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فروشی کودکان است. موارد  کودکان استفاده نظامی و تن
ها(  )با بعضی محدودیت تر جنجالی و معموالً قانونی کم

)کار فصلی(،  شامل کار کشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه
کسب و کار خارج از ساعات مدرسه، همچنین بازیگری یا 

توان  آوازخوانی کودکان است که این روزها در ایران می
 .به وفور دید

البته در ایران، کار کودکان در روستاها و مزارع، یا در 
اصطالح در زمان فراغت از تحصیل را  مغازه والدین و به

 ۸۱کند! اگرچه به لحاظ قانونی، کودک زیر  کسی منع نمی

 .سال نباید کار کند. چه خواسته چه ناخواسته

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان فارس در  
تعریف کودک کار و خیابانی به خبرنگار ایسنا گفت: افراد 

سال که در شهرها برای ادامه بقای خود مجبور به  ۸۱زیر 
کار و زندگی در خیابان باشند، از نظر ما کودکان کار و 

شوند. کودکانی که خیابان هم  کودکان خیابانی محسوب می
 .آنان است  محل کسب و هم محل زندگی

که در   زاده ادامه داد: بسیاری از کودکان کار محسن یوسف 
ها به کسب و شغلی مشغول هستند، به واسطه شرایط  خیابان

  بد اقتصادی والدین و با هدف کمک به امرار معاش خانواده
 .دهند تن به کار می

زاده با بیان اینکه در شیراز و فارس بیشتر این  یوسف
دهند، گفت: تالش ما در  کودکان را اتباع بیگانه تشکیل می

اولین قدم پیشگیری از بروز این مشکل است اما در 
آوری و نگهداری آنان در  صورت بروز، راهکار جمع

 .مدت، میان مدت و بلند مدت است قالب کوتاه

حال که از کاهش تعداد آمار کودکان کار و  وی در عین
سال گذشته  ۲داده شده به بهزیستی طی  خیابانی ارجاع

 ۲۸در مقایسه با سال  ۲۲گفت: یادآور شد: در سال  می
 .ایم ها بوده درصد ارجاع ۰۶شاهد کاهش 

نهاد، دستگاه و ارگان در  ۸۸زاده با بیان اینکه  یوسف
ای  اند، گفت: مصوبه قانون متولی این کودکان عنوان شده

به تصویب هیات وزیران رسید که براساس  ۸۸۱۱در سال 
نامه ساماندهی کودکان خیابانی در قالب هفت فصل  آن آیین

 .ماده، تدوین شد ۸۲و 

نامه شهرداری،  وی اضافه کرد: براساس آن آیین
دادگستری، بهزیستی، نیروی انتظامی، تعاون، دانشگاه 

احمر، آموزش و  علوم پزشکی، بیمه، تامین اجتماعی، هالل
هایی را  پرورش و کمیته امداد، در این رابطه مسئولیت

 .براساس شرح وظایف برعهده دارند

زاده گفت: بهزیستی در حوزه وظایف ذاتی و قانونی  یوسف
های کوتاه، میان و بلند  خود مراکزی را ایجاد و در شکل

کند،  مدت، نسبت به نگهداری و بازتوانی این افراد اقدام می
آوری کودکان برعهده شهرداری و نیروی  اما وظیفه جمع
 .انتظامی است

بینی  گونه مرکز پیش ۲وی با بیان اینکه در استان فارس 
شده است، خاطرنشان کرد: خدمات ارائه شده بر اساس سن 

های کودک کار و خیابانی، متفاوت است، به  کودکان و کیس
 ۲۸که در مراکز کوتاه مدت، حداکثر مدت نگهداری  طوری

روز خواهد بود که اگر کارشناس به این نتیجه رسید که 
روز دیگر  ۲۸تواند  شرایط مطلوب حاصل نشده است، می

مدت، دوره نگهداری تا  نگهداری شود. در مراکز میان
 .یابد یکسال افزایش می

جنوب و شمال شهر و تابستان و زمستان ندارد، خیابان و 
های انباشت زباله یا میان  های خاکی و محل پارک، زمین

الی جمعیت در مراکز خرید، همه جا هستند و  ها و البه کوچه
خراشند تا آدامس و فالی  به شکلی روح و روانت را می

 .…بخری، شاخه گلی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، 
ها، در هر سمتی که چراغ سبز  منطقه فارس، سرچهارراه

روهای شلوغ و مراکز  باشد یکی دو نفرشان هستند، در پیاده
های بزرگ و کثیف  هایشان هم ناپیدا زیر گونی خرید و خیلی

پر از اشیاء بازیافتی و بعضی هم ناپیداتر، پشت دارقالی و 
 … زار، مزارع گوجه و خیار و میان گندم

کودکانی که این روزها و با شروع فصل تابستان تعدادشان 
شان در کنار رایانه و  هایی که بچگی شود، بچه بیشتر هم می

هایی که خیلی زودتر از آنچه  شود، بچه تلویزیون سپری نمی
خورند میان اجتماعی  باید، از درهایی پیدا و ناپیدا هل می

کنند و گاه  هایی که گاه کار می بزرگ و گاه ناجوانمرد، بچه
انتهای خط … شوند و  گردند و گاه دزد می گدایی، گاه ول می

 !سرنوشت تمامشان یک نقطه است، بزه

کودکانی که با همساالن خود تفاوت دارند، هم جسم و هم 
، وقتی چادر سیاهی بر سر شهر  روانشان آزرده است و شب

هایی که دیگر رهگذری نیست و  شود، ساعت کشیده می
خزند، با هراس و دلهره از  خریداری! هر یک به جایی می

هایی که سراسر زندگیشان را فرا گرفته است.  تمام تاریکی
های شب که خستگی تمنای خواب را به  هراس از ساعت

دانند و شاید  کشاند و ترس و دلهره از آنچه نمی چشمانشان می
هایی که  دارد! شب شان می بر سرشان بیاید، بیدار نگه

کس نیست تا آنان را ببیند، اگرچه تاکنون هم کمتر دیده  هیچ
 .اند شده

ها، کودکان کار به کودکان  براساس تعاریف رایج در کتاب
شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت  کارگری گفته می

 .شوند گرفته می

اینکه کار در چه بخشی باشد مهم نیست، گل بفروشد یا در 
کوره آجرپزی کار کند، آدامس را با اصرار به رهگذران 

کننده  بری کند و توزیع چندین برابر قیمت بفروشد یا جیب
خرد مواد مخدر باشد. مهم این است که کار آنان را در بیشتر 

بهره  ی دوران کودکی بی اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه
 .کند شان را تهدید می کرده و سالمت روحی و جسمی 

این روزها خط مرزی میان کودک کار و خیابانی، بسیار  
شود، تنها وقتی  آنقدر که گاه تشخیص داده نمی  کمرنگ است،

توان تفاوتی بین این دو قائل بود که با آنان همراه شد، یک  می
هایی که با دلهره  روز، دو روز یا حتی بیشتر، روزها و شب

و اضطراب همراه است، با احساسی متفاوت، احساسی گیر 
افتاده میان کودکی و بزرگسالی، احساسی مملو از خشم و 

 .نفرت

کودکان کار و کودکان خیابان، چندان با یکدیگر تفاوتی 
اند،  ندارند، هر دو زودتر از آنچه باید به میان اجتماع آمده

ها و خیلی بدها  قبل از آنکه توان تشخیص میان خیلی خوب
را داشته باشند و تجربه تنها راه رسیدن به این توان است، 

ماند و با روحشان  ای که گاه تا آخر عمر با آنان می تجربه
رود که هر وقت فرصتی  شود و تا جایی پیش می ممزوج می

کنند،  داشته باشند، هرجایی که ممکن باشد، عقده گشایی می
 .گیرند تا روح ناآرامشان، آرام شود انتقام می

شوند، اما  کار نمی اگرچه همه کودکان کار و خیابانی، بزه
کاران در میان این گروه بیش از سایر  تردید درصد بزه بی

 .های همسال است گروه

به گزارش ایسنا، کار کودک نزد بسیاری از کشورها و 
شود، کاری  المللی فعالیتی استثماری تلقی می های بین سازمان
گری،  تواند شامل کار در کارخانه، معدن، روسپی که می

کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار 
 .مانند فروش غذا( یا کارهای نامتعارف باشد) شخصی

های کار  ترین شکل نظران ناپذیرفتنی عقیده صاحب اما به

زاده شکل و نحوه ارائه خدمات در مراکز بلند مدت را  یوسف
متفاوت ذکر و خاطرنشان کرد: این مراکز را ما مراکز 

سالگی در آن اقامت  ۸۱نامیم که افراد تا  خانواده می شبه
 .دارند

معاون اجتماعی بهزیستی فارس با تاکید براینکه مهمترین 
موضوع در مقابله صحیح با معضل کودک خیابانی و کودک 

هایی است، گفت:  کار، پیشگیری از بروز چنین ناهنجاری
جانبه  برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند تعامل همه

 .های متولی هستیم دستگاه

وی محرومیت از تحصیل، بهداشت و سالمت، ابتال به سوء 
آزاری روانی و جسمی و  کشی اقتصادی، کودک تغذیه، بهره

اعم از قاچاق مواد مخدر و   جنسی، ورود به باندهای خالف
هایی است  ها، از جمله آسیب و حتی بحث خرید و فروش… 

 .کند که کودکان کار و خیابانی را تهدید می

زاده با بیان اینکه موضوع کودکان کار و خیابانی  یوسف 
طلبد تا برگزاری همایش و  بیشتر عملیات اجرایی را می
رسانی، خاطرنشان  ها و اطالع سمینار در جهت ارتقا آگاهی

توان کار را  دنبال این باشیم که چگونه می کرد: ما باید به
ساماندهی کرد که یک کودک به خیابانی تبدیل نشود و اگر 

آوری شد دیگر به خیابان  یک کودک خیابانی جمع
 !!بازنگردد

معاون بهزیستی فارس در خصوص آمار کودکان کار ارجاع 
جاری تاکنون، گفت: در  شده به این اداره از ابتدای سال

نفر از  ۱کیس به ما ارجاع شده که  ۸۶۸ماهه اول امسال،  سه
نفر  ۸۲اند و از این میان  نفر پسر بوده ۲۹آنان دختر و 

 .نفر اتباع بیگانه ۱۸ایرانی و 

کودک از بدو  ۱۶۶اینک بالغ بر  زاده همچنین گفت: هم یوسف
خانواده بهزیستی فارس  سال در مراکز شبه ۸۱تولد تا زیر 

 .شوند نگهداری می

به گزارش ایسنا کار کودک در درجات مختلف در طول  
تاریخ وجود داشته و دارد، اگرچه با آغاز سوادآموزی 
شدن   همگانی و تغییراتی که در شرایط کار در روند صنعتی

وجود آمدن مفاهیمی همچون  وجود آمد و پس از به جوامع به
 .بسیار مورد نقد قرار گرفت… حقوق کار، حقوق کارگر و 

امروز همچنان کار کودکان همچنان در جاهایی که سن ترک 
 .مدرسه پایین است، شیوع دارد

 ۲۹۶، ساالنه (ILO) بر اساس آمار سازمان جهانی کار
ساله در جهان از کودکی محروم شده  ۸۱تا  ۹میلیون کودک 

میلیون نفر آنان وارد بازار کار شده و  ۸۲۶و طبق این آمار 
 .شوند مشغول به کار تمام وقت می

به گزارش ایسنا، در استان فارس تاکنون هیچ دبیرخانه و 
تشکلی با هدف رسیدگی به موضوع کودکان کار و خیابانی 

تشکیل نشده است، اگرچه ممکن است در طول سال یکی دو 
های متولی بحث جمع  جلسه در سطح کارشناسان سازمان

 .آوری و ساماندهی این گروه برگزار شود

حال آنکه در هر ساعت از شبانه روز و در هر فصلی، شاهد 
ها هستیم، این کودکان جدا از  حضور کودکان کار در خیابان

های مختلف مکانیکی،  کودکانی هستند که در مغازه
کار  به… ها و مزارع کشاورزی و  پزخانه ها، کوره تعمیرگاه

ی آنان را  مشغول هستند و هیچ دستگاه و مسئولی، دغدغه
 .ندارد

مند،  شکلی قاعده شاید بهزیستی تنها سازمانی باشد که به
بخشی از وظایف قانونی خود را در این خصوص انجام داده 

های قانونی،  دهد و دیگر متولیان قانون و دستورالعمل و می
 .ای در این خصوص ندارند ظاهر دغدغه به

هایی نظیر تعاون، کار و رفاه  طرح این موضوع که اداره
کار گیری کودکان زیر  اجتماعی، تاچه حد خود را در قبال به

داند، کدام تشکیالت رسمی و قانونی، چه  سال، مسئول می ۸۱
دار بررسی  در بخش دولتی چه بخش خصوصی، عهده

 وضعیت کودکان است؟

  زیست و میراث فرهنگی هستیم، آیا آنقدر که نگران محیط
 .نگران کودکان کار و خیابانی هم هستیم

3131تیر  2ایسنا   

  ! دکان کار و خیابان در سایهکو
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روشنگر متعلق به شماست و فقط با کمکهای مالی شما  

 است میتواند به انتشارش ادامه دهد.                         

کمک مالی خود را میتوانید مستقیماً به شماره حساب زیر 
 واریز کنید:

کانادا                                                   

 TD CANADA TRUST 

 NAME: ROSHANGAR 

 ACCT.# 01352 004 33035233343 

 ABA (Rout No.): 023003531 

 SWICH CODE: TDOMCATTTOR 

و یا چک کمک مالی خود را به نام روشنگر و به آدرس 
 زیر ارسال نمایید:

ROSHANGAR  

 PO BOX 55023 FAIRVIEW MALL RPO 

 3300 SHEPPARD AVE EAST 

 WILLOWDALE, ON M2J 5B3 

 CANADA 
 آدرس  پستی روشنگر:
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ات ه اا . کمیسی ن مای پاتکی ک  ارای جعیین  رص  

بااااای مر ه این تهرسجان جتکی  می ت   جاکا ن 

قاالیو   مالک عم  مااسای ا اتج  اسو  ایرا اا 

ساعو  ایش اا  6جتکی  این کمیسی ن ما  ر عرض 

م عی بااااا تیمیایی  یایو می ت    این  ر  311

حالی اسو ک  جتخیص  ضع باااااان تیمیایی ایااما  

امان مااسای اسو. ی جاکی  می کا :  اا خر   اسجفا ه 

ت ه  ر فابع  تیمیایی سر تو ا   لی  ممرامی اا  اا 

ارسایک  ع ارض مجع  ی ا  ممراه ماا  اری ایش اا 

سا   ار    اررسی این م ض ع ایااما  امان    31

 قو ایا ی اسو.اا ج ب  ا  ماا  اری ااالی خر    

فراا ان مص  مان تیمیایی ایا  چار ع ارض این  اا 

ت ه اا  ک  ام   اارا این ع ارض را می ج ان  ر 

اااایی ااان  افاایش سکج  مای قلای   مغای متام ه 

مر ه  .«کر    امی ج ان اراحجی اا کاار آاها  ذتو

ماارا   ااقالای سر تو اماظ ر رسی  ی ا   ضع 

اااسامان مص  مان تیمیایی سر تو اارما  سو ا  

اعجراض ا ه اا . بمه ری اسالمی اای  اا  ی جماه 

مص  مین امااران تیمیایی تهر سر تو را جامین کا . 

ارخ ر اری اا جماه امکاااو رفامی   پاتکی اا جامین 

  .مالی ارای مص  مین حق ااکار ااپذیر آاها اسو

سر تو ا  ثاو رسی ه اسو. رژیه اعث عراق  ر این 

حمالو اا س  ا ع  اا خر     اامای اعصاب 

)جاا ن  سارین یا س مان(   سیاا ژن اسجفا ه کر ه 

ا  . مسااین اصلی باگ متو سال    اماارااهای 

تیمیایی  ر ایران   عراق    رژیه فاتیسجی ایران   

  .عراق مسجا 

سا  اا فابع  امااران تیمیایی تهر 06اا سپری ت ن 

سر تو  بمه ری اسالمی  ر قاا   ضعیو اا  ی 

ایش اا  ه ماار مص  ه امااران تیمیایی سر تو اا 

ای جفا جی ارخ ر  کر ه.   عمال ارای آاها کاری 

رحیه  اح ی  یکی اا «مفی ی ااباه ا ا ه اسو.  

افر اا اعضای خاا ا ه اش  00قرااایان این فابع  ک  

را اا  سو  ا ه   ر  فو     اا مهر می   ی : اکا ن 

افر اا مر ه این تهر م عی بااااا تیمیایی  6111

سا   ذتج   م فق ا   06مسجا   اما  ر ط   این 

احقاق حق خ   اا س ی اایا  تهی    ام ر ایثار ران 

 جیر 00 -اسان ا  یایان 

مر ه   ایا ( ۰۱۳۸تهری ر  ۱۰) ۰۸۹۱سپجامار  ۲۲ ر  

تام  تر ع اار جرین باگ کالسیک ایران   عراق 

ا  ا .  ر این باک خاامان اراا اا ایش اا یک میلی ن 

ااسان بان خ   را اا  سو  ا ا . میلی اها خاا ا ه آ اره 

ت ا .    ص ما ماار افر اخمی   مبر ح   معل   ار 

 0577بای  ذاتو.   ر اع ااظهر مفجه جیرماه سا  

تهر مرای سر تو م ر  حمل  امب افکن مای تیمیایی 

امب  5امب  ر تهر    3رژیه اعث عراق قرار  رفو. 

آی . اا   یگر  ر ر سجامای اطراف  این تهر فر   می

جرین  جرین    حتجااک فر   آم ن این اماها یکی اا فبیع

جهابه تیمیایی  ر باگ متو سال  رقه خ ر .  ر این 

ما جن اا مر ه تهر سر تو پیر   ب ان  ان    حمل   ه

ک  ک اا  اامای کتا ه تیمیایی م ر  م ف قرار  ا ه 

افر بااااخجا .    ااه ایش اا  ه ماار افر  ر  ۰۰۱ت ا . 

المللی ا  عا ان مص  ه تیمیایی  مای این ساامان

  تیر بیست و هفتمین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت ٧

   30بقیه در صفحه 
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 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

roshangar0@yahoo.com 

 

 منصور هنوز دیر نشده از صف کارگران جدا نشو 
 

 رضا شهابی ،شاهرخ زمانی ، محمد جراحی
 

با خبر شدیم در یک برنامۀ تلویزیونی که گفته می شود 
صاحبان آن مرتبط به تشکیالت پهلوی هستند، مبلغ قابل 
توجهی کمک مالی به اسانلو واگذار شده است تا ایشان 
در میان فعالین کارگری تقسیم کنند. ما که به خوبی 
میدانیم حتی یک لایر از این پول ها نتیجۀ دست رنج 
صاحبان آنها نبوده، بلکه برعکس، نتیجۀ استثمار امثال 
ما کارگران است، بسیار ناراحت کننده است که چرا 
منصور اسانلو نه تنها از دریافت آن امتناع نکرد، بلکه با 
شوق زدگی جمالتی در وصف آشتی طبقاتی بیان کرد. 
از نظر ما این میتواند به معنی پروسۀ سازش با دشمنان 
طبقاتی کارگران باشد، مراحل قبلی آن را عمدتاً بصورت 
اتخاذ تاکتیک ها و روش های فعالیت و برنامه ای 
وهمچنین نظرات سیاسی منعکس میکرد، اما اکنون با 
نشستن پشت میز آشتی طبقاتی و دریافت مبالغی که 
معنایی به جز تثبیت این آشتی طبقاتی ندارد، میرود تا 
نقطۀ پایانی بر پروسۀ سازش طبقاتی را نمایان کند. ما 
کارگران زندانی علیرغم عدم دسترسی به منبع درآمد، 
صد بار ترجیح میدهیم وضعیت نابسامان مالی خود و 
خانوادۀ خود را تحمل کنیم، اما از پذیرش چنین پول هائی 
که آلوده به خون کارگران است و برای منحرف کردن 
مبارزات جنبش کارگری و تفرقه افکنی میان کارگران 

  .خرج میشود، امتناع کنیم
ما وقتیکه از جنبش مستقل کارگری حرف میزنیم به این 
معنی است که نه تنها میخواهیم استقالل را در سیاست 
کارگری و تشکیالت کارگری حفظ کنیم، بلکه به 
خصوص میخواهیم از نظر مالی مستقل و متکی به هم 

طبقه ای های خود باشیم. ما می دانیم سرمایه داران 
میلیارد ها میلیارد تومان از استثمار کارگران سود به 
جیب می زنند، و در پروسۀ چنین سازش هایی بخش 
بسیار ناچیزی از آن را با برنامه ریزی دقیق برای تفرقه 
اندازی وگسترش پراکندگی میان کارگران وفعالین 
کارگری هزینه میکنند و از طریق این پول های آلوده، 
کارگران را تابع شرایط غیرانسانی موجود نگه میدارند، 
نتیجۀ این گونه سازش ها ادامۀ گرسنگی، سلطۀ سرمایه 
داران و فقر و فالکت دائمی برای ما کارگران است، 
خصلت ذاتی سرمایه داران این است، هر ریالی که 
هزینه میکنند بعنوان سرمایه گذاری به حساب آورده و 
میخواهند هزاران لایر از قبل آن سود ببرند. در حال 
حاضر سرمایه داران و دولت های حامی آن ها از پولی 
که می خواهند از طریق منصور اسانلو به کارگران یا 
فعالین کارگری بدهند این است که در دورۀ بحرانی 
جمهوری اسالمی به کارگران بگویند که مبارزۀ طبقاتی 

یعنی سرمایه داران کارگران را  “ما”وجود ندارد، و 
استثمار نمیکنیم، و هیچ اختالفی میان کارفرماها و 
کارگران وجود ندارد، هرگاه چنین فکری را کارگران 
بپذیرند مبارزه منحرف شده و بقای سرمایه داری تضمین 
خواهد شد، یعنی سازش طبقاتی اتفاق خواهد افتاد، و 
امروز بخشی از سرمایه داری به منصور اسانلو برای 
فریب کارگران چنین مسئولیتی را داده است. اما منصور 
اسانلو با پس داد این پول میتواند هنوز در طبقۀ کارگر 
بعنوان فعال کارگری جایگاه خود را حفظ کند، اگر پس 

 .ندهد یعنی خدمت کاری سرمایه داری را پذیرفته است
بهمین دلیل و به این وسیله اعالم میداریم که نه تا کنون به 
ریالی از این نوع پول های آلوده نیازمند بوده ایم و نه 

فعالیت مستقل مان اجازه میدهد از این پس به آن 
نیازمند باشیم. همچنین به سایر فعالین کارگری هشدار 
میدهیم که از دریافت چنین پول هایی امتناع ورزند، 
چرا که قبول چنین پولهای آلوده بطور خود کار 
دریافت کننده را از صف کارگری جدا کرده ، به 

 .صف دشمنان کارگران متصل میکند
بنابراین به منصوراسانلو نیز توصیه میکنیم، پولهای 
دریافتی مذکوررا پس داده و خودرا بیش ازاین 

 .ازصفوف جنبش کارگری جدانکند
اگر فعالین واقعی کارگری قصد آلوده شدن با این پول 
ها را داشتند و به جای مبارزه تن به سازش طبقاتی 
میدادند زجر زندان را متحمل نمیشدند، و زندگی آنها 
این قدر با سختی و مشقت مالی سپری نمیشد. ما 
منتظر شنیدن خبر پس دادن این پول توسط منصور 
اسانلو در اسرع وقت و اعالم علنی تقابل او با گرایش 
های خارج از طبقه و دشمن طبقۀ کارگر هستیم، تا 
بتوانیم دوستی و اتحاد طبقاتی خود را مانند سابق 
حفظ کنیم، اگر منصور اسانلو در پس دادن پول های 
فوق کوتاهی و تعلل کند به این معناست که می خواهد 
آگاهانه از طبقۀ کارگر جدا شده و به خدمت سرمایه 
داران، کارفرمایان و دولت های سرمایه داری 

 .بپردازد
 شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت کرج

 رضا شهابی از زندان گوهر دشت کرج
 محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز

 
 ۸۹/۸/۸۸۲۸تاریخ: 

پول نیز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود 
 .تا بیمه های کارگران برقرار گردد

همه کارگران یکدست و متحد به اعتراض پرداختند و 

اعالالالم کالالردنالالد ایالالن مسالالئالاللالاله طالالبالالق تالالوافالالق مالالربالالوط بالاله 

کارفرماست و ما اجازه نمیدهیم ریالالی دیالگالر از ایالن 

پول برداشت شالود امالا بالاردیالگالر آنالان قالانالع شالدنالد و 

خوشحال و هیجان زده از اینکه تا دقایقی دیالگالر پالول 

دست شان را میگیرد درکنار دیوارهالای وزارت کالار 

مالیاللالیالون  505نشستند. تا اینجا مبلغ ششصدمیلیون به 

تومان کاهش پیدا کرده بود با اینحال کارگالران بسالیالار 

خوشحال و هیجان زده بالودنالد. امالا بالاز هالم خالبالر بالد 

دیگری در راه بود. حوالی ظالهالر اعالالم شالد پالول باله 

حساب شرکت واریز شالده امالا مالدیالرعالامالل کالارخالاناله 

کشاندند و با حضور مدیر عامل کارخانه و نالمالایالنالده هالای 
کارگران و مسئولین وزات کار توافق شد مالباللالغ شالشالصالد 
میلیون تومان از معوقات ایالن کالارگالران باله حسالاب آنالان 
واریز شود و فیلم انجام چنین کالاری از سالوی مسالئالولالیالن 
وزارت کار درمقالابالل چشالمالان کالارگالران بالا دادن نالاهالار 
ماهی در ناهارخوری سازمان تامین اجالتالمالاعالی باله آنالان، 
چنان ماهرانه بازی شد کاله کالارگالران از خالوشالحالالالی در 
پوست خود نمی گنجیدند، غوغائی به پا شده بود. آنالان در 
محیط گرم ناهار خوری سازمان تامین اجتماعی و شکمی 
که پس از دو روز حضور در تهران و راسالتالش بالیالشالتالر، 
ماهها گرسنگی کشیدن، سیر کرده بودند تلفن پشالت تاللالفالن 
به خانواده هایشان زنگ میزدند که پالول گالرفالتالیالم. امالا بالا 
گذشت ساعتی، به آنان اعالم کردند مدیر عامل گفته است 
حقوق کارگران شاغل در کارخانه نیز می بالایالد از مالحالل 

 .همین ششصد میلیون تومان پرداخت شود
کارگران بشدت خشمگین شدند امالا هالیالجالان گالرفالتالن پالول 
باالخره آنان را قانع به پذیرش این مسئله کرد و مقرر شالد 

درصد از کالل پالول باله حسالاب کالارگالران شالاغالل در  30
کارخانه واریز شود. " با فرارسیدن ساعات آخالر شالب و 
عدم واریز پالول باله حسالابالهالای کالارگالران، آنالان مالردد و 

صالبالح روز بالعالد  3مبهوت سر بر بالین گذاشتند و ساعت 
عازم محل وزارت کار شدند. باردیگر در مقالابالل وزارت 
کار خوشحالی سرا پای وجود کارگران را در بالرگالرفالت، 
اعالم شد چکها صادر شده است و قالراراسالت تالا سالاعالتالی 
دیگر پول به حساب آنان واریز شود. امالا بالا فالرا رسالیالدن 

صبح اعالم کردند که می باید بخش دیگری از  30ساعت 

 

بیش از یکسال اسالت کالارگالران فالوالد زاگالرس قالروه در 
مقابل انواع دسالیالساله هالا و وعالده هالای پالوم کالارفالرمالا و 
ارگانهای دولت، ایستاده اند. در هر دوره ای با هوشیالاری 

تالیالر مالاه  33دسیسه های کارفرما را خنثی کرده انالد. از 
کارگر از کار خود اخراج شدند. بهالاناله  233، 3132سال 

کارفرما بازسازی کارخانه بود. اخراج کارگران درحالالالی 
انالالجالالام شالالدکالاله کالالارگالالران بالالیالالش از چالالهالالارمالالاه حالالقالالوق و 
دستمزدهایشان را دریافت نکرده بودند. بالیالکالار سالازی و 
انحالل کارخانه شرایط سخت و فشالار مضالاعالفالی را بالر 
کارگران و خالانالواده هالای آنالهالا وارد کالرد. در ا الر ایالن 
بیکارسازی هالا تالعالدادی از فالرزنالدان آنالهالا از رفالتالن باله 
مدرسه محروم شدند. در یکالسالال گالذشالتاله وزارت کالار و 
کارفرما های فوالد زاگرس دسیسه های کثالیالفالی را عاللالیاله 

 .کارگران بکار گرفته اند
بار اول روز پنجم آبانماه مدیر عامل کارخانه با حضالور "

در تجمع این کارگران در مقابل مجلالس وعالده یالک فالقالره 
چک دو هفته ای را به آنان داد و پشت ورقاله رای هالیالات 
حل اختالف اداره کار شهرستان قروه با دسالت خالط خالود 
متعهد به اجرای کلیه آرای صادره در این رای شد و ایالن 
مسئله بارقه امید لقمه نالانالی را در چشالم کالارگالران فالوالد 
زاگرس روشن کرد. اما ناله تالنالهالا چالکالی داده نشالد باللالکاله 
نامبرده با همکاری مجلسیان از درب پشتی مجلس بیالرون 
رفت و خالود را از دسالتالرس کالارگالران خالارج کالرد". " 
بدنبال این وضعیت کارگران به ستوه آمده فالوالد زاگالرس 
تجمع خود را به مالقالابالل وزارت کالار در خالیالابالان آزادی 

 کارگران فوالد زاگرس؛ اعتراض بجای تمکین

22ادامه درصفحه   
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 مرگ هولناک اعضای یک خانواده در کامیاران
 

  به گزارش آژانس خبررسانی ُکردپا، در یک حاد ه
دلخراش که روز گذشته در شهر کامیاران کشف 
گردید، سه عضو یک خانواده به طرز فجیعی به قتل 

خبرنگار . اند رسانده شده
ُکردپا در کامیاران با تأیید 
مرگ این سه شهروند ُکرد، 
اعالم کرد: مقتولین، یک 
زن میانسال و دو فرزندش 

آنها با   هستند که سر هر سه
چاقو از بدنشان جدا شده 

 .است
وی در گزارش ارسالی 

های  نویسد: طبق بررسی می
صورت گرفته، حاد ه قتل 
  این سه تن در اواخر هفته

از  .گذشته روی داده است
انگیزه قاتل و دالیل به وقوع 

یادشده هیچ   پیوستن حاد ه
گزارش دقیقی دردسترس نیست وکسی هم در ارتباط 

 .با حاد ه دستگیر نشده است
دراین حاد ه، افسانه مادر خانواده که اهل کرمانشاه 

های  اش به نام ساله ۸۱و  ۸۲است بهمراه دو فرزند 

 .اند زهرا پیری و میثم پیری کشته شده
ابراهیم پیری از اهالی روستای گنبده علیا   خانواده
 .هستند
شناسان،  افزایش فقر، اعتیاد و ترک تحصیل را  جامعه

دانند که از آنان  در باال بردن احتمال جرائم دخیل می
های جامعه بدون گفتگو  بعنوان قهر اجتماعی که گروه

 کنند. برند، یاد می بسر می
3131/01/33 

 
اردیبهشت  22در برنامه روی خط صدای آمریکا دوشنبه 

می با عنوان "افراط گرایی دینی" مجری برنامه  32  -
بصورت موکـــد )همانطور که در ویدئوی ضمیمه می 

 !بینید( ادعا کرد که: اسالم برده داری را لغو کرده است
دعا من به ایشان اعتراض pبا توجه به عدم واقعیت این ا

کردم و خواستار تصحیح شدم ولی متاسفانه ایشان در اوج 
 .بی مسئولیتی هیچگونه عکس العملی نشان ندادند

بخاطر پاسداری از حقیقت و جلوگیری از تحمیق 
مخاطبان ساده لوح توسط اینگونه رسانه ها از شما تقاضا 
دارم که بوسیله اطالع رسانی و یا هرگونه عکس العملی 
که خودتان صالح میدانید درمقابله با این تحریفات و 
تبلیغات مسموم کوشا باشید تا این خدایان بالمنازع رسانه 
ای که به شعور مخاطب توهین میکنند میدان را آنچنان 
خالی نبینند که هر خالی بندی را در راستای منافعشان 

 .بعنوان حقیقت به حلقوم مردم فرو کنند
وجود و تائید بــــرده داری در اســالم واقعیتی است 
آشکار و دریایی از مدارک موجود است که من فقط به 

 .تعدادی از آنها بسنده میکنم
آیا هیچ یک از غالم )برده مرد( و کنیزان )برده زن(  -  3

ملکي شما در آنچه ما روزي شما گرداندیم با شما شریک 
هستند تا شما و آنها در آنچیز بي هیچ مزیت مساوي باشید 
وهمچنانکه شما آزادان از یکدیگر میترسید از آنها هم 

 )23بیمناک باشید؟ )قران . سوره روم . آیه 
و آنان كه نگهدارنده نیروى شهوت خویش اند مگر  -  2

در مورد همسرانشان یا كنیزانى )برده زن( كه مالك آنها 
شده اند كه در این صورت بر آنان مالمتى نیست. 

 ) 3و 5) قرآن . سوره المومنون آیه 
خدا رزق و روزی بعضی از شما را بر بعضی  -  1

دیگر فزونی داده است و آنکه رزق و روزی او بیشتر 
شده است، زیادی به زیردستان )برده( و غالمان )برده( 

 )33ندهد تا با او مساوی شوند. )قران . سوره نحل . آیه
بنده و برده ای که قادر به هیچ کاری نیست با مرد  -  4

آزاد که خدا به او رزق نیکو عطا کرده هرگز برابر 
 )35نیستند. )قران .سوره نحل . آیه 

و کسانیکه اندام خویش را از شهوتراني نگه میدارند؛  -  5
مگر بر زنان حالل و کنیزان )برده زن( ملکي خویش ، 
که از اعمال شهوت هیچ مالمتی بر آنها نیست. )قران . 

