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 یادداشت های بظاهر پراکنده در مورد انقالب مصر 

 قسمت دوم

 سیامک ستوده

آنچه باعث شد اعتراضات نوامبر سال گذشته باین سوی مصر بر 

علیه مرسی و قانون  اساسی خود نوشته ی او و حامیان اسالمی 

اش به نیروی محرکه ای برای تداوم انقالب مصر مبدل گردد، 

پشتوانه ی توده ای آن، یعنی نیروی مردمی ای بود که وسعت آن 

جرئت حمله ور شدن به آن توسط دولت مرسی و قلع و قمع خونین 

 57چیزی که در انقالب . ان بدست نیروهای ارتجاعی را نمی داد

ایران رخ نداد و در نتیجه با بقدرت رسیدن دولت اسالمی انقالب 

آیا انقالب مصر که برخالف انتظار . نتوانست براه خود ادامه دهد

همه توانست در این مسیر پیشتر برود، قادر به سرانجام رساندن 

روز است  7این وظیفه خواهد بود؟ آیا توده ی مردمی که اکنون 

در خیابانها بر علیه نیروهای سرکوبگر نبردهای جانانه ای را از 

سر می گذرانند، قادر به سرنگونی رژیم مرسی و وارد کردن 

با . انقالب مصر به مرحله دوم آن خواهند بود؟ هیچکس نمی داند

اینحال، تا همین جا بزرگترین دستاورد مردم مصر پس از 

برکناری حسنی مبارک این بوده است که هنوز انقالب تسلیم ضد 

. در نتیجه، تداوم انقالب مصر تاکنون،  مرهون . انقالب نشده است  

دولت آشتی ملی به همراه خود و مرسی، حتی در را بروی 

عناصری از رژیم گذشته  که متهم به ارتکاب جرمی نشده اند 

واقعیت هم همواره . نیز برای پیوستن به این اتحاد باز گذارد

وسعت دایره اتحاد و یکی شدن فراکسیون . همین بوده است

های رنگارنگ بورژوایی همیشه خبر از فوریت و وسعت 

بالی انقالب و خطر از دست دادن کامل کنترل برای آنها را 

وقتی که کل بورژوازی با اسم رمز محکوم . می داده است

کردن خشونت با ترس و لرز بدر کوبیدن انقالب را جار می 

زند در واقع، با اینکار خود وهمه نیروهای ضد انقالب را 

در مصر، اینروزها، . برای قصابی انقالب فرا می خواند

انقالب بطور جدی و بی صبرانه برای در هم شکستن دولت 

.     سرمایه بدر می کوبند                                            

در هر انقالب، شکاف در جنبش همگانی، بیش از هر چیز    

نشان اینکه برای بخش ناپیگیر . نشان پیشروی انقالب است 

آن که از به میدان آمدن توده ی مردم به هراس افتاده است، 

توقف انقالب به امری ضروری تر از خود انقالب تبدیل شده 

دخالت توده ای مردم بوده است، همانطور که پیشروی بیشتر آن 

این . نیز به دخالت گری هر چه بیشتر مردم وابسته خواهد بود

قانون انقالب است که هر چه رادیکال تر می شود، بیشتر به 

اعماق جامعه نفوذ مینماید، و اقشار بیشتری را به میدان مبارزه 

.                                                                  می کشاند  

اینکه آیا سازش و توافق لیبرال های خائن و سازشکار جبهه  

نجات ملی با مرسی، سلفی ها و ارتش بر سر تشکیل حکومت 

آشتی ملی قادر خواهد بود کمر جنبش انقالبی مردم مصر را در 

ولی بیشک این امر، مردم .  هم بشکند یا نه هنوز معلوم نیست

انقالبی مصر را در بوته ی آزمایشی سخت تر از گذشته قرار 

که دالیل بسیاری   -این اتحاد اگر بواقعیت بپیوندد.  خواهد داد

مگر اینکه پیشروی سریع غلیان انقالبی   -برای ان وجود دارد

وسیعترین اتحاد دار و دسته   -فرصتی به تحقق یافتن آن ندهد 

های بورژوایی مصر در برابر طبقه کارگر و اقشار انقالبی 

اتحادی که در آن هارترین .  مردم را به نمایش خواهد گذارد

نیروهای سرمایه، از ارتش مصر، سلفی ها و اخوان المسلمین 

گرفته تا جریانات لیبرال و ناسیونالیست درون جبهه نجات ملی، 

همگی شمشیرهای از نیام بیرون کشیده خود را برای قلع و قمع 

یونس محنون .  نهائی بخش انقالبی مصر آماده نگاه داشته اند

رهبر حزب سلفی النور بدنبال دعوت جبهه نجات ملی به تشکیل 

این چیزیست که در حال حاضر در مصر در حال رخ .  است

 .                       دادن است 

اینکه جدائی بخش سازشکار جنبش به وسعت آن دامن خواهد 

زد، و یا با  کشیدن بخشی از مردم بدنبال خود منجر به شکست 

رادیکال   -  1)اینکه .  آن خواهد شد، بستگی به چند چیز دارد

تا چه حد در انقالب حضور (  طبقه کارگر)ترین بخش جامعه 

به چه میزان به منافع مستقل طبقاتی خود آگاه   -2)دارد، و 

تا چه درجه می تواند به دالیل سازمانی و رهبری   -3)است، و 

جای خالی لیبرال ها را پر نموده، خود را به رهبر جنبش تبدیل 

در یک کالم تا چه حد به منافع خویش خود آگاهی دارد، و . نماید

این خود آگاهی تا چه حد در حزب و سازمان رهبری کننده آن 

هر قدم پیشروی انقالب، در عین .  انعکاس بیرونی یافته است

حال که شرایط را جهت ورود طبقه کارگر برای ایفای نقش 

تاریخی اش بیشتر آماده می کند، بهمان اندازه نیز این امر را 

 .   برای پیشروی بیشتر انقالب ضروری تر می سازد

 

www.siamacsotudeh.com 

www.facebook.com/siamacsotudeh 

http://www.siamacsotudeh.com
http://www.facebook.com/siamacsotudeh
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 برنامه های تلویزیونی

 سیامک ستوده

 

 

 

 

 هر شنبه

 شب بوقت ایران 9312تا  8312 

 صبح بوقت لس آنجلس  32تا  9

 بعد از ظهربه وقت اروپا 6و ساعت 

 تکرار

 عصر بوقت ایران 1312دوشنبه ها  

 بامداد بوقت لس آنجلس 4

 

 

 

 

 جمعه و یکشنبه

 شب بوقت ایران 1یکشنبه  و  8325جمعه 

 تکرار

 3312پنج شنبه  

 عصر بوقت ایران 2312جمعه   

 تکرار همه برنامه ها در طول هفته

www.mardomtv .com 

 در کانال 

 پارس

 در کانال 

پیام  

 انقالب ناتمام مصر بار دیگر شعله می کشد

بنننننننننا بننننه خننننبننننر 

خنننننننبنننننننرگنننننننزاری 

روینننننتنننننرز روز 

ژاننوینه  22یکشنبه 

دی در  8برابر با 

شننننهننننر بننننننننندری 

" پنننورت سنننعنننیننند" 

قنربناننی  33جنازه 

درگیری بنا پنلنینس 

به .  مصر تشییع شد

هنگام اینن منراسنم 

ننیننروهنای امننننیننتننی 

بار دیگر بنه منردم 

در .  حننمننلننه کننردننند

شروع این حنمنالت 

ساله  18یک جوان 

 614کشننتننه شنند، 

نننفننر تننوسننط گنناز 

اشننک آور صنندمننه 

بنعندا منر  .  تن هدف گلوله قرار گرفته و  زخمی شدند 12دیدند و 

مقامات بیمارستان اعنالم کنردنند کنه .  دو نفر دیگر نیز اعالم گردید

میزان گاز اشک آور منتشر شنده در شنهنر جنان اهنالنی و بنوین ه 

 .نوزادان را تهدید میکند

روز شنبه هزاران نفر از ساکننینن پنورت سنعنیند در اعنتنرا  بنه 

نفر، که اکثرا اهل آن بندر هستند، بنه طنرف  21صدور حکم اعدام 

. زندان محل نگهداری محکومان و قرارگاههای پلیس حملنه کنردنند

. نفر کشته و صدها نفر مجروح گنردیندنند 33در نتیجه رویاروئیها، 

دستگیر شده در فاجعه اسنتنادینوم ورزشنی  23نفر بخشی از  21آن 

مارس اعنالم  9قرار است احکام بقیه متهمان در . سال گذشته بودند

بنهنمنن  12، بنرابنر بنا 12در آن فاجعه، که در دوم فنورینه .  شود

نفر کشته و صدها تن  ۰۷، اتفاق افتاد، در آن رویداد بیش از 1391

 .زخمی شدند

ژانویه برای ایجناد  24صدور احکام بی سابقه اعدام و اعالم آن در 

وحشت در میان صدها هزار تظاهرات کننده ایست که در روزهای 

ژانویه به خیابانهای شهرهای مصر نظیر قاهره، سنوئنز،  22و  26

آننهنا، ضنمنن .  پورت سعید، اسکندریه، المحله و اسماعیلیه رینخنتننند

بننزرگننداشننت دومننیننن سننالننروزاتننقننالب، حننکننومننت اسننالمننی اخننوان 

المسلمین وشخص رئیس جمهور منرسنی را بنه فسناد وخنیناننت بنه 

 2111ژاننوینه  22منبنارزات اننقنالبنی،کنه در .  انقالب متهم کردند

روز حسنننننی مننبننارک، رئننیننس جننمننهننور  18شننروع شنند، پننس از 

کنارگنران و جنواننان .  ودیکتاتورپیشنینن مصنر را سنرننگنون کنرد

مننردم خننواهننان : " مننعننتننر  در ایننن تننظنناهننرات هننا شننعننار دادننند

و !"  مرسی برو، منرسنی بنرو" ، " سرنگونی حکومت اخوان هستند

 ."نان، آزادی، عدالت اجتماعی"

تظاهر کنندگان در قاهره بار دیگر در میدان التحنرینر گنرد آمنده و 

 :یکی از تظاهر کنندگان به یک خبرنگار گفت. چادر زدند

فارغ التحصیل رشته بازرگانی وجنوینای کنارهسنتنم و امنیندی بنه "

که اخوان المسلمین بنا درپنینش : " او درادامه گفت  ".یافتن آن ندارم

گرفتن سیاست بازار آزاد وپیروی ازغرب اوضناع را بندتنر کنرده 

او اظهار عقیده کرد که بنعند ازبنینرون اننداخنتنن منبنارک و ".است

 .طنطاوی اکنون نوبت مرسی است

در المحله، مرکز صنایع نساجی مصر، کارگران پشتیبانی خنود را 

آننهنا بنه .  برای گردآمدگان در میدان التحریر دوبناره اعنالم کنردنند

رسانه ها گفتند که پس از سرکار آمندن منحنمند منرسنی و بنا قنطنع 

یارانه ها نابرابری در جامعه بیشتر شده، بینکناری رو بنه افنزاینش 

 ".گذاشته و طبقه کارگر به فقر بیشتری رانده شده است

 :ساله به یک گزارشگر گفت 29در اسکندریه یک بیکار 

من در محله ای در حناشنینه .  قیمتها هر روز در حال افزایش است"

اخنوان .  زندگی ما بعد از انقالب بدتر شده اسنت.  شهر زندگی میکنم

 ".المسلمین  فقط وقتی به فکر فقراست که رای شان را بخواهد

به فرمان رئیس جمهور، نیروهای پلیس درهمه شنهنرهنا بسنوی منردم 

گنناز اشننک  آور فننراوانننی پننرتنناب کننرده و در مننواردی بننطننرفشننان 

بنا به خبر رویتر تعداد قربانیان خشنوننت پنلنینس در .  تیراندازی کردند

در بندر سوئز، که تحت کنترل نظنامنینان . نفر رسیده است 61قاهره به 

درگینری در اینن .  ژانویه  کشته شدند 22تن در جمعه  8است، دستکم 

 .بندر همچنان ادامه دارد

ژوئن سال گذشته بنه کناخ ریناسنت جنمنهنوری  31محمد مرسی که در 

مصر راه یافت از همان ابتدا در همکاری با حکومنت ایناالت منتنحنده، 

سایر دول غربی و صندوق بین المللی پول سیناسنت بنازار آزاد دولنت 

او که با منقناومنت طنبنقنه کنارگنر و سناینر منردم .  مبارک را ادامه داد

آزادیخواه روبرو شده بود کوشید از طریق سرکوب، مردم را به قنبنول 

او در .  سیاستهای ضد کارگری و ضد انسانی اخوان المسلمنینن وادارد

طی فرمانی آنقدر بر منینزان قندرت رئنینس جنمنهنور  2112دسامبر  8

فنرمنان .  افزود که یک رهبر اپوزیسیون او را فنرعنون مصنر خنوانند

مرسی با امواج تظاهرات اعتراضی روبرو گشت و ناچار شد دست به 

اما بنه کنمنک سنلنفنی هنا ینک قناننون اسناسنی .  عقب نشینی هائی بزند

او درهمانحال پنینونند .  اسالمی رااز درون یک همه پرسی بیرون کشید

دولتش را با حکومتهای پادشاهی عربستان و سناینر کشنورهنای خنلنین  

او سنیناسنت منبنارک .  محکم کرد و از آنها کمک منالنی درینافنت ننمنود

کابینه او کنوشنیند ازطنرینق .  ونظامیان علیه طبقه کارگران را ادامه داد

جایگزینی مقامات فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر با طرفنداران 

اخوان، بر آن مسلط شده و تشکلهای مستقل سر بنرآورده طنی اننقنالب 

او با برداشتن یارانه سوخت زنندگنی منردم .  را منزوی و منکوب نماید

او در دل کشمنکنشنهنا و .  و بوی ه کارگران را به طرف فقر بیشتر راند

درگیری های خیابانی علیه فرمان دیکتاتورمنشانه اش درمناه دسنامنبنر 

کابنینننه او .  سال گذشته کوشید قانون کار را به نفع کارفرماها تغییردهد

تنمنام اقندامنات ضند .  طرحی برای از بنینن بنردن سنوبسنیند ننان دارد

کارگری حکومت اخوان به پیشقراولی محمد مرسی طی اینن مندت بنا 

 .مقاومت و مبارزه طبقه کارگر روبرو شده است

 2111ژاننوینه  22امواج جدید مبارزات کنونی در ادامه انقالب ناتمام 

در آن اننقنالب اخنوان .  روی داده که کارگران ستون فقرات آن بنودنند

. المسلمین، تا آخرین لحظات از پیوستن به انقالب مردم خنوداری کنرد

این تشکل اسالمی سرانجام برای ترمز کردن انقالب وارد آن شد و هم 

اکنون به نقش ضد کارگری و مستبدانه خود در خدمت ارتجاع مصنر، 

از آنجا که این تشکل و دولتش هیچ برنامنه .  منطقه و جهان ادامه میدهد

ای جز تحمیل سنیناسنت ورشنکنسنتنه بنازار آزاد و سنیناسنت ریناضنت 

انقالبینون مصنر و از جنمنلنه .  اقتصادی ندارد محکوم به شکست است

طبقه کارگر این زمینه عینی، تجربه و روحنینه رزمنننده را دارنند کنه 

 .طعم سرنوشت مبارک و اطرافیانش را به اخوان المسلمین هم بچشانند

 سایت پیام

 1991بهمن  9
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ها ناصر جبر زرگانی شاعر توده  
حامد کنانی: ای از نوشته  

تخریب خانه و ضرب و شتم شاعر اهوازی 
 ناصر جبر زرگانی

ناصر جبر »ی  ماموران حکومت خانه

شاعر مردمی اهواز را تخریب و « زرگانی

این خانه . وی را به شدت مضروب ساختند

ساخته شده از بلوک سیمانی پناهگاه خانواده 

هم . فقیر و محروم ناصر جبر زرگانی بود

اکنون او با سری شکافته و بدنی خونین در 

یکی از بیمارستانهای اهواز به کما رفته است 

و هر آن ممکن است خبر مر  این شاعر و 

              ..               مبارز شجاع را بشنویم

                        

                                   

وابد ما  ------الراد ام المعالی جود یبذل   

 یعیش ابهظم یبذل

الصدر  ------ابمجلس لو تصدر زین یبذل

 صوبه یصیر اوظخن فیه

"ناصر جبر زرگانی"  

 

هر گز به  -------.ره جاودانی، فداکاریست

.ذلت و خواری تن در ندهید  

-----.بزرگی با صدر مجلس نشستن نیست

.صدر مجلس آنجایست که آزاد مرد بنشیند  

 

با قاطعیت می توانم بگویم که هیچ هموطن 

ایرانی بغیر از همشهریان او نام ناصر جبر 

زرگانی را تاکنون به گوش نشنیده و یا 

.                  صاحب این نام را نمی شناسند  

ناصر جبر زرگانی شاعر  مشهوری است كه 

آوازه شهرت او نه تنها در بین ملت اهواز بلکه به جنوب عراق 

و کویت هم رسیده است ،او پس از استاد مال فاضل سکرانی 

استاد معروفی است،أبوذیه یک " أبوذیه"در ساختن چهار بیتی 

چهار بیتی کوتاهی است که معموال تعداد کلمات بکار رفته در 

آن ما بین بیست الی سی کلمه است،این چهار بیتی که از سه 

مصراع با قافیه هایی از لحاظ ظاهری همانند ولی با سه معنای 

متفاوت واز یك مصراع چهارمی تشکیل می شود که با 

مصراع چهارم که معموال قفل .مصراعهای دیگر تفاوت دارد

   ..     باشد" جوهر یزناد الشامیه"نامیده می شود باید بر وزن 

أبوذیه و برغم کمی کلمات بکار رفته در آن داستان منظوم   

بسیار کوتاهی است که حامل پیام مشخصی بوده و تاثیر آن بر 

شنونده و یا خواننده از یک مقاله و یا داستان چند صفحه اى هم 

گاهی بیشتر و موضوع آن می تواند عاطفی ،میهنی، سیاسی 

.                                         ،مذهبی و یا حتی فکاهی باشد    

در ادبیات و فرهنگ و موسیقی مردم عرب این چهار بیتی 

همیشه انتخاب اول شعراء و سرایندگان شعر عامیانه و محلی 

که سرآینده آن " یزله"و یا " هوسه"یا " أهزوجه"بوده است و

با حرکات خاص وصدایی رسا اطرافیانش را به " مهوال"

هنگام جشن و جنگ و عزاداری به هیجان می آورد تا دایره 

وار پایکوبی بکنند،همان چهار بیتی أبوذیه است که فقط 

مصراع چهارم آن یا قفل آن وزن دیگری دارد البته ریتم 

مصراع آخر اهزوجه یا یزله در بعضی مناطق جغرافیایی و یا 

قبیله ایی متفاوت است و گاهی بعضی از قبایل بزر  أهزوجه 

.                                                    خاص خود را دارند  

این مقدمه را از آن سبب آوردم که خواننده گرامی را بیشتر با 

شاعر و مبارز آزادیخواهی آشنا سازم که به جرم سرودن این 

نوع شعر حماسی هفته پیش خانه بلوکی او با بیلدوزر و بیل 

مکانیکی توسط نیروهای امنیتی رژیم ددمنش جمهوری 

اسالمی مورد هجوم قرار گرفت، خانه ایی که بر روی یک 

.                                     میدان بزرگی از نفت شناور بود    

ناصر جبر زرگانی شاعری از تبار شایع حسن الهاللی است  

که در نیمه دوم دهه هفتاد قرن گذشته با أبیات ابوذیه خود آن 

عده از سران و روسای قبایل وعشایر عربی را مورد سرزنش 

و نکوهش قرار داد که به دستبوسی محمد رضا پهلوی رفتند،او 

ملت عرب را به پایداری و مقاومت در برابر ستمگران فرا می 

.                                                                       خواند  

در آن زمان اشعار شایع حسن الهاللی که توسط خوانندگان   

محلی بر روی نوار کاستهای کوچک خوانده می شد و مردم را 

به ایستادگی و ظلم ستیزی فرا می خواند، خشم رژیم 

شاهنشاهی را بر افروخت ،چرا که ساواک از تأثیر آن بر توده 

های عرب اگاه شد و سران امنیتی رژیم شاهنشاهی فرمان قتل 

شایع حسن الهاللی را صادر و او را مورد تعقیب قرار دادند و 

پس از چند مرحله تعقیب وگریز و در لحظات واپسین در 

حالیکه شایع حسن الهاللی سوار قایقی بقصد پناه بردن به آن    

سوی شط العرب شده بود، مورد حمله رگبار مسلسلها قرار  

.                                               گرفت و به شهادت رسید  

تنها دو سال بعد از ماجرای حسن شایع الهاللی انقالب و قیام  

مردمی در ایران شروع شد و شاعر ما ناصر جبر زرگانی هم 

در آن قیام مردمی شرکت کرد واز همان ابتدا خانه او در کوی 

.            زرگان اهواز محل تجمع جوانان انقالبی آن محله شد

پس از سرقت انقالب و بر باد رفتن آرزوی میلیونها نفر از   

مردم در ایران و جنایت ننگین تیمسار احمد مدنی تنها سه ماه 

پس از پیروزی انقالب و کشتار بی رحمانه خلق عرب و اعدام 

بسیاری از دوستان این شاعر روشنفکر او شیوه شایع حسن 

الهاللی را برگزید و با سرودن أبوذیه های حماسی مردم را به 

.    آزادیخواهی و مقاومت در برابر ستمگران دعوت می نمود

درعهد دیکتاتوری خامنه ایی نیروهای امنیتی 

رژیم با اگاهی از تأثیر شعر عامیانه عربی 

بر توده های مردم عرب، خانه شعر عربی 

را در اهواز تشکیل دادند که در آن شعرای 

خود فروخته در مدح ولی فقیه و تحریک 

مردم عرب جهت مشارکت در مراسم مذهبی 

و غیره شعر می سرودند،ناصر جبر زرگانی 

بارها از طرف فعاالن در این خانه شعر 

دعوت شد اما هرگز به این خانه پای ننهاد و 

بدین سبب مورد غضب عوامل رژیم قرار 

. .                                              گرفت

او محروم از همه حقوق در فقر مطلق  

زندگی کرد و هر گز از آرمانهای خود 

چند سال پیش ناصر .نگذشت و تسلیم نشد 

قطعه ای زمین در اطراف زادگاه خود خرید 

و خانه ای بلوکی برای خود ساخت تا پناهگاه 

.                            خود و فرزندانش باشد  

اما مسوالن امنیتی که این شاعر شجاع را 

زیر نظر داشتند به بهانه نداشتن مجوز 

ساخت خانه تصمیم به در هم شکستن 

ایستادگی و مقاومت مسالمت آمیز او 

او در برابر نیروهای امنیتی تا دندان .گرفتند

مسلح که برای دستگیری و تخریب خانه او 

آمده بودند با دستان خالی ایستادگی کرد و در 

برابر چشمان مبهوت فرزندان خود مورد 

ضرب و شتم قرار گرفت و هم اکنون با سری شکافته و بدنی 

خونین در یکی از بیمارستانهای اهواز به کما رفته است و هر 

آن ممکن است خبر مر  این شاعر و مبارز شجاع را 

.                                                                    بشنویم  

خبر این حادثه دردناک فقط در ویب سایتهای فعاالن قومی   

خلق عرب آن هم به زبان عربی منتشر شد و به همین خاطر 

این خبر در سایتهای فارسی زبان بازتابی و انعکاسی 

نداشت،سایتهایی که اغلبشان امروز خبر مر  مشکوک یک 

شاعر چچنی در مسکو را منتشر کردند و از جنایتی که در 

حق شاعری آزادیخواه و مبارزی خستگی نا پذیر از هموطنان 

.                           خود اتفاق افتاده است کامال بی اطالعند  

 

 اطالعیه

 

حمدعلی عموری و چهارنفر دیگر از فعاالن فرهنگی عرب م

.                            اهوازی در خطر اعدام قرار گرفته اند  

روزی نه چندان دور این سرزمین تاوان سنگینی برای 

ی عرب خواهد  اعتنایی به حقوق مردم ستمدیده خبری و بی بی

تفاوتی سیاسی مصیبتی است که در ابعاد مختلفی  بی. پرداخت

تفاوتی به سرنوشت مردم  گرفتارش هستیم ولی به گمانم بی

ایرانیانی . اهواز تاوانی مضاعف برای تک تک ایرانیان دارد

کنند و روزی که دیگر این  که با پول نفت زندگی را سر می

.      !!!دنفت نباشد احتماال باید به تجارت سوهاِن قُم بپردازن  

        

زیستن را در چنین آلودگیها زاد و برگش نیست          
 در کجای این مالل آباد

 من سرودم را کنم فریاد؟
 در کجای این فضای تنگ بی آواز

 من کبوترهای شعرم را دهم پرواز؟
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 تهدید دائمی مرگ، در کمین کولبران و کاسبکاران تهیدست مرزی
 

کنننار سنننخنننت و دشنننوار و 

پننرمننخنناطننره ای کننه انننواع 

خطرهای منر  آور را در 

تهندیندآمنینزتنرینن .  کمین دارد

این مخاطرات، جنایاتی است 

که مداومنا تنوسنط منأمنوران 

رژیم در ننوار منرزی روی 

می دهند و در نتیجه آنها هنر 

بننننار عننننده ای از ایننننن 

زحمتنکنشنان جنان و هسنتنی 

. شان را از دسنت منی دهننند

جمهوری اسنالمنی در ننوار 

مرزی کردستنان، ننینروهنای 

ننظنامننی و امننننینتننی خنود را 

مسننتننقننر کننرده اسننت تننا هننر 

گننونننه تننحننرک و تننرددی را 

اینن .  زیر کنترل داشته باشنند

مزدوران به اشکال منخنتنلنف 

مردم زحمتنکنشنی را کنه از 

راه کننولننبننری و از طننریننق 

انتنقنال کناالهنای منتنعنلنق بنه 

سرمایه داران امنرار منعناش 

می کنند، مورد اذیت و آزار قرار منیندهننند، از آننان بناج منینگنینرنند، 

اموال شان را غارت میکنند و هنرازگناهنی هنم بنا هندف سنیناسنی و 

بمنظور اینجناد فضنای تنرس و وحشنت و نناامنننی در منننطنقنه زینر 

کناالهناینی کنه غنارت .  رگبارشان میگیرند و به قتنل شنان منینرسنانننند

میشوند توسط دالالن و عوامل اینن منزدوران در بنازارهنای منرزی 

 .مجددا به فروش میرسند

برای کسانی که آشنایی کمتری بنه مننناطنق منرزی کنردسنتنان دارنند 

ممکن است این سوأل مطرح شود که زحمتکشان این منطقنه چنرا تنن 

به این ریسک می دهند و به چنین کارهایی پر مخاطره ای روی منی 

آورند؟ واقعیت این اسنت در شنراینطنی کنه بنینکناری در اسنتناننهنای 

درصنند اسننت و کننارگننران و  21کننردنشننیننن غننرب ایننران بنناالی 

زحمتکشان مناطق مرزی کمنتنر از هنر ننقنطنه دینگنر اینران شناننس 

کاریابی دارند، شمار زیادی از مردم این منناطنق از سنر نناچناری و 

بخاطر تأمین حداقلی از نیازهای بخور و نمیرشان، بنه چنننینن کناری 

روی می آورند و جان بر کنف منی ننهننند و کنوره راه هنای صنعنب 

العبور و میادین مین و کمینگاه های متعدد بینن پناسنگناه هنا و پناینگناه 

های نظامی را که هر کدام گذرگاه مرگی به حساب می آیند بنا دلنهنره 

وصف ناپذیری پشت سر می گذارند و بار سنگینی را با هنزار بنینم و 

امید ساعت ها به دوش می کشند تا بلکه از این طریق توانستنه بناشننند 

 .امورات زندگی خود و خانواده شان را بچرخانند

تضمین ادامه کاری همین کار پرمخاطره هم، به این وابسته است که 

عمالً توانسته باشند تحت هر شرایطی محموله صاحب بارها و 

تنها در چنین صورتی . تاجران را صحیح و سالم به مقصد برسانند

است که بابت کار پر مخاطره و مرگبارشان، اجرت ناچیزی دریافت 

  —خیلی وقتها کولبران به کمین افتاده مجبورند برای   . خواهند کرد

خالصی از دست باجگیران رژیم در پایگاه ها و در مسیر راه، 

بخشی از درآمد ناچیز خود را بابت رهایی خود و بارهای شنان 

 .به مزدوران حکومتی بدهند

اگر چه بدوش کشیدن محموله های سنگین بمدت چند سناعنت و 

مخصوصا در این سرمای شدید زمستانی بسیار سخت، دشوار، 

نفس گیر و پر خطر است، اما منخناطنره آمنینزتنر از هنر چنینز 

ریسک عبور از مسیر پایگاه هنا و رو درروینی بنا ننینروهنای 

اینان که اصلی ترین کنارشنان .  انتظامی و مزدوران رژیم است

اذیت و آزار مردم و بوی ه کولبران و باج خواهی و بناجنگنینری 

و غارت اموال کاسبکاران مرزی است، خیلی وقنتنهنا بنی هنینچ 

بهانه ای و صرفاً به منظور به تنمنکنینن واداشنتنن زحنمنتنکنشنان 

کولبر و برای باالبردن نرخ باجگیری هنای شنان، کنولنبنران و 

. کاسبکاران مرزی را به گلوله می بندند و به قتنل منی رسنانننند

این مزدوران حتی به کولبرانی هم که کارت عنبنور از منرز و 

اجازه حمل کاالهای مورد نیاز داخل را دارند، تعر  می کنند 

 .و تا کنون قربانیانی هم از آنان گرفته اند

جنایتکارانی که به کار مرزبانی گماشته میشوند و در پایگاه هنا 

و مسیر تردد کاروانچیان استقرار می یابند، از آنجایی کنه بنایند 

سهم سلسله مراتب باالتر خود را هم پرداخت کننننند ، در طنول 

مدتی که به این کار گمارده میشوند، آنی از جنرینمنه گنرفنتنن و 

باج ستانی از کاسبکاران تهیدست مرزی و غارت اجنناس آننان 

 .غافل نیستند

کولبری با همه دشواری ها و خطراتی که دارد، بنرای منردمنی 

بنه حسناب منینویند و تنوده ''   شنغنل  '' که هیچ ممر معاشی ندارند، 

شدت بنینکناری و . وسیعی از مردم منطقه به آن روی آورده اند

— 

تنگدستی، به مردم این منطقه تحمنینل 

کرده است تا طیف وسنینعنی از آننان 

اعم از زن و مرد و جنوان و پنینر و 

حتی نوجوانان به این کنار سنخنت و 

در میان خنینل .  خطرناک رو بیاورند

کولبران، زنانی دینده منی شنونند کنه 

سرپرستی خانواده را بعهده دارنند و 

چاره ای جز این نداشته انند کنه اینن 

کنننننار شننننناق را بنننننه عنننننننننننوان 

در منینان کنولنبنران .  برگزیننند''  شغل  '' 

سننال و  ۵۱نننوجننوانننان کننمننتننر از 

سال هم دینده  ۵۱پیرمردان باالتر از 

تننننعنننداد زینننادی از .  منننی شنننونننند

کاسبکاران مرزی و کولبران جنوان، 

تحصیلکرده هایی هستند که تا کنننون 

. نننتننوانسننتننه اننند کنناری گننیننر آورننند

کولنبنران و آنناننی کنه بنه کنارحنمنل 

محموله در نوار مرزی مشغول انند، 

در واقع نیروی کار اجیر شنده تنجنار 

و دالالنی هستند که با دفتر و دستکی 

که در شنهنرهنا و روسنتناهنا منرزی 

دارننند، اجننننناسننی را از یننک نننقننطننه 

مرزی رواننه و ینا درینافنت منی کننننند و بنینشنتنرینن و 

باالترین منفعت ها را بی آنکه هیچ خنطنری تنهندیندشنان 

کند به جیب می زنند و اجرت ناچیزی به کنولنبنران منی 

 .پردازند

بیکاری در کردسنتنان چنننان رو بنه افنزاینش اسنت کنه 

علیرغم آن مخاطراتی که بر سر راه چنینن کناری قنرار 

دارد، هر روز بر شمار کسانی که به این شغل روی می 

ننه ''   شغنلنی  '' و از آنجایی که چنین .  آورند، افزوده میشود

رسمی و نه قانونی است و ننه در چنارچنوب هنینچ کنار 

تعریف شده ای می گنجد، مواجه شدن با هر حنادثنه ای، 

 .فروپاشی زندگی آنان را بدنبال خواهد داشت

اگرچه تالش برای تأمین مشاغل واقعی و بی خطر و ینا 

تأمین بیمه بیکاری امر عاجلی است و بنایند هنمنه آمناده 

بکارهای این مننطنقنه از فنرصنت هنای شنغنلنی واقنعنی 

برخوردار باشند، اما تا آنزمان و تنا هنر زمناننینکنه اینن 

مردم بیکار مجبورند تن به چنننینن کنارهنای پنرخنطنری 

بدهند، باید کاری کرد که از کشتار هر روزه کولبران و 

کاسبکاران جلوگیری کرد و رژیم را واداشنت دسنت از 

 .جنایت و کشتار آنان بردارد

 گفتار روز تلویزیون كومه له

 

 است که تنها در نوار مرزی کردستان رایج است''  مشاغلی ''کولبری از 
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 آسیب شناسی عرفان در فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی
 بخش سوم

 انسان از نگاه عرفان و مارکسیسم
 علی آزاد

اگرچه جایگاه و مقام انسان در این دو نگرش متفناوت اسنت، و 

انسان راه متفاوتی را در پیش "  هستی شناسی"هریک در زمینه 

میگیرند، و صرفنظر ازاینکه عرفان با بینش های منتنافنینزینکنی 

در نهایت همچون مذهب  به  نیروهای مناوراءطنبنینعنه منتنوسنل 

میشود، و صرفنظر از اینکه، انسان ازننگناه عنرفنان منفنهنومنی 

 . مجرد وانتزاعی است

بااین وجود دربرخی از شاخه های غیرمذهبی و انسناننگنرا  ینا 

در این نوع نگنرش .  انسان جایگاه وی ه ای دارد" انسان خدایی"

و بنعنالوه .  ظاهر مینشنود"  مقام خالق و خدا " عرفانی، انسان در

نه بنه ) رابطه معنوی و غیرمادی "  خالق یا خدا" رابطه انسان با 

 . است( مفهوم ماتریالیسم

میرسد کیست؟ اوهمنان " خدایی" ازنظرعرفان،انسانی که به مقام 

اصل خنوینش " موجود سرگشته ای است که از طریق عرفان به 

می پیوندد و با ذات خود که همانا خداوند ینا خنالنق اسنت ینکنی 

برای منثنال .  ، و از این طریق با ذات خود یگانه میشود" میشود 

دراین .  این نوع تفکر را در افکار حالج و پیروان او میتوان دید

وصنل شندن خنود  "  نوع نگرشی عرفانی  برای شناخت خالق و

یا خالِق خود، در این نگرش  خودشناسی پاینه "  به اصل خویش 

با  وجنود تنفناوتنهناینی کنه در منینان .  ای است برای خدا شناسی

شاخه های مختلف عرفان  وجود دارد، وجه مشترک همنه آننهنا 

  . است" خود شناسی"تاکید بر 

اساس و بنیان این نوع عرفان : ازاین جهت شاید بتوان گفت که  

نیناز : و بهمین سسب میتوان گفت . ارجاع انسان به خویش است

انسنان خنداینی " معنوی که در بنرخنی از شناخنه هنای عنرفناِن 

پدیدار میشنود، هنمنان ننینازهنای انسنان بنه "  شیطان پرستی" و" 

همه آن سرگشتگی که خارج .  سرشت و ذات انسانی خود میباشد

ازجهان مادی وقیل وقال وهیاهوی زندگی درتعقل و تفحص در 

درون خویش جستجو میشود، همانا خود انسان و صفات انساننی 

و ذات و سرشت انسانی است و این همان ننیناز منعنننوی انسنان 

 . است

از آنجایی که  ذات انسان اجتماعی است، و فرد نمیتواند خود را 

خارج از اجتماع انسان و نوع انسان جدا کند، ناگزیراست برای 

شنایند بنه هنمنینن سنبنب .  شننناخنت خنویشنتنن انسنان را بشننناسند

 .خودشناسی به ناگزیر با انسان شناسی یکی می شود

نیاز معنوی انسان نه تنها  با نیاز مذهبنی  ینکنی ننینسنت، بنلنکنه 

نیازهای مذهبی دربسیاری از جهات ، بخنصنوص  در منذاهنب 

ننینازهنای منذهنبنی اینن منذاهنب .  بزر   ضد معنویت مینبناشننند

انعکاسی است از نیازهای زندگی مادی، نیاز انسان خودخواه و 

، رشنوه ( دعا و نیاینش ) سوداگر است، که از طریق  چاپلوسی 

تنوسنل بنه ) پنارتنی بنازی .. (  قربانی و خنینرات، ننذر و) دهی 

خنناکسنناری و (  پننیننامننبننران و مننقننربننیننن خنندا جننهننت شننفنناعننت 

بنرای ...  وغنینره (  اینمنان) فرمانبرداری و اطاعت کورکنوراننه 

 .است" این دنیا و آخرت"بدست آوردن امکانات مادی 

هیچ یک از این نیازها نیاز معنوی نیست، بلکه  نینازهنای ینک   

خنود "  ولنی ننعنمنت" رعیت و بنده ای است که از ارباب خود یا 

طلب نعمت میکند، تنازه اگنر در اینن منعنامنلنه سنوداگنراننه از 

. درامان بمنانند و اغنفنال نشنود"  وسوسه سوداگری های ابلیس" 

اینن ننیناز دروننی .  نیاز معنوی، نیاز درونی و ذاتی انسان اسنت

 چیست؟ و چگونه متجلی می شود؟ 

 .برای پاسخ باید سرشت و طبیعت  انسان را شناخت

وفتی انسان با ذات و طبیعت خود بیگانه میشود این نیاز واقعی  

به شکل نیاز بیگانه شده در غالب معنویت مذهبی یا عرفناننی ینا  

مقوالت ماوراء طبیعه یا حتی مناسبات اجتنمناعنی بنینگناننه شنده  

انسانی که کمال خود را در " به قول فوئرباخ  . .   متجلی میشود 

بیرون از خود جستجو میکند هنننوز وجنود فنردی اش بنر ذات 

 " .منطبق نیست( وجود نوعی اش)انسانی اش 

نیازهای طبیعی و زیباشناسی انسان ازقبیل عشق، هنر، تنکنلنم،  

بنخنشنی از سنرشنت انسناننی ...  تفکر، رویا پروری یا فناننتنزی،

که همواره در زندگی انسانها در تمامنی سنپنهنر تنارینخ و .  است

بسیار، بسیار پیشتر از ادیان و مذاهب و عرفان امروزی وجنود 

ننه تنننهنا .  زیرا هستی انسان، هستی آگناهناننه اسنت.  داشته است

 ... نیازهای طبیعی از قبیل خوردن و نوشیدن و بقای نسل و

رابنطنه خنالنق و .  در چهارچوب نیازمندی های زمیننی اسنینر اسنت

مخلوق در تمامی مذاهب پیشرفته، بیشتر جنبه هائی از رابطه منادی 

فرد متدین مذهنبنی خندمنتنگنزار .  و کاسبکارانه  و معامله گرانه دارد

اینن رابنطنه منعنننوی ننینسنت اینن رابنطنه .  ولی نعمت خود می باشد

نوکری است ، اما عارف ولو مذهبی، حد اقل نیم نگناهنی در جنهنت 

ارضاء نیازعاطفی خود و برداشت زیباشناسانۀ خنود بنه خنالنق، بنه 

" به قول ام الخیر این زن صوفی مسلمنان .  چشم معشوق نگاه میکند

خداوندا اگر ترا از بیم دوزخ میپرستم در دوزخ بسنوزان و اگنر بنه 

امید بهشت می پرستم بر من حرام گردان و اگنر بنرای تنو، تنو را 

بنرای (  ننقنل از تنذکنره االولنینا.") میپرستم جنمنال بناقنی درینغ مندار

عنرفنان و ) روشنتر شدن باید دیند کنه هنرکندام از اینن دو ننگنرش 

 .سعی در برآوردن  کدام  نیازها، برمی آیند( مذهب 

نیاز مذهبِی انسان مذهبی، به مذهب  چیست؟ بخشی از آن ارضاء 

نیازهای مادی و زمینی است، که در قالب نعمات زندگی از لذت، 

که ازخدا یا خدایان طلب میشود، بخشی ... ثروت، شادی، سالمتی و

بخشی نیز اشتیاق . ترس ازمجازاتی است که این نیارها متحقق نشود

به ارضاء همین نیازها در جهان بعد از مر  است، که در بهشت 

یا برعکس  ترس از مجازات وحشیانه در دوزخ . وعده داده میشود

بعبارتی دیگر تالش و . و محروم شدن ازهمه نعمات بهشتی است

اشتیاق برای مادیاتی است که در هر دو جهان الهوتی و ناسوتی در 

همچنین نباید نیاز ذهنی را نادیده گرفت، زیرا ذهن . طلب آن هستند

بشر به دنبال آگاهی ازهستِی خود و جهان  هستی و منبع و منشاء و 

بخشی از این نیاز به شکل آگاهی کاذب از طریق مذهب . غیره است

حال اگر این جنبه های نیازهای مادی را . توجیه یا جواب میگیرد

کنار بگذاریم آیا مذهب نیاز دیگری را برآورده میسازد؟ بعبارتی نه 

ترس ازخدا، و نه بخشش نعمات خدا، و نه نیاز کنجکاوی هستی 

شناسی در این پدیده دخیل نباشد، دراینصورت مذهب به چه نیاز 

انسان مذهبی جواب میدهد؟ بدون شک نیاز اجتماعی است که 

بصورت اخالق و عرف، قانون و مناسبات فیمابین انسانها از طریق 

قوانین و مقرات جانبدارانه مذهبی به نظم در می آید یا در خدمت 

بسیاری از متولییان مذهبی این پدیده را بعنوان . نظام قرار می گیرد

در واقع این بخش از . معنویت مذهبی تبلیغ  و تروی  میکنند

آنها مادی ترین و زمینی ترین وظیفه مذهب است " معنویت مذهبی"

