ﺗﻮﻓﺎن اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻣﻌﮫ را از اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ ﭘﺎک ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ
ِ
آذرﺧﺶ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻧﻘﻼ ِ
ِ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن
دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪان ،اﻋﺪام و ﻗﺘﻞ
ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺘﺎب ،ﻓﯿﻠﻢ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﺴﺘﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﺣﻤﻠﮥ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ،ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ھﻨﺮﻣﻨﺪان و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی و ﺗﺤﻤﯿﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ

ﺷﻣﺎرۀ  – ۴۳آﺑﺎن ۱۳۹۴

ﻣﺮدم از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺗﺮﯾﺒﻮن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ روش
داﺋﻤﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ روش در ﺷﺮاﯾﻂ

ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:

ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،درﮔﯿﺮی ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ طﺒﻘﮥ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ص ۱
ﺑﻠﻌﯿﺪن زﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ :ﻋﺮﺻﮫ ای دﯾﮕﺮ از
ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن

ص۲

درﺳﯽ از ﻣﮑﺘﺐ ارﺗﺠﺎع

ص٦

ﭼﮭﺎر ﺷﻌﺮ از ﻧﺎظﻢ ﺣﮑﻤﺖ

ص ۱۰

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻏﺎرت دﺳﺘﺮﻧﺞ
ﺗﻮده ھﺎ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮه ﺷﺪت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﮐﻨﻮن ﺷﺎھﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در اﯾﺮان
ھﺴﺘﯿﻢ.
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﻏﻢ وﻋﺪۀ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﮔﺮداﻧﺪن
ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎد ،ھﻤﭽﻮن ﺳﻠﻒ ﺧﻮد در ِﮔﻞ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ اﻣﯿﺪ او
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای ،ﻋﺎدی ﺷﺪن رواﺑﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻏﺮب ،اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻏﯿﺮه

ﮐﺎرزار اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ  ۳۷ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﮭﻤﻮری

و ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ

اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج( ﺑﮫ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ص ۱۳
روﺣﺎﻧﯽ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻋﺪام ،ﺷﮑﻨﺠﮫ،
ﺳﻨﮕﺴﺎر ،اﺧﺘﻨﺎق ،ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺗﺮور در ﭘﺎرﯾﺲ! ص ۱۴

رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و از ﺟﻤﻠﮫ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪۀ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﮭﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدﻧﺸﺎن،
ﮐﮫ ﮔﺎه واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻤﻞ درﻣﯽ آﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﮭﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ،ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺮور و
ارﻋﺎب ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﺮﺻﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺧﺘﻨﺎق در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ،ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﮕﻮی
ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﺧﻔﮫ ﮐﺮدن ھﺮﮔﻮﻧﮫ آزادی در

ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺧﯿﺰش ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺎری ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮥ
اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ
ruwo.iran@gmail.com

ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﮫ وﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺳﺮﮐﻮب
زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح ھﺎ و دار و دﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ

ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﺑﻠﻌﯿﺪن زﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ:

ای ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل اھﺮم ھﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ
ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻨﺎق ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی رﺳﯿﺪن

ﻋﺮﺻﮫ ای دﯾﮕﺮ از ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن

ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ،ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی

ﺷﯿﺪه رخ ﻓﺮوز ،آﺑﺎن ۱۳۹۴

ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺮف اول را ﻧﻤﯽ زﻧﺪ و ﻧﮭﺎدھﺎی
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪودی

ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و زﻣﯿﻨﺪاران ﺣﺎﮐﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ طﻮل

ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ،ھﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت و درآﻣﺪھﺎی

ھﻤﮫ ﻣﺠﻠﺲ در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ )از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﻮدﺟﮥ ﻋﺎدی و

ھﻨﮕﻔﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺑﺰارھﺎی ﺗﺴﻠﻂ و ﻗﺪرت از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﻧﺪ،

ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ( ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﯾﺎراﻧﮫ

وﻟﯽ در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺘﻀﺎح ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻓﺴﺎد »زﻣﯿﻦ

ھﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﻮاری« در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ،

طﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﻘﺶ دارد .از اﯾﻦ رو در ﺗﻤﺎم دوران ﺣﯿﺎت رژﯾﻢ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ واﮐﻨﺶ ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ

اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﮭﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح

ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﮐﮫ ﺧﻮد و ﺑﺎﻧﺪھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺷﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﺘﯽ

ھﺎ و دار و دﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ در

ﺧﺎک را ﺑﮫ ﺗﻮﺑﺮه ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮫ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن از ﻣﺒﺎرزه

ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏ ھﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﯾﺎ ﺟﻨﺎح ھﺎی آن

ﺑﺎ »زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری« و ﺑﻌﻀﺎ ً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن آن داد ﺳﺨﻦ ﺳﺮ داده اﻧﺪ.

داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .از ھﻤﯿﻦ رو ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق ،ھﻤﭽﻮن

واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اﺑﻌﺎد ﻗﻀﯿﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻨﮭﺎ اﺳﺖ،

وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از روﯾﺪادھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮای رژﯾﻢ،

و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻨﮕﻞ ،درﯾﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ،رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﮐﻮه ھﺎ

ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻨﺎح ﺧﺎﻣﻨﮫ ای و دار و دﺳﺘﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اھﻤﯿﺖ

و ﮐﻮﯾﺮھﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺎراج و ﺑﺨﻮرﺑﺨﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺮای

دارد.

اﯾﻦ دزدان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﺆﻟﻔﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب وﺟﻮد

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﮭﯿﺎر ﻣﻠﮑﺸﺎھﯽ ﻗﻀﯿﮥ »زﻣﯿﻦ

دارد ﮐﮫ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را در ﻣﺒﺎرزات

ﺧﻮاری« را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ

روزاﻧﮫ ،ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﻨﻮان ،ﺑﮫ طﻮر رﺳﻤﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر

ﺗﺮﮐﯿﺐ درﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ و ﻋﻠﻨﯽ ،ﺣﻔﺎظﺖ از ﻓﻌﺎﻻن و اﻣﮑﺎﻧﺎت

از آن "ﺗﺼﺮف ،ﺗﻤﻠﮏ و ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎھﺎﻧﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ در ﻋﺮﺻﮫ

طﺒﯿﻌﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺻﮫ رودﺧﺎﻧﮫھﺎ اﺳﺖ" .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪ

ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺣﻮزه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺿﻌﯿﻒ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ،

ﻣﻮارد ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی از آﻧﭽﮫ روی داده اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود ،ﺑﮫ ﻣﻮاردی

ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ

از اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ھﻢ زﻣﯿﻦﺧﻮاری

ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،از ﺧﺎﻧﮫ و وﯾﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ در زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﺸﺎورزی و

ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺗﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در

ﮐﺎرآﺋﯽ ﺧﻮد را ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ

اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از "راﻧﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق ﻧﮫ درﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی

اطﻼﻋﺎﺗﯽ"ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦﺧﻮاری ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد،

ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﺮ در ﻣﺒﺎرزه و ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﻠﻔﺎت ﺑﯿﮭﻮده اﺳﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﺮای طﺮﺣﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﮐﮫ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از
آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ آن در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ زﯾﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ

ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﯾﺮان

راهھﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﮭﺎﯾﯽ اﻧﺪک ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽارزد«.

