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و مشقت بارترین شرایط زیستی و کاری، که نمونه 
آنرا در هیچ کشور دیگری از کشورهای جهان نمی 
توان دید، بسر می برند. اوال، بسیاری از آنها حین 
عبور از مرز به دام مامورین مرزی افتاده به قتل می 
رسند. عبدالحکیم دبیر اتحادیه مستقل کارگری والیت 
نیمروز افغانستان که بنا به گفته خود مدتی قبل از امکا 
)اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان( بدلیل 
انفعال این اتحادیه دولتی در احقاق حقوق کارگران، 
جدا و اتحادیه مستقلی را بنیان نهاده، در مصاحبه با 
برنامه تلویزیونی "فریاد کارگر" می گوید، کمتر شبی 
است که ما برای آوردن اجساد کارگران افغانی که 
حین عبور از مرز بدست مرزبانان ایرانی کشته شده 
اند، برای تحویل اجساد به خانواده هایشان، به نزدیکی 
مرز نرویم. وی در شهری مرزی، نزدیک زابل 

 زندگی می کند. 

وضعیت به نحویست که در موارد مکرر دسته های 
کارگران افغانی که بطور قانونی و پیاده، برای نشان 
دادن مدارک خود و عبور قانونی، به مرزبانی نزدیک 
می شده اند، بحساب اینکه قصد عبور غیر قانونی از 
مرز را دارند، توسط مامورین مرزبانی به رگبار بسته 
شده، بسیاری به قتل رسیده اند. گاهی نیز بنا بر 
گزارشاتی وقتی مامورین دسته ای از کارگران غیر 
قانونی را به دام انداخته اند، پس از مطالبه پول از 
آنها، بقیه را که فاقد پول بوده اند، در حالیکه از آنها 
می خواسته اند، در جهت عکس، بسوی کشور خود، پا 
به فرار بگذارند، با بیرحمی تمام آنها را به رگبار 

 بسته، بسیاری را بقتل رسانده اند. 

 مزدهای پائین و اشکال مختلف تاراج آنها

این کارگران حتی در صورت گذشتن از مرز در داخل 
ایران هم وضعیت چندان بهتری ندارند. آنها ناچارند از 
روی العالجی و نیاز مبرمی که به کار دارند به 
مزدهای پائین تر از سطح رایج، آنهم برای کارهای 
سخت و دشوار مانند چاه کنی، اسفالت ریزی، کارهای 
ساختمانی و امثالهم، تن در دهند. تازه همین مزدهای 
ناچیز هم که تنها منبع حیات این کارگران و خانواده 
های گرسنه و محتاج شان در آنسوی مرز است، اغلب 

 و مکررا، به تعویق افتاده، به آنها داده نمی شود. 

کارفرمایان حریص ایرانی به مدد پشتیبانی دستگاه 
های فاسد و سرکوبگر دولتی و خود جمهوری اسالمی 
که از هیچگونه کوششی برای تنگ کردن عرصه به 
این کارگران و واداشتن آنها به بازگشت به افغانستان 
فروگذار نمی کند، به اشکال گوناگون سعی می کنند 

 مزد این کارگران بینوا و زحمتکش را باال بکشند. 

وقیحانه ترین شکل این دزدی مزدها آنست که ابتدا، با 
امروز و فردا کردن ها و بهانه های مکرر، تا آنجا که 
می توانند پرداخت مزد آنها را به تعویق می اندازند و 
سپس وقتی که کارگر، ناامید از دریافت مزد خود، 
دست از ادامه کار شسته، بدنبال کار دیگری می رود، 
تازه کشمکش بین کارگر که خواهان دریافت طلب خود 
می باشد و برای این منظور مکررا به کارفرما تلفن 
می زند و کارفرما که به بهانه های مختلف مثل نداشتن 
پول، نوشتن چک بی محل و غیره از پرداخت بدهی 
خود طفره می رود، شروع می شود. ادامه چنین 
کشمکش اغلب بی سرانجامی در بسیاری از موارد به 
اینجا منتهی می شود که کارفرما برای رفع شر کارگر 

 سیامک ستوده 

کارگران افغان در ایران بخش بشدت پراکنده و بشدت 
تحت سرکوب طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهند، 
هر چند تقسیم بندی طبقه کارگر از لحاظ درجه ی آگاهی 
و پیشروی بر پایه تقسیمات قومی، اگر نه نا ممکن، ولی 
چندان کار دقیقی نیست، با اینحال، وضعیت عینی 
کارگران افغان که آنان را از بخش های دیگر طبقه 
کارگر متمایز می کند، این اجازه را می دهد که چنین 

 تقسیم بندی را بنمائیم. 

از لحاظ عینی کارگران افغان بعنوان کارگران مهاجری 
که در اثر چند دهه جنگ و ویرانی در کشور خود، 
اجبارا و در پی کار، مهاجرت نموده و ساکن ایران شده 
اند، در شرایط بسیار سخت تر و مشقت بارتری از سایر 

 بخش های طبقه کارگر ایران بسر می برند. 

از مجموعِ به تقریب سه ملیون کارگر افغاِن ساکن  
ملیون تن آنها از لحاظ حقوقی و  1.5ایران قریب به 

قانونی وجود خارجی ندارند. حتی نامشان بعنوان 
مهاجرین غیرقانونی در هیچ کجا ثبت نشده است. اینها 
کارگرانی هستند که بدون اینکه از هیچ مرجع دولتی 
تقاضا یا با آن روبرو شده باشند، بطور غیر قانونی از 
مرز گذشته، بی آنکه مراجع دولتی کوچکترین نشانی از 

 آنها داشته باشند، مشغول کار در ایران اند. 

در سالهای گذشته مقامات انتظامی به لطایف الحیل، از 
تهدید به اخراج و جریمه گرفته تا وعده و وعید به 
صدور برگ اقامت در صورت تقاضا و نام نویسی، 
سعی در جمع آوری اطالعات از آنها کرده و در این 
مورد موفقیت هائی هم داشته اند. ولی تحرک دائمی این 
جمعیت در پی کار، مانع تداوم اعتبار این اطالعات و 
کنترل آنها بوده است. بنابراین، بی اطالعی از یک 

ملیونی در کشور همواره در نظر جمهوری  1.5جمعیت 
اسالمی امری مخاطره آمیز و نگران کننده بوده است. با 
اینحال، این مشکلی است که جمهوری اسالمی هیچگاه 
از عهده حل آن بر نیامده و در آینده نیز بر نخواهد آمد. 
چرا که بفرض نام نویسی همگی کارگران غیر قانونی 
موجود در ایران، باز هم، موج توقف ناپذیر کارگران 
بیکار که بدون باقی گذاردن هیچ نشانی از خود مدام در 
حال گذشتن از مرزها و ورود به داخل ایران اند، توفیق 

 نهائی در این امر را غیر ممکن می سازد.

 بور از مرزع

کارگران غیر قانونی افغان در ایران محکوم به بدترین  

از سر خود به یکی از حیله های زیر دست می یازد: به 
تلفن های کارگر پاسخ نداده، یا تلفن خود را قطع، یا 
خاموش نگه می دارد، و در صورت سماجت کارگر 
برای دریافت طلب اش، او را برای دریافت طلب به 
دفتر خود می کشاند و در آنجا، با تبانی قبلی با پاسگاه،  
بدست مامورین انتظامی که در کمین وی نشسته اند می 
دهد. مامورین نیز کارگر بینوای گرفتار شده را یا زیر 
مشت و لگد و باتوم له و لورده می کنند، و یا آنکه او را 
دستگیر و برای رد کردن از مرز به اردوگاه های 

 مخصوص نگهداری کارگران افغان می برند. 

در موارد دیگر، کارفرما با متهم کردن کارگر به دزدی 
اموالی که یا توسط شخص دیگری دزدیده شده یا خودش 
مخفیانه از محل کار خارج کرده است، مزد او را به 

 جبران مال دزدیده شده باال می کشد. 

در استان های ممنوع الورود نیز گاهی از کارگری که 
قبال در آن استان برای کارفرما کار می کرده و دیگر 
مجاز به ورود به آن نیست، درخواست می شود که برای 
گرفتن طلب اش به آنجا بیاید، و چون این برای کارگر 
 امکان پذیر نیست، عمال طلب کارگر ماستمالی می شود. 

من دیگر از دستگیری ها و رد مرز شدن های اتفاقی 
کارگران که خود بخود منجر به پایمال شدن طلب آنها 
می شود، گرفتن امضای تسویه حساب از طریق فریب 
کارگری که سواد خواندن ندارد، اعالم صریح اینکه 
پولت را نمیدهم، زورم می رسد، تو غیر قانونی هستی و 
حق کار در اینجا نداری و اگر پی کارت نروی به 
پاسگاه معرفی ات می کنم، که همگی منجر به از دست 
 دادن مزدهای معوقه کارگران افغان می شوند، نمی کنم.  

بنابراین، می بینیم که با یک چنین ضایعاتی حتی همان 
مزد کمی هم که بسختی قرار بود کفاف معیشت کارگر 

 افغان و خانواده اش را بدهد، بدست او نمی رسد. 

اما اگر تصور شود که داستان مزد و معیشت کارگر 
مهاجِر خوشبختی که همه خطرات عبور از مرز و 
بیکاری را از سر گذرانده، و صاحب کار و مزدی شده 
است، در اینجا به پایان می رسد، در اشتباه هستید. هنوز 
تا رسیدن به مبلغی از مزد که واقعا بدست کارگر افغان 

 می رسد راه درازی در پیش  است.

کارگران افغان حتی آندسته ای که دارای برگ اقامت 
موقت و قانونی می باشند، حق مالکیت هرگونه اموال 
غیرمنقول، و اموال منقولی چون وسائل نقلیه مانند 
خودرو، موتور، و حتی تلفن همراه، و گواهینامه، و حق 
داشتن حساب بانکی و کسب و کار را ندارند. بنابراین، 
نه تنها ناچارند وسائل مزبور را برای خود به نام 
دیگران خریداری نمایند، بلکه بدتر از آن، ناچارند پس 
انداز احتمالی و حقوق دریافتی شان را نیز برای 
نگهداری در نزد دیگران گذارده، یا در جوراب یا گوشه 

 ای از خانه مخفی کنند. 

همه این تدابیر هرچند مشکل آنان را بطور موقت 
برطرف می سازد، ولی هر یک باز به نوبه خود 
باقیمانده مزد آنان را هم در معرض خطر تاراج شدن 
قرار می دهد: در مسیر راه، موتور آنها، چون به نام 
دیگریست، در صورت نپرداختن رشوه به مامورین، 
توسط آنان ضبط می شود، پول مخفی شده در جوراب، 
توسط مامورین، در صورت کشف، به تاراج می رود، 
و پس انداز و حقوق مخفی شده انها در خانه ای که در 
آن تعداد زیادی با هم زندگی می کنند، توسط هم خانه ای 

 ها دزدیده می شود. 

این مشغله های درد سر آور همگی غیر از موارد 
دیگری است که در آنها کارگر افغان بدلیل غیر قانونی 
بودنش، شب و روز، در میدان های کاریابی، مسیر کار، 

 کارگران افغان در ایران

  و شرایط متضادی که در آن بسر می برند 

    14امه سر مقاله در صفحه اد
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رسانه ها و منابع خبری لیبرال و حامی حرقروق بشرر در 
داخل و خارج طبق معمول در این مورد خرفرقران گررفرتره 

 .اند

نباید در بررای ایرن جرنرایراتری کره در حرق کرارگرران و 
مهاجرین شریف و زحمتکش افغانی بعمل می آید ساکرت 
نشست. من از همه شما می خواهم در تجمعات اول مراه 
می، در بیانیره هرای خرود، در جررایرد، روزنرامره هرا و 
برنامه های رادیویی و ترلرویرزیرونری خرود و در راسرانره 

را   های اجتماعی با قاطعیت این اقدامات جرنرایرترکرارانره
محکوم و از زحمتکشان مرظرلروم و شرریرف افرغرانری در 
ایررران حررمررایررت کررنررنررد. ایررن کررمررتررریررن کرراریسررت کرره در 
چهارچوب وظایف انسانی و انترناسیونالیستی خرود مری 

  .توانیم انجام دهیم

اجازه ندهید جمهوری اسالمی با استفاده از سکوت ما برا 
 .دست باز دست به هر جنایتی بزند

بیائید روز اول ماه می را به روز حمرایرت از کرارگرران 
  .افغان در ایران تبدیل نمائیم

توجه داشته باشید که هر فقره دفاع عرمرلری از کرارگرران 
تحت ستم، هزار بار، بیش از یرک دوجریرن کرلری گروئری 

انررترررنرراسرریررونررالرریررسررترری در مررورد آنررهررا ارزش دارد.         
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فقط ما باید احشام خود را از ده خارج نمرائریرم زیرر برار 
این زورگوئی عریان نمی روند. باین ترتریرب اسرت کره 
جنایتکاران اسالمی راه دیگری را برای ضربه زدن به 
خانواده هرای شرریرف و زحرمرترکرش افرغرانری در پریرش 
میگیرند. با شایعه دروغ تجاوز یک مرد افغان بره یرک 
دختر دیوانه ایرانی مردم نادان و متعصب را بره حرمرلره 
و آتش زدن خانه های افغرانری سراکرن ده ترحرریرک مری 

  .نمایند

خانه با تمام وسرائرل مروجرود  11در جریان این حمالت 
در آنها طعمه آتش و باین ترتیب صاحبان آنها بکلری از 

گروسرفرنرد،  247راس گراو،  45هستی ساقط می شوند. 
 7، سره اراده مراشریرن تررای، 115موتور هوندای  88

دستگه نیسان و دو عدد پیگان متعلق به آفغانری هرا نریرز 
به آتش کشیده شده و معدوم می گردند. در ضمرن خرانره 

دختر جوان و  19های دیگر افغانها نیز غارت شده، به 
زن شوهردار تجاوز ، و شش مرد افغان نیز بره قرترل  7

میرسند. از مجموع خانوارهای افغان تنها سه الی چهار 
خانوار که توان نقل مکان بجای دیگرری را نردارنرد در 

 .ده باقی مانده اند

طبق گرارشات دقیقتری که از فاجعه به آتش کشریرده شردن 
خانه های مهاجرین افغان در روستای نظام آباد قزوین بره 
ما رسیده، ماجرای تجاوز به دختر دیروانره ایررانری برکرلری 
دروغ و شگرد خائنانه توطئه گران اسالمی، امثال یوسرف 
اسدی دهیار و رئریرس شرورای اسرالمری، بررای ترحرریرک 

 .مردم به حمله به خانوارهای افغانی بیش نبوده است

در حقیقت کسی به کسی تجاوز نکرده، بلکه آغاز داستران  
بهرمرن در چرنرد مراه گرذشرتره در  11به گردهمائی و جشن 

مسجد ده باز می گردد که در آن یکری از سررداران سرپراه 
برای سخنرانی در ان مجلس دعوت شرده بروده اسرت. در 
ایررن مررجررلررس اسررت کرره صررحرربررت از ایررن مرری شررود کرره 

عددی از آنها گوسفندان خرود را  11خانوارهای افغان که 
تحت نظارت یک چوپان به چرا می فرستاده انرد، از ایرن 
پس حق نگهداری آنها در ده را ندارند و برایرد آنرهرا را بره 

روز بعد نیز به این خانوارها کره  .بیرون از ده انتقال دهند
بدستور شورای اسالمی، انجمن اسالمی و سایر نرهرادهرای 
حکومتی در مسجد ده جمع شده بودند، تذکر داده می شرود 
که باید احشام خود را از ده خارج نمایند. این کشمکرش از 
آن تاریخ ببعد همچنان و بدون اینکه بره نرتریرجره ای بررسرد 
ادامه می یابد و خانوارهای افغانی با این استدالل کره چررا 

  سومین بیانیه در مورد زحمتکشان افغانی در نظام آباد قزوین
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، که در پى برازرسرى ٣۵٠یازده تن از زندانیان بند 

خشن موسوم به "پرنرج شرنربره سریراه" در اویرن، بره 
انفرراد  مرنرترقرل شرده برودنرد، ضرمرن شرر  نرحروه  
ضرب و شتم و توهیرن تروسرط مسرئروالن زنردان و 
 .گارد ویژه، آخرین وضعیت خود را اطالع دادند

فرروردیرن، عرده ا  از  ٨٢صبح روز پنج شنربره، 
وارد  ٣۵٠مسئوالن با همراهى گارد زندان به بنرد 

شدند و اطاقها  برنرد را بره هرم ریرخرترنرد و ضرمرن 
 ٣٨ضرب و شتم شدید زنردانریران سریراسرى، ترعرداد 

 .، منتقل کردند٨۴٠زندانى را به انفراد  
برازگشرتره انرد،  ٣۵٠یازده زندانى که اکنون به بنرد 

روایت "پنج شنبه سیاه" را بصورت یکرسران شرر  
 :میدهند که چکیده آن به شر  زیر است

غالمرضا خسرو : او مورد ضرب و شرترم شردیرد 
قرارگرفته اسرت. برر اثرر کروبریرده شردن بره دیروار 

درحالیکه با چشم برنرد و دسرت برنرد امرکران حرفر  ترعرادل 
نداشته، سرش شکسته است و خونریز  شدید پریردا کررده 
بررود. او را از تررونررل سررربررازان گررذرانررده و تررا  زمرران 
سوارشدن بر مینى بوس تحت ضربات باتوم بروده اسرت. 

نیز سر و سبیرل او را بره نرحرو  ٨۴٠پس از انتقال به بند 
 .توهین آمیز  تراشیدند

جواد فوالدوند: با دستبند و چشم بند به دیوار کوبریرده شرده 
و تا سوارشدن بر مینى بوس با باتوم مورد ضرب و شرترم 
قرارگرفته بطوریکه  سرش شکسته است و در تمرام بردن 
و   آثرار ضررب و جرر   دیرده م.شرود. او درحرالریرکره 

مرنرترقرل شرد و  ٨۴٠وضعیت وخیمى داشت بره انرفرراد  
 .نهایتا به نحو توهین آمیز  سر و سبیل اش را تراشیدند

رضا اکبر  منفرد: ضرب و شتم با باتوم توسط سربازان 
که با چشم بند و دست بند بوده و منجر به شکسرترگرى سرر 

بره  ٨۴٠شده. سر و سبیل و  را  پرس از ورود بره برنرد 
 .نحو توهین آمیز  تراشیدند

مجید اسد : ضرب و شتم با باتوم در وضعیت چشرم برنرد 
و دست بند. او را با سر  شکرسرتره، و برا رکریرک ترریرن 
الفاظ به سلول انفراد  منتقل کردند. سرر و سربریرل او را 

 .به نحو توهین آمیز  تراشیدند ٨۴٠پس از ورود به 
مهرداد آهنخواه: ضرب و شتم با باتوم در وضعیرت چشرم 
بند و دست بند. او را با سر  شکسته، و با رکیرک ترریرن 
الفاظ به سلول انفراد  منتقل کردند. سرر و سربریرل او را 

 .به نحو توهین آمیز  تراشیدند ٨۴٠پس از ورود به 
محمد داور : ضرب و شتم با باتوم در وضعیت چشم بند 
و دست بند. او را با سر  شکرسرتره، و برا رکریرک ترریرن 
الفاظ به سلول انفراد  منتقل کردند. سرر و سربریرل او را 

 .به نحو توهین آمیز  تراشیدند ٨۴٠پس از ورود به 
اسدهللا هاد : او به تازگى و پس از یرک عرمرل جرراحرى 
قلبى سخت، از بیمارستان ومررخرص شرده و در پررونرده 
پزشکى او تاکید شده که هرگونه استرس و دلرهرره بررا  
او بسیار خطرناک است ولى و  نیرز مرانرنرد سرایرریرن برا 
باتوم مورد حمله قرارگرفت. او  را پس از فحاشى اولیره، 
با چشم بند و دست بند از تونل سربازان گذرانده و به برنرد 

منتقل کردند. او در سلول انفراد  حالش برهرم خرورده  ٨۴٠
 ٣۵٠و پس از سه روز با توجه به حرال وخریرمرش بره برنرد 

بازگردانده شد. گفته میشود که این زندانرى مسرن، در حرال 
حاضر وضعیت خوبى ندارد و باید به بریرمرارسرتران مرنرترقرل 

 .شود ولى از اعزام و  به بیمارستان خوددار  مى شود
سرلرول  ٨۴٠سهیل عرب: دقیقا همانند سایر زندانیان به بند 

 .انفراد  منتقل شد
امیر قاضیان: مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سرر او را 

 .تراشیدند و با فحاشى به سلول انفرد  منتقل کردند
دکتر اسدهللا اسد : او تنها یرک روز قربرل از "پرنرج شرنربره 
سیاه" و یک روز پریرش از عرمرل جرراحرى دربریرمرارسرتران 
طالقانى، بعلت بیماریهایى که در زندان برایش بوجود آمرده 
بود، به زندان بازگردانده شده بود. او نیز مرورد ضررب و 
شتم با باتوم با وضعیت  چشم بند و دست بند، قرار گررفرتره 

 .منتقل شد و مو و سبیلش را تراشیدند ٨۴٠و به بند 
اصغر قطان:  که به بیماریها  زیاد  از جرمرلره سررطران، 

 .مبتال است، او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند
منابع مطلع به این کمپین اطالع دادند که اعتصاب زندانیان 

 .که از روز پنج شنبه آغاز شده، همچنان ادامه دارد
 

اسامى برخى از بانیان سرکوب روز پنج شنبه نیز به شر  
 :زیر است

 قباد  رئیس حراست زندان اوین
 خطیبى معاون حراست زندان اوین

 سرهنگ امانى
 صفا که پسرخواهرسرهنگ امانى مى باشد

 آقایى تحت مسئول سرهنگ امانى
 علیزاده تحت مسئول سرهنگ امانى

 حسینى یگان حفاظت زندان
 جواد مومنى معاون زندان اوین

 رشیدیان رئیس زندان اوین
 سربازان گارد

 
 برگرفته از ایران تریبون

حمله مأموران جمهوری اسالمی 

 به زندان زنان شهر ری

طبق خبری که االن بدست ما رسید؛ )امروز یرکرشرنربره 

اردیبهشت ماه بره زنردان شرهرر ری حرمرلره کرردنرد.  7

هواخروری زنردان شرهررری رو بسرترنرد. چرنرد روزی 

هست که فروشگاه سیگار نمیراورد. برنرابرریرن سریرگرار 

هزارتومان شده است. کسانی هرم چرای  122بسته ای 

 5خشک را تو روزنامه میپیچند و مریرکرشرنرد. امرروز 

 1و  1نفر مرد با شوکر و کمربند حمله کردند به بنرد 

نفر در آن زندانی هسترنرد. افسرر  142متره و  192که 

جانشین شب مردی به نام "اصغر کولیوند" و سرربراز 

محمد محمدزاده و سرباز تاتار و دو سربراز دیرگرر برا 

شرروکررر برررقرری و برراطرروم و کررمررربررنررد برره زنررهررا حررمررلرره 

میکنند.افسر نگهبان داخل بند "سیمرا پرورمرنرد" اسرت. 

کولیوند مثل هیوال کمربندش رو در میاره و چرنرد زن 

رو به شدت کتک میزند. لطرفرا اطرالع رسرانری کرنریرد. 

االن هررم تررلررفررنررهررا قررطررع شررده تررا اطررالع ثررانرروی و در 

 .)هواخوریها بسته شده است

در ادامه حمله وحشیانه به زندان اوین اکنون به زندان 

شهر ری حمله کرده اند. این یک اقردام جرنرایرترکرارانره 

جمهوری اسالمی علیه زندانیان شرهرر ری و کرمرپریرن 

  .نجات ریحانه جباری است

کمپین نجات ریحانه جربراری ایرن اقردام ددمرنرشرانره را 

محکوم میکند و از همگان دعوت میکند بفعالیت خرود 

برای نجات ریحانه جباری بیفزایند. حرمرلره بره زنردان 

شهر ری را محکوم کنند. و با عکس العملهرای فروری 

 .افکار عمومی را مطلع کنند

 کمپین نجات ریحانه جباری
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 روز جهانی کارگر در ایران را به روز حمایت و همبستگی با کارگران افغان در ایران تبدیل کنیم

 
سه ملیون کارگر افغان در ایران بخش مهمی از طبرقره  

کررارگررر ایررران را تشررکرریررل مرری دهررنررد. بررخررشرری کرره برره 
شدیدترین شکلی توسط سرمایه داران ایرانی استرثرمرار، 
و برردسررت عرروامررل حررکررومررترری آن بررطررور روزمررره و 
بیرحمانه ای تحقیر و مرورد اییرت و آزار، ضررب و 

  شتم، بازداشت،

اخراج و اعدام قرار دارد. هرمرگری مرا از اخریررترریرن  
پرده این سناریوی دردناک در نظرام آبراد قرزویرن خربرر 
داریم. واقعه ای کره در آن بریرش از دویسرت خرانره برا 

سرر از احشرام  522وسائل آن تماما به آتش کشیده شد، 
مهاجرین افغان سر بریده شد، به زنان و دخرترران آنران 
تجاوز شد، و آخرین خبر اینکره ده مرزبرور از ترمرامری 
ساکنین هستی از دست داده ی افرغرانری خرود پراک شرد. 
بنظر من اینها همگی دالیل کافی هستنرد بررای ایرن کره 
عالوه بر وظیفه توقف ناپذیر انترناسیونالیستی خود، به 
منظور اعتراض به این عرمرل جرنرایرترکرارانره، و ابرراز 
عکس العمل در برابر آن، و برای نشان دادن همردردی 

طبقه کارگر ایران با کارگر بی پناه افغان، ماه می امسرال 
را به عرصه ای برای ابرراز ایرن اترحراد طربرقراتری تربردیرل 
نمائیم، تا در ضمن، از این طریق مشت محکمی بر دهران 
یاوه گوی ناسیونالیسم ایرانی که در پشت همه این جنایرات 
قرار داشته و شب و روز به تحقیر کارگر افغان و ایرجراد 
دو دستگی میان او و کارگر ایررانری مشرغرول اسرت، زده 

  .باشیم

بگذارید به سه ملیون کارگرر افرغرانری کره زیرر ترحرقریرر و 
سرکوب عناصر ایرانی است نشان دهیم که در این دنریرای 
سرکوبگر تنها یک حرامری مصرمرم و وفرادار دارد، و آن 
کارگر سوسیالیست و پیشروی است که بررای آزادی کرل 
طبقه کارگر از هر رنگ و ملیتی می جنگد. برگرذاریرد بره 
کارگر افغان نشان دهیم که اگر سرمایه دار ایرانری هرزار 
ظلم و جنایت در حق او اعمال می نماید، سوسیرالریرسرت و 
کارگر ایرانی دست یاری و حمرایرت بسروی او دراز مری 

 .کند

مررن برردالیررل برراال از هررمرره سررازمرران دهررنرردگرران جشررنررهررا و 
تظاهرات اول ماه می، در داخل و خارج کشور، از هرمره 

سازمانها و گروهها و احزاب سیاسی، تشکل هرای زنران و 
دانشجویان، و بخصوص از همه کرارگرران و تشرکرل هرای 
کارگری داخل ایران، درخواست می کنم که در فطعنامه هرا 
و بیانیه های خود بمنراسربرت اول مراه مری، برر حرمرایرت از 
کارگران افغان و مطالبات آنها تاکید ویژه نموده، بخصوص 
واقعه دلخراش نظام آباد قزوین را مرحرکروم نرمرایرنرد. مرا برا 
خوشحالی با یکر یک به یک این بیانریره هرای هرمردردی در 
برنامه تلویزیونی خود در کانال ماهواره ای پیرام افرغران کره 
هر هفته ده ها هزار کارگر افغان به تماشای آن می نشینرنرد، 
مراتب این همبستگی طبقاتی را بره گروش کرارگرران افرغران 
رسانده، همراه برا شرمرا، روز جرهرانری کرارگرر را بره روز 
واقعی همبستگی انترناسیونالیستی میان همه کارگران ساکن 

 .ایران تبدیل می کنیم

 زنررررررررده برررررررراد روز جررررررررهررررررررانرررررررری کررررررررارگررررررررر
 برقرار باد اتحاد میان کارگران ایرانی و افغانی ساکن ایران

 1214آوریل  11   سیامک ستوده

  1214آپریل  -  عبداله باوی

اکنون کارگران و زحمتکشان ایرران از نرظرر سریراسری و 
اقتصادی دوران بسیار دشواری را می گذرانند. سالهاست 
که جهت استثمار و غارت هرچه بریرشرترر آنرهرا، رژیرم از 
نظر سیاسی آنها را از هر حقوقی محروم کرده و هرر از 
گاهی قانونی در جهت هرچه بیشتر در اسارت نگهداشرترن 

دانیرم سررکروب هرر  آنها تصویب می کند. همانطور که می
هرای  تر مبارزات توده ها برای تحقق خواسرتره چه وحشیانه
ترین ابزار و شیوه رژیرم جرمرهروری اسرالمری   خود، عمده
 .می باشد

اما این رژیم برای این منظور تنهرا از مراشریرن سررکروب  
هرا را نریرز برا شردت  خود استفاده نمی کند بلکه فریب توده

ها و عقب نگهرداشرترن آنرهرا بره کرار  تمام جهت کنترل توده
گیرد. این رژیم خودفروختگان و فرومایگانی دارد کره  می

هرای  اش بوده و از طریق قلم نیز به گرونره کامال در خدمت
مختلف به تبلیغات فریبکارانره دسرت مری زنرنرد. آنرهرا در 
تبلیغات خرود وضرعریرت مروجرود را هرمریرشرگری و ثرابرت 

ای  های مختلف هرر نروع مربرارزه توصیف کرده و به شیوه
نتیجه تعریف می کرنرنرد . مررترجرعریرن، در  ثمر و بی را بی

هراس از طغیان خشم کارگران و زحرمرترکرشران، آنرهرا را 
شران  کنند که گرویرا هررگرونره ترالش موجوداتی توصیف می

برای رهایی تالشی عبث و بیرهروده خرواهرد برود. در ایرن 
ای در  شود با برجسته کردن شرکت عرده تبلیغات سعی می
های رژیم اکرثرریرت مرردم را مرذهربری  صفوف نماز جمعه

وآنهم مذهبی معتقد به جمهوری اسالمی جا بزنند. یرا آنرهرا 
شران  را در صف به اصطال  سبد کاال و خرریرد مرایرحرتراج

دهند تا قدرت دولت در تصمیم بر زندگی آنها را  نشان می
آمیزتر آنرهرا   نشان داده و آنها را تحقیرکنند. از همه فاجعه

را در تجمع برای نمایش اعدام قربانیان نظام نشان میدهند 
که تجمع کررده و گرویرا بردون برروز احسراسری بره اعردام 

جوانان نظاره می کنند، تا بتوانند آنها را از نظر فررهرنرگری 
عقب افتاده و از نظر انسانی فاقد هر نروع احسراسری جرلروه 
 .دهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

چنین تبلیغاتی که البته هدفی ارتجاعی دارد حتی روی       
برخی روشنفکران اثر گذاشته و آنها را از ترداوم مربرارزه 
ناامید کرده است تا جایی که در برابر جرنرایرات جرمرهروری 
اسالمی برخوردی نظاره گرانه داشته و باور به ترقردیرر را 

اند. چنین روشنفکرانی به ایرن واقرعریرت تروجره  اختیار کرده
هرایری کره آنرهرا را برا نشران دادن در  ندارند که همین تروده

دهند همانهایی هستنرد  صفهای مختلف مورد تحقیر قرار می
که به صورت میلیونی به مریردانرهرا و خریرابرانرهرا آمرده و برا 
شعارها و مربرارزه خرود رژیرم خرودکرامره شراه را از پرای 

هائی هستند که رژیرم جرمرهروری  ها همان انداختند، این توده
اسالمی به غیر از ارتش، صدها هزار پاسدار و بسیجی را 

شان به خدمت خود گرفته و ماشیرن تربرلریرغراتری  جهت کنترل
عظیمی جهت تحمیق آنها براه انداخته است. ایرن افرراد کره 
خود تحت تأثیر تبلیغات فریبرکرارانره ارترجراع نرظرر مرنرفری 

های مردم پیدا کرده اند در نظر نرمری گریررنرد  نسبت به توده
هایی که در میدانهای اعدام جمع می شوند اگرر  که این توده

فرصت کنند همین اعدام کنندگان را به سزای اعرمرال خرود 
می رسانند. همان طور که گاه پیش آمده که برر اثرر هرجروم 
آنها زندانی اعدامی از مرگ گریرخرتره اسرت. بردون ایرنرکره 
بخواهیم سر سوزنی فرهنگ نادرست و عقب مرانرده حراکرم 
بر جامعه را انکار و یا توجریره کرنریرم امرا برایرد دانسرت کره 

ای را طبقه حاکم و قدرت دولرتری حراکرم  فرهنگ هر جامعه
دهد. بنابراین اگر جریانی باید شماتت شود این نره  شکل می

باشند کره چرنریرن فررهرنرگ  مردم بلکه سردمداران رژیم می
ای را سراخرتره و برا سررنریرزه بره حرفراظرت از آن  سفاکرانره
انررد. از سرروی دیرگررر بررایرد برره یراد آوریررم کره تررمررام  نشرسررترره

آزادیخواهان و انقالبیونی که جان خود را در راه آزادی و 
ها و زحرمرترکرشرانری کره  فدا کردند از میان توده  سوسیالیسم

همواره مورد ظلم و آزار و تحقیرر رژیرم هرای جرنرایرترکرار 

 !تحقیر زحمتکشان، درخدمت تحکیم سلطه ارتجاع است

 خواننده گرامی، د ر صورتیکه مایل به دریافت نشریه روشنگر به صورت اینترنتی هستید، 

ارسال نمائید.        ROWSHANGAR1@YAHOO.COM   ایمیل خود را به آدرس 

  .واقرررررع مررررریرررررشرررررونرررررد بررررررخررررراسرررررتررررره برررررودنرررررد
هرای مرردم را  اتفاقاً برخالف تبلیغراتری کره تروده      

کرنرد، در حرقریرقرت برایرد ایرن  فاقد احساس قرلرمرداد مری
حاکمان را فاقد هرگونه احسراسرات انسرانری دانسرت. 
چنین رژیمری کره فرقرط برا طرر  سرئروال "آیرا نرمراز 
میخوانی" و در مقابل جواب قاطعانه "نه"، هرزاران 
آزادیخواه و انقالبی را در فاصله کوتاهی اعدام کررد 
را باید وحشی و عراری از هررگرونره درک انسرانری 

روی این نکته هم باید تاکید کرد کره تروحرش  .دانست
حاکمان جرمرهروری اسرالمری نره نرتریرجره بریرمراری و 

داری  دیوانگی آنان بلکه الرزام حرفر  نرظرام سررمرایره
حاکم مریربراشرد، چررا کره بردون آن تروحرش انربراشرت 
سرمایه و حف  این انباشت عملی نرخرواهرد برود. ایرن 
رژیم در حرفر  ایرن وضرعریرت اسرت کره در جرهرات 
مختلف تالش میکند و در پی حف  استثمار و غرارت 

ای دم  کنونی است که از بیهودگی هرر نروع مربرارزه
ای را انکار میکرنرد.  زده و ضرورت هر نوع مبارزه

اش در خطر است  ببیند سلطه رژیم تنها زمانی که می
هرایری ترن  تغییر مرهرره  در صورت لزوم و اجبار، به

می دهد و البرتره برا فرریربرکراری ایرن امرر را هرم بره 
 .هرررا مررری گرررذارد خرررواسرررت خرررود تررروده  حسررراب
رفع ستمهای سیاسی و اقتصادی کنونی کره برا         

در گررو   ها همراه است تبلیغات مبتنی بر تحقیر توده
یک تغییر بنیادین و یرا بره عربرارت دیرگرر در گررو 
انررقررالب اسررت. اگررر سرررنرروشررت انررقررالب برره سررقرروط 

داران وابسرتره اسرت، و اگرر  داری و سرمایره سرمایه
داران با ددمنشی تمام هر صردای  رژیم حاف  سرمایه

اعتراض را در گلو خرفره سراخرتره و بره ایرن طرریرق 
ضرورت و شرایط مبارزه قهرآمیز را بوجود آورده 
است پس باید دانست و این دانستره را فرریراد زد کره 

ای غیر از مبارزه قهر آمیز، مرردم  هیچ شیوه مبارزه
ما را به مطالبراتشران کره در راس آنرهرا سررنرگرونری 
جررمررهرروری اسررالمرری قرررار دارد، نررمرری رسررانررد. ایررن 

و ضرورت انرقرالب   واقعیت را شرایط عینی انقالب
  .در مقابل همگان قرار داده است
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 فؤاد عبدالهی
همه میدانند که کشور چین یک غول بالمنازع سرمایه و 
تولید ثروت در دوران حاضر است. جنون و وسوسه 
تولید و سود بر شانه های میلیونی کارگر ارزان و نیروی 

کار مفتی که در اسارت سیستماتیک طبقه حاکمه در این 
کشور قرار گرفته جزو بدیهیات ابژکتیو سیاسی در دنیای 

 .امروز است
اعتصاب در چین غیرقانونی است و با سرکوب وزندان 
وحمله پلیس و آجودان و کل دستگاه دولت جواب 