حال اگر فر  . و مهمترین نیاز مادی مذهب را برآورده میکند 

کنیم این نیاز اجتماعی  و اخالقی نیز از طریق دیگری مثال آگاهانه 

و در پایان  اگر همه نیازهایی . بدون دخالت مذهب برآ ورده شود

که در باال شرح حال آنها رفت را کنار بگذاریم تنها چیزیکه باقی 

میماند درک وبرداشت واحساس زیباشناسانه یا خدا شناسانه است که 

را بیان میکند ، مهم نیست، که " عشق به خدای خود"به صورت 

این خدا  کیست یا چیست؟ درقالب یک حیوان یا مجسمه، یا یک 

ارباب  و پادشاه، یا روح القدوس یا هللا، یا درقالب خداِی موسی 

، این نیازی است که از مذهب گذر کرده است و ...وشبان مولوی و

.  به عرفان رسید، و در پی برآوردن نیاز زیباشناسانه است

همین . نیازعاشق به معشوق است که  بصورت عرفانی درآمده است

عشق است  که گاه از ناکجا آباد سر در می آورد یا برعکس وسیله 

ای میشود تا خود را دریابد و به خود باورآورد و با خالق خود 

یا به انسان " مقام اناالحق برسد"درآمیزد و به یگانی برسد، و به 

. خدایی برسد، مقامی که مذهب آن را منسخ ، الحاد و کفر میخواند

بسیاری بهمین سبب دچار گرفتاری و مجازات و مر  شده اند، 

خواهید ببینید رخ اندر رخ معشوق زنگار زآیینه به :  "بقول مولوی

“                                                                  صیقل بزدائید  

خودشناسی عرفانی چیست؟ هرچه انسان به خصوصیات فیزیکی از 

قبیل قد، وزن، رنگ و جلوه و جمال ظاهری خود بیندیشد باز 

حتی . مقصود خودشناسی مورد نظر عرفان را برآورده نمی سازد

غرق ... اگر  تفحص و تجسس در رفتار اخالقی و شخصیتی ، 

شود، باز خودشناسی را که عرفان درنظر دارد متحقق نمیسازد، 

پس این خودشناسی چیست؟ این خودشناسی چیزی جز هستی 

وغیراجتماعی شناسی  انسان  نیست که به شکل گنگ 

 —این انسانی تنها ومجرد است، . وغیرتاریخی بیان میشود

 

را  آگاهانه از قِبل طبیعت برآورده میسازد، بلکه دائمنا خنود اینن ننینازهنا، 

ازجنمنلنه ننینازهنا روحنی وهنننری ازقنبنینل  .  نیازهای جندیندی منی آفنریننند

موسیقی، نقاشی ، شعر و ادبنینات، تنکنلنم، و سناینر شناخنه هنای هنننری، 

همچنینن ننینازهناینی درعنرصنه ننینازمننندی هنای ...  ورزشی و تفریحی و 

اجتماعی می آفریند مثنل اخنالق، قناننون، ننهنادهنای سنیناسنی واجنتنمناعنی 

ازاین جهت خالق بودن نیز بخشی از ذات منحصربفنرد انسناننی ...  وغیره 

ازسوی دیگر زندگی  اجتماعی و هسنتنی آگناهناننه مسنتنلنزم اخنالق .  است

برخالف پندار بسیاری از مذهبیون مقوله اخنالق ذهنننی و .  اجتماعی است

بنخنشنی از ضنرورت .  قراردادی نیست، بلکه موجودیت کامال عینی دارد

آنچه که بصورت قنواعند و منقنررات ینا عنرف و .  زندگی اجتماعی است

نورم های اجتماعی تبلور مییابد، بیان چگونگی نظم و مناسبات انسانهناینی 

 .  است که با هم در ارتباط  و مبادله و با هم در جامعه زندگی میکنند

از سوی دیگر انسان موجودی نوعی است، و این خود بخنشنی از طنینعنت 

بخشی از منعنننوینت انسناننی "  نوع گرایی"  یا"  نوع اندیشی"  انسانی است،

این نیاز ریشه درعرفان و مذهب یا معنوینت منذهنبنی نندارد، بنلنکنه .  است

برعکس این ذات و سرشت انسانی است، که از طریق منذهنب ینا عنرفنان 

زیرا انسان بصنورت ننوع انسنان در .  مذهبی به شکل وارونه بیان میشود

حیوان نیز بعننوان ننوع حنینواننی در .  میان انواع  موجودات زندگی میکند

حیوان تنننهنا در .  طبیعت وجود دارد، اما از وجود نوعی خود آگاهی ندارد

. محدود ه و حوزه خود و خانواده خود، آن هم بسیار منحندود آگناهنی دارد

این تنها انسان است که از وجود نوعی خود آگاه است و در زندگی هم نوع 

در .  خود، هم گذشتگان و هم آیندگان و هم عصران خنود شنرینک منینشنود

 . قسمت انسان شناسی مارکسیستی توضیحات کاملتری خواهیم داد

( در مقاله قبلنی اشناره کنرده ام )  عرفان و مذهب اگرچه بنا به دالیلی که 

در طول زمان باهم در آمیختند و یا در دورانی ازهم گسنتننند، امنا اینن دو 

در زینر بنه آن .  مقوله در بنیان خود، دارای تقاوتها و تناقضات می باشننند

 . می پردازیم

برخی شاید به تصور یا به واقع برای برآورده ساختن نیازهای مذهنبنی بنه 

یا برعکس، ولی در پایان ناگزینرنند بنرای تنحنقنق .  عرفان روی می آورند

 زیرا مذهب تا مادام که مذهب است، . واقعی عرفان از مذهب، گذر کنند
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یکی از ترفند های گوناگون امپریالیست ها در تاثنینر گنذاری بنر 

جنبش های رهائی بخش و همچنین برای جلوگیری از رشد و بنه 

قدرت رسیدن کمونیست ها در این جنبش ها ، نفوذ در خط مشنی 

و اهداف ایدئولوژیکی آن جنبش هناسنت تنا از آن طنرینق بنا بنه 

مهار درآوردن و کنترل ابعاد و کند کردن شتاب آن منبنارزات ، 

آن ها را بر وفق خواست ها و تمایالت ایده لنو  هنای خنود در 

مسیر کجراه هائی بیندازند که در نهایت ، متضمن حفن  و بنقنای 

این نفوذ ایدئولوژیکی که معنمنوال .  نظام سرمایه داری باقی بمانند

در لفافه عبارات به ظاهر دلچسب و دلنشینی از قبیل ذات انسانی 

، سرشت بشریت ، عدالت اجتماعی ، آزادی بیان ، حقوق جهانی 

بشر ، حکومت مردم ساالری ، آزادی و دموکراسی بنرای هنمنه 

پیچیده شده ، همواره با اهدای جوایز نقدی و پرداخت کنمنک ...  و

. های مالی به عناصر و یا سازمان های در گیر تنوام بنوده اسنت

البته این نوع جوایز نقدی و کمک های مالی، بنخنش عنلنننی اینن 

کوشش ها هستند که با بوق و کرنا و تنبنلنینغنات سنرسنام آور در 

رسانه های خبری، از بنودجنه هنای اخنتنصناصنی پنرداخنت منی 

واضح است که بخش پرداخت مخفیانه و غیر علنی چنننینن .  شوند

و پشتینبناننی از "  دموکراسی" کمک های مالی در راستای اشاعه 

غیر دولنتنی ، بنننا بنر "  پروژه های آزادیخواهی"شروع و ادامه 

 .توافق طرفین مخفی باقی می مانند

در آمریکا و در سایر کشورهای اروپای غربی ، وقتنی اعضنای 

کابینه های ریاست جمهوری و هیئت مندینران صننناینع بنزر  ، 

ژنرال ها و افسران ارشد ارتش ، نماینده گان مجلنس و سننناتنور 

منینشنونند ، بنه طنور منتنداول بنه اسنتنخندام "  بازنشسنتنه... " ها و

" اندیشنکنده" یا "  اطاق فکری" موئسساتی در می آیند که به آن ها 

در این ادارات ، ننخنبنه تنرینن منغنز هنای طنرفندار .  گفته میشود

سرمایه داری در کنار باهوش ترین فارغ التحصیل های دانشگناه 

های معتبر که بر چندین زبان دنیا تسلط دارند ، هر روزه بنطنور 

سیستماتیک در حال بررسی و تحلیل از اوضاع کشورهای دیگر 

تنحنلنینلنی خنود ،   -هستند و با به چاپ رساندن مقناالت تنحنقنینقنی 

فراکسیون های مختلنف ننمناینننده گنان منجنلنس و سنننا، ارتنش ، 

سازمان های اطالعات و امنیت کشنور و کناخ سنفنیند را تنغنذینه 

سنرمناینه داری ، بندینن گنوننه عننناصنر و .  اطالعاتی می کننننند

بعد از شکست اولین تنجنربنه .  هواداران خود را باز سازی میکند

تاریخی در ساختن جامعه سوسیالیستی در شوروی که با اننقنالب 

آغاز و با در غلتیدن در رویزیونیسم ، سنر  1912اکتبر در سال 

به فروپاشی شوروی و کشنورهنای اروپنای  1991انجام در سال 

، "  جننگ سنرد" شرقی منجر شد ، به طور مشخص بعد از پایان 

بسیاری از نخبگان آن کشور ها هم به غرب آمده و بنه اسنتنخندام 

این جور ادارات در آمده اند و بنرآیننند کنار منغنزی خنود را در 

اختیار چنین موئسساتی قرار داده اند تنا در ازای بنر خنورداری 

از ینک زنندگننی منرفنه ، ننقناط ضنعننف سنوسنینالننینسنِم را بننرای 

در این موئسسات بیشمار با نام هنای .  امپریالیست ها فرموله کنند

مختلف ، معموال یکی دو نفر متخصص برای هر کشوری وجنود 

دارند که با آشنائی با زبان آن کشور و بنا بر شراینط منوجنود در 

آن کشور ، مقاالتی تحلیلی برای ارگان های مصرف کننده تنهنینه 

بودجه بیشتر این موئسسات از کوچک و گمنام و ناشناس .  میکنند

گرفته تا بزر  و شناخته شده و مشهور ، همه و همه یا به طنور 

مستقیم از سود سرمایه های کالن خیریه ای و ینا بنه طنور غنینر 

از طرف ارگان هائی از قنبنینل "  حق کمیسیون" مستقیم با عنوان 

وزارت دفاع ، سازمنان منرکنزی اطنالعنات ، سنازمنان امنننینت 

 .کشور ، دفتر معاونت ریاست جمهوری و غیره فراهم میشود

 Middle East Partnershipاز جمله این ارگان ها ، سازمان 

Initiative  خناورمنیناننهپینشنقندمنی بنرای مشنارکنت در " یعنی "

هست که در سایت اینترنتی آن ، مؤسسه مزبور این گونه تعریف 

 —به ابتکار ریاست جمهوری سرمایه  )MEPI( ": شده است

در قسمت معنرفنی "  نِد"در بخش فارسی زبان سایت اینترنتی 

مناهنینت .  نهادی منننحنصنر بنه فنرد اسنت"  نِد: " آن آمده است

غیردولتی این صندوق ، قابلیت انعطافی به آن می بنخنشند تنا 

بتواند در دشوارترین شرایط که در بنرخنی از ننقناط جنهنان 

شاهد هستیم ، فعالیت کرده و هر گاه زمینه ای برای تغییرات 

" نِند. " سیاسی وجود داشته بناشند سنرینعناً واکنننش نشنان دهند

متعهد به رشد و توسعه نهادهای مردم ساالری مانننند احنزاب 

سیاسی ، اتحادیه های صننفنی ، بنازارهنای آزاد و سنازمنان 

های تجاری و نیز بسیاری از ارکان جوامع پویای مندننی در 

خارج است تا از این طنرینق ، حنقنوق بشنر ، رسناننه هنای 

 ".مستقل و حاکمیت قانون تثبیت گردد

: به زبان فارسی می خوانیم که” نِد“در ادامه قسمت معرفی 

تاکنون در  1983این صندوق از زمان تاسیس خود در سال "

کلیه چالش های مردم ساالری در تمام دنیا حضور فعال 

بدل شده که فعالیت ( پر دامنه)داشته و به نهادی چند وجهی 

ها و منابع آن زمینه ساز تبادل دانش و افکار میان فعاالن ، 

کارورزان و دانش ورزان مردم ساالری در سرتاسر جهان 

.                                                                     است

  

یک بنیاد خصوصی غیر اننتنفناعنی اسنت کنه خنود را "  نِد"  

متعهد به پرورش دادن و تقویت نهادهنای منردم سناالری در 

کنمنک  1111هر سال بیش از "  نِد. " سرتاسر جهان می داند

مالی برای پشتیبانی از پروژه هنای گنروه هنای غنینردولنتنی 

کشنور جنهنان  91فعال در زمینه مردم ساالری در بنینش از 

 ".اعطا می کند

در واقننع بنننننیننادی کننه تننوسننط یننکننی از فنناشننیننسننتننی تننریننن و 

ضدکمونیست ترین روئسای جمهوری آمنرینکنا در ننینم قنرن 

" دمنوکنراسنی" اخیر، ساخته و پرداخنتنه شنده بنا کنلنیند رمنز 

نامگذاری شنده و ادعنای اشناعنه آن را در سنراسنر جنهنان 

البته این همان دموکراسی ای ست که امپریالینسنت هنا !  دارد 

با ریختن خروار ها بمب بر سر مردم عراق و افنغنانسنتنان و 

کشتن صد ها هزار نفر مردم بیگناه در این دو کشور ، بنرای 

 . آن ها به ارمغان آوردند

و فعالیت های آشکار آن در پنول پناشنی "  نِد" تشکیل صندوق 

و خرید و وابسته کردن آن "  آزادی طلب"در میان نیرو های 

النبنتنه ) ها با اعتقاد به جناوداننی بنودن ننظنام سنرمناینه داری 

سرمایه داری از نوع به اصطالح پاک آن و اینن فنرینب کنه 

رشد سرمایه و رقابت آزاد در بازار ، باعث نیکنبنخنتنی هنمنه 

، همه و همه نشان از تنرس ( اعضای جامعه انسانی می شود

بی کران امپرینالنینسنت هنا از اننقنالبناتنی دارد کنه بنه دسنت 

کارگران و زحمتکشان ، به رهبری کمونیسنت هنا بنرپنا منی 

شود تا نظام سوسیالیستی را جایگزین نظام سر و پنا بنحنران 

امپریالیست ها جنبش ها و اننقنالبنات . زده سرمایه داری کنند

مردمی را کامال جدی گرفته و حاضرند که میلیون ها میلیون 

دالر و یورو خرج بکنند اما تا آن جا که منمنکنن هسنت زمنام 

 . امور از دستشان در نرود

سال هاست که برخی از نیروهای ضد انقالبی در اپوزیسیون 

از نیروهای  60رژیم منفور جمهوری اسالمی که در دهه 

درون جنبش مردم به حساب می آمدند ، با برقراری رابطه 

های امپریالیستی از پول های اعطا شده " صندوق"با چنین 

با این که همواره این . از طرف آن ها برخوردار شده اند

انجام " زیر میز"نوع کمک های مالی به قول معروف از 

گرفته ولی نام آمریکا ، عربستان سعودی و اسرائیل به 

عنوان منابع کمک دهنده به چنین نیروهائی برای خیلی از 

                    ..             نیروهای جنبش شناخته شده است
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گذاری شده است تا از کوشش های رفرم اقتصادی ، سیناسنی و 

 ."آموزشی در خاورمیانه حمایت به عمل آورده شود

در آمریکا ، ینکنی دینگنر از فنعنال تنرینن تشنکنینالتنی از اینن 

ینننعنننننننی  National Endowment for Democracyننننوع

 NED بنا حنروف اخنتنصنار"  صندوق ملی برای دموکراسی" 

می باشد که با ادعای کوشش در جهت اشاعه دمنوکنراسنی "  نِد" 

در سراسر جهان اما در اصل برای مبارزه با کنمنوننینسنم ، در 

توسط رونالد ریگان ، رئیس جمهور وقنت آمنرینکنا  1983سال 

 .به کنگره آمریکا پیشنهاد و به مرحله عمل در آمد

صننننندوق مننلننی بننرای " در دوران قننبننل از بننه وجننود آمنندن 

، وظیفه پخش پول در میان عناصر ، گنروه هنا و "  دموکراسی

( سنینا)  CIAسازمان های دلخواه امپریالیسم ، بر عهده سنازمنان

بود ولی از آن جائی که تشکیالت جاسوسی سیا با آدم کشنی هنا 

و جنایاتی که در تاریخچه سیاه خود علیه آزادی خنواهنان و در 

کشور های مختلف انجنام داده "  ملّی" راستای سقوط دولت های 

بود ، بسیار بدنام و منفور بود و اذعان به تماس با این سنازمنان 

جاسوسی برای افراد، گنروه هنا و احنزابنی بنا ادعنای منلنی و 

صننندوق " مردمی بودن مشکل آفرین می شد ، تشکیالت نوپای 

به وجود آمد تا همان پول ها ، اینن بنار "  ملی برای دموکراسی

از بودجه کنگره آمریکا و نه از بودجه وزارت امور خنارجنه ، 

 .پرداخته شوند" نوچهره"از صندوق این بنیاد 

همچون موئسسات "  ند" برای رد گم کردن عملکرد های مالی ، 

مالی با حسابداری های پیچیده و با چندینن بنار دسنت بنه دسنت 

کردن پول ، منابع فرستنده و گیرنده میانی را از روی صنفنحنه 

، کنمنک "  پنول شنوئنی" محو می سازد تا به کمک این شیوه از 

های مالنی از طنرینق چنهنار بنخنش درینافنت کنننننده اولنینه بنه 

. موئسسات دیگر در آمریکا و در سراسر جهنان مسنتنرد شنونند

مرکنز آمنرینکناینی : " اسامی این چهار موئسسه اولیه عبارتند از

که خود بنه اتنحنادینه زرد "  برای همبستگی بین المللی کارگران

کنگنره   –فدراسیون آمریکائی کار ) یعنی  AFL-CIO کارگری

مننوئسننسننه مننلننی " وابسننتننه هسننت ، (  سننازمننان هننای صنننننعننتننی

منوئسنسنه بنینن النمنلنلنی " ، "  آزادیخواهی برای امور بین المللی

مرکز برای شرکت هنای خصنوصنی بنینن " و "  جمهوریخواهی

اینن .  آمریکا وابسنتنه منی بناشند"  اتاق بازرگانی" که به "  المللی

موئسسات به نوبه خود وجوه دریافتی را به دیگر سازمان هنا و 

موئسسات گوناگون کوچک و بزر  دیگر فرستاده تا در منینان 

عناصر ، گروه ها و سازمان های دلخواه امپریالیست هنا ، چنه 

 —.در داخل آمریکا و چه در سطح جهان پخش و تقسیم شوند

 

 کمک های مالی امپریالیستی ، ابزاری برای نفوذ در جنبش ها
 پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران : به نقل از 

 محسن نوربخش

 3193، آذر ماه  362شماره 
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 !هزار پناهجوی پرونده بسته از سوئد ٣٨تصمیم به اخراج 
 ژانوبه 22 -نازنین صدیق

 مردم قهرمان سنندج جلوی اعدام عمر شهبازی را گرفتند

 بهرام رحمانی

مردم قهرمان سنندج شب گذشته بيدار ماندند و مااناج ااناايا  
ديگر نمی گاذاريام : آن ها اعالم کردند. حکوم  اسالمی شدند
اين پيام اقدام اسورانه صدهاا نا ار در .  فرزندان ما را بکشيد

 .مقابل زندان سنندج بود

روز سه شنبه مقاما  زندان مرکزی سنندج به خاناواد  عامار 
شهبازی خبر دادند که فرزندشان بامداد چهارشنبه اعادام مای 

خبر اعدام فوری اين زندانی اسير ااالدان اساالمای در . شود
اوايال بااماداد .  زندان سنندج از طريق خانواد  اش پاخاش شاد

تعدادی از اعضای خانواد  و   ۱٣۱۱بهمن ما   ۴امروز يعني 
آشنايان فرد محکوم به اعدام و مردم کم کم در ماقاابال زنادان 

 .مرکزی سنندج تامج کردند

عمر شهبازی اهل اطراف شهر ديواندر  اس  و ماتاهام اسا  
که يک سال پيش در يک نزاع فرد ديگری را به قتل رسااناد  

حکوما  اساالمای بارای .  اس  و از آن موقج در زندان اس 
کشاندن موج اعدام ها به شهرهای کاردساتاان باا اعادام عامار 
شهبازی می خواس  دور اادياد ااناايااتاش را آدااز کاناد و 

مای  ٬تصور می کرد چون عمر شهبازی متهم باه قاتال اسا 
 .تواند راح  او را اعدام کند

بامداد عمر شاهاباازی  5قرار بر اين بود امروز صبح ساع  
اما خانواد  او با دلهر  و نگرانی در مقابل زنادان .  اعدام شود
کم کم مردم شهر با خبر شدند و به همديگار خابار .  امج شدند

می دادند تا الوی زندان مرکزی سنندج تامج کارد  و مااناج 
 .ااراي اين حکم شوند

مردم با تاربه سنندج مردمي که بارهاا ااان اعادامای هاا را 
بسرع  در مقابال زنادان تاااماج کارد  و در  ٬ناا  داد  اند

صبح امعيتی حادود چاهاارصاد نا ار  5نهاي  نزديک ساع  
 .تامج کردند

تيم اعدام و دادستان و قاضی و خانواد  مقتول به همرا  تعاداد 
همه چيز آماد  باود کاه خاون .  زيادی پليس داخل زندان رفتند

بريزند و دس  هايشان را بشويند و مشغول صبحاناه خاوردن 
 .شوند

مااارو   ٬از امله چند زن که اسورانه در صف اول بودناد 

. شدند که تظاهر کنندگان آن ها را از محل کمی دورتر باردناد

صاباح مازدوران   ۱در نهايا  سااعا  .  اما تامج ادامه داش 

حکوم  اسالمي به زور می خواستند مردم را مت رق کنند که 

بعد قول دادند که اگار ماعاتارضايان فاقاط در داخال .  نتوانستند

 .محکوم را اعدام نمی کنند ٬ماشين ها بنشينند

ولی هم چنان در .  تعدادی از مردم در داخل ماشين ها نشستند

 . مقابل زندان ماندند و منتظر پاسخ بودند

در نهاي  تيم اعدام و خانواد  مقتول و دادستاان و قااضای باه 

همرا  تعداد زيادی ماشايان پالاياس از زنادان خاارج شادناد و 

خبر دادند کاه .  گاردی ها نيز ناچار شدند صحنه را ترک کنند

دادستان اعالم کرد  اس  يک ما  اعدام را عقب ميانادازناد تاا 

خانواد  محکوم فرص  داشته باشاناد کاه از خااناواد  ماقاتاول 

 . رضاي  بگيرند

. واقعي  اما بر کسی پوشيد  نيس  که آن ها آماد  اعدام بودناد

ولی ارا  اعدام کردن اين فرد را به دليل اعاتاراص صادهاا 

ن ار  و حضاور ماردمای خشاماگايان و ااان باه لاب رساياد  

 ..نداشتند

مردم آزادی خوا  و انسان دوس  سنندج٬ هم چناان کاه ماردم 

مريوان با اعتصاب عمومی عليه حکم اعدام زانيار و لاقاماان 

مرادی به ميدان آمدند٬ شما نيز با اين عمل اسورانه ايان باار 

با انگيدن براي ناا  اان عامار شاهاباازی نشاان دادياد کاه 

 .ديگر نمی گذاريد االدان بيش از اين فرزندان مان را بکشند

زنده باد مردم سنندج                                             

   

 

اين بار صدها ن ر .  اين بار اما رويای اناي  شان در هم ريخ 

باهم زمزمه اعتراص سر داد  و ميگ تند ديگر دوران اعادام هاا 

. ديگر نمی گذاريم بکشيد و اناي  کاناياد.  را به پايان می رسانيم

تامج ادامه داش  و نيروهای پليس زيادی که اکثرا گاارد ويا   

بودند دو طرف بالاوار ارشااد را قارق کاردناد و ماردم را باه 

اعتراص مردم باال مياگارفا  و خابار .  محاصر  درآورد  بودند

می آمد که هنوز به خاطر تامج اعتراضي ماردم اارا  اعادام 

 .ندارند

. پليس با تشبثا  فراوان قصد مارعاوب کاردن ماردم را داشا 

ساع  ه   و نيم صبح به تامج کنندگان دو بار وحشيانه هاوم 

آوردند و با باتوم و گاز اشاک آور و اساپاری ماردم را ماورد 

اما مردم اسورانه مقابله می کردند و .  ضرب و شتم قرار دادند

 .عقب ننشستند

چند ن ر. اين يک انگ و نبرد مهم عليه اعدام ها در ايران بود

 

ژانویه در رسانه  ۵۵طبق خبری که روز جمعه 

های سوئد منتشر شد؛ اداره مهاجرت این کشور 

غیر "هزار پناهجوی  ۵۱تصمیم به اخراج 

بر اساس این خبر، . از سوئد گرفته است" قانونی

آن دسته از متقاضیان پناهندگی که از آخرین 

مراجع پناهنده پذیر پاسخ رد دریافت کرده اند و 

پرونده هایشان به پلیس مرزی فرستاده شده است، 

الزم است به طور داوطلبانه کشور سوئد را ترک 

کنند در غیر این صورت پلیس مرزی این اختیار 

را دارد که با قاطعیت تمام آنها را به کشورهای 

هزار پرونده  که به  ۵۱هم اکنون  .خود بازگرداند

درخواست پناهندگیشان پاسخ منفی داده شده است 

 ۵۱از این . در دست اداره مهاجرت سوئد است

هزار پرونده، اداره مهاجرت تاکنون اسامی و 

هزار نفراز این افراد را جهت اخراج به  ۰پرونده 

کشورهای خود  تحویل پلیس مرزی این کشور 

فدراسیون سراسری )تجارب ما در . داده است

  —در دفاع از حقوق متقاضیان ( پناهندگان ایرانی

پناهندگی نشان می دهد که انتشار خبر چنین تصمیمی برای اخراج دسته جمعی 

پناهجویان خبر تازه ای نیست؛ اداره مهاجرت سوئد هرساله چنین خبری را 

طرح . منتشر می کند و در میان پناهجویان به یک جنگ روانی دامن می زند

تنها طرح دولت سوئد  برای اخراج پناهجویان " غیرقانونی"اخراج پناهجویان 

این طرحی است که اتحادیه اروپا حدود چهار سال است که . پرونده بسته نیست

میلیون پناهنده و  ۸مشغول به اجرای آن میباشد و برای پیشبرد پروسه اخراج 

از اتحادیه اروپا اخراج  ۱۷۵۷که قرار بود تا پایان سال " غیر قانونی"مهاجر 

در هیچ کدام از کشورهای اتحادیه اروپا از  ۱۷۵۱شوند، خوشبختانه تا پایان سال 

اما این دسته . جمله در سوئد در این زمینه کوچک ترین موفقیتی بدست نیاوردند

از پناهجویان و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان نباید این طرح و این 

تصمیمات را غیر جدی و دست کم تلقی نمایند فدراسیون سراسری پناهندگان 

:                   ایرانی توجه این دسته از پناهجویان را به  نکات زیر جلب می کند

بسیاری از پناهجویان برای مشورت در مورد نحوه بازگرداندنشان به  -1   

تجربه نشان داده که بسیاری . کشورهای خود از پلیس مرزی نامه دریافت می کنند

. از این پناهجویان هنگام مراجعه به پلیس در همانجا بازداشت می شوند

پناهجویان باید در این مورد هوشیار باشند که در صورت مراجعه یک تا دو نفر 

چنانچه تا آن هنگام تماس . از بستگان و یا دوستان خود را به همراه داشته باشند

شما با اداره مهاجرت قطع بوده است از پلیس بخواهید که ارتباط شما را با اداره 

مهاجرت برقرار کند تا شاید امکان یک بررسی دیگر را پیدا کنید                     

به هیچ وجه قول همکاری در زمینه بازگشت به کشور خود را به پلیس    -2   

ندهید در عین حال به آنها وانمود نکنید که در صدد زندگی مخفی و یا فرار به 

چنانچه تا آن زمان مدارک جدیدی دال بر اینکه در صورت . کشور دیگری هستید

بازگشت به ایران با خطر بازداشت و مجازات سنگین مواجه می شوید، پلیس را 

.                                                                             از آن مطلع سازید  

هنگام مراجه چنانچه وکیلتان درصورت بازداشت کاری برایتان انجام  -3

می دهد او را از رفتنتان به پلیس مطلع کنید و اگر مدارک جدیدی دارید 

از قبل پرونده و کلیه مدارکتان را در اختیار . در اختیار وی قرار دهید

اگر دارای فرزند زیر سن . فرد مطمئنی بگذارید که در دسترس باشد

قانونی هستید هنگام مراجعه به پلیس آنها را به خویشاوندان و یا دوستان 

این هم یکی از راههای جلوگیری از بازداشت و . نزدیکتان بسپارید

دیپورت است که بدون فرزندان به راحتی نمی توانند والدین را بازداشت 

از قبل مسئولین فدراسیون را از رفتن به پلیس با خبر . و اخراج کنند

فدراسیون تنها در صورتی اقدام به اعترا  و جلوگیری از اخراج . کنید

پناهجویان بازداشتی می کند که شخص پناهجو خودش بخواهد و حاضر 

باشد که کلیه پرونده و مدارکش را در اختیار مسئولین این سازمان قرار 

عالوه بر رعایت  نکات فوق، الزم است که متقاضیان پناهندگی از . دهد

همان روز اول درخواست پناهندگیشان، در فدراسیون سراسری 

پناهندگان ایرانی تقاضای عضویت بکنند و برای دفاع از حقوق پناهندگی 

مبارزه متشکل برای پناهجویان . خود در این سازمان متشکل شوند

      ..                  بهترین راه حل برای  تضمین و تثبیت زندگی آنهاست

                                                           

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی  واحد سوئد             
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 برکناری منصور اسانلو
 از ریاست هیئت مدیره  

سندیکای کارگران شرکت واحد 
 اتوبوسرانی تهران و حومه

 ژانویه    ٨٨

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 

منصور اسالو را به علت انجام تخلفات متعدد و : حومه

عدم پایبندی به تعهدات خود و نادیده گرفتن هشدارها و 

اعتراضات درونی سندیکا ، از ریاست هیئت مدیره 

برکنار کرده و از این تاریخ هیچگونه سمت و 

مسئولیتی در این سندیکا ندارد و از آن نهاد کارگری 

خواستار قطع همه ارتباطات ،همکاری ها و حمایتها 

.                                           از نامبرده می باشد  

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی : از 

تهران و حومه  به فدراسیون جهانی کارگران حمل و 

  نقل                                                              

لو  از ریاست هیئت نبرکناری منصور اسا: موضوع 

مدیره سندیکا                                                    

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی " احتراما 

 تهران و حومه اعالم می دارد ؛                             

منصور اسانلو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم 

پایبندی به تعهدات خود و نادیده گرفتن هشدارها و 

اعتراضات درونی سندیکا ، از ریاست هیئت مدیره 

برکنار کرده و از این تاریخ هیچگونه سمت و 

مسئولیتی در این سندیکا ندارد و از آن نهاد کارگری 

خواستار قطع همه ارتباطات ،همکاری ها و حمایتها 

از نامبرده می باشد یادآوری می شود سندیکای 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هیچ 

      . .     نماینده وسخنگویی در خارج از کشور ندارد

با امید به گسترش صلح ،عدالت و صداقت در همه .

 جهان                                                             

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 

حومه                                                             

دوم بهمن یک هزاروسیصد و نود و یک                 

رونوشت       

 سازمان جهانی کار                                    -

(ILO) 

             کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری-

(ITUC) 

 کنفدراسیون کارگران فرانسه                      -

( CGT) 

کلیه اتحادیه ها و نهاد های کارگری داخلی و بین -

 المللی

 

 نقش آنارشیستها در تداوم اعتراضات در مصر
 

یک گروه دیگر آنارشیست مصری است که در " بلوک سیاه"

برای     2011ژانویه      25شب سالگرد انقالب مصر در   

اولین بار به شکل علنی و گروهی در خیابان آمدند تا در 

مبارزات خیابانی و مبارزات سیاسی اعالم موجودیت کنند به 

عنوان یک گرایش و قطب سیاسی که به شکل عملی در 

این گروه ضد سرمایه داری .مبارزات مصر وجود دارند

آنارشیستی از جمله اعالم کرده است که هدفش مبارزه با 

اعضای گروه بلوک سیاه روز .حکومت اخوان المسلمین است

در میدان تحریر حضور   1391بهمن      6ژانویه    25

و در حالی که بر طبل هایشان می کوبیدند اعالم . پیداکردند

و از معترضان دفاع "  نقالب را ادامه خواهند دادا"کردند که   

.                                                                       خواهند کرد  

برای رهایی مردم ، خاتمه " بلوک سیاه در معرفی خود می گوید " 

در ادامه . دادن به فساد و سرنگونی حاکمان ستمگر تالش می کند

                           :  :                      آمده بود" بلوک سیاه " بیانیه 

ما امروز در میدان تحریر انقالبمان را شروع می کنیم و تا موقعی   

ما . که مردم مصر حقوقشان را باز پس نگیرند از پای نخواهیم ایستاد

هدفمان دفاع از مردم مصر در مقابل . اوباش و خرابکار نیستیم

.                                                  جنایات اخوان المسلمین است  

صدای آنارشیسم   

anarchoanarchia.blogspot.com 
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ادامه در صفحه         

 ”هللا دانشیان و خسرو گلسرخی در زندان جمشیدیه خاطره آخرین شب کرامت“شام آخر 

 ابوالفضل محققی

  

 برداشت آسمان را

 ای کبود چون کاسه

 و صبح سرخ را الجرعه سرکشید

 آنگاه

 خورشید در تمام وجودش طلوع کرد

سایه .الف.ه »    

سال ننوشنتنن خناطنره آخنرینن  ٨۸شاید بعداز گذشت  

هللا دانشنینان انندکنی  شب خسرو گلنسنرخنی و کنرامنت

در این سی و هشت سال بسیار فنرزنندان .  عجیب باشد

این آب و خاک بخون غلطیدند؛ بسیار تفکرات سیاسی 

دیگرگون شدند؛ اما خاطراتی هستند که هیچگاه رننگ 

پایان خاطره که یکنی پنس از  های بی داالن.  نمی بازند

در انننتننهننای هننر داالن .  دیننگننری گشننوده مننی شننوننند

ای  ای نقش می بننندد، منحنو منی شنود و چنهنره چهره

هنا، یننک  هننمنه چنهنره چنهنره”  .  دینگنر پنینش منی آیند

 .زیباترین فرزندان این آب و خاک: “اند  چهره

. و این داالنی است که مرا به زندان جمشیدیه می بنرد

آشنا مانند دینگنر  زندانی در انتهای خیابان امیرآباد، نام

سناز، دو  با یک ساختمان قرمز آجنری تنازه.  ها زندان

طبقه که طبقه دوم آن نیمی به افسران خاطی ارتنش و 

نیمی به زندانیان سیاسی دستگیرشده در ارتنش تنعنلنق 

. بننننند کننوچننکننی بننود، بننا امننکننانننات خننوب.  داشننت

های حضوری، کتابخانه و غذای کافنی؛ بنا دو  مالقات

های سیاسنی  از تمام گروه.  ساعت هواخوری و والیبال

از پننناینننگننناه وحننندتنننی گنننرفنننتنننه تنننا سنننتننناد .  بنننودنننند

 .ارتشداران بزر 

کسی اجازه رفتنن بنه سنالنن .  تلویزیون تحریم شده بود

الهی که خواهش  تلویزیون را نداشت، جز حسین فیض

هنای پنلنننگ  کرده بود بنه او اجنازه دهنینم تنا بنرننامنه

ظهرها ساعت دو یا سه درست .  صورتی را تماشا کند

یادم نیست، مانند پلنگ صورتی از مقابل سلولنهنا منی 

اش  گذشت، به سالن تلوزیون می رفت و صدای خنننده

 !در تمامی راهرو می پیچید

  —گروه آنها را بخاطر اجرای. پرونده عجیبی داشت

در دانشنکنده افسنری …  هائی در رابطه با چنگیزخان و امیرتیمور و  نمایشنامه

. متهم ردیف پنجم و ینا حنتنی شنشنم.  دانشجوی دانشکده افسری بود.  گرفته بودند

او !  اما حسنینن ده سنال.  ماه زندان گرفته بودند متهمان ردیف اول تا او همه شش

نوری رئیس دادگاه که گفته بود، مرتیکه آدم قحط بنود  در جواب سرلشگر خواجه

مرتیکه خودت هستی و جند و آبنادت، بنه :  که رفتید سراغ امیر تیمور؟ گفته بود

هنوز رویای تیمور و چنگیز بنا !  ده سال به او داده بودند. امیر تیمور توهین نکن

کسی نمی توانست به امیر تیمور نزدیک شود و یا در والیبال جرزدن او .  او بود

 !را قبول نکند

عصر روزی که قرار بود دادگاه گلسرخی و دانشیان از تلویزیون مستقیم پنخنش 

. شب عنجنینبنی بنود.  ها تصمیم گرفتند که شب به سالن تلویزیون برویم شود، بچه

. سالن مملو از افسران زندانی، چه افسنران آننطنرف راهنرو و چنه اینن طنرف

هر یک از منا .  برای ما زندانیان سیاسی در آن زندان کوچک هیجان بزرگی بود

ای جنرینان  منهنم ننبنود کنه چنه پنروننده.  ای خود را در آن دادگاه می دیدیم بگونه

رودرروئی روشنفکران انقنالبنی بنا رژینم .  مهم، چگونگی این دادگاه بود.  داشت

 .این فرصتی طالئی بود. شدن آن در تمامی کشور شاه و مطرح

سرگرد قُمی که از افسران قسمت عادی بود و مسئولیت داخلی بندها را برعنهنده 

” ها چیزی کم ندارید؟ جایتان خنوب اسنت؟  بچه”  داشت مرتب پیش ما می آمد؛ 

میخواست هم احترام زندانیان سیاسی را داشنتنه بناشند، هنم طنرف .  آدم بدی نبود

خودشان را و در نهایت امر طرف مسئوالن زندان را؛ از تعرینف خنوشنش منی 

 ؟!چه کسی خوشش نمی آید. )آمد

سرهنگ آیرملو که می گفتند پسرخاله شاه است و بجرم اختنالس در خنریندهنای 

برای او زنندان ننینز .  داری ارتش در زندان بود، ردیف جلو نشسته بود سررشته

مانند پادگان بود، سینه جلو می داد و مانند فرماندهان ارتش در راهنرو منربنوط 

دادرسنی .  او داشت با دقت به جریان دادگاه نگاه می کرد.  به خودشان قدم می زد

روالی نه چندان باب میل ما، نه چندان منطبق با فضا و هینجناننات .  جریان داشت

چرا که مر  و شهنادت .  های سیاسی طرفدار مبارزه مسلحانه در آن سالها گروه

یکی از ارکان اصلی مبارزه مسلحانه بود، همراه با چاشنی کینه و نفنرت نسنبنت 

زمانی که نوبت صحبت به گلسرخی رسید، گوئی همه چینز آمناده شنده .  به رژیم

تمام عناصر دست به دست هم داده بودند تا از او ینک شنهنیند، ینک قندینس .  بود

چشمانی درشت و نافذ، صورتی محکم، با کلماتی آهنگین، با آن پیراهن !  بسازند

چنینزی کنه .  گوارائی و دادگاهی علنی که در سرتاسنر اینران پنخنش منی شند چه

بنزننگناهنی کنه بنه .  گره زمان در دسنتنان او بنود.  آرزوی هر مبارز سیاسی بود

نام خود را برآورد، آنجا کنه منر  جنوینای منعنننی »هستی معنائی وی ه میداد تا 

و اینن هنمنان آزادگنی .  هستی خود است، یا اراده می کند کنه آن را منعنننا دهند

اما چگونه گی !  چون که بودن یا نبودن، مادر زمان است بی خواست ما…  است

بودن، سرفرازی ما یا سرافکندگی به خواست خود ماست، زمان را به آن راهنی 

آزادی .  نیست و اراده بر زمان فرمان می راند و ما را از بندگی او آزاد می کننند

 *در مر ، حضور سرشار نیستی

. شدن به اسطوره که تاوانی سهمگین دارد، این تاوان پناداش دلنینری اسنت تبدیل 

بیشتر ما انقالبیون در آن سالهای پرشور جوانی، در آن تب !  پاداش برکشیدن نام

و تاب مبارزه مسلحانه و فضای روشنفکری، درکمان از مبنارزه بنرکشنیندن ننام 

در خلوت ما این نام بود که شعار میداد، سالح می کشید، سنیناننور بنه زینر !  بود

گرفنتنن  به سخره.  چنین نام و قدرتی بسیار غرورآفرین است.  دندان خرد می کرد

ما در همووردگاه مبارزه، همه را به یکسان می خنواسنتنینم :  مر  و بلندکردن نام

ما رن  سالها آفرینش هنرمندان را نمی دیدیم؛ رن  سنالنهنا .  و قضاوت می کردیم

کار پر مشقت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی؛ رن  سالها تنحنقنینق، خنالقنینت؛ رنن  

ما درک نمی کردیم که در این همنووردگناه . ترشدن کردن، و عمیق آموختن، گوش

های خود ظناهنر منی  بزر  زندگی که به درازای تاریخ است، هرکس با وی گی

قهرمانی ابعادی گوناگون می گیرد؛ مهم آن نقش و تنأثنینری اسنت کنه بنر .  شود

سقراط همان اندازه اسطوره است که افنالطنون و .  جریان یک مبارزه می گذارد

 .گالیله

ها نوعی سرشاری و خوشحنالنی درون  تأثیری که برای ما چپ.  همه متأثر بودند

فنرقنی ”  : آیرملو، زمانی که از در خارج می شد جلوی در ایستاد و گنفنت.  داشت

ای کنه تنا منغنز  جمنلنه”  !  او یک مرد است.  نمی کند که کیست؟ یا مخالف ماست

 .استخوان در من نوجوان نفوذ کرد

ینادم .  بنود ۵٨۱۱روز بیست و هشت بنهنمنن مناه سنال .  زمان به سرعت گذشت

بین بننند منا و بننند اننفنرادی ینک راهنروی .  نیست چه روزی از روزهای هفته

تنوسنط درهنائنی بنا .  پنلنه بنود کوچک چهارمتر در چهارمتر قرار داشت کنه راه

. های انفرادی را براحنتنی منی شند دیند سلول.  های آهنی از هم جدا می شدند میله

گنر منی  هنای چنینت ها آورده و از آنجا به تنپنه ها را شب آخر به این سلول اعدامی

 . بردند

ها را با پنتنو منی بسنتننند و در  هر زمان که جلوی نرده

دار توری می نهادند، می دانستینم کنه  راهرو چراغ پایه

امشنب :  سرگرد قُمی آمد و گنفنت.  اعدامی در کار است

سناعنت .  دانشیان و گلسرخی را برای اعدام منی آورنند

دار را آوردند و پنتنو را جنلنوی  هفت بود که چراغ پایه

ساعتی بعد رامش سرباز وظیفه نگهبان .  ها کشیدند نرده

انفرادی که سمپاتی نسبت به ماها داشت گنوشنه پنتنو را 

صندای تننند و منتنعندد پناهنا و .  آوردنند:  باال زد و گفت

شندن چنفنت  افرادی که در رفنت و آمند بنودنند؛ کشنینده

. شدن درهای انفرادی، سکوتی عمنینق درها؛ باز و بسته

هنا بنه   شبح مر  نیز هنمنراه آن.  نفسمان حبس شده بود

از قُمی خواهش کنردینم .  زندان آمده بود و جوالن میداد

که از مسئول زندان سنروان جناویندنسنب بنخنواهند کنه 

بعداز اندکی پیغنام .  مخالفتی نکرد. برایشان شام بفرستیم

اش درد  آمد که دانشیان غذا می خواهد و گلسرخی معده

درخنواسنت .  می کند و یک لیوان شیر برایش بنفنرسنتنیند

آنشب ما نیز همراه آنها تنا طنلنوع .  روزنامه کرده بودند

درد .  ها سنگینی منی کنرد لحظه.  صبح چشم برهم نزدیم

 .و خشم درونمان می پیچید

بناز .  ساعت چهار صبح بود که باز صدای پاها بلند شند

همه پشت مینلنه جنمنع شنده .  شدن درها و نجواها و بسته

ها ینادم ننینسنت، امنا گنمناننم ننعنمنت  یکی از بچه.  بودیم

االسنالمنی  وردی بود که شعار داد و فنریندون شنینخ حق

شندن  هنا، خنامنوش رفتن از پنلنه صدای پائین.  تکرار کرد

 .وزوز چراغ توری، سکوت و سکوت

هرکدام از ما آن شب همراه کرامت و گلسرخی به 

.  گر رفتیم و در وجود آنها کشته شدیم های چیت تپه

هق گریه از اطاق کوچک گوشه راهرو که  صدای هق

”  زاد بود،  مهرداد پاک. مسجد بند بود بگوش می رسید

اش  موههای فرفری“. مردی که تو بودی   شیر آهن کوه

اشک از . را میان دو دست گرفته بود و گریه می کرد

ای  حمزه فراهتی بگوشه. های مهربانش جاری بود چشم

—دهنده هیچوقت این مرد خندان و روحیه. زل زده بود  

13ادامه در ص   
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ادامه در صفحه       

