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مصادف با ترور ناکام محمد رضا شاه است. دعواا مو  

بر سر کادک یتیمی است که مرچند بعناان پسر موعو و  

تاده ای تحت سرپرستی اوست، ولی در واقع، بی آنکه 

خاد عمه اقدس بداند، نواه واقوعوی خواد او موی بواشود. 

جمالتی که گایا تامین به بختیاری ما حویون رد و بود  

شدن آن ما انجام می گیرد، از این قورارنودا ابوتودا ، در 

یک جای دعاا کاراکتر تاده ای که بنا به ادعوای عوموه 

پسر یک جاا  فروش باده، به او می توازد و پورخواش 

 وار می گایدا

"کفتار! آگه بابای من جاا  فروش باد، بابای تا کواسوه 

لیس پدر شامرت باد که اون  سو  انویو ویوسوی موا رو 

 سرپا می گرفت."

 و عمه خان  م  با پرخاش جااب می دمدا

"آی پسر جاا  فوروش، حواک کوه مواپ مواپوتوا کوردی 

راِمتا بییر و برو. اما یادت باشه من کاری با اون بچه 

کردم که اگه اراده کونو  زنودگوی بوا مون پویورزن رو بوه 

زندگی با تا س ِ روِس پاچه بییِر فالکت زده تورجویو  

 میده." 

خب، تا اینجای داستان بنظر نمی آید که واقعا کسوی بوه 

کسی تامین کرده بواشود. مور دو  ورف ضوعو  موای 

ممدییر را که عین حقیقت باده اند رو کورده انود. مور 

دوی آنها، م  حزب تاده و مو  خواانویون بوخوتویواری، و 

منجم ه سردار اسعد، کاسه لیس انی یوس و روس بواده 

 اند.

حزب تاده مر چند یک حوزب رفورمویوسوت بواد و در  

زمان خاد ماجد رفرم مای مهمی مو  شود، ولوی نوموی 

تاان منکر ایون شود کوه موموااره، حوتوی در مو والو وات 

رفرمیستی خواد، در دنو والوه روی از مونوافوع روس و 

بمثابه ابزار سیاست خارجی آن عمل می کرد، و بودون 

اجازه کا گ ب جرأت و قدرت انجام میچ عمل مستق وی 

 را نداشت.  

خاانین بختیاری م  که بدنواموی شوان، بوعونواان خوان و 

ارباب مرتجع، بیشتر از آن بواد کوه بورای بودنوام شودن 

نیازی به کاسه لیسی انی یس ما و راب ه با آنهوا داشوتوه 

باشند. آنها نه تنها دست در دست دربوار قواجوار، بو وکوه 

ممه جا از پیش برندگان سیاست اسوتوعومواری انویو ویوس 

بادند. سردار اسعد بختیاری م  یکی از ممین خواانویون 

باد که لقب سرداری خاد را از دست مظفرالدین شاه و 

به پیشنهاد عین الدوله، این جالد شونواخوتوه شوده انوقوالب 

مشرو ه و قیام تو وریوز، گورفوتوه بواد، و حورکوتوش مو  

بسای تهوران بورای خو وع موحومود عو ویوشواه، عوالوه بور 

ج اگیری از پیش دستی مجامدین در فوتو  توهوران، بوه 

تاصیه انی یس ما باد که در رقابت با روس موا قصود 

عقب راندن آنها و شاه دست نشانده شان محمد عو ویوشواه 

را داشتند. اینها میوچویواه مشورو وه خوااه نو وادنود. چوه 

سردار اسعد بختیاری و چه سپهدار اعظ  قصودشوان از 

حرکت به تهران ج واگویوری از افوتوادن توهوران بودسوت 

مجامدین و ساسیا  دمکرات مای ت ریز باد که ق ل از 

آنها، برای براندازی شاه، رامی تهران شده بادند. اگور 

این آقایان از رم ران مشرو ه بادند، باید دیود آنوزموان 

 سیامک ستاده

در پووی تووظوواموراتووی کووه در یوکووی دو مووفووتوه گوو شووتووه در 

اعتراض به سریا  ت ایزیانی سرزمین کهن در توعودادی 

از شهرمای ایران بر پا شد، م احثات زیوادی در رسوانوه 

مای مجازی و غیر مجازی بر له و ع یه این تظوامورات، 

بخصاص در میان نیوروموا و احوزاب چو  در گورفوت. 

آنچه که انییزه و ع ت این تظامرات را تشکیل موی داد، 

بنا به ادعای تظامر کنندگان، برپا کنندگان و حامیان ایون 

تظامرات، تامین به مردم بختیاری در ایون سوریوا  بواد 

که از چندی پیش پوخوش آن در شو وکوه صودا و سویوموای 

 جمهاری اسالمی آغاز شده باد. 

نکته تعجب انییز در ممه این م احثات و پو ومویوک موای 

ماافق و مخال  این باد که تقری ا ممه آنها )توا آنوجوا کوه 

من ا الع دارم( در حالیکوه بوه بوحوی موای کو  و بویوش 

کشافی در مارد چیانیی برخارد به تظامراتوی کوه در 

اعتراض به تامین به مردم بختیاری براه افتاده بواد، داد 

سخن می دادند، ولی میچیک از آنها حتی ذره ای مو  بوه 

اینکه آیا اساسا تامینی به موردم بوخوتویواری  -اصل مسئ ه 

انجام گرفته است یا نه، نوپورداخوتوه بوادنود. توا جوا وی کوه 

گامی، حداقل برای من، این ش هه پیش میامد که میچیوک 

از نایسندگان و پ میک کنندگان زحمت تومواشوای سوریوا  

مزبار، یا حداقل سکانس حاوی تامین آنرا، بخواد نوداده 

و  -اند. پس بی اریود بوه سورار سوریوا  سورزمویون کوهون

بخصاص بخش سام آن که گایا این تامین در این بخش 

آن انجام گرفته، بروی ، و ق ل از ممه صحت و سقو  ایون 

ادعا را که گایا به مردم بختیاری تامیون شوده اسوت، از 

نزدیک، نه بنا به شنیده مای خاد، موارد بوررسوی قورار 

 دمی .

من ال ته لزومی ندیدم که تمامی سوریوا  را تومواشوا کونو . 

چان اگر "تامین" جز در اخیرترین بوخوش سوریوا  ر  

داده باد،   یعی است که این اعتراضات نیز می بوایسوت 

ق ال برپا می شد. بنابراین، مستقیما به سرار بوخوش سوام 

سریا  رفت  و بالفاص ه به آنچه در پوی اش بوادم دسوت 

 یافت .

دعاا و جر و بحی بین عمه اقدس، از اشراف بختیواری، 

بیاه ای سالمند، از اقاام نزدیک سردار اسعود بوخوتویواری 

)ممسر یا دختر او؟( با یک مع   جاان از اعضای حزب 

، 22تاده، و زمان داستان سا  موای بوعود از شوهوریوار 

که مجامدین در ت ریوز در موحواصوره سوپواه جورار عویون 

الدوله قرار داشتند و برای نجات مشورو ویوت بوا جوان و 

د  می جنییدند، چه می کردند؟ جز اینوکوه آقوای سوردار 

اسعد در اروپا مشغا  خاش گ رانی باد و ممینکه شنیود 

مجامدین قصد حرکت ب رف تهران را دارند، به تاصیه 

انی یس موا، بوا عوجو وه بوه ایوران آمود، و پوس از جو وب 

رضایت سریع خاانین بختیاری، منجم ه شیخ خزعل )که 

ال ته ق ال فرامین کزم را از اربابان انی یس خاد در امور 

ممکاری با سردار اسعد گرفته بادند و بهمین دلویول موموه 

آنها، بجز سردار مفخ ، آنقدر سریع دعوات او را بورای 

حم ه به تهران پ یرا شدند( بوه مونوظوار پویوش دسوتوی بور 

مجامدین رامی تهران شد؟ میر جز این باد که ممین موا 

پس از فت  تهران اولین کارشان محاصره نیروی انقالبی 

مجامدین برای خ ع سالح آنها و قتل ستار خوان قوهورموان 

 واقعی انقالب مشرو ه باد؟

بنابراین می بینی  اگر سرتاسر سریا  سرزمین کوهون مو  

درور و افترا به انقالبیان و توحوریو  تواریوخ و وارونوه 

ج اه دادن واقعیت باده باشد، که مست، این تنها قسوموتوی 

است که در آن حقیقت امر گفته می شاد. اینکه چه سران 

و خاانین بختیاری و چه حزب تاده، مر دو کواسوه لویوس 

اربابان انی یسی و روسوی خواد بواده انود. موتوهو  کوردن 

خاانین بختیاری به کاسه لیسی انی یس، اگر با نیت خویور 

انجام گرفته باشد، نه تنوهوا توامویون بوه موردم زحوموتوکوش 

بختیاری ن اده و نیست، ب که بالعکس، ناعی رفع تامین 

از آنان است. چرا که حساب تاده ی مردم بوخوتویواری را 

از حساب خاانین آنها که مویوچ حسواب مشوتورکوی بوا مو  

ندارند، جدا می سوازد، و بوه نواعوی از ایونوکوه خواانویون 

بختیاری مردم زحمتکش و پاکد  بختیاری را در خیوانوت 

مای خاد سهی  ج اه دمند، مانع می شاد. مردم بختیواری 

خاد سا  ما قربانی حرص و عاز استثمارگرانه و مظالو  

بی پایان خاانین خاد باده اند. ایون خواانویون، موانونود مور 

خان و مالک دییری، ممااره در تاریخ نه مایه افوتوخوار، 

ب که مایه نن  مردم خاد باده اند. چرا که بی وقفه و بوا 

بیرحمی آنها را غارت و چپاو  می کرده اند، بنام ایول و 

ق ی ه خاد دست به کثی  ترین اعما ، مونوجومو وه اتوحواد و 

دوستی با مرتجعین و خان آشامان داخ ی و خارجی موی 

زده اند. بنابراین، چیانه می تاان "تامیون" بوه آنوهوا را 

تامین به مردم تحت ست  شان ت قی کورد. آنوکوه در توموام 

 ا  تاریخ به آنها تامین می کورده اسوت، بویوش از مور 

 کس دییری، خاد این خاانین باده اند. 

اکنان براحتی می تاان دید که در واقع در این سریا  نوه 

تنها به کسی منجم ه مردم بختیاری توامویون نشوده، بو وکوه 

اگر م  در جا ی باص الح تامینی بعمل آمده بواشود، ایون 

"تامین"، نه به مردم بختیاری، ب که به خاانین آنها بواده 

است. تازه آنچه که یک عده آنرا تامین ق وموداد کورده انود 

چیزی جز گفوتون حوقوایوق، یوعونوی کواسوه لویوسوی خواانویون 

بختیاری و امثا  سوردار اسوعود بوخوتویواری نو واده اسوت. 

( 1بنابراین، ممه کسانی که حقایق منتسب به خاانیون را 

( تامین به آنها را تامین به موردم بوخوتویواری 2تامین، و 

ق مداد می کنند، م  واقعیت ارتجاعی و ظالمانه خاانین و 

م  تضاد منافع مردم زحوموتوکوش بوخوتویواری بوا آنوهوا را، 

 آگامانه یا نا آگامانه، کپاشانی می کنند. 

 شش اسفند ناد و دو

 به خوانین یا توهین به مردم بختیاری؟“ توهین”
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با ع   و کتل خاد در خیابان 

مای کی  آشکارا رژه می روند 

و به فعالین چ  و اتحادیه مای 

کارگری حم ه می کنند. آن ما 

در صفاف معترضینی قرار 

دارند که ر یس جمهار اوکراین 

را از قدرت خ ع کردند. از 

میزان نفاذ آن ما ا العی در 

دست نداری . بنابر برخی 

 «ساوبادا»گزارش ما حزب 

چهارمین حزب بزرگ اکرایین 

کرسی  032کرسی از  33با 

پارلمان است که با احزاب 

نئافاشیست در کشارمای دییر 

دارای پیاندمای محکمی است. 

منابع وابسته به گروه مای چ  

 در اوکراین چه می گذرد؟   نئوفاشیست ها در خیابان های کیف

روشنگر متعلق به شماست با پشتیبانی ما لی خود به ادامه 

انتشار روشنگر یاری رسانید. 

roshangar0@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.  

 81گزارش مالی روشنگر   

$  0841$ )خرج چاپ ( و  0551ه مخارج این ما

کسری   با$ کسری داشته ایم  و 01کمک مالی،  

$ می  2802$ از ماه قبل، کل بدهی ما بالغ بر 2482

شود که امیدواریم با همت خوانندگان فرهنگ دوست 

 .برطرف گردد

  کانادا 

آگهی رفقای چریکهای فدائی  251 تورنتو

 خلق
 روشنک 51 تورنتو

 ناصر فرهی 211 تورنتو

 فری 21 تورنتو

 رضا قدسی 21 تورنتو

ایوب تورنتو  21 تودنتو  

 هما فرید 25 تودنتو

 مسعود الوند 51 لندن

 سیامک 21 تورنتو

دالر    جمع کانادا   655 

آمریکا      

شمال کالیفرنیا   خوانندگان  251 

 روزبه   21 ماساچوست

 ک ن  011 داالس

 محمود  31 داالس

 مینا 25 دلور

 غالم مجاهد  011 داالس

 دکتر 311 لس آنجلس

دالر   جمع آمریکا 825 

 جمع کل 0481  

 تلفن سردبیر:                                   5414 - 352 - 647

با نظرات، پیشنهادات و نقدمای خاد به  پربار شدن  نشریه 
کمک کنید. شما میتاانید ناشته مای خاد را برای چاپ در 

نشریه به ایمیل سردبیر بفرستید. ل فا م الب خاد را فقط در   
 ارسا  نما ید. HTMLو یا  docفرمت 

روشنگر حق ویرایش و کوتاه کردن  نوشته های ارسالی را  
 برای خود محفوظ می دارد

 مراکز پخش نشریۀ روشنگر:

 کانادا:

 فروشیامای ایرانی، مونترال، اتاوا و ونکوور ، تورنتو 

 آمریکا: 

 ا جارجیاآتالنتا

 داکس، ریچاردسان و ایروین ، تگزاس: 

 شارلاتکارولینای شمالی: 

لاس آنج سا شرکت کتاب؛ ون ناایزا کیا مارکت؛ کایفرنیا: 
 ساکرامنتا، و ایرواین، س زی مارکت انسینا

 ا دنارکلرادو

 مالیاود، پالنیشین، کن  وود، و ت  پافلوریدا: 

 ا وینتروپماساچوست

 بالیمار و گیترزبرگمریلند: 

 وینا و استرلین ویرجینیا: 

 تلفن نمایندگان روشنگر: 

 +1- 002-373-1333ا  پایان پایا  در سراسر آمریکا

 +1-320-037-7210ا اک ر اک ری در ونکوور

مامنامۀ روشنیر، نشریه ای است که به مسا ل اجتماعی،  
 سیاسی و فرمنیی میپردازد. 

شروع به کار کرده و او  مرماه  2227روشنیراز سا  
 انتشار می یابد.                       

روشنیر را می تاانید از  ریق اینترنت در وب سایت                                                                
www.rowshangar.ca                                    .نیز بخاانید 
 سردبیر:  سیامک ستوده  
 ویراستار: الماس شعار

 صفحه آرائی : حمید جعفری
7222تیراژا     

روشنیر متع ق به شماست و فقط با کمکهای مالی شما  

 است میتااند به انتشارش ادامه دمد.                         

کمک مالی خاد را میتاانید مستقیماً به شماره حساب زیر 
 واریز کنیدا

کانادا                                                   

 TD CANADA TRUST 

 NAME: ROSHANGAR 

 ACCT.# 23132 220 79233213309 

 ABA (Rout No.): 223229393 

 SWICH CODE: TDOMCATTTOR 

و یا چک کمک مالی خاد را به نام روشنیر و به آدرس 
 زیر ارسا  نماییدا

ROSHANGAR  

 PO BOX 33229 FAIRVIEW MALL RPO 

 1322 SHEPPARD AVE EAST 
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مستق ما از  «سابادا»در اوکراین و روسیه می گایند 

سای واشنیتن حمایت می شاد. درستی این ادعا از 

سای منابع دییر مع ام نیست. اما یک چیز مع ام است. 

سناتار مک گین، سناتار آمریکایی بدنام در نزد 

ایرانیان که در تمام این سا  ما بی وقفه برای بروز 

جن  بین ایران و آمریکا کاشیده است، با رم ران این 

  .حزب در برابر دوربین ما ایستاده و عکس گرفته است

کسی که تحاکت اوکراین را از  ریق منابع غربی 

دن ا  می کند، در مارد رژه ی نئافاشیست ما در 

خیابان مای اوکراین ا الع زیادی بدست نمی آورد. 

سکات رسانه ما و دولت مای غربی این پرسش را به 

میان می آورد که جن  اروپا و آمریکا با روسیه در 

اوکراین آیا قرار است به سر برآوردن یک فاشیس  تازه 

 کمک کند؟ 

، در گزارش مالی 71نسخه چاپی  شماره  اصالحیه : در 

 اشتباهی صورت گرفته، که بدینوسیله اصالح میگردد. 

$ )خرج چاپ برای  0484 ،07مخارج شماره 

$ اشتباه 001$ و 0544صفحه  42نسخه   0111

$  کمک مالی،  0171( و 04محاسبه برای شماره 

$ از 0047کسری   با$  کسری داشته ایم  و 554

$ می  2482، کل بدهی ماه گذشته، بالغ بر 04شماره 

شود که امیدواریم با همت خوانندگان فرهنگ دوست 

 .برطرف گردد

این روزما  »سابادا«اخ ار روزا  رفداران حزب نئافاشیستی  -فاریه  ۵۲شن ه   سه
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اعتصاب کارکنان امنیتی فرودگاه فرانکفورت 

 دراعتراض به افزایش اندک دستمزدهایشان

قراردادن صن  آرایشیران در گوروه مشواغول   عزیزی
آزاد را کاتامی در حق این صن  خااند و اضوافوه کوردا 
صن  آرایشیران فاقد تعاونی مستند و با وجاد پرداخوت 

گوانوه اموتویوازی بوه آنوان توعو وق  مالیات و عواارض مویوچ
 گیرد. نمی

کوامویواران بوزرگوتوریون   نایب ر یس صونو  آرایشویوران
مشکل این قشر را عدم برخارداری آنان از بیموه خواانود 

نفر  3آرایشیر در حا  فعالیت، تنها  97و گفتا از میان 
 بیمه مستند.

وی گفتا بیمه حق مر شاغ ی است و با تاجه به ریسک 
باکی کاری آرایشیری، انتظار موا از مسوئواکن حوداقول 

 ح ف یا کامش حق بیمه این صن  است.

وی در خصاص چرایی عدم پاسخیا ی مسئاکن اظهار 
داشتا اکثر مسئواکن بوا نواع کوار آرایشویوران مشوکول 

 دانند. دارند و آن را مخال  شئانات اسالمی می

زدن و و حونوا بسوتون موا  عزیزی با اشاره به سنت سرمه
اظهار داشتا در  ا  تاریخ آرایش بورای زن مومویوشوه 
ناعی زینت باده ولی بر اسواس موقوتوضویوات مور دوران 

 ناع آن متفاوت باده است.

وی آرایش را از م زومات جامعوه خواانود و بویوان کوردا 
ای توازه بوه دوران رسویوده کوه بوا  متوسسوفوانوه وجواد عوده

نما ماجب تغییر نویواه  مای بدن مای زننده و پاشش آرایش

 اشت اه عمام به آرایش و آرایشیری شده است.

عزیزی در خصاص مشکوالت ایون صونو  بویوان کوردا 
ارت ا  مستقی  دست و چش  و دستیاه تونوفوس موا بوا موااد 

موای تونوفوسوی و  شیمیایی آرایشی، خ ر ابتال بوه بویومواری
مشتریان، دیسک کومور   بزاقی در ارت ا  مستقی  با انااع

موایوی  و آرتروز زانا وآرتروز گردن از عوموده بویومواری
 است که تمامی آرایشیران با آن روبرو مستند.

نایب ر یس صن  آرایشیران کامیاران در پایان خااست 
تا مسئاکن ذیربط نس ت به اعتراض شواغو ویون ایون قشور 

 مای آنان را پیییری نمایند. پاسخ دمند و خااسته

این اعتوصواب در اعوتوراض بوه تصومویو  دولوت بورای 
یوارو در مور  ۶۱افزایش دستمزد کارکنان امنیتوی توا 

 ساعت صارت گرفت.

بووه گووزارش سوونوودیووکووای کووارگووران، در حووا  حوواضوور 
کارکنان امنیتی فرودگامهوا کوه مسوئوالویوت بوررسوی و 
کنتر  مسافران و چمدان مای آنها را پویوش از پورواز 

یوارو در  ۶۱تا  ۶۱بر عهده دارند، در مر ساعت بین 
 ساعت حقاق می گیرند.

 1392دوم اسفندماه

فاریه یارونیاز،اعتصاب کارکنان امنیوتوی 21به گزارش
فرودگاه بین الم  ی فرانکفارت آلمان، لغا دمها پرواز و 

 سرگردانی صدما مسافر را در پی داشت.

کارکنان امنیتی این فرودگاه سواعوات اولویوه بواموداد روز 
جمعه دراعتراض به افزایش اندک دستمزدمایشان دسوت 

شوب  ۶۶به اعتصاب زده اند و اعتصاب آنها تا سواعوت 
 باقت اروپای مرکزی ادامه خاامد داشت.

پرواز لغا شده و به گوفوتوه  ۱۶درپی این اعتصاب، حدود 
برخی مقامات فرودگاه پروازمای بیشتری تا پوایوان روز 

 لغا خاامند شد.

 داشتند.

نایب ر یس صن  آرایشیران کامیاران عصور اموروز 
به نمایندگی از تمامی آرایشیران حاضر در خصواص 
ع ت این تجمع اعتراضی عناان کردا وجاد مشوکوالت 

ربوط  عدیده آرایشیری و عدم پواسوخویوایوی ادارات ذی
 ماجب شده است دست به چنین اقدامی بزنی .

آرایشیاه  97پروین عزیزی گفتا در کامیاران بالغ بر 
آرایشیاه فواقود جوااز  13کسب و بیش از   دارای جااز

 کسب در حا  فعالیت مستند.

عزیزی افزودا اکثر آرایشیران این شهر یا سورپورسوت 
خاناار باده و یا مو و وقوه مسوتونود کوه ایون شوغول مونو وع 

 درآمدی آنها است.

موارد از ایون  22وی تصری  کردا تا کنان بویوش از 
 اند. تعداد به ع ت نداشتن درآمد مناسب تغییر شغل داده

بوانوای آرایشویور  72اسفندفارس،بویوش از  3به گزارش
کامیارانی نس ت به عدم حداق ی حوموایوت دولوتوی از ایون 

آمویوزی  تاجهی به بیمه آنان توجوموع اعوتوراض صن  و ک 

 آمیز آرایشگران زن کامیارانی تجمع اعتراض
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  .شاند مامی یک می یان تامان اجاره داده می
 

فر "معاون تاسعه  در ممین زمینه رضا جهانییری
خدمات اجتماعی شهرداری تهران" با تایید خرید و 

برای گدایی نیاز »فروش کادکان برای گدایی گفته ا 
است عاا    رف مقابل را تحریک کرد و کسانیکه 
از این راه ساد می رند برای کسب درآمد بیشتر جنسیت 
گدایی را به سمت زنان برده اند . مردم به زنان نیازمند 
بیش از مردان نیازمند کمک میکنند. ممچنین به 
کادکان بیش از بزرگساکن. بنابراین سن کادکان 
متکدی م  کامش یافته است و از ناجاانی به سنین 

 .«کادکی رسیده است
 ۷آمارمای غیررسمی تعداد کادکان کار را در ایران 

مای مج س  زنند. مرکز پژومش می یان نفر تخمین می
شارای اسالمی تقری ا دو سا  پیش تعداد کادکان کار 

مزار نفر اعالم کرده  ۵۱۱می یان و  ۱در ایران را 
 .باد

 دویچه وله
  

فروشان"  روزنامه "اعتماد" در گزارشی با عناان "بازار بچه
بهمن در این روزنامه منتشر شده، به خرید و  ۵۲شن ه  که سه

غار" تهران اشاره کرده  فروش گسترده کادکان در "دروازه
استریت است، با  است. در این گزارش آمده این بازار مانند وا 

 .کنند این تفاوت که اینجا با بچه تجارت می
کند به  مسعاد یک مددكار اجتماعی که در دروازه غار کار می

"روزنامه اعتماد" گفته است که سا  گ شته در این مح ه 
کادک در آن نیهداری  ۲۱تا  ۱۱ای را یافته که حدود  خانه
مرروز »این مددکار اجتماعی درباره این خانه گفتها   .شدند می

كردند و   آمدند و این کادکان را اجاره می  ای می ص   عده
 .«گرداندند  ما را برمی دوباره آخر شب آن

از صد مزار تامان تا پنج می یان تامان"، قیمت کادکانی "
است که بنا بر این گزارش در دروازه غار خرید و فروش 

 .شاند می
اینجا دروازه غار است، ناف »در این گزارش آمده استا 

تهران. ساار مترو كه شای، كمتر از یک ساعت به ایستیاه 
آوری  رسی و چند قدم پیاده كه بیایی جایی سردرمی شاش می

ما خ ات و  كه انسانیت دود شده و به ماا رفته است. ص  
شاند نه كادكی   جاشد. نه عاشق می ما از زمین بچه می شب
رسند باید   كنند. وقتی به سن دوازده، سیزده سالیی می  می

 غار تهران!  دهنده از خرید و فروش کودکان در دروازه گزارشی تکان

آید تا نظر مردم را به یک فروشگاه  ساعت به شکل خرگوش درمی ۵۱سال بیشتر ندارد و روزی  ۵۱فرشاد 
شان کمک کند، مجبور است  نفره ۱بازی و لوازم کودک جلب کند. او برای اینکه بتواند به خرج خانواده  اسباب

 .گیرد هزارتومان مزد می ۰۳۳شب کار کند و در ماه  ۸صبح تا  ۸از ساعت 

وزیر کشاورزی دانمارک با امضای کیحه ای کوه ذبو  
شرعی را ممناع اعالم می کند، به کشتار حیواانوات بوه 
شیاه شرعی پایان داد. اتحادیه اروپا، کشارمای عضوا 
را م زم به بی حس کوردن حویواان پویوش از کشوتون اش 
میکند اما برای دکیل دینوی ، اسوتوثونوا قوایول شوده اسوت. 

حقواق حویواانوات، بور ''اکنان دولت دانمارک می گایدا 
   ''دین مقدم است

سا  گ شته وقتی روشن شد بسیاری از قصابی مایی که 
گاشت مارد استفاده مدارس دولتوی از آنوهوا توهویوه موی 
شاد شیاه ذب  اسالمی که زجر زیادی را متاجه حیاان 
می کند استفاده کرده اند، بحی زیادی در دانوموارک در 

 .  گرفت

 Secularism.org.uk   

 ممنوعیت  ذبح اسالمی

 

دار شاند، این چرخه زندگی كادكان  ازدواج كنند و بچه
شاد،   ما میچ جایی ث ت نمی برده است. ازدواج این بچه

مایی  شاد. گایا روح مستند. برده شان جایی ث ت نمی نام
 .«اند كه فقط برای كار زاییده شده

 
 رونق بازار خرید و فروش کودکان متکدی در پایتخت

آن ارکه در این گزارش آمده از این کادکان برای 
شاد. در ادامه این گزارش درباه  کارکردن استفاده می

ما از ص    تا شب  آن»این کادکان کار آمدها 
كنند تا پدر و مادرمای جع ی یا پدر و مادرمای   كارمی

خادشان با خیا  راحت مااد بكشند. كارگرانی كه اگر 
 ».خاب كار كنند، خریداران فراوانی دارند

مای اخیر خ رگزاری "مهر" نیز در گزارشی  ر مفتهد
با عناان "رونق بازار خرید و فروش کادکان متکدی" 

در این  .از کامش سن گدایی در تهران خ ر داده باد
ای برای" تحریک  گزارش آمده که گدایان حرفه

عاا   شهروندان"، بیشتر از زنان و کادکان برای 
گری استفاده می کنند. کادکانی که برای گدایی تا  تکدی
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حوواادش شووغوو ووی از دسووت 
 اند. داده

موعودن  3203در کل کشار 
 30332فعا  وجواد داردو 

 کنند. نفر در معادن کار می

قوانوان  30به اسوتونواد مواده 
قانان کار  93معادن و ماده 

دو وزارتووخووانووه صوونووعووت، 
مووووعوووودن و تووووجووووارت و 
وزارتخانوه کوار، توعواون و 
رفاه اجتماعی مسئا  تامین 
حفاظت فنی و ایمنی معوادن 
مسووتوونوود امووا مووتوواسووفووانووه در 
حووواادش موووعوووادن اکوووثوووراً 
کووارفوورمووایووان و کووارگووران 
بعناان محکامیون ایونویوانوه 

 شاند. حاادش معرفی می

برداران معادن بوایود    ق قانان، بررسی صالحیت بهره
تاسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شواد، بوه 
این معنی که این وزارتخانه وظیفه دارد ق ول از شوروع 

 به کار یک معدن تمام جاانب ایمنی را در نظر بییرد.

یکی از مشکالت ماجاد این است که ممویون بوازرسویون 
در صارت بروز حاادش بعناان کوارشونواس در جوهوت 

 شغلا بازی با مرگ در حاشیه آزادراه.

 ۱۱۱۱اسفند،از جوان بواخوتون3فارس  ی گزارشی بتاریخ
 سا  گ شته براثرحاادش کاری،خ رداد. ۵کارگر در 

نفر و در سوا   1327،  92برپایه این گزارش، در سا  
مای مختو و   نفر از کارگران شاغل در بخش 1793، 91

اند کوه ایون مواضواع مشوداری  جان خاد را از دست داده
 آید. جدی به حساب می

 32حودود  39بنابهمین گزارش،دربخش معادن در سوا  
نفر از کارگران جان خواد را در  00، 92نفر و در سا  

 سال گذشته براثرحوادث کاری  ۲کارگر در  ۳۳۳۳جان باختن

 :سعید غفاري مزدور رژیم در زندان رجایي شهر

 !من زنداني کتک زده ام که سه روز بعد مرده هیچکس هم نتونسته کاري بکند

دمونود و  شناخت مقصر و میزان خسارات مشواوره موی
شونواسونود در  متسسفانه اکثراً کارفرمایان را موقوصور موی

حالیکه بازخااست کافی از بوازرسویون ادارات کوار و 
مسئالیت مربا  به موعوادن در وزارتوخوانوه صونوعوت، 

ما کمتر موارد تواجوه  معدن و تجارت در روند بررسی
 گیرد.   قرار می

در  ۶۱۲۵اسفند ماه  ۲لقمان مرادي امروز دوشن ه 
بیمارستان باد، او به ممراه مامار شاممرادي به 

بیمارستان رفته باد و مي بیند که ق ل از آنها سعید 
غفاري یکي از مزدوران رژی  که روز یکشن ه لقمان 

را با مشت و لید چنان کتک زده که او دچار خانریزي 
 .مجاري ادراري شده، در بیمارستان حاضر است

او به لقمان مییاید من ترا نزدم، ما فقط خااستی  ل است 
را عاض کنی . به پزشکان اینجا بیا که این خانریزي 
در اثر ضربه و کتک کاري ن اده است. لقمان مییاید 

نه تا با لید به قفسه سینه ام زدي و من بیهاش شدم. 
اینرا دییر نمیتااني انکار کني. شما سه نفر چنان مرا 

کتک زدید که سر و صارت  خانین شد و دنده مای  
ضربه خارده و اکنان به زحمت راه میروم. او پاسخ 
میدمد بهتر است بیایي ما نزده ای  و لقمان مییاید نه 
شما زده اید و من به این روز افتاده ام. او مییاید میچ 

کاري نمیتااني بکني. من زنداني کتک زده ام که بعد از 
سه روز مرده و کسي نتاانسته کاري بکند و پاسخ لقمان 

این باده که جنایت کردن و آدم کشتن منر نیست این 
افتخاري ندارد که با لید و چاب و با قنداق اس حه اتان به 
زنداني بي گناه چنان ضربه مایي میزنید که او را ناقص 

 .میکنید و یا باعی مرگش میشاید این جنایت است
براي  ۱اسفند ماه ساعت  ۱لقمان مرادي روز یکشن ه 

انتقا  به دادگاه فراخاانده شده باد. او ساعت شش و نی  
در محا ه زندان مشغا  جر و بحی با مسئالین زندان 

باد. او نمیخااست با ل اس زندان به دادگاه برود و به آنها 
گفته بادا من یک زنداني سیاسي مست  و میخاام  با ل اس 
شخصي خادم دادگاه بروم و نه ل اس اونیفارم زندان. او  

محسن منصاري به او ت کر میدمد و سپس ستاان یک  
رضا یاسفي مي آید و در نهایت سعید غفاري مر سه 
میریزند روي سر لقمان او را کتک میزنند چنان زیر 

مشت و لید باده که بیهاش میشاد . سه مزدور حکامت 
مییایند مرداني ر یس زندان به ما گفته به زور ل اس تن 

تا بکنی  باید با ل اس زندان به دادگاه بروي. لقمان گفته باد 
اگر ل اس زندان میخاامید بر تن  کنید اصال دادگاه نمیروم. 

مرا به س ا  برگردانید. در نهایت بعد از کتک زدن و 
خانین کردن ل اس لقمان، یکي از مزدوران داخل بند رفته 

و به م  بندیهاي او دروغي تحایل داده و ل اس تمیز مي 
آورد " ماا سرد است، لقمان یک یک دست ل اس دییر 

میخاامد " و با این حالت ل اسهاي خانین لقمان را از تنش 
در آورده و ل اس تمیز بر تن او میکنند مزدوران در این 

مارد شکست خارده و کاتاه مي آیند. لقمان با ل اس 
 .معمالي به دادگاه میرود

در دادگاه فقط از او پرسیده اند آیا وکیل دارد یا وکیل 
تسخیري میخاامد به او گفته اند که پرونده آنها در دادگاه 

مارد رسیدگي مجدد قرار خاامد  ۷۱کیفري استان شع ه 
 .گرفت و او را برگردانده بادند

ساعت دو و نی  بعد از ظهر به وقت تهران او 
به زندان برمییردد، سپس با پزشک قاناني 

و بهداري رجایي شهر حرف زده و صارت 
ج سه میکند که گردن، صارت، و قفسه سینه 

اش مارد ضرب و شت  قرار گرفته و در 
بهداري از او آزمایش ادرار میکنند. پزشک 

بهداري زندان مییاید در ادرار شما خان 
مست و احتماک ک یه و یا مثانه شما آسیب دیده 

و خانریزي دارد . امروز دوشن ه لقمان به 
بیمارستان امام خمیني اعزام میشاد. 

مزدوران وحشت دارند که باعی مرگ یک 
زنداني بشاند و ماجي از اعتراض در ممه 

 .جا به این جنایت در رجایي شهر راه بیفتد
در بیمارستان امام خمیني پزشکان تایید کرده 

اند که در ادرار لقمان خان مست و این خانریزي 
بدلیل ضربات وارده دیروز به بدن او است. او اکنان 
کافتیي شدید دارد، نمیتااند از دیروز غ ا بخارد و 

مشکل تنفسي دارد و قرار است فردا سه شن ه نیز 
 .براي کنتر  و معالجه به بیمارستان اعزام شاد

 
کمیته بین الم  ي ع یه اعدام این رفتار وحشیانه و غیر 

انساني مزدوران حکامت اسالمي با زندانیان را 
بشدت محکام کرده و خاامان اعتراض بین الم  ي به 

 .این وحشییریهاي مزدوران حکامت ا سالمي است
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 مسئولیت فردی 

 رقیه دانشیری 
 
من مونواز شورم دارم. از آنوکوه یوک دوره از زنودگوی  • 

سیاسی ام در تام  به نظام جمهاری اسالمی گ شت. ایون 
که در روی آوری و باور شماری از نسل انقالب بوه ایون 
نظام خاد کامه، آزادی ستیز، واپسویورا، و بوی بواور بوه 
استقال  م ی و عدالوت اجوتومواعوی سوهو  داشوتو . از آنوکوه 
وکیت فقها را جمهاریت و گامی به پیش در تاریخ میوهون 

 ام پنداشت  ...
 

  ۶۱۲۵اسفند  ۵  آدینه
سی و پونوج سوا  از عومور جوموهواری اسوالموی گو شوت.  

جمهاری ای که به بیدادگری شهره آفاق گشت، از کشوتوه 
پشته ما ساخت، در چش  بر م  زدنی سرزمینی پر ثروت 
 را به افالس و مردمی سربو ونود را بوه دریوازگوی کشوانود. 
سی و پونوج سوا  پویوش، سوازموانوی کوه بوا آن زاده شودم، 
چریکهای فودایوی خو وق ایوران، موفوتومویون سوا  مو وارزات 
انقالبی خاد را پشت سور گو اشوتوه بواد. مونواز بوه بو وار 

 سیاسی کزم نرسیده باد، اماچه آوازه نیکی داشت.
  

رس  است در مر سالیشتی به بررسی پرداخت. به چند و 
چان، به آراء و آرزوما. این مه  را به پژوموش گوران و 
تاریخ نیاران دلساز وا میی ارم و به نیامی بر کوارنواموه 

بسوونووده مووی کوونوو .  ۶۱۱۶تووا  ۶۱۲۲سوویوواسووی ام از سووا  
کارنامه ای که در پی یک دمه رزم ع یه دیکتاتواری شواه 
و حامیان امپریوالویوسوت اش و بوه راه آزادی، انسوانویوت، 
عدالت اجتماعی، استقال  م ی و سواسویوالسو ، چونودی بوه 

 سیامی آلاد.
 
