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برای ارتقای خیزش ما بھ یاری ھمھ جانبۀ 

 انقالبیان پرولتری نیازمندیم

ruwo.iran@gmail.com 

 مقابلھ با آن سیاست تشدید سرکوب و اختناق و

زندان، اعدام و قتل دستگیری، شکنجھ، محکومیت ھای طوالنی 

مبارزان سیاسی، اجتماعی و عقیدتی در کنار سانسور کتاب، فیلم، 

ا و انھ ھموسیقی و بستن روزنامھ ھا و نشریات، فیلتر کردن رس

، ممنوع کردن فعالیت روشنفکران و حملۀ سایبری بھ سایت ھا

ھنرمندان و در ھمان حال شستشوی مغزی و تحمیق و تحریک 

مردم از طریق رسانھ ھای دولتی و تریبون ھای مذھبی روش 

دائمی رژیم جمھوری اسالمی ایران است. این روش در شرایط 

بحران اقتصادی، درگیری ھای سخت بین بخش ھای مختلف طبقۀ 

کنترل منابع و وسایل تولید و غارت دسترنج  سرمایھ دار برای

توده ھا، اختالفات 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 

است. تنھا امید او  چرخ اقتصاد، ھمچون سلف خود در ِگل مانده

پس از انجام مأموریت توافق ھستھ ای، عادی شدن روابط 

اقتصادی با غرب، افزایش درآمد نفت و گاز و پتروشیمی و غیره 

سرمایھ ھای خارجی (از جملھ سرمایھ ھای سرمایھ داران  ورودو 

 ایرانی مقیم خارج) بھ ایران است. 

ھمچون زیر  رژیم جمھوری اسالمی و از جملھ دولت روحانی

مجموعۀ این رژیم، برای پیشگیری از تشکل یابی احتمالی آیندۀ 

. تاسجنبش کارگری در حال افزایش فشار بر فعاالن کارگری 

ان، شدستگیری فعاالن کارگری و تھدید آنان بھ سر بھ نیست کردن

یک عرصۀ مھم از سیاست تشدید کھ گاه واقعاً بھ عمل درمی آید، 

  سرکوب و اختناق است.

اما سیاست سرکوب، محدود بھ سرکوب کارگران و ترور و 

ارعاب فعاالن 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 

ب ر و سرکومؤسسات آموزشی و بھ ویژه افزایش تبعیض، تحقی

 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 

 نوشتھ ھای این شماره:

   ۱ص    مقابلھ با آن سیاست تشدید سرکوب و اختناق و

عرصھ ای دیگر از  بلعیدن زمین و دیگر منابع طبیعی:

 ۲ص                               غارت و چپاول حکومتیان

 ٦ص                                  درسی از مکتب ارتجاع

 ۱۰ص             چھار شعر از ناظم حکمت                

سال جنایات رژیم جھموری  ۳۷کارزار اعتراضی بھ 

 اسالمی ایران بھ مناسبت سفر روحانی بھ فرانسھ 

   ۱۳ص 

رژیم اسالمی متکی بر اعدام، شکنجھ، روحانی: نمایندۀ 

 ۱۴ص  سنگسار، اختناق، سانسور و ترور در پاریس!

                                                                          

mailto:ruwo.iran@gmail.com
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ای بھ منظور کنترل اھرم ھای اصلی اقتصاد، سیاست و فرھنگ 

بھ نوبۀ خود بھ تشدید اختناق می انجامد. یکی از ابزارھای رسیدن 

، کنترل انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی و مجلس بھ این ھدف

خبرگان است. ھرچند مجلس در ایران در عرصۀ تصمیم گیری 

ھای سیاسی و اقتصادی و امنیتی حرف اول را نمی زند و نھادھای 

وابستھ بھ والیت فقیھ و نیروھای نظامی و امنیتی و تا حدودی 

ن ده اند، با ایمجمع تشخیص مصلحت در این زمینھ ھا تعیین کنن

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

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

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

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

ترل مجلس یک عرصۀ مھم رقابت بین جناح اسالمی در ایران، کن

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

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

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

 ،وسیلھ ای برای پیشگیری از رویدادھای غیر منتظر برای رژیم

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

 دارد.

بدین سان مؤلفھ ھای مختلفی برای تشدید اختناق و سرکوب وجود 

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

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

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

مبارزاتی و در ھمان حال گسترش آگاھانۀ فعالیت ھا در عرصھ 

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

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

مبارزات کارگران و زحمتکشان، تأثیر سیاست اختناق و سرکوب 

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

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

سیاست تشدید سرکوب و اختناق نھ درخود فرو رفتن بلکھ پیگیری 

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

 ایران کارگران انقالبی متحد

 ۱۳۹٤آبان 

 بلعیدن زمین و دیگر منابع طبیعی:

 عرصھ ای دیگر از غارت و چپاول حکومتیان

 ۱۳۹۴شیده رخ فروز، آبان 

کھ سرمایھ داران و زمینداران حاکم در تمامی طول با وجود آن

حیات خویش، ھیچ فرصتی را برای کسب ثروت و درآمدھای 

ند، اھنگفت و دستیابی بھ ابزارھای تسلط و قدرت از دست نداده 

زمین «پیرامون پرونده ھای فساد  افتضاحاخیر  در ماه ھایولی 

فقیھ،  ولی کھ چنان باال گرفت در رسانھ ھای رسمی» خواری

ھمین . کرد بھ واکنشمجبور نمایندگان مجلس و مسئوالن را 

در برخی مناطق حتی خود و باندھای وابستھ شان کھ  غارتگران

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

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

ت، سا قضیھ پیچیده تر از اینھاابعاد کھ می دھند نشان ھا  واقعیت

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

و کویرھای ایران نیز عرصۀ تاراج و بخوربخور دیگری برای 

 است.  دزدان حکومتی این

ن زمی«ملکشاھی قضیۀ  الھیاررئیس کمیسیون قضایی مجلس 

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

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

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

بھ این تعریف باید  ".ھا استطبیعی ھمچنین عرصھ رودخانھ

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

خواری اراضی ھم زمین اعمال نفوذ برای تغییر کاربری از

ھای کشاورزی و گویند، از خانھ و ویال ساختن در زمینمی

ایی کھ در ھصنعتی گرفتھ، تا سوءاستفاده در تغییر کاربری زمین

استفاده از "رانت  .اختیار نھادھای حکومتی قرار دارند

شود، خواری ذکر میزمینھم بھ عنوان یک راه دیگر "اطالعاتی

یعنی تملک زمینی کھ با اجرای طرحی دولتی، کھ عموم مردم از 

ن از ای .آن مطلع نیستند، قیمت آن در آینده نزدیک زیاد خواھد شد

 »ارزد.شود با بھایی اندک صاحب زمینی شد کھ خیلی میھا میراه
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کھ آن قدر قدرت و پشتوانھ دارند کھ » زمین خواران«اما این 

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

دستکاری اسناد ملکی و ھویتی گرفتھ  اطالعاتی و تغییر کاربری،

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

، بھ مالکیت خود تبدیل کنند، چھ کسانی ھستند »ھای دولتیدستگاه

 ید؟ شان از کجا می آی و وابستگ

خواری دو خصیصھ مشترک دارند. اغلب موارد بزرگ زمین«

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

رضا  کھ سرھنگ محمد تحقیقیق شوند. مطابانجام می "باندی"یا 

 ۴۳مقیمی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی، انجام داده است، 

بھ  ۱۳۸۸شده در سال  خواری کشفدرصد از موارد زمین

ویژگی دیگر بسیاری از  .صورت باندی انجام شده بودند

خواری بزرگ این است کھ بھ نحوی بھ یک نھاد ھای زمینپرونده

حاشیھ آنھا بحث اعمال نفوذ بعضی  شوند و درحکومتی مربوط می

 ۀدر نمون .ھای عالی در میان استمسئوالن حکومتی و گاه مقام

الدین پیر موذن و صفر نعیمی، نمایندگان گردنھ حیران، کمال

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

ھم مقداد سال گذشتھ . اندخواری متھم کردهبھ دست داشتن در زمین

نژاد و احمد توکلی، نمایندگان بابلسر و تھران در مجلس، بھ نجف

نژاد، آقای توکلی را آقای نجف. خواری زدندھمدیگر اتھام زمین

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

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

در  .ن اختصاص دھد اما این کار را نکرده استآن را بھ یتیما

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

خاندان پھلوی را بھ عنوان ھیات امنای  ۀشد هرپالژھای مصاد

الحسنھ از بنیاد مستضعفان گرفتھ و تفکیک کرده و صندوق قرض

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

ھای پرنفوذ جمھوری اسالمی گفت: با متھم کردن یکی از چھره

ھای ھکتار از بھترین زمین ۳۰۰"کسی کھ در اطراف تھران 

ھا است تصرف کرده و وزیر جھاد کشاورزی قبلی دولت را سال

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

ھا با افشای مدارکی در رسانھنژاد ھای آقای احمدیاز حرف

 خواری چند صدھکتاری محمدزمینروشن شد منظور او پرونده 

، برادر رئیس قوه قضاییھ و رئیس مجلس ایران، جواد الریجانی

ھای عالی کھ نامش در این رابطھ دیگر از مقامیکی . بوده است

مطرح شده کامران دانشجو است کھ متھم شده بھ عنوان استاندار 

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

  »."مجوزھای غیرقانونی" صادر کرده است

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

ک آن چیزی نیست کھ متعلق بھ چند ماه و چند سالۀ اخیر و و امال

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

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

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

یی ھمچون وزارت مسکن، نھادھابھ آن مصادره و قبضھ گردید. 

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

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

اوقاف و غیره خود بزرگترین زمینداران سودجو، متحد سازمان 

و حامی زمینداران خصوصی و زمینھ ساز افزایش درآمدھای 

 .ھستندای آنھا  ھنگفت و افسانھ

اما چرا تملک انحصاری اراضی و امالک در دستان دولت و  

 برخوردار باالو بین باندھای حاکم از اھمیتی چنان  تابعنھادھای 

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

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

با اھمیت ضروری ۀ گشتھ است؟ توجھ بھ این نکتھای فی مابین 

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

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

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

رانی کھ روی این از کارگمستأجر اضافی ای کھ این سرمایھ دار 

ان زمیندارزمین و منابع طبیعی کار می کنند، استثمار می کند. 

