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بزرگی راه انداخت"، و بعد در تشویق سایر سرمایه 

داران به این جنبش بزرگ با هیجان فریاد می زند: 

"کجائید سرمایه داران ایرانی؟ چرا کارگر ایرانی که 

حق طلبی کرده باید سر گرسنه روی زمین 

بگذارد."،... "کارگر دیگر تنها نیست."، و آنوقت شاه 

بیت خود را رو می کند و به سرمایه داران مسلما 

داخلی هشدار می دهد که " سرمایه داران باید قبل از 

اینکه کار از کار بگذرد و همه ثروت خود را از 

دست بدهند بجنبند"، و "کارگران را دریابید قبل از 

 آنکه سرنوشت دردناکی به سر پول داران پیش بیاید."

باین ترتیب معلوم می شود که تمام این داد و قال ها، 

هدفش، برخالف آنچه که آقای اسانلو سعی در حقنه 

کردن آن به کارگران دارد، آزادی و نجات ملی 

نیست، بلکه تالش و مبارزه برای نجات سرمایه داران 

از انقالب کارگری است. مبارزه ای که در آن قرار 

است "سرمایه داران پول بدهند و کارگران جان". چه 

تک بیت زیبائی! و با چه صراحت و صداقت قابل 

 تحسینی!

این بیانات مشعشع مسلما بطور اتفاقی بر سر زبان 

رهبر کارگری و دالل محبت ما نیامده اند. اینها بی 

شک تجلیات افکاریست که در سر آنها وجود دارد. 

سرمایه داران قصد دارند، مانند هر چیز دیگر، جنبش 

کارگری را نیز با پول خود بخرند، و رهبران 

کارگری نیز بعضا آماده اند که با استفاده از نفوذ 

خود، این از نظر آنها متاع ذیقیمت را، به آنها 

بفروشند. پس در واقع هیچ چیز تازه ای رخ نداده 

است. جز آنکه آنچه که تاکنون بصورت یک فکر، 

راهکار و سیاست سازشکارانه، همیشه و از همان 

ابتدا، در ذهن آقای اسانلو وجود داشته است، اکنون 

فرصت اینرا یافته که در دنیای واقعی نیز تحقق یابد. 

اینکه آیا این تالش بورژوازی نیز مانند تالش های 

دیگرش تنها در حد یک جار و جنجال تبلیغاتی باقی 

مانده، به جائی می رسد یا نه، به آینده و به عکس 

العمل کارگران و فعالین و رهبران آنها بستگی دارد. 

اما تا همینجا حد اقل یک چیز باید برای حتی کارگری 

که چندان از چند و چون سیاست سر در نمی آورد، 

روشن شده باشد. اینکه آقای اسانلو در فعالیت های 

کارگریش واقعا بدنبال چیست؟          سیامک ستوده    

 2102 می 22

منصور اسانلو در مصاحبه با فرامرز فروزنده، در دوم 

می، در کانال اندیشه، پس از بذل و بخشش کریمانه 

آقای دورمانی سرمایه دار ایرانی ساکن کانادا و صاحب 

کانال تلویزیونی اندیشه، در حالیکه اشگ در چشمانش 

حلقه زده بود، اظهار داشت که این نشان دهنده آنست 

که "انسانیت فراتر از نگاه های بسته طبقاتی می تواند 

عمل کند و یک پیوند عمیق بین همه انسان ها بر قرار 

 کند. به پاس انسانیت." 

تنها اشکال نه چندان کوچک در این گفتار قصار آقای 

اسانلو این بود که وی فراموش کرده بود که این معجزه 

صدهزار دالری  انسانیت که اینچنین توانسته بود با 

پرواز بر فراز مرزهای بسته طبقاتی اشگ رهبر 

کارگری را در آورد، و اینچنین چاالک با یک پرش 

بلند از روی شکاف عمیق طبقاتی خود را به او 

برساند، خود، یک پدیده ضد انسانی و عامل بوجود 

 آورنده طبقات و مرزهای بسته آن است.  

منصور اسانلو در جای دیگری از این نمایش سرگرم 

کننده، خوشحال و هیجان زده از اینکه حلقه مفقوده ی 

اتحاد ملی بین طبقه کارگر و سرمایه دار را پیدا کرده و 

اینچنین آسان راز نهفته و سربسته اتحاد کار و سرمایه 

را دریافته، نتیجه گیری می کند که باین ترتیب، در این 

اتحاد ملی "سرمایه داران پول میدهند و کارگران جان". 

این گفته بی اختیار انسان را بیاد جنگهای میهنی که در 

آنها کارگران گوشت دم توپ می شوند، می اندازد، 

جنگ هائی که سرمایه داران مخارج راه اندازی و 

کارگران مخارج جانی آنها را می پردازند. همان چیزی 

که هم اکنون با سرمایه های عربستان سعودی، امارات، 

ایران و امپریالیست های غربی در سوریه و نقاط فلک 

 زده دیگر جهان فاجعه آفرینی می کند.  

در این میان فرامرز فروزنده نیز که او هم هنوز در 

شور بدست آوردن مجدد شغل از دست رفته اش در 

کانال اندیشه غوطه می خورد، در نقش مجری برنامه و 

دالل محبت این اتحاد نا میمون از پا نمی نشیند و اظهار 

لحیه هایی می کند که ظاهرا کمتر از اظهارات رهبر 

 کارگری پر معنا نیست. از جمله میگوید:

"امشب یک جرقه ای روشن شد. کسی )منظور 

دورمانی سرمایه دار( مشعلی را برافروخت و جنبش 

  گیرند زنان کارگر یک سوم مردان دستمزد می

ایلنا: دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس با اشاره به 
مشکالت مختلف زنان کارگر از جمله نامناسب بودن 

وضعیت بهداشتی محیط کار، مشکالت بیمه و مرخصی 
گفت: نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به آقایان   زایمان

  .یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است
 
، دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس "فاطمه درویش"

در مورد مشکالت زنان کارگر به خبرنگار ایلنا گفت: 
نگاه جنسیتی همواره در فضای کار وجود دارد به 

مسئولیت به یک کارگر  ای که یک کارگر مرد بی گونه
شود و نسبت دستمزد زنان  زن مسئول ترجیح داده می

کارگر نسبت به آقایان یک سوم و در بهترین حالت دو 
  .سوم است

 
وی ادامه داد: زنان شاغل به دلیل وظایفی که در خانواده 
نیز به دوش دارند بدون استفاده از مهد کودک نزدیک به 

محل کار؛ مرخصی و زایمان و شیر دهی و... با 
مشکالت بسیاری روبرو می شوند، در صورتی که 

ها و  تواند با ایجاد مهد کودک در نزدیک کارگاه دولت می
ها و همین طور پرداخت حقوق زنان در دوران  کارخانه

  .از بین ببرد  مرخصی زایمان این شرایط دشوار را
  

دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس گفت: گاهی 
کارگرش را به دلیل بیمه نکردن،از بازرس   کارفرما
کنند و یا پس از آنکه بازرس دستور به بیمه  پنهان می

کند. با وضعیت  دهد او را اخراج می کردن کارگر می
اقتصادی موجود و مشکالتی که برای تولید کنندگان و 
  .کارفرمایان وجود دارد این موارد بیشتر نیز شده است

 
درویش ادامه داد: دولت به جای پرداخت نقدی یارانه 

توانست در بحث تولید، اشتغال، امنیت شغلی، بیمه و  می
درمان سرمایه گذاری کند تا مشکالت کارفرمایان و 

 .کارگران کاهش یابد
 

وی در ادامه گفت: مشکل دیگری که کارگران زن با آن 
روبرو هستند توقعات برخی کارفرماهاست که به دور 
از معیارهای اخالقی و دینی است و بسیاری از زنان 

  .کند کارگر را وادار به ترک شغل خود می
 

درویش ادامه داد: ایمنی و بهد اشت زنان در محیط کار 
مسئله مهم دیگری است که مغفول مانده. شاید وضعیت 

بهداشتی محل کار برای آقایان مشکل زیادی پیش 
ها این گونه نیست. در برخی  نیاورد؛ اما در مورد خانم

ها سرویس بهداشتی؛ رختکن؛ محل استراحت؛ و  کارگاه
حتی غذاخوری یک جاست. من موردی را دیدم که در 

ها در آنجا  انتهای روشویی موکت انداخته بودند تا خانم
استراحت کنند و غذایشان را بخورند ویک چوب لباس 

اینگونه موارد  .هم آنجا به عنوان رختکن گذاشته بودند
 .تواند مشکالت جدی برای سالمت بانوان ایجاد کند می

 211-11-311—منبع: خبرگزاری ایلنا 

 ، روشنگر متعلق به  شما ست

 ما لی خود با پشتیبا نی

یاری  روشنگر به ادامه انتشا ر 

  رسانید

 منصور اسانلو واقعا در پی چیست؟
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$ )خارج چااپ ( کاه باا تاوجاه 0951مخارج این مااه 

$ 061$  کاماک ماالای و باازگشات ماالایاات، 0591به

$ کساری از مااه 2019مازاد داشته ایم، که با محاسباه 

$ می شود کاه امایادواریام 2129قبل کل بدهی ما بالغ بر

مای    .با همت خوانندگان فرهنگ دوست بارطارف گاردد

شود که امیدواریم با همت خاوانانادگاان فارهاناگ دوسات 

 .برطرف گردد

  کانادا 
 روشنک 05 تورنتو

 سیامک 25 تورنتو

 رضا قدسی 25 تورنتو

 هما فرید 20 تورنتو

 مسعود الوند 05 لندن

 فاطی و منصور 055 تورنتو

 سروش 05 تورنتو
دالر    جمع کانادا   520 

پوند05 انگلستان  سعید کارگر افغان  

آمریکا      

 خوتنندگان شمال کلفرنیا 205 کالیفرنیا

 مهری 05 داالس

 عباس کافر  25 اوهایو

 غالم   055 داالس

 روربه 05 ماساچوست

 قاسم  05 کالیفرنیای جنوبی

 گیتا 05 شمال کالیفرنیا

 خوانندگان  05 سن خوز

دالر   جمع آمریکا 005 

 جمع کمکها 005 

 Tax return 255 دالر

دالر                    جمع کل 0505 

 تلفن سردبیر:                                   0050 - 502 - 005
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 توطئه، از وقوع آن جلوگیری بعمل آورد. 

بنظر می رسد این وقایع اجزاء اولیه طرح بزرگتر و 

جامعتر برای یورش وسیعتر به خانواده های کارگر و 

زحمتکش افغان است. باید مطمئن بود که اگر جلوی 

این توطئه در همینجا و با قاطعیت گرفته نشود، 

جمهوری اسالمی تا حد یک نسل کشی خونین پیش 

خواهد رفت. بنا بر این، قدرت عمل جمهوری اسالمی 

بستگی به عکس العمل ما به این جنایات و دفاع مان از 

 خانواده های افغان دارد.

ننگ بر جانیان و ارازل و اوباش اسالمی که ادامه 

دهنده بی کم و کاست جنایات همان جانیان صدر اسالم 

 اند. 

مرگ بر ناسیونالیزم افغان ستیز ایرانی که هیزم بیار 

معرکه جنایتکارانه جمهوری اسالمی بر علیه 

 زحمتکشان افغان است.

درود بر کارگران و کمونیست های انترناسیونالیست که 

 تنها متحدین طبقاتی کارگران و زحمتکشان افغان اند.

 0151اردیبهشت  25سیامک ستوه 

www.siamacsotudeh.com 

تلفن های همراه کارگران و کشاورزان افغان را با 

قلدری و فحش و ضرب و شتم مصادره نموده، یا با 

مامورین را خبر کرده، آنها هم پس از  001تلفن به 

دستگیری بدون دلیل افغان ها، وسائل آنها را گرفته و 

 بعد رهایشان می کنند. 

این ظاهرا مرحله مقدماتی طرحی است که در حال 

حاضر در حال پیاده شدن است. ولی نباید فکر کرد که 

داستان به همین جا ختم خواهد شد. مسلما آنها با این 

اذیت و آزارها دارند ورود به  مرحله بعدی را که 

مانند فاجعه نظام آباد یا بجنورد، ریختن و آتش زدن 

خانه ها و کشتار مردم زحمتکش افغان است مقدمه سا 

زی می کنند. باین معنا که اگر نتوانستند با این ایذاء و 

آزارها خانواده های افغان را وادار به ترک شهرک 

کنند، مرحله دوم را به مرحله عمل در آورند. باید قبل 

از آنکه این جانیان اسالمی فرصت ارتکاب  چنین 

جنایتی را پیدا کنند، با افشا و پخش وسیع و پیگیر این 

ارازل و اوباش اسالمی بدنبال فجایع نظام آباد قزوین و 

بجنورد اصفهان اکنون در پی تدارک فاجعه مشابهی در 

شهرک "در چوبین" اند. طبق گزارش رسیده، در پی 

واقعه نظام آباد، چند تن از دست اندرکاران و براه 

اندازان این فاجعه اخیرا به در چوبین آمده و در مذاکره 

با شورای اسالمی شهر دست بکار طرح توطئه مشابهی 

برای اخراج سه هزار خانوار افغانی ساکن این شهرک 

اند. این خانوارها عمدتا مردم زحمتکشی هستند که بکار 

کیلومتری قزوین  1کشاورزی در این شهرک که در 

 قرار دارد اشتغال دارند.  

در این رابطه مسئولین شورای اسالمی به تعدادی ارازل 

و اوباش پول داده اند تا برای اذیت و آزار خانواده های 

افغان دست بکار شوند تا با براه انداختن موج افغان 

آزاری و تحریک دیگران به شرکت در آن، ساکنین 

افغان را وادار به ترک این شهرک کنند. این ارازل 

اوباش در اجرای این طرح به باغات رفته، موتورها و 

 است.“ درچوبین”نظام آباد و بجنورد و اکنون نوبت شهرک 

http://www.siamacsotudeh.com
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 اول ماه مه در شهر سقز چگونه برگزار شد
 

 محمود صالحی

 
 

... اول ماه مه امسال مصادف بود با دهمین سالگرد حمله 
نیروهای امنیتی و انتظامی به صفوف کارگران شهر 

که در آن سال، ده ها نفر کارگر به  1383سقز در سال 
اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در خیابان 

 .دستگیر و روانه زندان شدند
کارگران شهر سقز امسال هم عزم خود را جزم کردند که 
با اتکا به نیروی خود کارگران، مراسم را در میدان 

مراسم  1383جمهوری )هلو( برگزار کنند. اگر در سال 
اول ماه مه را در پارک کودک به یاد و خاطره اولین 
تظاهرات کارگران شهر سقز که توسط سندیکای 

سازماندهی شده بود،  1318کارگران خباز در سال 
امسال کارگران سقز تصمیم گرفتند که محل  تعیین کردن،

مراسم روز جهانی کارگر را در پرجمعیت ترین نقاط 
 .شهر سقز )میدان هلو( تعیین کنند

کارگران شهر سقز چندهفته مانده به اول ماه مه درچند 
نشست که دررابطه با اول ماه مه برگزارکردند. مصوب 
کردند که مراسم روزجهانی کارگر را در میدان هلو 

این تصمیم   .برگزارمیکنند، حتی اگر همگی کشته شوند
به تصویب اکثریت کارگران رسید، اما در مقابل این 
تصمیم یک عده از کارگران پیشنهاد دادند تا درخواست 
مجوز کنند. پیشنهاد آن دسته از کارگران به آرای جمعی 
گذاشته شد. اما پیشنهاد فوق رای نیاورد و قرارشد بدون 
اینکه درخواست مجوز کنند، در میدان هلو مراسم روز 

 .خود را برگزار کنند
آمده است که روزجهانی  63هرچند در قانون کار ماده 

کارگر تعطیل رسمی است و کارگران میتوانند روز خود 
را برگزارکنند. اما در شهر سقز این مسئوالن حکومتی 
هستند که با مجوز مراسم روز جهانی کارگر را 
برگزارمیکنند. حتی امسال اجازه ندادند تا آن مراسم های 

 .دولتی نیز برگزار شود
بر اساس این تصمیمات، چند روز مانده به اول ماه مه 

ماده ای  18کارگران سقز اقدام به تدوین یک قطعنامه 
کردند و در آن قطعنامه اکثریت خواست و مطالبات خود 

 )1را رو به جامعه سرمایه داری اعالم کردند. )
یکی دیگر ازفعالیت کارگران سقز درآن آیام این بودکه 
برای کارگران شهر اس ام اس ارسال کنند. بنا بگفته 
کارگران در این روز، هزاران اس ام اس برای کارگران 

و فعاالن کارگری ارسال شد بود که در آن اس ام اس 
ها از کارگران و خانواده آنان دعوت به عمل آمده بود 
تا در تجمعی که به مناسبت روزجهانی کارگر در 

 11/1/13بعدازظهر روز پنج شنبه مورخ  7ساعت 
 .در میدان هلو برگزارمیگردد، شرکت کنند

کارگران بعد از مصوب شدن قطعنامه موافقت کردند 
ماده ای را در جامعه و دنیای مجازی  18که قطعنامه 

انتشار علنی دهند و مصوب شد که در چند روز مانده 
به اول ماه مه هیچکس به تلفنهای ناشناس جواب ندهد 
و اگر احضار هم شدند کسی جواب مثبت ندهد. 
ماموران امنیتی و لباس شخصی که هویت آنان برای 
هیچ شهروندی مشخص نیست به تکاپو افتادند و به 

 .تعقیب و کنترل کارگران پرداختند
شب روز چهارشنبه مورخ  11منزل ما، از ساعت 

توسط نیروهای لباس شخصی تحت کنترل  12/1/13
قرار گرفت و هرگونه ورود و خروج را زیرنظر 

 .داشتند
صبح، از خواب  7اول ماه مه فرا رسید و ساعت 

بیدار شدم و طبق سنت سالهای گذشته به کارگاه 
شیرینی پزی که در محله ما قراردارد، مراجعه کردم 
و چند کیلو شرینی برای چند کارگاه خبازی واقع در 
محله شهناز خریداری کردم و به منزل برگشتم. در 
طول راه نیروهای امنیتی من را همراهی می کردند، 
 .به شکلی که هر رهگذری را به واکنش وا می داشت

11ادامه در صفحه   

 می 18 - ..ش ه ۳۱۳۱اردیبهشت  ۸۲ یکشنبه 
 

 سایت رهائی کارگر

الزم به ذکر است که حراست دانشگاه تبریز در چند 
روز گذشته چند تن از دانشجویان معترض را احضار 

 .کرده است

 

اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه تبریز  18ظهر یکشنبه 
در اعتراض به سخنرانی صفارهرندی )وزیر ارشاد 
دولت نهم( در ساختمان مرکزی دانشگاه )تاالر شهید 
شفایی( با پالکارد و شعار علیه وضع موجود به او اجازه 

 .سخنرانی ندادند
 

به گزارش وبالگ رهایی کارگر، این دانشجویان با 
آزادی، ”، “ما برگشتیم”پالکاردهایی با عناوین: 

دانشگاه ”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “برابری
توی سینه اش جان  ”، “نه به سانسور!”، “پادگان نیست

ما از مبارزات و ”، “جان جان یه جنگل ستاره داره
ما خواهان آزادی ”، “مطالبات طبقه کارگر حمایت میکنیم

در راه رهایی جز  ”، “بیان و تشکل مستقل هستیم
تبعیض  ”، “زنجیرها چیزی برای از دست دادن نداریم

دانشجویان معترض با خواندن  .“جنسیتی ملغی باید گردد
و همچنین با  “سر اومد زمستون”و  “یار دبستانی ”

 ”، “دانشجو میمیرد، ذلت نمی پذیرد ”شعارهایی همچون 
فرهنگ پادگانی، ”، “وزیر ضد فرهنگ، بالی جان ملت

وزیر رئیس زندانه، فرهنگ همه  ”، “نمیخوایم، نمیخوایم
 ”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “اش بهانه اس

اعتراض خود را بیان کردند. در پی  “دروغگو، دروغگو
اعتراض دانشجویان عده ای از بسیجیان و مسئوالن 
حراست دانشگاه تبریز و مأموران وزارت اطالعات به 
دانشجویان معترض حمله ور شدند و پالکاردهای 
دانشجویان را پاره کردند و این اعتراض به درگیری 
فیزیکی کشیده شد؛ سپس دانشجویان معترض تاالر را 
ترک کردند و در محوطه مقابل ساختمان مرکزی 
دانشگاه به اعتراض ادامه دادند و با خواندن چند سرود 

 انقالبی و شعار به اعتراض خود پایان دادند.   

 دانشگاه تبریز را به لرزه درآورد“ شعارهای سرخ”
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 !بازهم خلیج و غوغای ناسیونالیستی
 

 محسن ابراهیمی 
   

به گزارش خبرگزاری فارس، کنگره آمریکا در 
الیحه جدیدی ضمن استفاده از واژه جعلی "خلیج 
عربی" دولت آمریکا را مکلف کرده است: حضور 
نظامی خود در خلیج فارس را افزایش دهد؛ متحدان 
آمریکا در منطقه را قدرتمندتر کند؛ از هسته ای شدن 

هایی چون حماس و  ایران جلوگیری کند؛ بر گروه
هللا اعمال فشار کند؛ و از امضا قرارداد با  حزب

اند  های ایران را نقض کرده نهادها و افرادی که تحریم
 !خودداری کند

تصویب این الیحه تاکتیک حساب شده توسط بخشی 
از هیئت حاکمه آمریکا برای عقب راندن بیشتر و 
خفت بارتر جمهوری اسالمی است. شلنگ تخته 
انداختن های جناح خامنه ای درهمین چندروز آینده بر 
سر این الیحه وقتی آغازشود بیشتر معلوم میشود که 
چشم انداز حل رابطه جمهوری اسالمی و غرب 
بسیار تیره تر و پردست اندازتر از آنست که حسن 

 !روحانی با یک چرخش کلید قالبی اش باز کند
قصد من از این یادداشت کوتاه اشاره به غوغای 
ناسیونالیستی است که دو جنبش ارتجاعی مشترکا و 
متحدا بر سر "واژه جعلی خلیج عربی" براه خواهند 
انداخت: جمهوری اسالمی از یکطرف و ناسیونالیسم 

 !ایرانی از طرف دیگر
قبال وقتی مجله "نشنال جئوگرافیک" در مقابل واژه 
خلیج فارس، داخل پرانتز خلیج عربی درج کرده بود، 
با سرعت عجیبی سران جمهوری اسالمی و 
ناسیونالیسم ایرانی در بغل هم غش کردند. سمفونی 
درست کردند و در ارکستر شوم این سمفونی، چهره 
های خونین رفسنجانی و احمدی نژاد و دار و دسته 
بیت خامنه ای را میشد دید که در کنار انواع 
ناسیونالیستهای ایرانی بازمانده از سلطنت و صفی به 

اسالمی ایستاده اند. این بار هم همین   –نام جنبش ملی 
چهره ها را بسرعت کنار هم خواهیم دید. شاید هم در 
عین اتحاد، پای همدیگر را لگد کنند که ابتکار بدست 
طرف دیگر نیفتد. هر دو هم البته روی هیجانات 

ناسیونالیستی به مثابه یک امکان سیاسی حساب میکنند. 
اسالم برای جمهوری اسالمی به تف سرباال تبدل شده 
است و دست بردن به "افتخارات ناسیونالیستی" تقالیی 
برای دست و پا کردن پایه سیاسی تازه است. دخیل بستن 
متولی چاه جمکران به لوح کورش یک نمونه از این 

 .تقالها بود
خلیج همیشه فارس" برای مردم نان و آب و رفاه و  "

حرمت انسانی نمیشود. مسکن و بهداشت و درمان و 
تحصیل نمیشود. غوغا بر سر نام خلیج یک بازی سیاسی 
دغلکارانه توسط دو جنبش ارتجاعی است تا مردم را 
اتفاقا از جنبش واقعیشان برای حرمت انسانی دورکنند. 
خلیج همیشه فارس پیشکش ناسیونالیستها و حکومت 
اسالمی. ما مردم جامعه بدون حکومت اسالمی، جامعه 
ای همیشه در رفاه و همیشه در آزادی و همیشه در عدالت 

   !میخواهیم
 
 اردیبهشت   14 -

ebrahimi1117@gmail.com 

 
در حالی که هزاران نفر در روزهای گذشته در 
سراسر برزیل در اعتراض به کمبود خدمات اجتماعی 
و هزینه های جام جهانی به خیابان ها ریخته بودند در 
شهر رسیف در شمال شرق این کشور شماری از 
مردم به غارت مغازه ها پرداختند.در این شهر که تا 
یک ماه دیگر میزبان بازی های جام جهانی فوتبال 
خواهد بود، نیروهای پلیس مانند بسیاری از کارمندان 
دولت دست به اعتصاب زده اند. به گزارش "تابناک" 
به نقل از تلگراف دیگر شهرهای بزرگ برزیل از 
جمله سائوپائولو نیز شاهد اعتراضات بزرگی برای 
بهبود خدمات آموزشی، حمل و نقل و وضعیت مسکن 
بودند. در نزدیک ورزشگاه سائوپائولو که بازی 
افتتاحیه جام جهانی در آن انجام خواهد شد، گروهی 

موسوم به جنبش کارگران بی خانمان، رفت و آمد در 
 ”بزرگراهها را مسدود کردند. رئیس این جنبش گفت: 

بدون شک میگویم که اگر پیشرفتی در سیاست های 
مربوط به مسکن و اصالحات شهری در این کشور 
نبینیم، این جنبش در طول جام جهانی شدت خواهد 

بسیاری از تظاهرکنندگان هدف اصلی خود را  “گرفت.
توریستها و جهانگردانی هدف قرارداده اند که تا چند 
هفته آینده به محل برگزاری مسابقات جام جهانی 
مراجعه خواهند کرد. معترضان هشدار داده اند که 
برزیل را برای گردشگران و فوتبال دوستان نا امن 

 !خواهند کرد
 

 ایران تریبون

 برزیل: جنبش کارگران بی خانمان

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

ارسال نمائید.        ROWSHANGAR0@YAHOO.COM   ایمیل خود را به آدرس 

جواب پیام تسلیت رضا شهابی 

 از طرف یک کارگر ترکیه ای
 برادر عزیز رضا شهابی

نامه ات از دیوار زندانی كه در آن محبوس هستی گذشته 
 و توسط رفیق نوین كوچ اوغلو ، به دست ما رسیده است

.  
نامه با اینترنت فرستاده شده است هر چند با دستهایمان 
آنرا لمس نكرده ایم اما متن پیام تسلیت شما بوسیله تلفن 
به گوشمان خوانده شد. بخاطر این احساس مسئولیت از 

 شما متشكریم.
من ، هاكان یلدیریم ، از كارگران معدن زغال سنگ 
سوما هستم و دوستان زیادی را در حادثه از دست داده ام 
این حادثه را به تمام برادران كارگر و زحمتكش جهان 
تسلیت می گویم و برای خانواده های دردمند طلب صبر 
می كنم و از مطبوعات و مردم جهان كه بعد از این 
حادثه دردناك بی تفاوت نبودند متشكرم و از دوستان و 
آشنایان و حتی آنهایی كه نمی شناختیمشان، كسانیكه 
شخصا با بنده تماس گرفته اند و تاسف خود را از این 
حادثه ابراز نموده اند تشكرمی كنم و آزادی هر چه 

 .زودتر شما را آرزومندم
 . در آخر به امید عدم تكرار اینگونه حادثه های دردناك

انسانهای مسئولیت پذیر و مسئولین را به ادای وظیفه 
 دعوت می كنم.

 
 هاكان یلدیریم از كارگران شركت های زغال سنگ سوما

mailto:ebrahimi1917@gmail.com
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 شمس پرنده

 
 

بوکوحرام نامی است که یک گروه تندرو 
بنیادگرا در شمال نیجریه بر خود نهاده 
است . میتوان بطور سر دستی بوکو را 
اشاره به کتاب )بوک( و یا مجموعه آموزش 
هایی غربی دانست که توسط این گروه حرام 
و ممنوع دانسته شده . آنان هر گونه آموزش 

لباس های  -مدارس غربی  -به سبک غربی 
آداب غربی و حتی استفاده از کاله  -غربی 

ایمنی توسط موتورسواران را ممنوع 
تاسیس این گروه را میتوان     میدانند .

به  ۸۰۰۸مربوط به اوایل هزاره سوم ، حدود سالهای 
بعد دانست که با احداث یک مسجد و یک مدرسه شروع 
شد و کم کم دانش آموختگان آن مدرسه مذهبی برای 
جهاد مذهبی تربیت شدند و کم کم به انجام عملیات 

 مسلحانه ، بمب گذاری و کشتار خیابانی کشیده شد . 
ارتباط این گروه با هالل طالبان که از آفریقا و کشورهای 
عربی تا افغانستان پراکنده اند ، آنقدر معلوم و قابل درک 
است که برخی آنان را طالبان نیجریه میخوانند و معلوم 
است که با توجه به فقر و نداری مسلمانان شمال نیجریه ، 
پشتیبانی مالی و تدارکاتی شان منبع و منفذ دیگری خارج 
از مرزهایشان دارد . مثالً از طالبان پولدار عرب و ... 
با توجه به اینکه طالبان با اصل قراردادن جبهه بندی 
اسالم و کفر ، مرز جغرافیایی خاصی را مد نظر ندارد و 
بطورمثال در نبرد با ارتش سرخ شوروی در زمان 
اشغال افغانستان بسیاری از جنگجویانی که در جبهه 
افغانستان و در کنار رزمندگان آن سرزمین می جنگیدند 
، از مصر و سودان و یمن و عربستان وسایر کشورهای 
اسالمی برای نبرد با کافران کمونیست حتی با االغ 
واسب چندین هزارکیلومتر را تا رسیدن بعرصه نبرد 
اسالم و کفر درافغانستان طی کرده بودند وباخلوص 
کامل درمیان دشتها و کوههای افغانستان به نبرد با ارتش 

نبردها  سرخ پرداخته و پس از خروج ارتش سرخ درگیر
 وجنگ قدرت داخلی شدند . 