سیامی باور به شب پرسوتوان کوه دسوت در خوان آزادی  

مردمان شستند و نان از سفره ما ربادند. شاید در زموانوه 
ای کوه جوهوان در شوعو وه رمویوابوی بوه رموایوی از جونو  
افروزی، کشتار، آوارگی، گرسنیی و بیداد بوی عودالوتوی، 
می سازد، کنکاشی فردی در گ شته ما، خوردک شورری 

اعتنا از کنار آن گ شوت! اموا درسوت  تاان بی  باشد که می
روح ممین زمانه است که مرا وامیدارد توا بوه خوادکواوی 
بر آی ، از خ امای خاد نی رم، خیوره سورانوه شوانوه بواک 

ام بوه  نیاندازم و بار وجدان را در پاسخ به مسالیت فوردی
س کی پر کامی نکام . با چنین نیواموی اسوت کوه بوه بواز 
بینی زندگی م ارزاتی ام در آن دوره و نیز بررسی متوان 
سیاسی سازمان اکثریت نشست . از این بازنیری، به ویژه 
در سا  مای بحرانی تث یت و تحکی  جموهواری اسوالموی، 
اندومی دل  را آکند که مپورس! فودایویوان خو وق )اکوثوریوت( 
کووژروی سوویوواسووی خوواد را موو وونووی بوور اتووحوواد و انووتووقوواد و 

به نقد  ۶۱۱۲شکافا ی جمهاری اسالمی، در پ نام وسیع 
یوابوی  کشیدند. اما به باور امروزین من در این نقد به ریشه

بنیادین آن کژروی نپرداختند، و به پیامدمای ویرانیور آن 
سیاست ما در س   جامعه و نیرومای ترقی خااه کشار، 

 اعتنا ماندند. بی
 
رقابت جناحی و ضربات مه ک ناشوی از آن بور پویوکور  

تشکیالت داخل کشار، از جومو وه پویوامودموای فواجوعوه بوار 
گانه نقد باد. قصدم در این ناشتار پرداختون بوه چونویون  آن

کار بزرگی نیست. تنها تکیه بر آن است که من م  درپوی 
ریزی و پیش رد کژروی مای سیواسوی سوهوموی داشوتوه ام. 
راست این است که مناز بعد از گ شت بیش از سوه دموه، 

اندیش  و خوط مشوی ای کوه  مر زمان که به آن دوره می
نق ه سیامی بر کارنامه من و سازمان چریکهای فودایوی 
خ ق ایران )اکوثوریوت( بور جوای نوهواد، عورق شورم بور 

 پیشانی ام می نشیند.
 آری  

من مونواز شورم دارم. از آنوکوه یوک دوره از زنودگوی 
سیاسی ام در تام  به نظام جموهواری اسوالموی گو شوت. 
این که در روی آوری و باور شماری از نسل انقالب به 
این نظام خاد کامه، آزادی ستیز، واپسیرا، و بوی بواور 
به استقال  م ی و عدالت اجتماعی سه  داشتو . از آنوکوه 
وکیت فقها را جمهاریت و گواموی بوه پویوش در تواریوخ 
میهن ام پنداشت . از آن که در ج هه نیرومای مردمی بور 

دشمون را بوه جوای دوسوت  ۶۱۲۷آمده از انقالب بهمن 
نشووانوودم. از آن کووه آزادی را، در آن مووجووام مووالوونوواک 
اردوی مرگ وکیت به فردیت، آدمیت، مودنویوت مودرن، 
مایت م ی، جان و خرد آدمی و به اخوتویوار بور گوزیودن 

ضوود »مووردمووان، قووربووانووی یووک پوونوودار کووردم. پوونوودار 
بادن نظامی که م ارزات استقال   و و وانوه  «امپریالیست

 «مرگ بر آمریکوا»مردم ایران را تا حد شعار پاشالی 
» کوه بور کوه« فرو کاست. از آن که در وانفسای م ارزه 

پس از انقالب، آب به آسیاب مرتوجوع توریون جوریوان در 
تاریخ معاصر ایران، ریخت . و اسب خیا  را در دایوره 

و توز  «راه رشد غیورسورموایوه داری»بی روزن تئاری 
 جوووووواکن دادم.  «خووووووط امووووووام»پوووووویووووووروی از 

مای نشوریوه کوار  من شرم دارم که به نعل و به میخ زدن
در  ۶۱۱۱مورداد  ۷به تاریخ چوهوارشونو وه  ۶۵۱شماره 

گریز از محکام کردن اعودام دگورانودیشوان نوام مورا بوه 
 خاد دارد. 

 
مای سکات و کاوش و انودیشویودن، در ایون  در این سا 

روزگار سپری شوده در تو وعویود، مور زموان سوخونوی از 
دمشت کده مای جمهاری اسالمی در اوین و قز  قو وعوه 
و... می شنام، مر بار پوای سوخون دردمونودی جسوتوه از 
کشتارگاه مای جمهاری اسالمی می نشین ، از زندان ما 

ساله، قو وب ام  ٨گرفته تا ج هه مای جن  خانمان ساز 
تپش مای نامازونی آغواز مویوکونود. آتوش بوه جوانو  موی 

 »سه  من در این منیامه درد آلاد چه باده اسوت؟«افتدا
توونووی چوونوود از موو  سووازمووانووی مووایوو  کووه از زنوودان مووای 
جمهاری اسالمی جان به در بورده انود، از نوابواوری و 

گایونود کوه در بورابور  آغازینی سخن می «شاک زدگی»
موا  شکنجه گران شان داشتند. ناعی از تخ یه روانوی. آن

پنداشتن بازجایان خاد، آمادگوی روحوی و  «انقالبی»با 
مووای  فووکووری کزم را در رودررو ووی بووا فووجووایووع اتوواق

بازجا ی نداشتند. تاوان کژروی ما را می دادند. رنوجوی 
دوگانه م  از سای م  بندان و م  زندان بوانوان را تواب 

خاردند و می ایستادند، اموا  ما تازیانه می می آوردند. آن
در افشای شقاوت در درون و بیرون از زندان مردد می 
ماندند و سر آخر سیاست سکات پیشه می کردند. انودوه 
و شرم خااب از چش  ام می رباید مر گواه کوه بوه سوهو  
 خاد در سرگردانی این جان مای ترد عاشق می اندیش .

 
موا در  اندومیین ام از اینکوه بور توجوربوه خوانو وار مو وت

درازای تاریخ دیده فرو بسوتو . دیون سواکری، توموامویوت 
خاامی، است داد فقاموتوی، چونو  انودازی انویو وی توریون 
بخش سرمایه داری به ثوروت موای مو وی ایوران را در 
ماله کژ فهمی از م ارزات ضدامپریالیستی پاشاندم. حتا 
فریاد آزادی خاامی زنوان کشوارم را در نوفوی حوجواب 

تاریخی ام سوتوردم . در ردیو  او    اج اری، از حافظه
مسالیت شع ه زنان سازمان اکثریت، توحوکویو  بویوش از 
پیش مرد ساکری را نادیده گرفتو ، فوریواد حوق خوااموی 

زنان را در برابر انااع ت عیض جنسیتی، چنان که باید و 
شاید، نشنیدم و از کنار آن گ شت . بودیونوسوان در توحوکویو  

مای نظامی واپسیرا سوهو  گورفوتو . عضوا پورتوسثویور  پایه
سازمان فداییان خ ق ایران )اکثریت( در تدوین سویواسوت 
مای کژروانه نو وادم! اموا آگوامو  کوه امویود بسوتویوان بوه 

ما بر پوایوه  سازمان اکثریت در اجرا و ترویج آن سیاست
عا فه و اعتماد به شخص من نیز گام زدند. مومویون بوس 

 در سنیینی بار وجدان!
  

خاش ختانه عمر این کژروی در زندگی سیاسی ام کاتواه 
باد. و خاشحا  مست  که با درس آمازی از گو شوتوه از 
جریان اصالح    ی فاص ه گرفت  و بوه جونو وش مسوتوقول 
تساوی خاامانه، آزادی جایانه و انسان گرایانه ای امویود 
بسته ام که در اعماق جامعه جاری است. عمیقاً این گفتوه 

مامی از سر گونوده گوردد نوی ز »مردمی را باور دارما 
.پس در یافوتوه ام کوه مویوچ توحوا  پوایوداری از راه  «دم

حمایت از این یا آن جناح حکامت به دست نخاامد آمود. 
بر عکس این جن ش مای اجتماعی مستند که با پیشورفوت 
ماشمندانه و مدفمند خاد، و نیز سازمان یابوی موقواوموت 

ای در برابور توعورض ارتوجواع حواکو  بوه حوقواق و  تاده
آزادی مای فردی و اجتماعی، فرمنیی، م وی و قواموی، 
جنسیتی و م م ی، حافظان نظ  ماجاد را به عوقوب موی 
راند و راه ترقی جامعه را مماار موی سوازد. امویودوارم 
 بتاان  در حد تاان خاد در خدمت این جن ش قرار گیرم. 

  
بر این باورم که در راه بر چیدن نظام جمهاری اسالمی 
و استقرار حکامتی دماکراتیک و سوکواکر در ایوران، 
مر گاه سیاست عم ی بر م انی روشون اخوالقوی اسوتواار 
ن اشد، مر گاه منافع تن  گرومی و جناحی جوای مونوافوع 
عمامی را بییرد، مر گاه وجودان قوربوانوی مصو وحوت و 
مهر، قربانی خشک اندیشی شاد، مر گاه نه بوه نویوروی 

تکیه شاد،  «باک ی ما»متشکل مردم ترقی خااه ب که به 
در به ممان پاشنه ای خاامد چرخید که دمار از روزگار 

 مردم در آورده و می آورد. 
 

موای تو وعویود در اروپوا،  نا گفته ن اید بی ارم که ایون سوا 
ای  کناره گیری از سازمان فودایویوان )اکوثوریوت( و گوانوه

گریز از دنیای سیاست عم ی را برای  به موموراه داشوت، 
مای سیاسی ماجاد در صوحونوه،  ناباوری نس ت به گروه

میل به شرکت و فعالیت در ایون تشوکول موای پوایودار و 
ناپایدار را از من س ب کرد. در این سا  ما تنها به نودای 
وجدان گاش سپرده ام و آنوچوه در موکوتوب انسوان گورا، 
تساوی خااه و آزادی جای مارکسیس  آماخته ام. از این 

مای نیوک را  آ  ما و ایده پس نیز بر سر آن  که این آرمان
به پای میچ سیاستی که در حرف و در عمول بوه آزادی، 

 برابری و کرامت انسان وفادار ن اشد، قربانی نکن . 
ما و خدمات صادقانه فدا یان را در راه  تاریخ جان بازی

بهروزی مردم ایران ارج می نهد، اما چش  بر خ ا نویوز 
 نمی پاشد.

  ۶۱۲۵رقیه دانشیری. بهمن  
 زیر نایس 

کوار  ارگوان سوراسوری سوازموان فودایویوان خو وق ایووران
  ۶۱۱۱مورداد  ۷چهار شن وه _   ۶۵۱) اکثریت ( شماره 

پاراگراف سواا  و جوااب  ۶۷ل فاً رجاع شاد به ص. 
 مربا ه 

 رامنما. آرشیا اسناد اپازیسیان 
a r c h i v e @ i r a n -a r c h i v e . c o m  

 
 اخ ار روز

 در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت شماره های پیشین  روشنگر و یا خرید کتاب های سیامک ستوده باشند، 

.تماس بگیرند  0-441--0833-673می توانند با نمایندگی نشریه در آمریکا، با پویان پویا شماره تلفن     
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 پنج میلیارد دالر در اغتشاشات اوکراین هزینه کردیم
نقشی که با حمایوت موالوی آموریوکوا از موخوالوفوان دولوت 

اوکراین و حمایت سیاسی اتحادیه اروپوا توکومویول شود و 

 ٨۱یو ، بویوش از  تنها در دو روز پیش از سوقوا  کوی

مای این کشار از مسکا  کشته برجای گ اشت تا سیاست

 .به سمت بروکسل )مقر اتحادیه اروپا( تغییر مسیر دمد

ساا ا آقای کری ، با تاجه به سابقه حضوار شوموا در 

دولت آمریکا، نقش واشنیتن در توحواکت اوکورایون را 

کنید و تح یل شما از اتفاقات اخیر این  چیانه تعری  می

کشار چیست؟ چه تقسی  کاری مویوان اتوحوادیوه اروپوا و 

 آمریکا در اوکراین صارت گرفته است؟

پوا  کوریوو ا تووظواموورات در غورب اوکورایوون را سویووا، 

مای غیر دولتی توحوت  وزارت خارجه آمریکا و سازمان

کنونود.  حمایت مالی واشنیتن و اتحادیه اروپا مدیریت می

مدف این تظامرات نیز تغییر تصمیمی اسوت کوه دولوت 

مستقل اوکراین برای عودم پویواسوتون بوه اتوحوادیوه اروپوا 

 .گرفته است

آمریکا و اتحادیه اروپا از ممان ابوتودا بوا موموکواری مو  

تالش داشتونود توا 

اسووووووووتووووووووقووووووووال  

اوکوورایوون را از 

بین ب رند و ایون 

کشوووار را بوووه 

نشوووووانوووووده  دسوووووت

رمووو وووران ایووون 

اتووووحووووادیووووه در 

بروکسول تو ودیول 

کوونوونوود. رموو ووران 

اتحادیه اروپا بوه 

دنوو ووا  گسووتوورش 

ایووون اتوووحوووادیوووه 

مستند. واشنیتن 

نوویووز قصوود دارد 

اوکووووورایووووون را 

آموووواده غووووارت 

ما و  تاسط بانک

مای آمریکایی کونود و آن را بوه عضوایوت نواتوا  کمپانی

توری در  موای نوظواموی بویوش دربیاورد تا بوتواانود پوایویواه

 .مرزمای روسیه به دست آورد

کنند در آغواش آموریوکوا بوه  اگر مردم اوکراین فکر می

تااند  لاح مستند/ روسیه می رسند بسیار ساده استقال  می

 جریان انرژی به اروپا را ق ع کند

ای  ساا ا به نظر شما آمریکا و اتحادیه اروپا چه برنامه

اند و چه مویوزان از ایون  برای آینده اوکراین تدارک دیده

 ما با محدودسازی روسیه مرت ط است؟ تالش

سه کشار سد راه تس ط آمریکا بر دنویوا مسوتونودا  کری ا

روسوویووه، چوویوون و ایووران. موور یووک از کشووارمووا موودف 

موایشوان و یوا  مای واشنیتن برای براندازی دولوت تالش

در مو  شوکوسوتون اسوتوقواللشوان بوه وسویو وه تو و ویوغوات یوا 

موایوی کوه توهودیود حومو وه  مای نظامی مستند، پاییاه پاییاه

ما را بوه ا واعوت از  نظامی را به کشارما تحمیل و آن

 .کنند مای واشنیتن وادار می خااسته

مشک ی که درباره اوکراین بین آمریکا و اتوحوادیوه اروپوا 

دانونود  به وجاد آمده این است که کشارمای اروپوایوی موی

تس ط بر اوکراین به معنای تهدید مستوقویو  عو ویوه روسویوه 

تااند جریان نفت و گواز  و ویوعوی بوه  است. این تهدید می

درون اروپا را ق ع و در صارت بروز جونو  کول ایون 

قاره را ناباد کند. به ممین ع ت اروپا تصمی  گورفوت از 

شووارانوودن مووردم در اوکوورایوون دسووت بووردارد. پوواسووخ 

کار و نوازی وزیور  معاون نئامحافظه”  ویکتاریا ناکند“ 

گوار پودر “ خارجه دولت دو روی اوبواموا ایون بواد کوه 

ای  گوانوه ناکند اعضای دولت اوکراین را موموان”.  اروپا

خاامد به مردم ایون کشوار  تاصی  کرد که واشنیتن می

کنند با  لاحند و تصار می قدر ساده القا کند، مردمی که آن

رسند. من قو والً  پریدن در آغاش واشنیتن به استقال  می

کردم مویوچ موردموی بوه انودازه موردم آموریوکوا  تصار می

کردم. مردم غرب اوکراین  لاح نیستند. اما اشت اه می ساده

 .تر مستند لاح ما م  ساده از آمریکایی

آمووریووکووا در اغووتووشوواشووات اوکوورایوون پوونووج موویوو وویووارد دکر 

 گ اری کرده است سرمایه

ساا ا فضای داخ ی در اوکراین چیانه به نفع آمریکا و 

برضد روسیه شکل گرفت؟ آیا ایون فضوا از بویورون بوه 

مای داخ ی در ایون  داخل اوکراین القاء شده است یا ریشه

 کشار دارد؟

ای اسوت. نواکن  در اوکراین کار ساده”  بحران“ مدیریت 

دسام ور بوه بواشویواه مو و واعوات مو وی در  ۶۱در تاریخ 

واشنیتن گفت که آمریکا پنج می یارد دکر در اغتشاشوات 

کرده است. تاجه دارید که این ”  گ اری سرمایه“ اوکراین 

ً در غورب اوکورایون در جوریوان اسوت، ”  بحران“  عمدتا

تر است و تصارات دربواره  ما ک  جایی که جمعیت روس

 .تر است ظ   روسیه بیش

اساس اسوت  قدر بی نفرت از روسیه در غرب اوکراین آن

       ۶۱۲۵اسفند 3  -مج ه مفته 

وگزو بزا  داری آمزریزکزا در گزفزت معاون سابق خززانزه

مشرق پنج مزیزلزیزارد دالر در اغزتزشزاشزات اوکزرایزن 

 هزینه کردیم

داری آموریوکوا موعوتوقود اسوت  معاون سابق وزارت خوزانوه

پیاستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ممپیمانی با آموریوکوا، 

برد و آن را بوه  استقال  فع ی این کشار را نیز از بین می

مای ماشکی آموریوکوا و نواتوا  پاییاه دییری برای سامانه

 .ت دیل خاامدکرد

دولت اوکراین سورانوجوام پوس از   –الم ل ساا   گروه بین

سقا  کرد و تاوان موقواوموت بورای  ما بحران و آشاب ماه

پیاستن به ب اک غرب متشکل از آمریکا و اتحادیه اروپا 

اش  را اینیوانوه پورداخوت. آموریوکوا بوا موتوحودان اروپوایوی

بوار نوه چونودان نورم و  ایون  –تاانستند بار دییر انوقوالبوی 

را در اوکراین رق  بزنونود و صوحونوه را بورای   –مخم ی 

پاشانی را که با رأی مردم کنار گ اشوتوه  بازگشت نارنجی

بوار بوه حودی آشوکوار  بادند، مهیا کنند. ردپای آمریکا این

است که حتی مقامات سابق ایون کشوار نویوز بور دخوالوت 

صوحوه ”  یو  سوقوا  کوی“ مستقویو  واشونویوتون در پوروژه 

 .گ ارند می

 داری آمریکا پا  کری  رابرتز معاون سابق خزانه

داری  معاون سوابوق وزارت خوزانوه”  پا  کری  رابرتز“

اسوتوریوت  آمریوکوا و ویوراسوتوار و خو ورنویوار سوابوق وا 

ژورنا ، بیزنس ویک و چند خ رگزاری دییر است. وی 

” کانتر پانوچ“ بارما  ی مقاکت مفص ی در مج ه مشهار 

مای جن  با تروریس  باش و بوعودموا اوبواموا را  سیاست

مارد انتقاد قرار داده است. وی در جریان جن  عوراق، 

ای خااستار استیضاح باش به دلیول درور  با ناشتن مقاله

گفتن به کنیره درباره دلیل جن  عراق شده باد. رابرتز 

مای اسرا یول و اقوداموات  ممچنین مخالفت خاد با سیاست

این رژی  ع یه ف س ینیان را نویوز بویوان کورده اسوت. وی 

درباره تهدیودموای بواش مو ونوی بور حومو وه بوه ایوران مو  

ما و مودارک را نوادیوده  ممه واقعیت…  باش« نایسدا  می

گیرد و حاضر است بر اساس میچ چیز جز تواموموات  می

 «.اسرا یل، به ایران حم ه کند

داری آمریوکوا، از وی  وگا با معاون سابق خزانه در گفت

پرسیدی ؛ ”  مای اوکراین آشاب“ درباره نقش واشنیتن در 
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تووحووت اداره سوویووا مسووتوونوود، در اغووتووشوواشوواتووی مووثوول 

 .مای خیابانی تخصص دارند شارش

ما قانانوی نویوسوتونود، اموا بسویوار  کدام از این گروه میچ

مای غیوردولوتوی پویوش  مغرورند. یکی از این سازمان

ای کوه  جمهاری در ایوران، دوره از انتخابات ریاست

افرادی نامزد مارد حمایت واشنیتون و سویوا بوادنود، 

اعالم کرده باد که انتخابات به پیروزی انقالب سو وز 

دانست که بوا  منجر خاامد شد. این را از آن جایی می

مای مردم آمریکا به یکی از نواموزدموا کوموک  مالیات

کرده باد. مون در آن زموان مو  مو و و وی بوا مومویون 

 .مضمان ناشت 

مشرقا آقای کری ، از وقتی که در اختیار موا قورار 

   .دادید متشکری 

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

با آنکه مصاح ه شانده به غ ط نظر مساعدی بوه  

 رف دییر کشموکوش اوکورایون )روسویوه و ...( 

دارد، بووا ایوون وجوواد بوودلوویوول افشوواگووری مووای 

روشنیرانه ا ش در مارد نقش اتوحوادیوه اروپوا و 

آمریکا در تحاکت اوکراین، چاپ این مصواحو وه 

 مفید تشخیص داده شد. روشنیر 

دانند پیواسوتون بوه  خارده این من قه نمی که مردم فریب

موای  اتحادیه اروپا به معونوای حواکو  شودن بواروکورات

اتحادیه اروپا در بروکسل، بوانوک مورکوزی اروپوا، و 

مای آمریکایی بر این کشار و پوایوان اسوتوقوال   کمپانی

اوکراین است، استقاللی که روسیه به این کشوار داده 

است. شاید اوکراین را بتاان دو کشار تاصی  کورد. 

موای  تاان به اتحادیه اروپا و کمپوانوی نیمه غربی را می

تواانود دوبواره بوه  آمریکایی داد. نویوموه شورقوی مو  موی

 .روسیه بپیاندد

مای غیردولتی تحت حمایت آمریکا در قوالوب  سازمان

آمووازش آشوواب خوویووابووانووی ”  فووعووالوویووت حووقوواق بشووری“ 

 دمند می

ساا ا نقش آمریوکوا در تورویوج و توزریوق نوفورت از 

سووازی شوورایووط  روسویووه در جووامووعووه اوکوورایوون و آموواده

اجتماعی برای یک آشاب گسترده را چیانه ارزیابوی 

 کنید؟ می

از مرچه بی ری ، ممان زمان که آمریکا به وجاد آمود 

م ، اوکراین به روسیه تع ق داشت. تنفر موردم غورب 

اوکراین از روسویوه بواعوی شوده توا اتوحوادیوه اروپوا و 

آمریکا به راحتی بتاانند در این من قوه مشوکول ایوجواد 

کنند. آن دسوتوه از افوراد در واشونویوتون و اروپوا کوه 

خاامند استقال  اوکراین را از بین ب رند، اسوتوقوال   می

این کشوار را اسوارت در دسوتوان روسویوه تواصویو  

کنند، در حالی که ظامراً اوکورایون بوا پویواسوتون بوه  می

اتحادیه اروپوا توحوت حوموایوت آموریوکوا و اروپوا قورار 

خووااموود گوورفووت. موو ووالووغ موونوویووفووتووی کووه واشوونوویووتوون بووه 

کونود، ایون  مای غیردولتی اوکراین سرازیر می سازمان

کاشند جوموعویوت ایون  کنند و می  رز تفکر را ت  یغ می

کشار را دچوار جونوان کونونود و عوقو وشوان را از کوار 

فووکووری  بوویوونوودازنوود. در توومووام عووموورم افوورادی بووه بووی

 .ام کنندگان اوکراینی ندیده تظامرات

مای غیر دولتی تحت حمایت آمریکا و اتحادیه  سازمان

اروپا ستان پنجوموی مسوتونود کوه بورای از بویون بوردن 

مووا  انود کوه در آن اسوتوقووال  کشووارموایووی  ووراحوی شووده

موا وانومواد  کونونود. بورخوی از ایون سوازموان فعالیت موی

مسوتونود. بورخوی در ” مای حقاق بشر سازمان“ کنند  می

دکترین خاد را به خوارد ”  مای آمازشی برنامه“ قالب 

مایوی کوه  دمند. بعضی دییر نیز، از جم ه آن مردم می

 
 فرامرز شیراوند

 
در میان ما ت عیدیان و گریختیان از جهن  جمهاری اسالمی در 
خارج از کشار، بایژه در کانادا، افرادی پرسه میزنند که ممه 
ما آگامی  که ظرفیت آن را دارند که عامل نفاذی باشند؛ گرچه 
برای اث ات این آگامی، اسناد اندکی دردست است، اما بر 
اساسا آماخته ما، پنداشت مای سنجیده، و برگرفته از تجارب 
عینی از رفتار، کردار، کاراکتر و جاییاه این شخصیتها در 

منری، اقتصادی، و بایژه اجتماعی  -فراز و نشی های فرمنیی
  .سیاسی، به رویکردی واقع بینانه ای میرسی  –
 

باری این واقعیتی است که ا العاتی ما در میان ما مستند؛ نفاذ 
کرده اند و تالش دارند مر چه بیشتر نفاذ کنند و مدیریت 
"جریان مای" خارج، به ویژها فرمنیی، منری، اجتماعی 

 -)چهارشن ه ساری، میراش فرمنیی، جشنااره مای تیرگان 
یکه رژی  ئمهرگان و ....( و سیاسی را به دست گیرند. از آنجا

اسالمی ممااره در تالش است تا برآورد دقیقی از مایت 
)تاریخ شفامی جامعه ایرانی( و فعالیتهای مخالفین خاد داشته 

 .باشد، نفاذ ا العاتی ما ماجب نیرانی است
 

در این زمینه ا العاتی ما بهترین راه مای نفاذ، بایژه 
شخصیت سازی، را در میان گروه مای مخت   برگزیده اند. از 
اینرو، وزارت ا العات جمهاری اسالمی با ممکاری وزارت 
خارجه، برخی افراد )دانشجایان، "منرمندان"، نخ یان 
دانشیامی، فعالین بنیادمای خیریه و شخصیتهای م  اعاتی(، 
اع  از ا العاتی و یا حاضر به ممکاری با وزارت ا العات، 
را شناسایی، دستییر و زندانی کرده و یا اینکه برایشان کارنامۀ 
"فعالیت و مخالفت" با جمهاری اسالمی را تدوین میسازد؛ در 
مااقع لزوم، به این "شخصیت ما" حک  زندان میدمند. و افزون 
بر آن، آنان را تحت نام "پنامجایان"، ناراضیان و مخالفین 
فراری "حکامت" با شناسنامه یا "کارت م ی"، مزین به ُمهر 
"زندانی سیاسی"، جهت کبییری به خارج از کشار صادر می 

  .کنند
 

تاس  در اینست که گامی فعالین ضد رژی  اسالمی در خارج 
از کشار، برای نجات این افراد )بخاانید پنامجایان( تالش 
کرده و یا آنان را به خارج "وارد" میکنند. ناگفته نماند از 
آنجا یکه این افراد کارنامه زندان رفتن را با خاد به یدک 
میکشند، درممه جا بعناان مخال  جمهاری اسالمی چهره ای 
مارد پ یرش، پیدا میکنند. و صد ال ته با م  اعاتی " 

  VOA دمکراتیک و بی  رف" )بی بی سی، رادیا فردا و
صدای امریکا( مصاح ه کرده و در ممایشات "غیر" اسالمی 

 ."تیرگان" به فعالیت می پردازند
 

گاه کسانیکه به ظامر "روشنفکر سیاسی"، "فعا  جن ش مدنی" 
    انخرداد(، دمکراسی  22و  2و "رم ر جن ش دانشجایی" )

سکاکر )فعالین  ی  تاده(، "مم سته، دل سته، پیاسته و یا 
اسالمی"  -وابسته به امت ایران" و یا "مدافع حقاق بشر ایرانی 

مستند، به خارج مجرت میکنند و بفاریت سریع وارد جمع 
مای اپازیسیان شده و حتی نقش عمده ای را چان 
"اناش" )در م ند( در یک گروه یا گرومهای فعا  بعهده می 

 .گیرند، و ال ته گامی م ، به ایران مجرت می کنند
 

چه  لا  -باری تاکنان جمهاری اسالمی با فرستادن نفاذی ما
در مخدوش کردن مرزمای مم ستیی میان  -رفته باشند یا نه 

اپازیسیان سرنیانی   ب به خاد مشغا ، مافق عمل کرده 
 .است

 نفوذ اطالعاتی ها موجب نگرانی است
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 کمونیسم و خانواده    

زنها را استخدام می کند. وی زنان شامردار را ترجی  می 

دمد، به ویژه آنانی را که در خانه خانااده ای دارند کوه از 

حیی معیشت به آنان وابسته اند، زیرا چنانکه وی می گفت 

اینان دقیق تر و م یع تر از زنان مجرد مستند و مج وارنود 

که نیرومای خاد را تا سرحد امکان بکار برند توا بوتواانونود 

وسایل ضروری زندگی را تسمین نمایونود. بودیون  وریوق آن 

خصایل، آن صفات خاصی که ویژه خای زنوانوه اسوت بوه 

زیان او برمی گردد و ممه آن حجب و نازنینی که در نوهواد 

 .اوست وسی ه بردگی و آزارش می شاد

 سرمایه )ج د نخست( –مارکس 

 استثمار پسران و دختران

قانانیزاری کارخانه ای که نظ  و ترتویو وی بورای کوار در 

کارخانه ما، مانافاکتارما و غیره مقرر نماد در آغاز کوار 

فقط بوه صوارت موداخو وه ای در موارد حوق بوهوره کشوی 

سرموایوه بوه نوظور آمود. ولوی بوعوکوس تصوایوب مور گوانوه 

مقورراتوی در موارد آنوچوه کوار خوانویوی خواانوده موی شود 

 patria بالفاص ه به منزله تعرضی مستقی  به قدرت پدری

potestas  ت قی گردید، یعنی اگر بوخواامویو  آنورا بوه زبوان

جدید تع یر کنی  باید بیا ی  تجاوزی نسو وت بوه اخوتویوارات 

والدین ا فا  شمرده شد، و پارلمان پر از عا فه انی سوتوان 

مدتها چنین وانماد می کرد کوه از اتوخواذ تصومویو  در ایون 

مارد احتراز دارد. ولی سرانجام حک  واقعیات وی را بوه 

ق ا  این نکته واداشت که صنعت بزرگ با برم  زدن پایوه 

اقتصادی زندگی خاندانی قدی  و کار خانیی من  ق بوا آن، 

مناس ات خاناادگی کهن را نیز فرو می ریزد. حوق کوادک 

می بایستی اعالم می گردید. در نتیجه گیری گوزارش سوا  

کووموویووسوویووان کووار کووادکووان چوونوویوون گووفووتووه شووده  1333

بدبختانه از مجماع شهادتهوا وی کوه داده شوده اسوت »استا

چنین بر می آید که کادکان مر دو جنس بیش از ممه ع ویوه 

سیست  بهره کشی بورون از انودازه از کوار  .«اولیاء خادند

کادکان ب ار عمام و کار خانیی بواکخوص از آن جوهوت 

کوه اولویواء ا وفوا  نسو وت بوه فورزنودان »پایدار مانده است 

خردسا  و ل ی  خایش قدرتی خاد سرانه و شوام اعوموا  

می کنند، بدون آنکه میچیانه قید و بندی مانع آنان باشد ... 

پدران و مادران ا فا  ن ایود دارای چونوان قودرت مو و وقوی 

باشند که بتاانند فرزندان خاد را م د  به ماشینها ی نمایونود 

که ممه مفته فالن یا بهمان مقدار دستمزد بوه آنوهوا توحوایول 

دموونوود ... کووادکووان و جوواانووان حووق دارنوود کووه از حوومووایووت 

قانانیزار در برابر ساء استفاده ای که از اخوتویوار والودیون 

می شاد و نیروی جسمانی آنان را نابهنیام می کشد و آنهوا 

را در زمینوه زنودگوی اخوالقوی و فوکوری تونوز  موی دمود، 

 برخاردار گردند."

ولی این ساء استفاده از اختیار والدین نیست که بهره کشوی 

مستقی  یا غیرمستقی  نیروی نارس کار را به وسی ه سرمایه 

به وجاد آورده است ب که به عکس شیاه استثموار سورموایوه 

داریست که با از بین بردن پوایوه اقوتوصوادی قودرت پودری، 

ماجب ساء استفاده از این اختیار گردیده است. مر چند که 

انحال  زندگی خاناادگی قدیو  در درون سویوسوتو  سورموایوه 

داری وحشتناک و چندش آور ج اه کند، مع الک این نکوتوه 

مس   است که صنعت بزرگ با نقش قا عی کوه بوه زنوان، 

جاانان و کادکان مر دو جنس در پوروسوه سوازموان یوافوتوه 

کمانیستها اشتراک زن را عمو وی کونونود، ایون اشوتوراک 

 .تقری اً ممیشه وجاد داشته است

زناشا ی بارژوا ی در واقع ممان اشتراک زنان است. 

حداکثر ایرادی که ممکن باد به کمانیستوهوا وارد آورد 

این است که می خاامند اشتراک ریاکوارانوه و پونوهوانوی 

زنان را رسمی و آشکار کنند. ولی بدیهوی اسوت کوه بوا 

ناباد شدن مناس ات تالیدی کنانوی، آن اشوتوراک زنوان 

که از این مناس ات ناشی شده، یعنی فوحوشواء رسوموی و 

 .غیر رسمی نیز از میان خاامد رفت

 مانیفست حزب کمانیست –مارکس و انی س 

 کار زنان

تا آن حد که ماشینیسو  نویوروی عضوالنوی را زا ود موی 

سووازد، خوواد بووه وسوویوو ووه ای بوورای اسووتووفوواده از کووار 

کارگرانی ت دیل می شاد که نیروی عضالنی ندارند یوا 

از لحاظ تحا  جسمانی نارسند، ولی اعضای بدن آنوهوا 

دارای نرمش بیشتری است. به ممین جهت کار زنان و 

کادکان نخستین شعار استفاده سرمایه داری از مواشویون 

باد. بدین گانه از راه فراخااندن ممه اعضای خوانوااده 

کارگری، بدون تفاوت جنسی و سونوی، بوه زیور پورچو  

فرمانروا ی مستقی  سرمایه، ماشین، این وسی ه نیرومند 

جانشین کار و کارگر، فاراً ت دیل به وسویو وه ای بورای 

افزایش عده کارگران مزدور می گردد. کار اج اری به 

نفع سرمایه داران، نه تنها جای بوازیوهوای کوادکوانوه را 

غصب نماد، ب که به کار آزادی نیز که در محیط خانوه 

و در درون مرزمای سنتی برای خاد خوانوااده، انوجوام 

 .می گرفت دست انداخت

ارزش نیروی کار نوه تونوهوا از روی زموان کواری کوه 

برای معاش انفرادی یک کارگر بزرگسا  کزم اسوت، 

معین می شاد، ب که منا  به زمان کاری نیز مست که 

برای نویوهوداری خوانوااده کوارگور ضوروری اسوت. بوا 

فروریختن تموام اعضوای خوانوااده کوارگوری بوه بوازار 

کار، ماشین ارزش نویوروی کوار مورد را بوه موجومواع 

خانااده اش تقسی  می کند. بنابورایون مواشویون از ارزش 

نیروی کار کارگر موی کوامود. موموکون اسوت کوه موثوال 

نیروی کار متع ق بوه افوراد یوک خوانوااده  0خریداری 

ً موارد  بیشتر از نیروی کار ر یس خوانوااده، کوه سوابوقوا

خریداری قرار می گرفت، تمام شاد ولی اکنان چوهوار 

روزانه کار بجای یوک روزانوه کوار قورار دارد و لو ا 

قیمت آن به نس ت افزایش اضوافوه کوار چوهوار نوفور بور 

اضافه کار یک نفر تنز  می کند. اکونوان، بورای آنوکوه 

خانااده بتااند زندگی کند، چهار نفر نه تونوهوا بوایود کوار 

کنند ب که باید به سرمایه اضافه کوار توحوایول دمونود. از 

این راه است که ماشین از آغاز امر، با افزایش مصال  

انسانی بهره کشی، میدان استثمار سورموایوه و در عویون 

 .حا  درجه بهره کشی را تاسعه می دمد

 سرمایه )ج د نخست( –مارکس 

 استثمار زنان شامردار

که کارخانه دار است، به استحضار می رسوانود  E آقای

که برای دستیامهای خادکار بافندگی خایش منحوصوراً 

 

الغای خانااده! حتی تونودتوریون رادیوکوا  موا از ایون 

 .پیشنهاد پ ید کمانیستها برآشفته می شاند

خانااده کنانی، خانااده بوارژوا وی بور چوه اسواسوی 

استاار است؟ بر اساس سرموایوه، و بور اسواس نوفوع 

خصاصی. این خانااده در انکشاف یافته ترین شکل 

خاد تنها در میان بارژوازی وجواد دارد. ولوی بوی 

خاناادگوی عومو وی در مویوان پورولوتورموا و فوحوشوای 

 .عمامی مکمل آنست

خانااده بارژوا ی   یعتاً با از میان رفتن این مکمل 

خاد از بین می رود و زوا  مر دو با زوا  سرمایه 

 .تاأم است

ما را سرزنش می کنید که می خاامی  بوه اسوتوثوموار 

والدین از ا فا  خاد خاتمه دمی ؟ ما به این جونوایوت 

 .اعتراف می کنی 

ولی شما می گا ید که وقتی ما بجای تربیت خانویوی 

تربیت اجتماعی را برقرار می سازی ، گرامی تریون 

مناس اتی را که برای انسان وجاد دارد از میان موی 

 .بری 

اما میر تعیویون کونونوده پورورش خواد شوموا جواموعوه 

نیست؟ میر تعیین کننده این پورورش آن مونواسو وات 

اجتماعی که در درون آن به کار پرورش مشوغوالویود 

و نیز دخالت مستقی  یا غیرمستقی  جامعه از  وریوق 

مدرسه و غیره نیست؟ کمانیستها تسثویور جواموعوه در 

پرورش را از خاد اختوراع نوموی کونونود، آنوهوا تونوهوا 

خص ت آنرا تغییر می دمونود و کوار پورورش را از 

 .زیر تسثیر نفاذ   قه حاکمه بیرون می کشند

مر اندازه که در سایه رشد صنایع بزرگ پیانودموای 

خاناادگی در محیط پرولتاریا بیشتر از م  می گس ود 

و مر اندازه که کوادکوان بویوشوتور بوه کواکی سواده و 

افزار کار م د  موی گوردنود، بوه موموان انودازه یواوه 

سرا ی مای بارژوازی درباره خانااده و پرورش و 

روابط مح ت آمیز والودیون و ا وفوا  بویوشوتور ایوجواد 

 .نفرت می کند

بووارژوازی یووکووصوودا بووانوو  مووی زنوودا آخوور شوومووا 

 !کمانیستها می خاامید اشتراک زن را عم ی کنید

بارژوا زن خاد را تنها یک افزار توالویود موی دانود. 

