مي

امروزه در فرانسه تمام سنديكاهاي چپ از س.ژ.ت تا اف. اس .او (اتحاديه 
دهند.  اين منشور ارجاع ميكمابيش به  "سود  –همبستگي "معلمان) و 

كه راديكالترين  آنهاست مستقيماً  "سود  –همبستگي "بخصوص اتحاديه 
داند. اعضاي اين اتحاديه در  خود را ادامه دهنده و ميراث دار اين اصول مي

 2010جريان مبارزات ميليوني بر عليه قانون اصالح بازنشستگي در سال 

طرح كردند. ساختار دروني اين را م "اعتصاب عمومي"بطور منظم شعار 
هائي  ترين شكل را در برابر منطق بوروكراتيك اتحاديه اتحاديه نيز منعطف

يك اتحاديه در گير "كند و با اينهمه خود را  چون س . ژ . ت عرضه مي
هاي مطالباتي وروزانه كارگران فرانسه  و در ميدان خواسته "مبارزه طبقاتي

دان تاريخ  اي ما كه اتحاديه را به زباله حاديهداند. تكليف دوستان ضد ات مي
 "بر و بدون ايستگاه مستقيم و ميان"خواهند در همه جا  اند و مي انداخته

(نقل به معني از لنين بر عليه چپ روي كودكانه ) بر عليه نظام كارمزدي و 
  چيست؟  "ها  سنديكاچي"داري مبارزه كنند با اين دسته از  سرمايه 

اي در حاليكه وانمود به مخالفت با بوروكراسي و  زه اتحاديهمخالفان مبار
در  "وقت تلف كردن"كنند در حقيقت حوصله  ها مي محدوديت اتحاديه

خواهند مستقيماً به سطح جنبش  مبارزه روزمره اقتصادي را ندارند و مي
شورائي، كنترل كارگري و سرنگوني نظام سرمايه داري برسند. اينها همه 

ي است و هيچ فعال سوسياليست و كمونيستي با آنها نه تنها اهداف مقدس
مخالفتي ندارد بلكه قريب به اتفاق آنها حاضرند همين امروز در تدارك يك 
قيام و نبرد قطعي شركت كنند. ولي، سطوح آگاهي و آمادگي توده كارگران 

تراز كارگران كمونيست و سوسياليست نيست و متاسفانه توده ميليوني  هم
هاي ايدئولوژيك بورژوازي  گران كه هنوز زير آوار تبليغات روزانه دستگاهكار

و دولت آن با همكاري روشنفكران بورژوا و خورده بورژوا و با استفاده از 
يگانه ساختار ممكن "به نفع  "اردوگاه سوسياليسم واقعا موجود"شكست 

طبقاتي تنها قرار دارند، در شريط عادي مبارزه  "توليدي يعني سرمايه داري
هاي روزمره براي بهبود  و تنها از طريق شركت در مبارزه براي درخواست

شرايط كار و زندگي خود است كه به لزوم مبارزه سياسي با نظم بورژوائي 
هاي  رسد و جز در شرايط استثنائي، چون جنگ يا بحران حاكم مي

زير فشار هاي ميليوني كارگران را تا سرحد گرسنگي  خانمانسوز كه توده
كه در چند روز به اندازه چند سال آنها را  "جهش آگاهي"قرار دهد، با يك 

برد، هيچ اكسيري براي سرعت دادن به اين روند وجود ندارد و  به جلو مي
درست به همين دليل است كه ماركس و انگلس از لزوم مبارزه اقنصادي، 

  كردند . ها سال صحبت مي نظري و سياسي در طول ده

كنند جنبش  اي مطرح مي ي كه همه اين دوستان در برابر كار اتحاديهبديل
هاي تئوريك شرايط ايجاد شورا  شورائي است. ما در اينجا وارد بحث

كنيم.  نهادي آنان نگاه مي شويم و صرفاً از زاويه آنها به بديل پيش نمي
يار اورند با يكديگر بس داليلي كه اين دوستان براي لزوم ايجاد شوراها مي

  متفاوت است .

رويكرد شورا عليه بردگي مزدي است .....ولي هر "گويد:  مي عمر مينائي 
 "تشكلي كه كارگران به نيروي خودشان ايجاد كنند تشكل كارگري است .

در چنين شرايطي و با اين توازن قوا، "كند كه  ) او اضافه مي117-(ص

رسد  مل به نظر نميامكان ايجاد شوراهاي كارگري به مفهوم طبقاتيش محت
  (همانجا) ".

(حكمتيست)، ضمن اعالم اعتقاد به جنبش مجمع  خالد حاج محمدي   

سنديكا كه انگار يكي  –دو قطبي كردن شورا "گويد  عمومي و شورائي مي
) از نظر 143 - ( ص "مثبت است و ديگري به زيان است غير كارگري است .

هاي آن از هم  ست ولي نطفهاو درست است كه شوراها مال دوره انقالب ا
كند كه  ) او اضافه مي145- 144شود. ( االن در مجمع عمومي بسته مي

) همفكر او 147- اساساً مشكل ما مشكل ذهنيت طبقه كارگر است . (ص
  ) 169-گويد (ص هم جز اين نمي اسد گلچيني

از حزب كمونيست كارگري نيز همچون همتاهاي  شهال دانشفر
) اما با اين 192-191-ت مشابهي دارد (صحكمتيست خود استدالال

(همانجا) چرا كه اكر چنين كنيم  "شورا ارگان قيام است"مخالف است كه 
براي من قابل تصور نيست كه "شود:  جائي براي كارگران در نظر گرفته نمي

كارگر در ميدان نباشد و بعد در روز قيام با شوراهايش بتواند جلوي صحنه 
  (همانجا) "قدرتمند ظاهر شود.  سياسي جامعه متحد و

هائي را كه به دست كارگران ساخته  ضمن اينكه همه تشكل خسرو بوكاني
ترين تشكل كارگري همانا  آل ايده"داند ، ميگويد:  شود مثبت و ارزنده مي

ساختار تشكل شورائي است. ساختار شورائي جلو هر گونه انحراف نظري و 
) در اينجا ما با يك 162- (ص "عملي جنبش كارگري را خواهد گرفت.

اي از شورا روبرو هستيم كه در برابر يك  آليزه شده العاده ايده تقدير فوق
كند. مثال چرا  ترين مقاومتي نمي رجوع ساده به تارخچه شوراها كوچك

انحراف نظري و "شوراهاي عظيم كارگري در انقالب فوريه نه تنها دچار
ايطي كه قدرت در دست آنها بود و از شدند بلكه بدتر از آن در شر "عملي

خود داوطلبانه حمايت ميليوني كارگران و سربازان بر خوردار بودند 
قدرت را دو دستي تقديم دولت موقت بورژوائي كردند! چرا 

اتفاقاً اين  جلوي اين انحراف عظيم را نگرفت؟ "ساختار شورائي"
ليه كارخانه داران جنبش مبارزاتي كارگران در حيطه مبارزه اقتصادي بر ع

هاي كارخانه براي كنترل كارگري بود كه به موازات  روسيه و مبارزه كميته
در صحن شوراها غلبه  "مستي خورده بورژوائي"جنبش سياسي شورائي بر 

  كرد.

  

  
  

همه دوستاني كه در باال از آنان نقل وقول شد در عين اعتقاد به ارجح بودن 
اي  دارند كه در حال حاضر شكل اتحاديه شكل شورائي مبارزه اذعان مي

بيشتر با واقعيت مبارزه كارگران ايران تطابق دارد  و اينكه آنان مخالفتي با 
  اين شكل سازمانددهي ندارند.   

اما سرسخت ترين دفاع را كرده و در بي اعتناعي به واقعيت آيت نيافر 
ها فقط براي جائي گفته شده است كه شورا"تر است :  موجود از همه خشن

اما ديديم كه خالف اين شرايط اعتالي انقالبي و دوران انقالب است. 
نظريه در جنبش كارگري در شرايط فعلي اتفاق افتاد. ايجاد 

، با التماس و آيه و شوراياري كيان تاير كه تا كنون نيز موفق بودند
   119-(ص "هاي تازه به دوران رسيده كارساز نشد !!! رئاليسم سنديكاليست

تاكيد ها از من است اما عالمات تعجب و تمسخر در خود متن است) پس 
درست شده اساسا صحبت راجع به شرايط  "شوراياري در كيان تاير"چون 

الزم ايجاد شوراها كه اينهمه در ادبيات ماركسيستي و آنارشيستي راجع به 
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اركرد آن صحبت شده ديگر به گذشته تعلق دارد! بي آنكه وارد واقعيت و ك
شورائي اين نهاد در كيان تاير بشويم و مثال سئوال كنيم كه آيا اين شورا به 
كنترل كارگري دست زده و امثالهم (يعني چه اقدامي را در دستور كار خود 

داري  گذاشته كه فراتر از ظرفيت يك اتحاديه است و مستقيماً نظام سرمايه
ريم كه اين تشكل يك گي را هدف گرفته) يعني اصال فرض را بر اين مي

شوراي تمام عيار است كه موضعي سياسي و تعرضي براي تغيير توازن قواي 
هاي خود گذاشته و در اين كار هم موفق هست.  سياسي را در راس فعاليت

(كه ما البته هيچ مدركي در اثبات اين ادعا در دست نداريم!) ولي با تمام 
به رفيق آيت متذكر شويم كه دهيم كه  اين مفروضات ما به خود اجازه مي

هر چه قدر هم عالي و ناب باشد قاعده بازي را تغيير  يك مورد
هاي آزمايشگاهي هم قابل دفاع  و اين حتي با موازين تئوري دهد نمي

نيست چه برسد به شرايط دائماً متغير يك جامعه. ما كاري به اين نداريم 
 "جائي"نه در يم كه شو بلكه  متذكر مي "در جائي گفته شده است"كه 

هاي احزاب بلشويك،  قطعنامه بلكه در تمام ادبيات كمونيستي،
يعني كشورهائي كه بزرگترين اسپارتاكيست، ايتاليائي و مجاري، 

اين مسئله سياه  اند هاي تاكنوني شورائي در آنها شكل گرفته جنبش
ي روي سفيد آمده است كه شوراها ارگان اقتدار كارگران در شرايط اعتال

و در اين انقالبي و ارگان قيام و دولت برآمده از يك قيام كارگري هستند 
كامال و بدون هيچ  لنين، روزا لوگزامبورگ، گرامشي و لوكاچ مورد

تواند  . آيا او ميسايه روشني، حتي در طرح مسئله با هم توافق دارند
و شهرهاي در كشور تافته جدا بافته ايران زمين اين امكان را در كارخانجات 

ديگر هم نشان دهد؟ چرا كارگران ايران نظير همتاهاي روسي خود، 
هائي كه ايده درخشان شورا از جنبش آنان بيرون آمد، در شرايطي  همان

 "اتحاديه سازي"غير از اعتالي انقالبي و حتي گاه درشرايط انقالبي نيزبه 
ين ناشي از اگرايش دارند و نه بالفاصله به شورا و كنترل كارگري؟ آيا 

سنديكا  "خرابكاري "شرايط و سطوح متفاوت مبارزاتي است يا 
كه در مجامع عمومي كاركنان شركت واحد و نيشكر هفت تپه با  ها چي

  كنند ؟ دست غيبي دخالت مي

خوش بيني رفيق آيت تا بدان حد است كه او در همانجا نيز متذكر  
راهپيمائي درسطح شهر،  بيرون آمدن از كارخانه و محل كار،"شود كه:  مي
به مقابل مراكز سياسي جامعه  پيشرويچنين شكل ارتقا يافته آن،  هم

روند. (  (اركان نظام) كاركردهاي قابل توجه اعتراضات كارگري به شمار مي
مراكز "كرديم كه جمع شدن در برابر  ) تا به حال ما فكر مي119 - ص

اال، دادخواهي و رژيم بيشتر نشان دهنده وجود توهم به ب "سياسي
درخواست رسيدگي از مقامات دولتي است و از اين نظر حالت شمشير 

رفيق آيت اوضاع دولبي را دارد كه بايد با آن با احتياط برخورد شود ولي 
ها و وزارت  بيند كه كارگران با رفتن به طرف فرمانداري را اينطور مي

ير آن را كار يا مجلس اسالمي هدف ديگري چون  قصد حمله و تسخ
. بايد صريح يگوئيم كه چنين برداشتي خيالبافي محض است و  اند داشته

ترين تحليل از اين دسته اقدامات كارگران خوانائي  به هيچوجه با خوشبينانه
  ندارد. 

ايده تشكيل شورا  تنها پايه تئوريك دفاع ازواقعيت اين است كه نه 
دالالت ماركسيستي و حداقل با است ضعيف است درهر شرايط مبارزاتي

خوانائي ندارد بلكه در عمل و واقعيت جنبش كارگري ايران نيز ما چيزي به 
بينيم و براي تشخيص  نام جنبش شورائي و يا جنبش مجمع عمومي نمي

آن هم احتياج به مغز افالطون نيست. خيلي ساده: كارگران ايران هر جا كه 
به سوي مدل ملموس  اند براي ايجاد تشكيالت مستقل خود اقدام كرده

اند كه با حافظه تاريخي و طبقاتي آنها در اين سطح مبارزه  اي رفته اتحاديه
  مطالباتي در شرايط دشوار بيكاري عظيم، حمله دولت نئو ليبرال احمدي 

هاي مافيائي و تعطيلي گسترده واحدهاي  نژاد توام با خصوصي سازي
ما اين  "شورا ساز"اي رفق توليدي .... خوانائي نسبتاً كاملي دارد.

واقعيت را كه اتحاديه و شورا دو سطح متفاوت از سازماندهي 
توانند به وجود بيايند  كارگران هستند و هريك در شرايط معيني مي
خواهند الگوي مورد  ناديده گرفته و با يك اراده گرائي آشكار مي

ا و كاري بقبول خود را به جنبش واقعي كارگران ايران تحميل كنند 
شود  شرايط مبارزه، اين كه آيا ما در دوران تعرض هستيم يا تدافع، آيا مي

هاي كارگري اين چنين  به كنترل كارگري دست زد يا نه و... ندارند. اما توده
دهند كه قادر به چنگ  كنند و هدفي را در برابر خود قرار مي فكر نمي

  آوردن آن باشند.

و تمايل به گنجاندن آن در عدم توجه به سطح واقعي جنبش كارگري 
اي كه با تمايالت سياسي خود خوانائي داشته باشد  هاي از پيش ساخته قالب

زند. گرايش راست  گوهر دو انحراف بزرگ در جنبش كارگري ما را نشان مي
هاي  هاي كارگران ايران در جهت دفاع از خواسته خواهد كه تالش مي

انونيت، آنهم در چهارچوب رژيم اقتصادي خود را لگام زده و به بارگاه ق
بغايت ضد كارگري جمهوري اسالمي، ببرد و در اين راه با لحن بسيار 

تازد و به نقد آمادگي خود را براي خوش  خشني به مخالفان خود مي
دارد .آنان بكلي شعار محوري كارگران ايران  خدمتي به بورژوازي اعالم مي

مجوز "ديده گرفته و بدنبال براي ايجاد تشكيالت مستقل كارگري را نا
از مقامات هستند و به سبك موسوي و كروبي خواستار استفاده از  "گيري

هستند. وجود يا نبودن  "هاي قانون اساسي جمهوري اسالمي  ظرفيت"
ها  بوروكراسي كارگري و چگونگي درگير كردن كارگران در مديريت اتحاديه

گرايش نيست. همانطور كه در  و مسائلي از اين دست اساساً مورد توجه اين
اصالح طلبان "باال گفته شد در حال حاضر، عليرغم نزديكي بيش از بيش با 

، اين گرايش فعال نيست اما در صورت شكست مبارزات جاري "حكومتي
كارگران ايران و سرخوردگي فعالين كارگري، اين گرايش قانونگرا آبشخور 

بايستي  ها از همين امروز مي با آن خوبي براي خود پيدا خواهد كرد و مبارزه
در دستور كار فعاالن سوسياليست كارگري قرار داشته باشد. گرايش چپ 
روانه اما با ترسيم شرايط خيالي اعتالئي و تعرضي مبارزه كارگران در ايران، 
بي اعتنائي به تاريخ جنبش شورائي در جنبش كارگري جهاني، قصد 

را دارد و در اين راه بيرحمانه به تحميل الگوي شورائي خود ساخته 
تازد. تو گوئي اولين وظيفه همفكران آن مبارزه و  مي "اتحاديه سازي"

تخريب اتحاديه هاي موجود است. كارنامه اين گرايش اما در ايجاد نهادهاي 
كارگري و يا حداقل ياري رساندن به آن كامال خالي است! اين دوستان هيچ 

در هيچ ندارند.  "ضد كار مزدوري"هاي  راي طرحنمونه بارزي از موفقيت اج
اقدام كارگري بزرگ شعارهاي آنان پرچم مبارزاتي كارگران ايران 

هاي آنان بيش  فاصله ميان واقعيت جنبش كارگري و برداشتنبوده است . 
از آن است كه جائي براي تاثير گذاري آنان بگذارد. اين دوستان اما با تحقير 

و حمله خصمانه به آندسته از فعاالن كارگري كه در اي  مبارزه اتحاديه
اي درگيرند، عمالً در مقابل جنبش جاري كارگران ايران  جنبش اتحاديه

  رسانند .    هاي مستقل كارگري زيان مي قرارگرفته و به كار ايجاد تشكل

اما از جانب ديگر بايد يادآورشد كه تذكرات دوستان شوراساز ما در مورد 
اي، از نوع بالئي كه به سر اكثر اتحاديه هاي  سي اتحاديهخطر بوروكرا

اروپائي و آمريكائي آمده است و امكان سواستفاده رهبران راستگرا و 
ها و  هاي بورژوا از شكل هرمي و بوروكراتيك حاكم بر اكثر اتحاديه دولت

نكاتي از اين دست تذكراتي درست بوده و بواقع دست گذاشتن بر سر نكات 
جدي مطرح در جنبش كارگري است. اما اين مسئله بر خالف  واقعي و

گردد و در شوراها هم  اي بر نمي تصور آنها مستقيماً به شكل اتحاديه
شورا تواند همه اين مسائل، حتي در دوران انقالبي هم، پديد بيايند.  مي

واكسن ضد بوروكراسي نزده است تا در برابر همه اين گرايشات 
توان با رجوع به تاريخ پيدايش و  و اين را مي انحرافي مصون باشد

توان با محمود  ميانحطاط شوراهاي تاكنوني به سهولت نشان داد. اما 
رويكرد شورائي و رجوع به توده "صالحي همصدا شده و خواستار 
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)  بكارگيري گسترده 115- ( ص در تشكالت كارگري شد "كارگران

ستراتژيك به تصويب آن در مجمع عمومي ، منوط كردن تصميمات مهم و ا
مجامع عمومي، ايجاد كنترل و بازرسي اقدامات منتخبين توسط اين 

اي كردن عضويت در نهادهاي انتخابي و بخصوص سخنگويان  مجامع، دوره
 "روح"(كه در عصر انقالب اطالعاتي به سرعت بدل به نماد عمومي و 

دن اصل كموني و از همه مهمتر وارد كراتحاديه يا انجمن ها ميشوند) 
حق توامان انتخاب و عزل نمايندگان در تمام سطوح از رهبري تا 

به بسياري از  ترين سطوح مسئوليت و... توسط مجامع عمومي پائين
هاي  ناهنجاريهاي بوروكراتيك پايان داده يا حداقل در برابر آن سنگر بندي

ده محكمي ايجاد كرد. هيچ فعال كارگري كه طرفدار مداخله موثر تو
مخالف نيست  "رويكرد شورائي"ها باشد با اين  كارگران درتصميم گيري

آن خط قرمزي است كه ميان طرفداران سازماندهي هرمي و اين 
مركزي با طرفداران ارتقا دائمي سطح دخالت بدنه نهادهاي  - رهبر

كارگري وجود دارد و اين آن شيوه كار و سازماندهي است كه در هر 
 –اي چه سياسي  رگري، چه اتحاديهسطحي از مبارزه كا

سوسياليستي، چه تدافعي، چه تعرضي و حتي دوران قيام ممكن و 
. متاسفانه فعاالن كارگري ما به جاي تمركز روي اين قابل اجراست

هاي  ها بيشتر به مسئله تقابل اين يا آن شكل و زدن برچسب رهيافت
مه آرش نيز نمايان رو و... مشغول هستند و اين در ويژه نا رفرميست، چپ

خواهيم  "دوازده سئوال"است. در فرصتي ديگر به جنبه هاي ديگر 
  پرداخت.

      1391بهمن  19

  زير نويس ها:

هاي اسالمي  هاي سياسي و صنفي وانجمن ها، انجمن ، جمعيت احزاب": 26 اصل -1
،  دي، آزا اين كه اصول استقالل ديني شناخته شده آزادند، مشروط به هاي يا اقليت
كس را  ، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند. هيچ ملي وحدت
  ". ازشركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت توان نمي

 سنديكا گذشته، حال، آينده، حسين اكبري -2
سسان سنديكاهاي كارگري، هيات اجراييه هيات موسسان ؤدرباره هيات م -3

 يكاهاي كارگري.سند
 -بويژه نگاه كنيد به مكاتبات انگلس  با فردريك سورژو فلورانس كلي -4

برنامه "عليرغم  "هاي كار شواليه"ويشنوتسكي در باره لزوم شركت فعال در 
   آنها. "مغشوش و التقاطي

 
  يك نكته* 

، همكار خوب ما بهروز فراهاني كه خود مورد مشورت اين 107پس از انتشار آرش 
م ينامه داشت. از او خواسته بود نامه بود، نقد تندي به تركيب افراد در اين ويژه يژهو

مورد نقد نيز اشاره كند.  اين ، به108نامه براي آرش  ضمن نقد و بررسي اين ويژه
اين نقد براي اين شماره آماده شد. الزم است در مورد نقدي كه به درستي به ما 

  :نماي اشاره ك وارد است، به نكته
ها و  ي آرش است كه براي تهيه ويژه نامه ساله 23به طور كلي اين رسم  

ي مورد  اندركارانِ مسئله اي از همكاران آرش و دست موضوعاتي از اين دست، با عده
) نيز، نه 107ي كارگري (آرش  كند. در ويژه نامه بحث، مشورت و نظرخواهي مي

اندركاران مسايل كارگري نظرخواهي  تنها براي تهيه سئواالت از تني چند از دست
كرديم. حتا در مورد افراد نيز از همكاران خود خواستيم افراد منفردي از 

  كه چنين شد. هاي مختلف را، معرفي كنند. نظرگاه

در اين ميان به درستي انتقاد بهروز به ما وارد است. البته از اين زاويه كه اعتماد  
  معرفي دوستان خود! منطقي نيست.زيادي ما به برخي از دوستان در 

*  

  

  
  

  جنبش كارگري

  و ضرورت  تجديد آرايش آن 

  حشمت  محسني

  

دهد اين جنبش نگاهي به موقعيت جنبش كارگري كشورمان نشان مي
برد. تدافعي بودن اين موقعيت چيز كماكان در شرايط تدافعي به سر مي

د و يا نتوان راه حلي رازآلودي نيست كه نتوان آن را مورد شناسايي قرار دا
براي برون رفت از اين موقعيت ارائه كرد. راه حلي كه خود مرهون تعامل 

  د. سر برآورتواند مي است و از دل آن فكري و عملي فعاالن چپ و كارگري

از يك سو ريشه در يك رشته از عوامل عيني  دفاعي بودن جنبش كارگري
خصوصيات و موقعيت و مختصات ساختاري دارد؛ و از سوي ديگر از 

 - دولت و كارفرمايان ،يعني جنبش كارگري  - گرانبازيگران و كنش

  گيرد.  سرچشمه مي

هاي مختلف اقتصاد، توان به  گسيختگي بخشاز جمله عوامل ساختاري مي 
اتخاذ سياست واردات  هاي مختلف اقتصاد،بخش ميانضعف بخش توليد در 

 يي غالب واحدهاي صنايع نساجي يككاالهاي مشابه توليدات داخلي (تعطيل
بل امكاناتي كه درآمد نفتي آن را ) از قرودبه شمار مياين رويكرد نتايج  از

وزن سنگين واحدهاي اقتصادي كوچك در كل ساختار  و كند،فراهم مي
اقتصادي كشور...  اشاره كرد.  اين مختصات از جمله عواملي اند كه تحول 

در كل ساختار  يمدت ناممكن است و به تغييراتكم در كوتاه ها دستدر آن
  اقتصاد كشور، نياز دارد.

سركوب لجام گسيخته جنبش كارگري از سوي دو نظام سطنتي و رژيم 
دهي، خصلت بيمارگونه فرقه اسالمي، گسست در انتقال تجربه سازمان

ند كه سهم بازيگران و اگرايي در بين فعاالن چپ و كارگري... نيز از عواملي 
  زنند.كنشگران را در تكوين اين موقعيت رقم مي

خطاي فاحشي ست هر آينه  اگر در تكوين اين موقعيت يكي از اين عوامل 
را ناديده بگيريم يا به آن كم بها دهيم. بي توجهي به عوامل ساختاري اين 

توان تحت گران ميخطر را در بر دارد كه گويا با اراده و نقش آفريني كنش
بر پا كرد. و عدم توجه به نقش و را تشكل توده اي كارگران هر شرايطي 
اي گران اين ضعف و كاستي را در بر دارد كه گويا تشكل تودهاهميت كنش
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تواند به خودي خود ي شكل بگيرد. و فعاالن و عامالن اجتماعي در اين مي
  )1(كنند و در بهترين حالت يك ميانجي بيش نيستند.باره نقشي ايفا نمي

  عنوان نمونه كافيست در اين باره به دو شرايط متفاوت نظر بيافكنيم: به

ريزي شتابان واحدهاي اقتصادي قرار پي هشرايطي كه ما در دور ،نخست 
شود؛  و دوم با داريم كه در عين حال  با كمبود كارگر ماهر  مشخص مي

در -موقعيتي مواجه ايم كه واحدهاي اقتصادي به كارگر ساده نياز دارد 
شود. روشن است كه  قدرت حالي ارتش ذخيره بيكاران به وفور يافت مي

يكسان نيست و در دومي بنا به داليل  دو موقعيتدر اين  كارگران چانه زني
برند. وانگهي در اولي به مراتب تري به سر ميدر شرايط تدافعي هاآنمعيني 

  است. خوردارردومي بشرايط مساعدتري نسبت به  يابي از امكان سازمان

ي عوامل پرسش اساسي در اين بحث اما اين است كه نسبت و رابطه
- گران كدام است. در شرايطي كه عوامل ساختاري نميساختاري با كنش

تواند توانند بالدرنگ تحول يابند، پيشروي جنبش كارگري چگونه مي
  محقق شود.

كه قدرت  در آن جا"گويدبورلي سيلور نكته نغزي دارد هنگامي كه مي
استراتژيك كارگران ناتوان است، كسب پيروزي به قدرت سازماني آنان 

  ) 2.("بستگي دارد

ها و ي استقرار طبقه در بخشنحوه-اگر در اين بحث ما جايگاه كارگران
ي نحوهسطح مطالبات،  -شانرا از كنش طبقاتي - هاي اقتصاديشاخه

ك كنيم، منطق پيشروي تفكي -كاربرد اشكال مبارزه، و سطح سازمانيابي
كارگران در دومي نهفته است، تا در اولي. به سخن ديگر، در افق  و چشم 

رسد در انداز مشهود، جابه جايي در ساختار طبقاتي بسيار دشوار به نظر مي
  پذير است.     حالي كه تجديد آرايش طبقاتي در دل همين شرايط امكان

فعال شدن اين عامل  ايش وترديدي نيست كه صرفا از طريق تجديد آر
توان موجب تغييرات بزرگ ساختاري شد، بخشي از اين تحول به منافع نمي

سرمايه، به مختصات نبرد طبقاتي وابسته است. اما تا آن جا كه به تحول در 
ي ذاتي بين اين ساختار گردد، يك رابطهدرون همين ساختار موجود بر مي

وجود ندارد؛ و قابل تصور است كه  و پراكندگي و استيصال جنبش كارگري
اجتماعي، آرايش سياسي متعددي وجود داشته  در درون همين ساختار

زني كارگران را در مقطع انقالب باشد. به عنوان نمونه كافيست قدرت چانه
شرايط و مختصات  نسبي به ياد آوريم. كه چگونه با وجود ثابت بودن

تري سي كارگران خصلت تهاجمي، آرايش سيااز آن زمان تاكنون ساختاري
  داشته است.

 آن عناصرن ميااى در يژهوبطه ن از راآاز مهمتر و عناصر رى از ساختاهر

با بلكه  ،نيستار پايدو يك پديده ثابت ر، ست. يك ساختااتشكيل شده 
اهم فرن تغيير آهاي مينهر، زيك ساختادرون بط عناصر در رواتغيير 
تى اتغييران مىتوكه ست ايى راصفآدر تغيير ى و گيررقيقا با ياو د ،دمىشو
بين ن و كنش عامالر، ساختااز جامعه ورد. هر آاهم فرد موجور ساختارا در 
د جووبطه معينى ن و كنش راعامالر، ست. بين ساختااتشكيل شده ن عامال

در يگر رت دعبادد به گرر ند موجب تغيير ساختاانمىتو يدارد. هر كنش
ان گراز كاربخشى ام و كنش قدارين تليكاراد ،ما مشخص ينبحثا

دهد.  تغيير د را موجو ريا ساختان و بطه بين عامالراند به تنهايى انمىتو
ات در مينه تغييرزند امانى مىتوان زگراز كنشبخشى ام و كنش قدايك 
ن و بين عامال مناسباتدر ساسى ابا تغيير ورد كه آاهم فررا  معيني رساختا

نيز ن بين عامالمناسبات در مسائل همين ن باشد. عيام تور ساختااى جزا
د خودى به خون عامالمناسبات ميان در يشى راتجديد آهر  .ستدق اصا

ست ايط معينى اتنها تحت شربلكه  ،ددنمىگرر ساختاردن موجب بهم خو
منجر ر ساختادل تعاردن خوهم به برا جزن و ابط بين عامالدر رواتغيير كه 

كه ست اين اشت انگشت گذن اآ روىبران مىتواى كه نكتهدد. مىگر
يط اتحت شران گراز كاربخش ن ين يا آاه توسط رزترين شيوه مباليكاراد

ند به امعينى شايد به نتايج قابل توجهى نيانجامد حتى بر عكس مىتو

فت ون ربراى بردد. منجر گرها نآاى به تضعيف قوان و گرن كاره شددفرسو
، هرزمبال شكااتر چه بيشردن هر ل كيكارادبه ان گر، كارفعىايط تداشراز 
و كاري ف، همئتالى، اگيرربه ياكه بل ،ندارندز جتماعى نياام و كنش اقدا
بايد د تحااين اه وند. به عالج دارحتياد اخواردوى مختلف هاى بخشد تحاا

رت ين صواغير در  ،زدساوى منزو ه اكندپررا حريف و قيب اردوى رند ابتو
ان و گرد كارنبرو جنگ و  ،شداهد نخو ديجاد اموجور ساختادر تحولى 

اهد كرد. خوا خصلت فرسايشى پيدد خون مقابل حريفاكشان در حمتز
ور مقدورى و مر ضرايك ى گركارجنبش  هم اكنون موجود كتباريط فالاشر

ن بر طبق آارد كه ندد جواى وقبل تعيينشدهاز آيه و حكم هيچ نيست. 
مختلف ت گيرند.  لحظار اقر افعيدتضعيت در وبايد  وارهان همگركار

ن در بين حريفااى قوازن تول محصوض تعردل، و تعا، فعاسياسى نظير تد
را گذو نتقالى ار، اسياسى ناپايدهاي ين لحظهالبته اصد و ست د انبرل حا

گر اتبديل نمىشوند.  ار پايد، و ثابت، ئمىدامر اگاه به يك و هيچ  ،هستند
يش معينى راآل محصود موجو اىقوازن ين توكه هست است اين احقيقت 

- فئتالاگر يش طبقاتى نشانراآت هر ست. مختصااطبقاتى هاي يصفبنداز 
ان مىتودها تحاها و افئتالدر است. با تغيير امعينى ىهاي گيررياها و 

تى اتغييرا قوازن توان در ليل مىتوهمين ديش طبقاتى تعيير يابد. به راآ
ازن تودر تغيير كه ست اشن زد. روم بها را قوازن تود يا حتى خود كرد يجاا
لى متحقق اومى بر بستر وت هستند و دوله متفاساما دو قوازن با تغيير توا قو

، گىاكندپر، يمتهزحمت ما با كنوني در اردوى كار و زلحظه د. در مىشو
نسبى م نسجااز احريف ، در اردوى يماجهامو در مقياس سراسري تشكلم عد
ل نتقااه با وبه عالرو هستيم. بهرولتى رت دوه قدناحمايت متقابل با پشتوو 

با رت، كه تجاو نه اگرداسوهاي به بخشى توليدهاي بخشها از سرمايه
هاي از بخش ،ستاه دبوادف مترد نبرو قلمرل نتقاابا ى و گيرن درتغيير مكا
. نداشدهوم محردى ياود زتا حددى قتصار افشاى از اهرم گركارجنبش 

ند ا كزنقطه توليد متمران كه در گراز كارل توجهى نى بخش قابزچانهرت قد
ى و گيردره زبايد حوى گركاريطى جنبش اچنين شردر ست. اتضعيف شده 

ار دادن قرر تحت فشااى برى جديدت مكاناض كند و از اعوزى را بان مكا
ن نشاان گرت كارعتصابارزات، و امبات، ضااعترابه هي جويد. نگاد حريف سو

 ،نشدهف نه تنها موجب عقبنشينى حرت مااقدان يانتيجه دهد كه مى
ست. اه كردميد انان را آنااردى موو در ه دفرسوان را گروى كارنيركه بل

كه در ست ان اگرت كارمااقداز انمونه  يك ،زىسودبه خويا اقدام تهديد 
ن شالستيصال احادهد در همان مىن نشاان را گرن كارعصيال كه عين حا

توان فرار ر چنين شرايطي از اين پرسش مقدر نميد كند.نيز منعكس مىرا 
  كرد، براستي چه بايد كرد؟

در بررسي  تحسين برانگيز خود از شرايط كارگران بافنده  يك  بورلي سيلور
دهد كه چگونه نمونه از تجديد آرايش كارگران در شرايط دشوار را نشان مي
ي در محل كار، زندر يك دوره زماني طوالني، با وجود كاهش قدرت چانه

ها توانستند از طريق روي آوري به تغيير آرايش سياسي،  توان خود را آن
  گويد:افزايش دهند. او مي

كارگران بافنده كه ...در كارگاه هاي كوچك پرشمار و در شرايط اشتغال "
هاي سياسي كردند، ناچار بودند تا بر پايه تشكيل سازمانناپايدار كار مي
هاي صنفي، قدرت رويارويي با چنين اتحاديهخويش و همي شهر يا منطقه

  ."كارفرمايان خود را بنا نهند

كند، بلكه معتقد او ابدا اين رويكرد را صرفا به كارگران بافنده منحصر نمي
توان در كارگران بخش خدمات نيز سراغ گرفت. است كه اين رهيافت را مي

  دهد:او ادامه مي

خدماتي با دستمزد ارزان، در صنايعي به كار  در دوران كنوني، كارگران"
كم،  به ظاهر، به طور عمودي از هم پراكنده و اشتغال دارند كه دست

- مند بر گروهاي الگوي سازمانيابي پايهتر از گونهاند. و بيشجداسازي شده
ي موقعيت كارگران كنند تا آن به الگويي بر پايهبندي اجتماعي پيروي مي
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و  "كارزار دستمزدي در حد گذران زندگي"وابسته باشد.  در محل توليد
در اياالت متحده امريكا در آن تالش  "نادارهكارزار دادگري براي سراي"

- اي در جامعه برپا كنند كه در هر شركتبودند تا آن چنان سازمان كارگري
  ."اش در خدمت اشتغال پايدار باشد و بسها، وابستگي

- تاريخي از جنبش كارگري نظير بافندگان اين جمعاو از بررسي اين تجربه 
  دهدبندي را به دست مي

اي تاريخي، پيروزي همانند با كارگران بافنده به گونه"كارگران خدمات، 
زني خودمختار تشكالتي توانست تنها در وابستگي به قدرت چانهنمي

 ها وگروه اي گسترده به ائتالف باتر به گونهكارگران به دست آيد، بلكه بيش

  ."افراد جامعه وابستگي داشت

هاي ديگر طبقه، شرايط نبرد افزايش توان كارگران از طريق يارگيري بخش
كند. فراتر از آن، اگر اما پيروزي در آن را تضمين نمي ،كندرا مساعدتر مي

تري هايي از طبقه از حيث شيوه و اشكال نبرد نيز به طور رزمندهبخش
د،  نتايج آن از لحاظ دستيابي به هدف، ضرورتا دستاورد دست به مبارزه زنن

مثبتي در بر نخواهد داشت. توجه به اين نكته از اين لحاظ حايز اهميت 
 بر است كه برخي از مدافعان جنبش كارگري در ارزيابي از توازن قوا

به طور يك جانبه  -نظير اعتصاب، راهبندان... -اشكال مبارزه چگونگي
ها، سطح عوامل ديگر نظير نوع درخواست درنگ براز تاكيد دارند و 

سازمانيابي، متن عمومي كه پيكار كارگران در آن جاري است امتناع 
  ورزند. مي

ي اين نكته از اين رو شايسته دقت است كه در هر مبارزه كارگري مالحظه
بايست تصور روشني داشته باشيم از كادر و چارچوبي كه مبارزه در آن مي

  گيرد.يصورت م

با  من تا اين جا به طور فشرده تالش كردم تعامل ساختار با عامالن را 
توان در شرايط استفاده از نمونه كارگران بافنده نشان دهم كه  چگونه مي

تدافعي با عنايت به تجديد آرايش نيروها در برابر تعرض حريف مقاومت 
اكنون بگذاريد اين كرد و شرايط مساعدي را به نفع اردوي خود ايجاد كرد. 

  خط راهنما را در جنبش كارگري كشورمان تعقيب كنيم.   

دهد هاي مختلف طبقه كارگر در ايران نشان مينگاهي به مبارزات بخش
كنند و شان از هيچ فداكاريي دريغ نمياگرچه براي دستيابي به مطالبات

به يري گبه طور چشمها پردازند، معهذا آنهزينه فراواني براي آن مي
. بدتر از آن، تغييري محسوسي در توازن يابندخود دست نمي هايخواست

كنند. پرسش كليدي اين است كه چه بايد بكنند تا از يك سو قوا ايجاد نمي
شان موثرتر واقع شود و از سوي ديگر بهبودي در اوضاع عمومي مبارزات

ارزه هر يك توان توان مببه سخن ديگر چگونه مي جنبش كارگري رخ دهد.
از بخشهاي جنبش كارگري را تقويت كرد و به الزامات سهمگين رويارويي 

  با كارفرمايان و دولت حامي آن پاسخ در خور داد؟

هاي كارگاهتوان از ظرفيت چگونه مي -البته نه تنها نمونه -به عنوان نمونه
در پيكار كارگران به نفع كل جنبش كارگري بهره جست. به تجربه كوچك 

تواند منشاء اثري باشد دانيم كه اعتراضات اين بخش به خودي خود نمييم
اين  كنيم. ايجاددر همين وضع موجود  يتغيير پس چه بايد كرد تا 

پرسش براي كارگران صنايع اتوموبيل سازي، يا نفت يا نساجي و غيره نيز 
براي دستيابي به اين هدف ما نياز داريم نخست تصور روشني  صادق است.
ها و ها در شاخهها در دست داشته باشيم، دوم از استقرار آناز كميت آن

هاي مختلف اقتصادي درك معيني داشته باشيم، سوم از توزيع بخش
- ي مزبور و پيوند آنجغرافيايي آن آگاه باشيم، چهارم از امكانات فني رشته

- ي اتصال آنهاي متوسط اطالع داشته باشيم، و باالخره از نحوهها با كارگاه
  اگر بتوانيم  ها با كارگاه بزرگ و كليدي دريافت مشخصي داشته باشيم.

براي حل اين معضالت پاسخ منطبق بر شرايط فراهم كنيم و در ميدان 
-توان از موثر بودن مبارزات كارگاهها فايق آييم، آنگاه ميعمل بر اين حفره

  هاي كوچك سخن گفت. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

  

به خودي خود و طرح مشكالت  هاي عينيدر هيچ كجاي دنيا آگاهي از داده
يابي در مقياس بزرگ مبدل نشده است. براي دستيابي به هدف به سازمان
هاي منطبق با ها و استراتژيما به طرح ،يابي در مقياس بزرگسازمان

مين اين هدف ضروري است از چند مان نياز داريم. براي تاواقعيت عيني
اين نوشته گامي است مقدماتي  مساله كليدي تصور روشني داشته باشيم.

  براي پاسخ به اين نيازها.

  دهيتوجه به تنوع سازمان -1

تواند دهي نميهاي مختلف طبقه كارگر، سازمانها و اليهنظر به تنوع بخش
كه برود. به عالوه چنانهاي كارگري با يك آهنگ پيش بنديدر همه گروه

 محل كار ، اينهاي كارگريبخشي از اليه ميان در باال مشاهده كرديم در

هايي ديگر محل از اهميت تعيين كننده برخورداراست و در بخش است كه
گيري و زندگي. وانگهي فعاالن چپ و كارگري نيز هر يك بنا به جهت

، نند (شورا، كميته كارخانهكاستراتژي خود نوع خاصي از تشكل را تبليغ مي
. نهندو بر نوع سازماندهي در حد خود تاثيرات معيني بر جاي مي اتحاديه...)

توان بدون ناديده اين است كه چگونه ميبحث پرسش مركزي در اين محور 
گرايي بين اين نيروها را در جهت ها، همگيريها و جهتگرفتن  تنوع طرح
  كار گرفت. يابي طبقه بهتقويت و سازمان

دو استراتژي وجود دارد كه از اهميت  ،در جنبش ما در پيوند با اين محور
اي برخوردار است. يك استراتژي بر رشد موزون و تكاملي قابل مالحظه

در نهايت  كه در يك روند تكاملي وكند يابي از محل كار شروع ميسازمان
كار فعاالن و . استراتژي ديگر بر ابتشودمنجر ميراسري سبه تشكل 

يابي در سازمان و از طريق پيوند فعاالن واحدهاي مختلف پيشروان كارگري
اي از طرح اين راهبردها، تاكيد دارد. بعد از گذشت زمان قابل مالحظه

ها به داوري نشست. توان در باره درستي هريك از اين استراتژياكنون مي
اي درستي خود را نشان زهطرح تا اندا دو واقعيت اين است كه هريك از اين

گيري سنديكا شركت ت خود را. شكلي، و تا حدي نيز محدودستداده ا
آفريني كميته شقكند و نواحد و هفته تپه درستي ديدگاه اول را تاييد مي

  زاد بيكاران مويد نظر دومي است. آتحاديه اهماهنگي و پيگيري، 

رار دهيم بايد تالش كنيم از ما بدون اين كه اين دو طرح را در تقابل با هم ق
ها براي تقويت كل جنبش كارگري بهره نقطه قوت هر يك از اين طرح

و ضعف يك ديگر را جبران نماييم. جنبش كارگري كشور ما  ،بگيريم
تر از آن است كه هر تالشي كه براي سازمانيابي كارگري تر و پراكندهضعيف

  ا انكار و طرد نماييم.گرايي آن رگيرد از منظر سخيف فرقهصورت مي

هاي جنبش كارگري اسپانيا را كه در شرايط  كاماچو تجربه و درس
در هر لحظه "كند  بندي مي فاشيستي مشابه ما رخ داده است چنين جمع

دهي بايد در خدمت اصول قرار گيرد و تابع  تاريخي معين، اشكال سازمان
ماتيك و فاقد قواعد اي، غيرش اشد. اين اشكال بايد باز، غيركليشهبها  آن

اي، اجبارا  تنگ و محدودكننده باشد. از ضرورت جنبش درخواستي توده
آيد كه اشكال سازماندهي تمامي طبقه كارگر بايد ابتدايي و  چنين بر مي

د به آن وارد ناي بسازيم كه مردم بتوان نهايت منعطف باشد. ما بايد خانه بي
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يستي وجود داشته و با حداكثر شوند و در آن جا امكانات زيادي براي همز
 )3.("آزادي و دموكراسي اداره گردد

 هاي سياسي با اقتصادي رابطه خواست -2

گيرد كه  گيري تشكل كارگري در شرايطي صورت مي تالش براي شكل
يابي جنبش  اي جامعه ما را در بر گرفته است. سازمان جانبه هاي چند بحران

را  ط بي تفاوت باشد و مختصات آن تواند نسبت به اين شراي كارگري نمي
   ناديده بگيرد.

يكي از معضالتي كه هم اكنون پيشاروي جنبش كارگري قرار دارد شركت 
در مبارزه اقتصادي و مداخله در پيكار سياسي براي آزادي، دموكراسي و 

هاي مردم در عرصه  حقوق اجتماعي است. در شرايطي كه ديگر بخش
تواند  جنبش كارگري نمي كشند،ش ميمطالبات سياسي را پي سياسي

اما اين اصل كلي، با توجه به عرصه اقتصادي محدود كند.  بهمبارزه خود را 
سازمانيابي كنيم كه  ريزي تشكل كارگري تالش مي ما در شرايطي براي پي

. در اين جا تشديد شتابان دقرار دار ي خودهاي اوليهكارگران در گام

ين حركت را در نطفه با شكست مواجه سازد. به تواند ا فعاليت سياسي، مي
رسد ما با اصل نبرد كم شتاب بهتر بتوانيم شرايط موفقيت حركت  نظر مي

پذيري تواند ضربه را فراهم آوريم. تشديد مصنوعي فعاليت سياسي مي
-را در برابر رژيم هار جمهوري اسالمي آسيب حركت را افزايش دهد و آن

گريزي نيز آفت ديگري است كه فعاالن جنبش  پذير سازد. البته سياست 
كارگري بايد از آن پرهيز كنند. در اين رابطه تجربه سوليدارينوش لهستان 

مورد  -ترنه بيش -تواند به عنوان يك تجربه  اي است كه مي تجربه ارزنده
استفاده قرار گيرد. اتحاديه همبستگي در لهستان در ابتدا در مبارزه سياسي 

هاي خود، متناسب با توازن  اما متناسب با تقويت پايه ،نداشت شركت فعال
گران اصلي صحنه سياست توانست در عرصه سياسي به يكي از بازي ،قوا

كشور لهستان تبديل شود. در شرايط كنوني براي شركت در مبارزه سياسي 
هاي كارگري امري طوالني،  ريزي تشكل اي نبايد به خرج داد. كار پي عجله

ها بايد متناسب با گردآوري نيرو و دشوار است. نبرد در همه حوزه صعب و
همراه با ابتكارهاي خالق و منطبق  توازن قواي عيني حريفان در حال نبرد

 بايد از تشكيالتي صورت گيرد. در شرايط كنوني بهترين آرايش با شرايط

 "جنگ موضعي"تبعيت كند اما نبرد بايد از منطق  "اي جنگ جبهه" منطق
 همه نيروهاي جنبش يعني بر سر موضوعات محدود بايد ؛پيروي نمايد

بندي و مبارزه بر سر  آرايي كنند. اين آرايش و صف كارگري صف
كند و نبرد را  هاي مشخص پيروزي حركت كارگران را تضمين مي خواست

در واحدهاي توليدي، موسسات خدماتي و غيره از حالت دفاعي خارج 
هاي  در هر حوزه بايد با به ميدان آمدن همه بخش سازد. تعرض رژيم مي

مختلف مزد و حقوق بگيران مواجه شود در اين شرايط پيروزي رژيم اگر 
  )4(شود. ناممكن نشود دستكم با شرايط بسيار دشواري مواجه مي

  امكانات سازماندهي در شرايط كنوني كدام اند؟ -3

زه اقتصادي و سياسي عطف توجه به تنوع سازماندهي و پذيرش منطق مبار
كند كه در شرايط كنوني فعاليت خود را براي سازماندهي هنوز روشن نمي

توانيم آغاز كنيم. براي مقابله با تهاجم جمهوري اسالمي جنبش از كجا مي
هاي متعددي وارد صحنه نبرد شود. يكي از مسيرهاي كارگري بايد از راه

قتصادي است كه سنت جا هاي معين اشناخته شده سازماندهي در رشته
گران يا كارگران بخش ترابري به آساني افتاده دارد. به عنوان نمونه نفت

هاي توانند در رشته اقتصادي خود متشكل شوند، اگر پيرامون خواستمي
بي واسطه خود در يك شرايط مساعد بتوانند نيرو بسيج كنند. روش ديگر 

در جنبش كارگري است. ها و مطالبات مشخص و داغ عزيمت از خواست
هم اكنون برخي از مطالبات در جنبش كارگري وجود دارند كه به سهم 

توانند شرايط مساعدي را براي پا گيري سازمانيابي فراهم كنند، خود مي
  ها عبارتند از:ترين آنمهم

جنبش مبارزه براي پرداخت به موقع دستمزد: با نگاهي به ترازنامه  - الف

توان گفت خواست هاي اخير، با قاطعيت ميالجنبش كارگري در س
ترين مطالبه جنبش كارگري ترين و عمدهپرداخت به موقع دستمزد شايع

گيرد. از اين رو هاي مختلف طبقه را در بر ميرود كه شاخهبه شمار مي
برپايي يك جنبش حول اين مطالبه به اندازه خواست بي واسط يك رشته 

هاي اقتصادي مختلف هاي متفاوت از رشتهخشتواند كارگران بصنعتي مي
  جنبش كارگري را به حركت وادارد.

اي يكي از ها: اخراج و بيكارسازي تودهجنبش مبارزه عليه اخراج -ب
حادترين مساله كارگران يا بخش قابل توجهي از كارگران كشور ما محسوب 

ها ليه اخراجتوان يك جنبش مبارزه عشود. براي مقابله با بيكارسازي ميمي
اند و از انگيزه قوي را از طريق كساني سازمان داد  كه به تازگي بيكار شده

  برخوردارند.

ها فرق دارد. اولي جنبش بيكاران: اين جنبش با جنبش مبارزه با اخراج -ج
مبارزه كارگراني است كه يا در خطر اخراج قرار دارند يا به تازگي اخراج 

ها، ني هستند كه در جستجوي كار اند. پاتوقشده اند. بيكاران اما كسا
توانند شرايط آشنايي فعاالن بيكار را هايي هستند كه مياماكن كار...مكان

اي از بيكاران زمينه تكوين يك جنبش بزرگ فراهم آورند، و با ايجاد شبكه
  از بيكاران را در كشورمان فراهم آورد.

  ضرورت توجه به محيط زيست كارگران -4

- كم ران اگر نگوييم محل زيست كارگران از محل كار كارگران اهميتدر اي
ي آن از اهميت برخوردار است. ندارد دستكم بايد بگوييم به اندازه يتر

دار ها با بيكاران، زنان بيكار و خانهمحل زيست كارگران محل تالقي آن
دهي هاي منعطف سازماناست و هر آينه اگر اين نيروي عظيم در تشكل

ها را به مراتب افزايش ميدهد. محيط زيست زني آنقدرت چانه ،وندش
د. محيطي نگردران از روند توليد وارد محيط زندگي ميگمكاني است كه كار

كه تالقي گاه استراحت، فراغت، تفريح، خانواده و بازتوليد نيروي انساني به 
- ا بخشرود. كاركرد همين عوامل است كه سرنوشت كارگران را بشمار مي

آورد. يك ها را فراهم ميي اتصال آندهد و زمينههاي ديگر طبقه پيوند مي
هاي كارگري، اهالي محل و كارگران نمونه درخشان از هم سرنوشتي خانواده

اي كه توان در حركت سنديكاي هفت تپه سراغ گرفت. نمونههفت تپه را مي
بر محل كار منحصر تواند دهد امروزه سازماندهي اتحاديه نمينشان مي

  نگيرد. بر هاي طبقه را دربماند و ساير بخش

  تلفيق كار علني و غيرعلني - 5

بايست تصور  يابي سراسري به پيروزي دست يابد، مي كه سازمان براي اين  
ي قانوني، علني و مخفي داشته باشيم. ترديدي  روشني از رابطه مبارزه

 ،ه طور مخفي صورت گيردتواند ب يابي سراسري نمي نيست كه سازمان
اي به  اي بنا به ذات خود يك مبارزه علني است. مبارزه توده مبارزه توده

يابي سراسري و مبارزه آور است. اما سازمان صورت مخفي يك تناقض خنده
تواند خود را در  اي مساوي با مبارزه قانوني نيست. اين مبارزه نمي توده

به اين معنا نبايد فهميده شود  چارچوب تنگ آن محدود سازد. اين حرف
هاي  كه نبايد از منفذهاي قانوني استفاده كرد. اما آويزان شدن به اهرم

قانوني تحت هيچ شرايطي نبايد در خود و في نفسه هدف تلقي شود. اوالً به 
اند كه حركات كارگران  اين دليل كه مجاري قانوني به خاطر اين تعبيه شده

 چارچوب از كارگران مبارزات روزمره ،اي شرايط ر پارهرا مهار كنند و ثانياً د

. بهترين نمونه در اين رابطه به رسميت نشناختن حق رودفراتر ميقوانين 
توان  اعتصاب توسط قانون كار رژيم و به كارگيري آن توسط كارگران را مي

اي شدن آن بايد  مثال زد. موثر بودن هر شكل از مبارزه تنها و تنها با توده
نجيده شود. گاهي اوقات اين مبارزه قانوني است كه دامنه حركت را س

  را محدود نمايد. در اين تواند دامنه آن سازد و گاهي بر عكس مي گسترده مي

رابطه هيچ شكل از مبارزه نبايد نفي شود و هر شكل از مبارزه تا آنجا كه 
ر گرفته شود. در سازد بايد به نحو خالقانه به كا دامنه مبارزه را گسترده مي

تواند  اي توجه داشته باشيم كه بي اعتنايي به آن مياين جا بايد به نكته
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اي را ناديده بگيريم و  اگر منطق مبارزه توده ،باري داشته باشد عواقب زيان
با حركات نسجيده و نادرست به طور مصنوعي جنبه مخفي و سري به آن 

 الزامات مبارزه ناپذيري بهبا هر انگيزه و هدفي ضربات جبران  ،بخشيم

ايم. عكس اين رابطه نيز صادق است، گاهي اوقات عدم  اي وارد ساخته توده
تواند ادامه  هشياري در پيوند با علني كردن همه سطوح سازماندهي نيز مي

يابي كارگري را با اختالل جدي مواجه سازد. در اين جا بايد  كاري سازمان
ها  د يا به عبارت ديگر همه تخم مرغناشيابي علني نب سطوحي از سازمان

 از سوينبايد در يك سبد چيده شود. اين امر مخصوصاً با كادركشي كه 

بيش از هر زمان ديگر بايد مورد مالحظه قرار  ،رژيم اسالمي صورت گرفته
هايي از فعاالن كارگري بايد براي كار قانوني در نظر  گيرد. از اين رو بخش

ها بايد كار علني را پيگيري نمايد و بخش  از آن يديگر بخش ،گرفته شوند
ديگر به عنوان ذخيره براي تداوم فعاليت نبايد علني شوند. به تجربه 

گر بدون وجود يك بازوي  هاي سركوب دانيم كه در شرايط تسلط رژيم مي
گران مورد اعتماد كارگران حرفي از مبارزه كارگران  غيرعلني، بدون هدايت

  تواند در ميان باشد. و تداوم آن نمي

خالصه كنيم كار علني و غير علني نه بحثي است ناظر بر مطالبات كارگري، 
دهي توده كارگران و نه اشكال مبارزه، بلكه بحثي است مربوط به سازمان

از پيش  كه ،كه شكل آن تابعي است از مختصات عمومي سياسي جامعه
ادر كرد. كساني كه از توان در پيوند با هر شرايطي يك حكم عام صنمي

روند و يك شكل از فعاليت را تحليل دقيق شرايط مشخص ايران طفره مي
   كنند.يابي عمل ميچون يك مانع براي سازمانكنند دقيقا هممي آرماني

  

  
  

 ضرورت سازماندهي جبهه واحد كارگري -6
اي است مطلوب و تدبيري است عليه فرقه  ايده جبهه  واحد كارگري ايده

تواند به سهم خود در خدمت  رايي در درون جنبش كارگري. اين طرح ميگ
هاي بزرگ پيكار طبقاتي  سازمانيابي طبقه قرار گيرد و در حل يكي از ضعف

اما  ،اي طبقه نيست در ايران كمك كند. اين طرح معادل تشكل توده
 تواند در خدمت آن قرار گيرد. مي

بلكه عالوه بر آن  ،طلوب نيستاي م ايده جبهه واحد كارگري تنها ايده
توان  اي است كه در محدوده امكانات جنبش كارگري ممكن است و مي ايده

با تمهيداتي آن را از عرصه طرح به قلمرو عمل در آورد. امكانات جنبش 
توانند اين طرح را از قوه به فعل در آورند؟ نگاهي به  كارگري كدامند كه مي

ايم كه  دهد كه ما با نهادهايي مواجه ميشرايط عيني جنبش كارگري نشان 
هايي كه از حق تشكل دفاع  يا نهاد "سازمانده"هاي  ها را تشكل توان آن مي
گذاري كرد. اين نهادها از بهترين ابزار و مصالح برخوردارند و  كنند نام مي
دهي جبهه واحد كارگري نقش ايفا كنند. اتحاد و  توانند در شكل مي

بلكه عالوه بر  ،فقط به نفع كل جنبش كارگري نيست همكاري اين نهادها
تواند در خدمت هر يك از اين نهادها به طور جداگانه  آن به طور ويژه مي

 هم قرار  دارد.
تواند از طريق  جبهه واحد كارگري در شرايط كنوني جنبش كارگري مي

گران، فعاالن و مدافعان تشكل گرايي، همكاري و اتحاد عمل سازمان هم

تقل كارگري شكل بگيرد. اين اتحاد بين كارگران آگاه و كساني كه دل مس
تواند حلقه مقدم  در گرو به ميدان آمدن جنبش كارگري دارند مي

سازمانيابي سراسري كارگران در ايران محسوب شود. اين اتحاد بين عامالن 
مشخص كه در جنبش كارگري ايران داراي سيما و گرايش معيني هستند 

  در خدمت هدف فوق قرار گيرد. تواند مي

  نقش و اهميت حركات حمايتي در جنبش كارگري -7

هاي هاي حمايتي در جنبش كارگري از اهميت قابل مالحظهحركت
سازد. برخوردار اند، و به يك معنا هويت طبقاتي كارگران را متجلي مي
-گر ميحركات حمايتي قبل از هر چيز همبستگي بيان كارگران را جلوه

زد. در حركات حمايتي است كه هر كارگر، هر بخش و اليه كارگران سا
كند كه در ميدان مبارزه تنها نيست، بلكه در پيوند با ديگر احساس مي

توان صرفا به مساله كارگران قرار دارد. اما اهميت حركات حمايتي را نمي
رود. حركات همبستگي محدود كرد. بلكه نقش آن از اين امر فراتر مي

كند، و از سوي ديگر توان ايتي از يك سو قواي طبقه كارگر را متحد ميحم
مقابله رژيم را تجزيه. چرا كه در برابر هر حركت حمايتي رژيم ناگزير است 
نيروهاي خود را در چند جبهه تقسيم كند. بنابراين اگر حركات حمايتي در 

براي هر جنبش كارگري گسترش يابند، امكان پيروزي در هر جبهه نبرد، 
يابد. در نتيجه حركات حمايتي با توان بخش طبقه كارگر افزايش مي

سركوب رژيم نسبت معكوس دارد: يعني افزايش آن، سبب كاهش قواي 
كننده را شود. وانگهي هر حركت حمايتي موقعيت نيروي حمايتدشمن مي

كند. بنابراين حركات حمايتي را نبايد صرفا پشتيباني يك نيز تقويت مي
طرفه يك بخش از كارگران از بخش ديگر قلمداد كرد. اين حمايت منجر به 

  شود.كننده و در نتيجه  كل طبقه ميتقويت بخش حمايت

  ."ضرورت ديالوگ و پيوند بين فعاالن چپ و فعاالن كارگري"8-

هم اكنون در كشور ما هم نيروهاي چپ وجود دارند و هم تعداد قابل   
مستقر در محيط كار. اين دو نيرو هر كدام در حد  توجهي از فعاالن كارگري

- توان و ظرفيت خود به فعاليت مشغول اند و كارهاي با ارزشي انجام مي
هاي موجود البته هنوز دهند. بيالن فعاليت اين دو نيرو با توجه به ظرفيت

ي اين دو شود، و اگر تغييري در آرايش رابطهبيالن مطلوبي محسوب نمي
تواند به مراتب از اين وضع موجود فراتر رود. ها ميتوان آننيرو رخ دهد 

هاي بزرگ و قدرت تعميم فعاالن چپ به طور معمول و بنا به تعريف از افق
توانند مسايل را  از سطح جزيي، خاص و خُرد به مسايل برخوردارند  و مي

آتش كلي، عام و كالن پيوند دهند، فعاالن كارگري نيز به طور عام دستي بر 
يابند و به خوبي قادر اند هر طرح دارند و سويه عملي مسايل را بهتر در مي

انتزاعي را، زميني و عملياتي سازند. اين سخن نبايد به اين معنا فهميده 
شود كه در بين فعاالن كارگري كسي قدرت تعميم ندارد يا هر فعال چپي 

ر عالم واقعيت هاي بزرگ برخوردار است. دخودي و غريزي از افقخودبه
رو هستيم. آن اي از اين دو در هر دو سوي اين طيف روبههميشه ما با آميزه

چه كه در اين جا مدنظر است بيش از اين كه بر تفكيك دو رده از فعاالن 
تاكيد داشته باشد بر دو نوع كاركرد پافشاري دارد. هر چند تمايز اين دو 

  ار كرد. توان انكسطح از فعاالن را به سادگي نمي

تواند بر يك منطق گفتگويي، برابر، بده و بستان يا به قول اين پيوند تنها مي
استوار باشد. اين منطق در ذات  "گفت و شنيد"زنده ياد محمد مختاري بر 

خود با هرگونه بازتوليد روابط سلطه تناقض دارد و از طريق سازماندهي 
رساند. از اين رو اين رابطه نقاط قوت هر يك از طرفين به اين پيوندياري مي

طلبد كه با سنت تا كنوني چپ مرزبندي معيني دارد و فرهنگ نويني را مي
نسل جديدي از فعاالن چپ بايد در ميدان عمل آن را به منصه ظهور 

  برسانند.

تواند به شكلهاي مختلف و منعطف در پيوند فعاالن چپ و كارگري مي
  ابد. همين اواخر يك ابتكار درخشان هاي كار و خارج از آن تحقق يمحيط
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هاي داري، ريشههمبستگي با جنبش جهاني ضد سرمايه" تحت عنوان
برگزار شد  به دعوت كانون مدافعان حقوق كارگر "بحران و چشم انداز آينده

هاي كارگري، زنان و ها و فعاالن حوزه با شركت تعدادي از اعضاي تشكل
؛ كه ضرورت پيوند و در كرج 1390آبان  13دانشجويان در روز جمعه 

را "هاي اجتماعيبرقراري يك ديالوگ بين فعاالن چپ و فعاالن جنبش
نشان داده است و اين پيوند را از حوزه ايده به قلمروي واقعيت در آورده 
است. اين گامي است مقدماتي هرچند مبارك كه تا برقراري پيوند چنبش 

    بايست راهي دراز پيموده شود.يچپ با فعاالن كارگري در مقياس بزرگ م

  ضرورت توجه به اتحاديه جنبش اجتماعي -9

هاي كارگري نه به يك نوع خاص منحصر اتحاديه كارگري نظير ساير تشكل
- شود و نه صرفا در قالب اين يا آن شكل يا ساختار تشكيالتي معين مىمي

اند، برخي ههاى موجود كامال در سيستم ادغام شدگنجد. برخي از اتحاديه
به احزاب سياسي معيني وابسته اند، و برخي نيز از استقالل معيني نسبت 

- هاى اتحاديهى انواع و شكلبه احزاب سياسي برخوردارند. كساني كه همه
رانند، در عمل بر ضرورت حياتى پيكار هاى كارگرى را به يك چوب مى

بندند. تشريح مى يابى آن چشم فروهاى سازماناقتصادى كارگران و الزام
منطق فعاليت اتحاديه كارگري امري است ضروري و ترديدناپذير؛ معهذا 

ي اخير هايي كه در چند دههيها و استراتژبدون عطف توجه به بحث
هاى كارگرى در بين فعاالن و پيرامون نوسازي و تجديد آرايش اتحاديه

اى ى اتحاديهيابمدافعان  جنبش كارگري صورت گرفته است، منطق سازمان
ي ها اتحاديهسازد. يكي از اين استراتژيخود را از غناي الزم محروم مى

 .جنبش اجتماعي است كه اين نوشته در مقام دفاع از آن قرار دارد
ي جنبش اجتماعي، بحثي است كه از دهه هفتاد قرن گذشته بحث اتحاديه

سه موضوع  ثها مطرح شد. در اين بحبراي برون رفت از بحران اتحاديه
 -ها؛ بچالش با بوروكراسي حاكم بر اتحاديه –محوري برجسته بود: الف 

بندي طبقه و عطف توجه به آن (زنان، كارگران مهاجر، بيكاران، تغيير اليه
هاي جديد (نظير زنان، محيط رابطه با جنبش - كارگران پاره وقت...)؛ ج

ى ي اتحاديهيل ايدهزيست، صلح، سبك زندگي...).  در پاسخ به اين مسا
ي عملي جنبش كارگرى در برخي از جنبش اجتماعي بر بستر تجربه

 .كشورها تكوين يافت
اند از: اول، هاي جنبش اجتماعي عبارتى اتحاديهترين وجوه مشخصهمهم

اند و هاي جنبش اجتماعي ابزار مبارزه طبقاتي كارگران عليه سرمايهاتحاديه
ها در مقابل كنند. به اين اعتبار، آنيه را بيان ميتمايز منافع كار از سرما

هاي ها در نظام مسلط قرار دارند. دوم، آن چه اتحاديهفرآيند ادغام اتحاديه
كند، قبل از هر چيز ساختار و جنبش اجتماعي را از سنديكاها جدا مي

ها است. اگر سنديكاهاي متعارف، كارگران را در محل تركيب نيروي آن
ي هاي جنبش اجتماعي از نقطهدهند، اتحاديهيا كار سازمان ميتوليد و 

چون سكويى روند و محيط زيست كارگران را همتوليد و محل كار فراتر مي
هاي جنبش گيرند. سوم، ساختار اتحاديهها در بر مييابي آنبراي سازمان

 "اساسنامه نانوشته"اجتماعي خصلت جنبشي دارد. روابط درون آن بر 
وار است و بافت آن بيش از آن كه بر اعضا و پرداخت حق عضويت است

 غير؛ روابط دروني آن كندتكيه ميمتكي باشد بر فعاالن كارگري 

؛ ساختار شودتنظيم ميمنعطف، دموكراتيك، خوديارانه،  ،بوروكراتيك
با دفتر تشكيالتي اين نوع اتحاديه، بيش از آن كه سازماني نهادي شده و 

اي است كه به طور باشد، شبكه گيرانه همراهاط سختدستك و انضب
    شود.با هم هماهنگ مي مشاركتي

مدل اتحاديه جنبش اجتماعي متاسفانه در جنبش چپ و كارگري ايران 
مورد  توجه الزم قرار نگرفته است و اهميت آن براي برون رفت از بخشي از 

ه اين مدل مشكالت جنبش كارگري فهميده نشده است. ترديدي نيست ك
عصاي موسي نيست كه همه مشكالت جنبش ما را حل كند و يا بدتر از آن 

هاي سازماندهي ديگر قرار گيرد اما بي توجهي به اين طرح در برابر طرح

  ) 5دهد. (تنها لختي و انجماد فكري را نشان مي

توان مالحظاتي ديگري را به اين براي تجديد آرايش جنبش كارگري مي
ود، معهذا بدون توجه به اين محورها هدف تجديد آرايش جنبش محورها افز

  شود.شود و شرايط موجود به نوعي ديگر بازتوليد ميكارگري محقق نمي

  

  ها:يادداشت

توان نزد حزب توده سراغ گرفت كه يكي نمونه از اين دريافت نادرست را مي  -1
سازمانيابي را يك امر روند  "گرايي گرايي و اراده ذهني"تحت پوشش مرزبندي با 

اند و به اهميت كنشگري ميد "هاي عينيقانون"و از قبل  "مرحله به مرحله"خطي، 
عصر "ها و ابتكارات آنها يا به سخن ديگر بر نقش آفريني فعاالن كارگري، طرح

  ماند. به عنوان نمونه:بي توجه مي "ذهني

هاي پراكنده و  ضدهيِ اعترا بايد درنظرداشت كه، حركت به سمت سازمان"
مرحله  به خيز، و مرحله و خم، پرافت و يابي جنبش كارگري، مسيري پرپيچ سازمان

هاي جنبش سنديكايي موجود زحمتكشان درهرمرحله  خواهد بود. تقويت صف
هاي معين خود را داراست. تاكيد چندباره براين  ها، و چالش ها، وظيفه ويژگي

و بنا به ميل و اراده اين يا آن شخص و نهاد  واقعيت كه، جنبش سنديكايي در خالء
هاي  آيد، و اصوالً جنبش سنديكايي زحمتكشان قانون و دولت به وجود نيامده و نمي

عيني رشد خود را دارد، خالي از فايده نيست. دراين زمينه، جنبش كارگري و 
يه كرد. ها تك توان بر آن اي دارد كه مي هاي غني و انقالبي سنديكايي ميهن ما سنت
بيني، هوشياري، تعهد طبقاتي، و  ها، واقع ها و تجربه روح و چكيده اين سنت

هاي جنبش سنديكايي  آماج ."گرايي است گرايي و اراده جستن از ذهني دوري
  .909نامه مردم شماره  كارگران در مرحله كنوني

 ، نوشته بورلي1870هاي كارگري و گلوباليزاسيون از نيروهاي كار جنبش -2

  سيلور، كه به همت عباس منصوران به فارسي برگرانده شده است.  

هاي كارگري،  هاي زندان، جنبش سنديكايي اسپانيا و كميسيون يادداشت -3
   كاماچو، مترجم هدايت مهربان، نشر بيدار.

بررسي مبارزات كارگران هفته تپه يك نمونه موفق از به ميدان آوردن نيروهاي  -4
ران را نشان ميدهد و نمونه مبارزات پتروشيمي ماهشهر ضرورت هم خانوداده كارگ

آن را بازگو ميكند همان گونه كه محمد مالجو به درستي بر آن تاكيد ميكند آن جا 
  كه ميگويد:

، كارگران موقتي پتروشيمي ماهشهر در نزاع 1391پس از شكست چهاردهم آبان "
هايي براي ند. در فقدان زمينهميان كار و سرمايه مثل هميشه عمال دست تنها هست

اي سازي سه نقيصه لجستيكيِ پشتيباني قوي سياسي و پوشش وسيع رسانهبرطرف
رسد عجالتا فقط بايد روي نيروي خودشان تكيه و منابع غني اقتصادي به نظر مي

هايي از تقويت همبستگي درون خود كارگران ديده كنند. با اين حال، هنوز نشانه
ترين مطالبات كارگري به طرزي بازنگري شده كه امكان ر اصليشود. نه دنمي

- هاي پتروشيمي ماهشهر پديد آيد، نه شكافيارگيري از نيروي كار رسمي مجمتع
هاي كارگري هاي غيرطبقاتي ميان خود كارگران موقت تضعيف شده، نه بر خانواده

احتمالي آفريني هاي نقشدر سطح محالت كارگري تكيه شده و نه بر ظرفيت
هاي قومي و ملي در منطقه، نه پيوندي مشابه با همتايان در كليت صنعت اقليت

نفت در ساير مناطق به عمل آمده و نه پيوندي مشابع با همتايان كارگري در ساير  
هاي اقتصاد ايران كه معضلي مشابه دارند. مادامي كه در هيچ يك از اين بخش
. محمد "ردهم آبان استمرار خواهد داشتها تغييري رخ ندهد شكست چهامولفه

، سايت نقد اقتصاد "هاي كارگران پتروشيميتحليل طبقاتي اعتصاب"مالجو، 
  سياسي. 

ايرادات بني اسرائيلي نظير اين كه اين مدل براي كشورهاي طرح برخي با  -5
افريقاي جنوبي و از  مدله زادگاه اصلي اين ك توجه ندارند اروپايي كاربرد دارد 

بحران "جربه كوساتو پرداخته شده است. براي آشنايي با اين مدل به كتاب ت
 انتشارات بيدار مراجعه كنيد. به "آن از اتحاديه ها و راه برون رفت

*  
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  »پيام فلزكار«مصاحبه 

  هزار امضاي اعتراضي كارگران ايران 30با يكي ازهماهنگ كنندگان  

  

 
اي كه  متن نامه و ستمزد براي سال آينده،درصدي حداقل د 25باتوجه به افزايش 

 خود دارد، زير امضاي اعتراضي كارگران ايراني را در هزار 30بيش از و زير آمده  در

هزارامضاي اعتراضي  30نژاد يكي ازهماهنگ كنندگان  گيالني مازيار اي با مصاحبه
 .خوانيد مي زير ايم كه در كرده

  

  

هزارامضاي اعتراضي  30زهماهنگ كنندگان بهمن بخشي ا30در روز  پيام فلزكار:
  به وزارت كاررفتند نتيجه چه بود؟

  

باسالم به دوستان زحمتكش نشريه خوب وكارگري پيام  :مازيارگيالني نژاد
 28كنم كه هماهنگ كنندگان براي روز  به اين نكته جلب مي را توجه شما فلزكار،

راعتراض به عدم پاسخگويي استانداري تهران تقاضاي مجوز براي تجمع د بهمن از
اعتراضي ،درمقابل وزارت كار را كرده  هزارامضاي 30مسوولين وبي توجه اي به 

بودند كه بامخالفت آنان روبرو شد به همين خاطر تصميم گرفته شد براي پيگيري 
هزار امضا به وزارت كاررفته وخواستارپاسخگويي مسوولين وزارت كارشوند كه  30

م زاده وخانم پروين محمدي كه جمعي از كارگران كارخانه ها دوستان ما جعفرعظي
نيز به دنبال اين پيگيري بودند را همراه شدند كه حتما درسايت اين دوستان 
مفصل به آن اشاره شده است. نتيجه اين شد كه سرپرست وزارت كار آقاي جاللي 

نامه  نظري ضمن ديداربااين دوستان به آنهاقول دادكه طي يك هفته به اين
اعتراضي پاسخ بدهد.البته دوهفته قبل نيز دوستان سنديكاي كارگران اتوبوسراني 
به وزارت كار رفته درنمازخانه آنجا با يكي از سرپرستان وزارت كار ديدار داشتند 

هزارامضاي اعتراضي خود بودند،كه آقاي مددي ازطرف كارگران شركت  2وپيگير 
عاقبت ستيز با مطالبات كارگري هشدار  واحد سخنراني كردند ومسولين را به

دادند.ازجمله اينكه ازسرنوشت آقاي جهرمي كه به تيرغيب بزرگترين فساد مالي 
تاريخ ايران گرفتارآمده اند وآقاي مرتضوي كه براي كارگران حكم هاي سنگين 

  صادر مي كردند وخوشان امروز روانه زندان شده اند ,عبرت بگيريد.

هزارامضاي اعتراضي  30بفرماييد كه روند چگونگي جمع آوري لطفا  پيام فلزكار:
  چگونه بود؟

  

ها و  يارانه و حذف افزون روز و گرانياول ماه مه امسال  از بعد نژاد: گيالني مازيار
هاي  درمانگاه فروش ازنشستگي وب سن افزايش كار و مسئله قانون اصالح زمزمه

اتحاديه  به ابتكار اي عالي كار،حداقل حقوق مصوب توسط شور تامين اجتماعي و
 اعتراض به مسايل گفته شده شروع شد. جمع آوري طوماري در فكر كارگران آزاد

 كردند كه با نمي كنم كه حتا دوستان اتحاديه كارگران آزاد هم فكر مي من فكر

 10سه مرحله  كه در امضا راجمع آوري كنيم، هزار 30چنين سرعتي بتوانيم اين 

داده شد. كه مطبوعات هم  وزارت كار به مجلس و مع آوري وهزار امضاي ج

فعال  اين امر استانها در گفت كه كارگران بيشتر شود تقريبا مي پوشش دادند.
  بودند.

  هزارامضاي اعتراضي چه بود؟30واكنش وزارت كار ومجلس به اين  پيام فلزكار:

   

نوبت كه يكبار  2 كه درهرچند هيچ، هنوز امروز متاسفانه تا نژاد: گيالني مازيار
 در و دوستان اتحاديه كارگران آزاد به كميسيون اقتصادي مجلس دعوت شدند

 يكبار امضا پرداختند و هزار 30االسالمي به طرح موضوع  آقاي شيخ وزيركار حضور

امضا  هزار 2تقديم  مجلس و در حضور هم كارگران سنديكاي شركت واحد با
بحال هيچ اقدامي  كه تا كردند، يون مجلس راكميس در حضور تقاضاي رسيدگي و

هم  امضا را هزار 30اي كه به اصطالح جوابيه به  صفحه 25البته نامه  نشده است.
ها  سايت كه بيشتر خارج از موضوع بوده در توانيد متن آن را آقاي جاللي داد كه مي

  دنبال كنيد 

  يعني هيچ تاثيري نداشته است؟ پيام فلزكار:

  

كه كارگران  چرا خوب بود، بدنه كارگري بسيار در : تاثيرنژاد نيگيال مازيار
حركت اعتراضي شدند،كه  هر دست جمعي در خواستار حضور حتا استقبال كرده و

امضاي اعتراضي  هزار 30هماهنگ كنندگان  به دليل وضع موجودچنين حركتي را
  صالح نديده اند. تا به امروز

  جمع آوري شده است؟ يا سنديكاها اعضاي اتحاديه و پيام فلزكار: آيا اين امضاها از

اين جمع آوري فعالين سنديكاي كارگران شركت واحد  در خير، گيالني نژاد: مازيار
همه اتحاديه كارگران  اول از مكانيك كارگران نقاش و كارگران فلزكار سنديكاي و

 هر ي باتوان گفت همه فعالين كارگر ولي به جرات مي آزاد شركت فعال كردند،

 هزار 30اين  اند. شركت داشته اين جمع آوري امضا تعلق تشكيالتي در ديدگاه و

  امضا درحقيقت تاييد متن نامه اعتراضي توسط كارگران ايران است.

  پيام فلزكار: اينكه شمامي گوييد همه كارگران ايران برچه اساسي است؟

 ستيك سازي البرز،ال كاشي سعدي، هاي سيمان تهران، تهران كارخانه خوب در

كارگران  كارگران نقاش ساختمان، پاكشوما، سايپاديزل، ايران خودرو، صنايع فلزي،
پتروشيمي  كارمندان، تراكتورسازي تبريز، كارگران بيكار، پرستاران، ساختماني،

هاي  ديگركارگران استان و گروه صنعتي بهشهر، هاي مازندران، نساجي اهواز،
مواقع  بسياري از در گلستان شركت داشتند. كرمانشاه، ،لرستان گيالن، كردستان،

 امضا تا دادند كپي كرده به ديگران مي رنج خود اين نامه را دست زحمتكشان با

 هاي كوچك را شركت فعال كارگران زن شاغل در كارگاه آخرين امضاها ما در شود.

جمع  در بعضي مواقع دانشجويان هم به كمك هماهنگ كنندگان آمده در شاهديم.
اين طريق به همه آنها خسته نباشيد  كه از كمك شاياني كردند آوري اين امضاها

  گويم. مي

  داشت؟ اعتراضي ادامه خواهد جمع آوري اين طومار آيا پيام فلزكار:

  

اين عمل  حال جنبش كارگري ايران با بهر كه نه، چرا مازيارگيالني نژاد:
  شده است. قانوني خود ي وحق و حقوق انسان جويانه خواستار مسالمت

هاي  شيوه ديگر زا شما چرا كنم، مطرح مي را سوال خود ديگر يكبار پيام فلزكار:
كاري  مقابل وزارت كار، جمع شدن كارگران در كنيد؟ مانند اعتراضي استفاده نمي

يا كارگران  مقابل رياست جمهوري و صنعت در برهاي كشت و كه به تازگي ني
  بل استانداري تهران كردند؟مقا صنايع فلزي در

  

هماهنگ كنندگان چنين  فعالً گفتم، همانطوري كه قبالً نژاد: گيالني مازيار
 از ما دهد. نمي فضاي سياسي هم اجازه چنين كاري را و بينند نمي ضرورتي را

ولي اجازه  كرديم، مقابل وزارت كار براي تجمع در استانداري تهران تقاضاي مجوز
 يكطرف قضيه است و ه كشاندن كارگران به يك تجمع،ك ه اينبه اضاف ندادند.

 مجوز داشته باشيدحتا بخاطر اگر شما سازماندهي آن يكطرف ديگر. كنترل و

  به ما؟ چه برسد ندادند، هم به خانه كارگر را كارگر راهپيمايي براي روز
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لي باتوجه به اينكه فعاليت هاي كارگري شمازطرف رسانه هاي داخ پيام فلزكار:
پوشش داده نمي شود،شما چگونه مي خواهيد صداي اعتراض خودرابه گوش 

  كارگران برسانيد؟

  

 و جمله ايلنا هاي داخلي از رسانه با كارگران فلزكارمكانيك جز نژاد: گيالني مازيار
 اين سياست ماست. نيستند. هاي غير رسانه كارگر، قائل به مصاحبه با و روزنامه كار

نفس  هم ما راهكار اما دهند. را پوشش نمي اخبار ما هم زياد ها هچندكه اين رسان هر
 تر ترغيب كارگران براي تماس و همه مهم از آگاهي و پاشيدن بذر كارگران، شدن با

هاي  كارخانه با بتوانند كارگران اگر هستيم. هاي مجاور كارخانه همكاري فعال با
مواقع ضروري  در ين كارگران راحمايت ا توانند مي تماس مرتب داشته باشند مجاور

به راهپيمايي  اينكه كارگران را كنم قبل از مي من فكر داشته باشند. خود با
بداند كه حركت  و بشود آشنا حقوق خود حق و با است اول كارگر بكشانيم بهتر

  براي حركت بعدي آماده باشد. بعديش چيست و

  يهي دارد؟تجمع چه توج شما ندادن مجوز به نظر پيام فلزكار:

  

قانون  27اصل  خواهد. نمي تجمع مجوز راهپيمايي و اوالً نژاد: گيالني مازيار
بدون  ها، راه پيمايي تشكيل اجتماعات و« دارد به اينكه اساسي به صراحت تاكيد

اصل نهم  آخر در و »حمل سالح بشرط آنكه مخل به مباني اسالم نباشد، آزاد است
تماميت ارضي  بنام حفظ استقالل و مي حق نداردهيچ مقا«قانون اساسي آمده كه 

 اينجا تا »سلب كند مقررات، وضع قوانين و با چند هر هاي مشروع را آزادي كشور

سالح حمل نشودكه  حق همگان دانسته ولي گفته، ها را قانون به صراحت آزادي
افه اض ماخواستار خواهيم ؟؟ چه مي ما به اضافه اينكه مگر كارگران مسلح نيستند.

 عقل منصفي اين عمل را زندگي آبرومندانه هستيم كه هيچ قانون و و دستمزد

وجود داردكه مي  الن كشورئومتاسفانه ديدگاهي درميان مس داند. خالف نمي
كه كافي است  صورتي در راهپيمايي كارگري به خشونت كشيده شود. ترسند

بدون اينكه  پيمايي كرده،ببينندكارگران چگونه راه بعد راهپيمايي بشود، موافقت با
شروع به  بايد ما روز حال يك بهر بيني كسي ريخته شود. اي خون از حتاقطره

 شويم. مند قانون اساسي بهره هاي مطرح شده در آزادي از تمرين دمكراسي كنيم و

مسئله راحل  با پاك كردن صورت مسئله، شود فردا دير است. نمي امروز نه؟؟ چرا
سنديكاهاي كارگري  هاي جامعه ماست. فساد اداري واقعيت ،بيكاري گراني، كرد.

به جنگش بروند. بيكاري  ها اسلحه تعاوني گراني با براي مبارزه با توانند مي قدرتمند
 هم را اداري  فساد كنترل كنند و كردن ساعت كار كمتر نهاد پيش با توانند مي را

 زحمتكشان .كرد نترلك توان مي جامعه گوي حق زبان و نبستن سازي با شفاف

حقوق اجتماعي  حق دارند از پردازند، پس مي دولت را به ماليات بيشترين ايراني
بلكه به  كند حل نمي سركوب مطالبات كارگري مشكلي را شوند. مند بهره خود

 اقتصاد چپاول كند و مردم را دهدكه بيشتر سرمايه داري انگل تجاري فرصت مي

زمان كه اراده  هر المللي كند تا داري بين ه سرمايهكشور را ورشكسته و وابسته ب
سركوب مطالبات كارگري به عناصر نفوذي  بفشارد. كرد گلوي آزادي را

غياب سنديكاهاي كارگري با  دهد كه در مي داري انگل تجاري اين امكان را سرمايه
 ولين ازاين امرئبه سمت اغتشاش سوق دهد. مس تحريك احساسات كارگران آنان را

  فصل سوم قانون اساسي آمده رعايت كنند. كه در حقوق ملت را اجتناب كرده و

  نظرتان درمورد واكنش به حداقل دستمزد سال آينده چيست؟ پيام فلزكار:

  

هفته قبل به ايلنا هم گفتم اين  2همانطور كه در مصاحبه  نژاد: گيالني مازيار
المللي پول  اروپا صندوق بينكه در  چرا مبلغ افزايش دستمزد قابل پيش بيني بود.

هم به كارگران  نه تنها افزايش حقوق نيست بلكه رياضت اقتصادي را ،راضي به
ولين قائل به مبارزه برضد سرمايه ئچند مس در ايران هر تحميل كند. خواهد مي

المللي پول است كه  شود، دستورات صندوق بين داري هستند ولي آنچه اجرا مي
البته واكنش به اين  داري جهاني است. نهادات سرمايه مطابق با آخرين پيش

دستمزد چنانكه امروز شما به خبرگزاري ايلنا مراجعه كنيد بسيار توفاني است 
ها تا روز اول ماه مه با  خانه كارگري اميدوارم كه اين خشم نمايندگان شوراها و

 د لغو كرد.همين شدت باشد تا شايد آنروز با يك حركت منسجم اين مصوبه را بشو

به برگزاري قدرتمندانه روز  البته سنديكاهاي كارگري اگر امكان داشته باشند حتماً
  كارگر فكر خواهندكرد.

  اند؟ درصدي رسيده 25شما فكر مي كنيد كه چگونه به اين فرمول  پيام فلزكار:

  

ا ه شد اين بود كه با پرداخت يارانه سال قبل گفته مي آنچه از مازيارگيالني نژاد:
باشد  به اضافه اينكه اگر قرار تعيين حداقل دستمزد ديگر توجيهي ندارد. اصالً

كارفرما كه  گردد به توافق كارگر و مي صورت بگيرد كه موضوع بر اصالح قانون كار
تر جرياني است كه چند  همه مهم از ديگر دليلي براي تعيين حداقل حقوق نيست.

توكلي سرش به  با قانون كار 1360سال  دراي است سر برآورده اين جريان كه  دهه
هم قبول  اين جريان حتا قانون اساسي را سنگ كوبيده شد دوباره فعال شده است.

 در كند. اصول قانون اساسي را نقض مي اي، كه شما مي بينيد آيين نامه ندارد چرا

درصدي  37 همين مصوبه تعيين حداقل دستمزد با اينكه مراجع دولتي تورم را
 - 1گويد  كه مي قانون كار 41بدون رعايت ماده  دانند اما شوراي عالي كار مي

 يكباره به  نفره 4به اندازه كفاف مخارج يك خانواده  -2برطبق تورم محاسبه شده 

در  را درصد 25 آستين از خصوصي و بخش دولتي از اعم كارفرمايي نمايندگان
 ندارند قبول هم را اساسي انونق حتا كساني گوييم مي من وقتي دوستان .آورند مي

 چرا؟؟ شده پاگذاشته زير مصوبه اين با اساسي قانون 43 اصل نكنيد تعجب شما

يچ قانوني را براي محدود شدن سودش ه تجاري انگل داري سرمايه چون
  پذيرد. نمي

 مطرح  اين موضوع  از خواستيم سوالي غير به عنوان آخرين سوال مي پيام فلزكار:

 كارگران از سنديكاي منصور اسالو اخراج در مورد مايليد. بدهيد زهاگر اجا كنيم

  .بدهيد توضيحاتي واحد شركت

 اطالعيه سنديكاي كارگران شركت واحد اوال توضيح كامل در نژاد: گيالني مازيار

 زنند. حرف ازاخراج مي دوستان دقت نكرده و شما بلكه بسياري از آمده كه نه تنها

هاي داشته  مسووليت ايشان از اين اطالعيه نيامده و اج درصورتي كه كلمه اخر در
خود كه توسط هيات مديره به ايشان ارجاع شده بود منفصل شده است كه اين حق 

عضو سنديكاي شركت  هم عضوهيات مديره و ايشان هنوز هاست. همه هيات مديره
جمعي اند كه به خرد نگرفته واحد هستند. متاسفانه فعالين كارگري هنوز ياد

سنديكاهاي ديگر اجتناب كنند  امور از دخالت در احترام گذاشته و هاي ديگر تشكل
كنند اگر سنديكاها  مي فكر و كنند اي نگاه مي اطالعيه با كج سليقگي به هر و

 بعضي از كسب تكليف كنند. كاري بكنند بايد پيش اين آقايان آمده و خواستند

رند كافي است تا سنديكايي عطسه كند تا نشين هم كه كاري ندا هاي خارج بيكاره
با جنگ  بخشي هم به موافقين اين عطسه تبديل شوند و بخشي به مخالفين و

جنبش كارگري اينقدر كار داريد  شما در ،دوستان مشغول كنند. اي خود را رسانه
 آنان را شما هستند كه احتياج به اين گونه مشغوليات نداريد. كارگران جوان منتظر

  يد. درياب

  سپاس از تحمل و حوصله شما. با پيام فلزكار:

  

 به وزيركار،رفاه وامور اجتماعي«
  رياست جمهوري نهاد رونوشت به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و

همانطوريكه همگان مي دانيم وبرآن آگاهيم،ازيك سال نيم پيش باآغاز فازاول طرح 
ن برابرافزايش قيمت داشته قطع يارانه ها اقالم وكاالهاي اساسي زندگي چندي

اند.اين درحالي است كه درطول اين مدت ميانگين دستمزدكارگران بر روي هم 
وسال جاري،نسبت به سالهاي قبل ازاجراي فازاول قطع يارانه هاحتي 90درسال

 5وسپس  4كاهش نيزپيداكرده است وعالوه برآن درطول اين مدت بااعمال 

درصدازدستمزد 5الهاي مصرفي،عمالحدوددرصدي ارزش افزوده برروي كليه كا
روزانه زيرخط فقرماكارگران به خزانه دولت سرازيرشده است.عدم پرداخت بموقع 
دستمزدزيرخط فقركارگران بيدادميكند.توام باچنين وضعيت اسفباروغيرقابل 
تحملي درمورددستمزدها،اصالحيه اي بسيارضدكارگري برروي قانون كاركه امنيت 

رگران رانشانه رفته است،تهيه شده وقراراست بزودي به مجلس شغلي ومعيشت كا
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ارائه شود. مبناي ميانگين حقوق دوسال آخربراي تعيين حقوق بازنشستگي به 
سال آخرآنان تغيير پيداكرده وباعث اُفت شديدحقوق بازنشستگان 5ميانگين حقوق 

ه،هنوزبه شده است.بيمه ميليونهاكارگرساختماني عليرغم ثبت نام و تحمل هزين
سرانجامي نرسيده است وشركتهاي پيمانكاري همچنان مشغول چپاول كارگران 
هستند وناامني شغلي،اخراج سازي وتعطيلي كارخانه هادربدترين وضعيت نسبت به 
سالهاي پيش قرار دارد.بدون ترديد نه تنهاماكارگران بلكه هيچ انسان شريف 

روخانواده هاي آنان برنمي ومنصفي تحمل چنين شرايطي رابرميليونها كارگ
تابد.لذاماكارگران امضاكننده اين طوماربعنوان اقداماتي بسيارمبرم و عاجل براي 
پايان دادن به وضعيت مشقت بارموجود،مصرانه خواهان افزايش حداقل 
دستمزدهابراساس تورم واقعاموجودوتامين شرافتمندانه سبدهزينه يك 

منتخب مجامع عمومي كارگران كارخانه  خانوارچهارنفره بادخالت نماينده هاي
هاومراكزتوليدي وخدماتي هستيم.بركنارگذاشتن طرح اصالحيه قانون كاروتوقف 

سال آخر پاي  5احتساب حقوق بازنشستگي كارگران برمبناي ميانگين دستمزد 
مي فشاريم. خواستاراجراي فوري بيمه كارگران ساختماني ومصوبه هيئت وزيران 

هاي پيمانكاري وعقدقراردادمستقيم ودائمي باكارگران وايجاد مبني برحذف شركت
سازوكار قانوني قاطع براي پرداخت به موقع دستمزدها وتعقيب قضايي كارفرماياني 
هستيم كه كارگران رابدون قرارداد ويا باقراردادهاي سفيد امضا و دستمزدهاي 

  »معوقه واداربه كارميكنند.

*  
  
  

  

  

 يدوني مصاحبه با آقاي وحيد فر
  راننده اخراجي شركت واحد و عضو سنديكاي رانندگان شركت واحد تهران و حومه

  

* با سالم و تشكر از اين كه در اين مصاحبه شركت كرده ايد. 

شنيده ايم  شما اخيرا اخراج شده ايد در صورت امكان علت آن را 
  توضيح دهيد؟

  

و حق طلبي من سخنم را با اين مساله آغاز مي كنم كه حق خواهي  -
كشور ما بهاي سنگيني دارد. فعاالن كارگري (كه تعدادشان  متاسفانه در

 كه خواهان حق و نسبت به كل كارگران زياد نيست) همواره به خاطر آن
حتا  مورد تهاجم عوامل كارفرمايان قرار مي گيرند و حقوق كارگران هستند،

كنند و همان حقوق قانوني كارگران دفاع مي  كه از حق و به خاطر آن
حمله و  حقوق مطرح در قانون را مي خواهند، باز هم در هر فرصتي مورد

  گيرند. تحت ستم نهادهاي وابسته به كارفرمايان قرار مي
جا آغاز شد كه پيگير اجراي ماده  در پرونده سازي براي من، مشكل از آن

و  قانون كار در مورد مزاياي شغلي سخت 52قانون كار شدم . ماده ي  52
آن آيين نامه ي  2زيان  آور است. اين ماده دو تبصره دارد كه تبصره ي 

بندي براي دريافت مزاياي سختي و زيان آور شغلي در نظر گرفته كه  20
عضو مي تواند  7نفر است كه با حداقل  14آن كميته اي شامل  18بند 

ار تشكيل شود. الزم به ذكر است كه اين كميته از زمان تصويب قانون ك
توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز اجرايي نشده است.  با اداره ي 

كار و امور اجتماعي استان در اين مورد مكاتباتي داشتم كه مراحل آخر 
خود را طي مي كند. در طي اين پيگيري ها براي اجراي اين ماده در 

بهاي اين پيگيري  "شركت واحد بارها از سوي مديران تهديد شدم كه:
  "را پرداخت خواهي كرد.هايت 

در ضمن اين پيگيري ها بود كه پرونده اي براي اين جانب درست كردند كه 
به تعمير موتور يك اتوبوس مربوط مي شد. در اين پرونده من متهم به 

  اهمال كاري در نگهداري از اتوبوس شدم. 
 به دليل افتادن تمسه پروانه و جوش آوردنِ اتوبوسِ 91خرداد  14در مورخ 

با امداد شركت تماس داشتم. اتوبوس  به تعميرگاه اعزام شد  32787شماره 
كه پس از چند روز اعالم شد موتور آن كامال گيرپاژ كرده و بايد تعمير 

تير ماه اتوبوس از تعميرگاه خارج شد. در تاريخ ده  6اساسي شود. در تاريخ 
شاهده شد كه موتور تير همراه با راننده اصلي و چند نفر ديگر از همكاران م

اتوبوس اصال باز نشده است. چون آثاري از آچار بر روي پيچ ها نبود و  گل 
تير همراه با آقايان  11و الي و جرم روي موتور شسته نشده بود. در تاريخ 

صالح آبادي (رييس حراست) نيساني( مدير سامانه يك) و مسئول واحد 
موتور بودند، متني را كه فني آقاي ذوالقدر همگي ناظر به باز نشدن 

همكاران به عنوان شاهد امضا كرده بودند به مديريت آقاي سنندجي ارائه 
دادم. الزم به ذكر است كه يكي از افراد امضاكننده آقاي حسين رحيمي از 
اعضاي اصلي شورا مي باشد. چون مجموعه تعميرگاه و مديريت زير سوال 

ي تشكيل شد. چنانكه عكسي كه رفت متاسفانه عليه اين جانب جبهه واحد
در هنگام بازديد افراد ذكر شده از موتور اتوبوس گرفته شده بود، توسط 
حراست از دوربين پاك شد و هر كدام خالف واقع حرف زدند. در نتيجه سه 
بار كميسيون نتوانست مدركي دال بر تعمير اتوبوس ارائه دهد كه در آخرين 

هزار  300ن و چهارصد هزار تومان به كميسيون خسارت از مبلغ سه ميليو
  تومان كاهش داده شد كه اينجانب قبول نكردم.

پرونده ي اخراج شما در چه وضعيتي قرار دارد و براي پيگيري آن * 
 تا به حال چه اقداماتي انجام داده ايد؟

هيات تشخيص حكم به اخراج داده با توجه به اين كه نظريه مثبت شورا كه 
بايد نظر شورا قبل ازحكم كميته  2ون كار و تبصره قان 27طبق ماده 

انضباطي باشد. در صورتي كه در پرونده ي من نبوده است و حتا هيات 
تشخيص گفته است كه اگر مدارك الزم را نياورند حكم به بازگشت به كار 

ها نتوانستند مدارك الزم را ارائه دهند، اما به  حالي كه آن مي دهند. در
 با اعمال نفوذ حكم اخراج را داده اند. نظر مي آيد كه

عالوه بر آن در هيات حل اختالف مداركي را ارائه دادم كه نشان مي داد تا 
فرادي كه در ذيل حكم شورا را امضا كرده اند قبل از آن كه به عضويت ا

شورا انتخاب شوند اين حكم را امضا كرده اند كه اين يك تخلف محسوب 
 ومي شود

آيين نامه انتخابات شوراها، بايد نام اعضاي شورا در وزارت  20مطابق ماده 
داشته باشند درحالي كه چنين  يكار ثبت شده باشد تا شخصيت حقوق

اند  امري صورت نگرفته است و افرادي كه زير حكم اينجانب را امضا كرده
  به عنوان عضو شورا داراي شخصيت حقوقي نبوده اند.

ست كه رانندگان شركت واحد آن را * آيا موارد ديگري هم بوده ا
  پيگيري كرده باشند و خواهان حقوق خود شوند.

 
مورد ديگري كه ما با مراجعه حضوري نزد مديريت آن را پيگري كرده  -

درصد حقوق كاركنان به اضافه معادل آن و واريز به  3ايم، مربوط به كسر 
ماهه دوم  6است كه متاسفانه فقط  87صندوق ذخيره شهرداري از تاريخ 

واريز شده است كه صندوق بابت واريز مبلغ ياد شده سود روز  90سال 
شمار پرداخت مي كند. پيگيري ما آن بود كه اين مبلغ هنگفت در چه 

 حسابي بوده و سود آن چه شده است؟
* اگر ممكن است در مورد خواسته هاي ديگر رانندگان كه منجر به 

  هر شده هم توضيحي بدهيد؟نفره آنان جلوي شوراي ش 200تجمع 

 
اعضاي فعال سنديكا به همراه عده اي از نمايندگان در يك سال اخير  -

پيگري رفع تبعيض در مورد پرداخت حقوق به كاركنان شهرداري بوديم كه 
از آن جمله شهرداري و مسئوالن آن، بارها اعالم كرده اند كه شركت واحد 
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امكانات و مزاياي شهرداري بهره زير مجموعه آن است. در نتيجه بايد از 
مند شوند. درهمين رابطه فعاالن كارگري در شركت واحد طوماري را امضا 
كردند كه با امضاي چند هزار نفر از كاركنان اين شركت تسليم مقامات 
شهرداري شد و در آن خواستار يكسان شدن حقوق و مزاياي كاركنان 

از جمله ده درصد افزايش شركت واحد با ساير پرسنل شهرداري شدند. 
دستمزد كه بيش از سه سال است كه كاركنان شهرداري از آن برخوردار 
شده اند. و حق مسكن چند صد هزار توماني و پاداش آخر هر شش ماه مي 
باشد. بارها با مسئوالن شهرداري نامه نگاري شده است در حدود ده ماه 

اري از اصول غير پيگيري مستمر اعضاي فعال سنديكا باعث شد شهرد
 قانوني خود عقب نشيني كند.

 نفره هم در اين رابطه بود؟ 200آيا تجمع * 
  
اين تجمع مربوط به كل خواسته هاي كارگران شركت واحد مي شد.در  -

خواهان  1888تير ماه عده اي از رانندگان با تجمع در ساختمان  12تاريخ 
 دشان بودند.والن شركت واحد به خواسته هاي خوئگويي مس پاسخ

 آينده سنديكاي شركت واحد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟* 
  
سنديكا ديگر يك فرد يا چند نفر نيستند. بلكه خواسته هاي سنديكاي  -

واحد در ميان رانندگان همگاني شده است و بخش وسيعي از اين كارگران 
با حقوق كارگري و قوانين كار آشنا هستند. چيزي كه قبل از ايجاد 

ديكا وجود نداشت. در نتيجه ديگر امروز نمي توان سنديكا را با سن
 دستگيري و يا اخراج چند نفر متوقف كرد.

امروزه ديگر نمي توان رانندگان واحد را مجبور كرد كه به افراد خاصي براي 
ها كار سنديكا است. امروز  نمايندگي شورا و غيره راي دهند. همه ي اين

 دينه شده است.سنديكا در شركت واحد نها
به طور كلي چشم انداز زندگي كارگران و مطالبات آنان را چگونه * 

  مي بينيد؟

امروزه بسياري از كارگران نسبت به گذشته آگاه شده اند. تعداد قابل  -
هستند و مي توانند  شناتوجهي از كارگران به حقوق صنفي و قانوني خود آ

اسالمي و حراست در تمام  از حقوق خود دفاع كنند. در گذشته شوراهاي
 اركان هاي دولتي و خصوصي به گونه اي رفتار مي كردند كه كارگران از آن

ها وحشت داشتند. ولي امروزه در ميان تعداد قابل توجهي از كارگران اين 
ترس فرو ريخته است. شايد زماني اگر كسي به حراست احضار مي شد 

در ميان كارگران چنين امري ديگران از او فاصله مي گرفتند ولي امروز 
نيست كسي كه به حراست احضار مي شود شايد محبوب تر هم باشد. هر 
چند نمي توان منكر شدكه هنوز اكثريت كارگران به دنبال همان افزايش 
حقوق و بهتر شدن وضع زندگي شان هستند و كمتر به مسايل صنفي و هم 

يشند. اما اين افراد مي اندو ضرورت ايجاد تشكل مستقل بستگي كارگري 
بر عكس افراد آگاه در ميان كارگران رو به  د ونهر روز در حال كاهش هست

  افزايش هستند.
والن در پاسخگويي به خواست كارگران ئبه نظر شما چرا مس* 

حاضر نيستند به خواسته هاي قانوني و حقوقي  اهمال مي كنند و
  كارگران تن دهند.

