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به گفته ساکنان، در حال حاضرر ذر و د دورد در و رن 

ورددگاه نا اب شده تا حدی که بروی ته ه  ک ک لدگرر  

 .دالر پردوخت کرد ۰۱۱وی معادل  برنج با د هز نه

طررربرررش گرررزور  سرررازمررران 

نظارت بر حروردش بشرر در 

ترن وز   ۸۷سدر ه، تاکرنردن 

زن د سره کردد    ۵۲جمله 

در وثر و رن کرمربرددهرا جران 

 وند خدد رو وز دست دوده

های سرازمران  با دجدد تال 

هررای د رر ررر،  مررلررل د س ونرر 

ترراکررنرردن تررنررهررا دد کرراردون 

ونرد روه  رسان، تدونستره کمک

خدد رو به  رمد  باز کننرد 

که در مورا سره برا نر رازهرای 

هررزور تررن، بسرر ررار   ۰۷و ررن 

 .ناچ ز وست

به گفته کر   گان ، سخن دی س ون  ومردودرسرانر  د 

کار سدورگان فلسط ن  سازمان ملل در و رن خورد  

هرای فرلرج  گفت: شر رر خشرک برروی کرددکران، دوکسرن

تر ن ن رازهرا  وطفال بروی ندزودها د مدود ذ و   وساس 

 .ردند در ورددگاه  رمد  به شمار م 

در ورددگراه   ۵۱۰۲هرزور ترن کره وز  د رن   ۵۱حددد 

 رمد  فلسط ن ان در دمشش تحت محاوره قرور دورنرد 

ونرد کره بسر راری برروی  تا حدی با کمبدد ذ و مدوجه شرده

 .خدرند زنده ماندن ح دونات رو م 

به گزور  خبرگزوری دونشجد ان و رون )و سنا(، به نورل 

وز خبررگرزوری فررونسره،  ررمرد  کره زمرانر  ورددگراه 

ها در دمشش بدد، بره تردر رج بره مرحرل زنردگر   فلسط ن 

، ب ر  وز ۵۱۰۰ها ن ز تبد ل شد. در سال  برخ  سدری

 .کردند هزور نفر فلسط ن  در سن زندگ  م  ۰۲۱

پ  وز رس دن جنگ دوخل  سدر ه به دمشش در تابستان 

های د  رر دمشرش نر رز بره  ، هزورون نفر وز بخ ۵۱۰۵

و ن ورددگاه ردی سدردنرد، ومرا  ررمرد  نر رز برا دردد  

هررای مسررلررا د مررخررااررا دداررت بشررار وسررد،  سرردری

 .وی جن   تبد ل شد جمهدری سدر ه، به منطوه ر   

برخ  وز فلسط ن ان و ن ورددگاه، به شدرشر ران سردر ره 

پ دسته د برخ  نر رز بره حرمرا رت وز ددارت و رن کشردر 

 .پردوختند

هر چند که بس راری وز سراکرنران و رن ورددگراه وز سنرجرا 

 ۰۷گر ختند وما طبرش سمرارهرای سرازمران مرلرل، هرنردز 

هزور تن در و ن ورددگاه ساکن هستند که وز مراه  د رن 

 .تحت محاوره کامل ورت  قرور دورند

در حاا  که ددات د نما ندگان مخاافان سردری در  نرد 

رسان  به حمر  در مررکرز  در حال م وکره بروی کمک

رسد کره سررنردشرت  ررمرد   سدر ه هستند، به نظر م 

 .مدرد بحث نخدوهد بدد

بخ  مل  فرلرسرطر رن  وما وندررجا، سخن دی جبهه سزودی

شدرش ان رو مس دل مشکالت  رمد  دونسرتره د گرفرت: 

هرای  وگر ن ردهای مسلا فلسرطر رنر  در  ررمرد ، گررده

مسلا ذ ر فلسط ن  همچدن وانوره که گرده  مررتربرط 

تر به  با واواعده وست رو وز سنجا خارج کنند، کمک روحت

  . رمد  خدوهد رس د

 وز مجله هفته

شردروی سارمرانر  برروی «گرده ردوبرط خرارجر  سارمران، 

گررررد ررررد:  عررررلررررنررررا  مرررر  (DGAP)»ردوبررررط خررررارجرررر 

هررای هررمررکرراری سررطررا پررا رر ررن بررا ررد تررحررت  نررامرره مرردوفرروررت

وقرردومررات تررعررد ررل «وجرررو شرردنررد د خرردوهرران  »نررظررارت«

 .شدد م  »ساختاری سخت د بس ار دردنا  

های کرمرک  بروی در  معن  و ن به وازومات سخت بسته

که به زندون ان منطوه  درد  عن   دنان، پرتغال، قربرر  

 .د د  ر کشدرهای عضد تحم ل شد ن اه کن د

مردت -"شدروی سامان  بروی ردوبرط خرارجر " در دروز

حتا ودذا  ردس ه رو در نظا  معراهرده وترحراد رپ وردپرا ر  

هرا  نشرد  شررکرت کند، نظا  د کتاتدری مرهرار ب ن  م  پ  

تحت ه مدن  برا ن که روه رو بروی گستر  وقرترورادی 

 .های سامان  تا وق اند  سرو  باز خدوهد کرد شرکت

نررامرره  وز و ررنرررد ومرتررنرران ودکررو رر ررن وز ومضررای مرردوفروررت

هررای  هررمررکرراری بررا وتررحرراد ررپ وردپررا رر  برررخرر  وز نرروررشرره

 .ومپر اا ست   رمن  رو نو  بر سب کرده وست

های ذرب  در حما ت وز وعرترروضرات  و ن ردو ت رسانه

در ودکررو ر رن رو  »هردودور وترحراد رپ وردپرا ر «و  الا 

 .تدض ا خدوهد

تردونرنرد  کره نرمر » هدودور دمردکرروسر  «پ  و ن فعاا ن 

پررز ردنرت د رکرتردر  » حزب مرنراطرش« از  ددات متشکل

 اندکد چ رو که وز حما ت حزب کرمردنر رسرت ودکررو ر رن 

ودکرو  ن وز منطوره نرفرد  ردسر ره ودومره دوده وسرت، د 

د  » نبررد برروی ودکررو ر رن« های سامان وکندن وز  رسانه

در شرش که با د دره  شکسرتره  » پرده سهن  جد د«  ک 

کنند. وتحاد پ وردپا   ن ز به ودکررو ر رن  شدد وحبت م 

هشدور دوده وست که وگر به ومتنان وز پ دستن ودومه دهرد 

 .با محاوره ماا  مدوجه خدوهد شد

کاتر ن وشتدن دست نشاند  برا ن بعندون مسؤدل وول  

ردوبط خارج  وتحاد  وردپا   حتا به ودکرو  ن برخراطرر 

ب ن  د ذ رقابل  مبدل شدن به  ک طرا ذ رقابل پ  »

حرمرلره کررده وسرت.  «واملرلر  وعتماد بروی بازورهای ب ن

عرلرت ومرترنران  وامرلر  پردل پر ر  وز و رن بره ونددش ب ن

ودکرررو رر ررن وز حرر ا  ررارونرره برره گرراز خررانرردورهررا، خررط 

رو  ۵۱۰۰م ل رارد دالر در سرال   ۰۲وعتباری به مبلغ 

 .تعل ش کرده وست

قرودود با وترحراد رپ وردپرا ر  هرمرچرنر رن بره ونرحروراروت 

وردپررا رر  ومررکرران خرردوهررد دود بررازورهررای مررهرر  ونررر ی 

های سامان  ه  وکرنردن  ودکرو  ن رو بدست سدرند. شرکت

وز طر ش خط اداه وز طر ش اهرسرتران د مرجرارسرتران د 

سال س نده وز طر ش خط اداه وسلدوک  گراز طربر رعر  سن 

کنند، د دوبست   ودکرو ر رن بره گراز  کشدر رو تأم ن م 

 .شکنند ردس ه رو م 

 مدرن نگ وستار -بر ان دن  

 

نرامره هرمرکراری برا  ومتنان ودکرو  ن وز ومضای مردوفرورت

وتحاد ه وردپا  ، وعتروضات متعاقب د تال  بروی خلر  

ددات ط   ک رأی عد  وعتماد نافررجرا  هرمره در  رک 

نبرد   دپداتر رک برزری بر رن سارمران د ردسر ره ر شره 

 .دورند

سامان وز وتحاد پ وردپا   بروی فشار دورد کرردن برروی 

ودذا  ودکرو  ن در منطوه نفد  س اس  د وقتوادی برا ن 

کند. ومرا، طررگ گسرترر  سارمران در وجرال   وستفاده م 

همکاری همکاری شرق  وتحاد پ وردپا   در د رلرنر رد  

 .به مان  برخدرد

نررامرره  فرروررط دد کشرردر، گرررجسررترران دمررداررد دو، مرردوفرروررت

کره  همکاری وتحاد پ وردپا   رو ومضاء کردند، در حاار 

بالرد  د ورمنستان ترج ا دودند بره وترحراد ره گرمررکر  

 دردس ا به ردس ه بپ دندند. مسرکرد فشرار خردد رو، وز 

هرای ترجراری د د ر رر ترهرد ردوت برروی  جمله با ترحرر ر 

دوشتن ودکرو  ن خارج وز حررکرت جرد رد بررار رن بره  ن ه

 .شرش، بر ک ا دورد کرده بدد

های خدد برروی جردو کرردن  با و ن دجدد، سامان به تال 
7ادامه در صفحه   

 کنند هزار ساکن اردوگاه یرموک دمشق با گرسنگی دست و پنجه نرم می ۰۲
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کشتن و کشته شدن را افتخار دانسته و  کهحکومتی 

آزار و شکنجه و اعدام انسان ها را قرب الهی ، 

ثواب و کلید ورود بهشت می داند، گماشته هایی بدتر 

دست هر جنایت کاری  کهاز درندگان تربیت می کند 

 را از پشت می بندد. 

از جمله مرتضی سعیدی معروف به بحرینی مزدور 

اطالعاتی  با سابقه جنایت علیه  بشریت )در زندان  

ارومیه( که اخیرا مسئولیت حفاظت زندان گوهر 

 ٠١١عهده گرفته است و یورش گارد  بهدشت را 

راهدایت کرده است، و به محض  ٠١سالن به  نفری 

رسیدن، دستش به خون مهدی بخشایش آلوده شد، و 

ثبت  بهاولین جنایت خود در زندان گوهر دشت را 

 .رسانده است

 ٠١/١٩٠٠/۶فریده جعفری 

 خبری از زندان گوھر دشت

روشنگر متعلق به شماست با پشتیبانی ما لی خود به ادامه 

انتشار روشنگر یاری رسانید. 

roshangar1@yahoo.com 

"Rowshangar" is a free monthly magazine written in the Persian language, 

enlightening against religion, and on emphasis on issues like human rights (specially 

the women rights), liberty and equality, and serious opposition against Islamic Re-

gime of Iran.  

It is published in Toronto and distributed all over north America and Europe.  
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آورییل   ١١  –  ٠۸۶۱والی ج ۸کته اشمیییت کیلیوییتیس )
سیاز آلیمیانیی اسیت کیه  نقاش، چاپگر و مجسیمیه)  ۹۱/٠

آثارش شرحی شیوا و اغلب داغیدار از شیراییط انسیانیی 
کند. درک او از کیمیبیود  در نیمه اول قرن بیستم ارائه می

هیای گیرافیییکیی می یل  هیا کیه بیا روش خوشبختیی انسیان
طراحی، اچینگ، لیتوگرافیی )چیاپ سینیگیی(، وودکیات 

انیید، قییربییانیییییان فییقییر،  )حیکییاکییی روی چییوب( بیییییان شیده
گیرد. آثار او در آغاز بر  گرسنگی و جنگ را در بر می

هییای  پییایییه نییاتییورالیییییسییم بییود امییا بییعییدهییا بییا کیییییفیییییت
تیریین  اکسپرسیونیستی ادامه ییافیت. کیلیوییتیس از بیزرگ
هیای  زنان اکسپرسیونیست قرن بیستم است که حسیاسیییت

هیای بشیری  اش در بیان رنیج مدارانه طلبانه و انسان صلح
ترین لحظات تاریخ قیرن  آثارش را ،که برخی از تاریک

خصیو  دو جینییگ جیهیانیی را بیه تصیویییر  بیییسیتیم بییه
هیای ایین سیبیک تیبیدییل  ترین نیمیونیه کشد، به برجسته می

  کرده است.

 بر گرفته از وبسایت "معرفی زنان موفق" 

 Käthe Schmidt Kollwitz  

مرتضی سعیدی )بحرینی( مرتکب 
 .جنایت دیگری شد

جان زندانیان در نظر جنایتکاران حکومت اسالمی 

 در زندان رجایی شهرچقدر ارزش دارد؟

نام های مهدی، حمید و  بهبرادر  سه بهمن  ۶در 

 کهو مهدی را  ندبهنام )بخشایش( را از هم جدا کرد

عدالتی  بیفردی حق طلب و ظلم ستیز بود و علیه 

جدا  ٠٠سالن  ۹های رژیم اعتراض می کرد از بند 

انتقال دادند.  و با ترتیب دادن یک  ١بند  بهکرده و 

دست افراد ساده و  بهدرگیری مصنوعی و ساختگی 

قتل  بهمغرور با تحریک مسئولین زندان مهدی را 

در این درگیری زخمی  کهرساندند و نفر دیگری 

 شده در حال مرگ می باشد. 
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 نامه اعتراضی کارگران پارس جنوبی به صادق الریحانی  

  
 ایران تریبون

 1392دی  29
 

با ارسال طوماری خطاب به رئیس 
پارس ”قوه قضائیه : هزار کارگر 

خواستار برخورد با  “  جنوبی
متخلفان تامین اجتماعی شدند: جمعی 
از کارگران بیمه شده شاغل منطقه 
پارس جنوبی خواستار برخورد 
دستگاه قضایی با متخلفان احتمالی 
پرونده تخلفات مالی در تامین 
اجتماعی شدند. به گزارش خبرنگار 
ایلنا، این گروه هزار نفره از بیمه 

شدگان سازمان تامین اجتماعی که در زمره مهندسان، 
ای  ها و کارگران صنعتی قراردارند در نامه تکنیسین

خطاب به صادق الریجانی، رئیس قوه قضاییه، با 
اشاره به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس 

اند: طبق گزارش مجلس در دوره یکساله تصدی  آورده
گر کارگران، از  سعید مرتضوی در سازمان بیمه

 ۱/۱هزارو  ۱۱۱میلیون و  ١۱اموال و حقوق قانونی 
های غیرقانونی صورت گرفته  فرد بیمه شده، برداشت

است. در این نامه آمده است: ما کارگران امضا کننده 
بعنوان گروهی از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 

های غیرقانونی  خواهان مجازات مسببین برداشت
صورت گرفته از ذخایر تامین اجتماعی هستیم. امضا 
کنندگان این طومار سرگشاده که تا کنون به امضای 
هزار کارگر منطقه پارس جنوبی رسیده است، در 
ادامه با یادآوری اینکه به استناد گزارش هیئت تحقیق 
و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه سال 

نفر از مدیران و  ۱١مدیرعامل وقت برای  ١/
میلیون  ١۹١میلیارد و  ۶معاونان این سازمان حدود 

پاداش در نظرگرفته که تنها پاداش یکی از مدیران 
اند: درحالیکه  میلیون تومان بوده است، افزوده ۹١١

سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی 
شرکت از  ٠۱۸است، مدیریت دولتی وقت مالکیت 

گذاری تامین اجتماعی  مجموعه سازمان سرمایه

هزار  ۱١)شستا( را که ارزش واقعی آن بالغ بر 
هزار  ٠۱شود را به مبلغ  میلیارد تومان برآورد می

است. این  میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخته
اند، واگذاری انجام شده  کارگران در ادامه یادآور شده
دولت وقت بنا بر  ٠١١۱در حالی است که در سال 

درخواست سراسری کارگران ایران نخستین بار با 
تشکیل سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد و از آن 

سال است که منابع اصلی این  ۶۶زمان تا کنون 
النسلی از محل حق بیمه ماهیانه  سازمان بصورت بین

میلیون نفری کارگران و بیمه شدگان،  ١۱خانواده 
شود. کارگران امضا کنندگان این طومار با  تامین می

بیان اینکه معلوم نیست مدیریت دولتی سازمان تامین 
های  اجتماعی با چه توجیه و منطقی ضمن برداشت

نابجا از منابع، اموال خصوصی و غیر دولتی این 
است،  سازمان را به بخش خصوصی واگذار کرده

اند که منابع برداشت شده و اموال واگذار  یادآورشده
ای سازمان  شده به تامین هزینه خدمات درمانی و بیمه

اند. این کارگران درخاتمه  تامین اجتماعی تعلق داشته
نامه خود با یادآوری اینکه این بخش از اقدامات انجام 
گرفته مدیریت دولتی وقت سازمان تامین اجتماعی 

ای همچون خیانت در  تواند مصداق عمال مجرمانه می
امانت، تصرف در اموال غیر تلقی شود، از رئیس قوه 

  .اند تا متخلفان احتمالی برخورد کنند قضائیه خواسته

بانو اختر نیکوکار از مادران 

 خاوران از میان ما رفت
  

 
 
 

 ٠١خانم اختر نیکوکار از مادران خاوران روز شنبه 
در زادگاهش در شهر کالچای  ٠١/١دی ماه 

درگذشت. فرزند او رحیم حسین پور، در تابستان 
و دامادش، علی مهدی زاده از چهره های  ٠١٣۱

برجسته جنبش چپ و زندانی دوره شاه در پائیز سال 
در اوین اعدام شدند و در خاوران دفن هستند.  ٠١٣١

در  ٠١٣١پسر دیگر خانم ، حمید حسین پور در سال 
 .کردستان جان باخت و محل دفن او هم نامعلوم است

خانم نیکوکار شجاع بود و شکیبا. این دو خصوصیت به 
عالوه مهربانی و از خودگذشتگی بارزش سبب شده بود 
که محبوبیت ویژه ای در بین دوست و آشنا داشته باشد. 
بی سبب نبود که در مراسم خاکسپاری اش جمعیت 
انبوهی شرکت داشت. بر روی تابوتش همانطور که 
وصیتش بود، عکس رحیم و حمید حسین پور و علی 
مهدی زاده حمل می شد. درد و رنج از دست دادن 
عزیزانش خانم نیکوکار را به گوشه انزوا نکشاند. یاور 
و پناه خانواده هائی بود که عزیزی را در آن دهه 
کشتار از دست داده بودند. او به رغم فشارها و کنترل 
شدید دستگاه امنیتی هرگز بیدادی را که بر عزیزانش 
رفته بود، به سکوت واگذارنکرد. برای آنها مراسم 
یادبود برگزارمیکرد و تهدیدها را به ریشخند میگرفت. 
مهمترین مشغله زندگیش شده بود که عزیزانش و 
فرزندان عزیز دیگران، که جانشان را در راه آرمانشان 
گذاشتند، فراموش نشوند و بارها و بارها گفته بود که 
تنها آرزویش محاکمه جنایتکاران است. در نامه ای که 
از خود برای دخترانش به جا گذاشته، خواسته که آنها 
یاد عزیزانشان را زنده نگهدارند. گویا تنها نگرانی اش 
 .در ترک این دنیا، به فراموشی سپرده شدن آنها بود

به خانم رخشنده حسین پور و دیگر اعضای خانواده 
تسلیت می گوئیم و را درگذشت خانم اختر نیکوکار 

میگوئیم که نه تنها یاد عزیزانش و بیدادی که بر آنها 
رفت، فراموش نخواهدشد، بلکه یاد او و تک تک 
مادران خاوران هم که رنجشان را با دادخواهی پیوند 

 .زدند، فراموش نخواهد شد
    

 اراناز سایت بید
 

اهیییییییییییتیییییییییییزاز 
درآوردنییید. از 
سییوی دیییگییر، 
پارلیمیان لیییبیی 
طیییی دو روز 
گیییذشیییتیییه ییییک 
گییروه نییظییامییی 
ارتیییییییییش و 
انقالبیون شهیر 

مصراته را برای برقراری امنیت در شهرهای جینیوبیی 
که از چند هفته پیش شاهد ناآرامی و درگیری مسلحیانیه 

 به خصو  در شهر سبهاست، مامور کرد.
خبرگزاری تسنییم: مینیابیع خیبیری اعیالم کیردنید کیه 

شیده عیلیییه وی  وزیر کشور لیبی از سوءقصید انیجیام
 جان سالم به در برد و آسیبی به وی وارد نشد. 

شبکه تلویزیونی العربیه دقایقی پیش گزارش داد کیه 
وزیییر کشییور لیییییبییی از سییوءقصییدی کییه عییلیییییه وی 
صورت گرفت جان سالم به در بیرد. ایین در حیالیی 
است که همین شبکه خبری پیش از این از سیوءقصید 
علیه وی خبر داده بود. هنوز فیرد ییا گیروه خیاصیی 

 عهده نگرفته است. مسئولیت این ترور را به
 1392بهمن  9 مجله هفته

 لیبی در آتش و خون و سکوت رسانه ای غرب
هیای  را از گیروه «تیمینیهینیت»ارتش لیبی پایگیاه هیواییی 

مسلح پس گیرفیت. خیبیرگیزاری تسینیییم: ارتیش لیییبیی بیا 
حییمییایییت انییقییالبیییییون شییهییر مصییراتییه مییوفییق شیید پییس از 

آمیز با افراد مسلح، پیاییگیاه هیواییی  های خشونت درگیری
کیلومتری شهر سیبیهیا در  ١١واقع در فاصله  «تمنهنت»

 جنوب لیبی را پس بگیرد.

به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع نظامی لیبی گفیتینید کیه 
ارتش لیبی موفق شد پایگاه هوایی تمنهنت را پس بیگیییرد 

های پایگاه را تامین نماید و همچنین  و امنیت همه ورودی
فرد مسلح وابسته به رژیم سابق قیذافیی را بیازداشیت  ٠١
 کردند.

آمیز،  های خشونت بر اساس این گزارش، در این درگیری
نفر دیگر نیییز زخیمیی شیدنید. ایین  ۱یک سرباز کشته و 

ای نکرد. بر پیاییه  منبع نظامی به تلفات افراد مسلح اشاره
هیای مسیلیح وابسیتیه بیه رژییم میعیمیر  این گزارش، گروه

قذافی بر این پایگاه راهبردی سیطره پیدا کرده و از بییش 
هیای خیود را در ایین پیاییگیاه بیه  روز پیش پرچم ١١از 

چگونه مرفه ترین کشور آفریقا را به سومالی جدیدی 

 تبدیل کردند، 

http://www.hafteh.de/?author=3
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/wpid-Photo-29.01.2014-2206.jpg
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 ! قلب میهن هنوز که هنوز است چپ می زند
و با ترس و لرز زائدالوصفی هشدار بیدهینید کیه 

…… باید با این اندیشیه ، کیه بیقیول خیودشیان 
رسوباتش هنوز در جامعه کم و بیش باقی میانیده 

 . مبارزه کرد… 
اینیهیا نیبیض جیامیعیه دسیت شیان اسیت . ایینیهیا 
اطالعات و آمار دارند. همین حد وحشت مرگیی 
که از وجیود چیپ، کیمیونیییسیم و انیدیشیه هیای 
سوسیالیستی، سراپایشان را فرا گرفته باید برای 
ما مسرت بخش باشد و مایه مباهات و افیتیخیار.  
این اعترافات پی در پی شیان نشیان از آن دارد 
که باهمه کشتارهائی که از چپها، کیمیونیییسیتیهیا، 
آزادیخواهان و برابری طلبان میهنمان کیرده انید 

 . میزند“ چپ “ ، هنوز قلب جامعه  
چپ ”  معلوم است که پیشبرد و به انجام رساندن 

و مبارزه با اندیشه های سوسیالیییسیتیی، “  زدائی 
آنقدرها آسان هم نیست . سوال اساسی این اسیت 
که دست به نقد و بیالیقیوه و بیالیفیعیل، چیه کسیان 
دیگری، بجز ذوب شیدگیان والییت، ظیرفیییت و 
 استعداد رفتن به زیر علم حکومتی ها را دارند ؟
واقعیت را باید گفت : هنرمندان شرکت کننده در 

، “  تیدبیییر و امییید ”  دولیت “  ضیافت خیون ”  
مبارزه با  “مدال !!؟  “مستحِق برگردن انداختن 

کمونیسم و کمونیست ها را دارند . با قلم شیان ، 
 نشد ، با پوتین هایشان هم . دنیا را چه دیدید ؟

 از سایت خاوران 

عالی. پس از حسیام الیدیین آشینیا ، ”  ، یا وزیر و یا مشاور
مشاورعالی فرهنگی حسن روحانیی کیه گیفیتیه بیود پیروژه 

تدبیر وامید !!؟ چپ زدائی از جامیعیه اسیت، حیاال “  دولت 
علوی، وزیراطالعات حکومت هم تمام قد به میدان آمد و با 

های سوسیالیسیتیی، گیفیت ایین انیدیشیه  اندیشه…..  انتقاد از 
کند. این  داری را در اذهان جامعه تبلیغ می نفرت از سرمایه

گفتن ندارد که حسام الدین آشنا و علیوی، میهیرهیای چیوبیی 
هستند که به آنها ماموریت داده شده تا به وسط معرکه بپرند 

 علي یوسفي
 2211ژانویه  13

 
ضیافیت  واقعیت را باید گفت : هنرمندان شرکت کننده در "

تدبیر و امید " ، مستحِق برگردن انداختن "  " دولت " خون
مدال !!؟ " مبارزه با کمونیسم و کمونیست ها را دارند . بیا 
 قلم شان ، نشد ، با پوتین هایشان هم . دنیا را چه دیدید ؟
تدبیر و ”  هنرمنداِن شرکت کننده در "ضیافت خون" دولت 

، اسییتییحییقییاق “  امییییید 
” بییرگییردن انییداخییتیین 

مبارزه با “  مدال !!؟ 
کمونیسم و کمونیسیت 
ها را دارند . بیا قیلیم 
شان ، نشد ، با پوتیین 
هایشان هم . دنیییا را 

 چه دیدید ؟
این را من نمیگوییم . 
این را ما نمیییگیوئیییم. 
ایییین را دارنییید آن 
کسانی میییگیویینید کیه 
” در تاریکخانیه هیای
هییمییییین “ اشییبییاح گییونییه

حکومت اسالمیی، ییا 
رئیس الوزرا هسیتینید 

 اتحاد پنج گروه اسالمی بر ضد کُردها در استان حسکه
همچنین در پایان این بیانیه آمده که هیچگونه تسامحی در 
مقابل گروه های ُکرد خصوصا حزب اتحاد دموکراتیک نباید 
صورت گیرد و در تمام نقاط این استان مواضع آنان را مورد 

 .هدف قرار دهند
همزمان با این بیانیه درگیری میان جبهة االکراد و داعش در 
شهر حلب باال گرفته و چندین منطقه به کنترل جبهة االکراد 

 .در آمده است
خبرگزاری هاوار در این 
خصو  گزارش کرده 
که بر اثر درگیری های 
چند روز اخیر محله 
حیدریه به تصرف جبهة 
 ١١١االکراد در آمده و 

شهروند ربوده شده نیز 
 .آزاد شده اند

طی روزهای گذشته در 
بسیاری از محالت شهر 
حلب درگیری های 
سنگینی میان گروه های 
ُکرد و ارتش آزاد در یک 
طرف و گروه های 
جهادی و داعش صورت 
پذیرفته که گروه داعش 
متحمل تلفات سنگینی شده 

 .است
شایان ذکر است که در حال حاضر کنترل بسیاری از نقاط 
غرب ُکردستان در دست واحدهای مدافع خلق بوده و بنا است 
که اداره موقت غرب ُکردستان طی چهار ماه آینده انتخاباتی 

 .را به منظور تشکیل مجلس برگزار کند
 

 NNS ROJسا ت کردی منبع 

پنج گروه جهادی در سوریه پس از توافق و تشکیل یک 
فرماندهی مشترک در استان حسکه به حزب اتحاد 
 .دموکراتیک و گروه های متحد آن اعالم جنگ کردند

سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش کرده که 
پنج گروه جهادی "دولت اسالمی عراق و شام، جبهه 

با "  ٠٠۹اسالمی، انصار خالفه، گردان عقاب و گردان 

صدور بیانیه ای مشترک اعالم کرده اند که در مقابل 
دشمنان سوریه در استان حسکه بصورت مشترک عمل 

 .خواهند کرد
در یکی از بندهای این بیانیه تصریح شده است که از 
این پس هیچیک از این گروه ها در استان حسکه به 
صورت منفرد هیچ عملیات مسلحانه ای را صورت نمی 
دهد و تمام عملیات ها بر ضد دولت و گروه های دیگر 

 .به صورت مشترک خواهد بود

جلوگیری از برگزاری جلسۀ 

 ” جمع مشورتیِ”ماهانۀ 

 کانون نویسندگان ایران

هایی که -ها و عکس-هنوز جوهر گزارش
ی -ها از دیدار رسمی رییس قوه-روزنامه

مجریه با شماری از نویسندگان و هنرمندان 
چاپ کرده بودند خشک نشده بود، هنوز 

صداهایی به باور خوش بشارت امیدواری از 
پراکندند که خبر رسید بار -آن جلسه را می

ی -دیگر ماموران امنیتی از برگزاری جلسه
ی جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران -ماهانه

-اند. این جلسه قرار بود سه-جلوگیری کرده
دی ماه در منزل یکی از اعضای  ١۹شنبه 

شنبه ماموران -کانون برگزار شود اما روز یک
خانه به -در تماس تلفنی ضمن احضارصاحب

یکی از ادارات وزارت اطالعات وی را وادار 
 کنند جلسه را منتفی کند.-می

 ٠١/١بهمن  ٫۹       مجله هفته

http://www.hafteh.de/?author=3
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سال  ١١سال و کوچکتر زیر ۹۱که فرزند بزرگترحدود 
 .سن دارند

مسوول روابط عمومی فرمانداری دشتستان گفت: 
فرزندان این خانواده در طول عمر زندگی خود از 
هیچگونه امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و اجتماعی 
استفاده نکرده و اکنون نیز ماندن در این منطقه در کنار 
پدر و مادر و زندگی دامداری را بر هر چیز دیگری 
ترجیح می دهند و حاضر نیستند به جائی مانند شهر 

 .بیایند
صالحی بیان کرد: همه اعضای این خانواده بی سواد 
هستند و فرزندان نیز به گفته خودشان در طول عمر خود 
یک بار هم حتی برای درمان به شهر و یا روستای های 
اطراف مراجعه نکرده اند بلکه با استفاده از داروهای 
محلی و گیاهی و کوهستانی منطقه و مقابله و ایستادگی 
 .در مقابل بیماری نسبت به درمان بیماری اقدام کرده اند
وی اظهارکرد: خرید اجناس ضروری این خانواده به 
صورت تبادل کاال با کاال صورت می گیرد که خانواده 
بهمنیار در برابر کاالی مورد نیاز محصوالت دام و 
طیور خود را به رابطینی که در محل حضور پیدا می 

 .یابند، داد و ستد می کنند
مسئول روابط عمومی فرمانداری دشتستان گفت: از 
خصوصیات زیبا و بارز این خانواده با وجود اینکه دور 

از اجتماع بوده اند مهمان نوازی و احترام ستودنی و 
باورنکردنی به میهمانان است که این خود نشان از 

 .اصالت ایرانی بودن آنها دارد
 

صالحی بیان کرد: زندگی در کنار مناظر جالب و بکری 
از طبیعت، گیاهان و آبراه های زیبا همراه با آوازهای 
دلنشین پرندگان به آنها روحی لطیف و مهربان بخشیده 
که مشارکت و کمک صمیمانه برادران و خواهران به 
پدر و مادر در فعالیت های روزمره از جمله دامداری را 

وی ادامه داد: این خانواده از حداقل   .سبب شده است
امکانات زندگی برخوردارند، در خانه ای که با سنگ 
های کوهی ساخته شده چاله هائی برای پخت وپز و گرم 
نگه داشتن خانه، در کنار آن استفاده از آب انبارهای 
ساختگی و هدایت آب باران در این آب انبار برای شرب 
 .و دیگر موارد یکی از ابتکارات زیبای این خانواده است
یکی از بستگان بهمنیار دامیده گفت: این خانواده حدود 
یک قرن است که فاقد شناسنامه بوده اند و حتی فرزندان 
آنها تاکنون محل سکونتشان را ترک نکرده وچیزی به نام 

  .شهر وزندگی شهری را ندیده وتجربه نکرده اند

موضوع در کمیته اجرایی ثبت 
احوال دشتستان مطرح و 
مستندات سجلی بستگان 
نامبردگان مورد بررسی قرار 

ایزدی ادامه داد: گزارش   .گرفت
های مربوط به این خانواده به 
فرماندار دشتستان و اعضای 
شورای تامین این شهرستان 
ارسال و مجوزهای الزم برای 
تشکیل پرونده این افراد صادر 

 .شد
 

وی گفت: در پی این مجوز 
اکیپی سیار متشکل از برخی از 
دستگاه های مرتبط و شورای 
تنگ درکش و چهار نفر از 
رابطین به محل مورد نظر اعزام 
و فرآیند تشکیل پرونده موضوع 

 .قانون ثبت احوال در این منطقه انجام گرفت ۹۱ماده 
وی اضافه کرد: در پیگیری های بعدی مسیر پرونده 

و تعیین هویت و  DNA منجر به آزمایش های
 .تشخیص تابعیت ایرانی بودن این خانواده منجر شد

رییس اداره ثبت احوال دشتستان 
گفت: در این مرحله نیز در 

نفری ١١دی اکیپ ١۹تاریخ 
برای انجام آزمایش های الزم به 
مدت دو روز عازم منطقه شدند 
تا در سایه نظام جمهوری 
اسالمی هر ایرانی از برکات 

 .نظام بهره مند شوند
ایزدی اظهارکرد: پس از اخذ 
جواب نمونه، مسیر پرونده برای 
صدور شناسنامه در شورای سه 
نفره اداره کل ثبت احوال استان 
بوشهر ارجاع و پس از صدور 
مجوز برای این افراد شناسنامه 

 .صادر خواهد شد
مسئول روابط عمومی 
فرمانداری دشتستان که دراین 
سفر حضور داشت گفت: چند 
کیلومتری نرسیده به روستای 

تنگ درکش بخش ارم دشتستان مسیری سخت گذر و 
کوهستانی را پس از پنج 
ساعت راه پیمایی با شیب تند و 
دره هایی عمیق با خطر ریزش 
کوه و سنگ ریزه برای رسیدن 
به محل زندگی این خانواده در 

