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بخشی از بورژوازی فلسطین و اسرائیل بعنوان بخشی 

از بورژوازی امپریالیستی بود و از نظر من امضای 

بخصوص آقای زرافشان نشان یک گام به چپ و 

اتخاذ موضع جدید و رادیکال تری نسبت به گذشته و 

در واقع گسستی  از مواضع گذشته در این مورد بود. 

اینرا هم بگویم که جیغ و دادها و وامصیبت های آقای 

محیط، این مظهر من الشمس و شناخته شده پوپولیسم 

پوسیده و سازشکار، از اینکه متحدین سابقش بعد از 

جدائی از او بر سر جنبش سبز، حاال دوباره یک گام 

دیگر هم در جهت عکس، و در جدائی از او، به چپ 

برداشته اند، درک کردنی بود. آلبته چیزی نگذشت که 

آقای زرافشان در یک بیانیه اصالحی، با توضیح 

علت آوردن آیه های شیطانی، به تعدیل و تجدید نظر 

خود پرداخت و با رجعت به جایگاه قبلی خود خیال 

آشفته جبهه پوپولیست ها بخصوص آقای محیط را نیز 

 از این بابت راحت کرد. 

و اما برویم بر سر اصل مسئله. از زمان بیداری ملل 

مستعمرات و نیمه مستعمرات در اوائل قرن بیستم و 

مقاوت بورژوازی این ملل در برابر سلطه طلبی دول 

استعماری و امپریالیستی اروپا مسئله حمایت یا عدم 

حمایت از این بورژوازی، مورد بحث کمونیست ها یا 

سوسیال دمکرات های آنزمان قرار گرفت. لنین برای 

در مقاله "ماده انفجاری در  8091اولین بار در 

سیاست جهانی"  از حضور جنبش های ملی در 

ممالک آسیائی، بعنوان یار شرقی پرولتاریای اروپا 

در مبارزه با سرمایه داری جهانی خبر می دهد. ولی 

موضع گیری دقیق و عملی در برابر این جنبش ها 

وقتی انجام می گیرد که در کنگره دوم انترناسیونال 

سه نمایندگان احزاب کمونیست آسیائی خواستار تعین 

تاکتیک در امر چگونگی برخورد با بورژوازی این 

 ملل در مبارزه بر علیه امپریالیسم می شوند.

اگر اسرائیل را بعنوان یک نیروی اشغالگر 

امپریالیستی و فلسطین را بعنوان ملت تحت اشغال که 

برای رهائی ملی خود مبارزه می کند در نظر 

بگیریم، قطعنامه ای که در این گنگره تحت عنوان 

"تزهائی در مورد مسائل ملی و مستعمراتی" به 

تصویب می رسد، به روشنی نحوه برخورد کمونیست 

 ها با بورژازی این ملل را برای ما روشن می کند.

در این قطعنامه که طرح اولیه آن توسط خود لنین 

تهیه و به کنگره ارائه می شود گفته می شود در 

ممالک عقب افتاده ای که هنوز سرمایه داری بقدر 

کافی رشد نکرده ما از بورژوازی این کشورها در 

 مبارزه با امپریالیسم بطور موقت حمایت می کنیم.

"در مورد دول و مللی که در آنها روابط فئودالی یا  

دهقانی مسلط است،  -پدرساالرانه و روابط پدرساالری

خصوصا الزم است بخاطر داشته باشیم : اوال، تمامی 

 -احزاب کمونیست باید جنبش آزادی بخش بورژوا

دمکراتیک را در این کشورها یاری دهند. 

انترناسیونال سه باید وارد اتحاد موقت با دمکراسی 

بورژوازی در کشورهای مستعمره و عقب افتاده 

بشود... دوماٌ، ضروریست که بر علیه روحانیون و 

مرتجعین و عناصر قرون وسطائی پرنفوذ در 

کشورهای عقب افتاده مبارزه شود؛ سوماٌ، 

 سیامک ستوده

من قصد نداشتم چیزی در باره موضع خود در مورد 

حمص و جنگ با اشغال گران اسرائیلی بنویسم. این 

یکی از موضوعات مورد مناقشه میان پوپولیست های 

ضد امپریالیست و کمونیست ها در دهه های گذشته 

است که موضع من نیز در این مورد، روشن بوده 

است. اینرا بگویم که منظور از پوپولیست های ضد 

امپریالیست کسانیست که اصل مقدس آنها مبارزه با 

امپریالیسم و نه سرمایه داری است و از همین رو اتحاد 

با بورژوازی خودی را در مبارزه خلقی بر علیه 

امپریالیسم امری مجاز و حتی ضروری می شمرند. 

منظور از کمونیست ها هم آنهائی است که بالعکس 

برایشان مبارزه با سرمایه داری اساسی ترین مسئله را 

تشکیل می داده، و در نتیجه اصلی ترین تالششان حفظ 

استقالل طبقه کارگر از هر نوع تاثیرات بورژوائی 

بمنظور سرنگونی سرمایه داری بوده، و لذا نمی توانند 

در پی اتحاد با بخشی از بورژوازی بر علیه بخش 

 دیگر آن منجمله امپریالیسم باشند. 

بهرحال، در پی توصیه دوستانی از داخل و خارج بود 

که توضیحی مجدد در مورد موضع خودم در اینمورد 

را ضروری می دانستند. بخصوص پس از آنکه من 

پای بیانیه ای را در این مورد امضاء کرده بودم که 

بنظر بعضی از آنها کمی عجیب بنظر می آمد. بیانیه ی 

که ”  "به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید

امضای دو تن، ناصر زرافشان و فریبرز رئیس دانا هم 

که بزعم آنها در جبهه متفاوتی از من قرار داشتند نیز 

زینت بخش آن بود. ویژگی این بیانیه این بود که در آن 

اسرائیل و حمص بعنوان نیروهای ارتجاعی هر دو 

 بیکسان مورد محکومیت قرار می گرفتند.

البته برای منهم، وقتی برای اولین بار به بیانیه مزبور 

برخوردم، این کمی عجیب آمد. چرا که موضع بیانیه 

محکوم کردن هر دو طرف، یعنی حمص بعنوان نماینده 

ضروریست بر علیه پان اسالمیسم و گرایشات مشابهی 

که تالش می کنند جنبش آزادیبخش بر علیه امپریالیسم 

اروپائی و آمریکائی را با تالش برای تقویت موقعیت 

خانها، ملکین، مالها، و غیره مخلوط کنند، مبارزه 

 شود..." 

از اینکه حمص با عقاید مذهبی ارتجاعی اش بیشتر 

شرط سوم مندرج در این بند را تداعی می کند بگذریم 

و فرض را بر این قرار دهیم که بعنوان یک جنبش 

بورژا دمکراتیک باید مورد حمایت کمونیستها قرار 

گیرد. در اینصورت ما با مشکل جدیدی برخورد می 

کنیم و آن اینکه در این قطعنامه با قاطعیت اعالم می 

شود که شرط حمایت از بورژوازی ملت تحت ستم یکی 

انقالبی بودن و دیگری آزاد گذاردن کمونیستها در 

 فعالیت و امر سازماندهی باشد. 

 -"ما، بعنوان کمونیست، از جنبش های بورژوا

دمکراتیک در مستعمرات تنها زمانی حمایت می کنیم و 

خواهیم کرد که واقعا انقالبی باشند، و هواداران آنها 

مانع فعالیت ما در امر تربیت و سازماندهی دهقانان و 

توده وسیع استثمار شوندگان با روح انقالبی نشوند. اگر 

این شروط حاصل نشوند، کمونیست ها در این کشورها 

 باید با بورژوازی رفرمیست مبارزه کنند." 

واضح است که کمتر کسی ممکن است حتی تصور این 

به مغزش خطور کند که حمص تحت حاکمیت خود 

چنین اجازه ای را به کمونیست ها بدهد. در ضمن بد 

نیست بدانیم که تاکید بر ضرورت رعایت آزادی 

کمونیست ها در تبلیغات و فعالیت هایشان بخاطر تاکید 

قبلی قطعنامه بر اینست که حمایت از بورژوازی حتی 

در صورت رعایت شرایط مزبور نیز ابدا نباید به 

معنای قطع انتقاد و افشاگری از این بورژوازی توسط 

کمونیست ها در انظار عمومی و در برابر توده ها 

باشد. چرا که توهم زدائی از توده ها نسبت به ماهیت 

استثمارگرانه بورژوازی برای کمونیست ها امری 

 تعطیل ناپذیر می باشد.

: "... انترناسیونال کمونیست باید جنبش های 5ماده  

دمکراتیک در کشورهای مستعمره و  -ناسیونال بورژوا

عقب افتاده را تنها به این شرط پشتیبانی کند که، در 

همه ممالک عقب افتاده، عناصر احزاب آینده 

پرولتاریائی، احزاب کمونیستی ی نه تنها در نام، گرد 

هم آیند و برای انجام وظایف ویژه خویش یعنی مبارزه 

دمکراتیک در درون ملت های  -با جنبش های بورژوا

خود آموزش ببینند؛ انترناسیونال کمونیست باید در 

کشورهای مستعمره و عقب افتاده وارد اتحاد موقتی با 

دمکراسی بورژوازی بشود، اما نباید با آن یکی شود 

بلکه باید تحت هر شرایطی استقالل جنبش پرولتاریائی 

را حتی اگر در ابتدائی ترین شکل اش باشد، حفظ نماید؛ 

باید به توضیح و افشای مداوم در میان وسیعترین توده 

های زحمتکش در همه کشورها، بخصوص کشورهای 

 "...عقب افتاده بپردازد

حاال حساب کنید حمص کدام یک از شرایط الزم برای 

آنکه در مبارزه بر علیه اسرائیل مورد حمایت 

کمونیست ها قرار بگیرد را دارا ست؟ حکومت مالها و 

روحانیون مرتجع و پان اسالمیست نیست که هست. 

 آیه های شیطانی 

ر باره بیانیه توضیحی ناصر زرافشان(د  ) 

  23ادامه در صفحه 
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اسالمی کار، مدیر عامل، مدیر حراست و مدیر اداری تاا 

نتیجاه مااناد کاه باعاد از آن  لحظه ارسال خبر درحالی بی

، مساالااول امااور اداری مااجااتاامااع کشاات «قاارباااناای»آقااای 

وصنعت هفت تپه در تماسی تلفنی با گروه کارگری خابار 

گزاری ایلنا ضمن تایید تجمع اعاتاراضای کاارگاران ایان 

مجتاماع در اداماه ازتشاریال دالیال اعاتاران کاارگاران 

خوداری کرد وتاکیاد کارد، ایان ماوضاوع ازساوی آقاای 

مدیر حراست مجتمع کشت وصنعت هافات تاپاه  «حنیفر»

 پی گیری شود. 

  خبرگزاری کار ایران

مجموعه به مسلله بیمه تکمیلی کارگران نی شکر هفات 

اشاره کرد و مدعی شد که در رابطه با استافااده بارخای 

از کارگران از خدمات بیمه تکمیلی مشکالتی از باابات 

 تامین اعتبار به وجود آمده است. 

اودر مورد سایر مشکالت کارگران گفت: یاکای دیاگار 

ای  تاوجاه از مشکالت کارگران نای شاکارهافات تاپاه بای

 کااارفاارمااا در پاایااگاایااری مااطااالاابااات کااارگااران اساات. 

این کارگر که به نمایانادگای از ساایار کاارگاران ساخان 

گفت در خاتمه افزود: قرار است اجرای طرح طبقاه  می

بندی مشاغل برای کارگران نیاشاکار هافات تاپاه کاه از 

از سوی وزارت کار ابالغ شده است از  ۸۸اسفند سال 

ماه آینده برای کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپاه 

اجرایی شود و اگر کارفرما بخواهد این ماوضاوع ا باه 

های مختلف به تعلیق اندازد، اعاتاران کاارگاران  بهانه

 را در بر خواهد داشت. 

 توضیحات کارفرما                      

گفتنی است پی گیری خبر نگار ایلنا برای شنیدین پاسخ 

مسلوالن کارخانه نیاشاکار هافات تاپاه هامااناناد شاورای 

  ۳۱۳۱مرداد  ۶دوشنبه  

تپه در اعاتاران باه عادم  جمعی از کارگران نیشکر هفت

 ۶دریافت یک ماه ونیم حاقاو ، صابال اماروز دوشاناباه  

دست از کار کشیده ودر محوطه کاارخااناه )  ۳۱مرداد ماه 

 اناد.  مقابال سااخاتاماان اماور اداری ماجاتاماع تاجاماع کارده

تاپاه باه ایالاناا  در این زمینه یکی از کارگران نیشکر هافات

های کشاورزی و صنعتی  گفت: تجمع کنندگان که در بخش

کنند خاواساتاار دریاافات حاقاو  خاود در  کارخانه کار می

 های خرداد و تیر هستند. ماه

 ۰۵وی با بیان اینکه کارفرما به اجبار کارگاران، دیاروز 

درصد از حقو  خرداد ماه را به حساب کاارگاران واریاز 

کرده است، گفت: با این حاال کاارگاران نایامای از حاقاو  

 خرداد و حقو  کامل تیر ماه را از کارفرما طالاب کاارناد. 

به گفته وی، مجتمع کشت و صناعات هافات تاپاه را حادود 

نفر از انان در آساتااناه  ۰۵۵هزار کارگر دارد که بیش از 

عید فطر امروز دست از کاار کشایاده وفاعاالایات تاولایادی 

 ندارند.                                                         

وی همچنایان در اداماه مشاکاالت صانافای کاارگاران ایان 

 تجمع کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت حقوق 
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 تحصن اعتراضی در دفاع از رضا شهابی در شهر جالل آباد افغانستان
 

 

  

حازب »:  ۴۵۳۲جوالی  ۴۲  –  ۳۱۳۱دوم مرداد ماه  

تحصنی را مقابال کاناساولاگاری   «همبستگی افغانستان

آبااد تارتایاب داده باود. در  دولت  ایران در شهر جالل

تان از اعااا و هاواداران  ۳۵۵این تحصن بیشتر از 

همبستگی به دفاع از رضاا شاهاابای، کاارگار ماباارز 

ایرانی، و دیگر دگارانادیشاان ایارانای شارکات جساتاه 

 .بودند

تحصن یاک سااعات و نایام اداماه داشات . در پاایاان 

باه خاوانادش »  حزب همبستاگای افاغاانساتاان« اعالمیه 

کنندگاان خاواساتاار آزادی  فاوری  گرفته شد و تحصن

 .رضا شهابی شدند

 July 25, 2324 -بهزاد سهرابی

 .اجرا در آورند مرحله

 تضییقات علیه زنان

هااای  بااه گاازارش خااباارگاازاری رویااتاارز، تااروریساات

ای از  "دولت اسالمی" در موصال باا صادور بایاانایاه

ها ظاهر شوند. در  اند، با بُرقع در خیابان زنان خواسته

زنااان خاااطاای بااا »ایاان گااروه آمااده اساات:  بااخااشاانااامااه

هادف از  «های شادیاد روبارو خاواهاناد شاد. مجازات

اجرای این مقررات، "رعایت موازین اسالمی و حفظ 

زنان از تحقیر و رفتارهای غیرماتاعاارف"  کار شاده 

 .است

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یاک واعاظ 

در موصل، مردان مسالال باا تاهادیاد و ارعااب وارد 

اند، مقاررات مارباوطاه را  مسجد شده و از او خواسته

از طااریااق باالااناادگااو بااه اطااالع حاااضااران در مسااجااد 

برساند. بر اساس مفاد این بخشنامه، زنان موظفناد از 

های تنگ و استفاده از عاطار خاودداری  پوشیدن لباس

کنند. استفاده از پوششی که کاف دسات و باخاشای از 

 .پاهای زنان را به نمایش بگذارد، نیز مجاز نیست

 تضییقات علیه پیروان ادیان دیگر 

سااعات فارصات داده اسات یاا فارماانادهای  ۴۲اند،  کرده

بالمنازع بغدادی را به رسمیت بشناسند، یا مناطق شمالای 

و غربی این کشور را که تحات تسالاط "دولات اساالمای" 

 .است، ترک کنند

ناظاامای سانای در عارا  "ارتاش  هاای شاباه یکی از گروه

بندی" است که از باازماانادگاان حازب  مردان طریقت نقش

های  تروریست شود. در بیانیه بعث صدام حسین تشکیل می

سنی که از اوایل ماه ژوئن پیشروی خود باه ساوی باغاداد 

افراد خاطی پس از »اند، تصریل شده است:  را آغاز کرده

 «.ساعته به شدت مجازات خواهند شد ۴۲اتمام فرصت 

ابوبکر بغدادی، با استناد به آیات قرآن از پیروان خاود و 

خااواهااد، مااوازیاان شااریااعاات را بااه  مساالاامااانااان جااهااان ماای

 جوالی 25 –دویچه وله 

گروه تروریستی "دولت اسالمای  ا داعاش"، در مانااطاق 

تحت حکومت خود دست به "پاکسازی نظامی" زده اسات 

 ۴۲رزم خود خاواساتاه اسات ظارف  سنی هم گروه ۰و از 

ساعت، یا به واحدهای ابوبکر بغدادی بپیوندند یاا ماناطاقاه 

 .را ترک کنند

ژویایاه   ۴۰خبرگزاری "سومریه نایاوز" روز جاماعاه   

گزارش داد که "دولت اسالمی   داعش" در صدد تاحاکایام 

های حکومتی خاود باه سارکاردگای اباوباکار باغادادی  پایه

گروه سنی دیگری که در  ۰است. این گروه تروریستی به 

کناار نایاروهاای ایان "خالایافاه" باا دولات عارا  ماباارزه 

 در عراق“ دولت اسالمی” های نظامی، دینی و جنسیتی  پاکسازی

1ادامه درصفحه   
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 توان تمام غزه را نابود کرد فتوای خاخام اسرائیلی:    می

های طرفدار صلل در شهار حایافاا  تجمع شماری از اسرائیلی

 به خشونت کشیده شد

به گزارش روزنامه اسارائایالای هااآرتا ، داو لایاور، یاک 

خاخام یهودی در شهر الخلیل، در کرانه باختری رود اردن، 

تواند تاماام غازه  فتوا داده است که اگر الزم باشد اسرائیل می

 .را نابود کند

او گفته است در دوران جنگ ملاتای کاه ماورد حامالاه قارار 

گرفته است حاق دارد دشامان را باه هار تارتایابای کاه الزم 

تواند شامل قطع  داند مجازات کند. به گفته این اقدامات می می

 .مایحتاج و یا بر  و یا بمباران کل منطقه باشد

ماحاو کاردن “ تاوان حاتای بارای  او اضافاه کارده اسات مای

 .نیز اقدام کرد” دشمن

تاواناد  خاخام لیور گفته است که وزارت دفااع اسارائایال مای

فرمان نابودی غزه را نیز بدهاد.روزنااماه هااآرتا  خااخاام 

لیور را یک راستگرای افراطی تاوصایاف کارده و زهاافاا 

گرای مرتس گفتاه اسات اظاهاارات  گلعون رهبر حزب چپ

خاخام لیور نژادپرستانه است و باید به خااطار آناهاا ماورد 

 .تعقیب قاایی قرار گیرد

های زیادی در اسارائایال باه اباراز  های اخیر چهره در هفته

اند.  نفرت از فلسطینیان پرداخته و خواهان نابودی آنان شده

هاای  ها نیز منتقد سیاست در عین حال، شماری از اسرائیلی

سختگیرانه دولت بنیامین نتانایااهاو در ماورد فالاساطایانایاان 

    .هستند

های ضدجنگ در شهار  ای از اسرائیلی هفته پیش تجمع عده

های دست راساتای باه  حیفا با مداخله پلیس و حمله اسرائیلی

 .خشونت کشیده شد

 مرداد 2 -بی بی سی

میلیون دالری 448کمک 

امریکا برای تقویت 

 گنبدآهنین اسرائیل
   مجله هفته- ۱۱۳۱مرداد   ۱

 

 میلیون دالری امریکا برای تقویت گنبدآهنین اسرائیل۲۲۲کمک 

به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان دمکرات سهنهای آمهریهکها 

میلیهون دالر بهرای   ۲۲۲دار مبلغ  ای فوریت شنبه در الیحه روز سه

 .تقویت سامانه گنبد آهنین اسرائیل تصویب کردند

باربارا میکولسکی، نماینده دمکرات سنا که این طرح را ارایه داده 

اسراییل یک متحد اصلی آمریکاست و به کمک بهرای “ است گفت: 

 ”.دفاع از خود نیاز دارد

راکهتهی را کهه   ۲۰۲۲۲گوید گنبد آهنین یهک پهنهجهم از  اسراییل می

 .اند رهگیری کرده است فلسطینیان شلیک کرده

با این حال سرنوشت تصویب این الیحه در مجلس نمایندگان که در 

خواهان است مشخص نیست زیرا نماینهدگهان  کنترل حزب جمهوری

 .اند جمهوریخواه با هرگونه افزایش بودجه مصرفی دولت مخالف

بردارند. فرستاده ویژه سازمان ملل هشدار داد کاه در 

صورت عدم انجام ایان کاار، خاطار هارج و مارج و 

 .کند آشفتگی، عرا  را تهدید می

 تیر 30دوشنبه,  

دویچه وله فارسی: در جریان حمله گروهی از ماردان مسالال 

 ۱۱کم  نشین در بغداد دست ای مسکونی و عمدتا شیعه به منطقه

نفر از قارباانایاان زن باودناد. باه گافاتاه  ۴۰تن کشته شدند که 

کان اساتافااده  های مجهز به صدا خافاه پلیس، مهاجمان از سالح

اند. مردان مسلل در حمله به دو ساختاماان مساکاونای در  کرده

زن  ۴۰کام  ، پایتخت عرا ، دسات محله زیونه در شر  بغداد

شدگان را  را به قتل رساندند. برخی منابع خبری مجموع کشته

تان  کار  ۳۳تان و بارخای دیاگار  ۸هاا را  نفر و زخمی ۱۱

اند. پلیس این منطقه را مسدود کرده و باه گافاتاه شااهادان  کرده

اند. مهاجمان سوار بر چاهاار  عینی، چند نفر نیز بازداشت شده

ها ماحال  شود که این ساختمان اند. گفته می دستگاه خودرو بوده

ها بوده است. روی در ورودی یاکای از ایان  سکونت روسپی

ای باا ایان عاباارت ناقاش بساتاه اسات: "ایان  ها جمله ساختمان

 ."ای است عاقبت هر روسپی

هاای ماجاهاز باه صادا  به گفته پلیس، ماهااجاماان دارای ساالح

اند. هنوز سرنخی در مورد هویات ماهااجاماان در  کن بوده خفه

دست نیست. در ماه مه ساال گاذشاتاه 

نیز در رخدادی مشابه در این منطقاه 

زن باه  ۱تن و دو ماه بعد از آن  ۳۴

قتل رسیدند. از زماان شادت گارفاتان 

های سنی افاراطای در  پیشروی گروه

نظامای  های شبه عرا ، حاور گروه

تار  های بغداد پررنگ شیعه در خیابان

شده است. در هامایان حاال ساازماان 

ملل متحد از سایااساتاماداران عاراقای 

تار  خواستاه اسات تاا هار چاه ساریاع

برای تشکیل یک دولات فاراگایار در 

کشور اقدام کاناناد. نایاکاالی ماالدف، 

فاارسااتاااده ویااژه سااازمااان ماالاال در 

عرا ، نمایندگان پارلمان این کشاور 

را به مذاکره و توافق بر سر انتخااب 

رهبران جادیاد فاراخاواناد. وی از سایااساتاماداران عارا  

دار خاود غالاباه کاناناد و باه  خواست تا بر اختالفات ریشاه

سوی اتحاد کشور و مقابله با تهادیاد ناظاامای فازایاناده گاام 

 زن 48کم  به قتل رساندن دست
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 ژوئیه  25جمعه  -بی بی سی 

  

در گوشه و کنار شهر کاوچاک کاوباانای، 

در کاااردساااتاااان ساااوریاااه، ایااان روزهاااا 

های سنگینی جاریاان دارد. یاک  درگیری

ها نایاروهاای ماهااجام  طرف این درگیری

دولت اسالمی عارا  و شاام ماوساوم باه 

اساااات و طاااارف دیااااگاااار،  «داعااااش»

کااه ناایااروی  «هااای ماادافااع خاالااق یااگااان»

نظامی کردهای سوریه اسات. ایان نابارد 

هاای دو  که یکی از شادیادتاریان درگایاری

سال گذشته در کاردساتاان ساوریاه اسات، 

هایی را پیراماون احاتاماال وقاوع  نگرانی

یک فاجعه انسانی دامن زده اسات. ریشاه 

خواهد؟  ها کجاست؟ داعش در کوبانی چه می این درگیری

 شود؟ ها از کجا ناشی می نگرانی

کردهای سوریه از همان آغاز باحاران ایان کشاور، یاک 

ها اعالم کاردناد کاه  استراتژی سوم را در پیش گرفتند. آن

جنگند، و نه با اپوزیسیاون ساوریاه. از  نه با بشار اسد می

شادت  یک سو، بشار اسد که در مناطق دیاگار ساوریاه باه

تحت فشار بود، در یک اقدام تاکتیکی نایاروهاایاش را از 

کردستان سوریه خارج کرد و از سوی دیگار، نایاروهاای 

حزب اتحاد دموکراتایاک، کاه باه عاناوان شااخاه ساوری 

حاازب کااارگااران کااردسااتااان تپ ک ک  شااناااخااتااه 

شود، خال به وجود آمده را پر کردند و باه مارور  می

هم نیروهای ناظاامای خاود را ساازماان دادناد و هام 

سیستم سیاسی جدیدی برای کردستاان ساوریاه ایاجااد 

خااودماادیااریااتاای « کااردنااد. ایاان ساایااسااتاام ساایاااساای 

نام گرفت و در عامال ساه کااناتاون یاا »  دموکراتیک

 .ایالت کنفدرال در کردستان سوریه شکل گرفتند

درست زمانی کاه حارکات کاردهاا باه سامات ایاجااد 

شاتااب گارفات، »  خودمدیریتی دموکاراتایاک« سیستم 

نیاروهاای دولات اساالمای عارا  و 

شااام، حاامااالت نااظاااماای خااود عاالاایااه 

کااردهااای سااوریااه را آغاااز کااردنااد. 

ها در  بخش عمده ای از این درگیری

ماانااطااقااه ساارکاااناای تر س الااعاایاان  

صااورت گاارفاات. کااردهااای سااوریااه 

مرور توانستند داعش را به عاقاب  به

بااراناانااد و تااا حاادودی مااوقااعاایاات 

نیروهای جاهاادی را در کاردساتاان 

سوریه تاعیف کنند. اما داعش، از 

هر فرصت و امکاانای بارای تشادیاد 

حمالتش استفاده کرد. در ایان مایاان 

عااالوه باار ناایااروهااای نااظاااماای دو 

طرف، شمار زیادی از غیرنظامیان 

کرد نیز هدف حماالت داعاش قارار 

گرفتند. همچنین به گزارش دیدبان حقو  بشر ساوریاه، 

در یکی از آخرین اقاداماات نایاروهاای دولات اساالمای 

آماوز  داناش ۳۰۵عرا  و شام علیه غیرنظامیان کارد، 

گرای افراطی رباوده شادناد.  کرد توسط این گروه اسالم

 .ها خبری در دست نیست هنوز از سرنوشت آن

کاناد؟  پرسش این است: چرا داعش به کردها حمالاه مای

در واقع دلیل مشاخا  ایان حاماالت، هاماپاوشاانای دو 

سیستم بود. از یک سو داعش به دناباال ایاجااد خاالفات 

 

 نیباداعش و محاصره کو

هااای داعااش در مااناااطااق حااکااومااتاای خااود  تااروریساات

اند.  چنین، پیروان ادیان دیگر را تحت فشار قرار داده هم

این گروه، از جملاه اعاالم کارده اسات کاه شاهارونادان 

مسیحی منطقه، تنها باا گارویادن باه اساالم و پارداخات 

های مقرر  جزیاه  اماکاان ساکاونات در زادگااه  مالیات

خود را دارند. تا پیش از برقراری "دولت اسالمی" در 

هزار مسیحی در این شاهار زنادگای  ۰موصل، بیش از 

ها، تاا کاناون هازاران  کردند. به گزارش خبرگزاری می

گارا  نظامایاان اساالم اند. شبه مسیحی از این شهر گریخته

اند که سرپیچی از "دستورات" آناان  آشکارا اعالم کرده

 .مجازات مرگ در پی دارد

 "تخریب "بناهای مقدس

گرایان سنی در مانااطاق  ها افراط به گزارش خبرگزاری

چانایان باه تاخاریاب "امااکان  تحت فرمانادهای خاود، هام

اند. چندین مساجاد و  ها دست زده مقدس" شیعیان و سنی

ی ایان  بنای مذهابای در شاماال شاهار نایاناوا، از جامالاه

هاا  دهد که تروریست ها است. رویترز گزارش می مکان

ژوییه  در شهر موصل، حارم یاکای  ۴۲روز پنجشنبه  

هاای آن را باا  از مقدسان شیعای را مانافاجار و ویاراناه

 .اند بولدوزر با خاک یکسان کرده

عافار"  ی "تال به گزارش خبرگزاری آلمان، در ماناطاقاه

مسجد و یک زیاارتاگااه کاه از  ۲کم  نیز، تا کنون دست

هاا  "قبور مقدس" شیعه بوده است، توسط این تروریسات

 .است کلی ویران شده به

آغاز به کار یک خط لوله نفت از کردستان عرا  به 

 .ترکیه، با واکنش شدید بغداد رو به رو شده است

وزارت خارجه آمریکا از تاثیر فروش خودسرانه 

نفت اقلیم کردستان بر افزایش شکافها در کشور 

عرا  ابراز نگرانی کرده، اما گفته است که در 

 .دعواهای حقوقی دو طرف دخالت نمی کند

 مرداد 7 -ایرنا 

به گزارش خبرگزاری رویترز، این نفتکش که حامل یک 

میلیون بشکه نفت خام به ارزش تقریبی یکصد میلیون 

 .دالر است، روز شنبه وارد خلیج گالوستون شد

نفتکش یادشده بزرگتر از آن بود که بتواند در اسکله 

هوستون لنگر اندازد و گارد ساحلی آمریکا به آن اجازه 

داده بود تا محموله هایش را از طریق شناورهای 

 .کوچکتر به بندرگاه برساند

روز دوشنبه، دولت عرا  در دادخواستی رسمی از 

دادستانی آمریکا خواست که این محموله را که پروانه 

صدور از بغداد ندارد و کاالی قاچا  محسوب می شود، 

 .توقیف کند

، قاضی دادگاه ˈنانسی ک. جانسونˈبر اساس دستور 

ایالتی جنوب تگزاس، محتوای نفتکش توقیف است، اما 

 .خود کشتی آزاد خواهد بود

خرداد  نیز یک  –پیش از این، در ماه مه  اردیبهشت 

کاروان نفتی از کردستان عرا  وارد شهر هوستون شده 

و کاالیش را به خریدارانی نامعلوم فروخته بود. اقلیم 

کردستان عرا  بتازگی چهار کاروان نفتی را هم به رژیم 

 .صهیونیستی فرستاد

  نفت کردستان عراق در آمریکا توقیف شد

  22ادامه در صفحه 

0پاکسازی نظامی دینی و جنسیتی ... از صفحه   
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به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدار تادارکااتای  

” مکابای حایافاا“ فرانسه با تیم تیم فوتبال ”  لیل“ تیم فوتبال 

های فوتبال رژیم اشغالگر قدس در کشاور  یکی از باشگاه

های فلسطین وارد زمین شاده  اتریش چند تماشاگر با پرچم

 .و با بازیکنان اسرائیلی به زد و خورد پرداختند

بعای از بازیکنان تیم مکابی حیفا در صادد واکاناش باه 

این کتک کاری بر آمدند ولی داور مجبور شاد در دقایاقاه 

سوت پایان بازی را به ثمر برساند. در ایان مسااباقاه  ۸۶

 .بر صفر پیروز شد ۴تیم لیل با نتیجه 

اند کاه باا تاوجاه باه  های انگلیسی پیش بینی کرده روزنامه

حمالت گسترده رژیم اشغالگر قدس به غزه، این اتفا  در 

 .دیگر کشورهای اروپایی هم تکرار خواهد شد

تماشاگران حاضر در ورزشگاه با مرداد  2  –وشنگری ر

 پالکاردهایی در حمایت از فلسطین 

 

 تصاویری از کتک کاری حامیان غزه و بازیکنان اسرائیلی در اتریش

 زنان و دختران موصل را صادر کرد”  ختنه“داعش فتوای 
 «.آور است و نیاز به رسیدگی دارد نگرانی

خانم بدکوک که دومین مقام ارشد سازمان مالال ماتاحاد در 

ایان ناه خاواسات ماردم عارا  و ناه »عرا  است افزود: 

ی پارخاطار زیار  خواست زنانی است کاه در ایان ماناطاقاه

 «.کنند ها زندگی می ی تروریست سلطه

 ۴ژوئایاه  ۴۲ما امروز صبل تپاناجاشاناباه »بدکوک گفت: 

 «.ایم مرداد  از این فتوای داعش باخبر شده

افزاید که تاکنون برای روشان شادن جازئایاات  رویترز می

” دولات اساالمای“ این موضوع به هیاچ یاک از ماقااماات 

 .دسترسی نداشته است

دوچااه ولااه : سااازمااان ماالاال مااتااحااد اعااالم کاارد کااه  

اناد  در عرا  دستاور داده”  دولت اسالمی“ های  تروریست

ی آن  در مورد دختران و زناان شاهار ماوصال و حاوماه

سازی آلت تناسلی صورت گیارد. ایان فاتاوا شاامال  ناق 

 .میلیون زن و دختر ساکن این منطقه خواهد شد ۲حدود 

در ”  دولات اساالمای“ هاای  ر اساس فاتاوای تاروریساتب

ی زناان و دخاتاران سااکان شاهار  عرا  و سوریه، کالایاه

مثلاه کاردن آلات “ ی آن باید هدف  موصل و مناطق حومه

 .قرار گیرند” تناسلی

ی اماور  کاناناده این خبار را ژاکالایان بادکاوک، هامااهاناگ

ی سازمان مالال از اربایال از طاریاق یاک  دوستانه انسان

تماس ویدئویی به خبرنگاران مستقر در ژناو اطاالع داده 

به گزارش خبرگزاری رویاتارز، خاانام بادکاوک  .است

ایان ماوضاوع کااماال جادیاد در عارا  بسایاار »گفت: 
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 فقر در انگلستان

چهرۀ فقر در پیشرفته ترین کشورهای غربی سکوت 
 می کنند.  تحریریۀ امید 

سال پیش دو برابر  13فقر در انگلستان در مقایسه با  
شده است. اقتصاد بریتانیا در مقایسه با اوایل سالهای 

دو برابر رشد کرده است، با اینحال تعداد افرادی  83
که کمتر از حداقل استانداردهای زندگی برخوردارند 

 دوبرابر شده است.