تمایالت تند روانه این گروه که در بستری از فقر  
سوزنده و بیسوادی مفرط مسلمانان ساکن شمال نیجریه 
جا خوش کرده است تقویت کننده این فرضیه است که 
طالبانیسم فقر و بیسوادی را دستاویز رشد و گسترش 
خود قرار میدهد . چرا که شعارها و دیدگاه های طالبان 
تنها قدرت تاثیر گذاری برروی اذهان ساده وخالی را 

دارای کینه ای عمیق   خواهد داشت که در امتزاج با فقر
نسبت به سایرین اعم از ثروتمندان و یا صاحبان دیگر 
کیشها و آیین ها میباشند . ابتدایی بودن ذهن این افراد با 
توجه به ترسی که از قدرت مقابلش احساس میکند، ابتدا 
باعث کشیدن حصاری به دور خودش و ذهن اش میگردد 

، لذا گام اول آنها تحریم نظام آموزشی متداول و برپایی 
مدارس دینی بعنوان پایگاهی برای آموزشهای دینی 

با توجه به آیات مبارزه با کافران و  است . و سپس
مشرکان، برای مبارزه با کافران و مشرکان زمانه پا به 

 عرصه عمل و مبارزه می گذارند . 
البته باید تعدیلی در مطلب قبل در خصوص دست اندر 
کار بودن کاپیتالیزم جهانی در تمامی توطئه ها و چالش 
های جهان ایجاد نمود و اینکه اگر چه تقریباً همه تنشهای 
سیاسی و اقتصادی دنیا کم و بیش مورد حمایت و یا 
رضایت جهان سرمایه داری است و دنیای سرمایه یاد 
گرفته که همواره از تنشهای موجود سهم خودش را از 
میان دست و پای خرد شده طرفهای درگیر بیرون بکشد، 
اما بسیاری از تنشها نه زاییده تحریک مستقیم بلکه 
بازتاب غیر مستقیم قواعد بازی جهان سرمایه داری 

هفت میلیارد نفر جمعیت جهان فقط حدود یك  از است .
داري قرار  میلیارد نفر آنها در متن و زندگي سرمایه

شش میلیارد نفر  و برند. دارند و از مواهب آن سود مي
دیگر در حاشیة این زندگي هستند و در متن روابط 

اند كه وارد شوند.  اند و یا نگذاشته داري واردنشده سرمایه
این شش میلیارد نفر در جهانی که با قواعد نظام سرمایه 
داری اداره می شود به بازی گرفته نشده اند و طبیعی 
است که بعنوان یک بیگانه رفتار نمایند و پنهان یا 
آشکار با ان دشمنی نمایند . دوسوتو نویسنده کتاب 
ارزشمند راز سرمایه میگوید :در این شرایط، این افراد 

كنند  كنند كه تحت فشار هستند. زیاد كارمي احساس مي
اما عایدي الزم را ندارند و استفادة اقتصادي متناسب از 

توانند، داشته باشند. در واقع ، اینها  هاي خود نمي دارایي
ها در نظام  نشین این حاشیه  نشین هستند. حاشیه
داري جهاني جایي ندارند. اینها از وضعیت خود  سرمایه
 داري هستند .  اند و بالقوه دشمنان سرمایه ناراضي

در ساختار منطقی ذهن انسان اعم از ساده و ابتدایی و  
پیشرفته فکر و عمل رابطه ای دیالکتیک و متقابل 
دارند . یعنی فکر عمل را می آفریند و عمل فکر را . اما 
همیشه در نقطه ابتدایی این فکر و ایده است که فرد را 

به حرکت اولیه هدایت و راهبری میکند . اندیشه 
نارضایتی از وضعیت اقتصادی توسط حاشیه 
نشینان و شناخت دشمن اصلی این عقب ماندگی و 
محرومیت به یک قوه محرکه مهمتری برای 
کنشگری نیاز دارد که آن میتواند مذهب و 

چین در قرن  -ایدئولوژی باشد . تجربه های روسیه 
بیستم و نیز در زمان کنونی قیامهای مردمی در 
کشورهای عرب و آفریقایی و آسیایی میتواند موید 
این فرضیه باشد . و با این تحلیل است که رشد 
افراطی گری و بنیادگرایی را در بخش های بسیاری 
از نقاط توسعه نیافته کره زمین علیرغم ورود به 

عصر انقالب اطالعات نامیده  که  هزاره سوم
میتوان توضیح و تبیین و حتی پیش بینی نمود .  شده 

و در سایه سار این تحلیل است که ظهور و گسترش 
طالبانیسم را میتوان تئوریزه نمود. اگرچه گفته 
میشود که طالبان پیرو سنت هستند، اما باید گفت که 
مفهوم و تعریف نقش بسته از معنای سنت در ذهن 
طالبان با تعریف ما از سنت متفاوت است. احتماالً 
تعریف ما از سنت میتواند نزدیک به تعریفی باشد 
که آقای دکتر نصر از سنت دارند، حال آنکه تعریف 
طالبان از سنت، تعریفی تقابلی و عکس العملی با 
ابعاد مدرنیته جهان سرمایه داری است و درواقع 

را میتوان منتسب به نوعی بیماری ناشی  کنش آنان 
از عواقب و اثار نظام کاپیتالیستی محسوب نمود ونه 

 پیروی و کاربرد قواعد سنت در زندگی عملی .
دنیای سرمایه داری و سردمدارانش در تقویت اولیه  

طالبان در افغانستان دچار یک اشتباه استراتژیک 
شد ، چرا که فکر میکرد تقویت و شکل گیری 
طالبان تنها یک تاکتیک برای مبارزه با اهداف 

سرخ می باشد، حال آنکه بسط  ارتش اشغالگر 
طالبانیزم به آنها ثابت کرد که این تاکتیک با توجه به 

القاعده دست  شرایط مهیا تبدیل به استراتژی شد.
ساخت آمریکا برای مقابله با ارتش سرخ بود، اما 

که  پیش بینی نکردند  گویا تحلیلگران ایاالت متحده
کشت باکتری در محیط مساعد و نمناک سبب رشد و 
تکثیر غیر قابل کنترل آن میگردد و این چنین است 
که علیرغم خروج ارتش سرخ از افغانستان می بینیم 

نه تنها رو به افول نرفت بلکه همچنان   که طالبانیسم
در مصر در یمن  -در حال زایندگی است در عراق 

و در آفریقا و در نیجریه ، با اصول بسیار تعجب  -
که در مانیفست نانوشته  برانگیز و غیر قابل باوری 

دیده میشود : حرام بودن خواندن   گروه بوکو حرام
 -نپوشیدن کت و شلوار  -هر کتابی بجز کتاب دینی 

نرفتن به  -نگذاشتن کاله ایمنی هنگام موتور سواری 
هر مدرسه ایی به جز مدرسه دینی گروه بوکوحرام 

 و ..... 

 بوکوحرام 

 سخنرانی ماللی جویا در محفل روز جهانی زن در کابل

 

 

(، ۳۱۳۸حوت  ۳١(  ۸۰۳٢به تاریخ هشتم مارچ 
محفل بزرگی را به “  حزب همبستگی افغانستان”

مناسبت روز جهانی زن در کابل برگزار نموده بود 
که در آن بیش از دوهزار تن شرکت ورزیده بودند. 
ماللی جویا ، یکتن از سخنرانان این محفل بود که 

ین ویدیو میتوانید تماشا ا فیلم سخنرانی وی را در
   .کنید 

http://www.youtube.com/watch?
v=_TXqQuWAYHo 

http://dream4000.blogfa.com
http://dream4000.blogfa.com/post-822.aspx
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هر فردی حق دارد از مسکن مناسب برخوردار باشد 
ولی دولت در اجرای این اصل کوتاهی کرده و حقوق 
این گروه از مردم را نقض کرده است.  وکیل دولت 
کانادا می گویداصول حقوق بشر کانادا متضمن حق 
مسکن نبوده و دولت هیچ تعهدی برای  تأمین مسکن و 

 حمایت های اجتماعی ندارد. 

  1214می  16برگرفته از:تورنتو استار، 

 رتوپ

ژینیس ارسنالت، زن بی خانمانی است که از دولت 
انتاریو به علت نادیده گرفتن حق او برای داشتن مسکن 
در دادگاه اقامه ی دعوی کرده است.  او می گوید از ده 
سال پیش، از زمان مرگ ناگهانی همسرش، او  و دو 
فرزندش دچار تنگدستی شده و قوانین ومقررات هم به او 
اجازه ی برخورداری از خانه های دولتی را نداده است.  
او می گوید:  "اگر من مسکن داشتم، می توانستم بهتر و 
بیشتر از دو پسرم نگهداری کنم واین گونه آواره ی 
خیابانها نبودم، زندگی مان از هم پاشیده نمی شد و 
فرزندانم دچار اضطراب ناشی از این مصائب نمی 
گردیدند.  و من برای فرار از غم و اندوه و استرس به 

 اعتیاد دچار نمی شدم." 

اما دادگاه پس از گذشت سه سال، دعوای این زن و سه  
فرد بی خانمان دیگر را با این توجیه  که این شکایت 
قابل طرح و رسیدگی نیست، رد کرد.   و اکنون وکیل 
آنها، تریسی هفرنان، یکی از فعالین مرکز حمایت از 
مستأجرین،  با طرح دادخواست دیگر در دادگاه تجدید 
نظر انتاریو، به حکم دادگاه اولیه اعتراض کرده است.  
او به خبرنگاران می گوید: "دادگاه اولیه این شکایت را 
قابل طرح و رسیدگی ندانسته، و بدون مشاهده و بررسی 

 مدارک و شواهد، حکم به رد دعوی داده است"  

این پرونده اهمیت و ویژگی خاصی پیدا کرده و تا 
کنون هشت گروه و انجمن اجتماعی به حمایت از آن 
برخاسته و در جلسه ی دادگاه شرکت خواهند کرد.  از 
جمله این نهادها: مرکزتساوی حق تأمین مسکن، 
سازمان عفو بین الملل، کمیسیون حقوق بشر انتاریو، 
کمپین رنگ فقر و بنیاد آموزش حقوقی زنان می 

 باشند. 

وکیل پرونده همچنین اظهار کرده : "اگر دادگاه تجدید 
نظر حکم اولیه را دوباره تأیید کند و به این شکایت 
رسیدگی نشود، در واقع نقض مفاد بیانیه ی حقوق بشر 
کانادا خواهد بود و تأثیر بسیار منفی بر قشر به حاشیه 

 رانده شده ی جامعه خواهد داشت." 

دراین دعوی، دولت استانی انتاریو و همچنین دولت  
فدرال کانادا زیر سؤال برده شده اند که حقوق مردم 
بی خانمان را نقض کرده و  فاقد طرح و برنامه ای 

 برای پایان دادن به خانمانی هستند. 

شاکیان و حمایت کنندگان آنها اظهار کرده اند طبق 
اصل "امنیت شخصی" مندرج در حقوق بشر کانادا، 

 ها انتشار تکذیبیه کاذب و واکنش
  

 

ها  یک هفته پیش برخی روزنامه
ها خبری را به نقل از  و وبسایت

محمد خاتمی نقل کردند که  در 
جمعی نسبت به عملکرد خود، 
جریان اصالحات و میرحسین 

ابراز  ۲۲موسوی در عاشورای 
  :پشیمانی کرده و گفته است

حرمتی به  ما در برخورد با بی”  
روز عاشورا و پاره کردن عکس 
امام خمینی اشتباه کردیم. 
موسوی هم اشتباه کرد که آمد و 

های امام حسین  کسانی که پرچم
را روز عاشورا آتش زدند و 
عکس امام را پاره کردند، 
مردمی خداجو معرفی کرد. ما 

کردیم. ما و  نباید سکوت می
ها  کردیم. خیلی از این موسوی باید اعالم موضع می

بهایی و منافق بودند و از فضا سوءاستفاده کردند و دنبال 
پذیرد که یک  اهداف خودشان بودند. جامعه ایران نمی

عده خداجو بیایند و به امام حسین توهین کنند. مگر منافق 
خداجوست؟ همه اشتباه کردیم. مجمع روحانیون هم اشتباه 

چند روز پیش از  .“کرد که در این زمینه سکوت کرد.
آن نیز رضا خاتمی در پاسخ به درخواست توبه 

هللا حائری  میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط آیت
شیرازی از نزدیکان بیت رهبری )و همان كسي كه در 
یك برنامه تلویزیوني علنا خواهان كشتن مردم شده بود(، 

های گوناگون  ها و وبسایت ای که درروزنامه در نامه
نشان داد كه  ۳۸انتخابات سال ”انعکاس یافت، گفته بود: 

خوبی از ماجرای  ای به عقالی قوم از هر جناح و نحله

میرحسین ایستاده است؛ توبه را کسانی باید بکنند که این 
  !کارها را کردند

گوید: آقای  می از فعالین سیاسی به نام محمد ایرانی یکی
خاتمی از خودت خجالت نکشیدی که برای خوش آمد 
رهبر اینهمه دروغ گفتی؟؟؟!! من و ما که روز عاشورا 
در خیابان بودیم اگر شما و امثال شما مشغول معامالت 

 !!!پشت پرده بودید
این است که  چه شد که در  از اهالی رسانه و پرسش یکی

شدن حاِل میرحسین، محمد خاتمی به  “وخیم”روِز 
“ بهاره رهنما”خوری؟ "   تماشای نمایش " بستنی می

نامی رفته بود؟ اصالح طلبان حكومتی مدام می گویند " 
دارد"، اما اگر بپرسی  خاتمی سرمایه اجتماعی عظیمی
" اش را خرج آت و  چرا این "سرمایه عظیم اجتماعی

کند، می گویند، دلش خواسته! به  می آشغال های روحوضی
 شما چه!  رسواترین اند اینها، اگر بی شرم ترین ها نباشند

... 
طلب" تاکید  همزمان محمد خاتمی در "جمع زنان اصالح

زندان اوین  ۱۵۰کرد که درباره حمله به زندانیان بند 
خواهد تا  کند اما از حسن روحانی می "هیچ قضاوتی" نمی

  !نسبت به این اتفاق "رفع نکرانی" کند
کند و  خاتمی همچنین جانانه از نظام والیت فقیه دفاع می

"اگر خدای نکرده جمهوری اسالمی را از دست   :گوید می
دهیم وضعیت خیلی سیاهی خواهیم داشت و باید بدانیم که 
ما نمی توانیم این انقالب با آن عظمتش را فراموش بکنیم، 

  " زیرا مبدأ هویت تاریخی ماست
 

 می  7 –سپیده دم 
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اند. نشان دادند كه  درس عبرت گرفته ۲۲سال 
اشتباهات خود را شناسایی كرده و آن را تكرار 
نخواهند كرد. بنابراین من مدعی هستم هر دو طرف 

انتشار ”.  اند "ببخشید ما هم اشتباه داشتیم" در عمل گفته
های گوناگونی مواجه  سخنان محمد خاتمی، با واکنش

شد، اما با گذشت یک هفته، همچنان با سکوت محمد 
طلب مواجه شده است. تنها  های اصالح خاتمی و رسانه

های  ها و شبکه واکنش برخی از آنها در رسانه
 ۳۳ای مربوط به  اجتماعی، انتشار مجدد تکذیبیه

اردیبهشت  ۳۳دو سال پیش( در (  ۳۱۳۳اردیبهشت 
 !و انتساب آن به سخنان اخیر بود ۳۱۳۱

است که  پس از بستری شدن میر حسین  این در حالی
گوید: برادرم گفت  یو خواهرش می سی موسوی در سی
ام.  ام را هم جلویم بگذارند، من ایستاده سر بریدۀ بچه

 “اشتباه کردیم”ابراز  :برادران خاتمی

  شکایت یک زن بی خانما ن از دولت کانادا



 

2014جون           83ماهنامه روشنگر        شماره 8   

 آموزان ایرانی سه برابر شده است رابطه جنسی دانش

کودکی به هم نزدیکند، ولی در دبستان فاصله 
گیرند، اما با شروع سن بلوغ و نوجوانی، به  می

او این  .شوند صورت خدادادی به هم نزدیک می
نزدیکی را یک میل طبیعی دانست و گفت که نباید آن 

به گفته معاون وزیر ورزش و   .را سرکوب کرد
هایی همچون منع و تقابل را  جوانان ایران نباید راه

 .درباره رابطه با جنس مخالف در پیش گرفت
باید در سن قبل از دانشگاه، جوانان و ”گلزاری گفت: 

ای که آنان در آموزش  ها را به ویژه در دوره خانواده
 “.و پرورش هستند، آموزش داد

معاون وزیر ورزش به نقش آموزش عالی هم در این 
من معتقدم با آموزش آنها در ”زمینه پرداخت و گفت: 

دانشگاه، مدیریت ارتباط با جنس مخالف انجام 
 ۳۱۳۰آقای گلزاری پیش از این در سال “  .شود می

درصد  ۲۰”در اظهار نظری مشابه گفته بود که 

 رادیو فردا
 

یکی از معاونان وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد که 
دهد که ارتباط  نتیجه تحقیقات این وزارتخانه نشان می

دختران و پسران در ایران و پیش از دانشگاه نسبت به 
سال گذشته سه برابر شده و زمان شروع رابطه به  ۱۰

دوران تحصیلی راهنمایی و نوع رابطه از عاطفی به 
 .است جنسی رسیده

 
 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، محمود 
اردیبهشت ماه در سمینار  ۸۳گلزاری روز یکشنبه 

بهداشت روانی دانشجویان در اصفهان همچنین گفت که 
زمان یک دختر یا پسر با چند نفر هم افزایش  ارتباط هم

آقای گلزاری از بیان جزئیات بیشتر در این   .است یافته
 .باره خودداری کرد

این در حالی است که حاکمیت مذهبی در ایران در طول 
های گوناگونی را برای جلوگیری  سه دهه گذشته برنامه

از هرگونه رابطه خارج از ازدواج طراحی و اجرا 
 .است کرده

معاون وزیر ورزش و جوانان در ادامه درباره تحقیق 
انجام شده در این باره گفت که در مطالعه تحقیقی که با 
کمک وزارت آموزش و پرورش داشتیم مشخص شد که 

آموزان رابطه با جنس مخالف را از  درصد از دانش ۰۰
 .اند سالگی شروع کرده ۳۰

این روانشناس  در ادامه با اشاره به اینکه در سال 
آمار ”گذشته با پخش هفت هزار پرسشنامه، 

، گفت: “ای در مدارس به دست آوردیم کننده ناراحت
خواهم آمار را بیش از این اعالم کنم، اما باید  نمی”

مسائل مربوط به رابطه با جنس مخالف را به مدیران و 
هایش اشاره  او در صحبت“  .پدر و مادران آموزش دهیم

ها و در  نکرد که این هفت هزار پرسشنامه در چه استان
 .است چه سطحی توزیع شده

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه 
“ حالل”است نه  “عادی”دوستی برای روانشناسان 

ادامه داد: دوستی پسر و دختر چند دوره دارد و در 

 .“دختران دبیرستانی ساکن تهران دوست پسر دارند
های بسیاری را ایجاد کرد تا جایی که  این موضوع حاشیه

 .وزیر آموزش و پرورش وقت، آن را غیر واقعی خواند
ای سرگشاده، مدارکی  محمود گلزاری اما با انتشار نامه
 .کرد ارائه کرد را که صحت این آمار را ثابت می

اینطور که آقای گلزاری در پاسخ خودش به اظهارات 
وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد بر اساس یک تحقیق 

آموز دختر و پسر دبیرستانی که بطور  از هزار دانش
درصد  ۰۰تصادفی، برای تحقیق انتخاب شدند، بیش از 

آموز تجربه ارتباط با جنس مخالف را  دختران دانش
درصد این دختران پیش از  ۸۰حدود   .گزارش داده بودند

 ۳۱درصد قبل از  ١۰سالگی یعنی دوره راهنمایی و  ۳۰
این در حالی است   .سالگی تجربه رابطه جنسی را داشتند

درصد نیز گفته بودند، با جنس مخالف  ۳۰که بیش از 
 .ای ندارد رابطه

در این نوع از   .شود ندارد، چون مخفیانه انجام می
"ازدواج" افراد بدون جاری شدن خطبه عقد یا صیغه، 
زندگی مشترک خود را مانند یک زن و شوهر عادی 

 .کنند شروع می
در گزارش به نقل از مژگان و حامد، دو جوانی که به 

اند، آمده است  این شکل زندگی مشترک را آغاز کرده
شان ندارند".  ای برای ثبت ازدواج که "عالقه

های هر دو نفر از این موضوع خبر دارند و  خانواده
 .اند آن را پذیرفته

توانیم  بعد از چند سال دیدیم که می”مژگان گفته است: 
با هم زندگی کنیم و از هر نظر با هم توافق نظرداریم. 
حتی هر دو اعتقادی به ازدواج نداشتیم به همین خاطر 

هایمان مطرح کردیم در ابتدا چندان  زمانیکه با خانواده
راضی نبودند اما وقتی دیدند که ما تصمیم جدی 

و حامد گفته است که نوع   .“ایم پذیرفتند گرفته
ای نیست که هر کس وارد آن شود  شان به گونه زندگی

احساس کند "همخانه" هستند و رفتار یک زن و شوهر 

 

 زندگی مشترک بر پایه تفاهم
در ایران شماری از زنان و مردان بدون ازدواج 
رسمی باهم زیر یک سقف زندگی میکنند. گفته میشود 
این شکل از زندگی مشترک بی سر و صدا در حال 
رواج یافتن است. با این حال جامعه هنوز تا پذیرفتن 

 .آن فاصله زیادی دارد
های  ازدواج سفید" نامی است ابتکاری که در سال"

اخیر در ایران به انواع ازدواج اضافه شده است؛ 
عنوانی برای زندگی مشترک زن و مرد بدون خواندن 

رسمی  خطبه عقد، چه دائمی، چه موقتی و بدون ثبت 
آن در محضر. روزنامه "ابتکار" در شماره دیروز 

مه( گزارشی  ۱اردیبهشت /  ۳۱شنبه،  خود )سه
درباره این پدیده منتشرکرده است. این گزارش حاصل 

 .شناس است گفتگو با یک زوج جوان و یک جامعه
در این گزارش آمده که این شکل از پیوند زن و مرد 

های اخیر "به شکل چشمگیری  در ایران در سال
افزایش پیدا کرده است"، اما آماری درباره آن وجود 

 .معمولی را دارند
صبح با هم به سر کار ”  شنویم:  از زبان حامد می

آئیم و شام  رویم و بعد از ظهر به خانه می می
خوریم. نه از رفیق بازی خبری است و نه دوران  می

آوریم که  مجردی. خرج خانه را به صورتی درمی
ها به اصطالح به صورت "دنگی" نباشد  مانند همخانه

گذارد  بلکه هرکس هر آنقدر که در توان داشته باشد می
 .“و حتی یک حساب مشترک پس انداز داریم
چنان تابو است  زندگی مشترک زن و مرد در ایران هم

اگر در دفتری رسمی بعنوان ازدواج دائم ثبت نشده یا 
در برخی موارد زیر لوای صیغه )ازدواج موقت( 
"شرعی" نشده باشد. کسانیکه به این نوع زندگی 
مشترک انتقاد دارند، این "معصیت" را نه انتخاب 
آزاد، که ناشی از فالکت اقتصادی و بیکاری توانایی 

 …دانند جوانان برای ازدواج رسمی می
 تفاهمی دو طرفه

  در ایران” ازدواج سفید ” رواج  

11ادامه در صفحه   

http://gdb.rferl.org/696A7E41-472A-48DE-94A5-563DB089DA72_mw1024_s_n_cx11_cy22_cw75.j
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هاست  وگو و رایزنی هستیم. روسیه سال مشغول گفت
 “.کند که دارد به این اتفاق و این خط راه آهن فکر می

خط ”به گزارش روزنامه گاردین، این پروژه که به نام 
 ۳۱شناخته میشود  “آمریکا -کانادا -روسیه -چین

هزارکیلومتر طول خواهدداشت که سه هزار کیلومتر 
قراراست   .آهن سراسری سیبری است تر از راه طوالنی

کیلومتر درساعت حرکت کند  ۱۵۰این قطار با سرعت 
و دو روز طول خواهد کشید تا مسافران از شمال 

 .شرقی چین به آمریکا برسند
هنوز مشخص نیست که آیا دولت پکن برای عملی 

های آمریکا و کانادا وارد  ساختن این پروژه با دولت
اندازی  مذاکره شده است یا نه. به گفته کارشناسان راه

تونل زیرآبی در تنگه برینگ نیازمند کار مهندسی 
ترین تونل زیر  بسیاری است که اگر عملی شود طوالنی

درحال حاضر تونل مانش که   .آبی جهان خواهد بود
اروپا )شمال فرانسه( را به انگلستان )شهر کنت( 

ترین  کیلومتر طول، طوالنی ۵۰کند، با حدود  متصل می
 .تونل زیر آبی جهان است
نویسد که خبرنگاران به  عملی  روزنامه گاردین می

 رادیو فردا

 
السیر جهان را  آهن سریع ترین خطوط راه چین طوالنی

کیلومتر  ۸۰۰داراست که ده هزارکیلومتر را با سرعت 
 برساعت یا بیشتر پوشش میدهد

 

اندازی کند  السیر راه کشور چین قصد دارد قطاری سریع 
که این کشور را به کانادا و آمریکای شمالی  وصل 

 .کند می
 ۳۲شنبه،  به گزارش روزنامه پکن تایمز در روز پنج

اردیبهشت، قرار است این خط آهن از شمال شرقی چین 
آغاز شده و پس از عبور از سیبری و تونلی که از زیر 

کند و گذر از آالسکا و کانادا به  اقیانوس آرام عبور می
 .قاره آمریکا برسد

آهن  روزنامه پکن تایمز از قول یک متخصص خطوط راه
نویسد که این قطار برای آنکه پکن را به قاره آمریکا  می

پیوند دهد باید از تنگه برینگ بگذرد که بین روسیه و 
کیلومتر  ۸۰۰آالسکا واقع شده، و برای این مسیر باید 

آبی ساخته شود. این متخصص که َونگ  تونل زیر
در حال حاضر ”گوید:  شو نام دارد به پکن تایمز می ِمنگ

اما  .اند اندازی این تونل مشکوک ها و راه بودن این گفته
روزنامه دولتی پکن تایمز از قول متخصص 

راه آهن نوشته است که  تکنولوژی ساخت تونل  خطوط
زیرآبی در چین وجود دارد و قرار است در ساخت 
تونل زیرآبی فوجیان )جنوب شرقی چین( به تایوان 

شود چین جز پروژه  گفته می  .مورد استفاده قرار گیرد
سه پروژه دیگر را هم  “آمریکا -کانادا -روسیه -چین”

ها قرار است غرب  یکی از این پروژه  .در دست دارد
دور کشور چین را از طریق قزاقستان، ازبکستان، 
ترکمنستان، ایران و ترکیه به کشور آلمان وصل کند. 
پروژه دیگر از لندن آغازشده و پس از عبور از 

یف به مسکو میرسد و درآنجا دو شاخه  پاریس و کی
رود و شاخه دیگر  میشود که یک شاخه به سیبری می

به چین.  پروژه سوم نیز جنوب غربی چین را به 
روزنامه پکن تایمز   .سنگاپور وصل خواهد کرد

ها درحال حاضر در دست  گوید تمام این پروژه می
 .اند بررسی

 

 ساله قهرمان جهاد نکاح شد!!!  0۱عایشه 

 

 “با قطار”ها به فکر سفر به آمریکا  چینی

 

 جریده النهار چاپ لبنان نوشت: 

عایشه پانزده ساله، قهرمان جهاد نکاح در سوریه شد.این 

دختر عربستانی که سه ماه پیییش بیه سیورییه سیفیر کیرده 

بود، پس از بیازگشیت بیه عیربسیتیان و اعیطیای عینیوان 

قهرمانی جهاد نکاح توسط مفتی های عربستان گیفیت کیه 

کسب این موفقیت را مدیون انرژی باال و زحمات شیبیانیه 

 روزی و تالش و همت واالی رزمندگان اسالم است!

عایشه می گوید من برای تقّرب به خداوند، ایین جیهیاد را 

انجام دادم و از خداوند می خواهم که این جهاد را از مین 

 قبول بفرماید.

عایشه می گوید من دختیری بیاکیره بیودم امیا بیه میحیض 

ورود بیییه جیییهیییاد نیییکیییاح 

تیییوسیییط چییینیییدیییین نیییفیییر 

دوشیزگی خیودم را فیدای 

اسییالم کییردم و در اییین 

مییدت مشییکییل رزمیینییدگییان 

زیییادی را حییل کییردم و 

اکثر مجاهدانی کیه بیا مین 

جهاد داشتند از الیجیزاییر، 

اتیوپیی، چیچین و میغیرب 

بودند، هم اکنون هم حامله 

هستم و مین میی دانیم کیه 

این فرزند در آیینیده ییکیی 

از مییجییاهییدان بییزرگ راه 

 اسالم خواهد شد!
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 وضعیت دردناک پناهجویان ایرانی در استرالیا
 

 :پیام نو
 
روزنامه استرالیایی " سان هرالد " با انتشار گزارشی تکاندهنده از سرگذشت پناهجویان ایرانی ای که به  

امید اقامت در استرالیا بطور غیرقانونی عازم آن کشور شده بودند اما در نهایت سر از جزیره مانوس 
درآوردند، عکس هایی از این پناهجویان را منتشر کرده که نشان می دهند آنان در وضعیت بد جسمانی به سر 

 .می برند
 

 
 

این منبع با اشاره به وضعیت وخیم جسمانی پناهجویان ایرانی می نویسد: " در عکسی که از پناهجویان 
ایرانی منتشر شده یکی از آنان "رضا سلیمانی" نام دارد )عکس باال(. یکی از عکس هایی که او در دست 
گرفته نشان می دهد زمانی مردی جوان و سالم بوده است که از ایران خارج شده بود. با این حال ظرف مدت 
چند ماه در جزیره مانوس به قدری تحت فشارهای روحی و روانی قرارگرفته که موهای سر و محاسن اش 

 سفید شده و به بیماری روانی مبتال شده است".
" ویکتوریا مارتین ایورسون" مشاور امور پناهجویان معتقد است که شرایط بد محیطی در جزیره مانوس و 

 .بدرفتاری ساکنین آن جزیره با پناهجویان سبب شده تا این پناهجوی ایرانی با چنین وضعیتی مواجه شود

 دو تصویر با یک پرچم

 تصویر باال: پرچم حزب هللا لبنان در خوِد لبنان

 با در دست داشتن پرچم حزب هللا لبنان “بدحجابی”هللا در تهران در اعتراض به  تصویر پایین: تجمع حزب

های ساختمانی  نفر در کارگاه 5مرگ روزانه   

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی روزانه بیش از پنج   

 دهند کارگر در ایران هنگام کار جان خود را از دست می

ماه  ۳تر سازمان پزشکی قانونی ایران در گزارشی از  پیش

اعالم کرده بود میزان مرگ ناشی از  ۳۱۳۸نخست سال 

درصد افزایش  ۳۱حوادث کار در ایران نسبت به سال قبل آن 

 داشته است.

های تهران، خراسان رضوی و فارس به ترتیب،  در استان

 بیشترین تعداد مرگ و میر کارگران ثبت شده است.

سقوط از بلندی، برخورد با جسم سخت و برق گرفتگی 

ترین دالیل مرگ در حوادث کار هستند. حدود نیمی از این  عمده

 افتد. سازی اتفاق می حوادث هم هنگام ساختمان

اکبر ترکان ، رئیس سازمان نظام مهندسی و ساختمان کشور  

اردیبهشت در دیدار با مسئولین نظام  ۳۱عصر سه شنبه 

درصد از حوادث امروز مربوط  ۰١مهندسی استان فارس گفت: 

به کارگاه های ساختمانی است در حالی که باید ایمنی و امنیت 

اولویت اول کارگاههای ساختمانی باشد. وی با بیان اینکه 

تشخیص صالحیت ساخت و ساز در کشور وجود ندارد یادآور 

شد: متاسفانه امروز شاهد حضور اقشار مختلف در بحث ساخت 

و ساز در کشور هستیم و هیچ مرجعی نیز برای مقابله با این 

 بحث وجود ندارد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تاکید کرد: امروز اگر تخلفی 

نیز انجام می شود متاسفانه تنها با ارجاع این تخلف به کمیسیون 

و پرداخت یک جریمه پرونده به اتمام می رسد که در این میان 

نیز همه راضی هستند حتی شهرداری به دلیل اینکه شهر توسط 

دریافت عوارض نمی چرخد بنابراین پرداخت جریمه های 

 تخلف باب شده است.