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

تولید اجتماعی و حتی بدون ھیچ گونھ سرمایھ گذاری و پذیرش 

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

 این پوچ بودن .را استثمار می کنند ارگرانتولید شده توسط ک

مالکیت خصوصی وسائل تولید بھ ویژه مالکیت خصوصی بر 

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

و  »یزمین خوار«نیز از  انسیاسی آن و نمایندگان فکری و

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

http://hormozgan.jrl.police.ir/backend/uploads/eb7ba94a5451e09a3bff450bdbc13961352d365f.pdf
http://hormozgan.jrl.police.ir/backend/uploads/eb7ba94a5451e09a3bff450bdbc13961352d365f.pdf
http://www.bbc.com/persian/iran/2012/09/120904_l39_sadegh-larijani_javad-larijani.shtml
http://www.bbc.com/persian/iran/2012/09/120904_l39_sadegh-larijani_javad-larijani.shtml
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یا کاھش حق اجاره اند تا بتوانند بھ جای پرداخت آن بھ  لغو

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

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

ستثمار امالکیت ارضی یا زمینداری بزرگ، یعنی بزرگترین نقش 

دولت و ارگان ھا و  ۀدر قبض رانت ارضی (یا اجارۀ زمین)،

  است.مؤسسات تابع آن و نیز بنیادھای وابستھ بھ رھبری 

ملکشاھی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ھم مثل معاون  الھیار«

ھای خواری را بھ مقامھای اصلی در زمینبنیاد مسکن یکی از نقش

انگاری بعضی گوید این تخلف یا سھلدھد و میحکومتی می

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

جر خواری منپلیس یا حتی مجلس است کھ بھ گسترش پدیده زمین

خواری گردنھ حیران نام ... در پرونده خبرساز زمین .شودمی

سال  …ھای حکومتی و چند نماینده مجلس مطرح شده است. مقام

ای، رھبر ایران، از گسترش هللا علی خامنھگذشتھ آیت

 ... .خواری انتقاد کرد و خواھان "برخورد قاطع" با آن شدمینز

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

یواش شده  خواری یواشآور است. حاال بحث زمینخیلی رنج

روم ارتفاعات شمال تھران و نگاه بنده گاھی کھ می! خواریکوه

شود. بارھا من در دیدار با یکنم، انسان واقعا خیلی متاسف ممی

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

شده آسیب زننده بود کھ  بھ قدری این آش شور ... ".اممیان گذاشتھ

ای در حقیقت مجبور شد کھ تحت فشار دولت چنین هللا خامنھآیت

بری کارموضعی بگیرد. بھ این خاطر کھ بخش بزرگی از تغییر 

اموال ملی در کشور توسط نھادھای وابستھ بھ روحانیون یا 

دوستانھ یا مذھبی انجام نھادھای مذھبی با اھداف ظاھری انسان

شود. تحت عنوان ساختن حوزه علمیھ، مسجد یا نھادھای می

 رفاگرفت. صخیریھ. در حقیقت بھ این معنا مورد استفاده قرار نمی

ھداف شخصی و اھداف سیاسی و غیر تغییر کاربری بود برای ا

 .المنفعھعام

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

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

سرمایھ محسوب می گردد)، درآمدھای سرسام آوری را  نصیب 

اخت ویال، سرمایھ داران این عرصۀ سودآور ساختھ است، مانند س

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

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

تجاری، اقتصادی، صنعتی، گردشگری و پاساژ سازی در 

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

ری، قاتی کویاراضی کویری برای جلب توریسم و گروه ھای تحقی

مجاز در اطراف تفرجگاه ھای  ساخت رستوران، ویالسازی غیر

 »عمومی، جاده سازی و معدن کاوی در حریم دماوند و...

خود حدیثی زمین خواری شیوه ھای تصرف زمین و انجام اقدامات 

مفصل ازعمق فساد سراپای موجودیت ننگین رژیم است کھ از 

گران و بی چیزان ارتزاق تمامی حیات جامعھ و ھست و نیست کار

 و فربھ تر می گردد:می کند 

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

ی ھای جنگلروستا اعالم شد و بھ این ترتیب مراتع و زمین ۱۳۹۲

ھای روستایی تبدیل شد کھ در آنھا اجازه ویالسازی وجود بھ زمین

تان اراضی پیشتر ملی، ویالھایی دارد. بھ این ترتیب با قطع درخ

نزدیکان "گوید مالکان برخی از آنھا از ساختھ شد، کھ تابناک می

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

کشوری، کھ نامش ذکر نشده، نوشتھ است کھ این  تفنی تقسیما

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

خانوار، از نظر شکلی  ۲۰اھا با رساندن برخی مناطق بھ برخی ج

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

حال  صورت حاد در اند؛ اما یکی از این مناطق کھ بھرسانده

ھایی کھ با این ابعاد زمین ... .پیگیری است، مازندران است

بزرگ است. در یکی از شوند گاه بسیار ھا تصاحب میشیوه

 ، شخصی برای تصرف غیر۱۳۸۰ ۀھای مربوط بھ دھپرونده

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

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

ھکتار زمین داشتھ باشید در نظر بگیرید کھ مساحت  ۱۲۰۰

ھکتار است) این  ۱۶۰۰، حدود تیھزار نفر جمع ۵۰بابلسر، با 

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

میلیارد تومان برآورد شده بود، تنھا بھ بازگرداندن  ۳۶۰۰آن 

حیدرزاده (مدیرکل حفاظت " ".ھا و نھ ماه حبس محکوم شدزمین

محیط زیست استان تھران) در پایان ضمن ھشدار نسبت بھ افزایش 
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ری در روستای رینھ دماوند گفت: این روستا خوازمین