ساله در  ۴١”  گویجون“میگیرد. سیصدروز از بازداشت 
شانژن میگذرد. وی به اتهام سازماندهی اعتصاب 
کارگران و "اخالل" در نظم عمومی دستگیر شده است. 
در ماه مه سال گذشته شرکت مبلمانسازی "دیویکسن" 
نقل مکان می کند و کارفرما از پرداخت غرامت به 
صدها کارگر سر باز می زند. گویجون که بعنوان نماینده 
کارگران این شرکت انتخاب شده بود وظیفه خود میداند 
که کارگران را جهت یک راهپیمایی گسترده به سمت 
مرکز شهر سازمان دهد. چند روز پیش در همبستگی و 
حمایت از وی، صدها نفر از دوستان، همکاران و هم 
طبقه ای ها اش در مقابل دادگاهی که قرار است به همین 
دلیل محاکمه اش کند دست به تجمع اعتراضی زدند و 
اعالم داشتند که اگر اثری از عدالت وجود داشته باشد 

 .گویجون نباید محاکمه شود
مارس، شهر "دونگان" شاهد اعتصاب هزاران  ٨٢

کارگر شرکت سامسونگ در اعتراض به سطح پایین 
دستمزد و درجهت افزایش آن بود. اوایل ماه مارس 

در شهر شانژن به  IBM امسال هزاران کارگر شرکت
مدت ده روز دست به اعتصاب و مارش زدند و خواستار 
افزایش سطح دستمزدها شدند. این مطالبه به سرعت 

را به همراه داشت.  LENOVO حمایت کارگران
همزمان کارگران کارخانه های پیپسی در چند شهرستان 
و در یک حرکت هماهنگ در برابر اخراجهای وسیع و 
مزایای کاهش یافته دست به اعتصاب زدند. بنا به 
گزارشی که در"بولتن کارگری چین" منتشر شده، نبض 
این اعتصابات در دست مجامع عمومی کارگران و 
سازمان های محلی است که بطور فعال روزانه منافع 
کارگران را برجسته میکنند. در حقیقت اکثریت قریب به 
اتفاق این اعتصابات توسط رهبران و فعالین کارگری در 
محل سازماندهی میشوند که در میان احزاب دست چپی 
ومردم مناطق جنوبی "گواندونگ" از بیشترین حمایت ها 

برخوردارند. آنها بطور فزاینده ای در هدایت کارگران 
از طریق اقدامات جمعی و تشویق کارگران به انتخاب 
نمایندگان واقعی خود در معامله با کارفرما بجای تکیه 
بر اتحادیه های دولتی بطور مستقیم، نقش دارند و بر 
اهمیت این نکته متمرکز شده اند. بنا به این گزارش، در 

طول سه سال گذشته تا االن این احساس استقالل از 
نهادهای دولتی و حف  همبستگی طبقاتی، تنها حربه 
استراتژیک کارگران در مبارزه و چانه زنی با کارفرما 
بوده است. جالب اینکه یکسال گذشته از زمانی که 
مومنتوم تحرکات و اعتصابات کارگری باال گرفته است 
فدراسیون اتحادیه های کارگری دولت چین که منافع 
صاحبان سرمایه و کارخانه داران را نمایندگی میکند 
یک لحظه هم از پروکاسیون، جاسوسی در میان 

 .کارگران و اعتصاب شکنی دست بر نداشته است
مواردی که یکر شد تنها گوشه ناچیزی از تحرکات 

کارگری طی دو ماه پیش در شهرهای صنعتی چین 
بوده است. این شکل از مبارزات و بسیاری دیگر 
مشابه آنها، قدرت چانه زنی کارگران در مقابل 
کارفرماها را افزایش داده است و در حال حاضر 
پیشبینی می شود که روند مبارزه برای افزایش 
سطح دستمزد غیر قابل توقف است. سبک مبارزه 
کارگران در چین به قول نشریه اکونومیست 

میتواند آچار موجی از اعتصابات را به کارگاه “
 ”.جهان پرتاب کند

بیش از یک قرن پیش، مشابه آنچه انگلس در حماسه 
خود تحت عنوان "شرایط طبقه کارگر در انگلستان" 
مستند ساخت، بطرز آشکاری امروز به طبقه کارگر 
چین تحمیل شده است. رشد وشکوفایی سرمایه داری 
در قرن حاضر غیرقابل مقایسه با سرمایه داری عهد 
ویکتوریا در انگلستان است که مارکس و انگلس 
زندگی خود را صرف تجزیه و تحلیل آن کردند. 
"هانت" مورخ، درشر  حالی که از انگلس بدست 
میدهد بطور موجزی با عبور از "شرایط طبقه 
کارگر در انگلستان" به وضعیت امروز طبقه کارگر 
در چین میرسد. این "شرایط" غیرقابل تشخیص از 
یکدیگرند وداستان همان است که در بخشهایی 

 ١٨مربوط به  کاپیتال مارکس نگاشته شده است: 
ساعت کار در روز، اضافه کاری گاهی اوقات به 

ساعت، "حوادث" و نقص عضو ناشی از  ۴٠مدت 
سرعت کار بدلیل تامین ناکافی نیازهای انسان، 
فقدان زمان استراحت برای وعده های غذایی، 
دستمزد کم، خستگی و فلج جسمی و در نهایت 

 .قربانی سود سرمایه
و کارگر در این میان چیزی نیست جز کار بیشتر و 
بیشتر و دریافت کمتر و کمتر. این آن قانونی است 
که از دهه هشتاد و با آغاز موج سرمایه گزاری ها 
در چین، حکم رانده است و امروز بعنوان یک 
معجزه و الگوی اقتصادی "کارآمد"، در اردوی 
غرب مورد بحث و ستایش قرارگرفته است. سرمایه 
نیروی کار مرده است، میتواند مانند خون آشام تنها 
با مکیدن خون زندگی کند. لذا سایه شوم شالق 
سودآوری اش بر گرده طبقه کارگر اجتناب ناپذیر 
است. اما این یک سوی ماجرا است. سوی دیگر این 
جدال، شبح مبارزه و مقاومت طبقه کارگر علیه 

 اینجا چین است
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 اطالعیه 

 کم اعدام ریحانه جباری را لغو کنید!ح

حکم اعدام ریحانه جباری بهه رهلحهاهه اجهلا 
نزدیک شده است. ریحانه هفت سال پهیه  
، زرانی که نوجوانی نوزده سهالهه بهود، در 
جلیان دفاع از خود رهوجهم رهلر رهل  هی 

شه   و سلبندی شد. اکنون ریحانه بیست
سال دارد و هفت سال است که در زندان به 

بلد. او به اعدام رحکوم شده و قلار  سل ری
 است این حکم به زودی اجلا شود.

بی گمان هیچ انسان رنصف و رتهمهدنهی از 
 -راه جهم قتل نفس دفاع نمی کند ارا اعدام

ران خسارت و جاوگیلی از قتل نیست باهکهه 
خود قتای به رلا م بد ل است. زیهلا اعهدام، 
که  وسط نهادهای رسمی جهاره هه انه هام 
ریگیلد، با زیل پا نهادن حلرت حیهات انسهان 

بلد و آن را به رهاها قبح کشتن را از بین ری
 .کندبه ی راه حل در اجتماع  لویج ری

در این ا خطاب به اع ای خانواده ی رل  ی 
سلبندی ری گوییم: شما یکی از نهزدیهکهان 
خود را از دست داده اید و خشم و اندوه  هان 
طبی ی و قابل درک است ارا با اعدام شهدن 
ریحانه نه کشته ی شما حیات ری یابد و نه 
  -روانتان آرار . حال که رتاسفانه قوانین رو

جود اختیار رلر و زندگی ریحانه را به دست   
شما داده است، زندگی را انتخاب کهنهیهد و  
بدینگونه نشان دهید که حیات انسان چهنهان 
ارزشمند است که بزرگتلین  خطاها نیز نباید 
روجم سام آن شود. این گاری  راهبهت در 
جهت کاستن ازریزان قتل در جار ه اسهت. 
 -نگذارید با بل دار کلدن این دختل جهوان سهل

 ساه ی سام حیات آدری  داوم یابد.

  -را شاعلان، رتلجمان و نویسندگان خواهها
 -گهذان لغو حکم اعدام ریحانه جباری و کنار 

شتن حکم اعدام از سیستم ق ایی کشور 
 39/1/1252هستیم.       

پهلویهز  -حسن اصغلی -رضا آبیز عای  –بکتاش آبتین 
سهیهمهیهن  -فهانهوب بهههادرونهد -کیوان باژن -بابایی

عهاهی -اکبل جانونهد عای -عای بهبهانی -بهبهانی
 -حسهیهن ح هل هی -کارهلان جهمهالهی -رضا جباری

رضها خهنهدان -جهواد خهلدرهنهد -رحسن حهکهیهمهی
 -رحیم رسهولهی -اشلف درویشیان عای -)رهابادی(

 -نهاصهل زرافشهان -دانها فلیبلز ریهیهس -قاسم روبین
 -حسن صهانه هی -زادهفاطمه سلحدی -رحمد زندی

رحمد حسین طههمهاسهم پهور  -عای صداقتی خیاط
عهاهی  -رضها عهبهاسهی عهاهی -رضا عهابهد -شهلک

 -پور عملان اله رهدی روح -رنیژه گازرانی -عبدالاهی
 رنیژه ن م علاقی  -جاوید رحمدی -آ رحققره

سرمایه است. این جایی است که مارکس استدالل میکند 
که بورژوازی با تمرکز جمعیت کارگران در محیط کار، 
درواقع به فرم و محتوای اجتماعی "طبقه" شکل میدهد و 
درعین حال نیروی اجتماعی  نابودی خویش را نیز تولید 

میکند. طبقه حاکم در 
چین بخوبی میداند که 
بارقه های یک جنبش 
سوسیالیستی کارگری 
قابل مشاهده است و 
جنبش کارگری این 
کشور میتواند 
سرآغازجهش به 
شورش های اجتماعی و 
لوکوموتیو تاریخ باشد. 
طبقه ای که از لحاظ 
سیاسی به منافع خویش 
آگاه شده باشد میتواند 
علیه سرمایه بشورد 
وابتکار عمل را از 
دست بورژوازی 

 .درآورد
تحوالت و تحرکات 
کارگری در چین، 
پیشروی ها و پس روی 
های این طبقه، نقشی 

مهم و پر رنگ بر اقتصاد و 
سیاست جهان امروز دارد.  
نقشه عملکرد سرمایه و تقسیم 
کار در حوزه کار ارزان، 
بخش قابل توجهی از تولیدات 
صنعتی و الکترونیکی را به 
این کشور کوچ داده است. 
قیمت نازل تولید چینی و تنوع 
آن در بازارهای جهان چنان 
خیره کننده است که شرایط 
طبقه کارگر در چین به هر 
سمتی تغییر کند مستقیما بر 
زندگی و نیازمندی های 
کارگران جهان تاثیر می 

 .گذارد
هر اندازه تشکل، مقاومت و 
سازماندهی اعتصاب و آگاهى در صفوف طبقه کارگر 
چین افزایش یابد به همان نسبت عروج کمونیسم و 
جنبش کارگری در سطح جهان و قدرت دخالت در 

 .تحوالت پیش رو مهیا می گردد

 تظاهرات ضد جمهوری اسالمی در اهواز
 "تظاهرات ضد جمهوری اسالمی در اهواز با شعار "روحانی کشور را ترک کن

 منبع: رادیو زمانه 
  http://tinyurl.com/rezhehلینک ویدیو:   
 

 ٨٨تیم فوالد خوزستان روز جمعه 
ام  ،  در هفته سی١٣٣٣فروردین ماه 

تر موفق شد با نتیجه  های لیگ بر رقابت
یک بر صفر میزبانش گسترش فوالد 
تبریز را شکست دهد و به دومین 

های لیگ  اش در تاریخ رقابت قهرمانی
 .تر برسد بر

پس از اعالم قهرمانی تیم فوالد خوزستان 
ها  در لیگ فوتبال، مردم اهواز به خیابان

آمده و ضمن شادمانی با سردادن 
شعارهایی به زبان عربی خواستار سقوط 

 .رژیم جمهوری اسالمی شدند
ارحل ”)ملت خواهان سقوط نظام است( و  “الشعب یرید اسقاط النظام”تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی چون: 

  .)روحانی ]کشور را[ ترک کن( خواستار نابودی رژیم جمهوری اسالمی شدند“ ارحل یا روحانی

درخواست گروهی از شاعران، 

مترجمان و نویسندگان:حکم اعدام 

 !ریحانه جباری را لغو کنید
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 تویتر کوبایی

کوچک آمریکائی انقالب شد و فیدل 
کاسترو سرکار آمد، تا کنون مدام سازمان 
سیا و نهادهای متعدد جاسوسی دیگر و 
دولت های مختلف آمریکا برای به زیر 
کشیدن حکومت کاسترو به انواع و اقسام 
توطئه دست زده اند و علیرغم اینکه 
امکانات و پول و سال  و هم پیمانان 
منطقه ای بسیار زیادی در دسترس داشته 
اند، در برابر 
حکومت این 
جزیره کوچک 
شکست خورد 
اند. بنظر 
میرسد راز این 
شکست در 
همان چیزی 
نهفته است که 
مدیای آمریکائی 
و نوکر مدام 
عکس آنرا تبلیغ 
میکنند. و آن 
اینکه دولت 
کاسترو علیرغم 
اینکه آشکارا 
ایرادات زیادی 
دارد و اثری از 
سوسیالیسم و 
رفاه در این جامعه بچشم نمیخورد، اما 
برخالف دیکتاتور های وابسته به ایاالت 
متحده، همچنان از پایگاه وسیعی در میان 
مردم برخوردار است و به همین دلیل 
غول عظیم نظامی و جاسوسی جهان در 
برابر آن ناکام مانده است. توطئه های 
آمریکائی تنها توجیه و بهانه ای "مردم 
پسند" بدست حکومت کوبا داده است که 
آزادیهای سیاسی و مدیای اجتماعی را در 

 این کشور محدود کند.
 

گزارش کامل خبر را میتوانید روشنگر: 
در وبسایت گاردین به نشانی زیر مطالعه 

 کنید.
http://www.theguardian.com/
world/1214/apr/22/us-cuban-
twitter-zunzuneo-stir-unrest  

 کاظم نیکخواه
 

"تویتر کوبایی" اسم پروژه ای اینترنتی 
توسط دولت آمریکا برای به جریان 
انداختن یک جریان گسترده شورش و نا 
آرامی و رژیم چنج علیه حکومت کوباست. 
اخیرا خبرگزاری آسوشیتد پرس فاش کرد 
که سازمانهای جاسوسی وابسته به دولت 
آمریکا که تحت پوشش کمک های انسانی 

و غیره فعالیت میکنند، با 
بودجه ای معادل یک و نیم میلیون دالر 
یک مدیای اجتماعی بنام "زون زونئو" راه 
اندازی کردند که هدفش این بود که ابتدا با 
اطالعات ورزشی و سرگرمی شماری 
زیادی از جوانان را به خود جلب کند و 
وقتی که شمار کاربرانش به بیش از صد 
هزار نفر رسید شروع به پروپاگاند سیاسی 
علیه حکومت کوبا بنمایند و از این طریق 
بقول خودشان یک "بهار کوبایی" و رژیم 
چنج را ایجاد کنند. این رسانه توانست 

هزار نفر را از طریق سرگرمی  ٠٠حدود 
و ورزش به خود جلب نماید اما در سال 

به دلیل اینکه توسط مقامات  ٨٠١١
مربوطه موفق ارزیابی نگردید و بودجه آن 

  .تمام شد،  تعطیل گردید

نکات قابل تامل زیادی در این خبر نهفته 
است. اما جالب توجه ترین نکته و به قول 

 ١٣٩٣بعضی ها "معما" اینست که از سال 
سال پیش که در این جزیره  ٩٩یعنی 

 

 92فروردین  4تاریخ گزارش: 

اخیرا در ترمینال ها و مراکز رفت و آمد افغانها در تهران، در راه مشهد به  -1
مقصد زیارت و شهرهای دیگر افغانها را بطور دستجمعی دستگیر و رد مرز می 
کنند. تاکنون نزدیک به دو هزار تن دستگیر و رد مرز شده اند. در این دستگیری 
ها اموال، فرزندان و خانواده های دستگیر شدگان با بیرحمی به حال خود رها می 

 شوند و معلوم نیست چه بالیی به سر آنها می آید

اخیرا در ورامین در جریان یک عروسی عروس در راه میان خانه و آرایشگاه  - 1
مورد حمله مشتی ارازل قرار گرفته و مورد تجاوز قرار می گیرد. عروس بعد از 
یک هفته دست به خودکشی می زند. شخصی بنام منصور حسن که بختیاری است 
بجرم تجاوز به عروس دستگیر و روانه زندان می شود. ولی اکنون در کمال تعجب 
 به وی مرخصی داده و فرد مزبور راست راست برای خودش در خیابانها می گردد

اخیرا کارگری بنام داوود، در خیرآباد ورامین که صاحب یک زن و دو فرزند  - 2
می باشد هنگامی که از کارفرمای خود درخواست مزد بتعویق افتاده خود را می 
 کند توسط کارفرمای خود به داخل ماشین قالی شوئی پرتاب و تکه تکه می شوند. 

بدر پس از آنکه زمین  12در جواد آباد ورامین یک کارگر افغان شب قبل از  - 4
 12زیر  کشت ارباب خود را برای جلوگیری از لگدمال شدن محصول در روز 

بدر به آب می بندد، مجبور می شود شب را روی زمین در چادر بهمراه زنش بسر 
ببرد. در این زمان ماشین گشت انتظامی متوجه سوسوی چراغ در بیابان شده و 
مشکوک می شود. در نتیجه به چادر نزدیک شده پس از تجسس سوزن آغشته به 
کمی تریاک را پیدا و مرد و همسرش را بجرم استفاده از مواد مخدر دستگیر و به 
کالنتری می برد. در پاسگاه، سروان امیرعالئی رئیس کالنتری و ستوان حصاری 

 افسر تجسس به همسر فرد دستگیر شده تجاوز می کنند.

 کارگر: علی کاظمی   —کارفرما: مهندس رضا زاده    - 5

 محل کار: یافت آباد، میدان بهار، کوچه کیهانی روبروی باشگاه امام سجاد.

کارگر مهاجر افغانی هستم.   برای کارفرما، مهندس رضا زاده، سنگ کاری 
ساختمان را انجام می دادم . قسمت بیشتر کار را انجام داده بودم  ولی هنوز از 
دستمزد خبری نبود.  روزی کارت شناسایی ام را در ماشین همین کارفرما جا 

گذاشتم.  از او خواستم که کارت شناسایی ام را بدهد اما او گفت باید اول کارت را 
تمام کنی تا کارت شناسایی ات را  بدهم.  بعد از مدتی کار کردن دستمزدم را 

درخواست کردم.  او گفت:   "حاال ندارم.  اول باید کارت را تمام کنی تا مزدت و 
کارت شناسایی ات را بدهم."   متوجه شدم که سابق هم با کارگران دیگر همین 
برخورد را داشته.  کارگر می آورد و از آنها کار می کشد اما حقوق نمی دهد و 

 برای همین کارگران هم کار را نیمه کاره رها کرده و رفته اند.

میلیون تومان دستمزدم را طلب دارم، هرچه  8کار سنگ کاری برایش انجام دادم 
گفتم پول الزم دارم، دستمزدم را بده، کارت شناسایی ام را بده اعتنایی نکرد.   من 
هم کار را رها کردم و گفتم اول پولم را بده تا کار را ادامه بدهم.   نه پولم را داد و 
نه کارت شناسایی ام را.   به محل کارش  در تهران، که  در بلوار کشاورز نرسیده 

به پارک الله است رفتم.   وقتی که مرا آنجا دید عصبانی شد و گفت: "اگر می 
خواستم پولی بدهم که همانجا می دادم."  بعد مرا کتک زد.  در راه پله ها سر مرا 
به دیوارکوبید، من تشنج گرفتم و از هوش رفتم.  از کارکنان همان اداره مرا به 
بیمارستان بردند وقتی به هوش آمدم، متوجه شدم که به بیمارستان  گفتند که این 
شخص را در خیابان پیدا کردیم.   گفتم که نه، دروغ می گویند، مهندس رضازاده 

سر مرا کوبیده به دیوار و  مرا کتک زده.  پلیس آمد گزارش نوشت اما هیچ 
 پیگیری وخبری نشد.

کارگران و مهاجرین افغان در ایران مانند زنان زیر ستم سرکوب مضاعفی 

بسر می برند. یکبار از جانب سرمایه دارانی  که آنها را به جرم کارگر بودن 

استثمار میکنند، و یکبار هم از جانب ناسیونالیست ها که بجرم غیر ایرانی 

بودن آنها را به اشکال مختلف مورد تحقیر و اذیت و آزار قرار می دهند. در 

این ستون ما هر ماهه نمونه هائی از این ستم دوگانه ای که بر آنها روا می 

شود را در معرض دید شما قرار میدهیم. باشد که این مختصر، اندکی هم که 

 شده، وجدانهای خفته را بیدار و انسانهای بیدار را به صحنه عمل بکشاند.

 گزارش ها یی از سرکوب کارگران 

 و مهاجرین افغان در ایران
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سال  15قوانین و رافت اسالمی قاضی شده است( از 
تا ابد و اعدام مواجه میشوند. حکم های که هیچگونه 
توجیه منطقی وحقوقی ندارد و هرچه بیشتر میشود نه 
تنها از آمار این قربانبان کاسته نمیشود،  بلکه در 
شرایط فالکت بار کنونی چندین برابر بر ابعاد آن 
افزوده میشود این افراد میلیونی بیکار نا امید از آینده، 
این قربانیان هالکت گاه غارتگران اقتصادی، 
اشخاصی که تحت بدترین شرایط فاصله طبقاتی، 
تبعیض، ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی خورد شده و 
افسرده ومایوس و ناامید از آینده میباشند از بدو 
دستگیری با تحقیر وتوهین وشکنجه های سنگین در 
آگاهی و قتلگاه های حکومت اسالمی مواجه بوده وبا 
کسانی روبرو هستند که غیراز شکنجه روحی 
وجسمی چیز دیگر نمی فهمند و سپس در اولین گام 
ورود به زندان در مقابل دو یا سه دوربین لخت 
مادرزاد شده وارد محیطی میگردند که کوچکترین 
استاندارد سازمان زندانها را در اجرایی آئین نامه 
داخلی زندان از لحاظ فضای زندگی، تغذیه وبهداشت 
و درمان وسایر وسایل تفریحی و ورزشی و آموزشی 
ندارند، از طرفی کلیه مسئولین تیپ های کم سواد، 
نظامی هستند، برخالف آیین نامه داخلی زندان، که 
وظیفه زندان را با سازگاری و بازسازی و تربیت 
زندانی میداند به این بیچارگان که دست شان از همه 
جا کوتاه است به دیده مجرمان خطرناک نگاه می کنند 

 .که به هر ترتیب باید نابود شوند
زندان قزل حصار بعنوان بزرگترین مرکز نگهداری  

این قربانیان، مشتی نمونه ای از خروار است . این 
هزار زندانی که  گاهی اوقات تا  11تا  12زندان با 

هزار نفر رسیده است، با ده بند مستقل به نام  28
درصد از زندانیان  14تا  11واحدهای دهگانه است،  

اعدامی  2222تا  1522دارای حکم  اعدام هستند، ) 
نفر ازآنها افغانی  422در واحد دو قراردارند که 

درصد شان دارای  82تا  75هستند( و بقیه زندانیان  
نفر  6222با  1تا  حبس ابد میباشند در واحد  15حکم 

آمار بنا به اعالم نظر مسئولین بهداری فقط چهارصد 
نفر فعال" سالم هستند بقیه مبتال به قانقاریا ، هپاتیت بی 
، سی و ... میباشند هر واحدی دارای جایگاه بسیار 
کوچکی بنام بهداری میباشد که بیشتر به کشتار گاه 
شباهت دارد تا محل درمان یک سرماخوردگی شدید یا 
آنفلوانزا که همراه با تب و لرز است دو یا نهایتا" سه 
تا قرص بی اثر بصورت جیریه داده میشود. با زندانی 
بدترین برخورد توهین آمیز میشود در واحد سه 
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زندانیان مواد مخدر زندان قزل حصار آئینه تمام نمای 
 .فالکت عمومی مردم ایران هستند

تحت حاکمیت حکومت جمهوری اسالمی بعنوان 
حاف  ومدافع نظام سرمایه داری وابسته و انگلی، 
ایران ثروتمند ترین کشور جهان دچار فالکت عمومی 
شده است، با بهره کشی شدید از طبقه میلیونی کارگر 
وغارت منابع ملی توسط انگشت شمار بنیاد ها و 
سرمایه داران زالو صفت هزار فامیل حکومتی، 
ایران با هشتاد درصد مردم زیر خط فقر باالترین 
آمار بیکاری، گرانی، اعتیاد، طالق و تن فروشی و 

 . فروش اعضای بدن در جهان را کسب کرده است
واردات کاالهای بنجل و نابودی تولید داخلی، هفتادو  

چهارو نیم در صد صنایع ورشکسته، قراردادهای 
موقت و سفید امضا و نابودی امنیت شغلی، 
دستمزدهای یک چهارم زیر خط فقر، نابودی کلیه 
قوانین حمایتی مانند بیمه بیکاری، قانون کار، 
بهداشت، درمان، تحصیالت، نابودی خدمات عمومی 
و... در جهت پرشدن کیسه پول چپاول گران حکومتی 
است، درنتیجه افسردگی، بی آیندگی و نابودی زندگی 

درصد جوانان بیکار، آماده به کارشده  42نصیب 
است، مواد مخدر را که خودکشی اجباری است چه 
در سطح عرصه تامین  مایحتاج اولیه زندگی 
خانوارها  و چه بعنوان مسکن مصنوعی و خانمان 
برانداز برای تسکین دردهای روحی و روانی هزار 
درد ناشی از مشکالت اقتصادی، اجتماعی محور و 
کانون اصلی دفع بالی فالکت عمومی قراردادند، 

نفر  8222بطوری که طبق آمار مطبوعات حکومتی 
ایرانی زندانی در کشورهائی مانند عربستان، مالزی 
و..  به سر می برند که از بیکاری و تنگدستی و 
نداری  تن به خودکشی  اجباری دادند، ویا باالترین 
آمار جهانی اعتیاد و همچنین باالترین  رقم زندانیان 
مواد مخدر در تمامی زندانهای حکومت اسالمی موید 
این مسئله می باشد ، فی المثل در جهت بیان اینکه  
تعداد زندانیان قزل حصار بعنوان زندان اساسی 
موادمخدر به دلیل ضعف وگرسنگی مجبور به تن 
دادن به تمامی راه و سرنوشتی که  جمهوری اسالمی 
آگاهانه و عمدا" در مسیر زندگی انتحاری قربانیان 
خود در مصرف و فروش مواد قرار داده است، کافی 

  : است بدانیم
گرم مواد مخدر مانند شیشه و کراک  52درحالیکه  

گرم به باال حکم اعدام را دارد و  122حکم ابد و 
گرم از این مواد سودی در حدود  52فروش 

هزار تومان نصیب این قربانیان میکند، اما این 222
انتحارکنندگان ازشدت  فقر و بیچارگی که سیستم 
اسالمی سرمایه داری بر آنها تحمیل کرده است و 
برای فرار از بیکاری و گرسنگی با علم به مجازات 
مرگبار تن به افتادن در گردابی میدهندکه جمهوری 

درصد جوانان بیکار و  92اسالمی تدارک دیده است، 
یا با درامدها و دستمزدهای ناچیز در حاشیه فقیرنشین 
شهرهای بزرگ مانند اسالم شهر، شهریار، ورامین و 
قرچک و... و نیز فقرای شهرها و شهرستانهای 
کوچک به این تنها راهی که رژیم اسالمی پیش پای 
انها گذاشته است هدایت میشوند و پس از گیر افتادن و 
دستگیری با حکم های سنگین از طرف قضاتی مانند 
قاضی طرعیانی، صلواتی، ... و مقیسه ) محمد مقیسه 
همان بازجوی وزارت اطالعات است که نام 
مستعارش ناصری بود و در دهه شصت جنایات 
بسیاری مرتکب شده است و اکنون در چهار چوب 

شخصی به نام صنعیی...مستقیما زندانیان را مورد ضرب 
اسفند که  6وشتم قرارمیدهد و در یک بر خورد شدید در 

دهها نفر مبتال به انفلوالنزا که تب و لرز شدید داشتند گفت 
همۀ شما باید بمیرید و چون نوبت بهداری آنها نبود تماما" با 
همان حال وخیمشان حتی بدون دادن یک قرص به بندهایشان 
برگرداند که حتی صدای برخی از ماموران نیز در امد وبه 

  .این حرکت او اعتراض کردند
شخصی به نام فرامرز یاسی  در حالیکه سه گلوله به او 
اصابت کرده و شکمش پاره است به حکم بازپرس شعبه 
شهر ری نزدیک به سه ماه با آن حال زخمی بدون هیچگونه 
رسیدگی در سلول انفرادی نگهداری میشود، بطوریکه از 
قسمت پارگی شکمش محتویات معده اش دائما جاری است، 
 2علیرغم اینکه ایشان به شدت درد میکشد هرروز به او فقط 

تا مسکن قوی میدهند و بدون مداوای زخمش به امان خدا 
رهایش کرده اند، در حالیکه او بالفاصله باید به بیمارستان 

  .منتقل گردد
ضرب و شتم زندانیان امر عادی و معمولی میباشد اغلب 
ماموران عالوه بر تحقیر وتوهین و فحش های رکیک به 
زندانیانی که در اثر فشار روحی و روانی دست به اعتراض 
زده یا شکایت میکنند را  بشدت مورد ضرب و شتم 
قرارمیدهند در تمامی واحدها چنین افرادی عالوه بر بیست 
روز انفرادی بشدت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می 
گیرند که در چندین مورد زندانیان از شدت فشار دست به 

 .خود کشی زدند
یکی از روش شکنجه به صورت زیر است که زندانی را  

تمام قد توی آب انداخته خیس کرده وبا شلنگ و کابل چندین 
نفر مورد ضرب قرار می دهند که صدای زندانی به اسمان 
میرود و اغلب تقاضای عفو و بخشش میکند . اما گوش 
ماموران به این حرفها بدهکار نیست شاید باورش برای 
خوانندگان مشکل باشد ولی تمامی واحد ها رسما" فلک دارند 
و پای این افراد را فلک کرده و به شدت به کف پا با کابل 
شالق می زنند زندانیان سیاسی می دانند که در دهه شصت 
این طریق شکنجه کامال رواج داشت و فلک بخش جدای 

 .ناپذیر جمهوری اسالمی است
در میان کارکنان بهداری و زندان کوچکترین اثری از افراد 
مطلع، روانشناس، یا مربی تربیتی دیده نمیشود تمامی 
مسئولین به این قربانیان نظام سلطه و قدرت به دیده جانیان 
یاتی نگاه می کنند که باید تا انجا که می توانند خورد خمیر 

 .کرده نابودشان کنند
در صد افراد متاهل مخصوصا افرادی که  92کار بیش از 

حبس سنگین دارند به طالق کشیده شده و این مسئله  برابعاد 
افسردگی روحی و روانی زندانیان تا حد خودکشی می 
افزاید. خانمها با دادن بچه ها به خانواده شوهر عمدتا به 
باندهای سازمان یافته مافیائی مانند قاچاق و تن فروشی 

 .کشیده می شوند
اوضاع مالی و رفاهی زندانیان بقدری فالکت بار است که 
اغلب با فروش نوبت تلفن، خرید وفروش موادمخدر، 
سیگار، قرص های روانگردان  و متادونی ها، با فروش 
متادون که به متادون تو دهنی مشهور است مایحتاج اولیه 
خود را تهیه می کنند ) متادونی ها وعده ی متادون خود را 
نخورده در دهان نگهداشته و سپس آن را به چندین برابر 
قیمت برای تهیه مایحتاج ضروری خود می فروشند. و البته 
ضمن اینکه خود فروشنده درد های شدیدی را تحمل می کنند 
درهمین حین از این طریق بیماری های بسیاری نیز انتقال 

 پیدا می کند.
 22تومانی توسط باند های خود زندان از  1622کارت تلفن 

هزار تومان خرید و فروش می شود کل سیستم  122تا 
زندان وتوسط ماموران به علت فقر و درامدهای خیلی پایین 
که برای خرج خانوار و امرارمعاش عالوه بر خالف های 

 رگزارشی از زندان قزل حصا
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 ها در ستایش تنبلی و تنبل

نوشت: "باور من این است که تاکنون بیش از حد  ١٣٣٨
در جهان کار انجام شده است و این اندیشه که کار را 

داند تا به امروز خسران زیادی برای بشریت  فضیلت می
در برداشته است. آن چه باید در جوامع صنعتی مدرن 
تبلیغ شود به کل متفاوت از آن چیزی است که تاکنون 

 آموزش داده شده است".
اما این مدعا از جانب برتراند راسل با هدفی دوگانه مطر  

سال همچنان  ٢٠شد. گفته راسل امروز نیز پس از 
کنیم که اجازه  موضوعیت دارد: ما در دنیایی زندگی می

کل محصول به یک اقلیت کوچک برسد، اقلیتی ”دهد  می
با وجود این،  .“کنند که بخش اعظمش هیچ کاری نمی

تر از اکثریتی  همین جمعیت کم سهمی به مراتب بزرگ
دهد، یا در روزگاری که  کند که کار را انجام می مطالبه می

شانس است که شاغل  کند، آن قدر خوش بیکاری غوغا می
 .باشد

های  گوید، برخالف آموزه شاید آن گونه که راسل می
عصر روشنگری، تنها کسانی بتوانند به فضیلت بودن کار 
باور داشته باشند که تاکنون روی زمین کشاورزی، در 
خط تولید، در اعماق معدن یا در اتاقکی در یک اداره کار 

اند. راسل به درستی نوشته است که دیدگاه کارگران  نکرده
ای است که باید  به کار، برعکس کارفرمایان، آن گونه

باشد: ابزاری الزم برای امرار معاش، در حالیکه آنچه از 
 “فراغت از آن”که از  “کار”شادی و آسودگی است نه از 

 .شود حاصل می
شاید ارزش اصلی کتاب پیر سن آمند در آن است که به ما 

کند در مقابل هر دستاورد دوران روشنگری و  یادآوری می
ایم و  زندگی صنعتی بخشی از زندگی خود را فدا کرده

دار دنیایی هستیم که در آن تنش و دوگانگی  میراث
          .مان از قرن هجدهم کماکان در زندگی ما نمود دارد نیاکان

 .در زندگی بشر پرداخت
ژان ژاک روسو در مذمت تنبلی نوشته است: "عادت 

تنبلی را به امری غیر قابل تحمل  ،به کار و فعالیت
کند و وجدان آگاه آرزوی تفریحات  برای آدمی تبدیل می

 کند." بیهوده را در شخص زایل می
دهد که روسو،  اما، پیر سن آمند در کتابش توضیح می

اش را به این شکل آغاز کرد که  خود، سلوک فردی
یک روز برای گوش فرا دادن به صدای ناقوس کلیسا ”

های  های شهر، به سوی تپه به هنگام بسته شدن دروازه
بیرون شهر ژنو رفت و نه فردای آن روز و نه هیچ 
وقت دیگر سر کارش حاضر نشد. از آن پس روسو به 

پرداز بدل شد و در یکی از  دوش و رویا به فردی خانه
هایش معرفتی را توصیه کرد که قائل به  واپسین نوشته

 .است “انجام هیچ”
روسو تا پایان عمر در حومه شهر پاریس بدین شکل 

آوری گل و گیاه بود یا  زندگی کرد که یا در حال جمع
استراحت  “ایل دو سن پیر”کف قایقش در ساحل 

کرد. او راهی را برای زندگی انتخاب کرد که در  می
 .آن خویشتن را گم کند

فلسفه این اندیشمند غربی هم آن بود که: "در یک چنین 
بریم چیزی است که  هایی آنچه از آن لذت می وضعیت

خارج از وجود ما نیست، هر آنچه از ما و از وجود ما 
تهی است باید به کنار نهاده شود. زیرا تا زمانی که این 

مان کفایت  وضعیت ادامه یابد، وجود ما برای زندگی
 ".کند، همانند خدا می

پر واضح است که ژان ژاک روسو از دید کلیسا و 
آمد، اگرچه  دولت اندیشمندی خطرناک به شمار می

 .دانستند بخش می خوانندگانش پیام او را رهایی
لوموند ”در  “وجوی تنبلی در جست”در بررسی کتاب 

ای از برتراند راسل نیز نقل شده است  گفته “دیپلماتیک
در سال  “در ستایش سستی”ای با عنوان  که در مقاله

 

 رادیو فردا  :  ١٣٣٠۹٠۵۹٨١
برخالف آنچه در عصر روشنگری در فرنگ 

شد، امروزه جنبشی در غرب به  ترویج می
بازشناخت و تجلیل از تنبلی روی آورده است. 
پیروان این اندیشه بر این باورند که شاید وقت آن 
فرا رسیده است که بشریت تقدیس جهد و تالش را 

 .متوقف نموده و اندکی آرام بگیرد
شعرا، نویسندگان، اندیشمندان و فالسفه از 

ها و اقوام مختلف در جهان در مذمت تنبلی  فرهنگ
 “دوزخ”یری در بخش  اند. دانته آلیگی ها گفته سخن

ریچارد آلماناک ”از کمدی الهی، بن فرانکلین در 
اصول علمی ”و فردریک تیلور در  “فقیر

ً مورد لعن  در این آثار، تنبل .“مدیریت ها عموما
اند  قرارگرفته، تقبیح، محکوم و گاهی هم، تأدیب شده

برد متوجه کاهلی  و رنجی که آدمی از زندگی می
 .خود او در مواجهه با جهان هستی دانسته شده است
در این میان کمتر پیش آمده است که کسی در تجلیل 

بعنوان یکی از سجایای اخالقی انسان  “تنبلی”از 
لوموند ”کتاب بنویسد. اما اکنون روزنامه 