آﺑﺎن ۱۳۹٤
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
اﻣﺎ اﯾﻦ »زﻣﯿﻦ ﺧﻮاران« ﮐﮫ آن ﻗﺪر ﻗﺪرت و ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ دارﻧﺪ ﮐﮫ

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻘﺎمھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ

ﺛﺮوت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »راﻧﺖ

ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار

اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ،دﺳﺘﮑﺎری اﺳﻨﺎد ﻣﻠﮑﯽ و ھﻮﯾﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ

ﺗﮭﺮان در دوﻟﺖ ﻧﮭﻢ ،در ﻣﻮرد  ۱۵۰ھﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ در ﻟﻮاﺳﺎن

ﺗﺎ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ و رﺷﻮه ،ﺗﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ در

"ﻣﺠﻮزھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ«.

دﺳﺘﮕﺎهھﺎی دوﻟﺘﯽ« ،ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً اﯾﻦ روﻧﺪ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻦ ھﺎ

و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎن از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ؟

و اﻣﻼک آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ و

»اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺰرگ زﻣﯿﻦﺧﻮاری دو ﺧﺼﯿﺼﮫ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ.

ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﻗﺪرت

وﯾﮋﮔﯽ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ

ﯾﺎﺑﯽ رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ اراﺿﯽ ،اﻣﻼک ،ﺛﺮوت و ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﯾﺎ "ﺑﺎﻧﺪی" اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺳﺮھﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از رژﯾﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ

ﻣﻘﯿﻤﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ۴۳ ،

ﺑﮫ آن ﻣﺼﺎدره و ﻗﺒﻀﮫ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن وزارت ﻣﺴﮑﻦ،

درﺻﺪ از ﻣﻮارد زﻣﯿﻦﺧﻮاری ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﮫ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ،ﺷﮭﺮداری ھﺎ ،ﺑﻨﯿﺎدھﺎ ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ،ﺟﮭﺎد،

ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از

آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ،ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم،

ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی زﻣﯿﻦﺧﻮاری ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد

ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و ﻏﯿﺮه ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﺪاران ﺳﻮدﺟﻮ ،ﻣﺘﺤﺪ

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﺎﺷﯿﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺤﺚ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻌﻀﯽ

و ﺣﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺪاران ﺧﺼﻮﺻﯽ و زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪھﺎی

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﮔﺎه ﻣﻘﺎمھﺎی ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .در ﻧﻤﻮﻧﮥ

ھﻨﮕﻔﺖ و اﻓﺴﺎﻧﮫ ای آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺮدﻧﮫ ﺣﯿﺮان ،ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﺮ ﻣﻮذن و ﺻﻔﺮ ﻧﻌﯿﻤﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

اﻣﺎ ﭼﺮا ﺗﻤﻠﮏ اﻧﺤﺼﺎری اراﺿﯽ و اﻣﻼک در دﺳﺘﺎن دوﻟﺖ و

اردﺑﯿﻞ و آﺳﺘﺎرا در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را

ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺎﺑﻊ و ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﺣﺎﮐﻢ از اھﻤﯿﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار

ﺑﮫ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در زﻣﯿﻦﺧﻮاری ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻢ ﻣﻘﺪاد

اﺳﺖ ﮐﮫ اﺷﺘﮭﺎی ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﮫ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﮐﻮه و ﮐﻮﯾﺮ و

ﻧﺠﻒﻧﮋاد و اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﮭﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﮫ

ﺟﻨﮕﻞ و درﯾﺎ ،ﻋﺮﺻﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز و ﺗﺸﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮی

ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺗﮭﺎم زﻣﯿﻦﺧﻮاری زدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻧﺠﻒﻧﮋاد ،آﻗﺎی ﺗﻮﮐﻠﯽ را

ھﺎی ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺿﺮوری

ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻣﺘﺮ زﻣﯿﻦ را در ﺷﮭﺮک ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ

اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﻌﺪن ،ﻣﺮﺗﻊ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ آب

ﻓﺮاوان از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻮاﯾﺪ

و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن آن ،ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎره از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داراﻧﯽ ﮐﮫ

آن را ﺑﮫ ﯾﺘﯿﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در

اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را اﺟﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﯾﻌﻨﯽ از ارزش

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ھﻢ او را ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼک و

اﺿﺎﻓﯽ ای ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ از ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ روی اﯾﻦ

ﭘﻼژھﺎی ﻣﺼﺎدره ﺷﺪۀ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﮭﻠﻮی را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﯿﺎت اﻣﻨﺎی

زﻣﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﯿﻨﺪاران

ﺻﻨﺪوق ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﮫ از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده و

ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮدن ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﺎر و ﺷﺮﮐﺖ در روﻧﺪ

ﻓﺮوﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ھﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﻮد،

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ﭘﺬﯾﺮش

ﺑﺎ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺮهھﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ:

ﺧﻄﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﺿﺎﻓﮫ ارزش

"ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در اطﺮاف ﺗﮭﺮان  ۳۰۰ھﮑﺘﺎر از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦھﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮچ ﺑﻮدن

دوﻟﺖ را ﺳﺎلھﺎ اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و وزﯾﺮ ﺟﮭﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﺒﻠﯽ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ

زورش ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن وزﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ " .ﭘﺲ

زﻣﯿﻦ را آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران

از ﺣﺮفھﺎی آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﻣﺪارﮐﯽ در رﺳﺎﻧﮫھﺎ

و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از »زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری« و

روﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر او ﭘﺮوﻧﺪه زﻣﯿﻦﺧﻮاری ﭼﻨﺪ ﺻﺪھﮑﺘﺎری ﻣﺤﻤﺪ

»ﺑﻮرس ﺑﺎزی« ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﻏﯿﺮه ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ در واﻗﻊ ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﺟﻮاد ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺮادر رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان،
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﺣﻖ اﺟﺎره اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﮫ

ﭘﻼژ و ھﺘﻞ در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی )ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی( و ﺳﻮاﺣﻞ

زﻣﯿﻨﺪاران ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ارزش اﺿﺎﻓﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺟﺮای طﺮح ھﺎی

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان

ﺗﺠﺎری ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﺎزی در

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ارﺿﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﺪاری ﺑﺰرگ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺳﻮاﺣﻞ ،ﺣﺮﯾﻢ درﯾﺎ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ھﺘﻞ و ﻣﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﮫ در

راﻧﺖ ارﺿﯽ )ﯾﺎ اﺟﺎرۀ زﻣﯿﻦ( ،در ﻗﺒﻀﮥ دوﻟﺖ و ارﮔﺎن ھﺎ و

اراﺿﯽ ﮐﻮﯾﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮرﯾﺴﻢ و ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻮﯾﺮی،

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻊ آن و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رھﺒﺮی اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺖ رﺳﺘﻮران ،وﯾﻼﺳﺎزی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در اطﺮاف ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺟﺎده ﺳﺎزی و ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی در ﺣﺮﯾﻢ دﻣﺎوﻧﺪ و«...

