
 دراین شماره:
سرمقاله، دولِت تعدیل یا سرکوب   

2صفحه   

صحبت های پدر گلپری پور  
4صفحه   

6سیستم اموزشی پاکستان  صفحه    

8اعتصاب کارگران نساجی صفحه   

دفاع دانش آموزان از همنوعان خود 
9صفحه    

افشای ویکی لیکس در باره سپاه   
01صفحه   

مصاحبه ی محمود صالحی  صفحه 
00 

سربازی در رؤیای زنبق... صفحه 
02 

مصاحبه با نقاش جوان ایرانی  
01صفحه   

01داستان   صفحه   

اعتراض زنان گرجستان  صفحه 
09 

زن ستیزی جمهوری اسالمی 
21صفحه   

 

20سخنرانی انگلس صفحه   

22انتخابات کردستان عراق صفحه   

26فدائیان اسالم  صفحه   

01اسکایپ و جاسوسی  صفحه   

روستائیان و مدرسه مختلط 

 صفحه 00

                       Rowshangar   November 2013                                     67   شماره                                             3102ماهنامۀ روشنگر    نوامبر  

  روشنگر
 گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند       جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد

 



 

2013نوامبر          76ماهنامه روشنگر        شماره  2   

حتی می کوشد تا زیر پوشش انتظارات خوشبینانه 

ای که بوجود اورده است، دست بازتری برای تشدید 

اعدام ها و سرکوب های خود پیدا کند. باین ترتیب 

است، که دشمنان مماشات طلب خود را آزاد می کند 

تا زیر سکوت رضامندانه آنها دشمنان ستیزه جوتر 

 خود را به جوخه های اعدام بسپارد. 

باین ترتیب، آنچه کهه بهه او اجهازه مهی دههد دار و 

درفش معدوم سازی خود را بیش از گذشته برپا کند، 

همین سکوت اسهت. سهکهوت دولهت ههای مهعهارض 

امپریالیستی و نهادهای بین المللی وابسته بهه آنههها و 

سکوت بخش های اصالح طلب و خهوش بهیهنهان بهه 

دولت تعدیل. این سکوت و شرایهط مسهاعهدی کهه از 

پس آن برای رژیم، به منهظهور گسهتهرش نها مهحهدود 

اعدام ها و معدوم سازی مخالفیهن، بهوجهود مهی آیهد، 

 "تعدیل سرکوبها"همان چیزیست که به دولت بظاهر 

امکان می دهد تا بصورت ضد خود، دولت در عمهل 

، از آب در آید. این خطهریسهت کهه "تشدید سرکوبها"

تنها بها افشهاگهری و فهعهالهیهت اعهتهراضهی بهی امهان 

 . نیروهای انقالبی و مترقی قابل خنثی کردن است

این وقایع نشان می دهند که سردمداران نظام سیاه 

اسالمی حتی اگر بخواهند برای فریب دیگران در 

باغ سبزی هم نشان دهند، هر آنچیز دیگری را هم 

که برای ظاهرسازی موقتا کنار بگذارند، اعدام و 

شکنجه و سرکوب، همچون ضرورت وجودی این 

رژیم،  توقف ناپذیر اند. در واقع، هر رژیم 

سرکوبگری به هر اندازه که بیشتر سرکوبگر 

باشد، بهمان اندازه، بیشتر موجودیت اش به ابزار 

سرکوب و اعدام وابسته می گردد. مانند فنری که 

هر چه فشرده تر گردد، به نیروی فشار بیشتری 

برای حفظ وضعیت خود نیاز دارد. جمهوری 

اسالمی نیز هر چه بیشتر از عمر سیاهش می 

گذرد، نه تنها برای حفظ موجودیت اش بیش از 

گذشته نیازمند شکنجه و کشتار می شود، بلکه 

بیشتر به آن برای حفظ موجودیت ننگین اش 

وابسته می گردد. از این منظر، جمهوری اسالمی 

در هر زمینه دیگر هم که بتواند برای ظاهرسازی 

کمی نرمش و عقب نشینی بخرج دهد، تاب چنین 

عقب نشینی و نرمشی را در زمینه سرکوب و 

اعدام نخواهد داشت. نه تنها نخواهد داشت، بلکه 
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چوبه های دار و داغ جمهوری سیاه اسالمی فعال تر 

از گذشته مشغول به کارند. بدار آویختن دو فعال 

زندانی بلوچ در  06کرد در آذربایجان غربی، اعدام 

سراوان، و اعدام های گروهی در سالن های مالقات 

زندان وکیل آباد مشهد در یک هفته اخیر خود زبان 

گویای حقیقت اند. به گفته عبدالکریم الهیجی دبیر 

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر" اجرای 

مجازات اعدام به طور آشکار در ماه های اخیر 

افزایش یافته است و هم اکنون در آخر ماه میالدی 

اکتبر )اوایل آبان ماه( از حداقل تعداد ثبت شده در 

 فزون تر شده است" 2102سراسر سال 

  سرکوبها تشدید یا تعدیل دولت

کمتر باشند از همین رو اضافه کاری اجهبهاری بهه 
 .پرستاران با این قوانین مغایر است

پرسهتهاران اضهافهه کهاری اجهبهاری را تهحهمهل  -0
کنند: براساس قانون ارتقا بهره وری بهراسهاس  می

توافق دو طرف )پرستار و بیمهارسهتهان( تها سهقهف 
تواند اضهافهه کهاری داشهتهه  ساعت پرستار می ۰۸

بینیم که تا در بیمارستان امام خمینی تا  باشد اما می
ساعت نیز به پرستهاران اضهافهه کهاری داده  ۰۸۸
هها  شود که البته این قضیه در سایر بیهمهارسهتهان می

 .نیز حاکم است

اعهتهراض پهرسهتهاران بهیهمهارسهتهان امهام  علهت -4
: بیمارستان امام خمینی ایهن مهاه پهرداخهت   خمینی

اضافه کاری پرستاران را به تاخیر انداخت کهه بها 
فشار پرستاران هفته پیش ایهن حهق اضهافهه کهاری 

درصد از میزان اضهافهه کهاری  ۵پرداخت شد اما 
 .شد را کسر کردند که باید پرداخت می

خواسته دوم پرستاران در این تجمع مربوط بهه  -1
شد که به رغم اینکهه در طهی  ها می اختالف کارانه

سال گذشته درآمد بیمارستان باال رفته اسهت امها  ۵
میزان کارانه پرستاری یها ثهابهت مهانهده یها ایهنهکهه 

  .افزایش کندی داشته است

دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه تجمع پرستهاران 
امهروز  ۰در بیمارستان امام خهمهیهنهی از سهاعهت 

نهفهر از پهرسهتهاران  ۰۸۸آغاز شد، گهفهت: حهدود 

  ۲۹۳۰, ۰۰یلنا: مهر  

صبح امروز پرستاران بیمارسهتهان امهام خهمهیهنهی در 
اعتراض به کمبود پرسنل پرستاری و اضهافهه کهاری 

 .در محوطه این بیمارستان تجمع کردند اجباری

محمد شریفی مقدم" دبیرکل خانه پرستار در گفتگو با 
ایلنا ضمن اعالم این خبر، درباره جزئیات اعهتهراض 
صنفی پرستاران گفت: بیمارستان امام خمینی به دلیل 

سهال  ۵۸ اش که مربوط بهه قدیمی بودن چارت کاری
با کمبود پهرسهنهل پهرسهتهاری مهواجهه شهده  پیش است

 .است

های تهخهصهصهی  وی با اشاره به اینکه با توسعه بخش
ههای  و فوق تهخهصهصهی نهیهاز بهیهمهاران بهه مهراقهبهت

برابر شده است، افهزود: از ههمهیهن  ۹تا  ۰پرستاری 
رو کمبود پرسنل در بیمارستان امام خمینی بهه عهلهت 

های تخصهصهی و غهیهر تهخهصهصهی  دارا بودن بخش
وی ادامهه  .تر است نسبت به مراکز درمانی دیگر حاد

 داد که :

اضافه کاری اجباری پهرسهتهاران : بهه دلهیهل حهاد  -0
بودن کمبود پرستار، بیمارستان به پرستاران اضهافهه 

دهد که این با قوانین شغل پهرسهتهاری  کار اجباری می
 .مغایر است

در قوانین پرستاری تاکید شده است به دلیل سخت  -2
و زیان بار بودن کار پرستاری، پرستاران در محیهط 

مجتمع بیمارستان امام خمینی در حیهات بهیهمهارسهتهان 
 .تجمع کرده بودند

 ۰وی ادامه داد: بیان اعتراضات پرستاران به مهدت 
ساعت به طول انجامید و با آمدن رئیس بهیهمهارسهتهان 

تهر بهیهمهارسهتهان  پرستاران از حیات به سالن آمفی تهاها
 .منتقل شدند

 :قرار بر این شد و

که اضهافهه کهاری پهرسهتهاران مهثهل روال سهابهق  -0
درصدی هم که کسهر شهد تها آخهر  ۵پرداخت شود و 

 .هفته جاری پرداخت کنند

همچنین مقرر شد یک نفر از پرستاران به عنهوان  -2
نماینده در سیستم مالی بیمارستان حضور داشته باشهد 

 .های پرستاری بیمارستان نظارت کند که در پرداخت

مسائل مربوط به کارانه نیز قرار بر این شد که با  -0
حضههور ایههن نههمههایههنههده پههرسههتههاری مههورد بههررسههی و 
بازنگری قرار گیهرد تها اگهر مشهکهلهی دارد اصهالح 

 .شود

دبیرکل خانه پرستار خاطرنشان کرد: پرسهتهاران بهر 
هها بهرآورده نشهود  های آن این نظر بودند اگر خواسته

کههنههنههد امهها رئههیههس  بههرگههزاری تههجههمههع را تههکههرار مههی
 .ها را برآورده کند بیمارستان قول داد که مطالبات ان

 روشنگر: این خبر کمی خالصه شده است

 پیروزی اعتصاب پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران
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 گزارش مالی  

نسخه( که با  1111$ )خرج چاپ برای 0102مخارج این ماه 

$ کسری داشته ایم که با 612$  کمک مالی، 841توجه به  

$ کسری از ماه قبل کل بدهی ما بالغ بر  966محاسبه   

$ ی شود که امیدواریم با همت خوانندگان فرهنگ 0608

 دوست برطرف گردد.  

  آبان 6 -مجله هفته

برگرد به کشورت وگرنه بازداشت می ” 

این توصیه دولت به مهاجران غیرقانونی ”.شوی

است که با انتقادات گسترده روبرو شده و 

بسیاری آن را نژاد پرستانه و ننگ آور توصیف 

 .می کنند

بحث و جدل در انگلیس درباره الیحه جدید  

ماه دیگر  ۶مهاجرت باالگرفته است. این الیحه 

به مرحله اجرا در می آید و با انتقادات شدید 

نمایندگان پارلمان این کشور، نهادهای حقوقی و 

سازمانهای حقوق بشری روبرو شده است. 

مخالفان این الیحه را نژادپرستانه و تبعیض آمیز 

می دانند، اما دولت می گوید هدف آن اعمال 

 .فشار بر مهاجران غیرقانونی است

براساس الیحه جدید، کارگران مهاجر کشورهای  

عضو اتحادیه اروپا در انگلیس، از امکان استفاده از 

خدمات رایگان بهداشت و رفاه عمومی محروم می 

شوند و مهاجران غیر قانونی غیر عضو اتحادیه 

 .اروپا هم از کشور اخراج خواهند شد

همچنین صاحب خانه ها و پزشکان، پیش از اجاره  

دادن ملک و یا تشخیص و درمان بیماری، ملزم به 

بررسی اسناد مهاجرتی مستاجران و بیماران هستند 

و در صورت کوتاهی در چنین کاری، موظف به 

 .پرداخت بیست هزار پوند انگلیس هستند

مدیر سیاستگذاری شورای رسیدگی ” ساره گرانت“ 

به امور مهاجران در گفتگو با العالم تاکید کرد که 

این قانون موجب ایجاد نفرت و انزجار نسبت به 

نماینده ” جرمن کربن“  .همه مهاجران خواهد شد

پارلمان انگلیس در گفتگو با العالم اظهار داشت: این 

 !دستور دولت انگلیس به مهاجران :برگرد به کشورت وگرنه بازداشت می شوی

  کانادا 

 روشنک 05 تورنتو

 وحید 025 تورنتو

 مسعود الوند 05 تورنتو

 هما فرید 20 تورنتو

 امیر 0 تورنتو

 سیامک 25 تورنتو

دالر    جمع کانادا   275 

آمریکا      

 عباس کافر 25  

 قاسم ایرواین کالیفرنیا 05 

 مجاهد داالس 255 

 محمد داالس 05 

 منوچهر آتالنتا 05 

دالر   جمع آمریکا 075 

 جمع کل 841  

ماهنامۀ روشنگر، نشریه ای است که به مسائل اجتماعی،  
 سیاسی و فرهنگی میپردازد.

شروع به کار کرده و اول هرماه  2111روشنگراز سال 
 انتشار می یابد.                       

روشنگر را می توانید از طریق اینترنت در وب سایت  
www.rowshangar.ca نیز  بخوانید.                           
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الیحه توافقنامه حقوق بشراتحادیه اروپا را نقض می 

هماهنگ کننده ائتالف ضد ” اندرو برگن“   .کند

تروریسم به العالم گفت: این اعالمیه ها اهانتی به 

بسیاری از مهاجران بویژه آسیایی ها و آفریقایی 

هاست و مشکالت وسختی هایی که باعث مهاجرت 

  .آنها شده است را نادیده گرفته است

پیش بینی می شود الیحه تشدید مقررات مهاجرتی 

اجرایی  ۴۱۰۲در انگلیس، در ژانویه سال 

شود.وزارت کشور انگلیس که این الیحه را تهیه 

کرده ، در خصوص کاهش نرخ خالص مهاجرت از 

هزار نفر در سال  ۰۷۶کشورهای غیر اروپایی، از 

هزار نفر تا پیش از  ۰۱۱، به کمتر از  ۴۱۰۴

متعهد شده است.شمار  ۴۱۰۲انتخابات سال 

هزار ۰۱۱مهاجران غیر قانونی در انگلیس حدود 

 .نفر برآورد می شود



 

2013نوامبر          76ماهنامه روشنگر        شماره  4   

   آبان  40شنبه  

حبببببیببب ی گببلببپببری پببور کببه  -خبببببرگببزاری هببرانببا 

دوستانش وی را هوال باهۆز )رفبیبق فبوفبانا صبدا 

خواند به  کردند، در حالی که سرود "هوال" را می می

 .ی دار رفت پای چوبه

یکی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه به گزارشبگبر 

ی گلپری شب گذشته ساعت  هرانا گفت: "حکم حبیب

به اجرا در آمد. مسئولین با خونسردی تبمبام ایبن   ۰۴

حکم را اجرا کردند. قبالً برای زندانیان متهم به مواد 

مخدر که قرار بود حکم اعدام اجرا شود، درهای بنبد 

چبنبیبن  های زندانیان نبیبز قبفبم. هبم شد و تلفن قفل می

شبد  ولبی  گارد ویژه نیز در تمام زنبدان مسبتبقبر مبی

حبیب ی را بدون هیچ تدبیر امنیتی خباصبی ببردنبد. 

هبا و  ببان ها را نیز قفم نکردند. تنها زنبدان حتی تلفن

مسئولین از صبح تا غروب روز جمعه به مبا درو  

 ".گفتند که وی را تبعید کرده اند

بار  ها )روز جمعها یک بان وی در ادامه گفت: "زندان

ی آمدند و باز به درو  ببه  هم به دنبال وسایل حبیب

شبب   ۰ما گفتند قرار است که وی تبعید شود. ساعت 

ها و هواخوری زندان فبببق روال مبعبمبول هبر  تلفن

شب به مبا   ۰روز بسته شد. یکی از مامورین ساعت 

ی زنبدان  نان در قرنفیبنبه ی همچ افالع داد که حبیب

ی زنبدانبیبان سبیباسبی خبواسبتبنبد ببا وی  است. نماینده

مالقات کنند که یکی از مسئولین قضایی گفت ببه مبا 

شبب   ۹اند که مالقات به او ندهیم. ساعت  دستور داده

یکی دیگر از زندانیبان سبیباسبی ببه نبام عبلبی احبمبد 

جزئیاتی از نحوه اعدام 

 اهلل گلپری پور  حبیب

 پدر گلپری پور: کشتند و جنازه را هم ندادند

کبنبنبد و ببه سبلبول  سلیمان را نبگبهبببانبی صبدا مبی

کنند. علبی احبمبد  انفرادی در بند قرنفینه منتقل می

و نیم شب موفق به صبحبببت   ۰۰سلیمان تا ساعت 

ی ببه سبلبیبمبان  ی گلپری پور شد. حبببیبب با حبیب

گفت قرار بود حکمش دیروز صببح اجبرا شبود و 

و نبیبم   ۰۰داند چرا به تباخبیبر افبتباد. سباعبت  نمی

ی دار  ی را از سلول انفرادی، به پای چبوببه حبیب

بردند و در حضور مبامبوران وزات افبالعبات و 

 ".ی قضاییه اعدام شد قوه

وی در ادامه خافر نشان کرد: "دو تن از زندانیان 

ی  محکوم به اعدام مواد مخدر نیز به همراه حبیبب

به انفرادی منتقل شده بودند کبه صبببح امبروز ببه 

ی قبببل از اعبدام ببه  داخل بنبد ببرگشبتبنبد. حبببیبب

زندانیانی که در سلول انفرادی بودند گفته ببود: ببه 

هیچ وجه نگران نباشید. زمان زیادی منبتبظبر ایبن 

لحظه بودم. این زندانیان تعریف کردند که وی در 

  ".مدت انفرادی سرود ای رفیقان را برایمان خواند

 

 اعدام ناگهانی دو زندانی سیاسی کرد

 فرشته قاضی

حبیب هللا گلپری پور در بی خبری کهامهل وکهیهل و 

خانواده اش اعدام شد. پدر او می گوید که به حبیهب 

گفته بودند میخواهند او را به زندان دیگری مهنهتهقهل 

کنند و با همین عنوان او را از بنهد بهیهرون بهرده و 

اعدام کرده اند. همزمان کمی آن سوتر، حکم اعهدام 

رضا اسماعیلی، دیهگهر زنهدانهی سهیهاسهی کهرد در 

زندان سلماس به اجرا درامهد. ههنهوز از جهزئهیهات 

اعدام آقای اسماعیلی که گهفهتهه مهی شهود بهه اتهههام 

عضویت در پژاک اعدام شده، خبری منتهشهر نشهده 

 است.

بازداشت و از   ۰۸مهر   ۵حبیب هللا گلپری پور اما 

سوی شعبهه اول دادگهاه انهقهالب مهههابهاد بهه اعهدام 

محکوم شد. حکم او که به "محاربه و عضویهت در 

پژاک" متهم شده توسط دیوان عالی کشور تایید شهد 

و اعهاده   ۲۰اما وکیهل وی تهقهاضهای اعهمهال مهاده 

 دادرسی کهرد. تهقهاضهایهی کهه در نهههایهت رد شهد.

ناصر گلهپهری پهور، پهدر حهبهیهب در مصهاحهبهه بها 

"روز" میگوید که فرزنهدش را نهاگهههانهی و بهدون 

اطالع خانواده و وکیلش اعدام کرده و بهه خهانهواده 

 گفته اند که جنازه را به آنان نخواهند داد.

اومیگوید: بچه مرا اعدام کردند، جهنهازه اش را بهه 

مههن نههدادنههد حههتههی بههرای عههزاداری نههمههی گههذارنههد 

 عزاداری کنیم.

سوال میکنم که چگونه در جریهان اعهدام فهرزنهدتهان 

قرار گرفتید؟ آقای گلپهری پهور مهیهگهویهد: نهاگهههانهی 

اعدام کردند. هیچ کس نمیدانست. از مسهوالن کسهی 

به ما اطالع نداد. هم بندیهان حهبهیهب زنهگ زدنهد از 

داخل زنهدان و بهه مها گهفهتهنهد حهبهیهب را بهه مهکهان 

نامعلومی منتقل کرده اند. نگهران شهدیهم، خهواههر و 

مادر حبیب رفتند برای پی گیری و بهه آنههها جهواب 

دادند که اعدام کرده ایم. بعد هم گفتند که دنبال جنازه 

 هم نیایید و جنازه را به شما نخواهیم داد.

آقای گلپری پور دو روز قبل از اعدام فرزندش با او 

به صورت تلفنی صحبت کرده. او میگوید: یک مهاه 

پیش حبیب را مالقات کردم. مشکل خاصی نهداشهت. 

حتی فکر هم نمیکرد اینطور اعدامش کنند. دو روز 

قبل هم زنگ زد. اصال به او هم نگفته بودند و ههیهچ 

خبریهم نداشت. کامال مخفیانه بوده حتیبه هم بهنهدیهان 

اش هم نگفته بودند. رفتهه بهودنهد حهبهیهب را از بهنهد 

بیرون بیاورند به آنها گفته بودند میخواهیم مهنهتهقهلهش 

کنیم شهرستان. نگفته بودند می برند برای اعدام. بهه 

اسم انتقال به شهههرسهتهان بهچهه مهرا بهردنهد و اعهدام 

 کردند.

پدر حبیب گلپری پور میگوید: خهانهواده بها نهاامهیهدی 

برگشته اند به آنها گفته اند دنبال جنازه نیایید اما مهن 

نمی توانم همین طور بنشینم فردا می روم تهران پی 

گیری کنم شاید آنجا از آدمی پهیهدا شهود کهه از خهدا 

بترسد. بچه من هیچ کهاری نهکهرده بهود. او اسهلهحهه 

نداشت که، کتاب داشت، بچه مرا بهرای چهنهد کهتهاب 

اعدام کردند. بی خبر و مظهلهومهانهه او را کشهتهنهد و 

ظلمی که در حق بچه من کردند یزید به امام حسهیهن 

نکرده بود. حکمی که دادند ناحق بود بی عدالتی بود 

ما پی گیر بودیم وکالیش خیلی تالش کردند اما حهاال 

اعدام کردند و از جنازه او هم می ترسنهد مهیهگهویهنهد 

جنازه نمیدهیم و نیایید. از عزاداری برای بچه ام هم 

می ترسند و میگویند حق نداریهد در مسهجهد مهراسهم 

 بگیرید.

آقای گلپری پور سهپهس مهیهگهویهد کهه مسهوالن قهول 

تخفیف در حکم فرزندش را داده بودند. اومی پرسهد: 

منظورشان از تخفیف ایهن بهود کهه ایهنهگهونهه اعهدام 

کنند؟ به ما گفتند اعدام نمیکنند، گفتند تخفیف میدهنهد 

حاال اینطور مخفیانه کشهتهنهد و حهتهی اجهازه نهدادنهد 

برای اخرین بار بچه ام را ببینیم. ایهن سهزای کسهی 

است که کتاب داشته؟ از او که اسلحه نگرفته بهودنهد 

کتاب گرفته بودند. با او چهنهیهن کهردنهد بها بهقهیهه چهه 

 میکنند؟

خلیل بهرامیان، وکیل حبیب هللا گلهپهری پهور ههم از 

اعدام موکلش بی خبربوده است. با او تمهاس گهرفهتهه 

بودم تا سوال کنم ایا اجرای حهکهم بهه او بهه عهنهوان 
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 پرسودترین تجارت تبهکاران در اروپا داری  برده
درصد به  ۵۸داد که تا آن زمان سالیانه  نشان می

شد و با  قربانیان قاچاق انسان در اروپا افزوده می
در نظر گرفتن سود آن، این موضوع به پر 

ترین عمل تبهکارانه در اروپا تبدیل شده  منفعت
 .بود

هزار نفر در  ۰۰۸ترین آمار از  در حالیکه تازه
گوید، آمار  شرایط بردگی در اتحادیه اروپا می

 ۰۲سالیانه وزارت خارجه آمریکا، پیشتر، از 
میلیون نفر در کل دنیا گفته بود. البته گزارش 

دهد که طی  وزارت خارجه آمریکا نشان می
های اخیر مبارزه با این موضوع پیشرفت  سال

کرده است. البته این موضوع شامل همه کشورها 
شود. گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا  نمی

گوید، روسیه، ازبکستان  در مورد قاچاق انسان می
و ایران بدترین وضعیت را در سطح جهان دارند. 

های این کشورها برای  براساس این گزارش دولت
مقابله با این مشکل هیچ اقدام موثری انجام نداده و 

 .برنامه مشخصی هم برای مقابله با آن ندارند
کمیسیون تحقیقاتی پارلمان اتحادیه اروپا در عین 

خطری »بعنوان « فساد اداری»و « رشوه»حال از 
گوید  برای کشورهای عضو نام برده و می«  مهم

میلیارد یورو  ۲۰۸این موضوع نیز سالیانه بالغ بر 

 .ضرر برای اتحادیه  همراه دارد
های  بهشت«خواستار بسته شدن  »ام آر آی سی«

در منطقه اتحادیه اروپا شده است؛  »مالیاتی
کشورها و مناطق کوچکی که بطور معمول مالیات 

ها و  شود و برخی شرکت تری در آنها گرفته می کم
ثروتمندان برای فرار از مالیات در آن کشورها به 

 .زنند به ثبت شرکت دست می
های مالیاتی و مشکالت ناشی از آن برای  بهشت

های  ترین نگرانی سیستم مالیاتی از جمله مهم
رود. مبارزه با این  شمار می کشورهای پیشرفته به
ترین مسائلی بود که سران  موضوع یکی از مهم

در شهریور ماه  ۰۸کشورهای موسوم به گروه 
 .گذشته در مورد آن به شور نشستند

--------------------- 
البته باید خاطر نشان نمود که گزارشگر فراموش 
کرده، و یا مجاز نبوده، گزارش دهد که 
سازمانهای مافیائی در اروپا مثل هر جای 
دیگری، خود جزء الینفک سرمایه داری اروپا و 
محصول خود آن بوده و انتظار مبارزه 
سردمداران اتحادیه اروپا با آنها چیزی بیش از 
انتظار بریدن دسته چاقو توسط خود چاقو نمی 

 روشنگر      باشد.

 رادیو فردا
 

مهر ماه، با انتشار  ۰۲روزنامه آلمانی اشپیگل، 
آوری  آماری که پارلمان اتحادیه اروپا آن را جمع

هزار نفر  ۰۰۸گوید در این قاره  کرده است، می
اند و از  به کار گماشته شده«  بردگی»در شرایط 

بنا بر  .شود یک چهارم این افراد استفاده جنسی می
سازمان  ۸۸۸هزار و  ۹این گزارش بالغ بر 

 .تبهکار در کشورهای اتحادیه اروپا وجود دارد
در اتحادیه اروپا که  »ام آر آی سی«کمیسیون ویژه 

گوید سود  آوری کرده است می این آمار را جمع
های تبهکار  ناشی از تجارت انسان به دست گروه

میلیارد دالر( و سود  ۹۳میلیارد یورو ) ۰۵بالغ بر 
 ۰۸حاصل از تجارت اعضای بدن برای آنها تا 

گوید کشورهای  این گزارش می  .میلیارد یوروست
های تبهکار  های گروه اتحادیه اروپا به دلیل فعالیت

میلیارد  ۰۳۸و نیز برای مبارزه با آن سالیانه تا 
میلیارد دالر( ضرر  ۳۸۸یورو )نردیک به 

در  »داری برده«قاچاق انسان و نیز   .کنند می
دوران معاصر از جمله مهمترین مشکالتی 

 .رود شمار می ها، به کشورها و دولت
 ۲۹۰۳گزارشی از سازمان ملل متحد در سال 

 بردارد اوجاالن:  باید دولت برای انجام مذاکرات سازنده گام

دارد. برای انجام مذاکرات سازنده و عمیق، منتظر 
پاسخ دولت است. ایشان خواستند که زمان از دست 
نرود و دولت زودتر پاسخ دهد. خواستند از این پس 
گفتگوها به مذاکرات گسترده و سازنده مبدل گردد. 
جناب اوجاالن بیان داشتند که تاکنون پاسخی داده 
نشده و این موضعی درست نیست. برای اینکه 

بست نرسد، بازهم  ها به شکست وبن تمامی خواسته
مطالبات خود را مطرح ساختند. جناب اوجاالن طی 

های تبهکار  فراخوانی خواست برای مقابله با گروه
اسالم دموکراتیک  درغرب کردستان، کنگره

برگزار شود و محل برگزاری آن را شهر آمد 
عنوان کردند. همچنین خواستند که مبارزات 
حضرت محمد الگو قرارداده شود و پیرو روح 

سعید، کار و فعالیت انجام گیرد.  مبارزاتی شیخ
برای زندانیان الیح و شاکران سالم و درود 

کرد در چولک، زادگاه خیری  فرستادند. برای ملت
علی ارسوز و محمد کاراسونگر،  دورموش، غربت

 .»سالم و درود فراوان فرستادند
 

 
 استانبول -فرات 

هیأتی از حزب ب.د.پ صبح امروز به جزیره 
عبدهللا اوجاالن  ،کرد امرالی رفت و با رهبر ملت

 دیدار کرد و به شهرستان گملک بازگشت. 
پروین بولدان، معاون رئیس فراکسیون حزب  »  

 »ادریس بالوکان «و  »ب.د.پ  در پارلمان
پارلمانتار همان حزب امروز به جزیره امرالی 
رفتند و پس از دیدار با اوجاالن به شهرستان گملک 

بولدان گفت تاکنون هیچ گامی برداشته  .بازگشتند
نشده و برای انجام مذاکرات سازنده باید دولت ترکیه 

هایی بردارد و اوجاالن هم مجددا دولت ترکیه  گامی
 .را به این مهم فراخوانده

به  »وی ستیرک تی«بولدان در مصاحبه تلفنی با 
ما امروز  «نمایندگی از سوی هیأت ب.د.پ , گفت: 

با جناب اوجاالن دیدار بعمل آوردیم. دمیرتاش هم 
از هیأت حذف شد. به همین دلیل بجای دمیرتاش، 

ساعت و  2ادریس بالوکان به امرالی آمد. ما نزدیک 
کرد سالم و درود   نیم گفتگو کردیم. برای ملت

فرستادند و عید را به همه تبریک گفتند. ایشان 
مرحله سیاسی کنونی را مورد تحلیل قراردادند. 

وقفه تالش  سال برای برقراری صلح بی 4گفتند 
کرده و به مدت یک سال است که با مقامات دولت 

 .دهد دیدار انجام می
های وی،   ها و تالش جناب اوجاالن گفتند که فعالیت

خاطر ساخته و افزودند که همچنان  جامعه را آسوده
آسا فراروی وی هستند که باید  مشکالتی کوه

های ایشان همچنان ادامه  یکی حل شوند. فعالیت یکی

  !مواضع عبدهلل اجالن چندش آور است
چه آن زمان که در کوه ها میگفت "ماتریالیسم 
دیالکتیک را با اسالم در تناقض نمی بیند" و چه 
االن در زندان که فراخوان کنگره اسالم دمکراتیک 

مبارزات محمد "را دادە و از طرفدارانش خواسته، 
 .را الگو قرار دهند"

                                                                
 مهدی حسینی                     

وکیل حبیب ابالغ شده؟ میگوید که خبهر اعهدام 

را از من می شنود. آقای بهههرامهیهان تهوضهیهح 

میدهد: درخواست ما بهرای اعهاده دادرسهی و 

رد شد. اما امهیهدوار بهودیهم بهه   ۲۰اعمال ماده 

کمیسیون عهفهو و بهخهشهودگهی. اصهال تصهور 

نمیکردیم اینطور اعدام کنند. به خصوص االن 

که دولت اقای روحانی سر کهار آمهده. تهاسهف 

بار است که این مسهائهل ههمهچهنهان ادامهه پهیهدا 

 میکند.