به معرفی کتابی پرداخته است که  “دیپلماتیک
نویسنده آن باورهای پذیرفته شده بسیاری از ما را 
در پسندیده دانستن تالش و کوشش به چالش 

در ”طلبد: پیر سن آمند، نویسنده کتاب  می
، “وجوی تنبلی: تفسیری سست از روشنگری جست

پردازد که فرهنگ نوین  به نقد اندیشه افرادی می
 .دار آنهاست غرب وام

او با اشاره به تردید ژان ژاک روسو در اتخای 
موضعی قاطع درباره جهد و تالش در مقابل سستی 

دهد که چگونه این فرزند یک  و تنبلی، شر  می
 “زمان”ساز سوئیسی به مخالفت با عنصر  ساعت

 

 آتیک بخشی
 

اینچنین واقعه چندی قبل در والیت 
غزنی اتفاق افتاد:  طوریکه گروهی از 
طالبان برنامه داشتند که توسط یک 
طالب انتحاری محفل عرسی یکی 
ازباشنده های آن محل را به خاک و 
خون بکشانند، که تصادفا شخص 
انتحاری از باشنده های همان محل 
بوده که بعد از پوشیدن جلیقه انفجاری 
از موضوع واقف گردیده به سرگروپ 
خود اعتراض مینماید که ماموریت را 
ملغی نماید، ولی چونکه با ممانعت 
قومندان گروپ خود مواجه میشود با 
صدای بلند الکبر گفته، میگوید که حاال 
وقت شما است که به بهشت بروید 
وخودش را انفجار داده باعث کشتار 

طالب دیگر  ٢طالب وزخمی شدن  ١٨
میشود، که نیروهای امنیتی ما بعدا 
اصل ماجرا را از زخمیهای طالب 

 !.بدست میاورند

 حاال وقت شماست که به بهشت بروید
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عمده در رده های باال به خرید فروش اقالمی که قدغن 
تومان میباشد( از  12222هستند مانند سیگار )نخی تا 

طریق سیستم مافیای وعموما از طریق وکیل بند ها که 
به آنها وفادار میباشند صورت میگیرد. عالوه بر 
خوردن جیره های مختلف زندانیان، فروش وقت تلفن، 
فروش مالقاتهای حضوری زندانیان، ازانها باج گیری 
میکنند، ماموران اغلب خوارکی ها و تنقالت خود را به 
گردن وکیل بند می اندازند و اگر او تن به این باج گیری 
ندهد به بهانه های مختلف اوضاع  بند را به هم میریزند 
، تلفن ها را قطع می کنند ، تلویزیون ها را میبرند ، و 
یا با زدن خاموشی زودتر از موعد قانونی تالفی میکنند 

 .و هر بالیی که بخواهند بر سر زندانیان می اورند
بنا به گفته اغلب زندانیان سمت وکیل بندی مخصوصا  

در بندهائی که خالف بیشتر رخ می دهد از طرف 
میلیون تومان فروخته میشود  6مسئولین زندان تا مبلغ 

درکنار این جرایم که در کل زندان عادی شده است 
درسطح کل سیستم قضایی ومسئولین عالیرتبه اختالس و 
رشوه خواری میلیونی از صد میلیونی تا چندین 
میلیاردی در شکستن حکم های اعدام قاچاقچیان بزرگ، 
دادن مرخصی، رای باز، و فروش مالقات های 
حضوری بصورت شرعی و غیر شرعی ادامه دارند، 

 122خالصه در چندین نمونه های آشکار، متهمینی با 
گرم مواد روی پرونده شان  اعدام شده اند در حالیکه 
افرادی نیز با داشتن بیش از یک تن حکمشان از اعدام 
به ابد شکسته شده و طرف چند ماه در زندان و چند ماه 
در مرخصی گذرانده است و در پروسه چندساله عفو 
خورده آزاد شده است. خالصه مطلب اینکه در 
 .جمهوری اسالمی کسی که پول نداشته باشد باید بمیرد

میلیون  422همچنین هرکدام از فروشگاه ها به مبلغ 
تومان به پیمانکار اجاره داده شده اند و فروشگاهها نیز 
اجناس را دو ونیم تا سه برابر قیمت به زندانیان بدبخت 

  .که دستشان از همه جا کوتاه است می فروشند
نفر عمر خود  11تا  8در اطاق های هفت و نیم متری 
نفر نیز می  17تا  15را می گذرانند که در مواردی از 

نفر زندانی، نیم  122در بهترین سالن زندان با   .رسند
دقیقه آبگرم برای حمام وجود دارد  42ساعت یا نهایتا  

چشمه حمام که همیشه بسیاری از زندانیان در اخر  6با 
وقت کف بدنشان را نشسته  آبگرم قطع میشود و 
زندانیان فوق با بنیه ضعیف مجبورمیشوند با آب سرد 
خود را بشویند، که این باعث شده بسیاری از زندانیان 

 .همیشه  بیمار هستند
در اعتراض به حکمهای سنگین  92پس از شورش سال 

و شرایط طاقت فرسا و مرگبار که به  اعتراض شدیدی 
نفر با  172انجامید با دستور جالدی به نام احمدی 

شلیک مستقیم تیر بوسیله تفنگ و تیربار کشته شدند، از 
آن شورش به بعد چون شورش کنندگان برای تخریب 
دیوار ها از کپسول های گاز استفاده کرده بودند تمامی 
آشپزخانه ها برچیده شده است و زندانیان مجبورند از 
سویا های حیوانی و غذا های بی کیفیت و نا سالم تغذیه 

 .کنند
اغلب زندانیان اعتقاد دارند سیستم قضایی پس از روی 
کار آمدن الریجانی ها  که با تجدید مجازات و قطع رای 
باز نسبت به دوره شاهرودی که زندانیان فرصت 
میکردند به خانواده هایشان برسند بسیار خرابتر شده 
است و برادران دالتون را عامل اصلی طالق و 

در صد خانواده ها می دانند که نزدیک به  95فروپاشی 
در صد خانم ها به حساب جمهوری اسالمی اجبارا  52

 .به تن فروشی کشیده می شوند
 
 

  : توزیع وتکثیر از
 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

12/1/1292  
       

دراین لحظه خاطرات زیادی به سراغم می آید، مثالً 
خاطرم هست زمانیکه تورا در خانه ماریو آنتونیو 
مالقات کردم، وقتی پیشنهاد کردی که به گروه ملحق 
 . شوم برای تدارک امور، دردسرهای زیادی پیدا کردم

یک روزاز ما پرسیدند که درصورت مرگ شما به چه 
کسی باید اطالع دهیم، اول ازاین مطلب خیلی ناراحت 
شدیم اما بعد متوجه شدیم که باالخره این حقیقتی است 
که باید قبول کنیم، در انقالب انسان یا پیروز میشود یا 

 .می میرد و خیلی از رفقا هم دراین راه جان دادند
امروز دیگر این مسائل آنقدر مهم نیست، چون ما 
بزرگتر شده ایم و حقیقت هم تکرار شده، بهرحال 
فکرمیکنم که وظیفه خود را نسبت به انقالب کوبا 
درخاک خودش انجام داده ام و اکنون از شما و سایر 

 هستندًً متعلق به من اکنونرفقا و مردم شما که 
 . خداحافظی می کنم

 
ً ازسمت خود بعنوان رهبر ملی  بدین ترتیب، رسما
حزب ، درجه سرگردی در گروه و شهروندی کوبا 

از این پس آنچه که مرا به کوبا پیوند استعفاء میدهم . 
می دهد نه پیوند قانونی بلکه  پیوندهایی از نوع دیگر 

 است که گسستنی نیستند.  
زمانیکه به گذشته فکر میکنم ، ایمان دارم که به اندازه 
کافی فداکاری برای پیروزی انقالب کرده ام . تنها 
اشتباه من این بود که در اول ورود به کوههای " 
سیرامایسترا" دیر به خصلت انقالبی و رهبری تو پی 

  بردم
. 

من روزهای با شکوهی را سپری کرده ام ، اما افتخار 
میکنم که در روزهای بحرانی، در غم و شادی کنار 

را دیدم که هوش و لیاقت دولتمردی مردم بودم . کمتر 
تو را داشته باشد و بدون هیچ شک و تردیدی راه تو را 

یش گرفتم . بررسی و تفکر در امور و استقبال از پ
خطر، همراه با احترام به ارزشهائی که به آن اعتقاد 

 . داریم، همه را از تو یاد گرفتم
 

باید بگویم که من کوبا را با احساساتی از 
غم و شادی و امید و آرزو همراه با عشق 

 . به مردم ترک می کنم
 

ی را ترک می کنم که مرا چون پسر ممرد
و این جدائی، زخمهای  ندخود می دانست

عمیقی به من وارد می کند . اما من با 
ایمانی که به من آموختی به سنگرهای 
دیگری می روم تا سرشار ازاحساسات 
انقالبی، برای انجام مقدس ترین وظایف 
یعنی برای مبارزه با امپریالیسم به هر جا 
که الزم باشد بروم و این عمیق ترین زخم 

 . را درمان می کند
 

من دیگر در کوبا مسئولیتی ندارم، بجز 
اینکه کوباهای دیگری در جای دیگر ایجاد 
کنم . اگر قرار باشد که درزیر آسمان 
دیگری بمیرم، بازهم تا آخرین لحظه به تو 
و این مردم فکر می کنم . ازآنچه به من 
آموختی متشکرم و سعی می کنم به وظایف 

 . خود و نتایج نهایی آن وفادار باشم
من همیشه خودرا با سیاست خارجی انقالب 
هماهنگ کرده ام و همیشه همینطور خواهم 
بود و همه جا هم بعنوان یک انقالبی به 

 . وظایف خود وفادار خواهم بود
 

از اینکه زن و بچه خود را ترک می کنم، ناراحت 
نیستم چون میدانم دولت ازآنها سرپرستی خواهد کرد و 
جای نگرانی نیست و خوشحالم که دنبال وظایف خودم 

 می روم
 . 

خیلی حرف با تو و مردم دارم اما فعالً جای این حرفها 
منظورم را نیست و کلمات نمی توانند احساسات من و 

 . بیان کنندآن چنان  که می خواهم  
 . با تمام شورانقالبی،  تو را در آغوش می گیرم

 پیروزی یا  مرگ
  

 historyofcuba.comمنبع انگلیسی:سایت 
 face bookمتن ترجمه با پاره ای اصالحات از 

 ، روشنگر متعلق به  شما ست

 ما لی خود با پشتیبا نی

یاری  روشنگر به ادامه انتشا ر 

  رسانید

 1....  ازصفحه گزارشی از زندان  ادامه ی

 نامه خداحافظی چه گوارا به فیدل کاسترو
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 .نفر درمان می شوندهزار١٠
 

 داستان فروش فرزندان و خواهران
همیشه گفته اند که اعتیاد به مواد مخدر، ریشه برافکن 
و خانمان برانداز است. زیرا اعتیاد به مواد مخدر آن 
چنان جلو چشم های فرد را می بندد که نمی تواند جلو 

پایش را ببیند و آنچنان عقل و خرد او را از میان می 
برد که حتی عزیز ترین فامیل خود را نیز با بی 

 .پروایی فدا می کند و اندک نگران و دلهره ای ندارد
 

عبدالرحیم موتار معتادی که به دلیل بدهکاری خواهر 
 .ساله اش را به قاچاقچیان فروخت ١٢

 
گزارش زیر از نشریه مترو به خوبی روشنگر این 

 :نوشته است
عبدالرحیم  -١

ساله  ٣۳موتار 
یکی از هزاران 
معتاد افغانی است 
که سرنوشتی شوم 
و عبرت انگیز 
دارد. سیما همسر 

ساله، مدینه  ٨٨
ساله، یبیح  ۴دختر 

 ٨هللا، کودک 
 ۵٢ساله، مادر 

ساله و همچنین 
برادرش همگی 
معتاد به مواد 

مخدرند. 
عبدالرحیم دختر 
 ٨خود را از 

سالگی برای آن 
که ناآرامی نکند و 
به خواب رود، به 

 
 سهراب ارژنگ

 میزان تولید مواد مخدر در افغانستان
 

بی گمان افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در 
جهان است. بنا به گزارش سازمان ملل، تولید مواد 

تولید آن  ٢۴۷به میزان  ٨٠١٨مخدر افغانستان در سال 

تن بوده است. در حالیکه تولید سال  ۴٣٠٠در جهان و 
بیشتر گزارش  ٣٠۷، به میزان ٨٠١١پیش از آن یعنی 

 شده است. گزارشی که هم اکنون در نشریه مترو
Metro  بتازگی در انگلیس به چاپ رسیده است، میزان

جهان میداند. یعنی  ٣٠۷تولید مواد مخدر افغانستان را 
مواد  ١٠۷همه کشورهای جهان سوای افغانستان تنها 

 .مخدر را تولید می کنند
 

 
ساله ای که در کابل به قاچاقچیان فروخته شد.  ٢دختر 

از وقتی طالبان در افغانستان سایه افکنده، فروش 
دختران و زنان رواج و رونق بسیار باالیی پیدا کرده 

 .است
 

 عاقبت خیاط در کوزه افتاد
داستان خیاط در کوزه افتاد را همه ما شنیده ایم. این 
حکایت مردم افغانستان است که هرچه بیشتر مواد مخدر 
تولید میکنند، گروه بیشمارتری از مردم آن کشور در 
دام اعتیاد گرفتار میشوند. به گفته دیگر، اگر افغانها 
ندانسته برای دیگران تله گذاشتند، خود نخستین شکاری 
بودند که در تله گرفتار شدند. بازهم سازمان ملل در 

گزارش داد که یک میلیون از مردم افغان  ٨٠١٨سال 
در دام مواد مخدر گرفتار شدند. بی  ۳۴تا  ١۵از سن 

تردید هم اکنون شمار معتادان افغانستان از یک میلیون 
هم باالتر بوده، و شهر شورتپه از ایالت بلخ که در سر 
راه و در مسیر گذر مواد مخدر و قاچاق آن به 
کشورهای دیگر می باشد دارای اعتیاد بیشتر و شرایط 
بدتر می باشد. درحالیکه ساالنه تنها به میزان 

زور معتاد به مواد مخدر کرد. او برای تأمین هزینه 
ساله اش  ١٢های اعتیاد و پرداخت بدهی ها، خواهر 
پوند به  ۴٠٠٠تازه گل را برای دریافت مبلغی حدود 

فروش رساند. عبدالرحیم از این که خواهرش را با 
دریافت پول فروخته نگران نیست، بلکه از این ناراحت 
است که چرا پول آن را به جای خرید ملک و یا 

 .اتوموبیل در راههای بیهوده تلف کرده است
ساله در کمپ دیگری می گوید که به  ٨۴شاه بی بی  -٨

پوند بدهکاری که شوهرش به دلیل اعتیاد  ٣٢٢٠خاطر 
در کشورهای عربی باال آورده بود، او ناچار شده دو 

ساله را به  ۳ساله و پروینه  ٢دختر خود فریده 
قاچاقچیان بفروشد. برادر شاه بی بی توانست با پادر 

ساله را از فروش به قاچاقچی نجات دهد  ٢میانی فریده 
ولی این دختر ناچار است با یکی از بستگان خانواده 

 !.آنان ازدواج کند
لینک ویدیویی زیر سرگذشت تهدید قاچاقچیان برای 

ساله برای سکس، و مخالفت و  ۳ربودن دخترک 
 .جلوگیری مادر، به خوبی نشان می دهد

 
 تجارت مواد مخدر در ایران

گزارش دیگری می گوید که میزان تولید تریاک در 
تن بوده است.  ۵۵٠٠افغانستان در سال گذشته حدود 

 ۵۵چنانچه این تریاک به هروئین تبدیل شود، معادل 
هزار کیلو خواهد بود که ارزش آن در بازار جهان به 

میلیارد دالر است. بنا به آنچه گفته  ١٠٠تا  ٢۵میزان 
 ٣٠٠٠شده، نیمی از تولید تریاک افغانستان یعنی حدود 

تن از ایران می گذرد که بخشی از این آن مصرف 
داخلی دارد و بخش بیشتر از آن ازایران به سوی 

 .کشورهای اروپایی قاچاق می شود
بی تردید، ترانزیت این حجم از مواد مخدر با قیمتی که 
دارد نمی تواند کار چند خرده پا و یا مواد فروش ساده 
باشد. پشت این جریان یک عده بعنوان مافیای جهانی با 
سرمایه های بسیار زیاد قرار گرفته اند . در ایران چه 
گروهی و یا چه کسانی این کار را رهبری میکنند که 
کسی نمی تواند آنها را شناسایی و دستگیرکند؟. 
بنابراین، نباید از نقش سپاه و مرکز خالفت خامنه ای و 
آقا زاده ها به ویژه آقامجتبی در این کارغافل شد. نقش 
ریاست جمهورهای اصال  طلب و یا تمامیت خواه و یا 
آقای روحانی به عنوان کسی که با شعار تدبیر برای 
ایران، مورد قبول رهبری نظام حاکم قرار گرفته برای 
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بخش بزرگی از این مواد مخدر خانمان برانداز به 
کمک رژیم ایران، از مرز ترکیه گذشته وارد 
بازارهای جهانی میشود. خدا میداند چند میلیون از 
مردم اروپا هرساله به دلیل غرق در اعتیاد به کام 
مرگ فرو میروند، و یا از هستی و زندگی ساقط شده 
و در نهایت یلت و بدبختی روز را به شام و شام را 

 .به بامدادان می رسانند
آمریکا و انگلیس که به افغانستان یورش برده و آن 
کشور را اشغال کردند، به جای آموزش درست و 
فراهم کردن امکانات صنعتی و رشد دادن به 
کشاورزی و دامداری آن کشور، راه و زمینه کاشت 
تریاک، تهیه هرویین و قاچاق آن به خارج از 
افغانستان را آماده و آسان ساختند و ملت محروم و 
زجر کشیده افغانستان را در این بالی خانمانسوز 
گرفتار و سرگردان نمودند. جا دارد که ملت های 
جهان سوم مانند افغانستان و ایران، به خود آمده و 
بدون آن که به دیگری اجازه دخالت در سیاست 
مملکت دهند، خود سرنوشت کشور را در دست 
گرفته و از این آلودگی و نکبت همه جانبه رهایی 

 .یابند. به امید آن روز
 

ادامه مطلب: فروش دختران به قاچاقچیان در 
 افغانستان، به دلیل اعتیاد به مواد مخدر | فضول محله
یکی از صدها مزرعه کشت تریاک در افغانستان که 
ساالنه هزاران نفر را از تندرستی و هستی ساقط 

 .کرده و یا به کام مرگ می کشاند
 

    ١٣٣٣فروردین  ١۴پنجشنبه  -گرینویچ  ٣:١١

مبارزه با این مافیا تا چه حد بوده و هست موضوع 
 !.قابل بررسی دیگر است

 
کشت خشخاش در افغانستان که هیچگاه از سوی 
آمریکا و انگلیس از وسعت و گسترش آن جلوگیری 
نشد، و برعکس از سوی قاچاقچیان، پاسداران، و 

 .سودجویان دیگر مورد تشویق نیز قرار گرفت
 

 :از آنچه گذشت
میزان مواد مخدر جهان مانند تریاک  ٣٠۷بیش از 

تن تریاک و  پنج و نیمو هرویین، هرساله به میزان 
هزار کیلو هرویین در افغانستان به عمل می  ۵۵یا 

آید. پیامد این تبهکاری و عملکرد ضد انسانی 
بزرگ، اعتیاد بیش از یک میلیون افغانی از کودک 

ساله است.  ٢٠-۳٠ساله تا پیر زن و یا پیر مرد  ٨
انسان هایی که زورکی زنده اند، ولی زندگی نمی 
کنند و گهگاه نیز فرزندان دختر و یا خواهران خود 
را برای پرداخت بدهی شان به قاچاقچی ها می 

 .فروشند
نیمی از این مواد مخدر از راه قاچاق به کمک 
پاسداران و وابستگان خامنه ای از مرز افغانستان 

 ۳گذشته وارد ایران میشود که تا کنون بیش از 
میلیون زن و مرد جوان ایرانی را معتاد و از 
زندگی و آدمیت بیرون برده است. همان چیزی که 
مورد خواست رژیم اسالمی است که جوانان آنچنان 
در منجالب غرق باشند تا به دنبال سیاست نروند و 
رژیم کار دزدی و غارتگری خود را بی درد سر 

 .انجام دهد

، به مقصد مرحرل کرار  از 8من هر روز صبح قبل از ساعت 
 Easterآوریرل "   11خانه خارج مریرشروم. روز دوشرنربره 

Monday "  تعطیل بود و مشغو ل تماشای برنامه "روی خط
" صدای امریکا با موضوع "نرقرش  زن در جرامرعره ایرران" 
شدم. این برنامه دو مجری داشت یک خانم مرحرتررم ودیرگرری 
آقای سفیری که تلفن ها را پاسخ میداد و نظر تماس گیرندکران 
را در مورد  اظهارات خامنه ای در باره ی شررایرط زنران و 
قوانین ایران جویا میشد.  آنچه که در ابتدا جلب  توجه میکررد 
بیشتر نظر دهند گان موافق جمهوری اسرالمری برا اسرترنراد بره 
اسالمی برودن جرامرعره، شررایرط زنران در ایرران را مرنراسرب 
ارزیانی میکردند و آقای سفیری، مجرری بررنرامره  بره ایشران 
فرصت کامل می داد تا اظهاراتشان را کامل کنند.  طرفداران 
قوانین اسالمی با تأکید بر قوانین اسالمی و گفته های آیت الئه 
خامنه ای صحبتهای خودشان را تکرار میکردند. در این بریرن 
یکی از منتقدان ضمن اظهارات خود در رد گفته های  خامرنره 
ای و حررمررایررت از آزادی زنرران در انررتررخرراب شررغررل وپرروشررش 
وبرابری جنسیتی، شروع به نقد آیه های قرآن کررد کره فرورا  
صدایش قطع شد و آقای سفیری گفت: " ما نمیتوانیم در مرورد 
قرآن اظهار نظر کنیم. آیه های قرآن نیاز به تفسریرر دارنرد  و 
کار هر کسی نیست.  اظهار نظر و تفسیر کار افراد مطلع" و 

 تلویحا " روحانیون است." 

صدای امریکا گویا فراموش کرده که تمام قروانریرن جرمرهروری 
اسالمی ایران با استناد به قرآن نوشته شده است.  مگر میشود 
در مورد قوانین ایران و جایگاه زن در ایران صحبت کررد و 
از اسالم و قوانین اسالم و قرآن سخنی به میان نیاورد. جرالرب 
است که طرفدارن جمهوری اسالمی در تماس با برنامه روی 
خط، به اسالمی بودن جامعه ایران و ضررورت جراری برودن 
قوانین اسالمی در ایران استناد میکنند و صدای آمریکا، سخن 
شان را قطع نمیکند.  صدای آمریکرا مرردم را بره  نرادانری و 
ناتوانی و کم فهمی از درک مسائل اجتماعی و شناخت مذهرب  
) دراین مورد قرآن و اسالم( متهم میکند و خرود را صراحرب 
صررالحرریررت در سررانسررور افررراد مررنررتررقررد مررذهررب مرری دانررد.  
سیاستمداران و برنامه ریزان صدای آمریکا خود را به نادانی 
می زنند که چگونه پس از سی و شرش سرال برگریررو بربرنرد و 
شالق و سرکوب و اعدام، هنوز جمهوری اسالمری نرتروانسرتره 
است که مقاومت در مقابل حجاب مرورد اترنرظرارش را درهرم 

 شکند.              

قرررآن و احررکررام اسررالم اسرراس سرریررسررتررم قضررایرری، آمرروزش و 
پرورش، چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس شرورای اسرالمری 
و خبرگان، چگونگی پوشش زنران و ادامره ترحرصریرل و ...و 
نهایتا  از تولد تا مرگ انسانها را در ایران و امثال ایران تحت 
سیطره گرفته وصدای آمریکا هم همگام با آن،  بینندگانرش را 
از بررسی آیه های قرآن منع میکند.آیا  این همگرایری صردای 
آمریکا با مذهب و جلوگیری از پخش نقد بینرنردگران از قررآن،  
در جهت ترویج افکار منسوخ و عقب افتاده و تحمیق جرامرعره 
توسط صدای آمریکا نیست؟  آیا آن همه دفتر و دستک و آیرت 
هللا و "حوزه علمیه" و رادیو و تلویزیون و روزنامه و مرجرلره 
و وب سایت، توان پاسخگویی به انتقاد را نردارنرد کره صردای 

 امریکا هم به جمع آنها پیوسته است؟ 

آنچه که روشن است حرمرایرت صردای آمرریرکرا از مرذهرب و  
جلوگیری از نقد قررآن فرقرط در جرهرت حرفر  مرنرافرع جرهرانری 
سرمایه و تداوم حکومتهای سرکوبرگرر و جرنرایرت کرار بررای 
سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی و پائین نگهداشتن سرطرح 

 زندگی و حف  نیروی کار ارزان است.

 احمد پرتوی

 نهم اردیبهشت نود و سه

تلویزیون "صدای امریکا":  نقد 
قوانین اسالمی و آیه های قرآن 

 ممنوع!
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باین ترتیب می بینیم که مزد واقعی کارگر افغان، یعنی 
آنچه که واقعا برای معاش روزانه اش می ماند، بسیار 
کمتر از مزد پائینی است که کارگر افغان، بعنوان 

 کارگر ارزان، معروف به دریافت آن شده است. 

نکته دیگر اینکه می توان در ایران از پدیده ی کارگر 
رایگان، و نه صرفا ارزان، نیز سخن گفت. بعضی از 
شریرترین کارفرمایان، با برخورداری از چتر حمایتی 
دستگاه های انتظامی و بی حقوقی مطلق کارگران 
افغان، هیچگونه مزدی به کارگران خود نمی دهند و از 
نعمت کار رایگان برخوردار می باشند. اینها، که در 
میانشان کارفرمایان حزب الهی هم کم نیستند، با اخراج 
دوره ای کارگرانی که مزدشان به تعویق افتاده، دائما 
کارگران جدیدی را استخدام و بدون اینکه کمترین 
مزدی به آنها بدهند، دوباره پس از مدتی، آنها را 
اخراج و با دسته های جدید جایگزین می کنند، و باین 
ترتیب از کارگران افغان، بی آنکه به آنها مزدی 

 بپردازند، بطور رایگان کار می کشند. 

باید توجه داشت بهشتی که از این طریق، از طریق کار 
رایگان، مزدهای پائین، باال کشیدن مزدهای معوقه و 
بی حقوقی مطلق کارگران و قدر قدرتی بی پایان 
کارفرمایان در ایران برای سرمایه داران فراهم آمده، 
با همه مصائب و نتایج فالکت باری که برای 
کارگرافعانی بهمراه دارد، برای او، تنها از یک نظر، 
از نظر افزایش فرصت های کاری سودمند بوده است. 
برای کارگر افغانی دسترسی به کار کم و بیش همیشه 
فراهم بوده و تقریبا هیچ گزاشی در شکایت از بیکاری، 
جز بیکاری های کوتاه بین دو کار، یا مواردی که 
ناشی از مصدومیت و عدم توانائی در کار بوده است، 

 بچشم نمی خورد. 

علت این امر آنست که کارفرمایان ایرانی برای پر 
کردن جیب شان با چنگ و دندان بدنبال کارگران 
پرکار و کم توقع افغانی می گردند. گویی بی حقوقی 
مفرط کارگر افغان، با همه تلخی اش، حداقل این حسن 
را برای وی داشته که از امکان شیرین اشتغال کم و 
بیش دائم برخوردار باشد. هرچند بهمان اندازه او را در 
معرض تیر انتقاد و بدبینی کارگر ایرانِی غیر افغان، 
که بیکاری خود را نتیجه کارداری او می داند، قرار 

 داده است.  

نتیجه اینکه شرایط فوق العاده سختی که جمهوری 
اسالمی برای کارگران افغان بوجود آورده، هر چند از 
یک نظر با هدف غیر ممکن کردن زندگی برای آنها و 
بازگشت شان به افغانستان طراحی شده، ولی در اثر 
باال رفتن فرصت های کاری برای آنها، عمال، منتج به 
نتیجه عکس خود، یعنی ادامه موج مهاجرت کارگران 

 افغان به ایران، شده است. 

 آپارتاید قومی و ممنوعیت های گوناگون

اکتفا به  موارد باال برای توضیح شرایط عینی 
کارگران مهاجر افغان در ایران کافی نیست. کارگر 
افغان بجز مشکل مزد های پائین و تاراج مزدها، از 
مظالم دیگری نیز که منحصر به اوست، رنج می برد. 
از جمله این مظالم آپارتاید قومی است. کارگر مهاجر 
بمعنی واقعی کلمه گرفتار آپارتاید قومی ای است که 
جمهوری اسالمی برای او مقرر کرده است. اگر سیاه 
پوست آفریقای جنوبی زمانی حق ورود و تردد در 
مناطق سفید نشین، جز برای کار، را نداشت، مهاجر 
افغان حتی برای کار هم مجاز به ورود به بسیاری از 
استان های کشور نمی باشد. اگر سیاهپوست آمریکائی 
زمانی حق ورود به رستوران ها و محل های تفریح 
سفید پوستان و آمیزش با آنان را نداشت، ممنوعیت حق 
ورود به پارک ها برای افغانی های ساکن ایران و 
ازدواج با زنان ایرانی نیز مورد چندان متفاوتی نمی 

نانوائی ها و هرجای دیگری مورد حمله مامورین قرار 
می گیرد، و در صورت دستگیری  مجبور است بخشی 

 از باقیمانده مزد اش را به آنها رشوه بدهد. 

البته نباید فکر کرد که این رشوه ها و تاراج مزدها در 
ملیون کارگر   1.5مورد دسته دوم کارگران افغانی، 

دیگری که با داشتن برگ اقامت های سه ماهه، نه  
ماهه، و یکساله باصطال  قانونی اند، انجام نمی گیرد. 
مامورین فاسد انتظامی به افغان های قانونی هم رحم 
نمی کنند. برگ اقامت آنها را برای بازرسی می گیرند، 
و به بهانه های قالبی، مثل اینکه تاریخ اش تمام شده، یا 
دیگر اعتبار ندارد، درخواست رشوه می کنند، و در 
صورت نداشتن پول برای پرداخت رشوه، خیلی راحت 
آن را پاره می کنند و در آنی آنها را غیر قانونی و 
مشمول تجاوزات دیگر، از جمله دستگیری و اعزام به 

 اردوگاه و رد مرز، می نمایند. 

در هر یک از این موارد، وقتی کارگری دستگیر و رد 
مرز می شود زن و کودکانش بی سرپرست می مانند، 
و همزمان با آن، کارفرمای خوش شانسی از باال 
کشیدن مزدهای پرداخت نشده کارگرش متمتع می 
گردد. موارد کمی نبوده اند که کارگران از من برای 
تقاضای کمک از مردم برای زنی که بخاطر دستگیری 
شوهرش با شش کودک بی سرپرست تنها مانده و هیچ 
خویشاوند و آشنایی نداشته تماس گرفته اند، و یا کارگر 
دستگیر شده ای که توانسته است تلفن همراهش را از 
دید مامورین مخفی نگاه دارد، در تماس با من از 
اردوگاه، از سرنوشت بازماندگان بی سرپرست اش در 

 خانه بشدت اظهار نگرانی و چاره جوئی کرده است.               

اما دلخراش ترین موردی که در آن کارگر افغان پول  
و پس اندازش به یغما می رود وقتی است که بعضی 
کارگران روستائی افغانی که بنا به سنت قدیمی شاگرد 
و استادی به صاحب کار خود اعتماد می کنند، و چون 
جای امنی برای نگهداری مزد و پس انداز خود ندارند، 
از او می خواهند که به آنها لطف کرده مزدشان را 
برای آنها به امانت نزد خود نگهدارد تا هر زمان که 
نیاز داشتند، برای فرستادن به افغانستان یا بهر دلیل 
دیگری، به آنها باز گرداند. در اینمورد هم گزارش 
های غم انگیزی از باال کشیده شدن پول کارگر غریب 
و بی پناه افغان توسط کارفرمای بیرحم اش داده شده 

 است.

به این تاراج مزدها باید مبالغی را نیز که اداره اتباع 
خارجی، بابت صدور و تجدید برگ اقامت، مرتبا از 

ملیون نفر دارای حق  1.5کارگران )بخصوص از 
اقامت( اخایی می کند، اضافه نمود. صدور این برگ 
اقامت های موقت چند ماهه هرچند قرار است کارگران 
را از مزاحمت های مامورین مصون نگه داشته، امکان 
تحصیل فرزندان آنها را فراهم آورد، ولی عمال هدفی 
جز کنترل و حف  کارگران در زاویه اطالعاتی دولت و 
بخصوص تلکه پول از آنها را در نظر ندارد. چرا که 
گزارشات بی شماری از دستگیری و رد مرز کردن و 
یا امتناع از نام نویسی فرزندان کارگرانی که صاحب 
این برگ اقامت ها بوده و بموقع هم  آنها را تجدید کرده 

 اند در دست است.  

من دیگر از حق ثبت نام های باالئی که مدارس برای 
ثبت نام کودکانشان از آنها می گیرند )البته اگر آنقدر 
خوشبخت باشند که مدرسه مزبور حاضر به ثبت نام 
آنها باشد(، و از مخارج درمانی )باز هم اگر مسئولین 
بیمارستان به آنها اعتنائی بکنند و تحویل شان بگیرند( 
که همگی بار سنگینی بر ته مانده مزد آنها می باشد، 

 نمی کنم.

باشد. اگر به این موارد ممنوعیت تحصیل بسیاری از 
کودکان افغان در مدارس، ممنوعیت مالکیت اموال غیر 
منقول و حتی بعضی اموال منقول، مانند وسائل نقلیه 
شخصی و تلفن همراه، ممنوعیت داشتن گواهینامه 
رانندگی، داشتن حساب بانکی، داشتن پروانه کسب 
کار، ممنوعیت تحصیل در هنرستان های فنی و حرفه 
ای و بعضی رشته های دانشگاهی، ممنوعیت اشتغال 
در بعضی از کارها، و ممنوعیت حتی فروش مواد 
غذائی را اضافه کنیم، آنگاه شکی در وجود یک سیستم 
جدی آپارتاید قومی در مورد کارگران افغان، آنهم در 

 ابعاد وسیع، بخود راه نمی دهیم.

نتیجه تنها یکی از ممنوعیت های مذکور در باال، 
ممنوعیت ازدواج با زن ایرانی، وجود صد ها هزار 
کودک بدون شناسنامه می باشد که نتیجه سی هزار 
ازدواج مرد افغانی با زنان ایرانی بوده است که حاصل 
غیر قانونی بودن این ازدواج ها، عدم امکان ثبت 
قانونی آنها در محاضر رسمی، و در نتیجه عدم صدور 
شناسنامه برای کودکان آنها بوده است. این کودکان 
بدلیل نداشتن شناسنامه، از همه حقوق اجتماعی، 
منجمله حق کار، ازدواج، تحصیل در مدارس، برای 

 همیشه محروم می باشند.

 اردوگاه ها

اگر از حمله دائمی مامورین انتظامی به افغانی های 
جویای کار در میدان ها، خیابان ها و نانوائی ها، 
دستگیری و بردن مداوم آنها به اردوگاه ها، و شنیع 
ترین برخوردها با آنان در این بازداشتگاه ها یاد نکنیم، 
شرایط عینی کارگران افغان در ایران را بطور کامل 

 تشریح نکرده ایم. 

این اردوگاه ها معموال مکانها و گاهی زیر زمین های 
لخت و عوری هستند که کارگران دستگیر شده را در 
آنها مانند اموال اضافی خالی می کنند. در دمای فوق 
العاده گرم یا سرِد این مکان ها شنیع ترین رفتارها را، 
از توهین و اهانت گرفته تا کتک و ضرب و شتم، در 
حق آنها اعمال می نمایند. نه تنها از آنها در طول مدتی 
که گاهی به چندین ماه می کشد، هر روزه، بدون آنکه 
مزدی به آنها بدهند، بطور سیستماتیک کار می کشند، 
بلکه آنها را وا میدارند تا در صورتی که پولی برای 
خرید غذای خود نداشته باشند، از غذای غیرقابل 
مصرف اردوگاه که بهیچوجه قابل خوردن نبوده و تنها 
برای زنده ماندن تهیه شده است، سد جوع نمایند. در 
حقیقت در این اردوگاه ها با کارگر افغان کاری می 
کنند تا زندگی غیرقابل تحمل وی غیرقابل تحمل تر 
شود. شورش اردوگاه سنگ سفید در خراسان در 

که در سرکوب خونین آن توسط هلیکوپترهای  1277
 622نظامی جمهوری اسالمی صدها تن )گفته می شود 

تن( از مهاجرین در حین فرار با بیرحمی تمام به خاک 
و خون کشیده شدند، تنها یکی از نشانه های شرایط بی 
نهایت غیرانسانی  است که در این اردوگاه ها به 

 کارگران افغانی تحمیل می شود. 