ن درخطر مي افتد. الزم است يادآور شويم در وهله ي اول منافع خودشا -
كه اكثر مديران و مسئوالن در نوع مديريت خود فقط تعديل در هزينه ها را 
درنظر مي گيرند و هيچ ارزشي براي نيروي انساني قائل نيستند. چون يا 

  اعتقادي به آن ندارند يا اصوال دانش آن را ندارند. 
هاي مستقل و نظام مند شدن  دوم آن كه پيروي از قانون، يعني تشكل

روابط كارگري و كارفرمايي ،تا جايي كه حداقل به اصول برابري بين كارگر 
در صورتي كه مسئوالن خواهان نگاه از   بايد تداوم يابد. ، و كارفرما برسيم

باال به كارگر مي باشند و كارگر را به مثابه برده مي بينند. اينان همان 
ه اند كه برده داري را رواج مي دادند و امروز فقط سرمايه داران قرون گذشت

  لغت برده از بين رفته و لفظ كارگر را جانشين آن كرده اند.
  برگرفنه از: كانون مدافعان حقوق كارگر  

*  

  

  
  

 بر خورد هاي امنيتي
 با فعالين كارگري و عدم امنيت شغلي

  اني تهران و حومههاي رانندگان سنديكايي شركت واحد اتوبوسر دور تازه اخراج

     داود رضوي  فعال سنديكائي

مهمترين تاثير برخوردهاي امنيتي با كارگران باعث از دست رفتن امنيت 
شغلي آنان است و اين عامل تاثير به سزائي در مبارزات و اگاهي پيدا كردن  
كارگران از حق و حقوق خودشان  دارد. اين برخوردها در شركت واحد 

ضوح به چشم مي خورد و دست كارفرمايان را در جهت اتوبوسراني به و
اوج مبارزات رانندگان  84اخراج كارگران بازتر مي كند . نمونه بارزآن سال 

شركت واحد در جهت ايجاد تشكيل تشكلي مستقل همچون سنديكاي 
كارگران شركت واحد بود كه بر اساس ايستادگي و تالش كارگران شركت 

تمام عوامل بازدارنده اي چون فشار نيروهاي واحد، اين تشكل با وجود 
اطالعاتي و عوامل سركوب اين نيروها (شوراهاي اسالمي كار ده گانه شركت 
واحد) و نيروهاي چماقدار( خانه كارگر) شكل گرفت . از همان ابتدا اخراج  
رانندگان فعال سنديكائي و اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران شركت 

با همكاري و تائيد اعضاي شوراهاي اسالمي كار در  "اي فله"واحد به طور 
نفر از  300دستور كار نيروهاي ضد كارگري قرار گرفت.  بطورنمونه بيش از 

رانندگان بدون در نظر گرفتن ابتدايي ترين حقوقشان و بدون حضور در 
كميته انضباطي كار، از كار اخراج شدند و ادارات كار استان تهران كه 

يدگي و دادخواهي به مشكالت حقوقي كارگران است، مثل ماهيتش رس
شوراهاي اسالمي كار شركت واحد تبديل به ماشين سركوب عليه كارگران 
شده و راي به اخراج اين رانندگان زحمت كشي صادر كردند كه چيزي جرء 

حق تشكل خواهي نداشته اند. البته  بعد از سالها بيكاري و سردرگمي در  
درصد  اين رانندگان با راي ديوان عدالت 98دالت اداري شعبات ديوان ع

اداري به سركار خود بازگشتند . صدور اين احكام از طرف ديوان عدالت 
موجب ابطال شدن راي هاي حل اختالف تمامي ادارات كار استان تهران 
گرديد. نقض  اين راي ها از طرف ديوان كه به درستي و بر اساس مدارك و 

كاراستان تهران صورت گرفته بود، باعث شد كه روساي  تخلفات ادارات
ادارت كار تا همين سال گذشته نسبت به صدور راي عليه رانندگان شركت 
واحد بيشتر دقت و در اصل با ضابطه اقدام به صدور راي عليه رانندگان 
شركت واحد كنند، اما متاسفانه از آن جايي كه بيشترين فساد و رانت 

دولتي صورت مي گيرد و عدم برخورد مناسب از طرف  خواري در ادارات
مسئولين با مديران رشوه خوار باعث شده كه دوباره اين روند بي قانوني در 
ادارات كار استان تهران شكل بگيرد و با سفارش و مالقاتي كه مدير عامل 
شركت واحد با روساي ادارات كار و رئيس اداره كار استان تهران داشته ، 

وند قبلي را به جريان افتاده و بدون مدارك و مستندات و با پرونده مجددا ر
سازي از سوي شوراهاي اسالمي كارِ شركت واحد، ادارت كار اقدام به صدور 

  راي عليه رانندگان سنديكائي مي كنند.
بطور مشخص مي شود از حسن سعيدي و ناصر محرم زاده از رانندگان  

ندگان سامانه يك نام برد كه در ماه هاي و وحيد فريدوني از ران10سامانه 

http://dialogt.de/



  ي جنبش كارگري نامه ويژه

 ١٤٥  109ي  آرش شماره

گذشته از كار خود اخراج شده اند. البته تعدادي ديگر هم هستند كه 
خواسته اند نام آنها را نبريم. الزم به توضيح است كه اقايان حسن سعيدي و 
وحيد فريدوني از رانندگان اگاهي هستند كه نه تنها در ادارات كار از حقوق 

( رسيدگي  22مي كنند، بلكه طرح شكايت موضوع ماده همكارانشان دفاع 
به عملكرد شوراهاي اسالمي كار شركت واحد) را در اداره كار غرب تهران 

 22هيات رسيدگي به موضوع ماده  17/10/91به جريان انداختند. در مورخ 
نفر از نمايندگان سنديكائي با حضور خود در اداره  70تشكيل شد و حدود 

تهران از اين نمايندگان سنديكائي حمايت كردند . مدارك  كار شمال غرب
ارائه شده از طرف نمايندگان سنديكائي آنقدر مشخص و روشن بود كه 

نفر از اعضاي شوراي سامانه يك به اين هيات رسيدگي احضار شدند و در 7
مقابل كارگران و نمايندگان انها ملزم به پاسخگويي شدند.  اين اولين مرتبه 

كه اعضاي شوراي اسالمي كار شركت واحد به خاطر كوتاهي در  اي بود
  وظايف مجبور به پاسخگويي شدند.

يكي از نمايندگان شورا (كه بايد از او به عنوان فردي اگاه و شجاع نام برد )  
لب به سخن گشود و بخشي از اعمال فشار مديريت و حراست شركت واحد 

شاء كرد و گفت كه ما دائماً جهت را براي اخراج كارگران و رانندگان  اف
اينكه به خواست مديريت جهت فشار بر رانندگان تحت فشار هستيم و در 
حضور تمام رانندگان اعالم كرد در مدت اين يك سالي كه در شورا هستم 
بيشترين فشار روحي را داشتم زيرا مجبور بودم در مقابل تضيع حقوق 

داشتم از حقوق همكارانم دفاع همكارانم سكوت كنم، در صورتي كه دوست 
كنم، به همين دليل از اين نمايندگي كه چيزي جزء ابزاري در دست 
كارفرما نيست استعفاء مي دهم تا بيش از اين باعث بي عدالتي و از بين 
رفتن حقوق كارگران و رانندگان شركت واحد نباشم. الزم به توضيح است 

حمايت ها و دخالت هاي كه شوراهاي اسالمي كار شركت واحد در پي 
نيروي هاي امنيتي و كارفرما ماهيت اصلي خود شان را از دست داده و 
تبديل به ابزاري در دست كارفرما و عوامل حراست در جهت منافع كارفرما 

  شده اند.
برخوردهاي امنيتي  با كارگران زنداني شدن كارگران و محكوميت هاي  

سوي دادگاه هاي انقالب با سنگيني كه عليه كارگران حق خواه از 
هماهنگي عوامل اطالعاتي صورت مي گيرد. بطور مشخص دهها نفر از 
اعضاي سنديكاي شركت واحد در دادگاههاي انقالب محكوم و حبس هاي 
طوالني كشيده اند، مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددي. رضا شهابي كه هم 

برد. با توجه به اينكه  اكنون نزديك به سه سال است در زندان به سر مي
دادستاني به خاطر مشكالت جسمي و جراحي سنگين مهر ه هاي گردن با 

روز است 6مرخصي پزشكي نامحدود شهابي موافقت كرده و خانواده نامبرده 
روز است 23وثيقه برايش گذاشته اند اما هنوز به مرخصي نيامده و تا امروز 

بسر مي برد. از ديگر كارگران كه با اين حال وخيم در اعتصاب غذا ي تر 
زنداني هم مي توان از شاهرخ زماني، محمد جراحي،  بهنام ابراهيم زاده  

  و............نام برد .
البته اين تاثيرات نتوانسته مبارزات كارگران را متوقف كند هر چند به  

ظاهر و به طور موقت از شكل گيري ديگر تشكل هاي مستقل كارگري 
است. در شرايطي كه  فاصله طبقاتي در جامعه افزايش جلوگيري كرده 

يافته به طوري كه يك نفر به نان شب محتاج است و ديگري اتومبيل 
ميليوني سوار مي شود، نبود تشكل هاي كارگري مستقل چه معنايي 500

مي تواند داشته باشد؟ اين فاصله طبقاتي خود دليلي بر افزايش فقر 
زايش طالق ، گسترش اعتياد ، رانت خواري ، ناهنجاري هاي اجتماعي ، اف

رشوه خواري  و در كل بي تفاوتي مردم نسبت به اتفاقات و مشكالت جامعه 
مي شود. به طوري كه شاهد هستيم در روز روشن در تهران در مقابل 

  چشمان رهگذران سارقان اقدام به زور گيري و دزدي مي كنند . 
فقر در جامعه، آزادي ايجاد تشكل بهترين راه برون رفت از اين گسترش 

هاي كارگري و ايجاد نهادهاي  مدني و مردمي مستقل و آزادي احزاب مي 
باشد. لذا مردم بهترين و مطمئن ترين ناظرين بر جامعه و كشورشان 

   خواهند بود. بدون آزادي، عدالت اجتماعي توهمي بيش نخواهد بود .

  ر* بر گرفته از: كانون مدافعان حقوق كارگ

*  

  زنداني سياسي 10اعتصاب غذاي 

 در حمايت از حقوق كارگران ايران 

 

   
  

در راستاي همراهي با  بيانيه، اين ي دهما زندانيان سياسي امضا كنن
در اعتصاب غذايي  1391بهمن  28كارگران عزيز ايران زمين روز 

  سياسي خواهيم بود

 
دوستان و هموطنان كارگر، درود و سالم گرم ما جمعي از زندانيان سياسي زندان 

هزار نفري شما كارگران زحمتكش  30شهر را پذيرا باشيد. خبر طومار  رجائي
آميز تظاهرات  اري مسالمتبرگز در مسلم و قانوني حقوق از دهزمين در استفا ايران
ي براي احقاق مطالبات صنفي و قانوني كارگران در شرايط كنوني كشور سراسر

  .است ات و سرافرازيهامب ي يهما

حق اعتصاب و تشكل قانوني و تظاهرات كارگري از حقوق مسلم  ،در تمام دنيا
 قانوني امر اين يهشود، اما در شرايط و خفقان و سركوب واليت فق محسوب مي

 مولدان از وسيعي قشر ايران كارگران كهر شرايطي د. است شده گرفته ناديده كامال

 گاز، نفت، كشاورزي، خدمات، معدن، صنعت، هاي قسمت قبيل از ملي صنعت
را  خط فقر دستمزد چهارم يك سازي خصوصي نام به سازي ماشين و پتروشيمي
 زندان، بازداشت، سنديكا و تشكل هاي صهفعالين كارگري در عر ،دهند تشكيل مي

خورند و امنيت شغلي از طريق قراردادهاي موقت و سفيد امضا  الق ميش و اخراج
، خدمات عمومي و لصيتح و آمورش درمان، كهدر كشوري  است، دهنابود ش

هاي ملي صرف  گران است و ثروت ف حكومترتص در امكانات رفاهي و ورزشي
نان عزيزمان وط و هم ميشود افغانستان و عراق يه،هاي تروريست در لبنان، سور گروه

 كُردستان، خوزستان، تهران، در كه آنچه اي فله هاي اعدام و نهمورد تعرض وحشيا
در  عزيز را هموطنان از تعدادي و گيرند مي قرار آذربايجان و بلوجستان و سيستان

  .كشند ليپرتي مستقيم يا غيرمستقيم مي
 مردم رياميدوا ي يههزار نفري شما در اين حكومت قبرستاني ما 30طومار  

   است. ظالم حاكمان و استبداد عليه مبارزه تجديد براي ديده ستم

 
  : دوستان و هموطنان كارگر

 اين اصول ترين ابتدايي به كار، جهاني سازمان عضو عنوان به يهحكومت واليت فق 

و  پايبند نيستعتصاب ا و اعترض داشتن حق و تشكل داشتن حق يعني سازمان
 ميلياردي، هزار 3 دزدان كهچرا  گيرد، مي دهگران را ناديحقوق مسلم و قانوني كار

 ، تن دو قوهداش اختيار در با الريجاني برادران و دهملي را خرج كر ثزوت% از 60
 و اند دهقرار داخود هاي ملي و چپاول را در دستور كار  ثروت از خواري، دزدي زمين

 و فحشا ده،كنن هاي فلج تحريم ته،كاري، گرسنگي و تورم افسار گسيخ يب طرفي از
مردم عزيز و محرومين تمام زواياي اجتماعي ايران زمين را در بر  دوشي به خانه
  .ندمحتاج و نيازمند شب نان بهمردم  از وسيعي قشر و تهگرف

خواهد كرد. ن موافقت شما درخواست با كشور وزارت كهكنيم  با اطمينان اعالم مي
ز عزي كارگران با همراهي راستاي در بيانيه ينا ي دهما زندانيان سياسي امضا كنن

 كهدر اعتصاب غذاي سياسي خواهيم بود، باشد  1391بهمن  28ايران زمين روز 
 عدالت و نان آزادي، همانا كه خود مشروع حقوقي و قانوني اعتصاب براي كارگران

  .نشوند شكنجه و زنداني باشد مي

  : شهر كرج زندانيان سياسي زندان رجائي 
ــ 5ــ زانيار مرادي 4ــ خالد حرداني 3ــ افشين حيرتيان 2افشين اسانلو  ــ1

ــ لقمان مرادي 9ــ علي جباري8ــ عباس بادفر 7ــ صالح كهندل 6شاهرخ زماني 
  خيزي امير هــ محمد بنازاد10

  24/11/1391          كردپا،آژانس خبر رساني كردستان گرفته شده از سايت: 
*  
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  انداز راهبرد اصالح جمهورى اسالمى : طرازنامه و چشم

  گذرد. سرشت و ساخت و بافت اين نظام تا چه حد تغيير  كرده است؟ گيرى نظام جمهورى اسالمى در ايران مى سى و سه سال از شكل -1

ى بررسى  ؟ در پرتوگيرند يت بخشيدن به آنها صورت ميولبه منظور تحكيم موقعيت حكومت كنندگان و مشروعيت و مقب و اصالحات سياسي از باال معموالً  -2
طرف  يعني جايي كه از آن بيشتر ازتواند پيش برود؟ و حد آن ( تي در جمهوري اسالمي تا چه حد ميچنين اصالحاى دولت اصالحات محمد خاتمى،  كارنامه

براي چنين  ايران فكر چنين اصالحاتي باشند؟ و آيا موقعيت كنوني ) چيست؟ در چه شرايطي بااليي ها ممكن است بهحكومت كنندگان تحمل نمي شود
  اصالحاتي مناسب است؟

حاضر مي شوند  گران حكومتآيا  طلبى در كشور، ى جريان اصالح با توجه به قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، ساختار سياسى برآمده از آن و تجربه -3
خودكشي  چنين چرا بايد اينها دست به اگر آري، حكومت به تدريج شكل بگيرد؟ن ي سكوالر از بطن هميتاآنجا عقب نشيني كنند كه يك نظام حكومت

  دهند؟ ميتدريجي بزنند؟  در چه شرايطي به چنين چيزي تن 

ر؟ چه نيروها و اليه هايي در ايران ، جسورتر و فزون خواه تد يا در مخالفت با آنآرام تر و با نظام سياسي حاكم سازگارتر مي ساز مردم را اصالحاتبه طور كلي 
و تأثير   ، با آن سازگارتر خواهند شد و كدام ها به مخالفت جسورانه تر با آن برخواهند خاست؟ر خصلت مذهبي و سركوب گرانه رژيمامروز با تعديل هايي د

  اصالحات اقتصادي (معطوف به كاهش نابرابري ها) در اين گروه هاي اجتماعي چه خواهد بود؟

  آرش

  
  
  

  باز هم اصالح رژيم؟

  يد؟!يفرما مي شوخي 

  

  شهاب برهان

  

  
  
  

اي به دست، قاشق قاشق ماست توي دريا مي ريخت.  مال نصرالدين كاسه
دارم ماست «گفت: »  مال چرا ماست را هدر مي دهي؟« عابري پرسيد:

، مي دانم جانم«گفت: ». ماست كه در آب نمي گيرد«گفت: ». زنم مي
مي گيرد، اما فرض كن آمديم و يكوقت گرفت. فكرش را بكن: دانم كه ن مي

  »يك دريا ماست!

اين حكايت را از عضو كميته مركزي يكي از گروه هاي كمونيستي تركيه 
در مالقاتي در پاريس شنيدم كه داشت تبليغات حزب توده  1983در سال 

 »"امام خميني"اتخاذ راه رشد ضد سرمايه داري توسط «مبني بر امكان 

(مبتني بر ها، ادعاي مسخرة حزب توده  در آن زمان راتوصيف مي كرد! 
از سوي آكادميسين هاي شوروي تئوريزه و توسط وزارت  ،»تئوري دوران«

امور خارجه آن كشور به رهبري حزب توده ديكته مي شد) براي هر صاحب  
شعوري كه ريگي به كفش نداشت، در حد ماست زدن مال نصرالدين در 

يك «ود. امروز از اصالح رژيم حرف زدن تكرار همان حكايت مسخره دريا ب
در است منتها با اين تفاوت كه اگر  در آن دوره، رژيم اسالمي  »دريا ماست
تجربه نشده بود، امروز سى و سه سال از  ي بود و هنوزگير حال شكل

تجربه » يك دريا« گذرد و  گيرى نظام جمهورى اسالمى در ايران  مى شكل
اين رژيم و بيست و چهارسال تجربه از همه گونه تالش براي اصالح آن   از

  در جلو چشم ماست.

  

  

  
  اصالحات در رژيم اسالمي!

  

واهد كرد. اما من تغيير در رژيم را منكر نيستم و از اين پس هم تغييراتي خ
، هر تغييري نيست. در پاسخ به »اصالحات«گيرم كه منظور از  مفروض مي

اين و بافت  ل، كه در اين سي و چهار سال سرشت و ساختنخستين سئوا
نظام تا چه حد تغيير كرده است؟ مي گويم كه ساخت و بافت اين نظام 
نسبت به دوران حيات خميني سراسر دگرگون شده و تغييرات گاه اساسي 
در آن رخ داده است اما سرشت آن سر سوزني تغيير نكرده است. ساختار 

نبرد وندي قدرت سياسي، جابجائي مراكز ثقل قدرت، آخ - امنيتي -نظامي 
هاي صاحب امتياز و دست به دست شدن مداوم قدرت  اليگارشيي  حذفي

هاي مختلف بورژوازي، ميليتاريزه شدن مالكيت،  در دست اليه اقتصادي
پيشروي دايره سركوب و حذف تا مركزي ترين حلقه مؤسسين و ستون 

دموكراسي « رفتن آخرين ظرفيت هاي  هاي عمده رژيم اسالمي، از ميان
در درون واليت مداران و تكيه هر چه بيشتر به نيروي سركوب و »  واليتي

حذف، وجوهي از تغييرات را نشان مي دهند؛ اما سرشت يا طبيعت اين 
نظام تغييري نكرده است: رژيمي همچنان سرمايه داري، همچنان مذهبي، و 

  ياهكار، سياه انديش و خشن.همچنان از هر دو جهت، ارتجاعي، س

كه هر كس براي پاسخ به بقيه سئواالت شما الزم است ابتدا روشن كنيم 
ت؟ اين كه هر رژيمي براي اش چيس زند منظور وقتي از اصالحات حرف مي

اش دست به اصالحاتي مي زند، يا اصالحاتي كه خاتمي و كروبي  حفظ خود
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حاتي كه اين و آن قشر از و ميرحسين موسوي مي خواستند، چقدر به اصال
خواهند انطباق و نزديكي دارد مسئله مهمي است. آن هائي كه  مردم مي

ي كه از قدرت و حقوق سياسي قدرت سياسي را در اختيار دارند، آن هائ
از قدرت سياسي كنار  هائي كه قدرت اقتصادي دارند و اند؛ آن محروم

ها براي شدت بهره  وديتشوند؛ آن هائي كه خواهان رفع محد نگهداشته مي
و غيره و غيره، وقتي اصالحات  شوند هائي كه استثمار مي آن اند، كشي
  زنند. خواهند از يك چيز حرف نمي مي

چه شرايطي ممكن اين كه رژيم براي اصالحات چه ظرفيتي دارد و در 
ها تن دهد و اين كه براي حفظ خود به چه اصالحاتي مي تواند  است به آن

همه برمي گردد به اين كه منظور از اصالحات چيست؟ همه دست بزند، 
جناح هاي حكومتي، مدعي دفاع از اصالحات براي حفظ جمهوري اسالمي 

استه اند تبلور كشمكش ها و بوده و هستند. اما اصالحاتي كه مي خو
ها و نزاع برسر منافع اقتصادي و سياسي دسته بندي هاي مختلف  رقابت

هم دولت رفسنجاني، هم دولت خاتمي، هم دولت طبقه حاكم بوده است. 
احمدي نژاد و هم مخالفان و رقباي رنگارنگ شان و از جمله خامنه اي و 
همه سركوبگران اصالح طلبان مدعي و عميقا معتقد اند كه آنچه در پي اش 
بوده و انجام داده اند، براي اصالح اوضاع مملكت و به صالح رژيم بوده است. 

نجاني را دراز مي كنند، از ديد خودشان جزو اصالحات است. امروز اگر رفس
برنامه هاي احمدي نژاد هم گويا براي اصالحات اند و فردا كه خود اش را 

  دراز خواهند كرد، باز هم براي اصالحات خواهد بود!

خواهند، برخورداري از آزاديهاي مدني و  اصالحاتي كه مردم مياما 
شغلي و رفاه اقتصادي،  برطرف شدن  سياسي، حقوق اجتماعي، امنيت

تبعيضات طبقاتي و جنسيتي و ديني و ملي و حق كشي ها و از ميان رفتن 
سلطه طبقاتي يك اقليت خونريز و خون آشام بر  اكثريت زحمتكش و مزد 
بگير، يا بيكار و بي آينده است. مسئله اين نيست كه حاكمان صاحب قدرت 

برابر چنين خواسته هائي دست به رژيم در چه شرائطي ممكن است در 
» اپوزيسيون اصالح طلب« عقب نشيني بزنند، مسئله اين است كه حتا 

رژيم هم حاضر به به رسميت شناختن اين خواسته ها در ليست اصالحات 
نيست و هنگام به ميان آمدن اين خواسته ها، فرق ايدئولوژي اسالمي و 

هم آوازي با راست ترين جناح هاي ليبرالي را از ياد مي برد و به همسوئي و 
رژيم مي پردازد. اين اپوزيسيون كه به نوبه خود تالش كرده است خود را 
سخنگوي اصالحات مورد درخواست مردم جا بزند، در راديكال ترين حالت، 

يك نظام حكومتي سكوالر از بطن  حاكمان بهعقب نشيني اصالحات را 
دين از دولت از اركان اصلي  مي داند. بي ترديد، جدائيحكومت ن همي

دموكراسي سياسي است و در ليست مطالبات دموكراتيك مردم جايگاه 
مهمي دارد، اما اصالحات مورد نظر مردمي را كه براي زنده ماندن جان مي 
كنند و حتا به كليه فروشي و تن فروشي روي مي آورند نمي شود به يك 

اصالحات به عقب نشيني جمهوري الئيك فرو كاهيد. محدود كردن معني 
، حكومتن حكومتي سكوالر از بطن هميفرضي ي حاكمان به يك نظام 

  نقداً عقب نشيني ي روشنفكران ليبرال از اصالحات مورد نياز مردم است.

و مشروعيت  خودبه منظور تحكيم موقعيت در اين مورد كه حكومتگران 
ياسي بزنند، قاعده رژيم، از باال دست به اصالحات سو مقبوليت بخشيدن به 

بر اين است كه همين تصميم از باال هر چقدر هم ظاهراً به ابتكار باال باشد، 
در حقيقت محصول فشار از پائين يا احساس خطر از پائين و از آينده نگري 

  است. سرنوشت هر كشاكش سياسي را چگونگي توازن قوا تعيين مي كند.

همچنان كه سرمايه  – در مورد مشخص بحث ما، اسالمي بودنِ رژيم
ذات هستي آن است و تصور اين كه براي بقاي خود حاضر  - داري بودن اش

باشد ذات خود را نفي كند، همانا خودكشي به قصد بقاست. اما حتا اگر 
ي  ا از روي درايت يا محصول پيشدستيچنين چيزي تصور پذير باشد، قطع

م نخواهد بود بلكه از روي اي كه در سران اين رژيم سراغ نداري دور انديشانه

فشاري خواهد بود كه رژيم را تا به لبه بام  عقب رانده باشد. اما كو چنين 
  فشاري؟

براي ارزيابي از ظرفيت عقب نشيني رژيم براي اصالحات بايد ديد ظرفيت 
پيشروي اصالح طلبان چقدر است. نيروهاي طالب اصالحات را در سه دسته 

طلبان طرفدار حكومت اسالمي؛ اصالح طلبان مي توان خالصه كرد: اصالح 
اپوزيسيون، و مردمي كه در پي بهبود شرائط سياسي و اقتصادي زندگي 

  شان اند.

صاحبان اصلي قدرت، بر محدوديت هاي اين هر سه نيروي طالب 
اصالحات  وقوف كامل دارند و در هر موردي اشتباه محاسبه داشته باشند، 

ست. آن ها بخوبي مي دانند كه براي در اين مورد حساب دست شان ه
  اصالح طلبان خودي، امثال خاتمي ها و كروبي ها و ميرحسين موسوي ها، 

اسالمي بودن رژيم، خط قرمز و عبور ناپذير است. اين قماش از اصالح 
طلبان با ولي فقيه و دار و دسته هاي حكومتي و شيوه اداره مملكت يعني 

فداران رژيم اسالمي، مسئله دارند اما تقسيم قدرت و ثروت در ميان طر
نيستند يعني نه به عرصه حاكميت اسالم » ساختار شكن « بقول خودشان 

« و نه مالكيت سرمايه قصد تعرض ندارند و بقول خودشان مي خواهند 

همين قانون اساسي واليت فقيه را فعال كرده و كشور  »ظرفيت هاي مغفول
برگردانند، يعني كه طرد و حذف شدگان  »دوران نوراني امام خميني« را به 

خودي را بار ديگر در صدر سفره بنشانند. خاتمي در دستگاه دولتي نيروي 
قابل توجهي داشت كه مخالفان اصالحات توانستند طنابِ همان قوانيني را 
كه اصالح طلبان مي خواستند به پاي تماميت خواهان ببندند، به گردن 

د و يك به يك به ته چاه شان بفرستند. خاتمي از خود اصالح طلبان بياندازن
تكيه به مردم و خطر فوران مطالبات آن ها بيش از شكست اصالحات 
هراسان بود، پس با خفّت تسليم دشمنان اش شد. ايستادگي كروبي و 
موسوي نيز  ايستادن جسورانه، و نه مثل خاتمي زبونانه، در لبه همان خط 

كه دنباله روي از آن بخش مردم كه از اين خط  قرمز خاتمي از آب آمد، چرا
جمهوري « عبور كرده و شعار مرگ بر خامنه اي، مرگ بر واليت فقيه و 

مي داد، در ظرفيت شان نبود. استراتژهاي رژيم مي دانستند كه اين » ايراني
خط قرمز براي اصالح طلبانِ خودي در حكم لبه پرتگاهي است كه به 

خود به خود سم در خاك فرو مي كنند. ترازنامه  محض آن كه به آن برسند
كار اين قماش از اصالح طلبان در آخر كار، بي آن كه حكومت را بند 
انگشتي به عقب رانده باشند، بازدارندگي جنبش مردم عليه رژيم و ايجاد 
سرخوردگي و دلسردي در مبارزات شان بوده است. آن ها در جلو صف 

  زنگاه، سد پيشروي شان شوند. مردم قرار گرفتند تا سر ب

چه » اپوزيسيون اصالح طلب رژيم« اصالح طلبان غير خودي يا باصطالح 
در داخل و چه بخصوص در خارج از ايران را نمي توان يك نيروي مستقل 
فشار بر رژيم به حساب آورد. اين اپوزيسيون، استراتژي اش را بر شرط 

ار كرده و مي خواهد به بندي روي يابوي اصالح طلبان حكومتي استو
واسطه و وساطت اين طرفداران دو آتشه حكومت ديني، رژيم را براي 
استحاله به يك رژيم الئيك زير فشار قرار دهد! پوچي اين استراتژي بيش از 
همه براي خود حاكمان آشكار است. وقتي خود اصالح طلبان حكومتي قادر 

سايه آن ها كه پشت سرشان بر  به ايراد فشاري قابل اعتنا به رژيم نيستند،
زمين كشيده مي شود منشأ چه فشاري بر رژيم مي تواند باشد؟ آن هم 
براي تحميل الئيسيته با وساطت اسالميست ها؟! اين بخش از اپوزيسيون 

از دنبِ الشه خر طلبِ « يمين، الئيك در داخل و خارج از كشور، بقول ابن 
  .»ز فربهيو آماس باز مي نشناسد  –دنبه مي كند 

نيروي سومي كه براي تحميل اصالحات به رژيم بايد از آن سخن گفت، 
توده هاي مردم اند. اين، جدي ترين و در عين حال پيچيده ترين بخش 
قضيه است.  براي ارزيابي قدرت بالفعل اين نيرو براي تحميل اصالحات به 

  رژيم به موقعيت كنوني آن بايد دقت كرد: 
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اح ها و جريانات اصالح طلب، اسباب و وسيله به مردم، براي همه جن
حساب آمده اند تا نيروي آن را در جهت مقاصد خود عليه مخالفان 
اصالحات به خدمت بگيرند. آن ها تا به حال، از دوره خاتمي تا افت جنبش 

موفق شدند از مردم در اين راستا سؤ استفاده كنند. اين بهره برداري  88
بوده است كه مردم نه با مطالبات و شعارهاي  محدود و مشروط به آن

خودشان و نه با تشكل مستقل بلكه تنها زير علَم اصالح طلبان و تحت 
كنترل آن ها حركت كنند و هر وقت آن ها دستور دادند، بايستند يا به 

  خانه ها برگردند.

موقعيتي كه استبداد و اختناق سياسي و ديكتاتوري سرمايه از دوران 
ا كنون مردم ايران را در آن قرار داده است، زمينه را براي چنين پهلوي ت

بهره برداري و تداوم آن در آينده بسيار مساعد كرده است: اگر به چيزي به 
قائل باشيم، اين ملت نه بر مدار هويت و جايگاه طبقاتي »  ملت ايران« نام 

ندسي آگاهانه بلكه بر مدار تفاوت ها و تعصبات مذهبي و ملي و قومي، با مه
اي از باال و در طي ال اقل صد سال، صف آرائي شده اند و از قطبي شدن 
جامعه حول هويت و جايگاه طبقاتي جلوگيري شده است. در نتيجه، توده 
هاي مردم به صورت توده هاي بي هويتي در آمده اند كه در مقاطع بحران 

انگيخته مي اجتماعي يا سياسي، با هويت هاي مذهبي يا قومي شان بر
شوند و با همين محمل ها تحريك مي شوند و اسباب دست قرار مي گيرند.  
توده هاي مردم آگاهي سياسي و اجتماعي بسيار ناچيز و نازلي دارند و 
آگاهي طبقاتي شان از آن هم پائين تر است و از حد غريزه كينه و نفرت 

خي شان نزديك نسبت به ثروتمندان باالتر نمي رود؛ حافظه جمعي و تاري
صفر است و در نتيجه سركوب خشن،  از هرگونه حق تشكل مستقل، 
بخصوص تشكل هاي طبقاتي و سياسي كه  الزمه حياتي ارتقا آگاهي 
سياسي و طبقاتي در ابعاد توده اي اند، محروم اند. همه اين شرائط باضافه 

مردم  فرهنگ تاريخاً ريشه دارِ توكل و توسل، سبب شده اند كه توده هاي
ايران در تنگناهاي تاريخي بجاي اعتماد به نفس و تكيه بر نيروي متشكل 
خود و مجهز به آگاهي سياسي و طبقاتي براي گشودن راه نجات، به دنبال 
رهبر و ناجي بگردند. مردم ايران در طول تاريخ به رهبران ديني و قهرمانان 

وز هم قرباني اين ملي بيش از نيروي متشكل خودشان باور داشته اند و هن
توهم اند. اين اگر در دوران فئودالي و شرائط قرون وسطائي كم و بيش 
طبيعي بود، در جامعه سرمايه داري و در قرن بيست و يكم فاجعه است؛ 
فاجعه تا جائي است كه در سال هاي سراب اصالح رژيم اسالمي، دانشگاهي 

رنجور از رژيم  ها و تحصيلكرده ها و روشنفكران طبقه متوسط و زنان
اسالمي در صف مقدم دخيل بستن  به معجزات خاتمي ها و كروبي ها 
موسوي ها بوده و توهم خود به امكان اصالحات در اين رژيم را وسيعا در 
ميان به توده هاي مردم گسترش داده اند ( البته از وجود اقليتي روشن و 

ندان غافل نيستم بي توهم در ميان زنان و كارگران و روشنفكران و هنرم
ولي آن ها امكان آگاهگري و تاثير گذاري در ابعاد توده اي را نداشته اند). 
مردم ايران با وجود تجربه دو دور حكومت اصالحاتي خاتمي، باز هم در 

در تنور چوبين اصالح طلبان نان پختند. جائي كه روشنفكر و با  88سال  
حسين موسوي دخيل ببندد، فرهنگ و فرهيخته به خاتمي و كروبي و مير 

  تكليف توده عامي و عادي روشن است. 

اصالحات سياسي و اقتصادي مورد نياز اكثريت مردم، كارگران، زنان و 
ديني ي جمهوري  –جوانان، با ظرفيت هاي ماهوي رژيم سرمايه داري 

اسالمي در تضاد اند و تنها  اين مطالبات است كه اگر يك نيروي اجتماعي 
راي به پيش راندن آن وجود داشته باشد، توان آن را خواهد توده اي ب

داشت كه رژيم را تا لبه بام به عقب نشيني وادارد. تحقق اين مطالبات 
راديكال، با عقب راندن رژيم از لب بام تا گودال آخرت قابل تصور است؛ به 
 بيان ديگر، اصالحات مورد نياز اكثريت مردم ايران، نمي توانند توسط سران

تحقق پيدا كنند بلكه در حقيقت،  -با هر ميزان از عقب نشيني  –اين رژيم 
اصالحاتي با خصلت انقالبي اند كه تنها مي توانند ثمره يك انقالب توده اي 

باشند. اين اصالحات راديكال يا انقالب، نيازمند بسيار چيزهاست كه فعالً 
عي ( بجاي قطبي مفقوداند از جمله: قطبي شدن جامعه حول طبقات اجتما

شدن حول مذهب و قوميت)، رشد آگاهي طبقاتي و سياسي در ابعاد توده 
اي كارگران و زحمتكشان و تهيدستان، پا گرفتن و استحكام تشكل هاي 
مستقل كارگران، زنان آزادي خواه و برابري طلب و ... پيوند رهبران طبيعي 

ده هاي در گير جنبش هاي اجتماعي گوناگون بويژه جنبش كارگري با تو
مبارزه، پيوند و هماهنگي و همكاري جنبش هاي اجتماعي مترقي و 
دموكراتيك با يكديگر، ايجاد احزاب و سازمان هاي انقالبي براي جهت دهي 
متمركز به تاكتيك هاي معطوف به استراتژي انقالبي در پيكارهاي روزمره 

  اقشار مختلف مردم ..... 

روئي كه بالقوه قادر است پشت حكومت را بر اما توده مردم، يعني تنها ني
خاك بمالد، بالفعل و نقداً توده اي بي هويت، پراكنده و گيج، نا اميد و سر 

ناجي است. صاحب قدرتان در حكومت، بر اين » منتظر ظهور« خورده و 
وضعيت اسفبار مردم خوب آگاه اند  و با حواس جمع و بي لحظه اي غفلت، 

ي انقالبي، استخواني شدن هر غضروف تشكل مستقل، از رشد هر نطفه آگاه
و ريشه گرفتن هر بذر خود باوري و اراده توده اي، جلو گيري مي كنند. از 
  تبسم هاي خاتمي تا تجاوزهاي كهريزك، همه  در اين راستا عمل كرده اند.  

آرام تر و با نظام سياسي  مردم را، اصالحاتبه طور كلي « اين پرسش كه
 »ارتر مي سازد يا در مخالفت با آن، جسورتر و فزون خواه تر؟ حاكم سازگ

پاسخي به همان اندازه كلي دارد كه اگر اصالحات مورد نظر مردم صورت 
بگيرد، طبعا مردم آرام تر مي شوند و اگر آزادي بيان و تشكل و حق زندگي 
بهتر هم جزو دستاوردهاي اصالحات باشند، مردم از اين دستاوردها براي 

صالحات بيش تر و دستيابي به حقوقي كه هنوز كسب نكرده اند استفاده ا
  مي كنند.

اما اين پرسش بطور كلي، چه ربطي به جمهوري اسالمي دارد؟ مگر هنوز 
اميدي به اصالحات باقي مانده است تا در قالب پرسشي كلي، اثرات آن بر 

ا چنين روي مردم را بررسي كنيم؟! دنباله پرسش نشان مي دهد كه گوي
  اصالحاتي محتمل اند و فقط مانده است به اين مسئله پاسخ دهيم كه:

چه نيروها و اليه هايي در ايران امروز با تعديل هايي در خصلت مذهبي « 
و سركوب گرانه رژيم ، با آن سازگارتر خواهند شد و كدام ها به مخالفت 

دي (معطوف به و تأثير اصالحات اقتصا  جسورانه تر با آن برخواهند خاست؟
  »كاهش نابرابري ها) در اين گروه هاي اجتماعي چه خواهد بود؟

خيره « تنها جوابي كه من مي توانم به چنين پرسشي بدهم اين است كه 
( ناصر  »كز ريگ نيامده ست خردمند را خمير –ميازماي اين آزموده را 

ل خسرو). چون اصالحات قرار نيست بشود، پس سئوال به اين صورت قاب
طرح است كه: چه نيروهائي با اميد بستن به اصالحات و تعديل موضع خود 
در قبال سركوبگري آن، خود را با اين رژيم سازگاتر مي كنند؟ و كدام 
نيروهاي اجتماعي اند كه با توهم نسبت به امكان اصالحات 
اقتصادي(معطوف به كاهش نابرابري ها)به گوشت قرباني گرگ هاي طبقه 

  جنگ مافيائي ميان دزدان و قاتالن حاكم تبديل مي شوند؟بورژوا در 

  جواب ام را به اين هر دو پرسش در سطور باال داده ام. 

   2013فوريه  14

*  
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  تضعيف مشروعيت ديني و سياسي

  

  ورييوسفي اشك

  

ل آن بدانيم اگر  سند نظام جمهوري اسالمي را قانون اساسي او پاسخ اول:
توان گفت نظام در طول اين مدت از  شينيم، ميري بنواو با اين معيار به د

ر موضوع مفهوم و نقش چهار جهت دچار تغيير و دگرديسي شده است: د
، عدم اجراي كامل و يا ناقص برخي از اصول و حتي فصول مهم ولي فقيه

قانون اساسي، كثرت گرايي و تمركزگرايي و ماهيت ديني نظام. در باره هر 
  كنم: م ميقديكدام شرح مختصري ت

اهللا خميني به  هاي پيشين آيت مورد نخست بايد گفت آنچه از گفته -1
سالمي و اصول قانون اساسي عنوان رهبر انقالب و مؤسس نظام جمهوري ا

نظارت «توان استنباط كرد اين است كه واليت فقيه به معناي  اول مي
ر قوا و امور بوده نه حاكميت فقيه و حداقل دخالت مستقيم او در كا» فقيه

مربوط به اداره كشور. به همين دليل در اصول مختلف قانون اساسي هم 
) و هم به 110(مانند اصل حدود اختيارات ولي فقيه مشخص و احصا شده 

هاي گريزناپذيري ايجاد شده است (از  طور غيرمستقيم براي رهبر محدوديت
رخاسته از موضع ، ب حكومت از ديدگاه اسالم«جمله در مقدمه قانون آمده 

و در بند ج اصل اول نيز » فردي يا گروهي نيست  گري طبقاتي و سلطه
و در » پذيري گري و سلطه نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه«آمده 
حق حاكميت] را از انسان تواند اين حق الهي[ كس نمي هيچ«آمده  56اصل 
ضمن اين »). دمنافع فرد يا گروهي خاص قرار ده  خدمت كند يا در  سلب

هاي دموكراتيك هست در  استقالل قوا به شكلي كه در نظام كه تفكيك و
اين قانون نيز پذيرفته شده است و اين آشكارا با حاكميت فردي و واليت 

اما از همان آغاز نه تنها اعمال قدرت ولي فقيه در  مطلقه در تعارض است. 
دخالت و اعمال اقتدار به تبديل شد حد نظارت باقي نماند بلكه با شتاب 

حكومتي در حوزه عمومي و الجرم ه در تمام امور حكومتي و حتي غيرمطلق
ام سياسي و تمام بر خالف تصريحات مكرر قانون اساسي حكومت و نظ

به ابزارهايي  .هاي مدني و اقتصادي و منابع ملي و حكومتي امكانات و منزلت
بقاتي صنفي خاص يعني براي اعمال سلطه فردي و حفظ منافع گروهي و ط

تبديل  علما و روحانيان و حداكثر حاميان طبقاتي و شريكان سياسي آنها

اهللا خميني تالش بر اين بود كه ايشان كمتر  شد. در عين حال در زمان آيت
گري  اي روند سلطه اما پس از او در زمان آقاي خامنهدر امور دخالت كند 

د قرار دارد. اكنون در اوج خوفردي و خودكامگي طبقاتي گسترش يافت و 
گري خالف قانون اساسي از زمان رهبر پيشين گشوده  البته راه اين سلطه

  .گرديد شد و در بازنگري قانون اساسي در زمان وي نيز تثبيت

تر از آن است كه نياز به استدالل باشد. در همين  اما تحول دوم روشن -2
دم پذيرفته شده (مانند آزادي قانون اساسي متناقض باالخره حقوقي براي مر

احزاب و مطبوعات و اجتماعات و انتخابات آزاد و مراجعه به افكار عمومي از 
جمله رفراندوم و دادرسي علني و عادالنه و حق وكيل) و بسياري از امور 
ممنوع و جرم شناخته شده (مانند شكنجه و تفتيش عقايد و سانسور 

  شده است.     بدانها اشارهر فصل سوم قانون اساسي دولتي) كه د

توان توضيح داد و آن اين كه در قانون  اين تحول را از منظر ديگر نيز مي -3
و سيستم شورايي جدي اساسي اول انديشه و طرح مديريت پلوراليسيتي 

توان گفت (حداقل در قانون) غلبه داشت اما در قانون اساسي  بود و حتي مي
ديشه حكومت فردي و صنفي چيرگي پيدا دوم به تغييراتي كه ايجاد شد ان

كرد و نظام فردي و تمركزگرا غلبه يافت. شوراها (مانند شوراي عالي 
) حذف شده و به جاي آن بر اقتدار سيما و . .، شوراي مديريت صداوقضايي

روحاني هموارتر شد. -رهبري افزوده شد و بدين ترتيب راه استبداد ديني
خاصيت  شهرستان نيز چنان بياستان و اصول مربوط به شوراهاي شهر و 

اجرا شد كه در واقع شباهتي به شوراهاي رايج در جهان دموكرات و حتي 
   نظام شورايي مطرح در قانون اساسي اول ندارد.

ه گرفتن از از منظر ديگر نيز نظام دچار دگرديسي مهمي شده و آن فاصل -4
و انقالب و حتي تفاسير  اهللا خميني در دوران مبارزه اسالم مورد ادعاي آيت

اسالمي مطرح در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسي از مفاهمي چون 
بيش از سه دهه همواره دي و . . .است. با اين كه حكومت، قانون، عدالت، آزا

بر غلظت شعارهاي ديني و فقهي افزوده شده اما در عمل بيش از پيش از 
اي كه به تعبير  به گونه .محتواي ديني و حتي فقهي مسلم دور شده است

اهللا منتظري اكنون اين نظام نه  معماران جمهوري اسالمي يعني آيت يكي از
  جمهوري است و نه اسالمي.

ت تغييرااما  آنچه گفته شد عمدتا دگرديسي در ساختار حقوقي و قانوني بود
 تر طبقات حاكمه ايجاد شده بسي مهم درمنفي كه در ساختار حقيقي يعني 

  توان بدان پرداخت.  البته در اين مجال نمي است كه

   

ح واژگونگي طر» (انقالب« هميشهببينيد. تاريخ گواه است كه  پاسخ دوم:
رژيم و  طرح تغييرات تدريجي رفتار» (اصالح«دهد و  رژيم) از پائين رخ مي

گيرد. دليل آن نيز روشن است. اصالح براي ماندن  حاكمان) از باال صورت مي
دهند  ن در شرايط مرگ و زندگي ترجيح ميين رو گاه حكومتگرااست و از ا

تار حقوقي (قانون اساسي) و حدي از مطالبات مردم را قبول كنند و در ساخ
پسند ايجاد كنند تا  ون و مديران كشور) تغييراتي مردم(مجريان قانحقيقي
طالبات مانند. م شوند و گاه ناكام مي قا پيدا كنند. البته گاه موفق ميامكان ب

ً همواره از مردم و نخبگان و نيروهاي اجتماعي است اما اجراي آنها ضرورتا

از سر ناچاري) (البته غالبا ني كساني از حاكمان و به هر دليلدر باالست يع
الحات. در تاريخ كنند و اين يعني همان اص همان مطالبات را محقق مي

حوزه قدرت و دولت  توان يافت كه اصالحات در خارج از حتي يك مورد نمي
مستقر صورت گرفته باشد. چرا كه اصالحات از جنس عمل است نه از 

هاي اصالح طلبانه  . گرچه خواستهصرف خواستهجنس حرف و شعار و ِ
وسيله مردم و  نخست در بدنه اجتماعي و در قالب گفتار و سخن و شعار به

دولتمردان به  قدرت و شود اما در نهايت به دست ارباب يا نخبگان مطرح مي
وران جمهوري اسالمي آيد. در ايران نيز از عصر عباس ميرزا تا د اجرا در مي

(كم و بيش) صورت گرفته در ساختار قدرت و به دست بخشي اگر اصالحاتي
ضت ملي، از همان ارباب قدرت انجام شده است (مشروطيت، عصر پهلوي، نه

http://dialogt.de/



  پاسخ به سه پرسش آرش

 ١٥٠  109ي  آرش شماره

گاه انديشه دهد كه هر يبها نشان مشناسي انقال دوران خاتمي). اما جامعه
جه شده ناگزير نطفه ااصالحات با اصالح ناپذيري ارباب قدرت مو

راديكاليسم انقالبي بسته شده و در نهايت انقالب زاده شده است. بنابراين 
نظام مستقر مالزمه دارد،  مفهوم و مصداق انقالب با بقا و استمرار اصوليِ

طلبانه داشت و در همان  اصالحمان خواست توان  از نظام حاكم و حاك نمي
  حال آشكار و پنهان در انديشه براندازي نظام بود.

آن  ناپذيرم اصالح و انقالب و الزامات گريزآنچه گفته شد تحليل نظري مفهو
من معتقدم كه اين نظام از جهات  بود. اما در مورد جمهوري اسالمي،

ت و حداقل هنوز پذير اس يل نظري و عملي گوناگون اصالحمختلف و به دال
به شكل فراگير  57انسداد سياسي به جايي نرسيده كه شعار دوران انقالب 

تغيير رژيم نيز ». تا شاه كفن نشود/اين وطن، وطن نشود«تكرار شود كه: 
خشونت و احتماال جنگ داخلي  حداقل در حال حاضر جز از طريق خشم و

خالت ون دخالت مستقيم خارجي(حمله نظامي)و دگمان بد و بي
هر كدام از اين  يست.سازي) امكان پذير ن غيرمستقيم بيگانه (از جمله چلبي

گز به دموكراسي و تحقق حقوق بشر نخواهد انجاميد. گرچه سناريوها هر
اصالحات دوران خاتمي و عملكرد مجلس ششم جامعه ايران را گامي به 

ي لبط رخداد جنبش سبز دوران نوع اصالح كنم با جلو برد اما فكر مي
، رهنورد، كروبي هايي از نوع موسوي، خاتمي گذشته و اكنون با مقاومت

اشت و نظام حاكم را وادار ديگري برد هاي توان گام .. مي.قدياني و تاج زاده و
هاي اجتماعي و  كرد. اين بار بايد از طريق جنبش نشيني به عقب
تجربه ارزه كرد. عقل و منطق و هاي مدني با استبداد حاكم مب مقاومت

ده تغيير نكرقوا به نفع مردم و مطالبات آنان  گويد تا زماني كه توازن مي
د داد. در حال حاضر هاي مردم نخواه مستبد صاحب قدرت تن به خواسته

نشيني استبداد و تن دادن به اصالحات واقعي نيست اما هنوز  نشاني از عقب
جنبش سبز تر آن يعني  حات دوم خرداد و استمرار متعاليجنبش اصال

ايم. جنبش  بخش نرسيده د و هنوز به دقيقه نود و مرحله فيصلهادامه دار
اما شكاف در بدنه و ساختار نظام عمق يافته و نارضايتي نيز  است شدهمهار 

بسيار افزون شده و اين بار لشكر فرودستان و محرومان نيز در راهند. از 
رداخت كرده كه مهم هاي گزاف پ ديگر نظام و رهبري آن نيز هزينه سوي

ترين آنها تضعيف مشروعيت ديني و سياسي است و نيز با شكست آشكار 
دولت بركشيده رهبري و نهادهاي امنيتي و آشفتگي دروني سيستم 
ضرورت حدي از اصالحات و تغييرات در بدنه نظام نيز مطرح شده و در 

ارد و قا اصالحات تا آنجا امكان اجرا دحال گسترش است. در هرحال منط
  شود كه اصل نظام سياسي در خطر فروپاشي قرار نگيرد.     تحمل مي

  

كوشم  در يك پرسش چند پرسش مطرح شده مياز آنجا كه  پاسخ سوم:
  به كوتاهي به هركدام جداگانه پاسخ دهم.

آن، نظام » لتناز اي بياجر«در چهارچوب قانون اساسي موجود و در صورت 
دموكراسي بر بنياد مشروعيت زميني و  چرا كه دموكراتيك ممكن نيست،

عرفي و برابري ذاتي شهروندان استوار است و نظام ديني مطرح در قانون 
هاي مردمان  بر بنياد آسمان و شرع و نابرابرياساسي جمهوري اسالمي 

شكل گرفته است. اما اگر روند و پروژه اصالحات تدريجي پيش برود و 
ن متمايل به ت و حتي دينداراهمين قانون به دست مجريان دموكرا

شود و  ي براي تحقق دموكراسي برداشته ميهاي بلند دموكراسي بيفتد، گام
ويژه كه به گمانم مجري قانون گردد. به  گذار به دموكراسي تسهيل مي

ترين مانع اصالحات در ايران اين است كه  تر از خود قانون است. مهم مهم
ما به چيزي به نام قانون (قانون به حاكمان ما (از مشروطه تا كنون) عمو

اند. در  دارند و از اين رو دشمن دموكراسيمعناي حقوقي و مدرن آن) باور ن
هرحال روزي بايد قانون اساسي بدون تناقض و به سود دموكراسي تغيير 

سكوالر) به د تا نظام عرفي (كند و يا قانون اساسي كامال جديدي نوشته شو
اد دولت و حكومت از ديانت و نهاد روحانيت معناي تفكيك و جدايي نه

محقق گردد. گرچه چالش دين و جمهوريت در عرصه جامعه و سياست 
همچنان برقرار خواهد بود اما در يك روند دموكراتيك تخفيف خواهد يافت. 

كند، نه  احساس قدرت ميروشن است كه حكومت به اختيار و تا زماني كه 
داد بلكه كمترين امتيازي هم رفي نخواهد تنها تن به دموكراسي و نظام ع

دهد. اما مگر همه چيز در اختيار آنان است و آنها در همه  به اپوزيسيون نمي
است و دموكراسي  حال اقتدارشان را حفظ خواهند كرد؟ آزادي گرفتني

  كردني. آموختني و تمرين

 پذير باشد و حاكمان آن از دوم پرسش: اگر نظامي انعطافدر مورد بخش 

اندك هوشمندي برخوردار باشند و به موقع ضرورت تغيير را درك كنند و 
تن به تغييرات بدهند، دليلي ندارد منتقدان به خشونت رو بياورند و به 
فروپاشي كل نظام بينديشند. در اين صورت اكثريت مردم و منتقدان راضي 

ه خرج اگر سرسختي بشوند. اما  د و به آينده بهتر اميدوار ميخواهند بو
نشيني ديرهنگام،  دير تن دهند، قطعا در صورت عقببه اصالحات دهند و يا 

هد داد. مخالفان گام به گام جلو خواهند آمد تا در نهايت فروپاشي رخ خوا
نتيجه  شنيد و دردير صداي انقالب مردم را چون محمدرضا شاه كه 

ظام در مورد ن شدند. گرچه فان جز به سقوط كل رژيم راضي نميمخال
توان  توان دقيقا گفت چه رخ خواهد داد فقط مي جمهوري اسالمي نمي

موقع به خواسته هاي محوري و حداقل مردم و منتقدان تن  گفت اگر به
ايجاد امنيت  ،انتخابات آزاد ،فعاليت احزاب دهد(باز شدن فضاي سياسي،

راضي نگهداشتن طبقات نسبي سياسي و اجتماعي و فرهنگي) و به ويژه 
، گروه منتقد ت قابل قبولي براي عموممعيشفراهم كردن و  دستفرو

راديكال در اقليت قرار خواهد گرفت. گرچه راديكاليسم در هرحال وجود 
خواهد داشت و اثرگذار خواهد بود. چنان كه در دوران اصالحات چنين 

كنم هنوز شانس چنين تغييراتي در  . در هرحال فكر ميوضعيتي پيش آمد
پذير  هر نظامي اصالح«اي  ندهمي هست. به تعبير درست نويسجمهوري اسال

  ».      است به شرطي كه مردم بخواهند

پندارم كه تا اين لحظه عموم مردم ايران و حتي  اما پرسش آخر: چنين مي
آميز و  ه حل مدني و مسالمتنخبگان و روشنفكران و فعاالن سياسي هر را

دهند. هم  هزينه ترجيح مي زا و پر هاي خشونت گرا را بر گرينه نتخشوغير
اي به  ايران و هم تحوالت جهاني و منطقهتجربه و پيامدهاي تلخ انقالب 

ليبي و سوريه مردمان را از خطر كردن  هاي افغانستان، عراق، ويژه تراژدي
توان نتيجه گرفت كه  شت درست باشد، ميدور كرده است. اگر اين بردا

حله اين شمار را خرسند خواهد كرد. اصالحات تدريجي و مرحله به مر
دوران هشت ساله اصالحات و دولت خاتمي و نيز خيزش جنبش سبز، كه 

يد اين رويكرد است. گرچه االن هنوز به فرجامي قابل قبول نرسيده، مؤ
است.  ربه هم بيشترتر است اما تج قاميدي بيشتر و خشم و نارضايتي عمينا

مدافع حفظ تماميت ارضي كشور،  خواه و به ويژه عموم ايرانيان وطن
خواهند با حمله  باشد مثال نميهزينه خواهند به راهي بروند كه پر نمي

هاي خارجي و آشوبهاي داخلي استقالل ارضي و يكپارچگي  نظامي و دخالت
اساس خواهي بر  و وطن ملي در خطر قرار بگيرد. در هرحال هر آدم عاقل

ات دهد كه در تغيير اريخ نشان ميگيرد. ت فايده تصميم مي- قاعده هزينه
تر است. در اين روند  هزينه تر و كم تر عقاليي اجتماعي راه طوالني اما مطمئن

را نشان دهد و در سياست داخلي اگر رژيم، به هر دليل، انعطاف قابل قبول 
نظر كند و سياست خارجي را متحول كند (از جمله به بحران پر زيان تجديد

هاي فرودست و كم  به ويژه به اوضاع معيشتي تودهو  اتمي پايان دهد)
هد شد. اما چنين آمد سر و سامان دهد، خرسندي عمومي بيشتر خوادر

انداز روشني در افق نيست اما در عالم سياست  خواهد شد؟ گرچه چشم
  سخني غير تاريخي است و لغو.» نخواهد شد«و  » نمي شود«

از واهند بود كه همچنان با فرض چنين رخداد مثبتي، البته شماري خ
كنند و جز به سقوط جمهوري اسالمي به  استراتژي همه يا هيچ پيروي مي

ريانهايي و تحليل افكار و هرقيمت، رضايت نخواهند داد. تشخيص چنين ج
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هاي آنان چندان دشوار نيست. البته اين استراتژي در صورتي  انگيزه
نظام انعطاف نشان ندهد و قدرتمند و احيانا موفق خواهد شد كه از يك سو 

مدي به نقطه اوج خود برسد و نتواند ارتش تهيدستان را با خود آبحران ناكار
اشد. شايد دور همراه كند و از سوي ديگر مستظهر به حمايت هاي خارجي ب

  تر شود.       تر و داوري سهل نباشد كه افق روشن

*  
  

  

  

  

  پاسخ

  »آرش«به سه پرسش نشريه ي  

  

  

  ريعبدي كالنت

  

ي سرشت نظام و  هاي سه پرسش باال درباره در اين يادداشت پاسخ
ساختار «كنم. شناخت  ي آن را درهم ادغام مي هاي اصالح پذيري ظرفيت
خودكامگي «ي حكومت اسالمي، بيش از توصيفات ادبي درباره »سياسي

، نيازمند تحليل جامعه شناختي و »ي سلطان قدرت مطلقه«يا » ولي فقيه
هاي مشروعيت بخشي به  ت تا منابع واقعي قدرت و مكانيسماسساختاري 

آن را مشخص سازد و بتواند احتماالت تغيير و اصالحات دموكراتيك، يا 
كار ي نظام را توضيح دهد. اين  و فروپاشي» بحران مشروعيت«احتماالت 

ي زيادي الزم دارد. همين طور، چنين  هاي تجربي آساني نيست و داده
گزيز با تحليل از ماهيت انقالب پنجاه و هفت و قدرت برآمده از تحليلي به نا

توان انبوهي از انتقادات  آن گره خورده است. در ادبيات نيروهاي چپ، مي
شعارگونه واخالقگرايانه در محكوميت رژيم ايران مشاهده كرد اما ساختار و 
نوع حاكميت كمتر مورد تحليل نظري قرار گرفته است. بخش بزرگي از 

روابط «ادبيات سياسي ي چپ از حد يك فورمول ساده فراتر نمي رود: 
توليد سرمايه داري است، كارگران استثمار مي شوند، پس حاكميت به 

  »! دست بورژازي است. مرگ بر امپريايسم.

پس از سقوط پادشاهي ي ايران و روي كار آمدن رژيم (جمهوري) اسالمي، 
سوسياليست، و كمونيست، دو  در ميان طيف گسترده ي نيروهاي چپ،

  شد تميز داد.  ديدگاه عمده را در مورد سرشت حكومت انقالبي ي جديد مي

 يت ضد ديكتاتوري و ضدديدگاه نخست برآن بود كه به خاطر ماه

ي انقالب، نيروي هژمونيك برآمده از آن نيز عمدتاً مردمي و  امپرياليستي
رفاه محرومان: از رهبر انقالب دموكراتيك بود و خواهان عدالت اجتماعي و 

گرفته تا آن بخش از روحانيت مبارزي كه حاضر به مشاركت در جنبش 
خياباني شده بود و اكنون دست اندكار سازماندهي و بسيج مردم براي 
پيشبرد انقالب و دفاع از دستاوردهاي آن بود. منافع مادي، عدالتخواهي 

ي  ند ارگانيك و تنگاتنگ تودهعث پيوهاي مشترك طبقاتي با مذهبي، و پايه
و داراي » روبنايي«ي آن  اسالمگراييمردم و رهبري انقالب شده بود. 

  اهميت ثانوي بود.

انقالب با ديدگاه نخست همرأي بود » خصلت«ديدگاه دوم كه در برآورد 
، (خلقي، ضدامپرياليستي، ضدديكتاتوري، خواهان عدالت اجتماعي)

دانست زيرا حاكمان جديد به شدت چپ  مي» ارتجاعي«ي آن را  رهبري
لزاماً ي رهبران انقالب (و نه ا كمونيست ستيزيستيز يا ضدكمونيست بودند. 
داشت تا  ي آنها)، حاميان ديدگاه دوم را وا مي زن ستيزي يا ليبرال ستيزي

بلكه نمايندگان » هاي زحمت كش توده«حكومت جديد را نه نمايندگان 
يا » خرده بورژوازي سنتي عقب مانده«د، مثالً نيروهاي ديگري وابنمايانن

در چنين تحليلي، »! بورژوازي وابسته«يا حتا » كاسـت روحانيون«
اختالف منافع و شكاف طبقاتي وجود » ها توده«و » رهبري«بايست ميان  مي

داشته باشد: حمايت پرشور مردم از آيت اهللا خميني و مالزمان او در رهبري 
، ترس، يا خوردگي بايد ناشي از فريبيروهاي چپ) (به جاي حمايت از ن

شان به حمايت از رژيم  منافع واقعي» عالرغم«چيز ديگري مي بود. مردم 
  ديني پرداخته بودند و مي بايست به نحوي از توهم بيرون آورده شوند! 

  

در ديدگاه اول، رژيم جديد و ارگان هاي اجرايي آن، قانون اساسي و ساير 
ها و  چنين ديدگاه اي واليت و رياست جمهوري، و همقوانين، نهاده

ي رسمي رژيم، همه قابليت اصالح داشتند. خشم و قهر رژيم تنها  ايدئولوژي
متوجه ضدانقالب داخلي و مهاجمان خارجي (آمريكا) بود. هركس كه 

مشاركت، در راه اصالح و توانست از راه انتقاد و  سهمي در قدرت نداشت مي
  م بكوشد. ي نظا بازگشايي

هاي انقالب.  در ديدگاه دوم، رهبري و حكومت غاصب بودند و خائن به هدف
بودند، انقالب دموكراتيك مردم را دزديده بودند و » ضدانقالبي«اين رهبران 

تنها هدف شان تثبيت و تحكيم قدرت خود بود. اين حكومت هرگز 
اي موقتي به ه »سوپاپ اطمينان«داد (مگر  ه تن به اصالحات نميداوطلبان

اي و  بايست دير يا زود كنار رود تا  اصالحات ريشه و ميقصد عوامفريبي) 
  تغييرات دمكراتيك ميسر گردد. 

  هردو ديدگاه حاوي تناقضي بنيادين اند: 

ي انقالب را نيروهايي به عهده داشتند كه  اگر رهبريديدگاه نخست: 
يايسم بود، چرا قصدشان رهايي از ديكتاتوري و ترك وابستگي به امپر

ها در اولين فرصت دموكراسي را تعطيل كردند و به سركوب نيروهاي  همان
  چپ پرداختند؟ 

  

ي انقالب را از همان ابتدا نيروهاي فاشيستي به  اگر رهبريديدگاه دوم: 
توان حركت انقالبي و جنبشي را كه با  چنگ خود گرفتند، چگونه مي

ميق باعث روي كار آمدن اين پيوندهاي ارگانيك و باورهاي مشترك ع
  رهبران شد مثبت و آزاديخواهانه توصيف كرد؟  

چپ ماركسيست ايراني در اكثريت خود، از لحاظ نظري، هيچ دريافتي از 
ي اسالم نداشت. هنوز هم ندارد.  و تئولوژي سياسي» تئوكراسي مدرن«

ا ماركسيسم عاميانه، منشاء باليي كه بر او نازل شده ر دگماتيسم اين
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هنوز هم كرد.  ي ليبرال تصور مي مپرياليسم و نظام اقتصادي سرمايها
روبنا فرع است، روابط توليد سرمايه داري «كند. همچنان كه در باال آمد:  مي

ي جهاني گره خورده؛  با هزاران رشته به اقتصاد سرمايهاست، اقتصاد ايران 
ست. مرگ بر شوند، پس حاكميت به دست بورژازي ا رگران استثمار ميكا

ها  هايي كه همصدا با روياليست هنوز هستند كمونيست»! امپريايسم.
ها (يا انگليسي ها) بر  زنند خميني را آمريكايي جار مي(سلطنت گرايان) 

هاي روسي بركشيدند و سياست  يا اينكه مالها را كمونيستسركار آورد. 
گناه  ردم بيشان را بر م نوع روسي» ديكتاتوري مالتارياي«آموختند تا 

  تحميل كردند. 

م از نوع پوپوليستي آن و مثل بود، آنه» انقالب«انقالب ايران، به واقع يك 
ها خصلت فراقانوني داشت و سالهاي  ها، قدرت در آن تا مدت ي انقالب همه

كرد و هنوز هم چيزي  خودش را تعريف مي» اضطرار«سال در وضعيت 
يكي نبودند اما همه بر جنبش عوض نشده. پس از انقالب، منابع قدرت 

خلقي سوار و زير رهبري كاريزماتيك آيت اهللا خميني متحد بودند. (كاريزما 
= رهبري معنوي كه در قلوب مردم جا دارد و سرسپردگي به آن واجد 

است.) ايدئولوژي حاكميت به هيچ وجه » ايرشنال«هاي خردگريز يا  خصلت
لوژي سياسي اسالم (در شكل نداشت بلكه از تئو» شريعت«ارتباطي به 

ي واليت فقيه،  و ضد استعماري، خمينيسم و آموزه شيعيسم انقالبي
شد. از همان ابتدا وضعيت  ناشي ميشريعتيسم، مجاهدينيسم و امثالهم) 

هاي  تعريف شده بود كه يكي از خصلت» مصلحت نظام«اضطراري به شكل 
نيت به نفع مصلحت هايي از قانو تئولوژي سياسي است، يعني تعليق شكل

حفظ نظام و تعاريف دوست/دشمن؛ تا زماني كه از بحران درآيد و وضع 
در آن يكپارچه شود. » بلوك قدرت«شود. يا تا زماني كه » عادي«دوباره 

ي مرا در اين  هاي گذشته زيربناي برخي از نوشتهاين ديدي است كه 
  خصوص شكل مي دهد.

هاي  ي رانتي و كارتل سي شيعيروشنفكران چپ هنوز تئوكرااي از  عده
(اما در چنگ آقازادگان وابسته به دولت) را » آزاد«ي  اقتصادي

ها مثل كودكان لجباز  كنند. آن خطاب مي» نئوليبراليسم هايِكي«
اع از خواهند به پدرقلدرشان ثابت كنند كه ادعاهاي پدر مبتني بر دف مي

ي رنگين ِ  د از سفرهت ندارد و اين پدر  دارها صح محرومان و پابرهنه
ي نمايشي  ي براي استكبار جهاني شاخ و شانهخورد و الك شيطان بزرگ مي

ي اسالمي   واقعيت آن است كه تئوكراسيي بزرگي!  چه دهن كجيكشد!  مي
زند، هم خورد، هم توي دهان آمريكا مي  ي جهاني مي ي سرمايه هم از سفره

هم كارتل هاي بزرگ رانتخوار ، دهد ها پاسخ مي به برخي نيازهاي پابرهنه
  را گوشمالي مي دهد! » چپ«زايد، و هم شماي مثالً  مي

قانون اساسي ايران را مجلسي از خبرگان اسالم (اكثراً مجتهدان و فقيهان) 
در مقام مؤسسان نظام جديد تدوين كردند. پدران مؤسس به فرمان رهبر 

بهشتي، مطهري، و ها  اهللا آيتترين سربازان ركابش ( انقالب و نزديك
منتظري) اصل واليت فقيه را ستون قانون اساسي قرار دادند. مضمون 

هايي از قرآن در قانون اساسي ادغام شد و جمعي از روحانيان شيعه در  آيه
نون ي دايمي پاسداري از خصلت اسالمي اصول قا وظيفه» شوراي نگهبان«

ي  ي سياسي خيالواره دري كشور را عهده دار شدند.  اساسي و قوانين آينده
شدند و رهبري تنها از  محسوب مي» امت«پدران مؤسس، شهروندان ايران 

قالب بهمن پنجاه و هفت، به آن امام امت مي بايست باشد. رهبران ان
ي  سيي يك تئوكرا ي انقالب، آيين نامه ي كوتاهي پس از پيروزي فاصله

حركت به طور مؤثري  مدرن را به امضاي اكثريت ملت ايران رسانيدند. اين
ي  روشنفكريانقالب مشروطيت و ميراث آن را ملغا (كنسل آوت) كرد. 

فكر ارگانيك بومي و  سط روشني مدرن نيز تو متجدد و حزب سياسي
ي  متفاوت، ماشين دولتي» جنس«سياستي از ». ملغا شد«ي مساجد  شبكه
ي  م شكسته و به جاي آن يك تئوكراسيداري وابسته را دره ايهسرم

به اين ترتيب فاشيسم ي بومي گرا و ضدامپريايست بنانهاده بود.  پوپوليستي

جاي سلطنت نشست. اين ساختار به هيچ » واليت«بومي يعني  كلريكال
  رفت كه جامعه را از سرتا پا بازسازي كند.  نبود بلكه مي» روبنايي«وجه 

تأسيس، براي كنيم؟ زيرا از ابتداي  لحاظ مي» مدرن«چرا اين تئوكراسي را 
عقالنيت حفاظت از «و » منطق قدرت«حفاظت از خود و انقالب اسالمي، 

ز را مقدم بر شريعت و فقه سنتي قرار داد و اين روش، مشخصاً ا» نظام
 ي جنبش يعني آيت اهللا خميني ناشي عملـكرد و اقتدار رهبر انقالبي

زين شد. او بدون شك در صدد ايجاد حكومتي اسالمي بر اساس موا مي
ديني بود، اما به عنوان يك سياستمدار و يك انقالبي، همواره مصلحت 

اهللا  آيتانقالب اسالمي و نظام اسالمي را بر فقه و سنت مقدم مي شمرد. 
خميني (از بسياري جهات همانند لنين در سالهاي پس از انقالب اكتبر) 

موازين » (بقاي دولت«(موازين شرعي) و » دگما«بايست توازني ميان  يم
بايست همزمان با دو جناح  براي اين كار ميحكومت اسالمي) برقرار سازد. 

گرا) و  چپ (مجاهدين، روحانيان جوان انقالبي) مبارزه  فقيهان سنتراست (
شمي اهللا ها اهللا بهشتي و آيت ي او نظير آيت همرزمان انقالبيكند. 

دي بودند كه دها ماليان متج كردند. آن رفسنجاني اين منطق را درك مي
ي مدرن اداره كنند.  ي ديني را با ابزار دولتمداري خواستند تئوكراسي مي
ها  يك از آن داشت، هيچ را نمي» ولي فقيه«شك اگر شخص خميني مقام  بي

هاي خاك  ي حجره هاي عظمي و سالخورده اهللا شد يكي از آيت حاضر نمي
اسي و روحاني دولت ي قرون وسطايي را بر مسند باالترين مقام سي گرفته

بايست بنا به ضرورت مصلحت  مي» جانشين امام«بنشاند. به همين دليل، 
  نظام گزين شود، نه به اعتبار ِ اقتدار فقيهانه و عالمانه.

كند؟ به ترتيب اهميت تاريخي  از چه طريق قدرت خود را اعمال ميواليت 
ي شيعه كه  سياسي از ابتداي انقالب: الف) نظام اعتقادي و باورهاي ديني/

ي پذيرش  زمينه» فولكلور شيعي«نزد مردم به شكل مجموعي بزرگي از 
ي ايدئولوژيك و ترغيبي ها ي حاكمان است. ب) دستگاه ايدئولوژي اسالمي

هاي دولتي؛ و  ي مساجد، نمازهاي جمعه، و امامان جمعه، رسانه نظير شبكه
  ها. ي سپاه و بسيج و لباس شخصي نهادهاي قهريهت) 

اش  ي اقتصاد ايران و بوروكراسي عريض و طويل دولتي ي رانتي سرمايه داري
بايست اداره شود.  ي شيعي مي ي يك تئوكراسي اكنون در چارچوب سياسي

» اسالمي«بايست  ي مدني مي عنا بود كه نهادهاي سكوالر جامعهاين بدان م

و حقوقي شوند، از نظام آموزش و پرورش گرفته تا ارتش؛ از سيستم قضايي 
ي شهروندي.  هاي گروهي تا وجدان جمعي ز رسانهگرفته تا اخالق عمومي؛ ا

رفت كه   علي، مي ي عدل ها، جامعه ي توحيدي مستضعفان و پابرهنه جامعه
ي خودش را در برابر  »سوبژكتيوته«متولد شود و همزمان نهال 

  ي مدرنيته در خاك تئوكراسي نوين بكارد.»سوبژكتيويته«

نقالب ت در سطح نظري به اين معناست كه در بطن و زير پوست ااين واقعي
ي پنجاه و هفت كه طبقهء متوسط هم در آن  ضد سلطنتي و آزادي خواهانه

سهمي داشت، همزمان يك رگهء فاشيستي قوي حضور داشت. روشنفكران 
پنيسم شهري با چپ در سطح خودآگاه، هنوز تحليلي از پيوند تنگاتنگ لوم

عنصر پوپوليسم از نوع ها، و روحانيت شيعه نداشتند.  ازاريمذهب عوام، ب
اي و به شدت  و حاشيه» دكالسه«، يعني حضور وسيع عناصر فاشيستي

هاي جنسي يك روان اجتماعي بيمار، بخشي  قشري، همراه با سرريز عقده
  جدايي ناپذير از انقالب پنجاه وهفت و سويهء تاريك آن بود. 

» خودكامه« نظامو  )(توتاليتارين» خواه تماميت«ي  نظام سياسي  

هاي سركوبگرند و هريك  ي نسبتاً متفاوت از حكومت دو گونه(اوتاريتارين) 
كاريزماي «، »رهبر«هاي  از منطق متفاوتي پيروي مي كند. تعاريف و نقش

پايگاه «، »ايدئولوژِي رسمي«، »بلوك قدرت«، »حزب حاكم«، »رهبري
و غيره در اين دو نوع يكسان » فراقانوني«، »تفساد قدر«، »قدرت در جامعه

همزمان تماميت اي كه رژيم سياسي ايران را  هاي ژورناليستي نوشتهنيست. 
نامند از لحاظ تحليلي چندان منسجم نيستند و بيشتر  خواه و خودكامه مي

  با الفاظ بازي مي كنند. 
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ن به هاي طيف اسالمگرايان ليبرال با مركزيت بخشيد برخي از تحليل
نيسم هاي قدرت در يك ، عمالً ساختارها و مكا»قدرت مطلقه ي فقيه«

كنند و متمركز بر  مي» شخصي«ي توتاليتر و پوپوليستي را  رژيم پيچيده
  باشد.» رهبر«يك فرد كه همان 

هاي  بلوك«به سمت » ها نام«و » افراد«سعي من اين بوده كه توجه از 
مثال، علي اكبر هاشمي  عبور كند. براي» منافع خاص«و » قدرت

كه در دوراني رفسنجاني يك فرد خاص است از بنيانگذاران اصلي نظام 
اي بيشتر بود. اين قدرت بعدها تضعيف شد. اما  قدرتش از علي خامنه

ي جناح  ندهبه عنوان يك گرايش در بلوك قدرت، نماي» هاشمي«
اي ي خصوصي بزرگ است كه خواهان سياست دره قدرتمندي از سرمايه

باز و تعامل اقتصادي با غرب است. اين گرايش پس از پايان جنگ ايران و 
بازتوليد » اشرافيت نظام«عراق، مدام خودش را در ساختار قدرت به شكل 

ي مادي دارد. نام  اي ديگر به ميدان آمده زيرا پايهه كرده و زير چهره
ه اشخاص ديگر مهم نيست. اين بخش از بلوك حاكم هرگز نتوانست ب

(سركردگي) نائل شود اما در دوراني نزديك بود خط » قدرت هژمونيك«

اصلي خمينيستي را عقب براند. بلوك حاكم كماكان مانند سالهاي اول 
انقالب در اختيار جناح خمينيست، و اسالم سياسي و انقالبي و ضد غرب 

ي مادي آن ارگانهايي  كنون بيشتر ميليتاريزه شده، پايهاست كه ا
نظامي  تي نظير بسيج و سپاه است. آمريكا ستيزي، يهودي ستيزي،پوپوليس

اي، تئولوژي سياسي اسالمي، و كيش  گرايي معطوف به قدرت هسته
هاي اين جناح است.  پرستش رهبري در حد ذوب شدن از ويژگي

به عنوان گرايش، نه يك فرد خاص، به اين جناح تعلق دارد. » اي خامنه«
ي هم داشت كه عالوه بر ليبراليسم اقتصادي، تا اي كوچك جناح اول، زائده

گام عقب نشست،  اي به ليبراليسم سياسي هم باور داشت اما گام به اندازه
اي در اختيار نداشت. نتيجه: اشخاص و نامهاي  ي قوي زيرا پايگاه مادي

 ها نبايد جاي تحليل جامعه منفرد و خصوصيات رواني يا اخالقي آن

گيري قدرت، و منافع مادي  هاي شكل ها و پروسهشناسانه را از ساختار
  قشرهاي خاص، اشغال كند.

پس از مرگ آيت اهللا خميني، اي كه نبايد فراموش شود اين است كه  نكته
ي جمعي (كولكتيو) بوده است و نه  ي سياسي در ايران يك رهبري رهبري

فردي. مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت 
مجلس و قوه ي قضاييه ي غيرمستقل و تابع بيت رهبري، همه  نظام،

ها  حاني، در پيوند تنگاتنگ با كارتلمتشكل از اسالمگرايان روحاني و غيررو
مي رساند، صحبت از كارتل » مافيا«طور كه واژه ي  يا مافياي قدرت  (همان

ي مافيا است.) دستجمعي همه  جدا در شبكه» خانواده هاي«هاي مجزا يا 
اند براي كنترل و تقسيم منافع  ي قدرت»رقبا«ي قدرت و همچنين »شركا«

ي معتقد به  ساله با عراق در شكل دادن رهبري رانتي. نقش جنگ هشت
يا ايدئولوژيك را » ارزشي«هاي اصلي انقالب، ميليتاريزه شده، و بسيار  آرمان

و » پاسدارانسپاه «ي  رهبري و بدنهدر اين نزاع قدرت نبايد ناديده انگاشت. 
هاي قدرت اقتصادي و سياسي در نظام  ترين كارتل در شمار مهم» بسيج«

  اسالمي اند.

گرايانه بري نيست، حتا  هاي اصـالحات هيچ نظامي مطلقاً از گرايش
رهبري  هاي قدرت در داخل حاكميت مدام بر سر بلوكهاي فاشيستي.  نظام

انقالبي در ايران، برخي از  اند. در ميان حاكمان به رقابت و يارگيري مشغول
ي متمايل به غرب و  كال به تدريج به ليبراليسم سياسياسلـامگرايان رادي

ي ناسيوناليستي و  به سوسيال فاشيسم نظامي گرايانه برخي ديگر برعكس
هاي  احتمال استحالهكنند.   مي ضدامپرياليستي گرايش پيدا كرده و

مي مردود اعالم كرد. در ايران،  توان پيشاپيش به تما ايدئولوژيك را نمي
تئوري استحاله بر اين باور بود كه به خاطر ويژگي قدرت دوگانه در ساختار 
دولتي و قانون اساسي، رژيم انقالبي به تدريج از درون متحول شده به 

  سمت گشايش و اصالح دموكراتيك و جمهوريت اصيل سير مي كند. اما 

  

  

  
  

  

. ايدئولوژي اصالحگرايي بر اين فرض بنا چنين تحولي باشكست مواجه شد
هرچند به شكل ناقص » ي مدني جامعه«شده بود كه درايران چيزي به نام 

از » فعاالن مدني«شكل گرفته بود و بخشي از صاحبان قدرت از باال در كنار 
افزودند، به هنگام انتخابات رياست  به رونق آن ميپايين، با كار شبانه روزي 

ي شهرها را  هاي شهر، فضاي سياسي جلس و انجمنبات  مجمهوري وانتخا
نيمه دولتي از مسؤالن انتقاد  سرشار از شوق و اميد، و در روزنامه هاي

زدند  ان شرع چانه ميكردند؛ در راهروهاي دادگستري و دادگاهها با قاضي مي
گرفتند، و با روشنگري در ميان زنان مسلمان به فمينيسم بومي  و امتياز مي

  تر مي گشتند. ي جنسي نزديك بال و پر داده، يك گام به تساوي مياسال

 ي دولتي كه بعد از يك دوران جنگي ل بسياي از اقتصادهاي پساانقالبيمث

ي هاشمي رفسنجاني و سپس »سازندگي« قصد احيا و بازسازي دارند، عصر
خصوصي سازي، اقتصاد بازار و بورس،  خاتمي معطوف به» اصالحات«دوران 
رات و واردات با غرب، و به كارگيري متخصصان فني و تكنوكرات ها بود صاد

قادر است پارادايم يعني نمايانگر اينكه تئوكراسي ايران براي حفظ خود 
به ، )اش را عوض كند (هنوز با همان شعارهاي پوپوليستي سياست اقتصادي

يو (دبل» سازمان تجارت جهاني«اي، و  سمت تكنولوژي مدرن، نيروي هسته
ها كه اين سياست را خامدستانه به عنوان اصالحات  تي او) خيز بردارد. آن

دموكراتيك يا ليبراليسم سياسي تعبير كرده بودند البته مرتكب اشتباهي 
ا بدون شك، اش را بپردازند. ام دند كه دير يا زود مي بايست بهايمي ش

  گذشتهي  ر بودند آب توبه بر فعاليت سياسيحاض كسان ديگري هم كه

بريزند و  دست دولت ماليان خندان و  خوش لباس را بفشارند، براي شان 
(و تحكيم فاشيسم كلريكال يا » خدمت«و » سازندگي«ميدان براي 

اي به سرعت  هاي تازه شد. اين دوراني بود كه واژه باز ميتئوكراسي شيعي) 
دني، ان ي م شد مثل جامعه ميوارد فرهنگ سياسي (ايدئولوژي اپوزيسيون) 

جي او، جورج سوروس، فمينيسم اسالمي، حقوق بشر، غيرخشونت آميز، و 
رد تجديد نظر قرار در همين دوره قوانين كار مو». ي ديني نوانديشي«

هاي كارگري زير فشار بيشتري واقع شده، شكاف طبقاتي نيز  گرفت، اتحاديه
وارد معادالت  »آقازاده ها«يا » اشرافيت نظام«افزايش يافت. قشري به نام 

ها،  زان راستين امام، از جبهه برگشتهاقتصادي و سياسي شد و همزمان سربا
 هاي استشهادي خود را مغبون و كنار هاي صادق و حزب اللهي بسيجي

گذاشته احساس كردند. اما همين مغبونانِ استشهادي به زودي با انتخاب 
حياي پوپوليسم ه ا) موفق ب2005محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري (

كرد قصد مبارزه با رانت خواران  شدند كه ادعا مي نظامي گرايي مي
ي  تبلور مبارزهها را دارد.  هاي آن شهري و ماليان ميليونر و آقازادهباال

طبقاتي در سطح سياسي، در شرايط فقدان نيروهاي سوسياليستي، خود را 
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يكال نشان وپوليست و ديگري كلردر دو جناج فاشيسم حاكم، يكي پ
  دهد. مي

اقتصاد، اين نظامي  اگر بخواهيم سيستم قدرت را مقايسه كنيم با سيستم
هاي قدرت، قدرتي كه هرگز در بازار آزاد  ها و مونوپولي است از كارتل

هاي فرش و  تي يا مونوپوليشود. مثل مونوپولي نف تقسيم نمي(انتخابات) 
هاي قدرت  ها در سيستم نرثان آهاي قدرت  به وا پسته، مونوپولي سيستم

اند از واحدهاي   برند عبارت كه از قدرت سهمي نمي ها آنرسد.  مي
مثل ها و كانون هاي صنفي ( اي و اقتصادي، اتحاديه صناف حرفهشهروندي، ا

هاي مربوط  هاي زنان، و اتحاديه ني كارگري يا كانون وكال)، سازما اتجاديه
ستم اقتصاد رانتي و ن نظام، اگر سيبه كارمندان بوروكراسي دولتي.  در اي

كارآيي مديريت شوند و اگر  ي كارگري نفتي به نحو آريستوكراسي
به  اند هاي صنعتي ي دولت در پروژه هاي رانت خوار كه طرف معامله كارتل

ي اقتصادي را پياده كنند، و دستگاههاي  هاي توسعه نحو عقالني برنامه
طور خالق و كارآمد متخصصان فن را به  ها به ايدئولوژيك و امنيتي و رسانه

تواند تا سالها و دهه ها به بقاي خود  كار گيرند، يك رژيم فاشيستي مي
ادامه دهد و بحران هاي گهگاهي را مديريت كرده از سربگذراند. اما اگر 
فساد و رانت خواري چنان بگسترد كه كاركردهاي عقالني سيستم اقتصادي 

تواند  ها مي ك دولت به خطر افتد، شدت بحرانژيمختل و مشروعيت ايدئولو
ها را به خشونت بكشاند، مردمان گرسنه و ناراضي را به  اختالفات بااليي

  شورش وادارد، و رژيم را به آستانه ي فروپاشي بكشاند.

 2013مارس  

*  

  

  

  مبارزه طبقاتي موتور تاريخ است

  

  ابراهيم عليزاده

  

  پاسخ اول:

  
سال پيش نيست كه  34مروز عينا همان رژيم  اينكه جمهوري اسالمي ا

واقعيت يك مردم ايران را به شكست كشاند،  قدرت را قبضه كرد و انقالب
هاي سياسي و  در متن كشمكشاست. اين رژيم در مقاطع مختلف عيني 

ها و تغييراتي تن بدهد كه با  اجتماعي ناچار شده كه به عقب نشيني
كوشيده است خود را با الزامات سرمايه  طبيعت و ذات آن ناسازگار بوده و

شود رژيم جمهوري  برخالف آنچه كه تصور ميجهاني هماهنگ سازد. 
عليرغم اينكه خود را يك رژيم اسالمي پايبند اسالم و قوانين شرع  اسالمي

و غيره نشان مي دهد، اما به عنوان مثال به اندازه دولت عربستان سعودي 
ب پايبند نيست. اين رژيم در مقاطع مختلف به قواعد يك رژيم اسالمي نا

مسائل  ر زمينهبه هزار زبان راجع به اين خصوصيت خود سخن گفته و د
فقهي و مذهبي كامال منعطف بوده و تجديدنظرهاي بسياري را در مباني 

 هاگرچ هااعتقادي اسالمي عمال پذيرفته است. مجادالت و دعواهاي دروني آن
، اما در محتواي اندرنگ مذهبي به خود گرفته  گاهي اوقات به صورت ظاهر

اند.  بقاي رژيم تعديل شده به خدمتراستاي و در  خود سياسي بوده
آنان مي  را هم بسيار باز گذاشت. خود خميني از اين لحاظ دست جانشينان

توانند در كنار سياست هايي كه تشخيص مي دهند در خدمت مصلحت 
المي تجديدنظر نمايند. در اين زمينه ها رژيم است در بسياري از احكام اس

اما با همه اينها جمهوري اسالمي در دو جمهوري اسالمي تغيير كرده است، 
  گيري تغييرناپذيري داشته است: جهت ،زمينه

   پافشاري بر اصل واليت مطلقه فقيه نخست -

اين پافشاري بر طبق يك جهت گيري كامال سياسي صورت مي گيرد و در 
زميني ملموسي قرار دارد. واليت مطلقه فقيه و نظارت  خدمت منافع

استصوابي به عنوان راه و روشي براي بقاي اين رژيم معين طرح و به اجرا 
در آمده است. روحانيت شيعه را جز از اين طريق با هيچ روش ديگري نمي 

بر طبق اصل واليت فقيه تمام قرارها و توان در قدرت نگاه داشت. 
آن  هاي روزمره ها و تاكتيك حتي سياستگاهي ژيم و تصميمات كالن ر

 حتي اگر از جانب خود وي نيز اتخاذ نشده باشند،بايستي از زبان ولي فقيه 
اخير كه نهاد نيرومندي چون سپاه پاسداران  حتي در دوره. دنجاري شو

هاي كالن جمهوري اسالمي شده  تر وارد عرصه تعيين سياست فعاالنه
اي ديكته  به خامنه در دفتر سياسي سپاه تدوين وها  است، اين سياست

  گردد. شود و سرانجام از زبان او طرح و دستور اجراي آن صادر مي مي
  دوم در مورد رفتار با مخالفين سياسي خود  -

در زمينه سركوب مخالفان در تمام طول حيات جمهوري اسالمي اين 
تر  امنيتي با تجربه هاي پليسي و سياست هرگز متوقف نشده است. دستگاه

تري براي سركوب مخالفين و از ميدان بدر كردن  هاي پيچيده شده، روش
 اما ، چنانكه مي توان گفت از اين لحاظ تغيير كرده اند،آنها در پيش گرفته

به عنوان يك خط مشي اساسي براي حفظ رژيم از جهت اصلي خود را 
زمينه در مقاطعي مورد كه در اين هم هايي  خودي دايرهدست نداده اند. 
  تر شده است.  مرتبا تنگ ،اند اغماض قرار گرفته

تير، قتل  18، رفتار با مخالفين را در دوره خاتمي ديديم، وقايع دانشگاه
ميرحسين  1388در سال  اي و موارد بسيار ديگري. چنانچههاي زنجيره

ير رسيد و اگر احيانا فضاي سياسي ايران تحت تاث موسوي به قدرت مي
گشايش  ها بود، توازن قوايي كه ناشي از حضور ميليوني مردم در خيابان

 افتاد كه با سركوب اصالح يافت، در اين صورت باز همان اتفاقي مي مي
جناح حاكم با چند ماه تاخير باالخره يعني اينكه روي داد. حكومتي  طلبان

حفظ ، چون راه ديگري براي آورد به همين سياست قلع و قمع روي مي
حساب كرده بود كه اگر حاكم در واقع جناح  موجوديت خود سراغ نداشت.

منتظر چنين موقعيتي بماند، ممكن است زمان را از دست بدهد و سركوب 
نيز ديگر كارساز نباشد. حال كه اشتباه نخست را مرتكب شده و با پز 

دن مردم هاي تلويزيوني راه را براي به خيابان آم و مناظره "انتخابات آزاد"
اشتباه دوم  ديگر نبايستي گرمي كند، اش بازار بازگذاشته تا براي انتخابات

  دهد. برا مرتكب شود و بيش از اين به مردم ميدان عرض اندام 
بنابراين بحث بر سر اين نيست كه اين رژيم تغيير نكرده است و يا در آينده 

مينه هايي و ، بلكه بحث بر سر اين است در چه زهم تغيير نخواهد كرد
 "ساخت"و  "سرشت"تحت تاثير چه عواملي تغيير كرده و اين تغييرات در 

سال گذشته كه برخي عالقمندند آن را  34اين رژيم طي  "بافت"و 
براي اينكه جوهر و ماهيت اين اصالحات بنامند در چه جهتي بوده است. 

طي بر سر كه جمهوري اسالمي در چه شرايستي ديد باي ،تغييرات را دريابيم
 پاسخبه چه نيازي  هايي را از سر گذرانده و در هر دوره كار آمد، چه دوره

داده و در انجام رسالتي كه در هر دوره بر عهده داشته تا چه اندازه موفق 
  بوده است؟ 

رژيم جمهوري اسالمي در شرايطي بر سر كار آمد كه بحران سياسي 
، مردم 1357در تمام طول سال ايران را فراگرفته بود.  اي جامعه گسترده

ها را به  ايران به اميد كسب آزادي و برخورداري از زندگي بهتر خيابان
هاي  كنترل خود درآوردند و با اعتصابات پي در پي به ويژه در عرصه

رژيم شاه را قدم و تظاهرات خياباني بدون وقفه، اي چون نفت و گاز  كليدي
و سرانجام رژيم شاه سرنگون شد. اين  پرتگاه نزديك كردند به قدم به لبه

انقالب هم طبقه سرمايه دار در داخل كشور را به وحشت انداخته بود و هم 
قدرت هاي امپرياليستي را كه منافع حياتي در اين كشور داشتند به شدت 
نگران كرده بود. براي همه آنها اولويت اين بود كه قبل از هر چيز و به هر 

  ن انقالب را از سر بگذرانند.طريقي كه شده خطر اي
اما از سر گذراندن اين خطر با روش هاي معمول امكانپذير نبود. راه حلي 
كه دم دست بود عبارت بود از سركوب انقالب به نام انقالب. اين نخستين 
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رسالتي است كه جريان اسالمي به نيابت بورژوازي ايران و امپرياليست ها 
ال هاي جبهه ملي و نهضت آزادي و غيره برعهده گرفت. راز همراهي ليبر

  با اسالمگرايان در ترس آنها از تعميق انقالب بود. 
جريان مبارزات ضد يكي از روندهاي موجود و فعال در البته جريان مذهبي 
سابقه نبود.  . چنين موقعيتي در تاريخ ايران در عصر جديد بيسلطنتي بود

هاي جنگ جهاني دوم و  سال بحران سياسي از انقالب مشروطيت تا دوره
ايم كه سه  شاه و در مقاطع مختلف ديگر همواره شاهد بوده سقوط رضا

جريان مذهبي : روند اصلي در شكل دادن به تاريخ ايران نقش داشته اند
 ـ متكي به رهبري و سلسله مراتب مذهب تشيع، جريان ناسيوناليست

  ليبرال طرفدار غرب و جريان چپ و كمونيستي. 
ايران هم همين روندها ظاهر شدند و مهر خود را بر  1357نقالب سال در ا

س از رشد جريان ارههاي اعتراضي و مبارزاتي آن دوره كوبيدند.  حركت
 كمونيستي كه البته آن موقع آن را در خطر نفوذ اتحاد جماهير شوروي مي

 ياناسالمگراآغوش غرب را در طرفدار ليبرال  ـديدند، جريان ناسيونال 
مريكا هم به ياري آهاي غربي و در راس آنها  شيعه جاي داد. امكانات دولت

جريان مذهبي شتافت تا به زعم خود خطر كمونيسم را از سر ايران دور 
  كنند. 

تشتت فكري و سياسي چپ راديكال ايران در اين دوره، همراهي 
را براي امپرياليست ها و بورژوازي هراسان از انقالب با جريان اسالمي، راه 

اولويت جريان . در اين مقطع قدرت گيري جمهوري اسالمي هموار نمود
عبارت بود از سركوب انقالب. اسالمي، امپرياليست ها و بورژوازي ايران 

امري كه سرانجام به كمك جنگ هشت ساله و كشتارهاي سبعانه به انجام 
اشت كه ديگري گذ قدم به دورهرژيم جمهوري اسالمي و آن توفيق يافتند 

 بازسازي خرابي طلبيد. اين دوره عبارت بود از دوره الزامات ديگري را مي
بندي به پايان رسيد و رفسنجاني از مردم  هاي جنگ. دوران كوپن و جيره

هاي جنگ را جبران كند و  ايران خواست كه به وي فرصت بدهند تا خرابي
ير زهم به ناگگويا ايران را در مسير پيشرفت و تمدن قرار دهد. مردم 

 رضايت دادند و منتظر ماندند. ليكن زمان سپري شد و هيچ معجزه
. به نوبت اصالح طلبان درون حكومت رسيداقتصادي اتفاق نيفتاد. سپس 

مقتضي اين دوره نيز رژيم تغييراتي را به خود پذيرفت. اما به اهداف تعيين 
ي اصلي قدرت احمدي نژاد و كنترل اهرم ها اش دست نيافت و دوره شده

و دست  گيري سپاه پاسدارانقدرت از جانب سپاه پاسداران فرا رسيد. با
اندازي اين نيرو به عرصه اقتصاد و جاي گرفتن در مراكز كليدي اداره 

به سمت كشور، ــ اگر مبارزات مردم در ايران به آنها فرصتي بدهد ــ 
ي روند. پيش ماسالمي  بويديكتاتوري نظامي با رنگ و  ساختار يك

جمهوري اسالمي خطر يك انقالب ضد سرمايه داري را از سر بورژوازي 
ايران دفع كرد اما عليرغم تقالهايش نتوانسته است به رژيم متعارف اين 
طبقه تبديل شود. وجود طيف وسيعي از نمايندگان سياسي طبقه سرمايه 

- ب ميبدين ترتي دار در صفوف اپوزيسيون رژيم نشانه همين واقعيت است.
بينيم اين رژيم در واقع تغيير كرده است، حال اگر اين تغييرات با 
عوامفريبي بخش هاي از اپوزيسيون در مقاطع مختلف جور در نيامده، بحث 

  ديگري است. 
  

  پاسخ دوم:

دو ركن اساسي جمهوري اسالمي عبارتند از واليت فقيه و سپاه پاسداران. 
سي و فكري جمهوري اسالمي بر اولي هويت رژيم است و تمام سيستم سيا

اساس آن بنا شده و دومي قدرت واقعي كه به مثابه يك حزب سياسي عمل 
ها در  كند، يك حزب سياسي مسلح و بدون رقيب. هر دوي اين پديده مي

توان يك رژيم مشروطه اسالمي را تصور  ذات خود قابل اصالح نيستند. نمي
توان در يك كشور جهان  مياي نباشد. ن كرد كه ولي فقيه در آن كاره

دخالت سومي يك نيروي نظامي قدرتمند يگانه چون سپاه پاسداران را از 
  سياست دور نگه داشت. در 

روحانيت شيعه در تمام دوران حيات خود در ايران همواره دولتي در دولت 
ه قدرت كامل دولتي را ب نيزسال گذشته  34داده است. طي  را تشكيل مي

 كند، به طلب باشد يا اصولگرا فرقي نمي اين قشر اصالح دست گرفته است.

داند كه اگر اين بار اين سنگر را از دست بدهد براي هميشه از  خوبي مي
صحنه سياسي ايران حذف خواهد شد و حتي مادام كه عمامه به سر باقي 

اش هم به خطر خواهد افتاد. از اين رو، با تمام قوا، با  بماند، رزق و روزي
كند كه اين موقعيت را از  يري تمامي عقل و درايت خود تالش ميبكارگ

  دست ندهد. بقاي واليت مطلقه فقيه سنگر اين مقاومت است.
مطابق قاعده و بر طبق توافق سران رژيم، واليت فقيه حرف آخر را مي زند. 
اگر اين توافق بهم بخورد كل سيستمي كه رژيم بر روي آن بنا نهاده شده، 

داند. حتي كسي مانند  د. همه روحانيت شيعه اين واقعيت را ميفرو مي ريز
خاتمي كه از ولي فقيه دل پر خوني داشت قسم هايش را به سر واليت فقيه 

  مي خورد.
  

  
  
 طلب اند، ولي اصالح براي بقاي خود راههاي مختلفي را آزمايش كرده انآن

آن را ضامن بقاي ترينشان هم از اعالم وفاداري خود به اصل واليت فقيه كه 
هاي  آنان خود با شاخكشوند.  دانند، خسته نمي قدرت روحانيت شيعه مي

دهند و در شرايط  حسي كه دارند وضعيت واقعي خويش را تشخيص مي
شان از نو سر باز كرده، نفوذشان در بين  كنوني كه اختالفات داخلي

للي در هاي منطقه تقريبا از دست رفته است، از لحاظ بين الم مسلمان
انزواي بيشتري قرار گرفته اند، با بحران و آشفتگي اقتصادي بي سابقه اي 

، توان ايجاد بهبود در زندگي اقتصادي مردم را ندارند و نفرت روبرو هستند
، روشن است كه در چنين شرايطي مردم از رژيم شان را به عينه مي بينند

وقعيت خود يعني قدرت بي گدار به آب نمي زنند و به تنها نيروي حافظ م
 سركوب اتكاء خواهند كرد. 

ساله رياست جمهوري خاتمي اصالحاتي ديده نميشود. بعنوان  8در كارنامه 
مثال آيا در اين دوره پوشش اجباري لغو شد، اجراي احكام اعدام متوقف 
شد؟ مجازات سنگسار لغو گرديد، حق اعتصاب و تظاهرات برسميت شناخته 

گاهها بر ي مخالف اجازه فعاليت داده شد؟ شكنجهشد؟ به احزاب سياس
توان دهها مورد ديگر از اين چيده شدند، مطبوعات آزاد سر برآوردند؟ مي

  قبيل را نام برد.
خاتمي يك جمهوري اسالمي قدرتمند تري ميخواست. ميخواست دايره 
خودي هاي رژيم را بازتر كند. انرزي و توان به حاشيه رانده شده را كه 

  توانستند بر قدرت رژيم بيفزايند، دوباره بازگرداند. مي
اما اگر فضاي سياسي ايران در آن دوره نسبت به دوره رفسنجاني قدري باز 
شده بود، اين وضعيت جديد اساسا ناشي از توازن قوائي بود كه بين مردم و 
حاكميت بوجود آمده بود. اين توازن قواي جديد ناشي از حضور بيست 

بود كه روز دوم خرداد به پاي صندوقهاي راي رفته بودند.  مليون نفري
خاتمي برنامه خاصي در مورد اصالحات نداشت وي تنها نيت خود را به 
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اصالحات در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي بيان كرده بود. او 
خواست كه به قوانين مصوب خود پايبند  در بهترين حالت رژيمي را مي

توانست از  در جمهوري اسالمي مورد نظر خاتمي هم نمي باشد. اما قانون
دايره اسالم و شريعت اسالمي فراتر برود. شريعتي كه در ذات خود بر مبني 
گناهكار فرض گرفتن انسان و سلب حق و اراده اوست، قرار دارد. مسئله 
قانون و بي قانوني نيست مسئله اين است كه مبنا تهيه قانون ضد 

مردم در تدوين آن نقشي ندارند. كوچكترين گشايش در  دموكراتيك است و
زندگي اكثريت آحاد جامعه در گرو گذر كردن از خود اين قوانين است.  اما 
در آن دوره ديديم حد تحمل رژيم چيزي بيش از آن نيست كه در قانون 
اساسي جمهوري اسالمي آمده است. با استناد به همين قانون ميتوان خشن 

ديكتاتوري جهان را اداره كرد. حد اصالحات مورد نظر  ترين رژيمهاي
كرد و همين حد در  خاتمي از قانون اساسي جمهوري اسالمي تجاوز نمي

  عين حال سقف تحمل جمهوري اسالمي نيز بود. 
  

  پاسخ سوم:

بسياري از مفاهيم سياسي، جامعه شناسي و فرهنگي در سه دهه اخير 
اند كه جا  يا از محتوا خالي شده ه وآنچنان به زهر جمهوري اسالمي آلود

انداختن مجدد و بازتعريف واقعي آنها به كار بسيار و زمان طوالني نياز دارد. 
  از آن جمله است.  "اصالحات"واژه 

طلب  هايي از اپوزيسيون مستاصل و فرصت مفهوم اصالحات به همت بخش
ها،  فريبكارياين رژيم بيش از مفاهيم ديگر آسيب ديده و به ابزار توجيه 

هاي حقير تبديل شده است. اين واقعيت مرا ناچار  ها و موقعيت سياست
تر سوال شما در يك  هاي مشخص سازد كه قبل از پرداختن به بخش مي

  تري به اين موضوع بپردازم.  تر و انتزاعي سطح كلي
هاي خاص خود طبقات اجتماعي و گرايشات سياسي مختلف هركدام تعريف

ها با منافع طبقاتي و يا بر  م انقالب و رفرم دارند. اين تعريفرا از مفهو
هاي خود را  مصالح گروهي آنها منطبق است. محمدرضا شاه پهلوي رفرم

ناميد. جمهوري اسالمي جريان به قدرت رسيدن خود  "انقالب شاه و مردم"
نام گذاشت. بيرون راندن اشغالگران خارجي از يك  "انقالب اسالمي"را 

ترين  و كسب استقالل را معموال انقالب مي نامند. گاهي ارتجاعيكشور 
كنند. در مورد رفرم هم  تحوالت در يك جامعه را انقالب نامگذاري مي

شود. رنگ و لعاب زدن به رژيم اسالمي را اصالحات  همين داستان تكرار مي
ب ها در زمينه اصالحات و انقال گويند. براي اجتناب از اين آشفته گويي مي

شناختي و علمي از اين مفاهيم مراجعه كنيم. الزم است به تعريف جامعه 
جامعه شناسي ماركسيستي در اين زمينه ديدگاه منسجمي ارائه مي دهد: 

تغييرات "ابتدا بايد ببينيم انقالب چيست و از آنجا به مفهوم اصالحات و يا 
  رهنمون گرديم.  "تدريجي

ها قبل از اينكه فكر  تماعي است. انسانتداوم زندگي اج توليد شرط اوليه
ها مايحتاج زندگي خود را  كنند، بايستي بخورند، بياشامند، بپوشند. انسان

شوند. اين روابط  كنند و در جريان توليد وارد روابطي با يكديگر مي توليد مي
نيروهاي توليدي  آنان مي باشد و در مراحل مختلف توسعه مستقل از اراده

هاي زيادي از جهان شيوه توليد و  ه است. تاريخ بشر در بخشمتفاوت بود
داري، فئودالي و سرمايه داري را به  مناسبات توليدي اشتراكي اوليه، برده

ها، روبناهاي حقوقي، سياسي،  خود ديده است. در هركدام از اين دوره
فرهنگي، اخالقي و اشكال خاصي از آگاهي اجتماعي بر مبناي اين روابط، 

ها در جريان توليد مايحتاج زندگي خود با هم برقرار  روابطي كه انسان يعني
  اند، به وجود مي آيد.  كرده

هاي اوليه كه يكسان زندگي  داري در مقايسه با زندگي انسان عصر برده
كردند ولي هميشه گرسنه بودند، قدم تاريخي بزرگي به جلو بود. كار  مي

 داد تا به امور ديگري كه الزمه بردگان به طبقات ديگر در جامعه فرصت
 پيشرفت زندگي بشر بود، بينديشند. علوم و فنون و دانش بشري در همه

داري رشد كرد.  حضور بردگان و مناسبات توليدي برده ها در نتيجه زمينه
پيشين با آن روبرو بود، رها گرديد.  جامعه از بن بست اوليه كه در دوره

اي رسيد كه خود  ود را ادامه داد تا به مرحلهجامعه بشري تكامل تدريجي خ
اين نظام اجتماعي نيز در نتيجه تكامل نيروهاي مولده به بن بست رسيد و 

اينبار نيز جامعه براي خروج از بن بست پوسته مناسبات توليدي را درهم 
شكست و راه پيشروي بعدي خود را هموار ساخت. اين روند ادامه دارد تا به 

  اري و انقالب هاي بورژوايي مي رسيم.عصر سرمايه د
تر شدن مطلب به عنوان نمونه به فرانسه و انقالب  بگذاريد براي روشن

ها تكامل تدريجي نيروهاي  در اين كشور داشته باشيم. سال 1789بورژوايي 
فئودالي نيروهاي جديدي را به ميدان آورده بود. كار  مولده در دل جامعه

گرفته بود و تقسيم كار جديدي در عرصه توليد كشاورزي از صنعت فاصله 
اجتماعي شكل گرفته بود. استادكاران و شاگردان و سپس كارفرمايان و 

هاي زمان خود شده بودند. اين نيروهاي  كارگران روزمزدشان؛ وارد كشمكش
شان در  جديد از لحاظ عيني موقعيتي را به دست آورده بودند كه با موقعيت

اره جامعه انطباق نداشت. اين تعارض به يك موقعيت رابطه با وسايل اد
نهايي را بر پيكر نظام  انقالبي در جامعه منجر گرديد و سرانجام ضربه

اجتماعي كهن در فرانسه و به دنبال آن در سراسر اروپا وارد نمود. اما اين 
فئودالي به تدريج رشد كرد و  موقعيت انقالبي يك شبه پديد نيامد. جامعه

ابل نيروهاي جديد عقب نشيني نمود و امتياز داد. متناسب با موقعيت در مق
توليد و مناسبات فئودالي، شاهد  جديد طبقات اجتماعي در جريان شيوه

پيدايش عصر رنسانس يعني عصر تجديدحيات فكري و فرهنگي در اروپا 
شوند و سرانجام در مقطعي به  هستيم. اين تغييرات تدريجي انباشته مي

گردد. انقالب از ديدگاه جامعه شناسي  كيفي يعني انقالب منجر مي تغيير
 علمي آن تحول اجتماعي است كه اساس مناسبات توليدي، اساس رابطه

  مالكانه را در يك جامعه دگرگون مي كند.  
افتند، بلكه به  تحوالت اقتصادي برخالف تغييرات سياسي سريع اتفاق نمي

شوند تا  اي روي هم انباشته مي  ي روزمرهها گيرند و كميت تدريج شكل مي
شكنند و در يك مقطعي كيفيت نويني را به  خود را مي هنگامي كه پوسته

آورند. انقالب پروسه اي است كه دو وجه جدايي ناپذير را شامل  وجود مي
  گردد: وجه اجتماعي ـ اقتصادي و وجه سياسي.  مي

ي و انقالب سياسي هم نام گاهي اين دو وجه را به عنوان انقالب اجتماع
برند. اين دو وجه از همديگر تفكيك ناپذيرند و يكي شرايط تحقق  مي

توليد، برآيند اين دو وجه  سازد. دگرگوني روابط مالكانه ديگري را فراهم مي
دهد هم اجتماعي  است. انقالبي كه روابط توليدي در يك جامعه را تغيير مي

گيرد و  اقتصادي آن به تدريج شكل ميو هم سياسي است. وجه اجتماعي ـ 
افتد. انقالب سياسي سيستم  وجه سياسي آن نسبتاً ناگهاني اتفاق مي

ريزد و سيستم حقوقي جديدي را جايگزين  حقوقي موجود را به هم مي
كند و اين معموالً با يك فرمان از جانب نيروي پيروز در انقالب و در  مي

توانيم زمان اين تحول ناگهاني را به  نميپذيرد. اگر ما  كوتاه مدت صورت مي
طور پيشرس به دقت تعيين كنيم، در مقابل، شرايط تكوين اجتماعي ـ 
اقتصادي آن را مي توانيم مشاهده و حتي آگاهانه در آن دخالت كنيم و 

  چنين تغييراتي را سرعت ببخشيم. 
جموعه تكامل تدريجي و از دل م وجه اجتماعي ـ اقتصادي انقالب در نتيجه

اي از تغييرات رو به جلو كه آن را رفرم مي ناميم، متحقق مي گردد. وجه 
سياسي انقالب كشمكشي سياسي است براي اينكه تكليف عدم تطابق 

  قدرت اقتصادي با قدرت سياسي را يكسره كند. 
توانيم بگيريم اين است كه در واقع ما با  اي كه تا اينجا مي بنابراين، نتيجه
بين انقالب و رفرم روبرو نيستيم. رفرم يا اصالحات مورد نظر  يك دو قطبي

توان از  ما و انقالب، هر دو از يك جنس هستند. اين دو همزاد را نمي
شود و  يكديگر جدا كرد. انقالب اجتماعي ـ اقتصادي بدون رفرم حادث نمي

 انقالب پس از آنكه تكليف تضادهاي كهن را يكسره كرد، خود راه رفرم را در
  گيرد.  پيش مي

انگلس از جامعه شناسان و انقالبيون بزرگ قرن نوزدهم، جامعه را به 
كند كه به طور طبيعي داراي زيربنا و روبناست. زيربنا  ساختماني تشبيه مي

كند كه شامل ابزار موجود تشبيه مي جامعه و روابط مالكانهرا به اقتصاد 
توليد و مناسبات توليدي است و روبنا را به آگاهي سياسي و اجتماعي، به 
فرهنگ، باورها و عقايد، سيستم قضايي و حقوقي تشبيه مي نمايد. در اين 

هاي  مثال صاحب يك بناي چند طبقه تا زماني كه احساس نمايد كه پايه
مان هيچ عيبي ندارد، نه آهن هايش زنگ زده، نه سيمانش خورده ساخت

شده، نه زمينش نشست كرده؛ لزومي براي خراب كردن ساختمان و از نو 
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ها  بيند، ولي در عين حال براي جلب رضايت كرايه نشين ساختن آن نمي
روكار ساختمان، در و پنجره ها، كاغذديواري و رنگ و سيم كشي و لوله 

كند. اين كارش معقول و معمولي است. اما  را مدرنتر مي كشي و غيره
 ساختماني كه پايه هايش در حال ويران شدن است را فقط يك صاحبخانه

ديوانه ممكن است پولش را صرف اين جور كارها بكند. به قول سعدي: 
يعني  "خانه از پاي بست ويران است ـ خواجه در فكر نقش و ايوان است."

