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ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان

به ياری سيل زدگان بشتابيم!
حدود  400شھرو روستا در  15استان کشور درگير سيل ھستند

بحران سيل و بی تدبيری حاکميت

عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور ايران
گفت :حدود  400شھرو روستا در  15استان
کشور درگير سيل ھستند .تا کنون  78جاده
بين شھری و  2199جاده روستايی بر اثر
سيالب مسدود شده اند که امدادگران در تالش
برای بازگشايی آنھا ھستند .تعداد پلھای تخريب شده بر اثر سيالب در دو روز
اخير را  84دھنه است و در  15استان درگير در حوادث سيل اخير  141رودخانه
طغيان داشته اند و  409مورد رانش زمين گزارش شده است که بيشتر رانشھا
مربوط به استان چھار محال بختياری بوده است.اسکان موقت حدود  60ھزار
خانوار در اماکن امن با تجھيزات الزم صورت گرفته است/
ادامه درص٢

مسئوالن میتوانستند کاری کنند که در اين وضع کم آبی ،سيل جاری نشود
پرفسور کردوانی جغرافيدان ،استاد ممتاز

پس از غافلگيری سيل زدگان شمال و شيراز ،مديريت بحران و
وزارت کشور به خود آمدند و ھشدارھای متعددی در مورد
تخليه روستاھا ومحله ھايی از شھرھا در خوزستان و کردستان
و لرستان ،تھران و  ...انتشار دادند ،اما روشن نيست که اھالی
أين مناطق و روستائيان در معرض خطربه کجا بايد بروند؟ با
کدام وسيله نقليه؟ به اميد کدام وسايل خانه و زندگی؟ بيماران و

دانشگاه تھران و پدر کويرشناسی ايران،

سالخوردگان چگونه بايد منتقل شوند؟ کدام کمپ ھای عمومی

به بيان داليل و علل سيلھای اخير در

برای اسکان موقت آنھا تدارک ديده شده است؟ کدام خدمات

بخشھای مختلف ايران پرداخت پروفسور.

لجستيک به آنھا داده می شود؟ مديريت بحران اين نيست که با

پرويز کردوانی در گفتگو با »انتخاب«
در واکنش به وقوع سيلھای سنگين در بخشھای مختلف کشور اظھار داشت :ما در
ايران از لحاظ آب در مضيقه ھستيم و به ھمين دليل بايد از بارش باران خوشحال
شويم و خدا شاکر باشيم .اما از آنجايی که ناکارآمدی مديريتی در ھمه حوزهھا
خودنمايی میکند ،بارندگیھای اين چند روز دردسر ساز شده است.
ادامه درص٢

اندکی مکث در سال  97و چشم انداز اقتصاد در سال 1398
دکتر محمد حسين يحيايی

اعالم ھشدار و دستور تخليه مناطق در معرض خطر مردم را
به حال خود رھا کنند و حتی از کمکھای مردمی جلوگيری
نمايند.آنگاه خودتا زانو درون آب به دوربين ھا لبخند بزنند.
دولت بايد ساکنين روستاھا و محالت در معرض سيل را در
اماکن امن با امکانات الزم ھمراه با تغذيه مناسب اسکان داده و
خسارت ھای وارده به آنھا را جبران نمايد.
گوشه ھايي از تاريخ معاصر ايران

ص٦

سال  1397با سخنرانی کليشه ای و خسته
کننده خامنه و روحانی که ھر دو از

به ياد اختر شعر و ادب ،پروين اعتصامی

ص١١

دستآورد ھای غير واقعی و مھم رژيم
سخن گفتند آغاز شد ،گفتار ھر دو نشانه
ھای ترس و نگرانی را در خود داشت
که از اعتراضات گسترده و فراگير مردم
در شھر گوناگون ) بيش از  100شھر ( سرچشمه گرفته و تشديد شده بود .ادامه درص٣

فاش می گويم به آواز بلند

ص١٤

دست ھا از ونزوئال کوتاه!

ص١٦

جمھوری فدرال خواست ھمه ملل و اقوام ايران است!
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به ياری سيل زدگان بشتابيم!
در خبر ديگری مجيد جودی مديرکل بازسازی بنياد مسکن

جودی با بيان اينکه به دليل ادامه بارشھا بررسی خسارتھا

گفت :بر اساس برآوردھای اوليه ،سيل تاکنون به  ۵٠ھزار

ادامه دارد ،گفت :با توجه به مصوبه دولت تا آنجا که شرايط

خانه خسارت وارد کرده که حدود  ٣۵ھزار واحد دچار

محيطی اجازه میدھد عمليات آواربرداری را آغاز کردهايم اما

خسارت و  ١۵ھزار واحد تخريب شده است.

در بسياری از مناطق مثل آققال ھنوز با آبگرفتگی مواجه

مجيد جودی اظھار کرد :تاکنون برای  ۵٠ھزار واحد مسکونی

ھستيم و لذا نمیتوان برآورد دقيقی از خسارتھا ارائه داد

در سراسر کشور که از سيل اخير دچار خسارت شدهاند

ھمچنين مديرکل دفتر مديريت بحران جمھوری اسالمی در

ارزيابی صورت گرفته که  ١٢ھزار واحد در استان گلستان،

مورد فاجعه دروازه قرآن شيراز که گفته می شود منجر به

 ۶٠٠٠واحد در مازندران ٣٠٠٠ ،واحد در لرستان )به علت

جان باختن بيش از ٢٠٠نفر شد ،به تسنيم  ٩فروردين گفت:

شدت باران ،ارزيابی متوقف شده است( ٧٠٠٠ ،واحد در

اتفاقی که در شيراز رخ داد سيالب از منظر طغيان رودخانه

فارس ١٠٠٠ ،واحد در سمنان و  ٢٧٠٠واحد در خراسان

نبود؛ بلکه بهخاطر دست اندازی و مسدود کردن يکی از

شمالی به دليل سيل دچار خسارت شدهاند.

مسيلھای قديمی شھر شيراز بوده است.

مديرکل بازسازی بنياد مسکن تصريح کرد :در بارندگیھای

رئيس سازمان مديريت بحران رژيم در استان گلستان ھم به

چند روز اخير  ١٢استان تحت تأثير سيل قرار گرفتهاند که

انتخاب در ھمان تاريخ گفت :دليل سيل در اين استان ،پر شدن

نيروھا و لجستيک بنياد مسکن از روز اول بارندگی به کمک

سدھای گلستان و وشمگير ،اليروبینکردن مصب رودخانهھا

متوليان امداد و نجات آمدهاند .ھمزمان بازسازی بافت

و محدود بودن خروجی آب به سمت دريا بود .وی گفت در

روستايی و شھری و به اضافه آنجايی که شرايط محيطی

جريان سيل در استانھای شمالی ،دستکم ١٠ھزار خانه در

اجازه میدھد ،آواربرداری را شروع کردهايم.

گلستان و ۶ھراز و ۵٠٠خانه در مازنداران خسارت ديدهاند .

مسئوالن میتوانستند کاری کنند که...
وی افزود :اينباران باريدنھا دليلش گرم شدن زمين است که

صاف وارد نمیشود و آب گل آلود جاری میشود که ھمين

باعث شده بی نظمی به وجود بيايد و در نتيجه ،جاھايی که

باعث میشود تا ماشينھا ،آدمھا را با خود میبرد وھمه چيز

کمتر بارندگی دارند ھم اين روزھا شاھد بارانھای شديدی

را نابود میکند .آب اينقدر گل والی دارد که مثل ماست روسی

باشيم .و بهطوريکه در ٢۴ساعت اندازه يک سال باشد و

میماند که وقتی وارد مخزن سدھا میرود ،عمر سدھا را

کشور باران خيزی مثل ايتاليا در يک ماه و نيم گذشته در

کوتاه میکند .به ھمين دليل در آينده اگر آبی ھم باشد،

حسرت باران بماند .ھمچنين بايد گفت ،اين بارندگیھا مقطعی

نمیتوانيم ذخيره کنيم.

ھستند و اينطور نيست که بارشھای اين چند روز را نشانهای

اين استاد دانشگاه ادامهداد :االن سد دز که ٢٠٢متر ارتفاع

از پايان بحران آب بدانيم .پس بايد آماده باشيم که از اين اتفاق

دارد ،حدود ٩٠مترش گل است و به ھمين دليل نمیتواند آب

بھترين بھره را ببريم.

را در خودش نگه دارد .بنابراين ظاھرا فکر میکنيم باران

اين جغرافيدان با اشاره به مشکالتی که در شروع سال مردم

نعمت است که در واقع نيست .چون باران به دشت ھايی که

شھرھای سيل زده دچارش شده اند ،افزود :به قدری در

نشست کرده اند ،نمیتواند نفوذ کند .جاھايی ھم که آسفالت و

مديريت شرايط بدعمل میکنيم ،اين روزھا نعمت خداوند برای

سنگفرش است ھم باران را نگه نمیدارند .اين در حالی است

ما عامل بدبختی و گرفتاری شده است و به جای اينکه مشکل

که مسووالن میتوانستند کاری کنند که در اين وضع کم آبی،

آب را کم کند ،مشکل آب را بيشتر کرده است.

