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شهریور ماه با یاد آوری خاطره ها و یادمان های زندانیان 

جمهوری اسالمی در طی دهه شصت ما را هم با خود به 

درون پر پیچ و خم بازداشتگاها و شکنجه گاه های رژیم 

میبرد. سفری که هر سال آنرا تکرار میکنیم و هر بار گوشه 

ای جدید از ابعاد اذیت و آزار و شنکجه و تجاوز و اعدام 

 جمهوری اسالمی را برای ما روشن  میکند.

سفری که برایش نمیتوان به آسانی انتهایی متصور شد. 

سفری که وقتی آغاز میکنی خود میشوی جزء زندانیانی که 

 این راه را قبال بدون تو طی کرده اند. 

و یکبار به خود می آیی که چگونه این گذشه با این ابعاد از 

شقاوت و جنایت توانست در سکوت دهشناک جامعه واقعیت 

 پذیرد. 

میگویند "دولت حافظ جان و مال شهروندان است" جمله 

 درست این است "دولتها مالک جان و مال انسانها هستند". 

آیا اعمال گذشته و حال دولتها بغیراز این بوده و هست؟ 

دولتها مسؤل تقسیم ثروت جامعه بین طبقات  هستند، ثروتی 

که نتیجه کار میلیاردها انسان تحت نظارت همین دولتها ست. 

دولتها با کسب قدرت سیاسی و ایجاد دستگاه های پلیس و 

ارتش و دادگاه و زندان، هر حرکت اعتراضی را زیر نظر 

 افکار عمومی اروپا و فشار بر دولتهایشان بوده است.

بهمن که درب زندان ها  22فراموش نمیکنیم که در فردای 

بدست مردم به روی عموم گشوده شد و دیگر زندانی سیاسی 

در زندان نبود، آن هنگام کمتر کسی باور میکرد که در کمتر 

از دو سال دوباره اوین تبدل به شنکنجه گاه و قتلگاه شود. آیا 

علتش بغیر از این بود که آحاد جامعه در برنامه ریزی و 

نظارت بر امور برای خود جایگاهی نمیدید، و کلیه امور 

کشور، از جمله زندانها را بدست گروهی نخبه سیاسی به نام 

دولت سپرده و فقط از آنان تقاضا میکرد که به مسائلشان 

رسیدگی شود. غافل از اینکه رابطه دولت و جامعه رابطه ی 

قدرتمند و ضعیف است. و ما با عدم آگاهی سرنوشت خود را 

بدست نخبگانی سپردیم که غمشان حفظ قدرت سیاسی 

خودشان بود. قدرتی که تحمل کمترین آزادیهای روزهای اول 

انقالب را هم نداشت.  چنانکه درعرض دو سه روز انحصار 

وسایل ارتباط جمعی را در اختیار خود گرفت؛ چه برسد به 

 دستگاه های سرکوب همچون زندانها.  

در یک جنبش اعتراضی، آنچه تعین کننده است برنامه 

. اگر ما دایست، که چشم انداز آینده را به جامعه  ارائه میکن

برای زندانها و اداره آن برنامه ای را پیش بینی نکنیم در 

 دولت و زندانها

31ادامه در صفحه   

بی شک کوبانی در شرایط موجود یک نمونه درخشان است. 

نه فقط برای مردم کوبانی، بلکه برای مردم سراسر 

خاورمیانه، و حتی مردم جهان، آنهائی که علیرغم سانسور و 

سکوت معنا دار رسانه های غربی توانسته اند متوجه اهمیت 

 آن شوند. 

البته کوبانی را نباید تنها در احزاب ناسیونالیست رهبری 

کننده اش دید و به قضاوت نشست. هرچند نباید آنها را نیز 

نادیده گرفت. این درست است که رهبری هر جنبشی خصلت 

و سرنوشت آنرا تعیین می کند. اما بشرط آنکه آن جنبش با 

همان حزب رهبری کننده ای که کار را شروع می کند آنرا 

خاتمه دهد. در حالیکه واقعیات تاریخی گاها خالف این را 

اسالمی و تاخت و تازهای ویرانگر و سرنوشت ساز 

نیروهای امپریالیستی توده مردم خاورمیانه دچار هراس و 

ترس شده، و در بالتکلیفی و بی عملی کامل، برای نجات 

جان خود و خانواده خویش، در برابر این نیروهای سیاه، پا 

به فرار می گذارند، مردم کوبانی جسارت بخرج داده، 

اسلحه بدست گرفته، در برابر نیروهای سیاه اسالمی 

قهرمانانه و با شجاعت می جنگند. مردمی که یکبار با 

شکست داعش و گوشمالی آن، ظاهرا، شکست ناپذیرترین 

نیروی اسالمی را به سخره گرفته، قدر قدرتی آنرا نقش بر 

آب کرده اند.در چنین شرایط دلسردکننده و بی افقی این یک 

واقعه عظیم و سرنوشت ساز است. و درست به همین خاطر 

است که نمونه کوبانی این پتانسیل را نیز در دل خود دارد 

که در صورت پیروزی مجدد بر نیروهای داعش بعنوان 

یک نمونه موفق از اعمال اراده توده ای و خود مدیریت 

توده ای، علیرغم همه کاستی هایش، مورد عمل توده های 

خاورمیانه قرار گیرد. در چنین صورتی است که تاریخی که 

رو به عقب می رفته، روی پای خود چرخیده، حرکت به 

 جلو را آغاز می کند.

درگذشته هم این اتفاق افتاده است. هنگامی که فشار جبارانه 

تاریخ، در ضعیف ترین حلقه، با مصائبی که ببار می آورد، 

طاقت انسانیت تحت ظلم و استثمار را از هم می درد، باین 

وسیله، خود، راه را برای وقوع بزرگ ترین معجزات 

 انقالبی باز می نماید.  

 سیامک ستوده 

 

نشان می دهند. شوراهای روسیه با رهبری اس ارها و 

منشویک ها شروع شد ولی در جریان تکامل خود با 

رهبری بلشویک ها به پیروزی رسید. آنچه که مالک 

شرکت یا عدم شرکت در یک جنبش را تشکیل می دهد،  

در وهله نخست، نه ماهیت رهبری آن، بلکه حضور توده 

ای، یعنی دخالتگری نیروئی است که پتانسیل تغییر رهبری 

بوقت لزوم را در خود دارد. در شرایط متحول سیاسی، 

وقتی با حضور فعال توده مردم در میدان سیاست توام 

گردد، برخالف شرایطی که در آن مردم کاری به کار 

سیاست نداشته و نسبت به آن بی اعتنایند، جزئی ترین 

انحراف و سازشکاری احزاب رهبری کننده، بسرعت از 

طرف توده مردم تشخیص و به آن پاسخ داده می شود. 

بنابراین، وجود رهبری سازشکار در یک جنبش، ضرورت 

شرکت، و نه عدم شرکت در آنرا نتیجه می دهد. جنبشی که 

از یک رهبری رادیکال و پابرجا برخوردار باشد بدون 

شرکت عناصر و نیروهای رادیکال بیشتر نیز می تواند به 

راه خود ادامه دهد. بی شک در جائی در آینده ک ک پ و 

احزاب برادرش دست به خیانت خواهند زد، و در 

همانجاست که احزاب و نیروهای رادیکال، بشرط آنکه از 

همان ابتدا بطور فعاالنه با جنبش همراه باشند، خواهند 

توانست نقش تاریخی خود را ایفا نمایند. همه اینها موید 

ضرورت شرکت فعاالنه در جنبش کوبانی و انقالب 

 ژواناست.

با اینحال، جنبش کوبانی، صرفنظر از اینکه به کجا ختم 

خواهد شد، در همان نقطه شروع اش یک واقعه مهم است. 

چرا که در شرایطی که در اثر فوق وحشی گری باندهای 

 جنبش کوبانی، رهبری ناسیونالیستی و وظیفه ما

میگیرند تا مبادا قدرتمند شده و سلطه شان را به مخاطره 

اندازد. که در صورت به مخاطره افتادن حاکمیت شان در 

بکار بردن هر حربه ای از جمله شکنجه و اعدام هم تردید 

 نمیکنند.

هراز چند گاهی نیز که حرکت اعتراضی جامعه اجتماعی 

می شود دولتها با تمام شکوه و شوکتشان متزلزل و در 

مقابل حرکت اجتماعی معترضان عقب نشینی میکنند. 

نیازی به مثال نیست، جامعه ایران خود تاکنون سه بار 

چنین قدرت هایی را به زیر کشیده است. و هر بار پس از 

چندی پس و پیش، دوباره سلطه طبقات حاکم تحکیم یافته و 

بساط زندان و دار و درفش را دوبار احیا کرده اند. از 

انقالب مشروطه ایران گرفته تا اعتراضات آفریقا و خاور 

 میانه و هند غیره... همگی بر این روند بوده است. 

بعد از اعدام های تابستان شصت و هفت قریب به سیزده 

سال طول کشید تا مخالفت با اعدام بصورت علنی در  داخل 

ایران مطرح شود و نزدیک به بیست سال نیز طول کشید تا 

اکثریت جریانات اپوزیسیون سیاسی در خارج از کشور با 

احکام اعدام مخالفت کنند. موفقیتهای کسب شده در لغو 

بعضی از  احکام اعدام و جلوگیری از اجرای احکام صادر 

شده و وادار کردن جمهوری اسالمی به چنین عقب نشینی، 

نتیجه فعالیت مخالفین اعدام در داخل و خارج از ایران و 
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بسیاری از کرد ای ترکیه و یا سوریه مدعی  ستند در حالای 

که ترکیه به راحتی اجازه ورود جهادگرایان از سراسار دنایاا 

به سوریه را مید د اما مانع ورود داوطلبین کارد باه ساوریاه 

میشود، داوطلبانی که قصد دارناد بارای کاماک باه کارد اای 

سوریه به مناطقی مانند کوبانی بروند که در محااصاره گاروه 

 .داعش قرار دارند

این مسای، به درگیری  ای شدیدی میان ارتش و پلیس ترکیاه 

در مرز سوریه با کنشگران کرد ترکایاه و پاناا اجاویاان کارد 

 .سوریه در نقطه مرزی منجر شده اس 

راحتی به آنها اجازه ورود به سوریه مید د بر اساس ظا ر 

آنها میتوان گف  این افراد میروند تا باه گاروه  اای اسا م 

گرای درون سوریه بپیوندند.  مچنین خرید یک پااساپاور  

یاورو خارج بار  066جعلی سوری در مرز تاناهاا حادود 

  ".میدارد

 ر روزه نیز ویدئویی و یا عکسی از افرادی در ترکایاه باا 

پرچم و لباسهایی منقش به آرم داعش منتشر میشود کاه در 

سطح شهر ای این کشور درحاا، تاردد و یاا جاماع اوری 

حتی اخباری در شبکه  ای  .کمک مالی برای داعش  ستند

مختلف به خصوص شبکه  اای تالاویازیاون کارد زباان از 

انتقا، لجستیک جنگی از ترکیه به سوریه مناتاشار مایاشاود. 

 مین مسیلاه بااعاد شاد کاه اماروز  ازاران کارد تارکایاه 

خودشان دس  به کاار شاوناد و در حارکاتای ناماادیان، در 

روستای علی زری در منطقه پیرسوس زنجیره ای انساانای 

تشااکاایاا، بااد اانااد، ماارزی انساااناای بسااازنااد تااا از انااتااقااا، 

  .جهادگرایان از خاک ترکیه به سوریه جلوگیری کنند

به گفته کنشگران کرد در ترکیه، مرز دومی با "بدن"انساان 

 . ا به طو، سه کیلومتر ساخته شده اس 

 سپتامبر 00 -سای  العربیه فارسی

 زاران کرد در مرز ترکیه و سوریه  جمع شدند تا با تشاکایا، 

یک زنجیر انسانی از ورود "جهاگرایان"از ترکیه باه ساوریاه 

 جلوگیری کنند

طی ماه  ای اخیر پیشروی سریع داعش در خاک عراق و در 

بخش  ایی از سوریه، دول  ترکیه یکای از ماتاهاماان اصالای 

حمای  از گروه  ای اس می بنیاادگارا در ساوریاه و عاراق، 

 .مانند داعش و جبهه النصره بوده اس 

با اینکه دول  اس م گرای اردوغان  مواره ایان اتاهااماا  را 

رد کرده اس  اما بسیاری از کنشگران اجتماعی، گاروه  اای 

اپوزیسیون و کرد ای ساکن ترکیه بر این مسیلاه تااکایاد کارده 

  .اند

آنها تنها افرادی نیستند که عنوان میکنند دول  ترکیه به نوعای 

 .از گروه داعش حمای  مالی و نظامی میکند

از مرز ترکیاه و ساوریاه  04یکی از روزنامه نگاران فرانس

گزارش داد:"افرادی در مرز دیده میشوند که دول  ترکایاه باه 

 کردهای ترکیه، با تشکیل مرز انسانی تالش کردند از ورود  اعضای داعش به سوریه جلوگیری کنند
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 کند کوبانی یک تنه مقاومت می 

 

های خوود گوردان هبوه نووعوی مویوشوود  از کانتون کوبانی یکی  

هوای خوود سوازموانوده بوا موحووریوت شووراهوا  کانتون را کمون

کوووووانوووووتوووووون    ROJAVA تووووورجوووووموووووه کووووورد  روژاوآ

،و کوانوتووون KOBANI، کوانوتوون کووبوانوی:CIZIREجوزیوره

، در شمال استان حلب سوریه و در نوزدیوکوی ( EFRINافرین

 مرز ترکیه است،

، شواخوه نوظواموی حوزب اتوحواد YPG ”های مدافع خلق یگان“

اما با سیاسوت هوایوی  PKK شاخه سوریه) YPD دموکراتیک

, در بورابور  ٢١٠٢ی  به مراتب متفاوت ، در دوازدهم ژوییه

حمالت رژیم بشار اسد از یک سو و اسوالموگورایوان موخوالوف 

رژیم اسد از سوی دیگر شهر را آزاد کردند و بوا اعوالم خوود 

های خود گردان کردستان سوریه یوا روژاوآ  گردانی به کانتون

 .پیوست

حمالت شدید گوروه  ٢١٠۴ی  پس از گذشت دو سال، در ژوییه

اسالمی داعش به کوبانی آغاز شود. دفوع ایون حوموالت تووسوط 

مقاومت شهری تا امروز با موفوقویوت انوجوام شوده اسوت. توموام 

اند و در  سال مسلح شده ٠١زنان، مردان و غیرنظامیان باالی 

 اند،  مقابل حمالت داعش مقاومت کرده

بودون  ,YPG،YPJ ،HPGگریالهای هواحدهای مقاومت    

بوخوشوی و حوفواظوتوی تواریوخ  ترین مقاومت رهوایوی شک بزرگ

 .اند هخاور میانه  را متحقق ساخته منطقه

ی  ای آزاد شوده روبورویویوم. در توجوربوه در روژآوا ما با منطقه

ی  های روژآوا که یادآور و مشابه شووراهوا در مونوطوقوه کانتون

ی چیاپاس است ، اگر در خوود بوموانود و توموام تووان  آزاد شده

ی رهایی بخش آن در خودش مدفون شود، بوه ویو ه کوه  بالقوه

ی کوبانی از دل یک سونوت  باید در نظر بگیریم هر چند تجربه

مبارزاتی طوالنی مدت بیرون آمده، در دوران جدید تاریخوی, 

ای کوه  ی این شکلی در این منطقه است و منوطوقوه اولین تجربه

ای کوه  روژآوا در آن واقع شده کاملن متفاوت است با مونوطوقوه

 .چیاپاس در آن واقع است

هوای نواتوو  ای است که امپریالیسم:ارتوش ی روژآوا منطقه منطقه

و کلوب سرمایه داری مترپول از یک سو و به اشکال مختلوف 

در آن حضوور دارد و اشوکوال موخوتولوف ارتوجواع:رژیوموهووای 

09ادامه در صفحه   

سپتامبر گرفته شده است.  در این عکس بچه های کوبانی پایین کشیدن سیم های  26این عکس جمعه 

 خاردار توسط کرد های سوری و ترکیه ، در مرز ترکیه و سوریه نزدیک سوروک را جشن گرفته اند.

دارد و هیچ گونه آسایش و امنیتی ندارند. حقوقی که دریافت 
تر از آن حدی است که باید باشد. نصف  کنند خیلی پایین می

کنند. برخوردها هم  خود شهروندان ترک حقوق دریافت می
گونه حمایتی از طرف دولت و  خیلی مناسب نیست زیرا هیچ

اول به  شوند. در وحله کار و یا حتی سازمان ملل نمی یا اداره
مان به سمت کارفرمایان ترکیه برود یا  که ما نگاه جای این

شان باز است و هر  دست
کاری که دلشان بخواهد انجام 

دهند. حق شکایت هم به  می
پلیس ندارید چون کار کردن 
در ترکیه قاچاق است. من از 

صبح سرکار  ١::٠ساعت 
 ١::۵رفتم و تا ساعت  می

بعدازظهر و گاهی اوقات هم 
کار  ۶:١١تا ساعت 

رفتیم اول  کردم.  ما که می می
گرفتیم و  از همه مالت می
ها را با  بعد این مالت

 ١:های بزرگ که  سطل
کیلویی بود با قرقره به باال 

بردیم. و بعد تمیزکاری  می
جا کار  جایی که در آن همان
 “.کردیم می

 
 علی رسولی

نگار  کاوه طاهری روزنامه
نظر دیگری دارد و معتقد است که مقصر اصلی در 

جویان، کمیسارای عالی پناهندگان سازمان ملل  وضعیت پناه
 :متحد است

وضعیت کار پناهجویان در ترکیه خیلی “کاوه طاهری:
گونه حقوقی برخوردار نیستند. بیمۀ  وخیم است و از هیچ

کار ندارند، هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. کارهایی که 
شویی، یا  دهند مثل کار در رستوران، ظرف اینجا انجام می
ها، کارهای سنگینی که با اسید سر و کار  کار در کارخانه

 سپتامبر 8
 

جو که به دالیل مختلف وارد ترکیه  وضعیت کارگران پناه
جو  تر است. کارگران پناه شوند از کارگران ترکیه تراژیک می

شناسایی که برایشان صادر میشود، درج شده  در همان کارت
است که حق کار ندارند. حق بیمه و تشکیل اتحادیه و 
عضویت در آن و یا حتی شکایت از کارفرما هم بماند که کالً 

چون  نباید از آن حرفی زد. دستمزدهایی پایین و مشاغلی هم
شویی و  کار ساختمانی، باربری در بازار میوه، ظرف

جویان کارگر را در ترکیه  نظافتچی عموماً وجوه مشترک پناه
نگار، کاریکاتوریست، فعال حقوق  دهد. روزنامه تشکیل می

جو و یا  کودکان، نویسنده و هرکسی باشی در ترکیه بعنوان پناه
پناهنده مهم نیست، مهم این است که بتوانی زنده بمانی. علی 
رسولی از شاعران داخل ایران که به تازگی به ترکیه آمده 
است و به کمیسارای عالی پناهندگان پناهنده شده است از 

 :گوید سازی می وضعیت کاری و کارش در ساختمان
روز کار ساختمانی میکردم.  ۴١من به مدت  “علی رسولی:

تر از  میزان سختی کاری که دراینجا بود، خیلی خیلی بیش
میزان سختی بود که در ایران موجود است. یعنی هم از لحاظ 

جاست  روانی و هم از لحاظ جسمانی میزان سختی که در این
 .مقایسه نیست جایی قابل با هیچ

آیی، مثال از  دانند که تو از چه کشوری می معموال وقتی که می
ایران یا افغانستان، میزان فشاری که بر روی کارگر هست 

ست که در ترکیه هستند. پولی که  تر از کارگرانی خیلی بیش
تر از میزان  کنند خیلی کم کارگران ایرانی دریافت می

توان گفت که  کنند. می ست که کارگران ترک دریافت می پولی
کنند. سختی کار هم از  تر دریافت می لیر کم ٢١لیر یا  ٠۵تا 

ها هم اصال  وهوا خیلی ملموس بود. رفتار کارفرما لحاظ آب
فهمند که تو پناهنده و غربی هستی و  خوب نیست و اصال نمی

 جو در ترکیه بررسی وضعیت کارگران پناه 

04ادامه در صفحه   
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 مسعود موسوی

 
یکی از دختران جوان ایزدی که توسط گروه تروریستی داعش 

آسایی توانسته است  طور معجزه ربوده و فروخته شده بود، به
 .فرار کند. او شرح آنچه بر او گذشته را بازگو کرده است

های کرد زبان در شرح حال این دختر جوان  یکی از رسانه
سال دارد، شوهر، برادر شوهر، پدر شوهرش  ٠۱تنها ”نوشت: 

را قبال از آنکه بعنوان کنیز همراه باصدها زن ودختر ایزدی به 
موصل منتقل و مورد خرید و فروش واقع شوند، درمقابل 

اش آنچه  چشمانش گلوله باران کردند. از صورت آفتاب سوخته
توان خواند چند روزی  را که در این چند روز بر او گذشته می

 “.اش تا ابد زخمی عمیق است بر روح او که یادآوری
رویا ”سایت که به زبان کردی است و خانم  به نوشتۀ این وب

ساله اهل  :ح.ع  مادر کودکی )”آن را ترجمه کرده:  “طلوعی
روستای گرعوزێرە، یکی از زنانی که بصورت جمعی داعش 
دستگیرشان کرده بود و بعدا در موصل فروخته شد ولی با یک 

 “.معجزه نجات پیدا کرد و االن در استان دهوک است
براساس این خبر این زن به این شرط حاضر به صحبت شد که 
عکس او پخش نشود نه به خاطر بازگویی آنچه بر او گذشته بلکه 
ترس او از آن است داعش ازخواهر شوهر و مادر شوهرش که 

 .هنوز در دستشان اسیر هستند انتقام بگیرند
افراد مسلح که آمدند زن و بچه و ”این دختر جوان گفته است: 

مردان را از هم جدا کردند، دست مردان را بستند و سپس گلوله 
باران کردند که شوهر، برادر شوهر و پدر شوهرم در بین آنها 

 “.بودند
اول به سیبا شێح خدر، بعد به ناحیۀ ”گوید:  آن طور که وی می

بهعاج، شنگالو در آخر با گروهی از زنان به موصل برده 
 “.شدند

 .است و تنها یک فرزند دارد ٠۱۱۵این دختر ایزدی متولد 
کردند. می گفتند دین  افراد داعش به ما توهین می”گوید  وی می

شما باطل است به دین ما ایمان بیاورید و چند آموزه دینی بهمان 
گفتند که با آن مسلمان شویم. اما متوجه شدند که برایمان دشوار 

 “.است مسلمان شویم
دختران و زنان جوان را از مسن ها جدا کردند ”گوید:  او می

بهمین دلیل دیگر اطالعی از مادر شوهرم ندارم . من و خواهر 
بریم ولی ما را به  شوهرم با هم بودیم . گفتند شما را به خانه می

خانه ای بزرگ بردند و گفتند هرکس به این مکان می آید چاره 
 “.ای جز شوهر کردن ندارد

هزار دینار خرید و فروش  ٠۵-٠١وی گفت دختران جوان به 

بار می آمدند و آنهایی را که  ٠١شدند، و روزانه  می
 .خواستند با خود می بردند مخصوصا دختران را می

 
افرادی بودند که دختری را می خریدند بعد از ”افزاید:  وی می

فروختند.  شدند او را به کس دیگری می دو روز که سیر می
یکی از مقامات دختری را به راننده اش فروخت، با گوش 

زند برای خرید  خودم شنیدم بعضی ها به ترکی حرف می
دختران آمده بودند.. خریدار عرب سوری هم در میانشان بود. 
بعضی از خریدار ها به زور لباس عروس بر تن دختران 

 “.کردند و می بردنشان می
من ”این دختر با چشمان پراز اشک به این رسانه گفته است: 

را هم به عرب سوری فروختند اما نمیدانم چند. آن مرد به من 
گفت تو دیگر زن من هستی ، پدر و مادرت را فراموش کن، 

 “.همه را کشتیم و کردستان عراق دیگر زیر سلطه ماست
این دختر ایزدی در پاسخ به این پرسش که چطور نجات پیدا 

پسرم تشنه بود و  ٠٢شبی حدود ساعت ”گوید:  کردی؟ هم می
کرد، در اتاقی بودیم که در رویمان قفل شده بود. در  گریه می

 های یک زن کرد ایزدی فروخته شده ازآنچه بر او گذشته گفته

پالستیکی بود هر چقدر در زدم کسی نیامد. در را 
شکستم و برای پسرم آب آوردم. دیدم سی نفر در خانه 
بودند ولی همه خواب بودند از فرصت استفاده و فرار 

 “.کردم
برد و  این دختر جوان بعد از مدتی به خانه عربی پناه می

دهند از او محافظت  کند، قول می داستانش را بازگو می
مرد صاحبخانه صبح من را سوار ”گوید:  کنند. وی می

اتومبیل کرد، به هر پاسگاه داعش که می رسیدیم 
میگفت : همسرم است. تا اینکه کامال مرا نزدیک کرد و 
راه را بهم نشان داد و من هم پیاده خود را به پیشمرگه 

 “.رساندم
هایی از شمال  گفتنی است با تسلط داعش بر بخش

عراق، وضع کردهای ایزدی در این منطقه رو به 
وخامت گرایید. این گروه تروریستی صدها زن را اسیر 
کرد و براساس گزارش مرکز حقوق بشر سوریه مستقر 

دالر بعنوان ٠١١١در لندن، این زنان هر کدام به ازای 
 .اند همسر به اعضای داعش فروخته شده

 نمیخواهم بمیرم اینرا به که باید گفت؟
http://
notonemoreexecution.org/0393/16/2348/ 

 
 سحر مهابادي

 
با فقر و نداري بزرگ شدم، بنظرم زمین زیر پایم همیشه تکان 
میخورد، انگار زمین محکم نیست، انگار موجوداتي که نمي 
بینمشان نمي گذارند یک نفس راحت بکشم. من سحرم آیا کسي 
مرامي بیند؟ من یک موجود در هم ریخته و عاصي و تنها و زخم 
خورده ام؛ هر وقت که به طناب دار فکر میکنم آیا کسي صداي 
دندانهایم را مي شنود که یک دفعه بهم میخورند؟ آیا کسي میداند 
پیر شدن در عنفوان جواني یعني چه ؟ آیا کسي میداند احساس یک 
محکوم به اعدام در لحظاتي که هوا تاریک میشود کدام است؟ آیا 

 کسي میداند چقدر از مرگ مي ترسم، اینرا کسي میتواند بفهمد؟
پدرم، پدر عزیز تر از جانم که میگوید حاضر است همه زندگیش 
را بفروشد تا من نجات یابم شنیدم دیروز گفت حاضر است بجاي 

من او را اعدام کنند، اي داد و بیداد این چه دنیایي است؟ مغزم 
 .توان بیشتر از این ندارد

دختري سبک بال بودم که در شرایطي به ازدواج تن دادم و 
رفتن زیر یک سقف با مردي که در مجموع همدیگر را زیاد 
درک نمیکردیم به جنجال و هیاهو و آشوب دائمي در خانه و 
زیر یک سقف با مردي که با او هم خانه شده بودم انجامید و 
من در دلم و در مغزم و در زندگیم همواره این هیاهو و این 
سر و صدا را با خود حمل میکردم. تا آن روز هولناک که تیغ 
یک چاقو را دیدم و از وحشت مرگ دست به چاقو بردم و 
اکنون سالها است که زیر سایه طناب وحشتناک دار زندگي 
میکنم و هر روز را با این هراس به شب می رسانم. آیا فریاد 