وکیل آقای گلپری پور پیشتر در مصهاحهبهه بها 

"روز" تهوضهیهح داده بهود: اتهههام مهوکهل مهن 

محاربه است در حالیکه محاربهه، بهه اقهدامهات 

مسلحانه بر علیه حکومت اسهالمهی گهفهتهه مهی 

شود اما موکل من به هیچ عنوان اقدام مسلحانه 

انجام نداده و هیچ مدرکهی ههم در ایهن زمهیهنهه 

وجود ندارد. از مهوکهل مهن فهقهط چهنهد کهتهاب 

گرفته و او رابه محاربه متهم کرده انهد. الهبهتهه 

در پرونده موکلم اقرار ایشان وجود دارد که با 

پژاک همکاری داشته امها خهود او مهی گهویهد 

زیر فشار و شکنجه مهجهبهور بهه اقهرار دروغ 

 شده است.

پدر حبهیهب هللا گهلهپهری پهور ههم بها رد اتهههام 

محاربه منتسب به فهرزنهدش بهه "روز" گهفهتهه 

بود: این اتهامات به پسر مهن نهمهی چسهبهد. او 

 

1ادامه در صفحه   
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افزودند.  " این ها چه نوع سلطه ، آزادی و ارزش 
های اسالمی هستند وقتیکه آموزش های اسالمی، 
جهاد و قهرمان های ملی از متون درسی حذف می 
شوند؟ جهاد بخشی از باورهای ماست. ما از تصمیم 
های خود عقب نشینی نمی کنیم. شاه فرمان وزیر 

 20اطالعات خیبر در گفتگویی با گزارشگر در روز 
 این مطالب را اعالم نمود. 2100آگوست 

مهین عثمان روزنامه نگار پاکستانی گفت: "دانش 
سالۀ پاکستانی اینگونه میاموزند که یکی  04آموزان 

از دالیل افت مسلمین کمبود روحیۀ جهاد است. به 
دانش آموزان اهمیت جهاد آموزش داده میشود. فردی 
که زندگیش را می دهد هرگز نمی میرد. تمام ماهیت 

 عبادت ها همان حس شهادت یا جهاد است."
، سخنرانی های علیه 0941در تاریخ پاکستان، از

، 2100غیرمسلمین در جامعه عادی بود. در آگوست 
مدرسۀ گرامر الهور به خاطر معرفی رشتۀ درسی 
"ادیان تطبیقی" با واکنش شدیدی روبروشد. در این 
طراحی جدید درسی ادیان اسالم، مسیحیت، بودایسم 
، زردشتی و هندوئیسم مقایسه شده بود. یک کانال 
تلویزیونی نظر مردم را علیه این طرح جدید درسی 
به نمایش گذاشت. براساس این گزارش " این واحد 
درسی واکنش زیادی را در برداشت و مدرسه متهم 

 به تغییر دین دانش آموزان شد.
درمقالۀ منتشر شده درروزنامۀ سحر بقلم مهین 
عثمان، وی معترض شده بود که اصولگرایان 
اسالمی با حمایت تاریک اندیشان اسالمی نسل 
جوانان تحصیل کردۀ جدید را در متون درسی به 
سمت اسالم گرایی می کشانند تا به وطن پرستی 
نسبت به پاکستان! این جوانان خود را بیش از آنکه 
پاکستانی بشناسند، گرایشات اسالمی شدید دارند. 
دراین مقاله تحت عنوان "ایدئو لوژی کنترل فکری 

 در پاکستان" وی میگوید :
بیائید شعار همیشگی در بارۀ پاکستان را بررسی 
کنیم .  "معنای پاکستان چیست؟ "خدائی جز خدای 
یکتا وجود ندارد"  این شعارمبارزاتی  مردم جامعۀ  
مسلمان پاکستان است. این شعار مدتها پس از تشکیل 
پاکستان ایجاد شد ولی به غلط به رهبران جنبش ایجاد 

غیررسمی، رهبران دولتی و مذهبی نفرت علیه 
اقلیت های مذهبی را مشروع جلوه میدهند. خود 
واژۀ "اقلیت"  نوعی تحقیر محسوب می شود. 
نتیجۀ چنین مشروع سازی هائی  در کتابهای 
مدرسه، خط مشی های دولتی، خطبه های مساجد 

و گروه های دینی، افزایش روزافزون اعدام 
مسیحیان پاکستان، هندوها، شیعیان ومسلمانهای 

، رسانۀ "موسسۀ  2102احمدی است. درسپنامبر 
تحقیقاتی رسانه های خاورمیانه 
" مطلبی را از این نویسنده  
منتشر کرد که درآن به گروهای 
مسلمانی که علیه اقلیتها جهاد 
کرده بودند اشاره شده بود و 
برنظارت بین المللی در پاکستان 
 علیه کشتارجمعی تاکید شده بود.

سپتامبر به کلیسا  22بعد ازحملۀ  
، عامر احمد خان ژورنالیست 
پاکستانی تفسیری مبنی بر 
سکوت روشنفکران جامعه 
پاکستانی در مورد محکوم کردن 
صریح این چنین حمالتی به 
اقلیت جامعه نوشت:  "این 
سکوت روشنفکران ما نوعی 

 تفکر طالبانیست"
در پاکستان، دولت فدرال و 
دولت استانی درگیر مذاکرات با 
طالبان شده اند. وزرا درمقابل 

گروههای جهادی و طالبان سکوت پیشه کرده اند 
و طالبان جسور شده اند. در استان خیبر 
پاختونخوا، دولت به رهبری تحریک انصاف 
تغییراتی را درمتون کتاب های درسی ایجاد کرده 
و مطالبی در مورد جهاد که در دولت سکوالر 
قبلی، حزب ملی عوامی، حذف شده بود را به آن 

 ترجمۀ نانایا -نوشتۀ طفیل احمد 
 

طبق گزارشات به دست آمده ، مدارس پاکستان نقش 
مهمی را در تحریک دانش آموزان علیه اقلیت های 

 مذهبی ایفا می کنند.

، درعملیات انتحاری 2100سپتامبر  22در  
دوعضو طالبان، صدها نفر از مسیحیان درحالیکه 
روز یکشنبه ازمراسم عبادی خود از کلیسای قدیمی 

ساله  واقع در پیشاور، برمی گشتند هدف بمب  001
مسیحی کشته  81گذاری آنان قرارگرفتند، بیش از 

 وعدۀ زیادی نیز زخمی شدند. 
عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف، حزب 
حاکم در استان خیبر پاختونخوا، ضمن محکوم 
کردن عملیات تروریستی  اعالم کرد که "چرا وقتی 
امکان مذاکرات وجود دارد دست به حمله می زنند 
؟"  که اشاره ایست به برنامه ریزی نیروهای 
خارجی علیه مذاکرات صلح آمیز حزب حاکم با 
طالبان.  جندالحفسا ، بخش نظامی طالبان پاکستان به 
رهبری حکیم هللا محسود، مساولیت این حمله را 
بعهده گرفته است. احمد مروات، سخنگوی این 
گروه ، مطالب زیر را درباره ی مسیحیان بیان 

 نمود:
"آنان دشمن اسالم هستند به همین جهت ما به آنها 
حمله کردیم.ما به حمالت خود علیه غیرمسلمان ها 

 در پاکستان ادامه خواهیم داد."
نفر مسیحی وجود دارد که  211111در این استان  

از آنان در پیشاور زندگی می کنند. چنین  11111
نفرتی از مسیحیان نتیجۀ ده ها سال آموزش مدارس 

 دولتی در پاکستان است.
درپاکستان، جائیکه گروههای اسالمی حمالت 
مداومی علیه غیرمسلمانها مانند مسیحیان،هندوها، و 
همچنین علیه شاخه های اسالم نظیر شیعیان یا 
احمدی ها که بعنوان مسلمان مورد تایید آنان نیستند،  
را به راه می اندازند، مطبوعات رسمی و 

 سیستم آموزشی پاکستان علیه اقلیت های دینی و قومی
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 یک موفقیت مهم دیگر برای کارگران فوالد زاگرس 

همچنین تسلیم شکایتی به اداره کار شهرستان قروه 
خواهان بازگشت بکار و پرداخت کلیه معوقات خود 

کارگر اخراجی با تالشهای  24شدند. در این میان 
کارفرما و همکاری اداره کار قروه  به بیمه بیکاری 
 وصل شدند.                                                

بر اساس آرا هیات تشخیص و هیات حل اختالف 
کارگر اخراجی  200اداره کار شهرستان قروه 

فوالد زاگرس، می باید در کارهای خود ابقا شوند. 

در رای هیات حل اختالف،  کارفرما مکلف 
به پرداخت دستمزد کارگران تا زمان صدور 
رای )دهم مهر ماه(  و کلیه معوقات آنان و 
همچنین واریز بیمه های کارگران به حساب 
سازمان تامین اجتماعی شده است. هیات حل 
اختالف اداره کار شهرستان قروه رای خود 
را به اتفاق آرا صادر نموده و با استناد به ماده 

قانون کار این رای را قطعی و الزم  019
 االجرا خوانده است.

کارگران فوالد زاگرس بیش از سه ماه مبارزه 
ای متحد و قدرتمند را به پیش بردند و با 
ایستادگی در مقابل انواع تهدیدها و فشارهای 
مختلف اجازه نداند حقوق انسانی شان قربانی 
بند و بست کارفرما و حامیانش شود. ما با 
ابراز مسرت فراوان از پیروزی کارگران فوالد 
زاگرس، این موفقیت را حاصل اتحاد، ایستادگی و 
عزم و اراده محکم این کارگران میدانیم و آنرا 

 صمیمانه به یکایک این دوستان تبریک میگوئیم.
 زنده باد همبستگی و اتحاد کارگران فوالد زاگرس

 
 0092مهر ماه  20 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:  به وزیر 
   ýکار

اتحادیه آزاد کارگران ایران: پس از گذشت بیش  
از سه ماه از اخراج کارگران فوالد زاگرس، 
هیات حل اختالف اداره کار شهرستان قروه، 
رای به ابقا بکار این کارگران و پرداخت کلیه 
معوقات آنان داد. قبال در شهریور ماه سالجاری 
هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه نیز 
رای مشابهی صادر کرده بود اما کارفرما با عدم 
تمکین به رای این هیات، شکایتی را تسلیم هیات 
اختالف نمود و  بدون ارائه مستنداتی مبنی بر 
صحت ادعاهایش در مورد تعطیلی کارخانه و 
ضرر و زیان مالی  خواهان ابطال رای هیات 

 تشخیص اداره کار شهرستان قروه شد.
تیر ماه سالجاری  08کارگر فوالد زاگرس  201

از کار خود اخراج شدند و کارفرما تالش کرد با 
همکاری  استانداری کردستان و اداره کار بطور 
غیر قانونی این کارگران را به بیمه بیکاری 
وصل کند اما کارگران فوالد زاگرس در مقابل 
خواستهای کارفرما و اداره کار ایستادگی کردند 
و با برپائی تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس 
شورای اسالمی و دیگر نهادهای مساول و 

پاکستان بعنوان کشوری مستقل نسبت داده شده 
است. متون تاریخی بال فاصله  نوشته شده پس از 
به وجود آمدن پاکستان، زمانیکه مردم در غم 
کشتارهای همگانی و اندوه از دست دادن خانواده 
های خود بودند، نشان میدهد که باورهای 
آزادیخواهانه  بیشتر رواج داشت.. و نشان میدهد 
که تمدن این شبه جزیره با وجود هندوها پایه 
گرفت تا با پیروزی اولین مهاجمان مسلمان، محمد 

....تخم تحریف تاریخ و  102ابن قاسم در سال 
برتری دین و اصول عقاید که ده ها سال پیش 
کاشته شده بود، امروز در حال میوه دادن است. 
نمونه اش برنامه های درسی طراحی شده به 

وسیلۀ وزارت آموزش فدرال است. در درس 
اجتماعی کالس هفت چنین گفته میشود :" 
کشورهای اروپایی در طول سه سدۀ گذشته با انواع 
ترفندها کوشیده اند با تجاوزعریان کشورهای 

 اسالمی را به بردگی بکشانند."
غیرمسلمان باید همان کتاب درسی را بخوانند که 
شامل اظهارات زیان بار علیه هندوها و ... است. 
آنان دشمنان داخلی مسلمان پاکستان شناخته شده اند 
سیستم آموزشی تنگ نظر ما سوال را مردود می 
شمارد و مردم را تشویق میکند نسبت به اقلیت های 

روشنگر  دینی و قوم های مختلف به دیدۀ مشکوک بنگرند.  

سهالهه اسهت کهه فهقهط کهار فهرههنهگهی   ۰۵یک جوان 

میکرده و وقتی او را بازداشت کرده اند چند کتاب با 

خود داشته که کتاب ها را ضبط کرده اند. اسلحهه ای 

نبوده و کار مسلحانه ای نکرده؛ جرم پسر مهن تهنههها 

داشتن چند کتاب بوده است و نمیدانهم بهر اسهاس چهه 

قانونی به پسرم چنین اتهامی زدند و بعد حکهم اعهدام 

 دادند.

حبیب هللا گلپری پور هم در نامه ای از زندان اعهالم 

کرده بود که اعترافات او زیر شکنجه و تحهت فشهار 

بوده : "عهلهی رغهم بهازداشهتهههای طهوالنهی مهدت و 

شکنجه های فیزیکی و روحی مهن را تها حهد مهر  

پیش بردند که شهکهایهت آن را ههمهراه بهه مهراتهب و 

ارگان گوناگون دولتی ارسالی کرده ام ولهی در ایهن 

مملکت صدای ما از سلولهای زنهدانهمهان ههم عهبهور 

 نمی کند چه برسد به اینکه شنونده داشته باشد".

اعدام ناگهانی رضا اسماعیلی و حهبهیهب هللا گهلهپهری 

پور، نگرانی ها درباره سهرنهوشهت دیهگهر زنهدانهیهان 

سیهاسهی کهرد را کهه مهحهکهوم بهه اعهدام هسهتهنهد را 

برانگیخته است. حبیب هللا لهطهیهفهی، لهقهمهان مهرادی، 

زانیار مرادی، رشید آخکنهدی و مصهطهفهی سهلهیهمهی 

 دیگر زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام هستند.

1ادامه مصاحبه پدر گلپری پور از صفحه   
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 اعتصاب کارگران نساجی بنگالدش جلوه ای ماندگار از اتحاد و رزم طبقاتی

شهرهای اطراف پایتخت تعطیل 
شده اند، دولت بنگالدش مذاکرات 
خود را با کارگران اعتصابی و 

ها آغاز کرده  صاحبان کارخانه
  .است

بنگالدش از جمله کشورهای 
آسیایی است که طی دو دهه 
گذشته به دلیل نیروی کار ارزان 
و هزینه های بسیار کم تولید 
پوشاک، مورد توجه سرمایه 
جهانی و بسیاری از فروشگاه 
های زنجیره ای تولید لباس 
قرارگرفته است. این کشور پس 
از چین بزرگترین صادرکننده 
محصوالت پوشاکی دنیا محسوب 
میشود. سهم درآمد حاصل از 
تولید پوشاک در این کشور 

 ۳۸میلیارد دالر یعنی  ۰۸معادل 
درصد درآمد صادراتی این 

  .کشور در سال است
هم اکنون دستمزد ماهانه ای که 
به دوزندگان لباسهای فروشگاه 
های زنجیره ای و متمول جهان در مراکز تولیدی 
بنگالدش پرداخت میشود، حتی کمتر از قیمت فروش 
یک دست لباس معمولی تولید شده است. خرید نیروی 
کار ارزان در بنگالدش، سبب شده تا بسیاری از 
شرکت های اروپایی و آمریکایی، این کشور را برای 
تولید پوشاک خود انتخاب کنند. هزینه تولید پوشاک 
در این کشور حتی از کشور چین نیز به مراتب پایین 
تر است. البته نفع سرمایه جهانی و واسطه های 
داخلی آنها، صرفا در خرید نیروی کار ارزان نیست. 
عدم فراهم ساختن تجهیزات الزم و عدم ایجاد حداقل 
شرایط ایمنی کار از جمله دیگر عرصه های 
غارتگری و سودهای کالن صاحبان سرمایه در 
اینگونه کشورهای آسیایی و آفریقایی است. کارگران 
بنگالدش و بطور اخص کارگران زن این کشور، هم 
اکنون در کارگاه هایی کار می کنند که اغلب در زیر 
زمین هستند و از حداقل امکانات ایمنی نیز 
برخوردار نیستند. کارخانه هایی که هراز چندگاهی 
با آوار شدن بر سر کارگران، گروه گروه از آنان را 
به کام مر  می کشاند. آتش سوزی کارخانه "وال 
مارت" متعلق به یک شرکت آمریکایی با قربانی 

و  ۳۲کارگر بنگالدشی در پاییز  ۲۵۸شدن بیش از 
پس از آن آتش سوزی در کارخانه "مد تزرین" در 

نفر قربانی، فرو ریختن  ۲۲۰حومه داکا با گرفتن 
اردیبهشت  ۳طبقه "رعنا پالزا" در  ۰مجتمع پوشاک 

کشته و پس از آن وقوع  ۲۲۹۸با برجای گذاشتن  ۳۰
سوزی در یک ساختمان تولید پوشاک دیگر که  آتش

منجر به مر  هشت کارگر شد، تنها نمونه هایی از 
مر  کارگران بنگالدش در آتش سوزی ها و آوار 
شدن مراکز تولیدی غیراستاندارد و فاقد امکانات 
ایمنی الزم در این کشور است. تکرار اینگونه 
حوادث در بخشی از کشورهای آسیایی و بطور 
اخص در بنگالدش هم اکنون به امری روتین برای 

به دفعات در خیابان ها حضور یافته اند، اما 
همواره توسط دولت که پاسدار منافع طبقه سرمایه 
دار این کشور است، با سرکوب مواجه شده اند. 
معضل کارگران نساجی بنگالدش فقط استثمار 
شدید و فروش ارزان نیروی کار به صاحبان 
صنایع نیست. کار در کارخانه های تولیدی غیر 
استاندارد و کارگاه های زیر زمینی فاقد حداقل 
های امکانات ایمنی از جمله معضالت کارگران 
پوشاک و صنعت نساجی بنگالدش است. کارگران 
صنعت نساجی بنگالدش برای بهبود شرایط کار، 
افزایش دستمزد و رهایی از فالکتی که در آن 
دست و پا میزنند راهی جز اعتصاب ندارند. پس 

  .زنده باد اعتصاب کارگران نساجی بنگالدش
طبقه سرمایه دار بنگالدش و انحصارات 

المللی، با بهره گیری از مراکز تولیدی غیر  بین
استاندارد و پرداخت دستمزدهای بسیار ناچیز، 
استثمار و سودبری از کارگران نساجی را به 

میلیون نفر  ۳نهایت ممکن رسانده است. هم اکنون 
دالر در ماه در بخش  ۹۰در بنگالدش با دستمزد 

 ۹۰کنند. پرداخت  تولید و صادرات پوشاک کار می
 ۰۸دالر دستمزد ماهانه به کارگران در برابر 

میلیارد دالر درآمدی که دولت از این بخش دارد، 
بسیارناچیز است و بهمین خاطر کارگران 
دراعتصاب اخیرشان خواهان افزایش حداقل 

اند. دولت  دالر در ماه شده ۲۸۸دستمزد به 
درصد حداقل  ۰۸بنگالدش تا کنون با افزایش 

دستمزد موافقت کرده است. اما، کارگران چنین 
دانند.  شرایطی را "غیرانسانی و تحقیرآمیز" می

"فدراسیون اتحادیه های کارگران نساجی" تقاضای 
درصدی دستمزد را مطرح کرده  ۲۲۸افزایش 

است. در شرایطی که کارگران اعتصابی در 
ششمین روز اعتصاب همچنان در خیابانها حضور 

کارخانه در "داکا" و  ۹۸۸دارند و بیش از 

 سازمان فدائیان)اقلیت(
 

شهریور سنگفرش  ۹۸روز شنبه 
خیابانهای شهر "داکا" پایتخت 
بنگالدش در زیر گام های 
ستر  کارگران صنایع نساجی 
این کشور به لرزه درآمد. در 

هزار  ۵۸نخستین روز اعتصاب 
 ۰۸۸نفر از کارگران معترض 

کارخانه صنایع نساجی "داکا" و 
شهرهای اطراف پایتخت برای 
افزایش حداقل دستمزد به 
خیابانها ریختند. در روز دوشنبه 
سومین روز اعتصاب، تعداد 
کارگران اعتصابی که عمدتا 

 ۰۸۸کارگران زن هستند به 
هزار نفر رسید. کارگران 
معترض در "داکا" و شهرهای 
اطراف پایتخت با تظاهرات، 
روشن کردن آتش و بستن خیابان 
ها خشم فروخفته خودرا به 
نمایش گذاشتند. در سومین روز 

کارخانه نساجی بطورکامل  ۹۸۸اعتصاب حدود 
تعطیل شدند. با گسترش اعتصاب، پلیس بنگالدش به 
سوی کارگران معترض گلوله های پالستیکی و گاز 

 ۵۸اشک آور شلیک کرد. در حمله پلیس بیش از 
کارگر زخمی شدند. اعتصاب کارگران و حضور 
اعتراضی شان در خیابانها برای چهارمین روز 

ها را  متوالی ادامه یافت. کارگران اعتصابی اتوبان
بستند و در مسیر تظاهرات خود به چندین خودرو 
نیز آسیب رساندند. کارگران صنعت نساجی برای 
پنجمین روز متوالی نیز در اعتراض به سطح پایین 
دستمزدها به تظاهرات درخیابانها ادامه دادند. 
درپنجمین روزاعتصاب نیز پلیس بنگالدش برای 
پراکندن کارگران بسوی آنان گاز اشک آور و گلوله 

  .های پالستیکی شلیک کرد
موج تازه اعتراضات کارگری در صنعت پوشاک 
بنگالدش در شرایطی آغاز شده است که کارگران 
نساجی این کشور با شرایطی اسفبار و عمدتا در 
کارخانه ها وکارگاه های تولیدی فاقد امکانات ایمنی 
الزم و با دستمزدهای بسیار ناچیز کار میکنند. این 
کارگران که تحت استثمار شدید طبقه سرمایه دار 

دالر و بعضا  ۹۰قراردارند، هم اکنون با دستمزد 
کمتر در ماه کار میکنند. دستمزدی که مطلقا 

حداقل معاش کارگران نیست.  یپاسخگوی حت
هزار کارگر خشمگین در خیابانهای  ۰۸۸حضور 

"داکا" که خواستار برخورداری از حداقل دستمزد 
دالر در ماه هستند، جلوه ای ماندگار از اتحاد  ۲۸۸

و رزم طبقاتی استثمار شوندگان علیه استثمارگران 
است. پس زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران 

  .نساجی بنگالدش
این اولین بار نیست که کارگران نساجی بنگالدش 
در اعتراض به وضعیت موجود به خیابانها ریخته 
اند. صدها هزار کارگر صنعت نساجی بنگالدش 
بارها نسبت به وضعیت موجود اعتراض کرده اند، 

  04ادامه در صفحه  
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وزارت امور خارجه 
گزارش میدهد تا این 

شوند.  «کشف»مدارک 
از آنجائیکه این اسناد و 
مدارک توسط حکومت 
جمهوری اسالمی ساخته 
میشود، اثبات جعلی بودن 
آنها تقریبا غیر ممکن 

 .است
طبق گزارشات رسیده به 

کمیته کمونیستی دفاع از حقوق دمکراتیک، در 
 4نتیجه این فعالیت خائنانه، تا به حال پناهندگی 

خود را  «ترک خاک»نفر باطل گشته و دستور 
دریافت کرده اند. طبق این دستور، این پناهندگان 
باید در ظرف دو هفته خاک نروژ را ترک کنند و 
اگر به هر دلیلی نتوانند داوطلبانه خارج شوند، 
توسط پلیس بازداشت شده و به ایران مسترد 

 .خواهند گشت
  !دوستان و رفقا

با نزدیکتر شدن روابط جمهوری اسالمی با 
کشورهای غربی باید در انتظار اقدامات هرچه 
جسورانه تر از نهادها و عناصر امنیتی مستقر در 

طبق گزارشات مستند رسیده به کمیته کمونیستی دفاع 
از حقوق دمکراتیک در نروژ فعالیت اطالعاتی و 
امنیتی سفارت جمهوری اسالمی در اسلو شکل جدید 

 .و خطرناکی به خود گرفته است
عکسی را که مشاهده می کنید متعلق به فردی است 
بنام مهناز هاشمی که مدتی است به همکاری با 
سفارت جمهوری اسالمی در اسلو مشغول گشته 
است. این فرد با نفوذ در محافل پناهجویان و 
پناهندگان سیاسی ایرانی و ابراز دوستی و همدردی 
و پیشنهاد به کمک، اعتماد سوژه هاِی خود را جلب 
کرده و اطالعات کسب شده، شرح حال و جزئیات 
پرونده پناهندگی ایشان را به سفارت جمهوری 
اسالمی منتقل میکند. سفارت جمهوری اسالمی نیز با 
در نظر گرفتن اطالعات بدست آمده، اسناد و 
مدارکی را در جهت تکذیب علل ارائه شده برای 
پناهندگی جعل کرده و در اختیار این فرد قرار میدهد 
که در منزل و یا محل اشتغال سوژه مورد نظر 
جاسازی کند و سپس به پلیس و یا اداره مهاجرت 

سفارتخانه های حکومت اسالمی باشیم. اینک آشکار 
است که مرتجعان حکومتی برای موجه ساختن خود 
و بی اعتبار کردن معترضان و نیروهای اپوزیسیون 
دست به اقدامات بی سابقه ای خواهند زد که به 
کارگیری عناصر خائنی چون مهناز هاشمی نمونه 
ای از آن است. بر ماست که با افشای گسترده این 
توطاه ها و عناصر نفوذی آنان آگاهی جامعه ایرانی 

  .خارج از کشور را فزونی بخشیم
از تمامی رسانه های اپوزیسیون می خواهیم تا با 
انتشار این اطالعیه و فراخوان های آتی ما و دیگر 
نهادهای انقالبی در جهت افشا و مبارزه علیه این 

  .دسائس خائنانه در این راه یاری رسانند
کمیته کمونیستی دفاع از حقوق دمکراتیک از 
قربانیان این خائن میخواهد تا قدم بجلو گذاشته و با 
اطالع رسانی در مورد شگردهای بکار گرفته شده ِی 
این فرد، آگاهی و حساسیت الزم برای حفاظت و 
مراقبت از محافل معترض و اپوزیسیون حکومت 

 .ارتجاعی اسالمی را فراهم سازند
 :آدرس تماس با ما

communistcommitteenorway@gmail.com 

 :آدرس سایت
http://communistcommittee.wordpress.com 

 هشدار به نیروهای انقالبی ساکن نروژ

 کمیته کمونیستی دفاع از حقوق دمکراتیک 

استفاده كرده است،اما گروهى از دانش 

آموزان با باال رفتن از باجه ایستگاه هاى 

اتوبوس سعى در رساندن صداى خود به 

 وزارت كشور فرانسه داشتند.

اعمال اینگونه رفتار در فرانسه جهت ایجاد  

محدودیت براى پذیرش مهاجرین بوده، و 

رفتارى كه پلیس با لاوناردا داشته به لحاظ 

دانش   عاطفى غیر قابل جبران است .

آموزان مى گویند اخراج و توقیف بچه ها 

پسندیده نیست و امیدوارند با فشارى كه به 

دولت سوسیالیست فرانسه مى اورند موفق 

ساله و  ۲١شوند دولت اجازه دهد این دختر 

پسر ارمنى كه اخیرا از فرانسه اخراج شده اند به 

  فرانسه بازگردند.

فرانسوى مى گویند این اجتماعی   نیفعال 

سال پیش كوزوو را ترك كرده اند ١خانواده، 

رومانى بوده اند كه در کولی های  زیرا آنان از 

این سالها با تبعیض و مشكالت زیادى مواجه 

  بوده اند.

لاوناردا به زبان فرانسه مى گوید" من مى خواهم 

به فرانسه برگردم و همه چیز را فراموش 

كنم،من به هیچ زبان دیگر نمى توانم صحبت 

دولت فرانسه تیمى   فرانسه خانه من است" كنم، 

 را مآمور رسیدگى به توقیف لاوناردا كرده است. 

 

 ترجمه: صبا

  2100، 01تورنتو استار، 

صدها دانش آموز فرانسوی در اعتراض به  
دستگیری های پلیس به منظور اخراج خانواده 
های مهاجر و فرزندان آنها ، تظاهرات گسترده 
ای در حمابت از این خانواده ها و همکالسی 
هابشان برپا می کنند. تطاهرات دانش آموزان 

اکتبر،  در حمایت از  01در روز پنج شنبه 
 همکالسی شان، لاوناردا بر پا شده بود.

ساله كوزوویى با  ۲١دختر  ،لاوناردا دیبراني  

همكالسى هایش به یك سفر آموزشى در فرانسه 

رفته بود،در این هنگام پلیس فرانسه اتوبوس را 

متوقف و لاوناردا را توقیف و در حضور 

همكالسى هایش او را از اتوبوس پیاده مى كند 

بدون انكه مجوزى براى اخراج و بر گرداندن او 

به كوزوو داشته باشندو تنها به این علت كه 

درخواست خانواده او جهت پناهندگى پذیرفته نشده 

این واقعه موجب خشم گروهى از مهاجران   است.

و دیگرانى شد كه معتقدند پلیس پا را فراتر از 

قانون گذاشته و موجب تحقیر و آزار یك دانش 

 آموز شده است.

رئیس جمهور وقت  همچنین این مورد براى  

ور بوده است .او آفرانسه" فرانسیس اوالند" شرم 

كه مى كوشد خود را از سیاست هاى محافظه 

كارانه رئیس جمهور پیشین فرانسه نیكالس 

  ساركوزى در امور مهاجرت ، دور نگه دارد.

لاوناردا كه به همراه خانواده اش از ، اما  اینك  

فرانسه اخراج شده است مى گوید" مى خواهم به 

فرانسه برگردم" ، او روز چهارشنبه شانزدهم 

اكتبراظهار داشت " من نزد دوستان و همكالسى 

هایم خجالت كشیدم ،آنها از من مى پرسند مگر تو 

كسى را كشته اى كه پلیس تو را دستگیر كرده 

 "است؟

صدها دختر و پسر دانش آموزفرانسوى در   

اعتراض به توقیف و اخراج همكالسى هاى خود از 

ساله در بیرون از مدرسه هاى ۲١جمله لاونارداى 

خود دست به تظاهرات گسترده اى زدند. پلیس 

فرانسه جهت متفرق كردن آنان از گاز اشك اور 
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 افشای سند ویکی لیکس درباره لیست شرکتهای واگذار شده به سپاه پاسداران

 
موضوع فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران که یکی از 
سوژه های جنجالی چندی پیش رسانه هاست، به 

 ویکی لیکس هم سرایت کرد.
به گزارش خبرنگار "آینده"، سایت ویکی لیکس که 
محتوای آن از گزارشهای مختلف ارسالی از 
سفارتخانه های مختلف برخی کشورها تشکیل شده 
و حاوی انواع مطالب درست و غلط و غیردقیق 
است، یک گزارش هم درباره فعالیت اقتصادی سپاه 

فوریه سال  00پاسداران ارائه کرده که مربوط به 
از این رو  ، یعنی سه و نیم سال قبل است.2101

این موارد احتماال بسیاری از 
 جابجا شده است.