گشنی دره خرزهره ˈمنطقه 
 .طی کردیمˈ  کوه های راوال

امرهللا صالحی افزود: در این 
نفری  ٠٠منطقه خانواده 

بهمنیار دامیده شامل سه پسر، 
پنج دختر، همسر و خواهرش 
مشغول به زندگی و فعالیت 

وی بیان کرد: علی   .هستند
جان، علی ناز، آقا جان، نوری 
جان، سمیه، گلستان، سوگل، 
زهرا، گیسوگل و ماه شرف نام 
های قدیمی و محلی فرزندان و 
همسر و خواهر بهمنیار است 

 
نفری که درمنطقه کوهستانی سخت گذر  ٠٠خانواده ای 

بخش ارم شهرستان دشتستان )استان بوشهر( بدون 
شناسنامه و امکانات طبیعی زندگی میکرده اند، به 
تازگی محل سکونت آنها شناسایی و مسئوالن این 
 .شهرستان برای تشخیص هویت آنها در تالش هستند

به گزارش ایرنا گروهی از مسئوالن ثبت احوال 
دشتستان، تیم پزشکی قانونی، بخشداری ارم، نیروی 
انتظامی و شورای اسالمی بخش و رابطین آشنا با این 
خانواده و منطقه در سفری دو روزه به محل زندگی این 

 .خانواده وضعیت آنها را مورد بررسی قرار دادند
 
 

رییس اداره ثبت احوال دشتستان دراینباره گفت: 
نفری  ٠٠براساس گزارشی رابطان محلی خانواده ای 

درمنطقه سخت گذر کوه های راوال در بخش ارم این 
 .شهرستان به صورت کوخه نشینی زندگی می کنند
مرتضی ایزدی افزود: پس از دریافت این گزارش به 
همراه اکیپی برای شناسایی و تشخیص هویت این 

وی اضافه کرد: در   .خانواده ایرانی عازم منطقه شدیم
این سفر مشخص شد سرپرست این خانواده که بهمنیار 

سال سن و خواهر وی نیز حدود  ۱۱دامیده نام با حدود 
سال با همسر و هشت فرزند خود که همه آنها فاقد  ۱۸

ایزدی بیان کرد: این   .شناسنامه هستند، زندگی می کنند

 کشف خانواده ای که جزو جمعیت ایران نبود
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 رادیو فرانسه
 
تونس در یک اقدام بی سیابیقیه در کشیورهیای عیربیی،  
در قانیون “  برابری بدون تبعیض شهروندان زن و مرد” 

 .اساسی آینده این کشور را مورد تائید قرار داده است
قیانیون اسیاسیی  ١١به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنید 

 /٠٣رای موافق از جمله  /٠۱تونس امروز دوشنبه با 
رای دهینیده در شیورای میلیی قیانیونیگیزاری تیونیس بیه 

 .تصویب رسید
گفته میشود تصیوییب بیرابیری حیقیوقیی زن و میرد در 
تونس نتیجه توافقی است که میان نیروهای اسیالمیگیرای 
حزب نهضت که اک رییت را دارا هسیتینید و نیییروهیای 

 .الئیک مخالف آن، انجام شده است
تالش حزب نهیضیت بیرای وارد کیردن  ١١٠١در سال 
زنیان و میردان در قیانیون   ” مکمل هیم بیودن  ” طرح 

اساسی تونس، با مخالفت های جیدی روبیرو شیده بیود، 
مخالفتهایی که باعث شد این حزب از طرح خیود دسیت 

 .بردارد
سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملیل بیا ایینیحیال، 
بند تصویب شده امروز را محدود کننده ارزیابی کرده و 

 ” گفته اند قانون اساسی باید با صراحت تذکر دهید کیه 
زنیییییییییان و 
مردان بیا هیم 
برابر هسیتینید 
و از نیییظیییر 
قیییییانیییییون و 
عملی، حقوق 
کامال مساوی 

 “.دارند
گفتیه میییشیود 

قانون  ١۱بند 
اساسی تونس 
که بیه حیقیوق 
زنییییییییییییییییییییییان 
اخیییتیییصیییا  
 ” دارد و بر 
مساوی بیودن 
شییانییس زنییان 
 “  ومیییییییردان

تاکید می کینید 

 .نیز بزودی مورد رای گیری قرار خواهد گرفت

 رای قانونگزاری تونس برابری زنان و مردان را تصویب کردشو

با ونتخاب شدن به ودبلست  ۵۱۱۹و ن حزب در سال 

درود سرو د  ۲۲ترندپ ل )پارامان( ذرب ودکرو  ن با 

کرس  پارامان  وز نظر  ۰۵۱کرس  وز  ۲۱کسب 

 .س اس  مطرگ شد د قدرت سن در حال رشد وست

،  ک «های مل  وتحاد وردپا   جنب »وسدبددو با 

گرو درگ ر وست. وز  سازمان فروگ ر وفروط دن روست

جمله وعضای سن حزب ن دفاش ست  مجارستان به نا  

جدب ک )جنب  بروی  ک مجارستان بهتر( د جبهه 

مل  فرونسه وست. ن ک گرف ن رهبر حزب مل  بر تان ا 

 .معادن ر    سن وست

تر با  وسدبددو همچن ن در پ  ردوبط نزد ک

در و تاا ا د  Forza Nuova های فدرزو ن دو ن دفاش ست

حتا با حزب روست وفروط  دمدکروت ک مل  سامان بدده 

 .وست

وسدبددو سنت همدستان نازی رو که در وتحاد شدری 

تحت وشغال مرتکب جنا ات ب شماری شدند، مستو ما  

 .دهد، با و ن دجدد برا ن ساکت مانده وست ودومه م 

حزب دطن  دا نا ت مدش نکد، که به جر  کالهبردوری 

د وختال  در زندون وست، در ددر دد  ونتخابات گ شته 

دورد وتحاد ونتخابات  با وسدبددو شد. و ن به وسدبددو 

کرس  رو در  ۲۸درود سروء د  ۰۱١۴ومکان دود 

 «مشت»پارامان درخدندو ردو بدست سردد. حزب 

 برخدردور وست برکنار کنند چه کسان  هستند؟

کارون،  و ن سشکارو  ک وتحاد نامود  وز محافطه

جد   وست که  ک ک    های ونتوا  ها د گرده فاش ست

 .دهند ها ورتواء م  رو در وطروا همدستان سابش نازی

سازمان »و ن ک   بد  ه بر وستپان باندرو، رهبر 

در  ۰۹۴۰های ودکرو  ن، که در  د ن  ناس دناا ست

جر ان تجادز به وتحاد شدردی به ن ردهای نازی 

  پ دست، تمرکز دورد. ط  ب ست سال گ شته مجسمه

های متعددی وز باندرو، به د  ه در ذرب ودکرو  ن، وز 

تری کشتارهای  جمله در شهر ک ا محل  ک  وز بزری

 .جمع   هدد ان، نوب شده وست دسته

در ودکرو  ن، د کتدر  ۵۱۱۴در پ  ونوالب نارنج  

 «حزب ودکرو  ن ما»جمهدر دقت وز   شچنکدا ر   

قهرمانان »باندرو د همتای نازی ود ردمن شدخد چ رو 

وعال  کرد. حزب وول  که و ن ک   رو  «ودکرو  ن

 کند وتحاد پ سروسری ودکرو  ن به نا  وسدبددو تبلغ م 

Svoboda (  وست، که رهبر سن وداه ت اهن بد )سزودی

های ودکرو  ن  وست که بر گدر  ک  د  ر وز نازی

حمله  «ماف ای  هددی در مسکد»سخنرون  کرد د به 

 .کرد

2ادامه اوکراین داستان ناگفته... از صفحه   

 
عبدالکریم منوری افزود: تامین معاش و زندگی آنها فقط از طریق دامداری و داد و ستد 
فراورده دامی با آذوقه است و معامله مانند زمانهای قدیم بصورت کاال به کاال مبادله 

وی بیان کرد: اگر در این خانواده فردی مریض میشد یا باید این قدر با بیماری   .میشود
مبارزه کند تا خوب شود و یا با استفاده از داروهای محلی و گیاهی و کوهستانی سالمت 

منوری اضافه کرد: برخی از نیازهای ضروری این خانواده از   .خود را به دست آورد
طریق تعدادی از رابطین که با آنها در ارتباط هستند، با استفاده از چهارپایان و االغ به 

وی ادامه داد: سابقه سکونت این خانواده و   .این محل سخت گذر فرستاده می شود
 .سال می رسد ١١١اجدادشان در این منطقه به 

کند.  د تاا  کل چکد و ن وتحاد ضدردس  رو کامل م 

کل چکد قهرمان سن  ن دزن بدک  جهان د  ک 

قهرمان مل  وست که وعال  کرده وست در ونتخابات 

نامزد خدوهد شد. با و ن  ۵۱۰۲ر است جمهدری 

دجدد، ود ممکن وست دوجد شرو ط نباشد ز رو وکثرو  در 

کند. حزب وتحاد دمدکروت مس ح   سامان زندگ  م 

سامان علنا  و عان دورد که بن اد کنرود سدنا ر سن دظبفپ 

گرو در ودکرو  ن رو بروی  تأس    ک حزب روست

و جاد  ک وکثر ت هم ش   هدودور وتحاد ه وردپا   در 

 .«محدل کرد»ک ا، به کل چکد 

در مروسم  که بن اد با حضدر کل چکد در بردکسل 

برگزور کرد، وامر برد  نما نده پارامان وردپا   وز 

وتحاد دمکروت مس ح  سامان ور حا  گفت چرو برا ن 

 .چن ن مناف  ن ردمندی در ودکرو  ن دورد

با  »کشدری وست با ومکانات وقتوادی بزری«و ن 

های  شرط د با "پ   «کرده جمع ت  بس ار تحو ل«

 .خدب کشادرزی"

خدوهد در  وز و نرد تعجب سدر ن ست که سامان م 

نشست وتحاد پ وردپا   که قرور وست ماه س نده برگزور 

 .شدد، بروی م ل تار زه کردن وردپا فشار دورد کند

 وز مجله هفته

منوری گفت: این خانواده به دلیل اینکه سرپرست خانواده فاقد شناسنامه بوده است 
دیگر فرزندان نیز شناسنامه نداشته اند و از هر نوع امکانات دولتی اعم از کوپن، 
وی   .یارانه، خدمات بهداشتی و درمانی، بیمه های اجتماعی و رفاهی بی بهره هستند

افزود: پدر و مادر و فرزندان این خانواده حتی از سن و سال فرزندان و خودشان 
 .اطالعی ندارند

سال و خواهر  ۱۱سال، پدر خانواده  ۹۱منوری گفت: پسر بزرگ خانواده حدود 
 .سال سن دارند ۱۸سرپرست خانواده نیز حدود 
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 انقالب زنان

 اعتراض هزاران نفر از پناهجویان در اسرائیل

 .به شما حزب اللهی ها ربطی ندارد
فرد دییگیری در هیمییین رابیطیه در حیوالیی خیییابیان 
پاسداران تهران اقدام به فحاشی و توهین های بسیییار 
زننده به فرد آمر کرده است که از بیییان آن بیه دلیییل 
مسائل اخالقی معذوریم اما این اهانت هیا بیه نیحیوی 

بوده کیه از میوج هیجیمیه هیای ایین زن تیمیام افیراد 
حاضر در صحنه در حیییرت میانیده بیودنید و کسیی 

   .واکنش نشان نمی داد
 

مسئله مهم اینجاست که بخشی از این افراد نیا آگیاه و 
جاهل هستنید کیه میییشیود بیا اقیدامیی میوثیر آنیهیا را 
راهنمایی و ارشاد کرد ولی به نظر میییرسید عیده ای 
از این افراد بصورت هدف دار و سیازمیانیدهیی شیده 
در راستای اسالم زداییی و از بییین بیردن فیرهینیگ 

  .اسالمی ایرانی ما عمل میکنند
 سایت حکومتی دانا   

 92دی 
 

به نحوی که اخیرا مشاهده میشود و شنیده ها حیکیاییت 
از این دارد کیه دربیرخیی از نیقیاط شیهیر تیهیران از 
بزرگراه ها گرفته تا خیییابیانیهیای اصیلیی و فیرعیی و 
میادین مختلف شهر تعداد زیادی از زنیان و دخیتیران 

جوان در خودرو های خود کشف حیجیاب کیرده و بیا 
ظاهری بسیار زننده اقدام به تردد در سطح شیهیر میی 
کنند.  براساس گزارش خیبیرنیگیار دانیا ایین افیراد در 
واکنش به امر به معروف و نهی از منکر لسانی پاسخ 

جالبی داده اند که به دو مورد از آن اشیاره میی  1های
 :کنیم

خانمی در محدوده شهرک غرب تهران گفته اسیت کیه 
این موضوع شخصی و مربوط بیه حیرییم خصیوصیی 
افراد است و به کسیی ربیطیی نیدارد! حیاال نیوبیت میا 
است که هر جور میخواهیم بیرون بیاییم حتی برهنه و 

 

روزمتوالی ١هزار کارگر معدن چادرملوبرای  ١اعتصاب  -
کارگر توسط نیروهای امنیتی با شکایت  ١١وبازداشت بیش از 

 کارفرما

پیمانکاران حتی چندرغازحداقل حقوق راهم به کارگران  -
 شهرداری اردبیل پرداخت نمی کنند؟!

میلیاردتومانی پتروشیمی هگمتانه به کارگران بابت ٠١بدهی  -
 حقوق معوقه!

مرغی  کارگربدنبال تعطیلی معدن چاه  ۶١١بیکاری  -
 شهرستان خرم بید

 های شغلی کارگران فصلی! آسیب -

 کارگردرتهران ودزفول ١سوختگی  -

روزمتوالی ١هزار کارگر معدن چادرملوبرای  ١اعتصاب 
کارگر توسط نیروهای امنیتی با شکایت  ١١وبازداشت بیش از 

 کارفرما

هزار کارگر معدن  ١دور جدید اعتراضات صنفی حدود 
نژاد توسط  چادرملو در واکنش به تایید حکم اخراج آقای حسنی
بهمن  ۸هیات تشخیص اداره کار اردکان از روز سه شنبه )

بهمن ماه(  ٠١ماه( آغاز شده است که امروز هم )پنج شنبه 
ادامه دارد و کارگران برای سومین روز متوالی دست از کار 

 اند. کشیده

 ١١بهمن ایلنا،یکی از نمایندگان کارگران گفت: ٠١به گزارش
بهمن  /کارگر معدن چادرملو صبح روز گذشته )چهارشنبه 

ماه( پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت 
 شدند.

وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان کارگری در انجمن صنفی 
کارگران شرکت آسفالت طوس )پیمانکار نیروی انسانی معدن 

مهدی «، «علی همت چراغی»چادرملو( از جمله آقایان 
بهرام «، »زاده مسلم غنی«، »ناصر شیخی«، »مظفری
در میان بازداشتی ها قرار  «پور جنائی احمد«و » نژاد حسنی
 دارند.

رامین حیدر »های  وی افزود: چهار نفر دیگر از کارگران با نام
احمد «و » محمود دهقان«، »پور بهزاد طالب«، «جان

نیز امروز در محل کارخانه و در جمع کارگران » نصیرپور
 اند. متحصن بازداشت شده

این نماینده کارگری تصریح کرد: دور جدید اعتراضات صنفی 
هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به تایید حکم  ١حدود 

نژاد توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان  اخراج آقای حسنی
بهمن ماه( آغاز شده است که امروز هم  ۸از روز سه شنبه )

بهمن ماه( ادامه دارد و کارگران برای سومین  ٠١)پنج شنبه 
 اند. روز متوالی دست از کار کشیده

بنابهمین گزارش،بنقل از احمد کمالی 
فرمانداراردکان،مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق 
قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده که این 

بهمن ماه( توسط پلیس امنیت  /کارگران روزگذشته )چهارشنبه 
 احضار و سپس بازداشت شدند.

 درهمین رابطه:

اعتصاب کارگران معدن چادرملو در اعتراض به اخراج 

تین از پینیاهیجیوییان آفیرییقیاییی در  32.222بییش از 
خیابان های تیل آوییو دسیت بیه تیظیاهیرات زدنید کیه 
بزرگترین اعتیراض میهیاجیران در تیارییخ اسیرائیییل 
است. معترضین از دولت خواستند که آنان را بعنیوان 
پناهنده به رسمیت بشناسد. شرکت کنندگان شعار میی 

دادند:  " ما همه پناهنده ایم "  و " آری بیه آزادی،  
نه به زندان! ".  اک ر این پناهجیوییان از کشیورهیای 
آفریقائی هستند که به دلیل آزار و اذیت، دیکتاتوری، 
جنگ داخلی و نسل کشی از کشورشان گریختیه انید. 

پناهجوی آفریقایی در حال حاضر در  62.222حدود 
اسرائیل زندگی می کننید کیه اکی یرییت از ارییتیره و 

دسامبر بیه  12سودان هستند. بر اساس قانونی که در 
تصویب رسید، مقامات می توانند مهیاجیرانیی را کیه 
به طور غیییر قیانیونیی وارد کشیور شیده انید، بیدون 
محاکمه بازداشت کنند. گیروه هیای طیرفیدار حیقیوق 
بشر می گویند که از زمان ایجاد دولت اسیرائیییل در 

نیفیر را بیا  222تا کنون این کشور فقط   1918سال 
 عنوان پناهنده به رسمیت شناخته است.

 
 ٧٩٣١دی  ٧١.شهرزاد نیوز:  

هزار کارگر  ۰اعتصاب   

 معدن چادرملو

32بقیه در صفحه   
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 ها در کردستان ایران ظهور و گسترش سلفی
های الجهادی معتقدند باید از راه تبلیغ و  است. اما سلفی

آمیییز بیرای بیازگیردانیدن اسیالم بیه  های مسالیمیت روش
هیا میعیتیقیدنید  دوران طالیی خود تیالش کیرد. الجیهیادی

اسالم از طریق تبلیغ بوده که کشورهای زیادی را جذب 
حکومت اسالمی کیرده و نیفیوذ خیود را گسیتیرش داده 

 .است
هایی که بعنوان سلفی در کردستان اییران فیعیالیییت  گروه

های جهادی هستند و آرمان آنیهیا  کنند، در واقع سلفی می
ها، بازگرداندن جوامع اسیالمیی بیه  نیز مانند دیگر سلفی

 .دوران طالیی حکومتگری اسالمی است
 گرایی در کردستان ایران ظهور سلفی

است و ظهیور  پدیده سلفیت در کردستان ایران نسبتاً تازه
سیال پیییش  ٠۱و تبلیغات آن در ایین اسیتیان بیه حیدود 

ها در اوایل،  بسیار کم و دامینیه  گردد. تعداد سلفی برمی
شان بسیارمحدود بود. اما بعدها، عوامیلیی میانینید  فعالیت

ترین گروه سیلیفیی درجیهیان(  شده تشکیل القاعده )شناخته
پس از اتمام جهاد افغانستان دراوایل دهه نود مییالدی و 
تبدیل القاعیده بیه ییک تشیکیییالت مینیسیجیم جیهیادی در 

های کردستان اییران را نیییز تیحیت  ، اندک سلفی۱//٠
 .تاثیر قرار داد

و زمیانیییکیه نیییروهیای  ١١١١انصاراسالم در در سال 
آمریکایی، به مقرهای این گروه در بیییاره در اورامیان 

های زییادی داد. امیا  کردستان عراق حمله کردند، کشته
 .مانده آنها، به سمت ایران حرکت کردند باقی

توسط طالبیان )هیرچینید افغانستان تشکیل امارت اسالمی  
دیگر عاملی بود که در  ۶//٠طالبان سلفی نیستند( در 

گیری در اییران، تیاثیییر داشیت. در آن  پیشرفیت سیلیفیی
الدن که تحت فشار کشورهای غیربیی،  ها، اسامه بن سال

توسط دولت سودان از این کشیور اخیراج شیده بیود، بیه 
دعوت رسمی طالبان، به پاکستان رفت. به ایین تیرتیییب، 

گرا ایجاد شید  های تندروی اسالم اتحاد خاصی میان گروه
گرایان تندرو را در سراسر جهان تیحیت تیاثیییر  که اسالم
 .قرار داد

در مینیطیقیه  ١١١٠همچنین وقتی انصار اسالم در سیال 
های کردسیتیان  مرز با استان اورامان کردستان عراق، هم

را تشیکیییل “  امارت اسیالمیی بیییاره” و کرمانشاه ایران، 
های کردستان ایران که تنها چند کیلیومیتیر بیا  دادند، سلفی

این امارت فاصله داشتند، شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتنید. 
های کردستان ایران، هرچند تیعیدادشیان بسیییار کیم  سلفی

بود، به گروه جنداالسالم پییوسیتینید و در جیهیاد شیرکیت 
کردند. جنداالسالم چند ماه بعد به انصاراسالم تغییییر نیام 

این گروه اندک، در منطقه اورامیان آمیوزش دییدنید  .داد
که انصار اسالم در آنجا موفیق بیه تشیکیییل حیکیومیت و 
جهاد علیه حکومت اقلیم کردستان عراق شده بود. به ایین 

تیری شیروع  ها در قالب وسیییع ترتیب، سلفیت از آن سال
نشیییین  بیه تیبیلییییغیات و عضیوگیییری در شیهیرهیای سینیی

 .کردستان ایران کرد
 ھای کردستان عراق به ایران ورود سلفی
ها در ایران، چند سال طول کشییید. انصیار  تبلیغات سلفی
و زمانیکه نیروهای آمریکایی، بیه  ١١١١اسالم در سال 

مقرهای این گروه در بیاره در اورامان کردستیان عیراق 
های زیادی داد. اما باقیمانیده آنیهیا، بیه  حمله کردند، کشته

 .سمت ایران حرکت کردند
، گیروهیی از انصیار اسیالم کیه در ١١١١اواخر سیال 

هیای اییران گیروهیی بیه نیام  ایران مانده بودند، با سیلیفیی
تشکیل دادند. ایین گیروه کیه “  کتائب قاعد فی کردستان” 

گیری با الیقیاعیده ارتیبیاط بیرقیرار  در همان مراحل شکل
کرده بود، پس از بیعت رسمی با این شیبیکیه، وابسیتیگیی 

 .خود را به آن اعالم کرد
هیا  شود که سپاه پاسداران، مرزها را به روی آن گفته می

ها به خیاک اییران جیلیوگیییری  باز گذاشت و از ورود آن
خواست  ای داشت و می نکرد. شاید به این دلیل که برنامه

 .ها را به خدمت بگیرد آن
نیروهای انصار چند ماهی در ایران بودنید. پیس از آن، 

جهادی را بیه  -ابومصعب زرقاوی اولین تشکیالت سلفی
در جنوب عراق تشکیل داد. زرقیاوی “  ِجیش محمد” نام 

که از میخیالیفیان الیقیاعیده بیود،  پیییش از آن در هیرات 
 .افغانستان به جهاد مشغول بود

پس از حمله آمریکا به افغانستان، زرقاوی به اییران آمید 
مییاه در کییردسییتییان ایییران اقییامییت داشییت.  /-۸و مییدت 

های کیردسیتیان اییران،   درواقع به این شکل بود که سلفی
های بلیو،،  او را از طریق بلوچستان و با همکاری سلفی

 .به کردستان آوردند
زرقاوی در زمان حکمرانی انصار اسیالم در اورامیان، 
به بیاره و سپس از طریق تشکیالت میخیفیی انصیار، بیه 

جیهیادی بیرای  -بغداد رفت. او قصد داشت گروهی سلفی
ضربه زدن به حکومت اردن تشکیل دهید. امیا پیییش از 
 .آنکه کاری از پیش ببرد، آمریکا به عراق حمله کرد

جهیادی عیراق  -به این ترتیب زرقاوی اولین گروه سلفی
به نام جیش محمد را تشکیل داد. در میان انصار اسیالم، 

در  ١١١۹افراد مهمی مانند هییمین بیانیییشیاهیی )کیه در 
آنیهیا بیا   ١١١١فلوجه کشته شد( حضورداشتند. دراواخر 

زرقاوی بیعت کردند. گروهیی نیییزبیه کیردسیتیان عیراق 
اسییالم را در مییوصییل و هییویییزه و انصااار بییرگشییتیینیید و 

کرکوک، مجدداً سازماندهی کردند. آنهیا اسیم تشیکیییالت 
گذاشتند. امیا چینیدسیال بیعید  “  انصار ِسنه” جدید خود را 

مجدداً آن را به انصار اسالم تغییردادند و هنوزهم بیا نیام 

 امید پوینده
 

و در آستانه عید قربان در ایران، خیبیری  ٠١/١مهر ماه 
گیراییان تینیدرو  منتشر شد مبنی بر آنکه گروهی از اسیالم
های سیاه و شیمیشیییر  درخیابانهای شهر جوانرود، با پرچم

 .، باعث وحشت شهروندان شدند“هللا اکبر”و فریادهای 
برگزاری " کردپا " به نیقیل از شیاهیدان خانصار ایران، 

این افراد وابسته به گیروه هیای اسیالمیی  ” عینی نوشت: 
تندرو )سلفی( بوده و هدفشان از اینگونه اقدامات، اثیبیات 
حضور و تحمیل عقایدشان از طریق ایجاد رعب و زور 

 .“بر مردم جوانرود میباشد
هیای کیردسیتیان بیه  پیش از آن نیز بیخیشیی از درگیییری 

ها نسبت داده شده بود. کمتر از یک ماه قبل، بیازهیم  سلفی
هییا بییه صییورت یییک جییوان اسییییید  در جییوانییرود، سییلییفییی

 .پاشیدند
هیای اخیییر در  در سیال های سلفی بنظرمیرسد نفوذ جریان

هیا،  کردستان ایران بیشتر شده باشد، تا جائیکه ایین گیروه
در ایین   .ییابینید در سیطیح شیهیر بیطیورجیدی حضیور میی

گرایی در کردستان ایران  گزارش ظهور و گسترش سلفی
بررسی شده و بیییشیتیر اطیالعیات آن، بیرای اولییین بیار 

بخشی از این اطیالعیات در مصیاحیبیه بیا  .منتشر میشود
مختار هوشمند، فعال سیاسی کرد بیه دسیت آمیده کیه دو 
سال در بازداشتگاه اطالعات سینینیدج و زنیدان میرکیزی 

بند بوده و پس از آن روی  های سلفی هم سنندج، با زندانی
 .ای کرده است های گسترده این مسئله پژوهش

 ها کیستند؟  سلفی

ها گروهی از مسلمانان تندروی اهل سنت و میعیتیقید  سلفی
به بازگشت بیه دوران طیالییی حیکیومیت گیری اسیالمیی 
هستند. منظور این گروه از دوران طالیی، سیییصید سیال 

 .اول بعد از ظهور اسالم است
ها معتقدند که بعد از این سیصد سال، یعنیی بیعید از   سلفی

دوران پیامبر اسالم، صحابه، خلفای راشدین، تیابیعییین و 
هیای  تابعیِن تابعین، اسالم به بیراهه رفیتیه اسیت و تیالش

های بعد از آن هم نیتیوانسیتیه  برخی مسلمین در طول قرن
 .است اسالم را به مسیر اصلی خود بازگرداند

ها به دو گروه جهادی و مرجعه )یا الجهادی( تقسیم  سلفی
شوند. سلفیت جهادی میعیتیقید بیه بیازگشیت بیه دوران  می

 26ادامه در صفحه آمیییز و از راه جیهیاد  های خشونت طالیی اسالم به روش
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 استثمار بردگان مدرن! در دنیای نوین سرمایه داری
 زھره دھقان

ایزابل کارو مانکن فرانسوی که به دلیل ابتال 

 به بیماری آنورکسیا در گذشت...
ایزابل کارو مانکن فرانسوی که به دلیل ابتال به بیماری 
آنورکسیا در گذشت. چنذین سال پیش انتشار پوستر تبلیغاتی 
ایزابل کارو در فرانسه دنیا رو تکون داد. در این پوستر 

سال ابتال به  12کیلوگرم بعد از  32ایزابل کارو با وزن 
در مقابل دوربین یک عکاس  را آنورکسیا اندام تکیده خود

ایتالیایی که رهبری یک جنبش ضد الغری را برعهده دارد، 
به نمایش گذاشت. عالوه براین ایزابل در یک مصاحبه نکات 
تامل برانگیزی را در رابطه با واقعیات موجود پشت پرده 
صنعت مد، بیان کرد. ایزابل در رابطه با دالیل خودش از به 
نمایش گذاشتن اندامش گفته : اندامی رو که از اون متنفرم به 
نمایش گذاشتم تا دخترای جوون سرتاسر دنیا و 

اندرکاران مد متوجه بشوند که دیکتاتوری الغری، تا  دست
چه اندازه وحشتناکه. الغری بیش از حد باعث مرگ میشه و 

خواستم رنج  الغری یعنی همه چیز بغیر از زیبایی. من می
خودم رو فریاد بکشم. ایزابل در ادامه با انتقاد از سوء 

ها  ها گفته : بعضی از مانکن-استفاده طراحان مد از مانکن
هاشون از فقر به چنین شرایطی ادامه  برای نجات خانواده

دن. سال گذشته در برزیل دو مانکن جان خودشونو  می
مسئولیت هستند و از  ازدست دادن. طراحان لباس، بی

دختران جوونی که حاضرن برای وارد شدن به دنیای مد 
کنند. سوءاستفاده از  دست به هر کاری بزنند، سوءاستفاده می
ها به غذا نخوردن و تبدیل  دختران جوون و وادار کردن اون

ها به یه شبح، جنایته. این مانکن درادامه گفته:  کردن اون
گردانندگان صنعت مد بدون توجه به عوارض ناشی از 
الغری و اثرات بسیار مخرب اون بر سالمتی دختران جوون 
شعار الغر و باز هم الغرتر)!!(می دن. در صنعت مد 

زنانه موفقیت بزرگی برای  31رسیدن به سایز صفر یا سایز 
یه مانکن به حساب می یاد. ایزابل با اشاره به بیماری 
مانکنهای جوون گفته گرداندگان صنعت مد هیچگاه پشت 

دن.  های معروف را نشون نمی پرده زندگی واقعی مانکن
ها رو پنهان می -اونها با آرایش صورت و مو و لباس جنازه

کنن. نکته جالب اینه که انتشار تصویر اندام تکیده این مانکن 
فرانسوی در کشور فرانسه که خودشو مهد حقوق بشر میداند 
ممنوع شده!!! البته جای تعجب نیست چرا که منافعی از 
سرمایه داری در اینجا در خطر نیست که اونها حقوق بشر 

 ·را برای احیاء منافع خودشون دستاویز قرار بدن ...

 .فعالیتهای جاسوسی متهم اصلی این پرونده را تقویت می کند
به گزارش نشریه فرانسوی "اکسپرس"، "عمر گونی" مظنون اصلیی قیتیل سیه 
زن سیاستمدار کرد، اطالعات مربوط به اعضای یک مرکیز کیردهیا در شیهیر 

 .پاریس را که خود وی نیز در آن عضویت داشته، در اختیار داشته است
ژانویه گذشته "سیکییینیه جیانسیز" از اعضیای میوسیس حیزب کیارگیران  9در 

کردستان به همراه دو فعال دیگر این حزب را بیه نیامیهیای "فیییدان دوغیان" و 
 ."لیال شایلمز" در دفتر "جامعه کردی پاریس" بیه ضیرب گیلیولیه کشیتیه شیدنید
مدتی پس از این حادثه پلیس فرانسه "عمر گونی" یک شهیرونید تیرکیییه را بیه 

 .اتهام دست داشتن در این قتلها دستگیر کرد
بنا به این گزارش، عمر گونی هنگامی که به این مرکز  با تلفن همراه خیود از 

عضو این مرکز تصویر گیرفیتیه اسیت، امیا بیعیدا تیالش  329نام و مشخصات 
 .کرده تا آن تصاویر را از حافظه تلفن همراهش پاک کند

ماموران این پرونده به نشریه اکسپرس گفته اند که عمر گونی در بازجوییها بیه 
تالش برای جمع آوری اطیالعیات میربیوط بیه سیاییر اعضیای میرکیز میذکیور 

 .اعتراف کرده است
وی گفته است که آن کار را به درخواست "یک محفل داخلی" حزب کیارگیران 

کردستان، پ ک ک، انجام داده اما از ارائه اطالعات مربوط به ایین "میحیفیل" 

 خودداری کرده است

 پلیس فرانسه به مدارک جدیدی درباره قتل سه فعال زن کرد دست یافته است

NNSROJ  -   یک نشریه فرانسوی اعالم کرده است که پیلیییس فیرانسیه بیه میدارک جیدییدی در
رابطه با پرونده قتل سه زن سیاستمدار کرد دست یافته است؛ مدارکی که گمانه زنییهیا در میورد 
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ھا لغت "سوسیالیسم" را که   شمار زیادی از آمریکایی
اندیشند؛ به کمونیسم و  شنوند، به نبرد طبقاتی می می

 کشاما ساوانت   .انقالب
 

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا، مخالفان 
کردند به او برچسب  می باراک اوباما سعی

"سوسیالیست" بزنند. بر همین اساس، جالب است که 
 Kshama) چند هفته پیش خانم کشاما ساوانت

Sawant) های آلترناتیو"، به عنوان  از "سوسیالیست
عضو شورای سیاتل، از شهرهای ایالت واشنگتن 

 .انتخاب شد
 

 برنامه انتخاباتی رادیکال
ساله و در هند به دنیا آمده، حدود  ۹٠خانم ساوانت که 

سه سال است که تابعیت آمریکا را گرفته است. او زاده 
شهر بمبئی است. در همانجا نیز در رشته علوم 
کامپیوتر تحصیل کرده است. پس از این دوره، با 

کند و در آنجا تز  همسرش به آمریکا مهاجرت می
نویسد. پس از  دکترایش را در زمینه علوم کامپیوتر می

مدتی به واسطه همسرش که به عنوان مهندس کامپیوتر 
آید )البته  کرد، به سیاتل می در مایکروسافت کار می

 کنند(. می امروز آن دو جدا از یکدیگر زندگی
خانم ساوانت از آن زمان تا امروز در چندین کالج، در 

نیز  ١١٠١کند و از سال  رشته اقتصاد تدریس می
 .تابعیت آمریکایی دارد

در آن هنگام که جوانان در سرتاسر آمریکا در تب 
سوختند، ساوانت در شهر  جنبش اشغال وال استریت می

سیاتل از رهبران این جنبش بود. او یک سال پیش، از 
شغل خود برکنار شد، زیرا از تدریس یک کتاب معمول 
آموزشی برای اقتصاد ُخرد سرباز زده بود. پس از 

های شدید دانشجویی، کالج مجبور شد در  اعتراض
 .تصمیم به اخراج ساوانت تجدید نظر کند

کشاماساوانت، خواهان مالیات مخصو  براموال 
میلیونرها، ایجاد تشکل مستقل سندیکایی برای کارگران 

ها،  های مالیاتی برای شرکت درآمد، قطع بخشودگی کم
ها و سربازان بازنشسته و  خانمان برای بی خدمات مجانی
 .معلوالن شد

هزار نفری خود شهری  ۶۱١شهر سیاتل با جمعیت 
م ل بقیه مناطق آمریکا در  شود، ولی لیبرال محسوب می

آنجا هم معموال احزاب دمکرات وجمهوریخواه انتخابات 
را بین خود تقسیم میکنند. یک فرد مستقل یا از حزبی 

دمکرات و جمهوریخواه، با  غیر از دو حزب اصلی
تواند خود را درمقابل سیستم حزبی  مشکالت زیاد می
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های اقتصادی را تحت تاثیر  ای که تئوری دارانه سرمایه
ند، تاکید کرده است. بنظر او دانشجویان باید  ا قرار داده

بیاموزند که بطور انتقادی فکر و بحث کنند. او خودش 
 .کند هم همین کار را می

این استاد دانشگاه، حتی بعد از عضویت در شورای 
مانده است که در  ناپذیر باقی  سیاتل ، همانطور آشتی

 .اش برای این سمت بود انتخاباتی دوران نامزدی
 

 ھمه تقصیرھا به گردن "کارفرمایان" است
دالر ٠۱کند که حداقل دستمزد  کشاما ساوانت تاکید می

در ساعت، برایش مهمترین هدف است. او این سئوال را 
ای  های زنجیره که با چنین حقوق باالیی شرکت

کنند، چنین  های خود را به ایاالت دیگر منتقل می شعبه
دهد که مسئله غلط طرح شده است. چرا که  پاسخ می
که کارگر مجبور باشد برای یک درآمد بخور و  وقتی

تواند عمال به شکل بهینه کار  نمیر کار کند،  اقتصاد نمی
های  کند. برای اینکه از اختالف سطح دستمزد بین بخش

جلوگیری شود، باید کارکنان در تمام مراکز برای  ایالتی
حداقل دستمزد مبارزه کنند. عالوه بر این حقوق بیشتر 

تواند، قدرت خرید طبقه کارگر را افزایش دهد که  می
که البته ساوانت   –داران  های خود سرمایه طبق تئوری

برای رشد اقتصاد مفید خواهد   –آنها را حتماً رد میکند 
بود. کارکنان باید قدرت خود را به کار ببندند، چرا که 

 .شود بدون کارگر تولید هر محصولی متوقف می
ندارند،  به عقیده ساوانت، "کارفرمایان" در تولید نقشی

چرا که بدون آنها هم کار پیش خواهد رفت. تنها کارگر 
دارد. رؤسا فقط به این  است که اقتصاد را سر پا نگاه می

اند خود را در قدرت نگاه دارند که  صورت توانسته
کارگران را به جان یکدیگر بیندازند. روشی که 

خواست با آن  های چندملیتی بوئینگ اخیرا می شرکت
کارکنانش را مجبور کند که حقوق بازنشستگی خود را 
داوطلبانه کم کنند، در مرز "تروریسم اقتصادی" قرار 

 .دارد
ساوانت این سئوال را که آیا حاضر است تن به سازش 

کند. به نظر او کارگران دائماً  دهد در وهله اول رد می
اند و نتیجه مذاکرات بر سر حقوق آنان  تن به سازش داده

ظرف پنج ساله گذشته همین حقوق بخور و نمیری است 
ناپذیری از  که االن دارند. اما احتماالً این نمایش سازش
گوید، انسان  طرف او نوعی تاکتیک است. وی می

تواند هیچ نوع مذاکره بر سر تعرفه حقوقی را پیش  نمی
که از اول آمادگی خود را برای سازش اعالم  ببرد، وقتی

کند. در ابتدا باید اعتماد به نفس کارگران تقویت شود، 
توان روی میز مذاکره برای  تنها در این صورت می

بهترین نتیجه ممکن جنگید و در صورت لزوم حتی از 
    .سازش هم ابا نکرد

 
 ٠١/١دی  -رادیو زمانه   :منبع

مسلط به کرسی بنشاند. آخرین باری که یک 
سوسیالیست توانست به سمت شهردار 

بود. ریچارد ٠۸۱۱انتخاب شود، سال 
در شورای شهر  ۱//٠کونلین که از سال
مقام بود، حریف سرسخت  سیاتل صاحب

این استاد اقتصاد  خانم ساوانت بود، ولی
 .داد از وی به خود راه نمی ترسی

ساوانت هر موضوع "مترقی"ای را که 
بتوان تصور کرد، وارد برنامه خود کرد. 