سيل جاری نشود .فقط کافی بعد تا در ارتفاعات آبخيزداری

کردوانی اضافه کرد :عالوه بر خسارتی که به کشاورزی و

کنند .يعنی در دامنه کوه دو کار اصلی انجام بدھند .اول اينکه

دامداری زده است ،بستر خاک را کنده و به ھمين دليل آب

جویھای عمود بر شيب را احداث کنند .ھمچنين در رودھای
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کوچک ،سدھای کوچک میساختند که اولی به عھده وزارت

وی با اشاره به سيل شيراز خاطرنشان کرد :سيل شيراز

کشاورزی وبعدی وظيفه وزارت نيرو است .اگر اين کارھا

تصادفی بود که ظرف  ۵دقيقه بارندگی شديد باريده است و

انجام میشد ،ديگر شاھد اين ھمه مصيبت نمیشديم .ھمچنين

مردمی که به اشتباه در حال تماشا و فيلم گرفتن يا

اگر به جنگلھا رسيدگی میشد ،باران به درخت پخش میشود

موبايلھايشان بودند ،متاسفانه به حادثه دچار شدند .بنابراين

و نمیافتد.

شرايط ھر جا با جای ديگر فرق دارد .حاال شھردار شيراز را

اين جغرافيدان گفت :ممکن است بارندگی به قدری زياد باشد

مورد سوال قرار میدھند که شما با اعمال تغيير دروازه قرآن

که ھم از دامنه آبخيز آب جاری شود و ھم سدھا پر شوند که

مقصريد که اينطور نيست و در واقع شرايط توپوگرافی منطقه

باعث میشود ،آب پر شود .در چنين حالتی الزم است ،اول

به گونهای است که در اين حالت سطح رودخانه پست تر از

دشت تأسيسات تغذيه مصنوعی تعبيه شود تا آب به روستاھا و

سطح دشت است و آب را به سمتدرياچه ھدايت میکند و کال

خانهھای مردم راھی پيدا نکند که اين با تأسيس صدھا استخر

شرايطبا آق قال فرق میکند.

يا صدھا چاه ميسر است .اما چون وزارت نيرو از آبھای

پرويز کردوانی در پايان سخنانش گفت :سيل باعث میشود تا

زيرزمينی پول نمیگيرد ،ھيچ اقدامی را صورت نمیدھد.

عمر سدھا کوتاه شود ،چون از گل والی پر شده اند و در

پرويز کردوانی در ادامه اظھاراتش گفت :به خاطر اينکه آب

نتيجه آب کمتری را ذخيره میکنند .پس بايد برای اينکه عمر

ناشی از سيلھای اخير ذخيره نشد ،حتما در آينده کمبود آب را

سدھا کوتاه نشود ،راه کارھای الزم را انجام داد ،چوندر تداوم

تجربه خواھيم کرد و در نتيجه در کشاورزی ھم شرايط

چنين شرايطی آب سدھا کاھش پيدا کرده و حتی تمام میشوند

مطلوبی را شاھد نخواھيم بود .چون وقتی سيل راه میافتد،

و اوضاع به قدری بد میشود که تھران  ۵٠سال ديگر اب

٢٠سانتی متر رويی زمينھا را از بين برده است که سيل

نخواھد داشت .برای جلوگيری از اين بحران ،بايد سه کار

خرابشان کرد.

مدنظر تصميم گيران قرار بگيرد .اول آبخيزداری ،دوم ايجاد

ھمچنينبايد گفت ،سيل در ارتفاعات بيشترين خسارت را وارد

سد رسوبی ودر نھايت شست و شوی ھيدروليک آب سدھا که

میکند چون پوشش گياھی ندارند .االن شاھديم جنگلھا در اق

با انجام اين سهمورد میتوان به آيندهای پر آب اميدداشت .در

قال از بين رفته است .جنگلھای شمال را ھيرکانی میگويند

نھايت اميدوارم ،مسووالن به جای اينکه فکر االن باشند ،آينده

که چون خاکشان پوشش نداشت ،خسارت زيادی را به خود

نگری کنند تا از مشکالت پيشرو جلوگيری کنند.

ديدهاند.
اندکی مکث در سال  97و چشم انداز....
در سه ماھه نخست سال بحران ارزی ،حجم نقدينگی ،رکود

تامين خوراک و نياز ھای اوليه خود نيستند ،طبق آمار ھای

رو به گسترش و شتاب تورم خود نمايی کرد ،حجم نقدينگی از

رسمی  11ميليون انسان بيکارند و ھر ساله يک ميليون به آنھا

توليد ناخالص داخلی پيشی گرفت ) به  110درصد آن رسيد

افزوده می شود ،آمار بيکاری در واقع  40درصد است که

که بايد بين  60تا  70درصد آن باشد (  30ميليارد دالر از

بيشتر آنھا در استان ھای محروم کشورند ،عليم يارمحمدی

کشور خارج شد ،قاچاق کاال ادامه يافت و ارزش پول ملی رو

نماينده مجلس از زاھدان ھم گفت که  75درصد از مردم

به کاھش گذاشت که در ماه ھای ميانی تابستان ھر يک دالر

سيستان و بلوچستان ) بيش از  2ميليون نفر ( فقر غذايی

آمريکا تا مرز  20ھزار تومان رسيد .برخی از نمايندگان بی

دارند.

اختيار و سر سپرده مجلس از ترس مردم زبان به گاليه

در ھمان سه ماھه نخست سال » ترامپ « از برجام )

گشودند ،شھاب نادری نماينده پاوه و اورامانات در مجلس

ارديبھشت ماه ( خارج شد که لز يک سو بحران اقتصادی را

گفت 80 :درصد مردم زير خط فقر زندگی می کنند که قادر به

تشديد و از سوی ديگر زمينه مال اندوزی را برای خودی ھای
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رژيم فراھم کرد ،بازی با ارز و طال سرعت گرفت .روزنامه

خروج اياالت متحده از برجام ،برخی از تحريم ھا را اجرايی

شرق نوشت  :در واردات سفارش ھای صوری انجام شده و

کرد ،آمريکا به شرکت ھای خارجی و چند مليتی  90روز

بالغ بر  25ميليارد دالر توسط برخی از افراد و نھاد ھا

فرصت داد تا از ايران خارج شوند ،برخی از شرکت ھای

دريافت شده ،در حالی که وارداتی صورت نگرفته است.

خارجی مانند بوئينگ ،جنرال الکتريک ،مائرسک ،پژو،

برخی از افراد رژيم و يا کارگزاران آنھا دالر ھای دريافتی

زيمنس ،توتال و ...پيش از موعد خارج شدند علی ربيعی

خود را در بازار آزاد فروختند و برخی ھم کاال ھای لوکس )

وزير کار ،تعاونی و رفاه اجتماعی ) وزير پيشين ( در گفتگو

خودرو ،آيفون  10و ..نخود و غيره ( وارد کردند ،در اين

با اعتماد گفت :بعد از اعمال تحريم ھا يک ميليون شغل از بين

ميان فساد ،دزدی ،اختالس و ..به شدت گسترش يافت.روحانی

می رود در مدت کوتاھی بخش مھمی از خود رو سازی زمين

برای کاھش تنش در جامعه به جيب مردم دست برد زد و

گير شد و ھزاران قطعه ساز به سيل بيکاران پيوستند رژيم

برای جبران دزدی ھای موسسات مالی و اعتباری  35ھزار

درمانده از مديريت جامعه روش سرکوب خود را بکار بست و

ميليارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی باز کرد که

اين بار سلطان آفرينی ) سلطان قير ،سلطان سکه و ( ...شروع

خود باعث تالطم بيشتر در بازار گرديد .بحران اقتصادی

شد تا با اعدام برخی که از کارگزاران خود در سال ھای

بيشترين ضربه را به کارگران و تھيدستان جامعه زد .علی

طوالنی ترس و وحشت را در جامعه حاکم گردانند

خدايی نماينده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با

گسترش فقر در بين کارمندان ،بازنشتگان و کاميونداران آنان

خبرگزاری » ايسنا « گفت :بررسی ھا نشان می دھد که قدرت

را به ميدان اعتراض آورد ،و آموزگاران به اعتصاب و

خريد کارگران در ھفته اول تيرماه امسال نسبت به ديماه سال

اعتراض ھای مقطعی دست زدند ،با برخی از دزدی ھا

گذشته  48و دو دھم درصد کاھش يافته ،دستمزد کارگران

صندوق ھای بازنشستگی خالی شد در ھمه اين مدت توان

ھزينه ھای ضروری آنان را تامين نمی کند ،کارگران ماه ھا

خريد مردم بويژه تھيدستان به شدت کاھش پيدا کرد ولی

حقوق نگرفته با قرارداد ھای موقت و سفيد امضاء نگران از

افزايش قيمت ھا ھمچنان ادامه يافت .روحانی برای پيشگيری

آينده خودبه سر می برند ،در اين ميان خصوصی سازی )

از خيزش توده ھای مردمی و محروم از امکانات مالی و

خودی سازی ( ھم امنيت شغلی کارگران را تھديد می کند.