 13منبع: خبرگزاری ایرنا، اردیبهشت 
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 .بازداشت نگه داشته بودند
آمد )احمد( شیروان به آوینه گفته است که نیروهای 

بامداد مرا کتک  ۸آسایش در شب دستگیری ام تا ساعت 
 .زدند و شکنجه کردند

به گفته احمد او پس از انتقال به زندان نوجوانان اربیل 
هم از سوی سایر زندانیان نیز مورد ضرب وشتم قرار 
گرفته است. " در آنجا هم زندانیهای دیگر به من حمله 
کردند و کتکم زدند. اما نگهبانان زندان پس از آنکه از 
طریق دوربینهای نگهبانی متوجه امر شدند، مرا از 

 .چنگ آنها نجات دادند
احمد می گوید که از آن زمان تاکنون بارها تهدید به 
مرگ شده است و نه در منزل و نه در مدرسه احساس 

او گفته است که به هیچ حزب و گروه   .امنیت نمی کند
سیاسی خاصی وابسته نیست و تنها برخی جنبه های دین 

وی قراراست روز   .اسالم را مورد انتقاد قرارداده است
اول ژوئن که مصادف با روز جهانی کودک نیز می 

دینی"   باشد در دادگاه نوجوانان اربیل به اتهام "بی
 .محاکمه شود

 
 سایت روزنه -اتحادیه بین المللی خداناباوران

 

 
  

پدری در اربیل پایتخت اقلیم کردستان از پسر پانزده 
ساله اش به دلیل " انتقاد از دین" به دادگاه شکایت 
کرده است؛ این نوجوان پانزده ساله قرار است روز 

 .اول ژوئن به اتهام " بی دینی" محاکمه شود
به گزارش وبسایت "آوینه"، چندی پیش در پی شکایت 
پدر احمد، نیروهای پلیس )آسایش( او را دستگیر کرده 

 .و به مدت سیزده روز در بازداشت نگه داشته اند
احمد گفته است که نیروهای پلیس همان شبی که او را 
دستگیر کردند تا ساعت دو بامداد با شلنگ "فلک" 

 .کرده اند و کتک زده اند
احمد شیروان که نام "آمد شیروان" را برای خود 
برگزیده است، در کالس نهم تحصیل می کند و تنها به 
دلیل آنکه در صفحه فیسبوکش از اسالم انتقاد کرده، 
مورد غضب  پدرش و نیروهای آسایش اربیل قرار 

 .گرفته است
در گزارش سایت "آوینه" در این خصوص آمده است 

اکتبر سال  ۸۱که تاریخ شکایت پدر احمد از وی به 
گذشته میالدی بازمی گردد و نیروهای آسایش هم در 
همان روز او را دستگیر کرده و تا چهارم نوامبر در 

 “بی دینی”محاکمه یک نوجوان پانزده ساله در شهر اربیل کردستان عراق به اتهام 

 .هیچ وجه برای حکومت افغانستان قابل پذیرش نیست
ما نتوانستیم در ”الدین جرائت توضیح داده است:  اسالم

این مورد به شواهدی دست پیدا کنیم که آیا جمهوری 
ها در جنگ سوریه استفاده کرده  اسالمی ایران از افغان

پذیر است. شماری  اما این موضوع امکان ،است یا خیر
در  ،از اتباع ما به خاطر این که حداقل زنده بمانند

اما این به آن مفهوم  ،کنند کشورهای همسایه زندگی می
ها را به جنگ  آن ،ها نیست که با استفاده از ضعف افغان

 .“بفرستند
ما  ،اگر چنین چیزی صورت گرفته باشد”وی افزود: 

شکایت خود را به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
 “  .در امور پناهندگان ابالغ خواهیم کرد

 رادیو فردا
 

  
 مراسم تشییع پیکر چهار مهاجر افغان کشته شده در سوریه

 ۳۱۳۱اردیبهشت  ۸۵ ،مشهد 
  

پس از آنکه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از 
هزاران ”های افغان و غربی گزارش کرد که ایران  مقام

برای مقابله با  ،را  در برابر دریافت پول“  پناهنده افغان
وزیر امور مهاجرین  ،کند شورشیان عازم سوریه می

 ،افغانستان اظهار کرد که در صورت صحت این خبر
 .افغانستان از ایران نزد سازمان ملل شکایت خواهد کرد

ماه گزارش کرد  اردیبهشت ۸۵این روزنامه آمریکایی 
 ،از رهبران مذهبی افغان در قم ،هللا محقق کابلی که آیت

اند که  تایید کرده ،بهمراه یکی از اعضای سپاه پاسداران
دالر ماهیانه و اعطای  ۵۰۰ایران در ازای پرداخت 

هزاران مهاجر افغان را برای جنگ با  ،اقامت ایران
 .کند راهی سوریه می ،مخالفان سنی بشار اسد

هللا محقق کابلی با تایید این خبر گفته است که  دفتر آیت
سپاه پاسداران در کنار پرداخت پول ماهیانه و اجازه 

به این پناهندگان پیشنهاد اعطای کارت خیریه  ،اقامت
نام رسمی فرزندانشان درمدرسه را میدهد  وهمچنین ثبت

وسپس این پناهندگان را آموزش داده و به سوریه اعزام 
 .میکند

گوید بسیاری از مردان  دفتر این رهبر مذهبی افغان می
هللا کابلی نامه  جوان افغان درچند وقت اخیر به آیت

نوشته و درخصوص حکم شرعی مبارزه درسوریه 
اند که وی نیز پاسخ داده است که اگر این مبارزه  پرسیده

به منظور دفاع از اماکن مقدس شیعیان درسوریه 
 .مباح است،باشد

 ،به گفته وال استریت جورنال از ماه نوامبر میالدی
هایی در خصوص کشته  گزارش ،حدود هفت ماه پیش

هایی در جنگ داخلی سوریه منتشر شده  شدن افغان
وابسته به  ،درهمین خصوص خبرگزاری تسنیم  .است

ماه گزارش کردکه مراسم  اردیبهشت ۸۵  ،سپاه پاسداران

در  ،تشییع پیکر چهار پناهنده افغان کشته شده در سوریه
مشهد و با حضور تعدادی از فرماندهان نظامی و 

 .برگزار شد ،های اجرایی مسئوالن دستگاه
حدود دو  ،به گفته وزارت امور مهاجرین افغانستان

مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند که  ۰۰۰میلیون و 
ها دارای  کمتر از یک میلیون تن از آن ،ازاین میان

 .مدارک قانونی اقامت هستند
افغانستان: در صورت صحت این خبر نزد سازمان ملل 

 کنیم شکایت می
وزارت امور ”سخنگوی  ،به دنبال انتشار این گزارش

ماه  اردیبهشت ۸۱“  کنندگان افعانستان مهاجرین و عودت
وگو با سرویس افغان رادیو اروپای آزاد/ رادیو  در گفت

به  ،در صورت صحت ،آزادی اظهار کرد این موضوع

 فرستد مهاجران افغان را برای جنگ به سوریه می ،ایران در ازای پول

11ادامه در صفحه   
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دیدار امشب سه نفره باشد. آقای صاد که میزبان است 
شناخت، برای همین قبول کرد. پول را  را از قبل می

هم دو شب زودتر گرفته است. یک تاپ و شلوار جین 
نشیند و قل قل قلیان را راه  معمولی به تن دارد. می

 .اندازد می
ای  پیش از این گفته که روزی شماره “صاد”آقای 

دستش افتاده از یک کارگر که رابط یک دفتر برای 
اند و  صیغه بوده است. قرار را در غرب تهران گذاشته
 ۵۰پای پیاده او را تا دفتر برده و برای همین آشنایی 

دو تا منشی  “هزار تومان گرفته است. آقای صاد:
هزار تومان گرفتند و من رفتم داخل  ۸۰بودند. 

آشپزخانه. سه تا زن به ترتیب وارد شدند که باید یکی 
 ۸۰پسندیدم، باز باید  کردم. اگر نمی را انتخاب می

 “دادم تا سه نفر دیگر بیایند. هزار تومان دیگه می
اند. همه هم با پوشش  ساله بوده ۰۰تا  ۸۱ها از  زن

 .مانتو و روسری
های مطلقه و بیوه  ساله تعدادی از زن ۱۰  –  ۵۰حاجی 

 “را جمع کرده و آنها هم راضی هستند. به قول سین:
ها هم  از کنار خیابون ایستادن که بهتره. بیشتر مشتری

 “.متشخص بودند
 صیغه ها
حاجی صاحب دفتر اومد گفت زود باش  “صاد:
ها را هم انتخاب نکنی، دیگه مورد خوب نداریم.  همین

ترین را انتخاب کردم. صیغه را هم برای  منم جوون
هزار تومان ریختم به حساب  ۲۰۰یک ماه خوند. 

“ هزار تومان هم از هر کدام ما گرفت. ۵۰دختره. 
هزار تومان برای هشت مالقات در ماه. هربار  ۲۰۰

هم یک تا یک ساعت و نیم. حاجی خودش صیغه را 
خواند. مهم نیست مرد چه اسم و رسمی از خودش  می
شود حتما از کاندوم استفاده  گوید. فقط شرط می می
  .کنند

شد. جای  کند که "اصال باورم نمی صاد تاکید می
عجیبی بود. شناسنامه طرف را هم نشون داد که 

خندد ولی او با  مطمئن بشم مطلقه بوده." سین می
یه بار پلیس اومد همه را جمع  ”هیجان ادامه میدهد: 

هامون و حاجی را برد. بعد استشهاد  کرد. شناسنامه
جمع کردیم که ما همه راضی بودیم. اما گفته بودند 
اینجا غیر قانونی بوده و مجوز نداشته. البته چند تا 
دختر هم بودند که مجرد بودند. بیشتر گیرشون سر آنها 

 “.بود
 

سالم که بود عقد کردم، اما  ۳۳“  کشد: سین قلیان می
شوهرم خوب نبود. چند بار مچش را گرفتم که داشت 

رفت. دست  زد. اما زیر بار نمی با دخترا حرف می
اش هم من را زد. دیگه  بزن هم داشت. جلوی خانواده

طالق گرفتم و یه مدت خونه بودم. آن موقع مادرم از 
طریق دوستش که همکار حاجی بود، توی دفترش 

آمدن و  منشی شده بود. اونجا یه سری خانوم و آقا می

 بهناز جاللی پور 
 

دوست مامانم بهم پیشنهاد داد. مامانم، خودش که روش 
شد. اولش بهم برخورد، بعد دیدم هر جا برم کار کنم،  نمی

کنند. خب این  تره و آخرش هم انگولکم می حقوقش کم
ها را  حداقل بهتر بود. به قول خودشون گناه نداشت. این

گوید. دختر استخوانی که اگر بیرون از این  می “سین”
کردم. شبیه همه  دیدم هیچ وقت باور نمی درها و خانه می

اش را با  ساله شهر است. موهای مشکی ۸۵دخترهای 
گل سر بزرگ باال بسته و دو دسته باریک را از هر دو 

 .طرف بیرون ریخته. آرایشی نه تند و نه مالیم دارد
 

 
 
از محل کارش تا اینجا را با موتور آمده که سریع “ سین”

گذارد و شروع  برسد. همین که کیف صورتی را کنار می
دهد.  کند، چند خبر خوش می اش می به بازکردن کتانی

اش همین شغل تازه است که دو ماهی است مشغول  اولی
 ۳۵۰ای  کاری درآمده است. هفته شده و از کسالت بی
گیرد.  ساعت کار در یک تولیدی می ۳هزار تومان برای 

برای همین یکی دو ساعتی که قرار است اینجا باشد و به 
هزار تومان گرفته  ۳۵۰مشتریش سرویس بدهد هم 

 .است
درجه  ۰۵رو به روی هم هستیم. سرش را که در زاویه 

دارد، همه اجزای صورتش یک نوع  با گردنش نگاه می
تیزی دارد. بینی کوچک و سرباال. چانه کوچک و 

هایش هم زیر آن ابروهای باال  های استخوانی. چشم گونه
رفته، تیز است. یک چهره معمولی، اما خودش 

 ۲۰۰گفتیم  ماها که یه کم بر و رو داریم، می“  گوید: می
ساله بود، چون خونه  ۱۲هزار تومان، اونی هم که 

 .“هزار تومان ۲۰۰گفت  داشت می
لحنش شاکی است، از صورتش و ابروهای باال 

اش هم معلوم است. ساده تر از تصور قبول کرد  انداخته

گفتند. حاجی گاهی  بر اساس شکل و سن، مبلغی را می
گفت تخفیف بدید، اما اصل نظر زن است. بعد زن و  می

 .کنند بینند و صیغه می مرد همدیگر را می
بعد از طالقم، مامانم یه روز من را برد دفتر، اما روش 
نشد بهم بگه قضیه چیه و چرا بردتم آنجا. دوست مامانم 
بهم گفت بیا صیغه شو. من اولش کلی شاکی شدم که 

زند. صدای یک  موبایل سین زنگ می… خواد مامانم می
خونه بابامم. “گوید: آید. سین می مرد از آن طرف می

تلفن از آن  “رم خونه. خودم دو سه ساعت دیگه می

“ گوید: شود، سین با لحن شاکی می طرف که قطع می
کنن به ما که  خوان می بالنسبت شما هر غلطی که می

لحن کالم  “خوان آدم را کنترل کنن. رسن هی می می
 .مودبش یک باره عوض شد

دوست پسرش بوده و سین حاال شاکی است که چرا 
کنی و چه ساعتی به  پیگیر است که کجایی و چه می

روی؟ پسر هیچ چیز از کار و زندگی سین  خانه می
داند. حداقل این بخش را اصال خبر ندارد. سین  نمی

رود و گاهی هم دیرتر.  ها می گاهی غروب خانه مشتری
هزار تومان صیغه ماهانه به  ۲۰۰شب.  ۳۸حتی بعد از 

ها بوده که بر و رویی داشتند و  اصطالح سین برای این
 ۸۰۰اند. حتی  جوان. سن باالترها قیمت کمتری داشته

 .هزار تومان
ای هم بوده که برای اولین  ساله تازه طالق گرفته ۸۸زن 

شده. همین یک امتیاز بوده و قیمت یک  بار صیغه می
ای  ها خانه زن میلیونی برای خودش گذاشته بود. البته این

 “نداشتند. پیدا کردن خانه هم وظیفه مرد است. سین:
گفت  ساله، اما خونه داشت، اونم می ۱۲مثال یکی بود 

هاشون را اجاره هم  ها خونه هزار تومن. همین ۲۰۰
هزار تومان. حاال اگر از  ۱۰تا  ۸۰دادند. ساعتی  می

هزار تومان دیگه هم  ۳۰تا  ۵کردی  حمام هم استفاده می
رفتم، بعد  ها که می گرفتند. یه بار خونه یکی از این می

اش را با من تمدید  خواست صیغه از یک ماه طرف می
 “.کنه، اما بعد پشیمون شد. دیدم رفته با اون زن

ها شرط گذاشته بود که وقت صیغه،  حاجی برای جوان
اش را هم گفته بود که  با کس دیگری نباشند. حکم شرعی

 اگر با دیگری بروند، تا آخر عمر به فرد صیغه شده 

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، با 

.تماس بگیرند  0-005-055-0255پویان پویا شماره تلفن    

 ای گناه نداره های صیغه انگولک
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اش، سین با خواهر و  و رفته سر خانه و زندگی
مادرش سه نفری خرج خانه و اجاره خانه و خواهر 

دادند.  ساله و بی کارش را می ۸۱تر و برادر  کوچک
گفت  چشم و روست. همیشه می مامانم خیلی بی “سین:

هزار  ۵۰۰کنید. من و خواهرم ماهی  شماها خرج نمی
دادیم. اونم یه لقمه نون را با  تومن اجاره خونه را می

 .گذاشت جلومون منت می
از یک ماه پیش اومدم بیرون و رفتم پیش دوستم. حاال 

دم و باقی پولم هم خورد و  تومن اجاره می ۸۵۰ماهی 
هایش سر  اهل لباس و خرید هم نیست. لباس “خوراکم.

ها که در مترو  تا پا ساده و ارزان است. شاید از همین
 .فروشند می

گن  خوان تمدید کنند، هی می ها هستند می خیلی “سین:
ها نه، مرام هم دارند. مثال  تر بگیر. اما بعضی کم

مشکل داشتم به یکی شون گفتم، سریع یک میلیون 
ها همون اول پول را واریز  برام واریز کرد. بعضی

ای  ها توی دو تا قسمت یا جلسه کنند و بعضی می

 
ها  ساله ۵۰شوند. البته سن باالترها، مثال  حرام می

هزار  ۵۰تا  ۱۰شوند. ساعتی  صیغه ساعتی هم می
تومان. باقی هم اگر مشتری و آشنای قبلی داشته 

 .روند. شاید روزی سه تا چهار مورد باشند، می
 همسر صیغه ای

برای مردها قیافه و هیکل خیلی مهمه. من  “سین:
موهام را بلوند کرده بودم، سرم دعوا بود. هی 

با هیجان این  “گفتند بیا این را برو، اون را برو. می
کند. هیجان زده که میشود و سر شوق  را تعریف می

کند.  آید یا عصبانی که میشود، لحنش تغییر می می
گوید و ناسزایی به یکی، اما  گاهی یک ببخشید می

 .گیرد باز همان لحن مودب قبل را می

 
سین با همه جور قشر و سنی مراوده داشته. از پسر 

ساله. از دانشجوی  ۱۰ساله و دانشجو تا مرد  ۸۰
ها بیشتر یا  کار تا دکتر و بازاری. متاهل بی

اند یا با هم مشکل داشتند.  همسرانشان باردار بوده
پسرهای جوون و کم سن همیشه دنبال  “سین:
کنند،  های سن باال هستند. خیلی هم اذیت می زن

در این نور زرد و کم خانه،  “چون بلد نیستند.
های سین دو تا تیله سیاه است. درشت و گرد  چشم

که جوری آرایشش کرده که به سمت ابروها باال 
 .برود

گیرد. خواهرش  سراغ خواهر سین را می“  صاد”
هم یک سال بعد از سین رفته دفتر حاجی. یک سال 

اون شوهرش  “تر است. سین: از خودش بزرگ
خیلی عوضی بود. کار نمیکرد. خواهرم را برده 
بود توی یه دخمه. دو سال باهاش زندگی کرد و بعد 
درخواست طالق داد. مردتیکه برای این که طالق 

 .نده، گفت خواهرم با یکی بوده
های طالقش، اومد دفتر. اوایل عذاب  اونم نزدیک

خندد.  وجدان داشت. سین با گفتن عذاب وجدان می
تا یک سال پیش که خواهرش صیغه دایم یکی شده 

شود، اس ام اس  ها رفیق که می با بعضی مشتری“  دن. می
کند. اما  با هیچ  تولد مبارکی و جوک هم برایشان ارسال می

 .شود کند و نه عاشقش می کدامشان نه رفاقت می
کند یعنی  یک ساعت و نیمی هست نشسته. ساعتش را نگاه می

شرتش  شناسد. تی خیلی دیر است. راه اتاق خواب را خوب می
آورد. یک سوتین ارزان هم زیر آن  را همین جا در می
 “گوید: ها با یک خجالت و لبخندی می پوشیده. موقع کندن این

بیرون  هفت دقیقه بعد که “  مامانم هم تا حاال تنم را ندیده.
گذارد و  آید، با سرعت کیف صورتی را روی میز می می

شود که آمده بود. وقت  کند. مثل همان وقت می آرایش می
خواهد سریع  رفتن به خوش اخالقی آمدنش نیست. فقط می

شان  همیشه همین طور است. یعنی همه”گوید:  برود. صاد می
روند که مشتری  زود می“  روند. همین طور هستند. زود می

 .باز هوس تکرار به سرش نزند
 از سایت مرد روز  

 
 2500می  5 

 بدون شرح
سال قبل هنرمندان افغانستان 00  

 

 سایت وابسته به سپاه پاسداران:

 “استحجاب، حق مرد  تجاوز به زن بی”

نویسنده بیماِر سایت خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه 

پاسداران حق مردان در تجاوز به زنان بی حجاب را 

 اینطور استدالل می کند:

"با این میقیدمیه کیه زن از لیحیاظ خیلیقیت و فیطیرت 

های خود است و حیق دارد  عالقمند به نمایش زیبایی

هر آنگونیه کیه بیخیواهید در جیامیعیه ظیاهیر شیود و 

های خود را برای مردان آشکار کند باید طبیق  زیبایی

منطق سست غربی متقابال حق التذاذ میرد را هیم در 

نظر بگیریم. زیرا از لحاظ فطری و خیلیقیت میرد بیه 

کند و عیالقیمینید بیه  های زن میل پیدا می سوی زیبایی

ایجاد رابطه جنسی است. پس 

حق دارد از چیزی کیه از آن 

آیید بیهیره بیبیرد.  خوشیش میی

بنابراین چیزی به نام تیجیاوز 

کینید. چیون زن  معنا پیدا نمیی

ای بییرای  کییه از مییرد اجییازه

هییای خییود  نییمییایییش زیییبییایییی

نییگییرفییتییه و اگییر مییرد بییا 

هییای وی تییحییریییک  عییریییانییی

شود دلیلی ندارد برای رفع میل جنسی خویش از زن 

 اجازه بگیرد."

با خواهر و ماادر خاود ایاناگاوناه “  برادران” این روشنگر:  

 . سخن میگویند
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باید مواظبش باشم، باید شکاک باشم!! چرا مادرم شده 
بود عامل اجرای دیکتاتوریهای پدرم و چرا آنگونه 
مسخ شده بود؟! مگر فراموش کرده بود که روزی 

کرد که مبادا   خودش هم دختر بود، شاید حسودی می
دخترش آزادی هرگز نداشته خودش)مادرم( را به دست 
آورد !! و من هر آنچه از بر خورد با یک زن آموختم 

توانم زور  از پدر و مادرم آموختم، یاد گرفتم که می
تونم بگویم چگونه باش یا چگونه  بگویم، کتک بزنم، می

نباش، میتوانم برایش تصمیم بگیرم حتی برای کمترین 
 .همان نفس کشیدن اش یعنی  حق از زندگی

 
شنیدم که مادرم در اعتراض خواهرم به اینکه چرا 

تواند هر کاری دلش خواست   مرد( می -)من  "او" یعنی
را انجام دهد، گفت : "اون مرده و هر کاری هم که 

این توئی که  براش حرف در نمیاره ولی بکنه کسی
شه" و من یاد گرفتم که  حرف پشت سرت زده می

  .میتوانم در مورد دختران حرف بزنم
من یاد گرفتم که کال یک زن چیزی شبیه شیطان است 

، نصف زن و نصف  دیدم از صورت زنی و حتی نقشی
 .گربه !! و به من گفتند که زن گربه صفت است

 
زن میتوانند در  ۸و من در کتاب خدا خواندم)قران( که 

"  مقابل قاضی شهادت بدهند در حالیکه برای مرد "یکی
است !! و من آموختم که زن عقلش نصف مرد  کافی

اش برابر بیضه چپ "من  است!! حتی فهمیدم که دیه 
 !!مرد" است

 
توانم  من می من یاد گرفتم که دختر باید باکره باشد ولی

هر کاری که دلم خواست بکنم و کردم!! من یاد گرفتم 
که میتوانم تجاوز کنم و حتی میتوانم از لحظه 
"تجاوزم" فیلم هم بگیرم و گرفتم "او" از ترس آبروی 

تواند شکایت کند و  پدر و برادر و خانواده حتی نمی
ای  شنیدم که قاضی به دختری میگفت : چرا به گونه

پوشیدی که مردان را تحریک کردی؟ و  لباس می
آموختم که پس این تقصیر خود زن است که به وی 

 
که به من آموخت که مرد برترست، چرا  لعنت به تربیتی

بچه بودم و میخواندم " پسرا شیرن مثل شمشیرن،  وقتی
دخترا موشن مثل خرگوشن" هیچکس به من نگفت نه 

 اینطور نیست،
 

به خواهرم گفتم که " لباست رو عوض کن یا  چرا وقتی
آرایشت رو کم کن!! " مادرم نگفت تو در کار 

به  نداره!!! چرا وقتی خواهرت دخالت نکن، به تو ربطی
زنی؟ پدرم   داری حرف می خواهرم گیر دادم که با کی

نگفت پاشو برو گمشو و به کار خودت برس و در 
 . !!عوض حمایتم کرد

چرا مادرم به خواهرم گفت تا این وقت شب کجا بودی 
 ۸من ساعت  وقتی شب بود ولی ۲در حالیکه ساعت 
 گفت؟ نمی آمدم، هیچی  صبح به خانه می

با خواهرم بحثم میشد مادرم به خواهرم  چرا وقتی
هرگز به من  حرمتی نکن ولی میگفت به برادرت بی
  !!احترامی نکن نگفت که به خواهرت بی

 
که از شوهرش کتک خورده بود به  یک زنی چرا وقتی

مادرم یا دیگر زنان خانواده پناه آورده بود، مادرم، 
هم  گفتند: حاال شوهرت یک سیلی ام می ام یا عمه خاله

زد، مرد است دیگر!! و من آموختم که میتوانم بزنم 
 !! چون مردم دیگر

 
چرا همیشه خواهرم باید حتی در خانه مواظب لباس 

بود تا مبادا که من تحریک شوم!! لباس   پوشیدنش می
تنگ نپوشد تا مبادا که بر آمادگی رانهایش مرا تحریک 

گشت  نکند!! و چرا مادرم همیشه کیف خواهرم را می
دنبال چه بود؟  آنهم در مقابل چشمان من، به راستی

حرفهای عاشقانه، حرفهایی که حتی خودش)مادرم( هم 
خواست که دخترش نیز از   نتوانسته بود بزند و نمی

 !حرفها بزند؟ آن
 

گفت که دنبالش بروم و من آموختم که   چرا به من می

 شود!!   تجاوز می
در مدرسه در کالس بینش اسالمی به این "بینش" 

ای دارد برای تحریک من !!  رسیدم که موی زن اشعه
در مدرسه آموختم که آغاز تمام گناهان از زن است، 
در مذهب آموختم که "حّوا، آدم را گول زد در خوردن 

 ."میوه ممنوعه" و من از بهشت رانده شدم بخاطر "او
، بر من زیاد  " که تمام اینها را میخوانی و تو ای "زنی

خورده مگیر که من خود نیز قربانی ام، قربانی جهل و 
 .که گریبان سرزمین من و تو را گرفته است نادانی

 
خواهرم مرا ببخش که ندیدمت، دختری که در خیابان 

ترین حرفها را در قالب متلک از  رفتی و زشت راه می
که قضاوتت کردم مرا  من شنیدی مرا ببخش، زنی

ببخش. نگاه هیز و دریده مرا ببخش. مرا ببخش که 
اجازه ندادم که باد از الی موهایت عبور کند که مبادا 
ایمان من بر باد رود . مرا ببخش که در تابستان گرم و 

شرت، بدون هیچ شرمی از  سوزان با آستین کوتاه و تی
کنارت رد شدم، آری تنها رد شدم و هرگز نیندیشیدیم به 

این گرما را. مرا  اینکه "تو" چگونه تحمل میکنی
ببخش. به خاطر تمام مظالمی که از جانب من، "مرد" 

 .بر تو "ای زن" رفته است مرا ببخش
 

دانم که بسیارند  من نماینده مردان سرزمینم نیستم اما می
کنند و ما دست در دستان   که اینگونه فکر می کسانی

شما، کنار شما، "شریک آزادی های یواشکی شما" 
 شما".  برای تبدیل آن به "آزادی همیشگی

به امید آزادی و ریشه کن شدن جهل و نادانی و سنت 
 های غلط.

 مازیار بنی اسدی -شما  ارادتمند همگی

 نیست، یک شرم نامه است این یک نامه معمولی

 شعری از حیدر یغما
حیدر یغما معروف به خشتمال نیشابوری نیز یکی از 
شاعرانی است که با وجود کم سوادی اشعار زیبایی از 

 : وی بجا مانده است
 

 آرم نیازمن برای نان به یزدان هم نمی

 های دست من برهان مناین من و این پینه

 ای دارم زمشتی گل ، که کاخ خسروانکلبه

 سر فرو آرد به کاخ بی در و دربان من

 گر چراغم نیست ، شب از ماه و روز از آفتاب

 روز و شب جشن چراغانی ست در ایوان من

 زندقرعٔه دانش به نام خشتمالی می

 آفرین بر خاک شاعر پرور ایران من

 نویسم شعر با انگشت اندر خشت خاممی

 گر بهای خامه دفتر نشد امکان من

 ناجوانمردم گر از کوی فقیران پا کشم

 گر در آیند اختران چرخ در فرمان من

 مالم گه خارش به دیوار ضخیمپشت می

 تا نخاراند به منت پشتم انگشتان من

 تا مباد از گرمی خورشید منت بر کشم

 اشک چشمم روزها یخ بست بر مژگان من

 زنیباد بر طبع چو اقیانوس یغما می

 کند طوفان منبا خبر بنشین که لنگر می
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 تو را که چون جگر غنچه جان گلرنگ است

 به جمع جامه سپیدان دل سیاه مرو

 به زیر خرقه رنگین چه دامها دارند

 تو مرغ زیرکی ای جان به خانقاه مرو

 مرید پیر دل خویش باش ای درویش

 وز او به بندگی هیچ پادشاه مرو

 مباد کز در میخانه روی برتابی

 تو تاب توبه نداری به اشتباه مرو

 چو راست کرد تو را گوشمال پنجه عشق

 به زخمهایی که غمت میزند ز راه مرو

 هنر به دست تو زد بوسه ، قدر خود بشناس

 به دستبوسی این بندگان جاه مرو

 گناه عقده اشکم به گردن غم تست

 به خون گوشه نشینان بی گناه مرو

 چراغ روشن شبهای روزگار تویی

 مرو ز آینه چشم سایه ، آه مرو

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

 شعر دوم 
 

 گفتم مرو رفتی و بد بیراه رفتی    
 بس تند میرانی نگه کن تا نیفتی                  

 بوی بهاران بود و ذوق میگساران         

 شکفتی یادش بخیر آنگه که چون گل می                 

ست ای گم کرده دیدار                                                                                                 هنگام بیداری

 چون چشم بخت من عجب بیگاه خفتی                 

 خود را ز چشم خویشتن نتوان نهان کرد  

 نهفتی گیرم خدارا نیز از خود می                 

 بر فرق همراهان چه آواری فرو ریخت   

 برفی که از بام سرای خویش ُرفتی                

 آید هنوزم از دل تو باور نمی

 کز مهر یاران کهن دل برگرفتی                

 گویمش باز   دانم و می قدر تو من می

 ها را نگفتی تا کس نگوید گفتنی                

 ست   چون گوشواری زینت گوش زمانه

 همتا که سفتی آن قیمتی درهای بی                

 عهد و عطای حاکمان چندان نپاید  

 از مهر مردم تن مزن! گفتم، شنفتی؟               

 ست    اشک روان سایه پیک مهربانی

 از دیده افتادی ولی از دل نرفتی               

 

 سیامک ستوده
 

ماه گذشته محمد رضا لطفی هنرمند نوازنیده تیار، سیه 

تار و ردیف دان برجسته در بیمارستان پیارس تیهیران 

 بخاطر بیماری سرطان درگذشت.

لطفی با وجود آنکه در کار خود هنرمنید بیرجسیتیه ای 

بشمیارمیییرفیت، ولیی در زنیدگیی سیییاسیی اش فیردی 

بینهایت ناتوان و ذلیل وفردی ارتجاعی بود. دو لحیظیه 

از حضیض های زندگی سیاسی بیی افیتیخیارش، ییکیی 

وقتی بود که بیه جیمیع دراوییش پیییوسیت، و دییگیری 

هنگامی که شجریان را بیخیاطیر  دفیاع از تیظیاهیرات 

و قضیه خیس و خیاشیاک احیمیدی  88خیابانی سالهای 

نژاد نکوهش نمود و با اینکیار خیود عیمیال بیه اردوی 

احمدی نژاد پیوست. او همچنین درمصاحبه بیا نشیرییه 

آسمان در انتقاد از شجریان بخاطر مصاحبه با بیی بیی 

سی و سایر خیبیرگیزاری هیای خیارجیی، در دفیاع از 

سی، صیدای آمیرییکیا،  بی بی” جمهوری اسالمی  گفت: 

طیرفیی  هیای آن المللی فرانسه یا ساییر رسیانیه رادیو بین

سال اخیر مواضع اپوزیسیون به ایران دارند و  ۳۰در 

گاهی اوقات نیز کار را بیه بیرانیدازی حیکیومیت نیییز 

دانیییم و  کشانند. این را ما امروز بطور رسیمیی میی می

های وزیر خارجه انگلستان هیمیه میویید  آخرین صحبت

این روییکیرد آنیهیاسیت. طیبیییعیی اسیت وقیتیی امیروز 

طرفی ایین امیکیان را بیه ییک هینیرمینید  های آن رسانه

سی صحبت کند، حتماً باید در  بی دهند تا بیاید در بی می

 “.درجه اول اپوزیسیون یا نیمچه اپوزیسیون باشد

جالب است که آقای اسانیلیو در مصیاحیبیه بیا فیرامیرز 

فروزنده در رابطه با مرگ لطفی در تلویزیون انیدیشیه 

هیچ اشاره ای به این انحرافات نابخشودنیی لیطیفیی کیه 

نکرد هیچ، بالعکس ازهیچگونه مبالغه ای در تیعیرییف 

و تمجید از او نیز کوتاهی ننمود. بهرحال، در هیر دو 

مورد باال، هوشنگ ابتهاج )سایه( که دوسیت نیزدییک 

 لطفی بود، اشعاری در نکوهش از او سرود.   

شعر اول را در مذمت وی پس از پیوسیتین بیه کسیوت 

دراویش و شعر دوم را پس از نیکیوهیش شیجیرییان و 

 پیوستن علنی به اردوی ارتجاع. 

 

 شعر اول
 

 به خانقاه مرو

 خدای را که چو یاران نیمه راه مرو

 تو نور دیده مایی به هر نگاه مرو

  سایه های آلوده به رنگ

همین که از هواپیما خارج شدم، باالی پلکان میتیحیرک، تینیدِی 
بادی گزنده ته ماندۀ خواب را از سرم پراند و موهایم را آشفتیه 
کرد. اصال آمادگی آن را نداشتم. در هیوا، در خینیکیای داخیل 
هواپیما، توانسته بودم دمی بیاسایم و گوش به وورۀ یکینیواخیت 
َ میهیمیانیدار،پیییش از فیرود، درجیه  هواپیما، چرتی بزنم. حتیمیا
حرارت شهر اهواز را گفته بود، اما مِن خوابالود نشنییده بیودم 
و اکنون سیییلیِی بیاد گیرم و غیبیار آلیود، ییکیبیاره، راه هیجیوم 

 دلواپسی هایم را گشوده بود.

 دوستم، محسن، توی تلفن گفته بود:

می گن مشخصات فنی دستگیاه بیا اون کیه بیایید بیاشیه نیمیی  -
 خونه.

 سراسیمه گفته بودم:

چطور نمی خونه محسن جون؟ ایین هیمیون دسیتیگیاهیییه کیه  -
 سالها استفاده می کردن.

 اونا امریکایی بوده ن که. -

مگه این چیه محسن؟ همونه. فقط تو اروپا "سمیبیل"ش کیرده  -
ن. از امریکا که نمی تونییم جینیس وارد کینیییم. میحیسین جیون 

 خودت می دونی چقدر واسه این  کار هزینه کردیم.

... وهللا چی بگیم... شیایید... شیایید بیهیتیر بیاشیه خیودت بیییای -
 توضیح بدی.

و من آمده بودم، با دلشورۀ این ترس که هر چه هزینه کرده ام 
 باد هوا شود.

 آقا، "تَگِ" تون! -

مامور سالن بار فرودگاه بود و به چمدانم اشاره میی کیرد. در 
کلنجار با اندیشه هایم، ندانسته بودم که کی و چگونه چمدانم را 
گرفته ام و اکنون درمی یافتم که بلیطم نیست. تگ چیمیدانیم هیم 

 روی بلیطم چسبیده بود.

باید می ماندم تا همۀ مسافران بارهایشان را بگیرند و بروند و 
کسی مدعی چمدان کوچک من نشود، و این یعنی یک سیاعیت 

 معطلی و دلشورۀ اضافی.

وقتی از ساختمان فرودگاه خارج شدم، از مسافران کسی بیاقیی 
نمانده بود.از اتوبوس، تاکسی های فرودگاه، و مسافرکش های 
شخصی هم اثری نبیود. میحیوطیۀ پیارکییینیگ جیوالنیگیاه بیادی 
خشک و سوزان بود کیه گیرد و خیاک را میی روفیت و میی 

 پراکند.