»اﻟﮭﯿﺎر ﻣﻠﮑﺸﺎھﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎون
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶھﺎی اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻦﺧﻮاری را ﺑﮫ ﻣﻘﺎمھﺎی

ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺗﺼﺮف زﻣﯿﻦ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺜﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری ﺑﻌﻀﯽ

ﻣﻔﺼﻞ ازﻋﻤﻖ ﻓﺴﺎد ﺳﺮاﭘﺎی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ از

ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،از دوﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ و

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﯽ ﭼﯿﺰان ارﺗﺰاق

ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه زﻣﯿﻦﺧﻮاری ﻣﻨﺠﺮ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺑﮫ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

ﻣﯽﺷﻮد ... .در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺒﺮﺳﺎز زﻣﯿﻦﺧﻮاری ﮔﺮدﻧﮫ ﺣﯿﺮان ﻧﺎم

»اﯾﺴﻨﺎ ﮔﺰارش داد ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺟﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻨﮭﺎ دو ﺧﺎﻧﻮار ،در ﺳﺎل

ﻣﻘﺎمھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ … .ﺳﺎل

 ۱۳۹۲روﺳﺘﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺗﻊ و زﻣﯿﻦھﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ

ﮔﺬﺷﺘﮫ آﯾﺖﷲ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫای ،رھﺒﺮ اﯾﺮان ،از ﮔﺴﺘﺮش

ﺑﮫ زﻣﯿﻦھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه وﯾﻼﺳﺎزی وﺟﻮد

زﻣﯿﻦﺧﻮاری اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﺧﻮاھﺎن "ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎطﻊ" ﺑﺎ آن ﺷﺪ... .

دارد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن اراﺿﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻠﯽ ،وﯾﻼھﺎﯾﯽ

او ﮔﻔﺖ" :ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺛﺮوت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن،

ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ ،ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ از "ﻧﺰدﯾﮑﺎن

ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺞآور اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺤﺚ زﻣﯿﻦﺧﻮاری ﯾﻮاش ﯾﻮاش ﺷﺪه

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن" ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻨﺎک از ﻗﻮل ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره

ﮐﻮهﺧﻮاری! ﺑﻨﺪه ﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽروم ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل ﺗﮭﺮان و ﻧﮕﺎه

ﻓﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ،ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ،ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ

ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻧﺴﺎن واﻗﻌﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎرھﺎ ﻣﻦ در دﯾﺪار ﺑﺎ

ﺷﮕﺮد ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻣﻮرد اﺟﺖ و ورﺳﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ او "در

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﮭﺮی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در

ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎھﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ  ۲۰ﺧﺎﻧﻮار ،از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ

ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫام" ... .ﺑﮫ ﻗﺪری اﯾﻦ آش ﺷﻮر ﺷﺪه آﺳﯿﺐ زﻧﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ

ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺑﮫ روﺳﺘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم

آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫای در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ

رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺎد در ﺣﺎل

ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی

ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ ،ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ ... .اﺑﻌﺎد زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ

اﻣﻮال ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ

ﺷﯿﻮهھﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ .در ﯾﮑﯽ از

ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ اھﺪاف ظﺎھﺮی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺬھﺒﯽ اﻧﺠﺎم

ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دھﮥ  ،۱۳۸۰ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ،ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ۱۲۰۰ھﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮭﺮ ﭘﺮدﯾﺲ ،در

ﺧﯿﺮﯾﮫ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺻﺮﻓﺎ

ﺷﺮق ﺗﮭﺮان ،ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ )ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺼﻮری از ﺑﺰرﮔﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻮد ﺑﺮای اھﺪاف ﺷﺨﺼﯽ و اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ

 ۱۲۰۰ھﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﮫ.

ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ،ﺑﺎ  ۵۰ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺣﺪود  ۱۶۰۰ھﮑﺘﺎر اﺳﺖ( اﯾﻦ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺑﻨﺎھﺎ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﮫ روی

ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ،ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۱۳۸۷ارزش

اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد )و

آن  ۳۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد( ،درآﻣﺪھﺎی ﺳﺮﺳﺎم آوری را ﻧﺼﯿﺐ

زﻣﯿﻦھﺎ و ﻧﮫ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ" ".ﺣﯿﺪرزاده )ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎظﺖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮥ ﺳﻮدآور ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﻼ،

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان( در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ
4

ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
زﻣﯿﻦﺧﻮاری در روﺳﺘﺎی رﯾﻨﮫ دﻣﺎوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روﺳﺘﺎ

ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﮐﮫ اﯾﻦ

ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﮫ دﻣﺎوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎﻟﮫ

اﻣﺮ ھﻢ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.

در آن ﺑﺤﺚ ﺧﺮد ﺷﺪن زﻣﯿﻦ و ﻓﺮوش آن ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی اﺳﺖ و

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن و اﺟﺎره در ھﺰﯾﻨﮥ

ﮐﻮهﺧﻮاری ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ در آﻧﺠﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ«.

ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ در اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از درآﻣﺪ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ

ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﻣﺨﺮب و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﻮداﻧﺪوزی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

ﺑﻠﻌﺪ ﻧﯿﺰ روی دﯾﮕﺮ ﻗﻀﯿﮫ اﺳﺖ .وﺿﻊ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان

داران ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﮫ

ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮥ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ دوش ﺗﻮده ھﺎی

ھﺎی ﺟﺎﻧﻮری و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮدی طﺒﯿﻌﺘﯽ اﺳﺖ

ﻣﺮدم و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮ دوش ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ

ﮐﮫ ﺣﯿﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺪان واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ،اﯾﻦ

ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ھﺮﭼﮫ

روﻧﺪ از رﺷﺪی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ» :درﯾﺎﺧﻮاران و زﻣﯿﻦ

زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ رود ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

ﺧﻮاران ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ درﯾﺎ ،ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﻔﺎظﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﯿﻂ

و ﺷﻤﺎر ھﺮﭼﮫ ﮐﻤﺘﺮی از ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و

زﯾﺴﺖ را ھﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ... .در اﺳﺘﺎنھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺧﻠﯿﺞ

اﯾﻤﻦ و ﯾﺎ اﺟﺎره ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﮥ زﻣﯿﻨﺪاران

ﻓﺎرس و ﻋﻤﺎن ،درﯾﺎﺧﻮاران دل ﺑﮫ درﯾﺎ زده و در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻢﻋﻤﻖ،

و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران رﺷﺘﮥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی

ﺑﮫ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن درﯾﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ  ۶۰ﻣﺘﺮی

ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ روز اﻓﺰون ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎره

درﯾﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ

زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻠﮑﯽ ،و ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺎھﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ِ

ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎ ،درﯾﺎﺧﻮاریھﺎ و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﻣﺴﮑﻦ ،روﻧﺪی اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮم ،ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ،

ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی دارای ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺤﺼﺎری ھﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ  ...درﯾﺎﺧﻮاری ﭘﺪﯾﺪهای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در اﯾﺮان

ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی آن ﺑﺨﺸﯽ از آب درﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اھﺪاﻓﯽ ھﻤﭽﻮن

ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﺧﺸﮑﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﻼک ﺗﺠﺎری و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺳﻮدورزی اﻗﻠﯿﺖ و ﻧﯿﺎز اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻮن طﺮﺣﯽ ﻧﺨﺮاﺷﯿﺪه از آبھﺎی ﮐﻢﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ

ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد اوﺿﺎع ،ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎطﻞ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزۀ ھﻤﮫ

ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻣﺨﺮب ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﺎﺷﯿﮫ

ﺟﺎﻧﺒﮫ و اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺴﺎط ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎر ﺣﺎﮐﻢ و ادارۀ

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر را

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺤﺮوم ،ﯾﮕﺎﻧﮫ

ﻧﺸﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﺣﺎل اﺷﻐﺎل و ﺗﺼﺮف

راه ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﻤﻠﯽ رھﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .اﻧﺤﺼﺎر زﻣﯿﻦ در دﺳﺘﺎن

ﺳﻮاﺣﻞ آزاد ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ زﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی آﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ را ﻧﯿﺰ

ﺧﺎﻧﻮارھﺎی ھﺮﭼﮫ ﮐﻤﺘﺮی در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺳﻠﺐ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺘﻨﻮع،

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،آن ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﺮﺟﺎنھﺎ ،ﺟﻠﺒﮏھﺎ و ﺟﻨﮕﻞھﺎی ﺣﺮا ،دارای اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﺳﺖ،

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ را اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺮﺣﻖ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ... .ﻧﮕﮭﺪاری از دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻣﯿﻦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﮫ ﻣﻠﮏ ھﻤﮥ

در ﺣﺪ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﻧﻮع ﺑﮭﺮهﺑﺮداری از آن را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

و ﺑﮭﺮهﺑﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﮐﻮھﻨﻮردان ﺣﺮﻓﮫای ﺑﺎﺷﺪ و

ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و از ﮐﺴﯽ ﺑﮫ

ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﮫ از زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ طﺒﯿﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎدهﺳﺎزی در

ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ارث ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻖ ﺑﮭﺮه وری از زﻣﯿﻦ ﺑﺎ

اطﺮاف دﻣﺎوﻧﺪ ھﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ،و

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮭﺎدھﺎ

ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد .ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ ﻧﯿﺰ در

و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

اﺛﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ رﯾﺸﮫ ای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺴﮑﻦ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ
5

ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻮد ﻧﻘﺶ آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺎھﺎﻧﮫ »ھﻤﺎﯾﻮن« در ﺳﺎل ھﺎی  ۱۳۱۳و  ،۱۳۱۴و ﻣﺠﻠﮥ

ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻣﯽ

ﻣﺎھﺎﻧﮥ »راه ﺳﻼﻣﺖ« در  ۸ﺷﻤﺎره در ﺳﺎل » ۱۳۱۶از ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯽ

ﺷﻮد .از اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ

از ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ

ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم را در ﺗﮭﯿﮥ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ

ﺷﯿﻌﮫ ،در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ« و ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی

ای واﻗﻌﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد.

دﯾﮕﺮ ،از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻨﺎق رﺿﺎ ﺷﺎھﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻠﮫ دوھﻔﺘﮕﯽ »ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺣﮑﻤﺖ« در ﺳﺎل  ۱۳۳۱از ﺳﻮی
»ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺮﻗﻌﯽ« اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﻗﻌﯽ ھﺎ »در ﺑﺎزار ﺑﺰرگ و

درﺳﯽ از ﻣﮑﺘﺐ ارﺗﺠﺎع

ﻣﻌﺮوف ﻗﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺘﺎب و ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﺮوﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﮫ ﻣﻮازات آن ،ﯾﮏ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫای داﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫ

ﺑﮭﺮوز ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴

ﺣﮑﻤﺖ"«» .اﻏﻠﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ]اﯾﻦ[ ﻣﺠﻠﮫ ،ﻓﻀﻼی ﻣﻌﺮوف آن

در ﭘﯽ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮥ ارﺗﺠﺎع در

زﻣﺎن ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ و

ھﻤﮥ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺿﺪ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.

آﯾﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ارﺑﺎﺑﺎن رﻋﺎﯾﺎ را ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق

ﻣﺠﻠﮫ آﻣﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ داﻧﺶ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ

ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ

آرام )ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﻘﺪﺳﮫ ﻗﻢ( ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺷﯿﺦ

ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ اﺧﺘﻨﺎﻗﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺷﺎه ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ زاھﺪی ﻗﻤﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﻌﯽ در ﺧﻔﮫ

ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪ واﻋﻆ زاده ﻓﺮاغ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮری،

ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﮐﺮدن ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .دوﻟﺖ
ِ

ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ )ﺳﯿﺪ ھﺎدی

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺗﻮده ای ﻣﺴﺘﻘﻞ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﮐﮫ طﯽ

ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ـ از ﺗﺒﺮﯾﺰ( ...ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً اﻏﻠﺐ آﻗﺎﯾﺎن ھﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ

 ۱۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ،ﭘﺲ از اﺧﺘﻨﺎق و اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎ ﺷﺎھﯽ ،ﺑﮫ وﺟﻮد

ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ،از ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!« دورۀ

آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دورۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،و وارث

ﺟﺪﯾﺪ »ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺣﮑﻤﺖ« از ﺳﺎل  ۳۲ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺑﺎ

آن رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻨﺎق و اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﮫ طﻮر

ھﻤﮑﺎری »اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﻢ و ﺗﮭﺮان ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ ﷲ طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ،

ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش داد ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺗﻮده ای

اﺳﺘﺎد ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﮭﻨﺪس ﻣﻌﯿﻦﻓﺮ ،ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

ﻣﺴﺘﻘﻞ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮭﺎ از ﮐﻮدﺗﺎی

رﺿﻮی و دﯾﮕﺮان« اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

 ۲۸ﻣﺮداد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آزادی ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب واﻗﻌﯽ و

در ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﮐﺘﺎب »اﺳﻼم ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ از ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ ﺧﻮد

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ ﻣﺤﺎق ﻓﺮو رﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

ﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل

اﻣﺎ اﯾﻦ ھﻤﮥ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺗﺒﻌﯽ

 ۱۳۳۴ﮐﺘﺎب »اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﮫ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﮐﺮﯾﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﺮﻧﺪۀ ﺟﺎﯾﺰۀ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺪ .در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل

دھﺪ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ اﻧﺪﯾﺸﮥ

 ۱۳۳٥ﮐﺘﺎب »ﻓﯿﻠﺴﻮفﻧﻤﺎھﺎ « ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﺮﻧﺪۀ

ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاھﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را ھﺪف ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺒﺎرزۀ ارﺗﺠﺎﻋﯽ

ﺟﺎﯾﺰه اول ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .وﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت

ای ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺨﻄﺌﮥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ اذھﺎن

رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺑﻌﺎد آن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﭼﻨﺪ

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ،از ﺧﺮاﻓﺎت و ﯾﺎ ﺑﻨﺪﺑﺎزی ھﺎی ﻓﮑﺮی

ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزۀ

اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺿﺪ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ و رھﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ

ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﻮز زﻧﺪه اﻧﺪ و در ﺻﻒ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﺎن

ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو رژﯾﻢ ﺷﺎه

رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
6

ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طﻮر آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮭﺎن اﯾﻦ ﺗﻼش ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ

را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ ،در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﯾﺮان و طﻼب

ﮐﺮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻄﺎی ﺟﺎﯾﺰۀ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ

ﺟﻮان ﺣﻮزهھﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ و دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎ

و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی(.