 )10و 23سوره معارج .ایه 
دو کس هستند که نمازشان از سرشان باالتر نمیرود  -  3

، اول : برده ای که از نزد ارباب خود فرار کرده باشد 
مگر آنکه پیش آقایش باز گردد... )حضرت محمد( ) نهج 

 ) 33الفصاحه . صفحه 
سه کس هستند که از آنها سخن مگو : مردی که از  - 3

جماعت دوری گرفته و از پیشوای خود نافرمانی 
کرده و کنیز یا برده ای که از ارباب خود گریخته و 
درحال فرار ، مرده باشد و ... )حضرت محمد( ) نهج 

 223الفصاحه . صفحه 
 

 از فیس بوک -نویسنده نامعلوم

 
 نیالب غفوری

 

 دوستان گرامی،
خر آروز گذشته یکی از دوستانم که دانشجوی سال 

رشته روانشناسی دانشگاه کابل میباشد، برایم در مورد 
اینکه آنها هفته ای یک روز از بیماران روانی در 
بیمارستان صحت روانی کابل باز دید میکنند، داستانی 

 :را چنین روایت کرد
هفته گذشته با جمع صنفی ها به منظور دیدار و حرف 
زدن با بیماران روانی وارد شفاخانه صحت روانی 
بخاطر دوره عملی )پرکتیک( شدیم. و در بیمارستان 

ساله که به محض دیدن ما سر و  25با یک دختر خانم 
صورت خود را می پیچاند و نمیخواهد کسی او را 
ببیند ، روبرو شدیم. باالخره یکی از دختران با 
همکاری مادر بیمار زیاد تالش میکند تا او را قانع 
سازد که رو سری را از سر و صورت خود دور کند 

 .و کمی حرف بزند
از مادر دختر میپرسند که دختر شما را چه شده او 
میگوید: دخترم صنف سوم دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی در دانشگاه کابل بود، روزی کمی دیرتر به 
صنف میرسد، با آنکه ابتدا استاد استانیگزی برایش 

اجازه وارد شدن به صنف را میدهد ولی با داخل شدن 
دختر به صنف، استاد استانیگزی بیشتر از پانزده دقیقه 
فقط دختر را جلو هم صنفی هایش توهین و تحقیر 

 .میکند و برایش میگوید دوباره از صنف بیرون شو
مادر دختر گفته است از همان روز یعنی دوسال قبل که 
دخترش بخانه بر میگردد دیگر به دانشگاه نمیرود و تا 
امروز گوشه نشین و خاموش شده است، و به ویژه 
موقعی که مردی را میبیند روی و صورت خود را می 

 .پوشاند
 آخر دوستان

چرا باید، استادان در پوهنتون ها دیکتاتوری کنند؟ و به 
 انواع مختلف از مقام استادی سؤ استفاده کنند؟

امروزه درسرتاسرجهان استادان فقط مسئولیت تدریس 
را دارند وهیچ استادی حتی درمقطع مکتب، حق توهین 

 .وتحقیر شاگرد را ندارد
در کشور ما استادان اگر الزم بدانند کدر فارغ میکنند، 
اگر الزم ندانند دانشجویان ممتاز را بخاطر کدر فارغ 

 .نشدن چانس میزنند
استادان اگر بخواهند در پارچه سفید صد میدهند، اگر 
دلشان شود، پارچه حل شده را صفر میدهند، اخر این 
دولتمردان چه زمانی در بخش تحصیالت عالی 

 اصالحات در دانشگاه ها می آورند؟؟؟؟؟

داستان روانی شدن دختر الیق و خوشکل در 

 دانشگاه کابل توسط استاد نصراهلل استانیگزی

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

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

تحریف حقایق اسالم  

  توسط صدای آمریکا

http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=155
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 حسن هاشمیان
 رادیو فردا

 

آنچه در عرض یک هفته روی داد و باله سالقالوط بسالیالاری 
نشالیالن  از شهرها و نواحی پیرامونی آنها در منالاطالق سالنالی

توان فقط باله یالک گالروه تالنالدروی  عراق منجر شد را نمی
رو کنکاش بالرای  پنج الی ده هزار نفری نسبت داد. از این

کشف واقع و حقیقت ماجرا برای بالیالشالتالر نالاظالران امالور 
رفالتاله  عراق امالری ضالروری شالد و باله دنالبالال آن، رفالتاله

صحنه درگیری در عالراق بالیالشالتالر نالمالود پالیالدا کالرد. ایالن 
های درگیر در نزاع عراق را کاله  نوشته تالش دارد گروه

 .اند معرفی کند با نیروهای نوری مالکی وارد جنگ شده
 شورای نظامی

بالعالد از درگالیالری مالیالان  ۲۶۸۸این شورا در پایان سال  
تظاهرکنندگان و نیروهای دولتی در استان انبالار تالأسالیالس 

نشالیالن عالراق امالتالداد  هالای سالنالی شد و سپس به تمام اسالتالان
 .یافت

ها و شالوراهالای نالظالامالی  تمام گروه ۲۶۸۱در نیمه ژانویه 
شورای عالالالی ” نشین تحت عنوان  پراکنده در مناطق سنی
با یکدیگر ادغام شدند. این شورا “  نظامی انقالبیون عراق

بوک، توئیتر و یوتالیالوب صالفالحالات خالود را  بر روی فیس
ها را با عکس و  دارد و لحظه به لحظه وضعیت درگیری

کند. هویت اعضای این تشکل به درسالتالی  فیلم گزارش می
هالای بالرکالنالار شالده  شالود ژنالرال مشخص نیست و گفته می

 .کنند ارتش سابق عراق آن را اداره می
“ مزهر قیسی” یکی از افسران نیروی هوایی سابق به نام 

اسالت. ایالن  خود را سخنگوی شورای نظامی معرفی کالرده
شورا ماهیانه گزارش عملیات خود را بالراسالاس جالدولالی 

های خالود و تاللالفالات  تک فعالیت کند و تک معین اعالم می
کند. این شالیالوه کالار نشالان  های مالکی را درج می نیروی

دهد که شورای عالی نظامی انقالبیون عراق از افالراد  می
 .باتجربه ارتشی برخوردار است

 
 جنگجویان طریقت نقشبندی

ای از تصالوف  طریقت نقشبندی که از نظر مذهبی آمیزه 
و اهل سنت است، اعتقاد به ارتالبالاط مسالتالقالیالم بالا پالیالامالبالر 

اسالم از طریق خلیفه اول ابوبکر دارد. همچنین ایالن 
فرقه اعتقاد دارد که به شکل غیر مستقیم با علی امالام 
اول شیعیان ارتباط دارد. رهبر مالعالنالوی و تالاریالخالی 

اسالت. او “  محمالدبالهالاءالالدیالن شالاه نالقالشالبالنالد” این فرقه 
گاه از  مدعی بود نام خدا بر قلب وی نقش بست وهیچ

 .معروف شد “نقشبند”آن جدا نشد، از این رو به 

 جنگند هایی که در کنار داعش می گروه

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

roshangar0@yahoo.com 

که پس از قتل فرزانه بی بی، تمام 
اعضای خانواده او به جز پدرش 
فرار کردند که در حضور پلیس به 
نقشش در کشتن دخترش اعتراف 

 .کرد
شمائله جعفری، خبرنگار بی بی سی 

گوید که ازدواج بر  در پاکستان می
خالف تمایل خانواده در برخی نقاط 
پاکستان اقدامی غیر قابل قبول به 

 .رود شمار می
طبق قوانین پاکستان، خانواده مقتول 

تواند قاتل را ببخشد. این در حالی  می
است که در بسیاری از موارد، 
اعضای خانواده مقتول در قتل دست 

 .اند داشته

 .او به میل خودش با این مرد ازدواج کرده است
پلیس پاکستان گفته که این دو به مدت چند سال نامزد 

 .بودند
فرزانه بی بی امروز برای شرکت در جلسه دادگاه 
درصدد ورود به دادگاه عالی الهور بود که به گفته 
پلیس، چند نفر از اعضای خانواده، او را به کناری 
کشیدند و به فرزانه بی بی و شوهرش حمله کردند. در 

 .این حمالت، شوهر او موفق به فرار شد
یک مقام پلیس پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است 

 

 بی بی سی
 
 

 
پلیس پاکستان در حال تحقیق در مورد سنگسار 

 فرزانه بی بی است
 

یک زن پاکستانی به دلیل ازدواج بدون 
اجازه خانواده، در برابر ساختمان دادگاه 
عالی الهور توسط بستگانش سنگسار 

 .شده است
پلیس پاکستان گفته است که فرزانه بی 

ساله، که گفته می شود سه ماهه  ۸۶بی، 
حامله بود، پس از آن که در این محل با 
آجر و چماق مورد حمله قرار گرفت، 

 .کشته شد
پدر این زن پاکستانی خود را تسلیم پلیس 

کرده است، اما برادران و نامزد سابقش که در این حمله 
 .اند دست داشتند، هنوز بازداشت نشده

گویند که صدها دختر و زن پاکستانی هر  خبرنگاران می
این در . رسند ساله توسط اعضای خانواده خود به قتل می

گاه گزارش  حالی است که تعداد زیادی از این موارد هیچ
 .شوند نشده و  بت نمی

پدر و مادر فرزانه بی بی، محمد اقبال، شوهر او را متهم 
کردند که دخترشان را ربوده و علیه او به دادگاه عالی 
الهور شکایت کردند، اما فرزانه بی بی به پلیس گفت که 

 اش کشته شد زن پاکستانی در برابر دادگاه عالی الهور توسط اعضای خانواده

  23ادامه در صفحه 

http://gdb.rferl.org/2D1C2DA1-CC50-4C3D-9D95-0FEE2E6E2493_cx10_cy17_cw73_mw1024_s_n.j
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چنگ آوردن اوکالرائالیالن و  است، زیرا نقشه اوباما برای به
بیرون راندن روسیه از پایگاه دریایی درکریمه نقش برآب 
شد. کریمه اززمانیالکاله ایالاالت مالتالحالده وجالودداشالتاله اسالت 
بالالخالالشالالی از روسالالیالاله بالالوده اسالالت. خالالروشالالچالالف، کالاله یالالک 

کالالریالالمالاله را بالالخالالشالالی از ۸۲۹۱اوکالالرائالالیالالنالالی بالالود، درسالالال 
هایالی  جمهوری سوسیالیستی اوکرائین که درآن زمان بخش

 .از یک کشور واحد بودند، اعالم کرد
نشانده واشنگتن در کالیالف اخالیالراً لالغالو  زمانیکه دولت دست

هالای  استفاده از زبان روسی را اعالالم کالرد و اوکالرائالیالنالی
دارای تابعیت دوگانه را دستگیر نمود و تالخالریالب بالنالاهالای 

های را آغالاز کالرد، مالردم  یادبود رهایی اوکرائین از نازی
هالالای ر ی بالالرای جالالدایالالی از دولالالت  کالالریالالمالاله از صالالنالالدوق

 شوند تر می ها گستاخانه دروغ
 نویسنده: پل گریک رابرتز

 
 

غربی در  “ رهبران” اگر کمترین تردیدی وجودداشت که 
بالرنالد،  سالر مالی های خود باله یک دنیای تخیلی ساختۀ دروغ

های هفتادمین سالگرد پالیالاده شالدن  و جشن ۱نشست گروه 
 .در نرماندی تردیدها را برطرف کرد

هایی که به این مناسبت به گوش رسالیالد کالافالی  عربده کشی
باُلر کالنالد. اوبالامالا و سالگ  است که شما را از خالنالده روده

ژوئالن  ۰آموز او کامرون پیاده شدن در نرماندی در  دست
بالخالشالی کاله  ترین نیالروی رهالایالی بزرگ” را بمثابه  ۸۲۱۱

توصیف کردند. و هالماله  “ جهان تاکنون به خود دیده است
افتخار شکست هیتلر را به پای ایاالت متحده و بالریالتالانالیالا 

ای به اتالحالاد شالوروی و ارتالش سالرخ  نوشتند. هیچ اشاره
نشد که سه سال پیش از نبرد نرماندی با ورماخت جنگیده 

 .را شکست داده بود بود و آن
گالراد، کاله از  آلمان جنگ جهانی دوم را در نبرد اسالتالالالیالن

طول کشید، بالاخالت و  ۸۲۱۸فوریه  ۲تا  ۸۲۱۲اوت  ۲۸
ژنالرال  ۲۲مانده ارتش ششم نیرومند آلمان از جالماللاله  باقی

 .تسلیم شد
نوزده ماه پیش از آن بالزرگالتالریالن نالیالروی تالجالاوزی کاله 
تاکنون در کالره زمالیالن گالردآورده شالده اسالت در امالتالداد 

طول هزار مایالل باله روسالیاله حالماللاله کالرد. ساله  ای به جبهه
 ۸۲واحد توپخالاناله،  ۱٫۹۶۶میلیون سرباز دیوانه آلمانی؛ 

هالواپالیالمالای  ۲٫۹۶۶تالانالک، و  ۸٫۶۶۶لشکر زرهالی بالا 
ماه در سرتاسالر روسالیاله در حالرکالت  ۸۱جنگنده به مدت 

 .بود
چیز زیادی از این نالیالرو  ۸۲۱۱تا سه سال بعد، در ژوئن 

کاله  را جویالده بالود. زمالانالی باقی نمانده بود. ارتش سرخ آن
)اصطالحی که ظاهراً شامل روسیه “ متفقین”اصطالح  به

شود( در فرانسه پیاده شدند، چیز زیادی باقالی نالمالانالده  نمی
ها مقاومت کند. بهترین نیروهای باقی  بود که در مقابل آن

روز بالا  باله مانده برای هیتلر در جبهه روسیه بود، که روز

 .پاشید نزدیک شدن ارتش سرخ به برلین فرو می
ارتالالش سالالرخ جالالنالالگ بالالا آلالالمالالان را بالالرد. بالالعالالد از آنالالکالاله 

تالوانسالت  رمق و پراکنالده شالده بالود و نالمالی ورماخت بی
هالا و  مقاومت چندانی نشان دهالد، سالروکاللاله آمالریالکالایالی

ها پیدا شالد. ژوزف اسالتالالالیالن مالعالتالقالد بالود کاله  انگلیسی
واشنگتن و لندن تا آخرین لحظه وارد جالنالگ نشالدنالد و 

 .دادن آلمان تنها گذاشتند روسیه را با بار شکست
پسند، البته، واقعیات را دفالن  هالیوود و نویسندگان عامه

پاللالی در ” ها همه نوع فیلم، از قالبالیالل  اند. آمریکایی کرده
دارنالالد کالاله رویالالدادهالالای غالالیالالرمالالهالالم گالالرچالاله  “ دور دسالالت

عطف در جنگ ترسیم میکننالد.   قهرمانانه را بمثابه نقطه
هالای  جنگ درجبهه شرقی توسط روسیه پیروزشد. فیاللالم

 .اند هالیوود سرگرم کننده، اما پوم
قالرارگالرفالتاله  “ جامعاله جالهالانالی” روسیه مجدداً خارج از 

 
  

گونه که یک خبرگزاری بلژیکی گزارش داده، یک  آن
در شهر آمستردام هلند قصد دارد به مشتریان ”  بار“

ای که انتظار  مسلمان خود روسپی "حالل" ارائه دهد. ایده
رود باعث ایجاد جنجال در میان جمعیت مسلمان این  می

 .شهر بشود
"جاناتان سویک" مدیر آیندۀ بار "کروسانت شو" و 
  مدیرپیشین هتلی در "ژومبلو" در کشوربلژیک، هفته

مانند هر ”گذشته به خبرگزاری "نورد پرس" گفت: 
ها میروند  گروه دیگری، مسلمانان هم سراغ روسپی

وطبیعی است که میخواهند این کار را بدون نقض 
امروز، به مدد ”او اضافه کرد:  .“شان انجام بدهند مذهب

" کروسانت شو" مسلمانانی که مایل به لذت بیشتر هستند 
مند  توانند بدون ارتکاب " فعل حرام" از آن بهره می

 “.شوند
 

ژوئن  ۸۲این "بار" قرار است در ماه آیندۀ میالدی، روز 
گونه که خبرگزاری بلژیکی نوشته،  افتتاح شود و آن
رو  اند اجازۀ سه "امام جماعت" میانه مدیران آن توانسته

 از وب سایت تقاطع
 

http://taghato.net/article/3521 

شان کسب کنند. این سه، در  را برای سرویس ویژه
نویس مقررات و قوانین حاکم بر بار نیز  نوشتن پیش

 .اند مشارکت داشته
 

 دهد ارائه می”  حالل ”در آمستردام به مسلمانان،  روسپی “ بار”  یک

 پیاده شدن در نرماندی و جنگ جهانی دوم

22ادامه در صفحه   
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کارگران، 
زحمتکشان 

و اقشار رو 
به پایین 
جامعه را از 
آنان پس 

 .گیرند
اما "لیبرال" 

ها)بخوانید 
"اصالح 

طالبان"( چه 
در سطح 

شهرداری، 
چه در سطح 
استان و چه 
در سطح 

کشوری، 
شعار میدهند 
که "ما به 
حقوق بشر 
پایبندیم .... 
و با شما 
هستیم" و در 

اولین 
فرصت در مسند قدرت، با اسالمیون همبستر شده، با 
مزدوران، هواداران، سرمایه گذاران و البی های 
جمهوری اسالمی همخوابگی کرده و با همکاری 

 
 

 فرامرز شیراوند
 

در کانادا هیچ حزب سیاسی که منافع کارگران، 
زحمتکشان و اقشار رو به پایین جامعه را نمایندگی کند، 

نیو دمکراتها،    NDP وجود ندارد؛ به بیانی، سه حزب
"سر وته یک  -"لیبرال" و کنسرواتیو )محافظه کار( 

میتوان آنان را احزاب: بد و بدتر و بدترین  -کرباسند" 
 !نامید

همواره در  NDP "برای نمونه، حزب "نیودمکراتها
تالش بوده است که واژه "سوسیالیزم" )سیوسیال 
دمکراسی( را از "اساسنامه" اش حذف کند تا به 
"قدرت" رسیده و پس از آن با طالبان و اسالمیون، 
ازجمله جمهوری اسالمی، معامله کند. )رجوع کنید به 

حزب  -حماس ”فراکسیون "تراتسکسیت ها و اسالمیون 
  NDP) در “هللا

از طرفی "محافظه کاران" )به بیانی "اصولگرایان"( 
در مقایسه با دیگر احزاب، یک مشخصه بارز دارند، 
آنهم اینست که با "صداقت" فریاد میزنند: "کارگران، 
زحمتکشان و اقشار روبه پایین جامعه کمربندها را سفت 
کنید، ما، محافظه کاران به نفع سرمایه داران، دمار از 
روزگارتان در می آوریم؛ و هرگاه که در مسند قدرت 
قرارمیگیرند با آمادگی کامل به میدان آمده تا تمامی 
حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدست آمده توسط 

هرچند این نوشته در موعدی که بتوانیم آنرا قبل از انتخابات بچاپ 
برسانیم، بدست ما رسید، با اینحال انتشار آنرا بخاطر نکات مطلع 

 روشنگر -کننده ای که در بر دارد مفید تشخیص دادیم

عوامل نفوذی خود در "اتحادیه" های به اصطالح 
کارگری، دستهای: کارگران، زحمتکشان و اقشار رو به 

 ضرب و شتم یک زندانی در زندان مرکزی اراک

یکی از اقوام این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: 
پور بدلیل ساخت مشروبات الکلی در  "احمد عرفان

روز پیش به زندان افتاده است. شب  ۸۶منزل از 
گذشته مسئولین قصد داشتند وی را از این زندان به 

زندان  ۱مکان دیگری منتقل کنند که با ریاست واحد 
کند.  مرکزی اراک آقای محمدحسن نصیری بحث می

نگهبانان هم گونی بسر وی 
کشند و بشدت کتکش  می

 میزنند".
وی در ادامه گفت: "احمد 

پور پالتین در پایش  عرفان
دارد و اکنون پالتین ها شکسته 
و دارد در انفرادی فریاد 

کشد. با این وجود هیچ گونه  می
رسیدگی به وضعیت وی 

 ".شود نمی
این منبع در ادامه گفت: 
"نگهبانان زندان مرکزی اراک 

خواهند تنبیه  زندانیانی که می
های بزرگ  کنند در گونی

های چوبی  میکنند و با باتون
مورد ضرب و شتم قرار 

دهند و سپس بدون رسیدگی پزشکی با دستبند و  می
 کنند". پابند به سلول انفرادی منتقل می

گفتنی است، ضرب و شتم و بدرفتاری با زندانیان 
های ایران به امری عادی تبدیل شده و  عادی در زندان

حساسیت کافی به این موضوع در بین فعالین و 
 .های حقوق بشری را میطلبد رسانه

 
 

   

پور زندانی عادی  احمد عرفان  –خبرگزاری هرانا 
زندان مرکزی اراک از شب گذشته مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته و بدون رسیدگی پزشکی به سلول 

 .انفرادی منتقل شده است
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، شب گذشته 

پور زندانی عادی زندان مرکزی اراک  احمد عرفان
توسط مسئولین این زندان مورد ضرب و شتم قرار 

اکنون در سلول انفرادی این زندان بدون  گرفته و هم
 .شود رسیدگی پزشکی نگهداری می

 
هنوز حساسیت عمومی جامعه به اونجایی 
نرسیده که ضرب و شتم و شکنجه زندانیان 
عادی را محکوم کند. به همین دلیل زندانیان 
جرایم عادی باگناه و بیگناه همیشه مورد 
شکنجه و بد رفتاری در زندانهای ایران قرار 

  .میگیرند و هیچ پناه و پشتیبانی ندارند
 بهروز جاوید تهرانی

 

 کانادایی احزاب در کانادا: -پارادوکس های ایرانی 

 بد )ان دی پی(، بدتر )لیبرال( و بدترین )کانسرواتیو( 

   33ادامه در صفحه 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642772119131681&set=a.178868495522048.46968.107968415945390&type
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 .والدیمیر پوتین به خاطر بحران اوکراین لطمه بزند
در همین زمینه جک استرا، رئیس کمیته پارلمان 
بریتانیا در موضوع ایران، نیز ماه گذشته اعالم کرد که 

تواند جامعه  معیارهای دوگانه در برابر ایران می
 .جهانی را دچار تفرقه کند

گزارش خبرگزاری بلومبرگ در حالی منتشر شده است 

میلیارد دالری  ۸۶که مقامات دولت فرانسه به جریمه 
توسط آمریکا به اتهام نقض “  پی پاری با ان بی”بانک 
 .اند های ایران و چند کشور دیگر اعتراض کرده تحریم

در همین زمینه لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، 
وگو با یک شبکه تلویزیونی  شنبه در گفت روز سه

فرانسوی اظهار داشت که جریمه باید منطقی و درست 
ای که آمریکا برای بانک  باشد، اما رقم جریمه

 .“منطقی نیست”فرانسوی تعیین کرده 
یک شرکت اروپایی نیز گالیه کرده است که دولت 

 رادیو فردا
 
 

 “نارضایتی”خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه از 
های  های اروپایی از افزایش تجارت شرکت شرکت

آمریکایی با ایران در حالی خبر داد که همگان در اروپا 
های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی لطمه  از تحریم

 .اند دیده
خردادماه، گزارش داد که  ۸۱بلومبرگ روز چهارشنبه، 

های اروپایی با ایران  گرچه هنوز حجم تجارت شرکت
های آمریکایی با این کشور  برابر تجارت شرکت ۲۶

 ۲۶۸۸است، حجم بازرگانی آمریکا و ایران از سال 
افزایش یافته، اما تجارت  “درصد ۸۹حدود ”تاکنون 

 “درصد ۱۱تا ”اروپا و ایران در همین بازه زمانی 
 .کاهش یافته است

ها، یک مقام رسمی دولت  در واکنش به این نارضایتی
آمریکا به بلومبرگ گفته است که آمریکا به دنبال دادن 

های ایران  های خودی از طریق تحریم دست باال به شرکت
نیست. وی که نخواسته نامی از وی برده شود، گفته است 
که در سه ماهه دوم سال جاری احتماال حجم تجارت 

های اروپایی با ایران به خاطر توافق اتمی ژنو  شرکت
ها علیه  افزایش خواهد یافت، چرا که برخی از تحریم

  .ایران لغو شده است
وگو با این  برخی مقامات اتحادیه اروپا در گفت

خبرگزاری از افزایش تجارت آمریکا با ایران درحالیکه 
ها کاهش یافته و برخی  تجارت اروپا تحت تا یر تحریم

های ایران جریمه  های اروپایی به اتهام نقض تحریم بانک
 .اند اند اظهار نارضایتی کرده و آن را ناعادالنه نامیده شده

خانم ماریت خاکه، عضو هلندی کمیته روابط خارجی و 
المللی پارلمان اروپا که در دسامبر سال گذشته  تجارت بین

ای  گوید که تا یر فرامنطقه نیز سفری به ایران کرده، می
جانبه آمریکا علیه ایران بر تجارت اروپا  های یک تحریم

 .نامطلوب بوده است
، نیز به “شبکه رهبری اروپا”ین کیرنز، مدیر موسسه  ای

بلومبرگ گفته است که اختالف نظرها میان اتحادیه اروپا 
تواند به هر  و آمریکا بر سر تدابیر تحریمی علیه ایران می

تالشی میان این دو متفق برای اعمال مجازات علیه دولت 

های  آمریکا برای فروش برخی اقالم توسط شرکت
آمریکایی به ایران یا نقل و انتقاالت بانکی مجوز 

ها و  کند، اما همین مجوزها به شرکت صادر می
 .شود های غیرآمریکایی داده نمی بانک

های اداره سرشماری و آمار آمریکا،  بر اساس داده
 ۲۸۱حجم تجارت دوجانبه این کشور با ایران از 

میلیون دالر در  ۸۸۹به  ۲۶۸۸میلیون دالر در سال 
در همین دوره زمانی   .افزایش یافته است ۲۶۸۸سال 

میلیارد دالری اروپا با ایران به کمی بیش  ۸۱تجارت 
  .از هشت میلیارد دالر سقوط کرده است

عمده اقالم صادراتی اروپا به ایران محصوالت 
صنعتی و کشاورزی بوده و صادرات آمریکا به ایران 

 .عمدتا محصوالت پزشکی و دارو است
توافق شش ماهه ژنو در آذرماه سال گذشته حاصل و 

  .به اجرا گذاشته شد ۲۶۸۱ژانویه  ۲۶از 

 از افزایش تجارت ایران و آمریکا در زمانه تحریم“ ها نارضایتی اروپایی”

 به دار آویخته شدن دو دختر نوجوان پس از تجاوز گروهی به آنها در هند

 
 

ساله در حالی که  35و  34تصاویر ارسالی از روستایی در شمال هند، دو دختر نوجوان 
 .از درختی به دار آویخته شده اند را نشان می دهد

 
بنابر گزارشها، این دو دختر نوجوان پس از آن که سه شنبه شب به شکل گروهی، توسط 

 .پنج مرد مورد تجاوز قرارگرفته بودند، جان خود را از دست داده اند
گزارشی نیز حکایت از آن دارد که این دو دختر نوجوان، پس از آن که مورد تجاوز 

 .قرار گرفته اند، خودکشی کرده اند
پلیس ایالت اوتار پرادش هند که این حاد ه در آن روی داده، ضمن تاکید بر اینکه تحقیقات 
در این زمینه ادامه دارد، می گوید: "این یک مشکل جدی است. ما کامال در کنار خانواده 

 قربانیان هستیم و تمام تدابیر الزم علیه عامالن این جنایت را اتخاذ خواهیم کرد".
 .به دنبال شکایت خانواده این دو دختر، یک فرد مظنون در این رابطه دستگیر شده است

این حاد ه، یاد آور تجاوز گروهی به یک دانشجوی دختر جوان در دهلی نو، در دسامبر 
 .است که به مرگ او منجر شد 2032سال 

این حوادث تاکنون اعتراضات گسترده مردمی را به همراه داشته که خواهان تشدید 
 .مجازات متجاوزین به عنف هستند
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 گزارش آخرین جلسه کمیسیون تحقیق در مورد اخراج جابر کلیبی از کانادا

 

 !ستااین جنایت مایه ننگ حکومت اقلیم کردستان 

تر از خالودش ازدواج داده مالیالشالود و بالعالد از  ایی که با یک مرد بسیار مسن ساله ۸١باز هم جنایت علیه زنان.  دختر 

هر به صورت کامال" وحشیانه و غیر انسانی به قتل میرسد. آیا میشود در قبال چنین جنایاتی ساکالت  مدتی از جانب شو

ایالی  سالاله ۸١اران که ازدواج دختر زها سهم دارند اما سهم حکومت و قانونگ بود و دم بر نیاورد؟ در این جنایت خیلی

را رسمی و قانونی آن هم با مردی که حکم پدر وی را دارد و امنیتی برای زنان و دختران ایجاد نمیکند از قاتل بیشتر 

است. قبل از محاکمه قاتل وظیفه نهادهای مدنی و انساندوست و مدافع حقوق زنان است که چنین حکومالتالی را بالا هالر 

لباس و زبان افشا و محکوم و قوانین و قانونگزاران آن را به چالش بکشند. مجرم اصلی قانونگزارانی هسالتالنالد کاله باله 

  د.ها و چند همسری و اذیت و آزار زنان شرعیت می بخشند و آن را قانونی میکنن ازدواج بچه

 .مربوط به وزیر مهاجرت می شود
رد کردن اتهام تروریستی علیه جابر بوسیله کمیسیون 
میتواند زمینه خوبی برای ایجاد فشار به دولت کانادا 

 .جهت لغو حکم اخراج باشد
کمیته دفاع از جابر طی جلسه ای که بالفاصله پس از 
اعالم نظر کمیسیون تشکیل داد، تصمیم به ادامه مبارزه 

 .تا لغو کامل حکم اخراج جابر گرفت
 کمیته دفاع از جابر کلیبی

**** 
در این جا الزم است دوباره از صمیم قلب همه نیروها، 
افراد و جریاناتی که در این یکسال ما را تنها نگذاشتند، 
سپاسگزاری نماییم. دست آوردهای ارزنده این مبارزه 
میتواند و باید زمینه مناسبی در جهت تشدید مبارزه علیه 
رژیم فاشیستی جمهوری اسالمی و البی های آن در 

 .سراسرجهان باشد
 پروانه قاسمی

 جابر کلیبی

جمهوری اسالمی که توسط دولت کانادا بعنوان 
"تروریست" خوانده شده و پارلمان این کشور آن را در 
چارچوب "جنایت علیه بشریت"محکوم کرده است، 
چیست؟( را رد کرد و آن را بی اساس خواند. رئیس 
کمیسیون به تفصیل در این موردسخن گفت و بااشاره به 
سخنان جابر که از حقانیت مبارزات توده های مردم 
ایران برای سرنگونی رژیم دیکتاتور اسالمی دفاع 
کرده بود، نتیجه گرفت که "هیچکدام از نظرات و 
فعالیت های آقای کلیبی در چارچوب تروریسم نمی 
گنجد. دعوت مردم به مبارزه علیه رژیمی که 

 "دموکراتیک نیست به معنای تروریسم نمی باشد
ً اتهام وزیر امنیت عمومی دال بر عضویت  او ضمنا
جابر در "سازمانهای تروریستی" و به این ترتیب 
کوشش او در جنایی کردن سازمانهای انقالبی ایران را 

 .نیز صریجاً رد کرد
این ها به خودی خود یک پیروزی برای مبارزات توده 
های مردم و بطورکلی نیروهای اپوزیسیون علیه رژیم 
جمهوری اسالمی و شکست فاحش دولت کانادا، 
جمهوری اسالمی و البی های رژیم در کانادا برای 
جنایی کردن مبارزه در جهت سرنگونی رژیم فاشیست 

 !اسالمی است
با این همه کمیسیون به زندان افتادن جابر در فرانسه را 

قانون مهاجرت کانادا که :  b(3)13 با توجه به ماده
"هرکس در خارج از کانادا به جرمی محکوم شده باشد 

سال و  30که اگر در کانادا اتفاق می افتاد محکومیت 
بیشتر را به همراه داشت"  )البته جابر در فرانسه به 
چهار سال زندان محکوم شده بود( جرم تلقی نمود و 
اخراج او از کانادا را تایید نمود و چگونگی انجام آن را 
از حیطه اختیارات کمیسیون خارج دانست، زیرا این 

 

 
 

کمیسیون در عین حال که نظر وزیر امنیت عمومی 
کانادا که مبارزه جابر برای سرنگونی قهر آمیز 
جمهوری اسالمی را "تروریسم" خوانده است، رد کرد 

 !ولی اخراج او از کانادا را تایید نمود
، کمیسیون مربوطه سرانجام 2034ژوئن  32دوشنبه 

 پس از یک سال "تحقیق" رای نهایی خود را اعالم کرد
: 

کمیسیون اتهام وزیر امنیت عمومی به جابر که با تکیه 
قانون مهاجرت کانادا عنوان شده است b(3)14 بر ماده

و بر اساس آن : هرکس که عامل یا طراح اقداماتی 
برای سرنگونی قهر آمیز یک حکومت و براندازی 
همه نهادهای دموکراتیک فعالیت کند "تروریسم" است 
)در این جا البته معلوم نیست که وزیر امنیت عمومی 
کانادا منظورش از "نهاد دموکراتیک" در مورد 

باگ متو سال  ایران   عراق   کتجار ایش اا یک 

میلی ن اا مر ه تهرما  ر ایران   عراق  امااران 

تهرما   آ ار ی میلی ای  امیاران تیمیایی تهرمای 

حلاچ    سر تو باایو علی  اتریو اسو. مر ه   ر 

ایران   عراق اا آمرین   عاملین این باایجها ااراا 

ااابار   افرو می کاا . بمه ری اسالمی  مساب 

کتجار میلی ای مر ه  ر ایران اسو. ما مر ه تهر 

سر تو را ا  حمایو    فاع اا خ اسجهای عا الا  

مص  مین امااران تیمیایی تهر سر تو  ع و 

 .میکایه

1بقیه هفت تیر و بیست و هفتمین...    از صفحه   
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پشتیبانی برخی از عوامل وابسته به "حزب لیبرال 
انتاریو" در "رهبری" اتحادیه ها معلمان(، این الیحه را 

 .تصویب کرد
 

در واکنش به مبارزات طرفداران حقوق کارگری و 
نزدیکی به انتخابات استان انتاریو، "حزب لیبرال" با بی 

سنت( افزایش  35دالر ) 0.35میلی"حداقل دستمزد" را 
 .دالر تغییر داد 33سنت به  25دالر 30داد، از 

باید از کاندیداهای ایرانی حزب لیبرال از جمله آقای 
مریدی پرسید که آیا "هموطنان ایرانی" غیر سرمایه 

دالر در ساعت، آنهم جایی که  33گزار میتوانند با 
دالر است، زندگی کنند؟ 3200آپارتمان  ۀمیانگین اجار

آیا ایشان می توانند با "حداقل دستمزد" اموراتشان را 
 بگذرانند؟

 

، تصویب کرد. 2032آگوست  23
بر اساس این الیحه "دولت حاکم 
لیبرال" نه تنها حق اعتصاب را از 
کارکنان ربوده بلکه 
دیکتاتورمنشانه حق مذاکره برای 
به توافق رسیدن در زمینه "قرداد 
کاری" را از بین برده؛ تا از 
طریق "داوری تحمیلی" وابسته به 
"حزب لیبرال"، دستمزد و مزایای 

 .کارکنان را در کنترل گیرد
 

نکته: آقای رضا مریدی و رهبر 
فعلی "حزب لیبرال"، خانم کاتلین 
وین )محبوب نیروهای اسالمی( 
"وزیر آموزش و پرورش" در 
آنزمان، هم در این مصوبه شریک 
بودند. "حزب لیبرال انتاریو" به 

پایین جامعه را از پشت بسته و موذیانه حقوق سیاسی، 
 .اجتماعی و اقتصادی آنان را پایمال می کنند

از اینروست که به "حزب لیبرال" به ویژه کاندیداهای 
 کانادایی" "حزب لیبرال" اعتماد نباید کرد -"ایرانی 

*** 
 -چرا به "حزب لیبرال" به ویژه کاندیداهای "ایرانی 

 !کانادایی" "حزب لیبرال" اعتماد نباید کرد
حزب لیبرال انتاریو" سالهاست در جهت انباشت "

سرمایه، "حداقل دستمزد" را در پایین تر سطح نگه 
 .داشته است

، افزایش دستمزد 2033حزب لیبرال انتاریو" از سال "
برای کارکنان بخش های دولتی )بیمارستان ها، 

سال منجمد کرده است؛  1-2مدارس ...( را به مدت 
همزمان با این "انجماد حقوق" برای کارکنان بخش 
های دولتی، "حزب لیبرال انتاریو"، حقوق، مزایا و 
پاداش های روسای بخش های دولتی را با ارقامی 

 ناباورانه افزایش داده است؛
 
حزب لیبرال انتاریو" با پشتیبانی "حزب محافظه کار "

پیشرو" )ضد کارگر(، برای پایمال کردن "حقوق" 
معلمان )برای شروع( و  -کارکنان بخش های دولتی 

را، در  Bill 335 از بین بردن اتحادیه معلمان، الیحه

 
 

کانادایی -ادامه ی  مقاله ی پارادوکس های  ایرانی  
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  ح اقلش تش 

ج مان یعای 

ر ای    لایر 

ا  . کار رما 

خیلی اا عسرو 

اا  ی می 

کر ا . ااگلیسی 

ما افو کثیف   

ا   ر  اخ ر 

را  ر چال  ای 

می ریخجا    

ااان کار ران 

ارای جأمین 

س خو ماا  

ا  آابا می 

آم ا    پیو 

مایتان را 

آ ر ه   پر می 

کر ا    می ار ا . افو ا  سر   کل  تان می 

ریخو. لااستان پاره پاره ا     اا این ر  

ع رجتان پ تش مااسای ا اتو   ااگلیسی ما اا 

ااااتان می آم ا    عکس ار می  اتجا . این 

قای  حرکاو ااگلیسی ما   ا اخجی کار ران 

ایراای یک جافر عبیای ایبا  کر ه ا  . خالص  

امیا  را ارای جتکیالو   ساامان کار ری خ   

ااگلیسی ما آما ه کر ه ا  ا   یگر احجیابی ا  

 جحریکاو اا  .

