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 مفدمه

مرداد  28تا  1320تر شـهریور  و یا به طور دقیق 1332تا  1320هاي به زعم خیلی از صـاحبنظران فاصـله سـال
مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسـی در ایران قلمداد کرد؛ مقطعی که را باید یکی از مقاطع آزادي   1332

دري کرده و نوشــتند. هر چند که ممکن اســت برخی پردهخواســت میچه که دلشــان میدر آن مطبوعات هر آن
خی موازین اخالقی و انســانی را زیر پا گذاشــته باشــند. از طرف دیگر در آن دوره حزب توده را باید قبله اول بر

ـــتاـها را در فـعالـیت این حزب    ــور در آن دوره قلـمداد کرد. ـهدف قرار دادن روسـ منتـقدین ـبه نـظام ـحاکم بر کشـ
ــبت داد که در میان آنمی ــین از کل جمعیت توان به دالیل متعدد نس ــتانش ــهم قابل توجه جمعیت روس ها قطعا س

ور می دکـش تائیان که عمدتا هم در قاالب . همچنین، اجحاف وار2تواند از عوامل تعیین کننده باـش ده به غالب روـس
توان  کردند و به تبع آن نیز وجود زمینه مســاعد براي شــورش ایشــان را نمیرعیتی کشــت و کار می  -نظام ارباب

داري را به ویژه در مناطق روـستایی کـشور به منظور ـشوراندن دهقانان هاي دامنهنادیده گرفت. حزب توده فعالیت
اهدي بر این ادعا می  داد.انجام می در کوچه و "یاد دکتر عباس منظرپور در کتاب توان به روایت زندهبه عنوان ـش

هاي خود به فعالیت  "ها (از این طرف !)نفوذي"اشـاره کرد که در بخشـی با عنوان   341تا  339صـفحات  "خیابان
روســتاي هشــتگرد که متعلق به   به عنوان دانشــجوي دندانپزشــکی دانشــگاه تهران و دو دانشــجوي داروســازي در

اره می ت، اـش اخان بوده اـس رهنگ پاـش اه به نام ـس ان میباجناق رضـاـش تایی نـش دهد که کند. فعالیت در چنین روـس
تاها و فعالیت ته اند. منظرپور از انجام ـسه  افراد حزب تا چه حد به حـضور در روـس هاي مورد نظر حزب اهتمام داـش

 ي روستائیان، پاسخ به سئواالت، و توزیع نشریات. سخنرانی برا ،بردفعالیت نام می

یکی از برنامه هاي ـشاخص حزب توده در دوره یادـشده انتـشار نـشریات ادواري بود. حداقل یکی از این   
ــرـیات هفـته ـناـمه ارـگان انجمن کـمک ـبه دهـقاـنان ایران ـکه روزـهاي   "انتـقاد براي دهـقاـنان ایران"اي بود ـبه ـنام  نشـ

ـشد. اولین هفته به بهاي یک ریال و در چهار ـصفحه به ـصاحب امتیازي هدایت اله داوري منتـشر میچهارـشنبه هر  
در کتابخانه ملی ایران در اي که از آن منتشــر شــده و آخرین شــماره  1330فروردین   28شــماره این هفته نامه در  

 یابد. مرداد انتشار می 28ودتاي و سه هفته مانده به ک 1332مرداد  7است که در تاریخ  140دسترس است شماره 

 
 .آموزش کشاورزي و دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینیدکتراي ترویج و   1
درصـد) در روسـتاها سـاکن   63میلیون نفر (متجاوز از   12میلیونی کشـور بیش از    19از جمعیت    1335بر اسـاس نخسـتین سـرشـماري رسـمی کشـور در سـال   2

 .بودند



شــد، منتشــر می 1331مرداد  29نامه که باید در هفته 94نامه انتقاد، شــماره  شــماره از هفته 93پس از انتشــار 
علی           به صاحب امتیازي    "قیام دهقانان"نامه  ) هفته1331مرداد   29یابد و به جاي آن در همان روز (انتشار نمی