یک مطالعه درباره فقر و محرومیت در انگلستان بیان 
میکند که تعداد خانواده های بریتانیائی که در حال 
سقوط به زیر حداقل استانداردهای معیشتی هستند در 

سال گذشته دوبرابر شده است، با وجود اینکه رشد  13

 اقتصاد افزایشی معادل دو برابر را نشان میدهد.

٪ از خانواده ها، 11بر اساس این مطالعه، 
استانداردهای زندگی زیر خط فقر را تحمل میکنند. 
این استاندارد فقر بدین گونه تعریف میشود: نداشتن سه 

مانند داشتن  «نیازهای اساسی معیشتی»یا بیشتر از 
غذا و پوشاک کافی برای خود و فرزندان؛ و توانائی 

، این رقم 83گرم کردن خانه هایشان. در اوایل دهه 
 درصد بود. 24معادل 

این تحقیق، که بر اساس دقیق ترین مطالعه شاخ  
های فقر در بریتانیا استوار است، ادعا می کند که 

میلیون انگلیسی در شرایط نامناسب مسکن  28تقریبا 
میلیون انگلیسی تا حدی فقیر  22و معیشت هستند و 

هستند که از شرکت در هرگونه فعالیت پایه ای 
اجتماعی محروم شده اند، مانند سرگرمی با دوستان و 
یا حاور در مجالس خانوادگی. این تحقیقات نشان می 
دهد که یک سوم از مردم نمی توانند خانه های خود را 

میلیون از بزرگساالن و  4به خوبی گرم کنند و 
 کودکان نمی توانند به غذای سالم دست پیدا کنند.

با توجه به پژوهش انجام شده توسط فقر و پروژه 
  داشتن یک فرد شاغل در PSEمحرومیت اجتماعی  

خانواده، این خانواده های بریتانیائی را از مواجهه با 
شرایط دشوار زندگی نجات نمیدهد. این پژوهش نشان 
میدهد که بسیاری از این خانواده ها که در سختی 

 ویسنده: استیون موریس
 ترجمه: تحریریۀ امید

 توضیل:
روزنامه گاردین به عنوان یکی از مهم ترین روزنامه 

 –و غرب به طور کلی   –های لیبرال چپ انگلستان 
اکنون در شمار جنگ طلب ترین رسانه های غربی 
است. این روزنامه نه تنها در رابطه با تحوالت 

فاشیستی -اوکراین به دفاع تمام قد از دولت الیگارشیک
کی یف می پردازد، بلکه همچنین در رابطه با سالگرد 
تهاجم به عرا  نیز طی مطالب متعددی به دفاع از 
موضع تونی بلر در تهاجم به عرا  پرداخت. با این 
حال گاردین نیز مانند بسیاری دیگر از رسانه های 
لیبرال چپ غرب، از سیاست تعدیل در توزیع ثروت 
و کاهش فقر در خود غرب دفاع می کند و در شمار 
رسانه هائی قرار می گیرد که در داخل به نوعی 
کینزیانیسم گرایش دارند و در سیاست خارجی خواهان 
گسترش بازارهای سرمایه خودی از طریق جنگ 
هستند. انتخاب مقاله حاضر از آن رو صورت گرفته 
است که دمکراسی خواهان ایرانی نسبت به همین 

 سیون ترکیه : ساختگی بودن مواضع اردوغان علیه اسرائیلیرهبر اپوز
حالی است که نخسات وزیار 
ترکیه اخیارا ماواضاع تانادی 
عاالاایااه رژیاام صااهاایااوناایااسااتاای 
بااعاالاات آغاااز جاانااگ عاالاایااه 
حماس اتخا  کارده باود. وی 
حتی    "عبدالفتاح السیاسای" 
رئاایااس جاامااهااور مصاار را 
بااعاالاات عاادم تااالش باارای 
باااارقااااراری آتااااش بااااس، 
دیکتاتور خاطااب کارده باود 
که این مسلله واکاناش مانافای 

 .قاهره را در پی داشت
 

افشااااگاااری دربااااره رواباااط 
ساارکاارده داعااش بااا دولاات 

 ترکیه
در تحولی دیگر در رابطه با 

روابط پشت پرده دولت اردوغان، مناباع 
مااوثااق در تاارکاایااه از ساافاار "ابااوبااکاار 
الاابااغاادادی" ساارکاارده داعااش در سااال 

به ترکیه، قبل از تااسایاس گاروه  ۴۵۵۸
 .تروریستی داعش خبر دادند

بنا بر این گزارش، البغدادی باا اساتافااده 
از هویت جعلی یک خبرنگاار بصاورت 
قاناونای وارد تارکایاه شاده اماا ماقااماات 
آنکارا از هاویات واقاعای و ورود  وی  

 .باخبر بوده اند
گفته میشود در آن زماان یاک سارماایاه 
دار مشهور ترک کمک مالی هنگفتی باه 

 .البغدادی داشته است
این منابع موثق همچنین از ادامه روابط حزب عدالات 
و توسعه تارکایاه بصاورت ماحارمااناه در ساوریاه و 
پشتیبانی آنها از اقدامات گروه تروریستی داعش پارده 

بر این اساس، پشتیبانی های حزب تحت  . برداشته اند
ریاست اردوغان از داعش تا زمان آغاز نااآرامایاهاای 

  
به گزارش خبرگزاری مهر، "کمال قلیچدار اوغالاو" در 
گفتگو با روزنامه لبنانی االخباار اعاالم کارد: اردوغاان 
یک بازی دو وجهی را دنبال مایاکاناد ازطارفای بار سار 
اسرائیل درموضوع غزه فریاد میکشد و در پشات پارده 

 .در تالش برای تقویت روابط آنکارا با تل آویو است
وی در تایید اظهارات خود تاکید کرد: شما توجاه داشاتاه 
باشید که روابط تجاری و نظامی ترکیاه و اسارائایال در 
دوران نخست وزیری اردوغان افزایاش قاابال ماالحاظاه 

 .ای داشته است
قلایاچادار اوغالاو افازود: مان مادتای پایاش از اردوغاان 
خواستم که با تعطیال کاردن پاایاگااه ناظاامای و راداری 
کورجک که همه اطالعاات ماورد نایااز امانایاتای را باه 
اسرائیل میدهد، واقعیت مواضع خود علایاه اسارائایال را 
نشان دهد. حاال هم از وی میخواهم اگر در مواضع خاود 
صداقت دارد، روابط تجاری و سایااسای را باا اسارائایال 

و تاکید کارد: وی روی دو زمایان باازی مای  .قطع کند
کند؛ از طرفی فریاد می کشاد و در پشات پارده رواباط 

 .خود را با اسرائیل ادامه می دهد
 رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه 

انتقادات شدید قلیچداراوغلو از روابط پشت پرده تارکایاه 
و رژیم صهیونیستی در دوران حاکاومات اردوغاان در 

اخیر در عرا  و سیطره داعش بر برخی بخشهای شماال 
 .غربی عرا  ادامه داشته است

مقامات ترکیه با توجه باه رواباط خاود باا داعاش، هایاچ 
محدودیتی برای تحرکات آنها در نقاط مارزی ساوریاه و 
ترکیه ایجاد نکرده اند تا این گروه تروریستی در اجارای 

 .عملیاتهای خود در مرز سوریه آسوده خاطر باشد
حتی اخیرا پس از رباوده شادن چانادیان تاباعاه تارک در 
موصل، حازب اردوغاان دساتاور فاراهام کاردن تاماامای 
امکانات برای تروریستها را صادر کرده بود. چندی باعاد 
نیز تمامی اتباع ترک در موصل باا رایازنای هاای پشات 
پرده و احتماال عذرخواهی سرکرده داعاش آزاد و وارد 

 .ترکیه شدند
منابع موثق تاکیاد دارناد: ماقااماات تارکایاه باه خاوبای از 
تحرکات تروریستهای خارجی در فرودگاههای استانبول، 
غازی انتب و هاتای  اطالع دارند اما تاکنون هیچ اقدامی 

 .در راستای بازداشت آنها انجام نداده اند
 تیر 12 -روشنگری
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 .پنداری با آوارگان فلسطینی را دارند حد توان همذات
 
 

قبل از هرچیز باید شروع ماجرا را بدانیم؛ پس 
مختصری از داستان غزه را از زبان نیویورک تایمز 

بشنویم تا آنچه را که دولت اسرائیل، این ضحاک 
ماردوش عصر حاضر بر سر مردم غزه آورده بهتر 

 : بفهمیم
اکثریت مردم غزه نه به اختیار خود، بلکه به اجبار «

 ۳٫۰در این منطقه سکنی گزیده اند. بسیاری از جمعیت 
میلیونی غزه که به زحمت در سرزمینی با مساحتی 

کیلومتر مربع اسکان داده شده اند در  ۱۶۵کمتر از 
اصل به شهرها و روستاهای خارج از غزه تعلق دارند. 
شهرهایی مثل اشکلون و برشبا. آنها به اجبار توسط 
ارتش اسراییل به غزه کوچانده شدند. مردم غزه از 

تحت اشغال  ۳۳۶۰زمان جنگهای شش روزه ی سال 
اسراییل زندگی کرده اند. به باور بسیاری از مردم، 
علیرغم خروج نیروهای اسراییلی از نوارغزه درسال 

، این کشور همچنان یک نیروی اشغالگر درغزه ۴۵۵۰
محسوب میشود. چرا که اسراییل همچنان راه های 
دسترسی، صادرات و واردات غزه را در اختیار خود 
دارد. اسراییل بر هرآنچه از طریق آسمان و دریا به 
غزه وارد و از آن خارج میشود نظارت دارد. نیروهای 
اسراییلی هر وقت تمایل داشته باشند میتوانند وارد 
نوارغزه بشوند. الزم به  کر است که براساس معاهدۀ 
چهارم ژنو، اسراییل بعنوان نیروی اشغالگر مسلولیت 
رفاه مردم غیرنظامی را برعهده دارد. محاصرۀ نوار 
غزه، که با حمایت امریکا و اتحادیه اروپا انجام شده 
است، پس از پیروزی حماس در انتخابات مجلس 

شدیدتر شد.  ۴۵۵۶قانونگذاری فلسطین در ژانویه 
سوخت، الکتریسیته، واردات، صادرات و رفت و آمد 
مردم به و از نوار غزه بقدری دچار مشکل شده است، 
که سالمتی مردم، سیستم فاضالب، و حمل و نقل را با 

 .تهدیدهای جدی مواجه کرده است
بیکاری، فقر به محاصرۀ غزه توسط اسراییل منجر 

مطلق، و سوء تغذیۀ ساکنان آن شده است. این 
های ضمنی سازمان ملل متحد  مشکالت، ارمغان حمایت

از مجازات شهروندان غیرنظامی است. کسانیکه فقط 
 .«میخواهند از حقو  دموکراتیک برخوردار باشند

پس مسلله دفاع از ملت فلسطین، پیش از هرچیز مسلله 
است. یعنی دفاع از حق آنان برای  «حق»دفاع از 

 حسام مناهجی
 منتشر شده در انسان شناسی و فرهنگ

 : فرمانده سابق نیروی دفاعی اسرائیل -موشه یالون
ها باید با گوشت و پوستشان مجبور به درک  فلسطینی«  

ها بی تردید مردمانی شکست  این حقیقت شوند که آن
 .«خورده هستند

 
داستان غزه چیست و فاجعه غزه چه ربطی به ما دارد؟  
شاید در حال حاضر بهترین شیوه برای کمک به مردم 
غزه برای مائی که نه قدرت سازماندهی داریم و نه 
دستمان به جایی بند است، پیدا کردن نهادی مطملن برای 
ارسال کمک مالی برای مردم غزه باشد، اما شناخت 
داستان غزه و فلسطین و غزه چه لزومی دارد؟ و 

های پیرامون حقو  ملت  های رایج در بحث مغلطه
فلسطین چیست؟ فاجعه غزه فرصتی است که نگاه 

تری به مسائل سیاسی داشته باشیم، غزه تاادها و  واقعی

را برمال  «گفتمان خنثی حقو  بشری »های  تناقض
را باردیگر آشکار  «ها طرفی رسانه بی»میکند، دروغ 

، «حق»میکند، کمک میکند بار دیگر مفاهیمی از قبیل
بین  را زیر  ره…و  «حقو  بشر»، «خشونت»

قراردهیم. غزه و فلسطین معیارهای دوگانه گفتارجهانی 
های اجتماعی  حاکم را نمایان میکند، واکنش مردم درشبکه

های جمعی  نمایانگر این است که تا چه حد متأثر از رسانه
شان از قایه فلسطین  هستند، تا چه مقدار برداشت

تحریف شده و آمیخته با تعصب و ناسیونالیسم است، تا 
اند و یا تا چه  چه میزان در درک منطق ماجرا موفق بوده

زندگی در کشور فلسطین و حق آواره نشدن از کشور 
خود و حق شهروند بودن؛ شهروند فلسطین بودن، حق 
زندگی در دیار آبا و اجدادی و نه کوچانیده شدن به 
گتوها. دولت اسرائیل تا ابد نامشروع و اشغالگر است 
و این ربطی به اوضاع سیاسی کنونی و حماس و 

 .جمهوری اسالمی و غیره ندارد
های مختلف مردم،  دراین بین پیگیری واکنش

روشنفکران وسیاستمداران خالی از لطف نیست. 
مخابره شدن تصاویر بیشمار به خاک و خون کشیده 
ً کودکان غزه، دل هر انسان  شدن مردم وخصوصا

ای را به درد میآورد، ازاین رو است که بسیاری  عادی
از فعاالن حقو  بشر هم در ایران ازاین موضوع 

کشتن همنوعان »اندوهگین شده و با راه اندازی کمپین 
به این مسلله واکنش نشان  «خودرا متوقف کنید

اند. اما اشکال کار کجاست؟ موضع گیری خنثی و  داده
دعوت طرفین به آشتی وعدم خشونت در قایه 

های تاریخی و مسائل  فلسطین با توجه به واقعیت
معنا است. اسرائیل دولتی  سیاسی مربوط به آن بی

است و عالوه  است که کشوری دیگر را اشغال کرده
ای به مناطق اشغالی حمله میکند  بر این به هر بهانه

وبعد واکنش طبیعی آنها را بعنوان توجیه خشونت خود 
الملل  نشان میدهد. بقول یک تحلیلگر روابط بین

محکوم کردن دوطرف ماجرا به یک میزان به این 
هنگام انزجار از هولوکاست از مرگ  »میماند که 

 .«غیرنظامیان آلمانی نیز ابراز انزجار شود
بحث حقو  بشر و صلل وعدم خشونت، شد. اتفاقاً 
برنده جایزه صلل نوبل، باراک اوباما از حمالت 
اسرائیل علیه حماس در غزه حمایت میکند و البته 

کند که اسرائیل طوری عمل کند  سریع هم اضافه می
 که تلفات غیرنظامی به حداقل برسد!

هایی که مدعی پوشش صادقانه و حفظ  واکنش رسانه
بی طرفی هستند هم جالب توجه است: ایمن 

سی بعد از گزارش کشته  بی الدین، خبرنگار ان محی
های فلسطینی کنار ساحل از طرف شبکۀ  شدن بچه

متبوعش به او دستور داده شد غزه را ترک کند 
هرچند بعد از فشار افکار عمومی به غزه 

تظاهرات در اعتران به نحوه پوشش اخبار  بازگشت.
سی در لندن هم واکنشی  بی غزه در مقابل ساختمان بی

ها بود. جالب است که بخش  به نوع پوشش رسانه
ها از جنگ اسرائیل  فارسی بسیاری از این قبیل رسانه

 .کنند  یاد می «تحوالت غزه»علیه مردم غزه با عنوان 
که کشتار سیستماتیک مردم  تحوالت غزه؟! این

نام گرفته هم در نوع خود جالب  «تحوالت»فلسطین 
توجه است، سوال اینجاست اگر ماجرا برعکس بود و 

نام »  تحوالت«شد هم  فوج فوج اسرائیلی کشته می
 «حمالت تروریستی مسلمانان»بار به  میگرفت یا این
یافت؟  همانطور که گروه تروریستی  تغییر نام می

گیرد و باز این سوال را  لقب می «پیکارجو»داعش هم 
کند که در صورت حمله داعش به لندن و  مطرح می

 شدند؟  واشنگتن باز هم به پیکارجو ملقب می
 

شود اسرائیل در  در هنگامی که این سطور نوشته می
تدارک حمله زمینی به غزه است، به قول موشه یالون 

ها باید از اعما  جان بپذیرند که مردمانی  فلسطینی
 !اند ولی مقاومت همچنان ادامه دارد خورده شکست

بعنوان حسن ختام این مقاله بد ندیدم تمثیل جالبی که 
های اجتماعی برای شرح مسلله  یکی از کاربران شبکه

 :فلسطین و غزه آورده را اینجا بازنشر کنم

 از غزه برای ما ئیها درس
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معیشت هستند، حداقل دارای یک فرد بزرگسال شاغل 
 هستند.

کارشناسانی که این تحقیق را به انجام رسانده اند، که 
در کنفرانسی در لندن در روز پنجشنبه بحث خواهند 
کرد، از دولت خواهان اقداماتی برای مقابله با این 

 مشکالت شده اند.

یافته های آنها مورد استفاده مخالفان ائتالف دولت قرار 
خواهد گرفت که استدالل می کنند که اخبار خوب 
دربارۀ وضعیت اقتصادی به این معنا نیست که 
استانداردهای معیشتی برای اکثریت مردم در حال 
بهبود است. این پیام اصلی حزب کار در انتخابات سال 

 آینده می باشد.

میلیون از  5.5دیگر مطالب منتشر شده ثابت میکنند که 
بزرگساالن بدون داشتن پوشاک ضروری به سر 

میلیون کودک در خانه های مرطوب  2.5میبرند، 
میلیون کودک در خانواده هایی  2.5زندگی می کنند، 

زندگی میکنند که نمی توانند خانه هایشان را گرم کنند. 
اینکه یک چهارم بزرگساالن دارای درآمد کمتر از آنی 
هستند که از فقرشان جلوگیری کند، و بیش از یک پنجم 
بزرگساالن برای گذران نیازهای روزمره مجبور به 

 قرن کردن پول هستند.   

پروفسور دیوید گوردون، از مرکز تاونسند برای 
تحقیقات فقر بین المللی در دانشگاه بریستول گفت: 

هدف دولت ائتالفی ریشه کن کردن فقر توسط مقابله »
استراتژی آنها به وضوح شکست   با علل فقر است.

شواهد و پژوهش های علمی دقیق نشان   خورده است.
می دهند که فقر و محرومیت افزایش یافته است. فقرا 

تاریخی بیهوده می کوشند از طریق جار و جنجال 

 تاکتیک غیر کمونیستی خود را کمونیستی جلوه دهند. 

اگر بخواهیم تاکتیک آنها را نیز مطابق آنچه در مورد 

تاکتیک کمونیستی انجام دادیم سابقه یابی کنیم، باید به 

و   انقالب چین باز گردیم که در  8035-30سال های 

آن استالین در تز "چهار بلوک" خود که تزی 

پوپولیستی و کامال غیر بلشویکی بود، برای اولین بار، 

بر اتحاد میان بلوک های چهارگانه بورژوازی ملی، 

خرده بورژوازی، پرولتاریا و دهقانان )همان چیزی که 

در دستگاه نظری مائو عنوان دمکراسی نوین را بخود 

گرفت( در مبارزه بر علیه امپریالیسم ژاپن و سایر 

امپریالیست ها که خاک چین را اشغال کرده بودند، 

تاکید می کرد. این تز که متاسفانه با قدرت گیری وی 

به سیاست رسمی کومین ترن و حزب کمونیست 

شوروی تبدیل شد، و نه تنها انقالب چین، بلکه همه 

انقالبات بعد از آنرا به خاک و خون کشانده، آنها را به 

قتلگاه کمونیست ها بدست بورژوازی خودِی امثال 

حمص و جمهوری اسالمی تبدیل نمود، منشاء همان 

همان خط مشی پوپولیستی است که امروزه در مورد 

جنگ اسرائیل و فلسطین هم دنبال می شود. همان خط 

مشی ای که حزب توده و بخشی از چپ را به حمایت 

 رسوا برانگیز از جمهوری جنایتکار اسالمی کشاند. 

آزادی ملی را فقط برای این می خواهد که بتواند بازار 

داخلی را از چنگ آنها به در آورد و با تکیه به بازار 

خودی سرمایه داری را رشد بدهد. بنابراین، در مسئله 

ملی منافع خودش را دنبال می کند. اگر در این مبارزه 

توده های کارگر و دهقان را دنبال خودش کشیده، به 

میدان می آورد، برای این است که اهداف خودش را 

محقق کند. بنابراین، اگر پیروز شود حتی دست به 

سرکوب توده های مردم می زند و در این میان چیزی 

عاید آنها نمی شود. بنابراین، از نظر او انقالب بورژوا 

دمکراتیک یک انقالب ناسیونالیستی در چهارچوب 

مطالبات سرمایه داری است و از آن فراتر نمی رود. 

از اینرو، اساسا قصد تغییر نظام سرمایه داری و 

پیروی از منافع طبقه کارگر را ندارد. ولی بخش 

دیگری که در نهضت ضد امپریالیستی و آزادی ملی 

وجود دارد بخش کارگران و دهقانان آنست. "روی" 

می گوید که دهقانان بی زمین در این کشورها همچون 

پرولتاریا مخالف هر نوع استثمار هستند، چه استثمار 

مالکین و چه استثمار سرمایه داران و وظیفه کمونیست 

  .ها دفاع از این بخش نهضت ملی است

من در ابتدای نوشته از تفاوت دیدگاه میان کمونیست ها 

و پوپولیست های خلقی که در مبارزه ضد امپریالیستی 

حمایت از بورژوازی خودی و سازش با آنرا تبلیغ می 

کنند یاد کردم و سپس سنت کمونیستی و بلشویکی را 

در این مورد یاد آور شدم. بنا براین، اختالف بر سر 

حمایت یا عدم حمایت از حمص در جنگ با اسرائیل 

واقعا اختالفی میان کمونیست ها و غیرکمونیست هاست 

و طرفداران حمایت از حمص با وجود اینهمه اسناد 

یک جریان بشدت ارتجاعی و ضد انقالبی نیست که 

هست. با تمام نیرو جلوی فعالیت کمونیست ها و هر 

نیروی مخالف خود را نمی گیرد و مثل همتای ایرانی 

 اش با شدت آنرا سرکوب نمی کند که می کند. و ...؟ 

اینرا هم بگویم قطعنامه "روی" از حزب کمونیست 

هند که بعنوان قطعنامه مکمله تصویب شده بود و 

تاکتیک کمونیستها در برخورد به بورژوازی را در 

کشورهایی نظیر هند که در آنها تکامل بورژوایی و 

صنعتی شدن مدتها از پیش شروع شده بود را 

نمایندگی می کرد، اساسا هر نوع حمایت از 

بورژوازی خودی را رد می نمود. درواقع آنچه که 

"روی" مطرح می کند این است که نهضت ملی 

نهضت یک دستی نیست که ما  صرفأ تصمیم بگیریم 

از آن حمایت کنیم یا نکنیم. این نهضت یک بخش 

بورژوایی دارد و یک بخش انقالبی که کارگران و 

دهقانان هستند. تاکتیک کمونیست ها باید این باشد که 

نگذارند بخش انقالبی تحت تأثیر بخش بورژوایی آن 

قرار گیرد، بلکه باید با متحد کردند کارگران و 

دهقانان رهبری نهضت ملی را به دست بگیرند تا بعد 

از کسب استقالل ملی بتوانند مانند الگوی شوروی 

بسوی برقراری یک حکومت شورایی و سوسیالیستی 

روی" معتقد است که بورژوازی در "حرکت کند.  

کشورهای تحت سلطه خواستار رهایی ملی در 

چهارچوب سرمایه داری است. یعنی اگر در این 

کشورها به مبارزه بر علیه امپریالیزم دست می زند 

- V.I.Lenin : Preliminary Draft of Theses on National 
and Colonial Questions, 2nd Congress; CI in "Selected 
Works", Volume23, London, 2941.  
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از عمیق تر شدن وضعیت 
فقر خود رنج میبرند و 
فاصله میان فقیر و غنی 

 «گسترش یافته است.

به رهبری دانشگاه 
بریستول و بودجۀ شورای 
پژوهش های اقتصادی و 
اجتماعی، نتایج تحقیق 

در کنفرانس PSEپروژه 
ارائه شده و به طور کامل 
در این هفته منتشر خواهد 
شد. پروفسور گوردون 
میگوید که او توسط برخی 
از این یافته شوکه شده 

 83در اوایل دهۀ »است: 
ما فرن میکردیم که 
وضعیت زندگی قرار است 

بهتر شود. برای اشخاصی اینچنین شده است، اما برای 
 «بسیاری از مردم وضعیت اینطور نیست.

با توجه به این پژوهش، که همچنین دانشگاه گالسکو، 
نیویورک، آکسفورد و ایرلند شمالی را به خود مشغول 

درصد از خانواده ها قادر به پرداخت  22داشته است، 
صورت حسابهای خانواده خود نیستند. در اواخر دهه 

درصد بود. بیش از یک چهارم  24این رقم معادل  93
درصد  از خوردن غذای کافی پرهیز  28بزرگساالن  

میکنند تا سایر افراد خانواده بتوانند غذائی برای 
 خوردن داشته باشند.

استدالل می کند که این یافته ها، این نظر PSEپروژه 
را رد میکند فقر به طور کلی و فقر کودکان به طور 
خاص، نتیجه عدم کار پرداخت شده است. این پروژه 

تحقیقی نشان میدهد که اکثر کودکانی که از محرومیت 
های متعدد رنج می برند و در خانواده های کوچک با 
یک یا دو خواهر و برادر زندگی می کنند، یا هر دو پدر 
و مادر، و یا حداقل یکی از والدین آنها شاغل بوده و 

 قانونی هستند.

با این حال، این پژوهش اعالم میکند که وضعیت به این 
بدی هم نیست. استفاده از برخی از خدمات عمومی مانند 
اتوبوس، قطار، مغازه های کوچک و خدمات نگهداری 
از کودکان در سال های اخیر افزایش یافته است. نتایج 
این پژوهش در کنفرانس یادبود پیتر تاونسند در لندن در 

 روز پنج شنبه مورد بحث قرار داده خواهد شد. 
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  بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی

 “ خاطرات دوران سپری شده” 

موجب عقب ماندن کار ما شده، هر کجا مهی روم ایهن، 

روی محبتی  که جاها را به من نشان بدهد بها مهن مهی 

آید. باالخره گفتم من با شما کهه مهی روم خهجهالهت مهی 

کشم. من این چند روزی که اینجا هستم می خواههم ایهن 

کوه ها و همه جا را ببینم و بهگهردم. اگهر شهمها بها مهن 

نیایید من بهتر می توانم بگردم، چون من جوانهم. قهبهول 

کرد. رفقا را پیدا کردم و تشکیالتی به راه انداختم. بهعهد 

به وسیلۀ خود کارگرها تهوانسهتهیهم ههمهه جها تشهکهیهالت 

بدهیم. تشکیالت ما وسعت پیدا کرده بود و مهحهتهاج بهه 

کادر بودیم. کادرها می بایست اداره شود و عهیهب کهار 

این بود که همه چیز در خوزستان قدغن بود. ایرانی ها 

حق نداشتند باشگاه، شرکت تعهاونهی و ههر چهیهزی کهه 

 جنبۀ اجتماعی دارد، داشته باشند.

من به دیدن رئیس فرهنگ آبادن رفتم و گهفهتهم کهه مهی 

خواهیم باشگاه ورزشی داشهتهه بهاشهیهم. مها ههم ایهرانهی 

هستیم، جوان خیلی خوبی بود و اجازه داد. آمدیم اولهیهن 

باشگاه ایرانی را برپا کردیم. انگلیسی ها غوغا کهردنهد. 

اما مردم، زن و مرد و کوچک و بزرگ آمهدنهد 

برای تماشا و خوشحهال بهودنهد کهه ایهرانهی ههم 

باشگاه دارند. انگلهیهسهی هها فهورا اطهرافهش را 

گرفتنهد و تهحهت نهظهر بهود. دو مهاه کشهمهکهش 

داشتیم. باشگاه فقط فعالهیهتهههای ورزشهی داشهت 

ولی برای جلب مردم بسیار خوب بهود و تهمهام 

شهر رو به آنجا آمده بود. بعد از دو ماه باشگاه 

 را از طرف استانداری بستند و دیگر باز نشد.

برای تشکیهالت بهه کهادر احهتهیهاج بهود و لهههذا 

مدرسه ای شبانه و محرمانه تشکیل دادیم و مهن 

به افرادی که مهورد اطهمهیهنهان بهودنهد مهطهالهبهی 

راجع به سندیکاها تدریس می کهردم. شهخهصهی 

را به من معرفی کرده بودند که اهل آستارا بهود 

و میرایوب شکیبا نام داشت. مثل این که بهعهدهها 

در ارومیه به اتهام همکاری با پیشه وری کشته 

شد. به او گفتم که شما این جا نمی تهوانهیهد ههیهی کهاری 

بکنید چون متوجه می شونهد. از فهرههنهگ آمهده بهود و 

آنجا تدریس می کرد. به شکیبا گفتم که شهمها مهحهرمهانهه 

فقط بیایید فارسی درس بدهید. کادر مختصری تشهکهیهل 

شناخت، کم کم به خانه اش راه پهیهدا کهردم. بهه تهدریه  

خیلی صمیمی شدیم. پس از مدتی برایش فاش کردم کی 

هستم و نظرم چیست. فوق العاده خوشحال شد. گفت که 

حتمأ پیش ما بیا. دومین کسی که کهاوه مهعهرفهی کهرد و 

من دنبالش رفتم و پیدا کردم حسنعلی ثابتی بود. سومیهن 

شخصی که پیدا کردم نجاری به اسم وفایی بود. وفهایهی 

 را  بعدا من به مسکو فرستادم تا آنجا درس بخواند.

به تدری  در میان کارگران نهفهوذ 

کردیم و تشکیالت را فوق الهعهاده 

گسترش دادیهم. کهار بهه سهرعهت 

پیش می رفت. حهاال مشهکهل ایهن 

بههود کههه چههگههونههه در خههوزسههتههان 

مسههافههرتههی کههنههم. بههرای ایههن کههه 

انگلیسی ها ههمهه جها سهیهم کشهی 

کرده بهودنهد و کسهی حهق ورود 

نداشت. مهمان خانه هم نبود. می 

پههرسههیههدنههد کههه کههجهها مههی روی و 

برای چی آمده ای و بها کهی کهار 

داری و کههجهها مههنههزل مههی کههنههی؟ 

بنابر این رفتن به شهرها مشهکهل 

بهود. مهن ههم تهرک زبهان بهودم. 

رفهقهها وسههایههل را فههراهههم کههردنههد، 

قصد داشتم به آغاجاری بروم، آغاجاری سیم کشی شهده 

و دم درش مأمور ایستاده بود. از هیی کجا هم نمهی شهد 

وارد شد، اطرافش هم کوه بود. مهی خهواسهتهم بهه آنهجها 

بروم، با رفقا مشورت کردم کهه چهه کهنهم و چهه طهور 

وارد بشوم. گفتند اینها به هندی ها بیشتر اطمینان دارنهد 

تا ما و اینجا هندی ها کفاشی دارند. ما چهارتا کفهش از 

او می گیریم تو ببر به طرفش بده و به عهنهوان ایهن کهه 

کفش می بریم وارد شو. البته رفقایشان را نیهز مهعهرفهی 

 کردند که با اینها بنشینیم و صحبت بکنیم. 