 لی مسئل  اسجخ اه من ح  ات ه ا  . چ ن می 

اایسجی ار ه میان کار ران   خارج اا کار ر 

امی ت  

کاری کر  

  ا  عال ه 

ف رأ می 

فهمی ا . 

می اایسجی 

حجمأ 

اسجخ اه 

ات ه. 

اح ۀ 

اسجخ اه 

این ا   ک  

کار ران 

ا  مح ط  

می آم ا  

  ااگلیسی 

ما می 

رفجا    اا 

ااال اگاه می کر ا . کار رمای ایکار بمع می 

ت ا  مر یکی   ر ن کلفو جر   جااه افس جر   

ساله جر ا   ا  را اسجخ اه می کر ا    مرا ک  

بث  اه ک چک ا     خ  ه مه ضعیف جر ا  ه 

 چگونه در پاالیشگاه کار پیدا کردم

پاالیتگاه آاا ان اا ااک  اسیار مبهاجر    

اهجر ا     مااا  ااک  افو ا   ریا امی ریخو   

ااراحجی ایبا  امی کر .  ر آاا ان ااگلیسی ما محلۀ 

خاص خ   را  اتجا    میچ کس را ا  آن راه امی 

 ا ا . حجی ا ر یکی اا ااگلیسی ما ایا اا یک ان 

ایراای اا  اج می کر   ا  را ایا اا آابا ر  می 

کر ا . اسه محلۀ ااگلیسی ما  اریه ا  .  اقعأ  ر 

 سط این بایره یک اهتجی ارای آاها ساخج  ت ه 

ا   ک  مم  چیا  اتو. مح  تاا  ااتگاه   خاا  

مای عالی   مبها  اتجا    راحو ا  ا . کسی مه 

حق  ر   ا  آابا را ا اتو. محلۀ  یگری ا   ا  

اسه ا ار ه  این مح  عرب اتین ا     لی ااگلیسی 

ما اظر  اتجا  آن را اا چاگ اعراب  رایا را . 

اکثر خاا  مای اعراب اا حصیر   پ ریا ساخج  

ت ه ا     ااگلیسی ما اارما آابا را آجش ا ا    

ابااه ساخجمان   جعمیر مب   امی  ا ا . محلۀ 

 یگری ا   ا  اسه احم  آاا . این احم آاا  ا  ااه 

یک احم  اامی ا    یالای  ک  تهر ار آابا ا  . 

احم  ماا ر  ر بریان اعجصاب کار ران ج سط 

ااگلیس ما ایر ماتین رفو. احم آاا  کثیف جرین 

محل  ای ا   ک   ر عمره  ی ه ا  ه   حجی ج الو 

مه ا اتو   مر ه  لب آب می اتسجا . الاج  آاا ان 

کال این ط ر کثیف ا     لی کااالهایی حفر کر ه 

ا  ا  ک  اا بار   م  این م ف ع   کثافاو ا   ریا 

می رفو.  لی احم آاا  این چیاما را مه ا اتو. 

غالاأ ایماری ما اا آن با تر ع می ت .  ضع 

کار ران اسیار ا  ا  . یک کار ر ک  س ااق خیلی 

ایا ی  اتو ح اکثر حق قی ک  می  رفو ا  ج مان 

اسجخ اه امی کر ا .    مامی سر ران ا  ه  پ له 

مه جماه ت ه ا  .  ضعه مه  اتو اسیار خراب می 

ت . یک ر ا ک  بل ی ا ارۀ اسجخ اه اتسج  ا  ه 

  اا کار رما   اااای می کر یه یک ااگلیسی الا  

ق  اا "آفیس" ایر ن آم . رئیس آابا ا  . یک  قجی 

کر    چیای ا  فارسی  فو   ر  ت    ا  ا اره 

ار تو.  ر ا اره محم   اامی ا     ماتی آابا  

آم  ایر ن    فو مسجر تما را می خ ام . من 

فکر کر ه ایاها ک  می   یا  ااگلیسی ما ف رأ می 

 یرا  حجمأ این یک ح سی ا ه.  ار   فجر ا  ت ه 

  پرسی  ک  تما چکاره مسجی ؟  فجه حجمأ مسجر 

تااخج .  فجه  هللا من  سجفر ش ا  ه حاال آم ه این 

با. می   یا  کار ایسو. حاال می خ امه ار ر ه 

 الیجه پ   ا اره. سر ر ان ت ه.  فو س ا   اری؟ 

 فجه س ا  ا اره اما یک کمی خ اا ن   ا تجن ال ه. 

 فو: س مان کاری ال ی؟  فجه پیش یک افر س  

چهار مامی کار کر ه اه. )س مان کاری ال  ا  ه  

چ ن  ر کارخااۀ جرام ای ساای  ر مسک  سالی 

   ماه کار می کر ه.(  فو: تما را یک بایی می 

فرسجه ار  کار کن.  فجه: مجتکره.  فو: ار  یک 

عریض  اا یس   ایا ر  من م افقو می کاه   

 ترح می ا یسه.

آم ه ا  تهر  یک ع ه ای اتسج  ا  ا  اا ماتین مه 

می ا تجا . ا  یکی اا آاها  فجه یک عریض  ای 

اا یس. عریض  ای ا تو ک  من ان   اچ   اره  

ایکاره   ا  من کار ا می .  لی لحن عریض  ا  من 

ارخ ر . ان   اچ  ا اره ک  ا  ااگلیسی ما جملق 

اگ یه   ص ق  اخ امه.  فجه ا  این را امی خ امه. 

 فو این فرمی مسو ک  ا  ما سپر ه اا  خیلی 

مظل ماا  اا یس. عریض  را ار اتجه آ ر ه ا ارۀ 

پلیس. ا  ااگتو اگاری رفجه.  ر ااگتو اگاری 

 یک ارمای اتسج  ا  . ا ارۀ پلیس خ   ترکو .... 

را در شماره بعد دنبال ... ” خاطرات دوران سپری شده ”   

 “ خاطرات دوران سپری شده”دنباله 

 (0329تا  0299خاطرات یوسف افتخاری )
  بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی
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پنجشیر، کابل و چند ناحیه دیگر 

افغانستان شمار کثیری زن و 

کودک قربانی موج عملیات 

انتحاری فاشیست های طالبان 

شدند، در سوریه جنگ و ستیز 

درونی میان جبهه نصرت و 

حکومت شام و عراق کشتار 

صدها نفر 

از اهالی 

کشور را به 

دنبال آورد. 

در پاکستان 

صدها زن و کودک در عملیات 

انتحاری گروههای فاشیست 

جان خود را از دست دادند، در 

نیجریه، وحوش موسوم به 

دختر نوجوان  ۲۹۶بوکوحرام 

را از یک دبیرستان دزدیدند و 

به گروگان 

گرفتند، در 

اوکرائین نئوفاشیست های شریک 

دولت جدید این کشور با تمامی 

سازماندهی و تدارک الزم به جان 

کارگران شهر ادسا افتادند، جمعیت 

وسیعی کارگر را مجبور کردند تا به 

ساختمان اتحادیه کارگری شهر پناه 

برند، همزمان کل ساختمان را به 

آتش کشیدند، دهها زن و مرد را در 

میان شعله های قهر ضدبشری خود 

خاکستر نمودند و فراریان از آتش را 

با مشت و لگد و گلوله از پای در 

آوردند. در جهنم آتش و خونی که فلسطینش می نامند، 

  ۳۱۳۱خرداد  ۲۶سه شنبه  -  ناصر  پایدار

جهان موجود یکسره میدان تاخت و تاز فاشیسم 

است. بورژوازی از همه مساماتش فاشیسم می 

زاید، القاعده، بوکوحرام، جبهه نصرت، حکومت 

شام و عراق، گروه نئونازی رایت سکتور اوکرائین 

و سلسله طویل همانندان صف پیشمرگان را می 

سازند. کل بورژوازی، بین الملل فاشیسم بر پای 

داشته است. بند بند حوادث دنیای روز تبخاله های 

قهری تعفن سراسری، بی عالج و اندرونی سرمایه 

داری است. به آنچه در طول همین روزهای اخیر 

روی داده است نظر اندازید. قشون فاشیستی 

جمهوری اسالمی بورژوازی ایران صدها زن و 

مرد و کودک خردسال افغانی را در نظام آباد 

قزوین آماج وحشیانه ترین شبیخون ها قرار داده 

اند، کل قوت الیموت آنان را تاراج کرده اند، کومه 

های محل بیتوته آن ها را بر سرشان خراب نموده 

اند، به گاو و گوسفند و حیواناتشان نیز رحم نکرده 

اند و همه را تسلیم سیل فنا ساخته اند. در ایالت 

 سرمایه داری جهانی و طغیان موج فاشیسم
شماری از نفرین شدگان دوزخ نشین این دیار هدف 

بمبارانهای روزمره ارتش دژخیم اسرائیل قرار گرفتند. در 

انگلیس، فرانسه، دانمارک و بیشتر ممالک عضو اتحادیه 

اروپا، احزاب فاشیستی بورژوازی، در سناریوی انتخابات 

پارلمان این اتحادیه، بیشترین شمار کرسی ها را به خود 

اختصاص دادند، تا چه کنند؟ تا به یمن احراز این آراء، توده 

وسیع کارگران نفرین شده فراری از جنگ و گرسنگی و 

دیکتاتوری و سبعیت سرمایه داری را به ورطه آوارگی 

هولناک تر و مرگبارتر اندازند، تا ر ی کارگران را شمشیر 

 قتل عام زندگی همزنجیرانشان سازند. 

حوادث باال صرفاً دستچین پرشتابی از انبوه رخدادهائی است 
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گلوی اوباماها، پوتین ها، مرکل ها، اوالندها و کامرون 

ها عربده جنگ با تروریسم سر می دهد. وضعیت 

بسیار چندش بار و خفت انگیزی که شاهدش هستیم. اما 

سؤال اساسی آنست که تندباد فاشیسم از کجا می توفد، 

چرا می توفد، برد تأ یر ویرانگریهای این طوفان بر 

سرنوشت روز طبقه کارگر و جنبش کارگری بین 

المللی تا به کجاست؟ و باالخره و بسیار مهم تر از 

همه، اینکه کارگران 

دنیا چه باید بکنند؟ به 

این پرسش ها باید 

پاسخ پراکسیس، 

جنبشی، کارگری و 

ضد کار مزدی داد. 

گوشه چشمی به تاریخ 

 ۸۱۶اندازیم. در طول 

سال، از دهه چهارم 

دو قرن پیش تا 

امروز، دنیای سرمایه 

داری سه دوره متمایز را پشت سر نهاده است. در هر 

کدام این دوره ها پویه پیکار طبقاتی میان پرولتاریا و 

بورژوازی نیز افت و خیزهائی داشته است، 

شکست ها و پیروزی هائی را شاهد گردیده است، 

عروج و افول هائی بسیار مهم را از سر گذرانده 

است. موضوعاتی که به نوبه خود در معماری 

وضعیت روز جهان نقش بنیادی و کارساز بازی 

نموده اند. به این نکات به صورت بسیار مختصر 

خواهیم پرداخت. از توضیح سه دوره ای که گفته 

 شد شروع کنیم. 

 دوره اول ) قرن نوزدهم( 

با وقوع انقالب صنعتی دوم شیوه تولید سرمایه 

داری فاز پرشتابی از تکامل بارآوری کار 

اجتماعی را آغاز کرد. استفاده از ماشین در 

مقیاسی بسیار وسیع رواج یافت، صنعت خانگی و 

پیشه وری به سرعت و به صورت گسترده جای 

محصول . خود را به تولید کالن صنعتی سپرد

اجتماعی ساالنه کشورهای پیشرفته سیر صعودی بی 

سابقه ای را به نمایش نهاد. صادرات ساالنه چلوار 

لیره  ۶۶۶۱۹بریتانیا که تا دهه دوم قرن هجدهم از 

 ۲۶مرز  ۸۲تجاوز نمی نمود، در اواسط نیمه اول سده 

میلیارد لیره را پشت سر گذاشت. در همین کشور تولید 

تن  ۸۲۶۶۶ساالنه آهن در طول همین فاصله زمانی از 

هزار تن رسید. شاخص بنیادی توسعه سرمایه  ۱۹۸به 

که فقط در چند روز، توسط جوخه های فاشیستی 

کشتار، در چند نقطه جهان به وقوع پیوسته است. لیست 

تمامی فاجعه ها یا درندگی ها و بربریتها حتی در همین 

مدت کوتاه چند روزه از حوصله بازگوئی ما بیرون 

است. بیشترین صفحات گزارش و اخبار روز رسانه 

های دنیا را حمام خون های کور، نفرت بار، لحظه به 

لحظه و سازمان یافته نیروهای فاشیست پر می سازد. 

هیچ بامدادی به غروب نمی رسد که در فاصله ساعاتش 

جمعیت انبوهی از سکنه کره زمین قربانی جنایت 

کاری ها و هولوکاست آفرینیهای روتین این گروهها 

نگردند. نکته هول انگیزی که ابعاد فاجعه بودنش کمتر 

از پروسه رویدادها نیست چگونگی رویاروئی طبقه 

کارگر جهانی و حتی فعالین چپ جنبش کارگری با 

روند ماجراست. هیچ کس به این نمی پردازد که چرا 

چنین است؟ چرا به طور مثال چند دهه پیش هر چه بود 

حتی در همین برهوت وحشت و دهشت سرمایه داری 

شاهد طغیان بی مهار موج سرکش فاشیسم به این شکل 

نبودیم، چه تحوالتی صورت گرفته است که چنین شده 

است؟ طوفان قهر و شرارت و کشتار فاشیسم از کجا 

می غرد؟ فازهای بعدی توفش آن چگونه خواهد بود. 

راه مهارش را در کجا باید جست و برای این مهار بر 

کدام کار ریشه ای باید دست برد؟ در سکوت زار بی 

تپش خالی از چنین جنب و جوش کارگری سرمایه 

ستیز، پیداست که مالکان جهنم گند و خون سرمایه 

داری و بانیان واقعی هولوکاست ها، لباس فرماندهان 

ستاد مبارزه با فاشیسم می پوشند. بورژوازی فاشیسم 

پرور جهانی از زبان قداره بندان دژخیم خویش، از 

داری کاال شدن نیروی کار است. در انگلیس تا اواخر 

درصد جمعیت شاغل را دهقانان  ۱۶قرن هفدهم حدود 

تشکیل می دادند. این رقم در آستانه شروع قرن نوزدهم 

% پائین آمد و ۸۸به نفع افزایش نیروی کار مزدی تا 

درصد  ۲۶در سال های پایانی نیمه اول همین سده، به 

درصد جمعیت را در  ۱۶رسید. این بدان معنی است که 

این تاریخ توده های فروشنده نیروی کار تشکیل می 

دادند. پیداست که رشد سریع انباشت صنعتی در این 

دوره خاص جامعه بریتانیا نبود. میزان این رشد در 

فاصله میان دهه های دوم تا دهم قرن مورد گفتگو برای 

و امریکای  ۲، بلژیک ۱آلمان و دانمارک بیش از 

برابر گزارش گردیده است.  ۱۱شمالی حدود   

گسترش شتابناک شیوه تولید سرمایه داری در این 

دوران چند رویداد مهم را با خود همراه داشت. توده 

های کارگر اروپا از همان اوایل سده، دامنه مبارزه 

طبقاتی و برد ا رگذاری فعال خود بر سیر رویدادهای 

سیاسی و اجتماعی قاره را وسعت بخشیدند. این امر 

دالئل مختلفی داشت. قبل از هر چیز شمار فروشندگان 

نیروی کار به صورت بی سابقه ای رو به افزایش 

رفت. دوم اینکه فرایند تمرکز سرمایه جمعیت هر چه 

کثیرتر کارگران را در زیر یک سقف جمع نمود. عامل 

سوم تشدید فزاینده و هالکتبار فشار استثمار کارگران 

بود. شرائط کار و استثمار طبقه کارگر از پاره ای 

جهات روند وخامت پیمود. روزانه کار حتی در قیاس 

با گذشته طوالنی تر شد. سختی کار فزونی گرفت. نرخ 

استثمار مدام باال رفت. کارگران مجبور شدند که 

فرساینده تر و هالکت آورتر کار کنند و زندگی 

دشواری را تحمل نمایند. با ترقی چشمگیر تکنیک و 

صنعت، رشد بارآوری کار اجتماعی، ساعات کار 

بیشتر و کار سهمگین تر، میزان سرمایه و سود تولید 

 شده توسط هر کارگر به گونه ای چشمگیر افزایش ...

 سرمایه داری جهانی و... را در شماره بعد دنبا ل کنید
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به این معنی دسته دوم مورد بحث من "غیرمعمول" 
کنند و در نتیجه گاهی رفتارهایشان  به دنیا نگاه می

شود.  غیر قابل فهم و درک می
ها ترسناکند و همین  ناشناخته

های  ترس، والدین را به واکنش
کشاند. سریعترین  زده می شتاب

شیوه مواجهه با یک ناشناخته 
حذف آنست. تحقیر، 

گرفتن، محدودکردن و  نادیده
ترین  ها رایج سرکوب خواسته

ست که من در طول   هایی شیوه
ها از والدین  این سال

ام. این  آموزانم دیده دانش
شود به  ست که می درحالی

دنیای درونی نوجوان راه پیدا 
کرد و دید که او دنیای را 

بیند، از دنیا چه  چگونه می
خواهد و خودش را در آینده  می

کند  این دنیا چطور تعریف می
و بعد از آن به رشد یا خفه کردن این دنیای جدید 

  فکر کرد. 

نویسی  های تدریسم متوجه شدم داستان در طول سال
ابزار بسیار قدرتمندی 
برای رفع مشکل هر دو 

نویسی  گروه است. داستان
پیش از آنکه یک هنر 
باشد، یک مهارت است. 
مهارتی که خود با تقویت 
سه توانمندی دیگر شکل 

گیرد. اول اینکه نویسنده  می
باید بتواند دنیای اطرافش 
را خوب ببیند. خوب دیدن 
یعنی نسبت به دنیای 

ها، اتفاقات  اطرافش،آدم
حساس و کنجکاو شود. دوم 
اینکه نویسنده باید بتواند 

هایش  بین دریافت
های  رابطه

منطقی برقرار 
نویسی بر خالف تصور  کند. داستان

پردازی نیست.  عمومی خیال
ی  نویسی ساختن یک دنیا داستان

باورپذیر است بر اساس منطق دنیای 
ست  واقعی. بنابراین نویسندگی مهارتی

که در آن بیش از هر کار دیگری نیاز 
به تفکر منطقی و انتقادی هست. سوم 
نویسنده باید بتواند برای نگاهش به 

های مناسب پیدا کند. کلمات  جهان واژه
تا یرگذار و درست را پیدا کند و آنها را 
در کوتاهترین شکل و مو رترین حالت 
ممکن به کار بگیرد. به عبارت دیگر 
نویسنده باید بتواند خوب حرف بزند. 

ست که گروه اول به  این همان مهارتی
 شدت نیازمند آنست. 

نویسی به گروه دوم هم کمک زیادی  اما داستان
های  نویسی بیان غیرمستقیم دیدگاه کند. داستان می

تر از همه  ها و آرزوها، و مهم شخصی، خواسته
های  ها در قالب شخصیت ها و تحلیل قضاوت
های  ها یکی از تجربه ست. در طی این سال داستانی

آج سا افتین ا ی    

های تدریسم با دو دسته از والدین  در طول سال
رو بودم که برای مشکل فرزند  نگرانی روبه

گشتند. دسته اول  نوجوانشان به دنبال راه حل می
های فن بیان را  والدینی که از من سراغ کالس

ست،  گرفتند؛ معتقد بودند فرزندشان خجالتی می
تواند حقش را بگیرد، در  عرضه است، نمی بی

هایش را با متوسل  زند یا خواسته ها جا می مشاجره
آورد. گروه دوم  شدن به گریه و زاری به دست می

والدینی که از من سراغ یک مشاور تربیتی خوب را 
گرفتند؛ معتقد بودند فرزندشان منحرف شده، بد  می

تربیت شده، تحت تا یر دوستانش رفتارش عوض شده 
ترین مدت دوباره به مسیر آموزشی  و باید در کوتاه
 درست برگردد. 

ها تقریبا در نیمی از موارد با  در طول این سال
آموزانم موافق نبودم. به نظرم  تشخیص والدین دانش

آمد در مورد گروه اول گاهی مشکل در حرف  می
زدن بعد  زدن نیست، بلکه در فکر کردن است. حرف

افتد. اگر کسی نتواند به  از فکر کردن اتفاق می
تواند در مورد آن حرف  موضوعی فکر کند چطور می

بزند. کمبود اطالعات، ناتوانی در خوب دیدن دنیای 

های  اطراف، ناتوانی در برقراری ارتباط بین تجربه
ها منجر به مسدود شدن مسیر حرف  شخصی و دیده

شود. این مشکل به خصوص بین دختران  زدن می
های جنسیتی، سطح پایین  حادتر است. محدودیت

های درسی، عدم رد و  مطالعه، تمرکز بر روی کتاب
بدل شدن اطالعات بین والدین و فرزندان سبب 

شود آنها در فضایی کم محتوا و محدود رشد کنند.  می
یادگیری مهارت فن بیان بدون داشتن محتوایی برای 

 برد.  به جایی نمی  بیان، اغلب راه

آمد در اغلب موارد  در مورد گروه دوم به نظرم می
مشکل، ریشه در برقراری ارتباط والدین با دنیای 

های ویژه اغلب  درونی نوجوان دارد. توانمندی
دهند.  های اولیه نوجوانی نشان می خودشان را در سال

طلبی زیاد، داشتن زاویه  پردازی باال، جاه قدرت خیال
های مرسوم و معمول در  دید دید مستقل از زاویه

های شخصی غیرمعمول، توان تحلیل  جامعه، تجربه
قوی، قدرت رهبری و مدیریت باال و باالخره کاریزما 

ست که به سرعت دنیای درونی  از آن دسته مواردی
کند.  نوجوان را از فضاهای مرسوم و معمول جدا می

های نوجوانان دختر تمایلشان به انتخاب  جالب من در کالس
های داستانی  ها به عنوان شخصیت دختران فراری و روسپی

  بود. از خالل داستان و نحوه نگاه نویسنده به شخصیت روسپی
کندو چطور  توان فهمید او به چه چیز فکر می اش می و فراری

یابد . نوشتن داستان به  اش راه حل می برای مشکالت شخصی
اش برای خودش شفافیت  کند دنیای درونی نوجوان کمک می

ها توسط والدین به آنها  بیشتری پیدا کند و خوانده شدن داستان
کند بدون صحبت مستقیم به زوایای پنهان دنیای  کمک می

 درونی فرزندشان راه پیدا کنند. 

نویسی به عنوان ابزاری  اما نکته مهم در استفاده از داستان
برای رفع دو مشکل باال اینست که نوشتن روندی کند و آرام 
است. به همان نسبت هم تغییرات شخصیتی که نوشتن ایجاد 

شوند اما از آنجا که تفکر عمیق در  کند به کندی ظاهر می می
تغییرات نقش دارد اغلب عمیق و پایدارند. بنابراین    گیری شکل

نویسی به عنوان ابزاری برای رفع  خواهید از داستان اگر می
مشکالت ذکرشده استفاده کنید، صبور باشید و به ذهن اجازه 

 تحلیل آرام و فهم قضایا را بدهید. 

تابستان در پیش است. نوجوانانتان را ترغیب کنید داستان 
بنویسند و داستان بخوانند. نه برای اینکه روشنفکر شوند. نه 

خواهد در  برای اینکه هنرمند شوند و نه برای اینکه دلتان می
فرزندتان یک نابغه پیدا کنید. با آنها داستان بخوانید و داستان 

های اولیه ارتباطات اجتماعی در فرزندتان  بنویسید تا مهارت

تقویت شود و هر دوی شما دنیای جدید یک موجود زنده 
های لذت بردن در این  پرانرژی را بهتر بشناسید و زمینه

 دنیای جدید را برای فرزندتان تقویت کنید. 

 

تواند به رشد فرزند نوجوان شما کمک کند؟ داستان نویسی چگونه می  

http://chapkook.blogspot.ca/2014/06/blog-post.html


 

2014جوالی        84ماهنامه روشنگر        شماره 33   

برگالالشته و پرسالالتاری خونالالده، تالالو جلالالسه ئالالی کالاله زن هالالا 
گفت تنبیه کردن بچه ها برای یالک  ترتیب داده بودند، می

آیالالایی دسالالت بالالرد بالاله  “همچالالو چیزهالالائی درسالالت نیالالست.
خیلالی خالوب، حالاال ”طرف کاله ضد آفتالاب اش و گفالت: 

 “معلوم میشه.

تمام آن روز او سر کالار باله ایالن مالسئله و مالسائلی دیگالر 
کنالد.  کرد. پالس آیالو تالو جلالسات زنالان شالرکت می فکر می

زنالاله بالالرای  دونالاله، بعالالدش حتمالالاً می خالالوب، کالالسی چالاله می
انجمن شهر. ای زن آب زیر کاه. همینی کاله همیالشه آرام 

کند، یک دفعه نظریه های دکترهالای  و تسلیم نگاه ات می
کند. مغروراناله لبخنالد زد. آیالو  ینگه دنیا را برایت نقل می

راستی راستی موهبتی اسالت. شالاید هالم زدن پالسره واقعالاً 
کار غلطی باشد. تصمیم گرفت دیگالر ایالن کالار را نکنالد. 

آخرهای وقت بود که سرپرست فرستاد دنبال او. حالیران 
از ایالالن کالاله چالاله خطالالائی امالالروز از او سالالرزده یالالا بالاله چالاله 

خواهند بفرستندش، با عجله رفالت باله دفتالر  ماموریتی می
بخالالالش. در دفالالالتر سالالاله نفالالالر سفیدپوسالالالت نزدیالالالک میالالالز 
سرپرسالالالت نشالالالسته بودنالالالد. سرپرسالالالت، آفریقالالالائی عاقلالالاله 
مردی بود با سر و وضعی آبرومند. قلالب آیالایی بالا دیالدن 
آنهالا شالروع کالرد باله تالاالپ تالاالپ. فکالر کالرد پلیالس انالالد، 

 “خدای من، مگر من چه کرده ام؟

آقالای آیالایی، ایالن آقایالان ” گفت:  سرپرست با لحنی رسالمی
آنکاله از هماله بلندتالر  “خواسالتند شالمارو ببیننالد. محترم می

از مالقالالات شالالما خوشالالوقتیم. آقالالای ”بالالود بالالا لبخنالالد گفالالت: 
آیالالالایی، مالالالا نماینالالالدگان "اتحادیالالاله جهالالالانی جهالالالاد انجیلالالالی" 

آیایی بالا او دسالت داد و  “ هستیم. ایم من جانتن اولسن ئه.
 دو نفر دیگر هم معرفی شدند.

شما سال گذشته ابراز عالقه ئی به کار ما کردید که مالا ” 
رفتیم باله هندوسالالتان،  فرامالوش نکالرده ایالم. مالا داشالتیم مالی

 “گفتیم سر راه بیاییم شخصاً از نزدیک شمارو ببینیم.

معلوم شد که ایالن ساله جهالادگر در راه بالوده انالد و کالشتی 
شالالان چندسالالاعتی بالالرای سالالوخت گالالیری در بنالالدر آفریقالالا 
توقف کرده بالوده. سرپرسالت حالاال بالا احالترام دیگالری باله 

کرد. آیایی در همان حال کاله بالا انالدکی مالن  آیایی نگاه می
کوشالی باله یالاد  کالرد، سالخت می و من بالا آنهالا صالحبت می
اولالسن از آن  -داشته“ا.ج.ج.ا”بیاورد که چه ارتباطی با 

به بعد اتحادیه را بدان نام خوانده بود. یکدفعه یادش آمالد.  
چند وقت پیش از همسایه شان که در سرویس اطالعالات 

کرد، مجله ئی گرفته بود. برگه ئالی  ایاالت متحده کار می
از آن مجلالاله را بریالالده بالالود و بالاله آدرس ا.ج.ج.ا فرسالالتاده 
بالالود و خواسالالته بالالود بالالرایش اطالعالالاتی بفرسالالتند؛ امالالا در 
اصالالل بالاله ایالالن امیالالد کالاله انجیالالل مالالصور مجالالانی برایالالش 

توانالست  آیو زوجه خوبی بود. پدر او معتقد بود که آیو می
چالالیزی ازدواج  -بالالا دبالالیری، یالالا دسالالت کالالم داروخانالاله داری

کند، اما رفته چسبیده به یک کارمند دون پایاله دولالت. امالا 
آیالالالو آیالالالایی را دوسالالالت داشالالالت و بالالالا همیالالالن روال آرام و 
شخالالصی زنالالدگی خالالودش خالالوش بالالود. بالالرای آیالالایی غالالذا 

زاییالالد. هروقالالت هالالم فرصالالت زیالالادی  پخالالت و بچالاله می می
کالالرد و بالاله دیالالدن دوسالالت  داشالالت، یالالا خریالالد و فروشالالی می

رفالالت، یالالا بالالا اومالالو، همالالسایه بغلالالی، وقالالت مالالی  هالالایش می
 گذراند.

آیایی، حوله به کمر، با جستی برگشت و به اتاق خواب و 
خالالالودش را خالالالشک کالالالرد و تنالالالد امالالالا بالالالا وسالالالواس لبالالالاس 

قهوه ای اش را پوشید. از شیشه معجون تازه ئالی  ابریشمی
کالاله یکالالی از دوسالالتانش 
کالاله در داروخانالاله کالالار 

کالالرد بالاله او توصالالیه  می
کالالرده بالالود، جرعالاله ئالالی 
سر کشید. آیالایی معتقالد 
بود که مرد برای حفظ 
سالالالالالالمتی اش مرتالالالالالب 
بایالالالد یالالالک مقالالالدار دوا 
بخالالالالالورد. مشخالالالالالصات 
برچالالسب ایالالن معجالالون 
تالالازه را خوانالالد. بیالالست 
نوع ناخوشی از انالواع 
مختلالالالالف بیمالالالالاری هالالالالا 
ذکر شده بالود کاله گفتاله 

شد مواد محتوی آن  می
شیالالالالالشه،  بالالالالاله شالالالالالرط 
مالالالالالالالالالصرف مرتالالالالالالالالالب 
روزانالالاله، برطرفالالالشان 
خواهد کرد. آیایی پیش 
خود دست کالم شالش تالا 
از آن مالالالالالالالالالالالوارد را 

برشمرد که به باور او یا بدان هالا مبتالال بالود یالا در شالرف 
ابتالشان بالود: سالرگیجه، درد عالضالنی، نالاتوانی جنالسی، 
اضالالطراب، زردی یرقالالان و رعالالشه هالالای فلجالالی. بالاله حکالالم 
ذکالالالاوت و شالالالجاعت، از روی نالالالام بیماریهالالالای زنانالالاله و 
بیماریهالالائی ماننالالد ضالالعف عالالصبی و درد مثانالاله گذشالالت. 
روی شیشه نوشته شده بود که باید روزی سه بار، هربار 
یک قاشق چالای خالوری مالصرف شالود. امالا چالون او فقالط 

مانالالد کالاله بخالالورد و بالاله ایالالن هالالم اعتقالالاد  صالالبح هالالا یالالادش می
تواند نوبت هالای بعالدی را هالم یکجالا بخالورد  داشت که می

)درمان را ذخیره کند(، یک جرعه پر و دو قلوپ بزرگ 
خالورد. دوا تلالخ و بالالدمزه بالود. چهالره در هالالم کالشید امالا بالالا 
رضایت. پیدا بود داروئی خالوب و قالوی اسالت وگرناله کاله 

 شد. این قدر تلخ نمی

رفت سر صبحانه. حلیم و لوبیای سرخ کرده و کاکائویش 
را خالالورد. بعالالد پالالسر بزرگالاله اش را، کالاله ده سالالاله بالالود، 
حالالسابی کتالالک زد کالاله چالالرا دیالالشب جالالایش را خیالالس کالالرده. 

 پسرک گریه کنان به حیاط پشتی فرار کرد؛ آیو آمد.

جواب داد:  “زنی. آیایی! تو زیاد این پسره رو می” گفت: 
اون دیگه نبایالد جالاش رو خیالس کناله، پالسر بزرگالی شالده ” 

در انی الزم نکرده کسی به من یاد بده پسرم رو ” “ دیگه.
 “اون پسر منم هست.”آیو گفت:  “چه جوری بزرگ کنم.