 رسي هست؟
ممکن است همین روزها بگویند فردا و یا پس فردا حاضر 
باشم براي رفتن به اطاقي که از آنجا وحشت دارم. من 

 چرا باید بمیرم؟

 من نمیخواهم بمیرم این را به که باید گفت؟

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

roshangar0@yahoo.com 
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در صورتی که خوانندگان محترم مایل به 

دریافت شماره های پیشین  روشنگر باشند،  

می توانند با نمایندگی نشریه در آمریکا،  

 پویان پویا  شماره تلفن 

  1833-673-440-1    

.تماس بگیرند      

 سخنرانی شورانگیز نماینده مجلس ترکیه

 به تحدید کنندگان حقوق زنان 

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

roshangar0@yahoo.com 

 درامی تکان دهنده در باره حق جدایی زنان در اسرائیل

 

 !نمایندگان گرامی
سیاستی که از روی بدن زن پیاده می کنید هاشاره به 
تصمیمات سیاسی و قانونی که دولت اسالمگرای ترکیه برای 
زنان گرفته  ما را به نقطه ای آورده است که حاال در مورد 
اینکه زنان چه بپوشند چه بخورند یا چه بنوشند یا اینکه آیا 
زنان حامله اجازه دارند به خیابان بیایند یا نه، آیا خندیدن زنان 
بی عفتی است یا نه، یا اینکه زنان و مردان اجازه دارند در 

 .کتار هم کار انجام دهند یا نه بحث میشود
عده ای این جسارت را به خود میدهند که درهمۀ امور زندگی 
زنان دخالت کنند، حتی درمورد اینکه دختران و پسران 
درکنارهم میتوانند درس بخوانند یا نه هم بحث میشود. مسئول 
 3تمام اینها شما هستید شما هرو به نمایندگان  اینکه روزانه 

زن کشته میشوند، اینکه خشونت به زن در جامعه افزایش 
داشته است، درواقع به آن قاتلها کسانی جسارت میدهند که به 

زنان دیکته میکنند چه بپوش و چه کاری انجام بده. هرو به 
نمایندگان  به دوردستها نگاه نکنید از شما حرف میزنم از 
شما؛ شمائی که با وضع این قوانین به قاتلها و متجاوزین 
جسارت این کارها رو میدهید. هاعتراض نمایندگان  .خوبه 
که تماشاچیان حرفهائیکه از اینجا دارید رو به من میگویید 

 . را نمیشنوند
خیلی خوبه. ه اعتراض نمایندگان باال میگیرد   شیطونه 
میگه در بیار کفشت رو به طرف اینها پرت کن اما فکر 
میکنم ارزش این رو هم ندارید. برای یک بار هم که شده 
این دستهاتون رو برای نه گفتن  نه ، بلکه برای یک کار 

 .درست و حسابی بلند کنید
 

 http://on.fb.me/0wiz0i1 لینک ویدیو؛
 (Women's Revolution )صفحۀ   انقالب زنانه  : منبع 

همان تحجر. همان نفرت از زن. همان بی قدرتی. به هنگام 
تماشای فیلم، وقتی برای چندمین بار، و بعد از رفت و آمدهای 
بسیار و شاهدان متعدد باز هم الیشا حاضر به دادن طالق نشد 

کارهایی برای ویویان بودم. به یاد فیلم  در مغزم به دنبال راه
افتادم. و این که حاکمیت دین بر  *“طالق به سبک ایتالیایی”

مان آورده  تک مان، هر دین و مذهبی، چه به روز تک زندگی
 .و چقدر عاجل است تالش برای خالصی از آن

 
  میالدی ه ٠۱٠١تحت فشار کلیسای کاتولیک تا سال

طالق ”شمسی  طالق در ایتالیا امکان نداشت. فیلم  ۴۱:٠
در یک )  ٠۱۶٠ساخته پیترو ِجرمی ه “به سبک ایتالیایی

دهد که تنها راه خروج از  چارچوب کمدی نشان می
 .زندگی زناشویی در ایتالیا کشتن طرف مقابل است

  
 ۳۱۳۱شهریور  ۶ -تریبون زمانه  
 

 سیما توکلی
 

اسم فیلم طالق است هِگت به عبری ، ولی نه فقط طالق. 
طالق: محاکمۀ ویویان آنسلم. فیلم جریان دادگاه زنی است که 
تقاضای طالق کرده است. در اسرائیل. در کشوری که قوانین 

اند. در  حاکم بر ازدواج و طالق، قوانین مدنی نیستند. مذهبی
اسرائیل زنان حق طالق ندارند. شوهر است که زن را طالق 

دهد . طی آدابی متحجر و تحقیر آمیز. و  دهد هیا نمی می
قسمت آخر سه گانۀ رونیت و شلومی اِلکابتز هکه خواهر و 
برادرند  این تحقیر خفقان آور را با قدرت تمام به نمایش 

 .گذارد می
سال زندگی  ٠۵ویویان آنسلم هبا بازی رونیت الکابتز  بعد از 

زناشویی تقاضای طالق رسمی میکند. میخواهد به لحاظ 
قانونی آزاد باشد. قبل از اینکه پایش به دادگاه بازشود سه سال 
است که از خانۀ شوهر خارج شده و با خانوادۀ برادرش 
زندگی میکند. دادگاه، دادگاه مذهبی است. توسط سه خاخام 

های سیاه و  کهنسال صدارت میشود. با ریش. با کیپور. با کت
پیراهن سفید. خشک. خشن. متحجر. عدم عالقه ویویان به 
شوهرش الیشا آنسلم هسیمون آبکاریان ، و خواست او برای 
 .پایان دادن به زندگی مشترک برای قضات مذهبی کافی نیست

خورد، یا شوهرش ناتوانی جنسی  باید ثابت کند که یا کتک می
ها  دارد، یا به جنون گرفتار است. ولی مشکل ویویان این

نیست. همین است که دادگاه به محاکمۀ او که به خود جرات 
ای بدون عشق و خفقان آور را طلب کند  داده آزادی از رابطه

 .شود شود. دادگاه بدون حضور الیشا برگزار نمی تبدیل می
زند.  الیشا به دالیل مختلف از حضور در دادگاه سر باز می

انداختن دادگاه نیز برای  مرد از قدرت خود در به تاخیر 
کند. تاریخ  فرسوده کردن و به زانو در آوردن زن استفاده می

به ….  دادگاه بعدی، دو ماه بعد، شش ماه بعد، دو هفته بعد
شود. ولی صحنه  صورت زیرنویس به تماشاگر اعالم می

همان صحنه است. اتاق انتظار دادگاه. دیوارهای سفید اتاق 
ها به زن و وکیلش که چرا با  خالی دادگاه. پرخاش خاخام

کنند. و  حضورشان هدر غیاب مرد  وقت دادگاه را تلف می
وقتی که الیشا باالخره با سکوت سنگین و نگاه سرزنش بار به 

آید، آشنایان این زوج یکی بعد از دیگری  زن به دادگاه می
دهند.  روند و به اخالق آرام الیشا شهادت می پشت تریبون می

خواهند از نقطه نظر ویویان دفاع کنند  یکی دو نفری که می
هو خود زن هستند  از طرف دادگاه مواخذه و یا اخراج 

شوند. شاهدان ویویان قبل از هر چیز باید به عفت او  می

شهادت دهند. و در هر 
صورت الیشا حاضر به 

 .دادن طالق نیست
تمام فیلم در دادگاه 

های بسته  گذرد. با اتاق می
و دیوارهای سفید. مردان 
همه لباس سیاه به تن 
دارند. زنان هم به جز 
استثنائاتی همینطور. 
رنگ نیست. فضا نیست. 
جو خفقان آوری است که 

های فراوان  با کلوزآپ
تشدید میشود و زندان را 
که زندگی ویویان است به 
خوبی القا میکند. لحظات 
طنز آمیزی که در البالی 

ها جای داده شده  شهادت
هم خشونت فیلم را قابل 

کند و هم تاثیر  تحمل می
آن را دو چندان. و 

ها، بی نظیر است.  بازی
از رونیت الکابتز که چه 

 .در سکوت و چه در فوران خشم قانع کننده است
طالق ”از سیمون آبکاریان که در سراسر فیلم به جز 

گوید ولی با نگاهش و اخمش  چیز زیادی نمی “دهم نمی
کشد. از ِمناشه نوی در نقش  فهماند که زن چه می خوب می

کوشد  وکیل ویویان که مجذوب پیگیری موکلش شده و می
دادگاه مذهبی را دور بزند. از ساسون گابای در نقش برادر 

از ….  مذهبی الیشا که وکالت او را به عهده دارد خشکه
قضات و شاهدان و حتی پیکرهای محِو سیاهی لشکرها در 

 .اتاق انتظار
همه چیز با مهارت توسط رونیت و شلومی الکابتز نوشته و 

 .کارگردانی شده است
ویویان بی حجاب است، هر چند اغلب با گیسی که سفت به 

اش را رها  شود. و یک بار که گیس پشت بسته ظاهر می
کرده و از شدت درماندگی شروع به بازی با موهایش 

 .شود کند از طرف قضات به جرم لوندی سرزنش می می
به جز این صحنه، فضای فیلم فرق چندانی با ایران ندارد. 

ها.  همان قوانین ناشی از یک مذهب کهنه به عمر قرن
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سالگی، مهشید پس از آن که پول از پدر خود می  03در 
دزدد و از خانه فرار میکند. خود را به تهران میرساند تا به 
درمانش ادامه دهد. آنجا پزشک جراحی یافت که با او 

 .مهربانی کرد و کمکش کرد از ایران به لندن برود
سال دارد. سازمان های  36مهشید اکنون در لندن است و 

حقوق بشر ایرانی و کرد به او کمک کردند تا به زندگی خود 
 21ادامه دهد. خانواده اش هنوز در ایران هستند و بیش از 

 .سال است که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند

خواست چرا که دستان و صورتش، سوخته بودند. 
رفت. خشونت پدرش که می   اوضاع از بد به بدتر پیش

 .گفت آرزوی مرگش را دارد، بیشتر شد
مهشید می گوید که پس از خروج از بیمارستان، با تلخی 
های بسیاری مواجه شد. آثار آتش سوزی باعث می شد 
مردم از او دوری کنند، برخی نیز او را تحقیر می 
کردند، حتی کودکان در خیابان هم با او بد رفتاری می 

 .کردند و او را با سنگ می زدند

 سپتامبر 0  -العربیه. نت فارسی  -دبی
 

سال پیش، هنگامی  25مهشید رضایی دختری ایرانی، حدود 
ساله بود، برای فرار از ازدواج اجباری با شخصی که  00که 
 .سال از او بزرگتر است، خودسوزی کرد 21

او پس از آن از دست پدرش که هنگام حضورش در 
بیمارستان برای معالجه، او را کتک می زد، به لندن فرار 

 .کرد
کسانیکه باید ”مهشید رضایی، به سایت میل آنالین گفته است: 

مرا دوست میداشتند، نه از من حمایت کردند و نه کمکی ارائه 
 “.دادند

با مادر و سه برادرم، کودکی شادی ”او ادامه داده است: 
سپری کردم. اما همه ما از پدرم می ترسیدیم. مادرم همسر 
چهارم پدرم بود. دیگر زنانش برایش فرزندی به دنیا نیاورده 
بودند. مادرم به من گفت که دیگر همسران پدرم از دست او 

 “.فرار کرده بودند زیرا آن ها را به باد کتک می گرفت
زندگی مهیشد و برادرانش، به آرامی سپری می شد. تا این که 

ساله او، خواستگاری  9دوست  “زینب”یک روز مردی از 
 .کرد؛ مردی که بسیار بزرگتر از او بود

ماجرا را تحمل نکرد، خودسوزی کرد و در اثر “  زینب”
 .شدت جراحات، درگذشت

هنوز یک سال از این ماجرا نگذشته بود که پدر مهشید به او 
سال از  21خبر داد مردی به خواستگاری اش آمده، مردی که 

او بزرگتر است. مادرش نیز به او اصرار کرد تا ازدواج کند. 
مهشید راهی جز خودسوزی نیافت. پس به آشپزخانه رفت و 

 .همچون دوستش زینب، خود را به آتش کشید
ماه در بیمارستانی در اراک بی هوش بود. اما این  3مهشید 

 .وضعیت مانع از آن نمی شد که پدرش او را نزند
هنگامی که به منزل بازگشت، خواستگار دیگر او را نمی 

 ساله ایرانی که برای خودداری از ازدواج به لندن گریخت 00داستان دختر 

 معدنچیان قهرمان بافق 

 سیاوش مدرسی
 

هزار نفری بافق با استخراج معدن  ۵١قرار بود شهر 
چغارت و تأمین سنگ آهن ذوب آهن اصفهان آباد شود! 
کشاورزی تخریب شد و اکثر ساکنان شهر زندگیشان به کار 

 .در معدن گره خورد و شهر کوچک رونقکی یافت
اما مضحکه خصوصی سازی مورد عالقه بانک جهانی و 
دله دزدهای حاکم در دولتهای رفسنجانی، خاتمی، احمدی 
ن اد و روحانی و واگذاری سهام معدن به بنگاههای کارچاق 
کنی و رانت خوار سران سپاه و دیگر عمله اکره های 
حکومتی مثل سردار احمد وحیدی، مرد پرقدرت سپاه 
پاسداران و سعید مرتضوی و دیگران و از رونق افتادن 
بازار سنگ آهن در سطح جهان، ضربه هایش را بر پیکر 
شهر بافق و کارگران آن فرو آورد!  باندهای کالش و 
سرمایه دار مقرر فرمودند که کارگران و خانوارهای 
کارگری بار کالشی آنها را بردوش بکشند! اما تیرشان به 

 !سنگ خورد! بافق با  معدن چغارتش سربلند کرد
دیگر تجمعهای کوچک اعتراضی کارگری در مقابل این بیت 
و آن النه الشخورها و آن یکی بیت عمامه بسر و پاگون 
بدوش جوابگو نبود! بافق باید با کارگران معدنش با مردم و 
ساکنین شهرش زنده بماند واتحاد وهمبستگی وتحصن و 

های معدن  اعتصاب چاره ساز بود!  کارگران ماشین
  ها را خاموش میکنند! آغاز سال (dump truck  دامپتراک

آغاز تهاجم کارگران و عقب نشینی گام بگام دولت و  ۱١
 !پلیس و دم و دستگاه قضائیشان است

اعتصاب و تحصن با خواست لغو خصوصی سازی آغاز 
میشود! کشمکش رودررو گسترش پیدا میکند. در یک سو 
اتحاد و همبستگی کارگران و حمایت یکپارچه شهر از 

کارگران! تحصن خانوارهای 
کارگری و در سوی دیگر زد و 
بند و توطئه چینی و پرونده 
سازی کارچاق کنهای سرمایه.  
دست آخر کارفرما شکایت میکند 

کارگر را  ۱و دولت کارفرمایان 
گروگان میگیرد و در  زندان 

 !"خلد برین" یزد به بند میکشد
"تا کارگران اسیر آزاد نشوند به 
اعتصاب ادامه خواهیم داد" و 
اعتصاب و تحصن و اعتراض 

یابد! دولت  قدرتمندتر ادامه می
اعالم میکند که شرط آزادی 
گروگانها پایان اعتصاب است! و 
کارگران اعالم میکنند شرط 
پایان اعتصاب آزادی کارگران 
است! دولت قول آزادی 

 .گروگانها را میدهد
و کارگران صبح دیروز 

را روشن  های دامپتراک ماشین
می کنند اما به سر کار نمیروند 
و منتظر حضور کارگران آزاد 

شده در معدن میمانند! با آزادی کارگران در بند و لغو 
 .خصوصی سازی، کار در معدن هم آغاز میشود

ها و  مبارزه کارگران معدن بافق و شیوه مبارزه آن
همبستگی مردم شهر بافق با کارگران و در نتیجه به زانو 
درآمدن دولت و کارفرمایان و رانت خورها و درنتیجه 

پیروزیشان باید به الگویی در مبارزات جاری کارگری تبدیل 
 .شود

 
 .زنده باد کارگران معدن چغارت و مردم شهر بافق

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

.تماس بگیرند  0500-060-002-0   

 محسن امیراصالنی به اتهام تفسیر متفاوت از قرآن اعدام شد 

 .کنند او حکم اعدام صادر می

 نقض حکم در دیوان عالی و اصرار قاضی بر اعدام

رود. دیوان حکم را نقض  پرونده به دیوان عالی کشور می

رود و  کند. دوباره پرونده به دادگاه کیفاری اساتاان مای می

شود. بار دوم کاه پاروناده باه دیاوان عاالای  اعدام تایید می

ناویساد کاه باه  ای مای صفحاه۲۱گردد، دیوان حکمی  برمی

اص نی، "خاوانادن ایان  گفته یکی ازنزدیکان خانواده امیر

حکم به طور کام، اجحااف در ایان پاروناده را مشاخاص 

 ".کند می

در بخشی از این حکم با وارد کردن ایراد به حاکام دادگااه 

کیفری این پرسش مطرح شده که چطور دو اتاهاام باا  ام 

تلفیق شدند، در حالی که یکی از آنها امر مختومه اسا  و 

مجازاتش را  م کشیده و دیگری  م  نوز اثاباا  نشاده و 

 یچاکادام ادلاه قااناونای نادارد و "فااقاد وجاا ا  قااناونای 

 ."باشد می

در این مرحله پرونده قاعدتا بایاد باه  ایاا  عاالای دیاوان 

رف  اما رئیس دادگاه کیفری استان تهاران  عالی کشور می

کرده و پرونده را نزد رئیس   ۲۱خود تقاضای اعما، ماده 

فرستد. رئیس قوه قضائیه  م با اساتانااد باه  قوه قضائیه می

 .کند حکم چندین سا، پیش آقای صلواتی، اعدام را تایید می

 اصرار قاضی صلواتی بر اعدام متهم

قااضای ” گاویاد:  یکی از نزدیکان خانواده امیراص نی مای

صلواتی در حکماش در ماعارفای ماتاهام ناوشاتاه: وی کاه 

دانشجوی انصرافی، سرباز فراری و فرزند ساواکی بوده. 

کادام  یعنی از ابتدا تصویرسازی از یک متهم کرده که  یا 

صحیح نایاسا . ماحاسان دوساا، ساربااز نایاروی دریاایای 

محسن امیراص نی زناجاانای، زنادانای عاقایادتای کاه از ساا، 

در زندان بود، سحرگاه روز چهارشنبه، دوم ماهارمااه   ۲۸۱۱

شهر کرج اعدام شد. این حکم که دو بار لغاو  در زندان رجایی

 .شده بود سرانجام با تایید رئیس قوه قضائیه اجرا شد

ساع  پیش از   ۱۲محسن امیراص نی، زندانی عقیدتی که تا  

 ا خاباری از او ماناتاشار ناکارده  اعدامش،  ی  یک از رسانه

ساپاتاامابار( در   ۱۲، دوم مهر ) بودند، سحرگاه روز چهارشنبه

شهر کرج اعدام شد. پیکر او در آرامگاه "بهش   زندان رجایی

 .اش تحوی، داده شد سکینه" کرج به خانواده

 ۱اصا نای روز چاهاارشاناباه ) یکی از نزدیکان خانواده امایار

وله ضمن اع م این خبر گفا  کاه  وگو با دویچه مهر( در گف 

پیکر او پس از تحوی، در "بهش  سکینه" به خواس  خانواده، 

 .به "بهش  ز را"ی تهران منتق، شده تا در آنجا دفن شود

ساالاه( در ساا،   ۸۳محسن امیراص نی زنجاانای )ماتاا ا، و 

به اتهام "بدع  در دین" دساتاگایار شاد. فاردی کاه باا   ۲۸۱۱

وگو کرد گف ، او روانشانااس باود و مشااوره  وله گف  دویچه

میداد اما چون فردی مذ بی بود، ماراجاعااناش را باا تافااسایار 

داد و به  مین دلی،  قرآن و احکام دینی مورد مشاوره قرار می

 .کنندگانش بسیار محبوبی  داش   م میان مراجعه

به عنوان مثا، وی در تفسیر سوره یونس معتقد بوده که یونس 

پیامبر از د، نهنگ بیرون نیامده و  مین امر باعد شد تاا باه 

 .او اتهام "تو ین به حضر  یونس" را نیز وارد کنند

 "ارتباط با امام زمان"

ادعااای "ارتااباااط بااا امااام زمااان" اتااهااام دیااگااری بااود کااه بااه 

 .امیراص نی وارد شده بود

به گفته یکی از نزدیکاان خااناواده امایاراصا نای، در اباتادای 

دستگیری، اولین قاضی پروناده بارای او قارار ماناع تاعاقایا  

کند ولای باه اصارار دادساتاان وقا  ایان قارار باه  صادر می

 .کند دستگیری تغییر می

در دادگاه اولیه وی به اتهام بدع  در دین به چهار سا، حباس 

شود و این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سا، و  محکوم می

 .کند چهارماه کا ش پیدا می

اما در طی مسایار دادرسای، اتاهااماا  جادیادی ماثا، رواباط  

شود و پرونده به دادگاه  نامشروع و جرایم دینی به او وارد می

انق   به ریااسا  اباوالاقااسام صالاواتای ماعاروف باه قااضای 

شود. قاضی صلواتی نیز بارای او حاکام  صلواتی فرستاده می

 .کند اعدام صادر می

رود و  با اعتراض وک ، پروناده باه دادگااه تاجادیاد ناظار مای

دادگاه تجدید نظر ص حی  دادگاه انق   بارای رسایادگای باه 

این پرونده را نقض و آن را به دادگاه کایافاری اساتاان تاهاران 

شود که  فرستد. این دادگاه با حضور پنج قاضی برگزار می می

د ند و ساه تان بارای  گنا ی متهم می دو تن از آنها حکم به بی

جاامااهااوری اساا ماای بااوده و پاادرش  اام ا ن از سااازمااان 

گیرد و دانشاجاوی انصارافای  بازنشستگی کشوری حقوق می

 .” م نیس 

خانواده امیراص نی پس از تایید حکم به کمیسیون عافاو و   

بخشودگی مراجعه کردند و در آنجا خواستار شدند کاه حاکام 

ترین مرجع قضاایای اسا  ماورد  دیوان عالی کشور که عالی

 .توجه قرار بگیرد اما متاسفانه این تقاضا پذیرفته نشد

شنبه )او، مهرماه( از زندان باا  گوید، روز سه خانواده او می

شود برای آخریان  خانواده تماس گرفته شده و به آنها گفته می

شاهار باروناد. در ایان روز بارای  دیدار با محسن به رجایای

الوقوع ایان زنادانای عاقایادتای در  اولین بار خبر اعدام قری 

 . ا منتشر شد رسانه

وگاو کارده  وله گفا  یکی از اعضای این خانواده که با دویچه

عنوان کرد، تمام ت ش خانواده بر ایان باوده کاه مسائالاه از 

اناد  مسیر حقوقی و قانونی ح، شود ضمن اینکه مطمئان باوده

که این زندانی اعدام نخوا د شد و پس از گاذرانادن حاکاماش 

 .آزاد خوا د شد و به  مین دلی، تا کنون سکو  کرده بودند

ساپاتاامابار(   ۱۲در نهای  سحرگاه روز چهارشنبه دوم مهر )

محسن امیراص نی زناجاانای باه اتاهاام "فسااد فای ا رض، 

بدع  در اصو، و فروع دین اس م و تفسیر جدید از قارآن" 

 .اعدام شد. وی یک فرزند دوساله دارد

 ای داخ، ایران خبر اعدام این  تا کنون  یچیک از رسانه

 .اند زندانی عقیدتی را منتشر نکرده

http://tinyurl.com/aslani  
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آورند هشانزده سالگی  مورد  افتند و تا زمانیکه ریش درمی می
 .بهره کشی قرار میگیرند

 عامالن راضی، قربانیان ناراضی
درصد عامالن گفته اند  ١۶دهد که  گزارش حقوق بشر نشان می

درصد قربانیان  ١٠که از این پدیده راضی اند در حالیکه 
 .ناراضی اند و در تالش رهایی از این وضعیت بوده اند

 :بازی تعریف کمیسیون حقوق بشر از پدیده بچه
یا بیشتر  در برخی از مناطق کشور، تعدادی از زورمندان یک 

اند،  سال ٠١تا  ٠١کودکان پسر را که عموما دارای سنین بین 
کشی جنسی و سایر  بازی که عموما با بهره منظور بچه به

 .کنند آزارهای جنسی همراه است، نگهداری می
اند، توسط برخی از  های فقیر از خانواده این کودکان که اغلب

اشخاص پولدار بعنوان محافظ شخصی، شاگرد، کارگر خانه، 
یا سایر  دکان، نانوایی، تعمیرگاه، مستخدم هتل و رستوران 

یا استفاده از زور، تهدید، حیله و  وظایف در بدل پرداخت پول 
های  مورد سو استفاده یا تطمیع، نگهداری شده و اغلب نیرنگ 

 .گیرند جنسی نیز قرار می
در بعضی مناطق، از این کودکان در حالیکه لباس زنانه به تن 

ها و محافل عروسی بعنوان رقاص استفاده  دارند، در مهمانی
ها  یا هتل های شخصی  د. پس از ختم این محافل، به خانه شو می

گیرند و حتی گاهی  برده شده و مورد تجاوز جنسی قرار می
ها را مورد تجاوز گروهی نیز قرار  افتد که آن اتفاق می

های جنسی، بطور مستمر مورد  ها مانند برده آن .دهند می
 .گیرند کشی جنسی و سایر انواع آزارهای جنسی قرار می بهره

درصد  ۵۶در گزارش مختصری از این کلیک تحقیق آمده که 
سال هستند  ۵١تا  ٠:عامالن بچه بازی در افغانستان افراد بین 

 .و اکثر قربانیان زیر هجده سال اند
گوید  سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می

که برای مبارزه با پدیده بچه بازی باید مردم حساسیت نشان 
 .دهند و نیروهای امنیتی، عامالن را تحت پیگرد قرار دهند

در قوانین افغانستان بچه بازی جرم شناخته نشده و خانم سمر 
بازی به شکلی در جامعه پذیرفته شده است  گفت که پدیده بچه

که تکان دهنده و آزار دهنده است. او گفت که از دولت 

 

 
  

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دومین گزارش 
بازی در  تحقیقی خود در مورد "عوامل و پیامدهای بچه

این تحقیق که در چهارده  .افغانستان" را منتشر کرده است
نفر صورت گرفته،  ٠۱١١والیت افغانستان و با شرکت 

 ٠١تا  ٠١دریافته که افراد پولدار و زورمند کودکان بین 
کمیسیون  .کنند کشی جنسی استخدام" می سال را برای "بهره

قربانیان  گوید که در این تحقیق با عامالن و  حقوق بشر می
های دولتی،  بازی، آگاهان و متنفذان محلی، مقام بچه

اعضای جامعه مدنی، استادان دانشگاه و شاهدان این عمل 
 .مصاحبه شده است

ثریا صبحرنگ عضو کمیسیون حقوق بشر، هنگام نشر این 
بازی از  تحقیق گفت که یافتن موقعیت اجتماعی عامالن بچه

اند که بیشتر افرادی که  اهداف این تحقیق بود و آنها دریافته
شوند "پول داران، زورمندان و  این عمل را مرتکب می

تفنگ دارانی" هستند که از فقر و درماندگی کودکان استفاده 
مواردی از استخدام کودکان توسط نیروهای پلیس  .کنند می

گوید  نیز گزارش شده که کمیسیون مستقل حقوق بشر می
 .موفق به مستندسازی این موارد نشده است

بازی عمدتا افراد بی  خانم صبحرنگ گفت که عامالن بچه
سواد اند و بعضی از آنها حتی پانزده پسربچه را همزمان 