ترین نقطھ بھ دماوند است کھ عالوه بر وجود مشکل زبالھ نزدیک

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

 ».خواری بھ معنای واقعی کلمھ در آنجا اتفاق می افتدکوه

 بخشی دیگر از آثار مخرب و جبران ناپذیر سوداندوزی سرمایھ

داران متوجھ محیط زیست و در معرض خطر قرار گرفتن گونھ 

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

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

دریاخواران و زمین «: استروند از رشدی فزاینده برخوردار 

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

 ھای جنوبی حاشیھ خلیجدر استان ... .اندزیست را ھم تخریب کرده

عمق، فارس و عمان، دریاخواران دل بھ دریا زده و در مناطق کم

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

 کنند. این درحالی است کھ بسیاری از اینساز می و دریا، ساخت

ھا و آسیب رساندن بھ محیط زیست ساخت و سازھا، دریاخواری

ھای عمومی و بدون توجھ بھ قوانین، توسط نھادھا و سازمان

ای تقریبا جدید در کشور ماست دریاخواری پدیده...  صورت گرفتھ

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

و امالک تجاری و  شودتوسعھ صنعتی و تجاری خشکانده می

عمق ساحلی سر بر ھای کمصنعتی چون طرحی نخراشیده از آب

مخرب کھ در برخی کشورھای حاشیھ  ۀآورد. این پدیدمی

شود، اکنون سواحل جنوبی کشور را فارس نیز مشاھده می خلیج

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

ھای آبی این سواحل را نیز لکھ زیستگاهسواحل آزاد جنوب است، ب

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

ھای حرا، دارای اھمیت بسزایی است، ھا و جنگلھا، جلبکمرجان

... نگھداری از دماوند باید  کند.شدت تھدید و حتی تخریب میھ ب

م نتفی کنیبرداری از آن را مدر حد پارک ملی باشد و ھر نوع بھره

ای باشد و برداری باید صرفا برای کوھنوردان حرفھو بھره

سازی در جادهد. گردشگرانی کھ از زیبایی این طبیعت استفاده کنن

ترین اشتباھی بوده کھ صورت گرفتھ، و اطراف دماوند ھم بزرگ

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

برداری از این منطقھ در بحث گردشگری  اثر میزان باالی بھره

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

 ».شودامر ھم جرم تلقی می

 ۀاز سوی دیگر نقش زمین و افزایش قیمت آن و اجاره در ھزین

ھا را می ایران کھ بخش عظیمی از درآمد آن مسکن خانوارھا در

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

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

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

رچھ ھ حتی قادر بھ پرداخت اجاره برای یک مسکن مناسب نیستند.

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

ھ کمتری از خانوارھا قادر بھ خرید مسکن مناسب و و شمار ھرچ

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

و بھ ویژه سرمایھ داران رشتۀ ساختمانی با ثروت ھای میلیاردی 

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

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

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

ھرچھ بیشتر زمین بھ چیزی دارای قیمت انحصاری ھمراه است. 

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

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

بر محور سودورزی اقلیت و نیاز اکثریت محروم جامعھ اجتماعی 

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

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

دست کارگران و توده ھای محروم، یگانھ ھ تمامی امور جامعھ ب

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

خانوارھای ھرچھ کمتری در کل کشور و سلب ھرچھ بیشتر 

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

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

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

کھ دیگر ھیچ زمینی سند مالکیت  شھروندان جامعھ این است

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

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

برنامھ ریزی اجتماعی برای مصارف گوناگون در اختیار نھادھا 

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

زمین یک عامل اساسی ریشھ ای حل مسألۀ مسکن  اجتماعی بر

است، زیرا با این عمل اجتماعی کھ موجب می شود زمین فاقد 
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قیمت شود نقش آن بھ عنوان یکی از عواملی کھ بخش بسیار 

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

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

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

  د.کرای واقعی حل 

 

 درسی از مکتب ارتجاع 

 ۱۳۹۴بھروز فرھیختھ، آبان 

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

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

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

شھروندی مردم بیشتر تجاوز کرد. سرمایھ داران بھ استثمار بیشتر 

 تشاه با ھدای کارگران پرداختند و با اتکا بھ اختناقی کھ دولت

خفھ  سعی در ایجاد کرده بوددر ایران  امپریالیسم آمریکا و انگلیس

کردن صدای اعتراض کارگران کردند. دولت ارتجاعِی سلطنتی 

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

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

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

را بھ طور و استبداد آن رژیم جمھوری اسالمی شرایط اختناق 

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

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

اب واقعی و مرداد تا کنون آزادی ھای اجتماعی و تشکیل احز ۲۸

 مستقل بھ محاق فرو رفتھ اند.

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

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

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

رتجاعی ترقی خواھی در جامعۀ ایران را ھدف گرفت. مبارزۀ ا

ود آمدن وجھ ای کھ نھ تنھا با سقوط سلطنت پایان نیافت، بلکھ با ب

رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی ایران ابعاد آن بھ گونھ ای چند 

این مبارزۀ  عامالنصد برابر افزایش یافتھ است. برخی از 

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

 رژیم جمھوری اسالمی قرار دارند.