رانت ،به توزيع کاال کارت پرداخت تا مانع از گرسنگی آنان

با بحران ارزی و گسترش آن در حوزه ھای ديگر  ،تيم

شود .در اين ميان نھاد ھای بين المللی ) بانک جھانی و

اقتصادی روحانی از ھم پاشيد و روحانی با انحراف از وعده

صندوق بين المللی پول ( ميزان رشد اقتصادی ايران را پايين

ھای انتخاباتی به جايگاه واقعی خود برگشت و عبای امنيتی

آوردند و عملکرد آنان در گزارش مرکز پژوھش ھای مجلس

خود را بار ديگر به تن کرد ،کارگران ،روشنفکران و

بازتاب يافت .کاظم جاللی نماينده و رئيس مرکز پژوھش ھای

طرفداران محيط زيست به بھانه ھای واھی به زندان افتادند،

مجلس در توئيتی نوشت :در سال  1397رشد اقتصادی به

عبدالناصر ھمتی جايگزين ولی اله سيف ،در پست رياست

منفی  2و  8دھم درصد و در سال  98با توجه به تحريم ھا و

بانک مرکزی قرار گرفت و دکترين شوک درمانی » نائومی

عوامل ديگر به  3و  8دھم تا  5و نيم درصد خواھد رسيد.

کالين « را در اقتصاد ارزی بکار برد بگونه ای که نخست

يکشنبه  22مھر ماه  1397ابالغيه سند الگوی پيشرفت

قيمت ارز تا  20ھزار تومان باال رفت ،سپس با کاھش موقت

اسالمی -ايرانی در  50سال آينده از سوی رھبری منتشر شد

آن تا زير  10ھزار تومان رضايت مردم را بدست آورد دولت

که نشانه ھای جاه طلبی در آن به چشم می خورد .در اين سند

روحانی احساس می کرد که با کاھش ارزش پول ملی زمينه

پيش بينی شده است که ايران در  50سال آينده به يکی از 5

پيوستن به اف ا تی اف فراھم شده و با تھيه چھار اليحه آن را

کشور برتر جھان در توليد انديشه و فنآوری و يکی از 10

به مجلس برد که ھنوز در راه ھای پر پيچ و خم شورای

کشوربرتر اقتصاد در جھان خواھد بود ،البته رھبری چگونگی

نگھبان ،مصلحت نظام و مجلس در رفت و آمد است.

رسيدن به اين برتری را توضيح نمی دھد ولی بودجه کالنی
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ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

در اختيار کاسه ليسان گذارده تا انشای خوشآيند ايشان را تھيه

خنجر زدن می رود بنابرين سال  98سال فرصت ھا ،امکانات

کنند که ھيچگونه ضامن اجرايی ندارد ،زيرا در کشوری که

و گشايش است .اين گفتار از يک سو نشانه ھای ترس و

فساد ) ايران در فساد مالی در بين  180کشور جھان مقام 138

نگرانی را دارد و از سوی ديگر نشانه ھای خشم را که

را دارد ( تا رپود اقتصاد را در نورديده و فاجعه به بار آورده

نشانگر نااميدی به آينده است

نمی توان به گفتار جاه طلبانه اميدوار بود .ھمتی رئيس کل

آنچه در چشم انداز سال نو ديده می شود ،سختی ،رياضت و

بانک مرکزی در برنامه تلويزيونی )  30آبانماه  ( 97می گويد

بحران رو به گسترش در اقتصاد است ،بخش دوم تحريم ھا از

:از ابتدای سال تا کنون 27 ،ميليارد دالر صادرات غير نفتی

اوايل ماه می به اجرا گذاشته خواھد شد ،برخی از کشور ھايی

داشتيم که از اين رقم کمتر از  7ميليارد وارد سامانه » نيما «

که برای مدتی معافيت از تحريم ھا گرفته بودند ،به تحريم ھا

شده ،بقيه در خارج از کشور مانده است .ھمزمان در نيمه دوم

بر خواھند گشت .از ھم اکنون ارزش ارز ھای خارجی رو به

سال ،تورم با شتاب بيشتری پيش رفت .در گزارش مرکز آمار

افزايش است که در مدت کوتاھی روی قيمت ھا تاثير خواھند

ايران نوشته شد که نرخ کاال ھا و خدمات مورد نياز مردم

گذاشت به نظر می رسد در چند ماه آينده با توجه به تجربه

ھمچنان در حال افزايش است در گروه خوراکی ھا و آشاميدنی

ھای گذشته ميزان تورم از  100درصد خواھد

ھا ميزان آن به  52درصد ،ميوه ھا به  71درصد و گوشت

گذشت.ھيچگونه طرح عمرانی اجرايی نخواھد شد زيرا درآمد

قرمز و سفيد به  60درصد در مقايسه با آذرماه سال گذشته

ھای دولت کفاف ھزينه ھا را جبران نخواھد کرد.درآمد ھای

رسيده است.اين افزايش قيمت تا پايان سال ادامه يافت و

بودجه با ھزينه ھا ھمخوانی ندارد.از يک سو درآمد ھای نفتی

اقتصاد قفل شد تا جائيکه بيژن زنگنه وزير نفت در  5شنبه 16

کاھش خواھد يافت و از سوی ديگر دريافت ماليات در شرايط

اسفند به خبرگزاری » ايلنا « گفت :من ھم بمباران ھا را و ھم

رکود امکان پذير نيست .صندوق توسعه ملی خالی است ،توليد

جنگ را تجربه کردم ،اما فشاری که االن وجود دارد شديد تر

ناخالص داخلی ) که ھم اکنون در حدود  425ميليارد دالر

است تا ما را خفه کند ،ما در حال حاضر با يک جنگ تمام

است ( با کاھش فروش نفت تا زير يک ميليون بشکه در روز

عيار درگير ھستيم ،اين جنگ کشته و زخمی ندارد ،در سال

با قيمت  55تا  60دالر تا  100ميليارد دالر کاھش يافته به

 62وزير بودم و شاھد اين فشار بر صنعت نفت نبودم ،آمريکا

 320ميليارد دالر خواھد رسيد که نتيجه آن گسترش فقر ،ادامه

از يک سو نمی گذارد نفت بفروشيم ،از سوی ديگر نمی گذارد

رکود ،بيکاری فراگير و شتاب تورم خواھد بود.ھدايت اله

پول نفت را جابجا کنيم .عباس آخوندی وزير سابق و عضو

خادمی ،عضو کمسيون انرژی مجلس در گفتگو با » اعتماد

ھيئت علمی دانشگاه تھران ھم گفت :به صورت ملی 19

آنالين « می گويد :سال  1398ريزش اشتغال ،افزايش قيمت ھا،

ميليون نفر از جمعيت شھری در فقر مطلق زندگی می کنند.به

رکود اقتصادی و تورم خواھد بود با اين تفسير وضعيت اقتصادی

ھر رو سال بد ،زشت ،زندان ،فساد ،فقر ،بيکاری ،رکود،

بسيار بدی را در سال  98پيش بينی می کنم .در اليحه بودجه

تورم ،دزدی ،اختالس ھای ميلياردی و ...به پايان رسيد و سال
 1398آغاز شد.
سال نو با تبريک تکراری رھبر و روحانی آغاز شد خامنه ای
مانند ھر سال امسال را به نام » رونق توليد داخلی « ناميد و
در سخن رانی مشھد خود ،به راه اندازی سازو کار مالی
اوروپايی ھا تاخت و آن را يک شوخی تلخ و بی معنی خواند
و ادامه داد که از تحريم ھا نبايد بناليم ،از تحريم کنندگان
توقعی نيست ،از غربی ھا انتظار توطئه ،خيانت و از پشت

درآمد ھا و ھزينه ھا قابل تحقق نيست ،کسری بودجه شديد خواھد
بود .رژيم واليت نگران از خشم توده ھای به ستوه آمده از بحران
اقتصادی و اجتماعی به ھر راه و روشی دست خواھد زد که
بتواند در مقابل جنبش فراگير مردم سد ايجاد کند و مانع از
سازماندھی مردم برای تغيير و گذر از اين رژيم ارتجاعی و
خرافه پرست باشد .اقتصاد قانونمندی خود را دارد با دستور و

نامگذاری پيش نمی رود ،در مرحله نخست ساماندھی اقتصاد،
شفافيت ،فداکاری و مشارکت ھمگانی را می طلبد که بايد
زمينه سازی شود.
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گوشه ھايي از تاريخ معاصر ايران
»نتايج شکست جنبش دموکراتيک آذربايجان«
رسول مھربان
ظھور مجدد بورژوازي ملي در صحنه سياسي

 -1آنجا كه روزنامه يا جريده يا اليحه مضر به اساس مذھب

حسين مكي  ،عبدالقدير آزاد  ،مظفر بقايي و حائري زاده كه

اسالم باشد.

بانيان و متوليان اقليت مجلس پانزدھم بودند  ،گاھگاھي درباره
ي نفت و دموكراسي و آزادي ھاي سياسي ھياھويي برپا مي
كردند ،اما با رعايت دو شرط عمده و اساسي  .اول احترام
مطلق به دربار و »پادشاه جوان« دوم رعايت حداكثر عناد و
دشمني بيمارگونه با حزب تودة ايران  .روزنامه نويسان ملي
گرا با ھمه ي قدرت قلم و لفاظي ھاي ليبرالي با رعايت آن دو

2آنجا كه در روزنامه يا جريده يا اليحه ھتك احتراماتسلطنت شده باشد.
3آنجا كه نقشه و طرح حركت قشوني يا ديگر اسرار نظاميمكشوف شده باشد.
4آنجا كه مندرجات روزنامه موجب ھيجان كلي و اختاللآسايش عمومي باشد.

شرط مؤكد و اليتغير  ،به بحث ھايي در زمينه ي نفت و

5-آنجا كه دعوت بر مضادت قواي رسميه مملكت شده باشد.