 روسپیگری در سوئد
 .برخورد انسانی، واقع گرایانه و دلسوزانه مسلماً نتیجه خواهد داد

و باز هم سوئد پیشتاز در زمینه حل چنالنش بنه جنای پناک 

 کردن صورت مسئله 

روسنپنینگنری " ها این کلیشه گفته شنده اسنت کنه  برای قرن

، اما اینک، موفقیت ینک کشنور " همیشه بوده و خواهد بود

در از میان برداشتن روسپیگری همانند فاننوسنی اسنت کنه 

سوئد تنننهنا در طنول پننن  سنال .  راه را روشن کرده است

طنرز  در این کشور را بنه  توانسته است شمار زنان روسپی

 .چشمگیری کاهش دهد

روسپیگری در استکهلم، پایتخت این کشور، دوسوم کاهش 

طنور کنامنل  یافته است و در دیگر شهرهای بزر  نینز بنه

حالی است که در سه دهه گنذشنتنه،  این در.  حذف شده است

ها و منراکنز  خانه به سبب قانونی بودن روسپیگری، فاحشه

  .ماساژ در سوئد رشد زیادی داشتند

اکنون شمار زننان خنارجنی کنه  این نکته جالب است که هم

. شوند بسیار کنم اسنت برای روسپیگری به سوئد قاچاق می

زنننند کنه در ظنرف  مقامات دولتی در سنوئند تنخنمنینن منی

زن و دخنتنر در هنر  ۰۷۷تنا  ۱۷۷های گذشته، تنها  سال

این آمنار در منقنایسنه بنا .  اند سال، به این کشور قاچاق شده

هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنالنند  ۵۰تا  ۵۱

  .اند، رقم ناچیزی است قاچاق شده

سوئد چگونه این مسئله پینچنینده را مندینرینت کنرده اسنت؟ 

وجنه  هنینچ نکته جالب ایننجناسنت کنه راهنکنار اجنراینی، بنه

کنه اینن   اصولش آنقدر ساده اسنت.  هم نبوده است"  پیچیده"

چرا تا حناال کسنی آن را امنتنحنان :  شود پرسش مطرح می

 نکرده بود؟

 

  ۹۱۱۱قوانین مترقی سال 

 ۵۱۱۱ها تحقیق و منطنالنعنه، سنوئند در سنال  پس از سال

 قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن، 

شنود، امنا فنروش آن  جنرم منحنسنوب منی"  خرید سنکنس"

بدین معنی که اگنر ینک فناحشنه بنا .  وجه جرم نیست هیچ به

مشتریش دستنگنینر شنود ، منرد مشنتنری را بنازداشنت و 

جریمه یا زننداننی منینکننننند ولنی بنا آن زن منثنل قنربناننی 

ینعنننی اورا بنه خناننه امنن ینا .  برخورد میشود و نه مجنرم

 . می فرستند...مراکز باز آموزی و غیره

روسپنینگنری :  منطق پشت این قانون نیز کامالً روشن است

تنلنقنی "  خشونت مرد علینه زن و کنودک"در سوئد بعنوان 

کشی از زننان  بهره" روسپیگری بعنوان شکلی از .  شود می

شود و خود عنامنل بنروز مشنکنالت  تعریف می" و کودکان

های جنسی تا زمناننی  چراکه برابری.  اجتماعی بسیار است

که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خنریند و 

دهننند، بنه ننظنر  کشی قرار می کنند و مورد بهره فروش می

  .رسد نیافتنی می دست

عالوه بر راهکارهای مشخصاً قانونی، تمهیدات مهم دیگنر 

بنه منوجنب اینن منقنررات، .  نیز در این زمینه مطرح است

خدمات اجتماعی و امکانات منالنی بنه منننظنور کنمنک بنه 

  .شود روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می

هنای طنوالننی بنرای  واقعیت این است که سوئند طنی سنال

بنرای منثنال در .  تحقق حقوق برابر زنان تالش کرده اسنت

. پرداخت"  تجاوز در ازدواج" ، سوئد به مسئله ۵۱۵۱سال 

، هنننوز در ۵۱۸۷این درحالی است که حتی پس از سنال 

و کنننتنرل "  حق بر بندن" برای زنان   آمریکا، در چند ایالت

  .شناختند آن را به رسمیت نمی

سوئد با روسپیگری بعنوان فرمی از خشوننت عنلنینه زننان 

در واقننع مننردی کننه از زنننی سننکننس .  کننننند بننرخننورد مننی

به خناطنر هنمنینن ننینز در .  شود خرد، مرتکب جرم می می

" قنربناننی" ی بنه منثنابنه   -پ   -سوئد با بیشتر زنان روس 

  .شود؛ قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند رفتار می

 --از سویی دیگر، به منظور از میان برداشتن این ذهنیت 

انسان از خواندن بعضی از مقاالت حیران می شنود حنینران 

از نظر اینکه تا چه اندازه می توان ساده انگار یا خود فریب 

 و یا دیگر فریب بود؟

دیر وقت بود که این خبر برای چاپ در نشریه برایم ارسنال 

چشم خسته را بر مطالبش کشیدم کنه ینکنبناره تنن از .  گردید

ونمی دانم .  وادی خستگان به وادی بهت زدگان کشیده گردید

 چرا این شعر زیبای شاملو به ذهنم آمد

   دیگرت ِى رو  آن
  ست ى بار  هالکت   ى  زشتى

  انوس  ژ ِبخش  حیات ِرخ نیم  ى ا 
 

باز هم سوئد پیشتاز در زمینهه حهل چهالهش بهه جهای پها   

کردن صورت مسئله ،و دیگر اینکه اصهولهش آنهقهدر سهاده 

چرا تها حهاال کسهی آن :  شود که این پرسش مطرح می  است

 !را امتحان نکرده بود؟

از این که سوئد در چه زمینه ای تا بنه حنال بنه حنل کنردن 

اما !  صورت مسئله نه پاک کردن آن پرداخته است بی خبرم

در مورد این یکی واقعا حیرت آور است که مسئله ای چنینن 

جهانی و پیوسته را که ریشه در عمیق تنرینن مسنائنل منادی        

چنندی اسنت دولنت .  بشری در درون هر جامعه ای را دارد

! سوئد توانسته است آن را به آسانی در محدوده خود حل کند

همانطور که همه با خبر هستیم سیاست های نئو لیبرالینسنتنی 

داری  در شرایط کنونی که بحران ساختاری سرمناینهسرمایه 

جهانی باعث گسترش روزافزون بیکاری، تورم و فنقنر در 

تنر شنده  سرتاسر کره زمین و به وی ه در کشورهای محنروم

آنگاه مدافعان سرمایه نیز با تبلینغنات خنود و قناننوننی .  است

کردن خرید یا فروش آن سعی در جهانی کردن اینن بنردگنی 

هننمننیننن کشننورهننای سننرمننایننه داری پننیننشننرفننتننه و .  را دارننند

امپریالیستی بابحران اقتصنادی کنه در گنینرش اسنت سنعنی 

نموده تا آنجا که توانسته زورش را بزند و چنننگنالنش را بنر 

قوانینی که بخشا مربوط به خدمات نسبی اجتماعی منی شنود 

قنواننینننی کنه ) فرو کرده و با کم نمودن تدریجی این حنقنوق 

البته بخش اعظم آن به وسیله مبارزات دمنوکنراتنینک طنبنقنه 

خود را تا حدودی از منهنلنکنه (  زحمتکش پایه گذاری گردیده

سیاست های نئولیبراستی سرمایه .  این بحران دور نگاه دارد

از آنجا که بخشا حیات و منافع خود را در جنننگ افنروزی 

در سطح کره خاکی می داند وبنننابنراینن سنیناسنت منی بنایند 

اینن .  بودجه های هنگفت نیز برای آن در نظنر داشنتنه بناشند

کسری بودجنه خنود را بنه واسنطنه اعنمنال ریناضنت هنای 

حال سئوال این .  اقتصادی بر مردم زحمتکش جبران می کند

است که آیا با محدود کردن امکانات اجتماعی که هنر روزه 

در این کشورها شاهد آن هستیم یعننی بنه عنبنارتنی روز بنه 

روز مردم جهان و حتی کشورهای صنننعنتنی پنینشنرفنتنه بنه 

سمت فقیر تر شدن و بیکاری پیش می روند و با این شراینط 

ذکر شده چگونه می توان مسئله روسپی گنری راکنه اتنفناقنا 

ریشه در اعماق فقر و بینکناری دارد را بندون پناک کنردن 

صورت مسئله آن را حل نمود؟ با این سفنسنطنه گنری هنا و 

پنهان نمودن آشکار این معضنالت اجنتنمناعنی و دمنیندن در 

بوق و کرناهای مدیاهای دولتی مبنی بر حنل ننمنودن ریشنه 

ای مسئله ای که نه انتزاعی است بلکه تا اعنمناق تضنادهنای 

هر جامعه رسوخ دارد را بتوان به عنبنارتنی سنر خنینلنی از 

تا زمانی که دگرگونی اساسی در نظنام  . مردم  را شیره مالید

طبقاتی، سیاسی و اجتماعی در کره زمین اینجناد نشنود اینن 

به قول گزارشنگنری کنه .  کن نخواهد شد فاجعه انسانی ریشه

مصاحبه ای را با دست اندرکاران دولتی سوئد در ینکنی از 

که در رابطه بنا .  شبکه های تلویزیونی سوئد انجام داده است

جوابی را که  گنزارشنگنر بنرننامنه .  مسئله روسپیگری است

بعد از صحبت های فرد مزبور به او داد اینن بنود کنه شنمنا 

مسئله را حل نکرده اید بلکه از انظار مردم  پنهاننش ننمنوده 

 .اید

 19ادامه مقاله در ص  

 

ناپذینر، عنمنوم منردم  تاریخی که روسپیگری امری است عادی و گریز

روسپیگری و خنریند   در واقع مقررات مربوط به منع.  بینند آموزش می

تر در راستای مبارزه با خشوننت  سکس، بخشی از برنامه قانونی جامع

  .تصویب شد ۵۱۱۱علیه زنان بود که در سال 

با توجه به الگوی موفق سوئد در زمینه مبارزه بنا روسنپنینگنری، چنرا 

انند؟ النبنتنه، بنرخنی از  ای را پیش نگنرفنتنه کشورهای دیگر چنین رویه

بنرای ننمنوننه فنننالنند و ننروژ در حنال .  انند هایی کنرده کشورها تالش

بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه تحقیق انجام شنده 

  .درس بگیرد، به همین سمت خواهد رفت

برای اینکه روسپیان را در شمار قربانیان خشونت قلنمنداد کنننینم، الزم 

ننظنر منردان  است ابتدا مقامات دولتی، به جای آنکه مسئله را از ننقنطنه

نکته محوری این اسنت .  جامعه ببینند، از دیدگاه زنان آن را تحلیل کنند

هنوز ننگناه غنالنب بنه (  جا البته نه در همه)که در بیشتر کشورهای دنیا 

  .روسپیگری، نگاه مردانه است

چنین باالترین شمار سنیناسنتنمنداران زن را در تنمنامنی  دولت سوئد هم

، وقتی دولنت قناننون منتنرقنی منننع ۵۱۱۱در سال . سطوح دولتی دارد

درصد از ننمنایننندگنان پنارلنمنان، زن  ۱۷روسپیگری را تصویب کرد،

 .بودند

 نقدی بر مقاله روسپیگری در سوئد

 سیمین رها
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 11ادامه نقد روسپیگری از ص 

راه حل این است که ابتدا مقامات دولهتهی، بهه جهای آنهکهه 

نظر مردان جامعه ببینند، از دیدگاه زنان  مسئله را از نقطه

 !آن را تحلیل کنند

واقعا من نمی دانم نگاه زنانه یا مردانه به این ننوع مسنائنل 

اما این .  تا چه درجه ای از شدت و قبح این مسئله می کاهد

را می دانم که این یکی از زوائند جنامنعنه سنرمناینه داری 

است چرا که امروزه تجارت سکس یکی از تجارتهنای پنر 

در آمد برای مافیاهای سرمایه داری وابسته به دولنتنهناسنت 

که به واسنطنه آن درسنال منینلنینون هنا دالر را بنه جنینب 

ننزدینک بنه دویسنت . صاحبان این سرمایه سرازیر می کند

در اسارت شبکه هنای منافنیناینی  و کودک,میلیون نفر دختر

 13تجارت سکنس قنرار دارنند کنه درآمندی ننزدینک بنه 

میلیارد دالر را متوجه باندهای تبهکار و سازمانهای دسنت 

حال اگنر منا بنرای تشنرینح .  اندرکار در این تجارت میکند

و نگناه (  سلطه گر) این تجارت دست به دامان نگاه مردانه  

شویم  بدون پرداختن به ماهیت و (  از سر دلسوزی ) زنانه 

 ریشه اصلی آن واقعا چه چیزی را در این رابطه حل 

 کرده ایم؟ 

مننورد روسننپننی گننری از نننظننر مننن مسننئننلننه ای طننبننقنناتننی 

امروزه روسپی گری به عنوان کاالینی سنود آور در . است

و با چنننینن تنحنلنینل .  کشورهای سرمایه داری مطرح است

ساده انگارانه ای یعنی تنها به شکل مجرد بعد جنسینتنی آن 

را دیدن و به آن حمنلنه ننمنودن تنننهنا از تنئنوریسنینن هنای 

 .سرمایه داری انتظار می رود

شنود، امنا فنروش آن  جنرم منحنسنوب منی"  خرید سنکنس"

این یعنی اگر در گنذشنتنه  بنه دلنینل . وجه جرم نیست هیچ به

شرایط غیر قانونی بودن ان روسپیان از نظر قانون منورد 

بازخواست قرار می گرفتند دیگر از این نظنر خنینال هنمنه 

دست اندر کاران راحت شد که دیگر فشاری بر قربانی  از 

و حلقه پناینینننی لنو ننخنواهند . طریق قانون اعمال نمی گردد

و .  رفت و شبکه می تواند بی دغدغه  به تجارتش بنپنردازد

در پنهان یک رابطه مسالمت آمیز در بین باند های مافیایی 

و عنامنالن .!  و دولت، درون پستو، سر به مهر خواهد ماند

سرمایه دار این تجارت موحش آزادانه تر هنمنراه بنا سنود 

بیشتر وبا فراغ بال به دور از هیاهو در جنامنعنه مندننی و 

ود ادامنه خنواهننند خنتحریک احساسات بشری به تنجنارت 

اصال روسنپنینگنری امنروزه دارای چنننان سنازمنان و . داد

تشکیالت پیچیده ای است که با شکل کهنه و کالسیکنش بنه 

روسپیگری در زمره صنعنتنی در . طور کلی متفاوت است 

جهان در آمده و به عنوان یک کاال در جهان سرمایه داری 

و این واقعیات  همه  از ددمنننشنی هنای . محسوب می گردد

که هر چیزی را برای سود دهی بنه .  چرخش سرمایه است

و سادگی اسنت اگنر ان را بنا مسنائنلنی . کاال تبدیل می کند

اخالقی چون تغییر و تعبیر نگاه برخاسته از درس آمنوزی 

های اخالقی به شکل امروزی آن در ننظنر گنرفنتنه و در 

چنرا کنه اخنالقنینات و فنرهنننگ هنر .   صدد حل آن باشیم 

جامعه به مانند هر پدیده مادی در جامعه محصنول تنکنامنل 

اجتماعی روابط تولیدی در هر جامعه ای است و همسوینی 

 . کامل با سطح روابط تولیدی حاکم در آن جامعه را دارد

نتینجنه .  فحشا امروزه دیگر زن و مرد و کودک نمی شناسد

آشکار فقر است که ریشه در سرمایه داری و هار بنودننش 

 .به این آمار تکان دهنده در اخبار سوئد توجه کنید. دارد

قانون زیر از تصویب مجنلنس سنوئند  1998ماه مه  29در 

خرید سکس بر طبنق اینن قناون منمنننوع اسنت و :  گذشت 

جرم مححسوب می گنردد و منجنازات دارد، ولنی فنروش 

منجنازات .   سکس ممنوع نیست و جرم به حساب ننمنی آیند

کسی که خدمات سکسی را خریده باشد و جرم دینگنری را 

ماه  4مرتکب نشده  باشد، جریمه نقدی شده و یا به حداکثر 

بنه  1999ژاننوینه  1این قانون از . زندان محکوم می گردد

تبدینل  2112آپریل  1این قانون در .  مورد اجرا گذاشته شد

 .  به کد جنائی گردید

فقره جرائم جنسی گنزارش  12111تعداد  2111در سال   

نصف این جرائم اعالم  شده مربنوط بنه جنرائنم .  شده است

 —در . توسل به زور و به معنی تجاوز به عنف می باشد

 درصد 11مقایسه با سال گذشته تعداد جرائم گزارش شده 

سال بعد از به اجنرا در 12یعنی .) افزایش را نشان می دهد

 (                                                              آمدن قانون مجازات برای خریدار سکس 
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  2118در صد از جزائم جنسی بر طبق گزارش سال  24

سال بعد از بنه اجنرا در آمندن قناننون منجنازات  9یعنی )  

در خانه مرد خریدار و یا خناننه زن (  برای خریدار سکس 

یعنی از انظار پننهنان شنده . ) فروشند سکس انجام می گیرد

 (است

در صد جنرائنم جنننسنی بنه پنلنینس  23فقط  2111در سال 

درصد آن در خفا و دور 22یعنی . ) گزارش داده شده است

 .(از چشم بوده است

 

برای اطالعات بیشتر خوانندگان می توانند به سناینت زینر 

 .مراجعه کنند

/statistik--brott/bra/se.bra.www://http

html.sexualbrott-och-valdtakt 

 

سواالتی که به ذهن هر شخصی ممکن است بیاید می تواند 

این باشد که چرا یک انسان مجبور می گردد کنه تنن خنود 

 را در معر  تاراج بگذارد؟ 

چرا می باید برای گذران زندگیش تن بنه اینن کنار طناقنت 

 فرسا دهد؟  

آیا اجبار او به واسطه فشار شبکه مافیایی و تعهد اجنبناری 

که داده است می باشد ؟ یعنی به ننوعنی بنرده ای زننداننی 

 است؟

 آیا مشگلش روانی و تربیتی  است؟ 

آیا در کشوری زندگی می کند که فقر بیداد می کند و بنرای 

سیر کردن شکم خود و خانواده اش منجنبنور اسنت بنه اینن 

 کار تن دهد؟

معموالچگونگی خریداری اینن روسنپنینان در کشنورهنای  

فقیرتر از طریق قاچاقچیان محلی و زدوبننند هنای آننان بنا 

اگرچه اغلبشنان در منوقنع . )  ماموران مرزی انجام میشود

فروخته شدن نه تنها روسپی نبوده بلکه به دالیل گنونناگنون 

واهی از جمنلنه کنارکنردن در کشنور دینگنر و ینا فنرزنند 

خواندگی  با دادن پول ناچیزی از خانواده خریداری شده و 

در واقع برای کار در شبکه مافنینای جنننسنی اننتنخناب منی 

فروختن کودکان و دخنتنران بنه دالالن فنحنشنا در .(  شوند

مقابل مبلغی ناچیز هم اکنننون در بسنیناری از کشنورهنای 

و بعد از خروج .  آسیا؛ آفریقا و اروپای شرقی متداول است

از مرز به دست شنبنکنه هنای منافنینای جنننسنی در کشنور 

و اینن شنبنکنه هنا بنه طنور .  مربوطه سنپنرده منی گنردنند

سیستماتیک و سازمان دهی شده از این کناالهنای وارداتنی 

ظاهرا غیر قانونی تو گویی که بار میوه ای را خنرینداری 

کرده اند مرغوبشان را جدا کرده و آنها را درجه بندی منی 

این یک طرف قضنینه منی بناشند و از سنوی دینگنر .  کنند

سرمایه داران گردن کلفتی که اغلب انان نیز در ارتباط بنا 

پست های دولتی هستننند عنامنل سنفنارش کناالی منرغنوب 

مورد نظرشان در این شبنکنه هنا  هسنتننند کنه از اعنتنبنار 

بسیاری برخوردارند و این اسنت کنه زینبناتنرینن دخنتنران 

دست اول و کودکان زیبا در واقع خوراک این الشنخنورهنا 

می شوند و بعد از بهره برداری به طبقه های پایینن تنر از 

 .نظر موقعیت اجتماعی فروخته خواهند شد

تمامی اینها و هر دلیل دیگر نشان از ننظنام مسنلنط بنر آن 

اگر به دنبال حل و ریشه یابی هستیم گره ینا . جامعه را دارد

تنننهنا بنا . هر گره ای را می باید در نظام آن جنامنعنه جسنت

دگرگونه نمودن به معنای بیرون کشیدن گره ها و متالنشنی 

کردن هر آنچه  کنه در اینن کنالف جنهنننمنی درهنم تنننینده  

است، و جناینگنزینننی شنکنلنی ننوینن عناری از هنر گنوننه 

میتوان اطمینننان داشنت کنه (  سیاسی  -اقتصادی)  نابرابری 

صورت مسئله پاک نگردیده اگر نه هرگز نمی توان تنحنت 

هر شرایط دیگری  شر چنننینن منعنضنالتنی را از جنامنعنه 

 .*دورنمود
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11ادامه از ص   

 –”  گده بو راحت لقندا گنلندلنر؟ ”  . در زندان را چنین غمگین ندیده بودم

جواد عباسی طبق معمول محنکنم بنر سنر   –پسر به همین راحتی رفتند؟ 

حتماً برادرم را ننینز از :  می گفت.  خود می زد، داشت از حال می رفت

 * .اند همین جا برده

واقعیتش اینن بنود .  تاب بود بی.  صبح، جاویدنسب رئیس زندان به بند آمد

از دیشب اینن سنوال را از خنود : گفت. که بسیار گرفته بنظر می رسید

می پرسم، آخر چرا؟ چرا آنها که همه چیز داشتند و تنها با یک کلمه می 

توانستند زندگی خود را نجات بدهند این کار را نکردند؟ مگر چه کم می 

ها را درک ننمنی  شد؟ آیا ارزش این را داشت؟ من هیچوقت شما سیاسی

 .طور که مملکت آباد نمی شود چه در سرتان می گذرد؟ این! کنم

. آن روز سرباز وظیفه فردوسی که کمک انباردار بود عصر به بند آمند

بنرای درآوردن .  آنها را بنه اننبنار آوردنند: گفت. اشک در چشمانش بود

گلسرخی یک انگشتر بنمنن داد، بنا منبنلنغنی . لباس و پوشیدن لباس اعدام

شنمناهنا از منر  .  آنها بسیار آرام بودند.  اش بدهم پول که باید به خانواده

 نمی ترسید؟

هنای  های بند را تعمیر منی کنردنند، منا را بنه حنمنام چند هفته بعد، حمام

از رامنش ننگنهنبنان بننند کنه در زمنان اقنامنت در .  بخش انفرادی بردند

انفرادی و پیش از رفتن به بخش عمومی رفیق شده بودیم، خنواسنتنم کنه 

خالی است؟ :  پرسیدم.  سلول دوم بود:  گفت.  سلول گلسرخی را نشانم دهد

به دقنت سنلنول .  میتوانم یک لحظه نگاه کنم؟ اجازه داد: گفتم. آری: گفت

کناری شنده  روی دیوار سبزرنگ کنار در کلماتی کنننده.  را برانداز کردم

 :بود که بسختی خوانده میشد

 خون ما می چکد بر سرمای اسفند

 تا شود پیرهن کارگران

 !رخت آزادی دهقانان

 * خسرو گلسرخی

 !یادشان گرامی باد

 :اند یادی از کرامت نازنین که در مورد تو کم نوشته

ای که در سایه قرار گنرفنت و  چهره!  ات هنوز دیده نمی شود چهره کامل

زمانی که محصنل .  ام من او را تنها یکبار و آنهم از دور دیده.  ناتمام ماند

کالس نهم بودم و آرزوی دیدن انقالبیون را داشتم او را هنمنراه بنهنروز 

ها شنیدم، پنینوسنتنه  آنچه در مورد او از جاویدی.  جاویدی در زنجان دیدم

مردی آرام و مبارزمردی که به آرامی آمد، مبارزه کنرد، .  در ذهنم ماند

فال را به یاران بشارت داد و خنجنسنتنه  آمدن بهار خجسته.  نوشت و رفت

آمدن نغمه در ر  گیاه، دلپذیری هوا، پیکنار منردان بنا  بجوش!  باد گفت

سازی بند بندگی، فقر و جهل را و بازگشت پرستوهای  هاشان و نگون قلم

 …عاشق به خانه

 !بهاران خجسته باد! بهاران خجسته باد

 از کتاب ارمغان مور، شاهرخ مسکوب *

گروه انشنعنابنی از  –زاد عضو رهبری گروه شانزده آذر  مهرداد پاک *

 .که توسط جمهوری اسالمی اعدام گردید –سازمان فدائیان اکثریت 

محمدباقر عباسی، از رهبران مجاهدین بود که بعنداز تنرور سنرتنینپ  *

 .طاهری تیرباران شد

اما آننچنه کنه بنر دینوار .  نامه گلسرخی آمده است این شعر در وصیت *

 *.کنده شده بود، این سه بیت بود

http://www.bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
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هنوز اوهر قرارداد استخدامی بند  با اريد  

خشک نشد  اس ٬ که سيل پيامهای  «روشنگر»

بسياری از . تل نی به البی خانه سرازير شد  اس 

اين پيامها٬ حاوی تبريک و تهني  و خوشامدگوئی٬ 

دوسه . و اظهار عالقه به ديدار با ايناانب هستند

ن ر نامرد و نازن هم٬ بند  را مورد تحقير و تمسخر 

آقای : قرار داد ٬ و بوي   يکی از آنها گ ته اس 

چرا نوشته ای دارای دراه دکترا در ! البی شناس

هستی٬ و چرا رک و راس   «داللی محب »

هستی؟ من هم بر روی پيامگير ...نمينويسی که اا

تل ن البی خانه٬ امله زير را ضبط کرد  و خيال 

اگه ميخوای بگی من  »: خودم را هم راح  کردم

ااکش هستم٬ خوب بگو٬ گور بابا  

من در روز مصاحبه استخدامی٬ به  

هيئ  مصاحبه کنند  گ تم که در مقابل البيها٬ قاطج 

و ادی و پيگير هستم٬ و ابتدا البيهای ن وذی در 

از آنروز شاهد بودم . موسسه خودمان را افشا ميکنم

که هر وق  سيامک ستود  از در البی خانه رد 

کناکاو شدم که . ميشه٬ چپ چپ بمن نگا  ميکنه

هنگامی که پروند  . چرا او اينطور بمن نگا  ميکنه

را بررسی ميکردم٬ با  «روشنگر»کارکنان موسسه 

تعاب بسيار متواه شدم که سيامک ستود  خود 

. در اين موسسه اس  «البيهای ن وذی»يکی از آن 

با بررسی دقيقتر پروند  ايشان٬ روشن شد که وی٬ 

روشنگر٬  «سردبيری»عالو  بر ن وذ تا سطح 

 »و «پارس»دردو برنامه تلويزيونی در کانالهای 

تحريک کارگران »و  «بيدينی»به تبليغ  «پيام افغان

.                                      ميپردازد «افغانی  

و  «بيدينها »بعبار  ديگر٬ ستود ٬ البی

هر موقج . در رسانه های عمومی اس  «کارگران»

مردم به اين کانالها نگا  ميکنند٬ شاهدند که اين آقای 

سبيل کل  ٬ يا در حال تازيه و تحليل تاريخی دين٬ 

و يا مشغول خوش و بش با کارگران افغانی اس ٬ 

و برای کارگران و خانواد  و حقوق و زندگی آنها 

اين امر مرا واداش  تا به مقوله . سينه چاک ميدهد

تعميم »بيشتر بينديشم٬ و ضرور   «البی»

آنرا احساس کنم٬ که اميدوارم در آيند  به  «م هومی

اما٬ آنچه که باعث حير  من شد٬ اينه . آن بپردازم

که٬ تا حاال مرسوم بود  که البيها برای رسيدن به 

مال و ثرو  و مقام و کارخانه و تاار  و وزار  

 —و س ار  و دول  و حکوم ٬ البی گری ميکنن

اما سيامک ستود  از اين البيگری چه گيرش مياد؟ هر کسی را برق ميگير ٬ آقا 

کارگران افغانی و بيدينها چه دارند که سيامک به . سيامک ما را چراغ ن تی

دالر کسری  340البی اونا  تبديل شد  ؟ برای چاپ همين روشنگر قبلی٬ 

آين چه البيگری اس  که باای بدس  آوردن چيزی٬  بدهکار . بوداه باال آورد 

هم ميشه٬ و از همه چيز خودش هم بايد مايه بذار ؟ راستش را بخواهيد٬ اول 

فکر ميکردم که افشای البيهای درونی خودمون٬ ممکن اس  که به اخراج خودم 

علتش هم . اما بعدا متواه شدم که هيچکس نميتونه  منو اخراج کنه. مناربشه

را تشکيل داد  ايم٬ و هرگا  خطری  «شورای لبابان»اينه که ما چندی پيش 

را تشکيل  «مامج عمومی شورای لبابان »منافج يکی از ما را تهديد کنه٬ فوری

انسانهای من رد و تک و تنها٬ . داد  و از منافج اعضای خود مون  دفاع ميکنيم

اما انسانهای متشکل٬ قادر به . قدر  الزم برای روياروئی با مشکال  را ندارند

در مامج عمومی لبابان که چند روز پيش بر گزار . اناام خيلی از کارها  هستند

کرديم٬ يکی از هموطنان که البی تاارتی اس  ٬ ما را با فعاليتهای تااری خود 

از او پرسيدم که . او از ناف آباد اص هان٬ آفتابه به کانادا وارد ميکنه. آشنا کرد

: پاسخش این بود که  .چرا از ميان اينهمه ااناس و کاالها٬ آفتابه وارد ميکنه

خیلی از هموطنان ما در غرب، در استفاده از توالت فرنگی مشکل دارند، و 

از او پرسیدم که آیا . را با آب آفتابه بشورند« فالنجای مبارک»ترجیح میدهند که 

بله، اورانیوم غنی شده به ایران : پاسخ داد که . چیزی هم به ایران صادر میکند

از او پرسیدم که با این همه کنترل و تحریمهای شدید، چگونه . صادر میکنه

نقص »در بعضی از همین آفتابه ها که : پاسخ داد که . میتونه این کار را بکنه

این هموطن . دارند، اورانیوم می چپونیم و آنها را به ایران پس میفرستیم« فنی

لباب التجاره تعریف میکرد که یک آموزشگاه هم در تورنتو دایر کردیم برای 

ما ابتدا باور نکردیم، اما او ما را دعوت . آموزش استفاده از آفتابه به کانادائیها

بر درب . فردای آنروز به دیدن آموزشگاه رفتیم. کرد تا بدیدن آموزشگاه برویم

ورودی آموزشگاه، تابلوئی بزر  نصب شده بود و بر روی به انگلیسی نوشته 

                                                            ":“                         شده بود

Using aftabe is sound and safe  

و در زیر آن پوستر بزرگی نصب شده بود و به فارسی و با خنطنی بسنینار زینبنا  

پس از دیندار منا از .  « ، هر کانادائی، یک آفتابه2113در سال »  :  نوشته شده بود

به خانه که رسیدم، بسته .  آموزشگاه، بهر یک از ما یک بسته کادوپیچی شده دادند

آفنتنابنه والینت، » :  را باز کردم و دیدم یک آفتابه نو است، و روی آن نوشنتنه شنده

راستش را بخواهید، خیلی خوشحال شدم، زیرا تا آن موقنع از .  « ساخت نجف آباد

از فردای آن، آفتنابنه وطنننی .  استفاده میکردم«  منظور»یک کتری کهنه برای این 

پس از چند روز،ناگهنان درد شندیندی .  اعالی خود را وارد پروسه مصرف کردم

کنارم بنه !  چنه دردسنرتنان بندهنم.  خود احساس ننمنودم«  جغرافیای تحتانی» را در 

بیمارستان و عکسبرداری با اشعه ایکنس و مناورای بنننفنش و منادون قنرمنز، و 

پزشک میگنفنت کنه منا تنا حناال چنننینن .  اسکن تمامی جغرافیای زخمی کشیده شد

مشکلی در تمامی غرب نداشته ایم و این یک مشکل شنرقنی اسنت، و پنس از آن 

برای مشخص کردن نوع مشکل، یک اصطالح پزشکی را نام برد و من هم آننرا 

نوشتم، و وقتی بخانه آمدم، در واژه نامه ها بدنبال معادل فارسی آن گشنتنم، و بنه 

بخاطر همین مشکل، هم اکنون در منوقنع راه رفنتنن، منی .  رسیدم« بواسیر»کلمه 

سیامک ستوده هر موقع از جلو البی خانه رد مینشنه، بنا ننگناهنی خنینره بنه .  لنگم

بد جنس، مثل اینکنه فنهنمنینده چنه .  از آنجا میگذره«  پوزخند» طرف من، و با یک 

تا البی خانه بعدی، مواظب خودتون و هنمندینگنه، و بنوین ه  !بالئی بسر من اومده

 ! مواظب لوله آفتابه باشی

I don’t care 

 

 البی خانه

 البی خانه

 بر این همه بیداد چرا دیده ببندی
 جمشید پیمان: شعر از 

 

 بر آینه ی دل بِـِنـِگر نقش جهان را

 در چشم تو آَرد همه پیدا و نهان را

 

 گوید به تو این آیِنِه ی صافی و یک رنگ

 نا گفته ی جا مانده به روزان و شبان را

 

 گوید به تو از راز سکوت شب سنگین

 افسانه ی خورشید سراپا هیجان را

 

 گوید به تو از داغ دل خسته ی البرز

 احواِل پریشاِن سهند و سبالن را

 

 گوید به تو از از داغ و درفشی که به راه است

 تیغی که پراکنده سر پیر و جوان را

 

 گوید بـِـنـِگر غرقه به خون پیکر ایران

 دریاب غم سینه ی هر خرد و کالن را

 

 خا  وطن از هر طرفی رفته به تاراج

 جان ــ خسته ببین آرش بشکسته کمان را

 

 گوید که به پا خیز و بکن چاره ی این درد

 این ریشه دوانیده ِز هر سو سرطان را

 

 با حرف و سخن شاید ازین رنج بکاهی

گران را اّما نکنی چاره چنین َدردِ   

 

 برخیز و خطر کن که رهانی وطنت را

 ای تن زده، بی واهمه بربند میان را

 

 در این رِه پر خوف و خطر تکیه به خود زن

 مسپار دراین عرصه به بیگانه عنان را

 

 با ترس مشو هم ـ سفر ای مرد مسافر

 از بیم رها کن دل و جاِن نگران را

 

 بر این همه بیداد چرا دیده ببندی

 پوشیده چرا می کنی این ننگ عیان را

 

 بی مایه فطیر است درین عرصه ی پیکار

 سرمایه کن ای دوست همه توش و توان را

 

 آزادی اگر هست تو را مقصد و منظور

 دیر است، به پا خیز و بکن در  زمان را

 

 

 

 عاقبت

سازش با  

 ظالم 

 کاری از

مانا نیستانی   
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ی دفاع   روز جمعه هیجدهم ژانویه کمیته

بل یک و   –از مبارزات مردم ایران 

 کمیته  –شورای دانشجویان و جوانان چپ 

ی  ی ماهانه ی بل یک، در چارچوب برنامه

این .  خود، نمایش فیلمی را ترتیب داده بودند

ماه ما با توجه به اهمیت موضوع تجاوز 

گیری  گروهی به دختر جوان هندی و شکل

مبارزات گسترده بر علیه ستم و تجاوز به 

زنان در هند و سایر نقاط جهان، فیلِم هندی 

را برای نمایش و بحث «  Water  –آب »

پیراموِن موضوِع تجاوز و نقش آن در 

. تحکیم روابط مردساالرانه، انتخاب نمودیم

 البته این نمایش فیلم نیز در راستای برنامه

ی کمیته و شورا برگزار شد   های ماهانه

واقع تالشی است تا با در دستور کار   که به

قرار دادن موضوعات گرهی، از طریق 

های سیاسی ـ هنری و اعتراضی ـ فعالیت

انقالبی به شکل مستمر و دایم، بحث خالق 

 .و ثمربخشی را تقویت و تروی  کنیم

روز جمعه در هوای سرد و برفِی بروکسل، 

مندان و دوستان   نفر از عالقه 61حدود 

ایرانی و بل یکی در سالن کازابالنکا مجتمع فرهنگِی 

 .پیانوفابریک گرد آمدند

 :ی پیش آمده در هند آغاز شد برنامه با تشریح حادثه

ای که در دهلی نو مورد تجاوز  ساله 23دختر دانشجوی »

مرد در اتوبوس قرار گرفته بود، جان خود را از  4گروهی 

دسامبر دختر جوانی همراه با دوست  14روز .  دست داد

. پسرش سوار اتوبوسی در یکی از مناطق باالی شهر می شود

ها با میله آهنی حمله می شود و دختر  در این اتوبوس به آن

پیکر .  گیرد مرد قرار می 4جوان مورد تجاوز مکرر از جانب 

جاِن این دختر در حالی که اتوبوس در حال حرکت بود به  نیمه

ی وی به بیمارستان  بدن تکه تکه شده.  شود بیرون پرتاب می

شود و فورا سه عمل جراحی برای زنده نگاه  حمل می

های  جا که برخی از ارگان گیرد، ولی از آن اش انجام می داشتن

داخلی بدن وی از کار افتاده بود به بیمارستانی در سنگاپور 

خاطر  شود به جا تیم پزشکی مجبور می در آن.  شود منتقل می

ی آهنی به درون بدن این دختر بخش اعظم  وارد شدن میله

اما این دختر جوان در بیمارستان دچار .  رودهایش را ببرد

شود و با این که بنا بر گزارش پزشکان، وی  سکته قلبی می

ها بی فایده  برای زنده ماندن بسیار مبارزه کرد، اما تمام تالش

 .بود

به زبان اردو یعنی گن ، نامی کنه منردم بنه «  امانت» تجاوز به 

اینن دخنتننر جنوان داده بنودنند، تننننهنا تننجناوزی ننیننسنت کنه در 

بنا بنر گنزارش روزننامنه گناردینن .  هندوستان اتفاق افتاده است

در دو .  « هندوستان بدترین مکان در جهان بنرای زننان اسنت  » 

ی اخیر زماننی کنه هنزاران ننفنر از منردم در شنهنرهنای  هفته

 —اند که بر علیه تجاوز  ها ریخته مختلف هندوستان به خیابان

«      …ها تجاوز دیگر انجام شده است و  اعترا  کنند، ده  

با اینن منقندمنه منجنری منعنرفنِی منخنتنصنری هنم از فنینلنم و 

 :کارگردان ارائه داد

گنارگنردان «  دیپنا منهنتنا» های مشهوِر   گانه فیلم آب یکی از سه

هنای جنننجنالنی  اینن زن کنه بنا فنینلنم.  کانادایی اسنت  –هندی 

مشهور شده بود بنرای (  ۵۱۱۸)« زمین»و ( ۵۱۱۵)« آتش»

رو شند، از جنمنلنه  ساخت فیلم آب با مشنکنالت زینادی روبنه

ها، تنهندیندات و حنمنالت هننندوهنای تننندرو  که با مخالفت این

نتوانست فیلمبرداری و ساخت فیلم را در هند به پایان ببنرد و 

با چهار سال تاخیر فیلم خود را بدون داشتن امنیت جناننی در 

اینن  ۱۷۷۵در سریالنکال به پایان بنرد و سنال  ۱۷۷۱سال 

ی کشور کانادا و نامزد بنخنش اسنکنار  فیلم هندی زبان نماینده

در هنر ینک از …  بهترین فیلم غیراننگنلنینسنی زبنان شند و 

ها کارگردان به مسائل گرهی در هند اشاره دارد مثنال  گانه سه

موضوع جدایی هند و پناکسنتنان، فنقنر و اخنتنالف طنبنقناتنی، 

هنا  اما در تنمنام آن…  گرایی و  ی ملی، همجنس مذهب، مساله

ماند و در فنینلنم آب  ستم بر زنان از چشم کارگردان دور نمی

 …شود و  برجسته می

که برای نمایش فیلم مشکل درک زبان اصلی فیلم  با وجود این

وجود داشت، اما به کمک و یاری دوسنتنان و یناران کنمنینتنه 

ها به دو زبان فارسی و فرانسه در زمنان کنوتناهنی  زیرنویس

ترجمه شد و با کیفیت باالیی روی فیلم قرار گرفت و بنا اینن 

همکاری جمعی، دوستان ایرانی و غنینر اینراننی حناضنر در 

سالن فیلم را به زبان هندی با زینرننوینس فنارسنی و فنرانسنه 

های اندکی در تنکنننینک پنخنش و فضنای  دیدند که با کاستی

 .گان قرار گرفتکنندهسالن، مورد قبول و تحسیِن شرکت

در بخش دوم با توجه به تاثیر عمیقی که فیلم 

داشت، همه دوستان مشتاق شرکت در بنحنث 

حتی در اینن .  و شنیدن نظرات یکیدگر بودند

بخش به یاری یکی از دوستان آشنا به زبنان 

فننارسننی و فننرانسننه خننوشننبننخننتننانننه دوسننتننان 

هنا  غیرایرانی هم توانستند در جنرینان بنحنث

تناکنیند .  قرار بگیرند و در آن مشارکت کننننند

بر این بود تا هم در مورد موضوع منحنوری 

فیلم و هم موضوع فرودستی زنان و جاینگناه 

تجاوز به موضوع بپردازیم و اینن بنحنث بنه 

حضار سپرده شند و دوسنتنان هنر کندام بنه 

فننراخننور دغنندغننه، آشنننننایننی و حسنناسننیننت 

خودشان به مساینلنی پنرداخنتننند کنه اهنمنینت 

 .داشت

دوستی به سنبنک سناخنت و منوسنینقنی فنینلنم 

هننای  اشنناره کننرد و اینننننکننه بننه نسننبننت فننیننلننم

تر و هندفنمننندتنر  ساخت بالیوودی بسیار خوش

دوستانی به موضوع تجاوز پرداخنتننند .  است

و سنوال اینن بننود کنه ریشنه اینن شنکنل از 

خشونت در چینسنت؟ فنرهنننگ؟ منذهنب؟ ینا 

داری  سیستمی کنه بنر اسناس سنود سنرمناینه

 .رود پیش می

روزها تمایل اینن  مجری اشاره داشت که این

است که خشونت در هندوستنان را مناحصنل 

گری منردم هننند  مانده و وحشی فرهنگ عقب

معرفی نمایند کنه تصنوینری غنینرواقنعنی و 

ی آماری بنرای  کننده است و چند نمونه گمراه

 :نشان دادن پوچی این استدالل کافی است

ننفنر در طنول زنندگنی خشنوننت  4زن در جنهنان،  11از هر   -

 .فیزیکی و یا جنسی را تجربه می کنند

عامنلنی کنه زننان  11بانک جهانی در یك بررسی در رابطه با   -

تهدید می کند به این نتیجه رسید که تجناوز  66تا  21را در سنین 

و خشونت خانگی از سرطان، تصادفات ، جنگ و ماالریا بنرای 

 .این زنان خطرناكتر است

ننفنر زن بندسنت شنرینک  1181، 2112در آمریکا در سنال   -

اینن منیناننگنینن سنه زن در روز .  زندگی خود بنه قنتنل رسنیندنند

 .باشد می

زن در آمنرینکنا منورد  23941، 211۵در آمریکنا در سنال   -

 .تجاوز و یا آزار جنسی قرار گرفتند

نفنر  111)طور میانگین، هر هفته دو زن  در انگلستان و ولز به -

بوسیله شریک زندگی و یا شریک زندگی سابق بنه (  در یک سال

 .قتل می رسند

 81هزار زن منورد آزاد جنننسنی و  611در بریتانیا هر ساله   -

تجاوز در  9هزار زن مورد تجاوز قرار می گیرند، این بیشتراز 

 .ساعت است

زن تنوسنط شنرینک و ینا  122، 2111در فنرانسنه در سنال   -

 .شریک سابق زندگی به قتل رسیدند

ای خنود پنرداخنت و  ی شخصی و حرفه دوست دیگری به تجربه

گنینرنند و  که در بل یک هم زنان زیادی مورد تجاوز قرار منی این

فنروشنی منواجنه شنده کنه بنه  عنوان پزشک حتی با زنان تن او به

اند مثال زنی کنه در اثنر تنجناوز   شدت مورد خشونت قرار گرفته

چنننینن زن  گروهِی شش مرد به بیماری ایدز مبتال شده بوده و هنم

فروش دیگری که مرد پس از ارتباط با او  بنه جنای پنرداخنت  تن

پول ماده شینمناینی بنه صنورت او پناشنینده بنود و صنورتنش را 

 .سوزانده بود

در بروکسل«آب»گزارشی از نمایش فیلم   
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 اولین نگهبان شب
 