دارد فعالیت در اینکه سپاه حق 
یا این فعالیت اقتصادی کند یا نه، 
سطحی باشد، باید در چه حد و 
وجود دارد و دیدگاه های مختلفی 
مهم نیز دالیل مساوالن این نهاد 
اما در  دارند.خاص خود را 
اختالف اینجا فارغ از این 

نظرها، ترجمه بخشی از اسناد ویکی لیکس در این 
زمینه ارائه  و تاکید میشود که نمیتوان به درستی آن 
اطمینان کرد. بعنوان نمونه در این گزارش بانک 
قوامین هم متعلق به سپاه خوانده شده، در حالیکه 

 ناجاست.متعلق به 
م.ش از این سند توسط 
ترجمه شده ویکی لیکس 

 است:
 22ایران یا شرکت مخابرات 
زمینی و میلیون خط 

موبایل به میلیون  00
دالر ارزش میلیارد  9مبلغ 

میلیارد دالر بابت آن  1.8گذاری شد و سپاه 
پرداخت. قیمت واقعی شرکت مخابرات ایران حداقل 

میلیارد دالر  41
برآورد شده یعنی 

 پنج برابر بیشتر.
شرکت سرمایه 
گذاری غدیر، یکی 
از بزرگترین 
شرکت های سرمایه 
گذاری شامل 
داروسازی سینا، 

شرکت فناوران، سیمان سپاهان، سیمان کردستان، 
بانک پاسارگاد، سیمان شرق، کارخانجات ایران 
استیل، پتروشیمی زاگرس و صدها شرکت 

میلیارد دالر قیمت گذاری  0.1کوچکتر، به مبلغ 
میلیارد دالر پرداخت  1.9شد، اما سپاه بابت آن 
میلیارد دالر برآورد شده  4کرد. قیمت واقعی آن 

 است.
میلیارد دالر توسط سپاه  2.0پاالیشگاه اصفهان 

 خریداری شد.
میلیارد دالر ارزش بانک  09بانک پارسیان : از 

 میلیارد دالر آن است 0.1پارسیان، سپاه صاحب 
صنایع پتروشیمی 

درصد  61ایران 
از این شرکت 
متعلق به سپاه 
است با ارزش 

 هزار دالر 811
پتروشیمی پارس 

درصد  41
درمالکیت سپاه به 

 111ارزش 
 میلیون دالر

درصد مالکیت از آن سپاه  09پتروشیمی مارون 
 میلیون دالر 611میباشد به ارزش 

میلیون دالر  411صنایع آلومینیوم ایران به قیمت 
توسط سپاه خریده شد. تنها ارزش زمینی که 

میلیون دالر  011کارخانه ها درآن واقع شده 
 برآورد میشود.

میلیارد  2معادن فلزات واقع در انگوران به ارزش 
میلیارد دالر توسط سپاه  0.8دالر به قیمت 

 خریداری شد.
 01الی  01بانک های صادرات، ملت و تجارت: 

درصد سهام این بانکها متعلق به سپاه است )ارزش 
 نامعلوم(

میلیون دالر  011صنایع دریایی صدرا به قیمت 
میلیارد  0توسط سپاه خریداری شد. ارزش واقعی 

 دالر
شرکت تاید واتر خاورمیانه در اسکله شهید رجایی 

درصد کل واردات/صادرات  61بندرعباس که 
 011ایران از طریق آن انجام می گیرد، به قیمت 

 میلیون دالر توسط سپاه خریداری شد.
شرکت سرمایه گذاری صنعتی ایران به قیمت 

 میلیون دالر توسط سپاه خریداری شد. 011

میلیارد دالر  0صنایع استیل مبارکه با ارزش 
 )سهامدار(

بانک سینا به 
میلیون  411ارزش 

 261دالر و با 
شعبه در سراسر 
کشور توسط سپاه 

 خریداری شد.
شرکت توسعه 
شهری توس گستر 

 11به ارزش 
میلیون دالر توسط 
 سپاه خریداری شد.

میلیون دالر قیمت گذاری  081تراکتور سازی تبریز 
میلیون دالر و به قیمت  411شد با ارزش واقعی 

 میلیون دالر توسط سپاه خریداری شد. 011
 01صنایع سدید سرمایه گذاری توسط سپاه به مبلغ 

 میلیون دالر
صنایع ایران مینرال سرمایه گذاری توسط سپاه به 

 میلیون دالر 8مبلغ 
شرکت حفاری و معادن بافق سرمایه گذاری توسط 

 میلیون دالر 01سپاه به مبلغ 
داروسازی جابر بن حیان سرمایه گذاری توسط سپاه 

 میلیون دالر 01به مبلغ 
میلیون دالر  041شرکت مهرایرانیان ازجانب سپاه 

استان  24کارخانه آرد در  24برای راه اندازی 
 سرمایه گذاری کرده است .

 شرکت هایی که زیرمجموعه تعاون سپاه هستند :
میلیون  111گروه بهمن )اتومبیل سازی( به ارزش 

دالر توسط سپاه 
 خریداری شد

سایپا )دومین 
تولید کننده 
اتومبیل در 

 0درصد از سایپا متعلق به سپاه است  01ایران(
میلیارد دالر از سرمایه  2میلیارد دالر از مایملک و 

 شرکت سایپا متعلق به سپاه است.
درصد از  06شرکت سرمایه گذاری صنعتی بهشهر 

میلیون دالر از  206این شرکت متعلق به سپاه است 
میلیون دالر از  211اموال و مایملک شرکت و 

 سرمایه شرکت متعلق به سپاه است
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میلیون دالر از  241شرکت سرمایه گذاری بهمن 
اموال شرکت متعلق به سپاه است.  صنایع 

میلیون دالر از اموال شرکت  20جوشکاری ایران 
 میلیون از سرمایه شرکت متعلق به سپاه است. 01و 

درصد از شرکت متعلق به  21پتروشیمی کرمان 
 میلیون دالر 211سپاه است به مبلغ 

درصد مالکیت آنها  011دیگر کمپانی هایی که سپاه 
را داراست شامل : صنایع شاداب خراسان، 
هواپیمایی پارس، شرکت غذایی مائده ، بهمن دیزل 
)سازنده کامیونهای شرکت ژاپنی ایسوزوی( شرکت 

عصر بهمن، صنایع شاسی 
سازی ایران، شرکت صنایع 
ارزش آفرینان بانکهایی که 
متعلق به سپاه هستند و زیر 
نظر آن فعالیت میکنند شامل  :  

میلیون دالر مایملک )سرمایه  811بانک قوامین با 

 2.1کشور. سرمایه این موسسه ظرف یک سال از 
میلیارد دالر افزایش یافته و مجوز  6میلیارد دالر به 

تبدیل به بانک را بالفاصله دریافت کرده و سردار 
 سپاه غالمحسین تقی نتاج آن را اداره میکند.

 6موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه با ارزش 
میلیارد دالر متعلق به سپاه است سرمایه ی آن 

میلیارد  6میلیارد دالر به  2.2ظرف یک سال از 
 دالر رسیده است

شعبه تنها  216موسسه مالی و اعتباری الموحدین با 
میلیون دالر سرمایه  116در خراسان سال گذشته 

میلیارد دالر  0.1داشته است که ظرف یک سال به 
رسیده است و تحت نظر سردار صمیمی اداره 

 میشود
 021موسسه مالی و اعتباری عسگریه با 

میلیون  411شعبه در خراسان با ارزش 
دالر تحت نظر سردار جوادی اداره می 

 شود.  

میلیون دالر به  011ماه از  6بانک قوامین ظرف 
 میلیون دالر افزایش یافته. 811

بانک مهر متعلق به بسیج؛ ظرف چند ماه سرمایه 
میلیارد  1.1میلیون دالر به  011بانک مهر از 

دالر رسیده است. موسسه اعتباری نیروهای مسلح 
 میلیارد دالر متعلق به سپاه 0.2)بتاجا( با سرمایه 

 6موسسه ی انصارالمجاهدین متعلق به سپاه با 
شعبه در سرتاسر  611میلیارد دالر مایملک و 

 

دهند. وقتی به بیمارستان مراجعه می کنید، مشاهده 
خواهید کرد که تعداد زیادی مریض در انتظار 

صبح به  ۰نوبت هستند. یعنی اگر ساعت 
بیمارستان مراجعه کنید، بنا به گفته مساوالن بخش 

این جمله « دکتر نیست»پذیرش بیمار می گویند: 
مساوالن پذیرش مثل طوطی ست که حرفی به او 

  .یاد داده اید. مکررا این جمله تکرار می شود
، در داخل بیمارستان تامین ۰۵///۳۰تجمع روز 

اجتماعی سقز، به این شکل بود که شخص خودم 
صبح، به بیمارستان  ۰مریض بودم و از ساعت 

تامین اجتماعی مراجعه کردم. چند نفر زن ایستاده 
بودند و مساول پذیرش، درب اتاقش را بسته بود و 
هر چند دقیقه یک بار دریچه اتاق را باز می کرد 

زنان هم  »دکتر نیست، بروید«و می گفت: 
صبح دکتر نیست؟  ۰معترض بودند که چرا ساعت 

با دیدن این واقعه، من هم به جمع معترضان 
پیوستم و دفترچه ام را جلو درب شیشه ای جهت 

دکتر تمام «مساول پذیرش داد زد:  .نوبت گذاشتم
من هم رو به مساول پذیرش گفتم جناب  »شده است

 ۵/۰مگر دکتر قند، روغن یا برنج است که ساعت 
صبح تمام شده باشد؟ مساول پذیرش سرش را از 

بروید نزد «دریچه بیرون آورد و رو به ما گفت: 
ما هم در جواب گفتیم، چشم ما  »مساول بیمارستان

  .نزد مساول بیمارستان خواهیم رفت
من و چند نفر به اتاق مساول بیمارستان مراجعه 
کردیم. قبل از هر چیز آهسته درب اتاق مساول 
محترم را زدیم ولی صدایی شنیده نشد. این در 
حالی بود که مساول محترم نشسته بود و ظاهرا 
مشغول امضاء کردن نامه ای بود. ما دیدیم کسی 
جواب نداد وارد اتاق شدیم و به مساول بیمارستان 
سالم دادیم. اما مساول محترم، نه تنها جواب سالم 
ما را داد، بلکه حتا سرش را هم بلند نکرد. بعد از 
چند دقیقه که ما در اتاق ایشان بودیم یک مرتبه 
سرش را بلند کرد و مثل این که همه ما مجرم 

من  »آ چه می خواهید«باشیم، خطاب به ما گفت: 

آقای محمود صالحی گرامی، بی نهایت سپاسگزارم 
که این دعوت مرا برای گفتگو درباره سازمان 
تامین اجتماعی ایران پذیرفتید. اگر اجازه بدهید 

، در ٢٩٢/٢٩۵اولین سئوال را در مورد تجمع روز 
داخل بیمارستان تامین اجتماعی سقز مطرح کنم. 
این تجمع به چه دلیل برگزار شده بود؟ خواسته 
های تجمع کنندگان کدام ها بودند؟ هم چنین در 

خبرها آمده بود که شما را در این تجمع چند ساعتی 
 بازداشت و بازجویی کردند. چرا؟ 

خیلی از شما سپاسگزارم که این مصاحبه را ترتیب 
بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرهای  .دادید

ایران، مکررا در مورد خدمات ناچیزی که از 
طرف بیمارستان تامین اجتماعی ارائه می شود، 
معترض هستند. این اعتراضات هر روز وسعت 

گسترده تری به خود می گیرد. در یک کالم، یعنی 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی همیشه آماده اند 
تا علیه مساوالن سازمان و یا بیمارستان اعتراض 
کنند. چون هر زمان به سازمان و یا بیمارستان 

مراجعه می کنید تعداد زیادی مراجعه کننده صف 
کشیدند و منتظرند تا نوبت شان برسد. یعنی ساعت 

صبح، وقتی همه مردم در خواب هستند تعدادی  ۵
از کارگران ساختمانی جلو درب سازمان تامین 

اجتماعی در انتظار هستند تا این که درب سازمان 
باز شود و کار این کارگران ساختمانی را انجام 

نیم صبح  ۵/۰جناب ما ساعت «هم در جواب گفتم: 
آمدیم و مساول پزیرش می فرماید که دکتر تمام 

خوب تمام شده، «شده؟ مساول بیمارستان گفت: 
وقتی یک رستوران غذا را تمام می کند باید چکار 

  ».کند، دکتر هم تمام شده
من هم رو به جناب مساول که مثل برج زهرمار 
بود، نگاه کردم و خطاب به او گفتم. جناب این جا 
بیمارستان است و همیشه باید دکتر داشته باشد. یا 
این که شما هم مثل رستوران تابلوی بیمارستان را 
برگردانید و بنویسید دکتر تمام شده است؟ مساول 
بیمارستان، از این جمله من خیلی عصبی شد و با 

 »دکتر نداریم بروید بیرون«صدای بلند داد زد: 
میان ما و مساول بیمارستان صحبت هایی رد و بدل 
شد. اما مساول بیمارستان به جای این که ما را قانع 
کند به نیروی انتظامی داخل بیمارستان زنگ زد. با 
آمدن نیروی انتظامی، وضعیت حالت دیگری پیدا 
کرد. این بار مساله خیلی جدی تر شد و ما مریض 
ها انتظار نداشتیم که مساوالن بیمارستان به جای 
این که ما را مداوا کنند دستور بدهند که ما را 

بازداشت کنند؟! چون ما همیشه در تاریخ خوانده 
بودیم که بیمارستان و کسانی که در آن خدمت می 
کنند مریض را مداوا می کنند، نه این که آنان را 
بازداشت کنند! این هم از عجایب دنیای سرمایه 
داری است که بیمارستان را به دادگاه و کالنتری 

  .تبدیل کرده اند
وقتی ما مراجعه کنندگان متوجه شدیم که نیروی 

انتظامی را صدا کردند بالفاصله به میان مردمی که 
در سالن بیمارستان بودند آمدیم و من خطاب به 
مردم معترض گفتم: مردم هر کدام از ما، در ماه 
یک سوم حقوق مان را به سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت می کنیم، وقتی ما یک سوم حقوق خود را 
به سازمان پرداخت می کنیم، این سازمان موظف 
است که به همه ما، طبق قانون تامین اجتماعی 

 مصاحبه ی بهرام رحمانی با محمود صالحی در باره ی تجمع در داخل بیمارستان تأمین اجتماعیِ سقز

..... 20ادامه در صفحه   
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 سربازی که در رؤیای زنبق های سفید بود و جنگ نوین او

        ۲۹۳۰مهر  ۰۹

 الیاس خوری و محمود درویش

]یادداشت مترجم: به مناسبت انتشار کتاب "چگونهه 

سرزمین اسرائیل اختراع شد؟" اثر شهلهومهو سهانهد، 

ترجمه بهروز عارفی و ویراسهتهاری تهقهی تهام، بها 

تبریک به هردو، و آرزوی نفسی بهلهنهد بهرای آنهان 

 در خدمت به حقیقت و ترجمه دو کتاب دیگر وی.

مؤلف کتاب، شلومو ساند، یکی از مورخیهن جهدیهد 

اسرائیهلهی سهت کهه افسهانهه ههای تهوراتهی بهنهیهانهی 

صهیونیسم را با متدولهوژی عهلهمهی نهقهد مهی کهنهد. 

کتاب پیشین او "چگونه ملت یهود اختراع شهد؟" و 

کتاب جدیدترش "چگونه من از یهودی بودن دسهت 

برداشتم؟" هنوز به فارسی ترجمه نشده اسهت حهال 

 ۰۸آنکه هر کدام از کتاب های فوق دسهت کهم بهه 

 زبان ترجمه شده. درباره دو کتاب اخیر رک. به :

http://www.peykarandeesh.org  

سهربهاز بهوده و در  ۲۳۸۲شلومو ساند در سهال   

جنگ اسرائیل برای اشغهال بهیهت الهمهقهدس شهرقهی 

شرکت کرده است. وی در همان زمان، دوسهتهی و 

دیداری با محمود درویش شاعر بهزر  فهلهسهطهیهن 

داشته؛ دیداری که شهعهری بهلهنهد و زیهبها از دیهوان 

درویش بدان اختهصهاص یهافهتهه اسهت. نهویسهنهده و 

نمایشنامه نویس لبنانی، الیاس خوری از آن دیهدار 

و نیز دیدار خود با شلومو ساند روایهتهی خهوانهدنهی 

دارد که ترجمه آن را مالحظه مهی کهنهیهد و سهپهس 

ترجهمهه شهعهر "سهربهازی در رؤیهای زنهبهق ههای 

 تراب حق شناس[  سفید".

کسهی ههرگهز سهربهازی را دیهده اسهت کهه بها   آیا 

خروج از میدان نبرد در رؤیای زنبهق ههای سهفهیهد 

باشد؟ محمود درویش او را دیهده و بهرایهش شهعهر 

سهال صهبهر  ۳۸بلندی سروده است. امها مهن بهایهد 

میکردم تا با این مرد مالقات کنم که پهس از کهنهدن 

لباس سربازی به لباس یک مهور  در آمهده اسهت. 

من زنبق های سفید را دیدم و دیدم که چهطهور ایهن 

سرباز سابق در دفاع از حقیقت مهی رزمهد. و بهاز 

سهالهگهی ههنهوز  ۸۸اینکه چطور مردی در سهنهیهن 

توان آن را دارد که معجزه دوستی را بیافرینهد. در 

 ۰۸۸۳٫دسامبر  ۲بروکسل بودیم. شبانگاه دوشنبه 

شلومو ساند، مور ، به سالن اسکاربک آمده بود تا 

مهلهت یهههود چهگهونهه “ کتاب خود را تحهت عهنهوان 

مهعهرفهی کهنهد. زنهبهق ههای مهحهمهود ”  اختراع شهد؟

 درویش هم حاضر بود و فضا را انباشته بود.

دو سال پیش بها خهانهم لهیهال شهههیهد در بهاره مهقهالهه 

کوتاهی حرف میزدم که تام سهگهف، از مهورخهیهن 

جدید اسرائیلی، در بخش انگلیسی روزنامه هاآرتهز 

نوشته بود. موضوع مقاله کهتهابهی بهود از شهلهومهو 

پیرامون اختهراع مهلهت   ساند مور  دیگر اسرائیلی

 یهود.

سفیر فلسطین در بروکسل با شنیدن این نهام از جها 

شلومو! دوست محمود! “ پرید و با صدای بلند گفت 

و قهرمان شعر سربازی که در رؤیای زنهبهق ههای 

او برایم از گفتگوی تلفنی بهیهن درویهش “.  سفید بود

و ساند حکهایهت کهرد کهه بها تهلهفهن ههمهراه خهودش 

صورت گرفته بود. لیال شهید گفت که چقدر تعجهب 

کرده وقتی از درویش داستان این شهعهر را کهه در 

 سروده شده شنیده است. ۲۳۸۲

در نیویورک، کارگردان اسرائیلی ایهالن زیهف بهه 

من گفت که به شلومو تلفن زده و قصهد دارد بهرای 

تهیه فیلمی بر اساس کتاب او با وی دیدار کند. مهن 

از زیف خواستم که از ساند در باره واقعیت رابطه 

اش با محمود درویش و داسهتهان آن شهعهر پهرسهش 

کند. وقتی به نیویورک بر گشتم کهارگهردان نسهخهه 

فرانسوی کتهاب سهانهد را بهه مهن ههدیهه کهرد. مهن 

پیشگفتار کتاب را خواندم که حاوی فرازهای زیهبها 

و بسیار شاعرانه ای ست از زندگینامه خودنهوشهت 

او، از تاریخ زندگی پدرش بهه نهام چهولهک مهتهولهد 

شهر لودتس در لهستان که در اسرائیل در حالی که 

سرود انترناسیونا طنین انداز بوده به خهاک سهپهرده 

شده، و همچنین از تاریخ زندگی پدر ههمهسهرش بهه 

نام برناردو اهل کاتاالن که در بارسلهون زاده شهده 

و طی جنگ داخلی اسپانیا در صهفهوف جهمهههوری 

خواهان و آنارشیستها جنگیده و سپس در اسهرائهیهل 

در گذشته و ههمهواره تها آخهریهن دم حهاضهر نشهده 

 یهودیت خود را به رسمیت بشناسد.

ساند همچنین از دو دوست فلسطینی یاد میکند یکی 

به نام محمود اهل یافا که سرانجام مقیم سوئد شده و 

دومی باز هم به نام محمود که جوانی اسهت شهاعهر 

 و بعدها شاعر ملی فلسطین شد.

ساند روایهت مهیهکهنهد کهه بهه عهنهوان یهک سهربهاز 

اسرائیلی در اشهغهال بهخهش شهرقهی بهیهت الهمهقهدس 

شرکت داشته و چگونه روی غیر نظامیان شهلهیهک 

کرده و آنها را تحقیر نموده است. وی همچنین مهی 

نویسد که می خواسته پهیهش از آنهکهه اسهرائهیهل را 

برای همیشه ترک کند بهه دیهدار دوسهت شهاعهرش 

برود و سر انحام پس از آنکه درویش بهعهد از مهاه 

از زندان آزاد شده با او در حهیهفها دیهدار  ۸۲  ژوئن

 کرده است.

بها ههم شهب تها “ وی دیدار را چنین شرح مهیهدههد: 

صبح بیدار ماندند. بخار الکل و دود سیگار دریچهه 

ها را تهیهره مهی کهرد. شهاعهر مهی کهوشهیهد جهوان 

ستایشگرش را قانع کند که بماند، مقاومت کهنهد، بهه 

خارج نرود و کشور مشهتهرکشهان را تهرک نهکهنهد. 

سرباز نفرت خود را از غرور ناشهی از پهیهروزی 

بههیههان کههرد، نههیههز نههاامههیههدی اش، احسههاس از خههود 

بیگانگی اش در قبال این سرزمین که خهون بهر آن 

جاری ست سخن گفت و سر انجام در آخر شب هر 

چه داشت باال آورد. فردا صبح نزدیکی های ظهههر 

میزبانش او را بیدار کرد در حالهی کهه شهعهری را 

برای او ترجمه میکرد که بامداد همان روز سروده 

سربازی کهه در رؤیهای زنهبهق ههای “ بود در باره 

 ”:سفید بود

 به من گفت: می فهمم که وطن“…. 

 یعنی که قهوه مادرم را بچشم

 و شب به خانه بازگردم.

 از او پرسیدم : سرزمین چی؟

 …”گفت: آن را نمی شناسم 

پیشگفتار با داسهتهان دو دخهتهر دانشهجهو بهه پهایهان 

میرسد یکی ژیزل که تصمیم گرفته از فهرانسهه بهه 

اسرائیل برود در حالی که حاضر نیست از طهریهق 

 تغییر دین یهودی شود. آخر مادرش یهودی نبوده. 

و دیگری الریسا زن اسرائیلی                                                                                                   
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 یا جامی از شراب

 یا لحظه ای عشق بازی.

 حاضری به خاطر آن بمیری؟

 هرگز!

 کل پیوندهایی که مرا با سرزمین ربط میدهد

 یا یک سخنرانی!… مقاله آتشینی است 

 به من آموخته اند که به عشق آن عشق بورزم

 و هرگز احساس نکرده ام که قلب آن قلب من است

 هرگز گیاه و ریشه های گیاه و شاخه ها را نبوییده ام

 پس چگونه بود عشق آن؟ –

 آیا سوزان بود مثل خورشیدها، مثل حسرت؟

 رو در روی من ایستاد و گفت:

 وسیله من برای عشق تفنگ است

 و بازگشت اعیاد از خرابه های کهن

 و سکوت مجسمه ای باستانی

 که زمان و هویتش گم شده!

 از لحظه وداع مادرش سخن گفت که

 چگونه در سکوت می گریسته

 آنگاه که او را به جیهه جنگ می برده اند

 گفت که صدای سوزناک مادرش

 آرزوی نوینی زیر پوستش حک می کند:

 …ای کاش کبوتر در وزارت دفاع بزر  شود

 ای کاش کبوتربزر  شود!

 پکی به سیگار زد و سپس

 چونان که گویی از باتالق خون می گریزد گفت:

 در رؤیای زنبق های سفید بودم

 …در رؤیای شاخه زیتون 

 در رؤیای پرنده ای

 که بامداد را در آغوش می گیرد

 …لیمو  روی شاخه

 و چه دیدی؟ –

 دیدم نتیجه کارم را –

 (۲خاربنی سر  )

در …  در شهکهمههها…  آن را منفجر کردم در ماسه ها
 …سینه ها

 و چقدر کشتی؟ –

 سخت است بشمارم –

 اما به من تنها یک مدال دادند

 با لحنی خشن، از او پرسیدم

 خب، دست کم یکی از کشته ها را برایم توصیف کن

کمی جا به جا شد، به روزنامه تا شده اش دستی کشید                                      

بحث تاریخی اسرائیل را )کهه مهورخهیهن   این آراء

و اخراج فلسطیهنهی هها  ۲۳۳۰جدید با کشف فاجعه 

تغذیه اش میکنند( به سوی افق های نوینی رهنمون 

می شوند و با سپردن مبانی اولیه صهیونیهسهتهی بهه 

بوته داوری رادیکال تاریخی، آن ها را زیر سهؤال 

 می برند.

پههی یههر ویههدال “ ، شههاگههرد و دوسههت شههلههومههوسههانههد

]مور ، یهونهان شهنهاس فهرانسهوی و مهبهارز ” ناکه

معروف ضد شهکهنهجهه و دیهکهتهاتهوری و جهانهبهدار 

حقوق فلسطین[، که شهامت آن را داشته که از فیلهم 

اثر کلود النزمن که همچون تهمهثهال مهقهدس ”  شوا“ 

صهیونیستی بدان می نگرند، انتقاد کند، گفت که به 

پاریس برخواهد گشت و سال آیهنهده در مهونهتهریهال 

مشغول به کار خواهد شد. او از بایکوت دانشگاهی 

که علیه او اعمال میشود نیز سخهن گهفهت و افهزود 

که از این وضع نا امید است؛ اما کسهی کهه روزی 

رؤیای زنبق های سفید در سر داشته بهه نهظهر مهن 

 حق نا امیدی ندارد.

خندید مرا در آغوش گرفت تا خداحافظهی کهنهد امها 

من آنقدر دچار احساسات شهده بهودم کهه فهرامهوش 

سال پهس ازنهگهارش  ۳۸کردم از او بپرسم که طی 

سرباز چهه گهذشهتهه اسهت کهه خهود   آن شعر، برآن

 داستان دیگری است. منبع:

http://www.tlaxcala.es 

 محمود درویش:

 سربازی در رؤیای زنبق های سفید

 در رؤیای زنبق های سفید است

 در رؤیای شاخه زیتون

 در رؤیای سینه پر سخاوت دلبرش در شب

 گفت: در رؤیای پرنده ای ست

 در رؤیای گل لیمو

 رؤیایش را با فلسفه در نمی آمیزد

و اشیاء را نمی فهمد مگر آنطور که حس شان مهی 
 کند و می بوید

 به من گفت: می فهمم که وطن

 یعنی که قهوه مادرم را بچشم

 و شب به خانه بازگردم.

 از او پرسیدم : سرزمین چی؟

 گفت: آن را نمی شناسم

 و حس نمی کنم که پوست و نبض من است

 آنطور که در شعرها میگویند

 ناگهان، سرزمین را دیدم

 آنطور که مغازه، خیابان و روزنامه ها را می بینند

 پرسیدم آن را دوست داری؟

 گفت عشقم همچون گشت و گذار کوتاهی ست

قید شده ” روس“جوانی که روی شناسنامه اش واژه 

است. داستان هایی که در این پیشگفتار روایت شده 

برای منتقل کردن جو تراژیکی که کتاب در آن 

 تدوین گردیده ظرفیت سحر انگیزی دارند.

در این کتاب می توان فهمید کهه بهازبهیهنهی رادیهکهال 

روایت صهیونیهسهتهی مهیهتهوانهد بهه فهههمهی نهویهن از 

کشمکش جاری در سرزمین فلسطین راه برد و افقهی 

ممکن برای صلحی که عدالت را نابود نکند تهرسهیهم 

 نماید.

وقتی با ساند دیدار کردم مشهتهاق آن بهودم کهه قصهه 

تولد شعر درویش را از او بشنوم، ولی به جهای آن، 

محمود درویش در گوشهه   به این نکته بسنده کرد که

می خهواسهتهم بهه “ ای از کتابش حاضر است و اینکه 

 ”.درویش بگویم که من او را رها نکرده ام

نویسنده دست کهم دو بهار داسهتهان را روایهت کهرده 

است و من به چشم دیدم که قهرمانان تاریخ چهگهونهه 

از خود سخن میگویند، تو گوئی آنچه را کهه دربهاره 

شان نوشته شده یا آنچه را که خود در بهاره خهویهش 

 نوشته اند تقلید میکنند.

می خواستم از او بپرسم که آیا حرف هایی که در آن 

شب کذائی در حیفا گفته، همان است که درویهش در 

شعر خود آورده است، ولی جرئت نکردم، مهبهادا در 

نتیجه احساسات به ساده لوحی بهیهفهتهم. دیهگهر ایهنهکهه 

میدانم که حافظه فردی تحت تاثهیهر آشهوب و مهرور 

زمان قرار میگیرد و این چیزی است که خهود سهانهد 

وقتی دیدار خودش را با محهمهود درویهش در مهحهلهه 

عود نسناس در آن شب تعریف میکرد تأیید می نمود 

و دیگر به یاد نداشت که آیا دوسهت دخهتهرش را در 

داشته یا نه، زیرا آن شهب بهرای او،   آن شب همراه

به عنوان یک سرباز، شب دراز خهوشهگهذرانهی نهیهز 

 بوده است.

ساند روی سن سالن اسهکهاربهک ایسهتهاده بهود و از 

کرد؛ کتابی که روایت   کتابش به بهترین نحوی دفاع

افسانه ای بنیان گذاران صهیونیسسهم را ههمهگهی بهه 

ایهده ”  خهروج“ لرزه در می آورد و بها بهطهالن ایهده 

وجود ملت یهود را در هم میشکند. او ثابت میکند که 

هیچ مبنای تاریخی نداشته و لذا قابهل اتهکها ”  خروج“ 

نیهسهت. او نهتهیهجهه مهی گهیهرد کهه یهههودیهان ههرگهز 

سرزمین کنعان را ترک نکردند بلکه در همانهجها بهه 

مسیحیت یا اسالم گرویدند، حال آنکه جهمهاعهت ههای 

یهودی در یمن، آفریقای شمالی و اروپهای مهرکهزی 

در نتیجه تغیییر دین جمعیت ههای مهحهلهی بهه وجهود 

آمدند، برای مثال یهودیان پادشاهی حمیر یا خهزر یها 

 قبایل بربر مراکش.

ساند بهه جهریهانهی تهعهلهق دارد کهه در اسهرائهیهل بهه 

موسوم است که معتقدند صهیهونهیهسهم یهک ”  کنعانی“ 

ایدئولوژی ناسیونالیستی است کهه از نهاسهیهونهالهیهسهم 

اروپائی مایه میگیهرد و لهذا در نهظهر ایهن جهریهان، 

قانون بازگشت ]یهههودیهان بهه اسهرائهیهل[ ههیهچ پهایهه 

تاریخی ندارد. آراء ساند تابو را در ههم مهی شهکهنهد. 
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 از عربده کشی بلندگوها و روزنامه ها

 و درحالی که سرفه اش را در دستمالش پنهان می کرد

 از او پرسیدم: آیا همدیگر را خواهیم دید؟

 گفت: در شهری دوردست

 و وقتی چهارمین جامش را پر کردم

 می روی. .. وطن چی؟… به شوخی گفتم 

 …گفت: ولم کن

 من در رؤیای زنبق های سفیدم

 خیابانی طرب انگیز و منزلی روشن  در رؤیای

 من خواهان قلبی پاکم نه باروت تفنگ

 نه لحظه پیروزی… من خواستار روزی آفتابی ام 

 فاشیستی… دیوانه وار 

 من خواستار کودکی خندانم که به روز لبخند می زند

 نه قطعه ای از ماشین جنگی

 آمدم طلوع خورشید ها را ببینم

 نه غروب آنها را

در جسهتهجهوی زنهبهق …  با من خدا حافظی کرد زیرا 
 های سفید است

در جستجوی پرنده ای کهه بهامهداد را در آغهوش مهی 
 گیرد

 بر فراز شاخه زیتون

 زیرا اشیاء را نمی فهمد

 و می بوید شان… مگر آنطور که حسشان می کند 

 گفت: می فهمد که وطن

 یعنی که قهوه مادرم را بچشم

 و شب در امنیت کامل به خانه بازگردم.