در باجۀ تاکسی های فرودگاه، مردی با ریش کم پشت و میوی 
کوتاه، بی توجه به قطرات عرقی که رو صورتیش میی دویید، 
مشغول شمارش دسته ای اسکناس بیود. کیار سیاز میی نیمیود. 
عینکم را به چشم زدم و به سیوی بیاجیه رفیتیم. خیم شیدم و از 

 دریچۀ کوچک پنجرۀ باجه، رو به او گفتم:

 سالم علیک! یه ماشین دربست می خوام. -

 مرد، همچنان در حال شمردن گفت:

 ماشین هامون همه رفته ن. باید بمونین تا برگردن. -

 عجله دارم، یه فکری واسم بکنین. هزینه اش هرچه باشه...-

 مرد سر بلند کرد و با چشمان تنگ شده براندازم کرد:

 کجا می خواین برین؟ -

 لطفی، کسی که به هنر خیانت کرد 
 داریوش قمری
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"بریم" در دو خانۀ آجری چسبده به هم که طرح و نقشیۀ 
غیر ایرنی داشتند تشکیل شده بود. "بریم" جای زییبیاییی 
 -بود با خانیه هیای زییبیای مسیتیعیمیره میسِب انیگیلیییسیی 
آفریقایی و خیابانها و باغ خانه هایش پر از درختانی بود 

 که نمی شناختم.

همان روز هماهنگی های الزم انجام شد و میرا تیحیوییل 
مرد جوان ریشوئی دادند که مسئول ستاد تیخیلیییۀ ادارات 
بود و لباس کار به تن داشت. عیلیی،  تیا روزی کیه در 
آبادان بودم مهماندار من بیود. بیه هیمیراه هسیتیۀ اصیلیی 
گروهش در چند اطاق از "ادارۀ تعمیرات بریم شیمیالیی" 
زندگی می کردند که در عین حال دفتر ستادش هیم بیود.  
توی اطاقها و راهروی ساختمان را داربست فیلیزی زده 
بودند و روی سقف  کاذبی که شبیکیه هیای آهینیی اییجیاد 
شده بود، کیسه شن گذاشته بودند تا مانعی باشید سیر راه 
ترِکش خمپاره هائیییکیه روی سیقیف "سیتیاد" فیرود میی 
آمدند. پنجره ها و کولیرهیا را هیم بیا کیییسیه شین دییوار 

 کشیده بودند.

همان روز عصر مسئول ستاد تخلیه مرا برای خیریید بیا 
خود برد تا شهر جنگزده را ببینم. مرکز خرید، جایی بیه 

نام "کفیشه"، آن سوی پاالیشگاه و خارج از محیلیه هیای 
شرکت نفتی بود. از چند جای پیاالیشیگیاه دودی غیلییی ، 
سیاه و پر حجمم بیر میی خیواسیت. ایینیجیا و آنیجیا آثیار 
ویرانِی ناشی از برخورد گلولۀ توپ و راکت و خیمیپیاره 
دیده می شد و صدای شلیک، انفجار و رگباِر مسلسیل بیا 
باد پائیزی در هوای شهر می چرخید. امیا شیهیر خیلیوت 

 نبود.

کنار خیابانهای "لین چهاِر" کفییشیه کیه هیییچ کیس نیمیی 
دانست چگونه مرکز خرید زمان جنگ شده بود،زنیان و 
دختران عرب زبان با لباسهیای میحیلیی نشیسیتیه بیودنیدو 
بساط محصوالت خانگی خود را گستیرده بیودنید. شیییر، 

 سرشیر، ماست، تخم مرغ، رطب، سبزی تازه...

مردان، جوان و میانسال و پیر، بیا لیبیاسیهیای گیونیاگیون 
)ارتشی، معمولی، لباس کار، لبیاسیهیای سیپیاه و بسیییج( 
میان بساط فروشندگان می لولیدند و خرید می کردند. میا 
هنوز به اولین فروشینیده نیرسیییده بیودییم کیه تینیدر چینید 

 انفجار پیاپی همه جا و همه کس را لرزاند.

علی بازویم را در چنگ گرفت و مرا بیا خیود بیه جیوی 
خشکی کشیید. دود و بیو و میزۀ سینیگییین و تیییِز میواد 

 منفجره، چشم و گوش و حلقم را پر کرده بود.

مهماندارم به پا خاست، لبخندی به لب داشت کیه بیی جیا 

هم دویده بودند.وقتی پیچید توی بلیوار جیاده فیرودگیاه بیه 
نظرم رسید که در حرکات کینید دسیسیتیش و آنیگیونیه کیه 
انگشتتان قیطیورش را روی فیرمیان گیذاشیتیه بیود،چیییز 

 آشنایی هست.

وسط بلوار فرودگاه، جا به جا،نخل کاشته بودند که میییان 
بیابان خشیک و گیرد آلیوِد اطیرف، بیییهیوده میی نیمیود. 

 پرسید:

 گرمتون نیست؟ -

شاید به خاطر کِت تنم، یا به این دلیییل کیه از تیرس بیاد، 
 شیشۀ پنجره را پائین نکشیده بودم. گفتم:

 نه، خوبه، عادت دارم -

 کنجکاو نگاهم کرد و گفت:

 می بخشین، شما آبادانی نیستین؟ -

 "آبادان؟"

یکباره، سوزشی در معده ام احسساس کردم. یعنی ممکین 
 بود؟

مییییرد را نییییگییییاه 
کردم. او هم نیگیاه 
دیییگییری بییه میین 
انداخت.دهانش بیه 
لبخینیدی سیفیییهیانیه 
گشوده بود. زردی 
و کییرم خییوردگییِی 
دنییدانییهییای پیییییشییش 
 توی ذوق می زد.

تا مجال بیییشیتیری 
برای اندیشه بیابم، 

 پرسیدم:

واسییه چییی مییی  -
پرسین. بیه خیاطیر 
عیییییییییینییییک "ِری 

 َب"ام؟

خییود را جییمییع و 
جور کرد. خشک و جدی، نگاهش را به جیاده دوخیت و 

 توی گلو گفت:

 نه قربون، جسارت نداشتیم. -

 جسارتی نیس.

و خواستم چیز دیگری بگویم و دلجویی کنم اما خاطیرات 
ده سال پیش،مثل آبشار، سرازیر شده بوند تیوی ذهینیم.لیم 
دادم توی صندلی، تا خاطرات زمان جنگ گریزی باشینید  

 از دلشوره هایم.

وقتی جنگ شیروع شید، مین در اسیتیخیداِم میوقیت ادارۀ 
پژوهش شیرکیت نیفیت بیودم. ییک روز شینیییدم کیه میی 
خواهند برخی از وسائل و تجهیزات دانشکده نفیت آبیادان 
را از زیر آتش خارج کنند و تعدادی از آنیهیا میورد نیییاز 
ادارۀ پزوهش است. داوطلب این کیار شیدم و کینیاییۀ هیم 
اطاقی ام را که "استخدامت قطعی شد"، نشنیده گرفتم. آن 
روزها، تهران سهم زیادی از جنگ نداشت و من چندبیار 
برای رفتن به جبهه ها با همسرم بگو مگو کرده بودم این 
یک مأموریت موقت بود  همسرم نمی توانست میخیالیفیت 

 کند.

آبادن در محاصره بود. با هلی کوپتر ما را بیه جیاییی بیه 
نام "چوئب ده" بردند و از آنجا با اتوبوس به آبادان. ستاد 
مرکزی پاالیشیگیاه آبیادان در میحیلیۀ سیرسیبیز و زییبیای 

 شهرک نفت. -

 چند ثانیه اجازه بدین،... -

من کمر راست کردم و صبر کردم تا اسیکینیاس هیا را 
مرتب کرد و در جیب های گشاد شلیوار سیربیازی اش 
چپاند. دری را در طرف دیگر باجه نیمه باز کرد، سیر 

 و گردن را بیرون آورد و فریاد زد:

 حسن! حسن! -

چهل متر دورتر بر لبۀ جدول نشستیه بیود،  -حسن سی 
زیر درختی کوتاه با شاخه های پیییچ خیورده کیه افیقیی 
رشد کرده بودند: درخیتیی افیرییقیاییی شیبیییه اقیاقیی کیه 

 آبادانی ها به آن "بیعار" می گفتند.

حسن لَخت و سنیگییین بیرخیاسیت و در حیالیییکیه پشیت 
پیراهن گشاد و کوتاهش را می تکاند پیش آمید. درشیت 
هیکل بود و چاق و ژولیده و موقع راه رفیتین تیلیو تیلیو 

 می خورد. مرد توی باجه از او پرسید:

 آقا رو با ماشین من می بری شهرک نفت؟ -

 چرا نمی برم، رو چشمم "رئیس".  -

دسته کلیدی را از جیب دکمه داِر شلیوار سیربیازی اش 
بیرون آورد و رها کرد کِف دسِت پهن و زمخِت حسن. 
سپس اشاره کرد به پیکان نونوار سیفیییدی کیه نیزدییک 
ساختمان ففرودگاه زیر سایۀ بیعاری دیگیر پیارک شیده 

 بود:

 بفرمائین. اآلن میاد خدمتتون. -

و مرا نگاه کرد تا راه  افتادم طرف اتومبیل که ریینیگ 
اسپرت داشت و چراغ ترمز اضافی پشت شیشۀ عقیب، 
و نوارهای قرمز و زرد روی درهیا و کیاپیوت. کینیار 
اتومبیل ایستادم تا حسین حیرفیهیای رئیییس را بیه دقیت 
بشنود، و چند بار سرش را تکان بدهد و  دمپائی هایش 
را لخ لخ به زمین بکشد و بیاید کنار من، کینیار پیییکیاِن 

 مکش مرگ ماِی رئیس.

به جای دوال شدن، از پهلو خم شد، کلید را بیه قیفیل در 
 انداخت و در را گشوده نگه داشت و گفت:

 بفرمائین قربون. -

 هوای محبوس مانده در اتومبیل دم کرده و داغ بود.

حسن پشت فرمان نشست. به سختی خم شد تا دستگیییرۀ 
صندلی اش را کشید و صینیدلیی را تیا جیائیی کیه میی 
توانست به عقب راند. استارت زد، رو بیه مین کیرد و 

 پرسید:

 شهرک نفت؟ -

 آره، لطفأ.-

 در خدمتیم. -

نگاهی به رئیس که از توی باجه می پائیدمان انیداخیت، 
بوقی زدو به راه افتاد. من در انیدیشیۀ ایین اصیطیالحیح 
"درخدمتیم" بودم که از کاسبهای اهوازی زییاد شینیییده 
بودم و معموأل بازتابش در فکرم این بود کیه "گیوِشیت 

 رو بپا".

اما به این یکی نمی آمد  که کاسبکار بیاشید نیفیسیهیاییش 
کوتاه و سنگین بیود و خیس خیس میی کیرد. تیه رییش 
نتراشیده و قی گوشه چشمش می گفت که شب زنده دار 
است. پیراهنی که روی شلوار انیداخیتیه بیود بیرآمیدگیی 
شکمش را نمی پوشاند و پر بود از رنیگیهیائیی کیه در  
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 می نمود. گفت:

"خمسه خمسه". پنج تا پنج تا، هر دفعه پنج تا پیرتیاب  -
 می کنه.

به زودی دورو بر مان پرجنب و جیوش شید. آدمیهیا و  
ماشینها از هر طرف به حرکت درآمدند، بیرای کیمیک 
رسانی، برای فرار. و کیمیی بیعید میرکیز خیریید زمیان 
جنگ دوباره همیان بیود و میهیمیانیدارم از بسیاطیی بیه 
بساطی می رفت و برای رنگین کردن سفرۀ شام "بیچیه 
هییا" خییرییید مییی کییرد، گیییییرم کییه اکیینییون فییروشیینییدگییان 

 رنگپریده می نمودند و بی لبخند بودند.

 گفتم:

 آبادان بوده م، زمان جنگ. -

 راننده با لبخندی تلخ گفت:

مانیه خیونیه خیراب کیرده ن، حیاال افیتیادن بیه جیون  -
خودشون. اهواز پر شده از فراریای کویتی. ماشین هیم 

 خیلی آورده ن،

 مکثی کرد و افزود:

 آخرین مدل. ارزون میدن. جنس هم آورده ن، خیلی. -

 خب، یه چیزی هم نصیب ما شد.بد که نیست. -

وقتی که بیاد جینیوب میی شیه، دودشیون میییاد بیاالی  -
 سرمون، آسمون سیاه می شه.

 شنیده بودم. -

حسن آقای راننده، که حیاال بیی لیهیجیه حیرف میییزد،بیا 
 نگاهی از گوشۀ چشم، ادامه داد:

به بعضی ها که میان اهواز ماشیینیی چیییزی بیخیرن،  -
مال دزدی میندازن. حاال هیچی، ولیی بیعید کیه بیخیوان 

نمره کنن میفتن تو دردسر... شما اگه چیییزی بیخیوایین، 
 ما در خدمتیم.

باز هم "در خدمتیم". توی دلم خندیدم. نه. این دالل تازه 
کار نمی توانست ربطی داشته باشد بیه کسیی کیه کیمیی 
پیشتر در ذهنم تداعی شده بود. او هم تنومینید بیود میثیل 
این یکی، اما ریش توپِی پری داشت و خوش خنده بیود 
و نترس. چهره اش را هیچگاه از نزدییک نیدییده بیودم. 
یکبار هم بیشتر به گروه تخلیه دانشکده نفت نیامده بیود. 
اسمش را هیم نیمیی دانسیتیم امیا خیوب،  میی تیوانسیت 
"حسن" باشد، یا "حسین"، "عباس" و از این قبیل. امیا 

این کجا و آن ییل 
 کجا.

حسیین روبیییروی 
تییلییی از جییعییبییه 
هیییای چیییوبیییی و 
کییییارتیییین هییییای 
کوچک و بزرگ 
ایسییتییاده بییود کییه 
همگی طوقه شده 
بییودنیید و شییمییاره 
گذاری و پیلیمیب، 
آمییادۀ بییارگیییییری 
 روی کفی تریلر.

در پییییییییینیییییییییاه 
سیییاخیییتیییمیییانیییهیییای 
دانشکده نفت، از 
دییید و تیییییررس 
مسیییییییتیییییییقیییییییییییییییم 

"صدامی" ها در امان بیودییم. ییکیی را فیرسیتیاده بیودییم 
روبام ساختمان اصلی، پشت بیرج سیاعیت دانشیکیده کیه 
هنوز کار می کرد، تا بتوانیم زیر سقف های سیییمیانیی و 
دراز راهروهای محوطۀ پشتی دانشکده، جائی که هینیوز 
شعارهای انقالب را بر سر و روی داشیت، بیا آرامشیی 

 شکننده نهار بخوریم.

چند روزی بود که ستاد تدارکات آشپزخانه هاییش را از 
دست داده بود. برق قطع شده بودو ژنراتورها هینیوز بیه 
کار نیفتاده بودند.روز پییش، نیاهیار کیارکینیاِن میانیده در 
شهر مقداری پنیر و چند َکلۀ خرما با نیان بیود. دو روز 
پیش از آن مقدار زیادی گوشت آمادۀ طبخِ فیاسید شیده را 

 زیر خاک مدفون کرده بودیم.

نهار آن روز نان و نوشابیه بیود و پینیییری خیارجیی در 
بسته بندی های شبیه خمیردندان. بیشتر کارگیرهیا تیییوب 
های پینیییر را سیردادنید تیوی جیییب 
گشاد لباس کیارهیای آبیی رنیگیشیان، 
البد برای بعد ییا کسیی در خیانیه، و 
نییان را تییوی هییر چییه از ظییرفییهییای 
آزمایشگاهی دم دسیتیشیان بیود ُخیرد 
کیردنیید و رویییش نییوشییابیه ریییخیتیینیید، 

 "تلیت پبسی".

اما حسن نانش را تلییت نیکیرد. دوتیا 
نان تیافیتیون را بیر هیم گیذاشیت، از 
میییییان نصییفییش کییرد و بییاز بییر هییم 
گذاشت و پیچید و سیانیدوییچ وار بیه 
دندان کشید و بیلیعییید و سیپیس کیاسیۀ 
نییوشییابییه را یییک نییفییس سییرکشییییید، 

 هورت، تمام.

اکنون میان جعبه هیا و کیارتین هیای 
آمادۀ بارگیری و خروج از محاصره 
و آتش عراقی ها، گشت می زد و بیا 

 نگاه، سبک و سنگینشان می کرد.

علی، سرکارگر و مسئول ستاد تخلیه، از پای سفره، بلنید 
 گفت:

بگیر بشین حسن آقا. بذار همه ناهارشونه بخورن، بعید  -
 همه با هم...

حسن کف دستانش را به پیرهن گشاد و نخ نیمیای خیاکیی 
رنگش کشید. لباس کاری به اندازۀ هیکل تنومند او پیییدا 
نشده بود. به سوی جعبه ای رفت که میی دانسیم درونیش 
نمونۀ آزمایشگاهی یک دستگیاه پیاالییش نیفیت اسیت، بیا 
لوله های مارپیچ از شیشۀ نشکِن نسوز، دیگچۀ بیخیار و 

شمارشگرهای دیجیتال. چهار مرد پرتوان می خواسیت تیا 
 از جای بلند شود.

حسن نیمی از هوای پیرامون خود را بیه سییینیه کشییید. و 
دستانش را به دو سوی جعبه گیر داد و بر پاها زور آورد 

 و غرید:

 یا علی ی ی ی. -

عرق بیر پیییشیانیییش شیکیفیت و جیعیبیۀ بیزرگ، خیرامیان 
 خرامان، رفت روی کف تریلی.

 گروه کم کم گرد او جمع شدند.

 جانمی پهلوون! -

 دست مریزاد! -

 علی به سویشان رفت و گفت:

نه خسته حسن آقا. ولی اینجوری زود از پیا میی افیتیی،  -
همه با هم. با هم که باشیم امریکا رو هم شکیسیت میی دییم 

 چه برسه به صدام.

تکبیر موج می انیدازد، بیلینید و پیرحیرارت. نیگیاهیم بییین 
کارگران می چرخد. می دانم دستکیم سیه نیقیرشیان چیپینید. 
یکی بلند تکبیر می گوید و گویی از تیِه دل. دومیی نصیفیه 
نیمه و سومی سری می جنباند و شاید لبی. اما همیه بیا هیم 
زیر بار را می گیرند. علی کارگرانش را بیه گیروه هیای 
چهارنفری تقسیم می کند. کار سریع و هماهنگ پیییش میی 
رود. وسائل قابل انتقال آزمایشگاه دانشکده را روی کیفیی 
تریلر بار می زنند و من شمارۀ جعبه ها را ییادداشیت میی 
کنم و روی "َرِن" کامپیوتری "تیک" می زنم.  فریاد دییده 
بان، از کنار برج ساعت ساختمان زیبا و آجیری دانشیکیده 

 بلند می شود:

 زدند! -

از جایی که او بیود میی تیوانسیت صیدای شیلیییک خیمیسیه 
خمسۀ  عیراقیی هیا را، از آن سیوی ارونید رود بشینیود. 
همگی به سنگرهائی که اینجا و آنجا، بیا کیییسیه هیای شین 
ساخته اند، می دویم و بی درنگ، غرش انفجارهیا شیروع 
می شود. ظاهرأ پاالیشگاه را می کوبنید، دور از میا، امیا 
صدای انفجارها نزدیکتر می آید، گام به گام. یک خیمیپیاره 
در دیوارهای شرقی دانشکده منفجیر میی شیودو ییکیی در 

 جادۀ کناردر باغ جلو...

و انفجار با گامهای مرگبارش از بیاالی سیرمیان دور میی 
 شود...
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دو سه نفر، کنارم، سرهایشان را دزدیده اند و در خیود 
فرو رفته اند. من هیم... بیا صیدای خینیده، سیرم را از 
سنگر بیرون می آورم. حسن میان جعیبیه هیای چیوبیی 
ایستاده است و دستش را، از آرنج، به عراقی ها حواله 

 می دهد، و می خندد.

صدای جیغ و ویغِ بلبالن که هنوز چندتائی در نخلیهیای 
 دانشکده باقی مانده اند، در خندۀ او می پیچد...

و نرم نرم، کار شروع می شودو ادامه میی ییابید، هیر 
روز، بی چشمداشتی، با حیداقیل امیکیانیات، زییر آتیِش 
سنگیِن توپ و خمپاره و خمسه خیمیسیه و کیاتیییوشیا و 
موشِک هلی کوپترها و هواپیماهای گوناگون. از هیمیه 
بدتر زمانی بود که در کنارۀ اروند رود و در دییدرِس 
تک تییرانیدازهیای عیراقیی کیار میی کیردییم کیه روی 
"دایک"، تعمیرگاه کشیتیی هیا در میییانیۀ ارونید رود، 

 کمین می کردند.

خیلی بیش از آنچیه قیرار بیود، در آبیادان میانیدم. میی 
ترسیدم. زیاد. ولی با این گیروه، در کینیار ایین ییالن، 

 وضع فرق می کرد.

راننده با حرکتی کند و زمیخیت، دنیده عیوض کیرد و 
پیچید به سوی "شهرک نفت" کیه بیا طیاقینیمیائیی میییان 
بیابان شروع می شد. مردی کینیار اطیاقیک نیگیهیبیانیی 

 خالی، ایستاده بود. گفتم:

 نگه دار این اقارو هم سوار کنیم. -

 گفت:

 نه آقا. اجازه نداریم. -

 دلخور، گفتم:

 آدرس رو درست بلد نیستم. شاید بتونه کمک کنه. -

از مرد گذشته بودیم. حسن آقا با لبخندی ناخوشاینید بیر 
 لبهای کلفتش گفت:

 بی خیال آقا، برات پیداش می کنم. -

نه. این نمی توانست او باشد، این همیه کیاسیب میسب و 
 چروکیده.

یک ساعت طول کشیدتا خانه محسن را یافتیم. میحیسین 
به فاز نوساز شهرک نیقیل میکیان کیرده بیود. رانینیده، 
آشکارا، کار را کش می داد. می گشت و نیمیی ییافیت. 

 "در خدمتیم" یعنی کرایه ای چهار برابر.

شب، هوا طوفانی شد. بادی لجام گسیخته و هنوز گرم، 
همه چیز را می آشفت و می تیکیانید. کیوشیش میحیسین 
برای دریافت تصویری قابل دیدن ا ز آن سیوی خیلیییج 
بی نتیجه ماند. برنامه های تلیوییزییون خیودمیان میدتیی  
است به پایان رسیده است. پیس کیاری نیمیی میانید جیز 

 تالش برای خواب، و ای کاش، خواب...

مدتها در درخیتیخیواب، گیوشیۀ اطیاق پیذییراییی خیانیه 
محسن، به خود می پیچم. نگرانی هایم دو چینیدان شیده 
اند.نه. درست تر آن که بگویم: کار، به احتمال نزدیک 
به یقین، از دست رفته است. باید دسیتیگیاه را میرجیوع 

 کنم. ضرر، ضرر، ضرر بزرگ...

با خود کلنجار می روم... یا نباید تیا میطیمیئین نشیده ام 
تقاضای ارسال دستگاه را می کردم، که هیچیگیاه نیمیی 
توان کامأل مطمئن بود، و یا باید خیلی سیرییعیتیر عیمیل 
می کردم، "تا تنور داغه"، تا دوست و آشنا و  شریکی 
جا به جا نشده، تا رقیب گردن کلفت تیری پیا بیه میییان 

 نگذاشته...

توانم من هرگز نمی  

 یک کارمند ساده بانک

 فروشنده مواد غذایی

 رئیس یک حزب

 راننده تاکسی

 یا یک بازاریاب امور تبلیغاتی باشم

 همیشه دوست داشتم

ها در ارتفاعی باالتر از شهر بایستم ساعت  

ها دنبال خانه کسی بگردم که  و در انبوه ساختمان

 دوستش دارم

 برای همین کارگر شدم!

 سابیر هاکا
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 شوریده دل به سینه بعنوان کارگر

 شورید و گفت جان من و جان کارگر

 شاه و گدا فقیر وغنی کیست آنکه نیست

 محتاج زرع زارع و مهمان کارگر

 سرمایه دار از سر خوان راندش ز جور

 با آنکه هست ریزه خور خوان کارگر

 در خز خزیده خواجه، کجا آیدش به یاد

 پای برهنه، پیکر عریان کارگر

 با آنکه گنجها برد از دسترنج وی

 پا مال می کند سر و سامان کارگر

 آتش بجان او مزن از باد کبر و عجب

 آی آنکه همچو آب خوری نان کارگر

 ترسم که خانه ات شود ای محتشم خراب

 از سیل اشک دیده ی گریاِن کارگر

 یا کاخ رفعت تو بسوزد  ز نار قهر

 از برق آه سینه ی سوزان کارگر

 کی آن غنی که جمع بود خاطرش مدام

 رحم آورد به حال پریشان کارگر

 ای دل فدای کلبه ی بی سقف بذر کار

 وی جان نثار خانه ی ویران کارگر

اندیشیدن، تا این حد، بیهوده اسیت، خیود آزاری اسیت. 
خود را به هیاهووی باد ویرانگر که گاه سقف خیانیه را 
می لرزاند می سپارم. پلکهایم را بیر هیم میی فشیارم و 

 آرنج دست راستم را بر چشمان.

از صدای قهقه ای که در سرم می پیچد و بر هیمیه چیی 
 غلبه می کند چشم می گشایم.

هنوز گوشۀ اطاق پذیرایی خانۀ محسن خوابیییده ام. امیا 
اطاق بزرگتر از همیشه می نماید. نور چراغیی کیه در 
راهرو روشن است، ازمیان شیشۀ تراش خیوردۀ بیاالی 
دِر بسته، می شکند و سایه های اطاق را به رنگ هایی 

 نامحسوس می آالید.

میان اطاق، زیر چلچراغ خاموش، هیکلی تنومند و بلند 
ایستاده است. سمِت چِپ هییکیل غیول آسیا، نیییمیۀ چیِپ 
رانندۀ خمار و ژولیده است؛ سمِت راستش اما، نیمیۀ آن 
حسِن دیگر است، با پیراهین و شیلیوار خیاکیی رنیگ . 
ریش پُِر سیاه رنگ، پییشیانیی روشین و نیگیاهیی ُگیم و 
آرام؛ هیکلی دوگانه، چنانکه رستم و دییو سیپییید را از 
سر تا پا دو شقه کرده باشند و نیییمیه ای از دییو را بیه 
نیمۀ رستم چسبانده باشند؛ و همه، آنها ومن، پیچیییده در 
سایه های آلوده به رنگِ شیشه های تراش خورده، میان 

 هوهوی باِد لجام گسیخته .....

 و ندانستم که کدام یک از ما، او یا من، بود که پرسید: 

 به راستی تو کدامی؟  -

 باد است. باِد ویرانگر. 
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به   –ماندولین، بطریهای راکی و خوکچه سرخ شده" 
 :کلماتی که هم رده زن آورده می شوند توجه کنید

زوربا به نشانه همدردی سرش را تکان داد. زیر لب "
 ".گفت بیچاره زنها. عجب احمقهایی هستند

 
در جای دیگر، زوربا زئوس را تفسیر میکند. از نظر او 
زئوس خدایی ست که برای زنها دلسوزی میکند، زنهای 
زشت و کریه و آنها که هیچ کس حاضر نیست با آنها 
بخوابد. و همینطور زنهای تنها که شوهرهایشان به 
مسافرت رفته. زئوس از سر دلسوزی وقتی ناله های این 
"زنهای بیچاره" را می شنید برای خوابیدن با آنها به 
زمین می شتافت و جوری شد که دیگر "کمرش تکان 
نخورد و مرد" به طنز از خیالش برای تاسیس یک 
آژانس ازدواج حرف می زند که در آن "پیردخترها، 
زنهای خیلی معمولی، پا کجها، چشم لوچ ها، قوزیها، 
چالقها" مرد رویاهایشان را توصیف کنند و زوربا به 
مردانی با آن مشخصات پول بدهد و بفرستدشان به سراغ 
زن مربوطه و بگوید "با او عشق بورزید اگر حالتان به 

 ".هم خورد من پولش را می دهم
 
ارباب تو مرتب دستم میندازی و میگویی زنها را زیاده "

از حد دوست دارم. چرا آنها را دوست نداشته باشم 
درحالیکه همه موجوداتی ضعیفند که حتی از کار خود بی 
خبرند و به محض اینکه دست به پستانهایشان بزنید خود 

 ".را تسلیم می کنند
در جای دیگر، تجاوز را اینطور به تصویر می کشد که 
در آن زنها ابتدا مقاومت می کنند اما بعد ناله های لذتشان 

 .گوش فلک را کر می کند
از این جهت فکر میکنم که این کتاب اگر قراراست "

زندگی کسی را تغییر بدهد، آن شخص الزاما باید فاقد 
آگاهی جنسیتی و مغلوب بی اعتراض مردساالری باشد  
وگرنه صدای سنتور فلسفه زوربا در میان سر و صدای 

 ".کر کننده  زن شی انگاری داستان گم خواهد شد
 

در کل داستان، تصویری که از زن داده میشود مرا یاد 
صحبت پیرمردی می اندازد که میگفت " پنج بچه دارم و 
سه دختر" گویی بشر جنسیت مردانه دارد و زن، در کنار 
میوه و ایده، در کنار ماندولین و خوکچه سرخ شده، به 
دنیا آماده که زندگی بشر را خوشگوار کند. نه قدرت 
اندیشه دارد و نه آزادی می خواهد. یا به دنبال کسب 
درآمد از تنش است یا شوهر کردن. و تعالی روح و رشد 
کردن در زندگی، مختص مرد است که باید یاد بگیرد 
چگونه از کنار زن عبور کند بی آنکه اسیر این جادوی 

بعد سر و کله یک 
"بیوه زن" در 
داستان پیدا میشود. 
این زن نه اسم دارد 
نه رسم. تمام 
توصیفی که از او 
وجود دارد مربوط 
به موها و پستانها و 
کپلهایش است و 
خالی به روی 
گونه، به جای اسم 
هم همین لقب 
مرکب را یدک 
میکشد: "بیوه زن". 
زوربا شبها دور 
باغ او پرسه میزند 
که مطمئن شود 

 :"بیوه زن" تنها نمی خوابد
نخند ارباب. اگر زنی تنها به بستر برود، تقصیرش "

متوجه ما مردهاست. همه ما باید در روز قیامت جوابگو 
 ".باشیم

 

 
 :یک روز ارباب به خانه "بیوه زن" نزدیک می شود

در را باز گذاشت و در حالیکه کپلها را تاب میداد در "
برابر چشمانم در پشت درختان پرتقال ناپدید شد. داخل 
شدن و کلون در را انداختن. به دنبال وی دویدن. کمرش 
را گرفتن و بدون ادای کلمه ای وی را به سمت تخت 

 ".خالی کشیدن. به این اعمال می گویند حرکت مردانه
و باز زوربا زنها را برای اربابش توصیف میکند: "زنها 
از این رفتار خوششان می آید. دیوانه آدم میشوند. ق

وزی باشی هشتاد سال داشته باشی و یا به شکل بوزینه 
باشی تمام اینها را فراموش میکنند و جز دستی که پول 
می ریزد چیز دیگری نمی بینند.... به عقیده من تنها 
کسانی انسانند که به دنبال آزادی باشند. زنها آزدی را 
نمیخواهند. در اینصورت آیا آنها را میتوان انسان 

 "شمرد؟
در ادامه داستان، پیرمردی بعد از خودکشی یکی از 
جوانهای ده از عشق "بیوه زن" میگوید: "خوب کردی 
پاولی جان، کار صحیحی کردی. بگذار زنها هرچه می 
خواهند شیون بکنند. آنها زن هستند و عقل و شعور 

 ".درستی ندارند
 

و باز زوربا: "زنها در مواقعی خیلی به درد می خورند 
که مردها کارهایی مثل استخراج ذغال حمله به شهر یا 
صحبت با خدا نداشته باشند. در غیر این موارد یک مرد 
چه کار دیگری میتواند بکند مگر اینکه از بیکاری 
بترکد؟ مشروب میخورد قاپ بازی میکند یا دستهایش را 

 ".به دور کمر زنی حلقه میکند
 

زوربا میخواهد دیر خودش را تاسیس کند و بعضی 
چیزهای عجیب را درونش راه بدهد مانند "زن، 

بعد سر و کله یک "بیوه زن" در داستان پیدا می "
شود. این زن نه اسم دارد نه رسم. تمام توصیفی که 
از او وجود دارد مربوط به موها و پستانها و 
کپلهایش است و خالی به روی گونه، به جای اسم هم 
همین لقب مرکب را یدک می کشد: "بیوه زن". 
زوربا شبها دور باغ او پرسه می زند که مطمئن شود 

 "."بیوه زن" تنها نمی خوابد

 زن در زوربای یونانی
 دانشجوی ادبیات -ماندانا آزادمنش

  

استادم این کتاب را در زمره کتابهایی خوانده بود که 
زندگی آدم را تغییر میدهند: زوربای یونانی. و من 
چون استادم را باور داشتم، از صفحه نخست این کتاب 
منتظر بودم جایی دیالوگی اتفاقی چیزی زندگی مرا 