کرد، مگر اینکه از چیزی  او معموالً با آیایی مخالفت نمی
هربالالار ایالالن کالالارو کالالرده تالالو ”شالالد.  حالالسابی ناراحالالت می

زدیش، با اینحال این عادتش تالرک نالشده. شالاید اگاله دیگاله 
ببینالالم مگالاله مالالن کالاله ”آیالالایی پرسالالید:  “نالالزنیش بهالالتر بالالشه.

آیالایی پیروزمنداناله  “نه” “زدمش شروع کرد به این کار؟
پالالس چطالالور میالالشه کالاله بالالا نالالزدن مالالن، اون دیگالاله ”پرسالالید: 

گالالی، همیالالن خانالالم  همالاله اینهالالارو می”آیالالو گفالالت:  “نکنالاله؟
بیمبوال، همشهری خودمون که تازه از انگلیالس و آمریکالا 

 ایبوسه نیکول

 برگردان: حسن ملکی

وول خورد و و بعد پا شد نشالست. نگالاهی باله  آیایی کمی
سالالاعت شالالماطه دار ارزان قیمالالت روی صالالندلی کنالالار 
تخت انداخت. شش و ربع بود و بیرون تازه آفتالاب زده 

شالد  بود؛ شهرک آفریقایی مزبور کم کم داشت بیالدار می
که زندگی از سر گیرد. نگهبان های شب با جیغ و ویالغ 

هالا از خالواب بیالدار شالده بودنالد و دفالع  عصبانی خالروس
آورند  الوظیفه، قفل دکان ها و خانه ها را به صدا درمی

تا هم خودشان و هم مخدومان شان، اگر آن نزدیکی هالا 
بودند، از حسن انجام کار آنهالا مطمئالن شالوند. زن هالای 
روستایی، گرم یکه به دو و ولنگاری، لخ لالخ کنالان، از 

 بردند. ها متاع به بازار می خیابان

آیالالایی چالالای صالالبحانه اش را سرکالالشید. همالالانی بالالود کالاله 
دوست داشت، رقیق و پرشالکر، بالدون شالیر. زوری باله 
خود آورد و بلند شد و به طرف پنجالره رفالت و ایالستاد، 
شالالش نفالالس عمیالالق کالالشید. سالالخت معتقالالد بالالود کالاله انجالالام 

گالیرد. از مقالر  روزانه ی آن جلالوی ابتالال باله سالل را می
فکالالسنی خالالویش گذشالالت و بالاله مالالستراح بالالیرون رفالالت و 
دوشی فی الفور گرفت، با همان مالقه قلعی ئالی کاله آب 

 کشید، آبی به سر خود ریخت. از سطل می

در این فاصله آیو صبحانه او را چیده بود. آیو همسرش 
اش. بالالاله دوسالالالتان نزدیکالالالش  بالالالود. البتالالاله نالالاله زن رسالالالمی

خوب. تالا  است. یک زن غیر رسمی گفت غیر رسمی می
حاال سه تا بچه بالرایش آورده بالود و یالک ساله ماهاله هالم 
در راه داشت. دوازده سال بود با هم بودند. زن بساز و 
خوش بر و روئی بود. سیاه سوخته، با دندانهای سفید و 
چشم های درشت صادق. موهایش همیالشه مرتالب بافتاله 

 -باله رغالم عالصبانیتهای والالدینش–بود. بار اول کاله آیالو 
پیش او آمده بود، آیایی مصمم بود به محض این که آیو 

دال بر باروری خود نالشان داد او را واقعالا   سند محکمی
عقد کند. اما هیالچ وقالت واقعالاً نالشد. یکالی دو سالال اول، 
آیالالو بالالا آب و تالالاب فالالراوان از کالالرو و فالالرو عروسالالی هالالای 
دوستانش برای او می گفت و بالا چالشم امیالد باله او نگالاه 

کرد. اما او با نطق غرائی در ذمو اینگونه خودنمایالی  می
کالالرد. بعالالد از مالالدتی آیالالو از خالالیرش  هالالا ختالالم مقالالال می

گذشت. پدرش از وقتی که او خانه شان را تالرک کالرده 
زد. مالالادرش مخفیانالاله بالاله  بالالود دیگالالر بالالا وی حالالرف نمالالی

آمد و در مراسم غسل تعمید همه بچه های او  دیدنش می
کرد. کلیسا برای بچه هالای نامالشروع هزیناله  شرکت می

گرفت تا عالبرت دیگالران شالود، باله جالای  ئی اضافی می
پنجالاه سالنت، دو دالر. جالز ایالالن، ایالراد مهالالم دیگالری در 
کار نبود. گاهی، دو ساله بالاری در سالال، کالشیش سالخت 
علیالالاله زنالالالا، تعالالالدد زوجالالاله و زوج هالالالائی کالالاله بالالاله شالالالکل 

کرد. آیایی  کردند موعظه می با هم زندگی می غیررسمی
و آیو کلیالسا بروهالای خوبالی بودنالد و مرتالب در مراسالم 

کردنالالد، منتهالالا در ردیالالف هالالای جداگانالاله ئالالی  شالالرکت می
نشستند. معموالً بعالد از اینگوناله مواقالع، دوسالتان آن  می

کردنالد.  ها با آن ها و دیگر زوج های مالشابه همالدلی می
افتالالالالالاد و اعالالالالالضای نرینالالالالاله  غرغالالالالالر بالالالالاله راه می کمی

گرفتند که کلیالسا بهالتر اسالت  نمازگزاران کلیسا ایراد می
بجالالای فالالضولی کالالردن در زنالالدگی خصوصالالی آدم هالالا، 
بچسبد به کار موعظاله انجیالل خالودش. آیالایی، بالا خاطالر 

گذاشالت،  رنجیده، چند هفته ای کلیالسا رفتالن را کنالار می
گالالشت، چالالون هالالم از خوانالالدن  امالالا عاقبالالت دوبالالاره برمی

آمالالالد و هالالالم تالالاله دلالالالش  سالالالرودهای مالالالذهبی خوشالالالش می
 دانست حق با کشیش است. می

 زن عقدی
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بفرستند و او آن را به کسی هدیه کند یا بفروشد. کالم  کالم 
اش دیگر کپی های بزرگ تابلوهالای مالذهبی را برایالش 

فرستند که قشنگ قاب شان کنالد و اتالاق پالذیرایی اش  می
را بالالا آنهالالا تالالزئین کنالالد، یالالا همالالانطور بالالاالی دیالالوار اتالالاق 
خالالوابش بچالالسباند. امالالا از ارسالالال برگالاله هیالالچ چالالیز عایالالد 
نشده بود و قضیه فراموش شده بود. حالاال خالود ا.ج.ج.ا 
آنجا بود. سه تا آدم حی و حاضر. بی درنگ و بی پروا 
هالالر سالاله نفالالر آنهالالا و همینطالالور سرپرسالالت را یالاله یالالک 

 نوشیدنی خنک دعوت کرد به خانه اش. همه پذیرفتند.

اولالالسن  “خاناله ی مالن محقالر اسالت هالا.”متالذکر شالد کاله: 
خانه ئالی کاله چالراغش باله نالور عالشق مالسیح ” پاسخ داد: 

روشالالن باشالالد محقالالر نیالالست. سرپرسالالت بالالا بالالی اعتنائالالی 
بهتالالون اطمینالالان میالالدم مالالال اون، ”خاطرنالالشان سالالاخت: 

 “روشن که چه عرض کنم منوره.

اولسن پیشنهاد کرد تاکالسی بگیرنالد، ولالی آیالایی بالا ذکالر 
اینکه راه خانه اش بد است، مانع شد. پیش تر در گالوش 
یکی از همکارانش گفته بود با دوچرخاله بالرود خاناله او 
و بالاله آیالالو بگویالالد کالاله تالالا نیالالم سالالاعت دیگالالر بالالا چنالالد نفالالر 

آید خانه، دستی به خانه بکشد و آب میالوه  سفیدپوست می
ئی دست و پا کند. آیو از پیغام تعجالب کالرده بالود، چالون 
سالالفت و سالالخت معتقالالد بالالود کالاله سالالفیدها فقالالط ویالالسکی و 

خورند. امالا پیالام آورنالده گفتاله بالود کاله  آبجوی تگری می
ترکیبی از دوستی و زهد در وجنات میهمانالان دیالده کاله 

برند میسیونر مذهبی باشند. دلیل دیگر ایالن کاله  گمان می
آیند نه با ماشین. ایالن آخالری غرابالت  دارند پای پیاده می

قضیه را در ذهن آیو زدود و به آنی دسالت باله کالار شالد. 
اویو، که حاال دیگر از رسوایی صبح رها شالده بالود، بالا 
یک سبد به بازار گسیل شد تا نوشالابه غیرالکلالی بخالرد. 
آیو باله سالرعت تقالویم هالای تجالارتی قبیحاله را از دیالوار 
برداشالالت. عکالالسهای خالالانوادگی را کالاله روی مالالیز افتالالاده 
بود سرپا کرد. رمان هالای غالرب وحالشی و مجلاله هالای 
عشقی را از اتاق پذیرایی برداشالت و بجالای آنهالا نالسخه 

از سیر یک زایر جان بانین و یک کتالاب دعالا  ئی قدیمی
گذاشت. معتقد بود به دکوراسیون خاناله بعالد فرهنگالی و 

دهالالالد. یکدفعالالاله یالالالاد گیالالالالس هالالالای شالالالراب و  مالالالذهبی می
زیربشقابی های تبلیالغ آبجالو افتالاد، آنهالا را گذاشالت زیالر 
نیمکت. تا آیالایی و میهمانهالا برسالند، فقالط فرصالت کالرد 

یکشنبه هایش را بپوشد و یک حلقه ازدواج  لباس رسمی
کالاله قبالالالً اتالالاق را  -از همالالسایه قالالرض بگالالیرد. سرپرسالالت

با دیدن تغییرات آن و لباس و حلقه آیالو تقریبالاً  -دیده بود
جا خورد، اما به روی خالود نیالاورد. آیالو معرفالی شالد و 

انگلیالالسی صالالحبت کالالرد. آیالالایی از ایالالن قالالضیه خیلالالی  کمی
خوشش آمد. بچه ها هم عوض شده بودند، لباس یکشنبه 
تنشان رفتاله بالود و صورتالشان شالسته و موهاشالان شالانه 
شالالده بالالود. اولالالسن کیفالالور بالالود و اصالالرار داشالالت بالالرای 
نشریه جهاد عکسی بگیرند. آیو نوشیدنی هالا را آورد و 
تعارف کرد و سپس متواضعانه عقب کشید و مردان را 
به حال خود گذاشت تا به مباحث جدی بپردازند. اولسن 
تا آنموقع داشت با شور و اشتیاق از قریب الوقوع بودن 

گفالت و باله آیالایی پیالالشنهاد  ظهالور مجالدد مالسیح سالخن می
 کرد به  کسوت شماسوی درآید. می

دیدار به خوبی وخوشی پایان گرفت و مسیونرها رفتنالد 
به کشتی شان برسالند. بالا توضالیحات بموقالع سرپرسالت، 
مبنی بالر اینکاله اسالتفاده از مواهالب نهادهالای غیردولتالی 
بالالرای مالالستخدمان کالالشوری سالالخت بالالرخالف مقالالررات 
دولت است، آیایی از ورود به مناصب روحانی رسالت. 
برای اینکه آیایی را از آن مخمصه برهاند حالتی از ایالن 
هم فراتر رفته و گفته بود که چنیالن تخلفالی ممکالن اسالت 
به جریمه یا زندان منجر شود و جوانترین مسیونرها بالا 

اونوقالالت شالالما هالالی بگوییالالد مظالالالم ”نالالاراحتی گفتالاله بالالود: 
 “استعمار.

روز بعد، آیایی سری به دفتر سرپرست زد و یک بطر 

آبجو هم، که با وسالواس پیچیالده شالده بالود، باله رسالم هدیاله 
بخاطر کمالک هالائی کاله کالالً در آن موقعیالت باله او کالرده 
بود، برای او برد. دوتالائی، شالاد و شالنگول، از محبالت و 
 عالقه ئی که سفیدها از خود نشان داده بودند سخن گفتند.

ایالالن واقعالاله و اعالالتراض آیالالو بالاله شالالالق زدن آن هالالم بالالرای 
مقابلالاله بالالا شاشالالیدن، یالالک هفتالاله ای فکالالر آیالالایی را سالالخت 
مالالشغول کالالرد. تالالصمیم گرفالالت آیالالو را عقالالد کنالالد. عامالالل 
دیگالالری کالاله بالالر وزنالاله ایالالن فکالالر افالالزود، عکالالسی بالالود کالاله 

اولالالسن بالالرای مجلالاله اش 
برداشالالته بالالود. آیالالایی بالاله 
نحالالالالالالالالالو بخصوصالالالالالالالالالی 

کرد که او و  احساس می
آیالالالالالو بالالالالالا هالالالالالم ازدواج 

کنند تا همالان چالیزی  می
بالالالشوند کالالاله میلیالالالون هالالالا 
امریکالالایی وقالالتی عکالالس 

ایالن را  -بینند آنها را می
اولالالالسن بالالاله او اطمینالالالان 

برداشالالالالالالت  -داده بالالالالالالود
یالالک خالالانواده ”کننالالد،  می

 .“آسوده و شاد آفریقایی
یالالک شالالب بعالالد از اینکالاله 
شام خوبی خورد و یک 
دل سالالیر آروق زد، آیالالو 
را از تصمیم خود مبنالی 
بالالالر ازدواج بالالالا او آگالالالاه 
کالالالرد. آیالالالو ناگهالالالان بالالاله 
شالالالالدت نگالالالالران شالالالالد و 
دلواپس به او نگالاه کالرد 
و برخاسالالالالالالت. دیوانالالالالالاله 
شالالالالالده؟ پرسالالالالالید محالالالالالل 

کارش اتفاقی افتاده؟ کسی اهانتی به او کالرده؟ جالواب داد 
نه، مگه اشکالی داره که میخواد ازدواج بکنه؟ نکنه کس 

هرچالی ”دیگه ئی رو زیر سر داره؟ آیالو خندیالد و گفالت: 
کنیم، اما بعداً نگی من تورو  تو بخوایی. با هم ازدواج می

 “مجبور کردم ها.

خواسالالت لبالالاس  آن شالالب بحالالث عروسالالی کردنالالد. آیالالایی می
عروس سفید باشد و روبنده و غنچه هالای نالارنجی داشالته 
باشد، اما آیو با تاسف به این نتیجه رسید که چنگی به دل 

خواسالت  زند. سر خاکستری به توافق رسیدند. آیو می نمی
حتماً شکم بندی داشته باشد کاله برآمالدگی بالارز شالکم اش 
را بگیرد؛ آیایی آقامنشانه در مورد این ویالر زناناله کوتالاه 

آخ از دسالت شالما ”آمد و چاناله ئالی از او گرفالت و گفالت: 
اما درمورد نرفتن باله مالاه عالسل  “زنها با این غرورتون!

آیالالد و  کوتالالاه نیامالالد. گفالالت کالاله از عهالالده مخالالارجش برنمی
تخت، تخت است دیگر. آیو هم در ایالن مالورد کوتالاه آمالد. 
بهرحال، بر سر عقد کلیسایی توافق کردند و این که بچاله 

توانند ساق دوشی عروسی را بعهالده گیرنالد تالا  هاشان می
 هزینه لباس ساقدوشها در خانواده صرفه جویی شود.

آن شب آیایی که از فکر عروسی و مقالدماتش باله هیجالان 
آمده بالود، آیالو را در رختخالواب مالشتاقانه ورانالداز کالرد. 

و مالاخوذ باله حیالا، آرام او را پالس از زد: “  نه”آیو گفت: 
آیایی تقریباً جالا “  درست نیست. صبر کن تا بعد از عقد.” 

آیالالو جالالدی و قاطالالع  “چالالرا؟”خالالورد، امالالا تالالن داد و گفالالت: 
 “چون خوب دیگه، کار درستی نیست.”گفت: 

پالالدر آیالالو چالالون از برنامالاله ازدواج مطلالالع شالالد، انالالدکی نالالرم 
شد. هرچه بالود کاله اصالرار داشالت آیالو و تمالام متعلقاتالش 
برگردند به خانه او. بچه های آیو به خانه خواهالر شالوهر 
کرده اش فرستاده شدند. اغلب بالستگان آیالایی موافالق ایالن 
وصلت بودند، مگر خواهرش که از ترس خطالر تلویحالی 
بهبود وضعیت اجتمالاعی آیالو، باله آیالایی توصالیه کالرد کاله 
اول با یک فال بین مشورت کند. آیو از طریالق دوسالتانی 

که در یکشنبه بازار داشت از این قضیه باخبر شد و پیشتر 
دم فال بین را دید. شب که آیایی و خواهرش سری باله فالال 
بین زدنالد، او بالا از مالا بهالتران صالالح و مالصلحت کالرد و 
طالالوری کالاله چالالشمش بالاله چالالشم خواهالالر دامالالاد نیفتالالد، اظهالالار 

بیند و سرکار علیاله هالم جلالوی  داشت که آینده را روشن می
خودش را گرفت که صالورت پیرمالرد را چنالگ نینالدازد و 

 تن به شکست داد. 

تنها رفیق شفیق دیگر در چنین موقعیت هالائی همالسایه آیالو 
یعنی اومو بالود. همالانی کاله در وضالعیت هالای اضالطراری 

داد. امالالا او  فالالی الفالالور حلقالاله ازدواجالالش را بالاله او قالالرض مالالی
ناغافل رفتارش سرد شالده بالود. بخالصوص بعالد از ایالن کاله 
آیو هدایای عروسی را کاله قالرار بالود آیالایی باله او بدهالد باله 
وی نالالشان داد. سالالرکار خالالانم همالالسایه بالالا خالالشم و حالالسد بالاله 

 پارچه های نایلونی نازک او دست کشیده بود.

آیو جواب  “خواهی اینهارو بپوشی؟ یعنی می”پرسیده بود: 
امالالالا ”زنالالالک بالالاله اعالالالتراض گفتالالاله بالالالود:  “آره.”داده بالالالود: 

خوری. اومد و تالصادفی خواهرجون با این لباس سرما می
چیزی کردی و دکترهای بیمارستان خواستند لباس هالات  -

رو بالاال بزننالالد تالا معایناله ات کننالالد. تالو ایالن هالالا هالم کالاله تمالالام 
کنم.  من تصادف نمی”آیو جواب داد:  “جونت معلوم میشه.

آیایی میگه همه هنرپیشه های زن هالیوود از ”و افزود:  ” 
 “مارک هالیوود. -پوشند. ایناهاش نگاه کن اینها می

دخالالترک حالالسود بالالا خالالشم و عالالصبانیت آنهالالا را از بالالاالی 
مایاله آبروریالزی انالد؛ ”پرچین انداخت تو سینه او و گفالت: 

مثالل تالو گذشالته کاله  همه چی از زیر اینها پیداسالت. از آدمی
 “یک همچو چیزهائی بپوشه.

کنم، چرا باید چالیزی رو  وقتی دارم با شوهرم ازدواج می” 
آیو پیروزمندانه این را گفالت و باله طالرف  “ ازش بپوشونم؟

آشالالپزخانه خالالودش بالاله راه افتالالاد و احالالساس کالالرد کالاله دیگالاله 
راحت میشه از اینکه با اون هماله منالت، حلقاله ازدواج اون 

 را قرض بگیره.

شد، چون زمان و بنالد  ترتیب کارها باید به سرعت داده می
شالالکم بنالالد آیالالو هالالردو علیالاله ایالالن زن بودنالالد؛ عالالادات خانگالالی 
آیایی هم بدجوری به هم ریخته بود، بخصوص عادت یالک 
فنجان چای صبحانه اش که حسابی دلش برای آن لک زده 
بالود. بالرای تهیاله جهالیز و مخالارج بالزن و بکالوب و سالالورو 
سات عروسی و لباس های هم قواره ئی که آیو و زن های 

 پوشیدند، حسابی زیر  فامیل او در مراسم پاتختی باید می
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 بار قرض یک نزول خوار رفت.

مراسم خواستگاری بی سر و صدا انجام شد. یک روز 
عمو و سایر فامیل آیایی یک کتاب مقالدس و یالک حلقاله 
انگالالشتر برداشالالتند و رفتنالالد پیالالش بابالالای آیالالو دخالالترش را 
خواستگاری کنند. با خودشان دو تا دختربچاله هالم بالرده 
بودند کاله روی سرشالان کالدوی تالو خالالی بزرگالی حمالل 

کردند. در این کدوها چیزهائی بود از قبیالل سالوزن،  می
سالالکه، میالالوه، جالالوز  کالالوال و پارچالاله. ایالالن خالالرده ریزهالالا 
هدایای سمبلیک دامالاد بودنالد باله عالروس، تالا فالردا اگالر 

از ”بگومگوهالالای شالالوهری درگرفالالت، زنالالک نگویالالد: 
وقتی که عروسی کرده ام این گدا یک سر سوزن، یک 

 “هل پوک دستم نداده.

دسته خواستگاران به در خانه پدر آیو که رسالیدند، اول 
از آن رد شالالدند، انگالالار کالاله مطمئالالن نیالالستند همالالان خانالاله 

 باشد، بعد برگشتند.

شد گوشی دست ساکنان خانه بیاید. سالپس  این باعث می
عموی آیایی چندین بار دق الباب کرد. از آنالسو فرمالان 
آمد که نام و نسب اش را اعالالم کنالد و بگویالد چاله کالار 
دارد. چنین کرد. جر و بحث و حرفهای رکیک در هالر 
دو سالالوی در ه راه افتالالاد. خالالوب کالاله صالالالحیت خالالانواده 
اش را محک زدند و زیر سوال بردنالد و تحقالیر کردنالد 
و در چند و چونش شک کردند، عمالوی آیالایی بنالا کالرد 
به زبان بازی و خر کردن طرف. نیم ساعتی قضیه باله 
همیالالن منالالوال بالاله بالالازی مفالالرح دلواپالالسی خالالانواده آیایالالی 
گذشت. خودش در خانه مانده بود، منتظر. پالدر آیالو در 

اگالر تالا –باز کرد. احترامات فائقه به عمالل آمالده بالود و 
حاال دیگر برای فامیل آیایی کالامالً  -آنموقع مسجل نبود

مالالسجل شالالده بالالود کالاله دارنالالد میرونالالد میالالان خالالانواده و 
خانالالدانی سرشالالناس، سالالخت گالالیر و نالالسبت بالاله آبالالرو و 

 حیثیتشان سخت غیرتی. 

چالالی کالالار ”سالالپس پالالدر آیالالو خالالشک و عبالالوس پرسالالید: 
 “دارید؟

 آیایی با تواضع پاسخ داد: عمومی

 آمده ایم اون گل ناب رو بچینیم”

 گل گالب رو بچینیم

 یکی دیگر از مردهای فامیل آیو پرسید:

 “تونید به این گل گالب ما حسابی برسید؟ شما می”

 وول خورد.

صالالبح روز بعالالد، یکالالی از زنالالان مالالسن و محالالترم فامیالالل 
خودش او را شست و مادرش کمکش کرد تا لباس اش را 
بپوشد و پدرش او را برای اجرای مراسالم باله کلیالسا بالرد. 
مراسم عقد کاملی بود با تنها شش یا هفت مدعو. آیالایی بالا 

آمالد،  آن کت مخصوص شام و گل یقه به نظر ناراحت می
پوشالید.  او فقط در موقعیالت هالای خالاص ایالن لبالاس را می

بعد از پایان عقد، بالرای صالرف ولیماله عروسالی باله خاناله 
فامیالل آیالالو رفتنالالد. جلالالوی در خاناله بالالا یکالالی دیگالالر از عمالاله 
های مسن آیو مواجه شدند. یک لیوان آب جلوی دهالان آن 
دو گرفالالت تالالا بالاله نوبالالت جرعالاله ای بنوشالالند، اول آیالالایی. 
میهمانالالان همالاله بالالیرون پالالشت عالالروس و دامالالاد جمالالع شالالده 
بودنالالد. عمالاله خالالانم نطالالق طوالنالالی مناسالالبی کالالرد تالالا همالاله 
میهمانالالان جمالالع بالالشوند. بالاله آیالالو گوشالالزد کالالرد کالاله بالالا زنالالان 
دیگر زیاده نجوشالد کاله شالوهرش را خواهالی نخواهالی از 

آورنالالالد؛ بالالالا هالالالم بالالالا آشالالالتی زنالالالدگی کننالالالد و  دسالالالتش در می
قهرهاشان تا غروب بیشتر نکشد. بعد رو کرد به آیالایی و 

توانالالد بالاله  چالالشمانش برقالالی زد و گفالالت زن عقالالدی هالالم می
خوش آیندی غیرعقدی باشد و مبادا نسبت باله دخالتر آنهالا، 

 که زن او باشد خشونت یدی به خرج دهد.

سپس وارد خاناله شالدند و بخالش غربالی مراسالم انجالام شالد. 
کیک عروسی )که آیو پخته بود( بریده شالد و صالحبت هالا 
گل انداخت. سپس آیایی به خانه خانواده خودش رفت، که 

بعالالد لبالالاس اسالالتراحت  شالالد. کمی بقیالاله مراسالالم آنجالالا انجالالام می
پوشید و آیو را صدا کرد. در خاناله پالدری آیالو گریاله برپالا 

رفالالت. مالالادر آیالالو بالاله  شالالد. انگالالار داشالالت بالاله سالالفری دور می
هنگالام وداع، از ال بالاله الی اشالالک خاطرنالشان سالالاخت کالاله 
گرچه این افتخار را ندارد که فردا مدرک باکرگی آیالو را 

تواند ادعالا کنالد کاله از  به عالم نشان دهد، اما هیچکس نمی
نظر قدرت واقعی بالاروری زناناله، آیالو ذره ای کالم داشالته 

 باشد، مگر اینکه کور یا کر باشد.

عروس و داماد به هر دو فامیالل سالر زدنالد و سالرانجام باله 
خانالاله خالالویش درآمدنالالد. آیالالو بالاله چالالشم آیالالایی آیالالوی دیگالالری 

آمد. پیش تر هیچگالاه باله دقالت در او نگالاه نکالرده بالود.  می
تازه متوجه شد که سر او، به رغالم آن هماله بالاری کاله در 
دوران بچگی اش بالا آن بالرده بالود، چاله افراشالته و خالوش 

 -ترکیب ایستاده؛ گردنش با آن سه برآمالدگی افقالی طبیعالی
بالاله قالالشنگی گالالردن  -کالاله در نظالالر آیالالایی نالالشانه زیبالالایی بالالود

مجسمه هاست؛ و شانه هایش هم زیباست. با مهالری تالازه 
 همسرش را در بغل گرفت.

صبح که زنگ ساعت شماطه دارش خاموش شالد، تکانالی 
خورد و دست دراز کرد فنجان چای صبحش را بالردارد. 
نبود. مثل فنر پرید و نگاه کرد. هیچ. گوش سالپرد صالدای 
پای آیو را از آشپزخانه بشنود. هیالچ. برگالشت کنالار خالود 
را نگاه کرد. آیو آنجا بود و پشت سالیاه و لختالش آرام بالاال 

رفت. فکر کرد حتماً مالریض اسالت بالا آن هماله  و پایین می
 هیجان دیروز.

آیالالو همالالانطور “  آیالالو! آیالالو حالالالت خالالوب نیالالست؟”داد زد: 
درازکش آهسته برگشت رو به روی او. از سالر راحالتی، 
انگشت پایش را در زیر رو تخالتی نخالی چرخالی داد و بالا 
کف دسالت آرام باله سالینه خالود زد. آرامالش عجیالبی در او 

بعالالد از او پرسالالید:  “نالاله، آیالالایی”شالالد. پاسالالخ داد:  دیالالده می
آیایی  “پاهات فلج اند؟”و در ادامه گفت:  “حال تو چی؟” 

حالیران و مالضطرب کاله نکنالد افکالار آیالو در  “ ناله.” گفت: 
 ا ر خستگی پریشان شده.

آیالالایی، شالالوهرم، دوازده سالالال هالالر روز پنالالج ”زن گفالالت: 
صالالبح بلنالالد شالالدم و بالالرات چالالای و صالالبحانه درسالالت کالالردم. 
حاال دیگه من واقعالاً یالک زن عقالدی شالده ام و تالو بایالد بالا 
احترام بیشتری با من رفتار کنی. تو حاال شوهر یالک زن 

شالالو بالالرای خالالودت یالالک فنجالالان عقالالدی هالالستی. بلنالالد 
 “ چای درست کن.

 از طرف فامیل آیایی جواب داده شد:

 چنان ترو خشکی کنیم از این گل گالبتون”

 “که از پای این یه شاخه، ده تا شاخه بیاد بیرون.

باالخره رضایت حاص شد، نوشیدنی هالا تعالارف شالد و 
شکرها به جا آمد. سی دقیقه ای از هر دری کاله فکالرش 
را بکنید سخن رفت اال از در اصلی. در تمام این مدت، 
آیو و خواهرانش و چنالدتائی از دخترهالای فامیلالشان در 
یکی از اتاق های مجاور از انظار پنهان بودند. باالخره 
وقالتی پالالدر آیالالو از عمالالوی آیالایی پرسالید کالاله، البتالاله فامیالالل 
آیایی افتخار داده اند کاله میهمالان او و خالانواده اش شالده 
اند، اما جالز ایالن چاله فرمایالشی دارنالد، عمالو از فرصالت 
استفاده کرد و قضیه را با 
این پاسخ مطرح کالرد کاله 
شنیده اند در ایالن خالانواده 
دوشالالالالالالیزه ئالالالالالالی هالالالالالالست 
پاکالالالالالالالالالالدامن، زیبالالالالالالالالالالا و 
فرمالالانبردار بالاله نالالام آیالالالو. 
آنها آمده انالد ایالن دوشالیزه 
را بالالالالالالالالالرای همالالالالالالالالالسری 
فامیلالالالالالالالالالالالالالشان آیایالالالالالالالالالالالالالی 
خواسالالالتگاری کننالالالد. پالالالدر 
آیو در باز کرد و خواهالر 
آیالالالو را نالالالشان داد. بالالالرای 
آزمالالودن آنهالالا پرسالالید ایالالن 
اسالالالالت؟ آنهالالالالا برانالالالالدازش 
کردنالالالالد و گفتنالالالالد نالالالاله او 
نیالالست، آیالالو از ایالالن خیلالالی 
بلنالالد بالالاالتر اسالالت. آنگالالاه 
یکالالالی از دخترعمومهالالالای 
آیو را آوردند. این اسالت؟ 
خواسالالتگاران گفتنالالد نالاله، آیالالو از ایالالن تراشالالیده تالالر اسالالت. 
روی هالالم ده تالالائی زن آوردنالالد. امالالا هیالالچ یالالک خالالودش 
نبودنالالد. یکالالی خیلالالی کوتالالاه تالالر، یکالالی خیلالالی چالالاق تالالر، 
دیگری خیلی سفیدتر از دوشیزه ای بود که آنهالا وصالف 
اش را شنیده بودند. اینجا بود که عمالوی آیالایی زد روی 
پایش، یعنی که شک اش درسالت بالوده؛ برگالشت طالرف 
خودی ها و اظهار داشت که دیدید چه کار خوبی کردیم 
اصرار کردیم عروس را با چشم خودمان ببینیالم وگرناله 

کردند. آنها هالم بالا سالر تائیالد  زن دیگری به مان قالب می
کردند. پدر آیو درآمد که خیلی خوب، خیلالی خالوب، بالی 

خواسته مطمئن شالود کاله  تابی برای چیست؟ او که    می
خواهند یا ناله. پالشت اش را  دانند چه کسی را می آنها می

کرد به جمع و مثل نگهبانان در درگاه اتالاق ایالستاد و بالا 
چالالشمان اشالالک آلالالود بالاله آیالالو کالاله داخالالل اتالالاق روی تخالالت 
نشسته بود اشاره کرد. پیشانی او را آرام بوسید که بالدی 
ئی خوبی ئی در گذشته دیالده ببخالشد. بعالد او را باله جلالو 
رانالالد و بالالا حالالدت رو بالاله تماشالالاگران چرخیالالد. بالالا لحالالن 

 خواهند همین است دیگر؟ خشکی پرسید کسی که می

 “خالود خالودش اسالت.”عموی آیایی مشعوف پاسخ داد: 
همالاله دور آیالالو حلقالاله زدنالالد و دسالالتمال هالالای سالالفید بالالاالی 
سرشان گرفتند و لی لی لالی لالی کالشیدند. مطربالان فالوراً 
گیتار زدن آغاز کردند؛ یکی با دربازکن و بطری خالی 
شراب ضرب گرفت؛ فلوتها چنالد تحریالر پیالش درآمالدی 
آمدنالالالالد و بعالالالالد ملالالالالودی اوج گرفالالالالت؛ همالالالاله دور آیالالالالو 

رقصیدند. به محض آنکه وسط ایالستاد، ایالن زن سالی  می
زد،  به خاکستری می نفهمی و چند ساله، که مویش بفهمی

و حالالاال بالالرای خالالودش از همالالان مراسالالم آبرومنالالدی برپالالا 
کرده بودند کاله همیالشه فقالط تماشالاگرش بالود و مالدت هالا 
بالالود چنیالالن چالالیزی را از بخالالت و اقبالالال خالالود بالاله دور 

دیالالالد، بالالاله یالالالاد تعالالالاریف کالسالالالیک کلمالالالات عفالالالالت،  می
فرمانبرداری و زیبایی افتاد و اشک شوق باله چالشمانش 
آمالالد و کالالودک متولالالد نالالشده بالالرای نخالالستین بالالار در دلالالش 
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رسیم برای خیلی از  می 3330  وقتی به اواخر دهه
ماند که باید دربرابر قدرت  داران تردیدی باقی نمی سرمایه

روزافزون کار به اقدامی دست بزنند. برای این کار 
های کینز را کنار گذاشتند  اقتصاددانان مورداحترام دیدگاه

و به اقتصاد سمت عرضۀ میلتون فریدمن پیوستند، اگر 
شود حداقل برای  باتش باید  برای کاهش مالیات اقدامی نم

کوشید. انهدام دولت اجتماعی و دیسیپلین کارگری. پس 
باالترین نرخ مالیات و مالیات بر درآمدهای  3330از 

ترین منبع درآمد برای  روتمندان(  ای )عمده سرمایه
درامریکا کاهش یافت و موجب شد جریان  روت به نفع 

طور که  شدت افزایش یابد. ولی همان ها به درصدی یک
شدت ناچیز  آمدش بر میزان رشد به دهد پی پیکتی نشان می

منافع از “  ریزش به سوی پایین”بود. در نتیجه 
 روتمندان به سوی دیگران )یکی دیگر از باورهای 