ها و تبلیغات انتخاباتی وی  شرح برنامه
انسان را به یاد آرزوهای دانشجویان فعال 

انداخت. او خواهان  می ۶١اروپایی در دهه 
مالیات مخصو  بر اموال میلیونرها، ایجاد تشکل 

درآمد )م الً  مستقل سندیکایی برای کارگران کم
های  سندیکایی برای کارکنان وب سایت آمازون و کافه

های مالیاتی برای  استارباکس(، قطع بخشودگی
ها وسربازان  خانمان برای بی شرکتها، خدمات مجانی

های وی  بازنشسته ومعلوالن شده بود. دیگر خواسته
شامل حقوق برابر برای همجنسگرایان، برچسب زدن 

اند،  قرارگرفته به موادغذایی که مورد تغییرژنتیکی
سواران در  های مخصو  دوچرخه درست کردن جاده

سطح شهر، اعطای تبعیت به مهاجران بدون اجازه 
اقامت رسمی ]مهاجرانی که در آمریکا غیرقانونی 

تر در مدارس  های درس خلوت خوانده میشوند[، کالس
و نیز ایجاد یک سیستم نظارت مردمی بر کار پلیس 

 .بود
 

 شمشیر به جای داس
بیشترین توجه به این شعار انتخاباتی او جلب شد: 

دالر    ۱،١۱دالر".  در جایی که  ٠۱"حداقل دستمزد: 
در ساعت حداقل دستمزد در سراسر آمریکاست و 

دالر باالترین حداقل دستمزد  /٠،/سیاتل هم اکنون با 
را دارد، این خواست ساوانت که به هر کارگر امکان 

 .های شنوایی پیدا کرد داده شود، گوش حداقل زندگی
های او، با توجه به اینکه اقتصاد تدریس  پیشنهاد برخی 
رسد. م ال این  خوش خیاالنه به نظر می کند، خیلی می

های چندملیتی  پیشنهاد که کارکنان مجموعه شرکت
بوئینگ، مدیریت را در دست بگیرند و به جای ادوات 

های  ها، قطارها و توربین جنگی روی ساخت اتوبوس
 .بادی متمرکز شوند

ندارند،  به عقیده ساوانت، "کارفرمایان" در تولید  نقشی
چرا که بدون آنها هم کار پیش خواهد رفت. تنها کارگر 

دارد. رؤسا فقط به  است که اقتصاد را سر پا نگاه می
اند خود را در قدرت نگاه دارند که  این صورت توانسته

 .کارگران را به جان یکدیگر بیندازند
های مالی از  ناپذیر که کمک  های این زن آشتی شعار

های مختلف را رد کرده بود، بین  سوی شرکت
شهروندان با استقبال روبرو شد. دفتر حزب او در 
طبقه اول یک ساختمان معمولی سه طبقه واقع در یک 
 محله کارگری سیاتل قرار دارد. روزنامه آلترناتیو

The Stranger   به معنی خارجی(، که در میان(
جوانان طرفداران زیادی دارد، با تمام نیرو از او 
حمایت کرد و در نتیجه وی توانست با اختالف یک 

سال در شورای ٠۶درصد حریف قدرتمند خود را که 
 .در کند شهر بود، از میدان به

کند،  ساوانت که کارخود را از اول ژانویه شروع می
آید که به  به نظر می نامد؛ ولی خود را سوسیالیست می

گوید در دانشگاه  تر است. او می نزدیک کمونیسم خیلی
دهند، تدریس  اصولی را که اساس اقتصاد را تشکیل می

های  کند؛ اما در عین حال همواره روی فرض می

 “استریت اشغال وال” موفقیتی دیرهنگام برای جنبش   

http://www.radiozamaneh.com/1178


 

2014فوریه          79ماهنامه روشنگر        شماره  12   

 رژیم  مقابله زندانیان سیاسی زندان گوهردشت با مامورین 

 .زندانیان و از بین بردن تدریجیشان را دارند

این اولین بار نیست كه زندانیان سیاسى زندان 

گوهردشت در مقابل این وضعیت ساكت نمانده و در 

كمال شجاعت با این جنایتكاران مقابله میكنند. زندانیان 

با اعتراض علیه مزدورا ن در زندان به ما پیام میدهند 

و از همه ما میخواهند تا با تالش وسیعتر و صداى 

رساتر وضعیت این زندانیان را مطرح كرده و 

سازمانهاي جهانى را مجبور كنیم رژیم جنایتكار 

 .اسالمى را تحت فشار بگذارند

كمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسي جهت 

حمایت از زندانیان سیاسي در زندان گوهردشت و 

سایر زندانها كارزار دفاع از زندانیان سیاسي محروم 

نگذارید قلبشان از تپش  « از دارو و درمان , كارزار

اعالم كرده است.  ١١٠١را از ماه اكتبر  «باز ایستد

این كمیته با تهیه گزارش و ارسال آن به سازمانهاى 

و  طومار حمایتى جهانى حقوق بشر و دولتها , تهیه

ارائه لیست زندانیان بیمار , مالقات با مسولین وزارت 

خارجه كشورها و اتحادیه اروپا و فشار به سازمانهاى 

جهانى سعى در افشا كردن اقدامات سیستماتیك و 

عامدانه رژیم در محروم كردن زندانیان از درمان و 

 .كشتن خاموششان زده است

از همه شما عزیزان مدافع آزادى زندانیانن سیاسي 

دعوت میكنیم كه از هر طریق ممكن به یارى این 

زندانیان بشتابید. منعكس كردن اخبار زندان بسیار 

حیاتى است اما رساندن این اخبار و صداى این 

زندانیان به جهان از طریق حركتهاى اعتراضى است 

كه میتواند سهم بزرگى در عقب راندن رژیم و حمایت 

 .از این زندانیان داشته باشد

بیایید همه با هم یكصدا و با اعتراضات موثر جهانى 

افكار عمومى را به سوى شرایط غیر انسانى كه این 

زندانیان در آن نگهدارى میكنند جلب كرده ,مجامع بین 

المللى را مجبور به عكس العمل نموده و نگذاریم قلب 

 .زندانیان سیاسي از تپش باز ایستد

سخنگوى كمیته مبارزه براي آزادى زندانیان سیاسي 

 در ایران

 ٠١/١برابر با پنجم بهمن ماه  ١١٠١ژانویه  ١٢

http://tinyurl.com/n11csfm 

 شیوا محبوبى

طبق اخبارى كه به كمیته مبارزه براى آزادى زندانیان 

زندانیان سیاسی سالن دوازده بند  ,سیاسى رسیده است

چهار زندان گوهردشت کرج امروز پنجم بهمن ماه در 

اعتراض به یورش مزدوران به زندان , شعار مرگ 

برخامنه ای , مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالم را سر 

دادند . دهها تن از مزدوران گارد ویژه زندان و پاسدار 

هاى بندها به زندانیان سیاسی زندان گوهردشت حمله 

کردند .مزدوران ابتدا اقدام به بازرسی تمامی سلولهای 

را تخریب و  زندانیان کردند و وسایل شخصی زندانیان

به سرقت بردند و زندانیان را در سرمای زمستان به 

حیاط زندان منتقل کردند . زندانیان سیاسی در واکنش به 

این یورش وحشیانه مزدوران گارد ویژه شعارهایی 

مانند مرگ برخامنه ای , مرگ بردیکتاتور , مرگ بر 

در مقابل این اعتراض زندانیان  .ظالم را سردادند

ماموران زندان از ترس گسترش این حرکت اعتراضی 

به سایر بندها سراسیمه سالن دوازده را ترک کردند . در 

این یورش وحشیانه و غیرانسانی جنایتکارانی مانند 

امیریان معاون زندان و  , بحرینی رییس اطالعات زندان

آقایی شرکت داشته و یورشها را علیه زندانیان سیاسی 

 فرماندهی میکردند .

طى هفته اخیر زندانیان سیاسي سالن دوازده بند چهار 

خواسته هاى زیر را با مسولین زندان  زندان گوهردشت

جمع آوری کلیه دستگاه های پخش  :مطرح كردند

پارازیت از این سالن , درمان زندانیان سیاسی که در 

شرایط وخیم جسمی بسر می برند و باز گشایی مجدد 

کتابخانه بند که زندانیان سیاسی آن را برپا کرده اند. این 

زندانیان اعالم كردند كه در صورت عدم رسیدگى به 

خواسته هایشان به مدت سه روز از گرفتن غذا 

 .خوددارى خواهند كرد

خواسته هاي زندانیان سیاسي این بند و باالخص دو 

خواست جمع آورى پخش پارازیت و وضعیت درمانى 

زندانیان بارها مطرح شده است . دستگاهاى پخش 

پارازیت كه عمدتا به منظور جلوگیرى از خبر رسانى 

زندانیان سیاسى به خارج از زندان نصبب شده اند باعث 

سردردهاى شدید و سایر ناراحتیهاي جسمى گریده است. 

عالوه به این تعداد بسیار زیادي از زندانیان این بند از 

مسولین زندان با محروم  .بیماریهاى مختلف رنج میبرند

نگه داشتن زندانیان از درمان و سخت تر كردن شرایط 

زندان از جمله پخش پارازیت و نگه داشتن زندانیان در 

سرما عامدانه سعى در شكنجه هر چه بیشتر این 

رضا شهابی سالهاست که در شکنجه گاههای جیمیهیوری 
اسالمی با مرگ دست و پنجیه نیرم میی کینید. او عضیو 
سندیکای شرکت واحد است و در چهیارچیوب میبیارزات 
سندیکائی خیواسیتیار افیزاییش دسیتیمیزد و کیاهیش فشیار 
گرسنگی و فقر و فاقه و فالکت بر زندگی هیمیزنیجیییران 
خود بوده اسیت. دولیت درنیده و بشیرسیتیییز جیمیهیوری 

خیواسیت و   اسالمی سرمایه داری حیتیی هیمییین سیطیح
اعتراض یک کارگر را نه فقیط تیحیمیل نیمیی نیمیایید کیه 

 .مستوجب مجازات مرگ می داند

شهابی ظاهراً به اعدام محکوم نشده است، اما رژیم هار  

اسالمی سرمایه داری بدون اعالم حکم اعیدام، عیمیالً بیا 

 تمامی تدارک الزم وی را به کام مرگ انداخته است.

رضا در تمامی طول دوره زنیدان، درد جیانیکیاه میهیره  

های گردن را تحیمیل کیرده اسیت. شیدت درد و میییزان 

پیشرفت بیماری مدتهاست آستیانیه میرگ بیییمیار را میی 

کییوبیید. عییوامییل رژیییم بییه جییای آزاد سییاخییتیین، بییه 

فراهمسازی امکانات دارو و درمان، روز به روز   جای

شییرائییط مییوحییش زنییدان را بییرای رضییا مییوحییش تییر و 

غیرقابل تحمل تر می سازند. رضا نیییازمینید جیراحیی و 

مییداوای بییدون هیییییچ درنییگ اسییت. جییمییهییوری اسییالمییی 

سرمایه از این کار اجتناب می کنید. رهیائیی شیهیابیی از 

مرگ به حمایت شما کارگران سیراسیر دنیییا از او گیره 

خورده است. هر کجا هستید به جنایات دولت بورژوازی 

ایران علیه رضا شهابی اعتراض کنید و خواستار آزادی 

 فوری و درمان بالدرنگ وی گردید.

 فعالین جنبش لغو کار مزدی
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توضیح: ترجمه انیگیلیییسیی ایین میتین، بیرای میحیافیل و 

جمعیت های کارگری خارج از میدار فیرقیه بیازی هیای 

حزبی و رفرمیسم راست سندیکالییسیتیی، در کشیورهیای 

 مختلف ارسال شده است. 

کارگران جهان! به 

جنایات جمهوری اسالمی 

علیه رضا شهابی اعتراض 

  کنید!

http://tinyurl.com/n44csfm
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است حتی در بازبینی حوادث برای زنان تاثیر 
خودش را می گذارد، در چنین شرایطی مسئول 
مربوطه كه  وظیفه اش حفظ جان مردم است گناهكار 
شناخته نمیشود، بلكه آن زن قربانی که جانش را به 
دلیل بی مسئولیتی و نقص در اجرای مدیریتی از 
دست داده گناهكار قلمداد میشود.حال باید از این 
مسئول پرسید آیا اگر به جای این دو كارگر زن، دو 
كارگر مرد سقوط میكردند بازهم گناه خودش  را به 

 آنان می انداخت؟  “ ترس”گردن تن ضعیف زنان و 
متاسفانه در شرایطی كه جامعه با وضعیت بغرنج 
اقتصادی روبروست، بسیاری از زنان كارگر نه تنها 
از حقوق و مزایای 
كافی برخوردار 
نیستند، بلكه حتی 
حاضرند به دلیل 
وجود همین شرایط 
و نگاه جنسیتی در 
شرایط غیر 
استاندارد برای 
تامین مخارج خود 
كار كنند و بسیاری 
از آنان  حتی سرپرست خانواده هستند و برای تامین 
معاش خود مجبورند به بدترین مناطق كاری با سخت 
ترین وضعیت بروند. حال مسئوالنی كه گناه را بر 
گردن تن زنان می اندازند و با نگاه جنسیتی به چنین 
حوادثی نگاه میكنند هرگز باین فكركرده اند كه برای 
زنان كارگر شرایط بهتر و حاوی استانداردهای 
بیشتری را فراهم كنند؟ اگر تن زنان ضعیف است، 
پس چرا باید در بدترین شرایط غیراستاندارد 
كاركنندوآنجاكه باید مشمول امكانات ومزایا به دلیل 
مادربودن و زن بودن شوند، ازچنین امکاناتی بهره 
مند نمیشوند، ولی رمانیكه مسئوالن باید به فكر رفع 
اشتباهات و پذیرفتن خطا و ضعف مدیریتی خود 

 باشند، اشتباه را به گردن تن زنان می اندازند؟
مطمئنا وضعیت عمومی كارگران به خصو  زنان 
كارگر كه درجامعه خشونت و فشار بیشتری را تحمل 
می كنند و با تهدیدات مختلفی روبه رو هستند، بهتر 
نمیشود و چنین فجایعی تکرار خواهد شد، مگر اینكه 
مسئوالن به جای شانه خالی كردن از بار مسئولیتی 
که در برابر حفاظت از جان شهروندان کارگر دارند 
و نگاه جنسیتی به زنان در بروز چنین حوادثی، به 
خود بیایند و پیش از آنكه زنان و مردان بیشتری به 
كام مرگ روند، به فكر توجه به ایمن سازی و 
برقراری استانداردها در محل كار و نیز تجهیز 
امکانات مراکز امدادرسانی همچون آتش نشانی ها 

 .باشند
  :پانوشت

[1] http://
www.radiozamaneh.com/122631#.Ut-

باز هم زنان مقصرند!   
 آزاده اچی

 

مدرسه فمینیستی: خبر مرگ دستفروشی در متروی 
تهران و همینطور سقوط و مرگ دو زن كارگر در 
روز یكشنبه در اثر آتش سوزی در ساختمانی در 

[، یکی از فاجعه بارترین و تاثر 1مركز تهران]
برانگیزترین اخبار این هفته بودند. در این میان آتش 

سقوط كارگر زن از  ۀگرفتن ساختمان و ثبت لحظ
ساختمان به دلیل عدم وجود تجهیزات آتش 
نشانی، که کامال در فیلم ها و عکس های 
منتشر شده مشخص است، عمق فاجعه را 
به تصویر كشید. كارگران زنی كه احتماال 
نان آوران خانواده بودند و به ناچار از  
صبح تا شب وحتی در روزهای تعطیالت 
رسمی برای چرخاندن زندگی خود و 
خانواده شان تالش میكنند، زنانی كه نه 
تحت حمایت دولت و قانون كار هستند و نه 
در كارگاه های استاندارد مشغول به كار 

میشوند، قربانی فاجعه ای دیگر شده اند. در این میان 
ما شاهد بروز واكنش های مختلفی نسبت به این رویداد 
دردناک بودیم. بسیاری از فعالین كارگری و اجتماعی 
نسبت به عدم استاندارد بودن مكان های كار به درستی 
هشدار دادند. اما متاسفانه ثبت این فاجعه دلخراش نه 
تنها دل مسئوالن را به درد نیاورد بلكه با موضع 
گیریهایی حاکی از بی تفاوت آنها نسبت به جان 
شهروندان، نمك به زخم بازماندگان پاشید. اما مسئله 
بغرنج تر نه پیدایش دلیل وعلت فاجعه وتالش درجهت 
رفع آن است،بلکه مسئوالنی  كه باید جوابگو باشند به 
جای توجه به موقعیت زنان كارگر وتالش درجهت 
بهبود وضعیت آنان، تقصیررا به گردن زنان می 
اندازند. در واقع می بینیم که حتی طرز پاسخگویی 
مسئوالن به این حادثه وتالش درجهت رفع آن نیز 
درگیر نگاه های جنسیتی مسئوالن  شده است، 
مسئوالنی كه میگویند دو زن كارگر به دلیل ضعف 
بدنی سقوط كرده اند. حال باید ازاین افراد پرسید زنی 
كه احتماالصبح تا بعد از ظهر دركارگاههای 
غیراستاندارد مشغول كاربوده واحتماالهمین زن كه به 
گفته آقای مسئول خرج چندنفر را میداده، ضعف بدنی 

 داشته است؟
مسئولین شهرداری حتی گفته اند كه آنها چون ترسیده 
اند، جان خود را از دست داده اند!! نگاه جنسیتی و 
كلیشه ای مسئوالن به وقایع فاجعه بار این چنینی، وقتی 
تاسف بارتر میشود كه نگاهی صرفا جنسیتی بدون 
برهان و دلیل و بر پایۀ استدالالت غیر منطقی باشد. 
متاسفانه رشد این نگاه كه آمیخته با كلیشه های جنسیتی 

معلمی کرد، جهت همدردی با 
 شاگردش  موی سرش را تراشید

محمدعلی محمدیان اهل روستای درکی، از توابع مریوان 
برای همدردی با دانش آموِز بیماِر خود، موی سرش را 

کند و  پنجه نرم می و آموز با سرطان دست تراشید. این دانش
هایش ریخته  بعلت عوارض ناشی از شیمی درمانی، مو
گیری شاگردش  است. این معلم هدفش را جلوگیری از گوشه

 .اش بیان کرده است و تقویت روحیه
من و نیمای عزیز، ”محمدعلی در صفحه فیس بوکش گفته 

 سرمون به مو حساسیت دارد."
کاری کرده که  “  محمد علی محمدیان”باید اذعان کرد که 

مشابه ندارد؛ سرش را تراشیده و با سر تراشیده در کالس 
درس حاضر شده تا دانش آموزان همکالسی و هم مدرسه 
ای نیما سر به سر او نگذارند و روحیه درس و درمان را 
در او تقویت کند و این کار انسانی و زیبای او بازتاب 
گسترده و مؤثری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و به 
ویژه در میان مردم داشته است که باید کار او را ستود و 

شرح تصویری این  .نسبت به ترویج و پیروی از آن کوشید
 معلم مهربان را در لینک زیر دنبال کنید.

 
http://www.youtube.com/watch?
v=jkZF76USdo1#t=2 

عضو پ.ک.ک  ۱۵۱بارزانی از مارس گذشته 
 را تحویل ترکیه داده است

منابع ترکیه ای با اشاره به همکاری فزاینده اقلیم کردستان عراق با ترکیه از تحویل ده ها  -مجله هفته
 .عضو پ.ک.ک از سوی حزب مسعود بارزانی به دولت ترکیه پرده برداشتند

ای اعالم کردند: حزب دموکرات کردستان به رهبری  به گزارش از پایگاه السومریه نیوز، منابع ترکیه
نفر از اعضای پ.ک.ک را  ٠۱٠مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از مارس گذشته تاکنون 

 .به دولت ترکیه تحویل داده است
این منابع بیان کردند:  به تازگی در منطقه یلوبی در مرز عراق با ترکیه نیز پنج عضو پ.ک.ک تحویل 

 .اند دولت ترکیه شده
خاطرنشان می شود که این همکاری اقلیم کردستان عراق با ترکیه در حالی انجام می شود که در زمینه 

   .فروش نفت به ترکیه نیز گویا توافقاتی میان این اقلیم و ترکیه انجام شده است
 ٧٩٣١دی  05 -مجله ھفته 

http://www.youtube.com/watch?v=jkZF76USdo4#t=0
http://www.youtube.com/watch?v=jkZF76USdo4#t=0
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 جواد گویا
حوالی ظهر به وقت محلی  2211/1/19روز یکشنبه 

طبقۀ تولیدی پوشاک در خیابان  5در یک ساختمان 
جمهوری تهران آتش سوزی مهیبی رخ داد. در این 

زن و مرد کارگر در واحد تولیدی در  22حادثه حدود 
محاصره آتش قرار گرفتند و متأسفانه و در دقایق اولیه 

ساله جان  62ساله و دیگری  11نفر کارگر زن، یکی  2
نفر جان باخته بر جای  2باختند. این حادثه گرچه فقط 

گذاشت اما چندین خانواده را به عزا نشاند و احساسات 
میلیون ها نفر که فیلم های حادثه را دیدند جریحه دار 

 کرد.
به گفته شاهدان عینی، پس از رسیدن مأموران آتش 
نشانی اولین نردبان نجات کار نکرد و تأخیر در بکار 
انداختن نردبان نجات، باعث شد که آن دو کارگر که در 
محاصره آتش و دود قرار گرفته بودند خود را از لبۀ 
پنجره آویزان نموده و سقوط کنند. متأسفانه مأمورین 
آتش نشانی هیچ تشک نجات در اطراف ساختمان ایجاد 

 نکرده بودند که این قبیل افراد را نجات دهند.
پس از این حادثه مسئولین مختلف شهرداری و دولت 
اظهار نظرهای مختلفی نمودند که در زیر به بعضی از 

 آنها اشاره می شود:
_ یک روز بعد از حادثه یکی از افراد شورای شهر 
تهران از شهردار تهران )پاسدار محمد باقر قالیباف( 

 خواست که استعفا دهد.
_ حداقل سه نفر از اعضای شورای شهر تهران اداره 

 آتش نشانی را مقصر دانستند.
_ اداره آتش نشانی تهران در اعالمیه ای عدم رعایت 
استاندارد ملی و بند )سیستم کشف و اطفاء حریق "شامل 
پمپ های آتش نشانی"( فرسوده و نا ایمن سیستم 

روشنایی واحدها را باعث محدودیت دسترسی نیروی 
 عمل کننده و تخلیۀ افراد دانسته است.

 15_ محمد باقر قالیباف قول داده است که ظرف مدت 
روز به این حادثه رسیدگی و گزارش آنرا به شهروندان 

 اطالع رسانی کند.
_ خانواده های داغدار کارگران جان باخته در گفتگو با 
روزنامۀ شرق تأکید کردند که از نظر آنها، عامل 
اصلی مرگ عزیزانشان کوتاهی آتش نشانی تهران 
است و به همین دلیل از این سازمان شکایت خواهند 

 کرد.
_ معاون خدمات شهری شهرداری تهران کشته شدن 
دو نفر از شهروندان در حادثۀ آتش سوزی خیابان 
جمهوری را خواست و مشیّت اللهی دانست و گفت در 
یک میلیونیوم حوادث پیش می آید که نقص فنی رخ 

 دهد.
_ خانه کارگران ایران در اعالمیه ای گفته است که 
کارگران مدتهاست با چنین مشکالتی روبرو هستند ولی 
کسی توجه نمی کند. اما این حادثه پرده از بخش مهمی 
از مشکالت شهر تهران و ضعف های مدیریتی آن 
برداشته است. به راستی وظیفۀ مسئولین و صاحبان 
کارگاه های تولیدی برای پیشگیری از حوادث 
غیرمترقبه مانند آتش سوزی چیست؟ آیا در محل کار یا 
زندگی مردم ایمنی الزم و امکان امداد رسانی برای 

 نجات  از حوادثی م ل آتش سوزی وجود دارد؟
همیشه پس از وقوع هرحادثه ناگوار همه مسئولین و 
دست اندرکاران شروع به صدور دستور بررسی، 
میکنند آیا نباید قبل از وقوع این قبیل حوادث کارگاه 
های تولیدی و ساختمانهای اداری و محل های زندگی 
مردم به وسیلۀ بازرسان بررسی شوند؟ آیا مدیریت 

جهادی که از فردای انقالب در ایران بر سرزبانها افتاد 
یکی ازعلل عدم رسیدگی به این مشکالت و کمبودها 
نمیباشد؟ چرا که افرادی غیرحرفه ای و فاقد دانش 
مربوطه به مدیریت دستگاه های خدماتی و بازرسی 
برگزیده شده اند و آنها هم بیشتر مشغول زد و بند با 
گروه های در قدرت هستند ومسائل فنی وایمنی جایی در 
اندیشۀ آنها ندارد. آنها به مشیّت الهی باوردارند ومعتقدند 
 بدون خواست خداوند، هیچ حادثه ای رخ نخواهد داد. 
بیاد دارم که سالها پیش در مناطق نفت خیز جنوب، یک 
کارگر در یکی از واحدهای نفتی در اثر بیماری دیابت 
بیهوش شده بود و به علت نبودن آمبوالنس ابتدا با 
موتور و بعد با یک وانت باری به بیمارستان برده شد و 
فوت نمود. در جلسه ای که جهت بررسی این حادثه 
برقرارشد، رئیس بیمارستان شرکت نفت اهواز اظهار 
کرد که این کارگر اگر با هواپیمای جت هم به 
بیمارستان می رساندند، فوت می نمود چون وقت 
مرگش رسیده بود و ارادۀ خداوند پشت این حادثه است. 
به راستی تا کی باید شاهد حوادث این چنین باشیم، 
رژیمی که کنار رفتن روسری خانم ها را آن همه اهمیت 
میدهد که آنها را جریمه و حتی به زندان می اندازند، 
چطور در مورد ایمنی کارگران در محل کار اینهمه بی 

 توجهی و غفلت بخرج می دهد.
واقعیت این است که رژیم سرمایه داری اهمیتی به 
ایمنی محل کار و زندگی مردم بخصو  کارگران 
نمیدهد. ولی زندانها را از افراد مدافع آزادی و فعالین 
کارگری پر کرده است. آیا وقت آن نرسیده که کارگران 
خود برای حمایت از افراد زحمتکش طبقۀ خود و سایر 

 مردم دست به اقدام بزنند؟

 مرگ دو کارگر در آتش سوزی واحد تولیدی در تهران

سازى در بخش مسكن بیه بیهیانیه واگیذارى بیه طیبیقیات 
محروم و یا ورود اتومبیل هاى آخرین مدل بیراى خیود 
و خانواده هایشان میى شیود.  بیدییهیى اسیت در چینییین 
شرایطى سپرده هاى مردم بیچاره به جیاى ایینیكیه میولید 
بوده و چرخ اقیتیصیاد را بیه حیركیت در آورد ،تیوسیط 
سیستم بانكى نا كارآمد، پولدارها را پولدارتر و فقیرا را 

 .فقیر تر مى كند

ورود و حضییور بییابییك زنییجییانییى هییا و ضییراب هییا     
و.......حاصل این چرخه سرمایه است و زمانى كه ایین 
چهره ها لو میروند كه آن هم نه بیه دلیییل سیتیانیدن حیق 
مظلوم از ظالم، كه احتماال جایى آن وسط ها یكیى سیهیم 
كمترى داشته است، که پس از مدتى كوتاه بنا به توصیه 
دیگرى، سخنى از آن بیه میییان نیمیى آیید و فیرامیوشیى 
غائله...   و نا گهان صدور مصوباتى از دل مجلیسیییان، 

دادن به اعمال جنیاییتیكیاران  که این یعنى پوشش قانونى 
  . و چپاولگران

بدهكارى كه سال ها پیش  به  سادگى وامی از بیانیكیى   
ستانده و قادر به باز پیرداخیت آن در سیررسییید نشیده، 
چگونه موفق به تسویه آن با استفاده از قانون اسیتیمیهیال

ساله اصل و فیرع آن خیواهید بیود. و  ٢)مهلت دادن(  
اگر هم پنج سال دیگر تصویه گردد، تازه، این پیول هیم 
با توجه به تورم روزافزون پس از پنج سال ارزشش را 
از دست خواهد داد. و این همه در شیراییطیى اسیت كیه 
براى پیرداخیت ییك وام ازدواج دو میییلیییون تیومیانیى، 
عروس و داماد و خانواده هایشان باید مدت ها در نوبت 
بوده و بعد هم باید ضامنین محكیم و میعیتیبیرى میعیرفیى 
كنند.  كه معموال هم چون دسترسى بیه چینییین ضیامینیى 

دولت ترمز بازگرداندن ھزاران میلیارد تومان مطالبات 
 .معوق بانك ھا را كشید

تصمیم دولت یازدھم مبنى بر توقف برخورد قضایى     
با بدھكاران كالن بانكى و اعطاى امتیاز عجیب تقسیط 

ھزار  ٧١١نزدیك به  ساله به بدھكاران ، بازگشت ٥
میلیارد تومان از منابع بانكهابه چرخه اقتصادى كشور 

  .در ابهام فرو رفت

 صبا

از آنجا كه طبقات پا یىن و متوسط جامیعیه بیراى امیرار 
معاش ،راهیى جیز سیپیرده گیذارى در سیییسیتیم بیانیكیى 
ندارند، به ناچار اندك پس اندازهاى خود را به بانك میى 
سپارند تا بتوانند در پاییان هیر میاه بیا انیدك سیودى كیه 
عایدشان مى شود كمكیى بیه هیزیینیه هیاى سیرسیام آور 

 .زندگى خود كرده باشند

و باز از آنجا كه چرخه اقتصاد، ناسیالیم و بیییمیار اسیت 
این سپرده ها در ازاى وثائقى كه مطلقیا پیوشیش وام را 
نمى دهد در اختیارقشر اندك و مشخص )رانیت خیوار( 
،ثروتمند و سود جو قرار مى گیرد، و با توجه به ایینیكیه 
این پول ها در جهت تولید صرف نمى شوند تیا حید اقیل 
در كاهش بیییكیارى كیمیكیى كیرده بیاشینید، خیرج خیریید 
ویالهاى آنچنانى در داخل و خیارج از كشیور ییا انیبیوه 