 .کنند نگهداری می
سالگی به دام  ١ها هقربانیان  در  او گفت که بیشتر بچه

بازی را جرم معرفی کند و عامالن این  خواهد عمل بچه می
قضیه به دادگاه کشانده شوند و حمایت های قانونی و عملی 

 .از قربانیان وجود داشته باشد
به نظر کمیسیون حقوق بشر پدیده بچه بازی در افغانستان 
رو به گسترش بوده و "عدم حاکمیت قانون و فساد اداری، 
ابهام و خالء قانونی، دسترسی محدود به عدالت، فقر، نا 

های مسلح غیر مسئول" در ترویج  امنی و موجودیت گروه
 .این عمل نقش داشته اند

 "کودکان؛ بردگان جنسی"
بچه بازی در قوانین افغانستان بطور صریح تعریف نشده 

کشی و بدرفتاری جنسی"  اما چون این اقدام "نوعی بهره
است و در آن کودکان بعنوان "بردگان جنسی" نگهداری و 

گیرند، منتج به "سلب آزادی  مورد سو استفاده قرار می
 .شود کودکان" می

ها هقربانیان  گوید: "وقتی بچه ثریا صبح رنگ می
خورند یا این بچه ها  بازها  نمی بازی  به درد شان هبچه بچه

دارند و در مواردی به  را به شکل برده با خود نگه می
آورند که تحت  ازدواج یکی از اعضای خانواده خود در می

کنند که  تسلط خود شان باقی بمانند و یا هم آنها را رها می
شود و چون قربانی در طول برده  باعث تداوم این روند می

بودن از همه امتیازات حقوق بشری محروم بوده، عقده 
 ".شود بازی تبدیل می گیرد و خود به عامل بچه می

گوید که در قوانین افغانستان در  کمیسیون حقوق بشر می
قانون جزا، عمل زنا و لواط ممنوع خوانده شده  ۴٢٠ماده 

و برای عامالن آن حبس طوالنی در نظر گرفته شده است 
بازی تنها تجاوز  اما این ماده کافی نیست چون در فعل بچه

گیرد بلکه "سایر اشکال آزار جنسی  جنسی صورت نمی
مانند لمس کردن، ماساژ، رقصاندن در محافل خصوصی و 

 .شود عمومی" نیز انجام می
گوید که مبارزه با پدیده بچه بازی  این کمیسیون همچنین می

نیازمند توجه به سالمت کودکان قربانی، مبارزه با فرهنگ 
معافیت از مجازات، تقویت روحیه احترام به حقوق بشر و 
 .اقدامات عملی برای مسئولیت پذیری نهادهای امنیتی است

 
 

 سپتامبر ۳١ -عمر رابرت هامیلتون  
 

بس، مورد توافق اسراییل و حماس  اوت یک آتش ٢۶در 
 ٢٠۵١قرارگرفت، و به پایان شکننده جنگی انجامید که 

اسراییلی هاکثر نظامی  را  :٠فلسطینی هاکثراً غیرنظامی  و 
کشت. از آن هنگام حماس حتی یک موشک پرتاب نکرده، و 
به یک هدف اسراییلی حمله ننموده، یا کاری نکرده که 

بس را نقض کند. اما اسراییل کارهای زیر را  شرایط آتش
 :کرده است

های ساحل غربی را  هکتار دیگر از زمین ۴١١حدود    -٠
 .تصاحب کرد

میلیون دالر درآمد مالیاتی تشکیالت خودگردان را   ۵۶    -٢
 .ضبط کرد

گوید   بس می محاصره غیرقانونی را هآنطور که آتش   -:
 .برنداشت

بس  با شلیک به ماهیگیران در چهار مورد جداگانه، آتش    -۴
 .را نقض کرد

 .شش ماهیگیر را بازدشت کرد   -۵
ساله را یک هفته پیش از ازداوج او  ٢٢عیسا القطری     -۶

 .کشت
ساله را با شلیک گلوله الستیکی به  ٠۶محمد سینوکرات     -٠

 .سر او کشت
 .یک زندانی را تا حد انتقال به بیمارستان شکنجه داد   -١

نفره پارلمان اروپایی اجازه نداد وارد  :٠به هیأت     -۱
 .غزه شود

ساله را  ٠نفر، از جمله یک پسربچه  ٠٢٠حداقل    -٠١
ساله را از  ١و  ٠در الخلیل بازداشت کرد، و دو کودک 

ها گاز  شان در سیلواد ربود و به مادر آن حیاط خانه
 .آور پرتاب کرد اشک
نماینده شورای قانونگذاری  ::به زندانی کردن    -٠٠

 .فلسطین ادامه داد
فلسطینی بدون  ۵١١به زندانی کردن فراقانونی    -٠٢

 .ها ادامه داد اعالم جرم یا محاکمه آن
های بدویون را در خان االحمر در نزدیکی  خانه   -:٠
خانمان کرد و نقشه  نفر را بی ٠۴المقدس ویران کرد،  بیت

المقدس به دو شهرک  انتقال اجباری هزاران بدوی از بیت
 .وی ه را اعالم نمود

یک کارخانه لبنیات را در الخلیل که درآمد آن     -٠۴
 .شد، ویران کرد خانه می هزینه اداره یک یتیم

یک خانه مسکونی را در سلوان ویران کرد و پنج     -٠۵
 .کودک را آواره کرد

ها برای غزه  المقدس، که کمک یک خانه را در بیت   -٠۶
 .شد، ویران کرد در آن نگهداری می

 .یک چاه آب را در نزدیکی الخلیل ویران کرد   -٠٠
یک بیشه درختان زیتون را در نزدیکی الخلیل     -٠١

 .آتش زد
به یک درمانگاه و مهد کودک در یک مدرسه در     -٠۱

 .نابلس حمله کرد و موجب خسارات زیاد شد

یک قطعه زمین کشاورزی را در رفح با راندن تانک    -٢١
 .بر روی آن ویران کرد

المقدس یک بنای یادبود کوچک برای محمد  در بیت   -٢٠
ابوخضیر را که در ژوئیه بدست اوباش اسراییلی کشته شد، 

 .ویران کرد
المقدس  به ایجاد یک شبکه گسترده تونل در زیر بیت   -٢٢

 .ادامه داد
های راست افراطی به  نشین با گروهی از شهرک   -:٢

 .مجتمع مسجد االقصی حمله کرد
نشین در حمله به مقبره یوسف در  به صدها شهرک    -٢۴

 .نابلس کمک کرد
مانع ورود دانشجویان به دانشگاه قدس شد، و به     -٢۵

آور و  دانشجویانی که قصد ورود داشتند با خمپاره گاز اشک
 .های پالستیکی شلیک کرد گلوله
هزار نفر از  ٠١١از مصالح ساختمانی برای غزه، که    -٢۶

شده خود بسازند، سود  های ویران خواهند خانه جمعیت آن می
شده غزه  های ویران بدست آورد. کل هزینه بازسازی خانه

 .شود میلیارد دالر تخمین زده می ٠٫١حدود 
های مستند درباره موارد فوق به  عدالت: برای پیوند گزارش
 :نشانی زیر مراجعه نمایید

-http://www.lrb.co.uk/blog/2104/19/02/omar
2/-ceasefire-the-hamilton/after 
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 ۰۱۱کشته شدد  بدیدز ا  

ندفدر   ۰۱نفر و سدر بدریدد  

 توسط طالبا  در افغانستا 
 سپتامبر 00 -العربیه.ن  فارسی –دبی 

مسئو ن افغان اع م کردند که شبه نظامیان گروه طالبان، باه 

یک منطقه استراتژیک در اقالایامای در جاناو  غاربای کاابا، 

 ا نفر از ساکنان را کشتند و  پایتخ  افغانستان حمله کرده، ده

  .شماری را نیز سر بریدند

به گازارش خابارگازاری رویاتارز، اساعادع صاافای ماعااون 

فرمانده پلیس اقلیم غزنی گف  که تامااس باا مسائاو ن پالایاس 

  .منطقه اجرستان در غر  اقلیم، قطع شده اس 

 ای فوری از سوی  صافی پیش از این گفته بود که اگر کمک

نظامیان طاالاباان  دول  مرکزی فرا نرسد، منطقه به دس  شبه

  .خوا د افتاد

جنگ در اجرستان، نشان د نده حجم چالشی اس  که اشارف 

عبد الغنی رئیس جمهوری جدید افغانستان و نیرو ای امنیاتای 

کاه  این کشور در کنتر، کشور با آن موجه  ستند به ویژه ایان

نیرو ای خارجی خود را برای خروج از افغانستان تاا پاایاان 

  .کنند سا، جاری می دی آماده می

در صورتی که حم    وایای آماریاکاا ماتاوقاف شاود، شاباه 

 ای نظامی را  نظامیان طالبان با شمار زیادی از نیرو، پایگاه

  . ا،  دف حمله قرار خوا ند داد با  دف تصرف آن

اقلیم غزنی در اتوبان مرتبط کننده کاب، پایتخ  افغاانساتاان باا 

 .جنو  غربی کشور واقع اس 

احمد ع احمدی معاون حاکم اقلیم غازنای گافاتاه اسا  کاه 

نظامیان طالبان، از پنج روز پیش، حم    تن از شبه ۳۷۷

 ای اولایاه از کشاتاه شادن  خود را آغاز کردند که گزارش

کند. او افازوده اسا  کاه سار  نفر حکای  می  ۲۷۷دستکم 

  .تن از این قربانیان، از تنشان جدا شده اس ۲۱

آقای احمدی افزوده که مسئو ن ظهر جاماعاه باا یاکای از 

 اا ابا ش شاد  واحد ای ارتاش تامااس گارفاتاناد کاه باه آن

  . ا  مچنان ادامه دارد درگیری

او افازود یاک واحاد کااماانادوی ارتاش افاغاانساتاان بارای 

حمای  از نیرو ای پلیس و سارباازان ارتاش، باه ماناطاقاه 

  .رسیدند

شبه نظامیان طالبان برای تصرف مناطق مهامای از اقالایام 

کنند تا کش  افایاون را   لمند در جنو  افغانستان ت ش می

  .در این مناطق از سر گیرند

کیلومتری جنو  کابا، واقاع   ۱۷۷تصرف غزنی که حدود 

کند که گاذرگااه  اس ، برای طالبان این امکان را فرا م می

حیاتی میان کاب، و قند ار دومین شهر بزرگ افغانستان را 

در اختیار بگیرد.  مچنین بتواند به دو اقلیم مرزی، حامالاه 

 .کند

 در حاشیه حمایت امارات و مذاکرات دولت افغانستان و امریکا با طالبان

 

 کمون از سوی شهرداری دیرک غرب کردستان 33تشکیل 

 آرزو دمیر
 

دیرک یکی از شهرهای کانتون جزیر غرب کردستان 
هزار نفر است، اما با  51الی  41است. جمعیت آن قریب 

های داعش، کمپ  گری آمدن آوارگان شنگال بخاطر وحشی
 .آوارگان نوروز احداث و جمعیت آن شهر افزایش یافت

های  مدیریتی غرب کردستان هم فعالیت -حکومت خود 
 .دهد شهرداری دیرک را الگوی همه شهرداریها قرار می

 کمون 33تشکیل 
دادن مردم  ترین روشهای شهرداری، مشارکت اساسی

هایی مهم برداشته شده  اکنون گام است. به همین دلیل از هم
کمون تشکیل  33منطقه تقسیم و  5است. شهر دیرک به 

 .اند شده
ها آزاد است، اما شروطی هم  مشارکت همگان در کمون

های مردمی احترام  دارد و آن این است که باید به ارزش
گذاشت. بعبارتی دیگر، نباید میان مردم ایجاد آشوب و 

 .اختالل کرد
کنند.  مسئولین کمون هر هفته یک بار نشستی برگزار می

اگر بخواهند در منطقه خود کاری انجام دهند، در آن 
کنند سپس به اطالع مجلس شهر  نشست مطرح می

گیری،  رساند. مجلس شهر و کمونها پس از تصمیم می
کنند و طرح خود را به  کردن اقدام می برای اجرایی

دهند.  نهادهای مربوطه شهرداری مردمی تحویل می
کردن آن  شهرداری هم مطابق امکانات موجود برای اجرایی

 .کند تالش می
 پرداخت حقوق ماهیانه برحسب نیازها

کنند. آنها مدتی  کارمند در شهرداری فعالیت می 011بیش از 
اند اما پس از اینکه  مدید است حقوق ماهیانه دریافت نکرده

شهرداری به نتایجی مثبت رسید، هرچند کم باشد، اما 
مقداری حقوق به کارمندان خود داد. در این شهرداری، 

 05اساس کار بر رفع نیازها استوار است. به افراد مجرد 
هزار لیره حقوق ماهیانه  25الی  21هزار، به افراد متأهل 

شود. همچنین سوبسیدهایی از قبیل مواد  پرداخت می
 .شود خوراکی و غیره ارایه می

 حل کمبود آب و برق
شهرداری دیرک در سطحی قابل توجه مشکل فقدان برق و 

 .ساعته شد 24آب را حل کرده است. برق بیمارستان شهر 
های آب،  بخاطر استفاده از موتور آب بر روی چاه

 .شود درصورت قطع برق، جریان آب قطع نمی
نگهداشتن سطح شهر از دیگر مسایل جالب توجه  پاکیزه
 .است

در سطح شهر دیرک هزار سطل بزرگ زباله تهیه شده که 
 .باشد سطل آن در کمپ آوارگان نوروز می 011

 خدمات عمومی بدون هزینه

شهرداری مردمی دیرک تاکنون هزینه برق را از شهروندان 
های  ها برای سازمان نگرفته است. در روزهای اخیر فعالیت

گیرد. برای خدمات عمومی و آب هم هر  محلی برق، انجام می
 .شود لیره از شهروندان گرفته می 511دو ماه 

روستایی و شهری  این شهرداری همچنین احداث جاده های بین
 .را بصورت گسترده آغاز کرده است

شهرداری دیرک برای ترک عادات دوران حاکمیت رژیم 
های آموزشی دایر برای  هایی تشکیل داده و دوره بعث، کمون

 .مردم دایرمیکند
های شهرداری دیرک، تالش برای خارج  از جمله فعالیت

ساختن زنان از چهاردیواری خانه و مشارکت دادن آنها در 
امر تولید و کار بهینه اجتماعی در خارج از خانه است. 
همچنین فعاالن شهرداری خانه به خانه گشته و به زنان بیوه 

 .کمک کرده و نیازهای مالی آنها را برآورده ساختند
هایی تولیدی و اقتصادی برای زنان ایجاد شده  همچنین تعاونی
شود که هر تعاونی زراعی طوری است که در  است. گفته می

هزار زن بتوانند کار کنند. این شهرداری چنین  0هرکدام 
خدماتی هم برای زنان آواره شنگال در کمپ نوروز ارایه 

 .دهد می
 
 سپتامبر  03 ـ
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  بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی

 “ خاطرات دوران سپری شده” 

نیستیم یک عوده از آن جواسووس هوای خویوابوانوی و مشوهوور 

انگلیسی ها را گرفتند و تبعید کردند. یکوی از آنوهوا هوم نوبوی 

دزفولی که با ما بود که می آوردند تحویل شهوربوانوی دزفوول 

بدهند. یک نفر هم که ایرانی بود و اهل بصره گویا بورای آق 

اولی که استاندار آنجا بود کار می کرد و جاسوسی می کورد. 

اسمش را گذاشته بودیم وطنی. بورای ایوران از بصوره خوبور 

 می آورد.

در اهواز هم مرا زندان نبردند و در شهربانی نوگوه داشوتونود. 

تقریبأ آزاد هم بودم یوک شوخوصوی را آورده بوودنود. اسوموش 

مدرس بود،؛ فکر می کنم از اقوام مرحوم مدرس بود. موعوموم 

بود. خیلی هم عصبانی بود و دائم در فکر فورار بوود. اغولوب 

پوواسووبووان هووا از رفووقووای خووودمووان بووودنوود کووه خووودمووان وارد 

شهربانی کورده بوودیوم و در اهوواز هوم داشوتویوم. یوک روز 

بعدازظهر بود و کسی هم نبود، یکی از ایون پواسوبوان هوا کوه 

کاری برایش پیش آمده بود به من گفت فالنی این را بپا تا من 

بیایم و گذاشت و رفت. مرتب بلند می شد که در برود خویولوی 

آدم قوی البنیه و بلند قدی بود. من نگران بودم که چگوونوه او 

را نگه دارم. خودم زندانیم و یک زنودانوی را سوپورده انود بوه 

مون. خوالوصوه پواسوبوان بورگشوت و راحوت شودم. در اهووواز 

فروزش آمد و بوه رئویوس ژانودارموری سوپورد کوه ایون آقوای 

یوسف اردبیلی مهمان دولت است، زندانی نیست. احترام موی 

کردند، ضمنأ خودش هم مثل این که یوک آدم انسوان مونوشوی 

بود، اذیت نمی کرد ولی مأمورانش نانجیب بودند. آمدیم خرم 

آباد. در خرم آباد ما را به قلعه ای بردند. هنوز غروب نشوده 

بود، موش ها حمله می کردند و از آدم هوم نوموی تورسویودنود. 

صدا کردیم که آقای مأمور بیا اینوهوا را یوک عوالجوی بوکون، 

چاره ای بکن یا ما را یک جای بهتری ببرید، گفت آقا شوکور 

کنید که اگر تابستان بود به جای اینها همه اش عقورب بوود و 

عقرب حمله می کرد. ما هم تشکر کردیم، گرفتیم خوابیدیم و 

 فردا راه افتادیم.

 تهران

روز جمعه رسیدیم به شهر ری. مأمور هوموراه موا کوه افسور 

ژاندارمری و نامش مرتضوی بود گفت با رحیم همداد برویود 

و زیارتی بکنید و برگردید. ما در میدان منوتوظور هسوتویوم. از 

این اعتماد او تعجب کرده و گفتیم نمی رویم. اصرار کرد کوه 

بروید و صورتتان را یک آب بزنیود چوون عوازم شوهوربوانوی 

خرم آباد نزد امیر احمدی فرستادند. عده ای را هم بوه زنودان 

آبادان و رحیم همداد را هم به زندان خرمشهر فرستادند. بوعود 

از مدتی از طرف شهربوانوی آمودنود و گوفوتونود کوه بوایود اتواق 

خودتان را تخلیه کنید صاحبانش آنها را موی خوواهونود. گوفوتوم 

بروید هرچه  اثاثیه هست بفروشید. اثاثیه دو رجل سیاسی را 

به ده تومان فروختند. یعنی قیمتش هم بویوشوتور از ایون نوبوود. 

زندگی ما اینطوری بود. بنابر این نمی توانستند ایراد دیگری 

بگیرند. در زندگی ما غیر از آن چه بوه عونووان دسوتوموزد از 

شرکت گرفته بودیم، پول یا گشایش دیگری نبود. بونوابور ایون 

دهانشان بسته بود و تا زمانی که پویوشوه وری و دیوگوران را 

گرفتند دهانشان بسته بود و از موا موی تورسویودنود. اغولوب در 

زندان هم می آمدند و تملق می گفتند که انشاءهللا مرخص موی 

شوید. بعد از دوماه رضاشاه به خوزستان آمود. فصول پوایویوز 

درصود حوقووق  25بود، گفتند که به مناسبت ورود رضاشواه 

کارگران را باال بردیم و "بولوک لویوسوت" هلویوسوت سویواه  را 

موقوف کردیم و برای کارگرهای عائله مند هم بسرعت خانه 

ساخته خواهد شد که بتوانند در مسکن شرکت سواکون بواشونود. 

رضاشاه دستور داد که اینوهوا را بوه توهوران بوبوریود. بوعود از 

برگشتن رضاشاه ما را به تهران آوردند. بیشتر این امتیوازات 

نتیجۀ اعتصاب بود و نه مسافرت شاه. روحیۀ کوارگورهوا در 

بیرون خوب بود. حتی روحیه ما که در زندان توهوران بوودیوم 

خوب بود. بوعود از آن 

کوووه از زنووودان هوووم 

بیرون آمودم، روحویوه 

را حس کردم. روحیوه 

شوووان خووووب بوووود و 

همان رویه را نسوبوت 

به انگلیسی ها داشتونود 

و مخالفتشان بورقورار 

بود. ما را بوه توهوران 

آوردند. مون و رحویوم 

هوومووداد و یووک نووفوور 

سورن نام ارمنی بوود 

کووه گووویووا در نووظووام 

وظیوفوه بوود. بوعود از 

اعووووتووووصوووواب بوووورای  

ایونووکووه بووگوویوونوود یووک 

طوورفووه و انووگوولوویووسووی 

 قسمت هفتم

بعد از دوسه روز تحقیقات موقوف شد. عبدهللا خان بوهوراموی 

مدیر کل وزارت دادگستری به اهواز آمد. بوهوراموی خوودش 

را به من معرفی کرد که من رئیس شهربانی مرحوم خیابانی 

بودم، خودم آزادی خوواهوم و اعولویوحوضورت هوم احسواسوات 

عجیبی نسبت به آزادی دارد. مرا پیش شما فرسوتواده انود کوه 

بگویم اعلیحضرت می فرمایند اول سلطنوت مون اسوت، موی 

خواهم سر و صدایی بلند نشود. بیایند و این نهضت را کونوار 

بگذارند هر کاری، حرفه ای می خواهونود در توهوران بوه او 

بدهیم و دیگر به آنجا برنگردد و اگر کسی این پویوشونوهواد را 

قبول نکند تا ابد در زندان می پووسود و از بویون موی رود و 

حاال خودت می دانی، گفتم که نوه. مووضووع، مووضووع مون 

نیست و ما علیه دولت هم هیچ اقدامی نکردیم، بر علویوه شواه 

قیام نکرده ایم، اعتصاب ما راجع به شاه هیچ صحبتوی نوموی 

کند. که  اعلیحضرت اول سلطنتش باشد یا واقعأ آزدی خوواه 

باشد. اینها اصال مطرح نیست مووضووع ایوران هوم موطورح 

نیست. ما هستیم و انگلیسی ها.. شما خودتان قواضوی خووبوی 

هستید و می توانید قضاوت بکنید، قضاوت بفرمایید. آمده اند 

ثروت ما را می خورند و خودمان را هم شکنوجوه و توحوقویور 

می کنند. وقتی که می گوییم که آقا ما بوا ایون مصویوبوت کوار 

نمی کنیم شما می آورید زندانی و شکنجه موی کونویود. خوواب 

رحیم را گرفتند و مرا هم آوردند دستبند قوپوانوی بوزنونود. بوعود 

رفتند گفتند که این به شکنجه می خندد. رکن الدین موخوتواری 

گفت بیخود اذیتش نکنید، اگر چیزی هم بداند لج موی کونود و 

نمی گوید. بعد آمدند و گفتند رئویوس گوفوتوه بورود اسوتوراحوت 

بکند. عبدهللا خان بهرامی گفت شما یا در زندان می میرید و 

یا بیایید شغل و کار هرچه می خواهید به شما بدهیوم، بورویود 

تهران و این قبیل کارها را هم دیگر انجام ندهویود. گوفوتوم نوه. 

این قضیه شرکت نفت باید مطرح بشود و خوواسوتوه هوای موا 

را گوش بکنید. اگر مشروع است عمل بکنید. بعدأ اگر گفتیود 

من اهواز نمانم، اهواز نمی مانم، بگویید خووزسوتوان نوموانویود 

نمی مانم، بگویید ایران نمانید از ایوران هوم موی روم، هویوچ 

فرقی نمی کند. برای من جا و موکوان فورق نوموی کونود. ولوی 

موضوع این است که کمپانی نفت و ظلم انگلیسی ها، باید از 

سر ما رفع بشود. عبدهللا خان دست خالی برگشت و رفوت و 

 دو ماه رفقای ما آنجا بودند.

بعدأ حدود صدوپنجاه نفر از کارگران زنودانوی را بوه زنودان 
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در قصووور از هووور 

لحاظ راحوت بوودیوم. 

اوال هوونوووز زنوودانووی 

زیاد نیامده بود، یوک 

حیاط مشجر بزرگوی 

در اخوتویوار موا بوود، 

خودمان بواغوبوانوی و 

درخوووتوووکووواری موووی 

کووردیووم. وقووتووی کووه 

وارد شدیم پشه زیواد 

بود و پشه ها را رد 

کردیم. آنوجوا راحوت 

بودیم. به تودریوج هوم 

زندانی زیاد می شد، 

بیشتر از عشایر موی 

آموووودنوووود. غووووالووووبووووأ 

رؤسایشوان را پویوش 

ما و خودشان را بوه 

کریدورهای بزرگ می سپاردند. بوا آمودن عودۀ کوثویوری از 

عشایر و اصوال هر کس که محکوم می شد، مانند دزدهوا و 

سارقین و آدمکش ها، تعداد زندانیان زیاد شد و تیفوس بیداد 

می کرد. حتی رفیق من همداد هم تیفوس گرفت. کسانی کوه 

به بیمارستان می رفتند سالم بر نمی گشتند. نگذاشوتوم کوه او 

را ببرند. تنها در اتاق خودم نگه اش داشتم و پرستاری موی 

کردم و احمدخان همایون از رفقای سورهونوگ پووالدیون هوم 

دارو و درمانش را از خارج و با خورج خوودش توهویوه موی 

کرد و در  اختیار ما می گذاشت. هوموداد را نوجواتوش دادیوم 

ولی تیفوس عدۀ کثیری را کشت. در میان عشوایور، کوردهوا 

از لحاظ بهداشت از لرها بهتر خودشان را حفظ می کوردنود 

 .ولی  لرها نه

 نقشۀ فرار از زندان 

اوایل کار بود و در صدد برآمدیم تشیکالتی بودهویوم و فورار 

کنیم. چون فکر می کردیم که اگر اوضاع عوض نشوود. موا 

را ول نمی کنند. انگلیسی ها از ایون کوار موا و عومولوی کوه 

انجام شده بود بسیار ناراضی بوودنود. امویودی بوه مورخصوی 

نداشتیم. درصدد برآمدیم وضعی فراهم کنیم که فرار کونویوم. 

با رؤسای عشایر صحبت کردیم و موافقت کوردنود. بوا یوک 

عدۀ زیادی از حبس ابدی ها صحبت کردیم و آنها هم موافق 

بودند و مشغول این کار شدیم. طرح ما ایون بوود کوه زنودان 

را به دست گرفته و وسایل ارتباط را قطع کنیم. سپوس شوب 

غفلتأ به پادگان عشرت آباد حمله کرده و با اسلحۀ بوه دسوت 

آمده عازم شمال شده و در جنگل و کوههای آنجا یک جنگ 

چریکی به راه اندازیم. کسانی که آمادۀ این کار بوودنود هوموه 

واقعأ جنگ آزموده بودند. با هم جلساتی داشتویوم. جولوسوه بوه 

این طریق بود که در حیاط وسطی زندان که خویولوی بوزرگ 

بود فوتبال بازی می کردیم و با دوستانی که برای تومواشوای 

فوتبال می آمدند تماس می گرفتیم، یا به عنوان مریضوی بوه 

بیمارستان آن جا می رفتیم و با هم تماس می گرفتیم. بنا بود 

هوا که گرم شد از زندان فرار بکنیم که بتوانیوم در کووهوهوا 

خودمان را نگه داریم و یا اگر چیزی هم گیر نیامد با سبزی 

و علف و یا میوه های جنگلی یک مدتی خوودموان را حوفوظ 

کنیم. تقریبأ در حدود سیصد نفر قرار بود فرار کنند و آمواده 

بودند که به هر طوری که باشد این کار انوجوام بشوود. سویود 

فرهاد هم در جلسات ما بود. سید فرهاد یک سیودی بوود کوه 

قبأل در بین قم و تهران ژاندارم بوده. گویا یوک روز افسور 

مافوقش دستور می دهد برود موأمووریوت و شوب بوه زنوش 

تجاوز می کند. سید بر می گردد و رئیسش را کشته و یاغی 

می شود. بعدأ قرآن مهر کرده و به او تأمین می دهونود ولوی 

به او حبس ابد داده بودند. آدم خیلی کم حرف ولی مصموموی 

بود. آدمی بود که می شد از لحاظ مسایل جنگی و چوریوکوی 

 .روی او حساب کرد

هستیم. رفتیم و گشتی زدیم و آمدیم. ما را توا مویودان تووپوخوانوه 

توحوویول  2آورد و تحویل زندان داد. ما را بوه زنودان شوموارۀ 

دادند. این زندان در زمان سوئدی ها ساخته شده بوود و قورار 

بود که زندانی ها را بیش از پانزده روز در آن نوگوه نودارنود. 