گراها( درعمل مؤ ر نیست. هیچ کدام از این امور  راست
ربطی به قانون ریاضی ندارد. این همه ناشی از سیاست 

 .است
های اساسی  بعد چرخ یک دور کامل خورد و پرسش

طور  مطرح شدند: تقاضا از کجا خواهد آمد؟ پیکتی به
با  3330ی  گیرد. در دهه مند این پرسش را نادیده می نظام

های  گسترش چشمگیر اعتبارات، از جمله گسترش وام
اعتبارها به این پرسش  به کم  خصوص وام مسکن و به
ای داده شد. ولی حباب مالی ناشی از این  پاسخ فریبنده
 2003و  2003ترکید کما اینکه در  باید می سیاست می

من برادرز و کل نظام  حباب مالی ترکید که با خود له
نرخ سود و  2003اعتباری را به زیر کشید. ولی پس از 

سرعت احیا شد اگرچه  تر  روت خصوصی به تمرکز بیش
دیگران روز و روزگار خوشی ندارند، نرخ سود 

ترین نرخ ممکن رسیده  ها االن درامریکا به بیش شرکت
ها بر روی حجم عظیمی از نقدینگی  است. شرکت

بخش نیست آن  اند ولی چون وضع بازار رضایت نشسته
 .کنند گذاری نمی را سرمایه

فرمول ریاضی پیکتی بسیار بیش از آنچه را که بیان 
کند. همانطورکه  سیاست طبقاتی کتمان می  کند درباره می

یقین درگیر یک جنگ طبقاتی  به”گوید  وارن بافت می
اند  من،  روتمندان این جنگ را شروع کرده  هستیم و طبقه

یک حلقۀ کلیدی این  .“و ما در حال پیروزی هستیم
پیروزی هم رشد نابرابری  روت و درآمد آن 

 .ها در مقایسه با دیگران است درصدی یک
های پیکتی یک ضعف مرکزی و اساسی دارد.  ولی بحث

کار گرفته است.  پیکتی تعریف نادرستی از سرمایه را به
سرمایه یک فرایند است نه یک شیء. سرمایه یک فرایند 

تر  گردش است که در آن پول برای ساختن پول بیش
کشی از  گیرد و این کار تنها با بهره مورد استفاده قرار می

گیرد. ولی پیکتی سرمایه را به  نیروی کار صورت نمی
کند که در مالکیت  هایی تعریف می صورت همۀ دارایی

ها و دولت است و مستقل از اینکه این  اشخاص، شرکت
تواند در  ها مورد استفاده قرارمیگیرد یا نه می دارایی

بازار خرید وفروش شود. این تعریف از سرمایه شامل 
زمین، مستغالت، حق و حقوق معنوی و حتی مجموعه 
جواهرآالت و کارهای هنری است. اینکه چگونه میتوان 

ها را مشخص کرد یک پرسش دشوار  ارزش این دارایی
تکنیکی است که بر سر آن توافقی وجود ندارد. برای 

دار بازدهی را مشخص کنیم  اینکه بتوانیم یک نرخ معنی
گذاری کنیم. متأسفانه  اولیه را ارزش  باید بتوانیم سرمایه

راهی وجود ندارد تا بتوانیم مستقل از ارزش کاالهایی که 
شود و آنها را به چه  کار گرفته می سرمایه در تولیدشان به

توان در بازار فروخت به چنین کاری دست  میزان می
ها )که درواقع اساس  بزنیم. کل نظریۀ اقتصادی نولیبرال

گویی استوار است.  فکری پیکتی هم هست( بر یک همان

کند تا از تمرکز بیشتر  روت و قدرت جلوگیری  دفاع می
 .کند

اما چرا این روند افزایشی نابرابری درطول زمان اتفاق 
می افتد؟ از آمارهایی که فراهم آورده است با یاری 
عبارات ادبی از جین آستین و بالزاک، او یک قانون 

کند که آنچه را که اتفاق افتاده است  ریاضی استخراج می
توضیح دهد. یعنی به گمان او انباشت روزافزون  روت 

ای که عمومی  از سوی آن یک درصد معروف )واژه
را مدیون جنبش تسخیر هستیم( به این خاطر است   شدنش

تر  که نرخ بازده سرمایه همیشه از نرخ رشد درآمد بیش
 “تناقض مرکزی”بوده است. پیکتی میگوید که این 

 .سرمایه است وهمیشه هم همین بوده است
سختی   ولی یک تکرار آماری از این نوع را به

ای دانست چه رسد به اینکه به  تواندتوضیح قانع کننده می
حال، پرسش این است  درآید. بااین “قانون”صورت یک 

اند؟  که چه نیروهایی این تضاد را ایجاد و حفظ کرده
دهد. قانون قانون است  ها پاسخی نمی پیکتی به این پرسش

وضوح وجود این  و همین است که هست. مارکس ولی به
توازن قدرت بین سرمایه و کار نسبت  قانون را به عدم

داد، و این توضیح کماکان درست است. کاهش مستمر  می
نتیجۀ کاهش قدرت  3330  سهم مزد از درآمد ملی از دهه

آمد بسیج فناوری،  سیاسی و اقتصادی کار بود که پی
های ضدکارگری بود که  بیکاری، انتقال تولید، و سیاست

هایی که  کار گرفته بود )همانند سیاست سرمایه به
مارگارت تاچر و رونالد ریگان در پیش گرفتند.(. آلن باد 

دقتی  که مشاور اقتصادی تاچر بود اخیراً با اندکی کم
  های دهه های ضد تورمی سال اعتراف کرد که  سیاست

بصورت وسیلۀ مؤ ری برای افزایش ”درعمل  3330
بیکاری درآمد و افزایش بیکاری هم شیوۀ بسیار مقبولی 

آنچه که …  کارگر  بود برای کاستن از توان طبقه
داری بود  مهندسی شد به زبان مارکسیستی بحران سرمایه

که باعث ایجاد ارتش ذخیرۀ بیکاران شد و به 
داران امکان داد که از آن تاریخ به بعد سودهای  سرمایه

نسبت درآمد متوسط کارگر به  .“باال به دست بیاورند
بود  10یک به  3330درآمد یک مدیر عامل که در 

رسیده است و این شاخص در  100اکنون به یک به 
 .است 3200مورد مک دونالد یک به 

ولی در جلد دوم سرمایه )که پیکتی این را هم نخوانده 
کند( مارکس  است اگرچه با سرخوشی آن را رد می

متذکر شد که کوشش سرمایه برای پایین نگاه داشتن مزد 
شود که ظرفیت بازار برای جذب  ای باعث می در نقطه

هایی  همۀ کاالهای تولید سرمایه کاهش یابد. درسال
تر وقتی که هنری فورد برای کارگران خود به ازای  پیش

هشت ساعت کار روزانه مزد پنج دالری درنظر گرفت 
تر کردن تقاضای  اش گفت این کار را برای بیش و درباره
کنندگان کرده است این معضل را دریافته بود.  مصرف

به  3310  کنند که بحران بزرگ دهه ها فکر می خیلی
خاطر کمبود تقاضای مؤ ر پیش آمد و همین نگاه بود که 

طلبانۀ کینزی پس از  های گسترش به صورت سیاست
جنگ جهانی دوم در آمد که باعث کاهش نابرابری در 
توزیع درآمد )و اما نه  روت( شد در شرایطی که 
تقاضای پرقدرت به رشد اقتصادی منجر شد. ولی این 

تر کار و آن چه پیکتی  حل به قدرت گرفتن بیش راه
نامد بستگی داشت که با  می “دولت اجتماعی”

نویسد  ستانی تصاعدی تأمین مالی میشد. او می مالیات
در حدود نیم قرن  3330تا  3312حال، که طی  بااین”

طور متوسط  باالترین نرخ مالیات بردرآمد دولت فدرال به
درصد بود و این نرخ به هیچ رو باعث کاهش نرخ  33

)یکی دیگر از شواهد پیکتی که برای  “اقتصادی نشد.
 گرایانه خطرناک است(. باورهای راست

 دیوید هاروی
 ترجمه احمد سیف

 

 
 

نوشته که  “سرمایه”توماس پیکتی کتابی تحت عنوان 
خیلی سروصدا کرده است. او برای مقابله با روندی که 

آید و  درمی “مورو ی”داری  دارد به شکل سرمایه
گوید نابرابری  اش آن طور که او می مشخصه

ستانی   روت و درآمد است، از مالیات “وحشتناک”
کند.  تصاعدی و یک مالیات بر  روت جهانی دفاع می

دهد که  چنین با جزئیاتی انکارناشدنی نشان می او هم
نابرابری اجتماعی  روت و درآمد در دو قرن گذشته 

اش بر نابرابری  چگونه شکل گرفته و تأکید اصلی
داری   روت است. او این دیدگاه فراگیر را که سرمایه

کند و نیروی مهمی در  بازارگرا  روت را پخش می
کند.  واقع مضمحل می های فردی است به دفاع از آزادی

داری بازار آزاد در نبود  دهد که سرمایه پیکتی نشان می
های  مداخالت بازتوزیعی از سوی دولت، الیگارشی

خوبی نشان  کند. این بحث به ضددموکراتیک ایجاد می
ها که موجب رفتار  دهد که عصبانیت لیبرال می

شود از کجا آب  خصمانۀ وال استریت ژورنال می
 .خورد می

دراغلب موارد کتاب را به صورت جایگزین قرن 
مارکس در قرن نوزدهم  “سرمایه”ویکمی  بیست

کند که قصدش  اند. پیکتی خودش انکار می معرفی کرده
این بوده است و درستش هم همین است چون این کتاب 

گوید  اصالً دربارۀ سرمایه نیست. این کتاب به ما نمی
اتفاق افتاد و چرا این همه طول  2003چرا سقوط سال 

کشیده تا بسیاری بتوانند از زیر بار سنگینی دوگانۀ 
اند  ای که طلبکاران ضبط کرده ها خانه بیکاری و میلیون

گوید چرا رشد  خالص شوند. این کتاب به ما نمی
اقتصادی در امریکا درمقایسه با چین این همه کند است 

کشانه، اقتصادی در  و چرا اروپا با سیاست ریاضت
دهد )و ما  حال رکود دارد. آنچه پیکتی با آمار نشان می

به این خاطر مدیون او و دوستانش هستیم( این است که 
اش همیشه گرایش داشته که  سرمایه در همۀ تاریخ

میزان نابرابری را بیشتر کند. البته برای خیلی از ما 
گیری  این مطلب تازه و بدیعی نیست. درواقع نتیجه

مارکس در جلد اول سرمایه دقیقا همین بود. پیکتی از 
آور نیست چون  ماند که تعجب این نکته غافل می

گرا که او یک  های نشریات راست دربرابر تهمت
مارکسیست پنهانی است او گفته که کتاب سرمایه 

 .مارکس را نخوانده است
پیکتی دردفاع از نظریات خویش آمارهای زیادی 

های او دربارۀ تفاوت بین درآمد  گردآورده است. بحث
کننده و مددکارند. او از  روت بر ارث،  و  روت قانع

مالیات تصاعدی و درصورت امکان یک مالیات 
یقین ضمانت سیاسی ندارد(  جهانی بر  روت )که به

 ی کتاب پیکتی تأمالتی درباره
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ها و تفسیرهای  زرتشتی به سبب بدفهمی متن گات
اند.                                                                     خودسرانه از آن سرودها ساخته

ل نز نباید پسند  بسیاری از  ها و دیدگاه استدالل های ژان ک 
ایرانیان باشد، زیرا با تصویر ذهنی آنان از زرتشت و 
دین زرتشتی سازگار نیست. اما به یاد داشته باشیم که این 

شناسان غربی از قرن  تصویر ذهنی را نیز همین ایران
اند. آنچه تاکنون دربارۀ  هیجدهم به این سو برای ما ساخته

ها و   اند، همه نتیجۀ حدس و گمان دین زرتشتی به ما گفته
های آنان بوده است. حتی خود زرتشتیان هند  نظرپردازی

نیز به یاری همین پژوهشگران از نُهفت دین خود آگاهی 
اند و بسیاری از سرآمدانشان به تفسیرهای همین  یافته

شناسان غربی  اند. اما ایران غربیان از دین آنان گرویده
گرا از تاریخ،  در دو سه قرن گذشته برپایۀ برداشتی نخبه

ای، مردی  گوید، از زرتشت افسانه چنان که ژان کلنز می
اند. این مرد بزرگ همان چیزی  بزرگ و تاریخی ساخته

است که زمان تاریخی را از زمان بدَوی و غرب را از 
کند. به گفتۀ کلنز، از نظر ایران شناسان  شرق جدا می

بایست  غربی، زرتشت نیز مانند پادشاهان هخامنشی می
انسانی بزرگ باشد تا مانند آنان به تاریخ و به تمدن 

 غربی تعلق داشته باشد.
ل نز، ایران نینگ با  به عقیدۀ ژان ک  شناسانی مانند والتر ه 

های نژادپرستانه به سراغ تاریخ باستان ایران  پیشداوری
اند که واقعیت  هایی داده اند و به ایرانیان باستان نسبت رفته

گوید ایرانیان  تاریخی ندارند. هنگامی که هنینگ می
های  باستان دارای قدرت سیاسی کم و بیش همانند دولت

هایی که آن  اند و نه بدویانی سرسپرده به شمن مدرن بوده
رقصیدند تا بیهوش شوند و کف به دهان مانند  قدر می

مدارانۀ  کشیدند، نشانۀ دیدگاه قوم حیوانات زوزه می
لنز مرا  اوست. راستش را بخواهید، خواندن کتاب ژان ک 

زده کرد. هویت ایرانی ما را سرآمدان سیاسی و  شگفت
فرهنگی ما در قرن گذشته با استناد به کارهای 

شناسان  اند، اما گویا این ایران شناسان غربی ساخته ایران
 بودند.                      را دستچین کرده
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 همین سخنان پریشان و زننده را بر زبان رانده است؟                                                           
نتیجه نماند. زیرا  با این حال، زحمت مترجم بی

کنجکاوی پژوهشگران غربی را برانگیخت تا در 
 فرهنگ باستانی ایران کند و کاو کنند.      

تیل دوپ ُرن، پژوهشگران غربی پُرآوازه ای  پس از آنک 
در تاریخ و فرهنگ ایران باستان به جست و جو 
پرداختند و باید گفت که آنچه امروز ما ایرانیان در 

دانیم، کم و بیش همه را  بارۀ آن تاریخ و فرهنگ می
ل نز،  مدیون آن پژوهشگران هستیم. یکی از آنان ژان ک 

های هند و  ها و دین شناس بلژیکی و استاد زبان ایران
هایش را  ایرانی در ُکل ژ دُ فرانس، است که پژوهش

ها از چهل و پنج سال پیش آغاز  دربارۀ اوستا و گات
                                      کرده است                                                                                                                     

های بسیار منتشر  از او تاکنون بیش از ده کتاب و مقاله
های گوناگون مربوط به  شده است. در بارۀ موضوع

های دانشنامۀ ایرانیکا را  ها و اوستا. بیشتر مقاله گات
نیز او نوشته است. این پژوهشگر در بارۀ اوستا و 

های  های خاصی دارد که با دیدگاه زرتشت دیدگاه
ها  کند. به چند نمونه از آن دیگران به کل فرق می

ترین  بخش  ها یعنی کهن کنم. به عقیدۀ او، گات اشاره می
کردند،  اوستا را، برخالف آنچه تاکنون گمان می
ای بیش  زرتشت ننوشته است و اصالً زرتشت افسانه

 نیست.                                                                                                     
با حذف پیامبری به نام زرتشت با کتابی که به او 

ل نز، گات نسبت داده ها  اند چه باید کرد؟ به عقیدۀ ژان ک 
یافته از دو مکتب جداگانه  را یک گروه دینی که ترکیب

، برای خواندن در مناسک دینی سروده است. در  بوده
آن سرودها نام زرتشت نه به صیغۀ اول شخص بلکه 
به صیغۀ سوم شخص آمده است. در نتیجه، آن سرودها 
راز و نیاز یک شخص با خدا نیست. از سوی دیگر، 
در آن سرودها نشانی از دعوت آدمیان برای پیوستن 

ها از تضاد خیر و شر یا از  بینیم. در آن به دین نمی
ناپسند شمردن خشونت و ستایش صلح سخنی به میان 

هاخوانی که در روشنایی  نیامده است. در مراسم گات
اند. این  کرده شده، گاو قربانی می روز برگزار می

های نو، ویرانگر تصویری است که تاکنون از دین  ایده

نرخ بازده سرمایه اساسا به نرخ رشد اقتصادی بستگی 
گذاری سرمایه از طریق آنچه که تولید  دارد چون ارزش

کار  شود نه با آن چه که در تولیدش به کند مشخص می می
رفته است. ارزش سرمایه به شدت از شرایط سوداگرانه 

  افراط”گیرد که به قول الن گرینسپن بصورت  تأ یر می
مشخصۀ بازار مسکن و سهام است. اگر از “  غیرعقالیی

خانه و مستغالت را کسر کنیم ـ “  سرمایه”تعریف 
گوییم  هنری و بنیادهای مالی چیزی نمی  مجموعه  درباره

ـ )منطق پذیرش آنها بعنوان سرمایه خیلی ضعیف است( 
نابرابری روزافزون  روت و   از توضیح پیکتی درباره
  ماند اگرچه توصیف او درباره درآمد چیزی باقی نمی

وضعیت نابرابری گذشته و اکنون همچنان به جای خود 
 .باقی است

پول، زمین، مستغالت، کارخانه و ابزارهایی که بطور 
گیرند سرمایه نیستند. اگر  مولد مورد استفاده قرار نمی

شود به نسبت  کار گرفته می ای که به نرخ بازده سرمایه
باالست به این دلیل است که بخشی از سرمایه از فرایند 
گردش کنار گذاشته شده، به اصطالح اعتصاب کرده 
است. محدود کردن عرضۀ سرمایه به 

   09از صفحه   ی .... تأمالتی دربارهادامه ی  

  علیرضا مناف زاده
 

 
 

لنز مرا شگفت زده کرد. هویت  خواندن کتاب ژان ک 
ایرانی ما را سرآمدان سیاسی و فرهنگی ما در قرن 

شناسان غربی  گذشته با استناد به کارهای ایران
شناسان را دستچین  اند، اما گویا این ایران ساخته
 .بودند کرده

در نیمۀ دوم قرن هیجدهم میالدی، مردی فرانسوی به  
تیل دوپ ُرن برای به دست آوردن کتاب زرتشت  نام آنک 
رنج سفر به هند را بر خود هموار کرد و پس از تحمل 

ای از کتاب اوستا را  های فراوان سرانجام نسخه سختی
گر  یافت و با خود به فرانسه آورد. این جست و جو

ناپذیر چندین سال وقت گرانبهای خود را صرف  خستگی
میالدی به  3333ترجمۀ آن کتاب کرد و آن را در سال 

سان، اروپاییان را برای نخستین بار  رساند و بدین چاپ 
َسرایی کرده  ها دربارۀ آن داستان که قرن“  دانش ُمغان”با 

بودند، آشنا کرد. حاصل زحمت او بسیاری از دانشوران 
آن روزگار را ناامید کرد. زیرا اروپاییان در آن کتاب 

دیدند  های ناب فلسفی بودند، اما آنچه می در پی اندیشه
مشتی اوراد بود. ُولتر تَسَخرزنان پرسید: آیا این زرتشت 

 زرتشت افسانه است  

های جدید ـ آنچه که اکنون شاهدش  گذاری سرمایه
ای را که در گردش است  هستیم ـ نرخ بازده سرمایه

کند. ایجاد این کمیابی مصنوعی فقط  ضمانت می
تر کردن  های نفتی برای بیش چیزی نیست که کمپانی

کنند بلکه کاری است که سرمایه  نرخ بازده سرمایه می
دهد. مستقل  اش هر وقت که بتواند انجام می در کلیت

گیری سرمایه، آنچه گفته شد  از تعریف و شیوۀ اندازه
درواقع نشان میدهدکه چرا نرخ بازده سرمایه همیشه 

ای است که  ازمیزان رشد درآمد بیشتراست. این شیوه
سرمایه بازتولید خود را تضمین میکند وبرایش مهم 

آمدهایی برای دیگران دارد  نیست که این کار چه پی
 .دار زندگی میکند سرمایه  ای است که طبقه واین شیوه
اند. ولی  های آماری پیکتی بسیار باارزش البته داده

توضیح او که چرا نابرابری یا تمایالت الیگارشیک 
کند بطور خیلی جدی نارسا است. پیشنهادهای  رشد می

ها اگر نگوییم پنداربافانه، الاقل  او برای حل نابرابری
اند. تردیدی وجود ندارد که او الگویی از  اندیشانه ساده

ویکم کار میکند ایجاد نکرده  سرمایه که در قرن بیست
است. برای این کار ما هنوز به مارکس و یا یک 

 .تراز امروزین آن نیازمندیم هم
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هالا،  هالای مالتالنالوعالی از ساللالفالی آنها بود. این نالیالرو گالروه
گالالیالالرد و در  گالالرایالالان را در بالالر مالالی هالالا و مالاللالالی صالالوفالالی

الالدیالن و بالخالشالی از کالرکالوک  های انبالار، صالالح استان
فعالیت دارد. افالراد ایالن نالیالرو، در رویالدادهالای اخالیالر 

الالدیالن را  موفق شدند چند منطقه مهم در دیاله و صالالح
 .تصرف کنند

شود که این گروه باله مالجالمالع روحالانالیالون اهالل  گفته می
سنت عراق به رهبری حارث ضاری نزدیک است کاله 

هالای جالهالادی در عالراق، خالود را  در تالوصالیالف گالروه
داند. ایالن گالروه از هالمالان روز اول  تشکلی معتدل می

 ۲۶۶۸ورود نیروهای آمریالکالایالی باله عالراق در سالال 
ساز مقاومت در برابالر نالیالروهالای خالارجالی نالواخالت و 
هرگز وضعیت جدیالد را باله رسالمالیالت نشالنالاخالت و در 

هالای  فرایند سیاسی مشارکالت نالکالرد و هالماله انالتالخالابالات
 .متوالی را تحریم کرد
 جماعت انصار اسالم

جهادی است که توسالط   –این جماعت یک گروه سلفی  
 ۲۶۶۸در سالال  “ مالالکالریالکالار” یک روحانی ُکرد بنام 

تأسیس شد. افراد ایالن گالروه پالیالش از آمالدن نالیالروهالای 
هالای مالرزی قالنالدیالل  کالوه آمریکایی به عراق، در رشالتاله

به داخل عراق نقل  ۲۶۶۸کردند اما در سال  فعالیت می
بالا ابالومصالعالب  ۲۶۶۹مکان کردند. این گروه در سال 

زرقاوی رهبر القاعده در عراق بیالعالت کالرد. ایالن امالر 
موجب شد که اخالتالالفالات عالمالیالقالی در داخالل آن شالکالل 
بگیرد. با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سالال 

، جماعت انصار اسالم نبرد مسلحانه را تالعاللالیالق ۲۶۸۸
های نینوا، کالرکالوک  نمود و به فعالیت سیاسی در استان
 .و بخشی از استان دیاله روی آورد

این گروه یک تشکل بسته با حساسیت باالی اطالعالاتالی 
آید که هیچ کس از درون تشکیالت آن خبر  به شمار می

های مسالتالعالار فالعالالالیالت  ندارد و بیشتر رهبران آن با نام
یالکالی از رهالبالران آن بالا نالام ابالوعالمالرعالراقالی   .میکننالد

مشهوراست که در استان نینوا تشکیالت ایالن جالمالاعالت 
را اداره میکند. از آمار دقیالق نالیالروهالای آن اطالالعالات 

 ۹شالود کاله در حالدود  کافی وجود ندارد اما برآورد می
های اخیر در شالهالرهالای  هزار نفر هستند و در درگیری

 .باشند موصل، کرکوک و دیاله به شدت فعال می
 “جیش مجاهدین”جماعت 

یک گروه جهادی سالنالی نالزدیالک باله سالازمالان الالقالاعالده 
 “ صالالحالالوات” اسالالت. ایالالن گالالروه در زمالالان فالالعالالالالالیالالت 

)نیروهای عشایری که تالوسالط آمالریالکالا بالوجالود آمالد و 
نشین از  بوسیله نوری مالکی منحل شد( در مناطق سنی

هالا در سالوریاله، ایالن  بین رفت. با باال گرفالتالن درگالیالری
تشکل به آنجا رفت تا به یاری جبهه النصره بشتابد امالا 
در روزهای اخیر دوباره به عراق بازگشته اسالت. ایالن 
نیروها بیشتر در مرز عالراق بالا سالوریاله و شالهالرهالای 
کرمه و فلوجه فالعالال هسالتالنالد. در دو مالنالطالقاله زوبالع و 

هالای عالماللالیالاتالی مالخالفالی دارنالد کاله  یوسفیه بغداد نیز تیالم
مترصد اوضاع هستند تا وارد عالماللالیالات شالونالد. تالعالداد 

رسالد و تالوانالایالی  نفرات آن به چهار هزار جنگالجالو مالی
ساز را دارند. عملیالات کالمالیالن  های دست ساخت موشک

در راه نالیالروهالای دولالتالی از تالخالصالص ایالن گالروه باله 
 .آید حساب می

 ارتش اسالمی عراق
تشکیل شد. تنها گروه مساللالح مالخالالالف  ۲۶۶۱در سال  

نامه داخاللالی دارد و افالراد خالود را  دولت است که آیین
براساس تمالام ساللالساللاله مالراتالب یالک ارتالش کالالالسالیالک 

دسالت از کالارزار  ۲۶۶۰کند. در سال  سازماندهی می
ای روی آورد.  برداشت و به کارهای سیاسی و رسالاناله

الالمالساللالمالیالن در  هالای اخالوان این ارتش محصول فعالالیالت
المالساللالمالیالن  عراق است. با راندن رهبران سیاسی اخوان

از فرایند سیاسی و صدور حکم اعدام برای آنها تالوسالط 
نوری مالکی، ارتش اسالمی عراق یک بالار دیالگالر باله 

  .است ها در روزهای گذشته بازگشته صحنه رویارویی

 “.گیرند به کار می
 

شود که شمار جنگجویان ایالن تشالکالل بالیالن  تخمین زده می
هزار تا پنج هزار نفر هستند و عزت ابراهیم نقش مالهالمالی 
در سازماندهی آنها دارد. مالأمالوریالت آنالهالا دفالاع از اهالل 
سنت و مبارزه با ایران و هواداران آن در عالراق اسالت. 
در زمان اعتراضات خیابانالی بالر ضالد نالوری الالمالالالکالی، 
روش این گروه تماس با تظاهرکنندگان و اعالالم حالمالایالت 

 .از آنان بود
دانالد امالا آمالاده  این گروه خود را متفالاوت بالا الالقالاعالده مالی

همکاری با هر گروهی است که بر ضد حالکالومالت ایالران 
ای بسازد کاله  های ساده برخیزد. این گروه توانسته موشک

کیلومتر برد دارند. این تشکالل در مالنالاطالق  ۸۶تا  ۲۹بین 
موصل، کرکوک و بخشی از بغداد فعال است و به خاطر 
کثرت آنها در شهر موصل، بعد از تحوالت اخالیالر، اداره 

 .است شهر به آنها واگذار شده
 شورای عشایر

این شورا از هفتاد قبیله و عشیره بزرگ تشالکالیالل شالده و  
هالالا در  گالالردان رزمالالی دارد. ایالالن گالالردان ۱۶بالالیالالش از 

الالدیالن، دیالالاله و تالأمالیالم )بالا  های انبار، نینوا، صالالح استان
مالالرکالالزیالالت کالالرکالالوک( وجالالود دارنالالد و در شالالهالالرهالالا و 
روستاهای رمادی، خالدیه، کرمه، فلوجه و بخش نامعینی 
از بغداد آماده نبرد هستند. تعداد جنگجویان این شالورا باله 

رسد که از یالک فالرمالانالدهالی مالتالمالرکالز بالا  هزاران نفر می
های پیشین ارتش عراق بالرخالوردار اسالت.  رهبری ژنرال

های میانی فرماندهی عشایر رؤسای قالبالایالل قالرار  در الیه
کالنالنالد.  دارند که کامالً هماهنگ با فرماندهی کل عالمالل مالی

همچالنالیالن ایالن شالورا از انالبالار سالالح و مالهالمالات خالوبالی 
برخوردار هستند که شامل سه دسالتاله سالبالک، مالتالوسالط و 

 .شود سنگین می
 حزب بعث

میلیون نفالر ۸۸طبق آمارهای رسمی رژیم گذشته عراق،  
از شهروندان کشور عضو حزب بعث بودند که در شالکالل 

کردند. هر تیم حداقالل  تیم، گروه، شعبه و شاخه فعالیت می
گرفت و هر گروه از سه تا هفالت تالیالم  سه نفر را در برمی

شد. برای تشکیل یک شالعالباله حالداقالل دو گالروه  تشکیل می
ای از حالزب بالعالث در  مورد نیاز بود و برای اینکه شاخه

یکی از شهرهای عراق شکل بیابد، حداقالل باله دو شالعالباله 
 .نیاز داشت

با سقالوط رژیالم صالدام حسالیالن بسالیالاری از ایالن نالیالروهالا 
پراکنده شدند یا با وضع جدید همالراه شالدنالد. امالا نالاتالوانالی 

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  دولت مالکی در زمینه
وزیالر  ای نالخالسالت اجتماعی از یک سو و سالوگالیالری فالرقاله

هالا یالک  شیعه عراق از سوی دیگر، باعث گردید که بعثی
بار دیگر بتوانند خود را سازمان دهنالد. در حالال حالاضالر 

های فعال را نشالان دهالد  آماری وجود ندارد که تعداد بعثی
اما برخی برآوردها آنها را در حالدود نالیالم مالیاللالیالون نالفالر 

هالای بالعالثالی در  زنند. سیاست تالرور شالخالصالیالت تخمین می
کالالرده عالالراق  هالالای اخالالیالالر کالاله در قشالالرهالالای تالالحالالصالالیالالل سالالال

گسترده بود، باعث مخفی شدن بسیاری از آنها شد. اما بالا 
ها امکان بازگشت هماله آنالان وجالود  شدت گرفتن درگیری

ها در مناطق شیعه هسالتالنالد و  دارد. بخش وسیعی از بعثی
ممکن است حوادث اخیر عراق یک بار دیگر آنها را باله 

 .صحنه برگرداند
 ۰۲۹۱های انقالب دهه  گردان

این گروه که نام خود را از قیام سراسری عشالایالر عالراق  
اسالت، باله  گرفته ۸۲۲۶بر ضد نیروهای انگلیسی در دهه 

شدت با اشغال عراق توسط نیروهای آمریکالایالی مالخالالالف 
 .بود

گرایی عراقی دارد و گرچه با کشالتالن  این گروه داعیه ملی
کالرد  های همکار با نیروهای آمریکایی مخالفت می عراقی

های زیادی را بر ضد نالیالروهالایالی آمالریالکالایالی  اما عملیات
هالای نالبالرد آنالهالا،  تالریالن شالیالوه هدایت نمود که از مالعالروف

وآمالد خالودروهالای  کاشتن مواد منفجالره بالر سالر راه رفالت
نظامی آمریکایی و ایجاد کمینگاه بالر سالر مسالیالر تالحالرک 

های اسالمی  طریقت نقشبندی در پی تکفیر حکام سرزمین
نیست بلکه خواهان نصیحت آنهاست. اما از نظر سالیالاسالی 
در دوره رژیم گذشته و اکنون، این فرقه تابع اوامر عزت 

بالاشالد.  ابراهیالم دوری مالعالاون پالیالشالیالن صالدام حسالیالن مالی
بخش باله سالبالک  جنگجویان این تشکل روش جهادی آزادی

عمرمختار در لیبی و امیر عبدالقادر در الجزایر را اتخالاذ 
دهالنالدگالان ایالن گالروه، احالمالد  اند. یکی دیگر از الالهالام کرده

عرابی پاشا است که خود صوفی بالود و بالر ضالد ساللالطاله 
ها بالرخالی از  ها در مصر قیام کرد. عالوه بر این انگلیسی

رهبران معنوی چچن و منطقه داغستان مانند امالام شالامالل 
بخش جنگجویان طریالقالت نالقالشالبالنالدی  نقشبندی، مرجع الهام

 .اند در عراق شده
رئیس کمیسیون امنیت  “ حاکم زاملی” در اوائل ماه جاری 

و دفاع در پارلمان عراق به خالبالرگالزاری آسالوشالیالتالدپالرس 
اطالالالعالالاتالالی کالاله مالالا داریالالم هالالیالالچ شالالکالالی بالالاقالالی  ...” گالالفالالت: 

گذارد که آنها )جالنالگالجالویالان طالریالقالت نالقالشالبالنالدی( در  نمی
حوادث اخیر درگیر هسالتالنالد.. آنالهالا انالبالارهالای مالهالمالات و 

برد دارند و بر ضد پلیس و ارتالش عالراق  افزار میان جنگ

6ادامه گروه هایی که در کنار داغش می جنگند  از صفحه   

سایبر هاکا 
متولد 

 35خرداد 
 است،

 

 

 

و اصالتی کرمانشاهی دارد و ساکن تهران.  شاعر  
شعرهایی ساده و بی پیرایه مثل خودش، اما عمیق.  
شعر او از شعرهای ترجمه پذیر روزگار ماست که 
حتی بعد از برگرداندن به زبان های مختلف نیز 
شعریت خود را از دست نمی دهد.  شمار زیادی از 
اشعارش به زندگی کارگران می پردازد و عده ای نیز 

 به همین دلیل او را شاعر کارگران نامیده اند.  

من در در مصاحبه اش با خبر آنالین می گوید:  "
ام. من  دنیا آمده موقعیت و منطقه جغرافیایی خاصی به

درجه تابستان  30کارگری خواهرم را در گرمای 
های دیگر را  ام. کارگری مادرم را، کارگری زن دیده
ام. خستگی من به پیش از تولدم  ام. من خیلی خسته دیده

گردد. از وقتی که مادرم مرا در شکمش حمل  برمی
اش را  ام، او کار کرده ولی خستگی کرد کارگر بوده می

ام. هنوز خستگی او در وجودم  من هم احساس کرده
 .ام هست. همیشه کارگر بوده

 سایت: شعر نو 

 خطر سقوط مصالح

 ها پیش آمده است که آجری از دست یک بنا،بار
 کیسه ای سیمان از شانه های یک کارگر 

یا ورقه ای آهنی از قالب یک جر قیل لیز بخورد و 
 پایین بیافتد

 بعضی دردها تا ابد انسان را آزار می دهند
 پس به من حق بده

 آنقدر ترس در وجودم نهفته باشد...
 که هر وقت آغوش ات می گیرم

 از صدای تکان خوردن گوشواره هایت
 . . بترسم .