 .تغییر دهد
اما در این انتظار بی صبرانه یک چیِز مزاحم، امید 
مرا به نزدیک شدِن نقطه عطف می گرفت: حساسیتم 
به معنای زن در دیدگاه و قلم نویسنده و به طبع آن 

 .قهرمان داستان زوربا و دانای مریدش، ارباب
در جهان چیزهای شادی آفرین بسیارند چون زنها، "

 ".میوه ها و ایده ها
 

این را راوی داستان می گوید که فرهیخته ای است با 
عقاید چپ گرایانه، معتقد به برابری انسانها، بی عدالتی 
نظام قشربندی حاکم و طرفدار برابری زن و مرد.  
پیرو بوداست و به دنبال رسیدن به صلح درون. در آن 
سو زوربا  قرار دارد، انسانی وحشی، رها از هر قید 
و بند و فلسفه مکتوبی. مکتب خودش را دارد، اصول 
خودش را و دین خودش را. دنیا دیده است و انسانی 
است با تمام ویژگی های یک انسان، مهربان، نوع 
دوست، خوش گذران، هوسران، قوی، شجاع، به قول 
خودش هم دزدی کرده، هم قتل، هم زنا. به هر ماده ای 
رسیده شلوارش را پایین کشیده و این از محاسنش است 
که دنیا دیده قلمداد می شود. در وصف جوانی اش می 

 :گوید
هر موقع شب به هر دهی می رسیدم، جای خوابم "

یدا پآماده بود. در هر دهکده حتما یک بیوه سبک مغز 
میشود. یک قرقره نخ، یک شانه و یا یک روسری، آن 
هم سیاه رنگ به خاطر شوهر از دست رفته اش تقدیم 

 ".میکردم و در بغلش می خوابیدم. خرجی هم نداشت
گوش کن من همه جورش را دیده ام. یک زن هیچ "

چیز دیگری در ذهن ندارد. زن یک موجود بیمار 
است. اگر کسی به او نگوید که دوستش دارد و او را 
میخواهد می زند زیر گریه. شاید از تو خوشش نیاید یا 
اینکه از دیدنت حالش به هم بخورد، این مسئله ای است 
جداگانه ولی تمام مردانی که چشمشان به او می افتد 
باید او را بخواهند. این آرزوی اوست. بهتر نیست دل 
این موجود بیچاره را به دست بیاوری و رفتارت 

 "مطابق میلش باشد؟
 

خیلی زود دریافتم که این داستان را مردی برای مردان 
نوشته. یعنی جنسیت مذکر برای جنسیت مذکر. در این 
قصه زنها یا فاحشه اند یا بره و البته نوع دیگری هم 
هست به اسم مادیان اصیل، که کامال فاحشه نیست اما 

 .مترصد بند دادن آب است و تبدیل شدن به یک بره
زوربا از روسیه میگوید "با صد دراخما میشد یک 
قاطر را خرید و با ده تای آن یک زن را...در روسیه 
همه چیز فراوان است. تنها مربوط به خربزه و هندوانه 
نیست. ماهی، کره، زن... زن چیز دیگری است، انسان 
نیست، چرا کینه به دلم بگیرم. زن موجود غیرقابل 
درکی است و تمام قوانین دینی و دولتی درباره اش 
اشتباه کرده است. اگر قرار باشد من قانونگزاری کنم 
در مورد زن و مرد قوانین جداگانه ای وضع میکردم. 
ده صد هزار قانون برای مرد می گذاشتم ولی برای 
زن حتی یک دستور صادر نمیکردم. چون باالخره 
مرد مرد است و تاب تحملش را دارد. چند بار باید 

 ".بگویم ارباب، زن موجودی است که نیرو ندارد

 زن در زوربای یونانی

 ایرنه پاپاس در فیلم زوربای یونانی
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رفت. حاال طرفداران بین المللی چاوز این سیاستهای 
بسیارمحدود )وموقتی( دولت رفاهی و ارائه خدمات 
اجتماعی در ونزوئال را )که حتی به گرد پای 

های امپریالیستی فرانسه و آلمان  های رفاهی دولت سیاست
های پوپولیستی همراه است(  رسد اما با ژست هم نمی

کنند. ولی چاوز که نه  بعنوان سوسیالیسم معرفی می
انقالبی بود و نه سوسیالیست، به لحاظ اقتصادی ونزوئال 
را از زنجیره تقسیم کار ستمگرانه جهانی جدا نکرد 
)اقتصاد ونزوئال کماکان و شدیدا وابسته به صادرات 

های ناشی از این  های قیمت آن و تورم نفت است و نوسان
اقتصاد تک محصولی و کماکان تحت سلطه امپریالیسم(. 
ونزوئال برای تامین غذای خود کماکان وابسته به بازار 

های کشاورزی تجاری  جهانی است که تحت سلطۀ مجتمع
امپریالیستی قراردارد. تحت حکومت چاوز نظام مالکیت 

اند،  تغییر نکرده، نه زمینداران ثروتمند خلع مالکیت شده
های عقب مانده که  ها برچیده شده، نه با سنت نه زاغه

 .کنند مبارزه شده است زنان را تحقیر و وابسته می
چاوز که اساس نظام  “انقالب بولیواری”درواقع، 
گذارد فقط  داری را دست نخورده باقی می سرمایه

تواند به بازتولید ستم و استثمار منجر شود. نه فقط  می
تئوری علمی مارکسیستی، که تجربه نیز بارها نشان داده 

ها موقتی است و  عمر اصالحات در این نوع نظام
امتیازهای رفاهی نیز به شکل گرفتن قشری محدود 

انجامد که عمال نقش پایگاه سیاسی و هورا کش در  می
کنند. دوران هیجانات و  های جناحی را بازی می رقابت
داری حاکم بر  ها گذرا خواهد بود و نظام سرمایه ماتم

های مردم  های تیز خود را به توده ونزوئال نیز دندان
نشان خواهد داد. واقعیت اینست که نظام جهانی 

داری به یکی دو کشور، یکی دو سیاستمدار بد  سرمایه
ذات و خشن، یکی دو جنگ مداخله جویانه و سلطه 

شود. امپریالیسم یک اقتصاد جامع  گرانه محدود نمی
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جهانی است 

ای عظیم  های ریشه که برای خالصی از آن دگرگونی
 .زیربنایی و روبنایی الزم است

سلطۀ امپریالیسم، از ملی کردن صنعت نفت و تقسیم 
درآمد نفتی در بین تهیدستان گفت و پایه گرفت. 

های چاوز را برنتابید و به  امپریالیسم آمریکا سیاست
اشکال مختلف برای ساختن و حمایت از اپوزیسیون 

 “ضد آمریکایی”ضد چاوز تالش کرد. درمقابل، گفتار 
” چاوز هم تندتر شد و با قطبی کردن جامعه حول 

موقعیت خود را  “مبارزه یا همراهی با دشمن خارجی
تر کرد. تبلیغ مرکزی چاوز این شد که هرکس با  محکم

حکومت من مخالف است نوکر آمریکاست. هم زمان 
چاوز برای محکم کردن بندهایش با نیروهای 
امپریالیستی و مرتجعِ دیگر در سطح بین المللی تالش 
کرد. قراردادهای متنوعی با روسیه و چین و برخی 
کشورهای اروپایی بست. مجیز رژیم ضدمردمی 
اسالمی در ایران را گفت و امتیازگرفت. درآغوش 

گفت و به ایران که رسید به “  سوسیالیسم”کاسترو از 
 .زیارت امام رضا رفت

ها، در آمریکا و دیگر  بخشی از نیروها و شخصیت
کشورها که خود را چپ و ترقیخواه و ضدامپریالیست 

ها پیش امید خود به  خواندند اما به واقع از مدت می
برپایی انقالب سوسیالیستی واقعی و پیشبرد انقالب 
جهانی کمونیستی را از دست داده بودند به تجربه 
ونزوئال و چاوز به عنوان یک راه آلترناتیو نگاه 

را تبلیغ کردند. مداخالت  “سوسیالیسم چاوزی”کردند. 
و توطئه گری امپریالیسم آمریکا در ونزوئال را دلیلی 
بر حقانیت و درستی راه چاوز دانستند. مسلما آمریکا 
حق ندارد در سرنوشت مردم ونزوئال )و هیچ کجای 
دیگر( دخالت کند. ولی راه چارۀ مردم هیچ کجای دنیا 

ها و سیاستهایی مثل هوگو چاوز نیست. دفاع  هم، آدم
)عمدتا از صفوف  “چپ”بخشی از نیروهای 

های سابقا طرفدار شوروی و بعضی از  رویزیونیست
چاوز در درجۀ اول  “سوسیالیسم”تروتسکیست ها( از 

ها از سوسیالیسم است.  نشانگر دید نازل و نادرست آن
در دوران حکومت چاوز بخشی از درآمد هنگفت نفت 
برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان مردم 

های مبارزه با بیسوادی پیش  اختصاص یافت و برنامه

خطرناک شود. آنقدر از شهد جانش بنوشد که سختی 
های جهان برایش قابل تحمل شود، اما نه آنقدر که 

  .ازکار و زندگی بیاندازدش

 
 

فکر می کنم اگر یک کتاب تاثیر گذار را بشود به یک 
ردای تن خور بشر شباهت داد، زوربای یونانی تنها می 
تواند شورتی مردانه باشد. پوششی برای اندام 
خصوصی مردانه، با ارگونومی جا دادن عضوی 
بیرون زده از بدن، و شیاری که هر از گاهی بشود 
بیرونش آورد برای سرپا شاشیدن و اعمال دیگر. چنین 
ابداعی برای اولین بار حتما مردی که آن را پوشیده 
تحت تاثیر قرار داده اما زنی که آن را بپوشد چه 

 احساسی خواهد داشت؟   

از این جهت فکر می کنم که این کتاب اگر قرار 
است زندگی کسی را تغییر بدهد، آن شخص الزاما 
باید فاقد آگاهی جنسیتی و مغلوب بی اعتراض 
مردساالری باشد. وگرنه صدای سنتور فلسفه 
زوربا در میان سر و صدای کر کننده زن شی 

 .انگاری داستان گم خواهد شد

00زن در زوربای یونانی از صفحه ادامه ی     

 پونه میرفخرایی
 

هوگو چاوز مرد. احمدی نژاد شیون کرد. خبر مرگ 
چاوز )که چندان هم دور از انتظار نبود( چند روزی 

های جهان را پر کرد. بین دولتمردان ایران دعوا  رسانه
شود چاوز را با حزب هللا مقایسه  بر سر این بود که می

خواهد بود یا  “امام زمان”رکابداران  وکرد و آیا او جز
نه. سیاستمداران آمریکا بطور رسمی و غیر رسمی به 
بدنمایی چاوز پرداختند. در سراسر دنیا هم مردمی که از 

پرسند که کارنامۀ  امپریالیسم آمریکا نفرت دارند می
چاوز گزینۀ  “انقالب بولیواری ”چاوز چه بود و آیا مدل 

 نوینی برای خالصی از امپریالیسم است؟
در جنبش چپ ایران )که البته از مرده پرستی شیعه وار 
هم در امان نیست( مقاله هایی در مدح چاوز نگاشته شد 
و برخی نظام حاکم بر کشور ونزوئال را سوسیالیستی یا 

 .های قدرتمند سوسیالیستی قلمداد کردند حاوی جنبه
درسراسر قرن بیستم اقتصاد ونزوئال در سلطه آمریکا 
بود. آمریکا از هیئت حاکمه ونزوئال که نمایندۀ مالکان 
اراضی کشاورزی و صاحبان صنایع و بانکداران بودند 
حمایت میکرد. نفت عامل اصلی این حمایت بود. 
ونزوئال یکی از تولید کنندگان اصلی نفت جهان شد و 

های نفتی آمریکا در صنعت نفت این کشور شدیدا  کمپانی
درگیر بودند. سیاست سفت کردن کمربندها که در سال 

توسط صندوق بین المللی پول به ونزوئال تحمیل  1181
شد مردم را به اعتراض به خیابان کشید و بیش از سه 

 .ها کشته شدند هزار نفر در سرکوب
هوگو چاوز محصول دوران جدیدی بود که بعد از خاتمۀ 
جنگ سرد و به هم خوردن ناگزیر روابط و بندهای 
قدیمی سلطه آمریکا بر آمریکای التین شکل گرفت. او 
بعنوان یک افسر جوان ارتش، نخست قصد کودتای 
نظامی داشت که شکست خورد. بهمین خاطر نامش بر 

ها افتاد. سپس در انتخابات ریاست جمهوری  سر زبان
شرکت کرد و با شعارهای پوپولیستی و  1118سال 

داد به  ناسیونالیستی که علیه فقر و سلطه خارجی می
پیروزی رسید. در کشوری که غرق فساد بود و تحت 

 هوگو چاوز “سوسیالیستی”صدقه های 

بخشهائی از مصاحبه رادیوئی فریدون فرخزاد در 
 سیدنی استرالیا

  
فرخزاد: من به شخصه سلطنت را به جمهوری ترجیح 

 .بگو نیستم “جاوید شاه“میدهم به دالیل خاص خودم،
سوئد یک کشور پادشاهی هست، خیلی از آقایون 
مجاهدین رفتن اونجا اصال مرکزشون اونجاست، چون 
یکی از بی نظیرترین سیستم های سیاسی اجتماعی رو 
داره، یک پادشاه داره نخست وزیرش هم سوسیالیسته. 
آخوند کلیسا هم داره. جمهوری لیبی و سوریه هم 
هست. اصال مسئله اسم یک سیستم نیست، مسئله 
محتوای یک سیستم هست که شما چی عرضه میکنید. 
یک شاهی مثل شاه سلطان حسین به درد من نمیخوره 
یکی باید باشه مثل نادرشاه، حاال شما میگی کاوه 
آهنگر باشه اصال خود، یک نفری که بلند شه مردم رو 
بتونه بلند کنه اصال مهم نیست کی هست و اسم 

 .رژیمش چی هست
من اگر تو اروپا زندگی میکردم حتما تو یه جمهوری 

 .زندگی میکردم مثل سوئیس مثل فرانسه
هستیم به گونه  “امام زمان“همه ما به دنبال یک

 .دیگری، یک مرد سیاسی میخواهیم که دنبالش بریم

ما اصوال چنین ملتی هستیم ما همیشه دنبال یک رهبر 
 .هستیم “پدر ساالر “قوی هستیم، علتش هم ساده هست ما

ما تو خونمون جلوی پدرمون بلند میشیم، دوست 
دخترمون رو خونه نمیبریم به پدر مادرمون معرفی کنیم، 
پامون رو روی میز نمیذاریم سیگار هم نمیکشید قوطی 
آبجشو م جلوی مادرش نمیذاشت. چرا چون ما بهشون 
احترام میذاریم به پدرمون. ما به صورت قبیله ایی 
زندگی کردیم، ایرانیان اصوال قبایل بودن و خان قبیله یه 

 .چیز مهم بوده
شاه  “چون این سیستم فکری در ایران بوده همیشه

بوده یعنی شاه ها بودن یک شاه شاهان هم بوده  “شاهان
که از همه مهمتر بوده. این سیستم فکری در تاریخ ما 

 .بوده
معلومه جمهوری خوب خوبش خیلی خوبه و بد بدش 
خیلی بده، معلومه که سلطنت خوبه خوبش خیلی خوبه و 
بد بدش خیلی بده اما ببینید سیستم فکری ما چطوریه 
هنوز، هنوز! پدر ساالریم. ممکنه خیلی کارا تو استرالیا 

 .بکنیم که تو ایران نمیکردیم
 لینک ویدیو -1112هفتم می  -فریدون فرخزاد  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa1ONwL1EDk 
 نویسی مصاحبه از آقای یزدان پرست

 مصاحبه ای که خود، محتوای ارتجاعیِ خودش را توضیح میدهد

https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ONwL5EDk
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جهانی کارگر و تهدید نیروهای لباس شخصی و 
 .انتظامی برای تجمع کننندگان صحبت کردم

دقیقه، تجمع کنندگان به شکل راهپیمایی به  11بعد از 
طرف میدان هلو برگشتند و این بار در مقابل پاساژ 
آدمی تجمع نمودند و در این تجمع، شرکت کنندگان با 
موبایل های خود سرود اول ماه مه که توسط کریم 
احمدی )کریم قالگاه( دکلمه شده بود برای حضار و 
شرکت کنندگان پخش کردند که مورد استقبال کارگران 

 .و مردم حاضر در آن منطقه قرار گرفت
تجمع کنندگان مراسم روزجهانی کارگر در شهر سقز، 

دقیقه  32/8بعد از یک و نیم ساعت، یعنی در ساعت 
شب با پخش شیرینی و شکالت در میان شور و شوق 
حاضران به شکل راهپیمایی به طرف میدان امام 
)برگاراژ( حرکت کردند و در آن نقطه پایان تجمع و 

قابل ذکر است که نیروهای  .راهپیمایی را اعالم نمودند
لباس شخصی در طول این تجمعات و راهپیمایی مرتبا 
با چند دستگاه دوربین از ما کارگران فیلم برداری 

 .میکردند
اینجا الزم می بینم که بنده بعنوان یک کارگر که سال 
ها در محل کار و زیست با شما کارگران سقز زندگی 
کرده ام از شما عزیزان برای شرکت در مراسم اول 
ماه مه روز جهانی کارگر تشکر کنم و امیدوارم که در 
سال های آینده بتوانیم با اتکا به نیروی خود تمام 
خواست و مطالبات خود را به کارفرمایان و دولت 

 .حامی آنان تحمیل کنیم
به این ترتیب، کارگران سقز عزم خود را جزم کرده 
بودند که در هر شرایطی، مراسم روز کارگر خود را 
برگزار کنند. تصمیم بر آن بود که اگر نیروهای 
انتظامی و لباس شخصی به صفوف کارگران حمله 
کردند، یک نفر عقب نشینی نکند و با عزم راسخ به 
برگزاری تجمعات خود ادامه دهند. به این شکل، 
مراسم روز جهانی کارگر در میان شدیدترین تدابیر 

 .امنیتی در شهر سقز برگزار شد
 

 17/1/13مورخ 

 .بودند در اختیار نداشتند
بلی امروز روزجهانی کارگر، میدان هلوی سقز، شاهد 
صف آرایی صدها نفر از نیروهای حاف  سرمایه و 
کارفرمایان در مقابل نیروی کار و رنج بودند که هر 
 .لحظه آماده بودند تا از منافع طبقاتی خود دفاع کنند
نیروی کار با لبخند و با شادباش گفتن به هم طبقه های 
خود در جلو داروخانه دکتر اسماعیلی تجمع کرده بودند. 
نیروهای لباس شخصی و انتظامی با نگاه های خشمگین 
و عبوس و با تیز کردن دندان های خود، به کارگران 
تذکر میدادند که هر گونه تحرک شان برابر است با 

 .مرگ
این صحنه برای مردم شهر که در ان مسیر در حال 
عبور بودند قابل تحسین بود که چطور کارگران شهر 
در مقابل این همه نیرو ایستاده و از روز خود دفاع 
میکنند. به همین دلیل مردم شهر و جوانان هم از ما 

 .حمایت کردند و به ما شاد باش می گفتند
کارگران شهر در این روز، به فراخوان هم طبقه های 
خود پاسخ مثبت داده بودند و هر لحظه به تجمع شان 
اضافه میشد به شکلی که فرمانده نیروهای لباس 
شخصی، توان دیدن آن لحظه ها را نداشت و به ناچار 
به طرف جمعی از کارگران آمد که من هم )محمود 

 .صالحی( در میان آن دسته از کارگران بودم
فرمانده نیروی لباس شخصی: آقای صالحی لطفا تجمع 

 .نکنید
 برای چی ما که مزاحم کسی نشدیم؟

 .آقای صالحی لطفا تجمع نکنید
 .جناب یعنی چه، ما که جرمی مرتکب نشدیم
 .آقای صالحی با من بحث نکنید، لطفا بروید

ما جایی نمی رویم. ما که این جا ایستاده ایم برای کسی 
 .مزاحمت و یا جرمی مرتکب نشدیم

این بار فرمانده نیروهای لباس شخصی رو به مردمی 
کرد که همگی نظاره گر این صحبت های مابین من و 

 .او بودند
فرمانده: شما مردم چرا این جا ایستاده اید سریع این 
محل را ترک کنید و تجمع نکنید. او این جمله را ده ها 
بار تکرار کرد. اما کسی به صحبتهای ایشان گوش 

در این   .نکرد و کارگران محکم بر جایشان ایستاده بودند
اثنا، کارگران تصمیم گرفتند که به شکل راهپیمایی به 
طرف مسجد جامعه حرکت کنند. همگی کارگران در 
یک صف منسجم به طرف سه راه جامعه حرکت کردند 

دقیقه در مورد اول ماه  1و در سه راه جامعه، به مدت 
مه صحبت کردیم و نیروهای لباس شخصی و انتظامی 
بدون این که دخالت کنند از تجمع کنندگان فیلم برداری 

 .می کردند
کارگران، به طرف میدان هلو آمدند و ماموران لباس 
شخصی سیدعلی حسینی را احضار کردند و چند نفر از 
مامورین ایشان را در محاصره خود گرفتند. از سیدعلی 

سیدعلی هم در   .می خواستند که این جا را ترک کند
جواب می گفت: امروز روز جهانی کارگر است و ما به 
مناسبت این روز تجمع کردیم و هیچ گونه جرمی هم 

ما هم به   ...مرتکب نشدیم تا این محل را ترک کنیم و
طرف آنان رفتیم و سید علی حسینی را از دست آنان 

بعد از   .گرفتیم و باالتر از آزمایشگاه مهر تجمع کردیم
دقیقه تجمع در آن محل، به طرف بازار باال حرکت  11

کردیم و از بازار باال به طرف خیابان فخر رازی رفتیم 
و در آن محل )میدان کارگران ساختمانی( تجمع دیگری 
برگزار نمودیم. من در این میدان، برای کارگر 
ساختمانی و مردمی که در آن حضور داشتند سخنانی 

 .ایراد کردم
نیروهای انتظامی ولباس شخصی،همواره مارا تعقیب 
میکردند ومرتبا با گوشی های خود به مقامات باالترشان 
پیام میداند که کارگران تجمع کرده اند سریع نیرو 
بفرستید و... تجمع کنندگان به شکل راهپیمایی از راسته 
بازار اردالن گذشتند و درمقابل سینمای انصاری تجمع 
کردند. در اینجا نیز من یک بار دیگر در مورد روز 

صبح، سیدعلی حسینی به منزل ما آمد و من و  1ساعت 
نجیبه )شریک زندگی ام( هم در تدارک آن بودیم که به 
مغازه های خبازی جهت شادباش به کارگران مراجعه 
کنیم. ما از درب منزل که خارج شدیم چند نفر لباس 
شخصی که میدانستند ما به کارگاه های خبازی مراجعه 
میکنیم، قبل از ما خودشان را به آن کارگاه ها رسانده و 
به کارگران هشدار میدادند که با محمود صالحی و چند 
نفر همراه او صحبت نکنند و شیرینی و گل را از ان 

 .تحویل نگیرند
ما بدون توجه به تعقیب و کنترل از سوی نیروهای لباس 
شخصی کار خود را انجام دادیم؛ کارگران به گرمی از ما 
استقبال کردند و اظهار نمودند که باید مراسم روز کارگر 

 .را به هر شکل ممکن برگزار کنیم
بعدازظهر، شهر سقز مثل یک بشکه باروت  1ساعت 

مردم   .شده بود که هر لحظه انتظار انفجار آن می رفت
شهر، از تجمع این همه نیروی انتظامی و لباس شخصی 
در میادین شهر تعجب میکردند و هر کسی در این مورد 

نیروهای انتظامی و لباس   .برای خود تحلیلی می کرد
شخصی که تا دندان مسلح بودند کلیه خیابان ها و 
چهارراه ها را به کنترل خود درآورده بودند. به شکلی که 
به مردم و کارگران هشدار می دادند که اگر اقدام به 
برگزاری مراسم اول ماه مه کنید، مورد حمله قرار 

 .خواهید گرفت
شخص خودم وقتی آن آرایش نظامی نیروهای امنیتی و 
انتظامی را دیدم یک لحظه خیال کردم که به فلسطین آمدم 
و نیروهای اسرائیلی در مقابل مردم محروم فلسطین 

 .صف آرایی کرده اند
غروب نزدیک میشدیم، کارگران تنها  7هرچه به ساعت 

یا با خانواده و یا در جمع های چند نفره به میدان 
جمهوری )هلو( وارد میشدند. آنها به محض ورود به 
میدان، با دیواری از نیروی انتظامی مواجه می شدند که 

ما هم خانوادگی ساعت شش و سی   .تا دندان مسلح بودند
دقیقه بعدازظهراز منزل خارج شدیم و راهی میدان هلو 
شدیم. نیروهایی که منزل ما را تحت نظر داشتند به دنبال 
ما راه افتادند. آن ها مرتبا تماس می گرفتند و به مقامات 
 ...باالتر خود پیغام می داند که کبوتر از آشیانه پرید و

هنگامیکه ما به میدان امام )برگاراژ( رسیدم با نیروهای 
نظامی زیادی مواجه شدیم. هر چند ما به طرف میدان 
جمهوری نزدیک تر میشدیم تجمع نیروهای امنیتی هم 
زیادتر میشدند. کارگرانی که به همراه خانواده های خود 
وارد میدان میشدند در گوشه ای از میدان منتظر می 

 .ماندند تا همه جمع شوند
ما به میدان هلو رسیدیم به محض رسیدن ما به میدان، 
نیروهای امنیتی که تازه به شهر سقز آمده بودند و ما را 
نمی شناختند، از نیروهای امنیتی بومی میخواستند که ما 
را به آنها معرفی کنند. نیروهای بومی که اهل وساکن 
سقز هستند با چشمان از حدقه دررفته ما را به نیروهای 
تازه وارد معرفی میکردند و آنان هم با اسلحه و باتوم 
های خود، که به کمرشان بسته بودند ما را تهدید 

 .میکردند
از سوی دیگر، کارگرانی که در میدان حضور داشتند 
بدون اعتنا به نیروهای انتظامی و لباس شخصی به هم 
دیگر تبریک میگفتند و با خنده و شوخی با همدیگر 
گفتگو میکردند. به این ترتیب، در میدان جمهوری )هلو( 
سقز، دو نیرو در مقابل همدیگر ایستاده و هرکدام منتظر 
یک جرقه بودند: از یک سو، مشتی نیروی انتظامی و 
لباس شخصی که با تمام تجهیزات نظامی و آدم کشی 
ایستاده بودند که هر لحظه آماده دستور فرماندهانشان 
بودند تا به سوی ما کارگران شلیک کنند؛ و در سوی 
دیگر، صدها نفر کارگر و خانواده آن ها و محرومان 
جامعه، محکم و استوار ایستاده بودند که جز شیرینی و 
شکالت هیچ گونه امکاناتی برای مقابله با این نیروی 
عظیم تا دندان مسلح که در مقابل آنان صف آرایی کرده 

 ادامه ی  اول ماه مه در شهر سقز.....

ساز زندگی بدون ازدواج رسمی در کشورهای  زمینه
پیشرفته قبل از هرچیز مبارزه زنان برای برابری 
حقوقی و اجتماعی و وارد شدن آنان به بازار کار 
بوده است. استقالل مالی زن به او این امکان را داده 
که با آزادی عمل بیشتری شریک زندگی خود را و 

امروزه زندگی  .نوع زندگی با او را انتخاب کند
مشترک بدون ازدواج رسمی تفاهمی دوطرفه است 
که جدایی در آن نه به "زیان" زن و نه به "زیان" 
مرد تمام میشود؛ "زیان" با معیاری که در جوامعی 

شود به معنای "دختری که با مرد  مانند ایران دیده می
دیگری رابطه داشته" یا بعبارتی "دست اول" نبوده 

در این نگاه، زندگی زیر یک سقف بدون  .است
مسئولیتی" است که تاوانش را در  ازدواج رسمی "بی

دهد. قابل تامل آن است که با وجود  نهایت زن می
متداول بودن این طرز فکر در ایران، در گزارش 
"ابتکار" سخن از رواج چشمگیر این شکل از زندگی 

 مشترک در میان نسل جوان ایران است. 
هاست که در  این گونه زندگی مشترک مدت

کشورهای غرب رواج دارد. آمار اداره ثبت احوال 
ها در این کشور   دهد که شمار ازدواج آلمان نشان می

هزار در سال بوده است  ١۵۰بیش از  ۳۳۵۰در سال 
به کمتر از نصف این رقم رسیده  ۸۰۳۸و در سال 

هایی که با شریک  ترین آلمانی  یکی از سرشناس .است
برد،  زندگی خود بدون ازدواج رسمی به سر می

   .یوآخیم گاوک، رئیس جمهور آلمان است
 
 منبع: دویچه وله 

2ادامه ی رواج  ازدواج سفید  در ایران از صفحه    
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به نوشته خبرگزاری آلمان، دولت این کشور در پاسخ 
ها در پارلمان تصریح کرده  به پرسش فراکسیون چپ

توانند از پناهجویان  که نهادهای امنیتی در آینده نیز می
در آلمان اطالعات بگیرند. گذشته از این، اداره 
مهاجران و پناهجویان آلمان نیز اطالعات پناهجویان را 
در اختیار اداره امنیت فدرال و اداره حفاظت از قانون 

 .گذارد اساسی )سرویس امنیت داخلی آلمان( می

جاست که به پناهجویان القا  گویند مشکل این منتقدان می
ها در جهت بررسی پرونده شخصی  شود که پرسش می

شده در خدمت  آنان است، در حالی که اطالعات کسب
 .گیرند های امنیتی قرار می فعالیت

 گذاران سازمان حقوق بشری ویکتور پاف، یکی از پایه
"Pro Asyl" گوید، تجربه نشان داده پناهجویانی که  می

وجوها اطالعات مهم برای نهادهای امنیتی را  در پرس
کنند، درخواست پناهجویی آنان به سرعت  مطرح می
در جهت دفاع  "Pro Asyl" شود. سازمان پذیرفته می

 .کند از حقوق پناهجویان فعالیت می
 

 پیمان انتقاد از رد اطالعات به نهادهای امنیتی هم
به دویچه  ۸۰۳۱اداره امنیت فدرال آلمان در ماه نوامبر 

دست آمده از پناهجویان در  وله گفت که اطالعات به
صورت نیاز در اختیار نهادهای امنیتی کشورهای 

شدن  گیرند؛ روندی که با برچیده پیمان نیز قرارمی هم
 .وجو از پناهندگان هم ادامه خواهد یافت اداره پرس
گویند رد اطالعات خاصی از پناهجویان به  منتقدان می

تواند آلمان را در حمالت هدفمند  پیمان می کشورهای هم
آمریکا به شهروندان دیگر کشورها شریک کند. در این 

 دویچه وله

 
ها  ای دارد که ده اداره امنیت فدرال آلمان زیرمجموعه

آوری  سال از پناهجویان این کشور اطالعات جمع
که این زیرمجموعه در  کرده است. با وجود این می

وجو از پناهجویان تا  شدن است، اما پرس آستانه برچیده
 .کنون متوقف نشده است

 

 

 آوری اطالعات در برلین ساختمان مرکزی اداره جمع
  

شدن اداره  و با برچیده)  ۳۱تیر  ۳(  ۸۰۳۰پایان ژوئن 
آوری اطالعات از پناهجویان در آلمان، یکی از  جمع
های تاریخ اطالعاتی و امنیتی آلمان به پایان  فصل
رسد. این نهاد که زیرمجموعه اداره اطالعات و  می

سال بی سر و صدا به  ۵۰امنیت فدرال بود، بیش از 
برمال شد  ۸۰۳۱که در نوامبر  کار خود ادامه داد؛ تا این

یافته  که در این نهاد از پناهجویان به صورت سازمان
آوری میشود. دولت آلمان اندکی بعد اعالم  اطالعات جمع

 .شود کرد که این اداره برچیده می
معنای  گویند پایان کار این نهاد به منتقدان اما می

وجو از پناهجویان نیست. یان  بخشیدن به پرس پایان
ها در پارلمان آلمان،  رئیس فراکسیون چپ کورته، نایب

به جای بررسی عملکرد و ”گوید:  به دویچه وله می
تغییر در رویکرد این اداره، به بدترین شکل ممکن 

شود. اداره امنیت  برای انحراف افکار عمومی تالش می
کند اما  ها را عوض می فدرال فقط تابلوی اتاق

 .“سوءاستفاده از افراد در تنگنا متوقف نخواهد شد

ایران این اتهام را که تهران این مهاجران را به شرکت 
اساس خوانده  بی ،کند در جنگ داخلی سوریه ترغیب می

 ،است. به گزارش وال استریت جورنال حمید بابایی
سخنگوی  نمایندگی ایران در سازمان ملل  تاکید کرده 
است که حضور ایران در سوریه تنها جنبه مشاوره 

 .های افراطی دارد برای مقابله با گروه
برخی از اعضای مجلس نمایندگان  ،علیرغم این تکذیب

