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       یوسف اردالن 

شود دوبار آبتنی کرد،  نمی میگویند، در آب یک رودخانه       

اتفاا  افاتااده  که   ای را نمیتوان  آن گونه عبارتی هیچ حادثه به 

است بازآفرینی کرد، اگر اینچنین است پس یاادآوری حاواد   

جااسات، بارای  همیان   معنائی را در بر دارد؟ نکته  چه گذشته 

آمریکا اناااام   مثلث سلطنت، روحانیت و امپریالیسم انگلیس و

 .شد

مادرن پاهالاوی باا   تلفیق حکومات باهااهار   اینااست که   نکته  

  زمان پانااااه  آن  رغم گذشت تا علی  که  روحانیت ،  روحانیتی

سانات هاای    پاایاه  هاماچاناان بار  ، بارقاراری مشاروطاه  سال از

اعاماال   ها و منسام حوزه  مردم فریب بر بستر شبکه  خرافی و

ترین اقشار مردم، رکنی از ارکان حکومت    مانده   نفوذ برعقب

ی دیاگاری  ی تغییرات ناخواستاه پهلوی بود. همین تلفیق زمینه

شکل تغییر حکومت سلطنتی به دیانای   در  کرد که را فراهم می

 .وقوع پیوست  وهفت بهه در بهمن پناا

دینی، ستیز باا    پادشاهی و چه   خصلت مشترک حکومتهای چه

های کارگر، زحماتاکاش و  روشنگری فکری است. تامع توده

سایاساتام جاهاانای اقاتاصاادی   کاه   های محروم شبحی اسات توده

 وحشاتای کاه  افکند . باناا باه می   مخاطره   سیاسی موجود را به

چپ و کمونایاسام   ، خواهانه  های آزادی گسترش اندیشه  اینان از 

گاردان    با آن از هیچ جنایتای روی   دارند برای مقابله  داشتند و

  .و نیستند  نبوده

 در.  کاردیام مای   باایسات تااارباه باری دوران نوینی را مای     

اندک انادک ناماودهاای تاغایایارات اجاتامااعای ر    1311سال

شد، اما به   نمود، از تقاضاها و اعتصابات کارگری شروع می

 بیست  و هشت مرداد  

1ادامه در صفحه    

 سیامک ستوده

قرارداد صلح میان حمص و اسرائیل سرانجاا  ااا رایارو    

حمص و تحقق نسای خاواساا اصالای و ع رحاص ماحااصاره 

اقتصاد  و آ اد  ورود مواد غذائی و مصالح ساختمانی اا  

غ هع ا  امضا رسید. اما اندکی قال ا  آنع در جریان جانا  

جنایتکاران  اسرائیل ار علی  مرد  ای دحاع غ هع واقاها  ا  

رخ داد ک  در هیاهو  این جن  ا  حراماو  سارارده واد و 

اساسا در هنگا  وقوع ه  ا  آن توجهی نود. این واقه  اعدا  

تن ا  وهروندان حلسطینی توسط حماص اا  جار   81سریص 

جاسوسی ارا  اسرائیل اود ک  انا ار حک  دادگاه انقالای در 

و یک نفره( و در حاصلا  کاماتار ا   اناد  88ع 6س  نواا )

حتی اگار ها  ااتاوان تصاور کارد کا  دادگااه هاا  واقاهاا 

انقالایع هم ون اا ارها  سرکوب ضد انقالب در وارایاط 

غیرمتهارف انقالایع ااخاود  خاود ا  ناوعای مواروعایاا 

مردمی ارخوردار اندع دادگاه ها  اا ار دساا یاک دولاا 

ضد انقالای و ارتجانقالایون مخالف جمهاور  اساالمای در 

اار کسای  66سالها  اهدع اخصوص کوتاارهاا  ساااهاانا  

روویده نیسا. این اعدا  اعیع هم ون حمصع کو کاتاریان 

حقانیا و موروعیتی در محاکم  وهروندان خاود ناداواتا ع 

احکا  آنها ا  ری  همراه اا خود این دولاا هاا ماحاکاو  و 

 مردود اند. 

ا  اینرو و اا توجا  اا  ایاناکا  حاماص یاک دولاا اا اایاا 

ارتجاعی و ضد انقالای اساع و ا  اینرو هم  اقدامات ع ا  

جمل  محاکم  و اعدا  وهروندان ا ع و حتی جانا  ا  ااا 

اسرائیلع هدحی ج  استقرار و تقویا حاکمیا جاارانا  یاک 

دولا سرکواگر و ضد مردمی سرمای  دار  را دناال نامای 

تن ا  وهروندان حلسطینی ا  ه  ادالیل  81کندع ااید اعدا  

 ااال توسط هم  نیروها  مترقی و انقالای محکو  گردد. 

تان واقاهاا  81اگر حتی ها  حارک کانایا  امارو  حاماص 

جاساو  را اعادا  مای کانادع ااایاد آناراع ها  اادلایال نافا  

محکومیا اعدا ع و ه  اخاطار آناکا  ایان ناوع ماحااکامااا 

مخفی مقدم  محاکم  و اعدا  هر حارد ماهاتارضای در آیاناده 

 نوودع محکو  کرد.  

 رو  در مالء عا  انجا  گرحا.

محاکم  و اعدا  احراد در دادگاه ها  ا  اصطالح اناقاالاایع 

ادون حضور مرد  و ا  وکل مخفیان ع تاوساط رمیا  هاا  

سرکواگر و ارتجاعی امر تا ه ا  نیسا. خاطره این ناوع 

اعدا  ها در سالها  اولی  رو  کار آمدن جمهور  اسالمی 

و در جریان اعدا  ها  کمونایاساا هاا و هاا نایا  هاماگای 

توسط دادگاه ها  مخفی اا  اصاطاالح اناقاالاای جاماهاور  

اسالمیع یهنی رمیمی انجا  گرحا ک  هیچ تافااوا مااهاو  

اا رمیمی کا  امارو  اار ناوار غا ه مسالاط اساا نادارد. 

انااراینع حقانیا حمص در اعدا  وهروندان خود اا  جار  

جاسوسی اهمان اندا ه مهتار اسا ک  مادعایااا جاماهاور  

اسالمی در اعدا  اسیار  ا  انسان ها  وریف و اناقاالاای 

ک  ا  همین اتهاماا ساختگیع ایگناه ا  را   وا  ها  دار 

 رحتند.

نفر  ک  توسط حمص اعادا   81من ادعا  اینرا ندار  ک  

ودند مرتکب جاساوسای اارا  اسارائایال نواده ااودناد. اماا 

اهمان اندا ه ادعا  عک  آنرا نی  نمی توان  داواتا  اااوا . 

 را ک  در اینمورد هیچ سند  در دسا نیسا. اماا ااطاور 

 قطص ار  ند  ی  در این مورد می توان تاکید داوا:

تا  مانی ک  دلیلیی در مورد جاسوسی این احراد ارائ  نوده 

اسا نمی توان روی   ار   ه  اارا  ادعاا  جااساوسای 

 آنها قائل ود.

 احکام دادگاه های حمص همراه با خود آن را باید محکوم کرد

کاناناد دقایاقاا  زنادگای مای  و غاریازهیار باا تاقاد موجوداتی که 

ثمری در بر ندارد، اما برای انساان   یادآوری حواد  گذشته

و تغییار دنایاای پایاراماون در   اراده  موجودیتش درتفکر،   که

کاناد.  او  فار  مای انطبا   با زنادگای خاود اسات، مسا الاه 

بخاطر تکارار آن    خاطر بسپارد، نه   بایست حواد  را به می

چارائای آن   برای بازآموزی از حاواد  تااریاخای، باه  بلکه

دستااوردهاا   بپردازد، ازتکرار ناگواریها بپرهیزد و بر دامنه

 بشر خود سازناده   بیفزاید،  این حکم تاریخ است، تاریخی که

در زیار    خاواهاد، بالاکاه دلش مای  که   گونه   آن   آنست، ولی نه 

  بستر قوانین تکامل اجاتامااعای کاه  بر  های گذشته سنت  آوار

 باه   آن شکل میگیرد. زندگی بشار لاحاهاه  انسانها در  مبارزه

شادن   حاال سااخاتاه  پاناهاان از دیاد در  بدون انقطاع و   لحهه 

  اسات پاروساه ای ر  ناناماوده حاادثاه   است، اما تا زمانی کاه

 پنهان است. در مایاان ایان حاواد  باه   دیده  پدیدار شدنش از

شااخات تاغایایار ویاا    لحهات یا روزهائی بر مایاخاوریام کاه 

یا   چرخش بزرگی در زندگی  میلیونی مردمان یک کشور و

چنیان اسات کاه روزهاای تااریاخای    این  یک ملت میشود، و

هشاتام مارداد بارای ماردم   شوند، روز بیست و مشخت می

ساال پایاش در چانایان  نه   وه است، پنااا  این زمره  ایران از

هشاتام   شدن نفت باا کاودتاای بایاسات و   روزی  شیرینی ملی

باا هاماکااری   شد، کودتائی که  کام مردم ایران تلخ مرداد، به 
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هنگامی که فرهنگ پویای این مردم سربلند پاایاداری خاود را 

به ُر  جهل و تاریک اندیشای تااریاخای مای کشاد، ناام و یااد 

سیامایان باهاباهاانای در وجاودی واژه هاای سارکاش و ساراسار 

 .اعتراض او همچنان طنین انداز باشد و جاودانه بماند

کانون نویسندگان ایاران درگاذشات سایامایان باهاباهاانای را باه 

خانواده، دوستان و جامعه ی فرهنگیی مساتاقال کشاور تسالایات 

 .می گوید

 کانون نویسندگان ایران

  ۳۰۳۰مرداد  ۰۳پنجشنبه 

سیاسی خاوران  -سایت خبری   

انسانی داشت. در بزرگ منشی و دریادلی این زن بزرگاوار 

همین بس که حتی سرکوباگاران هاتااکای را کاه رذیاالناه و 

یکریز به پرونده سازی و تاوهایان و اذیات و آزارش کامار 

 .خود نامید “پاره ی تن“ بسته بودند

فقدان این زن بزرگ، ما را بر آن می دارد تا به یاد آریم کاه 

در این عصری آلوده چاه مسا اولایات هاای گارانای بار دوش 

ماست. سیمینی ستم ستیز ما، زن تاریخ ساازی جاهاانی غازل و 

کلمه و فرهنگ و زندگی، چاناان جاایاگااه بالانادی در شاعار 

فارسی و دفاع از حق آزادی بیان داشت که حاال کاه او را 

از دست داده ایم جای خالی اش را، هم در کانون نویسندگان 

ایران و هم در موقعیت دشوار جامعه ی کنونی، باا هاماه ی 

 .وجود احساس می کنیم

با این همه، همراهان و همگامان او در کااناون ناویسانادگاان 

ایران، سلسله ی آزادی خواهی و تعهد را مصمم و بی تردید 

ادامه خواهند داد و هیچ گاه در طلبی آزادی بایاان بای هایاچ 

حصر و استثنا برای همگان از پای نخواهند نشست. باشد تاا 

 یک دریچه آزادی

 بازکن به زندانم

( شاعر و ناویساناده ی ناامادار، 1313-1322سیمین بهبهانی) 

عضو کانون نویسندگان ایران، از بنیادگذاران کاناون در دوره 

ی سوم، عضوهی ت دبیران کانون در سه نوبت از این دوره و 

فعال اجتماعیی حقو  زنان درگذشت. سیمین را به راساتای مای 

توان شاعری شاعران و مادر کرامت و کلاماه ناامایاد، راه بالادی 

بزرگ در ظلماتی که بیم لغزش در تاریکیی پیچ پیچ آن دغادغاه 

ی همه ی جان های پاکی بوده وهست که نمی خواهند بار یاوغ 

ظلمت و تباهی گردن گذارند. با این همه، دریغا که سایامایان ماا 

 .را چشم به راه سپیده دم گذاشت و رفت

راستی را که در همه ی این سال های ستم اندر، سیمین عازیاز 

پرستار زخمی ترین پروانه هایای باود کاه ر  باه ر  عصار 

شااعار بازرگ ماا ناه  .کرکس و کدورت و مرگ ایستاده بودند

تنها پرچم دار آزادی، که از بلند قامتانی فانوس بانی شعر تعهد و 

آزادی بود. افزون بر اینها، سیامایان خصالات هاایای شاریا  و 

 بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت سیمین بهبهانی



 

2014سپتامبر        86ماهنامه روشنگر        شماره 4   Rowshangar 

  مسلمان در اسرائیل عتراض به ازدواج مرد مسلمان و زن یهودی تازها

 

  

در نسخه بریتانیایی نشریه هافینگتن  گزارشیدر  جسیکا الگت

پست، از بازداشت چهار اسرائیلی متعصب دست راستی در 

پی براه انداختن تهاهرات همراه با خشونت که در اعتراض 

مسلمان  زاده تازه به ازدواج یک مرد مسلمان و یک زن یهودی

 خبر داد.

بر اساس این گزارش، این زوج هر دو شهروند اسرائیل 

مورل ملکا جهت برگزای مراسم  محمود منصور و هستند. به

کیلومتری جنوب  ۸ازدواجشان در محله ریشون لتزیون در 

تل آویو محافظ مسلح داده شده بود. این زوج که ساکن شهر 

یافا هستند، طی یک مراسم اسالمی عقد زناشویی بسته بودند 

 و مراسم شب گذشته صرفاً مراسم جشن و پایکوبی بوده است.

گردد. ملکا قبل از  سال پیش باز می ۵آشنایی این دو نفر به 

ازدواجش به اسالم گرویده بود و قرار بود که تمامی بستگانش 

به جز پدرش که مخال  این پیمان بود در این مراسم شرکت 

 کنند.

)به  “لهاوا”نفر از اعضای گروهی موسوم به  ۰۲۲بیش از 

معنی شعله و همچنین مخف  واژه جلوگیری از ادغام در 

در این  “ادغام”های مقدس( با برگزاری تامعی به  سرزمین

ادغام همان ”پیمان زناشویی و با حمل پالکاردهایی، از جمله 

 اعتراض کردند. “هولوکاست است

از سوی دیگر حامیان این ازدواج نیز تامع خود را نیز 

بیرون مراسم عروسی با خواندن آوازهای عاشقانه و حمل 

عشق پیروز ”پالکاردی که بر روی آن نوشته شده بود 

 برگزار کردند. “است،

این زوج درخواستی مبنی بر جلوگیری از تامع در برابر 

محل مراسمشان را به دادگاه محلی ریشون لتزیون ارائه کرده 

بودند، اما دادگاه درخواست آنان را نپذیرفت، ولی از تامع 

متری از مراسم،  ۰۲۲کنندگان خواست که با فاصله 

تهاهرات خود را برگزار کنند. پلیس فقط پس از دریافت 

کارت شناسایی و پرسیدن چندین سوال، میهمانان را به این 

 داد. مراسم راه می

شاود کاه بار اثار ایان حامالاه،  گرفت و ویران شد. گفتاه مای

اند. به نقل از یاکای از ماقااماات  نفر زخمی شده ۰۲کم  دست

نهامی اسرائیل گزارش شده است که نایاروهاای حامااس از 

 .کردند این ساختمان به عنوان مقر فرماندهی استفاده می

اوت، بعد از مرگ یک کاودک چاهاارساالاه  ۰۰روز جمعه، 

اسرائیلی بر اثر راکتی که از غزه پرتاب شده بود، بانایاامایان 

وزیر اسرائیل، کلیک گفت که آن کشاور باه  نتانیاهو، نخست

 .حمالت خود علیه حماس شدت خواهد داد

ارتش اسرائیل همچنین به فلساطایانایاان سااکان غازهاکالایاک 

ناهاامایاان  های خود به شاباه هشدار داده است که اگر در خانه

 .پناه دهند، هدف قرار خواهند گرفت

های اخیر بیش از دو  ها در هفته در پی شدت گرفتن درگیری

 ۷۶فلسطینی که اغالاب غایارناهاامای باودناد و   ۰۲هزار و 

شادگاان اسارائایال از  اناد. بایاشاتار کشاتاه اسرائیلی کشته شاده

 .نیروهای نهامی آن کشور بودند

  ۰۱۰۱شهریور  1

 بی بی سی

اند کاه ایان  کرده بود و امضاکنندگان این نامه سرگشاده گفته

 .مقایسه باعث شده است آنها چنین واکنشی نشان دهند

اند و در بخشی از آن آماده  نفر این نامه را امضا کرده  ۱۰۶

از این که الی ویزل از تاریخ ما سوءاساتافااده کارده “ است: 

توجیه را توجیه کناد، مانازجار  است تا )موضوعی( غیرقابل

 ”.ایم ایم و به خشم آمده شده

نااباود کاردن “ اناد کاه باه دناباال  آنها اسرائیل را متهم کرده

و قتال بایاش از دو هازار فالاساطایانای باوده اسات و ” غزه

گار بامابااران  تاواناد تاوجایاه هایاچ چایازی نامای“ اناد:  ناوشاتاه

هاای  های )تحت حمایت( سازمان ملال ماتاحاد، خااناه پناهگاه

 ”.هاااا بااااشاااد هاااا و دانشاااگااااه مساااکاااونااای، بااایاااماااارساااتاااان

 تخریب یک برج

های هاوایای  ها، از زمان آغاز دوباره حمله براساس گزارش

اناد. در ایان  فلسطینی کشته شاده ۰۲اسرائیل از شب گذشته 

ها راکت هم از غزه به سمت اسرائیل پارتااب شاده  مدت، ده

 .است

 ۰۱های هوایی اسرائایال در روز شاناباه،  در یکی از حمله

طاباقاه در شاهار غازه هادف قارار ۰۰اوت، یک ساختمان 

 

بیاش از سایاصاد یاهاودی کاه از هاولاوکااسات جاان ساالام باه 

یااافااتااگااان از  انااد یااا از فاارزناادان و نااوادگااان ناااااات درباارده

های اسرائیل باه  ای سرگشاده، حمله هولوکاست هستند، در نامه

 .اند خوانده” کشی نسل“مردم فلسطین را یک 

اوت،  ۰۱این نامه به صورت آگهی در شامااره روز شاناباه، 

تایمز منتشر شده است و امضااکانانادگاان آن  روزنامه نیویورک

 .اند تا به محاصره غزه پایان دهد از اسرائیل خواسته

اند، از حمایت مالی  اسرائیل نیز شده”  طرد کامل“ آنها خواهان 

اناد و  آمریکا از عملیات نهامی اسرائیل علیه غزه انتاقااد کارده

اند که مانع محکاوم  در ماموع، کشورهای غربی را متهم کرده

 .شوند شدن اقدامات اسرائیل می

کشای باا ساکاوت جاهاان آغااز  نسال“ در نامه آنها آماده اسات: 

 ”.شود می

پیش از این، الی ویزل، برنده صلح نوبل کاه یاک آماریاکاایای 

یهودی و از بازماندگان هولوکاست است، در یک آگهی که در 

ها ماقاایساه  المللی چاپ شد، حماس را با نازی چندین نشریه بین

  کند می“ کشی نسل”گروهی از بازماندگان هولوکاست:   اسرائیل در غزه 

ایتمار گویر، وکیل گروه لهاوا در گفتگو با روزنامه اسرائیلی 

پیروزی برای آزادی بیان ”هاآرتت گفت برگزاری این تامع 

تلقی می شود. این کشور دموکراتی است؛ به عقیده من ما حق 

اعتراض نسبت به ادغام داریم و تامع امروز ما به همین دلیل 

 “است.

رئوون ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل، در اظهار نهری 

خط قرمز بین ”در این باره در صفحه فیسبوک خود نوشت 

آزادی بیان و اعتراض از یک سو و تحریک احساسات از 

سوی دیگر وجود دارد. محمود و مورل تصمیم به ازدواج 

گرفته و با این کار از آزادی بینا در یک کشور دموکراتیک 

 “استفاده کردند.

تحریک احساسات علیه این زوج ناراحت و خشمگین کننده ”

است... ضرورتی ندارد که هرکسی در شادی آنها شریک 

 “باشد، اما همگی وظیفه داریم به تصمیم آنها احترام بگذاریم.

محمود تازه داماد در گفتگو با شبکه دو تلویزیون اسرائل گفت 

تواند شادی ما را خدشه دار کند. ما تا  ای نمی هیچ مساله”

صبح به رقت و شادی ادامه خواهیم داد. ما خواهان 

 “آمیز هستیم. همزیستی مسالمت

 منبع:وب سایت فرارو 

 ۰۱۰۱۹۲۵۹۰۸       

http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/08/18/israel-muslim-jewish-wedd_n_5687635.html
http://www.roshangari.net/1393/06/01/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84/


 

 Rowshangar    No. 86    September 2014 1 روشنگر 

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

roshangar0@yahoo.com 

سال پس از تشکیل سازمان نهضت ۱۵عمومی:  آموزش

سوادآموزی، حاال رئیس این سازمان از وجود نزدیک به 

  .میلیون بیسواد در ایران خبر داده است۰۲

عنوان ماري سوادآموزي  رسد آموزش و پرورش به نهر مي به

قبولي داشته، چرا كه رقم بیسوادي فعلي با  در كشور عملكرد قابل

سال قبل قابل مقایسه نیست و سازمان نهضت سوادآموزي نیز 31

گوید براي پوشش سوادآموزي در كشور مشكل مالي وجود  مي

ندارد و هر سازماني كه بخواهد براي این كار اقدام كند، 

ترین  توان گفت جدي شود. بنابراین مي هایش پرداخت مي هزینه

سواد از  میلیون بي12مشكل در این زمینه ایااد انگیزه براي 

 .میلیون ایراني است11ماموع 

 هاي تلخ واقعیت

علي باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزي با اعالم بخشي 

، این آمار را 12از نتایج سرشماري نفوس و مسكن در سال 

هاي تلخ جامعه ارزیابي كرده و گفته: براین اساس  واقعیت

سال فاقد تحصیل 2هزار نفر در گروه سني باالي 122میلیون و 1

 .سال هستند12نفر زیر 822میلیون و 3بودند كه از این تعداد 

او خیلي شفاف وضعیت سوادآموزي ایران را نامناسب ارزیابي 

كرده و دلیل این ارزیابي را چنین توضیح داده است: از نهر 

سوادآموزي و امید به تحصیل جایگاه مطلوبي در دنیا نداریم و 

سال و  و نیم1درحال حاضر میانگین تحصیل در كشورمان 

 .است 111مان در جهان  رتبه

باقرزاده البته تأكید كرده كه براي حل این مشكل، مانع مالي 

كن كردن  وجود ندارد و گفته: در حال حاضر براي ریشه

سوادي مشكل مالي وجود ندارد و هرسازماني كه بخواهد  بي

منابع مالي  .كنیم هایش را تقبل مي براي این امر اقدام كند هزینه

درصد افزایش داشته است. با 24جاري  سوادآموزي در سال

هاي فرد به فرد  شده به سمت آموزش بیني سازوكار پیش

صورت  درحركت هستیم و در ازاي باسواد كردن هر فرد به

هزار تومان به افرادي كه سوادآموزي كنند 222میانگین 

شود كه این حركت یك فرصت شغلي نیز محسوب  پرداخت مي

عنوان یك استراتژي در  شود. توسعه مشاركت باید به مي

سازمان سوادآموزي مورد توجه قرار گیرد و از هر ارگاني كه 

بتواند در امر سوادآموزي با ما همكاري داشته باشد استقبال 

 .كنیم مي

ها به آن رسیده  آنچه سازمان نضهت سوادآموزي بعد از سال

سال قبل رهبر كبیر 31یعني آموزش فردبه فرد، همان توصیه 

انقالب است كه با توصیه به پرهیز از قرطاس بازي و 

تشریفات اداري آموزش و پرورش، فرمود:تمام خواهران و 

پاخیزند، برادران و خواهران  برادران با سواد براي یاددادن به

ایماني! براي رفع این نقیصه دردآور بسیج شوید و ریشه این 

 .نقت را از بن بركنید

 هاي اجباري انگیزه

توان اینطور  هاي رئیس نهضت سوادآموزي مي از حرف

برداشت كرد كه بودجه و امكانات كافي وجود دارد اما این 

كنند. ظاهرا  میلیون نفر در برابر باسواد شدن مقاومت مي12

سوادان  شان را براي ایااد انگیزه در بي هاي مس ول تالش نهاد

هاي رایگان و توزیع كی  و كتاب  اندازي كالس اند. از راه كرده

هاي  و لوازم التحریر مااني گرفته تا هماهنگ كردن زمان

شده را  هاي خالي سوادآموزان، هر راهي كه مي آموزش با وقت

هاي اجباري  حل باقیمانده، برنامه اند و حاال آخرین راه آزموده

آن دسته از افراد 11ها اعالم شده از سال  است. در آخرین خبر

سال هستند و پس از آگاهي از 12محروم از سواد كه زیر 

 سوادند میلیون ایرانی بی01

تصمیم دولت نسبت به سوادآموزي اقدام نكنند از برخي 

ها پیش از  امتیازات محروم خواهند شد. این محرومیت

شد و حاال قرار است  این محدود به امتیازهاي دولتي مي

حقو  و خدمات اجتماعي را هم در برگیرد. وجود 

سوادي در ایران باعث انتشار  تعاری  مختل  از بي

 .باره شده است آمارهاي متفاوت و حتي متناقض در این

وبلوچستان، كرمان،  هایي همچون سیستان استان

سواد را در  غربي، بیشترین بي كردستان و آذربایاان

سوادي فقط دامنگیر ساكنان  كشور دارند. البته بي

سوادي  هاي مرزي و محروم نیست بلكه آمار بي استان

كساني كه در حاشیه شهرهاي كوچك و بزرگ زندگي 

توجه است. این معضل همچنین در افراد  كنند، قابل مي

هاي اجتماعي مانند كودكان طال ،  در معرض آسیب

سرپرست، كودكان بدسرپرست و كودكان  كودكان بي

كار نیز قابل ردیابي است. باید تا پایان برنامه پنام 

كن شود  سوادي در كشور ریشه ، بي۰۹توسعه در سال

رسد، باید منتهر ماند و دید  نهر مي كه كار دشواري به

 .اي خواهد داشت شیوه جدید چه نتیاه

http://www.hamshahrionline.ir/

details/228131/Education/public 

ً نیمی از کارگران دو ماه از حقو  عقب  این هفته تقریبا

 .افتاده خود را دریافت می دارند

اتحادیه های کارگری از جمله اتحادیه کارگران پتروشیمی 

اند تا قبل از  از این کارگران حمایت کرده و خواسته

این کارگران   روبرو شدن با یک فاجعه انسانی به خواسته

  .رسیدگی شود

منتقدان می گویند: هزینه های اندک نیروی کار بنگالدش 

را به ارزان ترین محل تولید انبوه پوشاک تبدیل کرده 

 .است

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?

id=113112 

 کارگر صنایع پوشاک بنگالدش ۳۰۳۳اعتصاب غذای 

خواستار پرداخت   کارگر از پنج کارخانه گروه طوبی ۰۷۲۲

 حقو  و دستمزد معوقه سه ماه، اضافه کاری و پاداش خود هستند

مردادماه در  ۷کارگر صنایع پوشاک بنگالدش از  ۰۷۲۲بیش از 

 .برند داکا در اعتصاب غذا به سر می

کارگر از پنج  ۰۷۲۲به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این 

خواستار پرداخت حقو  و دستمزد معوقه سه   کارخانه گروه طوبی

 .ماه، اضافه کاری و پاداش خود هستند

نفر از کارگران طوبی در سال  ۰۰۰الزم به یادآوری است، 

ترین آتش سوزی کارخانه در بنگالدش جان  در بد ۰۲۰۰

کارگر  ۰۰۰دلوار حسین رئیس کارخانه متهم به قتل  باختند.

کارخانه تولید پوشاک ذستگیر اما پس از مدت کوتاهی به قید 

 .وثیقه از زندان آزاد شد

به گزارش رویترز، این کارگران که لباس های فیفا را  

آنان پایان این   اند که اگر دستمزد معوقه دوزند، اعالم کرده می

پرداخت نشود از سایر کارگران خواهند خواست که دست  ماه 

 .به اعتصاب عمومی بزنند

کارگران در یکی از این کارخانه ها دست به اعتصاب غذا 

کارگر اعتصابی دچار مشکالت جسمی شده  ۰۲۲اند که   زده

 .اند نفر در بیمارستان بستری شده ۰۲و در حدود 

رئیس انامن صادرکنندگان لباس و “  محمدعتیق اسالم“

در روز پناشنبه به خبرنگاران گفته بود که  پوشاک بنگالدش

 کارگر در وضعیت بحرانی قرار دارند: 011  

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=193196
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=193196
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 گردان مردمی در کوبان تشکیل شد

 Israeli soldiers told to “cleanse” Gaza 

 اگوست 23 -فرات نیوز

در کانتون کوبان، غرب کردستان، گردان مردمی وابسته به 

نیروی ی.پ.گ تشکیل و موجودیت آن رسما اعالم شد. مردم 

کوبان علیه حمالت تبهکاران داعش در همه مناطق مقاومت 

کنند. آنها گردانی دفاعی از زنان و مردان را تشکیل دادند.  می

مریم کوبانی، فرمانده نیروهای ی.پ.ژ در مراسم اعالم رسمی 

زنان و مردان کرد تا آخرین قطره خون  ”گردان مردمی، گفت: 

 .“خود از کوبان دفاع خواهند کرد و به آزادی خواهند رسید

مدت مدیدی است برای تشکیل گردان مردمی در کوبان تالش 

شود که روز گذشته با برگزاری یک مراسم و با حضور صدها  می

 .شهروند کوبانی در مرکز دفاعی وابسته به ی.پ.گ، برگزار شد

 “گردان شهید مصطفی”عضو است و به  112این گردان دارای 

 .معروف شده است

مبارزان در این مراسم پوسترهای رهبر ملت کرد، عبدهللا اوجاالن 

پرچم غرب کردستان، ی.پ.گ  و  ی.پ.ژ را حمل کردند و 

 .سردادند “زنده باد شهید، زنده باد مقاومت کوبان”شعار 
 

 

 فریدون مشیری
 

 صحبت از پژمردن یک برگ نیست

 وای!  جنگل را بیابان می کنند

 دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند

 هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

 آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

 صحبت از پژمردن یک برگ نیست

 فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست

 فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست

 فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

 در کویری سوت و کور

 در میان مردمی با این مصیبتها صبور

 صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق

 ..گفتگو از مرگ انسانیت است

 نىكى مسروب
 

کانال چهار تلویزیون انگلیس، به کمک یک فیلمساز اسرائیلی 

با چند نهامی اسرائیلی که  (Norit Kedar)به نام نوری کدار

در حمله وحشیانه اسرائیل به غزه درماه جاری شرکت داشته 

اوت ازاین  2اند مصاحبه کرده است که درروزچهارشنبه 

(. مصاحبه با این نهامیان در روز 2کانال پخش شده است)

نفر رسید  1422جوالی، روزی که تلفات فلسطینی ها به  22

کشته غیر نهامی داد،  3کشته نهامی و  12و اسرائیل هم 

 .اناام شده است

ساله،  22ساله فرمانده تانک(، یگ  ) 24این نهامیان اوهاد ) 

ساله( هستند. گزارشگر  32شلیک کننده تانک( و شی )

گوید تا کنون  سرشناس کانال چهار درآغاز این مصاحبه می

بی سابقه بوده است که نهامیان اسرائیلی برعلیه روسای خود 

و مامورتی که اناام داده اند افشاگری کنند ولی این بار این 

 .امر با کمک نوری کدای، فیلمساز اسرائیلی ممکن شده است

من در غزه با توجه به  ”گوید:  یکی از سه نهامی باال می

میزان ادوات جنگی و تعداد سربازان و تانک و توپی که 

کردم در یکی از فیلم های اسپیلبرگ  داشتیم احساس می

 “.هستم

شدیم و  فردا باید روانه کارزار می ”گوید:  نهامی دیگری می

منتهر بودیم چگونگی اناام وظایفمان را از فرمانده مان 

دریافت کنیم. جمله فرمانده مان همچنان در گوشم زنگ 

گفت جنگ شما ربطی به دفاع فلسطینی ها  زد. او می می

بینید درو کنید. هر خانه  ندارد. شما باید هر جنبده ای را که می

 “.و ساختمان باید گلوله توپ دریافت کند

مدتی مرغها وجوجه های فلسطین را ”سرباز دیگری میگوید: 

گلوله باران میکردیم. من نمیدانم مرغهای بیچاره چه تقصیری 

 “!داشتند؟

در خانه یک فلسطینی که ”یکی دیگر از سه نهامی گفت: 

از چراغ های سقفی آن معلوم بود صاحبخانه متمول است 

اطرا  کرده بودیم. وقتی در حمام و توالت خانه قدم گذاشتم 

دیدیم سربازان ما برای تمام عکسهای افراد خانواده با قلم 

رنگی، سبیل و عینک گذاشته اند. درست مثل شعار نویسی 

 “.بینیم ی دیوار بعضی از شهرها میAهایی که رو

وقتی دور هم جمع شده بودیم ”گوید:  یک سرباز دیگری می

فروختند که از دیگری بیشتر  سربازها به هم دیگر فخر می

کشته اند. یکی از آنها گفت معرکه بود، من دیروز دو نفر 

را کشتم. من به او گفتم چرا معرکه؟ مگر کشتن هم ذو  

وقتیکه از خانه آن ”گوید:  نهامی دیگری می “کردن دارد؟

فلسطینی متمول خارج شدیم یک نامه به در خروجی خانه 

 “چسباندم و از آنها بابت خرابکاری ها عذرخواهی کردم

در مورد خانه های چند طبقه ”یکی از سه نهامی گفت: 

زدیم و یکی هم به طبقه  یک گلوله توپ به طبقه باال می

 “.پائین که ساکنین آن فرار کنند

گوید ما در سیاهی شب با  یک زن فلسطینی در این فیلم می

کردیم. خبرنگار  بچه هایی که در بغل داشتیم فرار می

کردید؟ زن فلسطینی جواب  پرسد به کاا فرار می می

دویدیم. بدون اینکه بدانیم به کاا  فقط می”دهد:  می

 “.رویم می

فلسطینی ها یک تکه پارچه سفید را ”گوید:  سرباز دیگر می

کردند، ولی ما آنها را گلوله  در سیاهی شب سر چوب می

 “.شد کردیم. انگشتمان از روی ماشه بلند نمی باران می

به ما گفتند که هر جا خانه ”گوید:  نهامی دیگری می

 “.بینید باید حتما یک گلوله توپ به آن شلیک کنید می
 :اىن فىلم را مى توانىد در اىن ساىت بببىنىد 

http://www.youtube.com/watch?
v=_Pw8m4azLcg 

http://www.youtube.com/watch?v=_Pw8m4azLcg
http://www.youtube.com/watch?v=_Pw8m4azLcg
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پرداختند. نقابداران سلفی با حمل پرچم داعش در خیابان 

نمکی سنه و نصب آن پرچم روی پشت بام مساد قبا، به 

تهدید مردم آن شهر پرداختند و از آنها خواستند که از جمع 

آوری کمک مالی برای مردم آواره و جنگ زده شنگال و 

کرد در سنه به این تهدیدهای  کوبان خودداری کنند، اما خلق

فرانداده و بصورت گسترده از کمپین پشتیبانی  ها گوش سلفی

 .از شنگال حمایت کردند

 ها پوشی رژیم از برخورد با سلفی چشم

زنی عوامل افراطی سلفی در  آزادانه و گشت رغم فعالیت علی

برخی شهرهای شر  کردستان، بویژه سنه، اما اداره 

اطالعات، سپاه و نیروی انتهامی رژیم در مقابل این 

های هرچند محدود سکوت کرده و به سرکوب آنها  گروه

زند که این امر بر نگرانی فعاالن مدنی و سیاسی  دست نمی

افزوده است. برخی منابع معتقدند که خود رژیم ایران در 

گیری این گروه سلفی دست دارد و از وجود آنها استفاده  شکل

 .کند ابزاری و سیاسی می

Firatnews.com  

کردستان ازجمله جوانرو، مریوان، سنه، بانه وکرماشان 

ها آزادانه در  اند. این گروه داده فعالیتهای خود را گسترش

گیری و  پردازند و به باج زنی می روستاها به گشت

عضوگیری از شهروندان کرد با توسل به زور 

 .پردازند می

بنا به گفته گزارشگر خبرگزاری فرات، در چند روز 

های مالی برای  آوری کمک های جمع گذشته که کمپین

اندازی  آوارگان شنگال و کوبانی در شهرهای مختل  راه

های سنه به تهدید و ارعاب شهروندان کرد در  شد، سلفی

 .سطح آن شهر پرداختند

 گیری از روستائیان و تهدید آنها باج

گزارشگر فرات افزود سلفی ها در تعدادی از روستاهای 

سنه عالوه بر درخواست کمک مالی از مردم، از آنها 

پسر دارد باید یکی از  2ای که  خواسته اند هر خانواده

آنها را بمنهور شرکت در جنگ و جهاد به عرا  و 

 .جنوب کردستان بفرستد

 زنی در سطح شهر سنه گشت

ها چند روز اخیر نیز به مانور در سطح شهر سنه  سلفی

اکنون در غرب و  گروهی از تبهکاران سازمان داعش که هم

عام دست میزند، وارد یک روستای  جنوب کردستان به قتل

استان ارومیه  شد و خواست به تبلیغات دست زند. روستائیان 

هم علیه تبهکاران داعش واکنش شدید نشان دادند که به 

مرکز  .درگیری میان آنها و تبهکاران داعش اناامید

 .ای صادر کرد رسانی ه.پ.گ در این مورد اطالعیه اطالع

آگوست گروهی مسلح وابسته  11بنا به این اطالعیه، در شب 

 “قاسورک”به سازمان تبهکار داعش خواست در روستای 

استان ارومیه  به تبلیغات دست “  ور ترگه”واقع در شهرستان 

 .زند

ه.پ.گ افزود که روستائیان علیه آن گروه نارضایتی شدید 

مسلح  اند که در پی آن، میان روستائیان و گروه  نشان داده

با آغاز ”ه.پ.گ افزود:  .داعش درگیری روی داده است

ها، گروه تبهکار داعش ناچار به ترک روستای  درگیری

 .“قاسورک ارومیه شد

بدنبال اشغال برخی مناطق در عرا  از سوی داعش و یورش 

های  آن گروه تبهکار به مناطق غرب کردستان، برخی گروه

ها هم دربرخی شهرهای شر   افراطی وابسته به سلفی

 تالش داعش برای ورود به یک روستای ارومیه و مقاومت روستائیان

 

در مصاحبه  فاکس نیوز با رابرت دنایارو، مایازباان  از رابارت در 

مورد حواد  مربوط باه غازه پارسایاد رابارت پااساخ داد: "چارا ماا 

اسرائیل و اسرائیلی ها را برای آنچه که اناام میادهاناد سارزناش مای 

کنیم ؟  میزبان از آناا که همدردی همیشگی دنیرو با مردم فالاساطایان 

را می دانست کامال شوکه شده بود. دنیرو که با نگااهای  باه مایازباان 

متوجه  سردرگمی  او شده بود ادامه داد خوب اجازه بادهایاد تاوضایاح 

دهم، اگر شما توسط یک سگ آلوده دیوانه گاز گرفته شدید، چه کسای 

را سرزنش می کنید؟ سگ و یاا صااحاب آن را ؟  قاطاعاا صااحاب،  

بنابراین، تمام سرزنش بر روی شانه های دولت ایاالت متحده آمریکاا  

 برای حمایت و دفاع ازکشوری مثل اسرائیل است. 