داﺷﺖ .روﺷﻨﮕﺮی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻓﺮاد در واﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺪاری و ﺣﺮﮐﺖ

از ﺧﺮداد  ۱۳۳۷ﻣﺠﻠﮥ »درس ھﺎﯾﯽ از ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم« ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ

آﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﮫ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم،

ﻧﺎم »ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم« درآﻣﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﯾﺖ ﷲ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﻧﺘﺸﺎر

ﺑﻠﮑﮫ ھﻮاداران آن ﻧﯿﺰ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،و ھﻤﮑﺎری و ھﻤﮕﺎﻣﯽ

ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﯿﺮاژ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ھﺰار ﻧﺴﺨﮫ

ﺑﺎ آن ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ«...

رﺳﯿﺪ .ﻟﺒﮥ ﺗﯿﺰ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺿﺪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﺮﻗﯽ و ﺑﮫ

ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺌﻮال درﺑﺎرۀ ھﻤﮑﺎران دﯾﮕﺮ اﯾﻦ

وﯾﮋه ﺑﮫ ﺿﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ دور از

ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﻓﺎﺿﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺪه ﻧﺎم ﺑﺮدم در واﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ اﺻﻠﯽ

ﺗﮭﺎﺟﻢ ارﺗﺠﺎع ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺒﻮد .ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮭﺎ

ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﮫ ﻧﺒﻮد

اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب »ﻧﯿﭽﺮﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺎدﯾﮕﺮی« ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ

ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

ﻧﯿﺎﮐﺎن ﭘﺎن اﺳﻼﻣﯿﺴﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﺳﺪ آﺑﺎدی ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ِ

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﮫ ـ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ـ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .اﻟﺒﺘﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ و

اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.

داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی

ﻣﺠﻠﮥ »درسھﺎﯾﯽ از ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم« از ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻣﺠﻠﮫ

آﺧﻮﻧﺪھﺎﺋﯽ از ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ،

ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ـ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮم ﻣﺎﻧﺪه ـ ﻋﺒﺎرت

ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ

اﺳﺖ از آﯾﺎت ﻋﻈﺎم و ﺣﺠﺞ اﺳﻼم آﻗﺎﯾﺎن :ﻋﻼﻣﮫ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﻧﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ واﻋﻆ زاده ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ

طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﻟﻄﻒ ﷲ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ،

ﺟﺰاﺋﺮی و ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﺖ ﷲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،اﺣﻤﺪ آذری ﻗﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ

ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻌﻨﻮی و واﻗﻌﯽ ﻣﺠﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ،

ﻣﮭﺪی روﺣﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺐ زﻧﺪه دار ،ﺷﮭﺎباﻟﺪﯾﻦ اﺷﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ

ھﯿﺌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻠﮫ ،ﮐﮫ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻠﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ً

ﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ رﺷﯿﺪﭘﻮر ،ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی و ...ﯾﻌﻨﯽ

از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻘﻠﺪان آﯾﺖ ﷲ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮫ و ﻣﺆﺳﺲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮫ

اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎرت از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎج ﻣﺠﯿﺪ ﭘﺮﮐﺎر،

ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﮫ درج

ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﯿﮕﺎری ،ﺣﺎج ﻓﺮج ﻧﻌﻤﺖزاده ،ﺣﺎج ﻣﻮﺳﯽ

ﻣﯽﺷﺪ«.

اﺑﺮﯾﺸﻤﭽﯽ ،ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺴﺐ ،ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺣﻤﺪی،

)ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺠﻠﮫ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﮫ رواﯾﺖ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ

ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻢ اﻧﺼﺎرﯾﻦ ،ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬﯾﺎن ،ﺣﺎج ﺑﯿﻮک ﺟﻮراﺑﭽﯽ،

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ – ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﺎﺳﺖ(

ﺣﺎج ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺧﺎﻣﮫ ﭼﯽ ،ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻼھﯽ و ...ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از »ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم« ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﻮزی دﯾﮕﺮ در زﻣﺎن

ﺳﺮدﺑﯿﺮی »درﺳﺎﯾﯽ از ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم« و ﺳﭙﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزی آن

ﺣﯿﺎت آﯾﺖ ﷲ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﮫ در

ﺑﺎ آﯾﺖ ﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ

ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﺎن

اﯾﻦ ﻣﺠﻠﮫ ﺗﻨﮭﺎ دوﺑﺎر در ﺳﺎل ھﺎی ۱۳۴۰و  ۱۳۴۱و آن ھﻢ در

اﺳﻼﻣﯿﺴﺘﯽ آﯾﺖ ﷲ روح ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ »ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار« و

اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﮫ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ.

»وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« ﺑﻮد .اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد

ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ رواﯾﺖ ﻧﻮﯾﺲ »ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ )آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎھﻨﺮ ،ﺻﺎﻟﺤﯽ،

»ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺠﻠﮫ ،آﻣﻮزش و روﺷﻨﮕﺮی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ

ﻣﮭﺪوی و ﻣﻦ( ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ را راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از

ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﻼمﮔﺮا ﺑﻮد  ...اﮔﺮ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫای ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد،

اھﺪاﻓﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ «.ﻋﻤﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم و آﻣﻮزشھﺎی آن ،در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﺐ

»ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ

اﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم اﯾﻦ ﻧﻘﺶ

ﻋﻼﻣﮥ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺳﯿﺪ
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺑﺎھﻨﺮ و ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی

ﻋﻠﯽ )ع(« ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻠﺴﻔﮫ را در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﺑﮫ

ﺑﺎرزﮔﺎن .رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﯿﺮاژ اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ«

ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ از »ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ زﻧﺠﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺗﮭﺮان«

 ۱۰ھﺰار ﻧﺴﺨﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﺎ  ۱٥ھﺰار ﻧﺴﺨﮫ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺣﻖ طﻼق« ﮐﮫ دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ از ﺣﻖ طﻼق اﺳﻼﻣﯽ؛ از ﻣﺤﻤﺪ

ﺷﻤﺎره ھﺎی »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ

ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم«.

ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن و ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن در زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

در ﺷﻤﺎرۀ ﺷﺸﻢ »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« :از اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ

در ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« :از ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

»ﺷﯿﻌﮫ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ«؛ از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺻﻞ اﺟﺘﮭﺎد در

ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم – ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری – اﺳﻼم«؛ از

اﺳﻼم«؛ از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ و اﺟﺘﮭﺎد زﻧﺪه«؛

ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮﻣﻮز« ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﻓﻼﺳﻔﮥ

از ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﮔﯽ« ﮐﮫ

اﻟﮭﯽ و ﻓﻼﺳﻔﮥ ﻣﺎدی اﺳﺖ؛ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺣﮑﻮﻣﺖ در

ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻗﺒﻮل ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﮔﯽ در اﺳﻼم اﺳﺖ.

اﺳﻼم«؛ از ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺑﻌﺪ ﭼﮭﺎرم« ﮐﮫ درﺑﺎرۀ

در ﺷﻤﺎرۀ ﻧﮭﻢ »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« :از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺣﻖ

»ﺣﺲ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﭼﮭﺎرم روح اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﺳﺖ؛ از اﺣﻤﺪ آذری ﻗﻤﯽ

ﻋﻘﻞ در اﺟﺘﮭﺎد«؛ از ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »زن از ﻧﻈﺮ

ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾﻒ ﻣﺎ«؛ از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف

ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم« ﮐﮫ ﺧﻄﺎب »ﺑﮫ طﺮﻓﺪاران ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و

ﺑﮫ ﻋﻼﻣﮥ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻏﺮض از آﻓﺮﯾﻨﺶ«؛ از »ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ

ﻣﺮد اﺳﺖ« و از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﯾﻦ ﺗﺴﺎوی را ﻣﺮدود ﻣﯽ داﻧﺪ؛ از ﻣﺤﻤﺪ

و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮫ« ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭘﺮﺗﻮی از اﻧﻮار آﺳﻤﺎﻧﯽ« ﮐﮫ

رﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻟﺰوم ﯾﮏ ﺟﮭﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ« ﮐﮫ اﯾﺠﺎد

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻈﺎم اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزۀ

در ﺷﻤﺎرۀ دوم »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« :از ﺳﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﻣﻘﺎﻟﮥ

اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ؛ از ﻣﮭﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺳﻼم و

»ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم« در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ از ﻧﻈﺮ

اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﮐﮫ ﻋﻼﻣﯿﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آﻧﮑﮫ

اﺳﻼم درﺑﺎرۀ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ از

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ از ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ

»ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺗﮭﺮان« ﻣﻘﺎﻟﮥ »در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻧﻮان

ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ طﺒﯿﻌﺖ«.

در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«» ،ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

در ﺷﻤﺎرۀ دھﻢ »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« :از ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ

»اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻣﻮرد آزادی زﻧﺎن

»اﺳﻼم ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد« اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻓﻄﺮی ﺑﻮدن

ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ داﻧﺸﻤﻨﺪ آن ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ داﻧﺴﺘﻨﯽ و

دﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ داﺷﺖ اﻗﺪام ﺑﮫ درج آن ﮔﺮدﯾﺪ«.؛ از اﺣﻤﺪ راد

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﺳﯿﺪ ھﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎھﯽ

ﻣﻘﺎﻟﮥ »راﺑﻄﮥ ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ« ﮐﮫ دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ از اﯾﺪه آﻟﯿﺴﻢ دﯾﻨﯽ؛ از

ﻣﻘﺎﻟﮥ »دوﻣﺬھﺐ« ﮐﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺴﺤﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺠﺎع و

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺛﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ«؛ از ﻣﺤﻤﺪ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﮫ در راه ﻣﻠﺖ ھﺎ و ﺑﺮای ﺗﻮده ھﺎﺳﺖ؛

ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم« ﮐﮫ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ

از ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم«؛

اﻟﮭﯽ را ﺑﺮ ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮی ارﺟﺢ ﻣﯽ داﻧﺪ؛ از اﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪی

از ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﮔﻮﺷﮫ ای از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﻼم«

ﻣﻘﺎﻟﮥ »زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دﻧﯿﺎ دﭼﺎر اﻧﻘﻼب و ﺑﺤﺮان ﻋﻈﯿﻤﯽ

ﮐﮫ در آن ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﻤﺎن ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی

ﺷﺪه اﺳﺖ« اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ از از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد؛ از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭘﺪﯾﺪۀ دﯾﻦ – آﯾﮥ

در ﺷﻤﺎرۀ ﯾﺎزدھﻢ »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« :از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺑﺎﻧﮑﺪاری

ﻓﻄﺮت«؛ و از ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻧﻈﺮی ﺑﮫ آن طﺮف "ﻗﻮاﻧﯿﻦ طﺒﯿﻌﯽ"« ﺗﺮﺟﻤﮥ

و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ«؛ از طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﺘﻌﮫ ﯾﺎ ازدواج

اﺣﻤﺪ آرام.

ﻣﻮﻗﺖ«.

در ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« :از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻣﺎ در ﺑﺎﻻ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ« از ﺳﺎل ۱۳۳۸

و ﺗﮑﺎﻣﻞ«؛ از ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﺮگ در ﻧﻈﺮ

ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۴اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ .در ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزۀ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ

اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ

در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬھﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ

ﺗﻮان از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ

ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ» «.آﯾﺖﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر ﻏﺮب

ﻗﻮل ﻟﻨﯿﻦ ﭘﺎن اﺳﻼﻣﯿﺴﻢ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزۀ ﭘﺎن

در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد :ﺑﺮای

اﺳﻼﻣﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ دﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ آﯾﻨﺪۀ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮب در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﺑﻌﺜﺖ

از ﭼﭗ اﯾﺮان ھﻨﻮز از ﻗﺎﻓﻠﮥ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﮫ

اﻧﺒﯿﺎ ،آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻧﺰول ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺸﺮﯾﺢ

طﻮری ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺬھﺐ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان و ﺑﮫ ﻧﻘﺶ

ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻋﻈﯿﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﺗﺨﺪﯾﺮ اﻓﮑﺎر

اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺲ از  ٦دھﮫ ھﻨﻮز ھﻢ ھﻤﮥ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ

داران ،روﺣﺎﻧﯿﺎن ،زﻣﯿﻨﺪاران ،ﺑﻮرﮐﺮات ھﺎ و رده ھﺎی ﺑﺎﻻی

را در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮﺳﺮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮه در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ طﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و

روزﻧﺎﻣﮥ اطﻼﻋﺎت در ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۳٥ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﻖ و ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ درﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﮭﮥ اﻧﻘﻼب

»ﮐﺘﺎب "ﻓﯿﻠﺴﻮفﻧﻤﺎھﺎ" ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺪه

ﺑﺎﺷﺪ!