وی می شناد که افزارمای تالویود بوایود موارد بوهوره 

برداری ممیانی قرار گیرنود، لو ا بودیوهوی اسوت کوه 

نمی تااند  ار دییری فکر کنود جوز ایونوکوه موموان 

 .سرناشت شامل زنان م  خاامد شد

وی حتی نمی تااند حدس بزند که اتفاقاً صحو وت بور 

ً ابوزار  سر آنست که این وضع زنوان، یوعونوی صورفوا

 .تالید بادن آنان، باید از میان برود

افزون بر این، چیزی مسخره تر از وحشت اخوالقوی 

بارژوامای ما از این اشتراک رسمی زنوهوا، کوه بوه 

کمانیستها نسو وت موی دمونود، نویوسوت. کزم نویوسوت 
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تالید اجتماعی در خارج از موحویوط زنودگوی خوانواادگوی 

تفایض می کند، پایه اقتصادی ناینی برای شکل عالیتور 

خانااده و مناس ات بیون دو جونوس بوه وجواد موی آورد. 

بدیهی است که م  ق انیاشتن شوکول ژرموانوا مسویوحوی 

خانااده ممانقدر غیرمن وقوی و بوا ول اسوت کوه تصوار 

م  قیت درباره شکل باستانی رومی و یانانوی یوا شوکول 

شرقی خانااده، یعنی اشکالی که به نابه خاد س س وه ای 

از انکشاف تاریخی را تشکیل می دمند. و نیز این نکوتوه 

محقق است که در شکل خاد رو و خشن سرمایه داری، 

یعنی در شک ی که کارگر برای پروسه تالید است و نوه 

پروسه تالید در خدمت کارگور، تورکویوب پورسونو وی کوار 

جمعی از افوراد مور دو جونوس و از مور  و وقوه سونوی، 

سرچشمه زمرآلاد فساد و بنده پروری است، موعو الوک، 

در صارتی که شرایط مساعد فرامو  آیود، مومویون پودیوده 

سنی بعکس باید م د  به سرچشمه فیاضوی از انوکوشواف 

 .انسان منشانه گردد

 سرمایه )ج د نخست( –مارکس  

 تالید و خانااده

ماافق ماتریالیس  تاریخی، عنصر تعیین کننده در تاریوخ 

در آخرین تح یل ع ارت است از تالیود و توجودیود توالویود 

حیات فاری. حا ، این خاد از دو گانه است؛ از یکسوا 

تالید وسایل معواش، وسوایو وی کوه در خودموت پواشواک، 

مسکن و خاراک و ابزاری که برای این مدف کزمونود؛ 

 .از سای دییر تالید خاد ابناع بشر، یعنی تالید مثل

نهادمای اجتماعی که تحت آن انسانهای یک دوره معویون 

تاریخی و یک کشار معین می زییند، متسثور از ایون دو 

گانه تالید اندا از  ریق مرح ه انکشافی کوه از یوکوسوا 

 .کار و از دگرسای خانااده در آن قرار دارد

 سرمایه )ج د نخست( –مارکس 

 خانااده و انکشاف جامعه

موور چووه کووار کوومووتوور انووکووشوواف یووافووتووه بوواشوود، مووجووموواع 

محصاکت آن و در نتیجه ثروت جامعه، محدودتر است 

و س  ه نظ  اجتماعی متکی بوه روابوط خوانوی مور چوه 

بیشتر. در عین حا ، در این سازمان اجتماعی متکی بور 

روابط خانی، کارآ ی کار ک  و بیش انکشاف موی یوابود، 

و ممراه آن مالوکویوت خصواصوی و مو وادلوه، نوابورابوری 

ثروت و استثمار نیروی کار دیویوری، و از آن  وریوق 

اساس خصامت   قاتی ... جامعه کوهون کوه بور روابوط 

خانی تکیه داشت، در نزاع   قات اجوتومواعوی کوه توازه 

انکشاف یافته اند، منفجر می شاد؛ و جوای خواد را بوه 

جامعه ای ناین متومورکوز در حوکواموت موی بوخوشود کوه 
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 اصا  کمانیس  –انی س 

 !چیانه بارژوازی به جن  فحشا می رود

اخیراً پنجمین کنیره بین الم  ی برای م ارزه ع ویوه بورده 

 .داری سفید در لندن برگزار شد

داچس ما، کنتیس ما، کشیش ما، اسق  ما، خاخام موا و 

رؤسای پ یس و انااع و اقسوام خوییوریون بوارژوا در ایون 

کنیره حضار بوهو  رسوانویودنود. موهوموانویوهوای رسوموی و 

پ یرا یهای رسمی مج ل پایانی نداشت. و سخنرانی موای 

 ایل مؤدبانه ای درباره ضرر و نن  فوحوشوا مو  ایوراد 

 .شد

اما وسایل م ارزاتی که نمایونودگوان شویوک و آراسوتوه از 

ً دو مسوئو وها پو ویوس و  کنیره می    یدند چه باد؟ عمدتوا

 .م مب

اینها معتقد بادند که این دو م مئن توریون و موؤثورتوریون 

وسی ه م ارزه ع یه فحشا است. ماافق گوزارش فورسوتواده 

کیپزییر فالوکوس تسواتویوانو  در لونودن، یوک نوموایونوده 

انی یسی به این پز می داد کوه قوانوانوی بوه موجو وس بورده 

است که م ابق آن جواکشوی مسوتواجوب موجوازات بودنوی 

 .خاامد باد

 !معاصر در م ارزه ع یه فحشا «متمدن»اینست قهرمان 

یک خان  کانادا ی نوتواانسوت از بویوان اشوتویواق خواد در 

 «گوموراه»مارد نظارت پ یس و زنان پو ویوس بور زنوان 

خادداری کند؛ و اما در مارد زنان کارگر، این خان  بور 

 .این عقیده باد که شایسته دستمزد بیشتری نیستند

یک کشیش آلمانی برع یه ماتریالیس  معاصور جورقوه زد 

که به عقیده او در میان مردم مر روز بیشتر تاسعه موی 

کوموک موی  (free love) یافت و به گسترش عشوق آزاد

 .نماد

 Gertner منیامی که نموایونوده ای از اتوریوش، گورتونور

خااست به ریشه مای اجتماعی فحشا یعنی نیاز، فوالکوت 

خانااده مای زحمتکش، استثمار کادکان، وضع غیرقابل 

تحمل مسکن و غیره بپردازد، فریادمای موخوالوفوت آمویوز 

 !سخنیا را خاماش ساخت

از سای دییر، در میان نمایندگان داستانهای آموازنوده و 

مؤدبانه ای درباره شخصیتهای عالی مقام موخوتو و  نوقول 

می شد. مثال منیامی که م که آلمان قرار اسوت از یوک 

بیمارستان در برلن دیدن کند، به انیشت مادران کادکان 

انیشتر می کننود توا شوخوصویوت بوزرگ از  «نامشروع»

 .دیدن مادران بی ممسر در تعجب نشاد

بر این پایه می تاان داوری کرد که چه دو رو ی توهواع 

آریستاکراتیک   –آور بارژوا ی در کنیره مای بارژوا 

 .حکمفرماست

دوا فروشان موتوقو وب بو   و بوخوشوش و حوامویوان پو ویوس 

استهزاء نیاز و فوالکوت بوه گورد مو  موی آیونود توا عو ویوه 

موو ووارزه کوونوونوود، امووری کووه آریسووتوواکووراتووهووا و  «فووحووشووا»

 !بارژواما دقیقاً در نیهداری آن کاشا مستند

 زن و جامعه –لنین 

 زنان و انقالب

واحدمای درجه دوم آن دییر اجتماعات متکی به خوان 

نیست، ب که متکی است به واحدمای جمعیوتوی، جواموعوه 

ای که سیست  خاناادگی در آن تماماً زیر س  ه مالکیوت 

قرار دارد، و در آن اکنان خصامت   قاتی و مو وارزه 

  قاتی، که محتای تاریخ تاکنان ث ت شوده را تشوکویول 

 .می دمد، آزادانه انکشاف می یابد

 منشس خانااده، مالکیت خصاصی و دولت –انی س 

 فاریه و آزادی زن

وقتی بارژوازی و پیغم ران پرشار پیش از انوقوالب و 

چاپ اسان نفع   ب بوعود از انوقوالب سوخون موی گوایونود 

فاریه مچشان را می گیرد. از فقر مادی و معنای عال  

بارژوا ی بیرحمانه پرده بر می دارد و آن را در برابر 

وعده مای فری نده فی سافان قرن روشونوا وی موی گو ارد 

که سخن از جامعه ای می گفتنود کوه در آن فوقوط عوقول 

حکمفرما است و از تمدنی که خواشو وخوتوی عوام را بوه 

ممراه خاامد داشت و از کما  یافتن بوی حود انسوان. و 

نویووز ایوون وعووده موا را در بوورابوور کو وومووات رنوویووارنوو  

اید الاگهای معاصر خاد قرار می دمد، او ثوابوت موی 

کند که چ ار پر م راق ترین جم ه پردازیها ممویوشوه 

مربا  به رقت انییزترین حقایق مستند و  نز و کنایوه 

برنده خاد را بر این شکسوت جو وران نواپو یور عو وارات 

فرومی ریزد. فاریه فقط یک منتقد نیست،   وع شوادش 

از او یک  نزنایس ساخته است، یکی از بوزرگوتوریون 

 نزنایسان تاریخ. سادجا ی دیاانه واری را کوه بوعود 

از انقالب رشد می کند و  رز فوکور دکوانوداری را در 

ممه تجارت آن عصر، با مهارت تمام  راحی می کند، 

و از این کار حظ فراوان می برد. و از آن استادانوه تور 

انتقاد اوست از اشکالی که روابط جنسی و ماقعیت زن 

در جامعه بارژوا ی بوه خواد گورفوتوه اسوت. او اولویون 

کسی است که این حوقویوقوت را بویوان کورد کوه در یوک 

جامعه معین، درجه آزادی زنان مقیاس  و ویوعوی آزادی 

 .عمامی است

 آنتی دورین  –انی س 

 جامعه کمانیستی و اشتراک زنان

نظ  جامعه کمانیستی چه تسثیری بر خوانوااده   –پرسش 

 خاامد گ اشت؟

نظ  جامعه کمانیستی مناس وات زن و مورد را   –پاسخ 

به مسئ ه ای صرفاً شخصی که تنها به افراد مارد بحی 

مربا  خاامد شد، بد  خاامد کرد و دخالت جامعوه را 

در آن غیرممکن خاامد ساخوت. ایون امور انوجوام پو یور 

است، زیرا موالوکویوت خصواصوی مو وغوی موی گوردد و 

کادکان ب ار اشتوراکوی پورورش داده خواامونود شود و 

بدین وسی ه دو پایه اسواسوی ازدواج موایوی کوه تواکونوان 

مرسام باده اسوت یوعونوی وابسوتویوی زن بوه شوامور و 

فرزندان به پدر و مادر، که به مالکیت خصاصی مقویود 

باده اند، منهدم می گردد. این پواسوخوی اسوت بوه تونو  

نظران اخالق پرست )فی یستینها( ع ویوه اشوتوراک زنوان 

در جامعه کمانیستی. اشتراک زنان راب ه ایست که بوه 

جامعه بارژوا ی تع ق دارد و امروز به شکول کوامو وش 

در فحشا تظامر می کند. لیکن ریشه فحشا در موالوکویوت 

خصاصی است و ممراه آن نیز سرنیان خواامود شود. 

بنابراین اجتماع کمانیستی نوه تونوهوا اشوتوراک زنوان را 

 .برقرار نمی سازد، ب که به آن پایان می دمد
12ادامه در صفحه   
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 خاطره ای دهشتناک از زندان

لمس و فاقد  ٫و دقایقی بعد ممان جس  خان آلاد
حرکتش را دوباره درچاله دفن و سنیسار را تا مرگ 
او ادامه دادند. زندانیان کارگر بهداری بعد ما فاش 
کردند که قربانی بعد از رفتن به بهداری مارد تزریق 
آمپا  قرارگرفته باد تا ناتاان شده و قدرت گریختن 
مجدد را نداشته باشد. در تمام سالهای زندان مربار که 

به چهره تقی بییی نیاه میکردم از خادم می پرسیدم  
چ ار انسانیت یک فرد تا این درجه سقا  میکند؟ 
یک بار به او گفت  از شغ ت راضی مستی؟ با ل خندی 
محترمانه گفت ب ه، من حک  خدا را اجرا میکن . من 
در آن سالها گمان میکردم نسل این جار آدمها دییر 
منقرض شده و با تاجه به رشد ع  ، آگامی و 
تکنالاژی، مرگز کسی مسیر تقی بییی در پیش 
نخاامد گرفت. اما امروز با دیدن عکس جدا  این 
جالد با  ناب داری که انسان زنده بر آن آویخته است، 
گمان میکن  اشت اه می کردم. تازمانیکه سی  جالد مامن 
به خدا، به واس ه دستارات دینی و م م ی به آسمان 
متصل است، در مر زمان و مرمکان، تقی بییی تازه 
ای زا یده میشاد. آدمی اگر با تکیه بر تاانایی مای 
فردی اش جنایت کند، امید مست که این تاانمندی 
بشری در جایی قادر به عمل ن اده و در آن لحظه ندای 
وجدان مانع ادامه جنایت شاد. اما وقتی پای خدا در 
میان است، اوست که حرف او  و آخر را میزند . 
اوست که پاسخ گاست. اوست که باید انسان را ب خشد. 
و تازمانیکه خدا ساکت است جنایت مامنانش بی انتها 

 .است

 
  احمد باطبی

یکی از زندان انهای بازمانده 
از کشتارمای دمه شصت در 
زندان اوین تقی بییی نام 
داشت. زندانیان اما اورا تقی 
بی ناماس صدا می زدند. 
دلیل اع ای این لقب م  
وظیفه ویژه او در کنار شغل 
زندان انی باد . تقی بییی 
بدون در نظرگرفتن اتهام 
افراد معماک با ممه خاش 
برخارد باد . فحش نمیداد 
وامار مربا  به زندانیان را 
بدون درد سر رفع و رجاع 
میکرد . اما اممیت او برای 
زندان ان نه اینها ب که وظیفه 
مخافی باد که از دست کمتر 

کسی برمیآمد. تقی بییی وظیفه داشت زندانیان را دار 
بزند وآنقدر از پامای آنها آویزان شاد تا گردن قربانی 
شکسته و جان از بدنش خارج شاد. یک روز پیش از 
مر اعدام که دستار دارزدن زندانی به تقی بییی ابالر 

او انرژی و  راوت مخصاصی داشت. یک بار  ٫میشد
از زبان او شنیدم که زندانی به دارآویخته شده زمانی 
ب ارکامل می میرد که آب منی از آلتش خارج شاد. او 
نحاه بازدید بدن اعدامی را برای حصا  ا مینان از 
خروج منی به شکل شاعرانه ای تعری  میکرد. یک 

زمانیکه به  ٫خارشیدی ۶۱٨۷روز از روزمای سا  
کنانی "  ۱۲۱دلیل سن ک  در بند جاانان اوین " بند 

ممه زندانی ما ازسای اجرای احکام به  ٫زندانی بادم
منتقل شدند تا در مراس   ۵۱۲مح ی در پشت بند 

سنیسار یک زن و مرد شرکت کنند. از بیرون زندان 
اوین م  چند ده بسیجی در گروه سنی مخت   برای 
شرکت در اجرای حک  الهی سنیسار دعات شدند. 
مسئالین مربا ه پیش از حضار ما دو چاله و میزان 
چشمییری سن  در ابعاد مخت   تدارک دیده باد. م  
زمان با رسیدن ما م  چند کارگر زندانی به رم ری تقی 
بییی در حا  جاسازی دو قربانی در داخل این چاله ما 
بادند. مسئا  اجرای احکام زندان قربانی زن را پزشک 
وقربانی مرد را فاعل زنا معرفی و حک  آنها را   ق 
پیش ینی قانان مجازات اسالمی مرگ به وسی ه سن  
اعالم کرد. تنها چند ثانیه از اعالم این حک  نی شته باد 
که مدعاین بسیجی به سمت تل سن  ما مجام بردند. با 
پرتاب ممان دو یا سه سن  او  چادر سرمه ای دور 
سر زن از خان خیس شد. میاما و جاکن بسیجی ما به 
دور این دو انسان فضای زندان را مخاف تر کرده باد 
اما با این حا  مناز م  صدای برخارد سن  ما به 
مدف به دییر صدا مای محیط غالب باد. تقی بییی 
ممان ار که با دقت عمل منحصر به فرد جماعت را 
برای پرتاب سن  به قسمت گیجیاه و مخچه قربانی ما 

مارا نیز برای م حق شدن به جماعت  ٫رامنمایی میکرد
سن  پران فرا میخااند. درممین حین یکی از قربانیان 
مافق به بازکردن دستها شده و خادش را از داخل چاله 
بیرون کشید. مرچند مجام بسیجی ما و پارچه خانین 

اما او در  ٫دور سرش فرار را برایش سخت تر میکرد
نهایت از دایره بازی بیرون آمد ولنیان لنیان سایی را 
در پیش گرفت. با دویدن تقی بییی به سمت او ممه 
عقب کشیدند و تقی بدون مع  ی با بیل به کمرقربانی از 
چاله گریخته کابیده و او را نقش بر زمین کرد. بعد 
جس  خان آلادش را کشان کشان به بهداری زندان منتقل 

موویووچ حووزب دمووکووراتووی در جووهووان یووا در موویووچ یووک از 

جمهاریهای پیشرفته بارژوا ی نیست که  ی دمها سوا  

در این راب ه ]راب ه زنان[ یک صودم آنوچوه را کوه موا 

ظرف یک سا  حکامت خاد کرده ای ، انجام داده بواشود. 

ما حقیقتاً نی اشته ای  که کاچکترین چیزی از این قاانین 

شرم آور مربا  به نابرابری حقاق زنان، ماانع در راه 

 الق و رسام حقویوری کوه مشوایوع ایونوهوا مسوتونود، عودم 

شناسا ی فرزندانی که خارج از ازدواج متالد می شانود، 

جستجای اصل و نسب و غیره دوام بیاورند. قاانینی کوه 

به تعداد زیادی در کشارمای سرمایه داری وجاد دارنود 

و مایه شرم سرمایه داری و بارژوازی اند. و موا موزار 

 ... بار حق داری  به آنچه در این زمینه کرده ای  ب الی 

اما[ زنان ع یرغ  ممه قاانین رموا وی بوخوش موموچونوان ]

بمثابه برده خانیی باقی مانده اند، زیرا اقتصاد خانیی و 

کاچک با حفظ او در آشپزخانه و ا اق بچه ما و مج ار 

سوواخووتوون او بووه صوورف نوویوورویووش در وظووایوو  بسوویووار 

غیرمالد، اعصاب خردکن، خمارکننده و تضعی  کونونوده 

روح، او را سرکاب می کند، خفه می سازد و تحقویور و 

 .تحمیق می نماید

آزادی راستین زنان، کمانیس  راستین تنها منیامی آغاز 

می شاد که م ارزه تواده موا، بوه رمو وری پورولوتواریوای 

قدرتمند، ع یه این اقتصاد کاچک خانیی آغاز گردد، یوا 

به ع ارت دقیق تر، به منیام دگورسوانوی آن بوه اقوتوصواد 

 .بزرگ ساسیالیستی

 ابتکار ک یر –لنین 

 انقالب و زنان

امر اساسی در ب شایس  و انقالب اکت ر روسیه ع ارتست 

از کشاندن درستی ممان کسانی به سیاسوت کوه بویوش از 

ممه تحت سرمایه داری ست  می دیدند. به اینان ستو  موی 

شد، فریب داده می شدند و سرمایه داران آنان را چوه در 

زیر حکامت س  نتی و چه در جمهاریهوای بوارژوا وی 

می چاپیدند. این ست ، این فریب، این دست رد به دسوتورنوج 

مردم تاسط سرمایه داران مادامی که مالکیت خصاصی 

بر زمین، کوارخوانوجوات و کوار وجواد داشوت، اجوتونواب 

 ... ناپ یر باد

و ممکن نیست تاده ما را به سیاست کشوانود بودون آنوکوه 

زنان نیز کشیده شاند، زیرا تحت سرمایه داری نیمی از 

ناع بشر که زنان باشند، زیر یار دوگانه رنج می برنود. 

زنان کارگر و روستا ی تحت ست  سرمایه قرار دارنود و 

افزون بر آن، حتی در دمکراتیوک توریون جوموهواریوهوای 

بارژوا ی، در درجه نخست در یک مقام پست تور قورار 

دارند، زیرا قاانین برابری آنان را بوا موردان روا نوموی 

بردگوی »به   –و این مهمتر است   –دارد و در درجه دوم 

مستند و زیور  «بردگان خانیی»اشتغا  دارند،  «خانیی

سخت ترین، پست ترین و بیهاده ترین کار در آشپزخانه 

 ... و اقتصاد خانیی، منزوی و خرد می شاند

 پیام به مناس ت روز جهانی زن –لنین 

 برگرفته از ایران تری یان

01ادامه کمونیسم و خانواده از صفحه   
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اتخاذ روش سخت تری در برابر روسیه بودند بلند 

تر شد. از آغاز بحران اوکرائین آلمان سیاستی در 

آن کشور در پیش گرفت که مخالف 

 .سیاست روسیه بود

بر این زمینه مشاهده می شد که 

سیاست آمریکا و آلمان بیکدیگر 

ژوئن  ۹۱نزدیک می شوند. روز 

باراک اوباما ، رئیس جمهور 

آمریکا، هنگام دیدار از برلین روشن 

کرد که آمریکا می خواهد روابط 

خود را با آلمان بهبود بخشد. در 

کنفرانس امنیت مونیخ یوآخیم گاوک 

، رئیس جمهور آلمان، خانم اورزوال 

فن در الین وزیر دفاع و فرانک 

والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان هر سه سخن 

 .گفتند” نقش تازه آلمان “از 

آلمان متحد شد و به استقالل  ۴+ ۲با امضاء قرارداد 

دست یافت. ولی این استقالل باز هم چون گذشته 

به  ۹۱۱۱محدود است. آلمان از اواسط سالهای دهه 

افزایش قدرت اقتصادی خود پرداخت اما از لحاظ 

 .سیاسی و نظامی اهمیتی نداشت

محدودیت استقالل آلمان هنگام طرح مسئله اتمی 

مرکل خواستار بیرون  ۲۱۱۱آشکار شد. در سال 

بردن سالحهای اتمی آمریکا شد که در آلمان مستقر 

هستند. در کنفرانس سران کشورهای عضو ناتو در 

تالین به ابتکار آمریکا تصویب شد که تصمیم گیری 

در این مورد در اختیارات ناتو باشد و نه کشورهای 

 .عضو اتحادیه نظامی

افزون بر این آمریکا از پاریس و لندن خواست تا در 

عرصه دفاعی این دو کشور نقش رهبری را بعهده 

 ترجمه رضا نافعی –ریا نوستی 

  اسفند  ۴٫مجله هفته

 : می نویسد” نزاویسمیا گازتا ” نشریه روسی 

نه آمریکا، نه لهستان بلکه آلمان مهمترین پشتیبان 

اپوزیسیون اوکرائین است . در درجه اول آلمان 

بود. از آغاز ” قرار داد همکاری “خواستار امضاء 

اعتراضات در میدان استقالل در کیف صدراعظم 

آنجال مرکل به انتقاد از پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ 

پرداخت. مرکل و اوالند ، رئس جمهور فرانسه تهدید 

کردند که علیه دولت اوکرائین دست به تحریم خواهند 

فوریه مرکل رهبران اپوزیسیون  ۹۱زد . روز 

 .اوکرائین را در برلین بحضور پذیرفت

این اقدامات همراه است با سرد شدن روابط میان 

آغاز شد،  ۲۱۹۲روسیه و آلمان . مشکل از پائیز 

هنگامی که بوندس تاگ ) مجلس آلمان ( قطعنامه ای 

بتصویب رسانید و در آن از سیاست داخلی روسیه 

دیالوگ پتترزبورگ ” انتقاد کرد. در فوروم مباحثات 

و هنگام دیدار پوتین از ( ۲۱۹۲نوامبر  ۹۲” ) 

مرکل بازهم از ( ۲۱۹۲نمایشگاه هانور ) آوریل 

روسیه انتقاد کرد. در این سال صدای آنها که خواستار 

 در اوکراین تخریب شد” لنین“سه مجسمه دیگر 
        ۶۱۲۵اسفند  3 -مج ه مفته 

به نقل از پاییاه خ ری صدای روسیه؛ نزدیک به 

تن از معترضان اوکراینی با تجمع در میدان  ۲۱۱

اص ی شهر چرنییاف یک مجسمه متع ق به لنین 

رم ر انقالب اکت ر و بنیانیزار اتحاد جمامیر 

ساسیالیستی شاروی را به را به زیر کشیده و تخریب 

 .کردند

منابع خ ری روسی در این راب ه اعالم کردندا در 

ممین حین شماری از کمانیست ما که سعی داشتند 

مانع از این اقدام سازماندمی شده ناسیانالیست ما و 

شاونیست مای اکرا ینی شاند مارد حم ه و ضرب و 

شت  آنا قرار گرفتند، مخالفان با بستن  ناب به دور 

گردن مجسمه لنین آن را از میدان این شهر به زیر 

 .کشیدند

در شهر بالتاووا نیز نیز به  ار ممزمان مزاران نفر 

با تجمع در میدان اص ی شهر یک مسجمه بزرگ 

دییر لنین را با  ناب به زیر کشیده و آن را خرد 

 .کردند

ای دییر از لنین نیز تاسط  در ممین شهر نیز مسجمه

جاانان خشمیین اوکراینی با استفاده از  ناب و 

 .خادرومای سنیین به زیر کشیده شد

مخالفان با این رفتار خاد مراتب تشکرشان به 

 .پشتی انان امپریالیستشان را ابراز میکنند

 اروپا شرقآلمان در رویای زنده کردن فتوحات هیتلر در 

با  ((WEU بگیرند. پس از انحالل اتحادیه اروپای غربی

 ۲۱۹۱انعقاد قرار داد میان فرانسه و انگلیس در سال 

رهبری دفاع نظامی از اتحادیه اروپا بعهده این دو کشور 

 .در آمد

انگلستان با ابتکارات اقتصادی آلمان در اتحادیه اروپا مقابله 

می کند و این مقابله مورد حمایت آمریکا قرار دارد. گرچه 

آمریکا نمی توانست مانع تشکیل صندوق اروپائی پول گردد 

ولی دولت انگلیس تا کنون چندین بار مانع اجرای ابتکارات 

آلمان برای هماهنگ ساختن سیاست بودجه در کشورهای 

 .ااتحادیه اروپا شده است

افزون بر این آمریکا به انگلستان برای ایجاد یک گفتگوی 

استراتژیک با روسیه کمک می کند. از زمان دیدار 

پرزیدنت پوتین با کالهان نخست وزیر انگلیس که در ماه مه 

در لندن صورت گرفت ، لندن نقش واسط میان  ۲۱۹۲

 .مسکو و واشنگتن را ایفا می کند

بحران اوکرائین معرف جهت تازه ای از سیاست 

آلمان هم اکنون در بوته  –همکاری روسیه  –آمریکاست 

آزمایش قرار گرفته است. اگر چالشی میان روسیه و آلمان 

پیش آید سبب خواهد شد که آلمان امتیازی که هم اکنون 

بعنوان رابط با مسکو، در ناتو دارد از دست بدهد.. در آن 

صورت نقش آلمان بعنوان گیرنده و پخش کننده نفت و گاز 

 .روسیه در اتحادیه اروپا نیز در برابر سوال قرار می گیرد

 

 

 بی بی سی  :

در جستتتتتتتتتجتتتتوی  

زنتتتدگتتتی بتتتهتتتتتتتر 

چتتمتتدان بستتت. بتته 

ستتوی استتتتترالتتیتتا، 

ستتترزمتتتیتتتنتتتی کتتته 

دولت جدیتدش متی 

گوید امتثتال او را 

نمی خواهد؛ وقتتتی 

شلیک یک گلوله، رضا براتی پناهجوی ایرانی را کشت، 

 .او تنها بیست و یک سال داشت

آنگونه که فریبا صحرایی گزارش می دهد یکشتنتبته شتب 

در استرالیا هزاران نفر در شهرهای مختلف شمع روشتن 

کردند تا یاد رضا براتی را زنده نگه دارند و بگتویتنتد بته 

رفتار دولت استرالیا با مهاجتران غتیترقتانتونتی اعتتترا  

 دارند.

 صدها شمع در گوشه و کنار استرالیا

به یاد رضا براتی   
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 توجیه سانسور در پوشش دفاع از فرهنگ رایج در جامعه

 رایج در جامعه، چیست.

فرمن  مجماعه ی زبان ما، باورما، عال ق، آیویون موا 
و آداب و رسام انسان ماست که از واکنش آنوان نسو وت 
به   یعت و نس ت به ممناعان خاد در جریان فعوالویوت 
برای تالید لاازم زندگی به وجاد آموده اسوت. بسوتوه بوه 
این که انسان ما در کجوای کورز زمویون و در چوه نواع 
  یعتی و به ویژه تحت کدام مناس ات توالویودی زنودگوی 
می کرده اند، فرمن  مای آنهوا بوا یوکودیویور فورق موی 
کوورده اسووت. بووی تووردیوود، پوویوودایووش ایوون فوورموونوو  مووای 
گاناگان و متناع با جهل و خرافه نیز تاأم بواده اسوت. 
امووا ویووژگووی اصوو ووی آنووهووا نووه جووهوول و خوورافووه بوو ووکووه 
درآمیختیی انسان و   یعت باده که خاد را در جریوان 
کار یعنی ساخت وساز سال ، زنده و پایوای آنوهوا نشوان 

داده است، ساخت وساز متقابل یک ماجاد زنده ی -می
اندیشه ورز با جس  غیرارگانیک خوایوش. بوازتواب ایون 
راب ه ی زنده و پایا را در شکل مای آغازین فرمونو  
انسان ما، یعنی در اس اره ما و دین مای   یعی، موی 
تاان دید. اسا یر و ادیان   یعی، بوه لوحواظ تواانومونودی 
فکری و قدرت انتزاع اندیشه در انسان، در مرحو وه ای 
پست تر از فرمن  مای برخاسته از ادیان یکوتواپورسوت 
قرار دارند، اما از نظر سالمت و سرزندگی و پوایوایوی 
فکری مرح ه ی واکتری از فرمونو  انسوان موا را بوه 
نمایش می گ ارند، که خاد معو وا  آمویوزش و سواخوت 

 وساز   یعی و متقابل انسان و   یعت است. 

در مق عی از تاریخ )یا، دقیق تر بیای ، پویوش تواریوخ( 
 -و نخست در   یعت مای غنی و حاصل خیز  -انسان 

به ع ت دسترسی انسان به نیرومای تالیدی جدید، تالید 
لاازم زندگی آنها از ارضای نیازمای شان پیشی گرفتوه 

اعو   -و این مازاد تالید و نیز نیرومای تالیدکننده ی آن 
و بوه  وارکو وی فورایونود کوار بوه  -از انسان و   یعوت 

حوا  -مالکیت اق یتی از انسان مای ماشمندتر و درعویون
درنده تر و بویورحو  تور از دیویوران درآموده اسوت. بوی 
تووردیوود، ایوون توواریووخووی شوودِن فوورایوونوود کووار رشوود عووظوویوو  
نیرومای تالیدی و سرانجام پیدایش صونوعوت بوزرگ و 
تکنالاژی غا  آسا را به ممراه داشته اسوت و بوه ایون 
معنا زمینه را برای رفاه و آسایوش انسوان فورامو  کورده 
است. اما به ممان اندازه تردید ن اید کرد که این امور بوه 
بهای سنویویون بویویوانویوی انسوان بوا  و ویوعوت و کوار و 
محصا  کار انجام گرفته اسوت. بودیون سوان، تواریوخوی 
شدِن   یعت و انسان و فراینِد کار به موثوابوه ی وحودت 
آنها، که معنایی جز تاریخی شدِن عاامل سورزنودگوی و 
شکافایی و نیرومندی فرمونو  موا نوداشوتوه اسوت، ایون 
عاامل را از دسترس اکوثوریوت انسوان موا دور سواخوتوه 
است، فقط برای آن که اق یت استثمارگِر جامعه بتااند با 
دراختیارگرفتِن آنها از اکثریت انسوان موا کواِر اضوافوی 
بیرون کشد، ابتدا با بردگی عریان و سرواژ و سپوس بوا 
بردگی مزدی. به نس ت تهی شدِن زندگی انسان از ایون 
عاامل و تضعی  جن ه موای نویوروبوخوش و پوایونوده ی 
فرمن  موا، ابوعواد خشوک و بویوروح و خورافوی و بوه 
 ارک ی غیر  یعی و ناتاان ساِز فرمونو  موا توقوایوت 
شده است. الزاموات توثو ویوت و توحوکویو  و توداوم قودرت 

اجتماعی و سیاسی اق ویوت حواکو  بور جواموعوه  -اقتصادی
ایجاب می کرد که فرمن  انسان ما بویوش از پویوش از 

  یعی اش تهوی شواد و بوه ابوزاری  -جن ه مای انسانی
یکسره اسارت آفرین برای تضمین انقیاد فوکوری انسوان 

 »فرمن  رایج در جواموعوه«ت دیل گردد. چنین باد که 
شکل گرفت و با اتکوا بوه قودرت اقوتوصوادی و سویواسوی 

 

پدر ماضاع جد  انییزی را م رح می کرد و آن را « 
به میان فرزندان اش می انداخت تا دندان موای شوان را 
با آن تیز کنند و ]به این ترتیب[ با ایجاد اشتیاق در آنوهوا 
برای رد نظر او یا کسی دییر، منر اندیشیدن جودلوی را 

این سخِن یکی از زنودگوی نواموه  *»به آنان می آماخت.
 -بنیان گ ار ف سفه ی پراگماتیوسو   -نایساِن وی یام جیمز 

است، که می گاید منری جیمز )پودر ویو ویوام( بوا  ورح 
مسا ل چالش انییز در خانااده دندان مای فرزنودان اش 
را برای بحی تیز می کرده و بدین سان اندیشیدن جدلوی 

 اندیشه ی آزادرا به آنان می آماخته است. فکر می کن  
در   **»خط را کجا می کشویو ؟«نیز با انتشار مقاله ی 

واقع خااسته است ما انودیشویودن جودلوی را بوا یوکودیویور 
چنین بویوان شوده  اندیشه ی آزادتمرین کنی . این خااست 

با خااندن مقاله ی زیر این  وار بوه نوظور موی «استا 
رسد که نایسنده با ناعی از سانسار یا نظارت بور آثوار 

بوا  اندیشه ی آزادمنری ماافق است. با تاجه به این که 
میچ ناع سانسار ماافق نیست، شاید چاپ این موتون در 
این نشریه رفتاری خوارج از قواعوده تصوار شواد. اموا 
منظار از چاپ آن اتفاقاً دامن زدن به بحی سوانسوار و 
تقایت م انی نظری ضدسانسار است. مااضع و دکیول 
 رح شده در این مقالوه گورچوه از جوانوب نوایسونوده ای 
شناخته شده ارا ه نشده اما چالش انییز است. ماافقان و 

دریوغو  آمود ایون  »مخالفان می تاانند دست به ق   شوانود.
قصوود و ایوون تووالش ارزنووده و آزادی خوواامووانووه بوورای 
تیزکردن دندان انتقاد موخوالوفوان سوانسوار را بوی پواسوخ 

 . انزدیشزه ی آزادبیو ارم. ایونوک پواسوخ بوه درخوااسوت 
 

ماضاع مقاله ی فاق به  ار خالصه این اسوتا یوکوی 
از گالری مای منری در یکی از شوهورموای انویو وسوتوان 
نمایشیامی از آثار یک نقاش )دینا پِوتِوربوریوج( بورگوزار 
کرده اما یکی از تاب اموای او را سوانسوار کورده و در 

ی مقاله )آنوا -نمایشیاه نشان نداده است. به نظر نایسنده
داگالس(، سانسار این تاب ا از سای گالری فاق به ایون 

-دلیل باده که در این شهر مس مانان زیادی زندگوی موی
کنند و نمایش آن چه بسا تامین به عقاید آنان تو وقوی موی 
شده است. او از این سانسار دفاع می کند و معتقد اسوت 

ارزش «آزادی بیان ن اید تا بدان جوا گسوتورش یوابود کوه 
فرمن  رایوج در جواموعوه موارد توامویون قورار   »مای

گیرند. به باور او، آزادی بیان حود و مورز یوا، بوه قوا  
دارد و آن خوط، فورمونو    »خط قرمز«امروزی ما، 

رایج در جامعه است. خوط آزادی بویوان را بوایود جوایوی 
بکشی  که به فرمن  رایج در جامعه تامین نشاد. ابوتودا 

مارد نظر نایسنده، یعنی فورمونو    »خط قرمز«ب ینی  

 اق یت حاک  بر جامعه تحکی  و تداوم یافت.