 مجلۀ و ،۱۴۳۱ و ۳۱۳۱در سال ھای  »ھمایون« ماھانھ ۀمجل

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

 تمرجعی معنوی و مادی پشتیبانی با و قم علمیھ حوزه فضالی از

 ھای روزنامھ و مجالت از سری یک و »قم شھرستان در شیعھ،

  شد. منتشر شاھی رضا اختناق شرایط در حتی قبیل، این از ،دیگر

 سوی از ۱۳۳۱ سال در »حکمت مجموعھ« دوھفتگی مجلھ

 و بزرگ بازار در« ھا برقعی یافت. می انتشار »برقعی خاندان«

 و دداشتن فروشی التحریر لوازم و کتاب توزیع مرکز قم معروف

 چاپخانھ" نام بھ بودند کرده دایر ایچاپخانھ یک آن، موازات بھ

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

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

 تلفمخ ھایشماره در کھ ھاآن از بعضی اسامی شدند. محسوب اتآی

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

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

 مکارم ناصر مطھری، مرتضی شیخ قمی، زاھدی ابوالفضل

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

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

ً  کھ تبریز)... از ـ خسروشاھی  ھب توجھ با ھم، آقایان اغلب اتفاقا

 دورۀ »کردند!می استفاده مستعار نام از حوزه، بر حاکم شرایط

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

 طالقانی، هللا آیت مرحوم جملھ از تھران، و قم اساتید« ھمکاری

 باقر محمد مھندس فر،معین مھندس بازرگان، مھندس استاد

 یافت. انتشار »دیگران و رضوی

اسالم یا کمونیسم از خدا پرستی تا خود «کتاب  ۱۳۳۱در سال 

مھدی بازرگان انتشار یافت. در سال مھندس نوشتۀ » پرستی

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

 در فروردین سال .سلطنتی شد ۀجایز ۀطباطبائی تبریزی برند

 ۀناصر مکارم شیرازی برند نوشتۀ»  نماھافیلسوف«کتاب  ۱۳۳٥

. وجھ مشترک ھمۀ این نشریات جایزه اول سلطنتی سال گردید

یسم و انباشتن اذھان مبارزه با اندیشۀ مادی و علمی، تخطئۀ کمون

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

ایده آلیستی و متافیزیکی بھ ضد اندیشۀ انقالبی و رھائی بخش 

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

نھ تنھا با انتشار وسیع این نوشتھ ھای روحانیان سیاسی مخالف 
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این تالش ارتجاعی را تقویت می  نبود بلکھ بھ طور آشکار و پنھان

کرد (مانند اعطای جایزۀ سلطنتی بھ کتاب محمد حسین طباطبائی 

 و ناصر مکارم شیرازی).

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

تشار شریعتمداری انآیت هللا پشتیبانی با درآمد » مکتب اسالم«نام 

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

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

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

اینھا  بسیار پیش ازتھاجم ارتجاع بھ اندیشۀ مترقی بی سابقھ نبود. 

دین سید جمال ال» ھ یا مادیگرینیچری«این تھاجم ارتجاعی با کتاب 

اسد آبادی یا افغانی کھ یکی از نخستین نیاکاِن پان اسالمیسم کنونی 

   است، آغاز شده بود.

 توسط ۱۳۳۷ سال از »اسالم مکتب از ھاییدرس« ۀمجل

 اردبیلی، موسوی عبدالکریم سید مانند قم ۀحوز از آخوندھائی

 نحسی سبحانی، جعفر شیرازی، مکارم ناصر محالتی، مجدالدین

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

آیت هللا  بر عالوه شد. گذاری پایھ دوانی علی و جزائری

 ،فترمی شمار بھ مجلھ واقعی و معنوی پشتیبان کھ شریعتمداری

ً عمد داد، می تشکیل را مجلھ مالی پشتوانھ کھ ،مجلھ یمال ھیئت  تا

 .دندبو شریعتمداریآیت هللا  مقلدان و ربایجانیذآ داران سرمایھ از

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

 موسی حاج زاده،نعمت فرج حاج سیگاری، اسماعیل حاج

 دی،احم ابوالفضل حاج نسب، عالی مصطفی سید حاج ابریشمچی،

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

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

 نآ امتیازی صاحب سپس و »اسالم مکتب از درسایی« سردبیری

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

 در ھم آن و ۴۱۳۱ و۴۰۳۱ ھای سال در دوبار تنھا مجلھ این

 شد. توقیف کوتاھی مدت بھ حجاب کشف بھ اعتراض

 گوید: می »اسالم مکتب« نویس روایت خسروشاھی ھادی

 عملی تربیت و روشنگری و آموزش مجلھ، ویژگی ترینمھم«

 ود،ش تھیھ ایشناسانھجامعھ دقیق آمار اگر ... بود گرااسالم جوانان

 قلب در کھ نسلی پیدایش در آن، ھایآموزش و اسالم مکتب نقش

 نقش این اسالم مکتب البتھ شد. خواھد روشن گرفتند قرار انقالب

 طالب و ایران ھایدانشگاه دانشجویان میان در ھمھ، از بیشتر را

 ھاشھر دیگر و قم میھعل حوزه جدید نسل بویژه ھا،حوزه جوان

 حرکت و بیداری موجب واقع در افراد تدریجی روشنگری داشت.

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

 ھمگامی و ھمکاری و اسالمی، انقالب در نیز آن ھواداران بلکھ

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

 این دیگر ھمکاران دربارۀ سئوال بھ پاسخ در شاھیخسرو ھادی

 صلیا مؤسسین واقع در بردم نام بنده کھ افاضلی« گوید: می نشریھ

 دنبو مجلھ یک نشر فقط ھاآن اصلی ھدف کھ بودند اسالم مکتب

 نوانع تحت بود قرار کھ داشتند وسیعی فرھنگی ھایبرنامھ بلکھ

 و داساتی البتھ .پذیرد انجام ـ اسالم مکتب ـ مؤسسھ یا سازمان این

 ھایشخصیت و افراد عنوان بھ تدریج بھ ھم دیگری دانشمندان

 مجلھ در مقاالتی اسالم، مکتب سازمان بھ وابستھ غیر مستقل

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

 حسین محمد سید عالمھ آقایان: اسالم حجج و عظام آیات از است

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

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

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

 عنیی و... سعیدی غالمرضا سید رشیدپور، عبدالمجید باھنر، جواد

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

 درج مجلھ در کھ نوشتندمی مقاالتی گھگاھی و داشتند ھمکاری

 »شد.می

، سایت خسروشاھیھادی مجلھ مکتب اسالم بھ روایت  (منبع:

 تأکید از ماست)   –تاریخ ایرانی 

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

در  عھتقلید شیمرجع مھم ترین بروجردی سید حسین آیت هللا حیات 

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

و  »کشف االسرار«نویسندۀ خمینی هللا  روحآیت هللا اسالمیستی 

رابطھ با ایجاد در  ھاشمی رفسنجانیاکبر بود. » والیت فقیھ«

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

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

ان عمده نویسندگ» اھدافمان این بود کھ پایگاه مطبوعاتی امام باشد.