آمدم دم در آغاجاری گفتم بها کهی کهار دارم. بهعهد دیهدم 

یک هندی خیلی پیر آمد و خیلی هم مهربان بود. آمهد و 

بغل گرفت و بوسید و چمدان ها را بهرداشهت. گهفهتهم نهه 

من بهرمهی دارم. یهکهی خهودش بهرداشهت و یهکهی مهن 

برداشتم. آمهدیهم خهانهه اش. حهاال مهحهبهت ایهن پهیهرمهرد 

 )قسمت پنجم(

ادارۀ پلیس خود شرکت نهفهت بهود. مهقهداری سهئهوال و 

جواب کرد و گفت: برو برای من آب خهوردن بهیهاور. 

در آن موقع مغرور بودم و بها نهاراحهتهی رفهتهم کهه آب 

بیاورم. استکان از دستم افتاد و شکست و شهروع کهرد 

به تمام ایرانی ها فهحهش دادن. خهواسهتهم بهلهنهد بشهوم و 

بزنم. دیدم نه همۀ اینها باطل مهی شهود. ههرچهی گهفهت 

سرم را پائین انداختم. باالخره انگشت نگاری تمام شهد. 

بعد گفتند به بهداری انگلیسی ها برو. در آنجا نیز کارم 

تمام شد و ما را فرستادند یک جایی کهه "ورک شهاپ" 

می گفتند. اینجا به ظاهر آموزشگاهی بود که در آن بهه 

بچه ها کار یاد می دادند ولی در واقع یک مرکزی بود 

که هر کجا کارگر می خواستند از این جا این یک عهده 

را می فرستادند. کار که تمام می شد بر می گشهتهنهد بهه 

همان جا. سوهان کاری و این قبیل چیزها ههم یهاد مهی 

دادند. گاهی مرا این طرف و آن طرف می فرستادند و 

خوب بود. می توانستم در پاالیشگاه بگردم. بهه تهدریه  

تحقیق کردم و با آن دسته از کهارگهران کهه بها خهزعهل 

مبارزه کرده بودند هم آشنا شدم و مقدمۀ کار را فهراههم 

 کردم.

 تشکیل اتحادیۀ کارگری در میان کارگران صنعت نفت

قبل از ورود من به آبادان جریاناتی بود که انگلیسی ها 

موافق آن نبودند. یکی از آنها این است که گهروههی از 

پارسی های فارسی زبان از هندوستان بلند می شوند و 

برای کشاورزی به آبادان مهی آیهنهد. آنههها بهه کشهت و 

زرغ مشغول می شوند و چون زمین بهکهر و آنههها ههم 

وارد بوده و آب ههم بهه قهدر کهافهی هسهت، مهحهصهول 

عجیبی می دهد. انگلیسی ها که می بینند اگر ایهن کهار 

رونق بگیرد از لحاظ مزد کهارگهر رقهیهب پهیهدا مهی 

شود موقعی که محصولشان می رسد، یک شب کهل 

محصول و اموال آنها را آتهش مهی زنهنهد. پهارسهی 

های هندوستان متوجه شده و دستگهاهشهان را جهمهع 

می کنند و می روند. ولی نهضت کهارگهری نهبهوده، 

هیی صحبتی از این که کارگری باشد و متحد بهاشهد 

و با هم مبارزه بکنند اینها در بین نبود. گویا ههنهدی 

ها  اتحادیه ای برای خودشان داشته اند ولی ایرانهی 

ها نداشتند. ایرانی ها از هندی ها یک مهقهدار تهنهفهر 

داشتند، چون هندی هها بهیهشهتهر بهه آنههها آقهایهی مهی 

 کردند.

حاال باید رفیقی پیدا می کردم، رفقا را اول از میهان 

کسانی پیدا کردیم که احسهاسهات مهلهی داشهتهنهد و بها 

شیخ خزعل مبارزه کرده بودند. اولین کسی که پهیهدا 

کههردم، شههعههبههان کههاوه بههود. شههعههبههان کههاوه یههکههی از 

متخصصینی بود که بار سنگین را با دسهتهگهاههش بهلهنهد 

می کرد، دستگاهی بود به نام "ریگ". شعبان کاوه آدم 

پاکی بود. با این که بی سواد بود هم عاقل بود و ههم بها 

تجربه. عهالوه بهر ایهن آبهادانهی هها را ههم خهوب مهی 
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هههفههتههه ای یههک روز بههه نههخههلههسههتههان مههی رفههتههیههم. یههک 

کرمانشاههی بهود کهه قهههوه خهانهه داشهت. مهی گهفهتهنهد 

دستپخت خوبی دارد، آدم بها مهحهبهتهی بهود. یهک روز 

زودتر از رحیم رسیدم، گفتم یک چایی برایم بیهاوریهد، 

وقتی رحیم آمد گفتم من یک چایی اضافه خوردم گفهت 

ما نداریم من نمی دهم. گفتم تو بده من در چهیهز دیهگهر 

صرفه جویی می کنهم، ایهنهقهدر مها از نهظهر مهالهی در 

مضیقه بودیم و همین هم سبب موفقهیهت مها شهد. چهون 

می دیدند یک آدمی کهه وضهع زنهدگهیهش ایهن طهوری 

اسههت دیههگههر سههیههاسههی 

نمهی تهوانهد بهاشهد. از 

اول تا آن روزی کهه 

مههها گهههرفهههتهههار شهههدیهههم 

انگلیسهی هها تهوجهههی 

نههداشههتههنههد، تشههکههیههالت 

فههوق الههعههاده وسههعههت 

پهیهدا کهرده بهود و مهها 

می توانستیم کهارههای 

بههرجسههتههه ای انههجههام 

 بدهیم

 اعتصاب

در آن موقع مذاکراتی 

دربههارۀ نههفههت شههروع 

شده بود، انگلیسی هها 

می بایست بعد از سی 

سههال تههأسههیههسههات را 

تههحههویههل ایههران مههی 

دادند و مرخص بشوند و دیگر ادعایی نداشهتهه بهاشهنهد. 

ولی انگلیسی ها می خواستند آن را تمدید بکنند. یهکهی 

از نقشه هایشان از برقراری حهکهومهت رضهاشهاه ایهن 

بود که این قرارداد تمدید بشهود و مهدت سهی سهال را 

شصت سالش بکنند. ما در این موقع نفوذ داشتیم. حتی 

داده بودیم ولهی کهافهی نهبهود. 

در این بین رحهیهم ههمهداد کهه 

از مههحههصههلههیههن کههوتههو و از 

مسکو با من آشهنها بهود، یهک 

سال بعد از ورودم از طهرف 

سندیکای جهانی به کمک من 

آمههد. ارتههبههاط بهها سههنههدیههکههای 

جهانی از چند جهت بهرقهرار 

بود. مها مهکهاتهبهاتهمهان را بهه 

علی آوینی می دادیهم. او ههم 

در تهران تحویل سندیکا مهی 

داد، آنها هم رد مهی کهردنهد. 

بههه ایههن طههریههق مهها ارتههبههاط 

داشتیم. عده ای از رفقهای مها 

مانند حسین شرقی و آرش و 

برادرش رضاقلی در تهههران 

بههودنههد. رضههاقههلههی بهها آن کههه 

کمونیست و عضو کمیتۀ مرکزی بود ولی سندیکهالهیهسهت 

بود. کارش بهیهشهتهر امهور کهارگهری بهود و بها اتهحهادیهۀ 

 کارگری سروکار داشت.

درخوزستان تشکیالت ما بسیار کامل شهده بهود. طهوری 

بود وقتی که رحهیهم ههمهداد آمهد مهن یهک روزه  او را 

استخدام کردم. ولی از لهحهاظ مهادی خهیهلهی در مضهیهقهه 

بودیم. من با هشت تومان حقوق استخدام شدم که بهعهد ده 

تومان شد. ماهی هشت تومان هم رحیم می گرفت. جمعأ 

هیجده تومان. البته من سپرده بودم پول را او خهرج کهنهد 

چون من بلد نبودم. یک خانۀ دربست گهرفهتهه بهودیهم، بهه 

چهار تومان، می ماند چهارده تومان. با چهههارده تهومهان 

ما دو نفر باید زندگی می کردیم. یادم هست که حتی یک 

روز هم بیرون غذا نمی خوردیم چون نمی توانستیم. امها 

میان افراد ملی هم نفوذی داشتیم و از ما خوشهشهان مهی 

آمد. قرار بود روزی که این قرارداد به مجلس می رود 

به کارگران بگوییم که اعتصاب بکنند. بنابر این دستهور 

دادیههم کههه کههم کههم آمههاده بشههونههد. تهها ایههن کههه یههک روز 

 کارگری با کارگر

دیگر دعوایش می شود. یکی از آنهها مهی رود   اتحادیه 

به منشی می گویهد کهه آن یهکهی مهرا بهه عضهویهت در 

دعوت می کرد. منشی خبر می دهد و میروند خهانهۀ او 

را می گردند و یک مرامنامه ای که البته دستی نهوشهتهه 

شده بود بیرون می آورند. انگلیهسهی هها ههم بهه افهرادی 

حمله می کنند که در تأسیس باشگاه شرکت داشتنهد. مهی 

آیند باشگاهی ها را می گیرند و ما را ههم گهرفهتهنهد. امها 

قبل از این که ما را بگیرند ما پهیهش بهیهنهی ههایهی کهرده 

بودیم. از جمله عده ای از کارگران را که انگلهیهسهی هها 

برای دائم اخراج کرده بودند، ما وارد شهههربهانهی کهرده 

بودیم. یک عده از پلیس ها در آبادان و اهواز و جاههای 

دیگر از رفقای خودمهان بهودنهد. ایهنههها در جهلهسهات مها 

شرکت می کردند. در عین حال که آژان و پلیهس بهودنهد 

در جلسات مها شهرکهت مهی کهردنهد. بهاشهگهاههی هها را 

گرفهتهنهد. رکهن الهدیهن مهخهتهاری رئهیهس کهل شهههربهانهی 

 خوزستان بود. برای تحقیقات از اهواز به آنجا آمد.

قبل از این که ما را بگیرند یک گرفتاری عجیبهی پهیهش 

آمد. وقتی که من شنیدم رفقا را گرفهتهه انهد بهه یهکهی از 

کسبه که واسطۀ مکاتبۀ ما تا تهران بود گفتم، آنجا سری 

بزند و اگر نامه ای آمده پاره بکند. آمهدم پهیهش او نهامهه 

 ای آمده بود، کنجکاوی مرا واداشت نامه را بخوانم.   

باالی مغازه اش قهوه خانه بود، رفهتهم بهاال و خهوانهدم.  

دیدم حسین شرفی که از محصلین دورۀ اول کهوتهو بهود 

به تهران آمده و نامه ای نوشته که آمده ام و بعد از ایهن 

می خواهم با هم مکاتبه داشته باشهیهم و آدرسهم ههم ایهن 

است. اگر این نامه به دستشان می افهتهاد، تهههران غهافهل 

گیر می شد و همه را می گرفتند. من نامه را خوانهده و 

تمام کرده بودم که دیدم مفتشی به نهام رضها مهفهتهش کهه 

همه او را می شناختند باال می آید. آهسهتهه نهامهه را در 

جیبم گذاشتم. گفت شما را پایین می خواهند. فکهر کهردم 

پایین که رفتم نامه را پرت می کنم توی جهوب و فهرار 

می کنم. بعد به شهربهانهی رفهتهه و مهی پهرسهم چهه مهی 

گویند؟ ولی آمدم دیدم رئیس تأمینات با دو تا پاسبان آنجا 

ایستاده اند و این نامه هم تهوی جهیهب مهن اسهت. آمهدیهم 

شهربانی رئیهس شهههربهانهی یهک آدم مهغهروری بهه نهام 

سلیمان خان بود. گفت ببرید. ما به همراه دو تا پهاسهبهان 

و یک مفتش و یکی هم رئیس تأمینات راه افتادیم. وسهط 

راه پرسید خانه تان کجاست؟ گفتم خانۀ مها را چهه کهار 

داری؟ ایههنههههها خههیههال کههردنههد خههانههۀ مهها در اطههراف آن 

در این موقع فرصتی باشگاهی است که ما گرفته بودیم. 

بود نامه را در جیبم پاره کنم اماا بایارون نامای تاوانساتام 

 بریزم.  گفت می خواهیم منزلتان یک چایی بخوریم. ...
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قهر کارگران، زمین و زمان را بر سر خود خراب 
دیدند. آنها آماده شدند تا برای خالصی از خطر جنبش 
کارگری به هر جنایتی دست یازند. توپ باران 
سنگرهای مقاومت کارگران را دستور کار کردند و 
باالخره خیزش پرولتاریای سرمایه ستیز لیون را از 
 پای در آوردند.                            
نیمه دوم دهه سوم سده نوزدهم با عروج جنبش 
چارتیستی شروع شد. جنبشی که هول و دهشت 
بورژوازی از قدرت طبقه کارگر را وارد فازی جدید 

 ٠۵۵هزار و  ۴۵۵ساخت. راهپیماهائی های بزرگ 
هزار نفری کارگران در شهرهای گالسکو و 
منچستر را سازمان داد، بسیار سریع حمایت 
توده های کارگر سایر شهرها را جلب کرد. 
گفتگوی اعمال قهر و توسل به سالح علیه 
دولت بورژوازی را پیش کشید، شمار 

هزار نفر باالتر  ۵۰اعاای خود را از مرز 
برد و قدرت طبقه کارگر انگلیس را در 
سطحی بی سابقه علیه سرمایه داران و دولت 
آنها به صف نمود. چارتیسم در ادامه خود کفه 
توازن قوای پرولتاریا در مقابل طبقه سرمایه 
دار را به گونه ای چشمگیر نسبت به سالهای 
پیش سنگین تر ساخت، اوضاع روز جامعه 
انگلیس، حتی اروپا را زیر فشار موج قدرت 
و میدانداری کارگران قرار داد و بر روند رو 
به گسترش جنبش کارگری قاره تأثیر بارز بر 
جای نهاد. مبارزه طبقاتی توده های کارگر 
علیه بورژوازی و رژیم های سیاسی پاسدار 

منافع سرمایه داران در سراسر نیمه اول قرن نوزدهم 
به رغم پاره ای شکست ها و پسگردها، مدام رو به 
اوج، وسعت و حدت رفت. ایفای نقش تاریخی کارگران 

فرانسه  ۸۲۳۸پاریس در دو انقالب فوریه و ژوئن 
ستیغ این پیشروی ها و تاخت و تازهای پیگیر طبقاتی 
نمایندگی بس است  »شد. در قیام نخست کارگران فریاد 
«ما فرمانروائیم سر دادند و در انقالب دوم، پاریس را  

  قسمت دوم 
   ناصر پایدار

  ۳۱۳۱خرداد  ۴۵سه شنبه 

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 یافت، در حالی که 
دستمزدها همان مدار سابق را دور می زد. همه این ها 
با هم موج مبارزات توده های کارگر را از شمال تا 
جنوب اروپا به همراه آورد. قرن نوزدهم با جنبش 
ابزارشکنی و قیام گسترده لودیسم آغاز شد. جنبش و 
خیزشی که بورژوازی انگلیس را به وحشت انداخت و 
دولت وقت بریتانیا هراسناک از خطر سراسری شدن و 
توسعه طوفانی آن راه کشتار وسیع کارگران را پیش 
تسلیم توده های کارگر به جوخه های  «قانون »گرفت. 
مرگ را از پارلمان گذراند و به پاره ای جنایت های 
دیگر دست یازید. سرکوب جنبش لودیسم توسط 
بورژوازی انگلیس قادر به عقب راندن موج پیکار توده 
های کارگر حتی در همان بریتانیا نشد. متعاقب شبیخون 
های قوای دولتی به شورش ابزارشکنی، اعتصابات 
متعدد چند هزار نفری و در پاره ای موارد چند ده هزار 
نفری توسط کارگران پارچه بافی ها، ریسندگی ها، 
معادن و همزنجیران آن ها در صنایع دیگر، جامعه 
انگلیس را به لرزه در آورد. کارگران آلمان، فرانسه، 
اسپانیا، بلژیک و کشورهای دیگر اروپائی نیز با 
سازماندهی اعتصابات عظیم چرخ تولید را از کار 
انداختند. در طول دهه سوم و نیمه اول دهه چهارم این 

اعتصاب  ۱۸۵قرن، فقط کارگران فرانسه بیش از 
بزرگ را برنامه ریزی کردند و جامه عمل پوشاندند. 
ً وارد میدان  جنبش کارگری امریکای شمالی هم وسیعا
شد و صف آرائی خود علیه بورژوازی را در شورشها 
و اعتصابات بزرگ به نمایش نهاد. مبارزات کارگران 
در شکل های مختلف به گسترش خود ادامه داد. قیام 
، نقش نقطه ۳۸۱۸در سال  «لیون »توده های کارگر 
عطفی مهم را در فرایند بالیدن این پیکارها ایفاء کرد. 
در این شهر بود که برای اولین بار در تاریخ، پرولتاریا 
با همه توان، صالبت و قدرت تدارک روز خود علیه 

هزار کارگر یک جنگ تمام  ۱۵بورژوازی شورید. 
عیار را علیه سرمایه داران و قوای دولتی حامی آنها 
شروع کردند. به زرادخانه ها، قالع نظامی و مراکز 
قهر پلیسی سلطنت ژوئیه حمله بردند. کنترل شهر را 
برای سه روز در دست گرفتند. سنگر به سنگر و کوچه 
به کوچه علیه قوای نظامی دولت لوئی فیلیپ جنگیدند و 
در این مصاف گام به گام حماسه آفریدند. بورژوازی 
فرانسه و حاکمان روز کشور با مشاهده شعله های آتش 

 سرمایه داری جهانی و طغیان موج فاشیسم

و فرانسه را برای نخستین بار دو شقه کردند. 
پاریس پرولتاریا در مقابل پاریس بورژوازی 
قد افراشت و کوه توهم آوار بر سر توده 
کارگر، در سطحی قابل توجه، ولو نه چندان 
 دیرپای رو به فرسایش رفت.                     
اعتصابات، قیام ها و در یک کالم موج صف 
آرائی کارگران اروپا در نیمه نخست قرن 
مورد گفتگو بدون شک فصل جدیدی را در 
تاریخ مبارزه طبقاتی یا تاریخ واقعی جوامع 
انسانی باز کرد. اهمیت این مبارزات به هیچ 
وجه در مجرد به صحنه آمدن و اعتران 
کردن و رویاروئی کارگران با صاحبان 
سرمایه یا دولتها خالصه نمی شد. اهمیت 
تعیین کننده تر پیکار این نیم قرن، تحقق 
تدریجی اما چشمگیر و باز هم صد البته بی ثبات پویه 
جدائی طبقه کارگر کشورها از همسازی با اپوزیسونهای 
بورژوازی قاره بود. جنبش کارگری پیش تر هم وجود 
ً طوالنی  داشت. اعتصابات و خیزشها پیشینه نسبتا
داشتند. حتی توسل توده های کارگر به سالح، پدیده 
چندان تازه ای به حساب نمی آمد. آنچه جدید تلقی می 
شد، انکشاف کیفی مبارزه طبقاتی، جدا شدن گام به گام 
اما بارز صف کارگران از محافل ناراضی بورژوازی، 
استیالی روند تقابل دو طبقه استثمارشونده و استثمارگر 
جامعه روز، بر فرایند مجادالت اجتماعی میان طبقات و 

اقشار دیگر و باالخره فریاد کارزار پرولتاریا علیه 
بردگی مزدی بود. پروسه ای که توسط تغییرات جاری 
در وضع هستی اجتماعی طرفین پیکار پشتیبانی می شد. 
در یک سوی محافل ناراضی بورژوازی به یمن 
گسترش شتابناک شیوه تولید سرمایه داری و بسیار 
بیشتر از آن، با بهره گیری دغلکارانه از توهم دامنگیر 

24ادامه در صفحه   
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پرولتاریا و بورژوازی در مقابل هم، شکوفائی آگاهی 
و شناخت ضد سرمایه داری کارگران و تدارک آنها 
برای تسویه حساب نهائی با بورژوازی، همه و همه به 
صورت حلقه های مختلف یک زنجیر، موقعیت ممتاز، 
امیدوار و پرخروش جنبش کارگری را تصویر می 
کنند. پرولتاریا در این قرن به یمن این موقعیت 
سرفراز، مطالبات مهمی را بر سرمایه داران و دولت 
ها تحمیل می کند و بورژوازی را برای 
عقب نشینی های کامالً مهم تر زیر فشار 

فزاینده خود قرار می دهد.                  
                    

دوره دوم ) اواخر قرن نوزدهم تا اواسط 
ظاهرا ماجرا و بر پایه قرن بیستم(   

تاریخنگاری چپ لنینی این فاصله 
تاریخی، عصر پیروزی ها و یورش 
پرولتاریا به عرش اعالی کمونیسم است. 
اما واقعیت خالف این را می گوید. مؤلفه 
های خصلت نمای این دوره را باید در 
ظهور و قدرت ساالری سوسیال 
دموکراسی، فتوحات کمونیسم 
بورژوائی، طغیان امپریالیسم ستیزی 
خلقی!! اقشار تحتانی بورژوازی و 
باالخره زمینگیر شدن و به حاشیه 
غلطیدن کمونیسم مارکسی و لغو 

کارمزدی پرولتاریا کاوید. بستر اقتصادی 
وقوع این رویدادها را هم باید در شرائط 
امپریالیستی تولید سرمایه داری جستجو 
ً متامن  نمود. رجوع به این بستر مطلقا
هیچ شکل باور به اثرات جبرگونه آن 
 نیست.   

آنچه در این برهه زمانی اتفا  افتاد قطعاً  
یا سرنوشت محتوم  !!«تقدیر  تاریخ »
جنبش کارگری نبود. چنین تقدیر و 
ً وجود ندارد. سرمایه  سرنوشتی اساسا
داری قرن بیستم از جهات زیادی به بروز 
این رخدادها کمک نمود و شرائط الزم 
برای زایش و بالیدن آنها را فراهم آورد. با 
همه اینها حوادث مذکور می توانستند روی 
دهند یا اینکه روی ندهند و با رویدادهای 
دیگری جایگزین شوند. گسترش بین المللی 

سرمایه داری و تبدیل نقطه، نقطه جهان به حوزه 
انباشت سرمایه بر خالف تحلیل های رایج لنینی، نظام 
بردگی مزدی را نه فقط به سوی احتاار نراند که به 
ماندگاری آن بیشترین کمک ها را کرد. دریای 
سودهای کالن ناشی از استثمار نیروی کار شبه رایگان 
میلیاردها کارگر جهان به ویژه بردگان مزدی قاره های 
آسیا، افریقا، امریکای التین و بخش های وسیعی از 
اروپا به غولهای عظیم صنعتی و مالی جان تازه ای 
داد، مجال مقابله با بحران ها و ادامه انباشت و گسترش 
حوزه های پیش ریز سرمایه را برایشان فراهم آورد. 
به بورژوازی ممالک پیشرفته تر امکان داد که بر سر 
بزنگاههای حساس مبارزه طبقاتی در صورت نیاز 
وجه المصالحه ماندگاری پردازد و بقای سرمایه داری 
را در قبال تأدیه اندکی دستمزد بیشتر و سطل نازلی از 
رفاه اجتماعی به جمعیتی از کارگران چند کشور 
تامین نماید. سوسیال دموکراسی انترناسیونال دومی 
و رفرمیسم راست اتحادیه ای از دامن همین فرایند 
متولد شدند، از همین شرائط تغدیه نمودد و با بهره 
گیری از همین امکانات ضربه سهمگین خود را بر 
جنبش کارگری و جهتگیری ضد سرمایه داری این 
 جنبش وارد ساختند. 
شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری در همین راستا، 
نسخه جدیدی برای فروپاشی مناسبات فلودال و 

جنبش کارگری راه صعود به عرش حاکمیت را طی 
می کردند و بورژوازی به طبقه مسلط اقتصادی و 
سیاسی تبیدیل می شد. در سوی دیگر طبقه کارگر اروپا 
بود که در پراتیک گسترده پیکار، کوله بار توهم خود 
را لنگ لنگان بر زمین می هشت. عواقب همصدائی 
خود با محافل مترقی نمای بورژوازی را به آزمون می 

ایستاد، آگاهی طبقاتی اش را فزونی می بخشید. راه 
سازمانیابی مبارزات خود را پیش می گرفت. استوارتر 
می جنگید، دستاوردهای جنگ را می کاوید، راه چاره 
ها را می جست و بر بستر شکست ها و پیروزی ها 
 قدرت پیکار خود را باال می برد.              

کمونیسم لغو کار مزدی پرولتاریا از درون همین فرایند 
جوشید، جنبش کارگری، مارکس زائید و البته مارکس 
گریزان و مارکس ستیزان زیادی را نیز متولد ساخت. 
ً شخصیت ها نیستند.  سوء تفاهم نشود، منظور مطلقا
حرف ما در همه جا و بر قاا در همین جا هم، نفی هر 
نوع و هر میزان آویزان سازی جنبش ها یا تاریخ به 
فرزانگان و افراد ویژه است. منظور از زایش افرادی 
مانند مارکس یا دیگران نه اشخاص، که رویکردها و 
عناصر اثرگذار جهتگیری ها می باشد. به هر حال 
جنبش کارگری اروپا در عبور از این فاز باردار 
حوادث جدید شد. از خیلی جهات شکوفا گردید، شفافیت 
طبقاتی چشمگیری در قیاس با گذشته احراز نمود، 
صف بندیهایش را آرایش، پیرایش و بار ضد سرمایه 
داری داد. افق امحاء کاپیتالیسم را با سری مارکسی و 
ضد کار مزدی در مقابل خود باز ساخت. جامعه 
گردانی فارغ از مناسبات کار مزدوری را در توان 
خود یافت. قدرت پیکار برای حصول این هدف و تحقق 
این دورنما را در هستی اجتماعی طبقه خود کشف کرد. 
به یمن دانش و آگاهی جلودارانش حمل بیر  کمونیسم 
لغو کار مزدی را جار باالی خود دید. نقد اقتصاد 
سیاسی بورژوازی راچراغ راه پیکارش کرد. روایت 
مادی تاریخ و شناخت مبارزه طبقاتی به عنوان 
لگوموتیو تکامل جوامع انسانی را شعور خود کرد. راه 
تأسیس انترناسیونال پیش گرفت و پرچم رهائی انسان 
افراشت. قیام حماسی کمون پاریس را دستور کار خود 
نمود. پرولتاریا در طول نیمه های اول و دوم قرن 
نوزدهم به همه این مدارها عروج کرد و همراه این 
عروج تاریخ را میدان تاخت افکار، مبارزه، قیام 
انقالب و رستاخیز رسالت مداری خود ساخت. در یک 
کالم قرن نوزدهم شاهد وقوع این رویدادها بود. 
گسترش بی مهار سرمایه داری، تبدیل شدن این نظام به 
بانی و باعث بقای تمامی اشکال استثمار، محرومیت، 
ستمکشی، فالکت و نابرابری دامنگیر بشر، بالندگی 
مبارزات توده های کارگر، صعود بورژوازی به اریکه 
قدرت سیاسی کشورها، صف آرائی طبقاتی عریان 

انکشاف کاپیتالیستی کند یا پرشتاب بزرگ ترین بخش 
دنیای روز پیچید. پروسه توسعه سرمایه داری در 
جوامع فلودالی شروع قرن بیستم را با اهرم صدور 
سرمایه و پیش ریز گسترده سرمایه های غربی در این 
یا  «انباشت بدوی»کشورها به ورطه تحقق برد. الگوی 
رویش دو قطب سرمایه و کار مزدی از دل اقتصاد 
کاالئی پیشاسرمایه داری را بازسازی تاریخی کرد و 
پویه تشکیل این دو قطب با سرمایه امپریالیستی و 
نیروی کار خلع ید شده حاصل گسترش و فشار صدور 
 کاالی کشورهای پیشرفته صنعتی را بر جای آن نشاند. 

آنچه در این میان اتفا  افتاد رشد سریع سرمایه داری  
در غالب کشورهای اسیر نظام فلودال بود. پروسه ای 
که از درون آن بورژوازی چپ نمای مدعی ضدیت با 
امپریالیسم چشم به جهان گشود!! سرمایه داری قرن 
بیستم به این ترتیب و تا همین جا، قادر شد که تاریخ 
فرزندان  »مبارزه طبقاتی را به کجراهه زایش 
کشد. اگر در قرن نوزدهم و متعاقب وقوع  «ناهموار

فرانسه طبقه کارگر اروپا زیر  ۸۲۳۸انقالب فوریه 
رگبار قهر کارزار طبقاتی می رفت تا زنجیر توهم به 
رادیکال نمائی الیه هائی از بورژوازی را ولو برای 
چند صباحی از گردن بر دارد، اینک همان بورژوازی 
و منفور، با فراغ بال و سرفراز  «بیرون شده از در »
باز می گشت. به این نیز اکتفا نمی کرد.  «از پنجره»
پرچم رهائی پرولتاریا و در نازل ترین سطل داعیه 

داری، بیر  آزادی و دموکراسی و رفاه و امنیت 
 اجتماعی توده های کارگر را بر دوش می کشید!! 
 
سوسیال دموکراسی فتوحات پرولتاریای قرن نوزدهم 
را نردبان میدانداری کمونیسم ستیزانه خود ساخت. اما 
این دغلکاری امر ساده و سهل الحصولی نبود. فتوحات 
پرولتاریا باید سکوی تازش خودش برای نابودسازی 
سرمایه داری و صعود به قله کمونیسم لغو کار مزدی 
می شد، چرا چنین آسان، در یک چشم به هم زدن، لقمه 
نرم سوسیال دموکراسی و کائوتسکیسم گردید، باید به 
جستجوی دالئلش پرداخت. توده کارگر اروپا نقش 
ارتجاعی بورژوازی را در شکل ژاکوبنی و خیلی 
شکلهای دیگر تجربه کرده بود و حاصل این تجربه ها 
را کم یا بیش در حافظه تاریخی خود داشت اما دامنه 
مسخ و توهم زائی رابطه تولید اضافه ارزش یا آنچه 
تار و پود فکر، فرهنگ، جامعه نگری و در یک کالم 
ایدئولوژی بورژوازی را می سازد بسیار فراتر از اینها 
و به وسعت سپهر فکر و فاای تنفسی دنیای سرمایه 
داری است. طبقه کارگر در این سپهر و فاا زندگی 
می کند و آنچه که اندیشه، راهبرد و منظر شناخت 
 بورژوازی است از همه سوی بر سرش آوار است.    

 سرمایه داری جهانی و... را در شماره بعد دنبا ل کنید
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 ،روشنگر متعلق به شما ست

 به ادامه  ما لی خود   با پشتیبا نی 

لهجه ي من از میان مردم محو مي شود و تاماام ُرارد 
و لُر و تُرك و فارس همه یك زبان مي شوند و دیاگار 

 زبان و لهجه اي ریشخند نمي شود؟
لحاه اي این سرزمین را بدون خودم و امثال خاودم 

 تجسم مي رنم!!!
شاید روزي ره من و ما نبودیم دستي لبااساي را پااره 
نكند، شاید دیاگار سارباازي بااتاوماش را باه پاهالاوي 
مزاحمي ناكاوباد وشاایاد دیاگار رااله ساباز مساافار و 
مهاجري، غریب و زواري، محتاج و نایاازمانادي باه 
حس پاك زیارتي، زیر پاي مردم لاه نشاود وصااحاب 
راله، پیر مردي تنها، درجوارگند طال، دست بستاه و 
مجرم نما نشاان سااداتاي اش راهاماراه تاه مااناده ي 

غرورش ، لگد مال شده به تماشا ننشیاناد! و باه گانااه 
 بي مدرك بودن ، توي ماشین پلیس چپانده نشود! 

