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و افزایش سطح انتظارات جامعه از یک سو و پایین بودن 

دستمزد حقوق بگیران و سرکوب ها و اعدام های رژیم 

تقابل جامعه با رژیم را به اوج خود رسانده است. قابل ذکر 

است که از یک سو هنوز جامعه چشم انداز مشخصی 

برای حل معضالت کنونی پیِش رو ندارد و از سوی دیگر 

خطر یک طغیان اجتماعی به صورِت یک تهدید دائمی 

 خواب رژیم و سرمایۀ جهانی را آشفته کرده است.

حمایت سرمایه داری جهانی از رژیم تا زمانی می تواند 

ادامه پیدا کند که جمهوری اسالمی در پایین نگه داشتن 

دستمزدها و تحمیل فقر به جامعه و در نتیجه شرایط کسب 

سوِد سرمایه را در ایران فراهم کند. دولتها در همۀ 

کشورها کارگزاراِن سیاسی سرمایه داری هستند که در 

صورت عدم توانایی در اجرای سیاستهای آنان در کسب 

 سود باید تعویض شوند. 

اکنون جلوگیری از سطح انتظارات و کاهش سطح زندگی 

جامعه در تمام کشورها در دستور کار سرمایۀ جهانی قرار 

گرفته است. انتخابات کنونی ایران هم بر همین زمینه و در 

 جهِت تداوم سیاستهای جهانِی سرمایه انجام گرفته است.

جامعۀ ایران میداند که آزادی ندارد و انتخابات در ایران 

هم یکی دیگر از مظاهر نقض آزادیهای اجتماعی است. و 

اگر بخشی از جامعه پای صندوقها میروند از سر فقدان 

یک آلترناتیو عملی در جامعه است. ولی انتخابات برای 

طبقۀ حاکمه بسیار جدی و موفقیت در آن برایش حیاتی 

است. جناح های حاکمیت با احساس خطر از شرایط 

بحرانی کنونی باید به یک ارزیابی واقعی از مقبولیت و 

سطح تحمل جامعه دست پیدا می کردند و انتخاباِت ریاست 

جمهوری هم این امکان را برایشان می توانست فراهم کند. 

و جلو گیری  88ولی برای جلوگیری از تکرار وقایع سال 

از افزایش انتظارات جامعه الزم بود که تدابیری نیز بکار 

گرفته شود. بهمین دلیل خاتمی در قبل از انتخابات می 

گوید: "من برای جلوگیری از تحمیل هزینه به نظام کاندید 

نمی شوم." و یا رفسنجانی می گفت: "من اصال به 

انتخابات فکر نمی کنم و افراد جوان تر با توانایی جسمی 

بیشتر باید این مسئولیت را به عهده بگیرند." لذا توافق 

عمومی روی اعالِم کاندیداها با حفظ مواضع از سوی 

دسته بندی های بزرگ سیاسِی دروِن طبقۀ حاکمه انجام 

گرفت. و کاندیداهای گروه های بزرگ سیاسِی جمهوری 

اسالمی به وزن ِکشِی انتخاباتی و ارزیابی واقعی از 

 پذیرش شان نزد جامعه پرداختند.

با توجه به سوابق  و اعتماد کلیۀ جناح ها به روحانی، 

انتخاب وی نه تنها نتیجۀ ممکن این انتخابات برای اطمینان 

از خروج از شرایط  بحرانی فعلی بود، بلکه سنجش میزان 

نفوذ نظری و امیِد رأی دهندگان به سایر جریاناِت درون 

 حاکمیتی هم ضروری بود.

پس مهندسی انتخابات نه برای کاله گذاشتن بر سر جامعه 

که همه می دانند انتخابات آزاد نیست بلکه برای محک 

زدن سیاستهای اجرایی گذشتۀ جمهوری اسالمی بود.  

اینکه تعداد دقیق آرإ کسب شده چه مقدار است نمی دانیم 

درصدِی تعداد   22ولی برابر اعالم وزارت کشور کاهش 

رأی دهندگان نسبت به انتخابات قبلی زنگ خطر را برای 

رژیم به صدا درآورده است. و این زنگ خطر با اعالم 

 احمد پرتوی

22تیر  01  

" مهندسی انتخابات" پدیدۀ جدیدی نیست و قدمت آن به 

تشکیل اولین دولتها باز می گردد، زمانی که بخشی از 

ساکنان شهر ها را از داشتن حق رأی محروم می کردند. 

هم اکنون هم در عصر سرمایه داری این "مهندسی" به 

صورت پیچیده تری در کشورهای اروپایی و امریکا هم 

انجام می شود. درامریکا این مهندسی چنان است که امکان 

حضور نمایندگان کارگران چه در کنگره و چه در سنا 

عمال" وجود ندارد.  انتخابات در جمهوری اسالمی با 

کمترین  0332انتخابات دوران سلطنت بعد از کودتای 

شباهتی ندارد، و، واقعیت جامعۀ کنونی ایران و گروه های 

سیاسی طبقۀ حاکمه گواه این امر است. آنچه در انتخابات 

ایران اتفاق می افتد برابر قانون اساسی و حدوِد وظایف و 

اختیارات رئیس جمهور است و مورد قبول تمام جناح های 

جمهوری اسالمی است. و اگر اعتراضی در مورد 

برگزاری انتخابات صورت می گیرد نه به "فرمایشی" 

بودن آن بلکه به اِعمال تقلب و دستکاری در کم و زیاد 

 کردن  آراء است.  

اما آنچه که جمهوری اسالمی را نگران می کند طرِح 

خواسته های فراتر از وظایف و تواناییهای های رئیس 

 88جمهور در سطح جامعه است که میتواند اتفاقات سال 

را تکرار کند. وجود بحران سیاسی فزاینده ناشی از تحمیل 

شدت بیشتری یافته  81فقر به جامعه که از ابتدای دهۀ 

بطوری که تورم هرساله افزایش یافته و برابر آخرین آمار 

تا  02میزان بیکاری در بین سنین  22ارائه شده در تیر 

درصد رسیده است.این  32درصد، و تورم به  22.2به  22

شرایط طبقۀ حاکمه را در مقابل یک تند پیچ خطرناک 

 قرار داده است.

از دست رفتن اعتبار طبقۀ حاکمه درپی سرکوبهای 

وعلی رغم همه تهدید ها، ادامۀ  88اعتراضات سال 

اعتراضات و اعتصابات کارگری و عدم کارایِی سرکوِب 

همه جانبه، ضرورت بازنگری را در سیاست نظامیگرِی 

 خیابانی رژیم در دستور کار قرار داد.

وجود نهادهای متعدد دولتی ، مقننه، قضائی و بیش از 

یکصد مرکز تحقیقاتی در تمامی زمینه های سیاسی، 

اجتماعی، فنی و  -امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی 

مهندسی و از همه مهمتر دستگاه عریض و طویل امنیتی و 

علنی در  -وجود بیش از پنجاه تشکل ریز و درشت سیاسی

داخل و دنباله های در خارج از کشور که پایه های سیاسی 

طبقۀ حاکمۀ سرمایه داری ایران هستند، امکان ارزیابی 

 سیاسی گسترده ای را در اختیار آن قرار می دهد.

بنا براین بر خالف تصور غالب جریانات سیاسی مخالف 

جمهوری اسالمی تصمیماِت کلی در جمهوری اسالمی 

برآیند نظرات و راه حلهای مجموعۀ جریانات دروِن 

حاکمیت با حفظ اختالفاتشان است و نه فقط یکی دو نفر از 

سران. ادامۀ بحران اقتصادی و افزایش نارضایی عمومی 

در سطح گسترده تر جامعه، تهدید علیه جمهوری اسالمی 

 را افزایش داده است.

وجود بیش از سه و نیم میلیون نفر با تحصیالت دانشگاهی 

نظر خامنه ای و خاتمی و سیاسیوِن خارج از کشور که 

"از روحانی انتظار زیادی نباید داشت"  صدایش بلند تر 

شده است. اینکه جمهوری اسالمی چقدر بتواند از نتایج 

انتخابات و شادمانی "مهندسی شده ی" پس از انتخابات 

برای انسجام درونی خود استفاده کند و یا در چانه زنی بر 

سر توانایی در حفظ نسبت سوِد سرمایه با دول بزرگ به 

توافق برسد روشن نیست. ولی امید به تغییر جامعه وقتی 

می تواند در جامعه شکل بگیرد که چشم انداز روشنی از 

مبارزات مزدبگیران پیِش رو باشد. و آن چشم انداز فقط با 

دخالت مستقیم و هم اکنوِن مزدبگیران در طرح خواسته 

های مشخص و معین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تشکل 

آنان حول این خواسته ها و تحمیل آن به دولت بدست می 

 آید. 

ثبت آثارمارکس درفهرست "حافظه تاریخی  انتخاب روحانی و جامعه ایران     

 بشریت" یونسکو
 دویچه وله فارسی

 

ترین آثار کارل مارکس در کنار مجموعه قوانین  معروف

امپراطوری روم، طب گیاهی "صومعه لوشر" و چند اثر 

دیگر در فهرست "حافظه تاریخی بشریت" یونسکو به ثبت 

اثر از آلمان در یونسکو ثبت شده  ۷۱رسید. به این ترتیب 

 .است

مسئوالن تهیه فهرست "حافظه تاریخی بشریت" تصمیم  

گرفتند کتاب "مانیفست حزب کمونیست" و جلد اول کتاب 

مارکس فیلسوف و اقتصاددان آلمانی را  "سرمایه"، اثر کارل

در این فهرست که سازمان یونسکو آن را زیر پوشش دارد 

ثبت کنند. "مانیفست حزب کمونیست" در واقع اثر مشترک 

کارل مارکس و فریدریش انگلس است. مسئوالن تهیه 

فهرست تا جمعه این هفته در شهر گوانجو کره جنوبی در 

مورد آثار دیگری که قرار است در فهرست حافظه تاریخی 

 .گیرند بشریت ثبت شود تصمیم می

 

 طب قدیم آلمان در فهرست یونسکو 

لوح آسمانی نبرا" و کتاب طب گیاهی صومعه لوشر دو اثر " 

قدیمی دیگر هستند که در کنار دو اثر کارل مارکس در 

فهرست یونسکو به ثبت رسیدند.  برخی کارشناسان معتقدند 

ساله از اولین  ۰۰۳۳که لوح آسمانی نبرا با قدمتی 

 ۴۳۳۲تصویرهای صور فلکی است. این لوح در سال 

میالدی در جنوب آلمان کشف شد. کتاب طب گیاهی صومعه 

میالدی در جنوب ایالت هسن آلمان  ۱۹۷لورشر در سال 

نوشته شده است. این دست نوشته، قدیمی ترین اثر باقی مانده 

یکی "   ۷۰۷۰در زمینه پزشکی در آلمان است. "سند طالیی 

دیگر از متون کهن است که در فهرست یونسکو به ثبت 

ترین مجموعه قوانین امپراتوری مقدس  رسیده. این کتاب مهم

در  ۷۰۳۰گیرد. این قوانین تا سال  روم را در بر می

زبان معتبر بودند. اتریش نیز از پذیرش این  کشورهای آلمانی

 .اثر در یونسکو حمایت می کند

 

 های کارل مارکس بزرگداشت نوشته 

مانیفست حزب کمونیست" کارل مارکس و جلد اول کتاب " 

"سرمایه"  او به این دلیل در فهرست حافظه تاریخی بشریت 

یونسکو ثبت شدند که از ابتدای نگارش، تاثیرات جهانی 

های اجتماعی گذاردند. دو کشور آلمان و  شگرفی بر حرکت

هلند بطور مشترک خواستار ثبت این اثر شده بودند. سازمان 

کوشد با استفاده از یک  سو می به این ۷۹۹۴یونسکو از سال 

شبکه جهانی دیجیتال، مانع از به فراموشی سپردن شواهد 

تاریخی مهم در افکار عمومی شود. "یادگارهای تاریخ 

سند مختلف را از سراسر  ۴۴۹ایست که  بشری" مجموعه

اثر در این فهرست به  ۷۱جهان در بردارد. از آلمان تاکنون 

توان به انجیل  ثبت رسیده است. از جمله  دیگر آثار آلمانی می 

های نیبلونگ اشاره  گوتنبرگ، سنفونی نهم بتهوون و سروده

 .کرد
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 می یابد.                       
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 ویراستار: الماس شعار
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:نمایندۀ روشنگر در آمریکا  

0-221-223-0833پویان پویا  تلفن:    
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 به ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.

 گزارش مالی 

$ )خرج چاپ+صندوق 0222مخارج این ماه  

$  کمک مالی، 822پستی( که با توجه به 

$ 222$ کسری داشته ایم که با محاسبه  223

کسری از ماه قبلظ کل بدهی ما بالغ بر  

$  می شود که امیدواریم با همت 222

 خوانندگان فرهنگ دوست برطرف گردد.  

 لیست کمک های رسیده:

 امیر زاهدی 14 کانادا

شوکت –حسن  74 تورنتو  

اشتباه محاسبه از  727  

 گذشته

 روشنک 44 تورنتو

 ناصر فرهی 144 تورنتو
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     آمریکا
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اوکالهما
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جون میلیونها نفر در شهرها و روستاهای  31روز یکشنبه 

سراسر مصر به خیابان آمدند تا نفرت و اعتراضشان علیه 

حکومت مرسی را اعالم کنند. مردم خواهان سرنگونی 

 حکومت اسالمی در مصر هستند. 

منابع پلیس تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات قاهره را بیش 

از سه میلیون نفر برآورد کرده اند. در اسکندریه نیز جمعیت 

عظیمی همراه با مردم قاهره به میدان آمد. گفته میشود که 

بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات های امروز برای 

 اولین بار در تظاهرات علیه مرسی شرکت میکنند. 

بنرهای بزرگی که روی برخی ساختمان های دولتی نصب شده 

بصورتی بسیار زیبا عمق تحوالت مصر را نشان میدهد: "به 

 فرمان انقالب بسته شده". 

مردم شعار میدهند که: "گازهای اشک آور اینجا همان بوئی را 

 دارد که در استانبول و ریو". 

مردم مصر در عین حال بار دیگر بر تنها راه حل واقعبینانه برای تحوالت 

اساسی در کشورشان تاکید میگذارند: انقالب. و تنها انقالب است که 

میتواند مردم ایران را هم از شر این حکومت نجات دهد. انقالب مردم 

مصر جان تازه ای به اعتراضات مردم خاور میانه و شمال آفریقا خواهد 

دمید. و کل این تحوالت فضای سیاسی پربارتری را در ایران بدنبال 

 خواهد داشت. 

گزارش دیگری میگوید که رسانه های مصر میگویند که تعداد تظاهرات 

کنندگان در قاهره را هفت میلیون نفر برآورد میکنند. طبق این گزارش در 

برخی شهرها مردم به مراکز اخوان المسلمین حمله میکنند و تعدادی از 

نیروهای پلیس به مردم پیوسته اند. یکی از شعارهای مهم مردم این است: 

گورتان را گم کنید و شعار دیگری هست تحت عنوان: زنان افتخار مصر 

 هستند. 

ژوئن  ۰۳اصغر کریمی    

 تظاهرات چند میلیونی روز یکشنبه  در مصر 
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شرایطی هم که در جامعه پدید آمده بود . همه ما بایستی 

کار می کردیم تا زندگی بگذرد . افشین هم به ناچار وارد 

که در ۷۰۰۷بازار کار وجامعه کارگری شد . تاسال 

شرکت واحد شاغل شد. در مشاغل و کارهای مختلف 

کارگری کرد . در شرکت واحد راننده خط وسپس راننده 

واحد گشت شد. بعد از آنکه در ان ایام فعالیتهای 

سندیکائی ما در شرکت واحد گسترده تر شد، او وتعدادی 

از رانندگان وکارگران را بعلت آنکه قراردادی بودند 

بعداز اتمام تاریخ قرارداد اخراج کردند. بعداز آن برای 

گذران زندگی دوباره به کار در مشاغل مختلف پرداخت. 

های مسافربری بین  ازجمله برای رانندگی به ترمینال

شهری مراجعه میکرد وبعنوان راننده کمکی مشغول به 

کار میشد. کاری بدون پشتوانه و امنیت شغلی و جانی. 

گاهی هم با کامیون وتریلی رانندگی میکرد. در خاطرات 

ویادداشت هائی که نوشته است گوشه هایی از شرایط 

های کارفرماها  ها وبرخورد سخت و ظالمانه کار درجاده

را به خوبی بیان کرده است. درهمان دوران با مالحظه 

های ما برای تشکیل وپیشبرد امر سندیکای  تالش

کارگران شرکت واحد ومالحظه عالقه مندی وحضور 

کارگران شرکت واحد در جلسات سندیکایی نسبت به 

به آغاز ای  تالش برای تشکیل سندیکای رانندگان جاده

ها وتجربیات وکتب مربوط به  فعالیت نمود  و آ موزش

های سندیکایی را دقیق تراز قبل مطالعه میکرد  دانستنی

اش میبرد. گاهی  ای وانها را به میان همکاران جاده

های سندیکائی راهم به دست همکاران  اطالعیه

ها میرساند. بعد ازافتتاح  ها و پایانه وهمدردان در ترمینال

مجدد سندیکا درخیابان ابوریحان که باهمکاری یکی از 

وکالی برجسته ومردمی که خود سالها طعم تلخ و گس 

زندان را کشیده بود. روزانه درآن دفتر حضور می یافت 

وامور سندیکائی محوله را به پیش می برد،همکاری 

تنگاتنگی که کامال راز دارانه انجام میشد که موجب 

 دستگیری زود رس نشود.

طی این مدت خیلی گسترده تر با رانندگان ترمینالها 

های آموزشی سندیکایی  ارتباط داشت ودربین آنها بیانیه

و  ۷۰۰۰تیر ۷۹را نشر میداد . بعد از دستگیری من در 

بستن دفتر دوم سندیکا که با زحمت زیاد کارگران آماده 

وبازگشایی شده بود، افشین نیز دوباره به جاده وبیابان 

باز گشت . حدود سه سال پیش که من در زندان بودم  

اورا در قسمت خوابگاه رانندگان ترمینال جنوب دستگیر 

میکنند و به اطالعات شهر ری میبرند وبا هماهنگی 

اوین میبرند وتحت  ۴۳۹اطالعات اوین او را به بند 

ها قرارمیدهند. تا از او برعلیه سندیکا  ترین شکنجه سخت

های سندیکایی اقرار بگیرند . اقرارهایی دال بر  و فعالیت

همکاری سندیکا با گروههای سیاسی واقدامات 

غیرقانونی وحتی تهیه اسلحه برای سندیکا یا داشتن نقشه 

های سیاسی مخالف  بمب گذاری با همکاری عوامل گروه

ج.ا که همه دروغ و واهی وچون او این اتهامات را نمی 

 پذیرد زیر فشارهای سخت تری قرارمی گیرد .

 

 منصور اسانلو شنبه اول تیر ماه 

خرداد در  ۰۷زندانی سیاسی افشین اسانلو بامداد جمعه  

بیمارستان رجائی کرج ظاهرا و بنا به ادعای رژیم بعلت 

 ۷۴سکته قلبی چشم از جهان بست. او در حالیکه در سالن 

زندان گوهردشت کرج در محیطی کامال ایزوله شده که  ۲بند 

از داشتن ارتباط تلفنی و سایر حقوق اولیه انسانی محروم بود 

ودائم همانند سایر هم بندیانش تحت فشارهای روحی 

وغیرانسانی قرارداشت بااین وجود بنا به گفته هم بندیانش 

روحیه ای شاد داشت و شوخ طبع بود و هیچگاه از داشتن 

ناراحتی قلبی شکایتی نداشت. دلیل مرگ افشین هرچه که 

باشد تا زمانیکه اسیر دست زندانبانان خود بوده است، 

مسئولیت مرگ او به گردن رژیم است. افشین اسانلو با پای 

خودش به زندان نرفته است. کسانیکه او را دستگیر و در 

زندان نگاهداشته اند مسئولیت زندگی و جان او را بعهده 

داشته اند. هر دولتی اگر نمیتواند از عهده این مسئولیت بر 

آید، حداقل موظف است با آزاد کردن زندانی از خود سلب 

مسئولیت نماید. بنا به این دالیل باید دولت جمهوری اسالمی 

 را مسئول مرگ افشین اسانلو دانست.

ساله و از فعالین کارگری بود که چند سال  ۲۴افشین اسانلو 

شکنجه گاه  ۴۳۹پیش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 

وزارت اطالعات منتقل گردید. و پس از آن به زندان 

 گوهردشت کرج تبعید گردید.

------------------------------------------ 

متن زیر را لحظاتی پیش منصور اسانلو پس از دریافت خبر 

 فوت برادرش، در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد:

----------------------------------------- 

افشین برادرم بود . کوچکترین برادر . بعد از در گذشت پدرم 

طبیعی بود که روند معمولی زندگی ما برهم بخورد . با 

 مرگ افشین اسانلو در بیمارستان زندان رجائی کرج

 همدردی سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با 

 مرگ افشین اسانلو
ناشی از   آقای افشین اسالو  بنا بر اخبار منتشره مرگ زود هنگام ،تلخ و تاسف آور راننده زحمتکش اتوبوس بین شهری

کمبود شدید امکانات پزشکی و عدم رسیدگی به موقع و کوتاهی های متداوله در زندان بوده و ایشان نیز قربانی شرایط 

 .دهشتناک موجود در زندانها بوده و از این نظر تقصیر مسئوالن مربوطه محرز می باشد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن اظهار تاسف از مرگ این راننده زحمتکش و اعالم 

همدردی یادآور می شود آن مرحوم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نبوده و اصوال" 

  سندیکا هیچگاه افتخار همکاری و فعالیت کارگری با ایشان را نداشته است.

 تیر ماه نود و دو  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه   

حسن روحانی سیاستمداری بیرحم 

 و حیله گر است  
بازتاب گسترده سوابق گذشته و خودکشی 

 پسر حسن روحانی در رسانه های جهان
 

 نت فارسی  -العربیه  

 

پس از انتشار گزارشی درباره سوابق گذشته حسن روحانی رئیس 

جمهور آینده ایران و خودکشی پسر وی در العربیه به نقل از 

برخی از  2103-12-08روزنامه الشرق االوسط روز سه شنبه 

رسانه های معتبر جهان نیز به این موضوع پرداخته و آنرا از 

 زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

در این گزارش آمده بود: "خودکشی پسر بزرگ حسن روحانی 

سال پیش چنانچه در نامه خودکشی خود بیان کرده به دلیل  ۴۷در 

شرمسار بودن از اقدامات و پست های پدر خود در حکومت 

 اسالمی و وابستگی پدر خود به رژیم " بوده است.

سالگی زمانیکه هنوز  ۴۰در سن  ۷۹۹۴حسین روحانی، در سال 

دانشجو بوده دست به خودکشی دست زده است. وی ازاینکه 

پدرش بخشی از سیستم اعدام های گسترده مخالفان از زمان آغاز 

انقالب تا پایان جنگ ایران و عراق بوده، احساس گناه کرده بود. 

در نامه ای که پس از وی بر جای مانده، نوشته است: " من 

 راهی به جز خودکشی نمی بینم."

او همچنین نوشته است که "از مسئولیتهای پدرش در زمان 

 هاشمی رفسنجانی بسیار شرمسار" است.

علی رضا نوری زاده مدیر مرکز مطالعات عرب در لندن در این 

باره بیان کرده است که گرچه حسن روحانی برخورد تندی با 

موضوع خودکشی پسرش از خود نشان داد و آن را خالف دین 

اسالم خواند، اما پیکر فرزندش را در بخش "شهدای گورستان 

 بهشت زهرا" در تهران به خاک سپرد.

در  2103-12-21روزنامه نیویورک پست روز پنج شنبه 

گزارشی نوشت که خودکشی پسر ارشد رئیس جمهور منتخب، 

با تپانچه پدرش و در اعتراض به "ریاکاری پدر  0222در سال 

 و نظام جمهوری اسالمی" بوده است.

این روزنامه بخشی از نامه پسر روحانی خطاب به پدرش را نقل 

کرده که نوشته است: ""من از دولت شما ، از دروغ ها ، از فساد 

شما، از دین شما، از دورویی و نقاق و ارزش گذاری های دوگانه 

 شما متنفرم."

با  2103-12-02سایت خبری واشنگتن تایمز نیز روز چهارشنبه 

انتشار گزارشی ضمن اشاره به این موضوع به سوابق گذشته 

حسن روحانی پرداخت و نوشت: "بر خالف خوشبینی محتاطانه 

ژوئن در ایران، انتخاب حسن  02کاخ سفید به نتایج انتخابات 

 روحانی یک خبر بسیار بد است."

واشنگتن تایمز در ادامه به نقش حسن روحانی در بسیاری از 

رویدادهای پس از انقالب و از جمله حوادث کوی دانشگاه تهران 

اشاره کرده که طی آن دست کم یک دانشجو  0222در ژوئیه 

 کشته و تعداد زیادی زخمی و دستگیر شده بودند.

این روزنامه سپس به مسئولیتهای حسن روحانی در موضوع 

پرونده هسته ای ایران و انتساب او به رهبر ایران پرداخته و 

آخرین دیدگاه وی در مصاحبه مطبوعاتی اش پس از پیروزی در 

انتخابات که از غرب و آمریکا خواسته بود که حقوق هسته ای 

ایران را به رسمیت بشناسند و اعالم کرد که ایران غنی سازی را 

 متوقف نمی کند، را بیان کرده است.

واشنگتن تایمز نوشته است: " حسن روحانی به همان اندازه که 

حکومت اسالمی دهها سال است با جنایت پیشگی مردم ایران را 

سرکوب می کند، بیرحم و حیله گر است. و جالب است که 

روحانی همیشه در سیاستهای فریبکارانه رژیم تهران دست داشته 

 است."

همچنین سایت خبری محافظه کار واشنگتن فری بیکن با استناد به 

، حسن 2118گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران در سال 

روحانی را عضو کمیته ویژه ترورهای سازماندهی شده علیه 

معرفی کرده و از وی  21مخالفان جمهوری اسالامی در دهه 

بعنوان یکی از عامالن برنامه ریزی بمب گذاری در مرکز 

 نام برده است. 0222جهانی یهودیان بوینس آیرس در سال 
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انتاریو"  احضار شده بود به این علت که او  برای تعداد 

بسیار زیادی از بیماران گواهی صادر کرده بود تا بتوانند از 

دالر در ماه(  استفاده 221کمک دولتی برای رژیم غذایی )

کنند و این عملکرد او به نظر کالِج ِ پزشکان، غیر حرفه ای 

 و غیر صادقانه بوده است. 

 

در جلسۀ رسیدگی به اتهاِم دکتر روالند، یکی از اعضای 

درمانی علیه فقر"  به عنوان یک  -"انجمن کارکنان بهداشتی

کارشناس با ارائۀ  نتیجۀ  تحقیقات خود اعالم کرد که در سال 

% از خانواده های  تحت پوشش کمک 22، 2112 - 2118

% از 2های مالی دولتی دچاِر سوء تغذیه بوده اند در حالیکه 

خانواده هایی که از درآمد باالیی برخوردار بوده اند سوء 

تغذیه داشته اند.  اواشاره کرد همین مقایسه  نشان می دهد که 

که حمایت های دولتی به هیچ وجه برای تغذیۀ اقشار آسیب 

پذیر کافی نبوده است.  بسیاری از خانواده ها که تحت پوشش 

کمک های دولتی هستند پول کافی برای خرید شیر، میوه و 

یکی دیگر از اعضای انجمن از دکتر ” سبزیجات را ندارند. 

روالند پشتیبانی کرده اظهار کرد: " باید دید دکتر روالند به 

چه علت و در چه زمینه ای تصمیم گیری می کرده و تالش 

او جهت کمک به هزاران نفر  از فقیرترین اعضای جامعه 

کاری تحسین برانگیز است و به جای، تنبیه  باید از او  

 قدردانی کرد."

دکتر روالند در مصاحبه با خبرنگاران گفت: "ارتباط  بین  

فقر و بیماری را من هر روز در کلینیک خود می بینم. جای 

تأسف است که اکنون به خاطر تالش برای حل این مسئله باید 

مورد مؤاخذه قرار بگیرم. و جای تأسف است که کالج 

پزشکان و جراحان انتاریو این حقیقت بدیهی را نادیده می 

  فقر بیماری جدِی جامعه است."گیرند که 

************ 

منابع:     

1- CBCNews, May 26, 2013 

2- website:  

"Health Providers Against Poverty"   

  

2103جون  22پرتو،   

معموال پزشکان برای تشخیص و معالجۀ بیماران، سؤاالت 

استانداردی در بارۀ سابقۀ بیماری، حساسیت به دارو، سابقۀ 

بیماری ارثی و بسیاری سؤاالت دیگر مطرح می کنند. ولی 

 از بیمار نمی پرسند که وضعیت مالی او چگونه است .  

دکتر "گری بالک"پزشک خانواده در بیمارستان" سنت  

مایکل" تورنتو و گروهی از همکاران او در "انجمن کانادایی 

پزشکان" در تجربۀ عملی و تحقیقات خود به این نتیجه رسیده 

اجتماعی  -% موارد، موقعیت اقتصادی21اند که در بیش از 

بیماران مهمترین  عامل  بیماری است؛ و  اطالعات در بارۀ 

وضعیت مالی بیمار باید در صدر چارت سوابق پزشکی و 

 دارویی قرار بگیرد. 

دکتر "بالک" در مصاحبه اش اظهار داشت: "نسخۀ حمایت 

مالی بهترین نسخه برای معالجۀ بسیاری از بیماران قشرهای 

فقیر جامعه است چون من فقر را یک بیماری می دانم.  

نسخۀ مالی در اینجا به معنی  پشتیبانی از این بیماران است 

برای اینکه تحت  پوشش حمایت های مالی و شغلی قرار 

بگیرند. من به وضوح می بینم که چگونه بسیاری از بیماران 

چگونه با بهبود وضعیت مالی زندگی شان تغییر پیدا می 

 کند."  

این گروه از پزشکان فقررا به عنوان یک بیماری تشخیص 

می دهند؛ نه صرفا به علت روش و سبک زندگِی مردم فقیر 

بلکه به علت استرسی که فقر به بدن وارد می کند. این مسئله 

به خصوص در مورد کودکان بسیار قابل مالحظه است.      

" آکادمی پزشکان متخصص کودکان آمریکا" در گزارش 

سال گذشتۀ خود آورده است که کودکانی که در خانه های 

غیر استاندارد و در کنار بزرگساالنی که خود تحت فشارند 

بسر می برند، در معرض بمباران شدیِد "سِم استرس" هستند. 

سِم استرس می تواند باعث تغییرات اساسی در رشد ساختمان 

مغز کودکان شده و تأثیر منفی در رفتار و توان یادگیری آنها 

بگذارد. عالوه بر آن، در محله و محیط های ناامن اجتماعی، 

پدر ومادر برای محافظت از فرزندان، ترجیح می دهند آنها 

را در خانه نگه دارند. در نتیجه تنها سرگرمی برای این بچه 

ها تماشای تلویزیون به جای فعالیت های فیزیکی و اجتماعی 

 خواهد بود. 

 

مؤسسۀ آمار کانادا گزارش می دهد که عامل فقر مهمترین 

عامل در  بیماری هایی مثل قند، بیماری های روانی، سکته، 

بیماری های قلبی، گوارشی و بیماری های سیستم مرکزی 

 عصبی وافزایش نرخ مرگ و میر است.

یکی از نهادهای اجتماعی که در مقابل این مسئله واکنش 

 نشان داده است " انجمن کارکنان بهداشتی درمانی علیه فقر" 

Health Providers Against Poverty  ) .است )

اعضای این انجمن را گروهی از پزشکان، پرستاران و 

کارکنان بهداشت و درمان  تشکیل می دهند. این نهاد در سال 

فعالیت خود را شروع کرده و حوزۀ فعالیتشان استان  2101

 انتاریو است. آنها فعالیت جمعی خود را براساس این تفکر 

ایجاد کرده و اعالم کرده اند که فقر به طور جدی خود را 

نشان می دهد و به عنوان مهمترین عامل بیماری عمل می 

کند. این جمعیت در زمینۀ حمایت از بیماران برای دسترسی 

به منابع قانونی ودولتی برای کمک های مالی و بهداشتی و 

مراقبتی با سایر جمعیتها و نهادهایی که علیه فقر مبارزه می 

کنند، همکاری دارند و تخصص و تجربۀ کاری خود را در 

اختیار آنها قرار می دهند تا با کمک یکدیگر علیه فقر تالش 

کنند. تا کنون چندین تظاهرات در اعتراض به قطع بودجه 

های خدمات اجتماعی و و بودجۀ خدمات بهداشتی و 

 بیمارستانی برای پناهندگان داشته اند. 

جالب است بدانیم یکی از فعالیت های این انجمن  برگزاری 

در حمایت از دکتر "روالند  2102راهپیمایی در مارچ 

وانگ" بود.  این پزشک از طرف "کالج پزشکان و جراحان 

 دکتر "گری بالک" 

اس تهدید آمیز از  ام ارسال اس استرس فقر، به عنوان یک بیماری

 سوی وزارت اطالعات

  0397خرداد  31پنجشنبه 

ستاد خبری وزارت اطالعات با ارسال  -خبرگزاری هرانا 

 اس، فعالین سیاسی و مردم عادی را تهدید نمود. ام اس

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه 

فعاالن حقوق بشر در ایران، طی چند روز گذشته ستاد 

اس هایی به فعالین  ام خبری وزارت اطالعات با ارسال اس

 سیاسی و مردم عادی ایشان را تهدید کرده است.