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

عالمۀ طباطبایی، مرتضی مطھری، محمد حسینی بھشتی، سید 
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محمد جواد باھنر و مھندس مھدی ابوالفضل موسوی زنجانی، 

 »عمکتب تشی«بارزگان. رفسنجانی می گوید تیراژ اولین شمارۀ 

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

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

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

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

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

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

حکومت در «الھی و فالسفۀ مادی است؛ از محمد بھشتی مقالۀ 

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

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

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

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

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

 ۀ نظام اشتراکی است.  بحثی دربار

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

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

اسالم دربارۀ ناسیونالیزم و انترناسیونالیزم سخن گفتھ می شود؛ از 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ان عظیمی زندگانی خانوادگی در دنیا دچار انقالب و بحر«مقالۀ 

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

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

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

 احمد آرام. 

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

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

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

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

کھ دفاعی است از حق طالق اسالمی؛ از محمد » حق طالق«مقالۀ 

 ».حکومت در اسالم«بھشتی قسمت سوم مقالۀ 

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

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

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

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

 توجیھ قبول نظام بردگی در اسالم است.

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

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

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

و از نظر اسالم این تساوی را مردود می داند؛ از محمد » مرد است

اد کھ ایج» یغاتیلزوم یک جھش تبل«رضا صالحی کرمانی مقالۀ 

یک سازمان بزرگ تبلیغات اسالمی را برای پیشبرد مبارزۀ 

اسالم و «اسالمی ضروری می داند؛ از مھدی حائری یزدی مقالۀ 

کھ عالمیۀ حقوق بشر را بھ خاطر آنکھ » اعالمیۀ حقوق بشر

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

 ».یا جنگ با طبیعتمنع تعدد زوجات «مقالۀ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ای نظامی با کشورھای کھ در آن بحث بر سر تفاوت پیمان ھ

 اسالمی و غیر اسالمی است.

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

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

 ».موقت

 ۱۳۳۸از سال  »مکتب تشیع«ما در باال تنھا بھ برخی از مقاالت 

ھمۀ این مقاالت زمینھ ھای  اشاره کرده ایم. در ۱۳۴۴تا سال 
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اساسی مبارزۀ ایدئولوژیک روحانیت اسالمی برای ایجاد حکومت 

اسالمی بھ خوبی مالحظھ می شود بھ طوری کھ در یک کالم می 

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

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

المیستی تا چھ حد دیر پا بوده است. اما بخش قابل مالحظھ ای اس

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

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

عظیم ارتجاعی نھادھا و شخصیت ھای مذھبی در تخدیر افکار 

یک با دین و مذھب عمومی توجھ ندارند و در نتیجھ مبارزۀ تئور

 را در راستای مبارزۀ طبقاتی سرسری می گیرد. 

می نویسد: ۱۳۳٥فروردین  ۷در سھ شنبھ روزنامۀ اطالعات 

تألیف آقای ناصر مکارم شیرازی کھ برنده  "نماھافیلسوف"کتاب «

 سبک رمان نگارش یافتھ و مکتبھ اول سلطنتی سال گردید ب ۀجایز

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

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

برای دریافت جوایز خود شرفیاب شدند، اعالحضرت از آقای 

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

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

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

ھمت گماشتھ و بھ خصوص در اطراف مکتب ماتریالیسم کھ اساس 

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

عظما تبدیل شده  هللایتآمدتی است بھ ناصر مکارم شیرازی کھ 

خاستگاه طبقاتی بورژوازی تجاری و دارای  ۱۳۰٥متولد سال 

 است. 

از قول ناصر مکارم  ۱۳۹۴آبان  ۱۲خبرگزاری فارس در 

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

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

تأکید اسالمی و اھدای دومین جایزۀ جھانی علوم انسانی اسالمی 

باید عالوه بر پاالیش علوم انسانی فعلی، از نفوذ مجدد این «کرد: 

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

ھای علوم انسانی پاالیش و در مرحلھ دوم برای جلوگیری باید کتاب

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

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

دوران پیش از انقالب در میان مردم جامعھ اسالمی نفوذ پیدا کرده 

ھای علوم انسانی کھ اساتید است عنوان کرد: در برخی از کتاب

کردند بھ موضوع مذھب بسیار کم ھا تدریس میدر دانشگاه

بھ برخی از افکار غرب  هللا مکارم شیرازیآیت» «پرداختند.می

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

تفکر غرب در میان مردم باید علت بعثت  ۀجلوگیری از نفوذ آیند

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

 »کنیم.

ایھ دھھ ھنوز ھم ھمۀ نیروھای ارتجاعی مانند سرم ٦اینکھ پس از 

ھا و رده ھای باالی  زمینداران، بورکراتداران، روحانیان، 

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

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

 باشد!