 اتوبوس ایستاد، هم همه اوج گرفت!
چشمان پیر مرد درخشید. گویي با دیدن روه هایي راه 
سالها پیش به ناچار تاررشاان رارده باود لاحاااه اي 
روتاه قامت خمیده اش راست شد. دلش لارزیاد. تاناهاا 
آمده بود و تنها مي رفت. همسرش را در غاربات باه 
خاك سپرده و فرزندانش را همانجا به خاناه ي باخات 
فرستاده بود. دست خالي آمده بود وبا هماان دساتاهااي 
خالي بازمي گشت. جوان آمده بود اماا پایار بااز ماي 

 گشت!
از خطي به نام مرز ره عبور میكرد، 

 برگشت و به زنجیرش نگاه ررد.
دوقطره اشكش را زدود وآهي رشایاد. 
ریه هایش راپار رارد وپاا باه زمایان 
روبید. رمي به آسمان زل زد و باز به 
آن سوي زنجیار خایاره مااناد. ظااهار 
آرامي داشت اما حقیقت رسي دیگري 
بود ره در اعما  وجودش فریااد ماي 

 رشید:
 اگربراي تو مهمان نا خوانده باودم ، 

 اما بودم، انسان بودم.
میبیني؟ اینجا هم زمین ساخات اسات، 
آسمان آبیست. فقط رمي دقیق تر نگاه 
رن. گویي دستي مشتي غبار بار ایان 
سرزمین پاشیده وگر نه من جواني ام 
را باار تااو و زیااباااتاار شاادناات خاارج 
نمیكردم. وگر نه فرزندانم رابه تو نمي سپردم. خاوب 
نگاه رن، از هامایان فااصالاه صاداي انافاجاار را ماي 
شنوي؟ بچه هاي پا برهنه را مي بیني ره در هم وول 
مي خودند و لقمه اي نان گدایي ماي راناناد؟ سارهااي 
بریده و جسد هاي خون مال را مي بیني؟ تعاصاب را 

 خشونت را مي بیني؟ 
یك عمر بي وقفه دویده ام و از نافاس افاتااده. باا پااي 
خود مي آمدم تا بلكه بتوانم روزي، جایي،  هار چاناد 
در اوج پیري، آسوده از نگاه هاي مملو از نافارت و 
گه گداري ترحم قدمي بزنم و  عجیب نبود راه دیاگار 

  

به دستهاي زمخت و پینه بسته اش ناگااهاي اناداخات و 
 زهرخندي زد!

 اتوبوس غژغژ رنان به جلو حررت مي ررد.
نگاهش را از دستها گرفت وبه عكسش ره روي شیشاه 
ي ماشین افتاده بود دوخات. گاوشاه هااي چشاماش پار 
چین و چشمانش شكام ساو شاده باود. خاط هااي روي 

پیشاني و ابروهاي بي حالت و تار انداخته 
اش صورتش را خسته و غمگین تر نشاان 
میداد! توي صندلي اش جابه جاا شاد و آه 
خفیفي رشید، رمر درد و پاادردش هاردو 

 زنده شدند.
چرخ هاي اتوبوس مي چرخیدند، راه هار 

 ثانیه و هر لحاه روتاه تر مي شد!
باز هم میان افكار بهام ریاخاتاه اش غار  

 شد. فكر ررد، فكر ررد و فكر ررد...
سالها بود ره گام شاده باود! در هایااهاوي 
شهر نشیني، در قیل وقاِل شلوغي عایاد و 
فریااد دسات فاروشاان حاریا  یاك شاب 
مانده باه عایاد ناوروز، در بایال زدن هاا 
وراالاانااگ زدن هااا، در آجاار روي آجاار 
گذاشتن ها، در بازرگ راردن باچاه هاا و 

دیدن نوه ها، در چاي سایااه خاوردن هاا و از قاورماه 
سبزي لذت بردن ها و در احساس سر باارباودن هاا و 

 نیز تحقیر شدن ها...
 زیر لب آهسته با خود زمزمه ررد:

   مي روم
اما تو خوشحال باش. جاي دیگر، زیر آسماناي دیاگار  

و روي زمیني دیگر نفس مي رشم. شاید من راه رفاتام 
تو توانستي بخندي، شاید دیگر جاوان هااي تاو ماعاتااد 
نباشند، شاید دیگر حقي از مردم تو خورده نشود، شاید 
دیگر هیچ دختر و زني خیاباني نابااشاد و شاایاد بادون 
من، توانستي نفس هاي پاك بكشي. چیزي راه هامایاشاه 
 حسرتش را مي خوردي و من را باعثش مي دانستي!  

اتوبوس به پت پت افتاده بود اماا ماي رفات. هاماچاون 
پیرمردي از نفس افتاده و درمااناده راه راهاي را ماي 

 خزد!!
 روزي ره من نبودم نگاه رن و ببین مردماي راه خاود 
را برادرم مي نامیدند و برابري را باور نداشتند،هماان 
ها ره من لولوي قصه هاي شبانگاه بچه هاایشاان باودم 

 بدون من آیا، خوشبختي وآزادي را تجربه مي رند؟
شغلي ره من گرفته بودم و ناني ره من ماي باریادم راه 

 ها راغني مي رند؟

هیچ از مین ها ي خفته در خاك بیم نداشتم. راهي این سفرباودم 
 ولي رمي زودتر به جلو هلم دادند!  

پیرمارد افاغاان باه زناجایار و باه مارز پشات رارد وآرام قادم 
برداشت، با شانه هایي افتاده و یقه اي پاره شده و رااله سابازي 

 ره نشانگر عظمت و اصالتش بود، اما خاك خورده!
پیر مرد رفت و یادگار جان رندن هایش هر راجااي ایاران راه 
روزي مي زیست به جا ماند. جاده هااي صااف و هاماوار در 

 داغترین وقت ظهر آن پیر مرد را به یاد مي آوردند...
روزگار نیز به اجبار، نام ایران را براي همیشه در خاطر پیار 
مرد حك ررد، همچون یادگاري راه باعاااي هاا روي تاناه ي 

 درختان زنده و سبز تراش مي رنند!   پایان.
توضیح روشنگر: نام نویسنده برای روشنگر مشخص 
نیست. روشنگر در آینده نام نویسنده را به اطالع خوانندگان 

 خواهد رساند. 

  ))نگاه كن((

 !گوش کن اسرائیل 
 

 ,اریش فرید:  اثری از

 بهنود فرازمند 

 

 وقتی ما را تعقیب می کردند

 من هم یکی از شما بودم

 حاال اگر شما خود تعقیب گر شوید

 چگونه می توانم یکی از شما باشم؟

 دوست داشتید مثل آنهایی باشید

 که شما را می کشتند

 حاال دقیقا همانند آنهایید

 از چنگاِل خشونت

 جان سالم به در بردید

 اما آیا حاال همان وحشیگری

 در شما النه نکرده است؟

 :فرمان دادید

 ”کفش هایتان را در بیاورید“

 و آن ها را به ریگ زارها راندید

 مثل گناهکارانی

 که به معبد بزرگ مرگ رانده می شوند

 رد پای برهنه ی آن ها

 بر جا مانده است بر ریگ زارهای داغ 

 و همینطور رِد بمب ها و تانک های شما

http://poets.ir/?tag=%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b4_%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af
http://poets.ir/?tag=%d8%a8%d9%87%d9%86%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af
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 :واژة عقد مثل سیخي در دلم فرو رفت. فریاد زدم

جناب الزم نیست رسي را عقد رنید. در این زندان،  -

 .همه زن هستند

سیلي محكمي بیخ گوشم را سرد ررد. بعد نگهبان دستم 

 :را رشید و برد. رمي بعد گفت

 ...پله -

شمردم...یك،دو...ره  ها را در خیال خود مي من هم پله

تلو تلو خوران جلو رفتم.  .ناگهان رسي من را هل داد

اندازند؛ اما خود را  فكر رردم من را به زیر زمین مي

دانم چند نفر در  روي زمین یافتم. اتا  دیگري بود. نمي

آن اتا  بودیم، باز هم خرخر پروین را شنیدم. یك نفر 

اي  لحظه .هاي مان را از پشت محكم بست آمد و دست

 .بعد، شخ  دیگري حكم اعدام را خواند

اید،  علیه رژیم اقدام ررده چون شماها، یعني این گروه، [

 ].تان برسید باید به سزاي اعمال

طور  من از این حكم تعجب رردم. اعدام رردن ره این

گویند  خوانند؟ چرا نمي ها را نمي شود! چرا اسم نمي

مطابق حكم به این شماره و فالن جرم در فالن روز و 

شود؟ من داشتم با خودم  تان صادر مي تاریخ حكم اعدام

رردم ره ناگهان شلیك رگبار و جیغ بلندي  یك و دو مي

سكوت را شكست. منتظر بودم به من هم شلیك شود، اما 

نشد. نگهبان دوباره دستم را گرفت و من را به راه 

پرپیچ و خمي برد ره در بعاي جاها از دویا سه پله 

رفت. خالصه نفهمیدم از رجا من را برد و رجا  باال مي

هایم  به من گفت رفش هایت جلو پایت است، بپوش! چشم

را باز ررد و من را در داخل اتاقي انداخت. تازه فهمیدم 

 .ره اتا  خودمان است

 :سیران با خوشحالي من را در آغوش رشید و گفت

آه لیلي جان! برگشتي؟ الحمدوهللا طوري نشد. پس  -

طور به او خیره شده بودم و  پروین رو؟ من همان

 .دانستم چه بگویم نمي

 .دانم پروین؟ نمي -

طولي نكشید ره پروین را هم آوردند. به تدریج تك تك 

شد و صداي  مان باز مي درهاي این طرف و آن طرف

 .پیچید ها مي قهقهه در سلول

آن شب تا صبل به این نمایش خندیدیم. از پروین پرسیدم 

راستي آن صداي جیغ چه بود ره پس از رگبار به گوش 

  رسید؟

  :پروین خندید و گفت

 !آن هم نمایش بود -

تكه راغذ لوله شدة دیگري در آورد. در آن نوشته شده 

 :بود

اي عادي  شود و به مساله این نمایش گاه گاه تكرار مي

دارد. در این جا گاه، مرگ تابلو است، گاه نمایش. گاه 

اي را لمس  یك جرعه آب است و گاه دستي ره سینه

 .رند مي

راغذ را رنار گذاشت. تكه راغد دیگري برداشت ره مثل 

 .را باز ررد سیگار لوله شده بود. آن

جا. نگهبان در را باز  هاي بي آفتاب این وقتي بود از وقت

 :اي در دست داشت ررد.غابناك و خشن. ورقه

 .لیال غفور و پروین غالم -

 :هر دو با هم گفتیم

 .بله -

نامه و هر سفارش دیگري  تا ده دقیقة دیگر وصیت -

تان  دارید براي رس و رارتان بنویسید و سر جاي

 .بگذارید...آماده باشید

 .دو برگ راغد و دو قلم هم براي ما گذاشت

پاچه شدیم. پروین از من  هر دو به هم نگاه رردیم. دست

لرزید.  تر بود. دست و پاي خود را گم ررده بود. مي آشفته

 :گفت طرف پریشان بود؛ گاه گاه نیز مي سیران هم از آن

 .خدا رریم است -

 .پروین گریه ررد

ایم؟ به  ایم؟ به پایان رسیده لیال جان! یعني ما تمام شده -

 همین زودي! آخر چه بنویسم؟ چه بگویم؟

ها را  خواستم برخي واژه من هم دستم با قلم سست شد. مي

هاي  اي نمانده بود. لحظه به یاد بیاورم. در آن لحظه واژه

حساسي بودند. گریة پروین بیش از حد من را ناراحت 

 .هایش را گرفتم و تكان دادم ررد. بلند شدم، شانه

رني ما را براي میهماني به  رني؟ فكر مي چرا گریه مي -

ترسي؟ تو  اند؟ مرگ چي هست ره از آن مي جا آورده این

شوي. در غذا  روزي چند بار با مرگ دست به یقه مي

خوردن؛ در آب خوردن؛ وقتي تو را به دستشویي 

پس بنویس،  !برند برند؛ وقتي تو را به توالت مي مي

 .چیزي براي رس و رارت بنویس

 .خودم هم با خط درشت نوشتم عزیزانم مرا ببخشید

 .ده دقیقه گذشت و از سیران خداحافظي رردیم

مان را بستند. همان لحظه پروین به  هاي خیلي زود چشم

گذاشت  نفس نفس افتاد. گاهي صداي پاي نگهبان نمي

 .هاي او را بشنوم. ناگهان خرخر او قطع شد صداي نفس

 .اند جاي دیگري برده متوجه شدم ره او را به

 :چهار پله مرا پایین برد و در آخرین پله گفت-نگهبان سه

 .هایت را در بیاور رفش -

جا بودند. بعد از  اتاقي فرش شده بود و رساني در آن

 .غرولندي، رسي شروع به حرف زدن ررد

قبل از آن ره اعدام بشوي باید شوهري داشته باشي، لذا  -

 .رنیم ما ارنون تو را عقد مي

 نجیبه احمد 
  برگردان:علي اشرف درویشیان

 
خواهم نباشد این عمر و زندگي را ره من  مي»

این راه خراب شده، تمامي ندارد. چهار  .گذارانم مي

ساعت این سر و چهار ساعت آن سر. آن هم تو این 

 «.تابستان

این همة غرولندي بود ره اعااي خانواده هر پانزده 

شنیدند  روز یك بار، رم و بیش، آن را از مادرشان مي

 .گفتند و هیچ نمي

عر  سر و صورتش را با گوشة آستین بلندش پاك 

یك لیوان آب به  .ررد. روله بارش را از پشتش گرفت

او داد. نوشید. رمي از آب در لیوان مانده بود، آن را 

  .رف دستش ریخت و به سرو صورت و گردنش زد

 .قدر گرمم شده اوه، چه-

یك استكان چاي برایش ریخت. آن را سر رشید و 

 .اش را رناري گذاشت؛ رمي آرام شد پیاله

مادر جان، خوش آمدي. لیال چه طور بود؟ او را -

 دیدي؟

شان آباد، مثل  بله دیدم. احوال همة شما را پرسید. خانه-

دیگر را ببینیم.  هاي پیش نبود ره از پشت قفس هم دفعه

دو ساعت رنار هم نشستیم. چیزهاي زیادي هم برایش 

دانم چرا  بردم. انشاهللا مسالة مهمي ندارد. ولي نمي

زدم، دلش پیش  طاقت بود. هر چه برایش حرف مي بي

 .من داد ره بیاورم من نبود. این ریسه را هم به

شلوار و بلوزي را از ریسه در آورد. بوي خیلي چیزها 

ها را زیرو رو  رسید. رمي لباس از آن به مشام مي

بعد به بلوز  .ررد. جیب و رمر شلوار را جستجو ررد

خیره شد. یقة بلوز دو الیه بافته شده بود. آن را 

اش  شكافت. دست مالید. خش خش چیزي به گوش

خورد. جایي را ره شكافته بود با تیغ گشاد ررد و چند 

 .تكه راغذ از آن بیرون آورد

جور است و یك رنگ  جا فقط یك گله جان! آسمان این

رند نه غروب. وقت  خورشید در آن نه طلوع مي .دارد

اي به  گذرد. از دوازده به دوازده و از دوازده مي

ها توجه  اي دیگر. اما ري به این دوازده دوازده

شان نیمه شب؟  شان ظهر است و ردام ردام !رند؟ مي

اند  هاي غذا خوردن طوري با هم قاطي شده حتي وعده

جا مرگ از  رند. در این ره بیشتر آدم را سردرگم مي

وفایي، از  گویي و دروغ، از وفاداري و بي راست

خدمت و خیانت، حتي از عشق و محبت بیشتر حاور 

  یك شب
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 .تبدیل شده است

ات را  نامه گویند وصیت هر بار ره به یكي از ما مي

گوید: اگر  زند و به دیگران مي بنویس، لبخندي مي

هاي دیگر هم لبخند  بازنگشتم، برایم بنویسید. آن

  :گویند زنند و مي مي

 .گردي رنند و برمي گردي! عقدت مي برمي -

پانزده روز بعد از آن مالقات، مادرش دوباره رفت. 

غروب، دیرهنگام، ساعتي از شب گذشته بود ره 

صدا وارد خانه نشد؛ با صورت  برگشت. مثل سابق بي

خراشیده، سر و موي آشفته و دو مشت گل بر 

شدند. فریاد  هایش مالیده بود ره داشتند خشك مي شانه

رسید، اهالي  اش به عرش مي و واي واي «روله رو»

محل به خانه ریختند. یك ریسه روچك آخرین یادگاري 

 .لیال بود

گالویژ جان! ساعت یازده بود. در باز شد. نگهبان 

صدایم ررد، ره رفتم. چیزي در دست نداشت. این بار 

برد.  هایم را نبست. شانه به شانة خودش من را مي چشم

من از این رار تعجب رردم. سه روز قبل با دوست 

مان رردند. او بریده بود. خیلي  محمد بیگ روبه روي

آن ها  چیزها را لو داده بود. حتي نام پدرم را هم دقیقاً به

گفته بود؛ چون تا آن لحظه من اسم پدر بزرگم را به 

 .ها گفته بودم جاي اسم پدرم به آن

اي مادرم منتظرم بود. دو  در اتا  بزرگ فرش ررده

ریسة بزرگ وسایل برایم آورده بود. به ما گفتند تا 

 .خواهد بنشینید و حرف بزنید تان مي دل

ها دعاي خیر ررد. ارنون ره نامه را  مادرم براي آن

ام گرفته  رسي مادرم گریه نویسم براي سادگي و بي مي

 .است

آه، مادر جان! آن چند ساعت در راه به چه فكر 

اي: این ره پیش خدا چیزي  اي؟ چند بار گفته ررده

ها نرم شده باشد  جا برسم، دل آن نیست، ره وقتي به آن

و بگویند: دخترت هیچ گناهي ندارد، بیا او را با خودت 

رردم و تا دم  وقت یك ماشین دربست ررایه مي ببر! آن

جا چنان جشن و  رردم و در آن در خانه توقف نمي

انداختم ره نپرس. با این فكرها چه  شادماني راه مي

شادي و سروري به تو دست داده باشد... یا چند بار 

فكرهاي بد به دلت خطور ررده و با انشاهللا و خدا نكند، 

 آن را از خودت دور ررده باشي؟

است. ماه  «حزیران» گه له گیان! امروز سیزدهم ماه

خودمان. یعني امروز هفت ماه و دو هفته  «جوزردان»

ام... دو ساعت بیشتر نشستیم.  گیر شده است ره دست

دیگر  بلوز و شلواري را به او دادم ره بیاورد. بعد هم

را در آغوش گرفتیم. درست مثل آن روزي ره پدرم 

ها را  تنگ شدم. ریسه براي همیشه ما را ترك ررد. دل

ها هم از  برداشتم و همراه نگهبان پیش رفقایم برگشتم. آن

این مالقات تعجب رردند. سیران وسایل را ره دید، 

 :اي سر داد و گفت قهقهه

 .مادرت فكر ررده در این جا مراسم مولودخواني داریم -

آورم. وقتي من را  دخترها، از این ماجرا سر در نمي -

هایم را نبستند. دو ساعت بیشتر نشستیم. غدا  بردند، چشم

 !و خوراك خوبي به ما دادند! چه غذایي

پروین ره همیشه دوست دارد من را عصباني رند، با 

 :ها گفت صدایي شبیه صداي پیرزن

 !هم ریخته باشي؟ ها روي پتیاره! نكند با آن -

 :من هم عصباني شدم و فریاد زدم

 .خود نزن خفه شو، حرف بي -

 .باشه،باشه. عصباني نشو، شوخي رردم -

 :گله جان! غروب نگهبان آمد و به ما گفت

 .خودتان را براي حمام آماده رنید -

هاي تمیزمان را آماده  با عجله حوله و صابون و لباس

 .رردیم

جا تا دادگاهي نشوي لباس مخصوص زنان  در این

هاي امروزم نه تنها  پوشي. به همین خاطر، لباس نمي

جا هم چه حمامي!  تمیز، بلكه نو است. حمام این

قدر فرصت داري ره خودت را گربه شور رني.  همین

 !گویند تمام زنند و مي فورا صدا مي

هایي  ایم. میوه و شیریني حاال شب است و دور هم نشسته

را ره مادرم آورده است، وسط گذاشته و داریم گل 

شنویم. پروین ره در دنیاي شاد  گوییم و گل مي مي

  :گوید خودش است، به من مي

خواهند  دختر، الهي بابات نمیره! مثل این ره امشب مي -

اي؛ این همه  ات رنند. خودت را نونوار ررده عروس

ها  اي؛ اگر از ترس این قرمسا  میوه و شیریني ریخته

رردم به هلهله و رف زدن و آواز خواندن.  نبود، شروع مي

 رنند؟ گه امشب هم دوباره عقدمان نمي دانیم، ري مي چه مي

  :با عجله برخاست و روي دیوار نوشت 

یادگار شب سیزده حزیران. شب بسیار خوبي بود. ساعت 

22 

 سیران، پروین، لیال

 .و هر سه زیر نام خود را اماا رردیم

گله جان! ارنون ده دقیقه به دوازده است. صداي چرخیدن 

دیگر نگاه  رسد. هر سه به یك رلید در قفل به گوش مي

رنیم به خاطر سرو صداي ما است ره  رنیم. تصور مي مي

 !گویند خفه شوید مي

 :نگهبان بود. به من گفت

 .ات را بنویس بیا این قلم و راغذ. وصیت نامه -

 :هر سه با صداي بلند خندیدیم. سیران مي گوید

 .نویسم خودت را خسته نكن؛ من بعداً برایت مي -

 :گوید پروین هم مي

 .نه... باید خودش بنویسد -

عزیزانم من را ببخشیدت. این سومین بار است ره من را [

رني امشب این تأتر چگونه  برند. فكر مي به این نمایش مي

خواهد بود؟! مثل دفعات قبل یا شكل دیگر؟ امشب براي 

 !چه رسي عقدم خواهند ررد؟

  حزیران 21شب 

 خواهرت لیال

اي را ره با آن  دست هایش را از پشت بستند. پارچه

اش را تیز  تر رردند. گوش هایش را بسته بودند، محكم چشم

هاي قبل صدا یا حررت رسي را  ررد تا بفهمد، آیا مثل دفعه

اش رسید.  رند؟ هیچ صدایي نبود. پچ پچي به گوش حس مي

گاه شخصي با صداي گرفته و بلند او را به عقد در  آن
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رس ریست. در دل خود  براي او مهم نبود آن .آورد

گفت: باز هم نمایش. در این لحظه نفهمید چرا زیر 

اش گرفت. با  پایش به خارش افتاد. به این حالت خنده

اش  انگشت بزرگ پاي دیگرش آن را خاراند.غلغلك

آمد. این غلغلك، او را به یاد روزهایي انداخت ره پنج 

آمد. رمي  شش ساله بود. پدرش ظهرها از اداره مي–

اش  رشید. او فوراً خودش را روي سینه دراز مي

ررد. چند بار  انداخت. پدرش رمي با او بازي مي مي

خندید تا مادرش به  قدر مي خاراند. آن زیر پایش را مي

 :گفت آمد و مي صدا در مي

 .گیرد دیگر بس است. دل درد مي -

اي نقل از جیبش  شد و بسته پس از آن پدرش بلند مي 

 :گفت آورد و مي در مي

 .این هم نقل براي نقل خانم- 

ها  ررد و یكي از نقل گرفت و باز مي او هم آن را مي 

 .انداخت را به دهانش مي

 !ها آه از مزة آن نقل -

آب دهان را قورت داد. مزة نقل و لبخند هنوز روي 

اش هنوز زیر پاي  هایش بود. انگشت بزرگ لب

خاراند ره افسر شروع به خواندن حكم  دیگرش را مي

 .ررد

و به جرم فعالیت علیه  227در اجراي حكم شمارة [

 21رژیم، دادگاه در آخرین جلسة خود در شب 

حزیران، دستور اعدام متهم، لیال غفور غریب را 

 ].صادر ررد و همان شب نیز اجرا خواهد شد

را شنید، یك ردیف  «اجرا خواهد شد»همین ره واژة 

 .گلوله، با مزة نقل و لبخند روي لپش قاطي شد

 

   2995زمستان 

 به هزار دلیل دوستت دارم 

 تواند آخرینش می 

 هایت باشد دست  

 روی صورت من 

 تا خدا و ابلیس 

 هایم را نبینند اشک  

  

 یا روزی که 

 در میدان ولی عصر  

 زمزمه کردی در گوشم: 

 کس بیاید... قرار نیست هیچ 

  

 به هزار دلیل دوستت دارم 

 تواند آخرینش می 

 سرفه نکردنت باشد 

 روی سیگارهای من 

 تواند می 

 ناشیانه آشپزی کردنت باشد 

 بازی کردنت... ناشیانه عشق 

 به هزار دلیل دوستت دارم 

 تواند آخرینش می 

 ات باشد لنگه کفش خونی  

 رو روی پیاده  

 وقتی تن ات را 

 بردند. روی دست می  

  

 تواند حسرت گیسوانت باشد می 

 برای بوسیدن آفتاب 

 وقتی با روسری خاکت کردند... 

 از حامد ابراهیم پور 

م به هزار دلیل دوستت دار  

 تواند آخرینش می 

 کیف کوچکت باشد 

 بازشده در جوی آب 

 یا وقتی که 

 ات را گرفته بودی پیشانی 

 زدی... لبخند می 

 تواند آخرینش می  

 یمان باشد  اولین بوسه  

 در آسانسور دانشگاه  

 یا همین تخمه شکستن یواشکی   

 توی سینما.  

 برای کودکان فلسطینی ام

 

 زیتون ها خشکیده اند

 بر شاخه های بی برگ

 کبوتران در آبی آسمان

 پرپر شدند

 و

 چشم های بی گناه تو 

   که در آسمان بجای پرنده 

   خمپاره ای در پرواز یافت

 ویرانی

 ویرانی          

 ویرانی                    

 تابلوی صلح !

 کبوتری پرپر شده است

 زیتونی خونین با شاخه ی خشکیده ی 

 

 همه ی زنگ های جهان

 از صدای غلطیدن 

 اشک تو 

 برخاک 

 چنان به صدا در می آیند

 که افالک از شرم

 از گردش

 می ماند

 عدالت! 

 

 صدای فریادت

 دیوارهای سکوت را می شکند

 و انعکاس چشم اشکبارت

 کهکشان ها را به زیر می کشد

 و من این جا

 از بی پناهیت

 زبانم الل شده است

 این همه سبعیت!

 گیسو شاکری 
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انقالب شد. سرانجام به دلیل افراط و تفریط در زندگی 
شخصی و خرید و فروش اورا  بهادار کلیسا ورشکسته 

 . شد و به فقر افتاد
تاریخ در نظر سنت سیمون عبارت از تغییرات دوره 
های بحرانی زنده و انتقادی است. او اشاراتی برای 
شناخت تاریخ نمود که بعدها منجر به شناخت تاریخ 
مبارزات طبقاتی ودیالکتیک تحول تاریخی شد. او بجای 
 استثمارانسان، استفاده جمعی از طبیعت را مطرح نمود 

سنت سیمون کارگران ، سرمایه داران و روحانیون 
مسیحی را تولیدکنندگان میدانست و خواهان لغو مزایای 
وراثت و تاکید روی توانایی تولیدی فرد نمود. در کتاب " 
مسیحیت نو"  او خواهان عشق به همنوع برای کاهش 

 . فقر توده ها و آشتی طبقات بود
سنت سیمون یکی از مهمترین نمایندگان سوسیالیسم 
تخیلی است که به طرح نقشه و نظم برای یک جامعه 
بورژوایی پرداخت و میگفت باید شرایطی بوجود آورد تا 
انسانها در آن نیازهای خود را بطور ایده آل رفع کنند. 
طرح های اجتماعی سنت سیمون متکی به ایده کامل 
بودن انسان مربوط میشود. تمام نیرو و توانایی و ثروت 
انسان باید بطور ایده آل امکان شکوفایی داشته باشد و 
اقتصاد باید برای این هدف نقش مهمی داشته باشد چون 

 . اقتصاد موجب افزایش تولید و ازدیاد رفاه میگردد
سنت سیمون مبلّغ اصل " به هرکس به اندازه توانایی 
هایش و از هرکس مطابق استعداد هایش " بود . در نظر 
او فایده هرکس به اندازه دست آورد هایش برای جامعه 
است، نه ریشه های اجتماعی مانند طبقه و قشر و صنف 
بلکه سهم هر فرد برای افزایش رفاه عمومی تعیین کننده 

 . جا و مقام او در اجتماع است
در طرحهای اجتماعی سنت سیمون برابری و تساوی 
وجود ندارد ولی آنان ارثی و خانوادگی هم نیستند بلکه 
بسته به کوششهای اجتماعی فرد در تولید ملی دارند . او 
طبقه رهبری کننده را " صنعتی " مینامید البته نه به 
معنی امروزی آن بلکه کسیکه نقش و سهمی در تولید 
اجتماعی دارد. این طبقه در تعریف او شامل بازرگانان ، 
پیشه وران ، دهقانان ، بانکداران ، کارخانه داران و 
پرولتاریا است ولی بانکداران نقش مهمی دارند چون 
اقتصاد را هدایت میکنند. دانشمندان نیز در کنار صاحبان 
صنایع اهمیت خاصی دارند. همچنین هنرمندان که به 

 . طرح ایده آل جامعه آینده میپردازند
سنت سیمون درآخرین اثرش یعنی کتاب " مسیحیت نو " 
به تاکید روی اخال  و دین برای یک جامعه سالم 
میپردازد. در نظر او مهمترین عبادت و کار نیک ، عشق 
به همنوع است، چون به نفع فقیر و ثروتمند است که 
مبارزه اجتماعی را کاهش دهند و موجب رفاه شوند. 
وظیفه اخالقی ثروتمندان و دولت است که به نیازمندان 
کمک کنند. مارکس و انگلس از این طریق تحت تعثیر 

 بعای از افکار سنت سیمون قرارگرفتند.
    

 .Nushad@web.de 

جهان خرد ، جهان کالن وغیره بود. او دارای افکار 
ماتریالیستی و ضد سازمان تفتیش عقاید کلیسا یعنی 

 . انکیزیزاسیون بود
وی همچون کپرنیک میگفت نه زمین مرکز منظومه 
شمسی و نه منظومه شمسی مرکز کائنات است. وی 
نماینده نامحدودی و عظمت جهان بود و میگفت که در 
جهان مرکزی وجود ندارد و بی نهایت سیستم های 

 . خورشیدی وجود دارد
عنصر آب ، هوا  ۰در نظر جردانو تمام اجزاء جهان از 

، آتش ، زمین و اتر تشکیل شده اند و چون کرات دیگر 
نیز شامل این پنج عنصر هستند، درآنجا هم احتمال 
زندگی برای انسان وجود دارد، به این دلیل زمین و 

 . منظومه شمسی آن ، مرکز جهان الیتناهی نیستند
در نظر جردانو چون خدا نیز بی نهایت است پس جهان 
نیز نامحدود است . خدا جهان را تشکیل داد و در همه جا 
در طبیعت هست پس فلسفه پانته ایستی پاسخگوی وجود 
خداست ، خدایی که خود بی انتها است نمیتواند خالق 
جهانی محدود باشد . خدا ولی ورای ماده است، به این 
دلیل او نمیتواند موضوع فلسفه بلکه موضوع الهیات 
است. موضوع فلسفه ، طبیعت است یا بهتر، قوانین 

 . طبیعی
در نظر برونو جهان دارای روح است و عقل اصل روح 
جهان است و هر چیز زیر تعثیر و مشمول شناخت عقل 
است. غیر از روح جهان و عقل ، عنصر سوم در جهان 
، ماده است که منفعل نیست بلکه فعال است یعنی ماده ای 
متغیر و معتبر . اوحاد ریز تشکیل دهنده طبیعت و جهان 

 . ، مونادها هستند
پانته ایسم برونو تعثیر مهمی روی افکار گوته ، اسپینوزا 
و متفکران رمانتیک گذاشت. تلوری مونادهای برونو 
تعثیر بزرگی روی افکار الیبنیتس داشت. به این دلیل 

بود.  ۳۳برونو سنبل جنبش ضد کلیسایی ایتالیا در قرن 
اثر دیگر او کتاب " شور و شو  قهرمانی و زندگی 

 . شخصی " نام دارد
، سوسیالیست تخیلی، )    ۳۰۶۵  -۳۸۴۰سنت سیمون  

اتوپیست و متفکر اجتماعی فرانسه به پیشرفت و ترقی 
ایده های روشنگری کمک نمود. بعد از پایان دانشکده 
افسری، او درجنگ استقالل آمریکا زیر نظر جرج 

در زمان انقالب  ۳۰۸۳واشنگتن شرکت نمود و در سال 
فرانسه به کشورش برگشت و رئیس کمیته انتخابات در 

 نصرت شاد
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جردانو برونو، مهمترین فیلسوف دوره رنسانس ایتالیا 

به اعدام  ۳۶۵۵را سازمان تفتیش عقاید کلیسا درسال 
محکوم نمود و در آتش سوزاند. او شاگرد ابن سینا و 

 . ابن رشد و کوئس مسیحی بود
سنت سیمون، سوسیالیست تخیلی در انقالب فرانسه 
بعلت شرکت در بورس بازی اورا  بها دار خود  و 

سال آخر  ۴۵کلیسا ، تمام سرمایه اش را از دست داد و 
 . عمر را در فقر و تهیدستی بسر برد

، محقق طبیعت و )    ۳۰۲۸  -۳۶۵۵جردانو برونو   
به اتهام کفر از یک  ۳۰۰۶عالم خداشناسی درسال 
سال در دانشگاههای مهم اروپا  ۲دستگیری فرارکرد و 

تدریس نمود و با دانشمندان زمان خود آشنا شد. او در 
به کشورش بازگشت ولی بر اثر خیانت  ۳۰۳۳سال 

دشمنان به چنگ سازمان تفتیش عقاید کلیسای رم افتاد 
سال اسارت در زندان، سوزانده شد و شهید  ۰و بعد از 
 . گردید

جرم او این بود که به پیروی از کپرنیک گفته بود که 
جهان نامحدود و بی نهایت است و در سیستم 
خورشیدی تکثر وجود دارد و کره زمین و منظومه 
شمسی ما، مرکز جهان و کائنات نیستند. در لحظه 
اعالن حکم اعدام، او خطاب به روحانیون قالبی 

ترس و وحشت این تصمیم شما ”  مسیحی گفته بود که 
قرن  ۱حدود “.  از ترس من بخاطر مردن، بیشتر است 

 ،بعد سکوالرها در میدان محل اعدام جردانو برونو
بیادش مجسمه ای بر پا کردند که اکنون مورد بازدید 

 . جهانگردان قرار میگیرد
تصور برنو از جهان مادی، پانته ایستی است یعنی خدا 
و طبیعت یکی هستند و در تمام  رات مادی جهان ، 
خدا وجود دارد . این تلوری او خالف نظریه مکتب 
اسکوالستیک فلودالی حاکم در کلیسای آن دوره بود. 
برونو به تایید تلوری کپرنیک به دفاع از بی نهایت 

 . جهان باور داشت ۲بودن عالم کائنات و وجود 
جردانو برونو خالق افکار دیالکتیکی مانند محدود 
بودن، بی نهایت بودن، احدیت، تکثر ، عام ، خاص ، 

 . فیلسوف شهید ، فیلسوف انقالبی ، فیلسوف قمارباز.