ا رسيده است كه بناي مزبور ويران شود (انقالب) و به ديگر موقع آن فر
جاي آن ساختمان جديدي بنا گردد. بنا را با سهولت بيشتري و در زمان 

توان ويران كرد اما بنا كردن ساختمان جديد نيازمند خشت  كوتاهي مي
روي خشت نهادن است. بدين ترتيب مي بينيم كه يك پيوند ديالكتيكي 

  وجود دارد. بين رفرم و انقالب 
حال بايستي به موضوع ديگري هم در اين رابطه يعني مبارزه طبقاتي و 
توازن قوا بپردازيم. مبارزه طبقاتي موتور تاريخ است. اين مبارزه در هر 
مقطع توازن قوايي را ايجاد مي كند كه ماحصل آن مي تواند تحميل عقب 

تي يك ركن جدايي نشيني (اصالحات) به طبقه باالدست باشد. مبارزه طبقا
باشد و برآيند اين دو نيرو  ناپذير از سطح رشد اقتصادي نيروهاي مولده مي

كند. اين تنها  است كه سمت و سوي تكامل جامعه بشري را تعيين مي
تغييرات تدريجي و گريزناپذير اقتصادي نيستند كه سرنوشت جامعه بشري 

مبارزه طبقاتي مولفه ديگر  ها در متن زند، بلكه نيروي فعاله انسان را رقم مي
ها،  ها، شورش تعيين سرنوشت يك جامعه است. تمام تاريخ انقالب

دهند  هاي گسترده در قرن نوزدهم و بيستم نشان مي ها و اعتراض اعتصاب
داري در عين اينكه مسير طبيعي و روبه رشد اقتصادي  كه نظام سرمايه

اجتماعي تن به عقب هاي  خود را پيموده در همان حال تحت فشار جنبش
هاي مشخصي داده است كه اين فشارها به نوبه خود بخشي از  نشيني
اند؛ از حقوق و مطالبات كارگري گرفته تا  تغييرات اجتماعي  بوده پروسه

حفظ محيط زيست و غيره،  حق راي زنان، تا تصويب قوانيني در زمينه
اهده كرد كه به توان مش كمتر عقب نشيني و رفرمي را در اين سيستم مي

  اجتماعي مربوط نبوده باشد.  يك مبارزه
حال به موضوع جمهوري اسالمي برگرديم. رژيم جمهوري اسالمي را هم در 

توان به  توازن قواي طبقاتي و تحت فشارهاي اجتماعي معيني مي نتيجه
پرتگاه رساند و سرنگون كرد. اما اين  تدريج عقب نشاند و سرانجام به لبه

خود عقب  شك داوطلبانه نخواهد بود. آنان مطابق نقشه يني بيعقب نش
اند كه  اي پي ريزي كرده شان را به گونه نخواهند نشست، زيرا اساس رژيم

را فرو خواهد ريخت. آنگاه هم كه  هاي اساسي آن كل سيستم تغيير در پايه
كنند، خود به خوبي  هاي اجتماعي عقب نشيني مي تحت فشار جنبش

دارند. اما در اين حالت  پرتگاه گام برمي د كه در مسير رسيدن به لبهدانن مي
دهند با احتساب اينكه  ديگر انتخاب با خودشان نيست، ناگزير به آن تن مي

و اينكه روزي مردم خسته خواهند  "از اين ستون تا آن ستون فرجي است"
  خود را آغاز خواهند كرد. شد و آنان هم ضدحمله

توان مشاهده كرد. با  هاي مختلف به وضوح مي را در عرصه اين عقب نشيني
ورزش در افتادند، عقب نشيني كردند؛ با موسيقي در افتادند، عقب 
نشستند؛ در مقابل ويدئو و سينما مقاومت كردند شكست خوردند؛ امروز با 

بينيم؛ حكم دادند كه دختران در  اند حال و روزشان را مي ماهواره در افتاده
الگي به خانه شوهر بروند، ناچار شدند برخالف شرع اسالم آن را به س 9سن 
ها اين قانون ارتجاعي را هم  سالگي ارتقا دهند. بسياري از خانواده13
دهند تا براي تصميم گيري در اين  پذيرند و به دختران خود فرصت مي نمي

خود سال است دست يابند. به اقرار  18مورد به سن قانوني بين المللي كه 
اند. حجم آثار  درصد جوانان اين كشور از مذهب گريزان شده 90سران رژيم 

هاي  هنري و ادبي در تقابل با ايدئولوژي رسمي جمهوري اسالمي در زمينه
رساند.  شكند و پيام خود را به گوش مردم مي مختلف ديوار سانسور را مي

دهند جامعه ايران  يتوان مثال زد كه نشان م ها مورد ديگر را مي ها و ده اين
تحت حاكميت همين رژيم هم تغيير كرده است. طبقه كارگر در مقايسه با 

هاي اجتماعي شده  تري وارد جدال سال قبل در مقياس بسيار وسيع 40
هاي سياسي كه با آن درگير  داري ايران عليرغم بحران است. اقتصاد سرمايه

هاي  ه است و كمپانيبوده، در زير سايه يك ديكتاتوري عريان رشد كرد

هاي اقتصادي بزرگي در سطح  هاي كوچك را بلعيده و به غول بزرگ كمپاني
  اند. منطقه تبديل شده

اين تغييرات در قوانين جمهوري اسالمي منعكس نشده اما در دنياي واقعي 
 انقالبي سال اند. قانون اساسي جمهوري اسالمي كه در دوره اتفاق افتاده

اي از حقوق اوليه و مطالبات مردم در آن  توانست پاره مينوشته شد، ن 1358
اي تنظيم  دوره را ناديده بگيرد. اما اگر دقت كنيد بيشتر بندهاي آن به گونه

تواند يك به يك اين حقوق و  كه در عين حال بر طبق همين قانون مي شده
اند با دست ديگر با خشونت پس  مطالبات را كه با يك دست داده شده

. اما جامعه ايران در عمل از بسياري از قوانين جمهوري اسالمي عبور گرفت
سال گذشته در جا نزده، بلكه به پيش رفته،  34كرده است. اين جامعه طي 

ولي هيچ سنگري را بدون نبرد و مبارزه به دست نياورده است. عقب نشيني 
معه و رژيم حاصل نبرد جانانه انسان هاي آزاده و نيروهاي پيشرو اين جا

  داري ايران بوده است. نيازهاي مقاومت ناپذير اقتصادي مقتضي رشد سرمايه

*  

  

 مگر قرار بود چيزي تغيير كند؟
  

  

  

  

  

 توكل
  

  

  

  

  

 
نخست اشاره كنم كه من نتوانستم دليل طرح اين سؤاالت را در اوضاع 
سياسي كنوني ايران متوجه شوم. معموال وقتي سئوال مطرح مي شود كه 

ي مبرم جامعه   مبرم جامعه،  پاسخ به آن را طلب كند . مسئلهيك مسئله 
امروز ايران  نه اصالحات است، نه حد و حدود امتيازاتي كه در شرايط 

تواند به مردم بدهد و نه ظهور دولت سكوالر از  فرضي، جمهوري اسالمي مي
بطن دولت مذهبي جمهوري اسالمي. به نظر من اين سؤاالت  ربطي با 

هاي عيني كنوني جامعه ايران ندارد كه تمام ابعاد آن را بحران و بن   واقعيت
بست فراگرفته و كمترين امكان مانور را از هيئت حاكمه و كال طرفداران 

  جمهوري اسالمي براي حك و اصالح وضع موجود سلب كرده است.
سال پيش وقتي كه جمهوري اسالمي به قدرت رسيد يا  34اين سؤاالت  

ارو جنجال اصالح طلبي از درون رژيم به راه افتاد،  كه ج هنگامي
موضوعيت داشت . هر جريان سياسي هم به اين سؤاالت پاسخ داد و تجربه 
نيز صحت و سقم  آن را در عمل نشان داد. امروز ديگر نه فقط توده هاي 

تي كه بنا به ماهيت طبقاتي شان، به  نا متوهم نا آگاه، بلكه حتا جريا
ند كه با  ا  ي و اصالح رژيم از درون دخيل بسته بودند، فهميدهجمهوري اسالم

وجود جمهوري اسالمي چيزي تغيير نخواهد كرد. منتها هريك تعبير و 
تفسير خود را ارائه مي دهند و الاقل تعدادي از آنها ظاهرا خود را طرفدار 

كنند. اين گفته البته نافي اين واقعيت   يك جمهوري سكوالر معرفي مي
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ست كه افراد و گروهائي وجود دارند كه خواهان اصالح رژيم از درون ني
اي متفاوت است با اين كه مسئله امروز جامعه ايران  هستند. اما اين مسئله

  اصالحات است و موضوعات مرتبط با آن. 
سال از شكل گيري جمهوري اسالمي تا چه  34سئوال شده است پس از 

  تغيير كرده است؟  حد سرشت و ساخت و بافت اين نظام
اش يك  گيري جمهوري اسالمي از بدو شكلمگر قرار بود چيزي تغيير كند؟ 

دار و   دولت بورژوايي پاسدار نظم سرمايه داري و مدافع منافع طبقه سرمايه
توان  مالكين بوده است و چيزي در اين ميان تغيير نكرده است. فقط مي

نقدر آشكار شده است كه گفت كه سرشت و ماهيت بورژوايي اين رژيم آ
كند سرشت طبقاتي ديگري براي آن جستجو كند، يا   ديگر كسي جرات نمي

آن را وراي طبقات معرفي نمايد. جمهوري اسالمي از بدو شكل گيري اش،  
دين و دولت را آشكار و همه جانبه در يكديگر ادغام نمود. بنابراين يك  

ختار دولت در ايران،  مذهبي دولت معمولي بورژوايي نيست. ويژگي مهم سا
بودن آن است. از اين بابت نيز تغييري رخ نداده و فقط  اين خصلت، شفاف 

يك رژيم اختناق  ،تر شده است. جمهوري اسالمي از همان آغاز  تر و برجسته
و سركوب ، يك رژيم استبدادي بوده است. از اين جهت هم چيزي تغيير 

ه سرشت و ساختار طبقاتي و ديني نكرده است.  بنابراين آشكار است ك
ها   جمهوري اسالمي همان است كه در گذشته بود. اين كه برخي افراد، گروه

ها از قدرت حذف و   هاي سياسي جمهوري اسالمي در اين سال  و جناح
، از نقش برخي كاسته و رون رژيم در راس قدرت قرار گرفتهجناح ديگري از د

اي او قرار لي فقيه مرده و ديگري به جبر ديگري افزوده شده است، يك و
توانست تغييري در سرشت و ساختار طبقاتي،  گرفته است، هيچيك نمي

خصلت ديني و استبدادي جمهوري اسالمي پديد آورد. چيزي كه هست، 
ي بحرانهاي الينحل و تشديد تضادهاي دروني رژيم ، تمركز  در نتيجه

   قدرت در دست ولي فقيه افزايش يافته است. 
  در پاسخ سؤاالت بعدي هم  بايد گفت كه البته نيازي نبود خاتمي بر سركار

فهميد،  "در پرتو بررسي كارنامه دولت اصالحات خاتمي"آيد تا بتوان 
جمهوري اسالمي حتا ظرفيت پذيزش آزادي هاي نيم بند را هم ندارد، تا 

همان چه رسد به اصالحات. روزي كه خاتمي رئيس جمهور اعالم شد،  در 
 و حاكم طبقه زمان گفتيم كه اصالحات در جمهوري اسالمي، فريبكاري

ست كه فاقد هرگونه  جواناني آن ، توهم افراد نا آگاه و سياسي سخنگويان
دولت ديني به ويژه از   -اند. دليل هم داشت. اوال تجربه و شناخت سياسي

، برايري هاي سياسي  نوع اسالمي و شيعي، دشمني آشني ناپذير با آزادي
حقوقي و حاكميت مردم دارد. اين دولت عرصه حاكميت خدا بر روي زمين 
است و نه دولت بر خاسته از اراده عمومي در همان معناي بورژوائي آن. اين 

داند و نه اراده  مجري فرامين و دستورات خدا و پيامبر مي خود را دولت
به عنوان ته كه  مردم و خواست آنها. ولي فقيهي در راس قدرت قرار گرف

اند فرمانبردار او  ، ديكتاتور مطلق العنان است و بندگان خدا موظفنايب امام
باشند. تمام ساختار دولت ديني جمهوري اسالمي بر اين اساس بنا شده 

همين ساختار  با نيز دقيقا حاكمه  هيئت سياسي و اقتصادي است. منافع
ست تغييري در آن ايجاد جمهوري اسالمي انطباق دارد و مطلقا حاضر ني

  كند.
تر بود كه يك چنين دولتي كه از همان آغاز  بنابراين از روز هم روشن

اش وظيفه و رسالتي جز سركوب و كشتار براي درهم كوبيدن  موجوديت
تشديد بحران  تواند در شرايط ايران نداشت، نمي انقالب و به بند كشيدن مردم
ادي و سركوبگرانه خود حتا تعديلي هاي استبد و نارضايتي مردم، در شيوه

ايجاد نمايد. عالوه بر اين،  تا جائي كه به خصلت مذهبي دولت باز 
گردد،  نمي تواند به نام اصالحات از ساختار ديني، فرامين خدا و دين  مي

  اسالم عقب نشيني كند . 
نه فقط دولت ديني اصالح پذير نبوده و نيست، بلكه در واقعيت  -ثانيا

طلبي هم در درون رژيم وجود نداشت. آنقدر بورژوازي بر سر اين ،اصالح 
اي باورشان شده است،  دار و دسته  مسئله تبليغ كرده است كه گويا عده

ر ايران اصالح طلب بودند. در تاريخ يك صد سال اخي هم خاتمي واقعا
در ده سال نخست استقرار جمهوري اسالمي رخ  بزرگترين جنايات ضد بشري

، مجمع روحانيون و امثالهم نقش ن خط امامگروه موسوم به پيرواداد كه 
هاي باالي رژيم داشتند. طنز تاريخ است كه آنها به  اصلي را در ار گان

 ها واژه ايران جامعه گويا در شوند.  اصالح طلبان نظم ارتجاعي موجود ملقب 
 نهما با ديني دولت طرفدار يك. اند كرده پيدا اي وارونه معناي نيز

  . گيرد مي نام طلب اصالح كردم، اشاره نآ به كه مختصاتي
ست؟ اصالح طلب به فرد يا جريان سياسي  اصالح طلب چه كسي ببينيم

شود كه مي خواهد مناسبات سياسي و يا اجتماعي معيني را كه  اطالق مي
، بوروكراتيك، عين است، از طريق اقدامات تدريجيتغيير آنها نياز يك جامعه م

  اي راديكال و انقالبي از پائين تغيير دهد.   و نه به شيوهاز باال
نه  ًهائي از درون رژيم كه به اصالح طلب معروف شدند، اساسا اما  گرو

توانستند اصالح گر مناسبات سياسي و اجتماعي باشند  خواستند و نه مي مي
دم ياسي را به مرآنها وعده آزادي س گر نظام سياسي موجود.  و نه حتا اصالح

بدون اين كه بخواهند كمترين تغييري در ساختار سياسي و  دادند، ايران مي
هستند كه  "اصالح طلباني"مذهبي دولت بدهند. آنها از آن قماش 

هاي وابسته به آن  ها و ارگان خواهند، دولت ديني استبدادي با تمام  نهاد مي
دانند و  ميآل خود  شمار خميني را ايده پابرجا بماند، دوران فجايع بي

  خواهان بازگشت به آن دوران هستند! 
كنند كه از دوران  اينان جناح حاكم در جمهوري اسالمي را متهم مي 

خميني فاصله گرفته و نقش جمهوريت كم رنگ شده است. جمهوريت براي 
در  كه بود و همان است حاكم دوره خميني ست كه در آنها استبدادي

دن شان از قدرت سياسي وجود داشته هاي قبل از كنار گذاشته ش سال
است. يعني اين كه آنها به عنوان خودي، بتوانند چند تائي نماينده در 
مجلس ارتجاع اسالمي داشته باشند، تعدادي روزنامه منتشر كنند، در 

هاي دروني در رهبري ارگانها و نهادهاي دولتي قرار گيرند و جناح  رقابت
هاي مخالف  وسيع مردم و سازمان هاي رقيب متعرض آنها نشود. توده

جمهوري اسالمي  هيچ حقي در اين ميان ندارند و بحثي از حقوق 
 دمكراتيك و آزادي هاي سياسي و مطالبات رفاهي آنها در ميان نيست. اين

  . برند مي نام آن از كه "ديني دمكراسي و جمهوريت" است
 بورژوائي حساب هتسوي خواهند  الاقل اينان اصالح طلب نيستند. آنها نمي

است،  گرفته قرار ديني دولت آن راس در كه  وسطائي قرون نهادهاي با
طرفدار و پاسدار برجاي ماندن نهادها و موسسات  بالعكس، .داشته باشند

قرون وسطائي اند و از اين رو در حد اعالي خود مرتجع. نزاع آنها با دار و 
ان و حفظ دولت مذهبي دسته حاكم بر سر منافع سياسي و اقتصادي خودش

است . همانگونه كه خاتمي مكرر گفته است اينان نگران از دست رفتن 
جمهوري اسالمي هستند  و نه نگران اسارت مردم و خواستهاي لگد مال 

  شده آنها. 
اما اين كه كنار گذاشته شدند، دليل اش در ساختار جمهوري اسالمي و 

رائي جناح رقيب و دمكرات بحران و بن بست آن است و نه در اقتدار گ
منشي اينها. دليل اش در همان چيزي است كه آنها را به جناح موسوم به 

هاي الينحل و بن بست جمهوري  اصالح طلب تبديل كرد. يعني بحران
بست را حل  ها و بن اسالمي . آنها قرار بود با ادا و اطوار اصالح طلبي، بحران

وال نمي توانستند اين بحران ها را حل و كنند و از آنجائي كه نتوانستند و اص
 تاكتيك بست را در هم بشكنند ، بلكه بالعكس بحران عميقتر شد و بن

طلبي با شكست رو به رو گرديد.، تاكتيك جناح رقيب،   اصالح  به موسوم
كار قرار گرفت . از همين رو بود كه  دستور تشديد سركوب و اختناق در

ن موسوي و وعده آزادي و اصالح او هم در ديگر جائي براي به قدرت رسيد
باقي نماند. خاتمي آشكارا نشان داد كه جمهوري اسالمي مطلقا  88سال 

ظرفيت حتا يك اصالح جزئي و ناچيز را هم ندارد و كمترين عقب نشيني 
كند. كافي بود اصالح طلب قالبي،  نامي  رژيم،  تمام سيستم را متزلزل مي

راي جمع كردن بساط جمهوري اسالمي دست به از آزادي ببرد تا مردم ب
هاي ريز و درشت  ها بريزند و وحشت را بر تمام گروه كار شوند، به خيابان

پاسدار نظم موجود، حاكم سازند.  بنابراين بار ديگر آشكار شد كه جمهوري 
اسالمي تنها راهي كه براي بقاي خود دارد، ادامه و تشديد سركوب و 

هاي مردم به انقالب روي آورند و آن را  كه تودهاختناق است تا روزي 
سرنگون كنند. اين احتمال البته كال منتفي نيست كه طبقه حاكم در 
شرايطي ديگر اين به اصطالح اصالح طلبان را به صحنه فرا خواند، اما در آن 

هاي آخرين روزهاي رژيم شاه نخواهند  شرايط سرنوشتي بهتر از كابينه
  داشت. 
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توان به دار و دسته هاي طرفدار دولت ديني اصالح طلب  م نمياينكه گفتي
طلب  هاي سياسي اصالح اطالق كرد، به اين معنا نيست كه در ايران سازمان

  وجود ندارد.
چنانچه  بخواهيم مصداق اصالح طلب را در ايران ال اقل در عرصه سياسي 

ائي  پيدا كنيم به آن دسته از سازمان هاي بورژوائي و خرده بورژو
توان اشاره كرد كه خواهان اصالحات سياسي هستند و  اپوزيسيون رژيم مي

پيش شرط آن را  برافتادن دولت مذهبي و استقرار يك دولت پارلماني 
گوئيم، چون خواهان  اند.  به آنها اصالح طلب مي سكوالر اعالم كرده

جود دگرگوني  و برافتادن مناسبات اجتماعي و ازجمله مناسبات سياسي مو
نيستند. آنها نمي خواهند در مناسبات اقتصادي و طبقاتي تغييري ايجاد 

خواهند قدرت سياسي از دست طبقه حاكم مرتجع خارج و به   شود، نمي
خواهند اساس و بنيان دولت  تصرف طبقه تحت ستم اما مترقي درآيد. نمي

از  موجود كه همانا بوروكراسي ممتاز و مافوق مردم و نيروهاي مسلح جدا
خواهند در ساختار دولت و  مردم است درهم شكسته شود،  بلكه فقط مي

نظام سياسي اصالحاتي انجام بگيرد كه با نظم اقتصادي سرمايه داري 
انطباق بيشتري داشته باشد، تضادهائي را كه روبناي سياسي موجود به 

كند حل  داري ايجاد مي علت خصلت ديني آن با ساختار اقتصاد سرمايه
د، يك جا به جائي در نقش و قدرت  نمايندگان سياسي طبقه سرمايه كنن

دار صورت بگيرد و در بهترين حالت،  مطالبات آزادي خواهانه مردم 
 ، قهرآميز بگيرد، حتا اشكال خود كه به  شكلي هر تحول اين نيزتحقق يابد.

معهذا اين كه تا چه حد  . نيست نظام سياسي موجود در اصالح جز چيزي
ها وجود  هاي اين سازمان  امكان يك چنين اصالحاتي  و تحقق وعدهاصال

دارد،  مسئله ديگري است. چون جمهوري اسالمي كنار رفتني نيست مگر 
آن كه در جريان يك انقالب سرنگون شود و با يك چنين انقالبي قطعا با 

هاي مردم،  به ويژه كارگران و زحمتكشان و  توجه به انبوه مطالبات توده
هائي  جارب انقالب شكست خورده، بسيار بعيد است كه يك چنين سازمانت

بتوانند ابتكار عمل را به دست بگيرند. گرچه اصالح طلبي در ايران پايگاه 
اجتماعي دارد و خرده بورژوازي مدرن مرفه كه مطالبات آن از محدوده 

صالح رود ، مدافع جدي ا هاي فردي و اندكي آزادي سياسي فراتر نمي آزادي
نقش   88طلبان است  و عمدتا همين قشر بود كه در جريان انتخابات سال 

 انقالب،  محركه نيروي فعالي به نفع موسوي برعهده گرفته بود، اما چون
 از فراتر بسي آنها مطالبات چارچوب كه زحمتكش هستند و كارگر هاي توده

ايران نقش ست، لذا نمي تواند در جريان تحوالت جامعه  سياسي مطالبات
هاي اصال طلب ايفا نمايد. به عالوه ،  اي به نفع سازمان سياسي تعيين كننده

توانند ادعاي خود را حتا در محدوده جدائي دين از  ها  نمي اين سازمان
دولت عملي سازند، چرا كه در ايران برخالف كشورهائي از نمونه تركيه و 

ما يك دولت غير ديني رو به گرا، ا حتا تونس و مصر ما با يك كابينه اسالم
اش ديني  هاي ها و نهاد رو نيستيم، بلكه دولت در تماميت آن با تمام ارگان

اند كه جز با درهم شكستن  است. دين و دولت چنان در يكديگر ادغام شده
توان دين و دولت را از  تمام اركان دولت موجود و بناي دولتي جديد نمي

خواهان حفظ  اركان اصلي  ياسي امايكديگر جدا ساخت . اصالح طلب س
اي و جدا از مردم است و  دولت موجود، بوروكراسي و نيروهاي مسلح حرفه

دستگاه روحانيت را يراي حفظ نظم موجود ضروري مي داند. لذا از آنجائي 
خواهد ماشين دولتي موجود به كلي در هم شكسته شود و با  كه نمي

صورت بگيرد، قادر نخواهد بود  دستگاه روحانيت تسويه حساب راديكالي
حتا وعده جدائي دين و دولت را عملي سازد.  به اين نكته نيز بايد اشاره 

 -طلب سياسي از آنجائي كه خواهان حفظ نظم اقتصادي كرد كه اصالح
هائي از  ها و جناح باشد، ناگزير است با دارو دسته اجتماعي موجود مي

سالمي به سازش و توافق دست يابد. نمايندگان بورژوازي طرفدار جمهوري ا
بنابراين، حتا اگر در يك شرايط فرضي  در راس قدرت قرار گيرد، از دو سو 

طرف از باال براي محدود تر ساختن   زير فشار و بن بست خواهد بود. از يك
هاي سياسي  واز سوي ديگر فشار و مبارزه  اصالحات سياسي و آزادي

اي  خواستار تحقق مطالبات خود به شيوههاي كارگر و زحمتكشي كه  توده
راديكال هستند. لذا در نهايت آنچه كه از درون اين كشمكش و بن بست 
بيرون خواهد آمد، باز هم  استبداد و اختناق جديدي خواهد بود، گيريم با 

هد كه در ايران اساسا اصالحات  ها نشان مي رداي ديگر. تمام اين واقعيت

 قدرت حتا براي اندازي چشم شرايط موجود هيچعملي نيست و الاقل تحت 
هائي كه مي توان حقيقتا آنها را اصالح  آن سازمان هاي برنامه تحقق و گيري

توانند حتا از شر استبداد  بنابراين مردم ايران نمي .ندارد طلب ناميد، وجود
رها شوند، مگر آن كه انقالبي پيروزمند داشته باشند كه قدرت سياسي در 

گران و زحمتكشان قرار بگيرد. فقط  يك چنين انقالبي از آنجائي دست كار
خواهد تمام مناسبات اجتماعي موجود را از بيخ و بن دگرگون كند،  كه مي

قادر است با درهم شكستن تمام دستگاه دولتي موجود و استقرار دولتي 
شورايي ، نه فقط مطالبات سياسي و دمكراتيك بلكه تمام مطالبات اقتصادي 

هاي مردم را عملي سازد و يك بار براي هميشه مردم ايران  اجتماعي توده و
  را از اسارت در دست ستمگران نجات دهد.   

*  

  

  حرف نهايي

  سياسي و اقتصادي است  اجتماعي و با توازن قواي 

  

  

  

  

  

  

  رضا عليجاني

  

  

  

  

  

  

  
ي ها، قانون اساس ها، اصالح يا عدم اصالح  آن بحث كردن در باره حكومت

عقل نظري و عقل گرفت:  توان پي شان و غيره؛ همگي را از دو منظر مي
  . عملي

ضمن ارتباط متقابلي كه بين اين دو  وجود دارد اما اين دو، دو حوزه 
دهند. عدم تفكيك بين اين دو حوزه باعث اختالط  مستقل را تشكيل مي

هر  مباحث و مغشوش شدن مفاهيم و نظرات خواهد شد. چه بسا دو نظركه
اي صحيح و اصولي و منطقي باشند ولي چون اشتراك حوزه  يك در عرصه

ندارند با يكديگر متضاد به نظر برسند. در حالي كه با اندكي دقت روشن 
شود اين دو متضاد نيستند بلكه هر يك به حوزه و ميداني تعلق دارد كه  مي

ر اين ديگري در آن حوزه و ميدان قرار ندارد. بدين ترتيب عدم دقت د
تفكيك، يكي از موانع گفت و گوي نظرات با يكديگر و همسويي و همگرايي 
فعاالن و كنشگران سياسي و مدني با هم است.  به نظر من هر كس كه كار 
سياسي و مدني ميكند اگر به اين تفكيك واقف نباشد هيچ چيز از سياست 

  داند. و كار مدني نمي
ي بين اين دو به معناي  ادراك و به عبارتي ديگر؛ تفكيك و فاصله گذار 

تفكيك بين ايدئولوژي و استراتژي است كه اولي از جنس عقل نظري و 
  دومي از نوع عقل عملي است.
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ام را روشن تر كنم. فرض  اجازه بدهيد با مثالي عيني از زندگي روزمره بحث
كنيد ما براي خريدن يك كاال (مثال يك ماشين) داخل يك فروشگاه 

ها داريم.  ي در باره انواع ماشين»دانشي«و » اطالعات«ا از قبل شويم. م مي
دانيم ماشين بنز چه امتيازات و مزايايي مثال در سيستم ترمز،  مثال مي

استحكام بدنه، مصرف سوخت و ... نسبت به ماشين پژو دارد و يا پژو چه 
عقل  مزايا و امتيازاتي نسبت به پرايد (ويا پيكان سابق!). اما همه اين ها

گي هم درست و صحيح و  دهد و همه هاي ما را تشكيل مي نظري و دانسته
شويم  علمي و واقعي است. اما آيا ما وقتي وارد اين فروشگاه و نمايشگاه مي

كنم؟ قطعاً نه! بلكه ما دست در  مان خريد مي هاي»دانسته«فقط براساس 
و توانايي مالي كنيم و به دارايي  مان مي جيب مان و نگاه به حساب بانكي

هايي كه در باره انواع  كنيم. يعني عليرغم دانش و دانسته مان توجه مي
شان داريم، اما در تحليل نهايي  ماشين و بهتر و بدتر بودن

  كنيم.  مان تصميم به انتخاب نوع ماشين مي»توانايي« و » امكانات«براساس
صطالح صدق و و با» حقانيت«به عبارت ديگر در حوزه عقل نظري مالك ما 

و امكان يا عدم » موفقيت«مان  هاست و در عقل عملي مالك كذب گزاره
ها و توازن و تناسب قدرت هاست. در عقل نظري دنبال اين  امكان راه حل

هستيم كه كدام نظر و گزاره صحيح، واقعي و عيني و... است و يا حداقل به 
ل عملي  به دنبال صورت بين االذهاني پذيرفتني و پيشرونده است و در عق

تر و كم  توانيم به شكل بهتر و نزديك اين هستيم كه چگونه و با كدام راه مي
اي مان)  كه هدف (يا هدف مرحله» ب«به نقطه » آ«تري از نقطه  هزينه

  است، برسيم.
بنابراين ممكن است همه ما در اينكه بنز بهترين ماشين بين اين سه 

الً اشتراك نظر داشته باشيم. اختالف از ماشين است و چه مزايايي دارد كام
شود كه ما پول(توانايي) خريدن و رسيدن به بنز را نداشته  آن جا آغاز مي

  باشيم. 
  رسد: در اينجا سه راه حل به نظر مي

فقط «هايمان در مورد بنز را تكرار كنيم و بگوييم  اول اينكه ما مرتب دانسته
ن راه حلي براي افزايش دارايي و و اصالً به پيداكرد» فقط بنز!«؛ »!بنز

مان براي رسيدن به بنز نپردازيم و فكر كنيم بايد ديگران را نسبت  توانايي
سازيم. البته اين آگاهي براي كساني كه نسبت به » آگاه«هاي بنز  به برتري

ها را هم به  بنز و مزاياي آن آگاهي ندارند مفيد و مثبت است و شايد آن
رود و  ي ماشين ديگري بيندازد. اما از اين جلوتر نميفكر خريدن بنز به جا

اند با  رسيم! از قديم هم گفته با گفتن فقط بنز؛ فقط بنز ما به بنزي نمي
  شود! حلوا حلوا كردن دهان شيرين نمي

دانيم هم كه  خواهيم و مي راه حل دوم اين است كه بگوييم ما فقط بنز مي
ن توانايي خريدش را نداريم به اين االن توانايي خريدش را نداريم اما چو

تري بخريم چون خطرناك است و بدرد  شويم كه ماشين پايين راضي نمي
رويم تا توانايي مالي مان را اضافه كنيم تا يك  خورد و .... بنابراين مي نمي

هايي هم براي  روز بتوانيم بنز مورد نظرمان را بخريم. هم چنين راه حل
مالي و پس اندازمان داريم مثال زميني داريم  افزايش در آمد و توانايي

كنيم و  اي داريم با آن كار توليدي يا تجاري  مي فروشيم، سرمايه بالقوه مي
كنيم  كنيم و پس انداز مي كنيم، كار و كار و كار مي نهايتاً آن را بالفعل مي
  تا روز موعود برسد و ...

صوصا بين طبقات مخ –راه حل سوم هم راه حل آشنايي در ايران است 
و آن اين است كه ما پرايد (يا در سابق، پيكان) ميخريم وبا  -فرودست تر!

آن با مسافركشي مثال، كار و كسب درآمد  و پس انداز ميكنيم تا بتدريج 
  بتوانيم پژو و احيانا در آينده تر از آن بنز بخريم.

و در به هر حال صاحبان هر سه رويكرد فوق ممكن است طالب بنز بوده 
بهتري وبرتري آن هم با يكديگر اختالفي نداشته باشند؛ اما راه حل هاي 

  متفاوت و مختلفي براي رسيدن به بنز در پيش بگيرند.
حال به بحث اصلي برگرديم. اينك و در شرايط كنوني ايران و بعد از سي و 

رسد در باره بسياري از مفاهيم  چند سال تجربه حكومت ج.ا به نظر مي
اي زودتر و  و اهداف بيش از پيش اشتراك نظر وجود دارد. عده ونظرات

توان  اند. اين نظرات را مي مشتركي رسيده» نسبتاً«اي ديرتر به نظرات  عده
در مورد مالك بودن آرا عمومي و دموكراسي به عنوان مبناي مشروعيت 
حكومت و نيز مبناي هر گونه قانون گذاري و برنامه ريزي  براي اداره 

عه، لزوم جدايي و تفكيك نهاد دين (و هرنوع ايدئولوژي) و سياست و جام
غيرايدئولوژيك و بيطرف بودن حكومت در باره عقايد و آرا مردم و نظرات 
موجود در جامعه، محدود و چرخشي بودن قدرت و حذف هر گونه مقام 
مادام العمر، رفع تبعيض در همه حوزه ها (جنسيتي، زباني و مذهبي و 

  طبقاتي و ...)، انتخابات آزاد و عادالنه و ...؛ مشاهده كرد.قومي، 
ها و دانش و عقل نظري ماست. اما عشق  ها در حوزه دانسته همه اين آرمان

نمايد كه  آسان نمود اول ولي افتاده مشكل ها! مشكل در آن جايي رخ مي
 هاي مشترك را آل ها و ايده فعال  توانايي و امكان رسيدن به اين آرمان

  نداريم . 
اصالح يا عدم  –خواهيم در باره مثال ماهيت حكومت  بنابراين وقتي مي

قانون اساسي و غيره بحث كنيم بايد از ابتدا واقف  –اصالح پذيري حكومت 
كنيم : عقل نظري  دان و از كدام منظر بحث مي باشيم كه داريم در كدام مي

  يا عملي؟ ايدئولوژي يا استراتژي؟
هاي  گردد پاسخ مذهبي  برمي –ما و دوستان مان در ملي  تا آن جا كه به

  نظري به اين سئواالت روشن تر از پاسخ هاي عملي است.
مذهبي (به عنوان يك تشكل مشخص و  –قبل از هر چيزبايد گفت كه ملي 

الجزايري  گيرد)، مجمع تري را در بر مي نه به عنوان يك تفكر كه دايره وسيع
ي اما متشكل از جزاير گوناگون (كه البته اينجا است با هويت واحد حقوق

الجزاير عدم اعتقاد به  جاي بحث اش نيست). يكي از مشتركات اين مجمع
واليت فقيه و نفي آن است. قاضي حداد (حسن دهنوي) كه قاضي پرونده 

بود، يك بار به طعنه  79هاي بازداشت شده در سال  مذهبي –مجموعه ملي 
ها در همه چيز تنوع نظر و اختالف داريد مگر  يمذهب -گفت شما ملي مي

كنيد و آن مخالفت با واليت فقيه  تان مثل هم فكر مي در يك چيز كه همه
  است!

مذهبي ها  -هاي درون ديني صرف نظر كنيم كه ملي اگر از دايره بحث
بنياداً و از مباني فلسفي و انسان شناختي گرفته تا نظريه سياسي با اصل 

خالفت اساسي دارند و به قول مهندس سحابي آن را شرك واليت فقيه م
دانند؛ حداقل در حوزه سياسي از زمان مجلس خبرگان تدوين قانون  مي

اساسي تا كنون بارها به صراحت در مخالفت با آن اعالم نظر كرده و جزوه 
ها  اند. بنابراين مسلم است كه حكومت ايده آل ملي مذهبي وبيانيه داده

فقيهي نيست. مهندس بازرگان خواهان اضافه شدن اصطالح حكومت واليت 
دموكراتيك به جمهوري اسالمي بود كه آقاي خميني گفت جمهوري 
اسالمي نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. و هم چنين قانون اساسي كه 

ها در آن مشاركت داشتند  در شوراي انقالبي كه بخشي از ملي مذهبي
صل واليت فقيه و يك جمهوري رياستي مبتني تدوين و تصويب شد، فاقد ا

بر نظر مستقيم مردم در انتخاب رئيس جمهور بود. بنابراين به لحاظ نظري 
ها با باصطالح ماهيت حكومت، قانون  تحليل و نظر وبرخورد ملي مذهبي

اساسي و ... روشن است و اين موضع نيز نه تنها در حوزه روشنفكري بلكه 
اعالم شده و هزينه آن نيز مستمراً از سوي پير و  در حوزه عمل سياسي نيز

  جوان اين جريان پرداخته شده است.   
سرشت و «با اين مقدمه در پاسخ به سئوال اول بايد در ابتدا روي تعبير 

مكث و تامل كرد. منظور از اين واژگان چيست؟ به نظر » ساخت وبافت
  ر و نهان باشد.رسد احياناً نوعي ذات باوري در اين پرسش  مستت مي

اي نسبي كه با اين منظردارم اما همين قدر را قبول دارم كه  من ضمن زاويه
توان (با نگاه معرفت شناختي الكاتوشي) در  به لحاظ معرفت شناختي مي

ها به هسته سخت و مدارهاي پيراموني معتقد بود (البته  باره بسياري پديده
روندي و تاريخي نماند و سعي در با اين تسامح كه زياد مقيد و منتظر نگاه 

  صورت بندي جامعه شناختي و كوتاه و ميان مدت آنان كرد).
روند  –بدين ترتيب انحصار نسبي و تمركز فراوان قدرت در واليت فقيه 

متصلب بودن و مقاومت كردن تا سرحد مقدور در برابر  –حذف و خشونت 
و منتشر و دموكراتيزه هر نوع تغيير، به خصوص با درون مايه تبعيض زدايي 

نگاه تزئيني و ثانويه به آرا مردم در مشروعيت  –كردن منابع قدرت و ثروت 
مبنا قرار دادن منابع فقهي به جاي آراء و تمايل  –قدرت و يا برنامه ريزي 

تعريف سلبي از مشروعيت و پر  - عمومي در قانون گذاري و برنامه ريزي
و ...  –در تكوين و تداوم آن » دشمن ستيزي«تر شدن روز افزون  وزن

  اند. بخشي از نمودهاي تكرار شدني و مكرر اين ساخت و بافت تا كنون بوده
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اما اگر از اين رفتارهاي تكرار پذير و به عبارتي هسته سخت به سمت 
بينيم عليرغم سخت جاني همين هسته  تري ميل كنيم مي رفتارهاي بيروني

ها تحميل شده  از تغييرات نيز بر آن سخت و عليرغم ميل حاكمان، بسياري
است. به ياد دارم در اواسط دهه هفتاد رئيس قوه قضائيه وقت (محمد 

ها ابالغ كرد در حكمي كه  اي به همه محاكم و دادكاه يزدي) طي بخشنامه
شان را هم  دهند، بايد مبنا و مستند قانوني حكم ها مي در باره زنداني

بق كدام ماده قانوني اين مقدار زندان و ... براي بياورند! يعني بگويند مثال ط
اند! اين بخشنامه از منظر حقوقي بسيار كمدي بود اما  متهم پرونده داده

كرد و آن اينكه تا آن موقع قضات حتي  حكايت از امرسياسي تراژيكي مي
گفتند كه طبق كدام ماده قانوني (قانون خودشان) حكم  ظاهراً هم نمي

د هنوز قانون و دادستان و وكيل و غيره در بسياري از اند! هر چن داده
هاي مختلف ج.ا  ها تزئيني است اما كساني كه خودشان در دروه پرونده

اند تغييرات محسوس بين اين  بازجويي شده و يا به دادگاه و يا زندان رفته
كنند. جايگزيني نسبي شكنجه سفيد به جاي شكنجه  ها را حس مي دوره

بته هنوز هم در مواقعي وجود دارد) يكي از اين تغييرات فيزيكي (كه ال
نياز از مقايسه است. زنداني كه  ها نيز ديگر بي است. فضاي داخل زندان

اش را به راحتي بر زبان بياورد تا  توانست حتي اتهام سازماني متهم نمي
شود. البته اين  فضايي كه در آن بيانيه به بيرون از زندان فرستاده مي

ه ج.ا با خود ج.ا است نه با استانداردهاي بين المللي و يا حقوق مقايس
  هاي مختلف حقوق بشري. انساني و مفاد بيانيه

هايي كه  همين حاال وضعيت آزادي بيان و مطبوعات با همه سركوب 
گيرد بهتر از دهه شصت و بهتر از دهه پنجاه  در رژيم گذشته  صورت مي

امكان تمركز قدرت و نفوذ كاريزمايي هاي درون قدرت و عدم  است. شكاف
توان از پيشروي  هاي مختلفي مي آن نيز شايد نيازمند توضيح نباشد. مثال

جامعه مدني و جامعه سياسي منتقد و معترض در زمين بازي قدرت مطلقه 
ها تحميل شده و برخي نيز عليرغم انواع سركوب قابل  توان زد كه بر آن مي

ت (مثالً در حوزه زنان در عرصه اجتماع بازپسگيري توسط حكومت نيس
  فرضاً در مورد حجاب كه ديگر حكومت نيز تا حدي آن را پديرفته است) . 

  اما كجا دهد اين باده كفاف مستي ما؟

از پرايد و پيكان تا بنز فاصله بسيار است. مهم انديشيدن به چگونگي 
  هاي رسيدن به آن است. پركردن اين فاصله و راه

  
  پاسخ دوم:

رسد هيچ گاه اراده اصالح درساخت قدرت  اگر به باال بنگريم به نظر نمي
وجود داشته باشد. آقاي خميني بعد از مدتي كه هواي پاريس از سرش 

ها و قلع و قمع  هاي دار و شكستن قلم خارج شد سخن از برپا كردن چوبه
س به نظر مخالفين به ميان آورد. جانشين او نيز تفاوتي در اين باره ندارد. پ

رسد اراده اصالحي در باال وجود داشته باشد. هر گونه اصالح يا عقب  نمي
اي را  شوم جمله شده است. تنها ياد آور مي» تحميل«ها  نشيني عمدتاً بر آن

كنيم هر  كه آقاي هاشمي يك بار گفته بود كه ما اشتباه شاه را تكرار نمي
شود. به نظر  ابوي ما ميگونه اصالح و باز كردن فضا باعث سرنگوني و ن

رسد اين تحليل هنوز هم تغييري كرده باشد. اگر دوم خردادي بوجود  نمي
كردند چنين شود و در رقابت و  ها فكر نمي آمد از دستشان در رفت! آن

اي بود كه نتايج انتخابات درست اعالم  خامنه –كشمكش پنهان هاشمي 
گونه كه در  ود. هماناي از سوي قدرت پشت آن نب شد. طراحي و توطئه

خود انقالب نيز  فضاي كارتري كاتاليزوي بيش نبود و انقالب يك امر درون 
  جوش بود. در اينجا نيز اختالفات درباال مثل كاتاليزور عمل كرد.

در يك تحليل كالنِ جامعه شناختي معتقدم، جامعه ايران از يك جامعه 
اخر اين دوران، وارد يك يك دست سنتي در دوران صفويه تا قاجاريه؛ در او

  .جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتيشود:  مرحله تازه مي
يك  –از پايين  –و باز معتقدم از اواسط دهه شصت(شمسي) جامعه ايران 

اي تازه شد:  پوست اندازي كالن تاريخي مجدد انجام داد و وارد مرحله
  .جامعه ناموزون با غلبه وجه مدرن

  
  

  
  

را شايد ده سال  76شصت نبود، رخداد دوم خرداد  هاي دهه اگر سركوب
زودتر و در انتخابات مجلس سوم شاهد بوديم. كاهش تدريجي تعداد 

هايي  نمانيدگان روحاني مجلس و رئيس جمهور شدن آقاي بني صدر نمونه
  از تمايالت نهفته و روبه رشد جامعه بود.

ي نيستند و معموالً هاي مطلقه معموالً خواهان هيچ اصالح بنا براين حكومت
شنوند؛ مگر از پايين برآنها  هم صداي اصالح طلبي و تغيير خواهي را دير مي

تحميل شود. البته جامعه انقالب شده ايران و حكومت ج.ا هم كه به هرحال 
هاي خاص خود  ها و قانون مندي از درون يك انقالب سر برآورده، مكانيسم
مانند  -ر مواردي دردوران خود وي را دارد. پس از آقاي خميني (و حتي د

نامه نگاراي هشتاد نفره نمايندگان عليه نظر ايشان در برخي موارد) ديگر 
اي كه مثالً  حتي در ساخت و بافت قدرت ج.ا نيز تمركز و اختالف و فاصله

تر بود (و يا در اوايل انقالب بين آقاي  در دهه پنجاه بين شاه و مقامات پايين
امات)، ديگر قابل تكرار نيست. تجربه بصيرت نشان آقاي خميني و بقيه مق

اش و رخدادهاي  اي در رئيس جمهور كردن احمدي نژاد در دوره دوم خامنه
پس از آن  و اصطكاكات بين اين دو نشان داد كه يك دست شدن قدرت در 
ج.ا بنابربرخي خصايص ساختاري امكان پذير نيست و اختالف بين اين دو 

 –يتي متفاوت اما تكرار پذير) در امتداد اختالفات خميني (البته با ماه
خاتمي و ... قرار گرفت. همين  -اي  اي؛ خامنه خامنه -صدر ؛ خميني  بني

دهد قدرت در ايران بنا به داليلي كه مستقالً قابل تحليل  خط سير نشان مي
است قابل تمركز مطلق نيست و مرتب دچار شكاف و حتي دو نيم شدن و 

  شود. ب ميانشعا
اي  اما فرايند حركت جامعه ايران را بايد عمدتاً از پايين تحليل كرد. جامعه

گيرد و  كند، طبقه متوسط پروبال مي كه مرتب شهرنشيني در آن رشد مي
شود، تحصيالت عاليه  اش بيشتر مي مشاركت جويي و حق خواهي سياسي

كشور كه نسبت شود و تعداد دانشجويان متفاوت از جمعيت  روز افزون مي
هاي  به قبل از انقالب دو برابر شده بيش از بيست برابر شده است، رسانه

اند و از يك شبكه  ارتباطي رشد كمي و كيفي حيرت انگيزي كرده
  اند و....  تلويزيدوني دولتي دو كاناله به اينرنت و ماهواره و ...رسيده

است و بخش حال يك انقالب در اعماق اقيانوس جامعه اتفاق افتاده 
عظيمي از جامعه ايران خواهان حقوق سياسي و طبقاتي و جنسيتي وقومي 

هر چند غير  –ومذهبي وزباني و .. خود است. اين جامعه مدني گسترده 
آورد  مرتب به جامعه سياسي و قدرت مستقر فشار مي -متمركز و زير ضرب

  كند.  ميها و اصالحاتي را تحميل  گذارد و عقب نشيني و در آن اثر مي
هايي در بخش هايي از قدرت  يك تاثير اين فشارها نيز ايجاد دگرديسي 

است كه بعضاً هم در حوزه نظري و فكري و ديني و هم در حوزه عملي و 
كارگزاران  –سياسي بوده است. سه پديده دكتر سروش (در حوزه فرهنگي) 

هاي  نمونه(در حوزه مديريتي) و محسن مخملباف (در حوزه ادبي و هنري)، 
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اند. اين سه  هاي مختلف ساخت قدرت نمادين تاثير اين تغييرات در بخش
اند و اما  هم فشارهايي را بر قدرت وارد كرده و اصالحاتي را موجب شده

  اند.  خود نيز از چرخه درون نظام به بيرون پرتاب شده
بينيم فضاي تنفسي  ها مي آن چه در اين كنش و واكنش و تاثير و پرتاب

شود و امكان رشد  ست كه در جامعه براي حوزه سياسي و مدني ايجاد ميا
عناصر و نهادهاي (علني و غيرعلني؛ رسمي و غير رسمي) مستقل را فراهم 

بينيم مرتب نسلي از روزنامه نگاران  سازد. بدين ترتيب است كه مثالً مي مي
اي سر  شوند، اما مرتب نسل تازه بازداشت و سركوب و مرعوب و محدود مي

آورد. و اين چرخه را پايان نيست. اين فرايند خود برخاسته از تحوالت  بر مي
  ژرف و بنيادي ساخت و بافت جامعه ايران است.

نكته ديگري كه شايد در همين جا اشاره به آن ضروري باشد اين است كه 
بودن جامعه ايران » متكثر«در شناخت جامعه ايران » اصل طاليي«يك 

توان گفت اگر كسي در شناخت جامعه ايران به اين  جا كه مياست. تا آن 
مميزه توجه نكند و جامعه را  يك دست  فرض كند هيچ چيز از جامعه 

داند. جامعه ايران (و هفتاد درصد نيروي جوانش نيز) در  كنوني ايران نمي
ها و  هاي مختلف فكري و ديني، سياسي، سبك زندگي، خواسته حوزه
پسندد بسيار متنوع و  و از جمله مشي سياسي كه مي هاي پيش رو آمال

اي است كه در طراحي هر رويكرد و استراتژي  متكثر است. اين خصيصه
سياسي نبايد از آن غفلت كرد و با ساده سازي جامعه ايران و نيروي محركه 

  آن را يك دست و يكسان ديد.
وزه عقل گونه كه در هر طراحي سياسي و استراتژيك (يعني در ح همان 

عملي) بايد ميزان كمي و كيفي توان نيروي حامل تغيير و فاعل هر 
هاي آن اغراق نكرد. تجربه  استراتژي مورد نظر را در نظر گرفت و در توانايي

تاريخي و سياسي نشان داده است در اين عرصه هر نوع اغراق به چپ روي 
  شود. و كم ديدن و كوچك انگاري به راست روي منجر مي

كند؟ در يك كالم  اينكه تا كجا قدرت مستقر اصالحات را تحمل مياما 
قدرت مستقردر ايران بنا به برخي خصايص تماميت خواهانه و اقتدارگرايانه  
هيچ دل خوشي نسبت به هيچ اصالحي ندارد و هيچ بخشي از هيچ 

ها  تحميل شود. و ميزان تحميل و  كند مگر بر آن اصالحي را تحمل نمي
قطعاً تا آن جايي است كه به اصل قدرت و استمرار آن خلل و تحمل نيز 

  اي وارد نكند.  خدشه
ولي طبق قواعد حاكم بر ميدان عمل و بر اساس عقل عملي اين تناسب و 

ي اجتماعي و سياسي و اقتصادي است كه حرف نهايي را »توازن قوا«
خواه و مردم  زند و داور پاياني است. اگر توازن قوا به نفع نيروهاي ترقي مي

توانند كردو اصالح / تغيير  ها هيچ مقاومتي نمي منتقد و معترض باشد قدرت
جا ديگر خواست و  (به هر شكل) را بايد بپذيرند و يا بايد كنار بروند. اين

ها تعيين كننده نيست. تجربه تحوالت در بلوك شرق در گذشته و  ميل آن
هاي اخير  عربي در سال رخدادهاي اخير موسوم به بهارعربي در جوامع

  هايي از اين تاثير و تاثر است. نشان و نمونه
هاي رانتي حاكم كه ديگر  نظامي –در شرايط كنوني طيف بيت و امنيتي 

هاي مهمي از مراجع  شان هم كُند و بي اثر شده و بخش سالح تزوير مذهبي
و نهادهاي مذهبي سنتي نيز آشكار و پنهان در برابرشان ايستاده يا 

اند و تنها بر اساس پول نفت و ماشين سركوب متكي به آن  مرزبندي كرده
كنند و هيچ فضا و امكاني را  توانند حكم برانند؛ هيچ راهي را باز نمي مي

ها به حداقل  كنند. پايگاه اجتماعي آن براي تنفس و فعاليت تحمل نمي
ا نيز صفر ممكن در اين سه دهه فروكاسته است. هر چند نبايد اين پايگاه ر

  و هيچ انگاشت.
ها و  ها يك تحليل فوق امنيتي از شرايط دارند و آن اينكه غربي آن 
چنين  در مسير استحاله و نفوذ (اصالحات) شكست خوردند. هم» دشمن«

اند و اينك به  در مسير انقالب مخملي (جنبش سبز) نيز شكست خورده
ره برداري از آن در هاي اقتصادي و به دنبال شورش مردمي از طريق تحريم

هم پيوندي ناراضيان سياسي با ناراضيان اقتصادي هستند. بنا براين بايد 
هيچ فضايي به ناراضيان سياسي نداد و هيچ امكاني براي شورش و اعتراض 

هاي علني و  اقتصادي مردمي باز نگذاشت و هردو را با سركوب و اعدام
ود (تاخودمان برويم و خياباني مرعوب كرد تا دندان طمع دشمن كنده ش

  معامله وسازش كنيم!).

طبق اين تحليل هيچ فضايي قابل تحمل نيست. حال؛ حكومت سر يك 
اش كنار بيايد و يا برود سازش خارجي كند.  دوراهي قرار دارد يا بايد با مردم

بيند ديگر امكان  آزمايد اما نرخ ها خيلي باالست و مي راه دوم را دارد مي
برد خارجي هم وجود ندارد. بنابر اين ضمن  -و تبليغي) بردبازي به ظاهر (

كند اما بر سرانتخاب اين دوراهي مهم  چنان راه سازش را دنبال مي اينكه هم
هم چنان قرار دارد كه آيا راهي به سوي مخالفان و مردم معترض هم 

  بگشايد يانه؟
به  بدين ترتيب و براساس تحليل باال اين رفتار حكومت است كه پاسخ

سئوال شما را خواهد داد. ظاهراً هيچ راهي گشوده نيست و حكومت نيز 
بيند. اما امثال من  اي را منجر به اضمحالل  خود مي هرگونه گشودن روزنه

كه در دهه شصت در زندان در تونل تاريكي بودند كه روشنايي را تنها 
اي  نتظرههاي گوناگون و غير م ديدند، شاهد فراز و نشيب درانتهاي آن مي

اي و پذيرش رسمي آن  هاي زنجيره اند. شاهد دوم خرداد وقتل تاكنون بوده
توسط دولت ج. ا و بعد دوباره توطئه و سركوب  و باز شاهد جنبش سبز. و 

شان  هاي در سطح منطقه نيز شاهد خيزش اعتراضي مردمي كه حكومت
ها را در قفس  كردند دست از سربراهي و رامي بردارند و آن گاه فكر نمي هيچ

  به صحن دادگاه بياورند و يا حتي به دار بياويزند.
اند كه مسير آينده  رسد اين رهبران  و دولتمردان ايران اينك نيز به نظر مي

گري نه به خاطر  كنند و البته اين تعيين خود و جامعه ايران را تعيين مي
است بلكه  شان قدرت فردي يا نفوذ سياسي و استحكام ساختار قدرت مطلقه

  تنها و تنها متكي به يك چيز است: نفت و ماشين سركوب متكي به آن !
  پاسخ سوم:

ببينيد به تجربه اصالحات و جنبش سبز و ... بايد با يك عينك دو چشمي   
ها را هم بايد در هر دو  نگاه كرد؛ هم به قدرت و هم به جامعه. تاثيرات آن

ه به باال نتوانست به موفقيت حوزه در نظر گرفت. اگر اصالحات در نگا
هايي  برگشت ناپذيري برسد (عليرغم تاثيراتي كه در قدرت داشت و شكاف

كه در همان باال هم ايجاد كرد)؛ اما دريك نگاه از پايين و از يك منظر كالن 
تاريخي، دستاوردهاي مهمي داشت. با اين توجه كه اصالحات معلول 

ن بود و آقاي خاتمي محصول و معلول تحوالت بنيادي در اعماق جامعه ايرا
  اين تحوالت بود نه علت و موجد آن.

من در مقاله مستقلي كه در سال هشتاد در نشريه آبان چاپ شد به اين 
ام. مانند ايجاد فضا براي  دستاوردها از يك نگاه جامعه شناختي پرداخته

رشد جنبش زنان و  –هاي سياسي و تاريخي و فكري  ررشد آگاهي
ايجاد فضا و امكان براي تحرك نيروهاي سياسي و مدني و هم  –ويي دانشج

ايجاد  –نقد بنيادين تئوري واليت فقيه در عرصه عمومي  –ها  يابي آن
امكان  –شكاف در قدرت وايجاد انشعابي بزرگ در آن به نفع جامعه مدني 

روشنگري نيروهاي مستقل در باره تاريخ انقالب و رخداد هاي آن مانند 
نگي تصويب اصل واليت فقيه در ابتداي انقالب، ماجراي سفارت چگو

، 67آمريكا، ماجراي زندانها و اعدامهاي دهه شصت به خصوص در سال 
ماجراي كردستان و ....، امكان عمق يابي و ارتباط نيروهاي سياسي و مدني 

شفاف شدن بي  -با فضاي دانشگاه ها و جوانان در شهرستان ها و ...
ايجاد شكاف در خانواده ها و  –روهاي سنتي و راست در ايران پايگاهي ني

پيش روي حق خواهي  –محافل سنتي به نفع فضاي ترقي خواهي و مدني 
تسهيل و  –زنان در حوزه هاي گوناگون و بسط آن حتي در محافل سنتي 

و ..... در اين باره  -تشديد ارتباط نيروهاي تغيير طلب داخل و خارج كشور 
  ر مي ماند.بحث بسيا

اما نكته مهم تاكيد براين است كه دوره اصالحات (و نيز جنبش سبز) را  
فقط با ديد از باال و نتيجه گرايي نزديك بينانه نبايد نگريست. اين دو در 

توانند عناصر و سربازان هر  ايران نيروهايي را آزاد كردند كه اين نيروها مي
يرويي هر استراتژي كه دارد براي گونه تغييري باشند. حال هر فرد يا هر ن

انجام و تحقق استراتژي خود نيازمند كنشگراني است كه آن استراتژي را 
پيش ببرند.!  فضاهاي به وجود آمده بر اساس روند اصالحات بود كه اين 
نيروها را آزاد و راهي عرصه اجتماع كرد. حال اين توان و عرضه و لياقت 

اتژي هاي متفاوت و حتي مغاير با صاحبان هر استراتژي (ولو استر
اصالحات) است كه اين نيروها را جذب استراتژي خود كنند. وگرنه با حلوا 

  شود. حلوا گفتن  هيچ دهاني شيرين نمي
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پذيرند.  ترين اصالح را نمي اما؛ صاحبان قدرت به ميل و اراده خويش كوچك
انقالب و قانون اساسي هم چند صدايي است. چون در شرايط چند صدايي 

پس از آن تدوين شده است. در بازنگري آن نيز نيروهاي مسلطي كه به 
حذف و سركوب بقيه روي آورده بودند باز از صداي مدني و ملي آن 
كاستند و صداي اقتدار گرايي و حذف و خشونت را در آن بيش از پيش و 

 –عين بلندتر كردند. اما بنا بر نگاهي كه به رويكرد و برخورد ديالكتيكي 
ذهن در تحوالت اجتماعي معتقد است مسائل حقوقي (ازجمله مسئله و 
درون مايه قانون اساسي) نبايد زير بناي هر گونه تحولي تلقي شود. هر چند 
چندان هم بي اهميت و باصطالح روبنايي نيست اما در عين حال و در 
 تحليل نهايي اين توازن قواي سياسي و اجتماعي است كه حرف آخر را

تواند ظواهر حقوقي را تحت الشعاع  زند و هر گاه توازن قوا اقتضا كند مي مي
  قرار داده، باز تفسير كند و يا اساساً نقض و نسخ نمايد.

دهند حتي  شان اجازه تغيير نمي نه حاكمان قدرت مطلقه و نه قوانين
ها تحميل  تر از آن چه كه در سئوال آمده است مگر بر آن تغييراتي نازل

د. طبيعي است حاكمان وقتي تحت فشار نيروي سياسي واجتماعي قرار شو
برد روي بياورند. يعني هم خودشان را  –كنند به بازي برد  گيرند سعي مي

حفظ كنند و هم به قدرت رقيب يا مقابلشان هم امتيازاتي بدهند. امتيازات 
و فشار  تاحد امكان كم و محدود. ميزان اين امتيازات بستگي به ميزان توان

طرف مقابل و عقالنيت عملي حاكمان دارد. فعال آن ها حتي نميخواهند 
طبق همين قوانين شان يك انتخابات نيمه رقابتي بين خودشان برگزار 

چون سكوالر كردن  هايي هم كنند چه برسد تسليم رويكرد و خواست
جا خيلي راه است! از اينجا تارسيدن به  حكومت و قوانين بشوند. تا آن

به  –هاي مشتركي كه بخش اعظمي از منتقدان و معترضان در آن  خواست
اشتراك دارند راه بسياري باقي مانده. اين راه را بايد با  -لحاظ عقل نظري

خواهند فقط از پايين حركت كنند (كه البته  عقل عملي پركرد. برخي مي
ز باال (آنها نيز بايد نقشه راه وبرنامه هايشان را ارائه كنند) و برخي نيز فقط ا

» فعالً«هاي مشخص بدهند). ظاهراً در شرايط فعلي در ميزان  بايد راه حل
اند!! اما از اين  ها، هر دو رويكرد يكسان عملي و عيني  نبودن راه حل
توان هيچكدام را از پيش و كامالً رد و نفي  منظر(عينيت و موفقيت)  نمي

ريك را منصفانه و بدون حب و توان البته تجربه و دستاوردهاي ه كرد. مي
بعض بررسي نمود. ناكامي يا ناتواني يكي نيز خود به خود به معني حقانيت 

هايش را  و درستي ديگري نيست. هريك بايد با مالك عقل عملي موفقيت
هاي آينده خود را ارائه نمايد. آن گاه  ها و برنامه فهرست كند و نيز راه حل

تقدس » راه«اگر به هدف بينديشم و به  توان مقايسه و قضاوت كرد. مي
ندهيم و براساس عقل عملي كامال ابزاري به آن بنگريم هر راه حلي ما را 

رسد و طبعاً طرفدار  تر به نظر مي زودتر و بهتر به مقصد برساند و عيني
بيشتري خواهد يافت. ضمن آن كه صاحبان و حامالن و كنشگران اين راه 

فت و گوي انتقادي و تعامل عملي نيز داشته باشند. توانند با هم گ ها مي حل
شايد به تعبير كوهنودران در اين گردنه اگر همراه هم نيستند در گردنه 

  ديگري با هم همراه شوند.
ها را بايد روي ميز نگه  كنم همه اين راه حل من بانگاهي فراگيرتر فكر مي

الجمع  بازسازي مانع ها با مقداري اصالح و كنم اين راه حل داشت و فكر نمي
مدني آگاهي بخش و  -باشند. من به حركت موازي كار از پايين (سياسي

رسد  تشكل ده) و كار از باال (اصالح و رفرم تدريجي) معتقدم. به نظر مي
اي از اين حركت تركيبي باشد. در اينجا  حركت مطالبه محور نماد و نمونه

خود به فرايند آينده شكل  ها هستند كه با برخورد و رويكرد اين حكومت
پذيرند و تسليم آرا  دهند. آيا با عقالنيت و تدبير اصالح تدريجي را مي مي

شوند و يا نه  مي» نرم«عمومي و تمايل مردم شده و در برابر اين مطالبات 
فرايند ديالكتيكي تعامل و تقابل ». شكنند مي«ايستند و  در برابر آن مي

كند. اما اگر اصالت را  تر مي ين دو راه را محتملپايين و باالست كه يكي از ا
ها و مطالبات بدهيم اين رويكرد تركيبي ديگر نه اصالح طلبانه  به خواست

»  اصقالبي«جويانه بلكه مطالباتي است و به تعبيري  است و نه انحالل
است. رويكرد اصقالبي راه هاي  اصالحي را براي رسيدن مرحله اي و 

هاي انقالبي خود نمي بندد. بدين ترتيب است كه تدريجي به خواسته 
شود كه به تدريج از ميزان  مطالباتي چون انتخابات آزاد مانند كريدوري مي

كند و با توان افزايي در فضاي فعاليتي كه در يك  تحمل حكومت شروع مي

حكومت و فضاي  نرم تر و ماليم تر براي نهادهاي صنفي و سياسي و مدني 
شود به سمت بنز  و آزادي طلب و عدالت جو فراهم مي دموكراسي خواه

رود. اگر بتواند بخش مهمي از مردم را آگاه و راضي و همراه  اش مي الي ايده
مطالبات بنياد و تغيير طلبانه خودكند. و اين راه پر رنج و شكنج صبوري و 

  خواهد و كار و كار و كار.  حوصله مي
مطالبات روز افزون و سركوب ناپذير  ناتواني باال در يك دست كردن خود و

مان وارد كرده  هايي كه بر مردم ها و سختي در پايين، عليرغم همه درد و رنج
دموكراسي و آزادي و عدالت و » درد زايمان«است اما همگي حكايت از 

  استقالل وسربلندي ميهن و مردم در آيند ه  پيش رو دارد.

*  

  

  

  پشتيباني آشكار و نهان غرب

  نيادگرايان اسالمي و شخص خمينياز  ب

  

  مرتضي محيط

  

  

  

  پاسخ به پرسش اول:
براي درك تحوالت دروني ساخت و بافت نظام جمهوري اسـالمي و بـدنبال   

گيـري نيروهـاي    آن سرشت رژيم، بايد بـه سـرآغاز انقـالب و دالئـل قـدرت     
در دست  قدرت سياسي واقعيمذهبي برگشت و اينكه چرا از همان ابتدا 

تـرين بخشـي از ايـن     ترين و در عين حـال بيـرحم   افتاده ترين، عقب ارتجاعي
ها و  اي نيروها شامل فدائيان اسالم، رؤسا و شاگردان مدرسه حقاني و حجتيه

  ترين محارم او افتاد. اهللا خميني و نزديك در رأس همه آيت
انـد كـه    المللي در اين رويـداد مـؤثر بـوده    اي از عوامل داخلي و بين مجموعه

  توان نام برد. وار مي ر مختصر و فهرستبطو
: ضعف و از هم پاشـيدگي نيروهـاي ملـي و چـپ كـه خـود       عوامل داخلي

اي طوالني دارد چرا كه در ايـران ـ بـاز هـم بـدالئل تـاريخي ديرينـه         سابقه
داخلي و دخالت مؤثر نيروهاي امپرياليستي ـ نه بورژوازي ملـي قدرتمنـدي    

ه كـارگري سـازمان يافتـه، مسـتقل و     پا گرفت و نه به همـان نسـبت طبقـ   
ايستاده بر پاي خود. ترديـدي وجـود نـدارد كـه سـركوب، زنـداني كـردن،        

مـرداد   28سـال پـس از    25شكنجه و كشتار نيروهاي چپ و ملـي بمـدت   
اي در اين ضـعف و پراكنـدگي داشـت.     كننده نقش پراهميت و تعيين 1332

شاه با سـاختن هـزاران    سال رژيم محمدرضا 25اما از سوي ديگر در همين 
مسجد، حسينيه و بقعه و بارگاه و امامزاده؛ با تـرويج مـذهب از طريـق آزاد    

زني، زنجيرزني و انواع مراسـم مـذهبي    خواني، سينه گذاشتن و تشويق روضه
ديگر؛ با فعال كردن مجامع مذهبي، گسترش نشريات مذهبي، آزاد گذاشتن 

ها و آزاد گذاشتن تبليغات مذهبي طالب و آخوندها در رفتن به اعماق روستا
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هاي مذهبي خـود شـاه بـا عكـس و      ـ از جمله در حسينيه ارشاد و مسافرت
هاي پرشمار مرقد امام رضا، كه همه و  تفصيالت، از سفر حج گرفته تا زيارت

همه بطور حساب شـده و سيسـتماتيك بدسـتور اربـاب و بـراي مقابلـه بـا        
آغـاز شـد، و روز بـروز شـدت      20ر نيروهاي چپ، ملي و سكوالر از شـهريو 

هاي افراطي  گرفت. در عين حال با دستگيري و زنداني كردن بعضي مذهبي
خواه ـ از آنها شهيد و قهرمان ساختند و در مجموع تنها نيروئي   ـ وگاه ترقي

  كه اجازه رشد و گسترش پيدا كرد، نيروهاي راست مذهبي بود.
بخشـي از رهبـري   » يـر مشـي  تغي«عامل ديگر كه كمتر به آن توجـه شـده   

» ماركسيسـت «و اعالم مواضع خود مبني بر  1354مجاهدين خلق در سال 
شدن آنها و از آن مهمتـر دزديـدن نـام سـازمان مجاهـدين (سـازماني كـه        
بنيانگذارهاي آن مذهبي بودند و سازمان بعنـوان يـك سـازمان مـذهبي در     

عـه حمايـت   جامعه شناخته شده بود و توسـط بخـش قابـل تـوجهي از جام    
شد). و از آن بدتر دست زدن به قتل اعضاي مذهبي اين سازمان كـه بـه    مي

  ها تسليم نشده بودند. شده» ماركسيست«اين 
تغييـر  «اند از نزديك شـاهد اثـرات مخـرب ايـن      آنها كه در زندان شاه بوده

و عمليات جنايتكارانه بعدي آنها بوده و ديدند كـه چـه ضـربتي بـه     » مشي
مجاهدين خورد و ساواك چه استفاده عظيمي از اين مسئله  نيروهاي چپ و

تـرين و   افتـاده  ترين، عقـب  كرد و چطور برنده اصلي اين جريان دست راستي
ترين نيروهاي مذهبي بودند و ساواك (و اربابان آنهـا) چطـور از ايـن     بيرحم

حوادث بالفاصله استفاده كرده، اين نيروهاي دست راستي مذهبي زنداني را 
جا جمع كرده نزديـك بـه يكسـال روي آنهـا كـار       زندان اوين يك 1بند در 

ها گرفت، آنها را به پاي  كرده و باالخره دو فتوا از آنها عليه مجاهدين و چپ
دانـيم   تلويزيون كشاند و پس از گفتن سپاس به شـاه آزادشـان كـرد و مـي    

  آوري سر از نجف در آوردند. بعضي از آنها بطور تعجب
ي  از دهـه » سوسياليسم واقعـاً موجـود  «افول شوروي و  لمللي:ا عوامل بين

المللـي و خالصـه    به بعد، تفرقه در درون نيروهاي چپ در سطح بين 1970
بحران همه جانبه چپ در سطح جهاني بـويژه پـس از بـروز اخـتالف ميـان      
احزاب كمونيست چين و شـوروي، چـين و ويتنـام، يوگسـالوي و شـوروي،      

شيده شدن ايـن اختالفـات بـه درون جنـبش چـپ در      شوروي و آلباني و ك
كشورهاي ديگر از جمله ايران؛ وارد شدن ضربات سنگين به جنبش چريكي 

پـاريس و هجـوم    1968در امريكاي التين و باالخره شكست جنبش ماه مه 
ايدئولوژيك راست سياسي از يكسو و بحـران اقتصـادي ـ سياسـي در نظـام      

جنـگ ويتنـام و ركـود اقتصـادي عميـق       داري ـ شكست امريكـا در   سرمايه
از ديگر سو، همـه و همـه موجـب رسـوخ سـرخوردگي،       1974-75سالهاي 

شده و موجـب  » اردوگاه«هاي مردم در هر دو  گشتگي توده سردرگمي و گم
ترين پناهگاه است) شد. و اين آغـاز   روي آوردن مردم به مذهب (كه نزديك

مي بلكـه بنيادگرايـان مسـيحي،    گيري كارِ نـه تنهـا بنيادگرايـان اسـال     رونق
يهودي و هندو و آمادگي مردم كشورهاي مسلمان بـراي پـذيرش الترنـاتيو    

در آن موقعيـت  » نه شرقي، نـه غربـي، جمهـوري اسـالمي    «سومي با شعار 
  حساس و بزنگاه تاريخي شد.

با در نظر گرفتن عوامل فوق و با توجه بـه اينكـه دسـتكم از دوران انقـالب     
سو سه نيروي اصـلي در صـحنه سياسـي ايـران تأثيرگـذار       مشروطه به اين

داري شامل دربار، اشـرافيت وابسـته بـه     )ـ نيروهاي پيش سرمايه1اند: ( بوده
آن، فئودالها، سـران قبائـل و عشـاير بعـالوه بخـش ارتجـاعي و بنيـادگراي        

)ـ نيروهاي چـپ  3هاي ملي)؛ و ( )ـ نيروهاي ملي (شامل مذهبي2مذهبي؛ (
) سخت ضربه خـورده و  3) و (2هاي چپ)، و حال نيروهاي ( (شامل مذهبي

ها، سران قبائل و عشاير بدست شاه سخت تضعيف شده بودند، آنچـه   فئودال
توانست خودنمائي كنـد همانـا نيروهـاي دسـت      در صحنه سياسي ايران مي

  راستي و بنيادگرايان مذهبي بودند.
اعي ـ چـه شـيعه و    هاي دست راستي و ارتجـ  الزم به تذكر است كه مذهبي

مورد پشتيباني امپرياليسـم انگلـيس بودنـد و     19چه سني ـ از اواسط قرن  
بعد از جنگ دوم جهاني، امريكا جاي انگليس را در پشتيباني از اين نيروهـا  

كنفـرانس پراهميتـي در    1953هاي امنيتي امريكا در سـال   گرفت. دستگاه
دگان بنيادگرايان اسالمي در دانشگاه پرينستون تشكيل داده و از تمام نماين

المسـلمين مصـر، از    سراسر منطقه ـ از جملـه سـعيد رمضـان رهبـر اخـوان      
اهللا كاشاني و فدائيان اسالم ـ دعوت كرده و از آن موقع   دوستان نزديك آيت

به بعد با تمام قوا به تقويت و پشـتيباني آنهـا پرداختنـد. هـدف مشـخص و      
و مبارزه در درجه اول با نيروهاي ملـي و  تعيين شده از اين پشتيباني مقابله 

هاي آن مبارزه عليه دكتر مصـدق در   بعد هم چپ و سكوالر بود. شاهد مثال
ايران، جمال عبدالناصر در مصر، ذوالفقار علي بوتو در پاكستان، دكتر نجيب 
در افغانستان و غيره توسط همين نيروهاي ارتجاعي و قرون وسطائي. شاهد 

گيـري حـزب    ر امروزي آن، صاف كردن جاده بـراي قـدرت  مثال بارز و آشكا
المسـلمين   المسلمين) در عراق، النهضه در تونس، اخوان الدعوه (شعبه اخوان

در مصر، القاعده در ليبي و طرفداري از همين نيروهاي ارتجاعي و تروريست 
  در سوريه.

دم از ترس جنبش مر 1332مرداد  25بطور خالصه با توجه به اينكه شاه در 
مرداد بـه ايـران    28از ايران فرار كرده و بدنبال كودتاي امريكائي ـ انگليسي  

اش مشـروعيتي نداشـت و سـپس     برگردانده شده بود و از ابتـداي برگشـتن  
هاي اصلي كشـور مسـلط    ها و وزارتخانه هزاران مستشار امريكائي را بر ارگان

كوب كـرده و بـا   كرده و با قبول كاپيتوالسيون حاكميت ملـي ايـران را لگـد   
هـا ميليـارد دالر اسـلحه از غـرب،      صدور عظيم نفت خام بخارج و خريـد ده 

هاي ملي را به باد داده و پـس از خـروج نيروهـاي انگليسـي از خلـيج       ثروت
هـا و   به ژاندارم منطقـه تبـديل شـده و بـا ريخـت و پـاش       1971فارس در 

ساله خشـم   3500هاي  گذاري و جشن نمايشات پرخرج و منفوري چون تاج
مردم را برانگيخته و در عين حال فضاي سياسي را از طريق شـبكه مخـوف   

ها هزار از جوانان و مبارزين راه آزادي و دموكراسي و  ساواك و دستگيري ده
تر كرده بـود، نفـرت مـردم     اعدام صدها نفر از عزيزترين فرزندان كشور تنگ
بجائي رسـيده بـود    1350ي  نسبت به شاه و دربار و كل رژيم از اواسط دهه

آنكه فكر كننـد   بي» شاه برود«خواستند  كه اكثريت قريب به اتفاق مردم مي
  چه نيروئي جاي آنرا خواهد گرفت. 

اي و با در نظر گـرفتن اينكـه نيروهـاي راسـت مـذهبي       زمينه با چنين پيش
توسط شرايط مساعدي كه شاه برايشان فراهم كرده بود خود را سـازماندهي  

هاي علميه قـم، مشـهد، تهـران و مدرسـه      ر مجامع مذهبي ـ حوزه كرده و د
حقاني ـ صدها كادر تربيت كنند و از يك پيـاده نظـام چنـد هـزار نفـري از       

هـاي   طالب براي نفوذ در روستاها استفاده كنند و از پشتيباني مالي سرمايه
ز تجاري كالن برخوردار شوند و با توجه به اينكه اقتصاد وابسـته ايـران هنـو   

ــاي نيرومنــدي از شــيوه داري در حــوزه  هــاي توليــدي پــيش ســرمايه  بقاي
هاي تجاري بـازار   كشاورزي، صنعت و كسب و كار و تجارت داشت و سرمايه

هاي وابسته تضاد داشت و از سوئي پيوند تاريخي تنگـاتنگي ميـان    با سرمايه
هاي تجاري و داللي و كسب و كارهاي سنتي بـا روحانيـت شـيعه و     سرمايه

آور نيست كه در آسـتانه انقـالب ايـن نيروهـاي      مراجع وجود داشت، تعجب
دست راستي مذهبي دسـت بـاال را داشـتند و بـر نيروهـاي ملـي و چـپ و        

  ها فائق آيند. سكوالر و حتي ملي ـ مذهبي
فراموش نكنيم كه تاريخ مصرف شاه نيز بدالئل مختلف ـ از جملـه مريضـي    

الجزيره با صدام حسين بدون اجازه ارباب و عالج ناپذير شاه و بستن قرارداد 
هاي امريكـا و انگلـيس از    برخالف ميل آنها ـ تمام شده بود. از اين رو دولت 

گيري نيروهاي ملي و چپ نه تنها آغـاز بـه    گيري انقالب و قدرت ترس عمق
گيـري نيروهـاي    خالي كردن زير پاي شاه كردند بلكه با تمام قـوا از قـدرت  

  پشتيباني كردند. دست راستي مذهبي
با وجود كل اين شرايط مساعد براي نيروهاي ارتجاعي و نامسـاعد بـراي    اما

خواه و خواهان آزادي و دموكراسي و در نتيجه افتادن قـدرت   نيروهاي ترقي
تـرين نيروهـاي انحصـارطلب،     تـرين و ارتجـاعي   واقعي بدسـت عقـب افتـاده   

تـرين و فراگيرتـرين    اي هتـرين، تـود   يكـي از عظـيم   57دانيم كه انقالب  مي
اي ـ   % از مردم ايران از هر قشر و طبقه90انقالبات قرن بيستم بود كه الاقل 

  گرفت. ترين ـ را در بر مي افتاده از پيشروترين تا عقب
كننـده در انقـالب،    هـاي شـركت   خواست واقعي اكثريـت عظـيم ايـن تـوده    

جي و تبعـات آن)  گر خار (رها شدن از وابستگي به نيروهاي سلطه استقالل
 جمهـوري (آزادي از استبداد شاهنشاهي و سـايه شـوم سـاواك) و    آزادي 

  افتاده، وابسته و سركوبگر شاهنشاهي) بود. (برداشتن نظام عقب
بدين سان با وجود آنكه قـدرت نيروهـاي ارتجـاعي ـ در درجـه اول بـدليل       

ا همـين   رهبري شخص خميني و نفوذ و اعتبار او ـ توان  نيروهـا   فرسا بود امـ
براي تثبيت قدرت خود، با فريب مردم و بدست آوردن فرصـت كـافي بـراي    

http://dialogt.de/



  پاسخ به سه پرسش آرش

 ١٦٥  109ي  آرش شماره

شان كه همانا برقراري حكومت اسالمي نه تنهـا در   پياده كردن اهداف نهائي
ايران بلكه صدور آن به كل منطقه بود، شمار زيادي از نيروهاي ملي و ملـي  

عـالوه بـر آن بايـد     گيرنـده راه دادنـد.   هاي تصميم مذهبي را به درون ارگان
هاي قدرت و حتي  گفت كه حتي در ميان نيروهاي مذهبي نزديك به ارگان

نزديــك بــه شــخص خمينــي افــرادي مردمــي، صــادق و خواهــان آزادي و  
هـا ـ بـدليل قـدرت و نفـوذ شـخص        پيشرفت كشور وجود داشتند كه سـال 

و يـا   خميني و نبود امكان ايستادن در برابر او، مگر به قيمت حذف فيزيكي
سياسي ـ معنـوي ـ در درون سيسـتم ماندنـد و بـاوجود مشـاهده جنايـات         

  بزرگ دم فرو بستند و يا اعتراضاتي آرام و نه چنان مؤثر كردند.
با مرگ خميني جامعه توانست نفس بكشد. تضادهاي درونـي نظـام كـه تـا     
حال خميني كوشش كرده بود از نفوذ عظيم خود براي سرپوش گذاشتن بر 

كم پرده از جنايات بزرگ زمان خمينـي   ستفاده كند سر بر آورده و كمآنها ا
اهللا  شد ـ كه يكي از مهمترين و مـؤثرترين آنهـا خـاطرات آيـت      برداشته مي

  ترين ياران و شاگردان خميني بود. منتظري از نزديك
هاي وجود تضاد در سيستم حاكم ـ كـه تضـاد ميـان      يكي از بارزترين نمونه

كننده در انقالب از يكسو و ارتجـاع   ت عظيم مردم شركتهاي اكثري خواست
كرد، عبارت از قانون اساسـي   به قدرت رسيده از سوي ديگر را نمايندگي مي

جمهوري اسالمي بود كه از يكسو نظامي اسـتبدادي، قـرون وسـطائي، ضـد     
كـرد و از   دموكراتيك و ديكتاتوري فردي (واليـت فقيـه) را نماينـدگي مـي    

ها چهار نـوع انتخابـات در چهـار سـطح مختلـف را اجـازه       سوي ديگر نه تن
داد (شوراهاي شهر، مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرگـان) بلكـه    مي

صحبت از آزادي مطبوعات، آزادي بيان، آزادي تجمع، آزادي احزاب و غيـره  
  كرد. مي

اين تضاد نه تنها در قانون اساسي بلكه در درون هيئت حاكمـه نيـز وجـود    
از درگذشت خميني تـازه آشـكار شـد و اولـين شـكاف ميـان        داشت و پس

روحانيت مبارز و روحانيون  ـ روحانيون حتي در زمان حيات او صورت گرفت
مبارز. بنابرين گرچه نيروهاي ملي، ملي مذهبي، طرفداران شـريعتي، گـروه   

ها در زمان خود خميني حذف، سركوب و قتل عـام   فرقان، مجاهدين و چپ
  رسيده بود.» خودي«وبت ريزش نيروهاي شدند، اكنون ن

 34درواقع اگر بخواهيم جواب سئوال اول را بـدهيم بايـد گفـت كـه تـاريخ      
ساله جمهوري اسالمي تاريخ ريـزش و جـدا شـدن اكثريـت نماينـدگان آن      

هاي مردمي بوده است كه در ابتدا با خميني بيعت كردند  % توده90بيش از 
و هسته اصلي طرفداران صاحب قدرت او و سپس با مشاهده چهره واقعي او 

شان را از آنها جدا كرده و به نيروهاي مخالف پيوستند و از آن زمان تا  سفره
% 90% از مردم را با خود داشـته باشـد،   90حال حكومت جاي آنكه بيش از 

از مردم را عليه خود دارد. نمايندگان اين اكثريت بزرگ مخالفين نيـز يـا از   
آميز از هسته اصلي قدرت جدا شـده و اكنـون    ور مسالمتطريق زور و يا بط

  اند. در اپوزيسيون قرار گرفته
اين نظام كـه حكومـت واليـت فقيـه مطلقـه يعنـي       سرشت بطور خالصه: 

ا   آن دچـار تحـوالت    بافـت و سـاخت  استبداد فردي است تغيير نكرده امـ
ه و بـه  هاي اجتمـاعي خـود را از دسـت داد    متعدد شده، بر اين معنا كه پايه

تـر و نظـامي ـ امنيتـي شـدن بيشـتر        همان نسبت وادار به سركوب عريـان 
گرديده كه اين هم به تحول ديگري در ساخت و بافت رژيم منجـر گرديـده   

هــا و لبــاس  گيــري قشــر جديــدي از پاســداران، بســيجي كــه آنهــم قــدرت
  هاست. شخصي

ـ  از آنجا كه خامنه رو  ه هـيچ اي نه از جهت مقام مذهبي و نه جذبه شخصي ب
رسيد، اما به مقام واليت فقيهـي رسـيده بـود، از همـان      به پاي خميني نمي

زمان جنگ با عراق رابطه نزديكي با سران سپاه برقرار كرد و بـراي تحكـيم   
هـاي وسـيعي از    قدرت خود به آنها امتيـازات بزرگـي داد و بتـدريج بخـش    
خود قشر ثروتمنـد   اقتصاد كشور را بدست آنها سپرد. در نتيجه اينان اكنون

اند كه بر بخش بزرگـي از اقتصـاد كشـور تسـلط      و پرقدرتي را بوجود آورده
هاي فعال در سـركوب مخـالفين و    دارند و بخش اطالعاتي آن يكي از ارگان
وجـود چنـين نيـروي بـزرگ و     دخالت در مهندسـي انتخابـات اسـت.    

سركوبگري، اين مسئله حياتي و پراهميـت را پـيش روي مـا قـرار     
دهد كه اگر خواهان تجاوز خارجي به كشورمان نيستيم، گـذار از   يم

  هائي بايد صورت گيرد. اين رژيم توسط چه تاكتيك

  

  پاسخ به پرسش دوم:

هائي قادرند از طريق اصالحات موقعيت حكومت كنندگان را تحكـيم و   نظام
هـاي قدرتمنـدي بـراي     به آنها مشروعيت و مقبوليت بخشند كه داراي اهرم

و بعد از  19هاي آن انگليس قرن  ر دادن در چارچوب نظام باشند. نمونهمانو
و يـا در امريكـا زمـان    » كارگري«جنگ جهاني دوم با روي كار آمدن دولت 

و حتي اصـالحات زمـان بيسـمارك در    » نيوديل«فرانكلين روزولت و برنامه 
  آلمان ديده شده.

  
  

  
  
  

ــ از چنـين   » جهـان سـوم  «هاي ديكتاتوري و سركوبگر ـ بويژه در   حكومت
انـد و بـا دادن كـوچكترين امتيـازي بـه       هاي امنيتي محروم ها و حاشيه اهرم

مردم ـ نشان دادن كوچكترين ضعف، باز كردن كوچكترين دريچـه بـه روي    
شـوند ـ نمونـه     آزادي بيان، با توفان خشم مردم روبرو شده و سـرنگون مـي  

رهاي سـه قـاره از جملـه    رژيم شاه و بسياري ديكتاتورهـاي ديگـر در كشـو   
  سال اخير. 12-10امريكاي التين در 

هاي امپرياليستي با علم به اين واقعيت بود كه دانسته زير پاي شـاه را   قدرت
خالي كرده و بدين ترتيب انقالب را جلو انداختند تا بتوانند اوضـاع ايـران را   

شاه قابـل   در درازمدت كنترل كنند. به اين معنا كه با علم به اينكه حكومت
اي در سـد اختنـاق (از    دوام نيست و در صورت باز شدن كوچكترين دريچـه 

جمله قطع شكنجه) توفان خشم پشت اين سد، كل آنـرا شسـته و بـا خـود     
در فكـر تقويـت    1974هـاي امنيتـي امريكـا الاقـل از      خواهد بـرد. دسـتگاه  

بقـدرت  خـواه   الترناتيوي بودند تا نكند نيروهاي ملي، سكوالر و چـپ ترقـي  
خورد و گـاوان   برسند چرا كه در آن صورت به منافع درازمدت آنها لطمه مي

  شدند. ثباتي مي هاي جنوب خليج فارس دچار بي شيرده آنها در شيخ نشين
گيـري بنيادگرايـان اسـالمي و شـخص      پشتيباني آشكار و نهان آنها از قدرت

و قلـع و   خميني را بايد در چارچوب چنين سياست درازمدت براي سركوب
  ثبات كردن كشـورهائي ديـد كـه سرسـپردگي     خواه و بي قمع نيروهاي ترقي

  كامل امپرياليسم و صهيونيسم را نپذيرفته بودند (در درجه اول دولت عراق).
اش سركوب نيروهاي  هدف اصلي 1357گيري ارتجاع در سال  بنابرين قدرت

قـراري حكومـت   خواه در داخل، صدور ارتجاع به كشـورهاي ديگـر و بر   ترقي
اسـالمي در تمـام منطقـه بـود ـ كـه ايـن خـود تمـام و كمـال در خـدمت            
امپرياليسم بود. بنابرين اگر مجموعه عوامل خارجي بعالوه عوامـل داخلـي ـ    

مانـدگي فرهنگـي    ضعف و پراكندگي نيروهاي ملي و چپ از يكسـو و عقـب  
ي هاي ضـد مردمـي و ارتجـاعي شـاه از سـو      سال سياست 25جامعه در اثر 

ا طـولي    ديگر همه و همه موجب قدرت گيري ارتجاع و تحكيم آن شدند، امـ
نكشيد كه بخش وسيعي از مردم متوجه بالئي شدند كه بر سرشـان آمـده و   

ها آغاز گرديدـ از كردستان و آذربايجان و خوزستان و تركمن صحرا  مقاومت
 هاي خودبخودي و خودجوش در شهرهاي مختلـف ايـران ـ    گرفته تا شورش

كه رژيم آنها را با قساوت هرچه تمامتر سركوب كرد. اما براي هر يك از اين 
ها بهائي هم پرداخت كه آنهم گسـترش نارضـايتي مـردم و ريـزش      سركوب

طرفداران رژيم و پيوستن آنها به نيروهاي مخالف بود. خشم نهفته مـردم از  
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ابـات و رأي  نشـان داد. ايـن انتخ   1376خرداد  2رژيم، خود را در انتخابات 
دادن به آقاي خاتمي بيش از آنكه رأي مثبت به او باشد، رأي منفي و يـك  

  نه پرطنين عليه رژيم بود.
هاي مردم برخالف تحـريم كننـدگان ايـن     اما سئوال اين است كه چرا توده

هاي سلطنت  انتخابات ـ بويژه نيروهاي سياسي ساكن خارج از دست راستي 
ها ـ در اين انتخابات شركت كردند؟ چون  »پچ«طلب گرفته تا مجاهدين و 

  دانند كه براي تغيير رژيم اساساً دو راه وجود دارد: مردم مي
اين تغيير بدست مردم ايران، از طريق مبارزات دروني، باال رفـتن سـطح    -1

اي و خالصـه فعـل و انفعـاالت نيروهـاي درونـي كشـور،        آگاهي، بسيج توده
هـا و نماينـدگان آنهـا و     و شخصيت محك خوردن نيروهاي سياسي مختلف

 سر بر آوردن رهبري واقعي و الترناتيو واقعي در داخل و با كمترين هزينه.
  با دخالت فعال سياسي، امنيتي، اقتصادي و باالخره نظامي خارجي.  -2

الترناتيو سوم كه انقـالب كـارگري ـ سوسياليسـتي مـورد بحـث بخشـي از        
رواقعي و دور از ذهن است كه بسـيار  بوده و هست، چنان تخيلي، غي» چپ«

  نزديك به الترناتيو دوم است ـ منتها بشكل نهفته.
ا اگـر     » اصـالح طلبانـه  «الترناتبو اول ممكن است الترناتيوي  بنظـر رسـد امـ

هاي استبدادي، سركوبگر و انحصارطلب حتي اگر دست بـه   بپذيريم كه نظام
تبديل خواهد شد كه  اصالحي كوچك بزنند، همان اصالح كوچك به توفاني

آنان را شسته و از ميان خواهد برداشت بنـابرين در چنـين شـرايطي ديـوار     
  توان كشيد. نمي نقالبو ااصالح غيرقابل عبوري ميان 

شواهد تاريخي آن را نه تنها در اواخر دوران شاه ديديم ـ زماني كه او فقـط   
و  1376ر سال را شنيده بود بلكه در همين رژيم نيز چه د» صداي انقالب«

نسبي انتخابـات و  » آزاد كردن«ديديم كه در هر دو مورد فقط با  1388چه 
رفت تا تومار زندگي آنها درهـم نورديـده    باز شدن مختصر فضاي جامعه مي

شود و به همين دليل در هر دو مورد دست به سركوب و كشـتار وحشـيانه   
مـورد پرداختنـد،    براي نجات خود زدند ـ كه البته بهاي سنگيني در هر دو 

چه از جهت ريزش عطيم طرفدارانشان، چه از دست رفتن كامل مشـروعيت  
كل نظام و بويژه ولي فقيه و آماده شدن جامعه براي توفان بعدي كه اين بار 
امكان جان سالم بدر بردن آنها غير محتمل خواهد بود. در اين ميان بـدليل  

حات ـ سطح آگاهي توده مردم  كل اين فعل و انفعاالت ـ از جمله دوره اصال 
  بطور عظيمي باال رفته و موجب ريزش عظيم نيروهاي طرفدار رژيم گرديده است.

اگر به عوامل باال اين اصل بسيار مهم را بيفزائيم كه براي يك انقالب واقعي 
هـاي مـردم و نـه اقليتـي      تنها جابجائي قدرت كافي نيست بلكه بايـد تـوده  

اي نه چنـدان   ردار باشند و اين متضمن دورهكوچك از آگاهي سياسي برخو
كوتاه از مبارزه ميان نيروهاي درونـي كشـور، محـك خـوردن بـه نيروهـاي       
سياسي مختلف، تضعيف هيئت حاكمه در باال و گسترده شدن هرچه بيشتر 

هاي ناراضي در پائين است بنابرين استفاده از هر موقعيت مساعد بـراي   توده
  تواند به انقالب نهائي كمك كند. مي» حاصال«دستيابي به هرگونه 

  

  پاسخ به پرسش سوم :

كنـد نـه قـانون     تاريخ نشان داده است كه آنچه سرنوشت ملل را تعيين مـي 
اساسي و نه هيچ قانوني است بلكـه تـوازن قـدرت طبقـاتي ميـان حكومـت       
كنندگان و حكومت شوندگان است. نمونة بـارز و آشـكار آن قدرتمنـدترين    

داري جهان يعني اياالت متحده امريكاست كه در عـرض سـي    كشور سرمايه
سال گذشته بتدريج قانون اساسي آن قدم به قدم لگدمال شده و در عـرض  

اي بـيش از   ده سال گذشته اين فرايند سرعت گرفته و اكنون ديگر ورق پاره
آن باقي نمانده است. به همين ترتيب در كشورهاي ديگر نيز قانون اساسـي  

كردن سلطه طبقه يا قشري بر طبقات و اقشار ديگـر نوشـته   » نيقانو«براي 
شود و هرگاه اين سند كارآئي نداشت و نتوانست سـلطه طبقـه حـاكم را     مي

دهند. قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي از ايـن       تضمين كند آنرا تغيير مي
قاعده مستثني نيست. اين سند قرار بود تضمين كننـده اسـتقالل، آزادي و   

تـرين نيروهـا ـ و     ور مردم باشد. در حاليكه با دخالت ارتجاعيحكومت جمه
اهللا خميني ـ اصل واليت فقيه در آن گنجانده شد تا سلطه   در رأس آن آيت

هــا يعنــي  تــرين قشــر روحانيــت شــيعه و پشــتيبانان تــاريخي آن ارتجــاعي
هـاي توليـدي پـيش     هاي تجاري، داللي و انگلي و نمايندگان شـيوه  سرمايه

اري را تضمين كند. از آن پس ـ بعد از مرگ خميني ـ بدليل اينكه   د سرمايه
اي بـرده بـود و نـه از     جانشين او نـه از كاريسـما (جذبـه شخصـي) او بهـره     

مقبوليت و اجتهاد او برخـوردار بـود، اصـل واليـت فقيـه مطلقـه و نظـارت        
» رهبـر «استصوابي را به آن افزودند تـا زور عريـان را جانشـين مشـروعيت     

آنرا وارونه كردنـد تـا    44بعد هم يكي از اصول بنيادي آن يعني اصل  كنند.
المللي پول را پياده كننـد و بـدين    بتوانند احكام بانك جهاني و صندوق بين

ترتيب نه اثري از استقالل و نه آزادي و جمهوريت در آن باقي ماند. اكنـون  
، پيشـرفت و  نيز تنها راه برداشتن اين قانون اساسي از پـيش پـاي اسـتقالل   

آزادي كشور چيزي نيست جز تغيير توازن نيروهاي اجتماعي بنفـع مـردم و   
  دانيم كه اين قانون اساسي وحي منزل نيست. بضرر حكومت كنندگان ـ و مي

توان انتظار داشـت بـه خـودي     از چنين حكومت و چنين قانون اساسي نمي
ايـد از آنهـا   خود به نظامي جمهوري و سـكوالر تبـديل شـود و از ايـن رو نب    

 سـئوال بنيـادي  انتظار داشت دست بخودكشي زنند. نظـرم اينسـت كـه    
هـاي   عبارت از پيدا كردن راه حلي عملي، شدني و قابل پذيرش بـراي تـوده  

مردم با در نظر گرفتن كل شرايط تاريخي و اجتماعي جامعه است. ارائـه راه  
جـز كمـك   آليستي و غيرعملي چيزي نيسـت   هاي ناشدني، تخيلي، ايده حل

هائي كه در خارج مشغول الترناتيوسازي هستند و چشم  رساندن به آن گروه
  اند. دولت امريكا و دوستانش بسته» دخالت بشردوستانه«اميد به 
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  چاپ چهارم خاطرات زندان مهدي اصالني به نام

  ي آرش منتشر شد هتوسط انتشارات مجل» كالغ و گل سرخ«
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  به ياد ستار بهشتي

 ١٦٧  109ي  آرش شماره

 
 
 
 
 

 

 بيانيه كانون نويسندگان ايران
 در اعتراض به قتل ستار بهشتي

هاي سركوب، قتل متهمين در يكي از سرفصل
زندان و در حين بازجويي است. اگر چه مردم 
-ايران با اين پديده آشنا هستند و شرايط زندان

  اند.هاي چند دهه اخير را از ياد نبرده

ي يعقوب، اكبر محمدي، زهرا كاظمي، زهرا بن 
-هدي صابر، اميد رضا مير صيافي و . .  . و تازه

نويسي كه  ترين مورد ستار بهشتي كارگر وبالگ
نداشت. پليس  "جرمي"جز بيان نظراتش هيچ 

فتا او را دستگير و بازداشت كرد و پس از چند 
اش اطالع داد! در روز  خبر مرگ او را به خانواده

يك نفر از  سپاري او نيز فقط هنگام خاك
اش اجازه حضوريافت. اين واقعيت اعضاي خانواده

دردناك تبلور فضايي است كه اكنون مردم در 
كشند: بهاي سخن گفتن و معترض آن نفس مي

  بودن مرگ است.

هايي كه برشمرديم  فقط بخشي از فهرست نام 
هاي هايي است كه قتلي مرگبرمال شده

همان جديت  آورد و بااي را به ياد ميزنجيره
  بايد به افشا و مقابله با آن پرداخت.

كانون نويسندگان ايران دستگيري، بازداشت و به 
نويس، ستار طريق اولي قتل جوان وبالگ

كند و خواهان روشن شدن بهشتي، را محكوم مي
كامل زواياي اين واقعه و دستگيري و محاكمه 

  آمران و عامالن اين جنايت است.

توان به چنين فجايعي پايان تنها در صورتي مي
هيچ حصر و آزادي انديشه و بيان بي"داد كه 

  قانون جاري جامعه شود.   "استثنا براي همگان

  كانون نويسندگان ايران

  1391/آبان/23

  

  

  

 شمس لنگرودي
 

  كند اكنون كه مرگ ساعت خود را كوك مي

  پرسد و نام ترا مي                                   

  ات بگويم گوش بيا در

  همين زندگي نيز زيبا بود

* 
  

  ستار بهشتي

  

  در زير شكنجه، گشته شد

              

  نام ِ ديگر ِ كُشتار
  محمد جاللي چيمه (م. سحر)

  

پس از شنيدن خبر هولناك قتل يك جوان 
 بهشتي ستار نام به ديگر پرست وطن و آزاديخواه

 يغدر با همراه ديني حكومتگران شكنجهء زير در

  افتاد. تقرير ابيات اين انزجار و

 ايران برومند جوانان قتل شاهد بايد مي كي تا

  بود؟

 هم خون  هنوز خميني هاي  پاره استخوان ياآ

  ؟                                                        طلبند مي

  

  ايران به قهر و قتل گرفتار است

  اسالم ، نام ِ ديگر ِ كُشتار است

  مسجد شكنجه گاه و خدا خنجر

  قوم ِ قاتل ِ غدار است   در چنگ

  روحانيت ، جنايت و بي رحمي ست

  انسانيت به خاك وطن خوار است

  داد و وِداد ، مذهبِ منسوخ است

  ظلم و عناد ، مذهبِ مختار است 

   بدكاري و پستي جوازِ ، آنقر

  است آزار و عداوت و محنت ، دين

  گفتارند به آنچه اولياست از

  است كردار به آنچه اشيقاست وز

  ستمكيشان پاي زيب نعلين،

  است ستمكار فرقِ تاج دستار،

  آزرم بي و جاني و رذل و دزدند

  رشان دار استمنب كه واعظان اين

  پستند و بي حفاظ و عداوت كيش

  ن كار استاين مفتيان كه كُشتنشا

  روزي كه خونِ خلق نريزد نيست

  زينگونه روزِِ خلق شب ِ تار است

  آلود خون كوته آستينِاز 

است دستار ِ حامي ، دراز دست   

  قصابان دكهء پيشخوانِ دين،

  است كفتار عشرت ، گرگ خوانِ بر

  ه راه دوزخ بي برگشتب زينسان

  ذوق ِ بهشت ، قافله ساالر است

  ه و طوبا ، مرگ گويي به نام ِ سدر

  بي وقفه خون تازه طلبكار است

  چاووش انحطاط به راه اندر

  بنشته روي مركبِ رهوار است

  بر خاك» قانونِ حق، پياده كنان «

  باطل، عنان گسسته به پيكار است

  خود را امام خوانَد و پيغمبر

  بر خيل ِ جهل و كينه علمدار است

  مجذوبِ تيغ لشكر بيداد است

  ستهء احرار استمعتاد خونِ ر

  زين گونه در كُنام عداوت ننگ

  درجامهء ابوذر و عمار است

  در مطبخِ ضيافت وحشت، ديگ 

  بر استخوان پير و جوان بار است

  كشور، اسيرِ ظُلمت و ناداني ست

  مردم به تيغ ظلم، نگونسار است

  عرشِ خدا به روي زمين فرش است

  كارِ خدا به عرشِ خدا زار است !