گو با بخش افغان  و در گفت ،ولسی جرگه ،افغانستان
اند که در  گفته ،رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی

های مهاجر به سوریه از سوی  خصوص اعزام افغان
 .اند شکایات متعددی دریافت کرده ،ایران

از اعضای این مجلس به  ،زی اللی محمد نعیم حمید
هایی که از ایران  افغان”رادیو اروپای آزاد گفته است: 

گویند که شماری از  می ،اند آمده و با ما دیدار کرده
شوند.  های ساکن ایران به جنگ سوریه اعزام می افغان

های این افراد در ایران گرو  از یک طرف خانواده
شود.  هستند و از سوی دیگر برایشان پول پرداخته می

کند؛ به دخالتش  ایران با این کارش دو هدف را دنبال می
ها را به نام  دهد و افغان در امور سوریه ادامه می
 .“کند ها را بدنام می تروریست معرفی کرده و آن

شود که در  به گفته وال استریت جورنال تخمین زده می
اعم از  ،هزار نیروی شیعه خارجی ۳۱۰مجموع حدود 

افغان و سایر نیروها در  ،هللا حزب ،نیروهای ایرانی
با مخالفان  ،سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد

 .جنگند سنی وی می
 

 می 17

00ایران در ازای پول مهاجران ...  از صفحه ادامه ی   

مورد که اساسا چه اطالعاتی باید در اختیار نهادهای 
پیمان قراربگیرند، اختالف نظر وجود دارد.  امنیتی هم

بنا بر اعالم دولت آلمان، بعنوان مثال اطالعات تلفن 
همراه برای "هدفگیری مشخص" نادقیق هستند. این در 

تی نظر دیگری دارند:  حالی است که کارشناسان آی
ای از جهان  تشخیص محل هر تلفن همراه از هر نقطه

 .در هر زمان از نظر فنی شدنی است
بنا بر گزارش روزنامه آلمانی "زود دویچه تسایتونگ" 

 (NDR) "و "شبکه رادیو و تلویزیون شمال آلمان
ایاالت متحده در گذشته برای حمالت هدفمند با پهپاد از 

دست آمده از پناهجویان در آلمان استفاده  اطالعات به
کرده است. منتقدان این حمالت را کشتن بدون محاکمه 

 .دانند الملل می و ناقض حقوق بین
دولت آلمان در پاسخ به این انتقاد به یکی از مفاد 

کند که بر اساس آن  های داخلی اشاره می نامه بخش
اطالعات رد شده نباید مبنای صدور حکم اعدام ”

کند که  دولت آلمان در عین حال تصریح می .“باشند
پیمانان تا چه حد و  شده به هم داند از اطالعات داده نمی

 .به چه هدفی استفاده شده است
های آلمان به همین دلیل خواستار توقف  حزب چپ

 .آوری اطالعات از پناهجویان شده است جمع
آوری اطالعات از پناهجویان  آنچه مسلم است اینکه جمع

وجو در آینده چه  که این پرس شود. این فعال متوقف نمی
ابعادی خواهد داشت یا چه کسانی از پناهجویان 

کنند و آیا خود را به پناهجویان معرفی  وجو می پرس
کنند هم هنوز مشخص نیست. اداره اطالعات و  می

امنیت آلمان به "دالیل اطالعاتی" پاسخ روشنی به این 
                    .دهد ها نمی پرسش

 اردیبهشت20 -  

 عنوان منابع اطالعاتی اداره امنیت آلمان؟ پناهجویان به

  چگونه    
 موریس کونفورث

چگونه میتوان به فقر خاتمه داد؟ چگونه میتوان به جنگ 

خاتمه داد؟ چگونه میتوان از تولید برای منفعت همگان 

استفاده کرد؟ چگونه میتوان به ستم یک ملت بر ملت 

دیگر پایان داد؟ چگونه میتوان به استثمار انسان از 

انسان پایان داد؟ چگونه برابری بین انسانها را بوجود 

آوریم؟  اینها مسائل ما هستند. ما باید دربارۀ فلسفه ها بر 

مبنای اینکه آیا آنها حل این مسائل را بما نشان میدهند یا 

نه، قضاوت کنیم. مکتب های متعدد فلسفۀ بورژوایی 

هیچ راه حلی برای حل مسائل مبتالبه کشورهای سرمایه 

داری و مستعمرات ارائه نمیدهند. آنها ناتوانی و 

محدودیت های انسان را تاکید میکنند، آنها صحبت از 

جهانی رازناک میکنند. آنها یا توکل به خدا و یا تبعیت 

نومیدانه از سرنوشت را توصیه میکنند و ... چرا اینطور 

است؟  به این علت که تمام این فلسفه ها ریشه در پذیرش 

سرمایه داری دارند و فراسوی سرمایه داری را نمی 

توانند ببینند و عمل آنها این است که مردم را در شبکه 

ای از دروغها بپیچانند. از اینرو ماتریالیسم دیالکتیک 

نمی تواند جز در تضاد شدید با مکتبهای فلسفۀ بورژوایی 

  .باشد
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بندد و دست بچه های فلسطینی را می شکند، با حکومت 
ما که در همین عملیات مرصاد از خاک خودش دفاع 
میکند، میتواند به یک حساب گذاشته شود؟ این همان 
چیزی است که در جهان خارج خوب توضیح داده نشده 
است و ما امیدواریم که یک روزی این مساله به خوبی 

 “.درک و فهمیده شود
بریده های مربوط به گفتگوی تلویزیون اتریش با 

 میرحسین موسوی در یک عکس
همانطور که مالحظه می کنید، میرحسین موسوی ضمن 
طفره رفتن از پاسخ به پرسش، از برخورد قاطع با 
مجاهدین در عملیات مرصاد دفاع میکند ولی از اعدام 
زندانی های مجاهد، هیچ حرفی نمیزند، از اینرو با 
اینکه نقل قولی که جفری رابرتسون از گفتگوی 
تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی در گزارشش 
آورده است، درست است، نقل قول وی در مقاله گاردین 
جعلی است. با اینحال سکوت آقای موسوی در برابر این 
اعدامها هیچ توجیهی ندارد و چند وچون برخورد قاطع 
جمهوری اسالمی با مجاهدین خلق در عملیات مرصاد 
که آقای موسوی از آن بعنوان یکی از موارد 
اعتراضات مطبوعات غربی به نقض حقوق بشر در 
ایران یاد کرده است، نیز باید مشخص شود تا بتوان 
درباره میزان نقض حقوق بشر در حین و بعد از این 
عملیات در رفتار با اسرای مجاهدین، حکمی صادر 

 .کرد
شایان ذکر است که این مطلب با محور قراردادن تنها 
منبع در دسترس از متن کامل گفتگوی تلویزیون اتریش 
با آقای موسوی نگاشته شده است که رفرنس گزارش 
یک حقوقدان برجسته غربی بوده است. گرچه ایشان با 
توجه به امکان دسترسی به سایر منابع درج کننده این 
گفتگو که مهمترینش آرشیو تلویزیون اتریش است، 
طبیعتا می بایست موثق ترین منبع را انتخاب کرده 
باشند، ولی امکان دارد که در نسخه اصلی این گفتگو، 
مطالبی گفته شده باشد که از سوی روزنامه های رژیم 
سانسور شده اند و امیدوارم که این مساله نیز با انتشار 
نسخه ویدیویی این گفتگو، بررسی شود تا حقیقت کامال 

 .روشن شود

متن کامل مصاحبه تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی در دسامبر 
 برای نخستین بار در فضای مجازی 0022

  
که مقاله جفری رابرتسون درباره  1212ژوئن  7از 

 1367گزارشش پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در سال 
در گاردین منتشر شد، گفتگوی میرحسین موسوی با 
تلویزیون اتریش به یکی از بحثهای داغ فضای مجازی 
تبدیل شد، چه نوارهای جعلی که به طائب نسبت داده نشد 
و چه اتهامهایی که زده نشد! ولی کسی اقدام به انتشار متن 
کامل این گفتگو نکرد تا صحت اتهام وارد شده به موسوی 
مبنی برحمایت از اعدام زندانیان در آن گفتگو، تائید یا رد 

 .شود
خرداد  17رابرتسون در پاراگراف ششم مقاله ای که 

حمایت میرحسین ”در گاردین منتشر شد، از  1381
موسوی از اعدام زندانی ها برای جلوگیری از شورش 

 :سخن گفت “آنها
موسوی در تبلیغات انتخاباتی پارسال، با شعارهای ”  

" به چالش کشیده شد ولی از اینکه بگوید از قتل 1188"
عامها چه میدانست سر باز زد. در جریان تحقیقی که برای 

که مقر آن در آمریکا است  “عبدالرحمان برومند”بنیاد 
ای برخوردم که موسوی  دادم، تصادفا به مصاحبه انجام می

با تلویزیون اتریش انجام داد.  ۳۳۲۲در دسامبر سال 
الملل،  موسوی در پاسخ به ادعاهای سازمان عفو بین

غیرصادقانه گفت که زندانیان اعدام شده، میخواستند 
ما باید این توطئه را درهم می ”شورش کنند. وی گفت: 

او از  “شکستیم، از این جنبه بهیچوجه رحم نمیکنیم.
خواهد که از حق دولتهای انقالبی  روشنفکران غربی می

شان حمایت کنند. طنزآمیز  با دشمنا “برخورد قاطع”برای 
است، حکومتی که او با چنان ریاکاری از آن دفاع 

کرد، اکنون هواداران خود وی را بیرحمانه سرکوب  می
 “.کند می

(، در صفحه دوم 1381خرداد  11با اینحال پنج روز بعد)
وسوم گزارش مفصل پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در 

فایل پی دی اف( که توسط  12و  1)صفحه  1367سال 
بنیاد برومند منتشرشد، رابرتسون ضمن رفرنس قرار 

عنوان  “1، ص 1367دی  1روزنامه اطالعات، ”دادن 
میکند که میرحسین موسوی در گفتگو با تلویزیون اتریش، 
ضمن طفره رفتن از پاسخ به سوالی پیرامون نقض حقوق 

 “برخورد قاطع با مجاهدین در عملیات مرصاد”بشر، از 
 :دفاع کرده بود

، زمانیکه اخبار کشتار زندانیان به 1188در دسامبر ”
غرب رسیده بود، یک خبرنگار تلویزیونی اطریشی از 
میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت )که درحدود بیست 

ریاست جمهوری  ۳۱۲۲سال پس ازاین تاریخ درانتخابات 
شکست خورد( پرسید که دربارۀ ادعاهایی که در رسانه 
های غربی در مورد نقض حقوق بشر منتشر شده است چه 
نظری دارد. موسوی با اشاره به عملیات مرصاد که منجر 
به درهم شکسته شدن حمله مجاهدین شده بود، از پاسخ به 
این سؤال طفره رفت و ضمن محکوم کردن آنها تحت 

آنها نقشه هایی برای کشت و ”عنوان "منافقین" ادعا نمود: 
… کشتارداشتند وما باید توطئه آنها را درهم می شکستیم

او دغلکارانه  “ما در این زمینه ها هیچ گذشتی نداریم.
ما به حقوق بشر احترام میگذاریم و با شکنجۀ ”افزود: 

وی در ادامه به روشنفکران غربی توصیه  “افراد مخالفیم.
کرد که حق دولتهای جهان سّوم را برای گرفتن تصمیم 
های قاطعانه علیه دشمنان خود به رسمیت بشناسند 

در شیلی قاطعانه اقدام  “آلنده“واظهارتأسف کردکه اگر
 “.کرده بود، میتوانست جان سالم به در برد

دوگانگی در قول نسبت داده شده به میرحسین موسوی 
حمایت میرحسین موسوی از ”توسط جفری رابرتسون)

یا  “اعدام زندانی ها برای جلوگیری از شورش آنها

؟(، !“برخورد قاطع با مجاهدین در عملیات مرصاد”
مراجعه به اصل رفرنس وی، یعنی روزنامه اطالعات 

 :را مجاب میکند که در زیر آمده است 1367دی ماه  1
متن کامل پرسش و پاسخ در زمینه نقض حقوق بشر 

 :بشرح زیر است
سوال: نظر شما در مورد اتهامات مطبوعات غربی در 

 خصوص نقض حقوق بشر در ایران چیست؟
مشکل ما در رابطه با افکار عمومی ”نخست وزیر:  

در غرب روی مسائل "پایه های بحث" دور میزند و 
در این زمینه نظر ما با نظر جوامع غربی تفاوت دارد. 
یعنی حقوق بشر واقعا باید تعریف بشود. بطور مثال 
مسلمانانی که االن در فلسطین با اسلحه دشمن خود 
یعنی اسرائیل کشته میشوند، ما میگوئیم در آنجا حقوق 
بشر نقض شده است برعکس، ملتی که در میان 
طوفانی از حوادث، توطئه ها و فشارهای مختلف به پا 
می خیزد و از حقوق خود دفاع کرده و در مقابل 
دشمنان از خود دفاع می کند، ما این را دفاع از حقوق 

 .بشر می دانیم
یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است، در 
رابطه با همین عملیات مرصاد است، در این عملیات 
عده ای از منافقین به خاطر سیاستهای ریاکارانه خود 
در داخل کشور ما به قتل و غارت های زیادی دست 
زدند و با دشمن مردم ما یعنی صدام همدست شده و به 
کشور خودشان حمله کردند تا به خیال خام خود 
باختران را بگیرند و بعد به طرف تهران بیایند. آنها 
نقشه هایی برای کشت و کشتار داشتند و ما مجبور 
بودیم که توطئه آنها را سرکوب کنیم. اگر اینکار را 
نمیکردیم و دروازه های شهرهایمان را بر روی انها 
باز میکردیم، طبیعی است که دست آنها را در زمینه 
کشت و کشتار مردم باز میگذاشتیم. ما در این زمینه ها 
هیچ گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمیدهد که 

 .از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد
یک نکته بسیار مهمی که من مخصوصا برای 
روشنفکران غربی اینجا مطرح می کنم، اینست که در 
دید روشنفکران غربی در خصوص حقوق انسان ها و 
حقوق بشر، نگرشی تازه و جدید از زوایه دید نظام 
قضائی اسالمی و منافع کشورهای جهان سوم به وجود 
بیاید، ما قویا طرفدار حقوق بشر هستیم و هرجا انسانی 
زیر شکنجه قرار گیرد ما با این مسئله مخالفت میکنیم. 

میلیون نفری قیام کرده  12شما فکر کنید که یک ملت 
و یک مرز دو هزار و پانصد کیلومتری با یک 
ابرقدرت یعنی شوروی دارد، در منطقه جنوب خلیج 
فارس ملت ما با آمریکا و نیروهای ناتو درگیر است. 
جنگ با عراق را نیز ابرقدرتها به ملت ما تحمیل 
کردند. اگر هر ملتی با این وضعیت بخواهد از خود 
دفاع کند ما دفاع او را دفاع از حقوق بشر ملت مظلوم 
میدانیم که قدرت های استکباری روی سر او ریخته تا 
جلو فریاد آزادیخواهی او را بگیرند. جلو ملتی ایستاده 
اند که میخواهد از منافع خود دفاع کند. لذا باید یک 
مرزبندی در زمینه فکری و در سازمان های بین 
المللی بین این مسائل وجود داشته باشد. اگر این 
مرزبندی پیش بیاید، من فکر میکنم مسئله حقوق بشر 
در دنیا راحت تر حل خواهد شد. آیا حکومت شیلی که 
رئیس آن نوکر آمریکاست و بر علیه "آلنده" آن کودتا 
را ترتیب داد و دست به آن جنایت ها زد، با حکومت 
جمهوری اسالمی که علیه آمریکا و امپریالسیم و تمام 
سلطه های خارجی می جنگد و به خاطر منافع ملی 
خودش حرکت میکند، می تواند در یک کفه ترازو 

 قرار بگیرند؟
آیا اسرائیلی که اینهمه مردم فلسطین را به گلوله می  

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         

 میرحسین موسوی در مصاحبه جنجالی با تلویزیون اتریش چه گفت؟ 



 

2014جون           83ماهنامه روشنگر        شماره 14   

نایجل فراج: خوب، چیزهای مهمتری از پول وجود دارد. 
انسجام جامعه مهمتر است و در واقع کار دولت بریتانیا 
باید این باشد که منافع مردم بریتانیا را در اولویت قرار 
دهد. میلیون ها خانواده بریتانیایی از این واقعیت که ما 

میلیون اروپایی باز کنیم، آسیب  ۰۲۵درها را به روی 
 .خواهند دید

یورونیوز: این آسیب خیلی زیاد، چقدر است؟ بخاطر 
هزار مهاجر از اتحادیه اروپا تا پایان  ۹۰۲اینکه 

سپتامبر گذشته در بریتانیا اقامت داشته اند. از این تعداد 
 چقدر باید کاسته شود؟

 !نایجل فراج: خیلی

 یورونیوز: چقدر؟

 !نایجل فراج: خیلی

 یورونیوز: نصف؟

نایجل فراج: نه، نه. ما می خواهیم این رقم کم شود و به 
 .ده ها هزار نفر کاهش یابد

 یورونیوز : سی تا پنجاه هزار نفر؟

تا روی کار آمدن  ۳۳۵۰نایجل فراج: همان چیزی که از 
هزار مهاجر وارد  ۵۰تا  ۱۰تونی بلر داشتیم. در سال 

 ۵۰بریتانیا می شدند. ما این سطح از مهاجرت را برای 
سال نگه داشتیم و این مقداری بود که با آن نسبتا مشکلی 

اما این روند را تغییر کرد و اکنون این رقم به  .نداشتیم
هزار مهاجر خالص در سال رسیده و نرخ  ۸۵۰تا  ۸۰۰

ناخالص ساالنه اش نیم میلیون است. من نمی خواهم 
مهاجرت را متوقف کنم بلکه می خواهم کمیت و کیفیت 

 .آنرا کنترل کنیم

یورونیوز: تا چه رقمی؟ عدد جادویی حزب شما چه 
 مقدار است؟

 .نایجل فراج: خوب، داریم رویش کار می کنیم

 .یورونیوز: اما االن زمان انتخابات است

نایجل فراج: انتخابات بین ما و سه حزب دیگری است که 
وجود نیم میلیون مهاجر را انکار می کنند. این مبارزه 

در این لحظه  .ایست که ما اول باید در آن پیروز شویم
 .هنوز چیزی بدست نیامده است

 یورونیوز: شما هیچ رقمی برای مطرح کردن ندارید؟

نایجل فراج: در این لحظه چیزی وجود ندارد که بتوان 
مطرح کرد. در حال حاظر ما کنترلی بر تعداد افرادی که 
وارد بریتانیا می شوند نداریم و نگرانی اصلی من این 

است که مانند وضعیت بسیار بد منطقه مدیترانه ای اروپا، 
ما هم ممکن است شاهد موج بزرگ دیگری از مهاجران 
باشیم که نمی توانیم برایش کاری انجام دهیم. اول باید به 

مسئله کنترل مهاجرت برگردیم و نظامی مانند سبک 
استرالیایی ایجاد کنیم. یک نظام پایه که بتواند نه تنها تعداد 

 .مهاجران بلکه کیفیت آنها را نیز کنترل کند

یورونیوز: من صبح امروز با یک مقام رسمی در بانک 
جهانی صحبت کردم و آنها می گفتند که استرالیا نیاز 
دارد که درهایش را باز کند، چرا که با کمبود واقعی 

نیروهای کار ماهر روبرو است. چطور یک مقام رسمی 
در وزارت مهاجرت می تواند مفاهیم بازار آزاد را 

 اجرایی کند؟

باشید، خصوصا با وجود یک نظام تامین اجتماعی. 
این نکته اصلی است. ما به تجارت آزاد کاالها، 

سرمایه و خدمات بسیار عالقمندیم. اما نمی خواهیم که 
فقط به اتحادیه اروپا محدود شویم. می خواهیم بریتانیا 

فعالیت بیشتری در مقیاس جهانی داشته باشد. به 
خصوص کشورهای انگلیسی زبان و کشورهای 

مشترک االمنافع، کشورهای خوبی برای آغاز این کار 
هستند. اما همچنین به یک مدیریت مسئول در بازار 
کار نیاز است. آنچه انجام گرفته اشباع بازار کار 

بریتانیا با کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر مهاجر بوده 
 .است

یورونیوز: اگر بخواهیم کامال در این مورد بی رحم 
باشیم باید بگویم اگر مثال من مدیر یک کسب و کار 

بزرگ باشم، عالقمندم که دستمزدها را پایین نگه 
دارم. آیا تمام این کسب و کارهایی که شما می گویید 

از حزب شما حمایت می کنند؟ آیا عالقمند هستند 
دستمزدهای بیشتری برای داشتن کارگر بریتانیایی 

 بپردازند؟

نایجل فراج: فکر می کنم که بدون تردید صنایع چند 
ملیتی بزرگ از این دستمزدهای پایین مهاجران سود 

ما  .برده اند، اما ما بعنوان یک کشور ضرر می کنیم
باید کودکان خانواده های مهاجر را آموزش بدهیم، 
برایشان امکانات بهداشتی و درمانی در بیمارستان 

هایمان ایجاد کنیم و این روند به افزایش تعداد زیادی 
از انگلیسی های بیکار می انجامد که دولت باید به آنها 
پول بیکاری بدهد. بنابراین شرکت های بزرگ ممکن 
است ذینفع باشند اما بطور کلی ما از این روند سود 

 .نخواهیم برد

یورونیوز: اما قطعا اگر شما یک طرفدار واقعی بازار 
آزاد باشید خواهید گفت که این دست نامرئی بازار 

 .است که باید تعیین کند چه کسانی به کشور ما بیایند

27/21 12:26 CET 
، بعنوان حزب مخالف  UKIP “بریتانیا”حزب مستقل 

که در پی خروج بریتانیا از این اتحادیه  “اتحادیه اروپا”
است، وارد جریان اصلی سیاسی کشور شده است. 

نظرسنجی ها می گوید این حزب از شانس پیروزی در 
 .استبرخوردار “ انتخابات اروپا”

خبرنگار یورونیوز، جیمز فرانی، با نایجل فراج رهبر 
حزب مستقل بریتانیا در کمپین انتخاباتی اش در شهر 

کنوتسفورد در شمال غربی انگلستان دیدار کرده و از او 
درباره موضوعاتی چون موضع سرسختانه اش بر سر 
مهاجرت، پوستر انتخاباتی بحث انگیز حزبش و تناقض 
میان ثبت نام وی برای دریافت حقوق ثانوی بازنشستگی 
پارلمان اروپا با دیدگاه هایش برای لغو هزینه های این 

 .اتحادیه، پرسیده است

یورونیوز: نایجل فراج، بسیار متشکرم که گفتگو با 
یورونیوز را پذیرفتید. سوال اول من این است که حزب 

مستقل بریتانیا چه نوع حزبی است و خواسته هایش 
 چیست؟

نایجل فراج: ما یک حزب دموکراتیک ملی هستیم. ما 
معتقدیم که انگلستان باید مستقل، خودگران و یک ملت 
دموکراتیک باشد و نه بخشی از یک اتحاد سیاسی در 

درصد از قوانین کشور  ١۵بروکسل که در حال حاضر 
را تحت تاثیر قرار داده و به اندازه یک ثروت هنگفت 
هزینه دارد و مانع معامالت تجاری ما با اقتصادهای 

جدید و در حال ظهور دنیا است. منظورم این نیست که 
ما ضد اروپا هستیم یا فکر می کنیم که در اروپا همه 

چیز بد است. ما االن هم کمی مانند اروپا هستیم، اما می 
خواهیم کل اروپا، اروپای دولت ها باشد که با هم 

تجارت و همکاری داشته باشند. این پروژه فرا ملی، 
یعنی تالش بدون رضایت رای دهندگان برای ساختن 

  .یک ایاالت متحده از اروپا، سرانجامی ندارد

یورونیوز: شما خودتان را بعنوان یک حزب طرفدار 
آزادی و بازار آزاد معرفی می کنید. کمپین شما درباره 

 مهاجرت چطور با این ایده قابل تلفیق است؟

نایجل فراج: خوب، میلتون فریدمن، استاد بزرگ 
تجارت و بازار آزاد می گوید که شما نمی توانید حرکت 
آزاد نیروی کار بین کشورهای فقیر و ثروتمند داشته 

  نایجل فراج؛ کنترل مهاجرت به بریتانیا و خروج از اتحادیه اروپا

نایجل فراج یک ناسیونالیست است که با تبلیغ اخراج 

بخش بزرگی از کارگران خارجی و کاهش خدمات به 

آنان  وعده کار و رفاه به بیکاران و کارگران انگلیس 

میدهد و لی نیاز به نیروی کار ارزان کارگران خارجی 

 را انکار نمیکند.                                                    
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نایجل فراج: چرا اصال باید به حرف بانک جهانی یا هر 
سازمان جهانی شبیه آن گوش کرد؟ آنان معموال همه 

 .چیز را اشتباه می فهمند

یورونیوز: آنها به مدت هشت سال است که این 
موضوع را به استرالیایی ها می گویند. اآلن 

دانشجویان بریتانیایی آنجا در تعطیالت شان میوه می 
چینند، چرا که استرالیایی ها به این کار عالقه ای 

 .ندارند

نایجل فراج: چیزی که ما در این کشور داریم این است 
که تبعیض هایی برای مردم بریتانیا در بازار کار در 
کشور خودشان قائل می شویم و این کار ظالمانه است. 
این مسئله به یک شکاف بزرگتر در سراسر کشور 
منجر شده که من در طول دوران زندگی ام شاهدش 

 .بوده ام. این کامال اشتباه است

یورونیوز: شما اخیرا پوسترهای انتخاباتی منتشر کرده 
اید. بحث های شما بسیار مشابه دیگر احزاب در 

اروپاست که بر موج مخالفت با ارزش های متعارف 
سوارند. برای مثال گیرت ویلدرز در هلند که به دنبال 
نزدیک شدن به شما برای تشکیل گروهی در پارلمان 

اروپاست. همینطور مارین لوپن. چه تفاوتی میان آنچه 
آنها درباره مردم آفریقای شمالی و ترک می گویند با 

آنچه شما درباره رومانیایی ها و بلغارها می گویید 
 وجود دارد؟

نایجل فراج: نزدیک ترین 
تشابه این است که بریتانیایی ها گفته اند این پوسترها 
کمی شبیه پوسترهای حزب محافظه کار انگلیس در 

است. پوسترهای ما در پی وا  ۸۰۰۵انتخابات سال 
داشتن مردم به تفکر و تحریک بحث و مناقشه بود که به 

 .این هدف رسید

 یورونیوز: آیا شما با لوپن و ویلدرز متحد می شوید؟

 !نایجل فراج: نه

 یورونیوز: چرا نه؟

نایجل فراج: بخاطر اینکه ما از سیاست های آنها، چه به 
وسیله رهبرانشان منعکس شود یا نه، آگاهیم. در جبهه 

ملی فرانسه به طور قطع عناصر قدیمی ضد یهود وجود 
 .دارند که ما عالقه ای به آنها نداریم

یورونیوز: اما انعکاسی از آنچه ویلدرز و لوپن به 
حامیانشان می گویند در دیدگاه شما وجود دارد. آنها 
می خواهند طبقه کارگر را از جهانی شدن و تاثیرات 

منفی آن حفاظت کنند. فقط کافی است کلمات 
،  “مراکشی”را با  ”بلغار”یا  “رومانیایی”
جایگزین کنیم، آنوقت شباهت “ ترک”یا “ الجزایری”

 ها خیلی زیاد می شود، موافق نیستید؟

نایجل فراج: ما به جهانی شدن عالقمندیم. ما یک حزب 
مخالف جهانی شدن نیستیم. لوپن ضد جهانی شدن است 

اما ما نه. اما نمی توانیم بعنوان بخشی از اتحادیه 
اروپا به فرایند جهانی شدن بپیوندیم بخاطر اینکه آنها 

حرکت ما در دستیابی به جهانی شدن و معامالت 
تجاری و توافق با دیگر بخشی های جهان را متوقف 

 .می کنند و مانع آن می شوند. این دیوانگی است

یورونیوز: به عنوان آخرین پرسش، شما می خواهید 
هزینه های اتحادیه اروپا را کاهش دهید. اگر اینطور 

است چرا خواهان مزایای ثانوی بازنشستگی پارلمان 
اروپا هستید؟ اگر عالقمند به کاهش هزینه های 

اتحادیه اروپا هستید، چرا برای این حقوق ثبت نام 
 کرده اید؟

نایجل فراج: بخاطر اینکه وقتی فوت کردم خانواده ام 
 .چیزی داشته باشند

یورونیوز: اما کسانی که به شما رای می دهند حقوق 
 .ثانوی بازنشستگی را نمی خواهند

نایجل فراج: ما نمی خواهیم هزینه های اتحادیه اروپا 
را کاهش دهیم، سوال شما کامال اشتباه است، می 

 .خواهیم هزینه های اتحادیه را حذف کنیم

یورونیوز: پس چرا برای حقوق ثانوی بازنشستگی 
 اقدام کرده اید؟

میلیون  ۵۵نایجل فراج: من می خواهم سهم بریتانا از 
 .پوند در روز به صفر برسد

یورونیوز: می توانید با کمی 
 …کمک شروع کنید

نایجل فراج: فکر می کنم با 
 …شما صادق هستم

یورونیوز: چرا ثبت نام 
 کردید؟

نایجل فراج: فکر می کنم با 
شما صادق هستم. این یک 
موضوع بی ربط بسیار 

کوچکی است در مقایسه با 
 .آنچه این کشور می پردازد

یورونیوز: اما شما برای سال ها یوروکرات های 
)بوروکرات های پارلمان اروپا( شاغل در بروکسل را 

 .مورد انتقاد قرار داده اید

نایجل فراج: شما می توانید بگویید که من باید بدون 
 .حقوق کار کنم اما من نمی توانم این کار را انجام دهم

یورونیوز: تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا در 
این طرح مشارکت نکرده اند، زیرا فکر می کردند 
 این کار غیر اخالقی است. چرا شما ثبت نام کردید؟

نایجل فراج: واقعا این کار را کردند؟ من خیلی ندیده 
 .ام

یورونیوز: چرا شما برای حقوق بازنشستگی ثانوی 
ثبت نام کردید، اگر می گویید با افزایش هزینه های 

 اتحادیه اروپا موافق نیستید؟

نایجل فراج: بخاطر اینکه من وقتی وارد سیاست شدم 
منابع مالی گسترده ای را از دست دادم، بنابراین به 
خودم گفتم که اگر فوت کردم به خانواده ام فکر کرده 

 .باشم تا بتوانند مزایای دراز مدت تری داشته باشد

یورونیوز: بنابراین فرزندان فراج می توانند یک 
آپارتمان زیبا در لندن بخرند؟ این ایده حقوق 

 بازنشستگی اتحادیه اروپاست؟

 .نایجل فراج: نه مقدارش به این کارها نمی رسد

 

در یکی دو روز گذشته بدنبال فجایع نظام آباد قزوین و 

روستای بجنورد اصفهان که قبال گزارش های آن داده 

شد، باز هم اخبار جدیدی از سرکوب و اذیت و آزار 

کارگران و خانواده های شریف افغان بدست من رسیده 

که الزم است همه کارگران و مردم شریف و 

آزادیخواه و بخصوص نیروهای کمونیست را که 

مدافعین واقعی برابری انترناسیونالیستی و طبقه کارگر 

 جهانی هستند، را در جریان این جنایات قرار دهم.

در هشتم ماه می از روستای گیرش فارس گزارش شده 

که ده روز است مامورین جمهوری اسالمی در 

خیابانها کارگران افغان را دستگیر می کنند. مامورین 

انتظامی و لباس شخصی ها بدون اجازه به خانه های 

آنها داخل شده و با ضرب و شتم به آنان دستبند زده و 

همچنین آنها را از پشت بامها به پائین پرتاب می کنند. 

در ضمن تمام کودکان افغان از مدارس این روستا 

 اخراج شده اند. 

همینطور در روز چهارشنبه هفتم می در روستای 

خانوار  51الی  61دیگری بنام خوشنام در کرج 

افغانی ساکن این روستا را بی آنکه فرصت جمع آوری 

 اموالشان را به آنها بدهند، از ده بیرون ریخته اند.

در باغ دشت شهر ری نیز چند روز گذشته مامورین 

به کارگری بنام احمد در خیابان فرمان ایست می دهند. 

کارگر مزبور از ترس فرار کرده، به محل کار پسرش 

در یک مکانیکی پناه برده و در را بروی خود می 

بندد. مامورین پس از شکستن قفل وارد مکانیکی شده، 

بدون هیچ دلیلی او را گلوله باران و به قتل میرسانند. 

 .ساله و دارای زن و دو فرزند بوده است 12مقتول 

در شمال نیز از شهرستان نور گزارش رسیده که در 

این شهرستان کارگران افغان  شبها را از دست 

 02مامورین در جنگلها سر می کنند. هر شب ساعت 

صبح مامورین به در خانه کارگران افغان آمده،  0تا 

 مردها را دستگیر و برای کار رایگان با خود می برند.