اس ها که غالبا به دست مشترکین تهرانی رسیده  ام در این اس

است نوشته شده: "رفتار هنجارشکنانه شما رصد شد. تکرار 

 آن موجب برخورد قانونی خواهد شد."
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   7102جوالی    27ماهنامۀ روشنگر   شمارۀ  

حمایت بزرگساالن و نهادهای مسئول ودر معرض انواع 

آسیب های جسمی و روانی بر اثر تصادف، آلودگی های 

محیطی،سوء رفتار ، سوء استفاده جنسی و امراض 

مقاربتی قرار دارند. کودکان خیابانی از هیچ نوع حمایت 

قانونی برخوردار نیستند و ارتباط محدود با خانواده و یا 

قطع دائمی این ارتباط می تواند از آنان یا لغوه بسازد. اما 

  مسئول کیست؟

تعداد کودکان خیابانی کار در حال افزایش است، واقعیتی 

توان آن را انکار کرد. حضور آنان در جای جای  که نمی

شهر دیده می شود و به بخشی از هویت شهرنشینی تبدیل 

اند. نگاه جامعه نیز به این کودکان متفاوت است. ترحم،  شده

اعتنایی و خشونت، برخوردهایی است که هر روزه در  بی

ای به نام  شود. چرا پدیده مورد این کودکان تکرار می

کودکان کار خیابان در جامعه رو به افزایش است؟ راههای 

  برخورد با این پدیده چیست؟

ای به نام کودکان کار خیابان، فقر  گیری پدیده دلیل شکل

آور  اقتصادی است. اکثریت قریب به اتفاق این کودکان نان

هایشان هستند و تا زمانی که آمار فقر اقتصادی در  خانواده

های اجتماعی رو به افزایش  جامعه باالست، درصد آسیب

ها،  توانیم مانع کار این کودکان کار در خیابان است. ما نمی

های سیاه و نمور باشیم. چرا  های آجرپزی و کارگاه کوره

توانند زندگی کنند . برای حذف کار  که اگر کار نکنند، نمی

کودک به جای این کودکان باید بر روی مسایل زندگی 

های آنان متمرکز شویم. با سپردن این کودکان به  خانواده

دار، مشکلی حل نمی شود، بلکه باید با  های مسأله خانواده

تأمین نیازهای ابتدایی خانواده و نظارت بر آن، مانع از 

  .ی این کودکان شویم کار دوباره

این تغییر به عواملی مانند شرایط اجتماعی و اقتصادی هر 

یافته به دلیل رفاه  در جوامع توسعه .جامعه بستگی دارد

تری  های اقتصادی و اجتماعی، کودکان کم نسبی و حمایت

به کار در خیابان مشغولند و اگر هم وجود داشته باشند از 

شود. اما بد نیست که بدانید اخیراً در پاریس  آنان حمایت می

در این  .ها اجرا شد ای برای کودکان کار در خیابان تجربه

های سیار در  شهر که کودکان به کار مشغولند، گروه

رسانی  ها حضور دارند تا به این کودکان خدمت خیابان

کنند. تغذیه، حمام، آموزش و ... از جمله خدماتی است که 

شود. حداقل  های مدافع کودکان کار ارائه می توسط گروه

دو مددکار برای رسیدگی به امور این کودکان حضور 

فعال دارند. نخست مددکار اجتماعی فرانسوی و دوم 

مددکار اجتماعی از کشور مبدأ . مددکار فرانسوی برای 

انطباق این کودکان با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور 

فرانسه تالش می کند و مددکار دیگر برای برقراری 

ارتباط با کودک و موفقیت این پیوند فرهنگی همکاری 

دارد. بیشتر کودکان کار در فرانسه به اروپای شرقی تعلق 

  .دارند

اما سؤال اینجاست که ما برای کودکان کار ایرانی و 

غیرایرانی، که بیشتر عراقی و افغانی هستند، چه کارهایی 

را کرده ایم؟ این درحالی است که این کودکان از حقوق 

اولیه مانند داشتن شناسنامه، تحصیل و حق اقامت هم 

درحالی که آموزه های دینی و ملی ما همواره  .محرومند

     .کند بر حمایت از هم نوع تأکید می

 کانون مدافعان حقوق کارگر  

 گردانید؟ ها باز می میلیون کودک ایرانی را چطور به مدرسه ۷

 ۷۰۹۴خرداد  ۴۳سه شنبه 

ای  و جمعی از فعاالن حقوق کودک در آستانه روز جهانی منع كار كودك، با انتشار نامهجمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان 

قانون  ۱۹های زیر ده نفر و مشاغل خانگی از شمول قانون کار را با اصل  خطاب به رئیس جمهور آیندٔه کشور، خروج کارگاه

 اند.  سال صراحت دارد در تناقض دانسته ۷۷اساسی که بر ممنوعیت کار کودکان زیر 

خردادماه، روز جهانی منع كار كودك منتشر شد با تاکید بر مسئولیت  ۴۴به گزارش ایلنا، در بخشی از این نامه كه در آستانه 

برنامه شما برای »دولت در رفع معضالت و مشکالت زندگی کودکان از رئیس جمهور آینده کشور پرسیده شده است: 

  «بازگرداندن بیش از هفت میلیون کودک در سن آموزش و دور مانده از تحصیل به چرخه آموزش چیست؟

اند بلکه علت  این کودکان جهت بازی و تفریح و توسعه اوقات فراغت خویش از تحصیل باز نمانده»در ادامه تصریح شده است: 

ها است و متاسفانه درصد باالیی از این کودکان جذب بازار  آمدی خانواده اصلی ریزش این کودکان از این چرخه، فقر و کم در

  «.شوند کار می

ترین حقوق و ضروریات زندگی  ای از کودکان ایرانی از ابتدایی فعاالن حقوق کودک در این نامه با اشاره به محرومیت عمده

ای شهرهای بزرگ تا شهرهای دور و محروم نظیر شهرهای مرزی و روستاهای  این معضل از محالت حاشیه»اند:  آورده

ها نه تنها از آموزش و بهداشت بلکه از حداقل نیازهای اساسی مانند تغذیه و  شودکه بسیاری از ساکنین آن دورافتاده مشاهده می

   «.اند آب آشامیدنی سالم نیز محروم

 فردا دیر است همین االن

کانون مدافعان حقوق ژوئن روز مبارزه علیه کار کودک   ٢١به بهانه 

 ۷۰۹۴خرداد  ۴۰سه شنبه  - کارگر

 زاده نوشته بهنام ابراهیم

به عنوان یک معضل اجتماعی زمینه  «کودکان خیابانی»ی  امروزه پدیده

های اجتماعی دیگر در جوامع گوناگون است کودکان  ساز افزایش آسیب

خیابانی بخشی از جمعیت عظیم کودکان هستند که در فقر شدید به سر 

برند. این کودکان تحت تأثیر فشارها و نامالیمات زندگی به کار در  می

گیرد. این کودکان یا  شان، در معرض خطر قرار می آورند و فرآیند رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی خیابان روی می

هایشان دچار  آوران آنان هستند که اگر کار نکنند خانواده کنند و یا تنها نان هایشان کار می برای یاری رساندن به خانواده

  .شوند مشکالت جدی می

سال  ۷۷تا  ۷میلیون کودک کار در کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند در مقاطع سنی  ۴۷۳بر اساس آخرین یافته ها 

 ۱درصد درآفریقا  ۰۴درصد آنان در آسیا،  ١۷قرار دارند و شمار پسران سه برابر دختران است بنابر آمارهای موجود 

  .درصد در امریکای التین و یک درصد در اقیانوسیه زندگی می کنند

اما آمار دقیقی از کودکان کار در ایران نداریم اما واقعیت غیر قابل انکار است که روزانه دهها و صدها کودک بدون 
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 مرگ حریم خصوصی؛ سیل انتقادات از دولت آمریکا 

گاردین این اطالعات را دو روز پس از افشاگری پیرامون  

منتشر کرده که تبدیل به بمب خبری این  «برنامه پریسم»

شود آژانس  روزها در سراسر جهان شده است. گفته می

همه مکالمات تلفنی  PRISM امنیت ملی آمریکا با برنامه

کند  شهروندان آمریکا و دیگر کشورهای جهان را کنترل می

های  و گذشته از آن به رهگیری ارتباطات دیجیتال و سرویس

 ،مایکروسافت ،اپل ،بوک فیس ،از جمله در گوگل ،آنالین

از جمله  ،ها پردازد. مدیران این کمپانی اسکایپ و... می ،یاهو

اعطای  ،بوک و لری پیج از گوگل مارک زاکربرگ از فیس

را به  NSA های سرورهای خود به حق دسترسی به داده

ای  شدت تکذیب کرده و اعالم کردند که هرگز در هیچ مرحله

های دولتی آمریکا همکاری  ای با مقام از چنین پروژه

را هم تا  PRISM اند. آنها گفتند که حتی نام جنجالی نکرده

پست نشنیده  پیش از انتشار گزارش گاردین و واشنگتن

با تایید  ،جمهور آمریکا رئیس ،بودند.با اینحال باراک اوباما

وجود چنین سیستمی در آژانس امنیت ملی گفت که شهروندان 

آمریکایی هدف این پروژه محرمانه نیستند و همه این اقدامات 

تحت نظارت کنگره و فقط با هدف تامین امنیت ملی ایاالت 

متحده و مبارزه با تروریسم و تامین امنیت شهروندان این 

 .شود کشور انجام می

 

 آوری اطالعات مکالمات شهروندان دفاع اوباما از جمع 

بسیاری از کارشناسان و فعاالن آزادی ارتباطات و حقوق  

را  NSA این پروژه ،دیجیتال در آمریکا و سراسر جهان

بزرگترین پروژه نقض حریم خصوصی و آزادی ارتباطات 

اند. مقامات آژانس امنیت  شهروندان در دنیای امروز خوانده

ملی آمریکا تا کنون بارها در پاسخ به سواالت نمایندگان 

را  «شنود و رهگیری گسترده ارتباطات دیجیتال»کنگره 

 ،اند و با توجه به ابعاد جدیدی که ماجرا پیدا کرده انکار کرده

بزرگ مواجه شده   رسد دولت آمریکا با چالشی بسیار به نظر می

 .و روزهای پرخبری در پیش است

 خبرچینی نهادهای امنیتی آمریکا در اینترنت افشای فعالیت  

ای منتشر کرده که در آن  روزنامه گاردین همچنین نقشه 

اند:  ها مشخص شده کشورهای جهان با طیفی از رنگ

اند کمتر  کشورهایی که با رنگ زرد و سبز مشخص شده

اند و کشورهایی که با رنگ  هدف این پروژه جاسوسی بوده

ترین اهداف آن به  از مهم ،اند نارنجی و قرمز مشخص شده

روند.ایران در این نقشه با رنگ قرمز مشخص شده  شمار می

و بیشترین حجم اطالعات از طریق تجسس پنهان در 

ارتباطات دیجیتال از این کشور به دست آمده است. گاردین 

آژانس امنیت ملی آمریکا  ۴۳۷۰گوید فقط در ماه مارس  می

های  میلیارد داده گوناگون از طریق جاسوسی در شبکه ۹۱

کامپیوتری در سراسر جهان به دست آورده که از این میزان 

میلیارد داده و گزارش آن مربوط به ایران است.  ۷۲بیش از 

میلیارد و مصر با  ۷۴/  ۱اردن با  ،میلیارد ۷۰/  ۷پاکستان با 

های بعدی قرار  میلیارد داده به ترتیب در جایگاه ۱/  ۰

 دویچه وله فارسی
 

ای قدرتمند به نام "مخبر بدون مرز"  گاردین از وجود برنامه

در آژانس امنیت ملی آمریکا پرده برداشته که حجم عظیمی 

ها را از طریق تجسس در ارتباطات دیجیتال جهانی به  از داده

ترین هدف این سیستم جاسوسی  آورد. ایران مهم دست می

های اخیر درباره  است. روزنامه گاردین در ادامه افشاگری

برای  (NSA( آژانس امنیت ملی آمریکا «برنامه پریسم»

رهگیری ارتباطات دیجیتال و  ،شنود گسترده مکالمات تلفنی

ای قدرتمند پرده  از برنامه ،های آنالین جاسوسی در سرویس

برداشته که توسط این نهاد مهم اطالعاتی طراحی شده و حجم 

های جاسوسی  عظیمی از اطالعات به دست آمده از سیستم

کند. روزنامه گاردین روز  ضبط و تحلیل می ،آمریکا را ثبت

ژوئن( در گزارشی اختصاصی اعالم  ۰خرداد/ ۷۰شنبه )

کاوی  ابزار داده»محرمانه درباره  به مدارکی فوق که کرده

دست یافته است. این ابزار که "  «آژانس امنیت ملی آمریکا

 ،نام دارد (Boundless Informant( مخبر بدون مرز":

حجم اطالعاتی که از طریق شنود مکالمات تلفنی و جاسوسی 

کامپیوتری از کشورهای مختلف در اختیار ایاالت متحده 

های ویژه و با جزئیات نشان  گیرد را روی نقشه قرار می

 .دهد می

 

 NSA های سایبری ترین هدف جاسوسی بزرگ ،ایران 

اطالعات عظیمی که از طریق شنود و رهگیری ارتباطات  

در این  ،آید به دست می «مخبر بدون مرز»دیجیتال توسط 

شود.  نگاری در آژانس امنیت ملی آمریکا ثبت می سیستم داده

دهد  اطالعاتی که گاردین از این سیستم منتشر کرده نشان می

ترین اهداف این سیستم جاسوسی ایاالت  که ایران یکی از مهم

متحده است.این سیستم به کاربرانش در آژانس امنیت ملی 

دهد که به سادگی روی نقشه یک  آمریکا این امکان را می

کشور را انتخاب کنند و حجم اطالعات موجود درباره آن را 

های  های پنهان و تکنیک ببینند؛ اطالعاتی که صرفا با روش

 .پیشرفته جاسوسی به دست آمده است

جاسوسى بریتانیا از سران کشورهاى گروه بیست در لندن 

 توسط گاردین افشا شد
 

روزنامه گاردین درگزارشی از اقدام انگلیس در شنوِد مکالمات تلفنِی سراِن شرکت کننده در دو نشست مالِی بین المللی بزرگ 

 .و رصد کردن سیستم های کامپیوتر این مسئوالن پرده برداشت ۴۳۳۹در لندن در سال 

روزنامه انگلیسی گاردین فاش کرد، برخی از نمایندگان کشورهای گروِه بیست درجریان مشارکت خود در نشست های مالی در  

، به کافی نت هایی رفته بودند که دستگاه های کامپیوترهای آن تحت کنترل سازمان اطالعات انگلیس بود،  ۴۳۳۹لندن در سال 

 .و بدینوسیله انگلیس به ایمیل های مسئوالن گروه بیست دسترسی داشت

این گزارش درحالی منتشر شده که فقط چند ساعت به شروع نشست دو روزه سراِن کشورهای گروه هشت درایرلندشمالی باقی  

 .کشورهای عضو گروه هشت درگروه بیست هم عضو هستند     .مانده است

به نوشته گاردین، این روزنامه به اسنادی دست یافته که سازمان اطالعات انگلیس آنها را از مسئوالن نشست سران گروه بیست  

 .جمع آوری کرده است ۴۳۳۹و نشست وزرای دارایی در سال 

گاردین همچنین نوشت که این اجازه از سوی گوردون براون نخست وزیر سابق انگلیس به سازمان اطالعات این کشور داده  

 .شده بود

دراین گزارش آمده است که از جمله کشورهایی که مکالمات تلفنی و سیستم های یارانه سران آنها  شنود شده و تحت نظارت  

 .قرار داشته ، آفریقای جنوبی و ترکیه بوده است

 .سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس از توضیح درباره این گزارش خودداری کرده است 

 های مخوف اینترنتی آمریکا گاردین: جاسوسی
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شان به  را به اتفاق سردسته ها یا پدر و مادر واقعی یا ناواقعی

کننده نیستند، بلکه  ها فقط گمراه زنن"، این حرف جیب می

اند. حتا اگر بتوانند چند موردی هم متکدی موفق را  شرمانه بی

  .نشانه کنند

شود که بازداشتن کودکان از کار  تناقض وقتی ظاهر می

کردن، چنان که روز لغو کار کودک تبلور انسانی آن است، 

ی بیچاره کردن اعضای نیازمند خانواده است. اما  به منزله

سال، یا  ۷۷که کودک را زیر  اجازه دادن به کار کودکان )این

گیریم؟ بستگی به شرایط اقتصادی و  سال می ۷۰زیر 

اجتماعی وسیاسی دارد( یعنی اجازه دادن به رواج 

گرایی روابط ناسالم، خطرهای جنسی و جسمی و  ناانسان

ی  های سنگدالنه روحی برای کودکان و چشم بستن به روش

های زیادی  در ایران کارگاه . سوداندوزی سرمایه داری

کنند که  ی کودکان استفاده می هستند که از کار سازمان یافته

بافی،  رزی، صنایع دستی، جوراب بافی، رنگ شامل قالی

سازی، کار در مزرعه و  نجاری، آجرپزی، نانوایی، ساختمان

ی آنها  شود. همه باغ و نگهداری حیوانات و جز آن می

اند، اما لزوما مبتنی بر کار مزدوری کودکان توسط  سنگدالنه

سرمایه داران نیستند، چه بسا کودکان در کنار والدینشان کار 

ی ناموزون  داری در شکل توسعه کنند. اما این ستم سرمایه می

های کار، حتا  ی شکل آن است که به هر حال بر همه

ی شوم خود را  های سنتی و خانوادگی آن، سایه شکل

  .اندازد می

های  ورود کودکان به بازار کار به ویژه بازاری که به دست

ظریف و ظرفیت مزدپذیری محدود آنان نیاز دارد به هر حال 

ی بازار ِعرضه و تقاضا، موجب افت  بنا به قانون ستمگرانه

شود. اما عدم ورود آنان به این بازار  دستمزدهای پولی می

میلیون کودک  ۴۱۳کند. در جهان  خانواده ها را بیچاره می

های به  داری و هم خرده فرهنگ کار وجود دارند هم سرمایه

های قربانی  داری و هم خانواده جا مانده از دوران پیشاسرمایه

توانیم بخواهیم به  اگر از زنان می .شده به کار اینان نیاز دارند

جای این در و آن در زدن و تسلیم شدن و خود را پایین دیدن 

رغم دل دادن به واقعیت معیشتی علیه نظام سیاسی و  باید به

اقتصای متحد شوند و وجدان جمعی خود را تحکیم بخشند، 

توانیم بخواهیم. آنها نیاز به شنیدن  این را از کودکان نمی

های ما ندارند. بیشتر از موعظه الزم دارند از سر و  موعظه

مان باال بروند و بازی کنند. حتا زنان نیز به تنهایی  کول

مآب را بشنوند و  توانند پندهای روشنفکرانه و فیلسوف نمی

آنها در حصار تحجر و تعصب و خرافه، زور و  .عمل کنند

وضع کودکان که روشن  .اند سرکوب و نیرنگ گیر افتاده

ی آنها به ویژه گنجشگان خیابان نیاز به یاری  است. همه

ها بر مبنای تجربه و نظریه و  عملی ما دارند. تدوین نظریه

های مسایل  برای آزمون شدن در عرصه ی خیابان، در حوزه

  .کودک، خود بخشی از پراکسیس است

 

کنند. چه بسا بر اثر کار زنان  جمعی آن را تخریب می

های  ی تحمیل شده به خانواده مانند هزینه های ناخواسته هزینه

دار  های کمک خانه ها، هزینه نگهداری کودک، درمان بیماری

های ناشی از  وشو و خدمات خانه، هزینه برای شست

توجهی از دریافت زنان  توجهی به امور منزل بخش قابل بی

حل این تناقض سهیم شدن  دهد. راه را به خود اختصاص می

داری یا دل دادن به قواعد و  به ستم ناشی از تناقض سرمایه

مقررات و سوخت وساز بازار نیست. راه حل روی گرداندن 

حل نهایی در  از حضور ِاجتماعی زنان نیز نیست. راه

های سطحی رایج هر چند آثار مثبتی از حیث  تدبیرجویی

های اقتصاد خرد و  که از مقوله -"اقتصاد خانواده" 

حل  بتوان در آن یافت، نیز نهفته نیست. راه -بورژوایی است 

های  رغم هر انتخاب مناسب در صحنه گرایانه به واقعی عمل

آفریند یا  زندگی، در مبارزه علیه نظامی است که یا ستم می

ی زنان در متن  جویانه ی رهایی حل مبارزه تناقض. راه

  .مبارزات دموکراتیک و طبقاتی است

گونه سخن بگوییم، با  توانیم با زنان در جامعه این اگر می

آمیز یرای کودکان  توانیم. در اینجا سرشت تناقض کودکان نمی

قربانی شده در نظام سرمایه داری ابعادی هولناک به خود 

کنند، حتا اگر کارشان توام با  گیرد. کودکان وقتی کارمی می

ترحم  گری و جلب ترحم ِکمتر موفق در این شهرهای بی تکدی

آورند. بخشی از این درآمد به جیب  باشد، درآمدی به دست می

دهی کودکان خیابان و  های سازمان ها و سرگروه مراقب

رود. اما بخشی از آن برای زنده ماندن و رفع  پناه می بی

بازی محقرانه  گرسنگی شکمی و احیانا کفش و لباس و اسباب

هزار کودک کار و  ۱۳۳رود. در میان حدود  او به کار می

وقت در ایران البته سهم مهمی نیز  وقت و نیمه خیابان تمام

اند که باید حاصل کار خود را به کمک به  مرکب از کودکانی

ی خود اختصاص دهند. بعضی از آنها واقعا  معیشیت خانواده

اند. من آمار دقیق و برآوردهای آماری خود  سرپرست خانواده

توجه است.  ام، اما شمار آنان قابل را در این مورد گم گرده

آنها از پدر و مادر یا خواهر و برادر سالمند، از کار افتاده، 

کنند. آنها راهی جز این کار  معلول یا معتاد خود نگهداری می

  ."ندارند: "به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

شود. این  بدبختی نهفته در تناقض از همین جا ناشی می

کودکان، این "گنجشکان خیابان" به واقع قربانی هیچ چیز 

ها به  اعتقادی دولت دستی ستم سرمایه و بی نیستند مگر هم

بازده اما انسانی. اما نه دولت  های رفاهی و خدماتی بی فعالیت

ای که به نوبت از پشتیبانی و شرکت این و  داری و نه سرمایه

شود، حاضر نیستند نتایجی ناشی از  مند می آن دولت بهره

اندوزی بر  حیات اقتصادی خود را که منجر به تولید و ثروت

مبنای کار کودکان شده است، برعهده گیرند. اکثر آنها وجود 

کنند. بارها  های بی بال و پر معصوم را انکار می چنین پرنده

گویند:" متکدیان هر یک چند خانه دارند طال  اید که می شنیده

های زیادی  کنند"،"کودکان ریاکارند و پول و جواهر جمع می
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ای دارد.  های عجیب و حل ناشدنی داری تناقض نظام سرمایه

اند و شماری به کشورهای  شماری از آنها جهان شمول

های فرهنگی و  های مختلف توسعه، گروه مختلف در رده

ها حضور  مناطق اجتماعی تعلق دارند. یکی از این تناقض

تردید نسبت به  داری بی زنان در بازار کار است. سرمایه

های پیشین در خود امکانات بیشتری برای آزادی و  نظام

فعالیت زنان دارد زیرا به نیروی کار مزدوری وابستگی 

های سیاسی و  اساسی دارد و ضمنا در فضای آزادی

ای که با آن عجین است، واکنش دیالکتیکی مبارزه  اجتماعی

این تناقض به این  .گیرد ی زنان برای رهایی واقعی شکل می

کند که وقتی زنان به زبان اقتصاد  صورت بروز می

بوروژایی، که در این جا زبانی ناگزیر است، به "بازار 

ی نیروی کار موجب  شوند با افزودن بر عرضه کار"وارد می

اگر وارد این بازار نشوند با  .شوند کاهش دستمزد پولی می

  .اند روال دگرگونی تاریخی جامعه ناسازگاری کرده

های زندگی و ضرورت  این به جای خود اما فشار هزینه

یافتن شماری از کاالها و خدمات مصرف و نیازهای رفاهی 

داری با  و خدماتی آموزشی و بهداشتی که اقتصاد سرمایه

دارد، موجب  کاالیی کردن همه چیز آن را از مردم دریغ می

شود که زنان راهی بازار کار شوند و با شرایط  می

تر مربوط به دستمزد ساعات کار محیط کار و  نامناسب

شرایط اجتماعی فرهنگی آن ناگزیر کنار بیایند. به این ترتیب 

یابند اما از حیث  آنها از حیث فردی منافع خود را در می

داری و تناقض کار کودک سرمایه   

گالوپ: مشکل نیمی از ایرانیان در تامین خوراک 

  و مسکن
  روشنگری به نقل ازوب سایت  ۷۰۹۴  ۷۷تیر 

گوید  ندای سبز .سازمان نظرسنجی گالوپ، در گزارشی می

که نیمی از جمعیت ایران، در طول سال گذشته در مواردی 

 .اند برای تامین مسکن و خوراک به مشکل مواجه شده

در این گزارش که روز دوشنبه دهم تیرماه منتشر شد، آمده 

گویند که بیشتر روز را با  است که اکثریت ایرانیان می

 .کنند احساس نگرانی، اندوه و خشم سپری می

به گزارش گالوپ، انتخاب حسن روحانی از سوی 

ای به عنوان نشانه آشکاری  شهروندان ایران، بطور گسترده

از اشتیاق ایرانیان برای تغییری هدفمند تلقی شده است و 

آغاز کار آقای روحانی با مردمی همراه خواهد بود که به 

 .سامانند ای فقیر و بی نحو فزاینده

گویند که درطی سال گذشته، در  نیمی از مردم ایران می

مواردی برای تامین هزینه خوراک و مسکن خانواده خود 

 .اند درمانده بوده

 ۷۹سازمان گالوپ تصریح کرده که در میان مردمان 

میالدی، در  ۴۳۷۰و  ۴۳۷۴های  کشوری که طی سال

خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی آماری قرار 

مربوط به ایرانیان، باالترین درصد بوده  ۷۳۵اند، رقم  گرفته

 .است

ای  ها علیه برنامه هسته بسیاری از مردم ایران، تاثیر تحریم

را که در دو سال اخیر به میزان قابل توجهی افزایش 

 .کنند اند، احساس می یافته

ثبات کرده و  ها، اقتصاد ایران را بی پیآمد مضاعف این تحریم

 .موجب تورم لجام گسیخته و بیکاری فزاینده شده است

ایرانیان قابل  ۴۱۵دهد که  های آماری گالوپ نشان می داده

نیروی کار  ۰۲۵اشتغال، اکنون بیکارند؛ عالوه براین، 

 .کشور هم، اشتغال ناقص و نیمه وقت دارند

دهد که اکنون، نیمی از  گزارش گالوپ همچنین نشان می

ها، به میزان قابل  کند که تحریم جمعیت بالغ ایران احساس می

دیگر  ۰۷۵الشعاع قرار داده و  توجهی معیشت آنها را تحت

شان تا حدودی تحت تاثیر  گوید که معاش روزانه هم می

 .ها بوده است تحریم

بینی مردم  به گزارش رادیو فردا این ارقام موید کاهش خوش

ایرانیانی  ۰۲۵در مورد سقوط استاندارد زندگی آنهاست رقم 

میالدی بر سقوط استاندارد زندگی خود  ۴۳۷۴که در سال 

نسبت به سال پیش از آن افزایش  ۴۳۵تاکید کرده بودند، 

 .یافته است

آمار منتشرشده گالوپ همچنین حکایت از این دارد که 

سالمت روانی ایرانیان در دو سال گذشته به وخامت گذاشته 

مردم ایران در طی روز، دلواپس و  ۷۰۵و در حال حاضر، 

نیز روز را در خشم  ۷۲۵غمگین و افسرده و  ۷۲۵  نگرانند،

 .کنند و عصبانیت سپری می

http://www.roshangari.net/1392/04/11/%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88/
http://www.roshangari.net/1392/04/11/%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88/
http://www.roshangari.net/1392/04/11/%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88/
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ها و عوامل پیشینی آن، قتلی است که به خاطر   بنابر زمینه

های   گیرد. داده  ارتباط جنسی خارج از ازدواج صورت می

 ۷۳دهد که حدود   قتل های ناموسی تحقیق ملی نشان می

درصد این قضایا به خاطر ارتباط با یک مرد بیگانه و 

 "مبادرت به عمل زنا" ، بوده است.

گویند به دلیل حساسیت  مسئوالن کمیسیون حقوق بشر می

موضوع  ۷۴۱اند تنها  موضوع، با مشکالت بسیار موفق شده

قتل ناموسی و تجاوز جنسی را ثبت کنند. در این پژوهش از 

های خانوادگی در  دولت افغانستان خواسته شده است، دادگاه

هایی را  های این کشور ایجاد و مرتکبان چنین جرم والیت

 براساس قانون مجازات کند.

"سیما سمر" رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 

یک کنفرانس خبری در کابل گفت: هدف از این تحقیق 

رسیدگی به قتل های ناموسی و تجاوز جنسی در کشور و 

 همچنین )بازتوانی قربانیان در جامعه( است.

 

 مشکالت و چالش های زنان افغانستان:

درصد مردم افغانستان بی سواد  ۰۳بیش از  تبعیض جنسیتی:

هستند و زنان افغانستان به دلیل حاکمیت رسوم و سنت ها در 

جامعه، محرومترین و درجریان جنگ هایی که طی سالیان 

متمادی در گیر آن بوده اند، آسیب پذیرترین قشر جامعه 

 هستند.

با وجود آنکه قانون منع خشونت  وجود قوانین تبعیض آمیز:

علیه زنان گام موثر ومفیدی در راستای منع خشونت علیه 

زنان ومبارزه علیه خشونتها تلقی میشود اما برخی از کاستی 

ها و خالء های آن باعث استمرار خشونت علیه زنان شده 

این   ۰۹است و نیاز به تعدیل دارد. بعنوان مثال: در ماده 

قانون آمده است: رسیدگی به دعاوی مربوط و تعقیب عدلی 

این قانون به اساس  ۰۹الی  ۴۴مرتکبان جرایم مندرج مواد 

شکایت مجنی علیها)زن(  یا وکیل مدافع وی صورت می 

( این ۷گیرد مجنی علیها می تواند در موارد مندرج فقره )

ماده در هر مرحله از تعقیب عدلی) کشف، تحقیق، یا 

محاکمه( از شکایت خویش منصرف گردد در این صورت 

 رسیدگی به دعوی و تطبیق جزا متوقف می گردد.

قانون جزای افغانستان آمده است:  ۸۹۳همچنین در ماده 

شخصی که به اثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم 

خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخص غیر 

در یک بستر مشاهده، و فی الحال هر دو یا یکی از آنها را 

به قتل رسانده یا مجروح سازد از جزای قتل و جرح معاف، 

اما تعزیر حسب احوال به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد 

 …محکوم گردد

 منابع:

http://googl/IQf40          http://googl/lI0xt 

ساله  ۷۰وی درباره یک مورد از این قتل ها گفت: یک دختر 

ساله ازدواج کند به  ۷۳به دلیل اینکه حاضر نشد با یک مرد 

کمیسیون حقوق بشر و ریاست امور زنان مراجعه کرد اما 

در نهایت تحویل خانواده اش داده شد و برادرش با تبر گردن 

 او را قطع کرد.

ها نیست، بلکه  وی در ادامه گفت: این کل آمار این خشونت

ها پنهان نگه داشته  موارد بسیاری دیگر از سوی خانواده

ها بیشتر  های این تحقیق حاکی است که این قتل شود. یافته می

به دلیل ارتباط داشتن زنان و دختران با مردان بیگانه، فرار 

از خانه، تن ندادن به ازدواج اجباری و ابراز عالقه و 

 تقاضای ازدواج از سوی دختر، صورت گرفته است.

درصد زنان قربانی به دلیل  ۹/۷۷بر اساس این تحقیق 

ابرازعالقه و تصمیم به ازدواج با فرد دلخواه خود کشته شده 

اند، در چنین شرایطی خانواده های این دختران مخالف 

درصد زنان  ۷۱۵ازدواج آنان بوده اند. این در حالی است که 

قربانی حاضر نشده اند درباره حوادثی که برایشان اتفاق 

 افتاده توضیح دهند.

درصد زنان قربانی از  ۷۱آمار تجاوزات نشان می دهد، که 

درصد از سوی همسایه ها، چهار  ۷۳سوی خویشاوندان و 

درصد از سوی پدر، دو درصد توسط برادر و یک درصد 

 توسط عموی خود مورد تجاوز قرار گرفته اند.

در گزارش کمیسیون همچنین اشاره شده است که عامالن  

درصد  ۷۱درصد قتل ناموسی نامشخص است و عامالن  ۲۰

 ۱درصد ، برادر ۴۷دیگراعضای خانواده مانند: شوهر

درصد، برادرشوهر، مادر، زن عمو و سایر  ۷درصد، پدر

 نزدیکان بوده است.

ترین نوع قتل ناموسی،   رایج“در این گزارش آمده است: 

 ویدا بالیخانی                                                                                             

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نتایج تحقیق خود را 

 ۷۹در باره قتل های ناموسی در این کشور روز یکشنبه )

(  منتشر کرد. نتایج این تحقیق نشان 2103ژوئن ۹خرداد/

قتل ناموسی و تجاوز جنسی در  ۲۳۰ماه،  ۷۲می دهد، طی 

 این کشور بوقوع پیوسته است.

"ثریا صبح رنگ" مسئول حمایت از حقوق زنان در 

کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیزدرباره نتایج این تحقیق 

گفت: همواره تاکید می شود افغانستان سرزمین قهرمانان و 

دالوران است اما این نکته هرگز به زبان نمیآید که 

افغانستان سرزمین زنان و دختران رنج دیده و ستم کشیده 

هم هست این گزارش زنگ خطری برای مسئوالن 

 افغانستان  خواهد بود.

براساس تحقیق کمیسیون حقوق بشر افغانستان در بیش از 

مورد  ۷۰۰مورد قتل ناموسی و  ۴۲۰یک سال گذشته 

تجاوز جنسی در افغانستان ثبت شده است مسئوالن کمیسیون 

حقوق بشر افغانستان می گویند به دلیل حساسیت های شدید 

در این کشور بیشتر موارد قتل های ناموسی و تجاوزهای 

 جنسی ثبت نمی شوند.

درصد قربانیان  ۲این تحقیق همچنین نشان میدهد، که حدود 

تجاوز کشته شده اند. در این تحقیق اعالم شده که 

خویشاوندان و وابستگان زنان قربانی پیگیری این جنایات 

را  "شرم و ننگ" دانسته و به همین دلیل زنان قربانی چنین 

 حوادثی به قتل رسیده اند.

درصد از این زنان  ۷۷ثریا صبح رنگ  در ادامه گفت: 

درصد آنان به دلیل تن  ۰/۰قربانی به دلیل فرار از منزل و 

 ندادن به ازدواج های اجباری به قتل رسیده اند.