 

There was an interview on Fox News with Robert De 

Niro as the guest. The  

Host asked Robert about events related to Gaza. 
Robert replied: “Why do we blame Israel or the Israe-
lis for what they do?” 
The host was shocked because he knows that De Niro 
is always declaring his sympathy with Palestine. 
De Niro looked at the host and saw his confusion.....
…so he continued: 
“Ok let me explain, if you were bitten by a mad in-
fected dog, who will you blame? The dog or its own-
er? Definitely the owner, so, all the blame is on the 
USA Government’s shoulders for adopting and sup-
porting a state like Israel” 

 بن بست و آوارگی...مرگ،

 تماشاگر، شهروند جهان! ...

 قطعنامه، گوبیده بر دیوار بی گناهی،

 پیروزی بی رحم

 در قلمرو گستاخی و برتری

 همچنان وحشت و گریز.

 و تاریخ دیگر بار در تکرار -

 تماشاگر، شهروند جهان!....

 باریس. ب

39تیرماه  -تورنتو   

 پدیدار شدند!

 

 در یک پرده ی سیاه

 با یک عنوان شوم،

 لگام بدریده، وحشتناک

 نا آراسته،...در یک آرایش

 سالح دار به آئین کین و خون!

 مجموعه ی گسترده ی خیمه شب بازی 

 پیشه ی سیاست، هنرمندانه در نمایش

افشره اش، حیله بازی، تهاجم، 

 تسلط....قدرت

 محاصره، وحشت...ویرانی و مرگ

 تماشاگر،شهروند جهان! -

 

 بیانیه، از جسارت بی امان، با پناهگاههای عمیق

 انکار حقیقت...

 تأمل شگفت انگیز!

 تلخ و دردآور

 و جهان،....بی تعهد

 در قلمرو گستاخی و برتری

 خبرها در تصویر،....فریب،...تحمیل.

 صحنه، پرآشوب، آتش و دود

 مصاحبه  فاکس نیوز تماشاگر، شهروند جهان! 
با رابرت دنیرو   
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 از دستشان فرار کردم،  اینجا هم از آنها وحشت دارم! 
گذاشتم که چشمهایم هم دیده نشود چون داعشي ها از 

چشمان زنان وحشت دارند. در کوچه خودمان یکباره در 

سر خیابان یک ماشین بسوي 

من آمد و جلوي من نگه داشت 

یک مسلح داعشي از ماشین 

بیرون پرید و گفت: " دراین 

وقت شب بدون محرم کاا 

میروي؟" من گفتم محرمي 

درخانه ندارم پدرم درگذشته و 

برادرم زندگي خودش را دارد، 

من انسانم و احتیاج به 

چیزي دارم، مگر نباید 

امکان خریدن دارو یا 

وسایل مورد نیازم را 

داشته باشم. در یک 

ثانیه ، یک سیلي چنان 

محکمي به گوشم زد و گفت این قانون است قانون 

اسالمي و حاال به ما حاضر جوابي میکني؟ که 

 .دنیا جلوي چشمم سیاه شد

از وحشت با سرعت بطرف خانه برگشتم و دیدم 

چشم ام زخمي شده و از صورتم خون مي آید. من 

در اولین فرصت از زادگاهم "رقه" فرارکردم و 

به ترکیه آمدم. من ایناا هم میترسم اگر چه داعش 

 . دور دست است ولي من میترسم

هیا علي میگوید که سرگذشت فاطمه در شهر ما این 

ساله بود  ۰۰روزها توجه همه را بخود جلب کرد. فاطمه 

و پدر و برادران و عمویش به داعش پیوستند. فاطمه علیه 

آنها بود و پدرش فاطمه را تحت فشار گذاشته بود با یک 

هیا علی یک زن از سوریه از زن ستیزی داعشی ها 

 !میگوید

هیا علي نام دارد و در گفتگو با الازیره از سرگذشت خود 

 .حرف میزند

من در شهر " رقه" در سوریه زندگي میکردم، که اینها 

آمدند، داعش را میگویم. حکومت در این شهر دستشان افتاد. 

بعد از ظهر اجازه ندارند بدون  ۷به زنان گفتند از ساعت 

محرم به خیابان بروند و من ماندم و یک عده مسلح وقیح که 

هرجا دستشان به زنان میرسید به آنها تااوز میکردند و زن 

را آدم حساب نمیکردند. من پدر نداشتم و برادرم ازدواج 

کرده و با خانواده خودش بود. من در این شهر تنها زندگي 

، باید به فروشگاه ۷میکردم و یک روز عصر بعد از ساعت 

میرفتم و چیزي میخریدم. چادرسیاه پوشیدم همه جاي 

صورتم را پوشاندم، حتي جلوي صورتم یک پارچه نازک 

مسلح داعشي ازدواج کند. مردم میگفتند مرداني که به داعش 

پیوسته اند سعي میکنند دختران خود را به داعشي ها تقدیم 

کنند و از این طریق ارتقا مقام میگیرند. مردم میگفتند داعش 

هدیه و پول نمیخواهد دختر میخواهد و اگر اینرا تقدیمشان 

 .کنید، راحتتان میگذارند

فاطمه نمیخواست و مقاومت میکرد و در نهایت زیر این 

فشار راهي برایش نماند جز اینکه خود را بکشد. فاطمه اولین 

زني بود که در فرار از دست هدیه داده شدن به داعش در 

 .شهر کوچک ما خودکشي کرد

اکنون هیا علي میخواهد صداي زنان شهر خود را به گوش 

 .دنیا برساند

 کمپین علیه زن ستیزي نیروهاي اسالمي

 ۰۲۰۹آگوست  ۰۶

با گذشت یک سال از عمر دولت یازدهام،باا ناگااه باه قایامات 

کاالهای اساسی در بازار مشاهده می کنیم که گرانی به ویاژه 

 .در کاالهای اساسی هنوز مهار نشده است

نااگاااهاای بااه آمااار رسااماای قاایااماات مااواد خااوراکاای کااه در 

های هفتگی بانک مرکزی منتشر می شود حکایت از  گزارش

افزایش قیمت کاالهای اساسی از ابتدای سال تاا کاناون و باه 

طور مشخت باعاد از اناتاخااباات ریااسات جاماهاوری دارد. 

هاا باراسااس گازارش ماورد  بعبارت دقیق تر مقاایساه قایامات

اشاره نشان می دهد که قیمت اکثر کاالهای مورد نایااز ماردم 

طی یک سال گذشته افزایش، تعداد اندکی کااهاش و تاعادادی 

 .نیز ثابت مانده است

بر این اساس طبق جدیدترین گازارش خارده فاروشای بااناک 

ماارکاازی قاایااماات پااناایاارپاااسااتااوریاازه، کااره پاااسااتااوریاازه، 

گاوشات   شیرپاستوریزه، تخم مرغ، برنج داخله درجاه یاک،

گوسفند با استخوان، گوشت گاو گوساله بی استخوان، گوشات 

باادناااان،   مرغ، قند و شکار، روغان نابااتای ماایاع، خایاار،

کدوسبز، پیاز, سیب زمینی، سبزی های برگی و لاوبایاا ساباز 

مارداد تسانایام، مااسات 12باه گازارش. .افزایاش یاافاتاه اسات

در  12مارداد  4پاستوریزه طبق گزارش بانک مرکزی در 

لایر فاروخاتاه مای شاد ایان  22322سطح شهار باه ارزش 

مرداد امسال ارزش این ماحاصاول  3درحالی است که در 

 .لایر شده است 28122

 44812لایر باه  31212گرمی از  412پنیر پاستوریزه 

لایر بااه  122222لایر، کااره پاااسااتااوریاازه از کاایاالاایااویاای 

لایر باه  21182لایر، شیر پاستوریزه از لیتری  241222

لایر باه  11222لایر، تاخام مارغ از شااناه ای  21222

 11222لایر، برنج داخله درجه یک از کیلیاویای  11222

لایر باه  41232لایر، سایاب گاالب از  14232لایر به 

لایر، کدو  23112لایر به  11282لایر، خیار از  11112

لایر، سایاب زمایانای از  18232لایر به  11212سبز از 

لایر باه  12232لایر، پایااز از  21122لایر به  21832

لایر،  28432لایر باه  24412لایر، لوبیا سباز  11122

لایر،  23222لایر بااه  22212سااباازی هااای باارگاای از 

 311412لایر به  212412گوشت گوسفند با استخوان از 

لایر، قاناد  21822لایر باه  21832لایر، گوشت مرغ از 

لایر  22222لایر، شاکار از  21132لایر به  21122از 

لایر باه  41112لایر، روغن نباتای ماایاع از  24222به 

البته در سالی که گاذشات . لایر افزایش یافته است 48812

قیمت کاالهای گروه حبوب کاهش یاافاتاه اسات ولای آماار 

رسمی بانک مرکزی نشاان مای دهاد کاه قایامات تاماامای 

ً عاکاس وعاده  کاالهای اساسی افزایش یافته است و این دقایاقاا

دولت مبنی بر ارزانی است البتاه ایان ماوضاوع ماورد تاایایاد 

دولت هم است و مصدا  آنهم اظهارات مردان کابینه روحانی 

است که هر زمان صحابات از گارانای مای شاود مای گاویاناد 

 .کاهش تورم به معنای ارزانی نیست

عالوه بر گزارش رسمی بانک مرکزی درباره افزایش قیامات 

کاالهای موجاود در   کاال و خدمات مصرفی می توان به قیمت

بازار اشاره کرد که ناه تاناهاا کااهاش نایاافاتاه بالاکاه افازایاش 

محسوس نیز داشته است؛ افزایاش قایامات ماحاصاوالت ماورد 

های کاالیی مختل  حاتای ماوجاب تاعاااب  نیاز مردم در گروه

فروشندگان مواد غذایی هم شاده آناااا کاه اکاثار فاروشانادگاان 

محصوالت اساسی از تغییرات هفتگی قیمت ایان ماحاصاوالت 

سخن می گویند و در عین حال به آب رفتن کمی و کایافای ایان 

 .محصوالت تأکید دارند

سالی کاه گاذشات باه اذعاان مسا اوالن دولاتای و باه روایات 

آمارهای رسمی نهادهای آمارگیری وعده دولت مبنی بر مهار 

 سرویس: اقتصادی ،   -خبرگزاری تسنیم گرانی محقق نشد. 

 

 ۹۹۰۶۵۹، شناسه خبر:  ۰۰:۲۰ - ۰۱۰۱مرداد۰۵/۹تاریخ: 

 طی یک سال افزایش یافت!  قیمت اکثر کاالهای مورد نیاز بر عکس وعده دولت 



 

 Rowshangar    No. 86    September 2014 1 روشنگر 

دلیل سرکوب واختنا  پلیسی حکومت پهلوی که نتایااهاش عادم 

انکشاف این ماباارزات و ناباود نایاروهاای سایااسای ماتارقای و 

سوسیالیست باود، خاالء فضاای ماباارزات باوسایاله نایاروهاای 

صااد ساااله اسااالم تشاایااع   شااد، شاابااکه چاانااد ارتااااااعاای پاار ماای

صفر و اخااذی حاق اماام رو به سایااسای   ازعزاداری محرم و

شدن ناهاادب باود، حارکاات مصاروعاانه تاخاریاب و آتاش زدن 

شادب  باود، در بایاسات و هشاتام  رستورانها و سینماهاا شاروع 

که در آن   سینما رکس آباادان به آتاش کشایادب شاد،1311مرداد

تان(  222عاباارتای بایاش از   نفر)آمار رسمی و باه311حادثه،  

 )ناهااد  زندب زندب سوزاندب شدند، بالفاصله این جنایت به سااواک

 تبهکاری که برازندب اناام چنین جنایتی بود( نسبت داه شاد، اماا

 قیام چون سر نخ قضیه به زیر عبای خمینی وصال باود،  از  بعد

عنوان مارم کشتند   حسین کلبعلی نامی از اجامر خودشان را به

کاردناد.   این جنایت هولناک را خاتمه یافته قلماداد  سر  بحث بر  و

از اعاماا     بر این زمینه بود که شاه رفت اما هیوالئی برخاساتاه

ترین باورهاای اقشاار عاقاب    بر مرتاعانه   تاریخ با تکیه  پوسیده

قد بارافاراشات وباا فارماان   و بی فرهنگ جامعه   شده   داشته  نگه

بشکنید"! هویت پلید خودرا نمایان کرد. درکاردساتاان   را  ها "قلم

هاماراه باا   شد. دراین ماناطاقاه  " مواجه اما این هیوال با پاسخ "نه

های دینی اندک  تسلط حوزه بدور از چنبره  تضعی  حکومت شاه

در زیار آوار اساتاباداد    ای کاه خاواهااناه   های آزادی اندک جوانه

بسترسنت مبارزاتی الئیک و عدالت   پهلوی تحت فشار بودند بر

 هاای سایااسای آشاکاارا باه فرا روئیدن کرد. تشکل  خواه آغاز به

اشاکاال   )کاارگاری ودهاقاانای(، وی ها فعالیت پرداختند، اتحادیه 

فاعاالایات    آغااز باه  متعدد سازمانهای مدنی زنان ، معالامایان و...

مانای در أکردند، تمامی تشکالت چپ و ساوسایاالایاسات ایاران م

تبع آن   شهرها و به  کردستان یافتند، پدیدار شدن شوراهای اداره

دورانی دماوکاراتایاک را در اذهاان    حتی روستاها نوید گذار به

  بود. تاریخ اما  تصادف های تراژیکی را باه  کرده عمومی زنده

امور شهرها بدسات ماردم     همراه دارد، پس از رویدادهای اداره

بود، نوروز خاونایان سانانادج    نموده   ر    پس از قیام بهمن ماه   که

کاردساتاان باود، اماا ایان    مردم  جمهوری اسالمی به  اولین هدیه

های  پذیرش انحالل کمیته   علیرغم میل مسببین آن منار به  واقعه

 .امور بدست مردم درسنندج شاد اسالمی و پذیرش رسمی اداره 

 شهرهای کردنشایان از جامالاه   گسترش مبارزات مدنی در کلیه 

گساتارش    دهقانای در ماریاوان طاالیاه های  آغاز فعالیت اتحادیه 

 باه   رفت، هیاوالی تاازه با رفتن شاه انتهارش می  انقالبی بود که

  باناا بار غاریازه  باود و   را احسااس کارده  قدرت رسیده، خاطار 

هاای آزادی  قتل این جاواناه  به  اش کمر تفکر مرتاعانه  طبقاتی و

 در کردستان بست. فرمان هاوم در روز بیسات وهشاتام مارداد

با مستمسکی مطلاقاا دروغ از دهاان جاناایاتاکاار تااریاخ  1318

پاناج ساال   بیست و  غریبی است، اگر  هنگامه  معاصر صادر شد

  سارماایاه  و   شااه  شد مثالاث روحاانایات،   اشاره   قبل از آن چنانکه

را بارای سارکاوب  1332ساالران جهانی بیست وهشت مردا د 

کاردناد اکاناون   آزادیخواهان و پویندگا ن راه سوسایاالایاسام بارپاا

 .است  اتمام این جنایت بسته تنهائی کمر به   روحانیت به

نیروهای   کلیه  فرمان هاوم به 1318روز بیست وهشت مرداد  

زمایان و هاوا، نایاروهاای   کردستان صادر شاد و از   نهامی به

 زیتون تلخ

 

 های زندگی جاریست  تلخ زهری در رگ

 که در این جهان در سکوت خفته، 

 انسانیت را مسخ کرده

 و کرامت انسان را به مسلخ کشیده است.

 ثانیه های رنگین زندگی 

 در خشونت و خون محو می شوند 

 و سکوت با دامن گلوله نشان سیاهش

 بزم سیاست ورزان را رونقی دوباره می بخشد.

 

 در این دهکده ماتم زده،

 رعد ناخواسته می نالد و اشک تلخ ابر 

 شاخه های زیتون را مسموم می کند 

 وصلح دیگر نشانی ندارد! 

 نه....... 

 من این جهان را  چگونه باور کنم 

 که بارانش گلوله و نغمه اش غرش است؟! 

 وه!! 

 که چه غمگین واژه ای است این جهان.......

 

 ی. صفایی

  2014دهم آگوست 

هاا و  تاا لاماپان  اسالم گرفته   به  ارتااع از ارتش ایمان آورده

قصاد بارکانادن ناهاال    باه  کشهای پاسدار شده ولگردان و قمه

رغام جاوان   آزادی بسوی کردستان سرازیر شادناد. اماا باه

و ساوسایاالایاسات   شکفتن نایاروهاای آزادیاخاواه   بودن و تازه

در روئی این تهاجم را نداشاتاناد،   آمادگی رو  درکردستان که

کاماان   گارفات. دیاگار تایار از چالاه  مقاومتی همگانی شکال

از ندای آزادی با عزمی   نیروهای جان گرفته بود و  رهاشده

سترگ شعار "ما جنگ نمیخواهیم اما تسلیم هم نمیشویم" را 

نقاش  1318 تارک  اردوگاه کوچ مریوان درمرداد ماه بر   که

این زمان "جنبش مقاومت خالاق   بود متحقق کردند، از   بسته

وجود نهاد و خلاق کارد در باوته آزماایاش   بعرصه کرد" پا

شاد ماباارزات    نشاان داده  که  ایاناچانایان باود  قرار گرفت، و

 اند بردهج سالیان از ستم ملی رن   آشکار مردمی  که  پنهان و

نشسته است. برگی ناویان درتااریاخ ماباارزات مالای   ثمر  به

در مساایاار باارقااراری    شااد که قاااطااعااانااه  کااردسااتااان افاازودب

راه را بارای ماحاو    حکومتی دموکراتیک  گام برداشت، که

فارد هاماوار   استثمار فارد از  و ستم ملی، جنسیتی   هر گونه

  . سازد

پاایااونااد ماابااارزاتاای مااردم کااردسااتااان در رویاااروئاای بااا     

عادالات   و  خاواهااناه  "حکومت اسالمی" با مباارزات آزادی

بساتار   مردم ایران امری است واضح اماا ویاژگای و  طلبانه

 کردستان برای رفع ستم ملی ویژگی خاص خاود  در  مبارزه

  .است را دار

شااهاد فاراز و نشایاب هاای    طی سی و ساه ساال گاذساتاه 

آفاریانای   ایام؛ از حامااساه باوده   تداوم این مبارزه  فراوانی در

یاا   فارجاام و   ماذاکارات بای  پیشمرگاان قاهارماان تاا تااارباه

  ماباارزات مادنای آزادی  تحصنها و اعتراضات تاودبای تاا

،  ساتامادیاده  همراه طبقات و اقشار زحاماتاکاش و   خواهان به

اسات.    گساسات ایان ماباارزه   بایااناگار تاداوم بای  همه و  همه

ایان    آزادیخواهان ایاران را باه  کلیه   اکنون دورانی است که

ایااد حکوماتای دماوکاراتایاک    است که   روشن رسانده  نتیاه

ملل درتعیایان    "حق   ملی و پذیرش  درایران بدون حل مس له

  . است بیهوده  سخنی سرنوشت خود"

داری را فارا  دنایاای سارماایاه، اکنون شبح بحران مالی  هم 

سارکاوب   کاارائای آناان را در، ایان باخاتاک  است و  گرفته

ستمدیدگان ایان ناهاام ساراپاا نااباراباری و خشاونات دچاار 

شاماال   ای از جا اعتراضاات تاوده  جا به. است  اشکال نموده

هام   و ممالک صنعتای را  نوردیده  را در  آفریقا تا خاورمیانه

انگلستان و اسارائایال را   پرتقال، یونان تا از  که برگرفته  در

باا   برای ماقاابالاه دولتها  بینیم که می.  است   درآورده   لرزهه ب

و زنادگای   ساطاح دساتامازدهاا هاااوم بارده  بحران مالی باه

 بایاشاتاری روباه   های کارگر و زحمتکش را با مخاطاره توده

بخصوص سیاست هاای حاکاومات جاماهاوری .  اند رو کرده 

اسالمی عرصه را بر ادامه حیات بیش از نود درصد ماردم 

جاوش   وقاوع اعاتاراضاات خاودو ایران تنگ کردب اسات، 

باید با عزمی راسخ و    امری محتمل است، ازاین روست که

  را برای مقابله  چندان دور، خود  گیری از تاارب نه  درس

 .کنیم  ظاهر ناگهانی آماده  با حواد  به

 

          8938ایسا ووو  مرداد 

0ادامه ی  بیست و هشت مرداد از صفحه   
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 تروریست هاي بوكو حرام     

 

سرکرده گروهک تندروی بوکوحرام، به تبعیت از خلیفه 

خودخوانده داعش، در یکی از شهرهای نیاریه " خالفت 

 .اسالمی " اعالم کرد

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، " ابوبکر شیکاو" 

سرکردۀ تشکیالت تروریستی " بوکوحرام" در نیاریه، 

درشهر "گووزا" در ایالت "بورنو" که در ماه جاری 

توسط این گروهک اشغال شده است، "خالفت اسالمی" 

 .اعالم کرد

دقیقه ای گفت: سپاس  12شیکاو در یک نوار ویدئویی 

خداوند را که به برادرانمان در شهر "گووزا" یاری رساند 

وی افزود:   .و آن را بخشی از "خالفت اسالمی" قرار داد

 .شهر "گووزا" از این پس هیچ ارتباطی با نیاریه ندارد

پیش از این کارشناسان پیش بینی کرده بودند که با 

های گروه مذکور و توان آنها در شکست دادن  پیشروی

ارتش در مناطق مختل  نیاریه، هدف آنها در ایااد 

 .خالفت اسالمی در شمال این کشور است

های امنیتی و کارشناسان نیاریه، اظهار داشته اند که  مقام

بوکوحرام از ماه آوریل گذشته تاکنون بر شمارزیادی از 

روستاها مسلط شده و توانسته است مناطق مهمی از 

شرقی نیاریه را تحت کنترل خورد درآورد.  شمال

های این گروه موجب شده است تا ارتش نیاریه  پیشروی

 .ای داشته باشد نشینی گسترده عقب

سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام اخیرا در اظهاراتی، 

حمایت خود را از ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تکفیری 

 .داعش ابراز داشته بود

 
 اوت 24  -شبکه العالم  

 بوکوحرام در یکی از شهرهای نیجریه“ خالفت”اعالم 

 شهریور 3 -ایران تریبون 

ستاد مبارزه با مواد مخدر" و نایاروی اناتاهاامای ایاران "

آمار افراد معتاد در کشور را حدود دو میلیون نفار اعاالم 

دهد.  درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می ۱اند که  کرده

 .درصد معتادان افراد شاغل هستند ۶۲حدود 

به کزارش دویچه وله، تحقیقی که چندی پیش در ماناطاقاه 

درصاد  ۶۸شهر تهاران اناااام شاد، نشاان داد کاه  اسالم

اناد. در ایان  معتادان دستگیرشده این منطاقاه شااغال باوده

میان بیشتریان ساهام از آن کاارگاران ماراکاز صاناعاتای، 

درصد کارگران ایان  ۱۵تا  ۱۲کارگاهی و تولیدی است. 

هازار  ۶۲۲تاا  ۷۲۲مراکز معتادند؛ یعنی جمعیتی بایان 

 .نفر

سایت خابارآناالیان در گازارشای باا چاناد کاارگار ماعاتااد 

وگو کرده و علت شیوع اعتیاد در بایان کاارگاران را  گفت

کاناد.  پرسیده است. یکی از این کارگران در معدن کار می

سااعات  ۰۰او شرایط سخت کار در معدن را که روزانه 

متری زمین است، دلیل تمایل کارگران باه  ۰۱۲در عمق 

 .مصرف تریاک عنوان کرده است

او همچانایان باه مشاکاالت ماالای کاارگاران اشااره کارده 

سال سابقه کار، سه سال است که حقوقام  ۰۲با ” گوید:  می

هزار تومان است و االن دو ماهی میشود که شارکات  ۹۲۲

خصوصی صاحب معدن تنها بخشی از حقو  ما کاارگارهاا 

نفر را هم در همین یاکای دو مااه باه دلایال  ۰۲را میدهد و 

هاا و فاروش نارفاتان زغاال ساناگ اخاراج  باالرفتن هزینه

کرده. خوب در این شرایط ، کارگر یک حب تریاک میزناد 

 ”.خیال میرود به عمق زمین و بعد بی

 کارگران ماهر؛ بیشترین تعداد معتادان را دارند

کاناناده  های دیگر صنعتی نایاز ناگاران رواج اعتیاد در بخش

است. خبر آنالین از قول مس والن سازمان بهزیستی نوشتاه 

 .که بین کارگران عسلویه نیز اعتیاد رواج زیادی دارد

هاای زیاادی بارای پایاشاگایاری از  ه همچنین تا کنون کارگاا

اعتیاد در شهرهای صنعتی کرج و اصفاهاان بارگازار شاده 

 .است

هاای  سارا صمیمی، مس اول بارپاایای یاکای از ایان کاارگااه

آموزشی در اصافاهاان، آلاوده شادن تاعادادی از کاارگاران 

های مخدر جدیاد را دلایال  خدمات شهری به اعتیاد و قرص

برگزاری این جلسه اعالم کرده و به خبرآنالین گفاتاه اسات 

، به دلیل اینکه از شب تا صاباح باایاد  که برخی از رفتگران

 .اند روی آورده  بیدار بمانند، به مصرف مواد مخدر

ای کاه روی افاراد  ستاد مبارزه با مواد مخدر طی باررسای

شاغل معتاد اناام داده، به این آمار رسیاده اسات: بایاش از 

درصاد  ۰۷درصد این افراد کارگر ماهار و نازدیاک باه  ۰۸

درصدشاان راناناده شاهاری و هامایان  ۸اند. حدود  کارگر ساده

درصاد دارای مشااغال  ۷دار هساتاناد. نازدیاک  تعاداد ماغاازه

 ۹اند. بیش از  درصد دارای مشاغل غیررسمی ۵تخصصی و 

درصد نیز ساایار  ۹شهری و نزدیک  و نیم درصد راننده برون

 .مشاغل را دارند

درصد معتادان بیکار قبال شاغل بوده و  ۰۸بر اساس این آمار 

 .اند به دلیل اعتیاد از محل کارشان اخراج شده

 درصد حواد  کار جهان ناشی از اعتیاد است ۰۵

طبق تحقیقی که توسط اتا  بازرگانی ایااالت ماتاحاده آماریاکاا 

اناام شده، کارگران معتاد تنها حدود دو سوم از چیزی کاه باه 

کنناد، یاعانای  وری عادی محسوب می شود، کارمی عنوان بهره

 .رود وری عادی در حقیقت از دست می سوم بهره یک

خبرآنالین همچنین از تحقیقات سازمان بهداشت جهانی ناوشاتاه 

درصد از حواد  کاار در کال جاهاان باه  ۰۵که بر اساس آن 

دهد. یکی از مادیاران ساازماان  دلیل اعتیاد کارگران روی می

هاای ماكارر كااركاناان،  بهزیستی ایران نیز سال گذشته، غیبات

ها، سارقات  های حاد، قطع شدن انگشت در زیر دستگاه بیماری

ای  در محل كار، پایین آمدن كیفیت اجناس و تولیدات كاارخااناه

 درصد کارگران مراکز صنعتی و تولیدی ایران معتادند ۰۳تا  ۰1

  14ادامه در صفحه 
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  بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی

 “ خاطرات دوران سپری شده” 

می کند، منزل خودش هست، اورا  هم اورا  باطلاه و ماال 

بقال و کسبه است که باه ماا مای دهاناد. ایاناااا هام صانادو  

شهرداری نیست و ما اینها را می سوزانیم. در ماراحال اول 

صحبت در این حول و حوش بود. صاحابات هاای ماا را هام 

کارگرهای داخل حیاط می شنیدند چون هوا گرم بود و پناره 

 ها را باز گذاشته بودند و مطلع می شدند که جریان چیست.

مأمورین شهربانی تمام مراکز فساد را گشتند که بابایاناناد مان 

تمام شهر و کارگران را گشتند تا ببینند مان  .آناا پا گذاشته ام

غیر از آن ده تومان که می گرفتم پولی خرج کرده ام یاا ناه؟ 

ولی چیزی نبود. واقعأ هم نبود، نه این که از چشم آناهاا دور 

بماند. بنابر این مطم ن شدند که کارگرها خودشان عمل کرده 

اند. منتها اینها که از شمال و آذربایاان آمده اند، حاتاماأ یاک 

احساساتی هم دارند ولی در بازجویی چایازی ناباود کاه زیااد 

فشار بیاورند فقط رحیم همداد را خواب بند کاردناد. خاواباش 

را گرفتند. مرا هم آمدند که دستبند قپانی بزنند من هم شاروع 

به مسخره کردن آنها کردم و دلیلش این بود کاه مان قابال از 

این زندان هم در نازین قلعۀ اردبیل زندانی شده باودم و ایان 

زندان برای من آنطوی که برای یک آدم تازه کار خوفناک و 

حتای ساخات  .ترسناک است نبود. در مقابل اینها ایستاده بودم

گرفته بودم که چرا آلت دست انگلیسی ها هستید؟ می گافاتاناد: 

ما مثل شما وطن پرستیم، وظیفاۀ ماا ایان اسات کاه ناهام را 

برقرار کنیم و از این حرفها. بعد خبار آوردناد کاه فاردا مای 

خواهند ما را به اهواز ببرند. در زندان آبادان بودیم و دستور 

اعتصاب را هم داده بودیم و اعتصاب هم حتما باید باه عامال 

می آمد. برای این که اگر در اعتصاب تأخیر می شد قرارداد 

را سرجان کدمن منعقد می کرد و دست پر بر می گشات. ماا 

می خواستیم که این قرارداد را به هم بزنیم. غایار از ماا هام 

کسی نبود. برای این که این دیکتاتوری رضاشاه تماام آزادی 

خواهان را به جای خودشان نشانده باود. بسایااری از رجاال 

درصدد این بودند که به دستگاه شاهنشاهی ملحق بشوند. بااز 

هم وکالت و وزارت و این چیزها برقارار بااشاد. باناابار ایان 

فکر نمی کردند که در هیچ نقطه از ایران صدایی بلند شود و 

اردیبهشت بود، داشتیم خفه می شدیم.  13هوا خیلی گرم بود، 

نص  شب دیدم پاسبان آماد کاه آقاا بافارماایایاد شاماا را مای 

خواهند، اینها نص  شاب زنادانای را صادا مای کاردناد کاه 

مرعوب بشود و بترسد و اقرار کند. از زندان که بیرون مای 

آمدم در حیاط شهربانی دیدم یاک عاده ای از رفاقاای ماا را 

آورده اند و روی زمین نشسته اند با هم صحبت می کنند. بعد 

مرا بردند پیش مختاری، مختاری تحقیق مای کارد و رئایاس 

تأمینات می نوشت. معلوم شد امالیش خوب نیست. ماخاتااری 

گفت او را عوض کنید. یک افسری آماد و باازجاویای اداماه 

یافت. پرسید از کاا آمده ای و همین ها را که قبالَ  گفته بودم 

که از قم آمدم و این حرفها را گفتم. بعد گفت این اوراقای کاه 

از خانۀ شما بیرون آمده چه هست؟ گفتم اورا  باطالاه اسات. 

