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  ؟چرا کاوه مدنی از ايران رفت 
يک کشور جھان سومی وابسته با تمام  برای کی ؟ جاسوسی يا عارضه شناسی ؟. بوده» جاسوس«می گويند 

خوبی برای ما » جاسوس«بوده، » جاسوس«اگر کاوه مدنی  من فکر می کنم که. خصوصيات استعمار و اسالم زدگی

می . خوبی بوده و دربارۀ چه چيزی جاسوسی کرده است» جاسوس«دھم که چرا او  دراينجا می خواھم نشان. بوده

ايران نقطۀ عطفی   نام پدری اش و بزرگداشت قانون و شناخت با رفتنش ازیدھم که کاوه مدنی در پی ارتقا خواھم نشان

علت با رفتنش از ايران بيش از پيش در اين  اريخ روياروئی مدنيت و توحش در ايران به وجود آورد و به ھميندر ت

جاسوس ھائی «مبارزۀ طبقاتی در حدی ست که می توانيم حتا عملکرد  و فن آوری ما در عرصۀ. کشور ماندگار شد

  .به نفع خودمان جذب کنيم را» مانند کاوه مدنی

در ايران حساس بوده ايد شايد خيلی  و مسائل زيست محيطی» بحران آب«وانندگانی که به موضوع بسياری از شما خ

داريد، در حالی که من فقط ھمين دو سه ھفتۀ پيش برای نخستين بار در  بيشتر و پيشتر از من با نام کاوه مدنی آشنائی

 در) ١(» خرافات آب«ير عنوان ز) ٢٠١۶ نوریج (١٣٩۴ ]جدی[ دی ماه٢١سخنرانی او نشستم که در  يوتوب پای

مصاحبات او را خواھيد يافت  جو کنيد تعدادی ويدئو از و اگر در انترنت جست. دانشگاه صنعتی شريف برگزار شده بود

   .ًکه تقريبا مسائل مشابھی را مطرح می کند

ه انترنت و يوتوب اين نوع اطالعات ب ّنيت من در اين نوشته معرفی کاوه مدنی نيست، خوانندگان می توانند برای

مشکالت آب نيستم، محيط زيست شناس ھم نيستم ولی آموخته ام  روشن است که من متخصص مسائل و. مراجعه کنند

باطری  ھمکاری کنم، آشغالھايم را جدا می کنم و شير آبم را نيز بی ھوده باز نمی گذارم، که بايد با شھرداری پاريس

باطری باطل شده در سوپرمارشه می  ازم و آن را به جعبۀ آشغالھای مخصوصچراغ قوه ام را در سطل آشغال نمی اند

ّلۀ اب و فن آوريھای موجود برای نمک زدائی آب أويدئو دربارۀ مس ٣٠برای آنچه در اينجا می گويم بيش از ... سپارم

به فکرم   اروميه طرحیحيرۀبام و مقاالت مختلفی را از نظر گذرانده ام و حتا برای حل مشکل   را تماشا کردهحرب

چه اندازه می تواند از ديدگاه  خطور کرده بود و می خواستم بدانم اين طرحی که از ذھن من تراوش کرده بود تا

  . اروميه خواھم پرداختحيرۀبخودم دربارۀ حل مشکل  متخصصين معتبر باشد ؟ در يک فرصت ديگر به معرفی طرح
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  ؟ داد و از ايران رفت ءچرا کاوۀ مدنی استعفا
   در ساختار اقتصادی سياسی اجتماعی ضروريات تحول و عناصر بازدارنده

که من شانس دسترسی به آنھا را داشته ام، در سخنرانی  ؟ پيش از ھمه يادآور می شوم که تا اينجا بين منابعی جاسوس

 از زبان او در يک ويدئو روی يوتوب شنيدم که کاوۀ» استاد رائفی پور«به نام ) عمامه بدون(يکی از سخنرانان مذھبی 

پور گويا که محافلی در ايران  به تعبير رائفی. که لو برود با ھمسرش فرار کرده است مدنی جاسوس بوده و پيش از آن

 او را با آبجو رسانده اند و موضوع را به عکس خصوصی که از جمله خود رئيس جمھور آقای روحانی نيز به او ياری

در حال رقص و شادی در محفل خصوصی نشان می دھد مرتبط دانستند تا وضعيت او  در دست و يا عکسی که او را