   7/11/2012پاريس 

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

  

  
  

  

ها همسان با داستان يا اسطوره گرفته شده  تاريخ در برخي فرهنگ
را در هر دو معناي تاريخ و داستان به كار  histoireها  است.  فرانسوي

ي  (تاريخ) پيوندي نزديك با واژه historyي  برند. در انگليسي نيز واژه مي
story آيد كه ايرانيان نيز تاريخ و اسطوره  (داستان) دارد.  به نظر چنين مي

بينيم تاريخ به دنبال اسطوره  مي شاهنامهاند، چنانكه در  انگاشته را يكي مي
انگاري تاريخ و روايت  اند. هم آمده است و هر دو داستان ايرانزمين را ساخته

يدادها را داده است. وجود ساخت به آدمي امكان كشف معنا و مسير روند رو
هاي مختلف را فراهم آورده است تا  روايي تاريخ امكان نوشتن آن با هدف

نگاران خود بخش مهمي از كار پژوهشگران را  آنجا كه كشف غرض تاريخ
هاي تاريخي نيز خود  دهد.  كشف حقيقت از دل روايت تشكيل مي

نگرش هم بوده كه  دلمشغولي ديگر پژوهشگران است.  ناشي از همين
نگاران  ي تاريخ و حقيقت تقريباً يك اصل مسلم براي بسياري از تاريخ رابطه

و فيلسوفان بوده است و هنوز هم هست.  اما بايد توجه داشت كه تعيين 
منبع حقيقت براي كشف معناهاي تاريخي اهميتي حتي فراتر از خود 

  حقيقت دارد كه ديرتر به آن خواهيم رسيد. 

كرد  نوشت تالش مي حمد بن جرير طبري تاريخ بزرگش را ميوقتي م
خواست  كه رويدادها را از ديد شاهدان عيني بيان كند.  با اين روش وي مي

به حقيقت دروني رويدادها نزديكتر شود.  براي اين كار وي هر رويداد را از 
كرد.  اين شيوه كه روشي حاكم براي  قول چندين شاهد يا راوي روايت مي

نگاران مسلمان در آن دوره بود، به منظور نزديكي هرچه بيشتر  مام تاريخت
ي خودش يك  رفت.  طبعاً اين شيوه براي دوره به حقيقت ماجرا به كار مي

طور طبيعي  تحول بود، زيرا شرح رويدادها از زاويه نگاه شاهدان مختلف به
رفت  به كار مي اي بود كه پيشتر نمود و بهتر از شيوه به حقيقت نزديكتر مي

شد.  اما طبعاً  نگار يا حامي او، بيان مي و ماجرا تنها از ديد يك نفر، تاريخ
اين كار كافي هم نبود، چون در هر حال تمام راويان اين رويدادهاي 

كردند.   تاريخي مسلمان بودند و ماجرا را با تكيه بر باورهايشان بيان مي
اباوران و غيرمسلمانان بودند، در خوردگان، كه اغلب ن سخني نگاه شكست به

يافت و صدايشان حتي پيش از شكست به خاك  نگاري بازتاب نمي اين تاريخ
  )1يافت، فقط صداي مسلمانان بود.( شد و صدايي كه بازتاب مي سپرده مي

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

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

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

  

  

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

  كنند كه چند قرني بود ديگر صداي رسمي جهان ايراني نبود و حتي داشت 

اي در  ها و رويدادهاي تاريخي از داستان تاريخ سيستان شد.  فراموش مي
اي  هاي اسطوره گفت كه بيشتر مربوط بودند به داستان يسيستان سخن م

ايران كه پيش از اسالم و درآميخته با باورهاي زرتشتي، بخشي از روايت 
  دادند. مسلط آن جامعه را تشكيل مي

نگاران مسلمان، نشان از  وجود اين آثار، در مقابل آثار رسمي تاريخ
سخني، آنها حكايت  ت.  بهي ايراني آن زمان داش حضور دو روايت در جامعه

ي  خورده اي داشتند كه در ژرفاي جامعه ميان روايت شكست از درگيري
كه خود  شاهنامهزرتشتي با روايت پيروزمند اسالمي وجود داشت.  

زماني  - اي در يك روند تاريخي هاي اسطوره گردآوري بسياري از اين داستان
)chronologicاي بدل  رتشتي را به گونه) است در نهايت تالش كرد روايت ز

به يك روايت تازه در فضاي اسالمي حاكم كند.  از زماني كه فردوسي 
را سرود تاريخ در جهان ايراني برخوردار از دو روايت مسلط شد:  شاهنامه

نگاران مسلماني چون طبري، مسعودي و دينوري  روايتي كه توسط تاريخ
كرد؛  تابع روايت اسالمي ارائه ميشد.  اين روايت در نهايت تاريخ را  بيان مي

نگاران در بخشي از آثار  و البته با توجه به اين امر كه برخي از اين تاريخ
كردند آن  پرداختند و گاه تالش مي خود به تاريخ پيش از اسالم ايران نيز مي

كه  تاريخ بلعميروايت كنند.  -باز قرآنها را تابع روايت غالب  روايت
به فارسي است، شايد تنها اثري به فارسي  اريخ طبريتي بخشي از  ترجمه

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

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

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

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

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

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

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

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

رهگذر يك روايت خاص، در پي كشف حقيقت يا معناي رويدادها بر اساس 
تعيين حركت كلي تاريخ بوده است.  دو، اينكه، تاريخ ابزار مهمي براي 
شد نقش  چنين حقيقتي بوده است.  سه، و چون تاريخ حقيقت پنداشته مي

گيري آينده مورد دلخواه داشت، زيرا در روايت  اي در شكل كننده تعيين
شود؛ چه از نگرگاهي ديني  تاريخي است كه حركت و مسير تاريخ تعيين مي

  و چه از نگرگاهي غيرديني.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  شود.   پردازي مي داري، سخن از سرمايه

سخني، پرسش  اما مشكل اصلي در اينجا خود مفهوم حقيقت است.  به
كنيم در دل تاريخ نهفته  و چرا فكر مي حقيقت چيستاصلي اين است كه 

تواند در كشف حقيقت به ما كمك  كنيم تاريخ مي يا چرا فكر مي  ؟است
ي چون فوكو ي بيستم و توسط كسان ها، كه بيشتر در سده كند؟  اين پرسش

ي تاريخ الزم است  اند، طبعاً فلسفي هستند؛ ولي براي پژوهنده مطرح شده
كه تعريفي از آنها داشته باشد، مگر از طريق آنها مشخص كند چه حقيقتي 

كند.  گذشته از اين،  را در تاريخ، در كل، يا يك رويداد، در جز، جستجو مي
خواهد چه چيزي را  يقت ميدان نياز دارد كه بداند با كشف اين حق تاريخ

نگار خود اهميتي ويژه دارد، زيرا بدون دانستن اين  ثابت كند.  هدف تاريخ
توان تاريخ را به شكل ديگري تاويل كرد و حقيقت ديگري  امر همچنان مي

ي ديگري از حقيقت را ارائه داد.  نه آنكه بعد  را از آن بيرون كشيد يا جلوه
ي مهم  ر باز نتوان تاويل ديگري داشت، اما مسئلهنگا از دانستن منظورِ تاريخ

حقيقت “اين است كه دانستن هدف او خود كمك به كشف بخشي از آن 
كند؛ زيرا، و تاكيد من اينجا بر اين است كه، تاويل  در تاريخ مي ”نهفته

ها  ي يك روايت در مقابل ديگر روايت تاريخ، از اين زاويه و در نهايت، برپايه
به  همراه است؛ زدايي يتروا ينوع د.  بنابراين كار هر تاويل باگير صورت مي

با  يا بگيرد يدهمسلط را ناد يترواكند  كوشش مي يسندهكه نو يمعن ينا
روايتي كه چارچوب نويني براي -ضد  كند. يازخوانآن را ب يتروا-ضد يك

را ي تاريخ  آورد و به دنبال آن مناسبات روايي عصاره تخيل تاريخي پديد مي
  زند. بر هم مي

توان گرفت اين است كه در تاريخ تنها يك  اي كه اينجا مي ي كلي نتيجه
هاي تاريخي، حقيقت وجود  حقيقت وجود ندارد و به تعداد باورها و فراروايت

اند كه هر تاويل يا برداشت تاريخي  دارد. با پذيرش اين اصل، بسياري بر آن
سخني آنها باور دارند كه حقيقت  كند. به يك وجه از حقيقت را بيان مي

نوعي از يكي از آنها پرده  همچنان يكي است و رويدادهاي تاريخي به
كند، مگر از  هاي رويداد كمك مي دارد.  و بنابراين به كشف ديگر جنبه برمي

ي  اين رهگذر به آن حقيقت مطلق نزديك شويم.  كار هگل روي فلسفه
كرد در  وند، زيرا او تالش ميي عطفي بود در اين ر تاريخ خود نقطه

هاي مختلف، معنا و مسير  هاي تاريخي مختلف، در فرهنگ ي روايت مطالعه
ي تاريخ هگل  تاريخ را پيدا كند.  شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه فلسفه

بيشتر از هر تئوري فلسفي ديگر از تاريخ پرورده و گسترده شده است.  
طرف شرايط  ديد كه به هوشمند مي عنوان يك جريان هگل تاريخ را به
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طرف درك از آزادي انسان.  پرسشي كه به  رفت، يعني به مشخصي پيش مي
شد اين بود كه غايت چنين روندي كجاست؟   دنبال اين سخن مطرح مي

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

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

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

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

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

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

) او به 7(”هايش را فقط با فروافتادن غروب بگستراند. جغد مينروا بال

كند كه خرد را در واقعيت كشف كند، نه آنكه خرد را بر  ه ميفيلسوف توصي
ي فلسفه است،  براي درك آنچه كه هست، اين وظيفه“آن تحميل كند.  

) با اين همه رويكرد او نه كامالً فلسفي بود 8(”زيرا آنچه هست، دليل است.
و نه كامالً تجربي، بلكه بيشتر از آگاهي تاريخي زمان خودش نشات 

  )9گرفت( مي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ي پيشرفت را  ها تعريف شده است.  بيكن انديشه در موردهايي شادي انسان
ست و نظرش اين بود كه آگاهي بايد در خدمت دان در كسب آگاهي مي
ي هجدهم در جستجوي  ها باشد.  انديشمندان سده شادي و تندرستي آدم

هاي اجتماعي را توضيح  بودند، مگر از طريق آنها انقالب ”قوانين پيشرفت“
)، خالق پوزيتويسم، Comte, 1798-1857دهند.  براي نمونه، اگوست كنت (

عشق اصل است، نظم اساس است و “كند:  مي پيشرفت را چنين فرموله
در نگاه ولتر پيشرفت فكري مهمتر از پيشرفت عملي ”  پيشرفت هدف.

است.  اما از اين نظرات فلسفي كه بگذريم بايد بگوييم كه تعريف پيشرفت 
اغلب در رابطه با شرايط اجتماعي تبيين شده است.  براي برخي پيشرفت 

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

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

  پيشرفت بوده است.  مهمي در تعريف

ها نسبي هستند و البته بستگي به شرايط  ي اين تعريف اما همه
گونه كه  اند.  در واقع پيشرفت، بدان اي دارند كه در آن پرورده شده اجتماعي
كنند، يك مدل و يك مفهوم ندارد.  از آن گذشته  ها ادعا مي مدرنيست

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

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

كند.  روند پيشرفت براي ايراني با تحوالت سياسي كشورش گره خورده  مي
تواند آن را تنها در رشد اقتصادي خالصه كند.  ايراني  است؛ تا آنجا كه نمي

تشخص اروپايي فاصله گرفته است؛ براي  كند كه از فرهنگ پر احساس مي
 –زديكي به ساختار فرهنگي اروپا در معني ن –همين هم به تحول فرهنگي 

نگرد.  چيني امروز  چرا در روند پيشرفت مي- و-چون عنوان يك اصل بي به
كند.  رشد اقتصادي  اما پيشرفت را در تحوالت سياسي و علمي دنبال مي

براي چيني امروز اهميت بيشتري نسبت به پيشرفت در مفهوم استقالل 
ي بيستم دارد.   ي نخست سده مهسياسي و نجات از قحطي و اعتياد در ني

 يناگر داشت، در افوكو بر آن است كه پيشرفت يك مدل ثابت ندارد، چه 

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

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

  خود بنگريم. 

اما پيشرفت براي بسياري، چه در غرب و چه در شرق، با يك عنصر 
كنند پيشرفت يك  آميخته است.  به اين معني كه تصور ميايدئولوژيك در

اي خواه ناخواه بايد آن را طي  روند مشخص و محتوم است و هر جامعه
داري را همسان  ) ايدئولوژي پيشرفت در شرايط فعلي نظام سرمايه11كند.(

دهد كه منطبق با  انگارد و تابع آن الگوي خاصي را ارائه مي با پيشرفت مي
ويژه در كشورهايي چون  سخني براي بسياري، به يخ اروپا است.  بهروند تار

ي آنها.  از ديد اين انديشمندان آنچه  ي اروپا شده است آينده ايران، گذشته
هايي است  ي هجدهم و نوزدهم روي داده است، همان گام در اروپاي سده

رفتي كه ما نيز ناگزير بايد برداريم مگر بتوانيم در نهايت روزي به پيش
اند.  وقتي از اين زاويه به پيشرفت  برسيم كه آنها پيشتر به آن رسيده

بينيم كه تاريخ مدرن باز با يك مسير مشخص براي ما ترسيم  نگريم مي مي
شده است.  مسيري كه دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.  يا به اين 

توقف در يكي از  رسيم يا بايد كه برسيم.  راه ميانبر يا بدون مرحله مي
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ها وجود ندارد.  اگر هم وجود دارد، باز با مدلي بايد مقايسه شود كه  مرحله
  از پيش و جايي در غرب وجود داشته است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-selfگرايانه ( شرق-پيش و بعد از مشروطيت و زير تاثير نگرش خود
Orientalism به دنبال كشف يك علت، آن هم بيشتر ذهني، در دل تاريخ ،(

دانست و ميرزا آقاخان  ماندگي را خرافات مي اند.  آخوندزاده علت عقب بوده
ي  ميشه روي ديگر سكه. واپسماندگي ه…كرماني علت را دين اسالم و 

طور بديهي پيشرفت آن چيزي است كه  پيشرفت پنداشته شده است و به
  ايم.   خاطر مثالً اسالم بدان نرسيده اند و ما به ها بدان رسيده غربي

حقيقت مسلم ديگري كه بدون بحث، يا تغيير چارچوب بحث، اساس 
 ،روي داده چون پيشرفت اتفاقي است كه در غربقرار گرفته اين است كه 

منازع  ، پس غرب منبع بيو چون ما نيز ناگزير بايد اين مسير را طي كنيم
حقيقت مدرن است.  و بنابراين ما در مطالعه و بررسي خود دايم بايد خود 
را با حقيقت غربي بسنجيم، زيرا غرب و تاريخ آن حقيقت مطلق مدرن را 

  اند. ساخته

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

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

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

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

  

  

  

  

  
  

  

كس يا كساني بودند بيرون از مرزهاي جهان ايراني.  اهريمن نماد  ”ديگر“
ايي چون ضحاك،  هاي اسطوره شخصيت بود كه در ”ديگر“ديني اين 

يافت.  اما بعد از اسالم منبع حقيقت دوگانه  افراسياب و ارچاسپ نمود مي
آمد و بخشي از دنياي اسالمي.  در  شد، بخشي از آن از دنياي زرتشتي مي

مقطعي از تاريخ ما براي همخوان كردن اين دو منبع تالش كرديم اسالم را 
اي از اين تالش است.  همزمان برخي نيز  نمونه شاهنامهايرانيزه كنيم، 

خواجه  سياستنامهكوشيدند كه دنياي ايراني خود را عربيزه كنند؛  مي
اي  اي نسبتاً سالم از اين تالش است.  تصوف در دوره الملك نمونه نظام

هاي ترك و مغول يكي بعد از ديگري  طوالني، و درست در زماني كه قوم
هاي قومي و ملي  كردند، تالش كرد انديشه اشغال ميهاي ايراني را  سرزمين

را از اسالم عرفاني بزدايد و باوري بيافريند كه در آن حكومت زميني 
بايست تالش كند كه راه فردي خود  اهميت جلوه كند.  در برابر، فرد مي بي

ي ساختارهاي مادي دين، مثالً  سوي خدا بيابد، آن هم بدون واسطه را به
گري و تغيير تاريخ بر محور حركت جمعي  ترتيب تصوف تاريخ مسجد.  بدين
ي صفوي با نزديك كردن  هاي فلسفي خود زدود.  شيعه در دوره را از ديدگاه

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

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

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

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

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

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

  ي خود را نگه داشت.   پارچه ي نوزدهم با شدت و ضعف شكل يك سده

ي نوزدهم به ايران وارد شد  اما گفتمان مدرنيسم كه در آخرهاي سده
اين همخواني را دچار شكاف كرد و از آن به بعد منبع حقيقت باز دوگانه و 

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

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

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

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

گذاردن يك نوع مدرنيسم ايراني با توجه   ها و پايه درآميختن اين گفتمان
مان، حقيقت مدرن را در شرايط  هاي تاريخي، سياسي و فرهنگي به ويژگي
كه دايم  طوري ايم؛ به آميز با حقيقت اسالمي و ناسيوناليستي قرار داده تعارض

ها  هستيم.  تعارض هاي مختلف آميز يكديگر در عرصه در حال حذف تعارض
هاي رسيدن به  ي مطلوب و شيوه انگاري، آينده روي سه عنصر اصلي خود

  آن متمركز است. 

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

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

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

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

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

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

 ”ديگر“ي تعريفي از  با ارائه ”خود“باشد.  در ايران نيز طبعاً  ”ديگر“يك 

هاي بزرگي  هاي موجود شكاف همراه است.  اما در اينجا نيز ميان گفتمان
ويژه قدرت حاكم، با شيطان تعريف  در ميان شيعيان، به ”ديگر“ هست. 

هاي اخير معادل شيطان و  شود؛ و غرب، و آمريكا در قلب آن، در دهه مي
ها، چه چپ  خارجي نمايانده شده است.  همزمان مدرنيست” ديگر“عنوان  به

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

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

  راند. بيرون مي

ك سو، تصوير چندان روشني ندارد.  از ي ”ديگر“گراها  در ميان ايران
اند و از سوي ديگر و  تعريف شده ”ديگر“عنوان  ها در آن به اسالم و عرب

ويژه كشوري كه در آن لحظه  بسته به شرايط سياسي بخشي از غرب، به
كند.  در اين ميان سه كشور انگليس، روسيه و آمريكا  ايران را تهديد مي

اند.  اما  بوده ”ديگر بيروني“ي اين  بيشتر از هر كشور غربي ديگر نماينده
ها همخواني  گراها همزمان در مورد پيشرفت تا حدي با مدرنيست ايران

دارند؛ از اين رو هم غرب در كل برايشان يك مدل پيشرفت محسوب 
ي مثبت هم دارد.   براي آنها سويه ”ديگر“عنوان  شود.  بنابراين غرب به مي

شوند  سوب ميقوي مح ”ديگر“گراها يك  ها براي ايران علت اينكه عرب
ي اسالم بر ايران و تغيير ماهوي فرهنگ ايراني به دست آنها  خاطر سلطه به

محسوب  ”ديگر عرب“است.  از اين رو عامالن آنها در ايران نيز جزيي از 
 ”ديگر“عنوان  گراها مسلماني را به شوند.  در اينجا است كه ايران مي

ماعي ايران هستند.  پندارند و خواهان حذف كامل آن از زندگي اجت مي
ها نزديك  گرا ، به ايران”ديگر“عنوان  ها، به ها گاه در مورد عرب مدرنيست

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

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

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

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

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

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

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

  ندارند.  

هاي قومي تصويري كامال محدود، هم  انگاري يراني نيز با خودهاي ا قوم
دهند كه محور  از نظر تاريخي و هم از نظر جغرافيايي، از خود ارائه مي

كننده در آن عنصر ضد فارس يا ايران است.  گرچه اين تصويرهاي  تعيين
گذاري بر شرايط  رود كه نقش تاثير قومي هنوز كامالً قوام نيافته، اما مي

  ياسي و اجتماعي در آينده بگذارند. س

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هاي رسيدن به اين هدف مسير نوين تاريخ  به منبع حقيقت شده است.  راه
كنند كه يك وجه مشترك دارند و آن اينكه تاريخ  را براي ما ترسيم مي
روند.   هايش هميشه به دنبال هم مي شود كه واگن مانند قطاري تصور مي

رويم.  هر  هايي كه به دنبال مي نخست است و ما يكي از واگن غرب واگن
ناچار بايد برداريم و اگر برنداشتيم به  دارد ما نيز به گامي كه غرب برمي

نشيني ديگر است.  فراموش نكنيم كه اين تنها سكوالرها  معني يك واپس
  دي هاي ما نيز، تا ح نيستند كه چنين هدفي را از تاريخ دارند، حتي مذهبي
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هاي پيشرفت را با تغييراتي در اين مدل  مقهور اين حقيقت نوين، راه

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

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

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

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

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

  دارد. ي منبع حقيقت اسالمي گام برمي شانه حقيقت غربي است كه شانه به

ايم  ي مدرنيسم در اروپا شاهد بوده از مهمترين رويدادهايي كه در پروژه
همين تغيير منبع حقيقت است.  منبع حقيقت در جهان غرب تا حدود سه 
قرن پيش همچنان مسيحيت بود، يعني يك منبع ديني.  اما در دو سه 

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

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

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

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

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

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

  اصطالح علمي بنيان گذارد.  ه تاريخي بهكند ك واقع تالش مي

جايي منبع حقيقت بر تاريخ داشته انكارناپذير است،  تاثيري كه جابه
هاي فكري، و  هاي مختلف و شيوه توان تاثير آن را در حوزه همزمان مي

هايي بيابيم كه چندان هم با تاريخ در ارتباط نيستند.  وجود چنين  پرسش
هاي زير در  هايي از نوع پرسش پرسشي فكري بوده است كه  سلطه
نمايش ايران در چرا “ي فرهنگي و نخبگي ايران پرورده شده است:  جامعه

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

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

  اند.   تاريخي ميان غرب و ايران و با تكيه بر حقيقتي غربي شكل گرفته

فقدان حس   است.” حس فقدان“ها  مبناي ديگر طرح اين پرسش
، اما چارچوب فكري ما را نسبت به كند گرچه چيزي را در تاريخ عوض نمي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ها هستند.  تانهاي دبيرس از درس

اصطالح  ي ديگر سكه است، در كشورهاي به روايت دوم، كه سويه
در  ”خود“واپسمانده شكل گرفته است؛ گرچه كامالً منسجم نيست، زيرا 

اي  با انگاره ”خود“اين روايت بسيار مغشوش است و شامل بخش مدرن 
بسياري اي مغشوش دارد و در  نيز به همين شيوه انگاره ”ديگر“غربي است.  

از كشورها با هر دو انگاره از غرب همراه است.  چنانكه در ايران وجود 
هاي بسيار مهمي است كه امكان بازسازي يك  از معضل ”پاره خودي چند“

 هويت منسجم و يكدست را از ما گرفته است.
  

  هاي بررسي آن تاريخ و روش

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

ي بزرگي چون روند فراز و فرود يك امپراتوري يا  ها يا در محدوده پرسش
ها  نگاري گونه تاريخ اي از اين نمونه طبري تاريخشود.   فرهنگ مطرح مي
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دان مسلمان و بنا  خاست كه در آن تاريخ جهان كهن از زاويه نگاه يك تاري
ي  هاي اسالمي نوشته شده است.  تاريخ در اين شيوه در پيمانه بر ارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  نوشته است. ها تاريخ را مي يوناني

اي از  ي ديگر اينكه اشتباه است اگر تاريخ را فقط مجموعه نكته
اي از رويدادها بررسي كنيم.   مجموعه رويدادها بدانيم يا تاريخ را بر اساس

كند كه از خود بپرسيم ثبت يا دانستن اين  چنين روشي ما را ناگزير مي
سخني، ناگزير بايد بپرسيم دانستن  رويدادها چه نفعي براي ما دارد؟  به

اي از تاريخ شده يا  اي براي ما دارد؟  يا چه استفاده تاريخ چه استفاده
ن دست بود كه هگل را بر آن داشت تا نقش تاريخ شود؟  پرسشي از اي مي

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

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

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

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

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

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

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

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

  ديد.  ها مي تمدن

كرد تاريخ مادي جهان را نيم قرني بعد ماركس با همين ذهنيت تالش 
ي  كننده بازسازي كند؛ با اين تفاوت كه در گفتمان او عنصرهاي تعيين

گيرند.  او سعي كرد با  كننده ديني را مي اقتصادي جاي عنصرهاي تعيين
) مناسبات توليدي deterministicكنندگي ( مشخص كردن عنصرهاي تعيين

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

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

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

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

  كند.  ورمند معنا ميتاريخ را تابع يك روايت با

نگاري خود فقط توجه داشت به عنصرهاي  ماركس در تاريخ
هاي مدرن به  نگاري ي اقتصادي؛ حال آنكه ديگر تاريخ كننده تعيين

ي فرهنگي، اجتماعي، مردمشناسي و جز آن نيز  كننده عنصرهاي تعيين
اي  اند.  جداي از تاريخ مادي ماركسيستي، كه خود برساخته توجه كرده

هاي مدرنيستي نيز تابع ايدئولوژي پيشرفت  مدرنيستي بود، ديگر نگرش
اند كه باز به مانند نگرش ماركسيستي اصرار بر  نگاري پديد آورده نوعي تاريخ

ي  كند و همه آن دارند كه تاريخ يك مسير ثابت و جهانشمول را طي مي
اين دو نگرش پيمايند.  تفاوتي كه ميان  كشورها دير يا زود اين مسير را مي
گردد.  در حالي كه ماركس از پيشرفت  هست به تعريف از پيشرفت برمي

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

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

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

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

 
  تاريخ اجتماعي، رويكردي پساساختارگرا

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

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

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

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

) در فرانسه و Annales( آناليساند.  نشرياتي چون  سنتي تاريخي يافته

تي از ) در انگليس بيشتر بر موضوعاPast and Present( گذشته و اكنون
ها و اصول فكري از  شناسي اند.  تابع اين شيوه، روش اين دست تمركز داشته

اند؛ مثال اقتصادسنجي  هاي اجتماعي وارد اين عرصه شده هر كدام از دانش
)econometricsبرداشت ژرف“شناسي،  ) از اقتصاد، خانواده از جمعيت ”

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

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

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

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

نگاري فلسفي خود اين تحول را  ي روش تاريخ در اين ميان فوكو با ارائه
طور كلي متفاوت از  داني بود به ژرفاي بيشتري بخشيده است.  او كه تاريخ

شناختيم، تالش كرد روشي بيافريند كه در  هايي كه تا آن زمان مي دان تاريخ
خواست از  سخني فوكو مي برقرار كند.  به را” خود“ي تاريخ با  آن رابطه

در  ”خود“را بهتر بشناسد و ببيند كه اين ” خود اجتماعي“طريق تاريخ، 
نگريسته و چگونه پاسخي در  طول تاريخ چگونه به دنيا و مسايل آن مي

خواست بگويد كه اين  كرده است.  در نهايت فوكو مي قبال آنها فراهم مي
اش در طول تاريخ يكسان بوده، با  كند هستي گرچه فكر مي” ي امروزيما“
مانند درختي  درست به  بسيار متفاوت است.” اش ماي ديروزي و پريروزي“

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

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

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

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

  داد. روشني نشان نمي به

و  اشياء نظم(درمان)،  كلينيك تاريخفوكو با اين روش بود كه 
نوشت.  در هر كدام از را  كامگاري تاريخي ديگري چون  كارهاي برجسته
هاي مختلف  اي خاص در برهه را در قبال مسئله” خود“اي از  اين آثار او پاره

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  اش چنين امكاني را براي ما فراهم كرده است. شناسانه ي باشتان مطالعه

اما اين روش چگونه است؟  اين روش بيش از هر چيز متكي است بر 
بازسازي گفتمان حاكم بر موضوع؛ و پس از آن و تابع نقشي كه قدرت در 

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

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

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

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

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

ي تاريخ اجتماعي، چنانچه اهميت كار فوكو  تنها آغازي هستند بر مطالعه
هايي تئوريك است كه راه را براي پژوهشي از اين دست باز  در طرح پرسش

  ) 15كند.( مي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  هستند در يك تصوير سه بعدي. ”هاي متعدد از خودهاي ما اليه“ي  دهنده 

ها  را در گونه ”هاي خود اليه“شود كه ما  مي چنين نگاهي به تاريخ باعث
ي خود امروز“و كاركردهاي مختلفش بنگريم.  خودهايي كه لزوماً همانند 

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

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

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

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

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

  آيد. به وجود مي” خود“شناختن 

ي  زدايي از لحظه در آشنائي” خود“هاي  هاي تفكيك اليه يكي از شيوه
هاي دور به  كند خود را در گذشته اكنون است.  براي اين كار فوكو سعي مي

تصوير بكشد.  اين درست برعكس آن عملي است كه ما دايم در قبال تاريخ 
بايست به  پنداريم كه نياكان ما نيز مي كنيم، يعني با فرافكني خود، مي مي

ي آنها چون چارچوب  اند يا چارچوب انديشه انديشيده مانند ما مي
ما لزوماً ” خود ديروز“انديشمندي ما بوده است.  فوكو اصرار دارد كه پاسخ 

هاي  بنيانخواند كه  ي پاسخ امروز ما نيست.  فوكو گذشته را نمي به گونه
مدرن را پيدا كند.  او تاريخ را براي بنيان گذاردن معيارها با  طبيعي پيش
كرد.  فلسفه براي فوكو عمل است نه تبيين  ها هم مطالعه نمي توجيه هنجار

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

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

) را پژوهش problemaliques( ها بيابد، بلكه دوست دارد تبار مسئله

از ديد او هيچ چيز بد نيست، بلكه خطرناك است و ما هميشه   )18(”كند.
  بايد مواظب باشيم.

خود “از  ”خود امروزي“زدايي در اينجا در معني جدا كردن  آشنائي
كاري در معني مشخص كردن روند تاريخ چنين   .است” هاي پيشين دوره

” لذت“ود است در بعدي تاريخي.  استفاده از نيست، بلكه بيشتر فهميدن خ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ه خودهاي يابيم ك نگريسته، اين امكان را مي انديشيده و به دنيا مي ديروز مي
  خود را بهتر درك كنيم. 
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  اهكليس يحماسه ادي به

  يهمام ترانه با ي آرشگو و گفت

  

  
  

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

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

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

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

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

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

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

  رود.

با همكاري جمعي از ايرانيان شمال كاليفرنيا  2007ترانه همامي از سال 
موفق به جمع آوري آرشيو حجيمي از نشريات، جزوات، كتاب ها و اعالميه 

توسط انجمن دانشجويان ايراني شمال  1982تا  1964هايي شد كه از سال 
كاليفرنيا براي روشنگري و افشاگري، همراه با مبارزه عليه رژيم سلطنتي، 

ند. اين آرشيو كه مهم ترين بخش آن متعلق به پرويز انتشار داده بود
شوكت، يكي از فعاالن جنبش دانشجويي ايران در خارج و از اعضاي 
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كنفدراسيون دانشجويان ايراني آن سالهاست، از همان دوران جمع آوري و 
نگهداري شده بودند. استفاده ي هنرمندانه و خالقه اي كه ترانه همامي از 

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

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

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

  است "مقاومت"، نمايشگاه "تئوري بقاء"ي  دومين نمايشگاه از پروژه

 Luggage Store ، در گالري الگج استور 2013مارس  9ژانويه تا  18كه از 
Gallery.اين نمايشگاه با برجسته كردن  ، در سن فرانسيسكو برگزار شد

ي مسلحانه، قصد دارد اين  شخصيت ها، عناصر و نشانه هاي نمادين مبارزه
ي خشن و مواد ي چپ ايران را با استفاده از مصالح بخش از زندگي و مبارزه

چنين  هاي خرد شده، هم و در عين حال مقاوم مانند فلز، آلومينيوم، شيشه
به يادها بازگردانده، حفظ كرده و اين دوره از هايي معين،  استفاده از رنگ

 مبارزات ايرانيان عليه ديكتاتوري را به نمايش بگذارد.
******  

  

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

          ساز شديد؟چطور شد نقاش و مجسمه 

  

 ،ينقاش داشتم، سروكار يهنر يكارها با يگبچه از من :يهمام ترانه
 نيا در ليتحص ادامه فكر با. كردم انتخاب را ينقاش سرانجام... و يقيموس
 اُرگان شهر در سانسيل تا. آمدم كشور از خارج به 1978 سال در ، رشته

 آمده خارج به تازه. كردم نمكا نقل يبركل بهتحصيل  ادامه يبرا و بودم

 نبودم، آشنا ياسيس ليمسا به اديز من. شد شروع رانيا تظاهرات كه بودم

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

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

 اختالفاتو برخوردها شاهد دور از انقالب، از بعد .كردميم كار ،ييدانشجو

يم كه يميقد فعاالن اكثر كم كم.  بودم مختلف شاتيگرا اِنيدانشجو
 اميهنر يكارها دنبال رفتم زين من . رفتند خود يزندگ دنبال به شناختم،

 ستيب از بعد  . دادم ادامه ايفرنيهنركال دانشگاه در ليتحص و درس به و

 كه شد مهم ميبرا و هستم يماندن جانيا در كه رفتميپذ باالخره سال

  كه باشد، داشته وجود ايفرنيكال شمال دريرانيا مهاجران از ياخچهيتار
                    .كند نعكسم را سال نيچند نيا تجارب

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

 در خاطراتشان و نشده ثبت جاچيهيرانيا مهاجران يزندگ كه بود دردناك

 يها نسل از ايفرنيكال ميمق  سندگانينو از يتعداد .ي بودفراموش حال
 يآورجمعدر  كه كردم دعوت را خود تياصل به متفاوت نگاههايي و مختلف
  .كنند يهمكار يرانيا مهاجران خاطرات و هاعكس
 اطالعات يآور جمع يبرا هم كايآمر مهاجرت اداره 2001 سپتامبر از بعد

 درخواست رسمي انه،يم ورخا يكشورها مهاجران هيبق و انيرانيا از شتريب

 هم يبرخ يبرا و بود شده مشكل يليخ وضع. داد يرسم يسينو اسم

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

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

   .شد

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

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

 منطقه نيا هنرمندان با ايفرنيكال يهنر دانشگاه و ميكر سيپرس يهمكار

يم جمع يهفتگ كه م،يكرد يحاطر كسالهي يدنسيرز و كارگاه يسر كي
 دو دركه  ميكردرا اجرا  ييهاپروژه ماهه شش پروسه كي يطّ و ميشد

 يهارابطه با و مختلف نسلسه از .ميبوديجالب گروه. شد برگزار شگاهينما
         .متفاوت

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

 با ما يشخص يزندگ رابطه بود، مهم من يبرا كه يزيچ. بود كشورمان

 ميتقس متفاوت يهاسال به را يگالر ،شگاهينما يبرا. بود كشورمان خيتار
 ريتأث نيشتريب كه خيتار از يمقطع هر يبرا يهنرمند ره شد قرار و ميكرد
 2006 سال در و شروع 1900 سال از. بدهد ارائه يكار ،داشته او يرو را

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

 جا نيال ميتا نيا در را هاروزنامه يترهايت و هاعكس ويبررس اشتد وجود

 .بدهم كار به يتيسند بتوانم بود نيا مهم من يبرا.. ميداد
 و نيترزبده اهكل،يس جنبش گزارانانيبن كه داننديم من نسالن هم آرش:
 و سمينيلن -سميماركس به اعتقاد با كه بودند يروشنفكران نيترفداكار
 كه -جهان زحمتكشان و كارگران ياقتصاد -ياسيس منافع از تيحما

 يآساغول توان به يآگاه با -دهنديم ليتشك را جهان مردم تياكثر
 جان از ديبا دانستنديم كه گذاشتند يراه در پا آگاهانه ،يجهان سمياليامپر

 .كردند كه كنند؛ تحمل زين را هاعقوبت نيترسخت و بگذارند هيما خود
هيسرما يبوسآستان به روشنفكران، از يبخش امروز، طيشرا در همتأسفان

يم يكار هر به دست خود، سابق همرزمان به انتيخ با و اند،شتافته يدار
 چوخ« يزندگ به باختگان،جان نيا سابق دوستان از يگريد بخش. زنند

 در چپ يروهاين بر يدارهيسرما فشار اهرم به و انددهيسبچ خود» ياريبخت

 حماسه خِيتار بر يفراموش خاك دنيپاش با نانيا. اندشده ليتبد رانيا

 يحافظه در يخيتار مقطع نيا كردن فراموش در يسع اهكل،يس نانيآفر
 خودتان يزندگ از كه يشرح با و يطيشرا نيچن كي در. دارند جوان نسل

 نيا يبرگزار در ساز مجمسه و نقاش كي عنوان به شما زهيانگ د،يداد
  است؟ بوده چه گاهشينما

  

 
  

 يبرا كه ييهاسوال از شهيهم من يكارها. است يخوب سوال :يهمام ترانه
 خواهند ينم هايليخ زمان، گذشت با  .رنديگيم رنگ هست مطرح خودم

 حتا د،يگفت درست متأسفانه .كنند صحبت يخيتار مقطع نيا به راجع

 آن به راجع خود يهاچهب با خواهندينم بودند، مبارزه نيا ريدرگ كه يكسان
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 است، دهيشن زمان آن به راجع ييزهايچ ديجد نسل. كنند صحبت زمان

.  است كننده ديناام و يمنف ديد با  اي و است يسطح و اندك اريبس يول

 هاسال از بعد بار نياول يبرا و ختيبرانگ شتريب مرا يكنجكاو مسئله نيا

 مورد در شتريب و شوم آشنا ترشيب رانيا در يمردم مبارزه خيتار با خواستم

 .كنم قيتحق مقطع نيا
 و آثار يآور جمع به شروع »ها رابطه گذار« يگروه كار ادامه در ،2006 سال

  كه ،يگروه اي ويشخص يوهايارش ،يرانيا جامعه از متفاوت مدارك

 .د كردمباش ايفرنيكال ميمق انيرانيا مختلف يهانسل يزندگ از يانعكاس
  كه داد خبر ييدانشجو نيوكنفدراسيميقد فعاالن ازيكي ،رابطه نيا در

 خانه نيزم ريز در را ياسيس و يفرهنگ اتينشر و كتب  از ياديز بخش

 و يسرشمار يبرا را كارتن ياديز اريبس تعداد  .است كرده يدار نگاه خود
 ايفرنيكال يهنر دانشگاه در مكار محل به رهيغ و فهرست هيته و يبند طبقه

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

 كم يخيتار يدوره نيا مورد در چقدر شدم متوجه تازه م،يديچ هاقفسه

 .وجود دارد دوره نيا مورد در يكم شناخت چقدر و شده زده حرف
 حال در ما، نسل يمبارزات خيتار از يمقطع دميديم كه بود دردآور ميبرا 

 باور يبرا را خود جان نفر صدها آن در كه يمقطع هم آن. است يفراموش

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

 يسواالت. بودند كنجكاو شتريب ،نداشتند خبر كه يكسان! داشتند متناقض
 كار نيا به مرا شتريب و بود جالب اريبس ميبرا كرد،يم ديجد نسل كه

  .كرد قيتشو

 كه شدم آشنا كايامر كنگره كتابخانه از يدانور راديه يآقا با زمان نيهم در

 از خارج اي و رانيا چاپ مطالب دنبال به كتابخانه زبان يفارس بخش يبرا

 ستيل با بود يفهرست به اجياحت مجموع نيا به آنها جذب يابر. بود رانيا

 .مجموعه نيا اتينشر كيكاي
 ماهانه، مجالت هزاران از يستيل محقق، و هنرمند نيچند يهمكار با

  نامه، ر،يفال پوسترها، متفاوت، گروه هادهاز  ييهاروزنامه ي وهفتگ اتينشر

 .تهيه كرديم...  و يمال يدفترها سند،
 نيا يآورجمع به 2009 سال در داشت، ادامهيسال سه كه وسهپر نيا

 دسترس در اكنون هم كه شد، ختم كايامر كنگره كتابخانه در مجموعه

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

 را همه   .كردم شروع چپ »جانباختگان" از عكس 12 با  .شدم مجموعه
 ها،ميمر ها،نيريش بهروزها، متأسفانه چون بردم، اسم كوچك اسم با فقط

 .بودند داده دست از خود يباورها يبرا را خود جان يشماريب يهااحمد

 انتخاب شهيش  هخرد با يبازساز نياول يبرا را انيپو زيپرو ريام كتاب

 ريتاث به دوبارهينگاه باي و..... جزن ژنيب و احمدزاده ،يهاكتاب سپس .كردم
 .شيپ يهاسال در اعتقادات نيا و مقطع نيا
 را خود جان ياعده دنيبيم ي انسانوقتبايد بگويم:  خودم زهيانگ در مور 
نمي  هنرمند عنوان به اند،گذاشته هاانسان يهمه يزندگ شدن بهتر يبرا

 عتقاد،ا مثل :شد مطرح ميبرا هاسواليليخ. گذشت يراحت به آن كنار ازتوان 

 اعتقادات با يگريد يبرا باختن جان و ،يساز قهرمان  و قهرمان، شهادت،

  .  است شده بزرگ آن با ما نسل كه هايي ارزش   .مطلق

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

 از واقع در. است شهيش و آهن از دياكرده انتخاب كه موادي اكثر آرش:

 يمحتوا از يبخش توانديم جنس كه نيا به توجه با! سخت و خشن يجنس
 انسان كه ها شهيش خرده مثلو يا  شهيش و آهن مانند كند ءالقا و انيب را اثر

 اريبس اين آثار شده انتخاب كه يرنگ با اگرچه اندازد يم شدن خرد ادي به را

 كه است روشن اند؛ يامروز غاتيتبل يهايزيآمرنگ مثلگاهاً ! هستند رايگ

 كه شود زده شما كار به اتهام نيا دارد امكان ايآ بوده. آگاهانه اين انتخاب

   است؟ كرده دايپ يتجار و يغاتيتبل جنبه

  

  
  اين تابلو با خرده شيشه ساخته شده است

 
يم چگونه نم،يبب كه بود جالب اريبس تجربه نيا من يبرا :يهمام ترانه
 كرد ريتصو ياگونه به را يخيتار دوره كي  ،يامروز طيشرادر  و وادم با توان

 غلط و درست ليدال به امروز. باشد داشته را گذشته تيجذاب هم امروز كه

 دهمآ بوجود ما روزمره يزندگ و دوره آن افكار نيب ياديز يفاصله ،يمختلف

 بوجود سوال شيبرا گاهآن و كرد جلب را اطبمخ بتوان اول ديبا پس. است

 از كه يبازار. باشد بازار كي شكل به است قرار پروژه نيا يينها فرم .آورد

 مختلف يهاحس و كنديم سوال مردم از و روديم گريد شهر به يشهر

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

 همه كه  طال و پارچه مثل متفاوتييهاغرفه از ،شونديم گذاشته شينما به

 مطرح كهيمسائل با را مخاطب رابطه هم و داشت خواهند تيجذاب هم

 .برنديم سوال ريز كند يم
يم چگونه. هستم ريرگد آن با و است بوده مهم اريبس من يبرا تضاد  نيا

 كار كي فرم در بزند حرف اشباره در ستين حاضر يكس كه را يمسائل توانم

 – يهنر "بازار" اصطالح به پسند مورد كه بدهم ارائه جالب يقدر به يهنر
 يبرا كه يبازار رد؟يبگ قرار -هستند انيرانيا اشياصل ينمخاطب كه

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

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

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

 چه از شدن، دهيد يبرا كه است مربوط هنرمند خود به نيا هيزاو نيا

 كار ديبا پس ؟!كند استفاده مخاطبان به خود هنر ارائه در يامكانات و ابزارها

 در. باشد داشته انطباق ط،يشرا و مكان و زمان با كه دهد ارائه ياگونه به را

يم جاودانه را هنرمند كي آثار كه است لحظه و زمان درك تيخالق واقع،
 .كند
 خيتار از بعد نيا نشيفرآ در كه يكسان و اهكليس واقعه مورد در من نظر به

 ياساس نقش خود، جان كردن فدا با 1340-50 يهادهه يعني كشورمان،
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 و برنده، و مقاوم محكم، يالهيوس عنوان به شهيش و آهن از استفاده داشتند،
 در و ،يخيتار واقعه نيا بوجودآورندگان يمحتوا با ،مواد نيا يزيآمرنگ

 اساس نيهم بر. دارد ياديز اريبس يهارمون اهكل،يس واقعه خود با اصل

 نشان خ،يتار از يا دوره دادن نشان يبرا ابزار نيا در رنگ و فرم از استفاده

 كار تيموفق رمز نيا و. دياشده كينزد واقعه به چقدر شما كه دهديم

 چند هر. دبوديخواه موفق خود يهابرنامه و كار ادامه در حتماٌ و شماست

 مردم تياكثر يبرا يول دارد را خود نيمخالف و نيموافق شگاهينما نيا كه

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

  .داشت

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

 دوارميام يهنرمند هر مثل و .بشود روبرو است، بانيگر به دست نآ با ايدن

  .كنند از آن ديدن دننابتو ياديز عده كه

 كه يبازار و شكل ابعاد در شگاهينما نيا كه نيا يآرزو با و تشكر با آرش:

 .شود گذاشته شينما به ايدن يشهرها اكثر در د،يكرد مطرح
* 
  

  

  سفر به دنيايي ناشناخته
  وينجمه موس

  

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

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

  

نج را از كشوي ميزش درآورد و نشانم داد. فيل بود. فلزي ي شطر فرخ مهره
و كامالً صيقل داده شده. انگشتم را روي مهره غلطاندم. نگاهم از سرِ فيل 

ي شطرنج مرا  ي مهره اش خيره ماند. سازنده سازنده ي گذشت و روي چهره
توانستم باور  كرد. نمي ديد. اما حتماً نگاهم را روي صورتش حس مي نمي
ي ظريف را تراشيده نابيناست. حميد لبخندي زد و  كسي كه اين مهره كنم

  به سوالي كه نكرده بودم چنين پاسخ داد: آن قدرها هم كار مشكلي نيست.

ي  و اين شروع سفر من بود به دنياي دو برادر ايرانيِ نابينا. يكي ساكن حومه
ته. سفر به دنيايي ناشناخ. پاريس و ديگري ساكن كشور لوگزامبورگ

  دنيايي كه غيبت نور مترادف غيبت رنگ و زندگي نبود. 

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

اي بزرگتر و  اند بلكه به دنبال يافتن خواسته هموطنانم از چيزي فرار نكرده
اند. خاطراتشان از ايران اگرچه  تر ايران را ترك كرده اي شايد نوراني آينده
   شان غمگنانه نيست. و نوجواني  اند اما در ذهن هيچ يك از آنها كودكي كمرنگ

اين حس را در برخوردهايي كه بعدها با هر دو داشتم به وضوح بيشتري 
  حس كردم.

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

شباهت نيست.  دارد. در استقامت مانند سرو است و در غرور به افرا بي مي نگه
شك بار  هايي كه بي حاضر نشد كالمي از خود بگويد. از رنج راه، از زمان

زند نابينا را به دوش كشيده است. در سنگين آموزش و همراهي دو فر
اي  توان دريافت كه زندگيِ آسوده تماميِ بودنش مادر است. به حدس مي

نداشته است و در صحبت هاي بعدي كه با حميد و جمشيد داشتم دانستم 
اش بسيار از  صدا مادري كرده است. چهره كه هرگز شكايت نكرده است. بي

آيد. مهربان است اما عاري از رنگهاي  يگويد. زن مستقلي به نظر م او مي
محتواي جمعي از ايرانيان. با طمأنينه و شمرده كلمات را بيان  تعارفات بي

اش كسب كرده است. به  كند. شايد اين عادتي باشد كه در اثر زندگي مي
اي را براي  زند كه وقتي كتابِ تكنيكي گي حرف مي همان آرامي و شمرده
  تا او آن را به خط نابينايان درآورد.كند  حميد بازخواني مي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ته برود. 

دانم كجاست؟ چرا كه بسياري  زند را نمي اين انتهايي كه او از آن حرف مي
 بالند اما از بينايان به كمتر از اين هم راضي هستند و زياده بر خود مي

گويد او معتقد است ساختار  حميد نه از سرِ فروتني است كه چنين مي
خوانده و نمي توانسته بيشتر از آن پيش  اش با موسيقي نمي فكري و جسمي

برود اما كار تراشكاري كه بايد انرژي بسياري براي آن بگذارد را رها نكرده و 
دستگاه اش درست كرده است  زمين محل زندگي اي كه در زير در آتليه
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كارهاي فني از «گويد:  اي دارد. مي بزرگي نصب شده كه تكنولوژي پيشرفته
آيند. الفباي كارهاي صنعتي را  اند. آنها با من كنار مي بچگي با من بوده

  »شناسم. مي

ي  براي كار با ماشين تراشكاري ناچار است از كسي فقط براي خواند صفحه
گاه تراشكاري گويا ساخته كامپيوتري آن كمك بگيرد. چون هنوز دست

نشده است. به همين دليل گاهي از دوستانش و گاهي از داوطلبين 
هر كاري «گيرد. خودش مي گويد:  هاي حمايت از نابينايان كمك مي انجمن

اما او اين وقت را » را در دنيا بكنم صدبرابر آدم معمولي بايد وقت بگذارم.
نابينايي يك كم «گويد:   او مي گذارد چون با نابينايي خود كنار آمده مي

زيبايي اين جمله در » كننده نيست. زندگي را مشكل مي كند ولي تعيين
شود چه در  اين است كه فقط شعار نيست و در زندگي حميد مشاهده مي

  اش و چه در كارهايي كه در طول ساليان كرده است.  روزمره زندگي

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

   دوچرخه سواري در طبيعت را دوست دارد اما از دوچرخه آپارتمان متنفر است.

شان اسكلت موتوري را در حياط مي بينيم و فرخ با ذوق  موقع ورود به خانه
شود كه موتور من را  ابق من است. باورت ميگويد اين اسكلت موتور س مي

تنهايي قطعه قطعه پياده كرده باشد؟ حاال كه كمي حميد را مي شناسم 
  شود.   باورم مي

شمارد چون نابينا متولد نشده است. از  به طنز خود را نابينايي تقلبي مي
از داند و  زندگي با نابينايان ابراز كسالت مي كند. دنياي آنها را محدود مي

  برد. آشنايي با ناشناخته و ناديده لذت مي

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

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

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

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

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

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

  گفتم نه. آمد مي است كه دوست دارم بينا بودم اگر ديگر يادم نمي

و اما جمشيد كه برادر جوانتر است. پنجاه و سه سال دارد. مسير ديگري را 
اش را  طي كرده است. در تمام مدتي كه جمشيد مراحل مختلف زندگي

دائم ناچارم به خود يادآوري كنم كه او نابيناست چرا كه يك كند  تعريف مي
دهد كه نديدن مانع چنداني در مقابل  لحظه اين حس به شنونده دست نمي

جمشيد بوده است. همه كارهايي كه دوست داشته را انجام داده. حضوري و 
شوم  كنم متوجه مي وجودي مستقل دارد و بعد كه بيشتر با او صحبت مي

ام. جمشيد بيش از هر چيز به استقاللش  ن حس اشتباه نكردهكه در اي
  اش نيز ناظر و شاهد بر اين مدعاست. دهد و مسير زندگي اهميت مي

اش را از دست  ي نابينايان رفته چون خيلي زود بينايي از ابتدا به مدرسه
آورد كه با همسالهاي خود بازي كرده باشد. بيشتر در  دهد. به ياد نمي مي

  داده.  مانده و به حرفهايشان گوش مي زرگترها ميميان ب

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

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

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

  

  

  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  كه سالها بعد دوباره نواختن پيانو را از سر گرفته است. 

هايش مرا به دنياي او  پرسم چرا كه مطمئنم پاسخ از نگاهش به زندگي مي
حميلي هاي ت برد. در دنيايي كه تصور زيبايي جاي كليشه بيشتر راه مي

گيرد. جمشيد به اصالت تصور معتقد است حتا اگر  ي مصرفي را مي جامعه
اين تصور با آن چه ديگران مي بينند و شرح مي دهند يكسان نباشد. در 

گويد: روياي ديدن در من هيچ وقت  پاسخم كه آيا روياي ديدن دارد مي
بينم ولي دانم دنياي بينايان چگونه است كه بخواهم ب قوي نبوده، چون نمي

اگر روزي اين امكان برايم پيش بيايد بيشتر از سر كنجكاوي است كه اين 
كنم. در بينايي آن قسمتي برايم رويايي است كه بتوانم بيشتر  كار را مي

  بخوانم. دوست دارم بتوانم هر چيزي را مي خواهم بخوانم. 

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

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

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

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

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

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

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

  اين كار سخت است، خطرناك است، برايت خوب نيست اين كار را بكني. 

گذارم و به صداي آرام و پر از زندگي جمشيد گوش  قلمم را زمين مي
سپارم وقتي از سفر، از ناشناخته، از عشق به درس، از عشق به يادگيري،  مي

  گويد.  ي اوست مي ي مورد عالقه از كتابهاي فلسفه كه چندي است سوژه

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

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

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

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

  چالش بعدي او باشد. 

بينم به او اصرار كنم كه زبان  گردد. ديگر نيازي نمي ذهنم به مادرشان برمي
هايش در وجود  هايش، همه كرده بگشايد و او نيز چيزي بگويد. همه گفته

  زنند. اين دو پسر است. وقايع و مسير زندگي اين دو همه حرفها را مي

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

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

*  

  
  

  

  
  

 است.بندر ماشهر در ) 1959نوامبر  6( 1338آبان  14 متولد اسكندر آبادي

شيفته موسيقي بود به طوري كه از چهارده سالگي به عنوان  كودكياز 
 .نوازنده ويلون در اركستر راديو اصفهان استخدام شد

كند. او داراي درجه دكترا  ميالدي در آلمان زندگي مي 1980آبادي از سال 
هاي  ل از كتابسا 10«اش  نامه آلماني است و پايان شناسيِ در رشته زبان

 .دانشگاه فيليپس ماربورگ بوده است »شناسي درسي دانشكده زبان
به چند ساز موسيقي ديگر نيز آشنايي كامل  ،ش ويلونا جز ساز تخصصياو 

  .مجموعه كار موسيقي با صداي خود منتشر كرده است 7تا كنون  .دارد

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

  

  

  

  ها دل كُهن  آشنايي من با خانواده
  

 اسكندر آبادي
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 سازمان كريستوفل بود ولي مدرسه كه تمام آموز كه زمان درازي دانش

  گشت. يادم است كه نام راننده انه برميي ويژه به خ شد، با راننده مي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مان يا بهتر مان به عقل مان باشد، چشم مان به چشم ما بجاي اينكه عقل

  .مان بود بگويم به احساس است

*  

  

 ماهيگيري كه چريك شد

 

 

 

 سال از مرگ احمد ذيبرُم گذشت 40

  

  .يمشو توانيم با ترحم با دشمنان خلق روبرو ما نمي«

 پايان به دشمنان خلق نداشته باشد، اي بي كسي كه كينه

  »تواند از عشق به خلق سخن گويد. نمي

  احمد ذيبرم                                            

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

    ماهيگيري و زندگي در فقر

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

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

  در بندر پرداخت.

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

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

   گاه خانواده كرده بود. اي كه احمد را به رغم سن پايينش تكيه روحيه

آورم كه هفت هشت  شرايطي را به خاطر مي«گويد:  برادرش در اين باره مي
كه شكل و شمايل احمد، به عنوان مسئول خانواده سالي بيشتر نداشتم، 

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

  »كرديم. جمعيت خانواده حس مي

فداييان چون بهمن او در دوران تحصيل با برخي اعضاي بعدي سازمان 
داوودي همكالس شد و دوستي با آنان و تشكيل  آژنگ و حسن نيك
ها و بيرون، افكار سياسي و ميل به مبارزه را آرام آرام  جلسات فكري در خانه

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

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

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

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

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

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

   

  پيوستن به فداييان و آغاز زندگي چريكي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -وان يكي از اعضاي گروه مسلح احمدزاده بود كه احمد به عن 1349سال 

  پويان در تهران در چند عمليات مسلحانه شركت كرد.

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

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

   موجوديت كرد.

هاي چريكي سازمان،  اواخر زمستان همين سال به عنوان عضو يكي از تيم
به همراه حسن نوروزي، با استفاده از نارنجك، به سفارت آمريكا در تهران 

عمليات به محل زندگي مخفي خود بازگشت. حمله كرد و پس از انجام اين 
ها به كالنتري قلهك در تهران و ترور  او همچنين در جريان حمله چريك

هاي جنگل انجام  سرتيپ فرسيو، دادستان ارتش كه به خونخواهي چريك
شد، شركت كرد. پس از پايان اين عمليات بود كه عكس او از سوي ساواك 

ي فدايي شامل اميرپرويز پويان، حميد ها نفر ديگر از چريك 8به همراه 
اهللا پيرونذيري، منوچهر  اشرف، عباس مفتاحي، جواد سالحي، رحمت

هزار  100نژاد با تعيين  پور، محمد صفاري آشتياني و اسكندر صادقي بهايي
ها، به طور گسترده در سراسر  تومان جايزه براي دستگيري هر يك از آن

   كشور منتشر شد.

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

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

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

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

    

  انه تيمي و فرار ذيبرملو رفتن خ

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

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

  آمد. نژاد به شمار مي از اعضاي موثر واحد مسلح اسكندر صادقي

بود كه خانه تيمي اعضاي اصلي سازمان در  1350سوم خرداد ماه سال 
خيابان طاووسي تهران لو رفت و به محاصره نيروهاي ساواك درآمد. در اين 

اهللا  نژاد، رحمت اسكندر صادقي خانه افرادي چون اميرپرويز پويان،
پيرونذيري، سعيد آرين، احمد ذيبرم، حميد توكلي و خواهر او شهين توكلي 

   ساكن بودند.

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

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

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

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

   تر خانه را تحويل بگيرد. چند روز زود

اسكندر  شوند. كشي مي ها مشغول اسباب دار چريك با موافقت بنگاه
نژاد، احمد ذيبرم، سعيد آرين و همسرش شهين توكلي مقداري از  صادقي

كشي پيش  خبر از آنكه اسباب . بي روند جديد مي  اثاث را برداشته و به خانه
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از موعد آنان به پليس گزارش شده است. لحظاتي نگذشته كه پليس 
ند. شو رسد و گروه وارد درگيري مي شهرباني به محل خانه جديد مي

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

  همراه عباس جمشيدي رودباري و سه نفر ديگر موفق به فرار شوند.

شود و شهين توكلي و سعيد  نژاد كشته مي در اين درگيري اسكندر صادقي
ها  شوند. سعيد آرين بعد آرين در اثر اصابت گلوله زخمي و دستگير مي

از  57اعدام و شهين همسرش به زندان محكوم شد اما با پيروزي انقالب 
   اسارت رهايي يافت.

تقريباً همزمان با اين درگيري، ماموران به خانه تيمي قبلي كه هنوز پويان 
و درگيري مسلحانه شروع  و پيرونذيري در آن حضور داشتند حمله كرده

شود. نزاعي كه تا عصر به طول انجاميد اما نهايتاً به كشته شدن دو  مي
  چريك ساكن خانه منجر شد.

   

  پايان يك گريز يكساله

نژاد و پيرونذيري،  با مرگ اعضاي شاخص سازمان از جمله پويان، صادقي
احتياط ديگر اعضا چون ذيبرم و جمشيدي رودباري، در راه زندگي مخفي 

بيشتري به خرج دادند و مراوداتشان با ديگر اعضاي سازمان را به حداقل 
ها بر خانواده احمد براي لو دادن محل اختفاي وي  رساندند. همزمان فشار

جانبه ساواك بر  يافت، چرا كه فرار او و يارانش از حمله همه گسترش مي
   آنان گران آمده بود.

پدرم هر از چند «گويد:  ها بر خانواده مي روزبرادر احمد درباره فشارهاي آن 
رغم  كشيدند، او علي شد و به استنطاقش مي گاهي به ساواك برده مي

» پدر خرابكار«مقاومتش در جامعه، از نگاه جماعتي كه با نيش و كنايه 

   »ماند. كردند نيز در امان نمي خطابش مي

گي مخفي احمد پايان گريز يكساله و دو سال زند 1351مرداد  28اما 
سال از كودتا عليه دولت مصدق  19آباد تهران رقم خورد.  ذيبرم در نازي

هاي برگزاري  گذشت و هواداران سلطنت مشغول فراهم آوردن زمينه مي
بودند و » مرداد 28قيام ملي « -به گفته خودشان  -مراسم جشن سالگرد 

نوز گرگ و ميش. ها پر از ماموران پليس بود. سحرگاه بود و هوا ه خيابان
احمد ذيبرم كه با تغيير قيافه و سوار بر موتور براي انتقال اسلحه و برخي 

آهن با فرمان ايست  اسناد از خانه تيمي خارج شده بود، در نزديكي پل راه
يك مامور مواجه شد و به خيال آنكه شناسايي شده است پس از شليك به 

ماموران كه آن روز در  گريزد اما با تعقيب ديگر سوي او از محل مي
گيرد.  ها فراوان بودند مواجه شده و از ناحيه پا هدف گلوله قرار مي خيابان

همان و محاصره منطقه توسط نيروهاي ساواك    درگيري و گريختن او
  همان.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   »داده بود.

سال داشت. او به واسطه بازتاب  27احمد ذيبرم وقتي كشته شد تنها 
گسترده مرگش عاملي براي تغيير نگاه جامعه آن روز به فداييان خلق شد و 

ديارانش.  خصوصاً در ميان هم 50و  40عصيانگر دهه  نمادي از مبارزه نسل
احمد شاملو، شاعر معاصر دو شعر به ياد و خاطره احمد ذيبرم سروده است. 

لقب داده » هاي اعماق بچه«او در يكي از اين اشعار احمد ذيبرم و يارانش را 
اي شاعرانه به سابقه ماهيگيري احمد ذيبرم و  و در شعري ديگر با اشاره

كه در مبارزه توامان با جهل، محروميت و خودكامگي پيش گرفته بود  راهي
  نويسد كه پس از او راه مبارزه در پيش گرفتند: از آغاز رويش جواناني مي

  

 نگاه كن

  چه فروتنانه بر درگاه نجابت

  شكند به خاك مي

  اي كه توفانش رخساره

  مسخ نيارست كرد

   

  چه فروتنانه در آستانه تو

  دافت به خاك مي

  آنكه در كمرگاه دريا

  دست

  حلقه توانست كرد

   

  نگاه كن

  چه بزرگوارانه در پاي تو سر نهاد

  آنكه مرگش

  ميالد پر هياهوي هزار شهرزاده بود

   

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

  احمدي، مجله آرش تقي سيددرگيري در خانه تيمي خيابان طاووسي، روايت محمد

  دهقان ميالد آنكه عاشقانه بر خاك مرد، به خاطره رفيق احمد ذيبرم، اكبر تك
روزشمار تاريخ ايران؛ از مشروطه تا انقالب اسالمي، دكتر باقر عاقلي، جلد دوم، نشر 

  نامك

متن سخنراني اردوان ذيبرم درباره زندگي و مبارزات برادرش احمد ذيبرم، كلن 
  2005ژوئية  15 آلمان،

وگوي تاريخ ايراني با محمد  كنم، گفت گفتم تا سانسور هست روزنامه چاپ نمي
  1391تير  26بلوري، 

  10:50   1391 شهريور 2  پنجشنبه

  
*  

  

  

  

  
  

  اقتصاد كمبود
  

  اثر : مايكل لبوويتز

  حيمترجم : ح. ريا   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

با اين همه، الزم بود به عنوان نظامي پايدار و تثبيت شده كمونيسم بود. 
  گونه مورد تحسين و تجليل قرار گيرد.  فهميده شود و به اين

به ماهيت نظام اتحاد شوروي و  "سوسياليسم واقعي"بنابر اين، از نظر ما 
كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي اشاره دارد كه مدل شوروي را در دوره ي 

ا پايان دهه ي هشتاد انتخاب كردند. از اين رو، كانون توجه دهه ي پنجاه ت
ما نظامي است كه كمابيش پايدار و تثبيت شده بود و نه برآمد آغازين اين 

  ) 3نظام. (

         

  "سوسياليسم واقعي"مدلِ نظام 

، نقطه "سوسياليسم واقعي"طبق نظر يانوش كورناي، تحليل گر مجاري 
پيشگام مدل " –ن نظام، ماركس است آغاز مناسب براي بررسي اي

دغدغه ي پژوهش گراني كه در چارچوب ". از نظر كورناي "(پاراديگم) نظام
مدلِ نظام مي انديشند، عبارت است از سيستم به طور كلي و روابط بين 

) اين به يقين كاري بود كه ماركس انجام داد. ماركس 4. ("كل و اجزاء آن
ي روابط  اي كه در آن همه ساختار جامعه"، در بررسي مفهوم نظام ارگانيك

،  تأكيد "به طور هم زمان هم زيستي دارند و يكديگر را تقويت مي كنند
توان به مثابه ي  دهنده ي اين جامعه نمي  كرد كه با عناصر تشكيل

و به گونه ي عرضي  "همجواراني برخورد كرد كه مستقل و خودمختار اند"
همگي اجزاء يك كل را تشكيل  "دارند، بلكه و اتفاقي با يك ديگر رابطه 

  )5.  ("دهند، و تمايزاتي هستند در چارچوب يك وحدت مي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  اما بايد اين را هم بپرسيم كه چرا نظام ها تغيير نمي كنند؟ چرا نظام برده

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

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

       

  بازتوليد نظام هاي اقتصادي

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

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

  ) 9( ."به شمار مي رود

ماركس در پي اظهار نظر عمومي آغازين، نشان داد كه بحث ويژه ي او در 
زمينه ي نگاه به سرمايه داري به مثابه يك نظام بازتوليد را  "سرمايه"

  گونه تأكيد كرد:   فراهم كرده است . او بر اين نظر در فصل پاياني اين

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

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

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

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

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

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

فرض است.  در شكل اقتصادي بورژوايي آنست و هر فرضي خود يك پيش
  ) 12.  ("نظام ارگانيك  چنين است وضعيت هر

از آسمان نازل نمي شود. اساساً هر  "عيار  تمام "اما يك نظام اقتصادي 
فرض هايي  فرض هاي تاريخي به وجود مي آيد، پيش نظام جديد بر پيش

فرض هايي كه خود به وجود  كه از جامعه ي پيشين به ارث برده و نه پيش
شامل تابع كردن همه ي عناصر  تكوين آن در تماميتش دقيقاً "مي آورد، و 

جامعه به خود است، يا ايجاد نهادهايي بر اساس آن، نهادهايي كه خود فاقد 
) براي اينكه سرمايه داري به يك نظام ارگانيك تبديل 13» (آن است. 

شيوه ي "شود، ضروري است سرمايه شيوه ي توليد را دگرگون كند و 
. همان گونه كه در پيش گفتار "توليد خاص سرمايه داري را به وجود آورد

به كمال تكوين  "اين كتاب اشاره شد، زماني كه فرآيند سرمايه داري توليد 
، سرمايه كارگراني كه احتياج دارد را به وجود مي آورد، "پيدا كرد

  ) 14فرض كارگراني كه الزامات سرمايه را خرد جمعي تلقي مي كنند. ( پيش

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

) بورژوازي بالنده در رويارويي با كارگران به قدرت دولتي نياز دارد، 14(

كارگراني كه الزامات توليد سرمايه داري را قوانين طبيعي بديهي نمي 
ه دليل تحصيالت، سنت و عادت، فروش نيروي دانند، كارگراني كه ب

. بدين ترتيب، سرمايه در تابع "كارشان را همچنان غير طبيعي ميدانند

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

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

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

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

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

  ) 18. ("رفت مي شمار به

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

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

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

 روابط بين ست اي مبارزه –است باز توليدي چالش بر انگيز ضرورتاً 

  .  "و نظام كامالً متضاد د " بين متفاوت، توليدي

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

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

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

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

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

  )19سازد، ضروري است. (

مطرح  "سوسياليسم واقعي "ن پرسش را در رابطه با ضروري است همي
كرد. اين نظام چگونه بازتوليد شد؟ آيا در بسط شيوه ي توليد خاصي كه به 
طور خود به خود پيش شرط هاي خود را به وجود آورد، موفق بود؟ يا به 

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

  

  روش اقتصاد سياسي

رسيم كه بتوانيم چنين پرسش هايي را مورد بررسي  اي مي نه به نقطهچگو
قرار دهيم؟ از نظر ماركس روشن بود كه نقطه ي حركت بايد مطالعه ي 

نقطه ي "دقيق يك جامعه ي واقعي باشد. امر مشخص عبارت است از 
. اما مطالعه ي تجربي به خودي خود درك "حركت براي مشاهده و دريافت

به مثابه يك كل ممكن نمي كند، بلكه فرد نياز به ابزار نظريه  اين نظام را
) شيوه بررسي، همان گونه كه 20. ("انتزاع كردن"پرداز دارد، به مهارت در 

درك موضوعات در جزئيات آن، تجزيه  "ماركس اشاره كرد، عبارت است از 
.  و "گيري پيوندهاي دروني آن هاي گوناگون تكوين آن و پي تحليل شكل

اي   يك علم را به مرحله "درك از جزئيات ماده، پيش شرط آن است كه 
  )21. ("فرا آورد كه نحوه ي ارائه ي ديالكتيك را ممكن سازد

بدين ترتيب، نحوه ي ارائه ي ديالكتيك دقيقاً آن چيزي است كه ماركس 
نام نهاد. با عزيمت از بررسي امر مشخص، مي  "شيوه ي درست علمي"

اي را استخراج كرد كه  استنتاج عناصري را در يك توالي   هتوان اصول ساد
ممكن مي سازد، عناصري كه ماهيت مناسبات درون جامعه ي مورد نظر 

) از طريق استنتاج مي توانيم ارتباط دو 22تعيين كننده ي آن هاست. (
سويه ي درون كليت مشخص را درك كنيم و بدين طريق با عناصر به مثابه 

برخورد نكنيم. پيشروي از آن مفاهيم  "قل و خودمختارهمجواران مست"
به مثابه كليت غني داراي قطعيت ها و روابط "ساده به يك مفهوم كل 

اسلوبي بود كه ماركس مفهوم نظام ارگانيك را پايه ريزي كرد. از  "متعدد
هاي منطقي بعدي  طريق اين روش ماركس توانست نشان دهد كه پيشرفت

  مفاهيم ساده نهفته ند.در سرمايه داري در 

 "اما نقطه ي آغاز بايد درك مشخص در جزئيات آن باشد. آزمون 
يانوش كورناي چنين كارپايه ي مفيدي را فراهم مي  "سوسياليسم واقعي

ريزي  كند. كورناي كه تجزيه تحليل رفتار مربوط به مديريت و نظام برنامه
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كار را آغاز كرد، طي دهه ي پنجاه اين  - محل تولد خود -در مجارستان
به طور عام را پيش برد  "اقتصاد كمبود  "مطالعه ي عميق بعدي مربوط به 

قانونمندي هاي ذاتي اقتصاد  "و به برابرنهاد بعدي مربوط به 
رسيد. نقطه عزيمت كورناي بي ترديد ويژگي مشخص  "سوسياليستي

  اقتصادهاي نوع شوروي بود.

ناي نسبت به يك گزارش تجربي اما دليل اين كه تجزيه تحليل كور   
برتري يافت، تالش آگاهانه ي او در تقليد از ماركس بود. درست همان طور 

نظام تكوين يافته ي بورژوازي اشاره كرد كه در آن، هر  "كه ماركس به 
رابطه ي اقتصادي پيش شرط رابطه ديگري در شكل اقتصادي بورژوازي آن 

 "سوسياليسم واقعي  "ويژگي هاي  ، كورناي به اين نتيجه رسيد كه"است 
صرفاً كنار يكديگر و به طورمستقل وجود ندارند، بلكه در تنگاتنگ ترين "

ها ] به يك  همه [ ويژگي") او  اشاره كرد كه 23.  ("روابط با يك ديگر اند
هاي  ديگر تعلق دارند و هم ديگر را تقويت ميكنند. اين مجموعه بخش

نيستند و مجموعه ي اجزاء كل منسجمي را مجزاي بي ارتباط با يكديگر 
 "به طور قطع  "سوسياليسم واقعي") مختصر اينكه، 24. ("تشكيل ميدهند

ساختاري بود كه در آن همه ي عناصر هم زمان هم زيستي دارند و يكديگر 
  )25. ("را تقويت مي كنند

 -يك نظام ارگانيك بود  "سوسياليسم واقعي"بدين ترتيب از نظر كورناي 

هاي اصلي آن يك كل ارگانيك را تشكيل مي  تركيب ويژگي "ظامي كه ن
به طور ارگانيك به هم "كه عناصر آن  "نظام وكل منسجمي ".  "دهد

.  و مشخصه ي آن كل منسجم "پيوسته اند و يك ديگر را تقويت مي كنند
ها  بين عناصر آن پيوستگي وجود دارد، به طوري كه آن "اين است كه 

.  افزون بر اين، در انطباق با "ديگر را تكميل و جذب مي كنندمتقابال يك 
دقيقاً  "يك نظام ارگانيك به مثابه آنچه  "تكوين "توضيح ماركس در باره 

كند يا از آن نهادهايي كه هنوز فاقد  همه ي عناصر جامعه را تابع خود مي
 كند كه فرآيند تكوين . كورناي استدالل مي"است را به وجود مي آورد

ها و نهادهاي مشخص  شكل "روندي بود كه در آن  "سوسياليسم واقعي"
  )26.  ("در آن به طور ارگانيك رشد مي كنند

انتخاب طبيعي نهادها و الگوهاي رفتاري شكل  "در چنين فرآيندي 
. در "گيرد و نهايتاً انسجام دروني نظام را قوياً تقويت و تحكيم مي كند مي

صلي وجود داشته باشد، تكامل اين نظام به گونه حقيقت، زماني كه عناصر ا
ساختار جديد با نيرويي بنيادي گسترش "ي خود به خود انجام مي گيرد: 
دهد و در همه روابط اجتماعي رخنه مي  پيدا مي كند، خود را بسط مي

كند. زماني كه آغاز اين فرآيند بر جامعه اعمال مي شود، به گونه ي خود به 
 "گويد كه بدين طريق است كه  ) كورناي مي27( ."خود پيش مي رود
با اين نتيجه  - آورد  فرض هاي خود را به وجود مي پيش "سوسياليسم واقعي

 "فرض رابطه ي ديگر در شكل اقتصادي  كه هر رابطه ي اقتصادي پيش
  آن است. "سوسياليستي واقعي 

ك موضوعات را در جزييات خود در "مختصر اين كه، كورناي تالش كرد 
هاي گوناگون تكوين آن را تجزيه و تحليل و پيوندهاي دروني  كند تا شكل

را به مثابه  "سوسياليسم واقعي ". كورناي براي اين كه "ها را پي بگيرد آن
نظامي ارگانيك معرفي كند، مسير پيشروي ماركس از مفاهيم ساده به 

ا پي را آشكار "كل غني داراي تعينات و روابط متعدد  "استنباط كل 
يك مسير  "سوسياليسم واقعي  "گرفت. در ساختار منطقي كورناي از 

كند و به   فرض اصلي آغاز مي استنتاجي انديشه وجود دارد كه از چند پيش
  ) 28.  ("يك شبكه ي كامل فكري استنتاجات مي رسد

اين تركيب بررسي مشخص و تالش جدي اي كه از ماركس اثر پذيرفته 
رك ساختار دروني و گرايشات ذاتي نظام، به كار است، آن هم به هدف د

 "سوسياليسم واقعي "هاي مربوط به  كورناي در بين تجزيه تحليل
برجستگي خاصي مي بخشد. با اين همه، همان گونه كه در اين فصل و 

آورم كه كورناي در درك  فصل هاي بعدي نشان داده خواهد شد، دليل مي

وان يك نظام ارگانيك بر خطاست. به عن "سوسياليسم واقعي "خود از 
بازتوليد چالش  "كورناي به منظور رسيدن به اين نتيجه، به طرز موثري 

  ، و مخصوصاً، منطق سرمايه را پرده پوشي مي كند."برانگيز 

  

  كمبود مزمن

هاي اتحاد شوروي و كشورهاي  كنم: ويژگي از سطح مشخص شروع مي
كنند، حدوداً از دهه ي پنجاه  اروپاي شرقي كه از مدل شوروي پيروي مي

تا پايان دهه ي هشتاد ادامه داشته است. با يك سطح پديداري و مشخص 
كمبود مزمن. كمبودهايي كه مصرف كنندگان با آن روبرو  -كنيم  آغاز مي

سوسياليسم  "در هر جنبه زندگي در  -هستند، كمبود براي توليد كنندگان 
براي پاسخ گويي به اين كمبودها يك واقع تالش   وجود داشت. در "واقعي 

توانست   رفت و نمي  شيوه ي زندگي كردن بود. مصرف كننده به بازار مي
خواست پيدا كند، از اين رو چندين راه چاره در پيش داشت:  آنچه را كه مي

توانست به جستجوي كاالي مورد نظرش ادامه دهد، خريد را به زمان  مي
در صف خريد بايستد، يا كاالي ديگري را ديگري موكول كند، مي توانست 

با كاالي اوليه مورد نظرش جايگزين كند. انطباق با همه اين راه هاي 
اجباري حتا نا اميدي از خريد هاي مورد نظر، بخشي از زندگي تحت [ 

  ) 29وضعيت ] كمبود را تشكيل مي داد. (

 "اهم بود: اين امر براي ذخيره سازي نيز صادق بود وقتي كه امكان آن فر
توصيه به عضو خانواده كه با خود ساك خريد داشته باشد تا در صورت 

ارزش اقدام كند، امري عادي است. اگر صف خريدي ببيند،   يافتن چيزي با
شود  بعدها مي تواند بپرسد چه چيزي توزيع مي -بهتر است به آن بپيوندد

نيازش چيزي در ) طبيعي بود كه اگر كسي بيش از اقالم خاص مورد 30. ("
اختيار داشت، هميشه اين امكان وجود داشت كه آن را با شخص ديگري، 
معامله كند. در حقيقت، شبكه ي هاي غيررسمي، تماس هاي شخصي، 
لطف به ( و از سوي ) دوستان، همگي وسيله ي بقا در متن كمبود بود. 

كار افزون بر اين ساز و كارهاي رسمي، يك اصل غير رسمي توزيع هم در 
بود : به هر كس طبق آنچه تماس هاي شخصيش مي تواند فراهم كند. 

)31 (  

هاي  همين الگو در مورد بنگاه ها و شركت ها نيز صادق بود. يكي از ويژگي
اقتصاد كمبود اين است كه يك شركت به عنوان فروشنده در يك بازار 

ريدار فروش، در وضعيت مناسبي قرار دارد. اما [يك شركت] به عنوان خ
اجبارا با مشكالتي روبه برو مي شود كه بايد خود را با آن انطباق دهد: بايد 
صبر كند، در صف بايستد، يا به جايگزيني اجباري تن دهد. در عين حال، 

تواند ضمانت در تامين فراورده ها را به تعويق  اگر قرار است توليد كند، نمي
كند براي  ن خريدار تالش ميشركت، به عنوا "اندازد. بدين ترتيب است كه 

اينكه كمبود مانع توليد نشود، تا آنجا كه ممكن است درون داد به دست 
) اين امر طبعا كمبودهاي آن درون 32. ("آورد تا كمبود مانع توليد نشود

دادها را افزايش داده، ذخيره سازي بيش تر را موجب مي شود. بي ترديد 
با ديگر شركت ها با درون دادي كه درون دادهاي انبار شده را مي توان 

ذخيره ي آن محدود است، معامله كرد. براي اين كه بنگاه ها مطمئن باشند 
كه درون دادهاي الزم را جهت دستيابي به اهدافشان به دست مي آورند، 

گرفتند  ) را به خدمت مي"فروشندگان"يا   tolkachiها افرادي ( كاركنان آن
هاي غير رسمي به خوبي توفيق داشته   بكهتوانستند در چنين ش كه مي
  باشند.

هاي غلط، يا بازتاب  آيا كمبود مزمن در اثر تصادف يا پيشامد بود يا سياست
؟ طبق نظر استالين  "سوسياليسم واقعي  "دهنده ي امري ذاتي در ماهيت 

،  تحت نظام 1930و سخنراني او در شانزدهمين كنگره ي حزب در سال 
ضه گرايش به فراتر رفتن از تقاضا دارد در صورتي كه در سرمايه داري، عر

در اتحاد جماهير  "سوسياليسم، تقاضا گرايش به فراتر رفتن از عرضه دارد: 
شوروي رشد مصرف (قدرت خريد) توده ها همواره از رشد توليد فراتر مي 
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رود و آن را به  پيش مي برد، اما، از ديگر سو، تحت نظام سرمايه داري رشد 
رسد و همواره  صرف ( قدرت خريد ) توده ها هرگز به پاي رشد توليد نميم

  ) 33. ("ماند و توليد را دچار بحران مي كند  عقب مي

صرف نظر از اين كه اين توضيح  از چه ميزان دقت برخوردار بود، در دوره 
از چه كاستي برخودار بود كه  "سوسياليسم واقعي "ي مورد پژوهش، 

بود كه اين  "برنامه  "موجب شد؟ آيا برنامه ريزان و كمبود مزمن را 
 "ضد توازن  "وضعيت را به وجود آورد؟ كورناي در اثر اوليه ي خود: 

منابع سه علت داشت: تورم ديرپا  "جذب  "توضيح داد كه فرايند كمبود يا 
هاي سفت و سختي كه به بنگاه ها   در تجارت كاالهاي مصرفي، برنامه

  ماهيت بيش از اندازه بلند پروازانه ي آماج هاي سرمايهشد و  تحميل مي

 "ها را ميتوان به يك منبع مشترك كاهش داد:  گذاري. البته همه ي اين
گيري بي صبرانه ي رشد اقتصادي و  منابع در نهايت به پي "جذب"بازتوليد 

  ) 34. ("شتاب اجباري در [ افزايش ] نرخ رشد مربوط مي شود

تمركز  "بود كه كورناي بيش از يك دهه در كتاب خود  اين همان بحثي   
كمبودها تالش  "پيش كشيده بود:  "بيش از اندازه بر مديريت اقتصادي 

غيرواقع بينانه ي مقامات مركزي و فشار ناشي از آن بر آن مقامات است كه 
. "هاي مديريت متمركز هدايت اقتصادي را تقويت مي كند شكل "به ناچار 

)35 (  

ين روست كه كورناي در دهه ي پنجاه به اين نتيجه رسيده بود كه از ا
هاي مشخصي بودند، سياست   كمبودها نه ذاتي، بلكه نتيجه ي سياست

هاي بيش از  هايي كه مي توان آنها را تغيير داد. تمركز بيش از اندازه، برنامه
نه ساز و كاري منسجم و يگا"حد بلند پروازانه و كمبودها همگي بخشي از 

است، سازوكاري كه از منطق دروني و گرايشات و قانونمندي هاي ويژه ي 
) از اين منظر، عالج اقتصاد كمبود عبارت بود از 36. ("خود برخوردار است 

تمركز زدايي از اقتصاد و به خصوص تمركز زدايي از  -تمركز زدايي
 تصميمات مربوط به سرمايه گذاري. ساز و كار هاي خود تقويت كننده

تمركز و كمبودها با فاصله گرفتن از هدايت اجرايي متمركز اقتصاد، بپايان 
  مي رسد.

البته عدم توجه كافي به مساله علت جان سختي اين الگوها بود. آزمون 
تجربي در زمينه ي تمركز زدايي در مجارستان انجام و به زودي در 

تغيير اساسي دسترس قرار مي گرفت. با تجربه آن رفورم ها، موضع كورناي 
نه، اين صدرنشينان نبودند كه علت بالفصل اقتصاد كمبود  -پيدا كرد 

بودند. كورناي در پژوهش اصلي خود پيرامون علم اقتصاد كمبود، گفت 
اگر حتي مديريت اقتصادي مركزي متعادل تر بود، انگيزه ي گسترش و "

  )    37. ("گذاري همچنان بر جا بو د  عطش سرمايه

                                         

  مدير منضبط

توضيح اصلي كورناي در باره ي اقتصاد كمبود به انگيزه ي گسترش تبديل 
 "شد كه در دست مدير بنگاه هاي منفرد متمركز بود. كورناي مخصوصاً بر 

در حد معمول، مدير يك  "مدير با شغلش تأكيد داشت:  "هم هويتي 
كوشد  مي ".  او "را درست انجام دهد كند كه كارش  شركت تالش مي

. او "هستي، بقا و كارآيي واحدي را تامين كند كه در اختيارش قرار دارد 
آرزوي او دوري جستن از  "خواهد فرآيند كار، فارغ از درد سر باشد.  مي

اغتشاش و بي نظمي است. اگر فقط براي همين يك دليل هم باشد، مدير 
دهد: تدارك  برون داد و ر تالش را انجام ميبراي تأمين اين هدف حد اكث

قدرداني از سوي مافوق هاي  ". مدير افزون بر اين، خواهان  "ذخائر بيشتر 
ها و برآورد انتظاراتشان است : نه فقط دستورات،  خود، اجتناب از خشم  آن

  )38. ("ها بلكه خواست هاي آن

بايد به طور واقعي  مختصر اين كه، كورناي معتقد بود كه علت كمبودها را
در رفتار و روش مدير منضبط [شركت] سراغ گرفت. كورناي در استدالل 

  كرد كه بر وابستگي بوروكراتيك اصرار  پيشين خود از كساني انتقاد مي

  

  

  
  

كردند و تأكيد بر رشدي داشتند كه مقامات مركزي در توضيح انگيزه ي  مي
كرد كه توضيح  ورناي استدالل ميكمي براي شركت ها ارائه ميدادند. حاال ك
اين انگيزه ي عمومي به خودي "اصلي هم هويتي مدير با شغل او ست: 

خود براي ايجاد خواست تقريباً سيري ناپذير شركت براي برون دادها، و 
همان طوري كه بعدتر خواهيم ديد، انگيزه ي سيري ناپدير براي گسترش 

  ) 39.  ("كافي است

گذاري نيز نقطه نظر اوليه ي خود را آشكارا پس  يهكورناي در خصوص سرما
سياست رشد رهبري اقتصادي يك عامل  "گرفت و حاال اظهار مي دارد كه 

در يك اقتصاد سوسيالسيتي شركت يا نهاد ") 40. ("توضيحي جانبي است 
. و باز هم "گذاري نباشد  غير انتفاعي اي وجود ندارد كه مايل به سرمايه

يتي مدير با شغلش به مثابه عامل اساسي كه انگيزه ي كورناي بر هم هو
او  [مدير]  "كند، تأكيد كرد:  گذاري را ايجاد مي گسترش و عطش سرمايه

مطمئن است كه فعاليت واحد تحت مسئوليت او مهم است. بنابر اين ، بايد 
  )41. ("رشد كند

قدرت رهبر، اعتبار  "درست است كه منافع شخصي هم نقش داشت: 
اعي و در نتيجه اهميت خود او با رشد شركتش يا نهاد غير انتفاعي اجتم

.  با اين همه، مالحظات مادي جنبه ي فرعي داشت. رهبر، "كند  رشد مي
گذاري اضافي  براي سرمايه "مثل شير  "حتي در نبود چنين مالحظاتي، 

خواهد جنگيد. كورناي معتقد بود كه انگيزه ي گسترش ريشه ي عميقي در 
. اين انگيزه ي رشد را مي بايد در "بايد رشد كرد  "تفكر داشت كه، اين 

وقتي پاي توزيع منابع به ميان مي  "همه ي سطوح هرم اقتصادي يافت : 
، وزارت ما، شركت ماآيد، هركس براي سرمايه گذاري بيش تر براي تيم 

  ) 42. ("مي جنگد ما خانه ي

. مديران [شركت ها] با فرض هم  مااي بود به خاطر كارگران   و اين مبارزه
هويت ميدانستند.   هويتي با شغل و بنگاه شان، خود را با كارگرانشان نيز هم

كرد سطح دست مزدهاي كارگران در  هر مديري در عين حال سعي مي
كردند  قلمروي خود را افزايش دهد. بدين طريق، اگر كارگران تالش مي

عليه مافوق هاي بالفصل خود  دستمزدهاي خود را افزايش دهند، در جنگ
هم براي بهبود دستمزدهاي نسبي در همه ي  "قرار نمي گرفتند: مديران 

خواست نارضايي ها در سطح كارگاه  سطوح مبارزه مي كردند. سركارگر مي
را برطرف كند، مدير شركت نارضايي ها  را در سطح شركت و وزير يا معاون 

  ) 43او نارضايي ه ارا در كل صنعت. (

نظيري در اين روابط   كرد كه ويژگي بي كورناي، بدين ترتيب، اظهار نظر مي
وجود دارد: مديريت در همه ي سطوح در مذاكرات موبوط به دستمزد با 

به مثابه ماموران اتحاديه  و نه به عنوان  "شود  مقامات ما فوق وارد عمل مي
 براي را االتريب دستمزد خود مافوق از كند مي تالش مديري هر …كارفرما 

. منشاء اين نظر را بايد در "اه خود، بخش خود و غيره دست و پا كندكارگ
كند كه در درجه نخست مسئول  مدير احساس مي "ديدگاه مدير يافت: 
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حل مسائل آن بخش از نطام است كه بر عهده ي اوست. او نه براي كل 
كند  يت مياقتصاد، بلكه براي يك بخش مشخصاً ويژه ي آن احساس مسئول

  )44. ("هويت مي داند  و خود را با آن هم

اين توضيح مربوط به انگيزه و رفتار مديريت, البته، اشكال اساسي دارد و 
مستقيماً در تقابل با بسياري از توضيحات مربوط به مديران بنگاه ها قرار 

  شود!  كه با خود كرناي شروع مي -گيرد  مي

  

  مديران بنگاه ها به عنوان عامل

ها  ) را بررسي كنيد. آن "برنامه ريزان  "وضعيت مقامات اقتصادي مركزي ( 
هاي بلند پروازانه اي براي رشد اقتصادي   در برنامه ي مركزي شان هدف

سال و  20تا  15اند ( پنج سال،   طي دوره هاي زماني بلند مدت داشته
قه اي، غيره ) كه به طور عام تصريح شده است ( نرخ رشد، الگوهاي منط

ها با بررسي  نيازمندي هاي درونداد  مقوالت مشخص توليد و غيره ). و آن
كنند موانع و تنگناهاي بالفعلي را مشخص كنند  جهت آن اهداف، سعي مي

شود. هرچه دوره ي زماني كوتاه تر   كه ممكن است مانع تحقق آن برنامه
  باشد، آماج مشخص تر و هدف مندانه تر است.

هاي توليد كاالهاي مصرفي و كاالهاي   رنامه ي ساالنه، هدفبدين ترتيب، ب
مولد را مشخص، و آماج هاي معيني را براي بنگاه ها تعيين مي كند. در 

كنند فعاليت بنگاه ها را به عنوان بخش  اين خصوص برنامه ريزان سعي مي
ها از بنگاه ها  يك واحد اقتصادي ملي يكپارچه همĤهنگ كنند. آن

ها را تحقق بخشند، زيرا دستيابي هر بنگاه به توليد  ه آن هدفخواهند ك مي
مورد نظر آن، اگر ديگر شركت ها قرار است به نيازمندي هاي درون داد 
خود دست پيدا كنند و اگر ذخيره هاي كاالهاي مصرفي مناسب و 

ريزي شده قرار است در دسترس باشد، ضروري است. به ديگر سخن،  برنامه
ي ساالنه به طور كلي به موفقيت بنگاه هاي منفرد بستگي موفقيت برنامه 

  دارد.

اگر به فرض توضيح كورناي از مديران درست باشد، بايد انتظار داشته باشيم 
كه مديران وابستگي موجود بين اهداف توليد و موفقيت اقتصاد به طور كلي 
 را به رسميت بشناسند و طبق آن عمل كنند. هم هويتي مدير با شغلش و

خواست اخالقي او براي درست انجام دادن كارش، همه ي اسباب و ابزار 
الزمي است كه [ روند ] توليد بنگاه را تضمين و انسجام اقتصاد در دوره ي 

  زماني معيني را تأمين كند.

اما اين فرضي است كه در تصور برنامه ريزان جايي نداشته است. سهل 
دند كه مديران انگيزه ي نفع مادي ها فرض را بر اين گذاشته بو  است، آن

خواستند  كردند كه گويي مي  بدين معني كه مديران طوري عمل مي - دارند
در حال و آينده در آمد شخصي خود را به حداكثر برسانند. در حقيقت، در 

بيني پذيري اين كه مديران  پيش"آن زمان تحليل ژوزف برلينر اين بود كه 
داشته باشند را مي توان با وفاداري يك  با طرح يك پاداش جديد توافق

قطب نما مقايسه كرد كه تالش دارد قوه مقناطيسي شمال را پيدا كند. 
مدير همانند برنامه ي بسيار مؤثر يك كمپيوتر است جهت به حداكثر 

شود؛ و به نسبت درآمد به  رساندن ارزش هر كاركردي كه در او تعبيه مي
) برنامه ريزان براي تشويق مدير به منظور 45. ("گونه مثبتي تغيير مي كند

ديدند تا  )  را تدارك ميpremiaتوليد بر طبق برنامه پاداش هايي يا (
  برنامه  به طور موفقيت آميز انجام گيرد. 

شد فراموش كرد. برلينر  و اين پاداشها بخشي از درآمد مديران بود كه نمي
ه ها در شوروي در سال كند كه با اين كه پاداش مديران بنگا اشاره مي

حدود چهار درصد در آمدشان را تشكيل ميداد ( رقمي كه در سال  1934
صورت گرفت به   "سوداگران برابري  "در متن حمله هايي كه به   1940

در صد رسيد. اما در   33يازده درصد افزايش پيدا كرد)، و طي جنگ  به 
 7/٧ه پيش برد، به زماني كه خروشچف  كاهش نابرابري را ب  1960سال 

در صد تقليل داده شد. تأكيد كمتر بر پاداش ها را جانشينان خروشچف 

 1966يك اشتباه دانستند. طبق نظر برلينر سطح متوسط پاداشها در سال 

  در صد افزايش پيدا كرد. در 5/34به   1970درصد و در سال  5/21به 

، اشاره كرد ( واقع او به  يك مورد بنگاهي كه خوب مديريت شده بود
پاداش  1966كارخانه ي ماشين آالت كشاورزي رستو )، جايي كه در سال 

درصد در آمدشان  و پاداش روسا و  5/21هاي پرسنل مهندسي و فني 
  ) 46درصد در آمدشان بود. ( 60تا  40ها  مديران بخش

  بدين ترتيب برنامه ريزان بر اين مبنا عمل كردند كه با مشخص كردن هدف

براي نمونه دوره ي سه ماهه، و غيره) - فرآورده ها ( طي مدت يك سالهاي 
دهند. اين كار  و تعيين پاداش براي موفقيت برنامه، مديران واكنش نشان مي

كنند و  تضمين كننده ي آن است كه بنگاه ها درون دادها را دريافت مي
ون فروشگاه ها كاالهاي مصرفي مناسب را به دست مي آورند. اما هدف بر

داد با چه دقتي تعيين مي شد؟ اين امر اهميت داشت زيرا مديراني كه 
درآمد خود را به حداكثر مي رساندند آزادي عمل داشتند. در كميت هاي 
عيني يا در اصطالح هاي ارزشي ( به منظور انباشتن توليدات، مدل ها، 

خص اندازه هاي گوناگون )؟ و در مورد پيشين، آن كميته ها را چگونه مش
  مي كردند؟

ها را نشان مي  مطبوعات شوروي به طور منظم درجه ي اهميت هدف
كه از كارتن هاي كالسيك شروع مي شد، كارتن هايي كه جايگاهي  -دادند

كارخانه برنامه « را نشان مي داد كه كارگران ميخ بسيار بزرگي ( با عنوان 
كردند (  ي) را به سمت لوستر سنگين حمل م "ي خود را انجام مي دهد

امري كه خروشچف آن را رد كرد) و از آن جا به سوي كاغذ كلفتي كه 
هاي ناتمام، زيرا بنگاه هاي  محصول صنعت كاغذ سازي بود تا ساختمان

ساختمان سازي در مراحل اوليه ي توليد بيش از مراحل بعدي اعتبار با 
كه براي ( جايي  "آب طال كاري "ارزش افزوده به دست مي آوردند و عمل  

نمونه يك كارخانه توليد لباس و پوشاك موادي براي آستر كت مصرف 
كرد كه دو برابر لباس بيرون قيمت داشت و بدين ترتيب به طرز بارزي  مي

  )47ارزش كت هاي توليد شده را افزايش ميداد). (

هاي ظاهراً نادرست را كورناي در پژوهش كالسيك خود پيرامون   اين پديده
در مجارستان در دهه ي پنجاه مشخص كرد. كورناي با ارائه صنايع سبك 

، يك كارخانه ي "تبديل صد در صد به يك بتواره "اي از ويژگي  ي نمونه
چرم سازي را توضيح داد كه هدفش را به صورت ارزش نشان مي داد. از آن 

شد به حساب آورد، دستيابي چند  جا كه ارزش كار در حال تكميل را مي
ر در چند روز پاياني عبارت بود از خيس كردن مقدار زيادي درصد بيش ت

ها را حمل مي كرد.  پوست خام در محفظه هاي مرطوب كننده كه آن
ارزش خالص افزوده عمالً هيچ است ولي موادي كه "كورناي اضافه كرد كه 

 75شود بالفاصله ارزشي معادل  به محفظه هاي مرطوب كننده، ريخته مي

.  "كرد كه در كل توليد حساب مي شد ده را پيدا ميدرصد چرم تكميل ش

)48 (  

ها جهت موفقيت صد در صد برنامه صورت مي گرفت. بدين  همه ي تالش
هايي به منظور جلوه بخشيدن به نتايج  ترتيب، مديران در طرح ريزي روش

روساي زرنگ اقتصادي "هاي] خود به هنرپيشه تبديل شدند:  مثبت [برنامه
ري در ارقام شاخص ها استادند و [ كارشان ] صرفا بهره در هنر دست كا

برداري از ابهامات و تناقضات اقتصادي سيستم صورت جمع هايي است كه 
. كورناي در مورد همين نكته "پرداخت هاي اضافي به آن ضميمه شده است

واقع ممكن نيست يك رئيس يا ماموري را پيدا كرد كه   در "اشاره كرد كه 
ر و كار داشته باشد و نداند چگونه يك يا دو درصد اضافي را با برنامه س

و آن  -سرهم بندي كند، آنهم زماني كه پاي تضمين پاداشش در ميان باشد
  ) 49. ("هم بدون تخلفي واقعي از مقررات 

ناهمواري هاي  "در پيوند تنگاتنگ با هدف ايده آل صد در صد، كورناي 
رايش به فوران توليد و كار در آخرين يعني گ -توضيح داد "دوره اي توليد

مراحل برنامه به منظور دستيابي به سهميه. در اتحاد شوروي اين فعاليت به 
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معروف شده است و يكي از تأثيرات آن كاهش چشم گير  "يورش  "
كرد كه  كيفيت توليدات بود ( يكي از دالئلي كه خرد عمومي ايجاب  مي

و نه پس از نيمه ي ماه خريداري كنند.) محصول توليد شده را در اوائل ماه 
براي نمونه جارو برقي  -شد هميشه از كيفيت توليدات شكوه  و شكايت مي

اي كه اتصال برق داشت و فرد را مي كشت. خبر اين جارو   هاي توليد شده
) اين 50انتشار داد. ( 1985برقي ها را مطبوعات شوروي در سپتامبر سال 

ريزي در   رئيس برنامه 1951دار بود. در سال مساله اي آشنا و سابقه 
يورش يكي از اسراف گرايانه ترين و پرهزينه  "چكسلواكي اظهار داشت كه 

ترين روش پيشبرد برنامه است. پي آمد اين روش تجهيزات استفاده نشده، 
نيروي انساني به كار نرفته، ظرفيت استفاده نشده، هدر دادن مواد، دور 

ر و افزايش غير مقرون به صرفه ي دستمزد در اضافه ريختن [مواد] بيشت
  ) 51. ("كاري ها است

  

  

  
  

مختصر اين كه، مديران هر كار ممكني را جهت تضمين پاداش هاي خود 
انجام ميدادند. چه چيزي مي توانست جلوي اين كار را بگيرد؟ كمبود مواد؟ 

دن مواد. [يا] پاسخ آن پرسش عبارت بود از ذخيره كردن درونداد و انبار كر
مشكالت دريافت مواد كافي در مقاطع اصلي نمايان مي شد؟ پاسخ اين بود 
كه خود بايد آن را توليد كني. يا پارتي بازي كني، به مامورين رشوه بدهي 

اشخاص]  متحد  يا براي اطمينان به اين كه مواد را بدست بياوريد، [با
 "هجوم بردن"دوره هاي شويد. آيا مشكل كمبود كارگر حاضر و آماده در 

  بود؟ [پاسخ] مواد انبار و كارگر ذخيره كنيد.