 .بسیار مشکل است از خیر وام مى گذرند

مصوبه مذكور مجلس صرفا براى رهایى زنجانى هیا    
و ام ال اوست كه اگر دنبال ماجرا گرفیتیه شیود سیر از 
ناكجا ها در مى اورد و آنگاه اشكیار میى گیرددكیه پیول 
هاى زحمت كشیده مردم در دسیت چیه كسیانیى اسیت و 
كجا هزینه شده است. و چون اك ر آنان ممنوع الیخیروج 
نیستند، این پول هاى باد آورده را بیه خیارج از كشیور 
روانه كرده در آن جا سرماییه گیذارى میى كینینید و در 
مواردى هم نماینده رژیم در خارج از كشور مى شیونید، 
و پس از مدتى از كمك هاى دولتى رژیم جهت تبلیییغیات 
خارج از كشور )احداث مدرسه، دانشگاه ،و میوسیسیات 

  .اسالمى( بهره مى برند

    منبع خبر: تلكس نیوز  

 ٩٠١/١دى١٢٩ریخ انتشار:تا  

جایزه ای قانونی برای 

 سرمایه داران و رانت خوران 
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گشت. -هدف معینی نداشت. شاید واقعا دنبال چیزی هم می
شاید به دنبال مرغ آبی بود. اما قدر مسلم این است که اسم 

نبود. شاید دنبال یک  «خوشبختی»آن مرغ آبی حتا 
گشت یا یک بازیچه، و یا شاید دنبال یک -عروسک می

ها را شعر او -گشت. هیچ کدام این-حقیقت بزرگ می
دهد. -دهد و زندگی او الاقل به من نشان نمی-نشان نمی

های -تر به او بودند و معاشرت-شاید کسانی که نزدیک
زیادی با او داشتند، بدانند که او پی جوی چه چیزی بوده 

 .است

 «پریشادخت»ما پس از این که فروغ را به قول اخوان 
شناسیم -شناسیم و بعد از آن که او را یک جسمی می-می

ای هست برای این -که به قول ویکتور هوگو فقط وسیله
که روحی به روی زمین و میان ما باقی بماند، آن وقت 

 .کشیم-ها را پیش می-این حرف

من زیبایی خطوط بدن را ى  رقصد به عقیده-کسی که می
-دهد، بلکه ستایش می-در حاالت مختلف نه تنها نشان می

توانسته -کند. فروغ معتقد به روحی در ورای جسم نمی
های یک کمی -باشد و خوشبختی را، شاید خوشبختی

-تر را، در همین چهارچوب زندگی جستجو می-جسمی
کرد و از این لحاظ چقدر واقع بین و حقیقت بین بود و ما 

بینیم. اما همان طور که آن بالرین -این را در شعرش می
کند در این خطوط، و این خطوط -زیبایی را جستجو می

ها را ستایش می-دهد و آن-را در حاالت مختلف قرار می
 کند؛ -

کند، برای -فروغ زندگی را در حاالت مختلف جستجو می
های آن را نشان بدهد. ببینید -آن که ستایش کند و زیبایی

که از زندگی تا مرگ، در یک شعری که معشوق خود را 
کند. این حاالت -کند، تن معشوق را وصف می-وصف می

دهد و -مختلف را میان دو قطب زندگی و مرگ قرار می
توانیم در شعر فروغ -کند. ما نمی-یکی به یکی ستایش می

به دنبای عشق به آن مفهومی که معموال در ادبیات و شعر 
ما بوده، باشیم. یعنی او دنبال یک مجهول مطلق نبوده 
است. شاید جستجوی او به این علت بوده که آن چه در 
بین تولد و مرگ ماست، و این همه چیز مبتذلی که در 

آن عشق بزرگ، و آن ى توانسته انگیزه-زندگی هست نمی
عشق عرفانی، باشد. شاید این جستجویی کیهانی بوده 
است. شاید وقتی فروغ این همه پستی و بیچارگی روزانه 

توانسته باور کند که این تن قالب و -دیده است، نمی-را می
اش را عشق -ظرف آن چنان چیز بزرگی باشد که ما اسم

پردازد. -گذاریم و به همین لحاظ او فقط به جستجو می-می
گردد، برای این که شاید راهی به -او گرد این ظرف می

-اش را می-آن حقیقت نامعلوم پیدا کند. حقیقتی که عظمت
خواسته بین تن و آن مفهوم -شود حس کرد. شاید او می

خواسته به آن حقیقتی -ای پیدا کند. شاید می-عظیم رابطه
دست پیدا کند که در نظر شاعران پیش از او و ما به 

 .شده است-صورت روح و عشق عرفانی تعبیر می

من معتقدم که این جستجو تماما با توفیق همراه بوده است. 
درست م ل این است که ما بدون این که ظاهرا قصدی 

رویم از -داشته باشیم، یعنی قصدی را ارائه بدهیم، می
شهر بیرون و توی صحرا در جهتی یا در جهات مختلف 

نکرده باشیم افتیم. ممکن است که ما اعالم -به راه می
رویم. رویم و به چه کاری میکه به کجا می

تواند یک هدف و اما آیا خود این عمل نمی
یعنی قدم زدن، تفریح کردن و لذت غایتی باشد؟ 

جستجو را در ى  بردن از چشم اندازهای اطراف. من کلمه
 .گیرم-شعر فروغ به همین معنی می

-کند. اما در حالی که به جستجو می-فروغ جستجو می
رود، ما را با چشم اندازهای گاهی فوق العاده زیبا و 

بینیم که -کند. می-اغلب خیلی زیبای شعر خودش آشنا می
زند که زنبیلی به دست -توی شعرش از زنی حرف می
رود. دیگر از این عالی تر -دارد و به خرید روزانه می

ها را به -شود بیان کرد؟ او تمام این-چه چیز را می
دهد. تمام چیزهایی که در روز بارها از -ما نشان می

بینیم. در -ها را نمی-گذرند و ما آن-جلو چشم ما می
حقیقت گردش فروغ بدون هیچ هدف معینی صورت 

گیرد و پربارترین گردش ممکن هم هست. تنها -می
رود. احتماال اگر به جایی رسید، -نگفته که به کجا می

 چه بهتر!

  برگرفته از سایت نگاه

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

 روی خاک

 هرگز آرزو نکرده ام 

 یک ستاره در سراب آسمان شوم

 یا چو روح برگزیدگان

 همنشین خامش فرشتگان شوم

 هرگز از زمین جدا نبوده ام 

 با ستاره آشنا نبوده ام

 

 روی خاک ایستاده ام

 با تنم، که م ل ساقه ی گیاه 

 باد و آفتاب و آب را 

 میمکد که زندگی کند

 

 بارور ز  میل 

 بارور ز  درد

 روی خاک ایستاده ام

 تا ستاره ها ستایشم کنند

 

 00فروغ در یکی از روزھای سرد زمستان،  
سالگی در اثر تصادف  50در سن  1500بهمن 

اتوموبیل چشم از جهان فرو بست. یاد او را با یکی 
از شعرھایش و با گفتاری از شاملو در باره ی 
فروغ،  که یک سال پس از مرگ او در مجله ی 

بیان کرده،  گرامی       می   1505فردوسی اسفند 
 داریم:                                                   

 ای جستجوگر فروغ، شاعره

 حمد شاملدا

شعر فروغ همیشه برای من یک چیز زیبا بوده است،  
 اگر این صفت برای بیان کیفیت شعر فروغ کافی باشد. 

-شناسم و به من اجازه می-فروغ، تا آن حدی که من می
هم چنان که در  -دهد که قضاوت کنم، در شعرش

یک جستجوگر بود. من هرگز در شعر فروغ  -زندگی
نرسیدم به آن جایی که ببینم فروغ به یک چیز خاصی 

اش هم همین -رسیده باشد. هم چنان که ظاهرا زندگی
کرد. -طور بود. یعنی فروغ چیز معینی را جستجو نمی

در شعر او حتا خوشبختی یا عشق هم به م ابه چیزی که 
شود. او در -دنبالش برویم و پیدایش کنیم مطرح نمی

اش هم هرگز دنبال یک چیز خا  نرفت، خواه -زندگی
فیلم و خواه به ى  شعر، خواه به وسیلهى  به وسیله
هر عامل دیگر. من او را همیشه به این ى  وسیله

صورت شناختم که رسالت خودش را در حد جستجو 
 .کردن پایان داد

من هرگز ندیدم که فروغ چیزی را پیدا کند و آن چیز 
-قانعش بکند. فروغ در شعرش دنبال چه چیزی می
گشت؟ این برای من شاید به عنوان عظمت کار فروغ و 

خواهد فروغ این -اهمیت او مطرح بشود. من دلم می
طوری باشد. یعنی واقعا این جوری فروغ را دوست می

کند، اما -دیدم آدمی است که فقط جستجو می-داشتم. می-
کند، این شاید برای خود -این که چه چیز را جستجو می

گشت؟ نه! -او هم مهم نبود. آیا دنبال انسانیت مطلق می
ای باشد برای -گشت که وسیله-آیا دنبال عشقی می

اش؟ نه! برای این که حتا دنبال خوشبختی -خوشبختی
دید و همه چیز را -گشت. همه چیز را می-هم نمی

-دوست داشت. حتا بندی را که رخت رویش آویزان می
کرد -اش می-کنند. زندگی از موقعی که خورشید روشن

برای او قابل پرستش بود با یک عامل وحشت. در حالی 
ها هم نبود. او فقط -ها بود، هیچ کدام آن-که هر دوی این

دید و دوست داشت، اما هیچ چیز خاصی در این -می
جست. و واقعا آیا قرن ما چنان قرنی است -زندگی نمی

کنم. او -که ما چیزی بجوییم و چیزی بیابیم؟ تصور نمی
 .حداقل به این حقیقت رسیده بود که دنبال چیزی نگردد

تواند از دهان من -دانم این حرف تا چه حد می-نمی
بیرون بیاید، چون من خودم به عنوان یک شاعر شناخته 

کنم همیشه یک شاعر، اعم -ام. ببینید، من فکر می-شده
خواهم -چون من می -از نقاش یا موسیقی دان و غیره

همیشه  -شاعر خالصه کنمى  ها را در کلمه-اینى  همه
یک آدم خوب و مهربان است. بنابراین اگر بگوییم 

گشت، در این -فروغ دنبال مهربانی و خوبی می
رفت جلوی آینه و به خودش نگاه -صورت او باید می

کرد. این جستجو از این نظر هست که خط معین و -می

 

 به یاد فروغ فرخزاد 



 

2014فوریه          79ماهنامه روشنگر        شماره  16   

 هر لبی که بر لبم رسید

 یک ستاره نطفه بست

 در شبم که می نشست 

 روی رود یادگارها

 پس چرا ستاره آرزو کنم؟

 

 این ترنه ی منست

دلپذیر  دلنشین -  

 پیش از این نبوده  بیش از این  

 

 تا نسیم ها نوازشم کنند

 

 از دریچه ام نگاه می کنم

 جز طنین یک ترانه نیستم

 جاودانه نیستم

 جز طنین یک ترانه جستجو نمی کنم

 در فغان لذتی  که پاک تر 

 از سکوت ساده ی غمی ست

 آشیانه جستجو نمی کنم

 

 در تنی که شبنمی ست

 روی زنبق تنم

بر جدار کلبه ام که 
 زندگی ست

 با خط سیاه عشق 

 یادگارها کشیده اند

 مردمان رهگذر:

 قلب تیر خورده

 شمع واژگون

نقطه های ساکت 
 پریده رنگ

بر حروف درهم 
 جنون

 

 
 مذھب درھزل عبید

انتقاد به میذهیب درآثیار میتیفیکیران اییرانیی جیلیوه هیای 
متفاوت دارد و از ناصرخسرو تا هدایت، صدهیا شیاعیر 
و نویسنده و فیلسوف و متفکربدان پرداختیه انید. امیا در 
این میان، عبید جای خود را دارد و عریانی وتندی زبان 
او را کمتر متفکری داراست. عبید بر خالف بسیاری از 
شاعران اسالم زده و دربیار پیرورده کیه اسیالم را بیی 
عیب و مسلمانی مردم را پر از عیب می بینند، مساله را 
از دیدگاهی کامأل متضاد می نگرد و مردم را نه تنها بی 
 گناه و بی عیب، بلکه مورد ظلم میذهیب نیییز میی بییینید. 

 
 الف ـ عبید و خدا

عبید برای انتقاد از مذهب و تفکر اییده آلیییسیتیی آن، از 
اصلی ترین بنیادهای خرافی آن، و اصلیی تیر از هیمیه، 
از خدا آغاز می کند و خدا را نه تنها از دیدگاه فیلیسیفیی، 
که در تماس با زنیدگیی روزمیره ی میردم میورد بیحیث 
قرار می دهد و در این بحث، از وجیود خیدا تیا عیلیم و 
عدل و قدرت و دراییت او را از زبیان میردم بیه زییر 

 سؤال می برد. 

عبید در "رساله ی تعریفات"، خدا را دکانی می بیند کیه 
از شاه تا شیخ، هر کیس بیفیرا خیور زورش، در جیهیت 

 منافع خویش، از آن بهره می گیرد:

 "الییییییییییخییییییییییدا  یییییییییی خییییییییییوان یییییییییییغییییییییییمییییییییییا"
اما همین خدای خوان یغما، کیه میظیهیر عیدل و عیلیم و 
انصاف و... است، آن جا که در تماس با زندگی طبقه ی 
محروم قرار می گیرد، نه علم و عقل و درایتش درسیت 

 است و نه عدل وانصافش:

"روستائی ماده گاوی داشیت و میاده خیری بیاكیره. خیر 
بمرد. شیر گاو به كره خرمی داد و ایشان را شیر دییگیر 
نبود. روستائی ملول شد و گفت "خدایا تواین كره خر را 
مرگی بده تا عیاالن من شیر گاو بخورند. روز دیگر در 
پایگاه رفت. گاو را دیید میرده. میردک را دود از سیر 
برفت. گفت "خدایا من خر را گفتم. تو گاو را از خر باز 

 نمی شناسی؟" 

 عبید در زمینه ی علم خدا لطیفه ای دیگر دارد:

"درخانه ی حجی بدزدیدند. او برفت درمسجیدی بیرکینید 
وبه خانه برد. گفتند: چرا در مسجد برکنده یی؟ گفت: در 
خانه ی من دزدیده اند، و خدا دزد در را می شناسد. دزد 

 را به من بسپارد و در خانه ی خود باز ستاند."

در مقایسه ی این دو لطیفه، جز آن که توده را به اندیشیه 
وا می دارد که خداوند عالم تا کجا عالم و آْگیاه اسیت، و 
این چگونه علمی است که به زیان محیرومیان تیمیام میی 
شود. در لطیفه ی دوم راه حلی برا ی مقابله با ایین عیلیم 
دورغین ارائه می دهد و قهرمان لطیفه ی او خیدا را بیه 
مبارزه می خواند. نتیجه ی این مبارزه را نیییز خیوانینیده 
ی عبید پیشاپیش می داند: کسی که دراین مبارزه رو در 
روی او قرار خواهد گرفت نه خدا، که گزمه و شیییخ و 
حاکم و قاضی خواهد بود. و بنابراین، جنگ قهرمان او، 
نه با خدای خیالی ایده آلیست هیا، کیه بیا آفیریینینیدگیان و 
پاسداران اوست، که پیاسیداران دزدی و غیارت و ظیلیم 

 اند.  

عبییید، حیاکیمیییت میقیدر خیدا را، در رسیالیه ی اخیالق 
 االشراف، با زبانی ساده مورد سؤال قرار می دهد:

"در زمان مبارک حضرت رسول، کفار را میی گیفیتینید 
 که: "درویشان را طعام دهید." ایشان می گفتند که:

   فساد.1

   تضاد طبقاتی.5

 ی بییییگییانیگییان و مییهیاجییمییان: شییامیل اعییراب، مییغییوالن، 6
 ترکمنان و ترکان.

   فقر.7

   جنگ. 8

   جهل.9

   صومعه و صوفی.12

   طفیلی های جامعه.11

و همین گونه بخش بندی می تیوانید دربیاره خصیوصیییت 
خوب و بد انسانی: تیرس، شیهیامیت، حیق گیوییی، دروغ 
گویی، فرصت طلبی، ضعف و جیز ایینیهیا نیییز صیورت 
 گیرد، که نگرشی دیگر در ژرفای هزل عبید است.

بخش بندی موضوعی، نخستین نتیجه ای کیه بیدسیت میی 
دهد، دریافت اهمیت درجیه ی اولیی اسیت کیه عیبییید بیه 
مبارزه با عناصر مذهب و حکومت می دهد. در پاره ای 
از لطایف او، این هر دو عنصر در خیدمیت ییک دییگیر 
قرار می گیرند و چنان به هم در می آمیزند که همیکیاری 
طبقه ی حاکمه با قشیرحیامیی و پیاسیدار میذهیب، در راه 

 است مار توده ی مردم را بروشنی باز می نماید.

 آمده است. روشنگربخش اول این گفتار در شماره ی قبل  

 بررسی موضوعی ھزل عبید

چنان که گفتیم موضوع های هزل عبید بسیار گوناگیون 
و وسیع است. اما در این میان موضوع هائی هست کیه 
بیشتر توجه او را جلب کرده و بیشتر به آنهیا پیرداخیتیه 
است. بخش بندی موضوعیی هیزل عیبییید، بیه تیرتیییب 
اهمیتی که برای آنها قایل شده، با یک نگاه به مجموعیه 
 ی لطایف او، می تواند به ترتیب زیر صورت گیرد:

 ی میذهیب: شیامیل خییدا، پیییغیمییبیران، امیامییان، خیلیفییا، 1
غییازیییان، اصییول مییذهییب، فییروغ مییذهییب، تییعییصییبییات 
مذهبی، خرافات مذهبی، اختالفات مذهیبیی، ابیزارهیای 

 مذهب، شیخ، واعظ، قاضی شرع، زاهد و...

  طبقه ی حاکیم: شیامیل پیادشیاهیان، خیلیفیا، وزییران، 2
امیران، حیکیام، قضیات، وکیییالن، اشیراف و اشیراف 
زادگان، معّرفان، خواجگان، دربارییان، بیازرگیانیان و 

 بازاریان، ثروتمندان، خطیبان، گزمه ها و...

   ظلم.3

 جهنمی ھجاگو: عبید زاکانی

بخش دوم   

  منوچهر محجوبی

  21ادامه در صفحه 
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 ویلیام سارویان*

 برگردان: جمشید کارآگاهی
وزی در ماه آگوست آل کوندراج بدون این که یک ر

پرسه  "وول ورث"اش باشد در فروشگاه  پنی در جیب
زد که چشمش به چکش کوچکی افتاد که نه اسباب  می

بازی بلکه چکشی واقعی بود و آرزوی تصاحب آن 
تمام وجودش را در بر گرفت. یقین داشت این درست 
آن چیزی است که احتیاج دارد تا با آن یکنواختی 
ماللت بار را از بین ببرد و چیزی بسازد. از کارگاه 

کردند و  ساز کار می بندی، جایی که کارگران جعبه بسته
مباالتی دست کم پنجاه سنت میخ را دور ریخته  با بی

بودند، تعدادی میخ درجه یک جمع کرده بود. با طیب 
آوری آنها را به خود داده بود، چون  خاطر زحمت جمع
رسید میخ، آن هم آن میخ، چیزی نبود که  به نظرش می

ها را حدود نیم پوند، حداقال  دور ریخته شود. میخ
ایی کاغذی درون جعبه سیبی که  دویست دانه، در کیسه

داشت،  هایش را در خانه در آن نگاه می خرت و پرت
 گذاشته بود.

 
کرد با چکش ده سنتی و چوب جعبه و  حاال فکر می   
دانست  تواند چیزی درست کند، هر چند نمی ها می میخ

چه چیزی. شاید میزی یا نیمکتی کوچک. در هر حال، 
چکش را برداشت و یواشکی به داخل جیب شلوارش 

اش سراند، اما به محضی که این کار را کرد،  رکابی
یی حرف  مردی محکم بازویش را گرفت و بدون کلمه

او را به داخل دفتر کوچکی در پشت فروشگاه هل داد. 
تر، در دفتر پشت میز نشسته بود و  مردی دیگر،  مسن
تر که مچ او را گرفته  رفت. مرد جوان با کاغذها ور می

 بود، به هیجان آمده و عرق بر پیشانی اش نشسته بود.
 

 گفت:خوب، این هم یکی دیگر.
 
مرد از پشت میز برخاست وآل کوندراج را سرتاپا 

 ورانداز کرد.
 

 چی کش رفتی؟ -
 
مرد جوان با نفرت نگاهی به آل کرد، گفت: یک 

 چکش. تحویل بده.
 

اش درآورد و به مرد جوان  پسرک چکش را از جیب
داد، که گفت: باید با این بزنم توی سرت، این کار را 

 باید بکنم.
 

تر، رییس، مدیر فروشگاه  رویش را به طرف مرد مسن
 خواهید باهاش چه کار کنم؟ کرد و گفت: می

 
 تر گفت: بسپرش دست خودم. مرد مسن

 
مرد جوان تر از دفتر خارج شد و مرد مسن نشست و 
به کارش پرداخت. آل کوندراج پانزده دقیقه در دفتر 
سرپا ماند تا مرد مسن دوباره نگاهش کرد. گفت: 

 خوب!
 ات بدم؟ خوب! باهات چه کار کنم؟ تحویل پلیس  -

 
خواست به پلیس تحویل  آل چیزی نگفت، اما مسلماً نمی

داده شود. از مرد متنفر بود، اما در عین حال دریافت 
توانست خیلی از او بدتر  که اگر کس دیگری بود می

 باشد.

 
اگر بگذارم بروی،    -

دهی  قول می
هیچوقت از این 
فروشگاه دزدی 

 نکنی؟
 

 بله آقا.   -
 

خیلی خوب. از این  -
طرف برو بیرون و 
تا وقتی پول نداری 
به این فروشگاه 

 برنگرد.
 
دِر راهرویی را که به 
شد  کوچه منتهی می

بازکرد و آل کوندراج با 
عجله از راهرو خارج شد 
و به کوچه رفت. وقتی 
خال  شد اولین کاری که 
دانست که تحقیر شده و به شدت  کرد خندید. اما می
اش نبود چیزی را که به او تعلق  خجلت زده بود. در ذات

نداشت، بردارد. از مرد جوانی که مچ اش را گرفته بود 
بیزار بود و از مدیر فروشگاه که وادارش کرده تا مدتی 
طوالنی در دفتر خاموش بایستد متنفر بود. اصالً 
خوشش نیامد وقتی مرد جوان گفت باید با چکش توی 

 سرش بزند.
 

داشت و راست توی چشمش نگاه  بایست جرات می
البته چکش را دزدیده  «خودت تنها؟»گفت:  کرد و می می

شد.  و گیر افتاده بود، اما به نظرش نباید آنقدر تحقیر می
بعد از اینکه سه بلوک دور شد، به این نتیجه رسید که 

خواهد هنوز به خانه برود، به همین خاطر برگشت  نمی
 و به طرف شهر رفت. 

 
درواقع در این فکر بود که برگردد و به مرد جوانی که 
او را گرفته بود چیزی بگوید و در آن موقع مطمئن نبود 

خواهد برگردد تا دوباره چکش را بدزدد و این بار  نمی
که مجبورش کرده بودند م ل یک  گرفتار نشود. مادامی

دزد به نظر برسد، کمترین چیزی که باید از این میان 
 شد، چکش بود. اش می نصیب

 
اش را از دست  هرچند خارج از فروشگاه دل و جرات
کرد، به مدت  داد، درحالیکه داخل فروشگاه را تماشا می

 ده دقیقه در خیابان ایستاد.
 
آنوقت، در هم شکسته و پریشان و اکنون به شدت از 
خودش شرمنده بود، اول برای این که چیزی دزدیده 
بود، بعد چون گیر افتاده بود، بعالوه تحقیر شده بود، 
تازه به این خاطر که به قدر کافی دل و جرات نداشت تا 
برگردد و کار را درست انجام دهد. از نو قدم زنان به 
سمت خانه رفت. ذهنش چنان مغشوش بود که وقتی 
خارج از مغازه لوازم خانگی گراف با رفیقش پیت 

 پرسی نکرد. واچک رودررو شد با او سالم و احوال
 

تر از آن بود که داخل  وقتی به خانه رسید، سرافکنده
شود و خنزر پنزرهایش را وارسی کند، به همین علت 
از شیر آب حیاط پشتی، آب خنک نوشید. مادرش از این 

کاشت:  شیر آب برای آبیاری چیزهایی که هر سال می
بامیه، فلفل فرنگی، گوجه فرنگی، خیار، پیاز، سیر، 

 کرد. پونه، بادمجان و جعفری استفاده می
 

نامید و در  مادرش تمام این گیاهان را باغچه جعفری می

ها را از خانه بیرون  طول تابستان هر شب صندلی
آورد و دور تا دور میزی که همسایه همه فن حریفش  می

چید و پشت آن  در ازای پانزده سنت برایش ساخته بود، می
نشست و از خنکای باغچه و عطر گیاهانی که کاشته و  می

برد. گاهی اوقات حتی ساالد  مراقبت کرده بود، لذت می
پنیر  زد و کمی کرد و نان محلی نازک را نم می درست می

برید و با آل کنار باغچه جعفری شام  سفید ورقه ورقه می
خوردند. بعد از شام، مادرش شلنگ را به شیرآب  می

داد و خانه خنک تر از  کرد و باغچه را آب می وصل می
داد، بسیار با طراوت  شد و بوی خیلی خوبی می همیشه می

و خنک و سبز، گیاهان گوناگون رایحه سبز باغ را از 
کردند. پس از این که آب  خود و هوا و آب صادر می
رویید نشست و مشتی از آن را  نوشید جایی که جعفری می

خورد. سپس به داخل خانه رفت و آنچه  کند و به آرامی
اتفاق افتاده بود برای مادرش تعریف کرد. حتی آنچه را 
بعد از این که رهایش کرده بودند در فکرش بود انجام 

خواسته برگردد و از نو چکش  دهد. به مادرش گفت که می
 را کش برود.

 
خواهد  مادرش با انگلیسی دست و پا شکسته یی گفت: نمی

دزدی کنی. بیا این ده سنت. برگرد پیش آن مرد و این پول 
 را به او بده و آن را بیاور خانه. چکش را.

 
ً احتیاج ندارم  آل کوندراج گفت: نه. برای چیزی که واقعا

خواهم،  گیرم. فقط فکر کردم یک چکش می از تو پوی نمی
برای این که اگر خواستم چیزی درست کنم، مقدار زیادی 

 «میخ و چند جعبه چوبی دارم، ولی چکش ندارم
 

 مادرش گفت: برو بخرش، چکش را.
 

 آل گفت: نه.
 

 مادر گفت: خیلی خوب. ساکت شو.
 

دانست دیگر چه  ای بود که همیشه وقتی نمی این کلمه
 برد. بگوید، به کار می

 
ها نشست. سرافکندگی اش  آل بیرون رفت و بر روی پله
شد. تصمیم گرفت در امتداد خط  واقعاً داشت مایه آزار می

 آهن به بنگاه فولی برود چون الزم بود بیشتر درباره 
 
 

 اش فکر کند. در بنگاه فولی ده دقیقه جانی گیل را که 

 باغچه جعفری
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 ،روشنگر متعلق به شما ست

 ما لی خود  با پشتیبا نی 

روشنگر به ادامه انتشا ر   

یاری رسانید.    

 
زد تماشا کرد، اما جانی بیشتر از  ها را میخ می جعبه

این سرگرم کارش بود که متوجه او شود یا با او 
صحبت کند، اگر چه یک روز در مدرسه، یک شنبه 
دو یا سه سال قبل، جانی با او خوش و بش کرد و 

جانی با تبر دسته کوتاه  «حالت چطوره پسر؟»گفت: 
گفتند  کرد. در فرنسو همه می جعبه سازی کار می

جانی سریعترین جعبه ساز شهر است. م ل ماشینی که 
تاکنون کارگاه جعبه سازی به خود ندیده بود کار 

 کرد.  کرد. خود فولی به وجود جانی افتخار می می
 

خواست  باالخره آل کوندراج راهی خانه شد زیرا نمی
خواست کسی که دارد سخت  توی دست و پا باشد. نمی

کنند. ممکن بود  کند متوجه شود تماشایش می کار می
میل نداشت »  برو پی کارت، بزن به چاک.«بگوید: 

جانی گیل این کار را بکند. شرمساری دیگری را 
 کرد. طلب نمی

 
گشت، اما  سر راهش به خانه روی زمین دنبال پول می

های شکسته معمولی شیشه  تنها چیزی که پیدا کرد تکه
های زنگ زده بود، چیزهایی که هر تابستان  و میخ

 بریدند. اش را می پاهای برهنه
 
وقتی به خانه رسید مادرش ساالد درست کرد و میز 
را چید. نشست تا غذا بخورد، اما وقتی غذا را به 
دهانش گذاشت، میل نداشت. برخاست و به داخل خانه 
رفت و جعبه سیب را از گوشه اتاقش بیرون آورد و 

هایش را زیر رو کرد. همه چیز سر  خرت و پرت
 جایش بود، درست م ل دیروز.

 
زنان به شهر بازگشت و جلوی فروشگاه بسته  پرسه

ایستاد. از مرد جوانی که مچ اش را گرفته بود بیزار 
های دو  بود و پس از آن به هیپودروم رفت و عکس

 دادند، تماشا کرد. را که در آن روز نمایش می فیلمی
 

رفت تا دوباره همه  بعد از آن به کتابخانه عمومی 
کدام خوشش نیامد.  ها را نگاه کند، اما از هیچ کتاب

دیگر در اطراف شهر پرسه زد و سپس  بنابراین کمی
حدود ساعت هشت و نیم به خانه برگشت و به بستر 

 رفت.
 
مادرش قبل از این خوابیده بود چون باید ساعت پنج 

شد و به سر کار، کارگاه ایندرایدین،  صبح بیدار می
رفت. بعضی روزها تمام  بندی انجیر می کارگاه بسته

روز کار بود و برخی روزها فقط نصف روز. اما 
آورد بایست  مادرش هرچه در طول تابستان در می
 کرد. برای اداره تمام سال زندگی اش کفایت می

 
در آن شب زیاد نخوابید، چون نتوانست از شر آنچه 
اتفاق افتاده بود خال  شود. شش یا هفت راه برای 
سامان دادن موضوع امتحان کرد. تا آنجا پیش رفت 

کرد مرد جوانی را که او را گرفته بود،  که فکر می
طور معتقد بود الزم است بقیه  بایست بکشد. همین

آمیزی  عمرش را به طرز حساب شده و بطور موفقیت
بود و نتوانست   دست به دزدی بزند. شب گرمی

 بخوابد.
 
باالخره مادرش برخاست و برای نوشیدن آب پابرهنه 
گفت:  به آشپزخانه رفت و در راه برگشت و به آرامی

 ساکت
 
هنگامی که ساعت پنج صبح مادرش بیدار شد، آل از 
خانه خارج شده بود، اما این اتفاق بارها روی داده 

بود و تمام  بود. آل پسر پرجنب و جوش و ناآرامی

کرد و  مدت تابستان در آمد و شد بود. او مدام اشتباه می
پرداخت و به تازگی سعی کرده بود دست  تاوانش را می

به دزدی بزند و گیر افتاده دچار دردسر شده بود. 
مادرش صبحانه خودش را درست کرد، ناهارش را بسته 
بندی کرد و با عجله به سر کار رفت، با این امید که 

 امروز تمام روزکار باشد.
 
آن روز تمام وقت کار بود و بعالوه اضافه کار هم بود، 
اگرچه دیگر ناهار نداشت، بر آن شد برای پول اضافی 
ً همه کارگران بسته بند همچنان ماندند و  کار کند. تقریبا
همسایه اش آن طرف کوچه، لیزا آبوت که کنارش کار 

شود کار کنیم،  بیا تا وقتی کار تمام می»کرد گفت:  می
کنیم و کنار  رویم خانه و با هم شام درست می بعد می

خوریم. روز  باغچه جعفری تو که خیلی خنک است، می
آید پنجاه یا شصت سنت  است با عقل جور در نمی گرمی

 «اضافه در نیاوریم.
 
وقتی دو زن به کنار باغچه آمدند، تقریباً ساعت نه بود، 
اما هنوز هوا روشن بود و مشاهده کرد پسرش مشغول 

های جعبه چوبی است، با چکش چیزی  میخ کوبی تکه
کرد. شبیه نیمکت بود. آل قبل از این باغچه  درست می

را آب داده و بقیه حیاط را مرتب کرده بود و خانه بسیار 
رسید. پسرش بسیار جدی  خوشایند و مطبوع به نظر می

نمود. او و لیزا یکراست برای تهیه شام  و پرمشغله می
رفتند، برای ساالد، فلفل و گوجه فرنگی و خیار و مقدار 

 زیادی جعفری چیدند.
 
پس از آن لیزا به خانه اش رفت تا نانی را که شب قبل 
پخته بود و قدری پنیر سفید بیاورد و ظرف چند دقیقه 
شام خوردند و خیلی خودمانی راجع به روز موفقی که 
گذرانده بودند صحبت کردند. پس از شام بر آتشی که در 
حیاط افروخته بودند قهوه ترک درست کرد. قهوه 

شان در  نوشیدند و هرکدام سیگاری کشیدند و از تجارب
دیگر حکایت کردند  دهات و این جا در فرنسو برای یک

هایشان نگاهی انداختند تا ببینند  و بعد از آن درون فنجان
داد:  دهد و نشان می آیا بخت و اقبال خوبی را نشان می

سالمت و کار و شام خارج از خانه در طی تابستان و 
 پول کافی برای بقیه سال.

 
زدند  هایی را که می آل کوندراج سرگرم کار بود و حرف

ً شنید، آن وقت لیزا به خانه رفت تا بخوابد.  تصادفا
 مادرش گفت: آن را از کجا آوردی، چکش را، ال!

 
 از فروشگاه  -  

 
 چطوری؟ دزدیدی؟  -  

 
آل کوندراج نیمکت را تمام کرد و بر روی آن نشست و 

 گفت: نه. ندزدیدمش.
 

 چطور گیر آوردی؟  -  
 

 آل گفت: براش تو فروشگاه کار کردم.
 

 فروشگاهی که دیروز از آن دزدی کردی؟  -  
 

 آره.  -  
 

 کی به ات داد؟  -  
 

 رییس.  -  
 

 چه کار کردی؟  -  

 
 های مختلف بردم. چیزهای مختلف را به پیشخوان -  

 
زن گفت: خوب. خیلی خوب است. چقدر کار کردی 

 برای آن چکش کوچک؟
 

آل گفت: تمام روز. آقای کلمر بعد از این که یک ساعت 
کار کردم، چکش را به من داد، ولی من به کارم ادامه 
دادم. مردی که دیروز مچم را گرفته بود کار را یادم داد. 
با هم کار کردیم. با هم صحبت نکردیم، ولی آخر روز 
من را به دفتر آقای کلمر برد و به او گفت که من تمام 
روز را سخت کار کردم و دست کم باید یک دالر به من 

 بدهد.
 