ــر می 4محـمد ـبداغی در  ــفـحه منتشـ ــود. این هفـتهصـ ـناـمه انتـقاد متعلق ـبه انجمن کـمک ـبه ـناـمه هم همچون هفـتهشـ
ــرـیه هم پس از   ـــماره از ـتاریخ   3دهـقاـنان ایران بود. ـجاـلب آن ـکه این نشـ ــهریور    26شـ   ـجاي خود را ـبه   1331شـ

  جدیدينامه هقانان ایران، هفتهنامه، انجمن کمک به ددهد. در ادامه با توقف انتـشار هر هفتهنامه ـسلحـشور میهفته
اوین دیگر   ا عـن ان ایران"  همچونـب اـن اي پیروز براي دهـق ان ایران"،  "دنـی اـن ده براي دهـق درودگر براي  "،  "مردم آیـن

 17دهد. البته از  می نـشر، به ـصاحب امتیازي افراد مختلف "رمز خوـشبختی براي دهقانان ایران"، و "دهقانان ایران
 کند. نتقاد براي دهقانان ایران اجازه انتشار پیدا میمجددا نشریه ا 1331دي 

نامه انتقاد شــامل گزارش هاي تصــویري و اخباري که خبرنگاران نشــریه از اقصــی محتواي هر شــماره هفته
نامه انتقاد هاي هفتهکردند، بود. همچنین، بخش دیگري از برخی از شــمارهنقاط و غالبا روســتایی کشــور تهیه می

اختصــاص به تبلیغات رفاه اتباع کشــور اتحاد جماهیر شــوروي و به ویژه در مقایســه با وضــع رقت انگیز دهقانان 
ــورت مکرر در  ــدق هم به ص ــت وزیر دکتر محمدمص ــت. حمله به هیأت حاکمه ایران و به ویژه نخس ایران داش

 خورد. نامه انتقاد به چشم میهاي هفتهشماره

ام این موارد    اره را خروج از ـجاده علی رغم تـم ـــم ـکه می توان الاـقل در برخی از موارد محتواي هر شـ
ـــماره ــده در شـ ــاف تلقی کرد، اـما، برخی از اخـبار و گزارش ـهاي اراـئه شـ توان ـبه عنوان  ـناـمه را میـهاي هفـتهانصـ

الآئینه تایی در آن ـس بات روـس ها را  گزارش  چه که پذیرش و باور اینقرار داد. آن  توجهها مورد  اي از وـضع مناـس
ــازد،   ــت. ـبه ویژه آن  ـنام بردنممکن می سـ ــاره ـبا قرائن دیگر ـتایـید ـکه در مواردي ـناماز افراد اسـ     ـهاي مورد اشـ

 شود. می

 نامه انتقاد بی حرمتی رعایا بر اساس گزارشی از هفته

آمده اـست و  1331دي ماه ـسال   4نامه انتقاد منتـشره در  هفته 63بی مناـسبت نیـست به گزارـشی که در ـشماره  
ــط مالک ــتایی   -ن در نظام اربابابه ظلم وارده به رعایا توس ــاره می  از توابعرعیتی در روس کند، پرداخته اراك اش

ــت از:   ــود. عنوان گزارش عبارت اس ــی "ش فجایع مالکین بزرگ، در اراك مالکین بزرگ مانند غارتگران وحش
نامه هفته 63شـماره   4و  1. گزارش عینا از صـفحات "کنندتجاوز میها دزدند و به ناموس آناموال دهقانان را می

 شود:نقل می 1330دي  4انتقاد مورخ 

ــین خاك باز وکیل تحمیلی و جفت گاوي اراك در دوران وکالت خود بدبختی ها و آقاي حسـ
تن نام خود ن واد که حتی از نوـش خص بی ـس ماري براي مردم اراك به بار آورد. این ـش یز مـصائب بی ـش

عاجز اســت تاکنون دو نوبت یکی در دوره چهاردهم و دیگري در دوره شــانزدهم تقنینیه وکیل شــده 



ته بندي ها و حقه دن او و دـس ت. البته وکیل ـش ت در این مقال نمی گنجد و اـس بازي هایی که نموده اـس
ــت   ..آن جرـیان را ـبه بـعد واـگذار می نـمائیم ــوعی ـکه در این مـقاـله مورد بـحث اسـ یکی از  ولی موضـ