 )ترجمه از متن عربی: جندی یحلم بالزنابق البیضاء(

 و

 آنطور که گویی به ترانه ای گوش می دهد گفت:

 همچون خیمه ای بر ریگزار فرو افتاد

 و با ستاره در هم شکسته همآغوش شد

 بر پیشانی گسترده اش تاجی از خون بود

 بر سینه اش مدالی نبود

 زیرا جنگیدن نمی دانست

به نهظهر مهی رسهد یها کشهاورز بهود یها کهارگهر یها 
 فروشنده ای دوره گرد

و …  همچهون خهیهمهه ای بهر ریهگهزار فهرو افهتهاد 
 …مرد

 بازوهایش مثل دو جدول خشک از هم باز بودند

 و وقتی در جیب هایش گشتم

 تا اسمش را بیابم دو عکس دیدم

 همسرش… یکی از 

 …بچه اش… یکی از 

 پرسیدم غمگین شدی؟

 در حرفم دوید و گفت: محمود دوست من،

 غم پرنده سفیدی ست

 و سربازان نزدیک نمی شود… و به میدان جنگ 

 سربازان اگر غمگین شوند گنهکارند

 من آنجا ابزار پراکندن آتش و مر  بودم

 که فضا را به پرنده ای سیاه بدل می کرد

 از عشق اولش برایم گفت

 و سپس

 از خیابانهای دوردست

 و از واکنش های پس از جنگ

 

قانون ضد بشری مجازات اعدام باید لغو 

 !شود

 اعدام باید تبدیل به یک افسانه شود
 

مهر  08( 2100اکتبر  01پنجشنبه در روز  به مناسبت "روز جهانی علیه اعدام"
، واقع در تقاطع خیابان یانگ و دانداس،  کانادا -( در مرکز شهر تورنتو 0092

 اجتماعی برگزار گردید. -احزاب، نهادها و فعالین سیاسی گردهمایی از سوی 

در این گردهمایی نیروهای مخالف رژیم اسالمی حاکم بر ایران، با اقدامی مشترک،  
تجمعی اعتراضی بر   -لغو مجازات اعدام در ایران -متحدانه حول خواست مشخص 

 . علیه رژیم ضد انسانی جمهوری اسالمی را در مرکز شهر تورنتو برگزار نمودند

دستیابی به خواست مشترک، لغو مجازات اعدام،   (، با پشتیبانی همراهان در جهت2100اکتبر  01تا  2102اکتبر  01"نهاد مادران برعلیه اعدام" در یکسال گذشته )
   کانادا تالش کرده است و از تمامی انسانها که قلبشان برای زندگی می تپد دعوت به همکاری و عضویت میکند. -در شهر تورنتو 

 نهاد مادران علیه اعدام   —بط عمومی روا 

صاحبان سرمایه تبدیل شده است. کشورهایی که به 
دلیل دستیابی به نیروی کار ارزان، عمال به مراکز 
استثمار شدید کارگران و سودبری بیش از حد بنگاه 
های سرمایه داری درعرصه داخلی و جهانی تبدیل 
شده اند. تا جائیکه فروشگاه های متمول و زنجیره 
ای پوشاک از طریق صدور سرمایه و ابزارهای 
تولید به کشورهای آسیایی از جمله بنگالدش از قبل 
استثمار شدید کارگران و کسب ارزش اضافه تولید 
شده توسط نیروی کار ارزان، بیشترین سودبری را 
طی سالهای اخیر داشته اند. و صد البته طبقه سرمایه 
دار داخلی نیز بعنوان شریک و همدست سرمایه 
جهانی تا آنجا که توانسته است بر شدت استثمار و 
تحمیل جنایاتی از این دست بر کارگران این کشور 
افزوده است. در وضعیتی که سرمایه جهانی با 
همدستی طبقه سرمایه دار و استثمارگران داخلی 
تسمه بر گرده کارگران صنعت نساجی بنگالدش 
کشیده اند، کارگران نیز برای رهایی از وضعیت 
موجود و مقابله با غارتگری بی حد و حصر 

 .استثمارگران راهی جز اعتصاب ندارند
  .پس زنده باد اعتصاب شکوهمند کارگران بنگالدش

8ادامه اعتصاب کارگران  بنگالدش از صفحه     
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محدودیت هاي غیر قابل باور در دانشگاهاي هنر. اما 
گاهي براي مدت كوتاه اساتید خوبي هم وارد دانشگا 
هها میشن. منظورم از استاد خوب استادي با دانش 
كافي و برنامه درسي مشخص هست. كسي كه بدونه 
به چه منظور و هدفي تدریس مي كنه و براي درس 
دادن مطالعه كافي داشته باشه. براي تدریس هنر باید 

،  وسیع داشت چون بخش اعظم خلق اثر جهان بیني
 .و پویایي ذهنه تفكر پشت اثر

 در چه سبکی کار می کنی؟روشنگر:  

از دالیلي كه من رو به نقاشي واقعگرا سوق   شورا:
داد ترس از نداشتن خالقیت بود، چیزي كه اكثر 

دانشجوهاي هنر باهاش درگیر هستند. من یاد گرفتم 
كه خالقیت وقتي به وجود میاد كه صادقانه به 

زندگیت نگاه كني و از سوال هاي بزر  زندگیت 
حرف بزني. از چیزهایي كه باعث تغییرات بزر  
زندگیت شدن. از دید من خلق كردن و باز آفریني 
واقعیت باعث شناخت و مرور لحظه ها میشه و 

فرصت درك دوباره لحظات و حقیقت رو به ما مي 
ده. براي من واقعگرایي زبان آشناتري بود كه فكر 
مي كنم انتخاب من و احساس من اون رو از شباهت 

و خونواده كردم كه به دلیل شباهت زیاد بهشون 
كلي همه ازم تمجید كردن. فكر مي كنم همین دو تا 
اتفاق ساده تو ذهنم بود و همیشه حس مي كردم 
تصویر، زبان حرف زدن منه و حتي تشنگي 

ناخود آگاه به كشیدن در من نهفته است.  چندین 
اواخر دبیرستان به اصرار خودم كالس ،  سال بعد

نقاشي رفتم، چون مادرم به موسیقي عالقه داشت و 
منو به كالس موسیقي فرستاد اما منو همیشه یه 
چیزي به بوي مداد و كاغذ سوق مي داد، كاغذ 

سفید طراحي و صداي لذت بخش مداد روي اون. 
باال خره بعد از گذشتن از سد كنكور وارد دانشكده 
هنر شدم. تو دانشگاه تا مدتي استاد خوبي نداشتم و 
مدام دنبال كالساي بیرون بودم، تا این كه یكي از 
اساتید خیلي خوب دانشگاه باعث شد عشق من به 

 نقاشي دوام بیاره و نقاش بمونم.

منظورت از استاد خوب چیست؟  روشنگر:  
استادی که در رشته ی تخصصی ش باسواد باشد؟ 

یا این که دیدگاه و یا رفتار و برخوردش با  
 دانشجویان مثبت باشد؟

هنر در ایران اكثرا خارج  ِِ خوب ِِ اساتید شورا:
از دانشگاه ها فعالیت مي كنند به دلیل قوانین و 

 گزارش از: پرتو

2100اکتبر   

با خبر شدیم که قرار است یک نمایشگاه نقاشی با حضور 
چند هنرمند ایرانی و کانادایی در"ایندکس گالری"، از تاریخ 

اکتبر برگزار شود.  ما چند نفراز همکاران   ۰۸تا  ۲۸
روشنگر  به اتفاق سردبیر، به دیدن این نمایشگاه رفتیم. 

 محیطی کوچک، گرم و دوستانه بود. 

از آنجا که من زودتر رسیده بودم با دقت و سر صبر  
مشغول تماشا شدم. از دیوار روبروی در شروع کردم.  

چهار تابلو از یک نقاش ایرانی را می دیدم که رنگ آمیزی 
هایش  مرا به یاد جنوب ایران، تنگستان و یا هرمزگان می 
انداخت؛ رنگ آمیزی، گرم و شاد بود. بعد، آثار دو نقاش 
دیگر ایرانی را نگاه کردم. یکی از آنها مساله ی تجدید 
هویت بزرگساالنی را کشیده بود که انگار خودشان باید 

هویت دیگر و جدیدی را برای خودشان خلق کنند. دو تابلوی 
دیگر باز هم اثر یک نقاش مرد ایرانی بود که تم فمینیستی 
داشت. تابلوهای هنرمندان غیر ایرانی را هم مالحظه کردم. 
زیبایی آثار آن ها نیز نظرها را جلب می کرد.  جالب بود که 
نام یکی از آن تابلوها "نوروز" بود که ترکیبی از ماهی در 
آب و محتویات "هفت سین" را نمایش می داد.  از شورا 

پرسیدم: "نقاش غیر ایرانی و نوروز؟ چگونه است؟"  شورا 
 پاسخ داد که نقاش،  چند دوسِت ایرانی داشته است.  

و اما تابلوهای شورا، دختر هنرمند جوانی که سه تا  
ازتابلوهایش را به نمایش گذاشته بود. با دقت محو تماشای آن 

ها شدم. مجموعه ای از اشیا در یک فضایی مثل اتاق یا 
خانه، میزی که رویش لیوان و یا چند ظرف و یا میوه ای یا 
چای و دفتر و قلمی برای نوشتن، و صفحاتی پُر از نوشته ها 
برای خواندن؛  رنگ امیزی ها،  اندازه ها و نسبت ها ساده 

و بدون اغراق به نظرمی آمد؛ ولی کامال می توانستی 
تشخیص بدهی که در نمایش اشیا، گوشه ها و زوایا و 

جزئیاِت فضا خیلی  دقت و وسواس بکار رفته. تا چه اندازه 
نگاه و تجسم باید دقیق و توانا  باشد که بتواند آنهمه جزئیات 

را بازآفرینی کند: سایه ی اشیا، ُچروک های صفحات  
روزنامه  و نوشته های روی آن، نمایش آب در یک ظرف 

شیشه ای، همه و همه نشان دهنده ی نگاِه تیزبیِن یک 
هنرمند،  و قدرت فوق العاده ی بازآفرینی واقعیت است. این 

نگاه دقیق وقتی به جامعه برمی گردد، با همان دقت و 
تیزبینی، نسبت به زندگی اجتماعی و مسائل آن نیزحساس 

 می شود.

خالقین بیشتر تابلوها، روی برگه ای چند عبارت کوتاه به    
زبان انگلیسی نوشته بودند. نگاه کردم به برگه ای که پایین 

تابلو های شورا روی دیوار بود.  اگر بخواهم عبارات را نقل 
"بیشتر اشیإ اطراِف انسان، به مضمون کنم، می گفت:   

عمرشان از عمر انسان   طوالنی تر است؛ همین اشیایی که 
 گاه دلیِل زندگِی ما می شوند." 

با بیشتر هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه  که همه شان 
جوان بودند صحبت داشتم و عالقه ی نشریه ی روشنگر 

برای تهیه ی گزارش و مصاحبه با آن ها را اظهار کردم و 
ایمیل آدرس  ها و نشانی ها را رد و بدل کردیم. خوشبختانه 

شورا دعوت  نشریه  را پذیرفت و به تقاضای ما برای 
 مصاحبه پاسخ مثبت داد. 

شورا جان، با تشکر از این که دعوت  -روشنگر:     
روشنگر را برای مصاحبه قبول کردی.    از 

خودت بگو، چه گونه به دنیای هنر پا گذاشتی؟ از 
 انگیزه ها، از آموزشها، و....

اولین جرقه میل به نقاشي وقتي بود كه به شورا:   
مهد كودك و طراحي خالقانه  یخاطر نقاشي تو

ه سالم ُِ یك دلقك، كلي تشویق شدم. حدودا ن ِِ لباس
 بود كه تو دفتر مشقم شروع به كشیدن پرتره دوستا 
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  و تالش براي فهمید نش كمه. 

وقتی کار می کنی، هر چه در ذهن و روشنگر:  
فکر خودت داری را بیان می کنی ، یا  عامل 

"مصلحت پیرامون و قضاوت"  و شاید بتوان گفت 
"سطح مخاطب"  را هم وارد ماجرا می کنی؟ و یا 
اساسا این تحلیل  از کار هنری به خصوص در 

       هنر نقاشی از اساس نادرست است؟

اتفاقا فكرتون درسته و باید به مخاطب فكر شورا:  
كرد و اصوال اگر نقاشي كشیده مي شه و یا شعري 
نوشته مي شه براي دیده شدن و خوندن هستش.اما 

اگر براي محبوب شدن و  مساله اینجاست كه 
هنرمند به خودش و  ،مخاطب بیشتر داشتن

اطرافیانش بخواد دروغ بگه، اون از اصل هنر به 
اتفاقي كه االن همه جا زیاد مي افته اینه .  ورهُِ د

كه براي تامین شدن از نظر اقتصادي كه خیلي هم 
براي هنرمند ها و خصو صا نقاش ها سخته، بر 

اساس مد روز و بازار، اعتقادات و سلیقه شون رو 
تغییر مي دن. انگیزه كار براي من، گره ها و 
سؤال هاي شخصي منه كه ممكنه معضل همه 
نباشه اما فكر مي كنم اونقدر صادقانه است كه 

اكثرا مخاطبم رو با حرف و احساس واقعي من در 
  گیر مي كنه.

" و روشنگر:   "هنر نقاشی چه تفاوتی بین 

"نقاشی" که امثال ما ممکن است در آموزشگاه ها 

 فرا بگیریم هست؟

خیلي تفاوت هست بین این دو كه اكثر :   شورا 
مردم ازش بي خبرن به همین دلیل هم اكثرا نقاشي 
رو به عنوان یك هنر لطیف و زیبا و آرامش بخش 
مي دونن كه یاد گیریش براي هر كسي كه یك بوم 
و رنگ داشته باشه آسونه. البته كه همین طور هم 
هست اما این تنها بخش روان درماني هنر نقاشیه و 

نقاشي حرفه اي، از .   به حرفه اون ربطي نداره
حقیقت حرف مي زنه كه لزوما زیبا و شادي آفرین 

  به عكس بودن متمایز مي كنه.

خیلی جالب است،  توضیح تو در باره  روشنگر:  
ی سبک واقعگرای نقاشی ات،  نشان می دهد که 

نگاهت به زندگی و تفسیری که از زندگی داری هم 
واقع گرایانه است؛ از آنجا که واقعیت زندگی در 
بردارنده ی هردو، هم تلخی ها و شیرینی هاست،  
هنر واقعگرا هم،  بیانگر هردو این جنبه است.  پس 

نمی توانیم   بیان "فقط" زشتی ها و پلیدی ها، و 
حذِف  بخش مثبت و روشن زندگی یعنی تالش و 

مقاومت انسان ها برای حل مشکالت اجتماعی شان 
را "واقعگرایی" تلقی کنیم.  نظر تو در این باره 

 چیست؟

هنر واقعگرا بر اساس شخصیت هنرمند شورا:  
این واقعیت از دید یكي فقط  .شكل و رنگ مي گیره

تلخیه و از دید یكي شیرین. از دید یكي امید به 
ساختن داره و از دید دیگري راهي براي بهبود 

 .نیست. واقعگرایي شامل همه اینهاست

مخاطب های هنر نقاشی چه تقاوتی با روشنگر:   
هنرهای دیگر مثال موسیقی، سینما، و ادبیات ..... 

 دارند؟ آیا تفاوتی می بینی؟

در ایران به خاطر محدودیت هایي كه شورا:  
هنر  ز ورودهمواره براي نقاشي وجود داشته ا

اسالمي و این كه تا مدت ها نقاشي به عنوان تصویر 
سازي كنار اشعار مطرح بوده و نه به صورت 

مستقل ، حافظه و سواد مردم كمتره. البته موفقیت ها 
و جذابیت ها در دنیاي موسیقي و سینما هم شاید این 

مخاطب رو از نقاشي كه یك تصویر صامت دو 
بعدي بیشتر نیست ،دور مي كنه. چون در موسیقي 
و سینما زمان مطرحه و مخاطب رو با خودش به 

مي داره اما نقاشي یك سري اطالعات رو  حركت وا
در یك آن به مخاطب میده و این هضم و دركش رو 
مشكل مي كنه . حتي مطالعه مردم در مورد هنر 
هاي دیگه مثل ادبیات، موسیقي و سینما بسیار 

 ،بیشتره در حالي كه نظر دهي در مورد نقاشي ساده

نیست، مي تونه خشمگین، رك، غم آلود و حتي 
جدي باشه و باید مخاطب رو به فكر واداره و حتي 

دیدش رو تغییر بده، كه مسلما داشتن این 
خصوصیات به یك تخصص نیاز داره و بهتره بگم 

  كه كار هر كس نیست. ،یك عاشق

جدا از تحصیالت دانشگاهی در زمینۀ   روشنگر:  
هنر ، چه تجربیاتی از نمایش کارهایت در ایران 
داری؟ استقبال چگونه بود؟ مخاطب را چگونه 

 دیدی؟

جریان هنر حرفه اي در ایران خیلي بر :  شورا
اساس خبر هاي باب روز و جریان ساز مي چرخه 
و این كه بازار خارج از ایران چقدر كار رو مي 
پسنده مهمه. این كه مشتري هاي یك گالري چه 

كاري رو مي پسندن. كه معموال موضوع سیاسي 
یا فمینیستي هست كه دغدغه هاي به روزه نه 

گاهي هنرمندا تالش   لزوما ریشه اي و همیشگي.
مي كنن كاري رو انجام بدن كه براي سلیقه غربي 
جذابه و جدید.  این وسط گروهي از نقاش ها كه 
اهل فریاد زدن نیستن و بیشتر به ساختن و دانش 
هنر اهمیت مي دن در اقلیت هستن و جایي در 
محیط آموزشي و هنري ندارند. اما هر چه كه 

هست این جریان پویا تر از جریان هنري اینجا به 
نظرم میاد.  دلیلش هم اینه كه به رغم اوضاع 

نابسامان اقتصادي، مخاطب در ایران تشنه تره، 
 چون محدودتره.

و حاال از کانادا بگو ، می دانیم که  روشنگر:  
مدت کوتاهی است که به ابن جا آمده ای، از 

تجربیات خودت در هر زمینه ای که دوست داری 
بگو، به هر حال واقعیت این است که نگاه هنرمند،  
بدون تعارف،  دقیق تر است، او چون به ظرائف 
و گوشه های پنهان واقعیت توجه دارد.  بنابراین 
 از تأثیر و تأثر زندگی در کانادا برای ما بگو.

تو كانادا به رغم مدت كوتاه به نظرم اومد :  شورا 
كه یك دید كلي از جامعه هنري پیدا كردم. اینجا 

كشور مهاجر پذیریه و تورنتو یه شهر تجاري ، یا 
مردم اینقدر درگیر كار و پول هستن كه فرصت 
تغذیه از هنر رو ندارن یا اینقدر از نظر مالي در 
شرایط سختي هستن كه توان خرید ندارن.  به 

همین دلیل روند هنري كمي كنده. من اینجا هنوز 
در گیر جا افتادن هستم، از هر دري كه خواستم 
وارد بشم بسته بود و مثل همه طول كشید تا باور 

اما دارم تالش مي كنم  كنم باید از هیچ شروع كنم. 
كه سختي منو از اونچه كه دوست دارم دور نكنه 

مثل خیلیها كه دارن اینكار رو مي كنن و فقط براي 
غرق نشدن كاري رو ادامه مي دن كه اصال 

دوست ندارن شاید یه روز حس كنم كه براي نقاش 
 موندن باید تو كشور خودم باشم.

: جالب است؛ این درک تو از شرایط روشنگر
زندگی مهاجرین در تورنتو، و تصمیماتی را هم 
 که گرفته ای برای شروع، کامال واقع بینانه است.

نظر تا چه اندازه می  پرسش دیگر این است که این
تواند واقعیت داشته باشد که زباِن هنِر نقاشی نسبت 
به مثال ادبیات یا معماری یا سینما "عمومی تر" 

 و" بین المللی" تر است؟ 

جواب این سؤال سخته ،نمیشه دقیق گفت :  شورا
كه این طوره اما حقیقت اینه كه نقاشي هنر بي 

 كالمه و همین باعث مي شه كه 
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باید چیز خیلی ضعیفی باشد. یک جنهان صهاعهقهه ای 
 یک در میلیون هم به زمین نمی رسد.

یک خرده حیا کنید، مورتیمر! ما االن در وضهعهی  -
هستیم که یک پایمان لب گور است...در ایهن شهرایهط 
چطوری جرأت می کنید این جور حرف بهزنهیهد! آیها 
به بعدش فکر نمی کنید کهه چهه بهالیهی سهرمهان مهی 

 آید...مورتیمر!

 خیلی خب بابا. -

 دعای شبتان را خوانده اید؟ -

من فکرش بودم. اما داشهتهم حسهاب مهی کهردم کهه  -
دوازده ضرب در سهیهزده چهنهد تها مهی شهود، و آن 

 وقت...

بهنهگ!  -لهومهب -بوم!بومب  -بروم  -بوم -"فست!...
 پان!"

آ  که حساب همه مان رسهیهده شهد! دیهگهر امهیهدی  -
نیست! چطور توانستید در یک ههمهچهو وضهعهی ایهن 

 جور القیدی نشان بدهید؟

آخر بابا! وقتی من می خوابیهدم کهه ههیهچ "ههمهچهو  -
وضعی" در میان نبود. حتهی یهک لهکهه ابهر ههم رو 
آسمان نبود. چه جوری می توانستم بدانم که اشتباههی 
به آن کوچولویی این همه تق و پهوق و سهر و صهدا 
ممکن است راه بیندازد؟! از آن گذشته از شهمها بهعهیهد 
است که این اداها را در بیارید. چی شده مگر؟ حادثه 
یی ست که خیلی به ندرت اتفاق می افهتهد دیهگهر: از 
چهار سال پیش، از آن روزی کهه بها نهخهوانهدن دعها 
 باعث زلزله شدم، هیچ وقت دعایم یادم نرفته است.

مهورتهیهمهر! چهه قهدر ور مهی زنهیهد! تهب زرد را  -
 فراموش کرده اید؟

عزیزم! شما الینقطع این تب زرد لعنتی را تو سرم  -
کوبیده اید و من هم بندی به ش نبسته ام...از ایهن جها 
یک تلگراف را نمی شود مستقیما به ممفیس فرستهاد، 
چطور می خواهید یک گناه کوچک نخهوانهدن دعهای 
من راه به آن دوری را بهرود! حهاال بهاز آن زمهیهن 
لرزه یک چیزی چون در همان همسایگی مان اتهفهاق 
افتاده. اما االهی خدا آویزانم کند اگر سر مویی بتوانم 

 مساولیت هر پیش آمدی را قبول کنم...

 "برم، بروم، بروم، پان!"

آ  عزیز جان! عزیز جان مطمهاهنهم کهه ایهن یهکهی  -
دیگر حتما جایی را زده. مورتیمر! مها دیهگهر آفهتهاب 
فردا را نمی بینیم! کاش بعد از مر  مها بهتهوانهی بهه 
خاطر بیارید که زباِن بی دیِن خودتان بود کهه بهاعهث 

 شد...مورتیمر!

 باز دیگه چیه؟ -

صداتان از کجا می آید، مورتیمر؟  انهگهار...نهکهنهد  -

 هستید؟

 خب، معلوم است. -

فوری بیایید بیرون! مرا ببین که خهیهال مهی کهردم  -
اگر برای خاطر خودتان هم نباشهد، دسهت کهم بهرای 
خاطر من و بچه ها هم که شهده فهکهر جهان خهودتهان 

 هستید.

 آخر، جان دلم... -

با من حرف نزنید مورتیمر! خودتان بهتر می دانید  -
که توی هوای توفانی جایی خطهرنهاک تهر از تهخهت 
خواب نیست. این را دیگر همه ی کتهاب هها نهوشهتهه 
اند. با وجود این، آن تو می مانید و جهان تهان را بهه 
خطر می اندازید. خدا می داند چرا، البهد بهرای ایهن 

 که با من یک و دو کنید و حرص ام بدهید و....

لعنت خدا به روح اجداد شیطان! آخهر، اوانهگهلهیهن،  -
 من که حاال دیگر تو رختخواب نیستم. من....

حرفم را برقی ناگهانی که جهیهغ وحشهت خهانهم مهک 
ویلیامز و تُندر کشیده ی بهی پهدر و مهادری ههم بهه 

 دنبالش بود، بُرید.

اوناش! نتیجه اش را می بینید! آ ، مورتیمهر، چهه  -
بی دینی هستید که در یک ههمهچهیهن لهحهظهه یهی مهی 

 توانید کفر بگویید؟ 

کی من کفر گفتم؟ تازه اگر گفهتهه بهاشهم ههم، عهلهت  -
رعد و برق که آن نبوده. حتا اگر من اللمونی گرفتهه 
بودم  و الم تا کام نَُطق نمی کشیدم ههم، بهاز رعهد و 
برق می زد...اوانگلین، شما که خهودتهان خهوب مهی 
دانید، دست کم"باید" این را بدانید که َجو، وقتهی بهار 

 الکتریسته اش زیاد می شود...

آره.  فلسفه ببافید، فلسفه ببافید! راستی راستی عقلم  -
قد نمی دهد کهه شهمها، وقهتهی مهی دانهیهد خهانهه ههیهچ 
برقگیری ندارد و بیچاره زن و بچه هاتان فقط و فقط 
زنده گی شان به مشیت خهداونهدگهار بسهتهه اسهت، از 
کجا این شهامت را پیدا می کهنهیهد!...حهاال داریهد چهه 
کار می کنید ای وای، دارید کبریت می زنیهد؟ مهگهر 

 پاک عقل تان را از دست داده اید؟      

ای بابا! خانم جان! آخر عیب ایهن کهار کهجهاسهت؟  -
 اتاق مثل سیاهچال است و من می...

خاموش کنید آن کبریت لعنتی را! زود خهامهوشهش  -
کنید! تصمیم گرفته اید همه ی ما را نابود کنید؟ شهمها 
می دانید که هیچ چیز به اندازه ی روشنایی صهاعهقهه 
را به طرف خودش نمی کشد..."فزت! کراش! بهوم! 
بولوم! بوم! بوم!" آ  می بینید! می بینید چه کار می 

 کنید!

ابدا! البته یک کبریهت مهمهکهن اسهت بهاعهث جهلهب  -
امها مهحهال اسهت کهه  -صاعقه بشود، امکانش هست 

باعث "ایجاد" صاعقه بشود. حهاضهرم سهر ههر چهه 
بگویید شرط ببندم...تازه، این اتفاق هم به این راحتی 
ها نمی افتد، صاعقه ای که کبریت مهن جهلهبهش کهنهد 
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آقای مک ویلیامز که از لحظه یی پهیهش سهر حهرف 
 را وا کرده بود به دنباِل سخنان خود گفت:

بله آقای عزیز. وحشهت از رعهد و بهرق، مهأیهوس 
کننده ترین علتی است که یک موجود بشری ممهکهن 
است گرفتارش شود. و این یکی از آن بیماری ههای 
خاص زنان است که البته گاهی دیهده مهی شهود کهه 
سگ توله ای یا آقایی هم بهه ش مهبهتهالهسهت. از آن 
ناخوشی هایی ست که آدم را به کلی ناامید می کنهد، 
چون ترس نهاشهی از آن بها ههیهچ تهرس و وحشهت 
دیگری قابل مقایسه نیست. و وقهتهی کسهی دچهارش 
باشد نه از راه استدالل می شود باش کنار آمد نه از 
راه سرکوفت و سرزنش. فالن زن سهلهیهطهه ای کهه 
می تواند تو روی موش یا شیطان بایستد و تو چشهم 
هایش خیره نگاه کند و ککش هم نگزد، چهه بسها از 
یک رعد و برق چنان ماست ها را کهیهسهه کهنهد کهه 
پس بیفتد. آدم از دبدن ترس و وحشت این جهور زن 
ها دلش بهه رحهم مهی آیهد. بهاری. ههمهان جهور کهه 
عرض کردم، از خواب پریدم و دیدم ناله ی خفه یی 

 می آید:

مورتیهمهر! مهورتهبهمهر!...جهههت نهالهه را نهتهوانسهتهم 
تشخیص بدهم، اما به مجردی که توانستم حواسم را 
جمع و جور کنم تو تاریکی دستم را دراز کهردم و 

 گفتم: 

اوانگلین، شمایید که صدا می زنید؟ چه خبر شهده؟  -
 کجایید؟

چپیده ام تو پستو و در  را هم رو خهودم بسهتهه ام.  -
از این که وسط یک همچین طوفانی آن جا مانده ایهد 

 و خورخورتان بلند است باید خجالت بکشید!

عجب! آدم وقتی خهواب اسهت چهطهور مهی تهوانهد  -
خجالت بکشد! چرا حرف بی منطق می زنید؟ آدمی 
که خواب است امکان ندارد احساس خهجهالهت کهنهد، 

 اوانگلین!

به صرف تان نیست که بفهمید مورتیمر، خهودتهان  -
 هم خوب می دانید که فهمیدنش به صرفه تان نیست.

و هق هق فروخورده ی گریه یی به گهوشهم خهورد، 
که بر اثر آن،  حرف  نیش داری کهه مهی خهواسهتهم 

 بزنم یادم رفت. بلکه برعکس، گفتم:

نههاراحههت شههدم، جههان دلههم. حسههابههی نههاراحههت  -
شههدم...هههیههچ قصههد ایههن را نههداشههتههم کههه ...خههب 

 دیگر...حاال بیایید این جا و...

 مورتیمر! -

 وای خدایا چی شده، جان دلم؟ -

می خواهید بهگهویهیهد کهه ههنهوز تهو تهخهت خهواب  -

 

 ماجرای حضرت علیه بانو مک ویلیامز

و رعد و برق شبانه    
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کنید هرچه می توانید بیشترش کنیهد؟...آ ! تهو را بهه 
 خدا دیگر نخوانید! چه فکری به سرتان زده؟

عجب بساطی ست! بهاز شهروع شهد! آخهر عهیهبهش  -
 کجاست؟

مورتیمر! به تان گفتم، نه یک بهار، بهلهکهه صهدبهار.  -
آواز خواندن باعث ایجاد تموج در ههوا مهی شهود، و 
هههر تههمههوجههی مههی تههوانههد جههریههان الههکههتههریسههیههتههه را 
برگرداند...ای وای! حاال دیهگهر در را بهرای چهه وا 

 می کنید؟

ای خدای مهربان!...خانِم من، این کار چهه خهطهری  -
 دارد آخر؟

چه خطری؟ خطر مر ! همین و بهس. کهافهی سهت  -
که یک لحظه روی موضوع فکر کنید تا بفهمید معنی 
جریان هوا این است که: صاعقه بهیها مهرا بهزن!...ای 
وای باز ههم کهه سهه چهههارم در بهاز اسهت؟ درسهت 
بیندیش! تاهمه مان نمرده ایم کهیهپهش کهنهیهد!...آ  چهه 
وحشتناک است که آدم در یک چنین حال و وضعی با 
یک دیوانه تو جوال گیر کرده باشد!...چه کهار داریهد 

 می کنید مورتیمر؟

هیچ چی. دارم شیر آب را باز مهی کهنهم. دارم خهفهه  -
می شوم گرمم است، درها هم بسته است. می خهواههم 

 یک مشت آب به دست و رویم بزنم.

به خدا که یک جو عقل تو کله تهان نهیهسهت. تهو ههر  -
پنجاه صاعقه ای که می زند چهل و نُهه تهاش بهه آب 
می خورد. زود شیر را ببندیهد. آ  خهدا مهی دانهد کهه 
دیگر نجات مان محال است! گمان کنم که...مورتیمر، 

 باز چه خبر است؟

 این قاب لعنتی را زدم انداختم. -

یعنی رفته اید کنار دیوار؟ هیهات، ههیهههات کهه مهن  -
آدمی به این بی احتیاطی ندیده ام!... هنوز نمهی دانهیهد 
کههه بههرای صههاعههقههه هههیههچ چههی از دیههوار هههادی تههر 
نیست؟... کهنهار بهکهشهیهد!...حهاال بهاز دارد کهفهر مهی 
گوید! ...وقتی خانواده تان در یک همچو وضعی گیهر 
افتاده اند، آدم را با خشونهت و بهی بهنهد و بهاری تهان 
ناامید می کنید!...مورتیمر! بهه تهان گهفهتهه بهودم یهک 

 لحاف پَِر قو سفارش بدهید، دادید؟

 زکی! همان دقیقه یادم رفت. -

بادتان رفت! خب پس عمرتان به فناست! اگهر یهک  -
لحاف پَِر قو داشتید، حاال می تهوانسهتهیهد پهههنهش کهنهیهد 
وسط اتاق و روش بخوابید. آن ور،  دیهگهر در امهان 
بودید. حاال زود بیایید این جا، تا با بی احتیاطی هاتان 

 کار دست خودتان نداده اید بیایید این جا.