 زن گفت: خیلی خوب است.
به همین خاطر آقای کلمر یک دالر نقره گذاشت           -

روی میز برایم و بعد مردی که دیروز مچم را گرفته بود 
به او گفت فروشگاه به پسری م ل من، با روزی یک 

توانم آن جا  دالر احتیاج دارد و آقای کلمر گفت من می
 کار کنم.

 
پول برای  توانی کمی زن گفت: خیلی خوب است. می

 خودت در بیاوری.
 
آل گفت: یک دالر را روی میز آقای کلمر گذاشتم و به 

 هردوشان گفتم که احتیاجی به کار ندارم.
 

زن گفت: چرا این کار را کردی؟ یک دالر در روز 
 برای پسر یازده ساله پول خوبی ست. چرا قبول نکردی؟
 
آید.  پسرک گفت: برای این که از هردوشان بدم می

شان  کنم. فقط نگاه ها کار نمی وقت برای اینجور آدم هیچ
کردم و چکش را برداشتم و آمدم بیرون. آمدم خانه و این 

 نیمکت را درست کردم.
 

 زن گفت: خیلی خوب. ساکت.
 
مادرش داخل خانه شد تا بخوابد، اما آل کوندراج بر روی 
نیمکتی که درست کرده بود نشست و رایحه باغچه 
جعفری را استشمام کرد و دیگر احساس سرافکندگی 

کرد. اما هیچ چیز مانع نفرت او از آن دو مرد  نمی
که آن دو غیر از آن چه باید بکنند کاری  شد، ولو این نمی

 نکرده بودند.
**** 

 -در فرنسو کالیفرنیا در خانواده کارگر ارمنی 1928سارویان در 
آمریکایی دیده به جهان گشود. در سیزده سالگی مدرسه را ترک 
کرد و به کارهای متعددی پرداخت و سرانجام نویسندگی را پیشه 

بیش از  1912تا  1931های  خود قرار داد. سارویان طی سال
 پانصد داستان به رشته تحریر درآورد.

 برگرفته از سایت دیباچه
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خارجه آمریکا در آن زمان و انتشار اسناد رسمی و 
محرمانه، بسیاری بر این باورند که کاخ سفید با ریاست 

پرست  آیزنهاور در مهندسی نقشه ترور این میهن
کمونیست کنگویی دست داشته است. نقش آمریکا در 
ترور لومومبا را کمیته منتخب سنا در جلسات استماع 

، به ریاست سناتور فرانک ٠/۱۱اطالعاتی در سال 
چر، به ثبت رسانید. رابرت جانسون، از اعضای پیشین 

ای میان مقامات بلندپایه از جمله  امنیت ملی، از جلسه
آیزنهاور و افسرهای عالیرتبه اطالعات گزارش کرد که 
در آن تصمیم ترور پاتریس لومومبا اتخاذ شد. جانسون به 

در جایی از جلسه، رئیس جمهور ”آورد که  خاطر می
چیزی گفت که مضمونش دستور ترور لومومبا بود که 
در آن زمان در بطن آن نزاع و جنجال سیاسی 
قرارداشت. هیچ بح ی صورت نگرفت و جلسه ادامه 

 یافت. 
احساسی که آن لحظه داشتم را خوب به خاطر دارم، چرا 
 .“  که آن حرف رئیس جمهور من را خیلی شوکه کرد

، به قلم مادلین ۱۹)برگرفته از کتاب اسناد کنگو،   
کالب(. نفر بعدی که نقش دولت آیزنهاور را درکودتا 
علیه لومومبا تصدیق کرد "الرنس ِدولین"، افسر آژانس 

، بود. ٠/۶١اطالعات مرکزی سیا در کنگو در سال 
رولین بعدها تصدیق کرد که دستوراتی مبنی بر اجرای 
نقشه ترور لومومبا به وی ابالغ شده بود. دولین در کتاب 

این ”نویسد که  خود با عنوان رئیس ایستگاه کنگو می
های سیا  و برنامه فرمان را "دیک بیسل" معاون طرح

هایی  کند که یکی از روش صادر کرده بود. وی ادعا می
که برای ترور لومومبا طراحی شده بود مسموم کردن او 
بود، بدین صورت که قراربود خمیردندان لومومبا را به 

      .ماده شیمیایی مهلکی آغشته کنند
 مجله هفته

آمریکا، درخواست کمک از شوروی گناهی 
نابخشودنی محسوب می شد. حتی سفیر آمریکا در 
مکاتباتش از واژه لومومباویچ طعنه به تمایالت 

این فعالیتهای میهن  چپگرایانه لومومبا استفاده میکرد. 
پرستانه لومومبا به مذاق سایر مقامات حکومت خوش 
نیامد و ژوزف کازاوبو، رئیس جمهور کنگو لومومبا 
را در یک توطئه دستگیر کرده و به موسی چومبه 

ژانویه سال  ٠۱تحویل داد.به این ترتیب ، در روز 
میالدی پاتریس لومومبا با دستان بسته از  ۶٠/٠

هواپیمایی که او را به الیزابت ویل ، پایتخت شورشی 
کاتانگا آورده بود ، پیاده شد. این آخرین باری بود که 
لومومبا زنده دیده شد. عوامل امپریالیسم برای آنکه 
سرنوشت لومومبا را برای همه آزادیخواهان و عدالت 
طلبان درس عبرت کنند، او را به شدت شکنجه کردند 
و پس از آنکه بدنش را قطعه قطعه کردند ، اندامهایش 
را به حوضچه اسید افکندند تا کمترین اثری از لومومبا 

روز نخست  ۶۱پاتریس لومومبا تنها   باقی نماند.
وزیر مردم کنگو بود تا آنکه امپریالیسم تصمیم گرفت 
 مشکل استقالل خواهی لومومبا را در اسید حل کند!

 
دیوید لی، عضو مجلس اعیان انگلیس، در واکنش به 

امپراتوری و “با عنوان MI6 نقد کتابی در باب تاریخ
اسرار آن: سازمان اطالعات انگلیس، جنگ سرد و 

ای  به قلم "کلدر والتون"، نامه “  زوال امپراطوری
نوشت. لی در نامه خود به بخشی از کتاب والتون 

این پرسش همچنان به قوت ”گوید  کند که می اشاره می
های انگلیس برای ترور  خود باقی است که آیا نقشه

ای داشته است؟ در حال حاضر  هرگز ثمره…  لومومبا
این عضو مجلس  .“  دانیم پاسخ این پرسش را نمی
واقعیت این است ”نویسد  اعیان انگلیس در این نامه می
پاسخ   –ترور لومومبا  –که، اتفاقاً در این مورد خا  

دانیم. از قضای  به این پرسش را خیلی هم خوب می
روزگار، یک بار با دافنه پارک در حال نوشیدن چای 

، کنسول و دبیر ٠/۶٠تا  /٠/۱او از سال …  بودم
اول سفارت انگلیس در لئوپولدویل )نامی که برای 
کنگو استعمار شده انتخاب شده بود(، کنگو کینشاسای 

 MI6 فعلی، بوده که عمالً در آنجا همان رئیس
ای به شورش  اشاره”نویسد  لی در ادامه می .“  شود می

مربوط به ربایش و قتل لومومبا کردم، و این فرضیه 
ارتباطی با این  MI6 را به خاطر آوردم که شاید

موضوع داشته، و او در پاسخ گفت بله، 
همچنین بنا بر سیاست  .“  اش با ما بود ریزی برنامه

 
امپریالیست ھا از جسدش ھم وحشت داشتند، قطعه 

 !و در اسید حل اش کردند هقطعه اش کرد
 
دی، پنجاه ودومین سالگرد قطعه قطعه کردن  ١۸

پاتریس لومومبا و افکندن اندامهای او در اسید توسط 
عوامل امپریالیسم در کنگو است. پاتریس لومومبا تنها 
دو سال قبل از اینکه بعنوان رهبر جنبش ملی کنگو 
انتخاب شود، کارمند ساده اداره پست بود و پس از آن 

بعنوان کارگر 
سیار در یک 

شرکت 
آبجوفروشی 

مشغول به کار 
شد. همین شغل 
مقدمات سفر 
وی را به نقاط 
مختلف کنگو و 
گفتگو با مردم 
این کشور 
فراهم ساخت. 
لومومبا درحد 
فاصل سال های 

تا  ۱۶/٠
دو بار  ۶١/٠

به زندان افتاد؛ 
بار نخست به 

اتهام اختالس که خودش معتقد بود انگیزه سیاسی پشت 
آن بوده و بار دوم بعلت فعالیت سیاسی اش برای 
استقالل کنگو از مستعمرگی پادشاهی بلژیک. به زندان 

ای در  افتادن پاتریس لومومبا احتماال نقش تعیین کننده
 .عقاید انقالبی وی داشت

 
جنبش ملی کنگو به رهبری پاتریس لومومبا در انتخابات 

پیروز شد و لومومبا را بعنوان  ٠/۶١پارلمانی ژوئن 
 ١۹نخست وزیر برگزید. دولت پاتریس لومومبا در 

های پی درپی  آغاز به کارکرد. مخالفت ٠/۶١ژوئن 
های مکرر بین  نخست وزیر با مقامات بلژیکی به مجادله

او و مستشاران بلژیکی انجامید که همچنان بر استخراج 
و صادرات معادن سرشار کنگو از استان کاتانگا 

Katanga .در جنوب این کشور نظارت میکردند 
 
همزمان سازمان نیافته بودن ارتش کنگو و دولت  

مرکزی به هرج و مرج در کنگو انجامید. در جنوب 
یکی از دشمنان قسم خورده لومومبا به نام موسی 
چومبه، استان کاتانگا را مستقل از دولت کنگو اعالم 
 کرد و خود را رئیس جمهور این بخش از کشور نامید. 

 
استان کاتانگا از معادن غنی مس، اورانیوم و طال 
برخوردار بود و سال ها قطب اصلی ثروت و درآمد 
های  پادشاهی بلژیک و تامین کننده اورانیم برای برنامه

اتمی واشنگتن بود. لومومبا از نفوذ بلژیک در کاتانگا 
باخبربود وبرای همین دستور اخراج وخلع ید مستشاران 
بلژیکی را صادرکرد. اما فرمان لومومبا توسط مقامات 
بلژیکی که پشتیبان موسی چومبه در کاتانگا بودند نادیده 
گرفته شد. لومومبا که از برقراری نظم توسط نیروهای 
سازمان ملل ناامید شده بود این بار از اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شوروی درخواست کمک کرد، درخواستی 
که برای آمریکا و متحدانش عبور لومومبا از خط قرمز 
محسوب میشد. در اوج جنگ سرد میان اتحاد شوروی و 

 در بزرگداشت پاتریس لومومبا

مقاله   با عرض پوزش بدینوسیله به اطالع میرسانم که
"بابک زنجانی، سینما و نظامی رو به قبله" مندرج در 

روشنگر، متعلق به آقای مصطفی عزیزی  67شماره 
 بود که متاسفانه نام نویسنده درج نشده بود.

 سردبیر سیامک ستوده
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 .اندیشند باشند، تنها به راه پس می
های ویژه یا بهتر  جویانی که این روزها را در کمپ پناه

های اداره مهاجرت استرالیا در  است گفته شود بازداشتگاه
گذرانند، با  پاپوا گینه نو، نائورو و جزیره کریسمس می

جویان در  چند تن از این پناه  .شرایط دشواری روبرویند
اند از اعتصاب غذا و  هایی که به رادیوفردا فرستاده ایمیل

های دوستانشان در اعتراض به بالتکلیفی و  دوختن لب
 .اند وضعیت دشوار خود خبر داده
های داخل استرالیا که پیمان  وضعیت در بازداشتگاه

های  از بازداشتگاه “  به مراتب مساعدتر”جمالی آنها را 
کند نیز بغرنج  خارج از خاک این کشور توصیف می

 .است
جویان در بازداشتگاه داروین ایمیلی به  یکی از پناه

رادیوفردا فرستاده و در آن نوشته که او و دیگر 
جویان این بازداشتگاه از هیچ حقی برخوردار نیستند  پناه

و به آنها گفته شده که در صورت اعتراض، به جزایر 
 .بیرون از استرالیا منتقل خواهند شد

دسامبر  ١١روزنامه گاردین، چاپ بریتانیا در شماره 
ای با یک زن جوان ایرانی به نام  خود، مصاحبه ١١٠١

جویان جزیره  الهام منتشر کرد که در بازداشتگاه پناه
کریسمس با درد ناشی از زایمان روبرو بوده اما 
مسئوالن بازداشتگاه نه امکانات پزشکی در اختیار او 

الهام گفته   .قراردادند و نه او را به بیمارستان منتقل کردند
که پس از خونریزی، یکی از کارکنان بازداشتگاه دلش 

کند اما در  آید و او را به بیمارستان منتقل می به رحم می
پرسنل  .شود که فرزندش مرده است آنجا متوجه می

بیمارستان به شوهر الهام گفتند که اگر همسرش زودتر به 
بیمارستان رسیده بود، امکان زنده نگاه داشتن کودک 

 .وجود داشت
 رسند؟ ها به ساحل می این قایق

آقای جمالی تغییرات مداوم درترکیب دولت و قوانین 
ترین دالیل وضعیت وخیم  استرالیا را یکی از اصلی

به گفته این   .کند جویان در این کشور عنوان می پناه
نگار ساکن استرالیا، با وجود دولت ائتالفی و  روزنامه

راستگرای این کشور، دورنمائی از بهبود قوانین و 
جویانی که خود را توسط قایق و با مشقت به  وضعیت پناه
 .رسانند، وجود ندارد این کشور می
گوید که دولت استرالیا تا آن اندازه در  پیمان جمالی می

جویانی که از راه دریا  اجرای تصمیم خود درباره پناه
قصد ورود به این کشور را دارند جدی است که نیروی 
ها به  دریایی استرالیا را مامور مقابله با ورود این قایق

 .های خود کرده است آب
های اندونزیایی و استرالیایی در روزهای اخیر چند  رسانه

جو به  کش کردن چندین قایق مملو از پناه گزارش از یدک
های اندونزی توسط نیروی دریایی استرالیا  داخل آب
 .اند منتشر کرده

های استرالیا و  این اتفاق به تیره شدن روابط میان دولت
اندونزی منجر شده تا جائیکه رئیس کمیسیون امور 

تواند به  خارجی اندونزی هشدار داده ادامه این روند می
 .بین دو کشور منجر شود “ یک درگیری”
 
 ١١٠۹ژانویه  ١١

شوند که  وهواترین کشورهای دنیا محسوب می بدآب
اقتصادی متکی بر ماهیگیری و صنایع بسیار اولیه 
دارند و قبایل بدوی اک ر ساکنان آن را تشکیل میدهند. 
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد این کشورها حتی 

  .استانداردهای اولیه را برای پذیرش پناهندگان ندارند
به گفته آقای حسنی، پاپوا گینه نو همچنین یکی از 
بدترین نقاط دنیا برای زنان است و بر اساس آمار، 

درصد زنان آن حداقل یک بار درزندگی  ۱١بیش از 
درصد  ۶۸اند،  مورد آزار واذیت جنسی قرارگرفته
اند وهیچگونه  زنان مورد ضرب و شتم قرارگرفته

مکانیسم حقوقی وجود ندارد که بتواند جلوی این روند 
 .جرم و جنایت را بگیرد

 
 مردان، زنان و کودکان

اس استرالیا، به  بی پیمان جمالی، خبرنگار رادیو اس 
بر اساس آمار اداره مهاجرت و ”گوید:  رادیوفردا می

محافظت از مرزهای استرالیا که در پایان اکتبر سال 
جوئی که  نفر پناه ۶۹١٠اعالم شده از مجموع  ١١٠١

های اداره مهاجرت زندانی  در مراکز و بازداشتگاه
درصد یعنی نزدیک به یک سوم از  ١۸هستند، حدود 

درصد  ٠۶کل آنها از اتباع ایرانی هستند. 
درصد ویتنامی، هفت درصد افغان و  ٠١سریالنکایی، 

شش درصد پاکستانی نیز در این میان به چشم 
کم  به گفته وی، بر اساس این آمار، دست .“  خورد می
 ٠۱٠سال و  ٠۸پسربچه زیر  ١٠١زن،  ۹۹۱

 .جویان هستند سال در میان این پناه ٠۸دختربچه زیر 
توانند هر وقت  دولت استرالیا اعالم کرده این افراد می

  .که بخواهند به کشورهای خود بازگردانده شوند
اس استرالیا،  بی پیمان جمالی، خبرنگار رادیو اس

گوید که بر اساس اعالم چندی پیش اداره مهاجرت  می
استرالیا، هفت یا هشت خانواده ایرانی، بازگشت به 

های پناهندگی پاپوا  ایران را به ماندن در بازداشتگاه
 .اند گینه نو، نائورو و جزیره کریسمس ترجیح داده

 ھای سقط شده ھای دوخته و جنین لب
گیرند از کشور خود به سرزمینی  آنهایی که تصمیم می

گذارند و  دیگر مهاجرت کنند، همه چیز را در خانه می
گذارند. برای بسیاری از این  دل به دریا یا پا در راه می

افراد، بازگشت به خانه اول، تصمیمی سخت و دشوار 
اما  .و گاه حتی دشوارتر از تصمیم به مهاجرت است

ها وقتی جانشان به لب برسد و راه پیشی نداشته  خیلی

 
  ھای دوخته و سقط جنین لب
 رادیو فردا -محمد یزدان پناه 

ها  هاست که پناهجویان ایرانی، افغان و دیگر ملیت ماه 

گیرند و از امواج خروشان  که جانشان را در دست می
رسند، اما به جای اینکه  شوند به استرالیا می  دریا رد می

در این بهشت موعود بمانند و خوشبختی را در آغوش 
شوند که بخش زیادی از  بکشند به جزایری منتقل می

 .دهند مردم آنها را قبایل بدوی تشکیل می
های دولت ائتالفی و  ترین وعده یکی از اصلی

 ١١٠١راستگرای کنونی استرالیا که از ماه سپتامبر 
اداره این کشور مرفه و پیشرفته را در دست گرفته، 
مقابله قاطعانه با ورود غیرقانونی پناهجویان به استرالیا 

 .از راه دریا و توسط قایق بود
جو که در آرزوی رفاه، امنیت و  ساالنه هزاران پناه

زندگی بهتر هستند، با پرداخت پول به قاچاقچیان، عمدتا 
شوند و خود را به استرالیا  از اندونزی سوار بر قایق می

های اخیر و با غرق شدن تعدادی از  در سال  .رسانند می
های خروشان غرق شدند  جو در آب ها پناه ها، ده این قایق

 .اند که تعداد زیادی از آنها ایرانی بوده
دولت کنونی استرالیا به محض روی کارآمدن به وعده 
خود عمل کرد و با صدور دستوری اعالم کرد که از 

ای درباره سن و جنسیت،  این پس بدون هیچ مالحظه
آیند به  تمام افرادی را که با قایق به این کشور می

کشورهای پاپوا گینه نو و نائورو که کشورهای 
کند و این  اند و جزایری مانند کریسمس منتقل می مستقلی

افراد حتی اگر در نهایت بعنوان پناهنده پذیرفته شوند، 
باید درهمان کشورها بمانند و اجازه ورود به خاک 

 .استرالیا را ندارند
 جهنم

مبارزه با باندهای قاچاق انسان و حفظ امنیت و جان 
ترین دلیل دولت استرالیا برای اعمال  ها، اصلی انسان

مقررات سختگیرانه جدید اعالم شده اما نگاهی به 
شرایط کشورهایی که با دریافت مبلغی پول قبول 

خواستند وارد استرالیا  جویانی که می اند تبعیدگاه پناه کرده
دهد که دولت استرالیا چندان هم به  شوند باشند، نشان می

 .فکر امنیت و رفاه این افراد نیست
امیر حسنی، وکیل مهاجرت در استرالیا، به رادیوفردا 

گوید که پاپوا گینه نو و نائورو از فقیرترین و  می

 عاقبت رویای استرالیایی ایرانیان

  با پشتیبا نی، روشنگر متعلق به شما ست

 ما لی خود

یاری رسانید روشنگر به ادامه انتشا ر    
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در داخل کشور نیز در عرصه سیاست فقط "ضد 
امپریالیست ها" و غربی ها وجود داشتند و موضوع و 
برنامه ای برای لغو مالکیت خصوصی و یا مبارزه با 
سرمایه داری وجود نداشت و ندارد. در ونزوئال چیزی 
به نام شورا وجود ندارد. حزب حاکم شوراها را به 
خوبی می شناخت و در هیچ کجا اجازه نمیداد تا 
کارگران به شکل شورائی تشکل درست کنند  تا سر 
رشته امور از دست حاکمان خارج نشود. همانطور که 
گفتم  در بدنه طبقه کارگر فقط سندیکاها وجود داشتند، 
و در حکومت نیز حزب به اصطالح سوسیالیست 
ونزوئال مسئولیت ها را دراختیار داشت و مسئولین 
دولتی کامال انتصابی انتخاب میشدند. بنابراین گرایش 
انقالبی در ساختارحکومت و کارگران وجود نداشت تا 
در جبهه ضد سرمایه داری باشد، اساسا گرایش 
چاویسم با انقالب بر سرکار نیامده بود و نمیتوانست 

  .موضع انقالبی داشته باشد
 اوضاع  اجتماعی

 امنیت در ونزوئال -الف
نا امنی شدیدی در ونزوئال وجود دارد. هرچند داشتن 
اسلحه غیرمجاز است اما بیشتر مردم اسلحه دارند. برخی 
برای حفاظت از جانشان و برخی برای سرقت. بطورکلی 
سرقت و آدم کشی در سطح بسیار وسیعی وجود دارد. به 
دلیل بیکاری و فقر شدید، تبهکاری و سرقت به شدت 
رواج دارد. اک ر سرقت ها به شکل مسلحانه انجام 
میشود. تقریبا پس از تاریکی هوا همه مغازه ها تعطیل 

و تردد به  -به جز معدودی در مرکز شهر  –میشوند 
شدت کاهش می یابد. در بیشتر محالت و خیابان ها مردم 
پیاده در شب عبور و مرور نمیکنند زیرا به احتمال زیاد 
مورد سرقت قرار می گیرند. حتی اک ر سرقت های پیش 
و پا افتاده مسلحانه انجام میشود. برای اینکه جیبتان را 
خالی کنند و یا موبایلتان را بگیرند و ...  روی دیوار همه 
خانه ها سیم برق با ولتاژ باال وجود دارد تا از ورود 
سارقان جلوگیری کند. مگر خانه های مردم فقیر و حلبی 

  .آباد ها که چیزی برای دزدیدن وجود ندارد
کمتر کسی یافت میشود که چند بار مورد سرقت 
قرارگرفتن را تجربه نکرده باشد. سرقتهای غیرمسلحانه 
نیز کم نیستند. سرقت از محل کار و مغازها و ... با 
وجود اینکه شرکت ها به شدت با گماردن نگهبانان سعی 
میکنند مانع سرقت شوند، اما همیشه با تعداد قابل توجهی 
از سرقت روبرو هستند. شرکت های ایرانی نیز از این 
قاعده مست نی نبودند و با وجود اینکه از سه الیه و نوع 
نگهبان استفاده میکردند باز مقادیر قابل توجهی کاال به 
سرقت میرفت. شرکت های ایرانی از گارد ناسیونال، 
پلیس و نگهبانان خصوصی مورد استخدام استفاده می 
کردند تا فقط آمار و درصد سرقت ها را کاهش دهند. در 
بسیاری از موارد سرقت ها خود نگهبانان یا سارق بودند 
و یا با سارقان همدست میشدند. همه شاغالنی که اقدام به 
سرقت میکردند، چون در فقر به سر می بردند و امنیت 
شغلی برایشان وجود نداشت، دست به این کار می 
زدند.دزدی امری عادی است و برخی از کسانیکه با آنها 
کار می کردیم می گفتند که قبال دزد بوده اند و اگر مجددا 
بیکار شوند نیز مجددا اقدام به دزدی خواهند کرد. روش 
های بسیار متنوعی برای دزدی وجود داشت. م ال یک 
مکانیک درجه یک در شرکت کار میکرد که قبال کارش 
اوراق ماشین های سرقتی بود. او تعریف می کرد که 
یک گروه سارق اتومبیل را می دزدیدند و به حیاط خانه 

ساعت اتومبیل را  21من می آوردند. و من در مدت 
اوراق و بسته بندی میکردم و گروه دیگری مسئول 
فروش آن بودند. و یا بنایی وجود داشت که قبال به جرم 
قتل هشت سال در زندان بود. او توضیح می داد که 

جزئیاتی م ل طرفداری از حکومت قبلی و یا شکل 
دیگری بود و  طرفدار دمکراسی غربی بودند. در 
زمینه اقتصادی فقط به فساد حکومت انتقاد میکردند و 
طرفدار سیستم بازار آزاد بودند و در زمینۀ سیاسی، 
چاوز را به دیکتاتور بودن محکوم میکردند. مبنای 
چنین قضاوتی همانطورکه در قبل گفتم، قانون ریاست 
جمهوری مادام العمر بود و پایه و اساس دیگری 

  .نداشت
به یاد دارم تنها دو گروه کوچک چپ وجود داشتند که 
در اپوزیسیون حکومت چاوز بودند و با اپوزیسیون 
غربی نبودند و البته آنها گروه های کوچکی بودند و 

 .روزنامه و یا نشریه دائمی نداشتند
محور سیاست چاوز، مبارزه ضد امپریالیستی بدون 
مبارزه با سرمایه داری بود. در سخنرانی های او بر 
ضد آمریکا و استعمارگریش حرف زده میشد، و بر 
همین مبنا نیز سیاست خارجه اش را شکل داده بود. 
حکومت چاوز با هر دولتی در دنیا که به هر دلیلی در 
مقابل آمریکا قرار داشت و به اصطالح در اپوزیسیون 
غربی بودند روابط نزدیک و حسنه ای برقرار میکرد. 
همه آنها شامل دو دسته میشدند. دسته اول، کشورهای 
آمریکای التین و به اصطالح سوسیالیستی شامل: 
کوبا، نیکاراگوئه، بولیوی، اکوادور و گواتماال بودند. 
این کشورها که تماما وضعیت اقتصادیشان از ونزوئال 
بدتر بود بیشتر از دولت چاوز کمک میگرفتند. و هر 
یک ویژگی های خود را دارند. م ال در نیکاراگوئه 
حدود یازده گروه و حزب در حکومت وجود داشتند که 

 ... برخی حتی خود را سوسیالیست نمی دانستند و
و دسته دوم همه کشورهای "ضد امپریالیست  

غیرسوسیالیستی" م ل دولت قذافی در لیبی، دولت 
بشار اسد در سوریه، جمهوری اسالمی ایران، دولت 
صدام در عراق، بیال روس و ... بودند. که در این بین 
به دلیل اینکه ایران را بعنوان یک قدرت منطقه ای و 
با توانمندی های اقتصادی بیشتری میدانستند، روابط 
نزدیکتر و بیشتری برقرارکرده بود. بهیچوجه در 
سیاست های چاوز و دولتش ماهیت دولت های 
ارتجاعی اهمیت نداشت و ذره ای مرزبندی و انتقاد 
نسبت به رویکرد و ماهیت آنها وجود نداشت و صرفا 
به دلیل اینکه در مقابل غرب قرارداشتند، انقالبی و 
ضدامپریالیست شناخته میشدند. چاوز تا لحظات آخر 
از قذافی وحکومتش درمقابل غرب دفاع میکرد و از 
بشار اسد نیز همینطور. درواقع در عرصه سیاست 
چاوز تضاد اصلی را خلق و امپریالیست می دانست و 
مسئله حل تضاد کار و سرمایه یاغایب بود ویا راه حل 
رفرمیستی و حاشیه ای داشت. همینطورکه همگان 
میدانند جمهوری اسالمی ایران ازجمله متحدین اصلی 

   .و قوی حکومت چاوز بود و هست

 تجربه ی سه سال کار و زندگی در ونزوئال
 بخش آخر

 محمد حسین مهرزاد
 

 اوضاع سیاسی  وصف بندی ها
در ونزوئال آزادی فعالیت های سیاسی وجود داشت و  

تمام احزاب و گروههای سیاسی دفتر و روزنامه داشتند. 
وحتی تعدادی کانال های رادیویی نیز در اختیار مخالفین 
بود و یک شبکه تلویزیون نیز به نیروهای اپوزیسیون 
 -اختصا  داشت. البته نه به همه نیروهای اپوزیسیون
روزنامه های نیروهای اپوزیسیون و روزنامه های 
دولتی در روزنامه فروشیها موجود بود و به آنها 

  .دسترسی وجود داشت
آنچه در ارتباط با موضوع دمکراسی و انتخابات میتوان 
گفت این است که با به رای گذاشتن قانون مادام العمری 
ریاست جمهوری و رای م بت آوردن مانع انتخاب شدن 
مکرر چاوز از سر راه برداشته شد و این نکته ای بود 
که بسیاری از نیروهای اپوزوسیون آن را نقض 

  .دمکراسی می دانستند
غربی و -نیروهای اپوزیسیون چاوز عمدتا پرو

ناسیونالیست بودند. آنها هیچ برنامه اقتصادی که بتواند 
شرایط را بهبود ببخشد نداشتند و عمدتا سیاست هایشان 
متوجه انتقادات از چاوز و دولتش در ارتباط با وضعیت 
اقتصادی و تیرگی روابطش با آمریکا دور میزد. هرچند 
در استان های مختلف توازن قوا و حد نفوذ نیروهای 
اپوزیسیون متفاوت بود و م ال در کاراکاس چاوز بیشتر 
نفوذ داشت و در استان ماراکایبو اپوزوسیون، اما در 

سیون بیست تا بیست و پنج درصد را با یمجموع اپوز
خود داشت. طرفداران چاوز در جامعه نیز از همین 
حدود کمی بیشتر بودند و با آمارهایی که من به کرات و 
در استانهای مختلف می گرفتم و یا در انتخابات ها 
معلوم بود طرفداری سی تا سی و پنج درصدی بود. 
اینکه در انتخابات چاوز و یا طرفدارانش کمی بیشتر از 
پنجاه درصد رای را کسب میکردند، در واقع نه پنجاه 
درصد رای عموم مردم بلکه پنجاه درصد رای دهندگان 

 -حدود چهل درصد  –بود. بخش قابل توجهی از مردم 
در انتخابات شرکت نمی کردند و در واقع با توجه به 
مشکالت اقتصادی و فساد حکومت، دل خوشی از چاوز 
و حکومتش نداشتند اما به نیروهای اپوزیسیون نیز 

  .اعتماد نداشتند
بهرشکل فعالیت های رفرمیستی چاوز توانسته بود 
بخشی از مردم را جذب کند و طرفدارانی داشت. اما 
واقعیت این است که مردم و کارگران گزینه های 
دیگری به جز اپوزیسیون پرو غربی و چاویسم نداشتند. 
جریانات چپ و به اصطالح طرفدار سوسیالیسم، شامل 
سه دسته بودند: اول چاویست ها که در حزب 
سوسیالیست ونزوئال متشکل بودند و تقریبا تمام 
مسئولیت های دولتی را بعهده داشتند. دوم: تروتسکیست 
ها که اگر اشتباه نکنم در حزبی به نام حزب انقالبیون 
مارکسیست و یا بالعکس حزب مارکسیست های انقالبی 
متشکل بودند،آنها با وجود انتقاداتی از حکومت چاوز از 
دولت حمایت میکردند و ارزیابیشان این بود که دولت 
سوسیالیست و ضد امپریالیست است. مائویست ها نیز با 
تفاوت هایی  تحلیل داشتند که دولت چاوز انقالبی و ضد 
امپریالیست است و درنتیجه هردو جریان فوق از دولت 
و حکومت چاوز حمایت میکردند. البته تروتسکیست ها 
و مائویست ها فقط در تعدادی از دانشجویان و 
روشنفکران طرفدار داشتند و جریانات مطرح و توده 

 .ای نبودند
اپوزیسیون چاوز نیز عمدتا جریانات راست و 
ناسیونالیست و پرو غربی بودند و تفاوت آنها در 

 ونزوئال و چاویسم

25ادامه در صفحه   
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روشنگر متعلق به 

 ، شما ست

ما لی  با پشتیبا نی

 خود

 به ادامه انتشا ر 

یاری  روشنگر

  رسانید

هیا  اجازه داد ورود آنها به ایران را داد و در واقیع از آن
 .استفاده کرد

کردند و منطقه  انصار اسالم داخل خاک اقلیم عملیات می 
هیا  هم ریخته بودند. برای نییروهیای دولیتیی و گشیت را به

هیا بیر  گذاشتند. حکیومیت اقیلیییم نیییز از پیس آن کمین می
آمد تا اینکه با ایران مذاکره کرد. پس از این بیود کیه  نمی

 .انصار اسالم عموماً به افغانستان رفتند
انصار اسالم، که در واقع فرزند انصیار هیمیان اسیالمیی 
بود که در بیاره، امارت اسالمی تشکیل داده بیود، میوفیق 

کردگان، حتی بیا میدرک  به جذب افرادی از میان تحصیل
لیسانس و دکترا نیز شده است. به این دلیییل، کیییفیییت  فوق

تبلیغات آنها نسبت به دیگر احزاب سلفیی بیاالتیر اسیت و 
آن دسییتییه از   .تییری دارنیید هییای تییئییوریییک قییوی آمییوزه
های سلفی کیه تیاکیییدشیان روی جیذب و فیرسیتیادن  گروه

مجاهد برای جهاد افغانستان است، خیلی کم بیا نیییروهیای 
 .شوند و کمتر زندانی دارند امنیتی ایران درگیر می
خواهد هرجیا کیه جیهیاد هسیت، راهیی  سلفیت جهادی می

برای پیوستن به گروه و افیراد جیهیادی پیییدا کینید. گیروه 
انصاراسالم، پس از اینکه دید امکان جهاد در کیردسیتیان 

 .وجود ندارد، اعضای خود را به افغانستان فرستاد
 برخورد دوگانه جمهوری اسالمی

برخالف افراد کتائب قاعد، افراد دو گروهی کیه از آنیهیا 
الدیین و جیییش صیحیابیه، هیمیگیی  جدا شدند، یعنی صالح

دهنده بیرخیورد دوگیانیه  بازداشت شدند. در واقع این نشان
 .جمهوری اسالمی با سلفیت است

انید.  ، هفت سلفی در اییران اعیدام شیده١١٠١اوایل سال  
هیای  سلفی محکوم بیه اعیدام در زنیدان ١١هم اکنون نیز 

شهر و قزلحصار هستند. چهار زندانی سلیفیی نیییز  رجائی
های جیمیهیوری اسیالمیی اعیتیصیاب غیذا  اکنون در زندان

احمدی، جمشید دهقانی و  اند: کمال مالیی، حامد نعل کرده

 .جهانگیر دهقانی
هیای  توان ادعا کرد حکومت اییران، وقیتیی ایین گیروه می

سلفی بخواهند علیییه جیمیهیوری اسیالمیی جیهیاد ییا حیتیی 
فعالیت تبلیغی کنند، آنیهیا را سیرکیوب، زنیدانیی و حیتیی 

ً مشییغییول  کیینیید. ولییی اگییر اییین گییروه اعییدام مییی هییا صییرفییا
یارگیری از میان جوانان کرد بیاشینید و نیییروهیای جیذب 
شده را بیرای جیهیاد بیه افیغیانسیتیان ییا کیردسیتیان عیراق 

کینید. آن دسیتیه از  بفرستند، از آنها حتی حیمیاییت هیم میی
های سلفی کیه تیاکیییدشیان روی جیذب و فیرسیتیادن  گروه

مجاهد برای جهاد افغانستان است، خیلی کم بیا نیییروهیای 
 .شیونید و کیمیتیر زنیدانیی دارنید امنیتی ایران درگیییر میی

بود، اما اک ر کادر رهبری و تاثیرگذار آن را کیردهیای 
 .دهند عراق تشکیل می
هیای سیلیفیی در کیردسیتیان اییران،   یکی دیگر از گیروه

نیام دارنید. امیییر پیییشییین ایین  “  الدیین نوادگان صالح” 
گروه، مال تحسین، پسر رهبر پیشیین حیرکیت اسیالمیی 

در وزییرسیتیان  ١١٠٠عراق بود. مال تحسین در سال 
پاکستان در بمباران هواپیماهای بدون سرنشین آمرییکیا 

 .کشته شد
های سرشناس جیهیادی در کشیورهیای  تحسین از سلفی

اسالمی، به خصو  پاکستان و افغانستان بود. پدرش، 
گیذاران و  مالعلی عبدالعزیز، اهیل حیلیبیچیه، از بینیییان

رهبر پیشین حرکت اسالمی کردستان عراق بیود. بیعید 
از کشته شدن تحسین در پاکستان، بیرادر کیوچیکیتیرش 

علی عبدالعزیز که او نیییز در کیردسیتیان اییران  سامان
 “  الیدیین نوادگان صیالح” سکونت دارد، رهبری گروه 

 .را به عهده گرفت
انصار اسالم، که در واقع فرزند انصار همان اسیالمیی 
بود که در بیییاره، امیارت اسیالمیی تشیکیییل داده بیود، 
موفق به جذب افرادی از میان تحیصیییل کیردگیان شیده 
است. باین دلیل، کیفیت تبلیغات آنیهیا نسیبیت بیه دییگیر 

هییای تییئییوریییک  احییزاب سییلییفییی بییاالتییر اسییت و آمییوزه
 .تری دارند قوی

 اولین گروه: انصار اسالم
شود جمهوری اسالمی زمانی که انصار اسیالم  گفته می

هیا  ، بیه آن) ١١١٠کردند )سیال  در بیاره حکمرانی می
پیشنهاد حمایت داد. اما انصار به دلیل اینکه ایران قیبیالً 
در زمان جنگ داخلی حرکت اسیالمیی عیلیییه اتیحیادییه 
میهنی، درمقاطع مختلف و به دلیل مذاکره و تیوافیق بیا 
اتحادیه میهنی، حمایت لجستیکی خود را ییک بیاره از 

هیا شیده  حرکت اسالمی دریغ کرد و موجب شکست آن

بود، این پیشنهاد را نپذیرفت. بیییشیتیر اعضیای انصیار 
 .اسالم، اعضای سابق حرکت اسالمی بودند

به این ترتیب حکومت ایران، اتحادیه میهنی کیردسیتیان 
عراق، حرکت اسیالمیی کیردسیتیان عیراق و جیمیاعیت 
اسالمی کردستان عراق را به ایران دعوت کیرد و بیه 
دلیل ترس ازنفوذ بیشتر انصار اسالم، بیه ایین احیزاب 
پیشنهاد داد برای شکست انصار اسالم، با هم همکیاری 

 .کنند
با حمله آمریکا بیه عیراق  ١١١١اما بار دیگر در بهار 

و بیعید بیه میواضیع انصیار اسیالم در اورامیان، سیپیاه 
ها استفاده کرد،  توان از آن پاسداران با این تحلیل که می

هدف این گروه درابتیدا، آن   .انصار اسالم فعالیت میکنند
بود که نیروهایش را وارد کردستان عیراق کینید وعیلیییه 

بیزنید.  “  جیهیاد” حکومت اقلیم کردستان عراق، دست به 
جیهیاد را شیروع کیردنید واولییین  ١١١۹آنها در اواییل 

خود را در مناطق مرزی مانند پنجویین سیازمیان  عملیات
این گروه با تبلیغات آشیکیار در مینیاطیق میخیتیلیف   .دادند

کردستان اییران، از جیمیلیه سینینیدج، میرییوان، سیقیز و 
کیرد و  بوکان، در مساجد نیز نماز جماعت بیرگیزار میی

 .تشکیالت مشخصی داشت
شناخیت و  ها را می طبیعی است که جمهوری اسالمی آن

“ کتائب قاعد فی کیردسیتیان” از وجودشان اطالع داشت. 
، چند عملیات هم در اقلیییم کیردسیتیان عیراق انیجیام داد. 