 زنان افغانستان، هر روز یک قتل 
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مساوی برای زن و مرد در نظر گرفته شده هرچند این 

مسئله بدرستی رعایت نمیشود. ولی درحال حاضر این 

پیشرفت در معرض خطر قرار دارد. دولت افغانستان با 

طالبان و دولت امریکا بر سر میز مذاکره صلح می 

 .نشینند ولی زنان در این جلسات حضور ندارند

به ما بپیوند و درخواست کن که زنان افغان باید صندلی 

درمذاکرات صلح داشته باشند. این حق مسلم ماست. ما 

اکنون شاهد خشونت درمناظقی که طالبان قدرت را 

مورد حمله ارها دردست دارد هستیم. مدارس دخترانه ب

نفر  21خبرگزاریهای محلی  گزارش قرارمیگیرد. بنا بر

کشته شدند و در والیت  2103از رهبران زنان در سال 

خود من یک کارمند یک مدرسه دخترانه حلق آویز شد و 

بعد جناره او را به درخت بستند. بعد از سالها جنگ و 

خونریریزی دولت افغانستان میخواهد آینده صلح آمیزی 

را برای افغانستان به ارمغان بیاورد ولی این با معامله با 

 .حقوق زنان در افغانستان میسر نیست

دولت استرالیا متعهد شده که در دراز مدت برای 

پیشرفت افغانستان وارد عمل شود. اینحاست که صدای 

تو اهمیت پیدا میکند. سوسن در کنار ما بایست و به دول 

امریکا و استرالیا بگو که زنان حق شرکت در کنفرانس 

 .صلح را دارند

من بعنوان یک زن پیشگام مبارزه برای آزادی زنان با 

خشونت بیگانه نیستم. خانواده من مورد حمله قرار 

گرفت. در و پنجره های خانه ما را شکستند ولی دولت 

کار زیادی در این مورد نکرد. اگر کسی بخواهد مرا 

بکشد این امریست ساده ولی هیچ کس نمیتواند جلوی مرا 

بگیرد. من به چشم خود میبینم که افغانستان رو به آینده 

بهتری است و من میتوانم در این مسئله نقش مهمی بازی 

کنم و این تنها چیزی است که برایم اهمیت دارد. لطفا در 

کنار من و دیگر زنان افغانستان بایست. ما میجنگیم، 

 .برای حقوقمانمیکنیم مبارزه 

 از صمیمم قلب ازت تشکر میکنم

 وزمه فروغ

پیشگام مبارزه برای حقوق زنان و برنده جایزه شهامت 

 2112سال 

به  دوستان و رفقای گرامی با درود، رنجنامه دوستی

دستم رسید که بسیار به حال و روز مادران و خواهران 

ایران وطنم شباهت دارد..من با ایشان از طریق ایمیل در 

م و وظیفه خود دانستم این متن را ترجمه و هستتماس  

حضور شما مهربانان همیشگی ارسال دارم..لطفا از هر 

طریقی و هر کجای این جهان هستید صدای زنان و 

دختران افغانستانی باشید، یادمان نرود : ما درد مشترکیم 

و باید یکدیگر را فریادی باشیم.. قبال و قلبا از همسویی 

 شما سپاسگزارم. با مهر .   سوسن شهبازی

 

از آخرین باری که با هم در تماس بودیم مدتی  ،سوسن

میگذرد ولی در شرایط کنونی عمل تو میتواند از معامله 

با حقوق زنان با طالبان در افغانستان جلوگیری کند. لطفا 

نامه وزمه را در پائین بخوان و در کنار زنان افغانستان 

 .بایست

 ،سوسن عزیز

من هیچوقت آنروزی را که داشتم در خیابانهای کابل قدم 

میزدم فراموش نمیکنم. من صدای جیغ زنی را شنیدم و 

جمعیت انبوهی را دیدم. خودم را با فشار به صف جلو 

هل دادم تا ببینم چه اتفاقی میافتد. یک مرد یک زن را با 

یک کابل آهنی کتک میزد. هردفعه که او جیغ میکشید 

فرزندش هم جیغ میکشید. او مجازات میشد چون او 

قوزک پایش را نشان مردم داده بود.این زندگی زنان 

تحت رژیم طالبان در افغانستان بود. با ما مثل شهروند 

درجه سوم برخورد میشد. بدتر از حیوانات.  از مدرسه 

رفتن ما جلوگیری بعمل میامد. به ما کاری نمیدادند و 

میانگین سنی زنان به شدت رو بکاهش بود. و خشونت 

 .علیه زنان افزایش پیدا میکرد

ولی مثل بسیاری از زنان ما متقابال جنگیدیم. با به خطر 

انداختن جانمان مدارس مخفی برای زنان درست کردیم 

پیشرفت زیادی ما و پناهگاهی برای قربانیان خشونت. و 

در این زمینه کردیم. پس از سقوط طالبان در سال 

دختران بیشتری به مدرسه میروند. میانگین سنی  2110

زنان افزایش پیدا کرده و زنان موفق شدند که در پارلمان 

افغانستان صاحب کرسی شوند و در قانون اساسی حقوق 

 خترشناگر ایرانی: د

رکورد زدم اما به لباسم گیر دادند! 
از نظر آنها ثبت این رکورد از 

 .  لحاظ شرعی مشکل دارد
 عصر ایران  ۲۹۳۱,  تیر 4 

های آزاد ایران که  نخستین دختر رکورددار شنا در آب

خردادماه رکورد شنای کرال سینه را در دریای خزر 

شکست، برای ثبت این رخداد مهم با مشکلی 

 .باورنشدنی مواجه شده است

با اشاره به این که تاکنون  «الهام السادات اصغری»

کیلومتری او  ۷۰مراحل اداری ثبت رکورد شنای 

با این که هنگام شنا «گوید:  ای در پی نداشته، می نتیجه

از پوشش کامل اسالمی استفاده کردم و ناظران قانونی 

هم تمام مدت در پالژ حضور داشتند، اما پس از آن 

مسووالن وزارت ورزش به من گفتند که باید ثبت این 

 «.رکورد را فراموش کنم

این ورزشکار رکوردشکن که واکنش مسووالن ورزش 

داند، تصریح  کشور را تنها یک اعمال نظر شخصی می

استدالل آنها این است که چون پیشتر چیزی به »کرد: 

در وزارت ورزش  «لباس شنای آزاد بانوان»اسم 

تصویب نشده، لباس من هنگام شنا در دریا هرقدر هم 

اسالمی بوده باشد، اما از نظر آنها مورد قبول نیست و 

 «!ثبت این رکورد، از لحاظ شرعی مشکل دارد

الهام اصغری با بیان این که لباس ابداعی او کامال 

پوشیده است و ناظران نیز آن را تایید کرده بودند، 

پوشش من به اندازه یک لباس فضانوردی »گفت: 

 .آزاردهنده و سنگین بود، اما چاره دیگری نداشتم

اکنون اگر لباسی از این جنس و با همین حجم را به تن 

آقای حسین رضازاده کنید و از او بخواهید تا وزنه 

بزند، همان لحظه دوباره از این رشته خداحافظی 

 «.کند می

ساله با تاکید بر این که شنای  ۰۴شناگر رکوردشکن 

ای نبوده که اکنون بتواند  کیلومتری کار ساده ۷۰مسیر 

ها  من وقتی ساعت»کند:  از کنار آن بگذرد، تصریح می

شوم، برایم قابل  کنم و تسلیم امواج نمی در دریا شنا می

پذیرش نیست که حاال در مقابل تصمیمات و نظرات 

شخصی برخی مسووالن سر فرود بیاورم، به همین 

دلیل همچنان در حال پیگیری حق قانونی خودم هستم 

 ».چون رکورد من قانونی بوده و باید ثبت شود

 در دفاع از زنان افغانستان        
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 ۱۱۲۹ژوئن  ۸ –سهند ریاحی 

ای مردم ترکیه در  چند روزی است که شاهد خیزش توده

اسالمی دولت ترکیه  –اعتراض به سیاست های نئولیبرالی 

هستیم. این اعتراضات که در ابتدا درمخالفت با قطع 

های مختلفی از  درختان پارک گزی و توسط گروه

ها آغاز شد، در حقیقت  روشنفکران، هنرمندان و اکتیویست

سیاسی و  –ای بود برای بیان معضالت اقتصادی  جرقه

اجتماعی. حال این سوال مطرح می شود که چرا این 

ظاهر ساده منجر به یک عصیان عمومی  موضوع به

اجتماعی و سیاسی  –است؟ اگر از ساختار اقتصادی  شده

ترکیه تصویری نداشته باشیم مسلما برای این سوال جوابی 

منطقی نخواهیم یافت. در این نوشته سعی براین است که 

گیری حکومت موجود و  تصویری موجز از چگونگی شکل

سیاسی نیروهای اجتماعی اصلی  –های اقتصادی  بندی صف

 دست داده شود. به

حکومت موجود به رهبری حزب عدالت و توسعه 

 )آ.ک.پ.( بر سه پایه اساسی موجودیت خود را بنا نهاد: 

ا( حمایت از سیاست های نئولیبرالی جهانی یعنی همسویی 

 کامل با اردوی سرمایه و دشمنی همه جانبه با اردوی کار

 ( حمایت از سیاست های امپریالیسم جهانی در منطقه۲

 ( جانبداری از مدل اسالم سیاسی نسبتا لیبرال و مدرن۳

 

 –بعد از کودتای نظامی کنان اورن  ۰۸۹۱ترکیه از سال 

Kenan Evren - های اقتصادی بوده  همواره دچار بحران

م در این دوره تا  . تور۲۱۱۲تا  ۰۸۸۱های  بویژه از سال

مرز صد در صد رسید. افت ارزش پول، بیکاری و 

گی های بارز این  سیاسی از ویژه –نابسامانی اجتماعی 

دوره می باشد. احزاب دست راستی نظیرحزب مام وطن، 

حزب راه درست، حزب حرکت ملی از یک سو و احزاب 

به اصطالح سوسیال دموکرات نظیر حزب جمهوری خلق و 

حزب دموکراتیک چپ از سوی دیگر هیچ برنامه و فرمول 

اجتماعی ارائه  –مشخصی برای حل معضالت اقتصادی 

ندادند. و هر گاه به حکومت رسیدند به علت فساد مالی در 

میان مردم بی اعتبار گشتند. با از صحنه خارج کردن چپ 

انقالبی و سوسیالیستی بدنبال کشتار سال های کودتای نظامی 

 امکان ارائه آلترناتیوی انقالبی مسدود شد. 

حزب آ.ک.پ در این دوره از قلب حزب رفاه بیرون آمد. 

الدین اربکان، که چندی پیش فوت  رهبر حزب رفاه، نجب

کرد، از استادان تائب اردوغان و عبداله گول بود. حزب 

رفاه که بیشتر با شعارهای رادیکال اسالمی و گاها در تقابل 

با کمالیسم ابراز وجود می کرد همواره از طرف ارتش و 

حکومت های وقت مورد تعرض و گاه تعقیب قانونی قرار 

داشت. طوری که در این سال ها حزب رفاه غیرقانونی 

اعالم شد و کادرهای باالی آن از سیاست منع شدند. نکته 

قابل توجه تمرکز فعالیت این حزب در بین اقشار فقیر نشین 

و سنتی، اصناف و کسبه بود. در این دوره با ایجاد 

سازمانهای اوقاف، مدارس مذهبی، فعالیت های تولیدی تحت 

پوشش تعاونی های اسالمی، جمع آوری کمک های مالی از 

سرمایه داران محافظه کار و بظاهر ضد غرب، جمع آوری 

پول از ترکهای مهاجر مقیم آلمان و حتی دریافت کمکهای 

مالی از عربستان سعودی و شیخ نشین های عربی بی صدا 

 و زیره زیره صورت می گرفت.

اولین ثمره این سرمایه گذاریها پیروزی حزب رفاه در 

بود. اردوغان شهردار  ۰۸۸۱انتخابات شهرداریها در سال 

استانبول شد و ملیح گوگچک شهردار آنکارا. بجز شهرهای 

نوار ساحلی نظیر ازمیر و آنتالیا اکثر شهردارها از حزب 

رفاه انتخاب شدند. در حقیقت در این دوره مردم رای 

اعتراضی دادند و جمعی نیز واقعا از حزب رفاه حمایت 

کردند. حزب رفاه دراین دوره با انسجام تمام شروع به کادر 

سازی در شهرداریها، ایجاد موسسات تولیدی و ایجاد 

اشتغال، سعی در نفوذ در تمام ارکان دولتی نظیر پلیس، 

ارتش، دادگستری، مطبوعات، رادیو تلویزیون کرد. عالوه 

بر این با برجسته کردن تضادش با حکومت مرکزی، که در 

آن سالها از ائتالف های متعددی از احزاب راست و 

کمالیست تشکیل می شد، در بین مردم خود را به عنوان 

 آلترناتیو قدرت مطرح کرد. 

بدلیل خواندن شعری در یک  ۰۸۸۱اردوغان در سال 

ماه از  ۱ماه زندان محکوم شد و بعد از  ۰۱میتینگ به 

زندان آزاد گردید که باعث کسب اعتبارسیاسی برای وی 

با ارائه برداشتی لیبرالی و مدرن از  ۲۱۱۰شد. وی در سال 

اسالم از حزب رفاه جدا گشته و حزب عدالت و توسعه 

)آ.ک.پ( را تاسیس کرد و در اولین انتخابات سراسری سال 

توانست یک سوم کرسی های مجلس را از آن خود  ۲۱۱۲

 کند.

دالیل متعددی برای این پیروزی آ.ک.پ می توان بر شمرد: 

بحران شدید و مزمن اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، فساد 

ی برنامه  حکومتی، رای اعتراضی مردم و هم چنین ارائه

ای نئولیبرالی به همراه مدل اسالم سیاسی مدرن و لیبرال که 

 از حمایت بالمنازع آمریکا و اروپا برخوردار بود. 

خصوصی سازی بخش های تولید خدماتی دولت، ایجاد 

مراکز تولیدی، کارخانه ها، در شهرهای گوناگون مانند 

کونیا، که از قلعه های آ.ک.پ است، و ادامه برنامه 

اقتصادی نئولیبرالی کمال درویش در راستای برنامه 

 گی های مهم این دوره می باشد.  اقتصادی آی.ام.اف از ویژه

کاندید ورود به جامعه  ۲۱۱۴سال در سال  ۱۴ترکیه بعد از 

اروپا شد و مذاکرات ورود کامل ترکیه به آن آغاز گردید. 

این خود پیروزی مهمی برای آ.ک.پ بود. رفرم های 

سیاسی، به کنترل در آوردن تورم اقتصادی،  –اقتصادی 

 ای در ترکیه مروری برعلل خیزش توده

 ادامه در صفحه ی بعد
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 کردن تمام حوزه های اجتماعی.

گشایش مراکز تجاری، فروشگاه های زنجیره ای مدل 

آمریکا با مارکهای مشهور، تسهیل در واردات محصوالت 

کشاورزی و دامداری عمال موجب ورشکستگی دهقانان و 

اصناف خرده پا گردید. تولید ناخالص ملی بین سال های 

درصد افزایش یافت ولی تقسیم  ۶به حدود  ۲۱۰۰تا  ۲۱۱۹

ثروت، همان طوری که در تمام اقتصاد های نئولیبرالی دیده 

و نابرابرترشد. طبق آخرین آمار   می شود، بسیار ناهمگون

کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه از 

نظر نابرابری طبقاتی در مقام سوم می باشد. عالوه برآن به 

دلیل بحران اقتصادی در اروپا رشد اقتصادی ترکیه در سال 

بشدت کاهش یافت و به رکود کشید. رقم رسمی رشد  ۲۱۰۲

درصد است. عدم توازن شدید بین واردات  ۲.۲در این سال 

میلیارد دالر رسید. افزایش نرخ بیکاری  ۴۴و صادرات به 

 درصد می باشد.  ۲۲در جوانان تا حد 

ارقام اقتصادی فوق بیانگر اینست که این جنبش اعتراضی 

سنی،  –صرفا محدود به پارک و درخت، تضاد علوی 

مذهبی ها و کمالیست ها نمی باشد. سرایت این اعتراض به 

دیگر شهرها نیز نشانگر انزجار بخش بزرگی از مردم از 

سیاست های دولت می باشد. و اشاره اردوغان در شروع 

خیزش اخیر به نقش گروه های مارژینال در واقع نیروهای 

 فعال چپ را مد نظر داشت.   

در سیاست خارجی آ.ک.پ با اطاعت از فرامین آمریکا و 

ای در مورد بشار اسد، ایجاد پایگاه  درجه ۰۹۱رخش 

موشکی برای مقابله با حمله احتمالی موشکی ایران به 

اسرائیل، استقرار موشک های پاتریوت در نوار مرزی، 

های  ایجاد اردوگاه نظامی در حمایت از ارتجاعی ترین گروه

مخالف دولت سوریه )سلفی ها و طالبان( عمال موجبات 

اش بویژه در شهرهای نوار مرزی با  ریزش پایگاه مردمی

 سوریه شد. 

سرکوب تمام اعتصابات کارگری، نظیر اعتصاب و تحصن 

( واعتصاب کارگران ترکیش ایر Tekelکارگران دخانیات )

الین، سرکوب جنبش های دانشجویی در آنکارا و استانبول 

 صفحاتی از کارنامه سیاه دولت اردوغان می باشد.

پایان می  به ۲۱۰۱دوران نخست وزیری اردوغان در سال 

رسد لذا وی تالش دارد با تغییر قانون اساسی و تبدیل شکل 

حکومت به مدل آمریکا )تمرکز قدرت در دست رئیس 

سال دیگر به عنوان رئیس جمهور به  ۴جمهور( حداقل تا 

حکمرانی ادامه دهد. ولی برای نیل به این هدف وی نیاز به 

حمایت دیگر احزاب مخالف دارد و چون از طرف حزب 

جمهوری خلق و حزب حرکت ملی در مجلس چراغ سبزی 

محدود کردن نقش ارتش و کمالیست ها در قدرت، کمک های مالی به حاشیه نشینان شهری، منجر به پیروزی آ.ک.پ در سال 

 درصد آرا گردید. ۱۸.۸با  ۲۱۰۰در صد آرا و در سال  ۱۶با  ۲۱۱۱

های مخالف    دولت آ.ک.پ با اتکا به اکثریت کرسی در مجلس شروع به تصفیه حساب با تمامی گروه ۲۱۰۱از اواخر سال 

ای ارتشیان، خبرنگاران، قضات، و استادان  خود اعم از لیبرال، چپ  کمالیست، کرد و ارتشی کرد. دستگیرهای زنجیره

آغاز گردید. برخی از ژنرال  ODA TVو   Ergenekonدانشگاه تحت عنوان توطئه و کودتا بر علیه امنیت ملی مشهور به 

های سابق به حبس های طویل المدت محکوم شدند و برخی نیز تا کنون بطور بالتکلیف در بازداشت بسر می برند. این لجام 

گسیختگی و استبداد با اتکا به اکثریت کرسی در مجلس با تصویب قوانین مختلف ادامه پیدا کرد. تغییر در سیستم آموزشی بنام 

برای تسهیل ورود کادرهای اسالمی به دانشگاه ها، تغییر سیستم حقوقی، ممنوع کردن نفوذ ارگان های ارتشی  ۱+۱+۱طرح 

صبح، محدود کردن و  ۶شب تا  ۰۱در حکومت، افزایش اختیارات نخست وزیر، ممنون کردن فروش مشروبات الکلی بین 

ممنوع کردن سقط جنین، تغیرات در سیستم انتخاب کادرهای دانشگاهی و خالصه کالم تصویب قوانینی در جهت اسالمی 

03ادامه در صفحه ی   

 ای در ترکیه  مروری برعلل خیزش تودهادامه ی 
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ندیده لذا مرکز توجه خود را جلب حمایت پ.کا.کا با 

وساطت حزب صلح و دموکراسی قرار داده است. این 

مانور سیاسی که در خدمت طوالنی تر کردن زمامداری 

خود است آشکارا در تقابل با ژست های لیبرالی و 

 دموکراسی خواهی اردوغان قرار می گیرد.

الزم به یادآوری است که یکی از تئوریسین های آ.ک.پ 

وزیر امور خارجه احمد داوود اوغلو است که در کتاب 

مشهورش عمق استراتژی از احیای حکومت عثمانی جدید 

سخن به میان آورده است. توسعه طلبی در سوریه، نیم 

نگاهی به کرکوک عراق و رهبری منطقه خاورمیانه 

ی توسعه طلبانه و دیکتاتور منشانه آ.ک.پ  تصویرگر چهره

 می باشد.

میدان تقسیم و پارک گزی در استانبول از لحاظ تاریخی و 

سیاسی یکی از سمبول های شهر استانبول می باشد. تقریبا 

تمامی تظاهرات اول ماه مه و اعتراضات دموکراتیک مردم 

از این پالتفرم صورت می گرفت. نیروهای چپ و 

سوسیالیست در این میدان بارها مورد ضرب و شتم حکومت 

های نظامی و دیکتاتوری و حکومت فعلی قرار گرفته اند. 

لذا احداث مسجد و مرکز تجاری در این میدان تمامی 

مخالفین را به غلیان در آورد. خشونت پلیس در ابتدا موج 

اعتراض را بیشتر تعمیق داد و در سراسر کشور بعد پیدا 

کرد. حمایت سندیکای کارگران خدمات عمومی )کسک( و، 

متعاقب آن سندیکای کارگران انقالبی )دیسک( و اعالم 

اعتصاب عمومی دو روزه همه نشانگر عمیق بودن این 

جنبش می باشد. جریانات چپ در این اعتراض حضور فوق 

العاده فعالی داشتند. البته دیگر جریانات لیبرال، کمالیست، 

علوی نیز در این اعتراضات حضور دارند. همانطوری که 

سیاسی فقط و فقط با رهبری  –میدانیم هر حرکت اجتماعی 

اهرم داران واقعی جامعه یعنی طبقه کارگر به یک جریان 

موفق و پیروز مند تبدیل می شود. مادام که این شرط تامین 

نگردد احتمال به لوث کشیده شدنش توسط دیگر جریانات 

لیبرال  و سکوالر و کمالیست وجود دارد. این که روزهای 

پیش رو چه به ارمغان خواهد آورد نمی دانیم، ولی دراین 

ای برای همه مبارزان  شکی نیست که نتایج این خیزش توده

 راه آزادی و سوسیالیسم درسهای مفیدی دربرخواهد داشت.

با  ۲۱۱۰حزب عدالت و توسعه )آ.ک.پ( در سال  -۰

رهبری رجب تایب اردوغان تشکیل شد. از دیگر 

بنیانگذاران این حزب رئیس جمهور فعلی عبداله گل و 

 معاون نخست وزیر بلنت آرینج می باشند.

کمال درویش از مسئولین بانک جهانی می باشد که به  -۲

عنوان منجی معضالت اقتصادی ترکبه که توسط حکومت 

  ائتالفی آن دوره به خدمت گرفته شد. 

)کرج( می باشد که با طرح ادعای درگذشت آقای اسانلو در 

بیمارستان رجایی شهر، سعی در پنهان کردن بخشی از 

  .واقعیت دارد

تاسف بار، حادثۀ مشابهی است که فروردین ماه سال جاری و 

به دور از چشم رسانه های خبری بوقوع پیوست. هفدهم 

فرودین ماه سال جاری نیز، علیرضا کرمی خیرآبادی زندانی 

امنیتی زندان رجایی شهر کرج )گوهردشت( به علت بی 

نتیجه بودن اقدامات درمانی جان خود را از دست داد. نکه 

قابل توجه اینکه آقای خیرآبادی نیز به هنگام ترک زندان و 

اعزام به بیمارستان در شرایط جسمی وخیمی قرار نداشته و 

تنها چند روز پس از اعزام به بیمارستان، به ناگاه خبر 

درگذشت وی از سوی مقامات مسئول به خانواده وی اعالم 

  .می گردد

الزم به ذکر است که طی دو سال گذشته، مقامات مسئول و 

ماموران امنیتی در زندان رجایی شهر، طی جلسات مختلف 

بازجویی از زندانیان این زندان مکرراً زندانیان سیاسی و 

امنیتی را تهدید به مرگ کرده اند که سه زندانی فوت شده در 

این زندان، افشین اسانلو، علیرضا کرمی خیرآبادی و 

  .منصور رادپور از این جمله می باشند

در کنار حادثه فوت آقای اسانلو و خیرآبادی که تردیدهای 

جدی را در نحوه رفتار و رسیدگی پزشکی به زندانیان 

سیاسی در زندان گوهردشت ایجاد کرده است البته می بایستی 

  .به عامل اصلی این حوادث نیز اشاره کرد

 «محمد مردانی»اقدامات مسئوالن زندان و بخصوص 

ریاست این زندان در اعمال فشارهای غیرانسانی بر زندانیان 

سیاسی بی شک از جمله عوامل اصلی بروز بیماری های 

مختلف در این زندان می باشد که با شرایط فعلی اعطای 

خدمات درمانی به زندانیان این زندان، ظاهراً سرانجامی جز 

  .مرگ در انتظار ایشان نمی باشد

فشارهای بی حد روانی با قطع تماس های تلفنی و مالقات 

های حضوری، محدود کردن زمان هواخوری و مسدود 

کردن پنجره سلول های زندانیان، توهین و تحقیر ایشان و 

موارد بیشمار دیگری از این دست، تنها بخشی از اقداماتی 

است که مسئوالن این زندان عامدانه برای تخریب روحیه 

زندانیان در دستور کار دارند. وضعیت اسفبار غذایی نیز که 

مفصالً به آن پرداخته شده گزارش های دیگری پیشتر در 

است از جمله مواردی است که وضعیت جسمی زندانیان این 

زندان را روز به روز به تحلیل برده و زمینه را برای بروز 

بیماری های خطرناک و کشنده در میان ایشان فراهم می 

  .سازد

همچنین نصب دستگاه های پارازیت انداز و تقویت آن طی 

هفته های اخیر در بند ویژه امنیتی این زندان که به باور 

زندانیان این بند از جمله عوامل اصلی و تاثیرگذار در مرگ 

های اخیر در این بند می باشد، باعث بروز بیماری های نادر 

و سردرهای شدید و سرگیجه و حالت تهوع در میان زندانیان 

گردیده که هشدارهای مکرر زندانیان و رسانه های خبری 

نسبت به این موضوع، تا به امروز تنها با بی تفاوتی 

مسئوالن این زندان و مسئوالن قوه قضائیه روبرو گردیده 

  .است

افزایش میزان مرگ و میر در میان زندانیان سیاسی و امنیتی 

زندان رجایی شهر کرج طی مدت زمان پس از تشکیل بند 

ویژه امنیتی این زندان و تسهیل انجام اقدامات محدود کننده بر 

علیه زندانیان این بند، حقیقتی دردناک، و حرکتی سیستماتیک 

 «مردانی»امنیتی و بخصوص -از سوی مسئوالن قضایی

ریاست این زندان است که در صورت بی توجهی مقامات 

باالتر بی شک طی ماه های آینده نیز به شکل سابق ادامه 

خواهد یافت و باز هم شاهد مرگ خاموش دیگر زندانیان در 

  .کشتارگاه رجایی شهر خواهیم بود

 

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در حالی که 

مسئوالن قضایی و مدیران سازمان زندان ها و اقدامات 

تامینی و تربیتی کشور مدعی فوت افشین اسانلو در 

بیمارستان رجایی کرج می باشند، اما اطالعات کسب شده از 

زندان رجایی شهر کرج )گوهردشت( گویای واقعیات دیگری 

  .است

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، به 

فاصله اندکی پس از اعالم خبر فوت افشین اسانلو فعال 

کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر 

کرج، خبرگزاری های کشور به نقل از خبرگزاری 

ایسنا( گفتگوی کوتاهی را با سهراب ) دانشجویان ایران

کرج( منتشر کردند ) سلیمانی مدیرکل زندان های استان البرز

که این مقام قضایی مدعی فوت این زندانی سیاسی در 

  .بیمارستان شهید رجایی کرج گردیده بود

از سوی دیگر خانواده این زندانی سیاسی طی روزهای اخیر 

در گفتگوی با رسانه ها، به نقل از کادر پزشکی بیمارستان 

شهید رجایی کرج از فوت این زندانی سیاسی پیش از انتقال 

به بیمارستان خبر دادند که تنها اقدام درمانی صورت گرفته 

برای مرحوم اسانلو را تالشی یک ساعته برای احیای وی 

  .عنوان کرده اند

اظهارات کذب و اطالع رسانی خالف واقع آقای سلیمانی به 

امنیتی جمهوری اسالمی مسبوق -مانند سایر مقامات قضایی

به سابقه بوده و بیش از این نیز انتظاری نیست، اما نکته 

حائز اهمیت، اخبار اخیر دریافتی از زندان رجایی شهر و 

کنار هم قرار دادن این اخبار، و اطالعات منتشره از سوی 

خانواده این زندانی سیاسی می باشد که گویای حوادثی 

  .نامعلوم در این زندان است

افشین »به گفته تعدادی از هم بندیان این زندانی سیاسی، 

اسانلو تا زمان اعزام به بهداری زندان در وضعیت جسمانی 

وخیمی نبوده و حتی با پای خود به بهداری زندان رجایی 

  .«شهر کرج مراجعه کرده است

اظهارات هم بندیان آقای اسانلو، مؤید این نکته می باشد که 

آقای اسانلو تا پیش از مراجعه به بهداری زندان و یا حتی تا 

هنگام ترک زندان به مقصد بیمارستان، در وضعیت جسمانی 

بحرانی و یا وخیمی قرار نداشته است. و با در نظر گرفتن 

اظهارات کادر درمانی بیمارستان شهید رجایی، در رد ادعای 

فوت آقای اسانلو پس از انتقال به بیمارستان که فرضیه 

وخامت تدریجی وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی را 

منتفی می سازد، این سوال به ذهن متبادر می گردد که 

چطور و به چه علتی فردی که به گفته خانواده و هم بندیانش 

سابقه هیچگونه ناراحتی قلبی را نداشته است، به فاصله چند 

ده دقیقه زمان بین انتقال به بیمارستان از زندان رجایی شهر 

  .ناگهان فوت می کند

سوال برانگیزتر اظهارات مدیرکل زندان های استان البرز 

 )گزارشی از زندان(

  !افشین اسانلو با پای خود به بهداری رفت

 1237تیر  6شنبه 

02ادامه از صفحه ی   
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 منبع :  کانون مدافعان حقوق کارگر

 مقدمه

گزارش اخیر سازمان ملل) -کانون مدافعان حقوق کارگر 

سازد که توسعه اقتصادی و میزان  ( آشکار می2112

 مشارکت اقتصادی زنان ارتباط بسیار نزدیکی باهم دارند.

مثالً در کشورهایی که میزان مشارکت زنان باال است،  

معموالً رشد اقتصادی متوازن است. بالعکس، در کشورهایی 

که مشارکت زنان با مانع مواجه شده است، رشد اقتصادی 

رغم نقش مهم زنان در اقتصاد مدرن، اغلب  علی .ناچیز است

اند. زنانی که با موفقیت به  آنان با موانعی جدی مواجه شده

ای  پیوندند، اغلب به شکل منصفانه امواج مدرن اجتماعی می

اند. اغلب برای کاری که انجام  برای کارشان پاداش نگرفته

دهند و در مشاغل یکسان کمتر از همکاران مرد خود مزد  می

یافتند  مراتب شغلی ارتقا نمی آنها در سلسله (گیرند. )سابقاً  می

دیدند. عالوه بر این، به آنها منزلت مبهم و  و احترام نمی

گرفت، و در اغلب موارد، از هر فرصت  پایینی تعلق می

ای برای نشان دادن استعداد واقعی خود باز داشته  حقیقی

ای عمومی بود که جای  شدند. تفکر سنتی )معتقد به (کلیشه می

زن در آشپزخانه است، که کار زن تمیز کردن خانه، مراقبت 

ی ناشی از  از کودکان و شستن ظروف است. ارزش اضافه

کارآفرینی زنان وجود داشت اما با پذیرش اجتماعی مواجه 

مزایای  نبود. بنابراین در کشورهای در حال توسعه زنان 

کردند.  ی اقتصادی را دریافت نمی مالی و رفاهی کار فعاالنه

های خانوار  سازی توانستند در فرایند تصمیم زنان نمی

مشارکت داشته و براین منابع مالکیت داشته باشند. این 

موضوع، به زبان ساده، منزلت ضعیف اجتماعی اقتصادی 

دهد. نسل های کنونی زنان بیشتر خواهان  زنان را بازتاب می

و مصمم هستند که در شغل خود پیشرفت کنند. آنها 

خواهند به همکاران مرد خود وابسته باشند و ترجیح  نمی

توانند به  دهند به لحاظ اقتصادی مستقل باشند. اما آنها نمی می

ها و یا جوامع دست  اهداف شغلی خود بدون حمایت حکومت

ها، دانش و تکنولوژی منجر به  برداری از فرصت یابند. بهره

 .شود های) مستقل( زنان، توانمندی و کارآفرینی می انتخاب

 تعریف و ویژگی های اقتصاد غیررسمی       -0

مشاغل در بخش غیررسمی در نگاه اول، مرئی نیستند، 

همچون کار در هتل، کار در رستوران، کار در خیابان های 

ی میوه و  شهرهای بزرگ، ) زنان و مردان فروشنده

های تازه و غیره(. طبق  سبزیجات، فروشندگان نوشیدنی

تعریف بخش غیررسمی که در کنفرانس آمارهای نیروی کار 

بخش غیررسمی اقتصاد «( ارائه شده است ICLSجهانی )

ای است که ثبت نشده اند، و غیر از  شامل واحد های شغلی

مالک واحد افراد دیگری )اغلب اعضای خانواده و بدون 

دستمزد( بدون قرارداد و بدون حق و حقوق اجتماعی و 

دیگر،  عبارت به «ی بازنشستگی در آن مشغول به کارند. بیمه

بخش غیررسمی، بخشی از اقتصاد است که در آن مقررات 

پیشین که در آن شاغالن از حقوق قانونی و اقتصادی 

 «غیر رسمی»شوند. بخش  کار بسته می برخوردار نبودند به

در اقتصاد از طیف وسیعی از کارها تشکیل شده  «سایه»یا 

های غیررسمی  است. همچنین، عوامل متعددی به رشد فعالیت

 (0دهند. )جدول های آن را تشکیل می اند و ویژگی مربوط

 

خصوص در  در اقتصاد غیررسمی در تمام کشورها، به

ی  کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، باال است. اندازه

یافته تا بیش  % در کشورهای توسعه2-2بخش غیررسمی از 

% در کشورهای در حال توسعه متغیر است. اشتغال 21از 

% اشتغال در بخش غیرکشاورزی 28غیررسمی 

% در آمریکای التین، 20درکشورهای آفریقای شمالی، 

% در صحرای آفریقا را تشکیل  22% در آسیا، و 22

دهد. اگر اشتغال در بخش کشاورزی را نیز در نظر  می

خصوص در هند و صحرای  % به21بگیریم، این میزان، به 

رسد. طبق برآوردها این میزان در کشورهای در  آفریقا می

درصد است. در کشورهای در حال توسعه  02حال توسعه 

%، به 21ترین بخش کار غیررسمی، حدود بزرگ

یافته  خوداشتغالی اختصاص دارد و در کشورهای توسعه

دهند.  مشاغل دستمزدی اکثریت را به خود اختصاص می

ها  اکثریت کارگران غیررسمی زنان هستند، بنابراین سیاست

و توسعه که بر بخش غیررسمی موثرند، اثرات جنسیتی

(. سابقه و روال هر کشور تفاوت ILO8008) نیز( دارند )

دهند. )این  های مهمی را در بخش غیررسمی نشان می

 اند از(: ها عبارت تفاوت

 های اقتصادی در آن کشور انواع فعالیت       -0

 سهم مشاغل روستایی در برابر مشاغل شهری       -2

 های )شغلی( کارگران ی دسته اندازه       -3

سهم سطح کارهای معیشتی و سنتی در برابر        -2

 های مدرن و پویا فعالیت

های ناشی از فقر، شکاف جنسیتی در  ی فعالیت گستره       -2

 های جدید دیدگاه

  

و با رشد صنعتی شدن  «آمده است تا بماند»اقتصاد غیررسمی 

 و مدرنیسم گسترش خواهد یافت.

اقتصاد غیررسمی منبع بزرگ اشتغال، کاالها و خدمات برای 

 درآمد است. های کم گروه

 کند. را تأمین می GDP[0]از اقتصاد غیررسمی بخشی مهمی 

برای  -اقتصاد غیررسمی با اقتصاد رسمی مرتبط شده است

کند، به آن منضم  کند، با آن مبادله می اقتصاد رسمی تولید می

 کند. شود، و برای آن، خدمات، تولید می می

رشد اخیر اقتصاد غیررسمی عمدتاً به دلیل کاهش اشتغال 

رسمی یا به دلیل غیررسمی کردن مناسبات اشتغال در اقتصاد 

 سابقاً رسمی است.

ی وسیعی از مشاغل غیررسمی  اقتصاد غیررسمی از دامنه

همچون  «شکل های کهن و اساسی »هم از  -تشکیل شده است

کارگران روزمزد ساختمانی و کشاورزی و هم مشاغل 

ی  وقت و موقت به عالوه نوظهوری همچون مشاغل نیمه

 مشاغل خانگی برای صنایعی با تکنولوژی برتر.

اقتصاد غیررسمی تشکیل شده است از کارگران دستمزدی با 

دستمزدهای غیراستاندارد، افراد کارآفرین و خوداشتغال که 

البته با ابزارهایی خارج از  -کاالها و خدمات قانونی را

کنند. اغلب  مقررات و )یا( با مقررات نامنظم تولید می

کارآفرینان یا افراد خوداشتغال برای کاهش موانع ثبت 

های مربوط به انتقال به بخش رسمی  )اشتغال( و کاهش هزینه

هایی  کوشند یا از تالش و افزایش منافع ناشی از مقررات می

ی کارگران دستمزدی  کنند، و عمده در این جهت استقبال می

در بخش غیررسمی از مشاغل باثبات و )شمول( حق و حقوق 

 کنند. کار) به آنان ( استقبال می

های معیشتی  مشاغل غیررسمی نه تنها شامل فعالیت

شوند، بلکه مشاغل باثبات و کسب و کارهای پویا و در  می

شوند؛ و اشتغال غیررسمی نه  حال رشد را نیز شامل می

تنها خوداشتغالی، که مشاغل دستمزدی را نیز در بر 

ی اشکال اشتغال غیررسمی، تحت تأثیر اغلب  گیرد. همه می

 های اقتصادی است. )اگر نه همه ( سیاست

  

سازی و مشارکت زنان در بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار جهانی  

 : ویژگی های اقتصاد غیررسمی :1جدول 

ی اقتصاد  ( " بازاندیشی درباره2112منبع: مارتا آلتر چن)

ی  شده زیست تنظیم غیررسمی. پیوند با اقتصاد رسمی و محیط

 رسمی"

 

سازی و بخش غیررسمی در کشورهای در  جهانی       -2

 حال توسعه

های اقتصادی ای هستند  بخش غیررسمی هر اقتصادی فعالیت

پردازند نه تحت  که بر خالف بخش رسمی، نه مالیات می

کشور در نظر گرفته  GNP[8]نظارت دولت هستند و نه در 

هایی که به ندرت در آمارهای رسمی  شوند. فعالیت می

شوند. این بخش بر  های اقتصادی، دیده می مربوط به فعالیت

اساس هر منطقه و اقتصاد آن، تفاوت دارد. بنابراین هر 

شود. در  های غیررسمی متفاوتی را شامل می اقتصاد فعالیت

شد،  بینی می ی گذشته، برخالف آنچه که پیش بیش از دو دهه

در مناطق مختلف جهان در حال توسعه، اشتغال در بخش 

سرعت افزایش یافته است، و در جهان  غیررسمی به

یافته، اشکال مختلفی از اشتغال غیراستاندارد ظهور  توسعه

ها، ارزش  و دیگر شاخص  GNPاند. مراجع مربوط به یافته

دیگر،  عبارت شناسند. به مالی این مشاغل را به رسمیت نمی

اند. درصد مشارکت زنان  مانده آنها همچنان غیررسمی باقی

درصد نیروی کار   

غیر کشاورزی در 

 بخش غیررسمی

سهم زنان در بخش 

غیررسمی نیروی کار 

 غیررسمی

   مردان زنان آفریقا

 22 83 22 بنین

 23 22 22 چاد

 21 22 83 کنیا

 22 20 22 مالی

آمریکای 

 التین

      

 20 22 22 بولیوی

 22 22 22 برزیل

 22 30 22 شیلی

 21 22 22 کلمبیا

       آسیا

 23 21 20 هند

 23 22 88 اندونزی

 22 22 22 فیلیپین

 22 22 22 تایلند

20ادامه در صفحه ی   

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/05/blog-post_929.html#more
http://www.azadi-b.com/G/2013/05/post_352.html#_ftn1
http://www.azadi-b.com/G/2013/05/post_352.html#_ftn2
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کنیم. بر مبنای این اصول است که شما 

مرزهای خود را با  دیگری مشخص می 

کنید. اینجا این نکته برای من ناروشن است 

که اگر ما بخواهیم از دیگران که منطق بکار 

ببرند. از نظر من هر آدمی چه عوام باشد چه 

تحصیلکرده، از لحاظ منطقی که خودش دارد 

غیر منطقی عمل نمی کند. آدمی که با کارد یا 

 پنبه سر می بُرد یک منطقی را دنبال می کند. 