 علی رادبوی : نویسنده
 

  ٨۱٣٨نوامبر  ٣٣

 

دختر و همسرم در چادری كه در دل جنگل بر پا كرده ایم، 

از این كه من . درون كیسه خواب هایشان خواب و بیدارند

بیدارم و در كنار چادر، آتش را زنده نگهداشته ام بیشتر 

توی یک جنگل ناآشنا، به دور از . احساس امنیت می كنند

. آب و آبادانی، خوابیدن هر سه نفرمان بدور از عقل بود

آدم چه می داند چه پیش خواهد . خواب برادر مر  است

اگر راه . از بی تدبیری و لجاجت خودم عصبانی ام. آمد

اصلی را ادامه می دادم و نمی خواستم میان بر بزنم، شاید 

.االن در كمپگاه بودیم، این بیچاره ها هم زابرا نمی شدند  

با چوب بلندی آتش را زیر و رو می كنم و یک بغل از 

گیالس . چوب های خشک و خوش سوز روی آن می ریزم

ام را پر می كنم و كنار آتش می نشینم و سیگاری روشن 

شعله های آتش زبانه می كشد و شعاع وسیعتری از . می كنم

پیچ و تاب شعله ها سایه . دور و بر چادر را روشن می كند

ی درختان اطراف را به رقص وامی دارد و زبانه های 

نمی شود چشم . آتش خود را تا كمرگاه درختان باال می كشند

رقص شعله ها دل انگیز است و گرمایش . از آتش بر گرفت

چه آتشی بر پا كرده ... دلنشین و یادآور هزار خاطره 

در یكی از جنگل های بین اردبیل و آستارا بود، تنه . بودیم

ی خشک درخت تنومندی را كشان كشان بر سر چشمه ای 

دوازده . كه شب را در كنارش اطراق كرده بودیم آوردیم

نفر بودیم از جمله مالک، رحیم، محمد و سیاوش، هنوز 

حسن تا پاسی از شب گذشته . بگیر و ببندها شروع نشده بود

برایمان آواز می خواند و صدایش با صدای پرندگان 

.      در هم می پیچید... شبخوان و ریزش آب چشمه سار   

بعد ها با . فقط سه چهار نفر از آن میان جان سالم بدر بردیم

مالک در یک جمع سازماندهی شدیم وتا قبل از دستگیری 

مالک قبل از این كه دستگیر . اش شب و روز با هم بودیم

ببین ،اگر من رفتم و تو زنده : شود به شوخی می گفت

ماندی، باید حسابی بنویسی ها، من هم همین طور، باید 

ولی در مورد من یادت باشد كه بنویسی . سنگ تمام بگذاریم

.  مالک تا به حال دست اش به دست هیچ بلقیسی نخورده بود

.                  بلقیس نام دختر خیالی مالک بود  

مالک از سراسكند و من از . تابستان سیاه سال شصت است

شهری دیگر به دالیل امنیتی بیرون زده ایم و قرار است در 

خانه ای اجاره كرده و . تبریز جمع مشتركی را تشكیل دهیم

  --وسایلی تهیه نموده ایم، بی آنكه حتی شبی در آن خانه سر

.                                                                           كنیم  

ضربه ها پشت سر هم وارد می شوند و چند مركز مهم تشكیالتی  

سازمان مورد یورش پاسداران قرار می گیرد و ما این بار دوران 

زیر پایمان خالی است و . آواره گی مشتركی را آغاز می كنیم

ترس از تنهایی، ترس . سرشته ی امور از دستمان رها شده است

از دستگیری، شكنجه، مر ، ترس از خالیی كه بر جان و 

روحمان نشسته است، وادارمان می كند كه از همدیگر جدا 

.  نشویم، حتی سر قرارها هم با هم می رویم، اال قرار آخر مالک

به این امید كه شاید به دلیل تاخیر من از بیراهه به سمت چادر  

بعد از رفتن . مالک نبود. راه افتاده است، به چادر برگشتم

مسعود، ما تا ساعت ده شب با نگرانی در انتظار مالک به 

شور و مشورت نشستیم و در نهایت تصمیم به تعطیل كار و 

قرارشد كه شب را در آلونكی در آن حوالی . ترک چادر گرفتیم

.         كه در دل درختان انبوه واقع شده بود، به صبح برسانیم

اولین نگهبان شب هستم، آتش سیگار را در مشتم پنهان كرده  

وآشفته حال دراطراف آلونک قدم میزنم و چشم از چادر بر 

.  نمی دارم مالک هنوز مقاومت می كند و لب وا نكرده است

چادر بر عكس شب های پیش كه مهربانانه هفت هشت جوان 

پر شور، خسته و خاک الود را در خود پناه می داد، اینک 

خالی و بی روح، ك  و عوج در كنار جاده ی كمریندی تبریز 

.  به زیر روشنایی ماه، بی جهت در انتظار حادثه نشسته است

اگر مالک به حرفم . چون حتم دارم كه مالک حرف نخواهد زد

گوش می كرد و سر این قرار های غیر ضروری نمی رفت، 

.                               شاید كارمان به اینجا نمی كشید  

چرا مانع . چرا اصرار نكردم؟ من كه تجربه ام از او بیشتر بود

اش نشدم؟ حاال همه ی این ها به كنار، چرا خودم سر قرارها 

همراه اش می رفتم؟ مثال با چند ده متر فاصله كه فرد سوم را 

چندین بار . نشناسم، بی آنكه به ابعاد تور پلیس فكر كرده باشم

مطرح كردم كه توی این شهر شاید از طریق دستگیر شدگان 

شاید در تهران شانس زنده ماندنمان . بریده شناسایی شویم

اگرسر قرارها نمی رفت، گچ كاری . بیشتر باشد، گوش نكرد

خانه ی مصطفی را می توانستیم تا یک ماه هم شده طول بدهیم 

مصطفی با این كه هوادار ساده ای . تا آب ها از آسیاب بی افتد

بیش نبود با این حال، پناه مان داده بود با این شرط كه در محله 

زیاد آمد و شد نكنیم، ولی مالک به خرج اش نمی رفت، حرف 

اش این بود كه با چند نفر از هواداران كم تجربه در ارتباط 

است كه در صورت قطع ارتباط، امكان این كه به چنگ پلیس 

به گمانم این یكی از همان ها بود كه . بیفتند، وجود دارد

.دستگیر شده و زیر شكنجه بریده و قرار مالک را لو داده بود  

چراغ قوه را . آتش رو به خاموشی است، باید به فكر هیزم باشم

برمی دارم و قدری دورتر از چادر كه بیدارشان نكنم، به جمع 

بعد از دو سه بار رفت و برگشت، می . آوری هیزم می پردازم

.  آتش دوباره جان می گیرد. نشینم و گیالسم را پر می كنم

آلونک بی در و پیكر باغ كه چند صد متری از چادر فاصله 

دارد، خود را در دل تاریک انبوه درختان پنهان كرده است و 

پن  جوان خسته و خاک آلود به امید اولین نگهبان شب كه من 

.  باشم، روی كف برهنه ی آن، تن به خواب عمیقی سپرده اند

از در آلونک به داخل نگاه می كنم، لحظاتی طول می كشد تا 

اشباح هر كدام را كه معصومانه كنار هم دراز كشیده اند، از 

دو ساعت نگهبانی ام تمام شده است، كدام یک را. هم تمیز دهم  

حاال این همه راه و به چادر، آنهم به تنهایی حالگیری نیست؟ تا  -

من می رم پن  دقبقه طرف و می بینم می آم . شش و نیم صبر كن

.                              دیگه  

مالک جون، تو شیش و نیم با طرف قرار داری، االن ساعت  -

سه است، سه ساعت و نیم خیلییه، من حالم اصالخوش نیست، 

دارم می افتم، از همین بیابونا سرمو می اندازم می رم طرف 

چادر، شب، مسعود می آد، قراره سرمسایل صحبت كنیم، ماشین 

شو می گیرم می آم دنبالت، راحت، تو هم مجبور نیستی این همه 

.                                     راه و پیاده بیایی  

ها، مگه این كارو بكنی، ببین، رفتنی من می شینم پشت فرمون،  -

قبول؟                            -     

قبول                        -  

این گفتگوی آخر با مالک هزار بار توی ذهنم تكرار شده است، 

راستی اگر مالک بیشتر اصرار می كرد چی؟ خودم را می 

شناسم، می ماندم، اگر می ماندم چی؟ االن كجا بودم؟ در چه حال 

و وضعی؟ تنم می لرزد مسعود با یک ساعت تاخیر، هشت شب  

همه ی خیابان . اتوموبیل اش را گرفتم و به دنبال مالک رفتم. آمد 

    —.از مالک خبری  نبود. های اطراف محل قراراش را گشتم

 

كه بر فروزم آتش / به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها، 

.ها دركوهستان ها، آه  

گل سرخ خورشید باز / شكفته بهارون/ سر اومد زمستون 

 اومد و شب شد گریزون

"و ما صدا به صدایش می دادیم"  

یه جنگل ستاره داره/ یه جنگل ستاره داره جان جان   

19ادامه داستان در ص   
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 شراره های مصری
 شعر از حسن حسام 

 
 

۱ 
 ! آنک

 اهان وهرچه دراوهس  
 درپيچ وتاب حادثه

 پيچان اس  
 کاخ عتيقه درابروتش 

 با باد رفته اس  
 رعداس  وبرق

 درآسمان آبی خاور 
 َپرخاش ُپرخروش صداها س 

 بيداری بزرگ دررا  اس 
 ومردمان له شد 

 قد ٬ راس  کرد  اند
 آوار وحش  اس  که می ريزد 

 برااِن خوااه تاشان 
 وکاخ کهنه می لرزد 

 رئيس زندانی س  
 زندانی هزارتوی خودش 

 زندانی اربابان 
 وچاکران

 زندانی اارچيان 
 زندانی زر  پوشان

 زندا نی کالف درکالف 
 سيم های خاردار 

 زندانی سردوشی های پراز ستار  
 زندانی مدال های پيروزمند 

 زندانی شمش های طال 
 وسربازان گرسنه 

 زندانی هزاران هزارمش  فروزان 
 بر طاق الاوردی اهرام 

 
۲ 

 ّدياری به خانه باز نمی گردد 
 حلبی آباد ها وچپرها 

 خانه ها وکپرها
 به چون داری تنها 

 بی يارماند  اند 
 وساکنين آن 

 دراقيا نوس خيابا ن ها 
 گم گشته اند 

 
٣ 

 پستان مادران گرسنه 
 به ناگها ن 

 پرشير می شود 
 وزانوان خسته شان 

 بالش نرم کودکان اس 
 درخيا بان ها ی شورشی 
 خيابان ها ئی رنگارنگ 

 رنگين به خون پرام ها وشعارها

 رنگين به خون ال له ها والدن ها 

 رنگين به خون کبو تر ها

 وقتی ص ير تير 

 می رسد از را  

 

۴  

 امواج بی شمار  گان 

 درصدای برهنه ی شان 

رابلعيد  اند" تحرير" ميدان  

 ودول

 دول نيس  

 مترسکی اس  معلق

 درميدان

 ازبرای بازی کودکان 

 چشمان مارافسايش 

 وخنارصدايش 

 مردار گشته اس 

 ميدان ها

 با پرچم ها و دس  ها

 باغ بهارمی شوند 

 خيابا ن ها وگذ رها 

 درختزار 

 وشهر 

 انگل می گردد 

 

۵ 

 ميزهای چانه زنی 

 متروک ماند  اند 

 وهيا بانگ آزادی

 نمازخا نه ها ودسا لخا نه هارا 

 دورمی زند

 تا درميدان ها ی آزادی

 با شادی 

 کف زنان وِقَيه کشان 

 به رقص درآيد

..... آهای  

 دستی که طناب توطئه را 

 می بافی

!بشکن  

 وخناری که صيقل می خوری

 تا بر گلوی نازک کبوتر بنشينی 

!نا کارشو  

 اين اا 

 قيامتی س  عاشقی 

 وعاشقان 

 دامن ازشادی پرکرد  اند 

 آ  

 ترسم که باد توطئه برخيزد

 وخناری به پش  بنشيند 

....ترسم که   

 

2011فوريه11-89خرداد/22حسن حسام   

 

 برگرفته از 

http://www.rahekaregar.com/

maghalat/2011/02/15/mesrii.pdf  

   بی دائو نام مستعار  ائو  نکای يکی از مطر

در  ۱۱۴۱او در سال . ترين شاعران چينی اس 

.پکن به دنيا آمد  

 ستاره دنباله دار

 شعر از بی دائو
  

 

 باز گرد، یا برای همیشه از این جا برو

 این چنین بر درگاه نایست

 چون مجسمه ای بر ساخته از سنگ

 که گفتگو از هر چیز بینمان را

 چنان می نگرد که هیچ پاسخی را انتظار نمی کشد

 

 به راستی آنچه تصورش دشوار است

 نه ظلمت بل بامداد است

 پرتو چراغ تا کی خواهد پایید

 شاید ستاره ای دنباله دار پدیدار شود

 که آثاری از ویرانه ها را به دنبال می کشد

 و فهرستی از شکست ها را

 و می گذارد تا بدرخشند، بسوزند و به خاکستر بدل شوند

 

 برگرد، ما خانه مان را باز خواهیم ساخت

 یا دور شو تا ابد، به سان ستاره ای دنباله دار،

 درخشان و سرد چون یخ

که از تاریکی بر می جهد و باز دوباره به تاریکی فرو 

 می رود

از داالن سپیدی که دو شامگاه را به هم می پیوندد می 

 گذرد

 و تو در دره ای که پ واک ها از هر سو بر می خیزند

 تنها می خوانی

 برگرفته از سایت پیکار و اندیشه

 

 

http://www.rahekaregar.com/maghalat/2011/02/15/mesrii.pdf
http://www.rahekaregar.com/maghalat/2011/02/15/mesrii.pdf
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ادامه در صفحه         

۹۱۹۱پاریس، ژوئن « سخنرانی برتولت برشت در نخستین کنگرٔه جهانی نویسندگان  

خواهم بی آنکه نکتٔه چندان  دوستان، امروز می

ئی را مطرح کنم با شما چند کلمه در باب  تازه

هائی سخن بگویم که درصددند  مبارزه با قدرت

زمین را، یا بقایای فرهنگی را  فرهنگ مغرب

کشی است، در  ریگ یک قرن بهره که مرده

خواهم توجه  می. نیست کنند خون و لجن سر به

یک نکتٔه بسیار مهم جلب کنم؛  شما را تنها به

شیؤه  نظر من، اگر بخواهیم به ئی که به نکته

های اهریمنی مبارزه کنیم و  مؤثری با این قدرت

ها  خاصه این مبارزه را تا نابودی آن قدرت

اش کمترین ابهامی باقی  ادامه دهیم، نباید درباره

..                                                    بماند  

ها و فجایع فاشیسم را با  نویسندگانی که پلیدی

اند  اند و یا دیده پوست و گوشت خود تجربه کرده

که چگونه دیگران قربانی چنین فجایعی 

اعتبار  شوند و از این افعال متنفرند، تنها به می

چنین تجربه یا تنفری آمادگی الزم را برای 

ممکن . ها پیدا نخواهند کرد مبارزه با این پلیدی

است برخی تصور کنند که تنها شرح و بیان این 

ها کافی خواهد بود، بوی ه اگر استعداد  پلیدی

شرح و  نظیر هنری و خشم ناب، آدمی را به بی

تردید، شرح و  بی. بیان آن فجایع برانگیخته باشد

در اینجا . ها بس مهم است بیان این پلیدی

دهد که باید متوقف شود؛ و در  فجایعی روی می

کشند،  زیر چوب و چماق می ها را به آنجا انسان

این چیزها . و چنین اعمالی نباید تکرار شود

انسان . شرح و بیان مفصل ندارد دیگر نیازی به

پا  شود، برانگیخته به کاسٔه صبرش لبریز می

 ..   آید خیزد و در چنگال دژخیم گرفتار می می

شرح بیشتری دارد  دوستان، این موضوع نیاز به

شود و این کار  احتماالً انسان برانگیخته می  

آمد آن گرفتار شدن در  ولی پی. دشواری نیست

. چنگال دژخیم است، و این دیگر دشوار است

جوش آمده است و دشمن هم مشخص  خشم به

است، ولی چگونه باید شکستش داد؟ نویسنده 

کشی است و این  وظیفٔه من محکوم کردن حق: تواند بگوید می

ولی بدنبال آن، . دیگر بر عهدٔه خواننده است که چه باید بکند

نویسنده متوجه . یابد ئی کامالً وی ه دست می تجربه نویسنده به

ئی است  خواهد شد که خشم نیز، همچون همدردی، مقوله

معینی مقدار  مقدار معینی وجود دارد و به چیزی که به: مقداری

این خشم همواره : و بدتر از همه. تواند ظاهر شود می

برخی از . مقداری که الزم خواهد بود ظاهر خواهد شد به

اند هنگامی که برای نخستین بار خبر قتل  من گفته همکاران به

هوا  شان به شان رساندیم، فریاد نفرت گوش مان را به عام رفقای

و این هنگامی بود . برخاست و بسیاری کسان آمادٔه کمک شدند

ولی هنگامی که تعداد قربانیان . که صد نفر را قتل عام کردند

آمد،  چشم نمی هزاران نفر زد و قتل عام را پایانی به سر به

هائی که برای کمک پیش  سکوت همه جا را فرا گرفت و دست

وقتی جنایات بُعد »: آری چنین است. آمد کمتر و کمتر شد می

ها  هنگامی که رن . ماند وسیعی پیدا کند، از نظرها پنهان می

انسانی را . شنود ناپذیر شود آدمی دیگر فریادها را نمی تحمل

بیند از هوش  زنند و کسی که این صحنه را می کتک می

اّما هنگامی که فجایع، . این کامالً طبیعی است. رود می

اعترا  فریاد  کس به همچون سیل جاری شود، دیگر هیچ

توان با آن  چگونه می. و اکنون وضع چنین است. دارد برنمی

  —ها از چشم مقابله کرد؟ آیا هیچ راهی وجود ندارد که انسان

نشیند؛  همان ناگهانی نیز فرو می فراوان، به

امان توحشی غریزی که مدتی دراز  غلیان بی

خوابی آرام فرو رفته بوده  سرکوب شده یا به

..                                                     است  

آورند، خود نیز احساس  آنها که چنین پاسخی می

و نیز . کنند که این پاسخ برد چندانی ندارد می

توان خشونت و  دانند که نمی خوبی می خود به

خوئی را با تکیه بر نیروهای غریزی،  درنده

.    ناپذیر اهریمنی، توجیه کرد نیروهای شکست  

تربیت نوع  توجهی به این ترتیب، اینان از بی به

چیزی در این میانه نادیده : گویند بشر سخن می

آن توجه  اند به گرفته شده یا در شتابی که داشته

باید با محبت . اند، و حاال باید جبرانش کرد نکرده

الفاظ  باید به. مقابلٔه خشونت رفت و مهربانی به

سوگندهائی که در گذشته  بزر  توسل جست، به

عشق »مفاهیم جاودانی  اند، به مؤثر افتاده

ـ « حیثیت بشری و عدالت آزادی، احترام به به

ثبوت  مفاهیمی که تأثیرشان از لحاظ تاریخی به

سوگندهای بزر   و اینست که به. رسیده است

اّما حاصل آن چیست؟ هنگامی . جویند توسل می

فاشیسم، نسبت خشونت بدهند، او با تمجید  که به

گوید؛ چون  آمیز خشونت پاسخ می تعصب

ستایش تعصب دست  تعصب متهمش کنند به به

«  تحقیر خرد»زند؛ و زمانی که با اتّهام  می

نفی خود  مواجه شود، با خیالی آسوده به

.                                               پردازد می  

فاشیسم نیز معتقد است که در تربیت افراد  

نفوذ در  فاشیسم نیز امید فراوانی به. کوتاهی شده

.  ها و تسخیر قلوب آنها بسته است مغز انسان

ها و  فاشیسم، تعلیم خشونت در مدارس، روزنامه

های  گاه خشونت حاکم در شکنجه توترها را به

آری، فاشیسم تمامی ملت را . افزاید خویش می

کند و در تمام طول روز،  چنین تربیت می

تواند  فاشیسم نمی. وقفه بدین امر مشغول است بی

تودٔه مردم بدهد، چون سخت  چیز زیادی به

غذائی برای مردم ندارد، پس . هاست انسان« تربیت»سرگرم 

تواند امر  نمی. باید تقویت اراده و غلبٔه بر نفس را تبلیغ کند

جنگ نیاز دارد، پس باید  تولید را سر و سامان ببخشد و به

فداکاری نیازمند  به. تقویت جرأت و روحیٔه رزمندگی بپردازد به

اینها . تشویق حس فداکاری در افراد دست بزند است، پس باید به

ها  هائی که از انسان هائی هستند، توانائی هم برای خود آرمان

های  ها و خواست شود و بعضی نیز حتی آرمان خواسته می

ها در  دانیم که این آرمان ولی ما می. آیند شمار می متعالی به

کننده کیست و چه کسانی از  خدمت کدامین هدف است، تربیت

شوندگان  گیران تربیت شک بهره بی: گیرند چنین تربیتی بهره می

های ما چگونه است؟ آن عده از ما نیز که  اّما آرمان. نیستند

دانند، همانطور که  ها را خشونت می علت تمامی این نابسامانی

ها سخن  ایم تنها از تربیت و فقط از نفوذ در روان انسان دیده

میان  گونه سخنی از تدابیر دیگر به کم هیچ گویند، و دست می

اینان از پرورش روح مهربانی و محبت در آدمی . آورند نمی

اّما مهربانی و محبت با طلب مجرِد مهربانی و . گویند سخن می

از طریق طلب، در هیچ شرایطی، حتی . آید محبت بدست نمی

شود؛  دشوارترین شرایط، مهربانی و محبت حاصل نمی

.                  همچنان که خشونت تنها از طریق طلب خشونت

                                                     

                     

روی فجایع مانع شود؟ چرا آدمی در برابر فجایع خود  به  بستن

.  بیند زند؟ زیرا که امکانی برای مقابله با آن نمی کوری می را به

انسان خود را با درد انسان دیگری که کمکی برای او از 

تواند از فرود  آدمی وقتی می. دارد آید مشغول نمی دستش برنمی

آید، و  ضربه جلوگیری کند که بداند ضربه چه هنگام فرود می

و . آید و هدف آن چیست بر چه چیز فرود می آید، چرا فرود می

تنها هنگامی که انسان بتواند از فرود ضربه جلوگیری کند، یا 

حتی کمترین امکانی برای جلوگیری از آن وجود داشته باشد، 

البته هنگامی هم که . تواند با قربانی همدردی نشان دهد می

آید، آدمی  های فاجعه صفیرکشان بر سر قربانی فرود می ضربه

همدردی برخیزد ولی دیگر نه برای مدتی چندان  تواند به می

آید؟ چرا فرهنگ  ئی فرود می راستی چرا چنین ضربه به. دراز

  ریزند؟ منظورم آن ته دور می ارزش به ئی بی را همچون زباله

چرا . مان باقی مانده ماندٔه فرهنگی است که هنوز برای

ها  شوند، میلیون ها انسان، کم و بیش، از هستی ساقط می میلیون

چیزند؟                           انسانی که اکثرشان چنین فقیر و بی  

اینان خواهند گفت . برخی از ما برای این سؤال پاسخی دارند

بر این .خوئی است ها خشونت و درنده علت تمامی این نابسامانی

تصورند که شاهد طغیان دهشتناک جمع وسیعی از بشریتند که  

انگیز و  جریانی نفرت. شود تر می تر و گسترده پیوسته گسترده

   --کند و احتماالً، با امید  دلیل، طغیانی که ناگهان ظهور می بی

 

28ادامه در ص   
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های متفاوتی دارد و  دوست دیگری معتقد بود هندوستان ملیت

امکان این تنوع در هندوستان هست اما زیبا بودن زن نقش 

هایی است  اصلی تاکید بر این دارد که زیبایی و جوانی زن آیتم

 .که زن کاالیی قابل عرضه است

دوست دیگری تاکید دارد که چرا خشونت بر زنان وجود دارد؟ 

ها اجباری داریم مثل فیلم  در ایران هم در مناطقی ازدواج

 ۵۷ای  های بل یک حداقل هفته در بیمارستان.  «عروِس آتش»

. اند کنند که از شوهرهایشان کتک خوده زن ترک مراجعه می

. نیست اما بسیار شایع استها  هرچند این مربوط به ترک

ام که مردها هم  هرچند من با موارد معدودی هم برخورد کرده

 .اند کتک خوده

دوست دیگری معتقد بود انواع خشونت زیاد است و تضمین 

کننده منافع سیستم حاکم بود از جمله بستن پای زنان در چین از 

شدند،  کودکی تا کوچک و ظریف بماند که در اصل ناقص می

کرد و زنان حق  که هم زنان را باید برای مردان جذاب می

ها جز این که  اما زن. های بزر  در زندگی بردارند نداشتند قدم

 .دهند قربانی هستند اما خودشان هم به این ضعف تن می

دوست دیگری معتقد بود که کارگردان فیلم قادر شده از بالیود 

کارگردان .  های اجتماعی را بیرون بیاورد بیرون بیاید و چالش

کند خود را با فیلمنامه همراه کند و در بخش اول  سعی می

کند با تصاویر کلوزآپ  بسیار ریتم کندی دارد و سعی می

ی مثبت فیلم این است که با انتخاب  ولی نکته.  هیجان ایجاد کند

ای است که بین دو طبقه در فیلم فاصله  نام آب نماد رودخانه

 .ها به آب وابسته است ایجاد کرده ولی همه زندگی آن

دوست دیگری بر سمبلیک بودن نام آب تاکید داشت و تا حدی 

طور که طبقات حاکم با این آب از  کند همان مذهب را تداعی می

کنند، در طرف دیگر مردم از همان آب  خودشان حفاظت می

ها همین آب  گرفتند اما عامل بدبختی آن نوشیدند و زندگی می می

یابد  کار را در قانون می در مورد پایان هم کارگردان راه.  بود

آمد اما پایان فیلم با ایده  وجود می ی گاندی به که به وسیله

کارگردان در تضاد است چون هم آب برقرار است یعنی هم 

ی طبقاتی در حالی که اصالحات گاندی در  مذهب و هم فاصله

 .هند اعمال شده است

ترین اشکال  سخنن پایانی این بود که تجاوز یکی از عریان

خشونت برای برقراری و حف  رابطه مردساالرانه و تسلط بر 

بدن زن است که برای حف  سیستم نابرابر موجود ضرورت 

ی نابرابر بین زن و مرد  های به حف  رابطه یکی از راه.  دارد

همه زنان قربانی تجاوز و تهدید به تجاوز :  که با اشاره به این

هستند حتی اگر مورد تجاوز مستقیم قرار نگیرند و برعکس 

برند حتی اگر مرتکب  همه مردان از نفس تجاوز سود می

تجاوز نباشند برای اینکه نظام تجاوز همه زنان را بیمناک و 

دارد و در نهایت و بیشتر از همه سیستمی از  تابع مرد نگه می

جوید که با تالش برای همدستی نیمی از  این رابطه سود می

دارد تا  ی دیگر را در تهدید و انقیاد دایمی نگه می جامعه نیمه

که چرا  دارانه خود را حف  نماید؛ و این ساختار حاکمیت سرمایه

موضوع تجاوز و خشونت در دستور کار مبارزاتی ما 

خصوصا بر علیه حکومت تئوکراتیک جمهوری اسالمی قرار 

های آیندههای ماهبا توجه به کمبود وقت، برنامه.گرفته است

های درس»ی ی وی هی کمیته و شورا اعالم شد که برنامه

ی ی وی هفوریه و برنامه ۱۱جمعه «  برای امروز 22انقالب 

. مارس برگزار خواهد شد۵۱جمعه «  روز جهانِی زن»

های تاکنونی، دوزبانه بودن و خوشبختانه به دلیِل تنوع برنامه

همکاری با رفقای بل یکی مورد توجه جمیع حضار قرار 

گرفت، طوری که پس از پایان برنامه و ترِک سالن نیز بحث 

ی مجتمع فرهنگی ادامه داشت و اکثر دوستان تا داغی در کافه

 .مایمان را ادامه دادیم ساعتی دیگر در فضایی صمیمی بحث

ی خود وفا کردیم و با توجه به این که پخش  در پایان ما به وعده

این فیلم مورد توجه و استقبال دوستان قرار گرفت و به 

درخواست شرکت کنندگان ما این فیلم را با زیرنویس فارسی 

روی کانال یوتیوب قرار دادیم تا دوستانی که تمایل به دیدن 

مجدد فیلم و یا معرفی آن به دیگران دارند، بتوانند از این 

با سپاس از دوستانی که در بخش ترجمه .  امکان استفاده نمایند

توانید برای دیدن فیلم به این  و تکنیک همکاری کردند شما می

 :لینک مراجعه نمایید
NnsCpcjmaJM=v?watch/com.youtube.www://http 

 ی بلژیککمیته  -شورای دانشجویان و جوانان چپ

16ادامه داستان اولین نگهبان شب از ص   

 -: سرم را داخل آلونک می برم و آهسته صدا می كنم. بیدار كنم؟

؟                         ...قادر -حسن،  -فرامرز،   

سر به بالش كفش هایشان به چنان خواب عمیقی فرو رفته اند كه 

دلم رضا نمی دهد . گویی در رختخوابی از پر قو آرمیده باشند

مگر نه این كه رییس سنی این جمع محسوب می شوم؟ . بیدارشان كنم

مگر نه این كه مثل آن ها تمام روز را در ظل آفتاب با خاک و آجر و 

سیمان كلنجار نرفته ام؟ همه ی این ها به كنار، مگر نه این كه همین 

چند ساعت پیش بطور كامال اتفاقی از چنگال شكنجه و مر  قسر در 

رفته ام؟ كدام خواب؟   صدای شكستن شاخ و بر  های خشک به 

زیر قدم های كسی، جانوری به گوش می رسد، از جایم بلند می شوم 

و به هر طرف نگاه می كنم از جایی دو نقطه ی نورانی بدون هیچ 

حركتی نگاه ام می كند، دقت می كنم، دو نقطه ی دیگر، چند نقطه ی 

نكند . دیگر، از شكاف در چادر به درون نگاه می كنم، هردو خوابند

اسیر گله ی گر  ها شده باشیم؟ ولی گر  باید خیلی بد جنس باشد 

كه با وجود این همه آهو و گوزن و خرگوش توی این جنگل ها، 

كیالس ام را پر می كنم و می نشینم و به . بخواهد به آدم حمله كند

اگر همراه مالک می .    محض احتیاط، تبر را دم دستم می گذارم

رفتم البد شكارچیان با یک سنگ دو نشان می زدند، شاید هم بیشتر، 

یعنی من هم به اندازه ی مالک توان مقاومت داشتم؟ چه می دانم، حالم 

خوش نبود، بالخره مدت ها دربدری، بی خوابی، بی غذایی، كار 

از بد بیاریمان ماه رمضان هم بود، نه قهوه خانه . خودش را كرده بود

ای، نه رستورانی، مگر این كه نان و پنیری می خریدیم و می رفتیم 

.حمام كوفت می كردیم                                                            

خوابیدن در اتوبوس های بین شهری لو رفته بود، مسافرخانه ها تحت 

توی مناطق خلوت شهر، توی چشم می زدی، مناطق و . كنترل بودند

چهار راه های شلوغ شهر در قرق پاسدار ها بود كه با استفاده از 

به زمین و زمان مشكوک . توابین به شكارفراری ها نشسته بودند

روزی نبود كه در . به چشم هیچ آشنایی نباید برمی خوردی. بودی

لیست اعدامی های روزنامه ها چشمت به اسامی عده ای از دوستانت 

سرم را انداختم پایین و از همان . و یا هم تشكیالتی های خودت نیفتد

بیابان های پشت دانشگاه خود را به آبرسانی رساندم، بیابان هایی كه 

گورستان هزاران جلد كتاب و نشریه و روزنامه بود كه كپه، كپه 

تنها ما نبودیم، كه هراس در دل مردم شهر . اینجا و آنجا ریخته بودند

با حسرت و اندوه . افتاده بود و آگاهی عقوبتی سخت به دنبال داشت

از كنار كپه های كتاب، كپه های نشریه، اعالمیه ها، دست نوشته ها 

گذشتم گیالس ام را پر می كنم و چند تكه چوب به روی آتش می 

حلقه های هیوالیی دود بر قامت كشیده ی آتش چنگ می زنند . گذارم

پر صالبت و از ورای الیه های لغزنده ی دود و آتش، چهره ی 

مالک را می بینم كه گر  ها از هر طرف برسرش ریخته اند و لت 

اولین نگهبان شب هستم، . گر  های آدم خوار. و پاراش می كنند

زیر درختان تنومند و پر شاخ و برگی كه آلونک را در میان گرفته 

در فاصله ای از چادر، . اند، قدم می زنم و چشم از چادر بر نمی دارم

پرهیبی از دیوار های نیمه تمام و تل هایی از آجر و كیسه های سیمان 

.                         .                                      به چشم می خورد

طفلكی فرامرز چه افسوسی می خورد كه كارش را نیمه تمام رها  

دندان پزشكی می خواند ولی بنای ماهری هم بود، بقیه ی . كرده است

و به این طریق از تیر رس . بچه ها زیر دست او كار می كردند

با صدای هر اتوموبیلی گوش تیز . تفنگچی های دولتی در امان بودند

می كنم، نكند مالک بریده و نشانی چادر را لو داده باشد، اگر به چادر 

حمله كنند بعید نیست كه فكر تفتیش آلونک هم به سرشان بزند، باید 

.                         .            آنی بیدارشان كنم كه به چنگشان نیافتیم

توی مشتم . اولین نگهبان شب هستم، افتان و خیزان راه می روم 

سیگار می كشم، می ایستم، راه می روم سیگار می كشم، دور و بر 

چادررا به دقت می پایم، سر از در آلونک تو می برم، نگاه شان می 

آن شب را كه خود به . مالک لب وا نكرده است. كنم، خواب خوابند

درازای سالی بود، مالک به زیر شكنجه، من به نگهبانی و بچه ها با 

در روشنایی روز دارایی مان را به شش . خواب به صبح رساندیم

قسمت مساوی تقسیم كردیم و به دنبال شش سرنوشت نا معلوم راه 

سپیده در حال دمیدن است از نقطه های نورانی درون جنگل . افتادیم

.  اثری نیست و شب به همراه آخرین ستاره ها رخت بر بسته است

.  تک و توک آمد و شد اتوموبیل ها در جاده ی جنگلی آغاز شده است

كتری را پر آب می كنم و كنار آتش می گذارم و بساط صبحانه را 

.                                           باید كم كم بیدارشان كنم. می چینم  

                                            
 :برای اطالعات بیشتر از این نویسنده

/de.blogspot.aliradboy://http 
 برداشت از سایت پیکار اندیشه

15ادامه گزارش فیلم آب از ص   

 

 ۰کرد که آیا واقعا ازدواج دخنتنران  دیگری سوال می  دوست

ساله در دنیا متداول است؟ و پاسخ این بود که در اینران  ۸یا 

مثال طبق آمنار رسنمنی، در .  هم این رقم رو به افزایش است

سنال در کنل کشنور ازدواج  11دختر زینر  669، 88سال 

مورد افزایش ینافنتنه  214به  ۸۱اند که این رقم در سال  کرده

 .است

دوست دیگری به نقش پررنگ مذهب در فیلم اشاره داشت و 

معتقد بود بیش از حد این نقش در فیلم پررننگ شنده اسنت و 

از لنحناظ سنیناسنی هنم .  ای به روابط تولیدی نشده است اشاره

گذارد و پیوستن بنه گنانندی را  کار رفرمیستی را پیش می راه

 .نماید ی رهایی فیلم تصویر می نقطه

های  دوست دیگری معتقد است که کارگردان در هر فیلم

گذارد و در  اش هیچ جای سوالی برای مخاطب نمی گانه سه

. دهد خودش به سواالت پاسخ می  پایاِن فیلم خودش از دیدگاه

کند و تضاد  کارگردان اما دایما تضادها را منعکس می

… رودخانه و تفاوت زندگی، موسیقی و ساکنین دو طرف  

همچنین کارگردان به نشان دادن .  ها مورد تاکید است آن

حتی او نشان .  معماری و آرشیتکت هم در فیلم عالقه دارد

فروشان اجازه ورود به کدام فضاهای باز را  دهد که تن می

طور که در کشوری  ها همان دارند مثال کنار آب یا عبادتگاه

مثل کانادا هم اجازه دارند وقت آزاد خود را در شاپینگ 

بگذرانند و در هیچ مکان اجتماعی (  مراکز خرید)سنترها 

دیگری اجازه ورود ندارند و در اصل مصرف کنندگانی 

 .اند هستند که خودشان تبدیل به کاالی مصرفی شده

ها در  ه ی طبقاتی شرایط بیو دوست دیگری معتقد بود که جنبه

ها در طبقات  که آیا با بیوه فیلم کمتر نشان داده شده است و این

شود؟ و آیا این شرایط تا امروز  باال هم همین برخورد می

 ادامه دارد؟

ی پایانی فیلم را ترجمه کرد که اشاره  دوست دیگری نوشته

میلیون بیوه در هند هنوز در همین شرایط  ٨۰دارد که 

سال پیش زندگی  ۱۷۷۷اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

 .کنند می 

بنابراین این فیلم نشان از یکی از تضادهای امروزه جامعه 

از طرف دیگر زنان طبقات مرفه همیشه .  هند هم دارد

اند  امتیازاتی برای فرار از این میزان شرایط فرودست داشته

و در این فیلم هم اشاره می شود که زنان در مناطقی از هند 

 .این شرایط را ندارند

دوستی هم اشاره کرد که نمونه این شرایط فیلم را ما در 

ایران داریم و زنان بیوه در شرایط مرفه حتی امتیازاتی 

دارند که زنان شوهردار ندارند اما زنان طبقات فرودست 

 .واقعا هیچ انتخابی ندارند

دوست دیگری معتقد بود کارگردان خودش هم نگاه جنسیتی 

چون یک زن و یک مرد نقش اصلی در فیلم را .  و ملی دارد

زیبا و سفید پوست نشان داده است و بقیه از آن زیبایی و 

 .اند بهره رنگ بی

http://www.youtube.com/watch?v=NnsCpcjmaJM
http://aliradboy.blogspot.de/
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 فدائیان اسالم        
 سیر مشروعه طلبی در ایران