سعی کردم خودم را بچپانم توی پستو، اما آن تو با در 
بسته، برای دوتایی مان جا نبود. مگر این که از جهان 
مان دست می شستیم، برای این کهه نهفهسهم پهس نهزنهد 
هرچه از دستم برآمهد کهردم، امها نهاچهار شهدم بهجهههم 

 بیرون.

 زنم به م یادآوری کرد:

مورتیمر! باید یرای حفظ جانتان کهاری بهکهنهیهد. آن  -
کتاب آلمانی را که رو سربخاری سهت بها یهک شهمهع 
بدهید به من، اما روشنش نکهنهیهد. کهبهریهت را بهدههبهد 
خههودم ایههن تههو روشههنههش مههی کههنههم. در ابههن کههتههاب 

 دستورهایی داده شده.

بی برو بهرگهرد دارم آخهریهن روز عهمهرم را مهی 
 گذرانم...مورتیمر؟

 بله. -

 آن چیه که آن جور می جنبد؟ -

 منم. -

 مگر دارید چه کار می کنید؟ -

 دارم شلوارم را پام می کنم. -

زود، زود بیندازیدش. در همچین هوایی دارید بها  -
خیال راحت لباس تن تان می کنید؟ واقعا که! ههمهه 
ی عالم ایهن را قهبهول دارنهدکهه پهارچهه ی پشهمهی 
صاعقه را به طرف آدم می کشد...آخر عزیز جان، 
همین که وجود آدم در معرض هزار جور خطرات 
طبیعی ست بس نیست که خهودتهان ههم سهعهی مهی 

 جلو آتشدان ایستاده اید؟

درست مشغول ارتکاب همین جنایتی هستم که مهی  -
 گویید!

زود بیایید کنار! انگار کمر قتل همه ی ما را یهک  -
جا بسته اید! ...یعنی خبر نهداریهد کهه بهرای ههدایهت 
صههاعههقههه هههیههچ چههی از یههک آتشههدان مههنههاسههب تههر 

 نیست،...حاال کجایید؟

 این جام. دم پنجره. -

ازتان تمنا می کنم، مورتیمر! راستی راستهی پهاک  -
 دیوانه شده اید ها...

بیایید این ور! یک بچه ی شهیهرخهوره ههم از خهطهر 
ایستادن دم پنجره در هوای توفانی خبر دارد...دیهگهر 

جریان سازي و درکش به زمان طوالني تري نیاز 
  داره تا تاثیرش حس بشه.

اما حقیقت اینه كه همه زبان واقعگرایانه رو متوجه 
میشن و با اطمینان مي گم كه واقعگرایي زبان قابل 

 .فهمي براي هر فرهنگ و زبانیه 

: در پایان، باز هم از شرکت تو در روشنگر

06ادامه مصاحبه  با  شورا.......از صفحه   مصاحبه تشکر می کنیم و برایت آرزوی بهترین ها  
 را داریم. 

 من هم متشکرم.شورا:  

با این هنرمند نقاش می توانید از طریق ایمیل 
آدرس زیر تماس بگیرید: 

shoora.majedian@gmail.com 
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گروهی از جامعه شناسان در گرجستان معتقدند که 
اهمیت بیش از حد برای بکارت زنان که محصول 

های مردساالرانه حاکم بر  تبلیغات کلیسا و سنت
جامعه است عوارض بسیار منفی خواهد داشت. از 

تواند برای یک جامعه  ها که می جمله این ناهنجاری
مدرن و پیشرفته مشکل آفرین باشد به افزایش رقم 
ازدواج های زودرس و ترک تحصیل دختران جوان 
به خاطر ازدواج و بارداری در سنین پایین اشاره 

 .کنند می
های  اعتراض »آزمایش بکارت «با وجود آنکه انجام 

رسد که جامعه  فراوانی را برانگیخته، به نظر می
گرجستان و حتی نسل جوان این کشور در مورد 

های کامال  داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج دیدگاه
ها میتوان دید که هنوز  متفاوتی دارند و در نظرسنجی

و  “پاکدامنی”برای اکثر مردان بکارت نشانه 
   .است “ارزش بسیار مهمی”

برای عروس و یا زنان جوان را تکذیب  »بکارت
در گزارش پخش شده اینطور گفته   .کرده است

شود که اکثر دختران و زنان جوان توسط مادر،  می
نامزد و یا مادرشوهر خود به این اداره آورده 

تا  ۲۸۸میشوند و در قبال پرداخت مبلغی بین 
دالر امیدوارند یک مدرک پزشکی دریافت  ۰۸۸

 .شود آنها تائید می »بکارت«کنند که در آن 
در اکثر موارد مراجعات، اگر زن جوان نتواند 
چنین مدرکی را به دست بیاورد، نامزدی و 
ازدواجش به هم خورده و حتی اعضای خانواده 

اثبات   .نگرند می »به چشم بدی«خود نیز او را 
بکارت به حدی مهم است که برخی از زنانی که 
نتوانستند این آزمایش را با موفقیت پشت سر 
بگذارند به جراحی روی آورده و درست قبل از 

کنند بکارت خود را بازسازی و  مراسم سعی می
یکی از جراحانی که در این گزارش   .ترمیم کنند

تلویزیونی شرکت داشت گفت که عمل جراحی 
ساله انجام  ۳۸ترمیم بکارت را در مورد یک زن 

خواسته برای ازدواج دومش ثابت کند  داده که می
 .که باکره است

منتقدان این روش می گویند که انجام عمل 
روشی وحشیانه و یادآور «بازسازی پرده بکارت 

های بدوی مثل نشان دادن مالفه آغشته به  سنت
منتقدان در   .»خون در فردای شب عروسی است

های  سنت«عین حال می گویند دامن زدن به چنین 
ترویج دورویی در رفتار اجتماعی  »ای عقب مانده

است؛ چون از یک طرف زنان را مجبور می کند 
که بکارت خود را ثابت کنند ولی از طرف دیگر 

شوند که با آزادی کامل  مردان همواره تشویق می
 .رابطه جنسی داشته باشند

پروفسور فلسفه و از جمله «  تا تا تسوپوراشویل»
گوید که در یک چنین  معترضان به این روش می

فضایی اکثر مردان قبل از ازدواج برای داشتن 
روند و این از  رابطه جنسی به سراغ روسپیان می

تواند تاثیرات زیانبار و  نطر رفتار جنسی می
به اعتقاد او تثبیت   .طوالنی مدتی داشته باشد

بکارت بعنوان یک ارزش اجتماعی حتی برای 
مردان جوان نیز زیانبار است چون هیچگاه 
نخواهند توانست با کسی که به او عالقمند هستند 
رابطه جنسی برقرارکنند و مجبور میشوند یا به 
سراغ روسپیان بروند و یا با عجله و بدون یک 

 .عالقه آگاهانه خیلی زود ازدواج کنند
گویند که دولت  می »آزمایش بکارت «مخالفان 

گرجستان که منشور سازمان ملل متحد در مورد 
رفع تبعیض زنان را پذیرفته است نباید اجازه دهد 
که هیچ اداره دولتی و یا مراکز پزشکی خصوصی 

های  برخی از مقام  .هایی را اجرا کنند چنین روش
ای  دولتی نیز با انتقاد از این روش آن را ضربه

بزر  به وجهه دمکراتیک و پیشرفته کشور 
دانند. وزیر دادگستری گرجستان اعالم کرده که  می

 .هایی نشانه عقب ماندگی است انجام چنین آزمایش
ولی در مقابل یکی از اعضای پارلمان که عضو 
کمیسیون بهداشت و عضو شورای برابری حقوق 

گوید برای انجام چنین  اجتماعی کشور است می
تواند  هایی تقاضا وجود دارد و دولت نمی آزمایش

 .انجام آن را ممنوع کند

 
 

 
 

 
 —به گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزاد 

در جامعه سنتی گرجستان هنوز هم برای بسیاری  
بکارت زن یک عامل مهم در سنجش پاکدامنی و 

شود. ولی آزمایش بکارت موضوعی  عفت تلقی می
 .کامال متفاوت است

پخش گزارشی از یکی از شبکه های تلویزیونی در 
مورد اینکه اداره پزشکی قانونی گرجستان هرساله 

انجام می  »آزمایش بکارت  «مورد  ۰۸۸حدود 
 .دهد، اعتراضات شدیدی را برانگیخته است

در این گزارش تلویزیونی یکی از پزشکان اداره 
پزشکی قانونی گرجستان روند اجرای این آزمایش 

دهد که عبارت است از استفاده از  را توضیح می
ابزارهای ساده پزشکی مخصوص آزمایش دهانه 
رحم و آلت تناسلی زنان برای تشخیص هرگونه 
آسیب دیدگی احتمالی پرده بکارت زنان جوان . 
طبق سنن رایج آسیب دیدگی پرده بکارت نشانه 

 .فعالیت و وجود رابطه جنسی تلقی می شود
از زمان پخش این گزارش هزاران نفر از 
شهروندان گرجستان از طریق شبکه های اجتماعی 

های خود در تائید و یا مخالفت شدید با این  دیدگاه
 ۹۸نوع آزمایشها را ابزار کرده اند. روز چهارشنبه 

ژوئیه نیز گروهی از زنان در اعتراض به این 
روش در برابر ساختمان پزشکی قانونی اجتماع 

 .کردند
های  فمنیست «یکی از اعضای گروهی به نام 

گوید  که این تظاهرات را برپا کرده است می »مستقل
زمان آن فرارسیده که این طرز فکر قدیمی را به 

گذاری  چالش کشید که تنها معیار آن برای ارزش
خواست ما  «او می افزاید:   .یک زن بکارت اوست

این است که اداره پزشکی قانونی کشور انجام 
آزمایش بکارت را متوقف کند. در عین حال ما 
خواستار آن هستیم که تبعیض موجود در مورد 

های جنسی زنان برطرف شده و  عادات و آزادی
زنان گرجستان در این زمینه از آزادی و حقوق 

 .»برابر با مردان برخوردار باشند
با وجود آنکه یکی از پزشکان اداره پزشکی قانونی 
گرجستان در این گزارش تلویزیونی با ارائه تمام 
جزئیات روش انجام آزمایش بکارت را شرح داده 
ای  است ولی مدیریت این اداره با انتشار اطالعیه

اعالم کرده که فقط در مواردی مثل طرح ادعاهای 
تجاوز و یا سوء استفاده جنسی و فقط به دستور 

 .دهد هایی را انجام می مراجع قضایی چنین آزمایش
جواز «اداره پزشکی قانونی گرجستان صدور 
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رقابت ها و حسادت های بین باشگاه های مختلف، 
قوانین ارتجاعی ضد مهاجرین را دستاویز قرارداده ، 
این جوان با استعداد و مربیانش را از ورزش محروم 
کرده است. واقعا که چه قوانین ارتجاعی وحشتناکی 
را به اسم قانون اساسی جمهوری اسالمی به خورد 
مردم می دهند .     در گزارشی دیگر، ادریس جوان 

ساله مشکالت خود را در جامعۀ ایران به   ۲۲
 اینگونه بیان میکند :

سال است در ایران زندگی میکنم   ۲۲با وجود اینکه 
و حتی اینجا به دنیا آمده ام اما نمیتوانم حتی یک سیم 
کارت ایرانسل به اسم خود خریداری کنم و در جای 

 دیگری از همین گزارش می گوید :

، با خانواده های دانش «دفتر کودکی»طبق گفتگوی 
آموزان افغان ساکن روستای گورت در استان 

کودک افغان توسط   ۳۸اصفهان، از ورود بیش از 
اهالی محل به مدارس جلوگیری شده و خواستار 
اخراج آنها از منطقه شده اند؛ این درحالیست که 
هیچیک از نهادها و اشخاص مساول از جمله 
مساولین مدارس، آموزش و پرورش، سفارت 
افغانستان در تهران، شورای شهر و امور اتباع 

در این راستا اقدامی مؤثر انجام نداده …  اصفهان و
 )۰اند . )

موضع رژیم جمهوری اسالمی در مورد مهاجرین 
افغانستان بسیار مزورانه است. رژیم فاشیستی 
جمهوری اسالمی در جهت تضعیف مواضع طبقه 
کارگر ایران و برای تخریب چانه زنی طبقه کارگر، 
به طریقی راه ورود مهاجرین افغان را باز میگذارد. 
ولی آنجا که به سرویس دهی به این مهاجرین میرسد 
کوچکترین امکاناتی را برای آنها مهیا نمیسازد. 
کارگر مهاجر افغان اگر بخواهد فرزندش را به 
مدرسه بفرستد باید پول بدهد، اگر بخواهد از 
امکانات بهداشتی استفاده کند باید پول بدهد. شناسنامه 
نمیتواند بگیرد. رژیم جمهوری اسالمی برای 
مهاجرین افغان اجازه کار صادر میکند. شرایط را 
برای فروش بسیار نازل نیروی کار افغان ها آماده 
میکند ولی آنجا که قراراست دولت هزینه بگذارد، 
این بخش از نیروی کار در ایران هیچگونه حقی 
ندارند. رژیم ایران، مهاجرین افغان را تنها برای 
شکستن چانه زنی طبقه کارگر ایران واستثمارهرچه 

مدتی بعد، مربیان محلی 
ای به  برایش شناسنامه

اسم سامان کبیری گرفتند 
تا بتواند در مسابقات 
شرکت کند. او با همین 
شناسنامه به تیم ملی 
نوجوانان و جوانان 

 رسید.
کفایتی »مدیر باشگاه 

به ایسنا  «خراسان
گیر تیمش  گوید کشتی می

ایرانی است و برای تیم 
ملی کشتی گرفته است. 

های سنی  او در رده
نوجوانان و جوانان از طرف ایران در 

المللی هندوستان، قزاقستان و  های بین تورنمنت
 ترکیه حضور یافته است.

طاهر ب و بهزاد میم، دو هم باشگاهی این 
گویند همه ما در فریدونکنار، به  گیر می کشتی

شدت از این ماجرا ناراحتیم و بغض داریم. زیرا 
آور  او از کودکی کار کرده، سختی کشیده و نان

خانه بوده است. مادرش به هر دری زد نتوانست 
برایش شناسنامه بگیرد. او از هر لحاظ ایرانی 
است، اما به حکم قانون، وطن ندارد و حاال هم 

 اند. محرومش کرده
همان مجید، در رده نوجوانان به    سامان کبیری یا

همراه تیم ملی ایران به مسابقات آسیایی قرقیزستان 
کیلوگرم به تیم ملی   ۵۸اعزام شده اشت. در وزن 

جوانان ایران دعوت شده و حتی در برخی 
تمرینات تیم ملی بزرگساالن نیز حاضر بوده، اما 
حاال به جرم اینکه افغان است، محروم شده و آینده 
او در سرزمین خودش، جایی که به دنیا آمده 

 نامشخص است.
سامان کبیری )مجید( دارای شناسنامه و گذرنامه 
ایرانی است. مشخص نیست شناسنامه ایرانی او 
چگونه صادر شده که توانسته در رویدادهای 

مرزی نیز حضور یابد. افشای ماجرای  برون
شناسنامه زمانی اتفاق افتاد که مساوالن تیم 
فریدونکنار به او گفتند حاال که به تیم خراسان 

شهر خودت کشتی نگیر و در   ای، مقابل تیم پیوسته
 هزار تومان به تو خواهیم داد. ۵۸۸ازای آن 

مجید این پیشنهاد را نپذیرفت، در دور رفت کشتی 
گرفت ولی به خاطر تهدیدی که صورت گرفت در 
دور برگشت خودش را به مصدومیت زد. اما چون 
امتیاز تیم فریدونکنار کمتر از تیم خراسانی بود، 
برای اینکه صعود کنند شکایت کردند. با لو رفتن 
قضیه مجید، تیم فریدونکنار راهی فینال دسته اول 

 )۲شد . )
سامان فرزند مهاجری است که پس از طالق 
همسرش ایران را ترک کرده است. مادر ایرانی با 
او تنها مانده. سامان از کودکی مجبور به کار 
کردن شده و نان آور خانه بوده. علیرغم همۀ این 
سختی ها با توجه به عالقه اش به کشتی، این 
ورزش را دنبال کرده است و به دلیل استعدادهایش 
تا سطح قهرمانی کشور هم پیش رفته است. ولی 

 
 صادق افروز

 
ناسیونالیزم و نژاد پرستی یکدیگر را تغذیه میکنند. 
نژاد پرستی ازلحاظ تاوریک مصالح الزم را برای 
ناسیونالیزم فراهم میکند. ناسیونالیزم آنرا به شکل 
سیاسی بروز میدهد. نژاد پرستی و ناسیونالیزم 
فارس، نه تنها مهاجرین فرودست را به تمسخر 
میگیرد بلکه شهروندان ایرانی غیر فارس را نیز از 
گزند حمالت ایدئولوژیک خود در امان نمیگذارد. 
برطبق نظریۀ نژاد پرستی فارس، اعراب و کردها 
و ترک ها و ترکمن ها و بلوچ ها فاقد هوش و 
ذکاوتی معادل فارس ها هستند. اما درمیان قربانیان 
نژاد پرستی فارس، مهاجرین افغان موقعیت 
بسیاردشوارتری دارند. شهروندان ایرانی غیر 
فارس، حداقل از مزیت ایرانی بودن برخوردار 
هستند. می توانند شناسنامه بگیرند. میتوانند کارت 
ملی بگیرند. می توانند به مدرسه و دانشگاه بروند، 
میتوانند از مزایای دیگر شهروندان برخوردارشوند. 
ولی مهاجرین افغان از این حقوق برخوردار نیستند. 
این فقدان حقوق نه تنها شامل نسل اول مهاجرین 
افغانی، بلکه شامل نسل دوم و سوم آنها هم میشود. 
از همه عجیب تر آن است که اگر یک مرد افغان با 
یک زن شهروند ایران ازدواج کند فرزندان آنها 

 همچنان اتباع بیگانه و افغان باقی خواهند ماند .
فاجعه ای که هفته گذشته در جریان مسابقات کشتی 
باشگاه های ایران ر  داد، پرده ای دیگر از این 
بیعدالتی و بی حقی را به نمایش گذاشت. جریان از 

 این قرار بود :
انضباطی فدراسیون کشتی ایران، سامان   کمیته

تغییر نام و استفاده جعلی از »  کبیری را به خاطر 

دو سال از حضور در مسابقات  «هویت ایرانی
محروم کرد. او از سنین کودکی با همین اسم در 

 گرفت.  مسابقات مختلف کشتی می
قاسم امانی فیالبی سرمربی تیم و مسلم نادری خادم 

گیران مطرح  مربی تیم خراسان که هر دو از کشتی
اطالع از جعلی »سابق ایران هستند نیز به خاطر 

، مانند خود او به دو سال «گیر بودن هویت کشتی
محرومیت از فعالیت در عرصه کشتی محکوم 

 اند. شده
گیر بر حریفانش در لیگ دسته  پیروزی این کشتی

 اول هم باطل اعالم شده است.
ساله   ۲۰سامان کبیری )مجید احمدی( که حاال 

است، در فریدونکنار به دنیا آمده است. زبان فارسی 
را با لهجه مازنی صحبت میکند. پدرش افغان است. 
او از کودکی و درغیاب پدر، تحت سرپرستی مادر 

اش قرارداشته اما به خاطر قوانین جمهوری  ایرانی
اسالمی از دریافت شناسنامه ایرانی محروم بوده 
است. دوستانش میگویند اجازه ازدواج مجدد به 
مادرش داده شده اما داشتن پدرخوانده ایرانی هم 

 برای اخذ شناسنامه کافی نیست!
هللا محمدی مربی سازنده استان مازندران  ذبیح
ها برایش زحمت کشیده و او را پرورش داده  سال

است. اما مجید چون هویت قانونی نداشته، 
 توانسته در مسابقات کشتی بگیرد. نمی

 افغان ستیزی در جمهوری اسالمی 

 



 

 Rowshangar    No. 76    November 2013 20 روشنگر 

بیشتر نیروی کار میخواهد. این رژیم برای در لبۀ 
پرتگاه قراردادن مهاجرین افغان، اشتباهات، خطا ها 
و یا حتی جنایات یکی دونفر ازاین جمعیت چند 
میلیونی زحمتکش را آنچنان در بوق و کرنا میکند 
که افغان معادل دزد و راهزن و متجاوز در 
افکارعمومی شناخته شود.این تبلیغات ضد مهاجرین 
افغان نیز در پایین آوردن دستمزد این بخش از 
مهاجرین، ایفای نقش میکند. به جای مبارزه با افغان 
ستیزی، رژیم ایران شرایط و مصالح الزم را برای 
تبعیض علیه این بخش از زحمتکشان در ایران 
فراهم میکند و بین آنها و زحمتکشان ایرانی تخم 

 نفاق می پراکند.
نکتۀ قابل توجه درمورد مهاجرینی که با عنوان 
مهاجرین افغان در ایران شناخته میشوند این است 
که این دسته از مهاجرین در کشور خود، با عنوان 
هزاره شناخته میشوند. افغانها پشتون ها هستند که 
زبان و تاریخ و فرهنگ متفاوتی دارند. هزاره ها 
فارسی زبان هستند وتاریخ و مذهب و زبان 
مشترکی با فارس های ایران دارند و اکثرا با توهم 
به این اشتراک ها به ایران می آیند ولی با مشاهدۀ 

 

 
 
 

فریدریش انگلس 
 ١٨٨١مارس  ١٧

 
 
 
 
 
 

بعدازظهر،  ۹مارس، یک ربع به ساعت  ۲١ 
بزرگترین اندیشمند روزگار ما از اندیشیدن باز 
ایستاد. فقط دو دقیقه او را تنها گذاشته بودیم، همینکه 
به اتاق آمدیم، دیدیم که آرام روى صندلى خوابیده 

اما این بار براى همیشه. مر  این مرد چنان  -است 
اى براى پرولتاریاى رزمنده اروپا و امریکا  ضایعه

و براى تاریخ علوم است که ابعادش غیر قابل 
اى که با رفتن این روح  گیرى است. جاى خالى اندازه

پُر عظمت بوجود آمده است بزودى زود همه جا 
احساس خواهدشد. همانطورکه داروین به قانون 
تکامل جهان ارگانیک و موجودات زنده  پى بُرد، 
مارکس هم قانون تکامل تاریخ بشر را کشف کرد؛ 
این حقیقت ساده را که تا قبل از او در زیر کوهى از 
ایدئولوژى پنهان شده بود، این حقیقت که بشر پیش 
ازآنکه بتواند به سیاست، دانش، هنر، دین و جز 
اینها بپردازد، باید بخورد، بیاشامد، سرپناه و 
پوشاک و غیره داشته باشد؛ اینکه بنابراین تولید 
ً میزان رشد اقتصادى  وسایل مبرم مادى، و نتیجتا
کسب شده توسط هر مردم معیّن یا در هر دوره 
معیّن، آن زیربنایى را تشکیل میدهد که بر روى آن، 
دولت، مفاهیم حقوقى، هنر و حتى نظرات آن مردم 

اند... و در پرتو این  در مورد مذهب تکامل پیدا کرده
نور است که بنابراین باید همه اینها را تبیین کرد، نه 

اش  برعکس، آنچنانکه تا حال شده است. اما این همه
نیست. مارکس قانون ویژه حرکت ناظر بر شیوه 

دارى عصر حاضر و آن جامعه  تولید سرمایه
بورژوایى که زاده این شیوه تولید است را هم کشف 

اى را  کرد. کشف ارزش اضافه، ناگهان مسأله
روشن کرد که هم اقتصاددانان بورژوا و هم منتقدین 
سوسیالیستى که در صدد حلش بودند، در تمام 

هاى قبلى، در تاریکى کورمال کورمال  بررسى
بدنبالش بودند. دو کشف این چنینى براى یک عمر 
کافى است. خوشبخت آنکه نائل آمدن به حتى یکى 

اى که  از این کشفیات نصیبش شود. اما در هر زمینه
هاى  و او در زمینه -مارکس به تحقیق پرداخت 

بسیار متعددى تحقیق کرد، که هیچکدامشان سطحى 
ها، حتى در ریاضیات، به  در همه زمینه -نبودند 

کشفیات مستقلى نائل شد. چنین بود این َمرِد دانش. 
اما این هنوز حتى نیمى از وصف او نیست. دانش 
براى مارکس نیرویى بلحاظ تاریخى پویا و انقالبى 
بود. گرچه براى او هر کشف جدید در این یا آن 

از دانش تاوریک که شاید هنوز هم  عرصه
کاربُردهایش بتمامى قابل تصور نبود، خشنودى 
فراوانى بهمراه داشت. وقتى کشفیات تأثیرى فورى 
وانقالبى برصنایع، و برتکامل تاریخى درکل 
میگذاشتند، شعفى ازنوعى کامال متفاوت احساس 
میکرد. بعنوان مثال، او از نزدیک پیشرفتها و 
اکتشافات حاصله در زمینه الکتریسیته را دنبال 
میکرد و در این اواخر بخصوص کارهاى مارسل 

[ را. براى اینکه مارکس بیش از هرچیز ۲دپره]
دیگر یک انقالبى بود. مأموریت واقعیش درزندگى 
این بود که از هرطریق ممکن به سرنگونی جامعه 

دارى و نهادهاى دولتى مخلوقش مدد برساند،  سرمایه
و به آزادى و رهایى پرولتاریا که آگاهی بر 
وضعیت، نیازها و شرایط رهائی اش را او خود 
بنیان نهاده بود، کمک کند.  مبارزه خوى او بود. با 
چنان شور، با چنان سرسختى و با چنان کامیابى 

مبارزه میکرد، که کمتر کسى یارای رقابت با او را 
داشت. کار او در اولین "روزنامه جدید راین" در 

، ۲۰١١، روزنامه "به پیش" پاریس در ۲۰١۰سال 
، "روزنامه ۲۰١۲"روزنامه آلمانى بروکسل" در 

هاى  و بعالوه جزوه ۲۰١۳  -۲۰١۰جدید راین" در 
میلیتانت بیشمار، کار در سازمانهاى پاریس، 
بروکسل و لندن، و باألخره تاجى بر سر همه اینها، 

این خود براستى  -المللى کارگران  تشکیل انجمن بین
دستاوردى بود که بنیانگزارش میتواند بحق بر آن 
ببالد حتى اگر هیچ کار دیگرى نکرده باشد. و 
درنتیجه، مارکس بلحاظ مورد نفرت و تهمت و 

پراکنى بودن، سرآمد زمانه خودش بود.  لجن
او را از   –هم مطلقه و هم جمهورى   –حکومتها 

چه محافظه   –ممالک خود تبعید کردند. بورژواها 
در بدنام کردن و   –کار و چه اولترا دمکرات 

پراکنى به او گوى سبقت از هم ربودند. همه  لجن
اینها را او همچون تارعنکبوت کنارمیزد، نادیده 
میگرفت، و تنها زمانى پاسخ میداد که ضرورتى 

العاده مجبورش میکرد. و او ُمرد درحالىکه  فوق
از معادن سیبرى  -میلیونها کارگرانقالبى همرزمش 

تا کالیفرنیا، در همه بخشهاى اروپا و امریکا، از 
صمیم قلب دوستش دارند، خالصانه به او احترام 

و گرچه شاید  -میگذارند و در فقدانش سوگوارند 
مخالفان او بسیار بودند، اما من به جرأت ادعا میکنم 
که بعید است حتى یک دشمن شخصى داشته باشد. 
 نام او قرنها دوام خواهد آورد، و همینطور کارش. 

 
دسامبر  Marcel Deprez  )۲۰[ مارسل دپره ۲]

( از پیشقراوالن مهندسى ۲۳۲۰اکتبر  ۲۹  -  ۲۰١۹
مأمور شد  ۲۰۰۲برق در فرانسه که در سال 

اى بمنظور برق رسانى مبتنى بر انتقال برق  شبکه
از فواصل دور بوجود بیاورد. او موفق شد براى 

، برق جریان مستقیم را )با ۲۰۰۰اولین بار در سال 
 ١۲وات( از میزبا  به مونیخ )با فاصله  ١۸۸توان 

کیلومتر( انتقال دهد. مدتى بعد کشف شد که برق 
متناوب را بآسانى و با اتالف بسیار کمتر میتوان به 

 فواصل دور انتقال داد.

 در گورستان هایگیت، لندن سخنرانى  انگلس در کنار گور مارکس 

نژاد پرستی فارس علیه خود، شوکه میشوند .آنها را 
 حتی در افغانستان، افغان قلمداد نمی کنند .

سیاست انترناسیونالیستی، وظیفۀ دفاع از 
زحمتکشان افغانی را به یک وظیفۀ مبرم و خطیر 
تبدیل میکند .کمونیست های ایران می بایست برای 
کارگران و زحمتکشان ایران توضیح دهند که 
مهاجرین دشمنان آنها نیستند. رژیم حاکم با ایجاد 
تفرقه، اینجور وانمود میکند که علت بیکاری، 
مهاجرین هستند. دولت و گماشتگانش مردم را می 
شورانند تا مهاجرین را از خدمات دولتی و امکانات 
بهداشتی و آموزشی محروم کند . زحمتکشان ایران 
باید درک کنند که زحمتکشان افغانی، هم سرنوشتان 
آنها و هم طبقه ای آنها هستند. مهمان نوازی از 
پناهندگان افغان و کمک به آنها و خانواده هایشان، 
صفوف زحمتکشان را در مبارزه برای نیل به 
سوسیالیزم و آزادی مستحکم تر خواهد کرد. معلمین 
مترقی میتوانند با امکانات حداقلی خود فرزندان 
مهاجرین را آموزش بدهند و پزشکان و پرستاران، 

 امکانات حداقلی بهداشتی برایشان فراهم کنند .
 ۰۸۲۹اکتبر  ۲۲
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حتی خانوادگی نزدیکی با مقامات محلی کردستان 

داشتند، توانستند بها نهگهرانهی کهمهتهری در مهورد 

امنیتشان انتقادات روشنگرانه ای در مورد شهیهوه 

اداره سیاسی و مالی جامعه توسهط احهزاب حهاکهم 

مطرح کنند. در نتیجه، این جنبش بهزودی  مهبهدل 

به یک حرکت دامنه دار در سطح جهامهعهه شهد و 

توانست بعنوان یهک نهیهروی   ۰۸۸۳در انتخابات 

جدید با وزن قابل توجهی وارد معادالت سهیهاسهی 

 گردد. 

این انتخابات ههم از نهارسهائهی ههای نهظهیهر عهدم 

نهظهارت،  فهقهدان وجهود آمهار،  بیطرفی كمسیون 

اعمال نفوذ احزاب حاکم، و لیست بسته رنج بهرد. 

اما از فضای تبلیغاتی مهنهاسهبهتهری بهرای تهرویهج 

پالتفرم های سیهاسهی احهزاب بهههرمهنهد بهود.  در 

نتیجه احزاب اپوزیسیون تهوانسهتهنهد بها ههویهت و 

پالتفرم سیاسی  خود وارد میدان رقابت شوند. در 

این دوره پارت دمکرات و اتحادیه میهنی  بهرای 

باردوم با ائتالف وارد پروسه انتخابات شده و هر 

کههرسههی از آن خههود   ۲۲۲کههرسههی از    ۵۳دو 

کرسی و احهزاب اتهحهاد   ۰۵نمودند. جنبش تغییر 

اسالمی و جامعه اسالمی بترتهیهب شهش و چهههار 

کهرسهی ههم بهه ۲۲نماینده به پارلمان فرستهادنهد.  

احزاب کوچکتر و اقلیتهههای تهرکهمهن، آسهوری و 

 مسیحی اختصاص داده شد.  

اهمیت این انتخابات در این بود که در ایهن دوره 

جامعه از  فضای تبلیهغهی مهنهاسهبهتهری بهه نسهبهت  

دوره قبلی برخوردار بود و نظارت بر انتهخهابهات 

در مقایسه با دوره های قبل منصفانه تر بود. ایهن 

مجموعه  فاکتورها فرصتی را فهراههم نهمهود  تها 

احههزاب و جههریههانههات گههونههاگههون بههتههوانههنههد از راه 

صندوق انتخابات در صحنهه سهیهاسهت کهردسهتهان 

بهه   ۰۸۸۳ابراز وجود بکنند. نمهودار انهتهخهابهات 

 شیوه زیر است. 