شیود، تیالش  ازجمله عملیاتی که به آنان نسیبیت داده میی
نافرجام برای تیرور میالبیخیتیییار، از رهیبیران اتیحیادییه 

 .است ١١١۱میهنی کردستان عراق در سال 
شییود ایییران نیییییز در جییریییان احییتییمییال تییرور  گییفییتییه مییی 

کیرد. میال  مالبختیار بیود و از ایین اتیفیاق اسیتیقیبیال میی
بختیار، از معدود مسیئیوالن اتیحیادییه میییهینیی اسیت کیه 
علیرغم اینکه حزب متبوعش با حکومت ایران درارتباط 
اسییت، از سییوی جییمییهییوری اسییالمییی بییه پشییتیییییبییانییی از 

نییگییاران و  کییردهییای ایییران )بییه خصییو  روزنییامییه
 .شود نویسندگان( متهم می
هیا  ای به کردستان، برخیورد بیا سیلیفیی بعد از سفر خامنه

دوگانه بیوده اسیت. آنیهیا کیه بیرای جیمیهیوری اسیالمیی 
قییدر بییرای کشییورهییای هییمییسییایییه  خییطییرهسییتیینیید، هییر بییی

شیود کیمیییتیه  گفته میی  .مانند  خطرناک باشند، در امان می
ای در وزارت اطالعات ایران فعالیت مالبختیییار و  ویژه

کند. همچنین بیعییید بیود  موسسه زیر نظر او را رصد می
بدون همکاری ایران، نیروهای سلفی بتوانند به سلیمانییه 
برسند. بعیدهیا نیییز گیفیتیه شید نیییروهیای امینیییتیی اقیلیییم 
کردستان، اطالعاتی به دست آوردند که حکیومیت اییران 

 .در این مسئله دخیل بوده است
دو سیال فیعیالیییت جیهیادی در  -شود پس از یکی گفته می

اقلیم و  پیرو مذاکرات حکومت اقلیم و اتحادیه میهنیی بیا 
جمهوری اسالمی، حکومت اییران میانیع ادامیه فیعیالیییت 

ها در خاک اقلیم شد. پس از آن کیه کیتیائیب قیاعید از  آن
ادامه جهاد در کردستان عراق، محروم شدند، بخشیی از 

 .نیروهای خود را به افغانستان فرستادند
 های سلفی افزایش گروه

بعد از این که دیگر به کتائب اجازه فعالیت در اقلییم داده 
ها که پیش از آن آزادانه در سننیدج زنیدگیی  نشد، امیر آن

کرد و مدیریت گروه را به عهده داشت، دستگیر شید.  می
بیرد و گیفیتیه  او هم اکینیون در زنیدان اویین بیه سیر میی

 .سال حبس محکوم شده است ٠١شود به  می
پس ازاین اتفاقات، برخی اعضای گروه کیتیائیب، کیه بیا 

اقلیم کردستان تشیکیییل  “ کفر”هدف جهاد علیه حکومت 
شده بود، درخصو  اینکه این تشیکیییالت تیحیت تیاثیییر 
فشارهای دولت اییران قیرار گیرفیتیه، بیه رهیبیران خیود 

 .اعتراض کردند و این باعث انشعاب در کتائب شد
ها  جیش صحابه و انصار اسالم، به این دلیل که با ایرانی

شیان عیلیییه اییران و  همکاری نکردند و نیوک تیبیلیییغیات
 .اند و اجازه فعالیت ندارند شیعیان بود، تحت تعقیب

 “  الیدیین گروه صالح” تعدادی از جداشدگان، نام خود را 
الدین ایوبی مینیتیسیب کیردنید.  گذاشته و خود را به صالح

الدین عملیات جهادی در خیاک اقیلیییم را از  گروه صالح
سرگرفت، ولی جمهوری اسالمی وهمینطور خود کتائب 
قاعد، مانع فعالیت آنیهیا شیدنید. تیعیدادی ازاعضیای ایین 
گروه دستگیر شدند و گروهی نیز به افغانستان گریختنید. 

 .به این ترتیب این گروه به نوعی منحل شد
رخ داد: گییروهییی از  ٠١۸۱انشییعییاب بییعییدی در سییال  

 “  جییش صیحیابیه” اعضای کتائب، جدا شدند و نام خود 
گذاشتند. این گروه شروع به تبلیغات در کردستان اییران 
کرد و موفق به جذب تعداد زیادی از کردهای ایران شد. 
هرچند اک ریت قاطع جیش صیحیابیه بیا کیردهیای اییران 
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جییمییهییوری اسییالمییی و الییقییاعییده، هییرچیینیید بییه لییحییاظ 
کننید، امیا  دیگر را تکفیر می ایدئولوژیک و اصولی، یک
 .اند وقت باهم درگیر نشده از نظر تاکتیکی، هیچ

هیای  های اهل کردستان اییران، سیلیفیی شود سلفی گفته می
اهل کردستان عراق را کیه در رسس تشیکیییالت کیتیائیب 

سویی بیا سیپیاه و وزارت  قاعد هستند، به همکاری و هم
 .کنند اطالعات جمهوری اسالمی متهم می

ها، گروهی از کیردهیای اییرانیی عضیو ایین  بنا بر شنیده
انید میبینیی بیر ایینیکیه  تشکیالت، اسنادی در اختیار داشته

مییییلیییون تیومیان از جیمیهییوری  ٠١١رهیبیران کیتیائیب، 
اند. در یکی از جلسات کتائب قیاعید  اسالمی کمک گرفته

در شهر سقز، رهبیران تشیکیییالت وقیتیی بیا ایین اسینیاد 
کینینید و بیه تیوجیییه  شونید، آن را انیکیار نیمیی مواجه می

دریافت پیول از نیهیادهیای امینیییتیی جیمیهیوری اسیالمیی 
 .پردازند می
 

 افزایش سرکوب، ادامه برخورد دوگانه
های اهل کیردسیتیان اییران و اهیل کیردسیتیان  نگاه سلفی

عراق، به جمهوری اسالمی یکسان نیست. همانطور کیه 
های عضو کتائب، از این تشکیییالت جیدا  گفته شد ایرانی

 .شدند و علیه جمهوری اسالمی موضع گرفتند
ای به کردستان سیفیر کیرد، در  ، وقتی خامنه۸۸در سال 

سخنرانی خود در سنندج، به مسائل وهیابیییت و سیلیفیییت 
ای کیه درایین شیهیر بیا  شود در جیلیسیه پرداخت. گفته می
ای تشکیل شد، نهادهای امنییتیی جیمیهیوری  شرکت خامنه

 .های سلفی گرفتند اسالمی، تصمیم به برخورد با جریان
ای بیه  به این ترتیب تنها دو هیفیتیه پیس از سیفیر خیامینیه

ها در سینینیدج انیجیام  کردستان، اولین عملیات علیه سلفی
هیای  شد. در این عملیات، کریکار والی عیلیی، از سیلیفیی
کیرد  اهل کردستان عراق که رسماً شیعیان را تکفیییر میی

ها بود، هیمیراه بیا چینید  و شخصیت مهمی در میان سلفی
 .نفر دیگر، در یک خانه تیمی کشته شد

های کردستان ایران، نه فقط برای کردستان، بیرای  سلفی
هیا، در  هایی از ایین گیروه کل ایران برنامه دارند. شاخه

صیحیرا نیییز  بلوچستان، جنوب ایران، طیالیش و تیرکیمین
های سلفی، حیتیی در تیهیران  شود گروه اند. گفته می فعال

چندیین نیفیر در سینینیدج و اطیراف   .نیز تشکیالت دارند
سنندج مانند دهقران و قروه هم دستگیر ییا کشیتیه شیدنید. 

نیز در همین زمان انیجیام گیرفیت. در  “  ترور مریوان” 
واقع تروری که زانیار و لقمان مرادی اکینیون بیه اتیهیام 

اند و در زنیدان بیه سیر  ارتکاب آن به اعدام محکوم شده
ای  ها پس از سفر خیامینیه زمان با کشتن سلفی برند، هم می

 .به کردستان اتفاق افتاد
کشته شدن سعدی شیرزاد )پسر امام جمعیه میرییوان( و  

تواند جدا از کشتن دییگیر  دو نفر دیگر در آن زمان، نمی
آبیاد سینینیدج،  سلفیان باشد. همان زمان، در منطقه شریف

ها به نام فرهاد رحیمی در خیانیه  یکی از افراد مهم سلفی
چیهیار نیفیر -تیمی به همراه چند نفر دیگر کشته شید. سیه

آباد در حمله به خانه تیمی کشته شدند.  دیگر نیز در حسن
فرزند امام جمعه مریوان هم در همان زمیان کشیتیه شید. 

های جهادی در مرییوان، و از  او یکی از مسئوالن سلفی
افراد مهمی بود که در پیشرفت سلفیت در منیطیقیه تیاثیییر 

ای  ها برای سعدی شیرزاد احترام وییژه سلفی  .گذاشته بود
قائل بیودنید. او قیبیل از تیرور نیییز، چینید بیار بیه اداره 
اطالعات احضار شده بود. نیروهای امنیییتیی جیمیهیوری 
اسییالمییی از شیییییرزاد خییواسییتییه بییودنیید دسییت از تییبییلیییییغ 

 .گرایی بردارد و با نهادی اطالعاتی همکاری کند سلفی
هیا  ای به کردستان، برخیورد بیا سیلیفیی بعد از سفر خامنه

دوگانه بوده است. آنها که برای جیمیهیوری اسیالمیی بیی 
خطر هسیتینید، هیرچیقیدرهیم بیرای کشیورهیای هیمیسیاییه 

مانند )مانند کتیائیب قیاعید و   خطرناک باشند، در امان می
الدین(. اما جیش صحابه و انصار اسیالم،  نوادگان صالح

هیا هیمیکیاری نیکیردنید و نیوک  به این دلیل که با اییرانیی
شان علیه ایران و شیعیان بیود، دسیتیگیییر شیدنید،  تبلیغات

 .اند و اجازه فعالیت ندارند تحت تعقیب

سنّی کیه از  سرکوب مذهبی علیه مذهب 
شود، از  جانب حکومت ایران اعمال می

گیری در مینیطیقیه  دالیل دیگر نفوذ سلفیی
است. دوری احزاب اپوزیسییون کیرد و 

تیوانید  رنگ شدن مسئله ملی نیییز، میی کم
 .عامل دیگری باشد

 تبلیغات گسترده و آزادانه
ای بیه کیردسیتیان در  بعد از سفر خیامینیه

ها نتوانستند م ل سابق به  ، سلفی۸۸سال 
-٠١۱۱تبلیغات بپردازنید. امیا از سیال 

تا آن زمیان، بیدون هیییچ مشیکیلیی،  ۱۶
هیای  کردند. عمده این فعالییت تبلیغات می

تبلیغی، از طریق ماموستاهاییی بیود کیه 
در مساجد در مناطق روستایی و شهری 

تریین روحیانیییون  حضور داشتند. از مهم
سرشناسی که در جیذب افیراد و تیروییج 
افییکییار سییلییفیییییت جییهییادی در کییردسییتییان 
تیوان  ایران، بسیار تاثیرگذار بیودنید، میی

به مال عبدالحمید عالی )اهل مریوان، فعال در سنینیدج و 
جوانرود(، مال محمد علوی )اهل سقز، فعال در یکی از 
روستاهای اطرف بیوکیان بیه نیام ییکیشیوه(، میال هیادی 
هرمیدول، مال ع مان سقز و میال هیادی ارومیییه اشیاره 

هییا در شییهییرهییای مییخییتییلییف،  هییمییچیینییییین سییلییفییی  .کییرد
های مربوط بیه  هایی ویژه خود داشتند که کتاب دارالقرآن

های سلفیی از عیربیی  سلفیت، آثاری که از شیوخ و مفتی
هیا و  به فارسی و گاه حتی کردی تیرجیمیه شیده و جیزوه

های مربوط به سلفیت جهادی را بیه راییگیان در  دی سی
های سلفی، از طیرییق  دادند. جریان اختیار مردم قرار می

تییورهییای کییوهیینییوردی و گییردشییگییری نیییییز اقییدام بییه 
 .کردند عضوگیری و تبلیغات می

ای بیرگییزار  فیرضیا در سینیینیدج، تییورهیای کییوهینیوردی 
کنینیده  از صد تا صد و پنجاه نفر شرکت کردند که بیش می

داشت. گفتنی است سنندج یکی از مراکز اصلی سیلیفیییت 
تر اعضای کتائب  جهادی در کردستان ایران است و بیش

قاعد و انصار اسالمی، سنندجی هستند و پس از سننیدج، 
 .ها هستند شهرهای سقز و بوکان، تحت نفوذ سلفی

ای در وزارت اطیالعیات اییران  شود کمیته ویژه گفته می
فعالیت مالبیخیتیییار و میوسیسیه زییر نیظیر او را رصید 

کند. همچنین بعید بود بدون همکاری ایران، نیروهای  می
 سلفی بتوانند به سلیمانیه برسند

های سلفی در مناطقی مانینید سینینیدج و  جالب اینکه گروه
قصر شیرین، نزدیک میرز کیردسیتیان عیراق و اییران، 

ها  های آموزش نظامی داشتند. تصویرهای این کمپ کمپ
 .ها موجود است و اردوگاه

عجیب اسیت کیه وقیتیی ییک پیییشیمیرگ عضیو احیزاب 
شیود،  اپوزیسیون کرد به خاک کردستان ایران وارد میی

نیروهای اطالعاتی و امنیتیی بیالفیاصیلیه بیه آن مینیطیقیه 
کینینید. ولیی  شوند و مینیطیقیه را میحیاصیره میی گسیل می
ها در بیست کیلومتری سنندج کمپ آموزش نظامیی  سلفی

توان حدس زد که جمهوری اسالمیی  دارند. به سادگی می
ها خبر دارد و شاید امکیانیات نیییز در  از وجود این کمپ

 .دهد ها قرار می اختیار آن
 گرایی در کردستان ایران عوامل رشد سلفی

ترین زمینه نیفیوذ  سنی بودن اک ریت مردم کردستان، مهم
تیوان  سلفیت در این منطقیه اسیت. بیه خصیو  کیه میی

گفت سلفیت، تلفیقی اسیت از میذهیب حینیبیلیی و میذهیب 
 .شافعی، و مذهب مردم کردستان، سنی شافعی است

ها تبلیغ آزادانه سلیفیییت بیدون هیییچ میانیعیی، نیه از  سال
هیا  طرف حکومت و نه از جانب جامعه، باعث شد سلفیی
به سرعت در منطقه کردستان ایران نفوذ کنند. الیبیتیه در 

بینیدی نیفیوذ  ها و پیروان طریقت نیقیش مناطقی که صوفی
گری چندان موفق نبود. هیمیچینییین سیرکیوب  دارند، سلفی

سنّی کیه از جیانیب حیکیومیت اییران  مذهبی علیه مذهب 
گری در منطقیه  شود، از دالیل دیگر نفوذ سلفی اعمال می

رنیگ شیدن  است. دوری احزاب اپوزیسیییون کیرد و کیم

عیالوه بیر   .تواند عامل دیگری بیاشید مسئله ملی نیز، می
نشین، در مناطقی که شیییعیه  ها در مناطق سنی نفوذ سلفی

کننید  و سنی، در کنار یکدیگر و در یک شهر زندگی می
تر اسیت. دلیییل  )مانند کرمانشاه(، گرایش به سلفیت بیش

این مسئله را شاید بتوان در تضاد بین شیعیه و سینیی از 
 .طرفی، و حمایت حاکمیت از شیعیان دانست

ای  فقیر و بیییکیاری، بیه خصیو  در مینیاطیق حیاشیییه
های سلفی را برای  شهرهائی مانند سنندج، جذابیت گروه

کند. کسانیی کیه راهیی بیه  جوانان این مناطق، بیشتر می
متن جامعه ندارنید و عیالوه بیر حیکیومیت، تیحیت سیتیم 
مضاعف از جانب خشونت ساختاری و اقیتیصیادی نیییز 

گیرنید و راهیی بیه  های سلفی هویت می هستند، از گروه
تر افیرادی کیه در  یابند. به این دلیل، بیش متن جامعه می
هیای سیلیفیی  ها در کردستان ایران، جیذب گیروه این سال
 .اند اند، از طبقات پایین جامعه بوده شده
ها در بیست کیلومتری سنندج کمپ آموزش نظامی  سلفی

توان حدس زد که جمهوری اسالمی  دارند. به سادگی می
ها خبر دارد و شاید امکانیات نیییز در  از وجود این کمپ

 .دهد ها قرار می اختیار آن
گری، در کردستان ایران پیییشیرفیت زییادی داشیتیه  سلفی

است. در زمان حیکیمیرانیی انصیار اسیالم در اورامیان 
، میجیمیوع نیییروهیای ١١١٠کردستان عیراق در سیال 

هایی که از کشیورهیای  انصار از کردستان عراق، عرب
هیا پیییوسیتیه بیودنید، و  مختلف عربی برای جیهیاد بیه آن

کردهای کردستان ایران که در آن جهاد شرکت کیردنید، 
اکنون، چند هیزار سیلیفیی  نفر بودند. اما هم ۱١١تا  ۶١١

کییرد در کییردسییتییان ایییران حضییور دارنیید کییه اکیی ییراً 
هیا بیه  بیییشیتیر آن   .انید های آموزش نظامی گذرانیده دوره

های مختلف جنگ  اند و با شیوه پاکستان و افغانستان رفته
شهری آشنا هستند. هرچند آمار دقیقی در دست نیییسیت، 

زنیدانیی  ١١١اما احتماالً در حال حیاضیر، نیزدییک بیه 
های جمهوری اسالمی هستند که اک ریت  سلفی در زندان

 .ها کرد و تعداد کمی بلو، هستند آن
کیرد سیلیفیی در اییران کشیتیه  ١۱١ها حدود  در این سال

اند. اگر وضعیت به همییین مینیوال ادامیه پیییدا کینید،  شده
هیای  ها گسترش پیدا خواهید کیرد. سیلیفیی نفوذ سلفی دامنه

کردستان ایران، نه فقط برای کردستان، برای کل اییران 
ها، در بلوچسیتیان،  هایی از این گروه برنامه دارند. شاخه

انید. گیفیتیه  صحرا نیز فیعیال جنوب ایران، تالش و ترکمن
های سلفی، حتی در تهران نییز تشیکیییالت  شود گروه می
 .دارند

 منافع احتمالی جمهوری اسالمی
جییمییهییوری اسییالمییی و الییقییاعییده، هییرچیینیید بییه لییحییاظ 

کنند، امیا  دیگر را تکفیر می ایدئولوژیک و اصولی، یک
انید. مینیافیع  وقت باهم درگییر نشیده از نظر تاکتیکی، هیچ

کینید کیه در پیاکسیتیان و  جمهوری اسیالمیی اییجیاب میی
 .افغانستان، وضعیت ناامن و آشفته بماند
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گفتش "به کجا می روی؟" گفت "به بازار می روم تیا خیری 
بخرم." گفت "بگو انشاءهللا." گفت "چه جای انشاءهللا بیاشید؟ 
 خییییر در بییییازار اسییییت و زر در کیییییییییسییییه میییین."
اگرچه با شیوه ی موجز عبید در لطیفه نویسی، ایین لیطیییفیه 
می تواند در همین جا تمام شود، و قهرمان او بیا داشیتین زر 
در کیسه ، به "یاری خدا" نیازی نمی بیند، اما عبید بیخیاطیر 
 نیییتیییییییجیییه ای دییییگیییر، لیییطیییییییفیییه را ادامیییه میییی دهییید: 
"چون به بازار رفت زرش بدزدیند. در راه بیازگشیت، میرد 
پرسید: از کجا می آییی؟ گیفیت از بیازار میی آییم. انشیاءهللا 
خری نخریدم، انشاء هللا. زیان دییده و بیی زربیه خیانیه میی 
 روم، انشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاءهللا."
و قهرمان که دزدزدگی و تهی دستی خیود را نشیانیه ای از 
"یاری خدا" می بیند، ذهن ساده ی او می پذیرد که یا باید بیا 
گفتن انشاء هللا به خدا رشوه داد، و یا دزد "او" تهیی دسیتیش 

 خواهد بود.

* * * 

)متاسفانه این مقاله در همین جا ناتمام باقی می مانید. میرگ  
 زودرس به محجوبی فرصت پایان آن را نمی دهد.(

 منبع: سایت نگاه 

 

اسالم را درست همان چیزی می بیند کیه میا امیروز 
شاهد آنیم: مرگ. چرا که خدای تیازی خیدائیی اسیت 
قّه ار و جبّ ار که برای نزدیک شیدن بیه او بیایید از 
گذرگاه مرگ عبیور کیرد، بیرای خشینیودی او بیایید 
 مییرد، و عشییق بییه او یییعیینییی عشییق بییه مییرگ. 
این بیرداشیت از خیدا، در میییان میردمیی کیه بینیییاد 
زندگی را بر شادی می بینند، برداشیتیی اسیت هضیم 
ناشدنی که ایرانیان، پس از چهارده قرن هنوز بیا آن 
مقابله می کنند و اگر چند گاهی، زیر فشار حکومیت 
های مذهبی، شادی های شان را به پستوی خیانیه هیا 
می برند، این دوره های کوتاه را از سر می گذراننید 
و با سرپا کیردن سینیت هیای شیاد و زنیدگیی بیخیش 
خویش، دست رد بیه سییینیه ی خیدای میرگ انیدییش 
سامی می زنند. نمونه ی این طیرز تیفیکیر در هیزل 
 عییییییییبییییییییییییییییید جییییییییلییییییییوه یییییییییی واال دارد:
"زرتشتی را گفتند تفسیر انا هلل وانیا عیلیییه راجیعیون 
چه می باشد؟ گفت تفسیر آن ندانم، اما نیک دانیم کیه 
 در مهمانی و عروسی و مجلس انیس اش نیگیویینید."
قهرمانان عبید در رویارویی با چنین خیداییی، بیه آن 
جا می رسند که یک سره از او قطع امید میی کینینید، 
خود را از بیراهه ی اعتقادات زنیدگیی کیش میذهیب 
بیرون می آورند و براه روشن درک نیییروی انسیان 
 از واقییییییییعیییییییییییییییییات مییییییییی افییییییییتیییییییینیییییییید:
"حجی به خرییدن خیر بیه بیازار میی رفیت. میردی 

"درویشان، بند گان خدایند. اگر خدا خواستیی ایشیان را  
 طعام دادی. چون او نمی دهد ما چرا دهیم."

، ، در حکایات عربی رساله ی دلیگیشیاعبیدو بار دیگر، 
علم خدا را همراه با عدل او به بن بست می کشاند؛ و بیه 
همان نتیجه ای میی رسید کیه نیاصیرخسیرو و خییی ّیام و 
بوعلی. و جوابی که می دهد به سنگالخ انداختن مدافعان 
 حیییاکیییمیییییییت تیییقیییدییییر و مشیییوقیییان تیییرحیییم اسیییت.  

تهی دستی توده را نه گناه آنان، که گناه مجموعیه ای او  
می داند زیر نام خدا و مذهب. قهرمانان هیزل عیبییید در 
برابر پدیده ی ظالمانه ی خدا، رفتارهای گوناگون دارند. 
آن جا که مبِلغان خدا کعبه را خانه ی خدا می نامند، وبیه 
گوش مؤمنان می خوانند که در آن جا بیش از هیر جیای 
دیگر به خدا نزدیکند، قهرمان عبید، سخن گزنده ی خود 
 را درخیییانیییه ی خیییدا و بیییا او درمیییییییان میییی نیییهییید: 
"اعرابی به حج رفیت. در طیواف، دسیتیارش بیربیودنید. 
گفت: خدایا یک بار که به خانه ی تو آمدم، فیرمیودی کیه 
دستارم بربودند. اگر یک باردیگر مرا در این جا بیبییینیی 
 بییییفییییرمییییای تییییا دنییییدان هییییایییییم را بشییییکیییینیییینیییید."
اعرابی که خدا را پذیرفته است، تعارضیی بییین صیفیات 
نیک خدا و رفتار زشت او می بیند و پیدییده ی خیدا را، 
در تماس با زندگی بیشتر می شناسد، و برای همییشیه بیه 
او پشت می کند. عبیید، اوج رابیطیه ی انسیان و خیدای 

 ار تبات مغز دو انسان از طریق اینترنت 
اولیه ایجاد نوعی رابطه میان پیغام های الکتریکی 
مغز و ترجمه آنها توسط کامپیوتر و انجام اعمالی 
معنادار دنبال میشود؛  اعمالی که در این مرحله به 

حرکت بازوئی مکانیکی یا نشانگر کامپیوتری 
 .محدود می شود

هم اینک بخش زیادی از پژوهش یاد شده برای 
توانبخشی بیماران دچار فلج انجام میشود، با این 
وجود تعدادی از اخالق گرایان زیستی نگرانی خود 
را از احتمال استفاده های غیر متعارف و جنجالی 

برای م ال در ماه   .از این توانایی اعالم کرده اند
فوریه سال جاری، گروهی از دانشمندان به 

از مرکز پزشکی  “  میگوئل نیکولسیس”سرپرستی 
دانشگاه دوک با استفاده از حسگرهای الکترودی 

یک موش صحرایی را در آزمایشگاهی  “  افکار”
در برزیل دریافت کرده و از طریق اینترنت به 

 داراىیو فر
 

پژوھشگران موفق شدند مغز دو انسان را با اینترنت 

 به ھم وصل کنند
پژوهشگران دانشگاه واشینگتن موفق شده اند پیغام های 

انتقال دهند و  “  از طریق اینترنت”مغزی یک انسان را 
یک دستور در مغز یکی را در مقصد بدن انسانی دیگر 

 .را به واکنش در آورند
به گزارش خبرگزاری رویترز، دانشمندان می گویند 
نخستین اتصال ذهنی انسان ها را در محیط آزمایشگاهی 

از ”را  “  پیغام مغزی”ایجاد کرده و موفق شده اند 
انتقال دهند و حرکت دست انسانی را  “  طریق اینترنت

 .هدایت کنند “ تنها با کمک امواج مغزی انتقالی”
این دستاورد بخشی از برنامه طوالنی تری بوده که بیش 
از یک سال از آغاز آن میگذرد. برنامه ای که با هدف 

  .مغز موش صحرایی دیگری در ایاالت متحده ارسال کردند
که افکار اولی را دریافت کرده  -نتیجه آن شد که موش دوم 

بود،  رفتار همنوع خود در برزیل را تقلید میکرد. افزون بر 
این، به تازگی فعالیت الکتریکی مغز یک میمون در دانشگاه 
دوک به یک بازوی رباتی در ژاپن ارسال شد و آن را 

 .هدایت کرد
در یکی از تازه ترین این آزمایش ها که با سرمایه گذاری 
اداره پژوهشی ارتش ایاالت متحده و دیگر نهادهای نظامی 

، استاد “  راجش رائو”دولت فدرال آمریکا دنبال میشود، 
علوم رایانه ای ومهندسی دانشگاه واشینگتن، که بیش از یک 
دهه رابط های بین مغز و رایانه را مورد بررسی قرارداده، 
در اتاق آزمایشگاه خود نشست و کالهکی از الکترودهای 
مخصو  ثبت نوار مغزی را بر سر گذاشت که به یک  

وصل بود، دستگاهی که فعالیت های “   الکتروانسفالوگرام”
 .الکتریکی مغز را می خواند

رائو به یک صفحه نمایشگر رایانه ای زل زده و صحنه 
یک بازی رایانه ای را زیر نظر گرفته بود و در ذهنش آن 
را بازی می کرد. چند لحظه بعد، او تصور کرد که دست 
راستش را برای شلیک یک گلوله توپ به حرکت در آورده 
اما در عین حال حواسش جمع بود که این حرکت را فقط در 

 .ذهن نگاه دارد و در عمل دستش را حرکت ندهد
الکترودهای پیغام الکتریکی مغز او را خوانده و از طریق 
خطوط اینترنت به سوی دیگری که می رساند. 