خروج از ايران  بوده چگونه موفق به» جاسوس«روشن نيست که اگر او . عنوان جاسوس مسکوت باقی بگذارند را به

خامنه ای نيز در يکی از سخنرانی ھايشان   و خود آيت هللاکس پوشيده نيست شده است ؟ در فرھنگ اسالمی بر ھيچ

ًرا تقبيح و سرزنش می کند زيرا در دين و خصوصا در دين » مشامشان رسيده افرادی که بوی لذت دنيوی به«ًمشخصا 

ده ھا   خصوصی دنيا و لذت و شادی حرام است، به ھمين علت زير چشمان ھمين آيت هللا ساليانه بخش اسالم مال

 در بزن و ببند ھای سرمايه داری اسالمی و سرمايه داری جھانی به حساب خودشان در ر پول ايران را کهلا دديليارم

را تھديد نکند و از  ًکشورھای خارجی غالبا غربی واريز می کنند موجب می شود که خطر لذت دنيوی مردم ايران

   .عبادت خدا باز ندارد

گزارشات نيز بی اطالعم، در نتيجه ماجرای  ًيستم و طبيعتا از چگونگی اين گونهًمتأسفانه من شخصا منبع اطالعاتی ن

با وجود اين بايد اضافه کنم که در برخی مقاله ھا دربارۀ او . می گذارم جاسوسی اين محيط زيست شناس ايرانی را کنار

  .در دستگاه دولتی نيز ياد کرده اند» غير خودی «به مثابه 

انتظار  در زمينه ھای علمی نيز. ًمنتقدان صرفا دينی را که ملحد تلقی می کند ھدف نمی گيرد م تنھااسال] ..دستگاه دين[

داشته باشد به ھمين علت کاری کردند که  تعلق» خودی ھا«ًدارد که فرد عالم پسر پيغمبر باشد و حتما مؤمن و به جرگۀ 

 ھايش چمدان انباشته از آرزو  داد و با ھمانء استعفامحيط زيست شناس جوان ايرانی کاوه مدنی از پست خود  سرانجام

اولويت تسلط معنوی مذھبی  :به سخن ديگر (...) بازگشت  در ايران به غرب» ! بحران آب « برای پاسخگوئی به 

 در باالترين سطوح، حضور قدرت) جنايت عليه بشريت يعنی نظام سرمايه داری و طبقاتی روبنا برای زيربنای نظام(

توانستند در ايران کاری را که به آن  امثال کاوه مدنی نمی. و آن را حذف می کند را برنمی تابد] شناخت عينی[مدنی 

آزادی، خالقيت، توليد، زندگی زمينی، امکان پيشرفت نه فقط در تضاد با  معتقدند به بار بنشانند زيرا شناخت، آموزش،

زيربنای  از ديرباز ھويت» ذيمدخل و ذينفع«ه به کام طبقۀ ر نفتی کلاتک محصولی بوده، يعنی د ساختار اقتصاد

ھای اجتماعی در تحکيم اين رکود تاريخی  اقتصادی ايران را تشکيل داده بلکه با تزريق فزايندۀ شبه شناخت در سامانه

   .به شکل ھمه جانبه تری کوشيده است

ھا و  او بين چه بايد... ی بگويد و چه چيزی نگويداين نيست که ما به ديگری بگوئيم چه چيز ھيچ کاری انحرافی تر از

ر نفتی در ايران مانند اليعنی د اسالم و بورژوازی کارچاق کن با خوراک روزمره اش. چه نبايد ھا گرفتار شده بود

خودکار و دوچرخه و اتوموبيل و مرگ موش ساخت ايران را به  عربستان در پيوند با طبقۀ ابتذال يعنی ھمانھائی که

 توليد جھان سومی که با خريد ابزار کار تحول ناپذير شروع می شود و ھميشه نيز بخشی يعنی. ل قاچاق می سازندشک

 ماند، زيرا در ايران زير بنای توليدی برای توليد برخی از کاالی توليدی ھمچنان به قطعات خارجی نيازمند باقی می

ھمين علت ، برای نمونه، ساچمۀ  صنايع سنگين وارد نمی شوند بهًقطعات وجود ندارد، و سرمايه گذارھا نيز معموال در 
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آالت ساخته شده در  شود ولی مانع از اين نيست که خودکاری که محصول ماشين خودکار ھمچنان از خارج وارد می