همانطور که در نمودار بهاال پهیهدا اسهت، 

پارت دمکرات و اتحادیه میهنی باهم بیش از نمی 

از آرا را بخود اختصهاص دادنهد و مهوفهق شهدنهد 

یک حکومت ائتالفی تشکیل دهند. اما وجه تمهایهز 

این دوره این بود که پارلمان کردستان یک شهکهل 

در پهرتهو یهک   ۰۸۲۹متنوع تر سانتخابات سهال 

دوره فعالیت پارلمانی بوقوع پیوست کهه  بهلهوک 

اپوزیسیون )جنبش تغییر، احزاب اتحاد اسالمی و 

جامعه اسالمی( کمابیش مجال یافت تا انتقاد خهود 

را از اداره سیهاسهی جهامهعهه از طهریهق تهریهبهون 

مجلس در سطح وسیعتری انعکاس دهد. در سهال 

یک اعتراض و تحصن دوماهه در استهان   ۰۸۲۲

سلیمانیه راه افتاد که جامعه را بین اپوزیسهیهون و 

مسلح در میدان سیاست آن  هنگام وجود نداشت. در 

نتیجه این نواقص،  قدرت و دامنه نفوذ نظامی 

احزاب حاکم تعداد نمایندگانشان را تعیین نمود نه 

رای آزادانه شهروندان.  این تجربه انتخاباتی عمر 

طوالنی ای نداشت.  دراواسط دهه نود میالدی 

پارت دمکرات  وارد یک پروسه  واتحادیه میهنی   

جنگ داخلی شدند و وجود پارلمان را بی معنا 

 کردند.  

، بهعهد از سهقهوط ۰۸۸۵انتخهابهات بهعهدی در سهال 

حکومت صهدام حسهیهن  صهورت گهرفهت. در ایهن 

هنگام، بعلت نا آرامی ههای خشهونهت بهار مهتهعهاقهب 

اشغال عراق، انتخابات در واقع سر ههم بهنهدی شهد. 

احزاب و گروهها کاندیدی معرفی نکردند بهلهکهه از 

مردم خواستند که به لیست بسته احزاب رای بدههنهد. 

در این پروسه کاندیدها برای رای دهندگان شنهاخهتهه 

شده نبودند. شرکت کننده گان مهیهتهوانسهتهنهد تهنههها بهه 

لیست مورد نظرشان رای بدهند و ههر حهزبهی حهق 

داشت که به تناسب رای که آورده اسهت نهمهایهنهد بهه 

مجلس بفرستد. درطی این پروسه هم نه قانون و نهه 

موسسه بی طرفی وجود داشت تا بر روند انتخهابهات 

نظارت کند. نهایتا اتحادیه میهنی و پهارت دمهکهرات 

یک پیمان اتهحهاد اسهتهراتهژیهک  ۰۸۸۹که بعد ازسال 

بسته بودند، یک لیست مشترک انتخاباتی به جهامهعهه 

کرسی پارلمان را از   ۲۲۲کرسی از  ۲۸۳ارائه  و 

خود نمودند. شش صندلی را هم به احهزاب اسهالمهی 

ویک ُکرسی به احزاب کوچکتر دادند. در این دوره 

هنوز مردم از شوک حاصله از سقوط صدام حسین، 

انفجارات و هرج و مرج مهتهعهاقهب آن تهحهوالت در 

نواحی مرکزی وجنوب عراق رهائی نیافهتهه بهودنهد. 

در نتیجه نتوانستند در سر نوشت سیاسی خود نهقهش 

 کارآیی داشته باشند. 

را میتواند آغاز یک دوره جدید در   ۰۸۸۳انتخابات 

حیات سیاسی کردستان را بر شمرد.  آَن انهتهخهابهات 

در زمانی صورت گرفهت کهه حهدود شهش سهال از 

سقوط حکومت صدام حسهیهن گهذشهتهه بهود. حضهور 

آمریکا و قدرتهای غربی در عراق سهبهب شهده بهود 

که بهحهث در مهورد دمهکهراسهی، قهانهون مهداری و 

تسامح به گفتمان غالب بهخهشهی از روشهنهفهکهران و 

فعالین سیاسی کردستان مبدل شده شود. در سایه این 

فضا و حضور سنگین نظامی آمهریهکها، بهخهشهی از 

احزاب اسالمی از اسلحه و فعالیتهای خشونت آمهیهز 

فاصله گرفته و رو به صندوق رای و فعالیت قانونی 

آوردند. در همان زمان بهخهشهی از روشهنهفهکهران و 

فعالین احزاب حاکم )عمدا اتحادیه میهنی( در انهتهقهاد 

به شیوه اداره جامعه از احزاب حاکم فاصله گهرفهتهه 

و جنبشی بنام  "جهنهبهش تهغهیهیهر" شهکهل دادنهد.  از 

آنجائی که بسیاری از فعالین این جنبش از کادرههای 

شناخته شده  اتحادیه میهنی بودند و روابط دوستی و 

 سعید کرامت 
 ۰۸۲۹اکتبر  ۲۸

 
حههزب و گههروه   ۹۲،  ۰۸۲۹سههپههتههامههبههر   ۰۲روز 

سیاسی دراقلیم خود مختار کهردسهتهان عهراق بهرای 

سههومههیههن بههار، بههعههد از سههقههوط صههدام حسههیههن، بههه 

صندوقهای رای مراجعه نمودند تا نمایهنهدگهان خهود 

را برای پارلهمهان انهتهخهاب نهمهایهنهد. بهررسهی  ایهن 

( ایهن تهجهربهه ۲انتخابات از دو منظر اهمیت دارد: 

در مهنهطهقهه پهر از تهنهش سهیهاسهی در خهاورمهیهانهه  

( تحوالت کهردسهتهان عهراق ۰صورت گرفته است. 

خواه ناخواه  در نگرش  و توقع سیاسی شههرونهدان 

کرد در بخشهای دیگر کردستان تاثیر دارد. نگاههی 

گذرا به پروسه انجام این انتخابات و نهتهایهج بهدسهت 

آمده از آن در مقایسه با نتیجه انتخابات قبلی، نشهان 

میدهد که هر چهنهد بهههبهودی در شهیهوه بهر گهذاری 

انتخابات حاصل شده است، اما در این دوره احزاب 

محافظه کار قویتر از دوره پهیهش ظهاههر شهده انهد.  

پیام این تحول این است که  کردستان احتماال بهرای 

یک دوره چهار ساله دیگر شاهد تغییر اساسی  ای 

در ساختار سیاسی و نحوه مدیریت جامعه نهخهواههد 

 بود. 

درک بهتر انتخابات اخیر مستلزم داشتن  

یک زمینه کلی در مورد تحوالت دو دهه اخیر در 

کردستان عراق است. در طول دو دهه اخیر دو 

حزب "پارت دمکرات کردستان"  و "اتحادیه 

میهنی کردستان"  انحصار قدرت، گاهی در رقابت 

و دمی با رفاقت همدیگر، را در کردستان عراق  

بعد از شکست  ۲۳۳۲بدست داشته اند. درسال 

نیروهای صدام حسین در کویت، مردم کردستان 

دست به قیام زدند در نتیجه آن قیام نیروهای امنیتی 

دولت مرکزی در بیشتر مناطق کردستان تار ومار 

شدند. از آنجا که  کشور عراق در زمان صدام 

حسین یک جامعه بسته بود، هیچ نهاد مدنی و یا 

حزب سیاسی در کردستان وجود نداشت تا خالء 

سیاسی بوجود آمده را پر کنند. در نتیجه، این خالء 

بوسیله  اتحادیه میهنی و پارت دمکرات   که 

احزابی مسلح بودند بسرعت پر شد. در سال 

در پرتو حاکمیت این دو حزب برای اولین  ۲۳۳۰

بار در کردستان انتخابات بر گذار شد که دو 

جریان یاد شده تقریبا بطور مساوی کرسیهای 

پارلمان را برنده شدند. این انتخابات، اما، تنها  در 

شکل انتخابات بود. زیرا در آن هنگام نه سنت 

انتخاباتی موجود بود، نه قانون مناسبی بر پروسه 

انتخابات اشراف داشت و نه خبری از آمار و تعداد 

واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات، و نه 

نهاد بی طرفی آن پروسه را نظارت میکرد. عالوه 

براین،  جایی برای احزاب سیاسی اپوزیسیون غیر 

21ادامه در صفحه ..........   
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خودداری کردم و گفتم من امروز نیازی به دکتر 
ندارم. من تنها برای خودم داد نمی زنم، بلکه برای 
آن کسانی است که با پرداخت یک سوم از حقوق 

خود هنوز نمی دانند که این بیمارستان متعلق به همه 
ماست. من برای خود صحبت نمی کنم، بلکه برای 

کسانی صحبت می کنم که نمی دانند سرمایه سازمان 
تامین اجتماعی در چه زمینه های مصرف می شود؟ 
وقتی یک مجرم، به نام مرتضوی را به داخل این 

 ۲۸تشکیالت می آورند، ما باید چکار کنیم؟ وقتی 
میلیارد تومان سرمایه ما حیف و میل می شود، نه 
کسی محاکمه می شود و نه کسی متهم. اما وقتی ما 
صاحبان سازمان، درخواست دکتر و درمان کنیم، 
بالفاصله سر و کلیه نیروی انتظامی پیدا می شود و 

خواست ها و مطالبات ما  .ما را سرکوب می کنند
بیمه شدگان، از بیمارستان این است که به هر شکلی 

که باشد باید دکتر و امکانات پزشکی را در این 
بیمارستان افزایش دهند، وقتی شما برای یک دکتر 

نفر را ردیف می کنید آن دکتر اگر تنها به سالم  ۲۸
مریض ها جواب دهد، دیگر فرصت درمان درد 

مریض را ندارد. از این رو، به نظر ما، علم پزشکی 

دیگر توان درمان دردهای شهروندان جامعه را 
ندارد. بیمارستان باید دکتر بیش تری استخدام کند. 
پولی که هر روز در این سازمان، حیف و میل می 
شود باید آن را به دکترها داد تا با امنیت بیش تری 

  .شغل خود را دنبال کنند
هنگامی که نیروی انتظامی رسید و من را به داخل 

حدود یک ساعت با هم  .اتاق مساول بیمارستان بردند
صحبت کردیم. در نتیجه نیروی انتظامی، محل را 

ساعت آن محل را ترک  ۹ترک کرد و ما هم بعد از 
کردیم. اما با بیمه شدگان، قرار گذاشتیم که این 

اعتراضات را تا رسیدن به خواست ها و مطالبات 
 .خود در روزهای آینده ادامه دهیم

مریض را  ۲۸شما، یک پزشک می تواند در روز 
معاینه کند؟ آیا تشخیص آن پزشک می تواند 

درست باشد؟ اما بنا به اظهارت مساوالن بهداشت 
مریض را  ۰۸و درمان، هر پزشک باید در روز 

اما وقتی ما درخواست می کنیم که بیمه  .معاینه کند
شدگان زیاد شده و باید بیمارستان هم پزشک های 
خود را زیاد کند، به ما بی احترامی می شود و 

بالفاصله از نیروهای انتظامی درخواست می کنند 
که ما معترضین را بازداشت کنند. به نظر شما، 
چرا هر زمان ما اعتراض می کنیم بالفاصله به 

نیروهای انتظامی و اطالعاتی زنگ می زنند و ما 
را به اغتشاش گر و مخل نظم عمومی متهم می 
کنند. عده ای از مساوالن بیمارستان، از نظر 

خودشان تحصیل کرده هستند ولی به نظر من، این 
افراد هیچ وقت برای خدمت به مردم تحصیل 
نکرده اند، بلکه مثل یک سرمایه دار عمل می 

کنند. چطور سرمایه دار، تمام تالش خود را برای 
استثمار هر چه بیش تر کارگران به کار بیاندازد، 
مساولین و پزشکان تحصیل کرده هدف شان خالی 
کردن جیب مردم و بیماران است. اگر هر کدام از 

ما سالی یک بار نزد دکتر برویم جهت یک 
سرماخوردگی کوچک، باید دست مزد یک ماه 

خود را هزینه کنیم تا این که بهبود یابیم. حال یک 
نفره را در نظر بگیرید که در صورت  ۵خانواده 

  بیماری چه قدر باید هزینه کند؟
در چنین وضعیتی ما بیمه شدگان، چرا باید یک 
سوم حقوق خود را به سازمان تامین اجتماعی 

پرداخت کنیم؟ در حالی که سازمان موظف است 
  .برابر اساسنامه خود، به ما خدمات ارائه دهد
مساوالن بیمارستان، وقتی مشاهده کردند که 

معترضین زیاد شدند، با کالنتری تماس گرفتند و 
درخواست کردند تا نیروی بیش تری برای 

  .سرکوب ما بفرستند
قابل ذکر است در طول این اعتراض، تعدادی از 

مساوالن بیمارستان که به شکلی من را می 
ما می «شناختند نزد من آمدند و اظهار می کردند: 

داینم شما مریض هستید، ما شما را اورژانسی نزد 
  »...دکتر می بریم و

اما من از این که اورژانسی نزد دکتر بروم 

خدمات ارائه دهد. اما این بیمارستان، نه این که به 
ما خدماتی ارائه نمی دهد، بلکه به ما هم توهین می 

 کند. وقتی ما بیمه 

شدگان به بیمارستان مراجعه می کنیم با 
برخوردهای غیرانسانی تعدادی از مساوالن 

بیمارستان روبرو می شویم و هر زمان اعتراض 
می کنیم، مساوالن بیمارستان اظهار می کنند که 

بودجه برای استخدام دکتر نداریم. اما اگر به 
گزارشات نمایندگان مجلس، نگاهی کوتاه داشته 

باشیم متوجه خواهیم شد که چطور از سرمایه ما، به 
میلیون تومان دست مزد  01یک مدیرعامل در ماه 
میلیون تومان، به  ۳۸۸پرداخت می کنند! و یا 

عنوان پاداش به مساوالن می دهند و... بعد از این 
صحبت ها نیروی انتظامی آمد و من را به داخل 

اتاق مساول بیمارستان بردند. اول خیلی تند برخورد 
کردند و من را تهدید می کردند که برایت صورت 
جلسه می کنیم که به ما توهین کرده اید و... عمال 
جلو من را گرفته بودند که از اتاق خارج نشوم. 
مردم هم پشت در ایستاده بودند. من هم رو به 

نیروی انتظامی کردم و گفتم که در این مورد دخالت 
نکنید. ما بیمه شدگان این مکان را متعلق به خودمان 
می دانیم و تمام اشیایی که در این بیمارستان موجود 

است مال ماست. ولی نمی دانم چرا شما خود را 
مالک این بیمارستان می دانید؟ شما به عنوان نیروی 
انتظامی، تنها می توانید هر چیزی که ما بین ما و 

آقای رییس ر  داده مکتوب کنید و با هم به 
دادستانی برویم، دیگر حق ندارید از من بازجویی 
کنید. خالصه مساول نیروی انتظامی، وقتی متوجه 
شد ما از صورت جلسه و اظهارات تند آنان هراسی 

نداریم دست من را گرفت و به سوی حیاط 
بیمارستان برد. مساول نیروی انتظامی، از من 

درخواست کرد که بروم و کاری به این ها نداشته 
باشم ) یعنی مردم( و... بعد از این که خیلی با او 
صحبت کردم به بیمارستان برگشتم و میان مردم 

دقیقه برای تجمع کنندگان  ۰۸قرار گرفتم و حدود 
در مورد حقوق خودمان صحبت کردم و رو به آنان 

گفتم: ما بیمه شدگان، هر زمان به بیمارستان 
مراجعه می کنیم با برخورد غیرمساوالنه کارکنان 
آن روبرو می شویم. بیاید به این تابلو نگاه کنید، 

برای این که کاله سر ما بگذارند، حقوق ما مراجعه 
به منظور »کنندگان را با خط درشت نوشته اند: 

رفاه حال شما مراجعین عزیز این مرکز درمانی 
طرح پذیرش نوبت دهی تلفنی جهت بیماران 

سرپایی پزشکان عمومی، دندانپزشکی، مامایی و 
متخصصین داخلی، جراحی عمومی، مغز و 

 ۰شماره تلفن ) .اعصاب و...، کار انجام می پدیرد
اما این تنها یک نوشته  »( است۹۰۰۸۲۸۲خط(:

بدون عمل است. این نوشته تنها برای خانواده 
  .کادرهای بیمارستان است نه برای ما بیمه شدگان
مساوالن بیمارستان این نوشته را به این خاطر به 

این جا آویزان کرده اند تا به ما بگویند که به 
مراجعین خدمات می دهیم. در حالی که مراجعین از 

صبح در جلو درب این درمانگاه صف  4ساعت 
کشیده اند تا در وقت اداری باز شود و چند نفر از 

  .مراجعین را بپذیرند
به نظر ما، این تابلو را باید بردارند. چرا که ما 
 ۲۸عمال می بینیم که برای یک پزشک عمومی، 

نوبت می دهند )به گفته مساوالن پذیرش( آیا به نظر 

ادامه مصاحبه با محمود صالحی 00دنباله از صفحه ..  

روشنگر متعلق به شما ست با پشتیبا نی ما 

لی خود به ادامه انتشا رروشنگر یری 

 رسانید.
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کفر و نفاق و تفرقه کلمه در اسالم(  سازد و بر پایه 
سستی در کنار سیل که زود به ویرانی کشد و عاقبت 
آن بنا از پایه به آتش دوز  افتد؟ )این حال بنای نفاق 
و ستم است( و خدا هرگز ستمکاران را هدایت 

 *نخواهد کرد."
این نمونۀ دیگری بود از سرکوب آزادی بیان در 
نظام اسالمی محمد در مدینه. البته خود محمد در 

 01طول لشکرکشی اش به تبوک، در مسیر راه 
مسجد می سازد. مساجدی که مانند همه مکان هایی 
که در نظام های دیکتاتوری برای تایید و تمجید 
دیکتاتورها بر پا میشوند، محل تجمع و تملق گوئی 
های مشتی آدم بی اراده و گوش به فرمان خدا و 
محمد، یا عابد )از ریشه عبد به معنی برده و غالم( 
بود و نه مانند کعبه محل تجمع انسان های آزاده و 

 منتقد بدوی.    
در جریان لشکر کشی به تبوک، هرچند هیچگونه 
برخوردی با رومی ها ر  نمیدهد، ولی محمد به مدد 

هزارنفری که به یک روایت به همراه  01تا  21
داشته است، میتواند بعضی از جماعت های مسیحی 
و یهودی ساکن در شمال را به وحشت انداخته با 

 تهدید و زور، آنها را خراج گذار خود کند. 
 موانع پیشروی بیشتر محمد در عربستان

تاکنون محمد توانسته بود سلطۀ خود را بر قسمت 
های مهمی ازشبه جزیره عربستان منهای یمن در 
جنوب، مناطق مرکزی و شرقی، مناطق تحت کنترل 
روم در شمال )شام و فلسطین( و تحت کنترل ایران 
در شمال  شرقی )عراق( بگستراند. بنابراین، قلمرو 
دولت اسالمی، از نوار غربی شبه جزیره عربستان، 
منطقه ای که از مرزهای روم در شمال شروع شده، 
به موازات دریای سر ، از مدینه، مکه و طائف 
گذشته به نجران دروازه یمن در جنوب میرسید. 
بنابراین، گسترش بعدی آن به سوی شمال )سوریه و 
فلسطین(، یا شمال شرقی )عراق( و یا عربستان 

 جنوبی )نجران و یمن( و مرکزی )یمامه( باشد. 
ما قبالً دیدیم که چگونه محمد، در دو لشکرکشی قبلی 
خود به شمال که تحت کنترل رومیها بود، دریکی 
)جنگ مؤته( بسختی شکست خورده و دردومی 
)تبوک(، بی آنکه جرات درگیرشدن با نیروهای 
دشمن وحتی نزدیک شدن به مرزهای آنرا داشته 
باشد، جزآنکه چندتائی از حکام وجماعتهای مسیحی 
نشین درخارج از قلمرو روم را تابع وخراج گذار 
خود نماید، کاری از پیش نبرده و دست خالی به 
مدینه بازگشته بود.در شمال شرقی نیز امپراطوری 
قدرتمند ایران قرار داشت که به تازگی از روم 
شکست خورده بود و در کوران کشمکش های داخلی 
می سوخت. ولی با اینحال محمد هنوز یارای درگیر 

 شدن با آن را در خود نمی دید. 
یمن نیز در عربستان جنوبی، تا قبل از شکست 

که به تازگی ر   -ایرانیان از روم و خروج از آن
تحت کنترل ایرانیان بود. بنابراین، این  -داده بود

منطقه نیز جائی نبود که محمد با قدرت موجودش 
بتواند حتی فکر حمله به آن جا را در سر داشته باشد. 
ولی اکنون با خالء قدرتی که در اثر عقب نشینی 
ایران از آن به وجود آمده بود، تنها محل مناسب 

دستور قبلی وی مبنی بر خودداری از مصرف آب 
تا رسیدن بقیه سپاه، سرپیچی می کنند که محمد آنها 
را لعنت فرستاده در حقشان دعای بد می کند. حتی 
بنا بر یک روایت، عده ای از مخالفین جنگ 
تبوک، در میان راه، نقشۀ قتل محمد را کشیده، 
قصد پرتاب وی از صخره را می نمایند که به نقل 
از راویان مسلمان با دخالت هللا، از این سوء قصد 

 نجات می یابد.
همینطور، به هنگام خارج شدن محمد از مدینه، 
یک گروه از رهبران منافقین، در خارج از مدینه 
مسجدی بنا می کنند که بنابر نظر مورخین اسالمی 
قصد پنهانی شان این بوده که آن را  به مسجد 
رقیبی در برابر مسجد محمد و  به مرکزی برای 
گردآوری مسلمانان مخالف وی تبدیل کنند. از این 
رو، پس از ساختن آن نزد محمد آمده به او می 

 گویند:
"یا رسول هللا، ما بیرون مدینه مسجدی بکرده ایم 
از بهر ضعیفان، و ایشان را که عذری باشد، و از 
بهر شبهای باران که مردم را عذری باشد، و 
غریبان که برسند، آن جایگاه نماز میکنند و به شب 
جماعت بر پای میدارند؛ اکنون ما را التماس 

 چنانست که تو بیائی وآن جایگاه نماز کنی". 
آنها حتی با "ابو عامر راهب" که داستان وی قبالً 
گفته شد، و اکنون نزد قیصر روم برای گرد آوری 
سپاه برای حمله به محمد رفته بود، قرار می 
گذارند که پس از جمع آوری سپاه و ورود به مدینه 
در مسجد آن ها نماز برگزارکند. محمد که در ابتدا 
از مقاصد آنها بی اطالع بوده به آنها قول می دهد 
که پس از بازگشت از تبوک به درخواست آنها 
جامه عمل پوشیده در مسجد آنها نماز بگذارد. ولی 
در بازگشت از تبوک، وقتیکه توسط مسمانان به 
مقاصد آنان پی میبرد، "مالک بن دُخُشم" و 
"عاِصم بن َعدّی" را که از انصار بودند می فرستد 

 تا آن مسجد را آتش زده ویران کنند. 
"تو ای رسول ما هرگز در مسجد آنها قدم مگذار و 
همان مسجد )قبا( که از اول بنیانش بر تقوای 
محکم بنا گردیده بر این که در آن اقامه نماز کنی 
سزاوارتر است... آیا کسی که مسجدی به غرض 
تقوا و خدا پرستی تاسیس کرده و رضای حق را 
طالب است مانند کسی است که بنائی )به غرض 

 تاریخ اسالم
محمد مسجد مسلماناِن مخالِف خود را به آتش می 

 کشد
 سیامک ستوده

 
جنگ تبوک از چند جهت با مخالفت بی اندازه 
مسلمانان مواجه می شود. زیرا، نه تنها توان و 
سطح قدرت محمد در حدی نبود که با رومیان 
درگیر شود و این کار از نظر نظامی، نابخردانه به 
نظر می رسید، بلکه این کار از لحاظ زمانی و 
مکانی نیز برای مسلمانان نامناسب و دشوار بود. نه 
تنها به خاطر تابستان بی نهایت گرم عربستان، بلکه 

 011همچنین به خاطر دور بودن مقصد که در 
مایلی مدینه قرار داشت و در نتیجه تدارک مالی 
سفر از نظر مالی برای سربازان دشوار می نمود. 
به خصوص که قحطی و خشکسالی در آن سال نیز 
کار را بر مسلمانان از جهت تهیه مایحتاج خانواده 
های خود که باید آنها را به حال خود گذارده به 

 جنگ می رفتند، بیش از پیش دشوار ساخته بود. 
ما قبالً مقاومت بسیاری از مسلمانان را در برابر 
جنگ دیدیم. نه تنها آنهائیکه از همان ابتدا، از رفتن 
به جنگ احتراز کردند، بلکه همچنین عبدهللا بن اُبَی 
که هرچند با جنگجویان خود رهسپار جنگ شد، 
ولی در همان ابتدای راه پشیمان شد و به مدینه 
بازگشت. بسیاری نیز با آنکه به دالیل گفته شده در 
باال رغبتی به این جنگ نداشتند، با اینحال، از ترس 
محمد و اطرافیان بی اراده، متعصب و دنباله روی 
وی راهی جنگ شدند. از این رو، مخالفت با جنگ 
در مسیر راه نیز به اشکال گوناگون  ادامه داشت. 

 چنانکه ابن هشام می گوید:  
"جماعتی از منافقان در راه تبوک افسوس بر 
مسلمانان می کردند و می گفتند که: شما می پندارید 
که قتال با رومیان همچون قتال با عرب است، به 
خدای که فردا دست های شما بر بندند و شما را به 

 اسیری به روم برند."  
این مخالفت ها باعث شده بود که در میان مسلمانان 
موارد زیادی از بی نظمی و سرپیچی از دستورات 
محمد نیز به چشم بخورد. منجمله وقتیکه لشکر 
اسالم که دچار کمبود آب شده با تشنگی زیاد به 
وادی ُمَشقَق می رسد تعدادی از مسلمانان، از 

 

file:///C:/Users/Arash/Google%20Drive/76/76/Done/تاریخ%20اسلام%20ص%2026.docx.docx#_edn4#_edn4


 

 Rowshangar    No. 76    November 2013 21 روشنگر 

نتیجه این انتخاب با گفتمان حاکم بر تبلیغاتی انهتهخهابهاتهی 
رنهگ و بهوی  همخوانی دارد. گفتهمهان اسهالم سهیهاسهی 

داشهت. بهعهلهت عهدم  ۰۸۲۹غلیظی در کمپین انتخاباتی 
مهدافهع حهقهوق زنهان،  وجود نهههادههای مهدنهی بها نهفهوذ 

آزادیهای سیاسی و اجتماعی وهم چهنهیهن فهقهدان احهزاب 
چپ و سهکهوالر كهارآمهد در جهامهعهه، احهزاب اسهالمهی 
توانسته اند که توجه قشر عمده ای از افهراد جهامهعهه را 
بسوی ارزشها و سهنهن اسهالمهی جهلهب کهنهنهد. فضها در 
کردستان به گونه ای است که اعضا و کادرهای بسیاری 
از احزاب سکوالر نماز و روزه بجا میاورند و حهجهاب 

 اسالمی میپوشند. 

تحت تاثیر این فضا، "جهنهبهش تهغهیهیهر" کهه رههبهرانهش  
سکوالر هستند، سعی نموده انهد کهه خهود را بها فضهای 
موجود وفق بدهند. بهه ایهن دلهیهل و بهقهصهد کسهب رای 

ارزشهای اجتماعی خودشان، فعالهیهن و  بیشتر، علیرغم 
سخنرانی های خهودشهان را  سازماندهند گان این جنبش 

ایهن  با عبارت "بنام پروردگار بزر " آغاز میکهردنهد. 
رهبران مذهبی و امهامهان مسهاجهد را بهه  جریان مرتب 

مهنههاظههره دعههوت مههیههکههرد و از طههریههق آنههههها در مههورد 
مخاطبین رهنمود میهداد.  ضرورت و اهمیت انتخابات به 

نوشیروان مصطفی رهبران این جنبش در یک مصاحبه 
تلویزیونی طی گهفهتهگهوئهی اعهالم کهرد کهه در پهروسهه 
قانونگذاری نمایندگان جنبشش از هیچ قانونی که "مغایر 
با مبانی اصلی اسالم باشد" حمایهت نهخهواههد کهرد. ایهن 
گفتمان محافظه کارانهه در عهمهل جهامهعهه را بهه سهمهت 
گروههای محافظه کار سوق داد و سهبهب رشهد آنههها در 

 پارلمان آتی گشت. 

احزاب سیاسی کردستان را میتوان به دوگروه عمده 
"لیبرال" و"محافظه" در متن جامعه کردستان کار تقسیم 
کرد. بزعم من، احزاب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر را 

زیرا  میتوان )در متن جامعه کردستان( لیبرال نامید . 
هرکدام از این جریانات خود محل تالقی روندهای 
فکری نسبتا متنوعی هستند. بحث و تبادل نظر در 

درون خود این نهادها امری روتین میباشد. نسبت به 
آزادیهای فردی و اجتماعی، پوشش و نقش زنان در 

جامعه رویکردی بازتری دارند. در مقایسه با این دسته، 
پارت دمکرات و احزاب اتحادیه اسالمی و جامعه 

اسالمی کردستان را میتوان جریانات محافظه کار قلمداد 
نمود. پارت دمکرات سنتا بر اساس اتوریته خانوادگی و 
کیش شخصیت بنا شده است. عالوه براین، باور مذهبی 

و ارزشهای فرهنگی پیشاسرمایه داری جامعه 
درفرهنگ سیاسی و ساختار سازمانی این  کردستان 

 حزب ریشه دار تر هستند. 

احزاب اسالمی هم هرچند بسیاری از تحصیل کردگان 
سیاسی را ترویج  شهری را جذب کرده اند، و شفافیت 

میکنند، اما این باور که اسالم جواب کامل برای هر 
مشکل اجتماعی دارد، سبب شده است تا در برخورد با 
تفکرات انتقادی و نوآوری، رویکردی خصمانه از خود 
نشان دهند. در خصوص آزادیهای فردی و اجتماعی هم 

طبعا محافظه کار هستند. با در دست داشتن چنین 
تعریفی از لیبرالیسم و محافظه کاری نگاهی به دایاگرام 

بیانگر این امر  ۰۸۲۹و  ۰۸۸۳انتخاباتی در سالهای 
است که سنگینی جامعه کردستان در سالهای آخر بیشتر 

 به سمت احزاب محافظه کار است.

 ۰۸۲۹ستون قرمز نشان دهنده نتیجه انتخابات در سال 
است. این ستون در رابطه با احزاب محافظه کار)پارت 
دمکرات، جامعه اسالمی و اتحاد اسالمی( افزایش نشان 

معموال در یمن و نقاط دیگر از جماعت های 
 یهودی حمایت می کرده اند. 