، از مؤسسه فراگیری وعلوم مغزی “  آندریا استوچو“جائیکه
دانشگاه با کاله شنای بنفش رنگی بر سر نشسته بود که به 

تحریک مغناطیسی ترانس ”دستگاه ویژه ای متصل بود که 
 .)تی ام اس( نام دارد “ کرانیال

وقتی پیغام الکتریکی دست راست رائو به استوچو رسید، او 
ناخودآگاه انگشت دست راستش را بر روی صفحه کلید 
رایانه حرکت داد تا با فشار دگمه فاصله گلوله توپ را در 
بازی شلیک کند. او میگوید حس حرکت غیرارادی دستش 

برای من هم ”بود. رائو میگوید:  “  تیک عصبی”مانند یک 
هیجان انگیز بود و هم ترسناک که می دیدم آنچه در ذهنم 
تصور کرده بودم توسط مغز دیگری به عمل فیزیکی تبدیل 

 .“ می شود
در مقابل دیگر کارشناسان میگویند این دستاورد چندان هم 
تأثیرگذار نبوده و امکان دارد که یکی از الکترودهای 

 .دستگاه پیغام شوک ضعیفی را انتقال داده باشد

   16ادامه جهنمی هجاگو: عبید زاکانی از صفحه 
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 فحاشی در قرآن
 

اینکه نباید به اسالم و مقدسات توهین کرد و نباید به دین 
مردم کاری داشت سخنی است که شبانه روز از 
مسلمانان میتوان شنید. اما آیا اسالم و مسلمانان هم به 
دیگران و باورهایشان احترام میگذارند؟ خیر؛ در دین 
 ۀاسالم و براساس آیات قرآن، مسلمانان هم
غیرمسلمانان، دگراندیشان، منتقدان اسالم و حتی پیروان 
ادیان دیگر را هرگونه که خواستند مورد توهین و 
فحاشی قرار میدهند و آنها را با القاب و برچسب های 
زشت و توهین آمیز که در قرآن آمده خطاب میکنند از 
جمله: ابله، نادان، حیوان، چهارپا، بوزینه، خوک، 

برای …  سگ، نجس، حرامزاده، فاسق، بی شعور و 
بهتر آشنا شدن با آیه های توهین آمیز در قرآن و 
همچنین فرهنگ، تربیت و ادب اسالمی ناب محمدی، 
نمونه هایی از فحاشی در قرآن که حاوی توهین و 

 :فحاشی های رکیک می باشد نقل می شود
 :13آیه  –سوره بقره 

و إذا قیل لهم آمنوا كما آمن النّاس قالوا س نؤمن كما آمن 
 الّسفهاء سال إنّهم هم الّسفهاء و لكن ال یعلمون

و هنگامی که به آنان گفته شود: همانند )سایر( مردم 
ایمان بیاورید، می گویند: آیا همچون ابلهان ایمان 

 .بیاوریم؟! بدانید اینها همان ابلهانند ولی نمی دانند
 :65آیه  –سوره بقره 

و لقد علمتم الّذین اعتدوا منكم في الّسبت فقلنا لهم كونوا 
 قردة خاسئین

بطور قطع از حال کسانی از شما، که در روز شنبه 

نافرمانی و گناه کردند، آگاه شده اید. ما به آنها 
 .گفتیم: به صورت بوزینه هایی طرد شده درآیید

 :171آیه  –سوره بقره 
و م ل الّذین كفروا كم ل الّذي ینعق بما ال یسمع إالّ 

 دعاء و نداء صّم بكم عمي فهم ال یعقلون
م ل کافران، م ل حیوانی است که کسی در گوش 
او آواز کند و او جز بانگی و آوازی نشنود اینان 
 .کرانند ، الالنند ، کورانند و هیچ در نمی یابند

 :62آیه  –سوره مائده 
قل هل سنبّئكم بشّر من ذلك م وبة عند اّلّل من لعنه 
اّلّل و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر و 
عبد الّطاغوت سولئك شّر مكانا و سضّل عن سواء 

 الّسبیل
بگو : آیا شما را از کسانی که در نزد هللا کیفری 
بدتر از این دارند خبر بدهم: کسانیکه خدایشان 
لعنت کرده و برآنها خشم گرفته و بعضی را 
بوزینه و خوک گردانیده است و خود بت پرستیده 
اند؟ اینان را بدترین جایگاه است و از راه راست 

 .گمگشته ترند
 :166آیه  –سوره اعراف 

إّن اّلّل یدخل الّذین آمنوا وعملوا الّصالحات جنّات 
تجري من تحتها األنهار والّذین كفروا یتمتّعون 

 ویأكلون كما تأكل األنعام والنّار م وى لهم
هللا کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام 
دادند وارد باغ هایی از بهشت میکند که نهرها از 
زیر )درختانش( جاری است؛ در حالیکه کافران از 

متاع زودگذر دنیا بهره می گیرند و همچون چهارپایان می 
 .خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست

و ده ها آیه دیگر که برای امتناع از طول کالم از ذکر آنها 
 خودداری می کنیم.

اما مسلمانان تاب و تحمل شنیدن کوچک ترین انتقادی 
درباره اسالم، تناقضات قرآن، حقایق تاریخی درباره محمد 
و امامان شیعه گری، آیات قرآن و احادیث ندارند و با 
سفسطه های گوناگون از پاسخ دادن به این حقایق درباره 
دین شان فرارمیکنند. شماری از سفسطه های رایج که در 

 :گفتگو با اسالم گرایان رایج است
 !حق توهین به مقدسات را ندارید•
 !شما اسالم ستیزان به مقدسات مسلمانان فحاشی می کنید•
 !شما فقط بلدید مسخره کنید•
درباره محمد و قرآن و امامان شیعه از واژه های زنباره، •

 !استفاده نکنید… پدوفیل، جنایتکار، راهزن و 
برچسب زدن به غیرمسلمانان ودگراندیشان و بکاربردن •

…واژه های نجس، کافر، ملحد، مرتد، مشرک، فاسق و
 !دراسالم توهین نیست

نجس خطاب کردن دگراندیشان در قرآن توهین نیست! •
 !منظور نجاست روحی معنوی است نه نجاست جسمانی

نجس خطاب کردن غیرمسلمانان جزو تم یل های الهی •
 !است

 از وبالگ نقد قرآن 
 http://alcorana.blogspot.ca/2211/28/blog-

post_22.html 

چگونه برای سرقت ناچار به انجام قتل شده و مجددا 
اگر بیکار شود به سرقت اقدام خواهد کرد. چند بار 
پیمانکاران در هنگام گرفتن پول از بانک مورد سرقت 
قرارگرفتند و یا یکبار پول دستمزد کارگران که با دو 
پلیس مسلح اسکورت میشد مورد سرقت قرار گرفت. از 

 .اینگونه موارد بسیار فراوان بود
همه فروشگاه هایی که درآمد خوبی داشتند ناچار بودند 
از نگهبان مسلح استفاده کنند. و یا اینکه سیستم های 
خاصی داشتند. مشروب فروشی های بزرگ و دیگر 
فروشگاه هائیکه درآمد قابل توجهی داشتند، یک یا دو 
نگهبان مسلح خصوصی جلوی درب گمارده بودند.و 
مجتمع های مسکونی مرفهین و یا متوسطین جامعه، 
دارای نگهبانان مسلح و چندین درب آهنی و ایمنی 
بودند. داروخانه ها عموما یک دریچه کوچک داشتند که 
با شیشه ضد گلوله بسته بود و مشتری باید نسخه را از 
دریچه ای به همراه پول به داخل بفرستد و سپس از 

 همان طریق داروها را تحویل بگیرد. 
تقریبا هر روز عکس چند نفری که کشته شده بودند در 
روزنامه ها درج میشد. قتل برای پول، قتل برای انتقام 
شخصی، قتل برای سرقت اموال، قتل در ارتباط با مواد 
مخدر، قتل برای سرقت اتومبیل و ...   وسیعا وجود 
دارد. قتل برای هرچیزی ممکن است که اتفاق بیفتد. در 
این رابطه گروه ها و اشخا  زیادی بودند که آدم 
کشان حرفه ای و نیمه حرفه ای بودند. زخمی کردن با 
گلوله و ... یک قیمت داشت، قتل قیمتی دیگر و آدم 
ربایی نیز همینطور. با گرفتن پانصد دالر آدم می 
کشتند. با چندین نفر از این آدم ها حرف زدم. آنها نیز 
آدم هایی بودند که در اثر فقر و نداری به این راه کشیده 
شده و به تبهکار و جنایتکار تبدیل شده بودند. بسیاری 
از جنایات نیز در جربان سرقت ها ی معمولی اتفاق می 
افتاد. م ال راننده ای بود که جای چند گلوله در تنش بود. 

ماجرا ازاین قراربوده که دو سارق مسلح برای 
ربودن اتومبیل او تهدیدش کردند تا پیاده شود و او 
با اتومبیل فرار کرده بود و آنها با تیر اندازی 
موجب زخمی شدن او و کشته شدن دوست 
همراهش شده بودند.از اینگونه موارد بسیار 

  .فراوان بودند
هرجائیکه م ال برای گردش ویا کار دیگری 
میخواستند بروند اولین پارامتر الزم برای بررسی 
مسئله امنیت آنجا بود. آیا آنجا امن است؟ آیا در آن 
ساعت میشود رفت؟ و ...  بخش زیادی از بیکاران 
مبادرت به دزدی و سرقت و دیگر فعالیتهای 
خالف قانون میکردند. تعداد زیادی از ایرانی ها 
نیز با وجود رعایت مسائل امنیتی مورد سرقت 

 .قرارگرفته بودند
کاراکاس)پایتخت ونزوئال(، بوگوتا)پایتخت کلمبیا(
،مکزیکوسیتی)پایتخت مکزیک( و برزاویل
)پایتخت برزیل( از جمله نا امن ترین پایتخت های 
جهان هستند و هر سال یکی ازآنها نا امن ترین 
پایتخت جهان میشود. طی سالهای گذشته نیز 
کاراکاس بارها مقام اول تا سوم را داشته است. و 
البته نا امنی در ونزوئال بهیچوجه به پایتخت 
خالصه نمیشود و دیگر شهرها و حتی روستاها 

 .نیز همان وضعیت را دارند
 فحشا و خانواده در ونزوئال -ب

به همان نسبت که مردان بیکار اقدام به دزدی و 
سرقت میکردند، زنان بیکار نیز اقدام به تن 
فروشی میکردند و در نتیجه آمار فحشا در ونزوئال 
باال بود. فحشا اشکال مختلفی داشت. تقریبا همه 
شهر ها فاحشه خانه های رسمی داشت که عمدتا 
دختران روستایی و حاشیه نشین شهرها در آنجا تن 
فروشی میکردند. و مشتریان آنها عمدتا از اقشار 
پایین جامعه بودند. شنیده بودم که آن زنان شدیدا 
توسط صاحبان فاحشه خانه ها است مار می شدند و 

بیشتر درآمد به جیب آنها می رفت. اشکال رسمی دیگر آن 
عکس های نیمه لخت زنان و دخترانی بود که در روزنامه 
های رسمی چاپ میشد و قیمت و شماره تلفن نیز نوشته 
میشد. حتی برخی از کانال های تلویزیونی محلی عکس این 
زنان و دختران را با مشخصات و قیمت در برنامه های 
تبلیغات پخش میکردند. دیگر اشکال غیررسمی نیز وسیعا 

  .وجود داشت و همه  آنها ریشه در فقر داشتند
خانواده در اقشار و طبقه مرفه جامعه از انسیجیام بیییشیتیری 
برخوردار بود و در اقشار پاییین جیامیعیه ایین میوضیوع بیر 
عکس بود و زنیدگیی هیای از هیم گسیسیتیه و کیودکیان بیی 
سرپرست زیادی وجود داشتند. تعداد زییادی از خیانیواده هیا 
فقط شامل زنان و کودکان بود. هرچند، چند همسری مطیابیق 
قانون ممنوع است، اما هستند بسییاری از میردان کیه دو ییا 
چند همسر دارند که دلیل و ریشه آن نیز فقط اقتصادی اسیت 
و مردانی که میتوانند با توجه به وضعیت اقتصیادیشیان چینید 
زن داشته باشند. و زنان نیز در این رابیطیه بیه دلیییل ایینیکیه 
تکیه گاه مالی پیدا کنند تن به این روابط می دادند. این موارد 

کلوپ های استریپ تیز و   .نیز اشکال متنوع و زیادی داشت
قمارخانه نیز در ونزوئال قانونا آزاد بودند و تقریبیا در تیمیام 
                                                                              .شیییییییهیییییییرهیییییییای بیییییییزرگ وجیییییییود داشیییییییتییییییینییییییید

 پایان

    01ادامه تجربه ی سه سال کار و زندگی..  از صفحه 
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ضرب االجل میفرستد که بالفاصله به مورد اجرا گذاشیتیه 
  :می شود

م ال یکی از آقایان بنیام شیییخ عیلیی اسیالمیی را در  ... "
زمان بختیار گرفته بودند که ایشان به بختیار پیغام میدهنید 
که هرچه زودتر باید این عالم دستگیر شده تا عصیر آزاد 

 ).115بشود و همینطور هم شد" )
* 

اولین دولت کودتا، کابینه ای بود که مهره های انگلییس و 
امریکا در آن به مدت یک سال و نیم، به همزیستیی ادامیه 
دادند. نه تنها وزرا، بلکه معاونین نیخیسیت وزییر نیییز از 
میان سرسپردگان دو امپریالیسم انیتیخیاب میییشیدنید. حسیام 
الدین دولت آبادی و عمیدی نوری هر دو میعیاون نیخیسیت 
وزیر بودند که اولی از نوکران قدیمی امپریالیسم انگلیییس 
و دیگری از مهره های شناخته شده امپیرییالیییسیم امیرییکیا 
بود. با اینهمه در اولین کابینه کودتا، پست های کلییدی در 
اختیار سرسپردگان امپریالیسم امریکا نظیر سپهبد زاهدی 

 .و دکتر امینی قرار داشت
، وظیفۀ اولییین دولیت کیودتیا )سیرکیوب ١۹در فروردین 

جنبش و حل مساله نفت( خاتمه یافته بیود و حسییین عیالء 
یکی از مهره های قدیمی امپریالیسم انگیلیییس بیه نیخیسیت 
وزیری رسید. شوروی اولییین گیام هیا را در راه بیهیبیود 
روابط با ایران برداشت. در خرداد ماه، یازده تن طیال بیه 
ایران تحویل داده شد، عالمت گذاری میرزهیا در تیییرمیاه 

تیر: شاه و ثریا به شوروی دعوت شدنید  ١۶انجام شد. در 
تن از افسران سازمان  ۶مرداد ماه،  ١۶)یک ماه بعد، در 

ّ بیه  نظامی تیرباران گردیدند(. در میهیرمیاه، اییران رسیمیا
پیمان بغداد ملحق شد. در این پیییمیان دولیت هیای اییران، 
عراق، پاکستان، ترکیه و انیگیلیسیتیان عضیوییت داشیتینید. 
دولت شوروی، از انعقاد این پیمان، چینیدان نیگیران نشید. 

میاه بیعید،  ۶زیرا که امریکا هنوز در آن حضور نداشت )
بود که امریکا بیه کیمیییتیه ی اقیتیصیادی  ١۱در فروردین 

 ).116پیمان بغداد پیوست( )
از جنبۀ دیگر )در رابطه تنگیاتینیگ بیا سیطیور فیوق( بیه 

 :تغییرات حاصله بنگریم
مهندس عزت هللا سحابی، در مقاله "فدائیان اسیالم، گیارد 

در این زمینه وجود دارد آنیچینیان زییاد اسیت کیه ذکیر 
فهرست وار آنها نیز نه ممکن است و نه الزم. دراینجیا 
فقط اشاره کنیم: از چیمیدان هیا پیولیی کیه دکیتیر حسین 
امامی و افسران عالی رتبه برایشان می بردند و ایشیان 
توی حیاط پرت میکردند و "اینها که افسران عالییرتیبیه 
بودند فورا مامورین شان را جیمیع میییکیردنید و فیرار 

( که بیگیذرییم، از رزم آرا گیرفیتیه تیا 112میکردند" )
دکتر مصدق، دکتر فاطمی، سپهبد زاهدی، امام جیمیعیه 
تهران، سرلشکر بختیار و حتی شاه، بارها و بارها، بیه 
نواب صفوی پیشنهاد تولیت استیان قیدس، سیفیارت در 

( داده انید. میا ایین 111کشورهای اسالمی و وزارت )
افسانه ها را، که بعنوان معترضه ذکر کیرده اییم، زییاد 
دنبال نکردیم و چه بسا در اثر پی گیری به پیشنهادهای 
  .نخست وزیری و خالفت به نواب نیز می رسیدیم

بعد از مالقات نواب با شاه، "شاه سفاک تصمیم به قیلیع 
و قمع این سازمان می گیرد و رهبر فدائییان اسیالم کیه 
از موضوع آگاه می شود به فعالیییت هیای خیود چیهیار 

( و نواب صفیوی 112سال بطور مخفی ادامه میدهد" )
آنچنان دشیمین رژییم کیودتیاییی و" طیاغیوت" بیود کیه 
فرماندار نظامی و رئیس شهربانی کل کشیور و رژییم 
کودتا نیز از "مخفیگاه های" او با خبر بیودنید و "چینید 
بار" به آن "مخفیگاه ها" رفتند. وکیل میدافیع نیواب در 

 :دادگاه نظامی، از قول او می گوید
چند بار سرلشکر علوی مقدم و سرلشکیر بیخیتیییار ... "

به مخفیگاه های من آمدند و به من پیشنهاد پول و ساییر 
 ).113مزایا کردند" )

محمد مهدی عبدخدائی، ضارب دکتر حسین فاطمیی و  
"عضو شورای مرکزی جمعییت فیدائیییان اسیالم" نیییز 

( در میورد ییکیی از /١٩٠١٩۱)در اطالعیات میورخ 
 :"چند بار" شهادت می دهد

بخیتیییار  ... “  ١۹سال ” وقتی زمزمه پیمان بغداد بود  "
اظهار تمایل کرد تا با نواب مالقاتی داشتیه بیاشید و بیه 
منزل شخصی به نام بابیا جیعیفیری در خیییابیان اقیبیال، 

 )111جمهوری فعلی آمد..." )
نواب صفوی آنچنان مورد عالقه تیمسار بختیییار اسیت 
که از "میخیفیییگیاه" خیود بیرای او دسیتیورات تیوام بیا 

 بخش آخر
 

چند ماه پس از کودتا، وقتی که اسالم نجات یافت دو بانید 
فدائیان اسالم از نو به جان هم افتادند. این دو بیانید ییکیی 
توسط عبدهللا کرباسیچیییان، "میوسیس و دبیییرکیل حیزب 
خلق" رهبری میییشید و دییگیری تیوسیط نیواب صیفیوی 
همیشه رهبر فدائییان اسیالم )گیو ایینیکیه در میورد بیانید 
اخیرالذکر در آن ایام باید گفت که تقریبا "علی مانده بیود 
و حوضش"(. نواب صفوی، در سخنرانی های خیود در 
مساجد و در اعالمیه های گاه گیداری خیود، از میوضیع 
تدافعیی، "بیرادر" خیود عیبیدهللا کیربیاسیچیییان را میورد 

اش پیر و  سرزنش قرار می داد ولی کرباسچیان که توپ
اش به کوه احد )سرلشکر زاهیدی، نیخیسیت وزییر(  پشت

بود، شدیدترین حیمیالت و رکیییک تیریین دشینیام هیا را 
"نبرد میلیت"  ٠/   نصیب فدائیان اسالم میکرد. در شماره

کاریکاتوری چاپ کرد که در آن نواب  ٠۹٩/٩١١مورخ 
صفوی )و یا به قول "نبرد ملت"، آقای فدائیییان اسیالم"( 
بصورت موش ترسیم شده بود که به درساختمان "حیزب 
خلق" نزدیک میشد ولی مشت محکم "برادران مسلمان" 

(، و در 133بر فرق موش )نواب صفوی( کوبیده میشد )
 :مقاله مفصلی در همان شماره از جمله می خوانیم

مردم خوب می دانند که نواب صفوی حقیوق بیگیییر از "
جیب مشتی مسلمان پاکیزه دل و ساده لوح است و واقفنید 

 ".که او جز بازیگر بخت برگشته ای نیست
 و
می دانم کیه فیرزنیدان رشییید اسیالم هیییچ کیدام بیا ایین "

نیییرنیگ بیاز درجیه اول و دشیمین شیمیاره ییک دیین و 
 ".استقالل کشور آشنایی ندارند

 و
چنگال ملت غضب آلود مسلمان ایران اجیازۀ فیرار بیه "

نواب صفوی ها، حسین فاطمی ها و صدها دلقک بیخیت 
برگشتۀ دیگر نخواهد داد، آنها باید بمیرنید و الشیه هیای 

 ".شان طعمۀ سگ گردد تا ایران آباد و پابرجا بماند
اما نواب صفوی، مطلقا دلیلی برای "فیرار" نیداشیت. او 
در رژیم کودتایی، به شرط بیش از حد فضولی نیکیردن، 
در امن و امان کامل بود. قبل از پرداخیتین بیه ایین امیر، 
اشاره کنیم که پس از قیام، عبدهللا کرباسیچیییان، آن هیمیه 
فحش های رکیک را یک "نقار مختصر" تلقی میکینید و 
موش حقیر ناگهان "شهید معظم شادروان نواب صفوی" 

 ).131می شود )
در رژیم کودتایی برای نواب صفوی )و کل روحیانیییت( 
هیچگونه نگرانی وجود نداشت. عالوه بر اینکه نواب از 
اولین کسیانیی بیود کیه از زنیدان آزاد شید، او و سیاییر 
دشمنان جدی "طاغوت"، راست راست میی گیردنید. در 
آن فضای هولناک خفقان و ترور و سیرکیوب )روزهیای 

مرداد را می گوییم(، نواب صفوی در مساجد  ١۸بعد از 
سخنرانی میکینید. پیس از "سیفیر تیارییخیی بیه مشیهید و 
شهرهای بین راه"، به عراق و اردن و مصیر سیفیر میی 

( و در مصر مهمان اخوان المسلمین است. در 135کند )
اردن با ملک حسین پادشاه این کشور میالقیات میییکینید )

، بیا 33(. در بازگشیت بیه اییران، در اواییل سیال 137
اجازه مقامات حکومت نظامی، میورد اسیتیقیبیال اعضیاء 

(. پیس از 138وهواداران فدائیان اسالم قرار می گیرد )
 .بازگشت از مصر، به مالقات شاه می رود

دراینجا بعنوان معترضه باید بیگیوییییم درسیت اسیت کیه 
نواب صفوی بیه پیول و جیمیعیثوری ثیروت عیالقیه ای 
نداشت و غالبا در فقر وتنگدسیتیی بسیر میییبیرد و ازایین 
بابت )فقط از این بابت( با دزدان و شکمبارگان و رشیوه 
خیواران کیی یییییفییی نیظیییییر شیییییخ فضیل هللا و بسیییییاری از 
سردمداران رژییم جیمیهیوری اسیالمیی، تیفیاوت اسیاسیی 
داشت. با اینحال تعداد افسانه های عجیب و غیرییبیی کیه 

 فدائیان اسالم

 



 

 Rowshangar    No. 79    February 2014 27 روشنگر 

شرکت ایران در پیییمیان بیغیداد صیورت گیرفیت، ولیی  
ایران همچنان در این پیمان و بعدهیا در پیییمیان سینیتیو 

 .باقی ماند
    ترور منصور، گویا برای لیغیو قیانیون مصیونیییت ۶

قضائی اتباع امریکیائیی در اییران انیجیام گیرفیت. ایین 
قییانییون لییغییو نشیید، رژیییم شییاه و جییانشییییین میینییصییور   
 .امیرعباس هویدا   تا آخرین روز از آن حمایت کردند
باال و پائین قضیه و کارنامه ی سی و سه ساله فیدائیییان 
اسالم و وابستگان آنها میانینید "جیمیعیییت هیای میوتیلیفیۀ 

( در همین چند سطر فیوق ۱۱تا  ١۹اسالمی" )از سال 
خالصه میشود. نیویسینیده کیتیاب "کیارنیامیه مصیدق و 

(، در باره فیدائیییان ییعینیی /١١حزب توده" )صفحه ی 
کسانی که میخواستند "نیک و بد کار کشور را به دست 
استخاره ها و خیر و شر شیعیاری ابیلیهیانیه" بسیپیارنید، 

 ) :٠۱١بدرستی چنین نظر میدهد )
کارشان در سرنوشت سیاسی کشور بهره ای نیداشیت "

و ما تنها برای یادآوری در گاهنامه رویدادها از آن ییاد 
 ".کردیم

 
 زیرنویس

    کیارییکیاتیور و میقیالیه "آقیای فیدائیییان اسیالم"  133
، اولین بار بعد از قیییام ٠۹٩/٩١١مندرج در نبرد ملت 

مرداد"، از  ١۸در "نگاهی به مطبوعات"، "ویژه نامه 
، در صیفیحیات /٠١۱انتشارات وزارت ارشیاد میلیی 

کلیشه شد. و همان کاریکاتیور بیار دییگیر  ٠۹۶   ٠۹۱
در روزنامه انیقیالب اسیالمیی )بیهیمیراه میقیالیه "وقیتیی 

بیچیاپ  /١۱٩٠١٩۱کند"( در تاریخ  ها سقوط می ارزش
 .رسید
    "در مورد شهید معظم شادروان نواب صیفیوی  131

که من نخستین یار و مدد کیار و )نیبیرد میلیت( ییگیانیه 
زبان گویای آن میرحیوم و فیدائیییان اسیالم بیود... بیایید 
بگویم نفوذ برخی عناصیر نیابیاب در صیفیوف میقیدس 
فدائیان موجب انشعاب و مناقشاتی گیردیید کیه میا نیییز 

طیرف قیرارگیرفیتیییم و ایین  نیقیار  خواه ناخواه در یک
مختصر هم با وساطت پدرانه آیت هللا العظمی طالقیانیی 

های آن تجدید دوسیتیی  برطرف گردید که یکی از نشانه
، بیازداشیت “  ، قبل از سوء قصد به عالء١۹در سال ” 

من پس از حمله بیه عیالء نیخیسیت وزییر خیائین وقیت 
همزمان با رهبر فدائیان اسالم... میباشید ")نیبیرد میلیت 

(. کییربییاسییچیییییان در جییزوه" عییلییل تییوطییئییه ١۱٩۹٩۱۸
مکارانه ارشاد! علیه نبرد ملت، نخستین نشریه انقالبیی 

را بعنوان "سنید  ١۱٩۹٩۱۸اسالمی ایران" مقاله مورخ 
 ٠۱کینید و در صیفیحیه  شماره یک" میجیددا چیاپ میی

نویسد که این "سند" در زمان حیات "شادروان آییت  می
هللا طالقانی" انتشار یافته و مورد تیکیذییب ایشیان قیرار 

 .نگرفته است
    "برنامه انقالبی فدائیان اسیالم" ، چیاپ سیوم،  135
 ./١۱٩٠١٩۱، اطالعات، ۱۱بهمن 
    مصاحبه حجت االسالم لواسانی، مدیر نشیرییه  137

 ./١۱٩٠١٩۱"منشور برادری" با مجله پیام انقالب، 
    "شهید سیدمحمد واحدی در یک جیییپ سیربیاز  138

نشست و پرچم سبز کوچکی را در دسیت گیرفیت و بیا 
خورد فرییاد تیکیبیییر از  اشاره به این پرچم که تکان می

تمام ماشینهایی که به استقبال شهید نواب صفیوی رفیتیه 
شد... مرحوم طالقانی در اسیتیقیبیال شیهییید  بودند بلند می

مرحوم نواب صفوی در فرودگاه حاضر بیود وعیکیس 
هم اکنون موجود است کیه خیود میرحیوم طیالیقیانیی در 
کنار مرحوم نواب صیفیوی اسیت و مین هیم در کینیار 
مرحوم شهید نواب صفوی هستم... با مرحوم طیالیقیانیی 
به خیابان اصف آمدیم و به منزلی که برادران میرحیوم 
نواب به ماهی دویست تومان اجاره کرده بودند رفتیم و 
مییرحییوم طییالییقییانییی آن روز نییهییار را بییا مییا صییرف 
کییرد..." )مصییاحییبییه بییا مییحییمیید مییهییدی عییبیید خییدایییی، 

 )./١۱٩٠١٩۱اطالعات 
 .١    "برنامه انقالبی فدائیان اسالم"، مقدمه    139

 :ضربه ... " می نویسد
نواب با کاشانی ارتباط نیداشیت تیا دی و بیهیمین سیال "
... که از آن به بعد، نواب دوباره با کاشانیی ارتیبیاط ١١

 ).117برقرار کرد")
( بطوریکه در صیفیحیات قیبیل ١۹و در همین ایام )سال 

اشاره کرده ایم، "نقار مختصیر" بییین دو بیانید فیدائیییان 
اسالم از بین رفت. و "تجدید دوستی" آغاز گردید. همیه 
اینها را در کنار آنچه درباره  مالقات تیمسار بختییار بیا 
نواب صفوی در زمان "زمزمه ی پیمان بغداد" آوردییم 
قرار دهید تا تصویر ماجرای سوء قصد به عالء روشن 

 .تر جلوه گر شود
)روز قبل از حرکت عالء به  ١٠٩۸٩١۹باری، در روز 

عراق برای شرکت در کنفرانس پیمان بغداد( در مجلس 
ختم پسر آیت هللا کاشانی در مسجید شیاه تیوسیط میظیفیر 
ذوالقدر به حسین عالء سوء قصید میییشیود. عیالء جیان 
سالم بدر میبرد و طبق قرارقیبیلیی، روز بیعید بیه بیغیداد 
میرود. جناح انگلیسی هیات حاکمه و دربار به سیرعیت 
دست به کار میشوند. مظفر ذوالقدر پس از دسیتیگیییری 
( 118"محرک خود را در این عمل، نواب صیفیوی " )

معرفی میییکینید. نیواب صیفیوی و خیلیییل طیهیمیاسیبیی، 
عبدالحسین و محمد واحدی پس از چینید روز دسیتیگیییر 
 ١١میشوند. نواب صفوی و خلیل طهیمیاسیبیی بیییش از 

نفر از "اشخا  موثری که با جمیعیییت فیدائیییان اسیالم 
ارتباط و همکاری داشتند ویا با دادن کمکیهیای نیقیدی و 
وسایل دیگر به مقصیود آنیهیا کیمیک کیرده انید" را لیو 
میدهند که توسط "مقامات نظامی" دستگیییر میییشیونید )

119.( 
آیت هللا بروجردی )و نزدیکترین مشیاور ایشیان ییعینیی 
آیت هللا خیمییینیی( کیمیتیریین اقیدامیی بیرای نیجیات جیان 

، ١۹دی ماه  ٠۱( و در 152"فرزندان اسالم" نمیکنند )
نواب صفوی، خلیل طهماسبی، مظفر ذوالقدر و میحیمید 
واحدی تیرباران میشوند وعده ای دیگر بیه حیبیس هیای 

 .متفاوت محکوم می گردند
، در نوفل لوشیاتیو، ۱۱حاج مهدی عراقی، در بهمن ماه 

 :ضمن مصاحبه با خبرنگار روزنامه اطالعات گفت
، با شهید شدن مرحوم نواب بیاتیفیاق ١۹پس از دی ماه "

سید محمد واحدی، خلیل طهیمیاسیبیی و ذوالیقیدر تیوسیط 
ماموران دولتی پرونده گروه ما برای مدتی بسته شد" )

151 .( 
سی و سیه سیالیه  بعنوان حسن ختام، بد نیست که کارنامه

فدائیان اسالم و کسیانیییکیه امیروز)نیه دییروز( خیود را 
 :جزء فدائیان اسالم میدانند، مرور کنیم

    ترور کسروی، برای از بین بردن "دشمینیان دیین" ٠
بود ولی "دشمنان دین" از بین نرفتند )و امیروز وجیود 
دشمنانی از نوع کسروی به ویژه از انواع بسیار متیعیدد 
دیگر، یکی از گرفتاری های عمده جیمیهیوری اسیالمیی 

 است(.
    ترور هژیر، گویا به منظور ابطال انتخابات مجلس ١

شانزدهم انجام شد و بطوریکه دیده ایم انتخابات تیهیران 
 .بدالیل دیگری باطل شد

 یی   تییرور رزم آرا، گییویییا بییرای از بییییین بییردن ١
سرسپردگان انگلیس صیورت گیرفیت، و حسییین عیالء 
سرسپرده دیگر انگلیس بالفیاصیلیه بیه نیخیسیت وزییری 

 .رسید
    سوء قصد به دکیتیر فیاطیمیی، گیوییا بیرای "کیوتیاه ۹

کردن دست امپریالیییسیم امیرییکیا" بیه قیول عیبیدخیدائیی 
( برای از بییین بیردن کسیی کیه /١۱٩٠١٩۱)اطالعات 

"رابط بین دربار و دکتیر مصیدق بیود" انیجیام گیرفیت. 
ولی پس از کودتای امریکائی، انگلیسی و بارگشت شیاه 
فراری، همان حسین فیاطیمیی کیه "ییک بیار از گیلیولیه 
برادران فداکار جان بدر برده بیود تیوسیط رژییم میورد 
حمایت امریکا و کیل روحیانیییت )از جیمیلیه "بیرادران 

 .فداکار"(، به قتل رسید
    سوء قصید بیه عیالء، گیوییا بیرای جیلیوگیییری از  ۱

    "پای صحبت برادر مجاهد شهید نیواب صیفیوی  112
سییییییید میییحیییمییید میییییییرلیییوحیییی" روزنیییامیییه جیییمیییهیییوری 

 . /١۸٩٠١٩۱اسالمی،
    از جمله کسانی که به نواب پیشینیهیاد سیفیارت و  111

 :آرا بود وزارت دادند، رزم
ای هم سراغ نواب فرستاد تیا در میقیابیل  آرا نماینده رزم"

پسییییت سییییفییییارت و وزارت، دسییییت از مییییبییییارزه 
بردارد" )مصاحبه با محمد مهدی عبدخدایی، اطالعیات، 

١۱ /٠١٩۱/.( 
یییک لییحییظییه تصییورش را بییکیینییییید: نییظییامییی قییلییدری بییا  

آرا که برای آدمی مانند آیت هللا کاشانی  خصوصیات رزم
)با آن قدرت عظیمش درآن ایام که حتی روزنامه لوموند 

کینید  ی ی "پیاپ     که در این زمینه هیا کیمیتیر اغیراق میی
گیفیت  کیرد و میی شیعیان" خوانده بود( تره هم خیرد نیمیی
کنم"، آنیوقیت بیه بیچیه  "مسجد را بسر کاشانی خراب می

 .آخوند جغلقی، پیشنهاد سفارت و وزارت بدهد
    "برنامیه انیقیالبیی فیدائیییان اسیالم"، چیاپ سیوم  112

توضیحا اضافه کنیم که نواب صیفیوی در  ١مقدمه،   
گیردد. اگیر  ، از مصر به تیهیران بیاز میی١١اوایل سال 

بالفاصله بعد از این مالقات تصمیییم بیه "میخیفیی شیدن" 
، دستگییر و ١۹گرفته باشد، با توجه به اینکه در دی ماه 

های مخفی" او ییکیسیال و چینید  اعدام شده است، "فعالیت
 .شود، نه چهار سال ماه می
    "مصاحبه با تیمسار دکترشایانفر، وکیییل میدافیع  113

نواب صفوی در دادگاه نظامی"، میجیلیه رگیبیار امیروز، 
 .١۱٩١٩۱۸مورخ  ۹شماره 
    این مالقات در زمانی صورت گرفت که سپهیبید  111

زاهدی از کار برکنارشده و حسین عالء میهیره شینیاخیتیه 
( بیه نیخیسیت وزییری ١۹شده انگلستیان )در فیروردیین 

رسیده بود. آیا این مالقات در رابطه با سوء قصدی نبیود 
که چندی بعد، در مجلس ختم پسیر آییت هللا کیاشیانیی در 
مسجد شاه، بجان حسین عیالء بیعیمیل آمید؟ ایین احیتیمیال 
)فعالً احتمال( را اگر در کنیار بیییانیات سیربسیتیه حیجیت 
اسالم عظیمی )از اعضیاء قیدییمیی فیدائیییان اسیالم بیانید 
تیری  عبدهللا کرباسچیان( قراردهیم، آنوقت مفهوم واضیح

 :کند پیدا می
خواستیم بکشیم... اما به ما خیانت کردند  ما عالء را می"

))کی؟((. در اسلحه دستکاری شده بود. حیتیی خیییلیی از 
برادران همرزم ما از این قضیه خیبیر نیداشیتینید کیه مین 

بایست با آن  برایشان این سر را فاش کردم. اسلحه که می
ای بود کیه خیان نیداشیت،  اسلحه عالء ترور شود، اسلحه

اش بیی ارزش بیود. آن  اش تراشیده شده بود. گیلیولیه لوله
 )./١١٩۶٩۱خیانت به ما شد" )نبرد ملت، 

    مصیاحیبیه بیا بیرادر نیواب صیفیوی، روزنیامیه  115
 ./١۸٩٠١٩۱جمهوری اسالمی، 

  ی  تیارییخ سیی سیالیه، دفیتیر دوم، بیییژن جیزنیی،  116
 ۶۶    ۶۸صفحات 

، دراینجیا دو اییراد بیه /٠١٩۱/   ١۱    اصالحات،  117
نییظییرعییزت هللا سییحییابییی وارد اسییت: اوالً اییین ارتییبییاط 

، ثانییا بیگیمیان میا ایین نیواب ١١بایدمنطقا دراوایل سال 
نبود که با کاشانی ارتباط برقرارکرد، بلکه عکس قضییه 
بییاییید درسییت بییاشیید: کییاشییانییی دوبییاره بییا نییواب ارتییبییاط 

 .برقرارکرد
/  ١۱    "یادداشت شهید نواب صفیوی، اطیالعیات  118
٠١٩۱/. 