 ماجرای ترور كسروی

بنرننامنۀ اننقنالبنی فندائنینان " در بخش قبل با نقل قولی از منقندمنۀ 

تاسیس شنده  1326نوشتیم كه گروه فدائیان اسالم در سال     " اسالم

االسنالم  بیاننات پنرشنور بنرادر حنجنت"  با ذكر عبارتی از . است

دیدیم که ترور (  چاپ شده در جرایدۀ شریفۀ نبرد ملت" )  عظیمی

آغناز "  و "  آغناز ننبنرد" كسروی در واقع مبدا تنارینخ تناسنینس، 

نجا با ارائۀ عبارتنی  در هما.  شمار میرود به"  انقالب فدائیان اسالم

، منالحنظننه كنردیننم كننه ( 8" ) اینران، كنوه آتشننفنشنان"  از كنتنناب 

ای از كسنروی  حضرت نواب صفوی، در نجف، با خواندن مقاله

جنهنت اسنتنفنتنا بنه "  خشنم و غضنب"  شود و  سختی منقلب می به

" رسد و پس از بیان مطنلنب می"  یكی از استادان حوزه"  حضور 

 ".كافر است و قتلش جایز: " دهد فتوا می" استاد

ای منورد  كوشیم كه قتل كسنروی را از زاوینۀ تنازه در اینجا می

اینم آننچنه در  طوریكه در بخش قبل گفنتنه همان.  بررسی قراردهیم

هنا و گشنودن بناب  عنننوان دادن سنرننخ این زمینه خواهد آمند بنه

و در واقنع، در ارتنبناط بنا ) جدیدی در رابطه بنا قنتنل كسنروی 

هر چند كه .  باشد می(  های دو سالۀ اخیر و تاریخ بالفاصله رویداد

فندائنینان /  اله خمینی  های خود را در وجود پیوند بین آیت برداشت

قتل كسنروی، هنننوز بنرای اثنبنات اینن پنینونند و رابنطنۀ /  اسالم

ایم كه این امر نیاز بنه تنحنقنینق  دانیم و قبال گفته مستقیم، كافی نمی

با اینهمه، در .  بیشتر و دسترسی به شواهد و اسناد جدیدتری است

ترین حاالت، بطوریكنه خنواهنینم دیند، دسنت كنم، در  بینانه خوش

قنتنل /  فدائینان اسنالم/  اله خمینی وجود رابطۀ غیر مستقیم بین آیت

 .توان داشت كسروی، تردید نمی

، سه گروه از معتقدان بنه خندا و اسنالم، 1321های در آغاز سال

 :اند فعالیت چشمگیری داشته

لنجنی كنه  ـ افنرادی ننظنینر احنمند كسنروی و شنرینعنت سنننگ 1

هنای  زبنالنه    " كنوشنیندنند اخنبنار و احنادینث و خنرافنات ینعنننی می

و با تنحنلنینلنی روبننناینی در .  را از دامان دین بزدایند"  هزارساله

زمینۀ مشكالت گریبانگینر جنامنعنه و بنا بنرخنوردی بنورژوائنی 

 .جنگ خرافات مذهبی بروند به

ـنن افننرادی نننظننیننر مننهننننندس بننازرگننان و دكننتننر سننحننابننی كننه  2

احكام طهارت و نجاسات و وجود جنن "  عملی بودن"  كوشیدند می

های كنتنب منذهنبنی از جنمنلنه قنران در منورد  و فرشته و افسانه

آفرینش را به كمك فیزیك و ترمودینامیك و نظریۀ تنكنامنل اننواع 

 ( 9. )كنند" اثبات" داروین و غیره

كنوشنیندنند بنا ننوشنتنن  النه خنمنینننی كنه منی ـ افرادی نظیر آینت 3

را "  بنرادران اینمناننی"  نه تنها "  االسرار كشف" هایی مانند  كتاب

" ننننگنینن"  و "  هنای خنوننینن و مسنمنوم قنلنم"  تحرینك كننننند كنه 

منلنت غنینور "  را بشكنننند بنلنكنه از (  11" )خبیث" های  كسروی

" كودن"  ، " آبرو تخم این ناپاكان بی"  مصرانه بخواهند كه " قران

عقل و خنرد   " ، "  سرا طرار یاوه" ، "  ماجراجو"  ، "انگیز فتنه" ، 

منرد افنینوننی آمنینغ و "  ، " گنو هنرزه"  ،     " باخته و افساز گسیخته

خنرد خنالنی از داننش و  بنی"  ، "  طلنب آشوب    " ، "  آخشی  تراش

 ( 11. )براندازند" از روی زمین" 1111" ارزش خیانتكار بی

نام فدائنینان اسنالم تنا بنه  گروه چهارمی پیدا شد به 1326از سال 

 *" : االسرار كشف" اله خمینی در  های آیت اینگونه فراخوان

دار ما، برادران پاك ما، دوستان پارسی زبان منا،  كیشان دین هم"  

 -وطنان آبرومند ما، این اوراق ننگین،این جوانان غیرتمند ما، هم

هنای فسناد،  های نقاق، اینن جنرثنومنه مظاهر جنایت، این شالوده

ها به زرتشتیگری، این برگرداندن به مجوسیت، اینن  این دعوت

جنوینی  ناسزاها به مقدسات مذهبی را بخوانید و در صندد چناره

  برآئید، با یك جنبش ملی، با ینك جنننبنش دینننی، بنا ینك غنینرت

ی قوی، با یك مشنت  ناموسی، با یك عصبیت وطنی، با یك اراده

آبننرو را از روی زمننیننن  آهنننننیننن بنناینند تننجننم ایننن ننناپنناكننان بننی

 .لبیك بگویند( 26ی  صفحه." )براندازید

، الزم اسنت "  االسنرار كشف"  های دیگر از  قبل از ارایۀ نمونه

 .كه به چند نكتۀ قابل توجه در این زمینه اشاره كنیم

از ننظنر "  االسنرار كشنف" دانیم خمینی در زمان انتنشنار  ما نمی

االسنالم بنود  حنجنت    :ای داشت سلسله مراتب روحانیت چه درجه

 1362داننینم كنه از سنال  االسالم والمسلمین؟ ولنی منی یا حجت

.، از مدرسین حوزۀ علمیۀ قم بود( شمسی 1314)هجری قمری 

و برای یك طلبۀ متعصب و قشنری هنمنینن حنوزه ننظنینر (  12) 

االسنرار،  كشنف. "  رفنت شنمنار منی نواب صفوی، یك منرشند بنه

" خمینی در آن زمان برای نواب صفوی و همفكران او بعنوان 

شد و دسنتنورات صنرینح و منؤكند اینن  راهنمای عمل، تلقی می

برای آننهنا هنمنچنون تنكنلنینف "  خبیث"  كتاب در مورد كسروی 

از "  وی ه این كه نوشتن این كتناب  االجرا بود، به شرعی و الزم

خصوصا فهرامهوش و .  به خمینی محول شده بود" طرف مراجع

ایم، تروز كسروی پهس از  نكنیم، همانطوریكه قبال توضیح داده

 .انتشار این كتاب صورت گرفته است

بعنوان تنها فرد رافع شنبنهنات   "     " از طرف مراجع"  چرا خمینی 

انتخاب شد؟ ارگان سپاه پاسداران انقنالب اسنالمنی،     " و ابهامات

احاطۀ ایشان بر اسنالم   " این سوال، ضمن اشاره به  در جواب به

كننند  اضنافنه منی"  گینرنند  و رد شبهاتی كه معاندین بر اسالم می

 : كه

مبارزات امام برعلیه معاندین و كنفنار وجنریناننات اننحنرافنی "  

ازهمان ابتدای جوانی و نیز تحصیل ایشان درحوزۀ عنلنمنینۀ قنم 

 (13) "وجود داشته است

خنواننینم  در هنمناننجنا منی:  و بعنوان جملۀ معترضه اضافه كنننینم

بنه "  از طنرف منراجنع"  ، " رفنع شنبنهنات" وقتیكنه مسنئنولنینت 

درد  با اینكه ایشان در آن هننگنام بنه چشنم"  ، " محول شد" خمینی

بنطنور     « االسنرار كشنف» دچار بنودنند، ولنی بنا ننوشنتنن كنتناب 

 ."آسایی درد چشم ایشان نیز برطرف شد معجزه

محمد مهدی عبدخدایی، عضو قدیمی فدائنینان اسنالم و ضنارب 

دكتر حسینن فناطنمنی، بندون اشناره بنه اننگنینزۀ اصنلنی تنرور 

بننافنند، از  هننم مننی كسننروی، مننقننداری آسننمننان و ریسننمننان بننه

گننرایننی و ایننمننان بننه  شننكننلننی از مننلننی" او و از "  زدگنی غننرب" 

گوید و باالخره یكی از گناهان كنبنینرۀ او  سخن می"  ناسیونالیسم

بنا     " در وقناینع مشنروطنینت بنود"  او با اینننكنه :  شمرد را بر می

بشمنار "  اله نوری از مخالفین سرسخت شیخ شهید فضل"  اینحال

 (16. )رفت می

جننان كسننروی، در چننهننارراه  ء قصنند بننه بننهننرحننال، اولننیننن سننو

دیگر "  دینداران" الدوله، توسط نواب صفوی و دو تن از  حشمت

 21های  سرنوشت كسروی از همان اولین سال.  صورت گرفت

 :تعیین شده بود

هنمنینن زودی دینننداران بنا  غافل از آنكه با خواست خدا به" ...  

 —“.ها را پریشان خواهند کرد خرد آن مشت آهنین، مغز بی

 (283االسرار، ص  كشف)

كسنروی، "  خنرد مغز بی"  برای پریشان كردن    " دینداران"   البته

فنرامنوش "  مشت آهنننینن" الدوله، عالوه بر  در چهارراه حسمت

 .نكردند كه محض احتیاط، چوب و چماق را نیز بهمراه ببرند

 :نویسد حسنین هیكل در باره این سوء قصد چنین می

فدائیان اسالم وقتی موجودیت خود را عمالً اعالم كرد كه سه " 

تن از افراد جمعیت به كسروی حمله كردند و او را چننندان بنا 

خیال اینكه منرده اسنت او را  چوب زدند تا نقش زمین شد و به

 ."جان رها كرده و فرار كردند همچون نعش بی

كسروی پس از انتقال به بیمارستان و انجام عنمنل جنراحنی از 

چند ساعت بعد از انتشار اعالمیۀ فندائنینان .  یابد مر  نجات می

  ..." زمین از وجود خیانتكاری پاك شده "  اسالم مبنی بر اینكه  

پناك نشنده "  خیاننتنكنار   " معلوم میشود كه زمین هنوز از وجود 

شنود و  كسروی پس از مدتی از بیمارستان مرخنص منی.  است

 (12. )گیرد زندگی عادی خود را از سر می

نننواب "  شننهنادت"  منننناسننبنت  روزننامنۀ جنمنهننوری اسنالمننی بنه

صفوی، با برادر بنزر  او، عضنو قندینمنی فندائنینان اسنالم، 

در اینن مصناحنبنه بنرادر ننواب .  آورد عمل منی ای به مصاحبه

ینك فندائنی اسنالم، "  با صفای باطن و خنلنوص ننینت"  صفوی 

دهد و  می  الدوله ارائه ای از واقعۀ چهار راه حشمت روایت تازه

صنداقنت "  ارگان حزب جمهوری اسالمی هنم النبنتنه بنا هنمنان

رسنالنت " هنمنینشنگنی خنود و بنا تنوجنه بنه "  انقالبی ـ اسالمی

. " رسنانند چاپ منی در تصحیح اسناد تاریخی، آن را به"  مكتبی

 : گوید می" اخوی بزر  حضرت نواب

اش تصنمنینم گنرفنت  اتكای دوسنتنان كسروی هم مثال محكم به"  

، چننهننار راه  مننرتننبننه و یننك...   مننرحننوم نننواب را از بننیننن بننبننرد

الدوله كسروی یك عصایی داشت كه در آن سرنیزه بود  حشمت

كسنبنه آمندنند .  و با آن به نواب حمله كرد و نواب هم دفاع كنرد

 (14." )ها را گرفتند جلوی آن

یك فدائی اسالم و ارگان حزب جنمنهنوری اسنالمنی، از تنرس 

 ...بگذریم! گویند اینكه مبادا دشمن خدا بشوند، البته دروغ نمی

بهرحال، فدائیان اسالم از این اولین تجربۀ ناموفق خنود درس 

مشنت آهنننینن، و "  گرفتند و به ناكافی و غنینرمنطنمنئنن بنودن 

پی بردند و آن اشتباه را، چه در مورد كسنروی و چنه "  چماق

بنرای پنریشنان .  در ترور های بعدی، هنرگنز تنكنرار ننكنردنند

" ، همواره گلولۀ سربنی را بنه هنر " خرد مغزهای بی"  كردن 

و تنجنربنۀ جندیند را .  نامطمئن دیگری، ترجیح دادند"   آلت قتاله

 :كار گرفتند نیز برای اولین بار در مورد كسروی به

یك روز صبح در كناخ دادگسنتنری، كسنروی در حنالنینكنه در 

ای را قنرائنت  مقابل دادستان بعنوان وكیل دعاوی، ادعنا ننامنه

نمود، ناگهان چهار مرد مسلح كه نواب در راس آننهنا بنود  می

داخل سالن محاكمه شده و بدون معطلی شروع بنه تنینرانندازی 

 ."كردند

داخنل " دست، از میان انبوه جمعیت گذشتند و  آنگاه هفت تیر به

پس از اطمینان به كشته شدن كسنروی، .  شدند"  یكی از مساجد

هنای كسنروی  دننینا از شنرارت: "  ای اعنالم كنردنند در بیاننینه

 (     12." )راحت شد
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 اثاث کشی

 اثاث کشی با نازلترین قیمت در هر کجای آلمان     
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— 5423267 تلفن

20ادامه مطلب از ص   

شرح میدهد كه چطور  81ـ  83همین نویسنده در صفحات

اله كاشانی، چهار قاتل كسروی، درظرف  تحت فشار آیت

و برای .  و بالفاصله آزاد شدند"  تبرئه"  ، "محاكمه"روز  یك

قبل از آغاز )  اله كاشانی  طرف خانۀ آیت صرف نهار به

اله  پیشاپیش از طرف آیت"  برائت"و صدور رای "  محاكمه"

 . راه افتادند ، به(به نهار دعوت شده بودند

*** 

چه گذشت، برگردیم به مرور كوتاه خود در  باتوجه به آن

و رابطۀ آن با ترور كسروی، از میان "  االسرار كشف"

های بسیار فراوان این كتاب، فقط چند عبارت دیگر را  نمونه

 :گوید می" االاسرار كشف"اله خمینی در  آیت: كنیم نقل می

سرایی كرده و   از ناسزا و بیهوده"  تعیین تكلیف كسانی را كه 

از هیچ چیز به مقدسات مذهبی آنها فروگذار ننمودند به همیت 

كنیم تا آتش این فتنه كه  مردانۀ جوانان غیور دیندار واگذار می

از آتشكدۀ فارس و پیرامون زرتشت و مزدك برخاسته 

خاموش شود و اگر سستی كنند خواهیم دید كه مشتی از این 

، شما را دعوت به  آتشكدۀ مجوسان زده  آتش ها دامن به زباله

)آئین گبران كنند "  18ص "  " نیز "  جوانان غیور دیندار(. 

خود یكی از "  نكردند و چندی بعد، با همت مردانۀ "  سستی

 .را نابود كردند" ها این زباله" ترین  سرشناس

طلبد  می"  داوری"  را به "  خوانندگان محترم " در جای دیگر، 

بخوانید " )فر "  را "  های فساد كن كردن جرثومه ریشه"  و 

 :شمارد می( تكلیف شرعی

های  كنید ما از گفته شما خوانندگان محترم چه داوری می"  

.... گویی  صریح قرآن در بارۀ هجرت و غیبت

گرد پیروی  خرد خیابان و از مشتی كودك بی...  برداریم  دست

آمیختۀ اینان را سوء نیت تلقی كرده،  های با فر  كنیم یا گفته

های فساد را كه موجب تشتت وحدت  كن كردن جرثومه ریشه

است بر خود فر  شماریم و با ...  اسالم و اخوت قرآنی 

های انتقام مردانه، گلوی این بیخردان را فشار دهیم تا  پنجه

های خدا و  سرایی نكنند و دست ناپاك خود را بگفته دیگر یاوه

)پیغمبران و اولیاء دراز نكنند ـ  24های  جا، صفحه همان." 

22) 

را از "  یكتاپرست خدا خواه دشمن شرك"  اله خمینی مردم  آیت

" آن كتاب ننگین"نكردن در مقابل نویسندۀ "  قد علم"بابت 

 :مورد سرزنش قرار میدهد

با آن اسم «  گری تاریخ شیعه»  چرا در مقابل آن كتاب ننگین "  

ها و  آمد كه گویی با لغت جن نوشته شده و آمیغ و آخشیع

رخ مردم كشیده و  صدها كلمات وحشی دور از فهم را به

مرد پاك خدا خوانده ...  زرتشت مجوس مشرك آئین پرست را

... های او را جواب نگفتید چه شد كه هیچ قد علم نكرده و یاوه

)تفو بر تو ای آدمیزاد...  آوخ از این آدمیزاد جا،  همان." 

 (29ـ  41های صفحه

" با الهام از  21ـ  23های  اله خمینی، از همان سال آیت

، آیندۀ كسروی را "های صریح قرآن در بارۀ غیبگویی گفته

 :گویی كرده بود پیش

فریبی میكنی و بنام خدا و قرآن  چرا عوام...  ای خدادوست"  

كه اگر بندی كنی، پس آن حرف آخر را،  خواهی دسته می

تاكید  41ص ". )، خواهید گفت اول بگوئیدشما مجال دادند به

 (از ما است

فكرانش به او چنین مجالی  البته چندی بعد، نواب صفوی و هم

 .سره كردند ندادند و در دادگستری كارش را یك

 : خوانیم در جای دیگر می

هان ای ملت غیور قرآن، دست این تبهكاران را كوتاه كنید و "

كاران را بشكنید تا تاج كرامت و شرف شما كه  قلم این جنایت

 (81جا، ص  همان." )قرآن است برقرار ماند

كه مفسد ...  جویان  این فتنه...  اعدام "  خمینی با اینكه برای 

طلبد ولی  یاری می"  از دولت اسالم"  االر  هستند فی

)  مندان دانش "بیشترین امید او به  از نوع نواب صفوی و " 

 (:عبدالحسین واحدی است

های ما را دیدند، خود  دانشمندان كه مندرجات آن جواب"

یابند و  انگیزی و سوء نیت آنان را درمی داوری كرده و فتنه

دار نگاهداری دین و قرآن و مقدسات مذهبی  اگر خود را عهده

خردان را خرد  دانند خود آنها با مشت آهنین، دندان این بی می

كنند و ما اننتنظنار  یمال می و سر آنها را زیر پای شهامت خود پا

داریم كه دولت اسالم با مقررات دینی و مذهبی همیشه همه اینن 

نشریات را كه برخالف قانون و دینن اسنت جنلنوگنینری كننند و 

كنننننننند در حضننور  هننا را مننی سننرایننی اشننخنناصننی كننه ایننن ینناوه

جنوینان را كنه منفنسند  هواخواهان دین، اعدام كننند و اینن فنتنننه

انگیزان دینگنر،  االر  هستند از روی زمین براندازد تا فتنه فی

گری و تفرق كلمه نزنننند و دسنت خنیناننت بنه  دامن به آتش فتنه

ـ  112های  جا، صفحه همان" ) مقدسات دینی دراز نكنند واسالم

116) 

 :كند و تهدید می

تكلیف انسان خودسر افسار گسیخته مانند شنمنا ...  قانون اسالم" 

روز عننمننلننی  خننواسننت خنندا یننك را مننعننیننن كننرده اسننت و بننه

 (238جا، ص  همان" )شود می

 .طول نینجامید چندان به" روز یك"دانیم این  و همانطور كه می

پنس از ننقنل سنه آینه از قنرآن "  االسنرار كشنف" باالخره كتاب 

  اننفنال، آینه  ، و سوره21  مائده آیه  ، سوره132  نساء آیه  سوره) 

 : یابد با این عبارت خاتمه می( 18( )29

میهنان عزیز، خوانندگان گرامی، برادران ایمانی، جنواننان  هم"  

طنلنب،  خنواه، مسنلنمناننان عنزت دوست، ایراننینان عنظنمنت ایران

های آسمانی است، اینن  داران استقالل خواه، اینك این فرمان دین

هنا را  آن...  هنای غنینبنی اسنت دستورات خدایی است، اینن پنینام

بخوانید و تكرار كنید و در پیرامون آن دقت ننمناینیند و آننهنا را 

 (336جا، ص  همان". )كار بندید به

اینن دسنتنورات     " و "  هنای آسنمناننی  این فرمان" فدائیان اسالم، 

كار بستند و بعنوان آغناز  دقت خواندند و آنها را به را به"  خدایی

 .پاك كردند" خبیث" كار زمین را از وجود كسروی

* 

و امروز، در رژیم جمهوری اسالمنی، كنه آرزوهنای چنهنل و 

اله خمینی و آرزوهای سی و چننند سنالنۀ فندائنینان  چند سالۀ آیت

زمین از "  پاكسازی " اسالم و سایر مرتجعین تحقق یافته است، 

های فساد كه موجب تشنتنت وحندت اسنالمنی و  جرثومه"وجود 

انند، بنا ابنعناد "  گری و تفرق كنلنمنه آتش فتنه"  و "  اخوت قرآنی

آل  چنرا كنه جنامنعنۀ اینده.  پیوسته در حال گسترش، ادامنه دارد

كه شاه در ایجناد آن )  جمهوری اسالمی یعنی جامعۀ گورستانی 

، عنلنینرغنم تنمنام جننناینات و ( آنهمه تنالش كنرد و نناكنام منانند

داری،  هنای سنرمناینه های پاسداران ارتجاع و  محلنل وحشیگری

چرا كه مبارزۀ مر  و زندگی بین كار .  هنوز تحقق نیافته است

و سرمایه، بین جهل و آگاهی، بنینن اسنارت و رهناینی، هنننوز 

و برغم رویای شیرین كوته فنکنران ارتنجناع .  خاتمه نیافته است

و محافظان سرمایه، فنقنط وقنتنی خناتنمنه خنواهند ینافنت كنه بنه 

 پیروزی زحمتكشان، به رهایی نیروی كار از استثمار سرمایه، 

طبقاتی، به آزادی و بالندگی و شكوفاینی انسنان   به امحاء جامعه

هزار كشته و مجروح و معلنول و ینكنی  اگر چند ده.  منتهی شود

جنگی كه دو دولنت ارتنجناعنی )  جنگ كنونی   دو میلیون آواره

را كننار (  اند ایران و عراق به زحمتكشان دو كشور تحمیل كرده

بگذاریم، ظرف این دو سال اخیر، از نحوست وجنود حناكنمنینت 

هنا تنن از  ارتجاعنی جنمنهنوری اسنالمنی، روزی ننبنود كنه ده

هنای تنحنت سنتنم،  كارگران، روستاییان وسایر زحمتكشان، خلق

كمونیستها و سایر نیروهای مردمی، در ینك گنوشنه از كشنور، 

رژیم جمهوری اسنالمنی، بنرای اسنتنحنكنام .  خاك نیفتاده باشند به

از .  طلنبند اش همچنان خون می های متزلزل حكومت جابرانه پایه

دو سال پیش تا كنون، این دور تسلسل جنهنننمنی ادامنه دارد، تنا 

ها و جنایات، فرمان ایسنت  روزی كه توده به اینهمه وحشیگری

زوال جنمنهنوری  دهند و رژیم پوشالی و ستمنگنر و منحنكنوم بنه

زوال  اسالمی به سرنوشت رژیم پوشالی و ستمگر و محكنوم بنه

 . *                                              .شنناه، دچننار شننود

:در اندونزی  
روحانی مسلمان به دلیل ازدواج   

  ساله بازداشت شد ٣٨با یک دختر  

 

ساله بنه   ۵۱یک روحانی مسلمان در اندونزی، که با یک دختر 

عنوان همسر دوم ازدواج کرده، ممکن است به جرم وقاحنت بنا 

ساله پوجنینوننو کنینهنو  ۰٨روحانی . سال زندان روبرو شود ۵۱

ویدییانتو، یک تاجر ثروتمند و روحانی است که توسط پلیس در 

شهر جاوه مرکزی از سمارنگ دستگیر شده، بعد از اینکه او با 

یک دختر روستایی فقیر ازدواج کرده، جرقه خشم در سنراسنر 

 .*کشور بر افروخته شده
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 سرمایه داری وفروش تسلیحات
 

 نانایا آشور

اندرو شاپیرو ،معاون وزیر خارجنه آمنرینکنا در امنور 

سیاسی و نظامی  اعنالم کنرده اسنت آمنرینکنا در سنال 

میلیارد دالر اسنلنحنه بنه  21، درحکومت اوباما 2112

کشورهای عربستان و ژاپن فروخته اسنت وعنالوه بنر 

فروش اسلحه به هنند تنالش دارد کنه هنلنی کنوپنتنر بنه 

وی اشناره منی .  میلیارد دالر نیز بنفنروشند 1.6ارزش 

هفتناد  2111کند که درصد فروش اسلحه نسبت به سال 

روسیه نیز رکنورد فنروش !  درصد افزایش داشته است

منینلنینارد  16شکسته و به مرز 2112اسلحه را در سال 

مشنتنری هنای او کشنورهنای هنننند . دالر رسناننده اسنت

بنه عنالوه روسنینه .  ،ونزوئال، الجزایر و ویتنام هسنتننند

میلیارد دالر نیز به امضناء  12قرارداد دیگری به مبلغ 

و در این میان آلمان نیز مقام سوم فنروش .  رسانده است

اسلحه را دارد و فرانسه و اسرائیل نیز جایگاه خنود را 

 (به نقل از سایت انقالب اسالمی. )دارند

طبق محاسبنه ای کنه بنعنمنل آمنده در هنرثناننینه حندود 

در صند  61یورو اسلحه به فروش میرسد که  11611

آن متعلق به آسیا می باشد و این در حالیست که روز به 

روز اقشار پایین جامعه به دلیل بحنران سنرمناینه داری 

تحت فشارهای ناشی از بنینکناری و فنقنر مشنکنالتشنان 

بنگاه های اقتصادی تاب فشارهنای .  بیشتروبیشترمیشود

ناشی از اینن بنحنران را ننداشنتنه و تنعنطنینل منینشنونند 

آنانی که بنرای .  وهمچنان آمار بیکاری را باالتر میبرند

لقمه ای نان تن به کارهای سخنت بنا سناعنات طنوالننی 

میدهند با دستمزدی به شدت پایین، فشار محیط کنار را 

 .تحمل می کنند

بررسی این مبلغ فروش با حنقنوق پناینینن تنرینن اقشنار 

جامعه، چه در ایران وچه درسنطنح جنهنان، منا را در 

درک این حقیقت که سرمایه داری تالش بیرحنمناننه ای 

برای حل بحران خود با کثیفترینن شنینوه دارد، منواجنه 

آنان با تولیند و فنروش اسنلنحنه سنعنی دراینجناد . میکند 

آنها سعی میکنننند کسنری .  درآمد وثروت اندوزی دارند

بودجۀ خودرا با کشتارمردم بوی ه درکشورهای درحال 

توسعه و ایجاد ننیناز بنه اسنلنحنه بنرای دولنتنمنردان آن 

 .مناطق رفع کنند

سازمان بین المللی کنار در تنازه تنرینن گنزارش خنود 

اعالم کرد میزان دستمزدها در کشورهنای صنننعنتنی و 

در .  رشند ننداشنتنه اسنت 2112توسعه یافنتنه در سنال 

حننالننیننکننه فننروش اسننلننحننه هننمننچنننننان در حننال رشنند و 

 !فزونیست

زده اروپایی مجبور بنه کناهنش  برخی کشورهای بحران

اند که این مساله با مخنالنفنت  سطح حداقل دستمزدها شده

بطورکنلنی .  های کارگری روبرو شده است شدید اتحادیه

تنمننام ایننن کشنورهننا سننعننی در حننل بننحنران از کننیننسننۀ 

مزدبگیران دارند و به محض روبروشدن بنا مشنکنالت 

اصنل .  مالی، کاهش دستمزد را تنها چاره منی اننگنارنند

بنا منننطنق    ! این است که هزینه هنا بنایند کناهنش ینابننند

سرمایه یعنی کاهش هرچه بیشتر ارزش نیروی کنار و 

آنها بهینچنوجنه بنه سنراغ سنرمناینه !  ایجاد سودی بیشتر

دارها برای کاهش درآمدشان نمیروند ولنی بنه راحنتنی 

بودجۀ بهداشت، آموزش، مسکن و امکانات حمل و نقل 

و دیگر تسهیالت اجتماعی را کنم منی کننننند، روز بنه 

روز وضنعنینت کناری مشنابنه دوران بنرده داری منی 

 .شود 

اخیرا کشته شدن تعداد زیادی از کارگران بنگالدش را 

سنرمناینه داری .درمحیط نا امن کارگاه پوشاک خواندیم 

برای سود بیشتر و کاهنش هنزینننه هنای تنولنیند حنداقنل 

در .  امکانات کناری را بنه کنارگنران تنحنمنینل منینکننند

بنگالدش حدود پن  هزار کارخانۀ پوشناک وجنود دارد 

 —میلیون کارگر زن در آنها مشغول به  3.2که حدود 

اعترا  نیز از آنان گرفته میشود و با طرح کمترین حق 

خواسته با سرکوب شدیند دولنت هنای خنودی کنه منننافنع 

سرمایه داری جهانی را تامین می کنند روبرو مینشنونند و 

به جای پاسخگویی به آنانی که خود موجب بدبخنتنی شنان 

گشته اند، بودجۀ نظامی خود و دولت ها را افنزاینش منی 

  .دهند

امننروزه فننرانسننه حننتننی ننناتننوان از پننرداخننت حننقننوق 

بازنشستگان این کشوراست و منقنام هنای فنرانسنه اعنالم 

کرده اند که بازنشستگان باید کمربند خود را سفتتر کنننند، 

این درحالی است که ساالنه .  چون دولت منابع کافی ندارد

میلیارد دالر صرف بودجۀ نظامنی و دفناعنی  31بیش از 

 .این کشور میشود

براساس اعالم موسسۀ تحقیقات صلح بین المللی استکهنلنم 

بودجۀ نظامی چین  در ده سال گذشته سه برابر شده است 

 . در صد بودجۀ نظامی جهان از آن آمریکاست 62و

به گزارش شبکه تلنوینزینوننی راشنا تنو دی روسنینه، بنا  

کنه ارتنش آن خنود را  انگلستان فقط در کشور افغانستان

برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان آماده میکننند 

تا این لحظه هفده میلیارد پوند هزینه کنرده اسنت کنه  از 

جیب مالیات دهندگان پرداخت شده است و در اینن مندت 

.                                                                                حدود چهارصد نظنامنی اننگنلنینسنی ننینز کشنتنه شنده انند

.  

در مصاحبۀ امی گودمن با نوام چامسکنی، او در زمنینننۀ 

برنامه های آمریکا بعند از فنروپناشنی شنوروی در سنال 

و برنامه های تقویت نظامی آمریکا چنین می  1991های 

 :گوید

نگاهی می کنننینم  1991و  1989زمانی که به سال های "

جالب است که می بینیم چگونه ایاالت متحده آمنرینکنا در 

. مقابل فروپاشنی شنوروی عنکنس النعنمنل نشنان منی داد

درست بعد از مورد دیوار برلین در بیست سال پنینش کنه 

خود نشانه ای برای پایان شنوروی بنود، دینوان سناالری 

آمریکا تحت ریناسنت جنمنهنوری بنوش پندر، اسنتنراتن ی 

دراین متن آمنده اسنت کنه . امنیت ملی خود را علنی نمود

حف  ننینروی عنظنینم ننظنامنی و  آنچه که ما احتیاج داریم 

بودجه نظامی است آنهم نه تنها برای محنافنظنت خنودمنان 

در مقابل روس ها که در حال حاضر درحنال فنلن  شندن 

میباشند، بلکه بیشتربه لحاظ پیشرفت هنای تنکنننولنوژینک 

این استرات ی بنا اینن منتنن بندون .  قدرت های جهان سوم

خوب حاال اگر کسی از .  هرگونه مالحظه ای علنی گردید

کره مارس به زمین نگاه میکرد این منوجنود منارسنی از 

   .خنده روده بر می شد

بخاطر پیشرفتهای تکنولوژیک قدرت های جهان سوم منا 

باید بودجه عظیم نظامی و ننینروهناینی را کنه در جنهنت 

خاورمیانه و خاور نزدینک، بنا هندف حنمنالت ننظنامنی، 

نه به خاطر وجنود    چرا؟.  هدف گیری شده اند حف  نمائیم

روس ها، آنطوری که در گذشته ادعا می شد، بلنکنه آننهنا 

می گویند منا بنایند ننینروهنای ننظنامنی منان را بنه سنوی 

خاورمیانه و خاور نزدیک هدف گیری کنیم زینرا کنه در 

آنجا احتیاجی نیست که ما مشکالتمنان را جنلنوی دروازه 

با زبانی دیگر آنها بما گنفنتننند کنه منا .  کرملین پیاده نمائیم

سننال طننوالننی دروغ گنفننتنیننم امنا حناال ابنرهننا  21بشنمنا 

کنارمیروند و ما احتیاج به نیروهای نظامی برای کنننتنرل 

آنها بما گفتند که آنها میبایست .  خاورمیانه و نزدیک داریم

آن چیزی را که بنام بسترصنایع دفاعی می نامننند سنر پنا 

 ."نگه دارند

تا زمانی که تسلط سرمایه بر جهان وجود دارد هنمنچنننان 

فقر وبدبختی بنر گنردۀ منردم فنرو خنواهند آمند و دامنننۀ 

گرسنگی، فحشا، آدم ربایی هنا و بنینکناری هنا گسنتنرش 

خواهد یافت و با افزایش بدبختی هنا صنداهنای منعنتنر  

بیش تر شنیده خواهد شد و بنرای خنامنوشنی اینن صنداهنا 

نننینناز بننه ارتشننی قننوی جننهننت سننرکننوب شنندینند مننردم و 

قیامهایشان علیه نابرابری ها و گنرسنننگنی هنا از طنرف 

دولت های سرمایه دار و حامیان آنها خنواهند بنود و اینن 

روند تا زمانیکه مقابل این نابنرابنری هنا منبنارزه ننکنننینم 

 . ادامه خواهد داشت

 1819ژانویه   -

دالر شروع مینشنود کنه کنمنتنرینن منینزان  32مزد آنها درهفته از .  کارهستند

. دستمزد درمیان کشورهای آسیایی میباشد، حندود ینک سنوم کنارگنر چنینننی

در انندوننزی ننینز .  شرکت های بزر  وال مارت، گپ از آن جمنلنه هسنتننند

کنارگننران درزمننان بننازی هننای .  صننننعننت پننوشنناک وضنعننیننتننی مشننابننه دارد

که در لندن برگزار شد گفنتنه انند کنه بنه دلنینل سنفنارش زیناد  2112المپیک

پوشاک توسط مارک های معروف مجبور بوده اند که ساعات طوالنی بندون 

تهویه و غذا در محیط کار حبس بشوند تا بتوانننند کنار را بنه منوقنع تنحنوینل 

کارگران سریالنکایی از توهین هایی کنه در منحنینط کنار بنوسنینلنه ی .  دهند

مقاله ای از آقای منحنمند  ازبرگرفته . ) کارفرما به آنها می شود شکایت دارند

 (شلیله

، تعنداد کنودکنان کنار  1382برمبنای گزارشی از مرکز آمار ایران در سال 

نفر به چهار میلیون نفر افزایش یافنتنه اسنت در  هزاراز دو میلیون و پانصد 

حالیکه براساس قانون کار ایران کار کودکان ممنوع است ولنی دولنت چشنم 

چاار  ای خود را بر این ممنوعیت بسته وخانواده ها برای کسری منالنی خنود 

 . خود به بازار کار ندارنداز روانه کردن کودکان 

دهقان نیا ،عضو هیات مدیرۀ کانون عنالنی شنوراهنای اسنالمنی کنار اسنتنان 

تهران می گوید در بهترین حالت  حداقل حقوق کارگران میتواند فقط ده روز 

مایحتاج آنان را تامین کند و برای بیست روز دینگنر کنارگنر منجنبنور اسنت 

و علی !  مشاغل دیگری را انجام دهد یا با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود

بیگی عضو شورای عالی کار خط فقر واقعی ایران را یک میلیون و پنانصند 

این یعنی حدود شصت الی هفتاد در صند منردم .   هزار تومان اعالم می کند

با تمام این فشنارهنای اقنتنصنادی کنه  . ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند

عمدتا به قشر کم درآمد تحمیل می شود چگونه دولت ها بودجۀ نظنامنی خنود 

بهنار عنرب النبنتنه تنهندیندی " بنا به گفتۀ نوام چامسکی  .  را افزایش می دهند

چون بهار عرب تالش ملت ها به سمت اسنتنقنالل و دمنوکنراسنی .  جدی است

شان بنه دمنوکنراسنی حنرف منی  با وجود اینکه در غرب همه از عشق.  است

زنند اما شما می دانید که آنها از ته قلبشان بنه چنینزی کنه منی گنویننند بناور 

 ."دموکراسی تهدید بزرگی برای قدرت های غربی است. ندارند

برای تنش زدایی و سرکوب خواسته های مردم دولت ها نیاز به تقویت بنننینۀ 

 . نظامی خود دارند و لذا از سفرۀ آنان زده تا زبانشان را نیز کوتاه کنند

سرمایه داری بشریت و زمین را به نابودی وبا ایجاد جنگ های خاننمنانسنوز 

زندگی انسان ها را به نیستی می کشاند ولی نمی خواهند حنتنی ینک دالر از 

او هزینه های زیادی میکند تا بقای خودرا طنوالننی کننند . سود خود را بکاهد 

ولی حاضر نیست یک دالر از آن را برای رفاه بیشتر زحنمنتنکنشنان هنزینننه 

حاضر نیست ن اد پرستی، فقر، بیکاری را ریشه کن کند چون بنا وجنود . کند

سرمایه داری به بهناننۀ منبنارزه بنا اینن کنمنبنودهنا بنازهنم .  اینها دوام میاورد

در کنرۀ زمنینن ینک منینلنینارد ننفنر دچنار .  دالرهای بیشتری به جیب مینزنند

. بسیاری ازمردم دسنتنرسنی بنه آب آشنامنیندننی نندارنند.  گرسنگی دائم هستند

طبق آمارسازمان منلنل، .  میلیون ها مردم از بیماری و سوء تغذیه رن  میبرند

 .روزانه بیست هزار نفر از گرسنگی می میرند

. میلیون جوان از امکانات آموزشی، اجتماعی و اقنتنصنادی منحنرومننند 811

 . درصد افزایش داشته است 311تعداد زاغه های دنیا 

  -بهای غالت و مواد غذایی بیش از دو برابر شده است  و با همه اینها حتی 
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 !دولت جهانی سرمایه داری رفاه؟
 ویکم برای قرن بیست«سعید رهنما»راه   کوره

 فروغ اسدپور

 

که هنوز هم خواهان «  رادیکال»دموکراتی سعید رهنما از موضع سوسیال

اصالح سرمایه داری است ــ البته این بار نه در سطح ملی که در سطح جهانی ــ 

داری میپرسد که آیا واقعاً فکر میکنند دوران سرمایه  از مخالفان رادیکال سرمایه

فکر نمیکنم .  سر آمده است و البته پاسخ خود او به این پرسش منفی است داری به

زیادی را امروزه بتوان یافت که  ۀدر بین مخالفان رادیکال سرمایه داری عد

اصوالً تاریخ را بطورقطعی قابل پیش بینی بدانند و حکم مر  سرمایه داری را 

دغدغۀ امروز مخالفان رادیکال سرمایه داری .  برای امروز یا فردا امضا کنند

بیش از پیش بینی سقوط ناگزیر سرمایه داری یا دادن نوید مر  آن همانا یافتن 

دعوای امروز بیشتر پیرامون همین بدیل جریان .  بدیلی برای زنده یا مردۀ آن است

البته جای شگفتی دارد که رهنما تا این اندازه نسبت به آثار منتشر شده در .  دارد

 .این زمینه بی اعتنا است

اما مخالفان رادیکال سرمایه داری در همین زمینه، یعنی طرح بدیل، از رهنما 

دموکراسی هنوز زنده است؟ خواهند پرسید که آیا او واقعاً فکر میکند سوسیال

  طلبی سوسیالاما آیا اصالح.  البته انبوهی از احزاب سیاسی با این نام وجود دارند

ـ امپریالیستی این جریان واقعاً هنوز رمقی دارد یا اینکه این جریان امروز نوعی 

وگویی بین  طلبی ضداصالحات را نمایندگی میکند؟ اگر قراراست گفتاصالح

مخالفان رادیکال سرمایه داری و مدعیان اصالح آن انجام شود، باید سوسیال

دموکراتها هم اصوالً از مبنا و علت وجودی جریان فکری خود و مشروعیت راه 

امروز .  حلهای قدیمی آن ــ انواع جدیدش که جای خود دارد ــ دفاع و انتقاد کنند

دموکراسی باید پیش از هرچیز حقانیت خود را ثابت کند ونشان دهدکه سوسیال

چرا انقالب علیه سرمایه داری .  هنوز برای تغییر جهان واقعا موضوعیت دارد

میتواند توهم و فریبکاری روشنفکران و احزاب سنتی چپ تلقی شود اما اصالح 

سرمایه داری از درون امری واقعی؟ این مدعا که اگر اصالح سرمایه داری در 

در اثر حمالت راست ها و نولیبرال ها «  دولتهای رفاهی»سطح ملی ممکن نشد و 

از بین رفتند، خیالی نیست، این بار این اصالح را در سطح جهانی به انجام 

میرسانیم، بر کدام مبنای واقعی استوار است؟ کدام نیرو، کدام برنامۀ دوراندیشانۀ 

رئالیستی و جذاب، کدام ارادۀ سیاسی در این احزاب به این سمت و سو اشاره 

میکند؟ آیا این احزاب که از هنگام جنگ جهانی اول یک پا در اردوگاه کار و یک 

نیز رسماً «  دولت رفاه»پا در اردوگاه سرمایه داشتند و ازهنگام بحران الگوی 

ازبرنامه های دومی حمایت کرده اند میتوانند بدیلی ارائه کنند؟ آیا میتوانند در قرن 

بیست ویکم که قرن تضادها وقطب بندیهای طبقاتی و سیاسی وفاجعه های زیست 

محیطی مهلک است، نقشی شایسته ایفا کنند؟ رهنما از پرسش پراهمیت چگونگی 

دموکراسی در قرن بیستم بسادگی میگذرد وخواهان وچرایی شکست سوسیال

همانطور که .  شود ویکم در سطح جهانی می تجدید حاکمیت آن در قرن بیست

مخالفان رادیکال سرمایه داری باید در حین جمعبندی دقیق از تجارب خوب و بد 

دموکراسی هم باید ابتدا علت گذشته به ارائۀ بدیل بپردازند، طرفداران سوسیال

دموکراسی درقرن بیستم را با صراحت و و سوسیال«  دولت های رفاه»شکست 

دموکراسی در قرن بیست و یکم صداقت طرح کنند تا پس از آن بتوان از سوسیال

 .سخنی گفت

متأسفانه رهنما از بحث پیرامون چرایی شکست دولت سرمایه داری رفاه و گذار 

تدریجی و پرفراز و نشیب آن به دولت سرمایه داری نولیبرالیستی برمی جهد و آن 

رویکرد متأثر از اقتصاد سیاسی مارکسیستی که جای خود .  را مسکوت می گذارد

دارد، اگر رهنما حتی رویکردی انتقادی در این نوشته میداشت حتماً باید یادآور 

میشد که علت های تغییرات انجام شده که او در طول نوشته اش به رخ میکشد ــ 

دموکراسی نقش مهمی در آن بازی هرچه باشد ــ تناقض های بنیادین سوسیال

در ضمن اگر او به سازوکارهای انباشت سرمایه، یا بعبارت دیگر به .  کرده است

منطق سرمایه اهمیت کافی میداد و روی آنها درنگ میکرد، باید درمییافت که یک 

دموکرات و جهان سرمایه داری سازمان یافته براساس اصول احزاب سوسیال

متحدان شان هم هنوز جهانی سرمایه داری است و عنصر سیاسی آنگونه که 

. دموکرات ها آن را میفهمند نخواهد توانست بر منطق سرمایه غلبه کندسوسیال

 —زیرا که در نظام سرمایه داری سپهر سیاسی تابع سپهر اقتصادی است و با 

و اصوالً یک . الزامات آن خود را سازمان میدهد

دولت سرمایه داری بوروکراتیک ـ دموکراتیک نخبه 

دموکرات وسیلۀ مناسبی برای مبارزه گرای سوسیال

معضل سوسیال دموکراسی . با سرمایه داری نیست

در وهلۀ نخست همانا زیرسؤال نبردن این منطق و 

فقدان درک انتقادی آن از دولت بعنوان جانشینی برای 

من در اینجا . سازماندهی جمعی دموکراتیک است

دموکراسی در فقط به تناقض های درونی سوسیال

زیر سؤال نبردن منطق سرمایه طی همۀ سالهایی که 

در قدرت سیاسی بعنوان یک حزب چپ و مرتبط با 

همۀ . جنبش کارگری حضور فعال داشت، میپردازم

جنبه های دیگر موضوع را کنار میگذارم که بررسی 

اینهمه از حوصله و 

چارچوب این مطلب 

تمرکز من . بیرون است

بر تناقض های سوسیال

دموکراسی به این 

خاطر است که قصد 

دارم نشان بدهم که 

همین ناپیگیری نظری 

و عملی در رقم خوردن 

«  دولت رفاه»سرنوشت

و احزاب سوسیال

د دموکراسی و برآین

داری هار  مجدد سرمایه

.    تاثیری قاطع داشت  

در اینجا براساس رویکرد خاصی به اقتصاد سیاسی   

مارکسیستی، فقط به درک نظری رهنما از سرمایه 

پردازم تا آشفتگی درک سوسیال داری در جدالش می

در ضمن . دموکراسی از سرمایه داری را نشان بدهم

میخواهم نشان بدهم که چطور رفرمیسم رهنما در 

مواجهه با واقعیت سخت پیش رویش او را به 

«  انتقاد از خود»رویکردی اکونومیستی میکشاند و از 

قصد من این است که در یکی دو . بازش میدارد

پاراگرافی که رهنما در بارۀ سرمایه داری و برآیند 

نسخۀ نولیبرالیستی آن گفته است، رگه هایی از 

دولت »سپس با بررسی تناقضات . حقیقت را بیابم

نشان بدهم که اگر رهنما درک درستی از « رفاه

سرمایه داری میداشت و با این درک به جمعبندی 

کارنامۀ دولت سرمایه داری رفاه میپرداخت و 

پیگیرانه این بحث را دنبال میکرد، احتماالً به نتای  

دیگری میرسید، اما پیگیری نظری هرگز نقطۀ قوت 

دموکرات ها نبوده استسوسیال . و « دولت رفاه»