مخالفت با كمپاني نفت جنوب مي پرداختند ،اما از ھمين

6-آنجا كه اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت شده

روزھا يك سري نطق ھا و مقاالت به طرفداري مخلصانه و

باشد188 .

شديد از ايا الت متحده و دموكراسي آمريكايي از دھان و قلم

قبل از آن صحبت و شايعه ي توقيف پانصد نفر از رجال و

مكي و بقايي وحسين فاطمي تراوش و ظھور مي كرد ،كه خود

شخصيت ھاي سياسي به ميان آمده بود و روزنامه ي قيام

منشأ ھمه گونه خطر و زيان براي جامعه ي ايران شد .حزب

ايران به مديريت حسن صدر اين نقشه را فاش كرده و نوشته

تودة ايران در چنين شرايطي مؤظف و متعھد به مبارزه با سه

بود :ئدر باره ی يک ليست پانصد نفری يک جا و ليست ھايی

جناح انگليسي و آمريكايي و ملي گرايان شد  .يعني عالوه بر

كه جمعا ً در حدود ھشت ھزار نفر مي شود ،صحبت مي شود.

آنكه با دارودسته ي رجال مستبد درباري و امپرياليسم آمريكا

اين ايرانيان در اياالت شمالي ايران و از مسلك و احزاب

و انگليس به مبارزه ي سنتي و مستمر ادامه مي داد ،درگير

مختلفه به نام »آشوب طلب و ستون پنجم « به جرم مبارزه با

مبارزه با پديده ي نوظھور ملي گرايان آمريكا زده شد  .و ھمه

استعمار به جنوب براي كار اجباري تبعيد مي شوند،محافل

ي جان سختي و مقاومت حزب تودة ايران در ھمين بود .و

مختلف ھيئت حاکمه که روی مسائل خصوصی شديداً نسبت

ھرچه ستم كشيد و به صدھا تھمت ناجوانمردانه گرفتار شد ،از

به يكديگر كينه مي ورزند درباره ي اين نقشه اتفاق نظر دارند

ھمين جا نشأت مي گيرد.

 .و مقامات رسمي منتظر ورود جناب آقاي سفير كبير جديد

از اواخر سال  ، 1326دربار چنگ و دندان نشان داد و

آمريكا» ،جان وايلی« به تھران می باشند .ايشان گويا بعد از

شھرباني كل كشور به آزادي و آزاديخواھان خط و نشان کشيد

نوروز وارد تھران می شوند ،در حالي كه رئيس اداره ي امور

و اعالم کرد» :چون اخيراً ضمن مندرجات بعضي جرايد

ايران و تركيه و يونان در وزارت امور خارجه ي آمريكا قبل

مركز مقا التي ديده مي شود كه مخالف با ماده ي  49قانون

از ايشان نظر مثبت وزارت خارجه را به اطالع مقامات

مطبوعات مي باشد ،بنابراين از آقايان مديران و نويسندگان

مسئول ايراني رسانده اند .و مخصوصا ً متذكر شده اند كه قطع

جرايد خواھشمند است ما ده ي  49قانون مذكور را كه ذيالً

ريشه ي افكار كمونيستي در يونان و تركيه نتيجه ي خوبي

درج مي شود رعايت نموده و مفاد آن را نصب العين قراردھند

بخشيده و شبيه اين نقشه در آن دو كشور  ،قويا ً اجرا شده و مي

 .بديھي است مدلول ماده ي  49نسبت به متخلفين به موقع اجرا

شود  189بعدھا معلوم شد اين رئيس اداره ی امور ايران و

گذارده خواھد شد .ماده ي  - 49مأمورين وزارت معارف كه

تركيه كه نقشه و طرح  ،براي سركوبي آزادي مي دھد،

براي روزنامه اي معين مي شوند و پليس حق دارند روزنامه

جانوري است به نام »لويی ھندرسن« که به نوشته باختر

و ديگر جرايد را در موارد ذيل توقيف كنند.

1-
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 -1امروز »،دوست ايران است و در قضيه ي آذربايجان

درباره ي ائتالف با حزب تودة ايران محدود شد  .و به اين

فعاليت مساعدي به نفع ايران كرده است«  190.بازھم براي

نتيجه قطعي رسيد ،كه ھرگو نه ھمكاري با حزب تودة ايران

درھم شكستن توطئه  ،حزب تودة ايران چاره ي كار را در

گناه است  .اين نقشه ي نفاق افكنانه را كميته ي جديد حزب

اقدام دسته جمعي دانست و نوشت» :ملت ايران بداند كه توطئه

ايران كه گردانندگان اصلي اش مھندس احمد زيرك زاده و

بر ضد حزب تودة ايران و آزاديخواھان پيشرو اين سرزمين،

مھندس علي قلي بياني و دكتر سنجابي بودند  ،به مرحله ي

مقدمه اي براي تكميل اختناق عمومي است  .اين توطئه فقط بر

قطعيت رساندند  .اما تعدادي از دانشجويان و بدنه ي حزب

ضد مجاھدين حزب ما چيده نشده است  ،بلكه ھدف آن وسيع و

مقاومت مي كرد .اين خط مشي حزب ايران خواست مطلوب و

عمومي است  .ھدف آن برقراري حكومت مطلق العناني و

منطبق با اھداف ھيئت حاكمه بود  .دربار شاه و مشاورين

سلب ھرگونه استقالل و شخصيت از افراد ملت است  ...ما

سياسي اش ،تالش بسيار كردند تا گروه ھا و شخصيت ھاي

بدين وسيله به آن عده از ھم وطنان كه مايلند حق آزادي بيان

خوشنام ناسيوناليست ھاي ايراني از ھمكاري با حزب تودة

براي آنھا محفوظ بماند و زنجير غالمي بر گردن آنھا گذاشته

ايران منع و محروم شوند تا در نتيجه حزب تودة ايران

نشود  ،اعالم مي كنيم كه در اين ھدف مشترك  ،تمام عناصر

درعرصه ي مبارزه تنھا بماند.

شرافتمند با افراد حزب تودة ايران ھم آواز باشند  .اين ھدف

مبارزات صنفي  -سياسي دانشجويان دانشگاه تھران كه عمدتا ً

مشترك و مقدس عبارت است از حفظ آزادي و امنيت افراد

به رھبري سازمان دانشجويي حزب تودة ايران جريان داشت

ملت«191 .

از شكست جنبش آذربايجان ضربه خورد و عقب نشيني و

نظير ھمان كوشش ھايي كه عليه صدراالشراف در سال

انفعال سياسي حزب ايران  ،ا ثر منفي بر روحيه ي دانشجويان

 1324از طرف حزب تودة ايران و با ھمياري دكتر مصدق و

ملي گذاشت .اين حالت سكوت و انفعال مورد توجه حزب تودة

روشنفكران متعھد و آزاده بروز كرد  ،و موجب سقوط صدرا

ايران قرارگرفت و با تبيين شرايط سياسي ايران و آگاھي دادن

الشراف و عقب نشيني ارتجاع شد ،مجدداً در اولين روزھاي

به جامعه ي دانشجويان  ،مجدداً ھمان ھمبستگي سياسي -

سال  1327با ھمان ھدف عقب راندن ارتجاع و ديكتاتوري

صنفي  ،درحال تجديد و گسترش بود  .بدين جھت شاه  ،دولت

شاه در برنامه ي حزب تودة ايران قرارگرفت .اما با اين

حكيمي را براي سلطه بر دانشگاه و تحميل سكوت بر جامعه

تفاوت و اختالف بزرگ كه در اين زمان جنبش عظيم

ي دانشجويي تحت فشار قرار داد» .دكتر علي اكبر سياسي

آذربايجان و كردستان سركوب شده و دكتر مصدق نيز يه كلي

وزير وقت فرھنگ مي نويسد :دوشنبه  7فروردين ماه 1327

دور از ميدان مبارزه ي سياسي در احمدآباد و خانه ي خيابان

بعد از مراسم عيد  ،شاه گفت با وزير فرھنگ كار دارم  .من

كاخ منزوي شده بود و حزب ايران كامالً به الك عافيت جويي

ماندم ،نخست وزير حكيمي نيز ماند  ،شاه گفت چرا اين

فرورفت  ،و پاسخ مثبتي كه به نداي اتحاد حزب تودة ايران

معلمين توده اي را از دانشگاه اخراج نمي كنيد؟ دكتر سياسي

داده شد  ،منحصر و محدود به روزنامه نگاراني شد كه اكثراً

به شاه توضيح مي دھد كه رئيس دانشگا ه قانونا ً اجازه ندارد

غيرقابل اعتماد بودند .حزب ايران اعالم کرد » :بر طبق خط

اين ھا را اخراج كند  .شاه با عصبانيت مي گويد اين ھا خائن

مشی مصوبه ،حزب ايران نمي تواند در ائتالف جمعيتي كه

ھستند به اجنبي خدمت مي كنند چطور نمي توانيد آنھا را

منشأ و ھدف نھايي آن معلوم نيست شركت نمايد« 192 .واين

اخراج كنيد  .دانشگاه دست شماست آيا در آن نفوذ داريد يا نه

بھانه ای بيش نبود ،زيرا فردای شکست جنبش آذربايجان چشم

اگر داريد بايد بتوانيد آن را تصفيه كنيد«193 .