  
پس، اگر قرار بر سخن گفتن از ومن انسان بواشود، ایون 

بور  »فرمنو  رایوج در جواموعوه«ومن را نخست ممین 
انسان روا داشته است.   قات حاک  بر جامعه ممیشه و 
در ممه جا پیدایش خاد را با پیدایش انسان معاد  گرفته 
اند و بر آن چه که منجر به پیدایش و حاکمیت خوادشوان 
شده است پرده انداخته اند. مثالً، خاد را نق ه ی شروع 
انسانیت نمایوانوده، اعوتوراض بوه خواد را اعوتوراض بوه 
انسانیت و خشانت برضد انسان نشان داده اند، و به این 
ترتیب بر خان و خشانتی کوه آنوهوا را بوه حوکومورانوان 
جامعه بد  کرده است سورپواش گو اشوتوه انود. اسوتوثوموار 
انسان از انسان را امری یکسره م را از خشانوت جو واه 
داده و تالش استثمارشدگان برای الغای آن را موموچوان 

نوموایوی را در -مظهر خشانت نمایانده انود. ایون وارونوه
نیز می بیونویو . بور آن  »فرمن  رایج در جامعه«مارد 

چه پیش از شکل گیری ایون فورمونو  روی داده اسوت 
پرده انداخته می شاد تا ضدیت آن با انسوان و  و ویوعوت 
امری انسانی و   یعی نمایانده شاد و نقد آن تامویون بوه 
ارزش مای انسانی ت قی گردد. غافل از آن که اگر بحی 

فرمن  رایوج در «بر سر تامین باشد، دقیقاً خاِد ممین 
است که حاوی تامین بوه ارزش موای انسوانوی  »جامعه

فورمونو  «است. این نکته حقیقت دارد حتا اگر حاموالن 
می یارد ما انسان شوریو  و سوتومودیوده  »رایج در جامعه

باشند. بنابراین، تا آن جا که به ضرورت آزادی بی میچ 
حصر و استثنای بیان برای نقد ریشه ای و بیرحمانوه ی 
این فرمن  مربا  می شاد، در این ضرورت ذره ای 
تردید ن اید کرد، و مر آن کس که در پاشش حوفوظ شوسن 
و حرمت این فرمن  از سانسار دفاع می کند باید بداند 

و  »فورمونو  رایوج جواموعوه«که در پس تاباساختن از 
آزادی بیان، دنویوایوی دفواع از   »خط قرمزِ «ت دیل آن به 

منافع   قه و نظام حاک  و ضدیت با ارزش مای انسانی 
 خاابیده است.  

  »فرمن  رایج در جواموعوه«اما آیا به این ترتیب با نقد 
نمی کونویو ؟  توهینبه می یاردما انساِن حامل این فرمن  

به انسان آن گاه م رح می شاد که حوقوی از او  توهین
نیز ناظر بر ماجادیت انسان بوه  حقپاما  شده باشد. و 

عناان انسان )انسان به ماُمَا انسان( است، فارر از ایون 
که مرد است یا زن یا کادک، ثروتمونود اسوت یوا فوقویور، 

پوواسووت، ایوورانووی اسووت یووا -سووفوویوودپوواسووت اسووت یووا سوویوواه
زبوان اسوت یوا -غیرایرانی، ُکرد است یا فارس، فوارسوی

انی یسی زبان، باسااد است یا بی سااد، یهادی است یوا 
مس مان، شیعه است یا ُسنی، م م ی است یا غیرم مو وی 
و اک آخر. به زبان مقاکت ف سفوی، آن چوه ذاتوی اسوت 

 . َعَرضی استفقط انسان بادن است و بقیه ممه 

بنابراین، مثالً م م ی بادن )یا غیرم م ی بادن( نیوسوت 
موی کونود. انسوان بوه صورف  حزقکه انسان را صاحوب 

انسان بادن صاحب حق است. پوس، مورگواه بوه حوقواق 
انسان تعرض شاد و مثالً مارد تامین قرارگیرد، او نه 
به عناان موثوالً نوایسونوده یوا غویورنوایسونوده، مو مو وی یوا 

از کسی کوه بوه او  انسانغیرم م ی و... ب که به عناان 
تامین کرده است شکایت موی کونود. و شوخوص توامویون 
کوونوونووده نوویووز نووه بووه عوونوواان مووثووالً روزنووامووه نوویووار یووا 
غیرروزنامه نیار، م م ی یا غیرم م ی و... بو وکوه بوه 

محاکمه می شواد. ایون امور مویوچ موعونوای  انسانعناان 

29ادامه در صفحه   
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با یک دنیا غ  و درد تنها گ اشتند و ایکا ش به مومویون جوا 
 پروین مرتب مارد تهدید و التیماتام باد.    خت  میشد .

بعد از این مقدمه کاتاه به پای صح تهای پروین مینشینی  ، 
 تا از زبان خادش ماجرا را پی گیری کنی .

پروین جان، لزفزفزا خزودت را مزعزرفزی کزن واز شزرایز   
خانوادگی ات و ازدواجت و چند تا فرزند داری و بگزو در 
چه خانواده ای در افغانستان بزرگ شزدی و چزگزونزه در 
جامعه بسته و سنتی افغانستان به عرصزه هزنزرسزیزنزمزا و 
تاتر کشیده شدی. و اولین نقشی که بازی کردی چزه بزود 
ودر آن مقفع چه احساسی در آن جامعه فرهنگی و بسته 

 داشتی؟ 

سالم من پروین مشتعل، منرپویوشوه تواتور وتو وایوزیوان و  -
سینمای افغانستان . در یک خانااده فرمنیی و موتورقوی و 

منر سینما و تواتور را   منر دوست در افغانستان بدنیا آمدم.
بشکل خاد جاش و برحسب انییزه مای  در خاد پورورش 
داده ام و میچیانه تحصویوالت آکوادمویوکوی در ایون حورفوه 
ندارم. در کنار منرمای نمایشی، ذوق منرموای دیویور مو  
مثل نقاشی مینیا توار، شوعور، کوارموای دسوتوی، موثول گول 
دوزی و سازن دوزی و مازیک ، مثل خاانند گی درمون 

ازوداج کورد ه ام و دوتوا    ممیشه جاشش داشوتوه اسوت.
 13سوووالوووه و و یوووک پسووور 10فووورزنووود یوووکوووی دخوووتووور

درسوت  کانادا آمد ه ام .   چهار سا  است که  دارم. ساله 
سه ماه بعد از اینکه شامرم بودسوت عواامول بوجواموانوده از 

در کابل ، بخا ر فعالیوتوهوای مونوری    ال ان بعد از سقا 
من و التیماتمها ی که پشت سر م  بوه او مویودادنودبواسویو وه 
تفن  شکاری در ج ا منز  مان کشته شد. و مون بوه کوانوا 

 دا آمدم. در مارد کار منری ام، از او  ناجاانی

خانااده ام مشاق و پشتی ان اص ی ام دربوه ثومور رسویودن  
کارمای منری من بادند. از  فالیت عالقه عجی ی به منر 
، بخصاص منر سینما و تاتر داشت ، در سن نواجواانوی و 
زمانی که در دبیرستان تخصیل میکردم وارد این عورصوه 

اولین نقشی که بازی کردم ، بعد از سوقوا   والو وان   شدم.
باد، در آن زمان مناز سایه سیاه و شام  ال ان برجواموعوه 
، بخصاص جامعه زنان حاک  بادو من اولویون زنوی بوادم 
که بخادم جر ت دادم و برقع را کونوار گو اشوتو  وبوه روی 
پرده ت ایزیان ظامر شدم تا بتاان  نقش برجسته زن را که 
مدت زیادی در خانه زندانی باد را بوه بویورو ن از خوانوه 

برای اولین بار که شروع کردم احساس عوجویو وی   بکشان .
اولویون قودموی کوه   داشت  ، گایا دوباره بوه دنویوا آمود ه ام.

برداشت  میدانست  که بهای سنیینی را در آن جواموعوه بوایود 
بپردازم و نهایتا م  پرداخت  ، ولی خاشحال  که آن کواری 

بوه بواورموای خوادم   را انجام دادم که باید ، انجام مویودادم.
بیشتر نزدیک شدم، باوری که میچ تفاوتی بین زن و مورد 
وجاد ندارد و ممه انسان مستنود و بوایود موموه از آزادگوی 

این پر معنی ترین احساسی است که تا بوحوا     بهره ب رند.
   بعناان یک زن داشته ام.

به نظر تو ورود یک زن به عرصه هزنزر در جزامزعزه   -  
زن ستیز افغانستان ، بخصوص در آن فضزای ظزلزمزت و 
سیزاهزی کزه هزنزوز بزعزد ازسزقزوط طزالزبزان هزم حزاکزم بزر 
افغانستان است ، چزگزونزه اجزرا مزیزشزود ، بزویزژه هزنزر 

 نمایشی مثل سینما و تاتر ؟؟ 

چه بخاامی  و چه نخاامی  و صرف نظر از دوران سیاه  -
در یک جامعه کواموال بسوتوه و   ال ان مردم در افغانستان 

در یک چنین جامعوه ای کوه زن   فرمنیی زندگی میکنند.

 2210فاریه  21 -گ ناش آزادمنش 

سا  است که ب ار داو   انوه بورای مورکوز  22بیش از 
با افراد زیادی کوار کورد ه   قربانیان شکنجه کار میکن .

ام و از مرکدام به نس ت شرای ی که داشته انود تواثویوری 
این بار با زنی روبروشدم که فکر نمیوکونو  او   گرفته ام.

زنی که با وجاد مشکوالت    را مرگز بتاان  از یاد ب رم.
عدید ه ای که داشته و دارد ، موموچونوان بورای عو وار از 
یک اقیاناس  افان زده و رسیدن بوه سواحول آزادی از 

او کاره رامها را بوه   میچ ناع تالشی فرو گ ارنمیکند.
 ع  ت خ استو وداد، توحوجور و عوقوب   سختی پیماده است.

ماندگی حاک  بورافوغوانسوتوان را بوا پواسوت و گواشوت و 
پشت چهره آشفته ونا ارام   استخاانش لمس کرد ه است.

و مض ربش دریا ی از امید و تالش نهفته است. با یوک 
آتشوفوشوانوی   نیرش عمیق و کنجکاو میتاان دریافت کوه

ازتالش برای رسیدن به امداف و خوااسوتوه موا یوش در 
 پس نیاه غمیین و بی تحرکش ماج میزند.

با او برای اولین بار قرا مالقات داشت  ، درم وب دکوتور 
بوا  در یکی از دفاتر مرکز قربانیان شکونوجوه کوانوادا وی. 

پروین چهره به چهره شدم، برای  زنوی بسویوار موتوفواوت 
ج اه کرد. او نیامی عمیق و پرس و جاگررا که مومو وا 
از عشق به زندگی است را پشت چهره دردمندش پنوهوان 

او میداند که کجا ایستا ده است و از زنودگوی   کرده است.
کمورش زیور بوار  زن منرمندی است که    چه میخاامد.

زندگی در دوران سیاه  ال ان و مهواجورت اجو واری خو  
شده ، ولوی او مویوخواامود موموچونوان بوایسوتود و حورکوت 

پروین ضمن حفظ یک سوری اعوتوقوادات و رسوام   کند.
فرمنیی، معنوی موایوت زن بوادن و خواب زیسوتون را 

  دریافته است. 

بعد از اینکه از دفتر دکتر بیرون آمدیو  از او خوااسوتو   
که اگر دوست دارد و میوتواانود جوا وی بونوشویونویو  و گوپوی 

از گو شوتوه اش در دوران  والو وان و توجوارب     بزنی .
از   بسیار ت خی که بر او توحومویول شوده بواد حورف زد.

احساس آزادی و آزادگی اش که به یغما رفته باد حورف 
از بهای سنیینوی کوه بورای بودسوت آوردن موایوت   زد.

واقعی خادش بعناان یک انسوان و زن ازاده پورداخوتوه 
پروین را شناگری در یوک اقویوانواس     باد حرف زدد.

 افانزده یافت  که برای رسیدن به ساحل امید خاد را از 
پروین یکی از موزاران زنوی اسوت      دست نداده است.

که قربانی حاکمان جهل و جنان و عقب ماندگی  والو وان 
حاکمانی که سرزمیون افوغوانسوتوان را بوا افوکوار     است.

قرون وس ا  ی و عقب مانود ه شوان بوه بواتوالقوی بورای 
مووردم ایوون سوورزموویوون بووخووصوواص زنووان توو وودیوول کوورد ه 

پروین یکی از قربانیان این سرزمین زن سوتویوزان    اند.
است. از او خااست  که اگر مایل باشد او را بوه جواموعوه 

بوا دفوتور روشونویور   خادمان و افغان بیشتور بشونواسوانو .
تماس گرفت  که ترتیب مصاح ه ای را بوا او بودمویو  کوه 
خاش ختانه مامنامه روشنیراین ممکاری را دریغ نکورد 
و ناشته مای زیر حاصل این گفتیاست. پروین مشتوعول 

او اولویون زنوی   منرپیشه سینما و تاتر افغانسوتوان اسوت.
است که بعد از اینکه  ال وان از بوخوشوی از افوغوانسوتوان 
فرار کردند ، و مناز بقایای آنوهوا درآنوجوا سواکون بوادنود 

پرده ت ایزیان افغانسوتوان ظوامور شود و  شجاعانه در  ، 
زن سوتویوزی   بهای سنیین این بی پروا وی ومو وارزه بوا

آنوهوا شوامورش را   حاک  بر افغانستان را مو  پورداخوت.
بخا ر متفاوت فکرکردن و مموسوا بوا آنوهوا نو وادن، در 

و پروین وفرزندانوش را   ج ای خانه شان بقتل رساندند.

 مصاحبه

 رنجها و مقاومت های پروین، زن هنرمند 

ستیزی بیداد میکند، وارد شودن یوک زن بوه عورصوه 
منور تصوایوری و نوموایشوی کوار سواده ای نویوسوت و 
مشوووکوووالت و صووودموووه موووای خووواص خوووادش را 

باتاجه به تمام اینها من قدم به ج وا گو اشوتو  توا   دارد.
اوا ول   این سد را بشکن  و تا حدودی م  مافق بادم .

خی ی سخت باد ، مرتوب موارد سورزنوش و شومواتوت 
حتی ا رافیان ، بغیر از خانااد ه ام قرار مویویورفوتو ، 
ولی به مر حا  رفته رفته تاانستو  جوایویواه خوادم را 
مشخص کن  و به بخشی از جامعه بفهمانو  کوه فورقوی 
بین زن و مرد وجاد ندارد، ب اریکه این اواخر تای 
کاچه و خیابان موارد احوتورام موردم بوادم و بویوشوتور 
مااقع حتی مدایا ی م  آنها بورایو  مویوفورسوتوادنود و بوا 

 احترام با من برخارد میکردند. 

در جامعه افغانسزتزان تزا چزه حزدی حزقزوق زنزان    -
رعایت میشود؟ خشونت علیه زن چفورایا هنزوز بزه 

 شکل سابق ادامه دارد؟

ممان ار که ق ال م  گفتو  جواموعوه موا یوک جواموعوه  -
سنتی و ق ی ه ای اسوت و رسو  و رسوام و عورف و 
عادات به شوکو وهوای گوانواگوان در بوخوش موهوموی از 
افغانستان مناز حاک  است و بیشوتور زنوان موا ضومون 
اشنا ی با حقاق خادشان به عونواان یوک شوهورونود و 
یک انسان  ی سالیان متمادی از حوق زنودگوی عوادی 

مو   2م  محروم باد ه اند و حتی بعناان انسان درجه 
به حساب نمیایند و ممه اینها یک قد مت تاریخی دارد 
، و خشانت م  به شک های مخت   وجاد دارد، ولوی 
خاب افراد کمی م  مستند که بخا ر ارت ا  شوان بوا 
دنیای خارج و باک رفتن س   عو و  و وجواد وسوا ول 
ارت ا  جمعی مثل رادیوا و تو وایوزیوان وایونوتورنوت و 
روزنامه ما در حل این معضل بزرگ نوقوش بسوزا وی 

 داشته اند.

مسئله جنگ در افغانستان چزه تزارزیزری بزر وضزع   -
 هنر و ادب مخصوصا، هنرجامعه زنان داشت؟
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و فووعووالوویووت موونووری را موو  بووایوود بوو ووارکوو ووی بوویوو اری 
خی ی مستاصل بادم بوا دوتوا فورزنود نوا بوالوغ و     کنار.

آنهمه مشکالت دست و پنجه نرم میکردم، تا اینوکوه یوک 
را   کارگردان کانادا ی از  ریق پاکستان من و فرزندان 

ساپارت کرد و به کانادا آورد. به مر حوا  موهواجورت ، 
بخصاص مهاجرت اج اری مشکالت خاص خوادش را 
دارد و بووا توواجووه بووه شوورایووط روحووی و اقووتووصووادی و 
خانواادگوی و نودانسوتون زبوان و توحوصویوالت وبویوکواری 
و.تشایش و نیرانی برای فرزندان  و اینده شان و خویو وی 
سختی موای دیویور و....... کوه مون دارم خواب مسو وموا 

یک زنودگوی خواب فوکور  زندگی سخت تر ج اه میکند. 
آرام میخاامد که من مناز نتاانست  به آن مرح ه بورسو ، 

 ولی این امید را دارم که امداف خادم را دن ا  کن .

در حال حزاضزر زنزان چزه نزقزشزی در عزرصزه هزای    -

 مختلف اجتماعی و فرهنگی افغانستان دارند؟ 

در شاخه مای مخت     زنان افغانستان خی ی تاانمندند.  -
اجتماعی سعی میکنند نقش خادشان را بخابی ایفاء کنند 
و تا آنجا یکه تاانا ی دارند و امکانات و شرایوط ایوجواب 

چه در     میکند سعی میکنند که مفید و ماثرواقع بشاند.
عرصه اقتصادی، فرمنیوی، اجوتومواعوی، مونوری خویو وی 
خاب بج ا آمد ه اند ولی مناز با تاجه به ایونوکوه بوخوش 
مهمی از افغانستان در دست  ال ان است آن ارکوه بوایود 

اکن توای انوتوخوابوات لوا وی  نتاانسته اند نتیجه بییرنود. 
جرگه شرکت فعا  داشته اند، ولوی مومویون کوه از پسوتوا 
مای خانه ما بیرون آمدند این خادش قدم خیو وی بوزرگوی 

 است.

پروین جان ایا پیامی برای زنان و مزادران غزمزدیزده    -
 کشورت و ما ایرانیها ، بخصوص زنان ایرانی داری؟

پیام من به تمام زنان، بوخوصواص زنوان کشوارم ایون    -
است که بوه موایوت زن بوادن خوادشوان خویو وی احوتورام 
بی ارند و از میچ چیوزی نوهوراسونود و بوا سوربو ونودی بوه 
م ارزات ضد عقب ماندگی و تحجر ادامه بدمند و به آن 
درجه از افکار و اعتقاد برسند که برای تعیین سرناشت 
خادشان فقط باید خاد آنها باشند که تصمی  بییرند و بوا 

تجربه خاد من به مون   مرگانه زن ستیزی م ارزه کنند.
من اولیون زنوی بوادم   آماخته است که آزادی بهاء دارد.

که در زمان خفقان وسیامی پا به عرصه منر و اجوتومواع 
و این را بدانند کوه   گ اشت  و از میچ چیزی م  نترسیدم.

مر انسانی جاییاموش را خوادش توعوعویون مویوکونود ، نوه 
ال ته با شرایط تا حدی میشه جنیید ، ولی ن وایود   دییری.

 نا امید شد.

با تشکر و آرزوی سالموتوی و موافوقویوت بورای شوموا و  
خانااده تان پورویون عوزیوز، و بوا سوپواس از موموکواران 
مامنامه روشنیر که فرصوت ایون مصواحو وه را بوه مون 

 دادند. 

می کشیدندو میگفتند که خودشان را برای ستوگتواری ام 
ستتاعتتتتتهتتا هتتمتتگتتی بتتا هتتم گتتریتته   آمتتاده کتترده بتتودنتتد.

 عجی ی را با این حرکت تجربه کردم.حس   کردیم.

پروین جان تا گوفوتوی کوه در حورفوه تواتور و سویونوموا    - 
فعالیت داشتی ، من این سئاا  برای  پیش آمده که بوعود از 
رفتن  ال ان ایا مردم  از سیونوموا و تواتور بوخوصواص در 

و افکار جواموعوه چوه   ارت ا  با زنان استق ا  کردند یا نه؟
    برخاردی با این مسئ ه برخارد داشت؟

سینما بعد از  ال ان به سرعت جای خادش را باز کرد  -
، چان تاانست واقعیت عینی جاموعوه را بوه موردم نشوان 
بدمد ، و چان اکن دوربویونوهوا جوهوانوی شود ه انود و یوک 
تصایر بزرگ و پر قدرت روبروی مردم قرار گرفوتوه ، 
یووااش یووااش ذموونوویووت مووردم شووسووتووشووا داده شووده و داره 

به ممین   پاکسازی میشه.
دلیل من آینده خابی را با 

به مسا  ی که گفتو    تاجه
روبروی مردم افغانستوان 

 می ین .

شما تا حاال چزنزد تزا    -   
فیلم وتا تر بزازی کزرد ه 
ای و ایا بعد از مهاجزرت 
 هم فعالیتی داشته ای ؟؟

من فی مهوای زیوادی را  -
چوونوود تووا   بووازی کووردم.

سووریووا  و فوویوو وو  مسووتوونوود 
تووووو وووووایوووووزیوووووانوووووی مووووو  
درافغانستان م  در اینوجوا 
و م  در انی ستوان بوازی 

 2212در سا    کرده ام.
یک خان  کارگردان فرانسای مرا به یوک فسوتویواا  بویون 
الم  ی که در انی ستان باد دعات کرد، که در آنوجوا یوک 

چندین نمایش در جامای مخت   مونودوسوتوان   اجرا داشت .
در آلوموان و   مثل ، دم ی نا، بم ئی،پانا، بنیو وارداشوتو .

توا  13که ممه ایونوهوا موجومواعوا   شهر آکسفارد انی ستان
که در آنجا استق ا  مردم فواق   اجرا میشاد برنامه داشت .

العاده باد و در س   دنیا م  بسیار سور و صود کورد کوه 
یووک   موواجوواد اسووت.  بووعووضووی از اجوورامووا دریوواتوویوواب 

موواضوواعووی کووه موون و موومووه موومووکووارانوو  را در آن 
بسیار متعجب و ناراحت کرد ، و ایون احسواس  فستیاا  

را به ما داد که مردم ما را با  ال ان مقایسه میکردند و با 
ایون  ممان چش  مارا نیاه میکردند که  ال ان را میدیدند، 

و امویودوارم کوه بی نهایت باعی تاس  و دلسردی اسوت 
جوهوان حسواب موردم   افکار عمامی  روزی فرابرسد که

مر کشاری را از حکامتهایشان جداکنند ، و م تهوا را بوا 
مایت خادشان مارد ارزیابی قرار بدمند و مقایسه کونونود 

 والو وان نوه تونوهوا نوموایونوده موردم   ، نه با حکامتهایشوان.
افغانستان نیستند ، ب که عقب ماند ه مای فکری و خاد کا 
مه گان و سرکابیرانی مستند که به غیر از سورکواب و 

بوه   غارت و خانریزی مدف دییه ای را دن ا  نمیکنونود.
ممین دلیل م  ما از خانه و کاشیانه خادمان گریخته ای  و 

 به اینجا پناه آورد ه ای  .

در مارد فعالیت  بعد از آمدن به کانادا ب ه فعال یک فی     -
در تارنتا بازی کردم و یوک تواتور سایه سیاه شب  به اس 

 م  در دست اجرا است که عنقریب اعالم خاامد شد.

ر مورد مهزاجزرت و مشزکزالت نزاشزی ازآن وایزنزکزه د - 
 چگونه به کانا دا آمدی برامون صحبت کن. 

بعد از اینکه ممسرم بدست عاامل  الو وان کشوتوه شود و  
من پیییر قتل او بادم زندگی برای  خی ی دشاار شده بواد 
و مرتب م  تهدید میشدم و از گاشه و کنار میوشونویودم کوه 
اگر میخاامی زنده بمانی ن اید پی گیر قتل شامرت باشی 

در کشووار مووا موومووانوو ووار کووه موویوودانوویوود حوواادش و   -
کابل یوکوی   رخدادمای زیادی باقاع پیاست، اما جن 

از غ  انییز توریون ، خوانو وارتوریون و ویورانویورتوریون 
جنیهای داخ ی باد، که تاریخ افغانستوان مورگوز او را 
از یاد نخاامد برد. درکابل فجایعی کوه بو وار آمود ، نوه 
تنها مزاران مزار انسان بییناه بوخوان خواد غو و ویودنود 
وبیشتر مردم ، بخصاص زنوهوا دچوار نواراحوتوی موای 
روحی و روانی شدند که اکثر آنها مونوجور بوه بوه خواد 
سازی و شک های موخوتو و  خوادکشوی و در کونوار آن 

ب که تمام کتابخانه ما    سنیسار و اسید پاشی و .....باد
و مراکز ع می و فرمنیی و مونوری مو  بوه کوام آتوش 
جن  فرورفت و عده ای ضد تمدن بشری و ضود عو و  
و منر تمام آثار با ارزش را از بین بردند و فورقوی مو  
نمیکند ، چه زن و چوه مورد موارد ایون توهواجو  قورار 

 گرفتند.  

زنان در ان دوران ظلمت چگونه زندگی میکزردنزد و  -
 آیا خاطره ای از آن ایام شوم داری؟؟؟

خا ره که بسیار است ، ولوی بو وار کو وی زنود گوی  -
برای ممه بسیار پر مشقت و خفقان آور باد و گوریوزی 
م  برای میچ کس وجاد نداشت و نفس کشویودن بسویوار 

کامال مشخص بواد   زنان که تک ی  شان   دشاار باد.
باید ممه از برقع استفاده میکردند و تنها و بودون مورد 
میچ زنی حق خارج شدن از خانه را نداشت، چورا کوه 
حرام باد و اگر به تنهوا وی از مونوز  خوارج مویوشود بوا 

حتی آنقتدر دشنام و ضرب و شت  روبرو میشد و گامی 
زیر مشت و لگد قرار میگترفتت کته از بتیتن متیترفتت 
) البته االن هم در بخشهائی از افغانستان ایتن شترایتط 

در این رابطته   و کسی هم جوابگو نبود.  وجود دارد(
در یک روز سرد زمستانی کته یک خاطر ه ای دارم. 
خیلی دلم گرفته بود و بتد جتوری   هوا هم مثل دل من

شرایط موجود آزارم میتداد بتعتد از گتریته فتراوان بتا 
خودم گفتم که من باید از خانته بتروم بتیترون ،بتختودم 

یا به دار آویخته میتشتوم و یتا   گفتم یا مرگ یا ازادی،
بته ختانتواده ام    یک هوای آزاد را استنشاق متیتکتنتم.

گفتم من میخوام برم بیرون و بدون برقتع هتم متیتختوام 
لباسهای    برم بیرون و دیگه تحمل این قفس را ندارم.

کاله را هم بسرم گتذاشتتتم و یتک   شوهرم را پوشیدم،
پتو هم بدور خودم پیچیدم و ناخنهای الک زد ه ام را 
هم زیر دستکش پنهان کردم و براه افتتادم و بتا ختودم 
تمام   گفتم یا اعدام میشوم و یا سالم به خانه برمیگردم.

افراد ختانتوا ده بتا گتریته و التتتمتاس کته نترو بتدرقته 
میکردند و میگفتند که تو دیگه بر نمیگتردی. بتراه  ام 

افتتتتتادم. ستتکتتوت عتتجتتیتتبتتی فضتتای شتتهتتررا پتتوشتتانتتده 
سردی و خفقان هتمته جتا حتاکتم بتود ، تترس و  بود. 

وحشت عجیبی در شهر سایته افتکتنتده بتود. ختیتابتانتهتا 
سنگینی ظلم و استبداد را بتا تتمتام  خیلی خلوت بودند. 
دانه های درشت برف هم شتهتر   وجودم حس میکردم.
مدت چهتار ستاعتت در ایتن فضتا   را سفید کرده بود.

قتتدم زدم. ، نتته ستتنتتگتتستتار ، نتته اعتتدام، هتتیتتچتتکتتدام 
بتا   کوچکترین ترسی را بر من مستولی نتکترده بتود.

خودم میگفتم تالش برای آزادی ترس کته نتدارد هتیتچ 
خیلی هم لذت بخش است. حسی که ازادی به متن داده 
بود همه ان دردهتا و عتواقتب شتوم ان را بتی رنتگ 

به سینمائی نزدیک شتدم کته بتارهتا بترای   کرده بود.
جلتوی چشتمتانتم   دیدن فیلم دلخواهم به انجا رفته بودم.

فقط یک ساختتتمتان ویتران و ستوختتته و دود زده را 
دیدم. آرام ارام دور تا دور سینما را گشتم و بعد راهی 

وقتی به خانه رسیدم با صدای بتلتنتد فتریتاد   خانه شدم.
کشیدم و گفتم من آمدم و هوای ازاد را بته ریته هتایتم 

تمام افراد خانواده ام و هتمتستایته هتا دورم    فرستادم.
حلقه زده بودند و همگی گریه میکردنتد و بته اغتوشتم 
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دایى غالم نزدیك خانه ما زندگى مى كورد ، كوارگور    
كفش م ى باد ،زخ  معده داشت و بیشتر وقوتوهوا غو اش 
یووه زرده تووخوو  موورر بووا بوورنووج سووفوویوود بوواد،کغوور بووادو 
استخاانى و ممیشه رن  پریده ،از زن اولش ح یمه كه 
تاى ده باد جدا شده بادو وقتوى كوه بوه شوهور اومود بوه 
خا ر اینكه نزدیك خاامرش باشه تا مح ه ما یه خوانوه 

مترى اجاره كرده باد و بوا زن جودیود شوهورى اش  ٠۱
زندگیشا شروع كرد، چه احساس خابى م  داشوت كوه 
حاک دییه زن شهرى گرفته، اما بعد متاجه شد كه ایونوا 
ممه خااب و خیا  باده ،زندگى سختى رو شروع كورد 

تا بچه داشتند ،سر بچه اخورى ، زن ٠سا  ٦،در مدت 
دایى سر ان سینه گرفت ،ولى خادش نومویودونسوت كوه 

 سر ان داره ، مناز در مرح ه شناخت درد بادن،

یه روز ص   اوا ول اسوفونودمواه زن دایوى بوا موموان     
چادر قدیمى خاكسترى گ دارش اومد خانه ما،از در كه 
وارد شد زد زیر خونوده ،مون مواج و واج موانوده بوادم 

 .،مدت ما باد كه زن دایى رو خندون ندیده بادم

زن دایى چه عجب مى خندى" گفت بیا توا  " پرسیدم    
برات بی  و ممین ار كه مى خنودیود نشوسوت روبوروى 
مامان  ، من رفت  و با سینى چایى برگشت  و اون مونواز 

 .مى خندید

با اشتیاق گفت  خاب حاک برامان توعوریو  كون چوى     
 . شده

گفت ؛دیروز پا شدی  با دایى دوتایى رفتی  بازار بورا     
خرید عید بچه ما ،اندازه پاماشان  با نخ شیرینى گرفوتوه 
بادی  كه یه وقت تن  و گشاد نشه ،دیویوه غوروب بواد 
كه رسیدی  خانه، گفتو  خواب مو واركشوان بواشوه ،چوى 
خریدید گفت كت و ش اار براى داوود و ممد و پویورمون 
برا دخترا،و با چه آب و تابى م  تعریو  موى كورد كوه 
انیار دارى پشت ویترین رو تماشا مى كنى،بوعود اداموه 

تواشوان ریوخوتون دورموان و ٠دادكه وقتى اومدی  خانه 
مر كى از یه  رف مى كشید ،خالصه من فقط ل اسارو 
نشانشان دادم و بعد گفت  خاب دیدید دییه ،حواک بوریود 
سر درستان و ممه خریوداموانوا گو اشوتو  تواى كومود و 
درشا قفل كردم ،پورسویودم حواک چورا درو قوفول كوردى 
؟گفت اى بابا اگه وردارن بپاشن و برن بیورون كوثویو  
بشه چیكار كن  ؟ال ته من  مى دونست  كه ل اس عید فوقوط 
ما  روز او  و ایا عیده ،خوالوصوه ،زن دایوى چوای شوا 

 سر كشید وبا ممان خنده ادامه داد؛

شب كه شود ،زموره و زرى و فوا وى ومومود رفوتون    
خاابیدن اما داوود دن ا  من راه مى اومد و التماس موى 
كرد كه ،كت و ش اارما بده امشب بغ   بیویورم بوامواش 
بخااب  ،من  عص انى شدم و حسابى موالوانودموش ) ایون 
اص الح مخصاص خادش باد( وبوا حوالوت موق موق 

 . رفت و خاابید

نص  شب باد دیدم از تاى رامرو كاچویوكوه كوه حود   
 فاصل دوتا اتاق باد ،صداى م ه  داوود میاد

آمسته خادما كشیودم سوموت در ،دیودم داوود دو زانوا 
نشسته ج اى كمد ل اس و سرشا به  ورف بواک )جوایوى 

 كه كت و ش اارش اویزون باده( گرفته و مرتب داره 

 

 داستان

 عید اومد بهار اومد

 مى گه ؛

 آى كت ش اار     

  الهى من قربانت برم    

  كى مى شه زوتر عید بیاد   

  تا من تا رو بپاش     

 بعد برم سركاچه وایس    

   و به پسر زیار خانام   

  پز بدم   

  آى كت ش اار   

 آى كت ش اار   

زن دایى ممچنان مى خندیدو با مامان  مشوغوا  گو  و   
گفتیا شد ، اما من آرام به گاشه اتواق خوزیودم و توا موى 
تانست  گریه كردم ،شیش ماه بعود زن دایوى از سور وان 
سینه در گو شوت و توموام مسوئوالویوت زنودگوى بوه زموره 

ساله سپرده شد ،دایى غالم م  تا پاسى از شب اضافه ۶١
كارى مى كرد تا بتانه بدمى درمان سر ان زنشا تامین 

 كنه. 

  رح از شارا

 سیاست

 همیشه بزرگترین اتفاق ها  

 به سادگی هرچه تمام تر اتفاق می افتد 

 پای همه کارگرها را  

 به سیاست باز کردنند 

 از وقتی که 

جررقیل ها چوبه دار شدند   

وبالگ سابیر ماکا  -سابیر ماکا    

من و مختار  سرگذشت زندگی  

۷۵و انقالب بهمن    

 تالرمی رکسانا

چند برگی از دفتر خا رات   ۶۱۲۷به مناس ت قیام بهمن 
کن . دوست دارم از تا بنایس  از تا که  را با شما تقسی  می

یكي از انییزه مای  بادی که که در انقالب شرکت کن  باید 
برگردم به سالهاي یک دو سا  ق ل از انقالب ،،به ان 

وقت به اتاق  سر میزدی ،که با من   زمان كه وقت و بی
ساله أم و یادمه ممیشه غ  زده در  ۶۲، ۶۱.  حرف بزنی

باز چته ؟ ،چرا ز  زدی به   اتاق  نشسته بادم ,به  مییفتی
دیاار ،،؟ اون کتاب چیه نیمه باز رو سینه ت گ اشتی و 

بری   بشه؟ جاابتا نمیدادم که و  کنی  خانی ؟ که چی نمی
پی ه میکردی ,چیه ,کشتی خان  غرق شده ؟خان  مست    ولی

ما چیه گاش میدی؟ جااب نمیدادم،،  گرفته این آمن 
تهدید میکردی اگر جااب ندي میرم اکن به خان  آقا میی  

،، اوناقت باد كه مافق میشدي.          داری گریه میکنی  

کنه؟ ، اذیت نکن برو  گریه می  صداما در میاوردی،،کی 
ما رو ممیشه  ،میخاام تنها باش  ، عادتت باد آخرین جم ه

خاام تنها باش  ،، خان  حاک قران خان  ،،می  تکرار کنی
دون  تا  م  شدي ؟ نه ، این چه حرفیه , قران كدومه ؟ می

اعتقاد داری   که دین ایمان نداری ،،/ نه ندارم /،،به چی
،، پرسیدم این کتاب چیه؟ کتاب درسي / آره  پس ؟ میچی

من باور ت کردم تا درس خان بادی ؟ ک  ک    تا گفتی
اس  كتابي كه میخانی چیه   ل خند به ل   میامد ،اگر نیی

دادم میدونست  این  می رم به آقا نشان میدم ،، جاابتا نمی
کني ،بهت اعتماد داشت  . اوناقت نابت من باد  کارو نمی

که تهدیدت کن  بی  اگرممین اآلن نری من م  مامان بابا 
کن  میی  ,نمی اری درس بخان  ،، صدا  را صدا می

کن ,,،مثل اینکه از اونها میترس  ،، از زاویه اي که 
ایستاده باد ي نزدیك به در ، صارت منا نمیدیدي ،نمیدید 

گي حاک چته؟ /   ي كه از این حرفت چه كیفي میكن  / نمی
 نه ,,،عاشقی؟                                                        

پریدم مینشست   به محض اینکه اینا مییفتي مثل فنر می 
شه  ؟ ،،نیاش کن حرف عاشقی می گفتی  پرسیدم چی ،می

خنده ،،تا حا  ,مثل میت افتاده باد تكان  جان میییره ،می
نمیخارد .رن  و روشا ب ین اس  عاشقي كه میاد رنیش 
م  باز میشه . اوناقت رامشا مییرفت که بره ،،نه نرو 

کارم من  مختار بمان حرف بزنی  ،، حرف بزنی ؟ میه بی
با تا گ  بزن  باید برم حیا  جارو کن  . تارو خدا نرو ،، 
بیا یااشکی .یه سییار م  با م  بکشی  / خان  آقا میدونند 
 عاشقی؟ /نه ...                                                     

روشنک خان , دوستات مهرناش و سادابه میدونند ؟ نه  
کشی  ،، خاامرات میدونند؟ نه ..خان  آقا میدونند سییار می

میدونند ؟ حاک به من بیا اسمش چیه؟   ؟ نه ،پس اونها چی
جاابتا نمي دادم ،، پسر سرمن  ،،،؟ نه .. پسر 
دکتر،،،،،؟ نه... پسر ر یس بانک،،،،؟ نه ... حتما پسر 

خندیدم  گداست ؟ اوناقت باد که با صدای ب ند می  نادع ی
،،نیاش کن مرده ي این حرفهاست ،، ب ین چه جاری 
میخندونمت ،، آره ،، حاک نامه ناشتي براش ؟ نه ..بهش 
،ت فن زدي ؟ نه ،، ..چرا؟ اخه خ ر نداره , نمیدونه ،،/ 
نمیدونه ؟ نه .... اکن دییه کزم شد به آقاو خان  خ ر بدم . 