: کسی که با پنبه یا کارد سر می برد شاملو

 منطقی فکر نمی کند، قصابی فکر می کند.

: شما وقتی شما صحبت از منطقی پرسشگر

فکر کردن می کنید، شما اصول و منطق 

خودتان را دارید. روشنفکِر متعهد  با 

روشنفکر همینجوری فرق می کند و تعهد 

 نسبت به طبقات مختلف فرق می کند. 

: من مقاله ای را آورده بودم که در شاملو

یکی از کنفرانس ها بخوانم و آن مفهوم 

دوازده مفهوم  -"رندی در حافظ" است که ده

مختلف دارد. یکی از آنها دقیقا منطبق است 

با برداشتی که من از مفهوم روشنفکر دارم. 

من می گویم روشنفکر متعهد است نسبت به 

جامعه اش و هیچ تعهدی نسبت به هیچ چیز 

دیگر ندارد. او حتی اگر رژیم یا سیستمی را 

خودش پیشنهاد کند در مقابل رژیمی که به آن 

انتقاد دارد و چنین سیستمی روی کار بیاید، 

اگر او کوچکترین وظیفه ای در این سیستم به 

عهده بگیرد از آن لحظه دیگر روشنفکر 

نیست. از آن لحظه یک وکیل باشی است که 

دارد از یک قلعه ای، از یک نظامی دفاع می 

کند. ار آن لحظه دیگر روشنفکر بی 

 روشنفکر.  

: این معنی مخدوش و ناروشن پرسشگر

است. مثال "کیسینجر" را مثال میزنم. این آدم 

نسبت به منافعی که دنبال می کند روشن 

 است.

: این آدمی است که چشم و گوشش باز شاملو

است و از منافع مشخصی دفاع می کند که 

منافع انسانیت نیست. من به این نمی گویم 

"روشنفکر". من به این می گویم یک عمله 

اکرۀ خوب؛ یک سگ نگهبان خیلی قلچماق و 

سیر و پُر خورده و هوشیار که دماغش 

زودتر بوها را حس می کند. برای چه به او 

 بگویم روشنفکر؟ 

برای گروه آ بنده قرار بود حرف بزنم گروه 

ب آمده بود جلسه را بهم بزند و فردا شب که 

برای گروه ب حرف می زدم گروه آ  آمده 

بود جلسه را بهم بزند. از من سؤالی شد و من 

گفتم که برحسب اتفاق من این سؤال را در  

فالن مجله جواب داده ام. او گفت ما آن مجله 

را نمی خوانیم چون با آن مخالفیم.  گفتم: اگر 

آن مجله را نمی خوانی چگونه با آن مخالفی؟ 

وقتی نمی خوانی، چه میدانی که چه در آن  

چه نوشته که با آن مخالفت کنی. من از این 

لحاظ گفتم که ما حق اشتباه نداریم. من وقتی 

می بینم یک گروهی با یک گروه دیگر سر 

مسئله ای قهر کرده، جانم به درد می آید. ما 

آدم هستیم، ادعای شعور داریم، ادعای 

تحصیلکرده بودن داریم، کلی ادعا داریم و 

آنوقت میگذاریم افتراق های احمقانه بین ما 

بیفتد، ما را چند تکه کند و آنوقت می گوییم 

چرا آنها یکپارچه شدند زدند توی سِر ما. 

وقتی ما به طرف هم سنگ پرت می کنیم، 

این گروه به آن گروه اتهام رابطه با  سیا و 

ساواکی بودن می زند معلوم است آنها هم 

 میآیند با نعلین می زنند توی سِر ما. 

: شما اشاره کردید به وضعیتی که پرسشگر

امروز بین روشنفکرها موجود است که بهم 

 دیگر سنگ پرانی می کنند. 

: بین روشنفکرها نگفتم.شاملو  

: بین چه کسانی؟پرسشگر  

: بین کسانی که خودشان را روشنفکر شاملو

می دانند. وقتی شما به جای اینکه بنشینید با 

من بحث کنید با من قهر می کنید، من شما را 

روشنفکر نمی دانم. بنا براین وقتی صحبت 

قهر و آشتی بین گروه ها یا افرادی پیش میاید 

واقعا این ترم روشنفکر را بی معنی می کند. 

روشنفکر که قهر نمی کند؛ بحث می کند. یا 

من درست می گویم یا تو؛ یا هردو اشتباه می 

کنیم. می توانیم روی هم تأثیر بگذاریم و 

همدیگر را به راه راست هدایت کنیم. ولی 

وقتی من چون با تو قهر باشم نوشتۀ تو را 

نخوانم و تو هم همین عمل را در مورد نوشته 

های من بکنی، بنا براین دو خط موازی می 

شویم که هیچ زمانی به یکدیگر نخواهیم 

 رسید. 

: مسئله ای در اینجا برای من ُگنگ پرسشگر

است. ما بر مبنای یک اصولی حرکت می 

پاسخ احمد شاملو به 

پرسش "روشنفکر 

 کیست؟"
بخشی از جلسۀ پرسش و پاسخ با دانشجویان 

0221دانشگاه برکلی،   

: جمله ای هست از خود شما که  پرسشگر

فرموده بودید دانشجویان خارج از کشور حق 

اشتباه ندارند. می خواستم در این رابطه 

توضیح بیشتری بدهید. یا استنباط من غلط 

 بوده یا شما کم لطف بودید.

: حق اشتباه نداشتن به نظر من یک شاملو

موضوع بسیار مهمی است. آدم به خودش 

بقبوالند که حق اشتباه ندارد، هیچوقت 

دگماتیک فکر نخواهد کرد. هیچوقت به این 

ایسم و آن ایسم تن نخواهد داد. همیشه تعقلش 

را به عنوان چراغ جلوی پایش می گذارد. 

منظور من این بود.  واقعا حق اشتباه نداریم. 

چقدر می تواند جامعه اشتباه بکند. چقدر می 

تواند شیخی و ازلی و حیدری در میان باشد. 

واقعا فقط برای این است که ما تعقل نمی 

کنیم. به خودمان حق اشتباه می دهیم؛ حق 

تعصب داشتن می دهیم. من در همین آمریکا 

شاید، یک شهری  22یا   22سال های 

دعوت شدم از طرف دو گروه سیاسی برای 

سخنرانی.  گروه آ و گروه ب؛ امشب که 

در شهر  0222در جوالی رمکو کامپرت 

"دهاکس" در جنوب هلند به دنیا آمد. سه 

ساله بود که پدر و مادرش از یکدیگر جدا 

شدند.او تا سن نوجوانی گاه نزد پدر، گاه نزد 

مادر و زمانی  نیز با پدر بزرگ و مادر 

بزرگ بسر می برد.  پدِر رامکو  در سال 

در دوران جنگ جهانی دوم، در یکی  0223

از اردوگاه های نازی ها در هامبورگ آلمان 

جان باخت. یس از جنگ ، رامکو  به همراه 

مادر به آمستردام بازگشتند.  او نویسندگی را 

از سالهای دبیرستان با نوشتن مقاالت در 

روزنامه های مدرسه شروع کرد. گاه نیز 

در سینما و تئاتر نیز فعالیتهایی داشته است. 

بطور حرفه ای به   0222امکو از سال از 

نویسندگی پرداخته است.او تا کنون ده ها 

کتاب شامل رمان، شعر، داستانهای کوتاه 

برای کودکان نوشته و چندین جایزۀ هنری و 

 ادبی دریافت کرده است.

 رمکو کامپرت:  اثری از

مودب  ,زاده شهال اسماعیل ,برگردان

 میرعالیی

 برگرفته از سایت "خانۀ شاعران جهان"

های  مقاومت با حرف
 شود بزرگ شروع نمی

 شود های بزرگ شروع نمی مقاومت با حرف

 بلکه با کارهای کوچک

 خش آرام طوفان در باغچه مانند خش

 خورد ای که تلوتلو می یا گربه

 های بزرگ مانند رودخانه

 ی کوچک با سرچشمه

 در دل جنگلی

 مانند حریقی بزرگ

 با همان کبریتی که

 کند سیگاری را هم روشن می

 مانند عشق در یک نگاه

و به دل نشستن صدایی که تو را جذب 

 کند می

 مقاومت با پرسشی از خود

شود آغاز می  

 و سپس همان سوال را از دیگری پرسیدن

تو میگویی: مدت دراز امیدوار بودم.دیگر نمی 

  توانم

 امیدوار باشم

 

 به چه دل بسته ای؟

 به اینکه جنگ،آسان است؟

 این سخن مقبول نیست

 روزگار ما از آنچه می انگاشتی بدتر است

:روزگار ما چنین است  

.اگر ما کاری را مردانه انجام ندهیم معدومیم  

اگر نتوانیم کاری کنیم که هیچ کس از ما انتظار 

 ندارد

 از دست رفته ایم

   دشمنان منتظرند

 تا خسته شویم

 هنگامی که نبرد در شدیدترین مرحله است

 و جنگجویان در خسته ترین حال

 جنگجویانی که خسته ترند

برتولت برشت نبردند شکست خوردگان صحنه ی  

  برگرفته از وب سایت ادبیات ایران و جهان

 ما لی خود با پشتیبا نی، روشنگر متعلق به شما ست

یاری رسانید روشنگر به ادامه انتشا ر    

http://poets.ir/?tag=%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%aa
http://poets.ir/?tag=%d8%b4%d9%87%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://poets.ir/?tag=%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
http://poets.ir/?tag=%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
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   7102جوالی    27ماهنامۀ روشنگر   شمارۀ  

  با پوزخندي  شیري  راه  دار كهكشان كتاب     

قدر  به  شیري راه  خوِد كهكشان  : پیداكرن گفت

  اي ستاره  یافتن  برسد به  بود، چه  مشكل  كافي

. زیرا تا  است  كار بسیاردشوارتري  كه  در آن

حدود سیصد میلیارد   دانم مي  من  جا كه آن

  شخصه به  من  كه  هست  كهكشان  دراین  ستاره

را از  یكي  تا بتوانم  ندارم  ها آگاهي آن  به  نسبت

  كه  یاد دارم  ، به همه . با این بازشناسم  دیگري

  خانه كتاب مسؤوالن  تقاضاي  بنا به  وقتي

  سیصد میلیارد ستاره  این  از تمام  فهرستي

  هنوز در بایگاني كنم مي  گمان  شد، كه  تهیه

.  موجود است  خانه كتاب  راكد در زیرزمین

را پیدا  آن  است  واقعاً الزم كني اگر فكر مي

، از  را خواهد داشت  آن  زحمت  و ارزش  كنیم

  این  و دنبال  بگیرم  اي ویژه  كمك  دیگري جاي

 .، شاید پیدا شود بگردیم  خاص  ستارة

  هم  بود و دكتر تادیوس  تقاضا شده  چون     

  رسید، موافقت نظرمي  به  و اندوهگین  ناراحت

  منظومة  یافتن  وجو براي كار جست  شد كه

كار   ترین شود. زیرا عاقالنه دنبال  شمسي

 .بود  همین

  ، موجود چهارچهرة چند سال  از گذشت  پس

  آمد، خود را به پیش  اي و فرسوده  خسته

  كرد و با لحن  دار جزء معرفي كتاب

  را كه  اي ستاره : سرانجام گفت  اي نومیدانه

. اما از  شد یافتم وجو مي پرس  آن  دربارة

  ستاره  چرا این  كه  كامالً درحیرتم  تصور آن

.  است  شده  اي عالقه  چنین  برانگیختن  موجب

  است  از ستارگان  بسیاري  نیز مشابه زیراآن

  اي وجود دارند.ستاره  كهكشان  در همین  كه

با   كه  متوسط  حرارت  و درجه  در اندازه

 « سیاره»  نام به  تري بسیار كوچك  اجرام

 . است  شده  احاطه

  شدم  متوجه  دقیق  از بررسي  داد: پس  و ادامه

  زوائدي ها داراي از سیاره  برخي  حداقل  كه

  كه  چیزي  این  كنم مي  گمان  هستند كه  انگلي

ها  از آن  شود باید یكي وجومي پرس  آن  دربارة

 .باشد

  با حالتي  دكتر تادیوس  هنگام  در این     

آخر  آلود فریاد زد: چرا. آه و خشم  برآشفته

  از ما ساكنان  را تاكنون  چرا، پروردگار این

  این  بود كه  كرده پنهان  زمین  و مفلوك  بیچاره

ها  آسمان  او را در آفرینش  كه  تنها ما نبودیم

در   . من ستودیم مي  كرده و ترغیب  تشویق

  و تالش  سراسر عمر دراز خود با جدیت

،  كردم  او خدمت  به  اخالص  گیر و ازروي پي

را در نظر دارد و   خدمتم  باور كه  با این

دهد. و  مي  پاداشم  ابدي  و نعمت  باسعادت

نیز   ازوجودم  او حتي  كه  پیداست  چنین  اكنون

موجود   من  كه  گویي . تو مي است  باخبر نبوده

سیصدمیلیارد   درمجموعة  ناچیزي  بیني ذره

از صدها   تنها یكي  خود آن  كه  هستم  اي ستاره

  ... دیگر بس . نه است  یي مجموعه  چنین میلیون

.  كنم را تحمل  وضع  این  توانم . نمي است

  ممكن  برایم  از این  پروردگار بیش  پرستش

 . نیست

  جاي  به  تواني مي  اكنون  : پس گفت  نگهبان     

 . بروي  دیگري

و   با هیجان  شده  رانده  متألة  هنگام  در این     

بیدار   ازخواب  باخته و رنگ  خسته  اي چهره

  حتي  شیطان  ، قدرت غرید: ببین  شد و زیرلب

و   نیز وحشتناك  خواب هنگام ما به  در تخیل

    . آور است ترس

فردی که در زمینۀ الهیات به تحقیق و  -(0)

 ترویج می پردازدریا]روشنگر[ 

 . است  شیري  ] راه از [كهكشان  بخشي  شمسي

از   یكي  شیري  ، راه دار پرسید: اوه كتاب

  صدهامیلیون  از آن  . یكي هاست كهكشان

 .وجود دارد  ام شنیده  كه  كهكشاني

:  گفت  استهزاآمیزي  دار با حالت كتاب     

  ، و توانتظار داري ، بسیار خوب بسیار خوب

؟ اما  خاطر بیاورم  را به  همه از آن  یكي  من  كه

 « كهكشان»  به  شبیه  چیزي كه  یاد دارم  به  من

  كه  هستم  مطمئن  ، من . در حقیقت ام قبالً شنیده

  زمینه  جزء ما باید در این  داران از كتاب یكي

.  اوبفرستم  باشد. بگذار دنبال  داشته  تخصص

 .كند  ما كمك  شاید او بتواند به

دار جزء  كتاب  كوتاهي  از زماني  پس     

كرد.   ها حضور خود رااعالم كهكشان  بخش

   دوازده ِ، او موجود غریب و هیأت  در شكل

  سطح  زماني  بود كه  بود. كامالًمعلوم  اي چهره

، اما غباِر  است  بوده  و نوراني  او درخشان

  ، چهرة در بایگاني  اش داري براثر نگاه  دوران

  دار به كتاب .بود  و كدر كرده  او را تیره

  براي  در تالش  دكتر تادیوس  داد كه  اوتوضیح

  نام  خود ازكهكشاني  و خاستگاه  اصل  توجیه

از   شاید اطالعاتي  امید كه  این به  است  برده

  كهكشاني  دربارة  خانه هاي كتاب كهكشان  بخش

 .آورد  دست دارد، به  تعلق  آن  به  كه

  ، گمان : بسیار خوب دار جزء گفت كتاب     

  دست  به  بشود اطالعاتي  سر فرصت  كنم مي

  كهكشان  صدها میلیون  جا كه آورد. اما از آن

  مخصوص  اي نیز پرونده  وجود دارد وهر یك

،  متعدد است  مجلدات  شامل  خود دارد كه به

مجلد   خواهد كشید تا بتوان  طول  درازي  زمان

  من  ،حاال به مورد نظر را پیدا كرد. خوب

  ملكول  این  كه  است  كهكشان  كدام  بگویید این

 ؟ است  آن  آرزومندیافتن  عجیب

  لرزان  با صدایي  تحقیرشده  دكتر تادیوس     

  است  كهكشاني داد: این   با تردید پاسخ  و توأم

 .نامند مي « شیري  راه»را   آن  كه

  ، سعي : بسیار خوب دار جزء گفت كتاب     

 . را پیدا كنم  آن  كنم مي

و   دار جزء بازگشت بعد، كتاب  هفته سه     

  كارآمدي العاده فوق  نمایة  برگ  داد كه  توضیح

ها را قادر  آن  خانه كتاب  هاي كهكشان  در بخش

مورد نظر را   كهكشان  تاموقعیت  است  ساخته

  كنند. و گفت  تعیین QX283-768 شمارة  به

هزار كارمند  پنج  همة  كارگیري ها با به آن كه

اند،  داده را انجام  بررسي  ها این كهكشان  بخش

  با خود كارمندي  و افزود: شاید شما بخواهي

،  مورد نظر است  كهكشان ویژة  متخصص  كه

 ؟ طور نیست ، این باشي  داشته  دیداري

  كارمند موبوطه  دنبال  به  سخن  این  و در پي  

  او نیزموجود غریبي  شد كه  فرستاد و معلوم

  هر یك  در وسط  چشم  با یك  چهره  هشت  است

ها. او از  از چهره  در یكي  دهان ها و یك از آن

و   درخشان  منطقة  خود را از این  كه این

  تاریكش  متروك  دور از قفسة وبه  نوراني

بود، خود   شده  و مبهوت  زده دید شگفت مي

شد و با   مسلط  ، بر اعصابش كرده  راجمع

  كهكشان پرسید: دربارة  تقریباً خجوالنه  حالتي

  ؟ بداني  خواهي مي  چه  من

 : گشود و گفت  سخن  به  لب  دكتر تادیوس     

  شمسي  منظومة دربارة  بدانم  خواهم مي  چه آن

  دور یكي به  كه  آسماني  از اجرام  اي ، توده است

چرخد،  مي  توست  در كهكشان كه  از ستارگاني

  دور آن  به  اجرام  این  كه  اي و ستاره

 .دارد  نام «خورشید»چرخند، مي

 ! ـ پوف     

  جا كه از آن  هر حال  باشد. به  شنیده چیزي

  فرصت تو این ، به بینم مي  ات و افسرده  نگران

و   كني  دار ما صحبت با كتاب  كه  دهم را مي

 . بخواهي  نظر او را هم

  دار، موجودي كتاب  هنگام  در این     

  ، درآستانة دماغ  و یك  مانند با هزار چشم گوي

  خود را به  از چشمان  در ظاهر شد و چندتایي

  پرسید: این  و ازنگهبان  دوخت  دكتر تادیوس

 ؟ چیست

از   گوید یكي مي  داد: این  پاسخ  نگهبان     

شود و در  مي نامیده « انسان»  كه  است  انواع

كند، و  مي  زندگي « زمین»  نام  به  جایي

بر   دارد مبني و غریبي  عجیب  تصورات

و   مكان  این  به  خاصي  آفریدگار عالقة  كه این

  شاید تو بتواني  كردم  گمان دارد. من  گونه  این

 . كني  اش و راهنمایي  درآوري  او را از اشتباه

: شاید  گفت  متأله  به  كتابدار با مهرباني     

را  آن كه  جایي این  بگویي  من  به  بتواني

 ؟ كجاست  نامي مي»  زمین«

  شمسي  از منظومة  ، بخشي : اوه گفت  متأله     

 . است

  شمسي  دار پرسید: و منظومة كتاب     

 ؟ چیست

  ... : اوه گفت  متأله     

نظر   به  و معذب  نگران  كه  و در حالي     

  ِمعرفت كار من  داد: زمینة  رسید ادامه مي

. اما  است  احترامي  و قابل  مقدس  و دانش  دیني

  حوزة  به  متعلق  كني مي تو مطرح  كه  پرسشي

هر   . به و كفرآمیز است   غیردیني ِشناخت

  اخترشناسم  از دوستان  حد كافي به تقدیر، من

  منظومة كه  شما بگویم  به  بتوانم  كه  ام آموخته

 

 كابوس  مرد خدا

   برتراند راسل

  : مجید مدديترجمه

  دید مرده  خواب  نامي (0) ، متألة دكتر تادیوس

  او را آمادة . مطالعاتش است  بهشت  و راهي

او   كه  مسیري  بود و در یافتن  سفر كرده  این

  . به نداشت  مشكلي مقصد برساند هیچ  را به

در با   شدن رسید در زد و با گشوده  كه  بهشت

رو  روبه  را نداشت  انتظارش  كه دقیقي  وارسي

و   ورود خواست  اجازة  شد. از نگهبان

  و متدیني  شریف  : انسان خود گفت  درمعرفي

حمد   راوقف  ام زندگي  ، مرد خدا و همة هستم

 . ام كرده  خداوندي  و جبروت  و جالل  و سپاس

  ! انسان : انسان گفت  با تعجب  نگهبان     

  موجوِدمضحكي  گونه ؟ و چه دیگر چیست

  و جبروت  جالل  به  تواند كمكي تو مي  چون

 خداوند كند؟

پرسید: یقیناً   و مبهوت  مات  دكتر تادیوس     

  . تو باید بداني خبرنیستي بي  تو از وجود انسان

  آفریدة  و برترین  مخلوقات  ، اشرف انسان  كه

  . است یگانه  خالق

  كه  مورد متأسفم  : در این گفت  نگهبان

  چه .اما آن كنم دار مي تو را جریحه  احساسات

  اي كننده و سرگرم  جالب  موضوع  گویي تو مي

  هرگز كسي  كه  تردید دارم . من است  من  براي

  نامي مي  تو انسانش  چه آن  جا دربارة در این

http://dibache.com/text.asp?id=147&cat=3
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 شل سیلور اشتاین: 

"کتاب "چراغی در زیر شیروانی  

 ترجمه طوبی یکتای

 

:روزی خدا با لبخند به من گفت  

ببینم، دلت میخواد برای مدتی کار "

"دنیا رو تو بدست بگیری؟  

"گفتم: "بله، به امتحانش می ارزه  

:بعد پرسیدم  

محل کارم کجاست؟   

قدر حقوق می گیرم؟چ  

 کی برای نهار می ریم؟

 بعداز ظهر کی مرخص میشم؟

دا گفت: خ  

 )) اون گردونه رو بده به من

اینطوری حتما" کار دنیا رو بهم می 

((ریزی  

 

کامیون رو نگه دار تا ما برسیم." برادرم 

زنبیلی را که به زور می کشید، رها کرد و 

سایۀ باریک و ریزه اش پشت چادرها گم شد. 

مادرم با تشر:"دختر چشمت این زنبیلو نمی 

بینه!" و به سرعت دنبال بابا راه افتاد. زنبیل 

را کشیدم. دود سیاهی ال به الی چراغ های 

 کمپ لوله می شد.

تاریکی، سایه های لرزان و هراسان را که به 

سوی جاده می دویدند در خود محو می کرد. 

برادرم به سرعت به سمت ما سرازیر شد. 

وقتی نزدیک تر آمد، به بابا گفت: "کامیون 

همه رو سوار کرده، همین االن می ره." 

بقچه را از روی سر مادرم گرفت و روی 

دوش انداخت. حاال دو سایه به سرعت از ما 

جدا شدند و به سمت جاده لیز خوردند. مادرم 

یک دستۀ زنبیل را از من گرفت: "دختر 

بجمب، اکه جا بمونیم، یه هوا دیگه گوشت 

پخته می شیم." دوباره سایه ای به سرعت از 

سمت جاده پیدا شد. پدرم بود که دست هایش 

را به شدت تکان می داد: "ای! خاک توی 

سرتون، اگه کامیون بره زیر تانک ها خمیر 

می شیم! دارن می رسن. ناطورا هم رفتن!" 

خواهرم همچنان بچه را تکان می داد و 

همپای مادرم جلو می رفت. بابا ُغر زد: "این 

دختر کاری ازش برنمی یاد. فقط می تونه به 

این ُدردونه ی بی صاحاب برسه و بس." 

مادر با صدای کلفت تر از همیشه به او گفت: 

"فقط می تونی نمک به زخِمش بپاشی! به تو 

هم می گن بابا؟!" بابا  با عصبانیت دست 

هایش را به هم کوبید و در یک آن سایه اش 

گم شد. حاال دیگر هیچ سایه ای در محوطه 

رفت و آمد نمی کرد. گاه گاهی صدای جیغ 

بچۀ خواهرم شکوت را می شکست. مادرم 

برگشت و در حالی که دندان غروچه می 

کرد، گفت: "کامیون می ره، االن تکه پاره 

برگشت، هراسان گفت: " همه دارن جل و 

پالسشونو جمع می کنن. می گن همین 

نزدیکی هستند." خواهرم انگار اصال چیزی 

نمی شنید. با ناله ای گفت: "هیچ پستون به 

دهن نمی گیره، یعنی چشه؟!" برادرم که 

غیبش زده بود، پیدا شد. به سرعت به سمت 

ما می دوید. پایش به دیرک چادر گیر کرد و 

سکندری خورد، اما به طناب چادر چنگ 

 انداخت. 

 "رضا چه خبره؟"

 "مخزنای نفتو زده."

پدر دست هایش را محکم به هم کوبید: " االن 

یه جهنمی می شه که..." مادر جلوی چادر 

ایستاده بود، با تشری به همۀ ما: "پس 

 بجنبین، االن کمپ...." 

حاللت تهوع داشتم. فریاد زدم، اما چیزی راه 

گلویم را بسته بود و صدایم بیرون نمی 

آمد.دندان هایم کلید شده بود و دست و پایم می 

 لرزید.

برادرم چند لحظه توی چشم هایم ُزل زد و به 

شانه ام چنگ انداخت: "تو چته؟!" اما منتظر 

 جواب نماند.

صدای گریۀ بچۀ خواهرم مثل تیغی مغزم را 

می خراشید. سایه ها در حالی که چیزهایی 

روی دوش شان بود، از چادر بیرون آمدند و 

راه افتادند. خواهرم هم همراه شان حرکت 

کرد. خودم را به دنبال شان کشاندم. هر از 

چند گاهی همه جا سیاه می شد و دیگر چیزی 

نمی دیدم. مادرم برگشت عقب و از زیر بقچۀ 

 بزرگی که روی سرش بود، به من نگاه کرد.

"چرا ماتت برده؟ بجنب، چش سفید!" 

خواستم چیزی بگویم، اما هرچه سعی کردم 

دهانم باز نشد. بابا گفت: "تو جلدی بدو، 

 کامیون
 نویسنده: طال نژاد حسن 

از کتاب یک فنجان چای سرد   

0381زمستان   

برگشتم توی چادر. بابا گفت: "تا صبح صبر 

می کنم." مادرم جواب داد: "اگه اَمون بده، 

دوباره صاحب مرده هاش باالی سرمون جیغ 

می کشن." خواهرم بچه را روی پاهایش 

خواباند. در حالی که تکانش می داد: 

"کاشکی قرص خواب بهش می دادم." بابا 

بلند شد از الی چادر به بیرون نگاهی 

انداخت. اما یکدفعه روی زمین پهن شد.  

"بخوابین روی زمین، گوش هاتونو 

بگیرین." تا خواستم روی زمین دراز بکشم، 

موج انفجار مرا بلند کرد، محکم به کف 

سیمانی چادر کوبید.  بلند شدم، اما انفجارهای 

پی در پی به چپ و راست پرتابم کرد. 

احساس کردم چیزی توی سرم ترکید. کامال 

گیج بودم. هیچ جا را نمی دیدم. هر قدر 

چشمهایم را گشاد می کردم، باز همه جا را 

سیاه می دیدم. انگشتان اشاره ام را توی 

گوش هایم پیچاندم، اما فایده نداشت. انگار 

یک رودخانه توی آنها طغیان کرده بود. باد 

لعنتی توی سر و گوشم پیچیده بود و هوهو 

می کرد. فریادهای بچه خواهرم توی تاریکی 

پیچید. صدای بابا را شنیدم: "الهی شکر! 

برق اومد." راستی برق آمده بود، اما هنوز 

چشمهای من همه جا را تار می دید. سلیمه 

بلند شد و بچه را بیرون برد. من هم کورمال 

کورمال دنبالش رفتم. کم کم چشمهایم به نور 

عادت کرد و اطرافم را دیدم. پدرم از کنار 

چادرهای مجاور گذشت. خمیده تر از 

همیشه، انگار مچاله شده بود. به سرعت 

می شیم، تکون بخورین دیگه." سلیمه که 

هنوز بچه را تکان می داد، گفت: "نصیب من 

از شوهر همین وغ وغ بود." مادرم جواب 

داد: " این طفل معصوم چه گناه کرده؟! بخت 

خودت سیاه بود." زنبیل را می کشید، در 

حالی که یک دسته اش در دست من بود. 

سعی کردم بدوم تا با او همپا شوم، ناگهان 

احساس کردم شلوارم خیس شد. یکهو چیزی 

از پاچۀ شلوارم ریخت روی دمپایی هایم. 

پاهایم خیس و دمپایی ها لیز شده بود. مادرم 

زنبیل را به شدت از دستم کشید و گفت: "تو 

چه مرگت شده؟ تاتی تاتی می آیی؟! کامیون 

 رفت، تو خوابت برده؟"

از نگهبانی رد شدیم. چراغ هایش خاموش 

بود. وقتی کنار جاده رسیدیم، دو سایۀ خمیده 

ُزل زده بودند به رِد جاده و یک جفت چراغ 

قرمز در تاریکی دیده می شد که هر لحظه 

 دورتر و کم رنگ تر می شد.



08  

 

   7102جوالی    27ماهنامۀ روشنگر   شمارۀ  

 

 پیمان فاضلی

 براِی ترکیه

 "کلمات"

 ها با ما خیابانی

 خانه جایي براِی ایثارِ واژه نبود

 بیا ما را در این خیاباِن بلند

 در همین نبرِد نابرابر

 بزن!

 گیر کن! دست

 بکش!

 دیگر، تندِی رویاهاِی ما

 از گازِ فلفل نیست.

 

 ها با ما خیابانی

 ها را عوض نکن، خودی جاِی واژه بی

 ست. حرِف این دستادستِ بلند یکی به حرف

 بزن!

 گیر کن! دست

 بکش!

 کلماتي که به خیابان ریختند،

 گردند. دیگر به خانه باز نمی

 از مسعود الوند  

7102ژوئن       

 شیخ االصالح

 تو ای شهر ایران زمین شاد باش!

ز هر کین و هر شیون آزاد باش!       

 چه خواهی تو باالتر از این دگر ؟

رئیس تو شد شیخ اصالح گر         

 همه شاد گشتند از این انتخاب

تو گوئی دوباره شده انقالب             

 خدا را دعا گفت فقیِه وقیح

که باشد غالمش سفیهی کریه                 

 چنان خاتمی گشت حیران و مات

فراموش کرد احکام لواط          

 بشد هاشمی غرق در افتخار    

که او بوده مبنای این ابتکار          

 بسیجی بشد مشت در مشت او

سپاهی بچسبید بر پشت او             

 کامرون به وجد آمد از این خبر

اوباما بیامد به رقص کمر           

 کنون شیخ االصالح آماده است 

بسی وعده ی پوچ به ما داده است           

 کمربند خدمت چنان بسته است 

که بادی زتنبان او جسته است           

 به اصالح رهبر بکوشد کنون  

سر و صورت و ناخن و پشم اون            

 پس از آن بیاید سراغ سپاه  

به آنها دهد توپ و تانک و کاله              

 بسیجی سرار دگرگون کند   

قمه هایشان عاری از خون کند                    

 به امنیت کشور او آگه است  

پی قتل هر کافر و گمره است             

 شود با اجانب همه گرم الس   

کند مردم از شر آنها خالص            

 شود شهر ایران سراسر بهشت  

پر از حور و غلمان زیبا و زشت         

 ولی فارغ از این سخنها که رفت   

کاله بزرگی سر ما برفت!        

  ۲۹۳۱خرداد  ۱۸

  دل نوشته های کودکان کار
 

 زیبای فال فروش!

 

 جبار 

 

 ساله ی فال فروش( 00)برای زیبا کودک 

 

 

 بر تار تار گیتار غمگین قلبم

 چنگی بزن

 تا دریای رنج درونم را

 اشک آغاز کنم

 بگویم

 فریاد کنم        

 همچون تو

 که در چهارراه ولی عصر         

 گریستی         

 در انقالب فریاد کردی         

 و در بهاران         

 آرام شدی                     

 خریدم کاش از تو فالی می

 تا در دنیای فال

 فقط فروشنده نباشم

 نوع من! هم

 زیبای فال فروش!         

 هایت تمام شود که فال پیش از آن

 ات آغاز شود که کودکی پیش از آن

 زیباییت را

 ها دزدیدند خیابان

 ها از ازدحام روز تاریکی

 دورت کردند

 های خلوت و در کوچه

 بر تنت دویدند                 

 دویدند                              

 دویدند                                   

                                         ... 

 فروش من، کودک دیروز فال

 جوان امروز دودفروش           

 ام سرطان گرفته

 سرطان ِدلتنگی          

 گرسنگی                      

 تشنگی                            

 و تو 

 اند های کوچکت آلوده شده که دست      

 زبانت

 سرطان خواهش گرفته است      

 سرطان اصرار                            

 به فروختن یک فال                                     

 تا کنار پدرت

 نگران تن مادرت نباشی                

 تا کنار آینه

 نگران دستان کوچکت نباشی            

 !زیبای فال فروش

 آفتاب مهربان نیست

 چرا که زیباییت را سوزانده است                

 ات را کودکی                                                 

 رویاهایت را                                                           

 ! ها ی میان فال ای گمشده 

 چند بار دستان کوچکت

 اند؟ در مستی حافظ رقصیده                  

 چند بار

 آمدی      

 چند بار            

 رفتی                    

 بین این تکرار هزار ساله؟ و من                        

 چند بار دود شدم؟     

 اشک شدم؟                   

 تبخیر شدم؟                          

 تا آسمان بگرید مرا

 .دارم که دوستش می روی چتر آن                  

 !زیبای فال فروش

 بگذار شعر ناتمامم را                 

 از چشمان توبنویسم                                

 از دستان تو                                                        

 دستان کوچکت

 سرد و لرزانند            

 و چشمان تو

 ی رنجی بیش نیست چشمه          

  هایت را که کویرگونه                          

 .خیس کرده است                                             
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به ذکر روایات و احادیث دوازدهم و غیبت آن حضرت" 

)یا  یعقوب بن منقوسبسیار می پردازد. من جمله از 

روایت می کند که:منقوش(   

" روزی به خدمت حضرت عسکری علیه السالم رفتم. بر 

روی تختگاهی نشسته بودند و از جانب راست حجره ای بود 

 که پرده ای بر درگاه آن آویخته بود.