غره و خشم و غضب ھيئت حاکمه به خصوص دربار »

از آن روز كار تصفيه ي دانشگاه ،يعني اجراي خواسته ي شاه

اعليحضرت جوان و جوانبخت« وحشت كردند و توبه نامه

براي اخراج استاد و دانشجوي توده اي در دستور كار

نوشتند و بحث ھاي رايج در حوزه ھاي حزبي كالً در اطراف،

دكترعلي اكبر سياسي و رؤساي بعدي دانشگاه قرارگرفت .

آذربايجان و پيشه وري و خيانت ھاي او و خطاي حزب

دكتر ضياء ظريفي در ادامه ي بحث مي نويسد :متاسفانه نه

٨
دوره پنجم شماره  ١٥٣فروردين ١٣٩٨

ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان

تنھا اساتيد ذاتا مرتجع مانع و رادع بزرگي براي انجام كارھاي

ھدف دربار و امپرياليسم بعد از شكست جنبش آذربايجان اين

سياسي در محيط دانشگاه بودند بلكه استاد فرزانه اي مانند

بود كه ھمه ي گروه ھا و حوزه ھا و رجال و شخصيت ھا و

مھندس بازرگان كه رياست يكي از مھم ترين دانشكده ھاي

روزنامه نگاران را از ھمكاري و ھمياري با حزب تودة ايران

سياسي شده يعني دانشكده فني را عھده دار بود طرفدار اين تز

منع كند  .حتي در اين زمان برنامه ي جمع آوري و تجمع ھمه

بود  .مرحوم بازرگان در خاطرات خود مي نويسد در آن موقع

ي اين نيروھا به دور يك جريان سياسي واحد كه كار عمده اش

محيط ايران و دانشگاه مخالف دخالت دانشجو در امور سياسي

حمله و ھجوم به حزب تودة ايران باشد  ،در دستور فوري

د ر محيط دانشگاه بود در صورتي كه توده اي ھا مي خواستند

امپرياليسم آمريكا و دربار قرارگرفت  .چنين برنامه اي كه

براي پيشبرد اھداف سياسي خود سياست را به دانشگاه بياورند

منجر به ايجاد يك تشكيالت قوي ضد توده اي شود ،احتياج به

و تشنج ايجاد كنند.براي توجيه اين نظريه جزوه اي منتشر

زمينه چيني ھا و آمادگي ھاي ذھني و فكري داشت و در آن

كردم كه شايد اولين نشريه سياسي بود تحت عنوان »بازی

زمان حزب ايران يار و مددكارشايسته و منحصربه فردي

جوانا با سياست« دکترعلي اكبر سياسي رئيس دانشگاه ھم آن

براي اين منظور بود  ،و گروه خليل ملكي نيز قدرت بالقوه اي

را پسنديد ...در چنين شرايطي بود كه شوراي دانشگاه مسئله

بودند ،كه بعد از توطئه ي  15بھمن  1327ھمراه مظفر بقايي

ي)تعھد نامه ( را مطرح كرد.بسياري از دانشجويان از ثبت

به وحدت رسيدند  ،كه به آن خواھيم پرداخت  .اما در روزھاي

نام خودداري كردند  .دانشگاه به ھيجان آمد رياست دانشگاه

اول سال  1327كه ارتجاع مجدداَ با ھمه ي نيرو به مقابله با

دانشجويان را تھديد به اخراج كرد عده ي زيادي ناچار

حزب تودة ايران و ھمه ي ھواداران دموكراسي و آزادي آمد ه

برخالف ميل باطني خود به امضا تعھد نامه تسليم شدند ،

بود ،مقاالت روزنامه ي جبھه ارگان حزب ايران و گروھي از

دانشجويان توده اي مقاومت كردند از ھر دانشكده تعداد زيادي

روزنامه نويسان ضد شوروي و ضد توده اي مانند تھران

را اخراج كردند مرا ھم از دانشگاه اخراج كردند ھيجان ھمه

مصور به مديريت احمد دھقان و عباس مسعودي مدير

جا را فراگرفته بود  ...البته با وجود سپردن تعھدنامه ھيچ كس

روزنامه ي اطالعات و روزنامه ي باخترامروز به مديريت و

به حرف زعما گوش نداد و خواھيم ديد كه چندماھي پس از
بھمن  1327فعاليت ھا مجددآً آغاز شد194 .

سردبيري حسين فاطمي ،عمالً از يك خط سياسي نشأت و مايه
مي گرفتند.

وضع سياسي جامعه ي آن روز ايران چنين بود ؛ نيروي

حزب ايران مدعی بود» ،كمونيسم بھانه است ،به شماره ي

روحانيت و مرجعيت شيعه با آن ھمه تأثير عظيمي كه در

انگشتان يك دست در ايران كمونيست نيست«195 .سلسله

جامعه داشت  ،كالً از مسايل سياسي و كليدي و حساس خود را

مقاالت ابوالفضل قاسمي حاوي فحاشي ھاي گسترده به حزب

به دور نگه مي داشت  .و اين دوري از مسايل سياسي مطلوب

تودة ايران از ھمين سال شروع شد  ،كه در آن اعضاي حزب

دربار بود  .در اين زمان حداكثر دخالت و توجه روحانيت به

تودة ايران خائن  ،جاسوس شوروي  ،سوسيال كاپيتاليست و

مسايل پر آشوب و پر تب وتاب جامعه اي كه درمعرض

ستون پنجم شوروي و جيره خواران شركت نفت و انگلو

چپاول غارتگران بين ا لمللي و داخلي بود ،محدود مي شد به

كمونيست ناميده شدند  .از شماره ي 328جبھه مورخه ي 15

عرض تبريك و جواب عرض تبريك و آگھي ختم براي رجال

فروردين به ھمراه اين فحاشي ھا ،سلسله مقاالت مغلق و قلمبه

و سرشناسان سياسي و تجار بزرگ ! ھمين حالت بي تفاوتي

گويي ھاي نامأنوس كه رنگ و لعاب علمي داشت  ،تحت

در جامعه ي روحانيت كه مولود خط مشي زعما و رجال و

عنوان بيان» مبادي ماركسيسم « به قلم مھندس بياني در

مراجع تقليد روحانيت حوزه ي شيعه بود  ،عكس العمل آرام و

روزنامه ي جبھه شروع شد  ،و سالھا بعد كه آن نوشته ھا در

متين و حساب شده گروھي از طالب جوان را موجب شد  .و

حزب ايران توسط تني چند ازھم مسلكان از جمله به وسيله ي

كم كم كار اين عكس العمل ھا ،تندتر و عميق تر گرديد  ،كه به

نگارنده ي اين سطور به نقد و انتقاد كشيده شد  ،آقاي مھندس

آن خواھيم پرداخت.

بياني ھم از توضيح و تبيين آن وامانده بود  ،و اغلب بحث ھا

٩
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به مسايل عرفان و تصوف كشيده مي شد و در وسط چنين شلم

منتشر ساخت و وجود مذاكرات دو طرفي را علني نمود ،

شورباي فلسفي و فحاشي ھاي ركيك به حزب تودة ايران ،

ھمين ردوبدل شدن نامه ھا نشان مي دھد كه مذاكرات پيشرفت

سلسله مقاالت كشاف و وصاف با درشت ترين تيترھا در

كرده است و يا الاقل در كليات موافقت حاصل شده است .

تجليل و به قلم آقاي مھندس ابوالقاسم زيرك زاده منتشر شد »

بنابراين در ايران يك سياست يك جانبي در بين نبوده و

آمريكايي كه من ديده ام و مردم خوشبخت « ،تمجيد از تمدن

استخوان بندي سياسي محفوظ خواھد ماند...ايران از نقطه نظر

آمريكا تحت عنوان و ھمه ي مظاھر آزادي و خوشبختي را در

استراتژيكي كنار گذارده مي شود و بنابراين فقط جنبه ي

سيستم آمريكايي خالصه نموده و نوشتند » :در زمينه ھاي

اقتصادي آن مو رد موافقت قرار خواھد گرفت  .به طور

علمي ،فرھنگي  ،سياسي ،صنعت ،كشاورزي ،حمل ونقل و

صريح تر وضع سياسي جديدي بر ما تحميل نمي شود و

اتوبوسراني شھري و خط آھن و آزادي مذھب و عقيده و آنچه

ديكتاتوري در بين نخواھد بود و موضوع نفت دو مرتبه به

كه خوبان دارند  ،آمريكا به تنھايي دارد« .ھمراه اين مقاالت

ميان خواھدآمد و از اين سه موضوع  ،عدم امكان ديكتاتوري

متنوع فلسفي  ،اجتماعي و سياسي  ،بحث روز جامعه ھم به

به طور روشن و صريح به نفع ملت ايران است« 198.و

ميان مي آمد ،و قلم مھندس احمد زيرك زاده به كار مي افتاد

حرف ھای حزب ايران و بورژوازي ملي در ھمين زمينه ھا

كه »خطر ديكتاتوري در ميان نيست  ،و ھركه ھرچه ھم به

بود ،به اضافه ي سلسله مقاالتي در زمينه ي »چگونه بايد

ميان مي آمد ،و قلم مھندس احمد زيرك زاده به كار مي افتاد

احترام به مالکيت را به افراد آموخت« به قلم و ترجمه ي

كه ھر که ھرچه مي خواھد بگويد  ،بگويد .روزي در ايران

غالمحسين زيرك زاده استاد دانشگاه تھران و» نايلون و

ديكتاتوري خواھد شد كه خطر جنگ باشد و چون جنگ دور

مخترع آن کيست« به قلم علي حميدي و از اين ترھات!