ها اگر بنگاه هنوز به هدف نزديك نيست، چه  رغم همه ي اين تالش اما علي
پيش مي آيد؟ اگر بنگاه ده در صد تا هدف فاصله دارد؟ پس در آن صورت 
تكليف صد در صد هدف آرماني چه مي شود؟ كورناي پاسخ داد كه آنچه 

. مديران دست از "روان شناسي نا اميد شدن"تكوين يافت عبارت بود از 
  از نقطه نظر مالي  "تالش مي كشند: 

(ا لبته نه از منظر اخالقي )، براي مديريت مافوق هيچ اهميتي ندارد كه حد 
  )52. ("ها نود و نه در صد است يا نود و يك درصد انجام بيالن آن

الش، در كوتاه مدت، ذخيره ي برونداد يك دليل ديگر دست كشيدن از ت
براي برنامه دوره ي بعد بود. در حقيقت، مقوله ي ديگري كه كورناي 

ظاهراً شتاب در  "كشاكش بين امروز و فرد ا "مشخص كرد عبارت بود از 
، مي توانست به كمبود در آغاز دوره ي بعد "يورش"هر آخر ماه، فرايند 

(و  كارگران فرسودگي و درونداد ذخائر رفتن تحليل علت به –منتهي شود 
بدين ترتيب، به وجود آوردن ناهمواري توليد). در عين حال، دغدغه ي دراز 
مدت تأثير اين روند بر تكوين تكنيك هاي توليدي جديد، بهبود كيفيت 
ها  توليدات، حفظ تجهيزات، تعليم كارآموز و پرسنل ماهر بود. همه ي اين

ها ميتواند  مي گذارد. با اين همه، تأكيد بر آنبر عملكردهاي آينده اثر 
كار به موقع براي حفاظت و "اجراي برنامه ي كنوني را مختل كند: 

ها باشد كه تداوم فعاليت آن  نگهداري ممكن است الزمه اش توقف ماشين
  ) 53. ("ميتواند به لحاظ مادي به تحقق يك برنامه ي ماهانه ياري رساند

رفت كه پيوند بين پاداش ها با انجام برنامه، افزايش اگر چه كورناي مي پذي
  چشم گير برونداد را تشويق ميكرد، يك جنبه اين تمركز توجه به انگيزه

ريزي اثر مي گذاشت. ظاهراً  هاي مادي اي بود كه آشكارا بر كيفيت برنامه
هر چه برنامه محدود تر بود احتمال تضمين پاداش انجام برنامه بيش تر مي 

اگر برنامه خوب طرح ريزي نشده بود، طبعا  "كرناي اشاره كرد كه شد. 
انجام برنامه، كسب پاداش مربوط به آن و به دست آوردن تأييد اخالقي 
آسان مي شد. بدين ترتيب، مديريت ارشد بنگاه ها نفع شخصي مستقيمي 

اي كه خوب طرح  اي براي اجرا بدهند، برنامه ها برنامه داشتند كه به آن
  . "ي نشده باشدريز

از اين رو، گرايش سيستماتيك عبارت از اين بود كه تالش شود كه 
شد نگذارند اطالعات  تالش مي-اي بلند پروازانه نباشد هاي برنامه هدف

. "ها و ذخائر بنگاه هايشان در اختيار مقامات قرار گيرد مربوط به توانايي

افوق، طبق نظر اوتا ) پاسخ مديران بنگاه ها به خواست هاي مقامات م54(
 "، عبارت بود از 1968سيك، اصالح طلب و اقتصادان چك در سال 

  ها توانايي هايشان را كم اهميت جلوه مي آشكارترين شيوه ي دفاع : آن

دادند و در مورد نيازهايشان مبالغه مي كردند... و مكانيسم تقلب، فريبكاري 
د و اين تنها قلمروي و رو نكردن دست خود در مقياس وسيع به وجود آم

  )55. ("بود كه در آن ابتكار مي توانست واقعاً به طور كامل رشد كند

  طور توضيح مي دهد:  الك نوو اين الگو را اين    

گردش اطالعات بايد به خاطر منافع تهيه كنندگان آن تحريف شود و "
ساختگي باشد، اين تهيه كنندگان اطالعات به همين دليل رقباي منابع 

حدود اند... اما انتظار اطالعات  بي طرفانه از سوي كساني كه در نتايج م
  )56.  ("ناشي از آن ذينفع اند، مثل زندگي در دنياي خيالي است

به ديگر بيان، اطالعات غلط به مقامات باال جريان پيدا مي كرد. منشاء 
. ريزي درست به اطالعات دقيق وابسته است مشكل در همين جا بود: برنامه

اما چنين اطالعاتي در دسترس نبود زيرا به نفع مديران اقتصادي نبود كه 
پي آمد  "اطالعات دقيق را به ما فوق برسانند. تفسير اوتا سيك اين بود كه 

آن [اطالعات نادقيق] اين است كه اقتصاد چكسلواكي آخرين امتياز خود را 
  )57.("و توانايي هااطالعات عيني پيرامون نيازها، ذخائر  - دهد از دست مي

بي ترديد برنامه ريزان و ماموران در وزارت خانه ها مي دانستند كه اين 
وضعيت پيش مي آيد. مي دانستند كه شركت ها اطالعات را مخفي 

به بيان ديگر، مي دانستند كه كيفيت اطالعاتي كه بنگاه ها به  -كنند مي
ها به شيوه  ت. بنابر اين، آنفرستند به نفع بنگاه ها و جانبدارانه اس مافوق مي

هاي سفت و سخت به منظور  ها بر برنامه اي منطقي واكنش نشان دادند: آن
ها اين بود كه  بسيج ذخائر پنهان درون دادها تأكيد مي كردند. استدالل آن

از خود ارائه مي دهند. بدين ترتيب، مديران و  "مشكالت جعلي"بنگاهها 
اين كه برنامه چقدر سفت و سخت باشد يا برنامه ريزان بنگاه ها بر سر 

نباشد، هميشه با يك ديگر درگير بودند. با فرض اين كه جهت گيري برنامه 
بيني بود كه اگر بنگاه نشان ميداد كه مي تواند  ريزان رشد بود، قابل پيش

تر مي شد. به ديگر  محصول بسيار خوب توليد كند، برنامه ي سال بعد دقيق
  ليد هر سالي در برنامه ي سال بعد ضميمه مي شد.بيان، نتيجه ي تو

و از اين  - كند تر مي  طبعا چنين افزايشي تحقق برنامه سال بعد را مشكل
مهم تر، به دست آوردن پاداش هاي سال بعد دشوارتر مي شد. بنابر اين، 

العاده  با زياده روي به كار خارق -رفتار مشخص مدير بنگاه از اين قرار بود
يك مدير "المثل روسي را نقل مي كند:  د. موريس داب يك ضربدست نزني
دهد و نه  درصدي طرح ريزي شده ي خود را انجام مي 105ي   عاقل برنامه

. كورناي هم همين پديده را توضيح داده "درصدي را  125هرگز برنامه ي 
ريزي   هاي برنامه جالب است توجه داشته باشيم كه روساي بخش"است: 

  اگر ببينند كه نتايج كارشان احتماالً به خاطر زياده روي خطا بنگاه ها 
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خواهد بود، با نزديك شدن به پايان دورهه ي سه ماهه واقعاً دچار وحشت 
  ) 59.  ("مي شوند

طبعا مديران مي توانستد راه هايي را جهت پايين نگه داشتن ارقام برون 
اد به عنوان محصوالت تمام شده براي نمونه، نگذارند بروند -دادها پيدا كنند

در يك كالم، برنامه ريزي  "كند كه  گيري مي  حساب شود. كورناي نتيجه
اند كه   كنوني و سيستم تشويق گرايش خود انگيخته اي را موجب شده

هاي غير دقيق، پنهان  تأثير آن تشويق مديريت بنگاه ها به تدوين برنامه
گذاشتن دست آوردهاي برجسته ي هاي توليد و در اختيار ن كردن ظرفيت

) كوتاه اين 60.  ("توليد است. اين امري بسيار خطرناك و زيان بار است 
كه، تصوير روشني كه كورناي در دهه ي پنجاه ارائه داد، اين بود كه رفتار 

  مديران بنگاه ها با منافع جامعه تناقض داشت.

بر اين بود كه اين اما نه به علت كمبودهاي مديران! بلكه اصرار كورناي 
مسائل ذاتي نظام موجود مديريت اقتصادي و نظارت بر نتايج توليد بود. 

ريزي  اما نه ضرورتاً پي آمدهاي اقتصاد برنامه -ها گرايشات ضروري بود اين
ها پي آمدهاي ضروري  آن"شده به گونه اي كه وجود داشت. سهل است، 

ي آمدهاي مكانيسم هاي اداره ي اقتصادي كنوني است، يعني، پ روش
.  بدين ترتيب، كورناي استدالل كرد كه تركيب ويژه ي "اقتصادي حال

واقع،  دستورات و مشوق هاست كه اين نتايج  اشتباه را به وجود آورد. در
اي  پاره"طور توضيح مي دهد:  عنوان بخشي از يك فصل قضيه را اين

دستورات و  گرايشات مفيد و مضر كه نتيجه تأثيرات به هم پيوسته ي
  . "اي است  مشوق هاي برنامه

مساله اين بود كه مديران با كشاكش بين منافع اقتصادي و احساس 
اگر ثابت شود كه منافع "مسوليت نسبت به كل اقتصاد رو در رو بودند. و 

) كورناي اظهار 61. ("اقتصادي دست باال را دارد، خود امري انساني است
نظام مشوق هاي   -از مكانيسم اقتصادي  داشت كه اين مساله عبارت بود

مالي همه اشتباه بود. مكانيسم اقتصادي هيجان انگيز را مي بايست تغيير 
هاي بسيار بلند پروازانه اصرار  هدف"اما مادام كه سياست اقتصادي بر  -داد 

  )62توان آن را تغيير داد. ( مي ورزيد، نمي

تمركز بيش از  اندازه  در " 1959واقع اين مساله را عنوان كتاب سال   در
پيامش را داد. البته بحث از اين قرار بود كه تمركز بيش  "مديريت اقتصادي
هاي بيش از اندازه جاه طلبانه ي صنعتي كردن   سياست"از اندازه ثمره ي 

، كه خود باعث كمبود شد (و بدين ترتيب فرايند خود تقويت كننده "بود
تي كردن آهنگ كُندتري داشت، امكان اين اي را به وجود آورد). اگر صنع

مكانيسم اقتصادي تكوين پيدا كند كه در آن بنگاه ها استقالل بسيار "كه 
  ) 63. ("بيش تري داشته باشند، وجود داشت

هاي رشد را كمتر   چه بود؟ هدف 1959بنابر اين، راه حل كورناي در سال 
،  "واحد پايه". بنگاه كه كنيد، تمركز زدايي كنيد و عنان بنگاه را رها كنيد

اقتصاد بود، بيش از حد دستورات عمودي جهت اجرا گرفته بود و  "سلول"
قدرت حداقلي براي پرداختن به معامالت افقي با ديگر بنگاه ها در اختيار 

) و حتي وقتي توضيحات او [كورناي] پيرامون كمبودها در 64. ("داشت

الحظه كرديم ) و بر انگيزه ي دهه ي هفتاد تغيير كرد ( همان طور كه م
به  -توسعه مديران بنگاه ها تأكيد ورزيد، راه حلش اساساً همان راه حل بود

  مديران بنگاه استقالل بيش تري بدهيد !

به هر رو، اين رفتار به خصوص مديران منضبط بنگاه ها (كه با شغل شان 
واقعي خواستند خوب كار كنند) نبود كه ريشه  هم هويتي داشتند و مي

مساله بود. بلكه مساله در راس آغاز شد. در اين جاست كه توضيح اصلي 
كورناي را مي بينيم: انگيزه ي گسترش و عطش شركت ها فقط به اين 

 "هاي قابل تحمل بودجه اي محدوديت "دليل قابل اجرا بود كه شركت ها 
داشتند. شركت هاي سوسيالستي سنتي مي دانستند كه اگر ضرر داشته 

بقاي مداوم آن [شركت] ") 65. ("به نوعي كمك شان مي كنند"شند، با
حتي در صورتي كه كسري مالي  دير پايي داشته باشد، تضمين شده 

) كورناي 66. از اين رو فقط منابع آن [شركت]  را محدود مي كند. ("است
كرد كه محدوديت بودجه ي قابل تحمل منحصرا تعيين كننده  استدالل  مي
ت سوسياليستي است و انتظارات و رفتار مشخص آن را معين ويژگي شرك

علت "كند كه محدوديت بودجه ي قابل تحمل  مي كند. كورناي تصريح مي
  )67گذاري در اقتصاد سوسيالستي است. (  براي عطش سرمايه "كافي

تكرار كنيم، اين امر مسئوليت بازتوليد كمبودها را مستقيماً به گردن 
هاي بودجه  ها هستند كه محدوديت  ارد، زيرا اين آنمقامات مركزي مي گذ

.  "پدر سروري"اي شركت ها را كم مي كنند. چرا ؟ كورناي پاسخ مي دهد: 

او [كورناي] با تشبيه آشكار رابطه ي اقتصادي با رابطه والدين با فرزند، 
مقامات مركزي مسئوليت وضعيت اقتصادي را به عهده "كند كه  اشاره مي

.  "مسير زندگي اقتصادي را شكل ببخشند"خواهند   و مي "گيرند مي

اي است كه  تقويت پدر سروري از پايين از جانب مديران، نيز حقيقت ساده
. كورناي نتيجه "پدر سروري به معني حفاظت و امنيت مطلق است"

پدر سروري توضيح صريح قابل تحمل كردن محدوديت "گيرد كه  مي
سيري ناپذير جهت كار و گرايش به انبار  خواست"و شامل  "بودجه اي است

  ) 68گذاري و امثال آنست. ( كردن، و عطش تقريباً سيري ناپذير سرمايه

بنابر اين، با وجودي كه كورناي مديران بنگاه را اشخاصي مي داند كه 
هايي داشتند كه اثرات منفي آن چشم گير بود، [بر اين باور  مستقيماً فعاليت

ايد در مقامات مركزي جستجو كرد، مقاماتي كه به وجود بود كه] تقصير را ب
كه مديران  "انساني بود"آورنده ي مشوق ها و محيطي بودند كه در آن 

بنگاه ها آن گونه عمل كنند كه ميكردند. البته پرسشي كه مصادره به 
كنيم) از اين قرار است: چرا  شود (و در فصل بعدي بررسي مي مطلوب مي

گرفتند كه از چنين اثرات منفي  ست هايي را پي ميبرنامه ريزان سيا
  برخودار باشد؟

»  تناقضات سوسياليسم واقعي«ي فصلي از كتاب  اين نوشته ترجمه* 

  است كه بهمين قلم ترجمه و بزودي در  نشر بيدار منتشر مي شود.

  
  پانوشت ها     

: مسكو ( وف اثر، ريچارد كوسوالپ» پرسش هاي مربوط به تئوري: سوسياليسم « - 1

  . 483،  2ــ 11،  8صص )  1979مطبوعات پروگرس، 

مسائل « هاي مربوط به چكسلواكي و چين در كتاب  ـ براي نمونه نگاه كنيد به بحث 2
مطبوعات پروگرس، : مسكو ( اثر ريچارد كوسو الپوف » مربوط به تئوري ي اجتماعي 

1974(  

اركس بين انباشت سرمايه در محدوده ي بندي و نظم كه با تمايزي كه م  ـ اين تقسيم 3
) آن » شدن « و » بودن « يعني به ترتيب ( نظام سرمايه داري و انباشت آغازين سرمايه 

ماركس از اقتصاد دان هاي بورژوايي كه ماهيت مشخص . قايل بود، تطابق دارد، اتفاقي نبود
» رايط تحقق معاصر آن سرمايه بعنوان ش» شدن « فرمولبندي شرايط « سرمايه را از طريق 

در درجه نخست توجه به ).  460گروند ريسه ي ماركس ص . ( تحريف مي كردند، بيزار بود
نظام تثبيت شده نه فقط براي درك آن نظام بلكه براي پيش برد بررسي تاريخي نيز جنبه 
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بودن و شدن يك نظام : « تحت عنوان  4نگاه كنيد به بحث مفصل در فصل . ي اساسي دارد
  .اثر مايكل لبوويتس» بديل سوسياليستي « در كتاب » اقتصادي ، 

گروه پژوهشي : بوداپست (  58شماره , ها سري بحث. اثر يانوش كرناي» مدل نظام «  -  4
  . 8،  4صص )  1999بوداپست، انستيتو مطالعات عالي، جوالي 

ناشران بين : ك نيويور(  6اثر كارل ماركس در مجموعه آثار، جلد » فقر فلسفه «  - 5
  . 99اثر ماركس، ص » گروندريسه . «  167، ص )  1976المللي، 

مقوله ي كليت، تفوق فراگير كل بر اجزاء جوهر روشي را : بحث لوكاچ از اين قرار بود  - 6
هاي علم   دهد كه ماركس از هگل اخذ كرده بود و به شيوه ي درخشاني به پايه تشكيل مي

مطالعاتي پيرامون ديالكتيك : تاريخ و آگاهي ي طبقاتي . « ختكامالً جديدي دگرگون سا
  . 27ص، ) MA : MIT  1972كمبريج، مطبوعات ( اثر جورج لوكاچ » ماركسيستي 

:  MAكمبريج، ( اثر ريچارد لوينس و ريچارد لونتين » زيست شناس منطقي «  - 7

اثر مايكل » رمايه فراسوي س. «  3، 273، 269صص )  1985مطبوعات دانشگاه كمبريج، 
فرض نئو   كرناي براي نشان دادن كانون توجه خود به كل، پيش.  54ــ  52لبوويتس، صص 

كالسيك را رد كرد، پيش فرض نئو كالسيك عبارت بود از الويت هاي معين فردي بمثابه 
طبق مدل نظام، الويت هاي فردي عمدتا : « كند  گونه تفسير مي  نقطه ي آغاز، كرناي اين

» مدل نظام . » « اگر نظام تغيير كند، الويت ها نيز تغيير مي كند. ي آمد خود نظام استپ

  . 10اثر كرناي، ص 

  .اثر ، كرناي» مدل نظام «  - 8

  . 10ـــ  9اثر ماركس، جلد نخست، صص » سرمايه «  - 9

 1849اش را در اثر سال  ماركس تداوم انديشه.  711همان جا، جلد نخست، ص،  - 10

فرض سرمايه  پيش« گونه مي آورد،  در پانويسي اين» كار مزدي و سرمايه : « ت عنوان تح
ها متقابال شرايط هستي يكدگر را  آن. فرض سرمايه است كارمزدي بود، كار مزدي پيش

آيا كارگر كارخانه ي نخ سازي . ها متقابال يكديگر را بوجود مي آورند آن. تعيين مي كنند
كل « اين نظر مربوط به . » يد مي كند؟ نه، او سرمايه توليد مي كندصرفاً كاالي نخي تول

كه مشخصه ي آن دو سو است كه يكديگر را بوجود مي آورند، را در » بهم پيوسته 
خانواده ي « ماركس هم ميتوان ديد و پس از آن آنجاييكه او در  1844دستنوشته ها 

اد يكديگرند، و به اين صورت يك كل پرولتاريا و ثروت متض« گويد كه چگونه  مي» مقدس 
  . 206تا  205اثر لبوويتس، ص » فراسوي سرمايه « نقل در . » را تشكيل مي دهند

  . 957ماركس، جلد سوم، ص » سرمايه ي «  -  11

  . 278گروندريسه ، اثر ماركس، ص،  -  12

  .  4اثر، لبوويتس، فصل » بديل سوسياليستي « و  همان اثر -  13

  . 899اثر ماركس، جلد اول، ص،  سرمايه، -  14

  . 699و  694گروندريسه، اثر ماركس، صص  -  15

همينطور هم ماركس در .  937و  899، 382سرمايه اثر، ماركس، جلد نخست، ص،  -  16
مورد اينكه باز توليد مناسبات توليدي سرمايه داري زمانيكه كارگران بتوانند جهت فرار از 

همانطوريكه براي نمونه در مورد مستعمره هاي امريكاي  (كار مزدوري پس انداز كنند 
كارگر مزدور امروز زارع يا صنعتگر مستقل فرداست كه براي « شمالي اتفاق افتاد، جاييكه 

« ، تضمين است، استدالل كرد كه سرمايه نياز به اين دارد كه دولت » )كند  خود كار مي

و  911و  37ــ 936ص : همانجا، جلد اول . هداي را ارائه د  خارق العاده» ابزار ساختگي ي 
  .  97ــ 96اثر لبوويتس، ص » بديل سوسياليستي « و .  900
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  سفر در زمان
  اثر احمد پوري) "ور خط دو قدم اين"(نگاهي به رمان 

  سد سيفا

ست. هر حكايتي يك واحد زماني  هر فرمي از حكايت را آغاز، ميان و پاياني
ي خود دارد كه داستان در آن اتفاق مي افتد. اين زمانِ به  محدود و ويژه

كنترل درآمده، زمان حكايت است. پل ريكو در همين رابطه است كه مي 
  "زمان آنگاه انساني خواهد شد كه حكايت گردد."گويد؛ 

كه با خيال در مي آميزند.  هاست هاي زندگي انسان داستان بازگويي تجربه
ها مهر زمان با خويش دارند. انسانِ خالق در داستان هميشه تجربه  بازگويي

و روايتي ديرين را نو مي كند. آن را به انديشه و نظم معاصر مي پيرايد و به 
) Nachträglichkeitا (ه آن ارزشي نوين مي بخشد. بازنگري و واكاوي تجربه

ست كه فرويد روانكاوي را بر آن  هاست. اين چيزي مشغله دايمي ذهن انسان
گونه كه ما  كه آن سان كه بودند، بل بنيان گذارد. يادها باز مي گردند، نه آن
  ايم.  آن را تجربه كرده و در ذهن بازكاويده

جرج ولز در سان كه  ماجراي سفر در زمان است، آن "ور خط دو قدم اين"
طرح مي كند، ماجرايي  "مرشد و مارگريتا"و يا بولگاكف در  "ماشين زمان"

ها قرار گرفته و بر  هاي اخير در جهان غرب موضوع بسياري از فيلم كه سال
اما  "ور خط دو قدم اين"هاي زيادي نوشته شده است.  اساس آن داستان

ر تاريخ اجتماعي ما اي نيست، د روايت ايراني آن است، روايتي كه كليشه
  اتفاق مي افتد و متناسب با فرهنگ ما پيش مي رود.

جا آغاز مي شود كه راوي، يعني احمد، مترجم چند كتاب شعر،  ماجرا از آن
اي از شعرهاي عاشقانه آنا آخماتوا، شاعر مشهور روس را  قصد دارد مجموعه

يمي و هاي قد به فارسي برگرداند. در يك كتابفروشي، در ميان كتاب
وگوي او بود با دانشجويان  دوم، كتابي ديده بود كه سخنراني و گفت دست

خارجي در لنينگراد. حال آمده تا آن را بخرد ولي اثري از آن نمي يابد. از 
جا حضور دارد و بعدها معلوم مي  فروشنده سراغ آن مي گيرد، مردي كه آن

لي مي تواند براي شود نامش اورلف است، مي گويد؛ ديروز آن را خريده و
خواندن به وي امانت دهد. در آشنايي با اين مرد معلوم مي شود كه او نه 

كه با آيزيا برلين، متفكر انگليسي، نيز سابقه دوستي  تنها با آخماتوا، بل
ي نخستين مالقات آن دو در لنينگراد بوده است. هم  داشته و ترتيب دهنده

گاه  اي به آخماتوا نوشته ولي هيچ اوست كه به راوي مي گويد؛ برلين نامه
آن را برايش نفرستاده و به وي پيشنهاد مي كند كه اگر مشتاق باشد، مي 
تواند به انگلستان رفته، نامه را از برلين گرفته و سپس در لنينگرا به دست 

  آخماتوا برساند.

اين آغاز ماجراست، ماجرايي كه راوي ما را از تهران سوار ماشين زمان مي 
د تا در تاريخ سفر آغاز كنيم. اورلف خود از زمانِ گذشته آمده است. از كن

شوروي گريخته، در انگلستان زندگي كرده و حال ساكن تهران است. او 
شوق سفر را در راوي بر مي انگيزاند و راوي دست ما مي گيرد تا همسفر او 

ن به اين شان مدام عوض مي شوند تا در پايا هايي گرديم كه زمان به مكان
ست تماشايي و  نتيجه برسيم كه هدف در واقع رساندن نامه نيست، سفري

  جذاب به دنياي پنجاه سال پيش كه با لذت پي گرفته مي شود.

نويسنده بخشي از واقعيت زندگي خويش نيز به راوي مي بخشد. راوي 
چون نويسنده به ترجمه شعر اشتغال دارد، ادبيات انگليسي تحصيل  هم

ست، انگليسي تدريس مي كرده، از كار  ر انگلستان بوده، تبريزيكرده، د
  اخراج شده، نام او احمد است و...

در هفت فصل نوشته شده؛ تهران، تبريز، باكو،  "ور خط دو قدم اين"
گراد و به سوي تهران. اولين رمان نويسنده است. از همان آغاز به  لنين

نشان ندهد. بر همه معلوم  خواننده اعالم مي دارد كه به زمان حساسيت
است كه ما بيش از سه زمان نداريم كه هر يك به دنيايي از گذشته، حال و 
يا آينده تعلق دارد. سفر به اين شكل كه از يكي بگذري و به آن ديگر پا 

هاي سال  بگذاري ناممكن است، اما در خيال مي توان حتا در گذشته سال
در آينده ولي خيال ناب مي خواهد،  كه مي كنيم. زندگي زندگي كرد، چنان

خطي قراردادي كه يك "سان كه غرق رؤيا نشويم. زمان مگر چيست؛  آن
قدر مي رود و مي رود تا به تاريكي برسد. طرف  طرفش گذشته است و آن

ديگرش هم آينده است كه باز دوسه قدم جلوتر مي رسد به تاريكي...بعضي 
مان سر مي  ها خارج مي شويم. پاي ها مي بيني يكي از ما از اين خط وقت

طرف خط به آينده مي  قدم آن ور خط كه مي شود گذشته، يا يك خورد اين
  "رويم...

نويسنده مي كوشد تا با به بازي گرفتن زمان تاريخي، عادتي را در خواننده 
ور خط آمد  بشكند و به او بباوراند كه مي توان به همين آساني دو قدم اين

  ور خط لغزيد. آنو يا يك قدم 

ست. يك رمان رئاليستي با ساختاري  سراسر فانتزي "ور خط دو قدم اين"
فانتزي كه تخيل نويسنده زمان و مكان را در آن درهم مي ريزد و اين 

ست كه به كمك آن پنجاه سال به گذشته بر مي گردد تا به  شگردي
ن علت تاريخ يادهاي جامعه جان بخشد و نگاهي ديگر بر آن اندازد. به همي

را نيز به كمك مي گيرد. حوادث تاريخي مستند هستند. نشان مي دهد كه 
  ها قول نويسنده در واقعيت موضوع تحقيق كرده است. حتا بسياري از نقل

همه نخواسته تاريخ بنويسد. از  اند. با اين گونه هستند كه در واقع بوده همان
هاي  تان الزم بوده است. واقعيتتاريخ تا آن اندازه بهره گرفته كه براي داس

  اند. تاريخي با خيال نويسنده درهم آميخته، داستان شده

ست، اين اثر فراتر از آن  گري در زماني كه ادبيات معاصر ايران مقهور روايت
مي رود و چيزي مي شود خالف ادبيات رايج. نويسنده نكوشيده تا با 

ده به خوانش اثر برانگيزاند. هاي زندگي، رغبت خوانن غم وغصه ي گري روايت
كوشيده تا او را به دنياي فانتزي خويش ببرد، دنيايي كه مي دانيم واقعيت 

گام نويسنده سفرهايش را  همه از آن خوشمان مي آيد و هم ندارد ولي با اين
  تعقيب مي كنيم.

ست كه از درون انسان آغاز مي شود. در واقعيت  هر داستاني در واقع سفري
فرها به قصد كشف وديدار صورت مي گيرند. مي توان در زندگي زندگي س

سوار بر كشتي شد، آمريكا را كشف نمود و يا به  "كريستف كلمب"چون  هم
نيل "جزاير اقيانوس آرام را بازيافت. مي توان حتا مانند  "جيمز كوك"سان 

بر سطح كره ماه پياده شد و از دنياهاي ناشناخته گزارش  "آرمسترانگ
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ها همه بر بستري از واقعيت تاريخي جريان مي يابند. مي توان اما  . ايننمود
چون قهرمان داستان  ها، هم ها، در پرواز خيال به ناشناخته ي اين وراي همه
دور دنيا در "را درنورديد و يا  "هزار فرسنگ زير دريا بيست"ژول ورن 
ماشين " طي كرد، مي توان به سان قهرمان رمان جرج ولز "هشتاد روز

شده، سوار  "كيشوت دون"را به خواست خويش پيش برد، و يا اصالً  "زمان
  بر يابويي پير راه سفر در پيش گرفت تا دنيا را دگرسان كشف نمود. 

دنياي كريستف كلمب، جرج كوك و يا نيل آرمستراگ دنياي موجود است، 
يي كه در ست، دنيا دنيايي كه مي بينيم. دنياي داستان اما دنياي خيالي
ها در ذهن پيش مي  ذهن ساخته مي شود، دنيايي كه براي كشف ناشناخته

رود. دنياي گروه نخست، واقعيت موجود است، واقعيتي تاريخي كه كشف 
شده. دنياي داستان وجود عيني ندارد، واقعيت خيال است، زاده تخيلِ نابِ 

  مكان، دنيايي كامالً خصوصي. مرز و بي ست، بي آدمي

هاي ناشناخته كره زمين باز مي  ن سفر در جغرافيا مي كنند، امكانكاشفا
ها نيز راه سفر در پيش مي گيرند، اما از  هاي داستان يابند. شخصيت

جغرافيا مي گذرند، در دنياي ذهن پيش مي روند تا امكاناتي متفاوت را 
هاي تاريخي نيز مي گذرند تا به اميد برسند،  كشف كنند. آنان از واقعيت

ها،  چيزي كه مي تواند وراي واقعيت حضور داشته باشد. اميد در داستان
ها اگر اميدوار  هاي داستان خالف جهان كاشفان محدود نيست. شخصيت
كيشوت گام به راه  چون دون نباشند، راه سفر در پيش نمي گيرند. آنان هم

مي گذارند تا دنياي ديگري كشف كنند و چه بسا خود دنيايي ديگر خلق 
كنند. آنان مي كوشند تا با شناخت جهان موجود، خود را بشناسند، 

هاي وجود خويش كشف كنند. و چنين است كه مي بينيم،  ناشناخته
كه فرويد  هاي آثار خويش، پيش از آن داستايوسكي در سفر به درون انسان

  علم روانكاوي را بنيان گذارد، روانِ آنان مي كاود.

ها  هاست. سفرنامه رمان وامدار سفرنامه شايد به همين علت باشد كه
هاي انسان است به دنياهاي ناشناخته. اگرچه كريستف  نخستين گزارش

كلمب و يا جرج كوك گزارش سفر خويش به شكل داستان ننوشتند، اما 
را خلق كرد. او كه در  "دل تاريكي"هايي  ژوزف كنراد بر پايه چنين گزارش

ي باري كوچك به كنگو سفر كرد، به عنوان خدمه يك كشت 1890سال 
دل "ي خويش را جانمايه  دهنده آور و تكان بعد مشاهدات حيرت  چند سال
كرد و رماني آفريد، ماندگار در تاريخ ادبيات جهان. كنراد تاريخ  "تاريكي

ننوشت، گزارشي صرف از سفر نيز ارايه نداد، تجربه تاريخي و خصوصي 
ن، به تخيل آراست و داستان خونبار خويش را، رها از قيد زمان و مكا

  استعمار بلژيك را در كنگو نوشت.

سفرنامه "ها بوده است.  در ايران نيز سفر دستمايه خلقِ نخستين رمان
  اي براي نمونه از آن جمله است.   العابدين مراغه اثر زين "بيگ ابراهيم

تي ديگر نيز مي كوشد تا وراي واقعيت موجود، واقعي "ور خط  دو قدم اين"
ي اميدهاي خيال پناه مي برد تا خود و جهانِ  به آيينه در خيال بيافريند.

  خويش در آن بهتر ببيند.

مي گويند آنا آخماتوا، كه مغضوب استالين بود، پس از ديدار كوتاه خويش 
با آيزيا برلين از او خوشش مي آيد. همين احساس در برلين نيز وجود 

هم ابراز دارند و يا امكاني براي  اظهار عشقي بهكه  آن دو بي داشته است. آن
ديدار فراهم گردد، مي ميرند. احمد پوري از همين عالقه استفاده كرده، 
راوي داستان او به انگلستان سفر مي كند تا پيك برلين باشد در رساندن 
نامه او به آخماتوا. جهت اين كار مجبور مي شود پنجاه سال به عقب 

پذير نيست. به همين سبب هركه  جز به فانتزي امكان برگردد، عملي كه
  سخن راوي بشنود، در سالمت رواني او شك مي كند.

نويسنده با كمك از رويدادهاي تاريخي ديدار راوي را با برلين و سپس سفر 
وي را به روسيه چنان به خيال مي آرايد كه خواننده واقعيت داستاني آن را 

به گذشته مجبور مي شود نه تنها شكل پوشش باور مي كند. راوي در سفر 
خويش تغيير دهد، زبان را نيز به عقب بر مي گرداند، از اصطالحات زباني 

تر گرداند. او در اين كار  آن زمان بهره مي گيرد تا فضاي الزم را ملموس
هاي زماني استفاده  موفق است. از حوادث دو دوره متفاوت تاريخي در پرش

  نده احساس بيگانگي نكند.مي كند تا خوان

از هفت فصل رمان، راوي دو بار سفر به گذشته خويش را نقل مي كند. بار 
انگار "نخست در فصل سوم، در قطاري كه به سوي تبريز در حركت است؛ 

 "قطار وارد فضاي بيرون از جو شده باشد...خوابي شبيه مرگ مرا مي ربايد.
دوم در فصل پاياني و باز نشسته بر سان به گذشته سفر مي كند. بار  و بدين

هم مي آيد. خوابي چون مرگ مرا در  هايم به پلك"قطار وارد تونل مي شود؛ 
و به اين شكل به حال باز مي گردد. او از موقعيتي كه  "خود فرو مي برد.

  جا كند.  قطار وارد تونل مي شود، استفاده مي كند تا زمان جابه

هاي تخيلي،  ميلها و ف زمان است در رماني عبور از  كليشه "تونل زمان"
از روي پل پريده "اورلف اما چيزي كه احمد پوري نيز از آن استفاده كرده. 

   "بود به پنجاه سال بعد.

كه؛ پنجاه سال پيش يعني  در سفر به گذشته يك چيز آشكار مي گردد و آن
ذهني هاي  زماني كه دنيا جنگ جهاني دوم پشت سر گذاشته بود، دغدغه

ها عوض  اي ندارند، فقط نگاه مردم با زمان حال در كليت خويش فرق عمده
اند. مردم در هر دو زمان براي ماندن و بهتر زيستن مبارزه كرده و مي  شده

سان  كنند. مي كوشند جهان رامِ خويش گردانند. دنياي آرماني گذشته، آن
معه شكلي دگر كه گذشتگان در نظر داشتند، اكنون كمي رنگ باخته و جا

ور خط  ور خط زندگي مي كنيم، جهان آن به خود گرفته است. ما كه در اين
هاست كه بسيار چيزها بر  را با وسواسي نقادانه مي نگريم. در همين مقايسه

  ما آشكار مي گردند.

كه راوي  برداري از حوادث تاريخي هيچ تعهدي ندارد به اين نويسنده در بهره
و مي تواند با استفاده از حوادث تاريخي، روايت خويش صادقِ تاريخ باشد. ا

از آن ارايه دارد. از تاريخ داستاني نبايد انتظار داشت كه واقعيت تاريخي 
همه پوري كوشيده است بازگوي دقيق تاريخ باشد. حوادث  باشد. با اين

و حوادث اتحاد  "فرقه دمكرات آذربايجان"آذربايجان در زمان حكومت 
ست.  اني كه استالين بر آن حاكم بود، در اين رمان واقعيشوروي در زم

  اند كه در داستان آمده. حوادث چنان اتفاق افتاده

از تلفيق چند داستان در چند اليه شكل گرفته است.  "ور خط دو قدم اين"
ها به موازات هم پيش مي روند و در پايان يكديگر را كامل مي كنند  داستان

رابطه آنا آخماتوا با آيزيا برلين و عشقي كه بر  و يكي مي شوند؛ داستان
زبان نيامده، با داستان زندگي مردم در شوروي استاليني درهم تنيده مي 

اي  و مبارزه 1324بر آذربايجانِ سال  "فرقه دمكرات"شود. داستان حكومت 
كه به خون كشيده شد و سرانجام داستان زندگي در ايران امروز، هر يك به 

  ست از اين رمان.  داستاني شكلي پاره

چه راوي را به گذشته مي كشاند تا بار سفر بربندد، عشق اوست به  آن
ادبيات. اورلف اما از گذشته به آينده گريخته زيرا زندگي در حكومت سراسر 
خفقان استاليني برايش غيرقابل تحمل بود. خواننده از نگاه راوي با ايران و 

هايي از تاريخ آذربايجان را مي بيند. از  شهزندگي در آن آشنا مي شود، گو
نگاه اورلف با واقعيت زندگي در شوروي زمان استالين آشنا مي شود. از نگاه 

  زمان مي نگرد.  برلين به جهانِ آن

اي سورئاليستي روبرو نمي  جايي زمان و مكان در اين رمان با پديده در جابه
كشاند. داستان چنان  شويم و نويسنده ما را به خواب و بيداري نمي

واقعگرايانه روايت مي شود كه براي خواننده ملموس است. راوي دروغ نمي 
هاي او را جدي تلقي كند و به  گويد و اين باعث مي شود تا خواننده حرف

اش،  ست كه زن در جدي بودن راويهاي او عالقمند گردد.  گويي قصه
، مواظبِ رفتار شخصيتي بسيار جدي و منطقي، به او هشدار مي دهد

اش ايرج در ترديدهايش او را  خويش باشد و گرفتار رؤيا نگردد. دوست
هاي داستان، او را مي پذيرند. برلين  تشويق به سفر مي كند. همه شخصيت

و آخماتوا هم از ديدار او يكه مي خورند. اين باعث مي شود تا اعتماد 
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ت داستانِ خويش خواننده نيز در پذيرش موضوع جلب گردد. راوي با لذ
  براي ما تعريف مي كند و ما با لذت فراوان روايت او مي شنويم. 

اگر خواننده با پوري نويسنده آشنا باشد، آخماتوا و برلين را بشناسد، با 
تاريخ ايران و شوروي آشنايي داشته باشد، لذت بيشتري از اين رمان خواهد 

  ي از آن لذت نبرد.برد. اين اما بدان معنا نيست كه خواننده معمول

منِ خواننده احساس مي كنم كه نويسنده  "ور خط دو قدم اين"با خوانش 
اين فرم از داستان را برگزيده تا درون خويش از گذشته خالي كند. او 
آگاهانه در اين راه قدم گذاشته است. انتظار دارد تا از سفرهايش به روسيه 

فت كه راوي به ديدار مادر و چنين تبريز بيشتر بگويد. انتظار مي ر و هم
هاي خاطرات اجدادي  كه گشتي به كوچه خواهر خود برود و يا حداقل اين

فرقه دمكرات "كه از تبريز و زمانِ تاريخي  بزند، اما چنين نشد. اين
كم مي گويد، مي توان پذيرفت كه نخواسته اين موضوع،  "آذربايجان

مامي آمادگي خواننده، تمامي الشعاع قرار دهد، ولي ت موضوع اصلي را تحت
گاه كه ديدار با آخماتوا، يعني اوج رمان، ممكن مي گردد،  هاي او، آن كشش

باره اُفت مي كند، آخماتوا چيزي تازه بر زبان نمي  هدر مي رود. رمان به يك
هايش چيزي نمي گويد. نويسنده مي توانست از موقعيت  راند، حتا از رنج

وا وضعيتي خلق كند كه در واقع حديث امروز نام خويش، آخمات زندگي هم
باشد. ضعف اين فصل باعث شده تا فصل تبريز پربارتر   كشور خودي نيز

ها  گردد و فصل غالب در رمان گردد. اگرچه خواننده مي داند بسيار حرف
در همين فصل ناگفته مانده است. مي توان پذيرفت كه كه درخشان بودن 

سايه انداخته، اما از داستان كه فاصله بگيري،  فصل تبريز بر فصل لنينگرا
  اين تصوير اندكي رنگ مي بازد.

همه مي گويد و هيجان در خواننده بر مي انگيزاند تا همراه او  راوي اين
گرديم و به ديدار آخماتوا رويم. ديدار آخماتوا اما چيزي ندارد، تهي از اُبهت 

ام  منِ راوي كه از ايران آمده است. آخماتوا مي توانست سخنان فراواني براي
اي  بر زبان راند. ما در دو كشور مختلف در دوره تاريخي متفاوت، تجربه

يكسان داريم. شرايط زندگي امروز راوي، چيزي نيست جز شرايط زندگي 
آخماتوا در آن دوران. هر دو به بالهت سانسور دولتي گرفتارند، چيزي كه 

ير در مسكو بيشتر از آخماتوا اسرار ي پ در رمان به گوش نمي رسد. عمه
هويدا مي كند. شايد گفته شود كه نويسنده با عدم تسلط بر تاريخ آن 
كشور، نخواسته فضاسازي غيرواقعي ارايه دارد، اما نمي توان پذيرفت كه 
مترجم آثار آخماتوا با آن فضاي مسموم ديكتاتوري استالين بيگانه باشد. 

ترين فصل رمان باشد،  كه مي بايست درخشانانتظار خواننده در اين فصل 
كه ما اسير  برآورده نمي شود. يك احتمال هم وجود دارد و آن اين

ايم. آنا آخماتوا همين است كه مي بينيم ولي  هاي رمانتيك راوي بوده خيال
اگر اين را هم بپذيريم، مي بايست آن را برجسته نشان مي داد، كه چنين 

  نيست.

ماه در  در نظر داشت كه راوي در سفر خويش، به مدت يكاين را نيز بايد 
تبريز مي ماند ولي مدت اقامت او در لنينگراد و باكو بسيار كوتاه است. انگار 
او عامدانه در تبريز مي ماند تا از اين شهر بيشتر بگويد ولي از لنينگراد فرار 

  مي كند تا چيزي نگفته باشد.

را با مهارت براي خواننده باورپذير كرده همه نويسنده سفر در زمان  با اين
هايي كه اين اثر را  است و خواننده هيچ مشكلي با اين سفر ندارد. او به ذهن

ست تا خواننده ارزش كار  اند لذت فراوان بخشيده و همين خود كافي خوانده
سان كه جرج ولز از خوانندگان  او بداند. مي تواند آن را باور نكند، آن

نمي توانم انتظار داشته باشم كه آن را باور "انتظار داشت:  "نماشين زما"
بيني تلقي كنيد. بگوئيد من  كنيد. آن را به منزله يك دروغ و يا يك پيش

ام. فكر كنيد كه من در انديشه سرنوشت نسل  در كارگاهم آن را خواب ديده
به عنوان  هاي مرا ام. حقايق گفته خودمان فرو رفته و اين خياالت را فرابافته

تر كردن داستانم بشماريد. و همه آن را داستاني به  نوعي هنر براي جالب
  )١("حساب آوريد.

پوري در اين اثر دغدغه زمان دارد و اين دغدغه را به خواننده انتقال مي 
دهد؛ زمان چيست و واقعيت آن كدام است؟ رابطه آن با تاريخ و داستان 

ها باهم  و از تلفيق آن ها ا همين دغدغهب "ور خط دو قدم اين"چگونه است؟ 
شكل مي گيرد. در وراي آن اما تلخي زندگي را مي توان بازيافت؛ رنج آنا 
آخماتوا، شاعري را كه در بند حكومتي جبار گرفتار آمد، رنج مردمي كه در 

ي آناني  شان در آذربايجان تاراج شد، رنج همه زندگي 1325آذر سال  21
ن باشند و به سان انسان در ايران امروز زندگي كنند، كه مي خواهند انسا

  پايان ما. نشين گردد، رنج بي اي كه مجبور است خانه رنج نويسنده

سان كه پل ريكو مي گويد، حكايت شده تا زمان به  آن "ور خط دو قدم اين"
  زار ادبيات معاصر ايران. كنترل انسان درآيد. كاري موفق، خالق و نو در شوره

******  

  اين كتاب را نشر چشمه در تهران منتشر كرده است.

هربرت جرج ولز، ماشين زمان، ترجمه كامران پروانه، انتشارات توسن،  -1
  122، ص 1370تهران 

*  
  

  
  
  
  

  

  

  يادي از ابراهيم يونسي
 

  فريدون تنكابني

  

زمستان "نام، كتابي دارد به نام  ابراهيم يونسي، مترجم و نويسنده صاحب
  نامه) اوست. (خودزندگي "اتوبيوگرافي"كه  "بهار بي

يونسي در جواني دبيرستان نظام و دانشكده افسري را گذراند و افسر شد. و 
سازمان نظامي حزب توده "مانند بسياري از همساالن و همكارانش عضو 

بازداشت و در دادگاه  1333بود و پس از كشف اين سازمان در سال  "ايران
  د افسران ديگر به اعدام محكوم شد.نظامي محاكمه، و مانن

هنگام خدمت در رضائيه، سهواً يا عمداً، پاي چپش به وسيله افسر مافوقش 
مورد اصابت گلوله واقع مي شود. (جناب سرگرد از جيره سربازان و عليق 

  ها مي دزديد و يونسي جلوي دزدي او را گرفته بود.) اسب

زمان، به تهران كه مي رسد  به خاطر نبودن وسايل الزم در محل و گذشت
ناچار پاي چپ او را از باالي زانو قطع مي كنند. و همين نقص عضو سبب 

  مي شود كه او را اعدام نكنند و يك درجه تخفيف به او بدهند.
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يونسي اين كتاب را با ديدي تيزبينانه و قلمي طنزآميز مي نويسد. در 
البته در اين كتاب جا چند قطعه طنزآميز كتاب را نقل مي كنم.  اين

  هايي هم هست كه اشك به چشم خواننده مي آورد. ها و صحنه صفحه

  

  سوراخ اعليحضرت همايوني!

ها  هايي از بازديدهاي رضاشاه از دانشكده افسري بر زبان هر روز افسانه
هاي شب، هنگامي  جاري بود. رضاشاه را مي ديدي كه با آن هيكلش، نيمه

ود، از در كاخ، روبروي دانشكده به محوطه آمده، كه افسر نگهبان در خواب ب
روش داشته، برخورده، و به او فرمان داده  جا به دانشجويي كه شكم در آن

كه جلو درِ اتاق افسر نگهبان قضاي حاجت كند...و در جواب به ابراز ترديد 
دانشجوي اسهالي، عصاي خود را بر زمين مي كوبيده و مي گفته: 

  "جا! جا، همين همين"

سپس رفته و از كاخ اختصاصي به افسر نگهبان تلفن زده و مختصات 
جغرافيايي نجاست فرمايشي را به او داده و در آن باره از او بازخواست كرده 

  است!

ها با اين كه در اصل شوخي تلخي بيش نبودند، خالي  ...بعضي از اين افسانه
  از لطف هم نبودند.

فرمانده دانشگاه جنگ تصادفاً اميري گنده بدش مي آمد و  رضاشاه از شكم
گنده بود. پيرمرد ناگزير شده بود مواقعي كه اعليحضرت براي بازديد به  شكم

دانشگاه تشريف مي بردند، براي اين شكم فكري بكند. داده بود دو سوراخ 
اضافي در كمربند تعبيه كرده بودند: دور از هم. يكي براي اعليحضرت و 

ي با سوراخ پيش از خود نداشت، براي واالحضرت يكي هم كه فاصله چندان
  (وليعهد)

مواقعي كه اعليحضرت يا واالحضرت براي بازديد تشريف مي آوردند، به 
اش را مي خواست  خان، گماشته كنار چنار تنومند دم دفتر مي آمد و يداهللا

و تنه درخت را بغل مي كرد و به او مي گفت كمربندش را سفت كند: 
  "بنداز به سوراخ اعليحضرت همايوني!خان،  يداهللا"

خان تسمه را مي  و شكم را تو مي كشيد و نفس را حبس مي كرد. و يداهللا
يعني سوراخ  "بنداز به سوراخ واالحضرت"كشيد تا سوراخ آخر. يا: 

  خان مي انداخت به سوراخ واالحضرت! تر. و يداهللا نزديك

  

  چين! انتقاد كميته بابل به كميته مركزي حزب كمونيست

ها كه ما در حزب بوديم، رسم بر اين جاري بود كه هرچند ماه  وقت آن
ها اجالس مي كردند و ضمن انتقاد و انتقاد از خود،  ها و كميته بار، حوزه يك

  در باب مسائل داخلي و خارجي هم اظهارنظر مي نمودند.

ها مشتاق بود و به خود حق مي داد در حوادث  كميته بابل هم مثل خيلي
زرگ دنياي پيرامون خود مشاركتي فعال داشته باشد. گويا اين اجالس ب

شك به جنوب  كاي زماني بود كه ارتش سرخ چين وارد پكن شده و چيان
اي داده بود و  گريخته بود و كميته مركزي حزب كمونيست چين اطالعيه

  شك و گروه او را دعوت به سازش و همكاري كرده بود. كاي طي آن چيان

ابل كه خود را شريك اين موج بزرگ مي دانست و به خود حق مي كميته ب
داد در اين باره به صراحت اظهارنظر كند، در سخن از مسائل خارجي گفته 

هاي مطبوعات چين استنباط مي  كميته بابل با كمال تأسف از گزارش"بود: 
كند كه كميته مركزي حزب كمونيست پرافتخار چين كبير، در اين لحظه 

هاي پيروزمند اكتبر  ش پيروزمند سرخ وارد پكن شده و غرش توپكه ارت
در فضاي كشور كبير چين طنين افكنده است به دارو دسته خائنِ 

  "شك پيشنهاد سازش و همكاري كرده است. كاي چيان

شك خائن به امپرياليسم  كاي كميته بابل با توجه به سرسپردگي چيان"
ي مخالف است و اين اقدام جهانخوار آمريكا، جداً با چنين سازش

  "اپورتونيستي رفيق مائو و كميته مركزي را شديداً محكوم مي كند!

  

  سليمان و سرگين غليان!

تر از سوسك  رنگ و كمي بزرگ اي است سياه (سرگين غليان يا جعل حشره
  خانگي. فرهنگ معين)

ته و اي پرداخ ها از سرگين گلوله سرگين غلتان را مي بيني كه در جوار االغ
چون راننده تريلي كه ماشينش پنچر شده و چرخ بادكرده را به محل  هم

ماشين هل مي دهد، بر دو پا تكيه كرده و به كمك دو دست، تقالكنان، 
اش مي برد. آري، حتا اين موجود  گلوله را هل مي دهد و به انباري خانه

  قش شاهان. خُرد هم در طبيعت نقشي دارد. نقشي معادل و شايد باالتر از ن

سليمان با همه حشمت و شوكتش، چشم ديدن اين حيوان را نداشت. شايد 
  نمي كرد.  "وساطت"هم چون ماليات و باج و خراج نمي داد يا مثل هدهد 

حكمت نيست، ولي  بارالها، هيچ كار تو بي"كنان به خدا گفت:  سليمان شكوه
  "من مي خواهم بدانم حكمت خلق اين حيوان چيست؟

چه را كه نمي خواست بگويد، گفت:  بس گفت و گفت كه خدا ناچار آن و از
ها بار از من  سليمان، به وحدانيتم قسم روزي نيست كه اين حيوان ده"

  "نپرسد كه سليمان را براي چه آفريدي!

  

  خان در چاه!

يك وقت چاه مستراحي ريزش كرده بود و خاني افتاده بود "پدرم مي گفت: 
چاه جمع شدند، نگاه كردند، گوش دادند...خوب كه توي چاه. مردم لب 

كه صدايي مي آيد. صدا زدند، جواب داد.  گوش دادند، ديدند مثل اين
طوريش نشده بود. طناب انداختند، طناب را كشيدند، ولي طناب خالي باال 

هايت طوري شده؟ گفت: نه. گفتند: پس چرا طناب را  آمد. گفتند مگر دست
ام به كمرم. گفتند: خوب، از كمرت  هايم را زده ستنگرفتي؟ گفت: آخر د

هايم را از كمرم بردارم، از خاني مي  برشان داريد. گفت: آخر اگر دست
  "اُفتم!

  

  پيرمرد ديوانه!

پيرمردي شهرياري داشتيم كه در زندان اختالل مشاعر پيدا كرد. هفتاد و 
برو،  بسيار تودلاي  محضر، با قيافه چند سالش بود. پيرمردي بود بسيار خوش

گرم، و تلخ و شيرين عمر چشيده و سرد و گرم روزگار ديده و  و بسيار دهن
پاي منبرهاي عديده نشسته، و با انواع مردم حشر و نشر داشته. گلستان را 
از حفظ بود، از بوستان هم زياد شعر مي دانست، بعضي از آيات قرآن را هم 

  بلد بود.

مي خنديد مثل دندانه كلبتين از الي  يك دندان بيش نداشت كه هر وقت
دو نخ كشيده لبانش هويدا مي گشت. صورتش مشتي چروك بود كه در 

تلفظ مي كرد.  "ببم"بود كه  "بابام"كالمش  حواسش جمع شده بود. تكيه
اش از دستگاه حزب اقتباس شده بود. اول بايد رهبران "عضوگيري"طرز 

  پذيرفته مي شدي.خودانگيخته را مي پذيرفتي تا به حزب 

ببم، اول بگو قبول داري كه من  "درآمد و مقدمه سخنش هميشه اين بود
  "رهبر تمام مردم عالم هستم يا نه؟

  "كه جاي ترديد نيست! بعله، اين"مي گفتيم: 

  "خوب، حاال كه قبول داريد، پس گوش كنيد."مي گفت: 

روز  د. يكو صحبت مي كرد از آسمان و ريسمان. گاه كارهاي جالبي مي كر
اش بود، آمد  ساعتي پس از ظهر، در گرماي تابستان، كه ايام بحران بيماري

كارگران، "به كريدور بند يك و با صداي بلند شعارگونه فرياد كشيد: 
  "ها، متحد شويد! دهقانان، روشنفكران، مادرقحبه

مي گفت منظورش از قسمت اخير، عناصر بورژوايي مرددي بودند كه دكتر 
  را رها كردند.مصدق 

اين اواخر اختيار اسافل اعضاي خود را از دست داده بود. يك روز 
ها مي گفتند اين تنها رهبري است كه به  خوابش را خراب كرد. بچه رخت

  خودش ريده و به ديگران كاري نداشته!
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  خان! سگ قاسم

مي گويند روزي سگي داشت تو چمن علف مي خورد. سگ ديگري از كنار 
چون اين منظره را ديد، ايستاد. آخر نديده بود سگ علف  چمن گذشت.

اي، چرا علف  كاره اوي، تو كي هستي، چه"بخورد. ايستاد و با تعجب گفت: 
  "مي خوري؟

من؟ "سگي كه علف مي خورد، نگاهش كرد و باد در گلو انداخت و گفت: 
  "خان هستم! من سگ قاسم

كه علف مي خوري،  سگ حسابي، تو"اون يكي سگ پوزخندي زد و گفت: 
خان!؟ اگر پاره استخواني جلوت انداخته بود، باز يك  ديگه چرا سگ قاسم

خان، سگ خودت  چيزي. حاال كه علف مي خوري ديگه چرا سگ قاسم
   "باش!

*  
  

  
  

  

  

  نسبت عدالت و اخالق
  علي يزداني

مطلبي دارد  91آذر ماه  21دكتر موسي غني نژاد در روزنامه بهار سه شنبه 
. اين مقاله كوتاه كه در صفحه "آزادي خواهي و عدالت"ام نسبت به ن

اقتصادي اين روزنامه اصالح طلب به چاپ رسيده همه ترديدها را در مورد 
نسبت اقتصاددان با سرمايه داري و صاحبان قدرت و ثروت مي زدايد و 
اثبات مي كند كه اقتصاددان  مدافع سرمايه داري يعني هموار كننده راه 

مردم توسط سرمايه داران و صاحبان ثروت و خام كردن مردم و   غارت
گمراه كردن آنان به هر قيمت حتي به قيمت خالي كردن مفاهيم از گوهر 

  معني، مگر اين كه عكس آن ثابت شود.

اين كه ليبراليسم را آزادي خواهي بناميم و نظام بازار آزاد و رقابتي را به  
قتصادي آزادي خواهان قلمداد كنيم و دليل ليبراليستي بودنش نظام ا

مخالفانش را با انواع و اقسام ترفندها بنوازيم تنها از كساني بر مي آيد كه با 
خود عهد كرده باشند براي بهره مندي از حقوق ضايع شده مردم زحمت 
كش توسط سرمايه داران به هر دروغي متوسل شوند. به نظر مي رسد آن 

ن داوري هائي وا مي دارد غير از بهره مندي چه كه غني نژاد را به چني
مادي، بي سواد دانستن مخاطب از طرف ايشان مي باشد و گر نه حتي اگر 
ايشان فرض خود را بر آن مي گذاشت كه ممكن است تعدادي از 
مخاطبانش از همان منابعي كه ايشان استفاده كرده و از همان دانشي كه 

و بهره برده باشند، قطعا پايه هاي  ايشان بهره مند است، استفاده كرده
استداللش اين چنين سست نبود و احكامي چنين ناشيانه صادر نمي كرد. 
جناب دكتر گمان مي كند با احكامي كه صادر كرده مي تواند بوي گند 
منجالب نظام اقتصادي اي را بپوشاند كه جهان را آلوده كرده است. 

اعتراض ندارند، بلكه همه مردم  منجالبي كه حاال ديگر فقط چپ ها به آن

جهان از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق به تعفن پراكنده شده از اين نظم 
اعتراض مي كنند. منجالبي كه ملت هاي جهان را به گرسنگي و بي 
خانماني تهديد مي كند و حق مالكيت اكثريت مردم جهان را به نفع اقليتي 

  هار و زياده خواه از بين برده است.

ايشان عدالت را با مفهوم مخالفش يعني ظلم تعريف مي كند و مي فرمايد 
بنيادي "و  "ظلم معناي ديگري جز زير پا گذاشتن حق انسان ها ندارد "

مي نامد و همه حقوق و آزادي هاي ديگر را  "ترين حق را مالكيت شخصي
 و سلب اين حق "حق مالكيت"تابعي از آن فرض مي كند. اگر عدالت يعني 

يعني ظلم، پس به راحتي مي توان نتيجه گيري كرد كه اكثريت قريب به 
اتفاق زحمت كشان و محرومان ستم گرند و ظلم خواه، زيرا نتيجه ي 
خواست و كردارشان تهديد كننده حق مالكيت بر ابزار توليد اين اقليت در 
 قدرت است... و اين چه منطق مشمئزكننده و غيرانساني و ضداخالقي است.

هر چند خود اخالق نيز توسط اين آقايان با منطق دوران برده داري تعريف 
مي شود. آن چه به نام اخالق تعريف مي كنند پذيرش وضع موجود است به 
 -كام صاحبان ثروت گويا اين گروه بهره مند درست مثل دوران برده داري

ه برده آزادي و ديگر مفاهيم ارزشمند را فقط شايست -عدالت  -دموكراسي 
داران مدرن مي دانند و بردگان مدرن را در بهترين حالت اليق بهره مندي 

صاحبان ثروت و قدرت مي دانند و نه چيزي  "نيكوكاري داوطلبانه"از 
  بيشتر. 

همين جا الزم است چند سئوال از ايشان پرسيده شود. آيا حق زيستن، حق 
ي، حق آموختن و ... بهره مندي از مواهب طبيعي، حق برخورداري از سالمت

كه در زير سلطه نظم اقتصادي رقابتي از اكثريت زحمت كشان جهان سلب 
ندارد؟  آناني كه حتي مالكيت بر جسم خود را  "حق"شده هيچ نسبتي با 

كجا   "حق"هم در اين نظام اقتصادي از دست داده اند، در تعريف ايشان از 
صرار بر گرفتن جواب از سوي قرار مي گيرند؟ اصوال چرا طرح اين سئوال و ا

  ارزيابي مي شود. "غير اخالقي"ايشان و ولي نعمت هايشان 

راست آن است كه ليبراليسم اقتصادي كه دكتر غني نژادها به دليل قرار 
داشتن در ايستگاه اقليت بهره مند از آن دفاع مي كنند هيچ نسبتي با 

نديشه آزادي آزادي خواهي ندارد مگر در لفظ و نيز درست است كه ا
خواهي خواستگاه اوليه اقتصاد رقابتي است، اما اين درست تر است كه 
قدرتمندان اقتصاد رقابتي، صاحبان انديشه آزادي خواهي را بالفاصله پس از 
به قدرت رسيدن قتل عام كردند. سربازان و خيل جماعت ميليوني كارگران 

دم خواران اقتصاد آزادي خواهي كه بورژوازي را به قدرت رساند توسط آ
رقابتي قتل عام شدند و... اين گوهر اصلي آن گزاره اي است كه آقاي غني 

  نژاد از آن طفره مي رود.

حتي مفاهيم هم از دست اندازي صاحبان قدرت و تئوري پردازان بهره 
مندشان در امان نمانده اند. مفهوم عدالت و آزادي از مظلوم ترين اين 

احب قدرت همواره در پي آن است تا با قرباني مفاهيم است. اين گروه ص
كردن مفاهيم انساني در پيش پاي سود بهره مندي شان را طوالني تر كنند 
و امكان درك واقعيت اين مفاهيم را از ستم كشان بدزدند. وقتي از حقوق 
فردي و حريم آزادي صحبت مي كنند، تنها حقوق فردي و حريم آزادي 

منطق اين گروه بهره مند است و نه حقوق فردي اين اقليت است كه محور 
و حريم آزادي اكثريت استثمار شده و غارت شده. دكتر غني نژاد با چنان 
ولعي سلب مالكيت را ضد اخالقي مي خواند كه گويا اين اكثريت سلب 
مالكيت شدگان كه اتفاقا توليدكنندگان اموال و كاالها و ثروت موجود در 

كننده حق مالكيت اند. اگر قرار باشد كسي يا  دست اقليت اند، تهديد
كساني نسبت به حق مالكيت مدعي باشد اكثريت زحمت كشان هستند كه 
نيرو و توان و جواني خود و خانواده و سالمتي و آرامش و امنيت شان به 
غارت رفته چندان كه حق مالكيت بر اندام و نيروي كار خود را نيز ندارند و 

پولي ندارند تا به اقتصادداناني از قبيل غني نژاد چون غارت شده اند 
  بپردازند تا از حقوق انساني شان دفاع كرده و برايشان تئوري پراكني كند.
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اختالف فاحش درآمد و ثروت هيچ  "دكتر غني نژاد اعالم مي كند كه 
واقعا اگر مصداق مادي و عيني عدالت را از   "ربطي به بحث عدالت ندارد

در انتها چه مي ماند غير از هيچ.  جناب غني نژاد حمايت از آن سلب كنيم 
صاحبان ثروت را چنان سرمستانه فرياد مي كند كه از تناقض در منطق 

كسي كه ديگران را وادار به "خود نيز صرف نظر كرده و اعالم مي كند: 
انجام كاري بر خالف ميل شان مي كند، مرتكب كاري غير اخالقي و حتي 

و عجيب آن كه اين اعمال را به مخالفان شيوه اقتصاد  "شودظالمانه مي 
آزاد نسبت مي دهد. حال آن كه در سايه قدرت ِصاحبان ِثروت و بر اساس 
ارزش هايي كه موسي غني نژاد ها از آن حمايت بي دريغ مي كنند، 
ميليون ها انسان در سراسر جهان گرسنگي مي كشند، ميليون ها انسان بر 

شكنجه مي شوند، ميليون ها انسان حتي از آب آشاميدني خالف ميل شان 
سالم و هواي سالم براي تنفس، كه هديه طبيعت است براي ساكنان زمين، 

 "ميل"محروم اند. آيا ميل اين محرومان و ستم ديدگان در قاموس شما 
نيست؟ حتي طبيعت نيز از دست اين نظم ستم پيشه آسيب ديده به گونه 

جنگل ها و آلودن رودخانه ها و درياها با انواع آلودگي اي كه ويران كردن 
هاي سمي و شيميايي و ميكروبي و اتمي محيط زيست را در برابر فاجعه 
اي جبران ناپذير قرار داده است. همه مردم جهان و به ويژه اكثريت مردمي 
را كه فاقد امكانات زندگي در مكان هاي خاص هستند و نيز حيوانات و 

.. در معرض تهديد جدي قرار دارند و اين در حالي است كه غني گياهان و .
كج منشي مديران بنگاه ها ربطي به ماهيت نظام بازار "نژاد مي فرمايد: 

انگار بگوئيم از بين رفتن جنگل ها ربطي به مواد چوبي مصرف شده  "ندارد
ندارد يا آب ربطي به ابر ندارد و ... تقليل عملكرد يك سيستم به منش 

مربوطه اگر ناآگاهانه باشد كه ... واويال و  "دانشمندان"جزاي آن از سوي ا
اگر آگاهانه باشد و فرض را بر اين بگذارند كه با مردمي نادان سخن مي 

  گويند واويال بر سكوت مردم.

حق مالكيت فردي و آزادي انتخاب را دو ركن اساسي نظام "غني نژاد 
د اما نمي گويد در اين جهان و از اين معرفي مي كن "اقتصادي بازار رقابتي

هفت ميليارد انسان روي زمين چند ميليارد بايد از حق مالكيت فردي و 
آزادي انتخاب محروم باشند تا نظام اقتصاد بازار رقابتي كه نفع چند هزار 
  نفر يا چند صد هزار نفر در روي زمين را حفاظت مي كند، پا برجا بماند.؟

  دافعان حقوق كارگربرگرفته از: كانون م

*  
  

  
  

  

  
 در سوگ داريوش كارگر

 
دوست عزيز ما، داريوش كارگر، ما و جهان ما را گذاشت و گذشت. داريوش 

ها اما انگار در  ي اين نگار بود. در همه نويس، پژوهشگر، روزنامه كارگر داستان
از جهان  تر ي ما؛ به ها بود؛ چيزي فراتر از زمانه وجوي چيزي در آن دوردست جست

اش را دوست  داشت؛ سرزمين داشت؛ عدالت را دوست مي ما. عطوفت را پاس مي
اش قسمت  ي رنجي كه در سرزمين داشت. اندهگينِ جور زمانه بود؛ زخمي مي
  كنند. مي

ها و   ها گذراند؛ بغض ها بر شانه برد، منزل داريوش كارگر برآمده از نسلي بود كه زخم
اريوش كارگر كارها به جاي مانده است؛ از آن ميان ها درهم آميخت. از د شوق
هاي پايان يك عمر؛ باغ باغِ ما؛ مجموعه داستان عروس دريايي؛ پژوهشي زير  رمان

ي دكتراي او در  نامه ي جهان ديگر كه پايان نامه: مفهوم ايراني عنوانِ ارداويراف
ها  ت داستاني سالي ادبيا ي افسانه كه در گستره شناسي بود؛ نشريه ي ايران رشته

  منتشر كرد.

ي ما باقي  داريوش كارگر ما را گذاشت؛ جهان را گذشت. ياد عزيز او اما در سينه
  است؛ ياد عزيز مردي كه سنگينِ آرزوها بود.

پور، مهدي اصالني، رضا  نعمت آزرم، مانا آقايي، مهدي استعدادي شاد، بيژن اسدي
فر، اصغر ايزدي، خسرو باقرپور، منيره  ناغنمي، سعيد افشار، بو اوتاس، فرزين ايرا

گناه، تورج  برادران، بهروز برجسته دلفروز، هلنا بني شركا، بيژن بيجاري، روشنك بي
پارسي، شهرنوش پارسي پور، پديده پاكپور، ناصر پاكدامن، محمد تسليمي، مليحه 
 تيره گل، محمد جاللي (م. سحر)، كارينا جهاني، فروغ حاشابيكي، حسن حسام،

آبادي، برومند حشمتي، علي حصوري، نسيم خاكسار،  محسن حسام، محمود حسن
هادي خرسندي، اسماعيل خويي، اشك دالن، رضا دانشور، مسعود درخشان، مهرداد 

آبادي، اكبر ذوالفرنين،  پور، خسرو دوامي، جليل دوستخواه، حسين دولت درويش
خاني، اسد  يمي، ناصر رحيممنوچهر رادين، محمد ربوبي، بهرام رحماني، سهراب رح

رخساريان، شهروز رشيد، مجيد روشنگر، ناصر زراعتي، حسن زرهي، عليرضا زرين، 
پناه، نادر ساده، اكبر سردوزآمي، فرج سركوهي، عباس سماكار، اسد  سپيده زرين

سيف، فرهاد شاكلي، شهال شفيق، گيتي شكري، بهروز شيدا، رضا طالبي، جواد 
زاده، محمود فلكي،  هومن عزيزي، محمد عقيلي، رضا عالمه طالعي، بتول عزيزپور،

خاني، آزيتا قهرمان، زيبا كرباسي،  زاده، پرويز قليچ مهدي فالحتي، مهرداد فالح
جيني، مسعود مافان، مهنار متين،  فرهنگ كسرايي، منصور كوشان، علي الله

عليرضا مجلل، رباب محب، شيدا محمدي، مرتضي محمودي، محمد رفيع 
پور،  موديان، رضا مرزبان، مهرنوش مزارعي، عباس معروفي، شهريار مندنيمح

اسفنديار منفردزاده، ناصر مهاجر، جمال ميرخرم، نادر ميرالشاري، رضا ناصحي، 
زاده،  خاني، عليرضا نوري كار، علي نگهبان، اعظم نوراله مجيد نفيسي، مسعود نقره
ده، آندرش ويدمارك، زينت هاشمي، زا آذر، پيمان وهاب پرتو نوري عال، حسين نوش

  سعيد هنرمند، مريم هوله، محسن يلفاني.

*  
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  شهرِنو 

  )1348قلعة زاهدي (
  )1368همراه بادو ديدار از مجتمع بهزيستي (

  نويسنده: دكتر محمود زند مقدم

  طرح جلد: امير صورتگر
  ناشران: خانه هنر و ادبيات [گوتنبرگ] و كتاب ارزان [استكهلم]

  پژمرد از رنج دراز...يهر چه م

  

  » شهرِ نو«يادداشتي در بارة كتاب 

  آسيه شهيدي

همت دو ناشر در سوئد تأليف دكتر محمود زند مقدم كه به» شهرِ نو«كتاب 
(خانة هنر و ادبيات گوتنبرگ و كتابِ ارزان استكهلم) منتشر شده و اخيراً به 

و در خورِ ستايشي  چاپ دوم هم رسيده است، اثر پژوهشي/ ادبي قابل تأمل
  طلبد. شناس و اهل ادب را مياست كه  نگاه و نقد صائبِ خبرگانِ جامعه

كند، باشد كه مقدمهنگارنده در حد وسع خود، به نكاتي در بارة آن اشاره مي
  اي شود بر نقد و نظرهاي تخصصيِ بعدي. 

* 
يشينة آثار گاه به پدر مقدمة ناشر، ابتدا به معرفي مؤلف پرداخته شده و آن

شود؛ همراه با اشاره مي» حكايت بلوچ«قدر پژوهشي وي از جمله كتاب گران
بودن قيل و قال كه ناشر آن را  نتيجة بي» حكايت بلوچ«ذكر دليلِ مهجورماندن 

   شود.داند، مخاطب در زمينة آثارِ اين پژوهشگر كنجكاو ميدكتر زند مقدم مي

و نحوة » شهر نو«شر از تأليف كتاب در ادامة اين مقدمه، شرح اطالع نا
سازي، رسيدن آن به سوئد، به دست ناشر و كارهايي كه در حينِ تايپ و آماده

  شود. دفعات رويِ آن انجام گرفته تا مرحلة چاپ و انتشار كتاب، بيان ميبه

در پيشگفتار نويسنده بر اين كتاب، ابتدا، انگيزة تأليف آن آورده شده است. 
هاي دانشكدة قسمتي است از سلسله پژوهش» شهر نو«ابِ بخشِ اول كت

ياد ستّاره فرمانفرماييان بانيِ آن بوده است. خانم خدمات اجتماعي كه زنده
بر تحقيق پيرامون وضعيت روسپيگري در  فرمانفرماييان با ارائة طرحي مبني

هاي تهران، با انتصاب مهندس عزّت راستكار در مقامِ مجري اين طرح، در سال
، كاري سترگ را آغاز كرده كه نتيجة آن كتابي پژوهشي/ علمي شده 47و  46

ها انتشار يافته كه ظاهراً در همان سال» روسپيگري در شهر تهران«با عنوان 
است. اما كار دكتر زند مقدم در اين پژوهش (كه به سه بخش تقسم شده بوده و 

»] دختران تلفني«يا به اصطالح شامل تحقيق در بارة زنان خياباني، زنان خانه [

و زنان قلعه يا همان شهر نو بوده است)، بررسي پيرامون زنان قلعه و به طور 
كلي پيشينة اين جغرافياي تيره و تار بوده است كه با تأخير، پس از تكميل 

شده پس از تحقيقات در بيست سال بعد و پيگيري وضعيت آن منطقة ويران
  نون، به صورت اثري مستقل منتشر شده است. انقالب و ساكنان آن، اك

مؤلف بعد از بيانِ انگيزة تأليف، شرحي تاريخي از چگونگي ايجاد اين منطقه  
هاي ها و توطئهدهد. دسيسههاي سياسي/ اجتماعي آن به دست ميو زمينه

مردان سياست بوده كه منجر شده است به رسمي شدن اين كسب و كار و 
ش در مكاني معين در پايتخت ايران. (بگذريم كه اين كسب و فروتجمعِ زنانِ تن

تري از اندازهاي گستردهنگاري دارد.) چشماي به درازاي تاريخ و تاريخكار پيشينه
گيري اين پديدة نابهنجارِ اجتماعي و مناسبات ميان مردم و  سياستشكل

عواملِ بيگانه  ها و تأثيرِ متقابل اين دو بر هم و البته نقشِمردان و حكومت
شود. مؤلف با شرح  اختالف بين سيد ضياء طباطبايي و ها] ارائه مي[انگليسي

گيري تر شكلرضاخان و نقش سفارت انگليس در اين ميان، زواياي پنهان
ترديد عوامل بسيار مهم ديگري كه در كند. اگرچه بيرا آشكار مي» شهرنو«

فقر و نابساماني طبقات محروم  نمايانند، از جهل وجاي جاي كتاب رخ مي
هاي ديرين، در هرچه رنجبارتر كردن اين پديده، اجتماع گرفته تا پايداريِ سنّت

  اي داشته است. تأثير عمده

كتاب به دو بخش، پيش و پس از انقالب تقسيم شده است. در بخش نخست، 
، به مرداد 28اي كه پس از كودتاي شرح شرايط زيستي قلعه آمده است؛ منطقه

منظور مجزا كردن اين محله از پيرامونش و ظاهر بهدستور سرلشكر زاهدي و به
نيز گردآوري روسپيان از سطح شهر، ديواري دور آن كشيده شد و مردم به طنز 

هايِ بارز و مشخص ناميدند. اين يكي از نمونه» قلعة زاهدي«و كنايه، آن را 
كست و سركوبِ قدرتمندانِ قلدر مبارزة منفي مردمان ايران است كه چون با ش

رندي، گونه، بهآيد، مخالفت خود را اينشوند و كاري از دستشان برنميروبرو مي
  گذارند. به نمايش مي

در بخش دوم به برچيده شدن اين منطقه و انتقال ساكنان آن به مجتمع  
  شود. هاي بهزيستي كه حكومت اسالمي ايجاد كرد پرداخته مي

ها و بخش دقيق است و مؤلف با تحقيقات محلي و مصاحبهروايت هر دو 
شده در دوران بعد از هاي انجامرغم كوششدهد كه بهمستندات، نشان مي
  اي حاصل نشده است. انقالب، چندان نتيجه

بايست گزارشي باشد تحقيقي، ظاهر مينكتة قابل توجه در اين كتاب، كه به
ؤلف است، به طوري كه از اين كتاب اثري نگاه موشكاف، دردآشنا و اديبانة م

فرد دكتر محمود زندمقدم، با توصيفات سازد. نثرِ منحصربهپژوهشي/ ادبي مي
ها، روابط و مناسبات، به كارگيري موجز اما بسيار زندة محيط، فضا، آدم

اصطالحات و شيوة بيانِ ويژة زنان و مردانِ آن منطقه، متن را شبيه فيلمِ نيمه
كند. مخاطب [خواننده] همراه با نويسنده، از چشميِ شاعرانة تلخي مي مستند

ها و ها، مغازهها، خانهكوچهها، كوچه پسدوربيني لرزان، روي دست، خيابان
بست قلعه، نوردد. دو خيابانِ موازيِ بنشهرنو را درمي» حافظ نوِ«سرانجام تئاترِ 

ها، آلود، دكانخوردة خاكريهايِ توسهايِ متعفن، درختها با جويكوچه
اي چرتي و هاي شيرهها، دربان»رئيسخانم«ها، پااندازها، فروشيدست

هاي معروف يا مهجور... تصويرها چنان زنده و ملموس است كه ها... خانه»خانم«
شود مرزهايِ ادبيات رئاليستي وارد ميگذرد، به كار از حوزة اثري پژوهشي درمي

و تلخ، اما زنده و جاندار، وراليستي، آن هم ناتوراليسمي خشن ت ناتو تا حيطة ادبيا
   نهد.گام مي

زده و ها، چنان حيرتگويا در همان نخستين گام» شهرنو«روايتگر رنجنامة 
ها يا تكعبارتها، پارهواژهها را تنها با تكها و آدممتأثر شده است كه مكان

شوند و روايتگر ـ بريده بريده، ل حذف ميكند. افعاهايي توصيف و بيان ميصفت
  دهد:دهنده ـ صحنه را شرح مياما سخت تكان

ترِ درها: سوراخي درها: چوبي، تك و توك: فلزي، آبي، زرد، خاكستري. بيش«
اي و ها. چهارطاق، بعضي درها. چهارپايهبراي پاييدن و ديد زدن دربازكن

مِ ككَندريِ دربازكن رويِ چهارپايه، دها: آجرفرش، آجرها: رياسِ درها. حياطس
زند به سبز ها: حوض. ميچهارگوش. بويِ نمورِ آبپاشي رويِ آجرها. وسط حياط

ها، شناور، رويِ آبِ پچِ مگسهايِ توري و پچها و انعكاسِ چراغو آبي آبِ حوض
ها، هاي شمشاد، در باغچهها. گرد حوض يا يك طرف حوض: باغچه: قلمهحوض
ها: كابوسروشنِ باغچهزند به سياهي، متنِ مبهم و تاريكها ميسيرِ برگ سبزِ

  ]39[ص » ها...هايي در خواب، لگدمال حياط

هاي زيبا، موجر و مؤثر از كتاب بياورم، بايد اگر بخواهم باز هم از اين نمونه
  تمامِ متن را رونويس كنم.
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خورد ا در راه، به آنان برمينشيند يوگو ميراوي با ساكنان آن رنجكده به گفت
ها، و نيز در بخشِ دومِ كتاب كه گفتشود. در اين بخشو همگامشان مي

تواند از وگوهايي است با زنان و دخترانِ ساكنِ مراكز بهزيستي، نويسنده تا مي
كند و حرفتوصيف ظاهر، شيوه و حالت و حركات سخن گفتن آنان پرهيز مي

نمايد. لحن و ط تيره [ـ] در آغازِ هر سطر، مشخص ميها را تنها با عالمت خ
دقت برگزيده شده است كه اين كمبودها جبران ميشيوة هر گوينده چنان به

شود. تنها خواننده بايد اندكي دقت به خرج دهد و هنگامِ مطالعة كتاب، ضمنِ 
نه از حفظ هوشياري، تخيل خود را نيز به كمك بگيرد. به اين ترتيب، اين كتاب 

هاست كه خواننده بتواند سريع و سرسري، از روي سطرها آن دست نوشته
ها را ورق بزند و آن را به پايان برساند و بيندازد كنار يا بگذارد بگذرد و صفحه

جا، شدة ديگر... در اينهايِ خواندهها، كنار كتابروي طاقچه يا در قفسة كتاب
كند و زحمت بكشد؛ گيرم » كار«ه بايد راستي كخواننده نقشِ مهمي دارد و به

نه به اندازة نويسنده... و اين يعني مشاركت خواننده و درگير شدنش با متن. و 
سرعت خواند و كنار گذاشت. بايد با توان بهرا نمي» شهرنو«چنين است كه اين

   باره خواند.ها را دواش را مطالعه كرد و حتماً باز، برگشت و خواندهتكّهتأني و دقت، تكّه

هايِ بيچارة ـ زن و مرد و كودك، پير و جوان ـ گرچه سرگذشت اين انسان
ها، از هر زبان كه بيان »زندگي«كمابيش شبيه هم است، اما شرحِ تيرگيِ اين 

  شود، نامكرر است.

گاه، كند و آندقت معرفي ميرا به»] حافظ نو[«نويسنده تئاترِ مشهور قلعه 
ها را تماشا كرده، دقيق مياي را كه در آن اجرا شده و او آنهمتنِ دو نمايشنام

آورد. بهتر است خواننده خود اين دو نمايشنامه را [يكي نمايشي تاريخي و 
ها و در كتاب بخواند، همراه با ثبت حرف»] كمدي/ درام«ديگري به اصطالح 

  حركات تماشاچيان، در واقع، شركت كردنِ آنان در تئاتر...

تة قابلِ توجه در اين ميان، بازتابِ زندگي و مسائلِ اين محله در متنِ نك
» بازيسياه«هايي كه در همان سنّت تئاتر مشهور به هاست؛ نمايشنمايشنامه

هايِ اند. هر دو نمايش با زندگي و سرنوشت آدمشدهاجرا مي»] روحوضي«[يا 
رنوشت تلخ در آن محيط بر شهرِنو پيوند دارند. بازيگران عالوه بر نقشي كه س

عهدة آنان گذاشته، بايد روايتگر و بازيگرِ سرگذشت خود نيز باشند. در تياتر 
گري كشيده شدنِ دختران و زنان مطرح مي، مسألة به روسپي»انتقام شرف«

، جالد و وزير و همه »الرشيد...هارون«شود، همچنان كه در نمايش مثالً تاريخي 
آيند و وارد آن و خواهرش زبيده از دل تاريخ بيرون مياز جمله خود خليفه 

جاست كه ارتباط صادقانه و عميق و در عينِ شوند و در اينمحيط و فضا مي
  آيد.داري ميانِ تماشگر و بازيگر و صحنه پديد ميحال خنده

هايِ عاميانه [به اصطالح وگوها سرشار است از اصطالحات، كنايات و واژهگفت
شود، اما بهه به دليل ناآشنا بودن خواننده، گاه فهمشان دشوار ميك»] آرگو«

ها، ها، معنا و مفهومِ اين كنايهتدريج، با روشن شدن مناسبات و سرگذشت
هايِ مختلف قابلِ فارغ از جنبه» شهرِنو«شود. ها و اصطالحات درك مياستعاره

  ا زبان مخفي. اي است از اصطالحات عاميانه يبررسي، در واقع، مجموعه

در بخش دوم كه راوي در ادامة پژوهش خود، پيگيرِ وضعيت فعليِ زنان و 
هايِ بهزيستي سر ميسرپرست يا فراري است، به مجتمعدخترانِ روسپي، بي

دهد هايي، اگرچه فشرده و مختصر، ارائه ميگوها و شرح صحنهزند و باز، گفت
افزاست. اي ديگر، رنجبار و غمه گونهكه هرچند نه به فالكتباري گذشته، اما ب

ها همچنان دقيق، موجز، ها، حاالت و رفتارهايِ شخصيتشيوة توصيف چهره
  شاعرانه و بديع است.

هايي از اين زنانِ بازمانده از آن دوران، يا زناني شبيه و همگزارشكتاب با تك
  سرنوشت آنان، اما در هيأتي تازه، پايان مي گيرد. 

كرد، هاي ثابتي را در طول كتاب دنبال ميگزارشِ تحقيقي شخصيتاگر اين 
ترديد يكي از آثارِ ادبيات داستانيِ بر اعتبارِ پژوهشيِ وااليي كه دارد، بيعالوه

توان شد. اكنون نيز اين كتاب را ميشاخص و ماندگارِ معاصر ايران محسوب مي
گيرم كه لذّتي آغشته به  همچون داستاني جذّاب خواند و لذّت معنوي برد؛
  رود...اندوه از جهت وهني كه بر انسان رفته و همچنان مي

*  

  

  

  سفر خيال

  (از كُرسان تا كردستان)

  نوشته طيفور بطحايي

  ناشر: خانة هنر و ادبيات [گوتنبرگ]

  )، سوئد2013( 1391چاپ اول، زمستان 

  صفحه 252قطع رقعي، 

*  

حايي، از يارانِ كرامت دانشيان كه با عباس خاطرات، يادها و نظرات طيفور بط
زاده همراه خسرو گلسرخي و كرامت دانشيان در دادگاه نظامي سماكار و رضا عالمه

، به اعدام محكوم شد. در دادگاه تجديد نظر، حكم اعدام خسرو 1352شاه، در سالِ 
ند، اما گلسرخي و كرامت دانشيان تأييد شد و چند ماه بعد، هر دو تيرباران شد

از زندان  1357محكوميت اين سه به حبس ابد كاهش يافت كه در روزهاي انقالبِ 
  آزاد شدند.

دستي [«زاده و رضا عالمه»] من يك شورشي هستم[«پيش از اين، عباس سماكار 
سفر «كتاب خاطراتشان را منتشر كردند. با انتشارِ »] در هنر، چشمي بر سياست

  شود.وعه كامل ميطيفور بطحايي اين مجم» خيال

  هاي كتاب از اين قرار است:بخش

گيري ـ زندان ـ پاسخي به يك نامه ـ كُرسان ـ پر پرواز ـ مبارزه ـ پروندة گروگان
ماهه ـ چرخش اوضاع ـ دوران شكافي در ديوار ـ انقالب ـ كردستان ـ جنگ سه

ت ـ اولين پايان ـ بود و نبود ـ جنگ و شناخآرامش ـ تيره شدن اوضاع ـ جنگ بي
انشعاب در حزب دموكرات [كردستان] ـ جنگ ايران و عراق ـ جنگ داخلي ـ 
دوران ركود ـ پايان جنگ ايران و عراق ـ ترور دكتر قاسملو ـ جنگ كويت ـ فاجعة 

هاي ديگر ـ شوروي ـ اقليم كردستان ـ اشغال عراق ـ سفر به اقليم برلين ـ سرزمين
  انداز مسألة ملي.كردستان ـ چشم

پشت جلد كتاب عكسي است از نويسنده پشت دوربين فيلمبرداري در حال 
نان و «فيلمبرداري از زني كُرد كه مشغول نان پختن است، هنگام ساختن مستند 

  در مورد كردستان [ساختة طيفور بطحايي].» آزادي

  

  خوانيم: در پشت جلد كتاب مي

دروني است. براي مقابله، در اين دنياي خشك و خشن امروز، نياز به رمانتيسم «
براي ادامة زيستن. به نگاه عبوس و سبيل آويزانِ پدري كه دخترش را دنبال خود 

ي  كشد اهميت نده. به نگاه معصوم و لبخند شيرين دخترك بينديش. اين مبارزهمي
اي را به الكل و دروني آسان نيست. دور و بر ما پر از نفرت است. اين نفرت عده

خانماني ترينشان را به بيراند و حساساي را به بيزاري مياند. عدهكشاعتياد مي
اي بيني. بايد كاري كرد! مبارزهاندازد كه تو هر روز، اينجا و آنجا ميكنج خيابان مي
اي كه شيشه با سنگ، شعر با شالق، انسان با زورگويي دارد. نسلِ بايد كرد؛ مبارزه

ن تصويري بار آمديم. گاه رمانتيسم ما تا به كار ما، من و ما، در آن جامعه، در چني
ايد. دنيا بردن اسلحه هم رسيد. يعني به نفرت ميدان داد. اما شما از اين مرز گذشته

  »ساز ديگري است...در بحران دوران

*  
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   قد و بررسيو ن مقاالت

 ٢٠٢  109ي  آرش شماره

  
  

  شناسي نوين: اسالم

 ي نخست اسالم پرتويي بر دو سده  

  
  نياز (داريوش) ب. بي  

بـازخواني تـاريخ اسـالم از     -از بغـداد بـه مـرو   «به مناسـبت انتشـار كتـاب    
  هاينتس اوليگ.   –اثر كارل » آخر به آغاز

  

ــابع و  بــيش از ســد و پنجــاه ســال خاورشناســان و اســالم  ــا من شناســان ب
ســالم درگيــر هســتند. پرســش اساســي همــواره ايــن بــوده اســت مصــادر ا

گيــري اســالم همــان گونــه بــوده كــه در احاديــث  كــه آيــا براســتي شــكل
هــاي  نبـوي [ســيره محمــد، ابـن هشــام]، تــاريخ طبـري، المغــازي [جنــگ   

  پيامبر اسالم]، طبقات و فتوح البلدان و غيره آمده است؟ 

پـيچ و خـم صــورت    ِ خطـيِ بــي  گيــري اسـالم طـي يــك مسـير    آيـا شـكل  
ي عربســتان پيــامبري ظهــور كــرده  جزيــره  گرفتــه اســت؟ يعنــي: در شــبه

اش، جبرئيـل، قـرآن    ي فرشـته  سـواد بـوده و خداونـد (اهللا) بواسـطه     كه بـي 
بـه محمـد الهـام كـرده اسـت (وحيـاني بـودن        » عربـي روشـن  «را به زبان 

قــرآن) و محمــد دينــي را بنيانگــذاري كــرد كــه ســرانجام بــه يــك        
وري بـزرگ اسـالم تبـديل گرديـد؟ يـا اساسـاً اسـالم بـر بسـتر يـك           امپرات

  ِ داستاني شكل گرفته است؟  تر از اين گزارش مسير بسيار پيچيده

شناســان  تــوان گفــت كــه اكثــر مورخــان و اســالم تقريبــاً بــا قاطعيــت مــي
غربي و ايرانـي بـراي توضـيح پيـدايش اسـالم و تـاريخ ايـران بـا اتكـاء بـه           

انــد. بــه ســخني ديگــر  بــاال، دســت بــه قلــم بــرده همــين منــابع اســالمي
تكيـه  » نگـاران اسـالمي   تـاريخ «شناسـان بـه    ي اين مورخـان و اسـالم   همه
كنند و تالش دارنـد تـا تـاريخ ايـران پـس از اسـالم را توضـيح بدهنـد          مي

ــه         ــد ك ــد كنن ــزاري آن را نق ــان اب ــا هم ــد ب ــه آن دارن ــدي ب ــر نق و اگ
  اند.  قرار داده نگاران اسالمي در اختيار آنان تاريخ

شناســان و خاورشناســان غربــي و  فصــل مشــترك مورخــان ايرانــي، اســالم
ــژوهش ــر پ ــرش    ديگ ــدون نگ ــه ب ــوده ك ــن ب ــاكنوني اي ــران ت ــادي،  گ ِ انتق

ــامبر « ــيره پي ــري «و » س ــاريخ طب ــه » ت ــه مثاب ــدارك  «ي  را ب ــناد و م اس
ــاريخي ــه    نگريســته» ت ــدون آنكــه از خــود بپرســند، براســتي چگون ــد، ب ان

گيـري اسـالم رويـدادهاي تـاريخي را      سـال از شـكل   200پـس از   توان مي
ــدانها    ــدون نقــد، ب ــا ايــن دقــت موشــكافانه!!) و ب بازنويســي كــرد (آنهــم ب

  اتكاء كرد؟

» تــاريخ شــفاهي «ِ  شناســي مــدرن و امــروزي خــود را از بنــد     اســالم

كنـد تـا بـا اتكـاء بـه       ناپـذير اسـالمي رهانيـده اسـت و تـالش مـي       سنجش
گيــري  ملمــوس و واقعــي يــك بــار ديگــر تــاريخ شــكل شــواهد و مــدارك 

ــالم    ــن اس ــي اي ــيوه و روش بررس ــد. ش ــي نماي ــالم را وارس ــان و  اس شناس
ــن ــيوه   دي ــدرن، ش ــان م ــادي اي  شناس ــاريخي -انتق ــي   ت ــت. يعن اس
مـيالدي بـا آن بـه مقابلـه      19و  18هـاي   سـده » روشـنگران «اي كـه   شيوه

ــي    ــيش م ــن پرســش پ ــال اي ــد. ح ــا پرداختن ــا كليس ــ ب ــد ك ــيوهآي ي  ه ش
ــادي « ــنگران  -انتق ــاريخي روش ــا    » ت ــاوت آن ب ــت؟ و تف ــه معناس ــه چ ب

  ي غيرتاريخي و غيرانتقادي چيست؟   شيوه

تــاريخي عرضــه  -ي انتقــادي  بــراي ايــن كــه تصــويري ملمــوس از شــيوه 
هـا در   اي باشـد كـه در فرآينـد دادرسـي      كنم، شايد بهتـرين نمونـه، شـيوه   

ــا     ــال دنب ــتان و وك ــوي دادس ــاه از س ــيدادگ ــت و    ل م ــراي برائ ــود. ب ش
اش تنهــا شــواهد و اظهــارات نيســت، بلكــه  محكوميــت يــك مــتهم، الزمــه

نيـز مـورد تأئيـد و تصـديق      ناپـذير  مـدارك خدشـه  بايد توسط  آنها مي
قرار بگيرند. يعني، شـواهد بايـد توسـط شـواهد يـا مـدارك ديگـري تأييـد         

ــند. ح      ــن باش ــامالً روش ــير و ك ــل تفس ــد غيرقاب ــدارك باي ــوند و م ــا ش ت
توان گفت كـه اظهـارات مـتهم، چـه بـه نفـع خـودش و چـه بـه ضـرر            مي

  ناپذير تأييد و توجيه شوند.  بايد توسط مدارك خدشه خود، مي

نگـرد، بـه هـر     تـاريخي بـه مسـايل مـي     -ي انتقادي پژوهشگري كه با شيوه
هـا و اظهـارات بايـد     نگـرد. گفتـه   ي سـند نمـي   يا اظهـاري بـه منزلـه     گفته

ناپـذير تصـريح و تأييـد شـوند. طبعـاً چنـين روشـي،         هتوسط مدارك خدش
طلبــد. ايــن روش علمـــي، روش     فرســا و موشـــكافانه مــي   ِ طاقــت  كــار 

ــدلوژي    ــه روش و متـ ــد گفـــت كـ ــوده اســـت. پـــس بايـ ــنگران بـ روشـ
روشــنگران، همــان روش علمــي اســت كــه در علــوم طبيعــي بكــار بســته  

] theologicalشــود. ايــن روش، در تقابــل بــا روش دينــي يــا كالمــي [ مــي

نگـرد و اساسـاً بـا نقـد و انتقـاد       هـا را تـاريخي نمـي    است كه پيدايي پديده
ســازگار نيســت. درك كالمــي از تــاريخ و زنــدگي، درك دينــي اســت كــه  

كنـــد؛ خـــواه ايـــن  روحانيـــت آن را در جامعـــه توليـــد و بازتوليـــد مـــي
ــا      ــنگري ي ــد. درك روش ــلمان باش ــا مس ــيحي و ي ــودي، مس ــت يه روحاني

ــو پديــد در  علمــي دركــي ا ــاريخي كــه مخــتص قشــر ن ســت انتقــادي و ت
ــي      ــه درك علم ــك جامع ــه در ي ــادامي ك ــا م ــت. ت ــورژوايي اس ــع ب جوام
ــي      ــر را درك كالم ــخن آخ ــواره س ــد، هم ــاده باش ــا نيفت ــنگرانه] ج [روش

ــه ســخن ديگــر، درك و جهــان  مــي ــد. ب ــا بقــول آقــاي   زن بينــي كالمــي ي
ي  ت كـه همـه  ، تفكـر غالـب اسـت و فيلتـري اسـ     »تفكـر دينـي  «دوستدار 

  چيزها براي هضم شدن [بومي شدن] بايد از آن بگذرند.

نگـاري   تـاريخ «و ديگـر منـابع   » تـاريخ طبـري  «، »سـيره پيـامبر  «بگذريم!  
اسـتوار هسـتند، بـدون آنكـه     » هـا و اظهـارات   گفتـه «همگـي بـر   » اسالمي

نسـل  «ِ پژوهشـگران   مدارك واقعـي ارايـه دهنـد. نخسـتين شـك و ترديـد      
ــد ــين » جدي ــروه  در هم ــن گ ــرار دارد. اي ــاخه  ق ــگران از ش ــاي  ِ پژوهش ه

هـا   المللـي را آلمـاني   ِ بـين  ي ايـن جمـع   آينـد و هسـته   گوناگون علمـي مـي  
شــناس،  شــناس، ســكه دهنــد. در ميــان آنهــا، مــورخ، اســالم  تشــكيل مــي

شــناس،  شــناس، عــرب شــناس، ديــن شــناس، ايــران شــناس، اســپاني زبــان
فيلسـوف و غيـره وجـود دارد     شـناس، مـتكلم،   شـناس، هنـد و ژرمـن     قرآن

  و همواره در حال تبادل اطالعات با يكديگر هستند. 

ــا همــين شــيوه  ــي ب ــا يهوديــت و   روشــنگران غرب ــاريخي ب ــادي و ت ي انتق
مســيحيت روبــرو شــدند و توانســتند راه ايــن دو ديــن را بــه مدرنيتــه بــاز  
نمايند. ولي متأسـفانه بـه داليـل تـاريخي يـا بهتـر گفتـه شـود بـه داليـل           

تـر گفتـه    سياسي اين شـيوه در مـورد اسـالم بـه كـار گرفتـه نشـد، دقيـق        
شود كـه آغـاز شـد ولـي ادامـه نيافـت، بـاز هـم بـه داليـل سياسـي. حتـا             

ي  ) بـــراي بكـــار بســـتن شـــيوه1900هشـــدارهاي گلـــدزيهر (در ســـال 
  تاريخي در برخورد با اسالم، ناكام باقي ماند.  –انتقادي 
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ايــن گفتمــان را جــا بينــدازد كــه  روشــنگري در غــرب توانســت ســرانجام
و  طـي يـك   » انـد  آسـمان بـه زمـين نـازل نشـده     «يهوديت و مسيحيت از 

مســير طــوالني در تــاريخ شــكل گرفتنــد و ايــن درك كــه موســي، تــورات 
را نوشــته و اناجيــل چهارگانــه محصــول اظهــارات عيســي اســت، اشــتباه و 

ك را غيــر علمــي اســت. بــه ســخني ديگــر، روشــنگران توانســتند ايــن در 
جا بيندازند كـه تـورات و انجيـل توسـط كاتبـان گونـاگون و آن هـم طـي         

انـد. و اظهـارات انجيلـي     هاي متفـاوت بـه شـكل نهـايي خـود رسـيده       سده
سـال اسـت، داسـتان ابـراهيم، موسـي، مصـلوب        6000مانند: عمـر زمـين   

ــه بســتر واقعــي و ملمــوس     ــر گون ــد ه ــراج او و ... فاق شــدن مســيح و مع
  شدند. » زميني«امروز، تورات و انجيل است. به اصطالح 

ــارد و   ــك ميلي ــيش از ي ــدگي   200ب ــان زن ــر مســلمان در جه ــون نف ميلي
ــي ــه)        م ــتان (مك ــه در عربس ــت ك ــن اس ــا اي ــادين آنه ــد. درك بني كنن

، آيـات قـرآن بـه او    وحيـاني ِ  پيامبري ظهور كـرده كـه طـي يـك رويـداد     
شـكل گرفتـه   اي بـه نـام اسـالم     انتقال يافتـه و يـك ديـن شسـته و رفتـه     

  است. 

هــا و  هــا، ســكه نبشــته ولــي پژوهشــگران نســل جديــد بــا توجــه بــه ســنگ
توســط نخبگــان » اســالم«گيــري  هــايي كــه همزمــان بــا شــكل رويدادنامـه 

انـد كـه    هـا نوشـته شـده اسـت، بـه ايـن نتيجـه رسـيده         ديگر اديان و نحله
ــران     -1 ــه در اي ــه) بلك ــه و مدين ــتان (مك ــه در عربس ــالم، ن ــتگاه اس خاس

بنيــاد فكــري ايــن  -2اســان بــزرگ) و ســوريه (دمشــق) بــوده اســت، (خر
يـك   تبـديل شـد،  ي بعـدي بـه اسـالم     جريان فكري كـه طـي دو سـده   

سـوري بـوده كـه در تضـاد سـختي بـا مسـيحيت         -ِ مسيحي ايراني  جريان
ســوري بــه  -رومــي (كاتوليــك) بــوده، زيــرا ايــن جريــان مســيحي ايرانــي 

ــيح   ــد مس ــته (مانن ــاد نداش ــث اعتق ــر،  تثلي ــوي ديگ ــتوري) و از س يان نس
ــه ســاختار هرمــي   روحــانيون ايــن نحلــه ي مســيحي حاضــر نبــوده كــه ب

اساسـاً پيـامبري بـه نـام محمـد       -3كليساي كاتوليـك رومـي تـن بدهـد،     
ــوم    ــديل مفه ــت و تب ــته اس ــود نداش ــد«وج ــيت  » محم ــك شخص ــه ي ب

ــداقل   ــس از ح ــاريخي پ ــد از   150ت ــال بع ــرت«س ــه  » هج ــورت گرفت ص
ســرياني نوشــته شــده بــود كــه  -آن بــه زبــان آرامــي اصــل قــر -4اســت، 

رياني) و سـپس    -اي از عربـي   بعدها، ابتـدا بـه خـط كرشـوني (آميختـه      سـ
 -5گـذاري و اعـراب)،    به عربـي رونويسـي شـده اسـت (البتـه بـدون نقطـه       

وجـود نداشـته، بلكـه شـرايط آشـفته در      » تهـاجم اسـالمي  «چيزي به نـام  
ن (خســرو دوم يــا خســرو پرويــز) از ِ ايــرا ايــران ساســاني پــس از شكســت

ــي      ــع آرام ــه در واق ــاني (ك ــاي ساس ــه عربه ــد ك ــث ش ــوس باع  –هراكلي
ــي  ــرياني ســخن م ــدرت را بدســت    س ــران ق ــار اي ــد) در گوشــه و كن گفتن

  گرفتند.

ِ نــام ماآويــا] در حمــام  نبشــته از معاويــه [معــرب بــراي نمونــه: يــك ســنگ
شــد كــه بــه زبــان شــهر قــدره در اردن (امــروز ام قــيس نــام دارد) كشــف 

تــزئين شــده صــليب يونـاني اســت. ايــن گــزارش از يــك ســو بــا عالمـت   
هـم در   عربهـا.  42سـال  است و از سوي ديگر در پايـان گـزارش آمـده:    

اي كـه در طـائف يافـت شـده،      اين سـنگ نبشـته و هـم در سـنگ نبشـته     
» عربهــا«نيســت، بلكــه ســخن از ســال » هجــري«هــيچ ســخني از ســال 

  است.

ــوده و ربطــي بــه   هــايي كــه از ســكه عبــدالملك مــروان (كــه اهــل مــرو ب
نويسـان اسـالمي نـدارد) و ماآويـا (معاويـه)       ِ اسـطوره  سـاختگي » مروانيان«

كـه البتـه بـه زبـان     » اميـر المـؤمنين  «انـد، بـا عنـوان     در ايران كشف شده
تـوان بـا قاطعيـت گفـت ايـن اسـت كـه         باشـند. آنچـه كـه مـي     پهلوي مي

ــي  ــروان پ ــدالملك م ــا و عب ــران   ماآوي ــد در اي ــه دمشــق برون ــه ب ش از آنك
  قدرت را بدست گرفتند و سپس به دمشق رفتند. 

ــژوهش  ــه پ ــا ب ــه ســخني ديگــر، بن ــام   ب ــه ن ــوين، اساســاً جنگــي ب هــاي ن
» تهــاجم اســالمي«و بــه اصــطالح چيــزي بــه نــام » نهاونــد«و » قادســيه«

در تاريخ وجـود نداشـته اسـت. شـرح جريـان بـه طـور فشـرده ايـن گونـه           
  :بوده است

در طي تاريخ، در زمـان اشـكانيان و بـويژه ساسـانيان، هـزاران هـزار عـرب        
بــه خراســان بــزرگ و بــه  -آرامــي و ســرياني زبــان و نــه عــرب امــروزي -

خصــوص بــه مــرو بــه زور و اجبــار كوچانــده شــدند. ايــن تبعيــديان طــي  
سـوري   -تاريخ بـا مـردم ايـران آميختنـد و يـك جريـان مسـيحي ايرانـي         

گوينـد، بنيـاد گذاشـتند.     شگران بـه آن جنـبش قرآنـي مـي    را كه اين پژوه
ي  انـدازه  هـاي بـي   اين جريان مـذهبي همـواره در اصـطالك بـا سـختگيري     

ــك اپوزيســيون     ــروز ي ــه اصــطالح ام ــرار داشــته و ب ــاني ق روحانيــت ساس
ــي   ــكيل م ــد را تش ــبتاً نيرومن ــز از    نس ــرو پروي ــت خس ــس از شكس داد. پ

شــدن شــام، اســرائيل و   مــيالدي و خــالي   622هراكليــوس در ســال  
شــمال آفريقــا (مصــر) از نيروهــاي نظــامي ايرانــي، قــدرت آن منطقــه بــه  

ــه   دســت ــزانس كــه غســانيان [قبيل ــوري بي ي بنــي  ِ متحــدان عــرب امپرات
» قــريش«عــرب امپراتــوري بيــزانس را  متحــدان غســان] بودنــد، افتــاد.

ــي ــك واژه  م ــالً ي ــه اص ــد ك ــود    گفتن ــده ب ــرب ش ــه مع ــوده ك ــي ب ي آرام
ــا  » متحــد«در اصــل بــه معنــي » قــريش[« اســت]. بــه عبــارتي، طايفــه ي

  اساساً در تاريخ عربستان وجود نداشته است. » قريش«قومي به نام 

ِ بيـزانس [قريشـيان]    مـيالدي بـراي عربهـاي متحـد     622به هـر رو، سـال   
ــه ســال   كــه قــدرت را در منطقــه ــه دســت گرفتنــد، ب » عربهــا«ي شــام ب

نويسـي اسـالمي    ال، بـا آغـاز اسـطوره   سـ  150تغيير يافـت. پـس از حـدود    
بـوده [سـتايش   » مسـيح «كه ابتدا يك صـفت يـا لقـب بـراي     » محمد«نام 

ــاريخي      ــك شخصــيت ت ــه ي ــد ســتايش شــود] ب ــه باي ــا كســي ك شــده ي
را بــراي » محمــد«ســوري لقــب  -اســتحاله پيــدا كــرد. مســيحيان ايرانــي 

ي  كردنـــد كـــه ايـــن در ســـنگ نبشـــته عيســـي مســـيح اســـتفاده مـــي
ه در اورشليم ثبت شـده اسـت و در قـرآن نيـز آمـده اسـت. كـالً        الصخر قبه

آمـده اسـت، كـه ســه بـار آن صـفت يــا      » محمــد«ِ  بـار مفهـوم   4در قـرآن  
گـردد كـه طبـق     برمـي » پيـامبر عـرب  «عنوان است و فقط يك بـار آن بـه   

شــناختي از آيــاتي اســت كــه بعــدها وارد قــرآن شــده   هــاي زبــان ارزيــابي
بـار در قـرآن    136بـار و نـام موسـي     25ي است. در صورتي كـه نـام عيسـ   

  آمده است.  

ي  مـــيالدي، شـــيرازه 622شكســـت ساســـانيان از هراكليـــوس در ســـال 
ــك      ــروزي ي ــطالح ام ــه اص ــاند و ب ــم پاش ــران را از ه ــوري اي ــرو «امپرات ف

منــد، از يــك  بــه وقــوع پيوســت. در ايــن شــرايط آشــفته و آشــوب» ريــزي
ــاطق    ــكانيان در بعضــي من ــدگان اش ــو بازمان ــت  س ــدرت را بدس ــاره ق دوب

ــران عربهــاي ساســاني    ــرو) و جنــوب اي ــزرگ (م ــد، و در خراســان ب گرفتن
هــاي محلــي را  قــدرت ديگــر بــا ايرانيــان آميختــه شــده بودنــدكــه 

بدســت گرفتنــد و حتــا بــه نــام خــود ســكه زدنــد. بعــدها بــود كــه ماآويــا 
(معاويه) و عبـدالملك مـروان از ايـران بـه سـوي دمشـق رهسـپار شـدند و         

قـدرت خـود بـه آن جـا انتقـال دادنـد و آنهـم بـه داليـل سياسـي و            مركز
گنجـد. از زمـان كشـته     ي كوتـاه نمـي   ي ايـن نوشـته   ديني كـه در حوصـله  

 628شــدن خســرو دوم (خســرو پرويــز) تــا يزدگــرد ســوم، يعنــي از ســال 

ســـال] در ايـــران ده پادشـــاه  25مـــيالدي [حـــدود  653مـــيالدي تـــا 
ا بـه قتـل رسـيدند يـا فـرار كردنـد و يـا        تاجگذاري كردند كه يا توسط رقب

ــايگزيني    ــين ج ــد. هم ــومتي بودن ــدار حك ــد اقت ــاهان   فاق ــاپي ش ــاي پي ه
ــه ســر    ساســاني نشــان مــي دهــد كــه ساســانيان در چــه بحــران ژرفــي ب

  بردند.  مي

دهنـد   گيـري اسـالم مـي    به هر رو، تصويري كـه ايـن پژوهشـگران از شـكل    
ــاريخ    ــا ت ــمان ب ــا آس ــين ت ــلمانان مت  زم ــاري مس ــن   نگ ــت. اي ــاوت اس ف
بايســتي تــاريخ اســالم، ايــران و بســياري از  پژوهشــگران معتقدنــد كــه مــي

  كشورهاي اسالمي از نو نوشته شود. 
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ــد  ــل جدي ــگران نس ــتند   -پژوهش ــوان نيس ــه ج ــه البت ــال  -ك  2000از س

تـرين آثـار    انـد. يكـي از مهـم    كتابهاي بسياري در اين زمينه منتشـر كـرده  
اثـر كريسـتوف لوكســنبرگ   » ياني قـرآن ســر -قرائـت آرامـي  «آنـان كتـاب   

رياني       كنـد قـرآن از روي نوشـته    است كه اثبات مـي  هـايي كـه بـه زبـان سـ
هـاي   و آرامي بوده، بازنويسي شـده اسـت و توانسـته بخـش مهمـي از آيـه      

رياني   -شـناختي بـه ايـن دو زبـان      ناروشن را با ارجـاع زبـان   آرامـي و سـ- 

ــازخواني تــاريخ اســالم از  -از بغــداد بــه مــرو «رمزگشــايي كنــد. كتــاب  ب
منــدان قــرار  ي آن را اخيــراً در اختيــار عالقــه كــه ترجمــه» آخــر بــه آغــاز

هــاي ديگــر ايــن  ي چنــد كتــاب اســت. از كتــاب  ام، در واقــع فشــرده داده
پرتــويي بــر «[در دســت ترجمــه]، » آغــاز اســالم«تــوان  پژوهشــگران مــي

ــده ــالم دو س ــاز ناروشــن«، »ي نخســت اس ــ«و » آغ ــدايش اس و ... » المپي
  نام برد. 