ای سید من! کیست صاحب امِر امامت بعد از تو؟  -گفتم:   

پرده را بردار! -فرمود:   

چون برداشتم کودکی بیرون آمد که تقریبا می بایست هشت 

ساله باشد یا ده ساله، با جبین گشاده و روی سفید و دیده های 

درخشان و دست های قوی و زانوهای پیچیده و کاکلی بر سر 

 داشت.

این است امام شما! پس آن کودک  -حضرت فرمود:  

 برخاست.

ای فرزند گرامی، برو تا وقت معلوم که  -حضرت فرمود:  

 برای ظهور تو مقرر شده است!

پس به او نظر می کردم تا داخل هجره شد. پس حضرت 

 فرمود: ای یعقوب! نظر کن کی در این حجره است.

 داخل شدم و گردیدم، هیچ کس را در حجره ندیدم!"

 

( "در بیان 332در فصل هقتم همین کتاب )جلد دوم، صفحۀ 

به نقل از عالمات ظهور حضرت صاحب الزمان" بعضی از 

 منابع مختلف چنین آمده است: 

و آن ملعون ادعای الوهیت نماید و  .استدجال  خروجاول "

به وجود نحس او خونریزی و فتنه در عالم واقع خواهد شد. 

و از اخبار ظاهر شود که یک چشم او مالیده و ممسوح است 

و چشم چپ او در میان پیشانی او واقع شده و مانند ستاره می 

درخشد و پارچۀ خونی در میان چشم او واقع است. و بسیار 

بزرگ و تنومند، و شکل عجیب و هیئت غریب، و بسیار 

ماهر در ِسحر است. و در پیش او کوه سیاهی است که به 

نظر مردم می آورد که کوه نان است. و در پشت سر او کوه 

سفیدی است که از ِسحر به نظر مردم می آورد که آب های 

صاف جاری است. و فریائ می کند: "اولیالی اَنَا َربُِکُم 

و شیاطین و َمَرِده ی ایشان از ظالمین و منافقین و  -ااَلَعلی!" 

َسَحره و َکهَنه و َکفَره و اوالد زنا بر سر او اجتماع نمایند. و 

شیاطین اطراف او را گرفته و به جمیع نغمات و آالت لهو و 

لعب و تََغنی از عود و ِمزمار و دف و انواع سازها و بربط 

ها مشغول می شوند که قلوِب تابعین او را مشغول به آن 

نغمات و الحان نمایند. و در انظاِر ضعفاء العقول، از زنان و 

مردان، چنان به جلوه درآورند که همۀ ایشان را به رقص 

درآورند. و همۀ خلق از عقِب سِر او می روند که آن نغمات 

و الحان و صداهای دلربا را بشنوند؛  گویا که خلق، همه در 

 ُسکر و مستی می باشند."

 *******  

معروف به محدث قمی از محدثان شیعی * شیخ عباس قمی 

پَرکار قرن چهاردهم هجری استت. کتاب "منتهی اآلمال"  

یکی از آثار اوست که در بارۀ تاریخ چهارده معصوم نگاشته 

شده است. کتاب معروف دیگر او "مفاتیح الجنان"، مجموعه 

  ای از دعاهای چهارده معصوم است.

پس چون کالم حضرت امام حسن علیه السالم تمام شد نرجس 

از دیدۀ من غایب شد؛ گویی پرده ای میان من و او حائل 

گردید. پس دویدم به سوی حضرت امام حسن عسکری علیه 

السالم فریادکنان. حضرت فرمود: "برگرد ای عمه، که او را 

چون برگشتم پرده گشوده شد و  -در جای خود خواهی دید!" 

در نرجس نوری مشاهده کردمکه دیدۀ مرا خیره کرد. و 

حضرت صاحب را دیدم که رو به قبله به سجده افتاده به 

زانوها، و انگشتان سبابه را به آسمان بلند کرده و می گوید: 

"اَشهَُد اَن ال اِلهَ ااِلللََا َوحَدهُ ال شریَک لَه، و اَشهَُد اََن جدی 

پس  -رسول للَا، و اَن اَبی امیرالمؤمنین وصی رسول للَا!"

یک یک امامان را شمرد تا به خودش رسید، فرمود: "اللهَُم 

اُنَجزلَی َوعدی و اِتَمم لی اَمری و ثَبِت وطَأتی و امالاالرض 

بی عدال و قسطاً" )یعنی خداوندا وعدۀ نصرت که به من 

فرمودی وفا کن؛ و امر خالفت و امامت، مرا تمام کن و 

استیال و انتقام مرا از دشمنان ثابت گردان و پُر کن زمین را 

 به سبب من از عدل و داد!(...

ای  -پس حضرت امام حسن علیه السالم مر آواز داد که: 

 عمه! فرزند مرا برگیر و به نزد من بیاور!

چون برگرفتم، او را ختنه کرده و ناف بریده و پاک و پاکیزه 

یافتم. و بر زراع راستش نوشته بود که "جاَءالَحق و َزهََق 

الباطل و اَِن الباطُل کاَن َزهوقا" )یعنی حق آمد و باطل 

مضمحل شده و محو گردید. پس به درستی که باطل مضمحل 

 شدنی است و ثبات و بقا ندارد(.

چون آن فرزند سعادتمند را به نزد آن حضرت بردم، همین 

که نظرش بر پدرش افتاد سالم کرد. پس حضرت او را 

ای  -گرفت و زبان مبارک بر دو دیده اش مالید و گفت: 

فرزند سخن بگو به قدرت الهی! پس حضرت صاحب االمر 

صلوات بر حضرت رسالت و حضرت امیرالمؤمنین و جمیع 

امامان فرستاد تا پدر بزرگوار خود. پس در این حال مرغان 

بسیار نزدیک سر مبارک آن جناب جمع شدند. پس به یکی از 

این طفل را بردار و نیکو محافظت  -آن مرغان صدا زد که: 

 نما و هر چهل روز یک مرتبه به نزد ما بیاور!

مرغ آن جناب را گرفت و به سوی آسمان پرواز کرد و سایر 

 مرغان نیز از عقب او پرواز کردند.

سپردم تو را به آن کسی که مادر  -پس امام حسن فرمود:  

 موسی، موسی را به او سپرد!

این مرغ کی بود که صاحب را به او  -پس حکیمه پرسید که: 

 سپردی؟

او روح القدس است که موکل است به ائمه، که  -فرمود که: 

ایشان را موفق گرداند از جانب خداوند، و از خطا نگاه می 

 دارد و ایشان را به علم زینت می دهد.

چون چهل روز گذشت به خدمت آن حضرت رفتم. چون 

ای  -داخل شدم دیدم طفلی در میان خانه راه می رود. گفتم: 

 سید من! این طفل دو ساله کیست؟

اوالد پیغمبران و اوصیاء ایشان،  -حضرت تبسم فرمود که: 

هرگاه باشند، به خالف اطفال دیگر نشو و نما می کنند و 

یکماهۀ ایشان مانند یکسالۀ دیگران است. و ایشان در شکم 

مادر سخن می گویند و قرآن می خوانند و عبادت پروردگار 

 می نمایند."

 

"اثبات وجود مبارک امام "منتهی اآلمال"، آنگاه در فصل 

ازکتاب کوچه،  623تا  627نوشتـۀ زیر،  متن صفحه های    

احمد شاملو، دفتر سوم)حرف الف(،چاپ اول، تهران،آبان  

. ، است1271  

شیخ منتهی اآلمال، احمد شاملو این متن را دقیقا از کتاِب 

عباس قمی،چاپ تهران، جلد دوم، باب چهاردهم، از صفحۀ 

به بعد آورده است. 280  

  

 

 ُکلَینیمؤلف به میالد حضرت حجت می پردازد و به نقل از 

ُمَحدثین بزرگ  - وسید مرتضی شیخ طوسیو  ابن بابویهو 

می نویسد:  -  

"]حکیمه خاتون گفته است:[ در خدمت حضرت امام حسن 

ای  -عسکری نشستم تا غروب آفتاب...پس حضرت فرمود: 

عمه! امشب نزد ما باش که در این شب متولد می شود فرزند 

گرامی که حق تعالی به او زنده می گرداند زمین را به علم و 

ایمان و هدایت، بعد از آن که مرده باشد به شیوع کفر و 

 ضاللت.

از کی به هم می رسد، ای سید من؟ و من در نرجس  -گفتم: 

 هیچ اثر حملی نمی یابم!

از نرجس به هم می رسد نه از دیگری! -فرمود که:   

پس ُجستم پشت و شکم نرجس را و مالحظه کردم و هیچ 

 گونه اثری نیافتم. پس برگشتم . عرض کردم. 

چون صبح می شود اثر حمل  -حضرت تبسم فرمود و گفت: 

بر او ظاهر خواهد شد. و َمثَِل او َمثَِل موسی است که تا 

هنگام والدت هیچ تغییری در او ظاهر نشد و احدی بر حال 

، شکِم زناِن حامله را می فرعوناو مطلع نگردید. زیرا که 

شکافت برای طلِب حضرت موسی. و حال این فرزند نیز در 

 این امر شبیه است به حضرت موسی!

حکیمه گفت که به نزد نرجس رفتم و این حال را به او گفتم. 

ای خاتون هیچ اثری در خود مشاهده نمی نمایم! -گفت:   

چون نظر کردم صبح کاذب طلوع کرده بود. پس نزدیک شد 

شکی در دلم پدید آید از وعده ای که حضرت فرموده بود]که[ 

ناگاه حضرت امام حسن علیه السالم از حجرۀ خود صدا 

زدند: "شک مکن که وقتش نزدیک رسیده!"پس در این وقت 

 در نرجس اضطراب مشاهده کردم. 

 اِنا اَنَزلناهُ فی لَیلَةالقدر...حضرت صدا زدند که سورۀ        

را بخوان. پس شروع کردم به خواندن....شنیدم که آن طفل 

در شکم مادر با من همراهی می کرد در خواندن. و برمن 

 سالم کرد. من ترسیدم.

پس حضرت صدا کرد که: "تعجب مکن از قدرِت حق  

تعالی! که طفالن ما را به حکمت گویا می گرداند و ما را در 

 بزرگی حجت خود ساخته است در زمین."

اگر خرافات را به حال خود بگذارند، مردم عوام آنها را مانند مکاشفاِت وحی الهی ”

دانسته به یکدیگر انتقال می دهند. برای از بین بردن این گونه موهومات هیچ چیز 

بهتر از آن نیست که چاپ بشود تا از اهمیت و اعتبار آن کاسته شود، زیرا این 

“افکار پوسیده هیچ وقت خود بخود نابود نمی شوند.  

23، صفحۀ0332کتاب نیرنگستان، صادق هدایت، چاپ   

 پیدایش امان دوازدهم شیعیان

 )مهدی(

 شیخ عباس قمی* 
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پیوندهای مالی ای که در ارتباط با الراجحی هستند، از پیگرد 

قضایی برای نقض قانون معاف گشته است. همچنین در طول 

میلیارد دالر از طریق اچ.اس.بی.سی و  02سال  01کمتر از 

معامالتش با مقامات رژیم ایران وارد سیستم مالی آمریکا 

درصد این معامالت مخفیانه صورت  21تا  22شده است که 

.گرفته است  

 2111مثال دیگر جریان ولز فارگر  است. در اواسط دهه 

مؤسسه بانکی  ولز فارگو میلیونها دالر در ارتباط با سازمان 

فدرال مسکن آمریکا تقلب کرد، نه کسی زندان رفت و نه 

حتی کسی دستگیر شد، بلکه برای به جیب زدن یلیونها دالر 

..از کیسه مردم  یک جریمه مختصر صادر شد، همین  

سرمایه داری این چنین  سیستمی است که فضای بازتولید  

این گونه جرم و جنایت و رشوه و دزدی و انواع و افسام 

جرائم اجتماعی را بارور می کند، و در کنار این قوانین 

طبقاتی و ادعاهای دروغین اش است که فساد و جنایات پشت 

پرده اش را می باید افشا کرد.  سیستم قضایی اش هم بنا بوده 

که  فقط آفتابه دزدهای سطوح تحتانی هرم بچاب بچابش را 

تحت پیگرد قرار دهد، که میدهد. باالیی ها  هم که جزء خیلی 

خودی ها هستند که قانون گذاران و مجریان قانون به 

نمایندگی از اینها و بر پایه منافع طبقاتی شان عهده دار  

وضع قانون شده اند. میلیونها دالری که خرج کمپین های 

انتخاباتی ریاست جمهوری و نمایندگان مؤسسان و سنا و 

دفاتر دولتی میشود از رشوه ایست که توسط همین 

کورپراتهای مالی با اسم مستعار " کمک در کمپین"  به این 

سیاستمداران و تئوری پردازان سیستم می دهند. هر فرد 

معمولی در این جامعه با همین جرم و با درجات بسیار بسیار 

پایینتر چندین سال در زندان آب خنک میخورد ولی این 

گردن کلفتان مالی که در رأس هرم دزدی قرار گرفته اند، به 

اصطالح آمریکایی ها زیادی گنده اند که بشود زندانی شان 

کرد. نفس و ماهیت سرمایه داری به آنها این مصونیت 

مومی ر عقانونی  را میدهد، مگر اینکه فشار توده ای و افکا

مقامات را مجبور کند که از خط قرمزهای خودشان عبور 

.کنند  

امرز بانک، اریک هولدر و "بسیار بزرگ اند که به ک

""زندان بروند  

دنیس لرنر، مدیر مالیاتی سابق در " کامرز  جاناتان ویل

بانک" در نیویورک آنقدر بزرگ نیست که به زندان نیافتد. 

اما بانکی که او زمانی کارمند آن بود و مدیران دیگرش 

ممکن است همچنان آزاد بمانند، همانهایی که جنایات لرنر را 

 امکانپذیر کردند.

ساله در اواسط ماه مارچ امسال به اتهام فساد  21لرنر 

عمومی مجرم شناخته شد . کامرز بانک او را از سرویس 

زمانی استخدام کرد که او  2100درآمد داخلی در سال 

مسئول برای حل و فصل تقلب با بانک بود مطابق و ممتحن 

شکایت کیفری که دادستانی در ماه سپتامبر پرونده کرده بود. 

کامرز بانک یک روز قبل از اینکه پیشنهاد شغل را به لرنر 

میلیون دالر به آی.آر.آس ) سرویس درآمد داخلی(  201دهد 

 22پرداخته بود که او هم بالفاصله قبول کرد. این مبلغ 

درصد از مالیات بالقوه ای بود که پرداخت نشده بود. 

کارمندان بانک بعدا به بازجویان فدرال گفتند که بانک حتی 

این متقلبین، صدمه جبران ناپذیری میخورد. طبیعی است که 

دم و دستگاه قضایی آمریکا از پلیس و ممیزی مالی اش 

و  گرفته تا قاضی و دادستانش بنا بر مقتضیات مالی و سود

زیان آوری اقتصادی اش است که طرز برخورد قانون را با 

 آنان تعیین میکند.

حوزه پیگرد قانونی و شدت و حدت کیفری مجرمین چقدر 

است و چقدر از آن علنی میشود؟ این دیگر بستگی به این 

دارد  که افکار عمومی چقدر از این افتضاحات خبر دارد و 

یا میزان توقعات آنان از دستگاه قضایی در برخورد با این 

.دزدان چقدر است  

سری به تاریخ میزنیم: بانک اچ. اس.بی.سی نمونه برای 

انگلیس که با اسم " شرکت بانکی هنگ کنگ و شانگهای" 

معروف است، همواره با قاچاق و مواد مخدر مرتبط بوده 

تاسیس شد، آنقدر از  0822است. این شرکت که در سال 

مردم چین ُکشت تا زمانیکه موفق شد دولت چین را مجاب به 

قانونی کردن تجارت تریاک کند. طبق گفته منابع رسمی 

انگلیس و آمریکا این بانک هیچ حریمی را برای تجاوز 

 کردن باقی نگذاشته و هیچ قانونی نمانده که نقض نکرده

غیر از اخطارهای مکرر و اولتیماتومهای به و . باشد

.نمایشی، تا بحال از کیفر قانونی محفوط نگاه داشته شده است  

سالهاست که قدرت بانکی انگلیس  از مجرای این بانک 

شرایط پولشویی صدها میلیون دالر برای مافیای مواد مخدر 

فراهم کرده است، از جمله کارتل سینالوآ مکزیک که مسئول  

سال گذشته است. این بانک  01قتل ده ها هزار  نفر در 

همچنین امکانات انتقال پول برای سازمانهای مرتبط با 

القاعده و حزب للَا، و همینطور برای مافیای قاچاق فراهم 

و عالوه بر همه اینها مسئول ایجاد تسهیالِت . کرده است

پنهان کردن پولهای زیادی در ارتباط با تقلبهای  مالیاتی 

.موسسات بزرگ بوده است  

یکی از مشتریان مالی اچ.اس.بی.سی بانک الراجحی   

عربستان سعودی است، این بانک، به ادعای سیا و دیگر 

آژانسهای دولتی آمریکا به شبکه های تروریستی از جمله 

 –القاعده ربط داده شده است و یکی از مؤسسین این بانک 

یکی از تامین کننده های مالی  -سلیمان بن عبدالراجحی

القاعده بوده است. حتی در آمریکا با وجود بخشودگی قانونِی 

مشروط، نسبت به فعالیت بانکی اچ.اس.بی.سی در آمریکا، 

این بانک مخفیانه توافقات مالی زیادی با  2112در سال 

بانک الراجحی منعقد کرد که از چشم مقامات مسئول آمریکا 

پنهان نماند، ولی با توجیه اینکه مناسبات مالی آنان فقط 

منحصر به خود بانک الراجحی است و نه به موسسات و 

 ترجمه و تدوین

22ی تیر نوشین شفاه   

  Commerzbank, Eric Holder & Too-Big-

to-Jail   :برگرفته از 
By Jonathan Weil, Bloomberg - March 35, 8032     

نظامی که بنیادش بر سودآوری و استثمار استوار است 

-طبیعتا رگ و پی بوروکراتیک و قانونمندیهای سیاسی

حقوقی و قضایی اش در تضمیِن تداوم و بقای این سیستم 

غارتگر بنا گشته است و قابل انتظار است که نظم قضایی 

سرمایه داری نه در ردیابی دزدان واقعی و مسئولین نکبت 

که خود بخشی از مدبران وسازماندهندگان  -آفرینی جهانی

و نه به کیفر رساندن آنها است،  -این سیستم غارتگر هستند

بلکه به زیر فرش جارو کردن جنایات و کثافتکاریهای این 

دزدان میلیاردر و جار و جنجال کردن حول یکی یا چند حلقه 

 . ضغیفتر این زنجیره گانگستر مالی است نه بیشتر

به پدیده هاعاری از میزان باید  قضا و حقوق ظاهرادستگاه    

دوری و نزدیکی شخصی و بدور از منافع فردی بنگرد و 

انسانها را خارج از تعلقات طبقاتی، درمقابل قانون قضاوت 

کند. این هم، یک تعریف غیر طبقاتی از یکی از بنیادهای 

سیستم سرمایه داریست و هم ادعایی است که سیستم سرمایه 

د.داری دستگاه قضایی و حقوقی اش را با آن تعریف میکن  

مقاله ای که در زیر آمده است اگرچه نه از زوایه کنکاش 

علتِی این کیس و نه از ناشی شدنش از یک سیستم دزدآفرین، 

به افتضاح تقلب مالیاتی و رشوه گیری مقام " سرویس درآمد 

داخلی" بلکه از نگاهی به تحلیل می نشیند که این فساد اداری

قضایی آمریکا را نتیجه عدم حس مسئولیت فردی و یا اهمال -

مقامات قضایی میداند. با اینهمه  بروشنی درجه کذب و مهمل 

-بافی سرمایه داری را نسبت به اجرای عدالت اجتماعی

حقوقی توسط دستگاه قضایی اش در جامعه، و به کیفر 

رساندن مجرمین بدون جایگاه و موقعیت مالی و اجتماعی 

آنان، نشان می دهد. و این یک کیس ایزوله و اتفاقی نبوده و 

اقتصادی  -نیست. گاها در شرایط بحرانی اوضاع سیاسی

است که جناحهای مختلف سرمایه داری بجان هم می افتند و 

، و گرنه اینها پردازندبه افشاگری در مورد همدیگر می 

از " دستشان با هم در یک کاسه است. شاید هرکسی الزاما

اینکه غولهای مالِی بانکهای مختلف و موسسات مالی هر 

روز صبح قبل از انتشار بیرونی نرخهای مالی روزانه، با هم 

جلسه دارند، را اطالع نداشته باشد، ولی مصائب و جنایاتی 

تدبیری روزانه است را متحمل و شاهد -که محصول این هم

است. اینان با هم نظام مالی بازار را کنترل کرده و شرایط 

اقتصادی شان را با هم رفع و رجوع میکنند -متزلزل سیاسی

و اگر جایی بند آب داده میشود نه یک شخص بلکه کل این 

.زنجیره مسئول است  

آیا اتفاق کامرز بانک واقعا مایه تعجب است؟ آیا این اولین 

بار است که گانگسترهای مالی مرتکب تقلب مالیاتی، رشوه، 

پولشویی و سند سازی و ارائه آمار و ارقام غیر واقعی 

میشوند؟ دستکم طبق  گفته های خود مقامات قضایی سرمایه 

داری آمریکا، این یک چرخه طبیعی سیستم قضایی این نظام 

است که دزدان فربه مالی از چنگال قانون فرار کنند و می 

ات کردن زکنند.  چرا؟ چون ارکان اقتصادی آمریکا با مجا

 اریک هولدر :   بانک کامرز را نمیتوان زندان کرد، خیلی بزرگ هستند

http://www.realclearpolitics.com/authors/jonathan_weil/
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عالئمی وجود دارد که حاکی از امکان خاتمه یافتن تحقیقات 

است. شرط معامله ای که با لرنر گذاشته شده این است که 

اوالزامی ندارد که با بازجویان دولتی همکاری کند که این 

بنوبه خود نشان از این دارد که دادستانی فدرال سعی ندارد 

که از لرنر برای یافتن کوسه های بزرگتر کامرز بانک 

استفاده کند. دادستانها برای او تنها چهار تا ده ماه در زندان 

را توصیه کرده اند. تازه او مجبور به اعتراف به اینکه ، در 

طی زمانی که عضو عالیرتبه کامرز بانک بود قانون شکنی 

.کرده است، نیست  

از چهار فقره جرم اصلی که علیه او بود، لرنر در دو اتهام 

مقصر شناخته شد که آنهم مربوط  به نحوه برخوردش با 

کامرز بانک در زمان کارمندیش در آی.آر.اس )سرویس 

درآمد داخلی( بوده است . یک جرم برای نقض قوانین در 

قوانین بهره" ،  و جرم دیگرش در با رابطه با "مغایرت 

ارتباط با افشای غیر قانونی اطالعات حسابرسی های 

یگِر آی.آر.اس بوده است. دادستانها گفتند که دو فقره  جرم د

مالیاتی یت  مدیرِِ زماندر   اولرنر که ناشی از عملکرد 

.را از قلم می اندازندبوده است  کامرز بانک   

اگر لرنر مرتکب این جنایات شده است، دلیلش این است که 

افراد دیگری هم در کامرز بانک شریکش بوده اند و او به 

تنهایی عمل نکرده و براساس فاکتهای ادعایی دولت، تصور 

اینکه او یک تنه نقض قانون کرده است باورکردنی نیست. 

دست کم کسانی در کامرز بانک از اینکه لرنر نقض قوانین 

.میکرده، پیشاپیش اطالع داشته اند  

 در انتظار توافق

میلیون  201زمانیکه لرنر آی.آر.اس را ترک کرد، توافق 

دالری مالیاتی اش با کامرز بانک هنور در انتظار تصویب 

،  بعد از شروِع لرنر به کار در 2100نهایی بود. در سپتامبر 

کامرز بانک ، به گفته دولت، او بارها و بارها با 

حسابرسهای آی.آر.اس که در جریان ممیزی این بانک بودند، 

از و ال میکرد ؤگفتگو داشت و در مورد  وضعیت ممیزی س

طرف کامرز بانک در باره مختومه کردن موضوع با آنها 

د.بحث میکر  

شروع تحقیقات جنایی زمانی آغاز شد که یکی از ممیزهای 

بازجویان را از اینکه لرنر   2100آی.آر.اس در نوامبر 

حاضر نبود خود را از پروسه ممیزی کنار بکشد در جریان 

همان حسابرس از کامرز بانک درخواست ، گذاشت. ماه بعد

مدارک جدیدی بعنوان بخشی از ممیزی آن بانک را کرد. 

.  هنوز مبهم است 2100نتیجه  آن حسابرسی بعد از سال   

اگر تحقیققات دولت خاتمه یافته است افکار عمومی حق دارد 

آموختیم  که   2118دلیلش را بداند. ما بعد از بحران مالی   

آنقدر بزرگ هستند که نمیشود ه مدیران مالی کمپانیهایی ک

غیر محتمل است که مورد و  را ورشکسته اعالم کرد، آنان

تعقیب قرار بگیرند حتی اگر جنایاتی که مرتکب شده اند 

آشکارا علنی باشد؛ چرا که محکومیت آنها شدیدا به خود این 

موسسات )و از آنجا به کل افتصاد کشور( آسیب میرساند. 

تر از قانون قرار میدهیم، و  اگر ما داریم  این بانکها را ارجح

آنهم بخاطر ثبات مالی، در کنار آن باید قادر باشیم خطری را 

هم که متوجه دموکراسی ما میکند تمیز دهیم. مشکل از اینجا 

شروع می شود که بانکها میتوانند مقامات دولتی را بخرند و 

.از چنگ قانون هم در بروند  

ایل به پرداخت پول بیشتری برای حل و فصل ممیزی شده م

.بود  

پریت بهارا،  دادستان  منطقه جنوبی نیویورک در آمریکا در 

مارس  گفت: "ما کارمندان فاسد دولت را   02جلسه خبری 

محاکمه وآنها را مطابق ظرفیت کامل قانون مجازات تنبیه 

خواهیم کرد". قابل توجه است که بهارا در مورد تعقیب افراد 

و شرکت هایی که خود در فساد آنها دخیل بوده و شرکت 

..داشته اند، سکوت کرد  

سئوال اینجاست که چرا وزارت دادگستری آمریکا کامرز 

بانک و مسئولین گرداننده آنرا به کیفر نرساند؟   دادستان کل 

آمریکا اریک هولدر در ماه مارچ  امسال به کمیته قضایی 

مجلس سنا گفت اساسا موضوع این است که برخی از 

موسسات مالی در واقع بیش از حد بزرگ هستند که بشود 

را تحت پیگرد قانونی قرار داد چرا که توقف آنها آسیب  آنان

زیادی به اقتصاد ایاالت متحده و اقتصاد جهانی را بدنبال 

.خواهد داشت  

 بسیار بزرگ

دسامبر  30کامرز بانک قطعا بزرگ است. مطابق  ترازنامه 

میلیارد  832میلیارد یورو ) 232،  دارایی این شرکت 2102

دالر( می باشد که آنرا به دومین بانک بزرگ آلمان تبدیل 

این شرکت " بیل اوت"کرده است. دولت آلمان پس از نجات 

این کمپانی را در اختیار سهام  22% معادل ،2112در سال 

گرفت.  بنابراین قابل تصور است که چقدر برخی از رهبران 

سیاسی آلمان آشفته خواهند شد اگر این شرکت قرض دهنده 

مستقر در ایاالت متحده که بنیان اصلی اش در فرانکفورت 

است، تحت پیگرد قرار بگیرد  و شرایط حیات اقتصادی اش 

.را به مخاطره بیاندازد  

جولی بولسر سخنگوی دفتر دادستانی آمریکا قبول نکرد که 

بگوید آیا وزارت دادگستری آمریکا پیگردش را در این مورد 

ادامه خواهد داد یا نه؟ و مارگاریتا تیل سخنگوی کامرز 

.بانک هم نظری ارائه نداد  

نیروی کار و کنترل منابع بین مردان و زنان در بخش 

ی بخش غیررسمی  غیررسمی و در نیروهایی که پدیدآورنده

 هستند.

هایی که در  مقیاس از جمله شرکت شرکت های کوچک

بخش غیررسمی هستند منبع رو به رشد و مهمی در 

خصوص  بسیاری از کشورهای در حال توسعه هستند. به

، این ILOی  در کشورهای صحرای آفریقا طبق گفته

% از نیروی کار  20اند) ها منبع اشتغال شهری شرکت

عنوان کارفرمایان  شهری(، و برای کشاورزان کم زمین، به

ها ( دومین منبع اشتغال به  روستایی، )کار در این شرکت

 شمار می رود.

: سهم نیروی کار غیرکشاورزی در بخش 2جدول 

غیررسمی در کشورهای در حال توسعه آفریقایی، 

 آمریکای التین، و آسیا

، روندها و 2111، زنان جهان2111منبع: سازمان ملل، 

 022، ص 2.03آمار، نمودار 

عالوه براین شایسته است ابراز کنیم که در کشورهای در 

حال توسعه، بخش غیررسمی در بستری که حمایت های 

اجتماعی در آن وجود ندارد یا ناچیز است، در میان جمعیت 

خصوص در میان زنان، رشد کرده  بیکار، یا نیمه شاغل، به

مراتب  است. زنان در آفریقا طبق پژوهشی که یاد شد، به

اند تا  بیشتر به مشاغل کشاورزی و تولید غذا مشغول

فهم است، زیرا  های غیر کشاورزی. این موضوع قابل شاخه

از یک سو کمبود مواد غذایی در اکثر کشورهای آفریقایی 

را داریم و از دیگر سو، زنان نیاز دارند تا به بقای خانواده 

دیگر، کمبود  عبارت کمک کنند و برای آن بکوشند. به

آموزش و تحصیل باکیفیت زنان بسیاری را برای برآورده 

کردن نیازهای اساسی، به کار در اقتصاد غیررسمی 

ی مناطقی  کشاند. عالوه بر این، تکنولوژی مدرن، همه می

دهند.  را که در پی صنعتی شدن هستند، پوشش نمی

خواهند تا دستمزد مناسبی بپردازند،  کارفرمایان نمی

ی مرخصی درخوری بدهند، تسهیالت پزشکی فراهم  اجازه

کنند، و دیگر موارد را نسبت به کارگران رعایت کنند 

اند تا کارگران رسمی را به غیررسمی  بنابراین، آنها مشتاق

بدل سازند. طبق این موضوع، زنان بدون این که ساعات 

کنند، آنها  سختی کار می کار مشخصی داشته باشند به

)عالوه بر اشتغال در بیرون خانه( کار های خانه را انجام 

فروشند و باقی  دهند، محصوالت خود را در بازار می می

 قضایا.

توان نتیجه گرفت که اشتغال شمار  ها، می با توجه به داده

ی  اصطالح غیررسمی نتیجه فراوان زنان در بخش به

منزلت پایین آنان در جامعه، و بازداشتن آنان از فرصت 

های اشتغال در بخش رسمی است. منزلت پایین زنان در 

نقش های فرودست آنان در خانه و محل کار بازتاب 

 یابد. می

 تولید ناخالص داخلی [0]

 تولید ناخالص ملي [2]

02از صفحه ی  سازی و مشارکت زنان ....  جهانیبقیه   

در حال حاضر کمیته  فرعی و دائم تحقیقات  سنا ، که 

میشیگان هدایت -از حزب دموکرات" کارل لوین"توسط 

میشود، جلسه ای را در مورد کمپانی "جی.پی. مورگان 

چیس و کو" برنامه ریزی کرده است که مربوط به افتضاح 

" مالیاتی سال گذشته است. این شرکت  تجارتی متعلق به

است. پانل لوین اگر بعد از این کار افتضاح " لندن ویل

مالیاتی کامرز بانک را در دستور کارش قرار دهد خدمت 

.بزرگی به کشور کرده است  

http://www.azadi-b.com/G/2013/05/post_352.html#_ftnref1
http://www.azadi-b.com/G/2013/05/post_352.html#_ftnref2
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و "مسکین مروت و وفا که وفات یافت و دریغ، مردی و حیا  

که از نعمت حیات محروم ماند، زهی بازار دروغ و نفاق که 

رونق تمام گرفت و شگفتا پیرایه محاسن اخالق که مندرس 

 (02گشت".)

جامعۀ فئودالی ایران که تا اوایل قرن هفتم در مسیر تکامل 

خود به پیش میرفت با هجوم مغوالن به ایران مانند اسبی لگد 

خورده و نیمه جان بر زمین افتاده و پس از قرن هشتم بار 

دیگر به تدریج به راه اصلی خود افتاد. با تسلط مغول بر 

ایران، زمینداران بزرگ و بازرگانان عمده به اطاعت در 

آمدند، اما کشاورزان، روستاییان و اقشار متوسط و پایین 

شهرها به مبارزه ادامه دادند. سیاست های زمینداری و 

مالیاتی مغول، همراه با هجوم های ویرانگر، انحطاط شبکه 

های وسیع آبیاری مانند کاریزها و قنوات و درنتیجه انحطاط 

کشاورزی را به همراه داشت. به گفته پطروشفسکی "دولت 

هالکوئیان زائده طفیلی واری بود بر تن جوامع مختلف 

فئودالی... تلفیق سیاست متمرکز و عدم مرکزیت فئودالی". 

مؤلف تاریخ وصافی نویسد: "حاصل این ستم ها آن شد که 

در سال بعد سی و سه موضع از بهترین مواضع خراجی که 

خراج آنها از حکم فرمان سه تومان و کسری تعیین شده بود 

از سکنه خالی شد، چنانکه هیچ آدمی و چارپایی در آن حدود 

نماند." این فرار دسته جمعی روستاییان به جنگل ها و 

 کوهستان ها یکی از اشکال مبارزه مردم بود.

با ورود و استقرار مغوالن ترکیب زمینداران به این شکل 

 تغییر یافت.

 اعضای طبقه حاکمه. -0

 عمال حکومتی -2

 زمینداران سابق -3

، یسغازان خان تالش نمود تا با یک اصالحات ارضی اسا

رفرمی در این وضع ایجاد نماید. اما بعلت قدرت زمینداران 

و طبقات حاکمه چندان موفق نگردید. حتی پس ازاین 

بار مالیاتها بسیارسنگین و درنتیجه جنگلهای ،  اصالحات

محلی والیات بزرگی چون خراسان ویران میشود. پس از این 

اصالحات است که مؤف حبیب السیر می نویسد: "اگر رئیس 

ده و رعایا طریق اهمال و تغافل مسلوک داشته، میعاد مقرر 

واجب خود را وصول ندهند، محصول ایشان را گرفته 

جزمانه ستاند و هر کس را به تقصیر متهم باشد هفتاد چوب 

 (03زند".)

الزم است برای آنکه به خوبی مشخص گردد که چگونه مردم 

مورد غارت وچپاول قرارمیگرفتند، فهرستی از انواع مالیات 

 ها و اخاذی های رژیم در این زمان را بیاوریم:

مخارج ایلچیان، نوکران، فرمانبران، مأموران جمع  -

 آوری اسلحه، جمع کنندگان خراج.

 قپچور. مالیات دام. -

 مجازات ها. -

 مهلتانه، خدمات، علوفات، توفیر. -

 خراج. -

وجوهات مقاطعه از قرار هر خروار غله چهار من  -

 بابت حقوق کارگزاران. 

اخراجات. مخارج اتفاقی مانند پذیرایی از صاحب  -

 منصبان که به صورت مالیات از مردم گرفته می شد.

 اخراجات دیوانی. مالیات برای مصارف دیوانی. -

 آالم. پرداخت مخارج نگاهداری پیک توسط رعایا -

 باج. قسمی مالیات که تا دیه نشده باشد. -

بهره. سهمی از محصول که به سود دیوان گرفته  -

 می شود.