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

تجربی متفاوت و دوگانھ است. اینان ظاھراً برای برخی علوم 

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

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

یش می روند کھ می خواھند علوم برخورد با علوم انسانی تا آنجا پ

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

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

دانشجویان علوم تجربی بوده اند کھ پرچم مبارزه با اختناق و 

انھ بھ دوگاستبداد را برافراشتھ نگاه داشتھ اند. برخورد متفاوت و 

استبداد نبوده و نمی تواند نھایی راھگشای آزادی در جامعھ ھرگز 

 باشد. 

افشای ھمھ جانبھ و بی رحمانۀ رژیم ارتجاعی و آزادی ُکش 

جمھوری اسالمی در تمام عرصھ ھای اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی و فرھنگی یکی از وظایف دائمی و اجتناب ناپذیر 

کمونیست ھا و ھمۀ آزادیخواھان است. یک وظیفۀ بزرگ و 

دگاه ھای یاجتناب ناپذیر دیگر کمونیست ھا مبارزه با ایده آلیسم و د

متافیزیکی، ترویج ماتریالیسم بر اساس آخرین دستاوردھای 

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

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

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

ل تاریخ ابزاری در دست طبقات مذھبی کھ ھمواره در طو

استثمارگر و مرتجع برای بھره کشی از زحمتکشان و سرکوب و 
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بھ اسارت کشاندن جسم و روح انسان ھا، بھ ویژه زنان بوده است، 

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

خی تاریاستثمارگرانۀ سرمایھ داران و زمینداران بخشی از مبارزۀ  

پرولتاریا برای آزادی خود و تمام بشریت از استثمار و نظام 

  طبقاتی است.

 چھار شعر از ناظم حکمت

 ترجمۀ یحیی سمندر

 نامھ ای بھ زنم

 )زندان بورسا(

 ۱۹۳۳نوامبر  ۱۱

 یگانۀ من 

 در آخرین نامھ ات بھ من می گوئی

 »سرم می ترکد، قلبم ازھم می پاشد«

 می گوئی

 آویزند، اگر ترا بھ دار«

 »من خواھم مرد.

 ھمسرم تو زنده خواھی ماند

 یاد من ھمچون دودی سیاه

 در میان باد محو خواھدشد.

 زنده خواھی ماند خواھِر سرخ موی قلبم

 تلخی مرگ در قرن بیستم

 حد اکثر یک سال طول می کشد.

 مرگ،

 مرده ای آویزان بھ یک ریسمان، 

 بھ چنین مرگی دلم راضی نیست 

 اما

 باش دلبندممطمئن 

 اگر دست سیاه و پشمالوی کولی بدبختی

 اندرسرانجام ریسمانی برگردنم بگذ

 دشمنان در چشمان ناظم

 بیھوده در جستجوی ترس خواھند بود

 در تاریکِی واپسین صبحگاه

 دوستانم و ترا خواھم دید

 و تنھا حسرتی کھ بھ زیر خاک خواھم برد

 حسرت آوازی ناتمام خواھد بود. 

 دلبندم

 قلبم زنبور زرینْ 

 زنبوری با چشمان شیرین تر از عسل 

 چرا بھ تو نوشتم کھ خواھان اعدام من اند؟

 

 محاکمھ تازه آغاز شده

 سِر یک آدم را مانند شلغم

 نمی َکنند.

 نگران نباش

 احتمال اعدام دور است.

 اگر پول داری

 زیرپوش فالنلی برایم بخر

 درد سیاتیِک رانم دوباره شروع شده

 موش نکن کھ زن یک زندانیو فرا

 ھمواره باید بھ چیزھای خوب بیاندیشد.
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 عجیب ترین موجودات

]۱۹۴۷[ 

 مثل عقرب، برادرم

 تو مثل عقربی

 در یک شب وحشت.

 مانند گنجشکی برادرم

 گنجشکی با خرده نگرانی ھایش.

 مانند صدفی برادرم 

 صدفی در خود فرو رفتھ و آرام.

 تو مھیبی برادرم

 آتشفشانی خاموش.ھمچون دھان 

 تو یکی نیستی، افسوس 

 نھ پنج تا

 تو میلیون ھائی. 

 تو ھمچون گوسفندی برادرم

 ھنگامی کھ دژخیم کھ از پوست تو جامھ بر تن کرده

 ھنگامی کھ سالخ چماقش را بلند می کند 

 با شتاب وارد گلھ می شوی

 و مغرورانھ و دوان دوان بھ کشتارگاه می روی.

 ترین موجودی،خالصھ، تو عجیب 

 طرفھ تر از ماھی ای

 کھ دردریا زندگی می کند بی کھ بداند دریا چیست. 

 و اگر این ھمھ بدبختی بر روی زمین ھست

 بھ خاطر توست برادرم،

 اگر گرسنھ و فرسوده ایم،

 اگر پوستمان را تا خون کنده اند،

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

 ش نمی روم کھ بگویم تقصیر توست تا آنجا پی

 اما نقش تو ھم زیاد است برادرم.

 

 آنژین صدری

]۱۹۴۸[ 

 اگر نیمی از قلب من اینجاست، دکتر

 نیم دیگرش در چین است،

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

 

 و صبح دکتر

 قلبم در یونان

 )۲. (تیرباران می شود

 کھ زندانی ھا بھ خواب می روندو ھنگامی 

 ھنگامی کھ آرامش بھ بھداری زندان باز می گردد

 می رود دکتر،بھ سفر قلب من 

 ھر شب می رود

 )۳. (بھ خانھ ھای چوبی قدیمی چاملیجا

 دیگر اینکھ ده سال است دکتر،

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

 جز یک سیب: قلبم.