میی /. .                                                              
نه نیا چرا میخاامي قیامت به پا كني ؟ واسه اینکه تا    

،، مجنانی ،، باید ب رندت دکتر ،، معالجه   عاشق نیستی
شئ ، اذیت  نکن / دفعه دییه كه به ده رفت  بی  برات سر 
کتاب باز کنند ،،تا دوباره ادم شئ . مختار چرا زندكي 
اینقدر ت خه ؟ ? زندگي ت خه .؟ یه خارده از إلهه دختر 
 داییت دوست جان جانیت یاد بییر ب ین چه قایه , .كمي 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=739334396090500&set=a.141436585880287.21019.100000418396975&type=1&theater
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 ،روشنگر متعلق به شما ست

 ما لی خود  با پشتیبا نی 

روشنگر به ادامه انتشا ر   

یاری رسانید.    

 

ش یه مادربزركتانه, یادش بخیر مادر بزرگتًان ,زن 
ساکري باد ممه ازش حساب می ردند. میچاقت گریه 
نمیكرد. ممه زن ماي این فامیل ممین ارند، از مردما 
قاي ترند، جسارند ، تا د  نازكي، این خاب نیست ، 
مختار, من فكر میكن  زندگي كردن سخته، سخته ؟ 
سختیا من كشیدم, تا چي میدوني از سختي ... دنیا 
ممینه تازه كجاشا دیدي،، ادم پیر بشه خی ي چیزما 
می ینه كه باورش نمیشه تا خی ي مناز بچه اي,,, به 
خاامر بزرگت نیاه كن ب كه از اون یاد بییري ممه 
 كارماش به ماقع و رو برنامه و قاعده درست باد.     

عاشقیش مثل ادمیزاد باد میرفتند لب دریا فرح آباد،  
كتابهاي كه میخاني م  اون و دوستاش م  میخاندند.  

مر چیزي جاي خادش باد، تا حاک بشین تا اتاقت به  
خیاکتت د  خاش باش،،، ممینه كه حاک رفته وکیت 
خارجه .یه بار یادش به خیر یك كتي داشت  از 
سمساري خریده بادم خاشش امد دو برایر پالش را 
داد از من خرید،، اینقدر فه  داشت خرید از من و 
 بخشید به جعفر ممان گدایي كه سر كاچه میشینه.     

براش گرفتاري م  درست شد بردنش چند بار ازش  
سؤا  جااب میكردند، كه چ ار دختر اقا با این گدا ما 
دوستي داره نكنه دوست ماي نا باب از راه بدرش 
كرده باشند، زرن  باد گرفتار نشد، حاک اگر تا 
بادي اینقدر بد أخالق و غدي م  خادت م  ممه ما را 
بد بخت كرده بادي، مختار چرا من اینجاری  ؟ من كه 
دكتر نیست  چه میدون  باید از درس خانده ماش بپرسي 
 ؟ ، مختار تا چرا درس نخاندي؟                          

من. كار میكردم ، از بچیي كار كردم كمك اشپز بادم  
منز  مادر بزرگت یادش بخیر زن ساکري باد ممه 
مردما ازش میترسیدند من را ممراه مادرت كه 
عروس شد فرستاد امدم خانه اقا خدمت كت  / اره 
میدون  به مامان در اشپزي كمك میكردي. كمك 
میكردم ؟ با پ ا و خارش من بزرگ شدي این قد قامت 
رسیدي . خان  به اشپزخانه سر میزنه كه ما كارگر ما 
یه وقت اشت اه نكنی  / إما درست مییي، / ب ین  ،حاک 

گی عاشقشي ؟ سخته, جرات ندارم،.. چرا به اون نمی  

باقتش،   ،تا جرات نداری ؟ تا دنیارو خراب میکنی 
سرو صدات از ممه بیشتره،،، آره ولي اخه فرق 

کنه/ اگه منا نخااد چي ؟ ) اوناقت كه تمام دنیا رو  می
سرم خراب میشه (،،، بدرك كه نخااست. دنیات را به 
یكي گره بزني وقتي جاابتا نده دنیات خراب میشه، به 
جاش دلتا بزرگ كن، بزرگ مثل دریا ,اون وقت فقط 
دلت اشاب میشه, و یه روزي م  أروم میشه ،،، 
مختار ، مختار ، چه خ رته یك جم ه مییي او  اخرش 
مي مییي مختار .. چقدر اسمما صدا میكني ؟ ! عجب 
اسمي مختار ، مختار میدوني معني أسمت چیه ؟ اره 
میدون  یعني كسي كه اختیار خادشا داره ،،، با شنیدن 
این جم ه من تمام وجادم و ق    درد مییرفت، مختار 
 كي ابن أسما برات گ اشت؟ میخااستي كي ب اره.      

مع امه مادرم . این اس  یادگار مادرمه. تنها چیزي كه 
مادرم برام مع ام كرد ممین باد مابقي را خانااده شما 
در زندگی  برام سرناشتما ناشتند،،، دییه شنیدن این 
اعترافات ت خ زندگیش برام قابل شنیدن ن اد میدونست  
گریه ًرا با شیان سر میدم و اوناقت قیامتي به پا میشه 
 ، مختار بسه دییه, برو اکن داد میزن  بیاند ب رندت.   

اوناقت باد که پدر سرو صدای مارو میشنید از اتاق 
دییه داد میزد مشدی مختار بیا بچه را اذیت نکن ب ار 
درسشا بخانه، بیا یه چایي درست كن، مختار م  غر 
غر كنان میرفت و مییفت آقا خ ر نداره دخترش 

خانه،،، صد تا ساا  بي  مجنان شده، درس کجا می
 جااب داره كه درمیچ كتابي تاشته شده نیست...           

این بسا ي باد كه مفته اي دست ك  دو سه بار بین من و 
چش  باز کرده بادم مختار   مختار تكرار میشد، از وقتی

را م  در خانه دیده بادم مردی با جسه کاچیک، ریز 
اندام که یكي از مستخدمین خانه باد ممه فامیل دوستش 
داشتند ادم عجیب و منحصر بفردی که از میچ کس 

خااست میامد و مر  شناایی نداشت، مر وقت دلش می
خااست میرفت، ممیشه پیرامن چروک  وقت دلش می

و کتي که تا زاناش   سفیدی به تن داشت با ج یقه مشکی
 ٨یا  ۷  رسید ،كه از دست دومی میخرید،،، وقتی می

سالش باد از ده آورده بادنش در منز  پدر بزرگ و 
  مادر بزرگ مادری  که کمک آشپز, خانه باشد و وقتی

کرد ممراه مادر سر جهازی مادر به   مادر عروسی
مای او  با مادر و پدر در  منز  پدرم رفت،،، سا 

  با م  در یك اتاق دانشجایی زندگی  تهران مر سه
میکردند و برای آنها آشپزی میكرد و ممراه انها به سینما 

 ۵۱م  رفته باد و عقیده داشت فی مهایي كه در اواخر ده 
در تهران دیده باد مرگز به ساري  ۱۱اوایل دمه 

نیاورده بادند و نخاامند اورد و پزش را براي ما بچه ما 
میداد و من كه كمي به قا  خادش خیا  پرداز بادم از 
تعریفش صد ما تصایر پرده سینمایي از ذمن  مي گ شت 
ولی وقتي برایش تعری  میكردم میخندید و مییفت میر 
به خااب ب ین  ان فی مهایي كه او در تهران در جااني 
قدیمها دیده است، ودوباره من را به دنیای رویاما مي 
فرستاد / من از دوران کادکی و جاانی مختار بي خ ر 
بادم كه واقعا بر او چه گ شته باد .وقتي مختار را 

باد و ما بچه ما را تا دم   شناخت  مردی میان سالی
مدرسه ممرامي میكرد و تمام راه سر بسرمان میی اشت 
و سرقه میكرد من یادم است كه از سرقه ماي مختار كه 
باعی میشد دییران ما را نیاه كنند خجالت میكشیدم، و 
گامي م  جاون ماي محل سر بسرش میی اشتند كه أنه  
ماجب رنج من باد / مختار عالقه شدیدی به بازي شیر 
 یا خط داشت و عشقش قمار با ممان جاونهای محل باد.

پدر ممیشه شماتش میکرد که شنیدم كه باز قماربازي  
  .برای تا زشته برای ما م  زشته. سنی سالی  میکنی

داری چرا نمي فهمي و مختار ممیشه کتمان میکرد و از 
پرسید آیا با چشمهای خادش دیده که قمار کند و  پدر می

گایند و تا  دییران به او افترا میزنند و دروع می
پدرمدركي از او در دست ندارد زشت است كه به تهمت 
میزند و از انجایي كه پدر امل كاچه رفتن ن اد خیا  
مختار م  جمع باد كه پدر مرگز او را ندیده است. مر 
چقدر که سنش باکتر میرفت أخالق عجی تری پیدا میکرد 

بار حیا  را جارو میکرد و مر چه مادر و  ۶۱روزی 
شدند تاثیری نداشت ،و كار خادش را میكرد  پدر مانع می

و گامي صداي غر غر و ناسزایش م  میشنیدم كه با 
درخت حرف میزند كه چرا برگهایش اینقدر میریزد، 

بار میرفت  ۲۱ک ید منز  را در جی ش داشت و روزی
بیرون و بر مییشت،،، پدر نصیحتش میکرد مشدی 

آخه میری بیرون چیکار   مختار ماا سرده مریض میشی
نمیداد ولي اخ ار    به کسی ِ،، مرگز جااب درست حسابی

و اتفاقاتي كه در شهر مي افتاد را ان اري كه خادش 
دوست داشت براي مادر و پدر تعری  میكرد و پدر 
گامي تعجب میكرد كه چ ار او این اخ ار و اتفاقات را 
نشنیده است اناقت باد كه مختار با ل خندي پیروز مندانه 
جااب میداد اقا شما از ) مردم( چه خ ر داري ص   به 
اداره میروي و عصر بر مییردي خانه پیش خان  و بچه 
ما ، اینها كه من تعری  میكن  سرگ شت )مردم( است كه 
ریس اداره جاتها بي خ رند پدر مغ اب میشد و پاسخ 
میداد مثل اینكه حق با تا است ما كاري به این كارما 
نداری  سرمان به خانه و زندگي و كار خادمان گرمه / 
داستانهاي كاچه و بازار و ان اتفاقات براي ما بچه ما 
م  بسیار حیرت انییز و ج اب باد چان ما م  از 

مدرسه به خانه مي امدی  و بي خ ر از دنیاي بیروني 
بادی . مختار مرگز زن نیرفته باد و یا اینكه كسي 
نخااسته باد كه أو ازدواج كند. ماندانا چشمهای مختار را 
به چشمهاي ناصر م ک م یعی ش امت میداد و و رویا 
دوست نزدیك ماندانا م  این ش امت چشمهاي مختار را 
تایید كرده باد و رویا تنها زماني از ته د  میخندید و شاد 
باد وقتي مختار سر به سر رویا میی اشت و مختار با 

ای این ماضا  غرور و خاشحالي مر چند وقت به بهانه
ع ش امت چشمهایش به چشمهاي ناصر م ك م یعي را 

یه بار مریض سخت   یاد آوری ممه میکرد . مختار سالی
میشد و یک ماه از اتاقش بیرون نمي امد و آناقت باد که 

رسید و با انااع  باد که دستش به مختآر می  پدر تنها وقتی
اقسام داروما و قرص ماي ویتامین به سراغش میرفت 

شد  مختار حاضر به خاردن میچ یک از داروما نمی  ولی
و صدای درگیری آنها از اتاق ب ند میشد که پدر مییفت 

قاتی ,میمیری ما   فهمی تا دییه پیر شدي,, بی چرا نمی
را گرفتار میكني چرا اینقدر خیره سر مستي, داروما را 
بخار. آناقت باد كه مختار از جایش ب ند میشد به 
درمانیاه میرفت و با ممان داروماو ویتامینها مشابه پدر 

که دوستان نزدیک   گشت و مییفت دکتر فالنی بر می
خادش است این داروما را تجایز کرده و مجاني به او 
داده است در دوره مریضي مختار ما بچه ما خی ي غصه 
میخاردی  و غمي سنیین خانه را در بر مي گرفت و در 
تمام ان یك ماه صح ت مادر و پدر با ممدییر و مهمان 
مایي كه به خانه مان مي امدند این بیماري عجیب مختار 
 باد.                                                                  

پدر عاجزانه از ممه كمك میخااست كه به اتاق مختار 
بروند كه شاید بتاانند راضیش كنند كه ممراه انها به 
بیمارستان برود اما میچكسي حری  مختار نمیشد،، تا 
اینكه مختار تصمی  مي گرفت که مادر آاش مخصاصي 
را که دوست داشت برایش درست کند و مادر که در 
تمای زندگیش آنچنان آشپزی نکرده باد با خاشحالي آاش 
ماست درست میکرد و اگر کارگرمای دییر میخااستند 
در ته ه اش به مادر كمك كنند مختار فریاد میزد فقط خان  
باید آاش درست کنند، وگرنه نمي خارم. من تمامي این 
وقایع را كه مینایس  شامد بادم این از دوران پیری 

مختار و جاانیش بر أو چه   مختار است من نمیدان  بچیی
گ شته باد .. مختار، پدیده منحصر به فردی باد و گاه 
گامی به دمي که از انجا أمده باد سر میزد و مربار 
داستان جدیدی برایمان تعری  میکرد،، از اینکه تمای 
برادرزاده ما و خاامر زاده مایش بهترین خانه ما در ده 
ساخته اند كه از خانه آقا و خان  م  بزرگتر و قشنیتر 
 است،،                                                               

یک بار كه یكي از قام و خایش ما از أو پرسید پس چرا 
باز به شهر بر مییردداو در ان خانه ماي زی اتر زندگي 

شد و گفت مثل اینکه حالیتان   نمیكند. بسیار عص انی
نیست كه این منز  خانه من است و مادر پدر باخاشحالی 

گفته اش را تاکید مي کردند این چه حرفیست اینجا.....    
  

 ادامه این خاطره را در شماره آینده روشنگر  دنبال کنید.
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دمد و بر روی فعالیت عضالنی با ایجاد کردن انق واض و 
گرفتیی عض ه تاثیر بی ارد که بصارت شکنجه  تجوربوه 

 شده است.
سیست  کنتر  و نظارت الکترونیوک آژانوس امونویوت مو وی 
آمریکا )ان.اس.ای( میتااند ب ارممزمان می یانها نفر را 
تعقیب نماده  و کنتر  کند. مر کدام از موا یوک فورکوانوس 
رزنانس بیاالکتریکی منحصر به فرد در مغزمان داریو ؛ 
درست ممان ار که ما اثور انویوشوتوان مونوحوصور بوه فورد 
داری .  با فرکانس الکترومینوتویوک )ای.ام.اف( توحوریوک 
مووغووزی کووامووال" بووه کوود توو وودیوول شووده؛ سوویوویوونووالووهووای 

الکترومینتیک به ارتعاش در آورنده می تااننود بوه موغوز 
ارسا  شاند؛ تا صدا وتصاویر مارد نظر تاسط شوخوص 
مارد مدف تجربه شاد ]تاسط او دیده وشنیده شواد[. ایون 
یک نواع از جونو  الوکوتورونویوک اسوت.  فضوا نواردان 
آمریکایی ق ل از اینکه به فضا  فرستواده شوانود ایوموپو ونوت 
شدند  بنابراین افکارشان می تاانست تعقیب شاد  و موموه 

 ساعته ث ت شاد. 20احساساتشان میتاانست ب ار 
مویوالدی گوزارش کورد کوه  1993واشنیتن پست درسا  

سالویوی ایوموپو ونوت  12پرنس وی یام ولیعهد بریتانیا در سن 
شده باد. بنابورایون؛ اگور او مور زموان موارد آدم ربوایوی 
قرارمییرفت؛ یک ماج رادیایی بوا یوک فورکوانوس ویوژه 
موویووتوواانسووت موویووکووروچوویوو  او را مووارد موودف قووراردموود. 
سیینا  چی  میتاانست از ریق یک مامااره به صوفوحوه 
کامپیاترمراکز پ یس مسیریابوی شواد؛ جوا ویوکوه حورکوات 
اوموویووتوواانسووت دنوو ووا  شوواد. او درحووقوویووقووت موویووتوواانسووت 

 درمرجایی در دنیا مکان یابی شاد.
م  اعات عمده ] رادیا؛ ت ایزیان؛ روزنامه ما[ گزارش 
نکرده اند که حری  خ ات شخصی یک فرد ایمپو ونوت شوده 
برای باقیوموانودهء عومورش نواپودیود شوده و ازبویون مویورود. 
اومیتااند از رامهای بسیاری مارد دستکاری واقوع شواد. 
با استفاده فرکانسهای مخت  ؛ فرد کنتر  کننده مخفی ایون 
تجهیزات می تااند زندگی عا فی شخص را تغیویور دمود. 
او ]قربانی[ میتااند به عص ی و پرخواشویور و یوا بوه بوی 
حا  و بی انرژی ت دیول شواد. تواانوایوی جونوسوی مویوتواانود 
ب ارمصناعی تحت تاثیر قراربییرد. سیینالهای فکور و 
فکر کردن نیمه ماشیار میتااند خاانده شاد؛ رویاموا موی 
تاانند مارد تاثیر قرار گرفته و حتی تو وقویون شوانود؛ موموه 
اینها بدون آگامی یا رضایت شخص ایمپو ونوت شوده انوجوام 

 میییرد.

 1973سا د نخست وزیر وقوت اوکف پوالوموه درسوا  
برای ایمپ نت کردن زندانی ما اجازه داد؛ ومدیر پیشین 
بازرسی دیتا )داده ما( ژنرا  ژان فریز فواش کورد کوه 
بیماران توحوت پورسوتواری در مونوز ؛ در اواسوط دموه 
مشتاد میالدی ایمپ نت شدند. تکنالاژی  و وق گوزارش 

 فاش شد. 1972در کشار سا د؛ در سا  
انسان مای ایمپ نت شده میتاانونود در مور جوایوی موارد 
تعقیب واقع شاند. عم کرد مغزشان موی تواانود از راه 
دور باسی ه ساپرکامپیاتر مانیتار شاد )مارد مشاموده 
و بررسی قرارگیرد( و حتی از  ریق تغییور فورکوانوس 
ما تغییر داده شاد. ماش مای آزمایشیاموی ] مونوظوار 
کسانی مستند که برای آزمایش و تجربه این تکنالاژی 

مارد استفاده  قرار می گیرند[ در این آزمایشات مخفی  
تشکیل شده اند از زندانی ما؛ سربازما؛ بیماران ذمنی؛ 
بچه مای مع ا ؛ مردم نابینا  و ناشناا؛ ممجنس بازان؛ 
زنان مجرد؛ سالمونودان؛ بوچوه موای مودرسوه ای و مور 
گروه از مردم که بواسویو وه الویوِت آزموایوش کونونوده "در 
حاشیه" در نظر گرفته شده انود. بورای موثوا ؛ توجوارب 
منتشر شدز زندانیان در زندان ایالت یاتا بورای وجودان 

 انسان شاک آور مستند.
امروزه میکروچیپها باسی ه اموااج رادیوایوی فورکوانوس 
پووایوویوون کووه آنووهووا ]موویووکووروچوویوو  مووا[ را مووارد موودف 
قرارمیدمند عمل میکنند. با کمک مامااره ما؛ شوخوص 
ایمپ نت شده میتااند مورجوایوی در دنویوا موارد ردیوابوی 
قراربییرد.   ق گفته دکوتور کوار  سوانودرز کسوی کوه 
ارتوو ووا  زیسووتووی بوویوون موواش مصوونوواعووی و انسووان 
)آی.ام.آی( که داخل مردم تزریوق مویوشواد را اخوتوراع 
کرد؛ چنین تکنیکی در بین یک تعداد آزمایوش شوده در 
جن  عراق باد. ) پیشتر در  وا  جونو  ویوتونوام؛ بوه 
سربازان رم ا چی  تزریق مویوشود کوه بورای افوزایوش 
جریان آدرنالین به داخول جوریوان خوان  وراحوی شوده 
باد(. ساپرکامپیاترمای بیست می یارد بیت بر ثانیه در 
آژانس امنیت م ی آمریکا )ان.اس.ای( اکنان میتاانست 
مر چه سربازان در میدان ن رد تجربه می کونونود را بوا 

 یک سیست  مانیتار از راه دور " ب یند و بشناد".
میکرو می ی متری )ق ر  3منیامی که یک میکروچی 

میکرومتر است( داخل عصب بویونوایوی  32یک تار ما 
قرار داده شاد؛ آن ] میکروچی [ ایمپالسوهوای عصو وی 
را که شامل تجربه ما؛ باما؛ دیده ما )آنچه فرد می ینود( 
و صدای شخص می اشد را از مغوز بوه بویورون ارسوا  
میکند. ]بع ارت دییر مرچه فرد تاسط حااس پنجیانه 
خاد احساس میکند اع  از بینوایوی؛ شونواایوی؛ بوایوایوی؛ 
کمسه؛ چشایی با کمک ساپرکامپیاترما و توجوهویوزات 
جان ی دییر تاسط کنتر  کننده موا قوابول درک اسوت[. 
این ایمپالسهای عص ی می تواانود بوه موغوز شوخوص از 
 ریق میکروچی  پس فرستاده شاد توا دوبواره تواسوط 
شخص تجربه شاند. با استفاده از یک سیست  موانویوتوار 
از راه دور؛ یک اپراتوار کواموپویواتور ]کونوتور  کونونوده[ 
مستقر بر روی زمین می تااند پیامهای الکترومینتیک 
) ت دیل شده به  کد  بصارت سیینا  ( را بوه سویوسوتو  
عص ی ارسا  کند کوه بور روی عومو وکورد فورد موارد 
مدف تاثیر بی ارد. بوا سویوسوتو  موانویوتوار از راه دور؛ 
اشخاص سال  می تاانند القا شوانود توا توامو  بو ویونونود و 

 صداما را در سرشان بشناند.
مر فکر؛ عکس العمل؛ مر چه شنیوده مویوشواد و آنوچوه 
مشامده میشاد مر کدام یک پتانسیل عص ی معین ایجاد 
می کند؛ در مغز و میدانهای الکترو مویونوتویوک آن اثور 
میی ارد کوه اکونوان مویوتواانود بوه افوکوار؛ تصواویور؛ و 
صوودامووا رمووزگشوووایووی شووواد. بووونووابوورایووون توووحووریوووک 
الکترومینتیک میتااند امااج مغزی شخص را توغویویور 

 
 کیلد؛ پزشک و افسر ارشد پزشکی پیشین فنالند-لینا لوکانن-رونی

 
 ترجمه شاهین میر محمد حسینی

 

میالدی ناربرت واینر کتابی تحت عناان  1903درسا   
سای رنتیک منتشرکرد؛ و در آن ارت ا  عص ی و تئاری 
کنتر  که ق ل از آن زمان در حقو وه موای کواچوکوی ]در 
جامعه[ مارد استفاده بادند تشری  کرد. یانجی مواسوادا؛ 

میالدی نیورانوی  1932" پدر جامعه ا العات" در سا  
اش را اینیانه بیان کردکه آزادی موا بوه سو وک اورو  

گانه ای باسی ه تکنالاژی سای رنتیک که کواموال" بورای 
اغ ب مردم ناشناخته است؛  تهدید میشاد. این تکنالاژی 
مغزمای مردم را از ریق میکوروچویوپوهوای کواشوتوه شوده 
]ایمپ نت شده[ در مغزشان به مامااره مای کونوتور  شوده 
باسی ه ساپرکامپیاتر مای مستقر در مراکزی در زمویون 

 مرت ط می کند. 
مویوالدی در  1970اولین ایمپ نت مای موغوزی در سوا  

ایالت اومایا  در آمریکا و ممچنین در استکه   پوایوتوخوت 
سا د از  ریق جراحی کار گو اشوتوه شودنود ]فورو کورده 
شدند[. الکترودمای مغزی در جوموجوموه کوادکوان بودون 

میوالدی گو اشوتوه شودنود  1903ا الع والدینشان در سا  
]فرو کرده شدند[. در دمه مای پنجواه وشوصوت مویوالدی 
ایمپ نت مای الکتریکی داخول موغوز حویواانوات وانسوانوهوا 
کارگ اشته میشدند بایژه در آموریوکوا؛ در  وا  توحوقویوق 
درباره اصالح رفتار وعم کرد موغوز و بودن. روشوهوای 
کنتر  ذمن در تالشهایی برای تغییررفتار و ورز تو وقوی 
)ذمنیت( انسان استفواده شود. توحوت تواثویور قورار دادن و 
تغییر دادن عم کرد مغز یک مدف مه  نیرومای نظاموی 

 و سرویس مای ا العاتی شد.
چهل و سه سا  پیش ] با تاجه به تاریخ امروز کوه سوا  

مویو واشود [ ایوموپو ونوتوهوای موغوزی در عوکوسوهوای   2213
ری ( بوه انودازه یوک سوانوتویوموتور -رادیاگرافی ) ایوکوس

ظامرشدند. ایمپ نتهای بعودی بوه انودازه یوک دانوه بورنوج 
کاچک شدند. آنها از جنس سویو ویوس بوادنود وبوعودموا مو  
ازجنس گالیام ارسناید. امروزه ایمپ نتها به انودازه کوافوی 
کاچک مستند که داخل گردن یا پشت )کمر( فورو کورده 
شاند؛ و ممچنین داخل و یا مرت ط شده با یک شریان در 
قسمتهوای موخوتو و  بودن در وا  عومو وهوای جوراحوی بوا 
رضایت ویا بدون رضایت فرد کارگ اشته شاند. درحوا  
حاضر شنواسوایوی وحو ف وبورداشوتون ایوموپو ونوت توقوریو وا 

 غیرممکن است. 
این ب ار تکنیکی برای مر تازه به دنیا آموده ای اموکوان 
پ یر است که به او یک میکروچی  تزریق شاد؛ چویوزی 
که ]اگر انجام میشد[ می تاانست برای تشخیوص موایوت 
شخص برای باقیمانده عمرش کاربرد داشته باشد. چونویون 
 رحهایی در آمریکا ب ار سری مارد بحی می بواشونود 
بدون اینکه در محضر عمام مارد بحی قرارگیرنود. در 

 میکروچیپ ایمپلنت ها؛ کنترل ذهن و سایبرنتیک

22ادامه در صفحه   
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ادوارد ˈرسانه مای خ ری روسیه از احتما  ترور 
پیمانکار سابق آژانس امنیت م ی آمریکا و ˈ  اسنادن

بررسی این گزینه تاسط سازمان مای ا العاتی 
 .آمریکایی خ ر دادند

به گزارش ایرنا، رسانه مای روسیه از جم ه رادیا 
دولتی صدای روسیه روز سه شن ه در گزارش مای خاد 
اعالم کردند که دولت آمریکا ممچنان اسنادن را تهدید 

در این گزارش ما .برای منافع م ی این کشار می داند  
یادآوری شده استا مقام مای آمریکایی میچ تضمینی 
نمی دمند که اسنادن از سای این کشار تهدید جانی 

 .نشاد
سخنیای کا  ˈ  جی کارنیˈبه گزارش صدای روسیه، 

سفید دیروز در جمع خ رنیاران بر ماضع آمریکا در 
مارد اسنادن که وی را فردی خا ن به منافع م ی می 

 .داند، تاکید کرد
در این گزارش آمده استا خ رگزاری آساشیتدپرس م  
دیروز اعالم کرد که دولت آمریکا راه ح ف فیزیکی 
)ترور( یک ت عه آمریکایی در خارج از این کشار را 

 .جست و جا می کند
به گزارش این خ رگزاری آمریکایی، مساله مربا  به 
جنیجایی از یک سازمان بین الم  ی است که برای حم ه 
به ات اع آمریکا در خارج از این کشار برنامه ریزی می 

 .کند
در گزارش رسانه روسی در باره گزارش آساشیتدپرس 
اضافه شده استا نام این فرد و کشاری که وی در آن 
قرار دارد، اعالم نشده است اما سازمان سیا به دن ا  وی 

 .است
رییس آژانس ˈ  جیمز ک پرˈبه گزارش صدای روسیه، 

اسنادن ˈتجسسی م ی آمریکا به تازگی اعالم کرده استا 
بزرگترین ضربه را به سازمان مای ا العاتی آمریکا 

 .در  ا  تاریخ فعالیت آنها وارد کرده است
اسنادن با تاجه به تجربه سایر کارمندان افشاگر ˈ

سازمان مای ا العاتی آمریکا میچ امیدی به رسیدگی 
 ˈ.عادکنه به پرونده خاد در این کشار ندارد

ادوارد اسنادن پیمانکار سابق آژانس امنیت م ی آمریکا 
در ماه ژو ن سا  گ شته به روسیه پنامنده شد و تاکنان 
ا العات بسیار گسترده ای از فعالیت مای جاساسی 

 .آمریکا ع یه کشارمای مخت   جهان را افشا کرده است
 

ایووجووادموویووکوونوود. جوودیوودتووریوون سوواپوورکووامووپوویوواتوورمووا بوورای 
مانیتارکردن کل جمعیت جهان به اندازه کافی قدرتمونود 
مستند. چه چیزی اتفاق خاامد افتاد مونویوامویوکوه موردم 
وساسه شاند با فورضوهوای غو وط اجوازه کوار گو اشوتون 
میکروچیپها را درداخل بدنهای خاد بودمونود؟ یوک دام؛ 
یک کارت تشخیص مایت میکروچی  خاامدباد. یوک 
قانان اج اری ب ارسری درآمریکا پیشنوهوادشوده اسوت 
که ح ف و برداشتن یک ایمپ نت تشوخویوص موایوت را 

 یک عمل مجرمانه می سازد.
آیا ما برای روباتی کردن ناع بشر وح ف کامل حی وه 
خ ات شخصی؛ ازجم ه آزادی فکر آماده مستیو ؟ چونود 
نفر ازما میخاامد تا تمام زندگیمان شامول سوری توریون 
افکارموان؛ بوه بورادربوزرگوتور ]یوک دولوت؛ حواکو  یوا 
شخصی که قدرت کامل داشته وسعی میکند کوه رفوتوار 
وافکارمردم را کنتر   و آزادی آنوهوا را موحودود کونود[ 
واگ ارکند؟ حتی اکنان تکنالاژی برای ایجاد یک نظو  
ناین جهانی تمامیت    انه وجواد دارد. سویوسوتو  موای 
ارت ا  عص ی پنهان برای مقاب ه کوردن بوا  انودیشویودن 
مستقل و کنتر  جامعه و فعالیت سیاسی؛ به نوموایونودگوی 

سرویس خصاصی و نظامی بوه -از  رف منافع  س  
کارمیروندوقتی عم کردمای مغز به ساپرکامپویواتورموا 
باسی ه ایمپ نت مای رادیایی و میوکوروچویوپوهوا موتوصول 
شاند؛ دییر برای اعتراض خی ی دیر خاامد بواد. ایون 
تهدید فقط می تااند با آمازش دادن عمام با استفواده از 
ادبیات در دسترس در مارد بویوا تو وه موتوری )عو و  یوا 
پروسه جمع آوری ا العات درباره ماجادات زنده که 
بسیار دور مستند و ارسا  ا والعوات بوه جوایوی دیویور 
بصارت الکوتورونویوک( و ا والعوات مو وادلوه شوده در 

 کنیره مای بین الم  ی مغ اب شاد.
یووک دلوویوول کووه ایوون تووکوونووالوواژی یووک راز مووموو ووکووتووی 
]حکامتی[ باقی مانده است پرستیژ گسوتورده کواتوالواگ 
تشخیص آماری روانپزشکی است که بواسویو وه انوجومون 

 13روانپزشکی آمریکا )ای.پوی.ای( توالویود شوده وبوه 
زبووان چوواپ شووده اسووت. روانووپووزشووکووانووی کووه بوورای 
سرویسهای ا العاتی آمریکا کارمیکنند بدون شک در 
ناشتن واصالح این کواتوالواگ حضوارداشوتوه انود. ایون 
انجیل روانپزشکی برروی تاسعه سری تکنالواژیوهوای 
کنتر  ذمن با برچسب زدن به بعوضوی از اثورات آنوهوا 
بووعوونوواان نشووانووه مووای بوویووموواری روانووی " پووارانووا وویوود 
شیزوفرنی ]اسکیزوفورنوی[" سورپواش گو اشوتوه اسوت. 
بنابراین قربانیان آزمایشات کنتر  ذمن ب ار موعوموا  
به س ک کارکارانه تواسوط دکوتورموا وی کوه کواتوالواگ 
تشخیص آماری نشانه مای بیمارمای روانوپوزشوکوی را 
در مدرسه پزشکی آماختوه انود بوعونواان بویوموار ذمونوی 
تشخیص داده میشاند. پزشکان آموازش داده نشوده انود 
که بیماران ممکن است درحوا  گوفوتون حوقویوقوت بواشونود 
منیامیکه گزارش میکنونود کوه بورخوالف خوااسوتوشوان، 
بعناان ماشهای آزمایشیامی بورای اشوکوا  گوانواگوان 
الکترونیک؛ شیمیایی و باکتریایِی جنو  روانوی موارد 

 استفاده قرارگرفته اند.
زمان برای تغییِر جهِت پوزشوکوی نوظواموی و ا ومویونوان 
حاصل کردن از آینده آزادی بشور در حوا  توموام شودن 

 است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــ
این مقاله برای نخستین بوار در سوی و شوشومویون سوا  

( به چاپ 1999انتشار ژورنا  فنالندی زبان اسپکاک )
عوودد( نشووریووه  3322رسوویوود. اسووپووکوواک )بووا توویووراژ 

دانشجایان پزشکی و دکترمای دانشیاه اولا در شوموا  
فنالند می باشد. این مقاله به تمامی دانشجایان پزشوکوی 

 فنالند و ممه پزشکان شما  فنالند پست شده است.
//:httpمووووونووووو وووووع موووووقوووووالوووووه در ایووووونوووووتووووورنوووووتا 

w w w . n a t u r o d o c . c o m / l i b r a r y /
public_health/microchip_implants.htm 

 

بنابراین یک سرباز سای ری کامل می تااند  ایجواد شواد. 
این تکنالاژی سری باسی ه نویوروموای نوظواموی از دموه 
مشتاد میالدی در کشارمای معینی از ناتا مارد استفواده 
قرار گرفته است؛ بدون اینکه جمعویوت موای موردم غویور 
نظامی و آکادمیک چویوزی در ایون بواره شونویوده بواشونود. 
بنابراین ا العات اندکی درباره سیست  مای کنتور  ذمون 
مارد مجام در ژورنا  مای آکادمیوک و حورفوه ای در 

 دسترس است.
گروه سیینا  مای ماشمند آژانس امونویوت مو وی آموریوکوا 
)ان.اس.ای( می تاانند ا العات مغز انسانها را بواسویو وه 

 3مورتوز؛ 3.3رمزگشایی پتانسیل مای برگردانوده شوده )
می ی وات( و تشعشع یافته باسی ه موغوز موانویوتوار کونونود. 
زندانیان موارد آزموایوش قورار گورفوتوه درمور دو شوهور 
گواتوونو وورگ)یواتووابواری(  در سوا وود و ویون در اتووریووش 
مشامده شده که ضوایوعوات موغوزی قوابول مشواموده دارنود. 
چرخش خان کامش یافته؛ و کم اد اکسویوژن در قسوموت 
ج ایی گیجیامی مغز جایی که معمواک" ایوموپو ونوت موای 
مغزی در حا  کارمستند ایجاد می شاد. یک فورد توحوت 
آزمایش فنالندی توحو ویول رفوتون موغوز و حومو وه موتونواوب 

 بیهاشی بدلیل کم اد اکسیژن را تجربه کرد.
تکنیکهای کنتر  ذمن میوتواانونود بورای موقواصود سویواسوی 
مارداستفاده قراربییرنود. مودف کونوتور  کونونودگوان ذمون 
امروزه اینستکه به اشخاص یوا گوروموهوای موارد مودف 
قرار گرفته ت قین کونونود توا عو ویوه اعوتوقوادات خوادشوان و 
بهترین عالیق و منافعشان عمل کنند. افراد آدم مواشویونوی 
شده حتی می تاانند برنامه  ریوزی شوانود توا قوتول انوجوام 
دمند وبعد ازانجام جنایت میچ چیز بیاد نیاورند. مثالوهوای 
ترس برانییز این پدیده میتااند در آمریکا یافت شاد. این 
جن  ساکت باسی ه نیرومای نوظواموی و سورویوس موای 
ا العاتی ع یه غیرنظامیان نا آگاه و سوربوازان، درحوا  