داری                            اقتصاد سیاسی سرمایه  

بنا به رویکرد نظری اونو سکین آلبریتون ما برای 

درک اقتصاد سیاسی سرمایه داری به نظریه ای 

روشنی بتواند منطق درونی  نیازداریم که هم به

سرمایه را درسطح مجرد سرمایه داری ناب درک 

کند وهم درسطوح انضمامی تر تحلیل، یعنی سطح 

 بررسی مراحل مختلف سرمایه داری وسطح بررسی 

تاریخ آن بتواند درهم تنیدگی و کشاکش این منطق را 

با ساختارها و نیروهای دیگری بررسی کند که بعلت 

استقالل نسبی خود میتواننند در اینن منننطنق اخنتنالل 

در پرتو کاربست چنینن ننظنرینه ای .  هایی ایجاد کنند

میتوانیم پیوندی بین منطق سرسخت درونی سنرمناینه   

ومنطق های دیگری برقرار سنازینم کنه هنمنان زور 

منطق سرمایه را ندارند و تا حدی هم از آن مسنتنقنل 

تا زمانیکه این ننینرو در جنهنان عنمنل منینکننند » .  اند

« مننطنق هنای چننندگناننه» یا «  های سست تر منطق» 

در سطوح نظریۀ مراحل و تحلیل های تاریخی تنننهنا 

دارای استقالل نسبی هستند و توسط ننینروی منننطنق 

 . «درونی سرمایه محدود میشوند

بنظرم این رویکرد و روش سنه سنطنحنی آن درک 

زینرا .  دسنت منیندهند بنه«  دولت رفاه» بهتری از پدیدۀ 

کننه بنننننا بننه ایننن رویننکننرد 

سننرمننایننه داری کننینننننزی ـ 

اگنرچنه بنا ) فوردیستی رفاه 

ایننن پسننوننند اینندئننولننوژیننک 

موافق نیستم اما برای اینکنه 

اصطالح رایجی اسنت، آن 

فنقنط ینکنی (  کار میبرم را به

از چندین صورت بننندی و 

چننننندیننن مننرحننلننۀ حننیننات 

سرمایه داری یعنی یکی از 

شنننکنننلنننهنننای دوام منننننننطنننق 

سرمایه را در سطح تنارینخ 

با توجه بنه .  بازنمایی میکند

این رویکرد دولت سنرمناینه 

داری رفننناه منننرحنننلنننه ای 

خنناص از حننیننات سننرمننایننه 

داری است و بنه اینن منعنننا 

تداوم زندگی منطق سرمایه را در خود مسنتنتنر دارد 

اگر چه نمیتنوان آن را کنارکنرد ینا پندینداری از آن 

درضمن نمیتوان آن را بی توجه بنه ننظنرینۀ .  دانست

منطق سرمایه همچون یک پدیدۀ تارینخنی صنرف ینا 

هنا و  امری تصادفی ینا ننتنینجنۀ ارادۀ سنیناسنی گنروه

پنس بنرای بنررسنی آن .  طبقات خاصی بررسی کرد

باید هم منطق سرمایه را دانست و هم تاریخ پیداینش، 

رشنند، پنناگننیننری، تننحننکننیننم و تننعننمننیننق، و سننرانننجننام 

اضننمننحننالل جننامننعننۀ سننرمننایننه داری رفنناه را مننورد 

پ وهش قرار داد تنا سنپنس آن را در جناینگناه ینک 

مرحلۀ خاص تاریخی از حیات سرمناینه داری و ننه 

فقط همچون یک پدیدۀ تصادفی یا ایدئولوژیک به ننام 

 .بحث کرد« دولت رفاه»

روشن است که برخالف رویکردهای دترمینیستی و 

اکونومیستی، سابقاً مرسوم در بخشی از رویکرد 

مارکسیستی، این رویکرد، تاریخ را در اقتصاد نمی 

بلعد و ساختارها و نیروهای اجتماعی گوناگون و 

شدت پیچیده را که محصول  نیز تحوالت تاریخی به

های انسانی هستند به  کشاکش های شدید گروه

اما در عین حال . کارکردی از سرمایه کاهش نمیدهد

میداند که محدودیت های ساختاری ناشی از الزامات 

انباشت سرمایه را در این مورد تاریخی و سرنوشت 

.                                   آن نمیتوان نادیده گرفت   
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 :اما رهنما در مورد سرمایه داری مینویسد

سرمایه داری در طول عمر خود شکل ها و شیوه های مختلنفنی » 

را عرضه داشته و طیف متنوعی از نظنرینه هنای اقنتنصنادی از 

مانیتاریسم نئوکالسیک تا کینزی و نئوکینزی و تنلنفنینق هناینی از 

کارخانه هنای » درعمل نیز، هم .  این نظریه ها را ارائه داده است

و امنروزه ) دوران اولیۀ انقالب صنعتی در انگنلنسنتنان «  شیطانیِ 

، تنوأم بنا اسنتنثنمنار ( در چین و بسیاری کشنورهنای جنهنان سنوم

بیرحمانۀ نیروی کاِر ارزان وغنینرسنازمنان ینافنتنه، را عنرضنه 

تنوأم بنا مشنارکنت نسنبنی «  دمنوکنراسنی صنننعنتنیِ » داشته، و هم 

کارگران در تصمیم گیری در پاره ای کشورهای سنرمناینه داری 

پیشرفته در اسکاندیناوی و اروپای شنمنالنی و هنم تنینلنوریسنم را 

بنعننالوه، هننم .  عنرضنه داشنتننه، و هنم فنوردیسننم و پسنافننوردیسنم

داری افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و بنینمنه  های سرمایه دولت

 .های اجتماعی را عرضه کرده است

داری هم سناخنتنارهنای  از نظر ساختار سیاسی نیز، نظام سرمایه 

دیکتاتوری، هم فاشیستی، و البته عمدتاً دموکنراتنینک را تنجنربنه 

همین ساختار دموکراتیک است که عنلنینرغنم تنمنامنی .  کرده است

کمبودهایش، برخالف سایر نظام ها، امکان تغییر منظم دولنت و 

سیاست های اقتصادی و اجتماعی آن را برای نیروهای منخنتنلنف 

اجتماعی در کشورهایی که ساخنت دمنوکنراتنینک دارنند، فنراهنم 

اما با قدرت گرفتن هر چه بیشتر انحصارها و سلطه .  آورده است

داری در کشننورهننای  تننریننن جننریننانننات سننرمننایننه گننیننری راسننت

دارِی پیشرفته، نولینبنرالنینسنم کنه بنا مناهنینت ذاتنی ننظنام  سرمایه

سرمایه داری همخوانی بیشتنری دارد، بنه ایندئنولنوژی حناکنم و 

 «.مسلط مبدل شده است

در رویکرد رهنما منطق سرمایه ازچنان نقشنی بنرخنورداراسنت 

که همۀ عامل های دیگر را زیر سایۀ خود منینگنینرد وبنه بنیناننی 

ننادرسنت ازسنوی  کنه بنه) سرماینه داری .  آنهارا درخود می بلعد

به جایگاه ابرسوژه (  رهنما بجای منطق سرمایه بکار برده میشود

 .برکشیده شده است

تنارینخ، طنبنقنات .  اسنت«  سرمایه داری» همه چیز کارکردی از  

اجتماعی، دولت و کشمکش های سیاسی در این ابنرسنوژه ینعنننی 

همان سنرمناینه داری کنه منفنهنوم .  سرمایه داری بلعیده شده است

همان سرمناینه داری کنه در .  روشنی از آن به دست داده نمیشود

را ارائنه … طیف متنوعی از نظریه های اقتصادی» سپهر نظری 

و هنم «  های شیطاننیِ  کارخانه» و در سپهرعملی هم .  « داده است

در سپهنر سنیناسنی .  دستاورد آن بوده است«  دموکراسی صنعتی»

داری افسارگسیخته و  های سرمایه در زمینۀ شکل دولت هم دولت

در .  هم دولت رفاهی و بیمه های اجتماعی را عرضه کرده اسنت

دیکتاتوری، هم فناشنینسنتنی، » زمینۀ ساختارهای سیاسی هم انواع 

 .را به ما داده است« و البته عمدتاً دموکراتیک

می بینیم که همه چیز در تحلیل رهنما به کنارکنردی از سنرمناینه 

داری چیست و کینسنت کنه هنم ننظنرینه  این سرمایه.  کاهش مییابد

میسازد، هم نظریه هایش را درسطح سازماندهی وضعیت عینننی 

عملی میکند، و هم روابط سیاسنی (  ایدئولوژی) و ذهنی (  اقتصاد)

 . دموکراتیک ایجاد میکند( عمدتاً )فاشیستی و نیز 

جناینی :  چرا ابرسوژه ای با این قدرت چنین متناقض عمل مینکننند

فاشیسم میوورد و و جایی دیگر دموکراسی؟ جایی هنوز کارخاننه 

؟ « دموکراسی صنننعنتنی» های شیطانی به ما میدهد و جایی دیگر 

در طنول عنمنر » دارِی تبیین و تعریف ناشده کنه   و همین سرمایه

بنه نناگنهنان «  های مختلفی را عرضنه داشنتنه خود شکلها و شیوه

با قندرت گنرفنتنن هنرچنه » صاحب ذات میشود؟ معلوم میشود که 

تننریننن جننریننانننات  بننیننشننتننر انننحننصننارهننا و سننلننطننه گننیننری راسننت

دارِی پیشرفته، نولیبرالیسم کنه  داری درکشورهای سرمایه سرمایه

با ماهیت ذاتی نظام سرمایه داری همخواننی بنینشنتنری دارد، بنه 

 . «ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل میشود

ای مستقیم و تقنرینبناً  در اینجا هم بدون هیچ دشواری نظری رابطه

خودی بنینن سنپنهنر اقنتنصنادی، سنپنهنر سنیناسنی و سنپنهنر  خودبه

 .ایدئولوژیک برقرار میشود

از .  تاریخ به یک رابطۀ علت ومعلولی ساده فروکناسنتنه منینشنود 

قدرت گیری انحصارها و راست ترین جریانات سرمایه داری و 

راسنتناینی و  ایدئولوژی نولینبنرالنینسنم هنمنچنون رابنطنه ای تنک

بنه اینن تنرتنینب .  همانطور که گفته شد علّت و معلولی یاد میشنود

 .تاریخ در فرمالیسم نظری بلعیده میشود

 حقیقتی جزیی در نوشتۀ رهنما

انتقادی میداشت میبایست در   -اگر رهنما قصد برخوردی علمی

و نه انواع سرمایه داری ها به ) سرمایه «  ذات» وهلۀ نخست بر 

انگشنت (  مثابه شکل های گوناگون صورت بندی منطق سرمایه

بنرجسنتنه کنردن .  میگذاشت و آنرا برای خواننده توضیح منینداد

ذات سرمایه و سازوکارهای آن و نیز هشدار جدی برای پرهیز 

از بلعیده شدن تاریخ دراین منطق و یا دست کنم گنرفنتنن آن از 

اسنت کنه هسنتنی«  بازگشت دوباره به منارکنس» دستاوردهای 

شناسی سرمایه را به شکلی عریان در منرکنز تنوجنه منا قنرار 

هنداینت و » میدهد تا از هر گونه توهم دوباره نسبت به توانناینی 

جنلنوگنینری (  این بار در سنطنح جنهناننی) منطق سرمایه «  کنترل

تفاوت سرمایه با سرمایه داری همان تفاوت ساخنتنارهنا و .  شود

قانونمندی های دیرپا و بادوام انباشت بنا شنکنل هنای بنه لنحناظ 

با درک این ساختارهای دیرپا و بنادوام .  تاریخی متنوع آن است

سرمایه که در طول سیصدسال گنذشنتنه هسنتنی بشنرینت را بنه 

نحوی عمده شکل داده اند میتوان متوجه شند کنه در هنر دورۀ 

تاریخی با ابداع شکلهای گوناگنون سنرمناینه داری و دولنتنهنای 

مالزم با آنها تا چه حد از این منطق دور یا به آن ننزدینک شنده 

را بنه «  دولنت رفناه» تنها در این حالت اسنت کنه منینتنوان .  ایم

شکلی ماّدی بررسی کرد، آنرا در زمینننۀ خناص تنارینخنی اش 

قرار داد و ریشه های اجتماعی و سیاسنی بنرآیننند آن را بنحنث 

دولنت سنرمناینه ) کرد و نشان داد که این شکل از سرمایه داری 

از همان آغاز نطفۀ انهندام خنود ( داری فوردیستی ـ کینزی رفاه

را در بطن خویش نهفته داشت و به نناگنزینر بنایند بنه فنراسنوی 

خود عبور میکرد، اگرچه به لحاظ تاریخی مسیر و جنهنت اینن 

امنا اینن دقنینقناً هنمنان چنینزی .  شده نبود از پیش تعیین«  فراسو»

او طنوری از بنرآیننند .  است که رهنما به آن بی توجهی مینکننند

سرمایه داری نولیبرال سخن منینگنویند کنه گنوینی امنری بندون 

معضل بوده است و هیچ مبارزه و کشناکشنی پنینرامنون اننهندام 

او .  سرمایه داری انجنام نشنده اسنت«  کل»به سود « رفاه»جزء 

دموکنراسنی در اینن قنرن  از چگونگی شکست بزر  سوسیال

 .چیزی به ما نمیگوید

اما حقیقت جزیی که در نوشتۀ او به چشم میخورد این است کنه 

سرمایه نزدیکتر اسنت زینرا تنا حندودی «  ذات» نولیبرالیسم به 

فر یا سرمایه داری لیبرال قرن نوزدهمی در یادآور دوران لسه

بریتانیا است که دخالت دولت در سازوکارهای بازتولید جنامنعنه 

اما بنجنز اینن بنه .  را از راه منطق سرمایه به حداقل رسانده بود

گسترش دامنۀ بحث پیرامون منننطنق و ینا ذات سنرمناینه ننمنی 

بنرغنم کناهنش قندرت «  دولنت رفناه» پردازد تا روشن شود کنه 

قانون عرضه و تقاضا منطق سرمایه را بهیچ رو کنار نگذاشتنه 

بود و به آن تعر  نمیکرد و بهمین منوال یک جامعنۀ جنهناننی 

در «  دولنت رفناه» .  هم چنین ننخنواهند کنرد!  سرمایه داری رفاه

وضعیتی تاریخی ـ جهانی و در اثر شرایط خاص آن منقنطنع پنا 

این دولت با این که منطق نناب سنرمناینه را در حنینطنه .  گرفت

هایی از زندگی اجتماعی کنار زد اما به قدرکافی به این منننطنق 

آغشته بود و از آن تبعیت میکرد تا برای بازتولیدش بنکنوشند و 

. هرنوع بدیل رادیکال و مترقی را در برابنر آن سنرکنوب کننند

ایجاد چنین دولتی البته فقط موفقیت طبقۀ کارگر نبود، بلنکنه هنم 

زمان، موفقیت بزرگی هم برای طنبنقنۀ سنرمناینه دار منحنسنوب 

 .میشد

دولت سرمایه داری رفاه پیروزی اقتصاد سیاسهی سهرمهایهه یها 

 اقتصاد سیاسی طبقۀ کارگر؟

وضنعنینت .  پیروزی نسبی هر دوی آنها بود و البته بیشنتنر اولنی

تاریخی ـ جهانی خاصی با توازن قوای طبقاتی معینی به ظهنور 

سرمایه داری کینزی ـ فوردیستی رفاه و دولتی انجامید که بنایند 

درعین رعایت قانونمندی های سنرمناینه منینزان قنابنل تنوجنهنی 

گر  دولت دخالت.  ازحقوق جمعی ورفاه اجتماعی نیز ارائه میداد

که پایه های آن پیش از جنننگ اول جنهناننی و «  رفاه» مرکزی 

برای مقابنلنه بنا منطنالنبنات ) وی ه با دولت بیسمارک در آلمان  به

( دموکرات انقنالبنی آن دوره سیاسی این طبقه و حزب سوسیال

و بهبنودهنای رفناهنی در اننگنلنسنتنان هنمنچنون غنذای راینگنان 

برای پروار کردن نسنبنی فنرزنندان طنبنقنۀ کنارگنر ) درمدارس 

گذاشته شد و پنس از جنننگ جنهناننی دوم ( برای جنگهای آینده

. تحکیم و تعمیق یافت ظاهراً و واقعاً به سود هر دو طنبنقنه بنود

طبقۀ کارگر از امنیت اجتماعی و اقتصادی و اینکه هنمنه چنینز 

 -طبقۀ سرمایه دار . تابع قانون عرضه و تقاضا نبود، منتفع شد

هم از برطرف شدن خطر انقالب و شورش های دایمی طبقه 

کارگر و جذب و کنترل این طبقه و نمایندگان و احزاب آن 

در نظم موجود نفع برد و به بیانی یک انقالب انفعالی از باال 

اما این . را بجای مبارزات انقالبی دائمی از پایین پذیرفت

دموکرات ها بینی های سوسیالوضعیت برخالف خوش

نه تنها طبقۀ سرمایه دار که اقشار . نمیتوانست دایمی باشد

وبرآورده نشدن « فشارمالیاتی»مرفه تر مزدبگیران هم از

ناراضی بودند و « سطح عالی ترشان»مطالبات و توقعات 

سرانجام تضادهای درونی شیوۀ تولید سرمایه داری و 

تناقض های درونی رفرمیسم سوسیال دموکراسی و انفعال 

اجتماعی ناشی از تربیت درازمدت پس از جنگ دوم جهانی 

در زیر )که مبتنی بر آشتی و سازش منافع متخاصم بود 

.، وضعیت را به نفع سرمایه تغییر داد(بیشتر توضیح میدهم  

رهنما درست میگوید که با چیرگی یافتن تدریجی ایدئولوژی  

نولیبرالیسم حملۀ سراسری به سازماندهی پیشینن جنامنعنه در 

دسننتننورکننار روشنننننفننکننران ارگننانننیننک طننبننقننۀ سننرمننایننه دار 

دیننگننری را در «  عننقننل مننتننعننارف» قننرارگننرفننت تننا بننتنندرینن  

اما با اینکه نقش اینده .  شهروندان جوامع غربی پرورش دهند

ها و ارزش ها یا به بیانی ننقنش ایندئنولنوژینک در سنیناسنت

گذاری اجتماعنی اهنمنینت دارد، بنهنرحنال در هنمنسنوینی بنا 

رویکرد ماتریالیستی به تاریخ بنایند ابنتندا عنلنت ظنهنور اینن 

یا به بیانی رابطۀ بنینن شنینوۀ تنولنیند (  نولیبرالیسم) ایدئولوژی 

جامعه و ساختار ایده ها یا سناخنتنار ایندئنولنوژینک آن بنحنث 

از آنجا که رویکرد ماتریالیستی وزن تعیین کننده ای به .  شود

شیوۀ تولید در تعیین ایدئولوژی میدهد پس رهننمنا بنایند نشنان 

میداد که ایدئولوژی نولیبرالیسم چطور توانست از دل جامعنۀ 

و عنلنینه آن زاده شنود و «  دولنت رفناه» حاوی ایندئنولنوژی 

بتدری  عقل متعارف جدیدی را درذهن شهروندان جا بینندازد 

بهمین دلیل ناکارآمدی هنا .  و ارزشهای پیشین را به زیر کشد

ابتدا بنایند بنحنث شنود تنا « دولت رفاه»و تناقض های درونی 

برای بازتولید رابطۀ سرمایه «  ضروری» تغییرات ساختاری 

در سطحی باالتر و برآیند ایدئولوژی ننولنینبنرالنینسنتنی بنهنتنر 

 .درک شود

 ی دولت سرمایه داری رفاهمانندهتناقضات درون

هنمنینن .  دولت سرمایه داری رفاه:  به همین سه کلمه دقت کنید

ناشدنی در یک نظنام اجنتنمناعنی  سه کلمه گویای تضادی حل

زیرا بین سرمایه داری، رفاه، و .  به لحاظ تاریخی معین است

دولتی که باید این دو را بنا هنم آشنتنی دهند تضنادهنای غنینر 

حلی وجود دارد که در نهاینت بنایند بنه اننهندام ینکنی، ینا  قابل

 .سرمایه داری یا رفاه، بینجامد

برای مردم معمولی «  دولت رفاه» بسیار شنیده ایم که گفته اند 

هنای گنونناگنون طنبنقنۀ کنارگنر  یعنی گنروه:  رفاه بهمراه آورد

نظیر مزدبگینران، سنالنمننندان، کنودکنان، بنینمناران، از کنار 

اما دولنت هنمنزمنان بنرای رفناه حنال .  افتادگان، و نظایر آن

گنذاری در  از جنمنلنه سنرمناینه.  سرمایه نیز سخت میکوشنیند

 –زیرساخت های اقتصادی، ایجاد تسهیالت مختلف قناننوننی 

حقوقی، حمناینت سنیناسنی از روننق گنینری کنارخناننه هنا و 

شرکتهای خصوصی، بازتولید منظم و کنارآمند ننینروی کنار 

دولت باینن .  برای واحدهای تولیدی سرمایه داری و نظایر آن

کنار  ترتیب در بازتولید منطق سنرمناینه، ینعنننی سنازوکنار بنه

انداختن پول در دورپیمایی سنرمناینه و بنینرون کشنیندن پنول 

 . بیشتر در پایان هر دور میکوشید و آن را پشتیبانی میکرد

  و البته واحدهنای سنرمناینه داری بنرای کسنب سنود بنه

منناهننر، منناهننر، مننتننخننصننص،  نننیننروی کننار نننامنناهننر، نننیننمننه

تحصیلکرده و خالصه نیروی کار یدی و ذهنننی بنه درجنات 

مختلف، و برخوردار از سالمت قابل قبول جسمانی و روحی 

نیاز داشتند که بازتولیدشان عنالوه بنر ننهناد خناننواده بنعنهندۀ 

دولت با جاودانه کنردن تنقنسنینم کنار سنرمناینه .  دولت هم بود

دارانه و بازتولید دایمی طبقات، سازوکار انباشت سرماینه را 

 . در قلمرو سرزمینی خود پشتیبانی میکرد

  همانطورکه نیازهای بازتولیدی جنامنعنۀ سنرمناینه داری

در طبقات فرودست جامنعنه «  بسی  ذخایر هوشی» رفاه برای 

راستایی، برای بکار گرفته شدن در کارخانۀ در مسیری تک

سرمایه دار و اداره های دولتی افزایش مییافت تعداد بیشتنری 

 12ادامه در ص -
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ادامه در صفحه         

24ادامه مطلب از ص   

مییافتند و تشویق میشدنند تنا  « اجازه» از کودکان این طبقات نیز 

باین منعنننا دولنت بنه.  استفاده کنند«  تحرک طبقاتی» از امکان 

اندازی و برنامه ای برای مبارزه با تنقنسنینم  اصطالح رفاه چشم

کار موجود دراین جامعنه و طنبنقنات بنرآمنده از آن ننداشنت و 

نظام مبتنی بر تقسیم کار سرمناینه داراننه « خودی خودبه»منطق 

هرگاه مقتضیات بازتولید رابطۀ سرمایه، بسی  .  را دنبال میکرد

بیشتر این طبقات فرودست را میطلبنیند دولنت ننینز منطنابنق آن 

سنازی سنرمناینه  امروز کنه بنه ینمنن جنهناننی.  دست بکارمیشد

نیروی کار تحصیلکردۀ مفت و راینگنان از کشنورهنای جنهنان 

سوم از جمله ایران وارد کشورهای مرکز میشود حنتنی هنمنینن 

ننینز از «  بسی  ذخاینر هنوشنی داخنل قنلنمنرو منلنی» استراتزی 

 .دستور کار کنار گذاشته شده است

البته در سرمایه داری پیشرفته برای بازتولید این نیروی کار به 

شنینرخنوارگناه، منهندکنودک، منندرسنه، منحنّل بنازی، دانشنگنناه، 

دولتی،  مؤسسات تحقیق و توسعه، مسکن های خصوصی و نیمه

ننهنادهنای فنرهنننگنی، منؤسنسنات تنفنرینحنی، خناننۀ سنالنمنننندان، 

بیمارستان و نظایر آن و نیروی کار الزم برای کار در اینننهنمنه 

دولت سنرمناینه داری رفناه در بنازتنولنیند .  مؤسسات نیاز هست

نیروی کار، با فراهم آوردن خندمنات غنینرکناالینی بنه خناننواده 

کمک میکرد و مکملی برای زحمت بنی اجنر و منزد منعنمنوالً 

یعنی عالوه بر زحمت و کنار راینگنان خناننواده کنه .  زنانه بود

عمدتاً زنان عهده دار آن هستند، وعالوه بر اجننناس و خندمنات 

کاالیی که مزدبگیران و خناننواده هنایشنان از بنازار منینخنرنند، 

دولت هم از راه سرشکن کنردن بنخنشنی از هنزینننۀ بنازتنولنیند 

نیروی کار روی همۀ جامعه به این فرایند کمک میکرد کنه در 

اما بجز این با تخصیص منابع منالنی .  باال بخشی از آنها ذکر شد

به بیکاران و گروههای بیرون از بازار کار که از منالنینات هنا 

تأمین میشد به کاالزدایی از بخشهایی از جمعیت کمک منینکنرد 

بخشنی از ننینروی کنار ذخنینره منی «  پرولترزدایی» وهمین به 

انجامید که شاید دیگر به مثابه ارتش ذخیرۀ کار برای رقابت بنا 

در سنرمناینه داری نناب .  نیروی کار شاغل قابل اسنتنفناده ننبنود

دلخواه نظریه پردازهای سرمایه داری، برابری در مقابل قانون 

حق فروش کاالیی که شخص صاحب آن است از جملنه ) ارزش 

بسنیناری اوقنات در (  ننینروی کنار، بنرای هنمنه ینکنسنان اسنت

صورتیکه نیروی کار بالقوۀ شخص نتواند در شکل مزدبگینری 

از سوی سرمایه به فعل درآید، حنّق زنندگنی شنخنص را منورد 

ی بنه  امنا در جنامنعنه.  دهد و آن را نقض میکنند تهدید قرار می

حنق ) لحاظ تاریخی معین برای حف  و میانجیگری این دو حنق 

منعنمنوالً (  برابری در مقابل قانون ارزش و برابری حّق زندگنی

دولت سرمایه داری اقداماتی انجام میدهد تا بی تفاوتنی سنبنعناننۀ 

. منطق سرمایه به حق زندگی افراد را تنا حندودی جنبنران کننند

دولت سرمایه داری رفاه هم این میانجینگنری را اننجنام منینداد، 

 .اگر چه در سطحی باالتر

منثنابنه  از سویی ماندگاری و بقای کارگر به«  دولت رفاه» یعنی 

ی متغیر در رابطۀ سرمایه را تضمین میکرد، استثمنار  سرمایه

او را جاودانه میساخت و از سوی دیگر به شکلی نسنبنتناً منؤثنر 

موجودیت او را بعنوان انسانی که صاحب حقوقی اجنتنمناعنی و 

اما همنینن وظنینفنۀ دوسنوینه خنود .  جمعی است نهادینه میساخت

پردازهای سنرمناینه داری  حاوی تناقضی درونی بود که نظریه

مدتهاست به آن اشاره میکنند و رگه هناینی ازحنقنینقنت ننینز در 

تننناقنض عنبنارت اسنت از هنمنان .  ها نهنفنتنه اسنت اعترا  آن

گرایش به پرولترزدایی بخشهایی از جمعیت کنه منینتنوانسنت ینا 

یعنی برای تولید ارزش اضافی از سوی سنرمناینه «  مولد» بطور

کم بعنوان اهرم فشار بر ننینروی کنار  بکار گرفته شود یا دست

شاغل و در ضمن همچون درس عبرتی برای دیگران اسنتنفناده 

اگرچه نباید چنین تصور کرد که ننفنس بنینرون منانندن از .  شود

اگنر .  بازار کار تشویق میشد یا پاداش میگرفت، ابداً چنین ننبنود

عننذر شننخننص بننرای بننیننرون منناننندن از بننازار کننار از سننوی 

شهرداری ها ناموجه تشنخنینص داده منینشند، «  متخصص های»

یعنی اگر کارگری شغلی را صرفا به سبب سختی و خشونت ینا 

ت میشد و پنول درینافنتنی امزد کم آن رد میکرد به نحوی مجاز

اما بهرحال حّق زندگی .  اش به زیر سطح معمول کاهش مییافت

برای افراد محترم شمرده مینشند و هنمنینن منینتنوانسنت منوجنب 

 -های بسیاری بین دولت و بخشهای خاصی ازجمعیت کشاکش

سننرنننوشننت ایننن اقشننار نننیننز .  بننیننرون از بننازار کننار بشننود

زندگی درحاشیۀ جامعنه و .  سرنوشتهای درخشان و زیبایی نبود

دولنت » کنترل شدن داینمنی از سنوی دسنتنگناه بنوروکنراتنینک 

، و اهانت و خشونت ساختاری و اجتماعی به آنها معمنوالً « رفاه

مشکالت جسمانی، روحی و عصبی ننه چننندان کنمنی بنا خنود 

فقدان دسنتنرسنی بنه منواهنبنی کنه منزدبنگنینران .  بهمراه میوورد

فنقنر » سطوح باالتر و کودکانشان از آنها برخوردار بنودنند هنم 

ماندگی از قنافنلنۀ اجنتنمناع را در  و هم عقب«  مادی و فرهنگی

این افراد حّق خرید مسکن نداشتند و .  همۀ جهات با خود میوورد

زیرا باید فقیر بمعنای مطلق کلمه بود تا بنتنوان ) هنوز هم ندارند 

از حننقننوق حننداقننلننی بننرخننوردار گشننت کننه بننرای بننیننکننارانننی 

درنظرگرفته شده که برای مندت درازی از بنازارکنار بنینرون 

و حنق خننروج از کشننور را بنندون اطننالع کننارکنننننان (  هسنتننننند

شهرداری نداشتند و ندارند زیرا هنمنینشنه بنایند آمناده بناشننند تنا 

حنّق .  برایشان یافته شد به انجام آن فراخوانده شوند«  شغلی» اگر

زندگی بیرون ازبازارکار چیزی بود کنه شنخنص بنایند خنودرا 

وامنروزچنننینن چنینزی هنزاربنرابنر ) آن نشان مینداد «  مستحقّ » 

« تنننبنلنی» ، « بنینکنارگنی» زیراکه با اخالق (. سخت تر شده است

هنم منبنارزۀ «  دولنت رفناه» درهمان دورۀ طالیی «  وابستگی» و

. بااینهمه تناقض درهرحال سنرجنای خنود بنود.  جانانه ای میشد

در هرحال حل تضاد حّق زندگی با حّق استنثنمنار سنرمناینه دار 

درضنمنن بنایند بنخناطنر داشنت کنه اقشنار .  بسادگی ممکن نبنود

وسیعی از طبقۀ کارگر شاغل هم ازبسیاری ازموهبات راینگنان 

این جامعه بهره ای ننمنینبنردنند، هنرچننند در اینجناد آننهنا سنهنم 

چیزی بسیار بیشتراز پنجاه درصدجامعه .  سزایی ایفا میکردند به

ها ومدارس عالی وکتابخانه هنای منجنهنز وپنرهنزینننۀ  ازدانشگاه

استفاده نمیکردند، زینرا اصنوالً بنرای رفنتنن بنه «  دولت رفاه» 

هنمنینن مسنئنلنه در بنارۀ .  دانشگاه و کار فکری تربیت نمینشندنند

تئاتر، اپرا، مدارس عالی فرهنگ و موسینقنی وننظناینر آن ننینز 

نابرابری درطول عمر کنارگنران یندی، و اقشنار .  صادق است

بیرون از بازار کار و اقشار مرفه تر منزدبنگنینران هنم منننشناء 

 .بحث های بسیاری بوده است که در اینجا از آنها میگذرم

بجز این، دولت بطور کلی در جامعۀ سرماینه داری عنهنده دار 

بازتولید نیروی کاری است که بنایند دارای اخنالق، روحنینه و 

باید بتواند نهاد کارمزدی، ننهناد .  ساختار شخصیتی خاصی باشد

مالکیت خصوصی و نهاد دولت را مشروع و بنه ننفنع هنمنگنان 

در اینن روینۀ «  آزاداننه و داوطنلنبناننه» بداند تا اصنوالً بنتنوانند 

بازتولید اجتماعِی رابطۀ سرمایه و کار شنرکنت «  دموکراتیک» 

سنال ینک ۰در ضمن هر .  و قراردادهای شغلی را امضا کند

بار رأی خود را به صندوق انداخته و خیالش راحنت بناشند کنه 

وظایف خطیر شهروندی خود را اننجنام داده و خنودگنرداننی و 

دولت سرماینه .  گری را به منصۀ ظهور رسانده استخودتعیین

کنردن ننینروی  داری رفاه هم این وظیفۀ مهم تربیت و اجتماعی

از سویی شهروند میانگیننی کنه سناخنتنه و .  کار را بعهده داشت

منینبنود تنا در «  دمنوکنرات» پرداختۀ دست آن بود باید بقدرکافی 

هنای  سپهر خصوصی و همگانی از حقوق زن و کودک، اقلیت

قومی، آزادی مذهب، و حقوق سیاسی و اجتماعی منزدبنگنینران 

نظیر حّق اعتصاب، حّق مشارکت در اتحادیه های مزدبگیران، 

حّق ابراز نارضایتی از شرایط کار تا حدودی مطلع بوده و آنها 

با احزاب سیاسی آشنننا بناشند و در اننتنخنابنات .  را ارج بگذارد

از سنوی دینگنر هنمنینن شنهنروننِد .  پارلنمناننی مشنارکنت جنویند

میبود که حّق سرکوب اقشنار «  نادموکرات» میانگین، باید آنقدر 

بنایند آننقندر .  ضعیفتنر جنامنعنه را از سنوی دولنت منینپنذینرفنت

میبنود کنه حنّق دولنت در سنرکنوب بندینل هنای «  نادموکرات» 

جاودانگی طبقات اجتماعی و تنقنسنینم کنار .  مترقی را میپذیرفت

سرمایه دارانه را امری طبیعی تلقی میکرد، حقوق اننحنصناری 

اقلیتی بر وسایل تولید و معاش جامعه را حّق مسلم آننهنا تصنور 

میکرد، حّق آنها برای خارج کردن منابع اقتصادی و مالی خنود 

حّق سرمایه دار و .  از محدودۀ ملی و منطقه ای را درک میکرد

نماینده اش برای سازماندهی تنولنیند، سنازمنانندهنی منحنل کنار، 

تقسیم سناعنات کنار و اسنتنراحنت، تنغنینینر روش هنای کنار و 

 .تغییرات سریع فناوری را در نهایت می پذیرفت

کارگر تربیت میکرد و البته فضناینی -به این معنا دولت شهروند

برای ابراز نارضایتی کارگران و منزدبنگنینران وجنود داشنت، 

زیرا کارگران بعلت پوشش امنیتی که جامعه برایشان پهن کرده 

 —پسند میشدند و گاهی از انجام کارهای سخت، بود مشکل

گاهی . کثیف، ارزان و خطرناک صنعتی امتناع میکردند

به . رزمندگی های قابل تحسینی از خود به نمایش میگذاشتند

اما در نهایت . لحاظ ساختاری و اجتماعی امکان مقاومت بود

دموکراسی و احزاب سوسیال)نخبگان حاکم سیاسی 

جامعۀ »دار فرماندهی  نوبت سکانبورژوایی رقیب که به

مطابق با مقتضیات شیوۀ تولیدی کارگرانی ( میشدند« رفاه

ساز نباشند و با این شکل میخواستند که دارای آگاهی واژگون

.                                       شّدت مبارزه میشد از آگاهی به  

 ۵۱۰۷و  ۵۱۵۷، ۵۱۱۷هنای  این دولت باید همچون دهنه  

هنگامی که مقتضیات سنرمناینه اینجناب منینکنرد پنس از آننکنه 

نیروی کار ذخیرۀ موجود در روستاها رو به اتنمنام گنذاشنت و 

زنان خانه دار و جز آن را نیز وارد بازار کنار کنرد، ننینروی 

کار اضافی جهان سومی وارد کشور میکرد و آنها را به پسنت 

روح ) ارج ترین کارهنا منینگنمناشنت  ترین، خطرناکترین و کم

و به ایجاد آشفتگی فرهننگنی (  دموکراسی امپریالیستی سوسیال

و هنننگنامنی .  در کشور و ساختار جمعیت توجهی نشان نمنینداد

هنای  که مقتضیات انباشت سرمایه تغییر منینکنرد و اسنتنراتن ی

المللی شدن در پیش گرفته میشد همین دولنت بنایند اضنافنه  بین

تباِر بوجود آمده در اثر تحنرک بنینن جمعیت بومی و خارجی

داد و تنحنت ننام  المللی سرمایه را در حاشیۀ جامعنه جنای منی

هنا بنه  پیوستگی با استفاده از اختالفات فرهننگنی بنینن آن هم به

 .کنترل و سرکوب هردویشان می پرداخت

 تضاد بین خصلت سرمایه داری و خصلت رفاهی این دولت

دولت «  رفاهی» تاکنون به نحو مختصری از تناقضات سیاست 

سرمایه داری رفاه در ارتباط با طبقۀ کارگر و اقشار پینرامنون 

تنحنرک » از نحوۀ تنربنینت، اجنتنمناعنی کنردن، .  این طبقه گفتم

، بسیح ذخایر هوشی، سنرکنوب، کنننتنرل و تنننظنینم « اجتماعی

امنا رابنطنۀ .  طبقۀ کارگر و اقشار نزدینک بنه آن بنحنث کنردم

دولت سرمایه داری رفاه در پیوند با سرماینه دارهنا و منننطنق 

من فنقنط .  سرمایه هم حاوی تناقضاتی بود که جالب توجه است

یکنی از دعنواهنای .  به یکی دو مورد در این باره اشاره میکنم

« دولنت رفناه» شان بنا  سرمایه دارها و روشنفکران ارگانیک

بر سر خدمات اجتماعی بود که از راه مالیات ها تأمین میشد و 

یکی از دعواهای اصلی این بود که سرمایه دارهنا هنم . میشود

از .  میتوانند همین خدمات را امنا بنه شنکنل کناال تنولنیند کننننند

نظرگاه اقتصاد سیاسی سرماینه هنر کناری کنه بنرای ارزش

افزایی سرمایه انجام شود و ارزش اضافی تولید کند کار منولّند 

پس بحثی که بتدرین  بنا صندای بسنینار بنلننند .  محسوب میشود

طرح شد این بود که چرا دولنت بنایند از شنرکنتنهنای سنرمناینه 

داری مالیات بگیرد و آن را بنننحنوی ننامنولّند خنرج کننند در 

حالیکه سرماینه داران خصنوصنی منینتنوانننند هنمنینن خندمنات 

غیرکاالیی را به شنکنل کناال تنولنیند کننننند و هنمنزمنان ارزش 

ازآنجا که درنهاینت . هم ایجاد شود« مولّد»اضافی و شغل های 

همۀ این خدمات رایگان از ارزش اضافی سرچشمه میگیرد و 

کسری ازآن است پس هرگونه افزایشی درهزینننه هنای دولنت 

ضرورتاً کمیت ارزش اضافی در دستنرس بنرای بنازسنرمناینه 

گذاری را کاهش میدهد وهنمنینن ینعنننی کناهنش ننرخ اننبناشنت 

پس از یک سو افزایش سطح هنزینننه .  سرمایه ورشد اقتصادی

های دولت در زمینۀ خدمات اجتماعی و دیگر زمینه هنا بنرای 

حف ، رشد و بازتولید سرمایه ضروری شمرده مینشند، امنا از 

. سوی دیگر رشد دولت مناننعنی بنرای اننبناشنت سنرمناینه بنود

بنخنشنهناینی از جنمنعنینت، «  پنرولنتنرزداینی» معضل بعندی هنم 

دربخشهایی از کارگران، مشنکنل«  اخالق کار» ضعیف شدن 

شان به کنارهنای پسنت وکنثنینف و کنم ندادن پسندی آنها، تن

درآمد، باالرفتن توقعات آنها درزمیننۀ شنراینط کنار، دسنتنمنزد 

ونظایر آن بود و رزمندگی بخشهایی ازطبقۀ کارگنر کنه ازراه 

. وارد کردن فناوری های جدید کاراندوز با آن منبنارزه منینشند

معضل بعدی هم این بود که بسیاری ازجنبه هنای سنیناسنتنهنای 

رفاهی همگانی این دولت که شامل همۀ اقشار جامعه میشند بنه 

این حداقل هنا دینگنر قنادر .  میزان حداقلی ترتیب داده شده بود

های توانگنر را  تر مزدبگیران و گروه نبود توقعات اقشار مرفه

بعنوان ننمنوننه، آننهنا درهنننگنام بنینکناری دینگنر .  برآورده کند

نمیتوانستند با همین حداقلی که دولت در شکل بیمۀ بیکاری در 

 -اختیارشان میگذاشت هزینۀ خانه های گران و اتوموبیل های 

26ادامه در ص   
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8ادامه از ص   

آن هم از طرف سازمانی که مدعی دفاع از منافع طبقه کارگنر 

بوده و خود را کمونیست می داند یعنی سازمان فدائیان اقلیت ، 

مسئله پول گرفتن از امپریالیست ها ینک بنار دینگنر از پشنت 

این کار در شنراینطنی صنورت .  صحنه ، به جلوی صحنه آمد

 22از تخصیص "  بوش" گرفت که رئیس جمهور وقت آمریکا 

از اینن رو .  میلیون دالر برای اپوزیسیون ایران خبر داده بنود

در چنین شرایطی، در "  شهرزاد نیوز" پیدایش رسانه اینترنتی 

خدمت شکستن قبح درینافنت پنول از امنپنرینالنینسنت هنا بنرای 

نیروهای سازشکار اپنوزیسنینون رژینم فناشنینسنتنی جنمنهنوری 

اسالمی در آمد تا آن هنا ننینز دسنت هنای خنود را بنرای اینن 

می دانینم کنه .  منظور به سوی نیروهای امپریالیستی دراز کنند

بنه خصنوص بنا "  شهرزاد ننینوز" پس از افشاء شدن موضوع 

کنه از درجنه "  اقنلنینت" ، سازمان " میز کتاب آمستردام"تالش 

زشتی و قباحت چنین کاری مطلع بنود بنا ریناکناری آشنکناری 

کوشید انجام چنان عملی را کار شخصی یکی از اعضای خود 

که البته او را عضو هیأت تحریریه اش خوانده بود، قلمداد کنند 

عضو ننامنبنرده .  و مسئولیت خود را در این زمینه انکار بنماید

نیز در یک جلسه پلتاکی با گفتن این که دیگران گنوئنی تصنور 

می کنند که شنایند پنول در ینک گنوننی رینخنتنه شنده و بنه او 

در هنر حنال ، بنه .  پرداخت شده به مغلطه گوئی منتنوسنل شند

طور کلی این که آیا این پول ها در گونی ریخته شده و از پیش 

پرداخت می شوند یا این که به طریق امروزی و مثال در ازای 

نشان دادن قبض هتل اقامت برای مصاحبه با رضنا پنهنلنوی و 

بلیط هواپیمای رفت و برگشنت مصناحنبنه کنننننده و مصناحنبنه 

هنا النکنتنروننینکنی "  شهرزاد نینوزی" شونده ، به حساب بانکی 

اشناره بنه مصناحنبنه ) واریز می شود ، حائنز اهنمنینت ننینسنت 

مسئول شهرزاد نیوز با پسر شاه ، پسر کسی که قاتل و مسئول 

مر  هزاران نفر از نیروهای آزادیخواه و کنمنوننینسنت اینران 

آن چه اهمیت دارد این است که کنگره آمریکا و وزارت (.  بود

خارجه هلند و سایر ارگان های امپریالیستی ، کمک های مالی 

ها از طنرینق ارگنان هنای "  شهرزاد نیوزی" خود را به امثال 

و ینا "  صننندوق منلنی بنرای دمنوکنراسنی" ایادی خود همچون 

می پردازند تا با نام آزادی عنلنینه آزادی عنمنل "  خانه آزادی" 