جا از ک«نتيجه سرمايه گذاران که معلوم نيست  در. کشورھای صنعتی بوده ھمچنان به عنوان ساخت ايران معرفی شود

گيرند، بخشی از   رشد نيروھای مولد را میسود می برند و ھم زمان جلو از يک وضعيت عقب افتاده» آورده اند ؟

مريکا از ھر امانند آتيال و ارتش  اين نظم سرمايه داری اسالمی  .غربی می شود ًدرآمدھايشان نيز دائما راھی بانکھای

با وجود اسالم و سرمايه داری وابسته و . بر جا می گذارد شدهکجائی که عبور می کند سرزمينی سوخته و ويران 

 زيرا غرب امپرياليستی. امپرياليستھا ھيچ نگرانی برای تسلط بر ايران نخواھند داشت ًطبيعتا مصرفی و ھيچ کاره،

 به ًايران بايد روی ايمان ناکارآمد و خصوصا رياکارانه حساب کندکه فقط کند ولی روی فن آوريھايش حساب می

بلکه تروريسم مقدس  (...)ًو نه آن تروريسمی که رسانه ھای غربی دائما به ايران نسبت می دھند . دارد تروريسم تکيه

   .»حکم ارتداد«از نوع نھادينه شده مانند 

  يرانبود ز در ايران و در دستگاه حکومتی ايران جائی برای کاوه مدنی. ھمه چيز را گفته باشم با اين فراز فکر می کنم

اين کار شھامت و شوخ طبعی خاصی می . را برگزيده بود» خرافات آب«اش عنوان  او شھامت کرده و برای سخنرانی

خيابانھای ايران را به  به ھيچ وجه با سرشت دستگاه دين اسالم در ايران تناسبی ندارد زيرا دست کم يکی از خواھد که

مجری حکم ارتداد در مورد احمد کسروی بود که يکی از  ان فردی کهنام نواب صفوی نامگذاری کرده اند، يعنی نام ھم

ً و خصوصا وقتی کاوه مدنی می است» نوين«ادبيات ايران در دوران به اصطالح  پيشگامان خرافه ستيز در عرصۀ

ين باشد که اگر بنابر ا .تمام شاخکھای حساس دستگاه دين اسالم را به ارتعاش در می آورد» توجيه علمی ندارد  «گويد 

علمی داشته باشيم به اين معناست که ھر چيزی که  ما مجبور باشيم برای حل مسائل و مشکالت و نظرياتمان توجيه

 می» توجيه علمی«ولی آيا فراخواست . خواھد شد و يا بايد آن را بی اعتبار بدانيم توجيه علمی نداشته باشد بی اعتبار

جاری ست جائی » حکم ارتداد«به اسالم محکوم شده اند و در آن    ابد و ازلتواند در کشوری که گويا مردم آن برای

  ؟داشته باشد 

مدرنيزاسيون «، »کشاورزی در جايگاه فعاليت اقتصادی « ، »کليت فرھنگی« ،»توجيه علمی«، »خرافات«

اصول دين می اندازد   واژگان کاوه مدنی يعنی نقاط برجستۀ گفتمان او ھماھنگام نه تنھا چنگ در چنگ از» کشاورزی

قول خود ه اقتصاد تک محصولی و غير توليدی ايران را زير سؤال می برد و ھر تحولی ب بلکه کل ساختار جامعۀ و

ًاحتماال ھمين امت  چه باک اگر مردم از بی آبی بميرند،. رو می شوده روب» ھزار ذيمدخل و ذينفع « مدنی با  کاوه

مداخالت انگليس در دومين دھۀ قرن بيستم موجب مرگ  ه دليل احتکار ارزاق واسالمی و خودی ھا بودند که از جمله ب

بپرسيم چرا . گرسنگی يعنی قتل عامی که خيلی از ما ايرانی ھا از آن بی اطالع ھستيم قحطی و.  ميليون ايرانی شدند٩

ًاھميتی ست خصوصا به اين  رچرا بی اطالع ھستيم ؟ نه فکر نکنيد تمام شده، زود به سطر بعدی نرويد، سؤال خيلی پ ؟

  .علت که ممکن است تکرار شود

 روبنا و زيربنا، ايدئولوژی دين ساالر و بورژوازی وطن دوست که ساالنه ده ھا ميليارد در اينجاست که بررسی رابطۀ