چون اگر بیشتر می ماندند اغلب کور و علیل می شدند. آن جوا 

هم خیلی متعفن، کثیف و خراب بود. رحیم را تووی یوک اتواق 

کردند و من را به یک اتاق دیگر و در را بستند و رفتند. آنوجوا 

دو پاسبان بود. یکی را محمد حسن خان می گوفوتونود، مسولوموان 

بود و نمازخوان و مؤمن و دیگری را هم یوزدی موی گوفوتونود، 

یزدی خیلی قسی القلب بود و پسرش را هم اصغر قاتول کشوتوه 

بود. او هم اصغر قاتل را خودش به دار کشیود، آدم نوانوجویوبوی 

بود. دو روز بعد یزدی آمد و در را باز کورد و گوفوت کوه آقوا 

شما بنشینید جولووی در اتواق، گوفوت رحویوم را هوم موی آورم 

پهلویت، من هم از خدا همین را هم می خواستم، یوک خوورده 

نشستیم و صحبت کردیم. بعد بوه رحویوم گوفوت کوه بورگوردد و 

رحیم به اتاقش رفت. من هم رفتم و در را بست. فردا آن یکوی 

که مسلمان بود و نماز می خواند آمد، گوفوت چورا نوموی رویود 

حیاط گردش کنید؟ گفتم: برویم حیاط گردش کنیم؟ گفت دیروز 

رئیس شهربانی آمد اتاق ها را گشت و حوال شوموا را پورسویود. 

گفتند اینها را از اهواز آورده انود. گوفوت ایونوهوا کوه توحوقویوقوات 

ندارند چرا اینها را مجرد کرده اید؟ در را باز کونویود. بوعود از 

 چند روز ما را به زندان قصر بردند که تازه افتتاح شده بود.

 زندان قصر

اولین زندانی های سیاسی که به زندان قصر وارد شدند مون و 

رحیم بودیم. یک کریدور با حیاطش را در اختیار موا گوذاشوتوه 

بودند. اتاقهایش هم همه تخت خواب داشت و دو تخوتوه بوودنود. 

من و رحیم گفتیم ما دوتایی در یک اتاق موی خووابویوم. دلوموان 

می خواست که یک کسی را بیاورند کوه اقوال بوا او صوحوبوت 

کنیم. نه روزنامه می گذاشتند به زندان بیاید، نوه کوتوابوی و نوه 

قلمی و نه هیچ چیز دیگر. بلند می شودیوم یوک خورده راه موی 

رفتیم. خسته می شدیم، می آمدیم روی تخت دراز می کشیدیوم. 

تختش هم خوب و رختخوابش هم تمیز بود. روی هم رفوتوه بود 

نبود، تمدنی از ظاهرش پویودا بوود. اولویون زنودانوی هوایوی کوه 

آوردند، آقای احمدخان همایون، سرهنگ نصرهللا خان کلوهور، 

ساموئل حییم نمایندۀ کلیمی ها و مشکین قلم بوودنود. هوی بوعود 

از زندان نام خود را به خادم آزاد تبدیل کرد .آنها موی گوفوتونود 

یکی از ما را اعدام کرده اند. هفوالدی را  اعدام کرده بوودنود  

متهم بودند که علیه جان شاه توطئوه کورده انود. موردموان بودی 

نبودند و ظاهرأ خودشان را خوب اداره می کردنود. مضوراتوی 

نداشتند. و متین بودند. می گفتند ما را متهم کورده انود و فوکور 

می کنم واقعأ این طور هم باشد، برای ایون کوه اوال سوامووئول 

حییم گویا مدتها به انگلیسی ها خدمت می کورده و آدم خویولوی 

متین و ظاهرأ محترمی بود و هیچ کس نمی توانست سوء ظون 

ببرد.  گمان می کنم یک سال یا دو سال در زندان بود و او را 

به اعدام محکوم کردند. من پیش او درس فرانسه می خووانودم. 

فرانسه را در کرمانشاه یاد گرفته بود. کتابی داشتم موی آوردم 

پیش او و درس می خواندم. وقتی که حکم اعدام او ابوال  شود 

در کریدور ما نبود در کریدور پهلویی بود. همان شب پهولووی 

او رفتم ولی کتاب نبردم. گوفوت چورا کوتواب نویواوردی؟ گوفوتوم 

حوصله نداشتم. گفت نه، شنیده ای که مرا موحوکووم بوه اعودام 

کرده اند نیاوردی؟ حتمأ برو و کتابت را بیاور. آدم با شهامتوی 

بود. اهل ترس نبود، فک می کنم با انگلیسی ها یا دولت دیگور 

بود برای اینکه یک روز ضمن صحبت از دهوانوش پوریود کوه 

اگر بیرون بیاییم به وطنم خدمت خواهم کرد. گفتم  مگر توا بوه  

حال به وطن خدمت نکردی؟ حرفش را برگردانود. ایون حویویوم 

عشایر اردبیل را بهتر از من می شناخت. در صورتی که آدم 

  .انقالبیی نبود که بگوید می خواهد اینها را به شورش  وادارد

وقتی که سرهنگ همایوون را گورفوتوه بوودنود خوواسوتوه بوودنود 

نشانش را بکنند خودش کنده بود، بعد از پانزده سال حبس هوم 

 .مرخصش نکرده بودند، بعد از شهریور مرخص شد

اکثر زندانی ها برای اعمال شاقه در محوطه زندان به حویواط 

و کارخانجات زندان و با  زندان می رفتند و کار می کردنود. 

یک روز هنگامی که هنوز زمستان بود سید فرهاد از کار بر 

می گردد و می بیند که فورصوت هسوت. فوورأ چواقوو را موی 

کشد، تفنگ پاسبان را می گیرد. زندانبانها خلع سوالح شوده و 

آنها با یک عده، زندان را در دسوت موی گویورنود. موا حواضور 

نشدیم فرار کنیم. حتی همه گفتند در این سرما برویم چوه کوار 

کنیم، آن هم نزدیک غروب. ما می خواستیم نصف شب حمله 

بکنیم و تابستان یا آخر بهار این کار را انجام بدهویوم. توعودادی 

از پاسبانها فرار کردند و یک عده هم مخفی شودنود. پواسوبوانوی 

بود به اسم غالم علی خان. یک مقدار هم نانجیوب بوود. فورار 

کرده رفته بود زیر تخت. اما نصف تنه اش بیرون بود. صودا 

کردم گفتم آقای غالم علی خان بیا دیگر اینها رفتند. بروید در 

زندان را ببندید، کسی نمی رفت. گفت: واقعأ رفته اند؟ گوفوتوم: 

بله واقعا رفته اند. در زندان را بستند. بعد از مدتی سید فرهاد 

  .و گروهی از فراری ها گرفتار شدند

یک عده شان تیر خوردند. سیدفرهاد به کاشان رفته بود. اهول 

آنجاها بود و باالخره گویا مهمان کدخدا بود و کدخدا خبر موی 

کند و می ریزند دستگویورش موی کونونود. دیوگور از ایون فوکور 

منصرف شدیم. چون شهربانی بیدار شده بود در صودد فورار 

برنیامدیم، ولی فکر کردیم که بیکار ننشینیم و در زنودان یوک 

 .تشکیالتی درست کنیم

  تشکیالت زندان

شروع به ایجاد تشکیالت کردیم. گفتیم باید به هر عنوانوی هوم 

که باشد متحد شوویوم. مووقوعوی بوود کوه عوده ای از سویواسوت 

موداران، از عشوایوور و رؤسووایشوان موانونوود ایوول تونووگوسووتوانووی، 

بختیاری، قشقایی، سنجابی، کلهر و از ایون قوبویول هوموه شوان 

آمده بودند. هدف از تشکیالت مبارزه با پلیوس و زنودان بوود. 

این که زندانی ها تسلیم پلیس نباشند و حرفی نزنند. حتی اگور 

سرقت هم کرده باشند به پلیس نگویند. اگر الزم باشد به خوود 

ما بگویند. یک هیئت سه گانه تشکویول شود از رحویوم هوموداد، 

عطاهلل خان آرش و قازار سیمونیان که بوه اصوطوالح هویوئوت 

مدیره تشکیالت بود. من و آرداشس هم مشاورشان بودیم. این 

تشووکوویووالت مووفوویوود بووود، زیوورا توووانسووتوویووم در توومووام زنوودان از 

کوچکترین اتفاقات مطلع بشویوم و خوبور بوه دسوت بویواوریوم. 

زندانیان هم اعتماد می کردند. بوه مورور دیوده بوودنود کوه موا 

ازشان دفاع می کنیم، حفظشان می کنیم. این هیئت سه نوفوری 

یک جنبۀ سیاسی هم داشت. در روزهای اول مواه موه، یوازده 

اردیبهشت جشن می گرفت و زندانی ها را وا می داشت گلوی 

به یقه شان بزنند و خوشحالی بکنند. هم جنبۀ سیاسی داشت و 

هم جنبۀ دفاعی. به تدریج با زیاد شدن تعداد زندانیان سویواسوی 

در زندان مصدوم کردن افراد نیز آغاز شوده بوود. یوک روز 
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قوام شیرازی را پهولووی 

ما آوردند. معلوم شد کوه 

رضاشواه در مسوافورتوی 

که به شیراز کرده بوود، 

قوام یک جعوبوه جوواهور 

به شواه توقودیوم کورده کوه 

جووعووبووه اش هووم جووواهوور 

نشووان بوووده اسووت. ایوون 

مسئولوه رضواشواه را بوه 

طوومووع انووداخووت کووه ایوون 

عمل مقودموۀ کوار اسوت. 

دسوووتوووور داده قووووام را 

گرفته اند. در آن موقع آیرم رئیس شهربانی بود. قووام آدم بوا 

هوشی بود فورأ سوفوارش کورد رئویوس شوهوربوانوی آمود آنوجوا 

نشست. آیرم آمد پیشش و چه صحبت کردند و نوکوردنود نوموی 

دانم. ولی آیرم رفت سه روز دیگر قووام مورخوص شود. حوال 

چه داد، چه نداد نمی دانم. مشکین قلوم کوه بوعودا نوام خوود را 

خادم ن اد گذاشت. گاهی به مورخصوی موی رفوت. از زنودان 

خارج می شد و معموال پیش سرتیپ سیف هوم موی رفوت کوه 

رئیس اداره سیاسی بود. یک روز رفت و خبر آورد که م ده 

بده، سرتیپ سیف گفته عن قریب تو و رحیم را مرخوص موی 

 .کنیم. دیگر خاطرجمع باشید که مرخصید. ما امیدوار بودیم

دیگر رفقای ما که از خرم آباد توبوعویود شوده بوودنود و رفوقوای 

زندانی در خرمشهر را به نقاط موخوتولوف ایوران پوخوش کورده 

بودند. یک عدۀ آنها در راه آهن شمال کار می کردند و بوقویوه 

در جاهای دیگر. اینها همه مشخص بودند و این هم بورای موا 

یک موفقیتی بود. برای این که من پول نداشتم اینها را تقوسویوم 

بکنم و این طرف و آن طرف بفرستم. این کار پول و مخوارج 

می خواست. خود دولت ان کار را کرده بود و ایونوهوا هوم آن 

جاها که کار می کردند، خاموش نبودند. منتها خیلی با احتیاط 

آنها مرخص شده بودند و ما دو نفر هم معنی نوداشوت بوموانویوم 

چون تهمت ما یکی بود. در تهران از موا بوازجوویوی رسوموی 

نشد. گاهی از برخی مسایل می پرسیدند، ولی سئوالهای آنوهوا 

 .عمقی نداشت و امیدوار بودیم که مرخص شویم

 دستگیری پیشه وری و دوستانش و سرآغاز گرفتاری ما

یک روز گفتند که بیایید، هم زندانهای ما آمودنود و خووشوحوال 

بودند و تبریک می گفتند. ما هم خوشحال بودیم کوه مورخوص 

می شویم. ما را به شهربانی بردند و بوازجوویوی شوروع شود. 

گفتند در روسیه تحصیل کرده ولی می گوویوی مون بویوسووادم؟ 

عده ای را گرفته ایم و اعتراف کرده اند که شموا در روسویوه 

بوده اید. گفتم این ساخت و پاخت انگلیسی ها با شماست، آنهوا 

غلط کرده اند بیایند روبروی من بگویند تا جوابشان را بدهوم. 

بازجو رئیس شعبۀ ادارۀ سیاسی بود و از زنودان اهوواز مورا 

شناخت چون اینها برای تحقیقات آنجا آمده بودند. گفوت: شوموا 

آن چیزهایی که گفتید صحت نداشته. شما به منظوور سویواسوی 

به خوزستان رفتید کارگر نبودید و حاال بایود اعوتوراف کونویود. 

گفتم اینها را یادتان داده اند. انگلیسی ها پشت پرده مشغوولونود. 

ما انکار کردیم. روبورو نوکوردنود. تورسویودنود کوه موا آنوهوا را 

 .تحریک بکنیم

بود، معلوم شد پیشه وری و یوک عودۀ دیوگور را  0301سال 

گرفته اند و آنها اسمی از ما برده اند. ولی از حسن اتفواق نوام 

فامیل من را نمی دانستند، گفتم چون در آبادان سجولودم را بوه 

نام یوسف اردبیلی گورفوتوه بوودم ولوی مشوخوصوات مورا داده 

بودند. به هر حال مرا روبرو نکوردنود. یوکوی از دالیولوی کوه 

اقرار نکردیم آن بود که مسایل عجیب و غریبی موطورح موی 

کردند که من اصال در آنها دخالت نداشتم. همانطور که گوفوتوم 

ما در آبادان یک مدرسه موحورموانوه بورای کوارگوران درسوت 

کرده بودیم. من و اینها اطالعات سیاسی می دادند و شخصوی 

به نام شکیبا که قبال صحبتش شد و در آن مودرسوه درس موی 

داد پس از دستگیری به آنوهوا گوفوتوه بوود 

من از فالنی پول می گورفوتوم درس موی 

دادم. در صوورتوی کوه آخور مون پوولوی 

نداشتم که به او بدهم. این قوبویول چویوزهوا 

را می انداختند گردن ما و موی دانسوتونود 

که ما منکریم. مثال می خواستند بگویونود 

که من پول می گورفوتوم درس موی دادم. 

مستنطقها  خووش رقصوی موی کوردنود. 

فروزش، خوش رقصی می کرد که مون 

می خواهم همه چیز را بگوبم. حوتوی آن 

چیزهایی که شما نمی دانویود موی گوویوم. 

کم کم از من و رحیم هوموداد کوه مونوکور 

بودیم دست کشیدند. اظهارات دیگوران را در رابوطوه بوا موا 

قبول کرده بودند. دستگیرشدگان را هنوز به بند موا نویواورده 

بودند و از این که آنها چوه گوفوتوه یوا نوگوفوتوه بوودنود، اطوالع  

نداشتم. بعدأ به پیشه وری گوفوتوم کوه آخور توو رئویوس حوزب 

بودی، رهبر بودی، تو چرا اعتراف کردی؟ گوفوت اعوتوراف 

نکردم. فقط از کسانی اسم بردم که در روسیوه انود و نوه در 

ایران. گیر نمی افتند و فکر می کنم او بوا ایون چویوزهوا موی 

خواست خودش را تبرئه کند چون عده ای را اینها گویور داده 

  .بودند

بعد از دستگیری پیشه وری یک 

عووده و از جووموولووه تووعوودادی از 

اعضای کمویوتوۀ مورکوزی حوزب 

کمونیسوت را دسوتوگویور کوردنود. 

گوورفووتوواری پوویووش وری و دکووتوور 

جاوید و اعضای کمیته مورکوزی 

حزب کمونیسوت ایونوطووری موی 

شود که حسویون شورقوی در یوک 

کنگوره بوا جولوسوه ای در اتوحواد 

جماهیر شوروی علیه رضواشواه نوطوق موی کونود. از طورف 

رضاشاه و رؤسای شهربانی به هتلها دستوور موی دهونود کوه 

اگر شرقی نامی در هتلها منزل بکونود بوه شوهوربوانوی اطوالع 

بدهند. اتفاقأ علی شرقی با یک چمدان کتاب از شوروی آمده 

و در مهمان خانۀ اقتصاد توهوران مونوزل کورده بوود. رئویوس 

مهمان خانه اقتصاد به شهربانی اطالع می دهود کوه شورقوی 

نامی در این جا منزل کرده است. از شهربانی سرا  شورقوی 

می روند. تفتیش می کنند، کتابها را پیدا می کنند. عوالوه بور 

آن یک حوالۀ پولی هم پیدا می کنند. این حواله پوولوی را بوه 

پیشه وری و دکتور جواویود داده بوودنود. شورقوی هوموان شوب 

اعتراف می کند که بله آنها  ایون چوک را بوه مون داده انود. 

گویا زنش او را در زندان تواریوک موالقوات موی کونود و بوه 

رفقایش خبر می برد که به قدری خودش را باخته و توغویویور 

حال داده که اندازه ندارد. معلووم موی شوود تورسویوده و یوک 

چیزهایی گفته. فورأ دکتر جاوید و پیشه وری را می گیورنود. 

آنها هم در تهران بودند و تشکیالت از همین جوا کشوف موی 

شود. بعد در اردبویول و توبوریوز و جواهوای دیوگور از روی 

اعترافات آنها کسانی را دستگیر می کنند. از جوزئویوات کوار 

آنها  اطالع ندارم. چون نه پرونده شان را دیده ام، نه بوا مون 

روبرو شده اند و نه اطالعی از آنها داشتم. دکتر جاویود موی 

گفت من فکر کردم که این افتخاری که مقاوموت  کورده موی 

شود مقاومت کرد و مقاومت کردم و چویوزی نوگوفوتوم. پویوشوه 

وری می گفت من فقط آنهایی را گفتم کوه روسویوه بووده انود. 

شرقی هم که همه را نمی شناخت. اینها جزو کمیتۀ مورکوزی 

 53بودند. من فکر می کنم آنها هم یکی یکی مثول آن دسوتوه 

نفر، رفقایشان را گیر داده اند و گرفته و زندانی کرده بودند. 

می خواستند پروندۀ آنها را با ما مخلوط بکنند که نشد. چوون 

نه واقعأ در کار ما دخالت داشتند و نه ما در کار آنها دخالوت 

داشتیم. ولی آشنا بودیم برای این که بوعوضوی از ایونوهوا موثول 

دکتر جاوید در باکو بودند. جاوید رابط بین حزب کمونیوسوت 

 .ایران و بین الملل سوم بود

از اردبیل اخوان، من، رحیم و عزیز را گورفوتونود. طواهوری، 

جودت و یک چند نفری را هوم بوا آنوهوا گورفوتونود. از گویوالن 

آرداشس ارمنی را گرفته بودنود. آرداشوس از ارامونوه گویوالن 

بود. یک بار هم قبأل او را گرفته بوودنود. گوویوا بویوانویوه پوخوش 

کرده بود. اول منکر می شود. بعد سهیلی رئیس تأمینات بولونود 

می شود و یک کشیده به او می زند و می گوید زیر لوگود موی 

کشمت. باید راستش را بگویوی. آرداشوس موی گوویود کوه ایون 

بیانیه را "اورتپلیان" در سفارت شوروی بوه مون داده اسوت. 

است. او را در تهران گرفته  0319این ماجرا مربوط به سال 

بودند. بنا به تقاضای ایران، "اورتپلیان" را از ایران احضوار 

کردند. چرا که به امور داخلی دخالت کرده و بویوانویوه صوادر 

کرده است. حواال شوغولوش در سوفوارت شووروی بووده. جوزو 

دیپلماتها بوده یا جزو سازمان امنیتشان من نمی دانم. ایون بوار 

اول دستگیری آرداشس بود. بار دوم موحوکوم ایسوتواد. چویوزی 

 .نگفت و اقرار نکرد. شرح حالش را در زندان به من گفت

از تبریز حسین اتکا را گرفتوه بوودنود. دو سوه نوفور کوفواش و 

متفرقه گرفته بودند که اسامیشان یادم نیست. علی شرقی نوموی 

توانست این اطالعات را بدهد، معلوم شد که از مرکز لو داده 

اند یعنی آنها که در رأس قرار داشتند. از رشت دکتر شفویوعوی 

و رسول و یک عودۀ دیوگور را 

گرفتند، از آستارا صادق خوان. 

موومووی نووام و عووزت را گوورفووتووه 

بوودنوود. از موازنوودران هووم یووک 

عده را گرفتوه و آورده بوودنود. 

از آن جمله یکی علی زاده بوود 

که بوه اتوهوام جواسووسوی آورده 

بودند که قوبوال فوامویولوش قونوادی 

زاده بود که تبدیل به علوی زاده 

کرده بود. رضوا روسوتوا را از 

جنوب گرفته بودنود. آن جوا در 

ادارۀ روس ها کار می کورد و او هوم بوه  اتوهوام جواسووسوی 

 .دستگیر شده بود

زندانیان سیاسی دو گروه بودند. یک عده را گرفتوه بوودنود بوه 

اتهام جاسوسی و یک عده هم به اتهام حزبی و سیاسی. آنهایی 

را که به اتهام جاسوسی گرفته بودند، محاکمه و موحوکووم موی 

کردند و بعد از آن کوه مودت موحوکوومویوتوشوان توموام موی شود 

مرخص می کردند. فکور نوموی کونوم کوه ابوراهویوم عولوی زاده 

جاسوس بود. ولی شهوربوانوی ایون طوور تشوخویوص داده بوود. 

بعضی ها بودند کوه در ادارات شووروی کوار موی کوردنود و 

مترجم بودند. مترجم هر چه را بیاورند ترجمه می کند. دیگور 

به اصل قضیه کار ندارد. یعنی خودش نمی رود یوک چویوزی 

کشف بکند بیاورد به آن دستگاه بدهد. علی زاده متورجوم بوود، 

اما رضا روستا که بعدأ رئویوس سونودیوکوای حوزب تووده شود، 

جاسوسی کرده بود. یعنی می رفته اهواز و از ایون و آن کوه 

می شناخته اطالعات جمع می  کرده و می داد. روستا شوانوس 

آورد که اعدام نشد. روستا آدم احمقی بود. از اخباری که تهیه 

و گزارش می کرد رونوشتی تهیه می کرد که شاید یک وقتوی 

به دردش بخورد. او را با رونوشت گزارش هایوش دسوتوگویور 

کرده بودند. در محکمۀ نظامی، دادستان ارتش تقاضای اعودام 

کرد و وکیلش خوب دفاع کرد. او گفته بود که ما اینوجوا جوموع 

شده ایم نمی خواهیم برای دولت ایران ننگ به بار بیاوریم موا 

می خواهیم دولت ایران در قضواوت سوربولونود بواشود. مودعوی 

العموم تقاضای اعدام کرده است ولی آیا از ایون آدم احوموقوتور 

پیدا می کونویود کوه هور چوی جواسووسوی کورده رونووشوتوش را 

برداشته و نگه دارد؟ اگر ما یک چنین آدمی را بکشویوم بورای 

ایران ننگ نیست؟ این استدالل مؤثر واقع شد و او را به پونوج 

سال محکوم کرده بودند. علی زاده را هم محکوم کردند. علی 

 .زاده بعدأ به بندر عباس و رضا روستا به ساوه تبعید شدند

 ادامه در شماره ی بعد ...
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ساعت  ٠٢توانید کار کنید  یعنی کمترین ساعتی که شما می
است. ولی کسی که قاچاق باشد و ایذین نداشته باشد یعنی 

تری دارد مثال  کار نداشته باشد ساعت کاری طوالنی اجازه
ساعت. این بستگی به کاری دارد که انجام  ٠۴ساعت یا  ٠۵
 “.دهد می

سال است در  ٠١منصور فتحی فعال سیاسی که به مدت 
گونه  برد شرایط کار کردن در ترکیه را این ترکیه به سر می
 :توضیح می دهد
 ٢١١۵ای ایرانی هستم که از  من پناهنده ”منصور فتحی: 

خواهند کار  جویان در ترکیه  وقتی می در ترکیه هستم. پناه
ای که برایم صادر  کار ندارند. در کارت شناسایی کنند، اجازه

کار ندارد. وقتیکه  اند ذکر شده که این شخص اجازه کرده
کار بگیرم. اینها به صورت  خواهم کار کنم باید اجازه می

قانونی وجود دارد ولی بصورت عملی سخت است زیرا 
خواهد کار کند اوال باید حداقل  ای که می چون پناهنده

اقامت داشته باشد. با شرایطی که برای سوریه پیش  اجازه
شود حداقل سه سال مراحل  ای که وارد ترکیه می آمده پناهنده
کشد. عالوه بر اقامت چند چیز دیگر  اش طول می پناهندگی

کاری را پیدا کنی که این کار را  هم الزم است. باید صاحب
کار توضیح دهد  کار باید به دولت یا اداره به تو بدهد. صاحب
خواهد تو را استخدام کند. ظرف دو هفته  که به چه دلیلی می

خواهی استخدام شوی نباید  در کل ترکیه برای کاری که می
از شهروندان ترکیه برای استخدام در این کار باشند. یعنی 
اولویت برای آنها شهروندان خودشان است. این به صورت 

بوروکراتیک  عملی خیلی سخت است که تو باید وارد پروسه
بر است. من خودم از دوستان و  کشد و زمان شوی، طول می

شناسم کسی بصورت قانونی کار کند. در نتیجه  کسانیکه می
مجبور است بطور غیرقانونی یا همان قاچاق کار کند. این 

کند. چون زیر  تر می هم شرایط را برای پناهندگی سخت
 .کند مزدی که در ترکیه مشخص شده کار می حداقل دست

 

کار هستیم این قضیه کامال 
مشهود است. بعنوان مثال 

خواهد که  کارفرما از من می
پیش مشتری به هیچ عنوان به 
زبان مادری خودم صحبت نکنم 
و باید آن قدر به زبان ترکی 
تسلط داشته باشم که بتوانم 
مشتری را راه بیندازم. در 
کارهای دیگر هم دوستان ما با 
این مشکل مواجه هستند. یعنی 
وقتی کسی از بیرون وارد آن 

شود نباید بهیچوجه  فضا می
متوجه شود که تو مثال ایرانی یا 
افغان هستی. مشکالت دیگری 

ای که  شرمانه مثال پیشنهادات بی
های  ها و حرف شود یا نگاه می

ای که به هر حال رد  آزاردهنده
 .شود نیز وجود دارد و بدل می

 
 الله محمدی

ها که بگذریم  این از همه
مزد بسیار کم و ناچیزی که  دست

جویان بعنوان  ساعت کار به ما پناه ٠٢تا  ٠١در مقابل 
اصلی است که ما  دهند هم در واقع یک مساله کارگر می