است ديكتاتوري ايران ھم دور است  .اصل موضوع جاي

به ھرحال آن روزھا كه يورش ارتجاع و استبداد دربار پھلوي

ديگر است و بايد باز ھم به اوضاع جھان متوجه شد  .چند

به ته مانده ي دموكراسي بعد از شھريور  20شروع شده بود،

روز قبل در سر مقاله صحبت ازسازش بين آمريكا و شوروي

و حتي امنيت فردي مردم و كارگران و دھقانان و رھبران

كرديم ،البته آن را احتمالي قلمداد كرديم و حاال از آن با التر

سياسي آزاديخواه در معرض خطر جدي قرار گرفته بود،

مي رويم«196.

حزب ايران و تكنوكرات ھاي ملي ! و گروه ھاي سياسي -

و اين مقاله در پاسخ دعوت حزب تودة ايران به ايجاد يك جبھه

صنفي ،نظير كانون مھندسين خود را از صحنه ي داغ و

ي واحد ضد ديكتاتوري بود  .روزنامه ي »ستاره« به مديريت

سوزان و توفنده ي سياسي ايران رندانه به كنار كشاندند  ،تا

احمد ملكي ھم در اين زمينه با حزب ايران ھم داستان بود و

لحظه ي مناسب فرا برسد  .اين سياست رندانه و محيالنه از

نوشت» :مجددا بين محافل چپ و راست خارجی سازش

خواص احزاب بورژوازي ملي است  .ھمين سياست آرامش

حاصل شده است و درباره ي ايران موافقت ھايي بين دو جناح

بخش و خواب كن و مشغول كننده اي كه حزب ايران به عھده

به عمل آمده است .از مظاھر ساز ش اين دو جناح  ،اجتماع

گرفت و منافع آن عايد امپرياليسم آمريكا شد  ،بعدھا به عنوان

مديران جرايد در ھتل ريتس است«197.

يك تز ملي و مشي مستقل سياسي خارج از زدوبند ھاي دو ابر

در  23ارديبھشت كه شايعه ي مذاكراتي براي تشنج زدايي به

قدرت جلوه گري كرد  .ابوالفضل قاسمي در كتابچه ي

ابتكار برنامه ي صلح اتحاد شوروي بين شوروي و آمريكا در

»تاريخچه جبھه ملي « نوشت» :انگليسي ھا دوباره عليه

محافل ايراني شنيده شد ،جبھه ارگان حزب ايران با درشت

نيروي ثالث )يعني آمريكا ( دست در دست روسيان رقيب

ترين حروف و در كادر نوشت پيش بيني ما صورت وقوع

ديرين خود دادند  ،با تاكتيك انگلو كمونيسم به جنگ ماوراء

يافت و اكنون وقايع صحت پيش بيني ما را ثابت كرد شنبه ي

بحار رفتند  .روس و انگليس عليه پايگاه نوساز به منارشيسم

گذشته راديو مسكو متن نامه ھايي كه بين سفير آمريكا در

دست زدند  ،به سردمداري سيد ضياء الدين طباطبايي و بقيه

مسكو و مولوتف وزير خارجه ي شوروي ردوبدل شده بود

السيف چپي ھا )جبھه ي ضد ديكتاتوري ( به وجود آوردند  ،تا
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پادشاه را گوشمالي كنند  ،ولي حزب ايران كه مي دانست اين

خطر ديكتاتوري را به كلي نفي كنند ،و عالوه بر آن تز سازش

يگانگي چپ و راست براي چيست ،با نكوھش از ديكتاتوري،

شوروي و آمريكا را مطرح نمايند  .و براي اولين بار در

از ھمبستگي با اين جبھه خودداري كرد199.

مطبوعات به اصطالح ملي و مستقل  ،شعارھايي مانند سازش

درحالي كه خطر ديكتاتوري در سال  1327امري قطعي و

آمريكا و شورو ي و كلماتي مانند دو قدرت و ابر قدرت ھا از

حتمي بود و مي بايست با آن مقابله و معارضه مي شد

ھمين نويسندگان ملي ! در جامعه مطرح و مصطلح شد  ،كه

.استقرار ديكتاتوري از  21آذر  1325به صورت يك سري

نمونه ھايي از نوشته ھاي طوالني و تفسيرھاي سياسي مھندس

كشتارھاي دسته جمعي و تبعيدھاي گروھي مردم آذربايجان و

احمد زير ك زاده رھبر حزب ايران نقل شد.

كارگران مازندران و اصفھان و گيالن به اجرا درآمده بود و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمزمه ھاي تغيير قانون اساسي و با ال بردن قدرت انحصاري

188-اطالعات ،فروردين سال 1327

شاه در عزل و نصب وزرا و تعطيل و انحالل مجلس و ايجاد

189-قيام ايران ،شماره ي  ، 291مورخه ي26/12/25

يك مرجع مقننه ي جديد به نام

190-باخترامروز 18 ،تير ماه 1330

مجلس سنا و تقويت ارتش و ركن دوم و شھرباني از طريق

از اين تاريخ عوامل سياسي آمريكا به نام دوست ايران و مدافع

خريدھاي كالن اسلحه و ساز و برگ نظامي آمريكايي و استقر

دموكراسي و آزادي در صحنه ي مطبوعات و سياست توسط

ار مستشاران نظامي آمريكايي بر ارتش ايران  ،ھمه داليل و

مليون تقديس و تشويق شدند و در نھايت به سركوب آزادي

نشانه ھاي شتاب و روند سريع برقراري ديكتاتوري دربار بود

ايران موفق شدند و حادثه اي شوم به نام كودتاي  28مرداد

 .در چنين موقعيتي ھشدار و اعالم خطر حزب تودة ايران به

آفريده شد.

منظور مقابله با ارتجاع و استبداد شاه « از جانب بورژوازي

191-مردم ،شماره ي  ، 319مورخه 27/1/25

ملي نه تنھا بالجواب ماند،بلكه محافل ملي و شيفتگان

192-روزنامه ي جبھه ،شماره ي  ، 347مورخ 27/2/21

دموكراسي آمريكايي و ھواخواھان شاه جوان ،حزب تودة

193-كتاب سازمان دانشجويان دانشگاه تھران ،نوشته ي

ايران را متھم به ايجاد بلوا و اشاعه ي موھوم جو اختناق و

ابوالحسن ضياءظريفي ،نشر شيرازه ،چاپ اول ،سال ، 1378

پرووكاسيون كردند  .كادر رھبري حزب ايران كه از

ص 62

تكنوكرات ھاي وابسته به خانواده ھاي مرفه بورژوازي -مالك

194-نقل به تلخيص ،ھمان كتاب ،ص 63

تشكيل شده بود ،به حدي مجذوب و شيفته ي دموكراسي

195-جبھه ارگان حزب ايران 26 ،فروردين  ، 27مقاله ي

آمريكايي شد كه براي اخذ بورس مطالعاتي از آمريكا و
ھمكاري صميمانه ي فني و مشورتي با مستشاران اقتصادي و
فني آمريكايي در سازمان برنامه سر از پا نمي شناخت .آقاي

ابوالفضل قاسمي
196سر مقاله ي جبھه ارگان حزب ايران ،مورخه 2ارديبھشت 1327

مھندس ابوالقاسم زيرك زاده

197-جبھه ،در بررسي جرايد 2 ،ارديبھشت 1327

عضو كادر رھبري حزب ايران در ھمين ايام به آمريكا

198-جبھه ،پنج شنبه  23ارديبھشت 1327

مسافرت كرد  ،و از ھمين تاريخ مھندسين عضو حزب ايران

199-تاريخچه جبھه ملي ابوالفضل قاسمي ص  20و 21

در سازمان برنامه مستقر شدند  .اين گروه موظف بودند شايعه

از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور حمايت کنيم!
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به ياد اختر شعر و ادب ،پروين اعتصامی
به مناسبت ھفتاد و ھشتمين سال درگذشت پروين اعتصامی
پروين اعتصامي که نام اصلي او "رخشنده " است در بيست و
پنجم اسفند  1285ھجري شمسي در تبريز متولد شد  ،در
کودکي با خانواده اش به تھران آمد  .پدرش که مردي بزرگ
بود در زندگي او نقش مھمي داشت  ،و ھنگاميکه متوجه
استعداد دخترش شد  ،به پروين در زمينه سرايش شعر کمک
کرد.
يوسف اعتصامي معروف به اعتصام الملک از نويسندگان و
دانشمندان بنام ايران بود .وي اولين "چاپخانه" را در تبريز بنا
کرد  ،مدتي ھم نماينده ي مجلس بود.
اعتصام الملک مدير مجله بنام "بھار" بود که اولين اشعار
پروين در ھمين مجله منتشر شد  ،ثمره ازدواج اعتصام الملک

اي ُمرغک ُخرد  ،ز آشيانه

 ،چھار پسر و يک دختر است.

پرواز کن و پريدن آموز

مادرش اختر اعتصامي نام داشت  .او بانويي مدبر  ،صبور ،

تا کي حرکات کودکانه؟

خانه دار و عفيف بود  ،وي در پرورش احساسات لطيف و

در باغ و چمن چميدن آموز

شاعرانه دخترش نقش مھمي داشت و به ديوان اشعار او عالقه

رام تو نمي شود زمانه

فراواني نشان مي داد.