محرومیت وحشتناک جنسی، فشار مضاعف دیگریست  
که بر گرده کارگر افغان سنگینی می کند. اگر 
جمهوری اسالمی با ترویج گسترده فحشای شرعی در 
شکل نکا  اسالمی )دائم و موقت(، حداقل، مفر غیر 
انسانی، کثیف و مردساالنه ای را در اختیار مردان 
گذارده است، کارگر افغان حتی از این امکانات ضد 
انسانی نیز محروم می باشد. نه تنها نکا  موقت در 
میان اهل سنت رایج نیست، با رواج وحشتناک و بسیار 
گسترده رسم زن خری در میان افغان ها )در ایران و 
افغانستان( و بهای بینهایت باالی زن، عمال برای 
کارگر افغان هیچگونه امکانی برای ازدواج وجود 
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گرفت  تا روابط انهانی و اجتماعی، این عحنح حر  ر 
یحا  ی این م ح ا  ی آنها وجو   ار ، اما  ر یم  یم 

نقش کمکی و تکمیلی  ار . اال آن کح   ر یحنحر بح  
اهحت کح  بح  عحنح حر   –و فقط ینر   –معنای اخص 

شو . لباس، کفش، اتحومحبحیحل  ا لی و مهلط تب یل می
و خان ، ییچ ی  اثری ینری بح  محعحنحای اخحص آن 

ی اول  نیهت زیرا کفش و لباس و اتوموبیل  ر  رج 
یحعحنحی زبحان   –بای  کارکر  ا لی و محنحاهحو خحو  

را کح  بح    –اقت ا ی ارزش م رفی ا حلحی خحو  
ان ،  اشت  باشن . لحبحاس بح  ق ح   خاطر آن تولی  ش ه

شو  و بحایح  محتحنحاهحو بحا  پوشان ن تن انهان تولی  می
گیر ، و  ف لی باش  ک   ر آن مور  اهتفا ه قرار می

ی امل و نقل انهان یحا بحار اهحت و  اتوموبیل وهیل 
بحح  یححمححیححن تححرتححیححو  ر ایححن مححوار  اقححتحح ححای … .  

زیباشناختی تابع مالاظحاتحی از نحوا فحایح ه گحرایحانح  
شو  و ب  هخن  یگر  ر  رجح  اول کحارکحر  و  می

یحای محور  بحاح   ر نحظحر  ارزش م رفی م  ا 
اهت، اما  مناً عن ر زیبائی ی  مور  توجح  قحرار 
 ار . اال آنک   ر ینر ب  معنای اخص، عحیحن اثحر، 

 زیبائی آن اهت.

بحیحنحیح   اتی  ر یمین اولین گا  و تا یمین جا یح  محی
ای  العا ه گهتر ه ک  اگرچ  قلمرو زیبائی، قلمرو فو 

اهت، اما فقط  ر ینریا ب  معنای اخحص آن، یحعحنحی 
 ر شعر، ا بیات، موهیقی، نقحاشحی، تحئحاتحر و محانحنح  

نحفحهح  و بح   ی زیحبحاشحنحاخحتحی فحی اینها اهت ک  جنحبح 
یای  یگر غلب  و برتحری  عنوان خوِ  زیبائی بر جنب 

شحو ، بح    ار .  ر این عر  ، کاری کح  خحلح  محی
تبعیت از قوانین زیحبحاشحنحاهحی ایحجحا  شح ه و ارزش 

 م رفی و مور  اهتفا ه آن ی ، زیبائی آن اهت.

اهتع ا  و کارکر  طبیعی ینر، یعنی آنچ  از ینر بح  
ای از فحعحالحیحت  عنوان شکلی از آگایی و گون  ویحهه

ی  ی زیحبحائحی شحنحاهحانح  آی  تثبیت رابطح  انهان بر می
انهان با  نیای واقع اهت. هه  و نقش ینر این اهحت 
ک  روش و راه و ره  ی  جحامحعح  را  ر عحر ح  
زیبا شناهی ایجا  کن  و آن را بح  عحنحوان قحاعح ه و 

ینجار  ر آن جامع  ب  کرهی بنحشحانح . ویحهگحی ایحن 
شکل آگایی، باز آفرینی و بحازتحابحانح ن واقحعحیحت  ر 
قالو ت حاویحر خحیحالحی زیحبحاشحنحاهحانح  اهحت و واهه 

ی آن چیزیحایحی  واقعیت ی   ر این تعریف شامل یم 
شو  ک   ر  نیحای پحیحرامحون انهحان وجحو   ار    می
ی آن چ  ک  ب  زن گی و فعالیت انهحان محربحوط  یم 
شو  اع  از طبیعحت، جحامحعح  و  نحیحای  یحنحی و  می

 عاطفی خو  او.

یای گوناگون آگایی اجتماعی، ینر از   ر میان شکل
ی آن،  لححاححاظ پححیححچححیحح گححی و تححنححوا عححنححا ححر هححازنحح ه

باالترین  رج  پیچی گی و تنوا این عنا ر هحازنح ه 
شکلی را  ار . برای ایحن کح  محو حوا روشحن تحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نا ر زرافشان

 ب  یا  عزیِز جای *

 شناهِی هیاهی قهمتی از کتاو جامع 

ای از زن گحی اجحتحمحاعحی، یحعحنحی  ی ویهه ینر، عر  
هحازی واقحعحیحت بح   ی ج و، ی   و یحمحگحون عر  
ای  ی ویحهه گوئی  عر   ای زیباشاهان  اهت. می شیوه

یحای  ی فعحالحیحت از زن گی اجتماعی اهت زیرا  ر یم 
گوناگون انهانی، نگاه زیباشناهان  ب  واقعیت و زبائی 

ی  خوایی  اتاً و ب  طور طبیعی وجو   ار ، امحا یحمح 
یا، ینر ب  معنای اخص آن نیهتنح ، و ایحن  این فعالیت

 تفکی  مه  را بای  یمواره  ر نظر  اشت.

ی یحنحر  ی ویحهه اما عن ر زیباشناختی کح  مشحخح ح 
اهت فقط  ر عال  انتزاا وجو   ار  و تنها بح  شحکحل 
تجری ی قابل  رک اهت. وقتحی انهحان چحیحزی را بح  

آور ، این کار را ب  تبعیت از قوانین عحلحمحی  وجو  می
 یح  نح  قحوانحیحن  یحا تحجحارو تحولحیح ی خحو  انحجحا  محی

زیبحاشحنحاهحی، زیحرا 
آن را بححرای رفححع 
ی  نیحاز مشحخحص 
غححیححر از زیححبححائححی 
 ححرف بحح  وجححو  

آور . امحححا  ر  محححی
یمان اال آن را بحا 
قوانین زیبحاشحنحاهحی 

 یح .  نیز تطبی  محی
یحای  بی ش  لحبحاس

ما بای   وختی زیحبحا 
ی   اشت  باشن    ر 
طراای اتحومحوبحیحل 

ی یح   زیبائی آن ی  مور  نظر یهت، و وقتی نحقحشح 
کحنحیح    ی مهکونی را برای هاختحن آن تحهحیح  محی خان 

زیبائی آن ی  م  نظر یهت. اما موجحو یحت عحیحنحی و 
جنس لباس پارچ  اهت نح  زیحبحائحی، وجحو  عحیحنحی و 
جنس اتومبیل از فوال  و هایر موا  طبیعی و هنتتی  
اهت و وجو  عینی خان  را م الح هاختمانی تشکیحل 

 ی ، لیکن  ر یمان اال زیحبحائحی یح   ر تحرکحیحو  می
یا وجو   ار . ب  هخن  یگر چح   ر یحنحر، و چح   آن

یای انهانی، عن ر زیباشناختی فحقحط   ر هایر فعالیت
 ب   ورت انتزاعی وجو   ار .

از هوی  یگر، اگرچ  عن ر زیباشناختی یم  جحا و 
 ر یم  چیز ا ور  ار  و از افزاریای کار و لباس 

شحویح   پوشی  و اتومبیلی کح  هحوار محی و کفشی ک  می

گابریل گارسیا مارکز، خالق 

درگذشت“ صد سال تنهایی”  

 

یسنده ی رمان "صد سرال ترنرهرایری" نو
درگذشت.  گابریل گارسیا مارکز، کره 
دوستان و آشنایانش  او را  بره نشرانره 
ی صمیمیت، "گابو" می خواندند،  در 

، در کشور کلمبیا بره دنریرا 1917سال 
آمد.  او  از دوره ی نروجروانری و از 
دوره ی دبرریرررسررترران و دانشررگرراه در 
نشریه های دانش آموزی و دانشجویی  

 قلم می زد. 

تحصیالتش را در رشته ی حقوق در دانشرگراه مرلری کرلرمربریرا  
به عنوان خبرنگار روزنامه ای که با آن  1954ادامه داد.  در 

همکاری می کرد، به ایتالیا رفت و پس از دو سال، به فرانسره 
و سپس به بیشتر کشورهای اروپرایری سرفرر کررد و خراطررات 

 1967خود را نوشت.   کتاب "صد سال تنهایی" او در سرال 
در آرژانررترریررن چرراپ و پررخررش شررد.  ایررن کررترراب بررا اسررتررقرربررال 
چشمگیرمیلیون ها مخاطب در جهان ادبیات روبررو شرد.  در 

خورشیدی، برای نخسرتریرن برار در ایرران، کرتراب  1254سال 
صدسال تنهایی را "برهرمرن قررزانره" بره فرارسری بررگرردانرد و 
فارسی زبانان را با این نویسنرده آشرنرا کررد. بسریراری از آثرار 
داستانی و غیر داستانی مارکز به فارسی ترجمه شده و کرتراب 
 "روسپی های غمگین من" پس از چاپ در ایران توقیف شد.  

رئالیسم جادویی مارکز در این رمان،  بیانگر نگراه تریرزبریرن و 
موشکافانه ی او به زندگی انسان ها، و نشان دهنده ی توانرایری 
او در به تصویر کشیدن جزئیات، پیچیدگی ها  و زوایرای )بره 
ظاهر پنهان( ظریف زندگی است، نگاه واقع گرایانه ای که بره 

 نظر خارق العاده و جادویی می نماید.

این توانایی،   برخاسته از اعتقاد به ارتباط هنر و واقعیت، و   
همچنین نتیجره ی ترجرربریرات  اجرترمراعری، سرفررهرا و ارتربراط 
تنگاتنگ او با واقعیت برود.  او بره اسرپرانریرا سرفرر کررد ترا از 
نزدیک واقعیات دوره ی دیکتاتوری ژنرال فرانکو  در اسپانیا 
را لمس کند که رمان "پاییز پدرساالر" نرتریرجره ی آن ترجرربره 
بود.  او از جمله هنرمندانی بود که می خواست در دوره هرای 
سخت در کنار مردم زندگی کند تا هنرش زبان رنج ها، امیدها 

 و آرزوهای آنان باشد. 

، وقتی او  به کشورش کرلرمربریرا برازگشرت، از 1982در سال   
طرف سازمان اطالعات و امنیت کلمبیا تهدید شد و به  اجربرار 

مارکز بره آن چرنران  1999به مکزیک نقل مکان کرد. تا سال 
شهرت جهانی رسیده بود که خاموش کردنش بررای صراحربران 

 قدرت به آسانی امکانپذیر نبود.

سررالررگرری در  87اپررریررل در  17گررابررریررل روز پررنررج شررنرربرره، 
 مکزیکوسیتی درگدشت. 

کنیم به  . ما ابداع کنندگان داستان، که هر چیز را باور می“. .  
دهیم باور کنیم که برای ساختن یوتوپیاییی دییگیر  خود حق می

هنوز دیر نشده است، یوتوپیایی جدید و فراگیر که در آن هیچ 
کس برای دیگران تصمیم نگیرد که چیگیونیه بیمیییرنید  عشیق 

پذیر باشد  نیاادهیا  تبلور خود را نشان دهد  خوشبختی امکان
محکوم به انزوا نباشند  و هیمیگیان فیرصیتیی ییکیسیان بیرای 

 “زیستن روی زمین به دست آورند.

 هنگام دریافت جایزه نوبل ادبیات( –)گابریل گارسیا مارکز 

 1214آوریل  -روشنگر 
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 ر ویل   و ، شناخت علمی مقی  اهت ب  بازتاو شیحئحی 
نفه  یهت، مهتحقحل از انهحان  یمانگون  ک  آن شیئی فی

و مهتقل از آگایی و خواهت و تمایل انهان. کحار یحنحر 
ی  بازتاو واقعیت اهت. اما )و این اما، امری بنیا ی و 
اهاهی اهت( بر رابط   ین شنحاهحنح ه ایحن واقحعحیحت بحا 
واقعیت مزبور تحاکحیح   ار ، گحرچح  بح یحهحی اهحت ایحن 

رابط  ب  خ و یات عینی آن شیء واقعی ی  بهتحگحی 
ی یح    ار . اتی زمانی ی  ک  ینرمن  خو  را ب  ارای 

هحاز  )محثحالک یح   ت ویر از طبیعت مقی  و ماح و  محی
منظره( باز یح   ر قحلحو ایحن اثحر انهحان محنحزل  ار . 

وان گحو،،  ”یای آرل تاکهتان“لوی تان،  ”پائیز طالئی“
ی چایکوفهکحی، بح  خحاطحر م حمحون محتحاثحر ”یا ف ل“

ی خو ، یعنحی بح  خحاطحر کحیحفحیحت عحاطحفحی خحو ،  کنن ه
کیفیت از روی طبیعحت،  ان . اما ی  کپی بی ارزش یافت 

منزلت آفرینش ینری را نح ار . نح  آن رهحتح   هحتحان، 
تو یف ها ه ی  یل هیهتانی اهحت و نح  محاجحرایحای 

ای بازگویی علمی و زیهت شناختحی یح   هیمرغ افهان 
مرغ بحلحنح  پحرواز کحویهحتحانحی.  ر خحلح  ایحن یحر  و، 
عواطف و نگاه فر وهی نحقحش بحرجهحتح   ار . از ایحن 

 ً  انح ، بحلحکح   نحمحی ”تحاریح “رو، کهی شاینام  را  رفحا
اثری ینری اهت و راز مان گحاری آن نحیحز  تحا اح و  

گفت ت ویر ی  هحگ  بهیاری   یمین اهت. گوت  می
پشمالو ک  با  قت و وهواس بیش از ا ی از آن هحگ 
کشی ه ش ه باش ، بحرای او چحیحزی غحیحر از یح  هحگ 
 یگر نیهت، یعنی محنحزلحت یح  کحار محفحیح  را نح ار ، 
بنابراین،  ر قلو ینر، ما یمحیحشح  انهحان را بحا روابحط 

یای  یگر، یعحنحی  نحیحای  اش با طبیعت و انهان چن  گان 
 افکار و عواطف و ااهاهات او را  اری .

 ر ویلح  هحو ، بحر خحالف عحلح ، فحقحط یحنحر اهحت کح  
یای زیبائی شناهان  واقعیت را فحرایح    هترهی ب  جنب 

یا، شیمی  ان یا، زیهت شنحاهحان و  هاز . فیزیک ان می
توانن  از  ریا، مشخ ات را از  ی گحاه اجحزاء  غیره می

ی فیزیکی  ریا، خواص شیمیحائحی آو آن،  تشکیل  ین ه
کحنحنح  و  ی ایواناتی ک   ر آن زن گی می ایات مجموع 

تحوانح   ب   هت  ین . اما فقط ینحرمحنح  اهحت کح  محی…  
 زیبائی آن را نشان  ی .

گحیحر ،  چون چیزی ک  مو حوا کحار یحنحری قحرار محی
خاص و مشخص اهحت، بحازتحابحی یح  کح  یحنحر از آن 

 ی  از لااظ شکل، خاص و مشحخحص اهحت   ب هت می
ینر با اهتفا ه از ت اویر خیالی زیباشناختحی، واقحعحیحت 

  ی . را بازتاو می

تحر  یا، ی  جنب  واقعی از ینر را ب  شکلی روشحن  ی گاه
 یح ، و بحنحابحر یحمحیحن  و با و حواحی بحیحشحتحر نشحان محی

واقعیحت،  ات یحنحر و ویحهه بحو ن آن فحقحط  ر واح ت 
 شو . تنگاتنگ این ه  عن ر با یک یگر پ ی ار می

ب  این ترتیو اکنون نوبت آن اهت ک  ایحن هح  عحنح حر 
اهاهی یحنحر را بح  طحور 

 اجمالی بررهی کنی .

نخهت اینک  ینر، بازتحاو 
واقححعححیححت اهححت. آیححا کهححی 
ت ویر  ختری را ک  فقط 
ی  چش   اشت  باش  و آن 
تحح  چشحح  یحح  بحح  طححور 
عمو ی  ر وهط پحیحشحانحی 
او قرار گرفت  باشح ، یح  

شححنححاهحح    اثححر یححنححری مححی
چنحیحن ت حویحری بحا یحیحچ 
معحیحاری یح  اثحر یحنحری 

شو . پس ینر بحا  تلقی نمی
جححهححان واقححع ارتححبححاط و 
نهححبححتححی  ار  و ا ححالً  ر 
اهححاس از جححهححان واقححع و 
برخور  و  رگیری انهحان 
بححا ایححن جححهححان واقححع مححایحح  

گیر . از ایحن  یح گحاه ،  می
یعحنحی بح  عحنحوان بحازتحاو 

یحای شحنحاخحت بح  شحمحار  واقعیحت، یحنحر یحکحی از شحکحل
رو ، اما شکل ویهه و مشخ ی از شناخت اهحت کح   می

جحنحگ و “ با عل  تحفحاوت  ار  و از آن محتحمحایحز اهحت. 
یحیحچ ”  اگحمحونحت“ و ”  یملت“ ، ”  لح

یحح  تححاریحح  بحح  مححعححنححای عححلححمححی آن 
نیهتحنح . ایحن یحر هح ، آثحار یحنحری 
یهتن . اما یر هح  از رویح ا یحایحی 

ان  ک   ر عحالح  واقحع  ر  مای  گرفت 
 یح .  نفس زن گحی روی  ا ه و محی

تفاوت محور  بحاح ، یحعحنحی تحفحاوت 
شناخت  ر کار یحنحری بحا شحنحاخحت 

تححوان از هحح  زاویحح   عححلححمححی را مححی
مختلف بیان کر    ر ویل  اول علح  
یمیش  آنچ  را ک  واقعیت بح  طحور 
کلی و اهاهحی  ر بحر  ار ، یحعحنحی 

بحا   –قحوانحیحن را   –جنب  عا  آن را 
یححای فححر ی و  انححتححزاا از م حح ا 
کن  و منعکحس  عینی آن  جهتجو می

هاز   اما ینر، ب  عحکحس، کحلحی  می
و اهاهی را آنگون  ک   ر واقعیحت، 
یعنی  ر شکل فر ی و عحیحنحی یح  
م  ا  آن تجلی یافت  اهت واکاوی 

کن . ب  عبارت  یحگحر  و منعکس می
عححلحح  قححوانححیححن گححونححاگححون اححاکحح  بححر 
واقححعححیححت را اهححتححخححراج و ارایحح  

کن ،  ر االی ک  ینحر یح  فحر   می
تیپی ، ی  نحمحونح  محعحرف کحل را 

یای کلی  گیر  و بوهیل  آن، جنب  می
گ ار . تو یح این ک  چحرا  انشحمحنح   تر را ب  نمایش می

مجبور نیهت ی  قانون علمی بحررهحی شح ه را کح  بح  
 رهتی تات  ابط   ر آم ه اهت مج  اً کشف و اثبحات 

 –مثالک ی  تیپ اجتماعی را   –توان   کن ، اما ینرمن  می
ای  ای متفاوت با قبل، و یر بار بح  شحیحوه یر بار ب  گون 

مطرح و معرفی کن  ک  تا اال شناخت  نش ه باش ، یمین 
یا و نمو یای فر ی و عینی آن نحمحونح   اهت، زیرا جلوه

شحو ، بحی  تیپی  ک  ب  عنوان معرِف کحل بحرگحزیح ه محی
 ان ازه زیا  اهت.

کنی   ینگامی  شو ، با  را با ی  مثال ها ه آغاز می
بین ،  خوان ، فیل  یا نمایشی را می ک  کهی کتابی را می

کن  ب  طحور خحو  بح   یا  ر ی  تابلوی نقاشی تامل می
ای بحرای  خو ی و ب ون طرح و روش پحیحش انح یشحیح ه

برخور  با آن کتاو، فیل ، نمایش یا نقاشی، آن را نحز  
کحنح    خو  از ه   ی گاه اهاهی و متفاوت ارزیابحی محی

نخهت از لااظ کشش و میزان عالق  و توجهی ک  آن 
کحنح ، یحعحنحی از ایحن  اثر ایجا  و مخاطو را جحلحو محی

 ”زنح  چنگی ب   ل محی“لااظ ک  ب  ا طالح معروف 
امحا   –یا ن    و  از لااظ ا الت اثر، یعنی ارتباط آن 

با جهان واقع  و هو  از لحاحاظ   –ن  لزوما انطبا  آن 
یا و ااهاهاتی ک   ر بینن ه یحا محخحاطحو بحیح ار  ان یش 

تحوان  ای کح  محی کن  یا پیا  آن اثر، نخهتیحن نحتحیحجح  می
گرفت این اهت ک  ما ی  اثحر یحنحری را بحر محبحنحای 
ارزش یححنححری، راهححتححی نححمححائححی، و پححیححا  آرمححانححی آن 

کنی . این امر بی  لیل یا ت ا فحی نحیحهحت.  ارزیابی می
ینر، بناب  کن  و  ات خو ، ب  اقت ای محایحیحت وجحو  
خو ، یعنی ب  طور عینی، از وا ت یمین ه  عن حر 

آیحح   عححنحح ححر زیححبححائححی شححنححاهححی، عححنحح ححر  فححرایحح  مححی
 شناختاری و عن ر آرمانی یا ای ئولوهی .

طبیعی اهت ک   ر آثار مخحتحلحفحی کح  بح  عحنحوان کحار 
شو  ممکن اهت یکی از ایحن عحنحا حر  ینری ارائ  می

تحر یحا آن را  را  ر مقایه  با  و عن ر  یگر برجهتح 
مطل  هازن . ب  این ترتحیحو یحنحر گحایحی بح  شحنحاخحت 

شو  ک  تفاوت آن با علو  فقط  ر این   رف تب یل می
اهت ک  آن شناخت ب  کحمح  ت حاویحر زیحبحاشحنحاخحتحی 

شو  ک   عمل کر ه اهت، گایی ب  ای ئولوهی تب یل می
یای هیاهی و اخالقی  رف  ر ایحن  تفاوت آن با ای ه

یا را ب  هطح زیحبحاشحنحاهحی محنحتحقحل  اهت ک  ان ان یش 
هاخت  و از این  ی گاه بیان کر ه اهت و گایی یح  بح  

شحو   یحعحنحی چحونحان  زیبائی شناهی ماض تحبح یحل محی
شو  ک  آنرا غایتی فی نفه  و بحرای  ینری عر   می
یا، یحنحر  ان . ییچ ی  از این م  ا  خو  ت ور کر ه

ب  معنای کامل، متوازن و واقعی آن نیهت و یر یح  
از این ه  روش یا  یح گحاه، اگحر جح ا از  و عحنح حر 
 یگر  ر نظر گرفت  شو ، ب  خطا رفت  اهحت. بحا ایحن 
اال، یر ی  از ایحن هح  عحنح حر، یحر یح  از ایحن 
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گفتی  ت ویر زیباشناختی آنچ  را ک  اهاهی و معحرف 
کل اهت بوهیل  و از طری  م  ا  فر ی آن ارای  و 

یحای اهحاهحی و تحیحپحیح   بیان، و ب  هخن  یحگحر جحنحبح 
واقعیت را  ر نمو یای فر ی آن یا، یعحنحی  ر شحکحل 

یا ک  قابل  ریحافحت اهحی اهحت، بحازآفحریحنحی  عینی آن
کن . اما  مناً آفرینش یحنحری بح  یحیحچ روی فحقحط  می

ی عحکحس بحر اری  یا ب  شیوه یا و بازآفرینی کشف تیپ
نیهت. ب  عکس، این آفریحنحش از نحوعحی گحزیحنحش  ر 

شو   گزینش آنچ  ک   ر بر  ارنح ه  واقعیت اا ل می
یای کلی، اهاهی و بنابراین قابل ارائ  و بیحان  ر  جنب 

یا، عواطف و ااهاهات تیپیح  بحاشح . از  قالو ان یش 
طرفی  یگر یر بازتاو مخیل واقعیت ی ، ینر نیهحت. 

کوشن  شعری بهراین  یا  چ  بهیارن  آماتوریایی ک  می
تابلوئی بکشن  ب ون آنک  ب   رف یمین کار توانهحتح  

 باشن  اثری ینری ب  وجو  آورن .

و  لیل این امر ی  این اهت ک  یحنحر، واقحعحیحت را بح  
کم  ت اویر زیبحائحی شحنحاهحانح ، یحعحنحی محنحطحبح  بحر 

کن . ف یحلحت یحا ر یحلحت،  موازین زیبائی بازآفرینی می
کحنح ،  اتلو یا یاگو، یرآنچ  ک  ینر آن را باز آفرینی می

منطب  بر قوانین ینری یهتن . ا الً هرشت آن نحوا 
 یح ،  ت ویری ک  ینر آنحرا محور  اهحتحفحا ه قحرار محی

خو ، زیباشناهان  اهت. یعنی  ریافت زیباشنحاهحانح  از 
کن  و ااهاهات زیباشناهان  را بر  واقعیت را ارائ  می

ای ک  از  ی گاه زیبائی شناهی خحنحثحی  انگیز . پ ی ه می
بححاشحح ، مححثححالً مهححیححر اححرکححت 

یا یحا رونح  هحوخحت و  الکترون
هاز  ر ب ن، و ب  طور خال   
تححمححامححی آنححچحح  کحح  عححواطححف را 
تاری  نکن  و بنابراین نحتحوانح  
ااهاهات زیباشناهان  را بحیح ار 
کن ،  ر خارج از قلمحرو چحنحیحن 

 گیر . ت ویری قرار می

تححوان بححا  اگححرچحح  یححنححر را نححمححی
ای ئولوهی یکی گرفت، جح ا از 

توان  بحاشح . یحنحر از  آن ی  نمی
 و جهت با ایح ئحولحوهی ارتحبحاط 

کن   یکی از ایحن جحهحت  پی ا می
ک  ینر یح  بح  عحنحوان عحنح حر 
هححازنحح ه یحح  نححظححا  اجححتححمححاعححی 
مححعححیححن، خححواه نححاخححواه و بحح  

یحای هحیحاهحی، احقحوقحی، اخحالقحی،  ناگزیر، اامحل ایح ه
ی ایحن یحا آن طحبحقح   زیبائی شناختی، فحلحهحفحی و غحیحره

اجتماعی معین اهت  و  و  از ایحن جحهحت کح  بحنحا بح  
ای ایح ئحولحوهیح  اهحت   هرشت و ماییت خو ، پح یح ه

کحنح   زیرا ینرمن  یرگز ینر خو  را ما و  ب  این نمی
ک  فقط و ب  طور ها ه واقعیت را منعکس هاز ، بلک  

کحنح   یحا یح  محو حع و   رباره واقعیحت ق حاوت محی
نگرش معین نهحبحت بح  واقحعحیحت را انحتحخحاو و بحیحان 

کن  یعنی  ر آن ارزش  اوری، البت  با شحیحوه غحیحر  می
مهتقی  و خاص ینری، وجو   ار  و ینرمن  بح  احکح  

آفحریحنح  و محور   خو  منط  ت حاویحر خحیحالحی کح  محی
 ی ، ب  اک  یمان ینجار و چگونگحی  اهتفا ه قرار می

 ار اهت و برای ی   آفری ن آن ت اویر یمواره جانو
کن . اثر او)ینرمحنح (،  آرمان اجتماعی معین مبارزه می

خو  بخوای  یا نخوای ، خو  از آن آگاه باش  یا نبحاشح ، 
یمواره ااوی ی  پیا  ای ئولوهیح  اهحت. بح  یحمحیحن 

زنحنح    لیل ی  نویهن گحان و یحنحرمحنح انحی کح  الف محی
یا قحرار  ارنح ، بحا خحو  ایحن ا عحا  ر  ای ه ”خارج از“

یای معین یهتن . تحاریح  بح   واقع امر م افع برخی ای ه
کحنح  کح   ر شحرایحط  ای رها و روشحن ثحابحت محی گون 

نحیحز شحکحلحی از تحبحلحیحغ و  ”خالء ای ئحولحوهیح “کنونی 
 یای بورهوآیی اهت. اشاع  ای ه

این خ لت ایح ئحولحوهیح  یحنحر، آنحرا  قحیحقحا بح  شحکحل 
یای تاریخی عینی و مشخ ی، ب  طبقحات محعحیحنحی  بن ی

هاز . یحمحیحن و حف یحنحر اهحت کح  بح  محا  مربوط می
 ی  تمایز بهیار روشحنحی محیحان یحنحر جحامحعح   امکان می

گحرا و   اری و ینر جامع  فئو الی، میان ینر محر   بر ه
 اری قائل شوی   و هرشت طبقاتحی یحنحر و  ینر هرمای 

ی آنرا تشخ ی  یی  و بشحنحاهحیح . اگحر ”فای ه گرا“نقش 
یای اجتماعی ریایی یاب  و  قرار باش  ینر از یمهتیزی

 رفا  ر خ مت رش  و اعتالی رواحی و  یحنحی یحمح  
اع ای جامع  قرار گیحر  بحایح  ت حا یحای محوجحو   ر 

ی اقت ا ی و اجتماعی جامع  از میحان بحر اشحتح   شالو ه
 شو .

ب  این ترتیو ویهگی بزر، یحنحر  ر ایحن تحوانحایحی آن 
شححو  کحح  عححنحح ححر شححنححاخححتححاری و عححنحح ححر  پحح یحح ار مححی

ی زیحبحاشحنحاهحانح ، بح   ای ئولحوهیح  را بحر یح  شحالحو ه
یحای   ار .  ر ایحنحجحا پح یح ه یمزیهتی با یک یگر وا محی

شان، یحعحنحی طحبح   عینی ب  تبعیت از کیفیت زیباشناختی
قواع  زیبائی شناهی، ب  کم  معقوالت زیبائی شناهحی 

یای زیبائی شناختی، ارزیابی و بازآفرینی  و وف  آرمان
یا را با معیاریای یا  شح ه  شون . ینرمن ان این پ ی ه می
هنجن  و آنها را ب  عنوان آثار تراهیح  یحا کحمحیح ،  می

واال یا ناینجار، شریف و ا یل یحا محبحتح ل و عحامحیحانح  
کنن . اثر آنانک  ب  این تحرتحیحو  شناهن  و تو یف می می

 یقل خور ه اهت  ر عام  مر   ک  مخاطو آن یهتن  

ااهاهات زیحبحائحی شحنحاهحانح  را کح   رک و  ریحافحتحی 
کحنح . عحاطحفح  زیحبحائحی  عاطفی از واقعیت اهت بی ار می

توان نوعی شیوه  رک و  ریافت اشیحا و  شناهان  را می
یای عینی و اعمال و آثار ینری تعحریحف کحر  کح   پ ی ه

اثر و نتیج  آن برانگیختن ااهاس تاهین یحا شحا ی  ر 
فر  و وا  اشتن او ب  خن ه یا گحریح ،  وهحت  اشحتحن یحا 
نفرت ورزی ن، ب  خش  آم ن، غمگین ش ن، ب  یحیحجحان 
آم ن و مانن  اینها باش . ااهاس زیبا شناهان  بح  شحکحل 

کن  ک   ر برابر ی  منظره،  آی  و بروز می ل تی  ر می
ی  اثر ینری، یا یح  محوجحو  انهحانحی بح  فحر   هحت 

  ی .  می

 ر این عر  ، نقش ینر نقشی اهاهی اهت. ایحن یحنحر 
اهت ک  ب  آن ااهاهی ک   ر ابت ا خحا ، گحیح  و محبحهح  

بخش  ک  محوجحو زایحنح ه  اهت چنان و وح و عمقی می
ش ن فالن فحکحر و فحالن پح یح ه  ر محا، و ایحجحا  فحالن 

شحو . ایحن  موقعیت یا فالن اق ا  انهانی از هوی محا محی
خحوریح  کح  یح  رویح ا   واقعیت ک  اغلو ب  آن بر محی

تکان  ین ه ک   ر ی  کتاو خوو تو یحف شح ه اهحت 
کن  کح  از تحاثحیحر خحو  آن  چنان تاثیری  ر ما ایجا  می

تر اهت، از یمین امحر نحاشحی  روی ا   ر عال  واقع قوی
شو . آیا این  لیل ق رِت ینر  ر الحگحو بحخحشحیح ن بح   می

یا و ااهاهات ما نیهت   لیل ق رت عاطفی بحی  اهاهیت
شیئی کح  محو حوا کحار “گفت   ا  آن نیهت  مارکس می

گیر  عام  محخحاطحبحانحی را بح  وجحو  محی  ینری قرار می
آور  ک   و  و فه  ینری  ارن  و قا رن  از زیبائی لح ت 

 (۱)”ببرن .

بینی  ک  چگون  فعالیت عملی اجتماعی و  ب  این ترتیو می
تاریخچ  افرا  انهانی و تکامل ت ریجی پیحوهحتح  عحلحو  و 

یای متما ی، ن  تنها ب  انباشت  انحش  ینریا  ر طول ه ه
یحای   قی   رباره  نیای پیرامون و ارتقا و اعتالی توانایی

 ینی افرا  انهان منجر ش ه، بحلحکح  عحالوه بحر ایحن محایح  
رش  و تکامل و عمی  تر ش ن اهحاهحیحت افحرا  انهحانحی، 
رش  و تکامل و عمی  تر ش ن زن گی عاطحفحی آنحهحا نحیحز 

 یح  کح   ی اخیر بح  محا امحکحان محی ش ه اهت. این رخ ا ه
یای زیباشناختی واقعیت را یر روز بهتر و زن ه تحر  جنب 

 ریابی  و ارتقا اهاهیت عاطفی انهان را کح  از ارتحقحاء 
تر و  هطح فرینگ او ج ایی ناپ یر اهت، یر روز روشن

 موثر تر بشناهی .

 ر جوامعی ک  بر اهتثمار مبتنی اهت، بخش بحزرگحی از 
میرا  ینری بشریت از  هترس زامتکشان خارج اهت. 
از هوی  یگر امروز یر جا ک  امپریالیحهح  احاکح  اهحت، 
نتیج  اق امات عینی و عملی هرمای  اناح حاری و محالحی 
ب  اناراف و اناطاط کشان ن  و  و هالیح  بحخحش قحابحل 

یحا و  توجهی از مر   اهت و چون امپریالیحهح  از رهحانح 
وهایل ج ی  و نیروم  اطالعاتی و ارتباط جمعی ی  برای 

کن ، این اثرگح اری بهحیحار بحیحشحتحر  این منظور اهتفا ه می
ش ه اهت. قرار گرفتن ینر ا یل و واقحعحی  ر  هحتحرس 
مر   و کم  ب  شکحوفحایحی یح  احس راهحتحیحن زیحبحائحی 

یای مر   تنها  ر ی  نظا  جامع  هحاالر  شناهی  ر تو ه
ینر ب  مر   تعل   ار . ینحر بحایح  از “امکان پ یر اهت. 