  32آذر  - سابیر هاکا  
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است. جالهالان مالورخالیالن را دارد. جالهالان مالردمالانالی را 
مالوسالوم بالاله  “ هالای رایالج رسالانالاله“ داردکاله دانالش آنالالهالا از

فالواحالش ” وزارت تبلیالغالات یالا باله گالفالتاله جالرالالد کاللالنالتاله 
هالای غالربالی،  تر است. رسانه بسیار گسترده “ مطبوعاتی

از فالواحشالی  ها بدهیم، یک مجالمالوعاله هر اسمی که به آن
هالا بالرای  کالنالنالد. آن های خوبی دریافالت مالی است که پول

هالای شالام، و دعالوت  پول، برای دعوت شدن به مهمانی
هالالای کالالالن و  الالالزحالالمالاله هالالای بالالا حالالق شالالدن بالاله سالالخالالنالالرانالالی

هالای کالالن دروغ  قسالط قراردهالای نشالر کالتالاب بالا پالیالش
 .گویند می

 .ها سعی کردند مرا به خدمت درآورند دانم. آن من می
چالقالدر مالحالدود تالعالریالف  “ جالامالعاله جالهالانالی” توجه کنالیالد 

شالود.  تشالکالیالل مالی ۱از گروه  “ جامعه جهانی” شود.  می
دهالنالد.  را تشکیل می “ جامعه جهانی” همین. هفت کشور 

از شالش کشالور سالفالیالد و حالکالومالت  “ جامالعاله جالهالانالی” 
جالامالعاله ” شود.  نشانده واشنگتن در ژاپن تشکیل می دست

یعنی ایاالت متحده، کالانالادا، بالریالتالانالیالا، آلالمالان، “  جهانی
نود کشور دیگر بخالشالی از  و فرانسه، ایتالیا و ژاپن. صد

ها،  واشنگتن نیستند. در دکترین نئوکان “ جامعه جهانی” 
 .ها حتی بخشی از بشریت هم نیستند آن
حالالتالالی شالالامالالل جالالمالالعالیالالت یالک کشالالور “  جالامالالعالاله جالالهالالانالی” 

شالالود. مالالن حسالالاب  شالالده مالالانالالنالالد چالالیالالن و هالالنالالد نالالمالالی حالالذف

نشانده در کیف استفاده کردند، ابتدا به استقالل خالود  دست
 .و سپس به یکپارگی با کشور مادر خود ر ی دادند

با پیروی از اوامر  ۱واشنگتن، و دیگر کشورهای گروه 
واشنگتن، این اقدام کریمه در تعیین سرنوشالت خالود را، 
که دقیقاً قابل مقایسه با اقدام اعالم تعیین سرنالوشالت خالود 

تالجالاوز و ” توسط مستعمرات آمریکایی بریالتالانالیالا اسالت، 
ای بالرای  هالای مشالاباله روسیه نامیدند. تالش“  طلبی توسعه

جدایی از کیف در دیگر قاللالمالروهالای سالابالق روسالیاله کاله 

دهالنالد در  اکنون شرق و جنوب اوکرائین را تشالکالیالل مالی
 .جریان است

واشنگتن حق تعیین سرنوشت درشرق وجنوب اوکرائیالن 
نشالانالدگالان خالود  میدانالد ودسالت “تروریسم”را مترادف با 

در کیف را تشویق کرده است ازخشونالت نالظالامالی عاللالیاله 
طاللالبالان  غیرنظامیان معترض استفاده کنند. اعالالم جالدایالی

باین معنی است که کشتن آنها مالجالاز “  تروریست“ بعنوان
 .است

جالمالهالور  های آشکار توسالط ریالیالس اعالم علنی این دروغ
هالای کشالورهالای اروپالای  ایاالت مالتالحالده و سالران دولالت

الالعالاده  غربی به جهان بالرای هالر انسالان مالطاللالعالی خالارق

ام، اما احتماالً قلمرو ارضالی روسالیاله باله تالنالهالایالی  نکرده
 .است ”جامعه جهانی ”تر از قلمر ارضی  بیش

 چیست؟“ جامعه جهانی”بنابراین، 
کالار ایالاالت  های خالدمالت مجموعه دولت“  جامعه جهانی” 

متحده است. بریتانیا، فرانسه، و آلمالان در صالحالناله قالرن 
هالا تالدریالس  هالا در دانشالگالاه بیستم مهم بالودنالد. تالاریالخ آن

ها از سطح زندگی مناسبی، گرچه ناله  شد. جمعیت آن می
ها دلالیالل  برای همه شهروندان، برخوردار بود. گذشته آن

 .ها است اهمیت کنونی آن
در واقع، این کشورها توسط تاریخ، یا تاریخی که بالرای 
غرب مالهالم بالود، مالطالرح شالدنالد. ژاپالن، کاله یالک زائالده 

شالود. ایالن  “ غالربالی” واشنگتن است، سالعالی کالرده اسالت 
العاده است که مردمی چالنالان مالغالرور و جالنالگالجالو  خارق

 .چگونه هیچ شدند
که باالخره خنده من باله عالدم نالقالش روسالیاله در  در حالی

رسد، اجازه بالدهالیالد باله نشالسالت  شکست هیتلر به آخر می
برگردیم. اتفاق بزرگ این نشست حذف روسالیاله  ۱گروه 

 .بود ۱به گروه  ۱و کاهش گروه 
بالار بالود کاله باله روسالیاله  سال گذشته این نخستالیالن ۸۱در 

اجازه شرکت در نشستی که عضالو آن اسالت داده نشالد، 
 چرا؟

کشوری که کاخ سفیالد  ۱شود. روسیه از  روسیه تنبیه می
دهند مالنالزوی  را تشکیل می“  جامعه جهانی” کند  فکر می

 .شود می
اوباما از این عصبانی است که شالورای امالنالیالت ماللالی و 

هایی که او در وزارت امورخارجه و سازمان ملل  کودن
دانالنالد  قدر بیسوادند کاله نالمالی متحد منصوب کرده است آن

بخش اعظم اوکرائین از مناطق سالابالق روسالیاله تشالکالیالل 
های جاهالل  ها روس هستند. این کودن شود و سکنه آن می

توانند کریمه  کردند می شده توسط اوباما فکر می منصوب
را به چنگ آوردند، روسیه را بیرون کنند، و روسیه را 
ً نالتالوانالد باله  بدون دسترسی به مدیترانه بگذارند، تا نتیجتالا
پایگاه دریایی خود در تارتوس سوریه دسالتالرسالی داشالتاله 

 .تر به سوریه حمله کند باشد و واشنگتن راحت
کریمه از زمانی که روسیه فتح مجدد تالاتالارهالا را کالامالل 
کرد، بخشی از روسیه بوده اسالت. مالن تالاتالارهالا را، از 

سالال  ۹۸سفر خود به قبر تیمور بزرگ در سمرقنالد در 
پیش، بخاطر دارم. امروز قبر تیمور بعنوان یالک مالحالل 

ساله سالال پالیالش  و توریستی بالازسالازی شالده اسالت. پالنالجالاه
هالای آن  ها بر روی مناره ی بیش نبود، که درخت ا ویرانه

 .روییده بودند
که نقشه اوباما برای به چالنالگ آوردن کالریالماله،  در حالی

 430بخشی از آن را برداشت کرده است و فالقالط مالباللالغ 

میلیون تالومالان بالاقالی مالانالده اسالت. بالاردیالگالر کالارگالران 

خشمگینانه به پا خواستند و طنین شعارهایشان در مقالابالل 

وزارت کالار تالوجاله مالردم را باله خالود جاللالب کالرد. امالا 

همچون دفعات قبل کارگران مسئله پیش آمده را به جالان 

سالاعالت  24خریدند و برای چندمالیالن بالار در کالمالتالر از 

خوشحال و راضی از اینکه همین االن پول به حسابشالان 

واریز میشود در گوشه ای مشغول خوش و بش شالدنالد". 

"آیا این پایان راه بود و همه چیز تمام شالده و کالارگالران 

می توانستند با حداقلی از پول باله آغالوش خالانالواده هالای 

چشم انتطار خود در شهرستان قالروه بالاز گالردنالد؟ ناله!! 

 .چنین نشد

به کارگران اعالم شد پول باله حسالاب  33حوالی ساعت 
مسدود شده شرکت واریز گردیده و امکان انتالقالال آن باله 
حساب کارگران وجود ندارد. در این لحظه هر کسی در 
مقابل این کارگران ظاهر میشد آماده تکاله پالاره کالردنالش 

بودند. آنان با وجودی مملو از خشالم و انالزجالار شالعالار، 
"وزیر سرمایه دار شالرمالت بالاد شالرمالت بالاد" را فالریالاد 
کشیدند و در ادامه شعالارهالای دیالگالری از قالبالیالل "وزیالر 

وزیالر بالی اقالتالدار، نالوکالر  -سرمایه دار استالعالفالا اسالتالعالفالا
سرمایه دار"، را سالر دادنالد و در فالاصاللاله کالوتالاهالی در 
محاصره نیروهای انتالظالامالی قالرار گالرفالتالنالد، امالا کالوتالاه 
نیامدند و در دل این محاصره با قدرت بیشتری به شالعالار 

 .دادن ادامه دادند
این محاصره برای کوتاه آمدن کارگران مو ر واقالع نشالد 
و بتدریج این نیروها از دور و بر آنان به داخالل وزارت 
کار رفتند و بی تفاوتی به اعتراضات کارگران از سالوی 
مسئولین وزارت کار بالر فضالای اعالتالراضالی در مالقالابالل 
وزارت کار حاکم شد".)بالخالشالهالایالی از اطالالعالیاله ای از 

 ).3132جعفر عظیم زاده بتاریخ هفتم آبانماه 
و این فاز هم پایان کار و اعتراض برای کارگران فالوالد 

کارگران  31اردیبهشت ماه  23زاگرس قروه نبود. روز 
برای گرفتن سه ماه از حقوقهای معوقه با برپایی تالجالمالع 
و راه پیمایی اعتراضی در شهر سنندج اداماله مالبالارزات 
خود را پیگیری کردند و طی نشستی که بین نالمالایالنالدگالان 
کارگران و فرمانداری درهمان روز انجالام گالرفالتاله بالود، 
وعده پرداخت سه ماه حقوق عالقالب مالانالده کالارگالران در 

4ادامه کارگران زاگرس ... از صفحه   23( مالتالحالقالق شالد و در  31/  1/  31روز سه شنالباله )  
خرداد ماه همزمان با جلسه هیات حل اختالف، کارگران 
فالالوالد زاگالالرس دسالالت بالاله تالالجالالمالالع در مالالقالالابالالل اداره کالالار 

 .شهرستان قروه زدند
کشمکش و درگیری کارگران فوالد زاگرس با کالارفالرمالا 
و وزارت کار و دیگر نهادها از یکسال گذشته همالچالنالان 
ادامه دارد. کارگران توانسته اند با مبارزات متالحالد خالود 
از جمله تجمعات مکرر در مقابل مجلس، وزارت کالار، 
اداره شهرستان قروه، اداره کار سنندج، اداره صنالایالع و 
فرمانداری سنندج و درعالیالن حالال بالا راهالپالیالمالایالی هالای 
رادیکال و حمل پالالکالارد "بالازگشالت باله کالار ودریالافالت 
حقوق های معوقه"، دولت تدبیر و امید ، کو تدبیر و کالو 

مال بیالگالی  -مالبیگی حیا کن ذوب آهن رارها کن  -امید 
وزیر بی اقتدار، نوکر سرمایه دار  -ننگت باد ننگت باد 

گرسنه ایالم  -مالبیگی خونخواره ، کی حامی این کاره  -
گرسنه ، وزیر چرا نشسته، بجای سکوت و تالمالکالیالن راه 
مبارزه ای قاطع و جدی را طی کردند. مجمع عمومی و 
اتالالکالالا بالالر اتالالحالالاد و هالالمالالبالالسالالتالالگالالی نالالیالالز از دسالالتالالاوردهالالای 

 .اعتراضات رادیکال کارگران فوالد زاگرس است

3از صفحه ...“ پیاده شدن در ”ادامه   
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 راه کشتی راه دریاست

 دم به دم درگیر طوفان 

 در فراز و درنشیب موج و خیز آب

 می شکافد آب و می نوردد سطح ناهموار

 تا که بنماید که کشتی ست

 گرنپیماید،  گمبدی ماند خموش 

 بر فراز قبر سردی، در دل شهری که بر گلدسته هاش

 می سرایند آیه های یأس و نومیدی

 در دل شهری که کوچیدند پرستوهای آزادیش

 

  آبتین درفش

های او ، نقش بر آب شالد سالخالنالگالویالان  تک نقشه مانند تک
واشنگتن در خدمت منافع خصالوصالی از فالرصالت بالرای 
دیوسازی از پوتین و روسیه و آغالاز مالجالدد جالنالگ سالرد 

کاران گالروه  ها یا خدمت استفاده کردند. اوباما و عروسک
هالای واقالعالی  او از فرصت برای تهدید روسیه با تحریالم ۱

های تبلیغاتی کنونی که هیچ تالأ الیالری نالدارنالد،  بجای تحریم
آموز انگاللالیالسالی  استفاده کردند. به گفته اوباما و سگ دست

او، پوتین باید به هر طریق مانع از آن شود کاله جالمالعالیالت 
روس شرق و جنوب اوکرائین به بندگالی خالود در مالقالابالل 
دولت نئالوفالاشالیالسالت مالورد حالمالایالت واشالنالگالتالن در کالیالف 

 .را خواهد دید اعتراض کند یا عواقب آن
پوتین بالایالد اولالیالگالارش را، وزیالر سالابالق دولالتالی را کاله 

کاله در  -واشنگتن سرنگون کرد، و بالا انالتالخالابالات تالقاللالبالی
 -هرحال با درصد کمی از مشالارکالت مالردم بالرگالزار شالد

سرکار آمده است، بپذیرد. پوتین بایالد دو سالمالت صالورت 
اولیگارش را ببوسد، قالبالض مصالرف گالاز اوکالرائالیالن را 

را ببخالشالد. بالعالالوه، روسالیاله بالایالد  های آن بپردازد و بدهی
ها را از یکپارچالگالی مالجالدد بالا  مردم کریمه را رد کند، آن

“ بخش راست”های  ها را به نئونازی روسیه خلع کند و آن
تحویل دهد تا به انتقام پیروزی روسیه بر آلمان نازی، که 
برخی از اهالی غرب اوکرائیالن در کالنالار آن جالنالگالیالدنالد، 

هالای  نابود شالونالد. در مالقالابالل، واشالنالگالتالن و نالاتالو پالایالگالاه
های بالستیک را در مرز اوکرائین بالا روسالیاله  ضدموشک

مستقر خواهند کرد تا از اروپا در مقابله خطر غیرموجود 
 .پیمای ایران حفاظت نمایند های اتمی قاره موشک

 .برد باشد -این قرار است برای روسیه برد
بالگالیالر خالود  های غیردولتی حالقالوق رژیم اوباما از سازمان

در اوکرائین برای سرنگون کردن یالک دولالت مالنالتالخالب، 
های شرق یالا  دموکراتیک استفاده کرد، دولتی که از دولت

 .غرب اروپا یا واشنگتن فاسدتر نبود
های سیاسی که انگلستان، فرانسه، آلمان، و ایالتالالالیالا  کودن

هالای خالود را باله روسالیاله نشالان  را در دست دارنالد مشالت
تر، اما این بار واقعی،  های بیش را به تحریم دهند، و آن می

ً مالی کنند. آیا این کودن تهدید می خالواهالنالد عالرضاله  ها واقعالا
ها قطع شود؟ برغم ادعالاهالای تالباللالیالغالاتالی، هالیالچ  انرژی آن

انداری وجود نداردکه واشنگتن بتواند انالرژی را کاله  چشم
نزنند به  صنایع آلمان واروپاییها برای آنکه در زمستان یخ

 .اند را تأمین کند آن وابسته
تالریالن  تحریم روسیه اروپالا را ویالران خالواهالد کالرد و کالم

اکنون، با چین  تأ یری بر روسیه نخواهد داشت. روسیه هم
هالای  بسمت خالروج از مالکالانالیالسالم پالرداخالت“  بریسک” و 

 .کند دالری حرکت می
 

با کاهش تقاضا بالرای دالر، ارزش مالبالادلاله دالر کالاهالش 
خالالواهالالد یالالافالالت. در ابالالتالالدا، واشالالنالالگالالتالالن قالالادر خالالواهالالد بالالود 

کاران خود را به حمایت از دالر مجبالور کالنالد، امالا  خدمت
کاری که ابله کاخ سفیالد، .نهایتاً این غیرممکن خواهد شد  

ای، و  های شورای امالنالیالت ماللالی، فالواحالش رسالاناله نئوکان
کالالنالالگالالره نالالوکالالرصالالفالالت انالالجالالام مالالیالالدهالالنالالد حالالمالالایالالت وحالالفالالظ 

بالیالنالی  بالزرگ-هالایالی اسالت کاله بالر نالخالوت و خالود سیاست
مغاک   .قراردارد و ایاالت متحده را به مغاک سوق میدهد

 .توان از آن خارج شد شبیه حفره سیاه است. نمی
انالد کاله خالود  قدر آشالکالار و شالفالاف های واشنگتن آن دروغ

برند. جاسوسی آژانس امنیت ملالی  اعتبار آن را از بین می
را در نظر بگیرید. اسناد منتالشالر شالده تالوسالط اسالنالودن و 

کنند که واشالنالگالتالن ناله  والد این را کامالً روشن می گرین
هالالا و مالالردم عالالادی، بالاللالالکالاله از  تالالنالالهالالا از رهالالبالالران دولالالت

های خارجی در جهت پیش برد منافع تالجالاری و  شرکت
کالنالد. در ایالن تالردیالد  مالی ایاالت متحالده جالاسالوسالی مالی

دزد. امالا،  نیست که واشنگتن اسرار تجاری چین را مالی
کند؟ واشنگتن نه تنها آنچه را که اسالنالاد  واشنگتن چه می

گالردد و پالنالج  کالنالد باللالکاله بالرمالی کنند انکالار مالی  ابت می
هالای آمالریالکالایالی  چینی را به جاسوسی از شالرکالت ژنرال

 .کند متهم می
ها از طرف دادسالتالان  تبلیغات، تنها هدف این اعالم جرم

 .کل ایاالت متحده است
 

انالد.  معنالی ها نه تنها دروغ، بلکه کامالً بی این اعالم جرم
گویالان در واشالنالگالتالن  چین پنج ژنرال چینی را به دروغ

ای داسالتالان  تحویل نالخالواهالد داد. بالرای فالواحالش رسالاناله
راهی است که جاسوسی آژانس امنیت ملالی را از زیالر 

بین خارج کنند. چین بجای آژانس امنیت ملی طالرف  ذره
 .کار شده است گناه

چرا چیالن، بالرزیالل، آلالمالان و هالر کشالور دیالگالر بالرای 
مقامات ارشد آژانس امنیت ملی، برای اوبامالا، و بالرای 

های نظارتی کنگره حکم بازداشت صادر  اعضای کمیته
کنند؟ چرا کشورهای دیگالر هالمالیالشاله باله واشالنالگالتالن  نمی

دهند با ضربه اول تبلیغاتی توضیح را کنالتالرل  اجازه می
 کند؟

ها خالیاللالی زیالاد تالحالت تالأ الیالر تالباللالیالغالات قالرار  آمریکایی
ها ذائقاله خالاصالی بالرای آن  رسد آن نظر می گیرند. به می

دارند. نفرتی را در نظر بگیرید که علیاله گالروهالبالان بالو 
برگدال سرباز آمریکایی که اخیراً تالوسالط طالالالبالان طالی 
یک مبادله زندانیان با ایاالت متحده آزاد شد، در جریان 

ای عاللالیاله  خونی که فواحش رساناله است. نفرت و شهوت
اند بالاعالث شالد کاله شالهالر زادگالاه او  برگدال براه انداخته

مراسم جشن بازگشت او را لغو کالنالد. نالفالرت مالهالنالدسالی 
ها علیه برگدال به نالفالرت عاللالیاله شالهالر  شده توسط رسانه

 .هیلی در ایالت آیداهو گسترش یافت
 

اساس حمله به برگدال چیست؟ ظاهراً، پاسخ ایالن اسالت 
ای کاله  که برگدال، مانند پت تیلمان، فوتالبالالالیالسالت حالرفاله

مالالیاللالالیالون دالری را رد کالرد تالالا بالاله  ۸٫۰یالک قالالرارداد 
تکاوران ارتش ملحق شود و در افالغالانسالتالان از آزادی 

 .دفاع کند، در باره جنگ دچار تردید شد
 

مرگ تیلمان در ابتدا باله عالمالل قالهالرمالانالاناله وی و آتالش 
آتش ”دشمن نسبت داده شد. بعداً معلوم شد که او قربانی 

شد. بسیاری به این نتیجه رسیدند که او به قالتالل  “ خودی
خالواسالت یالک قالهالرمالان ورزشالی  رسید زیرا دولت نمالی

کاله بالرگالدال از مالیالدان  علیه جنگ ظاهر شود. در حالالی
ها ماننالد روسالیاله، چالیالن،  آید، در رسانه جنگ بیرون می

زبالان  ایران، پوتین، اسد، مردم کریمه، و جمعیت روسی
 .شود اوکرائین کشته می

شت نفرت زنالده و سالرحالال اسالت.  در آمریکا نفرت و ک 
 .اما حتی یک فضیلت اخالقی زنده و سرحال نیست
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که در پشت سر آن قدرت طبقه حاکمه  -قبیله به دولت
بزرگ ترین ضربه ای بود كه به  -جدید قرار داشت

سازمان قبیله اى وارد مي آمد. چرا که آن را از محتوی 
  .واقعی اش تهی می ساخت و از درون می خشکاند

البته این به این معنا نبود كه خود قبیله ازمیان میرفت. در 
اسالمى    زمان محمد و پس از او هنوز تا مدت ها ارتش

قبیله اي بود. به این معنا که ارتش اسالمی همان   یك ارتش
نیروهای نظامی قبایل بودند که به دستور او عازم 
ماموریت های جنگی می شدند. ولی این قبایل، دیگر از 
نوع قبایل نظام بدوی که دارای قدرت تصمیم گیری 
مستقل بودند به شمار نمی رفتند. چرا که بر باالی سر آن 

  .ها قدرت حاکمه دولت اسالمی قرار داشت
البته تهی شدن قبیله از محتوای اشتراکی و برابری     

طلبانه اش درعربستان از مدت ها قبل یعنی از همان 
زمان که مالکیت خصوصی در آن ریشه دوانده بود، 
ً در قلمرو  شروع شده بود. با این وجود، این تغییر عمدتا
اقتصادی بود. یعنی با آن که هنوز مراتع احشام و منابع 
آب در مالکیت اشتراکی قبیله قرارداشت، ولی خود احشام 
و بطور کلی اموال منقول و بعضی مالکیت های غیر 
منقول به مالکیت خصوصی افراد در آمده، منجر به ایجاد 
تفاوت های اقتصادی میان اعضای قبیله شده بود. با این 
حال از نظر سیاسی نوعی دمکراسی توده ای برقرار 
بود؛ هر چند این دموکراسی مانند قبل بصورت کامل 
نبود. چنانکه جنگ برای هیچ کس امر اجباری نبود و 
هنوز راجع به جنگ و صلح و مسائل عمدۀ دیگر بدون 

  .نظر اعضا تصمیمی گرفته نمی شد
با ظهور اسالم، این دمکراسی باقیمانده از نظام بدوی نیز 
از میان میرود و قبیله بعنوان یک واحد سیاسی مستقل، 
بی معنا شده از گذشته خود فاصله میگیرد و به زائده نظام 
دیکتاتوری جدید تبدیل میگردد. چرا که اکنون این محمد 
بود که در امور مهم مانند جهاد و جنگ بر علیه این یا آن 
قبیله دشمن به آنها فرمان داده برای آن تصمیم میگرفت. 
درواقع قبایل با قبول اسالم که چیزی جز تبعیت از قدرت 
مرکزی و اتوریته آن نبود، استقالل خود را از دست 
میدادند. به این ترتیب، رابطه دمکراتیک میان فرد و قبیله 
که در نظام قبل جاری بود، جای خود را به قرارداد 

یعنی قدرتی که بر  -سیاسی و فرمانبردارانه فرد از دولت
می داد. رابطۀ انسانی آزاد و  -باالی سر قبیله  قرار داشت

طبیعی میان فرد و جامعه به رابطه غیر انسانی میان فرد 
و طبقۀ حاکم، یعنی رابطه میان صاحب قدرت و فاقد 

  .قدرت تبدیل می شد
این قدرت قبالً در دست مردم یعنی خود قبیله بود که طی 
یک سلسله جنگ ها که به غزوات اسالمی معروف بود و 

شاهنشاهی آریایی و بعضا غیر آریائی )عیالمیان( در 
ایران، دولت شهرهای یونانی و امپراطوران رومی، 

 .همه از محصوالت همین تحول تاریخی بودند
هزار سال ق. م. در عصر  1این تحول در مصر در 

ق. م. و در  3500پادشاهی های کهن، در چین در 
ق. م. و در میان آریائی ها،  2500عیالم نزدیک به 

کم و بیش با ورودشان به فالت ایران یعنی بیش از 
سال قبل از میالد و تشکیل پادشاهی های ماد و  3000

    .هخامنشی به انجام رسیده بود
تا  3300این دگرگونی و تحول در یونان در فاصلۀ 

ق. م. و در دورانی که به عصر اساطیری  3300
شهرت می یابد انجام میگیرد و خود را در اشعار 
هومر منعکس میسازد. شورای قبایل که قبالً متشکل 
از همه سران قبایل بود در این دوران، تنها بخش 
دستچین شده و کم و بیش اریستوکرات آنان را در بر 
میگرفت و برخالف گذشته که نمی توانست دست به 
هیچ تصمیمی جدا از توده اعضای خود بزند، اکنون 
درچهارچوب اختیاراتی که برای اولین بار به دست 
آورده بود، مستقالً درمورد بعضی مسائل مهم تصمیم 
گیری میکرد. این همان شورائی است که دیونی 
سیوس دراشعار مربوط به دوران اساطیری تحت 
عنوان شورای اشراف و نجبا* از آن صحبت به میان 

  .میآورد
در اشعار ایلیاد نیز نطفه های پیدایش حکومت فردی 
که کامال مغایر با نظام دمکراتیک سازمان قبیله ای 
بود به چشم می خورد. چنان که هنگامیکه اُدیسه از 
منون فرمانده عالی ارتش فدرال در برابر شهر  آگام 
اشغال شده توروا سخن میگوید، اظهار میدارد: 
"حکومت  جمع، شر است. بگذار فرمانده یک نفر 

  ."باشد
این همان زمانی است که قدرت مرکزی در آتن، اگر 
نه همه اختیارات شورای قبایل ولی حداقل بخشی از 
اموری را که قبایل و کالن ها مستقالً در دست داشتند، 
در اختیار خود می گیرد و قانون اساسی جدیدی 
جایگزین قانون کالن میکند و به جای عضو قبیله، 
شهروند آتنی، یعنی همه ساکنین آتیکا )آتن( را صرف 
نظر از عضویت یا عدم عضویت شان در قبیله به 
رسمیت می شناسد. در آتن نیز مانند هر جای دیگر 
این تحول از طریق سرکوب و جنگ هائی  که  باید 
توده قبیله را به عقب رانده آن را از قدرت تصمیم 

  .گیری مستقل اش خلع نماید انجام می گیرد
که  -در عربستان نیز مانند آتن و هر نقطه دیگر جهان

این انتقال قدرت از  -این تحول در آن قبالً رخ داده بود

 
 چگونه قدرت دولتی جایگزین قدرت قبیله ای می شود

 سیامک ستوده
 

مسلما نظام سیاسی محمد، در مقایسه با نظام بدوی قبیله 
ای، نظام سیاسی کامال جدیدی بود. اول اینکه در نظام 
قبیله ای قلمرو قدرت سیاسی و قوانین آن به مرزهای 
قبیله محدود میشد. درحالیکه اکنون برای اولین بار 
درعربستان مرکز قدرتی بوجود آمده بود که اتوریته اش 
از مرزهای قبیله فراتر میرفت و همه قبایل را در بر 
میگرفت و این خود یک تحول اساسی درنظام سیاسی 
عربستان بود. دیگر این که اکنون افراد نه در برابر 
قبیله و قدرت همبستۀ آن، بلکه در برابر ارگانی فراتر 

قرار می گرفتند که همۀ افراد  -یعنی ارگان دولت -از آن
را جدا از هویت قبیله ای شان، در قلمروی فراتر از آن 
قرار می داد و در برابر خود موظف می نمود. بعبارت 
دیگر مرکز  قل قدرت که تا آن زمان در نظام بدوی 
عربستان در قبیله قرار داشت اکنون، با ظهور دولت 

  .اسالمی به آن انتقال می یافت
باید توجه داشت که این جابجائی قدرت از قبیله به دولت 
به زور و با قدرت شمشیر انجام گرفته بود. چیزی که 
ً می بایست در همۀ جوامعی که از نظام های  قاعدتا

بدوی ماقبل تاریخ به نظام تمدن گام نهاده بودند، انجام  
  .گرفته باشد

علت این امر آن بود که در نظام قبیله ای، قدرت سیاسی 
در دست توده عضو قبیله بود و قدرت سیاسی جداگانه 
ای به نام دولت وجود نداشت. در حالیکه در نظام جدید، 
قدرت سیاسی خارج از دست مردم و بر باالی سر آن ها 
قرارمیگرفت. در نتیجه، این اولین بار بود که در 
عربستان قدرتی که نه در دست مردم بلکه خارج از 
کنترل و باالی سر آن ها قرار داشت به وجود می آمد و 
این  همان  بر پا شدن دیکتاتوری فردی بر فراز ویرانه 

  .های دمکراسی بدوی بود
در گذشته هر فرد در برابر جمع )یعنی کل قبیله( 
موظف بود و اکنون در برابر یک قدرت جدا از جمع 
)یعنی دولت(. اکنون قدرت جدیدی بر فراز قدرت قبیله 
ای قرار گرفته بود. در نتیجه، موقعیت افراد و منجمله 
امنیت جانى و مالى آنها بیشتر در رابطه با این قدرت 
بود كه تعیین و تامین مي گشت. هر فرد عرب اكنون 
ناچار بود كه تكلیف خود را در درجه اول با اسالم و 
دولت اسالمی، این ارگان تازه تاسیس شده سراسری، و 

در این یا آن قبیله تعیین نماید. درحقیقت،    نه عضویتش
مسلمان یا مسلمان نبودن فرد، مهم تر از انساب وی به 

 این یا آن قبیله بود. 
اکنون در نظام جدید، به جز هویت قبیله ای  فرد، از    

او هویت دیگری نیز درخواست می شد که در تعیین 
زندگی و سرنوشت وی از اهمیت بیشتری برخوردار 
بود و آن هویت مذهبی او بود که مالک قرارمیگرفت؛ 
یعنی مسلمان بودن ومسلمان نبودن او، وبعبارت دیگر 
رابطه او با قدرت مرکزی، یعنی هویت سیاسی او. 
بنابراین در پشت هویت مذهبی هویت سیاسی فرد 
خوابیده بود، همچنانکه در پشت آئین یکتاپرستی محمد 
دیکتاتوری فردی وی. سرتاسر مبارزه اعراب بدوی با 
محمد هم چیزی جز مبارزه با این آئین جدید یعنی 
مقاومت در برابر شکل گیری این قدرت سیاسی جدید و 

  .وابستگی به آن که متضمن آزادی شان بود، نبود
این تحول قبالً در نقاط دیگر جهان مانند مصر، چین، 

ً از  هزار سال پیشتر آغاز  1ایران، یونان و روم تقریبا
شده و به پایان رسیده بود و اکنون دامنه آن تازه پس از 
چند هزار سال به عربستان مرکزی میرسید. پیدایش 
فراعنه در مصر، خاقان ها در چین، حکومت های 
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به زور شمشیر از دست آنها خارج و به شخص محمد 
منتقل شده بود. این اساس  تحول مهمی بود که با ورود 
اسالم در عربستان مرکزی انجام  گرفته و این نقطه از 
نقاط به جا مانده از کرۀ ارض را که در آن هنوز 
دمکراسی بدوی دوام داشت، به کاروانی که از نظر 
اخالقی و انسانی از مدت ها قبل به کج راهه افتاده بود، 

   .متصل می ساخت
به این ترتیب عربستان نیز با رفتن به زیر قدرت 
دولتی، به نظام تمدنی که بر فراز سر آن تاج دولت 
سرکوبگر طبقاتی می درخشید ملحق می شد. این تحول 
در عربستان بدون شمشیر خونریز محمد انجام پذیر 
نبود. اگر محمد هم وجود نمی داشت به هرحال این کار 
توسط قدرت جبار و سرکوبگر دیگری یا به دست 
قدرت های دیکتاتور و گردنکش خارجی مانند روم و 
ایران انجام می گرفت. تمام داستان بعثت چیزی جز به 
انجام رساندن همین وظیفۀ تاریخی به دست محمد و 

  .نیروی مسلح و جرار وی نبود

 .و این ما را به آنتونى کندى میرساند …
مارس، و  ۲روزنامه تایمز لندن، روز  ۱در صفحه 

از قضا درست پشت گزارشى در مورد خراشهاى 
ماجراى کرامول استریت بر سیماى دوست داشتنى 
شهر گالستر، مطلبى در مورد تحوالت مهم اخیر در 
کلیساى انگلستان و نمونه اى از اصطکاکهاى درونى 
آن چاپ شده است. قهرمان ماجرا حضرت اقدس 
آنتونى کندى سر کشیش التون و توابع است. کلیساى 

سال قبل از کلیساى رم جدا  ۹۶۶انگلستان )که حدود 
مارس، دو دهه پس از  ۸۲شد( باالخره در روز 

تصویب اصل پذیرش زنان به مقام کشیشى در سینود 
زن را در کلیساى اعظم بریستول به  ۸۲مرکزى اش، 

این کسوت در آورد. این را البته افکارعمومى در 
انگلستان، و قبل ازهمه خود زنان مربوطه، گام مهمى 
در احقاق حقوق زنان میدانند. یکیشان با شوق میگوید 

تنها وقتى در خدمت کلیسا برابر باشیم میتوان گفت  :
که در پیشگاه خداوند برابریم. آنچه مسلم است اینست 
که در ظرف چند ماه آینده حدود هزارودویست کشیش 
زن هم در انگلستان خواهیم داشت که کنار همقطاران 
مذکرشان بر منابر، آموزش کهنه و مردساالرانه 
مذهب درباره زن و جایگاه ویژه او در پیشگاه خداوند 
را، که ترجمه الهى جایگاه ویژه او زیر لگد جامعه 

 .مردساالر است، به خورد مردم بدهند
با همه ربطى که این موضوع به بحث ما دارد، باید 
بهرحال اینجا از آن بگذریم، چون منظور معرفى 

 .جناب کندى است
ایشان نظیر بسیارى از کشیشان نر در کلیساى 
انگلستان، که بعضا حتى از سر انزجار به آغوش 
کلیساى رم برگشتند، از این تحول خشمگین است. 