رام از چه شدي ؟ رميدن آموز

پروين از کودکي با مطالعه آشنا شد  .خانواده او اھل مطالعه

منديش که دام ھست يا نه

بود و وي مطالب علمي و فرھنگي به ويژه ادبي را از البه

بر مردم چشم  ،ديدن آموز

الي گفت و گوھاي آنان درمي يافت در يازده سالگي به ديوان

شو روز به فکر آب و دانه

اشعار فردوسي  ،نظامي  ،مولوي  ،ناصرخسرو  ،منوچھري ،

ھنگام شب آرميدن آموز

انوري  ،فرخي که ھمه از شاعران بزرگ و نام آور زبان

با خواندن اين اشعار مي توان دختر دوازده ساله اي را مجسم

فارسي به شمار مي آيند  ،آشنا بود و از ھمان کودکي پدرش

کرد که اسباب بازي اش " کتاب" است ؛ دختري که از ھمان

در زمينه وزن و شيوه ھاي يادگيري آن با او تمرين مي کرد.

نوجواني ھر روز در دستان کوچکش  ،ديوان قطوري از

گاھي شعري از شاعران قديم به او مي داد تا بر اساس آن ،

شاعري کھن ديده مي شود  ،که اشعار آن را مي خواند و در

شعر ديگري بسرايد يا وزن آن را تغيير دھد  ،و يا قافيه ھاي

سينه نگه مي دارد.

نو برايش پيدا کند  ،ھمين تمرين ھا و تالشھا زمينه اي شد که

شعر " گوھر و سنگ " را نيز در  12سالگي سروده است.

با ترتيب قرارگيري کلمات و استفاده از آنھا آشنا شود و در

شاعران و دانشمنداني مانند استاد علي اکبر دھخدا  ،ملک

سرودن شعر تجربه بياندوزد.

الشعراي بھار  ،عباس اقبال آشتياني  ،سعيد نفيسي و نصر ﷲ

ھر کس کمي با دنياي شعر و شاعري آشنا باشد  ،با خواندن

تقوي از دوستان پدر پروين بودند  ،و بعضي از آنھا در يکي

اين بيت ھا به توانائي او در آن سن و سال پي مي برد برخي

از روزھاي ھفته در خانه او جمع مي شدند  ،و در زمينه ھاي

از زيباترين شعرھايش مربوط به دوران نوجواني  ،يعني يازده

مختلف ادبي بحث و گفتگو مي کردند .ھر بار که پروين

تا چھارده سالگي او مي باشد  ،شعر " اي مرغک " او در 12

شعري مي خواند  ،آنھا با عالقه به آن گوش مي دادند و او را

سالگي سروده شده است:

تشويق مي کردند.

١٢
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پروين  ،در  18سالگي  ،فارغ التحصيل شد  ،او در تمام

ديواني با پنج ھزار بيت  ،فقط يک يا دو جا از خودش حرف

دوران تحصيلي  ،يکي از شاگردان ممتاز مدرسه بود .البته

زده و درباره خودش شعر سروده و اين نشان دھنده فروتني و

پيش از ورود به مدرسه  ،معلومات زيادي داشت  ،او به

اخالق شايسته اوست.

دانستن ھمه مسائل عالقه داشت و سعي مي کرد  ،در حد توان

پيش از ازدواج  ،پدرش با چاپ مجموعه اشعار او مخالف بود

خود از ھمه چيز آگاھي پيدا کند .مطالعات او در زمينه زبان

و اين کار را با توجه به اوضاع و فرھنگ آن روزگار ،

انگليسي آن قدر پيگير و مستمر بود که مي توانست کتابھا و

درست نمي دانست .او فکر مي کرد که ديگران ممکن است

داستانھاي مختلفي را به زبان اصلي ) انگليسي ( بخواند .

چاپ شدن اشعار يک دوشيزه را  ،راھي براي يافتن شوھر به

مھارت او در اين زبان به حدي رسيد که  2سال در مدرسه

حساب آورند!

قبلي خودش ادبيات فارسي و انگليسي تدريس کرد.

اما پس از ازدواج پروين و جدائي او از شوھرش  ،به اين کار

در خرداد  ، 1303جشن فارغ التحصيلي پروين و ھم کالس

رضايت داد .نخستين مجموعه شعر پروين  ،حاوي اشعاري

ھاي او در مدرسه برپا شد .او در سخنراني خود از وضع

بود که او تا پيش از  30سالگي سروده بود و بيش از صد و

نامناسب اجتماعي  ،بي سوادي و بي خبري زنان ايران حرف

پنجاه قصيده  ،قطعه  ،غزل و مثنوي را شامل مي شد.

زد .اين سخنراني  ،بعنوان اعالميه اي در زمينه حقوق زنان ،

مردم استقبال فراواني از اشعار او کردند  ،به گونه اي که

در تاريخ معاصر ايران اھميت زياد دارد.

ديوان او در مدتي کوتاه پس از چاپ  ،دست به دست ميان

پروين در قسمتھاي از اعالميه "زن و تاريخ" گفته است:

مردم مي چرخيد و بسياري باور نمي کردند که آنھا را يک زن

«داروي بيماري مزمن شرق منحصر به تعليم و تربيت است

سروده است  ،استادان معروف آن زمان  ،مانند دھخدا و

 ،تربيت و تعليم حقيقي که شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات

عالمهء قزويني  ،ھر کدام مقاله ھايي درباره اشعار او نوشتند

را از خوان گسترده معروف مستفيذ نمايد» .

و شعر و ھنرش را ستودند .پروين مدتي کتابدار کتابخانه

«پيداست براي مرمت خرابي ھاي گذشته  ،اصالح معايب

دانشسراي عالي تھران )دانشگاه تربيت معلم کنوني( بود .

حاليه و تمھيد سعادت آينده  ،مشکالتي در پيش است .ايراني

کتابداري ساکت و محجوب که بسياري از مراجعه کنندگان به

بايد ضعف و ماللت را از خود دور کرده  ،تند و چاالک اين

کتابخانه نمي دانستند او ھمان شاعر بزرگ است  .پس از چاپ

پرتگاه را عبور کند» .

ديوانش وزارت فرھنگ نيز از او تقدير کرد.

يکي از دوستان پروين که سال ھا با او ارتباط داشت  ،درباره

معموال رسم است که دولت  ،دانشمندان و بزرگان علم و ادب

او گفته است:

را طي برگزاري مراسمي خاص  ،مورد ستايش و احترام

«پروين  ،پاک طينت  ،پاک عقيده  ،پاکدامن  ،خوش خو و

قرار مي دھد  .در چنين مراسمي وزير يا مقامي باالتر  ،مدالي

خوش رفتار  ،نسبت به دوستان خود مھربان  ،در مقام دوستي

را که نشانه سپاس  ،احترام و قدرداني دولت از خدمات علمي

فروتن و در راه حقيقت و محبت پايدار بود .کمتر حرف مي

و فرھنگي فرد مورد نظر است  ،به او اھدا مي کند  ،وزارت

زد و بيشتر فکر مي کرد  ،در معاشرت  ،سادگي و متانت را

فرھنگ در سال  1315مدال درجه سه لياقت را به پروين

از دست نمي داد  .ھيچ وقت از فضايل ادبي و اخالقي خودش

اعتصامي اھدا کرد ولي او اين مدال را قبول نکرد.

سخن نمي گفت».

گفته شده که حتي پيشنھاد رضا خان را که از او براي ورود به

ھمه اين صفات باعث شده بود که او نزد ديگران عزيز و

دربار و تدريس به ملکه و وليعھد وقت دعوت کرده بود ،

ارجمند باشد.

نپذيرفت  ،روحيه و اعتقادات پروين به گونه اي بود که به خود

مھمتر از ھمه اين ھا  ،نکته اي است که از ميان اشعارش

اجازه نمي داد در چنين مکان ھايي حاضر شود  .او ترجيح

فھميده مي شود  .پروين  ،با آن ھمه شعري که سروده  ،در

مي داد در تنھايي و سکوت شخصي اش به مطالعه بپردازد.
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او که در  15سالگي درباره ستمگران و ثروتمندان به سرودن

بي خبران را چه خبر از خداست

شعر پرداخته  ،چگونه مي تواند به محيط اشرافي دربار قدم

پروين اعتصامي  ،پس از کسب افتخارات فراوان و درست در

بگذارد و در خدمت آنھا باشد ؟

زماني که برادرش – ابوالفتح اعتصامي  -ديوانش را براي

او که انساني آماده  ،داراي شعوري خالق و ھمواره درگير در

چاپ دوم آن حاضر مي کرد  ،ناگھان در روز سوم فروردين

مسائل اجتماعي بود به اين نشان ھا و دعوت ھا فريفته نمي

 1320بستري شد پزشک معالج او  ،بيماري اش را حصبه

شد.

تشخيص داده بود  ،اما در مداواي او کوتاھي کرد و متاسفانه

در اين جا يکي از اشعار پروين در مذمت اغنياي ستمگر را

زمان درمان او گذشت و شبي حال او بسيار بد شد و در بستر

مي خوانيد:

مرگ افتاد.