هزاران فجایع و مظالمی  اســت که فامیل ایشــان در تحت لواي زور و قدرت خاکباز در اراك نموده 
اـیان علی اکبر  از آـق ه دســـت برادرزاده ـهاي ـخاکـب اکی ـب ــفـن ه اسـ اـند. چـندي پیش در قرـیه درمن واقـع

غول ها و خدیوري و حســین محســنی که مالکین قریه مزبورند اتفاق افتاد که بی شــباهت به عملیات م
 امیر تیمور لنگ نبود. اینک شرح جریان

ــت که زارعین و دهقانان آن در زیر   ــال هاسـ قریه درمن در چند کیلومتري اراك قرار دارد و سـ
آورند. ارباب هاي این قریه، فشــار و مظالم فامیل محســنی روزگاري با بدبختی و مشــقت به ســر می

ــنی برادر  ــین محسـ ــتـفادهـخدیوري برادرزاده ـخاکـباز و حسـ ـهاي زاده و داـماد ـخاکـباز براي آن ـکه اسـ
ــی اجرا می نمایند. بدین طریق که تقریبا تولید  ــوص ــت مخص ــیاس ــتري از زارعین این قریه ببرند س بیش
ــازند که جنگ و نزاعی در بین دهقانان  اختالف و نفاق در بین دهقانان نموده و موجباتی فراهم می سـ

ین موضـوع ارباب هاي محترم به ده تشـریف می برند و براي  واقع شـود و در نتیجه براي رسـیدگی به ا
 حل اختالف مبالغی به عنوان جریمه از طرفین دعوا گرفته و به شهر بازمی گردند. 

ه درمن در می ان نزاعی در قرـی اـی از در نتیـجه تحرـیک آـق ل ـب دي قـب گیرد و برحســـب معمول چـن
ه عازم ده می شـوند. یکی از طرفین دعوا که آقایان مالکین براي رسـیدگی به دعوا و اخذ مبلغی جریم

آشـنایی کامل به اخالق و رویه ارباب خود داشـته براي آن که از پرداخت جریمه شـانه خالی کند قبل 
ــیدن ارباب ها از ده فرار نموده و به  ــود. آقایان پس از ورود، از   ]در  [از رس دهات مجاور پنهان می ش
ده  مناك ـش هر برگردند آتش فرار دهقان بیچاره خیلی خـش ت خالی به ـش و از این که می بینند باید دـس

 غضب شان زبانه می کشد. 

ابتدا دستور می دهند نوکرها خانه و زندگی و حشم و کلیه اموال دهقان فراري را غارت نموده و 
ها اقناع نشده  به شهر حمل نمایند. سپس چون شهوت جاه طلبی و اعمال قدرت و حس کینه و عناد آن

وـسط میدان ده بیاورند و با وـضع ـشرم ناك و فجیعی   ]به[دـستور دادند عروس دهقان بیچاره را در  بود 
ان چه  ت که نوکرهاي ایـش پردند. البته معلوم اـس ت نوکران خود ـس دختر بیچاره را لخت نموده و به دـس

 عملیات وحشت ناك و خجالت آوري با دختر بدبخت نموده اند که قلم از ذکر آن شرم دارد.

شــهر دســت عروس خود را گرفت و به تمام مراجع  دهقان بیچاره پس از مراجعت ارباب قلدر به  
ــت آـقاي ـخاکـباز ـبه  ــهر اراك مراجـعه نموده ولی فرـماـندار اراك آـقاي احـمدي ـکه ـبه دسـ ـقانونی شـ
تري اراك کامال زیر   ان را مثل یک نوکر انجام می دهد. دادگـس ته و اوامر ایـش ـس ندلی فرمانداري نـش ـص

زارع بدبخت از همه جا مایوس شـد و فعال معلوم    نفوذ خاکباز اسـت. ژاندارمري همین طور و خالصـه



یار کوچکی از فجایع فامیل  ت نمونه بـس ت با عروس بیچاره خود در کجا زندگی می نماید. این اـس نیـس
 خاکباز در بین دهاقین اراك. 
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