 ی ی بیه نیقیل از "سینید  ٠۱٩٠١٩١۹    کیهان مورخ  119
های میکیارانیه ارشیاد!  "در جزوه " علل توطئه ۹شماره 

ملی! علیه نبرد ملت ..."، عبدهللا کرباسجییان، صیفیحیات 
١١   ١٠ 

    آیت هللا خیزعیلیی، عضیو شیورای نیگیهیبیان در  152
مجلس شورای اسالمی، در مقاله "شهید نواب صفیوی"، 

 :نویسد بقصد ماستمالی قضیه چنین می
متاسفانه بعضی با جو سازی تصنعی حرکاتی را کردند "

که رابطه ایشان ))نواب(( و آیت هللا بیروجیردی میرجیع 

29ادامه در صفحه   
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یکی از اشتباهاتی که غرب مرتکب میشود این است که 
به آنچه  اسالمگرایان میگویند گوش نمیدهد. اگر به 
حرفهایشان گوش میدادیم می توانستیم به استراتژیشان 

باالترین نظریه پرداز  ،پی ببریم. شیخ یوسف القراداوی
ذ ترین آخوند سنی در    و شاید بانفو ،اخوان المسلمین

از مسلمانان درخواست کرد  ١١٠٠در نوامبر  ،جهان
 .پیشه کنند “ تدریج گرائی”که 

آیین تدریجگرایی موفقیت آمیز است چرا که ما این 
واقعیت را که  اسالمگرایان میتوانند  استراتژیست های 

در نمی یابیم. تدریجگرائی شکل  ،سیاسی ماهری باشند
 ،هوشمندانه ای از جهاد است که مبتنی است بر شکیبایی

  .برنامه ریزی دراز مدت و ارزیابی از خود
اسالمگرایان عملکرد خود را ارزیابی میکنند و 
استراتژیشان را بر اساس این ارزیابی تنظیم  میکنند.  

میخواند. در حالیکه “   میانه روی”غرب  این را به غلط 
در واقع همه اسالمگرایان به کله خری و بی پروائی 

  .القاعده نیستند
تدریجگرایی در پیاده : ”    قراداوی اعالم کرده است که

کردن شریعت شیوه عاقالنه ایست که باید درپیش گرفته 
قراداوی همچنین اظهار داشته که خود محمد هم  “  شود.

  .پیرو این روش بوده است
همیشه کار  ،به خصو  اخوان المسلمین ،اسالمگرایان

خود را مرحله بندی کرده ا ند. رهبر اعظم اخوان 
در ماه دسامبر شش مرحله را  ،محمد بدیع ،المسلمین

  :برشمرده است
 شریعت در مورد فرد .٠
 شریعت در مورد خانواده .١
 شریعت در مورد جامعه .١
 حکومتشریعت در مورد  .۹
 ء خالفت،  و سر انجام  احیا .۱
 “ حاکمیت بر جهان”  .۶

اخوان المسلمین در مصر اکنون مشغول تکمیل مرحله 
اسالمگرایان شریعت را با  ،چهارم است. در این مرحله

و  “  دموکراسی”  توصیف آن به منزله شکلی  از 
بکار می بندند. آنها چنین استدالل می کنند  “  آزادی”
 که:

دموکراسی انواع و اقسام دارد و از همین رو ما باید با  
دموکراسی از نوع اخوان المسلمینی اش بردبار باشیم و 

  .آن را تحمل کنیم
آنچه من طرفدارش ”شیخ قراداوی چنین توضیح میدهد: 
برای جامعه ایست که  ،هستم نوعی دموکراسی حقیقی

ازقوانین شریعت  پیروی میکند   قوانینی که خود با 
عدالت وبرابری  ،حفوق بشر ،ارزشهای آزادی
دموکراسی ما ”قراداوی می پذیرد که  .“  همخوانی دارد
م.(  ،دموکراسی سکوالر )غیر مذهبی .“  متفاوت است

از آن نوع که درغرب هست، به خدا وقعی نمیگذارد 
دموکراسی همچنین  میتواند هر ”وغیراخالقی است. 

آنچه را که میخواهد قانونی و هر آنچه را که نمی پسندد 
ممنوع  کند. اما شریعت به منزله یک نظام سیاسی حد و 
باید  ،حدود دارد. اگر قرار است دموکراسی را برگزینیم

 .“ بهترین جنبه هایش را برگزینیم
 ٠/۸١یعنی درسال  ،دیرزمانی پیش ،اخوان المسلمین 

برای تأسیس یک حکومت ”نکته ای را  ٠١استراتژی 
تدوین کرده  است. این سند  “  اسالمی روی کره زمین

در جریان بازرسی پلیس سوئیس از خانه یوسف نادا در 
 .مشهور است “ پروژه”کشف شده و به  ١١١٠سال 

در سطح محلی ”در سند مزبور گفته شده که باید 

 “  انعطاف
نشان  داد و 

کنش 
سیاسی را 
با ضرورت 
اجتناب از 
منزوی 

شدن از 
و  ،یک سو

با آموزش 
مداوم 
وعمل 
سازمان 

یافته از 
سوی 
 “  دیگر

آشتی داد. 
این سند 
تحت کنترل در آوردن مراکز قدرت محلی را ”همچنین 

و اتحادهایی را با دیگر  “  از طریق  عمل سازمان یافته
حتی در صورت داشتن اختالف  ،سازمانهای اسالمی
خواستار است. این سند از  ،نظر با این سازمانها

همکاریهای موقت با گروههای غیر اسالمی که ضد 
پشتیبانی  “  با استعمار مبارزه میکنند”اسرائیلی اند و 

  .میکند
سند استراتژی میگوید که اخوان المسلمین جهانی باید 

از جنبشهایی که دست اندر کار جهادند در سراسر ”
چه در سطح  ،نباید”اما  .“  جهان اسالم پشتیبانی کند
در جستجوی رویارویی  ،محلی و چه در سطح جهانی

نا برابر با مخالفان خود که ممکنست حمله هایی را به 
 .“ باشیم ،دنبال بیاورد

سند مزبور از انتقاد از خود سازنده و استفاده از ستیز 
فلسطینیها برای پیشبرد استراٰتژی خود  -اسراییلیها 
چرا که این ستیز امروزه به منزله ”  ،سخن میگوید

بعبارت  “  سنگ بنای رنسانس جهان عرب عمل میکند.
از ستیز مزبور برای رادیکال کردن توده ها باید  ،دیگر

 .استفاده کرد
نیز به شیوه ای  ،شاخه ای از اخوان المسلمین ،حماس

تدریجگرایانه عمل میکند. رهبر این سازمان در ماه 
دسامبر اعالم کرد که هدف کوتاه مدت ومیان مدت آنها 

کرانه غربی یا بیت القدس است وبرای آن  ،آزادی غزه
تالش میکنند. نابودی اسراییل یا به گفته اسالمگرایان 

  .هدف بعدی است “ رهایی تمام فلسطین”
هرجا که اخوان المسلمین و اسالمگرایان مشابه آنها 

یک  استراتژی  ،حتی در ایاالت متحده ،عمل میکنند
مرحله بندی شده وجود دارد. مرکز اسالمی امریکای 

یکی از قدرتمند ترین سازمانهای اسالمی در  ،شمالی
پنج مرحله در استراتژی خودرا در کتاب  ،ایاالت متحده

به چاپ رسیده توضیح داده که  ١١٠١راهنمایش که در 
به دقت از آنچه که بدیع  در مصر گفته است پیروی می 

  .کند
 

این مراحل عبارتند از: آموزش دادن خود، معتقد کردن 
ایجاد جامعه ”خانواده خود، کار کردن روی جامعه، 

در سطح کشور و سپس  تأسیس یک “    اسالمی
که توسط یک خلیفه  منتخب بر  ،ایاالت متحده اسالمی”

 .“ طبق قوانین شریعت اداره می شود
نوشته شده نیز  ٠/۸۸گزارشی که توسط اف بی آی در 
که ظاهرس در ایاالت  ،حاکی از این است که یک منبع

وجود یک  ،متحده از اعضاء اخوان المسلمین است

  .برنامه شش مرحله ای را به آنها لو داده است
و مشخصأ نهاد بین المللی  ،اخوان المسلمین ،در آن موقع

اندیشه اسالمی و بنیاد اسالمی امریکای شمالی بر روی 
اولین مرحله کار می کرده اند.  این مرحله  همچنین 

جبهه متحد گروههای استتاری برای اقدام ”شامل ایجاد 
بود به گونه ای که بتوانند  “  سیاسی بدون پیوند آشکار

بطور مسالمت آمیز و بی سر و صدا وارد حکومت ”
منبع مزبور  “  امریکا و دانشگاههای امریکایی شوند.

 همچنین به اف بی آی
مدعی شده اند ”گفته است که عوامل اخوان المسلمین  

 .“ که در نفوذ به حکومت امریکا موفق بوده اند
نیز سند استراتژی دیگری  ١١١۹اف بی آی در سال 

کار ”متعلق به اخوان المسلمین را ضبط کرده است که 
سازمان مزبور در ایاالت متحده را نوعی جهاد بزرگ 
در ازمیان برداشتن و نابود کردن تمدن غربی از 

دانسته است. سند مزبور برای این کار پنچ  “  درون
 :مرحله را برشمرده است

 “ رهبریایجاد مخفیانه ”  ٠
این مرحله  “ آشکار شدن تدریجی درصحنه عمومی.”  ١

احراز ”  ،“  نفوذ در بخشهای مختلقف حکومت”مستلزم 
 “  کسب همدلی و پشتیبانی عمومی”  ،“  نهادهای مذهبی

 .است“ ایجاد یک حکومت سایه”و 
استفاده از رسانه ”این مرحله بر  “  تشدید.مرحله ”    ١

متمرکز است و سند مزبور می گوید که  “  های همگانی
هم اکنون در جریان و درحال پیشرفت ”این مرحله 

متأسقانه نمی دانیم که این سند کی نوشته شده  .“  است
  .است
 .“  مقابله آشکار با حکومت از طریق فشار سیاسی”  ۹

آموزش استفاده از سالح در ”این سند همچنین خواهان 
فعالیتهای قابل ”است و می گوید که  “  عرصه داخلی

این میتواند آیا  “   مالحظه ای در این مورد وجود دارد.
با اردوگاه آموزشی جماعت الفقرا در خاک  امریکا 

 مربوط باشد؟ 
تسخیر قدرت برای تأسیس ملت  ”آخرین مرحله:  .۱

اسالمی مورد نظر آنها که در پرتو آن تمام احزاب و 
 .“ گروه های اسالمی متحد میشوند

اسالمگرایان استراتژی جامع و درازمدتی برای 
پیروزی دارند که دهه هاست موجودیت داشته است. 
وقت آن است که ما هم برای خودمان یک چنین 

 .استراتژیی درست کنیم
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زمان کمی تیره بود، ایشان درست به ماهیت مرحوم سییید 
نواب پی نبردند از این رو احتیاط کیردنید و روی خیوش 
چندانی نشان ندادند و حتی کم کم به عیواقیب نیا میطیلیوب 

گویند در اواخیر، میرحیوم  منتهی شد، گرچه آنطور که می
آیت هللا بیروجیردی پیی بیرده بیود و کیمیی هیم بیه دفیاع 
برخاسته بود که سید گرفتار نشود ولی دییگیر میطیلیب از 
دست رفته بود و جبار زمان   شاه دیکتاتور   درمقام قیتیل 
ایشان برآمد و ماجرا واقع شد" )مجله پیام انقالب، شمیاره 

 )./٠١٩۱/ ١۱مورخ  ١۹
    مصاحبه با "رهبر یک گروه افراطی اسالمی در  151

 .۱۱بهمن  ۸پاریس" روزنامه اطالعات، 
، شاه میدتیی اسیت ۱۱بهمن  ۸توضیحا اضافه کنیم که در 

که از ایران گریخته، با اینحال حاج مهدی عراقی، "فدائی 
شجاع اسیالم"، در شیهیر پیارییس، هینیوز از "میامیوران 

بیرد و نیه از رژییم شیاه! احیتیییاط ضیرر  دولتی" نام میی
 .ندارد: هنوز ممکنست که برگردد

    این کتاب به قلم یکی از اعضاء سابق حزب تیوده  152
که در زمان حیات مصدق نیوشیتیه شید، از نیظیر مصیدق 
گذشت )یعنی تاریخ نگارش آن قیبیل از فیوت مصیدق در 

بیطیور میخیفیی در  ۱١است(، و در سیال  ۹۱اسفند  ٠۹
در خیارج از کشیور  ۱۹ایران انتشار ییافیت و در سیال 

تک یر شد. بنابراین کتابی نیست که پس از قیام و متاثر از 
جریانات کنونی جامعه، در باره فدائیان اسیالم بیه داوری 

 .نشسته باشد

06ادامه ی فدا ئیان اسالم از صفحه   

ه ا هدى و ن س ست  تعادل خدد رو وز 
در دوق  به نظر نمى .  دست دوده وست

رسد كه ووال س ستمى دجدد دوشته 
 .باشد
مدوفع ن سربازون با وددر ب ان ه وى     

نسبت به خددكشى ردز وفزدن سربازون 
 .هشدور دودند

سرباز كانادو ى ٦طى چند ماه گ شته     
خددكشى كرده وند،مدوفع ن سربازون مى 

گد ند،و ن خددكشى ها نشان وز م زون 

رد به رشد مشكالت در ورت  كانادو مى 
 .باشد
مك و چرن گفت:ود بادر دورد كه     

در وثر همسر   ptsd ب مارىمدضدن 
مدود  سربازون بر د پ  گ ری  تال 
 . سشكار شده وستو ن مس له،  ردى
ود مى گد د :ا دنا تجربه سختى وز      

تطب ش خدد با زندگى شهرى دوشت ز رو 

كه ود ب شتر ن زمان عمر خدد رو در ورت  گ روند.ود وحسا  مى 
ات د ر شه شرو ط ن كرد ه چ وم دى به زندگى ن ست ز رو ه چ ك 

 .ود رو نمى شناسد
در بس ارى وز مدورد خاندوده هاى عزودور بددن پاسخ د نت جه به   

 حال خدد رها مى شدند،
به گزور  وسناد گلدبال ن دز ، در كنار هر خددكشى در ورت     

گزور  شده وست  ك قود د تال  بروى ۵۱۰۵كانادو كه در سال 
 .خددكشى ن ز به چش  مى خدرد كه سمار دق ش سن ومكان پ  ر ن ست

در ندومبر سال گ شته خدد كشى سه سرباز جن ى كانادو در سه    
 ردز متدواى وتفاش وفتاده وست

. 
/۵٢ردز  :به ترت ب ۵۱۰۲مری سه سرباز در ندومبر سال     

ردز ،  Master Blombardier travis Halmrast ندومبر به نا 
/۵۸ردز  Master cpl.Willam Elliott  /ندومبر۵٦

 Machael Robert Mcneilندومبر
كه هرسه وز وفسرون ورشد بدده وند كه پ  وز بازگشت وز جنگ  

وفغانستان در شرو ط بد مااى د وختالل ردونى به خدد كشى مبادرت 
 .نمدده وند

٪سر بازونى كه وز جنگ ٢۱به نول وز سا ت گلد بال ن دز ،ب   وز 
معا نه  .سال دچار وختالل ردونى مى شدند٢برمى ردند پ  وز حددد 

جسد كلنل وستفان ب چ م ن ، نشان وز مری وستفان د هفت همكار دى 
 .در ورت  كانادو به علت وبتال به ب مارى ردونى بدده وست

م ل دن دالر به بخ  سالمت ردون ،  ٢۱ج مز بزون مى گد د ساالنه 
بددجه وختوا   افته وست ، با و ن حال پ تر وستافر مس دل ومدر 

سربازون  ورت  مى گد د ؛ددات فدرول با د تدجه ب شترى به 
 .دوشته باشد ptsd سربازون مبتال به

 خودكشى سربازان در كانادا
 وند ه  0به نول وز سا ت گلدبال ن دز 

۵۱۰٢ 
 ترجمه:وبا

 
كانادو ى بار  ک سرباز مری وخ ر       

د  ر، تدجه مدوفعان نظام ان كانادو   رو 
 .به مشكالت ردونى سنان جلب كرده وست

 
ا دنا مك و چرن سرباز بازنشسته وى       

سال تجربه كارى، با ۵۱كه پ  وز 

فروخدون ن ردى نظامى كانادو به سنان 
در ۵۱۰۲پ دسته بدد در ردز كر سم  

وبتدو، در خبر  .وثر ضربه مغزى در گ شت
ها مری و چرن رو  ك توادا وعال  

و ن سرباز مری همسر همسر نمددند، وما 
سااه خدد رو ناشى وز  ك "خددكشى"  ٢۰

دناوم دی  در وثر وبتال به ب مارى وفسردگ 
  .شد د م دوند

شدهر ا دنا ، تا  در وسناد منتشر شده ،     
،گفت همسر دى با قود قبلى د عمدی وز 
ردى خط دسط خ ابان رونندگى كرده وست 
د در نت جه با كام دنى كه وز مس ر جندبى 

 .در حركت بدده توادا مى كند
 ptsd مك و چرن گفت ،ا دنا وز ب مارى     

)وختالل ردون  که در نت جپ تحمل حدودث  
بس ار ناگدور ناگهان   ا مکرر، به دجدد 

در رنج بدده وست كه وز كر سم  م  س د( 
 بدد. درمان ود قط  شده  ۵۱۰۲

 
تقویم خودكشى سربازان در ارتش        

 كانادا؛
 

ددات فدرول كانادو سه شنبه وعال        
در حال تدورك ومكاناتى   كردتال  هم انى

وست تا به هن ا  بردز چن ن مشكالت  
 .حما ت ها ى وز وعضاء ورت  ونجا  پ  رد

مدوردى در ورتباط با سالمت ردونى      
 سر بازون در ورت  كانادو

سقاى مك و چرن ،گفت م زون معااجه       
وى كه ردى ب مارى همسر ود ونجا  شده 

دق وه مالقات با ردونشنا  ٢٢وست هفته وى 
 .بدده
وست د كر شلى سرباز كهنه كار با تجربه     
 :سال خدمت در ورت  كانادو ،مى گد د۵۷

ما م خدوه   وعال  نما ى  كه ا دنا در م ان 



 

2014فوریه          79ماهنامه روشنگر        شماره  32   

من امد که بروم پیش رییس دادگستری رفتم پیش رییس  

دادگستری انها مرا فرستادند پیش همان قاضی من گفتم 

گه ان قاضی کاری نمیکند اگرمیکرد من نزدیک به یک 

سال میشود که این طرف ان طرف میروم رییس 

دادگستری به من گفت که نامه از مقامات باال هست من 

هم امضا میکنم حتما کارت را انجام میدهد رفتم پیش 

قاضی قاضی دوباره مرا از اطاق بیرون کرد دوباره 

رفتم به حقوق بشر اسالمی شکایت کردم نامه ای که از 

قوه قضاییه برایم امده بود به حقوق بشر اسالمی نشان 

دادم انها دوباره به من گفتند شما برو ما خبرت میکنیم 

بعد از یک ماه به من گفتند برو پیش رییس دادگستری 

رفتم رییس دادگستری مرا فرستاد پیش همان قاضی 

قاضی دوباره مرا از اطاق بیرون کرد انها فهمیدند که 

من رفتم در باال شکایت کردم دو ماه بعد زمانی که به 

دختر یازده ساله ام از شهر به طرف خانه میرفتیم من 

موتور سه چرخ داشتم نیروی انتظامی با ماشین به 

موتورم زد و خودشان فرار کردند اهل محل امدند تمام 

ما خونی بود و دخترم هم زخمی بود ما را تمیز کردند 

موتور ما کمک جلویش کج شده بود رفتم به نیروی 

انتظامی شکایت کردم انها گفتند که ما ماشین پیکان 

نداریم من گفتم که ماموران را میشناسم انها گفتند که 

فردا با موتور سه چرخ خود بیا فردا که با موتور رفتم 

موتور را جلوی در گذاشتم خودم رفتم داخل نیروی 

انتظامی وقتی برگشتم دیدم موتورم را دزدیدند و تا حاال 

نزدیک به دو سال هست که هنوز به عنوان شاکی در 

کالنتری اسم من ثبت نشده چه کار باید کرد تمامی 

مدارکش موجود هست و در ضمن یکی از این مامور 

ها به نام حسارکی با این که با زن و بچه ام بودم همسرم 

هم ایرانی هست مامور به من گفت میخوام بازرسی ات 

کنم دستش را کرد تو جیبم وقتی که دستش را بیرون 

کرد به اندازه یک گرم تریاک از جیب من بیرون کرد 

من گفتم که موتاد نیستم حاظرم با شما بروم ازمایش 

بدهم اما مامور اصال به حرف من گوش نداد بعد ما را 

ازاد کرد بعد از بیست روز فهمیدم که یک عدد انگشتر 

طال از زنم گرفته که فاکتور خرید ان به مبلق یک 

میلیون پانصد هزار تومان هست برادر عزیزم حاال شما 

بگو که ما چه کار کنیم در این مدت دو سال نزدیک به 

یک ملیون تومان کرایه ماشین دادم حاال بماند که از 

کارم بیکار شدم شما را به خدا قسم میدهم که این پیام ما 

را به گوش جهانیان برسانید و در ضمن اگر برایت 

امکان دارد با ما تماس بگیرید که ما اسکایپ را روشن 

کنیم که با هم موضوعاتی هست که میخواهم از طریق 

اسکایپ با شما صحبت کنم بخاطری که هم هزینه تلفن 

کم میشود و هم شنود نمیشویم امید وارم در هر کجا که 

هستید موفق و سر بلند باشید من تا به حال انسان پاک و 

با وجدان م ل شما در هیچ کجا ندیدم دست و پایت را 

 میبوسم باز هم ممنون از شما.

 

داستان شما و داستانهای غم انگیز  دوست گرامی

دیگری را که هر روز از ایران بمن تلفن میزنند و 

دادخواهی میکنند، فقط میتوان در افسانه های باور 

نکردنی قدیم سراغ گرفت. وای به آن روزی که مردم 

زنجیرهای ظلم و زور حکومت اسالمی را پاره کنند. 

تصور اینکه مردم زجر دیده چه دماری از روزگار این 

 جنایتکاران در آورند برای من دشوار است.  

سالم و احترام تقدیم حضور آقای ستوده  و با تشکر 
 فراوان از شما

برادِر بنده محمد علی، جهت کاریابی به میدان  ،جناب
بلواری حدادی رفته بود . درحالیکه کارت اقامت 

ازطرف پاسگاه   مامور گشت .وکارت کارهم دارد
 درخواست پول از ایشان میکند، نمیدهد.،  گلشهر کرج

سوار ماشین کرده به پاسکاه میبرند. در آنجا با با توم 
شنوائیش را ازدست   روی سرش می کو بند. گوش چپش

 میدهد تمام سر و صورتش سیاه و کبود میشود.
 بااحترام شیر علی 

 نامه های رسیده 

 یک نامه از ایران

سالم خدمت برادر بزرگوارم اقای ستوده برادر عزیز 

دو سال پیش دو نفر در کنار جاده ایستاده بود به من 

گفت بنزین بده وقتی که ایستاد شدم این ها با اجر تو سر 

من زدند و مرا در کانال اب انداختند اما شانسی که 

اوردم کانال زیاد اب نداشته که مرا خفه کند از ساعت 

دو تا پنج در کانال اب بودم وقتی که به هوش امدم دیدم 

که انگشتر من و گوشی موبایلم و پنج هزارو هشت صد 

پنجاه دالر پول به همراه دو عدد ابر کت امریکایی و دو 

دست لباس زنانه که برادرم از افغانستان برایم توسط 

کاروان زیارتی فرستاده بود به سرقت بردند من با این 

که تمامم با خون بود به همرای همسرم به کالنتری 

رفتیم مسهولین کالنتری به ما گفتند که برو شاهد بیاور 

اخه در کنار جاده روستایی شاهد ازکجا پیدا کنم یکی از 

دوستان به ما گفت برو پیش قاضی رفتم پیش قاضی 

قاضی وقتی مرا دید که افغانی هستم مرا از اطاق 

بیرون کرد بعد از مدت زمانی یکی از دوستان شماره 

تلفن دفتر ریاست جمهوری را به من  داد بالخره بعد از 

تماس های زیاد با دفتر انها به ما گفتند که هیت دولت 

در دانشگاه تربیت معلم شهر ری میرود شما هم انجا 

برو من که رفتم شهر ری گفتم مشکل من این هست من 

را در قسمت قوه قضاییه معرفی کرد ان روز در 

دانشگاه تربیت معلم بسیاری از هم وطنان ایرانی برای 

شکایت امده بودند من به نماینده قوه قضاییه شکایتم را 

گفتم انها به من گفتند که برو خانه ات ما برایت جواب 

را به توسط نامه برایت میفرستم بعد ازدو ماه نامه به 

به یاد رفیق پیکارگر 
 فریدون پرناک

 بهروز جلیلیان
 
فردای آن روز به پدر رفیق  

اطالع داده شد که برای 
تحویل جسد او به پزشکی 
قانونی کرمانشاه مراجعه 
کند. وی جسد را تحویل 
گرفت و در همانجا به 
زیرپای پسر بزرگش بوسه 
زد. رفیق در گورستان 
عمومی گیالنغرب با 
حضور جمعیت زیادی 
تشیع شد. تا چند روز 

تعدادی از بستگانش کنار قبر او می خوابیدند تا از 
 تعرض حزب اللهی ها در امان باشد

 ... 
*** 

چند روز پیش پدِر داغ دار رفیق فریدون پرناک، پس از 
در  ٠١/١دی ماه  ١١سال ها رنج شهادت پسرش، در 

گیالنغرب دیده از جهان فرو بست. آقای فرخ پرناک، 
در گیالنغرب بود. مردم محلی او را " خالو  ٠١١۱متولد 

فرخ" می نامیدند. رنج مادران و پدران رفقای شهید و 
دربند، بخشی از تاریخ مبارزاتی این سرزمین است و تا 
مبارزه هست در تاریخ ما زنده می ماند. ما درگذشت این 
پدر فداکار و رنج دیده را به خانواده پرناک و به همه 
مبارزان راه آزادی و برابری تسلیت می گوییم. در اینجا 
مقاله ای درباره این رفیق و رابطه تنگاتنگش با خانواده 
و رفقایش را می آوریم. یاد گرامی اش چشم و چراغ دل 

  .ها باد

 همکارشان!

بهمن ازاعتصاب امروزبیش ۸ایلنا طی گزارشی بتاریخ
هزارکارگرمعدن چادرملو در اعتراض به حکم ١از

هیات تشخیص اداره کار اردکان مبنی بر اخراج 
همکارشان به دلیل تحریک کارگران به اعتصاب و بی 

 نظمی ،خبرداد.

برپایه این گزارش، کارگران پیمانی معدن چادرملو در 
اعتراض به حکم هیات تشخیص اداره کار اردکان مبنی 
بر اخراج بهرام حسنی نژاد یکی ازکارگران شرکت 
آسفالت طوس )پیمانکار معدن چادرملو( دست از کار 

 کشیدند.

هیات تشخیص اداره کار اردکان آقای حسنی نژاد را به 
دلیل تحریک کارگران به اعتصاب و بی نظمی اخراج 
کرده است، در حالی که تصمیمات کارفرما و پیمانکار 
)شرکت سنگ آهن چادرملو و شرکت آسفالت طوس( 

 عامل اصلی خشم کارگران بوده است.

به نظر می رسد بازرسان اداره کار در تحقیقات شان از 
مجتمع سنگ آهن چادرملو ، تنها به حرف های کارفرما 

و پیمانکار استناد کرده اند و نظرات کارگران از 
 کمترین اهمیتی برای شان برخوردار نبوده است.

1392بهمن   12 -مجله هفته   

8ادامه اعتصاب کارگران معدن...  از صفحه   
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 ورود امام

 چوشاه این ستمکاره دیو پلید          فرو هشت آن تاج و تخت و کلید

 به چشمان گریان از ایران برفت     چو بیچارگان و ذلیالن برفت

 خمینی، فرشتۀ پاک خدا                به ایران بشد با سالم و دعا

 ز پرورگارش نشانها بداشت          بسی خودپسندی بیجا بداشت

 پر از خشم و نفرت ز گردنکشان    نگهدار و حامی آدمکشان

 خمینی چو بر خاک ایران بشد       به یکسر پی گور انسان بشد

 چو هر سوی بهشت زهرا بدید      همه خار و خاشاک و صحرا بدید

 بگفتا که این شاه مزدور پست        حقوق جوانان تو خورده است

 جوانان نباشند در اینجا به خاک      بهشت میشود خالی از روح پاک 

 خود من یکی دولت تعیین کنم         و با آن به دهان ملت زنم

 چو دولت بیاید بفرمان من            دهم حکم تولید گور و کفن

 همه این مکان را گلستان کنم         پر از کودکان و جوانان کنم

 چو از خانه ای آید آوای ساز         شود گوش جاسوس من هم دراز

 بگیرد همه اهل عشرتکده             اهالی شوند مات و ماتم زده

 اگر گریه باشد کلید بهشت             ترا گریه سازم همه سرنوشت

 

 

 جمهوری اسالمی

 چو دوران شاهی بپایان رسید           و جمهوری اسالمی آمد پدید

 هنوز حکم اسالم جاری نبود            و حمام خون هر کناری نبود

 نبودند زنها درون کفن                   سیاهی نبُد پوشش روح و تن

 خمینی چو خفاش خونخوار شب       از این وضع جانش بیامد به لب

 به هر دم پی چاره بود آن امام          که از روشنایی کشد انتقام 

 چو فریاد حق آمد از خلق کرد          سپاه امام آنطرف حمله برد

 به بمب و به موشک بدون امان        بدادند عیدی به آن مردمان

دگرباره این جانی اهرمن              بداد حکم نابودی ترکمن   

 پس از آن بمنظور آغار جنگ         به جانوری م ل خود زد دو سنگ

 چو آن جنگ و خونریزی آغاز شد     سر نوحه ی جغد ما باز شد

 به هر جا که بویی ز انسان بداد       خمینی به نابودیش فرمان بداد

 به کشتار و جنگ و تجاوزگری      خمینی شدی بهترین رهبری

 بدینگونه  اسالم حاکم بگشت         تباهی و خون هر دو در هم سرشت

 

 مسعود الوند

کانال پیام افغان -جمعه ھا   

“فریاد کارگر”  

شب 9:32تا  8:25 به وقت ایران:  

صبح 12تا  8:35به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 7تا  5:35به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ھا تکرار  

بعد ازظهر 1:32به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 11به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ھا   

“اندیشه ھا و نگاه ھا ”   

شب 9:32تا  8:32به وقت ایران:   

صبح            12تا  9به وقت لوس آنجلس:    
بعد از ظهر 7تا  6به وقت اروپا:            

دوشنبه ھا :تکرار  

بعد از ظهر 3:32به وقت ایران:   

بامداد 1به وقت لوس آنجلس:   

  بعدازظهر 1به وقت اروپا: 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ھا   

”فریاد کارگر ”   

شب    8:12تا  7به وقت ایران:   

صبح 8:12تا  7:32به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 5:12تا  1:32به وقت اروپا:   

: جمعه ھاتکرار  

بعد از ظهر 2:32به وقت ایران:   

بامداد 3به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  12به وقت اروپا 

  

برنامه ھای 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

من افغانستانیم"           "             

 
 روزی بین جنگ و باروت به دنیا آمدم 

 شب زیر چادر,زیر تاریکی مواظب حجابم بودن 
 سپیده دمی مرا به جرم کابلی بی حجاب کشتن 

 در دهکده ای ختنه شدم 

 به زور به دوران بلوغ رسیدم 
 سینه هایم زیر سموم شیمیایی باد کردن 
 زیر آوار جنگ حامله ی حوادث شدم 

 ترکش خمپاره ای در شکمم رفت تا اتمام جنگ 
 تا اتمام صلح خونین 

 سال ها گذر کردن 
 جمله ی: موشک یعنی صلح، همراهم قد کشید 

 موشک یعنی صلح 
 موشک یعنی صلح 

 صلح به من بمب هدیه کرد 
 بمبی برای زندگی 
 بمبی برای امنیت 

 بمبی برای خنده ی كودكان 

 برای عشق 
 جلو مردم قبیله بهم تجاوز شد 

 در مدرسه به صورتم اسید پاشیدن 
 صورتم را الی دستانم پنهان کردم 

صورتم را برای همیشه پشت پارچه ای مشکی 
 پنهان کردن 

 

 به دنبال نان رهسپار مرزها شدم 
 برای نان در یزد سوخته شدم 

 برای دیدن سبزه ها 
 در اصفهان تحقیر شدم 

 در مازندران از دیدن رنگ دریا محروم ماندم 
 برای عکس یادگاری 

 صورتم زیر پوتین سربازان آمریکایی خونی شد

  

 برای پراوزم 
 برای پروازی که کردیم 
 در مرز تیرباران شدیم 

 به خاک افتادیم 
 و این افتخارى شد برای حاکمان 

 

 من افغانستانیم 
 من قربانی صلح 

 من قربانی مهاجرت 
 من قربانی چادری به پهنای کابل 
 من قربانی افغانستانی بودنم 

من افغانستانیم,صلح را درنان میبینم نه در مین 
 های ناتو 

صلح را در آرامش میبینم نه در هواپیماهای بدون 
 سرنشین 

 
من افغانستانیم,جزئی از کره ی خاکی که دوس 

 دارم شاد باشد 
 من افغانستانیم 

 علی رسولی

  ٠١/٠مرداد ماه  ٠۱سه شنبه 
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