کنند و تبه کاری را به آنجا بکشانند که شاملو از آن بنه عنننوان 

 . یاد می کند" کباب قناری بر آتش سوسن و یاس"

از طرف دیگر امروز ، سخننگنوینان رسنمنی و غنینر رسنمنی 

قرار دارند که قسم می خنورنند کنه منخنارج "  ایران تریبونال" 

اجاره ساختمان و ایاب و ذهناب و سنکنننی هنینئنت قضنات در 

نشست پن  روزه کمیسیون حقیقت یاب در انگلستان و نشنسنت 

25ادامه مطلب از ص   

پرخرج و سفرهایشان را تأمین کنند و در نتیجه به بیمه های 

خصوصی نیاز داشتند و نه به عضویت در اتحادیه های 

بخشی از این گروههای مرفه تر به کیفیت مدارس . کارگری

دولتی و بیمارستانهای دولتی نیز راضی نبودند و خواستهای 

مادی و معنوی بیشتری داشتند که دولت قادر به برآوردن آنها 

فقدان برنامۀ جّدی . نبود ولی بازار وعدۀ تحقق آنها را میداد

برای مبارزه با نابرابری در همۀ زمینه ها و ایجاد سطحی 

حداقلی از حقوق اجتماعی خود به ایجاد نابرابری های دیگری 

همین نابرابری .دراقشار گوناگون مزدبگیران منجرشده بود

های جدید نیزدرصورت فقدان برنامه  های جدید ونارضایتی

های جبرانی از سوی دولت زمین حاصلخیزی برای رشد 

با . نظریه های راستگرایانۀ معطوف به تقویت بازار میشد

یابی روشنفکران ارگانیک سرمایه داری و اتحادشان  سازمان

با خرده بورژوازی که از همبستگی بین طبقاتی زیر نام 

های مرفه درون طبقۀ  مالیاتهای تصاعدی بیزار بودند، گروه

باقی . مزدبگیر نیز درمعر  سرایت این ایده ها قرارگرفتند

همین که بحران در دهۀ . داستان را همۀ ما کمابیش میدانیم

هفتاد قرن گذشته بنحو جدی خودرا نشان داد پایه های ماّدی 

دموکراسی هم تضعیف شد و بتدری  ازبین رفرمیسم سوسیال

دموکراسی، پافشاری آن  گرایش به راست در سوسیال. رفت

توش و توانی که دیگر شعارهای خون و بیبر رفرمیسم بی

همبستگی و برابری و آزادی های گستردۀ سیاسی نقش 

پررنگی در آن بازی نمیکرد و پشت کردن به سیاست طبقاتی 

و ترک ضعیف ترین اقشار طبقۀ کارگر و هل دادن عملی آنها 

ترین نتیجۀ این  های ن ادپرست کم به دامن راست و گروه

.                                                             وضعیت بود  

  

 گیرینتیجه

بنا بنحنث  ۵۱۰۷دولت سرمایه داری رفاه که زمانی در دهنۀ 

های کینز و طرفداران او بعنوان درمان بحران سرماینه داری 

مطرح شد، در یک دورۀ خاص تاریخی توانست به مقتضنینات 

امنا پنس از .  بازسازی و بازتولید رابطۀ سرماینه خندمنت کننند

داری در تضاد با مننطنق سنرمناینه  مدتی همین شکل از سرمایه

درآمد و خود به زنجیری بر پای رابطۀ سنرمناینه و بنازتنولنیند 

حاال دولنت سنرمناینه داری .  گستردۀ مناسبات تولیدی تبدیل شد

رفاه نه درمان که خود بیماری تلقی منینشند و بنرای عنالج آن 

. نسخه ای جدید و شنکنلنی جندیند از سنرمناینه داری الزم بنود

امروز با نگاهی معطوف به گذشته میتوان این شکل از دولنت 

را تالش نافرجامی برای کنترل و هنداینت منننطنق سنرمناینه و 

آشتی دادن آن با مقتضیات بازتولید اجتماع انساننی دانسنت کنه 

درنهایت به بازتولید رابطۀ سرمایه و منطق آن خدمنت کنرد و 

مشنروعنینت اینن .  پس از آن هم به بایگانی تنارینخ سنپنرده شند

او تننناقنض .  منارکنس جسنت  قضاوت را میتوان در سنرمناینه

موجود در پیروزی موضعی اقتصاد سیاسی کنار بنر اقنتنصناد 

سیاسی سرمایه را بخوبی در حین بنررسنی قناننون ده سناعنت 

با اینکه این قانون نتنینجنۀ زحنمنت و منرارت و . کار نشان داد

نبرد سخت طبقۀ کارگر و سرمایه دار طی قرن هنای منتنوالنی 

به بازتولنیند منننطنق سنرمناینه در «  ناگزیر به»بود اما درنهایت 

بجای ارزش «  ارزش اضافی نسبی» سطحی باالتر، سطح اخذ 

آلکس کالینیکوس چنین روینکنردی را .  اضافی مطلق، انجامید

ینعنننی پنس از .  نامیده اسنت« فونکسیونالیسم پسینی»درستی  به

آنکه گرد وغبار تاریخ فرونشست و جغد میننروای هنگنلنی بنر 

جا ماننده از دورۀ پنینش بنه پنرواز درآمند،  های به فراز خرابه

میتوان از مرحلۀ تاریخی باالتری مرحلۀ پیشین را بنا ننگناهنی 

زنی از نظنر گنذرانند و  طنزآلود و خردی آمیخته به خودطعنه

دولت سرمایه داری رفاه را مرحله ای در بازتولید مقنتنضنینات 

گیری من این است کنه سنوسنینال نتیجه.  منطق سرمایه دانست

دموکراسی در آزمون قرن بیستم خود برای کنننتنرل و هنداینت 

منطق سرمایه شکست سختی خنورد و اگنر در اسنتنراتن ی و 

های خود تجدیدنظری رادیکال به عمل نیاورد مطنمنئننناً  نظرگاه

از هر گونه ایفای نقش جدی در قنرن بنینسنت و ینکنم منحنروم 

 .*خواهد شد

 

 برگرفته از مجله هفته
 

اینران " سه روز تریبونال در هلند را یکنی دو ننفنر از اعضنای 

و با جمع آوری کنمنک منالنی "  وام از بانک" با گرفتن "  تریبونال

های ناچیز از افراد مختلف فراهم کرده اند و سفیهانه سئوال منی 

راست منی گنویننند ، سننند "  ایران تریبونال" کنند که اگر منتقدین 

را نشنان "  اینران تنرینبنوننال" کمک های مالی امپریالیست ها به 

ولی این ها با چنین سخنی به واقع پنننهنان منی کننننند کنه !  بدهند 

دست اندرکاران این تریبونال نظیر پیام اخوان ها ، جان کوپر ها 

ها کنه وظنینفنه اشناعنه  ، سر جفری نایس ها و موریس کاپیتورن 

نظرات ضد انقالبی خود تحت نام دفاع از زندانیان سیناسنی دهنه 

را داشته اند به طنور منعنمنول منزد کنار خنود را از هنمنان  41

. صندوق هائی که در باال تنوضنینح داده شند درینافنت منی کننننند

اشاعه نظرات غیر انقالبی در جنبش هنای اجنتنمناعنی در اینران 

سال هاست که از طرف نیروهای ایرانی همکار با چنین افنرادی 

مشخصه ایران تریبونال و دردناکی قضیه در .  صورت می گیرد

آن است که این بار از میان نیروهائی که به عنوان چپ شننناخنتنه 

 . می شوند خود را در خدمت مقاصد این تریبونال قرار دادند

آن بننه اصننطننالح چننپننی کننه از گننرفننتننن هننیننچ نننوع کننمننکننی از 

امپریالیست ها اباء نمیکند ، در واقع به مبارزه طبقاتی و رسالنت 

تاریخی طبقه کارگر در نابودی نظام سرمایه داری اینمنان نندارد 

و بر این اصل که مبارزه با ارتجاع جدا از مبارزه با امپریالینسنم 

 .نیست ، وقعی نمی نهد

اما نیروهای واقعاً چپ و مدافع راسنتنینن طنبنقنه کنارگنر بنر اینن 

واقعیت کامالً آگاهند که امپرینالنینسنت هنا از طنرق منخنتنلنف بنه 

خصوص از طریق نیروهای بومی سعی می کنند با تأثیر گذاری 

در جنبش های انقالبی و رهائی بنخنش تنوده ای در کشنورهنای 

تحت سلطه ، آن ها را در کنترل و زیر ننفنوذ خنود در آورده تنا 

در نتیجه وظیفه همه نیروهنای . نهایتا آن جنبش ها را عقیم سازند

و "  ضند خشنوننت" ، " بشر دوستانه"انقالبی است تا ماسک های 

امپریالیست ها را کنار زده و با افشای کنه ننینات "  حقوق بشری" 

واقعا پلید آن ها ، دسیسه های شنان را در ننزد تنوده هنا بنرمنال 

 .*سازند
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 تاریخ اسالم
 ادامه حمله به قبایل کوچک

 و کشتار و غارت آن ها 

پس از پایان کار یهودیان، محمد همچنان به حمالت خود بنه 

عنمنر را درسنال هنفنتنم .  قبایل کوچک دینگنر ادامنه منیندهند

عمر وهمراهانش همنچننناننکنه .  میفرستد" هَواِزن"هجرت به 

شبانه راه منی پنینمنودنند و بنه " تاکتیک همیشگی محمد بود، 

مردم بدبخت هوازن با شنننیندن خنبنر ".  روز پنهان می شدند

آمدن مسلمانان جّرار، فراری دشت و بیابان میشوند و اموال 

 . آنان بدون هیچ تصادمی به دست عمر می افتد

.  محمد در شعبان همان سال، ابوبکر را به نجند منی فنرسنتند

نفری دیگری از مسلمانان را ننینز بنه فنرمنانندهنی  31گروه 

ه" روانۀ سرزمین "  بَشیر بن َسعد"  و سنوی فندک "  بنننم ُمنر 

از اینننرو، .  میکند که همه کشته و خود وی زخنمنی منینشنود

محمد گروه قدرتمندتری را به آنجنا منی فنرسنتند و بنا آننكنه 

الالنه " از گروه دشنمنن، هنننگنام جنننگ "  بن نَهیک   ِمرداس" 

گویان به آنها حمله می کرد، با این حال او را به قنتنل "  االهللا

 . می رسانند

نفره ای را به میفعه منی  131در رمضان همان سال، گروه 

او را منم .  حمله مم كنند"  بنم عبد بن ثَعلَبه"آنها  به . فرستد

كشند و تمامم شترها و گنوسنفننندهناى او را بنه مندینننه من  

بنننی عنبند بنن " را به سنوی "  غالب بن عبدهللا" سپس .  آورند

میفرستد که پس از حمله به بنننی عنبند، بنا شنتنران و "  ثعلبه

در ماه شوال همنان .  گوسفندان غارتی به مدینه باز می گردد

را به سوی یمن می فرستد که پنس از "  بشیر بن سعد" سال، 

 . جنگ با شتران و گوسفندان غنیمتی باز می گردد

به این ترتیب، کشتارها و غارتنگنری هنای منداومنی کنه بنه 

غزوات پیغمبر منعنروف شنده و چنینزی جنز قنتنل وغنارت 

وچپاول بیسابقه، توقف ناپذیر وحشیانۀ مردم بیگناه عنرب و 

اسیر کردن زن و فرزندان آنها نبوده است هنمنچنننان تنا مناه 

ذیقعده همان سال که محمد آهنگ زیارت کنعنبنه را منینکننند، 

 .ادامه می یابد

واقعاً نیز این مسئله بسیار تامل برانگیز است که اینن خندای 

چننگنوننه خندائننی بننوده اسننت کننه پننینامننبنرش را،   -هللا  -واحند

همچون غارتگران مغول، این چنین برای قتل و غارت وقفه 

ناپذیر مردمی که خود آنها را خلق کرده بود، بنه منینان آننهنا 

می فرستاده است؟ و این چگونه هدایتی بوده است که باید به 

زور شمشیر و غارت اموال و اسیر کنردن زن و فنرزنندان 

مردم انجام گیرد؟ آیا کسان و قبایلی کنه بنه اینن تنرتنینب، و 

برای فرار از قتل و غارت محمد و باندهای سفاک او اعنالم 

مسلمانی میکردند، واقعاً به خدای وی ایمان می آوردنند؟ ینا 

از روی ترس و ناچاری به او می پیوستند؟ و آیا به غینر از 

حدود صد نفر مسلمان اولیه ای که خود مسلمانان نینز بنرای 

شان اهمیت واالئی قائل انند، بنقنینۀ مسنلنمناننان جنزو هنمنینن 

گروندگان بدون ایمان و از روی ترس به اسنالم ننبنوده انند؟ 

باید توجه داشت که اینها بهیچوجه صرفا یک مشنت ننظنرینه 

پردازی خشک و خالی نیست، بلکه مجموعه حقناینقنی اسنت 

که با پشتوانه اسناد و واقعیات انکار ناپذیر تنارینخنی، بنا منا 

 . سخن می گویند

واقعیت این است که اسالم هیچگاه به صورت مذهبی که 

بلکه از . مردم به آن ایمان بیاورند بر عربستان مسلط نشد

. طریق زور، کشتار و اجبار بود که مردم را تابع خود کرد

این گونه نبود که محمد، پس از به قدرت رسیدن، تغییر 

  -چنین . یافته و به فرد زورگو و ستمکاری تبدیل شده باشد

نظام سیاسی که او در . تصوری از اساس بی پایه و نادرست است

پی برپا داشتن آن در عربستان بود، یعنی دیکتاتوری مطلق 

شخصی، نه تنها ماهیتاً الزمه اش سرکوب مردم و مطیع ساختن 

آنها به زور شمشیر و خون بود، بلکه خود وی نیز در همان ابتدا 

. هنگامی که در مکه بود، صریحاً  به آن اعتراف کرده بود

چنانکه پس از مر  ابوطالب، روزی در خانۀ کعبه هنگامی که 

مکیان او و دعوی پیغمبریش را مسخره می کنند، محمد رو به آن 

 : ها نموده می گوید

ای قوم قریش بشنوید، به آن خدائی که جان من در ید قدرت "

اوست که من از بهر آن آمده ام تا من شما را هم چون گوسفند 

کارد به گلو بر نهم و بکشم و مپندارید که شما رایگان از چنگ 

 ."  من بدر روید

ما در گذشته نیز این امر را خاطر نشان کردیم که همۀ مذاهب 

توحیدی، قامت شوم خود را بر خاکستر سرکوب خونین توده های 

چرا که همۀ آنها روبنای نظام .  مردم صلح طلب بر افراشتند

سرکوبگر مالکیت خصوصی یعنی سیستمی بودند که با روحیه 

آزادی طلبانه انسان بدوی به هیچوجه جور در نمی آمد و ازاین 

رو تنها از طریق زور وسرکوب میتوانستند مورد قبول توده های 

این سرکوب در روم، به عهدۀ امپراطوران و .  مردم قرارگیرند

سرداران رومی بود و از این راه، زمینۀ روانی برای قبول 

مسیحیت و متوسل شدن به آن را در میان مردم مایوس 

وسرخورده از قیام های خود فراهم آورد، ولی در عربستان، این 

 . سرکوب به دست خود اسالم و شمشیر خونین آن انجام گرفت

مسیحیت، پیروانش را ازطریق تسلیم به دشمنی که قبالً او را 

به عبودیت خدا دعوت  -امپراطوری روم  -سرکوب کرده بود 

اگر دشمن به تو سیلی زد آن سوی صورتت را نیز برای ) میکرد 

ولی اسالم از همان ابتدا یک (.  سیلی خوردن به سوی او بگیر

جریان سیاسی برای تصرف قدرت از طریق سرکوب توده ها و 

قبایل عرب بود و این کار را از طریق تهدید آن ها به انتخاب 

در یک کالم، . میان مر  و یا پذیرفتن اسالم انجام می داد

مسیحیت پس از سرکوب خونین مردم اورشلیم و سرزمین های 

دیگر امپراطوری میان آنان پراکنده شد و اسالم در جریان 

 .  سرکوب مردم عرب

رومیان ابتدا قیام های متعدد مردم را به شدت سرکوب کردند و 

بعد که مردم در حالتی از یاس و سرخوردگی، امید به نیروی 

خود را از دست دادند و در پی توسل به نیروئی ماوراء الطبیعه 

را ! برای نجات خود بودند افسانۀ مسیح با معجزات شفا بخش اش

ساختند که هم تسلیم به دشمن و عشق به همه، منجمله دشمن خود 

و در یک کالم عدم مبارزه را تبلیغ می کرد و هم با دادن امیدهای 

واهی برای برپایی عدالت و صلح در آینده ای نامعلوم، مرهم 

کاذب زخم ها و آالم مردم و تسلی بخش دل پر درد آنان بود ولی 

محمد از همان ابتدا، به مردم بدوی اعالم کرد که میان اسالم و 

 -بنابراین در . آتش جهنم و بعد شمشیر او راه دیگری وجود ندارد

حالیکه در یک دست قرآن و در دست دیگرش شمشیر بود، هم 

 . کار جالدان رومی و هم کار مسیح را خود انجام می داد

 سال  برای اولین بار وارد مکه می شود 7محمد پس از 

بر اساس معاهده ُحَدیبیه، سالی یک بار به محمد اجازه زیارت 

بنابراین محمد یک ماه بعد در ماه ذیقعده از . کعبه داده می شد

 -همان ماهی که سال گذشته به زیارت مکه رفته بود -سال هفتم

 . مجدداً عازم زیارت مکه شد

تن از مسلمانان و مقادیر زیادی سالح  2111محمد در این سفر 

 با خود می برد ولی سالح ها را در بیرون شهر مکه گذارده و

. همراه دیگران با شمشیرهای غالف شده وارد کنعنبنه منی شنود

اکنون محمد، پس از هفت سال برای اولین بار وارد منکنه منی 

مکیان بنرای .  شود، منتها این بار با سری افراشته و بدون ترس

ورود مسلمانان، همه از شهر خارج می شوند و از بناالی تنپنه 

در ضنمنن، .   ای اعمال محمد و یاران او را ننظناره منی کننننند

مکیان که کنجکاوند ببینند آیا مسلمانان در آن سال که سال تننگ 

و پر مشقتی بوده، چگونه گذران کرده و آینا از اینن تنننگنی بنه 

ضعف افتاده اند، بر خالف انتظار خود می بینند که مسلنمناننان، 

. چست و چاالک و حتی در حال دو، کعبه را طنواف منی کننننند

البته آن ها نمی دانند که محمد که توسط جاسوسان خود از اینن 

کنجکاوی قریش مطلع شده است، برای تضعیف روحینه آن هنا 

 . قبالً به یاران خود گفته است که چنین کنند

اول، سید علیه السالم، دست به َحَجُراالَسَود نهاد و بنه طنواف "

در طواف، و اصحاب جملنه بنه طنواف در ] در آمد و می دوید 

، تا سه بار طنواف کنردنند هنم [ آمدند و از پی پیامبر می دویدند

چنان می دویدند و بعد از آن پیغمبر علینه السنالم سناکنن شند و 

پس کافران چون چننان .  طواف آهسته بکردند[  دیگر] چهار بار 

حال بر خالف آنست که ما را گفتنه :  دیدند، عجب کردند و گفتند

پنس دویندن .  بودند، که اصحاب محمد سخت با نشاط و قّوت اند

 ."  در طواف حاجیان را سه بار، از آن روز باز سنت شد

پس از آن که مکیان به چشم خنود منی بنیننننند کنه مسنلنمناننان    

چگونه به دنبال محمد، لبیک گویان، مراسم آنان را تنقنلنیند منی 

کنند، مشاهده می کنند که بالل بر بنام کنعنبنه منی رود و بنرای 

آغاز نماز بانگ اذان مسلمانان را که رسم آن در مندینننه ننهناده 

آننهنا از دیندن .  شده بود و برای قریش تازگی داشت، سر میدهد

این اعمال صورت های خود را می پوشانند و خداینان خنود را 

سپاس میگویند که پدران شان قبل ازآنکه شاهد اینهمه توهین بنه 

مقدسات شان در خانۀ مقدس کعبه باشنند، چشنم از جنهنان فنرو 

 .بسته اند

طبق قرارداد حدیبیه، محمد بیش از سه روز نمی توانست در 

" ُحَویِطب بن عبُدالُعّزى"از این رو، در روز سوم .  مکه بماند

با تنم چند از قریشیان نزد وى می آیند كه او را به ترك مكه 

ما    وقت تو تمام شده از پیش"آنها به او می گویند .  وادار کنند

" میمونه"محمد که در این سه روز، دهمین زن خود ".  برو

را به عقد خود در "   خالد بن ولید"و خواهر "  حارث"دختر 

بنا بر یک روایت، خالد بن ولید،  به دنبال این ازدواج )آورده 

 -، برای آنکه بیشتر در )است که به اردوی مسلمانان می پیوندد

 

27ادامه در ص   

 

 جنگ های

صدر اسالم   

 هللا

ادامه در صفحه         
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 17ادامه تاریخ اسالم از ص 

مکه باقی بماند و با قریشنینان دوسنتنی ننمنوده دل آننان را بنه دسنت آورد، 

شما را چه : " زیرکانه عروسی خود با میمونه را بهانه کرده به آنها می گوید

زیان دارد اگر بگذارید و من هم در مکه میمونه به خانه برم و از بهنر شنمنا 

ما مهمناننی تنو ننمنی " و آنها پاسخ می دهند، "  مهمانی سازم و عروسی کنم؟

پس سید علینه السنالم از منکنه بنینرون شند و .  خواهیم و از مکه بیرون شو

 ".  میمونه را در راه مدینه به خانه برد

نرمش محمد نشان میدهد که او هنننوز بنرای حنمنلنه بنه منکنه آمناده ننینسنت 

وهمچنان به صلح با قریشیان برای ادامه حنمنالت خنود بنه قنبناینل دینگنر و 

بنابراین با زیرکی تمام، نهایت کوشنش خنود .  تقویت نیرویش نیازمند میباشد

 .را به کار میبرد تا روابط دوستانه و صلح آمیز خودرا باآنها حف  نماید

در مقابل، مکیان که اصوال هیچ نوع آینده نگری نداشتند، از قرارداد صنلنح 

با محمد دلخوش و از نقشه های او بی اطالع بودند، قدرت یابی و پینشنروی 

های قدم به قدم محمد را در جریان حمله به یهودیان و قبایل کنوچنک ننادینده 

گرفته، به آن به دیدۀ اهمال می نگرند و خنود را بنا دل خنوش کنننک هنای 

 .  کوچکی مانند بیرون کردن محمد از مکه، راضی می کنند

اما محمد از بهره برداری از این واقعه، یعنی از واقعۀ ورود خود به مکه و 

منجمله برای تایید پیغمبنری و رابنطنۀ .  زیارت خانه کعبه، غفلت نمی ورزد

خود با خدا و تحکیم موقعیت خویش در میان هوادارانش که با صلح حدیبنینه 

آیه ای که دقیقاً نقشۀ منحنمند .  کمی به تردید افتاده بودند، آیۀ زیر را می آورد

مبنی بر صلح با مکه را برای گردآوری قوا جهت حملنۀ ننهنائنی بنه قنرینش 

 .نشان می دهد

البته خدا صدق و حقیقت خواب رسولش را آشکار و محقق ساخت کنه در " 

عالم رویا دید و شما مومنان البته به مسجد الحرام با دل ایمن وارد شنویند و 

احرام بی ترس و هراس به جای آورید و خدا آن چه ...  سر بتراشید و اعمال

که ) ُحَدیبیه که شما نمی دانستید می دانست و قبل ازآن (  از مصالح صلح)را 

 ."را مقرر داشت( و خیبر.... در) فتح نزدیک ( فتح مکه کنید

———————————— 

  -.1121همان جا، جلد سوم، ص  -

 .  129ابن هشام، جلد اول، ص  -

- Rodinson Maxime, muhammad, in English, p. 255.  

 .  021ابن هشام، جلد دوم، فارسی، ص -

- Rodinson Maxime, muhammad, in English, p. 255. 

 .  1120؛ طبری، جلد سوم، ص  021ابن هشام، جلد دوم، ص -

 قمشه ای .  17سورۀ الفتح، آیه  -

18ادامه مقاله فاشیسم از ص   

(خشونت به خاطر نفس خشونت)من شخصا به موضوع    

باید از بشریت در برابر این اتهام که خشونت . باور ندارم 

.  در ذات اوست دفاع کرد، هرچند که خریداری نداشته باشد

دچار انحراف فکری ( وانگر ویشت) نظر من، دوستم  به

سودجوئی خباثت مقدم برگوید شود وقتی که می بزرگی می

نفسه پدید  خشونت از خشونت فی. کند او اشتباه میاست 

گیرد که بدون اِعمال  آید، بل از مبادالتی سرچشمه می نمی

.                                             خشونت ناممکن است   
                                                      .  
آیم  اوضاع و احوال سرزمین کوچکی که من از آن می

.  های دیگر نیست تر از بسیاری سرزمین چندان دهشتناک

های پرواری  هزار رأس از بهترین دام ولی آنجا هر هفته پن 

این کار زشتی است، ولی انگیزٔه آن . برند را از میان می

بود،  اگر چنین می. طغیان ناگهانی عطش خونریزی نیست

ها و دلیل  دلیل از میان بردن دام. زشتی کمتری داشت

در هر دو مورد، . نابودی فرهنگ، غریزٔه خشونت نیست

مقداری از کاالهائی که با زحمت و مرارت فراوان تولید 

صورت باری اضافی بر  شود، چون به شده است نابود می

گرسنگی حاکم بر پن  قارٔه  با توجه به. دوش درآمده است

ولی . تردید جز جنایت نامی ندارد جهان، چنین تدبیری بی

هیچ روی چنین  گیرد، به نفسه صورت نمی این کارها فی

ما امروز در اکثر کشورهای جهان با اوضاع . نیست

رو هستیم که در آن انواع جنایات را  ئی روبه اجتماعی

های فراوانی است در حالی که برای فضایل انسانی  پاداش

دفاع است و  انسان خوب، بی. باید بهائی بس گزاف پرداخت

دفاع است زیر ضربات چماق خرد خواهد شد؛ ولی  آنکه بی

.  همه چیزی دست یافت توان به از طریق اعمال خشونت می

هزار سال سابقه پشتگرم است، در حالی که  ده خباثت به

مهربانی و محبت محتاج محاف  است و محافظی پیدا 

اگر نخواهیم که ما نیز همچون دیگران خواستار .کند نمی

همین  چیزی غیرممکن شویم، باید بپرهیزیم از این که به

خود را در ! سادگی از مردم مهربانی و محبت طلب کنیم

معر  این اتهام قرار ندهیم که ما نیز با دادن شعار از 

مردم خواستار عملی فوق بشری هستیم، یعنی از آنها 

تحمل این اوضاع  مدد فضایل عالی به خواهیم تا به می

نابسامان وحشتناک تن دهند، اوضاعی که هرچند امکان 

ـ بیائید تنها از .تغییر یافتن دارد نباید تغییری پیدا کند

فرهنگ رحم کنیم، ولی ابتدا  فرهنگ سخن نگوئیم بیایید به

فرهنگ هنگامی نجات ! ها رحم داشته باشیم انسان نسبت به

بیائید شیفتٔه این ادعا . ها نجات پیدا کنند یابد که انسان می

ها در خدمت فرهنگند نه فرهنگ در خدمت  نشویم که انسان

یاد بازارهای بزرگ  چنین مدعائی انسان را به! ها انسان

ها هستند و نه  ها در خدمت دام اندازد، جائی که انسان می

!!                                          ها ها در خدمت انسان دام  
!         ها بنگریم ریشٔه نابسامانی تر به دوستان، قدری عمیق  

تری از  های وسیع ای که هر روز توده مکتب فکری ارزنده

گوید  گیرد می مردم سیارٔه ما، این سیارٔه جوان را، فرا می

ها، مناسبات مالکیت حاکم بر  که ریشٔه تمامی نابسامانی

های  سادگی تمامی مکتب این مکتب فکری، به. جوامع ماست

هائی از مردم نشر پیدا  بزر  فکری دیگر در میان توده

کرده است که بیش از دیگران از مناسبات مالکیت حاکم و 

رود رن   ئی که برای حف  آن بکار می های وحشیانه روش

.                                                                برند می  

این کتب در کشوری که یک ششم سطح کرٔه زمین را شامل 

شود، جائی که محرومان و رنجبران حکومت را در  می

در آنجا دیگر . مرحلٔه عمل درآمده است اند، به دست گرفته

.         ها و نابودی فرهنگ خبری نیست از نابود کردن دام  

های فاشیسم را  بسیاری از ما نویسندگان که فجایع و پلیدی

اند و از آن نفرت دارند هنوز این مکتب را  تجربه کرده

های خشونتی را که از آن نفرت  اند، و هنوز ریشه نشناخته

در مورد این افراد همواره این خطر . اند دارند پیدا نکرده

.  دلیل تلقی کنند وجود دارد که فجایع فاشیسم را فجایعی بی

اینان هواخواه مناسبات مالکیت موجودند، زیرا بر این 

های  فجایع و خشونت تصورند که برای حف  آن نیازی به

  —ولی برای حف  مناسبات مالکیت موجود،. فاشیسم نیست

ها در این باره  فاشیست. ها ضروری است گونه فجایع و خشونت این

آن عده از دوستانی که . کنند گویند، آنها حقیقت را بیان می دروغ نمی

خواهند  مانند ما از فجایع فاشیسم متنفرند ولی در عین حال می

مناسبات مالکیت موجود محفوظ بماند و یا در قبال آن موضعی 

گیر با این  کنند قادر به مبارزٔه قاطع و پی تفاوت اختیار می بی

خواهند  های روزافزون نخواهند بود، چون نمی خوئی درنده

خوئی را  ئی که در آن دیگر درنده برقراری مناسبات اجتماعی به

وجوی  ولی آنها که در جست .راهی نیست کوچکترین گامی بردارند

اند،  نقش مناسبات مالکیت پی برده ها به های این نابسامانی ریشه

اند و در  ها را یک به یک پشت سر نهاده درکهای دوزخی از پلیدی

اند که جمعی کوچک، سلطٔه  ها به این رسیده درک این جهنم زشتی

این . رحمانٔه خود را بر تمامی جامعٔه بشریت حکمفرما کرده است بی

اش را بر آن شکلی از مالکیت فردی بنا نهاده که در کار  جمع سلطه

هاست و با چنگ و دندان از چنین مناسباتی دفاع  کشی از انسان بهره

دفاع از  هیچ روی تن به کند، از طریق فدا کردن فرهنگی که به می

آید، و همراه با  کار دفاع از این نظام نمی دهد و یا به چنین نظامی نمی

ها با  امحای تمامی قوانین جامعٔه بشری، یعنی قوانینی که بشریت قرن

       ..                         شان مبارزه کرده است شهامت تمام در راه

 دوستان، بیائید دربارٔه مناسبات مالکیت صحبت کنیم! این چیزی بود 

های روزافزون بگویم، تا در اینجا  خوئی خواستم دربارٔه درنده که می

من نیز آن را مطرح : نیز این حرفها زده شده باشد، و یا بهتر بگویم

.                                                                        کرده باشم  

کتاب جمعه شماره یک     ازمنتشر شده توسط مجله هفته       

برشت در سخنرانیش از سرزمینی نام    1935نظر به اینکه در زوئن  

می برد که در آن سرزمین حکومت رنجبران حاکم است باید این نکته را 

اضافه نمود که با قدرت رسیدن استالین و عدول و انحراف او از خطوط 

انقالبی دیگر نمیتوان دوران استالین وبعد از او را حکومت رنجبران و 

       . روشنگر                                ..                    زحمتکشان نامید

هابه وسیله  محمد از تظاهرات ضد نژاد پرستی  این عکس

ژانویه در آتن برگزار شده فرستاده شده  19که در روز 

روز پیش از این تظاهرات، یک کارگر پاکستانی تبار . است

که با دوچرخه به محل کارش می رفت با ضربه های سالح 

پلیس آتن می گوید . سرد دو نفر در آتن به قتل رسید

   ..   احتمال می رود این قتل دالیل نژادپرستانه داشته باشد

                                                     

 

 تظاهرات ضد نژادپرستی

در آتن   
  1391بهمن  06 - 2013ژانویه  25

 خبر از بی بی سی

 در حاشیه شجاعت

ماموران وزارت اطالعات   

 

 وقتی می آیند روزنامه نگاری را

3زندانی کنند   

 اگر همسایه ها باشند و 

 احیانا سوالی بکنند 

 که برای چه آمده اید؟

از منکرات هستیم : به آنها می گویند 

3و برای مواد مخدر آمده ایم  

چنین سربازان سرافکنده گمنامی دارد 

 وزارت اطالعات

که نمی توانند با افتخار بگویند   

برای باز داشت   

3 یک روزنامه نگار آمده ایم   

 بلکه با شرم می گویند

!برای بردن معتاد آمده ایم   

 بله ما معتادیم به اطالع رسانی و

افشای حقیقتی   

3که شما انکارش می کنید   

 تارا رادفر    
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 7ادامه مقاله از ص 

 

. که در بیابانی خارج از تاریخ و مناسبات اجتماعی خنینمنه زده اسنت

از این نظنر .  انسانی انتزاعی که از مناسبات انسانی تجرید شده است 

عرفان در بن بست گرفتار است اما جنبه منثنبنت اینن انسنان شننناسنی 

بنرای منثنال شنعنر .  دراندیشه های نوع گرایی انتنزاعنی منینتنوان دیند

  " بنی آدم اعضای یکدیگر اند:" معروف سعدی

 

  .بنی آدم  اعضای  یک دیگرند            که درآفرینش زیک گوهرند

 . چو عضوی بدرد آورد روزگار           دگر عضوها را نماند قرار

  تو کز محنت دیگران بی غمی            نشایند که  نامت نهند  آدمی

. 

 :انسان از نگاه مارکسیستی

انسان از نگاه مارکسیستی نه تنها خود را از مقنولنه "  هستی شناسی "

های متافیزیکی و ماورالطبنینعنه جندا منینکننند، هنمنچنننینن منتنکنی بنه 

بعبارتی انسان بنا منجنمنوعنه خصنوصنینات .  ماتریالیسم تاریخی است

عالوه بر .  بیولوژیکی و اجتماعی و تاریخی آن در نظر گرفته میشود

اینها  انسان را بخشی از طبیعت، و طبیعت را نیز بعنوان بنخنشنی از 

در زیر سعی میکنیم بنینننش منارکنس .  طبیعِت انسانی در نظر میگیرد

را به شکل مختصر تاجاییکه به بحث ما  دراین مقاله مربوط منینشنود 

 .درنوشته جداگانه ای مفصل تر به این مسئله می پردازیم . بپردازیم

دربحث نقدحنقنوق بشنرمننندرج "  درباره مسئله یهود" مارکس درمقاله 

دسنتنننوشنتنه فنلنسنفنی و " درقانون اساسی امریکا، وهنمنچنننینن کنتناب 

سعی میکند کلیه جنبه های مختلف مقوله انسان را "  اقتصادی پاریس 

  .بررسی کند در زیر به آنها خواهیم پرداخت

 "انسان موجودی نوعی است"

مفهوم نوعی بودن انسان چیست ؟ درک و برداشت مارکس از نوعی 

 بودن انسان چیست؟ 

برای درک روشنتر وساده تر این مقوله شایند تنعنرینف فنوئنربناخ در 

فنوئنربناخ دربناره منفنهنوم ننوعنی چنننینن اسنتندالل .  اینباره کمک کند

 : او با این پرسش شروع میکند.میکند 

:  جواب میدهد"تفاوت تعیین کننده میان آدمی و جانوران در چیست؟ 

او ضمن قبول اینکه حیوانات نیز درمحدوده مشخص در ". آگاهی"

چارچوب فردی خود دارای آگاهی هستند، مثال درمقابل ترس، 

اما این ... خطر، گرما یا  سرما و غذا و سایر عوامل خارجی و غیره

.  آگاهی محدود در چارچوب نیازهای شخصی و فردی خود میباشد

حیوانات خارج از وجود خود و نیازهای فردی خود از وجود نوعی 

به همین جهت زندگی آنها " خود و نیازهای نوعی آنها آگاه نیستند و

زندگی بیرونی است و اما انسان موجودی آگاه است، این آگاهی فقط 

در محدوده شخصی خالصه نمیشود ، یعنی از وجود نوعی 

وجود و . که خارج از او زندگی میکنند آگاه است( انسانهای دیگر )

هستی یک فرد اب ه ای برای اندیشه و فکر افراد دیگر است یا 

برعکس وجود نوعی انسان های دیگر اب ه هایی برای فکر و اندیشه 

مثال گرسنگی، مصیبت یا شادی، پیشرفت و پیروزی . او میباشد

انسانهای دیگر را میتواند درک کند، و در باره آنها اندیشه کرد، ...و

و از آنها آگاهی یافت یا حتی از زندگی و شرایط نسل های گذشته 

خود آگاهی یابند، و نسبت به نسل های آینده فکر و برنامه آگاهانه ای 

:                              تنظیم کنند، به عبارت دیگر به قول فوئرباخ  

زندگی انسانها دوگانه است زندگنی دروننی و زنندگنی بنینروننی ،  " 

زندگی درونی انسان زندگی است که با نوعش مربوط است یعننی بنه 

سرنوشت عام اش که از سرنوشت فردی او جدا است ینا بنه عنبنارت 

او ".   تنو" است و هم  "   من"دیگر آدمی در حقیقت در آِن واحد، هم  

  " می تواند خود را به جای فرد دیگری قرار دهد

اگر بخواهیم کل این این بحث  فوئر باخ  را خالصنه و روشنن بنینان 

بنننی آدم اعضنای ینک " کنیم  شاید باز همان  شعر معروف  سعدی  

  .به روشنی بیان شاعرانه این مطلب باشد" دیگرند 

آننچنه کنه دربناال تنوضنینح داده شند درکنی اسنت، صنرفنا بنرداشننت 

انسانگرایانه و انتزاعی  از انسان ، درکی که به روابنط و مننناسنبنات 

. اجتماعی و اقتصادی و مراحل تاریخی زندگی انسانها توجنه نندارد 

از این نظر تنننهنا .  تنها با انسان خارج از این جهان واقعی نگاه میکند

کاری  بنه رابنطنه اینن . بخشی از حقیقت  دنیای انسانی را بیان میکند

فاقد     وواقعیتها  با  سایر فاکتورهای دخیل در زندگی انسانها،  ندارد 

                                                  “ .                                       زنننندگنننی دروننننی منننی بننناشننننننند

انسان منوجنود "اما درک و برداشت مارکس در دستنوشته  فلسفی از“ 

اگنرچنه از پناینه هنای مشنتنرکنی بنر . منتنفناوت اسنت "  نوعنی اسنت

شاید به همین سبب بسیاری  می گویند مارکنس تنحنت .  خوردارهستند

بهرصورت  درک منارکنس فنراتنر از ننگناه .  تاثیر فوئرباخ  میباشد

او براین بوور اسنت .  است"  اومانیستی" اقتصاد سیاسی یا انسانگرایی 

 : که

یعنننی تنننهنا بنرای " از آنجایی که زندگی تولیدی زندگی نوعی است "