جویان با آن مواجه هستیم. خود کارگران ترک یک  پناه
 ٠١تا  ١ها هم  ساعت، وقت ناهار دارند ساعت کاری آن

جویان کارگر  جو یا پناه ساعت است ولی ما کارگرهای پناه
مجبوریم که سر یک ربع استراحت کنیم، غذا بخوریم و 

 “.دوباره به کار برگردیم
جو در ترکیه وضعیت  سهیل اکبرپور کاریکاتوریست و پناه

گونه توضیح  جو و کار کردن در ترکیه را این کارگران پناه
 :می دهد

گویند کار قاچاق.  جا به کار سیاه می در این”سهیل اکبرپور: 
طور  کاری که نیازی به اجازه از دولت نداشته باشد. همین

بیمۀ رسمی نخواهد. مثل کار انشاعات یا ساختمان، 
گری، نظافت، کارهایی که زیاد در جلوی چشم  چی پاکت

آید نپرسد که او بیمه  نباشد تا کسی که بعنوان مامور بیمه می
مزد یعنی روزی  ترین دست دارد یا نه. دستمزدها از پایین

شود تا باالترین دستمزدی که به خارجی  لیر شروع می ٢۵
لیر. من خودم در کار انشاعات  ۴١دهند یعنی روزی  می

ام مثل بنایی، نقاشی، داربست، رنگ  یعنی ساختمان رفته
بنا، در رستوران هم بعنوان سرویس رایگان کارکردم و 
غذاها را به درب منازل تحویل میدادم. در نظافت هم 
کارکردم تا در نانوایی. رفتار کارفرما به دلیل اینکه ما 

کنیم  کارگر قاچاق هستیم و بدون مجوز برایش کارمی
نمیتوانیم بگوییم خوب بود. او به نسبت هوای ما را داشت 
اما کمترین حقوق را به ما میداد، دوست داشت دائما حس 
ی  صاحب بودن را به ما بگوید یعنی طوریکه گویا ما برده

توانیم جای  او هستیم جوری که اگر از پیش او برویم نمی
کرد. فیکس  دیگری کار پیدا کنیم. یعنی ما را استثمار می

ساعت است. یعنی خود شهروندان  ٠٢ساعت کار ترکیه 
ساعت میتواند از  ٠٢ساعت کارمیکنند. این  ٠٢ترکیه هم 

 .شب باشد ٠٢ظهر تا  ٠٢شب باشد میتواند از  ١صبح تا  ١

دولت ترکیه اولین مرجعی که زیر سوال می رود سازمان 
ملل است که به هیچ کدام از وظایف بدیهی خودش عمل 

 .کند نمی
کاوه طاهری : من نزدیک به دو ماه در یک کارگاه 

شب کار  ٠صبح تا  ١کردم از ساعت  سازی کار می مبل
کردم. بدون هیچ استراحتی. فقط پانزده دقیقه وقت ناهار  می

دادند. همان کاری  لیر حقوق می ١:داشتیم. به من روزی 
 ٠١جا با روزی  دادم کارگر ترک در آن را که من انجام می

داد. هر زمان که ما به اجبار  لیر همراه مزایا انجام می
ایستیم و اضافه کاری بر اساس قوانین  اضافه کاری می

شود.  خودشان دو برابر دستمزد در روز عادی محسوب می
کنند که این پول را به نوعی کمتر  اما معموال سعی می

پرداخت کنند یا حتی حقوق شما را ندهند. االن چند روز 
ام و در رستورانی  است که من آن کار را ترک کرده

مزد  لیر دست ١:جا هم همان  شویی هستم. این مشغول ظرف

ساعت کمتر است یعنی روزی ٢گیرم ولی ساعت کاری  می
 “.کنم ساعت کار می ٠١

الله محمدی فعال حقوق کودک و فعال کارگری ساکن در 
 :گوید جو می ترکیه از وضعیت کارگران زن پناه

مدت یک سال و سه ماه است که بعنوان  ”الله محمدی: 
کنم. بنا به شرایط سخت مالی  پناهجو در ترکیه زندگی می

جا با آن مواجه هستیم مجبوریم  جویان در این که ما پناه
جا  جوها در این که ممنوعیت کار برای پناه رغم این علی

هست تن به یک سری کارهایی بدهیم که هم فضا و هم 
مزدشان اصال مناسب نیست. من بعنوان یک زن  دست

بالطبع با مشکالت خاص خودم در فضای کار مواجه هستم. 
ناگفته نماند که راسیسم و ن ادپرستی در فضای کار واقعا 

کند. بماند که در جامعۀ ترکیه تا چه حد این مشهود  بیداد می
است ولی مشخصا در فضای کاری که ما در آن مشغول به 
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های خوود بوگونوجوانود.  مناطق جنوب و راهیان نور را نیز در برنامه
امید است که این سفر و مواجهه او با آثار و مفاهیم عالی و متعوالوی 

هوای  سال دفاع مقدس پیوندهای شوخوصویوتوی وی را بوا ریشوه هشت
 “ .عمیق سرزمین مادری برقرار کند

، رئیوس سوازموان صودا و سویوموای جوموهووری ضرغامیعزت هللا 
با اشاره غیرمستقویوم بوه اظوهواراتوی کوه اخویورا از عوبواس  اسالمی

موا سوالوهواسوت از " :  می گوویود کیارستمی در رسانه ها منتشر شده 
برکات جنگ استفاده می کنویوم و بوه واسوطوه شوهودای عوالویوقودر و 

وعوروج شوکول گورفوتوه   آفرینویععزیزمان این همه حرکت، موج 
 ."  است

این درحالی است که قرار است عباس کیارستمی هفته آینده کوارگواه 
   .آموزشی فیلمسازی در جنوب کشور هخوزستان  برگزار کند

 واکنش کیارستمی 

 کیا به سخنان حاتمی

نسبت به جنگ و دفواع موقودس 
رو از  تفاوت است. از همویون بی

استادان خود که در راس آنوهوا 
سیدمحومود بوهوشوتوی قورار دارد 

خووواهووم کووه نووگوواه خووود را  مووی
نسبت به این اظوهوارنوظور بویوان 

اعتراض اخویور ابوراهویوم “ کنند.
کیا به اظوهوارات عوبواس  حاتمی

کیارستمی که در قوالوب ویودیوو 
های اجوتومواعوی  در شبکه اخیرا 

 .شد پخش شده بود، مربوط می

کویوا در دیوگور  ابراهیم حواتوموی 
اظهارات خود در این موراسوم، 
عووووبوووواس کوووویووووارسووووتوووومووووی را 
کارگردانوی موعورفوی کورده کوه 
هوووومووووواره مووووورد حوووومووووایووووت 

خارجه بوده است. البتوه  وزارت
اشوواره اخوویوورش بووه جووریووان 

 ٠۱۱٠دریافت جایزه نخول طوالی جشونوواره فویولوم کون 
این درحالی است کوه    شود. توسط کیارستمی مربوط می

گذرد  سال می٠٠در ایران  “ طعم گیالس” از ساخت فیلم 
بعد عباس کیارستوموی دیوگور در ایوران  و از آن زمان به

هاسوت کوه در زمویونوه هونورهوای  سازد و مدت فیلمی نمی
 .کند تجسمی فعالیت می

موبونوی بور  “ شورق” عباس کیارستمی در پاسخ به سووال 
کویوا بوه جومولوه  واکنش او به اظوهوارات ابوراهویوم حواتوموی

کوتاهی بسنده کرد و بیتی از اشعوار سوعودی بوه روایوت 
گوور ” عوبوواس کوویووارسوتوومووی را کووافوی دانسووت. او گووفوت: 

عیبش نتوان گفت کوه  / دلی نعره زند بر سر کویی خسته
 “خویشتن است آن بی

هللا ایوبی هرئیس سازمان سینمائی  درباره سخنوان  حجت
عونووان کورد:  “ شورق” وگو بوا  عباس کیارستمی در گفت

طوور  ام متن کامل سخنرانی آقای کیارستموی را بوه گفته“  
کامل پیاده کنند و بعد از خواندن آن اظهوارنوظور خوواهوم 

 “د.کر

هوا  از آنجایی که این صوحوبوت” وی همچنین عنوان کرد: 
ماه قبل است و انوتوشوار آنوهوا در هوفوتوه دفواع  برای شش

ام کوه  مقدس برای من جای سوال دارد، بنابراین خواسته
متن کامل سخنرانوی را بورای مون بویواورنود توا پوس از 

اموا مون بوه شوموا اطومویونوان  .خواندن آن اظهارنظر کونوم
دهم سویونوموای ایوران خوودش را مودیوون، وابسوتوه و  می

 “د.دان دلبسته دفاع مقدس می

محمود عاطفی، رییس سازمان سویونوموایوی و هونورهوای  
نمایشی دفاع مقدس در حاشیه بازدید از نمایشگاه کوتواب 

مقدس ضمن دعوت از عباس کیارستمی برای سوفور  دفاع
سال دفاع مقدس در آن روی  به مناطقی که حوادث هشت

هوای  الی سوفور تووانود در البوه او موی” داده، عنوان کرد: 
هوای اروپوا دارد سوفور بوه  متعددی که به غرب و کشور

کیارستمی سال گذشته در حواشویوه عباس    روزنامه شرق ـ
جلسه پرسش و پاسوخ بوا دانشوجوویوان دانشوگواه سویوراکویووز 

هفته قبل از اینکه اینجا بیایم یوکوی از  یک”آمریکا گفته بود: 
ها فیلم جنگی ساخته هاشاره بوه ابوراهویوم  فیلمسازانی که سال

و الوبوتوه بوا موخواطوب  -های پرهزینه جنگی  فیلم)   کیا حاتمی
برای اینکه مخاطب ایورانوی دیوگور حووصولوه جونوگ  -کمتر

گویورد و  هوای خویولوی سونوگویون موی نداشت، بنابرایون بوودجوه
سازد، گوش من را پیچانده بود که زمانی  های جنگی می فیلم

جنگیدیم کیارستموی داشوت دنوبوال دفوتورچوه  که ما داشتیم می
یووکووی از  “ خووانووه دوسووت کووجوواسووت” گشووت.  دوسووتووش مووی

جوای  هایی بود که من ساختم، درواقوع هوموه ترین فیلم پربیننده
 .شناسند دنیا آن را می

ماندگار شدد ودو  راجده بده ید   “ خانه دوست کجاست” 
های تو نماندد ودو   اما فیلم .کرد ار ز انسانی صحبت می

ای ا  تاریخ ایرا  حدر   دی کده تدا ه  تو راجه به دوره
ها را به هیجا  آوردی و احدمددپدورهدای  آ  دوره هم بوه

]کودکی که نقز اول خانه ی دوسدت را بدا ی کدرد   دیگر
هدا  رفتند در جدندو و کشدتده شددندد و حدا  پد  ا  سدال

شود راجه به آنها فکر کرد که آندهدا ودطدوری ا  بدید   می
 “.رفتند. در ی  جنگی که هیچ مفهومی نداشت

فیلمساز عرصه سیونوموای دفواع موقودس،  کیا،  ابراهیم حاتمی 
های جنجالی خود در برناموه تولوویوزیوونوی  بعد از بیان حرف

الومولولوی  بار دیگر در مراسم اختتامیه جشنواره بویون ، “ هفت” 
فیلم مقاومت که پنجشنبه سووم موهور در سوالون بورج مویوالد 

بوا صوراحوت بویوشوتوری نسوبوت بوه عوبواس  تهران برپا شود، 
 .کیارستمی واکنش نشان داد

داوران این دوره جشنواره را بورای  او که جایزه وی ه هیات
بوردن  دریافت کرد، بعد از دریوافوت جوایوزه بوا نوام “ چ” فیلم 

اسامی مدیران دولتی همچون 
سووویووودموووحووومووود بوووهوووشوووتوووی، 

جولووه، عولوی جونوتوی،  جعفری 
طوور  هللا ایوبی و همویون حجت 

حسووووووووون روحوووووووووانوووووووووی، 
ایران،  اسالمی جمهوری رییس 

خوووواسووووتوووار واکوووونوووش بووووه 
هووای اخوویوور عووبوواس  صووحووبووت

 .کیارستمی شد

بواره عونووان کورد:  او در این
ای از سویونوموای  عزیزکورده” 

هایی زده  ایران، اخیرا حرف
و شووهوودا را قووربووانووی جوونووگ 
دانسته اسوت. مون مصواحوبوه 

بوار  این کارگردان را چونودیون
دانسوتوم  دیدم. البته همیشه موی

که جریوانوی وجوود دارد کوه 

 
 
 نمي خواهم بجنگم  
 
 
 
 
 
 
 

 من بازی های جنگی نخواهم کرد
 
 آن بازی را دوست دارم  
 

 که در آن،               
 

 به جای جنگیدن 
                

 همه ، همدیگر را در آغوش می گیرند 
 

 بازی که همه با هم می خندند 
 

 و بر روی فرش، با شادی می غلتند 
 

 و همدیگر را می بوسند
 

 و بازی که در آن، همه برنده اند.
 

 شل سیلور استاین
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هراسناک" خود از اعدامهای گسترده، شکنجه های جسمی و 
روحی باشند. این بخش با صدای گلنار و میرعلی حسویونوی و 
موسیقی اسفندیارمنفردزاده ازبخش های دیگر فیلم، از جومولوه 

 .فیلم های مستند تاریخی کمتر دیده شده جدا می شود
گاه گفت و شونوودی اسوت بوا نسول جووان  با من از دریا بگو

ایران امروز و گاه نقبی است به درون خود فیلمساز و شوایود 

به صورتی نمادین، به درون "انسان روشنفکر"ی که در آن 
 .دوران حامی آیت هللا خمینی و انقالب اسالمی بوده است

این انسان روشنفکر امروز با انتقاد از خود و لوحونوی پووزش 
فریب خوردگی" خود " آمیز می کوشد تا یک بار دیگر دالیل

را بررسی و یا توجیه کند. این بازنگری گاه از البوالی فویولوم 
های مسوتونود تواریوخوی، گواه از طوریوق مورور انودیشوه هوای 
اسالمی، زمانی با بازگشت به نووفول لووشواتوو، موقور آیوت هللا 
خمینی در فرانسه در ابتدای رهبری انقالب، و گواه از زبوان 
علی کشتگر، محسن یلفانی، احمد مووسووی، امویوراطویوائوی و 

 .سیمین بهبهانی انجام می شود
در این مسیر فیلمساز از شهادت شاهدان دادگاه بویون الومولولوی 

، نوظوریوات فوعواالن ۶٠الهه برای رسیدگی به وقایع تابستان 
حقوق بشری، اعترافات زندانیانی چون آذرآل کونوعوان، ایورج 
مصداقی، مهدی اصالنی و افشاگری های شجواعوانوه موادران 

 .خاوران نیز بهره گرفته است
رضا عالمه زاده می گوید: "من این وقایع را از روی کوتواب 
های خاطراتی که زنان زندانی ما در آن دوره بوی ه آن هایی 
که بچه داشتند یا با بچه ها درسلول بودند عینا برداشت کورده 

 ".ام
او که در طول سال ها تعداد زیادی مستند سواخوتوه اسوت موی 
گوید پیدا کردن یک خوط داسوتوانوی در سواخوت فویولوم مسوتونود 
روندی است که در دو فیلم اخیر او توازگوی دارد: "در فویولوم 

برای اولین بار یک خوط داسوتوانوی  – تابوی ایرانی – قبلی ام
بخصوص را دنبال کردم. خانمی با دخترش تصمیم می گیورد 
وسایلش را بفروشد و ایران را ترک کند و به تورکویوه بورسود. 
باا خب، همین مسئله خیلی به گیرایی فیلم افزود. اما در فویولوم 

فکر می کنم این خط داستانی خیلی پوررنوگ  من از دریا بگو
تر است. یعنی اگر همسنگ خوود مسوتونود نوبواشود بور آن موی 
چربد. این مستنود بویوشوتور قصوه اسوت. اموا قصوه ای کوه از 
واقعیت گرفته شده و با واقعیت ارتباط دارد و بارهوا موی آیود 
توی واقعیت و برمی گردد ودرواقع قسموت اسوتونوادی قضویوه 

 ".خیلی باالست
با این همه ساختن مستندی با فرم کنونی برای فیلمساز چالوش 
هایی هم به همراه داشته است: "ذهنیت روشونوی کوه از یوک 
فیلم مستند داشتم مثل مصاحبه ها و غیره و بعد بخش توخویولوی 
فیلم که دقیقا قصه است و با نقاشی و صدا بیان موی شوود در 
واقع دوتا ژانر خیلی متفاوت را بوا هوم تولوفویوق کوردم و موی 
بایستی مطمئن می شدم خوب در می آید. اما با عکس العملوی 
که امشب از تماشاگران گرفتم اطمینان دارم این اتفواق افوتواده 

 ".است
رضا عالمه زاده می گوید یک احساس همدلی و همودردی و 

خاطراتشان را گفتند. چیز دیگری در اختیار یوک مسوتونودسواز 
 ".نیست

از آنووجووا کووه کووار مسووتوونوود 
سووازی بوودون تصووویوور یووا 
صدا غیرممکن به نظر می 
رسوویوود آقووای عووالمووه زاده 
تصمیم گرفت تا فیلم را بوه 
صورتی قصه وار اموا بور 
مووبوونووای واقووعوویووت بسووازد: 
"فکر کردم آن را به شوکول 
تلفیقی از مستند و داسوتوانوی 
بسازم. این داسوتوانوی بوودن 
فیلم باعث شد که من بتوانوم 
آن زوایوووای تووواریوووک را 
بسازم. درواقع این تنها راه 

 ".حل قضیه بود
موفوقویوت فویولوم قوبولوی آقوای 

تووووابوووووی  - زادهعووووالمووووه 
ایوورانووی، مسووتوونوودی دربوواره 
شوورایووط زنوودگووی بووهووائوویووان 

و اسووووتووووقووووبووووال  - ایووووران
تووموواشوواگووران از آن کوومووک 
کرد تا مشکل نبود امکانات 
مالی برای تهیه فیولوم اخویور 

تا حدود زیادی برطرف بشود: "توانستم از یک امکانات مالوی 
محدود برخوردار شوم و خب، همین مسئله خیلی در سواخوتون 

 ".این فیلم کمک کرد
 تلفیق خیال و واقعیت
، بازی فیلمساز در دو قولومورو واقوعویوت و با من از دریا بگو

خیال و روایتی است از زندگی دو مادر و دو دختر آنها. رویوا 
و دریا شخصیت هایی خیالی هستند که ماجراهایشان از روی 

 .خاطرات و افراد واقعی برداشت شده است
واقعی اند و در فیلوم در نوقوش  (مادر و دختر دیگر هآذر و نینا

رویوا نوقواش  .خودشان ظاهر می شوند. رویا و آذر هوموبونودنود
جوانی است که در روز گشایش اولین نمایشگاه نقاشی اش بوا 
حضور نویسنده مورد عالقه اش غالمحسین ساعدی درتهوران 

همبند او آذر، مادرکردتبار جوانی  .دستگیر و زندانی می شود
است که با دخترکوچکش، نینا در همان سلول در اوین زندانی 

 .است
بخش داستانی فیلم، روایت هایی واقوعوی از زبوان بوازیوگوران 
نووقووش کسووانووی اسووت کووه حوواضوور نشووده انوود جوولوووی دوربوویوون 
فیلمبرداری یکبار دیوگور بوازگووکونونوده توجوربوه هوای "تولوخ و 

 فیروزه خطیبی
 نگار در لس آنجلس روزنامه

شاید کسی باور نکنه ولی تو اون چاردیواری دربستوه بوود "
که آرزو کردم ای کاش من هم یک دختر داشتم. اگر داشوتوم 

 ".او را دریا می خواندم
 با من از دریا باگاو،از همین فکر "رویا"، مادر خیالی فیلم 

دریا"، دختری که هرگز نبود متولد می شود و تماشاگر به "
همراه او، که نمادی است از نسل جوان و جستجوگر ایوران 

سوفور موی   ٠:۶٠امروز، به قلب زندان های ایران و سوال 
 .کند

رویوا روی دیووارهووای سوولوول بورای بوچووه هووا یووک پووارک 
کوچک، چند درخت و یک نیمکت نقواشوی کورده اسوت. در 
همان سلولی که کودکان زنان زندانی در صف کوچکی موی 
ایستند تا برای بازی و سرگرمی به نوبت سویوفوون مسوتوراح 
را بکشند. مادرانشان هم چشم ها را بسته انود توا بوا صودای 
آن، زیر پلک هایشان زمزمه آبشاری دوردسوت را موجوسوم 

 .کنند
داستانی "با من از دریا بگوو" توازه توریون اثور   –فیلم مستند 

رضا عالمه زاده، فیلمساز ساکن هلند است که به مونواسوبوت 
 ۶٠بیست و پنجمین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی تابستوان 

 .ساخته شده است
بوه فورموان آیوت هللا خومویونوی گوروهوی از  ٠:٣٠در سوال 

زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می کوردنود طوی 
سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مورداد مواه توا 

 .اواسط آذر همان سال بیش از چهار هزار نفر کشته شدند
نسخه فارسی فیلم برای نخستین بار در روز هشوتوم موارس 
در سینمای جیموز بوریوجوز در حضوور فویولوموسواز و بویو ن 
شاهمرادی تهیه کننده فویولوم، سورموایوه گوذاران، نوموایونودگوان 
جمعی از رسانه های فارسی زبان، منتقودان و چوهوره هوای 

 .ایرانی در دانشگاه لس آنجلس به نمایش در آمد
رضا عالمه زاده پس از اکران فیلم به حاضران گفت: "موی 
خواستم این فیلم را که چهار شخصیت اصلی آن دو موادر و 
دو دختر هستند در چنین روزی، یعنی روز جهانی زن، بوه 

 ".مادران خاوران تقدیم کنم
آقای عالمه زاده می گوید فکر ساختن فیلمی در مورد اعدام 

سال ها با او بوده است: "این حادثه بسیار بوزرگوی  ۶٠های 
در تاریخ معاصر ایران است. اما اگر حقیقتش را بوخوواهویود 
به دو دلیل روشن این کار تا امروز عقب افتاد. یکی مشکول 
امکانات مالی بود که همه فیلمسازها در مورد ساختون فویولوم 
هایی که ممکن است بازده مالی نداشته باشد دارنود. مشوکول 
دیگر هم این بود که این حوادث در سکووت و خوامووشوی و 
درتاریکی زندان رخ داده و شوموا هویوچ تصوویوری از ایون 
قضایا در دست ندارید. نه عکسی، نه فیلمی نه صدایی و نوه 
سندی. در واقع چند نفری که از این فجایع جان سالم بوه در 
بردند از ایران خوارج شودنود و حورف هواشوان را زدنود و 

۶۶داستانی اعدامهای -زاده درباره مستند گفتگو با رضا عالمه  

http://www.bbc.co.uk/persian/mobile/arts/2012/06/120620_l4_cinema_allamezadeh_iranian_taboo_allamezadeh.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/mobile/arts/2012/06/120620_l4_cinema_allamezadeh_iranian_taboo_allamezadeh.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/mobile/arts/2012/06/120620_l4_cinema_allamezadeh_iranian_taboo_allamezadeh.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/mobile/arts/2012/06/120620_l4_cinema_allamezadeh_iranian_taboo_allamezadeh.shtml
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شاید حتی وظیفه، نیروی محرکه و برانگیزنده او درساخوتون 
فیلم با من ازدریا بگو بوده است: "این مسئله نوه فوقوط بورای 
من بلکه برای بی ن شاهمرادی هم که اسوموش توهویوه کونونوده 
است اما در واقع در همه مراحل این پروژه با هم کار کورده 
ایم اهمیت دارد. تصور اینکوه ایون فویولوم بوه زودی از یوک 
کانال تلویزیونی برای ایران پخش بشود و بوعود تصوور ایون 
که مادرهایی که بچه هایشان توی آن فجایع کشوتوه شوده انود 
این فیلم را ببینند و حسی که آنها خواهند داشت آن قدر برای 
من رضایت بخش است که باقی چیزها دیگر واقعا برایم بوی 

 ".اهمیت می شود
سال سکوت بووده   ٢۵نمی خواهم مادرها فکر کنند که اگر "

کسی به آنها فکر نکرده است. آن رضایتی کوه یوک روزی 
مادران  می بییند و آن حس تلخ و شیرینوی کوه بوه آن ) اینها

ها دست می دهد همان انگیزه ای است که مرا و دیگران را 
 ".وادار کرد که دنبال این کار برویم
زن جووان و دخوتورخویوالوی -نمایی از بخش تخیلی فیلم، دریا 

را نشان می دهد که در میان شقایوق  -مادری که دیگر نیست
های سرخ و آالله های پ مورده ای کوه از مویوان شون هوای 
مرطوب ساحل سردرآورده اند قدم می زند و بوا هوجووم آب 
امواج اقیانوس که نماد هستی و توداوم اسوت کوتوابوی بوه نوام 

 ."زنده باد زندگی" را به آب ها می سپارد
رضا عالمه زاده می گوید: "در فیلم خواسته ام استوقواموت و 
تداومی را کوه در بوازموانودگوان و نوجوات یوافوتوگوان وقوایوع 

سوال  ٢۵وجود دارد و هونووز بوعوداز  ۶٠کشتارهای جمعی 
 ".پابرجا مانده هم به نمایش بگذارم

، در ماه اوت و ۶٠این فیلم به مناسبت آغاز سالگرد کشتار 
در شووهوورهووای گوووتوونووبوورگ، اسووتووکووهوولووم،  2104  سووپووتووامووبوور

فرانکفورت، ونکوور، تورنتو، آتوالنوتوا، داالس، اورالنودو، 
 امد.نیویورک و مادرید به نمایش در

 هانری تروایا

  سحر داوری

 

نخستین زن، تنها زن، نفس زن!... به سرعت از جیبش کاغذ 
حاضرید  “برهم نوشت: دیگری بیرون آورد و روی آن درهم

زن جوان پاسخش را دوباره سوراخ  “امشب با من بیرون بیایید؟
وواج  ریکو دوال مارتینیر هاج با چنان مهارتی که آقای کک -کرد
 “یک شب دیگر چی؟ “باز به زبان نوشته پرسید: “نه. “ماند:

زن جوان سرش را تکان تکان داد، نوعی شکلک اسرارآمیز بر 
هایش از شدت  صورتش نقش بست و با دست سفیدش که ناخن
کلیک درآورد.  کار سیاه شده بودند، گازانبر را با چابکی به کلیک

 “ریکو دوال مارتینیر کاغذ را پس گرفت و خواند: آقای کک
ها نفر  آسایی او را از جا کند. پشت سرش ده شادی برق “شاید.