یای زامتحکحش  یای خو   ر عمی  ترین تو ه طری  ریش 
یحا قحابحل  هحتحرهحی بحاشح  و  نفو  کن . بای  برای این تحو ه

ی آنها قرار گیر . ینر بای  ب  ااهاهات آنها،  مور  عالق 
ی آنحهحا واح ت بحخحشح  و  یحای آنحهحا و بح  ارا ه ب  ان یش 

یای مر   را ب  ییجان آور . بای   ر آنان ینرمن انحی  تو ه
را بی ار کن  و موجو رش  و تکامل آنها شو . این یح ف، 

یحای یحنحری و فحرایح  هحاخحتحن  یعنی بی ار کحر ن قحریحاح 
موجبات رش  و تکامل اهتع ا یا، ایمیت نقشی را ک   ر 

یای مر   ب  ینر محاحول  زمین  آموزش زیبا شناختی تو ه
  ی . ش ه اهت، ب  خوبی نشان می

عمالً ینر،  ر وا ت ه  عن ر هازن ه آن یعنی عنح حر 
زیححبححائححی شححنححاخححتححی، عححنحح ححر شححنححاخححتححاری و عححنحح ححر 
ای ئولوهی ، وهیلح  نحیحرومح ی بحرای آمحوزش مهحتحقحیح ، 
عینی و  هترس پ یر برای انهان اهت. بنابراین، ینر  ر 
زمان واا  ب  عنوان وهیل  آموزش ی  ای ئولوهیح ، یح  
اخالقی و یح  زیحبحا شحنحاخحتحی محطحرح اهحت. چحون یحنحر 

پ یرش تاثیرات ای ئولوهیح  مستعد یمواره  ر معرض و 
اهت، برای مبارزه طبقاتی ی  وهیل  پر ایمیتی ب  شحمحار 

توان   وگحانح   رو .  ر این جایگاه نیز نقش ینر نیز می می
باش ، یعنی نقشی مترقی یا ارتجاعی ایفا کن . چنانحچح   ر 
خ مت مر   و ترقی قرار بگیر ، ق رت  گحرگحون کحنحنح ه 

آور ، و بح  طحور قح رتحمحنح ی  ر  عظیمحی بح   هحت محی
کحنح .  یا و ااهاهات معا رین خو  نفو  و اثر محی روای 

یمانگون  ک  وقتی ی   ر خ مت ارتحجحاا و امحپحریحالحیحهح  
قرار گیر  ب  اناطاط و انحاحراف و بح  تحرمحزی  ر راه 

 شو . تکامل تاری  و جامع  ب ل می

 منبع مجل  یفت 

( نویسنده، مترجم، مدرس 1215 -1291* عزیز جاهد )
هنرهای نمایشی و عضو دیرین کانون نویسندگان ایران
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کررره آدولرررف  هرررنرررگرررامررری
هیتلر پیرشروا در آلرمران 

 “ یافت در شهر مونیخ مردی یهرودی بره نرام قدرت می
اش اسربراب برازی  بود که بره حرکرم حررفره “ کارل لوی

خلق و خوشبین که به طبریرعرت  ساخت، مردی خوش می
بشری و به  سیگارهای خروب و دمروکرراسری اعرترقراد 
وافر داشت و گرچه از خون آریایی کمتر نصیب بررده 

صردراعرظرم جردیرد را هرم   های ضد سامری بود اعالمیه
گرفت: یقین داشت که عقل و اعتدال و  خیلی به جد نمی

نوعی حس فطری عدالت را که به هر حرال در قرلروب 
بشری به ودیعت نهراده شرده اسرت سررانرجرام برر کرور 

 .ها غلبه خواهد کرد روی زود گذرآن یهنی و کج

نرژادش کره  آقای لوی در مقابل هشدارهای برادران هم 
ها به مهاجرت برود  کردند تا همراه آن از او دعوت می

که سیگار بره لرب  داد و همچنان خندۀ خوشی تحویل می
اش لرمریرده برود پریرمران مروثرق  در کنج صندلری راحرتری

 -18هررایرری را  کرره در سررنررگرررهررای جررنررگ  دوسررترری
داد کره  شرد و اطرمریرنران مری بسته بود یادآور مری1914

بعضی از آن دوستان که در این زمان مصدر مرقرامرات 
شده برودنرد در صرورت لرزوم بره نرفرع او عرمرل  مهمی

خواهند کرد. به میهمانان نگرانش لیوانی شراب مشهی 
بررره  ” کررررد و لررریررروان خرررودش را  ترررعرررارف مررری

گفت که به طبیرعرت  برد و می باال می “ انسانیت شادکامی
ها  ها یا پروسی نازی نیک بشری، خواه در لباس نظامی
یرا  “ تریررولری ” هرای  و خواه در زیر کاله نمدی دهرقران

کاله کپری کرارگرری براشرد، در بسرت اعرترقراد دارد. و 
های حکومت نازی برای  راستی را هم که نخستین سال

نه چندان خطرناک و نه چنردان دشروار  “ رفیق کارل”  
ها و آزارهایی در کار بود، ولی یرا  گذشت. البته رنجش

ً  آن در خرفرا بره نرفرع او  “ های سنگری دوستی “ که واقعا
اش و  که بشاشت مخصروص آلرمرانری کرد یا آن عمل می

ظاهر مطمئن و معتمدش بازرسی را در مرورد او بره 
کرره کرلرریره کسررانری کرره  انررداخرت، و حرال آن ترعرویررق مری

شان کرم و کسرری داشرت رهسرپرار  رونوشت شناسنامه
دیار تبعید شده بودنرد. بره هرر صرورت، رفریرق مرا بره 
اتکای خوشبینی خلل ناپذیرش و اعتمادی که بره جرنرس 
بشررر دوسررت داشررت هررمررچررنرران مرریرران کررارخررانرره و 

اش، مریران سریرگرارهرای بررگ و سرردابرۀ پرر  کتابخانه
 .شرابش به زندگی آرامش ادامه داد

سپس جنرگ آمرد و ورق انردکری بررگشرت. روزی از 
اش به صورت خشنی بر او  روزهای ورود به کارخانه

ممنوع شد و فردای آن روز جوانانی سیاه جرامره برا او 
در آویختند و او را به سختی آزردند. آقرای کرارل چرنرد 
تلفن به این و آن کرد، اما دوستان جبهه جرنرگ جرواب 

دادند. این برار انردکری احسراس نرگررانری کررد. بره  نمی
اش رفت و نگاهی طوالنری بره کرترابرهرایری کره  کتابخانه

دیوارها را پوشانده بودند افکند. زمانی دراز با وقراری 
های انباشته همه به  ها نگریست: این گنجینه بسیار به آن

گررفررتررنررد، برره دفرراع از آنرران بررر  لرره آدمرریرران سررخررن مرری

دادنرد و بره آقرای کرارل  خاستند، به نفع آنان رأی مری می
کرردنرد کره خرود را نربرازد و نرومریرد نشرود.  الترمراس مری

افالطون، مونتنی، اراسموس، دکارت، هاینره... برایرد برر 
این پیش کسوتان نامدار اعتماد کرد، باید صبر و حوصله 
نمود و به طبیعت بشری فرصت ظهور و بروز داد تا از 
میان آشوب و سوء تفاهم راه خود را بجوید و دوبراره برر 
اوضاع فائق شود. فرانسویان حتی مرثرلری در ایرن مرورد 

رود از در  طبیعت می “ گوید: دارند که می
و جروانرمرردی و  .“ ولی باز آید از روزن

عقل و انصاف این بار نیز پیروز خرواهرد 
شد، اما بی شک خطر این هسرت کره ایرن 
وضع چند زمانی بپاید. پس نبرایرد اعرترمراد 
خود را از دست بدهد. با این همه، به هرر 
حال بهتر است که شرط احتیاط را بره جرا 
آورد. آقای کارل روی صندلی نشرسرت و 

  .به فکر فرو رفت

مردی گرد و تپل و سرخ و سفید برود، برا 
هرا  چشمانی شوخ و لبهایی که انرحرنرای آن

هایی را که گفتره برود  گویی اثر همۀ لطیفه
هرایرش،  با خود داشت. مدتی دراز به کتاب

هرای  هرای سریرگرارش، بره برطرری به جعبه
شرررابررش، برره اشرریررای آشررنررای اطرراقررش 

هررا را برره مشررورت  نررگررریسررت، انررگررار آن
طلبریرد، و انردک انردک نرگراهرش جران  می

اش نشرسرت، و لریروان  گرفت، لبخندی مکارانه بر چرهرره
اش  خرانره اش را به سوی هرزاران جرلرد کرتراب شراب کهنه

 .ها را از وفاداری خود مطمئن سازد بلند کرد تا گویی آن

یک زوج نازنین اهل مونیخ از پانزده سال پیش نزد آقای 
کرد و  کردند. زن کدبانویی و آشپزی می کارل خدمت می

ساخت و مرد رانندگی و  غذاهای باب طبع او را آماده می
 “ باغبانی و نگهربرانری خرانره را برر عرهرده داشرت. آقرای

ورزید: مطالعه. اغرلرب  فقط به یک چیز عشق می “ شوتز
اش، در حرالری کره زنرش  پس از انجام کرارهرای روزانره

ها روی کتابی که آقای کارل به  مشغول بافتن بود، ساعت
کررد و مشرغرول خروانردن  او امانت داده بود سرر خرم مری

شد. نرویسرنردگران مرحربروب او گروتره، شریرلرر، هرانریره،  می
اراسموس بودند. در خانۀ کوچکی کره در آن سروی براغ 

ترریرن  ترریرن و شراعررانره داشترنرد، آقرای شروترز برا شرکروه
خروانرد.  های کتاب را با صدای بلند بررای زنرش مری جمله

ً هرنرگرامری کره آقرای کرارل قردری احسراس ترنرهرایری  غالربرا
طرلربریرد و  خانۀ خرود مری   کرد، رفیق شوتز را به کتاب می
ها دربرارۀ فرنرا نراپرذیرری رو ،  جا، سیگارکشان، مدت آن

وجرود خرردا، انسرانرریرت، آزادی و هررمرۀ مررطرالرب شریرروای 
هرای  هرا را گررفرتره برود و نرگراه هرایری کره گررد آن کتراب

شرد بره گرفرترگرو  هرا رد مری سپاسگزار آن دو از روی آن
 .پرداختند می

پس در آن لحظۀ خطر، آقرای کرارل بره رفریرق شروترز و 
زنش رو آورد. یک جعبه سیگار برگ و یک بطر آبرجرو 

اش  برداشت و به خانۀ کوچک آن سوی باغ رفت و نقرشره
را برای دوستان مطر  کرد. از فردا صبح، آقا و برانروی 

 .شوتز دست به کار شدند

خانه را لوله کردند و سوراخی در کرف اطراق  قالی کتاب
کندند و نردبانی در آن قرار دادند تا از آن به زیر زمریرن 
فرو روند. مدخل سابق زیر زمین با دیواری مسدود شرد. 

هرای سریرگرار  خانه و به دنبال آن، جرعربره قسمت مهم کتاب
ها هم  جا منتقل گردید. شراب و دیگر نوشیدنی برگ به آن

جا مهیا بود. بانو شوتز همۀ وسایل راحرتری  از پیش در آن
ممکن را در آن مخفیگاه فراهم آورد و در عررض چرنرد 
روز، به کمک آن حس نظم و ترتیرب مرعرروف آلرمرانری، 
ای  زیرزمین به صورت اطاق کوچک مطبوع و آراسرتره

ً برزرگ  در آمد. سوراخ کف کتاب خانه با یک آجر نسربرترا
 .متناسب کامالً پوشده شده و روی آن را قالی گرفت

سپس آقای کارل به همراهی آقای شوتز برای آخرین برار 
از خانه بیرون رفت و اوراق و اسناد  الزم را نروشرت و 

اش  یک قباله فروش جعلی تنظیم کرد تا خانره و کرارخرانره
ً آقرای شروترز اصررار  را از مصادره محفوظ بدارد. ضمنا
ورزید که اسناد و اوراق مرترقرابرلری ترنرظریرم کرنرد و بره او 

ها در موقع مقتضی مرالرک اصرلری  بسپارد تا بر اساس آن
گراه دو  بتروانرد امروال خرود را دوبراره تصراحرب کرنرد. آن

ای  شریک جرم به خانه باز آمدند و آقای کرارل، برا خرنرده
زیرکانه بر لب، به مخفریرگراه خرود فررو رفرت و دور از 

 .خطر در انتظار بازگشت فصل مساعد نشست

روزی دو بار، ظهر و ساعت هفت شب، آقای شوتز قالی 
داشرت ترا زنرش سریرنری  زد و آجرر را برر مری را پس مری

غذاهای خوشمزه و خوش طبخ را بره هرمرراه یرک برطرر 
شراب ناب پایین ببرد و هر شرب خرود آقرای شروترز نریرز 

آمد تا با کار فرما و دوستش دربارۀ مطلب فخریرم  مرتباً می
و مفاهیم جلیل، از جمرلره حرقروق بشرر، مردارا و مرروت، 
ابدیت و رو ، فواید مطالرعره و ترربریرت گرفرترگرو کرنرنرد و 
فضررای کرروچررک زیررر زمرریررن در پرررتررو ایررن آرا جررمرریررل 

 .گرفت درخشیدن می

خواند و بره رادیرو  ها را می در آغاز، آقای کارل روزنامه
داد. امرا پرس از  کوچکی که در کنار خود داشت گوش می

شرد  تر مری شش ماه، چون اخبار روز به روز مأیوس کننده
رفت، دسرترور داد  گویی حقیقتاً به سوی تباهی می  و جهان

جا ببرند تا دیگر هیچ صدایی از وقرایرع  که رادیو را از آن
گذران جهان به پناهگاه او نرسد و اعتماد خلل ناپذیری را 

گراه  که همواره به طبیعت بشری داشت مخدوش نرکرنرد. آن
کررد و لربرخرنردی برر لرب  هایش را بر سینه حلقه مری دست
راند و در کنج زیرزمینش در پناه مرعرترقرداترش مرحرکرم  می
نشست و از هر تماسی با واقعت عارضری و نراپرایردار  می

هرای  ورزید. عاقبت حتی از خروانردن روزنرامره امتناع می
یررأس آور چشررم پرروشرریررد و برراز خرروانرردن شرراهررکررارهررای 

اش اکتفرا کررد ترا نریررویری را کره بررای حرفر   خانه کتاب
گررفرت  ایمانش الزم داشت در تقاصی که باقی از فانی مری

 .به دست آورد

آقای شوتز با زنش در خانه مستقر شد و خانره مرعرجرزآسرا 
هررا مصررون مررانررد. در کررارخررانرره نررخررسررت بررا  از بررمرربرراران

مشکالتی رو به رو شد، اما اسنادی که در دست داشت به 
کررد کره پرس از فررار آقرای کرارل بره  درستی ثرابرت مری

 .خارجه او مالک قانونی آن دستگاه است

زندگی در نور مصنوعی و کمبود هوای تازه براز هرم برر 
هایش با گرذشرت  قطر شکم آقای کارل افزوده است و گونه

سالریران، مردترهراسرت کره آب و رنرگ خرود را از دسرت 
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ندارد. بهای معمولی که یک مرد افغان ناچار است 
برای خرید همسر آینده خود بپردازد کم و بیش در حد 

ملیون تومان است که واقعا از عهده یک کارگر  15
 افغان خارج است.

و آخرین عامل، فشار فرساینده و خردکننده ناسیونالیزم 
ایرانی بر گرده کارگر افغانی است که نه تنها بخش 
مهمی از جامعه را با سیاست سرکوب و تبعیض دولتی 
همراه می سازد، و باین ترتیب دست دولت و سرمایه 
داران را تا درنوردیدن مرزهای بینهایِت سرکوب و 
اییت و آزار کارگر افغان باز می گذارد، بلکه بطور 
مستقیم نیز، شبانه روز، در محله، در راه و بر سر 
کار، و خالصه در هر کوی و برزنی، کارگر بی نوای 
افغان را در معرض تیرهای جانکش تنفر و تحقیر خود 

 قرار می دهد. 

همین ناسیونالیزم است که همراه با وحشتی که  
تبلیغات دولتی بر علیه کارگر افغان در دل مردم 
انداخته است، پدیده ی "گتوهای افغانی" را بوجود 
آورده است. محله هائی که در آن خانوارهای افغانی 

خانوار  722که طبق گزارش هائی گاهی رقم آنها به 
هم می رسد، از آنجا که کسی حاضر به قبول آنها در 
همسایگی خود نیست، ناچارند در کنار هم و در محله 

 های ویژه خود زندگی کنند.

اکنون که کم و بیش با شرایط عینی کارگران افغان در 
ایران آشنا شدیم، الزم است تا به جنبه دیگری از 

 موقعیت این بخش از طبقه کارگر ایران بپردازیم. 

 شرایط عینی متضاد

حقیقت اینست که کارگران افغان در ایران در شرایط 
عینی متضادی به سر می برند: از یکسو شرایط 
روزمره مشقت بارشان موجد روحیه اعتراضی شدید 
در بین آنهاست و از سوی دیگر بخاطر پراکندگی در 

واحدهای تولیدی و خدمات کوچک فاقد ابزار الزم برای 
ابراز این اعتراض از طریق حرکت های جمعی اند. این 
تناقض، کارگر مهاجر افغان را در مقایسه با بخش های 
دیگر طبقه کارگر که در صنایع و کارگاه های تولیدی و 
خدماتی بزرگتر اشتغال داشته و اغلب غیر افغانی اند، در 
موقیت ویژه ای قرار می دهد. از یک سو بخاطر 
وضعیت مشقت باری که در آن بسر می برد از روحیه 
اعتراضی شدیدتر و در همین حد آمادگی بیشتر برای 
پذیرش افکار و ایده های انقالبی برخوردار می باشد، و 
از سوی دیگر، بدلیل همین مشقات و سرکوب ها و 
همینطور پراکندگی و اشتغال در واحد های کوچک تر، 
از اعتماد به نفس و امکانات عینی کمتری برای حرکت 
برای بهبود شرایط و بدست گیری سرنوشت خود بهره 

 مند می باشد.

این نقاط قوت و ضعف باعث می شوند که در شرایط 
کنونی، کار تبلیغات انقالبی در میان توده ی کارگران 
افغان،  فراتر از صرفا ارتقاء آگاهی طبقاتی و انقالبی، تا 
حد ایجاد تنها یک یهنیت انقالبی و سوسیالیستی ی آماده 
عمل، برای ابراز وجود در آینده و در شرایط مساعدتر، 
فراتر نرود. چیزی که در حال حاضر بخوبی و در حد 

 توان در حال انجام است. 

نتیجه آنکه هر چند نمی توان در امر گسترش حرکت 
های جمعی کارگری در میان کارگران افغان، جز در 
واحدهای نسبتا پر جمعیتی، مثل کوره پزخانه های 
آجرپزی ی امثال دشت زحمتکشان در کرمان، که در آن 
ها عمدتا کارگران افغان اشتغال دارند، چندان حساب 
کرد، ولی قدر مسلم می توان به نقش عمده ای که 
کارگران افغان، بدلیل همین یهنیت اعتراضی و 
انقالبیشان، در جنبش کارگری، در آینده ای که در آن 
شرایط برای ابراز وجود علنی آنها فراهم خواهد شد، ایفا 
خواهند کرد، امید بست. سیامک ستوده 

 www.siamacsotudeh.com 
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اند که ایرانی  اند و وقتی فهمیده تنها ملیت آنها را پرسیده
اند. بابک اجاللی یکی دیگر از  ور شده هستند به آنان حمله

گوید تنها به دلیل دفاع از دوستش که  شدگان اما می زخمی
مورد حمله قرارگرفته بوده با شهروندان ترک درگیر شده 
و بیشتر از طرف نیروهای پلیس مورد ضرب و جر  

 .قرار گرفته است
آقای اجاللی در عین حال از برخورد خوب پلیس 
کایسری بعد از اعالم شکایت او قدردانی میکند اما 
درعین حال تاکیدمیکند که فضای حاکم بر کایسری، برای 

 ای نیست.  ایرانیان فضای دوستانه
 

 تحصن مقابل دفتر کمیساریای پناهندگان
آوریل( پناهجویان  ١۵فروردین۹ ٨۳شنبه ) روز سه

ایرانی که مورد ضرب و شتم واقع شده بودند، برای 
اعتراض به دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در 

وله گفت که تا  آنکارا رفتند. آقای طاهری به دویچه
اند که پاسخی درخور از مسئوالن  بعدازظهر منتظر بوده

دفتر پناهندگی سازمان ملل دریافت کنند اما چون پاسخی 
های  اند. خواست اند دست به تحصن زده نگرفته
کنندگان داشتن اجازه کار، رفع ممنوعیت رفت و  تحصن

آمد به شهرهای دیگر، گرفتن کمک هزینه تا زمان قبولی 
پناهندگی و نیز تسریع در روند پناهندگی است. شماری 

 .اند از پناهجویان افغان نیز به این تحصن پیوسته
گوید عالوه بر مشکالت اقامتی و کاری،  کاوه طاهری می

ای ندارند.  مردم کایسری نیز با پناهجویان رفتار مهربانانه
ای که برای شهروندان ترک  گوید اجاره خانه او می
لیر ترکیه است، برای پناهجویان  ٨۵٠تا  ٨٠٠ماهیانه 

شود.مزد پناهجویان نیز به  لیر تعیین می ۵٠٠تا  ٣٠٠بین 
تر است. برای  نسبت کسانیکه اجازه کار دارند بسیار پایین

لیر ترکیه است، یک  ۳٠تا  ۵٠کاری که مزد روزانه آن 
کند و تازه اگر  لیر دریافت می ٣٠تا  ٨٠پناهجو تنها 

پناهجویان   .پلیس مطلع شود باید جریمه هم پرداخت کند
بافی و  کایسری کارهایی مانند ظرفشویی، گونی

بری انجام میدهند و گاه مجبورند برای تامین  سنگ
ساعت کارکنند. به  ١٨تا  ١٠هایشان روزانه بین  هزینه

های کاری اغلب  گفته کاوه طاهری زنان پناهجو در محیط
مورد آزارجنسی و درخواست برای رابطه جنسی قرار 

 .میگیرند
 همه شهروندان ترکیه مثل هم نیستند

سورنا هاشمی" فعال دانشجویی دانشگاه زنجان و یکی "
از کسانیکه ماجرای فساد اخالقی رئیس این دانشگاه را 
برمال کرد وبهمین دلیل نیز به زندان رفت و از دانشگاه 
اخراج شد، بیش از دو سال است که در ترکیه به سر 

برد. او که درحال حاضر در شهر "بنیزی" در جنوب  می
گوید در این دو سال در  غربی ترکیه اقامت دارد، می

شهیر و  شهرهای زیادی ساکن بوده از جمله اسکی
گوید که در این  وله می کوتاهیه.آقای هاشمی به دویچه

دوسال نه رفتار ضد ایرانی از مردم ترکیه دیده و نه از 
کند  پلیس این کشور مشاهده کرده است. وی اما تاکید می

که اوضاع در شهرهای کوچک به خوبی و آرامی 
گوید رفتاری  شهرهای بزرگ نیست. سورنا هاشمی می

که در این دوسال از پلیس ترکیه دیده به مراتب از رفتار 
نیروهای انتظامی ایران بهتر بوده است. به گفته این فعال 

های  دانشجویی، قوانین پلیس ترکیه در مواردی مثل نزاع
گروهی بسیار سختگیرانه است و مقصر چه ترک باشد 

 .شود چه خارجی به شدت مجازات می
گوید به تازگی دولت ترکیه قانونی را  آقای هاشمی می

تصویب کرده که بر اساس آن پناهجویان هم بیمه 
ای و ناکامل اما همین بیمه  ای پایه شوند؛ البته بیمه می
های آنها را کاهش دهد. به گفته  تواند بسیاری از هزینه می

او گرفتن اجازه کار برای پناهجویان هم نه از طریق 
سازمان ملل بلکه از طریق دولت ترکیه در مواردی 

 .پذیر است استثنایی و با شرایطی سخت امکان
  
 دویچه له 

کنند که سه هزار نفر از  و پناهنده در این شهر زندگی می
آنان ایرانی هستند. کایسری شهری مذهبی است و ساکنان 
آن مسلمان هستند. چند سالی است که این شهر تبدیل به 
 .یکی از مراکز زندگی موقت پناهجویان ایرانی شده است
اند،   اکثر ایرانیانی که در این شهر بعنوان پناهجو ساکن

شان بوده مثل  شان یا مربوط به مذهب دالیل پناهندگی
بهاییان و نوکیشان مسیحی، و یا همجنسگرا هستند. تعداد 
دیگری نیز دالیل عقیدتی از جمله خداناباور بودن را 

 .اند شان یکر کرده بعنوان دلیل پناهندگی
این ترکیب ناهمگون با مسلمانان اکثرا معتقد این شهر، 
مشکالتی را برای پناهجویان به وجود آورده است. به 
گفته کاوه طاهری، یکی از 
پناهجویان ساکن کایسری، مدتی 
است که درگیری میان اهالی این 
شهر با ایرانیان شدت گرفته است. 
آخرین مورد خبری بود که بر 

 ٨۴اساس آن یکشنبه شب )
آوریل( چند شهروند  ١٣فروردین۹

کایسری با دو پناهجوی ایرانی 
اند. این درگیری منجر  درگیر شده

جمعی شده و در اثر  به نزاعی دسته
آن تعدادی از ایرانیان زخمی 

 .اند شده
گوید حمله کنندگان  کاوه طاهری می

به دنبال درگیری میان چند ایرانی و ترک در شهر 
کایسری ترکیه که منجر به زخمی شدن چند نفر از 
ایرانیان شد، پناهجویان ایرانی برای اعتراض مقابل 
دفتر پناهندگان سازمان ملل در آنکارا تجمع کردند. 
پناهجویان مقیم ترکیه با مشکالتی نظیر نداشتن اجازه 
کار، نداشتن هیچگونه بیمه و هزینه زندگی و نیز 

شان درگیرند. پناهجویان  طوالنی شدن روند پناهندگی
شهر   ساکن کایسری اما ظاهرا شرایط بدتری دارند.

کایسری با نام قدیم "قیصریه"، با جمعیتی حدود یک 
کیلومتری جنوب  ٣٠٠هزار نفر در  ٣٠٠میلیون و 

هزارنفر پناهجو  ۵شرقی آنکارا واقع شده است. حدود 

 تحصن پناهجویان ایرانی و افغان در آنکارا

http://www.siamacsotudeh.com
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کرد او را ترور کند. محاف  فدروف که نامش سلیمان از 
تاتارهای روسیه بود تیر خورد ولی نمرد. آژیر کشیدند و 
شلوغ شد ولی رحیم توانست فرار کند. نفهمیدند که کار 
چه کسی بود. کسی را هم زندانی نکردند. به رحیم 
مشکوک بودند ولی مدرکی نداشتند. گاهی او را برای 
چند روز زندان میکردند. ولی اساسا به این مسایل زیاد 
توجه نداشتند. آنها بیشتر با عشایر سروکار داشتند. چون 

 عشایر هم مسلح بودند و هم تعدادشان زیاد بود.
 قفقاز
بود که به قفقاز  1917می کنم که زمان انقالب   فکر

رفتم. البته در روسیه انقالب شده بود ولی در قفقاز هنوز 
خبری نبود. در باکو به مدرسه " اتحاد ایرانیان" رفتم که 
ایرانی نبود. در آن اوقات از حوادث قفقاز فقط جنگ 
ترک و ارمنی یادم است. ازایرانی ها هم تعدادی کشته 
شدند. آدربایجانی ها بیشتر روزیشان از قفقاز می گذشت. 
چون در ایران کار نبود و بیشتر به آنجا می آمدند. پولی 
که از آنجا می آوردند در ایران خیلی به دردشان می 
خورد. گاو و گوسفند می خریدند یا با خود جنس آورده و 
در ایران می فروختند. حتی در دهات آیربایجان هم 
سماور بزرگ ورشویی بود که به احترام مهمان در آن 

 چای درست می کردند.
 

من در قفقاز فعالیت سیاسی نداشتم. بیشتر مشغول 
تحصیل بودم. مدرسۀ "فرقه" دبیرستان بود که به زبان 
ترکی درس میدادند و زبان روسی هم تدریس می شد. در 
باکو از ایرانی ها فقط دکتر سالم هللا جاوید را می شناختم 
وغالبأ به منزلش میرفتم. او هم درس پزشکی میخواند و 
 هم رابط بین حزب کمونیست ایران و بین الملل سوم بود.
پس از شکست انقالب گیالن برادران آقایوف هم که در 
آن انقالب شرکت داشتند و کمیتۀ مرکزی حزب 
کمونیست ایران بودند هم با گروه دیگری از ایرانیها به 
باکو آمدند. از این ایرانیها احسان هللا خان بیشتر معروف 
بود. ایرانیها وضع خوبی نداشتند. با کسانیکه از گیالن 
برگشته و شکست خورده بودند، در روسیه هم خوب 
مدارا نمیکردند. برخورد با آنها بستگی به دیپلماسی 
داشت. اگر روسها میخواستند با ایران قرارداد ببندند و 

 بیشتر است.
حاکم شهر اهل نمین بود و نمینیها به پدرم ارادت 
خاصی داشتند و غالبأ وقتی از نمین می آمدند به منزل 
ما وارد می شدند. وقتی که از زندان مرخص شدم، 
مادرم مرا فرستاد پیش حکم که برای آزادی برادرهایم 
اقدام کند. رفتم به دارالحکومه، دیدم که با یک عده از 
سران عشایر نشسته اند و قمار می کنند. همه آنها 
مشروب می خورند  مست بودند. حاکم مرا می 
شناخت. آدم چاقی بود که غالبأ سوار بر روی اسب با 
من سالم و علیک می کرد. مادرم پیغام داده  بود که 

تمام پسرهایم در حبس هستند. حاکم فراشباشی اش را 
صدا کرد اتفاقا او هم نمینی بود و ما را می شناخت. 
حاکم به فراشباشی گفت: فعال برو یکی از این اخوانش 
را آزاد کن تا برای بعدیش اقدام کنم. آمدیم و فراشباشی 
گفت: این طور که نمیشود. گفتم چطور نمیشود؟ گفت، 
این کار خرج و مخارجی دارد. گفتم نه حاکم دستور 
داده، گفت نه، اینطور نیست. برگشتم پیش حاکم و گفتم 
آقا این پول می خواهد. فراش را صدا کرد و گفت برو. 
بعد آمدیم و فراش دوباره گفت حاکم شوخی میکند، باید 
یک پولی بدهی. دوباره برگشتم پیش حاکم و گفتم که 
بابا این چه میگوید. اورا صدا کرد و یک فحشی داد 
 وباالخره رفت ویکی از برادرهایم را مرخص کرد.

نظمیه روبروی خانه ما بود و زندانی ها را خیلی اییت 
میکردند. من معموال برای زندانی ها، ازخانه آش 
میبردم  به آنها کمک میکردم. حاال چه سیاسی بودند و 
چه غیر آن. یک زندانی بود به اسم موالزاده، یک 
روز برایش آش بردم. گفتم از آش بهتر آن است که 
برای ما یک هیزم کلفت بیاری که زیر زنجیر 
بگذاریم. بعد هم برایش طناب بردم و فرار کرد، بعدها 

 در کوبا او را دیدم.
مدتی پیش از این حوادث هنگامی که قوای روسیه 
هنوز در اردبیل بود، رحیم برادرم سعی کرد ژنرال 
فدوروف فرمانده آنها را ترور کند. محله ای به نام 
قاجاریه بود که سربازخانه روسها در آنجا بود. شب 
رحیم به در منزل او رفت و در زد که تا در را باز 

 بخش دوم)1211تا  1.21خاطرات یوسف افتخاری )
 بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی

 از تولد تا اسارت
 دوران کودکی در اردبیل
ش موقعی به دنیا آمدم که  1181من در اردبیل در سال 

قسمتی از ایران تحت تسلط روسهای تزاری بود و 
سال دارم. پدرم را در یک سالگی از دست  88اکنون 

دادم. ما هفت برادر بودیم و من کوچکترین آنها بودم. 
برادر بزرگ من عزیز افتخاری بود که او را در موقع 
سلطنت رضاشاه با یک عده به روسیه تبعید کردند. در 
روسیه استالین عده ای از ایرانی ها را که کشت، او را 
هم به زندان تاشکند در اوزبکستان فرستاد و در زندان 
فوت کرد. عزیز یکی از مؤسسین حزب سوسیالیست در 
اردبیل بود و ما هم تحت تعلیمات او بودیم. برادران 
دیگرم عظیم، رحیم، کریم، غفور و عبادهللا افتخاری 
بودند. آنها بیشتر با روسیه رفت و آمد و تجارت داشتند. 
از این برادرانم به جز عزیز، رحیم هم انقالبی بود که او 
نیز به روسیه تبعید شده و هفت سال هم در زندانهای 
سیبری بود که مرخص شد. روسها خواستند که او را در 
آنجا نگه دارند. گفتند در حق شما اشتباه شده و بی جهت 
شما را زندانی کردیم. ولی او گفت دیگر اینجا نمیمانم و 
به ایران برگشت. این اوضاع برادرهایم بود. چون در 
روسیه تجارت داشتند، من هم غالبأ آنجا رفت و آمد می 
کردم. تجارت برادرانم بیشتر درآیربایجان، ترکستان 
وغیره بود. برای رفت و آمد به روسیه پاسپورت الزم 

 نبود و بدون مشکل از سرحد رد می شدیم.
برادرانم معموال ظروف آالت، پارچه و لوازم فلزی به 
ایران وارد می کردند. از ایران هم برنج و این چیزها 

 حمل می کردند.
در اردبیل یک حزب سوسیالیست و یک حزب 
دموکرات فعالیت داشت. حزب سوسیالیست تقریبا مستقل 

عامیون و   –و مربوط به ایران بود ولی با اجتماعیون 
قفقاز ارتباط داشت. منتها نه ارتباطی که دستور بگیرند. 
در آن موقع هنوز دستوری در کار نبود. گاهی عده ای 
از باکو می آمدند. من یادم هست دو نفر از قفقاز به 
نامهای اکبر و غفار آمدند. می گفتند می خواهیم میرزا 
علی اکبر مجتهد را بکشیم. میرزا علی اکبر مجتهدی بود 
بسیار متنفذ  و شجاع. برادر بزرگ من عزیز نگذاشت. 
گفت ما با تئوری و گفتار می خواهیم کار از پیش ببریم 
نه با ترور. ارتباطشان با قفقاز به این اندازه بود. با 

 دموکراتها هم مربوط بودند.
در سالهای بعد از جنگ جهانی اول که حاکم اردبیل 
صارم السلطنه اهل نمین. همه ما برادران را به خاطر 
فعالیتهای سوسیالیستی گرفتند و در نارین قلمه زندانی 
کردند. دور قلعه خندق بود و در آن آب می انداختند و 
رفت و آمد از روی پل می شد. زندان پانزده شانزده متر 
از سطح زمین پایینتر بود. سلول ما هم در آن ته واقع 
شده و وحشتناک بود. فضای آن جا نیز مرطوب و 
تاریک بود. روی هم بیست و یک نفر اینجا زندانی 
بودند. به پای همه زندانیان زنجیر زده و پای همه را به 
یک زنجیر بسته بودند. اگر برای رفع حاجت هم می 
رفتند همه شان باید بلند می شدند و می رفتند. مرا چون 
سنم کم بود پابند زده بودند و دستبند نزده بودند و آنها 
خوشحال بودند که به آنها کمک می کردم. وقتی هم که 
پس از یک هفته مرا مرخص کردند، اوقاتشان تلخ شد 
که اقال این کمک ما بود. بیگناه بودند.  دوتا از 
برادرهای من احساسات انقالبی و تشکیالت و سازمان 
داشتند. سوسیالیست بودند. اما دوتای دیگر اصال در این 
رشته نبودند. یکی از آنها دائما در مسجد نماز می خواند 
و وقتی می پرسیدند چرا در مسجد؟ می گفت ثوابش 

 خاطرات دوران سپری شده
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شناسی تحصیل می کردند. تحصیالت من تمام شده بود. 
می خواستم به ایران برگردم ولی بعلت این مخالفت گفتند 
که شما نباید ایران بروید چون با رضاخان مخالفید و ما با 
رضاخان دوست و موافق هستیم،؛ شما بروید باکو. باکو 
رفتن من صحیح نبود. برای این که در باکو ایرانی های 
زیادی بودند و اگر در آنجا فعالیت می کردیم می بایست 
از مراجعت به ایران چشم پوشی کنم. ولی عالقۀ خاصی 
به ایران داشتم و تمام نیتم آن بود که به آن جا بازگردم و 
هر کاری که می توانم انجام بدهم در ایران و خودمان 

 انجام بدهیم.
تصمیم گرفتم به مالقات استالین بروم. در آن زمان هنوز 
می شد از او وقت مالقات گرفت. رفتم و اتفاقأ بدون 
معطلی زیاد وقت داده شد. داخل دفتر کار او شدم. خودم 
را معرفی کردم و گفت خیلی جوان هستی. واقعأ هم سنم 
کم بود. این موضوع را که ایرانی هستم و از ایران آمده 
ام اینجا تحصیل کنم و از مارکس و لنین و غیره اطالع 
حاصل بکنم و اگر خوب است به کشور خودم بازگردم و 
آنها را اجرا کنم به او گفتم. بعد گفتم که حاال به من می 
گویند تو با رضاخان مخالفی به ایران نرو. اگر دولت 
شوروی صال  می داند که من نروم و رفتن من برایش 
ضرر دارد من نمی روم. ولی جایی را برایم معین کرده 
اند که بعدها من نتوانم از آن جا به ایران بروم. استالین 
خودش قفقازی بود و وضع آنجا را می دانست. پرسید 
کجا را گفته اند؟ گفتم باکو که پر از ایرانی است و اگر به 
آنجا بروم و همه مرا خواهند شناخت و بعدأ نمی توانم به 
ایران بروم. تبسمی کرد و تلفن را برداشت و به مرکز 
اتفاق جوانان تلفن کرد که به فالنی هر کجا که در داخل 
 اتحاد جماهیر شوروی می خواهد برود مأموریت بدهید.

در این زمان پروفینترن مرا در اختیار دولت شوروی 
گذاشته بود، چون تحصیالتم تمام شده بود یا باید به ایران 
می آمدم، یا در اختیار پروفینترن باشم و یا در روسیه 
بمانم. مقامات پروفینترن پرسیدند که کجا می خواهی 
بروی؟ گفتم تاجیکستان. آنجا دور دست است و از ایرانی 

 ها کسی آنجا نیست. آنها هم موافقت کردند.
 

 سفر به تاجیکستان  
من اول به جمهوری اوزبکستان رفتم. در آن زمان هر 
جمهوری در جمهوری های دیگر نماینده داشت. در 
اوزبکستان به مالقات نمایندۀ تاجیکستان رفتم. نمایندۀ 
تاجیکستان در سمرقند یک افغانی بود به نام محمد. تازه 
از راه رسیده بودم و بر حسب معمول روسیه با یک 
شلوار و پیراهن ساده و گرد و خاکی به دفتر او رفتم. به 

یک خانم روس که منشی او بود گفتم که می خواهم با 
رفیق محمد مالقات کنم. گفت حاال مشغول است. کار 
دارد، بنشین و یک کتاب داد به من و گفت بخوان و 
مشغول شو، خواندم و مشغول شدم. بعد از یک ساعت 
بعد از ظهر شد و گفت برویم. گفتم کجا؟ گفت کار ما تمام 

هم بلدم. تو بلدی؟ گفت نه. گفتم حاال انصافأ من بیشتر 
بلدم یا تو؟ شروع کرد به خندیدن و قضیه دوستانه شد 
و پذیرفته شدم. بعد از آن که پذیرفته شدم، شروع به 
درس خواندن کردم و راضی هم بودم. بیشتر تحت 

 تعلیم سندیکاها یعنی پروفینترن قرار داشتم.
در مدرسۀ "کوتو" بیشتر نظریه های مارکس و انگلس 
و لنین تدریس می شد و بعد هم مسایل نهضت 
سندیکایی و انقالب های جهانی. سازماندهی را عمال 
یاد می دادند. در مسکو حدود دو ماه نیز در سال در 
کارخانۀ تعمیر واگن های تراموای کار می کردم. در 
سندیکای خود کارخانه هم فعالیت داشتم و نحوۀ اداره 
کردن سندیکاها و این گونه فعالیت ها را یاد گرفتم. 
حزب کمونیست ایران هم جلساتی داشت. به خاطر 
دارم که در یکی از این جلسات سلطان زاده برای ما 
صحبت می کرد. از یکی از اطاق های اطراف، عده 

ای چینی بیرون آمدند و چون دیدند که ما جلسه داریم، 
همگی روی پنجۀ پا و یواش یواش به راه خود ادامه 
دادند که صدای پایشان ما را ناراحت نکند. سلطان 
زاده گفت اینها یواش یواش راه می روند و تند تند 
انقالب می کنند! سلطان زاده به روسی سخنرانی 
میکرد. اگر کسانی بودند که تازه آمده و روسی بلد 
نبودند نیک بین یا ستارزاده یا دیگران به فارسی 
ترجمه میکردند. و اگر همه ایرانی بودند به فارسی 
سخنرانی و گفتگو می شد. سلطان زاده فارسی کم بلد 

 بود، ترکیش بهتر بود.
 