  

، نويســنده: »بــازخواني تــاريخ اســالم از آخــر بــه آغــاز -از بغــداد بــه مــرو«
صــفحه،  160نيــاز (داريــوش)،  هــاينتس اوليــگ، متــرجم: ب. بــي -كــارل 

 ]www.foroughbook.netانتشارات پويا، پخش: انتشارات فروغ [
*  

  
 از ميانه  آسياي ستقلم هاي جمهوري برآوردن سر و شوروي اتحاد فروپاشي از پس

 كارهاي با كه آمده دست به فرصتي و امكان تـاجـيكستان جمهوري جمله

 نود ي دهه آغاز از راستا همين در .گردد نهادينه منطقه تاريخي هويت ،پژوهشي

 هاي نشست بر عالوه و گرفته شكل رابطه اين در اي گسترده روند ،بيستم ي  سده

 پخش و چاپ نوشته، باال ي حوزه در پژوهشي  ي لهمقا صدها و كتاب ها ده متعدد،

  .ي زير در همين راستا نگارش يافته است نوشته .است شده

  نجم كاوياني

   

   

  

  بخاراي شريف
 صد ساله شد مـيانـه در آسـياي  ي فـارسي نخـستين روزنـامه

  

  
صد  ميـانـه، ي فـارسي در آسيـاي ي بخـاراي شـريف، نخستين روزنـامـه روزنـامـه

آغاز )1(زاده م در بـخـارا با سردبيري جالل يوسف1912مارس  11سال پيش در 
  .بـه نشر كرد

پرور  پسندانه چند نفر معـارف ... به همت ملت"ي بخـاراي شـريف نوشت:  روزنـامه
ي بخـاراي شـريف بـه زبان رسمي بـخـارا كـه فـارسي  خواهان، روزنـامـه و ترقي

 و است روزنـامـه يك همين...  نفر ميليون 10 –9براي است، تأسيس شـده ... 
  )2(".فقط

گذاري بـخـاراي شـريف، پس از فـروپـاشي اتحـاد شوروي و سربرآوردن  سالروز پايه
جمهوري مستقل تـاجـيكستان، بـه عنوان روز مطبـوعـات تـاجـيكستان همه ساله 

روز مطبوعات گسترده با امسال براي نخستين بار در تاجيكستان  .شود برگزار مي
  حضور و سحنراني رئيس جمهور كشور برگزار شد.

  

  گذاري روزنامه ي پايه زمينه پيش

هاي  ميـانه را در دهه هاي جديد سياسي در آسياي بسياري از پژوهشگران، جنبش
ي بيستم با حركت عمومي اصالح طلبانه، كـه سراسر باختر و خـاور را  آغازين سده

  طـلبانه خـواهي و اصالح دهند. از اين رو جنبش تـجـدد پـيوند مي فراگـرفته بـود،

ها و  ي بيستم مسلماً متاثر از جريان ي اول سده در قلمرو امارات بـخـارا در دو دهه
هاي فكري و سياسي، تغييرات و تحوالت سياسي و اجـتماعـي روسيه، ايران  جنبش

  اتوري عثماني بـود.، قـفـقاز، افـغانستان، شبـه قاره هند و امپر
 متفكر و نويسنده ،)م1897 –1827اما بدون شك سهم روشنگرانه احمد دانش (

 معـارف نظام جمله از و اصـالحـات عرصه در تـاجـيك تواناي پرداز انديشه و بزرگ

ي بيستم،  ي نوزدهم و اوايل سده ي دوم سده (آموزش و پرورش) در بـخـارا در نيمه
هاي كشور خويش بـه خوبي آگاه  ، از يك سو بـه واقعيت نشبرجسته است. احمد دا

ويژه روسيه را  بـود و از سوي ديگر جريان تحوالت كشورهاي خاور و باختر و به
بيني  مطالعه كرده بـود. آثار وي در امر تحول فكري ـ سياسي و تشكل جهان

  .ميـانـه نقش بزرگي ايفا كرد خـواهان آسياي طلبان و تـجـدد اصالح

ها بـه بـخـارا و ريشه گرفتن آنها در اين سرزمين،  چنان راه يافتن روس هم
ساخـتارهاي سياسي بـخـارا را متحول ساخت و بر تمام شئون زندگي مردم آنجا 

خـواه، كـه در كشورهاي  طلب و تـجـدد تاثير گذاشت وهم زمان نشريات اصالح
ي  ي نوزدهم و اوايل سده دهگـرديـد، در اواخر س ديگر بـه زبان فـارسي نشر مي

  و تركستان باز كردند.  )3(بيستم راه خود را بـه سوي مـاوراءالنـهر (فرارود)

نما، وقت، شورا،  االخبار، چهره المـتين، سراج هاي اخـتر، قـانون، حبل نشريه
هاي  رغم همه موانع بـه دست گروه ترجمان، مالنـصرالدين، صراط مستقيم، ...  به

رسيد و در امر بيداري و تشكل جوان بـخـارائـيان  بخارا ميطلب  اصالح
  نقش با اهميت داشت. )4(ها) (جديدي

هاي  زبان در آن روزگار در سرزمين هاي فـارسي تاسيس و گسترش روزنـامـه
مختلف از يكسو بيانگر نقش و اهميت زبان فـارسي است و از سوي ديگر، 

را  گستردهزبان فـارسي جغرافياي دهنده اين امر نيز است كـه قلمرو  نشان
  پوشانده است. مي

فضاي عمومي منطقه از يكسو و اوضاع و احوال سياسي نسبـتاً آرام پيش از جنگ 
جهاني اول، از سوي ديگر، تـجـددگـرايان و نوانديشان بـخـارائي را واداشت كـه 

حقق بـه منظور آگاه ساختن مردم بـخـارا از اوضاع جهان، منطقه، كشور و ت
هـاي خود  اصـالحـات در امارت بـخـارا، بـه نشر و تبلـيغ منـظم ديـدگاه و انديشه

   در ميان مردم بـپردازند.

ها روز بـه روز در مـيان مردم محبوبيـت  ، روزنـامـه)5(بـه سخن صدرالدين عيني
شـدند و بـه بركت مطبـوعـات تفكر  كردند و صدها نفر بـه آنها آبونه مي كسب مي

ها آرزوي تاسيس  انندگان متحول مي گـرديـد. جوانان بيدار بـخـارا، سالخو
كـاران  روزنـامـه را داشتند ولي تحقق آن خيلي دشوار بـود. زيرا هم محافظـه

جامعه و در راس آن امير و هم نمايندگي روسيه در بـخـارا بـه نشر مطبـوعـات 
 مخالف بـودند.

)6(
  

 
  گذاري روزنامه جريان پايه

، كـه هر دو از پيشگامان جنبش )8(الـدين و ميرزا سراج)7(الدين يرزا محيم
بـودند و بـه نقش روزنـامـه در امر بيداري و تشكل جـوانان بـخـارا و  طلبي اصالح

براي به دست آوردن روزنـامـه پـيشبرد اصـالحـات بـه خوبي آگاه بـودند، 
ول الزم و وسايل ضروري را براي چاپ ريزي كردند. آنها ابتداء پ پيدقيق  اي برنامه
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روزنـامـه آماده ساخـتند. همزمان آنها، ق. ل. ليـوين تاجر يـهودي بـخـارائي را 
بـه  "درآمد كالن"قانع ساختند كـه از طريق به دست آوردن امتياز نشر روزنـامـه 

  آورد و به اين سبب وي بدين كار مشغول شد. دست مي

فع مادي بـه نمايندگي روسيه در بـخـارا براي دريافت ق. ل. لـيوين، بـه اميد ن
الدين هم با ياري  امـتياز نشر روزنـامـه مراجـعه كرد. همزمان ميرزا محي

اش با نمايندگي روس در زمينه كسب امتياز چاپ روزنـامـه  هاي بازرگاني شناسايي
با سياست ديدار كرد. هر دو ادعا داشتـند كـه براي آشنا ساختن مردم بـخـارا 

روسيه و نيز افزايش محصول پنبـه، كـه صنايع بافـندگي روسيه بـه آن نياز جدي 
  داشت، تاسيس يك روزنـامـه ضروري است. 

ها براي اطمينان خاطر نمايندگي روسيه، حيدر خواجه ميربدل، متـرجم  جديدي
امير و  عنوان مدير روزنـامـه تعيـين كردند. اما  سفارت روسيه در بـخـارا را به

الدين و ميرزا سراج به عنوان سردبير  نمايندگي روسيه در بـخـارا با ميرزا محي
زاده را از  ها، ميرزا جالل يـوسف رو جوان بـخـارائي روزنـامـه موافق نبـودنـد، از اين

دبير  "مال نصرالدين"قفـقاز دعوت كردند. ميرزا جالل يوسف زاده كـه در مجله 
نـگاري آشنايي نزديك داشت، از نگاه سياسي از  ا روزنـامـهبخش فـارسي بـود و ب

ها امكان سردبيري او را براي روزنامه تامين  روحانـيون روشن بـود و اين خصلت
  كـرد. مي

امير بـخـارا براساس تقاضاي سفارت روسيه بـه ق. ل. ليوين  )9(اميرعالم خان 
ـامـه بخاراي شريف، نخستين اجازه نشر روزنـامـه را داد و بـه اين ترتيب روزن

 ١١ها بـه زبان فـارسي در روز يكشنبـه  نشريه بـخـارائي بـه كوشش جديدي

)10(م چاب شـد.1912مارس سال 
  

رفت و سود  با توجه بـه اينكـه مصارف مالي روزنـامـه روز بـه روز باال مي
 م از صاحب امتياز1912يافت، ق. ل. ليوين در آخر ماه اوت  آن كاهش مي

ها براي تداوم نشر روزنـامـه از يك  بـودن روزنـامـه دست كشيد. جديدي
آوري اعانه پرداختـند و از سوي ديگر، شركـتي را با نام  سو بـه جمع

گذاري كردند كـه با كنار رفتن ليوين، به  پايه "شركت بـخـاراي شـريف"
هاي اخير  عنوان صاحب امتياز روزنـامـه معرفي شـد. روزنـامـه در شمـاره

خواهان و ارباب همـت و حمـيت  كمك ترقـي"خود خبر داد كـه بـه بركت 
)11("بـخـارا

 
مشكالت مالي روزنـامـه رفع و نتيجـتاً امكان ادامه نشر 

  روزنـامـه فراهم گـرديـده است.
  

  محورهاي اساسي روزنامه

در آنها مسايل هاي روزنـامـه داراي سرمقـالـه بود كـه  ي شمـاره طور كلي، همه به
خط فكري  اندركاران روزنـامـه بازتاب يافته بود. مهم اجـتماعـي همراه با نظر دست

و مرامي روزنـامـه، كمتر رنگ سياسي، اما بـيشتر جنبـه اجـتماعـي، فرهنگي و 
  طـلبانه داشت.  اصالح

 :هـاي بـخـاراي شـريف عمدتاً بـه موضوعات زيرين پـرداخته بود سرمقـالـه
مسئله سنت  ها، تعمـيم عـلوم، ها و مدرسه يج معـارف، گشايش و اصالح مكتبترو

بـهبـود امور كشاورزي، آبياري، باغداري، دامپروري و بـهداشتي، ترقي  و تـجـدد،
اقتصادي، توجه بـه حقوق و وظايف حكـومـت و رعايا، اصالح اداره امارت بخارا، 

پسندي و عادات ناپسند، پاسداري  خرافهگرايي، مبارزه عليه جهل،  ترغيب به قانون
   .جهان اسالم بود اتحادرابطه دين و مذهب و مسئله  از زبان و ادب فارسي،

ي مركزي روزنامه، مسئله آموزش و پرورش بـود. روشنفكران بخارا در پايان  مسئله
تأسيس كردند كـه هدف ) 12(م جمعيت مخفي بـه نام تربـيه اطفـال1910سال 

خواستـند كـه در مكتب و مدرسه  رويج معـارف جديد بـود. آنها مياساسي آن ت
را پياده كنند يعني عالوه بر علوم ديني تاريخ و جغرافيا، حساب )13(اصول جديده

و عـلوم طبيعي نيز تدريس شود. فعاليت روشنفكران بخارا براي پياده كردن اصول 
هواخواهان آنرا  ها موجب شـد كـه اين حركت را جديده و در مكتب جديده
در " .پروران بخارا هستند هـا متعلق بـه نسل دوم معارف ها بنامند. جديدي جديدي

ي نوشتاري  ها، بيشتر گفتاري بـود و در زمينه ميانه درس  مدارس قـديمي آسياي

هاي ديني، تجويد... و آموختن تفسير و فقـه  تنها بـه خطاطي و نوشتن درس
  )14(".نمـودنـد اكـتفا مي

رباخواري  روزنامهزمين، آب و كشاورزي در زندگي بخارائيان، نقش كليدي داشت. 
را در روستا شديدا انتقاد كرده و آنرا مانع در امر پيشرفت كشاورزي و دامـداري 
دانسته و بـه منظور كمك بـه دهقانان و تهيدستان تأسيس بانك دهقاني را با 

 .ي پايين پيشنهاد كرده بهره
پي اصالح نظام بود نه براندازي حاكميت خود كامه امارت بخارا. از اينرو  روزنامه در
تالش كرده كه اجراي اصالحات را در دستگاه امارت ترغيب كند و جامعه را  روزنامه

ها را از اينكه امور  روزنامه ناخرسندي جديدي .گرائي سوق بدهد بـه سوي قانون
ها است بازتاب داده و  ها و ارمني ديها، يهو بازرگاني بخارا عمداً در دست روس

ها را در امر فراگيري امور بازرگاني و زبان خارجي تشويق و ترغيب كرده و  بخارائي
در اين عرصه پرورش يك نسل جديد صاحب كار بخارائي را وظـيفه خـويش 

  دانسته.

  

  پاسداري از زبان فارسي 

ي با  امه جايگاههاي روزن پاسداري از زبان فارسي و اصالح آن در صفحه
، زبان گفتار و  و لهجه  اهميت داشت. روزنامه در آن برهه به مسئله گويش

  ي زبان پرداخته است.  نوشتن و پيشينه نوشتار، زبان معياري، سره

  خوانيم:  در شماره سوم روزنامه مي

هنوز شماره اول بخاراي شريف را نشر نداده بوديم كه بعضي آقايان در "
اند: اينجا زبان  اند و فرموده ها نگاه كرده اند و به مقاله همطبعه حاضر شد

  "عمومي زبان تاجيكي است، روزنامـه هم بـه زبان تاجيكي باشد، بهتر است.

گذاري دري، فارسي و  روزنامه در اين رابطه به بحث گسترده پرداخته و نام
سته دان "از گسيخته شدن رشته قوميت"تاجيكي را بر يك زبان واحد ناشي 

است و تأكيد كرده كه روزنامه در پي تحكيم زبان معياري است كه براي 
  همه قابل فهم باشد. 

فارسي در ايران، افغانستان و تاجيكستان در  شناسي، ميان زبان از نظر زبان
  لهجه شود. تنها در سطح سطح دستور و ساختار زبان هيچ تفاوت ديده نمي

ي سرنوشت  ود دارد كه نتيجههايي وج و بعضي از اصطالحات تفاوت
تاريخي مـتفاوت است. زبان فارسي، دري و تاجيكي سه نام يك  -سياسي

  به باور نگارنده سه نام بر يك زبان به مصلحت نيست. زبان است.

ها  هاي زيادي دريافت كرده. يكي از نامه روزنامه در رابطه به مسئله زبان نامه
شود،  اخبار بخاراي شـريف نوشته مي . . . اين شيوه كـه در مقاالت"نوشت: 

هاي  شيوه و لهجه ايران حاليه است كـه از سر تا پا مغروق الفاظي و عربي
 "عسيرالفهم و از سه قسمت آن يكي آن فـارسي است.

هاي عربي را ناممكن  نيست و طرد همه واژه "نويسي سره"روزنامه جانبدار 
اين ايام، اگر ممكن باشـد،  خالص نوشتن در"كند كـه  داند و تاكيد مي مي

خيلي دشوار است . . . اديبي مثل فردوسي تمام سي سال زحمت كشيده 
بيني  شاهنامه را نوشت با ادعاي اينكـه زبان فـارسي خالص است. باز مي

كـه اينجا و آنجا يك و يا دو عربي جزوه شـده است. پس در اين قرن اخير. 
   "توان نوشت؟ . . چطور خالص مي

ـامـه به آموزش دستور زبان فـارسي توجه جدي داشت و ستوني را با روزن
باز كرده و در آن بـه آموزش دستور زبان فـارسي  "قواعد فارسيه"عنوان 

ها  بـه نحو فشرده و با استفاده از منابع معتبر، همراه با تعريف و ارايه مثال
  پرداخته است.

ي با  ر همين رابطه مقالهي زبان فارسي پرداخته و د روزنامه به پيشينه
را همراه با شجره زبان ايرائي نشر كرده است  "زبان ايرائي و يا آرين"عنوان 

هاي دكتر اپيكل خاورشناس آلماني استوار است كه قابل  كـه بر پژوهش
  باشد. بحث مي

گردانندگان روزنـامـه كوشش كردند كـه زبان گفتاري و نوشتاري فارسي را بـه هم 
ند و در همين راستا، در بسياري موارد، براي بيان افكار خويش از زبان نزديك بساز
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ي از فـارسي كـهن و فـارسي متعارف در  گرفتند. نثر روزنـامـه آميزه عاميانه بـهره 
بود. سهم روزنـامـه در تحول )15(ي تـاجـيكي بـخـارائي ايران و افغانستان با لهجه

  ه است. برجست نثر فـارسي در قلمرو بـخـارا 

   

  جريان توقيف روزنامه

ي بـخـاراي شـريف، در نبـود نظام مطبـوعـاتي و قانون مطبـوعـات،  روزنـامـه
كرد.  يعني در فضايي كـه دستور و فرمان امير بـخـارا، قانون بود، فعاليت مي

ترين دشواري فعاليت گردانندگان روزنـامـه و روشنفكران بـخـارا جو حاكم  عمده
د، فضاي اختناق و سانسور امير بـخـارا و حكمران امپراتوري روسيه در نظام مستب

   .ميانه بـود آسياي

خواهي  خواهي، دادخواهي، تمدن هاي آزادي اما برغم فضاي اختناق و سانسور زمزمه
ي بـخـاراي شـريف به تدريج راه خود را در ميان  خواهي روزنـامـه و اصالح

امعه باز كرد و نقش موثري در امر رشـد و ي ج هايي روشنفكري و بدنه گروه
طلبانه  ي اصالح ها دور يك برنامه انكشاف افكار اجـتماعـي ـ سياسي و تشكل آن

ي نفوذ روزنـامـه  بازي كرد. نثر روان و قابل فهم و بيان افكار بـه زبان ساده، زمينه
را  ثيرگذاري آنهاي روشنفكري افزايش داد، بلكـه ميزان تأ را نه تنها در ميان گروه

   سواد جامعه باال برد. هاي كم درميان اليه

كار و استعمار روس، افزايش نقش و  اما حاكم خودكامه بـخـارا، آخوندهاي محافظه
تأثيرگذاري روزنـامـه را بـه حال خود، مضر و خطرناك تلقي كردند و از آگاه 

ن و مطلع شـدن شا شـدن مردم بـخـارا نسبت بـه سرنوشت تاريخي و اجـتماعـي
آنها از تحوالت جهان و منطقه ترسيدند، بنابراين، تصميم گرفتند كـه انتشار 

 .را براي هميشه توقيف كنند "بـخـاراي شـريف"ي  روزنـامـه
ي تزاري در تركستان از امير  م نمايندگي سياسي روسيه1912در پايان دسامبر 

را تعطيل كند. امير اين  "ريفبـخـاراي شـ"ي  بـخـارا تقاضا كرد كـه روزنـامـه
   .پذيرفت خوشيتقاضا را با گرمي و 

ي روسيه در بـخـارا، از طرف امير  م پيتروف، نماينده1913ژانويه سال  2بـه تاريخ 
ي بـخـاراي شريف، ميرزا  آميزي بـه سردبير روزنـامـه ي تهديد عالم خان، نامه
موافق "در شده بـود: كـه در آن چنين حكم صا )16(زاده نوشت جالل يوسف

...  خواهش اعليحضرت امير بـخـارا از همين روز اعتباراً نشر بـخـاراي شـريف

پس از نشر  "بـخـاراي شـريف"ي  ترتيب روزنـامـه بدين )17(".شود ممنوع مي
ي تزاري و  ، با تقاضاي نمايندگي سياسي روسيه1913ژانويه  2شمـاره در  153

  )18(بـخـارا براي هميشه تعطيل شـد.توافق اميرعالم خان، امير 
ي بخاراي  گذاري روزنـامـه م)، كه پس ازپايه1954 - 1878صدرالدين عيني (

اند، پس  مارس تاجيكان صاحب زبان خود شـده 11شريف نوشته بـود كـه در روز 
گريست و شعر بلندي بـه همين مناسبت در وصف روزنـامـه  از تعطيل روزنـامـه 

  سرود.
   

  رجامسخن ف

نگاري بـه زبان فـارسي  ي روزنـامـه ي بـخـاراي شـريف نخستين تجربـه روزنـامـه
ي  ي روزنـامـه شمـاره 153همين  بـه باور نگارندهاز طرف بـخـارائيان بود. 

بـخـاراي شـريف اسناد ارزشمند اجـتماعـي، سياسي و فرهنگي آن روزگار است، 
گرايي  طلبي و قانون اصالحآن عمدتاً بر محور هاي مطروحه در  مايه انديشه كـه درون

ي خودشناسي  استوار بود و در امر بيداري ملي، سياسي و فرهنگي و تقويت روحيه
خواهي و احياي هويت ملي مردم بـخـارا به ويژه جوانان، خدمات  و استقالل

روي هـاي عالمان ديني را به  ي انجام داده. روزنـامـه موفق شد كـه ديدگاه ارزنده
   .هاي روزنـامـه بكشاند و در معرض قضاوت خوانندگان قرار بدهد صفحه

گـردد كـه: اماج خط فكري گردانندگان  هاي روزنـامـه معـلوم مـي از البالي صفحه
روزنـامـه اصالح نظام بود نه براندازي دولت خود كامه امير. روزنـامـه روي خط 

ـري حركت نكرده. در آغاز بار سياسي گ ماجراجوئي و معامله گري، تندروي و مداح
تر بود، اما آرام  روزنـامـه كم رنگ و متعادل و بار فرهنگي ـ اجـتماعـي آن پررنگ

بدستان، اديبان و نويسندگان، با نوشتن  آرام بار سياسي روزنـامـه بيشتر شد. قلم

ترين  ممقـالـه، خبر، سفرنامه، مناظره، شعر، . . . در روزنـامـه بخاراي شريف مه
 مسايل اجـتماعـي را مطرح كردند و مردم را بـه هوشياري و آگاهي فرا خواندند.

بخارانويسان با زبان قلم و سالح دانش در پي آن بودند كه ملت و كشور خود را از 
اي بـه روي جوانان  ي تازه ماندگي برهانند و دريچه بند ناداني، تحجر، خرافه و پس
و آنها را با تمدن جهان آشنا بسازند و بدون  بخارا به جهان نو بگشايند

  بـرداري از اينجا و آنجا، براي دردهاي جامعه و ملت راه عالج بيابند.  نسخه

برد.  وجه به مفهوم اروپايي آن به كار نمي واژه دولت و ملت را بـه هيچ روزنامه
خارا شان، خود را بخارائي يا ملت ب باشندگان بخارا، صرف نظر از قوم و مليت

  دادند. مسلمانان مورد استفاده قرار مي ي ملت را بيشتر براي غير خواندند و كلمه مي

نثر روزنـامـه عفت كالم، حرمت و عزت قلم را نگه داشته و از به كار بردن عبارات 
مستهجن دوري نموده و به طور كلي از تحريك و تهديد، اتهام و افترا، زخم زبان و 

  .استاستهزا پرهيز كرده 

روشنفكران بخارا در تمام دوره حاكميت امير بخارا، ديگر امكان نيافتند كـه 
ي بخاراي شـريف را احيا كنند. بعد از تأسيس حاكميت شوروي در بخارا،  روزنامه

ها روزنامه و مجله در بخارا بـه زبان فـارسي منتشر شـد، اما  طي هـفت دهه، ده
اي روزنامه، بنابر داليل سياسي به شكست هاي فرهنگيان بخارا براي احي همه تالش
  .انجاميد

گذرد، اما شگفتا، بسياري از  ي بخاراي شـريف يك سده مي از توقيف روزنامه
هاي روزنامه طرح شـده بـود، هنوز با  ها و مسايلي كـه در صفحه ها، ديدگاه انديشه

  .قوت مطرح است

  پايان

اريخ اجتماعي آمستردام نگهداري المللي ت اين مجموعه در بايگاني پژوهشكده بين
 .شود و براي پژوهشگران و عالقمندان قابل دسترسي است مي

  

  

  :پانوشت

م)، شاعر، اديب و ناشر در آذربايجان زاده شد. وي 1913-1862زاده ( ميرزا جالل يوسف -١
آموزش ابتدائي را در خانه ديد و در ايران و عراق تحصيل علم كرد. پس از بازگشت به 

ي  هاي پاياني سده هاي وي در دهه اش به آموزگاري و كار در مطبوعات پرداخت. مقاله گاهزاد
ي بيستم در مطبوعات ايران، تركيه و قفقاز منتشر شد. وي  هاي آغازين سده نزدهم و دهه

  ي مطبوعات اندوخت. ي زيادي در حوزه تجربه

  .م1912، 15بخاراي شريف، شمـاره  - 2

به  "فرارود"ها بعد از اسـتيال بر اين مناطق به جـاي  سـت كــه عربماوراءالنهر نامي ا - 3
  ي اسـت كــه بـه نام آسـياي ميانه ياد مي شـود. آن دادنـد و امروز جز منطقه

ي بيستم مبارزه سياسي ـ اجـتماعـي ميان  : در اوايل سدهها جوان بخارائيها يا  جديدي  - 4
يكسو و نيروهاي روشنفكر جوان هوادار اصـالحـات  گرا از نيروهاي ارتجاعي، متعصب و سنت

كـرد كـه در نتيجه نيروي جديدي در بـخـارا  از سوي ديگر در مـاوراءالنـهر شـدت كسب 
د. مطبـوعـات شرق در امر تشكل نهضت شناميده  "ها جديدي"د كـه بـه نام مآ پديد 

با انتشار نشريه هاي مانند  "ها جديدي"زمان  سهم با اهميتي داشت و البته هم "ها جديدي"
  .،... بـه پخش و ترويج افكار خود همت گماشتند"آيينه"، "بـخـاراي شـريف"، "سمرقند"

واكنش شـديد ماليان متعصب و امير عالم خان را بوجود آورد. آنها در  "ها جديدي"نوگرايي 
كمتر نظير دارد. هزارها روشنفكر زدند كـه در تاريخ  م دست بـه قتل عام1918ـ 1917سال 

را در پي داشت. بخشي از  "ها جديدي"اين سركوب خونين پراگندگي و فروپاشي سازمان 
تركيسم  اسالميسم و پان بـه بلشويسم و بخشي هم بـه پان "ها جديدي"نيروهاي جنبش 

  .پيوستند و تـجـددگرايان و تـجـددگرايي بـه بوته فراموشي سپرده شـد
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م)، از زمره پيشگامان مكتب اصول جديده و از جمله 1954 - 1878صدرالدين عيني ( - 5
عـيني در بـخـارا زاده شـده  شود. بنيان گذاران ادبيات و فرهنگ تـاجـيكستان محسوب مي

بـخـارا زندگي سختي را پشت سر گذاشت. وي همراه با  هاي هدر مـدرس آموزشو هنگام 
زشي پشتيـباني كرد. عيني در سال ي از روشنفكران بـخـارائي از اصالح نظام آمو عده

ضربه شالق و زندان  75م بـه وسـيله حكـومـت بـخـارا بازداشت و محكوم بـه 1917
  گـرديـد.

صدرالدين عيني با تاسيس مكتب اصول جديد، تدريس، تاليف كتاب درسي، سرودن شعر، 
د آگاهي ملي نوشتن مقـالـه، داستان كوتاه و بلند و ايراد خطابـه در راه بيداري و خو

هاي بلندي برداشت و بـه همين دليل، او را استاد  گام و پاسداري از زبان فارسي تـاجـيكان
  كردند. يخطاب م

او از تاريخ و فرهنگ تـاجـيك و .صدرالدين عيني آثار زيادي را بـه ميراث گذاشته است
صدرالدين عيني  .دسرو زد و شعر مي عيني در مطبـوعـات قلم ميهاي زمانه آگاه بـود.  دانش

و زبان  ها را كـه وجود تـاجـيكان و جمهوري تـاجـيكستان تركيست دعاوي برخي از پان
  شناختند، مورد انتقاد قرار داده است.  را بـه رسميت نمي فارسي

  م زندگي را بدرود گفت.1954صدرالدين عيني در 
6

ي (سيرليك)، دوشنبـه، فـارس تاريخ مطبـوعـات تـاجـيك،ي. عمانف و د. دوران اف،   - 
 .34، ص 1997

الدين در بخارا زاده شد و تا پايان عمر در همين شهر زندگي كرد. وي بازرگان  ميرزا محي - 7
هاي صنعتي زيادي در قلمرو بخارا بود. اما نام ميرزا  با نام و نشان و صاحب كارخانه

اراي شريف گره خورده الدين با تاريخ مطبوعات تاجيك و از جمله تĤسيس روزنامه بخ محي
گير است. وي آموزش و پرورش را  است. سهم وي در گسترش معارف در بخارا چشم

  دانست. شرط آزادي بخارائيان و آبادي بخارا مي پيش

چي  گرد، حكيم و مطبوعات م)، شاعر، جهان1914-1878ميرزا سراج حكيم بخارائي ( - 8
يي به آموختن رياضيات، تاريخ، جغرافيا، تاجيك در بخارا زاده شد. وي پس از آموزش ابتدا

ي  هاي روسي و فرانسه را آموخت. وي در دهه اخالق، شعر و صرف و نحو عربي پرداخت. زبان
ايران، افغانستان، هندوستان و امپراتوري  به به كشورهاي اروپائيعالوه ي بيستم  اول سده

به دست آورد و در برگشت به عثماني سفر كرد. وي در تهران از كلنيك طبي امريكا ديپلم 
  ميهن كلنيك به سبك اروپا تĤسيس كرد.

هاي خود را از  ديد م) در ايران بود و چشم1909-1905هاي نهضت مشروطيت ( وي در سال
م در بخارا 1910كه در سال  "تحف اهل بخارا"ي خود با نام  اين رويداد در كتاب سفرنامه

ي بخاراي شريف و گسترش معارف  نامهچاپ شد، ثبت كرده. سهم وي در تأسيس روز
  هاي زيادي چاپ شده. برجسته است. از وي اشعار و مقاله

م بـه افغانستان پناهنده 1920م)، امير بخارا در سال 1944 - 1880امير عالم خان ( - 9
هاي  امير بـخـارا در سال  .م در كابل در گذشت و در همانجا دفن شد1944شـد و در 

ها، خاطرات  و رهبري صوري آن "ها باسماچي"ستان عالوه بر ارتباط با پناهندگي در افغان
به زبان فارسي نشر كرد كـه با كوشش و اهتمام  "الملل بـخـارا تاريخ حزن "خود را بـه نام 

ي از  ي وي آميزه م در پشاور نشر شـده. نثر نوشته1990محمد اكبر عشيق كابلي در سال 
   .ارا استگويش زبان فـارسي كابل و بـخـ

فـارسي (سيرليك)، دوشنبـه،  تاريخ مطبـوعـات تـاجـيك،ي. عمانف و د. دوران اف،  - 9
  .34، ص 1997

 .35جا، ص  همان -10
 .1912 ،115روزنـامـه بـخـاراي شـريف، شمـاره  -11
م، بـه منظور تأسيس و گسترش 1910تر بيه اطفال: جمعيت مخفي بـود كـه در سال  -12

ها را بست، جمعيت  كـه اين مكتب بـخـارا، وقتي جديده تشكيل شـد. امير هاي اصول مكتب
   .هاي پنهاني بازكرد و جوانان را براي تحصيل بـه كشورهاي ديگر فرستاد تربيه اطفال مكتبـ

مـيانـه و قـفـقاز بـود كـه در  هاي آسياي اصول جديده: شيوه جديد آموزش در مكتب -13
عـلوم ديگر از جمله جغرافيا، تاريخ، عـلوم طبيعي براي شاگردان  آن عالوه بر مضامين ديني،

  .تدريس مي شـد

جديديسم در آسياي مركزي)، كراچي،  عديل خالد، سياست ريفورم فرهنگي مسلمانان ( -14
 .110م ، ص 2000دانشگاه اكسفورد، 

كابل و بلخ ي  يكي از لهجه هاي شرين زبان فـارسي است كـه با لهجه :لهجه بـخـارائي -15
دكتر احمد علي رجائي،  .ها مقـالـه و اثر نوشته است قرابت بيشتري دارد. در اين زمينه ده

داري  دامنه هاي استاد دانشگاه مشهد كـه خود از مهاجران بـخـارائي در ايران است، پژوهش
اشتي ياد"م زير عنوان 1964ها را در سال  را در اين زمينه انجام داده است. وي اين پژوهش

ي  انتشار داده است كـه بـه نظر نگارنده اين سطور در زمينه "بـخـارائي ي در باره لهجه
  .ي بـخـارائي ماخذ معتبر است لهجه

دوران عاشور اف، فرهنگ روزنـامـه ها ومجله هاي تاجيكستان، پژوهشگاه فرهنگ  - 16
  .21م، ص 1999فارسي تاجيكي، فـارسي (سيرليك)، دوشنبـه ، 

اف، تاريخ مطبـوعـات تـاجـيك، فـارسي (سيرليك)، دوشنبـه،  عمانف و د. دوراني.  -17
  .37، ص 1997

1
و دانشنامه شوروي  316، ص 2م، ج1989دانشنامه شوروي و هنر تـاجـيك، دوشنبـه،   -8

سي فـار زبان بـه دانشنامه هردو ، 558 – 557م، جلد دوم، ص 1978تـاجـيك، دوشنبـه، 
  .با حروف سيرليك

*  
  
  
  

  

  

  
  

  »بدرجان و هفت شهر عشق«كتاب تازه ي ژاله احمدي  با نام 

 صفحه توسط خود مؤلف منتشر شده است. 718در 
داستان زندگي يك زن ايراني، فرزند يكي از » بدرجان و هفت شهر عشق«

قديمي ترين خانواده هاي كرمان را باز مي گويد. او از نوادگان دو تن از 
  اريخ كرمان و ايران است.شخصيت هاي برجسته ي ت

  براي تهيه كتاب مي توانيد با ايميل زير تماس بگيريد. 

  يورو 30قيمت 

   Jale.berlin@gmx.de آدرس:

  

  
Oil, War, and Global Polity 

The Economics of the Middle East 
Cyrus Bina 

در دكتر سيروس بينا  تحقيقات نزديك به چهل سالِ ،انتشارات پال گريو مك ميالن
اقتصاد سياسي، روابط بين المللي، بخش انرژي و نفت و  نتايج مربوط به مورد: 
 .منتشر كرده است را ط زيستمحي
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رويكرد نوليبرالي اشتغال 
 زنان

 به مناسبت هشتم مارس، روز جهاني زن

  
  خسرو صادقي بروجني

  

ازي و س اجتماعي ريشه در جهاني هاي نابرابري جنسيتي همچون ديگر نابرابري
. اما روند ه استي اخير ندارد و پيش از آن نيز وجود داشت تحوالت چند دهه

هاي نابرابري، بر  گفتمان نوليبرالي حاكم بر آن همچون ديگر عرصه شدن و جهاني
  است.  نابرابري جنسيتي نيز تأثير داشته 

، با گران سازي بر زنان پيچيده و اغلب متناقض است. گروهي از پژوهش آثار جهاني
سازي، معتقدند زنان عمدتاً منافع قابل توجهي از  تأكيد بر ابعاد مثبت جهاني
اند. از  ديدگاه  هاي تعديل ساختاري به دست آورده اصالحات اقتصادي و سياست

اي  سازي روند قطبي شدن را تشديد كرده اما به طور فزاينده آنان، اگر چه جهاني
  است.    يز شدهموجب افزايش درآمد  و اشتغال زنان ن

سال  59تا  20، نسبت زنان شاغل بين 1990ي تا پايان دهه 1950ي  از دهه 
تقريبا از يك سوم به يك دوم افزايش يافت. در بسياري از موارد، نرخ مشاركت 

است. بر طبق آمار، نيروي كار زنان   نيروي كار زنان همگام با مردان افزايش يافته
رسيد.  1997درصد در  40به بيش از  1960سال  درصد در 36در سطح جهاني از 

جهاني شدن، با تسريع روند صنعتي شدن، موجب جذب بيشتر نيروي كار زنان در 
 ,Razavi)بخش صنعت و در كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه شد.   

2001:23). 
هاي  هاي بهداشت و آموزش، با كاهش شكاف به بعد در زمينه 1970از سال
براي مثال، نسبت ثبت نام دختران در  (UNDP, 1999:3)ي روبرو هستيم. جنسيت

درصد در سال  61، به 1990درصد در سال  36دبيرستان در سراسر جهان از 
تا  1990هاي  رسيد، همچنين نرخ فعاليت اقتصادي زنان در فاصله بين سال 1997
بسياري از در . (UNDP, 1999:22)درصد رشد كرد  40درصد تا  34، از 1997

ي  نقاط دنيا زنان بيشتري  وارد بازار كار شدند. براي مثال در اروپاي غربي از دهه
حدود يك مليون مرد بيكار شد، در حالي كه تعداد زنان شاغل به  1990تا  1970

متوسط دستمزد  1988تا  1978ميليون نفر افزايش يافت. به عالوه از سال   13
درصد آن  54درصد دستمزد مردان تا  43از كارگران زن در كشورهاي شمال 

 .  (Simai, 1995:12)است  افزايش يافته 
هايي براي زنان در  شدن فرصت استفاده از اينترنت به عنوان يكي از مظاهر جهاني 

است. براي مثال در هندوستان از طريق بازاريابي با   تجارت الكترونيك ايجاد كرده
اند  زن روستايي توانسته 6000ي توليدات، بيش از هاي ديجيتال استفاده از عكس

  توليدات خود را به بازار عرضه كنند.

انجامد و  ها مي ها و دالل چنين فرايندي به عرضه مستقيم توليدات با حذف واسطه 
آوردند. همچين بسياري از  زنان منابع بيشتري از فروش توليدات   را بدست مي

افزايش صادرات كاالهاي صنعتي در كشورهاي دهد كه  تجربيات جهاني نشان مي
است زيرا صنعتي   در حال توسعه با افزايش تقاضا براي اشتغال زنان همراه بوده

ي به نيروي كار زنان  المللي در كشورهاي در حال توسعه شدن در شرايط بين
كارخانه در  4جات نساجي در بنگالدش از  وابسته است. براي مثال، تعداد كارخانه

درصد آنان  90ميليون كارگر رسيده كه   2/1با  1995كارخانه در  2400به  1978
  .  (Sobhy, 2003)دهند سال تشكيل مي 20را زنان زير 

برابري جنسيتي و بهبود  سازي در رابطه با  تحقيقاتي كه بر آثار مثبت جهاني
اشتغال سازي  دهند كه در دوران جهاني شرايط زندگي زنان تأكيد دارند، نشان مي

هاي  زنان موجب افزايش درآمد آنان، در نتيجه، افزايش دسترسي زنان به سرمايه
اجتماعي همچون آموزش و بهداشت و درمان و بهبود شاخص توسعه انساني شده 

  است.  

دهد با افزايش اشتغال زنان  همچنين شواهد تجربي در اين تحقيقات نشان مي
است. اما  ها افزايش يافته جه  قدرت انتخاب آنجوان، درآمد،، استقالل مالي و در نتي

هاي  هاي جنسيتي،  هنوز كاستي ي برابري ها در زمينه با وجود تمامي اين پيشرفت
  باشند. بسياري در اين زمينه وجود دارد كه قابل چشم پوشي نمي

گران شاخص توسعه انساني جنسيتي را محاسبه كردند در  براي نمونه وقتي پژوهش
كشور مورد بررسي، زنان از فرصت هاي مساوي با مردان  130ز هيچ يك  ا

  . (UNDP, 1995:2)برخوردار نبودند

همچنين بر اساس همين گزارش در اغلب كشورها زنان براي كار يكسان با مردان 
كنند. در كشورهاي كمونيستي سابق نيز موقعيت زنان  دستمزد مساوي دريافت نمي

هاي  از نطر  فرصت - و هم در مقايسه با مردان هم به معناي مطلق - به طور كلي
  است.  استخدام، مسئوليت، مشاركت و امكانات در دوران زايمان افت كرده 

درصد باالئي   اند و درصد فقراي دنيا را زنان تشكيل داده 70تقريباً  1990در دهه  
ه در كشورهاي جنوب هنوز به آموزش رسمي دسترسي نداشتند. زناناز زنان جوان 

  هاي اقتصادي است.  شدن فقر پي آمد ناگوار دسترسي نابرابر زنان به فرصت

كنند طي  بر اساس همين گزارش تعداد زنان روستايي كه در فقر مطلق زندگي مي
اي  فقر تصويري  %  افزايش يافته و به طور فزاينده50ي گذشته نزديك  دو دهه

توسعه انساني سازمان ملل بين بر اساس گزارش . (Ibid:36)زنانه پيدا كرده است 
درصد افزايش  9/3نرخ مشاركت زنان در نيروي كار تنها  1995تا  1975سال 

  .(Ibid) داشته است 

توسعه در مقايسه با كشورهاي  اما در زمينه ميزان اشتغال زنان در كشورهاي كم
به توسعه سن كار  هاي معناداري وجود دارد. در كشور هاي كم يافته تفاوت توسعه

شود. نرخ  سال (و حتي كمتر از آن) در ميان زنان شروع مي 12طور متوسط از 
هاي باالتر پايين  رسد و سپس در سن سالگي به اوج مي 27اشتغال تقريبا در سن 

به كار   آيد. در اين كشورها زنان جوان فعال با توان جسمي باال را، با دستمزد كم مي
ي  گذاران متضمن ارزش افزوده ال براي سرمايهگونه اشتغ خوانند زيرا اين فرا مي

شود. اما در كشورهاي  بيشتري است و همچنين از كار كودكان نيز استفاده مي
سالگي )  16شود (در موارد كمياب از  سالگي شروع مي 18پيشرفته سن اشتغال از 

نان ماند  زيرا در اين  كشورها دستمزد ز سالگي همچنان باال مي  55تا  50و تا سن 
ي مهم ديگر اين است كه نرخ    است. نكته و قوانين بازنشستگي، جدي و نهادينه شده

توسعه است  يافته در همه سنين باالتر از كشورهاي كم اشتغال در كشورهاي توسعه
  ).452: 1383(رئيس دانا، 

ي  ) در بارهWim Dierekxsen) (2000» (ويم ديركسن«اي كه  در بررسي مقطعي
رصد بيكاران جمعيت فعال،   و نسبت دستمزد زنان به دستمزد مردان رابطه بين د

شود كه هر چه درصد  است، مشاهده مي در كشورهاي مختلف جهان انجام داده
است. از  است. نسبت دستمزد زنان به مردان نيز باال رفته بيكاران مرد بيشتر شده 

ت كه در پي تحوالت دو توان اين نتيجه را گرف اين بررسي و نتايج حاصل از آن مي
هاي  سازي، اشتغال زنان بخصوص در بين اقليت ي جهاني ي اخير و در دوره دهه

قومي، ساكنان مناطق دور افتاده كه به كارهاي غير حرفه اي با دستمزدهاي بسيار 

http://dialogt.de/



   قد و بررسيو ن مقاالت

 ٢٠٩  109ي  آرش شماره

ي مستيم با افزايش  شوند، رابطه كم و طبيعتا بهره كشي بيشتر بكار گرفته مي
). همچنين بر اساس نمودار زير كه نرخ مشاركت 453همان: بيكاري مردان دارد. (

دهد، ميزان مشاركت نيروي كار  نيروي كار بر اساس جنسيت در آمريكا را نشان مي
  در ميان زنان افزايش و براي مردان كاهش يافته است. 

  

  
)       Borchers, Andrea T and M. Eric Gershwin (2012: Source  

 
اي مثبت ارزيابي   ين افزايش اشتغال در ميان زنان را پديدهگر چه بسياري ا

هاي آشكاري  هاي غير رسمي اقتصاد جهاني هنوز هم گرايش كنند، اما در بخش مي
ي الگوي استخدام مبتني بر استثمار نيروي كار زنان وجود دارد. مشاغل  در زمينه

جاد شده در مناطق اي از مشاغل موقت يا زير زميني اي غير رسمي به طيف گسترده
از  ،(Gilbert, 1999:25)شود  شهري كشورهاي در حال توسعه اطالق مي

ها، سطح پايين مهارت، سرمايه و  گونه مشاغل، ورود آسان به آن هاي بارز اين ويژگي
هاست. بر خالف مشاغل رسمي كه  هاي توليدي كاربر در آن تكنولوژي و روش

گونه مشاغل ناظر بر تأمين معيشت فعاليتشان در جهت سودآوري است، اين 
هستند و از اين رو ضمن اينكه تحت حمايت قانون كار قرار ندارند، محل جذب 

هاي   آسيب پذيرترين اقشار جامعه و محيطي مناسب براي شيوع انواع آسيب
  باشند.  اجتماعي مي

 در ارتباط با جايگاه مشاغل غير رسمي و سهم آن در اشتغال كل جامعه، به دليل

گونه مشاغل و همچنين تعاريف و  ماهيت نامنظم، بي قاعده و مخفي اين
ي  ها، مقايسه ها و دولت هاي متفاوت ارائه شده از سوي سازمان بندي طبقه
  المللي در اين زمينه دشوار است و بايستي حداكثر احتياط به كار گرفته شود.  بين

كه در بيشتر كشورهاي  هد هاي مربوط به اين بخش نشان مي با اين وجود داده
هاي اخير افزايش يافته است. براي مثال در  جهان، بخش غير رسمي در دهه

آمريكاي التين برمبناي برآوردهاي انجام شده، سهم نيروهاي كار در در 
افزايش  1980در  3/19به  1970درصد در سال  9/16هاي غير رسمي از  فعاليت

مشاغل غيررسمي به ويژه در شهرها  به اين طرف افزايش سهم 1980يافت و از 
شتاب بيشتري گرفته است. به طوري كه نيروي كار غير رسمي در نواحي شهري 

افزايش پيدا كرده  1990تا  1980درصد بين  30درصد به  6/25آمريكاي التين از 
 60يا در دوره مشابه در كشورهاي آفريقايي جنوب صحرا  (Ibid: 205-218)است. 

در بخش غير رسمي فعال بوده اند و در  1985شهري در سال  درصد نيروي كار
 40تا  20درصد نيروي كار و حتي  60تا  36كل در كشورهاي در حال توسعه بين 

 ,Colin and Others)نمايند.  را سهم شاغلين غير رسمي برآرود مي GDPدرصد 
1998:115).     

ان جنسي، شغلي بازارهاي جهاني گسترده، در بخش كارگران خانگي و كارگر
حدود  1992تا  1988اند. براي مثال، از سال  وسيعي را براي زنان فراهم  كرده

وارد » سرگرم كننده«هزار زن تايلندي به عنون   50هزار زن فيليپيني و  286
بسياري از كارگران خانگي زن مهاجر مورد  .(Pettman, 1997:197)اند  ژاپن شده

اند،  فرساي غير قابل قبول گمارده شده ارهاي طاقتو به ك  آزار جنسي قرار گرفته
  اند. اما اين مشكالت تاكنون در مقياس جهاني به طور نظامند به اثبات نريسده

اي كه بررسي وضعيت زنان در دوران  ) در مقاله1381زاده ( سيد رضا نقيب
درصد از ساعات  67است كه  گيري كرده  است چنين نتيجه سازي پرداخته  جهاني

ار در جهان به زنان تعلق دارد، ولي زنان كمتر از يك درصد از دارايي جهان را در ك

ي افزايش اشتغال زناني از لحاظ كمي و  اختيار دارند. اين فرايند نشان دهنده
وضعيت ناگوار كيفيت مشاغل و دستمزدهاي پايين آنان نسبت به مردان است. يكي 

داري و ايدئولوژي  اتي نظام سرمايهتوان تمايل ذ از عوامل اين مسئله را مي
  نوليبراليسم در جهت استفاده از كار ارزان براي افزايش ارزش اضافي دانست. 

دولت از وظايف   ،»رياضت اقتصادي«هاي موسوم به  در دوران اخير با اجراي برنامه
اجتماعي خود در جهت تأمين بخشي از رفاه و عدالت اجتماعي براي اكثريت جامعه 

كند و با واگذاري سازوكار اقتصادي و به تبع آن اجتماعي جامعه به  شيني ميعقب ن
دست نظام بازار، موجب تنزل سطح معيشت اين اقشار و طبقات گرديده و باعث 

شود افراد بيشتري از اعضاي خانواده الزام به كار كردن داشته باشند. با توجه به  مي
ي  توان نتيجه يش اشتغال زنان را ميفشارهاي معيشتي موجود، يكي از عوامل افزا

  اجبار بيروني براي تأمين و حفظ سطح معيشت خانواده دانست.  

هايي را از بخش عمومي به  برنامه هاي تعديل ساختاري هزينه«به عبارت ديگر 
ها در آمار رسمي  ولي اين هزينه  هاي جوامع كوچك منتقل ساخته است، خانواده

هاي تعديل ساختاري از لحاظ اقتصادي در  سياست موجود نيست و به همين علت
نمايند. اما اين سودآوري با كار بيشتر زنان صورت مي  تراز پرداخت ها سودآور مي

  ).1389(بهرامي تاش، » گيرد

ي افزايش دسترسي برابر  بنابراين افزايش ميزان اشتغال در اين مورد صرفاً نتيجه
باشد  هاي آنان نمي ش ميزان توانمنديهاي شغلي و همچنين افزاي زنان به فرصت

ها براي ورود به بازار كار و فروش نيروي كارشان  ي الزام بيشتر آن بلكه نشان دهنده
است. البته بديهي است چنين تحليلي به معناي انكار حق اشتغال زنان نيست، بلكه 

نان، به بريم، اشتغال ز داري متأخر كه در آن به سر مي مدعي است در دوران سرمايه
شود، بيش از آن كه  ويژه زنان خانوار، خالف آن چه در تبليغات رسمي اعالم مي

محصول تنزل سطح معيشتي خانوار و اجبار بيروني   محصول برابري جنسيتي باشد،
ها براي ورود به بازار كار است. آمارهاي مربوط به افزايش اشتغال غير رسمي،  آن

شغلي اين گونه مشاغل در ميان زنان،  ميزان دستمزد و سطح پايين كيفيت
  شاخص مناسبي براي تاييد چنين نظري است.

هاي غيراز اشتغال نيز نابرابري جنسيتي مشابهي بين مردان و زنان وجود  در زمينه
سازي باز توليد شده و شكل جديدتري به خود  دارد كه بعد از رواج جهاني

اند  هاي گوناگون نشان داده ني، بررسياست. براي مثال، در مورد ارتباطات جها گرفته
ي كشورها (به استثناي چند كشور معدود مثل فرانسه و تركيه)  كه تقريباً در همه
-Lake, 1994:10)دهند  كنندگان از اينترنت را مردان تشكيل مي اكثريت استفاده

درصد، در روسيه  25درصد، در برزيل  38زنان در آمريكا  90ي در اواخر دهه. (11
كنندگان از اينترنت را تشكيل  درصد استفاده  4درصد ودر كشورهاي عربي  16
دهند كه دست  از سوي ديگر برخي شواهد نشان مي .(UNDP, 1999:62)اند  داده

كم در آمريكا شكاف جنسييتي در دسترسي به اينترنت در حال از بين رفتن است 
(Lekhi, 2000:76-101).  

اند و  يتي هنوز به برابري كامل با مردان نرسيدههاي مدير زنان همچنين در پست
اكثر زنان براي رسيدن به مناصب بايد كاركردهاي مردانه از خود نشان دهند و 

اي از خود جلوه دهند تا بتواند پستهايشان را در مراتب باالتر اشغال  هويتي وارونه
شورها و هاي جهاني نيز وضع مشابهي نسبت به ك كنند. زنان در رهبري سازمان

زن،  31الملي پول   در صندوق بين 1997هايشان دارند. براي مثال، در سال  دولت
 593اند، وجود داشت. در حالي كه  درصد كاركنان مديريتي را تشكيل داده 10كه 

  .(IMF, 1998:101)بودند   درصد كاركنان پشتيباني 86زن، 

برابري جنسيتي داشته شدن معاصر، تأثيرات متفاوتي بر نا كه جهاني خالصه آن
شناسي كمي و  هايي كه با رويكرد علم اقتصاد و مبتي بر روش است. در گزارش

شود شاهد افزايش ميزان اشتغال زنان بدون توجه به وضعيت  پوزيتيويستي ارائه مي
هاي سنگيني بر دوش زنان  سازي هزينه كيفي اين گونه مشاغل هستيم. اما جهاني

دسترسي نابرابر زنان نسبت به مردان، به فضاها و  است و موجب وارد كرده 
است. بيشتر   هاي بيشتر براي  آنان گشته قلمروهاي جهاني و متحمل شدن هزينه

هاي بازسازي اقتصادي جهاني نوليبرالي  زنان كارگر شرايط نامطلوبي دارند و هزينه
  ).318، 1383به طور نامناسبي بر زنان تحميل شده است ( شولت :
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و ورود زنان در فعاليت  هاي خدماتي  در بخشي اخير تعداد مزدبگيران  ورهدر د
اي يافته است. اما ورود زنان به بازار كار بيش از همه  اقتصادي افزايش قابل مالحظه

داري صحيح است)  در  تر يا بيشتر براي تمام كشورهاي سرمايه (به ميزاني كم
هاي كمتر برخوردارند (خرده  رتهاي غير صنعتي رخ داده است كه از مها بخش

فروشي، كارهاي اداري، خدمات، حال آن كه نسبت زنان در مناصب مديريت كم و 
بيش پايدار مانده است) و در جايگاه هاي نسبتاً زير دست در سلسله مراتب اقتدار 

) همچنين زنان نه تنها قرباني اصلي بازتوليد 383: 1390واقع شده اند (پوالنزاس، 
ار درون كارمزدي غيرمولدند بلكه اين امر در مورد آنان با اشكال گوناگون تقسيم ك

ايدئولوژيك،  - ي سياسي ستم جنسي در فرايند كار، در روابط استثمار و سلطه
ي  كند؛ نقشي مشابه پديده شود. اين عنصر نقش خاص خود را ايفا مي تكميل مي

  ). 384ان: برند (هم نژادپرستي كه كارگران مهاجر از آن رنج مي

بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر چه اشتغال زنان به خودي خود و 
اي مثبت در راستاي  شود، پديده بدون توجه به متن ساختاري كه در آن ايجاد مي

برابري جنسيتي و امكان استقالل پذيري بيشتر آنان است، اما هنگامي كه ساختار 
رسيم  گيري مي كنيم، به اين نتيجه آن را بررسي مينابرابر موجود و شرايط و علل 

كه اجبار به كار كردن، آن هم مشاغلي  غير تخصصي و با كيفيت كاري و دستمزد 
كه صرفاً ناشي از حفظ بقا و معيشت حداقلي است، نه تنها موحب   بسيار پايين،

و  هاي فرسودگي جسمي شود، بلكه زمينه رشد و شكوفايي استعدادهاي زنان نمي
  كند.  ها را فراهم مي ها و بيگانگي از كار در ميان آن رواني آن

بنابراين هر چند افزايش كار مزدي زنان موجب افزايش درآمد شخصي و نيز 
اي از انجام  شود،  اما از آن جا كه هنوز بخش عمده شان در خانواده مي قدرت

ي زياد  با هزينهها  ياشد، پيشرفت شغلي آن خدمات درون منزل بر دوش زنان مي
) اين تحليل و توجه به 103: 1391فشار رواني و فرسايش همراه است. (استنفورد، 

هاي مختلف آن بايد از دقت و موشكافي زيادي برخوردار باشد چرا كه  سويه
تواند به مخالفت با حق زنان براي اشتغال و حضور پويا در  توجهي به اين امر مي بي

  جامعه سوء تعبير شود. 

شناسي   ) با بهره گيري از روشخلص كالم آن كه علم اقتصاد (و نه اقتصاد سياسيم
ي آماري دال بر افزايش نرخ اشتغال زنان، به سازوكارهاي قدرت  مرسوم خود و ارائه
توجه بوده و با رويكردي غير تاريخي،  اقتصادي موجود بي -و نظام سياسي

ا اتكا به آمار و ميزان افزايش كمي آن غيرانضمامي و غيرانتقادي به مسائل، صرفاً ب
  شود.  هاي دلخواه خود نائل مي  گيري  به نتيجه
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  روز جهاني زن

  زنان و مطالبات به حقّ 
 

در توليد و  شان كننده يينجهان هستند. نقش تع زنان نيمي از جمعيت
است. با اين  يرانكارناپذ، هر آنچه مورد نياز حيات نوع بشر است بازتوليد
مبتني بر نابرابري  يِها زنان در طول تاريخِ نظام يِ شدهماليحقوق پا ،وصف

و  ؛لعي و متشكّجم پيگيرِ يِ به رسميت شناخته نشده است مگر با مبارزه
زنان در راه  پيگيرِ يِ اين مبارزه يها عطف يِروز جهاني زن يكي از نقطه

 يِها است. زنان در كشور ما نيز از گذشته شان يحقوق انسان يريِگ بازپس
شايان  يها دور براي كسب برابري انساني و رفع هر نوع تبعيض تالش

تاند.  هي كردهتوجيِ اين كنندهتثبيت هاي موجود و قوانينِمحدودي
، يافتن اشتغال مناسب و كار در شرايط بهتر را براي زنان هامحدوديت

ت ايراني زنان همچنان در مورد گرفتن تابعيبرايِ نمونه، ناممكن كرده است. 
براي همسر خارجي و فرزندان خود گرفتار تبعيض هستند؛ چندان كه 

يِ ارانهيدولتي كه به نام  يِها اقل كمكفرزندان اين زنان نه فقط از حد 
ايراني هم محروم  يِ ي از داشتن شناسنامهبلكه حتّ ،شود ينقدي پرداخت م

لب شده است. سهستند و امكان تحصيل در مدارس ايراني از اين كودكان 
 ناشي از زن بودن كه زنانِ يها تيكش ايراني عالوه بر محرومزنان زحمت

طبقاتي را  يِها تيمحروم نج هستند بارِطبقات اجتماعي از آن در ر يِ همه
 ي هيو در ته كشند ياز هر ستمي است بر دوش م تر نيهم كه سهمگ

بهداشت و تحصيل فرزندان  ،سالمت، اجاره منزل ،پوشاك ،خوراك
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. زنان زحمتكش عالوه بر انجام كار شوند يفشار را متحمل م نيتر شيب

و عليرغم دقت بسيار در كار و  رنديگ يخانه  به هزار زحمت، شغلي م مزد يب
. زناني كه شوهر شوند يساعت كار برابر با مردان از حقوق كمتر برخوردار م

گو اين كه  ،بيمه كردن فرزندان خود را ندارند دارند حّق شده مهيشاغل و ب
اغلب به اين دليل كه  پردازند يكه زنان در آن به كار م ييها بيشتر كارگاه

قانوني هم نيست و اين بدان  يها اقلمول حدزير ده پرسنل دارد مش
شاغل را هم بيمه نكند. بيشتر زنان  خود زنِ تواند يمعناست كه كارفرما م

دستمزد  اقلِكه زير ده نفر پرسنل دارد از حد ييها شاغل در كارگاه
  هستند.  بهره يدولتي هم ب يشده اعالم

هر جامعه براي رشد  ي هيسرما نيتر يانساني جد نيرويبا توجه به اين كه 
براي مسير ، كانون مدافعان حقوق كارگر شود يو پيشرفت آن محسوب م

انساني براي تكامل اجتماعي،  هاي يتظرف ي جامعه و استفاده از همه تعاليِ
 ييد،تا در صورت تأ گذارد يزير را به معرض قضاوت عمومي م هايپيشنهاد

كش مطرح يژه زنان زحمتعمومي زنان و به و ي خواسته به عنوان كف
  د.   شو

 تساوي كامل در مقابل قانون -1
 دستمزد برابر با مردان در مقابل كار برابرالزامي كردن -2
هاي اجتماعي و مشاركت در مديريت  يتفعالحق داشتن تشكّل مستقل براي -3

 جامعه
ط به كننده در موارد مربو يينتعمشاركت در تدوين قوانين به طور عام و حضور -4

 ي مستقل زنانها لتشكّحقوق زنان از طريق نمايندگان واقعي 
 ي اشتغال و تحصيل در همهها به خصوص در  ينهزمتمامي رفع تبعيض در -5

  سطوح

قانوني كه ريشه در  هاي يتها و حذف ممنوع آزادي در انتخاب مشاغل و حرفه-6
  تبعيض جنسيتي دارد  

  كند يط به موافقت همسر  يا پدر محذف قوانيني كه مسافرت زنان را منو-7

8-ت زنان بر بدن خويش به رسميت شناخته شدن حق حاكمي  

خانوادگي و بردگي  يها قانوني و عملي از زنان در مقابل خشونت هاي يتحما-9
  جنسي

به رسميت شناختن حقوق فردي در انتخاب شغل، رشته تحصيلي، -10
 رفتن جنسيت ي و نوع لباس و پوشش بدون در نظر گنيهمسرگز

  برابري با مردان در استفاده از حقوق تابعيت و شهروندي-11

توليدي و  يها بنگاه ي كودك در همه يعمومي و مهدها هاي يرخوارگاهايجاد ش-12
 دولت. يات با هزينهخدماتي و محلّ

13-به رسميت مادر براي سرپرستي فرزندان در موارد جدايي يا ت شناختن اولوي
 معاش و سرپناه زنان سرپرست خانوار   ينمايت قانوني براي تأممرگ همسر و ح

ي دار و امكان استفاده از خدمات درماني و مستمرّ كامل زنان خانه ي يمهب-14
  بازنشستگي 

طوري كه يفيت، بهباكپز مواد خوراكي وي عمومي براي پختها آشپزخانهايجاد -15
 قيمت غذا متناسب با حداقل دستمزد باشد

هاي عمومي براي نجات زنان از بردگي خانگي و كنترل  خانه يرختشوايجاد -16
  بهداشت عمومي  

 سال)  18زير سن قانوني ( يها اجباري و ازدواج يها ممانعت قانوني از ازدواج17
 ممنوعيت تعدد زوجات-18
 قانوني شدن برابري در استفاده از حق طالق  -19
كيت برابر با مرد در خانواده و در حين به رسميت شناخته شدن حقّ مال-20

 جدايي
  1391اسفند كانون مدافعان حقوق كارگر

  ويژه نامه روز جهاني زن را از آدرس زير مي توانيد دانلود كنيد.

http://www.2shared.com/document/SeWWNND5/8March2013-IRAN.html 
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  هاي شكسته بت
  پيمبري -نجمه موسوي

  پوشان به كارگرداني داريوش مهرجويي نگاهي به فيلم: نارنجي

داريوش مهرجويي فيلمي به ي دوستي آخرين كار  چندي پيش به توصيه
را ديدم. از اين دوست نپرسيده بودم چه طور كاري » پوشان نارنجي«نام 

اي بود بر پيشاني فيلم براي من كه  است، چرا كه نام مهرجويي خود نشانه
مدتها بود از اين كارگردان فيلمي نديده بودم و همه انتظارم از او در حد 

نده بود. سينماي ايران را كمابيش دنبال هاي قبل از انقالبش باقي ما فيلم
شد و به  ها ساخته مي هايي كه براي فستيوال كردم چه از طريق فيلم مي

هاي  شد و چه گهگاهي از طريق ويدئوهاي فيلم خارج كشور فرستاده مي
  رفت.  هاي پاريس، كلن و فرانكفورت به فروش مي تجاري كه در كتابفروشي

ديدي كلي داشتم. يكي محصولي صادراتي بود و از هر يك از اين دو سينما 
ي خروج  هاي اجتماعي و گاهاً سياسي اجازه عليرغم مطرح كردن سوژه

المللي  هاي بين هاي مختلف در فستيوال گرفت و با به دست آوردن جايزه مي
ها  كرد. نمايش اين فيلم سينماي نو ايران را روز به روز بيشتر مطرح مي

شد كه خود بسيار  حث و گفتگويي حول مسائل ايران ميعمدتاً باعث ايجاد ب
شد تا در مطبوعات خارج از كشور و هم چنين در  اي مي مثبت بود. بهانه

هاي  هاي كاري در ميان مردم كه تنها تصورشان از ايران همان صحنه محيط
هاي عاشورا بود تصويري ديگر از ايران و خصوصاً  زني نطنز و قمه زدن سينه

هاي ده،  اند فيلم ان ارائه شود كه بسيار مثبت بود. از اين جملهمردم اير
  ي الي و جدايي سيمين از نادر و.... هاي ايراني، درباره آفسايد، گربه

هاي به خارج فرستاده شده كه از طريق ويدئو ديده  و اما گروه ديگر فيلم
ه نيز هاي داخلي و در بيشتر مواقع تجاري بود كه اين گرو بودم همان فيلم

هاي اجتماعي، سياسي و اخالقي  در نوع خود سعي در بيان محدوديت
هاي ناممكن و  هايي كه از عشق كردند و با فيلمنامه موجود در ايران مي

هاي موقت(صيغه) و غيره و ذالك سعي داشتند  ممنوع گرفته تا ازدواج
  اي از موضوعات مطرح جامعه باشند. آينه

گاه كردن فيلم مهرجويي نشستم. با خود با اين برداشت بود كه پاي ن
اش به  قدمت سن بعضي از  ي هنري گفتم اين كارگردان كه شناسنامه مي

شك به دانايي توانسته است از چنگ  سينماگران جوان امروز ايران است بي
سانسور رژيم جمهوري اسالمي خود را بيرون بكشد و آبروي چندين ساله را 

سوس و صد افسوس كه شاهد شكستن بتي بودم با چيزي تاخت نزند. اما اف
  ي جواني با ديدن فيلم گاو از او ساخته بودم.  كه در هنگامه

ي هنري مهرجويي را در سرم  كردم شناسنامه هم چنان كه فيلم را نگاه مي
آقاي «ي جشنواره ونيز شده بود،  كه برنده» گاو«كردم.  خواني مي دوباره
كه از » پستچي«لند بيرون آمده بود، كه از جشنواره مسكو سرب» هالو

كنگ،  جشنواره برلن، رتردام و ونيز دست پر برگشته بود، دايره مينا از هنگ
برلن و بوستون جايزه گرفته بود و غيره .... چه بر سر اين كارگردان آمده 
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بود تا به اين درجه فقير و حقير شود كه با فيلمي تنها پيغامي را كه رژيم 
گنجاند يعني تحقير آنها كه به خارج  طح پايين خود نيز ميدر هر سريال س

دوست و  اند و ميهن اند و اين پيام كه آنان كه ماندند و ساختند ملي رفته
  اند و بيگانه را در اين فيلم تبليغ كند؟  آنان كه رفتند و آموختند خائن

خواهد بر  شود كه گمان بر اين است كه كسي مي فيلم چنان شروع مي
گويي بسيار خوب.  زيست انگشت بگذارد. با خود مي شت محيطبهدا

كارگرداني چون مهرجويي قصد دارد آگاهي عمومي را باال ببرد و بگويد كه 
اند براي فرزندانمان هم كه شده مراقبت  اين كره زمين كه به ما سپرده

كند و بعد به  ي خود شروع مي كنيم. پرسوناژ اصلي فيلم با تميز كردن خانه
زي غلوآميز و وسواسي دائم مشغول پاك كردن در و ديوار و راهرو و طر

غيره است كه بيشتر بيمارگونه است تا بهداشتي. سپس اين فرد كه 
خبرنگار و عكاس نيز هست با دوستي راه مي افتد در شهر و از آشغالهاي 

گيرد و به جاي برخوردي پداگوژيك و آموزشي  گوشه و كنار شهر عكس مي
هايشان را به بيرون از  كند كه چرا آشغال رود با مردم دعوا مي هر جا مي

هاي غذا را برجا  مانده نيك باقي كنند و يا در هنگام پيك ماشين پرتاب مي
روند. با دعواهاي افراطي نه تنها تأثيري در مخاطب خود  گذارند و مي مي
  داند. شود فرد خطاكار خود را حق به جانب هم ب گذارد بلكه باعث مي نمي

ها كه بسيار هم زيبا هستند را در نمايشگاهي به نمايش  سپس اين عكس
اي خبرنگار كه همكارانش هستند كسي  گذارد كه غير از خودش و عده مي

  به ديدن آن نمي رود. 

گيرد در اين هيجان غيرطبيعي و  شود و تصميم مي بعد با رفتگري آشنا مي
هاي شهر را تميز  خودش خيابانوار به استخدام شهرداري دربيايد و  خل

سازي شهر نه  هاي پاك كند. از صبح تا شب، از شب تا صبح. در تمام صحنه
هايي كه به علت شدت زباله از مسير خود  از زباله خبري است و نه از جوي

بينيم كه مشغول  اند، تنها او را دائم در خيابانهاي شمال شهر مي خارج شده
ست كه طنيني شاعرانه دارند و چون نوايي هاي پاييزي ا جاروكردن برگ

كنند. در اين شغل باز هم  رفتگر فيلم جلوه مي-دلنشين براي خبرنگار
رفت كه كارگردان كمي از زندگي واقعي رفتگران به ما بنماياند و  انتظار مي

تماشاگر را از سختي كار آنان مطلع كند. از صبح خيلي زود از خواب 
هاي جنوب شهر  تي كه با آن روبرويند تا از زاغهبيدارشدنهايشان، از مشكال

تهران خود را به مناطق ديگر برسانند، يا از عدم توجه مردم به كار و 
ايم و آقاي مهرجويي كه  نشناختن ارزش كار آنها، اما باز هم كور خوانده

دهد كه چه  اش راضي كردن رژيم است نشان مي قصد اوليه و نهايي
دام رفتگران وجود دارد و چند بار كه جمع آنان را اي براي استخ سختگيري

مي بينيم يك بار آن موقعي است كه مسئولشان براي بازديد از گروه و 
اش اين  به ديدن آنها آمده و تنها مشغله - آن هم وسط خيابان -تقسيم كار 

بينيم  است كه چرا لباس آنها تميز نيست و يا اتو ندارد. بار ديگر آنها را مي
حال رقص و شادي در چادري هستند و بسيار بهشان خوش  كه در

  گذرد.  مي

اي  تجربه اما تا اينجا قابل تحمل و گذشت بود اگر با كارگردان جوان و بي
اما داستان به همين جا » آقاي هالو«و » گاو«روبرو بوديم نه با كارگردان 

ي بورسي  شود. اين آقاي خبرنگار زني دارد كه محقق است و برنده ختم نمي
قاي خبرنگار و فرزند ت. و آي رياضيات شده و به خارج رفته اس در حوزه

اش هم در ابتدا با او رفته بودند اما ايشان از خارج خوشش  هشت ساله
نيامده ( نمي دانيم چرا) و فرزندشان هم مشكل تنفسي در ارتفاعات داشته 

در يكي از بهترين اند و مادر  است و در نتيجه پدر و پسر به ايران برگشته
ماند در خارج از ايران مشغول تحقيق  دانشگاههاي يك كشور كه نامعلوم مي

است. ناگفته نماند كه تمام تغييرات ايشان از نامرتبي به نظم و فهم 
پاكيزگي از خواندن كتابي است درباره فن شوي كه خانم معلم پسرش در 

ه قبل از آن اين دو در كند وگرن ي آنها احتماال به عمد فراموش مي خانه

كردند. چون زن خانه غايب بود و  اي درهم ريخته و نامرتب زندگي مي خانه
  ي او را كه مرد نمي توانست انجام دهد. طبعاً وظيفه

گردد و از  تا باالخره به مناسبت جشن تولد پسر، مادر سرزده به خانه برمي
همان ابتدا شب را شود طوري كه از  همان شب اول اختالف با پدر شروع مي

هاي بعدي كه به  رود. در درگيري ي والدينش مي ماند و به خانه در خانه نمي
ي مقدس  كند كه وظيفه انجامد دائم مرد او را سرزنش مي تقاضاي طالق مي

مادري خود را انجام نداده و به كار خود اهميت بيشتري داده است. در يك 
مهوري اسالمي مهرجويي!!! ي طوالني اقاي مهرجويي چنان از ج صحنه
كنند كه در قالب دعواي زن و شوهر حساب همه كساني كه به هر دليلي  مي

دهد كه با آن  رسد و حق را به جانب آناني مي اند را مي به خارج رفته
ي  وظيفه«و » آشغالهايش را هم دوست دارند« و » كنند حال مي«سرزمين 

و اين كار را » هايش را پاك كنندكنند كه آشغال خود مي دانند و افتخار مي
شمارد كه دانشمند است و در يكي از بهترين  برتر از كار زني مي

دانشگاههاي اروپا و يا امريكا مشغول تحقيق است و براي فرداي همان 
  تواند به مملكتش خدمت كند.  كشور نيز صدها برابر يك رفتگر مي

ي توابان  مان طور كه همهشود چون ه اما باز هم داستان به اينجا ختم نمي
ي  شود و هم چنان كه همه كار تمام نمي» آري«دانند، فقط با يك  مي

چون » آري«اند اولين  هاي خودكامه تجربه كرده مبارزين در تمام رژيم
كند و تا سر به تمامي به فرمان  اي است كه گلو را به تيغ نزديكتر مي دشنه

  دارند.  جالد سپرده نشود دست از سر تواب برنمي

ي من نيز كار را به  در اين فيلم هم آقاي داريوش مهرجويي، بت شكسته
زند كه زن به كانون گرم خانواده  رساند و تير خالص را وقتي مي انجام مي

خبرنگارش و فرزندش مشغول  - برگشته و او را در كنار شوهر رفتگر
ل را از بينيم. و به اين ترتيب پيام جمهوري جه نيك روي چمني مي پيك

زبان تصوير و با امضاي داريوش مهرجويي و همسر گرامي (وحيده 
  كنيم.  فر) دريافت مي محمدي

  جاي زن در خانه و كنار همسر و فرزندش است نه در كرسي دانشگاه.* 

جاي ايراني در ايران است اگرچه اين كشور در دست جاهليني از قماش * 
  شود. نژاد اداره  اي، رفسنجاني و احمدي خامنه

هاي  اگر گند از سر و روي اين كشور باال برود، آن هم در اثر سياست* 
ها آواز  غيرمردمي رژيم، بايد به هر قيمت در آنجا ماند و در ميان زباله

پرندگان را شنيد و صداي قورباغه را به جاي قناري به خود و به ديگران 
  باوراند.           

*  
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  استفان هسل:

  تاده بميرممي خواهم ايس 

  

  تراب حق شناس
  

دمكرات راستين وصفي ست زيبنده استفان هسل. براي ما و براي همه 
كساني كه از آزادي، برابري و عدالت اجتماعي دفاع مي كنند و در برابر 
فاشيسم، نژادپرستي، استعمار و صهيونيسم از دل و جان مقاومت مي كنند، 

بارزه اجتماعي و سياسي و استفان هسل يك نمونه بود. اين تاريخ و م
فرهنگي فرانسه است كه شخصيتي مانند او را پرورده بود. در اين سال هاي 
تبعيد هر جا سخني از فلسطين بود او حضور داشت و دلگرمي مي داد. 
اينكه مردي يهودي تبار را در سنين سالخوردگي با اراده آهنين در صدر 

و  "اسرائيل قاتل است"ي زند: تظاهرات ببيني كه همراه با جمعيت فرياد م
دليلي قاطع بود بر اينكه هنوز وجدان  "زنده باد مبارزه مردم فلسطين"

هاي بيدار، سرسخت و استوار به حمايت از مبارزه مردمي مي پردازند كه 
سال است مشعل مبارزه آزاديخواهي، ضد استعماري و ضد  60بيش از 

يابت از ديگران، فروزان نگه داشته امپرياليستي را در خاورميانه، و گاه به ن
 است.

سالگي  17بود، به گفته خودش سال انقالب روسيه، كه در  1917متولد 
) همراه با خانواده از آلمان به فرانسه مهاجرت كرد. فارغ التحصيل 1934(

دانشگاه معتبر مدرسه عالي نرمال بود. پس از اشغال فرانسه به دست نازي 
و به دوگل پيوست. براي شركت در مقاومت  ) به لندن رفت1940ها (

مسلحانه به فرانسه بازگشت. به اسارت نازي ها درآمد و به ارودگاه هاي كار 
اجباري و مرگ فرستاده شد. از آنجا فرار كرد و دوباره به مقاومت پيوست. 

يكي از تدوين كنندگان بيانيه جهاني حقوق بشر  1948پس از جنگ، در 
ه فرانسه منصب سفير داشت و اين عنوان را تا به آخر بود. در وزارت خارج

كه جنگ اسرائيل و اعراب صورت گرفت، دريافت كه  1967حفظ كرد. در 
اسرائيل رفتاري تجاوزگرانه و ظالمانه دارد و از آن به بعد بي هيچ دريغي به 
نفع ستمديدگان فلسطيني و مبارزه عادالنه شان موضع گرفت. بارها به رغم 

كارشكني هاي مقامات اسرائيلي از سرزمين هاي اشغالي ديدن كرد  اكراه و
و مشاهدات خود را از فاجعه اي كه در فلسطين جاري ست به اشكال 

دادگاه "مختلف به آگاهي جهانيان رسانيد. در سال هاي اخير از بنيانگذاران 
). بيدليل نبود كه انجمن نمايندگي نهادهاي 1بود ( "راسل در باره فلسطين

يهودي فرانسه (كريف) از اينكه از سخنراني استفان هسل در مدرسه عالي 
نرمال جلوگيري شد و مانع آزادي بيان او گرديدند ابراز خوشوقتي كرد و از 
كساني كه بر وزير آموزش عالي (در دولت سركوزي) فشار آوردند 
سپاسگزاري نمود. اين كسان عبارت بودند از چهره هاي برجسته 

در فرانسه مانند برنار هانري لوي، فينكل كراوت و كلود كوهن صهيونيسم 
تانوجي و ديگران. اين اجتماع كه قرار بود به حمايت از فلسطين برگزار 
  شود لغو شد ولي به جاي آن در همان ساعت و در همان نزديكي، در ميدان 

  

  

  

  
  

ينگ به ). تاثير اين ميت2011ژانويه  18پانتئون، ميتينگ بزرگي برپا شد (
  نفر از شخصيت هاي فرانسوي و  300مراتب بيش از آن جلسه بود و 

). بايد در آن هواي سرد مي 2اسرائيلي لغو آن جلسه را محكوم كردند (
بودي و عزم استوار اين سالخوردهء آينده نگر را مي ديدي كه كاله سرخ 

خود  رنگ سنتي انقالب فرانسه را بر سر كشيده و با كالم آتشين و صميمي
از پرنسيپ هاي شورش محرومان و مقاومت در برابر خفه كنندگان آزادي 
سخن مي گويد. استفان هسل از كارزار بايكوت اسرائيل نيز قاطعانه دفاع 
مي كرد و از همين رو مورد حمالت بيشرمانه صهيونيست هاي ريز و درشت 

وجه استفان هسل به مبارزات اجتماعي زحمتكشان فرانسه و جهان ت.بود
فراوان مبذول مي داشت و با بيانيه ها و سخنان خود و با استفاده از اعتبار 
كم نظيري كه در جامعه فرانسه داشت در حمايت از محرومان، مهاجران 
بدون كارت اقامت، بازنشسته ها و نيز عليه سركوزي موضع مي گرفت. در 

، كه به فرهنگ اصطالحات چپ، او اصالح طلب بود و جانبدار عدم خشونت
نافرماني عمومي و شورش فراخوان مي داد. يكي از برجسته ترين موضع 
گيري هاي او نگارش كتابي پر مغز، ابتكاري اما كم حجم بود كه در سال 

منتشر شد و در فاصله اندكي ميليون ها نسخه  "برآشوبيد!"با عنوان  2010
موفقيت بي ). 3از آن به فروش رسيد و به زبان هاي متعدد ترجمه گشت (

) اين فراخوان به اعتراض و شورش، باعث شد كه وي فراخوان 4نظير (

منتشر كند. استفان  "دست به كار شويد!"ديگري در ادامه آن تحت عنوان 
هسل شاعر، ديپلمات، مبارز سياسي، مدافع سرسخت حقوق بشر مي 
كوشيد تجسم ارزش هاي واالي انقالب فرانسه و شوراي ملي مقاومت ضد 

در واقع به مانيفست  "برآشوبيد!"شيستي اين كشور باشد. فراخوان فا
تظاهرات وسيعي بدل شد كه در اسپانيا و آمريكا به اشغال خيابان ها و 
ميادين عمومي انجاميد و حادثه مهمي را در مبارزات اجتماعي ستمديدگان 
 در آغاز قرن بيست و يكم رقم زد. وي در حمايت از مبارزات مردم تونس و

مصر و جاهاي ديگر موضعي مستحكم داشت و انقالب توده اي در اين 
كشورها را الهام بخش مردم اروپا و در راستاي آرزوها و چشم اندازي مي 
دانست كه براي جامعه بحران زده بشري تصور و تبليغ مي كرد. من بر مي 
آشوبم، تو بر مي آشوبي، او بر مي آشوبد، ما بر مي آشوبيم... مقاومت 

 خالقيت است، خالقيت مقاومت است.
فوريه خاموش شد بسيار نوشته و مي نويسند، و به  27در باره او كه ديروز  

نظرم از نقش همسرش كريستيان نيز در مبارزه پيگير او نبايد غافل بود. 
چنانكه بايد به نقش مادر او هلن هم اشاره كرد كه هسل هر بار كه از عشق 

اش زمزمه مي كرد،  لماني از شعراي مورد عالقهسخن مي گفت و شعري به آ
داشت. براي هسل مادر او سمبل عشق و گستاخي و  ياد او را گرامي مي

 آزادمنشي بود.

http://dialogt.de/



   قد و بررسيو ن مقاالت

 ٢١٤  109ي  آرش شماره

خانم ليال شهيد سفير فلسطين نزد اتحاديه اروپا در بزرگداشت استفان  
 گويد: هسل مي

سال  آخرين بار طي سفري كوتاه كه به بروكسل آمده بود تا در صدمين" 
اعطاي نخستين جايزه نوبل به هانري الفونتن شركت كند او را ديدم و 
طبق معمول از او درخواست كردم كه خود را زياد خسته نكند و بيش از 

خواهم تا  منظورت چيست؟ من مي"ها را نپذيرد... جواب داد:  حد دعوت
 "رم.خواهم ايستاده بمي اي داشته باشم. من مي آخرين لحظه زندگيم فايده

تا آخرين لحظه زندگي "متوجه شدم كه چقدر حق با اوست و به او گفتم: 
. فكر "ات مفيد بمان. اين بهترين درسي ست كه تو مي تواني به ما بدهي

مي كنم كه او خود درس بزرگي بود براي همه كساني كه او را مي 
رش از شناختند و نيز آنان كه او را نمي شناختند. از طريق نوشته ها و كردا

مقاومت ضد نازي گرفته تا دفاع از توده فقرا و دفاع از ملت فلسطين. 
استفان هسل را همگان به عنوان پشتيبان ملت فلسطين مي شناختند. او 
پشتيبان همه كساني بود كه ايستاده، فراتر از مليت و هويت فرهنگي، 

رزه سياسي يا ايدئولوژيك خود براي كرامت و حيثيت انساني مردمان مبا
مي كنند. ملت فلسطين آخرين ملتي ست كه عليه استعمار مي رزمد. براي 
استفان كه براي حق آزاد زيستن مبارزه مي كرد بديهي بود كه بر ضرورت 

سال است ادامه دارد تاكيد ورزد.  45پايان گرفتن اشغال نظامي اسرائيل كه 
ن سال پيش تصميم گرفت وضعيت سلطه اسرائيل بر فلسطي 15وقتي 

اشغالي را همراه با همسرش از نزديك ببيند متوجه فاجعه رسواي اين 
ليال شهيد مي  "اشغالگري شد كه دنياي غرب نسبت به آن بي تفاوت است.

چيزي كه كمتر كسي مي داند فروتني عظيم اوست. نوعي فروتني "افزايد 
 فلسفي. درك او از زندگي درك يك انسان بود كه در دنيايي به سر مي برد

با مردان و زناني ديگر. با توانايي ناشي از اين فروتني، عشق به ديگران و 
سالگي مبارزه كند. چيزي كه از آن  95بازتاب آن بود كه او توانست تا 

دادگاه "هفته پيش از آخرين اجالس  2بسيار متاسفم اين است كه درست 
ن و كه خودش همراه با حقوقدانان، روشنفكرا "راسل در باره فلسطين

مارس كه  17و  16مبارزان ديگر پايه گذاري كرده بود از ميان ما رفت. روز 
در آخرين اجالس گرد هم مي آييم، فقدان او را بيش از پيش احساس 
خواهيم كرد. ما خواهيم كوشيد به سبك دادگاه عقيدتي ژان پل سارتر در 

 "يم.ها و حقوق خلق فلسطين تاكيد ورز باره ويتنام بر حقوق همه خلق
  )2013فوريه  27(برگرفته از نوول ابسرواتور نوشته سلين لوساتو 

نوشتم چهره مردي در ذهنم بود كه دست كم سه  سطور فوق را كه مي 
نقطه مشترك با استفان هسل دارد: سالخوردي سرموضعي، مدافع حقوق 

اصغر حاج  فلسطين، عليبشر و پشتيبان ديرين مبارزات همه جانبه مردم 
  برم. ام به او و قدرشناسي به پايان ميدي. لذا اين نوشته را با احترسيد جوا

   2013مارس  02؛ 1391اسفند  12شنبه ، 

 ---------------------------------  
پيرامون دادگاه راسل در باره فلسطين و نيز پشتيباني جمعي از روشنفكران ايراني از آن رك به دو  -1

on-Tribunal-http://www.peykarandeesh.org/felestin/Russell-لينك زير: 
Palestine.html  

-Palestine-on-Tribunal-http://www.peykarandeesh.org/felestin/Russell
Poshtibani.html  

2-  

-pacifistes-les-et-hessel-stephane-logs.mediapart.fr/edition/soutenonshttp://b
r-crif-bds/article/140111/le-campagne-la-de  

 به زبان فارسي سه ترجمه از آن منتشر شده با نشاني هاي زير: -3
http://mllliran.perso.neuf.fr/2013/INDIGNEZ_VOUS_PERSAN.pdf  

rooz.com/article.jsp?essayId=44074-http://akhbar  

و درخور از آن همچنان . ناگفته نگذاريم كه جاي ترجمه اي كامل 17ص  107و مجله آرش شماره 
  sarzaminenefrat-http://www.peykarandeesh.org/free/555 -4خالي ست. 

*  

  

  

  

  
  

  چشمان نگرانِ پرالشزِ تهران
  

  محمد قراگوزلو

  

  

  : شكند سلطانپور سكوت گورستان را مياز دور دست صدايِ گرم عمو سعيد 

  "گان آزادي، خواهران و برادرانم. سالم هاي سياه، تشنه سالم شكسته گانِ سال"

  

 
 
 

  اش به فريبرز و جاي خالي

  نزديك شو اگرچه نگاهت ممنوع است

  چنان از هم پاشيده است ي اشاره هم زنجيره

  كه حلقه هاي نگاه 

  در هم قرار نمي گيرد.

  هاي ما را دنيا نشانه

  در حول و حوش غفلت خود ديده است و چشم پوشيده است

  نزديك شو اگرچه حضورت ممنوع است ...

  محمد مختاري                                              

  

  

         1356پاييز  

را به ياد داري؟ زماني كه محمدرضا شاه، هنوز اعليحضرت  1356... مهر 
گنجيد كه تار و پود  اش هم نمي و پرويز ثابتي به مخيله بزرگ ارتشتاران بود

ي مردمِ  ماه ديگر به سر ضربه 15 "تمدن بزرگ"ي عنكبوتيِ تاريك خانه
 درهم  "ي آرامش جزيره"زحمت كش خواهد گسست و سكون و سكوت

هاي جامعه را با انبوهي  گي را نسل من كه پيچيده 56خواهد شكست. مهر 
كرد، با خاطرات خطيرِ ديگري اما به  تبيين مي "خكتاب سر"از تضادهاي 
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شهريور و اعتصاب كارگران نفت و  17آورد! خاطراتي كه هنوز تا  ياد مي
ها اما به  يي به وسعت يك سال فاصله داشت. فاصله جوش آوردن شهر آينده

سرعت در حال پر شدن بود و با همان سرعت، تنهايي ها در حال تن 
  سپردن به پرپر شدن!

بود  "گسسته"ي اشاره  بود و زنجيره "ها ممنوع نگاه"، اگرچه هنوز 56هر م
اش  با تمام بي برگي پاييزي –شكسته بود، اما باغِ انستيتوگوته  "حضور"و 
. و باران بود و "ابراهيم در آتش"ناگهان و بي گاهان، گلستاني شد براي  –

مهرباني و عشق،  "شب كاله"هزاران انسان شوريده و شيفته و شيدا كه با 
هايي از شعر و شيدايي ساختند... تا آزادي بيان به سخن درآيد. تا  حلقه

ي راست بتوانند بگويند و  ساعدي و سلطانپورِ چپ، و گرمارودي و صفارزاده
  بسوزند.

  بگو چه گونه بگويم

  بگو چه گونه بسوزم

در  جوان مرگي"هاي شهر از زبان گلشيري چيستي  تا درغياب شاملو، شبانه
بسياري از نويسندگان ايراني هيچ گاه فرصت "را بشنود:  "نثرِ معاصر پارسي

نكردند كه در شرايط مطلوبي قلم بزنند. اين شرايط نامطلوب اجتماعي 
  "ي خود قرار داده است. همواره آنان را در حداقل ظرفيت خالقه

  

  77پاييز

آن تحليل  كرد. در پنداري گلشيري گذشته و حال و آينده را ترسيم مي
، زماني كه مختاري و پوينده و 77دار و ماندگار از روزگار ادبار! پاييز  جان

شريف به خاك افتادند و پيش از آنان زال زاده و ميرعاليي و غفاري ... سر 
بر دار نهادند، انگار آن شرايط نامطلوب اجتماعي براي شكستن خالقيت 

ي  واگويه 77باره! پاييز هاي نويسندگان ما دوره شده بود دوباره! چند
  ي شاملو نيزبود كه : ديگري از اين تحليل نااميدانه

نواخت. شاه اسماعيل  كشيد و چنگ مي نرون شهر رم را به آتش مي"
ترين  زد و غزل مي سرود. بتهوون عظيم خودمان صدها هزار نفر را گردن مي

اش سمفوني عالم را در ستايش شادي ساخت و هيتلر كه آرزو داشت نق
بشود عظيم ترين رنج گاه تاريخ كشتارگاه زاتسن هاوزن را. ناصرالدين شاه 

سرود هم نقاشي مي كرد و هم نقاش مي پرورد اما براي يك  هم شعر مي
داد سارق را زنده زنده پوست بكنند. انسان براش با بادمجان  تكه طال مي

يا قدرت تفاوتي نداشت. خوب بله. به اين ترتيب يك جايي شعر و سياست 
  "طلبي به هم مي رسند. متاسفانه بر سر نعش يك ديگر!

  )98؛ص 1382(محمد قراگوزلو، چنين گفت بامداد خسته، 

يك بار ديگر اين دو پديده به هم رسيدند. شعر و خودكامه  77در پاييز 
گي! از يك سو جانيان برآمده از يك نظام دسپوتيك و از سوي ديگر 

 "چشم مركب"با دشنه و دشنام آمدند. وينان با  شاعران و فرزانه گان. آنان
بر خاك  "نعش شهيدان عزيز"لوكاچ. و هنوز  "تاريخ و آگاهي طبقاتي"و 

  مانده است!

اين تن و جانِ  "دادخواهي از بي داد"ي  به هنگام اين برخورد و درهنگامه
فرياد سووشوني از برج و باروي  "جرم"درخشانِ ناصر زرافشان بود كه به 

  ان گذشت.زند

  

  91پاييز 

آذر ماه. تهرانِ آلوده از سه روز پيش مرعوب دود شده است. در  17جمعه 
تعطيل  – "توليد ملي"در سال  –اش  مملكتي كه كارخانه و توليد ملي

اش پايين كشيده شود! مي  ي مدرسه و دانشگاه است، چه باك اگر كركره
عثمانيه به انتظار سريال توان درهاي خانه را بست و تا باز شدن درهاي كاخ 

نشست. چنين مي كنند جمعيتي البد! مي توان از  "حريم سلطان"آبكيِ
ي  جا چند ليتري بنزين تكدي كرد و بي هراسِ هراز و جاده جا و آن اين
يي از شن ساخت! جماعتي  ي شصتي به چالوس و رشت تاخت و خانه دهه

سر "ن، فارغ البال كنند البد! مي توان در استقبال از زمستا چنين مي
  كنند البد! برد و مرد! جمعيتي از جماعت چنين مي "درگريبان

مي توان دل در گروي شعر و آزادي گذاشت و از دور و نزديك به احترام  
مختاري و پوينده كاله از سر برداشت. چنين مي كنند مردمي نيز البد! 

تهران  "الشزپر"شال و كاله كرد و به  "سقف آسمان كوتاه"توان زير  مي
اند  شتافت! و چهل پنجاه نفري كه پنداري بدون چتر از داالن برف گذشته

  شك! برفي بر سر و مو و ابرو! كنند. بي چنين مي

مامورند و "هاي سرهنگي و سرگردي نيز كه گويا  و اندك جمعي با درجه 
عصر آدينه را  "امنيت ملي"و حفظ  "آشوب"براي پيش گيري از  "معذور

سرشار "كنند. گورستاني كه اگرچه سكوتش  تاني خاموش سر ميدر گورس
هاي سوگ واران، كه با  اما شكست سكوت نه با ضجه و ناله "از نگفته هاست

كليك، شات دوربين عكاسي و فيلم برداري ماموران اطالعاتي شكسته 
شود. ماموراني با كت و شلواري شيك و صورتي تميز و اصالح شده كه  مي

گيرند  مانند. يك آلبوم عكس مي متن دستورحكم خود باز نمييك لحظه از 
، 40هاي تكراري از يك حلقه  ها و فيلم و چند گيگا بايت فيلم البد! عكس

  دانم تك تك آنان را بدون اين تصاوير نيز نشناسند! نفره كه دور مي 50

  

  در آستانه ي فصلي سرد!

ند شد ، مي توان با به كيفيت تبديل توا –به قول هگل  –اگر هر كميتي 
) و جمع 56ي شب هاي شعر گوته (مهر  اشاره به جمعيت ده هزار نفره

ي اجتماعي را ارزيابي كرد و  اوضاع و احوال اين دو برهه 91پنجاه نفري آذر 
سال پيش فراخوان كانون نويسندگان  35به اين سوال پاسخ داد كه چرا 

حتا به تعداد يك  91پاييز  ايران با آن استقبال بي نظير مواجه شد و چرا
فصل يا تيراژِ اندك چاپ اول يكي از آثار مختاري و پوينده گردآيشي شكل 

  نبست؟

ي مهم را ندارم با اين حال به  با وجودي كه دل و دماغ تبيين اين مساله
  چند نكته اشاره مي كنم و مي گذارم و مي گذرم.

با  56ه گان مهر واضح است كه حجم و گستره ي حضور شاعران و نويسند
نيست و اساساً ما از قياسي  91هيچ معيار و ميزاني قابل قياس با آذر 

ي امروز ايران با  گوييم. اما اين نيز واضح است كه جامعه الفارق سخن مي مع
ي اطالع رساني به ياري  مقايسه شدني نيست. گسترش حوزه 56سال 

ون دانشجو، ارتقاي ميلي 5ي نزديك به  اينترنت و فيس بوك؛ وجود زنده
تر نارضايتي  آگاهي عمومي و دست رسي به رسانه، سطح به مراتب عميق

ي  ي سي سال مبارزه عمومي از اوضاع اقتصادي، سياسي و فرهنگي؛ تجربه
كند كه به تحليل اين  پر فراز و نشيب طبقاتي و غيره ما را مجاب مي

  يي بپردازيم:ها گي به مولفه موضوع وارد شويم و با تمام بي حوصله

ي هشتاد و نود به لحاظ توازن قوا به هيچ وجه به  ؛ دههتوازن قوا -1
ي پنجاه و شصت مانسته نيست. مستقل از ماه هاي منتهي به انقالب  دهه

و شصت توازن قوا كامالً به سود  50ي  ، در دهه59تا اواخر سال  57بهمن 
جزني و يارانش در ي حاكم بورژوازي بود. نه ترورِ فاشيستي بيژن  طبقه
(كشته شدن فدايي كبير حميد  55ي مرداد  هاي اوين، نه ترور وحشيانه تپه

اشرف) و ... نه اعدام سعيد سلطانپور و تقي شهرام تا قتل عام زندانيان 
ي قتل دو شهروند ساده (ندا  ) به اندازه67سياسي (مرداد و شهريور 

نداشت و مقامات مختلف  آقاسلطان و ستار بهشتي) بازتاب داخلي و خارجي
اگر  –براي مثال  –نظام را به مخمصه نينداخت. واقعيت اين است كه 

ي شصت لو  كرج) در دهه –خرداد  26ي هماهنگي ( مجمع ششم كميته
رفت. بر خالف اعوجاجات چپ  رفته بود، يكي از اين عزيزان قسر در نمي

را دموكراتيزه يا  مريخي چنين روندي به اين مفهوم نيست كه ما نظام حاكم
دانيم. هرگز. مساله اين است كه داليل مختلف از جمله و  دموكرات شده مي

و ادغام  –بعد از يك مه سقز  – عروج جنبش چپ كارگريتر از همه  مهم
هاي  آن در جنبش كارگري جهاني مجال را براي مانوور ساير جنبش
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ش دانشجويي اجتماعي مدني و دموكراسي خواه و راديكال از جمله جنب
 –در نتيجه هيچ فعال كارگري و سياسي تر كرده است.  مساعدتر و فربه

ي غير موجه  تواند به بهانه علني و شناخته شده، نمي –به ويژه 
توازن قوا در الك سكوت و سكون فرو برود و پاسيفيسم خود را 

  توجيه كند.

، سلطاني، از جمله رضا شهابي، رييس دانا –وقتي كه زندانيانِ زير تيغ 
از اعماقِ محبس بيانيه  –دادخواه، ياشار دارالشفا، بهنام ابراهيم زاده و... 

دهند، وقتي  نويسند و به شكنجه شدن ستار بهشتي گواهيِ اعتراضي مي مي
پدرام نصرالهي (فعال در بند كميته هماهنگي براي كومك) از زندان 

تبريز مرتب به وضع سنندج پيام مي فرستد، وقتي شاهرخ زماني از زندان 
فرستد، وقتي نسرين ستوده با  ناهنجار خود اعتراضات مكتوب بيرون مي
ترين حقوق خود مقاومتي جانانه  شهامتي كم مانند در مقابل تضييع بديهي

برد ... ديگر اين بهانه كه چون توازن قوا به نفع  را تا مرز مرگ پيش مي
ان دهي كارگري در مردم كارگر و زحمت كش نيست، پس به جاي سازم

گي به گلگشت و سيزده بدر برويم و در محافل چند  محيط كار و زنده
  ي اين شهر و آن شهرك گپ بزنيم، قابل قبول نيست. نفره

ي كارگر نيست. اما اگر  بي شك توازن قوا در حال حاضر به سود طبقه
ها در كف  كساني از فعاالن كارگري منتظرند با حضور ميليوني توده

هاشان را  ي كفش ها و گسترشِ اعتراضات و اعتصابات سراسري پاشنه انخياب
ام آقا جان! درچنان شرايطي ماست  ، كه بايد عرض كنم شرمنده باال بكشند

ي ما نيز پرچم به دست در ميان  ي محله بند آلتوسر نديده و لوكاچ نخوانده
بس آمد گيرند به دليل  جمعيت است. كساني كه اخبار كارگري را پي مي

ها اعتراض و اعتصاب كوچك و  فراوان اعتراضات كارگريِ روزانه از ثبت ده
گذرند. وجود چنين اعتراضاتي به اين معنا نيست كه جنبش  دورافتاده مي

كارگري در موقعيت تعرضي ايستاده است اما حتا بدترين شرايط تدافعي نيز 
  تواند مانع دخالت گري فعاالن باشد. نمي

بيش از هر  –ي جنبش ها  به عنوان مادر همه –ري جنبش كارگ -2
در تمام صورت مندي هايش نيازمند است. اين  آزاديي ديگري به  پديده

كه هدف فوري جنبش كارگري را در مطالباتي از جمله مبارزه براي افزايش 
دستمزدها و لغو قراردادهاي موقت و غيره محدود كنيم، به اكونوميسم ناب 

گيري مطالبات صنفي نيازمند آزادي است.  ايجاد تشكل و پي ايم. فرو غلتيده
نيست! در نتيجه منافع  نان و آزاديبه عبارت ديگر هيچ مرزي ميان 

ي كارگر با انكشاف آزادي هاي فردي و اجتماعي پيوند خورده است.  طبقه
  به اين ترتيب:

ندگان الف: جنبش كارگري بايد با تمام وجود از بيانيه هاي كانون نويس -2
  دفاع كند و در راه پيشبرد مطالبات آن دخالت نمايد .

در همان  - ب: كانون نويسندگان و هر روشن فكري كه به قول ساعدي 2
شبه روشن فكر نيست، بايد بداند كه تنها راه رسيدن به  -هاي گوته شب

هژموني ي طبقاتي تحت  يي از آزادي بيان و تشكل، انكشاف مبارزه هردرجه
روشنفكران چپ و سوسياليست با هر  "جنبش"است.  رگري كا طبقه

ي جنبش  تواند به عنوان متحد و دنباله ميزاني از راديكاليسم تنها مي
فكران ژان  ي اين روشن ي مبارزه شود. بارزترين نمونه كارگري وارد عرصه

يي در ميان  كه اگرچه به قول دونايفسكايا همچون غريبه –پل سارتر بود 
ژان پل "؛ فلسفه و انقالب،  1383(رايا دونايفسكايا؛  - بودها  كمونيست

برگردان حسن مرتضوي/ فريدا آفاري، ص:  "گر يي مشاهده سارتر غريبه
) در عين حال هم عضو حزب كمونيست بود، هم از اتحاد جماهير 275

كرد و هم بر اين باور بود كه  دفاع مي –حتا در دوران استالين  –شوروي 
فكر نيست. در حال  فكر غير متحزب اصالً كارگر و روشنكارگر و روشن 

  حاضر به جز چند مورد محدود (كانون مدافعان حقوق كارگر) ارتباط 

  

  

  
  

  

  

تنگاتنگي ميان روشن فكران چپِ كانون نويسندگان و فعاالن كارگري 
  سوسياليست موجود نيست.

هر جامعه، اخالق حاكم بر " –به قول ماركس  –واقعيت اين است كه  -3
در ايران امروز چنين اخالقي را در  ".حاكم است ي اخالق طبقه

يي از بي مسووليتي، فردگرايي و ترجيح منافع فردي به منافع  مجموعه
اكثريت، انفعال، پاسخگو نبودن، بي تفاوتي نسبت به سرنوشت جامعه و 

آگاهي "غيره مي توان مشاهده كرد. هر قدر هم كه به ساختارهاي فكري
لوكاچي انتقاد داشته باشيم باز هم بايد به اين نظر او با تامل  "بقاتيط

  بنگريم:

ي پي آمد ضروري اين رابطه  خورد و به مثابه اخالق با فرد پيوند مي"
وجدان فرد و آگاهي فردي از مسووليت را با اين اصل موضوعي مواجه 

ته به سازد كه او بايد طوري عمل كند كه گويي سرنوشت جهان وابس مي
عمل يا بي عملي اوست. كنشي كه رهيافتش به ناگزير از تاكتيك بالفعل 

شود. زيرا در اخالق هيچ نوع  گيرد يا از سوي آن بازداشت مي فرد كومك مي
خواهد دست به  گي و بي طرفي در كار نيست. كسي كه نمي خنثا بوده

ان خويش كنش بزند بايد در مورد بي عملي خودش نيز بتواند در برابر وجد
  "پاسخ گو باشد.