باالخره این کمدی مسخره تمومی داره یا  -“کردند: اعتراض  می
ریکو دوال مارتینیر ، که جمعیت ابله او را از  آقای کک “نه؟

  .کرد، زد به چاک دادند اما او بر فراز ابرها سیر می پشت هل می

اش لذت ببرد.  بختی در محل کارش وقت نکرد از این خوش   
داران تولیدکنندة  زد و یکی از کارخانه هر سه دقیقه تلفن زنگ می
کرد که حقوق پرسنلش را به شکل  لوازم خانگی از او گله می

هایی که در این کار دستی دارند  که با آن ای افزایش داده، بی آن رویه بی
دار، چنین تصمیمی ممکن بود  ای کند. به نظر این مردان سرمایه مذاکره

ریکو دوال مارتینیر  آمیزی بر بازار دستمزد بگذارد. آقای کک تأثیر فاجعه
داد و عاشقانه گرم تماشای قابی بود که  ها گوش می هوا به آن سربه
هایی را که حوا سوراخ کرده بود مثل عکس در آن جا داده بود.  بلیط

دوست داشت باقی دنیا را از یاد ببرد تا فقط به او فکر کند، اما در کمتر 
ودلبازانة او مثل انفجار  از یک هفته وضع دشوار شد. خبر عملکرد دست

باروت در سراسر فرانسه پخش شد و هنوز هیچ نشده، مطالبات اجتماعی 
ها، حقوق بگیران خواستار  ای سر برآورد. در بیشتر شرکت تازه

بگیران شرکت نیاگارا شده بودند. سندیکاهای  تراز با حقوق امتیازاتی هم
ها اصرار  مختلف، متحیر از وسعت این حرکت، با شتاب بر این  خواست

هایی به  ها برچسب سستی سیاسی نزنند. ناگهان اعتصاب ورزیدند تا بدان
شان بیشتر شد. برخی از رؤسای  راه افتاد و با تظاهرات خیابانی رونق

پشتوانه اعالم ورشکستگی کردند، پارلمان منقلب شد، حکومت تکان  بی
رفت، جنجال از بخش  گونه که انتظار می خورد، و درست همان

  .خصوصی به بخش دولتی نیز سرایت کرد

رفت سوار مترویش شود که با  ریکو دوال مارتینیر می آقای کک   
ای را دید که در  های بسته مواجه شد. سرش را که بلند کرد اعالمیه نرده

آن اعالم شده بود رفت وآمد تا اطالع ثانوی متوقف خواهد بود. 
که مقابل  مورموری از وحشت سرتاپایش را فراگرفت، درست مثل این

در سردابی کوچک قرار گرفته باشد. به جای گرما و عشقی که او به حق 
به خود وعده داده بود، چیزی جز خأل ظلمات، و سکوت زیرزمین 
رهاشده بر جای نمانده بود. فکر کرد که مقصر غیر مستقیم این حادثة 
نابهنگام خودش بوده. پس اندوه روحش را فرا گرفت. کار نیکش به 
ضررش تمام شده بود، درست انگار خدا خواسته او را به خاطر دوست 

او در  -اش را های پر از اشک ، راننده داشتن زیاد مردم تنبیه کند. با چشم
   .خبر کرد تا وی را به دفترش برساند -اعتصاب نبود

ای که  وفصل درگیری اجتماعی اش بسته بود به حل از این پس زندگی    
ترین قربانی آن  کرد اصلی خودش ناخواسته به راه انداخته بود، و فکر می

خرید برنامة تمام رادیوها را  ها را می نیز خود اوست. او تمام روزنامه
کرد، به این امید که امکان توافقی میان اداره و کارکنان کشف  گوش می

تعیین کرد که وظیفه داشت در  “سفیدان  ریش ”کند. دولت یک کمیتة 

مورد این مسئله با نمایندگان سندیکاها مذاکره کند. چهار روز طول کشید تا 
این آقایان بر سر یک برنامة کاری به توافق برسند. بعد از آن هم مذاکرات، 

ای را به اختصار چاپ  گاه اطالعیه کامالَ مخفیانه، آغاز شد. مطبوعات گاه
یا: با این  “اند. ها هنوز خراب نشده پل “کردند که در آن اعالم شده بود: می

به دست ”  چند امتیاز جزیی ”  مانده تا انجام شود “  اصل کار”  که هنوز 
بینی کرد که این چالش حاال حاالها ادامه  آمده است. وزارت کشور پیش
  .ونقل جایگزین را داد دارد. لذا ترتیب یک سیستم حمل

شد و  ریکو دوال مارتینیر ، هر روز صبح سوار ماشین می آقای کک   
ای بسته  رحمانه گفت جلو دهانة ورودی متروی شهر، که به شکل بی می

کرد که چرا از حوا نام خانوادگی و  بود، توقف کند. خودش را نفرین می
شود با او ارتباط  آدرسش را نپرسید! یعنی اآلن او کجاست؟ چگونه می

دید  کاله کوچکش و گازانبر  بزرگش می برقرار کرد؟ در رؤیا، او را با نیم
کند. حوا جای بسیار مهمی در  و خشم و رقت و اندوه قلبش را از جا می

توانست از حوا بگذرد. اعتصاب که تمام  اش پیدا کرده بود. نمی زندگی
که حوا  شود، از او خواستگاری خواهد کرد. اما او حسود است: برای   این

کند کارش را ترک کند. در خیال،  کامالَ مال او باشد، مجبورش می
کرد: حوا روی صندلی  های دراز زناشویی را تصویر می نشینی شب
هایی که او یکی یکی به  داری کنار آتش، در حال سوراخ کردن بلیط دسته

که  “ریش سفیدان ”کند. این بود که در مقابل آن  سویش دراز می
رفت.   خساست  شان تمامی نداشت، از کوره درمی های عاقالنه استدالل

توانند این چهار شاهی مورد درخواست  دولت دیگر از حد گذشته. یعنی نمی
 .تر از او کسی نبود ها ببخشند؟ در آن لحظه، چپ آن مردم بیچاره را به آن

رسید پاریس برای همیشه از متروی  درست همان موقع که به نظر می   
بهره خواهد ماند، ناگهان ابرها کنار رفتند، دولت  شهری و اتوبوس بی

موافقت کرد از اول ژانویة سال بعد، حقوق طبقاتی را که در نامساعدترین 
وضع قرار داشتند هفده درصد افزایش دهد. سندیکاها این اقدام را پیروزی 
بزرگ پرولتاریا به شمار آوردند و جریان کار ، در سرتاسر کشور ، 
مردانه از سر گرفته شد. روز بازگشایی متروی شهری، افتاب که طلوع 

ها  ریکو دوال مارتینیر ، به طرف ایستگاه یورش برد، از پله کرد، آقای کک
کن   کن، که بلیط سوراخ پایین رفت، و متحیر در برابر زن بلیط سوراخ

ش را  خواست بلیط خودش نبود، ایستاد. هنوز هیچ نشده، آن زن اشغالگر می
بگیرد، اما او گامی پس کشید. افکاری با خشونت در سرش به دورا افتادند، 

شویی نیاگارا. چند مسافر که عجله  های کثیف در ماشین رخت عین لباس
داشتند، غرغرکنان از او جلو زدند. او منتظر شد تا آرامشش را به دست 

  :آورد، به سوی زن کارمند رفت، و در یک نفس از او پرسید

 جا نیست؟ مادمازل حوا امروز صبح این -   

 :زن جایگزین با لحنی مشکوک پرسید   

 با او چکار دارید؟ -   

او قدرت درو  گفتن    
 پیدا کردک

من یکی از اقوامش  -   
م از حالش  هستم. آمده
 .جویا بشم

 .اون رفته -   

 :من کرد او من   

رفته؟ یعنی چی  -   
  رفته؟

رفته دیگه، از اداره  -   
 .رفته

 ...امکان نداره -   

 دلیلش هم همین که  -   

 

 

 دنیای رویای م 
 بینم که در آن هیچ انسانیمن در رویای خود دنیایی را می

 شماردانسان دیگر را خوار نمی

 زمین از عشق و دوستی سرشار است

 .آرایدهایش را میو صلح و آرامش، گذرگاه

  

 بینم که در آنمن در رویای خود دنیایی را می

 شناسندهمگان راه گرامی آزادی را می

 گزدحسد، جان را نمی

 .کندو طمع، روزگار را بر ما سیاه نمی

  

 بینم که در آنمن در رویایی خود دنیایی را می

 سیاه یا سفید

 از هر ن ادی که هست

 .بردی زمین سهم میهای گستردهاز نعمت

  

 هر انسانی آزاد است

 افکندشوربختی، از شرم سر به زیر می

 و شادی هم چون مرواریدی گران قیمت

 .آوردنیازهای تمامی بشریت را بر می

  

 چنین است دنیای رویای من!

 

 لنگست  هیو  

 برگردان: احمد شاملو

 خانم حوا
 ادامه داستان از شماره قبل
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نیست دیگه! کار خیلی خوبی کرد، وهللا. با اون چندرغازی که به ما 
دهند، اصالَ ارزشش رو نداره! حتی با اون افزایش حقوق  می
شون!... شوهر خواهرش تو بازار فروشنده است، اون رو برده پیش  الکی

  .خوایید ببینیدش برید اون جا خودش. اگه می

زد. اولیون بوار  همان شب، او در بازار، وسط دیوارهای آذوقه پرسه می   
پرداخت، و شودت  های سرپوشیده به ماجراجویی می بود که در این خیابان

کرد، حتی از حیرتوی کوه در موتوروی  حیرتی که از این موضوع حس می
شهری احساس کرده بود بیشتر بود. با این حال، به قدری نگوران بوود کوه 

هوای گسوتورده لوذت بوبورد.  ها و بساط توانست به درستی از تماشای آدم نمی
جا به قدری زیاد اسوت کوه  خیلی زود متوجه شد که ازدحام جمعیت در این

کوه دو  پیدا کردن کسی بدون تعیین دقیق خیابانش امکان ندارد. بوعود از آن
ساعت تمام از این دکه به آن دکه سرگردان گشت، مأیوس ایسوتواد. سورش 

هوا. اشوخواص  پر بود از جویوغ و داد، نوورهوای زنونوده، و بووی خووراکوی
کوه  خواست، ایون فهمید. فقط یک چیز می دادند و او نمی مشکوکی هلش می
هایش را ببندد، و همه چیز را فراموش کند. بوا وجوود  بر زمین بیفتد، چشم

کوه بودانود بوه کوجوا  این، بعد از یکی دو دقیقه ، دوباره به راه افتواد، بوی آن
برد ، از گووشوت گووسوفونود بوه  رود. سیل انسانی او را می کشاند و می می

گوشت مر ، از گوشت مر  به غذاهای دریایی، واز غذاهای دریایوی بوه 
ها. ناگهان اعصابش به لرزه درآمد و نگاهش تویوز شود.  جات و میوه سبزی

ای که از کنار هوم قورارگورفوتون دو ردیوف  درست در برابر او، در کنگره
قفسه ساخته شده بود، آن اندام متحورک، خوود او بوود. از مویوان موردم بوا 
آرنج برای خوود راه بواز کورد توا بوه موغوازه نوزدیوک شوود. اموا هورقودر 

گشوت. زن جووان، چوون  شود، اشوتویواقوش بوه یوأس بودل موی تر موی نزدیک
رسونود  شوونود و وقوتوی بوه سوطوح موی هایی که در اعومواق صویود موی ماهی

دهند، بیرون زیرزمین پاریس، در هووای  درخشندگی خود را از دست می
ای از خودش بیش نبود. حاال که دیگر غرق رمز و راز تیره و  آزاد، سایه

آهن زیرزمینی نبود، تمام جوذابویوتوش فورو ریوخوتوه بوود.  پرسروصدای راه
ریوکوو  کاله نداشوت. آقوای کوک روپوش خاکستری بر تن داشت و دیگر نیم

هوای او را بوه دنوبوال  هوایوش دسوت طور غریزی بوا چشوم دوال مارتینیر به
گازانبر کاوید. آخر آن زن در این معبد خورد و خوراک ، چوه احوتویواجوی 
به این وسیله داشت؟ مرد بیچاره، با ایون فوکور کوه دیوگور هویوچ وقوت زن 
بلیطش را سوراخ نخواهد کرد، نزدیک بود از غویوض فوریواد بوکوشود. در 
هومووان لووحووظووه زن او را دیوود. یووعوونوی او را شوونوواخووت؟ یووا فووکوور کوورد از 

های شوهرخواهرش است؟ از پشت عینکوش بوه مورد لوبوخونود زد.  مشتری
 :کشیدند ها هوار می دوروبرش فروشنده

 ...سیب سفید درختی. قند عسل!... سیب گالب دارم

ریکو دوال مارتینیر حرکتی نکرد، حوا سیبی از  چون آقای کک   
زده روی  ای کوچک برداشت و به سوی او دراز کرد. مرد وحشت جعبه

  .برگرداند و از میان جمعیت فرار کرد

وقت سوار قطار زیرزمینی  وقت آن زن را ندید و دیگر هیچ دیگر هیچ   
   .نشد

 93مهر  –صبا 
 
 تاكسى ؟  -
 
 كجا؟ - 
 
 تجریش دربست چند؟ - 
 

 هزارتومن  ٢١
 

 هزارتومن مى برى ؟ ٠١
 

 تومن بیا باال٠٠
 

دقیقه ٢١درجه بعد از ٢٢سوار مى شیم توى گرماى 
انتظار بالخره تاكسى خالى پیدا كرده بودیم بین 

 و ناراحتى پرسیدم چه خبر ه تو تهرون ؟ خوشحالى
 

 با بى اعتنایى گفت ؛از چه بابت ؟
 

 هزارتومن از عباس آباد تا تجریش ؟ ٢١گفتم ؛كرایه 
 

 . گفت ؛از شما باید پرسید . انتظار این جواب رو داشتم
 

 گفتم چرا از ما؟
 

 .گفت ؛ كه انقالب كردید و ما رو به این روز نشوندید
 

 .گفتم ؛خوب حاال شما انقالب كنید و برش گردونید
 

گفت ؛ برش گردونیم به چى ؟به زمان شاه ؟اون كه مرد و 
بعد از یه سكوت كوتاه گفتم ؛مگه . پسرشم كه یه بى عرضه

 فقط باید شاه و پسرش بر گردن ؟
 

 . گفت ؛باز اونا مسلمون بودن
 

گفتم ؛آره با همون اسالمشون بهترین بچه هاى این مملكتو 
 . زندون كردن و یا اعدام

 
 گفت ؛مگه اینا نمى كنن؟

 
گفتم ؛خوب شما مى گین شاه مسلمون بود ،اینام كه  مسلمونن. 

 . مكث كوتاهى كرد و گفت؛میدونین مشكل خود ما مردمیم
 

 گفتم ؛چرا؟
 

گفت ؛ببینین صنف من طوریه كه با همه جور آدم سرو كار 
دارم ،معتاد،فرارى، دزد، فاحشه، پولدار، بى پول، دیندار بى 
دین ،عاقل دیونه همه یه جورایى دارن سر هم كاله میذارن به 

 .یكى نیست هم درو  مى گن ، ظاهر و باطنشون
 

گفتم ؛خوب فكر مى كنى چرا مردم این كارا رو مى كنن؟ 
 عامل همه اینا چیه و كیه ؟

 
گفت؛گفتم كه خودشون خود همین مردم كه به هم رحم نمى 

 .كنن
 

گفتم ؛این مردم همیشه اینجورى بودن مثال پدر و مادر شما، 
 عمو و خاله و...شما هم همینطور بودن ؟

 
 . گفت؛ مسلمه كه نه

 
 گفتم؛ پس چى شد كه این جورى شد ؟

 
گفت ؛ مى دونم شمام مى خواید مثل همه مردم گناهو گردن 

 . رژیم بندازین ولى به خدا خود مردم خرابن
 

گفتم ؛ این چه حرفیه مى زنید در یه مملكت اسالمى كه همه 
چطور میشه  مردمش هم مسلمونن و قانون هم قانون اسالمه

 گفت مردم خرابن ؟
 

 گفت؛ پس حتمن دین ایراد داره نه؟
 

گفتم ؛ آخه چطور مى تونین این مردم رو از دین شون كه 
 اسالمه جدا كنین ؟

 
 . گفت ؛خوب حتمن اونا كه خرابن دین ندارن

 

گفتم ؛ شما كه مى گید همه مردم خرابن بعدش مى گید یه 
 عده خرابن یعنى یه جورى تو حرفاتون تناقض هست

 
تازه من اصال به مردم كارى ندارم ولى اون باالیى ها 

  منظورم خود حكومتىیا و بچه هاشون اونا كه مسلمون دو
 

 . آتیشه ان
 

 . خیلى مسلمونن گفت ؛ آره اونا به نظر خودشون 
 

گفتم ؛نه خیلیا اونارو مسلمون ناب میدونن و اتفاقا اسالم هم 
  همونیه كه اینا انجام میدن و اتفاقا خیلى از

 
از این فرصت .  قوانین دینى باعث همه بدبختیاى مردمه

استفاده كردم گفتم، اصال چرا دولت باید با پول این مردم 
بدبخت به غزه و لبنان و حزب هللا كمك كنه مگه ما 

بدبخت و بیچاره داریم؟ خود شما گفتید كه  خودمون كم
 . چقدر با این آدما سرو كار دارین

 
 گفت ؛مگه اینارو دین گفته ؟

 
گفتم اتفاقا اینا مى خوان یه حكومت جهانى اسالمى درست 

 .آتیش میزنن كنن برا ى همینه كه دارن خودشونو به آب و
 

گفت؛ خوب چرا ما باید تاوانشو بدیم تازه خودشونم كه توى 
 . ناز و نعمت هستن

 
تعز'من تشاء و تذل من ”گفتم ؛ خوب توى قرآن هم گفته كه 

 “تشاء
 

 گفت؛ یعنى چى؟
 

گفتم ؛ یعنى خدا به هر كه بخواهد عزت مى دهد و به هر 
 .كه بخواهد ذلت مى دهد

 
گفت ؛ آهان یعنى خدا مى خواد كه من توى این گرما با این 

ماشین قراضه با چارتا بچه قدو نیم قد بدبختى بكشم و 
اونوقت آقا زاده هاى اونا از همه امكانات حكومتى و ثروت 

 برخوردار باشن ؟ و مسافرت خارج و خونه هاى آنچنانى
 

 گفتم ؛ دقیقا
 

 ....به فكر فرو رفت و ....سكوت
 

به مقصد رسیده بودیم وقتى پولشو مى دادم به من ذل زد و 
 گفت ؛

 
 ظلم پایدار نمى مونه .....ما نمى ذاریم

 تاکسی

 ماهنامه روشنگر

Rowshangar 
www.rowshangar.ca 

rowshangar1@yahoo.com 

Tel:  006-080-8020 
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 نیروهای چپ که فار  از اختالفات و نقدهای بعضن درست بوه

PKK,PJAKو YPG در حفظ این بوارقوه ی هونووز زنوده ی ،

مقاومت در منطقه حمایت همه جانبوه از روژاوا و کووبوانوی را 

 .جدی بگیرند

های ترکیوه، ایوران  اگر در شرایط موجود نیروهای مخالف رژیم

و سوریه، گرد هم بیایند واین واقعیت را ببینند که هونووز هوم از 

ای  طریق کاتالیزور انقالب روژاوا امکان و فرصت ایجادمنطوقوه

ای وسیع از خاور میانه مبتنی بر حقوق دموکراتیک و  در گستره

 .خود گردانی مردمی وجود دارد

یی سیاسی باشد که این بصیرت را نشان دهود، انوقوالب  اگر اراده

ای  روژاوا دست آخر به نیرویی توبودیول خوواهود شود کوه مونوطوقوه

وجود آورد که به عونووان آلوتورنواتویوو سویواسوت  دموکراتیک را به

رهائی بخش را به مردم منطقه یاد آوری دوباره کند. اسواسوا در 

یوی قورار  اکنون چونویون وظویوفوه روی انقالب روژاوا نیز، هم پیش

 .دارد

های روشنفکرانه کوه از  از همین رو و به همین علت به جای نقد

جایگاه منزه طلبی اینوگوونوه نوبوایود بواشود یوا آنوگوونوه بوایود شوود  

ست مربوط به عمل یعنی در عمل بوایود بوا یوک  همبستگی امری

شوود کوه از  جنبشی همبستگی داشت. گاهی اوقوات احسواس موی

بشوری بوپوردازد.  رود که به یک موضووع حوقووق چپ انتظار می

مثلن بیاید صرفن بنویسد که کشتار مردم در کووبوانوی و شونوگوال 

محکوم است. این دستورکار چپ نیسوت، ایون دسوتوورکوار عوفوو 

ست. برای چوپ کشوتوار  بشری الملل است. این یک کار حقوق بین

مردم توسط جریانات ارتجاعی از پیش محکوم است، نویوازی بوه 

اعتراض لفظی از طرف چپ نیست. این اعتراض لفظی چویوزی 

کند. یعنی اگر چپ بیاید و بیانیه بودهود  جا نمی به جا را در واقعیت 

آورد عینوی و  جا محکوم است، چه دست که کشتار مردم در فالن

 واقعی دارد؟

آن را رسوا ساختوه و در کونوار ایون رسووائوی  YPG داعش که

های فاشیستی ایران و ترکویوه نویوز آشوکوار تور  رژیم چهره واقعی

اش گشتوه،  موجب آغاز تجزیه YPG شده, با دیدن اینکه مقاومت

یوی را بوا هودف  با تحت فشار قراردادن انقوالب روژئواوا حومولوه

دادن آن آغاز کرده است. به حمله واداشتن تمام نیروهوای  شکست

رزمی خود در عراق و سوریه علیه کوبانوی نویوز بوا ایون هودف 

ساختون انوقوالب روژئواوا بوه شوکوسوت و قوتول  باشد. با مواجه می

ست که کسی قادر به ایسوتوادگوی  دادن این ها, خواهان نشان ایزدی

در دفواع از  YPG در برابرش نخواهد بود و پرستیو ی را کوه

شنگال کسب کرده بود درهم بشکند. به این دلیل مابین شنوگوال و 

کوبانی آغاز به یک سری حمالت کرده است. هودف ایون حومولوه 

هوای  تنها انقالب روژئاوا نبوده, بولوکوه تومواموی کووردهوا و خولوق

حووالووتووی  YPG بوواشوود. از ایوون لووحوواظ مووقوواومووت خوواورموویووانووه مووی

کنود. در جونوگوی کوه در مونواطوق نوزدیوک بوه  معنادارتر پیدا می

و  YPG گرفتن در کونوار کوبانی و شنگال در جریان است، جای

بواشود.  کردن از این مقواوموت بسویوار حوائوز اهومویوت موی پشتیبانی

طور یقین نبایستی حمایت از انوقوالب روژاوا ضوعویوف شوود.  به

یوی تواریوک  زیرا اگر این مناطق به دست داعش بیفتونود، مورحولوه

نبوردن  های خاورمیانه شروع خواهد شد. پی برای کوردها و خلق

بورای  .بواشود به این مهم اشتباهی تاریخی و غوفولوت سویواسوی موی

 : اطالعات بیشتر مراجعه کنید به

https://www.facebook.com/RojavaKurdish?

fref=nf 
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توریون مودل  مووجوود، از جومولوه نوزدیوک های از پویوش مدل

موجود که مدل حاکم بر اقلیم کردستان ه باشور  تن نوزده 

است، بلکه این خط سیاسی را هوم بوه بویورون از روژاوا 

هوا  برده است. به جای دولت موحولوی در روژاوا کوانوتوون

بوگویور،  تشکیل شودنود، بوه جوای ارتوش رسوموی و حوقووق

دهی شدند.  های زنان سازمان های مدافع خلق و یگان یگان

و هیچ شکلی از حذف مردم از سیاست، از جومولوه حوذف 

ی صندوق انتخابات و سوپوردن امور سویواسوی بوه  به وسیله

 .ها در روژاوا اتفاق نیفتاده است نخبه

در مناطقوی از بواشوور کوه تووسوط نویوروهوای روژاوا و 

هوای مودافوع زنوان کوه از  هوای مودافوع خولوق، یوگوان یگان

هوا تشوکویول  تصرف داعش آزاد شده است و توسط کانتون

شده است، این نیروها مردم را بورای دفواع از خوودشوان 

دهی کردند. ایم دقیقن همان خوط سویواسوی  مسلح و سازمان

و  ست که بوا مونوافوع سورموایوه داری جوهوانوی بخشی رهایی

فاشیسم منطقه ای و در ضمن با منافع ه مونی مستقر در 

  .حکومت اقلیم کردستان در تضاد است

از همین جا است که رژیم فواشویوسوتوی ایوران در سوکووت 

است، زیورا بوا خولوق کوردسوتوان ایوران هروژ هوالت در 

کشمکش سیاسی است، از سوی دیگر رژیم عراق گوویوی 

بدون اجازه آمریکا از یک سو و ایران از سوی دیگر آب 

نیز نمینوشد، و در نهایت خکومت فاشیستی ترکویوه نوقواب 

از چهره درید و در جلوی چشمهوای خویوره جوهوانویوان از 

داعش حمایت می کند و حتی حاضر نیست این حمایت را 

ی سویواسوی ,نوئوو  هوا به این معادله بغرنج ،بازی .پنهان کند

 لیبرلیستی بارزانی و اقلیم کردستان را نیز اضافه کنید.