 کنگرۀ شرق شناسان و مسئله رضاخان
در این میان موضوع رضاخان پیش آمد. احمد شاه در 
خارج بود و قرار شد که رضاخان تشکیل جمهوری 
بدهد. روتشتین سفیر شوروی و آخوندزاده که عضو 
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران بود و موسوی که 
با روسیه مربوط بود می گفتند که دیگر رضاخان از 
خودمان است و حتی گویا به او پیشنهاد کرده بودند که 
عضو حزب کمونیست بشود و رضاخان گفته بود که 
حاال زود است. چون ایرانی ها مسلمانند و اگر من این 
کار را بکنم ممکن است از ما برگردند و شما کار 

در  1914خودتان را بکنید. در این میان در سال 
مسکو کنگره ای مرکب از شرق شناسان اتحاد جماهیر 
شوروی، بعضی از اعضای برجستۀ بین الملل سوم و 
حزب کمونیست شوروی و ایرانی های مختلف از 
تجار ملی گرفته تا کمونیست ها تشکیل شد. در یک 
جلسه گفته شد که رضاخان مردی است مترقی و 
میخواهد ایران را به طرف ترقی سوق بدهد، 
آزادیخواه است و می خواهد رژیم سلطنتی را تبدیل به 
جمهوری بکند. ما گذاشتیم که او نیز مانند مصطفی 
کمال تقویت شود. غالبأ با این نظر موافق بودند، چون 
نظر را شوروی ها می دادند. اغلب حضار با این 
نظریه که نظریۀ شوروی ها بود موافق بودند، فقط سه 
نفر مخالفت کردند. یکی الدین برادر نیما یوشیج و 
دیگر لطیف زاده بود که قبال اسمش را بردیم، یکی هم 
من بودم. ولی هر سه جوان بودیم ومن از آنها جوانتر 
بودم. من محصل کوتو بودم و آن دو در دانشگاه شرق 

نزدیک شوند، باشگاه آنها را می بستند، پراکنده شان 
میکردند و سر وصدایشان را می خواباندند. بعد اگر در 
قراردادهایشان موفق نمی شدند فورأ باشگاه آنها باز 
میشد و این صحبتها را شروع میکردند که راه 

 هندوستان از ایران میگذرد و ازاین حرفها.
خاطرم هست که احسان هللا خان پسرش را فرستاه بود 
مسکو که در دانشگاه "کوتو" که ما بودیم درس بخواند. 
من هم کوشش کردم که او را قبول کنند. ولی پسر 
احسان هللا خان عقل و شعور درستی نداشت و موفق هم 

 نشد.
 مسکو و دانشگاه "کوتو"

وارد دانشگاه کوتو در مسکو شدم.  1912در سال 
جریان ورودم به این دانشگاه به این صورت بود که پس 
از ورود به مسکو نزد سلطان زاده رفتم. سلطان زاده 
رییس حزب کمونیست ایران و از دوستان برادرم رحیم 
بود. از دیدن من خوشحال شد. مثل اینکه با برادرم خیلی 
صمیمی بود. سلطانزاده مرا به دانشگاه معرفی 
کرد.عالوه بر هیئت علمی و فرهنگی دانشگاه، یک 
هیئتی هم مافوق بود که ماهیت افراد را تحقیق کند که 
چه کاره هستند و چرا وارد می شوند. چون خارجیها 
مبالغ گزافی خرج می کردند که جاسوس بیاندازند و یک 
مدتی هم موفق شده و کارهایی از طریق چینی ها و 
هندوچینی ها و دیگر افرادشان که به دانشگاه وارد کرده 
بودند صورت دادند. بنابراین هیئت مزبور دقت می 
کرد. مرا پیش شخصی به اسم کیتاکاروفسکی فرستادند 
که در مورد ایران هم مقاالتی به اسم "ایراندوست" می 
نوشت و از یهودی های روسیه و رئیس شعبۀ شرق بین 
الملل سوم بود. من پیش او رفتم، گفت فردا بیا. از آنجا 
که بیرون می آمدم دیدم نیک بین در اتاق انتظار نشسته 
و می خواهد پیش او برود. نیک بین مرا دید و یکه 
خورد. با اینکه با هم آشنایی چندانی نداشتیم ولی مرا از 
باکو می شناخت. تصور می کرد که من با آقایف ها که 
یک وقتی عضو کمیتۀ مرکزی بودند ارتباط دارم و شاید 
هم از طرف آنها معرفی شده ام. نیک بین با آقایف ها بد 
بود. گویا در گذشته در کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست با 
هم رقابتی داشتند. آقایف ها سوابقشان از نیک بین بیشتر 
بود. با حزب کمونیست روسیه هم کار کرده، ولی اینک 
کنار رفته بودند، در باکو بودند و مشاغل مهمی داشتند. 
نیک بین برعکس شده. خودش را کنار می کشد و می 
گوید ما هر کس را نمی توانیم بپذیریم و باید بشناسیم، 

 مأیوس شده و بیرون آمدم.
من در مسکو در منزل لطیف زاده زندگی می کردم. 
لطیف زاده در آن زمان عضو حزب بود و تحصیل هم 
می کرد. ولی اول به منزل یکی از رفقای برادرم 
)رحیم( به اسم جهانگیر رفتم که مقیم قفقاز، استاد 
دانشگاه و آدم دانشمندی بود. جریان را تعریف کردم. 
گفت فردا می روم نزد کیتاکاروفسکی و این مسئله را 
روشن خواهم کرد. فردا پیش کیتاکاروفسکی رفته می 
گوید: اینها از قدیم با تزار مخالف بودند و جنگیدند و 
حاال شما با آنها چنین می کنید. بعد به من گفت پیش او 
برو. رفتم و دیدم خیلی متواضع و خوش برخورد شده 
است. خالصه رفتم و امتحان دادم. دو نفر از من امتحان 
میگرفتند. پیرزنی بود از ترکهای عثمانی و یک نفر 
دیگر که سئواالت سیاسی می کرد و آن مقداری که 
معلومات داشتم جواب می دادم. باالخره دیدم که خیلی 
سخت گرفته اند. به آن پیرزن که فکر می کنم اسمش 
حلیمه اوف بود به ترکی گفتم که بابا به اینها حالی کن 
که این از اردبیل آمده، در اردبیل هم وضع اینطور 
است، در دانشگاه میرزا علی اکبر مجتهد هم با ما این 
چیزها را یاد نداده اند. اینها چه می گویند؟ استخوان 
خرد کرده ایم و آمده ایم اینجا. او این مطلب را به آنها 
حالی کرد. از من پرسیدند چند زبان بلدی؟ گفتم خیلی. 
گفتم زبان تاتار بلدم، تو بلدی؟ گفت نه. گفتم این ترکی 
که دارم صحبت می کنم بلدی؟ گفت نه. گفتم ترکمنی 
11ادامه در صفحه بلدم، ترکی تمام نقاط را یکی یکی شمردم. گفتم فارسی   
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میرمحمود نامی از مجاهدین اردبیل بود که در آنجا 
تجارت داشت. نزد او رفتم و گفتم می خواهم به ایران 
بروم. پولی دارم که می خواهم آن را تبدیل کنم. پس از 
آن که پول را نشانش دادم، رفت و اطرف را کاوش کرد 
و یک مقدار سکۀ طال برای من آورد. اتفاقأ قانونی 
گذارنده بودند و برای کسانیکه خرید طال و جواهرات 
می کنند. مجازات های سختی قایل شده بودند. ولی 
میرمحمود مرا می شناخت. در باکو در مدرسه منزل 
کرده بودم. چون تابستان بود و مدارس تعطیل بود. یک 
محصلی هم در آن جا منزل کرده بود. من شب آمدم 
بخوابم و طالها را از جیب درآوردم و زیر سرم گذاشتم 
که گم نشود. صبح هنوز هوا تاریک و روشن بود که 
دیدم در می زنند و فریاد می کنند باز کنید. باز کنید. در 
را باز کردم. گفتند شما را گپئو می خواهد. نگو آن 
محصل شبانه رفته گزارش کرده که این جا یک نفر 
خوابیده طال دارد. رفتم و گفتند این را از کجا آورده ای؟ 
گفتم این را از یک صراف گرفته ام. پرسیدند نام او 
چیست؟ گفتم: اگر او میدانست که من اسم او را میگویم 
به من نمیداد. گفتند نه خیر چنین نیست چون به یک نفر 
انقالبی کمک کرده است میخواهیم در آینده کمکش کنیم. 
گفتم: او کمک شما را نمیخواهد همین کافی است. مرا 
یک مقدار نگه داشتند و سخت گرفتند و بعد که دیدند 
فایده ای ندارد مرخصم کردند. سوار کشتی شدم که به 

 .آستارا بروم
آخوندزاده از اعضای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست 
ایران هم در کشتی بود. به من گفت: آقای مختاری کجا 
می روی؟ اینها نمی دانستند که به من از طرف سندیکای 
جهانی مأموریت داده اند. من دیدم پیرمرد و زحمتکش 
هست نباید پنهان کنم گفتم به ایران می روم. گفت: گپئو 
می داند؟ گفتم من با گپئو کاری ندارم من از ایران آمده ام 
و به ایران بر می گردم. گفت نه باید اجازه بگیری. اگر 
اجازه نگیری من می روم اطالع می دهم که تو را 
بگیرند. گفتم بابا بزرگترین سازمان اتحاد جماهیر 
شوروی اجازه داده اند که بروم، حاال من به گپئو بروم؟ 
گفت: نه، نمی شود. دیدم اگر برود گزارش کند، مرا می 
گیرند و به باکو تبعید می کنند و بعد هم محبس و 
زیرزمینی و اسباب زحمت. بنابر این خودم به باکو 

 برگشتم و اطالع دادم من می خواهم از سرحد رد بشوم.       
 

 ...ادامه در شماره بعد

برای اقامت نداشتم و پس از مدتی اتاقی به من دادند که 
در اصل متعلق به الهوتی بود )الهوتی در آن زمان 
مسافرت بود( ایرانی های تاجیکستان اکثرأ میانۀ خوبی 
با او نداشتند. الهوتی آدمی عصبانی بود و وقتی که 
عصبانی می شد پرت و پال بسیار می گفت. و 

اطرافیانش را می رنجاند. خالصه در این بین از 
تاشکند تلگراف می کند که عازم هستم و  اتاق مرا 
خالی کنید. دیدم ایرانی های مخالف او این مسئله را 
عنوان کرده و میگویند که دیدی حق با ما است و بیخود 
با او مخالف نیستیم. خالصه من آن اتاق را خالی کردم 
و برخوردی پیش نیامد. از جمله کسانیکه با او مخالف 
بودند دو نفر ایرانی به نام دیلمی و مسیح بودند. دیلمی 
در ادارۀ  فرهنگ تاجیکستان کار مهمی داشت. الهوتی 
در آن زمان زن نداشت. بعدها یک زن روس گرفت که 
گویا تحصیلکرده هم بود. تا آن زمان وضع خوبی 
نداشت ولی بعدأ که به تمجید و ستایش از استالین 
پرداخت کار و بارش خوب شد. می گفتند که زن 

 .الهوتی در ایران جاسوس شوروی ها بوده است
 

من با الهوتی دوست بودم. هر وقت که شعر می گفت 
اول می آمد منزل و برایم می خواند. می گفتم آقای 
الهوتی خودت بخوان، می گفت نه تو بگیر و بخوان. 
یک ایرانی ترک زبان بود به اسم حسین فارس. زبانش 
هم می گرفت و درست نمی توانست حرف بزند ولی 
همیشه اصرار داشت که بدهید من بخوانم. الهوتی هم 
که می دید شعرش را خراب می کند می گفت بده خودم 

 .بخوانم
در این میان از تاجیکستان تقاضا کردم که برای ادامه 
تحصیل در رشتۀ حقوق عازم مسکو شوم و به مسکو 

 .رفتم
آن زمان اوضاع تغییر کرده بود. رضاخان تعداد زیادی 
از کمونیست ها و عوامل شوروی را در ایران قلع و 
قمع کرده بود و با شوروی ها هم در افتاده بود. 
شومیاتسکی که در این سال ها سفیر شوروی در ایران 
بود اینک ریاست دانشگاه حقوق را برعهده داشت که 
من قبال در آنجا تحصیل می کردم. وقتیکه از دانشگاه 
حقوق پرونده مرا از دانشگاه کوتو می خواند 
شومیاتسکی متوجه میشود که وارد مسکو شده ام و 
گزارش میکند که وی مخالف رضاشاه بوده و تصمیم 
می گیرند که اجازه بدهند من بیایم. مرا به سندیکای 
جهانی احضار کرده و گفتند اگر بخواهید می توانید به 
ایران بروید. من هم مایل بودم که به ایران بازگردم 
چون خانواده ام در ایران بود. گفتند پاسپورت جعلی 
برایت درست میکنیم. گفتم: نمیخواهم، چون همیشه به 
ایران رفت وآمد داشته ام وهیچوقت پاسپورت نداشته 
ام. گفتند برای مخارج راهت پول بدهیم. گفتم نه، پول 
هم نمیخواهم )چون در تاجیکستان کار کرده بودم و 

 .مقداری پول برایم مانده بود( و من خودم میروم
از مسکو به باکو آمدم. الزم بود این پولی که داشتم 
تبدیل به طال بکنم که در ایران بتوانم خرج بکنم. 

شد. گفتم من با رفیق محمد کار داشتم، چرا نگفتی؟ گفت 
آخر رفت دیگر. دیدم تحویل نگرفته اند که چه کار 
داری، چه کار نداری؟ بلند شدم رفتم مهمان خانه. بعد 
رفتم استحمام کردم، لباسی پوشیدم. فردای آن روز آمدم. 
ان خانم مرا نشناخت. بلند شد و ناز و غمزه ای، گفت: 
آقا با کی کار داری؟ گفتم با رفیق محمد کار دارم. رفت 
و پس از مدتی آمد و گفت بفرمایید. گفتم لباس کار 
خودش را کرد! محمد مزبور می بایست ترتیب مسافرت 

 .مرا به تاجیکستان می داد
شورشی های باسماچی راه را مسدود کرده بودند. آنها 
فوق العاده وحشی بودند و هر کس را می گرفتند 
خصیتین او را می بریدند، سیستمشان این بود. محمد 
مرا معرفی کرد به آرتش مرز که تحت حمایت آنها به 
تاجیکستان بروم. به مرز رفتم و از آنجا با عده ای از 
نظامی ها با کامیون به تاجیکستان رفتم. وارد دوشنبه 
شدم که بعدأ اسمش استالین آباد شد. در دوشنبه نه 
مهمانخانه بود و نه جایی برای اقامت. یک قهوه خانه 
بود که مسافران در آنجا اقامت می کردند ولی خیلی 
کثیف بود. از ایرانی های آنجا سراغ مهدی طهماسبی را 
گرفتم و به منزل او رفتم. اتاقش مرتب بود و پذیرایی 

 .کردند. مدتی آنجا بودم
در این ایام یکی از افسران ارتش ایران به نام لهاک 
خان در خراسان شورش کرده بود و پس از شکست 
شورش، او و یارانش به روسیه گریختند. روس ها آنها 
را به دو قسمت کردند. گروهی را و از جمله خود لهاک 
خان را به مسکو فرستاده و گروه دیگر را نیز در 
تاجیکستان جای دادند. در تاجیکستان بودم که محی 
الدین مرا خواست و گفت برای آنها کار پیدا کن. تصادفأ 
محتاج کسانی بودیم که حتی دو سه کالس سواد داشته 
باشند. آنها را می گذاشتیم که الفبا درس بدهند. تاجیک 
ها در آن موقع کسی را نداشتند. من آنها را به دو قسمت 
کردم. با سوادها را که حتی تا شش کالس سواد داشتند 
برای تدریس و بی سوادها را نیز که بیشتر کشاورز 
بودند برای زراعت. خود لهاک خان را بعدها در مسکو 

 .دیدم
روزی به دیدن یکی از اتباع او که در بیمارستان 
بستری بود رفتم. فوق العاده خوشحال شد، خیال می کرد 
آنجا هم یکی رئیس می شود و یکی بزرگ است و 
دیگری کوچک و فکر می کرد ما از بزرگان هستیم و 
به دیدنش رفته ایم. شروع به درددل کردن کرد و گفت: 
آخر این لهاک خان را بگو پدرم "انقالبت" بود مادرم 
"انقالبت" بود چه چیز ما "انقالبت" بود؟ زندگی ما هم 
که خوب بود. می گفت: یک من تریاک داشتم گفتند اگر 
تریاک را بگیرند تیرباران می کنند  انداختم توی چاه. 

 .اینهمه خسارت دیده ام
اینها سطح فکرشان خیلی پایین بود. لهاک خان فرمانده 
شان بوده و فرمانی داده بود. حرب و دستگاهشون هم 
"پاداشیست" نام داشت. "پاداشیست" یعنی پاداش دادن. 
افراد زیادی نداشتند. ناراضی بودند و شورش کرده 
بودند. بعضی از آنها تعریف می کردند که زد و خوردی 
کردیم و عقب نشستیم. گفتند که شوری ها می پذیرند. 
آمدیم دیدیم قوای ارتش شوروی در دو ردیف صف 
کشیده است. از مرز گذشتیم. خیلی خوشحال شدیم که 
اینها آمده اند استقبال ما ولی وقتی آمدیم، شوروی ها ما 
را محاصره کردند و گفتند باید اسلحه را بدهید و ما را 
خلع کردند و فرستادند به داخل شوروی. افراد لهاک 
خان شعور سیاسی زیادی نداشتند. حاال شاید که خودش 

 .یک فکری داشته است ولی افرادش خیر
از دیگران کسانی که در تاجیکستان مالقات کردم 
ابوالقاسم خان الهوتی بود. وی در ایران صاحب منصب 
ژاندارم بود و پس از یک شورش ناموفق به شوروی 
گریخته بود. شورش الهوتی به ابتکار خودش بود و 
بنابر این در روسیه هم زیاد تحویلش نمی گرفتند. 
موقعی که به تاجیکستان آمدم همانگونه که گفتم محلی 

در صورتی که خوانندگان 

محترم مایل به دریافت شماره 

های پیشین  روشنگر و یا خرید 

کتاب های سیامک ستوده باشند، 

می توانند با نمایندگی نشریه 

در آمریکا،  پویان پویا  شماره 

 1-440-673-1833تلفن   

.تماس بگیرند         

 ابوالقاسم الهوتی     
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کاظمی" سیاسرترمردار براسرابرقره را بره مرعراونرت وزارت 

فرهنگ مرنرصروب کررد، فرروش مشرروبرات الرکرلری را 

ممنوع کرد و فعالیت های پیروان "کسروی" را مرحردود 

ساخت. دولت مصدق هم چنین قانرون انرترخرابراتری ای را 

وضع کرد که در آن زنان هم چنان از حرق رای مرحررم 

بودنرد و برر حضرور عرلرمرا در شروراهرای نرظرارت برر 

انتخابات صرحره گرذاشرتره شرده برود و پرس از بررخرورد 

مختصر با فدائیان اسالم بیست و هشرت ترن از اعضرای 

 1آن از جمله قاتل رزم آرا را آزاد کرد.)

با این وجود، پس از سی تیر "مصدق" با مشاهده ضعف 

شاه دست به تغییرات اجتماعی بنیادینی زد که سربرب شرد 

تا حمایت جنا  راست سنتی را از دست بدهد. از جرمرلره 

این اقدامات می توان به سپردن سکان وزارت کشرور و 

وزارت راه به رهبران غیر مذهبی حزب "ایرران" وهرم 

چنین قرار دادن "عبدالعلی لطفی" قاضی ضرد روحرانری 

که در بازسازی نظام قضایی یاور رضاشاه بود در مرقرام 

وزارت دادگستری خشم محافظه کاران را بررانرگریرخرت. 

دولت مصدق هم چرنریرن وزارت فررهرنرگ را بره دکرترر 

"مهدی آیر" استاد آیربایجانی هوادار حزب توده سرپررد. 

همین اقدامات سبب شد تا قنات آبرادی و دیرگرر رهربرران 

 )2مذهبی جبهه ملی نسبت به آینده اظهار نگرانی کنند.)

طر  "ملی کردن" صنایع و خردمرات هرمرگرانری نریرز از 

جمله اقداماتی بود که بیش از پیش نگرانی جنرا  راسرت 

سنتی که همواره مدافع "مالکیت خصروصری" و کراهرش 

نقش دولت در اقتصاد بود را برانگیخرت. در آن زمران، 

هنگامی که وزیر راه ملی کرردن شررکرت اتروبروسررانری 

تهران را پیشنرهراد کررد "مرکری" هشردار داد کره چرنریرن 

اقدامی زمینه ای فرراهرم خرواهرد سراخرت ترا دولرت هرمره 

مشاغل کوچک حتی بقالی را در دست گیرد. به نظرر او 

نتیجه چنین روندی گرفرترار شردن کشرور بره سررنروشرت 

اتحاد جماهیر شوروی بود کره دولرت هرمره چریرز را در 

نررررررررررررررررررررررررررررررررروژن  

  * اعتضادالسلطنه

 16تاریخ انرترشرار  

 1291بهمن 

 

اصالحرات ارضری 

گررامرری بررود برررای 

گذار جامعره ایرران 

 –از نرظرام اربراب 

رعیتی و فئودالریرتره 

به نظام سرمایه داری وابسرتره. برا ایرن حرال ایرن طرر  

همواره با مخالفت شدید جنا  راست سنتی ایران مرواجره 

بوده است. این مخالفت چه پریرش و چره پرس از انرقرالب 

جریان داشته و عمدتا از سوی زمین داران سنتی و علما 

 .بوده است

به جز معدودی از علما از جمرلره آیرت هللا طرالرقرانری کره 

معتقد بودند سوسیالریرسرم و مرذهرب برا هرم سرازگرارنرد و 

خداوند جهان را برای بشریت و آفریده و بره هریرچ روی 

نمی خواهد که انسان را بره طربرقرات اسرترثرمرار کرنرنرده و 

استثمار شونده تقسیم کند و این موضوع را در اثرر خرود 

"اسالم و مالکیت" آورده بود، اکثریت علما  بره عرنروان 

بخشی از جنا  راست سنرتری را تشرکریرل مری دهرنرد در 

طول تاریخ با اجرای اصالحات ارضی و تقسیم عادالنره 

 .تر زمین مخالفت ورزیده اند

 پیشینه طر  اصالحات ارضی

اصالحات ارضی برای نخستین بار و در جریان انقرالب 

مشروطه مطر  شد. تقسیم اراضی یکی از برنامه هرای 

حزب "دموکرات عامیون" بود و اعضای مجلس دوم که 

طرفدار اصالحات بودنرد آن را مرطرر  کرردنرد. در آن 

زمرران امررا جررنررا  دمرروکرررات در مررجررلررس حررزب اقررلرریررت 

محسوب می شد از این رو امرکران ترحرقرق ایرده هرای آن 

حزب برای اصالحات محدود بود. پس از آن نیز به دلیل 

اشغال آیربایرجران تروسرط نریرروهرای روس و ترعرطریرلری 

مجلس، دموکرات ها بیش تر به مروضروع "مرلری" لرزوم 

خارج کردن بیگانگان از کشرور تروجره کرردنرد و طرر  

"اصالحات ارضی" از دستور کار خرارج شرد. پرس از 

این دوره و روی کار آمدن رضا شاه نیز توجه عمرده بره 

 .صنعت معطوف شد و کشاورزی در حاشیه قرار گرفت

هرراس راسررت سررنررترری از طررر  مرروضرروع "اصررالحررات 

 "ارضی

هراس جدی محافظه کاران و به طور کلی راست سنرتری 

ایران از طر  ایده "تقسیم ارضی" )که پریرش زمریرنره و 

آغاز راه طر  اصالحات ارضی بود( در دوره پرهرلروی 

دوم و از زمان نخست وزیری "رزم آرا" آغاز شد. رزم 

خورشیدی افزایش مالیات ثروتمرنردان را  22آرا در دهه 

پیشنهاد کرد و کمیته ویژه ای را برای بررسی فسراد در 

رده های باال تشکیل داد. او هم چنین دو الیحه اصرالحری 

مهم ارائه کرد یکی برای توزیع زمریرن هرای دولرتری در 

بین دهقانان و دیگری برای ایرجراد انرجرمرن هرای ایرالرتری 

وعده داده شده در قانون اساسی. رزم آرا بررای نرزدیرک 

تر شدن به جرنرا  چرپ از اعرزام نریررو بره جرنرگ کرره 

خودداری کرد، یک قرارداد بازرگانی با شوروی امضرا 

نمود و محدودیت های ترحرمریرل شرده برر حرزب تروده را 

کاهش داد. این اقدامات نگرانی نمایندگان مرحرافرظره کرار 

مجلس شورای ملی را موجب شدند. یکی از نرمرایرنردگران 

هراسان از طر  مروضروع "ترقرسریرم اراضری"  اظرهرار 

داشت که این طر  "نفرت طبقاتی" را علیره یرک هرزار 

"خانواده شریف"، خانوه هایی کره "نرگرهردارنرده اصرلری 

ایررران" و "حررافررظرران شررنرراخررترره شررده اسررالم" هسررتررنررد را 

برانگیختره اسرت. نرمرایرنرده دیرگرری اعرترراض کررد کره 

گررروهرری کرروچررکرری از آشرروبررگررران آمرروزش دیررده در 

"خارج"، بدگمانی گسترده ای را علیه زمین داران طبقره 

ای که به گفته او همواره آماده "ایثار منافع خرود در راه 

خیر عمومی" بوده اند را بره وجرود آورده اسرت. یرکری 

دیررگررر از نررمررایررنرردگرران هررم گررفررت کرره بررحررث در مررورد 

"اصالحات ارضی" نه تنها به رقابت های طبقاتی دامرن 

می زند بلکه "موضوعات نامرربروطری" را مرطرر  مری 

کند. این نماینده محافظره کرار مرجرلرس شرورای مرلری در 

ادامه سخنان خود اظهار داشت که پریرشرنرهراد اصرالحرات 

ارضی شاید برای اروپای قرون وسطایی مناسبت داشتره 

باشد ولی به هیچ وجه در ایران اسالمی قابل اجرا نیست 

چون ایران برخالف اروپا هرگز شاهد فئودالیرسرم نربروده 

است، دهقانان به صورت افراد آزاد سهیم در روند تولیرد 

برراقرری مررانررده انررد و زمرریررن داران ایررران هررم برره مررثررابرره 

شهروندانی "مسئول" و "صلح جو" عمل می کننرد و برا 

دهقانان خود مانند "فرزندان" رفتار می نمایند برنرابررایرن 

از دید این نماینده طیف راست سیاسی وقت ایران روابط 

اراب و رعیتی در ایران بر پایه "مرحربرت" و "احرتررام" 

بوده است. او در ایرن مرورد افرزوده اسرت "آنرهرایری کره 

امروز فریاد اصالحات ارضری سررداده انرد فرردا بررای 

برپایی دیکتاتوری پرولتاریا طر  خرواهرنرد ریرخرت. از 

بین بردن هر نوع قانون به ویژه تقدس و حرمت مالکیت 

خصوصی، کل قانون اساسی ما را به مخاطرره خرواهرنرد 

افکند. شمنان و دوستان ما می دانند که در ایران اراب و 

رعیت رفتار خوبی با هم داشتند. اکرثرریرت عرمرده زمریرن 

داران به اسالم احترام گذارده و حداثل مرمرکرن را بررای 

خررود نررگررهررداشررترره و بررخررش زیررادی از مررحررصررول را برره 

روستائیان خود داده اند. ریشه نارضایتی کنونی نه نرظرام 

مالکیت ارضی بلکه به مالیات بر درآمدهای سرنریرگریرنری 

مربوط می شود که حکومت مرکزی وضع می کند. اگر 

دولت تصمیم جدی به تعدیل تنش هرای طربرقراتری گررفرتره 

است باید مالیات ها را کراهرش و برودجره کشراورزی را 

 (1افزایش دهد." )

مخالفت راست سنتی ایران با تغییرر و ترحروالت ارضری 

در ایران به دولت رزم آرا محدود نمانرد و دامرنره آن بره 

دولت دکتر مصدق نیز کشیده شد. دولت مصردق ترا سری 

، برررای خشررنررود سرراخررتررن نرریررروهررای سررنررترری 1221ترریررر 

امتیازاتی را به جنا  راست داد از جرمرلره آن کره "براقرر 

 “اصالحات ارضی”راست سنتی ایران در مقابل  
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جنا  راست سنتی ایران متکشل از خرده مالکان، عرلرمرای 

صاحب زمین و دارای نفوی و بازاریان با ترقرسریرم اراضری 

به نفع دهقانان انجام شده بود. این مخالفت های که به دلریرل 

تضاد منافع طبقاتی جنا  راست سنتی با منافع دهرقرانران و 

کشاورزان روستایی صورت می گرفت در دوره پرس از 

انقالب نیز ادامره یرافرت و مرانرع از اجررای کرامرل طرر  

اصالحات ارضی شد. البته این قرانرون شرامرل حرال خررده 

مالکان نمی شد و از بزرگ مالرکرانری کره وسرعرت امرالک 

شان بیش از حد مرجراز برود خرواسرتره مری شرد کره مرازاد 

امالک خود را به دولت برفرروشرنرد. پرس از خرریرد زمریرن 

دولت بالفاصله آن را به قیمت خرریرداری شرده بره عرالوه 

درصرد اضرافره برهرا برابرت هرزیرنره اداری بره  12حداکثر 

زارعان می فروخت. با این حرال، پرس از گرذشرت مردتری 

روش ضربتی مدنظر "ارسنجانی" شاه را مضطرب کررد 

و همین موضوع سبب شد تا او ناچار به استعفا شرود. پرس 

از زمان استعفای ارسرنرجرانری بره ایرن سرو سررعرت رونرد 

اصالحات ارضی کاهش یرافرت. از سرویری رژیرم از ایرن 

موضوع بیمناک بود که تندروی بیش از حد واکنش شردیرد 

زمین داران و علما را برانگیزد و از سروی دیرگرر تروجره 

بیش از اندازه به صنعت در برنامه های پرنرج سرالره سربرب 

شد تا کشاورزی در اولویت های بعردی قررار گریررد و بره 

 .تبع آن موضوع اصالحات ارضی به حاشیه رانده شد

اصالحات ارضی پس از انقالب؛ راست سنتری در بررابرر 

 چپ اسالمی

پس از انقالب، طبقه زمین دار سنتی با حمایت گروهی از 

علمای محافظه کار به سرعت بره روسرتراهرا برازگشرترنرد و 

زمین هایی که پیش از اجررای طرر  اصرالحرات ارضری 

دوره شاه مالک آن بودند را برار دیرگرر تصراحرب کرردنرد. 

آنان به استناد به اصل اسالمی تقدس مالرکریرت خصروصری 

خواستار احترام به مالکیت خصوصی در انقالب اسرالمری 

شدند. علمای طراز اول محافظه کار نریرز در حرمرایرت از 

مالکیت خصوصی زمین و در پاسخ به استفتای افرادی از 

طبقه زمین دار راجع به مسئله زمین داری فتروا دادنرد کره 

به مجلس ارائه کند. ارسنجانی مرعرترقرد برود کره زمریرن 

کشاورزی حق زارعری اسرت کره در آن مری کرارد و 

اعالم کرد که سزاوار است حکومت از هرمره مرالرکران 

غایب سلب مالکیرت کررده و زمریرن هرای شران را بره 

 .زارعانی بدهد که در آن کشت می کنند

شاه نریرز بررای مشرروعریرت برخرشریردن بره رژیرم خرود 

از مرالرکران  1222درصدد اصالحات برآمد. از سرال 

بزرگ خواست تا زمین هرای خرود را مریران زارعران 

کره فررمران  1222تقسیم کنند و از اقدام خود در سرال 

فروش دو هزار روستایش به دهقرانران را صرادر کررد 

اردیربرهرشرت سرال  16پیروی کنند. در نهایت در تاریخ 

پس از نخسرت وزیرری دکرترر امریرنری، بررنرامره  1242

اصالحات ارضی به طور جدی در دسترور کرار قررار 

گرفت. سرعت عمل دولت در اجرای برنامه مرخرالرفران 

چپگرای حکومت را گیج کرده بود. قانرون اصرالحرات 

به تصرویرب رسریرد.  1241دی ماه سال  19ارضی در 

طبق این قانون هر فردی تنها می توانست مرالرک یرک 

 .روستا باشد

خورشیدی حرکرومرت مرحرمردرضرا شراه  1241در سال 

پهلوی به منظور انرجرام اصرالحرات ارضری دسرت بره 

اجرای برنامه ای زد کره هردف از آن را رسریردن بره 

نتایج "اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل تروجره بررای 

روستائیان" یکر کرده بود. تقسیم اراضی در مرراحرلری 

جداگانه و در طرول ده سرال صرورت گررفرت. در پری 

اجرای این برنامه نظام کشاورزی ایران که مشرخرصره 

اصلی آن وجرود مرنراسربرات 

فئودالی میان مالکان غیابری 

و زارعان سهم برر برود را 

تغییر داد و تقریبا نیرمری از 

خانواده های روسرترایری را 

مالک دست کم یرک قرطرعره 

زمرریرررن کررروچررک زراعررری 

 .ساخت

با این حال، اولویت دهی به 

صنعت و رسیدگی به امرور 

 52شررررهرررررهررررا از دهرررره 

خورشیدی به ایرن سرو، نره 

تنها سبب نیمه کراره مرانردن 

اصالحات ارضی شد بلرکره 

باعث شد تا خریرل جرمرعریرت 

روستانشینران بررای یرافرترن 

فرصت های شغلی بهتر بره 

شررهرررهررا مررهرراجرررت کررنررنررد. 

حکومت پرهرلروی کره قصرد 

داشت با اجرای اصرالحرات 

ارضرری پررایررگرراه اجررتررمرراعرری 

تازه ای در میان روستائیان 

کسب کند بره دلریرل اجررای 

نادرست این برنامه در نهایت و در زمان وقوع انقالب 

با روستانشیرنرانری مرواجره برود کره مرایروس از برهربرود 

وضعیت زندگی شان در مقابل دربار و نظام سلرطرنرتری 

 .قرار گرفته بودند

با ایرن وجرود نرواقرص مروجرود در مسریرر اصرالحرات 

ارضی تنها یکی از عوامل ناکام ماندن این برنامه بوده 

است. روی دیگر سکه مخالفت هایی بود کره از سروی 

اختیار دارد و شهروندان چیزی از خود ندارند. هنگرامری 

که وزیر اقتصاد مری کروشریرد ترا از طرریرق رایرزنری برا 

اتحادیه نرانروایریرهرای جردیرد قریرمرت نران را پرایریرن آورد، 

اصناف بازار به تشویق آیرت هللا کراشرانری بره مرخرالرفرت 

برخاستند و مدعی شدند که دولرت حرق نردارد در برازار 

آزاد دخالت کند. هرنرگرامری کره وزیرر پسرت و ترلرگرراف 

پیشنهاد کرد که شرکت ترلرفرن مرلری شرود "کراشرانری" از 

سهامداران درخواست کرد تا اعتراض کننرد و "حرائرری 

زاده" نیز اظهار داشت که اسالم از مالکیرت خصروصری 

حمایت و سلب مالکیت را منع کرده است. مخالرفرت آیرت 

هللا کاشانی و جنا  راسرت سرنرتری برا دولرت مصردق بره 

اعتراض آنان به بی توجهی دولت به مالکیت خصوصی 

محدود نرمرانرد برلرکره وقرتری مشراوران "مصردق" برا ایرن 

استدالل که در قانون اساسی هرمره شرهررونردان بررابررنرد 

ادعای حق رای به زنان را پریرشرنرهراد کرردنرد، عرلرمرا برا 

حمایت طالب و برزرگران اصرنراف اعرترراض کرردنرد و 

اظهار داشتند که در شرع اسرالم حرق رای مرخرترص بره 

مردان است. آیت هللا کاشانی نیز تاکید کرد که دولت باید 

از دادن حق رای به زنان جلوگیری کند چرا که آنان باید 

در خانه بماننرد و بره وظریرفره خروشران یرعرنری "پررورش 

 "(4فرزند" بپردازند.)