 . خدای المتناهی و فیلسوفان یاغی

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

 ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید. 
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کننده نیست زیرا ممکن است گروهی ماناناد  طرف مذاکره

حاماااس مااعاادالت را باارهام زناد. اماا باا تشاکاایال دولاات 

یی بارای تاوقاف ماذاکارات از ساوی  یکپارچه عمال بهانه

اسرایایال وجاود ناداشات و حاتای اماریاکاا تاالش بسایاار 

فراوانی برای به پای میز مذاکره کشاندن اسراییال اناجاام 

المللی ایان گاوناه  داد و شاید در طول تاریخ در مجامع بین

بست رساندن جریان مذاکارات صالال  اسراییل برای به بن

 .زیر فشار نبوده است

یای کاه فشاارهاا  اسراییل به دنبال یک بهانه بود. بهاناه -۱

را از خود کم کند ایان تصامایام در بادناه رژیام اسارایایال 

گرفته شد که دو اقدام انجام دهند. اول شروع یاک جاناگ 

و متهم نشان دادن حماس و دوم آگاهی بود که اسراییل از 

های ماقااومات باه دسات آورده باود و باه  افزایش توانایی

ناوجاوان  ۱دنبال از بین بردن آنها رفت. با رباوده شادن 

اسراییلی در الخلیل انگشت اتهام اسراییل به سمت حماس 

نشانه رفت و با وجود تکذیبی که حماس در عادم دخاالات 

یک میز نشستند و توافق کردند تا دولتی یاکاپاارچاه را 

در فلسطین تشکیل دهند و سپس بعد از عباور از دوره 

انتقال یک انتخابات سراسری را برگزار کنناد. اتافااقای 

که در این بین رخ داد، این بود که فتل و حماس به یک 

درک مشتارک از هام رسایاده باودناد. فاتال در کاراناه 

رو بود و حماس نیز که  باختری با بحران بیکاری روبه

کنترل غزه را بر عهده دارد چاناد ساالای اسات کاه در 

خاواهاد خاود را از ایان  برد و مای محاصره به سر می

شرایط بحرانی که وجود داشت خارج کاناد، از هامایان 

 .رفت برای دو طرف اتحاد بود رو تنها راه برون

اسراییال تشاکایال دولات یاکاپاارچاه فالاساطایانای را  -۴

برنتافت و به هر نحو ممکن با روندی که فتل و حماس 

در پیش گرفته بودند مقابله کرد. اما اتفاقی کاه در ایان 

یای باود کاه دیاگار اسارایایال آن را  بین رخ داد، بهااناه

نداشت و آن نبود تصمیم واحد در طرف فلسطینی باود. 

رژیم اسراییل همواره در مذاکرات صلل باهااناه داشات 

گیر است و اطامایاناانای باه  که تنها فتل نیست که تصمیم

 میثم سلیمانی 

الامالال  این روزها از من به عنوان خابارناگاار حاوزه بایان

شود که در غزه چه چایازی در جاریاان اسات؟  سوال می

چرا دوباره جنگ آغاز شده و اینکه به کجا خاتام خاواهاد 

 شد؟

ها و باررسای اوضااع در ایان  با فکر کردن به این سوال

چند روز از آغاز جنگ و پیگیری اخبار چاناد ناکاتاه در 

 :پاسخ به این سواالت وجود دارد که الزم به  کر است

هاای  اسراییل همواره سعی داشته است هیچاگااه گاروه -۳

فلسطینی با یک دیگر ماتاحاد نابااشاناد و ناتاواناناد دولاتای 

یکپارچه را شاکال دهاناد و هاماواره از اخاتاالف مایاان 

 ۴۵۳۲اند. زیرا تا آوریال  های فلسطینی سود جسته طرف

یکی از عاوامالای کاه بااعاث شاکاسات ماذاکارات صالال 

هاای فالاساطایانای  خاورمیانه بوده اختالف نظر میان گاروه

هاای گاذشاتاه رخ داد،  بوده است. اما اتفاقی کاه طای مااه

های فلسطینی بود. فتل و حماس بار سار  اتحاد میان گروه

 فرصت تاریخی فلسطین

   9از صفحه   ....از غزه  ئیها درسادامه ی 

07در صفحه   ادامه 

جنگ ایران و عرا  را که یادتان هست؟  بیست، سی «
ارتش عرا  بخش ”  سال پیش بود!  حاال فرن کنید: 

های  های زیادی از ایران را اشغال کرده. تمام قطعنامه
سازمان های جهانی، ازجمله شورای امنیت این مناطق 
را اشغال شده معرفی میکنند و از دولت عرا  میخواهند 
تا خاک ایران را پس بدهند. دولت عرا  اما چند شهرک 

های زیبا  کنند، خانه در این سرزمین های اشغالی برپا می
و رایگان در اختیار عراقی ها قرارمیدهد و صدها هزار 

عراقی را تشویق میکند تا در این مناطق و اطراف 
ها و  آبادان زندگی کنند. عرا  با ساخت این شهرک

کشاندن مردم در این مناطق از آنها بعنوان سپر 
دفاعی استفاده میکند. حکومت عرا  مردم آبادان 
را از زمین، آسمان و دریا در محاصره نگه داشته. 
مردم دراینجا نه آب آشامیدنی سالم دارند، نه غذا به 
اندازه کافی. براساس آمارهای جهانی آبادان " 

درصد مردم  ۶۰فقیرترین منطقه جهان" است. 
زیر خط فقر اند. هر چند سال یکبار هواپیماها و 
کشتی های جنگی عراقی، این شهر را زیر حمالت 
گسترده خود قرار میدهند. مردم این شهر اکنون 

سال است در انتظار صلل میان مقامات تهران  ۴۵
و بغداد هستند. آنها از گرسنگی، فقر، نبود بهداشت 
می میرند. با دنیا ارتباطی ندارند، آموزشی وجود 
ندارد، حتی حق صادرات گل و یا صندل به دیگر 
مناطق جهان را ندارند. از طرف دیگر چون همه 

دنیا از ارتش عرا  حمایت میکند، عرا  نیازی به صلل 
های عراقی  نمی بیند و درعون تالش میکند تا شهرک

تر کند و حاکمیت خود را دراین مناطق  خود را پرجمعیت
ای از شهروندان آبادان  تر کند. هرگاه عده اشغالی محکم

برند،  ساز می هم ناامید میشوند و دست به سالحی دست
ها، از  ترین سالح ترین و پیشرفته ارتش عرا  با مرگبار

هوا و زمین و دریا شهر را نابود میکند و میگوید که از 
کند. شهروندان آبادان یا باید در  امنیت شهرهایش دفاع می

"بزرگترین زندان جهان" و در انتظار صلل از گرسنگی 
گاه  و در ناامیدی و سکوت بمیرند یا باید مبارزه کنند و آن

سال  ۳۴زیر بمباران های گسترده بمیرند. مقامات ایران 

اند که اگر ارتش عرا  از این  است اعالم کرده
سرزمین هایی که سازمان ملل هم اعالم کرده است 
اشغالی هستند بیرون برود، ایران همه نوع ارتباط با 
بغداد را آغاز خواهد کرد و حتی تامین میدهد که 

اند در امنیت باقی  شهرهای عراقی که ساخته شده
بمانند. ایران همچنین گفته است نیروهای ارتش اش را 
هرگز به آبادان نخواهد فرستاد و نیروهای امریکایی و 
اروپایی که دوست و حامی ارتش عرا  هستند، 
میتوانند درآنجا مستقر شوند اما فقط عرا  دست 

سال است ۳۴ازاشغال بردارد. مقامات بغداد اما اکنون 

که "هیچ پاسخ رسمی" به این درخواست ایران نداده 
اند و همزمان دائم در رسانه های خود اعالم میکنند 
آماده صلل هستند اما شریکی برای صلل پیدا نمیکنند! 

سال اشغال آبادان، جمعیت این مناطق  ۲۶بر اثر 
افزایش بسیار یافته . نرخ تراکم در این منطقه، چندین 

پرجمعیت ترین   –برابر نرخ تراکم در استان تهران 
است و مساحت این منطقه یک پنجم   –استان ایران 

است. نیروهای   –البرز   –کوچکترین استان ایران 
مقاومت ایرانی ساکن آبادان گاه به گاه موشک های 

 ۳۵دست سازی را به سمت بصره شلیک میکنند. 
درصد این موشک ها به خاطر دست ساز بودن، در 
خود آبادان سقوط میکنند . ایران از ترس آمریکا و 

اروپا ، تنها نظاره میکند و محکوم میکند و کاری از 
دستش برنمی آید. ارتش عرا  اما مبارزین آبادانی را که 
آنها را تروریست میخواند به پناه گرفتن درمیان جمعیت 
و منطقه شهری محکوم میکند، حمالت گسترده ای انجام 
میدهد، اما نمیگوید تراکم جمعیتی در این منطقه حتی از 
استان بغداد و تهران هم بیشتر است و طبیعی است از 

مبارزه و مقاومت  «ها تروریست»هر طرف که این 
 .کنند، مردم در آن اطراف هستند

رسانه های جهانی، آبادانی ها را به خاطر دست زدن به 
مقاومت محکوم میکنند. تصویر آنها در رسانه ها همراه 
با فقر، بیسوادی، با کوچه های درهم ریخته و لباسهای 
نامرتب است و اینکه دائم شعار میدهند که روزی آبادان 
را آزاد میکنند. شعار میدهند که ارتش عرا  اشغالگر 
است و باید برود. رسانه های جهان تاکید میکنند که 
موشک جواب موشک است و مبارزین آبادانی را مشتی 
تروریست میخوانند. دررسانه های جهانی نگرانی از 
وضعیت امنیت شهرکهای عراقی موج میزند، کسانیکه 
درخانه های شیک هستند و درمقابل خانه هایشان 
استخری کوچک دارند و با کودکانشان بازی میکنند. 

های جهان دائم با افسران ارتش عرا  مصاحبه  رسانه
های جهان اقدامات جنگ طلبانه  کنند. همه قدرت می

آبادانی ها را محکوم میکنند. آنها را دعوت به صلل 
سال است که یک سانتیمتر  ۴۵میکنند و صلل بیش از 

هم به جلو نمیرود"  حاال بجای آبادان بنویسید ، غزه . به 
 ».جای ایران ، فلسطین. بجای عرا ، اسرائیل 

------------------------- 
با آنکه مقاله خوبی است و بهمین دلیل آنرا به نظر 
خوانندگان روشنگر می رسانیم، ولی نویسنده متاسفانه به 
عمد یا از روی بی توجهی، غفلت ورزیده است که در 
کنار لیست مصائبی که مردم غزه از جانب نیروی 
اشغالگر اسرائیل متحمل می شوند، مصائب وارده به آنها 
از جانب حاکمیت خودی حم  را نیز اضافه نماید. این 
مصائب هر چند در شرایط جنگی موجود نا محسوس 
اند، ولی ما ایرانیان هم نسبت به مصائب و جنایاتی که 
یک دولت مذهبی بر مردمش وارد می آورد، ناآشنا 

 روشنگر نیستیم.  
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تنها با اقدامات تنبیهی میتوان یک مشت آخوند و   
  !مفتخور زن ستیز اسالمی را آدم کرد

فدراسیون جهانی والیبال ، حکومت اسالمی ایران را 
برای لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه تحت فشار 

  !گذاشته است

این نتیجه اعتراضات مداوم و گسترده زنان در ایران 
  !برای لغو این محرومیت بیشرمانه است

  

با مبازرات قهرمانانه زنان علیه ممنوعیت ورود زنان به 
ورزشگاهها، با اقدامات بین المللی و مذاکره با مقامات 

فیفا و فدراسیون بین المللی والیبال، باالخره اعالم شد که 
اگر جمهوری اسالمی ایران ممنوعیت ورود زنان را 
 .رسما لغو نکند، اقدامات تنبیهی را شاهد خواهد بود

ایران این هفته ها در مرکز توجه بین المللی بود. این بار  
پی در پی تیم   بدلیل مسابقات والیبال و پیروزی های

ایران . یک موضوع 
اما بیش از همه در 

مرکز توجه بود. عدم 
ورود زنان به 
ورزشگاهها و 

اعتراضات گسترده 
زنان به این آپارتاید 
رسمی و وقیحانه 
 .جنسیتی علیه زنان

ابتدا با بازی ایران و  
برزیل دور جدید 

اعتراضات آغاز شد. 
زنان برزیلی حق 

ورود داشتند و زنان 
ایرانی، نمیتوانستند 

وارد سالن آزادی شوند. اعتراضات از همان اول 
شکل گرفت و تعدادی از زنان با پرچم برزیل وارد 
سالن شدند. این خبرو عکس زنان ایرانی با پرچم 

های برزیل در رسانه های بین المللی زیادی 
 .منعکس شد

 تااد ایدئولوژیک کردها و داعش

جدال کردها و داعش تنها بر سر جاغارافایاا یاا قالامارو 

سیاسی نیست. این دو نیرو از لحاظ ایادئاولاوژیاک هام 

کنند. داعاش یاک  دو پارادایم کامالً متااد را دنبال می

گروه بنیادگرای افراطی است که به آزادی زنان عقیده 

هااای افااراطاای باارایشااان ایااجاااد  ای ناادارد. مااحاادودیاات

سوتر به پلورالیسم و دموکراسی و مفاهیمای  کند. آن می

های دنیای مدرن هستند نیز باورمند نایاسات.  که ارزش

اناد کاه خشاونات  به عالوه در دو سال گذشته نشان داده

 .شناسد ها هیچ حدومرزی نمی آن

آن طرف تر اما کردهای سوریه یک نیروی ساکاوالر 

هااای  یااکاای از ارزش»  باارابااری جاانااساایااتاای« هسااتاانااد. 

پررنگ در جامعه کردستان سوریه است. حدود نایامای 

دهاناد.  از نیروهای نظامی کردها را زنان تشاکایال مای

اند مطالباتشان را موکول به  زنانی که بارها تاکید کرده

فرداها نخواهند کرد و هامازماان باا دفااع از شاهار و 

کناناد.  سرزمینشان برای آزادی جنسیتی نیز مبارزه می

ساال  ۳۸در کردستان ساوریاه ازدواج دخاتاران زیار 

ممنوع است. به عالوه ایاناکاه سارباازگایاری از افاراد 

سال غیارقااناونای اسات. باه عاالوه کاردهاای  ۳۸زیر 

هاای دیاگاری  سوریه، در سیستم سیاسای خاود، اقالایات

اناد.  ها و مسیحیان را هم مشارکت داده همچون آشوری

گویناد باه دناباال ایاجااد سایاساتامای  کردهای سوریه می

هاای  های خاودشاان و اقالایات هستند که حقو  و آزادی

دیگر آن منطقه را در چهارچوب سوریه تامین کاناد. 

مطالباتی که چندین دهه اسات کاه باا اناکاار و ناادیاده 

 .گرفته شدن روبرو بوده است

از همین روست که کردهای سوریاه ایان ناگارانای را 

هاای  کنند که از یک ساو باه دلایال درگایاری مطرح می

نظامی گسترده با داعاش و از ساوی دیاگار باه دلایال 

تااااد ایاادئااولااوژیااکاای کااه بااا ایاان جااریااان دارنااد، در 

صورت از دست دادن کوبانی، مردم این شهر با خطر 

جمعی مواجه خواهند بود. آن چیزی که از  کشتار دسته

دید کاردهاای ساوریاه باه ایان ناگارانای بایاشاتار دامان 

الامالالای نسابات باه  تافااوتای بایان زند، سکاوت و بای می

 .رویدادهای اخیر کوبانی است

سارعات باخاشای  عرا ، به غنیمت گرفته بودند. داعش به

ها را به جباهاه ساوریاه ماناتاقال کارد. و در  از این سالح

اولین اقدام، حمالتاش را عالایاه کاردهاای ساوریاه شادت 

ها ایان باار روی شاهار کاوباانای باود.  بخشید. تمرکز آن

هزار نفر در شمال شرقی سوریه. ایان باار،  شهری پنجاه

نبرد تبدیل به جنگی نابرابر شد. جنگی که هاناوز هام در 

گوشه و کنار کوبانی ادامه دارد و روزانه تلفات انساانای 

 .گذارد بر جا می

اناد.  الاعااده کارده کردهای سوریه، اعاالم وضاعایات فاو 

از هاماه شاهارونادان »  کانتاون کاوباانای« مقامات سیاسی 

اناد بارای جالاوگایاری از  سال درخواست کرده ۳۸باالی 

مالاحاق شاوناد.  «های مادافاع خالاق یگان»سقوط شهر، به 

توجهی از سالمندان نایاز بارای  بین حتی شمار قابل دراین

اند. از سوی دیگر،  دفاع از شهرشان دست به اسلحه برده

صدها تن از کردهای ترکیه با عبور از مرز، خود را باه 

اند تا با ملحق شدن به کردهای سوریه، از  کوبانی رسانده

 .سقوط این شهر جلوگیری کنند

هایی از خاک ساوریاه باوده و از ساوی  اسالمی در بخش

خاالفات »هایای از مانااطاقای کاه در قالامارو  دیگر، بخش

باودناد، جازو قالامارو طابایاعای  داعاش باایاد مای «اسالمی

کردستان سوریه هستند. به عبارتی داعاش باا نایاروهاایای 

جنگند که ساکن شهر و منطقه خود هساتاناد. بارخاالف  می

نیروهای جهادی که اعاای آن عمدتاً از کشورهاای دور 

 .اند و نزدیک منطقه به سوریه گسیل شده

در اباتادا از  «های مادافاع خالاق یگان»نیروهای داعش و 

لحاظ تجهیزات و امکانات نظامی در یاک ساطال باودناد. 

رسد نیروهای نظاامای کارد، از لاحااظ  هرچند به نظر می

اند. اما این  تر عمل کرده یافته تر و منسجم نظامی، سازمان

معادله در یک ماه گذشاتاه تاغایایار کارد. داعاش، باعاد از 

تسخیر موصل، هم از لحاظ مالی و هم تجهیزات نظاامای، 

مراتب قدرتمند شد. اگر تا دیروز تنهاا باا ساالح ساباک  به

های  جنگیدند، این بار صاحب توپخانه و تانک و سالح می

هاا باعاد از فارار ارتاش  هاایای کاه آن سنگین شدند؛ سالح

1ادامه داعش و محاصره کوبانی   از صفحه   
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استوار می جست     و هر حصار این شهر خشتی 
 . پوسیده بود

زمان سلطان محمود می کشتند که شیعه است، زمان    ”
شاه سلیمان می کشتند که سنی است، زمان ناصرالدین 
شاه می کشتند که بابی است، زمان محمدعلی شاه می 
کشتند که مشروطه طلب است، زمان رضاخان می 
کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است، زمان کره 
اش میکشتند که خرابکار است، امروز تو دهنش میزنند 
که منافق است و فردا وارونه بر خرش می نشانند و 
شمع آجینش می کنند که المذهب است. اگر اسم و 
اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عون نمیشود: تو 
آلمان هیتلری می کشند که طرفدار یهودی هاست، حاال 
تو اسراییل میکشند که طرفدار فلسطینی هاست، عربها 
میکشند که جاسوس صهیونیست هاست، صهیو نیست 
ها میکشند که فاشیست است، فاشیست ها میکشند که 
کمونیست است، کمونیست ها میکشند که آنارشیست 
است. روسها میکشند که پدرسوخته از چین طرفداری 
میکند، چینی ها میکشند که حرامزاده سنگ روسیه را 

و چه …  به سینه میزند، و میکشند و میکشند و میکشند 
 !قصاب خانه ایست این دنیای بشریت

و باید بگویم که متاسفانه درست در چنین شرایطی  …
است که روشنفکر می باید به پا خیزد و حاور خود 
را اعالم کند و ناگزیر در چنین شرایطی، روشنفکری 
که بخواهد به رسالت وجدانی خود عمل کند باید ابتدا 

 “ . پیه شهادت را به تن خود بمالد

شاملو وقتی از وضعیت موجود صحبت میکند، روندی 
که انسان بدان گرفتار شده، قد و قواره ای که در آن 
گیر کرده و تبدیل شده به برده سرمایه و زاده میشود تا 
سود سرمایه افزون شود، به شدت تلخ و تنهاست. 

 .آثارش درد و رنج را برمی تابانند

 کوچ غریب را بیاد آر  ازغربتی به غربت دیگر

…… 

دربدر تر از باد زیستم   در سرزمینی که گیاهی در آن 
 .نمی روید

…… 

آدمها و بویناکی دنیایشان   یک سر  دوزخی است در 
 کتابی   که من آن را   لغت به لغت  از بر کرده ام

…… 

دوردست امیدی نمی آموخت.  دانستم که بشارتی 
نیست:   این بیکرانه   زندانی چندان عظیم بود   که 

 .روح   از شرم ناتوانی   در اشک   پنهان می شد

…… 

بگذار بر زمین خود بایستم   بر خاکی از براده ی 
الماس و رعشه ی درد.   بگذار سرزمینم را در زیر 
پای خودم احساس کنم و صدای رویش خود را بشنوم:   
ُرپ ُرپه ی طبل های خون را   در چیتگر   و نعره ی 

 .ببر های عاشق را در دیلمان

…… 

که ایم و کجاییم و چه می گوییم و در چکاریم؟   پاسخی 
کو؟   به انتظار پاسخی   عصب می کشیم   و به لطمه 

 .ی پژواکی   کوه وار  در هم می شکنیم

از کارکرد آثار هنری و فرهنگی در جامعه می پرسم، 
 :می گوید

سالهاست که هند و پاکستان بر سر یک مسجد به  ”

 )قسمت اول(
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من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که خنجری در  ”
آستین پنهان نمیکند نه ابرو به هم میکشد نه لبخندش 
ترفند تجاوز به حق و نان و سایبان دیگران است. نه 
ایرانی را به انیرانی ترجیل میدهم نه انیرانی را به 
ایرانی. من یک لر بلوچ  کرد فارسم، یک فارسی زبان 
ترک. یک افریقایی اروپایی استرالیایی آمریکایی آسیایی 
ام، یک سیاه پوست زردپوست سرخ پوست سفیدم که نه 
تنها با خودم و دیگران کمترین مشکلی ندارم، بلکه بدون 
حاور دیگران وحشت مرگ را زیر پوستم احساس 
میکنم. من انسانی هستم در جمع انسانهای دیگر بر 

 .“ سیارۀ مقدس زمین، که بدون دیگران معنایی ندارم

آثار احمد شاملو تبیینی است از دو وضعیت: وضیعت 
جاری و حاکم بر زندگی انسان و نیز مناسباتی که بر 

 . پایه نیاز واقعی انسان بنا خواهد شد

در روند جاری هر چند بیل و کلنگ انسان تبدیل به 
کامیپوترشده، اما در این روند خود انسان نفله و درمانده 
تر شده است. چرا که رابطه انسان با انسان بر پایه ی 
استثمار و دالل منشی بنا نهاده شده و تا امروز همین 
مناسبات تعیین کنندۀ نوع روابط جوامع بشری بوده و به 

به بیان   .این جهت انسان روند انحطاطی پیموده است
دیگر از آن هنگام که تنظیم رابطه انسان با انسان بر 
معیار سود صورت گرفت، تاریخ بشری در بستر تباهی 
جاری شد. از آن نقطه تا کنون و تا هنگامی که روند 
کنونی تاریخ بشری تغییری نکند و تاریخ جوامع انسانی 
در بستر نیازهای واقعی انسان و نفی مناسبات طبقاتی 
صورت بندی خود را نیابد، تا آن هنگام نسلهای انسانی 
تلف شدگان نظام طبقاتی هستند. وقتی از شاملو پرسیده 

 :میشود جهان امروز را چگونه می بیند، می گوید

جهان امروز همانی است که در ماقبل تاریخ بوده،  ”
فقط بشر گرفتار طی کردن یک روند شده، میگویم 
گرفتار چون این روند، روند دلچسبی نبوده، همان حلقه 
هایی که مارکس به درستی عنوان کرده بشر پشت سر 
گذاشته و امروز بیش از هر زمان دیگر خسته تر، 
مستأصل تر، ناامیدتر همراه با اعمال شاقه محکوم به 
زندگی است. آن انقالب رهائی بخش جهانی که صد 
سالی دلخوشکنک اکثر ما بود در آخرین لحظه مثل 
حباب ترکید و ره به دهی نبرد. از ابتدا هم معلوم بود که 
ره به دهی نمی برد فقط توانست خشونتی را جانشین 

 “…خشونتی دیگر کند  

و در جواب این سلوال که ازاو می پرسم از دردهای 
آدمهای این سوی جهان بگویید و امیدهایش به آینده می 

 :گوید

دردها دردهای مزمن قرنهاست. الجرم امیدها ریخت   ”
خنده آوری پیداکرده است. تصورکنید امید فسیل شده چه 

چرا که امید تکیه گاهی     “  …جورچیزی میتواند باشد 

سوی یکدیگر تیر و تفنگ می اندازند. در ترکیه 
تظاهرات میکنند که روسری داشته باشند، در ایران 
شال  میخورند که حجاب را رعایت نکرده اند. حرفهای 
آخوندی را که ما اینجا باال می آوریم در الجزایر این 
گونه مزخرفات را عده ای بصورت نوار ویدوئی 

 … مخفیانه دست به دست می کنند

این سیستم ها همدیگر را باز تولید می کنند. شاه خمینی 
را تولید می کند خمینی شاه را. چیزهایی را که جامعه 

از آن عبور میکرد، با واپسگرایی این  ۰۰داشت سال 
حکومت جامعه دوباره بسوی آن غلتید. حاال بر فرن 
هم سیستم حکومتی شبیه نظام گذشته جایگزین این 
حکومت شود، چند سال بعد شاید دوباره بنیادگرایی در 
جامعه راه پیدا کند. البته طبیعی است که اشکال آن 
تغییر میکند ولی کثافتش دست نمی خورد. این حد و 
اندازه ای است که در آن گیر کرده ایم. در چارچوب 
این متراژها، آثار فرهنگی و هنری ره به جایی نمیبرد 
مگر اینکه اثری دگرگونی و تغییر بنیادی جامعه را 
دنبال کند و معموال چنین اثری امکان پخش و نشر 

 “ .ندارد

به فاای جاری و حاکم بر عرصه روشنفکری و هنری 
که میرسد و اینکه مقوله روشنفکری و هنری در شکل 
بندی رسمی و جاری اش نه تنها بار مسلولیتی را در 
تغییر وضع موجود به دوش نمی کشد بلکه بیشتر وسیله 
ای شده در دست عده ای تا به مردم تهی دست فخر 

 :بفروشند، عنوان می کند

در دنیایی که اداره و هدایتش به دست اوباش و    ”
دیوانگان افتاده، هنر چیزی است در حد تنقالت و از آن 
امید نجات بخشیدن را نمیتوان داشت. هرچند که آرمان 
هنر چیزی جز نجات جهان از طریق تغییر بنیادین آن 

 “ . نیست

هرچند شرایط حاکم فرصت زندگی را ازجامعه انسانی 
دزدیده و انسان بجای زندگی و رابطه اش با طبیعت و 
هستی، در روابط داللی به تباهی کشیده میشود، با این 
وجود شاملو روند جاری را یک ترم موقت میداند. حال 
ممکن است این ترم چند قرن دیگر طول بکشد، زمان 
ندارد. آنچه مشخ  است روند کنونی نمیتواند 
ماندگاری داشته باشد چون اصالتی ندارد، همۀ این رنج 
و درد خود گویای این است که روند جاری بر اساس 
نیاز واقعی انسان حرکت نمیکند و به انسان جواب نداده 
است. با اینکه اکنون حاکمیت از آن سرمایه است، اما 
خواسته های واقعی انسان جایی دارد زمزمه میشود، و 
آینده از آن این زمزمه است. اصالت از آن نیاز واقعی 
انسان است که بر پایۀ عشق انسان به انسان استوار 
است و جهان تنها از طریق عشق انسان به انسان است 

 .که نجات پیدا میکند

زنان و مردان سوزان     هنوز     دردناکترین ترانه 
 … هاشان را نخوانده اند

شاملو در بستر خواسته ها و نیازهای واقعی انسان به 
ضرورت مبارزه برای تغییر وضعیت موجود میرسد و 
انسان در بستر مبارزه برای رهایی انسان از قید و بند 

 .خرافات و مناسبات طبقاتی معنا و هویت پیدا می کند

اگر نصف قلبم در اینجاست، دکتر  نصف دیگر در 
یونان   هر روز تیر باران میشود.  نصف دیگرش 

 نزدیک رود زرد است   در چین

…… 

مبارزانی هستند به رنگ خون اسپانیا   مبارزانی هستند 
به رنگ فجر یونان    نان، خون، آسمان، و دستیابی به 
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 .آرزو   برای جملۀ آنها که از بدی متنفرند

…… 

بهتان مگوی   که آفتاب را با ظلمت نبردی در میان 
نیست.    آفتاب از حاور ظلمت دلتنگ نیست    با 
ظلمت در جنگ نیست.   ظلمت را به نبرد آهنگ 
نیست،    چندان که آفتاب تیغ برکشد    او را مجال 
درنگ نیست.    همین بس که یاریش مدهی    سواری 

 .اش مدهی

…… 

رضاخان!   شرف یک پادشاه بی همه چیز است.  و 
آنکس که برای یک قبا بر تن و سه قبا در صندو   و 
آنکس که برای یک لقمه در دهان و سه نان در کف   و 
آنکس که برای یک خانه در شهر و سه خانه در ده؟ با قبا 
و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی،   
رضاخان    نامش نیست انسان     نه نامش نیست انسان، 
 !انسان نیست    من نمی دانم چیست    به جز یک سلطان

شاملو در بیمارستان ایران مهر بستری بود، از او 
خواستم به خانه که آمد شعر}آخر بازی{ را بخواند برای 

 :ضبط در فیلم. گفت این شعر در وصف خمینی است

تو را چه سود    فخر به فلک برفروختن    هنگامی که    
هر غبار راه  لعنت شده نفرینت می کند؟     تو را چه 
سود از باغ و درخت   که با یاس ها   با داس سخن گفته 
ای.    آنجا که قدم بر نهاده باشی    گیاه از رستن تن 
میزند    چرا که تو     تقوای خاک و آب را    هرگز 
باور نداشتی.    فغان!  که سرگذشت ما     سروِد بی 
اعتقاد سربازان تو بود     که از فتل قلعه ی روسپیان     
باز می آمدند.    باش تا نفرین دوزخ از تو چه بسازد،    
که مادران سیاه پوش   داغداران زیباترین فرزندان آفتاب 

 !و باد    هنوز از سجاده ها   سر بر نگرفته اند

شاملو به این نقطه که میرسد، جاییکه انسان به خاطر 
انسان درد میکشد، جاییکه از عشقهای راستین صحبت 
میکند کلمات در او بیقرارند، کلمات در او انتظار 
میکشند، و انسان را چنان زیبا تصویر میکند که چون 
قویی مغرور در زاللی خویش می نگرد. از همین رو 
برای مسعود احمد زاده ها، حنیف نژادها، بیژن جزنی 

زیباترین سرودها را می خواند …  ها، سعید سلطانپور ها
 .زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زند گان بودند

نه به هیأ ت گیاهی نه به هیاً ِت پروانه ئی نه به هیأ ت  .
سنگی نه به هیأ ت برکه ای   من به هیأ ت ما زاده شدم   
به هیأ ت پر شکوه انسان   تا در بهار گیاه به تماشای 
رنگین کمان پروانه بنشینم   غرور کوه را دریابم و هیبت 
دریا را بشنوم   تا شریطه ی خود را بشناسم و جهان را 
به قدر همت و فرصت خویش   معنا دهم   که کارستانی 
از این دست   از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار  

 .بیرون است

شاملو وقتی از وضعیتی صحبت می کند که انسان برای 
رهایی انسان می جنگد؛ دیگر موجودیت انسانی خود را 
تنها نمی بیند، جایگاه و هویت تاریخی خود را می یابد و 
خود را همسو می بیند با تمامی انسانهایی که در طول 
تاریخ برای انسان مبارزه کرده اند. از او میپرسم از چه 