اینها تنها مشتی از خروار و نشاندهنده سرکوب 

بیرحمانه ایست که دولت سرمایه دار اسالمی بر علیه 

بخش افغانی طبقه کارگر ایران بکار می برد. 

جمهوری اسالمی تنها در سایه سرکوب و خفقان 

گسترده در محیط ایران و بی تفاوتی ناسیونالیستی 

ایرانیان است که می تواند این درجه از سرکوب را بر 

کارگران زحمتکش افغان اعمال کند. با نشر وسیع این 

 اخبار این سکوت جهنمی را در هم بشکنید.

 2102می  00سیامک ستوده 

باز هم اخبار تاسف انگیز 

از سرکوب کارگران 

 افغان در ایران
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اسالمی برای گرفتن بیعت وهمراه کردن آنها با خالفت و 
دستگاه چپاولگری خود صرف میکرده اند. چنانکه تمام 
اصحاب محمد مانند علی، عثمان، معاویه، زبیر، طلحه و 
غیره هرکدام در زمان خالفت دیگران از محل بیت المال 
مسلمین بطور ماهانه مستمری های کالنی دریافت 
میداشته اند که بعنوان باج برای بیعت با خلیفه و حف  
دستگاه خالفت به آنان داده میشده است. با اینحال باید 
توجه داشت که در اینجا نیز مثل همیشه منظور از 
مؤمنان، هواداران سرسخت و متعصب نظام اسالمی بوده 
که با شرکت در جنایات آن، ایمان خود به خدا و پیغمبر 
آن را به اثبات میرساندند، ولی به خاطر آنکه هنوز از 
چپاولگری های آن، بقدرکافی سهم نبرده و متمکن نشده 

 اند، فقیر تلقی شده و نیاز به کمک دارند. 
به این ترتیب مالحظه میگردد که چگونه قدرت اسالمی  

به تدریج و به مرور زمان، همراه با گسترش قلمرو، 
مخارج و وظایفش، با احکام و قوانین دقیق تری خود را 
سازمان داده، هرچه بیشتر به صورت یک دولت تمام 

 عیار در می آمده است.    
دوم اینکه، آزادی و برابری مذاهب در مدینه و مکه و 
سایر نقاط عربستان، بعنوان جزئی از دمکراسی بدوی، 
با آمدن اسالم از میان رفت و انحصار و تبعیض مذهبی، 
چیزی که جامعه بدوی با آن بیگانه بود، شکل قانونی و 
رسمی پیدا میکند. در نظام جدید، نه تنها مشرک و کافر 
حق حیات و موجودیت نداشتند، بلکه اهل کتاب نیز از 
حقوق کمتری از مسلمانان برخوردار بوده، به خاطر تن 
ندادن به اسالم، باید به دولت اسالمی جزیه و به عبارت 

 صیحیح تر باج می داده اند.
سوم اینکه، دراین نامه وظایف و تکالیف مسلمانان و اهل 
کتاب در قِبال دیکتاتوری محمد و دولت اسالمی با 
وضوح بیشتری معین میگردد. این تکالیف برای 
مسلمانان پرداخت خمس و زکات و کشتن مشرکین یعنی 
جنگ با دشمنان نظام اسالمی بوده و برای اهل کتاب 
پرداخت جزیه وعدم اتحاد با دشمنان آن بوده است که این 
آخری دراینجا قید نشده ولی همانطورکه بعداً خواهیم دید، 

 جزو شرایط وی بوده است.   
چهارم اینکه دولت اسالمی، خود را در مقابل تابعینش 
موظف به حمایت سیاسی و نظامی از آنها میکند و اعالم 
میدارد که هرکس که از این دولت تبعیت نموده به آن 
مالیات و در واقع باج بپردازد، در پناه خدا و پیغمبر او 
قرار خواهد گرفت، یعنی مورد حمله وی قرار نمیگیرد و 
دولت اسالمی در برابر دشمانش او را مورد حمایت خود 

 قرار میدهد. 
——————————————-                     

  . 1521طبری، جلد چهارم، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ص 

از مردم می ستانده و به فرستاده پادشاه تحویل میداده و 
یا خود آن را نزد شاه میبرده است. تمام نظامات برده 
داری و فئودالی در زمان محمد از این شیوه برای 
غارت مردم و تامین مخارج شخصی و دولتی مستبدان 
و دستگاه استبدادی خود استفاده میکرده اند. در اینجا 
نیز محمد همین کار را میکند. او در نامه خود به 
شاهان ِحمیَر میگوید که جزیه و صدقات والیت خویش 
را جمع آوری و به فرستاده او تحویل دهند تا مورد 

 حمله وی قرار نگرفته از آنها حمایت شود. 
این همان نظامی بوده است که قبل از  محمد در نقاط 
مختلف دنیا مانند ایران و روم و جاهای دیگر بدون 
کمک خدا و پیامبرش توسط خود انسان های جبار و 
ظالم برقرارشده بوده است. بنابراین معلوم نیست چرا 
فقط در این نقطۀ جهان، یعنی عربستان، این کار باید 
 توسط خدای یکتا و فرستاده اش محمد انجام  بگیرد. 

بهرحال، اگر هم چنین بوده باشد باید گفت که خدای 
محمد به جای راهبری انسان ها، مقلد آنها، و آنهم 
مقلدی بسیار دیر فهم و عقب افتاده از خود آنها بوده 
است. بعالوه، معلوم نیست او که برای هدایت انسان ها 
و کل بشریت آمده است چرا از جباران و ظالمان عالم 
 و نه انسان های شریف آن پیروی و تقلید میکرده است.

واقعیت امر این بود که محمد از نظر تاریخی، جز  
تعمیم نظام جباریت و دیکتاتوری فردی که از چند 
هزار سال قبل از او در سایر نقاط جهان متداول شده 
بود، کاری نمیکند. برای همین هم عقاید او، همانطور 
که در گذشته نشان دادیم، عقاید انسان خرافی در چند 

 هزارسال قبل از وی بوده است.
در جای دیگری از نامه، او خاطرنشان میسازد که 
"زکات  بر محمد و خاندان وی حالل نیست، این 

 زکات برای مومنان فقیر و به راه ماندگان است". 
البته ما میدانیم که قبالً سهم مومنان فقیر و در راه 
ماندگان، از خمس که سهم محمد از اموال غارتی، 
دارائی فرماندهان و شاهان شکست خورده و زمین ها 
و باغ های غصبی مردم بی گناه در جنگ ها بود تامین 
می گردید. ولی اکنون که زکات از صورت اختیاری 
در آمده و به همراه جزیه اجباری شده است، به منبع 
تامین این نوع مخارج، یعنی مخارج دولتی تبدیل گشته 

 است. 
همانطورکه درهمه نظام های ضد مردمی رخ میدهد، 
جز بخش بسیارکوچکی از این پول های به زور گرفته 
شده که به معدودی مردم فقیر و از راه مانده، آن هم به 
خاطر نمایش و تزویر، داده میشده است، قسمت اعظم 
آنها صرف دادن مستمری و باج به مفتخوران پولدار و 
مدعی قدرتی میشده است که حکومت ها و خلفای 

 نفوذ محمد در نجران و یمن
  سیامک ستوده

با خروج ایرانیان از یمن، بخش هائی از قبایل یمن نیز 
بسوی قدرت  محمد جلب میشوند. به این ترتیب درست 

یعنی در زمانیکه محمد با  -سال پس از شکست ایران  4
فتح مکه و تکمیل فتوحات خود در نوار غربی 
عربستان، و پس از ناکامی اش در نفوذ به شمال، آماده 

حاکم نشینان پراکنده یمن  -گسترش در جنوب میشود
نیز که تکیه گاه ایرانی خود را از    موسوم به " قَیل"

دست داده اند، در پی عقد قرارداد با متحدین جدید 
 منجمله محمد بر می آیند. 

تحت چنین شرایطی و حتی قبل از آنکه خود محمد، 
برای پرکردن خالء قدرتی که دراین منطقه بوجود آمده 
دست به اقدام جنگی بزند، بعضی از قبایل و قدرت های 
 -محلی در یمن برای عقد قرارداد دوستی و اتحاد با وی
که با فتح مکه و شکست بنی ثقیف اکنون دارای قدرتی 

نماینده به سویش میفرستند. این دومین  -بزرگ شده است
شانس بزرگی است که پس از مورد مدینه و پذیرفته 
شدن سهل و راحت وی توسط قبایل اوس و َخزَرج، این 
بار در مورد یمن نصیب محمد میشود و راه را برای 

 قدرت یابی بیشتر وی هموار می نماید. 
از بازگشت از تبوك فرستادگان بعضی از    از جمله پس

سرکردگان ِحمیَر در یمن نیز که چهار تن به نام های 
"حاِرث بن َعبد َکالل"، "نُعَیم بن عبد ُکالل"، "نُعمان 
شاه قَیل ذی ُرَعین" و "معافر" بوده اند، نزد او مى آیند 
و پیوستن خود را به او اعالم میكنند. محمد در پاسخ به 
نامه آنان مقررات مالیاتی نظام اسالمی را با جزئیات 
بیشتری شرح و مقرر نموده، یک گام بیشتر به قدرت 
دیکتاتوری خود شکل رسمی و دولتی میدهد. او در این 

 نامه می نویسد:
"اما بعد هنگام بازگشت از سرزمین روم فرستاده شما 
در مدینه ما را بدید و نامه شما را رسانید و خبر شما را 

مشرکان را بگفت و اعالم کرد که اسالم آورده اید و 
و خدا شما را هدایت کرده به شرط آنکه  کشته اید

پارسائی کنید و مطیع خدا و پیغمبر باشید و نماز کنید و 
زکات دهید و خمس خدا و سهم پیمبر وی را در غنیمت 
ادا کنید، و زکات مقرر بر مؤمنان را بدهید. از حاصلی 
که با چشمه یا باران آبیاری شود ده یک و از آنچه با 
چاه آبیاری شود نیم ده یک، از چهل شتر یک بچه شتر 
شیری ماده و از سی شتر یک بچه شتر شیری نر و از 
هر پنج شتر یک بز و از هر ده شتر دو بز و از چهل 
گاو یک گاو و از سی گاو گوساله ای نر یا ماده و از 
چهل گوسفند یک بز. این زکاتی است که خدا بر مؤمنان 
مقرر داشته... و هر که بر دین یهود و نصارا بماند وی 
را از دینش نگردانند و باید جزیه دهد که برای زن و 
مرد بالغ یک دینار کامل یا معادل آن است و هر که 
بدهد در پناه خدا و پیغمبر است و هر که ندهد دشمن خدا 
وپیغمبر است... جزیه و صدقه والیت خویش را فراهم 
کنید و به فرستادگان من تسلیم کنید. ساالر فرستادگان 
من معاذ بن جبل است و باید راضی بازگردد " )تاکیدات 

 از من اند(
نکات جالب توجه در این نامه یکی این است که محمد 
در قوانین مالیاتی خود از همان رسوم ستمگرانه ای 
پیروی میکند که شاهان و گردن کشان دیگر در دوران 
وی دنبال میکرده اند. این رسوم عبارت از این بوده 
است که آنها از دسترنج مردم، بی آنکه خود در تولید آن 
نقشی داشته باشند، بعنوان مالیات زکات، باج و خراج 
میگرفته اند و این باج و خراج ها را صرف نگهداری 
از دستگاه دیکتاتوری و ستمگرانه خود میکرده اند. 
حاکم هر منطقه باید این مالیات ها و باج و خراج ها را 
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 ساختۀ ترک ها اسالم بر

سیییییییییالمیییییییییتیییییییییی 
کارگران، اظیهیار   

ایین زنیان  داشت:
کیییییه عیییییمیییییدتیییییاً 
سرپرست خانیوار 
هستینید، بیه دلیییل 
شرایط بازار کیار 
نیاچیار بیه تیحیمییل 
ایییییین شیییییراییییییط 
ناعیادالنیه شیغیلیی 
هستند و در شبانه 
 ۲روز بیییییش از 

سیییییاعیییییت کیییییار 
قییانییونییی فییعییالیییییت 

  .می کنند

وی گفت: فعالیت 
مداوم این 

کارگران در 
شیف شب معضالت روحی وجسمی زیادی به آنان وارد 
کرده است به طوری که هم اکنون تعدادی از این زنان 

 .های روحی وجسمی مبتال هستند به انواع بیماری
 

دبیر خانه کارگر نیشابور شرایط کار این کارگران را 
  توصیف کرد و گفت: به موجب قانون «غیر انسانی»

کار، رعایت برابری تمامی حقوق زنان و مردان از 
 .تکالیف کارفرماست

 14-26-1311  -منبع: حبرگزاری ایلنا  

:یک فعال کارگری در نیشابور اعالم کرد  

این زنان که عمدتاً سرپرست خیانیوار هسیتینید، بیه دلیییل 
شرایط بازار کار ناچار به تحمل ایین شیراییط نیاعیادالنیه 

 ۵شیییف شیب ایین کیارگیران در سیاعیت   شغلی هستینید.
  د.صبح روز بعد ادامه دار ۲عصر شروع و تا ساعت 

یک فعال کارگری در نیشابور از رعیاییت نشیدن قیانیون 
 «طیییور طیوبیی»کار در مورد کارگران زن کشتارگیاه 

 .خبر داد

کیارفیرمیای  در ایین بیاره بیه اییلینیا گیفیت:  محمد عمارلیو
اعتنایی به قانیون  کشتارگاه طیور طوبی در نیشابور با بی

کار در پرداخت بیییمیه، اضیافیه کیاری و سیاییر میزاییای 
هیای شیغیلیی بیرای  قانونی کارگران زن، از نبود فرصیت

 .کند زنان کارگر در بازار کار سوءاستفاده می

کارگر  ۳۰دبیر خانه کارگر نیشابور افزود: در این واحد 
نیفیر از آنیان را زنیان  ۰۰مشغول به کیارنید کیه حیدود 

دهند. این زنان عالوه بر آنکه به طیور میداوم  تشکیل می
کنند، از درییافیت حیوق  ساعت کار می ۲و حتی بیش از 

 .قانونی خود ناتوانند

او دلیل اصلی فعالیت این کارگران را در شیییفیت شیب، 
فرار کارفرما از بازرسان تامین اجتماعی عنوان کیرد و 

عصیر   ۵افزود: شیییف شیب ایین کیارگیران در سیاعیت 
صبح روز بعد ادامه دارد و فعالییت  ۲شروع و تا ساعت 

شبانه و اضیافیه کیاری اجیبیاری، مشیکیالت بسیییاری را 
  بییرای آنییان بییوجییود آورده اسییت.               
دبیر خانه کارگر نیشابور ضمن هشدار نسبیت بیه تیهیدیید 

های دین در میان  جمهوری در ترکیه به سست شدن پایه
طبقۀ متوسط شهرهای بزرگ انجامید، اما در روستاها و 
شهرهای کوچک نتوانست کاری از پیش ببرد. اسالم 

 1112التقاطی ترکان به حیات خود ادامه داد و از سال 
میالدی با مهاجرت روستاییان به شهرها از تاریکی 

رسد در این میان، طریقت  بیرون آمد. به نظر می
تر از  تر و سختگیرانه نقشبندیه که عقایدش خشک

های دیگر است، در به دست گرفتن زمام امور  طریقت
ترکیه از بخت بیشتری برخوردار بوده است. تورگوت 

و  1113تا  1181اوزال، رئیس جمهوری ترکیه از سال 
رجب طیب اِردوغان، نخست وزیر کنونی آن کشور، از 

اند. اما حتی همین سیاستمداران  این طریقت اثر پذیرفته
را نیز در قیاس با مردان سیاسی مسلمان در کشورهای 

توان مسلمان واقعی شمرد. کافی است سری به  دیگر نمی
استانبول یا شهرهای ساحلی ترکیه بزنید تا این حقیقت را 

 .دریابید
های صوفی، آتاتورک مردم را  با ممنوع کردن طریقت

شان که روی هم رفته اسالمی ساده  های هویتی از نشانه
ترکان به رغم آن که الفباشان  .و التقاطی بود محروم کرد

را التینی کردند و پیوندشان را با متون دینی بریدند، به 
ورزی ساده و عارفانه خود ادامه دادند. با آمدن اسالم  دین

توان گمان کرد که ترکیه به  به میدان سیاست، آیا می
رود که برخی از کشورهای مسلمان از  همان راهی می

جمله ایران رفتند؟ چنین گمانی در حال حاضر بعید به 
 .رسد نظر می

 علیرضا مناف زاده
 

تا پیش از رسیدن ترکان سلجوقی به آسیای صغیر در 
قرن یازدهم میالدی، مسلمانان نتوانسته بودند این 
سرزمین را برای همیشه از دست امپراتوری روم شرقی 

میالدی بود که  1268یا بیزانس بیرون بیاورند. در سال 
آلپ ارسالن سلجوقی پس از گشودن قلمرو عباسیان به 
نیروی قبایل تُرَکَمن، به خاک روم شرقی نیز تاخت و 
پس از پیروزی در جنگ معروف َمالزِگرد در سال 

میالدی تا آناتولی مرکزی و شرقی پیش رفت.  1271
ترکان سلجوقی رفته رفته سراسر آسیای صغیر را 

میالدی  1111تسخیر کردند و سرانجام در سال 
 1113امپراتوری عثمانی را بنیان گذاشتند که تا سال 

میالدی یعنی بیش از شش قرن دوام آورد. در سال 
میالدی، در زمان سلطان سلیم اول بود که  1111

 .امپراتور عثمانی عنوان خلیفه را نیز از آِن خود کرد
از همان آغاز حضور ترکان سلجوقی در آسیای صغیر، 

های گوناگون صوفی به این سرزمین روی آوردند  فرقه
ها و  و در دورۀ عثمانی گسترش یافتند و در شهر
 1811روستاهای امپراتوری جایگیر شدند. در سال 

خانقاه  312میالدی تنها در شهر استانبول بیش از 
های گوناگون صوفی وجود داشت. این  وابسته به فرقه

ها محل رفت و آمد مسلمانان امپراتوری و تنها  خانقاه
ها  جای معاشرت و دید و بازدید آنان بودند. به این خانقاه

های  گفتند که باید همان تکیۀ عربی باشد. طریقت تّکه می
صوفی مانند خلوتیه، مولویّه و بکتاشیّه، درواقع، 
جایگزینی برای اسالم خشِک اهل تقلید و محلی برای داد 

ها، به  شدند. در این طریقت و ستد فرهنگی شمرده می
یری زارُکن، باب استدالل عقلی باز بود. عرفان  گفتۀ تی

ها  سواد تّکه صوفیانه در میان مردم عادی و اعضای بی
شد. با منحل کردن این  ورزی شمرده می تنها شکل دین

به فرمان آتاتورک و سیاست  1111ها در سال  تکه
نادینی کردن فضای عمومی شهرهای ترکیه، این 

 .ورزی عامیانه در روستاها به حیات خود ادامه داد دین
های صوفی بر اسالم  افزون بر تأثیر انکارناپذیر طریقت

زیستی ناگزیر مسلمانان با یونانیان و ارمنیان  ترکی، هم
و یهودیان و سپس با مردمان اسالو در شهرهای 
امپراتوری در تعدیل ِعرق دینی آنان بسیار اثرگذار بود. 

های استوار و  بیشتر شهرهای عثمانی جدا از این که ِدژ
های بزرگ و  های سپاهیان بودند، گذرگاه سکونتگاه

وری نیز بودند. ترکان بیشتر  مراکز تجاری و پیشه
ور بودند و در کنار یونانیان و ارمنیان و  سپاهی و پیشه

گر و اهل حرفه  ور و صنعت یهودیان که معموالً پیشه
کردند. دولت  زیستند و با آنان داد و ستد می بودند، می

ً سنی مذهب بود، اما  سلجوقی و سپس عثمانی رسما
های کوچ کننده  اسالم شهرنشینان و روستاییان و ایل

درآوردی و التقاطی بود. اسالم روستاییان  اسالمی من
ترک با آیین شمنی و عقاید انیمیستی یا زنده انگارانه نیز 
که ترکان از آسیای میانه آورده بودند، در آمیخته بود. 
در قیاس با اسالم اُرتدکس، چه سنی و چه شیعی، 

توان گفت که اسالم ترکان از آغاز اسالمی التقاطی  می
 .بود

نادینی کردن آمرانۀ فضای عمومی پس از اعالم 

 اجبار به کار شبانه و عدم رعایت حقوق کارگران زن 

 خرداد نود و سه 6 -احمد پرتوی

اتحادیه های کارگیری اخیییرا میبیارزه جیهیانیی را بیرای 
دالر در ساعت آغاز کردند. تقاضای افیزاییش  11حقوق 

دستمزد با فشار به شرکت مکدونالد و سیاییر شیرکیتیهیای 
زنجیره ای مواد غذایی با برگزاری  تظاهرات هم زمیان 

ماه مه آغیاز  11کشور مختلف  در روز پنجشنبه  32در 
شد. این تظاهرات به منظور جلب توجه عموم به شیراییط 
سخت و کم حیقیوق کیارگیران بیخیش میواد غیذاییی و بیا 
هماهنگی چندین اتحادیه و حمایت اتیحیادییه بییین الیمیلیلیی 

 the Sevice Empolyeesکیییارکییینیییان خیییدمیییاتیییی )
International Union برنامه رییزی   1211( از سال

شده است. در ماه مارچ گذشته هم یک شکیاییت خسیارت 
علیه مکدونالد که اجازه استراحت بین کار بیه کیارگیران 
نمیدهد و با جلوگیری از همکاری کارگرانش برای ایجاد 
تشکل، حقوق قانونی آنان را زیر پا میگذارد،  بیه دادگیاه 

 ارائه شد. 

نکته ای که در این نوع مبارزات نهفته است این است که 
تاکینیون اتیحیادییه هیا هیمیواره   SEIUاز بدو آغاز بکار 

برای افزایش دستمزد مبارزه کیرده انید و هینیوز هیم بیا 
سال گذشته در پی چانه زدن و اعتصاب  12همان روش 

برای افزایش دستمزد هستند؛ غافیل از حیدود ییک قیرن  
تجربه تکرار کارهای گذشته برای حفی  رابیطیه میزدی، 
که تنها منشاُ سود سرمایه داران است.  رابطه ای کیه از 
یکطرف بیکاری فزاینده اییجیاد کیرده وطیرف دییگیر بیا 
افزایش بیکاری سطح دسیتیمیزدهیا را پیایییین نیگیهیداشیتیه 
است. از یکسو جوامع به آموزگار، پرستار، حمل و نیقیل 
 عمومی، پزشک، بیمارستان، مسکن، بیاز دارند، و از 

 رهایی جامعه و اتحادیه های کارگری

http://www.persian.rfi.fr/auteur/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 اقای ستوده باسالم به شما وهمکارانتان 

 سال نو مبارک                                                                             

راستی خواستم نظر دو نفر در رابطاه بااخاباری ازوضاعایات 

خااریاااد وفاااروش کااودکاااان در دروازه غااارتاااهااران راباااه  

شماوخوانندگان عزیزی که خاواساتاناد هاماراهای کاناناداطاالع 

بدهم .دراین رابطه نیز چندین سئاوال هسات باه امایاد ایاناکاه 

 جوابی مفصل داده شود.  

چند نسخه از شماره هشتاد روشنگر دستم بود ،دوتای آناهاارا 

به دونفر دادم وبه دنبالش گفتم گزارش تکان دهناده از خاریاد 

وفروش کودکان دردروازه غاار تاهاران درایان شامااره آماده 

است .  یکی از آنها قبال اطالع داشت بدون اینکه خم به ابرو 

آورد گفت این بچه هاازقومی هستند که آنهاا را فایاوجای مای 

گویند . در زمان شاه به آنها  شناسنااماه ناداده اناد وشاهاروناد 

محسوب نمی شدند .اجازه درس خواندن وکاارکاردن ناداشاتاه 

اند . حاال نیز روال زندگی آناهاا در جاماهاوری اساالمای باه 

روال پیش ازانقالب ادامه دارد وهیچ کادام حاق کاار نادارناد 

وبه آنهاشناسنامه نمی دهند واز تحصیل هم محرومند . ایاناهاا

)فیوجی ها( به کارهای تردساتای ودزدی دسات مای زناناد .  

تردستی منظورم ازقبایال کاارهاای سااحارمااناناداسات . مارز 

ندارند وازایران بلند می شوند به تماامای کشاورهاای آسایاایای 

واروپایی تایوگوسالوی مای روناد . نامای گاویام خابار غالاط 

است،خبردرست اسات اماا خاواساتام وضاعایات قاوم فایاوجای 

رابدانید.    طرف بااین توضیحات درتوجیه وضعیت فیاوجای 

ها ،نه تنها جمهوری اسالمی را مبراازخطا کرد، بلکاه روال 

زندگی آنها درزمان داینه سورهای منقرض شده سلطنتی نایاز 

 توجیه شد.

من نخواستم بحثی بکنم چون فورا به نظارم آماد ایان را اول 

باماهنامه ی روشنگر و خوانندگان فعال آن درمایاان باگاذارم 

 تاجواب همه جانبه تربه این موضوع داد ه شود.

 در اینجا چند سئوال پیش می آید.

چطور می شود کسی اهل کشوری باشد اما تابعیت آن -١     

 کشور رانداشته باشد؟ 

چطور می شود قومی در یک کشور باشد اما کودکاان -٢     

 آنها حق تحصیل نداشته باشند؟

چطور  می شود قومی دریک کشور باشد اما به پادران -٣   

ومادران آنها اجازه داده نشود کار کنناد تاا اماکااناات زنادگای 

 خودشان وفرزندانشان رافراهم کنند؟

ینی است که این بی عدالتی راقباول ئاین چه ایدئولوژی وآ-٤

 می کند؟

چه کسی می تواند حق کار نداشته باشد وازهیچ جایی هام  -٥

کمک نشود. ساکت بنشیند ودر فکر لاقاماه ناانای حاتای ازراه 

دزدی هم شده نباشد وآرام شاهد مرگ خود شود، تافیوجی هاا 

 دومی آن باشند؟

تمامی ماراجاع ماطالاع مای گاویاناد حاداقال هافاتااد درصاد  -٦

ازکودکان خریدوفروشی فیوجای نایاساتاناد ،اگار باه گافاتاه آن 

دوشخص قانع شویم وفیوجی ها رامستحق آن همه بایاعادالاتای 

بدانیم . جوابشا ن برای هفتاد در صد دیگر که غایار فایاوجای 

هستند،تردست هم نیستند،کارهای ساحرمانند هم نمی کاناناد، 

بااه دیااگاارکشااورهااای آساایااایاای واروپااایاای هاام پااا نااماای 

 گذارند،وازتهران خارج نمی شوندچه می شود؟

نفردیگرمی گوید. اینطوری نمی ماند.این باید منظاورش  -٧

این بااشاد ماثال هازاران زنایاکاه روزناه ی امایادی نادارناد 

ومجبوربه تان فاروشای مای شاوناد وشاارالتاان هاای ناهای 

ازمنکرآنهارا جمع میکنند وبه وسیله باندهای آدم فروش کاه 

حااشایاه   مستقیما وابسته به حکومت اسالمیینددرکشاورهاای 

ی خلیج به فروش می رسانند ، کودکان دروازه غاررانیزبه 

 این بالگرفتارنمی کنند؟

افرادیکه بین مردمیکاه باه آناهاا اناواع ظالام وساتام روا  -٨

زور وستمای   میشود باحکومتی که عامل ستم است وازهیچ 

برمردم چشم پوشی نمیکند ،طرف حکومت را مای گایارناد 

باید چه گفت ، واین افراد چه پیشینه ای ازهمکاری با عمال 

حکومت درقبال مردم داشته اند که امروزاینطاورگساتااخااناه 

از آن دفاع میکنند،بااینکاه خاارج کشاوری شاده اناد هاناوز 

دفاع میکنند،آیا آمدن آنها به خارج بابرنامه قابالای ناباوده،آیاا 

 نباید به طورعلنی آنهاراعوامل حکومت نام برد وافشاکرد ؟ 

آنهایکه با مدافعان حکومت در خارج کشور تاحات ناام   -٩

دموکراسی وآزادی بیان شب وروز صحبت میکنند واین را 

آزادی عقید ه وابراز نظر می نامند ،آب درآسیاب جمهوری 

اسالمی نمی ریزند، وتائید ضمنی اعمال جمهوری اساالمای 

 وچشم پوشی ازمنافع مردم نیست ؟

همه می دانیم که میراث دار رژیم سلطنتی ،جاماهاوری -١١

    اسااالماای اساات وتااماااماای امااکااانااات بااعااد ازانااقااالب مااردم 

دراخاتاایاار ایان رژیام قارار گارفاات ودساات نااخاورده بااقاای 

ماند.تنها نام ارتش سپاه پاسداران شد،ساواک  ساواما شد،به 

جای شاه وتاج وتخت ولی فقیه وعمامه نشاسات .از طارف 

دیااگاار تااماااماای مصااائااب اجااتااماااعاای از جااماالااه دخااالاات 

درامورکشورهای دیگر؛بی حقوقی ملتها،کشاتاار وسارکاوب 

،بی حقوقی کارگران ،ضدیت باکماونایاسام وآزادی خاواهای 

،همچنین ازجمله وضعیت فیوجی ها تماما میراث رژیام گاذ 

شتاه اسات کاه جاماهاوری اساالمای اداماه دهاناده اش باوده 

    است.اماحاال مای بایانایام سالاطانات طالاباان بادون تاوجاه باه 

حافظه مردم ، اشک تمساح برای ایران می ریازناد وکالاماه 

آیااا   ای ازایاانااهااا صااحااباات نااماای کااناانااد .ساا ال ایاانااساات 

نبایدوجوهات مشترک دو حکومت رابارای ماردم تاوضایاح 

دادودیگر مجالی برای سلطنت طلبان بااقای ناگاذاشات و باه 

 مردم گفت جمهوری اسالمی ادامه رژیم سلطنتی است ؟

به عنوان آخرین سۆال : دراین رابطه وظیفه ی طاباقاه  -١١

کارگر ونیروهای ماارکسایاسات واناقاالبای چاه مای شاود ؟                                                   

محمود جوانمردی  آقای جوانمردی عزیز در مقابل هزاران 

سؤال بحقی که مطرح نموده و خوشبختااناه باه بسایااری از 

آنها خود پاسخ داده اید، تنها چیزی که می توانم اضافه کانام 

اینست که در حاال حااضار در ایاران سای هازار خااناواده 

وجود دارند که کودکان آنها هرچند در ایران بدنیاا آماده اناد 

ولی فاقد شناسنامه می باشند. در نتیجه ناه مای تاواناناد کاار 

کنند، نه تحصیل، و نه حتی ازدواج و هایاچ کاار دیاگاری. 

اینها کارگران مهاجر افغانی هستند که هر چند همسارانشاان 

ایرانی اند، ولی چون برگ تبعیت ایران را ندارند ماحااضار 

ازدواج آنااهاا را ثاباات نااماای کاانانااد، و لااذا بااه فارزناادانشااان 

شناسنامه نمی دهند. طبیعتا بخشای از ایان کاودکاان هام باه 

لیست باال اضافه می شوند. اینها و هاماه کاودکاانای کاه در 

وضعیت مشابهی هستند، در واقاع، بای آناکاه کاوچاکاتاریان 

گناهی داشته باشاناد، از ناظار جاماهاوری اساالمای، ماجارم 

محسوب می شوند. جرم آنها هم اینست که حق بدنیاا آمادن، 

یعنی حق حیات نداشته اند و بدون اجازه والیت فقایاه پاا باه 

                  دنیا گذارده اند. واقعا که روزگار عجیبی است. 

 

سوی دیگر جمعیت زیادی وجود دارند که میتوانند هیمییین 
نیازهای جامعه را تأمین کینینید ولیی  بیییکیار هسیتینید. از 
یکسو کارگران نیمه وقت باید از تیرس بیییکیاری سیخیت 
کارکنند تا بتوانند زندگی بخور و نمیر خود را حف  کینینید 
و در سوی دیگر سود بانکها و سرمایه داران افزایش پیدا 

 میکند و بر تعداد میلیاردرها هر ساله اضافه میشود.

پرستاران و آموزگاران اخراج و کارگران بیکار میشوند، 
کمبود امکانات اجتمیاعیی و خیدمیات عیمیومیی هیر روز 
عرصه را بر خانیواده هیا تینیگ تیر میییکینید ولیی هیمیان 
خدمات دهندگان بیکار میشوند. مواد غذایی گیرانیتیر ولیی 
کارگران تولید کننده مواد غذایی بیییکیار میییشیونید. صیف 
انتظار بیماران برای درمان طوالنی تیر ولیی پیرسیتیاران 
بیکار و آموزش پزشکان محدود تر میشود. برای درمیان 
و رفاه، نیاز به تحقیقات است ولی بودجه های تیحیقیییقیاتیی 
کاهش می یابد. بودجه های عمومی  نسبتا کاهش و هزینه 
های نظامی افیزاییش میی ییابید. شیهیرییه ی دانشیگیاه هیا 
گرانتر و فارغ  التحصیالن بیکار می میانینید و بیه شیغیل 
 هایی روی میسورند که پایین از سطح دانش شان است. 