ارسنجانی" و نخرسرتریرن گرام بررای اجررای "اصرالحرات 

 "ارضی

طر  موضوع لزوم اجرای اصالحرات ارضری ترا دوره 

پایانی حکومت رضا شاه مسکوت ماند تا آن که "حسریرن 

خورشیردی ایرن مروضروع  22و  12ارسنجانی" در دهه 

را بار دیگر در محافل عمومی مطر  کرد. ارسرنرجرانری 

برود.  1241طرا  اصلی قانون اصالحات ارضی سرال 

او توجه به اصالحات ارضری را بررای ترحرول جرامرعره 

ایران امری ضروری مری دانسرت. ارسرنرجرانری نرفررتری 

صادقانه از نظام فئودالی داشت و معرترقرد برود کره بررای 

پایان بخشیدن به فقر و استثمار طبقه زارع اصال  نرظرام 

مالکیت زمیرن ضرروری اسرت. او ایرن نرظررات را در 

-21رشته مرقراالتری در نشرریره "داریرا" در سرال هرای 

به طور منظم منتشر کرده بود. ارسنجرانری بررای  1212

اجرای طر  هایش برنامه ای عملی داشت. برای مرثرال، 

از شاه خواست ترا برا  1221در مقاله ای در دی ماه سال 

تقسیم امالک شخصی خود میان دهرقرانران در ایرن مرورد 

پیش قدم شود. در پی آن حرکرومرت مری تروانسرت بره بره 

تبعیت واداشتن مالکان عمده الیحه اصالحات ارضی را 
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از جمله آن ها می توان به سید کاظم شریعتمداری، سریرد 

محمدرضا گلپایگانی، و شرهراب الردیرن مررعشری نرجرفری 

اشاره کرد که در سال های نخرسرت انرقرالب اطراعرت از 

 .آنان بر پیروان شان فرض شده بود

بررا ایررن وجررود جررنررا  "چررپ اسررالمرری" کرره از نرروعرری 

"سوسیالیسم اسالمی" طرفداری می کرد معتقرد برود کره 

دولت بایستی اقتصاد را تحت کنترل داشته براشرد برا ایرن 

حال در قوانین اسرالمری، نرالرکریرت خصروصری مرحرتررم 

شمرده شده بود و بسیاری از روحانیون صاحب زمین با 

استناد به همین اصل با تجار بازار مرترحرد شرده برودنرد و 

طرفدار اقتصاد عمدتا خصوصری برودنرد و از سریراسرت 

های کنترلی دولت در جهت کمک به تهیدستان رضرایرت 

نداشتند. چپ اسالمی در آن زمان اکثریرت کررسری هرای 

مجلس را در دسرت داشرت و از حرمرایرت "مریررحسریرن 

خرورشریردی  62موسوی" نخسرت وزیرر وقرت در دهره 

برخوردار بود اما محافظه کراران در شرورای نرگرهربران 

غالبا مصوبات آن را وتو می کرردنرد. مرجرلرس در سرال 

یک رشته قوانین مربوط به اصالحات ارضی را  1262

تصویب کرد که نخست وتو شد، سرپرس بررای تصرویرب 

جر  و تعدیل شد و در نهایت به دلیل مرخرالرفرت شرورای 

نررگررهرربرران تررالش مررجررلررس نرره تررنررهررا در مررورد مرروضرروع 

اصرالحرات ارضری کره در مرواردی چرون مرلری کرردن 

تجارت خارجی نیز با ناکامی رو به رو شرد. هرم چرنریرن 

نامه سرگشاده علمای قم به مجلرس شرورای اسرالمری در 

مخالفت با مطر  شدن موضوع اصالحات ارضری نریرز 

از جمله عوامل موثر در از دستور کار خارج شدن ایرن 

طر  بود. علمای قم در این نامه استدالل کرده بودند کره 

الیحه اصالحات ارضی در تنراقرض برا قرواعرد اسرالمری 

راجع به مالکیت و فتواهای مراجع مذهبی بررجسرتره در 

 .این باره است

قانون اصالحات ارضی پرس از انرقرالب بره چرهرار برنرد 

تقسیم شده بود. بند "الف" خواستار تقسیم اراضی مروات 

و مراتع است. بند "ب" به موضوع تقسیم اراضری احریرا 

شده ای که توسط دادگاه های انرقرالب مصرادره شرده انرد 

می پردازد. بند "ج" خواستار ترقرسریرم امرالک برزرگ و 

بهره برداری نشده است و براالخرره برنرد "د" از زمریرن 

داران بزرگ و متوسط می خواهد که زمریرن هرای احریرا 

شده خود را در میان کشاورزانی که دادگاه هرای مرحرلری 

تعیین می کنند تقسیم و توزیرع کرنرنرد. برا ایرن وجرود، از 

میان بندهای مذکور دو بند اخیر تاکنون اجررا نشرده انرد. 

البته تحوالت پس از طر  قانون اصالحات ارضی نریرز 

در به تعلیق درآوردن اجرای قانون موثرر برودنرد. بررای 

 1258مثال، ترکمن های ساکن ترکمن صحرا در سرال 

برای کسب زمین شوراهای روسترایری تشرکریرل دادنرد و 

قرار بود این شورا زمین هرای بره جرا مرانرده از زمریرن 

داران بزرگی که از کشرور فررار کررده برودنرد را بریرن 

روستائیان تقسیم و توزیع کنند. در مقابل، دولت واکرنرش 

شدیدی از خود نشان داد. بنیانگرذار جرمرهروری اسرالمری 

ایران نیز در تلویزیون اعالم کرردنرد "مرا نرمرایرنرده یرک 

دولت مارکسیستی نیرسرتریرم و برا هررگرونره ترقرسریرم غریرر 

اسالمی اراضی مخالرفریرم. از مرجرلرس مری خرواهریرم کره 

تصویب بند "ج" و "د" را مرتروقرف کررده و بره زمران 

 دیگری واگذارد."

در آن برهه تاریخی، چپ اسالمی نیز تالش عمده ای 5( 

را برای اجرای اصالحرات ارضری از خرود نشران نرداد 

چرا که با محافظه کاران برر سرر اعرمرال "ارزش هرای 

اسالمی" همداسرتران برود. اعرمرال ترفرکرری خراص برر 

عرصه اجتماعی به خصوص در مورد حوزه زنران و 

فعالیت های آنان از جمله مواردی بودند که سبب شدند 

تررا اخررتررالف دو جررریرران و راسررت و چررپ جررمررهرروری 

اسالمی بر سر رویکرد اقتصادی به حاشیه رانده شرود 

و توجه تمامی جنا  ها به تحمیل ارزش های فرهنگری 

گفتمان غالب معطوف شود، ارزش های کره دائرمرا از 

سوی طبقه حاکم مورد تاکید قرار می گررفرت و ریشره 

اصلی انقالب به آن و "فرهنگی" بودن ماهیتش نسبرت 

 .داده می شد

 نتیجه گیری

اصالحات ارضی شاه با هدف تضعیف قدرت سریراسری 

و اقتصادی زمین داران در نظام رو به رشرد سررمرایره 

داری وابسته انجام شد. گرچه این اصالحات به بعضی 

از اهداف خود از جرکرلره دگررگرونری نرظرام اجرترمراعری 

ایران دست یافت اما برا پررداخرترن ضرعریرف بره برخرش 

کشاورزی، برنرامره اصرالحرات ارضری براعرث رکرود 

بخش کشاورز شد. این ناکرامری در برروز نرارضرایرتری 

سیاسی و پس از آن پیروزی انقالب مروثرر برود. یرکری 

از عوامرل مرهرم در عردم مروفرقریرت طرر  اصرالحرات 

ارضی مقاومت جنا  راست سنتی مترکرشرل از زمریرن 

 .داران سنتی و علمای حامی آنان بود

اصالحات ارضی پس از انقالب نیز شکست خرورد و 

یک مانع عمده بر سرر راه آن اسرترفراده جرنرا  راسرت 

سنتی از این موضوع بود که فقه اسرالمری از حررمرت 

مالکیت خصوصی سخرن گرفرتره اسرت و طربرق آن در 

جامعه سیاسی تحت مدیریت علما بعنوان حافظران فرقره 

اسالمی قواعد دینی بایستی بدون تردید محترم شرمررده 

شوند. بخش دیگری نیز مربوط به مقاومت کشاورزان 

تجاری، بازاری های محافظه کار و بخشی از عناصر 

خرررده بررورژازی بررود کرره جررلرروی اجرررای برررنررامرره 

اصالحات ارضی را گرفتند چرا که در تضاد با منافرع 

آنان بود. عردم تصرویرب الیرجره اصرالحرات ارضری و 

تحت فشار گذاشتن شوراهای کرارگرری هرمرگری نشران 

دادند که گرایش غالب در نظام تازه تاسریرس ایرران بره 

بررگررفرتره از سرایرت  .نفع خرده بورژوازی بوده اسرت

http://www.kherad.info/ 
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الزم به یادآوری است که اصالحات ارضی در زمران 

محمد رضا شاه نه به ابتکار وی، بلکه عرلریررغرم مریرل 

وی، و زیر فشار آمریکا و و عوامل شرنراخرتره شرده ی 

وی مانند دکتر امینی انجام گرفت که شاه نیز سرانرجرام 

ناچار به موافقت با آن و گرفتن ابرترکرار عرمرل بردسرت 

 [روشنگر]خودش شد.  

اش و اعترمرادش بره بشرریرت سرالرم  بینی اند، اما خوش داده
اند. در کنج زیرزمینش محکم نشسته و منتظر است  مانده

تا جوانمردی و عدالت در زمین بر قرار شرود و گررچره 
آورد  خبرهایی که رفیق شوتز از عالم خارج برای او می

 .رود بسیار بد است لیکن او زیر بار نومیدی نمی

                                ***   

چند سالی پس از سقوط حکومت هیتلری، دوستی از 
دوستان آقای کارل که از مهاجرت بازگشته بود به در 

 .خانۀ شخصی او در خیابان شیلر آمد

و پشتی اندک خمیده  مردی بلند باال با موهایی جو گندمی 
ای جدی و ساعی در را گشود. هنوز کتابی از  و قیافه

آثار گوته در دست داشت. نخیر، آقای کارل لوی دیگر 
اند و  ساکن این خانه نیستند. نخیر، معلوم نیست کجا رفته

اند و کلیه  اند. نخیر، هیچ اثری از خود نگذاشته چه شده
تحقیقاتی که بعد از جنگ به عمل آمده بی نتیجه مانده 
است. خدا حاف ! در خانه بسته شد. آقای شوتز به 

اندرون برگشت و به کتابخانه رفت. زنش سینی را آماده 
کرده بود. اکنون که آلمان دوباره به وفور نعمت دست 

پرورید و  یاقت او هم آقای کارل را به ناز می می
پخت. قالی پس رفت و  لذیذترین غذاها را برای او می

آجر از کف اطاق برداشته شد. آقای شوتز دیوان گوته 
 .را روی میز گذاشت و با سینی پایین رفت

آقای کارل حاال دیگر خیلی ضعیف شده است و به 
بیماری ورم ورید مبتالست. قلبش هم درست کار 

توان زندگی  کند. به پزشک احتیاج دارد، اما نمی نمی
خانوادۀ شوتز را به چنین خطری بیفکند: اگر دانسته 

ها پیش  ها یک یهودی بشر دوست را از سال شود که این
اند نابود خواهند شد. باید  در زیر زمینشان مخفی کرده

صبر و حوصله کرد و شک را به خود راه نداد. انصاف 
و عقل و جوانمردی طبیعی به زودی پیروز خواهند شد. 

 .به خصوص نباید نومید شد

آقای کارل گرچه خیلی تحلیل رفته است در عوض 
خوش بینی خود را حف  کرده است و ایمانش به انسانیت 

که آقای شوتز به  کامل و شامل است. هرروز هنگامی
به  -آورد آید و خبرهای بد را می زیر زمین فرود می

خصوص خبر تصرف انگلستان به دست هیتلر ضربۀ 
آقای کارل است که به او  -سختی به او وارد آورد

های او را باز کند.  ای اخم دهد و با گفتن لطیفه دلداری می
دهد و یادآور  ها را روی دیوارها به او نشان می کتاب
شود که انسانیت عاقبت غلبه خواهد کرد و چنین  می

است که بزرگترین شاهکارها، در این اعتماد و این 
اند. آقای شوتز همیشه با قوت قلب و  ایمان، به وجود آمده

 .آید آرامش خیال از زیر زمین بیرون می

کند و اسباب بازی  کارخانه به نحو احسن کار می
، آقای شوتز توانست آن را 1952سازد. در سال  می

توسعه دهد و رقم فروش را به دو برابر برساند. او با 
آید. هر  صالحیت کامل از عهدۀ ادارۀ امور بر می

صبح، بانو شوتز یک دسته گل تازه به زیر زمین 
ها را  گذارد، بالش برد و در بالین آقای کارل می می

غلتاند و  کند و او را از این دنده به آن دنده می مرتب می
دهد، زیرا آقای کارل دیگر یارای  با قاشق به او غذا می

تواند  آن ندارد که خودش غذا بخورد. حاال با زحمت می
شود و  هایش از اشک پر می حرف بزند، اما گاهی چشم

با نگاهی پر از حق شناسی به چهرۀ این زوج نازنین که 
ها و بر کل بشریت پا بر جا  نیروی اعتماد او را بر آن

نگرد. معلوم است که خوشبخت خواهد مرد،  اند می داشته
در حالی که دست هر کدام از این دوستان وفادار را در 

که در اعتقاد خود به  یک دست خواهد گرفت و از این
 خطا نرفته است احساس رضایت خواهد کرد. 

  12بقیه داستان بشر دوست از صفحه 
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طریق نیز اقوام کافر یا پاگان با اقوام مسیحی و یهودی و 
اصوال پیروان مذاهب دیگر در درون قبیله روابط 
دوستانه ای داشتند و در کنار به راحتی هم زندگی می 
کردند. تحت چنین شرایطی بود که حتی متحدین اولیه 
محمد گاهی تمامی یک قبیله و گاهی بخشی از یک قبیله 

 را تشکیل می دادند. 
راویان مسلمان اکثرا برای بزرگ جلوه دادن نفوی و 
قدرت محمد، به تحریف حقایق پرداخته، گاهی وقتی که 
نمایندگان بخشی از یک قبیله برای پیوستن به محمد به 
نزد او می آمده اند از آنها به عنوان نمایندگان کل قبیله یاد 
می کرده اند. در مورد قبایل بنی تمیم و بنی حنیفه نیز 
همین طور بوده است. به این معنا که هرچند آنان از آمدن 
نمایندگان کل این قبایل به نزد محمد سخن می گویند، ولی 
در واقع، به دنبال شکست ایرانیان و فتح مکه، تنها بخش 
هائی از قبایل مزبور نماینده به مدینه می فرستند، 
بطوریکه بخش های دیگر آن از در خصومت با محمد 

 در می آیند.  
به هرحال هنگامی که نمایندگان بنی تمیم به مسجد مدینه 
که خانه محمد نیز بخشی از آن بود می رسند، بی آنکه 
صبر نموده منتظر بیرون آمدن وی شوند، با صدای بلند 

 او را صدا زده فریاد می زنند:
"یا محمد، بیرون آی به بِر ما، و سید علیه السالم در 
اندرون حجره آواز ایشان بشنید و از آن بی ادبی ایشان 
برنجید؛ آن گاه حق تعالی این آیت فرو فرستاد: به حقیقت 
مردمی که تو را از پشت حجره ات به صدای بلند می 
خوانند )و فریاد یا محمد یا محمد می کنند( اکثرا مردم بی 
خرد و بی شعورند و اگر آنها )ادب نگه داشته( صبر می 
کردند تا وقتی که تو بر ایشان خارج شوی بسیار بر آنها 
بهتر بود. )اگر باز هم توبه کنند( خدا غفور و مهربان 

 است."
نکته جالب این داستان این است که اعراب بدوی در یک 
نظام دمکراتیک و آزاد می زیستند و فاقد سلسله مراتب 
بوروکراتیک و احترامات فائقه به روسا بودند و اصوالً 
اینگونه مراسم و سلسله مراتب ها پدیده ای است که با 
پیدایش سلسله مراتب قدرت در نظام اسالمی باب میشود. 
به همین جهت اعراب بدوی با رهبران و بزرگان خود 
نیز همانگونه ساده و بی آالیش رفتار میکرده اند که با 
یکدیگر و مردم عادی. نظام تمدن برای تنظیم روابط 
بوروکراتیک میان اعضای نابرابر خود نیاز به 
رفتارهای فردی جدید و نوکرصفتانه ای دارد که برای 
پوشاندن ماهیت زشت و برده وارانه آن ها از کلمه ادب 

 استفاده می کند. 
در اینجا نیز، خدای خود ساخته محمد که همه جا در 

که منقرض میشود از جمله قبایل عربی بود که برای 
دوره ای متحد و وابسته به ایران بوده است. قدرت 
های بزرگ و منجمله ایران با پرداخت پول و آموزش 
ها و تجهیزات نظامی این قبایل را هم برای حف  
مرزهای خود در برابر اعراب بدوی مهاجم، و هم 

 برای اعمال نفوی در منطقه به کار می بردند.    
با شکست ایران و خارج شدن آن از صحنه عربستان، 
امپراطوری روم، عمالً تنها در شمال، در سوریه، 
فلسطین، و مصر بود که جایگزین آن شده بود و بقیۀ 
مناطق عربستان در برابر تعرض محمد که با فتح مکه 
و تسلط بر هوازن و بنی ثقیف به قدرتمندترین نیروی 

 عربستان تبدیل شده بود، بی دفاع مانده بودند. 
 622میالدی اتفاق افتاده بود و تا  617این واقعه در 

سال بعد که محمد مکه را فتح کرده، اساساً در  2یعنی 
عربستان هیچ قدرتی برای پر کردن خالء قدرت 

 مزبور پدیدار نشده بود. 
با فتح مکه و به خصوص پس از چیرگی بر بنی ثقیف 
این قدرت به وجود می آید و سنه تسع یا سنَةُ الوفود 
یعنی دوره ای  که " گروه های عرب بسیار در می 
آمدند و مسلمان می شدند" آغاز میشود. ولی اگر فتح 
مکه منجر به ظهور قدرتی برای جلب قبایل دیگر به 
زیرسلطه خود میشود، شکست ایران نیز منجر به رها 
شدن قبایل تحت کنترل آن برای پیوستن به این قدرت 
جدید می گردد. بنابراین، سنةُ وفود در مقیاس وسیع 
تنها نتیجه فتح مکه نبود، بلکه شکست ایران نیز علت 

 دیگر آن  بود.
اولین گروه از قبایلی که رو به سوی محمد می آورند 
نمایندگان بخشی از اعضا و طوایف قبیله بنی تمیم 
بودند که به همراه تنی چند از روسا و بزرگان خود به 
نزد محمد به مدینه می آیند. قبیله بنی تمیم که در ساحل 
شرقی شبه جزیره عربستان سکونت داشت، قبیله 
بزرگی بود که به قول ابن هشام "به احتشام و مال از 
دیگر عرب زیادت بودند". این قبیله شامل طوایف و 
قوم های پاگان و مسیحی بود. در ضمن در میان این 
قبیله یک عده مخالفین محمد نیز بودند؛ منجمله زنی که 

 با ادعای پیغمبری بر علیه وی قیام می کند. 
باید توجه داشت که این نیز بخشی از سنت آزادی 
عقیده و عمل در درون قبیله و نظام بدوی و ماقبل 
تاریخ بود که افراد مجبور به  تبعیت از رای اکثریت 
نبودند و مثال در مورد جنگ و دوستی و دشمنی با 

هر گونه که  -و در اینجا محمد -قبیله یا قبایل دیگر
مایل بودند عمل میکردند. این آزادی و انعطاف عملی 
باعث میشد که افراد در عین حف  همبستگی قبیله ای 
از آزادی عمل و عقیده نیز برخوردار باشند. به همین 

 تاریخ اسالم
 نفوذ محمد  در عربستان شرقی و مرکزی

 سیامک ستوده
همانطور که گفتیم فتح مکه نقطه عطفی بود که با تغییر 
تعادل قوا به نفع محمد، منجر به روی آوری قبایل عرب 
به سوی او میشود. تسلیم هوازن و بنی ثقیف نیز که 
رقیب مکه و چیزی در حد خود آن بودند این روند را 

 تقویت می کند.   
در سوره الفتح، محمد خود نیز به این مسئله اشاره نموده 
و خویشتن را ملزم به شکر خدا به خاطر این روی 
آوری اعراب به سوی خود میکند. در حالیکه خود وی 
به خوبی میداند که این شمشیر خون آلود و سرکوب 
کننده وی بوده است و نه خدا، که منجر به فتح مکه و 
روی آوری قبایل عرب به سوی او می شود. چنانکه 
دیدیم خود ابن هشام نیز با اعتراف به اینکه "اگر نروند 
که مسلمان شوند به اضطرار ایشان ]را[ بباید آمدن" بر 

 این مسئله مهر تاکید میزند. 
"ای محمد، چون نصرت حق تعالی به تو رسید و فتح 
مکه تو را حاصل شد و قریش مسخر و منقاد تو شدند و 
اهل حجاز به جملگی در طاعت تو آمدند و اصناف 
عرب که در اطراف بالد بودند روی به خدمت تو نهادند 
و گروه به گروه به دین تو در آمدند و احکام شرع تو را 
ملتزم شدند؛ پس شکر نعمتی چنین خداوند خود را می 

 کن..."
هرچند فتح مکه نقش تعیین کننده ای در تبدیل محمد به 
قدرت درجه اولی در شبه جزیره عربی دارد و به همین 
دلیل تقریبا کلیه قبایل باقی مانده در بخش غربی 
عربستان را به اطاعت از او می کشاند، با این حال 
همان طور که نشان دادیم در سایر نقاط عربستان، تا 
زمانی که قدرت های روم و ایران حضورداشتند، 
گسترش قدرت و سلطه محمد برآنها امکان نداشت. چرا 
که قدرت محمد هنوز درحدی نبود که بتواند با این 

 قدرت ها رو در رو شود. 
ما این را در جنگ مؤته و لشکر کشی تبوک در مورد 
رومیان دیدیم و در مورد ایرانیان نیز چیزی جزاین 
نبود. به این معنا که در مورد ایرانیان نیز، محمد در آن 
مرحله از  قدرت  نبود که بتواند برای کنترل بر قبایل 

 تحت کنترل یا متحد ایرانیان با آنها درگیر شود. 
به جز قبایل یمنی که قبل از شکست ایران از روم 
ً در قلمرو آنان قرار داشتند، قبایل دیگر، یکی  مستقیما
بنی حنیفه بود که بر مناطق وسیعی از عربستان مرکزی 
که به یمامه شهرت داشت تسلط داشت. این قبیله که اکثر 
افراد آن مسیحی بودند، متحد ایرانیان بودند و اعضای 
ً از طریق تجارت میان ایران و عربستان  آن عمدتا

 جنوبی، گذران می کردند. 
قبایل دیگر، بنی بکر)بکر بن َویل( و تِغلب بودند که 
اغلب اعضای آن دو نیز مسیحی بودند و در شمال 
شرقی شبه جزیره عربستان در مرزهای امپراطوری 
ایران قرار داشتند. آن ها نیز با امپراطوری ساسانی، با 
توجه به قدرت و ضعف آن، روابط دوستانه و گاهی 

 -بنی بکر -دشمنانه داشتند.  چنان که بعداً یکی از آنها
حتی یک بار با نیروهای ایرانی درگیر شده  آنها را در 

 جنگ "یوقَر"  شکست میدهد. 
پس از مرگ محمد و هنگامیکه امپراطوری ایران به 
دنبال شکست از روم واختالفات داخلی به ضعف 
گرائیده ستاره اقبالش رو به افول میرود، این دو قبیله با 
مسلمانان که رو به صعود بوده اند متحد میشوند و بی 
آنکه بسیاری از اعضای آن مسلمان شده باشند، جزء 
اولین نیروهایی قرار می گیرند که به نام اسالم به ایران 

 حمله می کنند. 
 621پادشاهی لخم در حیره )درشمال شرقی( نیز تا سال 

 اسالم تاریخ
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 قربانیان خود می بیند، ملحوظ شده باشد. 

گفته می شود که توطئه گر اصلی این داستان یوسف 

اسدی دهیار روستا و شخص دیگری که رئیس شورای 

اسالمی نظام اباد می باشد، بوده اند. این افراد همراه با 

همه کسانی که در ضرب و شتم کارگران افغان و آتش 

زدن خانه های آنان دست داشته اند باید دستگیر و با 

حضور خود کارگران افغان و خانواده هایشان محاکمه 

مجازات شوند. در غیر اینصورت بی شک روزی   و

فرا خواهد رسید که دست پرقدرت عدالت از آستین 

ملیون ها کارگر افغانی ساکن ایران، بیرون آمده، همراه 

با مشت آهنین طبقه کارگر ایران، بر فرق طبقه انگل 

سرمایه دار و دار و دسته های توطئه گر آنان فرود 

آمده، جانیانی که امروز دست به چنین جنایاتی بر علیه 

کارگران ستمدیده و شریف افغان می زنند، بمعنای 

  واقعی کلمه مجازات شوند.

 آنروز چندان دور نخواهد بود.

 1292فروردین  21- سیامک ستوده 

  حمله ارازل و اوباش و به آتش کشیدن خانه های کارگران افغان در نظام آباد قزوین

بوده به تعجب افتاده، یکی از مهتران شان رو به سوی 
 قوم خود کرده می گوید:

"ای قوم، حق تعالی هیچ از این مرد، یعنی پیغمبر علیه 
السالم دریغ نداشته است، که خطیب وی بلیغ تر است 
از خطیب ما، و شاعر وی فصیح تر است از شاعر ما، 
و ُمفاخرتی که ایشان گفتند بهتر است از مفاخرت ما و 
مناقبی و َمآثری که ایشان بر شمردند نیکوترست از 
َمناقب و مآثِِر ما، اکنون شما را بهانه ای نماند، بر 
خیزید و مسلمان شوید. پس برخاستند و مسلمان شدند. و 
سید علیه السالم ایشان را نواخِت بسیار بفرمود و عطای 

 بسیار بداد." 
واضح است که نمایندگان بنی تمیم از قبل تصمیم خود 
مبنی بر پیوستن به محمد را گرفته بودند و این نمایش 
را صرفا برای توجیه عمل خود و احتماال درآمدن از 
خجالت تسلیم که در سنن عرب عمل خواری آوری بود، 
به راه انداخته بودند تا وانمود کنند که نه از ترس 
شمشیر محمد، بلکه به خاطر فصاحت و مناقب و مفاخر 

 برتر! شاعر وی  بود که به او پیوستند. 
قبیله دیگر بنی حنیفه از یمامه در عربستان مرکزی بود 
که بخشی از آن نمایندگان مهم خود را برای پیوستن به 
محمد به مدینه می فرستند که همگی مسلمان میشوند. 
این قبیله تقریبا بر سراسر یمامه تسلط داشت و بعداً 
شخصی به نام "ُمَسیَلمه" از همین قبیله با ادعای شراکت 
در پیغمبری برعلیه محمد قیام عظیمی را به پا میکند. 
این قبیله نیز همانطورکه گفتیم مخلوطی از اقوام پاگان 

 و مسیحی بودند که در کنارهم زندگی میکردند. 
ازجمله قبایل دیگری که جمعا یا بخشا به مدینه آمده به 
محمد می پیوندند، قبایل "بنی سعد"، "عبد القیس"، 
گروهی از قبیله "َطی ِی"، قبایل "ُمراد"، "ُزبَید" و 
"َمذِحج"، و قبیله "ِکنده" بودند. به این ترتیب، در شرق 
و مرکز شبه جزیره عربستان نیز محمد صاحب 

 متحدینی برای خود میشود. 

جزئی ترین مسائل در کنار وی ایستاده و اخالقیات 
زشت و برده وارانه نظام سلسله مراتبی جدید، منجمله 
احترامات فائقه به افراد قدرتمند را ترویج میکند، به غیر 
از آن که رفتار پاک و بی آالیش انسان های بدوی را به 
ناحق محکوم می نماید، همچنین در کمال بی ادبی آنها 
را مورد اهانت قرار داده، متهم به بی شعوری و بی 
خردی می نماید. او فریبکارانه، اخالقیات و رفتار مورد 
توصیه خود به اعراب بدوی را "بهتر برای خود آنها" 
قلمداد می کند در حالیکه  مانند روز روشن است که این 
ادب و احترام برای چه کسی بهتر بوده است و در نهایت 
در جهت جاه طلبی های خود به چه کسی سود می 

 بخشیده است.   
پس از آن که محمد از حجره خود بیرون آمده پیش ایشان 
می نشیند، از آنها می خواهد که اگر حرفی دارند بزنند و 
آنها جواب می دهند که برای ُمفاخرت و یکر َمآثر خود 
آمده اند. آن گاه، "ُعطارد بن حاِجب بن ُزراَره"، که 
پیشوا و خطیب آنان بوده، برمی خیزد و خطابه ای در 
یکر افتخارات و بزرگی های قبیله و اجداد خود می 
خواند و بر زمین می نشیند. محمد به " ثابت بن قیس" 
شاعر درباری خود اشاره می کند. او نیز بر می خیزد و 
با خطابه ای در مد  محمد و خدای او جواب او را 
میدهد. آن گاه، شاعر بنی تمیم، "زبرقان بن بدر" از 
جای خود برخواسته قطعه شعری در ستایش قبیله خود 
می خواند. در این موقع محمد که برای جواب در پی 
"َحس ان بن ثابت"، شاعر جیره خوار دیگر خود میگردد، 
او را نمی یابد. از این رو دنبال او می فرستند و تا آمدن 

 وی جلسه مفاخره موقتا متوقف می شود. 
با آمدن َحس ان، شاعر بنی تمیم دوباره اشعار خود را 
میخواند تا حسان به آن گوش داده پاسخ دهد. راویان 
اسالمی این طور نقل میکنند که نمایندگان بنی تمیم از 
پاسخ َحس ان که در "ستایش محمد و فضیلت مسلمانان" 

همانطور که قبالً نیز گفته شد قبایل یمن و یمامه و 
بسیاری قبایل دیگر، تا زمانیکه مستقیما زیر تیغ پیغمبر 
قرارنداشتند، درمورد پیوستن به محمد در داخل خود هم 
نظر نبودند. ما این را در مورد بنی تمیم و بنی حنیفه 
دیدیم. درمورد قبایل دیگر نیز کم وبیش چنین بود. 
منجمله در میان زبیدیان، کسانی مانند "عمروبن 
معدیکرب" نزد محمد آمده مسلمان میشوند، درحالیکه  
قیس ساالر زبیدیان مخالف محمد بود وعمل عمرو را در 
پیوستن به محمد عملی سفیهانه میخواند. قیس تا پایان 
عمر مخالف محمد باقی ماند. درمیان مردم ِکنده نیز 

 درمورد محمد دو دستگی وجودداشت.  
حتی در قبیله بنی عامر که ساکن نجران بود، مخالفت با 
محمد در حدی بود که رئیس آن " عاِمر بن آلُطفَیل " به 
همراه دو تن دیگر از مهتران آن،  "أربَد بن قَیس" و 
"جبار بن َسلمی"، ظاهرا برای پیوستن به محمد ولی در 
عمل برای قتل وی عازم مدینه می شوند. ولی به گفته 
راویان اسالمی و طبق روال معمول شان در این گونه 
موارد، معجزه ای رخ می دهد که آنها را از انجام نقشه 
شان باز میدارد. به این معنا که به هنگام گفتگو با محمد، 
هر بار که أربد بن قیس می خواسته با شمشیر خود بر 
فرق وی بزند، به جای او عامر بن طفیل را در برابر 
خود می دیده و لذا قادر به انجام ماموریت خود نمی شده 
است. عامر کسی بود که به دنبال جنگ بدر، هنگامی که 
محمد یک گروه چهل نفره از مسلمانان را برای دعوت 

 اسالم به نجد می فرستد، همگی را به قتل می رساند. 
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گردد. ابتدا شایع می شود که عامل این تجاوز یک مرد 

افغان بوده است. ولی بعد و پس از بزن و بکوب ها و 

آتش زدن خانه ها معلوم می شود که عامل بارداری 

دختر، بنا به اقرار خود او، نه یک افغان، بلکه یک 

ایرانی بوده است. در سرزمین مرز پرگهر گویا هر 

جنایِت حتی خود ساخته ای هم کافی است به یک غیر 

ایرانی منتسب گردد تا مجوز وحشیانه ترین قصابی ها و 

سرکوب ها توسط نژاد پاک! ایرانی بر علیه دیگران را 

بدست آورد. کسی چه می داند، شاید بارداری دختر 

مزبور نتیجه یک رابطه طبیعی جنسی میان یک زن و 

مرد بوده است که چون خارج از چهارچوب خانواده و 

نکا  زشت و نفرت انگیز اسالمی رخ داده، اینچنین در 

پیشگاه تعصب مردساالرانه اسالمی به اتهام تجاوز 

جنسی تبدیل شده است. شاید همانطور که اکنون هم 

معلوم شده، پای هیچ افغانی هم در میان نبوده، ولی برای 

اضافه کردن چاشنی ناسیونالیستی نیز به دست پخت 

مرتجعین مذهبی چنین دروغ نژادپرستانه ای الزم شده 

است، و مسلما در این معرکه نفع سرمایه نیز که بهرحال 

نفع خود را در دامن زدن به دودستگی و تفرقه میان 

 

یکبار دیگر دستان جنایتکار ناسیونالیسم، مذهب و 

سرمایه در همدستی با یکدیگر فاجعه آفرین شدند. بنا به 

روستای نظام آباد قزوین  گزارش یک شاهد عینی از 

روز گذشته گروهی از ارازل و اوباش چماقدار، 

کارگران و دهقانان افغان ساکن این روستا و خانواده 

های آنان را با چوب و چاقو مورد حمله قرار داده، خانه 

 522ها و موتورهای آنان را به آتش کشیده، نزدیک به 

تن از احشام آنان را سر بریده و زنان و  622الی 

دختران شان را مورد تجاوز جنسی قرار داده اند. هم 

اکنون این خانواده های آسیب دیده همراه با کودکان و 

فرزندان شان در خیابان ها بدون سرپناه، غذا و وسائل 

 الزم برای حفاظت خود بسر می برند. 

جالب است که همچون واقعه دلخراش یزد در دو سال 

گذشته، اینبار نیز حمله جنایتکارانه به خانه و کاشانه 

زحمتکشان و مهاجران شریف افغان بدنبال شایعه 

دروغین باردار شدن دختری که گفته می شود از سالمت 

روحی برخوردار نبوده است، توسط یک افغان آغاز می 
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 کاوه پورناظمی

  

 بیامد یکی مرد مزدک بنام
 سخن گوی و با دانش و رای و کام

 همی گفت هر کو توانگر بود
 تهیدست با او برابر بود

 جهان راست باید که باشد به چیز
 فزونی حرامست و ناخوب نیز
 زن و خانه و چیز بخشیدنیست
 تهیدست کس با توانگر یکیست
 من این را کنم راست با دین پاک

 “فردوسی”شود ویژه پیدا بلند از مغاک....       
 