ما این اورا  را همیشه می سوزانیم. وسایالاۀ چااپ را نشاان 

داد گفت این توی جیب کسی می رفت؟ گفتم چرا. جیب نایاب 

حسن خان. )یکی از آنها اسمش نایب حسن خان بود و جایاب 

بزرگی داشت( گفت نایب حسن خان را صدا کنید. آنهاا صادا 

کردند. اتفاقأ درست اندارۀ جیبش بود. گفت که ایان از خااناۀ 

شما آمده این چی است؟ گفتم وهللا این را معموأل در کارخااناه 

ناارها به کار می برند و از خانۀ من بیرون نیامده است. من 

دزد نیستم که مال شرکت را بدزدم و به خااناه بابارم. ایان از 

خانۀ من بیرون نیامده است. مال ناارها است. حتمأ از آناااا 

برداشته اند. از این مسائل زیاد پرسید و مرا برگرداندند. اماا 

من از خدا می خاواساتام 

کااه باااازجاااویااای طاااول 

باااکاااشاااد، چاااون اتاااا  

بازجویی بادبزن داشات 

و خنک باود، اتاا  مان 

گاارم بااود و خاافااه ماای 

شاااادم. باااارگشااااتاااام و 

خوابیدم. یک پاسبان در 

را بااز کارد وارد شاد، 

دیدم از رفقای خاودماان 

است. گفت من با رفقایام 

مربوطم. آنها اجازه مای 

خااواهاانااد کااه دسااتااور 

اعتصاب بدهم.  پرسیدم 

به سرعت می توانی باه 

آنها برسی؟ گفت وسیلاه 

داریم، می رسیام. فاکار 

کردم که اگر صدای ماا 

در نیایاد قارارداد بساتاه 

مااای شااااود، قاااارارداد 

دارسی تمدید می شود و ما می باازیام. گافاتام دساتاور بادهایاد 

 اعتصاب بکنند.

دستور اعتصاب صادر شد. در این بین تحقیقات رکان الادیان 

مختاری ادامه پیدا کرد. می پرسیدند که چند سال داری؟ ناام 

فامیلتان چی هست؟ کااها بودید؟ کسانی که منازل شاماا مای 

آمدند آیا چیزی دستشان بود یا نبود؟ رحیام و کااوه در خااناۀ 

شما چکار می کردند و این  اوراقی که اینها آب مای کاردناد 

چه بوده و  این اورا  چاپی که به دسات آماده چایاسات و از 

کاا آوردی، از این حرفها. البته جاواباش ماعالاوم باود گافاتام 

رحیم همداد پسرخالۀ من است و همین جا هم باا مان زنادگای 

 قسمت ششم

گفت می خواهیم منزلتان یک چایی بخاوریام. گافاتام ایان را  

اول به من می گفتید اون مشر  اسات ولای ایان جاا ماغارب 

است. رئیس تأمینات یک مقدار به رضا مفتش توپایاد کاه تاو 

نفهمیدی اینها تا حال کاا هستند و کاااا نایاساتاناد؟ آمادیام باه 

 منزل. گفت در نزن قفل را باز کردم و وارد شدیم.

قبأل دستور داده بودم که اورا  و هارچاه هسات بساوزاناناد. 

دیدم شعبان کاوه با رحیم هاماۀ ایاناهاا را ساوزاناده اناد حااال 

خمیر می کنند. آب می ریزند. گفت اینها چکار می کنند گفتام 

هیچی اوراقی که جنس توی آن می پیچند زیاد می شاد و ماا 

ایناا صندو  شهرداری نداریم این است کاه مای ساوزانایام. 

فقط یکی از ادوات چاپ مانده بود که آب نشده بود چاون ماا 

قبال بیانیه هایی تکثیر کرده بودیم که در موقعی کاه قارارداد 

سرجان کادمان باه مااالاس مای رود ماا اعاتاصااب باه راه 

بیاندازیم. در این موقع که این گفتگوها در جریاان باود دوتاا 

 از کارگرها هم وارد شدند. شدیم پنج نفر. 

رئیس تأمینات گفت که تمام سوخته ها را جمع کنید و بباریاد. 

بعد منزل را تفتایاش کارد و یاک ماقادار عاکاس کاه داشاتام 

برداشت، خانۀ ما هم بوریا و حصیر بود و روی زمایان هام 

هیچی غیر خاک نبود و گفت: ببین ما هیچی برنداشتیم، اینهاا 

را برداشتیم خودت هم نگاه کن و در را ببند. مان رفاتام یاک 

مقدار از تکه پاره های نامه را از جیبم انداخاتام روی خااک 

ها، اما باقیش هنوز در جیبام باود. باعاد آمادیام بایارون دیادم 

رئیس شهربانی با ماشین رسید. گفتم: مان ایان طاوری نامای 

روم، رئیس شهربانی گفت نه، توی ماشین بنشیان و آناهاا باا 

پلیس می روند. نشستم و از ناشی گری پلیس خاوب اساتافااده 

کردم. آنها مرا وسط ننشاندند. ماشین که تند می رفت، یاواش 

یواش باقی تکه های نامه را پرت کردم، دیدم دیاگار نامااناده 

است. تا آن وقت خودم را باخته بودم. بعاد شاروع کاردم باه 

اینها متلک گفتن که انگلیسی ها به شما دساتاور دادناد ماا را 

بگیرید. خاالت نکشیدید، این اورا  سوخته را انگلیاس باایاد 

بگوید چی هست، اورا  سوخته باید علیه انگلیس باشد. شماا 

خاالت نکشیدید باشگاه را بستید؟ حاال آمدید افراد باشگاه را 

می گیرید که علیه انگلیس هستند. از لحاظ نامه خیالم راحات 

 شده بود.

به شهربانی رسیدیم. زندان ساه تاا اتاا  داشات دو تاا اتاا  

عمومی بود و گویا یک اتا  هم برای اشخاص محتارم ناگااه 

داشته بودند. تختی داشت، مالفۀ تمیزی داشت. در را بساتام. 
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مختاری آمد و به اینهاا قاول شارف داد کاه شاماا باه خااناه 

هایتان برگردید و فردا ما اینها را مرخت می کانایام. ایاناهاا 

گناه نکرده اند اینها اعتصاب کرده و می گویاناد دیاگار کاار 

 نمی کنیم، مقصر که نیستند.

کااارگااران باارگشااتاانااد خااانااه هااایشااان، صاابااح 

نگذاشتند آنها از خانه هاایشاان بایارون بایاایاناد، 

دستگیری ها شروع شد. در حدود سیاصاد نافار 

زن و مرد را گرفتند. از بیرون هم دیگاران باه 

اعتصابیون ملحق شادناد. زناهاای کاارگار نایاز 

همگی در اعتصاب شرکت کاردناد. هاماچانایان 

اهالی خرمشهر، مالایاون خارمشاهار آمادناد باه 

آبادان و در اعتصاب شرکت کردند، اعتاصااب 

در واقع فقط مال کارگرها نشد و عمومیت پایادا 

کرد. البته اطرف کارگر شروع شد و دیاگاران 

هم به کارگران ملحق شدند. آنها را گرفتناد. در 

حدود سیصد نفر با ما بودند، در اهواز نیز یک 

عده را زندانی کردند، یاک عاده از زناهاا هام 

آزاد بودند. زندانی در کار نبود. همۀ ماا را باه 

عمارتی آورده بودند که مال شهارداری باود و 

در آناا تحقیقات می کردند. من و رحیام را از 

کارگران جدا نگهداشته بودند. در آبادان مرتاب 

کسانی را که مهنون مای شادناد مای گارفاتاناد. 

حرکت بود و از حرکت می ترسیدند که ماااددأ 

شروع شود. ولی سرجان کدمن فورأ حرکت کرد و رفت و 

قرار  داد را نتوانستند ببندند و مدت نفت تمدید نشد. مناهاور 

آنها تمدیاد نافات باود کاه ماوفاق نشادناد. یاکای از ماقااصاد 

اعتصاب ما ایان باود کاه 

ایاان قاارارداد را بااه هاام 

بریزیام و ناگاذاریام، ایان 

اولاایاان بااار بااود کااه در 

ایااران عصاار پااهاالااوی بااا 

نهضت ملی قراردادی را 

 به هم می زدند.

جا دارد از نقش زنان هام 

در این صحبت شاود. ماا 

وقاااتااای کاااه شاااروع باااه 

سازماندهای کاردیام، هار 

فردی از کارگران را کاه 

جمع کردیم باه مارور باه 

خااانااواده اش هاام ناافااوذ 

کردیم و اولین اتحادی که 

از طااریااق ایاان فاارد بااه 

وجود می آمد با همسر یاا 

دختر او باود. باناابار ایان 

در یک خانواده ای که ماا 

عضو داشتیم، عائله اش هم تقریبأ عضو اتحاادیاه ماحاساوب 

می شدند. منتها مردان حوزه های مرتبی داشتند ولای زناان 

حوزه های مرتبی نداشتند. می ترسیدیم آنها گیر بیافاتاناد. باه 

همین حوزه های خانوادگی اکتفا می شد ماگار ایاناکاه الزم 

 همین طور هم شد.

اتحادیه داشتیم، ولی اتحادیه فو  العاده  ,در مرکز هم سندیکا  

ضعی  بود و عالوه بر ضع ، فساد هام آن را گارفاتاه باود، 

فساد عبارت از این بود کاه باه سانادیاکاای جاهاانای گازارشای 

نادرست داده بودند. به سندیکای جهانی گزارش داده بودند کاه 

هفتادهزار نفر عضو دارند، در صورتی که ایان طاور ناباود. 

یک عده کفاش داشتند که )کارگر صنعتی هم نبودند( و حادود 

صدنفری هم از حمال های انزلی. بنابر این ناه از رفاقاای ماا 

کسی می توانست اقدامی بکند و نه دیگران. عشایر باعادأ یاک 

مقدار سر و صدا در آوردند، عشایر قشقایی و آن هام باعاد از 

اعتصاب بود و بنابر این الزم بود این اعتصاب به هر قیاماتای 

است اناام بگیرد. دستور اعتصاب داده شده بود و الاباتاه آناهاا 

نمی دانستند که دستور اعتصاب داده ایم و به من خبر آوردناد 

که صبح عده ای را به اهواز می برند. صبح زود هاناوز هاوا 

روشن نشده بود آمدند سراغ من. گفتند بیایید بایارون و رفاتایام 

بیرون. دیدیم ماشین حاضر اسات. گافاتاناد مانازل خاودت مای 

رویم، لباس و هرچه الزم داشتای باردار. در مانازل ماقاداری 

لباس برداشتم. در ضمن دیدم که از تکه پاره های آن نامه هام 

خبری نیست. از این لحاظ هم فکرم راحت شده بود. وقاتای از 

منزل به شهربانی رسیدیم دیدم صدای زیادی می آید. فاهامایادم 

که کارگران اعتصااب کارده اناد. ماا نازدیاک مای شادیام باه 

شهربانی آنها هم نزدیک می شدند که شهربانای را ماحااصاره 

بکنند. ما آمدیم. کارگران هم رسیدند و شهربانی را ماحااصاره 

کردند. مدتی طول نکشید کاه کشاتای جاناگای اناگالایاسای آماد، 

هرچه قوای نهامی در خوزستان، و همیچانایان هارچاه پالایاس 

مسلح بود به آبادان آورده بودند. اول آبادان را محاصره و بعد 

به کارگران حمله کردند. در آن مرحله تقاضای کارگاران ایان 

بود که رفقای ما را آزاد کرده و به حرفهاای ماا گاوش کانایاد. 

می شد به زنان مأماوریات بادهایام، وقاتای کاه در شاهارباانای 

زندانی بودم بعضی شبها که مختاری کار ناداشات مارا صادا 

می کرد و با مان صاحابات مای کارد. یاک شاب گافات آقاای 

اردبیلی تعاب نمی کنم که یوس  اردبیلای بالاناد شاده لاناگاان 

لنگان کاری پیدا نکرده آمده آبادان با ماهی هشت توماان کاار 

می کند، ولی در ایران که هناوز حااااب اسات شاماا چاطاور 

توانستید این تشکیالت را به وجود بیاورید. من از این تعاااب 

می کنم که تو چطوری میان آنها رفته ای و نگافاتاناد نااماحارم 

 است، نگفتند این کیست و از کاا آمده؟

ما در میان کارگران و عائلۀ کارگار نافاوذ پایادا مای کاردیام، 

منتها در میان آنها بعضی ها بسیار هشیار بودند و جاناباۀ ایان 

کار را اصال داشتند. خودشان حسن استقبال مای کاردناد. مای 

دیدند که منافع شوهر و همسرشان در ایان اسات کاه در ایان 

اتحادیه باشد و خواهان این اتحادیه باشاد.  جالاب مای شادناد. 

یکی از آنها به نام زهرا که اگر اشتباه نکنم همسار صااد  یاا 

مصاد  ناام باود. درسات ناهارم نایاسات ولای زهارا هارگاز 

فراموشم نمی شود یک زنی بود از اهالی لرستان و واقعأ زن 

مبارزی بود. زهرا به خانواده ها و حاوزه هاا، یاعانای حاوزه 

های خانوادگی سرکشی می کرد چون حوزۀ جاداگااناه ای از 

زنها نداشتیم، دستوراتش را از ما می گرفات و باه آناهاا مای 

داد. ضمنأ همانطور که گفتم یاک کاالس ماحارمااناۀ سایااسای 

داشتیم که هماناا اگر کسانی سواد فارسی کم داشتاناد فاارسای 

درس ماای دادیاام و ماان خااودم یااک اطااالعااات ساایاااساای و 

سندیکایی به آنها می دادم. بنابر ایان یاک عاده را باه ساطاح 

کادر و نیمه کادری رسانده بودیم و یاکای از آن کاادرهاا هام 

 زهرا بود.

زهرا از زنهای مبارز لرستان بود و موقع اعتصاب هم اولین 

کسی که جلوی شرکت نفت برای کارگران نطق کرد و گافات 

دستور اعتصاب صادر شده او بود. گویا چیزی که گفاتاه باود 

و زیاد هم مؤثر واقع شد آن بود در صورتی کاه زن ماباارزه 

 در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت شماره های پیشین  روشنگر

می توانند با پویان پویا، نمایندگی نشریه در آمریکا با شماره تلفن    

.تماس بگیرند  0533-063-002-0   
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 قسمت سوم

 ناصر پیدار

پاارولااتاااریااا و از جااماالااه نساالااهااای قاارن  

نوزدهمی این طبقه به صرف داشتن تاربه 

کمون پاریاس و اناتارنااسایاوناال اول نامای 

توانستند در مقابل مااشایان نایاروماناد مساخ 

آفااریااناای اپااوزیسااون هااای کااارگااردسااتااار 

مسالمت جو یا میلیتانت واکسایاناه بااشاناد و 

جواز تضمین سرمایه ستیزی آگاه و مستقال 

با خود حمل کنند. به ویژه که تاااارب بااال 

هیچ گاه با پاالیش مارکسای و کاماونایاساتای 

الزم به شریان مبارزه طبقاتی توده های کارگر پاماپااز نشاده 

بود و پرولتاریا از این لحاظ بار کمبودها و کاستی های انبوه 

 را بر سینه خود داشت. 

جنبش کارگری بیش از حاد، آسایاب پاذیار باود و ساوسایاال 

همه تایارهاای “  ضدامپریالیستی” دموکراسی و ناسیونال چپ 

سمی الزم برای شلیک به پاشنه آشیل ها را در تارکاش خاود 

داشتند. اولی روی به کارگران گفت که ساوسایاالایاسام ساوای 

حق رأی، انتخابات آزاد، اجاازه داشاتان حازب و اتاحاادیاه، 

آزادی بیان و تامع، ساطاحای از رفااه اقاتاصاادی و تاأمایان 

اجتماعی با همین موازین ماتاعاارف باورژوازی هایاچ چایاز 

دیگر نیست و همه این ها با مبارزه مسالمت آمیاز و رقاابات 

های رایج حزبی دست یافتنی است. معضل اناقاالب را دور 

اندازیم و راحت عاجل را فدای انتهارات عبث آجل ناکانایام. 

سوسیال دموکراسی برای قبوالندن این حرف ها به کارگران 

دو سالح بسیار کارا در دست داشات. ساالح ناخاسات هاماان 

پاشنه آشیل هول آور توهم و ناآگاهی توده های کاارگار باود، 

چشم اسفندیار دوم را نیاز آماادگای باورژوازی بارای عاقاب 

نشینی در مقابل انتهارات محدود رفرمیستای الیاه هاائای از 

طبقه کارگر تعیین می کرد. سیل سرکش اضافه ارزش هائی 

که از سرچشمه استثمار کارگران دنیا به سوی وی سارریاز 

بود، کفاف این را می داد که فشار استثمار بخشهائی از طبقه 

کارگر چند کشور را چند میلیمتری پائین آرد. بورژوازی باا 

این کار نهام گند و دهشت سرمایه داری را حفظ می نمود و 

 الجرم به آن رضایت می داد. 

در مورد ناسیونال چپ بورژوازی وضع فر  می کرد، اماا 

سمت و سوی تأثیر همان بود که سوسیال دموکراسی داشات. 

امپریالیسم ستیزی خلقی، رویکرد این بخش بورژوازی باود. 

نوعی جهتگیری که از زمینه ماادی کاافای تاغاذیاه مای شاد. 

باالتر گفته شد که سرمایاه اماپاریاالایاساتای فارایاناد اناکاشااف 

کاپیتالیستی کشورها را پیش می راند. بخشی از باورژوازی 

این روند را صالح حال خود نمی دید، در وهلاه ناخاسات باه 

این خاطر که موقعیت روزش زیر چر  ورشکستاگای باود، 

می کند، مرد نمی تواند مبارزه نکند. وقاتای کاه ماا را اسایار 

کردند و به اهواز آوردند، زهرا هم آمد. البتاه زنادانای ناباود. 

زهرا آمد و رفت پیش مختاری و گفت من می خواهم یاوسا  

را ببینم. گفت یوس  چه کارۀ تو است؟ گفت برادر من اسات. 

رکن الدین ماخاتااری گافات تاو لاری و اون تارک اسات تاو 

چطوری خواهر او شدی گافات ماا از آن لارهاا و تارک هاا 

هستیم که با هم خواهر و برادریم. من حتمأ باید خودم یاوسا  

را ببینم. آمد، پلیس هم وسط ما ایستاد. زهرا گفت برو کاناار. 

چنان حکم کرد که پاسبان اطاعت کرد و دور شد. گفت من با 

برادرم صحبت می کنم. گفت از خارج خواستند پاولای باه ماا 

برسانند من قبول نکردم گفتم ما هنوز طال داریم می فروشایام 

می دهیم تا رفقای ما در زنادان مصارف کاناناد. مان بسایاار 

خوشحال شدم و گرفتم دستش را بوسیدم. گافاتام خاوب کااری 

کردی، مهم این است که آدم از کسی چیزی نگیرد و مادیاون 

کسی نشود. پول از خودمان داشته باشیم. گرسنه می مانایام و 

نیاز و احتیاجی هم نداریم. بنابر این زهرا از لحالظ عاقایاده و 

از لحاظ اخال  به تاماام ماعانای یاک زنای باود کاه مای شاد 

قهرمان نامید. منتها عیب کار در این است که در ایران اغلب 

 زنها بی سواد و کم سوادند و تحصیل نمی کنند.

بعدها شنیدیم که پس از اعتصاب روزنامۀ حبل الماتایان چااپ 

کلکته خوب از کارگران دفاع کرد و حمالاه کارده باه دولات. 

جراید مصر خوب از آنها دفاع کردند و حتی نوشاتاناد کاه ماا 

باید مبارزۀ ضد استعماار را از ایارانای هاا و از کاارگاران 

ایرانی یاد بگیریم. شنیدم که یکی از رفقای ماا رفاتاه باود باه 

مسکو و در کنگرۀ سندیکای جهانی هم خوب حمله کردناد باه 

نمایندگان کارگران انگلیس که شما چرا در موقعی که کشاتای 

جنگی دولت انگلیس به کارگران ایران حمله کارده باودناد از 

انگلیسی ها انتقاد و از کارگران دفاع نکردید. همین برای ماا 

دلخوشی بود. یک شعری هم الهوتی در دفااع از ماا باه ناام 

"به رفیق محبوسم" گفته بود. البته این دفااعایاات در روحایاۀ 

زندانی ها تأثیر می کند و خوب است، خابار جارایاد هام مای 

 رسید.

خالصه بعد که ما را آوردند به اهواز. دیاگار خاواساتاه هاای 

کارگران هم مطرح شد. خواسته های ماا زیااد باود: قارارداد 

تمدید نشود و انگلیسی ها باید از ایران بروند چون ظالام مای 

کنند. عالوه بر این که ثروت ما را می برند ظالاماناد و ظاالام 

باید از ایران برود. این جنبۀ سیاسی بلناد مادتاش باود. کاوتااه 

مدتش این بود که اخراج دائام کاارگاران بااصاطاالح پارونادۀ 

سیاه از بین برود، دلیل ندارد که کسی را تا ابد اخراج بکنناد. 

در این جور موارد بیشتر کسانای را اخاراج مای کاردناد کاه 

مصدوم شده و دیگر نمی توانستاناد کاار باکاناناد و بایاماه هام 

نبودند. ما تقاضا کردیم اخراج اینها موقاوف بشاود، شاکاناااۀ 

کارگران از میان برود. کاارگاران را شاکاناااه مای کاردناد. 

دستور می دادند که برو کله ات را به دیوار بزن. این بدبخات 

اگر نمی کرد اخراج ابد می کردند. کارگر مسکان ناداشات و 

کنار شط می خوابید. اینها برای کارگران مسکن نامای دادناد. 

زنهایشان گرسنگی می کشیادناد. غاالاباأ عاورتشاان بااز باود. 

وضعیت عایبی بود که من در جای دیگر ندیاده باودم. حاتای 

در تاجیکستان هم که خایالای عاقاب مااناده باود. در آناااا هام 

اینطور نبود. جای وحشت آوری بود. نمی دانم انگالایاسای هاا 

بین خودشان چه فکار مای کاردناد. آخار ایاناهاا ماگار انساان 

نبودند، می خواستیم حقو  کارگر اضافه بشود و اتاحاادیاه از 

طرف شرکت به رسمیت شناخته بشود. قضاوتی بین طارفایان 

بشود، مذاکره ای بشود، ظلم در حق دیاگاران نشاود، از ایان 

 قبیل چیزها خواستیم. ....

 را در شماره بعد دنبال کنید.“ خاطرات دوران...”ادامه 

در مرحله بعد به این دلیل که اگر هم از خاطار اناقاراض مای 

جست به لحاظ سهم مالکیت و حصه قدرت سیاسی، وضاعایات 

نامساعدی پیدا می کرد. قشر تحتانی بورژوازی به هاماه ایان 

دالیل، علم ضد امپریالیسم!! می افراشت و منهورش از ایان 

شعار و فرمولبندی، درخواست سهام خاود، در هاماان حاوزه 

های آشنای مالکیت سرمایه اجتماعی و ساختار قدرت سیاسای 

سرمایه داری باود. نااسایاوناال چاپ باورژوازی از پااره ای 

جهات فاقد برگهای برنده سوسایاال دماوکاراسای باود، اماا در 

عوض زرادخانه ای داشت که قادرت تااخات و تاازش را تاا 

اقصی نقاط دنیاای آن روز پشاتایاباانای مای کارد. کاماونایاسام 

 ” بورژوائی میرا  دار شاکاسات اناقاالب اکاتابار باا پارچام 

و کوله بار عهیم نهرات، راهاباردهاا و آماوزشاهاای  “ لنینیسم

لنینی مصدا  واقاعای ایان زرادخااناه را تاعایایان مای ناماود. 

ناسیونال چپ هر سالحی که الزم داشت در این قاورخااناه باه 

 ” دست می آورد. پایاش از هار چایاز جاواز کساب و کاار 

می گرفت، بر کل تاوقاعاات و آرمااناهاایاش ماهار  “ کمونیستی

 سرمایه داری جهانی و طغیان موج فاشسیم

22ادامه در صفحه   
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 ،روشنگر متعلق به شما ست

 به ادامه  ما لی خود   با پشتیبا نی 

 . یاری رسانید روشنگر  انتشا ر

ای نیز اجاره کند که برایش صرفه اقاتاصاادی نادارد،  اضافه

ناگارد  زیرا این کارگران را به دیده کارگرانی غیرماهار مای

 .شوند که به وفور در منطقه یافت می

 

وی با اشاره به حقو  و دستمزد پایین کارگران بلوچ حاضر 

ای  در منطقه گفت: این کارگران با وجود این شرایط هازیاناه

نیز باایسات بارای رفات و اماد باپاردازناد کاه بار وخاامات 

 .افزاید وضعیت اقتصادی آنها می

 

 توصی  خوابگاه کارگران از زیان کارفرما

مس ول امور قراردادهای شرکت تناوب در گفاتاگاو باا ایالاناا 

این خبر اظهار داشات: شارکات تانااوب از  “تکذیب”ضمن 

تان از کاارگاران  ۱۲باا  ۰۰۹۰۲۹۱۲تا  ۰۰۹۲۰۹۲۰تاریخ 

بلوچ قرارداد داشته و اکنون هیچ کارگر بالاوچای در پاروژه 

 .مشغول به کار نیستند

کشای  افزود: ایان کاارگاران باه شاغال کاابال “ میثم فراهانی“

ای باا اتاماام کاار  مشغول بودند و بنا به ماهایات کاار پاروژه

 .ها بسته نشد قرارداد جدیدی با آن

وی در توضیحات مربوط باه چاگاوناگای اساکاان کاارگاران 

طور کلی  ها به بلوچ و غیربلوچ اظهار داشت: وضعیت کمپ

)پایامااناکاار  “ او یاک” بخش نیسات و ایان شارکات  رضایت

ها را در اختیار پایامااناکااران ماناطاقاه  اصلی( است که کمپ

 .دهد قرار می

هاای کاارگاری و  فراهانی با اشاره به ماتافااوت باودن کاماپ

تار و  های کارگری کاوچاک کارمندی ادامه داد: فضای کمپ

های چند طبقه بایاشاتار اسات ولای ایان فضاا  تعداد تختخواب

 .تر است برای مهندسان و کارمندان وسیع

وی با تاکید بر اینکه که ما فرقی میان کارگران بلوچ و غیار 

در بایان  “ نااس” دلیل مصارف  شویم، گفت: به بلوچ قائل نمی

کارگران بلوچ و اهمیت ندادن این کارگران به موضاوعااتای 

خود این افراد شکایتی نداشاتاناد و افاراد …  چون استحمام و

“ 

کالاناگای   –هاای کااهاگالای  این کارگران بلوچ با اجاره خااناه

نفر درون آن جاای  ۰۵دشواری  دارای سه اتا  خواب که به

که محیط مملاو از شاپاش،  اند، در حالی گیرند اسکان یافته می

 ”.موش و کک است

یک فعال کارگری در ماناطاقاه پاارس جاناوبای از اقاداماات 

آمیز میان کارگران بلوچ و غیربالاوچ تاوساط چانادیان  تبعیض

 .پیمانکار حاضر در منطقه پارس جنوبی خبر داد

 

در تشریح مشکالت این دست از کارگاران  “ ناصر آقاجری“

بلوچ حاضر در عسلویه، با دکر مثاالای باه خابارناگاار ایالاناا 

 ۰۸  –  ۰۶گاافاات: شاارکاات پاایاامااانااکاااری تااناااوب در فاااز 

جنوبی کارگران بلوچ را در کمپ کارگران جای ناداده  پارس

و آنان مابور به اجاره محلی با حداقل امکانات جهت اسکان 

 .خود هستند

 

نافارناد باا  ۶۲وی افزود: این کارگران بلوچ که نزدیاک باه 

کلنگی دارای سه اتا  خاواب کاه   –های کاهگلی  اجاره خانه

اناد،  گیرند اسکان یافاتاه نفر درون آن جای می ۰۵دشواری  به

 .که محیط مملو از شپش، موش و کک است در حالی

 

این فعال کارگری محل اسکان این کارگران را نازدیاک باه 

عاناوان کارد و اداماه داد: یاک سارویاس “  تاقای محل نخال” 

نفر ناکافی است و موجب بروز بایامااری  ۶۲بهداشتی برای 

های استیااری آنان فاقد حمام باوده و  شود؛ همچنین خانه می

نهافت این کارگران با مشکل و دشواری روباه رو سااخاتاه 

 .است

 

جاویای در  آقااجاری اداماه داد: پایاماااناکاار باه دلایال صاارفاه

های خود این دسات از کاارگاران را در کاماپ جاای  هزینه

هاا کاماپ  دهد زیرا باایاد عاالوه بار تاامایان خاوراک آن نمی

 .را از جمله عوارض اعتیاد در محیط کار عنوان کرد

میلایاارد تاوماان  ۹۵۲۲ای بیش از  مواد مخدر ساالنه هزینه

به طور مستقیم و غیرمساتاقایام باه اقاتاصااد ایاران تاحامایال 

کنند. همچنین بر اساس آمارهای پزشکی قااناونای، ساال  می

نفر بر اثر مواد مخدر جاانشاان را  ۷۵۲گذشته سه هزار و 

 .نفر در هر روز ۰۲اند، یعنی حدود  از دست داده

02ادامه ی کارگران معتاد از صفحه   

 .آیند قانعی به حساب می

فراهاانای در ماورد تاغاذیاه کاارگاران تاوضایاح داد: واحاد 

سالمت، بهداشت و ایمنای شارکات تانااوب در ایان زمایاناه 

دهد و ماا گازارشای حااکای از  حساسیت زیادی به خرج می

 .ایم مسمومیت کارگران نداشته

هاا  های بهداشتی و ناهاافاتای کاماپ وی در توصی  سرویس

حاماام  ۰نافار،  ۷۲های کارمندی باه ازای هار  گفت: کمپ

 .های کارگری این امکانات کمتر است دارد ولی در کمپ

اماکااناات  “ او یاک” کاه شارکات  فراهانی با تااکایاد بار ایان

دهاد و باابات  بیشتری را در اختیار پیمااناکااران قارار نامای

همین امکانات جزیای و نااکاافای نایاز اجااره باهاا دریاافات 

کند، گفات: در صاورت درخاواسات ماا بارای دریاافات  می

ها به طور مثال یک کمپ بدون اماکااناات  امکانات بیشتر آن

گاذارناد کاه باه دلایال  نهافتی در اختیاارماان مای  –بهداشتی 

 .دهد تعداد زیاد کارگران دعوا و مشاجرات زیادی ر  می

مس ول امور قراردادهای شرکت تانااوب درخااتاماه افازود: 

کاناد  هایی اجااره مای خانه “ کارمندانش”شرکت تناوب برای 

دهاد اماا  و سرویس رفت و آمد نیز در اختیارشان قارار مای

دهد که آناان در چانایان  در مورد کارگران هرگز اجازه نمی

وضعیتی زندگی کنناد و در گاذشاتاه نایاز کاه شارکات ایان 

گاوناه بارخاورد  کارگران را در اختیاار داشاتاه باا آناان ایان

 .نکرده است
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 سیمین بهبهانی

 

 خواهی نباشم و خواهم بود

دور از دیار نخواهم شد                                  

 تا )گود( هست میان دارم

اهل کنار نخواهم شد                                    

 یک دشت شعر و سخن دارم 

حال از هوای وطن دارم                                 

چابک غزال غزل هستم                                       

آسان شکار نخواهم شد                                     

ام به سخن گفتن                                      من زنده

جوش و خروش و برآشفتن                                   

 از سنگ و صخره نیاندیشم 

سیلم مهار نخواهم شد                                         

 گیسو به حیله چرا پوشم 

گرد آفرید چرا باشم                                     

 من آن زنم که به نامردی

سوی حصار نخواهم شد                               

 گفتم از آنچه که باداباد

گر اعتراض و اگر فریاد                               

ماند تنها صداست که می  

من ماندگار نخواهم شد                                 

 در عین پیری و بیماری 

دستی به یال سمندم هست                               

 مشتاق تاختنم 

گیرم دیگر سوار نخواهم شد                            

 اکبر معصوم  بیگی: محمود دولت آبادی دروغ میگوید 

جوشان برای همه ی ما باود، ناقاطاه ی اتاکاا باود.  نامای دانام 

دوستان می دانند یا نه، هر سال بال استثنإ از جمله همین ناوروز 

ما  وقت قبلی تعیین می کردیم مثال دهم یا یازدهم همه جاماع  13

می شدیم برای برنامه ای کاه داشاتایام.  ایشاان سایاناه ای فارا  

داشتند برای ما نویسندگان و همکاران و بارای هاماه ی ماردم.  

یعنی زمانی که شما در آن روز می دیدید که از هار صانافای از 

مردم پیش او می آمدند و او  حقیقتا از هیچ چیزی درحاق ماردم 

فروگذار نمی کرد و گاهی اوقاات تاا پااسای از شاب ایان آمادن 

جمعیت ادامه داشت.  انعکاس این واقعیت را در شعرش هم مای 

بینید،  شعر هایی که به دلیل وزن های جادیادی کاه سایامایان در 

عروض به شعر فارسی افزود،  یک ماحاقاق ارجاماناد در واقاع 

سیمین را نیمای غزل نامیده بود.  اگر بخواهم در باره ی دلیاری 

ایشان در مقابله با سانسور، در مقابلاه باا فشاار و زور و ساتام 

 بگویم بسیار ]طوالنی[ خواهد شد.

از شیفاتاگای سایامایان باهاباهاانای در کااناون   رادیو همبستگی:

نویسندگان صحبت کردیم و ما بارها شاهد این حضور درخشاان 

ایشان در تامعاتی که کانون فراخوان می داد و همچنین جلساات 

خود کانون و ستم ستیزی او، آیا در رابطه با زاویه داشتن خاانام 

سیمین بهبهانی ]با کانون[ شماا چایازی شانایادیاد؟ گاویاا در ایان 

 رابطه با بی بی سی یک صحبتی شده.

به قول یک فیلسوف ارجمند که می گاویاد  اکبر معصوم بیگی:  

بگذارید از میانه آغاز کنیم، بگذارید من هم از میانه آغااز کانام.  

ببینید، آن چه در بی بی سی آمد، گافاتاه ی آقاای ماحاماود دولات 

آبادی بود و تا آناایی که من ]گفته های او را[ یاادداشات کاردم، 

تا وقتی که من بودم ایشان بود و  وقاتای مان  ” ایشان می گوید: 

کانون را ترک کردم و آمدم بیرون، بعد از چندی مان ایشاان را 

 “  دیدم که گفت من هم همین کار را کردم و نتوانستم آن جا بمانم.

آقای دولت آبادی مدرکی ارائه نمی کاناد، کاوچاکاتاریان مادرکای 

 ارائه نمی کند.

اول من این نکته را بگویم که رسانه هایی مثل بای بای سای باه 

وظای  روزنامه نگاری خودشان عمل نمی کاناناد و اگار عانااد 

نداشته باشند کارشان را بلد نیستند.  ببینیاد، مصااحاباه کاردن باا 

تقریبا هیچ وقت توی کانون  نباوده، آن هام  11کسی که از سال 

در باره ی زنی که تا آخرین دم حیات در کااناون ناویسانادگاان و 

پذیرای کانونی ها بوده، به نطر من فقط نشاندهنده ی بی لایااقاتای 

رسانه ای و نشاختن رسالت رسانه است.  من با ساناد و مادرک 

این را نشان خواهم داد که آیا خانم سیامایان باهاباهاانای باا کااناون 

 زاویه داشته یا نداشته است.

نشریه ای منتشر مایاکاناد باه  88کانون نویسندگان ایران از سال 

در  “ خبرنامه ی کانون نویسنادگاان ایاران، انادیشاه ی آزاد” نام 

در می آمده.  شما در شامااره  18دنباله ی نشریه ای که در سال 

مصاحبه ی مفصلی می بینایاد  1311اندیشه ی آزاد دی ماه  1ی 

آنچه باید در نوشته هاا بادرخشاد آزادی ” از سیمین تحت عنوان 

این مصاحبه در نشریه ی اندیشه ی آزاد به طور مفصال “   است

  13مرداد 28آمده.  راه دور نرویم، بیاییم نزدیک تر، در همین 

مصاحبه ی بهروز خباز با اکبر معصوم بیگی عضو هیا ات 

 ایراندبیران کانون نویسندگان 

 

با سالم، و تسلیات باه شاماا و اعضاای   رادیو همبستگی:

 کانون نویسندگان ایران.