 :میگوید
کشیشان زن باید بر دار سوزانده شوند، زیرا به قدرتى 
دست میبرند که هیچ حقى بر آن ندارند. در قرون 
وسطى نام این سحر و جادو بود. تنها راه مقابله با 

 ساحره ها اینست که بر دار سوزانده شوند
"انجیل در این مورد کامال روشن است. مردان و 
زنان از نظر بیولوژیکى تفاوت دارند. ما هرگز 
نمیتوانیم مانند هم باشیم. نمیتوانم تصور کنم که یک 
زن چگونه میتواند تجسم مسیح باشد، جراحى عالج 

 ".کار نیست
فردریک وست، یا جانى خانه مرگ هر که هست، 

دوزخى است، پلیس میبرد و پنهانش میکند. تا سالها 
نامش و اعمالش پشت مردم را در خلوتشان میلرزاند. 
اما آنتونى کندى بهشتى است، میتواند بى هیچ جرح و 
تعدیلى مسیح را نمایندگى کند، کودکان کودکستانى ما در 
خیابان به او لبخند میزنند و سالم میکنند، کسى در خانه 
او دنبال جسدى و در مغزش در جستجوى معماى 

 .مخوفى نیست. اما این همان آدم و همان واقعه است
خشم و نفرین آنتونى کندى کلید حل معماى جنایات 
گالستر را بدست میدهد. هر دو مورد باید بعنوان نمونه 
هاى جنایتکارانه خشونت علیه زنان و تبلیغ و تطهیر 
خشونت علیه زنان فهمیده شوند. این خشونت از مغز 
معلول وست و از دین معیوب کندى سرچشمه نمیگیرد. 
هر دو آنقدر عقل داشته اند که قربانیان خود را در میان 
اقشار بیحقوق تر جامعه جستجو کنند. منشاء این 
خشونت، دنیایى است که زن را در هزار و یک راه و 
رسم و قانون و سنت زمخت و ظریف، قابل ستم و کم 
ارزش تعریف کرده است .و آگاهانه و عامدانه، و در 
اغلب موارد به خشونت آمیزترین شیوه ها، راه رهایى 

 .زن و خروج او از موقعیت قربانى را سد میکند
این قرون وسطى نیست. این عصر سرمایه دارى است. 
هرچه با بازار و سود تناقض داشته باشد، دیر یا زود 
کنار زده میشود. بسیارى از جان سخت ترین افکار و 
تعصبات و راه و رسمهاى کهنه در برابر نیازهاى پیش 
پا افتاده و روزمره تجارت و تولید ور افتاده اند. و 
الجرم، اگر زن آزارى و زن ستیزى و تبعیض و 
خشونت علیه زن هنوز یک واقعیت پابرجاى زندگى 
مردم این عصر است، اگر علیرغم جنبشهاى قوى و 
اجتماعى براى رهایى زن، هنوز ستم جنسى در 
چهارگوشه جهان حکم میراند، باید حکمتش را همینجا، 

 .در همین عصر و در مصالح همین نظام جستجو کرد
  

جنایت از سر"جنون"، همیشه ممکن است وجود داشته 
باشد. اما آن نوع جنونى که قربانیانش، از خیابان و خانه 
تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان هستند، دیگر جنون 
نیست، بلکه بیان جنون آمیز گوشه اى از عقل حاکم بر 

 .جامعه است
 ۸۱۲مجموعه آ ار منصور حکمت جلد هشتم صفحات 

 ۸۱۲تا 

 منصور حکمت
 

رویداد هولناکى در اوایل مارس انگلستان را بهت زده 
کرد. در شهر سربزیر و تاریخى گالستر، که به کافه 
هاى دنج و کلیساى بزرگ قرن یازدهمى اش شهرت 
دارد، خانه اى کشف شد که مدفن اجساد قربانیان قتل 
هاى مرموزى در طول بیست و پنج سال گذشته بوده 

جسد از کف زیر زمین و حیاط  ۲است. تا نیمه مارس 
کرامول استریت، که  ۲۹خلوت و حمام خانه شماره 

"خانه مرگ" و  "تاالر وحشت" لقب گرفته است، کشف 
شده بود. به تخمین پلیس، برمبناى قرائنى نظیر 
گمشدگان سالهاى اخیر در منطقه، این عدد میتواند به 

 .برسد ۸۶
با هر جسد یکبار دیگر نفس در سینه آنها که در این 
سالها گمشده اى داشته اند حبس میشود. با هر جسد، 
ازدحام خبرنگاران و توریستها و مردم کنجکاوى که در 
محل با دوربین و وسائل پیک نیک اطراق کرده اند، 
انبوه تر میشود. همسایه ها پنجره کرایه میدهند. هرکس 
به فراخور شغل و تخصصش چیزى میگوید. شهردار 
گالستر "مرگ یک شهر" را افسوس میخورد. خبرنگار 
علمى مفتون تکنولوژى رادارى مین یاب ارتش در 
جنگ فالکلند است که اینک ابزار اصلى پلیس در 
حفارى ها و کشفیاتش است. در حالیکه متخصصین 
عالئم شناسى پلیس در تالش کشف هویت قربانیان از 
روى ژن آنها و بازسازى چهره آنان هستند، 
روانشناسان در تقالى درک مخیله و ذهن قاتلند. کدام 
جانور، کدام موجود بیمار و درهم پیچیده اى میتواند 
مرتکب چنین جنایتى شود؟ اینکه عامل این جنایات باید 
مریض بوده باشد تقریبا یک فرض عمومى است. آخر، 
بقول پزشک قانونى در محاکمه پرونده مشابهى در 
آمریکا، کسى که قادر به ارتکاب این  قتل هاى غیر 

 .عادى است چطور میتواند آدم سالمى باشد
ساله مالک و ساکن خانه  ۹۲فردریک وست، بناى 

مرگ به اتهام ارتکاب این جنایات دستگیر شد. 
روانکاوان متعدد بیشک به دهلیزهاى ضمیر او خیره 
خواهند شد و از حدسیات خود کتابها خواهند نوشت. اما 
یک نکته، که بعنوان یک جمله ساده در گزارشات پلیس 
و خبرنگاران ذکر میشود و میگذرد، به واقعیاتى فراتر 
از قاتل و دنیاى درونى او اشاره میکند: "تمام قربانیان 

 .این جنایت زن بوده اند"

 زن، در زندگى و مرگ: از فردریک وست تا آنتونى کندى

 

دوستم تازه از ایران برگشته، میگفت هادی این حکایت را بنویس که رفیقم قهرمانش بوده. رفته بوده برگ عدم سوء 
پیشینه بگیرد، یارو بازی درمیآورد و برای مهر زدن زیر برگه، لفتش میدهد و دنبال مهر میگردد و کشوی میزش را 
باز میگذارد و میرود از اتاق بیرون و برمیگردد و باز میرود دنبال مهر میگردد و هربار مشاهدۀ کشوی خالی 
عصبی اش میکند .... دوستم میگفت سرانجام چند اسکناس درشت انداختم توی کشو. یارو برگشت و پول را دید و 
سریع کشو را بست و گفت فکر میکنم مهر را توی آبدارخانه جا گذاشته باشم. پرید رفت و با مهر)ضمه دار( و مهر

)کسره دار( برگشت و شاد و خرم ضمه دار را زد زیر برگ سوء پیشینه و نگاهی رضایتمند به آن کرد و داد به 
دستم. با خوشحالی برگه را بررسی میکردم و زدم از اداره بیرون. توی پیاده رو بودم که همان کارمند آمد لب پنجرۀ 

ببین، ولی از امروز ببعد، ”اتاقش که مشرف به باال سرم بود و با لحنی عصبانی و پر از کینه خطاب به من گفت: 
، معلوم شد برقی کشو را باز کرده بود و فهمیده بود که تا از آبدارخانه برگردد،  “داری، سوء پیشینه رو میگم، داری!
 من پولم را از کشو برداشته بودم ! 

 !ولی از این پس داری
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اند  سبزی پاک کردن بمیریم. االن مادرم و خواهر رفته
اروپا. شرایطشان خوب است. دیگر کار نمیکند. حقوقی 

دهند، بیمه شده و همه چیزش رایگان است. از  بهش می
همه نظر ساپورت میشود.اما من هنوز توی زیرزمین 

نشینم تنها، رادیو پیام گوش میکنم و سبزی پاک  می
میکنم. خوب یک دختر مجرد افغان که نمیتواند از خانه 

 کرد. خارج شود. اما وقتی مدرسه داشتم وضع فرق می
کنی؟ بستگی دارد. االن  روزی چند بسته سبزی پاک می

که وضع فروش خوب نیست روزی حدود هزار 
کنم. برای این هزار بسته چقدر  کوچیک درست می بسته

درآمد داری؟ بیست تا بیست و پنج هزارتومان بعضی 
روزها سی هزار تومان. من، برادرم، زن برادرم، پدرم 

نفر آدم  ۹و برادر کوچیکم همه درگیر این کاریم. یعنی 
کنید و فقط روزی سی هزار تومان درآمد دارید؟  کار می

آورد که  رود از سر باغ سبزی می بله. تازه برادرم می
 این قدر درآمد داریم. 

بعد  ۱صبح تا  ۰کنید؟ از  روزی چند ساعت کار می
ازظهر. بعضی وقتها هم از دیگران کمک میگیریم. خانم 
برادرم االن باردار است و نمیتواند مثل قبل کار کند.. در 

کند. برای  مان خانمی بیوه هست که کمک می همسایگی
تومان بهش میدهیم. سبزی خاصیتش  ۲۶کوچک  هر بسته

این است که درآمدت روزانه است. کار کردی پول 
صرفد. سبزی  داری، کار نکردی پول نداری. اما نمی

شود. ماندگاری ندارد. ضرر دارد. راه دیگری  خراب می
تواند پولش  هم نداریم. پدرم اگر هم برود کارگری کند نمی

ها درافغانستان خودمان کارگر داشتیم حاال  را بگیرد. سال
برایش سخت است که کارگری کند. چند سال قبل سبزی 
را تعطیل کردیم. رفت یک جایی کارگری کرد پولش را 
ندادند. دیگر نرفت. پدرم خیلی از لحاظ بدنی قوی بود از 

گوید  کنم سکته کرده است. می پارسال مریض شد فکر می
فهمم. نتوانستیم او را  وقتی کفش از پایم بیرون میرود نمی

های گران و  پیش دکتر متخصص ببریم با این ویزیت
حاال خیلی ضعیف شده است. االن هفتاد سالش …  دارو

 کشیم. است ولی هنوز ازش کار می
چطور شد معلم شدی؟ اول خواهرم معلم شد. او خیلی 
باهوش بود. خیلی هم سختی کشید. من یک هزارم 
خواهرم هم سختی نکشیدم. درس خواندن دختران را او 
در خانواده رسم کرد. تا قبل از اینکه او به مدرسه برود 

گذاشتند دخترها مدرسه بروند. خواهرم  ما نمی در خانواده
خودش رفت  بت نام کرد. به مدیر مدرسه گفته بود که 

خواهم مدرسه بیایم. با لباس خانه رفته بود. مدیر گفته  می
بود برو با بزرگترت بیا. شما کارت ندارید؟ تو نمیتوانی 

خواند؟  درس بخوانی. گفته بود پس چرا برادرم درس می
خواهم درس بخوانم. بعد که فامیل فهمیدند او  من هم می

مدرسه میرود، تمام اقوام دخالت کردند که او را از 
مدرسه بیرون بیاورند. ولی برادر بزرگم نگذاشت. تنها 
فردی بود که درمقابل همه ایستاد و گذاشت ما درس 
بخوانیم. بعد، دیگر سیل دختران فامیل بود که به مدرسه 

شروع کردم. البته  ۱۸رفتند.من درس خواندن را سال 
ها را بلد بودم ولی نوشتن را  خواندن تمام کتاب

دانستم. عاشق درس خواندن بودم. یکی از برادرانم  نمی
نمیگذاشت. برادر دیگرم گفت چه طوری میخواهید 
جوابش را بدهید و از من حمایت کرد. این طوری بود که 

دانید با  من هم به کالس نهضت رفتم و با سواد شدم. نمی
چه سختی درس خواندم. خودم رفتم اسمم را نوشتم. همین 
برادر بزرگم و مادرم کمکم کردند تا توانستم درس 
بخوانم. سبزی پاک کردم و تا سوم دبیرستان رشته 
تجربی درس خواندم و با این شرایط دیپلم گرفتم. دوست 

زمین شناسی یا مامایی درس بخوانم.  دارم در رشته
خواهرم دانشگاه قبول شد دوبار. ولی نگذاشتند برود. تازه 
اگر ما دانشگاه هم برویم وقتی لیسانس بگیریم باید از 

سواد در  های کار  بی ها درس یاد ندهم این بچه بچه
جامعۀ شما چه خواهند شد؟ اینها که میروند از توی 
سطل زباله آشغال جمع میکنند و از نظر شما 

فرهنگ نیستند. شما  فرهنگ هستند، ذاتا که بی بی
دانید  گذارید درس بخوانند و سواد یاد بگیرند. می نمی

اینها چقدر باهوشند و چه استعدادی دارند؟ چقدر 
دوست دارند درس بخوانند. بیشتر اینها اینجا به دنیا 

اند. اینها، ماها، ایرانی هستیم. هنوز یک قرن نشده   آمده
آیا این بد است که …  که افغانستان از ایران جدا شده 

ها راه صحیح زندگی را  من آموزش بدهم تا این بچه
های شما بزرگ  ها درکنار بچه بیاموزند؟ این بچه

ها در همان  اما آنها خواستند که این بچه…”شوند  می
سواد باشند. گفتند دیگر حق  سطح "افغانی" بمانند. بی

ندارید آموزش دهید. حتی کالس قرانم را هم بستند. 
خیلی دوندگی کردم تا همان کالس قرآن را هم داشته 
باشم. باید امتحان میدادم، میرفتم وزارت خارجه و 

گذشتم تا مجوز کالس قران  خالصه از هفت خان می
گرفتم. ولی پیگیری نکردم. چون گفتند: فقط حق  را می

ای در کالست  آموزش قران را داری. نباید ببینیم بچه
ها در کالس  مداد دستش باشد؟!نگفتند چرا نباید بچه

قران مداد دست بگیرند؟ چرا. منظورشان این بود که 
ها نباید در کنار  آموزش و درسی درکار نباشد. بچه

گفتند: بهیچ عنوان حق  قران، سواد یاد بگیرند. می
ها اگر قانونی هستند باید بروند  آموزش ندارید. بچه

مدارس دولتی و اگر غیرقانونی هستند باید برگردند 
ای که سواد ندارد من چه  افغانستان. گفتم. آخر به بچه

بیاموزم؟ عربی قران را یاد بگیرد ولی نفهمد، چه 
گویید قران بزرگترین مرجع  ای دارد؟ مگر نمی فایده

است. آیا نباید آن را فهمید؟ چقدر با این سیاست 
توانستند مهاجران غیرقانونی را به افغانستان 

بیسواد باقی  برگردانند ؟ صفر. فقط یک تعداد بچه
ماندند. از شرایط زندگی برایمان بگو پدرم به دلیل 

ها ومسایلی که در افغانستان به سرمان آمده بود،  جنگ
 ۱۶بیماری اعصاب داشت و مادرم مجبور شد از سال

شروع به کار کند. با سه چهار تا بچه مدرسه رو و 
های زندگی سخت بود. این طوری بود که  تامین هزینه

مادرم سبزی پاک کردن را شروع کرد.عمویم سبزی 
آورد و ما پاک میکردیم و عمویم میبرد همین  می

فروخت تا کم کم حال پدرم بهتر  مان می اطراف خانه
شد ولی از همان موقع تا حال سبزی پاک کردیم. 
مادرم آنقدر سبزی پاک کرده بود که کمرش خم شده 
بود تا وقتیکه شرایط جور شد که از ایران برود. من 

خواهی  ازش خواهش کردم که برود. گفتم تا کی می
اینجوری کار کنی. اینقدر سبزی پاک کنی که بمیری و 

مان زیر بار  و همه…بعد پدر، خدای ناکرده بمیرد و

گفت و گو با معلمی که به جای معلمی سبزی پاک 
 کند می

 هاله صفرزاده

 
 

های اطراف  های شهرک دیگر در کوچه پس کوچه
شود.  تهران، ا ری از مدارس خودگردان افغان دیده نمی

ها با همت جوانان باسواد  مدارسی که در زیرزمین
وطنشان ایجاد  مهاجر افغان برای سوادآموزی کودکان هم

ها باید به  شده بود. این مدارس بسته شدند چرا که افغان
گشتند. در کنار بستن مدارس  کشورشان برمی

ها شهرداری ترفندی هم به  خودگردان، همان سال
دادند.  های افغانی درس می هایی زد که به بچه او جی ان

های افغان را بدهید تا ما  گفته بودند بیایید لیست بچه
ای به شما بدهیم. بعد هم معلوم شد تمام کسانی که  سرانه

اسمشان را به شهرداری داده بودند به افغانستان 
برگردانده شدند.مدارس بسته شدند اما مهاجران به 
افغانستان برنگشتند یا اگر هم به زور فرستاده شدند بار 

های گزاف بازگشتند. چرا که در  دیگر با تحمل هزینه
زده هنوز امنیت وجود ندارد، هنوز  افغانستان جنگ

کاری نیست که بتوان با آن گذران زندگی کرد. شرایط 
های زندگی در ایران را به  آنقدر بد است که دشواری

گردند و در این گیرودار  رفت و  خرند و بازمی جان می
آمد و "کارت اقامت"و "مهاجرغیرقانونی" و "دیپورت" 

این کودکان هستند که از تحصیل …  و "بازگشت" و 
شوند. این کودکان هستند که به جای درس و  محروم می

ها در میان  تحصیل و بازی، باید کار کنند. در خیابان
آوری ضایعات باشند یا به دستفروشی  ها دنبال جمع زباله

بپردازند و به جرم فرزند …  و فال فروشی و
"مهاجرغیرقانونی" بودن باید از تحصیل محروم شوند. 
یکی از معلمان سابق این مدارس را پیدا کردیم. با او به 
گفت و گو نشستیم. از تعطیلی مدرسه اش گفت. این 

توانست  تعطیلی آنچنان تا یر بدی روی او داشت که نمی
گفت با من آن گونه  به راحتی از آن صحبت کند. می

رفتار کردند که دیگر تا زمانیکه در ایران هستم فکر 
آموزش دادن را هم نمیکنم. وقتی مدرسه را بستند بهشان 

ها در ایران کنده شد،  با خنده گفتم: حاال که تمام جوی
های گاز به تمام ایران رسید، دیگراحتیاجی به  لوله

سواد  های مهاجر بی پس بگذار بچه…  "افغانی" ندارید
سواد و ارزان  بمانند تا نسل بعدتان هم کارگر بی

"افغانی" داشته باشد. از او پرسیدم به چه جرم و اتهامی 
مدرسه را بستند؟ گفتند: کارتان غیرقانونی است. کسی 
که کارت ندارد نباید درس بخواند. اما مگر درس دادن 

ها جمعشان  ها، باسواد کردن آنها، از توی خیابان به بچه
کردن جرم است؟ کار من غیرقانونی نبود. کدام قانون 

ای درس بخواند؟ بهشان گفتم: اگر به  گوید نباید بچه می

 کودک غیر قانونی حق با سواد شدن ندارد!؟
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 صفایی فراهانی: واقعا درآمدهای نفتی کشور کجاست؟
بدون رقیب وکامال یکه تازانه در اقتصاد کشور حضور 
داشته و بیشترین منابع ارزی، باالترین حجم منابع 
سرمایه گذاری، بزرگترین شرکتهای تولیدی و صنعتی، 
حمل و نقل، بانکها و .. را در اختیار داشتند. در تمام این 
سالها، بخش خصوصى مطلقا توان رقابت با دولت در 

 .حوزه اقتصاد را نداشت
همانطور که اشاره کردم، این شرایط منحصر به کشور 
ما نبوده و نیست. سالها قبل چنین فضایی در کشورهای 
بلوک شرق نیز حاکم بود که به تبع آن تالش هفتاد و چند 
ساله شان برای اداره متمرکز نظام اقتصادیشان، در 

سال  ۱۶عمل با شکست مواجه شد، بنابراین نزدیک به 
طول کشید که آنها متوجه شدند آن مکانیزم جواب 

دهد. مسئوالن و دولتمردان ما به رغم آگاهی از  نمی
چنین مسائلی، به ویژه در سالهای اخیر، تمام توان خود 
را بر حفظ شرایط موجود و افزایش قدرت دولت 
متمرکز کردند. حفظ این شرایط نیز به معنای ایجاد یک 

 .شاهراه برای رشد عوامل ناسالم در اقتصاد است
اما همه موضوع این نیست، ضعف بدنه کارشناسی و 
تخصصى و مدیریت کارامد وتوانمند دردولت نیز از 
عواملی است که به اعتقاد من، جریان سالم اقتصاد را به 

 زاده خبر آنالین / مولود حاجی

 
 

محسن صفایی فراهانی، مدیر باسابقه و خوش نام اقتصاد 
های دولتی فاصله  ایران، این روزها از فضای فعالیت

کند دورتر از بدنه اجرای  گرفته ولی همچنان سعی می
دولت به رصد اقتصاد ایران بپردازد. صفایی فراهانی 

های گذشته به مطالعه و تحقیق در مورد ا رات  طی سال
 .فساد در اقتصاد ایران پرداخته است

محمود احمدی نژاد در  ۱۱در جریان انتخابات سال 
های تلویزیونی نامی از او به میان آورد و البته با  مناظره

بعد ”پاسخی هم از سوی صفایی فراهانی مواجه شد: 
ازاین اتهام، بارها مطرح کردم که اگر برای اظهاراتتان 
سند و مدرکی دارید، ارائه دهید. کمااینکه طی روزهایی 
که در زندان بودم نیز در خصوص این اتهام تحقیقاتی 

صورت گرفت اما هیچ وقت نتوانستند مرا متهم به تخلف 
 “.مالی کنند
هایی مانند هدفمندی  های گذشته، اجرای طرح طی سال

های نقدی و همچنین اداره  ها، پرداخت یارانه یارانه
اقتصاد کشور با شعارهای پوپولیستی به بحران فساد و 
رانت دامن زده بود. بحرانی که هر روز ابعاد تازه تری 

گیرد. مشروح گفت و گویمان با محسن  به خود می
خوانید، مردی که سابقه فعالیت  صفایی فراهانی را می

های مختلف اقتصادی، سیاسی و ورزشی را  در حوزه
های  داشته و امروز بیشتر وقت خود را به فعالیت

 .گذراند غیردولتی می
 ۰۱۱های بین المللی، ایران رتبه  طبق آخرین گزارش

جهانی را در شاخص فساد که مبتنی بر وضعیت فساد 
در بخش دولتی کشورهاست، در اختیار دارد. هرچند که 

های تئوریک مختلفی در خصوص عوامل فساد  ارزیابی
به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما 

خواهیم نگاهی داشته باشیم به دالیل رشد فساد در  می
 .ایران

های مختلف در همه کشورها به صورت  فساد در زمینه
نسبی وجود دارد اما میزان و شدت آن متفاوت است. 
معتقدم یکی از عوامل فساد در ایران، اقتصاد گسترده 

سال گذشته تاکنون، دولتها  ۹۶دولتی است؛ در خالل 

شد. اسمم را در آن قرعه کشی نوشتم. ماه بعد که باید 
کشی صندوق تعاونی محله را  شدیم قرعه جابه جا می

هزار تومان. این طوری بود که  ۲۸۶بردم، حدود 
توانستم جای بهتری بگیرم و کار را ادامه بدهم. 
زمانیکه مدرسه را بستند، نمیدانم با چه مجوزی، حدود 

هاشان پول نمیگرفتم.  تا شاگرد داشتم. از خیلی ۲۶
گیر داشتند که  آنهاییکه پدر نداشتند. آنهایی که پدر سخت

به خاطرپول سختگیری میکردند یا به خاطر حجاب و 
ها دخترند نباید از خانه بیرون  گفتند که چون بچه می

ها رایگان درس  این جور بچه به همه…  بروند و 
دادم. تفاوت  گرفتم. باعشق درس می دادم یا کمتر می می

داد و آنکه رایگان بود. حتی  گذاشتم بین آنکه پول می نمی
اگر درس هم نمیخواند سعی میکردم وادارشان کنم 

هاشان پدر معتاد داشتند. ماهی  درس بخوانند. خیلی
ای که هست  گرفتم. االن چند تا مدرسه دوهزارتومان می

گیرند. مال  گویند ماهی بیست هزار تومان می می
همان که رفته بود آدرس مدرسه ما را داده بود …  خانم

 و باعث شد که مدرسه ما بسته شود.
های کار  از شاگردانت بگو. بیشتر شاگردان من بچه

شب توی کوچه  ۱ساله را ساعت  ۱یا  ۱بودند. بچۀ 
اش  فروخت. خانواده دیدی، فال می مشغول کار می

مجبورش میکردند کار کند. بیشترشان نان خشکی 
ها نیاز داشتند اما  ها به درآمد بچه بودند. خیلی از خانواده

شان را سرکار  هاشان از روی عادت بچه خیلی
اش  فرستادند. چون بچۀ فامیلشان میرفت او هم بچه می

آمدم.  ها راه می کار بچه را میفرستاد سر کار. من در باره
خواند نباید از کارش بزند.  ای که درس می گفتم بچه می

ها  برای اینکه بگذارند بیایند مدرسه. بعضی وقت
گفتند  گذاشتند و می شان را جلوی مدرسه می چرخ

گفتم بیایید. در را باز  خواهیم بیاییم درس بخوانیم. می می
گذاشتم تا هم از چرخشان مواظبت کنم و هم آنها  می

سواد بودند اما  بتواند درس بخوانند. بیشترمادرها بی
هایشان به خصوص دخترانشان  خواستند که بچه می

کردم. این   درس بخوانند. من هم با آنها همکاری می
گرفتم. و از دخترها  هزار تومان می ۹اواخر از پسرها 

دو هزار و پانصد تومان. با این شیوه کار میکردم چون 

ایران برویم. یک روز بعد از لیسانس نمیتوانیم در ایران 
بمانیم. بعد از اینکه نتوانست دانشگاه برود شروع کرد 

ها. مدرسه را باز کرد و دو سه سال  به باسواد کردن بچه
 بعد من هم شدم همکار خواهرم. 

خیلی خوبی بود.  خودت، از معلمی بگو.  تجربه از تجربه
ام  من هفت سال معلم بودم. االن دو سال است که مدرسه

بسته شده و کارگری میکنم. زمانیکه وارد کالس میشدم 
اگر بزرگترین مشکل را داشتم فراموش میکردم. 

ای کثیف و دست و صورت  باورکنید حتی وقتی به بچه
نشسته نگاه میکردم، احساس میکردم که زنده ام. در آن 

شدم تا ده سبزی پاک  صبح بیدار می ۰روزها از ساعت 
گفتند باید پاک کنی. ده صبح با  کردم. چون می می

رفتم مدرسه بدون اینکه نهار و صبحانه  خواهرم می
دادم. باور کنید نه  عصر هم درس می ۱بخورم تا ساعت 

شد. احساس  گرفتم نه خستگی سرم می سردرد می
ها مشغولم اصال  میکردم آن ساعاتی که در مدرسه با بچه

 ۱عمرم نیست. اصال توی این  جزو ساعات تلف شده
سال پیر نشدم. زمانیکه میتوانستم به بچه ای نشستن را 

ایستادند(  اش می نشستند همه یاد بدهم )آخر آنها نمی
خودکار و مداد گرفتن را یادش میدادم، احساس میکردم 

ام. جایگاهی که  ام شده باالتری از زندگی وارد مرحله
وانم وصفش کنم. آرزو میکنم بار دیگر معلم بودن  نمی

 را تجربه کنم.
دانش آموز  ۸۹چند تا دانش آموز داشتی؟ من کارم را با 

کالس دومی شروع کردم. همان سال من خودم داشتم 
خواندم. توی یک زیرزمین کوچک  سوم دبیرستان را می

ها را  متری. دو تا کالس داشتیم. پرده زده بودیم کالس ۲
جدا کرده بودیم. پول پیش کرایه این جا را دوستان کمک 

ها بدون  کرده بودند. نزدیک یک سال اینجا بودم. بچه
نشستند و درس می خواندند. سر  نیمکت و موکت می

آموزانم شدند سی چهل تا. سخت بود. دیگر  سال دانش
مدرسه را کردم سه شیفت دو ساعته. شانس آوردم یک 

توانستم جای  پول قرعه کشی بردم. اگر آن پول نبود نمی
بهتری بگیرم. برای کار خیر، همیشه دست خدا 

هزار تومان  ۹ها گفتم نفری  همراهمان بوده است. به بچه
بیاورند تا کالس را عوض کنیم. صدهزار تومان جمع 

کردم در آینده هیج مادری نباید بیسواد باشد.  فکر می
خواندند برایشان جوری از آینده گفته بودم  وقتی درس می

آموزانم  دانش خواندند. من خانه که عاشقانه درس می
شدم و  رفتم، ولی وارد روح و روانشان می نمی
شان مدرسه. االن که مدرسه بسته شده، همه به  کشاندم می

اند. هنوز هم گاهی آنها را در خیابان  ها برگشته خیابان
کنی. فقط  گویند خانم کی مدرسه را باز می بینم. می می

اشک در چشمانم حلقه میزند و با بغض میگویم: 
سواد را  نفر بی ۹۶۶نمیگذارند! توی این هفت سال شاید 

دادم. مدرسه دولتی ما را  باسواد کردم. تا پنجم درس می
ای  شناخت. بچه شناخت. ولی درواقع می به رسمیت نمی

رفت مدرسه دولتی  آمد پیش من تا کالس سوم می که می
او را قبول میکردند و تعیین سطح میکردند و سرکالس 

نشست. البته اگر کارت اقامت داشت. آنها کار  چهارم می
ها، خوب درس یاد  دانستند بچه شناختند. می ما را می

اند. اگر بخواهم در یک جمله بگویم معلمی شغل  گرفته
شد  مدرسه خالی می ۱نیست عشق است. وقتی ساعت 

شدم که چقدر مشکالت دارم. باید بروم  من متوجه می
 …خانه و دوباره همان وضع و

کنی که برای حل مشکل تحصیل کودکان مهاجر  فکر می
جهان برای  چه راه حلی هست؟  درس خواندن در همه

ها آزاد است. هیچ کس نباید جلوی آموزش کسی را  بچه
گویند ما اینجا غیرقانونی هستیم. آن ور  بگیرد. اما می

افغانی  ۹۶افغانستان هم کار نیست. اگر بتوانی روزی 
توانی زندگی کنی. ولی کار  در آنجا در بیاوری، می

نیست، درآمد نیست. اگر مهاجران بتوانند برگردند خوب 
ها باید بدانند که زندگی  است. به نظر من خانواده

خودشان که فنا شده زندگی فرزندشان را فنا نکنند. ولی 
اند. باید حساب  خیلی از آنها به خاطر نان از علم گذشته

ها بدون هیچ  ها از پدر ومادرهاشان جدا باشد. بچه بچه
اما و اگری باید درس بخوانند، آن هم بدون پرداخت 

های مهاجر قانونی  دانید مدارس دولتی از بچه پول. می
ها امکان  گیرند. برای اکثر خانواده چقدر پول می

هایی نیست. کاش روزی برسد که  پرداخت چنین پول
 .ای از تحصیل محروم نباشد هیچ بچه
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سمت فساد سوق داده است. متاسفانه در سه دهه اخیر، 
بی توجهی به امر مدیریت و تربیت کارشناسان ومدیران 

متخصص از یک سو و عدم توجه به رعایت صحیح 
قانون از سوی دیگر، موجب حرکت حجم وسیعی از 

 .منابع مالی کشور به مسیر رانت ورانتخوارى شده است
درطى هشت سال اخیر شاهد بودیم که به رغم افزایش 
سرسام آور درآمدهای نفتی وهمچنین حذف اغلب مدیران 
و کارشناسان متخصص ازسیستم دولتی وانحالل سازمان 
مدیریت وبرنامه ریزى و بى انضباطیهاى گسترده مالى، 
فساد درکشور رو به افزایش گذاشت. در چنین فضایی 

قانون اساسی  ۱۱های اصل  اجرای قانون اجراى سیاست
نیز که با هدف کوچک سازی دولت ومشارکت بیشتر 
بخش خصوصى در اقتصاد کشور ابالغ شده بود، در 
مسیری کامال نادرست هدایت شد. در صورتیکه دولت 
نهم و دهم دولتی کارآمد و برخوردار از بدنه کارشناسی 

بایست از دو عامل  ومدیریتى الیق و قوی بود، قاعدتا می
مذکور یعنی رشد قابل مالحظه درآمدهای نفتی و 

، به نفع کشور بهره برده و ۱۱های اجرایی اصل  سیاست
دست به یک بازسازی بزرگ اقتصادی بزند که به جهش 

شد. اما آنچه که در  ای کشور در منطقه منجر می توسعه
عمل اتفاق افتاد، دقیقا عکس این شرایط بود؛ درحالی 

شد ،  شعارهای مبارزه با فساد و مافیا اقتصادى داده می
هایی شد که در دل همان دولت  حاصل آن بابک زنجانی

هزار میلیارد  ۲۹ای  رشد کرد. بدون شک دارایی افسانه
های گسترده  تومانی این فرد، از راهی به غیر از رانت

 .حاصل نشده است
وارد بودجه کشور شد، این  ۸۸۶۱پول نفت از سال 

ای شناخته شده  بعنوان منابع سرمایه ۸۸۸۲منابع تا سال 
های صنایع غیر نظامی ونظامى و  بود و در بخش

زیرساختها مورد استفاده واقع شده و فقط صرف سرمایه 
مرداد  ۲۱گذاری در کشور شد. اما متاسفانه از کودتای 

به بعد، این اصل به فراموشی سپرده شد و روند استفاده 
ازفروش نفت خام بعنوان درآمد دولت آغاز و به تدریج 
مسیر سوء استفاده از این منابع شکل گرفت. طی تمام 
این سالها، منابع درآمدی حاصل از فروش نفت کشور از 

به حدود ساالنه  ۸۸۹۲سالی یک میلیارد دالر قبل از سال
رسید. در سالهای بعد از  ۸۸۹۰میلیارد دالرتا سال  ۲۶

میلیارد  ۸۶انقالب، فروش نفت خام ساالنه از حداقل 
با  ۲۶و  ۸۸۱۲دالر شروع شد و رکورد آن در سالهای 

میلیارد دالر شکسته شد. این برای  ۸۸۹فروش بیش از 
اقتصاد ایران یک شگفتی بود اما از فروش افسانه ای 

 .ای به نفع کشور برده نشد این سرمایه ملت استفاده
بنابراین معتقدم که بزرگترین عامل فساد در ایران، 
اقتصاد دولتی است. در کنار این موضوع، سوء استفاده 
از جریان قوانین ومقرارت بوروکراتیک کشوربنفع 
ارکان قدرت، فقدان مدیران و کارشناسان برجسته، 