سیاستمداران حرفه یی که نقاب اعتودال بور صوورت موی 

زنند وقتی الزم باشد چهره خوفناک شان را به تماشوا موی 

گذارند، همان کاری که حکومت ترکیه می کند، قرار بود 

داعش پایانی بر بهار عربی باشد ولی تاریخ نشان خواهود 

داد برعکس اعتالی این خیزش خواهد شد در کل منوطوقوه 

 .، این اعتال هم ثمره مردان و زنان مقاوم کورد است

اما کار کوبانی یکسوره نوموی شوود ، چورا کوه هور وقوت 

سیاست در زندگی روزمره رسوخ می کند روح حومواسوه 

بیدار می شود و زنان و مردانی که از مرگ نمی هراسند 

شکست ناپذیر می شوند ، بهار عربی که دل به انتوخوابوات 

از راه صندوقهای رای گیری بسته بود به تمامی شکوسوت 

خورد تا نظامیان و داعش ها جایگزین آنهوا شوونود و اموا 

کوبانی آن صوورت انوفوجواری راه درسوت کوه بوه موردم 

منطقه نشان می دهد تنها مردم ، همان مردمی که انوقوالب 

ها را شکل می دهند ، تن هایشان سدی می شود در برابر 

هر جنایتی می توانند راه رهایی را بشوارت بودهونود و نوه 

الجرم سیاستمداران حرفه یوی کوه از سووپور مویولویواردهوا 

 .فرمان می برند

امروز باید بیش از هر زمان نگران کووبوانوی و روژئواوا 

باشیم. آیا مقاومت مردمی با وجود تحریمهای جهانوی موی 

تواند پیروز شود؟ چرا منتظر حمایت دولتهای همپیمان بوا 

ایاالت متحده و اسراییل، نهادهای حوقووق بشور هحوامویوان 

حقوق دولتهای سرمایه داری  و همسایوگوانوی کوه در پوی 

گسترش قودرت و نوفووذ خوود در موواضوع اسوتوراتو یوک 

منطقه هستند هستیم؟ که چه بشود؟ که از آسمان و زمویون 

بیایند و منطقه را تسخیر کنند و بعد مردم را خولوع سوالح 

کرده انتخابات در راستای بوه قودرت رسویودن نویوروهوای 

 حامی خود برگزار کنند و عراقی دیگر بسازند؟ 

نقش نیروهای چپ مونوطوقوه و جوهوان کوه شوعوار انوقوالب 

جهانی طبقه ی کارگر و نجات بشریت می دهند چویوسوت؟ 

آه و ناله و بیانیه دادن و در رادیکالترین حالت بورگوزاری 

راهپیوموایوی آرام؟ ایون تونوهوا فورصوت رئوال اسوت بورای 

فاشیسوتوی و سورموایوه داری مونوطوقوه, از سووی دیوگور آن را 

 .اند محاصره کرده

شوند.  ای در روژآوا هراسان می و از شکل گرفتن چنین تجربه

آموزنود و  گیرند و می دیدگان از هم یاد می چون به هر حال ستم

کنند. بنوابورایون دوام روژآوا،  اشکال نوین مبارزه را تکثیر می

از سویی به بیرون آمدن از الک دفاعی و ایوجواد اتصواالت و 

ای کوه  های انترناسیونالیستی گره خورده، مشوابوه توجوربوه پیوند

 ها در چیاپاس داشتند و دارند، زاپاتیست

کنیم متقاطع آن قواعودتون داریوم در  وقتی از انقالب صحبت می

کونویوم, در حوالویوکوه  مورد انقالب در یک کشوور صوحوبوت موی

پذیرند. حوتوی  امروزه همه بزرگی گذار انقالبی روژئاوا را می

گویند در روژئاوا از انقوالب خوبوری نویوسوت، بوا  کسانی که می

 .اند کردن این انقالب پی به وسعت آن برده تجربه

امووروز در روژاوا چوویووزی شووبوویووه جوونووگ  شوورایووط توواریووخووی 

فورانسوه پویوش از تشوکویول کوموون پواریوس و هوموچونویون  داخلوی

های دولوت فورانوکوو  اسپانیا در دوران فاشیست های داخلی جنگ

 باشد . می

هوای فواشویوسوتوی ی اسوالموی ایوران،عوراق و تورکویوه کووه  رژیوم

خلق کوردسوتوان را در  سالهاست خواب سرکوب آزادی خواهی

سر دارند و از هیچ سرکوبی فروگذار نوکورده انود، اموروز بوا 

هوای  قیام سراسری خلق کردستان در دفاع از کوبانی و کانتوون

و این کامال مشوخوص اسوت  .خود گردن روژاوا روبرو هستند

کوه پوتوانسویول  به ایون خوودگوردانوی سویواسوی که هیچ کدام راضی

 .کشد نیستند آلترناتیو ساز در خاور میانه را به پیش می

اکنون گریالهوای خولوق کوردسوتوان بورای تومواموی انسوانویوت  هم

دهند. اگر انقوالب روژئواوا  مقاومتی مقدس را از خود نشان می

با شکست مواجه شوود و بونوابورایون اگور داعوش در عوراق و 

سوریه حاکم شود،از نظر سیاسی به حالت تنها نیروی مخاطب 

خواهد که داعش را اینگوونوه بوه  شود. اساسا ترکیه می مبدل می

 .دنیا عرضه کند

های فاشیستی منطقه به اضافه آمریوکوا کوه بوه  هم ترکیه ورژیم

دنوبووال مووتووحوودیوون نوواهوومووگوون بوورای ادامووه سوویوواسووتووهووای نووظووامووی 

امپریالیستی است و هم داعش نماد سرمایه داری در بحران اند 

، هر وقت این بحران از راه می رسود داعوش هوا از راه موی 

رسند ، روزی در چوهوره هویولوتور ، روز دیوگور در صوورت 

پینوشه و روزگار دیگر در چهره سرمداران ترکیوه ، اموریوکوا 

که صبح تا شب مشغول رایزنوی بورای تشوکویول اتوالف عولویوه 

داعش است چشم بر این حمایت می بندد تا کردهای کوبانی که 

نه تنهابا داعش کوه بوا صوورت موتووحوش سورموایوه داری موی 

 .جنگند قتل عام شوند

ترین بخش ماجرا که همه این مرتجعین و سرمایوه دارن  اصلی

ی موردم در امور  را به جنون کشانده است , دخوالوت روزموره

دهود. یوعونوی سویواسوت در روژاوا فوعوالویوت  سیاسی تشکیل موی

گواموان  ها و آگاهان و پیوش برنامه نیست و در انحصار نخبه فوق

ست مربوط به زندگی هوموه و  قضیه درنیامده است. یک امری

ومورد و  در زندگی هوموه اسوت. بورای دفواع از کووبوانوی، زن

کوه در  شوند. به هومویون دلویول اسوت وقوتوی وجوان مسلح می پیر

زنویوم، داریوم از سویواسوت  مورد سیاست در روژاوا حرف موی

ی  ی عورصوه موثوابوه زنیم یعنی سیاست بوه بخش حرف می رهایی

هووا و صوودای  شووده رانووده هووا و بووه حوواشوویووه شووده ی حووذف مووداخوولووه

صداها که هرگز حق این را نداشتند که در سیاست موداخولوه  بی

هوای نوظواموی  بینیم زنان گوردان کنند. به همین دلیل است که می

خووودشووان را دارنوود یووا قوووانوویوون مووتووونووعووی در مووورد حووقوووق 

  .گراها وضع شده است جنس هم

از سوی دیگر روژاوا تا بوه اموروز نوه تونوهوا از تون دادن بوه 
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پیکتی استثناء و نه قاعده در تاریخ سرمایه داری موحوسووب 

های متعدد جنگ جهانی اول، رکوود  شوند چرا که شوک می

ها را ویوران کورد و در  بزرگ و جنگ جهانی دوم سرمایه

نتیجه میزان درآمدهای اقشار مورفوه را شودیودا کواهوش داد. 

کاهش شدید نابرابری درآمدهوا کوه در اغولوب کشوورهوای “ 

مشاهده کردیوم بویوش   ٠۱۴۵و   ٠۱٠۴های  ثروتمند بین سال

هوای خشوونوت  ی دو جنگ جهانی و شووک از هرچیز نتیجه

هوا هخصووصوا بورای  آمیز اقتصادی و سیاسی نواشوی از آن

مردمان ثروتمند  بود. این کاهش چندان ربوطوی بوه فورایونود 

کند نداشوت.  آرام تحرک طبقاتی چنانکه کوزنتز توصیف می

 )٠۵هص. ” 

ی اقتصادهوای اروپوا  پندارد که رشد بی سابقه او همچنین می

هوای  و آمریکا و کاهش نابرابری در این کشوورهوا در سوال

هوای سونوگویون بور  ی اعوموال موالویوات نتیجه  ٠۱٠۵تا  ٠۱۴۵

درآمد و بر سرمایه به منظور بازسازی پوس از دو جونوگ 

امووا از اواسووط )  ٢:٠و   ۱۶جووهووانووی بوووده اسووت. هص. 

هوا در کشوورهوای  به بعد نابرابری در آمود  ٠۱٠١های  سال

در “ ای افزایش پیدا کرده و در نتیوجوه  مرفه به نحو برجسته

آغاز قرن بیست و یکم، ما در همان موقعیت پیشینیانمان در 

یعنی هوموان )  ٠۶هص. ” اوائل قرن نوزدهم قرار گرفته ایم.

ها کوه  ی توده ی سرمایه و فالکت فزاینده دوران رشد فزاینده

هوای اقوتوصوادی و  کنود ورشوکوسوتوگوی نوظوام پیکتی تاکید می

هوای  سیاسی را آشوکوار کورد و مونوجور بوه ظوهوور جونوبوش

) ١شد. هص.   ٠١۴١های  سوسیالستی و کمونیستی در سال

اقتصاددانان قرن نووزدهوم “ گیرد که  از این رو او نتیجه می

ی تووزیوع را در  سزاوار اعتبار بسیاری هستند چون مسئلوه

کانون توحولویول اقوتوصوادی قورار دادنود و سوعوی نوموودنود توا 

های طوالنی مدت را بررسی کنند. آنها حداقل سواالت  روند

 )٠۶هص. ” کردند. درست را مطرح می

تز اصلی پیکتی این است که در طوول تواریوخ موکوتووب بوه 

نرخ رشد ثروت انباشوت   ٠۱۴١تا   ٠۱٠۴های  استثنای سال

شده از نرخ رشد درآمدها بویوشوتور بووده اسوت اسوت. هص. 

ابوراز r>g او این تزمبنی بر نابرابری را بوا فورموول)    ٠٠

برابر است با نرخ بازگشت سورموایوه هیوا r کند که در آن می

ی آغوازیون کوه در طوی یوک سوال بوه  درصدی از سرمایوه

بورابور اسوت بوا نورخ رشود g گوردد  و سرمایه گذار باز می

نورخ بوازگشوت “ درآمدها و برون داد. بونوا بور ادعوای او، 

چرخد هص.  درصد می ۵یا  ۴همواره حول محور ” خالص

٢١۶.( 

 

 :کتاب به چهار بخش تقسیم شده است

پویوکوتوی ”  درامد و سورموایوه”  در بخش نخست تحت عنوان 

مبنوی ”  قانون اساسی سرمایه داری “ پس از پرداختن به دو 

بر سهم سرمایه از درآمد ملی و نسبت نرخ انباشت سرموایوه 

کند که، حتی اگور نورخ بوازگشوت  به نرخ رشد، استدالل می

سرمایه ناچیز باشد، اگر سود حواصول از سورموایوه گوذاری 

هوومووواره عووموودتووا صوورف سوورمووایووه گووذاری دوبوواره هو نووه 

توووانوود بووه نووحووو  ی آغووازیوون مووی مصوورف  شووود، سوورمووایووه

ایون رونود هوموراه بوا ).  ٠٠-٠۶چشمگیری رشد کند هص. 

رکود در رشد درآمودهوا و بورون داد، مونوجور بوه افوزایوش 

 .نابرابری خواهد شد

” پویایی نسبت سرمایه به درآمود“در بخش دوم تحت عنوان 

هوای بویون فورانسوه،  هوا و توفواوت پیکتی به بررسی شوبواهوت

پوردازد و نوتویوجوه  ی آموریوکوا موی انگلستان، ایواالت موتوحوده

گیرد که که اگرچه شکل سرمایه در قرن بیست و یکم بوا  می

قرن هجدهم بسیار متفاوت است هسرمایه مالی و مسوتوغوالت 

هوای کشواورزی و  و سرمایه صنعتی در موقوایسوه بوا زمویون

 * فریدا آفاری

 مقدمه

ای در موورد سورموایوه داری در  صفحه  ۶١۵تا به حال کتابی 

های پرفروش آمازون و فهرست نیویورک توایوموز  صدر کتاب

قرار نگرفته است. چه باعث شده کوه چونویون موجولود قوطوور و 

ای در طی چند ماه پس از انتشار ترجمه انوگولویوسوی آن  پیچیده

ها و نشوریوات جوریوان اصولوی در جوهوان  توسط کلیه روزنامه

 مورد بحث قرار گیرد؟

ترین بحوران اقوتوصوادی  که جدی  ٢١١١بحران اقتصادی سال 

بود، سرمایه داری را لرزاند و تا   ٠۱٢۱پس از رکود بزرگ 

به امروز نیز اقتصاد آمریکا و اروپا را تضعیف کورده اسوت. 

هوای ضود سورموایوه  این بحران همچنین منجر به ایجاد جونوبوش

داری در آمریکا و اروپا شد که هنوز آتش زیر خاکستر است. 

نقد پیکتی بر سرمایوه داری توا حود زیوادی نوموایوانوگور نوقوطوه 

هوای  نظرات جنبش اشغال وال استریت در مبارزه با نابرابری

توزیعی در نظام موجود است و هدف اونیز به ایجاد سورموایوه 

شوود.  داری کنترل شده و کاهش میزان نابرابوری موحودود موی

ای به محوکووم کوردن نوابورابوری یوا  هیچ عالقه“ اگرچه پیکتی 

، پ وهش گسترده و ) ٠:ندارد هص. ”  سرمایه داری فی نفسه

هوای او  پر از اطالعات او از بسیاری جوانب از نتیجه گویوری

کونود کوه تووسوط او موی فراترمی رود و سواالتی را موطورح 

مطرح نشده. از این رو باید از انتشوار 

هوای موربووط بوه آن  این کتاب و بحوث

استقبال کرد و هرچه بیشوتور بوا طورح 

هوا دامون  سواالت اساسی به این بوحوث

 .زد

پیکتی از یوک سوو ریشوه در موکوتوب 

هووای  نوووکووالووسوویووک دارد کووه از سووال

بووه بووعود تووئوووری کووار بوونوویووادی   ٠١٠١

ارزش آدام اسمیت، دیوید ریکواردو و 

کارل مارکس را به زیر سووال بورده، 

ارزش را مبتنی بر ترجیحات مصرف 

پندارد که مزدها پاداش کارگورانونود و سوود  داند و می کننده می

پاداش سرمایه. از سویی دیگر او ادعای مکتوب نووکوالوسویوک 

هوای  مبنی بر سازوکار بازار به عنوان راه خوروج از بوحوران

بورد و از اصوالحوات کویونوزی  اقتصادی را به زیر سووال موی

هوا  برای افزایش مالیات بر سرمایه و ایجاد شغل توسوط دولوت

هوای  کند. اما تحلیل پیکتی علیرغوم نوام آن شوبواهوت حمایت می

کمی با سرمایه مارکس دارد و پیکتی نیز خود تاکید کورده کوه 

 0از مارکس تاثیر نپذیرفته و کتاب سرمایه را نخوانده است.

 ی کتاب .  خالصه۳

کشوور جوهوان از جومولوه   ٢١پیکوتوی و تویوم هوموکوارانوش در 

کشورهای اروپا، آموریوکوا، کوانوادا، ژاپون، اسوتورالویوا، چویون، 

های مالویوات  هندوستان و آرژانتین، با استناد بر بررسی آرشیو

بوه بوعود موتوداول شوده  و   ٠۱٠١بر درآمد هکه عمدتا از سال 

اوراق مربوط به مالیات بر امالک هکه در فرانسه و انگلستوان 

به بعد موجود است  به ایون نوتویوجوه   ٠٠١١های  از اوائل سال

هوایوی  سرمایه داری به صورتی خودکار نابورابوری“ رسیده که 

هوای شوایسوتوه  کونود کوه ارزش خودسرانه و ناپایدار ایوجواد موی

ساالری را که جوامع مردم ساالر بر آن بنا نوهواده شوده اسوت 

 )٠هص. ” کند. تضعیف می

 

   

کند که بررسی موعوروف اقوتوصواددان آموریوکوایوی،  او ادعا می

سایمون کوزنتز مبنی بر کاهش خودکوار نوابورابوری درآمودهوا 

ی سرمایه داری صرفا مبتنی بر بررسی آموار  همگام با توسعه

هایی که از مونوظور  بوده است. سال  ٠۱۴١تا   :٠۱٠های  سال

 ی توماس پیکتی“سرمایه”نقدی برکتاب 

اوراق قرضه  نسبت سرمایه به درامد ملی در اروپا و آمریکا 

با نسبتی که در اوائل قرن هجدهم وجود داشته تفاوت چونودانوی 

هوای جوهوانوی  کند که میزان ویورانوی جونوگ نکرده. او تاکید می

با محو کردن گذشته این توهم را ایجاد کورده بوود “ اول و دوم 

و به سووی ”  که سرمایه داری از لحاظ ساختاری دگرگون شده

 ).٠٠١کاهش نابرابری حرکت کرده است هص. 

 

 
 توماس پیکتی

 

ی قرن بویوسوت  یک تفاوت عمده بین سرمایه داری جهانی شده 

توا   ٠١٠١هوای  و یکم و موج نخستین جهوانوی شودن بویون سوال

این است که هور کشوور در کشووری دیوگور سورموایوه   ٠۱٠۴

هر کشور تا حود زیوادی موتوعولوق بوه “ گذاری کرده و درنتیجه 

این میوزان سورموایوه گوذاری موتوقوابول ”.  کشورهای دیگر است

توسط کشوورهوا بواعوث شوده کوه موعودود کشووری مسوتوعوموره 

 ).٠۱۴-:٠۱محسوب شود هص. 

کند که تضادهای طبقاتی درون هور کشوور  اما پیکتی تاکید می

کند که در پایان قرن بیست و یوکوم  حادتر شده. او پیش بینی می

درصود کواهوش   ٠٫۵نرخ جهانی رشد درآمدها و برون داد توا 

درصود افوزایوش   ٠١خواهد یافت، نرخ انوبواشوت سورموایوه بوه 

 ٠بوه   ٠خواهد یافت و نسبت سرمایه به درآمد ملی بورابور بوا 

 ٠۱٠١توا   ٠٠١١هوای  خواهد شد، یعنی میزانی که بویون سوال

نتیجه گیری او ایون اسوت کوه ).  ٠۱۵متداول بوده است هص. 

هیچ نیروی طبیعی اهمیت سرمایه را ناگزیر کاهش نوخوواهود “ 

 )٢:۴هص. ” داد.

دهود کوه  نشان موی”  ساختار نابرابری“ بخش سوم تحت عنوان 

هوای  میزان ویرانی حاصل از دو جنگ جهانی و سپس سیاست

های اروپا وآمریکا اعوموال شوده بوود  بازسازی که توسط دولت

هوای  نقشی کلیدی در کاهش نابرابری داشت. اموا پوس از سوال

، میوزان نوابورابوری افوزایوش یوافوت و هوموواره رو بوه ٠۱٠١

هوای  کند که حوتوی در طوی آن سوال افزایش است. او تاکید می

استثنائی، میزان نابرابری در مالکیت سرمایه بسیار بیشتور از 

به عبوارتوی ).  ٢۴۶-٢۴۴های شغلی بود هص.  نابرابری درآمد

توا   ٠۱۴۵های  ی متوسط گسترده در سال دیگر ایجاد یک طبقه

ی کواهوش عوظویوم ارزش سورموایوه در  عومودتوا نوتویوجوه  ٠۱٠۵

بود و نه توحورک طوبوقواتوی بوه سوبوب   ٠۱۴۵-٠۱٠۴های  سال

). ۴٢١-۴٠۱و   :٢٠-٢٠٢تحصیالت و موهوارت هوا هص. 

زنان نیز همواره بوخوش بوزرگ تور کوم درآمودهوا را تشوکویول 

ی موتووسوط  با این حال رشد یوک طوبوقوه).  ٢۵۶دهند هص.  می

ای  گسترده درکشورهای پیشرفته در طوی ایون سوه دهوه پودیوده

ی متوسط میراثی یوا مولوک  طبقه“ است که پیکتی آن را ظهور 

کنود کوه بوه هویوچ وجوه  او تاکید می).  ٢۶١داند هص.  می”  دار

توان تضمین کرد که حتی این کواهوش موحودود در مویوزان  نمی

نابرابری پایدار بماند. برعکس، فرزندان ایون طوبوقوه موتووسوط 

انود  ای که از والدین شان به ارث برده توانند با سرمایه جدید می
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سرمایه گذاری کنند و در نتیجه در قرن بیست و یکم ارث والدین 

دوباره همان نقشی را ایفا خواهد کرد که در قرن نوزدهم و پویوش 

 ).٠٠:و  ٠::کرده است هص.  تر ایفا می

در آمریوکوا را بوه رکوود قودرت   ٢١١١او بحران اقتصادی سال 

دهود.  ها ربط می های آن خرید طبقه متوسط و افزایش میزان بدهی

بوی ثوبواتوی اقوتوصوادی هوموانوا ”  علت مهم تور“ کند که  اما تاکید می

افزایش نسبت سرمایه به درآمد ملی و افزایش چشمکیر سورموایوه 

به نظر پویوکوتوی یوک عوامول موهوم )  ٢۱١مالی جهانی بود. هص. 

های بزرگ بووده  افزایش نابرابری، افزایش درآمد مدیران شرکت

به بعد، نگرانی مردم  ٠۱٠١های  کند که از سال است. او ادعا می

های کشورهای آسیایوی  آمریکا و انگلستان از پیشی گرفتن اقتصاد

هوا  ی غربی برخی مدیران شرکت باعث شد که مردم این کشورها

های کم تر و در آمودهوای  برگزینند و مالیات”  برنده“ را به عنوان 

پویوکوتوی ).  :::  -۴::-بیشتری را برای آنان مجاز بدانند هص. 

ی درآمودهوای قشور فووقوانوی  پندارد که این افزایش بوی سوابوقوه می

، همراه با کواهوش ” ابر مدیرها“ حقوق بگیران خصوصا در میان 

ی موالوی  ی سورموایوه های آنها و همچنین افزایش بی سوابوقوه مالیات

 ٢١١١منجر به بی ثباتی اقتصاد جهانی و بحران اقتصادی سوال 

 .شد

ی ارث و رشد قشری از ابورمودیوران کوه  ی نقش فزاینده در نتیجه

کنند، پیکتی  ی سزاواری و بهره وری می ادعای برتری در زمینه

هوای دو  دنیای آینده به احتمال قوی بودتوریون“ کند که  پیش بینی می

آمویوزد: نوابورابوری عوظویوم سورموایوه  دنیای پیشیون را در هوم موی

مورٍوثی و نابرابری شدید درآمدها که به نوام سوزاواری و بوهوره 

افووراط بوواوری “ او ایوون پوودیووده را ”  شووود.  وری توووجوویووه مووی

 ). ۴٠۱-۴٠٠نامد هصص.  می” سزاوارساالری

میزان نابرابری در ایاالت موتوحوده آموریوکوا در حوال حواضور از 

). ۴١۵و   ۴٠:و   ٢۶۵و ٢۵٠اغلب کشورها بیشتر است هص.

میزان نابرابری مالکیت سرمایه در آمریکا نیز در حوال حواضور 

درصود   ۱١است. به عبارتی دیوگور  ٠۱١١برابر با اروپای سال 

 ).۴:١درصدی فوقانی است هص.  ٠١سرمایه در دست قشر 

دهد که این شرایط منجر به انقالبات و اغوتوشواشوات  او هشدار می

های مدرن بر این اساس نوهواده  سیاسی خواهد شد چون دمکراسی

شده که نابرابری اجتماعی تنها در صورتی قابل توجیه اسوت کوه 

مبتنی بر اصول عقوالنوی و جوهوانشوموول بواشود و نوه احوتومواالت 

 ).۴١١و  ۴٢٢خودسرانه هص. 

اعموال موقوررات بور سورموایوه در “ در بخش چهارم تحت عنوان 

دهود:  پیکتی راه حل خود را چونویون ارائوه موی”  قرن بیست و یکم

دولتی اجتماعی هبخوانید دولت رفاه  که بیمه درمانوی و آمووزش 

و پرورش را تا سطح تحصیالت عالی و حقوق بوازنشوسوتوگوی را 

بر مبنای مالیات تدریجی بر درآمد تامین کند. او همچنین پیشنوهواد 

های بانوکوی شوفواف در سوطوح  کند که در چارچوب ایجاد نظام می

جهانی، یک مالیات تدریجی ساالنه بر سرمایه اعمال شود تا هور 

کشور بتواند میزان درآمد واقعی سرمایه داران خوود را در کول 

های مالیاتی، تعیین کند و مالیات تدریوجوی  جهان، از جمله پناهگاه

 .هماهنگ با درامد واقعی آنها را بر این قشر اعمال کند

کونود کوه در حوال حواضور نوه فوقوط موالویوات  اما پیکتی اذعان موی

است بلکه حوتوی ”  آرمانشهری“ ای  تدریجی ساالنه بر سرمایه ایده

مالیات تدریجی بور درآمود نویوز در اغولوب کشوورهوا بوا موالویوات 

در فرانسه سه چوهوارم )  ۴۱۶قهقرایی جایگزین شده است. هص. 

ها از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف نواشوی  مالیات

ترین اقشار جامعه را بیشوتور از هوموه توحوت  شود که فرودست می

خوطور لوغوزش بوه سوموت گوروه “ دهد. در آمریوکوا  فشار قرار می

ی ایواالت  ساالری خطری واقعی است و موا را نسوبوت بوه آیونوده

 )۵٠۴هص. ” کند. متحده آمریکا مایوس می

هوایوی  کند که با استفاده از مقررات و شکل در پایان او پیشنهاد می

خصووصوی و کونوتورل دموکوراتویوک –جدید از مالکیت عومووموی 

هوای کوارگوری در  سرمایه با درگیر کوردن نوموایونودگوان اتوحوادیوه

(. ۵٠١ها با این روند مقابله شود هص.  های شرکت تصمیم گیری

توانیم قرن بیست و یکمی را تصوور کونویوم کوه در آن از  آیا می“ 

سرمایه داری به صورتی صلوح آمویوز تور و پوایودارتور فوراروی 

شود، یا آیا باید صرفا در انتظار بحوران بوعودی یوا جونوگ بوعودی 

 ).۴٠٠هص. ” باشیم هو این بار جنگی حقیقتا جهانی ؟ 

 

 
  

 سرمایه چیست؟  .١

یکی از انتقادات اساسی که بر کتاب پیکوتوی وارد شوده ایون 

های سرمایه در نظام سورموایوه داری را  است که او وی گی

کونود.  های اقتصادی پیشیون مشوخوص نوموی در مقایسه با نظام

هوای  جوموع کول دارایوی“ تعریف او از سرمایه چنین اسوت: 

ها را در یک بازار صواحوب شود و  غیر انسانی که بتوان آن

مبادله کرد. سرمایه شامل کولویوه اشوکوال مولوک واقوعوی هاز 

ای  ی موالوی و حورفوه جمله مستغالت مسکونوی  و سورموایوه

هزمین و ساختمان یک کارخانه یا مؤ سسه، زیور سواخوتوار، 

ی اختراع و غیره  است که تووسوط  ماشین آالت، امتیاز نامه

هص. ”  شوود.  هوای اداری اسوتوفواده موی ها و دستگواه شرکت

ی موولود و غویور موولود را در هوم  او همچنین سرمایه).  ۴۶

آمیزد و خانه مسکونی و جواهرات و آثار هنری را نویوز  می

 ).٠٠۱کند هص.  سرمایه محسوب می

ی  برعکس، مارکس سرمایه را نه یک شیئ که یک رابوطوه

داند که با تفوق ماشین بر انسان، کار مورده بور  اجتماعی می

شود و  کار زنده و زمان انتزاعی بر فرایند تولید تعریف می

به تولید ارزش و ارزش افزایی ارزش به عنوان غایتوی در 

انجامد. آنچه مارکس در کتاب سرمایه کار انتزاعی  خود می

هوای  داند هوموان فورایونودی اسوت کوه او در دسوتونووشوتوه می

چونویون توعوریوف کورده بوود:   ٠١۴۴اقتصادی و فلسفی سال 

بیگانگی کارگر از محصول کارش نه فقط به این معناسوت “ 

شوود و وجوودی خوارجوی  که کار او به یک اب ه تبودیول موی

یابد، بلکه به این معناست که کار او مستقل از او، خارج  می

از او و مانند نویورویوی خوودموخوتوار در توقوابول بوا او قورار 

گیرد. هستی ای که او به اب ه داده، خود را بوه صوورت  می

در نوتویوجوه، …  نهد نیرویی بیگانه و متخاصم علیه او بر می

ی ضروری کوار  مالکیت خصوصی همانا محصول و نتیجه

ی خارجی کارگر با خود و بوا طوبویوعوت  بیگانه شده و رابطه

البته ما مفهوم کار بیگانه شده هزندگی بیگانه شوده  …  است

را از اقتصاد سیاسی، از تحلیل حرکت مالکیت خصووصوی 

دهود کوه  استنتاج کرده ایم. اما تحلیل ایون موفوهووم نشوان موی

رسد که مالکیت خصوصی بنیاد و عولوت  اگرچه به نظر می

 2”ی آن است. کار بیگانه شده است، در واقع نتیجه

هوا و گورونودریسوه هپویوش نوویوس کوتواب  در این دستونووشوتوه

سرمایه  و کتاب سرموایوه، موارکوس سورموایوه داری را نوه 

داند که انسوان  صرفا یک شیوه توزیع که یک شیوه تولید می

را از فرایند کارش، از قابلیتش برای کار آزادانه و آگاهانه، 

کونود. در فصول اول کوتواب  ها بویوگوانوه موی و از دیگر انسان

دهد که چگونه کار انتزاعوی کوه موا بوه  سرمایه او نشان می

شونواسویوم بوا نوموادی  عنوان کار موکوانویوکوی و توکوراری موی

نامتمایز، ماننود پوول یوا ارزش، بویوان، و تووسوط موعویواری 

انتزاعی، مانند زمان کار الزم، از لحاظ اجتماعی سونوجویوده 

 .شود می

های استثمارگرانوه  تفاوتی اساسی میان سرمایه داری و نظام

های بردگی و فئودالی نیز هودف  پیشین وجود دارد. در نظام

ارباب استخراج حداکثر از برده یا رعیت و پرداخت حداقول 

وسائل مصرفی به آنها بووده اسوت. اموا در نوظوام سورموایوه 

داری، از آنجا کوه کوار انوتوزاعوی اسوت و نوه فوقوط ارزش 

کنود، اسوتوخوراج کوار  ای تولید می مصرفی که ارزش مبادله

اضافی یا ارزش اضافی دیگر به طمع اربواب یوا کوارفورموا 

نیروی “ گردد.  محدود نشده بلکه به غایتی در خود مبدل می

محرک او ]سرمایه دار[ نه کسب ارزش مصورفوی و لوذت 

ای و اقوزایوش آن  بردن از آن، بلکوه کسوب ارزش موبوادلوه

هاست. وی متعوصوبوانوه مصوموم بوه ارزش افوزایوی ارزش 

کونود توا  است، بنابراین بی رحمانه نوع انسان را ناگزیر موی

در اینجا مویوبویونویوم کوه  3” به خاطر تولید دست به تولید زند.