 پیشکش. هر گونه هدیه ای باشد. -

 تبغور. ملیاتی فوق العاده برای تربیت سپاه. -

 تکلیف. مالیات فوق العاده -

 حق العقیل. مالیات فوق العاده -

 حق السعی. مالیاتی برای نگاهداری عمال خزانه. -

 شناقص. مالیات های غیرقانونی  -

مزارعان آن جایی چیزی از مالکان خود تواند ستد و مدت 

سه شبانه روز هرچند سعی نمود هیچ آفریده ای ندید مگر 

محصلی را که میان ده نشسته و دشتبانی و او رعیت را 

 (01چوب می زد".)

مؤلف جهانگشای جوینی چه خود شاهد این عصر پر آشوب 

بوده است، سیمای وحشتناک آن روزان را چنین تصویر می 

کند: "در چنین زمانی که قحط سال مروت و فتوت باشد و 

روز بازار صاللت و جهالت. اخیار ممتحن و خوار، اشرار 

ممکن و در کار، کریم فاضل تافتِۀ دام محنت، لئیم جاهل یافته 

کام نعمت، هر آزادی بی زادی، هر رادی مردودی، هر 

مبتلی نسیبی بی نصیبی، هر عاقی اسیر عاقله ای، هر کاملی 

به نازله ای، هر عزیزی تابع هر ذلیلی به اضطرار، هر با 

 تمیزی در دست هر فرومایه ای گرفتار".

در چنین عصری هر اندیشه ای را سرکوب و هر جوانه ای 

را با تبر قساوت نابود می کنند. صاحب بن عباد جهت کیفر 

یکی از عامالن خود دستور می دهد: "گیاه روی او را درو 

کن و دو پهلویش را با تازیانه پر نگار نما تا نگردندگان از 

 دیدنش عبرت گیرند."

عبید زاکانی، فرزانه عصر خویش در رساله اخالق الشراف 

علیه مظالم و بیدادگری ها فریاد اعتراض بر می دارد: "هر 

کس که بی شرمی پیشه گرفت و بی آبرویی مایه ساخت، 

پوست خلق می کند و خالیق بواسطه وقاحت از او می 

ترسند... اگر صادق القول صد گواهی راست ادا کند از او 

منت ندارند بلکه به جان برنجند و در تکذیب او تاویالت  

انگیزند و اگر بی دیانتی گواهی به دروغ دهد صد نوع 

رشوت بدو دهند... چنانچه امروز در بالد اسالم چندین هزار 

آدمی از قضات و مشایخ و فقها و عدول و اتباع ایشان را 

مایه معاش از این وجه است... بر هیچ آفریده ای رحمت 

نکنند و به حال هیچ مظلومی و مجرمی و محتاجی و مبتالیی 

 و گرفتاری و مجروحی و یتیمی... التفات ننمایند."

 .""سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید

حکمی عادل و قاضی که رشوت نستاند و زاهدی که سخن به 

ریا نگوید و حاجبی که با دیانت باشد... در  این روزگار 

 مطلبید.

تخم به حرام اندازید تا فرزندان شما فقیه و شیخ و مقرب "

 "سلطان باشند.

از همسایگی زاهدان دوری جویید تا به کام دل توانید "

 زیست."

چنین است تصویر سیاه جامعه در آن روزگار تیره و تار 

 بدینگونه که عبید در غزلیات خوش نیز بدان  اشاره دارد:

 در وضع روزگار نظر کن به چشم عقل           

 احول کس مپرس که جای سؤال نیست         

 چون زلف تابداده خوبان در این دیار           

 هرجا که سرکشی است به جز پایمال نیست          

 در موج فتنه ای که خالیق فتاده اند      

 فریادرس بجز کرم ذوالجالل نیست              

و سرانجام فریاد خشم آلود اعتراض خویش علیه این عصر 

 پر از فاجعه را چنین سر می دهد:

سیل گو راه در او بند به خوناب سرشک                     

 غرق توفان شده، اندیشۀ بارانم نیست

بهل تا برود               ، سر اگر میرود از دست           

 سودای سِر بی سر و سامانم نیستِِ سر

در این دوران سیاه اینان حاکمان جامعه اند: " الشیخ:ابلیس. 

الصاحب منصب: دزد با شمشیر. المحتسب: آلت قاضی. 

القاضی: آنکه همه او را نفرین کنند. الرشوه: کارساز 

 بیچارگان. الحاکم: رئیس دزدان. 

"امروز هر بی قدری صدری، هر بی نظری ناظری و هر 

منشی دیوانی منش دیوانی، هر مترسل الکالبی مترسل 

الکتابی، هر جلبی منصب طلبی، خر ناشناس با سازو 

هر مفعولی فاعلی و هر  اساسی، هر مردودی مودودی،

 (00معمولی عاملی.")

 

 م کویر

 
 اجتماعی در قرن هفتم و هشتم –اوضاع اقتصادی 

هدف از این بخش بررسی اوضاع و احوال اجتماعی ایران 

است در فاصله حمله مغول و یورش تیمور، عصری که بنا 

به قول جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی بدینگونه آغاز می 

 شود:

الحذر             ،  زین وحشت آباد، الحذر ای غافالن 

 مردم الفرار، زین دیو ، الفرار ای عاقالن

ای عجب دلتان به نگرفت و نشد جانتان ملول                      

زین هواهای عفن زین آب های ناگوار

 
مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه                           

 ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی آشکار

آخر اندر عهد تو این قاعدت شد مستمر                            

 در مساجد زخم چوب و در مدارس گیرودار

با آنکه ، مغوالن جز آنکه ویران کردند، سوزانیدند و کشتند

خواند . "مانده بود نیز از هیچ ظلم و ستمی فرو گذار نکردند

تصویری جانگداز و دلخراش از این اوضاع به دست " میر

 می دهد:

بلکه زیاده از رعیت مستخلص گشتی و ،  "در سال ده مال

عجزه و ضعفا در دست محصالن گرفتار بوده، فریاد 

مظلومان از اوج آسمان در گذشتی... اگر مظلومی به اردو 

رفته دادخواهی نمودی، سخنش را هیچ آفریده به سمع قبول 

کمال یافته ۀ نشنودی، بنابر این جهات ویرانی والیات درج

بود و شرار آتش ظلم و بیداد بر هر شهر و کشور تافته و 

رعایا، بیچاره از کثرت حواله و مطالبه به غایت مغموم و 

ار و سیول غال محروم... واصحاب علم و کمال از وصول اد

یه عمارت و زراعت عاری و الالجرم اکثر والیات از ح

عاطل شده. مردم جالی وطن اختیار نمودند و بعضی که به 

سبب عجز و ضعف در مولد و منشاء ماندند، درها و 

سررایها را برآورده، در بیغوله ها به سر میبرند وهرگاه 

محصلی به قریه یا محلی رفتی لوندی را صاحب وقوف 

بودی دلیل گرفتنی و به راهنمونی او درویشان را از سرداب 

ها وخرابه ها بیرون کشیده تعذیب نمودی و اگر ازجنس 

مردان کسی نیافتی، زنان را به دست آورده و از پای آویخته 

وجه برات طلبیدی و ازجمله بالد عراق ویرانی دارالعبادۀ 

یزد بدان مرتبه رسیده بود که در تمام قراء و توابع آن والیت 

یک کسی به نظر هیچ دیده وری درنمیآمد، زیرا که معدودی 

که در خرابه های آن بلده مانده بودند، دیده بانی تعیین کرده 

بودند که هرگاه کسی پیدا میشد ایشان را خبردار میساخت تا 

پناه به چاه های کاریز میبردند. نقل است که در سنه احدی و 

تسعین و سمائه که علی خواجه ولد عمر شاه سمرقندی حاکم 

و مستأجر بود، صاحب ملکی به فیروز آباد که از معظمات 

قصبات آن والیت است رفت و به طمع آنکه شاید از 

 جنبش های درویشان
 بخش پایانی
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نشین دیگر نیز دارای چنین صنعتگران از بردگان بودند".)

02) 

"نظارت جدی بر قیمت اجناس کثیرالمصرف در بازارها 

وجود نداشت و قیمت ها مدام اضافه می شد." کار اجباری و 

بیگاری به نفع سران لشگری مغول و به منظور احیاء مجدد 

شهرها و عمرانات خراب شده خراسان به خصوص هرات و 

طوس، صنعتگران، معماری، نجاری، آهنگری، اسلحه 

سازی و بافندگی را در وضع بسیار بدی قرار داده بود.")

02) 

در این دوران در شهرهای بزرگی که کمتر آسیب دیده بودند 

صدها کاروانسرا و یاخان برای تجارت وجود داشت. مهم 

ترین بازارها، بازار مسگری، آهنگری، خیاطی، خرازی، 

 کفاشی، فرش و زرگری بود.

دیوان احتساب به وضع بازار رسیدگی می کرد. نظام الملک 

مینویسد: "به هر شهری محتسبی باید گماشت تا ترازوها و 

نرخ ها راست دارد... و امر به معروف و نهی از منکر 

 بجای آرند."

 ناصر خسرو قبادیانی درباره مظالم محتسبان می نویسد:

 حاکم در جلوۀ خوبان به روز           

 نیم شبان محتسب اندر شراب          

حافظ شیراز نیز همواره محتسبان را عمله ظلم و فریبکار و 

 ستمگر می خواند:

 اگر چه باده فرح بخش و باد گلبیز است          

 به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است.          

اوحدی نیز از مظالم عامالن احتساب چنین شکوه سر می 

 دهد:

 دزد با شحنه چون شریک بود          

 کوچه ها را عسس چریک بود          

دراین روزگار دیوان اشراف شغل جاسوسی دولتی و دیوان 

احتساب شغل دادگاه شرع و پیگرد و تعزیر را انجام داده و با 

گروهی شحنه و عسس بالی جان مردم شده بودند. چوب 

زدن، زندانی کردن، به زنجیر کشیدن، سنگباران، پوست 

کندن، از میان دو نیم کردن، کله مناره و در دیگ جوشانیدن 

 از جمله عقوبت ها بود.

هر صنفی رئیسی داشت که گلوی نامیده می شد. اولین کارگاه 

هایی که در زمان مغول احیاء گردید به نام قورخانه بود که 

برای دولت کار میکرد. مغوالن در این کارگاه ها بیرحمانه 

استثمارمیکردند و سه روز درمیان مقدار کمی گوشت بعنوان 

غذا می دادند. صنعتگران مستقل که دارای سازمان های 

 صنفی بودند مالیاتی به نام تانگا می پرداختند.

در دوران تیمور اوضاع این طبقه تغییر چندانی نکرد. در 

این زمان در هر ناحیه و والیتی یک نفر سمت مهتری و یا 

کالنتری اصناف را داشت. پیشه وران و صنعتگران به جهت 

دید خاص اجتماعی، درگیری با زمینداران، ستیزه با 

غارتگران تجاوزگر دارای روحیه انقالبی بوده و همواره 

مورد ستایش شعرا، دانشمندان و هنرمندان قرار گرفته اند. 

 ناصرخسرو می نویسد:

 به از صانع به گیتی مقبلی نیست   

 ز کسب دست بهتر حاصلی نیست 

 به روز اندر پی سامان خویش است    

 چو شب در خانه شد سلطان خویش است. 

 اوحدی مراغه ای نیز چنین می سراید:

 چونکه نظم جهان ز پیشه ور است           

 هر نظامی که هست از هنر است. 

 و سعدی نیز در وصف صنعتگران سروده است:

 به دست اهن تفته کردن خمیر            

 به از دست بر سینه پیش امیر 

عبید زاکانی به پیشه وران و بازرگانان به طنز اشاراتی 

 دارد، مانند:

البازاری: آنکه از خدا نترسد.  انقالب: زرگر.  الدالل: 

 حرامی بازار.  البزار: گردن زن.

بهر صورت پس از حمله مغوالن و پس از مدت کوتاهی 

همانطورکه اشاره شد این امپراتوری تجزیه گردید و جنگ 

 های خانگی سراسر این امپراتوری را در بر گرفت. حدود 

 21همان سال در نزدیک حلب و دمشق و همچنین قتل عام 

هجری. اینها نمونه  282هزار نفر سکنه بی گناه اصفهان در 

هایی از بسیار فجایع خونینی است که بی اعتنایی او را به 

 جان  ابناء نوع  انسانی نشان می دهد."، 

هزار  21تیمور بعد از تصرف بغداد به قول ابن عربشاه به 

سپاهیان خود دستور داد تا هر یک دو سر از تن مغلوبین 

ببرند و در سیواس چهارهزارنفر را زنده به خاک کرد. 

تیمور خودرا ادامه دهنده راه چنگیز دانسته وبه جای یاسای 

چنگیزی، تزوک تیموری را رواج داد. در رأس حکومت، 

شاه مالک جان و مال مردم بود. مالیات به صورت مستقیم از 

امالک مزروعی گرفته می شد. پس از سلطان، امراء و 

وزراء بر هستی مردم تسلط داشتند. برای انکه به علل و 

چگونگی قیام های این دوران بهتر پی ببریم الزم است تا 

نگاهی گذرا بر وضعیت پیشه وران و صنعتگران نیز داشته 

 باشیم..

مغوالن در هر شهر و دیار حتی جنین را در شکم مادر زنده 

نگذاشتند، اما بسیاری از پیشه وران و صاحبان حرفه را به 

جهت احتیاج خویش برده و اسیر کردند. از جمله اینکه بیش 

از صدهزار پیشه ور را به بالد شرقی فرستادند. تیمور نیز 

 221بسیاری از پیشه وران را به سمرقند کوچاند. در سال 

هجری نیز پس از تسخیر اصفهان مالیات سنگینی بر آنها 

بست و چون آنها بر او شوریدند، هشتاد هزار تن از آنها را 

کشت. تا زمان مغول خراسان و بویژه شهرهایی چون بخارا 

 و نیشابور از مراکز عمدۀ پیشه وران و صنعتگران بود.

در زمان مغول و تیمور اقسام پارچه های زربفت، ابریشمی 

و صنایع دستی گسترش یافت و مخصوصأ در دوره تیمور و 

طرابوزان، تجارت نیز رونق یافت.  -پس از افتتاح راه تبریز

صنایع گسترده ای که قبل از مغول در نیشابور و بخارا وجود 

هزار نفر می  02داشت و تنها تعداد صنعتگران نیشابور به 

رسید و دارای اصناف و اتحادیه ها بودند. بار دیگر و 

برحسب احتیاج شدید این رژیم ها به بازرگانی گسترش 

یافتند. در سمرقند بر طبق نامه خواجه به پسرش، انواع 

پارچه ها در کارگاه های ریسندگی و بافندگی تهیه می شد. 

نمدمالی و قالی بافی در خراسان رشد یافت. در هر شهر 

محله ای به نام دباغ ها وجود دشت. که در آنجا اقسام پوست 

تهیه می شد. ابریشم بافی، کار روی چوب، تسبیح سازی، 

تجارت چوب، مقاطعه کاری و بنایی رشد چشمگیری یافت، 

 زیرا باید که ویرانی ها بازسازی می گردید.

ابن بطوطه در توصیف شیراز می نویسد: "در این شهر نظم 

و ترتیب عجیبی حکمفرماست، هر یک از اصناف پیشه 

وران در بازار جداگانه یا متمرکز می باشند و از افراد صنف 

های دیگر در میان آنها داخل نمی شوند". ولی در مورد پیشه 

وران الذق می نویسد: "هر دسته از پیشه وران رایت، بوق، 

 طبل . شیپور مخصوص داشتند". 

"در عهد ارغون خان قسمتی از پیشه وران صنعتی در وضع 

بردگان اسیر قرار داشتند و "اینجو"ی ارغون خان به شمار 

می آمدند. آنها در مؤسسات صنعتی و کارخانه ها کار 

میکردند و اساسأ مشغول ساختن وسایل جنگی و نیز آالت 

زینتی بودند که ایلخانان به آن نیاز داشتند. این پیشه وران و 

صنعتکران فاقد حق خروج آزاد و تولید آزاد مصنوعات 

صنعتی و فروش آن ها بودند. احتماأل امرای عالیرتبه کوچ 

 عشر. مالیات ارضی. -

 علوفه. برای سواران و سپاهیان. -

عوارض. مالیات فوق  العاده برای جنگ و  -

 تشریفات.

 قالن. مالیات برای لشکر -

مقاسمه. مالیات ارضی که به صورت سهمی  -

 دریافت می شد.

 وجوه العین. مالیات نقدی. -

با این غارت بیرحمانه است که کشاورزی سیر انحطاط می 

پیماید و کشاورزان آواره و عاصی می شوند. سیفی الهروی 

می نویسد: "در این والیت نه مردم است نه گندمبب، نه 

خورش و پوشش" و هم او می نویسد: "خراسان خراب است 

و از اینجا تا مازندران کسی را امکان سکونت و مجال توطن 

نیست. در اقلیمی که نیمی از او جان شیران و گرگان است و 

باقی خراب و ویران" و "از حدود بلخ تا حدود دامغان یک 

سال پیوسته خلق گوشت آدمی و سگ و گربه می خوردند. 

 چه چنگیز خانیان جمله انبارها را سوخته بودند."

یاقوت حموی که پس از حمله مغول کتاب خود را نوشته 

است درباره نیشابور با هزاران صنعتگر و پیشه ورش می 

نویسد: "هر که در آنجا بود کشتند از خرد و کالن و زن و 

کودک، بعد چنان خراب کردند که با خاک یکسان شد و 

روستاها را هم ویران ساختند." به نوشته جهانگشای جوینی، 

پس از مقاومت قهرمانانه مردم مرو به مدت پنج ماه در برابر 

مغوالن شهر فتح می گردد: "چهار شبانه روز خلق بیرون 

می آمد... زنان را از مردان جدا کردند. ای بسا پریوشان را 

که از کنار شوهران بیرون می کشیدند و خواهران را از 

برادران جدا می کردند و فرزندان را از کنار مادران می 

ستدند. بر هیچکس از زن و مرد ابقا نکردند." و به نوشته 

حبیب السیر پس از مقاومت شش ماهه مرویان: "غیر از 

شانزده کس که پنهان شده بودند کسی باقی نماند" و همه قتل 

 عام شدند.

هجری، اسماعیلیان مقاومت  222پس از حمله مجدد در سالل 

هزارتن از  02سختی نشان دادند و هالکو تنها در یک نوبت 

 آنان را کشت.

ساله  222مغوالن بهر صورت به خالفت ننگین و 

امیرالمؤمنین های عباسی پایان دادند. گویند هالکو طبقی زر 

 پیش آخرین خلیفه درمانده عباسی نهاد که بخور!

 گفت: نمی توان خورد.

گفت پس چرا نگه داشتی و به لشگریان ندادی و این درهای 

آهنین را چرا پیکان نساختی و به کنار جیحون نیامدی تا من 

 از آب نتوانستم گذشت؟

 خلیفه گفت تقدیر خدا بود.

 گفت: این هم تقدیر خداست که بمیری.

گویند هالکو را ترسانیدند که اگر امیرالمؤمنین را بکشی 

آسمان بر زمین خواهد آمد و آثار قیامت ظاهر میشود. وی 

گفت تا خلیفه را در نمدی گذاشته و مالش دهند، هرگاه آثار 

قیامت ظاهر شد رهایش کنند. و بدین ترتیب به ضرب و 

چوب جانش را گرفتند. امپراتوری عظیم و گسترده مغوالن 

به سرعت تقسیم و تجزیه شد. امواج قیامت و جنگ های 

خانگی سراسر این امپراتوری را در برگرفت. "بعد از وفات 

سلطان ابوسعید بهادرخان و فقدان پادشاهی نافذ فرمان در 

والیت ایران، به هر بلده از بالد عراق عجم و فارس منقلبی 

 (02رایت علم النار الغیر برافراشت.")

از زمان مغوالن پدرکشی بر وزیرکشی افزوده میگردد، میل 

کشیدن در چشم مخالفان به سیاست رسمی مبدل میشود. حافظ 

شیراز در اشعار خویش درباره  اوضاع هولبار این زمان 

است که همواره از شب تاریک گرداب هائل، سینه های 

ماالمال از درد، محتسبان لجام گسیخته و زاهدان ریایی می 

 سراید.

اقتصاد کشاورزی ایران که سیر انحطاط در پیش گرفته بود 

با یورش تیمور لنگ سقوط هولناک نمود. ادوارد براوان می 

هجری که در آن  822نویسد: "قتل عام مردم سیستان در 

واقعه دو هزار تن اسیر را در دیواری زنده زنده جا دادند ، و 

نیز سر بریدن صدها هزار تن اسیر هندی در نزدیکی دهلی 

هجری، دگر زنده به گور کردن چهارهزار نفر  810در سال 

هجری و برپا کردن بیست کله مناره در  813ارمنی در سال 

 رقص سماع

31بقیه در صفحه ی   
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 :گفت

دولت مسئول امور مملكت است و این الیحه هم یكی از "

مسایل مهم كشور است. باید این الیحه را دولت تایید كند و 

جای اینكه  بینیم به اش را نسبت به آن بدهد. اكنون می نظریه

دولت پیشنهاد كند و بگوید من با این الیحه موافقم و باید طرح 

 ."كنند كه مطرح شود ای از نمایندگان پیشنهاد می شود، عده

های مداوم دكتر مصدق از منصور در اینكه با  علیرغم پرسش

وزیر از ترس افكار  این الیحه "موافقید یا نه؟"، نخست

 :كند عمومی، همواره فقط به این جواب اكتفا می

ای است كه دولت سابق داده و مطرح هم شده است و  الیحه"

ام كه مورد شور و مطالعه واقع شود تا  حاال من تقاضا كرده

 ".نتیجه بگیریم

های دكتر مصدق و سایر  دنبال مخالفت در همین روز، به

ملی مجلس الیحه را به كمیسیون نفت كه   نمایندگان جبهه

 .فرستد ریاست آن با دكتر مصدق بود می

وزیری استعفا  تیر ـ علی منصور بطور ناگهانی از نخست ۷

دهد و چند ساعت بعد، فرمان زیر از طرف شاه صادر  می

 :شود می

 :وزیر (، نخست۱۷آرا ) جناب حاجی علی رزم"

نظر به اطمینانی كه به كفایت و لیاقت شما داریم به موجب 

وزیری منصوب و مقرر  خط به سمت نخست این دست

  داریم كه در تعیین هیات وزیران اقدام و مطابق برنامه می

جدیدی كه اصول حكومت ملی را كامال تامین نماید با كمال 

جدیت و فعالیت، تحوالت اجتماعی را كه مورد نظر است 

 .موقع اجرا گذارید به

محمد  -۷/۲/۷۰۴۹                                                    

 "رضا پهلوی

عصر همان روز به امضای دكتر  ۷۳ملی )در ساعت   جبهه

های شدیداللحنی  اله كاشانی، اعالمیه مصدق( و روز بعد آیت

 .آرا انتشار دادند وزیری رزم در مخالف با نخست

آرا"، با لباس غیر  تیر ـ وقتی كه "جناب حاج علی رزم ۰

نظامی برای معرفی كابینه وارد مجلس شد، فریاد نمایندگان 

خواهیم"، "برو از مجلس  اقلیت ) كه "ما دیكتاتوری نمی

های شدید دكتر  بیرون" و غیره(، یك لحظه قطع نشد. مخالفت

حكومت   مصدق و سایر نمایندگان اقلیت، در سرتاسر دوره

 (۱۴وقفه، ادامه داشت. ) گیر و بی آرا بطور پی رزم  چند ماهه

( سفیر كبیر ۱۰تیر ـ هانری گریدی، "دیكتاتور یونان" ) ۷۷

 .خود را به شاه ارائه داد  جدید امریكا در ایران، استوارنامه

مهر ـ دكتر مصدق و چند تن دیگر از نمایندگان، دولت  ۴۷

 .آرا را استیضاح كردند رزم

  :، نوشت سوی آینده، ارگان حزب توده به  آبان ـ روزنامه ۰

حسابی كه  باید دانست كه در شرایط فعلی و با نفوذ بی"

های استعماری در ایران دارند، استیفای حقوق از  سیاست

  ".شركت نفت جنوب، خیال باطلی است

روزها، جمال امامی، سخنگوی امپریالیسم در  و در همان

 :مجلس گفته بود

 ".شدن صنعت نفت، حرف مفت است ملی" 

شدن صنعت نفت بیش از  كه موضوع ملی آذر ـ در زمانی ۹

گرفت و كمیسیون نفت  ها قرار می پیش مورد حمایت توده

گزارش مبنی بر رد الیحۀ قرارداد گس ـ  مجلس، مشغول تهیه

سوی آینده به امضاكنندگان این  به  گلشائیان بود، روزنامه

گزارش هشدار داد كه "پای یك ورقۀ خیانت امضای خود را" 

 .خواهند نهاد

نحو اسرارآمیزی از  آذر ـ ده تن از رهبران حزب توده به ۴۷

ای" و نقش  فرار "پیشتازان توده  زندان فرار كردند )در باره

 آرا در آن بعد! صحبت خواهیم كرد(. "دولت بیدار" رزم

سوی  آذر ـ كمیسیون نفت، علیرغم هشدار روزنامۀ به ۴۹

ملی ارائه  مجلس شورای آرا، متن زیر را به آینده به اتفاق رزم

  :داد

 مجلس شورای  ۴۹/ ۰۳/۰كمیسیون نفت كه طبق تصمیم "

آرا )ملی شدن نفت( مانند )سقوط رژیم( برای همه  و رزم

خواب و خیال و تصوری بیش نبود. و این گلولۀ فدائی 

باز، غیور و فداكار اسالم، حضرت استاد خلیل طهماسبی  جان

های مصروع  بود كه اول نفت را ملی كرد و سپس به لرزانك

،  فریبی و غش و ضعفی میدان خودنمایی، عوام

 (۷۰خرداد  ۷۴نبرد ملت، .) "ریاكاری ...داد

های قبل، عبارتی از آخوند نیمچه فاشیست،  در بخش

ایم كه  االسالم عظیمی نقل كرده حجت

 :در اینجا تكرار می كنیم

آغاز نبرد ما با كشتن كسروی شروع "

شود. مرگ كسروی آغاز انقالب  می

فدائیان اسالم است، پس از آن هم 

ای از خیانتكاران را كشتیم.  عده

. نفت را ما ملی  آرا را ما كشتیم رزم

كشتیم ،  آرا را نمی كردیم. اگر ما رزم

 ".شد نفتی ملی نمی

در یكی از كتابهایی كه اخیرا، 

منظور پرورش كودكان ونوجوانان  به

های جمهوری اسالمی،  بافی با دروغ

( چنین ۰۰انتشار یافته است )

 :میخوانیم

اسفند  ۷۰نواب صفوی" در روز "

آرا و دكتر زنگنه، دو مانع  ، رزم۴۹

ملی شدن نفت را بوسیلۀ دو یار 

اله  عزیزش، خلیل طهماسبی و نصرت

(، بقتل رساند". نواب صفوی "پس از كشته شدن ۰۹قمی )

پردازد و با زحمات زیاد، دكتر  ملی می  تقویت جبهه آرا به رزم

مصدق را به نخست وزیری میرساند." )"شهید نواب 

صفوی"، "سرگذشت شهدای اسالم از روحانیت شیعه برای 

 ۴۰  كودكان و نوجوانان"، انتشارات اعلمی، صفحه

های بسیار  گویی به این خزعبالت و به نمونه جای جواب ما به

ها، در  ها، در روزنامه گونه  كه در كتاب فراوانی از این

های تبلیغاتی رژیم جمهوری اسالمی و در  های دستگاه برنامه

های رهبران ریز و درشت آن، در این زمینه وجود  سخنرانی

ای را كه در طی دوبخش قبل در مورد  دارد، همان شیوه

جا  كنیم. در آن جا دنبال می ایم، در این كار برده ترور هژیر به

را در رابطه با  ۷۰۴۳  -۴۰های  ای از رویدادها در سال پاره

گان  مقدمات نهضت ملی كردن صنعت نفت، مبارزات نمایند

اقلیت مجلس در ادوار چهاردهم و پانزدهم علیه قراردادهای 

  طبقاتی در جامعه، مبارزه  بار نفت، تشدید مبارزه اسارت

های نیروهای  ها و فعالیت دموكراتیك، ضد استعماری توده

خواه برای تامین آزادی انتخابات و غیره را  مترقی و آزادی

ایم، و در اینجا نیز، درآغاز، به  به اختصار بررسی كرده

 ۴۹فروردین  ۴۴بین   ای از رویدادهای مهم در فاصله پاره

)اعالم نتایج قطعی انتخابات مجدد تهران( و هفتم اردیبهشت 

)آغاز زمامداری مصدق(، در رابطه با مبارزات ضد 

آنها از   جانبه ها و حمایت همه استعماری و دموكراتیك توده

 (۱۳كنیم. ) نمایندگان اقلیت مجلس شانزدهم، اشاراتی می

ـ نتایج قطعی انتخابات مجدد تهران اعالم  ۴۹فروردین  ۴۴

ملی به   شد و هشت تن از كاندیداهای مورد حمایت جبهه

 .مجلس راه یافتند

 .وزیری انتخاب شد فروردین ـ علی منصور به نخست ۴۲

نساجی شاهی، در   اردیبهشت ـ اعتصاب كارگران كارخانه ۲

ماموران فرماندار نظامی، پنج تن از كارگران كشته و   حمله

 .ای زخمی شدند عده

پزشکی تهران اعتصاب   درهمین ماه، دانشجویان دانشكده

راه افتادند. سایر دانشجویان  طرف مجلس به كردند و به

 .منظور پشتیبانی از آنها دست به اعتصاب زدند دانشگاه به

ـ گلشائیان كه در  قرارداد الحاقی گس  خرداد ـ الیحه ۰۳

مجلس پانزدهم ناكام مانده بود، این بار نه توسط دولت بلكه 

ای از نمایندگان طرفدار شركت نفت به مجلس  عده  وسیله به

پیشنهاد شد. همان روز، دكتر مصدق خطاب به منصور 

 

 فدائیان اسالم
 

سر          كجاســت شــرم گربه  گرفتم این كه دیگ شد گشاده

 و حیای او

های تاریخی و  ترین واقعیت ها، مسخ بدیهی بافی  دروع

نویسی در جمهوری اسالمی، ماجرای ترور كسروی  وارونه

االسرار"  توسط فدائیان اسالم و رابطۀ آن با كتاب" كشف

اله كاشانی و  اله خمینی، وابستگی فدائیان اسالم به آیت آیت

و آغاز اختالفات  ۷۰۴۷  -۰۳فرمانبرداری از او درسالهای 

ها پس از روی كار آمدن دكتر مصدق، ریشۀ واقعی  آن

های قبل،  اله كاشانی را در بخش اختالفات فدائیان اسالم و آیت

 .ایم مورد بررسی قرارداده

این سلسله مقاالت، در دوبخش قبل، به ترور هژیر و 

شانزدهم تهران و موفقیت   موضوع ابطال انتخابات دوره

ملی در آن اختصاص یافت. در آنجا،   نسبی كاندیداهای جبهه

پس از ارائۀ مشتی از خروارها الطائالت متدوال امروز 

اش  السلطنه و علیه هژیر... همه مبارزات علیه قوام )نظیر:

ها داشتند و یا: دكتر مصدق و  مبارزاتی بود كه بچه مسلمان

... شهید بزرگوار سید   بازی دالورانه قمیت جان اش به یاران

شانزدهم رهایی و به   حسین امامی، از شكست انتخاباتی دوره

مجلس راه  یافتند وغیره(. كوشیدیم قبل از رسیدن به این 

پاسخ مشخص كه ترورهای كور )ازجمله ترور هژیر(، در 

ها، كمترین تاثیری  جریان تحوالت اجتماعی و مبارزات توده

ها وعناصر مترقی در  هایی از مبارزات توده ندارند گوشه

های نمایندگان اقلیت  و تالش ۴۹-۴۰های  مقطع سال

ملی   های چهاردهم وموفقیت نسبی كانداهای جبهه دوره

درانتخابات مجدد تهران را منحصرا باید در این مبارزات 

وجو كرد، نه در ترور یك مهرۀ امپریالیسم. با بررسی  جست

شانزدهم و علل واقعی ابطال آن در   چگونگی انتخابات دوره

ایم كه ترور هژیر كوچكترین  تهران، بطور اخص نیز دیده

تاثیر مثبتی درنتایح انتخابات بعدی تهران وحتی در انتخاب 

نمایندگی مجلس و یا در بازگشت او از تبعید  اله كاشانی به آیت

ترور   دیگر سخن، توفانی كه در زمینه لبنان نداشته است. و به

آرا )كه در این بخش مورد  هژیر و نیز در مورد ترور رزم

اند  راه انداخته دهیم(، در جمهوری اسالمی به بررسی قرار می

 .بیشتر به توفان در یك لیوان آب شباهت دارد

رهبر چماقداران و چاقوكشان" گارد جهاد  عبداله كرباسچیان ـ

مرداد، پادوی سرلشگر زاهدی،  ۴۰مقدس" در كودتای 

نبرد ملت ) " نخستین   شریفه  مزدور ساواك و مدیر جریده

ای تحت  انقالبی اسالمی ایران"( ـ در سرمقاله  روزنامه

عنوان: "قیام مسلحانۀ فدائیان اسالم نفت را ملی كرد، نه 

  :فرماید بازیگران سیاسی!" چنین می

فدائیان اسالم علیه دربار   كیست كه نداند قبل از قیام دلیرانه "

 سلسله مقتالتی که تحت این عنوان در این شماره و شماره های قبل روشنگر به نظر شما میرسد قبال" در نشریه " رهائی" ارگان سازمان وحدت

نگر روشکمونیستی، به چاپ رسیده اند و از آنجا که حاوی نکات افشاکننده قابل توجهی هستند، ما چاپ مجدد آنها را در اینجا مفید تشخیص دادیم.   
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این  ملی تشكیل شده است، پس از مذاكرات و مطالعات به

( كافی برای ۱۲نتیجه رسید كه قرارداد الحاقی ساعد ـ گس )

استیفای حقوق ایران نیست لذا مخالفت خود را با آن اظهار 

 "دارد ـ مخبر كمیسیون نفت، حسین مكی می

ملی در مجلس متحصن   گان جبهه آذر ـ هشت تن از نمایند ۰۳

 .ها پرداختند شدند و مردم در خارج از مجلس به حمایت از آن

دی ـ دانشجویان دانشگاه تهران درمقابل مجلس اجتماع  ۴

كردند وضمن برگزاری میتینگی با شركت مردم، 

 .خواستارملی شدن صنعت نفت شدند

اینكه پس از گزارش  آرا با علم به دی ـ وزیر دارائی رزم ۷

كمیسیون نفت مبنی بر مخالفت با قرارداد الحاقی، نمایندگان 

مردم از تصمیم كمیسیون   خاطر حمایت گسترده مجلس به

ای  نفت، ناگزیر خواهند بود كه این الیحه را رد كنند. چاره

مزبور را از طرف دولت مسترد دارد   جز این ندید كه الیحه

مهر  ۴۹ای طبق قانون  و مزورانه اعالم كند كه دولت الیحه

منظور استیفای حقوق ایران تهیه و متعاقبا به  به ۷۰۴۰

 (۱۷مجلس تقدیم خواهد كرد. )

 :مردم نوشت  دی ـ روزنامه ۰

توان صنعتی را كه در دست  اصوال چگونه می"

 (۱۰ها باشد، ملی كرد؟" ) امپریالیست

آرا در مجلس در همین زمینه اعالم  چند روز قبل از آن، رزم

 :داشته بود

سیمان   لولهنگ ساختن را ندارد و ما كارخانه  ایرانی ُعرضه"

  اداره  را نمیتوانیم اداره كنیم پس چگونه ممكن است از عهده

 ."صنعت نفت برآئیم؟

دی ـ میتینگ عظیمی در میدان بهارستان برپاشد. میدان و  ۰

های اطراف آن مملو از جمعیت بود. در این میتینگ  خیابان

ملی   از جمله دكتر حسین فاطمی و مهندس حسیبی در باره

ویژه مهندس حسیبی با  شدن صنعت نفت صحبت كردند. به

كردن  مكزیك، عملی بودن ملی  نمونه  آمار و ارقام و ارائه

سه   نامه خوبی نشان داد. در پایان، قطع صنعت نفت را به

 .زاده قرائت شد ای میتینگ توسط مهندس زیرك ماده

ها،  آموزان دختر و پسر دبیرستان دی ـ جوانان، دانش ۷۰

دانشجویان دانشگاه تهران و دانشسرایعالی در مقابل مجلس 

 .شدن صنعت نفت شدند اجتماع كردند و خواستار ملی

افكارعمومی، مجلس شورای   دی ـ تحت فشار فزاینده ۴۷

ملی پیشنهادی را كه به امضای چهل نفر از نمایندگان رسیده 

بود تصویب كرد كه بر اساس آن كمیسیون نفت ملزم گردید 

نفت را   دولت در مورد حل مساله  كه در ظرف دو ماه وظیفه

  .تعیین كند

طرف تظاهرات تقریبا هر  اسفند، از یك ۷۰از این تاریخ تا 

شدن نفت، در تهران و  ، در حمایت از نهضت ملی روزه

،  ها جریان داشت و از طرف دیگر، درهمین فاصله شهرستان

آرا طی مذاكرات كامالَ محرمانه با شركت نفت انگلیس،  رزم

 ۷۳-۷۳موافقت شركت را برای امضای قراردادی بر اساس 

)نظیر قراردادی كه كمی قبل از این تاریخ بین شركت 

دست  كو و عربستان سعودی منعقد شده بود( به امریكایی آرام

نامه را  آورد ولی ترجیح داد كه اعالم رسمی این موافقت

(، ۱۱دهد واگذار كند ) فرصتی كه خود مناسب تشخیص می به

آرا )در  نامه، هشت ماه پس از ترور رزم و مفاد این موافقت

 (.۱۰( برای اولین بار انتشار یافت )۰۳آبان  ۴۲

آرا وقتیكه به همراه اسداله علم، برای حضور  اسفند ـ رزم ۷۰

اله فیض، یكی از روحانیون درجه اول  در مجلس ختم آیت

خلیل طهماسبی، عضو   كشور، وارد مسجد شاه شد، با گلوله

 .فدائیان اسالم، به قتل رسید

آرا، به كفالت نخست وزیری  خلیل فهیمی، وزیر مشاور رزم

  .تعیین شد

آرا و پس از مخالفت مجلس با نخست  پس از ترور رزم

وزیری خلیل فهیمی و علی سهیلی، سه نفر برای نخست 

الدین طباطبائی، حسین  وزیری در نظر گرفته شدند: سید ضیا

  های شناخته شده السلطنه كه هر سه از مهره عال و احمد قوام

اله كاشانی از سید  انگلستان بودند. جالب است كه بدانیم آیت

، ۷۴۹۹ضیاالدین طباطبائی، همدست رضا خان در كودتای 

  :كرد حمایت می

و بی هویت که شهامت معرفی خود را نیز نداشته، فیلمی چند 

دقیقه ای به سبک سانسورچیان از گوشه و كنار و سخنان 

ساعت  ۲سخنرانان بریده و دستچین كرده که گوشه هایی از 

برنامه را انتخاب کرده و هر چه توانسته برعلیه کمونیسم و 

کمونیستها بد و بیراه گفته و از نظام ساواک و شاهنشاهی 

  .دفاع کرده است

یک وجه افشاگری این فیلم از همایش علیه اعدام، این است 

که ایشان ادعا کرده که همه برنامه و دست اندرکاران و ... 