 دکتربھ خاطر این است 
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 ، نیکوتین یا زندانتصلب شرایینو نھ بھ علت 

 کھ دچار آنژین صدری شده ام.

 شب را از البالی میلھ ھا می نگرم

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

 قلبم با دورترین ستاره می تپد.

 

 تودۀ انسانی

]۱۹٥۸[ 

 تودۀ انسانی بر عرشۀ کشتی ھا سفر می کند

 سھ در قطار درجۀ

 پیاده در جاده ھاپای یا 

 تودۀ انسانی.

 تودۀ انسانی از ھشت سالگی بھ سر کار می رود

 در بیست سالگی ازدواج می کند 

 و در چھل سالگی می میرد

 تودۀ انسانی.

 نان برای ھمھ ھست 

 جز برای تودۀ انسانی

 برنج ھم 

 شکر ھم

 پارچھ ھم 

 کتاب ھم 

 تودۀ انسانی. برای ھمھ بھ اندازۀ کافی ھست جز برای

 سایھ ای بر زمین تودۀ انسانی نیست

 نھ فانوسی در کوچھ ھایش

 نھ شیشھ ای بر پنجره ھایش

 اما تودۀ انسانی امید دارد

 بی امید نمی توان زیست.

اشاره بھ پیشروی عظیم ارتش آزادی بخش توده ای چین بھ ) ۱(

رھبری حزب کمونیست آن کشور بھ سوی جنوب و شکست و تار 

و مار شدن میلیون ھا سرباز چیان کایشک و فرار بازمانده ھای 

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

 ۱۴» (امی چینتغییر عظیم در وضعیت نظ«، مثال بھ ۱۹۴۸سال 

دسامبر  ۳۰» (انقالب را بھ سرانجام برسانیم«) و ۱۹۴۸نوامبر 

) می توان رجوع کرد. این دو نوشتھ را در جلد چھارم ۱۹۴۸

منتخب آثار مائو، ترجمۀ فارسی، ادارۀ نشریات زبان ھای 

   ، می توان یافت. ۱۹۷٥خارجی، پکن، سال 

ست. این جنگ ) ا۱۹۴٦-۱۹۴۹( نگ داخلی یونانجاشاره بھ ) ۲(

داخلی بین ارتش حکومت یونان با حمایت امپریالیسم انگلیس و 

کھ توسط حزب کمونیست » ارتش دموکراتیک یونان«آمریکا و 

آن کشور و نیروھای مقاومت ضد فاشیستی یونان تشکیل شده بود 

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

و بازداشت بیش از » راتیک یونانارتش دموک«تن از نیروھای 

بیست ھزار تن انجامید. پس از پیروزی نظامی ارتش یونان و 

حامیان امپریالیست اش در این جنگ، یونان بھ سازمان  پیمان 

 آتالنتیک شمالی (ناتو) پیوست.

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

 دریا  کھ مشرف بھ بوسفور است و چشم انداز زیبائی دارد. 
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 جمھوری رژیم جنایات سال 37 بھ اعتراضی کارزار

 ایران اسالمی

 فرانسھ بھ روحانی سفر مناسبت بھ
 یاعتراض تظاھرات سھ ،فرانسھ بھ روحانی حسن سفر مناسبت بھ

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

 و سیاسی ھای سازمان و حزب چندین حمایت با و فرھنگی

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

 این است. شده سازماندھی خارج مقیم ایرانیان ھای انجمن

 پاریس، در 2015 نوامبر 15 یکشنبھ، روز ھا تظاھرات

 دوشنبھ روز ؛15 تا 13 ساعت از ،(رپوبلیک) جمھوری میدان

 شنبھ  سھ و یونسکو نزدیک ،17 تا صبح 9 ساعت از نوامبر 16

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

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

 جمھوری اسالم ایرانسرنگون باد 

A bas la république islamique d'Iran  

 

 نھ بھ مجازات اعدام

Non à la peine de Mort! 

 

 برابری زن و مرد در ایران

Pour l'égalité homme-femme en Iran 

 

 آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

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! 

 

 استقبال از روحانی، افتخاری برای فرانسھ نیست! 

Accueillir un criminel, n'est pas un honneur pour 

la France ! 

 

 زنده باد ھمبستگی کارگران فرانسھ و ایران

Vive la solidarité des travailleurs français et 

iraniens 

ایراناحترام کامل و بی قید و شرط بھ حقوق کودکان در   

Le respect total et inconditionnel des droits des 

enfants en Iran 

 

 آزادی سازمان ھای سیاسی و انجمن ھای فرھنگی و اجتماعی 

Pour la liberté  des formations politiques, 

associatives, culturelles et sociales 

 

 کارگران زندانی را آزاد کنید!

Libérez  les  travailleurs emprisonnés en Iran ! 

 

 معلمان زندانی را آزاد کنید!

Libérez les enseignants emprisonnés en Iran ! 

 
 دانشجویان زندانی را آزاد کنید!

Libérez les étudiants emprisonnés en Iran ! 
 

 روزنامھ نگاران زندانی را آزاد کنید!
Libérez les journalistes emprisonnés en Iran ! 
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روحانی: نمایندۀ رژیم اسالمی متکی بر اعدام، 

 شکنجھ، سنگسار، اختناق، سانسور و ترور 

 در پاریس!

 کارگران انقالبی متحد ایران
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