 :کسانی تآثیر گرفته اید؟ می گوید

ً همسایۀ    ” اینها همسایه دیروز و پریروز نیستند. غالبا

بوده یکی قراراست  ۳۸قرنهای قرن اند. یکی در قرن 
بیاید و نمیشود اینها را بصورت تک چهرۀ  ۴۳در قرن 

جدا از هم دید. مجموعه اینها ست که دریافتی به ما می 
 .  “دهد از انسانیت و میشود الگوی حیاتی ما 

چرا که مبارزه برای رهایی انسان، بیش از هرچیز 
انسان خودش را نجات میدهد. اگر انسان نخواهد 
خودش را نجات بدهد یا به ابزار جنایت تبدیل میشود یا 
سرمایه را بندگی میکند، چون انسان فقط در یک 
روابط انسانی انرژی خود را برای زندگی کردن و 
عشق ورزیدن آزاد میکند و توان آن را می یاید تا با 
همنوع خود رابطه انسانی برقرارکند. تا زمانیکه 
جوامع بشری فاقد چنین رابطه ای است و سود و پول 
معیار رابطه ها را تعیین میکند، راهی جز مبارزه 
برای تغییر این وضعیت نمی ماند و مبارزه اساس 
انسان بودن انسان میشود و انسان در بستر مبارزه 
برای خواسته های انسانی هویت و معنا می یابد. از این 
روست که شاملو نمیتواند از عشق حرف بزند اما با 
مناسباتی که عشق را به تخریب میکشانند کاری نداشته 
باشد. شاملو نمیتواند از آزادی صحبت کند اما در مقابل 
کسانیکه آزادی را به بند کشیده اند ایستادگی نکند. 
شاملو قبل از آنکه از عشق حرف بزند با عواملی که 
عشق را به تخریب میکشد به مبارزه برمی خیزد. 
شعرهای عاشقانه او بیش از آنکه رنگ و بوی 
رمانتیک داشته باشند، پس آن قوی ترین حس اجتماعی 
و اعتران نهفته است، چرا که میداند عشق او و آیدا 
زمانی کامل میشود که این عشق تعمیم پیدا کند به عشق 
به همه انسانها و شاملو به عشق عمومی میرسد.آثار او 
سراینده خواسته ها و آزادی انسان است و اعتراضی 

 .است به وهنی که بر انسان می رود

خش خش بی خاوشین برگ از نسیم    در زمینه و    
ور بی واو و رای غوکی بی جفت   از برکه ی 
همسایه   چه شبی چه شبی!   شرمساری را به آفتاب 
پرده در واگذار    که هنوز از ظلمات خجلت پوش     

 /.نفسی باقی است  

دیو عربده در خواب است.    حالی سکوت را بنگر.      
 !آه     چه زاللی!     چه فرصتی!     چه شبی

وقتی نسیم وزیدن می گیرد، برگهای درخت به هم می 
خورد، صدای خش خشی بلند میشود.} "خ"  و "ش" { 
را از خش خش حذف کنید هیچ صدایی نمی ماند. 
سکون و خفقان مطلق. در چنین زمینه ای فقط یک 

 .غوک است که ور می زند

می دانیم در فرهنگ مردم غوک بار نحس را با خود 
دارد } آنهم از برکه ی همسایه{ و چه  وری } ور بی 
واو و رای { به این میماند که به کسی بگویید حرفش 
اصالً حرف نیست. این غوک همان تک صدایی استبداد 
است.  یادآور جامعه ای است که فقط صدای حاکمان 
در آن پخش و شنیده میشود. و شاملو سریع میگوید چه 
شبی، میدانیم که شب از لحاظ کیفی آبستن حوادث و 
زایش است. هرچند در این زمینه فقط صدای حاکمان 
پخش میشود و هنوز از ظلمات خجلت پوش نفسی باقی 
است اما شرمساری را به آفتاب پرده در واگذار، این 

 .وضعیت را به انقالب حواله میکند

 … /.دیو عربده در خواب است

فرصتی دست داده است. چشمه یا برکه ای به زاللی 
برسد، ته آن هر چیز ناخال  مشخ  و به خوبی دیده 
میشود. تفکر آخوندی که در طی سالهای دراز در پشت 
سنت و فرهنگ و اخالقیات خودش را پوشانده بود و 
حجم کثافت و تباهی آن بخوبی برای همگان پیدا نبود، 
با کسب قدرت سیاسی در حاکمیت، اکنون ماهیت تباهی 

 .زای آن بدرستی نمایان شده است

تازه ماجرای دوم خرداد راه افتاده بود با هیاهوی کر 
کننده. بسیاری از کارشناسان اجتماعی، پاسداران 

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

roshangar0@yahoo.com 

صف …  سیاسی، استادان، روشنفکران، هنرمندان 
کشیده بودند تا خود را با بند تنبان خاتمی دار بزنند. چند 
هفته ای بیشتر از این ماجرا نمی گذشت، به شاملو گفتم 
فکر می کنید کتابهایتان در این شرایط چاپ بشوند، 

 :گفت

هزار سال سیاه هم نمی خواهم چاپ بشوند. تا اینها  ”
زنده اند، برایم فر  نمی کند چه چیزی چاپ بشود یا 
نشود. به آزادی چقدر توهین می شود که آن را به این 
جانوران نسبت می دهند و می خواهند در بساط این 
شارالتان ها جایش بدهند. آزادی برای این حکومت 
همانقدر کشنده است که سم های خطرناک برای بدن 
انسان. این حکومت مانند ماشینی است که از کار افتاده 
وهیچ چیز این ماشین بهم نمی خورد. این است که هر 
شگردی هم بکار ببرند نمی توانند این ماشین جنایت را 
به حرکت وادارند فقط با این شگردها می خواهند مدتی 
جامعه را سرگرم کرده و انقالب دیگری را به تعویق 

 “ .اندازند

گفتم اما گروهی از روشنفکران و هنرمندان پشت این 
 :قایه قرارگرفتند و هوراکش این ماجرا شده اند گفت

این چیز عجیبی نیست. روشنفکران برای اولین بار    ”
نیست که پشت حکومتها پنهان میشوند و سر از آخور 
حکومت در می آورند. چیزی که عجیب است در اینجا 
همیشه مردم عادی از به اصطالح روشنفکر و 
هنرمندش جلوتر بوده اند. جامعه سالهاست که از این 
دستگاه متنفر است. این تحلیل های کارشناسان و 
روشنفکران است که سعی می کنند به این جانوران 
هویت دیگری بدهند، اگر روحانیت را در طول تاریخ 
آن ببینید، انواع و اقسام کثافت ها در دستگاهش یافت 
میشود، فقط دموکراسی و افتخارات دموکراتیک را کم 
داشته که آنهم روشنفکران و کارشناسان اجتماعی دو 

 . “دستی دارند می گذارند توی کاسه اش

یادم است روزنامه جامعه تازه شروع بکار کرده بود و 
بعنوان اولین روزنامۀ به اصطالح جامعه مدنی توسط 
بسیاری مورد استقبال واقع شده بود. این روزنامه خیلی 
تالش کرد که بتواند با شاملو مصاحبه کند و شاملو 

 :نپذیرفت با روزنامه جامعه مصاحبه کند. گفت

آخرین باری که با من تماس گرفتند، به آنها گفتم با    ”
شما مصاحبه کنم چه بگویم، بگویم که شما بیشرف تر 
از روزنامه کیهان هستید. چون الاقل آن یکی فریبم 

 .“نمیدهد و موضعش را پنهان نمی کند

زمانیکه برنامه هویت ازتلویزیون جمهوری اسالمی 
پخش میشد، دو بخش از برنامه به فحاشی و 
دروغپردازی درباره شاملو پرداخته بود. رادیو بی بی 

بخش فارسی با شاملو تماس گرفته بود تا راجع به  -سی
این برنامه مصاحبه کند. شاملو قبول نکرده بود با این 
رادیو مصاحبه کند. گفتم چرا با رادیو بی بی سی 

 :مصاحبه نکردید؟ گفت

این رادیو خودش هم چیزی است شبیه به برنامه    ”
هویت که امثال آیت هللا بهبود پهلوی }مسعود بهنود{ 
مشترى های ثابت آن هستند. بروم با این رادیو درباره 
چه چیز صحبت کنم. تازه یکی به آدم فحش میدهد و 
میگوید مادرقحبه، حاال آدم برود ثابت کند مادرش قحبه 

 “ .نبوده 

شاملو با اینکه در سالهای اخیر با بیماری میگرن، کمر 
درد و پا درد ، در گیربود و وقتی حالش را جویا میشدی 
میگفت افتااح تر از این نمیشود، با اینحال هیچگاه 
هوشیاری  هنی خود را نسبت به شرایط جامعه از دست 

 :نداد. میگفت

رژیم هر سناریویی که مینویسد عده ای که ادعاشان    ”
هم زیاد است و افاده ها طبق طبق، بازیگرسناریو های 

25ادامه در صفحه   



 

2014آگوست        85ماهنامه روشنگر        شماره 24   

 بخش دیگر آن در صف مخالفان آن قرار داشتند. 

از جمله قبایل دیگری که تحت چنین شرایطای، کاال و یاا  

بخشی از آن ها به محاماد مای پایاونادناد، قاباایال ماحاارب، 

رهاویان، عبس، خوالن، قوم سالمان، قبیله غسان، طاایافاه 

 غامد، قبیله  زد بودند. 

پیوستن "بازام" حاکم ایرانی عربستان جنوبی و پسرش باه 

یمنی های ساکان  -محمد و همین طور تمایل بعای ایرانی

عربستان جنوبای باه قادرت وی را پاس از تارک ارتاش 

ایران، باید از این زمره شمرد. ایرانیانی نیز که به هاناگاام 

سلطه ایران بر یمان باا یامانای هاا ازدواج کارده از ناظار 

نژادی با آنان مخلوط  و به "ابنااء" ماعاروف شاده باودناد، 

اکنون که با رفتن ارتش ایران تکیه گاه خاود را از دسات 

داده بودند، به تنها قدرت رو به صعود در عربستان یاعانای 

 محمد روی آور شده بودند.  

به این ترتیب است که اولین کاار ماحاماد در یامان، مااناناد 

مورد مدینه، بیعت و عقد اتحاد با متاحادیان خاود بارای باه 

 کار بردن آن ها بر علیه مخالفان خویش است.  

محمد به همین منظور در حین پذیرفتن نمایندگان قبایلی که 

به او روی می آوردند، کسانی را نیز با نامه هاای دعاوت 

به اسالم به نزد بعای روسای یمن و یمامه که بعاا و به 

طور اغرا  آمیزی خود را شاه می خواندند می فرستد. از 

جمله به روسا یا  شاهان ِحمیَار در یامان، باه "ثامااماة بان 

 ثال" و "هو ة بن علی" در یمامه، باه جایافار و عایاا  در 

ُعمان، به "منذر بن ساوای عبدی" پاادشااه باحاریان، و باه 

"حارث بن شمر ابی غسانی"، رئیس غسانیان در اطاراف 

 شام. 

 پیش روی جنگی محمد

 در یمن

در پی این اوضاع، محمد بالفاصله نیروی نظامی خود را 

به سرکردگی خالد بن ولید، نه بارای جاناگ، بالاکاه بارای 

نمایش قدرت به نجران که دروازۀ یمن به شمار مای رفات 

می فرستد. محمد قصد داشت که با این کار قبل از این کاه 

وارد جنگ با دشمنان خود شود حداکثر نیاروهاای ماماکان 

را از طریق نمایش قدرت و تهدید، به سوی خاود باکاشاد؛ 

به خصوص آن هائی را که هنوز در پیوستن به او شک و 

 تردید دارند. 

تان  433محمد در ماه ربایاع االول، خاالادبان ولایاد را باا 

نیروی مسلل به سراغ طایفه "بنى حارث" در نجاران مای 

در نتیجه جدا از قبایلی که با قبول اساالم کااماال باه او 

می پیوستند، قبایل پاگااِن مسالاماان نشادۀ دیاگاری نایاز 

وجود داشتند که با پرداخت جزیه و تعهد عدم همکاری 

با دشمنان وی، در ازاء دریافت حمایت از وی، عاماالً 

 در صف متحدین هرچند منفعل او، در می آمدند. 

به این ترتیب بود که با این لشکر، رشته ای از قاباایال 

عرب، به اشکال و درجات مختلف، با قدرت مارکازی 

محمد به طور مستقیم و غیر مستقیم مرباوط و وابساتاه 

شده، خواساتاه یاا نااخاواساتاه در کاناار آن  قارار مای 

 گرفتند. 

به بیان دیگر در حالی که محمد، در درون قلمرو خاود 

ماهه می  4صاحب قدرت بود و به مشرکین اولتیماتوم 

داد که تکلیف خود را با اسالم روشن نمایند، در خارج 

از قلمرو خود انعطاف بیشتری به خرج می داد و راه 

را برای همه درجه همکاری و مصالاحاه باا خاود بااز 

می گذارد. در واقع قصد او نفو  و تسلط بر آن ها باود 

ولی در این نقاط فاقد قدرت کافی بود. این روشای باود 

که او در ابتدا در همین مناطقی که اکنون جزو قالامارو 

 وی بودند با موفقیت به کار برده بود.  

به این ترتیب بود که محماد در وهالاه اول ماوفاق مای 

شود بدون جنگ، همه و یا بخشی از قبایل یمنی را در 

 صف متحدین خود در آورد. 

باید توجه داشت که از گذشتۀ دور میان قبایل یامانای و 

قریش رقابت زیادی وجود داشت. به یاد می آوریام کاه 

در گذشته دور، چگونه حتی یک بار هنگامي راه فاهار 

مكه بود، حسان بان عاباد راالب باا ِحامایَار و    در راس

بسیارى از افراد قبایل یمن براى جنگ به ماكاه حامالاه 

می کنند تا سناگ هااى راعاباه را باه یامان بارده، حاج 

گزاران را به سوى آن جا بکشانند که البته درراارخاود 

 موفق نشده از مكیان شكست می خورند. 

بنابراین قریش که از نظر اقتصادی و سیاسی قبیلۀ پار 

قدرتی بود همواره درمرکز توجه و رقابت قبایل یمانای 

و قبایل دیگر عاربساتاان قارار داشات. از ایان رو در 

حالی که بعای قبایل نفع خود را در دوستی با قاریاش 

می جستند، بعای دیگر نیز بار خاالف آن فاکار مای 

کردند. چنین اختالف نظری نه تناهاا در مایاان قاباایال، 

بلکه گاهی در درون خود یک قبیله نیز وجاود داشات. 

به این معنا که در درون بعای از قبایل، در حالی کاه 

بخشی از اعاای قبیله هوادار دوستی با قریش بودناد، 

 سیامک ستوده

 فرمول محمد

 برای گسترش در مناطق جدید

فرمول محمد برای جلب نیروهاای ماتاماایال باه خاود باه 

طور کلی و باه خصاوص در یامان از ایان قارار باود: 

پیوستن باه اساالم و یاکای شادن باا دولات اساالمای، یاا 

پرداخت جزیه و باقی ماندن در مذهب و عاقایاده خاود و 

 قرار گرفتن تحت حمایت  دولت اسالمی در ازاء آن. 

در مورد اول، قبایل مسلاماان شاده باایاد باه وی نایاروی 

نظامی و خراج سالیانه  زکات  می دادند و در مقابل از 

حمایت ناظاامای وی بارخاوردار مای شادناد. ایان هاماان 

روابط و سلسله مراتب رایج در میان قدرت های ماحالای 

و مرکزی در نظام های فلودالی و بارده داری رایاج در 

نقاط دیگر جهان بود که اکنون در عربستان نیز به دسات 

ماحاماد رایاج ماای شاد. در ایان مانااسااباات پااادشااهاان و 

حااکاامااراناااناای کااه بااه تاابااعاایاات قاادرت قااوی تااری ماااناانااد 

امااپااراطااوری هااخاااماانااشاای و ساااساااناای در ایااران یااا 

امپراطوری روم در می آمدند، در ازاء مصون ماندن از 

حمله و غارت آنان و برخورداری از حاماایات آناان در 

برابر حمالت دیگران، به آن ها خراج سالیااناه و کاماک 

نظامی به هنگام جنگ می دادند و به عبارت دیگر تحات 

 فرمان و حمایت آن ها قرار می گرفتند. 

به عالوه آن ها در ازاء خراجی که به قادرت بااالتار از 

خود می دادند، مجاز بودند که برای تامین این خراج، از 

طریق ماالایاات هاای کامار شاکان، باه هار انادازه و باه 

هرشکل که می خواهند توده های تحت کاناتارل خاود را 

مورد چپاول و غارت خویش قرار دهند. البته این غارت 

های مالیاتی فقط برای تامین خراج نبود. آن هاا ماخاارج 

کمرشکن نظامی و حکومتی باه اضاافاه ریاخات و پااش 

های دم و دستگاه هاای پاادشااهای خاود را نایاز از ایان 

 مالیات ها تامین می نمودند. 

بنابراین با ظهور اسالم و خراج های دولت اساالمای کاه 

جزئیات آن در نامه محمد به سرکردگان ِحمایَار در یامان 

تعیین شده بود، این ناوع مانااساباات بااجاگایاراناه کاه در 

گذشته به شکل پراکنده و استثنائی میان بعای جامااعات 

های کشاورز و قبایل بدوی غاارتاگار وجاود داشات، باه 

قانون اساسی و رسمی دولت اسالمی تبدیل مای گاردیاد. 

به عبارت دیگر با ظهور اسالم، پدیدۀ استثمار توده قبیلاه 

از طریق مالیات، برای اولایان باار باه شاکال رسامای و 

 متداول در عربستان باب می شد. 

در مورد دوم نیز به همین ترتیب، گروه های مسیاحای و 

غیر مسلمان مجبور به پرداخت مالیات اضاافای دیاگاری 

به نام جزیه در قبال دریافت حماایات از دولات اساالمای 

بوده اند. در حالی که در مورد اول، قبایل مسلماان شاده، 

موظف به جناگ در راه اساالم باودناد، در ماورد دوم، 

قبایل نامسلمان چنین وظیفه ای را بر دوش خود نداشتند. 

ولی در هر دو مورد، چه قبایل مسلمان شده و چاه غایار 

مسلمان، هیچ یک حق حمله باه قاباایال دوسات و ماتاحاد 

 محمد را نداشتند. 

 تاریخ اسالم

تاریخ گفته 

 نشده اسالم
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ً از طاوایاف  فرستد. بنی حارث قبیله ای باود کاه عامادتاا

مسیحی و تعدادی طوایف برادر پاگان تشکیل شاده باود. 

مسیحیان این شهار صاد ساال قابال از ایان تااریاخ زیار 

فرمان یک پادشاه یهودی به ناام " و ناوواس" گارفاتاار 

 آزار و ا یت زیادی شده بودند. 

با ورود خالد به نجران، مردم بنی حارث چااره ای جاز 

تسلیم به محمد نمی بینند و نمایندگان خود را باه هاماراه 

رئیس شورای خود که اسقفای مسایاحای باوده باه مادیاناه 

برای مذاکره با محمد روانه می کاناناد. در مادیاناه مایاان 

نمایندگان مسیحی و محمد بر سر این که آیاا مسایال خادا 

بوده یا نه بحث سختی در می گیرد. محمد که نمی تاواناد 

آن ها را قانع کند پیشنهاد می کند که بنا بر سنن اعاراب 

همدیگر را نفرین کرده و منتظر نتیجه امار بشاوناد. در 

میان اعراب رسم بر این بوده که وقتی نمی توانستاه اناد 

به توافق برسند با نفرین کردن هم منتظر می مانده اند تا 

با کارگر افتادن نفرین بر یکی از طرفیان، ماعالاوم شاود 

که حق با کدام طرف بوده است. مسلم است کاه در ایان 

دعوا نفرین مسیحیان بنی حارث کاه از قادرت ناظاامای 

بسیار کمتری برخوردار باوده اناد نامای تاوانساتاه هایاچ 

 شانسی برای کارگر شدن داشته باشد! 

از این رو، آن ها پس از مشورت در میان خاود باه ایان 

نتیجه می رسند که دست از مباحثه برداشتاه و باا حافاظ 

مذهب خود به پرداخت جزیه و عقد پیمان اتحاد با محمد 

تن دهند. متن این قرارداد که بعداً به عنوان نمونه بارای 

پیمان نامه های بعدی اتحاد باا اهال کاتااب باه کاار مای 

رود، در دست مورخایان اساالمای، هار چاناد ناه کااماالً 

مطابق نسخه اصلی، حفظ می شود. بر طبق ایان پایاماان 

نامه، مسیحیان بنی حارث ماتاعاهاد مای شاوناد: در ازاء 

 قرار گرفتن در لوای حمایت دولت اسالمی:

به عنوان جزیه، سالیانه دو هازار جااماه از ناوع و  -2

 ارزش معین به محمد تحویل دهند.

اساب  13شتر و  13کت مردانه،  13به هنگام جنگ  -2

 اضافی نیز بدهند.

فرستادگان و مامورین محمد را تا حاداکاثار یاک مااه  -1

در خااانااه هااای خااود جااای داده از آن هااا پااذیاارائاای و 

 نگهداری کنند.

 دست از رباخواری بردارند. -4

 در مقابل محمد نیز قبول می کند که:   

جان و مال و مذهب آنان را مورد حمله قرار ناداده  -2

 در برابر هر حمله ای در امان نگاه دارد.  

اسقف ها و کشیش ها را از مقامات خود و تاارکاان  -2

 دنیا را از صومعه های خود بیرون نکند.   

طبری جریان مالقات نمایندگان بنی حارث با محمد را 

به نحو دیگری شرح می دهاد. وی مای گاویاد، آن هاا 

وقتى به نزد محمد می رسند می گویند: "شاهاادت ماى 

دهیم ره تو فرستادۀ خدائى و خدائى جاز خاداى یاگااناه 

نیست". محمد نیز مي گوید: "من نیز شهادت مى دهام 

 ”.ره خدایى جز خداى یگانه نیست ومن فرستادۀ خدایم

آن گاه محمد مي گویاد: "شاماایایاد راه باه مااناع اعاتاناا 

از آن هاا باه ایان سالاوال ماحاماد    نكنید؟" و هیچ راس

پاسخی نمی دهد.  محمد سه بار این سالاوال را تاكارار 

مي رند و  باز هم رسى جواب نمي دهد. تا این ره باار 

چهارم جواب مي دهند: "بله ماییم راه باه مااناع اعاتاناا 

نكنیم و این سخن را چهار بار تكرار مي رنند." یاعاناى 

اقرار مي رنند ره هیچ مانعى آن هاا را از راه اساالم 

باز نخواهد داشت. بعد ماحاماد ماي گاویاد: "اگار خاالاد 

ننوشته بود ره اسالم آورده اید و باه جاناگ ماا نایااماده 

 اید، سرهاي تان را زیر پاي تان مى انداختم." 

که البته ماا آن  -چنین برخوردی اگر درست بوده باشد

را در مااوارد دیااگار ناایاز باه کاارات دیااده ایام، عامااق 

خشونت طلبی و تجاوزگری محمد به حاقاو  دیاگاران 

را نشان می دهد. چرا که نه تناهاا و بادون هایاچ دلایال 

انسان های دیگر را وادار مای کاناد کاه بارای آن کاه 

مورد حمله و غارت وحشیانه او قرار نگیارناد باه وی 

باج بدهند بلکه آن ها را تهدید می نماید که اگار تسالایام 

 او نشده بودند سر از تن شان جدا می ساخت.

به هرحال با یک سره شدن کار نجران، محماد، تاوجاه 

خود را به یمن متمرکز می کند. یمن پس از مکه برای 

وی از اهمیت بسیار باالئی برخوردار بوده است. نه تنها 

یکی از مناطق حااصال خایاز و ثاروتاماناد عارب بالاکاه 

هرچند نه مانند گذشته، ولی همچنان نقطه مهمی بار سار 

کاروان های تجاری بوده است. از این رو خالادبان ولایاد 

را با سپاهی به آن جا مای فارساتاد. ولای در مادت شاش 

ماهی که خالد در آن جا بوده اسات هایاچ کاس باه اساالم 

نمی پیوندد و محمد ناچار می شود خالد را فرا خوانده به 

جای او علی را به سوی یمن اعزام دارد. علی باا تاهادیاد 

و ترس قبیله َهمدان را وامیدارد که به اساالم باپایاونادناد. 

کاه  -محمد با شنیدن خبر پیوستن قبیله هامادان باه اساالم

به سجده مای افاتاد و   -برای او اهمیت زیادی داشته است

 می گوید: "درود بر قبیله َهمدان، درود بر قبیله َهمدان".

سپس محمد یکی از متحدین یمنی خود به نام  "صرد بان 

عبدهللا" را با سپاهی برای جنگ با بعای قبایل و مطیع 

کردن آن ها جانب یمن می فرستد. صرد مهتر قبیلاه  َزد 

بود که پس از تغییر و تحاوالت یامان باا قابایالاۀ خاود باه 

محمد پیوسته مسلمان شده بود. برای همین، اکنون محماد 

او را به جنگ قباایال دیاگار یامان کاه حااضار باه قاباول 

 سروری وی نمی شدند می فرستاد. 

قبایل مزبور در شهر ُجَرش گرد آماده باه دفااع از خاود 

می پردازند و پس از آن که بعد از یک ماه محاصرۀ بای 

نتیجه، به خیال عقب نشینی محاصاره کانانادگاان و تاماام 

شدن غائله، از شاهار خاارج مای شاوناد نااگاهاان باه دام 

مسلمانان افاتااده، تاعادادی کشاتاه مای شاوناد و باقایاه باا 

 فرستادن نمایندگان خود نزد محمد مسلمان می شوند. 

در این سال محمد ماموران خود را به هاماۀ ناقااط تاحات 

رنترل خویش مي فرستد تا زرات و مالایاات هاای دولات 

اباو ." اسالمی را جمع آورى و باه مادیاناه ارساال دارناد

عامر راهب" نیز که به نزد رومیان پناهناده شاده باود و 

قصد داشت به کمک آنان به مدینه لشکرکشی کاناد، قابال 

از این که به دست محمد بیافتد در همین سال و در هماان 

 جا در می گذرد. 

- Rodinson Maxime, in English,  muhammad, p. 273. 

- Ibid, p. 272. 
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بیشتری بدهد باید از خنثی بودن شرم کند. فایلت 
هنرمند است که در این جهان بیمار به دنبال درمان 
باشد نه تسکین، به دنبال تفهیم باشد نه تزئین، طبیب 

 “ . غمخوار باشد نه دلقک بیعار

از اینکه اثر نمیتواند از مأثر جدا باشد و اگر آثار 
فرهنگی و هنری و اساسا اندیشه ای، بهای آن توسط 
مأثر در عمل پرداخت نشود، در حد نظرات بی 
خاصیت باقی میماند و ره به دهی نمیبرد، از کافکا 
گفت که وقتی گوستاویانوش خبر دستگیری مهاتما 

 :گاندی را به کافکا میدهد، کافکا می گوید

حاال دیگر روشن است حزب مهاتما گاندی پیروز    ”
خواهد شد. زندانی کردن گاندی ، حزب او را به 
تحرک بیشتر وا خواهد داشت. بدون شهید هر نهاتی 
به سطل بی قدر انجمنهای عادی تنزل خواهد کرد. 
بدون پرداخت بها، سیالبی که به حرکت در آمده و 
جان گرفته است به مردابی تبدیل میشود که همه 
آرمانها را می گنداند. موجودیت هر فکری و  اصوال 
موجودیت هر آنچه در زندگی ارزشی ورای فرد را 

 .“دارد، به از خود گذشتگی فرد نیاز دارد

 ... ادامه دارد

خرداد{ تاییدیه بگیرد ولی روند مصاحبه به گونه ای 
شد که دید حرفهای من بکار روزنامه شان نمی آید، 

 “ .پس بهتر دید بساطش را جای دیگری پهن کند 

دردوره رفسنجانی نیز حکومت با ایجاد رابطه با 
روشنفکران و نویسندگان به تطمیع آنها روی آورد، 
شاملو نویسندگان را از نزدیکی با آدمکشان بر حذر 

 :داشت و عنوان کرد

بوی گند این لقمه هم اکنون به مشام میرسد، شعر    ”
من اصال نه مشتری اش هستم و نه … دولتی یا رسمی 

آن را میخوانم. شعری که در روزنامه ها و بلندگو های 
رژیم ها چاپ شود برای من اصال شعر نیست.  بنده 
هنر بدون تعهد را دو پول ارزش نمیگذارم. هنرمند 
همیشه بر قدرت است نه با قدرت، حاال اگر یکی 
میخواهد برود با قدرت باشد، بگذار برود خودش را با 
بند تنبان فالن رئیس جمهور دار بزند. اصآل برایم مهم 
نیست نه زنده بودنش برایم مهم است نه مردنش. گفتند 
شهریار مرد گفتم اصال بیخودی به دنیا آمده بود. یک 

خیلی عالی است و   آقایی که دست به قصیده ساختنش
ظرافتی درکارهایش است، وقتی مسلولیت سرش 
نمیشود، خطرناک تر است .هنر که می تواند چیز 
مفیدی را زیباتر عرضه کند و به آن قدرت نفا  

رژیم میشوند. به قول کافکا: اینها این واقعیت را درک 
نمیکنند که جهان وقتی تغییر شکل میدهد که چیزی در 
آن بمیرد و چیز دیگری زاده شود. چیزی از پا در آید و 
چیز دیگری قد علم کند. البته برای این جماعت فقط این 
نیست که این واقعیت را درک نکنند، بلکه نفعشان در 

 “ .این است که این موضوع را نادیده بگیرند

، خبرنگار روزنامه ۰۶چندی بعد از دوم خرداد 
لیبراسیون فرانسه، به انگیزه مصاحبه با شاملو به تهران 
آمده بود. فردای آن گفت و گو به دیدن شاملو رفتم. 
اواسط مصاحبه خبرنگار لیبراسیون میگوید نمیتواند این 
مصاحبه را چاپ کند، برایش گرفتاری درست میشود. 
شاملو میگوید، من اینجا زندگی میکنم آن وقت برای شما 
گرفتاری درست میشود؟ خبرنگار میگوید چند سال پیش 
مطلبی علیه جمهوری اسالمی در لیبراسیون نوشته و تا 
چند سال بعد نتوانسته ویزای ایران را بگیرد و چون یک 
خبرنگار است باید بتواند رفت و آمد داشته باشد، بدین 

 :گونه گفت و گو به اتمام میرسد. شاملو گفت

البته این بیشتر بهانه بود. او از طرف آن روزنامه    ”
آمده بود تا از من نیز راجع به این نمایش مسخره } دوم 
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از سوی دیگر نقش محوری بهره برداری از معادن 
سنگ آهن در زندگی اقتصادی و اجتماعی منطقه و بویژه 
سود های سرشار ناشی از آن باعث شد که مسلوالن باال 
رتبه شهرستان و همینطور مسلوالن سطل باالی استان 
یزد نسبت به اعتصاب کارگران واکنش نشان دهند و 

 . موضع گیری کنند
 واکنش مقامات محلی

آشکار است که مقامات و مسلوالن رتبه باالی محلی 
واستانی بعنوان کارورزان وعوامل رژیم، بطورکلی با 
اعتصاب کارگران علیه طرح و سیاست های اقتصادی 
دولت، مخالف اند. اما این مسلوالن بعد از مواجهه شدن 
با اعتصاب کارگران یعنی هنگامی که با عمل انجام شده 
روبرو شدند ابتدا در هماهنگی با دولت سعی کردند که 
کارگران را وادارند که هرچه زودتر به اعتصاب خود 
پایان دهند و از سوی دیگر و درهمان حال کوشیدند که 
از اعتصاب کارگران، همچون اهرمی برای سهم خواهی 
بیشتر در سود ناشی از بهره داری از معادن بافق در 
رقابت با سرمایه داران و شرکت های سرمایه داری 
"غیر بومی" استفاده کنند. بهمین دلیل درجریان 
اعتصاب، درمقابل خواست اصلی کارگران اعتصابی 
مبنی بر لغو فروش سهام معادن، طرح های دیگری مانند 
فروش این سهام به شرکت های تعاونی و بین مردم 
منطقه و خواست ایجاد صنایع جانبی در جوار معادن 
سنگ آهن و یا تخصی  بخشی از سود ناشی از بهره 
برداری از معادن برای عمران منطقه طرح شد. مسلولین 
محلی سعی کردند که اعتصاب کارگران در خدمت تحقق 

 .چنین اهدافی منحرف شود
بدون تردید اگر خواست اعتصاب کارگران به چنین 
طرح هایی معطوف و متمرکز میشد نتیجه اش شکست 
اعتصاب بود. زیرا طرح فروش سهام معادن به شرکت 
های تعاونی مردم که عمال وجود خارجی ندارند و یا 
فروش این سهام به مردم منطقه به معنای خصوصی 
سازی با نام دیگر است. بی گمان در این حالت حتی اگر 
نه در ابتدا اما در کوتاه مدت، بخش بیشتر این سهام به 
دالیل مختلف از جمله با فروش مجدد و دست به دست 
شدن، سرانجام در دست چند نفر سرمایه دار متمرکز 
خواهد شد و یا در تصاحب شرکت های خصوصی 