 آموزش نور و ظلمت –الف 
در آموزش مانی مسئلۀ نور و ظلمت و نبرد این دو 
عنصر با یکدیگر جای مرکزی را اشغال میکند .منتها 
آموزش مانی از جهت ماهیت خود یک آموزش بدبینانه 
است زیرا حرکت نور را مانند ظلمت غیر ارادی و 
منفعل ) پاسیف ( میشمرد و نور را ناتوان و مقهور پنجۀ 
ظلمت میداند . ولی در آموزش مزدک مسئلۀ رو  بکلی 
دگرگون شده است . نور آگاه ولی ظلمت کور است و 
مزدک برآنست که حرکت نور ارادی و حرکت ظلمت 
غیر ارادی است ، لذا نصرت و غلبۀ نور ضروری و 
قطعی و نصرت و غلبۀ ظلمت تصادفی و موقتی است . 
مزدک تداخل نور و ظلمت و پیدایش جهان مادی را طبق 
این مقدمه امری تصادفی میشمرد .ولی برای این تداخل 

  :سه مرحله قائل است
 

در این مرحله نور و   –مرحله بندهشن   –مرحله اول 
 ظلمت مخلوط نیستند و هر یک باالستقالل وجود دارند 

در این  –مرحله گومیزشن یا مرحله اختالط  –مرحله دوم 
 دوران این دو عنصر با یکدیگر در می آمیزند

مرحله ویچارشن یا جدا شدن نور از ظلمت  –مرحله سوم 
که وقوع آتی این امر مسلم است وتحقق آن با یاری  -

ومساعدت مردم از نور، ونبرد با نیروهای ظلمانی، 
میسر است. وظیفه آدمی است که نور را از چنگ ظلمت 
برهاند و به این مرحلۀ تصادفی "گومیزشن" خاتمه دهد و 
نور را بر مسند قدرت واصالت خود بنشاند. نکته شگرف 
انقالبی در آئین مزدک همانا تبلیغ این مسئله است که باید 
ازطریق جهاد ومبارزه نور رااز مرحله گومیزش به 
مرحله ویچارشن رساند، نور را از اختالط ظلمانی 
رهاند، پرتوهای روشن رااز آویزش حلقات تاریک نجات 
بخشید .این نظر، بنیاد تمام نظریات بعدی اوست. مزدک 
می افزاید که ظفر نهائی با نور است ، زیرا نور اصوالً 
بر ظلمت مسلط است و نهایت غلبه و تسلط اش کافی 
نیست . لذا کوشش و تالش و پیکار آدمی در راه رهائی 
ً با ظفر و پیروزی مقرون خواهد بود. بدینسان  نور قطعا
آموزش مزدک در باره  نور و ظلمت تماماً یک آموزش 

 .خوش بینانه و پیکارجویانه است
 
 آموزش عدالت و برابری –ب 

به نظر مزدک نعمات مادی را آورمزدا یکسان در 
دسترس مردم قرار داده است و نابرابری از آنجا 
برخاست که کسانی از طریق قهر و جبر خواسته اند 
اموال متعلق به دیگران را تصرف کنند پس نابرابری در 
تقسیم خواسته ها و نعمات مادی، ریشۀ ظلم است و راه 
نیل به عدالت رفع نابرابری یعنی استقرار مساوات در 

 برخورداری از نعمات مادی است
طبری مورخ اسالمی مینویسد:"می گفتند)مزدکیان( خدا 
روزی ها را در زمین نهاد تا بندگان به مساوات تقسیم 
کنند... فرومایگان این را پسندیدند و غنیمت شمردند و 

 "یاراِن مزدک شدند
مقدسی مینویسد:")مزدک( گفت باید افزونِی آنچه در 
دست اغنیاست گرفته و به تهیدستان داده شود تا در 

 "درجه مساوی بشوند و انبوده مردم بر او گرد آمدند
مزدک به سه عنصر معتقد است : آب،آتش، خاک. 
مزدک در اینجا نیز مانند آموزش نور و ظلمت مطلب 
را به مسائل اجتماعی پیوند میدهد و میگوید همانطور 
که آب و زمین و آتش متعلق به همگان است، بهمان 
ترتیب نعمات مادی باید از آن 

همگان باشد . بدینسان همگانی بودن نعمات مادی ثمره 
و نتیجۀ عامیت عناصر است که جهان از ترکیب آنها 

 ساخته شده است
به نظر مزدک نابرابری و عدم مساوات موجود در 
جامعه، ریشۀ کین و رشگ و خشم و جنگ است. همانا 
این بلیات است که زندگی بشری را تیره ساخته است. 
اگر نابرابری در استفاده از نعم مادی از میان برود پایۀ 
مادی و اجتماعی این بلیات عظیم اجتماعی نیز از میان 
خواهد رفت و کین و رشک و خشم و جنگ جای خود 
را به آشتی و مهر و دوستی و داد خواهد داد. جهاد در 
راه پیروزی نور همان جهاد در راه پیروزی برابری و 
دادگری و مهر و آشتی و دوستی است و همه اینها نبرد 

 اهورائی و ایزدی علیه اهریمن است
 
 آموزش بی آزاری و ریاضت -ج 

مزدک بویژه برای "برگزیدگان" دین خود که مانند 
برگزیدگان کیش مانی هستۀ مرکزی جنبش بودند دو 
اصل ریاضت و آزار نرساندن را مقرر داشته بود. 
مزدک کشتن و زیان رساندن به دیگران را اکیداً ممنوع 
می داشت و تعلیم میداد که حتی به دشمن باید مهربان 
بود و درمهمان نوازی ازهیچ چیز حتی از بذل جان 
خود نباید دریغ داشت. این آموزش با هدفهای انقالبی 
مزدک ناسازگاربود ودرمقابل دشمنان طبقاتی قسی و 
سفله ای که بعدها بیدریغ خون مزدک و پیروانش را 
ریختند در حکم خلع سال  معنوی انقالبیون بشمار 
میرفت . مزدک هماهنگ آموزش "بی آزاری" آموزش 
ریاضت کشی را تعلیم میداد. میرخوند در "روضه 
الصفا" این مطلب را مطر  ساخته و می نویسد که 
مزدک "یبح حیوانات و اکل لحوم و دموم آنها را بر 
خلق حرام ساخت" و پیروان خود را فرمود جامه های 

 .خشن در بر کنند و از لذات چشم بپوشند
هر اندازه این بخش از تعالیم مزدک نادرست باشد ، 
بهرصورت نشانۀ رو  سلیم و مهربان و روشن این 
مرد بزرگ است. وقتی دشنام های زشتی را که از 
زمان خسرو انوشیروان به بعد در انواع کتب علیه 
مزدک ثبت شده با این آموزش ها مقایسه می کنید ، 
آنگاه بهتر به تیره درونی بهره کشان و ستمگران 

  .خونخوار پی میبرید

 
 1214آوریل 19 –احمد پرتوی 

 

 -خربرر گرزاری ج 1214اوریل  12بنا بر گزارش تاریخ 

ژاپررن گررروهرری کرره خررود را "گررروه   J-CAST)کسررت)

 Group of Warriors)سررلررحررشرروران مررحررافرر  مررلررت" 

Protecting the Nation )  در حمایت کامرل پرلریرس در

بمناسبت یکصد و بیست  Ikebukuro)شهر ایکبو کوور )

و پنجمین سالگرد هیتلر در پارک کوچکی که محرل قربرلری 

زندانی که جنایترکراران جرنرگری در آن اعردام شردنرد گررد 

آمدند. این هم زمان بود با دیدار "اوبرامرا" از ژاپرن.  ایرن 

ناسیونالسیتها درخواست "برقرای مجدد جو رونق متقرابرل 

آسیای شرقی بزرگ" بدون چین و دو کره برودنرد.  ایرنران 

اعمال هیتلر را در خدمت به آلمان ستودند و در خرواسرت 

را داشرترنرد. ایرن  1948اعاده حیثیت از اعدام شدگان سال 

ناسونالیستها پرچم استقالل طلبان تبت و تایوان را با خرود 

نیز حمل میکردند. در زمانی که تولید ملی ژاپن بصرورت 

غیر قابل پیش بینی دوباره رو به کاهش گرذاشرتره و عرلری 

درصدی دست مزدها با نررخ کرمرترر  1رغم افزایش حدود 

 2نیز مالیات بر خرید برا  1214از تورم،  از ماه  آوریل 

درصررد رسرریررده اسررت گرررایشررات  8درصررد افررزایررش برره 

فاشیستری هرم در حرال سرر برلرنرد کرردن هسرترنرد. برحرران 

اقتصادی و تنگ شدن عرصه زندگی، نبرودن چشرم انرداز 

اجتماعی برای برون رفت از شررایرط برحرران سررمرایره، 

زمینه مناسبی  برای رشرد جرنربرش هرای مرلری گررایرانره و 

بدنبال آن فاشیستی را فراهم میکند. اینکه کرارگرران ژاپرن 

که بیشتر در اتحادیه های کارگری ژاپن مرترشرکرل هسرترنرد 

چقدر در مقابله با ناسیونالریرسرم مرقراومرت کرنرنرد و بردنربرال 

نیروهای جنگ طلب راه نیافتند، در آیرنرده روشرن خرواهرد 

 شد. 

صد و بیست و پنجمین سالگرد  درباره ی آموزش مزدک

 تولد هیتلر در ژاپن
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با افرزایرش درآمردهرای نرفرت و  ،در مجموع”او می گوید:
ی عرمرومری دولرت - مالیات و سایر درآمدها، حجم برودجره

هرزار مریرلریرارد ترومران  ١٣۵در سال آینده به بیرشرترر از 
درصرد افرزایرش نسربرت بره  ۵٠رسیده است، یعنی حدود 

-)پرایرگراه اطرالع”( خواهد داشت.١٣٣٨عملکرد امسال )
(.  گفته ی روحانی ١٣٣٣ی بودجه - رسانی دولت، الیحه

درعین حال نشان می دهرد کره، بررخرالف دیردگراهری کره 
های اقتصادِی غررب -ناتوانی اقتصادی دولت را به تحریم

هرا را در برودجره ی - دهد، دولت نقش ترحرریرم- نسبت می
 داند.-تعیین کننده نمی ١٣٣٣

، ١٣٣٣حال اگر، بر اساس بودجه کل کشرور در سرال   
درآمد دولت در این سال افزایش می یابد، پس چرا دولرت 
از پرداخت همان مبلغ سابِق یارانه ی نرقردی نریرز نراتروان 

-این پرسش فقط یرک پراسرخ مری   است؟
تواند داشته باشد و آن اخترصراص مرنرابرع 
عظیم درآمد دولرت بره امروری غریرر از 

ی نقدی است. ایرن امرور - پرداخت یارانه
 اند؟-کدام

یررا برررنررامرره ی “  ی کررل کشررور- بررودجرره” 
اقتصادِی دولت برای یک سال مرالری در 

ی - بررودجرره“سررطررح کررالن برره دو بررخررش 
ی شرکت هرای - ودجه“و ”عمومی دولت

دولتی، بانک هرا و مرؤسرسرات انرترفراعرِی 
تررقررسرریررم مرری شررود.   ”وابسررترره برره دولررت
تمام منرابرع و مصرارف  ،منظور از اولی

-جاری مربوط به دخل و خرج سرازمران
های دولتی اعم از قوای مجریه، مرقرنرنره، 
قضائیه، نیروهای نظامی و انرترظرامری و 

امنیتی و دیگر سرازمران هرا و -اطالعاتی
نهادهای جمهوری اسالمی در طول یک سال مالی اسرت، 
و دومی نیز تمام منابع و مصرارف مرربروط بره ترولریرد و 
توسعه ی ثروت ملی در طول یک سرال مرالری را شرامرل 

برودجره ی  ”، سرهرم١٣٣٣ی سرال - می شود.  در برودجره
هزار مریرلریرارد ترومران )رقرم  ٨٠٠حدود  “عمومی دولت 

مریرلریرون ت اسرت( و سرهرم  ٨١٢٢٣٣٢۵٢٨دقیرق آن 
هرا و مرؤسرسرات - های دولرتری، برانرک- ی شرکت- بودجه“

هرزار مریرلریرارد  ٠٠٠حردود  ”انتفاعِی وابسرتره بره دولرت
مریرلریرون ت( اسرت.   ۵٢٢٢٠٢٠٠۵٠اش - تومان )دقیق
ی شرکت هرای دولرتری، برانرک هرا و - بودجه“یعنی سهم 

سره بررابرر سرهرم   ”مؤسسات انتفاعرِی وابسرتره بره دولرت
بره ایرن تررتریرب، در  اسرت.  ”ی عمومی دولرت- بودجه“

همان نگاه نخست به برودجره مرعرلروم مری شرود کره هردف 
اصلی از طر  و تنظیم بررنرامره و برودجره ی اقرترصرادِی 

گذاری برای کسب سود و انربراشرت هررچره - دولت سرمایه
هرای دولرتری، - شررکرت“بیشتر سرمایه است.  زیررا کرار 

-سررمرایره ”بانک ها و مؤسسات انتفاعِی وابسته به دولرت
گذاری در تولید و تجارت برای کسب سود و انبراشرت آن 

افزایی مری کرنرد( - به صورت سرمایه )ارزشی که ارزش
است، که با تکیه بر مالکیت وسرایرل ترولریرد و از طرریرق 
خرید نیروی کار کارگران انجام می گریررد، حرال آن کره 
کار دولت اداره و حرفراظرت از ایرن سررمرایره گرذاری و 
چگونگی مصرف سوِد حاصل از آن است، که بره کرمرک 

هررای سرره قرروه )وزارت خررانرره هررا و - ادارات و سررازمرران
هرای نرظرامری و - ی قضرائریره( و دسرترگراه- مجرلرس و قروه

قریرمرت حرامرل  -طبق این قانرون  -خواهد از یک سو 
های انرژی و کاالهای اساسی را بازهم افزایش دهرد 
و، از سوی دیگر، کرل مربرلرغری را کره ترا کرنرون بره 

ی نقدی برای جبران این افزایش قیمت - عنوان یارانه
به مردم پرداخت شده است کاهش دهد.  یعنری دولرت 

مرجربرور اسرت  ١٣٣٣برای اجرای برودجره ی سرال 
درآمدهای خود را افرزایرش و هرزیرنره هرای خرود را 
کاهش دهد، که خود فقط با کاهش درآمدهای مردم و 

های آنها مرمرکرن مری شرود.  ایرن در - افزایش هزینه
حالی است کره قررار برود برا افرزایرش قریرمرت هرا در 
مرحله ی دوم، یارانه ی نقدی نه کاهش بلکه افزایرش 

هرا(. ایرن - ی افرزایرش قریرمرت- یابد )گیرم نه به انردازه
به هرر  -دهد که جمهوری اسالمی - واقعیت نشان می

تروانرد - اکنون در موقعیتی قرار گرفته که نرمری -دلیل 
 حتا قانون خودش را هم اجرا کند.

بحث بر سر همین ناتوانی است.  پرسرش ایرن اسرت: 
آیا ناتروانری دولرت جرمرهروری اسرالمری از پررداخرت 

 ی نقدی به علت کاهش درآمد دولت است؟-یارانه

شررواهررد خررالف ایررن   
  دهررد.- را نشرران مرری

-ی برودجره- در الیحه
، رقرم ١٣٣٣ی سال 
کررل کشررور -  بررودجرره

٢ ٢ ٣ ٨٣٣٢۵٨ ٨ 
 ٢میلیون ت )حدود 

میلیون میلیارد ت یا 
هرزار مریرلریرارد  ٢٠٠

تومان( یکر شرده کره 
-از بررودجرره ی سررال
های پیش بره مرراترب 
بیشترر اسرت.  حسرن 
روحرررانررری، رئررریرررس 
جررمررهرروری اسررالمرری 
ایرررران، در هرررمررریرررن 
الیررحرره بررر افررزایررش 
درآمد دولت در سرال 

تأکید می کنرد.  ١٣٣٣
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دولررت جررمررهرروری 
اسررالمرری کررارزار 

-عظیمی بر پا کرده است تا مردم را از دریافت یارانه
از باالترین مقرامرات دولرتری و    ی نقدی منصرف کند.

مراجع تقلید و فتوای شرعی آنرهرا بررای انصرراف از 
دریافت یارانه گرفته تا اقتصاددانان نئولیبرال و چهرره 
های مشهور ورزشی و فرهنگی و اجتماعی همه با به

دریغ ترریربرونری بره - گرفتِن بی- خدمت- 
گستردگِی رادیو و تلویزیون جمهروری 
-اسالمی دست در دست یکدیگر نرهراده
اند تا مردم را به انصراف از گررفرترن 

ی - ی نقدی وادارند. یک حرربره- یارانه
روانرررِی ترررأثررریررررگرررذاِر ایرررن کرررارزار، 

بگیرران اسرت - نامیدن یارانه ”نیازمند“
که با هدف آشکار تحقیر آنان و ایرجراد 

گریررد - این تلقی در جامعه صورت مری
بگیرری - بگیری نوعی صدقه-که یارانه

فعاالن پیرگریرر ایرن کرارزار نره .   است
 ”نریرازمرنردان“فقط به متمولین بلکه بره 

نیز توصیه مری کرنرنرد کره از دریرافرت 
یارانه انصراف دهند و به جرای آن از 
خدمات همگانرِی دولرت در زمریرنره ی 
درمان، بیمه و نرظرایرر ایرنرهرا اسرترفراده 
کنرنرد، کره بره نرظرر آنران در صرورت 

انصراف مردم از دریافت یارانه ی نرقردی فرراهرم مری 
شود )رجروع کرنریرد بره سرخرنران ربریرعری، وزیرر کرار 

(.  ١٣٣٣جررمررهرروری اسررالمرری، در برریررسررتررم فررروردیررن 
جلوتر به این نظر خرواهرم پررداخرت، امرا در ایرن جرا 

کنرم کره ایرن - توجه خوانندگان را به این نکته جلب می
قانون “ی دوم - کارزار همزمان است با اجرای مرحله

به عبارت دیگر، دولت مری   ”ها.- هدفمندسازی یارانه

 دولتی که به مردم راست نمی گوید نباید 

 از مردم را داشته باشد گوییانتظار راست 
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می شود. )در …(  علمیه، کمیته ی امداد، بنیاد شهید و
و سرهرم  “ برودجره ی عرمرومری دولرت” مورد جزئریرات 

ی - ادارات و سررازمرران هررای دولررترری از آن برره الیررحرره
“ پایرگراه اطرالع رسرانری دولرت” در  ١٣٣٣ی - بودجه

 مراجعه کنید(. 

 ٢۵نیز به نسبت  ”ی عمومی دولت- بودجه”بدین سان،
درصد برای  ٢۵درصد تقسیم شده است:  ٨۵درصد و 

درصررد برررای  ٨۵نررظررامرری دولررت و -دسررتررگرراه ادارای
ی عمومی دولرت       - بودجه“حال اگر    دستمزد کارکنان.

//:http ی کررررررل- بررررررودجرررررره“را در مررررررتررررررن  “
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/

IRGC-Seal.svg/1222px-IRGC-Seal.svg.png 

درصرد از  ۳قرار دهیم، خواهیم دید که فقط   ”کشور 
بودجه کل کشور به دستمزد کارکنان اختصاص یرافرتره 

درصد بقیه ی این بودجه مختص سرمایره ٣۴است، و 
-گذاری برای کسب سرود از طرریرق رابرطره خرریردو- 

فروش نیروی کار و تعمیر و نگه داری و حفاظرت از 

 نظامی دولت است.-این رابطه توسط ماشین اداری

حال، آیا مردم حق ندارند برپررسرنرد: وقرتری دولرت از   
درصد آن را  ۳ی کل کشور فقط - درصد بودجه ١٠٠

به حقوق و مزایای کارکنان اختصاص می دهد، مرردم 
چگونه براور کرنرنرد کره ایرن دولرت مری خرواهرد مربرلرغ 

های نقدی را به رفاه آنران - انصراف داده شده از یارانه
اختصاص دهد؟ مورد آشکارتر دیگری کره دسرت کرم 

کند مسئرلره- کارگران را به سخنان دولت بی اعتماد می
 ی افزایش دستمزد کارگران در سال جاری است.-

طبق قانون کار، دولرت برایرد دسرترمرزد کرارگرران را   
متناسب با ترورم افرزایرش دهرد. برر اسراس آمرار خروِد 

درصد است، حال آن کره ٠٠دولت، اکنون تورم حدود 
درصرد  ٨۵دولت دستمرزد امسرال کرارگرران را فرقرط 

افزایش داد. آیا کارگران حق نردارنرد برپررسرنرد: وقرتری 
دولت حتا قانون خود را در مرورد افرزایرش دسرترمرزد 

-کند و آن را بره سرود سررمرایره- کارگران رعایت نمی
داران )اعررم از دولررترری و خصرروصرری( و برره زیرران 

هرای حرکرومرتری - انتظامی و امرنریرتری و دیرگرر ارگران
چرهرارم - پذیرد.  بنابراین، اخترصراص سره- صورت می

گذاری برای تولریرد و - بودجه ی کل مملکت به سرمایه
تجارت هیچ معنایی جز این نمی تواند داشته براشرد کره 
هدف اصلی این بودجه کسب سود و انربراشرت هرر چره 
بیشتر سرمرایره اسرت، کره 
-فرجام اش فربهی و غول
آسرراشرردن برریررش از پرریررِش 
سرمایه به بهای تضرعریرف 
بیش از پیِش مرردم اسرت، 
فرایندی کره از اسراس برا 
رفع نیازمندی هرای مرردم 
مررغررایررر اسررت. نررکررترره ی 
ضمنی و البته بسیار حائز 
اهررمرریررت برررای شررنرراخررت 
ساخترار اقرترصرادی ایرران 

-برودجره” این است که در 
ها و مؤسسات انرترفراعرِی - های دولتی، بانک- ی شرکت

سهم شرکتهای دولتری از برودجره بره “  وابسته به دولت
برابر سهم بانکها )بانک مرکزی و  ١٠تنهایی بیش از 

بانکهای دولتی( و مؤسسات انتفاعِی وابسته بره دولرت 
)سازمان صنایع دفاع، سازمان بنادر و کشرتریررانری و 

هرای دولرتری نریرز سرهرم - است، و در میان شرکت…(  
از همه عظیم تر و مرهرم ترر  ”شرکت ملی نفت ایران“

 است.

همین اشاره ی مختصرر بره برودجره کرل کشرور بررای 
کند که دولرت از مرردم -نشان دادن این نکته کفایت می

می خواهد یارانه نگیرند تا او بتواند مبرلرغ مرربروط بره 
گرذاری بررای کسرب - یارانه ی نقدی را نیز به سرمایره

البته دولت خرود نریرز ایرن    سود بیشتر اختصاص دهد.
را انکار نمی کند که می خواهد وجه مربوط به یارانره

ی نقدی را در زمینه های دیگر صرف کند.  منتها او - 
و   ”آمروزش”و  ”بیمه“و   ”درمان“این زمینه ها را 

یعنی دولت به مردم می گوید از    نظایر اینها می نامد.
ی - دریافت یارانه انصراف دهند ترا او برتروانرد برودجره

مردم اختصاص دهرد.  برا   ”رفاه“مربوط به آن را به 
-استناد به آمار و ارقام خوِد دولت در الیحه ی برودجره

به راحتی می توان نشان داد کره دولرت  ١٣٣٣ی سال 
در بریران هردفرش اش از انصرراف مرردم از دریرافرت 

اش را بره مرردم - یارانه ی نقدی صادق نیست و راست
ی عرمرومری - برودجره“چنان که گفرترم، رقرم    نمی گوید.

هزار میلیارد تومران  ٨٠٠در این الیحه حدود   ”دولت
 ۵٠فقط یک چرهرارم ایرن برودجره یرعرنری حردود   است.

 ۴٣٠٢٢٠١٢۴هزار میلیرارد ترومران )رقرم دقریرق آن 
هرزار مریرلریرارد ترومران اسرت(  ۴٣میلیون ت، حدود 

صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می شود و سره
هزار مریرلریرارد ترومران( خررج ١۵٠چهارم آن )حدود - 

تعمیر و نرگرهرداری و گسرتررش بروروکرراسری عرظریرم 
دولتی )وزارت خرانره هرا، مرجرلرس، قروه ی قضرائریره 
)شامل دادگستری، زندان ها، دادگاه ویرژه روحرانریرت، 
سازمان قضایی نیروهای مسلح(، نهادهای دفاعی اعرم 
از ارتش و سپاه پاسداران )شامل بسیج، سپاه حفاظرت، 

، سازمران هرای …( سپاه قدس، قرارگاه خاتم االنبیاء و
حف  نظم و امنیت داخلی اعم از نریرروی انرترظرامری و 
نررهررادهررای اطررالعرراترری و امررنرریررترری و حررراسررترری، دفررتررر 
فرمانردهری کرل قروا، نرمرایرنردگری ولری فرقریره در سرپراه 
پاسداران، نمایندگی رهبری در دانشرگراه هرا، شرورای 
نگهبان، مجلس خربررگران رهربرری، مرجرمرع تشرخریرص 
مصرلرحرت نرظرام، صردا و سریرمررا، سرازمرران تربررلریرغررات 
اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مجمرع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی، مجمع جهانی اهل بیت، 

ی جرمرعره، حروزه هرای - شورای سیاست گرذاری ائرمره

کارگران زیر پا می گذارد، مردم چگونه باور کنند که 
-دولت می خواهد مبلغ انصرراف داده شرده از یرارانره
های نقدی را به رفاه آنها اختصاص دهرد؟  ایضراً، بره 
گفته ی مکرر خوِد دولتی ها اکنرون خرط فرقرر چریرزی 

میلریرون ترومران اسرت.  در حرالری کره دولرت  ٨حدود 
هرزار ترومران  ٠٠٢حداقل دستمزد کارگران را فرقرط 

تعیین کرده است، بی آن که صادقانه اعالم کند که ایرن 
اجحاف عظریرم طربرقراتری در حرق کرارگرران را بررای 

  داران انجام داده است.-خدمت به سرمایه و سرمایه

آیا مردم را ابله و ساده لو  نپنداشته ایرم اگرر تصرور  
بریرنرنرد و - کنیم که آنان این همه ناراستی دولت را نرمری

اعتنا به آن باز هم به سخنان دولتمردان اعتماد مری- بی
ی دولرت را - و فریبکارانه-  برخورد ناصادقانه  کنند؟- 

با مردم در مورد هر مسئرلره ای مری تروان نشران داد.  
-مثالٌ در همین فرم ثبت نام مردم برای دریافت یرارانره

سررپررسرت “  ترحرت ترکرفرل” ،   افراد خانواده ،ی نقدی
خانواده قلمداد شده اند، به این معنی که حرترا اگرر آنران 
درآمد ماهانه هم داشته باشرنرد از آن جرا کره بره نرظرر 
دولت مخارج آنها را سرپرست خانواده تأمین می کرنرد 
درآمد آنان نباید جزء درآمد خانواده محسوب شود. امرا 
دولت برای آن که هر طور شده درآمد مرردم را زیراد 
نشان دهد تا بردیرن تررتریرب بررای خردمرت گرزاری بره 
سرمایه از پرداخت یارانه بره آنرهرا شرانره خرالری کرنرد، 
درآمد خانواده را حاصل جمع درآمد تک تک اعضای 
 خانواده نامیده است. همان حکایت کوسه و ریش پهن!

ی کالم آن که وقتی دولت با مردم روراسرت - خالصه 
ی - نیست و به مردم نمی گوید می خواهد وجره یرارانره

نقدی را در کام سیری ناپذیر سرمایه یعنری رابرطره ی 
خریدوفروش نیروی کار بریزد تا بره ایرن تررتریرب بره 
بهای اِعمال فشار بر زنردگری مرردم از شردت برحرران 
سرمایه بکاهد، طبیعی است که مردم نیرز نره ترنرهرا از 
دریافت یارانه انصراف نرمری دهرنرد برلرکره اطرالعرات 
غیرواقعی به دولت می دهند تا شایرد یرارانره ی نرقردی 

 بیشتری دریافت کنند. 
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برازگرردانرده شرده و مرورد درمران و مرداوای  ٣٩٠برنرد 
 .پزشکی الزم قرار گیرند

در جریان حمله جرنرایرترکرارانره رژیرم اسرالمری بره برنرد  -
، زندانیان سیاسی خسارت مالی دیده اند و بایرد ایرن ٣٩٠

 .خسارت به آنان پرداخت شود

اویررن در  ٣٩٠خرانررواده هررای زنرردانرریرران سریرراسرری برنررد  -
نگرانی بسر مریربررنرد و برایرد امرکران مرالقرات فروری برا 

 .عزیزانشان را داشته باشند

 ٨٠٠اسامی زندانیان سیاسی ای که همچنان در انفررادی 
 :بسرررررر مررررریررررربررررررنرررررد، بررررره شرررررر  زیرررررر اسرررررت
بررهررنررام ابررراهرریررم زاده، مررحررمررد امرریررن 
هادوی، محمد صدیق کبودوند، محمد 
داوری، بهزاد عرب گل، غالمررضرا 
خسروی، ابوالقاسم فوالدوند، مهرداد 
آهن خواه، رضا اکبری منفرد، مجیرد 
اسرردی، سررعرریررد مررترریررن پررور، سررهرریررل 
بابادی، سعید حایری، سمکو خلقرتری، 

 رضا همیاری، محمد شجاعی،

بنا بر خبر ها " بهنام ابراهیم زاده و 
محمدصدیق کربرودونرد بشردت آسریرب 
دیده اند و دست سمکو خلقتی شکسته 
اسررت. ایررنررهررا هررمررچررنرران درانررفرررادی 

 .هستند

الزم به یادآوری است که هرم اکرنرون 
شاهرخ زمانی از رهبران شناخته شده کارگری نریرز در 

زنردان گروهرردشرت در وضرعریرت نرگرران  ٢سالن  ٣بند 
 .کننده ای در اعتصاب بسر میبرد

اوین و زندانیان انتقال یافته از  ٣٩٠زندانیان سیاسی بند 
و خرانرواده هرایشران و شراهررخ  ٨٠٠این زندان به برنرد 

زمانی به حمایت فوری ما نیاز دارند. به هر شرکرلری کره 
میتوانیم آنان را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهیم. 
اخبار زندانهای رژیم اسالمری و اعرترراضرات زنردانریران 

 .سیاسی و خانواده هایشان را وسیعا پخش کنیم

ایررن ترروحررش حررمررومررت اسررالمرری از جررانررب هررر انسرران 
آزادیخواهی محموم است و باید حرمرومرت و سرران آنررا 
برای پذیرش مسئولیت در قبال امنیت و سالمت زندانیان 

 .و پاسخ دادن به خواست های آنان زیر فشار گذاشت

 ٨٠١٠آپریل  ٨٨، ٣٣اردیبهشت  ٨

 برگرفته از سایت روزنه

 بیانیه ی کانون نویسندگان ایران

 در مورد ضرب و شتم زندانیان سیاسی 
در اطالعریره قربرل بره اطرالع رسرانردیرم کره 

اردیربرهرشرت ترعردادی از خرانرواده  ٨امروز 
اویرن بره  ٣٩٠های زندانیران سریراسری برنرد 

هررمررراه تررعرردادی از فررعررالرریررن سرریرراسرری در 
اعتراض به حمله ددمنشانه رژیم اسالمی به 

، در مررقررابررل دفررتررر روحررانرری در ٣٩٠بررنررد 
خیابان پاستور تجمع کردند. در ایرن ترجرمرع 

نرفرر شررکرت  ٣٠٠اعتراضی که بریرش از 
داشتنرد، شرعرار زنردانری سریراسری آزاد برایرد 
گردد، اوین شده فلسطین دولت چرا نشستری 

 .سر داده شد

طرربررق گررزارش یررک شرراهررد عرریررنرری، در 
دوازده و نیم ظهر نریرز سره نرفرر از  ساعت

شرکت کنند گان این تجمع که دانشجو بودند 
بعد از جدا شدن از جمع دستگیرر شردنرد کره 

اسم یکی از آنان میالد گزارش شده است. خانواده هرا بره 
تجمع خود ادامه دادند و سرانجام تحت فشار خانرواده هرا، 
یک نفر از طرف دفتر روحانی به میان خانواده ها رفرتره 
و از حاضرین خواستند چند نفر بررای مرذاکرره بره داخرل 

نرفرر از اعضرای خرانرواده هرا بره  ٩ کاخ روحانی بروند.
نمایندگی از طررف حراضرریرن بررای گرفرترگرو در مرورد 
عزیزانشان به داخل کاخ روحانی رفتند ترا وارد مرذاکرره 

نرمرایرنرده هرا قرول دادنرد کره کسری را   در آنجرا بره شوند.
دستگیر نکنند اما علیرغم این ساعت سه و نیم بعدازظهرر 
در حالی که خانواده ها در حال پایان دادن به تجمرع خرود 
بودند، مورد حمله قرار گرفتند و چند نفر از آنها دستگیرر 
شدند. از تعداد و اسامی دستگیرشدگان هنوز اطالعری بره 

 .ما نرسیده است

خررواسررتررار  ٣٩٠خررانررواده هررای زنرردانرریرران سرریرراسرری بررنررد 
جوابگویی دولت هستند و اعالم کرده اند تا روشرن نشردن 

 .وضع عزیزانشان به تجمعات خود ادامه میدهند

حمله به خانواده های زندانیان سیاسی و حمله جنایتکارانه 
اوین را وسیعا محکوم کنیم. در کنار زندانیان  ٣٩٠به بند 

و خانواده های زندانیان سیاسی برایسرتریرم  ٣٩٠سیاسی بند 
 :و برخواستهای فوری و اضطراری زیر تاکید کنیم

دسرتررگریرررشردگرران امررروز و هرمرره کررارگرران زنردانرری و  -
زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند. بعالوه بره 

 :عنوان خواستهایی فوری و اضطراری اعالم کنیم که

اویرن برایرد بره مرردم  ٣٩٠عاملین و آمرین حمله به بند  -
 .معرفی و مورد پیگرد قرار گیرند

فشار بر روی زندانیان سریراسری فرورا مرتروقرف شرود و  -
اویرن بره انرفررادی  ٣٩٠زندانیان سیاسی ای کره از برنرد 

اوین انتقال یافته اند، فورا به میان هرمربرنردانشران در  ٨٠٠

  مزدوران به تجمع خانواده های زندانیان سیاسی حمله کردند

کانون نویسندگان خواهان به رسمیت شناختن   •
آزادی بیان برای زندانیان شده و ضرب و شتم 

 را محکوم کرده است ... ٣۵٠زندانیان سیاسی بند 
 

 زندانیان سیاسی آزادی بیان
 می خواهند، نه ضرب و شتم! 

، زندانیان بند ١٣٣٣فروردین  ٨٢روز پنج شنبه 
در زندان اوین مورد ضرب وشتم شدید  ٣۵٠

تن از  ٢۴زندانبانان قرار گرفتند. به شهادت 
زندانیان این بند، این ضرب وشتم توسط نیروهای 
لباس شخصِی اطالعات و حفاظت زندان انجام 
گرفته و در جریان آن شمار بسیاری از زندانیان 
سخت مجرو  شده اند، به طوری که برخی از 
مجروحان را به بهداری زندان برده اند، اما به رغم 
نظر پزشکاِن آن جا مبنی بر ضرورت انتقال آنان به 
بیمارستانی در بیروِن زندان از این کار جلوگیری 
شده است. ده ها تن از مضروبان را به سلول های 
انفرادی منتقل کرده اند و این زندانیان نیز در 
اعتراض به این یورش دست به اعتصاب غذا زده 
اند. بر اساس شهادت نامه ی زندانیان، این ضرب و 
شتِم بی سابقه در جریان بازرسِی اتاق های بند 
نامبرده روی داده است، که زندانبانان اصرار داشته 
اند بازرسی بدون حضور زندانیان و حتا مسئوالن 

 اتاق ها یا نمایندگان زندانیان انجام گیرد.
به استناد بازرسی های پیشیِن این بند و بنا بر 
اظهارات زندانیان آزادشده، گفته می شود که این 
بازرسی از جمله به بهانه ی یافتِن وسایل ارتباطی 
انجام گرفته که استفاده از آنها به نظر زندانبانان 
غیرقانونی است. این در حالی است که سال هاست 

قطع است و زندانیان این بند  ٣۵٠تلفن عمومی بند 
برای ارتباط با بیرون به ویژه تماس با خانواده 
هایشان هیچ وسیله ای در اختیار ندارند. اگر هدف 
زندانبانان درهم شکستن روحیه ی زندانیان سیاسی 
از طریق ایجاد رعب و هراِس برنامه ریزی شده 
ً این است که  نیست، و اگر مسئله ی آنان واقعا
زندانیان از وسایل غیرقانونی برای ارتباط استفاده 
نکنند، راه جلوگیری از این کار نه ضرب وشتم 
زندانیان بلکه به رسمیت شناختن آزادی بیان آنها و 

بدون  -در اختیار گذاشتن وسیله ی قانونی و عمومی 
 برای ارتباط است. –هیچ گونه محدودیت و شنود 

زندانی، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، به صرف  
زندانی شدن از هیچ یک از حقوق انسانی اش و از 
آن میان حق آزادی بیان محروم نمی شود. زندانیان 
می توانند نه تنها با خانواده های خود ارتباط داشته 
باشند، بلکه حق دارند درباره ی هر مسئله ای از 
جمله مسائل سیاسی اظهارنظر کنند و نظر خود را 

 در رسانه ها منتشر کنند.
کانون نویسندگان ایران خواهان به رسمیت شناختن 
آزادی بیان برای تمام زندانیان است و ضرب و شتم 

را محکوم می کند. ضرب  ٣۵٠زندانیان سیاسی بند 
و شتم و رعب آفرینی مشکل سرکوبگران را حل 
نمی کند، حتی اگر آن مشکل بر اثر اقدام 

 زندانیان مضروب به وجود آمده باشد. “غیرقانونیِ ”
 

 کانون نویسندگان ایران
 ١٣٣٣فروردین  ٣١

  



 

2014مه           82ماهنامه روشنگر        شماره  21   

کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 9:22تا  8:25 به وقت ایران:  

صبح 12تا  8:25به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 7تا  5:25به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 1:22به وقت ایران   

صبح 1به وقت لوس آنجلس:   

صبح 11به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 9:22تا  8:22به وقت ایران:   

صبح            12تا  9به وقت لوس آنجلس:    
بعد از ظهر 7تا  6به وقت اروپا:            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 2:22به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

  بعدازظهر 1به وقت اروپا: 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

”فریاد کارگر ”   

شب    8:12تا  7به وقت ایران:   

صبح 8:42تا  7:22به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 5:42تا  4:22به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 1:22به وقت ایران:   

بامداد 2به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  11به وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 

 ویکتور خارا

 

 

 انسان خالق است

 

 

 

 همانند بسیاری دیگر،

 من عرق ریختن آموختم،

 نه  فهمیدم که مدرسه چیست 

 و نه دانستم بازی چه معنا دارد.

 

 در سپیده دم، آن ها مرا از رختخواب بیرون کشیدند

 و در کنار پدر، با کار بزرگ شدم. 

 تنها با تالش و پشتکار

 به عنوان نجار و حلب ساز

 به عنوان بنا و گچ کار

 و به عنوان آهنگر و جوشکار 

 سخت کوشیدم                                  

 آی پسر!

چه خوب می شد اگر من سواد می داشتم . آموزش می 
 دیدم،

 زیرا که در بین تمام عناصر، انسان یک خالق است.

 من خانه ای بنا می کنم، 

 یا جاده ای می سازم،

 من به شراب مزه می دهم،

 من دود کارخانه را بلند می کنم،

 ارتفاعات را مسخر می کنم،

 به سوی ستارگان می تازم،

 و در جنگل، کوره راه باز می کنم.

 من زبان آقایان را آموختم.

 و همین طور زبان مالکین و اربابان را.

 آن ها اغلب مرا کشتند

چرا که من صدایم را علیه آن ها بلند                      
 کردم.

 اما من خود را از زمین بلند می کنم،

 زیرا که دستانی مرا یاری می دهند،

 زیرا که من دیگر تنها نیستم،

 زیرا که ما اکنون بسیاریم.

 برگردان: احمد شاملو

 قدم های شکوفه

 زمستان است 

 برف در سکوت

 و شال ِ دودکش ها

 را یبییالق های دور ِ غر

 خبر می دهند

 دریغ از یک سخن

 .دریغ از یک سفر و کوچی کوچک

 زنی از خستگی ِ پنجره

 جاده ی خالی را می نگرد

 زنی به انتظار ِ قدم های شکوفه است

 گیسوان ِ بادبادک دلتنگ ِ دست های کودکی ست

 .که بهار را تا فراسوی مرز ها اعالم کنند

  

 خواهرم برای تنگ ِ بلور می گرید

 زندگی چکه ی اشکی ست

 که ماهی را از خواب می ترساند

 .زندگی ریزش ِ ترانه ای ست در سکوت ِ موج

  

 خواهرم روزی بند ِ گیسوانش را

 خواهد درید

 و زندگی گیسوان ِ زنی ست

 .که جریان ِ باد را شالق می زند

 

 علی رسولی