مویوالدی؛ توحوریوک  1932مدایت شودن اسوت. از سوا  
الکترونیک مغز )ای.اس.بی( برای کنتر  مردِم ، بودون 
آگامی یا رضایت آنها مارد اسوتوفواده قورارگورفوتوه اسوت. 
ممه ماافقت نامه مای بین الم  ی حقاق بشور دسوتوکواری 
بدون ماافقت انسانها را حتی در زندانها ممناع مویوکونود؛ 

 چه برسد به جمعیت مای غیر نظامی.
با ابتکار عمل سناتار آموریوکوایوی ژون گو ون؛ بوحوی موا 
درباره خ رات تحت تشعشع قراردادن جمعیوتوهوای غویور 

میالدی شوروع شود. مودف  1997نظامی در ژانایه سا  
قراردادن عم کردمای مغز با میدانهای الکترومینتیک و 
پرتاما )از م ی کاپترما و مااپیماموا؛ مواموااره موا؛ از 
ون مای پارک شده؛ خوانوه موای موموسوایوه؛ دیورک موای 
ت فن؛ وسایل الکتریکی؛ ت فن موای موابوایول؛ تو وایوزیوان؛ 
رادیا؛ و غیره ( بخشی از مشکل تشعشع اسوت کوه بوایود 
در بخش مایی از دولت انتخاب شده ب ار دمواکوراتویوک 

 عناان شاد.
عالوه بر کنتر  الکترونیکی ذمن؛ روشهای شیمیایی مو  
تاسوعوه داده شوده انود. داروموای توغویویور دمونوده ذمون و 
گازمای گاناگان استنشاقی که ب ار منفی عم کرد مغوز 
را تحت تاثیر قرار میدمند؛ میتاانند بوه داخول کوانوالوهوای 
ماا یا لاله مای آب تزریق شاند. بواکوتوری و ویوروسوهوا 

 ممچنین درممین راه در چندین کشار آزمایش شده اند.
امروزه تکنالاژی برتر؛ متصل کننده عم کردمای موغوز 
ما از ریق میکروچی  )یا حتی بودون آنوهوا؛ مو وابوق بوا 
جدیدترین تکنالاژی( به کامپیاتر ما از وریوق مواموااره 
ما در آمریکا یا اسرا یول خو ور بوزرگوی بورای بشوریوت 

آمریکا گزینه ترور اسنودن 

 را بررسی می کند

  با پشتیبا نی، روشنگر متعلق به شما ست

 ما لی خود

یاری رسانید روشنگر به ادامه انتشا ر    

01ادامه میکروچیپ ایمپلنت ها....  از صفحه   

هشت مارس روز 

 جهانی زن 

 گرامی باد
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است که زمینه برای اق یتی از اعضای جامعه مهیا میشاد 
تا در سایر ح قه مای زنجیرز سرمایه، نقش آفرینی کنند. 
این اق یِت برخاردار، در گام دوم به ذخیره ای م مئن از 
نیروی کار ارزان وم یع نیاز دارد که به مدد کاکیی 
سازی نیروی کار فرام  میشاد. پروژز کاکیی سازی 
نیروی کار درصدد کامش قدرت چانه زنی صاح ان 
نیروی کار، در برابِر اق یِت برخارداری است که 
صاح ان نیروی کار را در فعالیتهای اقتصادی به استخدام 
درمی آورد. این دگرگانِی نهادی از سایی با تضعی  
نهادمای غیربازاری که پیشترما بخشی ازمعیشت 
صاح ان نیروی کار را با ضااب ی غیربازاری تسمین 
میکردند به وقاع می پیاندد؛ و ازدییرسا با تع یۀ ناعی 
قهر اقتصادی که صاح ان نیروی کار را ناگزیر ازفروش 
نیروی کارشان میسازد، صارت می گیرد. اق یِت 
برخارداری که در گام او  به صحنه آمده و در گام دوم 
از وجاد نیروی کاِر کاکیی شده، ا مینان یافته است در 
گام سام به ماجادِی باث ات و حتی المقدور ارزانی از 
مااد خام وسایر ظرفیت مای محیط زیست برای 
آغازفعالیت اقتصادی خایش نیازدارد. این سامین گام با 
کاکیی سازی   یعت و عناصر شکل دمنده اش به وقاع 
می پیاندد. با این سه گام اکنان صاح ان کسب وکار 
برای آغاِز فعالیِت اقتصادی شان، به تمامی مهیا شده اندا 
م  صاحب سرمایۀ اولیه ای مستند، م  نیروی کاِر م یع 
و ارزان را دراختیاردارند، و م  ظرفیتهای محیط زیست 
برای راه اندازی فعالیت اقتصادی را. در گام چهارم، باید 
تاازنی پایدار بین وزن نس ی سرمایۀ مالد و سرمایۀ 
نامالد، دراقتصاد کالن برقرارشاد چندانکه برای 
استمرار گردش سرمایه به حد کفایت ارزش افزایی 

ازایجاِد میزانی کافی   صارت بییرد. پنجمین گام ع ارت
از تقاضاِی مؤثر برای کاکما و خدماِت تالید شدز سرمایه 

ی ساد -ماِی مالد می اشد. ششمین گام نیز ایجاد حاشیه 
مای اقتصادی -کافی و نرخی از سادآوری برای فعالیت

است که استمرار فعالیت اقتصادی صاح ان کسب وکار 
از زمینه سازی   را تضمین کند. نهایتاً مفتمین گام ع ارت

برای سرمایه گ اری مجدد سادمای حاص ه در فعالیِت 
اقتصادی، یا ان اشت سرمایه به شیاز سرمایه دارانه است. 
اگر این مفت ح قه به درستی تشکیل وحفاظت شاند، 
شرایط کزم برای تشکیل زنجیرز سرمایه پدید می آید. 

 .این مفت ح قه در زیر قابل رؤیت است
 

 جهت گیری های دولت یازدهم
دولت یازدم  برای اِمحاِی نقا  انسداِد چرخۀ سرمایه، 
درصدد اتخاذمفت جهت گیری درمفت گ اگاِه ک یدی 
مسیرحرکت سرمایه استا یک ا راه اندازی ماج جدیدی 
از ان اشت غیرسرمایه دارانۀ ثروت، دردستان اق یت، به 
مدِد س ِب مالکیت، از تاده ماِی مردم ) ماضاع مقالۀ 

 حاضر (؛ 
دوما حفظ درجۀ کنانی کاکشدگی نیروی کار، وتالش 
برای ایجاد ماج جدیدی ازکاکیی ترسازی اش ) ماضاع 

 مقالۀ دوم (؛ 
سام، حفظ درجۀ کنانی کاکشدگی عناصر گاناگان 

اقتصاد سیاسی، دردسترس قرارخاامد گرفت، میکاش  
گیری مای - با شروع از تح ی ی تجریدی، دربارز جهت

چارچاِب تح ی ِی   دولت یازدم  به سای ناعی
انضمامی در زمینۀ سیاستهاِی اقتصادِی دولت، برای 
به اِد فضاِی کسب وکار حرکت کن . در مقالۀ مشت  
نهایتاً با تکیه بر نتایج حاصل از جمع بندِی سیاستهای 
اقتصادی دولت یازدم  خاام  کاشید تا پاسخهایی 
مقدماتی برای پرسشهای فاق تدارک ب ین . دامنۀ 
اعت ار پاسخهای اولیه ای که نهایتاً درمشتمین مقاله به 

این پرسشها خاام  داد فقط برای دوره ای کاتاه مدت 
ً دوره ای  است. منظار ازدورز کاتاه مدت مشخصا
است که تاازِن قااِی   قاتی درجغرافیای ایران 
کماکان به ممین شکل کنانی باقی بماند. دورز کاتاه 

 .مدت من قاً میتااند بسیارکاتاه یا بسیار اکنی باشد
 

 چارچوبی تجریدی برای شناسایی دورپیمائِی سرمایه
رکن رکین برنامۀ اقتصادی دولت یازدم  ع ارت است 
ازا به اد فضای کسب وکار. دولت یازدم  برای 
حمایت از صاح ان کسب وکار درصدد رفع ماانع 

و   بالفعل یا بالقاز چرخۀ سرمایه در کشار است،
برمفت گ اگاِه ک یدِی دورپیما ِی  تمرکزازاین رو 

سرمایه است. شناسایی ج هه مایی که نق ۀ عزیمت 
تهاج  دولت یازدم  به منافع اجتماعی و اقتصادی 
خانااده مای صاح ان نیروی کار است در گرِو 
صارت بندی جهت گیریهای دولت در ممین مفت 

 .گ اگاه اص ِی چرخۀ سرمایه خاامد باد
گردش سرمایه منیامی روان خاامد باد که دست ک ، 
مفت گ اگاِه اص ی در دورپیمایی سرمایه به خابی 
تع یه و حفاظت شده باشند. نق ۀ عزیمت چرخه 
سرمایه ممااره ناعی ان اشت غیرسرمایه دارانۀ 
ثروت در دستان اق یتی از اعضای جامعه به مدد آمیزه 
ای از قهِرسیاسی و فساِد اقتصادی و رویه ماِی قانانی 
وعاامِل تصادفی باده است. در خال  چنین روندی 

  محمد مالجو
 

تهاجمی ممه جان ه درراه مست. اگرچه دولت یازدم  
در ایران، ازابتدا،   براِی حِل بحراِن اقتصادِی جاری

جهت گیرِی   قاتِی مشخصی را به نفع صاح ان کسب 
ً اتخاذ کرده باد، اما با برنامۀ اقتصادِی  وکار، ع نا
تفصی ِی روشنی، در صحنه حاضر نشده باد. اکنان، 
متعاقِب ماه مایی که از حاکمیت دولت یازدم  سپری 
شده است، می تاان تصایر بالنس ه مشخصی از ارکان 
سیاستهای اقتصادی دولت را، سرجمع با رصد کردِن 

چند من ع، ترسی  کردا یک ، کیحۀ تقدیمی بادجۀ سا  
دولت به مج س شارای اسالمی؛ دوم، سخنان  1393

وجهت گیریهای اقتصادی ر یس جمهار واعضای 
اش؛ و سام، سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده -  کابینه

 .دردستیامهای گاناگان دولتی  ی مامهای اخیر
ً به منافع اجتماعی واقتصادی صاح ان  آنچه مستقیما
نیروی کاربرمی گردد، این استکه سیاستهای اقتصادی 
دولت یازدم  درچه ق مرومایی به اجرا گ اشته خاامند 
شد؟ این سیاستها از چه ج هه مایی به منافع اجتماعی و 
اقتصادی خانااده مای صاح ان نیروی کار، حم ه ور 
خاامند شد؟ نیرومای کارگری برای دفاع ازمنافع 
خانااده مای کارگری، باید درکدام ج هه ما ایستادگی 
کنند؟ در کدام زمینه ما باید با سیاستهای دولت یازدم  
ممراه باشند؟ نظر به ارزیابی مشخصی که از تاان 
نیرومای کارگری می تاان داشت، اولایت بندی میان 
انااع زمینه مایی که محمل رویارویی است به چه 
ترتیب باید باشد؟ نیرومای کارگری با کدام نیرومای 
اجتماعی و در چه زمینه مایی باید ا تالف کنند؟ کدام 
نیروما و در چه زمینه مایی مستقیماً با منافع اجتماعی و 
اقتصادی خانااده مای صاح ان نیروی کار در تقابل 

 قرار دارند؟
مقاله -  ناشتۀ حاضر در حقیقت اولین مقاله از س س ه

مایی است که برای پاسخ به پرسشهای فاق خاام  
ناشت. درمفت مقالۀ اولی که به مرور درسایت نقد 

 انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم

 ویژه اقتصاد ایران
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روشنگر متعلق به 

 ، شما ست

ما لی  با پشتیبا نی

 خود

 به ادامه انتشا ر 

یاری  روشنگر

  رسانید

یازدم  نیز تََسری یافت. بر اساس کیحۀ بادجۀ ساِ  
شرکت بزرگ دولتی درفهرست  102کِل کشار، 1393

( که ارزش اسمی شان معاد  با 3واگ اری قرارگرفته)
( درعین حا ، زمزمه مای 3لایر خاامد باد.) 132222

فراوانی دربارز خصاصی سازی صندوق مای 
بازنشستیی شنیده میشاد، چنانکه مشاور وزیرراه 
ومسکن وشهرسازی درسرمقالۀ یکی از روزنامه ما از 

خصاصی سازی مالکیت و مدیریت صندوقهای  »-
 )7عمیقاً دفاع کرد.) «بازنشستیی 

دومین سازوکار ع ارت است از قااعِد حاک  برخ ق پا  
واعت ار. انااع بانکها ومؤسسه مای پالی و اعت اری 
دربازارمای متشکل و غیرمتشکل پالی، درحقیقت مایت 
مای اقتصادی مستند که به درجات گاناگان، پا  

تا  1330واعت ارخ ق میکنند. حج  نقدینیی  ی سالهای 
( یقیناً 3بیش ازمشت برابرافزایش یافته است.)  1392

یکی ازمهمترین عاامل افزایش تارم نیز ممین رشد 
نقدینیی باده است. مثالً شاخص کل بهای کاکما و 
خدمات مصرفی درمنا ق شهری ایران،   ق گزارش 

 131به تقری اً  1330درسا   02بانک مرکزی ازتقری اً 
افزایش یافته است. چنین رشِدنامتناس ی در 1391درسا 

نقدینیی، و ازاینرو افزایش متناظردرس   قیمتها را 
ً یا به  ) اکثریت قریب به اتفاق تح یل گران ( عمدتا

یا  «خالص بدمی بخش دولتی به سیست  بانکی  »افزایش 
» خالص دارایی مای خارجی سیست  بانکی «  به افزایش 

نس ت میدمند که ال ته به سه  خاد حقیقتاً عاامل مؤثری 
نیزباده اند. درعین حا ، کمتر به نقش قااعِد حاک  بر 
خ ِق پا  و اعت ار، درافزایش نامتناسب نقدینیی اشاره 
میشاد. به نظر میرسد قاانینی که رشد قارچ گانۀ بانکها 
وسایر مؤسسه مای اعت اری وپالی را س ب شده اند به 
سه  خاد یکی از عاامل افزایش نقدینیی و از این رو 
ایجاد نر  مای باکی تارم در دمۀ اخیر باده اند. تارم 
یکی از مهمترین سازوکارماِی تمرکِز ثروِت مرچه 
بیشتر، در دستان   قات فرادست تر اقتصادی، به مدد 
س ب مالکیت خاماش و بیصدا از   قات فرودست تر 
اجتماعی باده است. رشد قارچ گانۀ بازارمای متشکل و 
غیرمتشکل پالی یکی ازمیانجی مای چنین تمرکز ثروتی 
است، با تاریخی خاص خاد. سابقۀ فعالیت مؤسسات 
اعت اری غیربانکی به دمۀ شصت خارشیدی برمییردد، 

مقررات ناظر  »باد که  1373مرچند تازه درسا  
برتسسیس وشیاز فعالیت مؤسسه مای اعت اری غیربانکی 

به تصایب شارای پا  واعت اررسید. گام بعدی  «
قانان اجازز تسسیس بانکهای غیردولتی  »ع ارت باد از

به تصایب مج س شارای اسالمی و  1379که درسا   «
شارای نیه ان رسید. صرفنظراز تسسیس تعدادی بانک 
خصاصی جدید، بسیاری از مؤسسات اعت اری 
غیربانکی که دارای مجاز از بانک مرکزی بادند، 
ازمجرای ممین قانان، تدریجاً به بانک خصاصی ت دیل 
شدند. با اینحا ، مؤسسات اعت اری غیربانکِی فاقِد مجاز 

قانان  »ازبانک مرکزی، کماکان بسیارپرشماربادند. 
به  1333که در سا  «تنظی  بازارغیرمتشکل پالی 

تصایب مج س وشارای نیه ان رسید برای ساماندمی 
به ممین نابسامانی گسترده دربازار پا  باد. این قانان 

تحت   کاشید بسیاری ازمؤسسات بانکی غیراعت اری را،
کنتر  بانک مرکزی درآورد، اما منازدرکنتر  
بازاِرغیرمتشکل پالی، چندان نتیجه وثمری نداده باد که 
دورز حاکمیت دولت نه  فرارسید. دولت جدید درصدد 
ساختن فراکسیانی جدید، در  قۀ بارژوا وارتقای 
  قاتی آن دسته از نیرومای نزدیک به خایش باد، که تا 

نه در رأس ب که درمیانه مای مرم  1330پیش ازسا  
قدرت سیاسی وثروت اقتصادی جای داشتند. دررقابت 
باسایر فراکسیان مای بارژوازی،که ازجم ه به 
نیرومای اصالح   ب تع ق داشتند و درگ ر زمان در 
بخشهای تالیدی به رمز ورازماِی تالید و بازاریابی 
تس ط یافته بادند، کاتامترین مسیری که می تاانست 
مجرای ورود نیرومای تازه وارد به جرگۀ بارژوازی 

یااکثریت مردم را ازحقاق مصرح در قاانین کشار به 
نفع اق یتی از مردم محروم میسازند. تا جاییکه مشخصاً 
به مجماعۀ سیاستهای دولت بازمییردد، دست ک  مفت 
ساز و کار عمده را در چنین فرایندی میتاان از م  

 .متمایز کرد
اولین سازوکار ان اشت به مدد س ب مالکیت ع ارت 
است ازخصاصي سازي دارایی مای دولتی، و 
واگ اري ثروت ممیاني به افراد حقیقي و حقاقيِ 
غیردولتی. از زمانیکه برای اولین بار زمینۀ اجرایی 

مهیا شد تا  1372خصاصی سازی درایران به سا  
ارزش اسمی ثروت انتقا  یافته  1392پایان سا  

ازبخش دولتی به مایتهای حقیقی یاحقاقِی غیردولتی 
( مهمترین برندز 1معاد  باتقری اًمزارتری یان لایر باد.)

خصاصی سازیهای گسترده  ی حاکمیت دولتهای نه  
ودم  درحقیقت، بخش عمامی غیردولتی، نهادمای 
نظامی وانتظامی، بنیادمای عام المنفعۀ م م ی و 
فرمنیی وع می، و نهادمای حکامتی و انقالبی بادند. 

از واگ اری مایی که به  07از باب نمانه، حدود %
شیاز )رد دیان( دردمۀ مشتاد بعمل آمد، به این 
مجماعه ما تع ق یافت. بخش قریب به اتفاِق این دسته 
از ماجادیتهای اقتصادی کامالً به ک یت مستۀ سخت 

( 2قدرت در نظام جمهاری اسالمی ایران تع ق دارند.)
دولت یازدم  با واگ اری گستردز دارایی مای دولتی به 
این ناع مایت مای اقتصادی چندان ماافق نیست و از 

بخش خصاصی واقعی  »واگ اری دارایی ما به آنچه 
 1392مینهد دفاع میکند و ازاین رو درآبان سا  -  نام «

درصدِد ح ِف مادز قانانِی مرت ط با این واگ اری ما در 
برآمد. اما مج س  1392بادجه ُمصاب شدز سا  

شارای اسالمی درمشت  آبان با خااستۀ دولت مخالفت 
کرد و نه فقط ح ف این ت صره از قانان بادجه را 
نپ یرفت ب که حتی به پیشنهاد دولت م نی بر کامش 

مزارمی یارد تامان نیز تن  فروش سهام به میزان پنج
ً فروش  مزارمی یارد تامان سهام 23نداد. نهایتا

به تسیید نهایی مج س  1392مای دولتی درسا   شرکت
( اتاق بازرگانی ایران در این منازعه حتی 3رسید.)

تاق  واگ اری شرکتهای دولتی تا زمان ارزیابی »
تا  1330سیاستهای خصاصی سازی  ی سالهای 

را پیشنهاد داد. بهرحا ، منازعه ای که  (0)«1392
دولت یازدم  راه انداخته است نه بر سِرتاق  
واگ اریها، ب که برسِر این است که چه کسانی دریافت 

دارایی مای دولتی باشند. صرفنظرازاینکه چه -  کنندز
بخشهایی ازاعضای   قۀ سیاسی حاک  از واگ اریهای 
دارایی مای ممیانی منتفع شاند، این واگ اری ما به 
اشخاص حقیقی یا حقاقِی غیردولتی دردورز دولت 

  یعت در پهنۀ م ی وتالش برای ایجاد ماج جدیدی از 
کاکیی ترسازی شان در جغرافیای ایران )ماضاع مقالۀ 

 سام(؛ 
چهارم، گرایش به حمایت ازسرمایۀ مالد 

 دربرابرسرمایۀ نامالد )ماضاع مقالۀ چهارم(؛ 
پنج ، گرایش به حفظ و ایجاد تقاضای مؤثر دربازارم ی 
برای کاکما، و خدمات تالیدِی صاح ان کسب وکار 
)ماضاع مقالۀ پنج (؛ شش ، تالش برای افزایش حاشیۀ 

 ساد صاح ان کسب وکار )ماضاع مقالۀ شش (؛ 
و مفت ، گرایش به تقایت ان اشت سرمایۀ مالد درپهنۀ 

 م ی و ج ب سرمایۀ خارجی )ماضاع مقالۀ مفت (. 
در مقالۀ حاضر فقط اولین جهت گیری را بررسی 
ً با تکیه برسیاستهای مستقیِ  خاد  میکن ، آنه  صرفا
دولت و بی عنایت به سیاستها و برنامه ما ی که مستقیماً 
به دست بخشها ی ازنظام سیاسِی مستقر، نظیرشهرداری 
ما و شاخه مای انتصابی نظام سیاسی به اجرا گ اشته 
می شاد. شش جهت گیری بعدی به ترتیب ماضاع 
س س ه مقاله مای آتی خاامد باد. نحاز ماضعییری 
نیرومای کارگری در برابر جهت گیری مای دولت 

 .یازدم  نیز ماضاع مقالۀ نهایی قرار خاامد گرفت
 

 انباشت به مدد سلب مالکیت
تمرکزیابی ثروت دردستان اق یت، به مدد س ب مالکیت 
ازتاده ما درایراِن معاصر، ممااره وجادداشته است، 
مرچند با ک  وکیفی متفاوت از این حکامت به آن 
حکامت و از این دولت به آن دولت. به قراری که 
سیاستهای دولت یازدم  نشان می دمند،  ی دوره 
حاکمیت دولت جدید نیز، شامد ماج جدیدی از ان اشت 
ثروت به مدِد س ب مالکیِت از تاده ما خاامی  باد. 
ان اشت به مدد س ب مالکیت ع ارت از مجماعۀ ساز 
وکارمایی است که یا دارایی مایی را که دولت،   ق 
تعری ، به نمایندگی از جامعه در اختیار دارد به شیاه 
مای قانانی یا غیرقانانی به غیر، تفایض می کنند، 

 ویژه اقتصاد ایران
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باشد بخش مالی و راه اندازی انااع نهادمای مالی در 
بازارمای متشکل و غیرمتشکل پالی باد. این مجرا 
ً می ایست ازمسیر بانک مرکزی  ی میشد.  مس ما
بااینحا ، ریاست بانک مرکزی  ی سه سا  اولیۀ 
حاکمیت دولت نه  کماکان دردست نیرومای نزدیک به 
جریان مس ط در دولتهای ق  ی باد و به نابۀ خایش 
برای راه اندازی مؤسسات مالی جدید از جهاتی مانع 
تراشی میکرد. بخشی ازکشاکشها وتغییِرمکرِرمدیریت 
بانک مرکزی، درسالهای اولیۀ حاکمیت دولت نه  را 
باید از جم ه در پرتا ممین منازعه تاضی  داد. درممین 
مق ع باد که نیرومای نزدیک به دولت نه  برای بسط 
سایۀ خایش، بربازار پالی نه از راه بانک مرکزی، 
ب که ازمع ری ع ارکردند که وزارت تعاوِن وقت 
گشادا تسسیس تعاونیهای اعت اری. بخش مهمی از تحکی  
قدرت نهادمای نظامی وانتظامی و بسیج دربازاِرپالی، 
دقیقاً از ممین مع ر وبه مدد اخ مجاز ازوزارت تعاون، 

تا  1330به تحقق رسید. ازاینقراربادکه  ی سالهای 
ماج جدید وسهمیینی از راه اندازی انااع 1392

مؤسسات اعت اری ومالی، درقالب تعاونیهای اعت اری 
آغازشد. این رشد سر انی بخشهای متشکل و 
غیرمتشکل بازاِرپالی، اصاکً یکی ازعاامل نهادِی 
رشد فزایندز نقدینیی و نرخهای باکی تارم و ازاینرو 
تع یۀ سازوکار پرقدرتی برای تمرکز ثروت در دستان 
اق یت، به مدد س ب مالکیت از اکثریت جامعه باده است. 
بنا براین، مشخص است که چنین ساز وکاری پیش از 
ً  ی سراسردورز پس  قدرت گیری دولت یازدم  عمدتا
ازجن  مشت ساله خ ق شده باد. بااینحا  بنظرمیرسد 
دولت یازدم  نه عزمی برای انحال  تمام عیار چنین 
سازوکاری دارد و نه تاانی سیاسی برای تغییرجهت 
گیری بنیادی دراین ساز وکار. مرگانه اقدام جدیی برای 
دستکاری دربازاِرغیرمتشکل پالی، گرچه به نابۀ خاد 
میتااند تنشهای حازز اقتصاد داخ ی را کامش دمد اما 
مس ب شکل گیری تنشهایی شدید درحازز سیاست داخ ی 
خاامد شد. بع ت قدرت سیاسی رو به رشد بخش مالی 
دربازارمای متشکل وغیرمتشکل پالی، سیاستهای پالی 
وبانکی دولت یازدم ، از سایی کماکان به گسترش 
بازار متشکل پالی گرایش دارند و ازدییرسا نیز مناز 
میچ اقدام تعیین کننده ای برای مهار بازارغیرمتشکل 
پالی مشامده نشده است. یکی ازمؤیدمای گرایش دولت 

لغا  »یازدم  به گسترش بازارمتشکل پالی ع ارت از
درسی ام  (9) «بخشنامۀ ممناعیت تاسعۀ شعب بانکها

باد. ممچنین اقدامات دولت یازدم   1392دیماه سا  
برای مهار بازاِرغیرمتشکل پالی نیز، دربهترین حالت 
فقط جن ۀ ا الع رسانی به شهروندان را دارد. از باب 
نمانه، دریکی از ا العیه مای بانک مرکزی، ضمن 
اعالم فهرست بانکها و مؤسسات اعت اري و سایر 
نهادمایي که مجاز تسسیس و فعالیت دارند، چنین گفته 

ما و مؤسسات اعت اري یا سایر نهادمایي  بانک »میشادا 
که نام آنها در فهرست قرار ندارد، داراي مجاز ازاین 
بانک ن اده و مسئالیت ناشي ازعم کرد ناصحی  آنها 
مستقیماً متاجه کساني میشادکه به این مؤسسات مراجعه 

اجزای تشکیل دمندز بازار متشکل  (12) «اند. داشته
پالی، در سا  او  حاکمیت دولت یازدم  به قرار 

سه بانک دولتي ـ تجاري به نامهای م ي «    استا  ذیل
بانک، پنج بانک دولتي ـ تخصصي، دو   --وسپه و پست

بانک خصاصي، مفت مؤسسۀ  21بانک قرض الحسنه، 
اعت اري به نامهای تاسعه و آرمان و ثامن الُحَجج و 

و کاثر و نار و ثامن، یک بانک خارجي به   عسکریه
نام بانک مشترک ایران و ونزو ال، پنج صندوق قرض 

وابسته به بانکهاي م ت وتاسعۀ تعاون و پارسیان  الحسنه
 322شرکت صرافي،  712ومسکن و صادرات، 

شرکت لیزین ،  33تعاوني اعت اري داراي مجاز، 
 (11)«وحدود شش مزارصندوق قرض الحسنه.

تصایرروشنی ازبازارغیرمتشکل پالی دردست نیست. 
نقش آفرینی این مجماعه ازمایتهای اقتصادی در 
بازارمای مالی، از رمی ر سه  خایش درخ ق 
نقدینیی، و ازاینرو ایجاد تارم  ی دورز حاکمیت دولت 
یازدم  کماکان یکی ازسازوکارمای تمرکز ثروت در 

دست تر اقتصادی به مدد س ب  -دستان   قات فرا
مالکیت از   قات فرودست تر اقتصادی را تشکیل 

 میدمند.                           . 
سامین سازوکار ع ارت است از الیای تازیع 

تر اجتماعی -  بانکی.   قات فرودست-  اعت اردر ش که
زای بازارمای متشکل - -مای نقدینیی-  م  از ظرفیت

رو تارم حاص ه بیشترین -وغیرمتشکل پالی و ازاین
شاند و م  کمترین دسترسی را -ما را متحمل می-زیان

ی بانکی دارند. جز یات الیای -  به تسهیالت ش که
گاه دراختیاِرعمام -تازیع تسهیالت بانکی میچ

- مای ماجاد به-قرارنیرفته است، با اینحا ، داده 
تمامی مؤید این فرضیه مستند که الیای تازیع 

تسهیالت بانکی میان   قات گاناگان اجتماعی ممااره 
ً نابرابر باده است. من ق حاک  بر این الیای  عمیقا

ترسازی پا  و اعت ار -نابرابر، از پروژز مرچه کاکیی 
نشست میییرد، چندانکه قااعد حاک  بردریافت تسهیالت 
بانکی حک  میکنند که میزان برخارداری از چنین 

مستقی  داشته -  تسهیالتی با قدرت خرید افراد راب ه
-باشد. چنین من قی اصاکً پیش از دولت یازدم  به 

تمامی شکل گرفته باد. دولت یازدم  نیز با تقایت ممین 
ِی ممین الیای نابرابر "-تالیدکننده  -من ق کماکان "باز

خاامد باد. از باب نمانه، در پی انتشاِراخ اری، در 
ازمعاقات بانکی  32ما، م نی بر اینکه%  برخی رسانه

( بانک 12نفردرکل کشاراختصاص دارد،) 32فقط به 

ای صادرکرد که -  ا العیه1392 ماه-دی 32مرکزی در 
مایی ازالیای نابرابرتازیع تسهیالت بانکی را -رگه 

فاش میکرد. بر  ق گزارش روابط عمامی بانک 
مرکزی، اوکً کل تسهیالت اع  از جاری وغیرجاری، 

ً م  غ  مزارمی یارد لایر، و تسهیالت  3233تقری ا
مزارمی یارد لایر و نس ت تسهیالت  327 غیرجاری

باده است؛ ثانیاً  13غیرجاری به کل تسهیالت تقری اً% 
می یارد لایر باده  1222دارای بدمِی باکي -   پرونده 31

شان به میزان -اند که م  غ کل تسهیالت غیرجاري-
 ً ً 132تقری ا درصد کل  19مزارمی یارد لایر یعنی تقری ا

ِی بانکي باده است و ثالثاً -  م ال ات غیرجاري ش که
( می یارد  1222تا  322پرونده دارای بدمِی بین )  112

شان به -اند که م  غ کل تسهیالت غیرجاری-  لایر باده
 ً مزارمی یارد لایر یعنی حدود)%  ( 77 )میزان تقری ا

بانکي باده -  ( درصد کل م ال ات غیرجاري ش که 12
بنابراین،   ق گزارش بانک مرکزی، حدود %  .است
بانکی فقط به -  ازکل م ال ات غیرجاری ش که 29

شخص حقیقی یا حقاقی در کل کشار مربا  173
( بااینهمه، ر یس بانک مرکزی دردولت 13میشاد.)

قانانِی ممناعیِت خروجِ -  یازدم ، برخالف کیحه
ما ازکشار، که دربیست  اردی هشت -بدمکاراِن بانک 

به تصایب رسیده است، درمهرماه سا   1339سا 
ما -ای را به ک یۀ مدیران عامل بانک-  بخشنامه1392

-صادرکرد که درخدمت تسهیل خروج بدمکاران دانه 
درشت بانکی ازکشار باده است. ازجم ه درمشتمین بند 

به منظارمساعدت به «  خاانی ا -بخشنامه چنین می
ی خدا -  بدمكاران، درمااردي نظیر تشرف به خانه

ماي اض راري ازق یل انجام امار درماني و -ومسافرت
رفع …  بدمي-  پیییري مسا ل تجاري براي تسایه

باربا ذكرع ت، صارت -ممناعیت خروج براي یك
بار حداكثر تا سه مرت ه -پ یرد. رفع ممناعیت خروجِ یك

مای فشار که -آن دسته از گروه (10)«قابل اقدام است.
در دولت یازدم  از جاییاه واکیی برخاردارند در 

تری نیزمستند. از باب -  کننده-تدارک تدابیر تسهیل 
سام از ماده یکِ  کیحۀ -  نمانه، بر   ق ت صره

پیشنهادي اتاق بازرگانی ایران براي حمایت از تالید 
عم یات اجرایي  »م ي در شرایط ویژز اقتصادي كشار، 

براي بازداشت، تاقی  و مزایده وحراج اماا ، و سایر 
ماي تالید خصاصي و تعاوني بدمكار به -وثا ق بنیاه 

ماي دولتي و خصاصي و مؤسسات مالي -بانك…
داراي مجاز از بانك مركزي، براي مدت سه سا  

 ویژه اقتصاد ایران
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اق یت به مدد س ب مالکیت ازاکثریت جامعه. این ناع 
مای بازتازیعی دولت اصاکً پیش از دولت -  سیاست

نابۀ خاد به تمرکز ثروت در -  یازدم  درمقیاس وسیع به
-دستان اق یت به زیان اکثریت منجر شده باد. بنظر نمی

مای دولت یازدم  به تغییری محساس -رسد سیاست
مای مالیاتی -دراین روند بیانجامند. تاجاییکه به سیاست

نشان  1393سا  -  بادجه-  دولت یازدم  برمییردد، کیحه
ستانی از   --گانه تغییِرجهتی در مالیات میدمد که میچ

- مای مرت ط با بخش عمامِی غیردولتی، فعالیت-سازمان
مای اقتصادی نهادمای نظامی و انتظامی، بنیادمای خیریه

مای اقتصادی نهادمای حکامتی و -م م ی، و فعالیت-  
انقالبی ر  نداده است. دولت یازدم ، نه عزمی برای 
تحقق چنین تغییری از خاد نشان داده است و نه تاانی 
سیاسی برای چنین کاری دارد. کماکان مرگانه اصالحات 
اقتصادی در این زمینه میتااند مس ب ایجاد تنش در حازه

سیاست داخ ی با پیامدمایی منفی برای ماجادیت دولت -  
مای سازمان امار -  مشی-  یازدم  باشد. ایضاً بررسی خط

مالیاتی نیز، فقط اقدامات تاکنان متعارف برای ممانعت از 
- معافیت-  دمد. در زمینه-فرارمای مالیاتی را نشان می

مای -مای فراوانی میان گروه-  مای مالیاتی نیز زمزمه

ما -مای جدیدی از معافیت -  فشار پرقدرت دربارز شکل
 مفت  از ماده او -  شنیده میشاد. ممچنین بر   ق ت صره

نر  مالیات بر »پیشنهادي اتاق بازرگانی ایران، -  کیحه
ماي -  ]برخی اجزای[ قانان مالیات…  درآمد ماضاع

ماي مشما  این -مستقی  بصارت ماقت براي بنیاه 
- كامش مي 13به %  23قانان به مدت سه سا  از%

تا جایی نیز که به الیای مخارج دولت یازدم   (13)«یابد.
کماکان  1393سا  -  بادجه-  گردد، کیحه-  برمی

آن ناع مخارج -  مای شدیداً ان سا ی در زمینه-ازسیاست
کند که نه درخدمت رشد اقتصادی و نه -دولت حکایت می

درخدمت پاسخیایی به م ال ات اقتصادی واجتماعی 
شهروندان ب که در پی تحقق منایات فرمنیی وسیاسی و 
اجتماعی حاکمیت قراردارند و برای تحکی  و گسترش 

شاند. -مای اید الاژیک دولت صرف می-سازوبرگ
مای بازتازیعی دولت یازدم  نیز کماکان بر -سیاست

استمرار تمرکز ثروت در دستان اق یت، به مدد س ب 
 .کنند-مالکیت از اکثریت جامعه دکلت می

سازی آن دسته  --ششمین سازوکار ع ارت است از کاکیی
از سپهرمای حیات اجتماعی، نظیرآمازش و مسکن و 
تربیت بدنی و بهداشت و سالمت و درمان، که دولت   ق 
قانان اساسی به درجات گاناگان، متالی تمهید شان 

شان   --  گیری مخارج-  عهده-شناخته شده است اما دربه 

ً درسیاست -بازتازیعی دولت، که از سایی خصاصا
یابد و از دییر سا -مای مالیاتی و گمرکی بازتاب می 

-در نحاز تازیع مخارج دولت. تا جاییکه به سیاست
مای اقتصادی -گردد، برخی مایت-مای مالیاتی برمی

دراقتصاد ایران وجاد دارند که بِرغ  استفادز گسترده 
ازامکانات مح ی وم ی، مرگز متناس اً به دولت مالیات 

اند. چهارناع مایت اقتصادی ازاین -  پرداخته-نمی
مای متع ق به -اندا سازمان-  نظر درصدر قرار داشته

بخش عمامی غیردولتی، نهادمای نظامی و انتظامی، 
م م ی، و نهادمای انقالبی -  بنیادمای خیریه

مالیاتی   گسترده  فراروحکامتی. به این امر باید پدیده 
مای غیرقانانی مالیاتی را نیز افزود. -  و نیزمعافیت

مای گمرکی نیز معت ر -  ممین من ق دربارز اخ  تعرفه
ما -  است. ارزش اسمی این مجماعۀ عظی  از مالیات

نشده اصاکً م الغی مستند که -  مای پرداخت-و تعرفه 
دولت واریز -  بایست به خزانه-القاعده می-  ع ی

میشدند و  ق تعری  برای امارگاناگاِن ممیانی 
خرج میشد، اما عمالً به زیان اکثریت جامعه کماکان، 

مای حقیقی وحقاقی خاص و -دردستان افراد وگروه
معدود، تمرکزیافته است. این ناع تمرکز ثروت، در 

دستان اق یت وقتی به نحاه تازیع مخارج دولت نیاه 
کند. -تری پیدا می-  مراتب گسترده-میکنی ، ابعاد به 

 شادا -مخارج دولت در ایران به سه دسته تقسی  می
او ، مخارجی که دولت برای ان اشت سرمایه به عمل 
میآورد، چه مستقیماً به دست خادش، و چه ازرمی ِر 

مای کزم برای ان اشت سرمایه به دست -  تمهید زمینه
 بخش خصاصی. 