 .سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت
بهمین گونه خواست وطرح مبنی بر سرمایه گذاری 
وایجاد صنایع  وب آهن در منطقه نیز ربطی به منافع 
کارگران معادن نداشت و ندارد. طرح های سرمایه 
گذاری توسط دولت و سرمایه داران، امر کارگران 
نیست. به بیان دیگر مشکل اصلی، امروزه و جاری 
کارگران، کمبود سرمایه گذاری در منطقه نیست، بلکه 
این است که همین سرمایه گذاری های موجود، همین 
بهروری های موجود از معادن بر اساس استثمار شدید 
کارگران، بی حقوقی کامل آنها و به قیمت فالکت آنها و 
خانوادشان صورت می گیرد. مشکل همچنین این است که 
به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی کار توسط 
کارفرما، هر ازچند مدت تعدادی ازکارگران جانشان را 
در سوانل کاری از دست میدهند. معال بهره وری بی 
رویه از معادن و آلوده کردن محیط زیست و در خطر 
قرار گرفتن سالمت کل مردم منطقه را نیز باید به این 
مسایل افزود. بنابراین آنچه باید بالفاصه و هم اکنون 
تغییر یابد همین شرایط غیر انسانی و فالکت بار موجود 

 . است
اما موضوع اختصاص در صدی از سود حاصل از 
معادن برای بهبود وضع درمان و بهداشت، آموزش و 
دیگر خدماتی اجتماعی در منطقه  و نه برای "عمران 
منطقه " که طرحی مبهم و در همان حال گمراه کننده 
است  موضوعی است که الزم است مورد تامل و توجه 

یزد از قول اسحا  جهانگیری، معاون اول ریاست 
جمهوری اعالم کرد که طرح واگذاری سهام شرکت 
متوقف شده است. با اعالم این خبر، کارگران به 
اعتصاب خود پایان دادند و به کار برگشتند. اما 
موضوع واگذاری سهام و احتمال از سر گیری فروش 
سهام و خصوصی سازی کامل شرکت، کماکان دغدغه 

 .فکری و موضوع بحث بسیاری از کارگران بود
نفر از  ۴۰۵۵اردیبیشت ماه حدود  ۴۰بنابراین، در 

کارگران مجددا اعتصاب کردند و خواهان شفاف 
سازی موضوع واگذاری سهام از سوی دولت شدند. 
وقایع بعدی نشان داد که بی اعتمادی کارگران معادن 
بافق نسبت به وعده معاون اول رئیس جمهور، به جا 

 ۳۳بود؛ در چهاردهمین روز اعتصاب یعنی در 
خرداد، سایت متعلق به شرکت فوالد خوزستان خبر 

 ۴۳داد که سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در 
اردیبهشت به مزایده گذاشته شد و شرکت فوالد 
خوزستان با برنده شدن درمزایده، این سهام را خریده 
است. اعتصاب تداوم یافت و با پیوستن کارگران بیشتر 
به اعتصاب، عمق و ابعاد بیشتری یافت و به اعتصابی 
همه گیر تبدیل شد؛ بطوری که در اوج این اعتصاب 

 .کارگر در آن شرکت کردند ۰۵۵۵در مجموع حدود 
با توجه به نقش محوری شرکت سنگ آهن مرکزی 
بافق در اقتصاد منطقه، اعتصاب کارگران معادن، همه 
زندگی اجتماعی منطقه بافق را تحت تاثیر خود 

هزار نفر ۲۳قرارداد. شهرستان بافق با جمعیت حدود 
از مناطق بسیار محروم )  ۳۳  طبق سرشماری سال 

ایران به شمار میرود. بیش هزار نفر از مردم 
شهرستان در شرکت سنگ اهن بافق به کار مشغول 
اند و حدود سه هزار کارگر بازنشسته در شهر زندگی 
میکنند. بنابراین با در نظر گرفتن خانواده کارگران، 
آشکار است که بافت جمعیت این شهرستان اساسا 
کارگری است و وضعیت و شرایط کار در معادن، 
زندگی اکثریت بزرگی از مردم شهرستان را تحت 
الشعاع خود قرارمیدهد. عالوه براین، عوارن زیست 
محیطی ناشی از بهره وری بی رویه از معادن، اثرات 
بسیار زیان بار نه تنها بر زندگی کارگران و خانواده 
آنها بلکه بر زندگی همه مردم منطقه دارد. عدم رعایت 
استانداردها برای حفظ محیط زیست در بهره برداری 
ازمعادن سنگ آهن، موجب آلودگی هوا و آب در 
منطقه شده و سالمت مردم را در خطر جدی قرارداده 
است. به گفته یکی از کارگران اعتصابی، آلودگی 
زیست محیطی ناشی از بهره برداری ازمعادن و تاثیر 
آن بر سالمت مردم به حدی است که بعای از 
پزشکان، دادن خون از سوی مردم منطقه بافق به 

 .دیگران را تجویز نمی کنند

 بهروز نوایی، ایوب رحمانی
 

اعتصاب کارگران معادن شرکت سنگ آهن مرکزی 
بافق در اواخر اردیبهشت یکی از بزرگترین و طوالنی 
ترین اعتصاب های کارگری در سال های اخیر بود. در 

هزار نفر از  ۰۵۵۵اوج این مبارزه کارگری حدود 
کارگران بطور یک پارچه در اعتصابی شرکت کردند 

روز ادامه یافت. کارگران سرانجام تنها پس از  ۱۳که 
آن به کار برگشتند که دولت را مجبورکردند که از طرح 
اولیه خود مبنی بر خصوصی سازی کامل معدن عقب 
نشینی کند و رسما " لغو موقت " طرح فروش سهام 
شرکت را اعالم کند. به این ترتیب میتوان گفت که 

روز اعتصاب به  ۱۳کارگران معدن بافق بعداز 
پیروزی مقطعی دست یافتند، پیروزی مقطعی، باین دلیل 
که که هنوز کارگران به خواست محوری خود که لغو 
قطعی طرح خصوصی سازی است، دست نیافته اند و 
از سوی دیگر دولت نیز موفق نشد که طرح خود را 
پیش ببرد و در مواجهه با اعتصاب شجاعانه کارگران 
به لغو موقت این طرح تن داد. این اوضاع، ناپایدار و 
شکننده است. در آنچه به دنبال خواهد آمد، نگاهی 

روزه، خواست های  ۱۳خواهیم داشت به علت اعتصاب 
کارگران اعتصابی، واکنش دولت و مقامات محلی نسبت 
به این اعتصاب و دست آوردها و درس های این 

 .اعتصاب
 

 علت اعتصاب
اردیبهشت، اطالعیه ای در سایت سازمان  ۳در روز 

درصد  ۴۸ ۰خصوصی سازی منتشر شد و خبر داد که 
 ۳۵از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، شامل 

هزار  ۳۶هزار سهم با ارزش کلی  ۶۳۶میلیون و 
میلیون لایر از طریق " فرا بورس" به  ۰۱۸میلیار و 

بخش خصوصی واگذار خواهد شد.   الزم به گفتن است 
سهام شرکت سنگ اهن مرکزی بافق در سال  ۰۳/  ۰
به صندو  بازنشستگی فوالد خوزستان واگذارشد .  ۳۳

کارگران معادن بافق با آگاهی از این خبر و درمخالفت 
با فروش سهام وخصوصی سازی کامل شرکت، درروز 

اردیبهشت دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.  ۳۳
کارگران بافق با توجه به تجربه خصوصی سازی ها در 
بخش های دیگر به خوبی آگاه بودندکه فروش سهام 
شرکت به بخش خصوصی، منجربه " تعدیل نیروی 
انسانی"   که نام دیگر اخراج سازی ها است  کاهش 
دستمزدها، ناامنی شغلی، افزایش شدت کار و نا ایمنی 
بیشتر محیط کار خواهد شد و به همین دلیل شدیدا با 

 .فروش سهام مخالف بودند
اعتصاب، روز بعد نیز ادامه یافت. در دومین روز 

اردیبهشت ماه معاون استانداری  ۴۵اعتصاب یعنی در 

 درس های اعتصاب کارگران معادن بافق
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.تماس بگیرند       

اعتصاب شجاعانه و دست آوردهای آن، درمورد 
چگونگی واکنش نسبت به تصمیم بعدی دولت که به 
احتمال زیاد به زیان کارگران و در تقابل با خواسته 
های آنان خواهد بود، به بحث و تصمیم گیری بپردازند 
و خود را آماده کنند. اکنون در فاای بعد اعتصاب، 
کارگران بیش از گذشته، امکان و فرصت دارند که 
نشست ها، جلسات و تجمع های خود را برگزارکنند و با 
خرد جمعی مسیر حرکت آینده خود را تعیین کنند. در 
این رابطه، شفاف سازی خواسته ها از مهمترین مسایل 
است. لغو دائم و قطعی طرح فروش سهام شرکت به هر 
شکل آن، چه از طریق بورس و چه از طریق فروش آن 
به ساکنین محلی، باید همچنان بعنوان خواست محوری 
توسط کارگران مطرح و بر آن پافشاری شود. درکنار و 
همراه با این خواست، دیگر مطالباتی که در زمان 
اعتصاب به شکل های مختلف از سوی کارگران طرح 
گردید باید بطور برجسته و مشخ  تر در لیست 
خواست ها قرارگیرد: طبقه بندی شدن کار در شرکت 
سنگ آهن زیر عنوان مشاغل سخت و زیان آور، ایمن 
سازی محیط کار، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای 
موقت و رعایت استانداردهای الزم از سوی کارفرما به 
منظورجلو گیری از آلوده سازی محیط زیست، از جمله 
خواسته هایی است که کارگران باید بطور شفاف، طرح 

 .و برای تحقق آنها مبارزه کنند
افزون بر این الزم است که خواست تخصی  در صد 
مشخصی از سود حاصل از بهروری معادن و هزینه 
کردن برای بهبود رفاه اجتماعی مردم منطقه، مانند 
بهداشت و درمان و آموزش با تصمیم نماینده کارگران و 
با نظارت آنان بطور معین از سوی کارگران اعالم و 
برآن تاکید شود. طرح این خواست، صرف نظر از 
اهمیت فی نفسه آن، از این رو نیز ضروری است که 
این مطالبه موجب حمایت اکثریت بزرگی از مردم 
منطقه از مبارزات کارگران خواهد شد. درهمان حال 
بیان چنین خواستی ازسوی کارگران مانع از این خواهد 
شد که کارورزان و مقامات محلی و یا استانی رژیم 
اسالمی با طرح خواسته های فریب کارانه ای همچون 
لزوم سرمایه گذاری عمرانی در محل، خود را به دروغ 
حامی اعتصاب کارگران جلوه دهند و مبارزه کارگران 

 .را از مسیر اصلی منحرف کنند
کارگران معادن بافق میتوانند با تیزبینی، از رقابت 
موجود بین مقامات مختلف محلی از یک سو و اختالف 
احتمالی بعای از آنها با سیاست های دولت بر سر 
طرح فروش سهام معادن بافق، به نفع خود و در پیشبرد 
اهداف خود بهره برداری کنند. اما کارگران در همه 
حال نباید این واقعیت را از نظر دور دارند که مسلوالن 
باال رتبه دولتی در محل، متحدان آنان نیستند بلکه اینان 
در اساس در جبهه دولت و کارفرما قراردارند و حتی 
هنگامی که در حرف، خود را حامی کارگران اعتصابی 
میدانند، هدفشان تعقیب منافع و تثبیت موقعیت خود است 
و نه حمایت از منافع و خواست کارگران و یا بهبود 

 .وضع زندگی مردم منطقه
روز اعتصاب یک پارچه و مبارزه شجاعانه   ۱۳

کارگران، سرانجام دولت سرمایه داری جمهوری 
اسالمی را به رغم همه ترفند ها و فریبکاری ها و وعده 
های دروغ؛ مجبور کرد که در مواجهه با اعتصاب یک 
پارچه کارگران بطور موقت عقب نشینی کند. این به 
معنای پیروزی مقطعی برای کارگران معادن بافق 
است. اما موقعیت کنونی همانطور که در ابتدا اشاره 
شد، بسیار ناپایدار و شکننده است. کارگران معادن بافق 

روز تمام  ۱۳برای انکه به خواسته هایی برسند که 
بطور متحدانه برای آن مبارزه کردند، ضروری است 
که با استفاده از خرد جمعی و با جمبندی تجارب آن 
اعتصاب، خود را برای مبارزه بعدی که بی گمان در 
پیش خواهد بود سازماندهی و آماده کنند. دولت و 
استاندار یزد "سرنوشت سهام معادن" و شرایط کار در 
معادن را به نفع کارگران رقم نخواهد زد. کارگران خود 

  باید از هم اکنون دست بکار شوند.

کارگران معادن قرارگیرد. اما در فرمول بندی این 
مطالبه ضروری است که کارگران از پیش تاکید کنند که 
نمایندگان خود کارگران باید در اختصاص این بودجه، 
نحوه هزینه شدن آن وعرصه ای که قراراست هزینه 
شود، تصمیم گیرنده باشند و بر آن نظارت کنند. 
درغیراین صورت نتیجه مبارزه کارگران در این رابطه 
تنها موجب خواهد شد که پول بیشتری در اختیار مقامات 
محلی قرار گیرد؛ مقاماتی که نه به مردم و کارگران که 
به رژیم و سران آن پاسخگو هستند و در خدمت آنان 

 .قرار دارند
بهر رو علیرغم تالش مقامات محلی و استانی برای 
پایان دادن به اعتصاب و در همان حال تالش برای 
منحرف کردن خواست کارگران و استفاده ابزاری از آن 
به سود خود، کارگران بر خواست محوری خود در 
اعتصاب مبنی بر لغو فروش سهام شرکت سنگ آهن 

روز تمام به اعتصاب خود ادامه  ۱۳بافق تاکید کردند و 
 .دادند

 .پایان اعتصاب، دست آوردها و درس های آن
در چهام تیر ماه، در سی و نهمین روز اعتصاب، 
سرانجام دولت در برابر کارگران مجبور به عقب نشینی 
شد. در این روز به جای معاون سیاسی استانداری ، این 
بار خود استاندارد یزد، محمد میر محمدی در جمع 
کارگران اعتصابی حاضر شد. او نامه کتبی با اماای 
اسحا  جهانگیری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی 

در صد  ۴۸ ۰و دارایی مبنی بر " لغو موقت" واگذاری 
از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق را نشان 
کارگران داد. در نامه آمده بود که سرنوشت نهایی این 
سهام، توسط استاندار یزد تعیین خواهد شد. با این تعهد 
از سوی دولت، کارگران تصمیم گرفتند که بر سر کار 

 .بر گردند و به اعتصاب خود پایان دهند
این واکنش دولت بدون تردید به معنای موفقیت مقطعی 
اعتصاب بود. بعای از گزارش ها و تحلیل ها، این 
عقب نشینی از سوی دولت را پیروزی کامل وقطعی 
کارگران و اعتصاب دانسته اند. این برداشت، اما خوش 
بینانه و درهمان حال نادرست است. اگر کارگران بافق، 
چنین جمع بندی و برداشتی از نتایج اعتصاب خود داشته 
باشند و با این امید که به پیروزی قطعی رسیده اند، کار 
را تمام شده بدانند و دست روی دست بگذارند، نتیجه آن 
میتواند به زیان آنها رقم بخورد و بطورکلی به ناکامی 
مبارزه کارگران بافق علیه فروش سهام شرکت منجر 

 .شود
همانطورکه درنامه جهانگیری و طیب نیا آمده است، 
دولت تنها بطور موقت   کارگران به دولت دو ماه وقت 
داده اند تا طرح را لغو کند   طرح فروش سهام را لغو 
کرده است. بعالوه دولت تصمیم نهایی در این مورد را 
حتی به مذاکره و توافق با نمایندگان کارگران اعتصابی 
موکول نکرده، بلکه آن را به عهده استاندار یزد که 
منصوب و کارگزار دولت است و به بیان دیگر مجددا 
بعهده خود دولت گذاشته است. بنابراین به نظرمیرسد که 
دولت به دنبال وقت و فرصت مناسبی است تا فروش 
سهام را در آینده اجرایی کند. میتوان تصور کرد که 
رژیم ازهمان روزپایان اعتصاب، و یاحتی پیش ازاعالم 
عقب نشینی، درهماهنگی با مقامات محلی واستانی 
مشغول برنامه ریزی وتدارک برای فروش سهام شرکت 
درفرصت مناسب و بگونه ای دیگربوده است، وبه 
احتمال زیاد برای مقابله با واکنش احتمالی کارگران نیز 
طرح و نقشه کشیده است. درچنین شرایطی، هیچ چیز 
زیان بارتر از این نیست که کارگران معادن بافق، کار 
را تمام شده بدانند و خوش بینانه نتایج اعتصاب خود را 
پیروزی کامل تصور کنند و بطور منفعل منتظر تصمیم 

 .دولت و مقامات محلی بمانند
روزه، بیگمان باعث همبستگی بیشتر بین  ۱۳اعتصاب 

کارگران شده، آنها بیش از پیش به اهمیت عمل مشترک 
و هماهنگ پی برده اند و دریافته اند که با اتکا به مبارزه 
جمعی قادرند که دولت و کارفرما را به عقب برانند. 
اکنون الزم است که کارگران که با درس گیری از ان 

در این موضاوع اناجاام داد و باا پایادا شادن اجسااد ساه 

نوجوان بهانه به دست رژیم اسرایایال افاتااد و جاناگ را 

 .آغاز کرد

های بر  آساای هاوایای  کرد با حمله اسراییل گمان می -۲

تواند به سرعت به اهداف خود در  و در نهایت زمینی می

غزه برسد. اما اشتباه در محاسبات شرایط را تغایایار داد. 

اش افازایاش یاافاتاه باود.  مقاومت فلسطین توان ماوشاکای

های اشغاالای  هایش تنها جنوب سرزمین دیگر برد موشک

آویاو و  ها به تل بار برد موشک کرد بلکه این را تهدید نمی

هاای خاود  حیفا نیز رسیده بود و حتی توانست با ماوشاک

فرودگاه تالویاو را نایاز از کاار بایانادازد و پاروازهاای 

 .المللی به این فرودگاه را لغو کند بین

کارد باا چانایان جاناگای و  اسراییل هیچگاه فکار نامای -۰

رو شود. اسراییل باا حامالاه باه غازه  همچون تلفاتی روبه

تار از صابارا و شاتایاال  شاید اشتباهی به مراتب سهمگین

انجام داد. اسراییل با اقدام خود علیه غزه یاک جاهاان را 

در برابر خود قرار داد و هیچگاه اسراییل تا ایان حاد در 

 .افکار عمومی جهان منفور و محکوم نبوده است

آخرین نکته در خصوص تحوالت فالاساطایان و ناوار  -۶

غزه این است که اکنون شااهاد فارصاتای تااریاخای بارای 

گناه و مظلوم فلسطین هستیم. اسراییل شاید برای  مردم بی

بااار در طااول تاااریااخ تاااساایااس خااود اساات کااه  نااخااسااتاایاان

ها برای  تاثیر است. تمام راه توجیهاتش برای اقداماتش بی

ناتایاجاه مااناده  توجیه کارها و کشتاری که اناجاام داده بای

است. اسراییل هیچگاه تا این حد در افکار عمومی جهاان 

منفور و منزوی نبوده است. حتی سیاستامادارانای کاه در 

کنند سعی دارند محتاطااناه در  دنیا از اسراییل حمایت می

خصوص تحوالت غزه اظهارنظار کاناناد. اداماه جاناگ، 

کاناد و  اسراییل را هرچه بیشتر باه پارتاگااه نازدیاک مای

دهند  یی که می دفاع فلسطین با هر کشته مردم مظلوم و بی

زخم عمیقی خواهند بود بر پیکر رژیم اسراییل و در ایان 

تاواناناد  ها اتحاد خود را حافاظ کاناناد مای بین اگر فلسطینی

نقطه عطف تاریخ فلسطین را رقم زده و دولات خاود را 

 المللی به ثبت برسانند. های بین در سازمان

   02از صفحه   ....فرصت تاریخی ادامه ی 
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 مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود

 2322ژاناویاه  2 این مقاالاه در اصال در ابازرور در 

منتشر شده است. لیکن بخاطر ارتباطی که با حم  یکی 

از طرف های درگیری کنونی اسرائیل و فلساطایان دارد، 

 مجددا در روشنگر به چاپ می رسد 

 91مرداد  5 –روزنه  

مانیفست جوانان غزه مورد استاقاباال غایارماناتاظاره ای  •

 قرار گرفته. متن این مانیفاسات و گازارش روزنااماه ی

Observer در این باره را در زیر می خوانید ... 

گروهی از دانشجویان غزه در فلسطین در اعاتاران باه 

زندگی جهنمی خود و برای تغییر آن مانیفستی را منتاشار 

کرده اند. کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری متن 

این مانیفست را همراه با گزارش خبرناگاار روزنااماه ی 

از ناویسانادگاان ایان ماانایافاسات باه  Observer انگلیسی

 .فارسی ترجمه کرده است

با دانشجویان در اتاقی لخت و خالی در سااخاتاماانای در "

مرکز شهر غزه دیدار می کنم. شرط این دیادار آن اسات 

که از هیچ کس عکس نگیرم و اسامی واقعی دانشاجاویاان 

ماانایافاسات جاواناان غازه »را نپرسم. پس از انتشار آنچه 

نام گارفاتاه اسات، اولایان باار  «برای تغییر وضع موجود

است که گروهی از جوانان فعال ساایاباری در فالاساطایان 

موافقت کرده اند که با یک خبرنگار ماالقاات کاناناد. ایان 

با بایاانای شاجااعااناه و  -مانیفست سند شورانگیزی است 

کاه هازاران نافار را در ایاناتارنات  -نیرویای خاروشاان 

مجذوب خود نموده و دانشجاویاان جاوان دانشاگااه هاا را 

برانگیخته و در همان حال دلواپس کرده اسات. یاکای از 

این دانشجویان که خود را "اباو جاورج" مای نااماد، مای 

گوید "نه فقط زندگی ما بلکه زندگی خانواده هایماان نایاز 

 ."در خطر است

مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجاود" فاریااد "

نامعمول و پرشوری است که در آن مردان و زنان جوان 

ساله  ۳۸میلیونی آن زیر  ۰ ۳که نیمی از جمعیت  –غزه 

اعالم می کنند که دیگر بس است. متن مانیفاسات باا  –اند 

این عبارات آغاز می شود : "گند بزنناد حامااس را. گاناد 

بزنند اسرائیل را. گند بزنند الفتل را. گند بازناناد ساازماان 

ملل را. گند بزنند آژانس امداد و کار سازمان مالال بارای 

را. گند بزنناد آماریاکاا  (UNRWA) پناهندگان فلسطینی

را! ما جوانان غزه از اسرائیل، حماس، اشاغاال، تاجااوز 

به حقو  بشر و بی تفاوتی جامعه بین المللی حاالاماان باه 

 "!هم می خورد

مانیفست سپس به شرح جزئیات تاحاقایار و سارخاوردگای 

روزانه مردم در نوار غزه می پردازد، قطعه زمایانای از 

در آن به  ۴۵۵۶فلسطین که پس از آن که حماس در سال 

قدرت رسید، عمال توسط اسرائیل و مصر از بدنه جاهاان 

 .جدا شده است

جوانان غزه مانیفست خود را این گونه ادامه مای دهاناد : 

"ما اینجاا در غازه ناگاران آنایام کاه باه زنادان بایافاتایام، 

بازجویی شویم، کتک بخوریم، شکنجه شاویام، باماب بار 

سرمان بریزد و کشته شویم. ما می ترسیم زندگی کنایام، 

زیرا برای هر قدمی که در هر مورد برمی داریام باایاد 

کلی فکر کنیم که نکند برایمان عواقب نااگاواری داشاتاه 

باشد. همه با محدودیت روبه روییم. نمی توانیم آن طور 

که می خواهیم عمل کانایام، آن طاور کاه مای خاواهایام 

حرف بزنیم، نامای تاوانایام کااری را کاه دوسات داریام 

بکنیم، گاه حتی نمی توانیم آن طور که می خواهیم فاکار 

کنیم زیرا اشغال سارزمایان باا چاناان شادتای ماا را در 

چنگال خود فشرده که مغزها و قلب هایماان را باه درد 

آورده و ماا را واداشاتاه کاه خاود را باه دریاای اشاک 

 !"حرمان و خشم بسپاریم

متن مانیفست با یک مطالبه سه گانه پایان مای پاذیارد : 

"ما سه چیز می خواهیم. می خواهایام آزاد بااشایام. مای 

خواهیم زندگی بهنجار داشاتاه بااشایام. مای خاواهایام در 

 "صلل زندگی کنیم. آیا مطالبه این ها چیز زیادی است؟

این گروه در فیس بوک ماانایافاسات خاود را ایان گاوناه 

معرفی می کند : "جوانان غزه خشم خود را بیرون مای 

ریزند." این جوانان سه هافاتاه پایاش کاه ماانایافاسات را 

نوشتند یک سال به خود مهلت دادند تا حمایت کاافای را 

برای انجام کارهای بعدی به دست آورند. اما این متن با 

سرعت غیر منتظره ای پخش شده و هزاران پشتیبان به 

که بسایااری از آناان فاعااالن حاقاو   -دست آورده است

که همه آمادگی خود را برای کاماک باه آن  -بشر هستند

 .اعالم کرده اند

اینک نویسندگان مانیفست درحال بررسی تااثایار سانادی 

هستند که انتشارش می تواند نقطاه عاطافای در زنادگای 

مردم غزه باشد. یکای از آناان مای گاویاد "ماا اناتاظاار 

نداشتیم مانیفست با چانایان اساتاقاباالای روباه رو شاود." 

متن را نوشته اند. آناان  -سه زن و پنج مرد  -هشت نفر 

دانشجویانی معمولی هستند، از طیف ساکاوالر جااماعاه 

غزه. همه خود را دانشجویانی غیرسیاسی می دانناد کاه 

از تنش ها و رقاابات هاایای کاه ماردم فالاساطایان را باه 

سیاهی لشکر جریان هاای سایااسای تابادیال کارده اسات 

منزجرند، جریان های حماس که بر غزه حکاومات مای 

کاانااد و الاافااتاال کااه حاازب سااکااوالری اساات کااه دولاات 

خودگردان فلسطین را که در وست بانک بنیان گاذاشاتاه 

شد اداره می کاناد. یاکای از اعااای گاروه مای گاویاد 

"سیاست چیز مزخرفی است که به زندگی ماا گاناد مای 

زند. سیاستمداران فاقاط باه فاکار پاول و حاامایاان خاود 

هستند. فقط اسرائیلی ها از این سیاهی لشکرشدن ماردم 

 ".سود می برند

دو تن از اعاای گروه تا کنون چند بار توسط حکومت 

غزه دستگیر شده و در کنار اتهااماات دیاگار باه رفاتاار 

"غیراخالقی" متهم شده اند. آن ها می گویناد در زنادان 

مورد بدرفتاری قرار گرفته اند و ادعا می کنند که تنبیاه 

بدنی و روانی در بازداشتاگااه هاای غازه اماری عاادی 

 .است

یکی دیگر از آن ها می گوید از یکی از دانشاگااه هاای 

آمریکا بورس گرفته است اما اسرائیل اجاازه مساافارت 

به او نمی دهد. یکی از دانشجویان که می خواهد او را 

"ابو یازن" بنامیم، می گوید "قرار است ما موتور تاغایایار 

این جامعه باشیم، اما صدای ما را خاموش مای کاناناد. در 

مطبوعات، در دانشگاه و در جامعه نمی توانای آزاداناه و 

خارج از چاهاارچاوب ماعاماول حارف بازنای بای آن کاه 

هم او اضاافاه  «خطری متوجه خودت و خانواده ات شود.

در مدرسه، خیابان و همه جاای غازه احسااس »می کند : 

می کنی که تحت نظری. هر لحظه امکان دارد باه زنادان 

بیفتی. تحماس  تو را تهدید می کند کاه آباروی خاودت و 

 ."خانواده ات را خواهد برد و این کا را هم خواهدکرد

این جوانان جز خودشان نماینده هیچ کس دیگر نیستند. اما 

فراخوان آنان به تغییر وضع موجود ساخات طانایان اناداز 

شده است، نه فقط در خارج بلکه در داخال غازه. صافاحاه 

آنان در فیس بوک هم اکاناون هازاران دوسات پایادا کارده 

 .است که بسیاری از آنان در نوار غزه زندگی می کنند

سرخوردگی این جوانان دالیل ماتاعاددی دارد. ماحااصاره 

غزه توسط اسرائیل باعث ممنوعیت ورود و خروج بادون 

مجوز مردم شده است، مجوزی کاه باه دسات آوردن اش 

دشوار است. دشوارترین کار برای دانشاجاویاان غازه کاه 

می خواهند در خارج درس بخواهند ناه پاذیارش دانشاگااه 

های خارج یا گرفتن بورس از آن هاا بالاکاه مساافارت باه 

 .خارج است

در داخل غزه بهبودی در اوضااع باه چشام نامای خاورد. 

گلوله باران غزه تاوساط اسارائایال کاه باه دناباال شالایاک 

موشک به اسرائیل توسط مبارزان فلاساطایانای اناجاام مای 

گیرد جزئی از زندگی روزانه ماردم اسات. قاطاع بار  و 

اوضاع مصیبت بار بهداشت از جامالاه عاوارن جاانابای 

 .محاصره اقتصادی غزه است

میزان باالی بیاکااری در غازه و دساتارسای انادک فاارغ 

التحصیالن آن به دیگر بازارهای کار این احسااس را در 

بسیاری از اینان باه وجاود آورده اسات کاه باه بان بسات 

رسیده اند. برخی از آنان به امید روزهای باهاتار آیاناده باه 

تحصیل ادامه می دهند و مدرک باالتار مای گایارناد و از 

طریق اینترنت زبان های خارجی بیشتری را می آموزناد. 

برخی دیگر وقت کشی می کناناد و هار روز باا دوساتاان 

شان قلیان می کشند. شمار کسانی که بارای تساکایان زخام 

ها و سرخوردگی هایشان به ماواد ماخادر پانااه مای بارناد 

 .روز به روز بیشتر می شود

چاه رساد باه  -بیرون رفتن و دیدار با دوستان در کافه ها 

یاا حااور در رویادادهاای  -کلوب ها و دیسکاوتاک هاا 

فرهنگی روز به روز دشوارتر می شود، زیرا حماس این 

غارب مای داناد و آن را  «هجوم فارهاناگای»ها را نشانه 

 .سرکوب می کند

در غاازه تاالاااتاار وجااود ناادارد و جااز اجاارای ساارودهااای 

اسالمی که توسط نهادهای حماس سازماان داده مای شاود 

کمتر پیش می آید که کنسرت های موسیقی اجرا شود. در 

مکان هایی که مردان و زنان جوان می توانند یکدیگار را 

مای  «ببینند، که جوانان کمتر محافظه کار آن ها را "مافار

دانند، پلیس به سرعت سراغ زوج های جاوانای کاه فاکار 

می کند زن و شوهر یا نامزد یکدیگر نیستند می رود و از 

 .آن ها بازجویی می کند
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آخرین اتفاقی که کاسه صبر نویسندگان مانیفست را لبریز 

 Sharek)) کرد ماه پیش روی داد، وقتی حمااس شااِرک

را بست. شاِرک سازمانی است که از سوی نهادهای بایان 

المللی تامین مالی می شود و به هزاران جوان و ناوجاوان 

فلسطینی در غزه خدمات آموزشی و تابساتاانای مای دهاد. 

محل شاِرک درعین حال پااتاوقای باود بارای جاماع شادن 

جوانان آزاداندیش تر غزه. سازمان دیده بان حاقاو  بشار 

اخیرا بیانیه ای صادر کرد و بساتان شااِرک را ماحاکاوم 

نمود. این سازمان اعالم کرد که حماس باید اجازه دهد که 

سازمانی که به کودکان و جوانان کمک مای کاناد دوبااره 

فعالیت کند و کسانی را که موجب ا یت و آزار کاارگاران 

 ."آن شده اند، مجازات کند

به گفته ایحاب الغسین، سخنگوی وزارت کشاور حامااس، 

مشکالتی که جواناان نااراضای غازه آن هاا را پاررناگ 

نشان می دهند گاه نتیجه افراطی گری ماموران اسات. او 

گفت "در غزه هیچ قانونی وجود ندارد که کنارهم نشستان 

زنان و مردان در مکان های عمومی را منع کارده بااشاد. 