کمونیست بوده اند! چه جرم بزرگی و چه افتخاری نصیب 

همۀ برگزار کنندگان. مینا و بیژن و مهوش و ... علیه اعدام 

صحبت کردند نه درمورد ایدئولوژی شان و تنها کاسپین بود 

که علیه اعدام حرفی نزد اما برعکس مثل اینکه آمده بود از 

فرصت استفاده کند و تبلیغ پرچم شیر و خورشید و 

ایدئولوژی خود را بکند. در تماسی با کاسپین ماکان ایشان 

ساختن این فیلم را رسما تکذیب کرد و گفت: "در ضمن 

  ".هرگز در جریان ساخت نقد ویدئویی که میفرمائید نبودم

اما یک لحظه فرض کنیم كه سازنده فیلم درست می گویند و 

همه کمونیست بودند. آیا این واقعا جرم است یا افتخار؟ که 

کمونیستها جمع شده اند و برعلیه اعدام حرف می زنند. و 

تازه از یک غیر کمونیست هم دعوت کرده اند که بیاید و 

برعلیه اعدم حرف بزند. آن غیركمونیست )کاسپین(  در این 

برنامه که علیه اعدام بود نه تنها یک کلمه علیه اعدام حرف 

نزد، بلکه گفت كه این موضوع دغدغه و مشغله ایشان 

نیست! باید به سازندۀ این فیلم گفت كه حق دارید! کسی که 

افتخارش رضاشاه و محمدرضا شاه است نمیتواند مخالف 

اعدام باشد. به كاسپین هم باید گفت كه در برنامه ای كه علیه 

اعدام بود و موضوع ایشان از ابتدا این بود كه "مشغله ایشان 

نیست، الاقل باید احترام میگذاشت و دعوت را نمیپذیرفت. 

 .درست این بود و سنگین تر می بودید

سازندۀ این فیلم گویی هنوز در ایران زیر سیطره جمهوری 

اسالمی است و با تفکر آنها زندگی می کند و پشتش به 

آنهاست؛ و یا در زمان رژیم شاه که کمونیست بودن از منظر 

 این دو رژیم جرم بوده و تبلیغات جنگ سردی ساواک و

CIA  و موساد و مسجد و منبر و محراب و ... که کمونیست

ها چنین و چنان هستند را در ذهن خود دارد. البته آش ضد 

کمونیستی چنان شور است که دیگر رهبر ایشان آقای رضا 

پهلوی و حتی طرفداران رژیم اسالمی هم خجالت می کشند 

مثل ایشان حرف بزنند. ایشان مثل اینکه در این کره خاکی 

زندگی نمی کنند. مثل اینکه نمیدانند مبارزان واقعی علیه 

اعدام و مدافعان عمیق آزادی های سیاسی نه شاهان 

سرکوبگر بلکه کمونیست ها بوده اند. یا نمی دانید و یا 

خودتان را به نادانی زده اید که کمونیست ها اولین قربانیان 

حکومت اسالمی بودند. بیشترین کشتار و قتل عام را هر دو 

رژیم از کمونیستها کردند. شما یا نمی دانید و یا خودتان را 

به نادانی زده اید که کمونیست ها هستند که برای خوشی، 

شادی، رهایی، آسایش و رفاه جامعه مبارزه و فداکاری کرده 

اند. وارطان ها و خسرو گلسرخی ها و ... را  شاه و سعید 

سلطاپورها و تقی شهرام ها و هزاران کمونیست دیگر را 

رژیم اسالمی اعدام کرده و شما هنوز هم بیشرمانه از رژیم 

ساواک و شکنجه و اعدام شاه که کارشناسان و شکنجه 

بودند دفاع میکنید و خجالت هم نمی  CIA گرانش تربیت شده

 .کشید

شما مدافع اعدامهای رضاخان هستید و مدعی هستید که رضا 

خان، قلدرها و سرکش ها را اعدام میکرد در صورتیکه 

رضاخان خودش در جامعه به رضاخان قلدر معروف بود و 

با کودتا توانست خون پادشاهی را در رگهای سلسله پهلوی 

جاری کند و گرنه رضا پهلوی هم امروز میلیونها دالر 

ثروث باد آورده نداشت و شاه زاده هم نبود. حاال باید دید و 

پرسید كه رضا پهلوی چه موضعی میگیرد: از رضا شاه 

 قلدر و اعدام هایش دفاع میکند یا علیه اعدام می ایستد!؟

من افتخار می کنم که بعنوان یک آزادیخواه و کمونیست بیش 

سال از عمر خود را هر کجا بوده ام و توانسته ام  ۰۳از 

برعلیه بی عدالتی، زندان، شکنجه، اعدام، سنگسار و قوانین 

ارتجاعی شاه و خمینی مبارزه کرده ام. در پروندۀ شما چه 

 چیز موجود است؟

 

سخنی کوتاه با سازنده ی فیلم "لو رفتن 

 "ماهیت حقیقی کمونیست ها

 بابك یزدی

 

مه در تورنتو همایشی در دومین سالگرد اعدام دو  ۷۰روز 

برادر محمد و عبدهلل فتحی در بزرگداشت زندگی ـ و نه به 

اعدام ـ این دو برادر توسط نهاد "مادران علیه اعدام" و 

مشخصا مهوش عالسوندی و بیژن فتحی، مادر و پدر محمد 

 .و عبدللَا برگزار شد

اطالعیه این برنامه از دو ماه قبل در نشریات شهر و سایت 

های مختلف اینترنتی منتشر شده بود و لیست سخنرانان و 

جزئیات برنامه از قبل معلوم و در اختیار مردم قرار گرفته 

 .بود

در این مراسم فیلمی مستند از زندگی این دو برادر که توسط 

یوسف اکرمی کارگردان ضد رژیم اسالمی ساخته شده بود 

برای اولین بار نمایش داده شد. آرام بیات سرپرست گروه 

هنری "خورشید خانوم" رقصی جمعی از گروهش که 

فرارسیدن بهار و رفتن زمستان را نوید میداد به نمایش 

درآورد. شهرزاد ارشدی همرزم و همراه زهرا کاظمی در 

مورد زهرا کاظمی و پروسه دادگاه و شکایت پسر زهرا 

کاظمی از دولت ایران صحبت کرد. نمایشگاه عکسی از 

اعدام شدگان توسط رژیم های شاه وجمهوری اسالمی، از 

تفکرات مختلف فکری و سیاسی و مذهبی در بیرون سالن به 

معرض دید همگان گذاشته شده بود و پیام هایی از افراد و 

جریانات سیاسی مختلف فرستاده شده بود که بیژن فتحی به  

آنها اشاره کرد. از کاسپین ماکان نیز بعنوان نامزد ندا 

آقاسلطان دعوت شده بود که دراین ارتباط برعلیه اعدام 

 .صحبتی داشته باشد

همه برنامه و سخنرانیها به شکلی وزین و پربار علیه رژیم 

اسالمی و علیه نفس اعدام پیش رفت، تا نوبت به کاسپین 

ماکان رسید. کاسپین ماکان به جای صحبتهایش، فیلمی چند 

دقیقه ای را ساخته بود که خواسته بود قبل از صحبتش پخش 

شود. فیلم کاسپین و صحبتهای او هیچ ربطی به جلسه و 

برنامه علیه اعدام نداشت و بیشتر تبلیغ ناسیونالیسم عظمت 

طلب ایرانی، "مرز پرگهر"، "خاک پاک"، "خلیج همیشه 

فارس" و کورش و داریوش و مقداری هم کلی گویی بود. او 

پس از پخش فیلمش که برای سخنرانی دعوت شد از من که 

مسئول بخش فنی برنامه بودم خواست که فیلم را دوباره 

گذاشته و روی پرچم شیر و خورشیدی که خودش اختراع و 

ابداع کرده بود مکث کنم. من علیرغم میل باطنی و تفکر 

خودم چون مسئول فنی بودم این کار را کردم. یکی از حضار 

در اعتراض به این کار جلسه را ترک کرد و گفت شما حق 

تبلیغ ایدئولوژی خودت را اینجا نداری، که برای مدت 

کوتاهی برنامه از تنظیم و روال عادی خارج و دوباره ادامه 

 .پیدا کرد

آقای کاسپین البته در جلسه ی مشابهی در مرکز قربانیان 

شکنجه نیز همراه با مهوش عالسوندی سخنرانی داشتند که 

در آن جلسه هم خبری از پرچم سه رنگ نبود ولی آقای 

ماکان کمبود آن را احساس نکرده و اعتراضی هم نکرد ولی 

چرا در این جلسه چنین اقدامی کرد پاسخی است که ایشان 

 .باید بدهد

چند روز پس از این برنامه، شخصی نامعلوم، بی نام و نشان  22ادامه در صفحه ی   
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بنابراین، مقامات بغداد بار دیگر در ارتباط با مسائل عراق  

با تبانی ظاهری ایران و ایاالت متحده روبرو میشوند. با 

وجودیکه تهران و واشنگتن ادعا میکنند که مواضع خصمانه 

 ۴۳۷۳و متفاوتی دارند اما مقامات عراق، حداقل از سال 

تاکنون شاهد بوده اند که ایران و آمریکا در یک مسیر، به 

نفع مالکی و در مخالفت با همه دیگر جناح های مخالف او و 

از سرگیری خشونت ها در عراق قدم برمی دارند. تعجبی 

ندارد که بسیاری از عراقی ها معتقدند که یا ایاالت متحده 

درک درستی از منافع خود ندارد و یا به ازای مسائلی که از 

 .درک آن ها خارج است آنها را به مقامات ایران می فروشند

معرفی میکند. یکی از پرافتخارترین لحظه های دوران 

 «عملیات مسئولیت شوالیه ها»  ۴۳۳۰حکومت او در سال 

بود که دستور داد ائتالفی از نیروهای آمریکایی و عراقی به 

لشکر المهدی، نیروهای تحت سلطه ایران در عراق حمله 

کنند و آنها را از کشور اخراج کنند. این امر از این نظر 

اهمیت دارد که مالکی یک اسالمگرای شیعه است و عملیات 

بیرون راندن ایران و متحدان آن از عراق او را به یک چهره 

 .محبوب مردم کشورش بدل کرد

با وجودیکه مالکی از ایرانیان نفرت دارد و ترجیح میدهد که  

نفوذ ایران در عراق به حداقل برسد، اما او وابستگی بسیار 

اما ناخوشایندی به تهران دارد. مقامات تهران در چندین برهه 

کلیدی و بسیارمهم حیات سیاسی مالکی را نجات دادند، این 

ایران بود که با ترغیب هواداران صدر برای حمایت از 

مالکی، در نهایت میانجی بازگشت او به قدرت و مقام نخست 

وزیری شد. زمانیکه مالکی از حمایت هواداران صدر 

برخوردار شد، او در مقام نامزد شیعیان معرفی شد و اقوام 

کرد نیز تصور کردند فقط یک شیعه میتواند نخست وزیر 

، اقوام سنی، کرد و ۴۳۷۴عراق باشد. در تابستان سال 

هواداران )مقتدی( صدر تالش کردند تا مالکی را با رای عدم 

اعتماد سرنگون کنند. بار دیگر مقامات ایران با مذاکره با 

جالل طالبانی و ابراز حمایت از مالکی، دولت او را از 

سقوط حتمی نجات دادند. بنابراین مالکی از ایران متنفر 

است، اما به تهران نیاز دارد و همین امر عاملی برای 

 .افزایش نفوذ تهران در بغداد است

 اهداف ایران در عراق 

با وجودیکه مقامات آمریکا تصورمیکنند که ایران و ایاالت  

متحده در مورد هر مسئله خاورمیانه و به ویژه در مورد 

عراق مواضع مختلفی دارند، اما این امر بیشتر اوقات 

واقعیت ندارد. ایران طی سالهای اول پس از حمله نظامی 

ایاالت متحده به عراق نقش مفید و موثری برای ایاالت متحده 

ایفا میکرد: ایران از شبه نظامیان و شورشیان حمایت نکرد 

و درعوض به دلیل هراس فرورفتن عراق درآشوب وجنگ 

داخلی و مواجهه با ایاالت متحده، متحدان خود در این کشور 

را ترغیب میکرد تا با پروژه آمریکا برای استقرار 

دموکراسی دراین کشور همراه شوند. زمانیکه عراق در 

مسیر سراشیبی جنگ داخلی قرار گرفت، ایران تغییر موضع 

داد و هم از شبه نظامیان در عراق و هم از حمله به نیروهای 

آمریکایی حمایت کرد تا آنها را به ترک این کشور وادار کند. 

و حتی اوایل سال  ۴۳۳٢اما همه این تحوالت تا اواخر سال 

به وقوع نپیوستند و تا پیش از این سال ها، ایران  ۴۳۳١

منافع خود در عراق را با منافع ما )آمریکا( در این کشور 

 .همسو می دید

شاید امروز هم چنین رویکردی صحت داشته باشد. بنا به  

گفته منابع متعدد عراقی، ایران معتقد است که با وجود نقش 

فعال این کشور در درگیری های سوریه، مقامات تهران 

دیگر به حضور در یک جنگ داخلی بین شیعیان و سنی در 

منطقه تمایلی ندارند. مقامات جمهوری اسالمی امروز متوجه 

شده اند که از هراس های یک جنگ گسترده تر بین اقوام 

شیعه و سنی منفعتی نخواهند برد وبهمین دلیل تالش میکنند تا 

از ظهور یک جنگ داخلی دیگر پیشگیری کنند. تهران بدون 

تردید آگاهی دارد که وقوع یک جنگ داخلی در نزدیکی 

مرزهای این کشور بسیار خطرناک خواهد بود، چون به 

راحتی بر اقلیت های خشمگین و سیاست داخلی شکننده این 

  .کشور تاثیر خواهد گذاشت

برخی منابع عراقی نیز گزارش داده اند که تهران وقوع یک 

جنگ داخلی جدید در عراق را برای مواضع حسادت 

برانگیز تهران در داخل این کشور زیان آور تلقی میکند. 

تهران ترجیح میدهد تا شرایط عراق به حالت کنونی باقی 

بماند، مگر اینکه شیعیان موفق شوند در جنگ داخلی جدید به 

یک پیروزی قطعی دست پیدا کنند. سناریوی دیگر این است 

که عراق چند تکه شود و دولت تحت حاکمیت شیعیان به 

احتمال بسیار کنترل خود بر بخش هایی از عراق را از دست 

خواهد داد. از دیدگاه مقامات تهران، کنترل نه چندان جدی 

شیعیان بر همه مناطق عراق، ایران را قادر می سازد تا از 

مسیر این کشور به متحدان خود در سوریه دسترسی بیشتری 

 .داشته باشد

اتحاد غیرمتعارف تهران و واشنگتن درعراقی بی 

 ثبات
 کنت پوالک

 

یادداشت زیر برگردان مقاله کنت پوالک، پژوهشگر ارشد 

است که در تارنمای  «مرکز سابان برای سیاست خاورمیانه»

 موسسه بروکینگز منتشر شده است

جای تعجبی نیست که به نظربرسد عراق درسراشیبی سقوط  

به جنگ داخلی قرارگرفته است. عراق درحلقه مشکالت 

داخلی کشورکه هنوز حل وفصل نشده اند و آشوب ها و 

معضالتی که به دلیل جنگ داخلی سوریه براین کشور تحمیل 

شده اند، به دام افتاده است ومجموعه ای از این عوامل، 

بازگشت خشونت های فزاینده به این کشور را ناگزیر کرده 

است. جالب ترین مسئله این است که با وجود توانمندی 

نیروهایی که عراق را به سمت جنگ داخلی سوق میدهند، 

گذاشتن این کشور چندان سریع بهترسرعت رو به وضعیت 

 .نبوده است

براساس گفتگوهای من با اقشار مختلف مردم عراق دریافته  

ام که سه عامل کلیدی در افتادن عراق به دام جنگ داخلی 

 :موثر هستند

هراس بسیاری از رهبران عراق از یک جنگ داخلی جدید  

و ثمره نتیجه نامطمئن جنگ داخلی به این نگرانی ها می 

افزاید. رهبران طوائف سنی نیز میدانند که در جنگ داخلی 

شکست خوردند و اگر ایاالت متحده در  ۴۳۳١اواخر سال 

روند پاکسازی قومی شبه نظامیان شیعه مداخله نکرده بود، 

اقوام سنی این کشور احتماالً با پاکسازی قومی دهشتناکی 

روبرو میشدند. امروز بسیاری از رهبران سنی عراق، بسیج 

جهان سنی علیه تهدید شیعیان را بعنوان یکی از تفاوت های 

قلمداد  ۴۳۳١عمده این درگیری ها با جنگ داخلی سال 

میکنند، تفاوتی که شاید به پیروزی آنها دراین درگیریها 

منتهی شود. با این وجود، بسیاری دیگر از رهبران سنی 

 .نگران شکست درجنگ داخلی دیگری هستند

مسعود بارزانی،   خویشتنداری غیرمنتظره اقوام کرد: 

رئیس جمهور کردستان عراق بار دیگر در قبال مالکی 

موضع خصمانه اتخاذ کرده است، این امر عامل مهمی در 

متقاعد کردن سنی ها برای مبارزه با )دولت( بغداد بود. با 

این وجود، کردها پس از درگیریهای ماه گذشته به صورت 

غیرمنتظره ای تصمیم گرفتند تا نقش میانجی صلح ایفا کنند. 

دالیل بارزانی پیچیده هستند وبیشتر بعواملی همچون 

ضرورت نقش او درعقب نشینی مسالمت آمیز هواداران 

حزب کارگران کردستان از ترکیه و مشکالت سیاست های 

 .داخلی کردستان )عراق( مربوط میشوند

بسیاری از منابع عراق می گویند ایران  فشار ایران: 

مصرانه از مالکی و دیگر رهبران شیعه خواسته است تا 

نسبت به اقدامات اقوام سنی و  کرد واکنش های جدی نشان 

 .ندهند

 نفوذ ایران در عراق 

در مورد ایران همیشه باید در مورد اطالعات موثقی که در  

اختیار داریم، احتیاط به خرج دهیم. مقامات ایران به دالیل 

بسیار مشخصی به صورت علنی در مورد اهداف و انگیزه 

های خود در عراق صحبت نمیکنند. با وجودیکه عراقی ها 

بی مهابا در مورد نفوذ ایران در عراق سخن به زبان 

میرانند، اما هر سیاستمدار عراقی برنامه و منافع خود را 

دنبال میکند و این برنامه ها اغلب واقعیت پشت پرده این 

انگیزه ها را پنهان میکند. با اینهمه، تردیدی نیست که ایران 

از توانایی اعمال نفوذ قابل توجه و گسترده ای در عراق 

برخوردار است. مقامات ایران اهرم های قدرت و نفوذ 

بسیاری در عراق دارند: از مناسبات بازرگانی حیاتی و مهم 

بین تهران و بغداد گرفته تا توانایی ایران برای به کارگیری 

خشونت در عراق و حمایت تهران از گروه های مختلف 

 .داخل عراق

درک این واقعیت که نوری المالکی، نخست وزیر عراق  

دست نشانده و آلت دست ایران نیست نیز از اهمیت 

برخورداراست، با وجودیکه گاهی این امر به اشتباه القا 

میشود. با وجودیکه مالکی یک شخصیت متعصب و شیعه 

است، اما او کماکان خود را یک چهره میهن پرست و عرب 

اله  الدین طباطبائی این بود كه آیت بارزترین امتیاز سید ضیا"

 كاشانی نامزدی او را برای نخست وزیری تائید كرد ولی شاه 

 

 (. ۱۹ترسید..." ) از او می

اسفند ـ باالخره حسین عال، یكی از عاقدین قرارداد  ۴۷

زاده، به  ( و همكار تقی۷۴۷۴)  ۷۹۰۰اسارتبار 

 وزیری تعیین شد،  نخست

  اسفند ـ كمیسیون نفت )پس از انقضای مهلت دو ماهه ۴۴

ماه( به مجلس شورای  دی ۴۷تعیین شده  از طرف مجلس در 

 :ملی اعالم داشت

نظر باینكه ضمن پیشنهادات واصله به كمیسیون نفت، "

پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت درسراسركشورمورد توجه و 

جاییكه وقت برای مطالعه  قبول كمیسیون قرارگرفته  و ازآن

در اطراف این اصل باقی نیست، كمیسیون مخصوص نفت 

 ".نماید از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می

اسفند ـ مجلس شورای ملی با پیشنهاد فوق موافقت كرد و  ۴۲

 .پیشنهادی كمیسیون نفت را به تصویب رساند  واحده  ماده

 .واحده از تصویب مجلس سنا گذشت اسفند ـ ماده ۴۹

در همین روز، دولت عال، در تهران برای جلوگیری از 

خاطر این پیروزی،  مردم به  تظاهرات پرشور و شادمانه

  .حكومت نظامی اعالم كرد

در همین روز، شركت نفت انگلیس، بطور ناگهانی درست 

درصد از حقوق ناچیز كارگران نفت بندر  ۰۳در شب عید، 

معشور را كسر كرد و كارگران بندر معشور دست به 

  .اعتصاب زدند

این اعتصاب در اولین روزهای سال جدید همچنان ادامه 

یافت. كارگران نفت در مسجد سلیمان، آبادان، هفتگل و غیره 

منظور حمایت از  آهن خوزستان به و نیز كارگران راه

جای  كارگران بندر معشور، اعتصاب كردند. دولت عال به

  طلبانه های حق اعمال فشار به شركت نفت، جواب خواست

نظامیان،   كارگران را با گلوله پاسخ داد. در روز اول حمله

ای زخمی شدند. با اینهمه،  سه تن از كارگران كشته و عده

حمایت مردم خوزستان از كارگران اعتصابی هر روز اوج 

 .گرفت بیشتری می

ـ عال در سرتاسر خوزستان نیز اعالم  ۷۰۰۳فروردین  ۲

 .حكومت نظامی كرد

رغم وجود حكومت نظامی، چهل هزار  فروردین ـ علی ۴۲

تن از كارگران نفت آبادان علیه شركت انگلیس دست به 

طول انجامید. دولت  روز به ۷۴اعتصاب زدند. این اعتصاب 

 عال كارگران را به گلوله بست و در صبح و بعد از ظهر 

 

دادستان  بر اساس کیفر خواست رسمی

ای  نفره ۶آرژانتین، حسن روحانی عضو هیات 

بود که دستور انفجار مرکز یهودیان و قتل عام 

نفر را صادر کردند. هاشمی رفسنجانی  ۸۸

های آقای روحانی  گفته بود اغلب فعالیت

 !ای بوده که قابل بازگو کردن نیست بگونه

22ادامه در صفحه ی   
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با این حال کشمکش و دعوای مسلمانان بر سر غنایم غارتی به همین جا 
ختم نمی گردد و ادامه می یابد. یکی از معترضین "ُذو ُخَو یِصَره" از 

 بنی تمیم بود که به محمد اعتراض می کند و می گوید:
"یا محمد دیدم که امروز چه کردی، گفت: چه کردم؟ گفت: عدل کار 
نفرمودی که بعضی را بسیار بدادی و بعضی را هیچ ندادی. سید علیه 
السالم از سخن وی خشم گرفت، گفت: وای بر تو مرد، اگر عدل پیش 

 من نباشد پیش کی خواهد بودن؟"
در ایننن زمننان، عمننر از جننای خننود بلننند شننده مننی گوینند: "یننا رسننول  ، 

 دستوری ده تا این مرد را بکشم."
آنگاه نوبت اعتراض انصار می رسد. آنان نیز از اینکه از غنائم و  

زنان و کودکان اسیر شده نصیبی به آنها نرسیده است و محمد به 
"روسای قریش و مهتران عرب و دیگر قبایل نصیبه بداد و أنصار را 
هیچ نداد... برنجیدند و به سخن در آمدند و هر کسی چیزی گفت". محمد 
نیز آنان را جمع کرده، با تقسیم بقیۀ غنائم میان آنان و دیگران و 
سخنرانی گرمی که برای دلجوئی از آنها می کند، آنان را از این نگرانی 
که با فتح مکه و آشتی با مردم خود، آنها را فراموش کرده است در می 

 آورد.  
بهرحال غارت قبایل عرب در این جنگ در چنان حدی بوده است که 

حتی بعد از باز پس دادن اموال مردم هوازن به آنها، تعداد شترهای به 

غنیمت گرفته شده به تنهایی بالغ بر دهها هزار می شد و این جدای از 

گوسفندان و سایر اموالی بود که ذکری از آنها به عمل نیامده بود. ابن 

 هشام می گوید:

      

"آن روز دوازده هزار مرد بودند که هر یکی چهار شتتر داده 

بود، این چهل و هشت هزار باشد از شتر، و مؤلف قلوب  دو 

منظور    هزار بداده بود از شتر، این جمله پنج هزار باشد."  )

ابو سفیان، دیگر سران قتریش و بقیته بودنتد کته همتانطور کته 

گفتیم برای جلب قلتوب شتان بته هتر یتک صتد تتا ده شتتر داده 

 بود.(
 و طبری از قول واقدی می گوید:  

"به هر کس چهار شتر و چهل گوسفند رسید و هر که سوار بود سهم اسب 

 خود را نیز گرفت."

آنگاه ابن هشام ادامه می دهد: " و چون این همه بداده بود ... این نیز 

دیگر معجزه ای بود از معجزهای پیغمبر علیه السالم از بهر آنکه از 

دست هیچ آفریده ای بر نخیزد که به یک بار چندین عطا بدهد و خود را 

هیچ نگذارد." که باید گفت اگر در این جا بتوان چیزی را به معجزه 

شباهت کرد، نه بذل و بخشش! محمد از اموال مردم، بلکه این است که 

پیغمبری که ادعای هدایت  مردم و مبارزه با زشتی ها را دارد دست به 

 چنین غارت وسیعی از اموال مردم بزند. 

در هر صورت وقایع باال نشان میدهد که انگیزۀ واقعی مسلمانان در 

جنگ هائی که در کنار محمد انجام می داده اند، چیزی جز غارت مردم و 

دستیابی به غنائم جنگی نبوده است. خود مسلمانان نیز، اغلب همان مردم 

غارت شدۀ "بی ایمانی" بودند که اکنون به یمن ایمان به اسالم در ِسلک 

 غارتگران درآمده بودند.

ُعمر هنگام ترک طائف اعالم حرکت میکند و هنگامی که  مسلمانان به 

راه می افتند، "سعید بن عبیده ثقفی" بانگ میزند: "محله به جای خویش 

است". "ُعبَینَة بن ِحصن" می گوید: "بله، با مجد و بزرگواری". و یکی 

از مسلمانان به او می گوید: "عبینه، خدایت بکشد تو که به یاری پیمبر 

آمده ای قومی از مشرکان را می ستایی که در مقابل وی مقاومت کرده 

 اند؟" و او جواب می دهد: 

"به خدا نیامده بودم که همراه شما با ثقیف جنگ کنم، می خواستم محمد، 

طائف را بگشاید و دختری از ثقفیان به دست آرم و با وی در آمیزم شاید 

 مردی برای من بیارد که ثقفیان مردمی بسیار الیقند."

 تاریخ اسالم
 سیامک ستوده

 
 غنائم جنگی

 اختالف و درگیری مسلمانان بر سر تقسیم آن
  

غنائمی که محمد از این جنگ به دست آورده بود بی سابقه بود. "شش 
هزار مرد و زن اسیر، کوچک و بزرگ و گوسفند و شتر چندان که 
کمتر در حساب آمد و قماش و مال های دیگر از هر جنسی هم بر این 
قیاس". چنان که بر سر تقسیم این غنائم که هنگام حرکت به سوی طائف 
در حنین به جا نهاده شده بود، چپاول و شورشی در میان مسلمانان در 
می گیرد. و  در گیر و دار آن، خود محمد نیز به سوی درختی هل داده 

 می شود و لباسش پاره می گردد.
در این موقنع، نماینندگانی از قنوم هنوازن بنرای منذاکره ننزد محمند آمنده، 
حاضر به تنسلیم بنه شنرط بناز پنس گنرفتن امنوال و زن و فرزنندان خنود 
میننشوند. محمنند، آنهننا را مختننار میکننند کننه از میننان زن و فرزننندان و یننا 
امننوال، یکننی را انتخنناب کنننند کننه آنهننا زن و فرزننندان شننان را انتخنناب 

 میکنند و به این ترتیب است که باالجبار مسلمان می شوند. 

برای این منظور او ابتدا، از سهم خود از زنان و کودکان 

اسیری که به بردگی او در آمده بودند صرفنظر میکند. سپس 

مهاجرین نیز از او تأسی میکنند و کسانی از مسلمانان 

منجمله از قوم بنی سلیم نیز که حاضر نمیشوند از سهم خود 

بگذرند ولی با پیشنهاد محمد، آنها نیز با گرفتن شش شتر در 

برابر هر اسیر از او از سهم خود می گذرند. )علت این امر 

آن است که طبق قوانین بدوی، غنائم به جنگجویان تعلق 

داشته و کسی جز آنها حق بخشیدن آنها را نداشته است. محمد 

نیز از ترس این که مبادا بخشیدن اسرای هوازن منجر به 

اعتراض و شورش مسلمانان شود، سعی می کند این کار را 

    بصورت داوطلبانه به انجام رساند. (
به این ترتیب، خدای  ، این مقتدر بزرگ!، این کریم بخشنده!، این بی 
نیاز!، از طریق پیغمبری که برای هدایت بندگان خود فرستاده بود، 
اموال مردم بیچاره را غارت میکند و به شرط آنکه او را بپرستند زنان 

 و فرزندان معصوم آنها را آزاد می کند.  
با تسلیم هوازن، رهبر آننان، مالنک بنن عنوف ننیز کنه بنا منردم ثقینف در 
شهر طائف بوده و مقاومت می کرده، با پیشنهاد محمد مبننی بنر بناز پنس 
دادن اهننل و عیننال و امننوال وی، بننه اضننافۀ صنند شننتر اضننافی بننه شننرط 
تسلیم، مخفیانه و دور از چنشم ثقفینان از قلعنه بنیرون آمنده خنود را تنسلیم 
محمنند مننی کننند. محمنند نننیز مالننک را "سنناالر هننوازن و مننسلمانان قبایننل 
اطراف طائف كرد كه ثماله و سلمه و فهم بودند و به كمن  آنهنا بنا ثقفینان 
)که متحد سابق وی بودند( جنگ مىكرد و گلنه هاینشان را بنه غنارت من  

 برد تا كار بر آنها سخت شد..."   
مسلمان شدن هوازن که قبیلۀ بزرگ و بسیار مهمی بود برای محمد 
اهمیت زیادی داشت. به خصوص که محمد هم اکنون به قدرتی بزرگ 
تبدیل شده بود و خرده غنائم جنگی در مقایسه با هدف بزرگتری که او 
در پی آن بود، یعنی کنترل قدرت در کل عربستان و استقرار دولت 
سراسری طبقاتی و دیکتاتوری شخصی خود در راس آن، خیلی ناچیز به 
شمار می رفت. بنابراین برخالف گذشته، برای جلب کامل قوم هوازن به 
خود و همچنین تشویق قبایل دیگر به تسلیم به قدرت خود، این جا و آن 

 جا دست به گذشت می زند .
در این میان سران قریش که از قبل، رقیب و دشمن هوازن بودند، از 
این آسان گیری محمد نسبت به رقبای شکست خوردۀ خود، به خصوص 
ریاست مالک بر قبیلۀ خود و قبایل جدید خرسند نبودند، به همراه بعضی 
دیگر بنای اعتراض را می گذارند. در نتیجۀ این اعتراضات، محمد 
ناچار می شود برای استمالت از آنان، به ابوسفیان، پسرش معاویه 
)خلیفۀ آتی امپراتوری اسالمی(، یزید و جمع دیگری از اشراف قریش 
نفری صد شتر، به دسته ای دیگر هر یک پنجاه شتر، دستۀ بعد چهل 
شتر، و سرانجام به دیگران ده و بعد دو شتر ببخشد. حتی بعضی از 
پاگان ها و کفار قریش نیز با آنکه هنوز اسالم نیاورده بودند از بخشش 
محمد که البته از آن منظور سیاسی داشته است، برخوردار می شوند. تا 
جائیکه یکی از معترضین می گوید: "با این هدایا نیست که انسان به خدا 

 رو می آورد"
البته، منظور اصلی محمد جلب هر چه بیشتر اشراف قریش و مطمئن 
ساختن آنها از منفعت اتحاد با خود و سودی بود که از شرکت در یک 
دولت چپاولگر اسالمی می توانستند ببرند. طبری که این نکته را مد 

 نظر دارد چنین می گوید:
"پیغمبر به کسانی از اشراف ناس که جلب قلوب شان می خواست کرد 

 عطا کرد و آنها را المؤلفة قلوبهم گفتند." 
با اینحال عباس بن مرداس که بیش از چند شتر الغر به او نرسیده بود 
برآشفته شده، چند بیتی در عتاب محمد می سراید و آنقدر اصرار میکند 
که محمد دستور می دهد با دادن مال بیشتر دهانش را ببندند. آنگاه یک 
بیت شعر در ستایش محمد می گوید. بعداً وقتی محمد می خواهد از او 
سئوال کند که آیا او این شعر را گفته است، شعر را با وزن غلط می 
خواند، که ابوبکر، محمد را اصالح می کند و او هم این آیه را برای 

 رفع شرمندگی از خود می آورد: 
"و نه ما او )محمد( را شعرآموختیم و نه شاعری شایسته مقام اوست، 

 بلکه این کتاب ذکر )الهی( و قرآن روشن )خدا(ست..."