دوم، مخارجی که دولت برای پاسخیایی مستقی  یا 
غیرمستقی  به م ال ات اجتماعی و اقتصادی 

آورد. اولین -  اقشارگاناگان شهروندان به عمل می
دسته از مخارج، درخدمت تقایت رشد اقتصادی است 
و دومین دسته نیز در خدمت تقایت عدالت اجتماعی. 
سامین دسته از مخارج نه به رشد اقتصادی کمک 
میکند و نه به عدالت اجتماعی ب که اصاکً برای 

کنندگان به اکثریت -تزریق س یقۀ اق یت حکامت 
مای گاناگان سیاسی -  شاندگان در زمینه-  حکامت

شاد. این سامین -واجتماعی وفرمنیی صرف می
ما در حقیقت ناعی سیاست بازتازیع -  دسته از مزینه

مای -  غیرمردمی است که از سای دولت به رده
گاناگان نیرومایی انسانی جریان مییابد که سازوبرگ

کنندگان -  مای دولتِی اجرای منایات اق یت حکامت-  
دمند، ناعی تمرکز ثروت، در دستان -را تشکیل می

-اکجراء شدن این قانان تع یق مي-ازتاریخ کزم 
ما و -ك یۀ بانك»پنج ، ---  ممچنین بنا برت صره «گردد.

مؤسسات مالي و اعت اري دولتي و خصاصي داراي 
مجاز ازبانك مركزي مك فند درصارت درخااست 

- ماي تالیدي، اقدام به تاافق براي نحاه-  شركت
ماي تالیدي كه -پرداخت بدمي نمایند. ك یۀ جرا   بنیاه

- بندي تاافق  --پس ازاین تاافق و حسب برنامۀ زمان
شده، اقدام به تسایۀ تسهیالت معاق خاد نمایند، بخشیده 

بندي جدید و نر  ساد تسهیالت تنها -شاد. زمان-مي
  (13)«گردد.- شامل اصل بدمي مي

چهارمین ساز و کار،ع ارت از فساد اقتصادی دربدنۀ 
دولت است. دولت،   ق تعری ، ییانه صاحب 

- زورمشروع است و به نمایندگی ازجامعه، واجد دارایی
- ای است. استفاده-  مای گسترده-ما وامکانات، وفرصت

ً فساد  ازامکانات دولتی درخدمت منافع شخصی غال ا
مای -اقتصادی محساب میشاد فساد اقتصادی درشکل

گیری ازمنافع مالي -  گاناگان تج ی مییابدا ارتشا، بهره
- ماي دولتي، سه  ما و مزایده-  حاصل ازاجراي مناقصه

خاامی بابت تمهید قراردادماي تدارك كاکما و خدمات 
برای دولت، تمتع غیرقانانی از امتیازات گاناگان 
دولتی، منافع مادی حاصل از برخارداری از 

گیری از -اقتدارسازمانی درنهاد دولت، به شکل بهره 
ما و امکانات مالی شهروندان با رضایت --  دارایی

خادشان، و بدون تخ ی ازقاانین ماجاد، تصاحب 
اراضی ُمشاع به دست افراد حقیقی وحقاقِی خصاصی 
بصارت قانانی یا غیرقانانی، با اتکا برقدرت دولتی، 
اختالس درس اح گاناگان دولتی به درجات گاناگان، 

مای فساد -این شکل-  وغیره. وجه اشتراک ممه
اقتصادی ع ارت است ازانتقاِ  غیرقانانی منافعی )که 
باید به ممیان تع ق گیرد( به افراد حقیقی یا حقاقی 
خاص، با اتکا برقدرت یا ماقعیت دولتی، درس اح 
گاناگان بدنۀ تکناکراتیک دولت. این ناعی سازوکار 
س ب مالکیت از اکثریت به نفع اق یتی محدود است. فساد 

مای پیش ازدولت یازدم  با رشدی -  اقتصادی در دوره
فزاینده مااجه باد. م ارزه با فساد اقتصادی در گرو 

مای بنیادین درساخت سیاسی و گ اربه -  ایجاد دگرگانی
سای ناعی ساخت دماکراتیک است. نظر به فقدان 

مدت، -  مدت و میان-اندازی در کاتاه -چنین چش  
رسد، که در دورز حاکمیت -بسیارنامحتمل بنظرمی

ً معکاس دررشد فزایندز  دولت یازدم  با روندی اساسا
مای -  رو باشی ، ولااینکه شاخص-فساد اقتصادی روبه 

حکمرانی ازجهاتی رو به به اد بی ارند. انتظارمیرود 
فساد اقتصادی در س اح گاناگان بدنۀ دولت کماکان 

رو -ممان سمت وساگیری سابق را داشته باشد و ازاین
به منزلۀ یکی از سازوکارمای تمرکز ثروت در دستان 

اق یتی محدود به مدد س ب مالکیت از اکثریت جامعه 
 .عمل کند

مای -پنجمین سازوکار ع ارت است از سیاست

 ویژه اقتصاد ایران
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کند. -نشینی م ادرت می-  مای مخت   به عقب-به شکل
 »ام قانان اساسی، -  از باب نمانه، بر  ق اصل سی

را    راییان   و پرورش   آمازش   وسایل   ماظ  است   دولت
سازد و    فرام    دورز متاس ه   تا پایان   م ت   ممۀ   برای

  را تا سرحد خاد کفایی   عالی   وسایل تحصیالت
ممچنین براساس  «دمد.   گسترش   کشارب ارراییان

  با نیاز، حق   متناسب   مسکن   داشتن »ویک ، -اصل سی 
با    است   ماظ    . دولت  است  مر فرد و خاناادز ایرانی 

  خصاص   نیازمندترند به   ما که-آن   برای   اولایت   رعایت
را    اصل   این   اجرای   زمینۀ   و کارگران   روستانشینان

ً   ق اصل سام،  «کند.   فرام  جمهاری    دولت»ایضا
خاد را    امکانات   ی-  ممه…  است   ماظ    ایران   اسالمی

و    و پرورش   آمازش…کار بردا    امار زیر به   برای
  ، و تسهیل  س اح   در تمام   ممه   برای   راییان   بدنی   تربیت

در آن دسته از سپهرماِی حیات  «.  عالی   آمازش   و تعمی 
اجتماعی که مااردی از باب نمانه نقل شد قانان اساسی 

کند که بخشی -به شهروندان برخی حقاقی را اع ا می
- آید. مرگانه عقب-شان به حساب می-مای-  از داشته

نشینی از تحقق چنین حقاقی که دولت بایستی آن را به 
انجام برساند ناعی س ب مالکیت از اکثریت جامعه است 

ثروت در دستان اق یت، به مدد س ب مالکیت از  l–که 
ساله در   --مای پس ازجن  مشت-اکثریت،  ی سا 

م  -ای به وقاع پیاسته است، آن-مقیاس بسیارگسترده 
نشینی دولت ازمخارج اجتماعی و -  ازرمی رعقب

سازی سپهرمایی از حیات اجتماعی، نظیر   --کاکیی
آمازش وسالمت وبهداشت و درمان ومسکن. درچنین 

مای -  چارچابی است که شهروندان متناسب با تاانایی

ما -شان از امکان رفع نیاز، دراین زمینه -مالی
و  1393سا  -  شاند. کیحه بادجه-برخاردار می

مای اخیر، -  دولت یازدم  درماه-  مای اجراشده-سیاست
-شدن، دکلت می  --برحفظ و استمراِرممین روند کاکیی

تمدید مه ت  »-  کنند. از باب نمانه، دولت یازدم  کیحه
اجرای آزمایشی قانان اصالح تسسیس قانان مدارس 

رو -( ازاین17را به مج س ارا ه کرد.) «انتفاعی
-مدارس غیرانتفاعی که اخیراً غیردولتی خاانده می

شاند، در س   آمازش عمامی کماکان رو به گسترش 
- دارند. درس   آمازش عالی نیز ظرفیت مای دوره

ما وگسترز دانشیاه پیام نار و -مای ش انه دانشیاه
مای جامع ع می و کاربُردی و  دانشیاه آزاد و دانشیاه

مای آمازش عالی کماکان در حا  رشد -  انااع مؤسسه
- مایی در حازه-  مستند. به ممین قیاس است آن مؤلفه

مای سالمت و بهداشت و درمان و مسکن و تربیت بدنی 
شدن این   --و غیره که مس ب تقایت روند کاکیی

 .ق مروما مستند
مای -  مفتمین سازوکار نیز ع ارت است از بازتازیع

مای فرمنیی. نظام سیاسی در -ناشی از ممناعیت
مای -ایران پس از انقالب ممااره برخی ممناعیت

فرمنیی را دردستارکارداشته است که با رفتار 
ای ازجامعه مغایرت دارد. تخ ی -بخشهای گسترده

ما در بسیاری از ماارد -  شهروندان ازاین ممناعیت
ماند. -از چش  مجریان و ضاب ان قانان به دور می
کاشند -در بسیاری از ماارد نیز شهروندان می

مای فرمنیی را از راه پرداخت م الغی -ممناعیت 
مالی به مجریان و ضاب ان، درس اح گاناگان دور 
بزنند. چنانچه م الغی از سای شهروندان به عاامل 

شاد ناعی تمرکز -گاناگان اجرایی و قضایی سرازیر
ثروت دردستان اق یت به مدد س ب مالکیت از اکثریت 

ما -آید. دامنه این ناع ممناعیت -ید میpجامعه پد/
 ی سالیان پس از انقالب بسیار گسترده باده است. از 

ما و تمرکز -باب نمانه، فقط سه ناع از ممناعیت 
این ناع تخ ی -   کن  که به واس ه-ثروتی را ذکر می

شهروندان از مااد قانانی در دستان اق یتی از جامعه 
پدید میآید. یکی ازاین ماردما ممناعیت فروش 

حا ، -  مای غیرمجازاست. درعین-  واستفادز ناشیدنی
م  فروش وم  استفادز این ناشیدنیها درمقیاس وسیع 
رواج دارد. بااینحا ، فروشندگان وخریداران این 

کاشند از راه -ناشیدنی ما در ماارد زیادی می
پرداخت م الغی به مسماران اجرایی و قضایی، عمالً 

براین، -  خایش را تحقق بخشند. عالوه-  خااسته
مای غیرمجازی که -  درصد نامشخصی از ناشیدنی

شاد، از نا -کنندگان خرد یا عمده ض ط می-  از تازیع
شاد. چنانچه م الغی از این -به بازار سیاه عرضه می

مای گاناگان -  مجرا از سای شهروندان به سای رده
شاد ناعی تمرکز -مسماران اجرایی و قضایی روانه 

ثروت در دستان اق یت به مدد س ب مالکیت از اکثریت 
پیاندد. به ممین قیاس است برگزاری -  به وقاع می

مایی که از جهاتی چان اختال  -  انااع مراس  و جشن
زنان و مردان و پ یرایی با اقالم غیرمجاز، و استفاده 
ازانااع ماسیقی غیرمجاز از منظر قاانین مدنی به 
رسمیت شناخته نمیشاند. بااینحا ، میزان برگزاری 
چنین مجالسی که مشروعیت مردمی دارد، 
بسیارزیاداست. اما دربسیاری ازماارد فقط 
ازرمی رتالش برگزارکنندگان برای برقراری 

مای گاناگان مسماران -  جریانی مالی به سمت رده
اجرایی و قضایی است که برگزاری چنین مجالسی 

شاند -میسر میشاند. اگر م الغی از این مجرا ت اد  
ناع دییری از تمرکز ثروت در دستان اق یت به مدد 

پیاندد. استفاده -  س ب مالکیت از اکثریت به وقاع می
دییری از -  تاان نمانه-از اینترنت در ایران را می

تمرکز ثروت به مدد س ب مالکیت دانست. استفاده از 
مای وسیعی از فضای مجازی در ایران ممناع -بخش

مای گاناگانی می- است اما کاربران اینترنت به شیاه
مایی را دور بزنند. در -  کاشند چنین محدودیت-

مای فنِی دورزدن -بسیاری از این ماردما، شیاه
مای اینترنت درحالی به کامش سرعت -  محدودیت

انجامد که کاربران -  دستیابی به ا العات مارد نظر می
السابق -  بهای مقرر برای استفاده از اینترنت را کمافی

مای -پردازند. بع ارت دییر، دقیقاً بع ت محدودیت-  می
مقرر در استفاده از فضای مجازی است، که دسترسی 

مایی که مارد نظر -  به میزانی مشخص از داده
ً فقط با م الغی باکتر ازبهای  کاربران است نهایتا

شاد. اجماعی دربارز ضریب -پ یر می-مقررشده امکان 
نفاذ اینترنت در ایران وجاد ندارد. این ضریب را 

، و  17معاد  با %  1391مرکز آمار ایران برای سا  
معاد   2212الم  ی مخابرات برای سا  -بین -  اتحادیه
و سازمان فناوری ا العات ایران برای   23با % 

ً %  1391سا  (. 13برآورد کرده است ) 31تقری ا
صرفنظراز میزان ضریب نفاذ اینترنت، میتاان مدعی 

مای مقرر، --شد م الغی که به واس ۀ محدودیت
دراستفاده ازفضای مجازی از رف کاربران اینترنت به 

یابد ع ی-کنندگان اینترنت در ایران جریان می-  عرضه
القاعده رق  بزرگی است. این م الغ نیز ناعی تمرکز -  

ثروت در دستان اق یت، به مدد س ب مالکیت از اکثریت 
گیری این ناع تمرکز -  زنند. مجاری شکل-را رق  می

ثروت، ممااره پیش از دولت یازدم  برقرارباد. 
دولت یازدم  نیز، نه تغییری محساس درانااع -  دردوره

مای فرمنیی به وقاع پیاسته است و نه -  ممناعیت
تغییری درعم کرد مسماران اجرایی و قضایی. این ناع 

--تمرکز ثروت به مدد س ب مالکیت با ممان ضرب
 .آمن  ق  ی کماکان درجریان است

گفته ممااره ناعی   --گانۀ پیش-سازوکارمای مفت
دارانۀ سرمایه، در دستان اق یتی -  ان اشت غیرسرمایه

ازاعضای جامعه را به مدد س ب مالکیت از اکثریت 
اند، م  پیش ازدولت یازدم  و م  در -  جامعه رق  میزده

دورز حاکمیت دولت یازدم . بخش اعظمی از ان اشت 
سرمایه درایران ممااره ازممین راه ان اشت غیرسرمایه

خارده است. این ناع ان اشت عمالً -دارانه رق  می-  
داده است که امروز چش  -اق یتی صاحب ثروت را شکل 

- مای اقتصادی شده-امید دولت یازدم  برای حل بحران
 .اند

 ویژه اقتصاد ایران

میرزا آقاخان کرمانی از امام 

 :جمعه تهران نقل کرده است

امام جمعه تهران به بیماری عظیم افتاد و دکتر 

تولوزان پزشک مخصوص ناصرالدین شاه را به 

 .عیادت وی آوردند

دکتر تولوزان بعد از معاینه خوردن شراب کهنه را 

 .تجویز کرد

 .امام جمعه گفت : اگر بخورم به جهنم خواهم رفت

 .دکتر گفت : اگر نخوری زودتر خواهی رفت

 باده را خوانی حرام و خون مردم را حالل 

 با چنین حالت عجب کز حق بهشتت آرزوست  

 بس شگفتی دارم از این رای و روی تیره، 

 من کز وصال حور عین با روی زشتت آرزوست

 وب سایت خ رنت
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 جای آن باد. 

، چندان غیر محق ن ادند. در حالی که  برعکس، محمد، 

به جای آن که صادقانه آن ما را در جریان امداف واقعی 

خاد بی ارد، با وارونه ج اه دادن واقعیت امداف خاد، 

آن ما را مته  به وارونه ج اه دادن واقعیات و فتنه گری 

در میان مس مانان می کرد. این نشان می دمد که 

دیکتاتاری محمد حتی تحمل این را که مس مانان در 

مارد جن  ابراز نظر نماده درستی آن را از لحاظ 

امکان پیروزی و شکست در آن مارد بحی قرار دمند، 

 نداشته است.  

کما این که منیامی که عده ای از مس مانان که در 

مخالفت با جن ، مر روز در خانه "ُسَایِ  " یهادی جمع 

شده دییران را از جن  منع می کردند، محمد که تحمل 

میچ گانه مخالفتی را با تصمیمات خاد نداشت، "َ  حة 

بن ُع َیدهللا را با جماعتی از صحابه بفرستاد که خانه آن 

یهادی را خراب کنند و بسازانند". آن ما با کما  

قصاوت، خانه را با مردم داخل آن بی ا الع آنان آتش 

می زنند و مردم بی گناه داخل خانه که جرم شان تنها 

مخالفت با جن  باد، ناگهان خاد را در محاصره آتش 

دیده عده ای به روی بام فرار کرده خاد را از آن به پا ین 

می اندازند که پایشان می شکند و بقیه نیز مافق به فرار 

از در خانه می شاند. آن گاه محمد برای ع رت کسی که 

 از فرمان او سرپیچی کند این آیه را می آورد.  

"آن ما ی که خاشحالند که از حک  جهاد در رکاب رسا  

خدا تخ   ورزیدند و مجامده به جان و مالشان در راه 

خدا بر آنان سخت ناگاار باد و مامنان را از جهاد منع 

کرده و به آن ما می گفتند شما در این ماای سازان از 

و ن خاد بیرون نروید آنان را بیا آتش دوز  بسیار 

سازان تر از این مااست اگر می فهمید. اکنان آن ما باید 

خنده ک  و گریه بسیار کنند که به مجازات سخت اعما  

 خاد خاامند رسید."

به این ترتیب محمد برای مجازات مخالفین، کمی از  ع  

آتش جهن  را به آن ما تقدی  می کند تا آن را با ماای گرم 

عربستان که برای نرفتن به جن  بهانه کرده بادند 

مقایسه کنند. به عالوه، آنچه که در این مجازات اممیت 

اسالم را به ما نشان می دمد. یعنی ممان  ار که ما 

در مارد سرخپاستان قاره آمریکا ق ل از رسیدن سفید 

پاستان نیز می بینی ، نماینده یا ر یس ق ی ه در مارد 

مسا ل اساسی و در این جا در مارد جن  و ص   حق 

تصمی  گیری به جای ق ی ه را نداشته و مر تاافق نامه 

ای با دییران باید به تصایب تاده اعضا می رسیده 

 است. 

و دوم این که تاده ق ی ه حاضر به ق ا  اسالم ن اده اند 

و فرستادگان ق ی ه وحشت داشته اند كه در صارت 

ق ی ه،   ویران كردن بالفاص ه کت، بت مارد پرستش

مارد حم ه و انتقام افراد ق ی ه و به خصاص زنان که 

 جزو  مخالفین جدى محمد باده اند قرار گیرند. 

ال ته، ترس فرستادگان از برانییخته شدن خش  و 

مخالفت مردم بی دلیل ن اده است. ق ل از این نیز، بنا 

به نقل   ری وقتی "عروة بن مسعاد ثقفی" که 

مس مان شده و در میان ثقفیان بسیار مح اب و محترم 

باده، با ماافقت محمد به میان آن ما باز گشته "از 

باکخانه خایش کسان را به اسالم خااند و دین خاد را  

آشکار کرد، از مر سا به او تیر انداختند و تیری بدو 

 رسید و کشته شد". 

خش  و مخالفت مردم شهر و ثقفیان بر ع یه محمد در 

چنان حدی باد که وقتی محمد اباسفیان را براى 

شكستن آ  کت مي فرستد او جرات این كار را نمي 

كند. محمد از "مغیرة بن شع ه" كه مس مان و از  ایفه 

"بنى معتب" باده مى خاامد كه در پناه ق ی ۀ خاد این 

كار را به انجام برساند. به مرحا  صحنه ویران کردن 

اَ  کت، بت بزرگ بنی ثقیفه، که در سا  نه  مجری 

اتفاق افتاد، بسیار تاثر انییز باده است.   رى مى 

 گایدا

"و چان مغیره وارد شد کت را با ك ن  كافتن گرفت 

بادند م ادا تیر   و بنى معتب  ایفه وى، ا رافش

را بریزند، چنان كه عروه را كشته   بیندازند یا خانش

بادند، و زنان ثقی  سر برمنه برون شدند و بر بت 

 مى گریستند."    خایش

از میان رفتن ا  کت نشانی ازمیان رفتن دمکراسی 

م م ی در عربستان و جاییزینی دیکتاتاری هللا به 

 تسلیم طائف  و شکستن اَل الت

 سیامک ستاده

پس از آن که محمد از محاصره بنی ثقیفه در شهر 

 ا   نتیجه اى نیرفت به مکه و سپس مدینه باز مي 

گردد. ولی بنی ثقیفه به مدت ده ماه زیر فشار ماازن و 

ق ایل متحد محمد قرار می گیرد. آنان در خارج از ق عه 

راه را بر بنی ثقیفه بسته و راب ه شان را با مکه ق ع 

نماده بادند و گ ه مایشان را در چراگاه ما غارت می 

کردند. سرانجام بنی ثقیفه پس از ده ماه مقاومت، تس ی  

 شده، آمادز پ یرش ص   با محمد می شاند.

تاصیه ای که "عمروبن امیه عالجى" به آن ما می کند 

گایاى اوضاع ماجاد باده است. او به آن ما مي گایدا 

"...این مرد )محمد( چنان شده است كه مى بینى و ممه 

عربان مس مان شده اند و شما تاب جن  آن ما را 

 ندارید، در كار خاد بنیرید." 

وقتى فرستادگان بنی ثقی  در ماه رمضان برای م اکره 

نزد محمد مى آیند از آن جا كه به قا  او ا مینان نداشته 

اند براى تامین جان اقاام و اماا  خاد از او درخااست 

ناشته مي كنند. حتى به غ ا ى كه محمد ج ایشان می 

گ ارد  ا مینان نمي كنند و تنها وقتى كه آورندز غ ا خاد 

از آن تناو  مي كند دست به آن مي زنند. آن ما برای 

ص   و عقد اتحاد با محمد چندین شر  را پیش می 

گ ارند. از جم ه این که به پرستش الهه محافظ شهر 

خاد، اَ  کت، ادامه دمند. مجاز به ناشیدن شراب از 

تاکستان مای معروف خاد و قرض دادن  پا  خاد و 

دریافت بهره باشند. محمد این شرایط را رد می کند. 

حتی حاضر به ق ا  تقاضای آنان م نی بر باقی ماندن 

"اَ  کت" برای سه سا  و حتی یک ماه و چش  پاشی 

به آن نمی شاد. او فقط ماافقت می کند که به   از تعرض

جای آن که بت ا  کت به دست خاد آن ما شکسته شاد، 

مس مانان آن را ویران نمایند و دییر این که در مارد 

روزز ماه رمضان سخت گیری کمتری در مارد آن ما 

اعما  گردد و سرانجام این که مکان مقدسی که به آن 

"واج" می گفته اند، تقدس خاد را حفظ کند و تابای 

)ممناعیت( شکار و ق ع درختان آن که به "ِعدَّه" 

 معروف باده، حفظ گردد.

مرچند نسخۀ اصل این تاافق نامه از میان رفته است، 

ولی ما می دانی  که در متن آن درخ اب به محمد، به 

جای پیغم ر خدا از نام محمد بن ع دهللا استفاده شده است 

 که این نیزحا ز اممیت می باشد. 

  ری مي گایدا ثقفیان مى گفتند كه منظارشان از 

گرفتن مه ت براى نیه داشتن کت "این باد كه با بقاى 

  سفیهان و زنان و فرزندان خایش  کت، از تعرض

مصان مانند و قام از ویرانى آن آشفته نشاند تا اسالم 

در د  شان نفاذ یابد". به عالوه، منیامی که نمایندگان 

ق ی ه متن تاافق نامۀ خاد را برای نظرخاامی از 

اعضای ق ی ه به نزد آن ما باز می گردانند، با مشکالت 

زیادی مااجه می شاند. این امر دو چیز را به ما نشان 

 می دمدا

او  این که دمکراسی ق ی ه ای در نظام بدوی ماق ل 
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جن  شدند. از این رو، مخالفت با جن  در مسیر راه  

نیز به اشکا  گاناگان  ادامه داشت. چنان که ابن مشام 

 می گایدا  

"جماعتی از منافقان در راه ت اک افساس بر مس مانان 

می کردند و می گفتند کها شما می پندارید که قتا  با 

رومیان ممچان قتا  با عرب است، به خدای که فردا 

دست مای شما بر بندند و شما را به اسیری به روم 

 برند."  

این مخالفت ما باعی شده باد که در میان مس مانان 

ماارد زیادی از بی نظمی و سرپیچی از دستارات 

محمد نیز به چش  بخارد. منجم ه وقتی که لشکر اسالم 

که دچار کم اد آب شده با تشنیی زیاد به وادی ُمَشقَق 

می رسد تعدادی از مس مانان، از دستار ق  ی وی م نی 

بر خادداری از مصرف آب تا رسیدن بقیه سپاه، 

سرپیچی می کنند که محمد آن ما را لعنت فرستاده در 

 حقشان دعای بد می کند.

حتی بنا بر یک روایت، عده ای از مخالفین جن  

ت اک، در میان راه، نقشۀ قتل محمد را کشیده، قصد 

پرتاب وی از صخره را می نمایند که به نقل از راویان 

 مس مان با دخالت هللا، از این ساء قصد نجات می یابد.

ممین  ار، به منیام خارج شدن محمد از مدینه، یک 

گروه از رم ران منافقین، در خارج از مدینه مسجدی بنا 

می کنند که بنابر نظر مارخین اسالمی قصد پنهانِی 

شان این باده که آن را  به مسجد رقی ی در برابر مسجد 

محمد و  به مرکزی برای گردآوری مس مانان مخال  

وی ت دیل کنند. از این رو، پس از ساختن آن نزد محمد 

 آمده به او می گایندا

"یا رسا  هللا، ما بیرون مدینه مسجدی بکرده ای  از بهر 

ضعیفان، و ایشان را که ع ری باشد، و از بهر ش های 

باران که مردم را ع ری باشد، و غری ان که برسند، آن 

جاییاه نماز می کنند و به شب جماعت بر پای می 

دارند؛ اکنان ما را التماس چنانست که تا بیا ی و آن 

 جاییاه نماز کنی". 

آن ما حتی با "ابا عامر رامب" که داستان وی ق الً گفته 

شد، و اکنان نزد قیصر روم برای گرد آوری سپاه برای 

حم ه به محمد رفته باد، قرار می گ ارند که پس از 

جمع آوری سپاه و ورود به مدینه در مسجد آن ما نماز 

 برگزار کند. 

محمد که در ابتدا از مقاصد آن ما بی ا الع باده به آن 

ما قا  می دمد که پس از بازگشت از ت اک به 

درخااست آن ما جامه عمل پاشیده در مسجد آن ما 

نماز بی ارد. ولی در بازگشت از ت اک، وقتی که تاسط 

مسمانان به مقاصد آنان پی می برد، "مالک بن دُخُش " 

" را که از انصار بادند می فرستد تا  و "عاِص  بن َعدیی

 آن مسجد را آتش زده ویران کنند. 

"تا ای رسا  ما مرگز در مسجد آن ما قدم می ار و 

ممان مسجد )ق ا( که از او  بنیانش بر تقاای محک  بنا 

گردیده بر این که در آن اقامه نماز کنی سزاوارتر 

است... آیا کسی که مسجدی به غرض تقاا و خدا 

پرستی تاسیس کرده و رضای حق را  الب است مانند 

کسی است که بنا ی )به غرض کفر و نفاق و تفرقه ک مه 

در اسالم(  سازد و بر پایه سستی در کنار سیل که زود 

به ویرانی کشد و عاق ت آن بنا از پایه به آتش دوز  

دارد آن است که او به این ترتیب، لغا قانان 

دمکراتیک بدوی را م نی بر آزادی افراد به رفتن به 

جن  با آیه قرآن مارد تاکید قرار می دمد، و به این 

ترتیب، ضربه  دییری در جهت استقرار نظام 

دیکتاتاری فردی به نظام ق ی ه ای ماجاد در عربستان 

وارد می سازد و آن را از یکی از مه  ترین آزادی 

 مای مندرج در آن تهی می سازد. 

محمد به منیام جن  بدر، یعنی منیامی که مناز فاقد 

قدرت باد این آزادی را کامال به رسمیت می شناخت. 

چنان که ابن مشام می گاید در جن  بدر"میچ معات تی 

ن اد از قِ َِل خدای و رسا  ع یه السالم و مر کی 

خااست می رفت و مر کی نمی خااست نمی رفت" 

ولی اکنان که قدرت دیکتاتاری وی افزایش یافته 

کسانی را که به جن  نمی روند به سختی مجازات می 

 کند. 

ع دهللا بن اُبَیی رم ر جناح لی را  مس مانان نیز، ابتدا 

لشکر خاد را برای شرکت در جن  به حرکت در 

آورده، ممراه محمد از مدینه خارج می سازد، ولی بعد، 

از ادامه حرکت منصرف شده با لشکر خاد به مدینه 

باز می گردد. ال ته، باید تاجه داشت که محمد مناز 

قدرت درگیری و مجازات سهل و آسان وی را، آن 

 ار که در مارد ساکنین خانه سای   دیدی ، در خاد 

 نمی دیده است. 

در ضمن در این جن  اشرافیت عرب که  اکنان  پس  

از  فت  مکه به محمد پیاسته است، باز م  به کمک 

مالی محمد برای تدارک حمالت نظامی و گسترش 

قدرتش می شتابد. منجم ه، عثمان در پاسخ به دعات 

محمد برای کمک مالی برای تدارک جن ، چهارصد 

شتر، به اضافه مزار دینار تقدی  محمد نماده، مخارج 

بخشی از نفرات فقیر لشکر او را از جهت نفقه، 

 تجهیزات و مخارج سفر جن  تامین می نماید.      

 محمد مسجد مسلماناِن مخالِف خود را به آتش می کشد

جن  ت اک از چند جهت با مخالفت بی اندازه مس مانان 

مااجه می شاد. زیرا، نه تنها تاان و س   قدرت 

محمد در حدی ن اد که با رومیان درگیر شاد و این کار 

از نظر نظامی، نابخردانه به نظر می رسید، ب که این 

کار از لحاظ زمانی و مکانی نیز برای مس مانان 

نامناسب و دشاار باد. نه تنها به خا ر تابستان بی 

نهایت گرم عربستان، ب که ممچنین به خا ر دور بادن 

مای ی مدینه قرار داشت و در نتیجه  132مقصد که در 

تدارک مالی سفر از نظر مالی برای سربازان دشاار 

می نماد. به خصاص که قح ی و خشکسالی در آن 

سا  نیز کار را بر مس مانان از جهت تهیه مایحتاج 

خانااده مای خاد که باید آن ما را به حا  خاد گ ارده 

 به جن  می رفتند، بیش از پیش دشاار ساخته باد. 

ما ق الً مقاومت بسیاری از مس مانان را در برابر جن  

دیدی . نه تنها آن ما ی که از ممان ابتدا، از رفتن به 

جن  احتراز کردند، ب که ممچنین ع دهللا بن اُبَی که 

مرچند با جنیجایان خاد رمسپار جن  شد، ولی در 

ممان ابتدای راه پشیمان شد و به مدینه بازگشت. 

بسیاری نیز با آن که به دکیل گفته شده در باک رغ تی 

به این جن  نداشتند، با این حا ، از ترس محمد و 

ا رافیان بی اراده، متعصب و دن اله روی وی رامی 

افتد؟ )این حا  بنای نفاق و ست  است( و خدا مرگز 

)در این جا باز م  به معنی  ستمکاران را مدایت نخاامد کرد."

ستمکار در قرآن بر می خاری  که ممان  ار که ق الً نیز گفتی  به مرکس که مخال  

 محمد باده یا مانند کفار افکاری آزادیخااه و متفاوت با او داشته ا الق میشده (

این نمانۀ دییری باد از سرکاب آزادی بیان در نظام 

اسالمی محمد در مدینه. ال ته خاد محمد در  ا  

مسجد می  17لشکرکشی اش به ت اک، در مسیر راه 

سازد. مساجدی که مانند ممه مکان مایی که در نظام 

مای دیکتاتاری برای تایید و تمجید دیکتاتارما بر پا می 

شاند، محل تجمع و تم ق گا ی مای مشتی آدم بی اراده 

و گاش به فرمان خدا و محمد، یا عابد )از ریشه ع د به 

معنی برده و غالم( باد و نه مانند کع ه محل تجمع انسان 

 مای آزاده و منتقد بدوی.    

در جریان لشکر کشی به ت اک، مر چند میچ گانه 

برخاردی با رومی ما ر  نمی دمد، ولی محمد به مدد 

مزار نفری که به یک روایت به ممراه داشته  32تا  22

است، می تااند بعضی از جماعت مای مسیحی و یهادی 

ساکن در شما  را به وحشت انداخته با تهدید و زور، آن 

 ما را خراج گ ار خاد کند. 
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 ۲۲میلیاردی قرآنی سال  ۰۳۳بودجه 
  1392اسفند  22جمعه, 

، توا پوایوان سوا  بوه ۲۵می یاردی قرآنی سا   ۶۲"بادجه 
 موووووووووویوووووووووو وووووووووویووووووووووارد موووووووووویوووووووووورسوووووووووود"! ۶۱۱

تسنی ا آخاند ع ی  امری سخنیای کمیسیوان فورمونویوی 
مج س با بیان اینکه دوستانمان در دولت باید عنایتشان را 

موای قورآنوی  مای فرمنیی به ویژه فعالیت نس ت به فعالیت
جوموهوار  بیشتر کنند، گفتا در دیداری که اخیرا بوا ر ویوس

داشت  این نکته را یادآور شدم که مردم به خا ر روحوانوی 
بادن، انتظار بویوشوتوری از شوموا دارنود. آخوانود  واموری 

مویو ویواردتواموانوی  13یادآور شدا امیدورای  امسا  بادجوه 
می یاردتامان برسد، ال ته ن وایود  122مای قرآنی به  فعالیت

اسوت و  92فراماش کرد که این بادجه مربا  بوه سوا  
 باشی .  بیشتری را داشته باید افزایش 93برای سا  

سخنیای کمیسیان فرمنیی مجو وس شوارای اسوالموی بوا 
اند برای حل مشکالت کشار بوایود  بیان اینکه رم ری گفته

بوه  93بو وریو ، افوزودا بورای بوادجوه سوا    به قرآن پونواه
موای قورآنوی افوزایوش  نابخت گفتی  که باید بادجه فعوالویوت

یابد. وی م  به ما ا مینان داد که اگر این بادجه افوزایوش 
گیورد بوه  نیابد ق عا تمام م  غی که مارد تصایب قرار می

ما تخصیص خاامدیافت. اگر به مموه دسوتویواه موا  دستیاه
درصد از بادجه ای که در مج س تصایب می شواد،  22

تخصیص یابد؛ مشک ی نیسوت، مسوئو وه موا ایون اسوت کوه 
دولت اولایت بنودی موی کونود و  و وق آن بوادجوه موا را 
تخصیص می دمد. ق عا اگر ما فوعوالویوت موای قورآنوی را 
ریشه حل مشکالت مان بدانی  مشوکول بوادجوه ایون حوازه 

 سایت ایران تری انحل خاامد شد.                       
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 گیر یک مسوول قضایی از مراسم اعدام روایت نفس
 !خوابم تر می ام، راحت حاال که استعفا  داده

 
نام یکی از مساوکن پیشین دادگستری و  «می  ال 

ما در وزارت  سازمان بازرسی کشار است که سا 
مای قضایی داشته و در سازمان  دادگستری، سمت

 .کرده است بازرسی کشار م  کار می
گاید منیامی از کار در دادگستری د  کند که دید یکی  می

از ممکارانش برای تعیین مجرم واقعی، بین دو مته  که 
 .کشی کرد ما تردید جدی داشت، قرعه نس ت به آن

شماری باده است؛ مجرمان  مای اعدام بی او شامد صحنه
مای  عاصی و درمانده، خایشاِن منتظِر انتقام و خانااده

م تمس برای بخشش. با این حا  و برخالف نظر فعاکن 
حقاق بشر که معتقدند مجازات اعدام باید برای ممه 

چنان بر این  مجرمان و در ممه کشارما ح ف شاد، او م 
بایست در ماارد محدودی اجرا  باور است که اعدام می

 .شاد
اگرچه او م  براین باور است که اعدام کادکان در ایران 

 .باید برای ممیشه از صحنه روزگار محا شاد
مایش را به ق   خادش برای  این قاضی پیشین، تجربه

خا ر مسایل  کند اما به روایت می «وایر ایران»خاانندگان 
اش  خااسته است مایت واقعی «ایران وایر»امنیتی، از 
 .وگا فاش نشاد در این گفت

من ماافق اعدام متجاوز به ناامیس مردم مست  چان 
شاد و یا در  کسی که به زور وارد خانه امن دییری می

خیابان کسی را به زور م زم به راب ه جنسی با خاد 
کند، یک مجرم نیست ب که یک بیمار خ رناک به  می

رود که وجادش برای جامعه مضر و خ رناک  شمار می
)مع ام نیست چرا نایسنده اعدام یک فرد بیمار را    .است

مجاز می داند، در حالیکه میچ چیز باندازه اعدام یک 
بیمار عم ی  وحشیانه، بدور از انسانیت و غیر عقال ی 

 روشنیر( -نیست
ال ته باید یادآوری کن  که به شدت مخال  اجرای مجازات 

تااند  عام مست . در مااردی که قاضی می اعدام در مالء
حک  به اجرای مجازات در حیا  زندان بدمد تا درس 

کاران باشد، متاسفانه شامد اصرار  ع رتی برای سایر بزه
خاامند از  ما می قاضی برای ع نی بادن احکام مستی .آن

این راه، قا عیت قاه قضایی را نشان دمند اما متاجه 

  .مای روانی این اقدام نیستند آسیب
مای  ، قت ی در بابل، یکی از شهرستان۶۱٨۲در سا  

ای،   رحمانه شکل بی استان مازندران ر  داد که قاتل به
ای را کشته باد. بعد از  پدر، مادر و دو فرزند خانااده

روز قاتل را پیدا کردند و پس از  ی  ۶۱گ شت حدود 
مراحل دادرسی، قاضی حک  به اعدام در مالءعام داد. 