  ، برگردان:اميد مهرگان)1390(گئورك لوكاچ ، تزهاي بلوم، مقاله ي تاكتيك و اخالق، 

فعاالن كارگري، "ي پاسيفيستي در ميان  حتا اگر گسترش روحيه
هاي غلط از توازن قوا و مستقل از وجدان  را فراتر از تحليل "دانشجويي

  صورت مساله به قوت خود باقي است.فردي و آگاهي ارزيابي كنيم باز هم 

مستقل از اين كه كانون نويسندگان يك بي اعتنايي به سياست.  -4
ي مدني باشد، مساله  انجمن صنفي، دموكراتيك يا يكي از نهادهاي جامعه

ي  اين است كه هر گونه تالش براي كسب مطالبات صنفي (مانند بيمه
اي دست يابي به هر درجه يي درماني نويسندگان و...) و هر گونه كوشش بر

ي  از دموكراسي و آزادي (مانند حذف مجوز چاپ كتاب) الجرم به عرصه
هاي سياسي به  سياست كشيده خواهد شد. كاربست درست اصطالح قتل

مويد همين نكته است.  "يي قتل هاي زنجيره"جاي كاربرد نادرست 
ن هنرشان به مختاري و پوينده و ... به اين خاطر كشته شدند كه در مت

شان عليه وضع موجود  شدت متعهد بودند؛ سياسي بودند و موضع سياسي
خواهم بگويم بي اعتنايي به سياست شكل ديگري از پاسيفيسم  بود. مي

ي ايران را گرفته. در اين باره ماركس ضمن نقد  است كه گريبان جامعه
بسيار تامل ي مواضع پاسيفيستيِ فوريه، اوئن و سن سيمون به نكات  كوبنده

بي اعتنايي به سياست ؛  1873انگيزي اشاره كرده است. ر.ك: (ماركس 
  برگردان سهراب شباهنگ.)

ما طي مقاالت متعددي پايگاه طبقاتي، هژموني خرده بورژوازي، تركيب  -5
جنبش اجتماعي سال فراطبقاتي و درعين حال روند دموكراسي خواهي 

حال نسبت به پيوستنِ انحالل  را به دقت ارزيابي كرديم و درهمان 88
هاي سازمان ده و بازارگراي آن  گان و ارگان ي كارگران به نخبه گرايانه

جنبش (اصالح طلبان) هشدار داديم. از انزواي كارگران دفاع نكرديم اما 
انحالل در هژموني بورژوازي ليبرال و هر درجه اتحاد با اصالح طلبان را 

مي رسد كه شكست آن جنبش بافت و خطرناك دانستيم. باري به نظر 
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اش (خرده بورژوازي) را به سمت و سوي ديگري سوق داده  ي اصلي طبقه
است. نااميدي، انفعال، افسردگي، مهاجرت به غرب، رفتن به سمت عمل 

هاي اجتماعي، اتميزه شدن و  كردن دماغ به جاي عمل كردن به مسووليت
را تقليل  91آذر  17ز قبيل ... امكان افزايش كمي و كيفي تجمع هايي ا

ي خرده بورژوازي است كه حضور  هاي طبقه داده است. اين هم از پارداوكس
و غيابش گاه مفيد و مضر است. زماني مفيد است كه تحت هژموني 

  پرولتاريا باشد و آن گاه مضر است كه خود پرچم شورش را برافرازد!

و تنگدستي و ، بحران اقتصادي و گسترش فقر ها تشديد تحريم - 6
  هاي فردي و اجتماعي و خطر فالكت، از يك سو امكان  انباشت گرفتاري

  

هاي  سازمان يابي را دشوار كرده و از سوي ديگر به اتميزه شدن و شكاف
  اجتماعي دامن زده است.

در  "پست اعتراضي"گي فعاالن اجتماعي به گذاشتن يكي دو  بسنده -7
ها تا "اليك"در رقابت موهوم  فيس بوك و دل خوش داشتن به پيروزي

حدود زيادي اين فعاالن را از متن جامعه به دنياي كذايي پست مدرن عقب 
ي دفاع از رضا  ي كميته نويسد و بيانيه رانده است. طرف يك كامنت مي

كند و منشور يكم مه و همين فراخوان اخير كانون  شهابي را امضا مي
اين خود ارضايي مي رسد كه به  گذارد و به نويسندگان را به اشتراك مي

شبكه هاي  مسووليت فردي و اجتماعي خود عمل كرده است. اگر
و حضور عيني  همپوشاني ماديگي واقعي،  نتوانند به همبسته اجتماعي

و تنگاتنگ فعاالن اجتماعي ياري رسانند، تنها سودشان، همان مبلغي است 
ود! دوستي كه گاه و بي كه به جيب بازار وي.پي.ان و آنتي فيلترينگ مي ر

گفت كه  رود، به نگارنده مي هاي شخصي باال مي گاه از ديوار فيس بوك
ي كاربران مقيم تهران و  ي كانون را در بيش از سيصد صفحه بيانيه

  شهرهاي اطراف و كرج ديده است . با ده ها اليك!

  نكات ناگفته را ديگران البد خواهند گفت!

  

  بعد از تحرير

  انا خالي بود.جاي رييس د*

ي راه احترام به شهيدان راه آزادي بيان نرسيده بوديم كه  *هنوز به نيمه
ناصر زرافشان از راه رسيد. با عصايي در دست راست و پايي كه دردناك بود 

مي بوسمش  "ي دكتر. يك عمل ديگر الزم دارد. به گفته"و ناصر مي گفت: 
كس از چند زاويه گرفته امنيتي كه چند ع "دوست"و بعد از دقايقي از 

  دهيد!؟ از اين عكس ها به ما هم مي  "برادر" است مي پرسم:

زنيم از سرماي روزگار. آن  *در مسير برگشت با محسن حكيمي گپي مي
  هنوز مشغول عكاسي است! "برادر"

*پرالشز تهران با چشمانِ نگران، نگران روزهاي آينده است. احمد شاملو 
كند.  داع ميهمانانِ مختاري و پوينده زمزمه مياش را در و آخرين شبانه

گويد. احمد  هاي بلند زندان را باز مي صفرخان قهرماني خاطرات يكي از شب
هايش از مدار صفر درجه رد مي شود و هوشنگ گلشيري  محمود با همسايه

اش را به تاريخ قصه  يي از آخرين كارگاه آموزش داستان ي تازه كارنامه
  سپرد. مي

  :  شكند دست صدايِ گرم عمو سعيد سلطانپور سكوت گورستان را مي از دور

گان آزادي، خواهران و برادرانم.  هاي سياه، تشنه سالم شكسته گانِ سال"
  "سالم

  گيرد. و خورشيد براي مدتي پشت ابر سنگر مي

  2012تهران ، دسامبر 

*  
  

 ترسوها
  ) محمد رضا عالي پيام ( هالو                           

 
  ترسد چرا اين گونه از موي زنان، ارشاد مي

  از اين موي رهاگشته به دست باد، مي ترسد

  لباس تيره دربر كن

  اي، مشكي لباس قهوه

  ترسد هاي شاد مي چرا چون كه طرف از رنگ

  هاي پيشين را كند نابود آثار تمدن

  ترسد از آنچه آورد تاريخ را در ياد، مي

  زن و شمشيرش بر به ياسوج از نمازِ آوي و

  ترسد و در ساري هم از سربازِ قوم ماد مي

  چنان چون طالبان كه مي هراسيدند از بودا

  ترسد رفيق ما هم از سنگ و گچ و فوالد مي

  فقط بايد ببوسي دست و گويي بل بله قربان

  ترسد از انديشه، از استدالل، از استعداد مي

  بزن خود را به آن راه و بگو چيزي نفهميدم

  ترسد اش افتاد، مي و از هر كسي دوزاريكه ا

  هم از سرخي گل ترسد، هم از سبزيِ برگ آن

  ترسد از آن سروي كه محكم جاي خود استاد مي

  نه تنها از زبان سرخ و از سرهاي سبز ما  

  ترسد از آن ديگي كه بوي قورمه سبزي داد، مي

  هاي مليوني هراسيد از تجمع زماني مي

  ترسد تك افراد ميولي امروزِ روز از تك 

  كسي كه منطق او داد و فرياد است و فحاشي  

  ترسد ي فرياد مي براي چه خودش از واژه

  ي خود را  تواني تيشه بزن بر فرق ما تا مي

  ترسد ي فرهاد مي عزيزم، كوه كي از تيشه

  رميد آهو ز صيادان اي كه مي گذشت آن دوره

  ترسد ي خود نيز هر صياد مي كنون از سايه

  كند پرواز هم بالِ پرستوها بوتر ميك

  ترسد و جغد از اين كه رفته هيبتش بر باد، مي

  فهميد  رميد از چوب و باتوم آن كه مي زماني مي

  ترسد ي پر باد مي ولي حاال چماق از كله

  ندارد ماهيِ آزاد خوف از تورِ ماهيگير

  ترسد كنون قالب و تور از ماهيِ آزاد مي

  ز داس و تبر، زيرا ترسد دگر شمشاد ا نمي

  ترسد كه امروزه تبر از قامت شمشاد مي

  بلي جانم گذشت آن دوره و امروزه لولو هم  

  ترسد آباد مي هاي اين خراب چنين از بچه 

  اي هالو  گويندشود روزي رسد  خدايا مي

  ترسد ببين وارونه شد مادر زن از داماد مي

  ت ها خاري اس بخند اي هم وطن، قهقه بزن اين خنده

  ترسد هاي شاد مي به چشم آن كه از اين قلب

                     *  
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  برگي از تاريخ: 

  مستشاران آمريكايي در ايران "اعدام انقالبي"

  تراب حق شناس

  

  اي ندارد  كسي كه بخواهد از يك موضع ارتجاعي دفاع كند چاره"

   "جز آنكه بر موضعي ارتجاعي تر تكيه كند

  محمد حنيف نژاد                                                                  

نام سازمان مجاهدين به رهبري مريم و مسعود رجوي به عنوان يك 
سازمان تروريستي از ليست وزارت خارجه آمريكا حذف شد. به نظر ما بودن 
يا نبودن در اين ليست در عالم سياست هيچ ربطي با آنچه چهل سال پيش 

سازمان  –ن رخ داده ندارد. وقتي دو طرف سياسي (در اينجا آمريكا در ايرا
كنند آنچه مهم است وضعيت واقعي  مجاهدين) با يكديگر رابطه برقرار مي

كنوني و وضعيت احتمالي آينده طرف مقابل است. آمريكا خود بزرگترين 
ليست "تروريست دنياست و هيچ مشروعيتي براي گنجاندن اين يا آن در 

شان كردند  دلبخواه ندارد. ديروز كه اين سازمان را وارد ليست "ستيتروري
اساساً چراغ سبزي به رژيم ايران بود و حاال كه آن را از ليست برمي دارند 
يك دهن كجي به ايران است و ابراز اعتمادي به اين سازمان، و در هرحال 

به  يك مانور يا بازي سياسي. چند سال پيش كه نام سازمان مجاهدين
رهبري مريم و مسعود رجوي در ليست ترور قرار گرفت تنها يكي از داليل 

اعالم كردند، اما براي  1350آن را كشتن چند آمريكايي در ايران در دهه 
خارج شدن از ليست، نيازي به انكار آن حوادث نبوده و نيست. فراوان 

اند نيروها و شخصيت هاي سياسي كه زماني تروريست معرفي  بوده
شدند ولي وقتي توازن قوا تغيير كرد و چشم انداز همكاري بين دو طرف  مي

آيد. اين سازمان طي  پديد آمد، ديگر از تروريست بودن سخني به ميان نمي
سي سال گذشته، نيرويي بوده و هست كه در نزاع با جمهوري اسالمي 

ت خود توانند نظر و سياس تواند وجود آن را انكار كند. آن ها مي كسي نمي
هاي اخير  را تغيير دهند اما حق ندارند گذشته را انكار كنند. اينكه در سال

اند سرنوشت خود را به سياست آمريكا ببندند، بايد در برابر  تصميم گرفته
  مردم و تاريخ پاسخگو باشند.

مستشاران آمريكايي را به حساب دوره مذهبي يا  "اعدام انقالبي"باري، 
ذاشتن به كلي انحرافي و خاك پاشيدن در چشم ماركسيستي مجاهدين گ

تاريخ است. هيچ نيروي سياسي حق ندارد موضع گيري هاي امروز خود را 
عطف بماسبق كند و واقعيات تاريخي را به مزاج روز منكر شود. سازمان 

كه شكل گرفت ريشه در ضديت و مبارزه با  1340مجاهدين از اوايل دهه 
شاه كه دست نشانده آن بود داشت. اين سازمان امپرياليسم آمريكا و رژيم 

امپرياليسم آمريكا را مانع راه تكامل بشريت مي دانست و معتقد بود كه بين 
اي كه وجود دارد يا نبرد است  امپرياليسم و خلق هاي تحت ستم تنها رابطه

يا تسليم. خصلت اساسي سازمان مجاهدين مواضع ضد امپرياليستي آن بود 
شد. در بيانيه اعالم  ز هر خصلت مترقي و دمكراتيك ميوگرنه عاري ا

اوال در "چنين آمده بود:  1350بهمن  20موجوديت سازمان مجاهدين در 
شرايط كنون تضاد اصلي و آشتي ناپذير جامعه ما را تضاد بين توده هاي 
خلق از يك طرف و امپرياليسم جهاني به سركردگي آمريكا و رژيم دست 

ف ديگر تشكيل مي دهد. ثانيا به خاطر پيروزي در مبارزه نشانده شاه از طر
ضد امپرياليستي بسيج همه رنجبران و ستمديدگان خلق امري ضروري و 

. سازمان مجاهدين در تاريخ افتخار آميز خود تا زمان "اجتناب ناپذير است
به بعد، قهر انقالبي عليه 1354چه در دوره مذهبي و چه از  1357قيام 

و همدستان آن را فراموش نكرد و در اين باره هيچ فرقي بين امپرياليسم 
اي در  اي چه شيوه مذهبي و ماركسيستي وجود نداشت. اينكه در هر دوره

اين مبارزه به كار رفته محصول شرايط تاريخي خود و شايسته نقد مناسب 
خويش است. طبق گفته حنيف نژاد، توجيه رابطهي طبعاً نابرابر با 

جز با تكيه بر موضعي  -كه موضعي ارتجاعي ست - مريكا امپرياليسم آ
  تر يعني انكار موضع انقالبي گذشته اين سازمان امكانپذير نيست. ارتجاعي

اينك بدون هيچ شرحي و صرفاً براي كساني كه مي خواهند بدانند، برخي 
اسناد مربوط به اقدامات انقالبي سازمان مجاهدين را از آرشيو سازمان پيكار 

  ك پرونده منتشر مي كنيم.در ي

*****  

  

خرداد  10سند مربوط به عمليات نظامي عليه ژنرال هارولد پرايس در  -1
 14به تاريخ پنجشنبه  29ص  123به نقل از نشريه مجاهد شماره  1351

(نيز رك. يادداشت هاي علم جلد دوم چاپ آمريكا، ويرايش  1360خرداد 
  ).257ني ص علينقي عاليخا

  

  يك سند شماره 

  :51خرداد  10

 اعدام انقالب ژنرال پرايس سر مستشار نظامي امپرياليزم آمريكا در ايران -
  ي اطالعات آمريكا در تهران انفجار اداره  - 

  

 
  

 »مجاهدين خلق ايران« 3ي نظامي شماره  هايي از اطالعيه قسمت
حامل ژنرال هوايي، 2مستشاري شماره  اتومبيل 5/7صيحگاه امروز در ساعت  -1

هارولد پرايس سرمستشار هوايي امريكا در ايران و همراهانش در خيابان خيطريه 
ي اتومبيل ديگري از مامورين امنيتي امريكايي محافظت مي  در حالي كه به وسيله

 ي مجاهدين قرار گرفت و به كلي منهدم شد. شد مورد حمله
 - ......... 

  انمجاهدين خلق اير

10/3/51  

  
*****  

 1352خرداد  12سند مربوط به عمليات نظامي عليه ژنرال هاوكينز در  -2

كه مسؤوليت سازمان به عهده شهيد رضا رضايي بود، همراه با يك تحليل 
  آموزشي درون سازماني در باره اين عمليات و بازتاب آن در مطبوعات.

   

  2ي  سند شماره

  :52خرداد  13

  اعدام انقالبي سرهنگ هاوكينز مستشار نظامي امپرياليزم آمريكا در ايران

  16نظامي شماره  -ي سياسي قسمت هايي از اطالعيه

به  هايي كه تنها طي دوسال .... اين اعدام تنها پاسخ كوچكي بود به خون
ريكايي دست جالدان شاه اين جرثومه كثافت و پليدي و به فرمان اربابان ام
  اش در تهران و اهواز و سنندج از پيكر فرزندان خلق برزمين ريخت....
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خرداد خونبار بر  15اين اعدام پاسخي بود به خونهاي سرخي كه در 
  كفپوش خيابانها پاشيد.

  مستشار امريكايي و انگليسي در ايران... 10000و پاسخي است به حضور 

  مجاهدين خلق ايران"

  "دهمين سالگرد جنايت خونين شاه برابر با 52خرداد  15
  

  
  

***** 
سند مربوط به عمليات نظامي عليه دو ژنرال: شيفر و ترنر به تاريخ اول  -3

مخصوصا به ". در اعالميه مربوطه تصريح شده كه اين عمليات 1354خرداد 
، شهيد جليل افشار، انتقام خون نه فرزند دالور خلق: شهيد محمد چوپانزاده

شهيد عزيز سرمدي، شهيد بيژن جزني، شهيد حسن ضيا ظريفي، شهيد 
كاظم ذواالنوار، شهيد مصطفي جوان خوشدل، شهيد مشعوف كالنتري و 

  ..."شهيد عباس سوركي صورت گرفت

  

  3سند شماره 

  

  
  
  

  22اطالعيه سياسي ـ نظامي شماره 

  درباره:
  اجراي حكم انقالبي

  آمريكايي اعدام مستشاران

  اين است پاسخ ما به كشتار وحشيانه فرزندان

  هاي شاه جنايتكار انقالبي خلق در زندان

  
، همزمـان  54ارديبهشت  31دقيقه بامداد روز چهارشنبه  40و  6در ساعت 

آميزش به آمريكا، حكـم انقالبـي    با بازگشت شاه جنايتكار از مسافرت توطئه
و » سـرهنگ شـفر  «ريكـايي در ايـران   تن از مستشاران تجاوزكار آم 2اعدام 

سازمان مجاهدين خلق «توسط يك واحد از رزمندگان » سرهنگ دوم ترنر«
اجرا گرديد. انقالبيون مـا در حاليكـه از دو طـرف راه را بـر اتومبيـل      » ايران

حامل سرهنگان بسته بودند بر روي آنها آتش گشودند. اين دو مزدور در اثر 
شدند. راننده ايراني دو سرهنگ تجاوزكـار   هاي مجاهدين در دم كشته آتش

كه دستورات فرماندهي عمليات مبني بر عدم مقاومت در مقابل رزمنـدگان  
ما را بخوبي اطاعت نموده بود، بـدون اينكـه كـوچكترين آسـيبي ببينـد در      
صحنه عمليات سالم بر جاي ماند. بدين ترتيب ما بار ديگر ثابت كرديم كـه  

نيروهاي استثمارگر و تجاوزكار يعني دشمنان خلـق   هاي ما تنها سينه گلوله
اي از مـردم و بخصـوص تعـدادي از كـارگران      را نشان خواهـد گرفـت. عـده   

ساختماني كه در آن حدود مشغول كار بودند در صحنه عمل جمـع شـده و   
آشكارا از اعدام تجاوزكاران آمريكايي بدست پيشتازان انقالبـي خلـق راضـي    

هـاي   س از اطمينان از موفقيت عمل و پخش اعالميـه نمودند. رفقاي ما پ مي
مـرگ بـر   «، »مرگ بـر شـاه جنايتكـار   «تبليغي در ميان مردم، با فريادهاي 

صـحنة عمليـات را   » زنده باد انقـالب مسـلحانة خلـق   «، »امپرياليسم آمريكا
هاي خويش بازگشتند. در اين عمليات اسـناد و   ترك كردند و سالم به پايگاه

رهنگ آمريكايي به نفع انقالب مصادره شد كه در فرصت مدارك كيف دو س
  مناسب محتويات آن افشا خواهد شد.

  
  چرا مستشاران نطامي آمريكا را اعدام كرديم؟

اين دو مستشار معدوم از جملة بيست هزار نظامي متجاوز آمريكـايي بودنـد   
كه اينك در ميهن ما به مكيدن خون مردم زحمتكش ما و حفظ و حراسـت  

ديكتاتوري شاه جنايتكار مشغولند و مخفيانه سركوب خونين و خفقان رژيم 
هاي سياسي ـ نظامي شاه بر خلق مـا اعمـال     حدي را كه از طرف دستگاه بي
  كنند. شود رهبري مي مي

فرزنـد   9اعدام اين سرهنگان امپرياليست آمريكايي مخصوصاً به انتقام خون 
د جليل افشـار، شـهيد عزيـز    دالور خلق: شهيد محمد چوپانزاده، شهيد احم

سرمدي، شهيد بيـژن جزنـي، شـهيد حسـن ضـياء ظريفـي، شـهيد كـاظم         
ذواالنوار، شهيد مصطفي جوان خوشدل، شهيد مشـعوف كالنتـري و شـهيد    

هـا پـيش در    عباس سوركي صورت گرفت. اين انقالبيون كه هر يك از سـال 
بعـد از   54ين فرورد 30زندان و در اسارت جالدان شاه قرار داشتند، در روز 

هاي وحشـيانه دژخيمـان سـاواك ـ شـهرباني بدسـتور شـاه         تحمل شكنجه
هاي بسـته   هاي آمريكايي، با دست خونخوار، اين نوكر سرسپرده امپرياليست

هاي آمريكايي ـ اسرائيلي قرار گرفتند و آنگـاه پلـيس و     هدف رگبار مسلسل
  ه شدند.حتي شاه بيشرمانه ادعا كردند كه آنها در حال فرار كشت

اعدام اين دو آمريكايي تجاوزكار از طرف سازمان ما پاسخ روشن و برگشـت  
ناپذير خلق رنجديده و زير ستم ما است به ديكتاتوري سـياه رژيـم پهلـوي،    
پاسخ آشكاريست به رژيم دسـت نشـانده و اربابـان آمريكـايي او، كـه ديگـر       

ن عمليـات نشـان   حد آنها تحمل نخواهد شد. اي ها و ظلم و ستم بي غارتگري
هـاي حيـوان    داد كه خلق ما بهيچ وجه در مقابل فشار وحشـيانه و شـكنجه  

هـاي سـاواك و شـهرباني     چـال  اي كه بر هزاران رزمنده اسير در سياه صفتانه
شود ساكت نخواهد نشست. خلق ما تحمل نخواهد كرد كه بهتـرين   وارد مي

ي طوالني و مستمر بـه  ها اي بعد از شكنجه فرزندان مبارزش هر روز به بهانه
هاي آمريكايي و نوكران درباري آنها  رگبار مسلسل بسته شوند تا امپرياليست

با خيال راحت به چپاول و غارت ايران بپردازند. اينك خلق ما در زير رگبـار  
هاي آمريكايي رژيم، در زير ضربات شالق سازمان امنيـت شـاه و در    مسلسل

هاي آمريكايي و نـوكران داخلـي آنهـا     يستحد امپريال زير ظلم و استثمار بي
كنـد و سـالح بـر دوش     كند، او پيكر خـونين خـودش را بلنـد مـي     ناله نمي

گيرد. خلق ما راه بدست آوردن آزادي، راهـي كـه خلـق كبيـر ويتنـام و       مي
اند، يعني راه قرار دادن قهر انقالبـي در   كامبوج و الئوس پيروزمندانه پيموده

، قرار دادن قدرت انقالب در مقابل قدرت ضد انقـالب  مقابل قهر ضد انقالبي
  و پيش رفتن تا نابودي كامل دشمن را بخوبي آموخته است.

  العمل دستگاه تبليغاتي رژيم شاه چه بود؟ عكس

پس از اعدام اين دو مستشار، رژيم كه از جهـات متعـدد تحـت فشـار قـرار      
ئـه سـكوت ادامـه    هاي فراوان نتوانست بشـيوه توط  گرفته بود عليرغم تالش

  دهد.
تبليغاتچيان شاه يعني همانهـايي كـه خبـر اعـدام رئـيس كميتـه مشـترك        

پـور را تنهـا در چنـد سـطر و بـه شـكلي        ساواك ـ شهرباني، سرتيپ زنـدي  
تحقيرآميز در صفحة حوادث نوشته بودند، اين بار ناچار شدند تمام دسـتگاه  

خودشـان بـا تحريـف     پردازي تبليغاتيشـان را بكـار اندازنـد تـا بخيـال      دروغ
جريانات از تأثيرات وسيع اين عمل انقالبي بكاهنـد. شـاه اكنـون در مقابـل     
ارباب زخم خورده به البه و زاري افتاده و دائماً قول دستگير كردن انقالبيون 

كند كه عمليات اخير تنها توسط چهـار نفـر صـورت     دهد و وانمود مي را مي
و همين روزها دستگير خواهند شـد.  گرفته كه هويت آنها نيز شناخته شده 

العمل مذبوحانه بار ديگر از يك طـرف آشـكارا خفقـان تبليغـاتي      اين عكس
رژيم را به نمايش گذارد و از طرف ديگر نشان داد كه چگونه شاه كه حاضـر  

پـور ماننـد سـگ     ليس چون سرتيپ زنـدي  است به جسد خدمتگزاران كاسه
اش جنازه سرهنگان را  بابان آمريكاييمرده لگد بزند مجبور است در مقابل ار

http://dialogt.de/



   قد و بررسيو ن مقاالت

 ٢٢٠  109ي  آرش شماره

انـد تجليـل بـه     هاي فراواني! كـه كـرده   بر سر بگذارد و از آنها بخاطر خدمت
  عمل آورد.

  
رژيم شاه خائن بار شكست امپرياليزم آمريكـا را در هنـدچين بـر    

  كند. هاي منطقه تحميل مي دوش خلق

مفتضـحانه و   هـاي  هاي جنايتكار آمريكايي كه به دنبال شكست امپرياليست
اي در ويتنام، كـامبوج و الئـوس از جنـوب شـرقي آسـيا اخـراج        خردكننده

هاي ارتجـاعي و وابسـته در غـرب     اند، اكنون قصد دارند با تحكيم رژيم شده
آسيا مخصوصاً با تحكيم موقعيت رژيم ارتجاعي شاه خائن در ايران، موضـع  

انوس هند حفظ كننـد.  طلبانه و غارتگرانه خود را در خليج فارس و اقي سلطه
گيـري   ها منطقه خليج و اقيـانوس هنـد هـم بـدليل اوج     از نظر امپرياليست

هــاي آن و انعكــاس ضــربه مرگبــار هنــدوچين بــه  مبــارزات انقالبــي خلــق
امپرياليزم در اين قسمت از آسيا و هم بدليل وابستگي روزافزوني كه اقتصاد 

رزمينـي و سـود ناشـي از    داري جهاني به ذخائر عظيم زي بحران زده سرمايه
هاي اين منطقه دارد، هر روز بيش از پـيش اهميـت    استثمار وحشيانه خلق

ــژه ــدين جهــات از هــم  اي مــي وي ــد. ب اكنــون و در آينــده عمــده فشــار   ياب
امپرياليستي بر آسيا بر اين نقطه حساس وارد خواهد شد. اما فشار نيروهاي 

پريـاليزم از مبـارزات   ضد امپرياليسـتي در سـطح جهـاني و ضـرباتي كـه ام     
هاي تحت ستم مخصوصاً از ضربه وحشتناك و كـاري ويتنـام و    انقالبي خلق

هـاي اقتصـادي ـ     گيري و تشديد بحـران  كامبوج دريافت كرده همچنين اوج
هـاي آمريكـايي را اينـك در     سياسي ـ اجتماعي دروني آمريكا، امپرياليسـت  

بيننـد كـه در    است. آنها مياي قرار داده  وضع بسيار اسفناك و نوميد كننده
بار امپراطوري غدار انگلسـتان   اند و سرنوشت مصيبت سرازيري سقوط افتاده

اينك در انتظار آنهاست. آنها از قسمت مهمـي از آسـياي مركـزي و شـرقي     
انـد در حاليكـه در آسـياي غربـي، در      (چين و ويتنام ...) بشدت اخراج شده
ها عليه آنها شدت  قاومت انقالبي خلقخاورميانه و منطقه اقيانوس هند نيز م

ها تا مدتها ديگر جرأت  گرفته است. در چنين شرايطي است كه امپرياليست
و توانايي يـك دخالـت مسـتقيم نظـامي را در ايـن منطقـه يعنـي آسـياي         

هـاي   بينند. مقاومت انقالبي و پيـروزي پرشـكوه خلـق    باختري، در خود نمي
هـاي   اي بـه امپرياليسـت   رسـهاي شـكننده  ويتنام، كامبوج و الئوس ظاهراً د
هـاي اينسـوي    اند كه خلق ها ظاهراً فهميده آمريكايي داده است. امپرياليست

انـد. از ايـن نظـر سـعي      آسيا گورستان بسيار بزرگتري براي آنها آماده كرده
اند به  اي خود را كه تا دندان مسلح كرده نشاندگان منطقه دارند اين بار دست
رنوشتي بفرستند. درين ميان رژيـم مـزدور شـاه جنايتكـار     پيشواز چنين س

گيرندة  تر انقالبات داخلي و مبارزات مسلحانه اوج براي سركوب هرچه خونين
خلق ايران و همچنين بـراي ايفـاي نقـش ژانـدارمي در منطقـه و سـركوب       

هـاي انقالبـي خلـيج ـ ظفـار ـ بلوچسـتان و...         هـاي انقالبـي خلـق    جنـبش 
دهد! اين استعداد از يك طرف ناشي از  از خود بروز مي استعدادهاي شگرفي

داري حـاكم ايـران و خواسـت     طلبانه سرمايه تشكيالت ماجراجويانه و سلطه
دروني او براي ايفاي يك نقش امپرياليستي در منطقه است و از طرف ديگر 
به شدت تحت تأثير سرسپردگي و وابستگي اين رژيم به امپريـاليزم آمريكـا   

د. با اين توضيح از يك طرف حرص و آز روزافزون شاه بـراي حـراج   قرار دار
بيشتر نفت و به دست آوردن پول بيشـتر و از طـرف ديگـر شـتاب او بـراي      

ادامه رهبـري آمريكـا در   «اش و تأكيد روي لزوم  بوسي اربابان آمريكايي پاي
زنجيرش لين تـول و وان   مخصوصاً در شرايطي كه سقوط سگان هم» جهان
زده  كامبوج و ويتنام او را بشدت از وضع مشـابهي در ايـران وحشـت    تيو در

ها  كند. بدين ترتيب امپرياليست كرده است، معناي اصلي خويش را پيدا مي
تواند بخوبي و تا مـدتها   بينند كه مي در مورد شاه خائن سگ وفاداري را مي

هـاي   سـت منافع آنان را در منطقه حراست كند. و شاه نيز در وجود امپريالي
يابد كه حاضـرند او   آمريكايي، اين اربابان قدرتمند قديمي پشتيباناني را مي

هاي منطقه بيندازند. ايجاد و رهبـري   را تا دندان مسلح كنند و به جان خلق
سازمان سركوب پليسي و ارتش در ايـران توسـط مستشـاران و جاسوسـان     

از مـردم بيگنـاه   هـا تـن    جنايتكار آمريكايي يعني همان كساني كه ميليـون 
هاي جهنمـي خـود    هاي خودكار و با بمباران هندوچين را زير رگبار مسلسل

كردنـد، و همچنـين فرسـتادن ريچـارد هلمـز ايـن جاسـوس و         تكه پاره مي
المللي و رئيس سابق سازمان جاسوسي آمريكـا (سـيا) بعنـوان     آدمكش بين

يـم ايـران بـه    سفير در ايران جزئي از همين نقشه مزورانه يعنـي تبـديل رژ  
رود.  قدرت مسلط منطقه براي پاسداري منافع امپرياليزم آمريكا بشـمار مـي  

شود. در  بدين ترتيب مرحلة جديدي در تهاجم امپرياليستي به آسيا آغاز مي
اين مرحلـه قسـمت غربـي اقيـانوس هنـد و در قلـب آن ايـران بـه كـانون          

ز ايـن قـرار بـدون    شـود. ا  هاي منطقه تبديل مي تضادهاي امپرياليزم و خلق
هاي ارتجاعي منطقه و در رأس آنها رژيم مـزدور شـاه،    جهت نيست كه رژيم

تحت رهبري مستقيم امپرياليزم آمريكا اكنون به سـرعت هرچـه بيشـتر بـه     
  اند.  دار مردم منطقه مشغول شده سركوب خونين و جهت

هــاي  ارديبهشــت بــه امپرياليســت 31عمليــات انقالبيــون مــا در صــبحگاه 
شان شاه و طبقه حاكمـه نشـان داد كـه در ايـن      يكايي و مزدوران ايرانيآمر

شود!  هاي مزورانه جديدشان استقبال مي مرحلة جديد چگونه از آنها و نقشه
هاي آمريكايي بايد بدانند كه خلق ما مبارزه آشتي ناپـذير   اينك امپرياليست

ن طبقـه حـاكم   خود را عليه ديكتاتوري و ظلم و استثمار شاه و ديگر مزدورا
ها و نوكران داخلي آنها بايد بدانند كـه   در ايران آغاز كرده است. امپرياليست

سال پيگيرانه جنگيد تا آزادي و اسـتقالل خـود را    30اگر خلق كبير ويتنام 
سال بجنگيم. اگر امپرياليزم تـا گـردن    100بدست آورد، اكنون ما حاضريم 

، ما حاضريم تا فرق سـر او را در  هاي ويتنام و هندوچين فرو رفت در مرداب
هـاي غـرب آسـيا گورسـتان      هاي اقيانوس هند فرو ببريم!! آري خلـق  گرداب
تـري را بـراي امپريـاليزم و تمـام دسـت نشـاندگان محلـي آن تـدارك          فراخ
  اند! ديده

* * * * * 
  

هـاي عظـيم خلـق مـا! كـارگران ـ دهقانـان ـ روشـنفكران ـ            اي تـوده 
آمـوزان، زنـان و    بازاريان ـ دانشجويان و دانش  وران ـ  روحانيون ـ پيشه 

  مردان انقالبي:
هاي آمريكايي و رژيم شـاه جنايتكـار بزرگتـرين دشـمنان      امپرياليست

هاي تحت ستم منطقه هسـتند. آنهـا هـر روز     مردم رنجديده ما و خلق
هاي بزرگتري را براي سركوب مبارزات مردم ما و خلـق منطقـه    توطئه

اكنون شمار عظيمي  ها همان كساني هستند كه همبينند. آن تدارك مي
هاي ساواك و شـهرباني   چال از فرزندان راستين و مبارز شما را در سياه

هايشان با اجـاق برقـي و    اند و بدن در حاليكه به تختة شالق بسته شده
اند. آنها كساني هستند كه  شوك الكتريكي سوخته است به بند كشيده

انـد و بـه اوباشـان و     تكـار را برپـا نگهداشـته   ديكتاتوري سياه شاه جناي
اند تا ايران را به يك زندان بزرگ  قاتالن سازمان امنيت شاه اجازه داده

تبديل كنند. آنها كسـاني هسـتند كـه چـون زالـو خـون شـما مـردم         
مكنـد و منـابع ثـروت طبيعـي شـما را غـارت        زحمتكش ايران را مـي 

  كنند. مي
بارزة انقالبي خود را عليه ديكتـاتوري  هاي مبارز و زحمتكش ما! م توده

شاه جنايتكار و سلطة امپرياليزم آمريكا بر ميهنمان شدت بخشـيد. در  
هاي مسلح پيشـتاز متشـكل شـويد و مبـارزة خـود را در       حول سازمان

تحت چنين تشكلي تا نابودي كامل دشمن، شاه و اربابان آمريكـائيش  
  به انجام برسانيد.

  
  اه جنايتكار سگ زنجيري آمريكانابود باد ديكتاتوري ش

  گير فرزندان انقالبي خلق تر باد دستان انتقام پرتوان

  نابود باد نفوذ سلطه طلبانة امپرياليزم آمريكا در منطقه

  »سازمان مجاهدين خلق ايران«  

    1/3/54  

*****  

 
سند مربوط به عمليات نظامي عليه سه ژنرال: ويليام كاترل، رابرت  -4

همراه با انعكاس اين  1355شهريور  6لد اسميت، شنبه كرونگارد، دونا
عمليات در مطبوعات آمريكا (به نقل از ماهنامه داخلي خارج كشور سازمان 

  ). 1355، مهر 5مجاهدين، شماره 
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  4  سند شماره

  

  

  24اعالميه سياسي نظامي شماره 

  

  
  

  درباره:

  اعدام انقالبي سه امريكائي جاسوس

  هوائي رژيم شاه مزدورو مستشار فني نيروي 

اينست پاسخ ما به شكنجه و كشتار وحشيانه انقالبيون ايران توسط رژيـم  
  شاه جنايتكار

هـاي   اينست پاسخ اعتراضي خلق ما بـه سـلطه غارتگرانـه امپرياليسـت     
  خونخوارِ آمريكايي بر سرنوشت و مقدرات ميهن ما

ميدان وثـوق، راه را  انقالبيون ما با يك اتومبيل در خيابان خيام منشعب از  
بر اتومبيل حامل مزدوران آمريكايي كه در آن موقع عـازم فرودگـاه نظـامي    
دوشان تپه از تأسيسات نيروي هوايي بودند، بستند و از دو سو آنـان را زيـر   
آتش مسلسل گرفتند. در نتيجه ايـن آتشـباري دو تـن از مـزدوران، بـدون      

ر دم كشته شدند و نفر سوم كه العملي بيابند، د اينكه امكان هيچگونه عكس
هاي مهلكي برداشته بود، به قصد فرار از اتومبيل خارج شد كه مجـدداً   زخم

ي ايرانـي   ي انقالبيون قـرار گرفـت و كشـته شـد. راننـده      هدف رگبار گلوله
اتومبيل اين سه آمريكايي كه دستورات فرماندهي عمليـات مبنـي بـر عـدم     

امالً اجـرا نمـوده بـود، بـدون آنكـه      مقاومت در مقابـل رزمنـدگان مـا را كـ    
  ي عمليات سالم بر جاي ماند. كوچكترين آسيبي ببيند، در صحنه

ي نيروهـاي   هاي ما تنها سينه بدين ترتيب ما بار ديگر نشان داديم كه سالح
ي  ي حاكمه ها و دست نشاندگان مزدور آنها در طبقه استثمارگر، امپرياليست

  اش را نشانه خواهد گرفت. ي خائن تهايران، شاه خونخوار و دار و دس

مرگ بـر  «آميز عمل با فريادهاي  رفقاي ما پس از اطمينان از انجام موفقيت
ي  زنده باد انقالب مسـلحانه «و » مرگ بر امپرياليزم جهاني«، »شاه جنايتكار

هـاي خـويش    ي عمليـات را تـرك كردنـد و سـالم بـه پايگـاه       صحنه» خلق
  بازگشتند.

ناد و مدارك محتواي كيف اين سه آمريكـايي مـزدور بـه    در اين عمليات اس
  نفع انقالب مصادره شد.

  چيني امپرياليزم امريكا و مبارزه مسلحانه خلق ما غارتگري و توطئه

ي  ي ضد امپرياليستي خلـق مـا عليـه سـلطه     ساليان درازي است كه مبارزه
جريـان  داران تجاوزگر جهاني، بـه اشـكال گونـاگون     ي سرمايه استثمارگرانه

ناپذيري  ي ضد امپرياليستي در ميهن ما، همواره جزء تجزيه دارد. زيرا مبارزه
هاي دست نشانده و طبقـات ارتجـاعي حـاكم در ايـران      از مبارزه عليه رژيم

ي انقالبي تمام طبقـات و اقشـار    بوده است. همان طور كه امروزه نيز مبارزه
ولتاريــا عليــه حكومــت ي انقالبــي پر خلقــي جامعــه و در رأس آنهــا مبــارزه

توانـد از   داري حـاكم ايـران، نمـي    ي شـاه جنايتكـار و سـرمايه    نشـانده  دست
هـاي تجـاوزگر غربـي جـدا      داري جهاني و امپرياليست ي عليه سرمايه مبارزه

هاي آمريكـايي، نسـبت بـه سـاير نيروهـاي       باشد. در اين ميان، امپرياليست
  ايران برخوردارند.اي در  امپرياليستي، از موقعيت كامالً ويژه

اين موقعيت ويژه عبارتست از نفوذ و حاكميت تام و تمام امپرياليسم آمريكا 
ي حاكمــه و  هــاي سياســي ـ اقتصــادي ـ نظــامي طبقــه     در تمــام ارگــان

  داري دالل صفت ايران. سرمايه

داري آمريكــا از يكطــرف در صــدر جــدول طويــل كشــورهاي       ســرمايه
ي  هـاي غارتگرانـه   دارد و با گسـترش شـبكه   ي كاال به ايران قرار صادركننده
االصـل ـ    شـركت آمريكـايي   5000اش در ايران ـ از جمله بـيش از    اقتصادي

بزرگترين نفوذ اقتصادي در آسيا را سازمان داده اسـت و از طـرف ديگـر بـا     
اش در ايران، با نفوذ و حاكميت كامـل   هاي جاسوسي و اطالعاتي بسط ارگان
تـرين   پليسـي ـ نظـامي و فرهنگـي رژيـم، اساسـي      هاي سياسـي ـ    بر ارگان

داري حـاكم ايـران را    خطوط سياست داخلي و خارجي رژيم شـاه و سـرمايه  
كند. خريدهاي هنگفت چند ميليارد دالري اسـلحه (يـك قلـم در     ديكته مي

ميليـارد دالري،   40ميليارد دالر) و قـرارداد اخيـر    8سال گذشته در حدود 
 40دهـد. همچنـين بـيش از     ين نفوذ را نشـان مـي  هاي ديگر ا ابعاد و زمينه

هاي آمريكايي  هاي خريدار نفت ايران متعلق به كارتل درصد از سهام كمپاني
هاي مختلف  هزار مستشار اطالعاتي، فني و نظامي در ارگان 30است. قريب 

نظامي، پليسي، جاسوسي دولت فعاليت دارند. در يك كالم دولت شاه خائن 
هـاي   داري حـاكم ايـران، دربسـت در اختيـار امپرياليسـت      و سيستم سرمايه

هــا و  ي آن، كارتــل هــاي مختلفــه خــوار آمريكــائي، در اختيــار جنــاح جهــان
داري آمريكـا، همينطـور در اختيـار     مؤسسـات انحصـاري رقيـب در سـرمايه    

) قـرار دارد. آنهـا تمـام منـابع ثـروت مـا را غـارت        C.I.Aپنتاگون و سـيا ( 
ور زحمـتكش ايرانـي را اسـتثمار     كارگر، دهقان و پيشـه ها  كنند. ميليون مي
ــر شــديدترين تهاجمــات    مــي ــا را در زي كننــد. آزادي و اســتقالل مــردم م

ي خود ـ   آشام رژيم دست نشانده امپرياليستي و تحت فشار ديكتاتوري خون
ي  دهند. فرزندان مبارز خلـق را بـه تختـه    رژيم شاه جنايتكار ـ به باد فنا مي 

كنند و ميهن ما را مركـز   ند و حيوان صفتانه آنها را شكنجه ميبند شالق مي
  سازند. هاي مبارز منطقه مي توطئه و سركوب خلق

ها تـن نفـت بـه شـكم      دانند كه جريان يافتن سيل ميليون آنها به خوبي مي
داري غرب و حفظ جريان سود هنگفتـي كـه از طريـق     سيري ناپذير سرمايه

آورند،  نه منابع طبيعي ميهن ما به دست مياستثمار خلق ما و غارت وحشيا
هـاي پليسـي،    تنها با حفظ و حراست رژيم دست نشانده شاه و تقويت ارگان

پذير است. بنابراين كامالً روشن است كـه چـرا    نظامي و جاسوسي آن امكان
دارد؛  هاي آمريكايي ابـراز مـي   ي شديدي نسبت به امپرياليست خلق ما كينه

داري جهـاني،   براي رهايي از قيد هرگونه سـلطه سـرمايه  چرا مبارزه خود را 
براي آزادي از رنج هرگونه ظلم و استثمار بـورژوايي و فشـار ديكتـاتوري، از    

شـود كـه چـرا     دانـد. روشـن مـي    مبارزه عليه امپريـاليزم امريكـا جـدا نمـي    
هاي امريكايي در هر لباس و موقعيتي باشـند، تحـت هـر نـام و      امپرياليست
كنند، دشمنان درجه اول خلق مـا محسـوب    در ايران فعاليت ميعنواني كه 

  شوند. مي

مستشاران معدوم ويليام كاترل، رابرت كروگارد، دنالد اسميت نيز جزء همان 
اكنون تحت عناوين گوناگون، مستشار  لشگر مزدوران آمريكايي بودند كه هم

نظـامي و ...،   هاي پليسـي،  نظامي، مستشار فني يا اطالعاتي و ...، در دستگاه
شاه مزدور، مشغول بكار بوده و مخفيانه سركوب خـونين و خفقـان و فشـار    

شـود رهبـري    حدي را كه از طرف رژيم شاه خائن بر خلق ما اعمـال مـي   بي
  كنند. مي

آنها نه تنها عاملي بـراي توسـعه و تحكـيم سـلطه امپرياليسـتي و غـارت و       
آيند، بلكه خود نيـز بـا    مار مياستثمار خلق ما توسط امپرياليزم آمريكا به ش

مكند و مطابق  هاي هنگفت، ثمره كار و زحمت مردم ما را مي دريافت حقوق
اسناد بدست آمده از همين جاسوسان، حداقل حقوق هر يك از مستشـاران  

شود. بـه عبـارت    هزار تومان مي 80امريكايي از ارتش ايران، ماهيانه بالغ بر 
ران، بخاطر جناياتي كه عليه منـافع و آزادي  ديگر يك آمريكايي مزدور در اي
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كارگر را از ثمـره   120دهد، يكجا حقوقي معادل دستمزد  خلق ما انجام مي
هزار جاسوس و مزدور  30بلعد. بدين ترتيب قريب  كار و زحمت مردم ما مي

ارتشي و غيرارتشي امريكايي كه در استخدام دولت شاه قرار دارند، يك قلـم  
تومان) ثمره كـار و   000/000/000/25پنج ميليارد تومان (بالغ بر بيست و 

هاي زحمتكش مردم را، تنها بنام حقوق و دستمزد ساليانه خود  زحمت توده
  بلعند. مي

براي درك اهميت اين رقم و اين دزدي هنگفت از جيب خلق، كـافي اسـت   
خاطرنشان سازيم كه بودجه كل آموزش و پرورش در سـال گذشـته (سـال    

آموز ايرانـي، عبـارت بـوده اسـت از: دوازده      ميليون دانش 6قريب  ) براي54
تومـان). يعنـي    000/000/690/12ميليارد و ششصد و نود ميليون تومـان ( 

سي هزار مستشار و جاسوس امريكايي در ايران، مجموعـاً دو برابـر پـولي را    
كه دولت شاه خائن بـراي آمـوزش شـش ميليـون محصـل ايرانـي و ايجـاد        

ديد آموزشي و غيره تعيين كرده اسـت، از ايـن دولـت دريافـت     تأسيسات ج
  دارند. مي

* * * * * 
شاه جنايتكار و ديگر دست نشاندگان مزدور هيأت حاكمه فاسد ايران در 

ها تن از  فاصله زماني ارديبهشت تا تيرماه سال جاري، با كشتار وحشيانه ده
د را با وفاداري كامل فرزندان دالور خلق، شادمانه به رقص در آمدند، دم خو

خدمتي  براي اربابان امريكايي خود تكان دادند و بدين ترتيب بار ديگر خوش
هاي خونخوار امريكايي نشان دادند.  رقصي خود را به امپرياليست و خوش

هاي انقالبي ايران  آنها در عين حال مدعي شدند كه با اين ضربات، سازمان
تاز ايران را با شكست قطعي روبرو را متالشي كرده و جنبش مسلحانه پيش

اش و  هاي رسواي تبليغاتي اند. بدين ترتيب رژيم شاه جنايتكار، دستگاه كرده
نمايي پيدا كرده و  اي براي قدرت اوباشان خودفروش سازمان امنيت، زمينه

اي مبني بر شكست ناپذير جلوه دادن قدرت خود  هاي مذبوحانه به كوشش
انداختن دستگاه عظيم دروغ پراكني خود، كشتار  هدست زدند. آنها با به را

هاي وحشي سازمان امنيت شاه خائن  مردم بيگناه را كه به دست پليس
هاي انقالبيون نسبت  شرمي تمام به آتش سالح صورت گرفته بود، با بي

هاي شكست خورده گذشته خود را در جهت  دادند و بدين ترتيب تالش
ها كه  البيون تكرار كردند. اما اين تالشهاي انق وارونه جلوه دادن هدف

ها و  نمايي محكوم به شكست بود، باالخره شكست خورد و اين قدرت
  ها همانطور كه محكوم به رسوايي بود، به رسوايي كشيد. پردازي دروغ

اعدام سه مزدور آمريكايي در صبحگاه ششم شهريور از طرف انقالبيون ما، 
ري دشمن خط بطالن كشيد. بار ديگر بار ديگر بر افسانه شكست ناپذي

هاي توخالي تبليغاتي او را پاره كرد و نقاب از چهره مزدور شاه  طبل
اش را در آستان اربابان  برداشت و نوكرصفتي او و دستگاه طبقه حاكمه

صفتانه او و رژيمش را از طرف ديگر  آمريكايي و ماهيت ضد خلقي و گرگ
از اين نيز نتوانست طاقت بياورد. او با نشان داد. البته شاه خونخوار بيش 

ي دو تن ديگر از رزمندگان انقالبي خلق در فاصله دو روز بعد  قتل وحشيانه
از عمل انقالبي اعدام سه امريكايي مزدور كمال نوكرصفتي و سرسپردگي 

اش به نمايش گذاشت. درواقع اين اقدام  خويش را به اربابان آمريكايي
اي بود  العمل مذبوحانه ده انقالبي اسير ـ دقيقاً عكسوحشيانه ـ قتل دو رزمن

در قبال درهم فرو ريختن هرچه بيشتر افسانه شكست ناپذيري او و اعالم 
اش در مقابل اربابان آمريكايي. اما اين  مجدد سرسپردگي و نوكرصفتي

داد،  العمل كه ناچاري، اجبار، و موضع ضعف رژيم شاه را نشان مي عكس
و انزجار شديد خلق روبرو نشد، بلكه باز هم بيشتر از پيش تنها با نفرت 

موجبات رسوايي خود آنها را فراهم كرد. همينطور شاه نتوانست عمليات 
انقالبيون ما را با توطئه سكوت مواجه كند. زيرا اگر دولت دست نشانده او 

 توانست در مورد عمليات خرداد ماه انقالبيون مجاهد ما ـ انفجار پاسگاه مي
پليس منطقه شميران نو و انفجار مقر شهرداري همين ناحيه كه به 
طرفداري از مبارزات مردم اين محالت و عليه قوانين ضد خلقي شهرداري و 

هاي دستگاه  پراكني هاي پليس دولت، در اوج دروغ زورگويي دستگاه
تبليغاتي رژيم شاه خائن صورت گرفته بود، ـ همچنان سياست توطئه 

پيش بگيرد، ديگر در مورد اعدام اين سه امريكايي مزدور،  سكوت را در
پذير نبود. در اينجا شاه خائن با جسد اربابانش  اجراي چنين سياستي امكان

بايست حتماً بر سر جنازه آنها به گريه و زاري بپردازد. بدين  روبرو بود و مي

هايي  ترتيب همان مطبوعات مزدوري كه انقالبيون خلق را تروريست
كنند و مردم را نشانه  هدف به در و ديوار شليك مي ناميدند كه بي يم

گيرند و معلوم نيست چه هدفي دارند و ....!! مجبور شدند نشان دهند كه  مي
رود. اين سمت مشخص  آتش سالح انقالبيون به سمت مشخصي نشانه مي

اه هاي امريكايي و دست نشاندگان آنهاً ش ي دشمنان خلق، امپرياليست سينه
ي مزدورآن است. مجبور شدند نشان دهند كه انقالبيون  و طبقه حاكمه

ي عملياتي شدند تا  ترين نقشه ترين و پيچيده متقبل اجراي مشكل
كوچكترين خطري متوجه راننده ايراني و زحمتكش اتومبيل حامل اين 
مزدوران نشود. آنها عمالً و باالجبار اعتراف كردند كه ضربه مهمي به ثبات و 

شان وارد آمده است. زيرا اين عمليات بار ديگر ثابت كرده بود  امنيت كذايي
كه قدرت دشمن مطلق نيست و اين قدرت حتي از نظر تاكتيكي (صرفنظر 

پذير است و مانند تمام  از نابودي حتمي استراتژيك دشمن) كامالً ضربه
ها ندارند،  نيروهاي ارتجاعي، مانند تمام نيروهايي كه پايگاهي در ميان توده

محكوم به نابودي و اضمحالل است. اين عمليات بار ديگر اين حقيقت را 
هاي انقالبي  هاي دروني سازمان ثابت نمود كه اصوالً به اعتبار ضعف

هاي دروني سازمان جنبش) و به اعتبار تفرقه و پراكندگي آنهاست  (ضعف
ن نيروها به تواند قدرت ضربتي و تاكتيكي خويش را عليه اي كه دشمن مي

هاي درون  ناپذير با ضعف ي آشتي كار گيرد و بنابراين در جريان يك مبارزه
سازماني و درون جنبشي و در جريان تشكل و وحدت نيروهاي انقالبي وارد 
در جبهه نبرد است كه امكان چنين ضرباتي به حداقل خود كاهش يافته و 

ت دشمن، قدرتمند و ساختمان دروني كل جنبش را براي مقابله با تهاجما
  سازد. تر مي پرتوان

ي ايران  ي انقالب مسلحانه ي آن بود كه شعله همچنين اين عمليات نشانه
ي خلق ما در جريان رشد خود  خاموش شدني نيست. جنبش مسلحانه

ممكنست مانند هر جنبش انقالبي ديگري ضربات كم و بيش مهمي را 
در طي جريان مبارزه ضرباتي هايي  متحمل شود، ممكنست بر گروه يا گروه
ي فعال دور سازد و يا حتي  ي مبارزه وارد آيد كه براي مدتي آنها را از صحنه

براي هميشه قدرت و توان سازماني يك سازمان، يك گروه و يا يك نيروي 
اكنون  اي كه هم ي مسلحانه ها، مبارزه ي توده انقالبي از دست برود، اما مبارزه

ه رهايي خلق حقانيت خويش را ثابت كرده است، نابود ترين را بعنوان اصلي
هاي  ها و ارگان شدني نيست. درياي بيكران خلق، انقالبيوني ديگر، سازمان

ها  ناپذير توده ي آشتي انقالبي ديگر پرورش خواهد داد و بدين ترتيب مبارزه
 ها و دست نشاندگان مزدور داري حاكم ايران، با امپرياليست با رژيم سرمايه
  ي حاكمه، با شدت باز هم بيشتري ادامه خواهد يافت. آنها، شاه و طبقه

  

  هاي عظيم خلق ما! اي توده
  كارگران ـ دهقانان ـ روشنفكران!

  وران ـ بازاريان! روحانيون ـ پيشه

  آموزان! دانشجويان و دانش

  زنان و مردان انقالبي!
دشمنان مردم  هاي آمريكايي و رژيم شاه جنايتكار، بزرگترين امپرياليست
ترتيب مبارزه هاي تحت ستم منطقه هستند. بدين  ي ما و خلق رنجديده

تواند از مبارزه قهرآميز  وجه نمي براي سرنگوني رژيم شاه جنايتكار بهيچ
هاي خونخوار آمريكايي جدا باشد. آنها هر  ي امپرياليست براي نابودي سلطه

دم ما و خلق منطقه ي بزرگتري را براي سركوب مبارزات مر روز توطئه
اكنون شمار عظيمي از  بينند. آنها همان كساني هستند كه هم تدارك مي

هاي ساواك و شهرباني، در  چال فرزندان راستين و مبارز خلق ما را در سياه
هايشان با اجاق برقي و شوك  اند و بدن ي شالق بسته شده حاليكه به تخته

آنها كساني هستند كه ديكتاتوري اند.  الكتريكي سوخته است، به بند كشيده
اند و به اوباشان و قاتالن سازمان امنيت  سياه شاه جنايتكار را برپا نگهداشته

اند تا ايران را به يك زندان بزرگ تبديل كنند. آنها كساني  شاه اجازه داده
مكند و منابع ثروت  هستند كه چون زالو خون مردم زحمتكش ما را مي

ي غارتگرانه از اين دست، تحميل  كنند. آخرين توطئه طبيعي ما را غارت مي
ميليار توماني به خلق ما، از طرف همين  400آور  يك قرارداد اسارت

هاي خونخوار و بدست رژيم شاه خائن است. مطابق مفاد اين  امپرياليست
قرارداد، تمام منابع ايران و تمام نيروي كار خلق زحمتكش ما دربست 
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شود و در عوض شاه خائن و دولت  ي آمريكايي ميها تسليم امپرياليست
  كنند. مزدور او نيز سهم مناسبي از اين داللي از اربابان خود دريافت مي

  هاي مبارز و زحمتكش ما! توده
ي امپرياليسم  ي انقالبي خود را عليه ديكتاتوري شاه جنابتكار و سلطه مبارزه

ي مسلح پيشتاز ها آمريكا بر ميهنمان شدت بخشيد. در حول سازمان
ي خود را تحت چنين تشكلي تا نابودي كامل  متشكل شويد و مبارزه

  اش به انجام رسانيد. دشمن، شاه و اربابان آمريكايي
  نابود باد ديكتاتوري شاه جنايتكار، سگ زنجيري آمريكا

  گير فرزندان انقالبي خلق تر باد دستان انتقام پرتوان
  رياليسم آمريكا در منطقهي امپ نابود باد نفوذ سلطه طلبانه

  "سازمان مجاهدين خلق ايران«
  55دهم شهريور 

***** 
سند مربوط به عمليات نظامي ناموفق عليه ديپلومات آمريكايي دونالد  -5

  1354آذر  69به نقل از باختر امروز شماره  1354تير  12اربونا در تاريخ 

  

  5  سند شماره

  

  

  درباره 

  اجتماعي  اليحه تغييرات قانون تامين

  تامين اجتماعي حق مسلم كارگران

  

 سعيد محمدي
  

چندي است كه مسايل بازنشستگان و تامين اجتماعي در خبرها مطرح مي شود. از 
تجمع و تحصن و اعتراض كارگران بازنشسته پتروشيمي آبادان گرفته تا كارگران 

ه خواستار آنند ذوب آهن اصفهان، كارگران بازنشسته آبادان و معلمان تهران و... هم
  كه تا پس 

از عمري كار و زحمت كرامت انساني آنان ارج نهاده شده و بدون هيچ منت و 
فريبكاري هاي مرسوم حق آنان براي ادامه يك زندگي طبق معمول سخت و 
پرمشقت، بي كم و كاست ادا شود. در اين گير و دارها دو موضوع به صدر اخبار 

  آمده است:

  قانون تامين اجتماعي به مجلسرفتن اليحه تغييرات  -1

  . عزل يا ابقائ قاضي مرتضوي در راس سازمان تامين اجتماعي -2

پس از سپردن رياست سازمان به قاضي مرتضوي ماجراي اصالح اين قانون وارد 
فاز عملي جدي تري شد. قاضي مرتضوي معتقد است كه اين قانون بايد از سال 

و تا به حال تاخير هم داشته است. با اول برنامه پنجم به اجرا گذاشته مي شد 
كمك همه جانبه دولت و... كه حتا اسم و اساسنامه سازمان را هم براي ماندن 
وي تغيير دادند. تمام سعي خود را براي به كرسي نشاندن اين قانون ضد كارگري 
  به كار بست. 

ن براي روشن تر شدن موضوع نگاهي اجمالي به بعضي از مواد و تبصره هاي اي
  قانون مي اندازيم: 

درصد حقوق كارگر بيمه شده بايد به  30قانون قديم كه معادل  28در ماده ي 
 20درصد، سهم كارفرما  3سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شد، سهم دولت 

 9قانون جديد سهم كارگر به  17درصد بود. در ماده  7درصد و سهم كارگر هم 

آمده است كه دولت  16در اصالحيه ماده  درصد افزايش يافته است و همچنين
مي تواند با توجه به رونق يا تنزل بازار كار و ... ميزان سهم خود را كاهش داده يا 

  .به بخش هاي ديگر سرايت دهد

سال هاي زيادي است كه با اين ادبيات و تفسيرهاي كش دار و مشروط به اين و 
اسي كه : همه آزادند مشروط بر آن چيز آشنا هستيم. مانند بند معروف قانون اس

  آن كه مخل مباني اسالم نباشد و...

قانون فعلي تامين اجتماعي يكي از اصلي ترين منابع درآمدي  28مطابق ماده  
درصد  9سازمان از طريق وصول حق بيمه مي باشد كه بايد طبق ماده ي بعدي 

يش نويس و با آن بابت تامين اجتماعي بيمه شوندگان هزينه شود. اما مطابق پ
توجه به انبوه بدهي هاي دولت و بعضا كارفرمايان ، رايگان بودن هزينه هاي 
درماني و مراكز بهداشتي تامين اجتماعي دچارمحدوديت شديد گشته و به 
اصطالح سقفدار مي گردد كه خود آشكارا نقض غرض بوده و حق مسلم و فلسفه 

خواسته ها و اميال و سياست ي وجودي بيمه و بيمه شوندگان را تحت الشعاع 
هاي دولت ها و... قرار مي دهد. با توجه به يد طواليي كه اين جماعت در پايمال 
كردن و بي توجهي به حقوق كارگران و زحمتكشان دارند تبعات و آثار زيان بار 
آن براي سالمتي و بهداشت و درمان و.. كارگران و بازنشستگان و خانواده هاي 

 34ماده ي 1د و پرمخاطره خواهد بود. نگاه كنيد به تبصره ي آنان بسيار زيا

  پيش نويس:

بيمه شدگاني كه از خدمات درماني كمتر در طول سال استفاده مي كنند به  
گونه اي كه كمتر ازميانگين هزينه هاي درماني بابت هر بيمه شده باشد، مطابق 

. همچنين بيمه  دستورالعملي ... از مقررات تشويقي بهره مند خواهند شد

شدگاني كه بيشتر از حد متوسط ساليانه هزينه ي درماني و... استفاده كنند 
  موظف به پرداخت فرانشيز هستند.

در اينجا با كارگران همان برخوردي مي شودكه با بيمه اتومبيل همسان است.  
اگر اتومبيلي كمتر تصادف كند، تشويقي مي گيرد و در سر سال بيمه شخص 

فيف مي گيرد. اكنون بايد به كارگران گفت: كمتر مريض بشويد تا ثالث تخ
تشويقي بگيريد و كارگري كه بيشتر مريض شود، اليق عقوبت است. انسان به ياد 
برده داران قديم مي افتد كه به بردگان نحيف و ضعيف نهيب مي زدند و الگوي 

اره براي مورد تشويق شان بردگان قوي بود كه كمتر مريض مي شدند و همو
كارهاي سخت آماده بودند تا به برده دار سود بيشتر برسانند. برده هاي قوي 
قيمت شان بيشتر بود و برده دار برده ضعيف و مريض را آنقدر تحت فشار قرار 
مي داد تا از پاي درآيد و برده داران جديد ما آن كارگري را كه ضعيف تر است و 

  است تنها اليق مرگ مي دانند.زير بار استثمار ضعيف شده و بيمار 

كافي است نگاهي به وضعيت سالمت زحمتكشان اين مرز و بوم فقط در رابطه  
دهان و دندان صورت گيرد. بيش از نيمي از مردم سال هاست كه به خاطر هزينه 
هاي باال و كمرشكن از دريافت خدمات درماني در اين زمينه محروم و در عذاب 

تاكيد فراوان فعالين كارگري و طيف نيروهاي مترقي هستند. به درستي و با 
مطالبه گر بهداشت و درمان رايگان از طريق معاينات اجباري، منظم و رايگان 
كارگران و زحمتكشان و با تاكيد بسيار براي زنان و كودكان ( به خرج دولت، 
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توجه به  كارفرمايان و از كانال سازمان تامين اجتماعي و...) بوده و هستند. حال با
اين اصالحيه و در صورت تصويب مشخص است كه چه سرنوشت دردناكي در 

  انتظار توده هاي ميليوني مردم مي باشد.

از جمله مسايل بسيار مهم ديگري كه در پيش نويس اصالحيه مورد تعرض قرار  
ساله بازنشستگي و سخت تر شدن شرايط استفاده از  5گرفته مساله افزايش 

سخت و زيان آور است. در متن اليحه اصالحيه آمده است كه مزاياي مشاغل 
درصد را  4كارفرمايان مشاغل سخت و زيان آور مي توانند حق بيمه اضافي يعني 

پرداخت نكنند كارگر مشمول نمي تواند حتا با داشتن سابقه طوالني و شرايط 
كارگران كه سني و ... از مزاياي اين قانون استفاده كند. بر اساس حكم اين بند 

سال ها تحت شرايط طاقت فرسا و سخت مشغول كار بوده اند به خاطر سود 
بيشتر كارفرما عمال از اين مزايا محروم مي گردند. در قانون فعلي شرط سني 
براي استفاده بيمه شوندگان در نظر گرفته نشده است. ما مي دانيم كه همه ي 

ن گونه كارها بوده اند به مرور و كساني كه به طور مداوم و طوالني در معرض اي
به نسبت به ساير كارگران زودتر فرسوده شده و دچار آسيب هاي جسمي و 
روحي مي گردند و مشخصا در معرض حوادث كار قرار مي گيرند. در سال هاي 
گذشته به خاطر اعتراضات كارگران به قوانين تامين اجتماعي و كار جاري و قبل، 

ساعت از ساعات و روزكار، كمتر كار مي  2به اندازه ي كارگران در مشاغل سخت 
 20كردند . حال در صورت تصويب و اجرا، شاغالن در مشاغل سخت بايد حداقل 

سال مي توانند پيش  50سال و مردان با  45سال اشتغال داشته و زنان با 
  ازموعد بازنشسته شوند.

جديد واقع شده است، آن نكته ي ديگري كه آگاهانه وعامدانه مورد غفلت قانون  
سال به سن بازنشستگي كارگران و زحمتكشان براي قرارداد  5است كه افزايش 

روز دستمزد بازنشسته مي شوند. اگر قرار است  30سال كار و  30كاري مثال با 
روز افزايش يابد.  35سال اضافه شود ، دستمزدها و مستمري هم بايد به  5كه 

سال كار كرد؟ در متن اصالحيه جواب قانع كننده  35اصوال با كدام منطق بايد 
اي به اين پرسش به چشم نمي خورد. نگاه كنيد به داليل افزايش سن 
بازنشستگي كه در نوع خود بسيار شنيدني و درعين حال مضحك است. افزايش 

  سن بازنشستگي به خاطر باال رفتن سن اميد به زندگي!!!

حيه سازمان مي تواند متناسب با سن اميد اصال 36ماده ي  2بر طبق تبصره ي  
 5به زندگي در كشور و به تدريج شرايط بازنشستگي را از جهت سن و سابقه تا 

  سال افزايش دهد...

حتما با نظر كارشناسان عظيم الشان دولتي! در كشوري كه طبق آمار رسمي  
تغذيه  نيمي از مردم عمال در زير خط فقر قرار دارند با بيكاري شديد و سوء

آشكار در نبردي دائمي هستند، زير بار استرس و فشار هاي اجتماعي و خفقان 
له و لورده مي شوند، از هيچ نوع مسايل رفاهي در زندگي كارگران خبري نيست، 
مشخصا در مسكن هاي كوچك و غيربهداشتي و اعتياد و عدم شادي و .... دست 

ر گراني وغيرقابل دسترس بودن به گريبان اند، از ورزش و تفريح و... به خاط
وعدم وقت و... اثري ديده نمي شود، افزايش معني دار خودكشي و افسردگي و 
ترويج گسترده ي خشونت و زن ستيزي و كودك آزاري و... جهل از مشخصه 
هاي بارز اين سيستم بوده و در همه جا و همه حال به راحتي قابل مشاهده 

ود دليل موثقي براي بي افقي و نااميدي است، آري وقتي همه ي اين نكات خ
مفرط از يك زندگي بهتر مي باشد، چگونه مي توان از افزايش سن اميد به 
زندگي صحبت كرد؟ چقدر بي شرمي و وقاحت الزم است تا خوردن آشكار حق 
ميليون ها نفر به پديده اي قانوني تبديل شود؟ اگر صدها دستاورد عظيم و 

حتا علمي و هنري و ورزشي در سطح جهان توسط توده  سياسي و مبارزاتي و يا
هاي مردم كسب مي شود، هيچ يك از مسئوالن كوچك ترين وقعي به آن 

نفر سياستمدار جنايتكار همچو ساركوزي و برلوسكوني و  4نخواهند داد. اما اگر 
گردانندگان و مشاورين وتئوريسين هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 

ن تجارت جهاني براي همراهي با فدراسيون كارفرمايان اروپا و احزاب و سازما
دست راستي يونان و انگليس و... چيزي بگويند فورا همپالكي هاي داخلي گوي 
  سبقت را از آنان خواهند ربود و به تقليد و تصويب قانون و... مي پردازند. بگذريم.

يشتر و پرداخت سخت تر شدن بازنشستگي به معني دريافت حق بيمه ب 
مستمري كمتر است. سازمان فقط به فكر پول است و درآمد مي خواهد پس چه 
بهتر كه كارگر قبل از بازنشستگي و دريافت مستمري هر چه زودتر بميرد و 

  تعداد هر چه كمتري به مرز بازنشستگي برسند.!

كردن سازمان تامين اجتماعي باتوجه به قوانين متعدد مخصوصا با قانون خارج  
كارگاه هاي كمتر از ده نفر و بعضا به خاطر مسايل ديگر منابع درآمدش كاهش 
يافته و با توجه به وظايف و تكاليف خود تالش دارد از هر راهي شده از جيب و 
كيسه ي كارگران و زحمتكشان بزند و به آنان كمتر پرداخت كند. اما عليرغم اين 

رح هايي مانند بيمه خدام مساجد، موضوع با دست و دل بازي بسيار عجيبي ط
طالب و مداحان را اجرايي مي كند. هزينه هاي بسيار زيادي همچون چاپ و نشر 
روزنامه هاي رنگارنگ مانند خروشيد و... به تامين هزينه هاي تبليغاتي براي اين 
جا و آن جا و افراد و باندها و جناح هاي دست اندر كار مي پردازد حال آنكه 

روحانيون و طالب و... با يد توسط مراجع تقليد و حوزه هاي ديني و  هزينه هاي
سازمان تبليغات اسالمي و ... تامين گردد كه مي گردد. اما بازهم بودجه و مخارج 
فراوان اين نهادها و... از طريق بودجه عمومي از كيسه مردم تهي دست تامين مي 

كارگران و ساير بيمه  شود. ثروت هنگفت اين سازمان از طريق كار و زحمت
شدگان فراهم شده اما براي آسايش و رفاه آنان و خانواده هايشان هزينه نمي 

  شود.

حال اين سوال مطرح است كه اصالحيه قانون تامين اجتماعي چرا و براي 
  پاسخگويي به كدام نياز؟

مي دانيم كه سازمان تامين اجتماعي با تمام امكانات و سرمايه هاي مختلف و 
محصول كار و زحمت كارگران و مزدبگيران است كه طي ده ها سال با پرداخت ...

حق بيمه و... آن را به اين جا رسانده اند. بسيار طبيعي است كه مجموعه امكانات 
و پول و...بايد براي روزهاي سخت و دشوار كارگران و... مديريت و برنامه ريزي 

ي توان به انجماد وعدم افزايش مي شد. اما به هزار و يك دليل كه از جمله م
واقعي دستمزد ها در دوره هاي طوالني سوءمديريت وعدم هر گونه نظارت و 
كنترل كارگري بر اركان و اموال و امكانات سازمان و عدم هدايت و اداره ي اين 
نهاد غول پيكر كارگري توسط تشكل هاي مستقل و طبقاتي كارگران به اين حال 

اين مجموعه كم نظير ثروتمند و بزرگ عمال به آستانه و روز افتاده است و 
ورشكستگي سوق داده شده است. فرايندي كه در تمامي دولت هاي كنوني و با 
توجه به گستره ي فساد و بعالوه بي كفايتي مفرط و هزينه هاي فزاينده 
بوروكراتيك ادامه يافته و اين چنين در باتالق دست و پا مي زند. وقتي اين مدل 

ديريت كه مشخصه ي اصلي آن غارت و هدر دادن منابع و بي توجهي و ضديت م
و دشمني مطلق با كارگران زحمتكشان باشد، حتما دريافتي آن در كل كاسته 
مي شود. به خصوص از ناحيه بدهي هاي معوقه ي كارفرمايان و دولت ( به 

الم دريافت صورت بزرگترين كارفرما) و مسلما مساله ساز مي شود. پس در يك ك
ها ي كمتر و پرداخت هاي غيرضروري و فساد هر چه بيشتر. بنابراين جز كاستن 
خدمات و تامين اجتماعي و پرداخت هاي كارگري و خالصه سخت گيري هاي 
ضد كارگري راهي وجود ندارد. تمامي اين اقدامات زماني معناي واقعي خود را 

ر جديد و همچنين دورخيز مي يابند كه مشاهده مي شود هم زمان قانون كا
دولت براي اجراي فاز دوم حذف سوبسيدها و.. نيز زمينه اجرايي پيدا مي كنند. 
اين مثلث شوم و نحس تثبيت سياه روزي و قانوني كردن فقر و فالكت كارگران 
ايران است. اگر اين مفروضات در شرايط بحران فراگير سرمايه داري ايران و 

د خيلي روشن مشخص مي گردد كه اين سياست ها جهان مورد بررسي واقع شو
و قوانين نه يك برنامه و خواست و انتخاب صرفا داخلي بلكه راه حل جهان 
سرمايه داري براي غلبه بر بحران است. كاهش خدمات اجتماعي پس گرفتن 
تمامي دستاوردهاي طبقه ي كارگر و زحمتكشان افزايش شهريه دانشگاه ها و 

مدارس و بهداشت و شهرداري با كاهش واقعي دستمزدها و كاستن از بودجه ي 
به حداقل رساندن ميزان دريافتي بازنشستگان و مستمري بگيران و افراد بيمار و 
تحت پوشش و...خصوصي سازي تمامي امور اقتصادي و اجتماعي و... سياست 
جهاني طبقه ي سرمايه دار است. و هر شخصي مي تواند فقط با گوش كردن به 
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  بار اين سياست ها را از اروپا تا آسيا و از امريكا تا افريقا به وضوح بفهمد. اخ

انتخاب قاضي سعيد مرتضوي براي رياست اين سازمان يعني اجراي اين طرح و 
خواست و گرايش سرمايه داري آن هم با مشت آهنين و بي توجهي كامل به 

تند (نقل به مضمون) همگان . بي جهت نبود كه عده اي از نمايندگان مجلس گف
منشا آن همه  88نبايد با كسي كه در سال هاي گذشته به خصوص سال 

خدمات برجسته بوده است، اين گونه غيرمنصفانه برخورد كرد. بايد قدردان 
چنين اشخاص فداكاري باشيم تا در آينده اگر مشكلي پيش آيد كسي باشد كه 

ت هاي سياسي بااليي ها عده اي بتوان به آن اتكا كرد. حاال در جنگ ها و رقاب
خواهان عزل چنين عنصري با آن سابقه ي درخشان! هستند و عده اي نيز 
خواهان ابقاي وي هستند. ولي آن چيزي كه مشخص است ماندن و رفتن 
مرتضوي براي كارگران اصال مساله مهمي نيست. مهم خود سازمان تامين 

كه از نظر انساني و سياسي و اجتماعي و قوانين و برنامه هاي آتي آن است 
  اجتماعي هيچ گونه تخفيف و نقصاني در آن نباشد.

تامين اجتماعي از دستاوردهاي مبارزاتي و گران قدر كارگران با قدمتي بيش از  
سال در تمامي جهان است. از ديدگاه ديگري كه مسلما انساني ترين  150

از انواع و اقسام بيمه ها و  ديدگاه است تمامي انسان ها بايد به اندازه ي كافي
حمايت ها برخوردار و از رفاه و آسايش و امنيت بهره مند شوند. تا در مواقع 
پيري و بيكاري، از كار افتادگي و خسارات ناشي از حوادث طبيعي و كار و 
بارداري و... دغدغه ي زندگي و فرداي خود را نداشته باشند. درهمين جامعه و با 

و علم مي توان به آن دسترسي داشت. به خصوص براي  اين درجه از ثروت
كارگران و زحمتكشان اين امر به صورت حقي غيرقابل انكار و بسيار مبرم مطرح 
است. زيرا اينان عمر و جواني خود و هست و نيست شان را براي گرداندن 

ر هاي اين جامعه و توليد و بازتوليد اين همه ثروت و امكانات و نعمات به كا چرخ
گرفته اند. پس اليق بيشترين پشتيباني و برخورداري از تمامي فرصت ها و 
امكانات هستند. اما قطار وحشت سرمايه داري سرباز ايستادن و توقف ندارد. اين 
هيوال بايد همه چيز را ببلعد وگرنه آرام نمي گيرد. برپرچم نظام سرمايه داري 

  يا نابودي.بحران زده حك شده است: يا همه ي دستاوردها 

مسلما نظام سرمايه داري با اين بحران عميق و اين همه معضالت رنگارنگ و  
اين درجه از بربريت را نمي توان با راهكارها و سياست هاي خانه كارگري و 
كانون عالي صنفي كارگران وادار كرد كه به حق و حقوق كارگران تن بدهد. 

كه راه حل هاي نيروهاي  تجربه هاي مشخص جهاني هم گواهي است بر اين
دست راستي اعم از طرفداران اقتصاد بازار آزاد و رقابتي و سلطنت طلبان و 
اصالح طلبان حكومتي و سران سبزها ... نمي تواند از آالم بيشمار كارگران بكاهد 
. همه ي آنان در حفظ وضع موجود (ولو در اشكال مختلف) توافق نظر داشته و 

  رگر و خواست هاي بر حقش اظهر و من الشمس است.دشمني شان با طبقه كا

طبقه ي كارگر با چالش ها و موانع متعددي روبرو است و آينده آبستن تحوالت  
بسيار مهمي است. بايد بذر آگاهي پراكنده شود تا طبقه ي كارگر بتواند نقش و 
گر وظايف تاريخي و اجتماعي خود را به نحو احسن به انجام برساند. طبقه ي كار

بايد به عنوان مدير و هدايت گر نه فقط در عرصه ي مبارزه اقتصادي بلكه در 
ميدان مبارزه ي سياسي گسترده نيز وارد شود و گرنه تمامي داشته هايش در 
خطر است اصالحيه تغييرات قانون تامين اجتماعي و قانون كار (كه هر دو از 

ده و كامال ملموس است كه ارتجاعي ترين لوايح هستند) خود گوياي همه چيز بو
  سرمايه داري چه خوابي براي كارگران ديده است. 

  ما خواستار لغو فوري اليحه تغييرات قانون تامين اجتماعي و قانون كار هستيم.
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 همرزم با وداع
 

 خرخاكي ها در جنازه ات به سوء ظن مي نگرند

 شاملو                                                          
  
  
 
شايد هيچ اندوهي كشنده تر از وداع آخر نباشد و شايد نگارش هيچ وداعيه  

اي جانكاه تر از آن نباشد كه در بدرود و رثاي عزيزي باشد كه سالياني چند 
ر يك سقف زندگي كردن را در وجوه گونه گون و رنگارنگش يبا او زيسته و ز

رك، جستجوي مشترك و جسته ها و يافته تجربه كرده باشي. دردهاي مشت
  هاي مشترك 

حلقه هاي زنجيره ي اعتماد متقابلتان شده باشد. هر چه بيشتر اسير اين 
جلوه اي  "مرگ"بافته ي تو در توي مشتركات ميشوي حضور و يا واقعيت 

جملگي مسافران اين  –تك تك ما  –ديگر مييابد و فراموش ميشود كه ما 
ساحل محتوم و مقدرمان مرگ است كه از آن گريزي  جهاز شكسته ايم كه

تنها صداست . تنها صداست  - "فروغ"به تعبير  -نيست و آنچه كه ميماند 
كه ميماند. و اين تعبير كه در باب آن اشارات فراواني در حكمت و فرهنگ 

رفيق   افت، همان گوهري است كه مصداقي شايسته در رثاءيپارسي ميتوان 
ه ي ما احمد شايگان مييابد. و همين است كه امروز از او تنها ما، همرزم هم

آنچه كه تاكنون از او گفته اند پژواك   صداست كه ماندگار شده است.
  همين صداست كه زندگي او بود.

زندگي پر تالش و تكاپوي احمد در عرصه هاي گوناگون سياسي ، اجتماعي 
ان هاي متعهد و آزاده وآزاد و فرهنگي، جلوه اي از كردار و رفتار همه ي ج

دروغ و تزوير و رياي حاكميت هاي سركوبگر را تاب نمي  انديش است كه 
و ستيز با پلشتي مي  آورند و سر و جان درراه پيروزي و بهروزي مردم 

نهند. او كه ايستادگي و پاكي نفس را از پدر و مادري فرهيخته آموخته بود 
   نه در بيرون از زندان.نه در زندان آرام و قرارميگرفت و 

بود كه سكونش معنايي جز  "موجي"زندگي احمد مصداق روشن همان 
نيستي ندارد. او دائم در جستجو بود. مدام در پي يافتن و ساختن. و هم از 

 "سترون"اينرو بود كه در پي هر آنچه كه به گمانش درجا زدن در دايره اي 
تجربه ي ديگري را به محك  و متعارف تن ميزد و "رايج "بود، از مسير 

فعاليت او در جبهه ملي درايران، آمريكا، و خاورميانه، شركت   ميكشيد.
او در جنبش دانشجويي ايران، نقش فعال او در مبارزات  يمسئوالنه 

كنفدراسيون جهاني و سپس درتشكيل و برپايي سازمان وحدت كمونيستي 
ه ي او براي آزادي و رهايي در ايران گوشه هايي از اين تالش سراپا عاشقان

   بود. 
پس از يك بيماري طوالني چشم  1391آبان  4احمد شايگان در سحر گاه 

بيدار خود را بر جهان فرو بست و ما را تنها نهاد. قصد اين بود كه او را 
و در جوار پدر و ديگر آزادگاني كه  - كه بر سرش جان مينهاد  - دروطنش 

تقالل ايران كرده بودند بخاك سپرده شود. زندگي شان را وقف آزادي و اس
اما بدليل تضيقات و فشارهاي گوناگوني كه پيرامون مراسم خاكسپاري او در 

خر خاكي "  ايران بوجود آمد، آخرين سفر احمد به ايران ميسرنشد چرا كه
از اينروست كه    ها به جنازه اش نيز با سوء ظن مينگريستند و مينگرند. "

ين غربت وعزلت ناخواسته كه شايسته او نيست براي احمد شايگان درا
مينهيم تا در آينده اي نه  "امانت"هميشه بخاك سپرده نميشود. او را به 

 . به خاك بسپاريمايراني سر فراز، مستقل و بدون تبعيض چندان دور در 
 اران احمدي
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 !بهار آمد نبود اما حياتي
  

  نگارش : رضا شهابي

فرا رسيدن بهار مي تواند آغازي نو در مسير ساختن يك زندگي بهتر باشد؛ 
آغازي براي ترك زشتي ها و عادات بد و شروعي تازه براي يك زندگي 
انساني همراه با آسايش و رفاه براي تمام جامعه و نه تنها براي درصد كمي 

با هم بودن، بهتر بودن و بهتر پس به استقبال نوروز مي رويم، براي .از آن
  .زيستن

نوروز در حالي فرا مي رسد كه سال گذشته سالي پرفراز و !هموطنان عزيز
نشيب براي اكثريت زحمتكش جامعه بود؛ مردم در شرايط سخت اقتصادي 
از !و معيشتي، تورم افسارگسيخته، نداري و بيكاري سال را به آخر رساندند

ديد با اتحاد و همبستگي طبقاتي بتوانيم صميم قلب اميدوارم در سال ج
گامي در مسير زدودن تاريكي ها و ناعدالتي ها برداريم و زندگي بهتري 

  .بسازيم-كه آينده متعلق به آنهاست -براي فرزندان مان 

سال نو و عيد نوروز را به عموم كارگران، زنانو مردان آزاديخواه و عدالت 
هاي منطقه كه نوروز را جشن مي طلب ايران، افغانستان و ديگر كشور

گيرند و هم طبقه اي هايمان در سراسر جهان و همچنين به همكاران 
عزيزم در سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه و نيز معلمان، 
پرستاران، دانشجويان، زنان و مادران داغ ديده، شخصيت هاي مردمي و 

اده هاي آنان شادباش مي كليه كارگران زنداني، زندانيان سياسي و خانو
گويم و آرزو مي كنم كه سال جديد عالي ترين و شايسته ترين دستاوردها 

  .را براي همه اين عزيزان به همراه داشته باشد

  1392نوروز

  رضا شهابي

عضو هيات مديره و خزانه دار سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني 
  تهران و حومه

 
* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  در زندان نيست!جاي كارگران 

  رضا شهابيگارش : ن    

  كارگران و مردم آزاديخواه!

اخيراً دور تازه اي از احضار، بازداشت و زنداني كردن كارگران و فعالين 
تن از فعالين كارگري به نامهايخالد حسيني،  7كارگري تشديد شده است. 

د نژاداز وفا قادري، علي آزادي، غالب حسيني، بهزاد فرج الهي و حامد محمو
اعضاي كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري و 
شريف ساعدپناه عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران دستگير و زنداني شده اند 
و تعدادي ديگر از فعالين كارگري تهديد يا احضار شده اند. اين تهديد و 

ئيس دانا، ارعاب و دستگيري ها در حالي است كهمحمد جراحي، فريبرز ر
شاهرخ زماني، پدرام نصرالهي، رسول بداغي، عبدالرضا قنبري و بسياري 

  ديگر از فعالين كارگري و سياسي همچنان در زندان به سر مي برند.

  

فعالين كارگري در شرايطي بازداشت و محاكمه مي شوند كه قشر فرودست 
روزي كه و زحمتكش از نظر درآمد در شرايط اسفباري به سر مي برند و هر

مي گذرد قدرت خريد طبقه كارگر پائين مي آيد و اميد به زندگي را از 
دست مي دهند. در چنين شرايطي كارگران و فعالين كارگري براي دفاع از 
مطالبات و حقوق از دست رفته خود راهي جز ايجاد تشكل مستقل كارگري 

تصاد كشور را ندارند. آيا سزاوار است كارگران و فعالين كارگري كه چرخ اق
به چرخش در مي آورند در آستانه عيد نوروز به خاطر حق خواهي و 
درخواست يك زندگي شرافتمندانه زنداني شوند و خانواده و فرزندان اين 
زحمتكشان را چشم انتظار گذاشت؟ جاي اين زحمتكشان در زندان نيست 

ن و هم طبقه اي بلكه آنها بايد در آستانه عيد نوروز در كنار خانواده، همكارا
هاي خود قرار بگيرند.من و هم طبقه اي هايم براي دفاع از كارگران زنداني 
ساكت نخواهيم نشست و بازداشت و زنداني و محكوم كردن كارگران را 

  محكوم مي كنيم. 

  

كارگران، تشكل هاي كارگري و نهادهاي اجتماعي و حقوق بشري داخلي و 
  خارجي!

*  
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  بايد باكره باشى، بايد پاك باشى
  

 سيمين دانشور
  

  بايد باكره باشى، بايد پاك باشى!

  اند ! ها دريده براى آسايش خاطر مردانى كه پيش از تو پرده

  دانى فقط ميدانى قانون است، سنت است ، دين است چرايش را نمي

  دانى مردان ساخته اند قانون و سنت را مي

كنى شايد خدا  به مرد بودن خدا و گاهى فكر مي اما در خلوت مى انديشى
  را نيز مردان ساخته اند!! 

  من زنم ...

  با دست هايي كه ديگر دلخوش به النگو هايي نيست 

  كه زرق و برقش شخصيتم باشد 

  هاي تو  من زنم .... و به همان اندازه از هوا سهم ميبرم كه ريه

  به گناه نيفتي  داني ؟ درد آور است من آزاد نباشم كه تو مي

  قوس هاي بدنم به چشم هايت بيشتر از تفكرم مي آيند 

  دردم مي آيد بايد لباسم را با ميزان ايمان شما تنظيم كنم 

  دردم مي آيد ژست روشنفكريت تنها براي دختران غريبه است 

  رسي قيصر مي شوي به خواهر و مادرت كه مي

  موافقي دردم مي آيد در تختخواب با تمام عقيده هايم 

  شوي  و صبح ها از دنده ديگري از خواب پا مي

  شود تمام حرف هايت عوض مي

  دردم مي آيد نمي فهمي 

  تفكر فروشي بدتر از تن فروشي است 

  حيف كه ناموس براي تو .... است نه تفكر 

  حيف كه فاحشه ي مغزي بودن بي اهميت تر از فاحشه تني است

  آيد خر فرض شوم من محتاج درك شدن نيستم / دردم مي 

  گذاري  دردم مي آيد آنقدر خوب سر وجدانت كاله مي

  كني  و هر بار كه آزاديم را محدود مي

  گويي من به تو اطمينان دارم اما اجتماع خراب است  مي

  نسل تو هم كه اصال مسول خرابي هايش نبود 

  داني ؟ مي

  گيرد  دلم از مادر هايمان مي

  رسيدند باور كنند حقشان پايمال شده ت بدبخت هايي بودند كه حتي مي

  كردند .. نه براي اينكه از زندگي راضي بودند  خيانت نمي

خواست ... نسل تو از مادر هايمان همه چيز را  نه ...خيانت هم شهامت مي
  گرفت 

  جايش النگو داد ...

 ترسد ... از همه چيز مي ترسد ... از لقمه ي حرام مي مادرم از خدا مي

  ترسد

  م كه خوب ميداني ترساندن بهترين ابزار كنترل است تو ه

  گويي اغراق است  دردم مي آيد ... اين را هم بخواني مي

ببينم فردا كه دختر مردم زير پاهاي گشت ارشاد به جرم موي بازش كتك 
  خورد  مي

  گويي  باز هم همين را مي

  ببينم آنجا هم اندازه ي درون خانه ، غيرت داري ؟؟

  كه به قول شما تمام زن هاي اطرافتان خرابند ...  دردم مي آيد

  و آنهايي هم كه نيستند همه فاميل هاي خودتانند ....

  مادرت اگر روزي جرات پيدا كرد ازش بپرس 

  از س.ك.س با پدر راضي بود ؟؟؟

  بيچاره سرخ مي شود ... و جوابش را ...

  باور كن به خودش هم نمي دهد ...........

  دردم مي آيد 

  ز اين همه بي كسي دردم مي آيدا

               *  

  91دستمزد 

  فلزبان                       

  

  ز ريش ِ به دم ِ تيغ

  داده از بيخ

  چه مانده كه ؟

  –با افزايش پوشالي دستمزد 

  به ريشمان مي خندند.

  آه...

  به دم ّ تيغ اگر 

  –تفرقه را 

  مي داديم. 

  91فروردين 15                   

  

*  
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  عكسِ معطر

  

                                                                                                     

                                                                  با احترام بسيار، تقديم ست به باقرمؤمني ِ بسيارعزيز  

  بيژن بيجاري                                                

  

  يك

  ."همزاد"از خواب كه پريدم رفتم سراغ ِ

كم،  فقط يك خوابِ معمولي نبود. نه! نبود: خوابي كه ديده بودم، دست
يكجورهايي، انگار رؤيا بود، و رنگي   خوابي كه ديده بودم، البّته راستش،

- مده بود سراغم، كه فقط ميهم. و  آنقدر دور از دسترس بوده بود و اينجا آ
-بسكه هولناكي ِ رنگي  -شد رؤيايش ديده باشم. و... اما رؤيا نيز نبوده بود 

اش پرانده بودم از بستر. و هرچند، آن عطر نيز در مشمامم آغشته شده بود 
  با رنگ ِ كرِم آن پاترولِ پارك شده كنار خيابان انقالب.

 -ماَند و بس شان ميناكيقط ترسها، ف طور خوابپس آيا درست ست، اين 

  پس از ديدارشان؟

و بلّه! معلوم ست: از طرفي هم، آن رؤيا/ كابوس، يا... هم،  راستش،  آنقدر 
كه حتّا  -ي فقط يك خواب معموليشد از مقولهخود خودش بود كه، نمي

 -انگاشتش و واقعيتش انكاركرد وقت بيدار شدن -رنگي هم بوده باشد

بو در بستر و بالشتت نوازش كند وز، نوازشِ عطري خوشبخصوص كه هن
هم از پسِ ؛ و آن"پورانو"ات؛ استشمام همان عطر ِ قديمي ِ ادوكلنِ مشام

  ات... هاي حافظهسالها سال كه، گُم شده بوده در پسله

  شد از عطر هم عكس گرفت.راستي! كاش مي

دانم كدام گُل، عطر نمي چه ربطي داشت به "پورانو"اما آخر، استشمام عطر 
را ظاهر كرده بود در دقايق پاياني ِ آن كابوس؟ و ديدار ِ  "گل اندم "كه 

  ام؟ي ده/پانزده متريآقاي مؤمني، در فاصله

رنگ بي درست ست! خود ِ خودش بود آقاي مؤمني، كه در آن  پاترل ِ كرِم 
هاي  ، دنداننمره، نشسته بود روي صندليِ پشت راننده و داشت خونسرد

كرد و ضمنن به گلندام نگاه سالمش را با وسواس، با خالل دندان تميز مي
  زديم مثلن.ي خيابان ِ انقالب، داشتيم حرف ميكرد ومن، كه در حاشيهمي

بود  -يا حتّا بيشتر از يك ربع قرن ِ پيش -تا پيش از يك ربع قرن پيشتر
رفتيم به مخزن نشريات اي يك روز همراه ِ آقاي مؤمني، ميكه، هفته
ي ملّي. مؤمني سرپرست طرحي تحقيقاتي بود، كه نهايتن اجرايش كتابخانه
ي ي فهرستي تحليلي، از نشريات موجود در كتابخانهشد به تهيهمنجر مي

  ملّي. 

هاي پنجاه وهفت، تا  شايد بعد از سال –اش؟ نه! يادم نيست سالهاي دقيق 
و دو، بايد بوده باشد. اما يادم ست كه، مثلن هزارو سيصد و شصت و يك 

نهاد آقاي  بعدازظهرها، و در راه برگشت از كتابخانه به محلِ كارمان، به پيش
رفتيم به يك چلوكبابي در خيابان پهلوي. نام ِ آن چلوكبابي هم، مؤمني مي

مزّه، كه اش، نه فقط خوشست كه، چلوكباب كوبيده يادم نيست، فقط يادم
ود. و مشتريانش هم، بيشتر كارگرها بودند، يا دانشجوها، يا ارزان هم ب

ي دوم كارمندها و يا همچو آقاي مؤمني و ما ها ... و رستوران هم در طبقه
كرد تا صورتحساب را او اي جور ميقرار داشت. اغلب هم، آقاي مؤمني بهانه

ار، تكيه بالِ بيشتري انگبپردازد. و بعد از پرداخت صورتحساب هم، با فراغ
هايش با يكي از  كرد به تميز كردنِ دنداناش و شروع ميداد به صندليمي

هاش، اصطالح براي خالل كردنِ دندانهاي نازك و كوچكي كه، به آن چوب

هايش را گشادتر كرده بودند اي كه، سوراخدانِ پالستيكيآورد از نمكدر مي
  تا آن خاللِ چوبي ازش دربيايد.

ست. اما، تا وقتي آقاي مؤمني نرفته بود به پاريس، ما ها، هنوز باري، يادم ني
مان، شال و هر چهارشنبه (چهارشنبه بود يا پنج شنبه؟)، هر چهار/ پنج تايي

هاي اداره و كنارِ جدول وجوي آبِ قبا كرده، دمِ درِ محل كارمان، پايينِ پلّه
  خيابان انقالب، ايستاده بوديم منتظرِ آقاي مؤمني.

، كارمان را حداكثر از ساعت نُه صبح، در .. قرار بود آن يك روز در هفتهو.
ي ملّي و بعضي ي ملّي شروع كنيم . و مخزن نشريات كتابخانهكتابخانه
-هاي ديگرش، در همان محل قديمي، قرار داشت در خيابان قوام بخش

 - فتيم رمان تا محل كتابخانه را پياده مياسلطنه. معمولن هم، مسير ِ اداره

در معيت آقاي مؤمني. و بعدتر و... و بعد از انتشار اولين دفتر از آن 
توسط اولياي مؤسسه و  -مجموعه، از انتشار دفترهاي بعدي جلوگيري شد 

شايد به دستور مقامات باالتر. و بعدترش هم، زندگيِ در تبعيد، تحميل شد 
  اش. / اجتماعي/ فرهنگيهاي سياسيخاطرِ سوابق و فعاليتبه - به مؤمني

       

  دو 

بسكه ترسان پرانده بودم از بستر.   - جورهايي هم، آن لعنتي، كابوس بوديك
رنگي كرِم "پاترول ِ"منظورم، ديدار ِ همان گل اندام ست اول، و بعدتر، آن 

جلو ِ محل ِ كارمان. و آن كابوس، بسكه  –كه كنار ِ جوي پارك شده بود 
توانست  اش احساسش كرده بودم: و پس، ميهولناكي خيلي زنده بود،

  كابوس بوده باشد؟ و آيا كابوس بود پس؟ 

ي "پورانو "اما آخر، راستي راستي مگر مي شود از ياد برد آن عطرِ خوشِ
علي اكبر را كه، آنقدر زنده و دلپذيربود كه، بعد از پريدن از بسترهم، و حتّا 

  داشته بود هنوز؟تا باالي بركه، مشامم را معطر 

ي ملّي كه، كتابدار، مان بود به كتابخانهنه! يادم نيست در چندمين مراجعه
در پاسخ ِ آقاي مؤمني، گفته بود كه، بايد برَود سر ِ قفسه. و آقاي مؤمني 

قفَسه نه!  "طور شنيده بودشم؟] كه: هم،  به زمزمه گفته بود [يا من اين
  "قفس!

كردي، غبار نشريات نبود كه، وقتي بازش مي يك از مجلّدات آنآخر، هيچ
سوز، به ها وآن بويِ گوگرديِ مشامي روزنامهبرخاسته ازكاغذهاي كهنه

ها سال بود كسي، ورق نزده بودشان.                          چه كه، بسا ده -ات نيندازدسرفه
  راستي رؤيا بوده بود يا كابوس؟        

 "مستند"در  - را بدانيد! الَكي استفاده نكنيدش "صفت"كاربردنِقدر ِ به " -
  "سند!هم بيخصوص، و آنبه

مؤمني سفارشمان كرده بود به كاربرد دقيق صفت، در گزارشِ مستند، تاريخ 
  رؤيا چه؟ . اما درنوشتنِ گزارشِ كابوس، يا"واقعيت"و...  و

. او هم، انگار از "همزاد "از بستركه، برخاسته بودم، رفته بودم باالي سر ِ
  خواب يا كابوسي، بيدار پريده باشد، مرا پرسيد:

  "طوري وايسادي باالي سرم؟خواي اينچي شده؟ چي مي" -  

  و بعد، با چشمان ِ نيمه باز: 

  "هان؟ مثل دزدها! "-

اييِ آمدنم به اتاقش بگويم و از آن كابوس/ ديدم، نه! نمي شود با او از چر
ي كَل كَل نداشتم  رؤيايي كه از بستر پرانده بودم. و درست ست: نه! حوصله

  با همزاد.

  و آن كابوس:

ها سال ام براي ديدارهمكارانِ  سالبله! برگشته بوده ايم ايران. رفته بوده 
حدودن سي  - ديم ها را داشته بو امان هم همان سن و سالپيشترم. و همه

هاي صادق سفيد  ايم از دم، و شايد و حتّا جوانتر. چون، هنوز نه سبيل ساله
شده همه اش؛ نه هنوز موهاي جلوي سرِ محمود ريخته ست؛ و نه هنوز 
علي اكبر سيگارش را ترك كرده، و براي همين هم، هنوز، هي سر و 
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اش  اي وات سورمهكند به ادوكلن. و محمدمان هم، كرصورتش را آغشته مي
  را بر يقه دارد هنوز.

و شايد و   -همكارانم، كه معلوم بود از بازگشتنم خوشحال هستند  
ها پيشتر، بنشينيم  دستكم، به خاطرِ آن چند ساعتي كه قرار بود مثل سال

به پرت و پال گفتن، يا چاي خوردن و اگر مي بود، و مثلن همچو مني 
زديم و   ي هم ميزنَد... آره! جام به پيالههوس مي كرد كه جامي به جامي ب

ديگر ي همكرديم به گفت و واگفت و...و گرفتن يقه ... بعدش هم شروع  مي
  و...

هاي  درهمان تقاطع ِ خيابان -مانزديم بيرون از ادارهخالصه، داشتيم مي
هاي ساختمانِ اداره، يكي از همكاران  كه، روي پّله -انقالب و فلسطين

  پرسيد:باالخره 

- آخه، حاال كه اين رفيقمان برگشته هم، نبايد دمي به خُمره بزنيم؟ اون" -
  "هم با اين نَمي كه داره هوا... و اين بارون كه قراره بباره؟
 "برادر گل اندام "ي پيش از آنكه، كسي جواب دوست من بگويد، سر و كَلّه

و برقي كه از سر  پيدا شده بوده بود. با همان كُت و  شلوار خاكستري اش
ي هاي كتش مي تابيد و جاي ُاتو... و ... و. و با همان پيراهنِ بي يقه شانه

، كه با بستنِ آن دگمه ي باالييِ پيراهنش، داشت آن سيب شزيتوني
دانست، كشيد انگار. و خودش نميي بر آمده از گلويش را به رخ مي بدقواره

نماياَند و نشاندارش  و درازتر ميتر  ست كه، گردنش را باريك همان سيبش
  شد از كابوس عكس گرفت.كرده. آه! كاش مي

دانم. اما، اين گُل اندام شناختند اين برادر را يا نه، نميي همكاران، ميبقيه 
ي استخواني و تاسيده و زردش، و  من چهره  -شود مگر مي -شد  را مگر مي

وقتي  - يش يادم نبوده بوده باشدآن قد بلند و اندام الغر و استخواني و صدا
  اداره؟ "حراست"خزيده بود به اتاق كارم، تا فرا بخوانَدم به آرام مي

سوخته بود و چشماني داشت گود افتاده. گوده اش آفتاب گُل اندام، چهره
گيِ معمولي بوده باشد،  ها يك گودافتاده افتاده، نه كه، اين گودافتاگيِ چشم

گي.  گونه گود افتاده ي چشم داريم تا اينگيِ گوشه دهنه! چه كه، گُود افتا
هاي گُل اندام، كه در  ي چشمگيِ گوشه راستش، براي توضيح گود افتاده

هاي ابروان كم پشتش، بنفش بود  ملتقاي باالي دماغش، و تا همان نزديكي
توانستم يافت كه: بّله! و كبود، من هيچ توضيح و توصيفي بهتر از اين نمي

مگر اينكه بنشيَند به خيالبافي با  -روز كند در شباناندام كاري نميگُل 
  درون و بيرونِ خودش. 

بار واين - اش مرا فرا خوانده بود  درست ست! گُل اندام، با همان نگاه وقزده
  توي خيابان.

  گُل اندام گفت:

اي جناب! ببخش ما رو كه مزاحم شديم باز؛ اما خودت انگار گير داده " -
  "اين دفعه.

  و پاكتي كه دستش بود، نشانم داد و پرسيد:

  "ش و بعد راه بيفتيم، يا...؟ مي خواهي بخواني "-

هاي  و پاترل كرم رنگش را نشانم داد كه، وقتي برگشته و رو به چشم 
رويم پارك ي چشمم ديده بودم كه، رو بهكردم، از گوشهاش نگاه ميوقزده
اي بعد، ديدمش پايانِ خيابان انقالب. و لمحهكنارِ جدولِ جوي بي  -شده 

كرد به من و  آن پاسداري را هم كه، برصندليِ جلو نشسته، خيره نگاه مي
- گُل اندام، وپشت صندليِ راننده هم، آقاي مؤمني را ديده بودم كه، فكر مي

  ست هنوز، از پسِ آن سالها سال. كردم در پاريس

  پس؟آقاي مؤمني هم برگشته بود ايران  

و آقاي مؤمني، دست چپش را گرفته بود جلوِ دهانش و داشت، باز  
  كرد.  قاعده مرتبش را تميز ميهاي به دندان

  

و بعدتر، انديشيده بودم به ديگرهمكاران حتمن، كه حاالشايد ايستاده بودند 
ها كه آقاي  شايد از همان وقت –ها سالِ سال بود  اي كه، سالجلوِ گلفروشي

بسته بود در نبشِ خيابان انقالب و... (چرا يادم  - ته بود پاريس مؤمني رف
نيست نام آن خياباني كه كنار ساختمان مؤسسه بود و بيمارستان مداين 

اي بود كه بسته بود هم، در همان خيابان بود، و نبشش هم آن گلفروشي
  ها؟) ي اين سالهمه

  پرسيدم از گل اندام كه: 

  "افظي كنم؟بروم از همكاران خداح " -

  گفت: 

  "بيني كه، تازه دير هم شده جناب!شرمنده! نه. مي "

شنيده ام، و استشمام مستمرِ عطرِ دلپذيرِ را هنوز مي"دير هم شده جناب"
وقتي از بستر پريده بودم، و   - ي علي اكبر نيز، حتمن با من بوده"پورانُو"

  ام باالي سرِ همزاد. بعدش هم رفته بوده

- ، و... باالي بركه و همان وقتي داشتم كابوسم را مرور ميو، و بعدترش 
كردم، ياد دخترم افتاده بودم كه، دو شب پيشتر آمده بود به ديدارِ من و 

  .همزاد

  
  سه

را بايد  "همراه"بله و درست ست! مهتاب را بايد مهتابي نوشت. همانطور كه 
  اش كرد باعطر:وار نوشت و آغشتههمراه

  "بره ...آد توخواب ... منو ميب ... ماه مي... يه شب مهتا"

ايران كه بوديم، بعضي شبها با همراه، از همزاد جلو مي افتاديم، و دست در 
خوانده  بلند بلند مي  -از ترسِ شب حتمن -را "فرهاد"ي دست، اين ترانه

 بوديم.
هاي  اما و، دو شبِ پيش، داشتم جواب ايميلي را تايپ مي كردم، نزديكي

  بسته بود. ي اتاقم هم، نيموب. كركرهغر

  دخترم، چراغ اتاق را روشن كرد.