اما برخی ماموران پلیس باه اباتاکاار خاود از زوج هاای 

 ".جوان بازجویی می کنند. این ماموران باید تنبیه شوند

او می گوید دلیل تعهد دولت به نسل جوان غزه ایان اسات 

را "سال جوانان" اعالم کارده اسات. اماا  ۴۵۳۳که سال 

نویسندگان مانیفست ناراضای تار از آناناد کاه ایان گاوناه 

ابتکارهای نمادیان آناان را راضای کاناد. ایان گاروه ایان 

روزها اکثر وقت و انرژی خود را صرف باحاث و جادل 

در مورد یافتن راهبردهای جدید برای ندوین یک مناشاور 

برای تغییر وضع موجود و انتشاار آن در ایاناتارنات مای 

کند. سال جدید ممکن است سال جوانان غزه باشد، اما ناه 

 ".به معنای مورد نظر حماس

 مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود

گند بزنند حماس را. گند بزنند اسرائیل را. گند بزنند الفتل 

را. گند بزنند سازمان ملل را. گند بازناناد آژاناس اماداد و 

 (UNRWA) کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی

را. گند بزنند آمریکا را! ماا جاواناان غازه از اسارائایال، 

حماس، اشغال، تجاوز به حقو  بشر و بی تفاوتی جاماعاه 

 !بین المللی حالمان به هم می خورد

های اسرائایال   F۳۶ ما می خواهیم فریاد بکشیم و همچون

که دیوار صوتی را می شکنند این دیاوار ساکاوت و بای 

عدالتی و بی تفاوتی را بشکنیام؛ فاریاادی باا تاماام قادرت 

نهفته در جان هایمان برای رهاایای از ایان سارخاوردگای 

عمیق که به علت زندگی در این وضعیت جهنمی جسام و 

 ...جان ما را تحلیل می برد

ما از این که گرفتار این مبارزه سیاسی شده ایم، بیزاریام؛ 

بیزاریم از شب های تاریک و قیرگون و هواپیماهایی کاه 

بر فراز خانه هایمان چرخ می زنند؛ بایازاریام از کشاتاار 

کشاورزان بی گنااهای کاه در ماناطاقاه بای طارف ماورد 

اصابت گلوله قرار می گیرند زیرا می خواهناد از زمایان 

هایشان مراقبت کنند؛ بیازاریام از آدم هاای ریشاو کاه باا 

تفنگ هایشان در خیابان هاا گشات مای زناناد، از قادرت 

شان سوءاستفاده می کنند و جوانانی را کاه بارای اهاداف 

مورد اعتقادشان تظاهرات می کنند، کتک می زناناد و یاا 

به زندان می اندازند؛ بیزاریم از دیوار شرم آوری کاه ماا 

را از سایر قسمت های کشورمان جدا کارده و ماا را در 

قطعه زمینی بس کوچک حبس کارده اسات؛ بایازاریام از 

این که ما را تروریست ها و خشک ماغازان کاوتاه بایانای 

بنامند که در جیب هاایاماان ماواد مانافاجاره و در چشام 

هایمان شرارت نهفاتاه اسات؛ بایازاریام از بای تافااوتای 

جامعه بین المللی نسبت به وضعیت ما، از به اصطاالح 

کارشناسانی که نگرانی ها را بیان می کنند و قطع ناماه 

صادر می کنند اما از عملی کردن هر آناچاه کاه ماورد 

توافق شان است می هراسند؛ ما از این زنادگای گاناد و 

کثافات، از زنادانای شادن تاوساط اسارائایال، از کاتاک 

خوردن توسط حماس و از ناادیاده گارفاتاه شادن کاامال 

 .توسط سایر قسمت های جهان بیزاریم

انقالبی در درون ما در حاال رشاد و نشاو و نامااسات، 

نارضایتی و سرخوردگی عظیمی که ماا را نااباود مای 

کند مگر آن که راهی برای هدایت این انرژی عظیم باه 

سوی چیزی پیدا کنیم که باتاواناد وضاع ماوجاود را باه 

 .چالش بکشد و نوعی امید در دل های ما بدمد

ما به زحمات حامالاه اخایار اسارائایال باه غازه را تااب 

آوردیم، حمله ای که طی آن اسرائیل ما را سخت درهام 

کوبید و خرد و خمیر کرد و هزاران خانه و زنادگای و 

آرزو را نابود نمود. در جریان این جاناگ، ماا باه ایان 

احساس خطاناپذیر رسیدیم که اسرائیل می خواهد ما را 

از صفحه گیتی محو کند. در سال هاای اخایار، حامااس 

هر کاری خواسته است کرده تا بتواند اندیشه ها، رفتاار 

و انتظارهای ما را کنترل کند. ما اینجا در غزه ناگاران 

آنیم که به زندان بیفتیم، بازجویی شویم، کتک بخاوریام، 

شکنجه شویم، بمب بر سرمان بریزد و کشته شویام. ماا 

می ترسیم زندگی کنیم، زیرا برای هر قدمی که در هار 

مورد برمی داریم باید کلی فکر کنیم که نکاناد بارایاماان 

عواقب ناگواری داشته باشد. هماه باا ماحادودیات روباه 

روییم. نمی توانیم آن طور که می خواهیم عامال کانایام، 

آن طور که می خواهیم حرف بزنیم، نمی توانیام کااری 

را که دوست داریم بکنیم، گاه حتی نمی توانیم آن طاور 

که می خواهیم فکر کنیم زیرا اشغال سرزمین باا چاناان 

شدتی ما را در چنگال خود فشرده کاه ماغازهاا و قالاب 

هایمان را به درد آورده و ما را واداشته که خود را باه 

 !دریای اشک حرمان و خشم بسپاریم

دیگر بس است! بس است درد، باس اسات اشاک، باس 

است رنج، بس است کنترل، ماحادودیات، تاوجایاه هاای 

ناموجه، ترور، شکنجه، بهانه، بمباران، شب هاای بای 

خوابی، غیرنظامیان مرده، خاطرات سایااه، آیاناده یااس 

آور، حال دردناک، سیاست آشفته، سیاستمداران خشاک 

مغز، مزخرفات مذهبی، بس است زندان! ما می گویایام 

بس کنید! این آینده ای نیست که ما می خواهیم! ماا ساه 

چیز می خواهیم. می خواهیم آزاد باشایام. مای خاواهایام 

زندگی بهنجار داشاتاه بااشایام. مای خاواهایام در صالال 

 "زندگی کنیم. آیا مطالبه این ها چیز زیادی است؟

http://www.theguardian.com/world/2322/

jan/32/free-gaza-youth-manifesto-

palestinian 

 خاطره ای از سیا و ارتش آمریکا در ایران

من از مکانی آمدم که آمریکا در آنجا پایگاه داشت بعد ها 

دیدم که کنترول ارتش ایران دست آمریکا است من فاکار 

نمی کردم که کنتارول کشاور دسات آماریاکاا بااشاد ولای 

بعدها دیدم که به اصطالح شاه ایاران باه آن فارماانادهای 

پایگاه آمریکا خوانده شد و فرمانده های ایرانی پاادوهاای 

آمریکا یی ها بودند و باز دیدم که این آماریاکاایای هاا در 

تمام سطوح ایران در کنترول و تصمیم گیری ها مانااطاق 

و کشور بودند بله کشور در دست کنترول مستقیم آمریکاا 

 بود نه شاه. 

بعد از رضا شاه محمد رضا به اصطالح شاه شد اما شاه  

شدن محمد رضا شاه خواست آمریکا بود که محمد رضاا 

خواسته آمریکا را قبول کرد و آمریکا از روی سیاست و 

برای آرام کردن مردم ایران به دروغ شاه را شاه مستاقال 

و تصمیم گیر خطاب کرد و محمد رضا نه شاه بوده باشاد 

بلکه فقط نام شاه داشات و کشاور در کاناتارول مساتاقایام 

ماموران ارتش و سیا آمریکا قرار داشات صاحابات زیااد 

است ولی من خالصه و کوتاه نوشتم که آمریاکاایایاهاا چاه 

بالیی بر سر ما آوردند که امروزه مالها را بر حاکاومات 

قرار دادند. تذکر بدهم در آن مکانی کاه مان زنادگای مای 

کردم هیچ مشکل و مزاحمتی از پاایاگااه جااساوسای سایاا 

آمریکا بر ما نبود و همانقدر که ماا آزاد باودیام آناهاا هام 

 همانقدر آزاد بودند.

کوتاه بگویم شاه فقط پادوی آمریکا بوده نه اینکه بخاواهام 

توهین کنم بلکه حقیقتا همینگونه بوده که نوشتم، البته اگر 

کامل بنویسم خیلی می شود نوشت اما همین خالاصاه کاه 

 نوشتم کافی هست. 

نه تنها شاه در فرمانادهای کشاور ناباود بالاکاه ارتاش هام 

مستقل نبوده و شاه هم فرمانده ارتش نبود کنتارول ارتاش 

در سطل فرماندهای ها در دست آمریکایی ها بود و مان 

می دیدم که چگونه فرمانده های ارتش ایارانای پاادوهاای 

آمریکا بودند. علت چون کشورهای کاره زمایان بایان دو 

قدرت آمریکا و شوروی تقصیم شده بودند به ایان خااطار 

آمریکا و شوروی از کشورهای زیر سلطه خود مواظبت 

و پاسداری می کردند و از منافع خاود در ایان کشاورهاا 

  .دفاع می کردند

 هومن جاوید در نیکویی ها باشید

من عزیز شما مطلبی را گافاتاه ایاد کاه ماورد اعاتاقااد هو

عموم است. ولی تنهاا وقاتای باه داناش عاماومای در ایان 

مورد می افزاید که مستند باشد و کسانی را که این عقیاده 

عمومی را رد میکنند قانع کند. چون یک سلاطانات طالاب 

می تواند براحتی ادعای شما را رد کند مگر آنکه شما باا 

فیلم، یا عکس و سند کتبی آنارا ثاابات کانایاد. را ه دیاگار 

برای قانع کردن خواننده همان کااریسات کاه شاماا از آن 

احتراز کرده اید یعنی شرح مافاصال مشااهادات خاود باه 

 نحوی که خواننده قانع شود که شما درست می گوئید. 

  سیامک ستوده

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

roshangar0@yahoo.com 

 نامه های رسیده 

http://www.theguardian.com/world/2011/jan/02/free-gaza-youth-manifesto-palestinian
http://www.theguardian.com/world/2011/jan/02/free-gaza-youth-manifesto-palestinian
http://www.theguardian.com/world/2011/jan/02/free-gaza-youth-manifesto-palestinian
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ها دیگه زیاد نون قرضی نمیدن. دوتاا ناوناوایای  نونوایی

داریاام، یااکاای بااربااری و یااکاای لااواش و آدرسااشااان را 

دهد. قصابی نداریم چون ماردم کام گاوشات و مارغ  می

  ”چاای گاارون شااده. گاایاارن، چااون االن دیااگااه هاامااه ماای

ای کاه پاارک  محله یک خیابان بزرگ اسات باا حااشایاه

اند.  است و چند مجتمع مسکونی اول خیابان قد علم کرده

ورورفاتاه  های با آسفالت رناگ سوی خیابان اما کوچه آن

و خاکی مشرف به خیابان اصلی است. انتاهاای خایااباان 

ای خالی بنا شده با  محوطه در» نوروزآباد«سرای محله 

 هاا بسات هاا باه بان ای. کاوچاه ناقاره»  کاماپاوزیات« نماای 

طبقه و دوطاباقاه باا ماتاراژهاای  های یک رسد و خانه می

های صنعاتای  ها کارگاه متری، وسط خانه ۰۵، ۲۵پایین 

دار  هااای خااانااه هااا زن انااد. جاالااو در خااانااه قاارار گاارفااتااه

های پالستایاکای و  اند، با چادرهای رنگی، دمپایی نشسته

آلود. در محله خبری از آرایشگاه، باشگاه و  پاهای خاک

 خیلی چیزهای دیگر نیست. کم دارد. 

، برخالف اسمش، باویای از ناویای نابارده “ نوروزآباد“

اند بر لبه سیمانی و داغ  است. دو زن چادررنگی نشسته

خیابان و آن یکی با بلوز و دامن و شلوار باالی سرشان 

پالاکاناد. زن  هاای خاردساال اطارافشاان مای ایستاده. بچه

خادا  بناویاس ایاناجاا مشاکاالت زیااد دارد. باه“گوید:  می

خااوایاام بااریاام آ ری، بااایااد پاایاااده بااریاام تااا چااارراه  ماای

فارس، اونجا اتوبوس سوار شیم باریام آ ری. باایاد  خلیج

سااعات مایااد  پیاده باریام و بایاایایام، اوناجاا اتاوباوس یاه

باه  “مدرسه نداره.  “ نوروزآباد“ساعت نمیاد. بنویس  یه

کنند کادامشاان صاحابات کاناد. یاکای  یکدیگر تعارف می

 ای تهران  از دومنطقه حاشیه «شرق»گزارش میدانی 

 برها  محله نسیه

زند و دیگری ترجمه و سرها به نشانه تاایایاد  آ ری حرف می

رود. وضعیت اقتصادی اینجا خاوب نایاسات.  باال و پایین می

 دونی، اینجا همه ماثال هاماناد.  شهره دیگه خودت که می پایین

 

شاود. تاکاراری از سار  بازهام ساوال باا ساوال تاکارار مای

خاوریام. ناداریام کاه  گوشت و مارغ؟ ناه واال نامای” تعجب! 

بخوریم. چی بشه. اون سبد کااال خاوب باود اناگاار جاماعاش 

باز هم همه و سرهایی که به نشانه تایید باال و پاییان   ”کردن.

؛ ”خاریام. خریم، نایااد نامای هم ماشین بیاد می میوه« رود:  می

ناایااساات ایاانااجااا مااغااازه  ماااشاایاان باایاااره ماایااوه هساات، ناایاااره« 

سوتر مااشایان آماده و ماردهاای  کمی آن ”فروشی نداره. میوه

،چاهاارداناه  کناناد ساه پوش نفری یکی، دو کیسه خرید می سیه

 دو خاااااوشاااااه اناااااگاااااور، تاااااهاااااش.  شااااالااااایااااال یاااااکااااای،

ماتار  ۲۰االن مان ” گاویاد:  شاود و مای زن صدایش بلند مای

نفریم. خودت ببین که چطوریاه دیاگاه. رفاتام  خونه دارم، پنج

دونام  واسه دورچینی خونه شهرداری میگه برو محار. نمی

ها سند ناداره  چیکار کنم. مادرشوهرمم پیش ماس. اینجا خانه

خواستیم بذاریام شاهارداری ناذاشات.  ایه. پله آهنی می قولنامه

  ”اقااادام کاااردیااام واساااه ساااناااد بااابااایااانااایااام چااای مااایاااشاااه.

خدا شوهرم یه راناناده  به” خورد که:  نشسته و باز هم قسم می

اشااره   ”روز خرج ماشین. کنه پنج روز کار می بوسه. یه مینی

االن، من باه هامایان « گوید:  می رویی و کند به بقالی روبه می

صااحاب  هزارتومن بادهاکاارم. اونام ٠۵۵رویی  بقالی روبه

                                       ”ماااغاااازه اسااات باااپااارس.

آره؛ ” گاویاد:  رویی است. مای زِن ایستاده صاحب بقالی روبه

خارناد. ساخات اسات، نادارناد.  مردم ندارن، خب قرضی مای

میلیون، دومیلیون بردن پس ندادن. چیاکاار کانام نادارن،  یک

خرند اما همه قرضای  برم دعوا کنم؟ مشتری زیاد هست. می

مشاکاالی ماا زیااده خایالای “گاویاد:  ساوم مای زن”خرند. می

روز کاار هسات،  یاه هاا هاماه آزاده دیاگاه، خندد  شاغال  می

تار؛  طارف آن ”کم تهیادساتایام. خاطر همین یه روز نیست، به یه

اناد.  بستی باریک کنار جوی فاضاالب دو زن نشاساتاه در بن

بافی است در گرمای ظهر تابستان تهران.  یکی مشغول قالب

خانوم. آب افاتااااحاه.  گوشت و نون و مرغ چیه« گوید:  می

شاب باایاد  کنیم. سه نصفه اصال نمیاد. ما طبقه دوم زندگی می

هاا فاقاط تاو شاهارک  پاشیم بریم حاماام. باعاد دیاگاه اتاوباوس

که شهرک شماره دو هم اتوبوس به آ ری  پیچن، در حالی می

هاا را بایانادازناد  دارد و هم آزادی. ما گفتیم یکی از ایان خاط

ایاناجااا. ماا باایاد بارای ایاان یاه مسایار کاوچایااک راه اناادازه 

سه،چهارتا مسیر کرایه بدیم. یه مسیر باریام سارچاارراه. یاه 

کرایه بدیم چارراه پیاده شایام، بارویام سار شامااره دو و یاه 

کرایه بدیم و بعد واسه آزادی و آ ری یه کرایه بادیام تاو ایان 

انگار فاقار روی چاهاره زناان ایاناجاا هام نشاساتاه، ”نداری.

 پور  فاطمه جمال

ایاانااجااا خاابااری از قصاااباای ناایااساات، مااردمااش گااوشاات 

ای دارند از اسامای  ها سیاهه ای که بقال خورند. محله نمی

بارناد،  وتوک؛ حتی نان را هم نسایاه مای مقروضان. تک

لواش یا بربری. دوتا و سه تا و پنج تا هام نادارد. حاتای 

 اگر قیمتش یک اسکناس سبز هزار تومانی باشد.                     

قیمتش؛ قدر نداریشان اسات. ایاناجاا ناوروزآبااد اسات.  

فارس و در حااشایاه غاربای  ای اطراف اتوبان خلیج محله

 .                                                            ۳۸ای به منطقه  شده تهران. سنجا 

اوایل ماه رماان بود که فاطمه دانشور، عاو شورای 

بااا انااتااقاااد از  “ شاار “شااهاار تااهااران در یااادداشااتاای در 

هاایای  هاای پارخارج افاطااری از ماحالاه کردن سفاره پهن

نوشته بود که مردمش حتی پول خرید نان را هم نادارناد 

وجاوهاا باه غارب تاهاران  برند نان را. جسات و نسیه می

فاارس. بارای پایاداکاردن  رسید، حاشیه آزادگان و خالایاج

دادن نادارناد  هایی که گریزی جز نسیاه ها و بقالی نانوایی

 و اغااالاااب ماااردم هااام پاااولااای بااارای ناااقااادخاااریااادن. 

بقالی یک یخچال دارد که داخلش چندتایی شیر و آبمیاوه 

مارغ و خارماا و  خاالای تاخام هاای نایاماه است و در قفسه

حبوبات و سویا جا گرفتاه. خاباری از ساوپارماارکات و 

هاای  ووارنگ و یخچال های رنگ ها یا قفسه هایپرمارکت

ها خالی و خلوت است. باقاالای اتاا   ایستاده نیست. قفسه

 شود به اتا  پذیرایی.  دومتری خانه است؛ درش باز می

کنار اتا  یا همان بقاالای، راهارویای اسات مافاروش باا 

ظارفشاویای هام »  سایاناک« ورورفاتاه.  فرش قرمز رنگ

اسات.  کنار همین راهارو قارار گارفاتاه. در خااناه بااز

شود حتی از داخل بقالی سرک کشید به اتا  پذیرایی  می

خااواب. یااک کاامااد اساات و چاانااد دسااتاای  یااا حااتاای اتااا 

رخاااتاااخاااواب کاااه رویاااش قااارار گااارفاااتاااه و فااارشااای 

 ورورفته. رنگ

خورده زیر چانه، بلاوز و دامان  دخترک با روسری گره

هاای  چمباتمه زده گوشه راهرو در انتظار مشتری. چشم

دادن  آید داخل بقالی بارای پااساخ درشت رنگی دارد. می

تار و  اش را سافات هاا. دخاتارک گاره روساری به سوال

گاویاد:  کناد. کامای هاول شاده. مای صدایش را صاف می

  ”بااخاار زیاااد داریاام. خاارن. نساایااه نساایااه؟ زیاااد ماای” 

ناون قارضای؟ ” گاویاد:  کاناد و مای سوال را تاکارار مای
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دهایام.  مای ۳۰۵اناد اماا ماا  قایامات زده ۳٠۵لواش را 

کار کنیم سطل مردم پایین است. ایناجاا فاقاط هامایان  چه

اناد و  تا آپارتمان بچه تهرانند بقایاه شاهارساتاانای دو، سه

  “                     سااااطااااحااااشااااان پااااایاااایاااان اساااات.

تر نان بربری است. پختش تماام شاده و  دو کوچه پایین

چندتایی نان روی پیشخوان مانده است. مرد نااناوا بااز 

فقاط  برن نسیه!؟ نه نسیه نمی« کند:  سوالم را تکرار می

  ”برن و بعادا پاولاش را مایادن. در و همسایه میان می

هاا پایارزنای نشاساتاه باه جاداکاردن  جلو یکی از بقاالای

ها. صفی از النگوهای طال دستش را حلقاه کارده   غال

 »خوایی از پسرم بپرس. هرچه می«گوید:  است می

بالاه؛ «  گاویاد:  رسد. مای ساله به نظر می۳۸  ،۳۰پسر  

دستشان باه دهاناشاان  گیرند. فقیر نیستند، زیاد نسیه می

برند. از صادتاا  رسد. اکثر اونایی که آشنان نسیه می می

برند. ماوناده باه طارفاش کاه تاا  تا نسیه می ۰۵مشتری

هازار  ۴۵۵حساب بااشاه تاا  چقدر نسیه بدیم اگه خوش

  ”هازارتاومان. ۳۰، ۳۵حساب نباشه همین  اگه خوش

در یک بقالی دیگر ماردی جاوان و پسار خاردساالاش 

خواد  هرکی میاد می“گوید:  پشت دخلند، مرد جوان می

دیم. وضعیت اقاتاصاادی ماردم  جنس نسیه ببره. ما نمی

اینجا افتااحاه، هاماه ایاناجاا کاارگارن. بایاماه نادارن. 

ماوقاع  مستاجرن. هزارجاور بادباخاتای دارن. نسایاه یاه

گردونه، خیلی کم مشتری ایاناطاوری دارم  میبره برمی

که برگردونه، بیشتر میبرن و نمیاارن. در روز پاناج، 

  ”بارن و نامایاارن. تا مشتری داریم کاه نسایاه مای شش

مارد  “ بابا اون زنه کاه بارد آورد؟” پرسد:  پسربچه می

ناه نایااورد. ایاناجاا کاه ” گویاد:  خندد و می فروشنده می

 ”خاااوباااه ماااردم حاااتااای ناااونااام قااارضااای مااایااابااارن.

 

فارس نرسیده به آزادگاان و در حااشایاه خایااباان  خلیج

چیز ایناجاا  رسد. همه خروجی خاکی به شهرک مفید می

شبیه هم است. ظاهر زنان و مردان، باافات ماناطاقاه و 

ها. پیرمرد فاروشاناده  ها و باالخره حرف فروشنده خانه

افازار و  سوپرمارکاتای بازرگ کاه تاقاریاباا از ناوشات

گاویاد:  فاروشاد مای زمینی و پیاز و خواروباار مای سیب

اینجا مشکالت زیاد است خیلی هم زیاد اسات. مشاکال 

کس هام باه  خصوصا اینجا، شماره دو. هیچ ۳۸منطقه 

ترین مردم تهاران هامایاناجاان،  رسد. ضعیف داد ما نمی

کس هم نیست به داد مردم برساد. نسایاه  شماره دو. هیچ

آورد و شاروع باه  برن بله. دفترش را مای هم زیاد می

دیم. مجبوریم بادیام.  بله که نسیه می” کند:  زدن می ور 

نفر نسیه میبرن در ماه. کال هاماه. ایاناجاا ۳۰۵بیش از 

روز کار دارند سه هفته نادارناد. هاماه  همه کارگرن. یه

تا شوند. مردم  ۴۵کارمندای شهرک را جمع کنیم فکر نکنم 

خاورناد. مان  خدایی ناه گاوشات، ناه مارغ و ناه مایاوه مای

سال جاناس دادم نایااوردن پاس بادن، نادارن.  ۳۵سال،  پنج

  “                دعاااااوا هااااام کاااااه نااااامااااایاااااشاااااه کااااارد.

گاذارد، از سار تااساف و نااچااری،  دفتر را سر جایش مای

مردم اینجا ضعیافاناد. شاماا « گوید:  دهد و می سری تکان می

قصابی دیدی؟ قنادی دیدی؟ آرایشگاه دیدی؟ اصال اینا  اینجا

هیچی، پارک، ورزشگاه، یه آسفالت صاف دیدی؟ از هاماه 

چایاز.  شهرک، خرابتر شهارک مافایاد اسات. از ناظار هاماه

درصاد سااکاناان ایاناجاا  ۰۵ترن میان اینجا.  هرچی ضعیف

 ۳۸تریان جااسات. شاهارداری ماناطاقاه  افغانند. چون ارزان

ساالاه  ۴۳رساد. مان  وقت به اینجا نرسید االن هام نامای هیچ

ساخاتای  ها را باه اینجام. اهالی محل خودشان آسفالت و جوب

اشااره   ”درست کردند. هامایان خاود ماا باه هازار زحامات.

با « گوید:  به مردی که در چارچوب در ایستاده و می کند می

ساال  باعاد از آن هشات هاا درساتاش کاردیام و کمک هامایان

شهرداری یکم آسفالت با درگیری برایمان ریاخات. آب هام 

که نمیاد اصال. همه که پمپ ندارن. آب خراب است. وضاع 

کااناانااد باارای  ماااه اساات دارنااد ماای خاایاالاای خااراب اساات. سااه

ور منطاقاه  ایم. آن کشی هنوز هیچی. ما کنار قرار گرفته لوله

خاواسات  ۴۳. هارچای ماناطاقاه ۳ور منطقاه  است. این ۴۳

ناداد. درآمادش هام از هاماه  ۳۸تهرانسر را بگیرد منطقاه 

مناطق تهران بیشتر است. معادن شن و مااساه و فارودگااه 

  ”رساااد. کاااس باااه ایاااناااجاااا نااامااای ایاااناااجاااان اماااا هااایاااچ

چارخاناد. زن دسات پسار  هاا در کاوچاه مای مرغ و خروس

شاویادش و  باردش لاباه جاوی مای کشاد مای اش را می برهنه

هاا  کشاد داخال خااناه. باچاه کنان مای دوباره پسربچه را گریه

اند و باا  اند. یک آجر را علم کرده وسط کوچه مشغول بازی

 گیرند.  اش می سنگ نشانه

 بر گرفته از روزنامه شر  

هاای  نشاده، چاهاره هاای اصاالح سفید، صاورت موهایی

شکسته، پاهایی که پوششان دمپایی پالستیکای اسات و 

ورورفته. زن با  آلودند. با چادرهای کودری رنگ خاک

 کاااااااناااااااان.  لاااااااخ رود. لاااااااخ شاااااااتااااااااب راه مااااااای

مشااکااالت ایاانااجااا زیاااد اساات. نااه ” گااویااد:  کشااان ماای آه

فروشی. ماشایان  فروشی نه وسایل قصابی داریم نه مرغ

و اومدن. مشکلش زیااده. شاوهار مان  نداره برای رفتن

بیکاره. چهارتا بچه دارم. ساخات اسات اماا ماجاباورم 

”بساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازم.   

کار مبل اسات.  شوهرم رنگ” گوید:  دوباره با تاکید می

ماه بایاکاار اسات. االن کاه  رود یک هفته می بینی یه می

 شااده اون هاام باایااکااار شااده، نااه»  اف دی ام« چاایااز  هاامااه

ای نااه چاایاازی. خاایاالاای سااخاات اساات. االن بااچااه  باایاامااه

تونیم برسونیم. شهریه مدارس زیاد  ای دارم نمی مدرسه

ناامشاه. دولاتای  تومن ثابات ۰۵تومن لباسشه، ۱۰است. 

اش و  کاانااد بااه خااانااه اشاااره ماای “ هاام هساات. نااداریاام.

 ۰۵کانایام؟  اینجا خونه است ماا زنادگای مای” گوید:  می

  ”ماااتااار خااااناااه اسااات. ایااان چااایاااه؟ زنااادگااایاااه؟

هاای  تر هم وضاع هامایان اسات. در های پایین در کوچه

هاای کاوچاک. آسافاالات  هاا، خااناه بزرگ آهنی کاارگااه

خاکی. زن جاوان باا هاماان پاوشاش دسات دخاتار  نیمه

باردش.  کشاان مای اش را گرفتاه و کشاان سه،چهارساله

اش.  چادرش را سفت چسبیده و حلقاه کارده دور بایانای

ایاناجاا یاه «  گاویاد:  هایش پیداست. مای ای از چشم سایه

ها باید از اینجاا تاا آب کارج باروناد  نداره. بچه مدرسه

دنبال مدرسه، من زمستان و تابستاان از ایاناجاا تاا آب 

کرج خودم تنها تو برف و باارون پایااده و تاناهاا باایاد 

سااعات مساافات.  آمدم تا دیپلم گرفتام. نایام رفتم و می می

دست ندارد. من خودم حالم چندبار بد  یک بیمارستان دم

بردنم بایاماارساتاان.  شده. بدحال مینداختنم تو آژانس می

تونن درخت کااشاتان پاارک درسات کاردن.  فقط تا می

  ”خاااااورده؟ پاااااارک باااااه چاااااه درد ماااااردم مااااای

 

انوایی، خلوت است. اینجا خبری از صف نان نایاسات. 

زدن.  یه شاطر و دوتایی کارگر و باز هم تعارف حرف

باالخره یکی از کاارگاران کاه پسار جاوانای اسات باا 

شارت و شالااوار جاایان پاوشاایااده  زده و تاای ماوهااای ژل

گان  برناد، آره. مای می تا دلتان بخواهد نسیه« گوید:  می

بعدا میاریم. مام میدیم، میگیم هللا اعلم. حاال باعادا آورد 

  ”کاااااار کااااانااااایااااام؟ آورد نااااایااااااورد هااااام چاااااه

ماعالاوم ” دهاد:  گایارد و اداماه مای با دستانش چاناه مای

روز  خاوان، یاه روز، دونفر میان نسایاه مای کنه، یه نمی

نافار. هازارتاومان، دوهازار تاومان.  روز پناج هیچی. یه

 

من همیشه فریادم این باوده اسات کاه ” 
چرا ما باید ماناطاق و درک و شاعاور 
خودمان را معطل بگذاریم و بابایی را 

مان مسئول خوب و بدد  مثابه وجدانبه 
و خطا و صواب عدقدایددمدان کدندیدم، تدا 
جایی که هر چه را از دهان او در آمدد 

منازل بشامااریام. ایان را مان  را وحی
“ شاعاور انساان” بدترین ناوع تاحاقایار 

 “کنم. تلقی می

 احمد شاملو
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 9:13تا  8:35 به وقت ایران:  

صبل 23تا  8:15به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 7تا  5:15به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 2:13به وقت ایران   

صبل 2به وقت لوس آنجلس:   

صبل 22به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 9:13تا  8:13به وقت ایران:   

صبل           23تا  9به وقت لوس آنجلس:    
بعد از ظهر 7تا  1به وقت اروپا:             

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 1:13به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

  بعدازظهر 2به وقت اروپا: 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

”فریاد کارگر ”   

شب    8:23تا  7به وقت ایران:   

صبل 8:43تا  7:13به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 5:43تا  4:13به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 2:13به وقت ایران:   

بامداد 1به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  22به وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

  کابوس ِماِه تاریک 

  
 داعشی های «جهاد نِکاح »برای زنان ِ قربا نی ؛ در

 ...عرا  ، ایران ، افغانستان نیجریه و و و

 

 : جارچیان

 ُمنجیان ِپیروز ِ مست

 بر تل ِ آبادی های فتل شده

 بر مناره هاومعبر ها

 به بانگ بلند ،

 :ندا می دهند

 دختران

 همسران ِکا فران

 بیوگان

 ! َحرم های مردان ِ مغلوب

 ما فا تحا نیم

 به شمشیر ِ آخته

 آنک

 حالل ما ئید

 وحرام دوزخیان

 با خلیفه ی مسلمین جهان

 ا بوبکر ا لبغدادی

 بیعت کنید

 

 : فاتحان

 فا تحا ن را

 از چشمه سارتا ن

 سیرا ب نمایید

 چشمه سارا نی که خدای آفرید

 از برای ُشرب مردان ِ جهادگر

 دختران

 همسران ِکافران

 بیوگان

 ! ِکشتزاران ِ مردان ِ پیروز

 با فا تحان ِ مسلمان

 به حجله درآیید

 آراسته در عفاف حجاب

 : راویان

 پس آنگاه

 مردا نی بی چهره

 پیچیده در سیاه جامه

 دُژم

 تیره چشم

 وخیره سر

 باخنجری خون آلود

 برشال کمر

 و سر ِ بریده مغلو بان

 دردست

 به حجله ا ندر شد ند

 تاکام از غنا ئم جنگی بستا نند

 : شا هدان

 زنان ِ آسیمه سر

 ا ما

 دربدر

 در صحرای هول و شقاوت

 برشطی از خون و ادرار

 آهوا نی بودند

 تک افتاده

 بی یار

 به چون بید بُنان ،

 درمعبرتوفان

 می لرزید ند

 می لرزیدند

 می لرزیدند

 ودر هرا س ِ تبدار خود

 می سوختند

 پژمرده می شد ند

 می ُمرد ند

 وزمین

 از چرا یی بودن ِ خود

 ..... شرمگین بود

 حسن حسام 

  نه ژوئیه دوهزارو چهارده پاریس 