من هم به شما و همه ی ماردم ایاران   اکبر معصوم بیگی:

و همه ی دوستداران سایامایان و دوساتاداران شاعار و ادب 

 متعهد و اجتماعی ایران تسلیت می گویم.

در بیانیه ی کانون از خصایت شری      رادیو همبستگی:

و انسانی سیمین یاد شده، از بزرگمنشی و دریادلی او.  شماا 

در باره ی خصایت شاریا  و انساانای سایامایان بارای ماا 

 بگویید.

سیمین خانم زن بسیار شااااعای باود   اکبر معصوم بیگی: 

و سر  نترسی داشت و به خصوص در چنگاچنگ شادن باا 

نیروهای تاریکی و ظلمت و جهل، بسیار زن پاردلای باود.  

هرگز من ندیدم که در برابر ستم قدمای باه واپاس باگاذارد.  

، در  11خوب یادم هست بعد از قتل های سایااسای پاایایاز 

آغاز جلسه ی نشست عمومی کاناون کاه قارار باود هایا ات 

موقت را انتخاب کنیم، ایشان چند کلمه ای صاحابات کارد و 

در  18در آناا گفت: " من با ورودم  به کاناون]از[  ساال 

واقع کل زندگی ام تغییر کرد.  این سیر را مای تاوانایام در 

شعر سیمین هم ببینیم که به حق می توان گافات کاه پاس از 

انقالب، تعهد اجتماعی در شعر های سیمین قوت و جاان و 

نیروی تازه ای می گیرد که شاید در قیاس با قبل از اناقاالب 

این ویژگی کمرنگ تر بود ولی بعد از انقالب، این نایاروی 

پرشور، این نیروی خروشان و در واقع این جوشاش را ماا 

می بینیم.  در تمام دوره ی همکاری مان باا سایامایان خاانام 

همیشه او را در ص  مقدم می دیدم، شما در تمام آناچاه بار 

نویسندگان این مملکت گذشت، در هماه ی آن مساائالای کاه 

گذشت سیمین خانم اولین کسی بود که در هر جا حاضر می 

شد، هیچوقت شما او را دومین نفر نمی دیادیاد.  هایاچاوقات 

باکی از برخورد نداشت و همیشه اعضا را تشویق می کارد 

و البته واقعیت این است که او یک نقطاه ی بسایاار گارم و 
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داشته باشد.  برای ما جمعه مسال بود که ممکن است هامایان 

حادثه ای که در آن زمان در مورد احمد محمود  و بعد ها در 

مورد آدمهای متعدد دیگر از جمله فریدون مشایاری، خسارو 

شکیبایی، علی حاتمی، پرویز مشکاتیان و محمدعالای فاردیان 

نیز اتفا  افتاده بود، باز هم صورت بگیرد.  الزم اسات مان 

این توضیح را  بدهم هی ت دبیران کااناون چاون مای دانسات 

سراناام گردانندگی مالس به دست آقای محمود دولت آباادی 

و اذنابش می افتد و از بیم آن که همان ماجراهایی اتفا  بیفتاد 

که در مورد احمد محمود افتاد، شخصا ، شاش نافار اعضاای 

هی ت دبیران تصمیم گرفتند به مراسم تشییع نروندکه باا یاک 

عمل اناام شده مواجه نشاوناد.  در هایاچ بایاانایاه ای کااناون 

نویسندگان هرگز به کسی نگفته که به ایان ماراسام ناروناد و 

هرگز هم نگفته بروند.  ما، این را تأکایاد مای کانام، دوساتاان 

شما هم در آن رادیو بدانند کانون نویسندگان 

ایران هر اظهار نهری که بخواهد بکند این 

اظااهااار نااهاار را از طااریااق باایاااناایااه هااا و 

اطالعیه هایش اناام می دهد.  از جمله مان 

دیدم که یک نفر نهر شخصی داده باود کاه 

اصال  ربطی به ما  نادارد.  هامایان حارف 

هایی که من می زنم به عنوان عضو هیا ات 

دبیران حرف های من و نهر شخصی من اسات در بااره ی 

کانون؛ هرکدام از اعضای هی ت دبایاران حاق دارناد هامایان 

اظهار نهر را به طور فردی بگویند اما نهار جاماعای ماا از 

طریق بیانیه ها و اطالعیه ها اعالم می شود.  همین بیانیه ی 

کانون ]در باره ی مرگ سیمین بهبهانی[ که شما بخش اولاش 

را خواندید، بیانه ی تیپی است که کال هایا ات دبایاران بار آن 

صحه گذاشته است.  ولی حرف های من ممکان اسات ماورد 

قبول کسان]اعضای[  دیگر نباشد.  بنا براین من خواهشم این 

است که کسانی که برایشان شبهه پیش آمده بگویم که هارگاز، 

هرگز کانون چیزی را تحریم نکرده این کلمات سنگین تر از 

این حرفهاست؛ چنین چیزی نبود.  هی ت دبیران ترجایاح داده 

]در مراسم حضور پیدا نکند[ چون دیده در میااناه ی مااجارا 

جریان به دست کسانی افتاده و آن کسان به هار حاال ماایالاناد 

یک مراسم بی خاصیت فراهم بیاورند ؛  در طای آن ماراسام 

از کارهای سیمین بهبهانی، از سانسور ستیزی اش، از ساتام 

ستیزی اش، از کتک خوردن هایاش در پاارک دانشاااو، از 

مبارزاتش برای احقا  حقو  زنان،  از این هاا اصاال ساخان 

نرود و هیچ زنی نیاید سخنرانی کند یا شعار باخاواناد.  چاون 

می دانستیم و می توانستیم پیش بینی کنیم و حتی پایاش بایانای 

بدتر این بود که ممکن است واقعا  یک معاون وزیار یاا یاک 

وزیر بیاید سخنرانی کند.  برای ما قابال تاحامال نایاسات زیار 

سایه ی هیچ قدرتی قرار بگیریم.  به همین علت بود که شاش 

نفر اعضای هی ت دبیران ترجیح شخصی شاان باود کاه ]باه 

مراسم[نروند و کسی را هم منع نکردنادو کسای راهام بارای 

 رفتن تشویق نکردند.

آقای معصوم بیاگای از شاماا تشاکار مای  رادیو همبستگی: 

 کنیم و برای شما آرزوی سالمتی و موفقیت داریم.

 خواهش می کنم.  اکبر معصوم بیگی: 

ندارد برای من جای تأس  است که آقای دولت آبادی که یاک 

زمانی در جبهه ی حقیقت و راستی بوده و حاال در این سان و 

سال دروغ می گوید؛ من برای شما این دو شماره را خاوانادم، 

و این مدارک را من رو  کردم. آقای دولات آباادی دروغ مای 

گوید و این دروغ، ضربه  به کانون است.  خانم باهاباهاانای تاا 

آخرین دم حیات با کانون باوده، و خاود مای گاویاد کاه دبایار 

 پیشین و عضو همیشگی کانون نویسندگان ایران بوده است.

آقای معصوم بیگی اگر نکته ی پایانی را     رادیو همبستگی:

 اگر مایلید از شما می شنویم.

نکته ی پایانی که که می خواهم به ناهار  اکبر معصوم بیگی:

شما برسانم در باره ی غائله ای  است که بار  سار تشایایاع و 

خاکسپاری خانم بهبهانی پیش آمده.  در شبکه های اجتماعی و 

در جاهای دیگر باز ضدکانونی هایی به تحریک از طرف ماا 

بهتران ، در واقع  شایع کردند که کانون این مراسم را تحاریام 

کرده، هرگز چنین چیزی نبوده؛ واقعیت این اسات کاه قضایاه 

از روز مرگ خانم بهبهانی آغاز شد؛ از هاماان روز آشاکاار 

بود که عده ای تمام کوشش شان را می خواهند بکار ببرناد تاا 

دست کانون را از ماجرای تشییع و خااکساپااری کاوتااه کاناناد.  

همان کسانی که در واقع باعث شادناد و کاماک کاردناد تاا باه 

یاک:  “ وصیت خانم بهبهانی عمل نشود؛ وصیتی که می گفت:

من را در امامزاده طاهر دفن کنید. دو: مان نامای خاواهام در 

 “ جلوی تاالر وحدت تشییع شوم.

هی ت دبیران کانون هرگز از بعد از یک تااریاخای باه جالاوی 

تااالر ” تاالر وحدت نرفته به این علت که  یک :  این تاالر را 

می داند.  دو: در آن جا اتفاقاتای افاتااده   “ رودکی مصادره شده

من فقط یک نمونه را برای این که وقت شما را زیااد ناگایارم  

ذکر می کنم که البته نمونه های دیگری هم پشت سارش آماده.  

.  در  11یک نمونه در موقع دفن احمد محمود بود در ساال 

تاالر وحدت که یک تاالر کامال دولتی است و متعلق به ارشاد 

و مراسمی معموال در آن جا اجارا مای شاود؛ و ایان ماراسام 

مطلقا عرفی نیست و با مراسم خااصای هاماراه اسات.  بارای 

نمونه در قضیه ی تشییع جنازه ی آقای احاماد ماحاماود، آقاای 

دولت آبادی پشت تریبون رفت، بعد از دو ساه کالاماه ای کاه 

صحبت کرد رو کرد به آقای عطاهللا مهاجرانی وزیر ارشاد و 

من متأثرم و از بس تأثر خاطر باه مان دسات داده از ” گفت: 

آقای دکتر مهاجرانی خواهش می کنام تاریاباون و بالانادگاو را 

دوستان! کاناون ناویسانادگاان “   بگیرند و ایشان صحبت بکنند.

ایران، کانون نویسندگان مستقل است.  مستقل از هار قادرتای، 

از هر حزب و سازمان سیاسی؛ مطالاقاا  هایا ات دبایاران ایان 

کانون به جایی نخواهد رفت که آدم دروغگویی که ایان دروغ 

ها را بر ضد خانم بهبهانی و کانون باه هام باافاتاه هامایان آدم 

بخواهد بیاید در آن جا گردانندگی مالس را باه عاهاده داشاتاه 

 

خانم سیمین بهبهانی از این جهان رفته ، در اواخار اسافاناد 

در  “ انادیشاه ی آزاد” ، 13ماه، یک هفاتاه مااناده باه ساال 

واکنش به سخنان معاون وزیر ارشاد آقای عباس صاالاحای، 

را درآورد که در این ویژه نااماه ایان  2ویژه نامه شماره ی 

اشخاص مقاله دارند:  اولین مقاله یادداشتی است از سیامایان 

بهبهانی، بعد به ترتایاب کایاوان بااژن، عالایارضاا جابااری، 

فرخنده حاجی زاده، محاسان حاکایامای، قابااد حایادر، رضاا 

حیرانی، عی اشرف درویشیان، فریبرز رئیس داناا، نااصار 

زرافشان، سایادعالای صاالاحای، نساریان ضایاایای، فارزاناه 

طاهری، علی عبداللهای، اکابار ماعاصاوم بایاگای، داریاوش 

ایان ویاژه  2معمارو آقای حافظ موساوی.  در صافاحاه ی 

نامه، که من حاضرم این را اسکن کنم که شاماا اگار ساایات 

دارید در آناااا بایااوریادکاه الاباتاه در 

 2اینترنت هم هست.  در صافاحاه ی 

خانم باهاباهاانای ایان یاادداشات را در 

واکنش باه حارف هاای آقاای عابااس 

صالحی گذاشته که من عیاناا بارایاتاان 

مای خااواناام چااون چاانااد خااط باایااشااتاار 

مان باه عاناوان  ” نیست.  ایشان این گونه ادامه می دهند:  

دبیر پیشین و عضو همیشگی کاناون ناویسانادگاان ایاران باا 

هرگونه دخالت در آرمان های آزادی طلبانه ی اعضای این 

کانون ارجمند مخالفم زیرا در منشاور آن بار پااساداری از 

آزادی بی هیچ حصر و استثنإ  در  امر نشر و بایاان انادشاه 

تأیید شده و دخالت در اجرای این مرام خالف منشور کانون 

است.  این در اشاره به پوست اندازی ها.  نکتهی دیاگار آن 

که من پوست اندازی را تنهاا در  ماارهاا دیاده باودم و در 

مورد انسان ها تصور نمی کردم.  این هم نیاز باه یاادآوری 

و تأکید دارد که در موقعیت کنونی، کانون نویسندگان ایاران 

موظ  است در برابر هرگونه سلب آزادی ایستادگای جادی 

 “کند.

نوشاتاه و در هامایان  12کسی که این یادداشت را در اسفند 

کانونی ها را با آغوش باز پذیرفته کدام زاویه  13فروردین 

را با کانون داشته؟ آقای دولت آبادی از کدام زاویه صحبات 

؟!!! “ من هم آمدم بایارون” می کند؟  کاا خانم بهبهانی گفته 

آقای دولت آبادی یا حاالاش خاراب اسات یاا حاواساش باااا 

نیست که این احتمال را می شاود داد.  یاا باه اعاتاقااد مان، 

صریح بگویم، ماأماوریات دارد، ماأماوریات دارد بار ضاد 

کانون بزند و این اولین بار  ایشان نیست .  ایشاان در ایان 

دو سه سال اخیر بارها  با ضد کااناونای تاریان نشاریاه هاا، 

نشریه هایی وابسته به ماحاماد قاوچاانای و دار و دساتاه ی 

رفسناانی مصاحبه کرده و در آن جا بر ضد کاناون حارف 

هایی زده.  باز  با همین نشریه ها مصاحبه کارده و در آن 

و   11جا اشاره کرده به قضایای قتل های زنایره ای سال 

آن قتل ها را ناشی از دیدگاه سایااسای باعاضای از اعضاای 

کانون دانسته.  حقیقتا مان بارای اماثاال آقاای دولات آباادی 

متأسفم که بعد از عماری کاار و زنادگای کاارش باه جاایای 

کشیده شده که دروغ می گوید.  ببینید صحبت های من ناهار 

شخصی من است و هیچ ربطی به کانون باه طاور مساتاقایام 

 

این نکته را بگویم که رسانه هایی مثل بی بی سی به وظایف روزنامه نگاری خودشان عمل 

نمی کنند و اگر عناد نداشته باشند کارشان را بلد نیستند.  ببینید، مصاحبه کردن با کسی که از 

تقریبا هیچ وقت توی کانون  نبوده، آن هم در باره ی زنی که تا آخرین دم حیات در  61سال 

کانون نویسندگان و پذیرای کانونی ها بوده، به نطر من فقط نشاندهنده ی بی لیاقتی رسانه ای 

  و نشاختن رسالت رسانه است.
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 هانری تروایا

 سحر داوری

های رؤسا که  ناک راننده اگر نبود آن اعتصاب وحشت

زندگی کل رؤسای فرانسوی را در پاییز سال قبل فلج کرد، 

آقای کک ریکو دوالمارتینیر، هرگز این فرصت را 

یافت که دوباره با متروی شهری سفر کند. البته او از  نمی

سه بار، وقتی تقریباَ هشت ساله بود، به  -این وسیلة نقلیه دو

دستی پرستارش که موافقت کرد، پنهان از چشم پدر  یمن هم

و مادرش ، دنیای مردم عادی را به وی نشان دهد، استفاده 

اش مانده  آن در ذهن  کرده بود، اما خاطرة بسیار مبهمی از 

بود. معموالَ او حتی برای رفتن به مدرسه نیز سوار 

شد. کمی بعد، در دورة اشغال، او بی  مرسدس  خانگی می

 “کارت تردد “که خود را چندان بدنام کند، از یک آن

مند شده بود. از آن پس، که دیگر رئیس شرکت شده  بهره

کرد جز با اتومبیل اختصاصی با وسیلة  بود، تصور نمی

ور برود. بدیهی است که اینک نیز  ور آن دیگری این

کارانش بخواهد با ماشین او را از  توانست از یکی از هم می

توانست تاکسی بگیرد. اما او  اش بردارد، یا حداکثر می خانه

ترین رفتارها  ها را در پس مؤدبانه که مبارزترین شخصیت

داشت، ترجیح داد به روش خودش با این اعتصاب مبارزه 

جویانه به خیابان آمد و به سوی  کند. با شور و شوقی مبارزه

ترین ایستگاه مترو رفت. با ورود به زیرزمین  نزدیک

پاریس، احساس غربت کرد ، غربتی که ناشی از کمبود 

مانند، بویی مرکب از  هوا ، نورمصنوعی ، و بویی بود بی

رطوبت اوزون، شکالت نعنایی، و گرد و غبار. با دیدن 

ئی به او دست داد. از  دیوارهای سفید و برا  احساس عالی

خبر از قیمت بلیط، با یک  جا تعاب کرد. بی تمیزی نسبی آن

اسکناس صد فرانکی به گیشه رفت و از انبوه پول خردی 

ََ که  که صندو  َ دار به وی برگرداند، تعاب کرد. واقعا

  !ونقل هیچ بود هزینه حمل

بختی خود خبر نداشتند. در  مردم عامی از خوش   

  .شد ها اناام می های بزرگ همة کارها به خاطر آن شهر

هایی را به کار انداخت و  به معصومیت یک کودک، دکمه   

هایی که مقصد را روی نقشة پاریس نشان  دید که عالمت

دادند روشن شدند. راه خانه به دفترش سرراست بود.  می

ماجراجویی چنان او را به وجد آورده بود که از این 

  .موضوع کمی متأس  شد

جا  پله کشاندند. در آن تابلوهای راهنما او را تا لبة یک راه   

لولیدند. آن پایین، نوعی خفگی حاکم بود.  مسافران درهم می

کنار دری کوچک، زن جوانی با روپوش آبی نشسته بود و 

قدر  کرد. آن ها را سورا  می کالهی بر سر داشت. بلیط نیم

پولک سبز و زرد دوروبر او ریخته بود که انگار از یک 

رسید. افسردگی  حال به نهر  نمی جشن برگشته، اما خوش

کرد. عینکی دسته شفاف بر  اش سنگینی می خاصی بر چهره

هایش  هایی تودرتو از گوش دماغ گردش سوار بود. حلقه

  آویزان بودند. با این که هیچ

چیز دلربایی در این اندام 

نبود، آقای کک ریکو 

دوالمارتینیر قادر نبود چشم 

از آن بردارد. در دنیا، هیچ 

دختر جوانی، هیچ بازیگر 

سینمایی ، او را حیران 

ونه  نکرده بود. این عزب سی

توانست ادعا  ساله حتی می

قدر سروگوش  کند که آن

گاهی جنبانده که  گه

اش  اش از دست حساب

دررفته است. پس این چه 

بود  که داشت در او ر  

داد؟ کدام باد داشت تمام  می

روفت؟  هایش را می تاربه

  .ئی برای او به ارمغان آورده بود این تاربة جدید چه تازگی

های فوالدین  اش را داد. آرواره لرزان از هیاان، بلیط   

کن روی مقوای کوچک سبز بسته شدند، او  دستگاه سورا 

گزش آهن را در اعما  وجودش حس کرد. این کار یک ربع 

شده را به  ثانیه طول کشید. کارمند مذکور وقتی بلیط سورا 

گرداند، حتی چشم باال  ریکو دوالمارتینیر برمی آقای کک

هایی وارفته دور شد. سه قدم که  نکرد نگاهی به او کند. با گام

برداشت، رویش را برگرداند و دید که زن جوان همان کار 

کند. از این موضوع  را در مورد بقیة مسافران نیز تکرار می

دلیل در دل احساس کرد. برای  معنی و بی حسادتی بی

های روی دیوار را تماشا کرد    رهاشدن از این افسون، آفیش

و از این که دید آفیش تبلیغاتی شرکتی که او از ده سال پیش 

اش را داشته است، در جای مناسبی  با موفقیت تمام سرپرستی

زمینه، دو  نصب شده است، خشنود شد. آبشاری در پس

مکعب سفید با ابعاد متفاوت روی آن، برجسته. ماشین 

  .ترش، نیاگارک شویی نیاگارا، و خواهر کوچک رخت

فکری از ذهنش گذشت: یک نیاگارک به آن زن جوان    

ی فکری لبخندش  کن هدیه کند. از این پرسه بلیط سورا 

ئی  اش میدان داد و مطم ن بود که دقیقه گرفت. به تخیالت

  .خواهد یافت بعد، خود را در مهی گلی رنگ باز

سررسیدن پر سروصدای قطار مترو ناگهان او را بیدار    

اش را  سفران کرد. در واگنی درجه یک سوار شد و با نگاه هم

دور تا دور از نهر گذراند. در نهر همة این اشخاص 

زد  ناشناس، او مسافری بود مثل دیگران. هیچ کس حدس نمی

دار  ها زن خانه ها مردی است که میلیون که بین این آدم

هاشان را مدیون اویند. داشت از  فرانسوی سفیدی رخت

برد که بازرسی ظاهر شد و  اش لذت می بودن  ناشناس

اش را خواست. دید که آن مقوای کوچک که نشان  بلیط

کن را برخود داشت،  ظری  زن جوان بلیط سورا 

اش  اش را با یک ضربة گازانبر از دست داد. دل طراوت

گرفت. بلیط را در جیب بغل گذاشت و به سوی پناره 

برگشت که در ورای آن دیوارهای تیره رنگ زیرزمین، با 

شدند. این سرعت  سر هم رد می  آور، پشت سرعتی سرگیاه

رمق، خاطرة آن زن  افقی، این پرتوهای زودگذر، این تنش بی

شد نیروی ادراکش  کالهش ، همه و همه، موجب می جوان و نیم

  .مغشوش شود

گفتند  هایی که کارکنانش برایش می در محل کار، به حرف   

که بخواند امضا کرد، و چشم  ها را بی آن توجهی نداشت، نامه

اش برنداشت. ساعت یک ربع به دوازده، دوباره  از ساعت

اش برگردد، اما، در ایستگاه که پیاده  سوار مترو شد تا به خانه

رو، کارمند  شد، با اندوه متوجه شد که روی سکوی روبه

  .کن را گرفته دیگری جای زن جوان بلیط سورا 

تمام روز  را با رؤیای او گذراند.   تمام شب. و صبح فردا    

اش خواهد یافت، با عاله به راه  به این امید که او را سر پست

جا بود. الهة کوچک زیرزمین، مسلح به یک  افتاد. البته او آن

کن، الهة مدرن  کن بلیط. اسفینکس بلیط سورا  دستگاه سورا 

اش دقتی  های اجتماعی. در حرکات پرداخت سهم مالیات

کرد،  اش می مکانیکی وجود داشت. هر مسافری که او بازرسی

شد. با این حال، سرش را زیر  اش کم می یک روز از زندگی

  !کرد خودی خم می کاله با چه مالحت نابه نیم

تری همراه شود، آقای  که این لذت با لطافت بیش برای آن   

کک ریکو دوالمارتینیر منتهر شد تا قطاری آمد و با شتاب از 

هم زده بود  ها پایین رفت و جلو در کوچکی که زن جوان به پله

گیری تمام او را ورانداز کرد،  ایستاد. زن جوان با سخت

 ”!اجازة رد شدن ندارید “که  به او بفهماند: درست مثل آن

ریکو از این  کرد آقای کک جا بود که او فکر می جالب این   

که او حاضر بود نیمی از  شود، حال آن گین می قضیه خشم

 .جا راهش سد شود ها در آن ثروتش را بدهد تا ساعت

وقتی زن جوان دوباره آن در کوچک را باز کرد و بلیط را    

از او گرفت، همان شادی بار اول به او دست داد، منتهی این 

کرد محال است که زن جوان  تر. او فکر می کننده بار آشفته

قدر به سورا  کردن بلیط دیگران عشق بورزد. وگرنه او  این

های یک خوشنودی غیر معمول را  ها، نشانه در تمام چهره

  .داد تشخیت می

انگار الهامی به او شده باشد، دوباره از پلة مخصوص    

 

 خانم حوا 

http://dibache.com/text.asp?id=2374&cat=3
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اش کند. چهار  عشق این که زن جوان دوباره بازرسی

که زن جوان متوجه  مرتبه این بازی را تکرار کرد ، بی آن

َ داشت از شدت خوشحالی از پا درمی آمد که  شود. تقریبا

بار پنام زن جوان او را شناخت. برقی از تعاب از پشت 

ای بر زبان نیاورد. آقای  عینکش درخشید، اما کلمه

طور. احساس کرد در مقابل آن زن،  ریکو هم همین کک

دهد. در  اش به وی دست می خاالت زمان شانزده سالگی

  .حالی که وجودش سرشار از وجد بود، با قطاری رفت

روزهای بعد، باز این حق را برای خود قایل شد که قبل    

اش را بدهد  که وارد واگنی شود، پنج یا شش بار بلیط از آن

شک بهترین مشتری آن زن جوان اوست.  سورا  کند. بی

کرد؟ او را آدمی  یعنی زن جوان دربارة او چه فکر می

پنداشت یا این که پی برده بود در پس  این بلیط  متکبر می

 جور عبودیت پرشور نهفته است؟ هدردادن روزانه یک

اعتصاب رانندگان رؤیا خیلی وقت بود تمام شده بود، اما    

چنان با مترو به محل  ریکو دوالمارتینیر هم آقای کک

اش، که به آدمی بیکار بدل شده بود،  رفت. راننده کارش می

های  شد. اما نگاه داشت دچار ضع  اعصاب می

توانست دل او را بر سر رحم  اش به ارباب، نمی ملتمسانه

آورد. وسایط نقلیة عمومی به مزاج ارباب ساخته بود. و 

کن نبود، بلکه یکی  سورا   این فقط به خاطر دیدن زن بلیط

شانه  به هم به این خاطر بود که با مردم عادی پاریس شانه

شد. تمایلش به ارتباط با طبقات فرودست، حتی او را  می

داشت که با درجة دو سفر کند. او تا حد خفگی،  وامی

فشرده در واگن، خود را از گرمای انسانی سرشار 

کرد. نگاهش صدها چهرة کارمند و کارگری را که  می

های  کرد. از لباس های ناچیز داشتند سرشماری می حقو 

های  شد و بوی نای سردشدة آشپزخانه کهنة مردها متأثر می

  .کرد ها استشمام می خانوادگی را در موی زن

ای را که  در محل کار، هیچ وقت دنیای پرمشغله   

اش بر آن استوار بود به این روشنی ندیده بود. با لذت و  ثروت

شود. و با این  کرد که دارد اجتماعی می اضطراب حس می

کن است،  اندیشه که کش  آن را مدیون زن جوان بلیط سورا 

بیشتر از پیش او را دوست می داشت. به زودی کشش و 

بگیران را  اش به مردم باعث شد آشکارا طرف حقو  عشق

که نمایندگان کارمندان را به  علیه رؤسا بگیرد. بعد از آن

دفترش احضار کرد، آنان را تشویق کرد فوراَ درخواست 

ها، متحیر  افزایش حقو  کنند. آن

، ابتدا فکر کردند دامی است، 

سپس، بعد ازمشورت، با خاالت 

خواهان ده درصد افزایش حقو  

ها  پایه شدند. او از بزدلی آن

خشمگین شد  لحن صدایش را 

باال برد و مشت بر میز کوبید و 

مابورشان کرد خواستار حقو  

دو برابر، کاهش ساعات 

حضور، و یک هفته مرخصی 

ها در حالی که  اضافه بشوند. آن

لرزیدند این درخواست  می

گاه،  افراطی را امضا کردند. آن

ریکو دو المارتینیر  آقای کک

ها  دوباره در نقش رئیس با آن

وارد مذاکره شد ، ارقامی را 

َ تمام آن  پراند، و باالخره تقریبا

ها پیشنهاد کرده بود از او  چیزهایی را که خودش به آن

بخواهند، پذیرفت. شرکایش او را دیوانه خواندند، اما چون 

اکثریت سهام را در چنگ داشت، جز سر فرودآوردن در 

   .اش کار دیگری نتوانستند برابر تصمیم

های شرکت نیاگارا، او به  از آن روز به بعد، در ساختمان    

ها دفترش را گلباران  نویس جز لبخند چیز دیگری ندید. ماشین

هایی عمیق نثارش  شدند، نگاه کردند و وقتی رد می می

شان زیبا بودند. اما او متوجه این لبخندها  کردند. بعضی می

گرچه هنوز سر  -نبود و پاک تسخیر خاطرة کارمند مترو بود

صحبت را با وی باز نکرده بود. تنها چیزی که از او 

ای در دست  دانست این بود  که ازدواج نکرده، چون حلقه می

  .نداشت

یک روز صبح، شااعت به خرج داد و به جای بلیط درجة    

دو کاغذی به زن جوان داد که روی آن این کلمات ساده 

  زن جوان بی “مادمازل اسم شما چیست؟ ”نوشته شده بود: 

که جا بخورد، منگنة سنگینش را به حرکت درآورد و با  آن

ها به  عشوه کاغذ را تا کرد و با ضربات کوتاه و تند سورا 

ها سه حرف را نقش کردند: ح.و.ا. اسم  او پاسخ داد . سورا 

زد. نخستین زن، تنها زن،  او حوا بود! باید حدسش را می

نفس زن!... به سرعت از جیبش کاغذ دیگری بیرون آورد و 

حاضرید امشب با من بیرون  “برهم نوشت: روی آن درهم

با چنان  -زن جوان پاسخش را دوباره سورا  کرد “بیایید؟

 “وواج ماند: ریکو دوال مارتینیر هاج مهارتی که آقای کک

  “نه.

 ادامه داستان در شماره بعد...

 من، مادر، و دو برادرم

 و بسیاری از دوستانم 

 بریم  هر گاه به جایی پناه می

 گشاید زیر پای ما چاهی بزرگ دهان می

 زیرا باالی سر ما، همه چیز صاحب دارد،

 و همه چیز پشت درهای بسته و قفل شده 

 .به خواب و خیال و آرزوهای ناممکن پیوسته

  

 :زیرا باالی سر ما همه چیز خریده شده

 ها، ها، ُگل ی درخت سایه

 ها،  ها، اتوموبیل ها، بام میوه

 ها، مدادها،  آب

 و ما را گریزی از فرو رفتن نیست 

 در اعماق زمین 

 تر حتی، و پایین

 دورتر و دورتر از مالکان،

 .الی دست و پای موجودات حقیر

  

 زیرا باالی سر ما 

 اند، ها همه چیز را صاحب شده آن

 نوشتن را، خواندن را، رقصیدن را 

 قشنگ حرف زدن را،

 ای که از شرم سرخ شده است  و ما با چهره

 آرزویی جز ناپدید شدن 

 و پیوستن به ذرات نامرئی نداریم.

ئی  کارلو  جرمان ا    

  اده مصطفو  : حریده حسن ترجم 

 ی محروم طبقه

 )از زبان یک کارگر ساده( 
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ورشكسته كردن ناشران مستقل و مترقی كه به حمایت همه ما 

دارید سخت  احتیاج دارند، قدمی در انحالل روابط كاالیی برمی

اید كه  اید و ناآگاهانه در خدمت كسانی قرار گرفته به بیراهه رفته

كنند صدای ناشران مستقل و مترقی و  به هر طریقی تالش می

در نتیاه صدای نویسندگان و مترجمان مترقی را خفه كنند. 

حمایت ما از ناشران مستقل و مترقی بشدت با تالش برای 

كردن آنان از طریق نشر رایگان آثارشان متضاد  ورشكسته

 “.است

با این اوصاف، شایسته است همۀ دلسوزان اهل کتاب و فرهنگ 

هایی از  نه تنها با هر کسی که به انتشار چنین فایلی و فایل کتاب

نمایند برخورد کنند، بلکه بر آن باشند با خرید  این دست اقدام می

هایی چون کتاب مورد بحث، ضمن یاری رساندن به  کتاب

ای و غیر وابسته به منابع مالی وحمایتی دولتی،  ناشران حاشیه

های دلگرمی نویسندگان و مترجمان پرتالش و دلسوزی  زمینه

  .چون حسن مرتضوی را فراهم آورند

شود. كافیست فقط به مانیفست رجوع شود. ترجمه  می

كتاب به نهر من دقیقا محصول رنج و كوشش فردی 

داری به شكل  است و حاصل آن كه در جامعۀ سرمایه

ظاهرمیشود از آن مترجم است. اهمیت این  الترجمه حق

قول و استفاده از  تالش و رنح فردی تا آن حد است كه نقل

های یك فرد بدون ذكرمنبع، سرقت ادبی نامیده  ایده

میشود. ماركس ازمالتوس سوای ایرادات دیگری كه به 

اومیگیرد، بزرگترین اتهامش را سرقت ادبی میداند. یكی 

كند این است كه او  ازبزرگترین انتقاداتی كه از السال می

كند. همۀ  از نوشتۀخود ماركس بدون ذكر نام استفاده می

دهد كه كار و تالش فردی به ویژه در  اینها نشان می

ها  قلمرو اندیشه تا چه حد برای ماركس و ماركسیست

 .اهمیت داشته است

جلد اول و چهارسال برای جلد  من شش سال برای ترجمه

دوم كاپیتال و پنج سال برای جلد سوم روزی چهار یا پنج 

ام. برای جلد دوم كاپیتال ناشران بزرگ  ساعت كار كرده

این مملكت به دلیل مشكالت و ترسهای گوناگون خود 

مند و كوچك كه  حاضر به انتشار آن نشدند. ناشری عالقه

ای روبرو بود، با رفتن زیر بار  با مشكالت مادی عدیده

قرض سنگینی پذیرفت كه كتاب را منتشر كند. 