در بابل که  «نیا شهاب»این حک  چند ماه پیش در مح ه 
یک من قه مسکانی است، اجرا شد. متاسفانه در 
ا راف محل اعدام، پر از آپارتمان باد و من شامد 

گفت فرزند کاچکش پس از  شکایت مادری بادم که می
دیدن این صحنه از پنجره آپارتمان، دچار مشکالت 

دان  چه کسی باید  روحی زیادی شده است. من نمی
 .مایی باشد گای چنین ل مه پاسخ

آویخته  دار بین  مردم کشارم برای دیدن به که می از این
شب  شدن یک انسان، مرچند که مجرم باشد، از نیمه

برند، بیزار  گیرند و چای و تنقالت می روند، جا می می
  .و شرمسارم

اگر اعدام بنا به قاانین کشار ما یک مجازات 
انسانی  رحمی غیر ناپ یر است، دیدن آن یک بی اجتناب

است و به ممراه بردن فرزندان کاچک برای دیدن این 
تااند  صحنه، یک جنایت محض است . آیاکسی می

ما و اثرات این صحنه را بر ذمن، روان و  میزان آسیب
 آینده این کادک ارزیابی کند؟

به مر حا ، این بخش از اختیارات قاضی است. اما  
مایی م  مست که اختیارات قاضی در انجام آن  مجازات

 .شاد کننده نیست ب که حق خانااده مقتا  ت قی می تعیین
از یک سا، دیدن صحنه مرگ انسان به شدت 

مایی که  کننده است. برای ممین م  در کل با اعدام متاثر
شاند، به شخصه  به بهانه احکام محاربه صادر می

 .ماافق نیست 
ما در جریان امار مجرمان بادن  از سای دییر، سا 

کاری را کنتر   به من ثابت کرده است که اعدام، بزه
 ار مق عی، گ را  درصد این کنتر  به ۱۱کند. تا   نمی

و ش یه به مسکنی است که به یک بیمار سر انی 
شان  س ک بینند م  کاران وقتی می بدمند. خی ی از بزه

کنند و یا تا مدتی   ترعمل می شاد، یا مخفیانه اعدام می
گردند. اما این بازدارندگی  تر دور و بر خالف می ک 

 .کاری نیست مق عی است چرا که اعدام عالج درد بزه
ویژه اعدام کادکان به نظرم انسانی نیست. کسانی که  به

اند، مر جرمی م  که مرتکب شده  ِرس نشده کامال عقل
ما حک  قصاص یا اعدام صادر  شاد برای آن باشند، نمی

 .کرد
ولی اغ ب احکام کادکان و ناجاانان در حد و حدود 
اختیارات قاضی نیست ب که حق خانااده مقتا  محساب 

واقعا نادر باده  «عا فه سهاله»شاد. ماردی مانند  می
است؛ یعنی در این ماارد، فرد مجرم قت ی مرتکب شده و 

  .اند خانااده مقتا  درخااست قصاص قاتل را صادر کرده
برای ح ف چنین احکامی که کنتر  را از دست خانااده 

کند، م  زمان نیازمند اصالح و  متافی خارج می
سازی مستی . باید قاانینی  بازنیری قانان و فرمن 

تدوین شاند که مساله مرگ قاتل از حد اختیار خانااده 
 .مقتا  خارج شاد

بنده زمانی تالش بسیاری برای ح ف قصاص کادکان 
ما  ما که انییزه آن کردم؛ حداقل در مارد برخی از قتل

میجان آنی یا مساله دفاع باد. ولی متاسفانه بسیاری از 
در شرع دارند و به آسانی قابل تغییر  ما ریشه این مجازات

نیستند. برای ممین م  در بسیاری از ماارد، ممکاران 
کارمایی برای رضایت گرفتن به خانااده  بنده و خادم راه
ما شخصا و خارج از وظیفه و  دادی . بار قاتل پیشنهاد می

  .ام ساعت کاری، به مالقات خانااده متافی رفته
را دیدم،  «زنند ما فریاد نمی میس، دختر»منیامی که فی   

قا عانه و خارج  بسیاری از خا رات برای  زنده شدند و 
مایی  کن  که چنین تالش از مرگانه تعص ی عرض می

 .شاد انجام می
ام؛ برای نمانه، شامد  ما شامد اجرای حک  اعدام باده بار

داری باد و  اعدام دختری بادم که ممسر دوم فرد کارخانه
ممسرش را به قتل رسانده باد. او به صراحت در دادگاه 

صحنه قتل را بازسازی کرد.  ما اعتراف و  و بازجایی
نهایت حک  قصاص   قاضی م  وی را مجرم دانست و در 

به درخااست برادر مقتا  که از  رف فرزندان مقتا  
 .وکالت داشت، صادر شد

این خان  به شهادت ممکاران خان  بند نساان، دارای 

مامای ب ند و مشکی باد. روز اعدام وقتی او را در حیا  
اوین باکی چهارپایه بردند، برادر مقتا  از قاضی 

خااست فقط ساالی از دختر بپرسد و بعد حک   «عسکر»
 .را اجرا کند

او از این قتل چه  این فرد از قاتل پرسید انییزه واقعی 
باد؟ مقتا  پرده از یک راز برداشت. گفت ممسرش 
ناتاان جنسی باده و مر شب یکی از کارگران 

آورده تا با او راب ٔه جنسی  اش را به منز  می کارخانه
داشته باشد. در این لحظه، قاضی عسکر دستار تعایق 
حک  و بررسی ادعای قاتل را داد. با تاجه به مستندات و 
اعتراف کارگران، ادعای ایشان تایید شد و خانااده مقتا  

 .رضایت دادند
جالب است بدانید که پس از پایان مراس  اعدامی که انجام 
نشد، منیامی که آن زن از پای چابٔه دار پایین آورده شد، 

 .تمام مامای سیامش سفید شده باد
اینکه فکر کنید درون سیست  قاه قضاییه، ممه قضات 
ماافق اعدام مستند، اشت اه است. من شامد مست  که 

 اعدام
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 .رسد کند و به شکایت می می
بعد از شکایت، مشخص شد مرد، عقی  مادرزاد است و مر 
سه فرزندش محصا  راب ه ممسرش با برادرش باده 
است. با شکایت مرد، قاضی رای به سنیسار مر دو 
دادند.اما در منیام سنیسار، مرد مجرم از چاله خارج شد 
و در محا ه اوین شروع به دویدن و فرار کرد. صحنه 
دردناکی باد ولی بنا به دستار شرع، به ع ت زنا با 

 .محارم، او را دوباره در چاله کردند تا کشته شد
به مر حا ، یکی از دکیل استعفا دادن  ممین فشارمای 

تر  ما راحت کن  شب  اقت روانی باد. حاک احساس می فاق
ای از سرناشت کسی  خااب . به مر حا  در میچ گاشه می

مساو  نیست . به نظرم حک  به مجرم بادن یا ن ادن کسی 
بسیار ترسناک است، به ویژه وقتی پای مرگ و زندگی 
یک انسان درمیان است. به مر حا ، من به خا ر 

مای پدرم وارد این کار شدم و اکن که کناره  آرمان
  .خااب  ما آساده می ام، شب گرفته

 منبع: سایت ایران وایر     

زمینه بخشش حک  قصاص 
شاد. اما به مر حا ،  انجام می

در حازه قضایی م  تکثر عقیده 
 .و تفکر وجاد دارد

خاامد خا ره یک  دل  می
سنیسار را برایتان تعری  کن ؛  
یک شب بارانی، یک راننده 
تاکسی زن بارداری را ساار 

کند تا به مقصد برساند اما  می
کند که جایی برای  زن گریه می

ماندن ندارد. راننده م  او را به 
اش نزد ممسر و سه  خانه

برد. اما فردا ص  ،  فرزندش می
زن حاضر به ترک خانه مرد 

شاد و ادعای  دار نمی تاکسی
کند. این که  عجی ی را م رح می

فرزند درون شکمش از مرد راننده است. کار بیخ پیدا  مایی در  مایی در زمینه مخالفت با اعدام و نرمش حرکت

 پا نوشت ها 
*Ralph Barton Perry, The Thought and 

Character of William James, vol.1 (Boston: 
Little, Brown, 1933), p.172 . 

 
، ترجمه ی چهار پراگماتیستنقل از اسرا یل اسکف ر، 

 . ۶۱۵، ص ۶۱۱۱محسن حکیمی، نشر مرکز، چاپ او ، 
، کندوکاوی در «خط را کجا می کشی ؟»** آنا داگالس، 

اندیشه ی سانسار منر، ترجمه ی منیژه ی نج  عراقی، 
. ۶۱۲۵، دوره ی سام، شماره ی شش ، مرداد آزاد

، خ رنامه ی داخ ی کانان اندیشه ی آزادبرگرفته از 
نایسندگان ایران، دوره ی سام، شماره ی مفت ، دی ماه 

۶۱۲۵ . 

مای اجتماعی و فرمنیی، است. اما آیا به راستی منور 
محکام است که اید الاژیک بموانود؟ و چورا مونورمونود 
نمی تااند یا ن اید راه پرمیز از انوزوای اجوتومواعوی و 
فرمنیی را نوه در سوانسوار مونور خوایوش بو وکوه در 
اید الاژی زدایی منرش جست وجا کند؟ اینها پرسش

مایی است که مقاله ی آنا داگالس آنها را بوی جوااب -
می گ ارد، مرچند از چنان اممیوتوی بورخواردارنود کوه 
مرگز نمی تاانند بی جااب باقی بمانند و بی تردید بی 
جااب م  باقی نخاامند ماند. اما بهتور اسوت اداموه ی 

دراین  اندیشه ی آزاداین بحی را به اجرای تاصیه ی 
تواانونود -ماافقان و مخالفان می «مارد ماکا  کنی  که

 ب ینی  و تعری  کنی !   »دست به ق   شاند.

 ۵۰٣۱دی ماه  -محسن حکیمی 

دییری ندارد جز این که م م ی بادِن )یوا غویورمو مو وی 
قرار گیرد بی آن که به  نقدبادِن( انسان می تااند مارد 
شده باشد. پس، نقود  توهینانسان م م ی )یا غیرم م ی( 

بوه مویوچ وجوه بوه موعونوای  »فرمن  رایج در جاموعوه«
تامین به انسان مای حامل این فرمن  نویوسوت، و ایون 
ادعا که گایا نقد م مب به معنای تامین به انسوان موای 
م م ی است فقط بوا مودف توالش بورای جو واگویوری از 
روشنیری و بقای انقیاد فکری انسوان و توداوم اسوارت 
او در چم ره ی جهل و خرافات م رح می شواد. یوکوی 
از آخرین انااع این تالش ما، رویکرد پسامدرنیست موا 
به مسئ ه ی فرمن  و به  ار مشخص تودویون نوظوریوه 

است، که آنوا داگوالس موقوالوه ی   »نس یت فرمنیی«ی 
خاد را از آن منظر ناشته است. بر اساس این نظوریوه، 
گایا انسان ما خاد به صوارت داو و و وانوه زنودگوی در 
ق مرو فرمن  مای تاریک اندیشانه را بورگوزیوده انود و 

اجتماعی و حکامت موای پواسودار  -نظام مای اقتصادی
و نیه اِن آنها در تحمیل ایون فورمونو  موا بور موردم و 
صرف کرور کرور ثروِت تالیدشده تاسط ممان موردم 
برای نیه داشتن جامعه در اسارت فرمنیی میچ نوقوشوی 
ندارند. تسکید می کن  که دفواع آنوا داگوالس از سوانسوار 
منری، بوا ایون تواجویوه کوه آزادی بویوان نو وایود حورموت 

را بشکند، خودموت آشوکوار   »فرمن  رایج در جامعه«
 به بقا و تداوم مرچه بیشتر این اسارت فرمنیی است.

با این موموه، انصواف بوایود داد کوه مومویون نوایسونوده ی 
پسامدرن در عین حا  بر یک حقیقت غیورقوابول کوتوموان 
انیشوت گو اشوتوه اسوت، و آن ایون اسوت کوه رویوکورد 
منرمنداِن مدافع آزادی بیان به این مسئ ه باعی انوزوای 

چنان که در   –اجتماعی و فرمنیی آنان شده است. ال ته 
تاصیه ی آنا داگالس برای پرمیز مونورمونودان  -باک آمد 

از این انزوا این است که خاد را سانسار کنند و آن چه 
را که تاده موای موردم آن را توامویون بوه ارزش موای 
فرمنیی خاد می دانند بیان نکنند. ع ت این تاصیه نیوز 

 »ساخت مای اید الاژیکِ «آن است که او، با آن که از 
نِر این منرمندان سخن می گاید، اما انزوای فرمونویوی ه

و اجتماعی آنان را نه به این ساخت مای ایود والواژیوک 
آنهوا در بواره ی آزادی  »م  ق نیرانه ی«ب که به دید 

بیان نس ت می دمد. چنین می نماید که او ایود والواژیوک 
بادِن منر را امر اجتناب ناپ یری می داند که مویوچ راه 
گریزی از آن نیسوت. بوه عو وارت دیویور، بوه نوظور آنوا 
داگالس، حا  که منرمند محکام است که منرش را در 
ساختاری اید الاژیک ارا ه کند، تنها راه ج اگیوری از 
انزوای فرمنیی و اجتماعی او سانسار خایشتن و، بوه 
بیان او، فداکوردن ارزش موای مونوری در پوای ارزش 

 ۰1ادامه ی توجیه سانسور در پوشش ... از صفحه 
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به پایش کشید ممین اردشیر جی ریپارتر باد که پس از 
سووا  مووا اقووامووت در ایووران و کوومووک مووای ارزنووده بووه 
امپریالیزم انی ستان ، از سای م که انیو وسوتوان بوه لوقوب 
"سر " مفتخر شد . حاک اگر جونواب زیو وا کوالم خواد را 
مدیان چکمه مای رضا خان می داند چرا یک کو  جو وا 
تر نوموی رود و ازجواسواس ارشود سوازموان جواسواسوی 
بریتانیای ک یر، اردشیر ریپارتر و سوازموان جواسواسوی 
انی ستان و دم و دستیاه س  نت ستوایوش بوه عومول نوموی 
آورد؟ چرا نمی گاید ایران یکپارچیوی اش را مورموان 
موواش و ذکوواوت اردشوویوور ریووپووارتوور و دقووت دسووتوویوواه 
جاساسی انی ستان ، در یافتن شخصی مونواسوب اسوت ؟ 
ال ته این مدح و ثنا گفتن از رضا شامی کوه از توموامویوت 
ارزی دفاع کرد و امنیت برقرار کرد تازگوی نودارد .در 
پاسخ به ممین اسوتودککت ، آوتویوس سو و وان زاده یوک 

سا  پیش در مقوالوه ای  92مارکسیست انقالبی در حدود 
تحت عناان "رضا شاه و بهشت سرمایه دارانه ی او " 
در پاسخ به کسانی که مثل زی ا کالم ، رضوا خوان را توا 
حد قهرمان م ی استقال  و تمامیت ارزی ایران باک برده 

 : بادند ، چنین گفت
 

باعی تعجب است که چیانه می تاان در حالی کوه ایون 
"قهرمان" دربست در اختیار ارتجاع است مدح و ثونوای 
او را گفت . ب ار عمده با کما  جر ت می تاان مودعوی 
شد که رضا خان در جریان حیات حرفه ای اش بو وار 
عمده سیاستی را دن ا  کرده است که جواابویوای مونوافوع 

  1انی ستان باده است. 
 

پای روحانیت شیعه ، در دو مق ع تاریخی اخویور ایوران 
لغزیده است ، بد جاری م  لوغوزیوده اسوت .یوک موقو وع 
ممین روی کار آوردن رضا خان است و موقو وع دیویور 

مرداد .آخاند  رف مونواظوره بوا زیو وا کوالم  23کادتای 
)چه اس  بی مسوموایوی( مو  ایون را موی دانسوت و نوموی 
خااست در عمق مسئ ه برود که کار برایش خوراب موی 
شد . وقتی ممه می دانونود کوه روحوانویوت در آن موقو وع 
اصرار می کرده که رضا میر پنج نه به عونواان ر ویوس 
جمهار ب که به عناان پادشاه جدید ایران بر تخت بنشیند 
و جمهاریت را اشتراکی و شرک به حسواب موی آورده 
اند ، پافشاری برای باز کوردن صوفوحوات ایون بوخوش از 
تاریخ ،جز آبرو ریزی بیشتر برای روحانویوت ، چویوزی 
به ارمغان خاامد داشت؟ به ممین دلیل اسوت کوه آخوانود 
مناظره کننده ، خفقان می گیرد . در موموان سوا   موای 
نخستین حکامت ، رضا شاه با آخانود موای مورتوجوع بوه 
تفام  رسید . آیت هللا وقت آخاند شویوخ نوارهللا نواصوری 
ر یس آخاند ما در نامه تشکر آمیزی خو واب بوه رضوا 

 : شاه چنین گفته باد
 

امام و به شکرانه رحمت  12امیدوارم که تحت تاجهات 
آن اع یحضرت ممه این نکات متحقق خاامدشود و موموه 
مس مانان و خاصوه روحوانویوت بوه دعوای شوموا خواامونود 
پرداخت . در خاتمه آرزومندی  که به برکت فعالیت موای 
آن اع یحضرت که ناجی ایران و اسالمند ممه مس موانوان 

 2مرمام برکت خاامند شد .
 

چکمه مایی که امپریالیزم انی سوتوان بوه پوای رضوا شواه 
کرد می بایست او را د رخدمت به این دستیواه جوهونوموی 
به حرکت بیندازد . چیانه یک حاک  موزدور موی تواانود 
از تمامیت ارضی یک کشار دفاع کند وقتی امپریوالویوزم 

 2210فاریه  23 -صادق افروز 
 

در مفته ای که گو شوت صوادق زیو وا کوالم اسوتواد عو وام 
سیاسی دانشیاه تهوران ، مونواظوره ای داشوت بوا آخوانود 
رمدار در دانشیاه صنعتی اصفهان .زی ا کوالم کوه یوک 
ضد مارکسیست دو آتشه است   ق معما  مهموالتوی را 
سر م  کرد و از تو وایوزیوان ضورغواموی توحوایول موردم 
داد .به دلیل ممویون ضود کوموانویوسوت بوادن مویوسوتوریوک 
،جمهاری اسالمی نق نق مای این استاد بی مایه را کوه 
جن ه ق ق ک دارد تحمل می کنود و مور از چونودی او را 
کنار یکی از ممین فارر التحصیالن حازه موی گو ارد . 
در آخرین شای پخش شده از ایون نواع، زیو وا کوالم از 
ماضع یک ناسیانالیست افرا ی رضا شواه را توحوسویون 

  :می کند . زی ا کالم معتقد است
 

تاریخ بهترین تعیین كننده است به شور وي كوه توحوریو  
نشاد؛ به نظر من رضا شاه خدمات زیادي را بوه ایوران 
كرد؛ من معتقدم كه ایوران مودیوان دو نوفور اسوت؛ یوكوي 
شمشیر آغامحمدخان و دییري چكمه رضاخان؛ مر چند 
در دوران رضا شاه فضاي بسته و دیكتاتاري حاك  بواد 
ولي ممین رضا خان تاانست یكوپوارچویوي را در ایوران 
حفظ كند و تمامیت ارزي را حفظ كند و خدمات عمراني 

 زیادي را براي ما به ارمغان بیاورد
 

شمشیر آغا محمد خان را فعال رما می کن  و می پردازم 
به چکمه رضا خان . برای خواانونودگوانوی کوه مونواز نوام 
مایی مثل آیرون ساید ، اردشیر جوی ریوپوارتور و گوارد 
قزاق را نشنیده اند بد نیست ایون گواشوه موای تواریوخ را 
دوباره ورق بزن  .نام اردشیر جوی ریوپوارتور و پسورش 
شاپار جی ریپارتر پس از انتشوار خوا ورات فوردوسوت 
بر سر زبان ما افتاد .اردشیر جی ریپارتر از زرتشتیان 
مقی  بم ئی باد که در دوران سیادت انیو وسوتوان در مونود 
مدارج ترقی را به سرعت پیومواد .دسوتویواه اسوتوعومواری 
انی ستان اردشیر را به دلیل آشنایی با فورمونو  و زبوان 
فارسی به ایران فرستاد .در دوران انوقوالب مشورو ویوت 
اردشیر در ایران باد . او به درستی از نقش روحوانویوت 
شیعه و بازار و ساختار جامعه ایوران آگواه شود .پوس از 

، انی ستان سیاست اش را در ایوران 1917انقالب اکت ر 
که تا آن دوره دامون زدن بوه اخوتوالفوات مونو وقوه ای و 
ج اگیری از تمرکز و قدرتمند شدن دولت مرکزی باد ، 

 . تغییر داد
 
به منظار سرکاب انقالب در ایران که در چهار گاشوه  

کشار مر روز گسترده تر می شد و توقوایوت نویوروموای 
ارتش سفید روسیه و نیرومای اموپوریوالویوسوتوی کوه عو ویوه 
دولت شارا ما می جنییدند ، انویو وسوتوان نویواز بوه یوک 
دولت مرکزی قای در ایران داشت که بوه ضود انوقوالب 
سفید یاری رساند . بوه غویور از ایون ، انویو وسوتوان نوموی 
تاانست چر  مای اقتصوادی اش را در جواموعوه کوهونوه 
فئادالی دوران قاجار بوه حورکوت در بویواورد .سورموایوه 
انحصاری نیاز به تغییر ساختاری در ایوران داشوت .در 
کتاب مای تاریخی مخت   از نقش ژنرا  آیرون سایود ، 
فرمانده ارتش انی ستان در م ارزه ع یه دولت شوارا موا 
به عناان کسی که رضا خان را کش  کرد نام برده موی 

 . شاد
ولی درواقع کسی که رضا میر پنج را به عناان کانودیود  

شایسته این سمت معرفی کرد و چکمه مای پادشاموی را 

 
تصویری که مشاهده میکنید معدنچیان بلژیک در سزال 

میباشند.به همت جنبش های کمونیستی,فزعزالزیزت  0111

های انقالبی مستمر آنان در روز هزایزی مزثزل روز زن, 

روز کارگر و مبارزات و پزیزروزی هزا و قزدرت گزیزری 

آنان بوده که سرمایه داری در برخی مزوارد نزاچزارا از 

توحش خود کاسزتزه.  امزروزه دیزگزر بزه خزاطزر وقزو  

انقالب های سوسیالیستی دیگر مثل آن سال ها آنهزا در 

صدد این نیستند که امروزه این حد ستم را خصوصا در 

اروپا و کشوری مثل بلژیک بر طبقه کارگر اعمال کنند.   

..تمامی اینها و افزایش سفح زندگی در اروپا و بزرخزی 

نززقززاط دیززگززر بززه دلززیززل تززارززیززر اجززرای انززقززالب هززای 

سوسیالیستی بوده و اگر کزمزونزیزسزت هزا نزمزیزبزودنزد و 

اصول اقتصادی و مترقی خود را به اجرا نزمزیزرسزانزدنزد 

مفمئن باشید که وضعیت جوامزع انسزانزی از ایزنزی کزه 

امروز هست هم بزدتزر مزیزبزود.  وهزمزیزن حزقزوق انزدک 

مترقی هم که در برخی جوامع امروزه بزاقزی مزانزده بزه 

صدقه سر اجرای سوسیزالزیزسزم و اقزتزصزاد عزمزومزی و 

حقوق مترقی بزرای مزردم در دوره ای از زمزان قزرن 

 .بیستم دارد

کارگران بلژیکی هنگام حمل 

1900به عمق معدن در سال   

 نه صادق است و نه زیبا کالم 

 دروغ های زشت و مهملی می بافد 

انی یس در خانه جا خاش کرده است ؟آیا افتوخوار کوردن 
به تمامیت ارضی حتی از ماضع ناسیانالیسوتوی اش در 
این حالت ، مسخره نیست؟رضوا شواه در پوی بور آورده 
کردن استراتژی جدید انی ستان در ایران و رویارویی با 
دولت شارا ما به جن  انقالبویوان ایوران رفوت .تواسوط 
ممین رضا شامی که زی ا کالم خواد را مودیوان چوکوموه 
مایش می داند ، جن ش مای انقالبی در گیالن ، خراسان 
و آذربایجان به خاک و خان کشیده شدنود و کواشونودگوان 

 . کارگری سر از زندان ما و شکنجه گاه ما در آوردند
 مرداد نیز آخاند ما سکات می  23در مارد مق ع 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=283865801762781&set=gm.46097252736243
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می گ ارد چیزی ک  نمی کند . فعالویون سویواسوی انوقوالبوی بوا 
استفاده از این ابزار تئاریک ، تح یل سیاسی را از چونو  
یک مشت نخ ه دانشیامی و مج س نشین و حازه نشویون و 
حکامتی خارج ساخته، ف سوفوه بوافوی موای پویوچ در پویوچ و 
سردرگ  ساخته و پرداخته اق یت حاک  را رساا کورده و از 
نظر ذمنی   قه کارگر و دییر زحمتکشوان جواموعوه را در 
م ارزه ی تئاریک ع یه   قات حاک  مجهزکرده و آنوان را 

 . برای اداره ی امار جامعه در نظمی ناین مهیا می سازند
 

رضا شاه و بهشت سرمایه  –آثار آوتیس س  ان زاده  (1)
 دارانه ی او

 ممان جا (2)

 احمد خزاعی

 

  دیدگاهها 

  پنجره در باد 

  جا بحا می شد و

  های کویری ستاره

 محو می شدند

  از نگاهی هذیانی

 

  باد باد می وزید

  ورق می زد

  کتابی کهنه را 

  در انتهای کوچه بن بست

 و پخش می کرد بوی نا و کپک را

 در فضایی سربی

 

          ***  

  تیر باران می شد

  میدان انقالب

 از پشت بام ژاندارمری

  و ما

  سینه خیز می گذشتیم

 از صفحه های تاریخ

 سایه مغول به دنبالمان

  آن گاه در خم یک کوچه

  شانه به شانه جنگیدیم با عطار

  که ناگاه به قناره مان کشید

 انقالبی مخملین در دکان مش اسمال

 

          ***  

  با خالل دندانی میان دو لب

 به نماز ایستاده بود تمشیتگر

  و بوی گوشت سوخته

  جیده بود در راهروها و ضجه اییپ

  که گم می شد

  در میان های های گریه سربازان امام زمان

 و نوحه آهنگران

 

 باد باد می وزید 

 می گن کمونیستی!؟

 

 بدبختی هامو داد می زنم 

 می گم انقالب خیرش به ما نرسیده 

 هرجا اتاقی داشته باشم اونجا وطنمه 

 !می گن کمونیستی 

 از حقوق کارگرا و بی شرفی صابکارا می نویسم

 از ایکنه خدا ما رو فراموش کرده 

 !می گن کمونیستی 

 اعتراض می کنم

 ابزار و ماشینا جای مارو گرفتن 

 هممون بیکار شدیم 

 !می گن کمونیستی 

 می گم خنده داره

 شلوارم چند شماره بزرگتر شده 

 مسئله اینه که ما گرسنه ایم 

 !می گن کمونیستی 

 تو خیابون پلیسا اگه بفهمن ُکردم

به جرم اختشاش در حفظ و امنیت ملی کشور  
 دسگیرم می کنن

 کتکم می زنن 

 !می گن اعتراف کن کمونیستی 

 اعتراف می کنم

 زندگی وبال گردنم شده 

 همین زندگی یه بارم راه راستو نشونم نداد 

 واسه همین آدم چپی شدم  

 قربان! 

  

 وبالگ سای ر ماکا از 

کنند .نقش فعا  رم ری روحانیت شیعه در دفاع از رژیو  
کادتا بر کسی پاشیده نیست .عوکوس موای قود و نویو  قود 
کاشانی و ف سفی را در کنار شع ان بی مخ و دیویور کت 
ما و لمپن مایی کوه پوس از سورنویوانوی مصودق عوکوس 
یادگاری گرفتند براحتی می تاان در آرشیا مای انترنوتوی 
پیدا کرد . در چنین میدانی است که زی ا کالم می توازد و 
درور و مهمل سر م  موی کونود و در نوتویوجوه گویوری بوه 
نمایندگی از  رف ممه مردم ایران خاد را مدیان چکموه 
مای رضا شامی می دانود کوه توموامویوت ارزی ایوران را 

 . حفظ کرده است
 

زی ا کالم مثل احسان نراقی و ع اسی از رشد نسل جودیود 
مارکسیست مای ایران ، به خش  امده است .او که پس از 
انقالب فرمنیی جمهاری اسوالموی و اخوراج و زنودانوی 
شدن مزاران دانشجا ی انقالبی موارکسویوسوت و اسوتوادان 

، دانشویواه را زمویون 32مترقی و به دن ا  آن کشتار دمه 
مستعدی را بورای کشوت افوکوار نواسویوانوالویوسوتوی و ضود 
مارکسیستی خاد می پنداشت با رویوش نسول جودیودی از 
دانشجایان مارکسیست در دانشویواه موا کوه انودیشوه موای 
ناسیانالیستی و غیر ع می اش را به چیزی نمی گیورنود ، 
در جستجای تاجیهی است و نوموی تواانود عصو ویوتوش را 

 : پنهان کند و می گاید
 

ترین دکیل نفاذ ماركسیس  را ) منظارش این  یكي از مه 
ص . ا ( عوقوب موانودگوي عو وام   –چند سا  اخیور اسوت 

سیاسي در ایران دانست و گفتا به ممین دلویول اسوت كوه 
رسد، ال توه بوه  ماركسیس  مرتب در ایران به باز تالید مي

 خا ر برخي مالحظات سیاسي م  مست
 

اینجا ، زی ا کالم حرف د  رژی  حاک  را می زند کوه در 
صدد تغییر کامل رشته مای ع ام انسانی و اجتمواعوی در 
دانشیاه موای ایوران اسوت .او مو  از رشود دانشوجوایوان 
مارکسیسوت در دانشویواه موای ایوران شویوفوت زده شوده 
است .ع ویورغو  سورکواب فویوزیوکوی در یوک دموه کوامول 
ع یرغ  بم اران ت  یوغواتوی از رادیوا و تو وایوزیوان موا و 
روزنامه ما  ی سی سا  گ شته ، عو ویورغو  مومونواعویوت 
انتشار کتاب و روزنامه مای گروه موای موارکسویوسوت و 
تجمع آنها، برای او این پرسش بواقوی موی موانود کوه چورا 
ع یرغ  این ممه محدودیت ما ،مارکسیس  باز راه خادش 
را در دانشیاه ما پیدا کرده است .از ممین زاویه است که 

 .او به انتقاد می نشیند
 

ال ته منظار زی ا کالم از عقب مانودگوی عو وام سویواسوی ، 
عدم تاانایی در خارج شدن از نفاذ مارکسیس  است. زی ا 
کالم در حالی از عقب ماندگی ع ام سیاسی صحو وت موی 
کند که ماضع او در مقایسه با ماضعی که یوک موتوفوکور 

سا   92مارکسیست انقالبی ، یعنی س  ان زاده در حدود 
ق ل در راب ه با عروج رضا شاه بوه قودرت گورفوتوه ،بوه 

 . مراتب عقب مانده تر است
 

با گسترده شدن استفاده از اینترنت و دسوتویوابوی بوه انو واه 
ا العات تاریخی ، ف سفی و سیاسی از ایون  وریوق ، نوه 
تنها دانشجایان دانشیاه ما ، بو وکوه شوموار عوظویو  موردم 
زحمتکشی که از فرمانروا ی حکامت سرمایه و استو وداد 
م م ی رنوج موی بورنود اموکوان خواد آموازی مسوتوقول از 
دستیاه مای ت  یغاتی رژی  را پیدا کرده اند.این موردم کوه 
شامد مر روزه ی ت عیض   قاتی و زور گوایوی مو مو وی 
مستند بهترین شیاه تح یل از واقعیتی را کوه در آن بسور 
می برند ، در تح یل مای مارکسیستی می یابند .توحو ویو وی 
که پشت ادعا مای م م ی و ف سفی و سیاسی اق یت حواکو  
، منافع اقتصادی عظیمی را نشان می دمد که   قه حاکو  
برای حفظ آنها از میچیانه جنایت و س عیوتوی فورو گو ار 
نمی کند .لجن پراکنی آدم مایی مثل زیو وا کوالم ، نوراقوی 
،گنجی، ع اسی و دییر شورکوا از درخشوش مواتوریوالویوزم 
تاریخی که بهترین شیاه تح یل را در اختیار موردم ایوران 
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 9:32تا  3:23 به وقت ایرانا  

ص   12تا  3:33به وقت لاس آنج سا   

بعداز ظهر 7تا  3:33به وقت اروپاا   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 1:32به وقت ایران   

ص   2به وقت لاس آنج سا   

ص   11به وقت اروپاا   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 9:32تا  3:32به وقت ایرانا   

ص              12تا  9به وقت لاس آنج سا    
بعد از ظهر 7تا  3به وقت اروپاا            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 3:32به وقت ایرانا   

بامداد 0به وقت لاس آنج سا   

  بعدازظهر 1به وقت اروپاا 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

”فریاد کارگر ”   

شب    3:12تا  7به وقت ایرانا   

ص   3:02تا  7:32به وقت لاس آنج سا   

بعد از ظهر 3:02تا  0:32به وقت اروپاا   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 2:32به وقت ایرانا   

بامداد 3به وقت لاس آنج سا   

  ظهر  12به وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 پل الوار

 آزادی

 روی دفتر مدرسه ام 

 روی میزم و روی درختها 

 روی شن روی برف 

 نام ترا می نویسم 

 

 روی تمام صفحه های خوانده شده

 روی تمام صفحه های سفید

 سنگ خون کاغذ یا خاکستر 

 نام ترا می نویسم 

 

 روی تصویرهای زرین

 روی سالحهای جنگاوران 

 روی تاج پادشاهان 

 نام ترا می نویسم 

 

 روی جنگل و بیابان 

 روی آشیانه ها روی بوته ها

  روی پژواک کودکیم 

 نام ترا می نویسم 

 
             روی شگفتیهای شب 

         روی نان سفید بامداد 

 روی فصلهای پر مشغله 

 نام ترا می نویسم

 
 روی تمام شالهای الجوردیم

 روی برکه های خزه بسته آفتابی 

 روی دریاچه جانفزای ماه 

 نویسم  نام ترا می 

 

 روی دشتها روی افق 

 روی بالهای پرندگان 

 و روی اطراقگاه سایه ها 

 نام ترا می نویسم 

 
 روی هر نسیم سحر 

 روی دریا روی قایقها 

 روی قله های جنون زده

 نام ترا می نویسم  

 
 روی کف ابرها 

 روی عرق توفان 

 روی باران انبوه و دلگیر 

 نام ترا می نویسم 

 

 روی پیکرهای درخشان

 روی زنگوله های پرچمها 

 روی حقایق طبیعی

 نام ترا می نویسم 

 

 روی شاهراه ها

 روی جاده های پایکوب شده

 روی میدان انباشته از مردم 

 نام ترا می نویسم 

 
  روی چراغ روشن 

 روی چراغ خاموش 

 روی خانه سرو سامان یافته ام

    نام ترا می نویسم 

 

 روی میوه ای که دو نیم می شود 

 از آینه و از اطاقم 

 الکی تهی  ،روی رختخوابم

 نام ترا می نویسم

 

 روی سگ شکمو و نازک دلم 

 روی گوشهای تیز کرده اش 

 روی پای بی ظرافتش

 نام ترا می نویسم

 
 روی آستانه درم

 روی چیزهای آشنا 

  روی خرمن متبرک آتش 

 نام ترا می نویسم

 
 روی هم آهنگی بدنها

 روی پیشانی دوستانم

 و روی هر دست دراز شده ای 

 نام ترا می نویسم 

 

 روی پنجره شگفتیها

   روی لبهایی آماده مهرورزی 

 درحالتی بس عمیق تر از سکوت

 نام ترا می نویسم

 
 روی پناهگاههای ویران شده ام

 روی چراغهای دریایی فروریخته ام 

 روی دیوارهای کسالت و دلمردگیم

  نام ترا می نویسم 

 

       روی غیاب بی شور و شوقم 

       روی تنهایی مح  

 روی قدمهای مرگ 

  نام ترا می نویسم 

 

 تندرستی بازیافته  روی 

       روی خطر از میان رفته 

 روی امید تهی از خاطره 

 نام ترا می نویسم 

 

 و به نیروی یک کلمه 

 زندگیم را از نو آغاز می کنم

 من زاده شده ام تا ترا بشناسم 

 تا ترا بنامم

 

 آزادی

 

 ترجمه احمد خزاعی