برزگري پند به فرزند داد ،کاي پسر

نيمه شب شانزدھم فروردين  1320پزشک خانوادگي اش را

اين پيشه پس از من تو راست

چندين بار به بالين او خواندند و حتي کالسکه آماده اي به در

مدت ما جمله به محنت گذشت

خانه اش فرستادند  ،ولي او نيامد و … .پروين در آغوش

نوبت خون خوردن و رنج شماست

مادرش چشم از جھان فرو بست.

….

پيکر پاک او را در آرامگاه خانوادگي اش در شھر قم و کنار

ھر چه کني نخست ھمان بدروي

مزار پدرش به خاک سپردند  .پس از مرگش قطعه شعري از

کار بد و نيک  ،چو کوه و صداست

او يافتند که معلوم نيست در چه زماني براي سنگ مزار خود

….

سروده بود  .اين قطعه را بر سنگ مزارش نقش کردند .ياد و

گفت چنين  ،کاي پدر نيک راي

خاطره اش گرامی باد

صاعقه ي ما ستم اغنياست

گزيده اي از شعری که بر سنگ مزارش نوشته اند:

پيشه آنان  ،ھمه آرام و خواب

اين که خاک سيھش بالين است

قسمت ما  ،درد و غم و ابتالست

چرخ ادب پروين است

ما فقرا  ،از ھمه بيگانه ايم

گر چه جز تلخي از ايام نديد

مرد غني  ،با ھمه کس آشناست

سخنش شيرين است

خوابگه آن را که سمور و خزست

آدمي ھر چه توانگر باشد

کي غم سرماي زمستان ماست

رسد مسکين است

تيره دالن را چه غم از تيرگيست

اقتباس از کتاب چھره ھاي درخشان

اختر
ھر چه خواھي
چون بدين نقطه

فرقه دموکرات آذربايجان پروسه ھای منطقه ای و جھانی را مد نظر داشته ،با
بيش از نيم قرن تجربه فعاليت سياسی و با درس عبرت گرفتن از ناکامی و
پيروزی ھای گذشته مبارزه ملی مردم آذربايجان را جھت داده ،فعاليت خود را
در مقياسی جديد ادامه می دھد.
پيشه وری
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آواز بلند
فاش می گويم به
ِ
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فاش می گويم به آوا ِز بلند

ھمچو نی گر بند بندم بگسلند
روزگار پير را تا ياد بود
ِ
پايه ی اين تخت بر بيداد بود
ھم از آن ضحّاک تا اين اژدھا
از ستم ھرگز نشد مردم رھا
کار شاھان بنگری
گر نکو در ِ
ھر يکی بينی بتَر از ديگری
خوانده ای آن دست تا زانو دراز؟
آن درازی بود بر بيداد و آز
پس ز ھر دستی ستم افزوده شد
نامه ی عالم سيه زين دوده شد
خلق را ھر روز سالی می نمود
نيکويی کم کم دگرگونی گرفت
تا بدی اين مايه افزونی گرفت

مغز مردم خوارگی شد پيشه اش
زانکه از انديشه بود انديشه اش

داد دست از دادخواھی در کشيد
تا ستمکاری بدين غايت رسيد

چون به ناپاکی سر از مردم بتافت
بوسه ی ابليس را پاداش يافت

مردم گمراه را
چون بد افتد
ِ
بانگ يابويی گزيند شاه را

ت زور ِگرد آورد گنج
بس به دس ِ
تا به بادش داد آن بازوی رنج

يابويی از بوی جفت آگاه شد
داريوش ،آن شا ِه شاھان ،شاه شد!

ھر که در خود کاوه ای دارد نھان
ای برادر کاوه ات را وارھان!

ماردوش مغز خوار
خوانده ای آن
ِ
پادشاھی راند بر سالی ھزار؟

کاوه را آزاد کن تا برجھد
خيره سر را تيغ بر گردن نھد

آن ستمگر را نه چندان سال بود
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راز آن گستاخ بود
شاخ پنھان ِ
ِ

افکارفرقه دمکرات آذربايجان
ناشری شاخ بود!
تاجداری خود کجا ب

خلق دادخواه
ای خوشا روزی که
ِ

سر شه می سترد
سر تراشی کو ِ

بگسلد از دست و پا زنجي ِر شاه!

راز شاه بُرد و جان نبُرد
پی به ِ

کرکسی خود را به سيمرغی گرفت

شاخ ھر دم در دلش سر می کشيد

مانده از کارش جھانی در شگفت

بي ِم جانش بود و دم در می کشيد

گذار ھرکسم
گقت من حاجت
ِ

راز نھفت
چون گران شد بر دلش ِ

تا پری از من بسوزی در رسم

رفت و آن ناگفته را در چاه گفت

گرچه از گندش جھان آگنده شد

از درو ِن چاه نايی بر دميد

مرده خوران را ھوس ھا زنده شد

نای بين کز ناله ای آمد پديد

دوزخی از حرص و آز افروختند

آری ،آری ناله ،بنيا ِد نی است

پر او ھم پ ِی خود سوختند
ھم ِ

رُستن و باليد ِن نی از وی است

وه که زان خود سوختن سودی نبود

نی که عالم را به ناليدن گرفت

بلکه دودی نيز بر دودی فزود.

در ھوای ناله باليدن گرفت

خلق چون دريا و دريا تند خوست

آنکه از وی شد د ِل نی ناله خيز

خشم پنھان جوش ِ توفان ھا در اوست
ِ

ناله را خواھا ِن نی کرده ست نيز

می تپد دريا ز توفانی شگفت

ناله و نی مانده ديری بی زبان

ناخدا اين موج را آسان گرفت

کنج دھا ِن آن شبان
وعده شان ِ

می خروشد موج و يورش می بَرد

آن شبا ِن دردمن ِد دادخواه

تازيانه ش می زند آن بی ِخ َرد.

گلّه غارت کرده ی گرگا ِن شاه

سخت و سنگين می نمايی اين زمان

آمد و بند از دھا ِن نی گشاد

باش تا گرداب بگشايد دھان

ب خاموش را بر لب نھاد
وان ل ِ

گفتمت ،اما چه حاصل؟ نشنوی!

شاخ دارد شاه را نی دم گرفت

باد می کاری که توفان بدروی.

شاخ دارد شاه در عالم گرفت!

پادشاھی بود با شاخی کلُفت

بخش ھفتم کتاب مثنوی بانگ نی سروده ی استاد ھوشنگ

تاج ز ٌرين می نھفت
شاخ را در ِ

ابتھاج)ه ا سايه(
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دست ھا از ونزوئال کوتاه!
وزير امور خارجه آمريکا گفت :اياالت متحده از تمامی
ابزار سياسی و اقتصادی خود برای مقصر شناختن رييس
جمھوری ونزوئال بابت بحران موجود در کشورش
استفاده خواھد کرد….
به گزارش ايسنا و به نقل از خبرگزاری رويترز ،مايک
پامپئو ،وزير امور خارجه آمريکا ھمچنين به روسيه و
کوبا نيز اين امر را مشخص کرد که آنھا ھزينه حمايت
از نيکوالس مادورو ،رئيس جمھوری ونزوئال را
پرداخت خواھند کرد.
وزير امور خارجه آمريکا اين اظھارات را در شھر
مرزی ”کوکوتا“ ،واقع در کلمبيا اظھار داشت که توقف
نھايیاش در سفر سه روزه به سه کشور آمريکای التين

وزير امور خارجه آمريکا ھمچنين به مادورو تاکيد کرد

محسوب میشود.

که سمت خود را ترک کند و اجازه دھد ونزوئال به حالت

وزير امور خارجه آمريکا پس از مالقات با مھاجران در

عادی خود باز گردد ،او ادامه داد :اميدوارم که شما ھمين

پناھگاه آوارگان ”کوکوتا“ ھمچنين ،گفت :اياالت متحده

امروز وضعيت را تغيير دھيد و راه و روش خود را

از تمامی ابزار سياسی و اقتصادی خود برای کمک به

تغيير داده و اين کشور را ترک کنيد.

مردم استفاده میکند .استفاده از تحريمھا و لغو صدور

اين اظھارات در حالی مطرح شده است که رئيس

ويزا و ساير ابزار ھمچنان عليه دولت ونزوئال ادامه دارد

جمھوری ونزوئال تحريمھای آمريکا را مقصر اصلی

و آنھايی که مقصر اين فساد و سرکوب دموکراسی

مشکالت اقتصادی کشورش دانسته است و با انتقاد از

ھستند ،تاوان خواھند داد.

خوآن گوآيدو ،رھبر اپوزيسيون ونزوئال که خود را

وی ھمچنين پيش از ترک مرز کلمبيا به سمت آمريکا در

رئيس جمھوری اين کشور ناميده است ،وی را دست

بين خبرنگاران ،اضافه کرد :شما شاھد افزايش تدابير

نشانده و بازيچه آمريکا دانست.

ديپلماتيک و سياسی عليه مادورو ھستيد .کوبايیھا ھم بايد

بيش از سه ميليون ونزوئاليی به دليل تورم باال و کمبود

متوجه باشند که ھزينه ارتباط داشتن با مادورو و حمايت

مواد غذايی و دارويی در کنار بحران سياسی از

از وی را پرداخت میکنند .روی سخن ما با روسھا نيز

کشورشان فرار کردهاند.

است.
قزئت تحريريه ھئيتی طرفيندن نشر اولونور
قزئتين آرتيريب ،ياييمی آزاددير
E- mail info @ adfmk.com
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