گذاری كتاب با توجه به معادله سادۀ عرضه و  قیمت

تقاضا و آنچه در بازار نشر اناام میشود كه شامل خرید 

كاغذ، پرداخت مزد چاپخانه، پرداخت مزد صحافی، 

الترجمه و به اضافه سود متوسط بازار بوده  پرداخت حق

اناام شد. كافیست كه در نهر داشته باشید كه برای پخش 

درصد و برخی اوقات  31این كتاب در بازار باید ناشر 

های پخش تخفی  بدهد تا آنان این  درصد به بنگاه 42

كتاب را به دست من و شما برسانند و باز هم یادمان 

ماه تا یكسال است.  1نرود كه زمان برگشت این پول از 

بر مبنای تاربه طوالنی ام در كار نشر و ترجمه، 

شده  تواند پول انداخته ویراست اول یك كتاب هرگز نمی

برای این كار را جبران كند و آنچه سود ناشر تلقی 

 .های بعدی است شود تنها در ویراست می

شده كه بعد از یكسال باید دست  این پول به كار انداخته

ناشر كنونی جلد دوم كاپیتال برسد، قرار است به چه كار 

آید؟ قرار است صرف بازچاپ جلد اول و نیز چاپ جلد 

سوم و كتابهایی از این دست شود. انتشار پی دی اف جلد 

دوم سرمایه با وجود همۀ توجیهات به ظاهر رادیكال و 

ادعای بازكردن فضای نشر به روی همگان، تنها و تنها 

دهد منصرف كردن ناشران مستقل و  كاری كه اناام می

كنم این دقیقا  مترقی از انتشار چنین آثاری است و فكر می

های ماركس در  خواست كسانی است كه از انتشار ایده

داری، آن هم با  هراسند. چنین مبارزۀ پوشالی با سرمایه

گذاشتن پی دی اف ترجمه كتاب كاپیتال روی اینترنت، 

كنید كه با  فقط و فقط نقض غرض است. اگر گمان می

 ۳۰۳۰مرداد  ۰۳-یاسر عزیزی

 
 تصویر جلد دوم کتاب سرمایه

که  “کارل مارکس”جلد دوم کتاب مهم و ارزشمند سرمایه از  

مترجم پرکار و   –“  حسن مرتضوی”با تالش چهارسالۀ 

به فارسی برگردانده شده است این روزها در   –ارزنده 

همه و در حالیکه هنوز  ها در دسترس است. با این کتابفروشی

که   –از ته دل ی مترجم اثر  “هورااای”ماه از برکشیدن ۰

بیرون آمدن کتاب را از دهلیز جانفرسای سانسور 

های پرشمار انتشار کتاب در ایران نوید میداد،  ومحدودیت

مس ولیت و دردنشناس، ظاهراً از  نگذشته است که افرادی بی

سر دلسوزی اما خواسته یا ناخواسته از سر بدخواهی برای 

دیدۀ نشر و اندیشه، اقدام به اسکن کتاب کرده و در  حوزۀ ستم

اند. اینان به زعم خود با این کار،  فضای ماازی قرارش داده

آورند که توان خرید  وری کسانی را فراهم می اسباب بهره

ای،  چنین کتابی را ندارند. این خود دردی است که در جامعه

وری از منابع انتقال  مشتاقان کتاب و فرهنگ ناتوان از بهره

فرهنگ و اندیشه باشند اما آخر مگر قیمت این کتاب در نهایت 

در  “پیتزای مخصوص”امر چیزی بیشتر از قیمت یک 

ً نیست.  فودی فست های میان مایۀ کالن شهرهاست؟ واقعا

هابه کنار، کسی که از سر درد و دردشناسی، به رغم  این

دانند، مترجمی پیشه کرده وبه  هایی که همه می امکان

دستمزدهای ناچیز این شغل قناعت، دربرابر مشتی نادان 

های مذهبی  االسالم شان درحدود ثقه پرادعا که توان فکری

است و ادعاهاشان درحدود ماتهدین تراز اول اندیشۀ 

مارکسیستی، با چه دلی دست به کار ادامۀ همت ارزندۀ خود 

روزهای ناشران  ببرد؟ ازآنطرف کیست که از حال وروز این

خبر باشد و  غیروابسته به مراکزقدرت، بل ناشران دردمند بی

خوان را به این پلشتی بکشد؟  چنین دغدغۀ تنگدستان کتاب این

جمالت زیر واکنش متین جناب حسن مرتضوی است به این 

 اقدام زشت و ناپسند، قدری تامل بر این نوشتار داشته باشیم؛

من درایناا نه كسی را سرزنش اخالقی میكنم ونه قصد اتهام ”

زدن به كسی را دارم. از یك پرنسیب دفاع میكنم و آن را 

دانم. ماركسیسم با مالكیت خصوصی  پرنسیب ماركسیستی می

بر وسایل تولید مخال  است. ماركسیسم با تصاحب ارزش 

ها هرگز  اضافی از كار دیگران مخال  است. اما ماركسیست

ها  اند. این با حاصل رنج و تالش فردی افراد مخال  نبوده

ای است كه در هر كتاب ماركسیستی یافت  های ساده درس

 جلد دوم سرمایۀ مارکس؟“ پی دی اف”دانلود فایل 

  هیچ دانی ز چه در زندانم ؟            دست در جیب جوانی بردم

  ناگهان سیلی ی سختی خوردم      ناز شستی نه به چنگ آورده 

  یا کاا دیده گشودم به جهان            من ندانم که پدر کیست مرا

  سر پستان که بردم به دهان        که مرا زاد و که پرورد چنین 

  لذت بوسٔه مادر نچشید          هرگز این گونٔه زردی که مراست

  دستی از عاطفه بر سر نکشید         پدری ، در همٔه عمر ، مرا

  بر سر بستر بیماری من کس ، به غمخواری ، بیدار نماند        

  بی تمنایی و بی پاداشی               کس نکوشید پی یاری ی من

  تیز  گاه لرزیده ام از سردی ی دی       گاه نالیده ام از گرمی ی

  گوشٔه مساد و بر کهنه حصیر      خفته ام گرسنه با حسرت نان

  بر بناگوش من و چانٔه من            گاهگاهی که کسی دستی برد

  نوبتی شام شبی خانٔه من                داشتم چشم ، که آماده شود 

  می رهید از عطش سوزانی         که با جام تنم  لیک آن پست ، 

 که مرا سیر کند با نانی                 نه چنان همت واالیی داشت 

  باز چندین هنر آموخته ام      با همه بی سر و سامانی خویش    

  بردن سیم و زر آموخته ام               نرم و آرام ز جیب دگران 

  ته سیگار چسان بردارم                 نیک آموخته ام کز سر راه

  نرم ، در جیب کسان بگذارم       تلخی ی دود چشیدم چو از او 

  جامٔه تازهٔ طفالن بدرم                   یا به تیغی که به دستم افتد 

  یا کمین کرده و از بار فروش        سیب سرخی به غنیمت ببرم

  دیرگاهی است که در زندانم        با همه چابکی اینک ، افسوس

  بی خبر از غم ناکامی ی خویش        روز و شب همنفس رندانم

  هست در مکتب یاران دگر          شادم از اینکه مرا ارزش آن 

 دگربفزایند هزاران                 که بدان طرفه هنرها که مراست

 شعری زیبا و دلنشین از 

  سیمین بهبهانی
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آینده کدام نیروی میبرد یا میبازد، نقطه عطفی تاریخی در 

 .تاریخ مبارزه زنان برای ازادی و برابری است

جنبش زنان کوبانی و تحرک بیشتر زنان به مسلح شدن صرفاً 

امری مربوط به زمان حال نیست و ریشه در اعتراض 

تاریخی زن به موقعیت فرودستش دارد. شاید گفته شود که 

زنان قبال هم در میان پ ک ک یا حزب برادرش در سوریه 

مسلح شده اند . ولی نباید فراموش کنیم که در سنت پ ک ک 

زنان و دخترانی که در سازمان گریالیشان مسلح می شدند 

دیگر زن نمی ماندند. اینها دیگر از همه بروزات زنانگی باید 

دست می شستند. دختران گریال میبایست مرد میشدند. آنها 

حق عاشق شدن و ازدواج و بچه دار شدن نداشتند. با پیوستن 

دختران و زنان به ص  پ ک ک زنانگی وهمه چیز ممنوع 

بوده وهمه بدون ابراز وجود جنسیتی گریال و فداییان وطن 

میشدند. مردساالری و درجه دو بودن زن در سنت 

ناسیونالیسم کرد اگر بمانند داعش امروز نیست اما هیچ 

تفاوتی با سنن  مذهبی چون جمهوری اسالمی ندارد.  بنا 

براین حرکت امروز زنان بویژه در کوبانی در این سنت 

نیست. آنها دخترانی اند که چه بسا نامزد و یا معشوقی دارند 

و یا مادرانی اند که همسر و فرزندانشان را دارند. این ها 

فداییان وطن نیستند بلکه مدافعان آزادی و حرمت انسانی خود 

هستند. اینها با چشمان خود می بینند که چگونه صدها زن 

ایزدی را به اسارت برده و در بازار بردگی به فروش 

میرسانند. در دل این حرکت ایده و تفکر و تصمیم و اراده ای 

وجود دارد که می گوید: ناجی ای وجود ندارد. ما خود باید به 

  .دفاع از خود برخیزیم

فمینیست های نازک دل و مخال  خشونت نمیتوانند درد این 

زنان را و نکبتی را که یقه شان را گرفته بفهمند. و چپ ها 

یی که از زاویه مخالفت با ناسیونالیسم این حرکت را مفت و 

ماانی به آنها میفروشند خود کسانی بی اراده و بی ربط به 

این حرکت اند. یا از دور دستی بر آتش دارند و از آناا که 

خود کاری نمیکنند، هر حرکت انقالبی و آزادیخواهانه را 

  .دودستی به جریاناتی که درگیراند تقدیم میکنند

اگر فردا زنان مسلح  کوبانی یا داوطلبان مسلح شدن در میان 

زنان منطقه ناچار به تسلیم در برابر سنت ناسیونالیسم کرد 

شوند خود هیچ تقصیری ندارند. آن زمان منتقدین ازموضع 

چپ است که باید سرشان را پایین بیندازند که سراغ این 

    .حرکت نرفته و به ارتقاء افق سیاسی شان کمک نکرده اند

نهایتاً حضور زنان آزادیخواه در میدان های مبارزه، همواره 

انگیزه ای قوی ست برای امکان درهم شکستن مناسبات 

نابرابر و زن ستیز. باید  از هرگونه امکانی برای ارتقاء 

سطح آگاهی و توان مبارزاتی و امروزه توان نهامی این 

زنان علیه توحش داعش و تحار و هرگونه فرقه گرایی و 

قوم پرستی و زن ستیزی و ارتااع کوشید و تالشی خستگی 

ناپذیر را اناام داد. تمام زنان و هرکس که مدعی مدافع حقو  

زن است باید از مبارزات این زنان دفاع کند و به پشتیبانی از 

 .آنان بپیوندد. باید از این زنان آموخت

سیاه اسالم با به بردگی گرفتن و فروش زنان بار دیگر 

  .تکرار شود

نهری این است که مسلح شدن زنان خود نوعی وارد شدن 

در خشونت است . چون اگر اسیر شوند مانند مردان با آنها 

رفتار نمی شود. و نهری می گوید که این زنان بخشی از 

 ...نیروی احزاب ناسیونالیست کرد اند

اوالً تاارب تا کنونی ثابت کرده است که  اگر زنان بمانند 

انسانهای بی اراده درخانه بمانند مورد تااوز قرارگرفته و 

به اسارت و بردگی و بازار فروش فرستاده میشوند. اما 

اگر بانگند، نشان می دهند که تسلیم سرنوشتی نمیشوند که 

  .داعش برایشان تعیین میکند

دوماً  زنان کوبانی بخشی از سنت ناسیونالیسم کرد نیستند. 

زنان در سنت  "کردایه تی" مادرانی اند که پیشمرگان را 

در دامان خود می پرورانند و برای پیشمرگان لباس و 

آذوقه تهیه میکنند. شرکت داوطلبانه زنان کوبانی علیه این 

سنت قد علم کرده است. گیریم بخشی از این زنان به تفکر 

ناسیونالیستی آلوده باشند، اما امروز بحث بر سر این 

نیست. شرایط امروز برای این زنان و جنگ شان جنگ 

مرگ و زندگی است. آنها تصمیم گرفته اند علیرغم ارتش 

پیشمرگان مرد احزاب، خود مستقال  سر پای خود بایستند و 

به دشمن بگویند که گوسفندان بی آزاری نیستند که آنها 

سرشان را ببرند و یا به میدان های خرید و فروش بفرستند. 

این را از زبان خود زنان و دختران مسلح کوبانی می 

شنویم که ما نمی خواهیم تسلیم داعش شویم . دنیایی را نمی 

خواهیم که آنها ما را به بردگی قرون وسطی برگردانند. 

همین اراده و تصمیم زنان کوبانی صرفنهر از اینکه در 

 مرداد 01-شراره رضائی    
 

در بستر خشونت و وحشیگری، در سرزمین  آتش و خون و 

جنگ، در میان شعله های خشم جهل و دین، در دشت آسمان  

مه گرفته دلتنگی ها از سرهای بریده و جان دادن و آرزوها 

و رویاهای نهفته در سینه، زنان و دخترانی برای برابری و 

انسانیت می جنگند. زنان کوبانی نامی که این روزها بر 

سرزبان ها افتاده و دیدگاه های مختلفی را در مخالفت یا 

 .موافقت در مسلح شدن زنان برانگیخته است

داعش  با تفکری پلید و ارتااعی و ضد انسانی، انسان ها  را 

سر میبرد و حکم مثله کردن هزاران زن را صادر کرده و 

صدها زن را به اسارت و بردگی در خیابان ها به حراج 

گذاشته است، داعش قصد دارد بربریت را جایگزین انسانیت 

کند و از هیچ گونه درنده خویی نه تنها ابایی ندارد بلکه 

سرهای بی تن را بدست کودکان در معرض نمایش قرار 

 .میدهد تا  ترس و وحشت در دل جامعه بیافکند

سال و باالتر باچهره هایی  42مادرانی  در سنین متفاوت و تا 

خسته از ستم و نابرابری و دختران جوانی که با کوله باری 

از آرزوها، برای  ساختن دنیایی بهتر یا حداقل از دست ندادن 

قوانین نسبی انسانی که تاکنونی که به دلیل یک عمر مبارزه 

اشان بدست آورده اند و نمی خواهند آن حداقل ها را هم از 

دست بدهند،  امروز بپا خاسته اند و اسلحه به دوش کشیده اند 

تا از حرمت انسانی شان دفاع کنند. این زنان مستقل با هر 

تفکر و دیدگاهی میخواهند از زندگیشان، از فرزندانشان، از 

حق شان  دفاع کنند و این شااعت و ارادۀ استوارشان 

ستودنی ست.  زنانی که نمی خواهند  اجازه دهند تا تاریخ 

 “فمینیزم، ناسیونالیزم و جنبش مسلحانه زنان کوبانی”

 اورست -علی رسولی   

 

 شب بود

 زخمی“ شنگال”

 ماه بی“ شنگال”

 “کوبانی”و 

 ی شلیک های چریکی بود آماده دست“ کوبانی”و 

 شب بود

 کودکی خموش گرمای پستانی را گم کرده بود

 نور در کوچه سالخی می شد

 .و خدا در خیابان دختری را می فروخت

 شب بود

 ئی خون النه کرد بر گلوگاه ستاره

دنیا را گلگون  …“حلب”ی زنی بر سنگ فرش های  جنازه

 کرده بود

 اش تا شنگال می رسید و مژگان مرده

 گریه کرد“ خان یونس”و 

 .دوباره مرد“ حلبچه”و 

 شب بود

 خواب با انفاار لعنت می شد

 کردستان سرود مسلسل بود

 اش بوسه می کرد زنی عطر آشنای شورش را بر اسلحه

و سنگر کشتنی بانگی بود که حاکمیتی شمشیر بر گل را 

 .ایمان داشت

 شب بود

 شب بود

 ماه سنااقی بود بر انیفرم یک زن

 کهکشان قطار فشنگی بود به انتهار رگبار

 عشق

 مقصد

 و

 آرمان

 .خنده ی یک کودک بود
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 "در حمایت از مردم "شنگالی" و "کوبانی

 
 مرداد 21   -نسرین رمضانعلی

 

درهفته گذشته درشهرهای کردستان شاهد کمپینی گسترده در 

سطح شهرها در حمایت از مردم شنگال و کوبانی بودیم. با 

رسانه ای شدن وضعیت اسفبار مردم آواره در شنگال عرا  و 

کوبانی در سوریه، مردم شهرهای کردستان بصورت خودجوش 

دست به ایااد محلهایی برای جمع آوری کمکهای مالی وکاالئی 

برای مردم شنگال شدند. اگرچه درابتدا با مزاحمتهای نیروهای 

دولتی روبرو شدند اما ایستادگی مردم در مقابل اقدامات 

مس ولین استانی و شهری ناکام ماند. در قریب به اتفا  شهرها 

مهاباد، سنندج، ربط، پیرانشهر، پاوه، روانسر، جوانرود، 

موچش از توابع کامیاران، حسن آباد از توابع سنندج، کامیاران، 

سردشت، کرمانشاه، سقز و روستاهای اطراف تالش کردند 

کمکهای نقدی وکاالئی خودرا به محل جمعآوری این کمکها 

برسانند. آنچه که گفته میشود مردم اگرچه بشدت از وضعیت 

اسفباری که بر مردم شنگال و کوبانی جاری است نگران هستند 

اما فضای بشدت شورانگیر برای کمکهای مردمی و 

انساندوستانه درجریان است. الزم به ذکراست روز شنبه 

علیرغم اینکه درشهرسقز وکامیاران ماوز یک هفته برای 

برپائی چادرهای کمک رسانی توسط مردم گرفته شده بود، 

ماوز از جانب مس ولین لغو شد و اجازه جمع آوری کمکهای 

مردم با تهدید مس ولین حکومتی روبروشد. البته در شهر 

کامیاران روز اول نیروهای اطالعات به محل رفته و بنرهایی 

که در حمایت از مردم شنگال نصب شده بود را جمع کردندکه 

بااعتراض حضار روبروشد. سقز روزجمعه را به نام 

روزشنگال نامگذاری کرد. روزجمعه به ابتکارمردم و 

بخصوص جوانان در چندین محل ابتکار را بدست گرفته و 

شروع به جمعآوری کمکهای مردمی برای شنگال و کوبانی 

کردند. فضای شهر چنان بود که مس ولین دولتی ساکت نماندند و 

در رسانه های مطبوعاتی گفتند این روز در شهر سقز نام 

شنگال را برخود نهاد. درحالیکه طی روزهای گذشته مردم 

سردشت مشغول جمع آوری کمکهای مردمی برای مردم آواره 

شنگال بودند وشماره حسابی را برای واریز کردن 

کمکهای نقدی اعالم کرده بودند مس ولین حکومتی شماره 

حساب را مسدودکردند وتالش دراختالل درکارمردم 

داشتند. این اقدام مس ولین دولتی با حرکتی نمادین ازجانب 

مردم روبروشد. مردم سردشت مسیری را راهپیمائی 

کردند. شعارهایی دردست مردم بود: مردم شنگال و 

کوبانی تنها نیستند. کودکان شنگال تنها نیستند. کشتار مردم 

ایزدی را محکوم میکنیم. داعش و جنایتهایش محکوم 

 است. 

مردم در شهرهای کردستان با این اقدام کم نهیر انزجار 

خود را از نیروهای ارتااعی و فاشیستی داعش نشان 

دادند. مردم نشان دادند علیه جنگ و کشتار هستند. مردم 

تنها اعالم نکردند خانه ما خانه شماست. مردم نشان دادند 

که قربانیان جنگهای ارتااعی، عادی ترین مردم این 

سرزمین هستند. ده ها بنر و پوستر از جنایتهایی که داعش 

بانی آن است در سطح شهرها به نمایش گذاشته شده است. 

در محل کار و زیست، در تاکسی و در ص  خرید نان، 

مردم از وحشیگری داعش سخن میگویند. مردم این 

شهرها نشان دادند معنی و مفهوم واقعی انسانیت چیست. 

تهاهرات مردم کرمانشاه، راهپیمائی سمبلیک مردم 

سردشت، مارش خیابانی مردم مریوان، از زمره اقداماتی 

است که هر وجدان بیداری را به وجد میاورد و باعث 

 .میشود که خود را به محلهای جمع آوری کمکها برساند

 مردم سنندج در حمایت از مردم شنگال تظاهرات کردند

 سپهبد امیر احمدی قصاب لرستان
 

فقط بخش بسیار کوچکی از جنایات سپهبد امیراحمدی )قصاب 
( پدربزرگ مزدور فاشیسم حزب هللا هوشنگ امیر لرستان 
نرال مأمور سرکوب لرها را خواندم و از فرط غصه احمدی ژ

نتوانستم ادامه بدهم اینرا بیشتر برای لرهای هموالیتی ام مینویسم 
برای آنها که هنوز هم لر هستند و هویت خود را فراموش نکرده 

 :اند
نوه سپهبد امیراحمدی و از دستیاران “  هوشنگ امیراحمدی”
 “دالل رابطه ایران و آمریکا”است که بعنوان  “ریچارد فرای”

بازگشت ایرانیان خارج ”شود. او در پوشش پروژه  شناخته می
 “عطاءهللا مهاجرانی”به ایران آمد و با  1328سال  “از کشور

اسفندیار ”روابط پایداری داشت. سراناام به واسطه 
نژاد رابطه نزدیکی یافت و  جمهور احمدی با رئیس“  مشایی رحیم

 “شائول موفاز”با  1381با او مالقات کرد. امیراحمدی سال 
وزیر دفاع وقت اسرائیل مالقات کرد و پس از آن مشایی گفت 

 “.ما با مردم اسرائیل دوست هستیم”
)احمد امیراحمدی”سپهبد  .ش( اولین  ه  1344-1223“ 

 “هوشنگ امیراحمدی”سپهبد عصر رضاخان و پدر بزرگ 
و  1211است که از عوامل برجسته کودتای سوم اسفند 

در ایران به شمار  “کش  حااب”کارگزاران برجسته 
بار وزیر  8رود. سپهبد امیراحمدی در طول حیات خود  می

نوبت فرماندار نهامی تهران،  1بار وزیر کشور،  2جنگ، 
بار فرمانده کل ژاندارمری ایران و سالها فرمانده  2

سال عضو  12لشکرهای لرستان و آذربایاان و همچنین 
داران درجه یک  است. او یکی از سرمایه  مالس سنا بوده
بود، چون امالک و  “سپهبد یکصد کنتور”ایران و ملقب به 

مستغالت زیادی در تهران داشت. در زیر بخش کوچکی از 
تاریخ قتل لرها را بدست این ژنرال مورد افتخار سیستم 

 :ضد خلقی سلطنت را میخوانید
رضاشاه با چنین ترفندي، بزرگترین لشگركشي حكومت 

خود، به 
فرماندهي 

سپهبد امیر 
احمدي 

معروف به 
قصاب لرستان 
را علیه اتباع 
لُر خود، فراهم 
كرد و 
فایعترین قوم 
كشي تاریخ 

معاصر ایران را رقم زد كه متأسفانه نویسندگان، 
تاریخنویسان و سیاسیون در ایران، از كنار آن به راحتي 
گذشته و از تاریخ معاصر آن را حذف كرده اند. فاایعي 

32ادامه در صفحه   



 

2014سپتامبر        86ماهنامه روشنگر        شماره 22   Rowshangar 

کنار گذاشتن، حاصلی جز تحکیم بیشتر دستگاه تحمیق و 
 .حماقت ندارد، و این خود توهین وتحقیر شعور انسانیست

انسان به برگزیدگان بشریت احترام میگذارد و از مشعل  ”
اندیشه های آنان روشنایی می گیرد، اما درست از آن لحهه 
که از برگزیدگان زمینی و اجتماعی خود شروع به ساختن 
بت آسمانی قابل پرستش میکند نه فقط به آن فرد برگزیده 
توهین روا می دارد بلکه علیرغم نیت آن فرد برگزیده، 
برخالف تعالیم آن آموزگار خردمند که خواسته است او را 
از اعما  تعصب و نادانی بیرون کشد باردیگر به اعما  
سیاهی و سفاهت و ابتذال و تعصب جاهالنه سرنگون 
میشود. زیرا شخصیت پرستی المحاله تعصب خشک 
مغزانه و قضاوت دگماتیک را به دنبال میکشد، و این 
متاسفانه بیماری خوف انگیزی است که فرد مبتال به آن با 

 “ .دست خود تیشه به ریشۀ خود می زند
شاملو دارای ساختار مشخت فکری بود. جایگاه اش را در 
این جهان یافته بود و می دانست در کاای این جهان ایستاده 
است. از این رو توان تشخیت و تحلیل رویدادها و حواد  

 .اجتماعی و تاریخی را داشت
زمانیکه به اصطالح اصالحات گورباچ  در شوروی 
شروع شده بود، بخش بزرگی از جریانات روشنفکری در 
سطح جهان پشت سر گورباچ  قرارگرفتند و درحمایت از 
گالسنوست و پرسترویکایش با هم به رقابت برخواستند و 
امثال گابریل گارسیا مارکز برای دیدن گورباچ  راهی 

 :شوروی شدند. در همان زمان شاملو می گوید
من خیلی راحت خدمت شما عرض کنم، در این مورد  ”

سخت نگرانم. شر  دارد گرایشهایی به طرف غرب پیدا 
میکند، همچنانکه غرب گرایشهایی به طرف شر  پیدا 
میکند، این یعنی زلزله. زلزله ای که فقط آوارش روی سر 

 “.مردم جهان سوم خراب خواهد شد
امروزه با توحش افسار گسیخته سرمایه داری در جهان 
بخصوص در منطقه خاورمیانه، بخوبی درستی این نهر را 

 .درمی یابیم
با این وجود شاملو در این دوره در تحلیل حواد  اجتماعی 
و روند آن دچار تناقض میشود. از یک سو به این نتیاه 
میرسد که تا زیر ساختهای فرهنگی و ارزشی جامعه 
دگرگون نشود، جامعه ره به جایی نمیبرد و تنها در خواب 
گرده به گرده می گردد و از ارتااعی به ارتااع دیگر می 
غلتد. راه بیرون رفت از این گذر را کار بنیادی فرهنگی 

 :می داند
جامعه، …  من نمی گویم توده ملت ما قاصره یا مقصره  ”

حافهه تاریخی ندارد، حافطه دسته جمعی ندارد. هیچگاه از 
تاربه عینی و اجتماعی اش چیزی نیاموخته وهیچگاه ازآن 
بهره نگرفته ودرنتیاه هرگاه کارد به استخوانش رسیده 
روی پهلویش غلطیده، از یک ابتذالی به یک ابتذالی دیگه و 
این حرکت را پیشرفت دانسته، سر خودش را کاله گذاشته، 
من متخصت انقالب نیستم اما هیچوقت چشمم از انقالب 
خودانگیخته آب نخورده، انقالب خودانگیخته یعنی اینکه تو 
گاودونی تیر خالی کنید. انقالب خودانگیخته مثل ارتش بی 
فرمانده است که بیشتر بدرد شکست خوردن وسرزمین به 
دشمن دادن میخورد تا شکست دادن و دمارازروزگار دشمن 
درآوردن. ملتی که حافهه تاریخی ندارد انقالبش هر اندازه 
هم از لحاظ مقطعی شکوهمند و از این قبیل توصی  بشود 
در نهایت امر به آن صورت در می آید که عرض شد یعنی 
در نهایت امر چیزی ارتااعی از آب درمی آید. یعنی عملی 
خال  صورت نخواهد گرفت. در برابر بیداد مغ ها و 
روحانیون زرتشتی که تسمه از گرده اش کشیده اند فریب 
عربها را میخورد و دروازه ها را بررویشان وا میکند، 
دویست سال بعد که از عربها به ستوه آمده و نهضت 
تصوف را براه انداخته، فیلش یاد هندوستان میکند، عناصر 
زرتشتی بکارمیگیرد که با آن همه خشونت ریخته دور، باز 
میکشد جلو،از شباهت جغه انار به تاج کیانی برای سوزاندن 
دماغ عربها. هنرش پیش میرود اما جامعه در عمل 

 …واپسگرایی می کند
شاه اسماعیل به دالیل سیاسی می افتد وسط که مملکت را 
شیعه کند فرض کنیم از لحاظ سیاسی بسیار خوب است، 
چون کشور را از اضمحالل ناات میدهد ولی اینکار به چه 

 قسمت دوم
 مسلم منصوری

با شکست جنبش مردم و 
مرداد  ۰۸کودتای ننگین 

و  ۵۶و شکست انقالب 
به یغما بردن و به لمپنیسم 
کشاندن آن توسط خمینی، 
شاملو در برابر 
سرخوردگی ها و روحیه 

 :تسلیم طلبی میگوید
سالهای اختنا  و وهن  ”

و تحقیر بر ما گذشت. 
جسم و جان ما طی این 
سالهای سیاه فرسود اما 
اعتقاد ما به ارزشهای 
واالی انسان نگذاشت که 

از پا درآییم. پیر شدیم و در هم شکستیم اما زانو نزدیم و سر 
تسلیم فرود نیاوردیم. تاریک ترین لحهات شوربختی و 
نومیدی را از سرگذراندیم اما به ابلیس آری نگفتیم، چرا که 
ما برای خود چیزی نمیخواستیم. به دوباره دیدن آفتاب نیز 
امیدی نداشتیم. آفتاب ما از درون به جانمان می تابید. گرم 
این غرور بودیم که اگر در تنهایی و یأس میمیریم، باری، 
بار امانت که نزد ماست و نمیباید بر خاک راه افکنده شود را 
به خاک نمی اندازیم. دیروز چنین بود و امروز نیز المحاله 
چنین خواهد بود. نه جهان به آخر رسیده است و نه قرار 
است که سلطنت جابرانه ابلیس برای ابد بر پهنه زمین مستقر 

 “ .بماند
بعداز سرکوب وکشتار آزادیخواهان ازسوی جمهوری 

وتسلط ارتااع برجامعه، شاملو در شعر  ۷۲اسالمی درسال 
 :حکایت این موضوع رابه خوبی تصویر می کند

مطرب درآمد ۹ با چکاوک سرزنده ای بر دستۀ سازش.۹ 
مهمانان سرخوشی ۹ به پای کوبی برخاستند.۹ از چشم ینگه 
ی مغموم۹ آنگاه ۹ یاد سوزان عشقی ممنوع را ۹ قطره ئی ۹ 
به زیر غلتید. ۹ عروس را بازوی آز با خود برد.۹ سرخوشان 
خسته پراکندند.۹ مطرب بازگشت۹ با ساز و ۹ آخرین زخمه 
ها در سرش۹ شاباش کالن در کاله اش. ۹ تاالر آشوب تهی 
ماند ۹ با سفرۀ چیل و۹ کرسی باژگون و۹ سکوب خاموش 

 .نوازندگان ۹ و چکاوکی مرده ۹ بر فرش سرد آجرش
فقط از چشم ینگۀ مغموم است که از این همه شیادی مطرب 
] رهبر [ که عروس را ]انقالب را[ با خود برد قطره ئی به 

 .زیر می غلتید
اما در این سو، فضای جاری بر عرصه ادبی و هنری را می 
بینیم که چگونه طیفی از به اصطالح روشنفکران و 
هنرمندان به بارگاه دارالخالفه تهران سر فرود آورده اند، یا 
به کش  و شگردهای تکنیکی و مضامین انتزاعی و بی ربط 
با دنیای پیرامون سرگرم هستند یا نقش پا اندازان مباحث 

 .ت وریسین های رژیم و نهام سرمایه را به عهده گرفته اند
بعد از مرگ شاملو به ویژه درخارج ازکشور دیدیم که 
چگونه یک مشت رجاله های سیاسی وفرهنگی و آدمهای بی 
مقدار به ص  شدند تا از اعتبار شاملو برای آلوده دامنی و 
بی اعتباری خود وام بگیرند و پاسداران سیاسی رژیم تا 
دالالن ادبی و سیاسی، روضه خوانی و تملق گویی برای 
شاملو به راه انداختند و چنان حرمت شکنی کردند که 
خواستند از شاملو نیز به نفع دوم خردادیها بهره بگیرند. یکی 
در نامه اش به حااریان با افتخار مینویسد سر سفره عید در 
منزل برادرش عکس شاملو را کنار عکس حااریان } از 

 .پایه گزاران اداره آدمکشی رژیم{ گذاشته است
هرچند رد پای شاملو درمبارزه واعتراض او به وضع 
موجود واشتیا  سوزان او به آزادی، آنقدر روشن و 
استواراست که این رجاله ها نمیتوا نند گردی بر آن بنشانند. 
شاملو هیچگاه برادری از آن دست نداشته که به طاعون آری 

 :بگوید
که دستۀ شال  دژخیم تان را می تراشید ۹ از استخوان 
برادرتان ۹ و رشتۀ تازیانه جالدتان را می بافید ۹ از گیسوان 

 … خواهرتان
هاله ای تقدس دور فرد یا جریانی تنیدن وآن را از بستر نقد 

بهایی اناام میشود، به قیمت از دست رفتن فرهنگ، هنر و 
دانش در ایران و از جمله به بهاء جان نیم میلون نفر 

اما همین که روزی از ترس شمشیر شیعه شده و …  آدمیزاد
یا تهاهر به شیعه گری کرده، درست چند سال بعد به کلی 
موضوع را از یاد میبرد و چنان تعصبی جانشین حافهه  
تاریخی اش میشود که بیا و تماشا کن، حتی قبول میکند اگر 

 .پنج تا سنی بکشد یک راست میرود بهشت
ما گفتیم یا گفتند، بخصوص آقای فریدون آدمیت که انقالب 
مشروطیت یک انقالب ضد ف ودالیسم بود، بعدش رضاشاه 
می آید روی کار میشود بزرگترین ف ودال دنیا. بعد از اینکه 
محمد علی شاه سقوط کرد نیما برای من تعری  می کرد که 
سر کوچه ایشان جایی بود مردم آناا جمع می شدند در کنار 
دیوار می نشستند و یک فکلی که میدانست کنستیتوسیون با 
دو تا طین یعنی چه می رود باالی یک صندلی و شرح 
میداده این مشروطیتی که حاال شما ایناوری توانستید حفهش 

 .کنید اصال معنی اش چیست
من ایده آلیست نیستم ولی به حرمت انسان اعتقاد دارم و 
ً اعتقاد دارم انسان حرمت خودش را باید بشناسد.  عمیقا
انسانی که میرود رأی خودش را میفروشد و یک یاردان قلی 
که استثمارکننده اش است با دو تومان یا یک چلوکباب به 
اسمش رأی میدهد، هر رأیی که می اندازد توی صندو  به 
ضرر من است. به ضرر انسانیت است به ضرر کل جامعه 
است و اول از همه من هم ناچار جوشش را میخورم. من 
ً باید بیدار  معتقد به یک مبارزه فرهنگی ام، جامعه واقعا

 “… بشود
از شاملو می پرسم: سینما بدلیل جذابیت هایی که دارد، 
میشود بعنوان ابزاری در جهت تعالی انسانها سود جست. آیا 
تاکنون در جهان پیرامون ما بطور اعم و در ایران بطور 
اخت سینما توانسته است به این مهم بپردازد؟ در جواب می 

 :گوید
تعالی محال است. مگر اینکه نیازش با همه وجود احساس  ”

شود اگر این نیاز وجودداشته باشد همه چیز به مثابه موتور 
 “ .محرکه آن عمل خواهد کرد

 نیاز به تعالی؟ -
قطعأ هر دست آمدی محصول احساس نیاز به وجود آن  ”

است. هزاران سال است در مناطق دامپروری ماقبل تاریخی 
ما، دور خانه با ترکه پرچین میکنند که گاوها کرت سبزی 
را نچرند. در تمام این هزاران سال هر روز مرد خانه از 
این پرچین باال رفته، از رویش عبور کرده و هر بار شاخه 
زائد اش به شلوارش گرفته و آن را دریده، اما حری  
هیچوقت به این موضوع که میشود آناا در تعبیه کند که 
شلوارش را ندرد و زنش برای دوختن آن دچار زحمت نشود 
فکر نکرده. در واقع می توانیم بگوئیم چون این کار زیادی 
عادت زنش شده مردش نیاز آنرا حس نکرده و در نتیاه از 
تعبیۀ دری به پرچین که میشود گفت قدم ناچیزی در راه 
تعالی و امریست که دیگر از آناا تا پرواز به کهکشانها 

 “ . چندان راهی باقی نیست، باز مانده است
اما شاملو در عرصه عمل بیش از دیگران این موضوع را 
در می یابد که در جامعه استبداد زده، در جامعه ای که 
انسان کوچکترین بهائی ندارد و از ابتدایی ترین حقو  
انسانی محروم است، کارهای فرهنگی و هنری در شکل 
رسمی که از کنترل و فیلتر سانسور دولت رد میشود، 
نمیتواند ره به جایی برد و به آگاهی عمومی تبدیل شود. در 
نتیاه حرکت های فرهنگی بخاطر تحمیل شدن سمت و سوی 
آن توسط حکومت، در اکثر موارد نتیاه عکس میدهد و خود 
حکومت از آن بعنوان یک ابزار بهره میگیرد و چهره کریه 
خود را تحت پوشش آن می آراید. از همین روست که می 

 :گوید
در دنیایی که اداره و هدایتش به دست اوباش و دیوانگان  ”

افتاده، هنر چیزی است در حد تنقالت و از آن امید ناات 
 “بخشیدن را نمی توان داشت.   