در عربستان جنوبی نیز، پادشاهی سبا که مانند 
همه پادشاهی های باستانی دیگر، کم وبیش در 
قرن هشتم ق. م.، بر ویرانه های نظام بدوی و 
اشتراکی این منطقه شکل می گیرد، با کشف 
بادهای مانسون در اوائل قرن دوم ق. م. و حمله 
نظامی رومیها در اواخرقرن اول ق.م. به شهر 
مآریب، تضعیف و روبه زوال میرود. پس 

میالدی  411ازآن، شکستن سد مآریب در 
ضربه مهلکی به اقتصاد کشاورزی یمن وارد 

 میسازد. 
میالدی پادشاهی حبشه که مسیحی و  121در 

متحد روم بوده است آن را مورد حمله واشغال 
خود قرارداده، پادشاهی یهودی مستقر در آن را 
که مسیحیان را تحت آزار و اذیت خود قرار 

 می داده است برکنار می سازد. 
سد مآریب برای بار دوم ویران  111در سال 

شده، با خرابی هائی که به بار می آورد اقتصاد 
کشاورزی یمن را بیش از پیش  به نابودی می 
کشاند. در نتیجه، یمن که زمانی یکی از مناطق 
پیشرفته شبه جزیره عربستان به شمارمیرفته، 
زیر ضربات اقتصادی و نظامی پی در پی ای 
که به آن وارد می شود به کلی تضعیف شده و 
سرانجام زیر حمالت اعراب بدوی پاگان، که 
از قرن ها قبل بطور مداوم به مناطق آباد آن 
دست اندازی میکرده اند، از پا درآمده، تحت 
سلطه کامل آنان در می آید و به این ترتیب، با 

به قدرت های قبیله ای  *یک پس نشینی تاریخی
و حکمرانی های کوچک و محلی آنان تجزیه 

 می شود. 
تحت چنین شرایطی است که ایرانیان با ناوگان 

میالدی، یمن را به تصرف خود  112خود، در 
در آورده، حبشیان را از آن بیرون می ریزند و 

سالی که محمد درگیر جنگ خندق  -621تا سال
با قدرت آن را تحت کنترل خود نگه می  -بود

 دارد. 
www.siamacsotudeh.com 

 بعدی برای پیشروی محمد را تشکیل می داد. 
همانطور که قبالً دیدیم این منطقه و منطقه شمال که 
در گذشته سرزمین های ثروتمند و پیشرفته ای را 
تشکیل داده و جایگاه تمدن های قدیمی بودند، از 
مدت ها قبل پروسه تشکیل دولت و ورود به عصر 
تمدن را از سر گذرانده بودند. پادشاهی های سبائیان 
در جنوب و نَبَطیون در شمال از برجسته ترین این 
موارد بودند. آنچه که این دولت ها قادر و یا به فکر 
انجام آن نبودند، گسترش قدرت خود به سراسر شبه 
جزیره عربستان و ایجاد یک دولت سراسری برای 
تمام شبه جزیره بود. چیزی که بعداً به دست محمد 
انجام می گیرد. حتی رومی ها که در اواخر قرن 
اول ق. م. به یمن لشکر کشی می کنند و در قرن 
های بعدی )قرن سوم میالدی( پادشاهی نبطیون را 
ضمیمه خود می نمایند و بعد ایرانیان که درقرن 
ششم میالدی ناوگان خود را برای تصرف یمن 
روانه این منطقه کرده آن را به یکی از استان های 
خود تبدیل می نمایند، حرکت جدی برای تصرف 
عربستان مرکزی و گسترش قدرت دولتی خود به 

 مکه و مدینه انجام  نداده بودند.  
حتی یک بار قبل از محمد، هنگامی که فردی به نام 
عثمان طی یک توطاه سعی در روی کار آوردن 
یک دولت تحت حمایت و کنترل امپراطوری روم 
در مکه می نماید، دسیسه اش  توسط شورای 
"ملعه" که شورای قبایل قریش ساکن مکه بوده است 
به شدت محکوم و خنثی می گردد. به همین دلیل 
مساله گذار عربستان مرکزی به نظام تمدن به 
تعویق افتاده شهرهای این منطقه مصون از شکل 
گیری قدرت سرکوبگر دولتی در آنها، بعنوان 
دمکرات ترین شهرهای شناخته شده آن زمان باقی 

 می مانند.   
با نفوذ رومی ها در شمال و جنوب و مسیحی شدن  

بعدی این امپراطوری، نفوذ مسیحیت در این مناطق 
که قبالً صاحب مذاهب خاص خود بودند، از طریق 
زور و اجبار افزایش می یابد. در حالیکه  روم و 
متحد مسیحی اش پادشاه حبشه حامی مسیحیت بوده 
اند، امپراطوری ایران نیز در رقابت با رومی ها 

 

احزاب حاکم قهطهبهی نهمهود.ایهن حهرکهت اعهتهراضهی 

 فضای جامعه را بسود احزاب اپوزیسیون تغییر داد.  

با ویژگی های  2100به دلیل این تحوالت، انتخابات 
متمایزی در مقایسه با دوره های قبلی بهرگهزار شهد. 
در این مرحله پوزیسیون یک دوره ی پر تحرک در 
بازی پارلمانی را  از خهود نشهن داده بهود. بهلهوک 
اپوزیسیون، بارها احزاب حهاکهم را مهتهههم بهه سهوء 
استفاده از قدرت و نفوذ سیاسی و روابط فامیهلهی در 
انتصاب مسهاهولهیهن در سهمهت ههای دولهتهی و عهدم 
شفافیت در امور مالی در سرنهوشهت بهودجهه پهروژه 

 های مختلف و سوء مدیریت نموده اند. 

هر چند جدل های پارلمانی احزاب حاکم را به سهوی 
شفافیت و جوابگویی جدی به جامعه سوق نهداد، امها 
با وجود این فضای سیاسی مناسب برای زورآزمایی 

ههم در شهرایهط  2100در سالن پارلمان، انتخهابهات 
منصفانه ای برگزار نشد . به بیان دیگهر، انهتهخهابهات 
آزاد بود اما عادالنه نبود. زیهرا از یهک سهو مهیهدان 
برای تبلیغ و رژه انتخاباتی باز بود. ایهن بهار مهردم 

توانستند که به کاندید مورد نظرشهان از لهیهسهت 
معینی رأی بهدههنهد. امها جهریهانهات سهیهاسهی از 
امکانات مسهاوی بهرای پهیهش بهرد کهمهپهیهنهههای 
انتخاباتی شان بهره منهد نهبهودنهد. در حهالهی کهه 
احزاب اپوزیسیون  با یک دستهگهاه تهلهویهزیهون، 

سهاعهت بهرنهامهه  در  08بعضی شان با حهدود 
شبانه روز ، آنهم بوسیله ی تهیه کننهدگهان غهیهر 
حرفه ای، بایستس در مقابل حزبی مانهنهد پهارت 

کانال تلویزیونی با کهارمهنهدان  08دموکرات که 
آموزش دیده  و حرفهه ای و ههمهچهنهیهن بهودجهه 

 کافی مقابله کنند. 

عالوه براین،   بنا به اظهار بلوک اپهوزیسهیهون، 
در جریان انتخابات، احزاب امکانات دولهتهی را 
در خدمت تبلیغات انتخاباتی خود بکار گهرفهتهنهد. 
علهیهرغهم ایهن دسهتهرسهی مسهاوی بهه امهکهانهات 

بهه شهیهوه زیهر   2100تبلیغی، نتیجه انتخابات 
، 24، جنبهش تهغهیهیهر 08است: پارت دموکرات 

، و 01، حزب اتحاد اسالمهی 08اتحادیه میهنی 
کرسی نصهیهبهشهان شهد.  6حزب جامعه اسالمی 

 01اقلیت ها و احزاب کهوچهکهتهر ههم صهاحهب 
 کرسی شدند. 

22ادامه از صفحه .......  

  21..........ادامه در صفحه 

file:///C:/Users/Arash/Google%20Drive/76/76/Done/تاریخ%20اسلام%20ص%2026.docx.docx#_ftn1#_ftn1


 

2013نوامبر          76ماهنامه روشنگر        شماره  26   

 :كند سوال می) ۲۹۳امپریالیستی ..." )جلد اول، ص 
آرا كشته شد؟ از چه روی  "چرا و چگونه رزم

هائی پنهانی  آرا مستوجب مر  شد و چه دست رزم
در كار بوده و اینكه آیا غیرمستقیم از اطرافیان و 

اند و  ای با دربار داشته نزدیكان فدائیان اسالم رابطه
 )011( چیست؟ بماند". )016نقش اسدهللا علم و ... )

به "اطرافیان و نزدیكان فدائیان اسالم" "بطور 
آنها  ۰و شماره  ۲غیرمستقیم "به رهبر شماره 

چنین با شاه رابطه  بطورمستقیم، نه فقط با علم بلكه هم
ای  ها پیش، زمانیكه هنوز مساله اند. ثریا در سال داشته
نام جمهوری اسالمی و فدائیان اسالم وجود نداشت،  به

در خاطرات خود بعنوان یك شاهد عینی بر این امر 
تر از آن مطلبی است كه تیمسار  گواهی داده و مهم

شایانفر، در آغاز حاكمیت جمهوری اسالمی بیان 
ای در مورد فدائیان اسالم  كرده است. او طی مصاحبه

در مقابل این سوال خبرنگار )در رابطه با همان 
 :دهد گواهی ثریا(، چنین جواب می

موضوعی كه برای مردم شنیدن آن تارگی دارد "
باشد. او در  آرا می رزم اظهارات نواب صفوی در باره

وزیری  یكی از جلسات دادگاه گفت در زمان نخست
آرا، من وسید عبدالحسین واحدی تقاضای مالقات  رزم

( در این مالقات به شاه از 018با شاه را كردیم. )
فساد موجود در مملكت شكایت كردیم و گفتیم او خود 

ها را  داند چرا جلو این فساد و هرزگی را مسلمان می
گیرد. بعد افزودیم قصدمان نابودكردن مسببین  نمی

فساد است. شاه در جواب وجود فساد را قبول كرد اما 
آرا كرد یعنی تلویحا با  تمام تقصیرها را متوجه رزم

 .آرا موافقت كرد كشتن رزم
جا رسید، رئیس دادگاه  موقعی كه سخنان نواب به این

ساعت  ۰۳زنگ زد و دادگاه را تعطیل كرد. بعد از 
كه دادگاه دوباره تشكیل شد من از نواب صفوی 
پرسیدم بعد از تعطیل دادگاه به او چه گذشت؟ نواب 
گفت: مرا به اتاق سپهبد آزموده بردند. آزموده به من 
پرخاش كرد و گفت چرا اسم شاه را در دادگاه مطرح 
كردم. او گفت تو كوچكتر از آن هستی كه شاه با تو 

 )019مالقات كند." )
اسدهللا علم، وزیر كار و جاسوس شاه در كابینه 

رسانده بود و وارد میدان شد و اصالحات را وعده 
 )011داد". ) می

كتاب "تاریخ انقالب نفت ایران" )در ص  نویسنده
مهمی ضد رژیم  آرا توطاه "رزم  :نویسد می)  ۲۹۲

ایران طرح كرده كه از مدتی پیش مقدمات آن را 
"در اینكه   :كند و اضافه می  ".فراهم ساخته بود

تمام «  انگلیس»این كودتا كامال به نفع شركت نفت 
 ."شد، تردید نباید داشت می

موقع مهار  بعدها، پرده از سناریوی كودتای به
ویژه در مطبوعات خارجی از جمله در  شده، به
آرا با اعالم  "ابزرور" كنار زده شد: رزم مجله

ای از  حكومت نظامی، انحالل مجلسین، كشتن عده
هللا كاشانی و بعضی از  نمایندگان اقلیت، آیت

مدیران جراید مخالف دولت، اعالم حكومت 
جمهوری میكرد و اصالحات اساسی را وعده 

را )  ۵۸-۵۸ نامه خال سیاسی" )موافقت میداد و "تك
اینگونه   آورد. و كفتار پیر به از آستین بیرون می

 .بلعید جا می بره معصوم و گر  جوان را یك
العمل سریع و قاطع ولی  درباره عكس

گر  جوان، در صفحات قبل، اشاراتی  محتاطانه
ایم و در صفحات بعد نیز در رابط با اقدامات  كرده
تر سخن خواهیم گفت. ولی  های امریكائی بیش مهره
معصوم"، آشفته و سراسیمه بود )ثریا در  "بره

خاطرات خود تصویر روشنی از حاالت روحی 
دست  آرا به شاه در روزهای قبل از ترور رزم

گوید:( "... و شب و روز،  دهد و از جمله می می
كاری جز گوش دادن به رادیو، خواندن جراید و 

 ".گرفتن رادیوهای خارجی نداشت
شاه نیز علیرغم آشفتگی و اغتشاش فكری ترجیح 

زاد" دست  داد نه راسا بلكه از طریق "غالم خانه
"حل  كار شود. بنا براین كارگردانی نمایشنامه به

طرف به دكتر بقائی و از  آرا " از یك مشکل رزم
طرف دیگر به اسدهللا علم واگذارگردید. اگر 
روابط نزدیك دكتر بقائی با دربار و 

اش به امریكا را در نطر بگیریم،  سرسپردگی
بردن به راز همكاری و تفاهم دو كارگردان ) یا  پی

دو كارچرخان( نمایشنامه، كار مشکلی نخواهد 
ضد  هللا مقدم در كتاب "تاریخ مبارزه بود. خلیل

 
در بخش قبل، در یك شمای كلی، محمدرضاشاه را 

آرا را به  پهبد رزمسدر آن زمان به احمدشاه، و 
های غیر  ایم )به تفاوت سردار سپه تشبیه كرده

آرا ـ  اساسی محمدرضاشاه ـ احمدشاه، و سپهبد رزم
توجه نیستیم(، و در همانجا، به  سردار سپه البته بی

هدف امپریالیسم انگلیس در حمایت از سردارسپه 
های  ایم )البته به تفاوت آرا اشاره كرده وسپهبد رزم

ا كامل  ۲۹۰۳و  ۲۰۳۳اساسی شرایط جامعه در 
توجه داریم(. ازنظر دولت انگلیس، محمدرضاشاه 

تر از آن بود كه بتواند با اوضاع توفانی آن  لیاقت بی
آرا، مرد  روزها به مقابله برخیزد و سپهبد رزم

مقابل او قرارداشت.   مقتدر ارتش درست در نقطه
رضاخان میرپنج، قبل از كودتا قول داد كه 

امپریالیسم انگلیس باشد ولی سپهبد   سرسپرده
ها پیش امتحان خود را داده بود و  آرا، از سال  رزم

های  ترین مهره بدون تردید، از بهترین و مطمان
ها او را  رفت تا جائیكه بعضی شمار می امپریالیسم به

( میدانند. بهرحال، 012"عضو انتلیجنت سرویس" )
محمدرضاشاه سرنوشت پدر و كلمات قصار آن 
انگلیسی معروف كه "ما او را آوردیم و ما هم 
بردیم" را فراموش نكرده بود. و به این تفاوت نیز 
باید توجه داشت: رضاشاه، در اوج دیكتاتوری خود 
به آن سرنوشت دچار شده بود. درحالیكه 

قول دكتر بقائی، "یك برۀ معصوم"!  محمدرضاشاه به
بود. تاجائیكه دكتر گریدی، سفیر جدید امریكا، در 

هنگام ورود خود به تهران )در روز قبل  به ۰/۳/۰۳
خود به شاه( برای آن  از تقدیم استوارنامه

 :معصوم" چنین تكلیف كرد "بره
شاه باید تماشاچی باشد، او ابدا نباید در سیاسیت "

داخلی دخالت كند. اگر ایران بخواهد از بحران 
نجات و رهائی یابد، باید نقش راهنمائی و ارشاد 

 ".خوبی دریابد ها را به امریكائی
آرا رضایت داده  وزیری رزم اجبار به نخست شاه به

بود، و این اجبار، عالوه بر دلیلی كه در سطور فوق 
ذكركردیم، دو دلیل دیگر نیز داشت: اوال بین 

آرا( و "بدتر" )دكتر مصدق( "بد" را  "بد" )رزم
( و دلیل دوم اینكه: شاه در مقابل 010انتخاب كرد )

خواست و تصمیم دو دولت امپریالیستی انگلیس و 
امریكا، جرات كمترین ابراز مخالفتی نداشت. شاه 

آرا )چه در زمان ریاست ستاد وچه در زمان  از رزم
وزیری( نفرت داشت. ثریا در خاطرات خود،  نخست
اعتنائی و حتی تحقیر شاه توسط  هایی از بی نمونه
دهد. بر این احساس نفرت، باید  آرا را ارائه می رزم

آرا را اضافه كرد. ثریا در  وحشت شاه از رزم
  :نویسد خاطرات خود می

آرا با سایر فرماندهان نظامی كه اظهار  رفتار رزم"
كردند، بسیار فرق داشت. شاه  بندگی و چاكری می

از او وحشت داشت و در او یك كودتاچی بالقوه را 
 ".دید می

چند ماه بعد، این "خطر بالقوه برای شاه ایران با 
رفت به خطر بالفعل تبدیل شود" و "این  شتاب می

وجه قابل تحمل نبود" ) هیچ برای محمدرضاشاه به
تغییر رژیم به  آرا نقشه (. چرا كه "رزم014

جمهوری را داشت و ریاست جمهوری خودش را 
مطرح كرده بود و به تصویب ارباب )انگلستان( 

 فدائیان اسالم
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ـ "تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی مردم 012
ایران به رهبری دکتر مصدق"، جلد اول، "نفت 
چرا و چگونه ملی شد؟" ، احمد خلیل هللا مقدم، ص 

۰. 
ـ  ثریا در خاطرات خود درباره آن ایام چنین 010
دیدم که شاه شب و روز از  من می  :نویسد می

وجود رزم آرا ناراحت است. از طرفی درباره 
گفت، مثال  های عجیب می دکتر مصدق نیز حرف

به من گفت این دکتر مصدق که بعنوان ملی کردن 
نفت مملکت را دچارهیجان کرده و مردم را 
شورانده و خودش را نفر اول مملکت نموده خیال 
دارد رئیس جمهور شود. اگر ایران جمهوری بشود 

ای از  دیگر برای ما جائی نیست و باید در گوشه
دنیا برویم یک مزرعه ایجاد کنیم" )مجله امید 

هائی که در این مقاله  ـ نقل قول۲۹۵۰تیر  ۳ایران، 
از خاطرات ثریا خواهد آمد از همین شمارۀ "امید 

 ایران" است(.
ـ "تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی مردم 014

 .۲۹۳و  ۲۲۰ایران..." جلد اول، ص 
مور   ۲۲ـ روزنامه "مردم ایران"، شماره 011

۲/۲/۹۲. 
 .ها از اصل کتاب است ـ نفطه016
 ـ چرا بماند؟ بماند برای کی؟ 011
ـ البته دست دکتر بقائی و علم و احتماال آیت 018

ها بجلو نباید  هللا کاشانی را در سوق دادن مهره
 .نادیده گرفت

/۰۲مور   ۳ـ مجله "رگبار امروز"، شماره 019
ـ مصاحبه با تیمسار دکتر شابانفر، وکیل  ۰/۵۰

 ."مدافع نواب صفوی در دادگاه نظامی
ـ در این زمینه همچنین مراجعه کنید به کتاب 001

 .۵۲۲"گذشته چراغ راه آینده است"، ص 
ـ "تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی مردم 000

، در کتاب "گذشته ۲۹۳ایران..." جلد اول، ص 
آید که سید ضیاء الدین  چراغ راه آینده است" می

طباطبائی در آن لحظه در حضور شاه بود 
)حضور سید ضیاءالدین در دربار در لحظه ترور 
رزم آرا، نکته با معنائی است. قبال در این سلسله 
مقاالت گفته ایم و الزمست یاد آوری کنیم در روز 

، روز  ۹۸ترور رزم آرا و نیر در هفتم اردیبهشت 
پیشنهاد نخست وزیری دکتر مصدق از طرف 
مجلس، سیدضیاءالدین در دربار منتظر بود. و 

دانیم که پس از ترور رزم آرام سیدضیاءالدین  می
یکی از کاندیداهای نخست وزیری بود و باز در 

های قبلی، از قول منابع مذهبی، اشاره کرده  بخش
بودیم که آیت هللا کاشانی از نخست وزیری 
سیدضیاءالدین، همکار رضاخان در کودتای 

کرد(، و عبارت "کشتند و  ، حمایت می۲۰۰۳
راحت شدیم" را از زبان علم شنید و " این مطلب 
را سیدضیاء به کرات درمجالس مختلف اظهار 

 ).۵۲۲داشت" )ص 
ـ "روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت 002

نفت"، "بکوشش گروهی از هوادران انقالب 
  .۸۵اسالمی در اروپا " نشر روح، قم، ص 

 
ـ مراجعه کنید به دو عکس جالب منتشره در 000

مقاالت "اسرار چهار ترور سیاسی" )هژیر، 
های  زنگنه، احمد دهقان و رزم آرا( در شماره

 ."مجله  "جوان ۲۳/۵/۵۰و  ۲۰/۵/۵۰مور  
 

ـ " ایران، کوه آتشفشان" ، حسنین هیکل، 004
 .۳۵، ص  انتشارات "عادیات"، قم

آرا بود. ثریا در خاطرات خود از قول علم  رزم
نویسد كه چطور علم از وزارت كشاورزی  می
تلفن با رئیس شهربانی در مورد شركت  وسیله به

هللا فیض در مسجد شاه،  آرا، در مجلس ختم آیت رزم
گیرد. وقتیكه رئیس شهربانی اظهار  تماس می

وزیری  اطالعی میكند، او بالفاصله به نخست بی
برد پس  آرا را با خود به مسجد شاه می میرود و رزم

آرا، با عجله خود را به دربار  از كشته شدن رزم
رساند و اولین كسی است كه این خبر را به شاه  می
گوید: "كشتند و راحت  ( و به شاه می001دهد. ) می

 :نویسد ( ثریا در خاطرات خود می000شدیم." )
وقتی تنها شدیم، شاه به اسدهللا خان گفت: علم با "

این تیر چند نشان زده شد: كودتا و كودتاچی ترور 
 ".شد
۹ 

های دشمنی  در این سلسله مقاالت، دالیل و انگیزه
های آن در ایران  هللا كاشانی با انگلستان و مهره آیت

ایم و لزومی  دفعات سخن گفته آرا( به ) از جمله رزم
ندارد كه آن مطالب را در اینجا تكراركنیم. شاید 

گان امپریالیسم انگلیس  هیچیك از سرسپرده
هللا كاشانی را مورد اذیت و  آرا، آیت رزم اندازه به

سال رئیس  ۸آرا كه مدت  آزار قرارنداده باشد. رزم
های  ها و تبعید ستاد ارتش بود، در تمام زندان

كاشانی بطورمستقیم و غیرمستقیم دخالت داشت. 
ایم،  های قبلی گفته ویژه، همانطوریكه در بخش به

هللا كاشانی  دستگیری توام با فحش و كتك زدن آیت
)كه منجر به شكستن یك دندان او شد( درهمان شب 

آرا و توسط  دستور رزم بهمن، مستقیما به ۲۵ واقعه
ماموران ارتشی صورت گرفت. هوای بسیارسرد و 

آرا فرصت  نداشتن لباس گرم )ماموران رزم
برداشتن لباس را به او نداده بودند( به 

حدی  های محافظان او به ها و توهین بدرفتاری اضافه
شدید بود كه خود كاشانی بعدها تعریف كرد، نزدیك 

 .بود در بین راه تهران ـ كرمانشاه تلف شود
هللا  دنبال انتخاب آیت ، به۰۳وقتیكه در اردیبهشت 

كاشانی به نمایندگی مجلس و تلگرام علی منصور 
مبنی بر اعالم "مراتب عطوفت و مالطفت 
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی"، به ایران 

آرا، باز دست از سرش برنداشت.  بازگشت، رزم
آرا، در مصاحبه با  هللا كاشانی پس از قتل رزم آیت

آرا توسط  خبرنگار دیلی اكسپرس فاش كرد كه رزم
ای از افسران مورد اعتماد خود در صدد  عده

 )002نابودی او برآمده بود. )
آرا به دل  هللا كاشانی از رزم ای كه آیت  بنا براین كینه

یافت. و بی  داشت جز با كشته شدن او تسكین نمی
علت نیست كه موجود مرموز و خودداری مانند 
كاشانی، پس از این ترور، نتوانسته باشد در 

های خود، خوشحالی  ها و اعالمیه مصاحبه
زائدالوصف خود را از این ترور مخفی كند. 

هللا كاشانی و خلیل طهماسبی  هائی كه از آیت عكس
)پس از رهائی فرد اخیرالذكر از زندان( در دست 

تواند مراتب  ها سند می (، گویاتر از ده000است )
نمایش بگذارد.  هللا از آن "قهرمان" را به سپاس آیت

آرا، وقتیكه خبرنگار دیلی  پس از ترور رزم
اله كاشانی نظرش را در مورد این  اكسپرس از آیت
هللا با تبسم جواب  آرا پرسید، "آیت ترور، قاتل رزم

آرا خائن و قتل او امر مباركی بود و  داد: رزم
 )004اش قهرمان بود". ) قاتل

 --------------------------- 
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مناطق زیبا و توریستی یونان همچون آکروپولیس و 
 .فیلوپاپو حقیقت تلخی را در خود پنهان کرده اند

غارهای مربوط به زندان سقراط واقع در تپه های 
فیلوپاپو به پناهگاه افراد بی خانمان تبدیل شده است. 
بسیاری از این افراد کار و شغل خود را از دست 

 داده اند
ساله یونانی درپی از دست دادن  ۸۸گاورگیا، زن 

کار خود، پنج سالی است که در یک آلونک زندگی 
میکند. او میگوید: "اگر کاری پیدا کنم بالفاصله 
اینجا را ترک می کنم و بدنبال یک آپارتمان خواهم 
گشت. بدنبال یک کا  نیستم برای من یک اتاق هم 
کفایت میکند. امروز به بازار رفتم و خوراک خود 
را از سطلهای آشغال پیدا کردم. من اولین و آخرین 
کسی نیستم که بدین شکل زندگی میکند. خانواده 
های زیادی هستند که به همین شیوه زندگی می 

 ".کنند
اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی، افزایش مالیاتها، 
تعطیلی و یا ورشکستگی شرکتها و یا کارخانجات 
همگی نتایج بحران اقتصادی در یونان هستند که 
.   اکنون بحران اجتماعی را نیز بوجود آورده است

بی خانمانها قربانیان مستقیم این بحران، خوابیدن در 
 .غار را به خوابیدن در خیابانها ترجیح می دهند

ساله می  ۵۰ماتاوس مونسالس، یک بی خانمان 
گوید: "اینجا در غار شما پناهگاهی برای محافظت 
از خود در برابر سرما دارید. زندگی کردن در اینجا 
بهتر از در خیابان ماندن است. این بخش اسفبار 

 زندگی است".
هزار نفر بی خانمان  ۰۸آمار نشان می دهد حدود 

 ۲۹در یونان وجود دارد. در این بین  آتن حدود 
هزار نفر از این افراد را در خود جای داده است. 
آنها خواهان مکانی برای زندگی و برخورداری از 

 .بیمه های درمانی مجانی هستند
میشالیس آرامپاتزوگلو، خبرنگار یورونیوز در 
یونان می گوید: "برآورده کردن مایحتاج ابتدایی 
مردم هدف اصلی دولت یونان در سال جاری را 
تشکیل می دهد. برای رسیدن به آن خرج و مخارج 
زندگی باال رفته است. افراد بی خانمان خواسته ای 

 " .به جز کار و زندگی شرافتمندانه ندارند

بی خانمانهای یونانی به 

 غارها پناه آورده اند

میدهد اما در مورد احزاب لیبرال )اتحادیه میهنی و 
کاهش نشان میدهد. این تغییر را  جنبش تغییر( 

میتوات بصور نمودار خطی به شیوه زیر مشاهده 
 کرد. 

به احتمال زیاد در این دوره  با توجه به این نتایج  
هم، اتحادیه میهنی و پارت دمکرات یک دولت 
ائتالفی تشکیل و تعدادی از نمایندگان اقلیتها و 

احزاب کوچک را هم قانع کنند که از آنها حمایت 
نمایند. در نتیجه یک دوره سیاسی تکراری در 

در پایان این متن، نموداری نیز برای   .انتظار کردستان است

نتایج انتخابات ترسیم شده بود که به دلیل مشکل فنی قادر به درج آن 
 نشدیم.   روشنگر

21...............ادامه از صفحه   
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تلف نکنید. بروید زنگ اعالم نهاههار را بهیهاوریهد. 
باید تو سرسرا باشد. بجنبید مورتیمر، عزیز جهان، 
دیگر بفهمی نفهمی نجات پیدا کردیم. آ ، جان دلم، 

 دیگر داریم نجات پیدا می کنیم.

خانه ی ییالقِی کوچک ما در رأس الخط یک رشته 
تپه های کم و بیش مرتفع واقع شهده و مشهرف بهه 
یک دره است. دور و بهر مها را چهنهدیهن مهزرعهه 
احاطه کهزده کهه نهزدیهک تهریهن شهان سهیهصهد یها 

 چهارصد متر با ما فاصله دارد.

تقریبا هفت هشت دقیقه ای مهی شهد کهه مهن رفهتهه 
بودم رو صندلی و زنگ لعنتی را دلنگ دلنهگ بهه 
صدا درمی آوردم که، ناگهان، کرکره های پهنهجهره 
هایمان از طرف بهیهرون گشهوده شهد و نهور کهدر 
فانوس از پنهجهره ی چهههارتهاق گهذشهت و صهدای 

 نتراشیده و نخراشیده یی پرسید:

هیچ معلوم هست این جا چه خبر است؟ -  

درگاهی پنجره پُر از کله ی آدمیزاد بود. و کله ها 
پُر از چشم هایی بود که هاج و واج به هیأت 

 مضحک جنگی من خیره مانده بودند.

زنگ را انداختم زمین و با یک دنیا خجالت از 
 صندلی پریدم پایین. گفتم:

چیزی نیست رفقا. همه ش یک خرده از توفان  -
 ترسیده بودم. می خواستم صاعقه را دور کنم.

توفان؟ -  

صاعقه؟ -  

اما، مک ویلیامز، نکند خدا نکرده یک تخته تان  -
به این پُر ستاره ای که یک عیب کرده؟ ...شب 

توفانش کجا بود؟ ذزه ابر تو همه آسمان نیست 
نگاهی به بیرون انداختم، چنان غافلگیر شدم که 

 لحظه ای حرف زدن از یادم رفت.

 دست آخر گفتم: 

سههر درنههمههی آورم. خههودمههان نههور صههاعههقههه را  -
ازپشت کرکره ها دیدیم! خودمان صهدای رعهد را 

 شنیدیم! 

ناگهان جماعت زدند زیر خنده و چنان خندیدند کهه 
 دوتاشان پس افتادند.

 یکی شان درآمد که:

حیف شد به فکهرتهان نهرسهیهد کهه کهرکهره هها را  -
واکنید و نگهاههی بهه آنهجها، نهوک تهپهه، بهیهنهدازیهد. 
صداهایی که می شنیدید صدای توپ بود. روشهنهی 
هایی هم که دیدید مال موشک های آتش بازی بود. 
آخر امشب حوالی نصف شهب تهلهگهرام رسهیهد کهه 
 گارفیلد انتخابات را برده. سر تا ته قضیه این بود!

 آقای مکویلیامز گفت:

خالصهه آقهای تهوایهن، ههمهان جهور کهه در اول  -
صحبت به تان گهفهتهم، وسهایهل در امهان مهانهدن از 
توفان آن قدر مؤثر و آن قدر زیاد است که من هیچ 
وقت نتوانسته ام بفهمم چه طهور ههنهوز آدم ههایهی 
پیدا می شوند که دست به کارهایی می زنند تا برق 

 بگیردشان!

صحبت که به این جا رسهیهد، چهنهتهه و چهتهرش را 
برداشت و با ما بهدرود کهرد. آخهر بهه ایسهتهگهاههی 

  رسیده بود که می خواست پیاده شود.  

اوه، تو دنیا چیزی سنگین تر، مزاحم تر و نهاراحهت 
کننده تر از یک کاله آتش نشانی نیستکه آدم در یک 
شب دم کرده ی خفه کننده تهوی یهک اتهاق دربسهتهه 
سرش گذاشته باشد. چنان آن تو گهرمهم شهده بهودکهه 
حتا لباس خوابم به نظرم می آمد یهک خهروار وزن 

 دارد.

مورتیمر! گمان کنم وسط تهن تهان را ههم بهایهد بهه -
 وسیله یی محافظت کنید.

تن به این ناچاری می دهیهد کهه کهمهربهنهد بهبهنهدیهد و 
 شمشیر گارد ملی تان را به ش آویزان کنید؟

 اگر اطاعت نمی کردم چه می کردم؟

حاال، مورتیمر، بهایهد فهکهری ههم بهه حهال پهاههاتهان 
 بکنیم. لطفا مهمیزهاتان را هم ببندید.

در سکوت مهمیزها  را به پای لختم بسهتهم و دنهدان 
 رو جگر گذاشتم که آرام بمانم و از کوره درنروم.