  

  پرسد:همراه مي

  "بابا ديدي تو هم؟ " -

  "نه! چي رو بابا؟ "ـ 

  "همين  سايه رو. "ـ 

  خوانم برايش:كنم. و ميتايپ كردن را رها مي

  "اونجا كيه كيه؟ سايه شو من مي بينم! اونجا كيه كيه؟ " -

  گويد:ميهمراه 

  "هيچي بابايي! دوستت دارم من؛ اما  بابا  تو مستي باز كه! "-

  و بعداز مكثي كوتاه، دخترم گفته بوده بود: 

  "نه مست نيستي تو بابا. فقط يه طوريت هست. نكنه باز دلت گرفته؟" -  

  سكوت.

  دخترم پرسيده بود:

  "ره بابا؟هات؟ آ اي و مامان بزرگ؟ و يا دوستياد آقاجون افتاده " -

  لحظه اي. -هيچ نگفته بودمش

  بعد، فقط پرسيده بودمش:

  "گي هي پشت سرِ هم دخترم؟چي داري مي"

  "هيچي بابايي! " -

  ام اشاره كرده بود و گفته بود:و بعد، به قفس پرنده

http://dialogt.de/



  شعر و طرح و داستان

 ٢٣٠  109ي  آرش شماره

ات راستش رو "بي بي"كم به اين گي باشه، نگو بابا؛ دستبه همراه نمي "-
  "ات هست.گي همدمبگو بابا. به همين كه مي

  گفت همراه.راست مي

هاي هاي بلندش چسبيده بود به ميله و، بي بي آمده بود و با همان چنگال
آورد كرد و سرش را هي عقب و جلو ميدرِ قفسش و خيره خيره نگاهم مي
منتها  -كرد. كارش مثل سجده كردن بودو انگار داشت چيزي را تكرار مي

كه حرفي بگويد، داشت كه  ِوردي بخوانَد و بيو بيوقفه؛ پشت سرِ هم؛ بي
  كرد:تكرار مي

 "بگو! بگو! بگو! " -
  

  چهار 

راست رفته بودم اتاقِ خودم، و امروز صبح، از همان كنار بسترِ همزاد، يك
ام، به تماشاي بسته سيگار و فندكم را برداشته بودم و رفته بودم كنارِ بركه

ي پشت خانه. اصيلي كه داريم كنارِ همين بركهها و اين يك دانه حو مرغابي
هاي  پوش، كه ايستاده براي فرستادن اين ماهي همين حواصيلِ كفن

ام به حلقوم درازش. و بعدتر، بله! و... و كشيدنِ سيگارِ دوستداشتنيِ بركه
  ام.يي سحرناشتاي صبح كَله

ي اينكه از شَّرِ و، همان باالي بركه، با خودم قرار گذاشتم (و حتمن، برا 
گردم خانه، بايد بنشينم كابوسي كه از خواب پرانده بودم رها شوم)، تا بر مي

  به تايپ  كردنِ شرحِ آن كابوس/ رؤيا. 

ي پشت خانه برگشته بودم خانه، همزاد، داشت در اما وقتي از بركه
 رويم، و وسط آشپزخانه، رويِ  كفپوشِساخت. و رو به آشپزخانه قهوه مي

سفيد وپالستيكيِ آشپزخانه، و پشت سرِ همزاد، همان قفسه ايستاده بود 
 -شَق و رق، و زنگزده بود و پر از چرب و چيلي  بود و خود خود قَفس بود

  هاي سمنتي حتّا.حتّا اگر سيم نداشت يا ميله... يا مثلن ديواره

  ي همزاد بود كه:ي اينها، توصيهو... و مهمتر از همه 

خوره براي كتابخونه، بِبر بذار دمِ اين لعنتي رو اگه به دردت نمي" -
آشغالدوني. اگه هم الزمش داري، خُب، خوب بشُور وتميزش كن بِبرش 

  "توي اتاقِ خودت.

ي مادر ِ همزاد، او ناغافل، رو به گشتيم از خانهديشب، وقتي داشتيم برمي
  من پرسيد: 

  "خوره؟ اين به درد  تو نمي "-

  ي مادرش. و ديدم، مثلِ هميشه، حق با اوست.نگاه كردم به آشغالدانيِ خانه

قواره، ايستاده بود خواستم، شكيل و بهاي كه مياندازهي سيميِ بهيك قفسه
  كنارِ سطلِ آشغال.

  همزاد، مثل هميشه بردباري نشان داد. و همدالنه كمكم كرد.

  صندوق عقب ِ ماشين ِ همزاد. َبرَش داشتيم. و بعد با همزاد، گذاشتيمش

  و بعد، قَفَسه، رسانيده شد به پاركينگ خانه، و بعدترهم، به آشپزخانه مان. 

  نگاهي به من گفت:همزاد، برگشت و بعد از نيم

  "اين رو خودت خواسته بودي براي كتابخانه! نه؟"ـ 

  سكوت.

  بعدتر پرسيد: 

  "خواي تو هم؟قهوه تازه دمه ها. مي"-

دم و نوشتنِ شرحِ آن كابوس/ رؤيا، ي تازهجاي نوشيدن قهوهو من، به
ترجيح داده بودم بهترست، براي اينكه غُرغُرهاي همزاد، شروع نشود، با 

  هاي مثلن اين قفس/ قفسه. گيسيم ظرفشويي  بيفتم به جانِ زنگزده

كنم، با اين ور رفتنِ دانست من دارم، چه عيشي ميو همزاد هم، شايد نمي
ام يا ي كتابخانههاي قفسه سيم ظرفشويي و شستنِ ـ مثلن ـ  اين سيمبا 

  حتّا همين قفسم.

  كاليفرنيا: چهارم ژانويه و بيست ويكم  آوريل دوهزار و دوازده      

*  

  

  هادي خرسندي

 
 پدرسگ توپ دارد تانك دارد
 دالر نفت در صد بانك دارد

 همه دورش بسيجي، پاسدار است
 ندر حصار استره بيت اش حصار ا

 در اوج سكوريتي منزلش هست
 براي روز وحشت، تونلش هست

 ندانم علت ضعفش چه بوده
  كه ترسيده ز نسرين ستوده!

***  

 نه نسرين ستوده لشكرش هست
 نه فكر كودتائي در سرش هست
 نه اسرائيل زد دستي به پشتش
 نه غرب او را گرفته توي مشتش

 نه دارد يوزي و خمپاره انداز
 گيرد دالر از نفت و از گازنه مي

 نه مأمور و نه باديگارد دارد
 نه در جيب و به دندان كارد دارد
 نه ميخواهد كه بنشيند به جايش

 نه ميباشد رقيب مجتبايش
 وليكن هرچه هست و هرچه بوده

 خطرناك است نسرين ستوده!
*** 

 خطرهاي دگر هم هست در راه
 كه ميلرزاند او را گاه و بيگاه

 ده وحشت فوق العادهاخيراً كر
 ز يك وبالگنويس صاف و ساده
 جوان از مدرسه چون خانه آمد

 سراغ صفحة رايانه آمد
 چو زد انگشت خود را روي كيبورد
 سه بار آقاي رهبر زنده شد مرد
 نتيجه در اوين با ضرب شالق
 به ستار بهشتي گشت ابالغ
 پدرسگ پول دارد، زور دارد
 رواني اين وسط ناجور دارد

 آيد اسم منصور اسانلوچو 
 دوباره لرزه افتد بر تن او

 بپيچد برخودش از وحشت و درد
 شود زرد عبا عمامة او مي

 چنان پر قدرت اما اين چنين خوار
 خدايا زين معما پرده برنداشتي هم برنداشتي!

* 
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Dog father  
  

  ناصر زراعتي

  

تة رياضــيِ بـود. ســالِ اولِ سـيكلِ دومِ رشـ    46سـه مـاه تعطيلــيِ تابسـتانِ    
ضـرب قبـول شـدند، مـن هندسـة       اهللا يـك دارالفنون بوديم. حميد و عـّزت 

ضـرب رد شـد. آقـاي واجـد      ترسيمي/ رقومي تجديد آوردم و محمـود يـك  
 سميعي دبيرِ هندسة ترسيمي/ رقومي بود كه درسِ واقعاً مزخرفي بود. ثُلث

ز چند نفر كه سوم فقط دو تا مسأله داده بود (عادتش بود)، يكي ده نُمره. ج
هر دو مسأله را درست حل كردند و بيست گرفتند و چند تايي كـه يكـي از   

ها را حل كردند و نُمره قبولي گرفتند، بقيه يا صـفر شـدند، يـا چنـد      مسأله
ها را حـل كـرده بـودم،     نفري مثلِ من تجديدي آوردند...  كه يكي از مسأله

كم كـرد و داد نُـه و ايـن     يك نُمره» آقا«ولي يك اشتباه كوچك داشتم كه 
  شد تنها تجديديِ عمرِ من... سه ماه تعطيليِ آن سال زهرِ مارم شد...

ضرب رد شد. تغييرِ رشته داد و بـه جـايِ    محمود كه خيالش راحت بود: يك
  رياضي، رفت طبيعي...  

ها را كه دادند، با هـم رفتـيم خـدمت آقـايِ واجدسـميعي كـه لـذّت        نتيجه
چـي  «خواسـتم بگـويم:    آموزان. مـن مـي   از چِزاندنِ ما دانشبرد  عجيبي مي

» دادين كه اين نُه ما بشه ده و قبول شـيم؟  شد آقا اگه يه نُمره به ما مي مي

اما نگفتم... چه كارِ خوبي هم كردم نگفتم، چون وقتي هر دو، من و محمود، 
بـه   خيلي مؤدبانه و حتا ملتمسانه، خواهش كرديم چند نُمـره ارفـاق كننـد   

مِ موشيمحمود تا دستسبيلِ د ختصـري   كم رفوزه نشود، نوكاش را تابِ م
  داد و پوزخند زد: 

  شه! ش... قوي مي ـ بمونه... بهتره... پايه

  را بارها مورد التفات قرار داد.» آقا«تا برسيم محل، محمود خواهرمادرِ 

دخترِ يكي از  واقعيت اين بود كه ماجرايِ عشق و عاشقيِ محمود و فرشته ـ 
خويشاوندانشان ـ باعث شد نتواند درس بخوانَد. بعد هم كه گنـدش درآمـد:    

گفت ساواكي است، يك روز  گويا يكي از پسرعموهايِ فرشته كه محمود مي
ها هـم   ها را تويِ خيابان ديده بود و بعد به پدرمادرِ فرشته گفته بود و آن آن

د هم تهديد كه: اگـر يـك بـار    طفلك دخترك را كلي دعوا كرده بودند و بع
دهند برود دبيرستان و بايـد بنشـيند    ديگر با آن پسره ببينندش، اجازه نمي

كنجِ خانه تا برايش خواستگار پيدا شود. به خانوادة محمود هـم پيغـام داده   
خرشان را بگيرند، وگرنـه هرچـه ديدنـد از     بودند كه: بهتر است جلوِ پسرِ نرّه

پسرعمويِ ساواكي هم تهديدي ضمني كـرده بـوده   اند.  چشمِ خودشان ديده
كه: اگر اين بچه پررو رويش را كم نكند و باز دور و برِ ناموسِ مـردم بپلكـد،   

  جا كه با باطوم و بطريِ نوشابه خدمتش برسند! دهد ببرندش آن مي

ها خوابيده بـود و محمـود كـه كشـته     تلخيها و اوقاتحاال ديگر دعوامرافعه
اش هم خوب بود و تنها درسـي بـود كـه     انگليسي بود و انگليسيمردة زبانِ 

نشست به انگليسـي  نُمرة قبولي، آن هم بيست، آورده بود، معموالً روزها، مي
گـاه  هايِ گاه و بي خواندن و به جايِ ماندن در خانة پدري و شنيدنِ سرزنش

اش  املگيهايِ آخرِ حـ  رفت خانة عفّت، خواهرِ بزرگش كه ماه مادر و پدر، مي
تر، پيشِ مادر و خواهرِ  ماند و بيش گذراند و در خانة خودشان تنها نمي را مي
  ترش بود. كوچك

اي كوچك  طرف و آشپزخانه ها حياطي نُقلي بود با دو اتاق يك اين خانة عفّت
ن    و دستشويي طرف ديگر، توِي يكي از كوچـه  بـ پـايينِ    هـايِ باريـك بسـت

  ».همايون«

هاش را هم برده بـود خانـة خـواهرش و گذاشـته بـود      دمبلمحمود هالتر و 
 دانم كرد. سالِ پيش، ركورد نميبرداري ميگوشة حياط و گاهي تمرين وزنه

 

  
وزنِ منطقة آموزش و پرورش را شكسته بود، اما همـان عاشـقيت باعـث    چي

  .. شد نتواند برود جلوتر، وگرنه از اميدهايِ آقايِ ورزشِِ دارالفنون بود.

هـا. او يـا كمـي     اين رفتيم خانة عفّت آمد دنبالم و با هم مي ها مي گاهي صبح
نشست بـه انگليسـي خوانـدن.     زد يا ميها و هالتر ميكرد با دمبلتمرين مي

خوانـدم يـا   من هم طبقِ معمول كتـابِ داسـتان و شـعري داشـتم كـه مـي      
زديـم، در و   داديم و حرف مي نوشتم. گاهي هم راديو گوش ميچيزهايي مي

  در... بي

بست باريك بود و ته آن، دري چوبي بود و يك پلة آجري جلـو در.   كوچة بن
اين خانة ببيرخان بود: از اهاليِ آذربايجان، مردي تنومد با مويِ جوگندمي و 

ها مـي شلوارفروش بود، كه آن سال سبيلِ سفيد از بناگوش دررفته. ببير كُت
انـداخت رويِ دوشـش و از    بحِ زود، چند كيسه ميص»... شلواريكُت«گفتند 
هـا   چـه هايِ بااليِ شـهر، تـو كوچـه پـس     رفت محله زد بيرون و مي خانه مي

  زد: گشت و با همان لهجة غليظش داد مي مي

.......ت... شَلللللللواااااااار.... مي ي ي ي ي خريم....  ـ ك  

كـرد، بـاز چنـد قـدم      يايستاد، دور و برش را نگاه م كرد، كمي مي مكثي مي
  زد: داشت و دوباره داد مي برمي

  ـ كُت، شلوار، پيرهن، جليقه، دامن...... مي ي ي ي ي ي خـريم....

هـايِ  هوا تاريك بود كه با كولباري از كُت و شلوار و پيرهن و دامـن و لبـاس  
هـا را بدهـد    گشت تـا آن  زنانه، مردانه و بچگانة كهنه و نيمدار به خانه برمي

ها را بدوزد و رفو كند تـا   تميز بشويد و اطو كند و اگر الزم بود، پارگيزنش 
دانسـت كجاسـت،    ها خودش بردارد ببرد جـايي كـه كسـي نمـي     بعد، جمعه

هـاش   هايِ  نسبتاً نونوارها را خـودش يـا زن و بچـه   بفروشد. گاهي هم لباس
دو  پوشيدند. ببير دو پسرِ بزرگ داشت كـه سـربازي رفتـه بودنـد و هـر      مي

كردند و چند روز، يك هفته، دو هفتـه پيدايشـان نبـود.     كُشتيِ آزاد كار مي
روند جنوب، بنـدرعباس يـا آبـادان خرمشـهر، جـنسِ قاچـاق        گفتند مي مي
شان شوهر كرده بود و تقريباً هميشـه بـا    آورند. دو دختر هم داشت: يكي مي

عـدي ـ   اش خانـة پـدرمادر بـود و دختـرِ ب     پسربچة كوچك هفت هشت ماهه
ها، نشسته بـود  تر وقتتر بود، بيش شمسي ـ كه دو سه سالي از ماها كوچك 

هـاش   دار افتاده بود رويِ شـانه  شان، چادري گُل رويِ پلة آجريِ جلوِ در خانه
هـا   انداخت رويِ موهاش كه هميشه آن شد، آن را مي كه وقتي از جا بلند مي

كــرد رويِ انحنــايِ زد و رهاشــان مــي بافــت و روبــان مــيرا دو گــيس مــي
  آمد بيرون. گاه از خانه نميهايِ نسبتاً درشتش. زنِ ببير اما هيچ پستان

كـرد و   رفتيم خانة خواهرش، دخترِ ببيـر نگاهمـان مـي    هر گاه با محمود مي
كرد كـه محمـود بـا سـرِ      داد و سالمي هم به محمود مي لبخندي تحويل مي

انـداخت درِ حيـاط را بـاز     كليـد مـي  پراند و تُنـد،   پايين انداخته، جوابي مي
  رفتيم تو. كرد... مي مي

  »ت مياد!اي واسه ممود! اين دخترِ ببير چه غَمزه«يك روز گفتم: 

  »س... بچه«گفت: 

  »س؟...س؟... كجاش بچهكني... اين بچهبچه؟! شوخي مي«گفتم: 
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ش يكي از آن روزها، دخترِ ببير پس از سالم، با بچة خواهرش كه تـويِ بغلـ  
و غَـش غَـش   » سـالم كـن بـه عموحسـن ديگـه!     «بود، بنا كرد حرف زدن: 

  خنديد.

زدنـد.]   صـداش مـي  » حسـن «ها بود؛ تويِ خانـه،  »دواسمي«محمود [ازآن 
  »دي؟ كوچولو سالم كرد... جوابشو نمي«كرد كه گفتم:  داشت در را باز مي

ش و بچه كه دختر ببير از جا بلند شد، چادر را از رويِ شانه كشيد رويِ سر
به بغل، راه افتاد طرف ما... محمود در را باز كرد و سريع رفت تو و زيـرِ لـب   

  »آ...بيا تو بابا... حوصله داري«گفت: 

  خواند:نوشيديم و بنان از راديو، غزلِ شهريار را مي نشسته بوديم و چاي مي

الاااااااااا ـ آمدي ي ي ي ي  جااااااااانننننننننم بـه قُربااااااااننننننـت ولـي حـا    
  وفااااااا....چرااااااااا.... بي

  »باال؟ پسر! اين داره نخ ميده... چرا ميذاري طاقچه«گفتم: 

  »حوصله داري؟«محمود گفت: 

  »گناه داره به جونِ خودت...«خنديدم: 

  »كا كنم؟ ميگي چي؟ چي«برگشت طرفم: 

يسي بخونيم، گي بيا اينگيل چي... به جايِ اين كه هي به من ميهيچ«گفتم: 
  »تون يه كم زبان ياد بده...به اين دخترخانومِ همساده

  »برو بابا... يك تنبليه...«گفت: 

تره؟... تو كه رد شدي... منم كه تجديـد... ايـن اقـالً     از من و تو تنبل«گفتم: 
  »قبول شده... يا نه؟... كالسِ چندمه راسي؟

  »مدونم... شايد هشتم...چه«گفت: 

  »خواي بعد فرشته تارك دنيا بشي؟ ال تو ميحا«گفتم: 

  هاش...  لبخندي نشست روي لب

بارها، ماجرايِ عشق و عاشقيِ شورانگيزش را برايم تعريف كرده بود. تقريبـاً  
هر روز، پس از زنگ آخر، دوان دوان، يا با دوچرخه، تُندتُند پازنان، خـود را  

جــا درس  ه فرشــته آنرســانده بــه دبيرســتانِ مرجــان كــ از دارالفنــون مــي
كردند و ساعتي، تويِ  سوتر پيدا مي خواند. بعد، همديگر را يك خيابان آن مي

زدنـد: در بـارة    رفتند، حرف مي ها، شانه به شانة هم، راه مي كوچه كوچه پس
آينده، تمام شدن درسشان، ازدواج و وصل و... فقط گاهي، بـا تـرس و لـرز،    

فشردند و بعد، رها  گرفتند و كمي مي مياي دست همديگر را اگر چند لحظه
كردند... شايد يكي دو بـاري هـم، در زمسـتان، كـه هـوا زودتـر تاريـك         مي
اي كوچك از گونة فرشته ربوده بود كه طعمِ خوشش هنوز هم  شد، بوسه مي

هايِ پاك كودكانه/ معصومانه بود كـه   شان از آن عشق زيرِ زبانش بود... عشق
داده تصـورِ ديگـري بكنـد...     به خودش اجـازه نمـي  يك حتا يك آن هم  هيچ

سرود كـه گـاهي بـرايم     هاي عاشقانة سوزناكي مي محمود آن روزها، دوبيتي
  خواند: مي

  تو كه زلف بلندت پيچ پيچه«

  تمامِ هستيِ من هيچِ هيچه

  بيا نزدم كه تا آرام گيرم

  »وگرنه روزگارم گيج و ويجه...

  »گه رِفيق!لنش مياين كه قافيه«گفتم: مي

  »قافيه رو وِللش... عشقو عشقه!«خنديد: مي

  كرد... خوش بود...رفت، پرواز ميآن روزها، محمود راه نمي

  

  »نه... اون كجا و اين كجا...«گفت: 

  »حاال... اينم خوبه... بانمكه...«گفتم: 

كه يك روز، نزديـك ظهـر، محمـود آمـد      چند روز همديگر را نديديم. تا اين
اش سرخ شده بود و عـرق نشسـته بـود     لرزيد و چهره هاش ميدست سراغم.

  اش. فكر كردم باز با مادرپدر حرفش شده.  رويِ پيشاني

بردمش تو اتاق. تا نشست، دست كرد جيـبش، چنـد ورق امتحـاني درآورد،    
  گرفت طرفم:

  ـ بيا...

  »چي شده؟ چته؟«پرسيدم: 

  »بخون!«گفت: 

 رتب و تميـز، متنـي بـه    كاغذها را نگاه كردم. با آن خطخوشي كه داشت، م
  انگليسي نوشته بود.

  »چيه اين؟«گفتم: 

  »م... بخون... يه اتفاقي افتاده... نوشته«گفت: 

  »خونم. خُب حاال تعريف كن... بعدش مي«گفتم: 

  »نه... بخونش...«گفت: 

  بنا كردم خواندن:

Today, I was in my sisters home. I remembered what my friend said 
to me… I went out. Babirs girl was sitting on… 

  »بابا! بگو چي شده جونِ مادرت... چي رو بخونم؟«ام سررفت. گفتم:  حوصله

دي  ت گفتم اينگيليسي بخـون... گـوش نمـي    صد دفه به«با عصبانيت گفت: 
  »كه...

  »شد فارسي بنويسي؟ حاال نمي«گفتم: 

  »تقويت شه... م خوام اينگيليسي مي«گفت: 

لرزيد. ليواني آب برايش آوردم و خواندنِ نوشته را ادامه  هاش مي هنوز دست
  دادم.

كـس   شان، جـايِ هميشـگي. هـيچ    شمسي نشسته بوده رو پله، جلوِ در خانه
شه يه لحظـه بيـاي    مي«گويد:  رود دمِ در و مي تويِ كوچه نبوده. محمود مي

  »شمسي خانوم!... آبجيم كارتون داره.

  جهد: دختر ببير از جا مي

  ـ چشم... برم بچه رو بدم مامان... االن ميام...

  ايستد منتظر. گذارد و مي گردد تو حياط. اليِ در را باز مي محمود برمي

My heart tap tap… 
تپيده... تاپ تاپ... در همان چنـد لحظـه، هـزار فكـر و خيـال بـه        قلبش مي
رون و بگويد عفّت كاري برايش پيش گيرد برود بي زند. تصميم مي سرش مي

ها، خنده  شود و شمسي، چادر افتاده رويِ شانه آمده و رفته و... كه در باز مي
  شود: بر لب، وارد مي

  ـ سللللللالم...

زنـد. صـدايش    گلويِ محمود خشك شده. قلـبش همچنـان تـاپ تـاپ مـي     
  شود: زحمت از گلو خارج مي به

  ـ سالم... بفرمايين...

She shouted the door… 
  آيد جلو: چند قدم مي

  ـ كجان پس عفّت جون؟

  كند:   محمود به درِ آشپزخانة كُنجِ حياط اشاره مي

   جا...  ـ اون

خنـدد و خرامـان، راه    و بـاز مـي  » جااااا!؟ آون«گويد:  دختر ببير با تعجب مي
  رود. كند و مي افتد طرف آشپزخانه. درش را باز مي مي

دازد به دور و بر. بعد، سريع پشت سرِ او، وارد آشـپزخانه  انمحمود نگاهي مي
  شود. مي

زنـد.   شمسي ايستاده وسط فضايِ تنـگ آشـپزخانه و همچنـان لبخنـد مـي     
  چادرش را زيرِ بغل جمع كرده...

  ـ پس كوشَن؟... عفّت جون...

آمده، در حالي كـه بـه نفـس نفـس      هيجان تر، بهشدهمحمود با گلويِ خشك
رود عقـب تـا    كم مـي خندد و كم رود طرف او. دختر ببير بلند مي يافتاده، م

  چسبد به ديوار: پشتش مي
  ـ وااااا... حسن آقا...

محمود حاال ايستاده جلوِ او. اگر يك سـانتيمترِ ديگـر بـرود جلـو، شـكمش      
  هايِ برجستة دختر ببير... چسبد به پستان مي
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She looked me and stopped laughing... 
كند و انگـار نَفَـسِ داغِ او را رويِ پوسـت     محمود را نگاه مي ،تر با تعجبدخ

آيـد حرفـي بزنـد و     كند و تا مـي كند كه خود را جمع مي صورتش حس مي
چادرش را بكشد رويِ سرش، محمود كه ايـن چنـد لحظـه، صـد سـال بـه       

هاش  كند و سفت، لب زند به دريا و بغلش مي نظرش رسيده، ناگهان، دل مي
  بوسد. ا مير

She cried: "Dog Father…dirty Foolish man!" And she ran… 
  :ام گرفت خنده

  ت گفت: پدرسگ...  ـ پس به
  كَند: هايِ كف دستش را با ناخُن مي عادت معمول، پينه محمود داشت به

  شعور... داد زد: مرتيكه كثافت احمق! ـ آره بي
  باز خنديدم. با عصبانيت نگاهم كرد:

  ش تقصيرِ تو بود... خنده داره؟... همهـ 
  »من؟! من چه تقصيري دارم؟«گفتم: 

  كمي آرام شده بود:
  ـ آخه تو گفتي...

كه مثلِ ببر  ـ من گفتم صداش كن بياد تو خونه... باهاش حرف بزن... نه اين
بپري روش... خُب... طفلك ترسيده... فكر كرده ممكنه خـون جلـوِ چشـمتو    

  ي سرش بياري...گرفته باشه و بالي
  باز كمي آب خورد و گفت:

گـه... اينـام    گه... به عفّت مي اينا ميـ خيلي بد شد... اين االن ميره به مادرم
  رقصن... بعد اون ماجرا...ن... بي دنگ و داريه مي كه منتظر بهونه

  »گه... طوري نشده... اتفاقي نيفتاده كه... نگران نباش، نمي«گفتم: 
ه مادر و خواهرش گفته... حاال پـدرمادر خـودم هيچـي... اون    حتماً ب«گفت: 

شـه...   مرتيكه سبيل از بناگوش دررفته شب كه برگرده خونه، غوغا به پا مي
  ش تقصير تو بود... آ... همهخرش... عجب غلطي كردم يا اون برادرايِ نرّه
در عقلـت  قـ  دونستم تو ايـن  گه تقصير تو بود؟... من اگه مي ـ اي بابا... باز مي
  كردم حرفي بزنم... كمه، غلط مي

  مدتي ساكت نشستيم هر دو...
  حاال ديگر آرام شده بود.

  »م؟ توني كمي قرض بدي به يه كم پول دارم خودم... مي«گفت: 
  »كار كني؟ خواي چي مي«گفتم: 
جـا... بايـد    تـونم بمـونم ايـن    كار كنم؟... خُب، ديگه نمـي  گي چي مي«گفت: 
  »برم...

  ـ كجا؟
  هر جا شد...ـ 

  آ...اي ـ وِل كن ممود... بچه
  از جا بلند شد.

ت ايـن هيچـي بـه     دم بـه  ببين... گوش كن حـرف منـو... قـول مـي    «گفتم: 
گه... بسپار دست من... با هم بريم تا نشونت بـدم... فـوقش يـه     هيشكي نمي

  »خواهيه... معذرت
م  ن كوچـه... اومـده  ـ بريم!؟ كجا بريم؟... امكان نداره من پـامو بـذارم تـو او   

  رم... شون... منم مي ت، بدي به كيليد خونه عفّت رو بدم به
خواي بري؟ اگه بري بدتره... همه فكـر   صب كن عزيزِ من!... كجا مي«گفتم: 
  »  كنن چي شده كه دررفتي... حرف منو گوش كن... مي

  »كنم... خواهش مي«نگاهم كرد. نگاهش كردم: 
  ها... اين با هم برويم خانة عفّت ش كردم هرطور بود، راضي

بسـت، چنـد بـار ايسـتاد و مـن بـاز خـواهش و         تا برسيم به كوچة تنگ بن
  كه باالخره رضايت داد برويم خانة خواهرش. التماس كردم... تا آن

  »شه... ت... روم نميآ... گفته باشم بهتونم برم معذرت بخوام من نمي«گفت: 
  »نداشته باش...باشه... تو هيچ كاري «گفتم: 

وقتي رسيديم سرِ كوچه، دخترِ ببير را ديديم كه مثلِ هميشه، خواهرزاده به 
تر از خـودش هـم بودنـد.     بغل، نشسته بود رويِ پلة آجري. دو دختر كوچك

  كردند. بازي مي» يه قُل دو قل«هر سه داشتند 
را وقتي رسيديم جلوِ در، محمود كليد انداخت در را باز كنـد. مـن شمسـي    

كردم. ظاهراً اعتنائي به ما نداشت. فقط وقتـي داشـتيم وارد حيـاط     نگاه مي

شديم، يك آن، سرش را چرخاند طـرف مـا و بعـد، بالفاصـله، بـا اَخمـي        مي
هاش. بعد  ماليم، سرش را برگرداند، طوري كه چادر از سرش افتاد رويِ شانه

  »از اَ سر...اوهوي... جِرزن!... احمق!... «به يكي از دخترها گفت: 
  رفتيم تويِ اتاق نشستيم.

  »ديدي؟«محمود گفت: 
  »آره... چي شد مگه؟«گفتم: 
  »مث هميشه بود؟«گفت: 
ي رو دخترِ معصوم، انتظار داري يه ساعت بعدش، خُب نه... تو پريده«گفتم: 
گـن   ش مـي  ت سالم كنه و لبخند بزنه؟... اين اخمي هم كه ديدي، بـه  باز به

دو روز بگذره... يه كم دلشـو بـه دسـت بيـار... نازشـو بخـر...        ناز... بذار يكي
  »شه... درست مي

من؟!... غلط بكنم... يه بار، با طنابِ پوسيده تو رفتم تو چـاه... واسـه   «گفت: 
  »هفت پشتم بسه...

  »خود داني...«گفتم: 
*  

  در آن تابستان، محمود ديگر نرفت خانة خواهرش. 
رونـد ديـدنِ عفّـت، بـراي      ببير و دخترهاش مـي مدتي بعد، يك روز كه زنِ 

تبريك تولد نوزادش، شمسي درِ گوشِ عفّت، با شوخي و خنده، ماجرايِ آن 
پرسند:  خندند و چون مادر و خواهر مي كند. بعد، هر دو مي روز را تعريف مي

  گويند.  خندند و چيزي نمي اين دو باز مي» خندين؟ شما به چي مي«
طفلـك دختـره رو هـوايي كـردي و     «گويد:  شان مي»سنح«عفّت بعدها به 

  .»ديگه هم نرفتي سراغش؟
*   

  

  ك.مرتضي شعري از: 

  به فلزبان*                              

  بغض ما

  مخلوط بنزين و هواست

  متراكم شونده زير فشار روزگار

  دوره به دوره

  انفجار ما را هدايت كرده سيلندر

  

  به پس نشستن مشت خود

  ما را هدر دادهعمر 

  اوتول خود را به پيش رانده

  

  چه بيفزاييم به مخلوط مان

  كه با بغض ما بتركد

  مشت و لبخند

  پيستون و سيلندر

 2013ژانويه  20

  

* فلزبان (عبداهللا وطن خواه)، كارگر فلزكار مكانيك، پس از فاجعه شهر 

فاجعه ، به بهانه همزماني "داووس"شعري سرود به نام  1382بابك در سال 
شهر بابك با بازگشت سيد محمد خاتمي (رييس جمهور وقت ايران) از 

 اجالس مجمع جهاني اقتصاد در شهر داووس سوئيس:
  

*  
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 ها همسايه
 

  شيوا فرهمند راد

 

 خانم و خدمتكارش معصومه -1

اي با پنج اتاق و حياطي  ي ما بود. خانه خانم خياط، صاحبخانه معصومه
ي ما اجاره  ي پنج و سپس شش نفره ا به خانوادهبزرگ داشت و سه اتاق ر

خانم و خدمتكار جوانش طاهره سه  بود. خود و خواهر سالمندش انسيه داده
ها به  كردند و فقط تابستان فصل از سال را در تهران خياطي و زندگي مي

ي حياط ما به محل زندگي و  مانده ها دو اتاق باقي آمدند. تابستان اردبيل مي
 شد. خانم و نزديكانش تبديل مي ي معصومه هخان خياط

خانم وضع خوبي داشت: كار خياطي او در تهران پر رونق بود، و در  معصومه
هاي  گرفت، و هم گروهي از خانم ي خانه مي اردبيل نيز هم از ما كرايه

آوردند. اما هيچ مردي در  اشرافي اردبيل كار خياطي خود را براي او مي
كرد. هنگامي  وآمد نمي شان رفت وجود نداشت و به خانهپيرامون اين سه زن 

كشي كرديم من تازه به كالس سوم دبستان  كه ما به اين خانه اسباب
وپنج ساله بود. او  خانم شايد بيست رفتم، و طاهره، خدمتكار معصومه مي
بود، و البته سخت از او  خانم به او پناه داده كس را نداشت، معصومه هيچ
 كرد. كشي مي بهره

آبي، هرگز جز براي خريدهاي روزانه  طاهره، دختري زيبا و شاداب و چشم
رفت. هيچ شادي و تفريحي  عمومي از خانه بيرون نمي ي گرمابهيا رفتن به 

ي اتاق  وپز نبود، پيوسته در گوشه وروب و پخت نداشت. اگر سرگرم رفت
زير سوزن  بود و سر به خانه پاي پنجره روي فرش كف اتاق نشسته خياط
اي  هاي مياني دبيرستان برسم، طره دوخت. تا به سال دوخت و مي زد: مي مي

از موهايش سپيد شد، پشتش خميد، و سوي چشمانش فروكاست. به سال 
اي تيره  آخر دبيرستان كه رسيدم، چشمان طاهره آب مرواريد آورد. لكه

جاي صورت  بود و به رنگ چشمانش را گرفته گرداگرد مردمك خوش
گذشت و به جايي دورتر خيره  مخاطب، نگاهش از وجود مخاطب مي

هاي دردناك  اي داشت. گاه صداي فريادها و گريه شد. سردردهاي كشنده مي
  رسيد. گوش مي خانه به او از اتاق خياط

 
 خاورخانم و دخترانش -2

بود، نوروز هر سال براي مادرش  پدرم كه مادرش را در كودكي از دست داده
ريختند،  هايي بود كه يك يا دو كيلو برنج در آن مي داد. پاكت يخيرات م
انداختند و من مأموريت داشتم كه  ي يك توماني توي آن مي يك سكه

هاي مستمند ببرم. ده سالم بود. مادرم يكي  ي همسايه ها را به در خانه پاكت
انم ببرم. بود كه آن را براي خاورخ بود و گفته ها را به دستم داده از اين پاكت

كش حمام بود و تا همين چند سال پيش كه مادرم مرا با  خاورخانم كيسه
بود. در حال كيسه  برد، تن مرا كيسه كشيده خود به حمام عمومي زنانه مي

بود و  گيراند. صدايش گرفته سيگاري را با سيگار ديگر مي پيوستهكشيدن 
رگ و قديمي و اي بز كرد. او و دو دخترش در اتاقي در خانه خرخر مي

 كردند. ي ما زندگي مي ويران در همان صد متري خانه نيمه
سوي  بودم و به ويران شده ي نيمه باريد. وارد حياط خانه داري مي برف آب

و ديوارها و  بودم، اما اتاق سرجايش نبود. نيمي از سقف اتاق خاورخانم رفته
هايي را با  ها و پارچه ي سقف گوني ي فروريخته بود. بر لبه اتاق فروريخته در

اين پرده كه تا كف زمين  بودند. با آن ديواري ساخته بودند و ميخ كوبيده
ي پرده را  بود. با ترديد و دودلي لبه دار خيس شده آويزان بود از برف آب

هايي بر كف  پاره زده سه هيكل را پوشيده در ژنده بودم، و شگفت كنار زده
ي خيس  اند. سرشان در كنار اين پرده آرميده بودم كه در كنار هم اتاق ديده

آب جمع  اي بود كه نزديك پاهايشان برف بود و شيب كف اتاق به گونه
 بود. شده

بودم،  لحظاتي همچنان ايستاده ديدم؟ آيا زنده بودند؟ بود. چه مي خشكم زده
ها بيرون  بود و سرش را از زير ژنده ها تكان خورده يكي از هيكل كه تا آن
بود. پاكت برنج را  آلود و پرسان نگاهم كرده بود. خاورخانم بود. خواب هآورد

بود و  بود، تويش را نگاه كرده بود و پاكت را گرفته بودم، از جا پريده پيش برده
بود و من كه مادرم  بود و گفته ريز گفته بود به دعا كردنم. يك شروع كرده

نش زبان تركيم ياريم زديم، دا گيلك بود و در خانه به فارسي حرف مي
الي خرخر حنجره و صداي  ي دعاهايش را از البه بود كه همه نكرده
  اش بفهمم و پاسخ دهم: گرفته

سون! باال، گئجه آژ ياتمياسان! آلاله  آنووا چوخ گؤرمه –باال، آلاله سني آتا  -
  سين آچيق ساخالسون! سون! آلاله آنووون سفره يين كسمه آتووون چؤره

دا تو رو براي پدر و مادرت نگه داره! شب سر گرسنه به زمين جان خ [بچه
 ي مادرت هميشه باز باشه!] نذاري! خدا نان پدرت رو بركت بده! الهي سفره

بود و برنج را  ي تاريك اتاق ديگي آورده بود. از گوشه وجوش افتاده به جنب
بود،  هجا كرد بود، برنج را جابه بود، ديگ ديگري آورده توي آن خالي كرده
بود  بود، پرسيده بود، شادي آشكاري در صدايش دويده صداي سكه را شنيده

 بود: تر دعا كرده كيستم، و بيش
  جان، پسر كي هستي؟] سان؟ [بچه باال، كيمين اوغلي -

 عشرت خانمين. -
آي آلاله آنووا عؤمور وئرسون! آي آلاله سني ساخالسون! آي سني  -

سون!  نرينه رحمت ائله آنووون اؤلن –! آلاله آتا باشا چاتاسان –ييب بويا  بؤيه
 آنووا صحت بدننيك وئرسون! –آلاله آتا 

[خدا مادرتو عمر بده! خدا حفظت كنه! الهي كه پير شي! خدا اموات پدر و  

 مادرت رو بيامرزه! خدا پدر و مادرت رو سالم نگهداره!]
ترانش در تمام بود كه دخترانش تب دارند و خود نيز بيمار است. دخ گفته

بودند. با خود  بودند و بيدار نشده جا تكاني نخورده مدت حضورم در آن
شود اين طور زندگي كرد؟ من صد متر  انديشيدم: خداي من، مگر مي مي
بوديم و  سين چيده ي هفت كردم، سفره تر در ناز و نعمت زندگي مي سو آن

انست آتشي بيافروزد و تو بوديم. اين زن اما آيا نفت داشت؟ مي شمع افروخته
ست؟ ساعتي بعد  ست؟ اين چه عدالتي اين برنج را بپزد؟ اين چه زندگي

رسد. اينان چه خواهند كرد؟  ي اردبيل فرا مي بندان و سرماي كشنده يخ
آيا زير آن دفن خواهند شد؟ آيا زنده خواهند  باقي سقف اگر فرو ريزد،

 كجا خواهند رفت؟ ماند؟
بودم؛ تكان  راستي انداخته بودم، و سرم را به و بازگشتهبودم  سرم را انداخته
بود. ساختار  بود، هماني نبود كه رفته بودم. كسي كه بازگشته سختي خورده

خودش  جاي ديگر هيچ چيز سر بود. كلي فروريخته ام به بيني كودكانه جهان
 خواستم كه گداي سر كوچه و فرزندش را نبود. پس از آن، گاه از مادرم مي

زد با  ند، و گاه گدايي را كه در خانه را مينياوريم كه با ما زندگي كب
گفتم كه برود و كار كند، يا نانش را از خدائي كه به  راندم و مي مي خشونت

  .اعتقاد دارد بگيرد او

  

 باجي سلطان -3

ي  روي ما، و پشت ويرانه ي روبه باجي، و پسر نوجوانش بهرام در خانه سلطان
كردند. بهرام گويا پس از ساعات مدرسه در جايي كار  ي ميخاورخانم زندگ

هاي كوچه شركت كند. هر بار كه توپمان  كرد. هرگز نديدم در بازي بچه مي
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زدم، و پس از دقايقي طوالني  افتاد، در مي ي آنان مي توي حياط خانه
 پرسيد: كرد، و نرم و مهربان مي آمد، در را باز مي خانم مي سلطان

  وغول؟ [چيه پسرجان؟]دي، ا نه -

  توپيميز توشوب... [توپمان افتاد...] -

 گل گئت اؤزون تاپ! [بيا برو خودت پيداش كن!] -
سوي در داالني بود كه با سراشيبي بسيار تندي به حياطي بزرگ و گود  آن

رسيد. دست راست ِ داالن اصطبلي بود با جا براي  هاي بلند مي و پر از علف
ست كه اسبي در آن تيمار  هاي درازي بود كه سال چندين اسب، اما پيدا

بود. دست  نخورده مانده نشده، با اين حال كاه و پوشال كف آن هنوز دست
اي كوچك كه در ِ هر دو در انتهاي  چپ داالن، اتاق نشيمن بود و آشپزخانه

 شد. سراشيبي داالن باز مي
بلند حياط پيدا كنم و  هاي كشيد تا توپ را در ميان علف مدتي طول مي

كنان از سربااليي داالن باال بيايم و خود را به در كوچه برسانم.  وهن هن
ايستاد تا  باجي تمام اين مدت همچنان بردبار و مهربان كنار در مي سلطان

 بست. توپ را پيدا كنم و به كوچه باز گردم، و سپس در را پشت سرم مي
هاي اندك او زناني از قشر پايين  شتريكرد اما م باجي نيز خياطي مي سلطان

ودوز مالفه و رومتكايي و پرده و از اين دست  بودند و بيشتر براي دوخت
پايان در چشمانش،  آمدند. او همواره سياهپوش بود و غمي بي پيش او مي

در صدايش، و در رفتار آرام و متينش النه داشت. هرگز خنده يا حتي 
بود، اما چشمانش از  چهل سالگي هم نرسيدهلبخند او را نديدم. هنوز به 

بودند. هنگام حرف زدن با من، نگاهش  سو شده پايان كم هاي بي زدن سوزن
دوخت. براي او  ي ميان صورت خودش و من مي را به جايي در هوا در فاصله

بودم. با آهي دردآلود و سپاسي سرد و پر  نيز چند بار برنج خيراتي برده
بود. چند بار مرا، كه  بود و دعايم كرده ستم گرفتهاندوه پاكت را از د

بود تا نخي را كه در چرخ  ي محل بودم، به اتاقش خوانده"مهندس كوچولو"
بود در آورم و چرخ را دوباره به راه  اش گير كرده خياطي كهنه و قراضه

نشست؛  اندازم. حتي با راه افتادن چرخ خياطي نيز لبخندي بر لبانش نمي
 كرد: مهربان و اندوهگين دعايم مي تنها نرم و

يون اولسون! سني آوارا قالمياسان! [پسرجان خدا  آي اوغول، آلاله كؤمه -
 ن نموني!]ويارت باشه! سرگرد
اي  تاريك و بي برق، با پنجره آوردم كه او در آن اتاق نيمه و من سر در نمي

يز گرفت، جايي كه حتي چشمان ت رو به مشرق كه چندان روشنايي نمي
كند. او  ديد، چگونه خياطي مي من ِ خردسال نخ خياطي را به دشواري مي
اش يك المپاي نفتي  ي روشنايي حتي چراغ زنبوري نداشت و تنها وسيله

  گردسوز بود.

  

 خانم ملوك -4

خانم بودند.  ديوار سلطان ي ديواربه خانم و شوهرش اژدر همسايه ملوك
ها.  ها و شايعه ي خبرها و غيبت مهمحل بود و مركز ه "كالنتر"خانم  ملوك

شدند. اژدر روزهاي عاشورا قمه بر  دار نمي اين زوج اجاقشان كور بود و بچه
ي  زنان محله به كوچه ي قمه زد. دسته مي هم ي سختي زد، و قمه سرش مي
خونين بر تن، و پابرهنه، همچنان كه  سراپا رسيد، اژدر كفن ما كه مي

چرخاند از دسته جدا  اش را در هوا مي مهداد و ق شعارهاي حسيني مي
سوي مسجد حاجي ميرصالح كه دويست متر دورتر بود  شد، تند به مي
كوشيد  كنان، مي دويد، و ملوك خانم نيز چادر به كمر، گريان و مويه مي

هاي كشنده بر  خود را به شوهر برساند و با التماس نگذارد كه او ضربه
كه هر سال چند ضربه نيز در برابر مسجد بود  سرش بزند. اژدر نذر كرده

حاجي مير صالح بر سر بزند: او حاجتي داشت و اين حاجت را از بانوي 
خواست.  بود، مي ي اين مسجد در خاك خفته مقدسي كه گويا در مقبره

  حاجت او داشتن يك فرزند بود.

  

 خانم و دخترش طيبه - 5

روي  اي ديگر روبه نهخانم و دخترش در يكي از دو اتاق سالم ويرا طيبه
كوشيد با پرورش مرغ و  خانم مي زيستند. طيبه خانم مي ي خاور ويرانه

خروس در حياط بزرگ اين ويرانه و فروش مرغ و تخم مرغ روزگار بگذراند، 
گمانم خياطي  دي. بهچناما نه مرغ و تخم مرغ زيادي داشت و نه مشتريان 

براي اين شهر و اين محله الزم بلد نبود. و تازه، مگر در مجموع چند خياط 
نازك و گلدار بر  توري آراست، چادر وره خود را ميستبود؟ دختر جوان او م

ايستاد.  شان در نبش دو كوچه مي گذاشت، و در چند قدمي در ِ خانه سر مي
كرد، خودي  گذشتند، چادرش را باز مي هر گاه مرداني از نزديكي او مي

پيچيد؛ و گاه مردي بود كه وارد  را به تنش مي داد، و بار ديگر چادر نشان مي
 رفت... وره به دنبالش ميستشد، و م شان مي خانه
رنگي داشت. گويي در وجودش  وره زيبا بود. موهاي سرخ خوشستم

كرد. و  كشيد. گويي افسونم مي سوي خود مي مغناطيسي بود كه دل مرا به
اشت پا به كوچه بگذارم؟ گذ بود كه نمي شايد پدرم نيز افسون او را خوانده

ي  ورهستزدم و م هاي كوچه مي همواره بايد پنهان از چشم پدر سري به بچه
است و  كردم كه همچنان در نبش دو كوچه ايستاده زيبا را از دور تماشا مي

 بندد. كند و مي چادرش را باز مي
 م.وره ببرستخانم و م ي طيبه مادرم هرگز پاكتي برنج نداد تا به در ِ خانه

***  

ي  آمد كه چرا همه در عالم كودكي و نوجواني گاه اين پرسش برايم پيش مي
ندارند و مردي در  و برادري جز ملوك خانم، همسري يا پدري اين زنان، به

هاي مرا با بردن انگشت اشاره  ترهاي پيرامون پرسش شان نيست؟ بزرگ خانه
گذاشتند. تنها از  ميپاسخ  ي دعوت به خاموشي، همواره بي بر لب به نشانه

شنيدم، و معناي  ترها با هم، چيزهاي مبهمي مي هاي همين بزرگ صحبت
شنيدم:  فهميدم. در آن ميان عبارتي بود كه بسيار مي ها را نمي آن
[دموكراتي شد]. اما اين عبارت يعني چه؟  "تيق توشدي راتيدئمق"
  داد. ضيحي نميچيست؟ چه شد؟ چه اتفاقي افتاد؟ و كسي تو "تيق راتيدئمق"

ها ديرتر، بسيار دير، چيزهايي دستگيرم شد و پدرم و عمويم چيزهايي  سال
بود؛ ارتش شاهنشاهي با  را باز گفتند: داس مرگ بر اين سرزمين گذر كرده

بود  گرد مرگ بر اين سرزمين پاشيده 1325آذر  25حمله به آذربايجان در 
بود.  آذربايجان به ارمغان آوردهو سياهي و تباهي؛ ويراني و فقر و فحشا براي 
هايي از چماقداران شهر كشته  مردان ِ اين زنان به دست ارتشيان يا گروه

بودند، به اين اميد  سو] پناه برده [آن "او تاي"بودند، و يا به ناگزيز به  شده
 شان هرگز نتوانستند باز گردند. زودي باز گردند، و بسياري كه به

ي [كشتار جمعي] اعضا و منسوبان به "قَتَله"كه در اژدر يكي از كساني بود 
 بود: ي دموكرات آذربايجان همدستي كرده فرقه

هاي تبر از پا در آوردند،  اسماعيل حكاك (ساري اسماعيل) را با ضربه
هاي پر برف اردبيل بر زمين  پيكرش را به پشت يك گاري بستند، در كوچه

اي رها كردند تا جان  گوشهجانش را در  كشيدندش، و سرانجام تن نيمه
كرد، اما كسي جرأت نداشت  ها در آن گوشه آهسته ناله مي دهد. او تا ساعت

 به او نزديك شود و كمكش كند.
محمدآقا مظلومي را از آرايشگاهش بيرون كشيدند، و خون سرخش را بر 

رو ريختند. حسن جالئي را چاقوكشان و چماقداران  هاي سپيد پياده برف
قدر سنگ بر  تكه كردند. رحيم صمداوغلو را آن صميمي تكهحاج رسول 

سرش زدند، تا جان داد. پدر و پسري را به درخت بستند و آتششان زدند. و 
كشتند...، و كشتند...، هزاران نفر را ...، هزاران نفر را ... هزاراني ديگر نيز 

 ناپديد شدند. "او تاي"ي  هاي تيره پشت افق
***  

گذرد. دبيرستان را تازه به  آن روزهاي سياهي و مرگ ميسال از  65اكنون 
خانم،  ي معصومه بودم كه خياباني در اردبيل كشيدند و خانه پايان رسانده

كشي ويران و نابود شد. خاورخانم در  خانم، و خاورخانم با اين خيابان سلطان
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خانم و خواهرش انسيه،  فقري سياه به سرطان در گذشت. معصومه
هاي  گمان ديگر در ميان ما نيستند. داستان باجي بي و سلطان خانم، طيبه

آورم. او نيز اكنون بايد به  ياد مي بسيار مبهمي از ناراحتي رواني طاهره به
كشند. از سرنوشت دختران  باشد كه ديگر درد نمي كساني پيوسته
هاي  باجي، اين فرزندان رنج وره، و بهرام پسر سلطانستخاورخانم، م

باشد، بايد چيزي نزديك به نود سال  دانم. اژدر اگر زنده هيچ نمي سرزمينم،
  باشد. داشته

***  

روي  ي پياده ها ديرتر با گروهي از دوستان دانشجو براي يك برنامه سال
رفتيم.  چهار روزه در كوه و جنگل از شهميرزاد (سمنان) به سوي بهشهر مي

سير اصلي خود دور ي هزارجريب اندكي از م در بلندترين جاهاي منطقه
اي بود  خانه اي چوبي رسيديم. قهوه افتاديم و ناگهان، در دل جنگل، به كلبه

جا نبود، اما سماور زغالي  كس آن نمود. هيچ كه در نگاه نخست متروك مي
خورده روي ميزي زمخت و فرسوده رها  گرم بود و استكاني چاي نيم

چرخيديم كه مردي  ه ميزده در درون و بيرون كلب بود. گيج و شگفت شده
خانه بود  الي درختان پديدار شد. صاحب قهوه ساله از البه نزديك به شصت
كه  هاي كوهنوردي ما از دور، به خيال آن ها و پوتين پشتي كه با ديدن كوله

 بود. ژاندارم هستيم، پنهان شده
 آييم و به آمد، كمي با بدگماني نگاهمان كرد، و پرسيد كيستيم، از كجا مي

كه خيالش  ي آذربايجاني داشت. پس از آن لهجه رويم. اندكي ته كجا مي
آسوده شد كه كاري به كار او نداريم، برايمان چاي درست كرد و 

راه قاطررو قرار  خانه در نزديكي يك كوره مان گل انداخت. قهوه صحبت
شكنان و  كرد، و هيزم جا در تنهايي زندگي مي چي همان داشت، قهوه

وآمد  ني كه از اين راه به روستاهاي پيرامون هزارجريب رفتقاطردارا
چي  كردند. هنگامي كه قهوه خانه استراحت مي كردند، در اين قهوه مي

اردبيل است، برقي گذرا در چشمانش درخشيد،  زدانست كه يكي از ما ا
 سويم افكند، و گفت كه او نيز اهل اردبيل است. نگاهي پر مهر به

جا در دل جنگل، باالي كوه،  يلومتر دور از اردبيل اينعجب! پس صدها ك -
  كنيد؟ چه مي

 سرنوشت، آقا، سرنوشت...! -
و تنها توضيحي كه توانستم در خلوت از زبان او بيرون بكشم، نيز، همان 

تيق  راتيدئمق"بودم:  شنيده فراوانعبارتي بود كه در كودكي و نوجواني 
 [دموكراتي شد]. "توشدي

مرد  ي يكي از زنان بي ز ذهنم گذشت كه او شايد مرد خانوادهخياالنه ا خام
دانم. نپرسيدم. در آن اوج  ... نه! نميوليمن باشد؟  هاي كودكي همسايگي

بودم، و همين قدر هم كه او  ي كشور زيادي پرسيده زده فضاي ساواك
 بود، زيادي بود. گفته

  1390آذر  – 1386استكهلم، اسفند 

*  

  
  

  

  

  
  

  

 فتهبا گيس دو
  

 علي رادبوي

 
 و روزنامه روي نشست آمد كه خواندممي روزنامه خودم براي بودم نشسته
 هم بعدش لطفا؟ كنيمي شونه سرمو گفت: بابا و دستم به را داد شانه

 ببافي؟
 با باشم، داشته دخترگوگولي  كي كه داشتم آرزو خدا ينشد، هميشه باورم

 را كدام هر سر و ببافم خوشگل گيس دوتا برايش بنشينم و من بلند موهاي
 را موهايش نداشت دوست وقت دخترهيچ اين ولي ببندم، قرمز روباني با

 است؟ درآمده طرف كدام از آفتاب حاال ببافيم،
 كنممي شروع و گيرممي اشدست از را شانه و حتمأ دخترم آره گويم: مي
 0سرش كردن شانه به

 اول يشانه دو كيي هماندر است خورده گره و آشفته موهايش كه بس
 .ميĤيد در دادش
 اين ببين گيري،مي درد سرمو نيستي، بلد بابا، نه كه جوري اون آآآآوچ،
 .نگرداري دستت با بايد شو پايين جوري،

 نه گيريمي درد ضمن، در دارم.مي نگه ببخشيد، دخترم، گويم: باشهمي
 آري.مي درد بابا،

سعي تمام كردن، شانه به كنممي شروع و گيرممي محكم ته از را موهايش
 نشود. كشيده موهايش كه است اين بر ام
مي فكر خودم با دارم دختر! كشيده قد كنم. كليمي نگاهش سر پشت از

 بعد كالج، بعد دبيرستان، بعد راهنمايي، رودمي ديگر سال  حاال كنم،
 بعد شود، كار مشغول ببيند، هم چيزي تخصصي بخواهد حاال دانشگاه،
 0اووووه شود، دار بچه و كند ازدواج و بيابد را مردش
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گويد: مي خانم تازه بده. قد همه اين به عمرم كه خوردنمي آب چشمم نه،
 بازي كي با من پس آخه لطفاً، سگ دونه هي اي خاممي رادري دونه هي اي بابا

 كنم؟
 سالي و سن اين با كه داندنمي ولي گويد.نمي پرت هم زياد بچه، طفلكي

 برادر همبازي. تازه كي به برسد چه است، زيادي هم خودش داريم، ما كه
 افتدمي هايشيحمال خر تمام كه دانممي بيĤورم هم سگ بخواهم اگر

  من. گردن

گيري. هيچ كارمان به قاعده و به موقع نبود، دانم، سر پيري و معركهچه مي
مان. عمري زير نام مسايل مان، نه درك ازدار شدننه ازدواجمان، نه بچه

مان را تباه كرديم، آخر سر هم فعاليت سياسي زندگي خود و خانواده
  زديم.فهميديم كه داشتيم سرنا را از ير گشادش مي

 غلط نيستي، بلد تو خوام،نمي بابا، خوامنمي گرفتي، درد هم آآآآآوچ، باز
 كني.مي
 يدقيقه چند گويمم. ميدارمي اشنگه التماس با كه شود بلند خواهدمي
 به آدم گرفتي، گفتي هم باز ضمن شود. درمي تمام دارد دخترم، ديگر

 خيلي هم كنيمي شما.  غلط گويدمي گويد،تو نمي هم، خودش از بزرگتر
 توانيبگويي، مي كسهيچ به نبايد دخترم، است فحش اصال است، بد خيلي
 نيستي. بلد اي كني،مي اشتباه بگويي

 كنم. بعدمي قسمت دو را موهايش و بازكرده فرق برايش شانه نك با البا از
 پرسد:مي مرتبه كي طوالني نسبتاً سكوتي از
 حرف كه اين ميشه؟ براي سالت چند تو بشه، سالم بيست من اگه بابا بابا، ـ
  گويم:مي كنم عوض را

 تو؟ گفتي هم باز 
 ميشه؟ سالت چند گويد: شمامي
 سال. تهف و گويم: شصتمي

 0امگرفته دست كه اينصفه بافتن به كنم مي شروع
 پايين ميره هي كه هااون از بباف، ايدونه هي بابا، خامنمي تا گويد: دومي

 ميشه. اضافه
 كجوري نيستم، فقط بلد هامضافه اضافه اون از من خانم، گويم: ببينمي

 ببافه. بده آمد مادرت كن وقتي خواهي صبربلدم، نمي
 بباف. بلدي كه جوري همون بابا باشه نه، گويد: نهمي

 دست. كي تميز، بافم،مي هم خوب بافتن، به كنممي شروع
 چي؟ بشه سالم سي من پرسد: اگهاست مي پايين سرش كه همانطور
 بابا؟ ميشه سالت چند تو، نه ساري، شما آنوقت
 بزني؟ نداري ديگري گويم: حرف مي
 بابا. بگو گويد: لطفامي
 دخترم ميشه سالم هفت و گويم: هفتادمي
 هايبچه تو موري،نمي تو پس جان، گويد: جانميمي هيجان با و خندد، مي

 بابا؟ نه بيني، مگهمنو مي
 داشتم من كه ايسگيزندگي آن با هم آن سال هفت و هفتاد دانمنمي

 مورم؛نمي من؛ كه رسيد نتيجه اين به كجا از دارد؟ و جان جانمي كجايش
 و درس يحوصله و حال وغريب، عجيب كلمات اين از گيردمي امخنده
 ندارم. هم  مشق
 مورم،نمي شده هم تو هاي بچه ديدن خاطر به مورم،نمي بابا آره گويممي
 مانم.مي زنده
 رود،مي آيينه طرف به و شودمي بلند بافته، گيس دو با دخترم  وقتي
 كن.مي جلب را اموجهت جلو رويش روزنامه در مطلبي عنوان
 از چشم سالگي 114 سن در مانتانا ايالت در دنيا مرد ترينخوانم: مسنمي

 بست. فرو جهان
*  

  

  

 نان و گل سرخ
  جيمز آپنهايم                                  

  برگردان از فرشته مولوي                             

  انگيز ر اين روز دلرويم، به پيش، به پيش، د چنان كه مي هم

  ي دلگير ي دودگرفته و بر صدها كارخانه بر هزاران هزار آشپزخانه

  تابد پرتويي از آفتابي ناگهان مي

  رسد: نان و گل سرخ، نان و گل سرخ! كه سرود ما به گوش مردمان مي

  رويم، به پيش، به پيش، به راه پيكاري براي مردان نيز چنان كه مي هم

  نانند و ما مادرانِ مردانيمكه مردان كودكانِ ز

  كندني مدام نخواهد بود وزين پس ديگر زندگي ما از آغاز تا انجام جان

  ي گل سرخ است. ي نان و دل گرسنه كه تن گرسنه

  رويم، به پيش، به پيش، سرود ما چنان كه مي هم

  خواهيم كند كه نان مي درگور را فرياد مي شمار زنان خفته بانگ بي

  دمندشان از هنر و عشق و زيبايي سهمي اندك داشتزناني كه جان در

  كنيم و هم براي گل سرخ. آري، هم براي نان است كه پيكار مي

  رويم، به پيش، به پيش، به سوي روزهاي روشن چنان كه مي هم

  كه خيزش زنان خيزش همگان است

  كه هنگام رهيدن و آرميدن است

  نان و گل سرخ! كه شكوه زندگي از آن همگان است: نان و گل سرخ،

  كندني مدام نخواهد بود كزين پس ديگر زندگي ما از آغاز تا انجام جان

  ي گل سرخ است. ي نان و دل گرسنه كه تن گرسنه

*  

  شعري از محمد شمس لنگرودي

  هاي خليج خانه روسپي

  كه گفت و گو

  هاي جهاني  به بانك

  ترتان كرده است غني                

  در پناه خود بگيريد،كودكان تمام شده را 

  آمين

  

  بر رؤيا پردازان ابدي

  شاعران را                       

  در بسته هاي كوچك آزادي

  بخود واگذاريد                     

  ها روزنامه                                  

  هاي پرندگان بگذاريد از بال

  قلمي بسازند                      

  رين شعرها رات و نازكانه

  در وصف فرشتگان بنويسند

  فرشتگاني كوچك

  ها اند به خيابان كه سقوط كرده

  از فرط گرسنگي                      

  و بر سر چهار راه

        *  
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 شما هم نظر بدهيد
  

  ياور

  

مشكالت كارگري در كشور ما ، تو درتو و بسيار پيچيده است. از هر جهت 
كنيم سر از مشكل ديگري در مي آوريم كه در شكل  براي حل آن اقدام

هيچ ارتباطي با هم نمي توانند داشته باشند ولي در درون مايه ارتباطات 
پنهان و بهم پيوسته اي آن ها را چون تار و پود در هم تنيده و ساختاري 
خلق  كرده نابهنجار كه ريشه ي اصلي آن در مناسبات سرمايه داري 

نهاد صندوق بين المللي پول و با همياري كارشناسان جديداست كه به پيش
  اقتصادي وطني به حاكميت قبوالنده شده است.

از من  توي سايت با هم برخورد كرديم. بعد از سال ها دوري وبي خبري،
جوان تر بود ولي نسبت به خودش بي تفاوت شده بود، از اين رو شكمي 

پله هاي عمودي تاورها باال  گنده را يدك مي كشيد اما هنوز مي توانست از
رود و روي لوله ها در ارتفاع باال جابه جا شود، هرچند به شدت به نفس 
نفس مي افتاد. عضالتش هنوز نيرومند بودند ولي لوله ي رگ هايش پس از 
چندين سال كار در پارس جنوبي ، با آلودگي هاي گازي باال و تغذيه 

 سته شده بودند. غيراستاندارد كارگاهي  و خوابگاه ها ب
شب در خوابگاه طبق معمول گفت و گوها از كار پروژه شروع و به پروژه 
ختم مي شود. همه ي زندگي اين كارگران موضوع لوله و زانو و سه راهي و 
جوشكاري اسكلت فلزي و مسايل جنبي آن شده است. در ميان حرف 

مسايل هايش با سواالت غيرمستقيم وادارش كردم به قضاوت در مورد 
  كارگري روز بپردازد. با نااميدي گفت : 

توي اين پروژه بزرگ چند تا كارگر قديمي مانده ؟ كسي كه باباش كارگر  -
بوده و توي شهر زندگي  كرده باشد؟ خب بگو چند تا را مي شناسي؟ اين 
چند ماهه من تنها تو يكي را ديده ام كه نمي توانم بگويم همه ي 

ي را دارند يا نه. حدس مي زنم اين كارگراي خصوصياتي كه تو مي گوي
  جوان هم كه از روستا و ايل آمده اند، يك نسل اخته اند. 

 نه نبايد اين گونه قضاوت كني. من با اين نظر تومخالفم  -
ولي در درون از او هم نااميدتر بودم و براي توجيه اين دروغ ، روي منبر 

  رفتم:

هستند. تركيبي از زشتي و زيبايي. * انسان ها تركيبي از خوبي و بدي 
زماني در آن چنان شرايط اجتماعي قرار مي گيرند كه خواهان پليدي و 
ضد ارزش هاي انساني است، خصلت هاي نا بهنجارشان به اين تقاضا پاسخ 
مي دهد. در شرايطي كه آزادي و ارزش هاي انساني معيار باشد، زيبايي 

  ..هاي وجودشان ميدان داري مي كنند و.

* عزيز من ديگه شعار كافيه، در اين صورت اراده جاش كجاست ؟ اخالق 
 چي مي شه؟ كمي هم به واقعيت ها توجه كن.

* بستگي به تربيت خانوادگي و تاثير پذيري از جامعه دارد. انسان تك 

بعدي كه همه چيز را ثابت و بدون تغيير و تكامل مي بيند، مورد نظر ما 
 نيست...

د گرفته اي مرز بندي كني واز حاال يك عده را پشت خط * تو هم كه يا
  گذاشتي. (با تبسم)

 * پس كسي مورد نظر ما نيست؟
* ما داريم در باره ي كارگرا حرف مي زنيم و تو از همين حاال داري در 

  ذهنت آن ها را متفرق مي كني. مگه نه؟

  

  
  

 *درسته. نتونستم منظورم را درست بيان كنم.
ها كه گفته شد  ي اين از مسايل خودمون دور نشيم. همه * خيلي خوب بيا

را از نگاه واقعيت هاي جاري مناسبات كارگري ماست. بهتره مسايل 
داد باشه.  شاهد بي تفاوت اين همه ستم و بي خواد كارگري ببينيم كه نمي

اين نابساماني ها يك طرف مشكالت پيچيده ي ماست ولي طرف ديگه كه 
، پرسش در هم پيچيده و سوهان جونمون شدهو را افرادي مثل من و ت

هائيه كه مرتب در هر مناسبتي ما رو به چالش مي گيره. پرسشي چون: چرا 
به جاي تشكل و هماهنگي بين كارگرا، آن هم در فني ترين پروژه هاي 
توليد صنايع مادر، اين همه نابساماني و پراكندگي و جدايي وجود داره؟ چرا 

وون گرايش دارن مسايل ومشكالت كار را به صورت فردي بيشتر كارگراي ج
و نه به صورت جمعي حل كنن؟ چرا بيشتر اونا نمي خوان به صورت علني 

قانون اساسي  26سازمان صنفي خودشون رو ايجاد كنن. درحالي كه اصل 
به صراحت اعالم كرده : هيچ  كس را نمي توان از شركت در اين تشكل ها 

 "ركت در ...منع كرد و يا به ش
قانون اساسي هم صراحت دارد كه  27* لطفا همين جا كمي صبر كن.اصل 

ما مي تونيم در اجتماعات و راه پيمايي ها ... شركت كنيم. درحالي كه سه 
سال قبل در اول ماه مه تو يكي از پارك هاي تهران يك تجمع بدون سرو 

ختن و... پس لطفا صداي كارگري رو به هم زدن و عده اي رو به زندان اندا
از قانون اساسي حرف نزن چون اون رو در يك معامله با بانك جهاني به 

قانون  اساسي كه از سه بخش دولتي و  44كلي كنار گذاشته اند. مگه اصل 
تعاوني و خصوصي اقتصاد، تنها بخش خصوصيشه كه هر روز چاق و چله تر 

 مي شه ...
م به نتيجه اي برسيم. ما بايد * از بحث خودمون خارج نشيم شايد بتوني

بدون اجازه نهادهاي سرمايه داري داخلي و جهاني تشكل هامون رو بوجود 
قيمه قيمه  44قانون اساسي مثل اصل  26بياريم. با توجه به اين كه اصل 

نشده و در ظاهر وجود داره، ما مي تونيم تعاوني كار ايجاد كنيم. نظر تو 
 چيه؟

كار ايجاد كرديم. براش اساسنامه نوشتيم و اون  * ما تو بندرعباس تعاوني
رو به ثبت هم رسونديم و هنوز هم آن را منحل نكرديم ولي چون تعاوني 

 كار هستيم هيچ شركتي به ما كار نمي ده، چرا؟
* چون درآمد نهايي تعاوني آخر كار طبق اساسنامه بطور مساوي بين افراد 

الن كارگري تالش نمي كنن يك تقسيم مي شه. از تعاوني بگذريم چرا فعا
اتحاديه بوجود بيارن و كارگراي بيكار رو از طريق اون اتحاديه حمايت كنن. 
اون وقت اتحاديه مي تونه به جاي دالل هاي رانت خوار نيروي كار فني رو 
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در اختيار شركت هاي بزرگ قرار بده و اون شركت ها رو مجبور كنه به 
 ببندن؟صورت جمعي با اون ها قرار داد 

* با وجود اين همه امكانات مشكل كار كجا است، اين ناتواني ها از كدوم 
 واقعيته؟ حاال غير از رعب و وحشتي كه از سركوب وجود داره؟

* ببين يك تجربه رو برات مي گم كه چند سال پيش خودمون درگير اون 
بوديم، شايد يك بخشي از علت ها روشن بشه. توي سازمان هاي اداري 

عه ي ما گاهي دستورالعمل هايي صادر مي شه كه فراتر از قانون عمل جام
مي كنن. مثال در زمان دولت اصالحات عالوه بر محروم كردن كارگراي 
كارگاه هاي زير ده نفر از قانون كار بخش بزرگي از خونواده هاي كارگري، 
از بازنشستگي ، تامين اجتماعي و خدمات درماني و حداقل حقوق محروم 

ميليون  4دن. بچه هاشون هم از ادامه ي تحصيل عقب موندن. (امسال ش
. دستورالعملي رو 1كودك به مدرسه نرفتند تا به بازار كار خيابان بپيوندند) 

به ادارات به خصوص اداره ي كار و دادگاه ها داده بودن كه شكايت هاي 
ي دسته جمعي كارگران رو و نمايندگي هيچ كارگري رو از طرف بقيه 

صنعتي بود . بعد از ماه  –كارگرا نپذيرن. گروه كار ما يك تعاوني كار فني 
تا دكل  4ها كار در كشتي سازي  فراساحل بندرعباس و ساخت و تحويل 

دريايي براي استخراج نفت تو دريا به شركت توتال فرانسه، مدير پروژه آقاي 
وآنها هم دستور را  رباني دستور دادند كه همه ي گروه كار ما را اخراج كنند

ماه حقوق همه ي كارگران عضو تعاوني  4اجرا كردن. آن هم بدون پرداخت 
كار. كارگران به صورت مكتوب من رو به عنوان نماينده خودشون در تعاوني 

ماه درگيري و تحصن در شهرداري ، خونه  4انتخاب و معرفي كردن. پس از 
باالخره دادگاه بندرعباس حكم  امام جمعه و توي سالن دادگاه و اداره كار،

 "را به نفع ما صادر كرد. ولي در حكم دادگاه اين جوري ما رو معرفي كردن:
آقاي ... به همراه ... تعداد كارگر. وقتي ما اعتراض كرديم اعالم فرمودن ما 
در ايران چيزي به عنوان نماينده كارگر نداريم. از اون طرف آقايون اصالح 

را نديده مي گيرن و اون رو دور مي زنن و به اين طلب هم قانون كار 
صورت ميخ نئوليبراليسم ( اقتصاد دلخواه امپرياليسم) رو توي قلب كارگراي 
ايران فرو مي كنن تا صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از دولت وقت 
راضي بشن و چراغ سبز خودشون رو به عنوان موافقت با سازمان تجارت 

ده  و به نوعي ذوب شدن در اقتصاد امريكايي رو محقق جهاني روشن كر
مي كنن. از اون زمان به بعد اون چه رو كه ما تونستيم شاهد باشيم كم و 
بيش توجه به شكايت هاي فردي كارگرا بود، اون هم در صورتي كه كارگر 
درمانده وكيل استخدام بكنه كه در اون صورت بخش مهمي از حقوقش به 

. تازه اگه وكيل آدم با وجداني باشه و با پيمانكار و هيات جيب وكيل مي ره
حل اختالف بده بستان نكنه. كه توي اين ساختار اجتماعي اين جور وكيل 
ها خيلي كم اند. از طرف ديگه اين نسل كارگري از تجربه ها و مبارزات 
نسل قبل بي اطالعن و توي اين دوران هم با نهادها ي باصطالح كارگري 

ا شده ان كه به هيچ وجه در جهت منافع اون ها گام بر نمي داره و اي آشن
به نام كارگر دنباله رو سياست هايي شدن كه نهادهاي ضد كارگري جهاني 
به نام جهاني شدن و براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و نظم نوين 
 جهاني به آن ها تحميل كردن. اين نهادهاي زرد كارگري كه با اضافه كردن

سعي مي كنن چهره ي واقعي خودشون رو بپوشونن  "اسالمي"يك پسوند 
، با قبول تغييرات ضد كارگري توي قانون كار و بي توجه به نياز و خواست 
كارگرا و سكوت در برابر معاف شدن كارگاه هاي زير ده نفر از شمول قانون 

توي  كار و كارمزد منعطف و بي تفاوتي درمقابل ثبت نكردن حقوق واقعي
ليست بيمه توسط سرمايه دارها و موارد ديگه نشان داده اند كه هدف اين 
نهاد هاي به اصطالح كارگري رسيدگي به مسايل  و مشكالت كارگرا نيست. 
اون ها كه خودشون در برابر سياست هاي جهاني سرمايه داري تسليم شدن 

دهاي تالش مي كنن تا با دست خود كارگرا هر روز يك بخش از دستاور
مبارزات كارگري رو از قانون حذف كنند.  همين شيوه هم باعث شده كه 
كارگران به شدت تشكل گريز بشن. توي بزرگ ترين مجتمع كار صنعتي 

در ايران جايي كه آلودگي و گرما با امكانات حداقل ، شرايطي رو ساخته كه 
همه بدتر با كارگرا مثل حيوون رفتار مي كنن. (پيمانكاراي دست دوم و از 

دست سومي ها) درحالي كه اين شركت هاي سرمايه داري قبل از شروع 
درصد از كل قرارداد ميلياردي رو مي گيرن تا خوابگاه هايي مناسب  20كار 

انسان ، سالن غذاخوري ، دستشويي بهداشتي و باشگاه ورزشي براي 
ن و كارگراي پروژه ا ي بسازن. ولي توي اين جهنم پارس جنوبي كه آسمو

زمينش هم با آلودگي هاي مرگ بار گاز هاي سمي، سقف زندگي رو روي 
سر كارگرا آوار كرده. بخش خصوصي و سرمايه داري داللي اين بيست 
درصد پيش پرداخت را كه حق كارگرا از توليد صنعتيه به جيب خودشون 
مي ريزن تا كارگرا توي ظرف هاي يك بار مصرف وغير بهداشتي تو گرما و 

و هواي شرجي و بارون غذاي مختصر و بدون كيفيت رو، روي خاك  سرما
بخورن. اون هم توشرايطي كه بخش مهمي از حقوقشون مثل سنوات، 
مرخصي ساالنه و...  پرداخت نمي شود و حق بيمه شون به اندازه ي حقوق 
دريافتي شون محاسبه نمي شه و با حداقل حقوق ثبت مي شه... به همين 

حادثه كارگر رو فلج كنه و يا اون رو ناكار كنه، تنها يك  دليل هم اگه يك
حقوق حداقلي به خونواده ي اون كارگر تعلق مي گيره كه با اون فقط مي 
شه كارتن خواب شد و يا با نون خالي سر كرد، البته اگر گرون تر نشه. اين 

تا مرغ  4كارگراي نسل اولي هم كه هر كدوم با يك بز و ميش مردني يا با 
وخروس بعد از چند ماه بي حقوقي صداشون در نمي آيد و تازه خدا رو هم 

  شكر مي كنن كه حقوق عقب مونده شون مي شه يك پس انداز.

* ببين دوست عزيز خيلي داري تند مي ري . خيلي هم نااميدي. فكر نمي 
 كني بايد يك جور ديگه ببيني تا بتوني ابعاد ديگه ي واقعيت رو درك كني. 

دونم شايد حق با تو باشه. ولي حرف هايي كه گفتم، واقعيت هاي * نمي 
 موجودن

* درسته اين ها واقعيت هاي موجودن ولي واقعيت ها هم تحت تاثير پديده 
اجتماعي به سرعت تغيير مي كنن و دچار دگرگوني هاي  –هاي اقتصادي 

غير قابل پيش بيني مي شن و شكل هاي پنهانشون رو كه توي شرايط 
 ديده نمي شن ، نشون مي دن. عادي

قبول دارم . گاهي اين تغييرات اونقدر سريع تار و پود جامعه رو تحت تاثير -
 قرار ميدن كه ما عقب مي افتيم. 

 *(با خنده)شايد هم ما دو تا داريم به هم دلداري مي ديم تا به هم نريزيم.
كن. خودمون كه گذشت نگاه  57* نه اين طور نيست. به همين انقالب 

حتا شاه ديكتاتور هم كه با حزب رستاخيزش يك حكومت مطلقه رو به 
جامعه تحميل كرده بود، در مقابل سير تحوالت اجتماعي غافلگير شد، 

 طوري كه تنها كاري كه ازدستش بر اومد، كشتار مردم و فرار از ايران بود.
 * اين درسته ولي جامعه بدون نهادها و تشكل هاي مردمي مثل يك سيل

مهار نشده فقط ويراني به بار مياره. يك نمونه اش حادثه ايه كه چند روز 
ساعت كار سخت  12قبل پيش اومد. شام آش بود. كارگراي خسته بعد از 

روانه ي سالن غذاخوري شركت بزرگ و معروف ... شدند. توي غذاي كارگرا 
 به جاي چربي و يا حتي استخون بدون گوشت تكه هاي گوني و چند تكه

پارچه فرسوده پيدا شد. كارگرا غذا نخوردن و خوراك هاشون رو با ظرف 
هايش به خدمت مدير و سرپرست كارگاه بردن. ايشون هم با پشتوانه ي  
اداره ي كاري كه به جاي اجراي قانون كار سياست هاي تعديل ساختاري و 

كه خصوصي سازي رو اجرا مي كنه به كارگرا گفت: بريد پي كارتون. همينه 
 هست.

* كارگراي خشمگين واكنش فيزيكي شون رو توي سالن غذاخوري با ويران 
كردن سالن و بعد حمله به آشپز خالي كردن. بعد هم ، همه ي مواد غذايي 
آشپزخونه و انبار رو مصادره و بين خوابگاه هاي كارگري تقسيم كردن. 

اون بار كارگر رو دستگير كرد و بعد هم اخراج. ولي  11پليس اومد و 
برخالف سركوب هاي قبلي كارگرا سر كار نرفتن. همگي بدون انعطاف 
اعتصاب رو شروع كردن. اعتصابي كه خسارت اون براي پيمانكار بيشتر از 
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يك سال غذاي كارگرا شد. پيگيري اعتصاب همين كارگراي روستايي كه 
رگر هم كا 11من و تو اون ها رو به باد شالق انتقاد گرفتيم، باعث شد اون 

 به سركارشون برگردند . وضع آشپزخونه هم بهتر شد. 
* خب مي شه گفت مسايل كارگري واقعا پيچيده ست و توي اين شرايط 

 غير قابل پيش بيني. 
* به نظر من زياني كه نبود تشكل كارگري ، تشكل مستقل كارگري و نه 

كنه قابل تشكل زرد و دولتي و وابسته ، به جامعه و طبقه كارگر وارد مي 
 جبران نيست.

* با توجه به اين كه اين نسل از تجربه ها و مبارزات كارگري نسل قبل 
اطالعي ندارن و اين عامل ايجاد حركت هايي غيرقابل پيش بيني مي شه 

 كه سرمايه دارهاي اون طرف آبهم آماده ي بهره برداري از اون هان. 
روزمونه . واقعيت هايي * به هر حال اين ها همه واقعيت هاي جامعه ي ام

كه صاحبان قدرت يا اون ها رو درك نمي كنن يا براشون اهميتي قائل 
  نيستن. 

*  
  

  
  

  

  زني ناشناس

  در كوچه اي مه آلود 
  

  فريبرز شيرزادي

  

شب بود. تنها بودم. داشتم داستان (زيبا ترين غريق جهان* ) را مي 
  خواندم.

  اينجا:دو صفحه بيشتر نخوانده بودم،كه رسيدم به 

هاي دوردست و  هايي كه بر تنش نشسته از اقيانوس متوجه شدندگياه«
هاي ژرفند و لباسش ريش ريش شده است،گويي از البه الي هزار  آب

  توهاي مرجان ها گذشته بود.

اش آن  نيز متوجه شدند كه مرگ را با غرور پذيرا شده است؛ زيرا چهره
داد نداشت يا آن  پس ميهاي ديگر را كه دريا  ي غريق حالت افسرده

شدند. اما  ها غرق مي ي كساني را كه توي رودخانه حالت تكيده و درمانده
  »تنها وقتي...

..زنگ در حياط، چند بار پياپي به صدا درآمد. كتاب را روي قالي رها 
كردم. پا شدم؛ رفتم كه در حياط را باز كنم. چراغ سردر حياط روبه 

را كه باز كردم،كوچه در مه گسترده و كوچه را روشن كردم. در حياط 
متراكم فرو رفته بود؛ زني روبروي در ايستاده، مقابلم ديدم؛ پيچيده در 

اش نگه داشته بود.  چادري سياه كه با دست راست، چادر را كيپ زير چانه
  اي بود  ناشناس.گفتم: به ياد نمي آوردم كه اورا جايي ديده باشم، غريبه

  كار داشتين؟ سالم! مادر، با كسي -

زل زده بود به چشمانم، چهره اش در هم شكسته و پير بود. نامفهوم زير 
  لب چيزي گفت، كه نفهميدم. سكوت كرد و سرش را پايين انداخت.

  گفتم:

  مادر! بفرمائيد،كاري داشتين؟ با من كار دارين؟ -

اش را از زير چادر درآورد. دفتري  به دوطرف كوچه نگاه كرد، دست چپ
  اش بود.گفت: تدر دس

  ام، بگير! براي توست. بگير! براي تو آورده -

مانده بودم چه كاركنم. دفتر را چند بار در هوا تكان داد و اين بار با تحكم 
    گفت:

  گفتم بگير!-

دفتر را گرفتم. براي چند لحظه سكوت كرديم. مات نگاهش كردم. نگاه 
  به نگاهم دوخت و اندوهگين گفت:

وي اين دفتره. زيادن؛ به من گفتن كه تو مي تواني اسم بچه هايم ت -
اي را كه داده بودند همين جاست. چيز هايي  پيداشان كني. نشاني خانه

 هم گفتند، از قيافه ات. بگمانم هماني باشي كه گفتن. 
 گفتم : -
آخر مادر، من نمي فهم! مگر بچه هات چي شدن! من چكار مي توانم  -

  بكنم؟!

 ش در بغضي فرو خورده مي لرزيد، گفت:در حالي كه صداي -
خواهم بدانم كجا دفن  نيستن، نيستن ديگه؛ خودشان كه نيستن، مي -

شدن. تو، تو بايد پدايشان كني! گورشان را مي گويم.گفتم كه، آن ها 
  هاي من هستند، شاگردهاي توهم هستند؛ همه توي اين دفترند... بچه

واني نداشت، رو به انتهاي كوچه اين را گفت، با شتابي كه با سنش همخ -
كه بن بست بود، راه افتاد. دوبار برگشت پشت سرش را نگاه كرد، تا كم 

 ي كوچه ناپيدا شد. كم در مه گسترده
همچنان ايستاده به سياهي مه گرفته كوچه چشم دوخته و حيرا ن  -

 مانده بودم.
با جلد آمدم توي اتاق نشيمن، نشستم روي مبل و دفتر را كه دفتري  -

برگي بود، تند تند ورق زدم. هيچ برگي از برگ  200مشمايي قرمز رنگ 
هاي دفتر، سفيد نبود. پر از نام هايي بود شماره گذاري شده كه در 

 شماره گذاري نام ها، ترتيب الفبايي اسامي رعايت نشده بود.
 شروع كردم به خواندن نام ها، بي اختيار با صداي بلند مي خواندم: -
بهاره  -7عاطفه  - 6يحيا  - 5زهرا   -4سيد قربان  -3هرمز  -2پروانه  -ا  -
-  41... - 19كارون   - 12ليال   -11تايماز   -10روناك  -9رحمان  -8

- 342كاميار  -341كيوان -340سعيد   - 339...  -223... -  114...

...343  - ...344-... 
رهم فرورفته و ها د ها و نام همينطور كه داشتم مي خواندم، شماره -

شدند. ورق  شان را از دست داده پراكنده مي ها اتصال مغشوش، حروف نام
ي  ها غيرقابل تشخيص بودند. تا رسيدم به شماره زدم پشت سر هم. نام مي

هاي  كه فاقد نام بود و تمام صفحه پوشيده شده بود از نقطه،نقطه -1367

http://dialogt.de/



  شعر و طرح و داستان

 ٢٤١  109ي  آرش شماره

م. شايد بيشتر از پشت سر هم. ورق پشت ورق نقطه بود و نقطه. نشمرد
هاي  اي. صفحه هاي سياه بود بدون هيچ شماره پنجاه صفحه، همان نقطه

ها، بي شماره، بي نام، بي نقطه. يكدست سياه سياه بودند. جز  بعد از نقطه
شد. چند دقيقه، برگ به برگ، مبهوت چشم  سياهي چيزي ديده نمي

ها همزمان با صداي  دوخته بودم به سياهي. تا اينكه آرام آرام سياهي برگ
الاليي غمناكي كه از دوردست مي آمد؛ كم رنگ و كم رنگ تر شدند. بر 

ها ديگر نه سياهي بود، نه شماره نه نام. تنها تصاويري را مي  روي برگ
ديدم، درست مثل نگاتيو فيلمي در محلول تشتك پالستيكي ظهور فيلم، 

از درون تاريكي  اي قديمي، كه لحظه به لحظه ي عكاسي در تاريكخانه
هايي بسيار  ها پديدار مي شد و شكل مي گرفت؛ چهره خطوطي ازچهره

ي روبرويم را پوشانده بود. برگ به  ريزو كوچك،كنار هم به رديف، صفحه
ها چهره شده بودند. زن، مرد، جوان، پير، كودك.. و  برگ تمام برگ

ي چه  م چهرهتوانستم بگوي هايي نيز انگار آشنا. ولي به يقين نمي چهره
كسي است. به هر چهره كه نگاه مي دوختم، همزمان صداي فرو افتادني 

پيچيد. انگار صداي خالي كردن تير آهن در  دار در گوشم مي طنين
اي كفي. بعد از تماشاي چند برگ. ديگر رگبار  سكوت نيمه شبي از تريلي

تك  دادم . صداي رگبار را روي تك پشت رگبار را به درستي تشخيص مي
شنيدم. چند رگبار پياپي روي چند چهره پشت سر هم  به  ها مي چهره

كرد از چهره  ها عبور مي رديف. انگار صداي رگبارها از روي تك تك چهره
افتاد و خاموش مي شد. با حركت  اي كوتاه از صدا مي اي، با فاصله به چهره

هي هم شنيدم. گه گا چشمم روي چهره بعدي، دوباره صداي رگبار را مي
رسيدم كه ديگر صداي رگبار را نمي شنيدم. تنها تصوير  اي مي به چهره

ديدم، طنابي  ديدم، كه طنابي بر گردن اش بود، مردي را مي زني را مي
اي جايش را به تصويري  بر.... گاهي به تناوب صداي رگبار بر روي چهره

افتاده  داد، با طنابي بر گردن. سرم به دواري سر گيجه مانند ديگر مي
ها پشت سر هم دايره وار در هم  بود.گيج و منگ شده بودم. چهره

هايي را ببيني روي يك صفحه ي  چرخيدند؛ درست مثل اينكه چهره مي
دور در چرخش گرامافوني قديمي. صداي رگبارها كشدار و پيوسته و  33

ي فرقوني روي چهرهاي  هر از گاهي صداي چرخش چرخ فلزيي زنگ زده
 دن به گوش مي رسيد.طناب برگر

انگار دچار بي وزني شده بودم. پوك پوك در خاليي نا پيدا فرو رفته  -
بودم. ذهنم قادر به درك هيچ چيز نبود. چقدر طول كشيد اين حالت؟ 

دانستم! تا اينكه به ناگهان صداي ژيغ ژيغ چرخ فرقون و  بدرستي نمي
ي اتاق  رگبارها قطع شد. براي چند دقيقه سكوتي مطلق بر فضا

  فرما گرديد. حكم

اي را از دور شنيدم. صدايي گر گرفته و گنگ كه  كم كم صداي همهمه -
كرد. صدايي تب  شد. ديگر داشت وضوح پيدا مي تر مي نزديك و نزديك

 كردند: زده و هذيان وار گروهي زن، كه همسرايي مي
 د؟...كشته گان ما،كشته گان ما،شبانه در كدام گورستان دفن شده ان -
 اند؟ ...كشته گان ما ،كشته گان ما، شبانه در كدام گورستان دفن شده -
تر مي شد. انگار به كوهي  صداي همسرايان بريده بريده  دور و دور -

 خورد و پژواكش چند باره اكو مي شد.  مي
 ...گشته گان گان گان، ما ما ما ما، شبانه، شبانه  نه نه نه نه، در در در  -
 دام  گور ستان  تان تان تان ....   كدام كدام ك -
                                               ***** 
...سراسيمه از خواب بيدار شدم، خيس عرق.كي روي مبل خوابم برده  

  بود ؟

باز مانده » زيباترين غريق جهان «كتاب روي قالي در صفحه دوم داستان 
ير رو كردم. اثري از دفتر جلد بود. پا شدم، همه جاي اتاق نشيمن را ز

  مشمايي، نياقتم. 

كرد. گيج و منگ بودم و سخت گرسنه. در يخچال چيزي  سرم درد مي
  نيافتم. لباس پوشيدم و از خانه بيرون زدم كه نان بخرم.

شد. نان را خريدم،  هوا صاف و لطيف بود و اثري از مه در كوچه ديده نمي
اي كه  ه كيوسك روزنامه فروشيگي؛ هر روز صبح، ب طبق عادت هميشه

در چند قدمي نانوايي بود سر مي زدم. تيتر روزنامه هاي صبح را از نظر 
  مي گذراندم. 

را در سمت  "اصغر الهي"تيتر چند روزنامه را كه خواندم، تا اينكه عكس 
اي ريز، زير  ديدم، با نوشته "شرق"راست گوشه ي باالي روزنامه ي 

هاي  وان پزشك معروف و نويسنده، خالق كتابدكتر اصغر الهي ر"عكس. 
  ."(سالمرگي) و (ديگر سياوشي نمانده؟) در گذشت

اش زير سبيل  ي لب عكس را با دقت نگاه كردم. لبخندي مات در گوشه
  انبوهش ماسيده بود.

از دكتر الهي » عصر  5در ساعت «يك ماه پيش، براي همين امروز،   
  وقت گرفته بودم.

            ***                                         

         2013فوريه  12 –پاكنويس و ويرايش پنجم 

  ي احمد گلشيري * داستان كوتاه (زيبا ترين غريق جهان ) گابريل گارسيا ماركز، ترجمه

  جلد دوم: (داستان و نقد داستان)

*  
  

  پريشاني

  مرجان كاظمي                               

  

  ما را گزيد هايِباد لب چگونهببين 

ما را بلعيد هايِسوخته اشك ببين درخت  

  ما را سوزاند هايِببين نگاه ابر دست

  ...ببين

  اما

  پرواز را ةپراكند هايِگام

  آهسته آهسته

  .به چشمانت بازگردان

  

  ما 

  دهانبي

  اشكبي

  دستبي

  گزيممي

  بلعيممي

  ...يمانسوزمي

  

  رواز سنجاق كنقط چشمانت را به پفتو 

  و باد

  و درخت

  ابر

 ند...من و تواَ پريشانِ
  

          *  
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  در بزرگداشت راضيه شعباني

  

فوريه صدها نفر در شهر كلن گرد آمدند تا ياد زني را گرامي  16عصر روز شنبه 
كه با  دارند كه ديگر در ميان ما نيست. در اين مراسم همه بودند، جز خودش، آن

راه جواني مي پيمود، ايستايي نمي شناخت و مي خواست  سري پرشور هنوز
 88زاده) است كه در سن  چنان مبارز بماند. صحبت از راضيه شعباني (ابراهيم هم

سالگي سرانجام تسليم مرگ شد و جهان به ما واگذاشت، به اين اميد كه ديگران 
  راه او را در رسيدن به صلح و آزادي ادامه دهند.

ي تبعيديان ايراني در اين چند دهه اخير بود،  آشنا براي همهخاله راضيه نامي 
اي برگزار مي شد و ميتينگي تدارك  هرجا كه اعتراضي شكل مي گرفت و يا جلسه

استكاني كه سراپا غرق در  ديده مي شد، او را مي شد با گيسواني سفيد و عينكي ته
يد. او را ديد كه كه از شور مبارزه، مشت باال مي برد و دهان به اعتراض مي گشود د

ها تجربه مبارزاتي خويش مي گفت؛ از رنجي كه بر او گذشته بود و راهي كه  سال
هاي زندگي مي گفت، مي  هنوز در پيش است. او را مي شد ديد كه از خوشي

هاي خويش به خنده مي انداخت و آنگاه در نگاه شاد آنان،  خنديد و ديگران از گفته
  شادي خود مي يافت.

پاي ديگران پيش  هاي زنان در تبعيد بود. پابه له راضيه پاي ثابت جلسات تشكلخا
گاه همگان بود در مبارزه و مقاومت. زني بود كه از آغاز جواني،  مي رفت و تكيه

نفر) پا به ميدان  53زاده از ياران تقي اراني در گروه  همگام با شوهر، (رضا ابراهيم
 21را همگاني كند. در اين راه به زندان افتاد، از مبارزه گذاشت تا عدالت و آزادي 

سالگي عمر خويش را در زندان ماند و نخستين زنِ زنداني سياسي تاريخ  27تا 
معاصر ما بود. آنگاه كه ديكتاتوري محمدرضاشاه در ايران با كمك دولت آمريكا، 

گردد. پس دامن گستراند، راهي تبعيد شد، به اين اميد كه هرچه زودتر به وطن باز
از انقالب به ايران بازگشت، مبارزه از سر گرفت ولي بهار آزادي ديرپا نبود، و راضيه 

  دگربار مجبور به ترك كشور شد.

در نگاه بر گذشته، بيش از همه خصلت انتقادي او برجسته است و شايد همين نگاه 
شهامت در تر گردانيد. با  تر محبوب به زندگي و مبارزه وي را در ميان نسل جوان

هايم در صفوف حزب  ...به خاطر آرمان"نخستين صفحه خاطرات خويش نوشت: 
اي  توده قرار گرفتم كه جزئي از تاريخ خلق و ميهنم شده بود. من هنوز خود را توده

كه حزبي را با اين نام، حزب توده  ها خواهم مرد، بدون اين مي دانم و با آن آرمان
كه؛  خورد از اين ا همين نگاه انتقادي تأسف ميب "ايران، به رسميت بشناسم...

ر ضد سيستم مردساالري ادامه نتوانستم مبارزاتم را تنها به خاطر حقوق زن و ب"
هاي دور به اين نتيجه رسيدم كه زن  بر اساس تفسيرهاي آن دوران "زيرا"دهم 

زماني مي تواند به حقوق كامل خود دست يابد كه تمام خلق و ميهنم از زير 
  "داري رهايي يابد. ستثمار سرمايها

راضيه شعباني اكنون در ميان ما نيست. او نيست، اما دوستان و دوستدارانش گرد 
ي نام او برگزار شد. افسوس  اي خوب و برازنده آمدند تا ياد او را گرامي دارند. جلسه

اش محسوس بود، اين جاي  كه نبود تا ببيند. كاش مي بود و مي ديد. جاي خالي
الي از اين پس در جلسات ما نيز خالي خواهد ماند، اگرچه يادش هميشه با خ

  كه ياد او در ما زنده خواهد ماند. يادش گرامي باد. ماست و مهم همين است، اين

*  

  

  راضيه ابراهيم زاده

  و قصه هاي شاد او از روزگار تلخ

  

  شهال شفيق

  

يكي از آنها كافيست براي زندگي راضيه خانم آكنده از همه مشقاتي بود كه  تنها 
آنكه  وجود آدمي تلخ شود : دربدري ، مرگ فرزند، شكست آمال سياسي كه برايش 
از جان مايه گذاشته اي. اما  با راضيه  كه مي نشستي هيچ  نشاني از  تلخي در او 

نمي يافتي. برعكس ، لحظاتي پر از  شادي  و شور از او نصيب مي گرفتي . راضيه   
را به سخره مي گرفت . پنجه در پنجه  سختي هاي بزرگ ، سرش را  محروميت ها

باال مي گرفت . از سر افكندگي نفرت داشت ، از ذلت  مي هراسيد.  جان  مغرورش 
از ترحم مي گريخت. قهرماني را پيشه ساخته بود تا از خواري بگريزد. حتي در برابر 

ه بود و هيكل مرگ نمي خواست سر خم كند. شبي صداي پايش  را شنيد
  هيواليش را ديده بود كه دارد نزديك مي شود . 

گفتم راضيه حاال كه داري ميري درست و حسابي برو. نيم بطر ودكا تو خونه «  
داشتم و چند تا آبجو. قاطي كردم و رفتم باال.  تو رختخواب دراز كشيدم . سرم 

دم ظهر شده بود. دور گرم شد و پرواز كردم . رفتم تو ابرا. وقتي چشمم رو باز كر
  »وبرم رو نگاه كردم. بلند شدم.  زنده بودم. توپ توپ 

راضيه  اين را كه مي گفت مي خنديد . مرگ را سرخوشانه عقب رانده بود. هر بار 
از  زندان و دربدري هايش مي گفت هم يك داستان خنده دار چاشني اش بود. 

ه شايد ، مي بردندش، ميان يك يكي از روزها كه از زندان به جائي ديگر ، دادگا
  مامور زن و شوفر نشسته بود.

دنده را چنان عوض مي كرد كه دستش به سينه ام بخوره. هيچي نگفتم تا «
رسيديم . وقتي در رو باز كرد و پياده شديم دست كردم تو سينه ام اسقنج هائي رو 

دم . دادم به كه مي ذاشتيم سينه ها  پر و پيمون بشن ( مد بود اونوقتا) در اور
  ». شوفره  و گفتم: با اينا بازي كن تا من برگردم. قيافه ش ديدني بود

شرح شيرينكاري هايش با لهجه آذربايجاني شيرين تر مي شد . دورش جمع مي  
شديم و مي خواستيم برايمان  از قصه هايش بگويد و  هر بار شنيدن روايت  شوخ 

گين  مي خنديديم.  فقط  گاه به گاه ، در او  فرازهائي كه به ذات سخت بودند و سن
ميانه نقل هاي شيرينش ، وقتي البالي خنده ها  سايه غمي از صورت گشاده اش 
مي گذشت و آهي از سينه اش بر مي آمد رد تلخي ها پيدا مي شد. آنوقت مي شد 

  حدس بزني چه بر او گذشته است . آخر دل آدمي كه از سنگ نيست. 

جاني فوالدين داشته باشد كه در گذر روزگار آبديده شده و  راضيه اما مي خواست
  قدرش فزون.  

از هايش مايه شادي. و نقشي كه از او ب هايش داشته شدند. غم و چنين شد. نداشته
  خواست. نشان پايداري قهرمانانه. مانده به همان نشان است كه مي
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 به ياد اميرهوشنگ كشاورز صدر

 
  

خواندم و تازه جذب جنبش دانشجويي شده بودم، دوستي با تجربه، از اين جنبش و رهبران آن  هاي دور، آن زمان كه در دانشسراي عالي درس مى سال
چون بيژن جزني، حسن ضيا ظريفي، مسعود احمدزاده، اي  رهبران ورزيده 1338-41هاى  گفت؛ از اين كه چگونه از دل جنبش دانشجويي سال برايم مي

  اند. مصطفي شعاعيان و هوشنگ كشاورز صدر سر بلند كرده

كنم.  ي آرش بود كه با او آشنا شدم. اولين ديدارمان را هرگز فراموش نمى هوشنگ كشاورز صدر را در ايران هرگز نديدم. در تبعيد و پس از انتشار مجله
ياد مرتضى  ه زندهشناختم؛ به همرا را به او بدهم كه هوشنگ خان را ديدم.  باقر مومنى را از ايران مى 2رفته بودم پيش باقر مؤمني كه آرش شماره 
اي داشت و چنان تاثير عميقى  زدند. آن روز هوشنگ كشاورز صدر چنان برخورد گرم و صميمي و انساني زربخت، هر از گاهي به انتشارات پيوند سر مى

  اش قاصرم.  بر من گذاشت كه از توصيف

عجيب و غريبى از برخى از روشنفكران ديده بودم كه نسبت به اين كه شروع به انتشار مجله آرش كرده بودم، چنان برخوردهاي  1991راستش، از سال 
شان هضم اين واقعيت چه سخت است كه خود نويسنده و  فهميدم كه براى  شان مى هاى ديدم و از شوخى هايشان مى قشر بدبين شده بودم. در چشم

ي آرش برآيد. برخورد  شار نشريهتى ان تواند از عهده ت سابق تيم ملي مىاما يك فوتباليس ،پژوهشگر و شاعرشان قادر به انتشار يك سالنامه هم نيستند
شد، او كه  ى ملى در دانشگاه محسوب مى از رهبران جنبش دانشجويي و از سران جبهه 1339هوشنگ خان كشاورز از جنس ديگري بود. او كه در سال 

پور نقش ايفا كرده بود، با فروتنى و جمالت  م دانشجو با بيژن جزني و ايرج واحديها در انتشار نشريات گوناگون دست داشت و در انتشار پيا خود  سال
  مدعي، برايم عيني شد.  ي آميز با من روبرو شد. در آن لحظه تفاوت يك روشنفكر با سابقه و دنيا ديده با شبهه روشنفكران تازه به دوران رسيده تحسين

اش شدم. دنيايي شور بود و اميد و حمايت. انتشار آرش در تبعيد را  هوشنگ خان، بيشتر و بيشتر شيفته هاي انتشار آرش، در هر برخورد با در اين سال
ها، هر وقت  ديدم. در اين سال شدم، ولي خودم را اليق اين همه محبت نمي كرد. ضمن اين كه خوشحال مى با انتشار نشريات تاريخى اروپا مقايسه مي

به هوشنگ خان مراجعه كردم، نه نشنيدم. اما از وقتى كه به بيماري لعنتي سرطان دچار شد، ديگر كار برايش آسان   براي گرفتن مقاله و يا مصاحبه
ها را به پايان برساند. دو سه هفته قبل از مرگش، وقتي به امريكا  نبود. هميشه گله داشت كه هنوز كارهاي ناتمامي دارد و نگران آن است نتواند آن

اش را  ام را باز كردم و شماره هوشنگ خان مشكل داشت. بعد دفترچه تلفن  كار سراغ هوشنگ خان را گرفتم، او هم با شماره تلفن قرهرسيدم از مسعود ن
عزيز، يكي از رهبران جنبش دانشجويي  گرفتم. شانس ياريم نكرد؛ نه آن روز و نه بارهاي ديگر. باالخره هم نتوانستم يك بار ديگر صداي هوشنگ 

  ام را بشنوم. بزرگمردى كه در تبعيد شناختم؛ مردي كه پر از شور بود و دل در گرو آزادى ايران داشت. ي نو جوانيها سال

  خاني پرويز قليچ                                                                                                                                              باديادش گرامي    

  

ر تهران به دنيا آمد. فرزند سيد د 1311فوريه در هشتاد سالگي در فلوريداي (امريكا) درگذشت. در سال  14اميرهوشنگ كشاورز صدر، بامداد  *
گذاران جبهه ملي ايران و از ياران اصلي مصدق بود. فعاليت سياسي خود را از  محمدعلي كشاورز صدر، حقوقدان و وكيل مجلس شوراي ملي، از پايه

پور، مصطفي شعاعيان و برخي ديگر از  حديمرداد در كنار بيژن جزني، ضيا ظريفي، ايرج وا 28ي ايران آغاز كرد. بعد از كودتاي  تشكيالت حزب توده
صدر آشنا شد  در آمد. در همين ارتباط با ابوالحسن بني "جبهه ملي دوم"گراي دانشگاه تهران به جنبش ملي پيوست و در شمار فعاالن  دانشجويان چپ

ران بود و براي سرنگوني نظام و استقرار دموكراسي در ايران و تا پايان زندگي از ياران نزديك او باقي ماند. از مخالفان سياسيِ نظام جمهوري اسالمي اي
هاي  نگاري ها و تك ي استقرار دموكراسي در ايران و اقتصاد كشاورزي پژوهش كرد. از كارشناسان برجسته زندگي روستايي ايران بود. درباره مبارزه مي

 بسياري نوشته كه برخي از آنها منتشر شده است.
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