تاریخ گفته 

 نشده اسالم

تن  ۷۳تن از كارگران كشته و قریب  ۰روز اول اعتصاب 

 .دیگر مجروح شدند

فروردین ـ كمیسیون مخصوص نفت به ریاست دكتر  ۴۰

مصدق، یك كمیسیون فرعی هفت نفری انتخاب كرد كه 

 طرح 
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اجرای قانون ملی شدن نفت را تنظیم و به مجلس شورای 

 .نهاد كند ملی پیش

اردیبهشت ـ شاه وعال كه هر دو با ملی شدن نفت مخالف  ۷

تعیین شده از طرف مجلس در   دنبال مهلت دوماهه بودند، به

اسفند، هنوز امیدوار بودند كه دراین فرصت، احساسات  ۴۲

ها را خنثی كنند. ولی دراین  عمیق ضدامپریالیستی توده

ای مربوط به  روز، مجلس شورای ملی وقتیكه طرح نه ماده

اجرای قانون ملی كردن صنعت نفت مبنی بر خلع ید 

ازشركت نفت جنوب را با اكثریت آرا تصویب كرد. آن امید 

 .به یاس مبدل گردید

عصر همین روز سفیر انگلیس در تهران به نزد عال شتافت. 

عال به دكتر مصدق متوسل شد ولی مصدق بر تصمیم 

های خود را  كمیسیون نفت پافشاری كرد. عال جریان مالقات

با شاه در میان گذاشت و تصمیم خود به استعفا را به او 

اعالم داشت. شاه اصرار داشت كه عال را از تصمیم خود 

 (۰۳منصرف كند. )

رای ) از میان  ۱۹اردیبهشت ـ مجلس شورای ملی با  ۰

نفر نمایندگان حاضر(، دكتر مصدق را به  ۷۳۳

وزیری را  وزیری برگزید. دكتر مصدق قبول نخست نخست

ای خلع ید كه از طرف كمیسیون  به تصویت طرح نه ماده

نفت به مجلس پیشنهاد شده بود موكول كرد، این طرح در 

 .مجلس به تصویب نمایندگان رسید  همان جلسه

*** 

ساله را در  همین رویدادهای )بسیار فشرده و مختصر( یك

ایم،  ای كه در آغاز این بخش آورده  كنار ادعاهای ابلهانه

بار دیگر آن چند عبارت را بخوانید ( تا  قراردهید )و یك

ی "وقاحت" در تمامی ابعاد ناشناخته و  مفهوم واژه

 .(۰باورنكردنی روشن شود )
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   7102جوالی    27ماهنامۀ روشنگر   شمارۀ  

 :اسماعیل نوری اعال

مذهب یا ایدئولوژی »آشکار است که اگر در کشوری  "

وجود داشته باشد دیگر نمی توان از سیستم آن  «رسمی

یاد کرد چرا که مذاهب و  «دموکرات»کشور با صفت 

ایدئولوژی ها ایجاد کنندهء تبعیضات و تفاوت ها و برتری 

یافتن های برخی از اشخاص و گروه ها بر دیگران محسوب 

 ".می شوند و عایق رسیدن جامعه به دموکراسی هستند

واضح است که آقای نوری عال همه این افاضات عالمانه را 

می کند تا تحت عنوان "ایدئولوژی رسمی" چپ و 

سوسیالیزم را مورد حمله قرار دهد، و گرنه امروزه، اذعان 

به تناقِض مذهب با دمکراسی ، آنهم برای مخاطب ایرانی که 

سال است آنرا تجربه میکند، چیزی بیش از هیچ  31بیش از 

 نگفتن نیست. 

برای آقای نوری عال استنتاج غیر دمکراتیک بودن 

جمهوری اسالمی از صرفا مذهبی بودن آن، چیزی جز 

اذعان به دمکراتیک بودن نظام سرمایه داری نیست. چرا که 

نتیجه تبعی چنین استنتاجی اینست که اگر جمهوری اسالمی 

که یک نظام سرمایه داری مذهبی است، یک نظام سرمایه 

داری سکوالر بود هیچ تناقضی در آن وجود نداشت و بقول 

ایشان کامال دمکراتیک بود. در واقع نیز کینه آقای نوری 

عال به سوسیالیزم و بزعم ایشان "ایدئولوژی رسمی" از 

چیزی جز عشق و احترام ایشان به سرمایه داری، البته از 

 نوع سکوالر آن، ناشی نمی شود.    روشنگر

 سر در میدان اصلی شهری در عربستان به نمایش درآمد  جسد بی
 

 http://observers.france84.com/faعربستان سعودی  از   / 12/12/2103

 

پنج یمنی که در عربستان به قتل و عضویت در یک باند تبهکاری محکوم شده بودند، طبق دستور قاضی چندی پیش سرهایشان 

از تنشان جدا شد و در حالیکه از کتف های خود آویزان بودند، یک روز تمام در میدان اصلی شهر به نمایش گذاشته شدند. برخی 

 معتقدند هدف دولت عربستان ایجاد رعب و وحشت در میان گروه های تبهکار و مهاجرین غیرقانونی بوده است.

سه تن از افرادی که سرشان از تنشان جدا شده، برادر بودند. جنازه های این پنج نفر در حالیکه سرهایشان نیز در داخل کیسه 

های پالستیکی به آنها وصل شده بود یک روز تمام به وسیله دو جرثقیل آویزان بودند. سر این افراد توسط شمشیر در میدان 

اصلی شهر جیزان قطع شد و این پنج نفر در همان میدان و در مقابل دانشگاه این شهر به مدت یک روز در میان زمین و آسمان 

 آویزان ماندند.

 این شهروندان کشور یمن، متهم به عضویت در یک گروه تبهکاری، تشکیل گروه مسلح و قتل شهروندان سعودی شده بودند.

 

نفر را در این کشور اعدام کرده اند و تنها  ۲۱عنوان کرده است عربستان در سال جاری میالدی تا کنون  سازمان عفو بین الملل

نفر در این کشور اعدام شده اند. این سازمان عنوان میکند ارقام اعالمی از سوی دولت عربستان کمتر از میزان ۷۴در ماه می 

 .واقعی اعدام در این کشور است و بارها و بارها طی سالهای اخیر اعدام های مخفیانه در عربستان سعود گزارش شده است

روشنگر: دولتهای غربی و امریکا نه تنها دولت اسالمی عربستان را برای اقدامات ضد انسانیش محکوم نمیکنند بلکه 

 .برعکس گرمترین روابط را با آن دارند 

خودکشي دسته جمعي خانواده بدلیل 

 فقردر اصفهان

| بیان دیدگاه 2103, 0منتشرشده در ژوئیه   

نفره با  2یک خانواده  22تیر ماه سال  2صبح روز جمعه 

استفاده از نوعي ماده شیمیایي که کاربردش در صنایع مواد 

 شوینده است بصورت دسته جمعي خودكشي كردند .

ساله  2نفره ، پدر و مادر و یک زوج دوقلوي  2این خانواده 

بودند که دختران دوقلو مبتال به نوعي نارسائي خوني 

ساله  22مادرزادي بودند. پدر خانواده عبدالرحیم موسوي 

سال پیش دو دخترش به  2چندین سال بچه دار نمیشد تا اینکه 

دنیا آمدند . نارسایي خوني ژنتیکي هزینه مداواي زیادي را 

 بر این کارگر کارخانه ذوب آهن اصفهان تحمیل میکرد.

یک سال پیش ابتدا بحث تحریم دارو ها و افزایش قیمت و 

افزایش مخارج درمان پیش آمد پس از آن نیز ذوب آهن دست 

به تعدیل نیرو هاي قرار دادي خود زد و این مرد بدون پول 

و بدون کار و بدون پس انداز مدتي را با سختي سپري نمود 

اما سرانجام بیش از این تاب نیاورد و احتماال در حرکتي 

هماهنگ شده با همسرش دست به خودکشي خانوادگي 

زدند .از آنجا که چند ساعت قبل همسر این مرد به خانواده 

برادرش سر میزند و به آنها میگوید راهي مسافرت هستند و 

خداحافظي میکند احتمال میرود او هم در جریان این 

 خودکشي بوده است.

جمع اعتراضی شهروندان زرندی برروی ریل قطار               

کرمان شد   -موجب توقف قطار یزد  

 

 

، تعدادی از اهالی شهرک امام خمینی وشهرک  ولی عصر دیروزدوشنبه با تجمع بر روی ریل قطار ”صبح زرند”به گزارش

 .کرمان شدند -ایستگاه راه اهن زرند موجب توقف قطار یزد

http://amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=20788
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ودر بخش چپ میدان تقسیم اتحادی از چپ های ترک و کرد 

 .که یک نیروهای سیاسی جدید و چپی نو را تشکیل می دهند

همچنین در تظاهرات بلوک اوپی فرانکفورت هم اتحادی 

شکل گرفت که هنوز جوان و غیر معمول است: اتحاد 

گسترده و نوین جنبشی رهائی بخش. در میان این دو جنبش و 

هردو اتحاد فرانکفورت و استانبول انعکاس مقاومت مردم 

تونس، قاهره، آتن، نیویورک، مادرید و تهران و بسیاری 

کشورهای دیگر در سرتاسر جهان وجود دارد. مبارزه آنها و 

 .مبارزه ما مبارزه و نبردی جهانی است

از این روی، ما همه را فرا می خوانیم تا متحدا امروز، فردا 

و شنبه آینده در میدان های شهرهای آلمان گرد هم آئیم 

) برنامه در زیر اعالم خواهد شد( و این آکسیونها را هفته ها 

و ماه های آینده همچنان ادامه دهیم. زیرا که ما می دانیم 

دولت آلمان در مسئولیت حمالت وحشیانه به تظاهرکنندگان 

ترکیه شریک است. از این رو هم، روی سخن خواسته های 

 :ما هر دو دولت آلمان و ترکیه است

ما از خواسته های شورای اشغال کنندگان پارک گزی ترکیه 

 :پشتیبانی می نمائیم

ـ برای توقف ساختمان سازی، برای پایان دادن به خشونت 

های پلیس و حق بیان و عقیده ـ و آزادی رسانه ها، آزادی 

 .زندانیان سیاسی و مجازات سیاستمداران مسئول و پلیس ها

ـ توقف تمامی صادرات تسلیحاتی صنایع تسلیحاتی آلمان و 

 .دولت آلمان به ترکیه و تمامی مناطق جنگی سراسر جهان

ـ جنگ در اینجا آغاز می شود، اجازه بدهید تا ما آنرا در 

 !همین متروپل ها متوقفش کنیم

ـ نه به مسلح شدن پلیس ترکیه با ابزار مدرن کنترل شورش ـ 

 !توقف تحویل س اس گاز ضد شورش به پلیس ترکیه

ـ بیرون رفتن رژیم مرزی ـ باز شدن مرزها برای همه 

انسانها ـ هیچ انسانی غیر قانونی نیست ـ حق اقامت برای 

 !همه

 !ـ بر علیه ترویکا و سیاست بحران اروپائی

آنها سرمایه داری را ـ برای یک انترناسیونالیسم نوین: " 

بدون دمکراسی می خواهند ـ ما دمکراسی را بدون سرمایه 

 !"داری می خواهیم

 :از این روی ما تظاهرات های زیر را فرا می خوانیم

  

 در سیلوار برمن ۷ساعت یک تا  ۷۰۳۰برمن: پنجشنبه 

  

جلوی ایستگاه قطار  ۰تا  ۷ساعت  ۷۲۳۰هامبورگ: جمعه 

 هامبورگ

  

 :ژوئن ۷۷شنبه 

  

 اشتوتگارت: محل و زمان اعالم خواهد شد

  

 در واسر تورم )برج آب( ۷مانهایم: ساعت 

  

 در خانه د گ ب )خانه کارگر( ۷دوسلدورف: شنبه ساعت 

  

 برلین: اطالعات در چادر تقسیم در محل کت بوسر تور

  

 و بسیاری شهرهای دیگر ـ خود را سازماندهی کنید

  

ژوئن تظاهرات گسترده در نوردراین  ۴۷در کلن روز جمعه 

وستفالن با اتحادیه های کارگری و اتحاد برای پالتفرم 

 :دمکراتیک و

• Almanya demokratik güc birligi platformu 

نیروها و نهاد های متشکل در ائتالف برای آکسیون " میدان 

 :"تقسیم درهمه جاست و درهمه جا مقاومت است

 فراخوان بین المللی

میدان تقسیم درهمه جاست و در همه جا مقاومت "

 "است
 

 برگردان ناهید جعفرپور

  

درمیدان تقسیم اتحادی شکل گرفت که تا همین اخیرا غیر 

قابل تصور بود: پرچم های سرخ چپ های ترکیه در یک 

ردیف و پرچم های زرد کردهای پ کا کا، پرچم های سرخ 

و سیاه و سفید و ارغوانی آنارشیست ها و فمنیست ها و در 

 بخش میانی در کنارهم پرچم های جریانات سیاسی

 

  مبارزه برای دمکراسی یک نبرد جهانی است

مبارزه برای دمکراسی، از اعتراض به ساخِت یک مرکز 

خرید آغاز گشت. زمانیکه در پایان ماه مه گروهی از فعالین 

زیست محیطی، ضد سرمایه داری، فمنیست، ضد نژادپرستی 

و گروه هائی از نمایندگان کرد شروع به اشغال پارک " 

گزی" نمودند، هیچکسی نمیدانست که چه پیش خواهد آمد. 

چند روز بعد صدها هزار انسان در میدان تقسیم که مجاور 

پارک گزی قرار دارد تجمع نمودند. سپس این تظاهرات 

بزرگ بسرعت به شهرهای دیگر ترکیه هم کشیده شد. اکنون 

دیگر موضوع تنها پارک گزی نبود بلکه موضوع بر سر 

همه چیز بود. بدنبال این موج گسترده تظاهرات ها دولت و 

پلیس هم بسرعت وارد عمل شده و نشان دادند که می دانند 

 .موضوع بر سر چیست

پیامد این اعتراض وسیع هزاران مجروح و حداقل چهار 

ژوئن پلیس با خشونت  ۷۷ژوئن و روز  ۷۳کشته بود. شب 

وحشیانه ای به تظاهرکنندگان حمله نمود. یک روز تمام مردم 

در مقابل وحشیگری های پلیس از خود دفاع میکردند. شب 

بعد پلیس مجددا به مردم حمله ور شد. نخست وزیر 

)اردوغان( به وضوح دیگر از "تروریست ها" صحبت 

میکرد و وعده میداد که کسی از این ماجرا قسر در نخواهد 

رفت. مبارزه برای دمکراسی را اردوغان و باند های 

یونیفورم پوشش نمی توانند خفه کنند، زیرا که این مبارزه 

همه جا ادامه خواهد داشت. در ترکیه، در کردستان و در هر 

 !نقطه ای از این جهان

در تمامی جهان تصاویر یکسانند. فرانکفورت و استانبول، 

تونس، قاهره، آتن، نیویورک، مادرید، تهران، حلب و... 

هزاران نفر و ده ها هزار نفر و صدها هزار نفر دیگر 

حاضر نیستند در مقابل قدرت های بزرگ و مناسباتی سر 

تعظیم فرود آورند که نه تنها درآمدها، مسکن، دسترسی به 

آموزش و بهداشت، حقوق سیاسی/ اجتماعی که ده ها سال 

برایش مبارزه کرده اند را از آنها گرفته اند بلکه هوا برای 

تنفس و چشم انداز آینده ای شرافتمندانه را هم از آنها ربوده 

 .است

ما در آلمان بدور از مناسبات استانبول قرار داریم اما در 

عین حال خود ما  دوهفته پیش در فرانکفورت صحنه هائی 

را تجربه نمودیم که شبیه هر آنچه است که در میدان تقسیم 

نفر را  ۹۳۳ساعت پلیس آلمان  ۹در حال رخ دادن است.  

در محاصره تنگ قرارداده و بمانند میدان تقسیم، یونیفورم 

پوش ها تظاهرکنندگان را زیر حمالت باطوم های خود قرار 

داده و بدون مالحظه سالمندان و کودکان اسپری و گاز های 

فلفل بروی مردم می پاشیدند و هدفمند ژورنالیست ها را زیر 

ضرب قرار میدادند و به وکال حمله میکردند. بله دراینجا هم 

مبارزه برای دمکراسی از هم شکسته نشد بلکه برعکس تازه 

 .مبارزه آغاز گشته است

درمیدان تقسیم اتحادی شکل گرفت که تا همین اخیرا غیرقابل 

تصور بود: پرچم های سرخ چپ های ترکیه در یک ردیف و 

پرچم های زرد کردهای پ کا کا، پرچمهای سرخ وسیاه 

وسفید وارغوانی آنارشیست ها وفمنیست ها ودربخش میانی 

 :درکنارهم پرچم های جریانات سیاسی

       Galatasaray, Fenerbahce  وBesiktas 

Istanbul            

علت تجمع آنها به د لیل عدم به اتمام رسیدن پروژه پل روگذر 

بلوار ولی عصر و بلوار جانبازان وافتتاح هرچه سریعتراین 

 . پل وبازنمودن راه بوده است

مهندس کرمی فرماندار زرند در جمع آنها حاضر و با تجمع 

/۹۴/۳۲کنندگان صحبت نمود و قول داد تا چهارشنبه مورخه 

 . پل افتتاح گردد۷۴

قطار یزد کرمان که با تجمع شهروندان برروی ریل متوقف 

 .شده بود با تاخیر دو ساعته به حرکت خود ادامه داد

به گزارش صبح زرند، مدت چندماه است که دسترسی 

شهروندان زرندی به شهرکهای اطراف وبالعکس خیلی سخت 

شده است .توسط مسئولین محترم کلنگ به آسمان رفت ووبه 

 .زمین آمدوبدنبال آن لودرهاآمدندوپل قدیمی راتخریب کردند

ماه این نوزاد مبارک متولدشودوپل ۲قراربودظرف مدت

جدیدساخته شودکه ابتدای کارپیشرفت خوب بود،ولی به چه 

 .دلیل پروژه برای مدتی تعطیل شد،بماند

اما ازابتدای امسال مسئولین محترم جهت افتتاح این پل که 

حاالآماده شده است امروزوفردامی کنند 

ودراینجابایدگفت:آیابهترنیست ازاین پس برای عمران و 

زیباسازی  شهربابرنامه ریزی کامل اقدام شود.تاطرحها نیمه 

تمام رهانشوندومردم نسبت به مسئولین زحمت کش شهرمان 

 …بی اعتماد نشوندو

برای تهیه ی کتابهای سیامک ستوده لطفا با تلفن زیر تماس بگیرید  

2212-322- 222  
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هجری در اراضی امپراتوری ایلخانیان این دولت  220سال 

 ها وجود داشتند:

بهر صورت پس از حمله مغوالن و پس از مدت کوتاهی 

همانطورکه اشاره شد این امپراتوری تجزیه گردید و جنگ 

های خانگی سراسر این امپراتوری را در بر گرفت. حدود 

هجری در اراضی امپراتوری ایلخانیان این دولت  220سال 

 ها وجود داشتند:

 

 جالیریان در عراق عرب. -0

 چوپانیان در عراق عجم، آذربایجان و ارمنستان. -2

 دولت توغای تیمور در خراسان غرب. -3

ملوک کرت، در هرات، خراسان شرقی و  -2

 افغانستان.

 ملوک سیستان در حوزۀ هامون. -2

 اتابکان لر. -2

 آل مظفر در یزد و کرمان -2

 اینجویان در فارس و اصفهان -8

 امیر نشین های گیالن و مازندران -2

 دولت دریایی هرمز -01

در نتیجه این اوضاع و شرایطی که ذکر آن رفت این جنبش 

 ها برخاست:

 هجری( 232قیام بخارا ) -

 جنبش سربداران -

 هجری( 221نهضت مازندران ) -

 هجری( 222نهضت سمرقند و حوزۀ زرافشان ) -

 هجری( 222نهضت گیالن ) -

 هجری( 222قیام مردم کرمان ) -

ترکیب طبقاتی این قیام ها عبارت بود از: بینوایان شهری، 

پیشه وران، بردگان فراری و روستاییان. در مراحل اول قیام 

خرده مالکین و مالکین ارانی نیز شرکت داشتند. نیروی 

نظامی قیام کنندگان را خرده مالکین، روستاییان، بردگان و 

تهیدستان شهری تشکیل می دادند. در نبود هرگونه تشکل و 

ت مساجد بعنوان مراکز تجمع و   یسازماندهی و بعلت حما

تشکل از دولت های وقت، خانقاه ها تنها مراکز تشکل و 

 تجمع مردم بودند.

تصویر کاملی که سیف الدین فرغانی شاعر هم عصر 

مغوالن از  این جامعه نشان می دهد و آرزوی پاک و مقدس 

 وی را زینت بخش پایان  این فصل می کنیم:

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد                                         

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب                           

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان                                           

 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز                                

 این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادالن به جهان در بقا نگرد                             

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست                        

 َگرد ُسم خران شما نیز بگذرد

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم                                   

 تا سختی کمان شما نیز بگذرد

----------------------------------------- 

 .0333حبیب السیر.خواندمیر.   -01

 .308. ص 0322تحریر تاریخ وصاف.  -00

 .322همان ص  -02

 .021حبیب السیر. خواندمیر. ص -03

 .222حبیب السیر. خواندمیر. جلد سوم. ص -02

 .20دستور الکاتب. هندوشاه. جلد دوم. ص -02

 .332تاریخ ایران. ترجمه کشاورز ص  -02

 نامه های رسیده 

 سالم جناب اقای ستوده

از اینکه زحمت کشیده و ما را در جریان  تاسف بار حمله به 

کارگران مهاجر افغان گذاشته اید  ممنون  هستم . از این نوع 

قتل  ها در تاریخ اخیر ایران  زیاد اتفاق افتاده و بسیار 

دلخراش است و باید افشاگری شود اما مسائل بسیار مهم تری 

در جریان است که حس انسان دوستی و .... ایجاب  می کند  

به  انها  بپردازیم   مثال  همین  گرانی  های  اخیر  و  تورم  

افسار گسیخته  که دامن  گیر  مردم ایران و بخصوص 

طبقات پایین وزحمتکشان  جامعه  گردیده بکلی  هستی انها 

را به باد فنا داده و روز به روز  انها را بیشتر  به  ورطه 

سقوط کشانده است .  ایا زحمتکشانی که فرض کنیم با  حداقل 

حقوق  کار      می کنند یا بازنشستگان ومستمری بگیرانی 

که در ان  حد امرار معاش می کنند در مقابل این بیدادگری و 

در مقایسه با خط  فقری  که اقتصاد دانان با توجه به جمیع 

شرایط موجود تعریف می کنند ، نابود نشده اند ؟  با  چه  

امیدی به  اینده  بنگرند ؟ و از این بدتر ملیون ها انسان بیکار 

پنهان و اشکار ) بسته به  اینکه  بیکاری را چگونه تعریف 

به یک حسابی  اکثر مردم ایران در مقایسه با اقتصاد   -کنیم 

غرب بیکار  بحساب می ایند .(  چه سرنوشتی دارند ؟ وای 

بر  حال جامعه ای که      نظا مش از بدو  تولد  بطور   

فزاینده ای  سرمایه های مولد را نابود و   خرده ما لک تولید 

کند !  چون  این لشکر ملیونی خرده مالکین که  اکثریت 

عظیم  و قاطع  جامعه به ان گرفتار است در لفافه " کارشان 

" شاغل  محسوب می شوند ! و با توجه به نگرش فقیرانه ای 

که دارند آنچنان به نظام  حاکم   چسبیده اند  که بقول  انگلس 

"   کارگران را محکم تر از   گوه های هفستوس ) خدای 

اتش ( که پرومته را با ان به صخره ها میخکوب کردند ، 

اسیر سرمایه می کند " !  ایا غیر  از این  است که در  یک 

قرن  اخیر  عالرغم اینکه چه  دولتی  حاکم  بوده اقتصاد 

 21ایران   با فروش  نفت چرخیده است  ؟  ایا بیش از 

درصد  21درصد اقتصاد  ایران دولتی  نیست ؟  ایا بیش  از  

اقتصاد ایران زیرزمینی و رانتی  نیست ؟  ایا در تاریخ اخیر 

ایران این دستگاه دولتی نبوده که هر روز  ابعاد گسترده تری 

بخود گرفته و بطور فزاینده ای  عریض و  طویل  گردیده 

بطوریکه برخالف نظام های  مرسوم  سرمایه داری  ملیون 

ها انسان را جیره خوار خود کرده و از ان طرف با ایجاد 

لشگرهای عظیم سرکوب  و مجهز به پیشرفته ترین سالح 

های مرگبار  بر گرده جامعه سوار است ؟ ایا فسادی که  

بدین سبب  جامعه  دچار ان می شود انرا  به  تباهی نمی کشد 

؟ اگر  معیا ر پیشرفت جامعه  را تغییر در شیوه های تولیدی 

و  نتیجتا در   تکامل و رشد  نیروهای تولیدی قرار بدهیم با 

این  روندی که اقتصاد ایران طی کرده غیر از  شرایط 

حاضر نتیجه دیگری هم بدست  می دهد ؟ ما مثل سایر ملل 

عقب مانده فقط " کاریکاتوری " از سرمایه داری غرب 

ایجاد نموده ایم و صرفا طوطی وارانه ادای ان  سیستم را در 

می اوریم  و اتفاقا بهمین خاطر است که تغییرات اساسی هم  

در روبنا بوجود نیامده است . جامعه  ملوک الطوایفی که 

حتی   پیدا کردن  کار  ساده با  حداقل  حقوق هم بدون داشتن 

انواع  رابطه ها و  گذشتن  از هفت  خان رستم میسر نیست  

مطرح  کردن  فجایع دیگر که انها هم باید  منعکس  شوند  

ولی  در شرایط حاضر در اولویت اول نیستند ما را  به کجا 

می رساند ؟ مارکس در  انتقاد از وضع  موجود  المان در 

مقدمه " گامی در نقد فلسفه حق هگل " می نویسد " حتی  

نفی   اوضاع سیاسی کنونی ما واقعیتی  است که پیش تر  در 

پستوی تاریخ ملل  مدرن  گرد و غبار گرفته است .  حتی 

اگر کاله گیس پودر زده را نفی کنم ، در ان صورت بر 

باشم  0282اساس تقویم فرانسوی ها شاید  بزحمت در  سال  

،   اوضاع کنونی که جای  خود دارد "  لذا  بحث ، بحث 

اولویت ها است که مرا وادار کرد تا مختصرا  ا شاره ای  به 

یکی  ا ز عوامل  گمراهی" برده ها"  در برابر  "برده  

داران" عصر جدید تحت عنوان "کیک زرد" کرده باشم . 

امیدوارم روزی برسد تا همه دلسوزان برده ها ، یک دل و 

متحد به امر اولویت ها و اینکه چه موضوع یا موضوعاتی 

را در شرایط بسیار پیچیده جهانی و داخلی عصر حاضر در 

 اولویت اول عمل قرار داده شوند بپردازند  ./

 به امید موفقیت .

 

  تو میگویی: مدت دراز امیدوار بودم.دیگر نمی توانم

 امیدوار باشم

 

 به چه دل بسته ای؟

 به اینکه جنگ،آسان است؟

 این سخن مقبول نیست

 روزگار ما از آنچه می انگاشتی بدتر است

:روزگار ما چنین است  

.اگر ما کاری را مردانه انجام ندهیم معدومیم  

 اگر نتوانیم کاری کنیم که هیچ کس از ما انتظار ندارد

 از دست رفته ایم

   دشمنان منتظرند

 تا خسته شویم

 هنگامی که نبرد در شدیدترین مرحله است

 و جنگجویان در خسته ترین حال

 جنگجویانی که خسته ترند

برتولت برشت نبردند شکست خوردگان صحنه ی  

  برگرفته از وب سایت ادبیات ایران و جهان

 

 

 23جنبش های درویشان از صفحه ی بقیه 

 روشنگر

 متعلق به شما ست

 با پشتیبا نی

 ما لی خود

 به ادامه انتشا ر

 روشنگر

 یاری رسانید
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وجود دارد. حزب کارگر هم اکنون دوره سوم چهار ساله 

ریاست جمهوری و ریاست دولت را بعهده دارد. با آمار ارائه 

 شده برزیل در ردۀ کشورهای موفق سرمایه داری قرار دارد. 

ولی مردم برزیل از نبود امنیت، کمبود و گرانی وسایل حمل 

و نقل عمومی، کمبودهای شدید در آموزش و پرورش و 

نبودن سیستم مناسب بهداشت و درمان در ردۀ کشورهای 

دالر در ماه  288فقیر قرار میگیرد. حداقل حقوق رسمی 

درصد از ثروت جامعه نسیب  0.0درصد جمعیت  01است و 

 01برابر  32درصد جمعیت درآمدشان  01شان میشود. و 

درصد فقیر جامعه با ماهی  01درصد فقیر جامعه است. 

دالر زندگی میکنند. این بهشت سرمایه داری صنعتی  22.2

 است. 

تورم قیمت غذائی بسیار بیشتر از تورم کل است. بطوری که 

 011درصد و قیمت سبزیجات  03.2قیمت مواد غذائی 

درصد افزایش یافت. فشار تورمی بر سطوح پائینی 

مزدبگیران بسیار بیشتر از آمارکلی تورم است. تا جائی که 

درصد افزایش موجب  01کرایه حمل و نقل عمومی با 

خیزشهای اعتراضی جدید شد. سکوت دولت حزب کارگر و 

اتحادیه های کارگری در روزهای اول اعتراضات بسیار 

تظاهرات در  221معنی دار بود.از اواسط جون تا کنون 

جون  21مورد آن فقط در روز  021برزیل برگزار شده که 

صورت گرفته است. دولت پس از یکهفته از شروع 

اعتراضات و گسترش آن به  حمایت آن سخن گفت. با اینکه 

حزب کارگر سالها دولت را در دست داشته و با تالش تمام 

روابط سرمایه داری را حفظ و گسترش داده و شرایط کسب 

سود را باتحمیل فقر به مزدبگیران برزیل تحمیل کرده، تا 

کنون نمیدانسته که چه بر سر خدمات اجتماعی و آموزش و 

بهداشت و حمل و نقل عمومی آمده است. دولت قول پرداخت 

میلیارد دالر برای حمل و نقل داده و کلیه شهرهای  22

بزرگ کرایه های وسایل نقلیه عمومی کاهش و به رقم قبل از 

 اعتراضات رساندن. 

چند مشخصه برجسته در این اعتراضات وجود دارد که مردم 

برزیل را یک گام جلو تر از سایر کشورها  قرار داده است. 

این جنبش شدیدا ضد احزاب و اتحادیه ها بوده که این نشان 

از تجربه منفی تکیه به احزاب و اتحادیه های کارگری در 

برزیل است. دیگر اینکه معیین کردن مطالبات خود از دولت 

 است که در زیر آمده است.

 

 عدم افزایش کرایه حمل وسایل نقلیه عمومی و بهبود آن 

 رسیدگی به وضعیت آموزش  پرورش و بهبود آن

 اختصاص بودجه کافی به بهداشت و درمان

 مبارزه با فساد سیاسی و اداری   

میخواهیم"، "فیفا برو"، "ما فوتبال نمیخواهیم بیمارستان 

میخواهیم"، "فساد و رشوه را از بین ببرید".  این اعتراضات 

در کشوری صورت گرفته که از نظر سرمایه داری دارای 

رشد خوبی دارد و از نظر بزرگی حجم اقتصاد مقام هفتم را 

درصد جمعیت برزیل را  0در جهان داراست. ثروتمندان 

درصد از ثروت تولید شده  22.2تشکیل میدهند درصورتیکه 

 2.22کشور را میبرند. برزیل با رشد اقتصادی ساالنه 

درصد از جمله کشورهای موفق سرمایه داری میباشد. تورم 

 2.8و نرخ بیکاری  2103درصد درسال  2.22ساالنه 

درصد این کشور را در زمره کشورهای سودآور و ارجح 

حزب سیاسی  22سرمایه گذاری قرار داده است. در برزیل 

 احمد پرتوی

 22تیر  2

اعتراض ها در برزیل آغاز شد و در  2103ماه جون  03از 

کمتر از یک هفته به سراسر کشور سرایت کرد. این 

اعتراضات در پی افزایش کرایه اتوبوس و مترو با فراخوان 

گروهی بنام "لغو کرایه برای همه" آغاز شد. مردم برزیل 

میگویند اگر دولت میتواند برای برگزاری بازیهای جام 

میلیارد دالر هزینه کند پس میتواند  02جهانی و المپیک 

سیستم حمل و نقل عمومی و خدمات اجتماعی را نیز سامان 

دهد. کارگران فریاد میزدند "ما فوتبال نمیخواهیم مدرسه 

 جنبش اعتراضی برزیل یک گام جلوتر  

به گزارش خبرگزاری ها پله فوتبالیست مشهور سال های دور برزیل از مردم معترض خواسته به اعتراض هایشان پایان  

بدهند و روی فوتبال تمرکز کنند تا جام کنفدراسیون ها و جام جهانی در سال آینده در کمال آرامش برگزار شود .معترضین ، 

اما از پله پرسیده اند آیا تابحال سوار اتوبوس های شهری شده است ؟ آیا از میزان بسیار ضعیف سرویس های بیمارستانی 

مطلع است؟ موضع گیری مردم برزیل در مقابل اسطوره فوتبال کشورشان ، نشان از شعور باالی این مردم دارد که رفاه 

ورزش تا آنجا قابل احترام است که در خدمت رفاه و سالمت مردم زحمتکش  اجتماعی را قربانی اهداف ورزشی نمی کنند.

در ایران نیز می بینیم برخی از ورزشکاران پس از کسب موفقیت های  باشد نه اینکه به صورت سدی در مقابل آن درآید.

ورزشی در کنار چهره های بدنام سیاسی قرار می گیرند و شهرت شان را به وسیله ی برای کسب اهداف سیاسی این چهره 

مثال رضازاده و حمید سوریان می شوند ارابه تبلیغاتی احمدی نژاد و خامنه ای و بدین وسیله دستان  های بدنام می کنند.

من می گویم  بعضی از رفقا می گویند آقا ورزش و سیاست را قاطی نکن. خونین خامنه ای و احمدی نژاد را می شویند.

مردم برزیل با شعور  حکومتگران ورزش را به خدمت می گیرند و برخی از ورزشکاران هم خود را راحت می فروشند.

 حمید نسیمی -         باالی سیاسی شان باید برای ما درسی باشند

 فوتبال یا رفاه مردم ؟  

 کدام یک مهمتر است ؟ 
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   7102جوالی    27ماهنامۀ روشنگر   شمارۀ  

 

کانال پیام افغان -جمعه ها   

شب 2:31تا  8:12 به وقت ایران:  

صبح 01تا  8:32به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 2تا  2:32به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:31به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 00به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

شب 2:31تا  8:31به وقت ایران:   

صبح                     01تا  2به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 2تا  2به وقت اروپا:   

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 3:31به وقت ایران:   

بامداد 2به وقت لوس آنجلس:   

  بعدازظهر 0به وقت اروپا: 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

شب    8:01تا  2به وقت ایران:   

صبح 8:21تا  2:31به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 2:21تا  2:31به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 2:31به وقت ایران:   

بامداد 3به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  02به وقت اروپا 

 

 تکرار تمام برنامه ها در طول هفته از  

 پخش میشود.نیز  TV"تلویزیون اینترنتی "مردم

 

mardomtv.comwww. 

برنامه های 

تلویزیونی سیامک 

 ستوده

http://mardomtv.com/