این تناقض هر ساله بیشتر و بیشتر میشود و اتحادیه هیای 
کارگری هم در جنب و چوش برای چانه زنی دستمزد هیا 
پیچیده تر عمل میکنند و اینکار خود وضع میوجیود حیفی  
میکنند. اتحادیه های کارگری هم درخدمت به تداوم وضع 
موجود یعنی خیریید و فیروش نیییروی کیار میتینیاسیب بیا 
خواست همین سیستم موجود سرمایه داران، کارگیران را 
بصف میکنینید. حیزبیی کیه حیق اعیتیصیاب آمیوزگیاران، 
پرستاران، رانندگان، و اسیتیادان را بیا تصیوییب قیوانییین 
اضطراری پایمال میکند دوسال بعد مورد حمایت اتحادیه 
هایی  قرار میگیرد که حق اعتصاب اعضایشان  لغو شده 
است. سیستمی که اتیحیادییه هیای کیارگیرییش از احیزاب  
سرمایه کار انگلیس و حزب دمکرات آمرییکیا پشیتیییبیانیی 
میکند.   حال این سؤال پیش میسید که ایین چیه سیییسیتیمیی 
است که برای گروه کوچکی ثروت و برای خیل عظییمیی 
بیکاری و فیقیر بیه ارمیغیان میییسورد. سیییسیتیمیی کیه در 
کشورهای صنعتی کاهش سطح رفاه و در سایر کشیورهیا 
فقر و جنگ را دامن میزند. آیا واقعاَ  نمی توان این نیظیام 
سراپا فاسد و ضد انسانی را زیر رو کیرد، و بیه رابیطیه 
ای اجتماعی که شایستیه زنیدگیی اجیتیمیاعیی انسیان اسیت 

دست یافت.                                                                                                                    

 نامه های رسیده 

 

 ها هیچ احساسی ندارند ماشین

 شوند پیر نمی

 گیرد شب کمرشان درد نمی

 خانه نیستند در فکر اجاره

 تر از همه مهم

 خواهند کارشان مساعده نمی آخر هفته از صاحب

 درست مثل

 ماشینی که دیروز

 جای پدر پیرم را در کارخانه گرفت
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 بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی  

 بازگشت به ایران

بعدأ دوباره از باکو به آستارا برگشتم چون آستارا را 

پدربزرگ من آباد کرده بود، در آنجا نفوذ داریم. گمرک 

آنجا در اجازۀ پدربزرگم بود و امین بندر به حساب 

میآمد. بنابراین آنجا آشنا زیاد داشتیم. سفارش کردم اسبی 

حاضر کنند تا شب رد شوم. صاحب اسب گفت: این 

اسب راه را بلد است و شما را میبرد. فقط متوجه باشید 

که سرتان به درخت نخورد. همانطورکه گفته بود اسب 

خودش ما را رساند و در آن سوی مرز مرا تحویل 

گرفتند. برادرم در بندر پهلوی بود، شب رفتم آنجا 

 خوابیدم و فردا شب به رشت آمدم.

برادرم از ورود من اطالع نداشت ولی میدانست در 

روسیه هستم و برای او عادی بود. فکر نمیکرد آمدن 

من جنبۀ سیاسی دارد. در رشت یک ارمنی بود که در 

مسکو کمکش کرده بودم تا تحت عمل جراحی 

قرارگیرد، او در رشت عکاس بود. در آن وقت که برای 

عبور از شهری به شهر دیگر جواز میدادند. او رفت و 

یک جواز شهربانی برایم درست کرد که به تهران بیایم. 

در تهران در منزل یکی از رفقا به نام عطاهللا آرش که 

مکانیک و رانندۀ خوبی بود منزل کردم. آن موقع 

حسابی را مالقات کردم. او از اعضای کمیتۀ مرکزی 

حزب کمونیست ایران و از محصلین دورۀ اول "کوتو" 

بود. حسابی و تعدادی از کمونیست های ایرانی برای 

شرکت در کنگرۀ دوم حزب کمونیست ایران )که به 

کنگرۀ ارومیه شهرت یافت و ظاهرأ در اوکراین تشکیل 

شده بود( عازم شوروی بودند و از من خواهش کرد که 

در ایران باشم تا برگردد. و گفت که تهران خالی است. 

در این مدت من دو ماه در تهران بودم و فکر کردم که 

در تهران هم میشود فعالیت کرد. ما یک اتحادیه ای از 

محصلین تشکیل دادیم و این اتحادیه به سرعت توسعه 

پیدا کرد. البته آن وقت در ایران دانشگاه نبود. فقط یک 

مدرسۀ عالی طب، یک مدرسۀ عالی حقوق و یک 

 مدرسۀ عالی کشاورزی بود.

در آن زمان اعتصاباتی تشکیل دادیم. محصلین خواسته 

هایی داشتند. خواسته هایشان درست خاطرم نیست. ولی 

موفق شدند. تدین وزیر فرهنگ بود. تنی چند از این 

محصلین بعدها نیز آشنایی خود را حفظ کردند، مانند 

دکتر شفیعی که اهل گیالن بود و در مدرسۀ شوروی 

تدریس میکرد و ضمنأ درس هم میخواند، بعدأ دکتر شده 

بود و در رشت مطب داشت. دکتر جالل عبده بود، دکتر 

پاکپور بود که بعدأ دندان پزشک شد. عده ای از آنها 

بعدأ دانشگاه رفتند و پزشک شدند و بعدها نیز لطف و 

 محبت آن روزهای اتحاد و اتفاق را داشتند.

در آن زمان خوزستان بزرگترین مرکز صنعتی کشور 

بود. ولی در سایر نقاط هم مراکز کارگری وجود 

داشت. بزرگترین اتحادیۀ کارگری ایران در بندر 

انزلی بود که تحت سرپرستی آخوندزاده بود. 

آخوندزاده را بعد از ایران تبعید کردند. رشد و توسعۀ 

این اتحادیه به معامالت تجارتی ایران و شوروی 

بستگی داشت، اگر این معامالت تجاری توسعه پیدا 

میکرد، تعداد کارگران و اعضای اتحادیه زیاد 

وتشکیالت قوی میشد و اگر تجارت نبود کم کم تحلیل 

میرفت. درتهران نیز اتحادیه ای داشتیم که بیشتر 

کارگران چاپخانه و کفاشها و امثالهم در آن عضویت 

 داشتند.

دراین مرحله 

درتهران فعالیت 

کارگری نداشتم. 

فقط در امور 

دانشجویی شرکت 

کردم. ولی از جمله 

کسانی که من با 

آنها آشنا بودم و 

میدانستم در امور 

کارگری فعالیت 

دارند همان عطا 

هللا خان آرش بود 

و برادرش 

رضاقلی که عضو 

کمیتۀ مرکزی 

حزب کمونیست 

بود و در چاپخانه 

کار میکرد. 

برادرش نقش 

مهمتری داشت. یکی دیگر کارگر کفاشی بود به نام 

حقیقت که بعدها عضو حزب توده شد و اسمش را به 

کی مرام تغییر داد. این کارگران با حزب کمونیست 

ایران مربوط بودند. من در میان آنها فعالیت نکردم و 

 آشنایی هم نمی دادم.

  خوزستان

عازم خوزستان شدم.  0116باالخره در اواسط سال 

این اقدام از چند لحاظ عمل دشواری بود و امید 

چندانی به موفقیت آن نداشتم. اوال: نه من، نه حزب 

کمونیست، نه سندیکا و نه رفقای ما هیچ یک از 

اوضاع خوزستان کمترین اطالعی نداشتیم. آنها فقط 

می گفتند که به محض ورود تو در خوزستان 

 دستگیرت خواهند کرد.

دومین مسئله این بود که ورود ارامنه و ترک ها به 

خوزستان خیلی مشکل بود و تحت نظر قرارمیگرفتند. 

این امر دالیل سیاسی داشت. چرا که می ترسیدند 

 خطرناک باشند.

من راه را دور کردم و از راه لرستان نرفتم. برای اینکه 

لرستان شلوغ شده بود ناچار شدم از طریق اصفهان و 

شیراز و بوشهر و با کشتی بروم. ورود به خوزستان 

آنهم توسط کشتی کار بسیار مشکل بود. یک ارمنی از 

اصفهان با من همراه بود و با هم در یک ماشین بودیم. 

دوتا بچه هم داشت و آنها را برای ادامۀ تحصیل به 

هندوستان میبرد. این ارمنی پیرمرد و فوق العاده سنگین 

بود. از بابت بچه هایش هم نگرانی داشت که مبادا 

ژاندارم ها نظر داشته باشند. بچه هایش هم قشنگ بودند. 

به من اطمینان کرد و خودش و هم بچه هایش را به من 

سپرد. تا برازجان آمدیم ولی چون باران میآمد یک هفته 

در آنجا ماندیم. شب اول در یک قهوه خانه تازه تعمیر 

اقامت کردیم. صبح دیدم این پیرمرد نمیتواند ازجا بلند 

بشود. چه کنیم و چکار نکنیم. از ادارات پرسیدم، گفتند 

تلگراف خانه نزدیک است. رفتم پیش رئیس تلگراف 

خانه و بیماری پیرمرد ارمنی را مطرح کردم و گفتم که 

دارد می میرد. گفت ما در اینجا هم اتاق داریم هم 

بخاری. پیشخدمت هم به شما می دهیم و هیچ نگران 

نباشید. بروید و بیایید. آمدم پیرمرد را به آنجا برده و تا 

 یک هفته در برازجان بودیم.

بعد از یک هفته بطرف بوشهر حرکت کردیم. در راه 

واسموس جاسوس معروف آلمان خیلی به ما کمک کرد. 

چون وقتی که ماشین ها گیر میکرد با دستگاهی که 

 داشت می آمد و ماشین را بیرون می کشید.

پس از مدتی به بوشهر رسیدیم. پیرمرد ارمنی به پاداش 

خدمت من یک بطر مشروب داد و گفت این ساخت 

خودم هست. من هم مشروب نمیخوردم و آن را که هم 

شیشه اش قشنگ بود هم خودش زیبا بود، رنگش هم 

 خوب بود، گذاشتم توی چمدانم و از هم جدا شدیم.

 دو سه روز در بوشهر بودم و بعد با کشتی عازم 
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 ،روشنگر متعلق به شما ست

 به ادامه  ما لی خود   با پشتیبا نی 

 . یاری رسانید روشنگر  انتشا ر

ناسیونالیسم زشت و مستحجن ایرانی نیز با سکوت خود 

در برابر این جنایات، و همچنین با دیوار بلندی نیز که 

از طریق نفرت پراکنی ملی بر علیه دیگران و 

بخصوص افغانها، میان مردم و آنها کشیده است، 

عامدانه جمهوری اسالمی و اوباش زیر فرمان آنرا در 

 بر پا کردن این فجایع یاری می کند.  

اما این تمام مسئله نیست. متاسفانه، ناسیونالیسم گاهی 

در میان جریانات چپ و مترقی نیز، بجز استثنائاتی، 

بطور نامحسوسی، در شکل بی تفاوتی به مسئله، یا در 

شکل دفاع انفعالی و کلی از کارگران افغان، بجای 

محکوم کردن مشخص و فعال فجایعی که هر از چند 

گاه بر سر آنان فرو می بارد، عمل می کند، و همین 

باعث می شود که در مورد این فجایع به قدر کافی، و 

در مقیاس وسیع، افشاگری نشود و باین ترتیب، دست 

جنایتکاران جمهوری اسالمی و اوباش ناسیونالیست در 

ادامه این جنایات بیش از پیش باز بماند. این وضع نباید 

ادامه پیدا کند. باید، همانند موارد دیگر، در این مورد 

نیز دست به خبر رسانی و افشاگری وسیع و پیگیرانه 

زد و نگذاشت تا اوباش اسالمی و ناسیونالیست در 

پشت دیوار خفقان، سکوت و نفرتی که بوجود آورده 

اند، دست به هر جنایتی بر علیه خانواده های کارگر و 

 مهاجر افغان بزنند.

از اینرو، من از همه انسانهای شریف و آزادیخواه، 

بخصوص نیروهای چپ و انقالبی، چه ایرانی و چه 

افغان، سازمان ها و شخصیت های مترقی و انسان 

دوست ایرانی و غیر ایرانی، و همچنین نویسندگان و 

هنرمندان متعهد می خواهم که ضمن انتشار وسیع 

اخبار فجایعی که به سر کارگران و مهاجرین افغان در 

ایران می آید، صدای اعتراض خود را نیز بر علیه این 

 فجایع توسط هر جمعی که انجام می گیرد، بلند کنند. 

ما نباید فراموش کنیم که مهاجرین افغان بخشی از 

جامعه انسانی و کارگران افغان بخشی از طبقه کارگر 

ایران اند و باید  بدون هیچگونه تبعیضی، مانند همه 

اقشار ستمدیده و مظلوم دیگر، مورد حمایت ما قرار 

گیرند. فراموش نکنیم ملتی که به دیگران ستم روا 

دارد، هرگز نمی تواند خود را از چنگ ستمگری آزاد 

 نماید.  

  2102سیامک ستوده    هفتم می    

هنوز شعله های آتش فاجعه ای که توسط ارازل و 

اوباش در نظام آباد قزوین بپا شد و طی آن، خانه و 

زندگی زحمتکشان افغان نابود و به دختران و زنان 

انان تجاوز شد، فرو ننشسته است که خانواده های 

افغان در روستای بجنورد اصفهان نیز، تنها یک روز 

 بعد،  قربانی فاجعه دیگری شدند. 

الی  51در این روز عده ای از اهالی این روستا که 

خانوار ایرانی و افغان را در خود جای داده است،  11

در اعتراض به یک زن ایرانی که با مردی افغان 

ازدواج کرده، به تحریک افراد نا مشخصی، در برابر 

خانه ذوج مزبور جمع شده، قصد بیرون کشیدن زن 

مزبور را می کنند که با مقاومت وی و سایر افغان ها، 

بخصوص آنهائی که زن ایرانی دارند، مواجه شده، کار 

به زد و خورد می کشد. در این زد و خورد که پاسگاه 

انتظامی نیز عامدانه کاری برای جلوگیری از آن نمی 

مرد افغان و دو زن، یکی ایرانی و دیگری  2کند، 

افغان به قتل رسیده، چند روز بعد جسد دو مرد افغان 

دیگر نیز از آب گرفته می شود. در پی این حادثه، 

پاسگاه انتظامی ناچار به دستگیری یکی از قاتلین که 

از جمله الوات و قمه کشهای روستاست می شود، ولی 

پس از چند روز او را آزاد می کند. در حال حاضر، 

ایرانی مزبور بهمراه یک زن  -در حالیکه زوج افغان

دیگر، از ترس جان،  ده مزبور را ترک کرده اند، بقیه 

 نیز جرات بیرون آمدن از خانه های خود را ندارند.

البته، نباید فکر کرد وقوع این دو فاجعه در پی هم، و 

در فاصله چنین اندکی، حاکی از وخیم تر شدن اوضاع  

برای مهاجرین افغان نسبت به گذشته می باشد. این 

اوضاعی است که همیشه و در قبل هم برای آنها وجود 

داشته است. منتها جز خود افغانها معموال کس دیگری 

از آنها خبردار نمی شده است. بله، این فجایع چیزی 

تازه و استثنائی نیستند. در گذشته هم چنین وقایع فاجعه 

باری شب و روز، در گوشه و کنار کشور، برای 

خانواده های زحمتکش افغان جریان داشته و تنها اکنون 

که بخاطر ارتباطات نسبتا وسیعی که با ساکنین 

زحمتکش افغان در ایران برقرار شده، و در نتیجه این 

حوادث مرتبا بما گزارش می شوند، بنظر این پدیده ای 

 تازه می آید. 

واضح است که این جنایات در جمهوری اسالمی در 

سایه محیط خفقان و سانسوری که بوجود آمده، و در 

نتیجه در بی خبری کامل ما از وضعیت مهاجرین 

افغان است که باین سهولت امکان وقوع می یابند. اما 

خرمشهر شدم. دیدم در کشتی عده ای از گرمای اتاق 

ها به عرشه آمده و نشسته اند و دارند مشروب 

میخورند. یکی مثل داش مشدی ها گفت: بفرمایید. من 

نزدیک شدم و به آنها گفتم اجازه بدهید من سفرۀ شما 

را رنگین تر کنم. آمدم و این مشروب را به آنها دادم. 

مثل این که دنیا را داده اند. پرسیدند که تو چه کاره ای 

و  کجا زندگی می کنی؟ گفتم وهللا من بیکارم در قم 

دست فروش بودم و حاال میگویند خوزستان کار هست 

و به آنجا میروم شاید کاری پیدا کنم. یکی از آنها گفت: 

"به جدم تو استخدام شدی." معلوم شد اسم او بهشتی 

است و آنها مأمور ادارۀ طرق هستند. بهشتی گفت من 

اصال خودم تو را استخدام میکنم. هرکس پرسید بگو 

من کارمند دولتم. دیگر نگو من از قم می آیم. من این 

را از خدا میخواستم و بهترین وسیله ای بود برای 

ورود من چون با یک عده  کارمند دولت بودم. با هم 

آمدیم خرمشهر نه آنها را تفتیش کردند و نه پرسشی 

مطرح شد. یکی از آنها که مأمور دادگستری بود گفت 

من جزایری هستم و این هم سیدعباس خان بهشتی 

 است و با هم به اهواز رفتیم.

در آنجا در مهمان خانۀ "اسالم" منزل کردیم. شنیده 

بودم یکی از رفقای ما آنجا در فرهنگ کار میکند. به 

سید عباس خان گفتم که من یک گردشی بکنم. گفت: 

من هم میروم البرز رئیس شهربانی را ببینم. معلوم 

میشد با البرز دوست است. من هم رفتم علی آوینی را 

که در ادارۀ فرهنگ کار میکرد پیدا کردم. گفت اینجا 

تحت نظر است و به یک طریقی منزل ما بیا. گفتم می 

آیم. فقط دو سه روز میمانم که  اینها بروند. آمدم منزل 

و سیدعباس خان گفت پاشو برویم. گفتم کجا؟ گفت 

برویم استخدامت کنم. آمدیم ادارۀ طرق. یک مهندس 

روس بود گویا راه جلفا را او ساخته بود. به این 

مهندس روس گفت که این خط فارسیش خیلی خوب 

است و به وجودش احتیاج است. او هم گفت خیلی 

خوب بیاید استخدام بشود. برگشتیم به منزل ولی همین 

که خارج شد چمدانم را برداشتم و یک یادداشتی 

گذاشتم که من برگشتم بروم آذربایجان. چون در آنجا 

 یکی از اقوامم فوت کرده و من 

 دیگر نمیتوانم بمانم.

منزل آوینی آمدم. آوینی گفت من یک همسایه ای دارم 

که از وضع خوزستان کامال مطلع است و اگر اجازه 

میدهی او بیاید با شما صحبت بکند. او اینجا دبیر است 

و تدریس میکند. گفتم بیاید و آمد. دیدم جوانی نیک و 

از ملیون است. او را انگلیس ها اذیت کرده و از 

آبادان به اهواز تبعید کرده بودند. گفت: شما چه کمکی 

میخواهید؟ گفتم یکی این است که شما به من اطالع 

بدهید ببینم مرکز کارگری اینجا کجاست؟ گفت آبادان. 

گفتم میتوانید کمک کنید من بی سروصدا وارد آنجا 

بشوم. گفت من یکی از رفقایم را میخواهم که بیاید و 

در آبادان برایتان اتاقی اجاره کند. او شما را با خودش 

خواهد برد و جای ساده و راحتی است. همین کار را 

هم کرد و از رفیقش که اسمش هژبری بود دعوت کرد 

و آمد. مثل اینکه یک جایی کار میکرد که خانه اجازه 

میدادند. یک اتاق برای من اجاره کرد و به آبادان 

 رفتم. حاال نوبت پیدا کردن کار بود. ... ادامه دارد 

 جنایتی دیگر بر علیه زحمتکشان افغان
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 آیا کافیست؟  ولی
این   مشکل بوکو حرام فقط مربوط به نیجریه نیست. 

سال است که با  ۱۵گروه به جنبشی تعلق دارد که 
جنایات وحشیانه و به دور از تصور، رعب و وحشت 

بر جهان حاکم کرده است. جنبشی که دشمنیش در 
ابعاد وسیع با انسانیت، آموزش، پیشرفت، آزادی و 

اش، مردم  برابری و جنایات و آدم کشی هر روزه 
جهان را به بهت و حیرت وا میدارد. از خصایص 

حقوقی مطلق زنان، حاکم کردن   دیگر این جنبش، بی
مردم، ساختن جهنمی   خرافات و جهالت بر زندگی

برای کودکان و در هم کوبیدن هر تشکل مترقی و 
هاست. این جنبش با به قتل  تحقیر تمام و کمال انسان

رساندن هر صدای مخالفی تا کنون باعث مرگ بیش 
ها هزار نفر از جمله در حمالت تروریستی در  از صد

جاهای مختلف دنیا شده است. بوکو حرام در نیجریه 
فجایع میسفریند، طالبان در افغانستان و پاکستان 

مدارس را به آتش میکشند وهرآنچه بوی انسانیت دارد 
ساله  ۳۵کنند، در اربیل عراق نوجوان  را نابود می

کالس نهم که در صفحه فیسبوکش از اسالم انتقاد 
دینی شکنجه و در دادگاه  را به اتهام بی  کرده را

محاکمه کنند و حکومت اسالمی در ایران همان رویه 
برد وبه همراه بقیه نیروهای  را علیه مردم از پیش می

 

 -کارگاه آموزشی شهروندیار به گزارش صفحه گام به گام تا لغو مجازات اعدام
در حرکتی زیبا و الهام بخش جمع زیادی از اهالی شهر و اعضای شورای شهر روانسر در استان کرمانشاه پس 
از حضور یافتن بر سر مزار مقتول با پای پیاده به سمت منزل پدری وی حرکت کرده و با خانواده وی دیدار 

 .کردند و از آنها خواستند تا از خون خواهی فرزندشان بگذرند
اردیبهشت با حضور  ۸۵پیشتر شورای شهر روانسر با صدور بیانیه ای از مردم شهر دعوت کرده بود که روز 

 .یافتن بر سر مزار "امید مرادی" و حضور در مقابل منزل مقتول از آنها بخواهند تا قاتل فرزندشان را عفو کنند
گفته می شود این حادثه نزدیک به شش سال پیش به وقوع پیوسته و پس از مجروح شدن امید مرادی از ناحیه 
قفسه سینه توسط یکی از دوستانش به نام "ع.م" و انتقال به بیمارستان وی جان خود را از دست می دهد. در حال 
حاضر قاتل در زندان دیزل آباد شهر کرمانشاه بسر برده و از سوی دادگاه این استان به جرم قتل به قصاص نفس 

 .محکوم شده است

 ها را نابود میکند  شریعت در نیجریه و ایران زندگی
های دیگر دوران کنونی را به  جنبش سیاه اسالمی در کشور

 .ترین ادوار تاریخ بشر تبدیل کرده اند از سیاه  یکی
ها را طوری در بهت،  پیام این جنبش این است که انسان

رعب و وحشت نگاه دارد که از تغییر شکل کنونی کامالً 
های آنها شوند. که  ناامید شوند و تمامأ تسلیم وحشیگری

ساله  ۱۵مردم را تختئه کنند و به تمکین وادارند. تاریخ 
خفقان و نسل کشی در ایران، سرکوب جامعه علم و ادب، 

ها  حرمت کردن آزادیخواهان و ده  تعقیب نویسندگان و بی

  .هزار انقالبی و روشنفکر گواه این مساله است
این جهنم در ایران شروع شد و در ایران هم خاتمه میابد. 
در ایران خاتمه میابد چرا که خواستند همین احساس را به 
مردم حقنه کنند که هر کس خالف قوانین شریعت رفتار 

کند سنگسار، شالق، شکنجه و اعدام در انتظارشان است و 
موفق نشدند. هر روز از روز پیش وحشی تر و درنده تر 
به مردم حمله کردند و تعداد بیشتری را به قتل رساندند، و 
نتوانستند جلو موج روشنگری و امید به آینده را از جوانان 
بگیرند. گواهش زنانی که در این بازار وحشت با چهره و 

حجاب خود را به همه   های بی ذکر محل اقامت خود عکس
کنند و حکومت را به چالش بزرگی کشیده  دنیا مخابره می

اند. این مبارزه زیبا که پشتیبانی میلیونها نفر را در دنیا 
های متعدد از چین تا برزیل، از  جلب کرده و در رسانه

اسکاندیناوی تا آلمان، فرانسه انگلیس، ترکیه و بسیاری 
کنند متوقف نخواهد شد.  های دیگر از آن صحبت می کشور

این شروعی است که نمیتواند متوقّف شود. این شکل 
رود  جدیدی از مبارزه است که زنان ایران مبتکر آنند و می

که حکومت اسالمی را آچمز کند. "مجرمی" وجود ندارد. 
تعداد آنقدر زیاد است و شجاعت تحسین برانگیز که 

ها مانده اند چکار کنند. فریاد میزنند که هنوز  حکومتی
حجابی پا برجاست و مجرم را به سزای   قوانین علیه بی

اعمالش میرسانیم ولی "مجرمین" آنقدر زیاد و به پهنای 
ایران هستند که ناتوانشان کرده اند. پیامد این موج ضبط 
ویدئو کلیپ هپی بود که در دنیا صدا کرد. به جرم شادی 

مجبور شدند ازادشان   کردن و رقصیدن دستگیر شدند ولی
  .کنند

این شکل مبارزه هم که از ایران شروع شد الگوی زنان 
های اسالم زده قرار خواهد  دیگر در دیگر کشور

جدید، مدرن و گویاست. کم خطر است و بسیار   .گرفت
 .موثر

سرنگونی جمهوری اسالمی ضربه محکمی برای بوکو  
 .حرام و دار و دسته اسالم سیاسی در همه جا خواهد بود
در ایران خاتمه میابد چرا که مردم به صحنه آمده اند. 

جنبش علیه قصاص و اعدام گسترش میابد، زنان به جلو 
حقوقی   صحنه آمده اند و مبارزه آنان علیه حجاب و بی

ها  سرعت گرفته است. چون فقر گسترده و کار میلیون
ها در ایران تنگ  کودک عرصه را بر اکثریت خانواده

کرده است. چرا که مردم دیگر چیزی به جز بردگی خود 
 .ندارند که از دست بدهند
دهه است که ترمز محکمی در  ۱جنبش اسالم سیاسی 

رفت مردم و جامعه است. محکوم کردن این  جهت پیش
های غربی که برای حف  سیستم در  جنایات توسط دولت

نیست. این مردم   میشود کافی  جاهائی منافعشان با آنها یکی
هستند که با اتحاد، ابتکار و تشکل میتواند این ترمز را 

انسانها   ببرند و حرمت، منزلت و خوشبختی را به زندگی
  .بازگردانند

  May 18, 1214—افسانه وحدت

 ۸۱۰های تروریست بوکو حرام  چندی پیش اسالمیست
دختر دانش آموز را در شمال شرقی کشور نیجریه 
ربودند، مدرسه را به آتش کشیدند و اعالم کردند که 

ها را طبق دستور خدا خواهند فروخت چرا که  دختر
آنها بهتر بود به جای مدرسه رفتن شوهر داری و 

خانه داری میکردند. ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه 
در یک پیام ویدیویی   پس از ربودن دانش آموزان،

ظاهر شده واعالم کرد که این دختران را به عنوان 
برده معامله خواهد کرد و یا به زور به ازدواج مردان 
درخواهد آورد. وی همچنین در این ویدئو گفته است 

ساله و  ۳که خودش نیز با دو تن از این دختران، یکی 
 .ساله ازدواج خواهد کرد ۳۸دیگری 

 
های مداوم بوکو حرام حمله به  نمونه دیگری از ترور

خوابگاه دانشکده ای در شمال شرقی نیجریه بود که 
در آن پنجاه دانشجو را در حالی که در خواب بودند 

ای کوچکی از جنایات  قتل عام کردند. واینها فقط گوشه
 .وصف ناپذیر آنهاست

وقوع این فاجعه با محکومیت بین المللی روبرو شد 
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 1:32تا  8:21 به وقت ایران:  

صبح 12تا  8:31به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 7تا  1:31به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 1:32به وقت ایران   

صبح 1به وقت لوس آنجلس:   

صبح 11به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 1:32تا  8:32به وقت ایران:   

صبح            12تا  1به وقت لوس آنجلس:    
بعد از ظهر 7تا  6به وقت اروپا:            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 3:32به 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  7:32به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 1:42تا  4:32به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 1:32به وقت ایران:   

بامداد 3به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  11به وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 

به یاد حکیم عمر خیام،  

  اندیشمند بزرگ ایرانی
حکیم عمر خیام نیشابوری یکی از بزرگترین و نخستین 
شکاکین و به بیانی پدر ندانم گرایی ایران چند رباعی از 

 :او که بیان فلسفه ی غنی او بوده را می خوانیم
خیام در اشاره به عدم باورش به بهشت و جهنم می 

 :گوید
 

 گویند کسان بهشت با حور خوشست                     
 من می گویم که آب انگور خوشست                         

 این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار     
 کاوآز دهل  شنیدن از دور خوشست                        

 
 تا  چند  زنم  به  روی  دریا ها  خشت  

 بیزار شدم  ز  بت پرستان  و کنشت                         
 خیام،  که   گفت  دوزخی  خواهد بود ؟ 

 که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت                         
 

 ای  دل،  تو به ادراك  معما   نرسی،     
 در نكتهء  زیركان  دانا  نرسی؛                                  

 اینجا   ز  می  و  جام،  بهشتی  میساز     
 !كانجا كه بهشت است رسی یا نرسی                      

 
در باره محکوم بودن حکم ازلی و بی دخالت بودن 
آفریدگار می گوید و حتی به این آفریدگار هم به دیده 

 :شک می نگرد
 

 اسرار ازل را نه تو دانی  و نه  من    
 وین حرف معما نه تو خوانی ونه من                         

 هست از پس پرده گفتگوی من و تو     
 چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من                        

 
 صانع به جهان کهنه همچون ظرفیست 

 آبی است به معنی و به ظاهر برفیست                       
 بازیچه کفر و دین به طفالن بسپار    

 بگذر ز مقامی  که  خدا  هم حرفیست                        
 

 دارنده  چو  ترکیب  طبایع  آراست   
 از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست؟                      

 گر نیک آمد شکستن از بهر چه  بود!
 ور نیک نیامد این صور، عیب کراست؟                   

 
 گر کار فلک  به  عدل  سنجیده  بُدی     

 احوال  جهان  جمله   پسندیده   بُدی                            
 ور عدل  بُدی به  کارها  در  گردون 

 ِکی خاطر اهل فضل رنجیده   بُدی؟                        
 

 چون روزی و عمر بیش و كم نتوان كرد،  
 خود را بكم و بیش دژم نتوان كرد؛                          

 كار  من  و  تو  چنانكه رأی  من  و  تست  
 از موم بدست خویش هم نتوان كرد                          

 
 تا  خاك  مرا  به  قالب  آمیخته اند،       

 بس فتنه كه از خاك برانگیخته اند؛                          
 من  بهتر  ازین   نمي توانم   بودن      

 .كز بوته مرا چنین برون ریخته اند                         
 

 در  گوش  دلم  گفت  فلك   پنهانی:              
 حكمی كه قضا بود ز من می دانی؟                          

 در  گردش  خود  اگر  مرا  دست  بدی،    
 خود  را  برهاندمی  ز  سرگردانی                         

 

درباره پیام آوران و مدعیان وحی گاهی مستقیم و گاهی به 
 :کنایه می گوید

 
 آنانکه  محیط  فضل  و آداب  شدند     

 در جمع کمال شمع اصحاب شدند                           
 ره  زین شب تاریک نبردند  به  روز  

 گفتند فسانه ای و در خواب  شدند                              
 

 از  جملهء  رفتگان  این  راه  دراز،   
 باز آمده ای كو كه بما گوید راز؟                               

 هان بر سر این دو راهه از روی نیاز، 
 چیزی نگذاری كه  نمی آیی  باز                               

 
 گویند كه دوزخی بود عاشق و مست،   

 قولی است خالف، دل در آن نتوان بست،                    
 گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود، 

 فردا باشد  بهشت  همچون  كف  دست                        
 

 گویند: بهشت و حور عین خواهد بود،
 و آنجا  می ناب  و انگبین  خواهد بود؛                         

 گر  ما  می و معشوقه گزیدیم چه باك؟ 
 آخر نه به عاقبت همین خواهد بود؟                             

 
 

حتی میتوان خیام را یک هستی گرای تام خواند چرا که 
بارها در بیهودگی و ندانستن هدف غایی زندگی بشر و در 
عین حال توجه به هستی او و ایجاد تعریف نوین از مفهوم 
بودن اشاره دارد که در رباعیات وی موج می زند و تنها 

 :یک نمونه می آوریم
 

 خیام اگر ز باده مستی خوش باش        
 با ماه رخی اگر نشستی خوش باش                          

 چون عاقبت کار جهان نیستی است     
 انگار که نیستی چو هستی خوش باش                       

 
 کانون آگنستیست ها و آتئیست های ایران