شاملو بهتر از همه می بینید که در شرایط سرکوب و 
اختنا ، بسیاری از روشنفکران و نویسندگان یا سر در آخور 
رژیم فرو می برند و در نقش پاسداران فرهنگی رژیم ظاهر 
میشوند. یا با سرگرم شدن به بحث هایی چون پسا مدرنیستی 
 و شگردهای زبانی و تکنیکی و با ادبیات و با اشعار هاو و 

1از صفحه ...“ پیاده شدن در ”ادامه   نگاه احمد شاملو به شعبده بازیهای رژیم و نمایش دوم خرداد 
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هزل تخلیه روانی میشوند و میکوشند خودسانسوری خود را 
با این قبیل چیزها پنهان کنند. یا به چنان ذلت و دریوزگی ای 
میافتند که می بینیم بسیاری از این مدعیان هنر و ادبیات حتی 
در این سوی مرز که روزگاری پناهنده سیاسی هم بوده اند، 
حاال برای پایان دادن به دوره تبعیدشان دست دعا به سمت 
رژیم بلند میکنند، سعی میکنند در ایناا به گونه ای بنویسند که 
در ایران هم قابل چاپ باشد. یعنی اینکه از ایناا به قوانین 
سانسور حکومت گردن می نهند و داوطلبانه خودکشی 

 .فرهنگی میکنند و به جنازه های فرهنگی تبدیل میشوند
اگر جامعه نتوانسته روند درستی را طی کند و مردم حافهه 
تاریخی ندارند و در زیر فقر و ستم نسبت به هم مهاجم شده 
اند، این فقط محصول خود جامعه نیست، محصول سرکوب و 
نیز دستگاه های تبلیغاتی حکومت و همچنین خیانت مدعیان 
هنری و روشنفکری و دانشگاهی است که خود را به گاری 
حکومت بسته و از وضع موجود تغذیه می کنند. شاملو می 

 :گفت
سران این حکومت از ملتی که بند تنبانش را ندارد، میلیارد، ”  

میلیارد دزدی می کنند آنوقت همین مردم را به تخت جمشید و 
افتخارات چند هزار ساله سرگرم می کنند. واقعآ مسخره است. 
تازه این افتخارات هم بیشتر شامل پفیوزبازی های شاهان و 
مسائل مربوط به آنان می شود نه جنبش های حیرت برانگیز 

که آن را …  اجتماعی تاریخ ایران مثل مزدکیان و تصوف و 
از حافهه جامعه به حاشیه رانده اند و توسط تاریخ نویسان قلم 

 “ .به مزد در زیر گرد و غبار چرندیات آن را پنهان کرده اند
وقتی رژیم برای نمایش انتخاباتی اش چهار تا جنایتکار را 
تعیین میکند تا مردم به اسم یکی از آنها رأی بدهند، می بینیم 
در داخل و خارج کشور مدعیان روشنفکری و کارشناسی و 
رسانه های گروهی بسیج میشوند تا آن را برای مردم بعنوان 
انتخابات جا بیندازد. در صورتیکه این نمایش مسخره خود 
بزرگترین توهین به مفهوم رآی و انتخاب است. خب جامعه 
چگونه باید از این گذر رد بشود که به یاردان قلی رأی ندهد و 
مفهوم واقعی انتخاب و حق رأی را دریابد. پس فرهنگ و هنر 
در چهار چوب های رسمی نمی تواند آگاهی را در جامعه 

 :جاری کند. اینااست که شاملو می گوید
اثری که دگرگونی بنیادین را دنبال می کند، معموالً امکان  ”

 “ . پخش و نشر ندارد. باید جای دیگری آنرا جستاو کرد
ً آناا آثار هنری و فرهنگی خارج از  خب آناا کااست؟ طبعا
چهارچوب های تعیین شده حکومت، سمت و سوی اعتراضی 
و زیرزمینی به خودش میگیرد و با حکومت و سانسورش 
درگیر میشود. و ایناا باردیگر الجرم مقوله مبارزه و انقالب 
خودش را نشان میدهد واینکه آگاهی در بستر مبارزات 
اجتماعی است که در جامعه جاری میگردد. چه کسی میتواند 
نادیده بگیرد که چند تا کتاب الغر اندام صمد بهرنگی از همه 
دروس دانشکده ادبیات وکتابهای بیشمار دیگر که فقط بدرد 
پرکردن تاقچه های کتابخانه میخورند، درجامعه تأثیر گذار تر 
بوده است. همین چند کتاب، دو، سه نسل را کتابخوان میکند و 
به سمت مبارزه برای احقا  حقو  خود سو  میدهد. وگر نه 
کارهای فرهنگی در صورتبندی رسمی و تهی شده از جوهره 
اعتراضی جز برای سرگرمی و تسکین جامعه یا اینکه 
ابزاری باشد در خدمت قدرتمندان حاصل دیگری ندارد. 
درهمین نقطه است که مس ولیت یقه انسان را میگیرد و اینکه 
اثر نمیتواند از مأثر جدا باشد. مأثر حرفی را که در اثر میزند 
باید درعمل به آن وفادار بماند و بهایش را بپردازد. به قول 

 .کافکا ایناا کلمه حکم مرگ و زندگی را پیدا میکند
َکت ”  هرچند نا بکارانی هستند آن سو)چیره دستانی در حرفۀ  

بسته به َمقتَل بردن( و دلیرانی دریا دل اینسو )َچرب دستانی 
 “در صنعت زیبا مردن(

شاملو با اینکه مدتی بین فعالیت های فرهنگی در چارچوب 
امکانهای موجود و مبارزات سیاسی و زیرزمینی با این 
تناقض روبرو بود و در سالهای آخر با بیماری مزمن و طاقت 
فرسائی درگیر بود، با اینکه بسیاری از نویسندگان و شاعران 
تالش داشتند پای او را به سگ دعواهای درون جناحی رژیم 
بکشانند، اما شاملو هرگز به آنان اجازه نداد تا به سود رژیم 
از او بهره ای بگیرند چرا که او جایگاه انسانی خود را در 

 .بستر آزادی و رهایی مردم یافته بود
من آنچه را که درست نمی بینم خودم را ناگریز می بینم که  ”

با آن در بی افتم. البته این کار را فقط از طریق شعرنمیکنم از 
 “ .هر طریقی که از دستم برسد اناامش می دهم

تشنه را اگر چه ازآب ناگزیر است و گشنه را از نان، ۹ سیر 

گشنه گی ام سیراب عطش ۹ گر آب این است و نان است 
 !آن
آن که هدفش تنها و تنها رستگاری انسان نباشد، درد و  ”

درمان توده ها را نداند و نشناسد یا بر آن باشد که توده ها 
را برای ربودن کالهی از نمد قدرت گزک دست خود کند 

 “روشنفکر نیست، دزدی است که با چراغ آمده
میدانیم که تفاوت مقوله نقد با افتراء و توهین از کاا تا 
کااست. وقتی حرفی وحقیقتی طرح آن دکان بعضی را 
کساد میکند و چهره بزک شده عده ای را به هم میریزد و 
منافع کسانی را که از وضع موجود سود میبرند به خطر 
می اندازد، تیغ های آغشته به افترا و دروغ است که بر 
سر و رویت میبارد. همه چیزی را به تو نسبت میدهند تا 
آنچه هستی و آنچه میگوئی پنهان و مخدوش بماند. 

 :شاملودراین مورد می گوید
درباره فردوسی من گفتم ارزش های مثبتش را تبلیغ  ”

کنیم و در بارۀ ضد ارزش هایش به توده مردم هشدار 
 بدهیم. مگر بدآموزی توی شاهنامه کم است

زن و اژدها هردو در خاک به ۹ جهان پاک از این هر دو 
 !ناپاک به

زنان را  ستائی  سگان راستای ۹ که یک سگ به از صد 
 زن پارسای

شما هر چه دلتان میخواهد بگویید، من میگویم واقعأ اینها 
شرم آور است و باید از ذهن جامعه پاک شود. گیرم وقتی 
تو ذهن این پاسداران بی عار و درد فرهنگ ایران زمین 
متحار شد دیگر جرأت پدر دیارالبشری نیست که بگوید 

 … “باالی چشمش ابرو است
این نمونه ها را می آورم تا نشان بدهم چه حرامزاده هایی 
بر سر راه قضاوتهای ما نشسته اند که می توانند به 
افسونی دوغ را دوشاب و سفید را سیاه جلوه بدهند. ایناا، 
تو همین دانشگاه } برکلی{ اواسط بهار امسال مطالبی 
)راجع به فردوسی( عنوان کردم که اگر برای خودم آب 
نشد در عوض نان خشک جماعتی را حسابی کره مال 

 .کرد
من عادتاً عالقه به پاسخگویی ایرادها ندارم. اگر طرف 
حق داشته باشد حرفش را می پذیرم واگر یاوه میگوید که، 
ازقدیم ندیم ها گفته اند جوابش خاموشی است. اما ایناا 
قضیه فر  میکند. ایناا کوشش شد تا با جناال و هیاهو و 
عوامفریبی و عمده کردن پاره ئی جزئیات و ندیده گرفتن 
پاره ئی توضیحات و قاطی کردن مبلغی چرتیات واز 
گوشتش زدن و به آبش افزودن اصل مطلب را الپوشانی 
کنند. ایناا با سر و ته کردن مطالب من یک عده سعی 
کردند با بی اعتبار کردن شخصی من که هیچ وقت هیچ 
ادعایی در هیچ زمینه ای نداشته ام و هرگز هیچ تعارفی 
را به ریش نگرفته ام خودشان را مطرح کنند. ت وریسین 
های قشون دربدر خدایگان هم که درست یک وجب مانده 
به دروازه تمدن بزرگ پسخانه را به پیشخانه دوخت، 
افتادند میان، که وسط این هیاهو جل پوسیده بی اعتباری 

 . تاریخی شان را از آب بیرون بکشند
 

یک عده گریبان لحن سخنرانی را گرفتند، گفتند و نوشتند 
 “لحن هتاک بی چاک ودهن”  که بنده برای افاضات خود 

بر گزیده ام. این آقایان ماشاء هللا آنقدر کالسیک و نسخه 
خطی تشری  دارند که باید گرفت دادشان دست صحاف 
باشی بازار بین الحرمین که عوض کت و شلوار و یا قبا 
و عبا تو یک جلد چرم سوخته قرن دوم و سوم هاری 
صحافی شان کند. اینها حالی شان نیست که معنی را لحن 
است که تقویت میکند. اینها نمیدانند یا دانستنش برایشان 
صرف نمیکند که کلمه برای این آفریده میشود که مفهوم 
یا مصدا  مورد نهر را به طرف شنونده شلیک کند، 
بخصوص در گفتار ایراد می کنند که چرا به آخرین 

البته من نمی  “مشنگ”جنازۀ قبرستان سلطنت گفته ای 
دانم چراکلمه مشنگ را نمیتوان به کار برد. ولی این را 
میتوانم بگویم که آقا جان، نه خل و چل، نه دیوانه، نه 
ابله، نه احمق، نه شیرین عقل، هیچ کدام بار مفهومی کلمه 
مشنگ را ندارند. مشنگ کلمه ئی است که مردم ساخته 
اند و بارش بسیار سنگین تر از تمام صفاتی است که 
عرض شد. تو که آقا و باتربیتی و برای مفاهیم مختل  
کلمات شسته رفته قاموسی و از آب نگذشته داری چه 
کلمه ئی را برای رساندن این مفهوم پیشنهادی میکنی؟ من 
حتی در شعر هم از این نوع کلمات به کار میبرم. تو 

برای شخت خودخواهی که سیاستش بند تنبانی است)دیدید؟ 
یک گزگ دیگر!( ومحله هایی بنام مفت آباد و حلبی آباد و 
حصیرآباد و زورآباد و یافت آباد، که چه کلمه زیبای پر 
معنائی است برای عده ای بیخانمان که برحسب اتفا  جائی 
را برای گل هم کردن سرپناهی به چنگ آورده اند. مالحهه 
میکنید که توده ظاهراً بیسواد ما زبان فارسی را خیلی 
بهترازاستادان بی ریش یا ریش پشمی دانشکده ادبیات ما می 
شناسد! باری تو برای آدمی عوضی که درنهایت امر چنین 
فقر آبادهائی را که همین جور ساعت به ساعت دور و ور 
پایتختش از عرض و طول رشد میکند نمی بیند و در عوض 
به خیال خودش دارد مملکت را از دروازه تمدن بزرگ 
عبور میدهد چه صفتی پیشنهاد میکنی که من آنرا به جای 

بکار ببرم. چنین “مشنگ”کلمه مثالً به قول تو هتاک 
موجودی اگر مشنگ و حتی مشنگ مادرزاد نیست پس 
چیست؟ یا آن جوانک که دیدم در اعالمیه ئی نوشته بود:) در 

…( این نه سالی که مس ولیت خطیر سلطنت را پذیرفته ام
یکی را به ده راه نمی دادند، می گفت به کدخدا بگوئید 
رختخواب مرا باالی بام پهن کند. خب، اگردروص  چنین 
کسی نشود گفت باال خانه اش را اجاره داده با چه جملۀ 
دیگری میشود از جلوش درآمد که حضرت عالی نفرمائید 

 .لحن هتاک است
وقتی زورشان نمی رسد، با اندیشه یا پیشنهادی دربیفتد یا آن 
را منافی دکان و دستگاه خودشان دیدند همه زورشان را جمع 
می کنند که شخت گوینده را بی اعتبار کنند. این یکی از 
خصایت باید بگویم متآسفانه ملی ماست. وقتی ناندانی شان 
بسته به این است که ماست سیاه باشد،اگر یکی پیدا شد گفت 
” بابا چشم دارید نگاه کنید، ماست که سیاه نمیشود،میگویند:

حرفش مفت است، چون مادرش صیغۀ قاطرچی امیر بهادر 
حرفش چرت است چون پدرش بهار به ”میگویند :  “بوده 

بهار راه می افتاده به باغچه بیل زنی، پائیز به بعد هم دور 
مزخرف میگوید چون  “کوچه ها سیرابی می فروخته

خودمان در مکتبخانه دیدیم ابوالفضل را با عین نوشته بود 
این جوابگوئی نیست، کوشش نادرستی است برای راندن …  

طرف به موضع دفاع از خود، والجرم معطل گذاشتن اصل 
موضوع. میگوئید چه کنیم؟ دست به ترکیب هیچی نزنیم و به 
هیچ چیز نهر انتقادی نیندازیم که دل اهل باور نازک و 

 “ شکننده است و تا گفتی غوره، سردیشان می کند؟
شاملو کار سترگی کرد و همچون بسیاری از هنرمندان و 
روشنفکران مترقی و آزادیخواه جوهره اعتراضی را در 

 :رگ و پی ادبیات ایران دوانید. یادش گرامی باد که
 

 چنان باز نمایاند که سکوت به جز بایسته ظلمت نیست،  

 و به اقتضای شب است و سیاهی ست تنها

 که صداها همه خاموش می شود  

 و بدین نمط   

 شب را غایتی نیست   

 نهایتی نیست  

   و بدین نمط 

 ستم را  

 واگوینده تر از شب   

   .آیتی نیست  

 پایان          

-------------------------- 
گفته هایی که از شاملو در این مقاله آمده بخش از آن قبأل 
منتشر شده، بخش های دیگر از گفت و گوهای است که 

 .خودم با شاملو داشتم
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 بود و هیچ نیروئی از خارج بر آن اعمال قدرت نمیکرد. 

البته ما می دانیم که در دایره دمکراسی بدوی تا زمانیکه رئیس 

قبیله فاقد نیروی مسلح جداگانه بود، انتخاب وی و همه 

تصمیمات اساسی با نهر تودۀ اعضا و یا حداقل ریش سفیدان 

قبیله اتخاذ میشد. خود رئیس قبیله نیز انتخابی و عزل کردنی 

بود.  بنابراین، نه تنها در درون قبیله بلکه در خارج از قبیله 

یعنی منبعی که همۀ قدرت در دست  -نیز نهام قدرت مرکزی

وجود نداشت و اصوال دولت به عنوان چنین منبع  -آن باشد

قدرتی هنوز به وجود نیامده بود. به جز تودۀ اعضا، صاحبان 

ثروت، منابع قدرت در درون قبیله بودند که از مدت ها قبل و 

با پیدایش مالکیت خصوصی بعنوان یک نیروی موثر و 

صاحب نفوذ به وجود آمده بودند. اینها همان اشرافیت قبیله ای 

 بودند که مثالً در مکه، ابوسفیان از جمله این اشرافیت بود. 

این اشرافیت هرچند صاحب قدرت اقتصادی بود و از این 

ً در همۀ امور بطور غیرمستقیم اعمال نفوذ  طریق تقریبا

میکرد، ولی هنوز قدرت سیاسی اش در درون قبیله محدود بود 

و نمیتوانست چندان از مرزهای دمکراسی بدوی فراتر رود. 

بعبارت دیگر حقو  سیاسی و اجتماعی و حتی فردی این 

اشرافیت، حداقل از نهر رسمی، بهمان اندازه بود که حقو  

یک عضو سادۀ قبیله. درواقع، اشرافیت قبیله ای هرچند از 

لحاظ قدرت اقتصادی برتر از تودۀ اعضا و دارای نفوذ برآنها 

بود، ولی این نفوذ هنوز به سطح سلطه سیاسی ارتقاء، و 

حداقل رسمیت نیافته بود. از این رو این اشرافیت که اکنون 

تقریبا در بیشتر قبایل به وجود آمده بود، ازنهر اقتصادی هنوز 

پراکنده و نتوانسته بود خود را زیر لوای یک قدرت سیاسی 

 مرکزی متحد سازد.  

این پدیده در عربستان جنوبی )یمن( و شمالی که قبالً شاهد 

پیدایش نهام پادشاهی شده بود، در سطح منطقه ای به وجود 

آمده بود. ولی در عربستان مرکزی، سیر تحول اجتماعی هنوز 

به این مرحله از تکامل خود نرسیده بود. و اشرافیت قبیله ای 

شهر  -هنوز حتی خود را از نهر سیاسی در چهارچوب دولت

متمرکز و متحد نکرده بود. درنتیاه از نهر اقتصادی نیرویش 

پراکنده و از نهر سیاسی ضعی  بود و هنوز نتوانسته و یا 

هنوز نخواسته بود خود را بطور کامل از بندهای قبیله ای آزاد 

 و بصورت یک طبقه  متشکل سازد. 

الزمۀ این کار از میان بردن استقالل قبیله ای و قراردادن خود 

بعنوان یک طبقه و تحت لوای یک قدرت مرکزی بر باالی سر 

آن بود. اشرافیت قبیله ای تنها تحت لوای چنین دولتی بود که 

می توانست خود را در سطح یک طبقه متحد سازد. این وظیفه 

ای بود که آگاهانه یا نا آگاهانه محمد اناام  آن را به عهده 

گرفته بود. هنگامی که محمد به فرستاده خود می نویسد که 

کفار، تبعیض به غیرمسلمانان، و برده گرفتن زنان وغارت 

اموال مردم و... همه حق اند ولی عکس آن، یعنی 

 عدالتخواهی و آزادی طلبی،  ظلم. 

بنابراین فرستادۀ خدا باید با غارتگران و خطاکاران مدارا 

و در مورد  کسانیکه برای آزادی و برعلیه دیکتاتوری 

محمد و قوانین سیاه آن مبارزه میکنند، خشونت به خرج 

 دهد. 

آنگاه میگوید، خدای عز و جل از ظلم، یعنی عدالت و 

برابری طلبی، بیزار است، و لعنت به ستمگر که کسی جز 

 فرد کافر) یعنی آزادیخواه( نیست. 

این زبان قرآن است. بطوریکه اگر کسی این زبان را نداند 

ً فکر میکند محمد دارد از ظلم و ستمگری به همان  واقعا

معنائی که او از آن می فهمد صحبت میکند. در حالیکه ابدا 

چنین نیست. وقتیکه محمد از عدالت سخن میگوید 

منهورش عدالت اسالمی است؛ یعنی باج گرفتن از مردم 

بي گناه و تهدید آنها به قتل. همینطور منهورش از 

بودن باج دادن و اطاعت از نهام ظالمانۀ وی    خداترس

است. منهورش از گرفتن حق مطابق دستور خدا، همان 

و زكات و جزیه است كه اولى سهم محمد از غارت    خمس

ها، دومی گرفتن مالیات از قبایل و مردمی که به زور 

مسلمان شده اند و سومی گرفتن مالیات اضافی از مردمى 

است كه به مذهب اجبارى او تن نداده اند. این معناى واقعى 

 حق به زبان قرآن است. 

بالعکس، هرجا که محمد در قرآن یا هرجاى دیگری از 

ظالم و ستمگر نام میبرد، منهورش كسى است كه برعلیه 

او قیام میکند و از حق خود دفاع مینماید. بنابراین معنای 

ظلم نیز در زبان قرآن عدالت است و البته "خداى عز و 

 جل از ظلم بیزار" است و "از آن منع كرده". 

 دولت اسالمی

 ابزار اتحاد طبقاتی اشراف

درهمین فرمان است كه محمد به فرستاده خود میگوید: 

"...نگذارد كه از قبایل وعشایر سخن آرند و كسان را بدان 

خوانند، باید همه سخن از دعوت خداى یگانه باشد و هر كه 

به خدا نخواند و به قبایل و عشایر بخواند او را به شمشیر 

بزنید تا همه دعوت به خداى یگانه بى شریك باشد ..."  كه 

این چیزی جز تاكید بر گریز از ساختار غیرمتمرکز و 

آزادی خواهانۀ سیستم قبیله ای و دعوت به ساختار دولت و 

 دیکتاتوری مطلقۀ قدرت مركزى نیست. 

الزم به توضیح نیست که در سیستم قبیله ای، همانطور که 

قبالً نیز دیدیم، قدرت سیاسی متمرکزی وجود نداشت. هر 

قبیله بعنوان یک واحد مستقل حاکم بر سرنوشت خویش 

 سیامک ستوده

مي    محمد روساى قبایل شکست خورده را بالفاصله تعویض 

نموده و یكى از مزدوران خود را جانشین آنان میكرده است 

و با این کار حق اعضای قبیله در امر تصمیم گیری در امور 

خود را که در نهام بدوی مراعات می شده نقض کرده از 

میان میبرده است. کما اینکه "فَرَوة بن ُمَسیک الُمرادی" را 

پس از آنکه از روی فرصت طلبی نزد محمد آمده مسلمان 

میشود، خودسرانه، به  ریاست دو قبیله دیگر که قبالً مسلمان 

ج )به اضافه قبیله خود وی  -شده بودند قبایل ُزبَید و َمزحی

منصوب می نماید. به این ترتیب در نزد او آراء  -ُمراد(

پشیزى هم    عمومى و اراده مردم در تعیین سرنوشت خویش

 نداشته است.   ارزش

در مورد قبایلی مانند بنی حار  نیز که تسلیم او شده و یا 

داوطلبانه! به او می پیوندند، اغلب با آنکه همان رؤسای 

قبایل را كه اکنون ناخواسته به مزدور او تبدیل شده بودند در 

مقام خود ابقاء مینموده است، با اینحال، یکی از افراد قابل 

اعتماد خود را نیز تحت عنوان آموزش قرآن ونهارت 

براجرای احکام دین برسر آنها میگمارده است تا ازاینطریق 

 کامالً آنهارا تحت کنترل وفرمان خویش داشته باشد. 

در مورد بنی حار  نیز پس از آنکه به اسالم می گروند، 

"قیس بن حصین" را در مقام ساالری خود ابقاء نموده، 

"َعمرو بن َحزم، را از جانب خود بر سر آنان میفرستد. 

به عمرو بن حزم كه قرار است به آنها    محمد در نامه اش

دین داده و مراقب اجراى عدالت اسالمى! و قوانین    آموزش

 دین در میان آنان باشد این طور فرمان مي دهد:

" كه در هر كار از خدا بترسد كه خدا پشتیبان مردم خدا 

و نكوكار است و فرمان میدهد كه حق را مطابق    ترس

دستورخدا بگیرد و مردم را بشارت نیك دهد و به نیكى 

وادارد... و حقو  و تكالی  مردم را به آنها بگوید و در كار 

حق با مردم مدارا كند و در كار ظلم با آنها خشونت كند كه 

خدای عز و جل از ظلم بیزار است و از آن منع كرده و گفته 

 لعنت خدا بر گروه ستمگران باد." 

اگر كمى درمطالب باال دقیق شویم آن وقت به زبان واقعی 

قرآن و اسالم مانند هر زبان دیگری پى میبریم. محمد به 

فرستاده خود مىگوید كه در هر کار از خدا، یعنی از او 

بترسد. بعبارت دیگر، از سرپیای از او ترس داشته باشد. 

خدا از مردم خدا ترس و نیکوکار پشتیبانی میکند. ولی ببینیم 

آدم خداترس و نیکوکار از نهر محمد و اسالم چه کسی 

میتوانسته باشد؟ مسلما کسی که از خدا بترسد طبق فرامین و 

قوانین او که نیکوکاری هم درهمان چهارچوب معنا میدهد 

عمل مینماید. یعنی با زنان چون بردۀ جنسی رفتارمیکند؛ با 

غیرمسلمانان معاشرت نمی نماید؛ با کفار یعنی افراد آزاده به 

جنگ می پردازد؛ در جهاد یعنی قتل و غارت مردم بی گناه 

و به اسارت گرفتن زنان و کودکان شان شرکت می جوید و 

 غیره. 

بعد میگوید: حقو  و تکالی  مردم را که چیزی جز وظا ی  

و تکالیفی که مردم باید برای یک دیکتاتور اناام دهند نیست، 

به آنها بگوید و در کار حق با مردم مدارا و در کار ظلم با 

 آنان خشونت نماید. 

ما اکنون میدانیم که معنای حق و ظلم در اسالم چیست؟  

هرچه که اسالمی است حق است. و ظالم کسی است که به 

قوانین و حرف خدا تن ندهد و برعلیه آن قیام کند. پس کشتن 

  تاریخ اسالم

تاریخ گفته 

 نشده اسالم
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"همه سخن از دعوت خداى یگانه باشد و هر كه به خدا 

نخواند و به قبایل و عشایر بخواند او را به شمشیر بزنید تا 

همه دعوت به  خداى یگانه بى شریك باشد"،  او  در  واقع  

بسط  قدرت یگانه مرکزی به جای قدرت های پراکنده قبیله 

 ای را مد نهر دارد. 

همانطورکه میدانیم تشکیل قدرت مرکزی دولتی 

درعربستان، به دست محمد و درابتدا جدااز خود این طبقه 

و  -بود که اناام  گرفت. چرا که اشرافیت مکه در ابتدا

زمانیکه محمد با ادعای مطیع کردن عرب وعام در پشت 

تصور این را هم نمیکرد که  -سر آن قدم به پیش گذارد

روزی محمد بتواند بر قبایل عرب مسلط شده، قدرت 

شخصی خود واطرافیانش را به مثابۀ یک دولت مرکزی 

جایگزین قدرت آنها نماید. بهمین دلیل وقتیکه این قدرت به 

وجود آمد و هنگامیکه خود را بطور تهدید کننده ای به 

دروازه های مکه رسانید، به سرعت و به راحتی از طرف 

 اشرافیت مکه و به خصوص ابوسفیان پذیرفته شد. 

ما نیز دیدیم که محمد نه برای قتل عام و نابودی اشرافیت 

قریش، بلکه برای جلب رضایت آن به قبول و خزیدن زیر 

لوای این قدرت مرکزی بود که به مکه آمده بود. در واقع 

نیز، تاریخ بعدی اسالم، تاریخ افتادن این قدرت به دست 

اشرافیت عرب، به کار رفتن آن در جهت تحکیم و بسط 

قدرت آن و ارتقاء اش به سطح یک طبقه مسلط ملی و بعد 

جهانی در اشتراک و اتحاد با کل اشرافیت عرب و اشرافیت 

 سرزمین ها و ممالک مفتوحه بود. 

رقابت های میان جانشینان محمد پس از مرگ وی نیز 

چیزی جز رقابت های میان بخش های متفاوت این اشرافیت 

برای قرار گرفتن در راس این قدرت و برخورداری از سهم 

بیشتری از چپاول و غارت مداوم توده های عرب و 

سرزمین های دیگر نبود. پس از مرگ محمد نیز به درجه 

ای که این طبقه، قدرتی را که وی در سایه تالش و کوشش 

های پیگیر خود به وجود آورده بود، بیشتر در دست خود 

میگیرد، به موازات افزایش ثروتی که از چپاول وغارت 

کشورهای دیگر عایدش میشود، آن را هرچه بیشتر از شکل 

ساده و ابتدائی اش در زمان محمد در می آورد و به دستگاه 

پر تامل و پر زر  و بر  یک قدرت مسلط جهانی، مشابه 

آنچه قبالً اشرافیت رومی و ایرانی برای خود فراهم آورده 

بودند تبدیل میکند. تقلید کردن دستگاه خالفت از دربار 

ساسانی و به خدمت گرفتن بعدی کل بوروکراسی دولتی 

ایرانی، چیزی جز ارتقاء و تکمیل اداری این طبقه از یک 

طبقۀ ساده منطقه ای و محلی به یک طبقۀ گستردۀ جهانی 

 نبود.  

محمد ماموران خود را برای  -سال دهم -در پایان همین سال

جمع آوری مالیات زکات به نقاط تازه در قلمرو خود 

میفرستد. زیاد بن لَبید را به َحضَر موت در یمن، َعدّی بن 

حاتم را به َط ی )َطی(، مالک بن نُویَره را به قبیلۀ بنی 

َحنَهله و َعالء بن اَلَحضَرمی را به بحرین می فرستد. 

بعالوه، کمی بعد نامه هائی را نیز به همراه فرستادگان خود، 

برای قیصر روم، کسری شاه ایران، ُمقَوقیس پادشاه 

اسکندریه، همان که ماریه را به همراه یک کنیز و غالم 

دیگر برای او فرستاده بود، ارسال نموده آنان را دعوت به 

 اسالم می نماید.  

 

 حجة الوداع

محمد، در ذیقعده سال دهم، برای حج عازم مکه میشود.  در  

این سفر همۀ زنان و در واقع حرمسرای خود را به همراه 

می برد. پس از ترک مکه، این دومین بار بود که محمد 

مراسم ُعمره، طواف کعبه و سفرهای میان َصفا و َمروه را 

خود اناام می داد. اما او تا کنون در مراسم حج که در 

سال های بعد از صلح حدیبیه، با حضور مسلمانان و پاگان 

نا  ها، هر ساله در تپه های عرفه و ُمزدلیفه و در دره می

 اناام  می گرفت شرکت نکرده بود. 

او از شرکت درمراسم حج،  -سال نهم -حتی درسال گذشته

شاید بخاطر حضور کفار و پاگانها امتناع ورزیده بود. ولی 

اکنون بعد از آنکه درسال گذشته، علی را بهمراه ابوبکر 

برای قرائت سوره برائت و محروم کردن اعراب پاگان از 

حضور در مراسم حج به مکه فرستاده بود، مانعی در 

اینکه شخصا در این مراسم شرکت نموده مراسم آن را 

رهبری کند، نمی دید.  و به راستی، اکنون که خانه کعبه 

از وجود انسان های بدوی و آزادۀ ما قبل تاریخ و بت های 

بی آزار آنان پاک شده بود، مناسب خلوت و تادید میثا  

غارتگران و سرکوبگران عرب با خدای جبار و ستمگر 

 خود شده بود. 

محمد هنگامی که به عرفه رسید، کوهی را که بر آن 

ایستاده بود موق  نامید. آنگاه درحالیکه "ربیعة بن امیة بن 

خل " سواالت محمد را از باالی عرفه با بانگ بلند برای 

کسانیکه دست شان به خون بسیاری از  -خیل اطرافیانش

مردم بیگناه عرب آلوده شده بود و اکنون در مراسم حج در 

تکرار میکرد، مردم نیز یک صدا به  -پی او روان بودند

او پاسخ میدادند. محمد س وال میکرد: ای مردم میدانید این 

چه ماهی است؟ و ربیعه با صدای بلند آن را تکرار 

مینمود. سپس مردم یک صدا جواب می دادند: ماهی حرام 

است. آن گاه به ربیعه می گفت. بگو می دانید این چه 

روزی است؟ ربیعه آن را تکرار می کرد و مردم جواب 

می دادند: روز حج اکبر است. بگو: خداوند خون ها و 

اموال تان را بر یکدیگر چون این ماه حرام کرده تا به 

پیشگاه پروردگار روید.  بگو، خوب فهمیدید؟ و مردم 

 جواب می دادند، بله! خدایا به تو شهادت می دهیم.

محمد مراسم حج را در هرجا کاه مایاخاواسات ماتافااوت از 

مراسم حج پاگان ها باشد، تعیین نموده، در ایان ماراسام باه 

پیروان خود نشان میدهد تا بعد از وی دقایاقاا ماورد عامال 

قرار گیرد. در آخر، دست به ایراد خطبه ای میزند کاه در 

 آن چند نکته مهم را مورد تاکید قرار می دهد. 

اول اینکه، در این خطبه اظهار میکند که نمایاداناد آیاا ساال 

بعد هرگز آنها را در این ماحال بااز هام بابایاناد یاا ناه، کاه 

برحسب اتفا ، حدس او درست از آب در می آید و بهامایان 

 دلیل حج مزبور به "حاة الوداع" معروف میشود. 

دوم اینکه، اعالم از میان رفتن ربا را میکند و میگوید: 

"رباها از میان رفت. فقط به سرمایه خود حق دارید... خدا 

فرمان داده که ربا نباشد. ربای عباس بن عبدالمطلب 

نیزهمه ازمیان رفت." بنابراین، هرکس که بدهی داشته 

است، بخش بهره آن از میان میرود. این قانون را البته 

محمد برای جلب نهر اعراب که زیر بهره وام های 

اشراف، بخصوص اشراف قریش، احساس سختی میکرده 

 اند وضع مینماید. 

سوم اینکه، بار انتقام خونی را از دوش  قبیله برمیدارد 

، بصورت   وهمانطورکه درگذشته مفصال شرح داده ایم

قصاص بر دوش خانواده میگذارد. باین ترتیب با جایگزین 

کردن همبستگی خانوادگی به جای همبستگی قبیله ای در 

این مورد نیز ضربه دیگری به نهام قبیله ای و به نفع 

خانواده که یکی از ارگان های بسیار مهم نهام جدید بود 

وارد می آورد و برای نمونه، خون "حار  بن 

عبدالمطلب" را که به شیرخوارگی او را به طایفه بنی لیث 

سپرده بودند و مردم ُهذَیل او را کشته بودند، نادیده میگیرد و 

اعالم می دارد: "این نخستین خون ایام جاهلیت است که از 

 میان میرود."

چهارم اینکه، ماه های حرام اسالمی را جایگزین ماه های 

حرام کفار نموده اعالم می کند که از این پس فقط "چهار ماه 

حرام است، سه ماه پیاپی و رجب مضر که میان جمادی و 

شعبان است." البته، برعکس ماه های حرام کفار که در آن 

هر نوع کشت و کشتار قدغن بوده است، در ماه های حرام 

اسالمی تنها کشتار مسلمانان به دست یکدیگر و نه کفار منع 

می گردد. و سراناام به منهور تاکید بر موقعیت پست و 

 برده وار زنان اظهار می دارد:

"و اما بعد، ای مردم شما بر زنان تان حقی دارید و آنها نیز 

بر شما حقی دارند، حق شما بر زنان تان چنان است که کسی 

را که از او بیزارید بر فرش شما ننشانند و مرتکب کار 

زشت نشوند و اگر مرتکب شدند خدا به شما اجازه داده که 

در خوابگاه از آن ها دوری کنید و آنها را نه چندان سخت 

بزنید، اگر دست برداشتند روزی و پوشش آنها را 

بطورمتعارف بدهید. با زنان به نیکی رفتار کنید که به دست 

شما اسیرند و اختیاری از خویش ندارند، شما آنها را به 

امانت خدا گرفته اید و به وسیله کلمات خدا حالل شان کرده 

 اید."     