شود نظام بوروکراتیک به سمت سوء  موجب می
شود  های کالن حرکت کند که حاصل آن می استفاده

بینیم؛ تورم  شرایطی که امروز پیش روی کشور می
ای که به  درصدی و ارزش پول ملی ۱۶نزدیک به 

رغم درآمدهای باال به یک سوم تقلیل 
 .یافته است

زنم؛ کره  ای می یک مثال مقایسه
میالدی به لحاظ  ۰۶جنوبی در دهه 

اقتصادی بسیار از ایران عقب تر بود 
تا جاییکه حتی با ایران قرارداد تبادل 
کارگر امضا کرده بود که کارگرانش 
را برای کار به ایران بفرستد. حاال اگر 
قیاسی بین شرایط حال این کشور با 

بینیم آنها در این  ایران داشته باشیم، می
بازه زمانی به سرعت رو به جلو 

اند. طبق آمارهای جهانی  حرکت کرده
 ۸۱۲میالدی؛ از بین  ۲۶۸۸در سال 

درصد تولید ناخالص  ۲۲کشوری که 
دنیا را در اختیار دارند، ایران در رده 

 ۲۰٫قرار گرفته و کره در رتبه  ۸۶۸
 ۲۶در بحث کارآفرینی، کره جایگاه 

جهانی را در اختیار دارد و ایران در 
در بخش بهداشت و درمان آنها در  ۲۸٫رتبه 
قرار  ۰۱هستند و ما در ردیف  ۲۸رده 

ها  ای داریم. در شاخص حکومت مداری کره
را در میان کشورهای جهان  ۸۸جایگاه 

است. ایران در  ۸۲۶دارند و رتبه ایران 
سال گذشته صادرکننده نفت بوده و  ۹۶تمام 

درآمد حاصل از فروش آن را در اختیار 
داشته است، کره جنوبی واردکننده نفت بوده 

کنند که کره جنوبی  است. برخی مطرح می
از منابع خارجی و سرمایه گذاری بین 
المللی سهم باالیی داشته اما این در حالی 

دهد  است که آمارهای بانک جهانی نشان می
کل سرمایه گذاری  ۲۶۶۱تا  ۸۲۰۲از سال 

خارجی که در این کشور صورت گرفته 
میلیارد دالر بوده است. این  ۸۶۱برابر با 

سال گذشته  ۸۹در حالی است که ایران در 
میلیارد دالر درآمد حاصل از  ۸۲۶۶بالغ بر 

میلیارد دالر  ۸۶۱فروش نفت داشته . حال بایستى 
میلیارد  ۸۲۶۶سرمایه گذاری خارجی کره جنوبی را با 

دالر درآمد فروش نفت ایران مقایسه کنید و ببینید آنها 
از ان منابع محدود با استفاده بردن از توان کارشناسى 
وتکیه بر تخصص وتوان مدیران الیق به کجا رسیدند و 

 .کشورما با ده برابر منابع انها کجاست
برمبنای این امر، گستردگی وتصدى گرى دولت با بدنه 
بسیارضعیف، عدم رعایت قانون و نبود انضباط مالی، 
تصمیمهاى غیرحرفه اى اقتصادى وخلق الساعه 

های فساد در کشور  فضایی را ایجاد کرده که ریشه
گسترده شده و ابعاد وسیع و مختلفی به خود گرفته 

 .است
های مختلف اقتصادی،  شما سابقه فعالیت در بخش

سیاسی و ورزشی را دارید، حال به رغم گستردگی 
دامنه فساد مالی، به نظرتان ریشه تخلفات مالی در 

 ها نفوذ بیشتری داشته است؟ کدامیک از این بخش
به نظر بنده فساد گسترده و دامنه دار در کشور را 

توان درجای مشخصی دید، چراکه جایی برای  نم
های مختلف وجود ندارد. ببینید  نظارت برعملکرد بخش

نهاد، ارگان و بنیاد  ۸۲۶در کشور امروز حدود 
مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا 
کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون 

درصد تولید ناخالص داخلی ایران  ۹۶نزدیک به 
درصد تولید  ۹۶دراختیار این نهادهاست، به عبارتی 

هایی است که  ناخالص داخلی ما در اختیار بخش
هیچگونه حسابرسی قانونمندی روی آنها اعمال نشده و 

 .شود کنترل منظمی رویشان اعمال نمی

زمانیکه دیوان محاسبات بعنوان یکی از نهادهای نظارتی 
کند که در اجرای بودجه سالهاى اخیر توسط  اعالم می

دولت، بیشترین تخلفات رخ داده است، مطمئنا در این 
ها که امکان نظارت بر عملکرد انها توسط  نهادها وبنیاد

هاى نظارتى کشور وجود ندارد وانتخاب مدیران  نهاد
هاى تیمى  ومسوالن انها کامال بر اساس سلیقه و وابستکى

ای صورت گیرد.  تواند تخلفات بسیار گسترده است، می
های  درصد از تصدی ۰۹طی سالهای اخیر حدود 

اقتصادی که در اختیار دولت بود به نهادهایی واگذار شده 
برند و درمقابل  که از بیشترین رانت حکومتی بهره می

کمترین گزارش و اطالعات را از عملکردشان 
منتشرمیکنند، و هیچ نظارتی روی انها وجود ندارد، 

توانند مهمترین عوامل فساد  بدیهى است انها به نوعی می
 .در کشور باشند

گیرد با تحقیق و تفحص  زمانی هم که مجلس تصمیم می
وارد عمل شده و عملکرد این نهادها را ارزیابی کند، 

بینیم که در نتیجه هیچ اتفاق ساختاری حاصل نمیشود،  می
همانند تحقیق و تفحص از صدا و سیما و تامین اجتماعی 

ها باید دو هدف اصلی دنبال  از تحقیق و تفحص…  و
شد؛ یکی آنکه جلوی تخلفات گرفته شده و اجازه بسط  می

آن داده نشود و دوم اینکه با استفاده از اطالعات حاصل 
شده، قوانین و مقرراتی وضع شود که مسیر ایجاد فساد 

 .را کامال مسدود نماید. اما دریغ از یک مورد اقدام مو ر
شود این است که به تبع رانت باال، بیشتر  آنچه تصور می

های نظامی است،  این تخلفات مربوط به نهادها و ارگان
 .گیرد کمااینکه کمترین نظارت نیز بر آنها صورت می

کند، اغلب نهادها چنین وضعیتی دارند. ستاد  فرقی نمی
هاى متعدد  اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه

و دهها نهاد و ارگان دیگر. متاسفانه به هیچ یک از ارکان 
ها با  دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمیدهند، این بخش

تمام قدرت از رانتهاى حکومت استفاده میکنند واکثر انها 
پردازند. برخی از این بخشها، نه  مالیات هم یه دولت نمی

پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی  تنها مالیات نمی
که دارند، حاضر به پرداخت هزینه اب وبرق مصرفی 
خودشان هم نیستند و جالب آنکه کسی هم جرات ندارد اب 
وبرقشان را قطع کند.! تنها راه مبارزه با فساد گسترده در 

هایی است که  کشور، قانونمند کردن تمام نهادها و ارگان
فعالیت اقتصادى دارند. باید اینها هم مثل بقیه قانون را 
رعایت نمایند و بر عملکردشان امکان نظارت ارکان 
دولت بوجود اید وتمام فعالیت اقتصادى انها شفاف گردد، 
در غیر این صورت، تا زمانیکه فعالیت اقتصادى این 
نهادها و ارگانها شفاف نشود وانها هم مثل بقیه فعاالن 
اقتصادى در یک محیط اقتصادى رقابتى قرارنگیرند، 

شود.  تغییری در شرایط، براى ایجاد فضاى سالم نمی
ها بسیار زیاد وتعیین کننده است ، چرا  قدرت این بخش

بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترشان 
تواند  مورد کنترل و بازرسی قرارگیرد اما هیچ کس نمی

ها  های مالی و عملکردی این نهادها و ارگان به گزارش
دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به حال شنیده اید که این 
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 ها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟ بخش
هایی که به اقتصاد  براین اساس فکر میکنم یکی از چالش

تواند بار سیاسی و امنیتی به همراه  کشور لطمه زده و می
داشته باشد، عدم قانونمداری این نهادها و ارگانهاست که 

ای را رقم  های افسانه با در اختیار داشتن قدرت،  روت
 .زنند می

از دل چنین فضایی است که فردی همچون بابک زنجانی 
آید، که البته او نیز از بد حاد ه و بنا به دالیلی  بیرون می

ای شد، چه بسا هستند بسیاری افراد  معرفی و رسانه
مشابه وی که هیچگاه نامی از آنها برده نخواهد شد. اما 
نکته جالبی در خصوص  روت بابک زنجانی مطرح 
کنم؛ آنطور که در جراید از قول مسؤلین آمده، دارایی او 

هزار میلیارد تومان اعالم شده است. این  ۲۹نزدیک به 
عدد را اینگونه نگاه کنیم که اگر فردی توانایی داشته 

 ۲۹۶۶میلیون تومان پس انداز کند،  ۱۶۶باشد که ماهانه 
 …کشد که چنین  روتی را بدست آورد سال طول می

خواهم این را بگویم که بعضا برخی افرادی که در  می
گیرند، هرکدامشان  کنار این نهادهای قدرت قرار می

 .مستعد تبدیل به یک بابک زنجانی هستند
بسط و تسریع فساد مالی در سالهای اخیر تا چه میزان 

 ناشی از رشد درآمدهای نفتی کشور بود؟
مرداد، به موازات اینکه  ۲۱ببینید، حدودا بعد از کودتای 

منابع حاصل از فروش نفت به جای آنکه سرمایه ملت 
باشد به درآمد دولت تبدیل شد، زمینه فساد اقتصادی ایجاد 

 .شد اما این فساد نسبی بود
باید توجه کنیم که کل درآمدهای نفتی کشور از سال 

میلیارد دالر بود، این  ۸۸۶کمتر از  ۸۸۹۱تا  ۸۸۸۲
هاشمی  درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری 

میلیارد دالر بود و در هشت سال  ۸۸۶نیز کمتر از 
میلیارد دالر  ۸۹۱دولت خاتمی نیز چیزی نزدیک به 

درآمد حاصل از فروش نفت کشور بود. اما زمانی که 
میلیارد دالری فروش نفت در  ۱۹۶این اعداد را با درآمد 

کنیم، این سوال  نژاد قیاس می هشت سال دولت احمدی
شود که در طول این مدت با درآمدی چنین  مطرح می

 باال، عمال چه اتفاقی در کشور افتاد؟
های قبل فساد وجود نداشت، نه..  گویم که در دوره من نمی

ها نیز فساد بوده اما اتفاقی که در هشت  حتما در آن دوره
سال قبل افتاد این بود که همزمان با رشد درآمدهای نفتی، 
بدنه مدیریتی دولت نیز از کارشناسان تهی شد که این 
مسئله به نوبه خود فضای مدیریتی را صدمه پذیرتر 

توان گفت که دولت قبل منابع  ساخت. براین اساس می
مالى هنگفتی را در اختیار گرفت، بدون آنکه عقل و 
تدبیر مدیریتی آن را داشته باشد. پس بدیهی است که در 

یابد. آن وقت  چنین شرایطی زمینه فساد گسترش می
بینیم که همزمان با چنین فرآیندی، سازمان مدیریت و  می

ریزی نیز تعطیل شده تا بدین ترتیب حداقل بدنه  برنامه
کارشناسی باقی مانده نیز از بین برود. آن وقت 

های پوپولیستی و شعارگونه به محور رویکردهای  حرکت
شود، درحالیکه فضای واقعى شکل گرفته  دولت تبدیل می

ها بود. این انتقاد صرفا یک  عمال درجهت عکس وعده
انتقاد سیاسی نیست، بلکه واقعیتی است که اتفاق افتاده و 

 .به صورت ملموس دیده شده است
میلیارد دالری که در  ۱۹۶واقعا باید پاسخ داده شود که 

خالل هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ 
گویند این پول صرف کشور و  در کجا هزینه شد؟ اگر می

های بزرگ شده، بگویند کدام  گذاری در پروژه سرمایه
 ها؟ پروژه

های کشور در  ببینید بعنوان مثال، واقعا وضعیت طرح
منطقه پارس جنوبی اسفناک است. امروز کشور کوچک 

برابر  ۹قطر از حوزه مشترک در پارس جنوبی بیش از 
کند، چرا؟ در حال حاضر عملیات  ایران برداشت می

سال  ۲به بعد در این منطقه نزدیک به  ۲اجرایی فازهای 
است که آغاز شده اما این فازها هنوز قابلیت بهره 
برداری ندارد... این در حالی است که اگر روی هرکدام 

گذاری  از این فازها نزدیک به سه میلیارد دالر سرمایه

گرفت، وضعیت تولید گاز ایران این نبود.  صورت می
فاز پارس جنوبی در  ۲۶کنم برای اتمام تمام  فکر می

میلیارد دالر نیاز  ۰۶تمام این سالها منابعی بیش از 
نبود، اما این کار صورت نگرفت. آن هم درست زمانی 
که درآمدهای نفتی کشور خارج از حد تصوربود. پاسخ 
دهند که منابع هنگفت کشور در این سالها به جای 

 هایی این چنینی در کجا هزینه شده است؟ گذاری سرمایه
از سوی دیگر، در زمان آغاز به کار دولت نهم تولید 

هزار بشکه در  ۸۹۶میلیون و  ۱نفت ایران به حدود 
ها  روز رسیده بود، اما این حجم تا پیش از اعمال تحریم

هزار بشکه کاهش یافت. من  ۱۶۶میلیون و  ۸به حدود 
کارشناس نفت نیستم، اما اطالعات عمومی نفتی دارم 

دانیم که اگر همه ساله در حوزه نفت  که برمبنای آن می
ها و مخازن به  گذاری صورت نگیرد، افت چاه سرمایه

برداری را دچار مشکل  ای است که تداوم بهره گونه
سازد. معنای دیگر کاهش توان تولید نفت خام در  می

سالهای قبل از تحریم، عدم توجه به سرمایه گذاری در 
 .صنایع باالدستی نفت بود

واقعا درآمدهای نفتی کشور کجاست؟ چه تعداد بابک 
های دیگری وجود دارند که همچنان در پس  زنجانی

هایی است که  پرده هستند؟ اینها بخش مهمی از نگرانی
امروز مسئوالن کشور باید به آن بپردازند، اگر واقعا 

خواهند مشکالت اقتصادی به حداقل برسد و کنترل  می
فساد روز افزون در اقتصاد کشور میسر گردد باید به 

ای و قانونمند رسیدگی  این مسائل بصورت دقیق، ریشه
 .شود

 
آیا درآمدهای باالی نفتی فرصت حرکت در مسیر 

 داد؟ ها را به دولت نمی تحقق این وعده
خواست به شعارها و  به نظر من اگر واقعا دولت می

های عدالت محوری خود جامه عمل بپوشاند و  وعده
واقعا پیگیر این مسائل بود، به راحتی میتوانست چنین 
کاری را انجام دهد. مشابه چنین شرایطی را کشوری 

میالدی  ۱۶مثل نروژ تجربه کرد؛ نروژ در دهه 
 ۸۱۲صاحب نفت شد، اما همین کشور امروز در میان 

مورد ارزیابی اقتصادی  ۲۶۸۸کشوری که در سال 
قرار گرفتند، جزو سه کشور برتر از لحاظ 

های اقتصادی قرار گرفت. در نروژ چیزی در  شاخص
درصد تولید ناخالص داخلی، صرف تامین  ۸۹حدود 

شود که این عدد واقعا بزرگی است.  اجتماعی می

وجه نفت را جزو  کمااینکه از سوی دیگر آنها به هیچ
بینیم باوجود  کنند. پس می درآمدهای دولت تلقی نمی

برخورداری از درآمدهای نفتی باال نیزمیتوان بحث 
ها به بهترین  عدالت اجتماعی را دنبال کرده و از سرمایه

نحو ممکن بهره برداری کرد. آنها هم شعارهای عملیاتی 
دادند و هم بواسطه حاکمیت عقالنیت در نظام مدیریتی، 

 .دانستند که از منابعشان چگونه استفاده کنند می
دانستند که از منابع  یعنی به نظر شما در ایران نمی

 !خواستند؟ چطور استفاده شود یا نمی
به نظر من هر دو این مسائل وجود داشته است. زمانی 
که سیستم مدیریتی و کارشناسی به حداقل خودش تنزل 
پیدا کرد، بدیهى است به دنبال آن، نظام اجرایی فاقد 

های مختلف شکل بگیرد. تصور  توانایی مدیریت در رده
نکنید که مثال در وزارت نفت، مهندسانی که سالهاست در 

دانند که برای حفظ و  آنجا مشغول به کار هستند، نمی
صیانت از مخازن و بهره برداری مناسب ساالنه باید چه 

هایی در آنجا انجام شود، آنها به خوبی  سرمایه گذاری
دانند اما افرادی که در سطح مدیریتی باالتری از اینها  می

قرار گرفتند، با این مسایل غریبه بودند و زمانی هم که 
های  عقل نباشد! مشخص است توجهی به حرف

کنند. به همین دلیل هم  متخصصان فعال در این حوزه نمی
بینید که در طول هشت سال نزدیک به شش وزیر در  می

بینید؛  کند. اما نتیجه را امروز می وزارت نفت تغییرمی
نتیجه این است که بدون توجه به برهه زمانی آغاز 

یابد در حالیکه  تحریم، تولید روزانه نفت کشور کاهش می
ها قراربود ظرفیت تولید نفت کشور تا  ریزی طبق برنامه

 .میلیون بشکه در روز برسد ۹پایان برنامه چهارم به 
نژاد بیش از آنکه به دنبال کار، فعالیت و  دولت احمدی

توسعه باشد به دنبال حرکات پوپولیستی بود و در این 
دوره عدم عقالنیت و ضعف مدیریت، به معنای واقعی 
خود را نشان داد. در نبود عقالنیت مدیریتی، مشخص 
است که فساد گسترده شده و به جای تفاهم دولت و ملت، 

 .آید تقابل دولت و ملت به وجود می
دهد که در  برخی برآوردهای سازمان ملل نشان می

کشورهای در حال توسعه، حکومت و یا نظام حاکم 
تمایلی به مقابله با فساد را ندارد، چرا که این مسئله به 
نوعی به قدرت آنها گره خورده است. چقدر با این 

 موضوع موافقید؟
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 ،روشنگر متعلق به شما ست

 به ادامه  ما لی خود   با پشتیبا نی 

 . یاری رسانید روشنگر  انتشا ر

روحانی به نوعی وامدار فضایی است که در سالهای 
اخیر در کشور شکل گرفته. تخلفات مالی و فسادهای 

های اقتصادی از سوی  اقتصادی از یک سو و چالش
دیگر، از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی 
دولت را با چالش مواجه ساخته است. به نظر شما 

 امکان برون رفت از چنین فضایی امکان پذیر است؟
یکی ازمهمترین مشکالت دولت یازدهم، وجود منابع 
مالی گسترده در اختیار نهادها و ارگانهایی است که از 
قدرت باالیی برخوردارند و نظارتی برآنها صورت 
نمیگیرد. آنها هرزمان که بخواهند میتوانند درهر 
بازاری به نفع خود یا به زیان دولت، ایجاد تنش کنند، 

اعتمادی  میتوانند فضا را ملتهب ساخته و شرایط بی
عمومی را در جامعه رشد دهند. زیرا آنها دارندگان 

 .منابع و درآمدهای هنگفت هستند
گوید  نیا بعنوان وزیر اقتصاد می ببینید، وقتی آقای طیب

که یک سوم نقدینگی موجود تحت نظارت بانک 
مرکزی نیست، یعنی چه؟ در حال حاضر نقدینگی 

هزار میلیارد تومان است که یک  ۹۱۶کشور حدود 
شود،  هزار میلیارد تومان می ۸۱۶سوم آن نزدیک به 

این عدد تقریبا معادل بودجه یک سال دولت است. اینها 
توان  اعداد بسیار قابل توجهی هستند که به راحتی نمی

 .از کنارشان گذشت
تواند به هر دولتی صدمه  این منابع مالی بزرگ می

بزند. در صورتیکه برای مشکالت پیش روی دولت 
تواند مشکالت بزرگ  تدبیر درستی صورت نگیرد، می

 .وملى به همراه بیاورد
البته به نظرم اینطور نیست که نشود هیچکاری کرد در 
چهار سال دولت یازدهم. اگر دولت بتواند با مردم 

درصد  ۰۶تا  ۹۶تری برقرار کرده و  ارتباط مستقیم
های مطرح شده در دوران انتخابات را  مباحث و برنامه
 .توان تا حدودی امیدوار بود عملیاتی کند، می

اما در فضای کنونی و باتوجه به فشارهای متعددی که 
کنید امکان عملیاتی کردن  متوجه دولت است، فکر می

ها فراهم باشد. کمااینکه خودتان هم اشاره کردید  برنامه
توانند به واسطه منابع در  که دارندگان قدرت می

 .اختیارشان به دولت صدمه بزنند
بله، به اعتقاد بنده کار دولت روحانی از دولت 

تر است، زیرا فضای آن زمان و  اصالحات خیلی سخت
فشارهای وارد شده به دولت، صرفا سیاسی بود اما 
فضای امروز کشور، امکانات اقتصادی بسیار 

ای را در اختیار مخالفان دولت روحانی قرار  گسترده
دهی  توانند هرگونه شکل داده که به واسطه آن می

سیاسی را ایجاد کرده و یا طبق خواسته خود تغییر 
دهند. اما با این وجود، اگر تدبیر خوبی به کار گرفته 
شده و از همه ابزارهای عقالنی به موقع استفاده شود، 

 .توان در برابر این فضا مقابله و استقامت کرد می

عدم تمایل این دولتها به مقابله با فساد به این خاطر است 
که حکومتها در این کشورها خودشان را مالک درآمدها 

دانند. این در حالی است که ملت  های کشور می و  روت
مالک  روتهاى کشور است نه دولتی که روی کار 

آیند اما متاسفانه  آید. دولتها تنها برای اداره کشور می می
گیرند، خود را جوابگو  زمانی که قدرت را در دست می

داند! همین  به ملت ندانسته وصاحب اختیار کشور می
شود. در کشورهای کمتر  امر به گسترش فساد منجر می

شود که مردم را در سطوح  یافته عمدتا تالش می توسعه
پایین نگه دارند و از سوی دیگر  روت عمومی ملت را 

 .در اختیار خود قرار دهند
در چنین فضایی که متخلفان به رغم داشتن فساد 
اقتصادی یا قانونی به واسطه قدرتشان امکان 

توان آنها را بازخواست کرد،  گریزی داشته و نمی قانون
امکان مبارزه با فساد وجود دارد؟ در ماههای پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد بودیم که 

نژاد در برابر هر موضوعی تهدید به افشاگری  احمدی
کرد و از تهدید به افشای فسادهای مختلف سخن  می
گفت. این به نوعی منعکس کننده فراتر بودن دامنه  می

 .شود است فساد در کشور بیش از آنکه تصور می
گوییم  زمانیکه می…  افشاگری علیه چه کسی بکند؟ 

درصد اقتصاد کشور در اختیار نهادها و  ۰۹حدود 
ارگانهایی است که قدرت را در اختیار دارند، آقای 

خواسته علیه چه کسی افشاگری کند؟ این  احمدی نژاد می
افشاگری علیه خودشان است. در تمام سالهایی که 

نژاد بسیاری را متهم و تهدید به افشاگری  احمدی
هزار میلیارد  ۸کرد، موارد مختلفی مانند تخلف  می

شد که عمدتا مربوط به افراد  تومانی کشف و مطرح می
 در ارتباط با خودشان بود. یک نوع از فسادهای دولتی

… 
اما تهدیدهای وی به افشاگری، به نوعی بیانگر فساد در 

کنم و اگر تو  فساد است، به این معنی که من فساد می
بخواهی مانع من شوی، فساد و تخلفات تو را هم اعالم 

 .خواهم کرد
نژاد در  مثال آن فیلمی که در جریان حضور احمدی

مجلس نشان داده شد، یکی از همین موارد است. به 
نظرم اصل و ماهیت آن موضوع مهم بود نه چیزی که 

افتاد، چرا که چنین چیزهایی به کرات دارد  اتفاق می
افتد. وقتی یک مقام قضایی در آن جایگاه قرار  اتفاق می

کند  گرفته و خودش با بدترین روش اقدام به تهیه فیلم می
و بدتر از آن، رئیس دولت آن فیلم را به نمایش 

گذارد، این خود نشانه اوج بداخالقی سیاسی و فساد  می
است!! به تبع چنین مسائلی، اعتماد میان دولت و ملت و 
حتی اعتماد ملت به ملت، به حداقل خود کاهش یافته 
است، الزمه خروج از چنین فضایی، اعتمادسازی است 
که این رکن باید از خود دولت شروع شود. اگر دولت 
خود به سمت این اعتمادسازی حرکت نکند، بقیه ارگانها 

 .نیز چنین اقدامی نخواهند کرد
بدون شک، تا زمانیکه فضا بسته است و گردش وآزادى 
انتشار اطالعات درآن وجود نداشته باشد، شاهد چنین 
مسائلی خواهیم بود. یکی از مطالبی که آقای روحانی 
در جریان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد این بود که 
وقتی گردش اطالعات وجود نداشته باشد، فساد مالی به 

آید. اگر شرایطی فراهم شود که گردش  وجود می
اطالعات از فضای بسته کنونی خارج شده و نهادها و 
ارگانها مجبور شوند اطالعات مالی خود را ارائه دهند 
و همچنین پاسخگویی در کشور بعنوان رکنی جدی تلقی 

 .توان از این فضا خارج شد شود، مطمئن باشید می
بهرحال، فساد اقتصادی امروز یک آفت ملی شده و 
بایستی به سرعت به آن توجه شود که در غیر این 

 .ها روز به روز افزایش خواهد یافت صورت نگرانی
آفتی که شما آن را آفت ملی عنوان کردید، امروز 
خواسته و ناخواسته دامنگیر دولت یازدهم است. دولت 
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دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوعیت استفاده از برقعاله و نالقالاب 
 .در اماکن عمومی فرانسه را مورد تأیید قرار داده است

ساله فرانسوی با ارائه شکالایالتالی باله ایالن دادگالاه  ۲۱یک زن 
گفته بود که ممنالوعالیالت اسالتالفالاده از حالجالاب در مالالء عالام، 

 .کند آزادی مذهبی و بیان او را نقض می
، در مالدارس ۲۶۶۱ممنوعیت پوشیدن روسری از سپتامبر 

استفاده از نالقالاب و  ۲۶۸۸فرانسه به اجرا در آمد و در سال 
 .برقع در اماکن عمومی نیز ممنوع شد

هالای فالرانساله  قضات دادگاه حقوق بشر اروپا گفتنالد کاله مالقالام
 .های مشروعی داشته اند برای حفظ انسجام اجتماعی، هدف

بنا به رای دادگاه حقوق بشر اروپا، ممنوعیت برقع و نالقالاب 
ارتباطی با موضوعیت دینی آنها ندارد و باله دلالیالل آن اسالت 

پوشاند. این دادگاه گفته  که این نوع از حجاب صورت را می
 .رای صادره نهایی است و قابل تجدیدنظر نیست

کنتد که هیچ فالردی حالق نالدارد  قوانین فرانسه خاطرنشان می
در اماکن عمومی پوششی بر سر کند که صورت را به طور 

 .یورو است ۸۹۶جریمه این کار  .کامل بپوشاند
 ۲۶۸۶قانون منع حجاب در اماکن عمومی فرانسه در سالال 

 و در زمان ریاست جمهوری نیکوال سارکوزی تصویب شد
دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوعیت استفاده از بالرقالع و نالقالاب 

 .در اماکن عمومی فرانسه را مورد تأیید قرار داده است
ساله فرانسوی با ارائه شکالایالتالی باله ایالن دادگالاه  ۲۱یک زن 

گفته بود که ممنالوعالیالت اسالتالفالاده از حالجالاب در مالالء عالام، 
 .کند آزادی مذهبی و بیان او را نقض می

، در مالدارس ۲۶۶۱ممنوعیت پوشیدن روسری از سپتامبر 
استفاده از نالقالاب و  ۲۶۸۸فرانسه به اجرا در آمد و در سال 

 .برقع در اماکن عمومی نیز ممنوع شد
هالای فالرانساله  قضات دادگاه حقوق بشر اروپا گفتنالد کاله مالقالام

 .های مشروعی داشته اند برای حفظ انسجام اجتماعی، هدف
بنا به رای دادگاه حقوق بشر اروپا، ممنوعیت برقع و نالقالاب 
ارتباطی با موضوعیت دینی آنها ندارد و باله دلالیالل آن اسالت 

پوشاند. این دادگاه گفته  که این نوع از حجاب صورت را می
 .رای صادره نهایی است و قابل تجدیدنظر نیست

کنتد که هیچ فالردی حالق نالدارد  قوانین فرانسه خاطرنشان می
در اماکن عمومی پوششی بر سر کند که صورت را به طور 

 .یورو است ۸۹۶جریمه این کار  .کامل بپوشاند
 ۲۶۸۶قانون منع حجاب در اماکن عمومی فرانسه در سالال 

و در زمان ریاست جمهوری نیکوال سارکوزی تصویب شالد 
 .و یک سال بعد به مرحله اجرا گذاشته شد

هالای  افرادی که این قانون را نادیده بگیالرنالد، بالایالد در کالالس
 .آموزش شهروندی شرکت کنند

مالیاللالیالون شالهالرونالد مساللالمالان دارد کاله  ۹فرانسه نزدیک باله 
ترین اقلیت مسلمان در اروپای غربی را تشالکالیالل مالی  بزرگ

دهند. در میان زنان ساکن این کشور، تنها دو هالزار نالفالر از 
 .کنند نقاب و برقع استفاده می

 2034ژوئن 3منبع:بی بی سی   

دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوعیت استفاده از 

 در فرانسه را تأیید کرد قعهبر
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نکته مهم دیگری که 
در این اعتراض 

کارگری باید به آن 
توجه کرد، خواست 

کارگران بافق در 
مخالفت با خصوصی 

سازی معدن بود. 
روندی که علی رغم 
آثار زیان بار آن در کار 

و زندگی کارگران و 
خانواده های شان، 

یکی از محورهای 
اساسی در اقتصاد 
ایران به شمار می 
رود. اگر چه پایمال 

کردن حقوق کارگران 
در مراکز تحت 

مدیریت دولت نیز 
وجود دارد و جز 

جدائی ناپذیر 
حاکمیت سرمایه 

است، اما واگذاری و 
فروش صنایع و 

معادن به بخش 
خصوصی، شرایط 

کار کارگران را فاجعه 
بارتر کرده است. امروز دیگر بر کسی 

پوشیده نیست که نتیجه تسلط سرمایه 
داران بخش خصوصی، تعدیل نیروی 

بیشتر، کاهش دستمزدها و مزایا و رواج 
قرادادهای موقت و کار روزمزدی و پیمانی 

پایانی موفقیت آمیز برای کارگران اعتصابی معدن 
  بافق

 .بوده است

کارگران معترض معدن ذغال سنگ بافق با 
توجه به عواقب وخیم دست به دست شدن 
مدیریت و تاثیر مستقیم آن بر کار و معیشت 
خود، این اعتصاب قدرتمند را سازمان دادند و 
مانع اجرای این طرح ضد کارگری شدند. اما 
آنها باید هوشیار باشند و به دنبال دعواهای 
سرمایه داران بخش دولتی و خصوصی برای 

تصاحب بر معدن نروند و مطالبات خود را 
پیشاروی صاحبان معدن قرار دهند. کارگران 

بافق که با همبستگی و اتحاد خود توانستند 
به خواست لغو فروش معدن برسند، الزم 

است آگاهانه تر از همیشه، پیگیر دیگر 
مطالبات خود شوند. مطالباتی هم چون 

پرداخت مزایا و بیمه، باال بردن شرایط ایمنی 
کار و از همه مهم تر افزایش دستمزدهایی که 

 .شایسته کار در معدن باشد

کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق ثابت 
کردند که با اتکا به نیروی خود می توانند برای 

محقق شدن دیگر خواسته های شان به 
مبارزه ادامه دهند. شرط ادامه این پیشروی، 

تداوم روحیه همبستگی و تالش برای ارتباط با 
کارگران دیگر معادن و طرح مطالبات مشترک 
است. مبارزه برای ایجاد تشکل کارگری خود 
ساخته و مورد اعتماد، نقش تعیین کننده ای 

در پیشبرد و دستیابی به مطالبات کارگران 
 .معدن دارد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل 
 0131/ 4/ 01 –های کارگری 

روز چهارشنبه هفته گذشته اعتصاب و 
روز  13هزار کارگر بافق، پس از  5تحصن 

پایان یافت. کارگران متحصن معدن سنگ 
آهن مرکزی بافق موفق شدند که دولت را 

 ۵/۸۲ناچار کنند تا با لغو موقت واگذاری 
درصد از سهام این معدن به بخش 
خصوصی موافقت کند. تحمیل این 

خواست به حاکمیت و عقب نشینی 
سرمایه داران از فروش معدن، گامی مثبت 

برای کارگران معدن ذغال سنگ مرکزی 
بافق در راه دستیابی به مطالبات شان 
است. ما اعضای کمیته هماهنگی این 

موفقیت را به کارگران معترضی که با 
روز اعتصاب و تحصن، بر  41نزدیک به 

خواست خود پافشاری کردند، تبریک می 
 .گوئیم

اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ بافق 
یکی از طوالنی ترین اعتراض های کارگری 
بود که در سال جاری انجام گرفت. این در 
حالی است که تاکنون " حق اعتصاب " در 

ایران به رسمیت شناخته نشده است و 
همواره حربه اخراج و بازداشت، یکی از 

ابزارهای سرمایه داران در مقابله با 
هزار کارگر بافق  5کارگران اعتصابی است. 

بار دیگر هم چون هزاران کارگر معترض ماه 
های اخیر، مانند پروفیل ساوه، کیان تایر، 
و...، ثابت کردند که اعتصاب حق آنهاست 

و کارگران در برابر بی عدالتی و بی 
 .حقوقی ساکت نمی شوند
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 3:10تا  3:05 به وقت ایران:  

صبح 30تا  3:15به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 3تا  5:15به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 3:10به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 33به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 3:10تا  3:10به وقت ایران:   

صبح           30تا  3به وقت لوس آنجلس:    
بعد از ظهر 3تا  3به وقت اروپا:             

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 1:10به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

  بعدازظهر 3به وقت اروپا: 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

”فریاد کارگر ”   

شب    3:30تا  3به وقت ایران:   

صبح 3:40تا  3:10به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 5:40تا  4:10به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 2:10به وقت ایران:   

بامداد 1به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  32به وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده
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