برآوردن نیازهای شخصی  خود نیست، بلکه به نیازهای جنامنعنه ای 

 " نیاز نوعی خود " که زندگی میکند نیز جواب میدهد، یعنی به

آدمی از طریق کار خود بر جهان عینی یا طبنینعنت در .  جواب میدهد

.  وهله نخست ، خود را بعننوان منوجنود ننوعنی بنه اثنبنات منینرسنانند

و آننچنه را کنه از ننظنر (  آگاهنی ) وسپس آنچه را که از نظر ذهنی 

آفریده است، خود را بازتولید منینکننند ینعنننی آننچنه کنه ( تولید) عینی 

آفریده است به اندیشه درمنینوورد و بصنورت آگناهنی ننوعنی تنبنلنور 

... آگاهی طبقاتی و آگاهی علمی و علوم طبیعی و صنعنت و .   مییابد

 ". بخشی از این آگاهی نوعی  میباشد

از سوی دیگر انسان موجودی نوعی است و در طنبنینعنت بصنورت 

شنکنل .  مجموعه ای از انسانها و بصورت هنم ننوع ننمنودار منینشنود

و در (  مناسبات اجتمناعنی ) و زندگی اجتماعی (  تولید ) فعالیت و کار

این نوع را از ...  کنار آن  مجموعه خصوصیات بیولوژیکی و غیره 

منثنالَ فنعنالنینت .  انواع دیگر که در طبیعت وجود دارند متفاوت میکنند

انسان آگاهانه است، مثل زنبنورعسنل ینا منورچنه  بنا کنارکنرد هنای 

غریزی خود، تنها برای رفع نیازهای حیاتی خود و بنچنه هنای خنود 

فعالیت انسان آگاهانه است و ازطنرینق هنمنینن فنعنالنینت .  تولید نمیکند

اگاهانه، از فعالیت حیوانی جدا میشود و بعنوان ینک منوجنود ننوعنی 

در می آید، و از طریق عینیت بخشیدن به زندگی نوعی خود نه تنننهنا 

از لح  ذهنی یعنی اگاهی خویش بلکه در واقعیت نیز فعاالنه خود را 

و در جهانی که تنولنیند کنرده اسنت، خنود را منورد .  باز تولید میکند

انسان نه تنها از طریق  فعالنینت آگناهناننه خنود  . "  اندیشه قرار میدهد

  "طبیعت را تغییر میدهد، بلکه خود را نیز دگرگون می سازد

از این رو انسان عالوه بر تاریخ طبینعنی، کنه طنبنینعنت آن را خنلنق  

کرده است ، دارای تاریخی است که خود آن را آفریده است، بعبنارت 

همچنین انسان از طریق فنعنالنینت آگناهناننه و .  دیگر خود آفرین است

اندیشه ورزانه  نه تنها نیازهای روحی و حسِی طبیعی خود از قنبنینل 

را متحقنق منینکننند، بنلنکنه ننینازهنای ..  خوردن، نوشیدن، تولید مثل و

جدیدی را نیز می آفریند و آن را تکامل میدهد، مثل درک و احسناس 

و بنعنبنارت دینگنر ...  زیباشناسی، هنر موزیک، فرهنگ و تکنننینک 

. انسان  دارای  تاریخ  اندیشه ، فرهنگ ، هنر و زیباشناسی می باشند

عالوه براینها انسان نه تنها زندگی جمعی و اجتماعی خود را تولید و 

باز تولید میکند بلکه همواره ننهنادهنای اجنتنمناعنی گنونناگنون را منی 

بنعنبنارت دینگنر ...  آفریند،  نهادهایی چون  جامعه، دولت، خانواده و 

  .انسان نه  تنها مخلوق نیست بلکه خود خالق است

از سوی دیگر زندگی انسان جمعی و نوعی است، یعنی با مجنمنوعنی  

از نوع انسانها تداعی میشود، به این معنا که هستی فردی او با هستی 

منننافنع فنردی انسنان در .   و زندگی هنم ننوع او گنره خنورده اسنت

منننافنع .  شخصی ترین شکل حاصل کارکرد اجتماعی و نوعی اسنت 

فردی انسان در ارتباط با مناسبات افراد دیگر برآورده و عنمنلنی منی 

همچنین انسان در انفرادی ترین شکل محصور شنده در زنندان .  شود

یا جزیره تنهای خود، باز عصاره  و کنارکنرد اجنتنمناعنی منینلنینوننهنا 

فنرهنننگ، اخنالق، درک و احسناس .  انسان درطول تاریخ می بناشند

زیباشناسی، فن و تکنیک، زبان و مکالمه همه اینها که داده های ننوع 

و یا برعکس فنرد فنرد .  بشر است که در فرد فرد انسان تبلورمی یابد

  .انسان در آن سهیم هستند

با این وجود نباید تصور کرد که انسان  اساساّ فاقد منافع فردی است، 

یا همواره  تضادی مابین نفع فردی با منافع نوعی اسنت، ینا هنمنواره 

همه نوع بشر منافع عمومی یکسانی دارد، مسنئنلنه بنرسنر فناصنلنه و 

شکافی است که بینن منننافنع عنمنومنی ینا ننوعنی بنا منننافنع فنردی و 

خصوصی به وجود می آید، و این فاصله تا جایی پینش منی رود کنه 

منافع فردی در مقابل منافع عمومی به صورت بیگانه، قد علم مینکننند 

زندگی انسان هم، بنا منننافنع .  و به  شکل نفی منافع عمومی درمی اید

شخصی همراه است، هم با منافع عمومی بنه هنمنینن خناطنر زنندگنی 

آدمی در حقیقت در آِن واحند هنم منن : "  دوجانبه دارد بقول فوئرباخ

این دوجانبگی برحسب شرایط و موقعیت  اجتماعنی ."  است و هم تو 

ومناسبات اجتماعی می تواند به شکل خود خواهاننه هنمنانننند جنامنعنه 

ینا بننه شنکننل نننوع گننرایننانننه "  جنننننگ هننمننه بناهننم  " سنرمننایننه داری 

زندگی انسناننی .  سوسیالیستی در همبستگی و مشارکت  متحول شود 

با اجتماعیت و هنمنکناری و مشنارکنت بنینشنتنر تنداعنی منینشنود، تنا 

 : فردگرایی به قول انگلس

آنچه که بعنوان ذات طبیعت انسان پدیدار می گردد نه خود خواهنی  "

 " بلکه اجتماعی است

کاربیگانه شده انسان را بعنوان موجودی نوعی نسبت به هنمنننوعنان  

خود بیگانه میکند زندگی نوعی وسیله ای برای زندگی فردی میشود، 

جایگنزینن هنمنکناری و مشنارکنت و "  جنگ همه علیه همه" و فلسفه 

همنوع گرایی میشود قانون جنگ همه علیه همه حتی دامنگینر طنبنقنه 

بورژوا نیز میشود و طنبنینعنت ننوعنی انسنان بنه صنورت فنردی و 

 . غیراجتماعی بدل میشود

رابطه انسان با نیازهای طبیعی خود و برداشت مارکس از طهبهیهعهت 

 انسانی

برای توضیح رابطه انسان با نیازهای طبیعی خود،هیچ چیز رازآلنود 

فلسفه  آنرا رازآلنود جنلنوه .  ومعمای فلسفی دراین ارتباط  وجودندارد

 انسان برای برآوردن نیازهای طبیعی خود از قبیل خوردن، .میدهد 

نوشیدن، تولید منثنل و رابنطنه جنننسنی، پنوشناک، مسنکنن و سناینر 

نیازهای روحی از قبیل نیازهای عاطفی، لذت بنردن، غنم وشنادی، 

خود فعالیت ... ترس ونگرانی و سایر نیازهای زیبا شناسانه و هنری 

این نیازها مستقیم در ارتباط با طبیعت و از طنرینق فنعنالنینت .  میکند

همچنین ابزاری که انسان از طنرینق .  آگاهانه انسانها برآورده میشود

آن فعالیتش را بصورت تولید متحقق میکند نیز از طبنینعنت درینافنت 

طبیعت ابزار حیات را برای کار انسان فنراهنم " میکند بعبارت دیگر

 " می آورد

سه عامنل اسناسنی در (  رابطه انسان با طبیعت) دراین ارتباط یعنی  

نوع فعالیت انسان برجسته است و بنهنمنینن سنبنب رابنطنه انسنان بنا 

فنعنالنینت :  ننخنسنت:  طبیعت به رابطه خاص و وی ه ای بدل می شنود

صنورت ...  انسان آگاهانه است و از روی تفکر، تجربه و آمنوزش 

 . می گیرد نه از روی غریزه

اینکه فعالیت انسان اجتماعی است در فردی ترین شکل باز از :  دوم

از این جنهنت .  تجربه انسانهای دیگر و نسلهای قبل برخوردار است 

عالوه بر تارینخ طنبنینعنی کنه هنمنۀ منوجنودات (  نوع انسان ) انسان 

تنناریننخ ) طنبننیننعننت ازآن بننرخننوردار هسننتننننند دارای تنناریننخ انسننانننی 

اگرچه انسان درآفرینش تارینخ طنبنینعنی . خود نیز میباشد( اجتماعی 

خود نقش چننداننی نندارد و طنبنینعنت سنازننده آن اسنت امنا تنارینخ 

اجتماعی را خود انسان می سازد بعبارت دیگر انسان در این رابطه 

 . موجودی خود آفرین و خالق میباشد

نیازهایی از قبیل تغذیه و تولید منثنل و سناینر ننینازهناینی کنه :  سوم 

بعنوان نیازهای پایه ای و طبیعی همه موجنودات زننده از آننهنا ننام 

میبرند، و معموال درسایر موجودات زنده دیگنر بصنورت ثنابنت از 

نسلی به نسل  دیگر بدون تغییر تکرار میشنود، بنرعنکنس ننینازهنای 

انسانی دائما گسترش می یابد و با خود نیازهای جدیدی را به وجنود 

  .می آورد بعبارت دیگر زندگی انسانی  نیاز آفرین  نیز می باشد

یا بعبارت دیگر . به باور مارکس انسان خود بخشی از طبیعت است 

رابنطنه منرد و .  زندگی طبیعی انسان خود بخشی از طبیعت میبناشند

زن را مثال میزند که چگونه مناسبات اجتماعی اینن طنبنینعنی تنرینن 

رابطه انسانی را از طریق اخالق، عرف، قانون، اجبار و خشنوننت 

و سایر فناکنتنورهنای اجنتنمناعنی و اقنتنصنادی در طنول تنارینخ بنه 

غیرانسانی ترین شکل سرکوب و از طنبنینعنت انسناننی آدمنی  جندا 

مارکس نشان میدهد که چگونه زمانیکه انسنان خنود را از .  میسازد

این روابط بیگانه ساز رها سازد، طبیعت انسان با خود انسان یگناننه 

خواهد شد و نیاز طبیعیی دو انسان برای همدیگنر ننینز انسناننی منی 

  .شود

بنابراین برخالف تصوربسیاری ازمذهبنینون، منذاهنب، بنخنصنوص 

( نه به مفهنوم مناتنرینالنینسنم )  مذهب اسالم و یهود نه تنها مادی گرا 

بلکه، آن چیزی که بعنوان معنویت تعریف مینکننننند چنینزی .  میباشند

جنهنان .  جز اخالق معامله گرایانه و بده و بستان کاسبکاراننه ننینسنت

معنوی آنها انعکاسی از جهان غیرمعنوی آنهاست کافی اسنت سنری 

زنیم، در آنجا هی  چینز منعنننوی پنیندا ننمنی شنود از ببه بهشت آنها 

اشربه، اطعمه، افراط  درسکس و زنبارگی تا زندگِی ولنگناراننه در 

کاخهای مجلل و افسانه ای که فرعون در مقابل آنها انسنان دروینش 

از نگاه مذاهب بزر ، بهشنت پناینان منعنننوینت .  مسلکی بیش نیست

در این نگاه نه تنها انسان تعالنی ننمنی ینابند، بنلنکنه بنه زمنینن .  است

کوبیده میشود، و بزرگی وعظمت انسان بعنوان موجودی کنه ذاتنش 

درهستی آگاهانه  اوسنت، بنعنننوان منوجنودی خنالق و بنا تنوانناینی 

ننینازهنای طنبنینعنی انسناننی اش بنه .  منحصر به فرد تحقینر منینشنود

صورت حیوانی متحقق میشود، وسرشت نوعی اش در خودخنواهنی 

و فردگرایی و البالی منافع خودخواهانه و بیمنارگنوننه  بنه حناشنینه 

 . میرود
تعالی واقعی معنوی انسان، ارجاع انسان به خنود، و بنه طنبنینعنت خنود، و 

فرا گذری از خود بیگانگی ذهنی و اجتماعنی .  ذات و سرشت خود می باشد

در گرو یگانه شدن با خویشتن خویش و یگانه شدن با طبیعت انسناننی و بنا 

 :و به قول مارکس. طبیعت می باشد

ستیز بین انسان و طبیعت نهایتاً از بین خواهد رفت و اننگناه پنینش تنارینخ  "

 ".و تاریخ واقعی انسان آغاز میشود. انسان به پایان میرسد

از این جهت است که کمونیستها دشمن نظامی هستند که، بخش عظینمنی از 

هستند، در چنننینن ننظنامنی "  بخور و نمیر" شهروندان آن محکوم به زندگی 

نیازهای طبیعی و انسانی به نیازهای حیوانی تنقنلنینل داده شنده اسنت ، اینن 

خود بیان انکار ناپذیر سقوط معنویت انسانی است که درابعاد میلیناردی در 

معنویت منذهنبنی در عنالنی تنرینن . سراسر جهان سرمایه داری دیده میشود

هنزاران .  شکل چیزی جز آرامبخنش تنحنقنینرشندگنان اینن ننظنام ننمنی بناشند

کمونیستی که نه برای منافع خودخنواهناننه خنود، و ننه بنه خناطنرعشنِق بنه 

پاداش های آن چنانی در بهشت، بلکه برای سعادت بشر و هم ننوع خنود و 

اینن خنود .  برای زندگی غنی و درخور شان انسان از جان خود گذشته انند 

نشان از آگاهی و روح بلند انسانی و غنای معنویی  جنبش طبقنه ای  اسنت 

 .که در درون خود، این انسانهای بزر  را پرورانده است

امیدواریم در نوشته دیگر در باره بینش انسانگرایانه مارکس و بنه 

 .  بپردازیم " دستنوشته های اقتصادی و فلسفی "بررسی 
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 مانند تیشه ای است  

 كه نمی شود آن را شكست؛

 این تیشه بدین جهت ساخته شده 

 كه دنیای قدیم را ویران كند  

 و دنیای تازه ای به وجود آورد 

 “ولتر”

 

 جناب محترم سیامک ستوده

امید دارم از تالش .  حضور شما عر  درود و روز بخیر دارم  

زندان اسالم دست "  تان برای رسوا ساختن زندان مذهب مخوصا

 .بردار نشوید

. شما میدانید که زمان الزم است تا این خرافات نابود گردند  

خرافاتی بنام اسالم در اثر جنگهای شدید و کشتار های فوق العاده 

جای فرهنگ مارا گرفت و خرافات و زندان اسالم را جایگزین آن 

 .ساخت

من یک افغان هستم و تاًسف میکنم که هموطنان نا اگاه من میخواهند 

جلو پخش برنامهً وزین شما را که از تلویزیون پیام افغان بنشر 

ای کاش انسانها مغز شانرا بکار ببرند و به جنایات .  میرسد بگیرند

البته که دیر یا زود این جنایت را زمان و تاریخ . مذهب متوجه شوند

خواهد بلعید اما تا آنزمان چه بسا جنایاتی که بشر از این کثافات 

 .متحمل شوند

. پیروزی برایتان در جهت سرنگون ساختن زندان مذهب آرزو دارم

 نبیله رشیدبا عر  حرمت 

--------------------- 

 خانم محترم نبیله رشید

مطمئن باشید من تا آخرین نفس برعلیه خرافات مذهبی و هر گونه 

خرافه دیگر مبارزه می کنم و ازهیچ چیز کوچکترین واهمه ای 

ندارم، زیرا اتکا به حمایت از جانب افکار روشن و انسانهای آزاده 

همین مبارزه به شرطی در جامعه افغان نیز .   که بیشمارند دارم

ریشه دوانده، مانند جامعۀ ایرانی همه گیر می شود که روشنفکران 

افغانستانی نیز خاموش ننشسته مثل شما صدای خود را از طریق 

رسانه های جمعی مثل روزنامه و تلویزیون و اینترنت بلند کنند، 

وضعیت .  همچنانکه تا کنون کسان معدودی اینکار را کرده اند

جامعه ایرانی هم در ابتدا همینطور بود ولی با افشاگری های بی 

پرده کسانی که ترسی از گفتن حقایق بخود راه نمی دادند، سکوت 

مرگبار در مورد مذهب شکسته شد، و همانطور که می بینید 

امروزه در هیچ کوی و برزن و محفل و مجلسی نیست که اسالم، 

من از همه .  این جرثومه فساد و تباهی، به نقد کشیده نشود

روشنفکران، بخصوص روشنفکران چپ افغانی، خصوصا آنها که 

در خارج هستند مصرا می خواهم که خاموش ننشینند، در برنامه 

های تلویزیونی و روزنامه ها منجمله روشنگر وارد شوند و مذهب 

توجه داشته باشیم که نسل .  را مورد نقد و تجزیه تحلیل قرار دهند

با تشکر  .     های بعدی کوتاهی ما را در این مورد نخواهند بخشید

 سیامک ستوده

 
 با سالم 

من تازه با کتاب زن و سکس در تاریخ اشنا شدم واقعا خیلی خوشم امد به 

  . کلی فکرم را عو  کرده

فقط یک سوالی از شما داشتم و ان اینکه چرا در گذشته و امروزه اینگونه 

 است که مردان برای ازدواج به دنبال زنان باکره میگردند؟

 مهدی از داخل ایران .خیلی خوشحالم که با کتاب شما اشنا شدم 

 

هدی عزیز ضمن خوشحالی از اینکه کتاب زن و سکس تاثیر گذار بوده م

است باید بگویم که علت آنچه که سوال کرده اید نادانی مردساالرانه است 

که بر اساس ان به زن بصورت یک کاالی جنسی نگاه می کنند و از اینرو 

البته در خود کتاب بطور مفصل تری . در پی نوع مصرف نشده ان هستند

 شاد باشید. به این سؤال شما پرداخته شده است

 نامۀ یک جوان به برادر بزرگترش 

درود و احترام و مهر فراوانم فوران تو باد ای زاده مادر مهربان  

امید با . من و پدر سخت کوشم، ای برادر نیکی جو و خیر خواهم

فرزندان و همسر شکیبا و نیکو خویت و همه دوستان دور و برت 

سلیم جان خوبم، از آنجا که می پندارم به . خوب و تندرست باشی

هرچه و هر جنبۀ من و خلق و خویم بد بین یا مخالف باشی به این 

باور داری که من نیز چون تو شاید از نیکویی و درست کاری 

مادرجانم تغذیه شده ام و هم افتخار شاگردی خودت را داشته ام و 

دارم آدمی ام که بهر حال نه دروغ می گویم نه تحمل دروغ و حقه 

بر اساس همین . بازی را دارم و هم راست جو و نیک خواهم

پندارست که به خویش اجازه میدهم خواندن مطلبی را که خواندن آن 

را برای هر فردی ارزنده می شمارم به خودت با تاکید بیشتر توصیه 

مطلب زیاد طوالنی . نمایم و خودت را به خواندن آن فرابخوانم

نیست، اما توانمندی آن را دارد که حقایق بینهایت مهم  را فاش کند و 

هم دیدگاه و نوع دید این کوچک و شاگرد حرف نشنوی خودت را به 

متاسفانه باید بگویم که چون این . مسایل بسی اساسی روشن سازد

مطلب شدیدا دشمنان من و خودت و انسانیت را که هنوز در زادگاه 

زیبای من و خودت کماکان قدرتمند اند و بیدادگرایا نه فرمانروایی 

میکنند به باد انتقاد گرفته و الیه های ضخیم نقابهای چندین پوستی  

با شهامتی از نوع شهامت پروین جان ) را با شهامت زنانه دریده اند،

خواهرمان که بهترین روز های جوانی اش صرف همکاری و 

دستگیری پدر و مادر فقیرش نمود تا بتواند کم کم لباس های وصله 

زده شده  برای برادران و خواهران کوچک اش تهیه نماید و هم 

جلوگیر این شود که مبادا پدر سختکوش اش بخاطر نان فرزندان 

دلبندش و دست تنگی تحمیل شده اش ناگزیر شود دست مددخواهی به 

آن نقاب پوشان، کینۀ سخت از این ( سوی هر کس و ناکس دراز کند

زنان دارند و جلوگیر آنان میباشند که آواز این زنان که فداکارانه 

آواز بی صدایان شده اند، به گوش راستی جویان برسد و با هر 

وسیله و هر شیوه ای به سر این زنان میزنند تا ایشان را بدنام سازند 

درست . و بدکاره جلوه دهند و مردم را درمورد آنها گمراه سازند

بهمین دلیل هم ایشان میتوانند ومیخواهند برای آنهائیکه از این زنان 

شجاع حمایت میکنند یا حتی تنها کنجکاوی بخرچ میدهند که با چشم 

و گوش و عقل خویش متوجه شوند این زنان براستی چه میگویند، 

خطر و یا دست کم مزاحمت ایجاد کنند، پس حتما متوجه منظورم 

اصطالح افغانی معادل )شده اید که چه میخواهم بگویم، بلی الالی

گرانقدرم، من از یک سو خیلی خیلی دوست دارم شما این ( داداش

نوشتۀ کوتاه را بخوانید و نظر ارزشمند تان را با این کوچک تان در 

مورد آن درمیان بگذارید، اما از سویی نیز از خودت خواهشمندم که 

هنگام خواندن و یا چاپ کردن آن نهایت احتیاط را بخرج دهی تا 

مبادا افرادی که مورد اعتماد نمیتوانند باشند از این کار شما باخبر 

شوند، من نمیخواهم که شما بی جا به درد سر و گرفتاری مبتال 

آری این نوشته توسط زنان خلق گردیده و منتشر شده که . شوید

پروین وار مبارزه نموده اند در راه پاک نگهداشتن وجدان شان و 

بیدار نگهداشتن مردم شان و هم در راه درست پرورانیدن فرزندان 

دقیقا ) مردم ولو به قیمت از دست دادن سالمت جسمی یا روانی شان 

خریداری شده باشد و یا حتی مانند رهبر این  ( مانند پروین خودمان

اگر مثال پروین مان که . ازمان به قیمت جان شان تمام شده باشدس

برای خودت بیشتر از من عینی تر و ملموس ترست قانع ات نمیکند 

که زنان در طول تاریخ چه شهامت و شرافت و از خودگذشتگی های 

کرده و می کنند، که اگر اکثر مردان اگر نیمی از آن شهامت و از 

خودگذشتگی وشرافت را میداشتند بدون شک جهان امروز جایی 

بهتر برای آبرومند زیستن می بود، شاید مثال خدیجه زن محمد که 

در واقع اگر وی زن محمد نشده بود و فداکارانه ثروت و روابط مهم 

اش را در اختیار محمد قرار نداده بود، امروز شاید به دنباله نام 

یا کامل آنرا جایگزین نمیکردند، ( ص)محمد میلیونها انسان حرف 

بهرحال این کوچک که به گونه ای . برایت مثالی قانع کننده باشد

دیگر از آن غیرت و دلیری که افغان ها به آن شهره اند و به داشتن 

آن می نازند برداشت دارد و ارج گذاری و قدردانی به خدمات زنان 

مانند پروین یا مینا یا ماللی جویا را و روشنی انداختن به نیکویی 

رفتار و نام های آنان را بیشتر غیرت ووظیفۀ خویش میداند 

وهمکاری با ایشان را همکاری با مادر خویش و مادر بشر میداند 

نسبت به اینکه زیر نام غیرت و ناموس مدام نیرو و حواس اش را به 

 —نوع لباس و یا حتی نوع نشستن و راه رفتن آنان معطوف بدارد تا

گویا مبدا آنان سبب ریختن آبنروی خنینالنی اش گنردنند، اینن 

کوچک باور دارد که اگر خود خواهران و مادرش، اگنر خنود عنمنه 

هایش به درستی و نیکو زیستن و نیکویی خواهی باور نمی داشتند و 

به نیکی نام و نیکی یاد شان ارزش قاینل ننمنی بنودنند و ینا ننبناشننند، 

حجاب و سخت گیری های سلطان آغای که خود با زبان مهار نناشنده 

اش روزانه اوالد های فقرا را که والندینن ننگنون بنخنت شنان بنا ننام 

شاگرد تسلیم او نموده بودند مورد فحش و تنوهنینن قنرارمنینداد و هنر 

زمان یا با رضایت و یا بی رضایت به آنها دست درازی می ننمنود و 

اصال هم درآن لحظات به این مسئله فکر نکرده است  که زن بینهایت 

شریف در خانه دارد، نمیتوانسته و نمیتواند دلیل نیک ننامنی منادر و 

هرکسی ننینک ننامنی و پناک دامنننی . خواهران و عمه های من باشد

مادر جانم، بی بی جانم، خواهران و عمه های منرا، خنالنه هنای منرا 

تعصب و غیرت سلطان آغا یا گل آغا یا حمیدهللا، یا شنینرآغنا ینا دینن 

محمد خان بداند، از دیدگاه من بدترین توهین را بنه اینن زننان ننینکنو 

کار روا داشته و به زشتترین نوع ممکن و ناجوانمنرداننه ینا نناجنوان 

زنانه مبارزه و دردهای تحمیل شده به آنان را تنوسنط هنمنان منردان 

آری اگر من دلیل نادانی و جهل پدرم .  مهارناشده وجاهل نادیده گرفته

را فقر اقتصادی و فقر سواد که متاسفانه بر زندگی وی تنحنمنینل شنده 

بوده نمی شمردم من هرگز ظلم ها و بی وفایی های سلطان آغناینم را 

که به مادر جانم روا داشته نمی بخشیدم و حتی اگر تنها بنخناطنر اینن 

هم بود که وی آن زن زحمتکش و خیرخواه را هنر زمنان کنه اراده 

می کرد مورد مطامع خود قرار می داد و به احساسات و تنمناینل اینن 

و اگر هنم آن منادر دلسنوز و .   زن نگون بخت هم اعتنایی نمی نمود

رن  دیده ام تحمل اش سر میرفت و از او التماس منینکنرد کنه بنه او 

کاری نداشته باشداو را به زیر مشت و لگد خود می انداخت  و  جند 

و اجداد اش را به ناسزا می گرفت و درانتها تجاوزکاراننه جسنم درد 

کشیدۀ آن زن را مورد استفاده قرارمیداد و حتی هیچ هم بنراینش منهنم 

نبود که  آن زن هم حق و احساساتی دارد کنه منی بنایند او جنوابنگنو 

آری سلیم جان خوبم، اگر تنها و تنها باور نداشتم که دلینل هنمنۀ .  باشد

آن زشتی های سلطان آغا خان ناشی از سرنوشت سخت تحمینل شندۀ 

وی بوده است امروز همان هفتاد یوروی را هم که ماهانه در اختنینار 

وی قرارمیدهم تا وی با ح  رفتن ها و قنربناننی کنردن هنا و دینگنر 

مسلمان بازی هایش بپردازد در اختیار وی نه بلکه دراختیار هزاران 

هزار کودک و خانواده فقیر و بی سر پناه کابل قرار میدادم یا هنم بنه 

زنان و گروه های مانند زنان که این نوشته را که خنوانندن آن را بنه 

خودت پیشنهاد می کنم نوشته اند، قرار می دادم و هنر بنار کنه منی 

شنیدم سلطان آغا از فقر یا تنگ دستی رن  می برد کیف می کنردم و 

می گفتم به به پدر جان درد بکش تا شاید اندکی پی ببری و بنداننی بنا 

 .مادر جانم چی کردی و یا رن  های آن زن به یادت بیافتند

امید هیچ روزی دیگر هیچ فرزندی ناگزیر نباشد چنین درمنورد پندر 

خودش بنویسد و امیدوارم فردا که افضل جان جوان میشود بنرای او 

هیچ دلیلی وجود نداشته باشد که در مورد پدرش به نتای  مشابهی کنه 

 .کوچک اش در مورد پدرخویش رسیده برسد( عمو)کاکای 

سنالم و .  شادکام و تندرست باشی، بردار نیک خنو و راسنتنی جنوینم

 احترام قلبی و صمیمانه ام را به همسر نیک خویت برسان

 شبیر کوچک ات

  

 لینک آن مطلبی که در نامه به آن اشاره شده

http://pz.rawa.org/68/68khalid.htm 

 نامه های رسیده از شما 

یک جوان به برادر ”با احترام به نویسنده نامه 

و خوانندگان محترم نشریه،  عباراتی “ بزرگتر

کوتاه در این نامه حذف گردیده و جایگزین آن 

تنها به دلیل حفظ نمودن . گذاشته شده است

  ..               حریم انسانهای اشاره شده در نامه

روشنگر                               .                   
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 از دل و دیده ، گرامی تر هم
 آیا هست ؟

 دست ، -
 :آری ، ز دل و دیده گرامی تر 

 !دست 
 زین همه گوهر پیدا و نهان در تن و جان ،

 3بی گمان دست گرانقدرتر است 
 هر چه حاصل كنی از دنیا ،

 !دستاورد است 
 هر چه اسباب جهان باشد ، در روی زمین ،

 !دست دارد همه را زیر نگین 
 !سلطنت را كه شنیده ست چنین ؟

 !شرف دست همین بس كه نوشتن با اوست 
 3خوشترین مایه دلبستگي من با اوست 

 در فروبسته ترین دشواری ،
 در گرانبارترین نومیدی ،

 :بارها بر سرخود ، بانگ زدم 

 هیچت ار نیست مخور خون جگر ، -
 !دست كه هست 

 بیستون را یاد آر ،
 دست هایت را بسپار به كار ،

 !كوه را چون َپر كاه از سر راهت بردار 
 وه چه نیروی شگفت انگیزي است ،

 !دست هایی كه به هم پیوسته است 
 به یقین ، هر كه به هر جای ، در آید از پاي

 !دست هایش بسته است 
 دست در دست كسی ،

 !پیوند دو جان : یعنی 
 دست در دست كسی

 !پیمان دو عشق : یعنی 
 دست در دست كسی داری اگر ،

 دانی ، دست ،
 چه سخن ها كه بیان می كند از دوست به دوست ؛

 لحظه ای چند كه از دست طبیب ،
 گرمی مهر به پیشانی بیمار رسد ؛

 !نوشداروی شفا بخش تر از داروی اوست 
 چون به رقص آیی و سرمست برافشاني دست ،

 !پرچم شادی و شوق است كه افراشته ای 
 !لشكر غم خورد از پرچم دست تو شكست 

 :دست ، گنجینه مهر و هنر است 
 خواه بر پرده ساز ،

 خواه در گردن دوست ،
 خواه بر چهره نقش ،
 خواه بر دنده چرخ ،
 خواه بر دسته داس ،

 خواه در یاري نابینایی ،
 !خواه در ساختن فردایی 

 آنچه آتش به دلم مي زند ، اینك ، هر دم
 سرنوشت بشرست ،

 !داده با تلخی غم های دگر دست به هم 
 بار این درد و دریغ است كه ما

 تیرهامان به هدف نیك رسیده است ، ولی
 *!دست هامان ، نرسیده است به هم 

 دستهامان 
 333نرسیده ست به هم 

 فریدون مشیری

 هفتمین سالگرد اعتصاب بزرگ سندیکای شرکت واحد
 داوود رضوی

بامداد هنوز   ٨۷.۰ساعت  ۵٨۸۰بهمن  ۸

هوا تاریک است، اولین تردد کنندگان شهر 

تهران رانندگان شرکت واحد هستند که با 

اتوبوسهای سرویس از دور افتاده ترین 

. نقطه تهران به محل کارخود میروند

معموال اولین اتوبوس سرویس رانندگان در 

ساعت ده دقیقه به پن  صبح به توقفگاه 

اتوبوس ها میرسند، امروز با روزهای 

دیگر فرق دارد، طبق اطالعیه سندیکای 

کارگران شرکت واحد، رانندگان قراراست 

و قراراست با حاضرشدن .  اعتصاب کنند

درمحل کار خود بطوراگاهانه دست از کار 

ازانجائیکه مقامات اطالعاتی .  بکشند

وامنیتی ومدیرعامل شرکت واحد وحراست 

شهرداری با مذاکره کنندگان سندیکائی به 

اکثر اعضای هیئت مدیره .  توافق نرسیدند

سندیکا و بخشی از فعالین را دو روز قبل 

 .از اعتصاب بازداشت کردند

سالها بود که تهران چنین فضای امنیتی را در سطح شهر به 

شاید بتوان گفت بعد از وقایع کوی دانشگاه در .  خود ندیده بود

این اولین باری بود که حضور گسترده ای از یگان  ۰۸سال 

های وی ه و مامورین لباس شخصی ها درخیابان های تهران به 

گانه  ۱۱توقفگاه های شرکت واحد در مناطق .  چشم میخورد

شهر تهران قرار دارد، به دلیل این پراکندگی و اهمیت سرکوب 

این اعتصاب که بسیارمهم بود شاید بتوان گفت دهها هزار 

. نیروی یگان وی ه در سرکوب این اعتصاب شرکت داشتند

بطور مثال توقفگاه منطقه یک و دو در آن زمان در خیابان 

هنگام بعد از میدان رسالت قرار داشت، اما حضور مامورین و 

لباس شخصی ها از پل سیدخندان بطورپراکنده و فشرده در کل 

بزرگراه رسالت تا درب توفقگاه به چشم میخورند، در میدان 

رسالت از رهگذران کارت شناسائی میخواستند و هرکه راننده 

سندیکائی شرکت واحد بود قبل از رسیدن به محل کارش 

در مناطق مختلف اتوبوس رانی در داخل .  بازداشت میشد

توقفگاه ها حضور یگان های وی ه حتی از تعداد رانندگان 

بیشتر بود، درمنطقه چهار اتوبوسرانی در محله نازی اباد 

تونلی بزر  از مامورین یگان وی ه در مقابل درب توقفگاه 

درست شده بود و رانندگان باید ازاین تونل عبورمیکردند تا به 

داخل میرفتند وسوال میکردند ایا کارمیکنی یا نه؟ آنهائیکه کار 

نمیکردند تا ته صف برسند زیر ضربات باتون قرارمیگرفتند، 

و داخل اتوبوس های از قبل آماده شده انداخته میشدند، معموال 

 ۱در منطقه .  اکثرا از این ضربات نصیب شان میشد

اتوبوسرانی آنقدر حضور مامورین یگان وی ه زیاد بود که 

 .سطح توقفگاه از این حضور سیاه رنگ به نظر می رسید

البته این مطالب را ازاین جهت عنوان کردم کنه بنگنوینم چنقندر 

برای عوامل اطالعاتی مهنم بنوده کنه اینن اعنتنصناب صنورت 

نگیرد و بهمین دلیل از تمام نیرو و امکنان خنود اسنتنفناده کنرده 

بودند و حتی تعدادی از نیروهای سپاه و بسی  بعنوان راننده در 

بجای رانندگان در خطوط کارمیکردند و اکثر  ۸۰بهمن  ۸روز 

کارخانه ها هم سرویس های خنودشنان را در اخنتنینار شنرکنت 

واحد گذاشته بودند، اما آنقدر همکاری رانندگنان سننندینکنائنی و 

تالش کار جمعی منننظنم و حسناب شنده بنود، کنه بناز هنم اینن 

 . اعتصاب شکل گرفت

طنبنق .  تردد مردم درسطوحی ازشهر با مشکل مواجه شنده بنود

خاطرات رانندگان درداخل توقفگاه ها، مامورین لباس شخصنی 

بعد از شناسائی سندیکائی ها، گونی های مخصوصی داشتند که 

بندی در انتها داشت از سر تا پای راننده میکنشنیندنند بنا کشنیندن 

نخش بسته میشد و داخل اتوبوسهائی که از قبل آمناده شنده بنود 

می انداختند مثل بسته بندی کردن، که بهمین ترتیب صدهنا ننفنر 

از رانندگان معتر  بازداشت شدند و صدها نفر هم محنل کنار 

 -خودشان را ترک کردند، این نوع برخورد هم نتوانست باعث 

 

عقب نشینی رانندگان از خواسته هایشان بشود، بلکه آننهنا را 

البنتنه بنا .  مصمم تر کرد بروی خواست هایشان پافشاری کنند

وجودیکه اکثریت اعضای هیئت مندینره سننندینکنا و فنعنالنینن 

سندیکائی دو روز قبل از شکل گنینری اعنتنصناب بنازداشنت 

شده بودند، اما تا سناعنت ده صنبنح کنمنبنود  ۱۷۱وروانه بند 

اتوبوسها با تدابیری که انجام داده بودند بنه وضنوح بنه چشنم 

می خورد، شاید بتوان گفت بیش از هنزار تنن از رانننندگنان 

شرکت واحد در ان روز اعتصاب یا دستگیر شدند و یا منحنل 

کارشان را ترک کردند، که این خود باعث مختل شدن حنمنل 

این خود نشانه ای از کنار .  و نقل در سطح شهر تهران گردید

 . جمعی و کار تشکیالتی بود

لذا اعتصاب دوم رانندگان سندیکائی ثابت کرد که سندیکنای   

کارگران شرکت واحند بناتنوجنه بنه آگناهنی کنه از بنرخنورد 

نیروهای امنیتی داشت تصمیمی آگاهانه و یکپارچه بنه اتنفناق 

آرا گرفته است، دو روز قبل از اعتصاب اکنثنرینت اعضنای 

هیئت مدیره صدها ساعنت منورد بنازجنوئنی و تنهندیند قنرار 

گرفتند تا از اعتنصناب جنلنوگنینری شنود، امنا هنینئنت مندینره 

سندیکا پایبندی خودش را به تصمیم و خرد جمعی نشان دادند 

و هیچکدام از این اعضا حاضر به متوقف کنردن اعنتنصناب 

شنب  ۵۵به همین دلیل اعضای هیئت مدیره در ساعت.  نشدند

از دادگنناه انننقننالب کننه تنننننهننا  ۸۰/ ۵/۵۵پنننننجننشنننننبننه مننورخ 

اوینن  ۱۷۱مشتریانش در آن وقت شب بود، مستقنینم بنه بننند 

تن دستگیر شدند و  ۱۷۷منتقل شدند دراین اعتصاب بیش از 

تن از کار اخراج شندنند کنه بنا پناینداری و تنالش  ۰۷۷بیش 

اعضای سندیکای شرکت واحد تقربیا اکثرا از زنندان آزاد و 

 .بعد از مدتی به سر کار خود بازگشتند

این اعتصاب ثابت کرد که سندیکای کارگران شنرکنت واحند 

متکی به فرد نیست و با وجود زندانی شدن اکثرینت اعضنای 

هیئت مدیره اش، بازهنم بندننه اینن تشنکنل واقنعنی کنارگنری 

سندیکا از حرکت نه ایستاد و تنا امنروز بنا تنمنام فشنارهنا و 

 .سرکوب ها به حیات خودش ادامه داده و میدهد

گرامی باد نام تمامی کسانی که بنا ازخنودگنذشنتنگنی و تنالش 

خود باعث تغییراتی عظیم و باورنکردنی در شرکت واحند و 

جامعه کارگری کشورشنده انند و هنرگنز ننامشنان در جنائنی 

شنیده نشده، ما به تمام این انسانهای گمننام و تنالنشنگنر درود 

 .میفرستیم

به امید آینده ای روشن برای کارگنران و حنق آزادی تشنکنل 

 .های واقعی کارگری درکشور

 

 داوود رضوی فعال سندیکا
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، شاعر انقالبی گواتنمناالینی اسنت، اتو رنه کاستیلواین اشعار از 

پنس از کنودتنای  ۵۱۱۰زاده شد و در سنال  ۵۱٨۸که در سال 

اطالعاتی بنرای -انتخاباتی هدایت شده توسط سرویس های امنیتی

به قدرت رساندن دیکتاتور یاکوبو آربنز از گنواتنمناال بنه تنبنعنیند 

دوبناره بنه گنواتنمناال بنازگشنت و بنه  ۵۱۵۵وی در سال .  رفت

نیروهای مسلّح انقالبی پیوست و بنه عنننوان مسنئنول آمنوزش و 

وی پس از یک عمنلنینات چننندینن مناهنه، .  پروپاگاندا خدمت نمود

توسط نیروهای حکومت کودتا دستگینر شند و در کنننار رفنقنای 

 .همرزم دیگرش، پس از شکنجه های بسیار، به شهادت رسید

برگردان این سه قطعه در سنگینی و تلخی اینن روزهنا، تنقندینم * 

می شود به دو حلقه از زنجیره مقاومتمان در بند، رفقای همنینشنه 

 ...پایدارم

 

 خشنودی
 

 زیباترین چیزها

 برای آنان که همه زندگی شان را جنگیده اند

 :این است که به هنگامه رسیدن به آخِرکار بگویند

 ما به مردمان و به زندگی باور داشتیم

 و زندگی و مردمان

 هرگز رویمان را زمین نخواهند گذاشت

 ...و نا امیدمان نخواهند کرد

 تنها در این راه است که مرد، مرد می شود

 و زن، زن می شود،

 جنگیدن به روزها و شب ها

 ....برای مردمان، و برای زندگی

 و آن دم که هستی آنان به آخر می رسد

 مردمان ژرف ترین رودهایشان را می گشایند

 روشنفکران سیاسی
 روزی

 روشنفکران سیاسی سرزمین من

 به دست ساده ترین مردمان

 .استنطاق خواهند شد

 :مردمان از آنان خواهند پرسید

 شما چه کردید"

 آن دم که خلق تان خاموش می شد

 آرام آرام

 چونان شعله کوچکی

 ...."نحیف و در تنهایی

 هیچ کس از آنان نخواهید پرسید

 درباره البسه و بز  هایشان

 و قیلوله های بلندشان

 ..پس از صرف ظهرانه

 هیچ کس دوست ندارد بداند

 در باب سلحشوری های سترونشان

 "!انگاره هیچ"با 

 برای هیچ کس اند  اهمیتی ندارد

 .دانش جویی حسابگرانه آنان

 از ایشان

 درباره اسطوره شناسی یونانی پرسیده نخواهد شد

 یا از احساس انزجار از خودشان

 آن دم که کسی در میانشان

 آغاز به مردن می کند

 .مرگی جبونانه

 از آنان ابدا پرسیده نمی شود

 (1)درباره احساسات ابزوردشان 

 توجیهاتشان

 ...زاده شدنشان در سایه ای سراسر دروغ 

 آن زمان

 مردمان ساده پیش می آیند،

 آنان که در شعر ها و کتاب های روشنفکران سیاسی

 هیچ جایی ندارند،

 اما به هنگام توزیع روزانه نان و شیر روشنفکران

 تورتیال و تخم مرغ های آنان، حضور دارند

 آنان که اتوموبیل های روشنفکران را می رانند،

 آنان که از سگ ها و باغ هایشان نگهداری می کنند

 و برایشان کار می کنند

 :و از ایشان می پرسند

 شمایان چه کردید آن دم که بی چیزان"

 رنج می بردند از شکنندگی

 و زندگی

 "سوزانده بودشان؟

 !روشنفکران غیر سیاسی کشور کوچک من

 !شمارا یارای پاسخ دادن نخواهد بود

 الشه خوار سکوت

 .امعاء و احشایتان را خواهد بلعید

 نکبت و بدبختی تان

 در ضمیرتان فرومی رود

 و شما در شرمساری و ننگ،

 ....خاموش و گنگ خواهید ماند

 و آنان برای همیشه در آن جاودانه می شوند

 و آنان آتشی در دوردست می شوند، 

 ....و قلبی می شوند که می زید و می آفریند

 زیباترین چیزها

 برای آنان که تمام زندگی شان را جنگیده اند

 :این است که به هنگامه رسیدن به آخِرکار بگویند

 ما به مردمان و به زندگی باور داشتیم

 و زندگی و مردمان

 هرگز رویمان را زمین نخواهند گذاشت

 ...و نا امیدمان نخواهند کرد

 

—————————————— 

 

 !پیشاپیش همه معیارها، فردا
 

 و آن دم که حکایِت شوقناِ  روزگار ما

 فاش شد

 آنان که هنوز باید زاده می شدند،

 خود را آشکاره کردند

 :با چهره هایی بخشنده

 !"ما پیش خواهیم آمد"

 .آن ها که بیش از همه، رنِج روزگار را برده اند

 و آن گاه

 !زمانه شما فرا رسید

 .که از آن رنج بسیار برده اید

 لیکن دوست داشتن این جهان زیباست،

 با چشم هایی

 که هنوز

 .زاده نشده اند

 و با شکوه است

 که شما فاتحان و پیروزمندان

 !خویشتن را بشناسید

 آن دم که گرداگردتان

 سراسر سرماست

  ....سراسر تاریکی است

 

———————————- 

 

 

اتو رنه کاستیلو، شاعر انقالبی گواتماالیی   

  پریسا نصرآبادی: مقدمه و ترجمه اشعار از 

 جشن روشنگر
 موزیک زنده همراه با شام

رستوران دوستان: مکان   

   2013شنبه دوم مارچ : زمان 

بامداد  1شب الی    8:  شروع برنامه   

 سرو شام راس ساعت هشت و نیم