آنگاه رو به آسمان میکند و میگوید: "بار خدایا، نمیدانم که 

من رسالت تو به شرط گزاردم، چنانکه شرط بود به بندگان 

تو رسانیدم و از عهده آن بیرون آمدم یا نه؟" و همه  کسانیکه 

در مراسم  حج حضور داشته اند هم صدا آواز بر می آورند 

که: "بلی یا رسول هللا، رسالت حق تعالی به تمامی به ما 

گزاردی و از عهده آن بیرون آمدی". بعد می گوید: 

"بارخدایا، تو گواه باش بر ایشان که اعتراف نمودند بدان که 

من رسالت تو به ایشان گزاردم و شرط آن ایشان را به جای 

 آوردم و از ُعهده آن بیرون آمدم". 

البته ما میدانیم که در رسالت محمد مانند هر دیکتاتور 

دیگری، جایی برای رجوع به آراء عمومی برای گرفتن 

تاییدیه وجود ندارد. چرا که بنا به فرض، خدای وی داناتر از 

آن است که بخواهد در کش  حقیقت به آرای مردم مراجعه 

نماید. با اینحال، همین که کسی جرات این را که در آن جمع 

برخیزد و موفقیت او را در اناام رسالتش تکذیب نماید 

نمیکند، خود باالترین نشان موفقیت او در اناام  رسالتش 

 بوده است. 
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دروغین پیروزی را ساناگ باناای شاکاسات هاای فااحاش تار، 

فرساینده تر و کاهنده تر نمود. طبقاه کاارگار بایان الامالالای در 

فاصله تاریخی مورد بحث به همه این پسرفت ها و فروماندگی 

ها تن داد. با همه اینها در پهنه حصول مطالاباات اقاتاصاادی و 

رفاهی، ایناا و آناا موفقیت هائای هار چاناد ساازشاکااراناه و 

 محدود نیز داشت. 

 دوره سوووم ) نوویوومووه دوم سووده بوویووسووتووم تووا امووروز( 

اشباع کامل جهان از سرمایه، استیالی مناسبات کار مازدوری 

در نقطه، نقطه کره ارض، صعود متوسط تارکایاب ارگاانایاک 

سرمایه جهانی به باالترین سطوح، پیشرفت های حیرت انگیاز 

سرمایه داری در قلمرو استفاده از سااز و کاارهاای دولات یاا 

نهادهای مدنی، حاقاوقای، سایااسای، فارهاناگای، فاکاری و کال 

فراساختارها برای تنزل بهاای نایاروی کاار در یاک ساوی و 

مقابله با هر جنب و جوش سرمایه ستیز طبقه کارگر در ساوی 

دیگر از جمله تحوالت این دوره است. باهاره گایاری حاداکاثار 

سرمایه از مکانیسم های متعارف جاالاوگایاری از پاویاه نازول 

نر  سودها، حدت بی سابقه تضادهای ذاتی سرمایه، گساتارش 

افراطی زمینه های خیزش بحران ها هاماراه باا مازمان شادن، 

کوبندگی بیشتر و وقوع ساراساری آناهاا، افازایاش روزافازون 

شدت، وسعت و قدرت شبیخون های سرمایه به سطح معایاشات 

توده های کارگر، زوال عمر جنبش های خلقی و اماپاریاالایاسام 

ستیزی ناسیونالیستی، فروپاشی کاماونایاسام باورژوائای، تاداوم 

زمینگیری جنبش ضد سرمایه داری و برای لغاو کاار مازدی، 

تعرض زلزله وار سرمایه داری به شیرازه هستی بشر و قرار 

گرفتن جهان در آستانه گزینش میان بربریت مطلق یاا نااباودی 

نهام بردگی مزدی، خطوط عام ویژگی های دیاگار ایان دوره 

تاریخی را تعیین می نماید. پایه های مادی و اجاتامااعای باروز 

این وضعیت، سارکشای ماهاارنااپاذیار تضاادهاای ذاتای تاولایاد 

سرمایه داری در یک سوی و فروریازی آوار عاواقاب تاأسای 

جنبش کارگری به سوسیال دموکراسی، کمونیاسام باورژوائای، 

رفرمیسم راست اتحادیه ای و ضد امپریالیسم خلقای الیاه هاای 

تحتانی بورژوازی بر فرایند روز کارزار طباقااتای پارولاتااریاا 

 در سوی دیگر است. این وضعیت را کمی دقایاق تار باکااویام. 

نسبت نر  انباشت سرمایاه در جاهاان باا نار  تاولایاد اضاافاه 

ارزش آنسان است که چرخه بازتولید سرمایه بایان الامالالای باه 

تااعااباایاارات بااه گااونااه ای 

شرربار، به شریان ذهان 

و شاااعاااور تاااوده هاااای 

کااارگاار جااهااان تاازریااق 

گااردیااد. فااتااوحااات ایاان 

دوران سراسر فاتاوحاات 

باااااخاااااش هاااااائااااای از 

بااورژوازی و شااکااساات 

آشاااکاااار جاااناااباااش ضاااد 

ساارمااایااه داری طاابااقااه 

کارگر باود. دوره ماورد 

گفتاگاو تاا جاائای کاه باه 

ساااارنااااوشاااات کااااارزار 

طبقاتی پرولتاریا مرباوط 

است، در غالاب جاهاات، 

نشانه های عکس دوره پیش را بر پیشانی داشات. در قارن 

نوزدهم توده های کارگر اروپا و تاا حادودی اماریاکاا، راه 

گسست از بورژوازی را می رفتند، گام به گام آرایش ص  

متمایز پیکار خود را تدارک می دیدند. روایات باورژوازی 

از حقو  و مطالبات و آزادی ها را به نقد می کشیدند و ایان 

نقد را محتوای مبارزه طبقاتی روز مای کاردناد. فشاار بار 

سرمایه داران و دولت ها را افزایش می دادند، مستاماراً باه 

جلو می تاختند و عقاب نشایانای هاای ماهامای را بار طاباقاه 

سرمایه دار و رژیم های حاکم تاحامایال مای ناماودناد. قارن 

نوزدهم از درون هامایان 

کارزار طاباقااتای شااهاد 

زایش کمونیسم لغو کاار 

ماازدی، ماااارکااس هاااا، 

انترناسیونال اول، کمون 

پااااریاااس و ناااوع ایااان 

حواد  بود. سالیان آخار 

این قرن و سراسر نیاماه 

اول سده بایاساتام عاکاس 

این رخدادها را از کولاه 

باار خاود بایارون آورد. 

جااناابااش کااارگااری بااه 

رفرمیسم اتحاادیاه ای و 

آشیان دروغین سوسایاال 

دمااوکااراساای پااناااه باارد، 

لشااااکاااار جاااانااااگ آور 

کمونیسم بورژوائی شد، بیر  پیکار ضد سرمایه داری فرو 

انداخت، پیاده نهام جنبش های خلقی گردید. باه جاای تاداوم 

گسست از اپوزیسونهای سرمایه مدار بسیار عامایاق تار در 

باتال  تبعیت از راهبردهایشان فرو شد. انقالبی به عاهامات 

انقالب اکتبر را نه از سر موقعیت ضعی  جناگای کاه زیار 

فشار گمراهه آفرینیهای کمونیسم خلقی، باخات، ایان بااخات 

مرگبار را پیروزی سترگ پنداشت. از شکست خود نه فقاط 

درس مارکسی و ضاد کاار مازدی نایااماوخات کاه روایات 

کمونیسم می کوبید و کاالهای زهرآگینش را با کمک هامایان 

مهر، خورد وسیع ترین بخش پرولاتااریاای جاهاان مای داد. 

کمونیسم بورژوائی اردوگاه و ناسیونال چپ جاواماع حاوزه 

صاادور ساارمااایااه، مااکااماال یااکاادیااگاار بااودنااد. در دل ایاان 

همپیوندی، نسخه سوسیال رمانتیسایاساتای تاوساعاه سارماایاه 

داری ممالک سه قاره آسیا، افریقا و امرکای التین، راه حال 

برای رهائی از سلطه امپریالیسم قلمداد مای شاد و “  خلق”  

جنگ در این راستا، پیکار ضاد اماپاریاالایاساتای خالاق هاای 

قهرمان نام می گارفات. سارماایاه داری دولاتای مسالاط در 

اردوگااه ماهاار ساوساایااالایااساام ماای خااورد و هااماایان روایاات 

سوسیالیسم دورنمای جنباشاهاای خالاقای مای گاردیاد. طاباقاه 

 ” کارگر همه جوامع حوزه صدور سرمایه ارتش استقارار 

، !!“ سارماایاه داری مساتاقال مالای ” ، !!“ دموکراسی خالاق

سوسیالیسم!! و باالخره پاسدار حریم قطب قادرت سارماایاه 

 مای شاد.  “ اردوگااه کاماونایاسام ” داری دولاتای ماوساوم باه 

سالهای آخر قرن نوزدهم و نیمه اول سده بیاساتام یاا دومایان 

دوره مورد گفتگوی این نوشته، دوران وقوع این رخدادهاا، 

عهد طالئی توسعه امپریالیستی سرماایاه داری باه ساراسار 

جهان و عروج مناسبات کار مزدوری به شیوه تولید مسالاط 

در تمامی کشورها و مناطق دنیاست. میدان داری ساوسایاال 

انقالب کارگری اکتبار، زایاش  “ سر زا رفتن ” دموکراسی، 

کمونیسم خلقی لنینی، سرفرازی کمونیسم اردوگاهی، بارآماد 

تحتاانای تاریان الیاه هاای  !!“ ضد امپریالیستی” جنبش های 

بورژوازی، زمینگیری کمونیسم لغو کار مزدی، دفان شادن 

جنبش کارگری در گورستان رفرمیسم اتحادیه ای از سلسله 

رخدادهای این دورانند. مبارزه طبقاتای پارولاتااریاا در ایان 

برهه زمانی طوالنای بار عاکاس دوره سااباق باه صاورت 

دردناکی، به ورطه پسرفت افتاد. فاجعه آمایازتار آناکاه ایان 

پسرفت فرساینده هالکت زا، همه جا به پیروزی، دساتااورد 

و تاخت و تاز کمونیستای تاعابایار شاد. ماعاااون سامای ایان 
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 .اند ضرورت آن را به وجود آورده و مورد استفاده قرار داده

ها است که نه تنها در زبان مردم کوچه و بازار بلکه در  مدت

ای به نام جاش استفاده  ادبیات سیاسی کردستان از کلمه

گاه به  های سیاسی گاه و بی شود و این واژه در دیالوگ می

هرچند واژۀ جاش در جامعه کردستان و در  .رسد گوش می

گیرد، اما  ادبیات سیاسی آن به وفور مورد استفاده قرار می

در مورد چگونگی ورود این کلمۀ غیر مرتبط با سیاست، به 

 .دنیای مبارزه نهامی و سیاسی کمتر سخن به میان آمده است

نامه دهخدا، اعضای سایت کلمه جاش  در پایگاه اینترنتی لغت

سرسپرده، سرسپرده دشمن، شنود، شنود ”را به معانی 

دشمن، گماشته دشمن، مزدور، مزدور دشمن، خبرچین، 

رساند، خودی  خبربر، جاسوس، کسی که به دشمن یاری می

که در جرگه دشمن است، خودی که در جرگه دشمن بر علیه 

گرا که روبروی  جنگد، نیروی واپس انقالب می

 .اند و مانند آن آورده“ ایستد خواهان می آزادی

نبانه بورینه، جاش به معنی  اما در فرهنگ لغت کردی هه

 .آمده است “االغ، محلل، کنایه از خودفروش به بیگانه کره”

شود که این کلمه نخستین بار توسط ماموستا هژار  گفته می

شاعر، ادیب، و نویسنده کرد وارد ادبیات سیاسی کرد شد و 

 .سپس به سرعت در جامعه رواج یافت

شاید تا “  االغ کره”دلیل استفاده از کلمه جاش به معنی 

ای در میان مردم عادی و حتی احزاب کرد برای  اندازه

کنند به کار  است که با حکومت همکاری می تحقیر کسانی

رود اما در واقع فلسفه اصلی استفاده از این کلمه عالوه  می

بر تحقیر به این دلیل است که این افراد، هنوز از لحاظ 

ای   فکری، مالی و سازماندهی به بلوغ نرسیده و همچون کره

نابالغ هستند که هنوز به مراقبت مادر خود که همان حکومت 

باشد، نیاز دارند و بدون وجود او قادر به ادامه حیات نیستند. 

اما روایتی که از ماموستا هژار در رابطه با علت استفاده از 

االغ،  کنند، این است که، جاش یا همان کره این کلمه نقل می

تنها حیوانی است که در حین راه رفتن همیشه پیشاپیش 

کند، و نیروهای مسلح کرد طرفدار  مادرش حرکت می

حکومت نیز به دلیل آشنایی با منطقه کردستان، در حین 

گشت و در زمان جنگ همیشه پیشاپیش نیروهای حکومتی 

کنند و این تشابه کره االغ و نیروهای طرفدار  حرکت می

 .گذاری شده است حکومت در کردستان باعث این نام

ها را  این نیروها که در ایران، جمهوری اسالمی آن

پیشمرگان مسلمان کرد نامیده است، زیر ماموعه سپاه 

ها در مناطق کردنشین و اولین بار در  پاسداران هستند. آن

توسط سپاه پاسداران در کرمانشاه و به  ۰۱٣۸سال 

سرپرستی پاسدار محمد بروجردی با هدف سرکوب مبارزات 

مردم کردستان سازمان دادب شدند و در اولین اقدام در 

سازی شهر کامیاران توسط سپاه شرکت  عملیاتی با نام پاک

 .کردند

که مخالفان کرد آنها را “پیشمرگان مسلمان”البته حقو  این 

نامند، در طول دوران حاکمیت جمهوری اسالمی  می“   جاش”

یعنی رابطه مادر و  -بنابه توضیحی که در ابتدا بیان شد 

ایم که هرگاه این  رعایت نشد و بارها شاهد آن بوده -فرزندی 

ای برای حکومت )مادر(  فرزند نابالغ )جاش( دیگر استفاده

نداشته باشد، به راحتی از حمایتش دست خواهد کشید و بعضا 

نیز در صورت کمترین احساس خطری او را به گور خواهد 

توان به هیوا تاب اشاره کرد که از  سپرد. به عنوان نمونه می

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

roshangar0@yahoo.com 

صورت سراسری و مداوم زیر مهمیز کوبنده بحراناهاا قارار 

دارد. این روند در عین حال همگن، هماهنگ و ماتانااساب باا 

اجبار نهام سرمایه داری به افزایاش سارطاانای نار  ارزش 

اضافی و تولید افراطی سرمایه پیش تاخته است. بیان زمینای 

این واقعیت چنین است که طبقه کارگر بین المللی با کار نسل 

های متوالی خود و با تحامال نار  اساتاثاماارهاای جاهاشای و 

موحش، سراسر دنیا را از سرمایه آکاناده اسات و هار روز 

بیش از روز پیش آکنده می سازد. این روند اکنون باه جاائای 

رسیده است که توده های کارگر حتی با تن دادن به باالتاریان 

نر  استثمارهای ممکن نیز قادر به تولید اضافه ارزش هاای 

مورد نیاز چرخه بازتولید و خاودگساتاری سارماایاه جاهاانای 

نیستند. نهام سرمایه داری در چنیان شارائاطای، باا یاک بان 

بست ناشکستنای تااریاخای رو باه رو اسات. بان بساتای کاه 

ً در گارو  وجودش وجود سرمایه داری و شکاساتاناش صارفاا

نابودی این نهام است. بشریت در پشت این بن بست محاکاوم 

به تحمل تمامی بربریت ها، سیه روزی ها و سقوط از دار و 

ندار انسانی خویش است. سرمایه داری در ستیز باا ایان بان 

بست، از شروع نیمه دوم قرن بیستم تا امروز، کل ظرفیت و 

توان موجود در هستی تاریخی خود را استخراج کارده و باه 

کار گرفته است. در هر گام این تکاپو بشریت را به گونه ای 

هااولااناااک تاار بااه ورطااه تااباااهاای رانااده اساات، امااا نااه فااقااط 

دستاوردی در چالش بن بست نداشته است که لحهه به لحهاه 

آن را ناشکستنی تر، پوالدین تر و غیرقابل عبورتار سااخاتاه 

است. این فقط یک نهریه یا حتی یک حقیقت علامای نایاسات. 

صدای رسای سلول سلول واقعیت زندگی پنج میلیارد نافاوس 

 توده های کارگر .  

 ادامه سرمایه داری و ... را در شماره بعد دنبال کنید

ها در ادبیات سیاسی  کرد جاش و جایگاه و عمل “جاش”معنی کلمه 
 کردستان

 مرداد 00 -اصغر فریدی علی
 

جاش کیست؟ این کلمه که برای تحقیر کردهای همراه با 
رود، چرا وارد ادبیات سیاسی کردها  حکومت به کار می

 شد؟ 
 چیست؟“ ای های رسانه جاش”با “ های مسلح جاش”فرق 

  

ای  در هر جنبشی که تا کنون در دنیا که ر  داده، همیشه عده

دست آوردن پست و مقام یا گاه به  به دالیل مادی، برای به 

ها شده و علیه  دلیل وابستگی فکری با حاکمان، همراه آن

اند. در هر بخشی از کردستان نیز که در  جنبش به پا خاسته

ای  ای وجود داشته، این قاعده جاری بود و عده آن مبارزه

ها، به همراهی با حکومت  علیه مبارزات و جنبش

 .اند پرداخته

در کردستان ایران و عرا  به کسانیکه با حکومت همراه 

های کردی پرداختند  شده و به جنگ با احزاب و جنبش

 .گویند می “قروجی”ها  و در کردستان ترکیه به آن “جاش”

هر کلمه و اصطالحی در هر زبانی معموال دارای ریشه 

ها بنابه  تاریخی و وجه تسمیه خاص خود است که انسان

 چگونه وارد ادبیات سیاسی کردستان شد؟“ جاش”واژه 

28ادامه در صفحه   
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)جاش شدن( را  “جاشایتی”پانزده سالگی به گفته کردها، 

 .سالگی نیز توسط حکومت اعدام شد ٦٤آغاز کرد و در 

و اما با پیشرفت دنیای تکنولوژی و به ویژه رسانه، 

جمهوری اسالمی با درک این موقعیت و قدرت رسانه 

جاشایتی را به این عرصه نیز کشاند و البته در اوایل تا 

 .ای هم موفق عمل کرد اندازه

در میان همان افرادی که پیش از این ذکر شد، یعنی آنانی که 

به دالیل مادی یا برای به دست آوردن پست و مقامی، با 

شوند، کسانی وارد عرصه جاشایتی به  حاکمان همراه می

ای شدند که، زبان و قلم خود را در اختیار  سبک رسانه

ً در مواقع مشخت با  جمهوری اسالمی قرار دادند و بعضا

المللی، جنایات جمهوری  ظاهر شدن در رسانههای بین

های  کنند، و یا با به راه انداختن بحث اسالمی را توجیه می

گمراه کنندب و با شیوبهای سازمان دادب شدب توسط جمهوری 

 .اسالمی، سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارند

ها راه یافتهاند و  این افراد که با امتیازات سپاه به دانشگاه 

در رشتههای مهم  فارغ از میران سواد واقعی، مدارک عالی

ها اعطا شدب، سعی دارند با استفادب از  علوم انسانی به آن

نهریههای جهانی سیاسی، جامعهشناسی، فلسفی و غیرب، 

ها و احزاب  های مردم کرد و جنبش مبارزات و خواست

سابقهدار کردستان را به چالش بکشند و در مقابل بر 

 .جنایات جمهوری اسالمی نیز سرپوش علمی بگذارند

تر  تر و خطرناک که به مراتب مخرب“ ای های رسانه جاش”

های  جاش”از به قول کردهای مخال  جمهوری اسالمی 

تر با عناوینی چون روزنامهنگار،  هستند، بیش “مسلح

شوند و از  نویس ظاهر می فکر و یا وبالگ محقق، روشن

خالءهای ما بین احزاب کردستان برای پر کردن مطالب 

 .کنند های حکومت ایران استفادب می سایت

این افراد حتی گاه برای جلب اعتماد جامعه، خود را به 

دهند و با این  عنوان مخال  جمهوری اسالمی نشان می

های تبلیغاتی وابسته به سپاه در  ها و دستگاه نقاب، سایت

    .گردانند کردستان را می

 منبع : سایت خودنویس

“ چاه” کاالها و خدمات را پیشنهاد میکرد. با اینهمه در سخنان 

پاسخ روشنی به یک پرسش را نمیتوان یافت و آن ایاناکاه چاه 

کسی باید درباره امور بنیادین اقتصادی تصمیم بگیارد؟ یاا باه 

گویشی دیگر مشکل ]تعمیم[ دماوکاراسای در بارنااماه ریازی 

 .]تمرکز یافته[ بی جواب مانده بود

درباره این مضمون وچند مضمون دیاگار، اسانااد چااپ نشاده 

گوارا که به تازگی در کوبا منتشر شده، چشم اندازهای نویانای 

وی  “ یادداشت های انتقاادی” را عرضه میدارند. سخن بر سر 

 “ اورا  قاطاوری” بر خود آموز اقتصاد سیاسی، یکی از این 

اسات کااه آکااادمای عالااوم اتااحااد جاماااهایاار شااوروی )درسااال 

به زبان اسپانیولی( منتشرساخته و وی هنگام اقامت در ۰۰۷۱

در  ۰۰۷۵  -۰۰۷۷تانزانیا وخصوصا در پراگ درسال های 

نامه خود به هارت درمیان نهاده بود. گوارا خرده گیری هاای 

ای گنااااناده  خود را نه در قالب یک کتاب و نه حتی در رساله

هائی از تألی  شوروی را در ماااماوعاه ای گارد  بلکه گزیده

آورده است که تفسیرهای اغلب زهرآگین و ریشخند آمیاز وی 

 .)۱را بدنبال دارد )

از چندی پیش چشم براه انتشار این سند بوده ایم که ده ها ساال 

مااناده باود. حاداکاثار باه چاناد  “ از دسترسای عاماوم بایارون” 

پژوهشگر کوبائی اجازه داده بودند که نگاهی به آن بایاانادازناد 

باید ساپااساگازار مااریاا دل ).  ۹و یا بندهائی از آنرا نقل کنند )

کارمن اریت گارسیا از مرکز مطالعات چه گاوارا در هااواناا 

بود که با سر و سامان دادن باه ایان اثار، ایاناک در اخاتایاار 

خوانندگان عالقمند قرارگرفته است. نشر کاناونای باا ماطاالاب 

جالب چاپ نشده دیگری که در خود جای داده گسترش یاافاتاه: 

که چاون  ۰۰۷۵نامه ای به آقای فیدل کاسترو به تاریخ آوریل 

پیش گفتاری بر کتاب است؛ یادداشت هاائای بار ناوشاتاه هاای 

مارکس و لنین؛ گالاچایانای از روناوشات ماکاالاماات گاوارا و 

کاه )  ۰۰۷۱  -۰۰۷۵همکارانش در وزارت صناایاع ]کاوباا[ )

 ۰۰۶۲بخاش هاائای از آن پایاش از ایان درساال هاای دهاه 

هایی به شاخاصایات  درفرانسه وایتالیا به چاپ رسیده بود؛ نامه

های گوناگون )پل سویزی*، شارل بتلهایم*(؛ بر گزیده هاائای 

از مصاحبه ای با نشریه ادواری مصری بنام الطلیعه )آوریال 

۰۰۷۵(. 

این اثر درعین حال گواهای اسات بار اساتاقاالل ذهان گاوارا، 

و نیز  “ سوسیالیسم واقعا موجود” فاصله گرفتن انتقادی وی از 

جستاوی طریقی رادیکال تر. این اثر نشان دهنده ماحادودیات 

 .تأمالت وی نیز هست

در آن زماان مسا الااه  “ چاه” از ایان ماطالاب آغااز کانایام کاه 

و البته کسی نامای داناد  –استالینیسم را به خوبی در نیافته بود 

، تحلیل وی درایان ۰۰۷۷ –۰۰۷۶که آیا بعدها، در سال های 

هائی که شاوروی را  باره پیشرفتی کرده بود یا نه. او بن بست

در تاناگاناا قارارداده باود، نااشای از سارشات  ۰۰۷۲در دهه 

پنداشت! گو اینکه او مای  سیاست نوین اقتصادی)نپ( لنین می

اندیشید که چنانچه لنین بیشتر زیسته بود شاید پسروتریان آثاار 

اشتباهی که کارد آن ” آنرا تصحیح کرده بود و به طنز میگفت 

اما با اینهمه گوارا همچنان برایان اعاتاقااد  .“بود که درگذشت!

راسخ ماند که بکار بستن عناصری از نهام سرمایه داری در 

های پرتی کشانده و باه ساوی  برنامه تازه اقتصادی به کژراهه

احیای کاپیتالیسمی راه گشوده است که در اتاحااد شاوروی در 

 .می توانستی به چشم دید ۰۰۷۱سال 

 

 برنامه ریزی را چه کسی باید اناام دهد؟

21درآمدهای نفتی کشور کااست؟ از صفحه   ادام  

 سوسیالیسم به روایت چه گوارا

 22ازصفحه  … چگونه “ جاش”واژه ادامه   

بسیاری مانند دموکراسی سوسیاالایاساتای و یاا پایاکاار عالایاه 

باا مارگ وی  ۰۰۷۶دیوانساالری ناتمام ماند زیرا در سال 

رشته آن گسسته شد و ناگزیر به سراناامی راه نبرد. اما در 

این مورد حاق باا ماارتایاناز هاره دیااسات کاه خااطار نشاان 

حتی جنبه های مثبتی هم در نیمه تمام ماندن انادیشاه  “ ساخته

میتوان یاافات. انادیشاماناد بازرگ آنااااسات، هام  “ چه” های 

، از رفاقاایاش )…( ها را  ها را می نمایاند و هم راه دشواری

به اصرار میخواهد که فکر کنند، مطالعه کنند، عمل و ناهار 

را با یکدیگر بیآمیزند. وقتی کسی واقعا از تفکار خاود دفااع 

کند دیگر غیرممکن است بتوان آن را به جزمیتی فروکاسات 

) ۰و یا به دژ سوداگرانه سخنان بالایاغ و دساتاورهاای کاار )

 “.مبدل ساخت

نخست، امید های زیاادی  ۰۰۷۲–۰۰۷۰گوارا در سال های 

بسته بود که سوسیالیسم معروف باه  “ کشورهای برادری” به 

در آنها پا گرفته بود. پس از چناد باازدیاد از  “واقعا موجود” 

اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی و از سرگاذرانادن 

تاربه نخستین سال های گذار به سوسایاالایاسام در کاوباا، او 

مواضع انتقادی خویش را بیش از پیش نماایاان مای سااخات. 

هاناگاام  ۰۰۷۵در ماال های چانادی و مشاخاصاا در ساال 

وی اختالفات عقایادتای خاود  “الازیره”مشهور  “سخنرانی” 

 ۰۰۷۱  -۰۰۷۹را علنا آشکاار سااخات. اماا از ساال هاای 

هنگام بحث و گفتگوی بزرگ اقتصادی در کوباست کاه مای 

بینیم تکاپوی وی برای شکل دادن به رویکردی ماتافااوت باه 

 .سوسیالیسم به راستی پدیدار گردیده است

سوسیالیاسام  ” این مباحثه در آن هنگام هواداران گونه ای از 

با استقالل بنگاه های اقاتاصاادی  “ مبتنی بر ساز و کار بازار

و جسااتاااااوی بااازدهاای )ماااناانااد اتااحاااد جااماااهاایاار شااوروی 

سوسیالیستی( را رو در روی گاوارا قارارداده باود کاه از 

برنامه ریزی مرکزی پی افکاناده بار ماوازیان اجاتامااعای و 

سیاسی و قومی دفاع میکرد. به جاای پااداش باه باازدهای و 

قیمت هائی که بازار تعیین میکند، او رایاگاانای بسایااری از 

 ای که سرانجام منتشر شد های چاپ نشده یادداشت

- Michaël LÖWY )لوموند دیپلماتیک )نسخه فارسی 

 

اندیشه ارنستو چه گوارا ازهنگام پیروزی انقالت کوباادرساال 

دگارگاونای  ۰۰۷۶تا ]فارجاام زنادگای اش در[ ساال  ۰۰۵۰

بسیاری یافت. هرچند نبردی جهانگستارعالایاه اماپاریاالایاسام و 

مبارزات رهائیبخش آمریکای التین همچنان مضامیان اصالای 

تأمل و تفکر و کنش سیاسی وی باقی ماندند، با اینهماه ازساال 

این دغدغه ها باانتقاد فزاینده از بن بستی همراه شادناد  ۰۰۷۱

 .که الگوهای شوروی و اروپای شرقی را به تنگنا کشانده بود

ارنستو چه گوارا هر روز اندکی بیشتر از پندارهای نخساتایان 

خویش درباره اتحاد جماهیرشوروی ومارکسیسم به تعبایار آن 

باه ۰۰۷۵کشور فاصله میگرفت. وی در نامه ای که در ساال 

دوستش آرماانادو هاارت )وزیار فارهاناگ کاوباا( ناوشات از 

که با اناتاشاار خاودآماوزهاای شاوروی  “ دنباله روی عقیدتی” 

برای تعلیم مارکسیسم در کوبا پدیدار گردیده، به سختی خارده 

گرفته بود. این برداشت وی همسو باا ناهاری باود کاه هاماان 

وقت ناشران ماله اندیشه های انتقادی مانند فرناندو ماارتایاناز 

هردیا، اوره لیو الونزو و دوستان آنها در بخش فلسفه دانشگااه 

هاوانا به دفاع از آن برخاسته بودند. این خودآماوزهاا کاه وی 

این عیب و ایاراد را ”میخواند  “اورا  قطور چاپ شوروی” 

دارند که نمی گذارند بیاندیشی: حزب پیش از این به جاای تاو 

زحمت آنرا کشیده است و تو اینک فقاط نااچاار باه فاروباردن 

 ).۰) “اندیشه های پرداخته آنها هستی

جستار الگوئی دیگر، روشی متفاوت برای پایه ریزی شاالاوده 

سوسیالیسامای رادیاکاال تار، مسااوات طالابااناه تار و ماباشار 

همبستگی افزون تر بیش از پیش نزد وی به روشنی باه چشام 

 .می خورد

]در ایان یاادداشات هاا[ ناهاامای “  چاه” حاصل انادیشاه هاای 

دربسته یا استدالل فرجام یافته ای نیست که پاسخی بارای هار 

چیز را در خود فراهم آورده باشد. تأمالت وی در باره مسائل 
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با وجود این تمام خرده گایاری هاای گاوارا از بارنااماه ناویان 

اقتصادی )نپ( را ناباایاد از جاذباه عااری دانسات کاه گااه باا 

عیباوئی هاای ماخاالافایان دسات چاپای) دراتاحااد شاوروری( 

هماساو اسات؛ بارای ناماوناه دلایال  ۰۰۰۵  –۰۰۰۶درسالهای 

کادرهائی همدست نهام شده وطاایافاه ای ]کااسات[ “میآورد که

اما گمانه تااریاخای  .“ برخوردار از امتیاز را به وجود آوره اند

که تقصیر گرایش های ناوکااپایاتاالایاساتای در اتاحااد جامااهایار 

شوروی سوسیالیستی زمان برژن  را به گردن برنااماه ناویان 

اقتصادی )نپ( می اندازد آشاکاارا اهامایات کاارباردی انادکای 

دارد. نه اینکه گوارا نقش زیانبار استالین را ناادیاده اناگااشاتاه 

وی، ایان جامالاه  “ یادداشت های انتقادی” در یکی از …  باشد 

جنایت تاریخی دهشتانااک ” دقیق و تکان دهنده را می یابیم که: 

استالین ]آن بود که[ آموزه های کمونیستی را به چشم حاقاارت 

 .“ نگریسته و کیش پرستش بیکران قدرت را بارپاا کارده باود

گرچه چنین نهری تحلیلی از پدیده استالینی به حساب نمی آید، 

 .اما الاقل رد بی برو برگرد آن بود

به اصرار از کشاورهاائای کاه “  سخنرانی الازیره” گوارا در 

همادساتای تالاویاحای ” ادعای سوسیالیسم داشتند می خواست که 

از مایاان باردارناد “  خویش را با کشورهای استاثاماارگارغارب

زیرا چنین کنشی به مناسبات مبادله نابرابر با خلاق هاائای مای 

ایان ).  ۵اناامد که علیه امپریالیسم به نبرد بارخااساتاه باودناد )

درباااره  “ یااادداشاات هااای انااتااقااادی ” ماطاالااب چااناادیاان بااار در 

خودآموز شوروی تکرارشده است. در حالیکه نویسندگاان ایان 

مایاان کشاورهاای  “ هامایااری“ مواضع رسمی به مدح و ستایش

وزیر پیشیان صاناایاع کاوباا “ چه”سوسیالیستی پرداخته بودند، 

ناگزیر به تصدیق آن شد که چنین پنداری با واقاعایات ساازگاار 

چنانچه بین الملل پرولتاریا توانسته بود بر اعمال تاک ” نیست: 

)…( تک حکومت های کشورهای سوسیالیست فرمانروا شود 

موفقیتی می بود. اما جای انترناسیونالیازم را وطان شایافاتاگای 

]شوونیسم[ )قدرت های بزرگ یاا کشاورهاای کاوچاک( و یاا 

تسلیم به ]اراده[ اتحاد جماهیر شوروی گارفاتاه اسات. ایاناهاماه 

 .های جهان زخمی است بر تمام رویاهای صادقانه کمونیست

چند صفحه بعد در تفسیری طعنه آمایاز دربااره ساتاایاش خاود 

آموز از تقسایام کاار مایاان کشاورهاای ساوسایاالایاسات کاه بار 

بنیاد یافته است، گوارا ابراز نهر میاکاناد  “ همکاری برادرانه” 

)  ۷این دار و دسته شورای همکاری متاقاابال اقاتاصاادی )” که 

که در آن هرکس به سودای منفعتی از پشت به دیگری خانااار 

میزند خود گویاست که چنین ادعائی در عمل راسات در نامای 

آید. متن رسمی به آرمانی اشاره دارد که شاید باتاوان فاقاط از 

طریق یک کنش واقعی بین الملال پارولاتااریاائای باه آن دسات 

در  “ یافت اما امروز به نحو رقت آوری خبری از آن نایاسات.

همین راستا بند دیگری از یادداشت به تلخی گوشزد میکناد کاه 

در مناسبات میان کشورهائی کاه خاود را ساوسایاالایاسات مای 

پدیده های توسعه طلبی و داد و ستد نابرابر، رقابت و ” خوانند 

تا حدودی بهره کشی و بطور قطع تسلیم کشورهای ضعی  باه 

 “.زورمندان را می توان یافت

در اتاحااد  “ پی افکندن کمونایاسام”سراناام وقتی خود آموز از 

جماهیر شوروی سوسیالیستی سخن به میان می آورد، ناقد این 

آیا کمونیسم را میتوان تاناهاا در ”جدل لفهی را پیش میکشد که 

باز درهمین جاهات بارایان  “چه”و سپس  “یک کشور بنا نهاد؟

بااه روشااناای ساارشاات ” ماطاالااب انااگااشاات مایااگااذارد کااه لااناایان 

شمول انقالب را تصدیق کرده بود، گرچه بعدها به انکار  جهان

، که اشاره وی بطور شفاف به سوسیالایاسام فاقاط “ آن پرداختند

 .)۶در یک کشور است )

بیشتر انتقادهای گوارا به خودآماوز نشار شاوروی باه ناوشاتاه 

وی دربااره اقاتاصااد بسایاار  ۰۰۷۱  -۰۰۷۹های ساال هاای 

نزدیک است، از جمله دفااع از بارنااماه ریازی مارکازی در 

های مستاقالای کاه باه قاواعاد  مقابل قانون ارزش و کارخانه

بازار وابسته اند؛ دفاع از آموزش کاماونایاساتای در ماقاابال 

های مادی فردی. گاوارا هاماچانایان ناگاران ساهایام  انگیزش

کردن مدیران کارخانه ها در منافع مالی است که وی آنارا 

 .همچون اصل فساد آفرینی درمی یابد

گوارا از برنامه ریازی ]تامارکاز یاافاتاه[ هاماچاون ماحاور 

 ” مرکزی پویش پی افکندن سوسیالیسم دفاع میکرد زیارا 

موجود بشاری را از وضاعایاتای تااباع مساائال اقاتاصاادی 

کاسترو[ می پذیرد کاه در ]“ فیدل”اما درنامه به  .“ میرهاند

کاارگاران در تاهایاه و تادارک بارنااماه مشاارکاتای ” کوباا 

 .“ندارند

 -۰۰۷۹چه کسی باید برنامه ریزی کند؟ در مبااحاثاه ساال 

به پاسخی برای این پرسش نرسیدند. درست درباره  ۰۰۷۱

همین مطلب است که چشمگایارتاریان پایاشارفات هاا را در 

مایاتاوان یاافات:  ۰۰۷۵  -۰۰۷۷“  یادداشت های اناتاقاادی” 

باارخاای بااناادهااای آن بااه روشااناای اصاال یااک دمااوکااراساای 

سوسیالیستی را مطرح میکنند که درآن تصمایاماات بازرگ 

 “ تاوده هاا” نوشت  “ چه” اقتصادی را خود مردم میگیرند. 