مههورتههیههمههر، حههاال بههاقههیههش: "خههیههلههی خههطههرنههاک  -
است ...نباید...زنگ ها را به صدا درنیاورد...هنگام 
توفان...جریان هوا...بلندی برج ناقوس...از نهاقهوس 

 که می تواند صاعقه را جذب کند."

مورتیمر! می خواهد بگوید که نهزدن زنهگ ههای  -
 کلیسا در موقع توفان خطرناک است؟

به نظرم وقتی اسم مفعول مثل این جا حالت فاعلی  -
داشته باشد معنِی جمله درست همین می شود. فهکهر 
می کنم می خواهد بگوید که با بلندِی برج ناقهوس و 
فقدان جریان هوا، خیلی خطرنهاک اسهت کهه مهوقهع 
توفان زنگ ها به صدا درنیایند. نمی بینید که حالهت 

 جمله...

اهمیتی ندارد، مورتیمر. وقت را بها پُهرچهانهه گهی  -

برداشتن کتاب به شکستن چند گهلهدان و چهنهد خهرده 
 ریز انجامید.

 خانم با شمع توی پستو در را  رو خودش کیپ کرد.

 دنیا یک لحظه آرام بود. بعد زنم ندا داد:

 مورتیمر، آن صدا چیه؟ -

 هیچ چی، گربه است. -

گههربههه! پههاک از دسههت رفههتههیههم دیههگههر! بههگههیههریههد  -
بیندازیدش تهو دسهت شهویهی، در را بهبهنهدیهد. زود، 
عزیزم گربه ها پُر از الکتریسیتهه انهد، مهثهل آفهتهاب 
برایم روشن است کهه امشهب صهبهح نشهده ههمهه ی 

 موهایم سفید خواهد شد.

و دو باره هق هق فروخورده ی گریه اش را شنیدم. 
فکر می کنید در غیر این صورت برای دسهتهگهیهری 

در آن ظلمات دستی می جهنهبهانهدم یها  -آن هم -گربه 
 قدمی بر می داشتم؟

بهها ایههن وجههود تههوانسههتههم از بههاالی صههنههدلههی ههها و 
هزارجور سد و بند دیهگهر کهه ههمهه شهان سهفهت و 
سخت بودند و اغهلهب شهان لهبهه و کهنهاره ی تهیهزی 
داشتند به مقصدی که وظیفهه بهرایهم مشهخهص کهرده 
بود برسم و پس از درهم شهکهسهتهن چهههارصهد دالر 
میز و صندلی و ضربه دیدن اسهتهخهوان قهلهم پهاههایهم 
گربه را که زیر گنجه خزیده بود دستگیر کنم. و آن 
وقت بود که این کلمات با هق ههق و سهکهسهکهه، از 

 پستو به سوی من آمد:

کتاب می گوید مطمان ترین راهش ایهن اسهت کهه  -
آدم وسط اتاق روی یک صندلی بایستد، مهورتهیهمهر. 
پههایههه هههای صههنههدلههی بههایههد بههه وسههیههلههه ی چههیههزهههای 
غیرهادی عایق شهده بهاشهد. یهعهنهی بهایهد پهایهه ههای 

 صندلی را تو لیوان های بلوری بگذارید.

 پان!" -بوم! بوم! -"فست! 

آ  می شنهویهد تها خهاکسهتهر نشهده ایهم عهجهلهه کهنهیهد 
 مورتیمر!

دنبال لهیهوان ههای بهلهوری بهنها کهردم بهه گشهتهن. و 
باالخره چهارتایش را گیرآوردم، البته بعد از آن کهه 
بقیه را انداختم و شکستم. پابه های صندلی را عایهق 

 کردم و باقِی دستور ها را پرسیدم.

مورتیمر! متن آلمانی می گوید: هنگام توفهان بهایهد  -
مواظب بود.  هرگز نباید...نه در جاهایی که فهلهزات 
متعددی باشند یا اجسامی که فهطهعهات فهلهزی دارنهد، 

معنیش چیه مورتیمهر؟  -مثل بخاری، اجاق، نرده....
می خواهد بگوید این جهور چهیهزهها را آدم بهایهد بها 

 خودش داشته باشد یا از خودش دور کند؟

راستش چندان اطالعی نهدارم. یهک خهرده مهبهههم  -
است. جمله های آلمانی معموال بفهمی نفهمی مهعهنهی 
شان گنگ است...با وجود این گمان می کنم باید "از 
نگه داشتن در کنار خود" بهاشهد، بهه عهقهیهده ی مهن 
معنیش این است که باید آدم چیزهای فلزی را پهیهش 

 خودش "نگه دارد".

باید همین جور باشد. اصال داد مهی زنهد کهه ایهن  -
جور است. اصال اساس سهاخهتهمهان بهرقهگهیهرهها ههم 
همین است دیگر، متوجه شدید؟  پهس آن کهالههخهود 
آتش نشانی تان را بگذارید سرتان، مورتیمر، تقریبها 

 فلز خالص است.

  08بقیه داستان در صفحه         
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اشرافیت ارثی شاهان و اشرافیت مذهب حاکم : که 

در ایران هنوز شاهد آن هستیم( وجود داشته و 

هنوز دارد: با انقالب کبیر فرانسه و نوشته شدن 

حقوق بشر، این امتیازات)ارثی و دینی( در سطح 

بین المللی بتدریج مطرود شناخته شدند. واین قدم 

بزرگی در راه آزادی و پیشرفت بشریت بود. 

مساتل در سطح اجتماع تا در جنبۀ حقوقی مطرح و 

به تصویب نرسند به جنبۀ اجتماعی و اقتصادی 

نمی کشند، و تازه بعد از رسمیت حقوقی است که 

مبارزۀ اجتماعی و طبقاتی برای رفع تبعیضات و 

رسیدن به برابری واقعی جنبۀ جدی بخود میگیرد : 

مثال زنان، برابِری دینی شهروندان، آزادی و 

برابری تحصیل به زبان مادری، تامین چهارحق 

انسانی برای همۀ شهروندان)حق مسکن،حق کار، 

حق بیمه پزشکی و حق تحصیل رایگان( . تا بطور 

قانونی این برابری ها ، رسمیت نیابند در اجتماع 

نمیتوان بطور جدی آنها را مطرح کرد. تازه بعد از 

تصویب برابری زنان یا برابری انسانها در قانون، 

در عمل مرد ساالری و سیستم طبقاتی نیاز به 

 مبارزۀ طوالنی و گاه انقالبی دارد

بنظرمن این دوست گرامیتان را برعکس تشویق 

کنید که دررشتۀ حقوق تحصیل کند و وکیل طبقات 

محروم، بینوایان و مدافع استقرارعدالت واقعی 

شود. یک وکیل سوسیالیست)واقعی و با شرف ( که 

مادرش ویتنامی است بنام آقای)ورژس( در دفاع از 

یک مهاجر عرب بی پناه، که متهم به قتل عمد شده 

بود، نه تنها او را تبرئه کرد بلکه قانون نادرست را 

هم مجبورشدند که اصالح کنند. کنار کشیدن این 

دوست، به معنی خالی کردن میدان به وکالی سود 

جو وهمدست حاکمان هرجامعه است. هر انسانی 

درهر موقعیت اجتماعی بر حسب انتخابش در 

جهت نفع کل جامعه و بخصوص محرومان آن 

میتواند قدم بردارد یا در جهت منافع شخصی خود 

که الجرم در جهت منافع طبقۀ خاصی)اغلب 

 متجاوز( از آن است..

در ضمن از گفته های مارکس آیات مقدس نباید 

ساخت زیرا آن اندیشمند آزاده و روشن بین که با 

تفکر دیالکتیکی، جزو طراحان اصلی تغییر و 

تحول اندیشه ها و شیوه های تولیداست در این 

مورد سخنش به جنبۀ عمومی و طبقاتی حقوق ناظر 

است و نه به حقوق بشر و خود اصل حقوق، که 

بدون حقوق، جامعه به جنگل مبدل می شود که بی 

 هیچ مانعی قوی ضعیف را میدرد. 

نظیر اقتصاد، سیاست و فرهنگ، و رسانه های  

عمومی، حقوق نیز از ابزار مهم بوجود آمدن 

وادارۀ جامعه است و اصل تفکیک قوای)مجریه، 

مقننه و قضائیه( منتسکیو با استقالل رسانه های 

عمومی، درهرنظام اجتماعی، خواه سرمایه داری 

و خواه سوسیالیستی آینده باید رعایت شود. وگرنه 

یا بازگشت به عصراستبداد )ولی فقیه کنونی( 

 نامه های رسیده 

 با درود

آقای ستوده یک چیزی را میخواستم با شما در میان 

بگذارم، در این سه چهار ماه که به خواندن کتابها و 

شنیدن سخنانتان رو آوردم پنهان نمیدارم که تحول 

فکری عمیقی در من پدید آمده و عشق و ایمان به 

سوسیالیسم در من متمکن شده، از سویی من در 

رشته ی حقوق به تحصیل می پردازم.از ابتدای این 

ترم  دیگر با باورهای سوسیالیستی به کالس میروم 

و به دیده ای دیگر به قوانین و حقوقی که تدریس 

میشود مینگرم.ماهیت ارتجاعی و ضد مردمِی آن 

بر من عیان شده. هر چه در کتاب و کالس درس 

می آموزیم سخت با باورهایم  ناسازگار است و من 

از این بابت دلتنگ و معذّبم..یعنی موضوعاتی را 

میخوانیم که من خواستار محو آنهایم. گاه به خود 

میگویم چه سود از این درس خواندنم؟آرماِن من 

یک تحول ریشه ای اجتماعیست حال آنکه دروسی 

را میخوانم که تماما جهت حفظ ساختار پوسیده ی 

کنونی بکار میرود.نظر شما برایم ارزشمند خواهد 

 بود.  از ایران

 دوست عزیز

خوشحالم که مطالعه آثار من منجر به تحول فکری 

در شما شده است. مسلما با تحولی که در شما ایجاد 

شده باید متناسب با آن در جهت گیری درسی خود 

نیز تغییری بوجود آورید. مسلما رشته حقوق 

همانطور که از مارکس هم نقل قول می شود، رشته 

ای ارتجاعی است. چرا که تماما در جهت حفظ 

وضع موجود عمل می کند.   شاد و شادکام باشید.  

 سیامک ستوده

 دوست گرامی آقای سیامک ستوده

با سالم تصادفاً چون این هفته ) بخاطر روز دختر  

بچه ها ( در تلویزیون میهن، درمورد قانونن 

 حمورابی دردفاع ازحقوق دختران، صحبت کردم 

کشف حقوق و تدوین قانون یکی از فرازهای تکامل 

اندیشۀ اجتماعی انسان است. انسانی که هنوزبه 

مرحلۀ داشتن حق و دفاع از آن نرسیده، شخص نا 

آگاهی است که یا پیرو و مقلد شیخ می شود و یا 

دنباله رو سیاستمداران آدم فریب و اغلب سود جو و 

تبهکارمیگردد. در نفس حقوق و ضرورت آن برای 

پیشرفت تمدن و اینکه حق برابر هرکس در حد و 

حدود حقوق دیگران متوقف میشود تردیدی نیست، 

اما عالوه بر حقوق خصوصی، که به حقوق بشر

)بعنوان انسان در یک جامعه( ناظر است، درحقوق 

عمومی، تا به امروز)جز با استثناهائی ( همواره 

جنبۀ طبقاتی و سلسله مراتب اجتماعی)کاست و 

خواهد بود، یا سیستمی تامیت گرا خواهیم داشت، که 

 بنام عدالت و برابری، آزادی کشی خواهد کرد. 

تصادفا درشرایط کنونی)جامعه، سیستم اقتصادی و 

نظام حقوقی سرمایه داری: درجنبۀ عمومی( به 

وکالی با وجدانی همانند دوستدارشما که همچون 

متخصصی بتوانند از درون با جنبه های ارتجاعی 

قوانین ظالمانه بجنگند بیشتر نیاز داریم تا کسانی که 

از بیرون با این غول منجمد مبارزه می کنند: )در 

ایران: کسروی در دفاع از پنجاه و سه تن و محکوم 

کردن رضا شاه در غصب دهکدۀ اوین که عمدا 

زندان را در کنارش ساختند، جلیل بزرگمهر در دفاع 

از مصدق،   ناصرزرافشان ها ونسرین ستوده ها 

و... در نظام کنونی.(                                                      

 با مهر و دوستی همیشگی ضیاءصدراالشرافی

جناب صدر با تشکر از مطلبی که بر یادداشت من 

نگاشته اید و علیرغم نکات متعددی که مطرح ساخته 

اید که البته در مورد بعضی از آنها به   نظر من 

جای صحبت وجود دارد، برای جلوگیری از اطاله 

کالم، نظام جمهوری اسالمی با آن قوانین پوسیده 

 اسالمی و ما قبل قرون وسطائی اش نمیتواند باشد.

 

با تایید اینکه، همانطور که شما هم خاطرنشان   - 0

کرده اید، در هر لباسی می توان مصدر خدمت شد، 

باید میان کسی که  قصد دگرگونی انقالبی جامعه 

سرمایه داری و رهائی اساسی بشریت را دارد و 

کسی که صرفا قصد اصالح امور در چهارچوب 

نظام سرمایه داری را دارد فرق گذارد. من فکر می 

کنم برای کسی که به مانند رفیقمان در ادامه 

مطالعاتش به نتایج نوع اول  رسیده است، توصیه 

فعالیت های اصالح طلبانه نوعی نقض غرض است. 

بخصوص در جمهوری اسالمی که بخاطر قوانین 

حقوقی قرون وسطائی و پوسیده اش، حتی 

کوچکترین جائی برای دفاع قانونی از حقوق مردم 

هم وجود ندارد، و همانطور که  مورد نسرین ستوده 

ها و زرافشان ها نشان داده است کوچکترین تالشی 

از این نوع با حبس و شکنجه و زندان روبرو می 

 گردد.

اینکه می شود در منصبی مصدر خدمت شد   - 2

لزوما بمعنای ارتجاعی نبودن آن منصب و شغل 

نیست. کما اینکه کمک بعضی زندانبانان به زندانیان 

سلول های انفرادی، آنهم از روی احساسات انسانی، 

که گهگاه ر  می دهد، ناقض این حقیقت نمی تواند 

باشد که شغل زندانبانی اساسا شغلی ارتجاعی است. 

برای همین هم هیچیک از ما هیچوقت به فرزندان و 

دوستانمان ورود به چنین شغلی را توصیه نمی کنیم. 

بنابراین، بنظر من، این حقیقت هم که یک وکیل می 

تواند در لباس وکالت مصدر خدمت شود ناقض 

ارتجاعی بودن شغل وکالت آنهم در نظام جمهوری 

اسالمی با آن قوانین پوسیده اسالمی و ما قبل قرون 

 وسطائی اش نمیتواند باشد.

بقیه در صفحه بعد        
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امنیت ملی آمریکا منتشر کرده توسط ادوارد 
ساله امنیت دیجیتال و   ۰۳اسنودن، متخصص 

 همکار پیشین این سازمان افشا شده است.

فلیکس در  ها نظیر آمازون، اسکایپ، نت کمپانی
 این کشور مستقر شوند.

ها هر  مدیران اسکایپ و کمیسیون حفاظت از داده
دو تقاضای خبرنگار گاردین برای اظهارنظر در 

 این باره را رد کردند.
میلیون کاربر   ۸۵۸اسکایپ که امروز بیش از 

ثبت شده در سراسر جهان دارد و همواره مدعی 
شده که از حریم خصوصی کاربران و محرمانه 

کند و  ها حفاظت می های خصوصی آن بودن داده
ها را در اختیار  محتوای ارتباطات و ترافیک داده

 دهد. هیچ شخص یا نهاد دیگری قرار نمی
شهرت اسکایپ در امنیت مکالمات باعث شد که 

 ۲۰/  ۳در حدود   ۰۸۸۳تعداد کاربران آن که در 
میلیون   ۸۸۸به   ۰۸۲۲میلیون نفر بود در سال 

نگاران و  نفر برسد. همچنین بسیاری از روزنامه
 فعاالن کشورهای مختلف نیز به آن روی آوردند.

ای ظاهر  ای افسانه اسکایپ که در ابتدا به گونه
هایی دشوار کرد که  شده بود، کار را برای دولت

تا پیش از آن به راحتی تماس تلفنی شهروندان را 
 کردند. تحت کنترل داشتند و شنود می

اما افسانه اسکایپ به سرعت دستخوش تغییر شد. 
تغییرات اسکایپ از آن زمان شروع شد که این 

۸به قیمت  eBayاز سوی  ۰۸۸۵کمپانی در سال 
میلیارد دالر خریداری شد و در همان سال در   ۰/  

ای مشترک با یک کمپانی اینترنتی در  پروژه
اندازی کرد  کنگ نسخه چینی اسکایپ را راه هنگ
های امنیتی داشت و قابل کنترل از سوی  که تله

 نهادهای نظارتی بود.
اسکایپ را به قیمت   ۰۸۲۲مایکروسافت در سال 

هشت و نیم میلیارد دالر خریداری کرد و ظاهرا 
در فوریه همین سال پس از دریافت دستور، به 
آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه داد سیستم 
رمزگذاری اسکایپ را دور بزند و به اطالعات 

 خصوصی شهروندان دست پیدا کند.
دهنده دیگری که  این اسناد همچون مدارک تکان
های پنهان آژانس  گاردین اخیرا درباره فعالیت

 اسکایپ و جاسوسی کاربرانش

خود توانسته بود با   اسکایپ که در عمر ده ساله 
شهرت یافتن در حفظ امنیت مکالمات صوتی و 
گفتگوهای ویدیویی اعتباری در این زمینه کسب 

ها در  کند حاال از سوی کمیسیون حفاظت از داده
لوکزامبور  متهم به همکاری با آژانس امنیت 
ملی آمریکا و فروش اطالعات به این سازمان شده 

 است.
(، بنابر گزارشی DWبه نوشته سایت دویچه وله)

 ۲۳اکتبر/   ۲۲که روزنامه " گاردین" روز جمعه )
ها در  مهر( منتشر کرد، کمیسیون حفاظت از داده

لوکزامبور  در حال بررسی پرونده اسکایپ 
 است.

اسکایپ متعلق به مایکروسافت است و دفتر 
مرکزی آن در لوکزامبور  مستقر است. در 

گذاری اطالعات کاربران با  صورت اثبات اشتراک
آژانس امنیت ملی آمریکا از سوی اسکایپ، 

ای  تواند تبعات مختلفی از جمله پرداخت جریمه می
 سنگین شود.

ها در لوکزامبور   کمیسیون ملی حفاظت از داده
از این قدرت برخوردار است که اسکایپ را از 
دادن اطالعات به آژانس امنیت ملی آمریکا منع 
کند. اما این احتمال نیز وجود دارد که اسکایپ 

هایی درباره  اقدام خود را با ارجاع به توافقنامه
انتقال اطالعات یا دیگر مواردی که به نوعی 

آورد و  از اقدام اسکایپ به وجود می قانونی  حمایت
 هنوز بر کمیسیون پوشیده است، توجیه کند.

قانون اساسی لوکزامبور  حق حریم شخصی 
افراد را محترم شمرده و محرمانه بودن مکاتبات 

خواند مگر اینکه دستوری  را غیرقابل نقض می
قانونی درباره آن صادر شده باشد. براساس قوانین 
لوکزامبور ، شنود یا نظارت بر ارتباطات تنها با 

پذیر  حکم قضایی یا اجازه رسمی دادگاهی امکان
وزیر باشند.  است که اعضای آن منتخب نخست

اختالف مالیات در لوکزامبور  و دیگر 
کشورهای اروپایی باعث شده که بسیاری از 

و سرانجام من فکر نمهی کهنهم در یهک بهحهث   - 0

اشاره به اینکه دیگران، بخصهوص افهراد مهتهفهکهر 

مانند مارکس، منتسکیو، ولتر، و غهیهره چهه فهکهر 

می کنند اشکالی داشته باشد. کما اینهکهه خهود شهمها 

هم در نوشته تان در مورد نظریه تفهکهیهک قهوا بهه 

منتسکیو رجوع کرده اید. آنچه که مرا شگفهت زده 

می کند اینست که چرا از این میان فقط  رجوع بهه 

مارکس و نظرات اوست کهه تهحهت عهنهوان تهقهدس 

گرائی و دگماتیسهم، مهورد مهذمهت و گهنهاه کهبهیهره 

 محسوب می شود.   با تشکر مجدد  سیامک ستوده

 

 مارکسیستها برای خودشان می نویسند
 

بله، من مقاله لنگرودی را خهوانهدم و بها مهواضهع 

شما کامال موافقم. با اینهحهال، نهکهتهه ای کهه مهورد 

نظرم بود این است که مقاله خوب شما فهقهط بهرای 

مارکسیست ها، منجمله من، که با شما هم عقیده ام 

قابل قبول و قانع کنهنهده اسهت. ولهی اگهر خهواسهتهه 

باشید افراد معمولی و غیر مارکسیست را خهطهاب 

قرار دههیهد دیهگهر نهمهی تهوانهیهد صهرفها بهه اعهالم 

مواضع خود بر اساس مواضع مارکسیستی بسهنهده 

کنید و باید مدعیات اقای لنگهرودی، مهنهجهمهلهه ایهن 

ادعا را که چپها دیگر مهانهنهد گهذشهتهه در عهرصهه 

ادبیات حضور ندارند، و یا اینکه دیگر زیر بنا رو 

بنا را تعیین نمی کند را با فاکت، تاکید می کهنهم بها 

تنها چیزی که برای یک خواننده مهعهمهولهی  -فاکت 

رد و به دیگران اثبات کنید. ایهنهرا  -قابل قبول است

از اینجهت می گویم که ما مارکسیت ها مهتهاسهفهانهه 

بعلت اینکه سالهاست رابطه خود با تهوده مهردم را 

از دست داده ایم، دچار این عادت شده ایم کهه فهقهط 

برای خودمان )جمع مارکسیت ها( بهنهویسهیهم و تها 

این عادت مزمن را در هم نشکنیم نمیتوانیم دوباره 

مانند گذشته به یک آلترناتیو توده ای و پهر قهدرت 

  تبدیل شویم.  شاد و شادکام باشید

ادامه نامه های دریافتی                                                 
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 روستائیان با داشتن مدرسه مختلط مخالف نیستند 
دانش آموزان پنج روستای  جرای انحالل مدرسهما

 پلدختر٢

نگالیه های مردم و پاسخ های مسئوال  

اعضهههههههای شهههههههورای  

روسههتههای زورانههتههل و 

اهههههالههههی روسههههتههههاهههههای 

بردگالن سوختهه، کهالت 

زیهههههودار، زورانهههههتهههههل 

و یههگههانههه بهها   زیههودار

حضور در خهبهرگهزاری 

مههههههر در شههههههرسهههتهههان 

 )استهان لهرسهتهان(پلدختر

خههههواسههههتههههار بههههررسههههی 

موضوع انحالل مهدرسهه 

شهید عادلی این مهنهطهقهه 

شدند. مردم منطقه که بهه 

شدت از انحالل مهدرسهه 

خههود گههالیههه مههنههد بههودنههد 

خواستار پیگیهری بهرای 

رفههع مشههکههل بههه وجههود 

 آمده شدند.

انحالل مدرسه و انتقال دانش آمووزان بوه روسوتوای 

 دیگر

بهها “  زورانههتههل” عضههو شههورای اسههالمههی روسههتههای 

یادآوری اینکه این روستا از توابع بهخهش مهعهمهوالن 

خانوار جمهعهیهت دارد، مهی  411  است و نزدیک به

گوید:  دانهش آمهوزان پهنهج روسهتهای دیهگهر کهه در 

اطراف این روسهتها وجهود دارد بهرای تهحهصهیهل بهه 

مدرسه شهید عادلی می آمدند و این روستا به عنهوان 

مرکز قلمداد می شده است که با آغاز سال تحصهیهلهی 

ایههن مههدرسههه از سههوی اداره آمههوزش و پههرورش 

به ما اعالم شده است که دانهش و  معموالن منحل شد.

آموزان این روستا باید برای تهحهصهیهل بهه روسهتهای 

بروند.   که این در فاصله ی شش کیلومتری  افرینه  

امر به دلیل تحمیل هزینه های مالی و همچنین رفت و 

آمد دانش آموزان در ایهن مسهیهر مهورد انهتهقهاد دانهش 

  آموزان و والدین آنها قرار گرفته است.

نیز می گوید: ما اهالهی ، از والدین دیگر دولت شفیعی

روستا برای ساخت مدرسه زمهیهن در اخهتهیهار دولهت 

گذاشتیم ولی متاسفانه االن فرزندانمهان بهایهد از ادامهه 

 6رفهتهن بهه روسهتهایهی کهه  و تحصیل محروم بمانند.

کیلومتر با ما فاصله دارد در هوای سهرد زمسهتهان و 

نامساعد بودن هوا مشکالت فراوانی را ایجاد می کنهد 

 و مساوالن باید در این زمینه چاره اندیشی کنند.

محمد حسن احمدی که خود ساکن روسهتهای زورانهتهل 

است، ادامه می دهد: اکثر دانش آموزان ایهن مهدرسهه 

دختر هستند که در صورت مهنهحهل شهدن آمهوزشهگهاه 

خود بیم آن می رود که دیگر ادامه تحصیل ندهنهد کهه 

 این امر نگران کننده است.

: زنهی بهی مهوزان مهی گهویهدمادر یهکهی از دانهش آ 

سرپرست هستم، فرزندم کالس شهشهم اسهت کهه تهوان 

تهومهان بهرای  111پرداخت کرایه روزانهه ههزار و 

 رفتن فرزندم به روستای افرینه را ندارم..

مختلط بودن و تعداد پایین دانش آموزان دلیل انحوالل 

 مدرسه

پاسخِ مساولین آموزش و پرورش استان لرسهتهان  بهه 

بعد از جوداسوازی دانوش اعتراض والدین این است که 

آموزان دختر و پسر، تعداد دانش آموزان به کمتر از 

نفر می رسد؛ و مدرسه ی مختلط هم قانونا مجاز  55

 نیست، به همین دلیل این مدرسه باید منحل شود.

 منبع: خبرگزاری مهر

 0092مهر ماه  6

روستایى كوچك با مردمى بزرگ و قلبب هبایبى  
د، آنان با دستان پینبه نپتكه براى دانستن مى 

بسته ، چهره هایى افتاب سوخته با چشمانبى پبر 
زمین اجبدادیشبان را ر، فرو  و گام هایى استوا

در اختیار دولت گذاشته اند تا ببرایشبان مبدرسبه 
بسازد و از ایبن رهبگبذر دانسبتبن را ببه خبانبه 
هایشان دعوت كنبنبد تبا دیبگبر نسبلبهبا مبتبفباوت 
 زندگى كنندو در احقاق حقوق خود توانا باشند.

تصمیم گبرفبتبه انبد ایبن اما اکنون حکومتگران  
مشعل را خاموش كنند و مدرسه را منحل اعبالم 

 نمایند.

 جرم چیست؟    -  

مختلف بودن مدرسه و نشبسبتبن دو جبنبس    -   
 .مختلف در یك كالس

جاى تعجب نیست ، زیرا بریدن درخت فبهبم و  
 دانش از وظائف اصلى این كوته نظران است .

آنجا كه انتظار میرود به وضعیت مبعبیبشبتبى ،  

بهداشتى و.......این روستا و روستاهاى مشباببه 

رسیدگى شود از كنار آن با چشبمبان بسبتبه مبى 

انحالل مدرسه و مدرسه ها را هبدف  لیگذرند و

 مى گیرند .

دخبتبران پدر و مادر ها  اهمیت ندارد كه برای  

در یبك مبكبان  و پسرانشان در کنار یکدیبگبر و

روستائیانی که اغبلبب ببه سبنبتبی  درس بخوانند،

بودن و مذهبی بودن قضاوت می شوند، اکبنبون 

در مصاحبه هایشان گفته اند ببرای مبا مبخبتبلبف 

بودن مدرسه مسئله نیست.  برای آن ها مقابله با 

فقر و غم مبعباش و گبذران زنبدگبی مسبئبلبه ی 

اصبلبی اسببت . آری  نبیبروی ببالبنببده و خببالق 

زندگی می خواهد پیشبروی کبنبد، و 

در مسیر خود حبرام و حبالل نبمبی 

شناسد.  ولی باز هم این جبا مبذهبب 

نقش بازدارنده را بازی می کبنبد  و 

مثل همیشه به عنوان بهترین  وسیله 

در دست حکومتگران، برای مقباببلبه 

با نیروی خالقبه ی زنبدگبی، مبورد 

 استفاده قرار می گیرد. 

از آن جبا كبه در نبظبام هباى دیبن  

مدار دیبن یبكبى از اببزار سبرمبایبه 

دارى است ، حبكبومبتبیبان سبعبى در 

رنگ بخشیدن به بباورهباى مبذهبببى 

 مردم مى نمایند تا از این نبمبف كباله

اى رنبگبیبن ببراى خبود و هبمبپبالبكبى هبایشبان ه

 بسازند. 

 3402صبا  اکتبر
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 مر  بر مر ،  صدای زندگی شو

 ندرُِ مثل ابر و مثل ت،  مثل شبنم، مثل شعله 

 زندگی تو،  کن زندگی

 آخری تا ته لحظه 

 از همین بن بست وحشت

 این قفس سلولک تو

 هم ترانه با من و ما

 رو به آزادی رها شو

 نمی بینی تو این دوز 

 بجز ابلیس و این قدیسک ها نیست ،بجز ما

 قرق فقر و تجاوز،،  قحطی ،ستم

 خدا نیست ،نمی بینی خدا مرده

 مثل ابر و مثل تندر ،مثل شبنم،  مثل شعله

 آخر ی زندگی تو تا ته لحظه،  زندگی کن

 از همین بن بست وحشت

 این قفس سلولک تو

 هم ترانه با من وما

 رو به آزادی رها شو..

به مناسبت "روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات 
اعدام"، ترانه "زندگی کن" با صدای شیرین مهربد 

 اجرا شده است.

   شعر این ترانه از "ایرج جنتی عطائی" است.

 زندگی کن

 زندگی تو رنگ آواز جوانه، زندگی کن

 شبانه ِِ خورشید ِِ شعر ِِ سر  ِِ هم تپش با متن

 زندگی تو،  زندگی کن

 هم نفس با روح بارون

 زندگی از جنس لحظه

 روی پل واره اکنون

 نه تو می تونی بگی

 ،نه به زندون

 نه به اعدام،  بگی نه به شکنجه 

 جهان مال تو

 مال خود تو

 تو می تونی بگی ظلمو نمی خوام

 مثل ابر و مثل تندر ،مثل شبنم،  مثل شعله

 آخر ی زندگی تو تا ته لحظه،  زندگی کن

 از همین بن بست وحشت

 این قفس سلولک تو

 هم ترانه با من و ما

 رو به آزادی رها شو

 تو می تونی بگی ظلمو نمی خوام

 اعدام گل سر  ِِ شب تکرار

  

 ببارون روی گلبر ،  یاتوؤتو ر

 روی سکوت و سرب و سد و سایه

کانال پیام افغان -جمعه ها   

“صدای کارگر”   

شب 9:01تا  8:11 به وقت ایران:  

صبح 01تا  8:01به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 1تا  1:01به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:01به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 00به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 9:01تا  8:01به وقت ایران:   

صبح                   01تا  9به وقت لوس آنجلس:    
بعد از ظهر 1تا  6به وقت اروپا:     

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 0:01به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

  بعدازظهر 0به وقت اروپا: 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

”صدای کارگر ”   

شب    8:01تا  1به وقت ایران:   

صبح 8:41تا  1:01به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 1:41تا  4:01به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 2:01به وقت ایران:   

بامداد 0به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  02به وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی سیامک 

 ستوده

افراد گاهی به علل غیر 

اقتصادی مانند نژاد و دین و 

وطن تحریک می شوند ولی 

آنجا که عمل این گروه ها 

برای تعیین و تأثیر در سیر 

تاریخ بکار رفته است از طرف 

کسانی رهبری شده اند که 

کامال متوجه منافع اقتصادی 

 بوده اند. 