ﺟﺎﯾﺰۀ اول ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ رﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﮑﺘﺐ

ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را از ﺟﻨﺒﮫ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده

ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و دوﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ظﺎھﺮاً ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻮم

اﺳﺖ ... .روز اول ﻓﺮوردﯾﻦ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰۀ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ

ﺗﺠﺮﺑﯽ – ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﺧﻮد ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،اﻋﻼﺣﻀﺮت از آﻗﺎی

دارﻧﺪ  -ﺣﺪی از آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ ،ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در

ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺳﺌﻮال ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﮫ "ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﺪ؟

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻋﻠﻮم

" آﻗﺎی ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﭼﻨﺪی ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف در ﺣﻮزۀ

ﺑﮫ اﺻﻄﻼح دﯾﻨﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﺟﺎﻟﺐ

ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻗﻢ ﻋﺪه ای از طﻼب ﻋﻠﻮم ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﺑﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد اﻏﻠﺐ اﯾﻦ

ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در اطﺮاف ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﮫ اﺳﺎس

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺧﺘﻨﺎق و

ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ«.

اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت و دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﮐﮫ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ آﯾﺖﷲ ﻋﻈﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه

آزادی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺮﮔﺰ راھﮕﺸﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۳۰٥و دارای ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری

ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺖ.

اﻓﺸﺎی ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ و ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮥ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و آزادی ُﮐﺶ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس در  ۱۲آﺑﺎن  ۱۳۹۴از ﻗﻮل ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم

ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

ﺷﯿﺮازی ﮐﮫ اﮐﻨﻮن از او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺎم

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾﻒ داﺋﻤﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ او در اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﮥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ و ھﻤﮥ آزادﯾﺨﻮاھﺎن اﺳﺖ .ﯾﮏ وظﯿﻔﮥ ﺑﺰرگ و

اﺳﻼﻣﯽ و اھﺪای دوﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰۀ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ

اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺪه آﻟﯿﺴﻢ و دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی

ﮐﺮد» :ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،از ﻧﻔﻮذ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ

ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی

اﻓﮑﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد «.او در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻓﺰود» :در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﺨﺴﺖ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮی در ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ،

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و در ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺪه

از ﻧﻔﻮذ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد «.ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﻣﯽ

آﻟﯿﺴﻢ و دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ

ﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎدی ﻏﺮب از

ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﺰاری در دﺳﺖ طﺒﻘﺎت

دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺳﺮﮐﻮب و
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺟﺴﻢ و روح اﻧﺴﺎن ھﺎ ،ﺑﮫ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ،

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش دﻟﺒﻨﺪم

و ﻧﺸﺎن دادن ﭘﯿﻮﻧﺪ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ

اﮔﺮ دﺳﺖ ﺳﯿﺎه و ﭘﺸﻤﺎﻟﻮی ﮐﻮﻟﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و زﻣﯿﻨﺪاران ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای آزادی ﺧود و ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻧظﺎم

ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮدﻧﻢ ﺑﮕﺬراﻧﺪ

طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت.

دﺷﻤﻨﺎن در ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎظﻢ

ﭼﮭﺎر ﺷﻌﺮ از ﻧﺎظﻢ ﺣﮑﻤﺖ

ﺑﯿﮭﻮده در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺮس ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﯾﺤﯿﯽ ﺳﻤﻨﺪر

ﺗﺎرﯾﮑﯽ واﭘﺴﯿﻦ ﺻﺒﺤﮕﺎه
در
ِ

ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ زﻧﻢ

دوﺳﺘﺎﻧﻢ و ﺗﺮا ﺧﻮاھﻢ دﯾﺪ

)زﻧﺪان ﺑﻮرﺳﺎ(

و ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺧﺎک ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮد

 ۱۱ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۱۹۳۳

ﺣﺴﺮت آوازی ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﯾﮕﺎﻧﮥ ﻣﻦ

دﻟﺒﻨﺪم

در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ات ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ

ْ
زرﯾﻦ ﻗﻠﺒﻢ
زﻧﺒﻮر

»ﺳﺮم ﻣﯽ ﺗﺮﮐﺪ ،ﻗﻠﺒﻢ ازھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ«

زﻧﺒﻮری ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ از ﻋﺴﻞ

ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ

ﭼﺮا ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن اﻋﺪام ﻣﻦ اﻧﺪ؟

»اﮔﺮ ﺗﺮا ﺑﮫ دار آوﯾﺰﻧﺪ،
ﻣﻦ ﺧﻮاھﻢ ﻣﺮد«.

ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه

ھﻤﺴﺮم ﺗﻮ زﻧﺪه ﺧﻮاھﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﺳﺮ ﯾﮏ آدم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻠﻐﻢ
ِ

ﯾﺎد ﻣﻦ ھﻤﭽﻮن دودی ﺳﯿﺎه

ﻧﻤﯽ َﮐﻨﻨﺪ.

در ﻣﯿﺎن ﺑﺎد ﻣﺤﻮ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.

ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش

ﺧﻮاھﺮ ﺳﺮخ ﻣﻮی ﻗﻠﺒﻢ
زﻧﺪه ﺧﻮاھﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ِ

اﺣﺘﻤﺎل اﻋﺪام دور اﺳﺖ.

ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺮگ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ

اﮔﺮ ﭘﻮل داری

ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

زﯾﺮﭘﻮش ﻓﻼﻧﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺨﺮ

ﻣﺮگ،

ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ راﻧﻢ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺷﺪه
درد
ِ

ﻣﺮده ای آوﯾﺰان ﺑﮫ ﯾﮏ رﯾﺴﻤﺎن،

و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ﮐﮫ زن ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ

ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮔﯽ دﻟﻢ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮب ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ.

اﻣﺎ
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات

اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﻓﺮﺳﻮده اﯾﻢ،

][۱۹۴۷

اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﻤﺎن را ﺗﺎ ﺧﻮن ﮐﻨﺪه اﻧﺪ،

ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺮب ،ﺑﺮادرم

اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﮥ اﻧﮕﻮر ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺷﺮاب ﻟﮫ ﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺮﺑﯽ

ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ روم ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮﺳﺖ

در ﯾﮏ ﺷﺐ وﺣﺸﺖ.

اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻮ ھﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﺮادرم.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﺑﺮادرم

آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری

ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﺮده ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﺶ.

][۱۹۴۸

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻓﯽ ﺑﺮادرم
ﺻﺪﻓﯽ در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﮫ و آرام.

اﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،دﮐﺘﺮ

ﺗﻮ ﻣﮭﯿﺒﯽ ﺑﺮادرم

ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮش در ﭼﯿﻦ اﺳﺖ،

ھﻤﭽﻮن دھﺎن آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮش.

در ارﺗﺶ ]آزادی ﺑﺨﺶ ﺗﻮده ای[ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی رود زرد در
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ(۱) .

ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،اﻓﺴﻮس
ﻧﮫ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ

و ﺻﺒﺢ دﮐﺘﺮ

ﺗﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎﺋﯽ.

ﻗﻠﺒﻢ در ﯾﻮﻧﺎن

ﺗﻮ ھﻤﭽﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺮادرم

ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد(۲) .