باید در تدوین مبانی برنامه مشارکت جاویاناد، در حاالایاکاه 

اجرای آن امری صرفا فنی است. به عقایاده وی در اتاحااد 

جماهیر شوروی سوسیالیستی پاروردن بارنااماه باه ماثااباه 

 “ تصمیم گیری اقتصادی توده های آگاه از ناقاش خاویاش” 

جای خود را به یک ظاهر فریبی داده است که در پاوشاش 

آن اهرم های اقتصادی درباره همه چیز تصمیم مایاگایارناد. 

باایاد اماکاان یااباناد کاه ” او به تأکید میاگافات کاه تاوده هاا 

سرنوشت خویش را به دست گیرند، تصمیم بگیارناد چاقادر 

؛ کارکرد فن “ باید بیانبارند و چه اندازه به مصرف برسانند

اقتصادی می باید ناچار به رعایت چنین ارقامای بااشاد کاه 

هشیاری توده ها اسات کاه باایاد ” مردم خود برگزیده اند و 

 .“تحقق آنرا تضمین کند

این مضمون چندین بارتکرارمیشود. او مایاناویسادکاه حاتای 

اگار بارنااماه ای پاروریاده کاارشانااسااان بااشاد، کاارگااران 

دربااره دشاواری هاای ” وبطوراعم توده های مردم اند که 

باازرگ کشااور )چااون ناار  رشااد، انااباااشاات یااا مصاارف 

هارچاناد ایان جادائای  .“ تولیدات( تصامایام خاواهاناد گارفات

مکانیکی میان تصمیمات اقتاصاادی و اجارای آناهاا اماری 

قابل بحث است اما شکل بندی آن چنان است کاه گاوارا باه 

ریزی سوسیالیستی دموکراتایاک بسایاارنازدیاک  ایده برنامه

ماایااشااود. گاارچااه او هاانااوزهاامااه پاایاااماادهااای ساایاااساای 

گرائی سیاسی، آزادی  نهیردموکراتیک کردن قدرت،کثرت

سازماندهی را از چنین رویکردی استخراج نامایاکاناد، اماا 

نمیتوان در اهامایات ایان بایاناش تاازه دربااره دماوکاراسای 

 ).۸اقتصادی چون و چرائی روا داشت)

میتوان این یادداشت ها را چاون مارحالاه ماهامای در گاذار 

گوارا به سوی کمونیسم دموکراتایاکای دریاافات کاه بادیالای 

برای الگوی شوروی بااشاد. طای طاریاقای کاه آدماکاشاان 

بولیویائی گماشته سازمان مرکزی اطالعات آمریکا )سایاا( 

 .بیرحمانه راه را بر آن بستند ۰۰۷۶در اکتبر 

 

اقااتااصاااددان مااارکساایااساات ) ۰۰۰۲  -۰۲۲۹پاال سااویاازی ) *

 “ ناهاریاه تاوساعاه کااپایاتاالایاساتای” آمریکائای، ماؤلا  کاتااب 

وبااناایااانااگاازارنشااریااه بااررساای ماااهاایااانااه ناااشاار اناادیشااه هااای 

اقتصاددان و )  ۰۰۰۱  -۰۲۲۷سوسیالیستی بود. شارل بتلهایم )

تاریخدان فرانسوی که در دوران به قدرت رسیدن هیتلار اباتادا 

به جنبش جوانان کمونیست و سپس به حزب کمونیست فرانساه 

پیوست. مرکز پژوهش شیوه های صنعاتای شادن در دانشاگااه 

سوربن پاریس را او بنیاد نهاد و در دوران اساتاعاماار زدائای 

 رایزن برخی از کشورهای جهان سوم شد )م(.
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، انااتااشااارات ۰۰۵۶  -۰۰۷۶ارنسااتااو چااه گااوارا، آثااار   -۵

 .۵۶۹، جلد دوم، صفحه ۰۰۶۲مسپرو، پاریس، 

شورای کمک اقتصادی متقابل، گوناه ای باازار مشاتارک  - ۷

)باه زباان اناگالایاسای باه آن  “ سوسیالیسام واقاعای” کشورهای 

 .)"کومه کن" میگویند

که پایاشاتارهاا لانایان  “ انترناسیونالیستی” در تضاد با تعالیم   -۶

ازآن دفاع میکرد، پانزدهمین کنگره حزب کاماونایاسات اتاحااد 

این نهریه سیااسای را کاه در  ۰۰۰۵دسامبر  ۰۸شوروی در 

ژوزف استالین از آن هواداری کرد، از تصاویاب  ۰۰۰۹سال 

 .گذراند

جالب توجاه اسات کاه در مابااحاثاات باا هاماکااراناش در   -۸

وزارت صنعت که متن آن در همان جلد به چاپ رسیده اسات، 

در چند مورد دفاع گوارا از اصل باحاث و گافاتاگاوی آزاد را 

وی  ۰۰۷۹میتوان یافت. بادیاناگاوناه در باحاثای در دساامابار 

ممکن نیست کاه بااوری را باا زور از  ” اصرار میورزد که 

میان برداشت، چنین کاری همه پارورش آزاد هاوشامانادی را 

 .“متوق  می سازد

 

 روشنگر متعلق به شماست 
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دستهاي جوان را محكم گرفتند و سومي هم با یك شمشیر تیز 
درعقب او ایستاد سپس با اشاره سرهنگ، سرباز جالد با 
شمشیر سر جوان را قطع كرد. هنگامي كه سر از بدن جدا 

و  “بدو...بدو ”شد و به كناري افتاد، سرهنگ فریاد كشید: 
همزمان یكي از افراد 
طاوه سر  شده را روي 
گردن بریده چسباند. جسد 
بیسر از جا بلند شد و یكي 
دو قدم دوید و بعد افتاد. 
سرهنگ مثل اینكه از این 
عمل شنیع خود رضایت 
حاصل نكرده باشد فریاد 

آن جوان بلند قد ”كشید: 
را بیاورید. فكر میكنیم كه 
 “او بهتر از اینها بدود.

خالصه آن بیچاره را هم 
آوردند و این بار با دقت 
بیشتري سر او را بریدند 
و طاوه آهني را روي 

گردن بریده محكوم قرار دادند بطوریكه این بار جسد بي سر 
توانست یكي دوقدم بیشتر بدود، خالصه این عمل سبعانه 
ً در  ادامه پیدا كرد تا اینكه یك بار سرهنگ خودش شخصا
این عمل شنیع شركت كرد و این بار خود مس ولیت گذاشتن 
طاوه آهني تفته را روي گردن محكوم قبول نمود ولي چون 
او به موقع نتوانست طاوه را روي گردن بریده قراردهد، لذا 
وقتي جالد سر محكوم را از تن جدا كرد خون از گردن 
محكوم در حدود یك متر فواره زد و سر و روي او و همه 

 “.اطرافیان را خوني كرد
پس از اینكه چند نفري از جوانان با این وضع فایع كشته ”  

شدند، فكر تازه اي در مغز دیوانه سرهنگ خطور كرد تا بر 
سر مسافت دویدن اجساد بي سر شرط بندي كنند و بر سر 
تعداد قدمهایي كه اجساد میتوانند بدوند برد و باخت راه 

 “.بیندازند
خالصه این جنایت بارها و بارها تكرارشد تا آناا كه ”  

باالخره اجساد و سرهاي همه محكومین هر كدام یك طرف 
روي زمین تلمبار شد. گفتني است كه هربار كه این عمل 
وحشیانه اناام میشد خود سرهنگ و افسران و درجه داران 
و سایر افراد مثل تماشاچیان مسابقه فوتبال با دست زدن و 
هورا كشیدن و هلهله دوندگان را تشویق میكردند كه قبل از 

 “.افتادن هرچه بیشتر بدوند
پیرمرد كه از فرط خشم و غضب صورتش به زردي 
گرائیده بود مكثي كرد و من از این فرصت استفاده كردم و 

خوب، باالخره در این مسابقه دو اجساد، برنده چه ”پرسیدم: 
 “كسي بود؟

سرهنگ در اغلب ”او چند دقیقه اي سكوت كرد سپس گفت: 
شرط بندیها، برنده شد: فكر میكنم فقط در یكي از شرط 

 “.قدم بدود، هزار لایر برنده شد 11بندیها كه جسد توانست 
من مادداً رو به او كرده پرسیدم: سرهنگ بعد از این ماجرا 

 :چه كرد؟ او در پاسخ به این س وال چنین گفت
خوب معلوم است كه چه كرد، او دستور داد همه گاوها و ”  

گوسفندان و اسب و االغها و سایر اغنام و احشام ما را ببرند 
و روز بعد چند كامیون آوردند و همه اسباب و اثاثیه و 
باالخره همه دار و ندار ما را از قبیل قالي ها و سماورها و 
بشقابها و طالآالت و زینت آالت و لباسهاي ما را بار 

 “.كامیون كردند و بردند
 “تو در این گیرودار چه كردي؟”پرسیدم: 

من خودم را به طرف چشمه آبي كه داخل دّره  ”جواب داد: 
كوچكي قرارداشت كشیدم و زخم خود را شستشو دادم. من 
آنقدر ضعی  شده بودم كه دو شب تمام قدرت حركت را 
نداشتم تا اینكه روز سوم قدري حالم بهتر شد و توانستم روي 
پاي خود بایستم و اجساد را به سختي و زحمت زیاد دفن 
كنم. همه مردها و زنها و بچه هاي ما بال استثنأ كشته شده 
بودند و الشخورها گرد آنها جمع شده بودند. بطوریكه من 
براي دفن كشته ها مابور بودم آنها را از اطراف اجساد 

 “.دوركنم
 “بعد از آن براي سرهنگ چه اتفاقي افتاد؟”مادداًپرسیدم: 

 :او در پاسخ با نفرت و تحقیر غیر قابل وصفي گفت
سرهنگ؟! ایشان به پاداش شاهكارهایي كه در لُرستان ”  

اناام داده بود، به درجه ژنرالي ارتقاء یافت و بعدها هم 
 “.وزیر جنگ شد

 “آیا او هنوز زنده است؟”پرسیدم: 
بله زنده است و در تهران زندگي میكند. او  ”او در جواب گفت: 

اموال غارت شده از دهات ما را بار كامیونها كرد و به غنیمت 
 .برد
بله آن سرهنگ امروز به تیمسار امیراحمدي قصاب لرستان ”  

 “.معروف است
باالخره پس از دقایقي سكوت لب به سخن گشود و گفت: 

میداني....من یك ایراني هستم ، من كشورم را دوست میدارم. ”
من حاضرم جانم را فداي كشورم بكنم، ولي چه كنم كه مابورم 
به این حقیقت هم اعتراف كنم كه من از نهامي جماعت متنفرم و 
امیدوارم كه تا من زنده ام به چشم خود ببینم كه خداوند انتقام ما 

 “.را از آنها بگیرد
*** 

 !ساكت! وایال میگم امیراحمدي تو را بخورد
ویلیام داگالس، بعدها خود شخصاً قصاب لرستان را مالقات كرد 

 :و چنین نوشت
مدتي بعد از این ماجرا بود كه من امیراحمدي را در یكي از ”  

گاردن پارتیها در تهران مالقات كردم، او مردي بود چهارشانه 
راست قامت كه ظاهراً شصت ساله بنهرمیرسید. او ضمناً داراي 
یك سیبیل سیاه چخماقي و چشماني نافذ بود: او یك سري دندانهاي 
طالیي داشت كه هنگام خندیدن به خوبي نمایان میشد. به زبان 
روسي و تركي آشنایي داشت و در ارتش قزاقستان در روسیه 
آموزش دیده بود. درآن ایام هنوزهم آثار تكبر، نخوت وجسارت 
از سیمایش وبخصوص از طرزصحبت وآهنگ صدایش حتي 

 .هنگام بحث هاي خصوصي و خودماني اش هویدا بود
تیمسار!  ”در این حیت و بیت خانمي از او سؤال كرد: 

او  “مناسبات شما با مردم لُرستان درحال حاضر چگونه است؟
آنها با احترام از من یاد میكنند. امروز اسم من  ”در جواب گفت: 

 “.در اغلب خانواده ها مطرح است
 “ولي چگونه؟”خانم دوباره سؤال كرد: 

او خندید، با این خنده همه دندانهاي طالیي اش نمودار گردید و 
به این نحو، كه اگر كودكي در ”  پس از مدتي خندیدن گفت: 

لرستان گریه بكند، مادرش براي ساكت كردن او میگوید: ساكت! 
 “.واالّ میگم امیراحمدي تو را با خودش ببرد
 !لشكر شر ، آوارگان لُر را تحویل بگیرد
 :فاایع پس از قتل عام نیز شنیدني است

در پشتكوه، فقط آن عده اي از لرها كه به عرا  گریختند،  ...”
زنده ماندند و بقیه تمام كشته شدند، در پیشكوه كه به علت فعالیت 
راهسازي و وجود مهندسین و تكنیسین ها، كشتار به آن صورت 
میسر نبود، تصمیم به كوچاندن لُرها به خراسان گرفته شد كه 
چگونگي عمل غیرانساني آن، ممكن است خود موضوع تراژدي 

 )22ص  1)كهنه سرباز ....جلد “  .كم نهیري باشد
براي جلوگیري از اغتشاشات حاصله، بعضي از طوای  كه  ...”

اقامت آنها در برخي نقاط لرستان، مضر و اصوالً تحریكات 
مینمودند، این قبیل طوای  كوچ داده شده و در حدود تهران تا 

)كاوه “   ....خراسان و از طرفي خوزستان اسكان پیدا كردند
 1321و  8بیات، گزارشي از عملیات نهامي لرستان درسال 

، 1312شمسي توسط تیمسار رضاقلي جالیر، ماله شقایق، سال 
 )22، ص2ش
گروهان هنگ آهن، الوار را تا شاهرود رسانیده، در آناا ...”

تحویل لشكر شر  نمود. كوچاندن این الوار بسیار مشكل و كار 
پرزحمتي بود. یك قسمت دیگر از الوار پس از چند روز كوچانده 
شدند و در ورامین سكني گزیدند... به این ترتیب قضیه لُرستان 
خاتمه پیدا كرد. از این تاریخ به بعد شروع به استفاده از موقعیت 
شد و براي عمران وآبادي لُرستان نقشه هایي طرح و عمل شد

كاوه بیات، گزارشي از عملیات نهامي لرستان ...  ) “)؟؟!!(...
 ).12ص 

اینكه، نقشه هاي وعده شده باال، جهت عمران و آبادي لرستان و 
مابقي سرزمینهاي لُرنشین، آیا طي پنااه سال حكومت پهلوي 
طرح و عملي شد، قضاوتش با خوانندگان منص  است.؟! اما 

 داستان تبعیدیان لُر و پیامدهاي آن و كوچ هاي اجباري نیز 
 

حكایت خود را دارد كه سخت متأثر كننده است. هزاران خانواده 
لُرفیلي و لُر بختیاري، طي اقدامي عاوالنه با خشونت تمام توسط 
نهامیان از كوهستان زاگرس به صحرا و بیابانهاي خراسان و قم 
و...یعني هزاران كیلومتر دورتر از سرزمین آبا و اجدادي خود 

 .كوچانده شدند
 

 !جرم فدوي، همانا این است كه لُر هستم
 بسیاري از كودكان، زنان و سالمندان در راه تلف و جان و مال 

كه شاید مصایب اقوام كرد و بلوچ و تركمن در تاریخ 
یعني لُرها .”..    .معاصر ایران، در برابر آن كوچك مینماید

 ً كرد. بطوریكه پشتكوه براي سالها  “قلع و قمع”را واقعا
 ...خالي از سكنه شد. بهمین جهت عنوان قصاب به او دادند

 )11، ص 1)كهنه سرباز ...جلد  )
ویلیام او. داگالس، قاضي مشهور دیوان عالي كشور امریكا 
كه اندكي پس از قوم كشي لُرها، به لرستان سفر كرده و 
قصاب لرستان را نیز حضوراً مالقات نموده، در سفرنامه 
خود، سرزمین شگفت انگیز، فاایع و قتل و غارت عمال 
حكومت وقت، سپهبد امیر احمدي و سپهبد حبیب اله خان 
شیباني، نسبت، به لُرهاي لرستان، بختیاري، بویر احمد و 
ممسني را به تفضیل شرح داده كه برخي از وقایع فایع كه 

 .خود دیده و یا شنیده، بسي شگفت انگیز و متأثركننده است
ً از قتل عام قصاب امیر  او از زبان پیر مردي لُر كه استثنا

 :احمدي، جان به در برده، چنین مینویسد
من از او سؤال كردم كه درباره امیر احمدي چه میداند؟ ”  

او نگاهي عایب و پرمعني به من كرد و سري تكان داد، 
شرح داستان را با احتیاط تمام آغاز كرد و من خیلي تالش 
كردم تا او را به بازگو كردن جزئیات ماجرا ترغیب نمایم و 
به او قول دادم كه آنچه را كه او میگوید براي كسي فاش 

 ....نكنم یا الاقل اسمي از او به میان نیاورم
ما صد نفر بودیم كه در بیست كلبه كوچك و چادر .....

زندگي میكردیم، هزارها رأس بز وگوسفند وهزار رأس گاو 
وگوساله و قاطر و دهها اسب داشتیم، تعدادي ازجوانان ما 
در قلعه فلك االفالك محاصره شده بودند. جوانان ما بال 
استثنأ كشته شدند. خوانین ما را دار زدند. ارتش پیروزشده 
بود. نبرد دفاعي به پایان رسیده بود حاال دیگر مانعي در راه 
 “جادّه اي كه رضاشاه در نهر داشت بسازد وجود نداشت.

 :او داستان خود را چنین ادامه داد
 

چند روز بعد در اردوگاه خود نشسته بودیم كه از دور ”  
گرد و خاك زیادي را مشاهده كردیم عده اي از سوار نهام 
ارتش بودند كه چهار نعل به طرف كلبه هاي ما میآمدند. 
سرهنگي هم فرمانده این واحد بود وقتي كه به اردوگاه ما 
رسیدند سرهنگ با صداي رسا و بلند فرماني صادر كرد و 
با این فرمان سربازها از اسب پیاده شدند. سپس سرهنگ 
فرمان قتل عام ما را صادر كرد و در اجراي این فرمان 
سربازان ما را هدف قرار داده شروع به تیراندازي كردند. 
تعدادي از كودكان ما هنوز در گهواره در خواب بودند و 
تعدادي در گوشه وكنار بازي میكردند. سربازان به هر بچه 
اي كه میرسیدند او را میگرفتند و لوله هفتتیر خود را در 
شقیقه او میگذاشتند، ماشه را میكشیدند و مغز او را متالشي 
میكردند. زنها جیغ میكشیدند و از چادرها به بیرون 
میدویدند. زن من در گوشه اي خزیده بود واز ترس مثل بید 
میلرزید. من جلوي او ایستاده بودم و كاردي هم در دست 
داشتم كه یك مرتبه صداي تیراندازي بلند شد و من نقش 

 “.زمین شدم و از حال رفتم
وقتي به هوش آمدم، زنم را در كنارم دیدم كه خون از ”  

بدنش جاري است. جسد او و جسد چند زن وبچه دیگر، 
روي زمین افتاده بودند. همه اینها در اثر اصابت گلوله هاي 
سربازان كشته شده بودند. ولي خود من در اثر اصابت گلوله 
اي كه در گردنم فرورفته بود، زخمي شده بودم و آنها به 
خیال اینكه من مرده ام، مرا رها كرده بودند تا اگر احیانأ 
كشته نشده ام با یك مرگ تدریاي و زجرآوري بمیرم. من 
پس از هوش آمدن بالفاصله چشمانم را بستم و در همان 
وضع بیحركت باقي ماندم، چون صداي سرهنگ را شنیدم و 
متوجه شدم كه او و سربازانش هنوز محل را ترك نكرده 
اند. من از گوشه چشم و از زیر پلكهاي نیمه باز آنها را دید 
میزدم. شما ممكن است حرف مرا باور نكنید. شما قطعأ آنچه 
را كه من دیدم باور نمیكنید ولي قسم به ناني كه در سفره این 

 .“خانه هست آنچه میگویم حقیقت دارد
 !شرطبندي بر سر مسافت دویدن اجساد بیسر
 :خالصه پیرمرد به سخنان خود چنین ادامه داد

سرهنگ چندین نفر از جوانان ما را كه اسیر كرده بود ”  
جمع كرد و بالفاصله دستور داد با زغال آتش روشن كنند. 
من فورأ متوجه شدم در حال تدارك چه جنایت فایعي است. 
او دستور داد یك طاوه آهني بزرگ آماده كنند و طاوه را 
روي آتش بگذارند تا خوب تفته و قرمز رنگ بشود، آنگاه 
دستورداد یكي از جوانان لُر را بیاورند. دو نفر سرباز 
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گرفتن نوع مذهب آنان اصرار مى ورزند و با غیر 

مسلمانانى  كه دچار خطاهاى غیر مارمانه میشوند طبق 

 . قوانین شریعت رفتار مى كنند

آچه اینك تكرار قوانین ابلهانه و غیر انسانى طالبان در    

سازمان عفو بین الملل درسال را تاربه می کند.   افغانستان

میلیون نفرى ٣گزارش كرده است كه از یك شهر  ۰۲۰۰

نفر بوسیله تازیانه و با پوششى كامل كه از قبل یراى ان ٦٣

ها تدارك دیده بودند تنبیه شده اند.سازمان دیده بان حقو  

 بشر مى گوید ایالت آچه همچنان در حال تقویت سر

سختانه قانون شریعت به جهت قدرت بخشیدن به محافهه 

 .كاران مذهبى مى باشد

شهر داران و كار گزاران در حال گذراندن لوایحى از    

قوانین  شریعت هستند كه اكثرا به پایمال شدن حقو  زنان و 

اقلیت هاى مذهبى مى اناامد.فشار بر مسیحیان و پیروان 

قوانین شریعت  سایر ادیان غیر مسلمان در جهت اجراى

موجب روى گرداندن آنان از آموزه هاى اسالمى شده است 

فیصل على( مى گوید:"به (تا جایىكه نماینده مامع روحانیون 

نهر میرسد قانونگزاران از قوانین اسالمى آگاهى كافى 

از سویى دیگر به نهر میرسد این قانون در تضاد با  ندارند"

برابرى در عین تفاوتها قانون اساسى اندونزى است كه معتقد به 

 .است

آزادى تشكل و فعالیت مذاهب  ۰۰٦٣قانون اساسى    

ششگانه را تضمین نموده است و وزارت كشور جاكارتا 

روز فرصت داشته كه این الیحه را قبول یا امتناع نماید. ٤۲

با  سیاست به موازات دین و اعتقادات در حال بازى

 .سرنوشت مردم هستند

اندونزى انتخابات پارلمان را به ماه آوریل و نیز انتخابات    

نموده بود  ریاست جمهورى را به ماه جوالى گذشته موكول

ساله پارلمان بوده است.این اولین ٣و این پس از پایان دوره 

استثمار دینى براى  بارى نخواهد بود كه سیاستمداران از

 .خود استفاده مى كنند غیر انسانیرسیدن به اهداف 

 
در راه مورد تعدي وتااوز نهامیان و و ناموس بسیاري 

درازدستي مردمان بین راه شدند. اسنادي كه از عریضه و 
استغاثه نامه هاي تبعیدیان نگونبخت لُر باقي است، كه قطره 

 :اي از دریاي بیكران این مصیبت را آشكار میكند
جرم فدوي همانا این است كه لرستاني هستم ... از بدو ”  

حیات تاكنون جز رعیتي شغل دیگري نداشته ام نه رئیس 
بوده ام و نه خوانین متنفذ ... بي جهت بدبخت و تیره روز، 
عائله ام تبعید و سرگردان، خود توقی  و مقهور شده ام. آیا 
براي چه؟... من كه هستم كه باید به چنین بدبختي مبتال و 
دچار شوم؟ دو پسر دوساله ام در لرستان یك پسر هفت ساله 
ام با زنم در خراسان، آیا اینان از كاا امرار معیشت 

 )12، ص1، ش1312نشریه شقایق، سال “ ) ...مینمایند؟
 مقام محترم فرمانداري قم

این بنده خانعلي لر، ساكن مبارك آباد ....از سال گذشته ...”
تا به حال، ما را بیچاره و بدبخت نموده و رعیتي را از ما 
گرفته، حتي دو زوج گاوي خریداري كردم، مالك به ما 
نداده، ...گاو ما هم تل  شده است. استدعاي عاجزانه دارم 
ً بعرض یكمشت اسیر بیچاره بدبخت رسیدگي و  استرحاما

 )112ص 4،3)شقایق، ...، ش “  ...احقا  حق فرمایید

 اكونومیست"" نقل از

 ترجمه : صبا 

شهرى در منطقه اى دور در غرب مامع الازایر  “آچه  ”

 .مترى قرار دارد۱٣اندونزى در جزیره سوماترا و ارتفاع 

آوازه و شهرت این شهر درتقوا و دیندارى اش است .در 

آچه تنها ایالتى شناخته شد كه مااز به اجراى  2۲۲۰سال 

قوانین شریعت اسالمى به عنوان بخشى از "خودمختارى 

طلبي   ویژه"با هدف پایان دادن به جنگ جدایى

 .شد ، طوالنى

پارلمان ایالتى لوایحى مانند منع استفاده از مشروبات     

اجرا  قمار،و خلوت نشینى دو جنس مخال  را به ،االكلى

گذاشت .این قوانین اسالمى الگویى بود از قوانین باید ها و 

ران گشت ارشاد جهت امر بدحاابى یا أمونباید ها و نیز م

به این .  بى حاابى و یا پوشیدن شلوارهاى تنگ در ایران

اسقرار  ۰۲۲٣در سال  ترتیب اولین تضییع حقو  عمومى

 . یافت

اینك آچه با وادار كردن مردم  مسلمان و غیر مسلمان      

به اجراى قوانین شریعت اسالمى گامى دیگر در ماادله اى 

جدید برداشته است . این همه ازقوانینى تبعیت مى كند كه 

وضع كرده است كه منار به ۰۲۲۰پارلمان آچه در سال 

افزایش اعمال غیر انسانى ناشى از اجراى قوانین شریعت 

و اجراى حدود اسالمى مى با شد مانند سنگسار براى مرد 

و زن زنا كار )زانى و زانیه( . در آن هنگام حكومت وقت 

از امضاء الیحه خوددارى كرد اما  "آچه "ایرواندى یوس 

در دسامبر سال گذشته "زینى عبداله"الیحه اى را به عنوان 

نسخه اصالح شده امضاء كرد كه در همین ماه توسط 

 .مقامات ذیصالح به جاكارتا فرستاده شد

اگر چه قانونگزاران نسبت به تخفی  قوانین اصلى اقدام    

در نهر  نمودند اما بر اجراى همگانى توسط مردم آچه بدون

 اندونزی چه مى گذرد“ آچه”در 

“پیاده کردن قوانین الهى  ” 

 حسین قویمی

سیمین بهبهانی شاعر  پیکر

ایرانی قرار است بامداد 

مرداد از مقابل  ۱۰جمعه 

تاالر وحدت به سمت 

بهشت زهرای تهران تشییع 

 .شود 

به گزارش خبرگزاری 

ایسنا، علی بهبهانی درباره 

وصیت مادرش سیمین 

بهبهانی مبنی بر خاکسپاری 

اش  در جوار همسر و نوه

در امامزاده طاهر کرج 

متاسفانه این امر : ”گفت

 “مقدور نشد

فریبرز رییس دانا، یکی از دوستان خانوادگی خانم بهبهانی و 

در مطلبی که در صفحه  از اعضای کانون نویسندگان، 

فیسبوک خود منتشر کرده، نسبت به خاکسپاری پیکر سیمین 

بهبهانی در بهشت زهرا اعتراض کرده و آن را ناشی از 

 .فشارهای دولتی دانسته است

بوک چنین  فریبرز رییس دانا در بخشی از مطلب خود در فیس

 :نوشته است

سیمین عزیزم وصیت تو فراموش شد. مراسم بدرقه و بدرود ”

با تو از جلوی منزلت لغو شد و به تاالر وحدت آمد و به جز 

آن به ما نیز گفتند اجازه حرف زدن هم در مراسم مادر ما را 

اند و ترا به اتاقی تنگ و تاریک  ندارید و سخنرانان تعیین شده

خواهند برد به نام مقبره خانوادگی که بر سر در آن اصال نامی 

 .“از فامیل تو و فرزندانت بر آن حک نیست

دانی  شناسی خوب، و می وی افزوده است: سیمین جان مرا می

ها از این بابت مرا  که باید هم واکنش من همین باشد. بار

ای: من و تقریبا همه دوستان کانون به انتخاب  تشویق کرده

گوییم و به احترام نام  خودشان با تو از همین جا بدرود می

بلندت که خاتون غزل آزادی و از سرداران کانون نویسندگان 

ایران بودی در مراسم فردا و هیچ یک از مراسم تحمیلی 

ریاکارانه از این دست شرکت نخواهیم کرد. از نهر ما این 

بایست در تشریفات  خواست توست. شاید از نهر دیگران می

دادند که همین دیشب یکی از متولیانش  ای شرکتت می دولتی

امامزاده طاهر جای نویسنده و شاعر و مطرب و... : ”گفته بود

 نیست.

فشارهای دولتی برای 

خاکسپاری پیکر سیمین 

 بهبهانی در بهشت زهرا 

http://www.radiofarda.com/author/1031.html
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 1:32تا  8:32 به وقت ایران:  

صبح 12تا  1به وقت لوس آنالس:   

بعداز ظهر 1تا  2به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 1:32به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنالس:   

صبح 11به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 1:32تا  8:32به وقت ایران:   

صبح           12تا  1به وقت لوس آنالس:    
بعد از ظهر 1تا  2به وقت اروپا:             

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 3:32به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنالس:   

  بعدازظهر 1به وقت اروپا: 

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

مهلت کارگران به دولت برای لغو خصوصی سازی پایان 

 یافت؛ 

سومین شب از   هشتمین روز اعتصاب کارگران بافق/

 تحصن مقابل فرمانداری

های کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق در  خانواده“

 ۵هشتمین روز از دور دوم اعتصاب حدود 

هزار کارگر این معدن همچنان مقابل 

 ”.اند فرمانداری تامع کرده

های کارگران بازداشتی معدن سنگ  خانواده

آهن بافق در هشتمین روز از دور دوم 

هزار کارگر این معدن  ۵اعتصاب حدود 

 .اند همچنان مقابل فرمانداری تامع کرده

یکی از کارگران که خواست نامش فاش 

نشود، با اعالم این خبر به ایلنا گفت: عالوه 

های کارگران بازداشتی که مقابل  بر خانواده

اند، مردم شهر به  فرمانداری تامع کرده

ها حاضر می شوند  تناوب در جمع این خانواده

 .و آنان را همراهی می کنند

دیشب در شهر شایعه شده  :او در ادامه افزود

تن از کارگران بازداشتی جز  ۸بود، حکم آزادی 

، رئیس شورای شهر بافق صادر ”محمدحسن تشکری”

اند همه ما را  اند و گفته شده است، اما آنان زیر بار نرفته

 .باید با هم آزاد کنید

یکی از  “هاشم صباغیان”به گفته این کارگر معدن بافق، 

 ۹نمایندگان کارگران به احتمال قوی امروز )سه شنبه 

 ۰برای ارائه گزارش به کارگران درباره آزادی  (شهریور

کارگر بازداشتی و لغو کامل خصوصی سازی به معدن 

 .آید می

مرداد(،  ۰۸گفتنی است پلیس از سه شنبه هفته گذشته )

محمدحسن ”، “علی صبری”، “امیر حسین کارگران”

رضا ”، “کاظم کارگران”، “محمد تشکری علی”، “تشکری

 “جلیل کمالی“و “ ایرانی”، “زاده رضا خواجه”، “دهستانی

از کارگران معدن سنگ آهن بافق را در پی شکایت 

 .کارفرما بازداشت کرده است

ها در آستانه پایان مهلت دو ماهه کارگران به کارفرما و  این بازداشت

مس والن دولتی بافق برای لغو کامل خصوصی سازی معدن اناام 

 .گرفته است

 ۰۶هزار کارگر معدن بافق در تاریخ  ۵تحصن پیشین حدود 

روز طول کشید. این  ۱۰اردیبهشت امسال آغاز شد و به مدت 

تحصن در پی موافقت هیات دولت با لغو موقت خصوصی سازی 

تیر پایان یافت. مهلت دو ماهه کارگران به دولت  ۹معدن در تاریخ 

 .که از پایان دور اول اعتصاب آغاز شده بود، امروز پایان می یابد

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=118122 

 :با اتمام مهلت کارگران به دولت 

دهد/ادامه بازداشت  نماینده کارگران امشب به معترضین گزارش می

 کارگر ۳

در حالی که از صبح امروز شورای تامین شهرستان بافق و “

شورای تامین استان یزد به قصد بررسی آزادی کارگران بازداشتی 

امروز از  ۰۶اند، تا ساعت  معدن سنگ آهن بافق تشکیل جلسه داده

 ”.آزادی این کارگران خبری در دست نیست

شهریور(،  ۹شنبه  در حالی که از صبح امروز )سه

شورای تامین شهرستان بافق و شورای تامین 

استان یزد به قصد بررسی آزادی کارگران 

بازداشتی معدن سنگ آهن بافق تشکیل جلسه 

امروز از آزادی این  ۰۶اند، تا ساعت  داده

 .کارگران خبری در دست نیست

هاشم ”اند که  منابع کارگری ایلنا گزارش داده

از نمایندگان کارگران که در این  “صباغیان

جلسات شرکت کرده است، امشب به معدن سنگ 

آید و گزارش این دو جلسه را به  آهن بافق می

 .کارگران متحصن ارائه خواهد خواهد کرد

های کارگران بازداشتی  بنا بر این گزارش، خانواده

های مختل  مردم در  اند و گروه همچنان مقابل فرمانداری تامع کرده

هایی را به دیوار فرمانداری نصب  حمایت از آنان پارچه نوشته

 .اند کرده

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=111224   

سومین شب از تحصن مقابل فرمانداری  هشتمین روز اعتصاب کارگران بافق/   

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری  

 رسانید.  

 ماهنامه روشنگر

Rowshangar 
www.rowshangar.ca 

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  006-380-8020 

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=198722
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=199024