ند تا خطر کن بوتران ھالوی حرم خارج میو با تمسخر گرفتن ک  ر را از زير گلدسته ھای پر آوازۀ اسالم در ايرانلاد

َآنان را از نماز و دعا و شيون و زاری و قمه زنی باز» لذت دنيوی« کاوه  .جالبتر از ھميشه و ھرگز خواھد بود ندارد  َ

کند، کمی بعد با طرح برخی موضوعات  ُمدنی که سخنرانی اش را با ده ھزار تن پوزش و معذرت خواھی شروع می

زير  ۀ اقتصادی يعنی وقتی که قاطعانه وضعيت تک محصولی ايران راتوليد کشاورزی به مقول مانند ضرورت تبديل

ھدف می گيرد تا طرحی نو » میوات بمب«ضرب می گيرد در واقع گوئی ساختار اقتصاد پوکيده و نابارور ايران را با 

ين در ايران استعمار نو» ذيمدخل ھا و ذينفع ھای«با مقاومت  روشن ھست که با اين ندانم کاری کاوه مدنی. دراندازد
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... واويال...کنند دستبرد به حريم خصوصی او عکس او را با آبجو و حال رقصيدن منتشر می رو می شود که باه روب

ترياک آری ولی آبجو . به مردم ترياک می فروشد آبجو خورده ؟ رقصيده ؟ در حالی که خود دستگاه دين اسالم در ايران

. بری روسی برای حج عمره و زيارت آری و رقص و شادی با دوستان نهمسافر  نه، ارباس و بوئينگ و ھواپيماھای

  .پارسائی در تضاد است و آبجو و رقص و شادی با» دانشمند بايد پارسا باشد « خامنه ای فرموده اند که  آيت هللا

و نه ( ر مصرفیيد دستگاه دين ساالر و نفت ساالئمانند کارناوال و فکاھی نمی تواند مورد تأ رقص و شادی و پايکوبی

سؤال می برد، و به نوعی خاص در جايگاه  باشد چرا که چنين پديده ھائی به شکل موقتی نظم حاکم را زير) توليد کننده

تمايالتی در توده ھا در ذھنيت مطلق گرای دين ساالر و بورژوازی   و چنيننقد اجتماعی و تحول در نظم حاکم است

  . د بود نخواھخوار مدارا جايز کارچاق کن و نفت

رئيس  ًبود که اخيرا از زبان آقای روحانی» مردم«خيلی دير به آن پی بردم، مفھوم کلمۀ  نکتۀ بسيار جالبی که من

سرمايه گذاری «بايد بيايند  »مردم«جمھور ايران شنيدم که در مورد طرح ھای انرژی، آب و پتروشيمی می گفت 

يعنی ھمانھائی که در چرخش . اسالمی گروه سرمايه دارھاست  در حکومتدر اينجا بود که فھميدم معنای مردم. »کنند

نيروھای مولد ايران  مصرفی و طبقاتی و با وارد آوردن خسارات عظيم به رشد – وابسته و گردش نظم سرمايه داری

ال رئيس جمھور خارجی منتقل می کنند تا جائی که حا ًساليانه تقريبا معادل درآمد نفتی ايران از ايران به بانکھای

يعنی ھمان مبالغی که در واقع (که پولھايشان را خواھد  می» مردم«در ايران از اين  ملکوتی اسالم مسلح به حکم ارتداد

و پتروشيمی سرمايه گذاری کنند و در اين زمينه ھا نيز بدون ھمکاری کشورھای  در انرژی و آب) از ايران دزديده اند

روحانی برای طرح انرژی و   ميلياردی که آقای٢٠٠به اين معنا که بخش مھمی از اين . امکان پذير نخواھد بود صنعتی

می شود، در حالی که وضعيت وابستگی فنی ھمچنان  آب و پتروشيمی نياز دارد دوباره به بانکھای خارجی سرازير

  . شود رو میه روب»  و ذينفعھزار ذيمدخل« مدنی با مقاومت هوضعيت به گفتۀ کاو ادامه دارد و ھر گونه تحولی در اين

ما  او به نفع» جاسوسی«و فکر می کنم که . کاوه مدنی دليل ديگری نمی توانست داشته باشد من فکر می کنم که استعفای

   .ًملت ايران صورت گرفت چون که او عمال نشان داد که خانه از پايبست ويران است

  

  ی مدنبه سخنرانی دکتر کاوه» خرافات آب«گزارش سمينار ) ١
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