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دژﺧﯿﻢ ﮐﮫ از ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮ ﺟﺎﻣﮫ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده

و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮاب ﻣﯽ روﻧﺪ

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻼخ ﭼﻤﺎﻗﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آراﻣﺶ ﺑﮫ ﺑﮭﺪاری زﻧﺪان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﺑﺎ ﺷﺘﺎب وارد ﮔﻠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮی

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ رود دﮐﺘﺮ،

و ﻣﻐﺮوراﻧﮫ و دوان دوان ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽ روی.

ھﺮ ﺷﺐ ﻣﯽ رود

ﺧﻼﺻﮫ ،ﺗﻮ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدی،

ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﺎﻣﻠﯿﺠﺎ(۳) .

طﺮﻓﮫ ﺗﺮ از ﻣﺎھﯽ ای

دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ده ﺳﺎل اﺳﺖ دﮐﺘﺮ،

ﮐﮫ دردرﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﺪ درﯾﺎ ﭼﯿﺴﺖ.

ﮐﮫ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ام ھﺪﯾﮫ ﮐﻨﻢ

و اﮔﺮ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ھﺴﺖ

ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ :ﻗﻠﺒﻢ.

ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮادرم،

ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ دﮐﺘﺮ
11

ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ ،ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﯾﺎ زﻧﺪان

ﻧﮫ ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ در ﮐﻮﭼﮫ ھﺎﯾﺶ

ﮐﮫ دﭼﺎر آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری ﺷﺪه ام.

ﻧﮫ ﺷﯿﺸﮫ ای ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎﯾﺶ

ﺷﺐ را از ﻻﺑﻼی ﻣﯿﻠﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮم

اﻣﺎ ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪ دارد

و ﺑﮫ رﻏﻢ دﯾﻮارھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮫ ام ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

ﺑﯽ اﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان زﯾﺴﺖ.

ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﺗﭙﺪ.

) (۱اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ارﺗﺶ آزادی ﺑﺨﺶ ﺗﻮده ای ﭼﯿﻦ ﺑﮫ
رھﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آن ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﺎر
و ﻣﺎر ﺷﺪن ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﭼﯿﺎن ﮐﺎﯾﺸﮏ و ﻓﺮار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ھﺎی

ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ

آﻧﺎن ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺰ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺎﺋﻮ در

][۱۹٥۸

ﺳﺎل  ،۱۹۴۸ﻣﺜﻼ ﺑﮫ »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻈﯿﻢ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﯿﻦ« )۱۴
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  (۱۹۴۸و »اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ« ) ۳۰دﺳﺎﻣﺒﺮ

ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺷﮥ ﮐﺸﺘﯽ ھﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

 (۱۹۴۸ﻣﯽ ﺗﻮان رﺟﻮع ﮐﺮد .اﯾﻦ دو ﻧﻮﺷﺘﮫ را در ﺟﻠﺪ ﭼﮭﺎرم
ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻣﺎﺋﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ادارۀ ﻧﺸﺮﯾﺎت زﺑﺎن ھﺎی

در ﻗﻄﺎر درﺟﮥ ﺳﮫ

ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﮑﻦ ،ﺳﺎل  ، ۱۹۷٥ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

ﯾﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده در ﺟﺎده ھﺎ

) (۲اﺷﺎره ﺑﮫ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎن ) (۱۹۴٦-۱۹۴۹اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ

ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ.

داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ و

ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ رود

آﻣﺮﯾﮑﺎ و »ارﺗﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎن« ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
آن ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد

در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر و اﻋﺪام ﺣﺪود ﭼﮭﻞ ھﺰار

و در ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد

ﺗﻦ از ﻧﯿﺮوھﺎی »ارﺗﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎن« و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﺗﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎن و

ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ.

ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ اش در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﯾﻮﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎن

ﻧﺎن ﺑﺮای ھﻤﮫ ھﺴﺖ

آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﻧﺎﺗﻮ( ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﺟﺰ ﺑﺮای ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ

) (۳ﺗﭙﮫ ای در ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﺋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع  ۲٦۸ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ

ﺑﺮﻧﺞ ھﻢ

درﯾﺎ ﮐﮫ ﻣﺸﺮف ﺑﮫ ﺑﻮﺳﻔﻮر اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎﺋﯽ دارد.

ﺷﮑﺮ ھﻢ
ﭘﺎرﭼﮫ ھﻢ
ﮐﺘﺎب ھﻢ
ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ھﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
ﺳﺎﯾﮫ ای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
ﮐﺎرزار اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ  37ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری

اﺳﺘﻘﺒﺎل از روﺣﺎﻧﯽ ،اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺴﺖ!

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

Accueillir un criminel, n'est pas un honneur pour

ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ

! la France

ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻔﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺳﮫ ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ

زﻧﺪه ﺑﺎد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﯾﺮان

از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮔﺮوه و اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

Vive la solidarité des travailleurs français et

ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و

iraniens

ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎری از اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و

اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان

اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ

Le respect total et inconditionnel des droits des

ﺗﻈﺎھﺮات ھﺎ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ 15 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2015در ﭘﺎرﯾﺲ،

enfants en Iran

ﻣﯿﺪان ﺟﻤﮭﻮری )رﭘﻮﺑﻠﯿﮏ( ،از ﺳﺎﻋﺖ  13ﺗﺎ 15؛ روز دوﺷﻨﺒﮫ
 16ﻧﻮاﻣﺒﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ،17ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ

آزادی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 17ﻧﻮاﻣﺒﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  15ﺗﺎ  17در ﻣﯿﺪان اﻧﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺎرﯾﺲ ھﻔﺘﻢ

Pour la liberté des formations politiques,

ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪ:

associatives, culturelles et sociales

ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼم اﯾﺮان
A bas la république islamique d'Iran

ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ!
! Libérez les travailleurs emprisonnés en Iran

ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
!Non à la peine de Mort

ﻣﻌﻠﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ!
! Libérez les enseignants emprisonnés en Iran

ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در اﯾﺮان
Pour l'égalité homme-femme en Iran

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﻧﺪاﻧﯽ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ!
! Libérez les étudiants emprisonnés en Iran

آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران زﻧﺪاﻧﯽ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ!
! Libérez les journalistes emprisonnés en Iran

Libérez les prisonniers politiques et d'opinion en
Iran
ﺣﻖ ﺧﻠﻖ ھﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ
Le droit des peuples à l'autodétermination est un
des éléments principaux de la démocratie
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺰار ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﮐﺮد در اﯾﺮان اﺳﺖ!
!Rohani, agent de carnages des Kurdes en Iran
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ﺧﯾزش ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗﺣد اﯾران
روﺣﺎﻧﯽ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻋﺪام،
ﺷﮑﻨﺠﮫ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ،اﺧﺘﻨﺎق ،ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺗﺮور
در ﭘﺎرﯾﺲ!
ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﯾﺮان
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ﺗﻮﻓﺎن اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻣﻌﮫ را از اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ ﭘﺎک ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮ
ِ
آذرﺧﺶ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻧﻘﻼ ِ
ِ