ارزش افزایی ارزش هدف سرموایوه اسوت و سورموایوه دار 

 4”حامل آگاه این حرکت.“

پیکتی در مقدمه کتابش به موارکوس و دیوگور اقوتوصواددانوان 

دهد چون  قرن نوزدهم، خصوصا دیوید ریکاردو اعتبار می

ی توزیع نابرابور را موطورح کورده انود، اموا بوه ایون  مسئله

ی فراینود  پردازد که مارکس چگونه از مشاهده موضوع نمی

رسود.  آشکار توزیع نابرابر به عمق فراینودی نواآشوکوار موی

کند ایون اسوت کوه  آنچه کتاب سرمایه مارکس را متمایز می

شیوه بخصوصی از تولید منجر بوه شویووه بوخوصووصوی از 

شود. مارکس بر آن است تا نشان دهود کوه شویووه  توزیع می

تولید سرمایوه داری خوود بوه یوک شویووه تووزیوع نوابورابور 

انجامد و تا زمانی که این شیوه تولید وجود داشته بواشود،  می

شیوه توزیع نیز نابرابر خواهد ماند. همچونویون از آنوجوا کوه 

کار در نظام سرمایه داری تبودیول بوه فوعوالویوتوی انوتوزاعوی، 

مکانیکی و معطوف به کمیت شوده اسوت، موعویوار سونوجوش 

میزان کوار انسوان نویوز نوه زموان کوارواقوعوی او کوه یوک 

” زمان کار الزم از لحواظ اجوتومواعوی“ میانگین اجتماعی یا 

خواهد بود. بنابراین اگر دو نفر در انجام یک نوع کوار در 

طی زمانی برابر، میزان نابرابری از محصول را به سبوب 

هوای  هایی در میزان دسترسی به فن آوری یوا توفواوت تفاوت

اقلیمی، جغرافیایی و محلی توولویود کونونود، ارزش کوارشوان 

 .برابر نخواهد بود

پیکتی با تقلیل دادن سرمایه به شیئ و تقولویول نوابورابوری بوه 

ی توزیع به هیچ یک از این مسائل کولویودی در کوتواب  شیوه

 .پردازد سرمایه مارکس نمی

یاا فرمول فراتاریخی تفوق انباشت سرمایه بر مازدهاا   .۱

قانون سرمایه داری تفوق مااشایان بار انساان و گارایاش 

 نزولی نرخ سود؟

ی کتاب پیکتی تز اصلوی او موبونوی  بحث برانگیزترین جنبه

بر پیشوی گورفوتون نورخ بوازگشوت سورموایوه بور نورخ رشود 

درآمدهاست. به عبارتی دیگر سرمایه انبواشوت شوده سوریوع 

او ایون ).  ۵٠٠کند هص.  تر از مزدها و برون داد رشد می

 تز را با فرمول 

r (rate of return) >g (growth) کونود  بیان و ادعوا موی

ی  ی کول تواریوخ موکوتووب جواموعوه که این فرمول مشخوصوه

اسوت هص.   ٠۱۴۵توا   ٠۱٠۴هوای  بشری به استثنای سوال

آیا همانطور که مارکوس در “پرسد:  سپس می). :۵:-۵١:

ی  قوورن نوووزدهووم بوواور داشووت، پووویووایووی انووبوواشووت سوورمووایووه

خصووصوی نواگووزیور مونوجوور بووه تووراکوم ثووروت در دسوتووان 

 )٠هص. ” شود؟  معدودتری می

از مونوظور کوارل موارکوس، “ دهود:  پیکتی سوپوس اداموه موی

بورژوازی گور خود را ” سازوکار اصلی که از طریق آن 

 “ اصل انباشت بی پایان” ، آنچه است که در مقدمه “ کند می

نامیدم: سرمایوه دارهوا موقوادیوری فوزایونوده از سورموایوه را 

کنند که در نهایت ناگزیر منجر بوه کواهوش نورخ  انباشت می

سود هیا به عبارت دیگر نرخ بازگشت سرمایه  و سرانجوام 

 )٢٢١-٢٢٠هص. ” شود. فروپاشی آنها می

تونواقوض پوویوایوی کوه موارکوس “ کونود کوه  پیکتی تواکویود موی

خاطرنشان کرده نمایانگر یک چالش واقعی است کوه تونوهوا 

خروجی منطقی از آن همانا رشد ساختاری اسوت کوه تونوهوا 

راه ایجاد توازن هتا حدی  در فرایند انباشت سرمایه اسوت. 

تووانود افوزایوش  تنها رشد دائمی بهره وری و جوموعویوت موی

در غویور ایون …  دائمی واحدهای سرمایوه را جوبوران کونود

کونونود. یوا  صورت سرمایه داران در واقع گور خوود را موی
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ای از ارزش اضوافوی صورف  انباشت سرمایه بخش فزاینوده

شود. منوظوور موارکوس  ابتیاع وسائل تولید به زیان مزدها می

یابند. تاکید او  این نیست که در این فرایند مزدها افزایش نمی

بر این واقعیت است که مزدها به نسبوت کوموتوری از ارزش 

ایون پودیوده از ایونوجوا نواشوی  7یابونود. وسائل تولید افزایش می

میشود که نظام سرمایه داری بر مبنای افزایش هرچه بیشتور 

کار اضافی هکار پرداخت نشده  و کاهش هرچه بیشوتور کوار 

الزم هکار پرداخت شده   برای تولید کاال وضوع شوده اسوت. 

لذا برای استخراج هرچه بیشتر کار پرداخت نشده یوا ارزش 

اضافی از کارگر، هرچه بویوشوتور از مواشویون آالت اسوتوفواده 

 .میکند تا میزان بهره وری کارگر را افزایش دهد

اما از آنجا که ارزش اضافی تنها از کار زنده ناشی میوشوود، 

با افزایش هرچه بیشتر کار مرده یا ماشین آالت در فورایونود 

 /s نورخ سوود بوا فورموول 8یابود. تولید، نرخ سود کاهش می

(c+v)شود که در آن بیان می s  ،به معنی ارزش اضافیc به

بوه موعونوی v معنی ارزش سرمایه ثابوت یوا وسوائول توولویود و

 .ارزش مزدهاست

مارکس در جلد سوم سرمایه، در سوه فصول موتووالوی توحوت 

و ”  عووامول خونوثوی کونونوده”  ، “ قانون به طور عوام “ عنوان 

به قانون گورایوش ”  آشکار شدن تضادهای درونی این قانون“ 

نزولی نرخ سود پرداخته است. او این قانون را منحصور بوه 

شیوه تولید سورموایوه داری مویودانود و آن را بودیون صوورت 

تعریف میکند: حتی هنگاموی کوه مویوزان ارزش اضوافوی یوا 

میزان سود رو به افزایش است، نرخ سود یوا نسوبوت ارزش 

 9اضافی به کل سرمایه پرداخت شده رو به کاهش است.

به عووامولوی ”  عوامل خنثی کننده“ تحت عنوان   ٠۴در فصل 

اشاره میکند که با این قانون مقابله میکنند و بواعوث مویوشوونود 

بنامد. ایون عووامول ”  گرایش“ که او این قانون را صرفا یک 

افرایش نرخ ارزش اضافی از طریق افزایوش .  ٠عبارتند از 

ساعات کار پورداخوت نشوده کوارگور یوا افوزایوش شودت کوار 

کاهش مزد کارگر به سطحی پایین تر از حوداقول .  ٢کارگر. 

کاهش ارزش سورموایوه ثوابوت یوا .  :الزم برای امرار معاش 

ارتووش دخوویووره ” اسووتووفوواده از.  ۴موواشوویوون آالت و مووواد خووام 

، یعنی جمعیت بویوکواران ”اضافه جمعیت نسبی” یا ” صنعتی

که حاضر به انجام کار با مزدی پایویون تور از موزد موتوداول 

. ۵هستند و جایگزین کارگران شاغل با مزد باالتر میشونود. 

جایگزین کوردن کوارگوران کشوورهوای پویوشورفوتوه از لوحواظ 

صنعتی با کارگران کشورهوای در حوال تووسوعوه، پورداخوت 

مزد کمتر، استفاده از ماشین آالت ارزان تر، و اسوتوفواده از 

 01بردگان.

گویوری  مارکس پس از پرداختن به این عوامل چونویون نوتویوجوه

بنابراین ما به طور کلی نشان داده ایوم کوه چوگوونوه “کند:  می

همان عللی که نرخ کلی سود را کواهوش مویودهود، مونوجور بوه 

ای مویوشوود کوه ایون کواهوش را موتووقوف  تاثیرات خنثی کننده

اندازد، و بعضا فلج میکند. ایون عووامول  میکند، به تعویق می

این قانون را الوغوا نومویوکونود، اموا تواثویورات آن را تضوعویوف 

در نتیجه این قانون صرفا به عنوان یوک گورایوش ….  میکند

عمل میکند که تاثیر آن تنها در شرایطی وی ه و در طووالنوی 

 00”مدت تعیین کننده است.

آشوکوار شودن ”  بر این مبنا، مارکس در فصلی تحت عنووان 

به درک خود از پودیوده بوحوران در ”  تضادهای درونی قانون

کنود کوه شویووه  پردازد. او استدالل می نظام سرمایه داری می

تولید سرمایه داری بوا افوزایوش هورچوه بویوشوتور بوهوره وری 

کارگر از طریق استفاده از مواشویون آالت، در موغوایورت بوا 

گیرد که حفظ و افزایوش ارزش  هدف سرمایه داری قرار می

سرمایه است. این تضاد بین شیوه و هدف منوجور بوه بوحوران 

ی  ای ارزش سرموایوه مووجوود، وسویولوه کاهش دوره“ میشود: 

درون ماندگار شیوه تولید سورموایوه داری بورای بوه توعوویوق 

انداختن کاهش نرخ سود و شوتواب دادن بوه انوبواشوت ارزش 

سرمایه از طریق شکل گیری سرمایه جودیود اسوت. ]هومویون 

پدیده[ شرایط موجود برای گردش و فرایند بازتولید سرموایوه 

های ناگهانی و بحران در فرایونود  کند و لذا توقف را مختل می

آنها یکدیگر را در یک تالش پر استیصوال بورای موبوارزه بوا 

کوونونود هبورای موثووال اعووالم  کواهوش نورخ سوود توکوه پواره موی

کنند تا سوهوم کوم تور و کوم  یا کارگران را وادار می…(  جنگ

تری از درآمد ملی را دریافت کننود، کوه در نوهوایوت بوه یوک 

انوجوامود. در هور  انقالب پرولتری و سلب مالکیت همگانی می

صورت سرمایه بوه سوبوب تضوادهوای درونوی اش تضوعویوف 

 )٢٢۱-٢٢١هصص. ” شود. می

ی رشود  ایوده…  از مونوظور موارکوس“ کونود کوه  پیکتی ادعا می

ساختاری ناشی از رشد دائمی و با دوام بهره وری به درستی 

به عبارتی دیگر ]از مونوظور موارکوس … شناسایی و بیان نشده

کنود کوه کوارگور تووسوط  م.[ برون داد صرفا هنگامی رشد می

های بیشتری حمایت شود و نه به سوبوب  ماشین آالت و دستگاه

افرایش بهره وری فی نفسه هبرای یوک واحود موعویون کوار و 

مودت  دانیم که رشود سواخوتواری طووالنوی سرمایه . امروزه می

تنها در صورتی امکان پذیر است که بهره وری افزایش یابود. 

اما این امر در زمان مارکس روشن نبود، چرا که چشم انوداز 

 )٢٢١هص. ” تاریخی و اطالعات مناسب وجود نداشت.

بهره وری فوی “ در این بند روشن نیست که منظور پیکتی از 

کوه بوتووانود توا حودی در فورایونود ”  رشد سواخوتواری“ و ”  نفسه

او ).  ٠١انباشت سورموایوه تووازن ایوجواد کونود چویوسوت هص. 

پندارد که مارکس رشد بهره وری را در فورایونود انوبواشوت  می

سرمایه نادیده گرفته. در صورتی که مارکس انباشت سرمایوه 

بویونود،  ای تنگاتنوگ بوا هوم موی و رشد بهره وری را در رابطه

 .شود ای که منجر به گرایش نزولی نرخ سود می رابطه

مووایووکوول رابوورتووز نووویسوونووده کووتوواب رکووود بووزرگ: نووگوواهووی 

نوویسود کوه  مارکسیستی، در نقود خوود بور کوتواب پویوکوتوی موی

کورد:  مارکس هیچگاه نرخ رشد بهره وری را صفر تلقی نموی

پیکتی از این امر آگاه نیسوت کوه موارکوس رانوش بوه سووی “ 

افزایش بهره وری کارگران از طریق پیشرفت فون آوری را 

دید. در عوض، پیکتی تحریف  روی دیگر انباشت سرمایه می

پندارنود نوظوریوه  پذیرد که می اقتصاددانان جریان اصلی را می

و رشد صوفور درجوه بوهوره  “ قانون آهنین مزدها” مارکس بر 

 5”وری بنا شده است.

ی کتاب درک مارکس از بدیل سرموایوه  پیتر هیودیس، نویسنده

پیکتی تئوری سورموایوه ”  نویسد:  داری در این مورد چنین می

کند که گرایش سرموایوه داری  مارکس را بر این اساس رد می

هوای  به دستیابی به بهره وری فوزایونوده از طوریوق فون آوری

گیرد. اما این درک پیکتی کواموال نوادرسوت  جدید را نادیده می

پنداشت که نرخ سود به سبب افزایش بوهوره  است. مارکس می

وری ناشی از نوآوری در فن آوری گرایش به نوزول دارد و 

نه به سبب فقدان نوآوری در فن آوری. از مونوظور موارکوس، 

بوه —کوار مورده–هنگامی که نسبت ترکیب انداموار سرمایوه 

صورتی تصاعدی و به زیان کار زنده یعنی تنها منبوع ارزش 

و ارزش اضافه رشد کند، نرخ سود نویوز گورایوش بوه کواهوش 

دارد. با کاهش نرخ سود، نرخ بازگشت سرمایوه نویوز کواهوش 

کونونود  یابد. در پاسخ به این فرایند، سرمایه دارها تالش موی می

ی کوارگوران  تا این کمبود را با کاهش اجباری مزدها و موزایوا

جبران کنند تا ارزش الزم را برای پیشبرد انوبواشوت سورموایوه 

تووان  شوود. موی بیابند. این امر منجر به نابرابری بویوشوتور موی

نتیجه گرفت که برای پیکتی رشد نوابورابوری تووسوط افوزایوش 

شوود. اموا  نرخ بازگشت سرمایه به نسبت موزدهوا تووجویوه موی

برای مارکس رشد نابورابوری تووسوط کواهوش نورخ بوازگشوت 

پیکتی همچنیون بوحوث موارکوس در …  شود سرمایه توجیه می

ها در فرایند  ی کنار گذاشتن انقالب جلد دوم سرمایه را درباره

ی کواهوش نورخ  تولید با بحث او در جلد سوم سرموایوه دربواره

 6”آمیزد. سود در هم می

برای ارزیابی ادعواهوا و نوظورات فووق الزم اسوت بوا درک 

مارکس از مفهوم انباشت سرمایه در نظوام سورموایوه داری و 

 :قانون گرایش نزولی نرخ سود آشنا تر شویم

مارکس در جلد اول کتاب سرمایه به نقد درک آدام اسومویوت، 

دیوید ریکاردو و کل مکتب اقوتوصواد سویواسوی کوالوسویوک از 

دهود کوه در فورایونود  پوردازد و نشوان موی انباشت سرمایه موی

دهود:  موارکوس اداموه موی 02” تولید را به دنبال خواهد داشت.

تولید سرمایه داری هموواره سوعوی دارد توا بور ایون مووانوع “ 

درون ماندگار فائق شود، اما از طرقی بور ایون مووانوع فوائوق 

ها را دوباره و در موقویواسوی گسوتورده تور بورپوا  شود که آن می

کند. مانع واقوعوی در بورابور توولویود سورموایوه داری خوود  می

سرمایه است. این که سرمایه و خوود ارزش افوزایوی آن بوه 

عنوان نقطه آغاز و نقطه پایان، انگیزه و هدف تولید به نوظور 

 03”آید.  می

بینیم که از منظر مارکس، انوبواشوت سورموایوه از  در اینجا می

شوود و ایون  ی بهره وری امکان پذیور موی طریق رشد فزاینده

امر نیازمند تغییر و تحوالت بی وقفه در فن آوری اسوت. در 

ای که منجر به افزایش  فقدان عوامل خنثی کننده، رشد فزاینده

شود، همچنین نورخ سوود یوا نسوبوت  ارزش اضافی و سود می

دهود. ایون  ارزش اضافی به ارزش وسائل تولید را کاهش موی

شود. بحرانی که تنها راه خوروج از  پدیده منجر به بحران می

آن کواهوش ارزش سورموایوه مووجوود یوا حوتوی ویوران کوردن 

 .سرمایه است تا نرخ سود از نو افزایش یابد

برخی اقتصاددانان مارکسیست همواره به درک موارکوس از 

کونونود توا عولول اصولوی  گرایش نزولی نورخ سوود اسوتونواد موی

رکودهای اقتصادی را شونواسوایوی کونونود. بورای موثوال آنودرو 

کالیمن نویسنده کتاب شوکوسوت توولویود سورموایوه داری: عولول 

کونود کوه بوحوران اقوتوصوادی  بنیادی رکود بزرگ استدالل موی

ناشی از گرایش نزولوی نورخ سوود در آغواز   ٠۱٠۴-:٠۱٠

را نیوز بوه بوحورانوی  ٢١١١بود. او رکود بزرگ  ٠۱٠١دهه 

در “ آغواز شود:   ٠۱٠۴-:٠۱٠هوای  دهد که از سوال ربط می

به بعد، کل افزایش نسبت بدهی خرانه   ٠۱٠١آمریکا از سال 

ی کواهوش سوودآوری  داری به تولید نواخوالوص مولوی، نوتویوجوه

هوا بوود.  های آمریکا و کاهش مالیات بر درآمد شرکوت شرکت

ی کواهوش  با کاهش مالیات بر درآمد شورکوت هوا، بوار عوموده

 04” ها به دوش عموم مردم افوتواد. سودآوری از دوش شرکت

ی آمریکایوی در  ها کند که اگرچه نرخ سود شرکت او ادعا می

سال گذشته نوساناتی داشته اسوت، اقوتوصواد آموریوکوا   ۴١طی 

بوه آن   ٠۱٠۴-:٠۱٠هنوز نتوانسته صدماتی را که بوحوران 

 زده جبران کند

کنود کوه اگور اموالک مسوکوونوی و  مایکل رابرتز استدالل می

های مالی از تعریف پیکتی از سرمایوه کونوار گوذاشوتوه  دارایی

شود و سرمایه به عنوان ارزش وسائل تولید در قشر سرمایوه 

داری تلقی شوود، نورخ سوود در رونود طووالنوی مودت و بوه 

 05های نوسان در حال کاهش بوده است. استثنای دوران

ای بر بنیاد اقتصاد سیاسوی:  سیروس بینا، نویسنده کتاب مقدمه

بدون پورداخوتون “ پندارد که  ی سیاسی می نفت، جنگ و جامعه

به نقش قانون گرایش نزولی نرخ سود در چارچوب موارکوس 

توان به تئوری بحوران پورداخوت. ایون قوانوون و عووامول  نمی

” ترین قانون در نقد اقتصاد سیاسی اسوت. خنثی کننده اش مهم

کند که از منظر مارکس این قانون یک  اما او خاطر نشان می

هوای  ی دراز مود ت. بوحوران گرایش اسوت و نوه یوک پودیوده

بوا ایون حوال شوبوح بوحوران “ سرمایه داری نیز دائمی نیستند. 

 06”زند. ی تولید بال بال می همواره بر فراز این شیوه

 سرمایه داری دولتی یا فراروی از سرمایه؟  .۴

دهد که در حال حاضر  پیکتی در سراسر کتاب خود نشان می

ی جوهوان در دسوتوان سورموایوه داران  ی سورموایوه بخش عمده

-٠١۵و :٠٠و ٠:۱و ٠٢۵خصووصووی قورار دارد هص. 

و کشورهای غربوی حوتوی آن بوخوش از سورموایوه کوه )  ٠١٠

شود نیز معادل با بدهی هر کشوور اسوت  عمومی محسوب می

و در نتیجه سرمایه عمومی این کشورها معادل با صفر اسوت 

کونود کوه اموروزه  با این حال او تاکویود موی)  ۵۶٠-۵۴٠هص. 

های جهانی از همیشه بویوشوتور اسوت:  ها بر اقتصاد نفود دولت

م.[ و  ٠۱:١های  نفوذ دولت بسیار بیشتر از آن زمان ]سال“ 

 ):۴٠هص. ” در واقع بیشتر از هر زمان دیگری است.

های تمامیت خواهی را که بر شوروی و چویون  اگرچه او نظام

 25ادامه در صفحه 
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 رونوشت از یک گفتار تلویزیونی ) بخش اول(
 سیامک ستوده

 آیا افالطون و ارسطو خداپرست بودند؟ 
افالطون عقیده داشت که نظمی که ما در طبیعت و جهان  

هستی شاهد آن هستیم باید از جانب یک عقل کلی هدایت شود 
و نیازمند منبع هوشمندی میباشد که نام آن را خدا میگذاشت. 
ارسطو نیز از آنجایی که معتقد بود همه اشیاء درحال حرکت 
هستند و حرکت یکی از خصوصیات اشیاء و پدیده های 
طبیعی است، لذا استدالل میکرد از آنجا که هر حرکتی نیاز به 
یک حرکت دهنده دارد، پس برای هستی نیز باید یک محرک 
اولیه و عاملی که جهان را به حرکت درآورده است، وجود 
داشته باشد.  ایده ای که بعدها در قرن هفده نیوتن و بعضی 
فالسفه دیگر روشنگری دوباره در اروپا آنرا زنده کرده و 
اعالم نمودند: جهان مانند یک ساعت کوکی است که فقط یک 
بار توسط خداوند کوک شده و از آن پس خود  برای خودش 
کار میکند. لذا این جهان، صرفنظر از حرکت اولیه که منشاء 
اش خارج از آن قرار دارد، بر مبنای قوانین درونی خودش 

 عمل می نماید. 
بنابراین می بینیم که هر دوی آنها اعتقاد به خدا داشتند، منتها 
نه آن خدایی که ما می شناسیم، خدای دخالتگر، خدایی که 
برای تمام جزئیات و لحظات زندگی ما قانون و مقررات 
تعیین میکند و بر ما کنترل کامل داشته، با بهشت و جهنم اش 
ما را تشویق و مجازات میکند. آنها به چنین خدایی عقیده 
نداشتند و فکر میکردند نظمی که در طبیعت وجود دارد، تنها 
منشاء اولیه اش ماورای طبیعت و خارج از آن قراردارد، و 
این که این نیروی ماوراء الطبیعه، همین که این نظم را به 
وجود آورده، آن را بحال خود رها کرده و دیگر دخالتی در 

 آن ندارد. 
بنابراین، می بینیم که درک این فالسفه یک درک مذهبی سنتی 
از هستی نبوده است و هرچند معتقد به یک مرکز هوشمند و 
معقول و محرک اولیه برای هستی بوده اند، ولی به همین 
اکتفا کرده، فراتر از آن نمی رفته اند. در واقع آنها فالسفه ای 
بوده اند که بدلیل سطح پائین علمی که بشریت در آن زمان در 
آن قرارداشته قادر به ارائه پاسخی علمی برای منشاء هستی 
نبوده اند. ولی در ضمن، بخاطر جبران این ضعف، خود را 
جز در حد قائل شدن به وجود یک مرکز و محرک اولیه، بیش 
از این دچار تخیالت خودساخته ماوراء الطبیعه نمی کرده و 
بیشتر هّم  خود را صرف کشف و شناخت خود قوانین طبیعت 
و هستی می کرده اند. منتها فرق آنها با فالسفه و دانشمندان 
عصر رنسانس و روشنگری این بوده است که بر خالف دسته 
دوم که برای کشف قوانین طبیعت بیشتر به مشاهده و تجربه 
تکیه میکردند، این فالسفه سعی داشتند تا بیشتر از طریق 
استدالل فکری و تفکر منطقی به هدف مزبور نائل آیند. 
بنابراین، کاربرد آنها بجای تخیل و تصورات خرافی، تفکر و 

 تفحص منطقی و عقلی بوده است.
اکنون که بطور فشرده به این سؤال پاسخ دادیم، اجازه دهید تا 
مسئله را نه در محدودۀ تنها سقراط و افالطون، بلکه در 

 چهارچوبی وسیع تر مورد مداقه قرار دهیم.   
 یونانیان و خدایان

می دانیم که یکی از اولین اشکال تفکر انسانی، یعنی یکی از 
اولین اشکالی که از طریق آن انسان سعی میکند به سئواالت 
فلسفی خود پاسخ دهد، شکل اسطوره ای تفکر است. سئواالت 
فلسفی سؤاالتی هستند از این نوع که هستی چگونه شکل 
گرفته، جهان افالک چگونه به وجود آمده، سرنوشت انسان 
بدست کیست و سؤاالتی از این نوع. پاسخ بشر اولیه به این 
سئواالت کلی که به سئواالت فلسفی معروفند اغلب درغالب 
اسطوره ها و افسانه های مربوط به خدایان بیان میشده است. 
اسطوره ها داستان های مربوط به زندگی خدایان بوده اند. 
داستان هائی در مورد جنگ ها و رقابت هایی که آنها با هم 
داشته اند، اینکه هر یک چگونه گوشه ای از جهان را آفریدند. 
چگونه آسمان و کرات و زمین و دریاها را به وجود آوردند و 
بسیاری مسائل دیگر. در این داستان های اسطوره ای به این 

 نوع مسائل به روایت داستانی پرداخته میشده است. 
مثال در اسطوره های مغولی معتقد بودند که  آفرینش هستی به 
این ترتیب بوده است که کاهنی از آسمان به زمین می آید و 

عصایی را که در دست داشته در جوی میکند و آب را به 
هم میزند. از به هم خوردن آب است که باد و طوفان و 
آتش به وجود می آید. در ضمن، آب در اثر بهم خوردن 

 غلظتش افزایش یافته، تبدیل به خاک و سنگ میشود. 
بابلی ها نیز داستان آفرینش و پیدایش هستی را در 
اسطوره های خود به این ترتیب بیان میکردند که وقتی 
مردوک به جنگ تیامات خدای زن میرود و او را به قتل 
میرساند، با شمشیر خود بدن او را  دو پاره میکند و از 
پوست وی که سخت تر بوده زمین و از بقیه آسمان را 
بوجود می آورد و بعد وقتی همسر تیامات را میکشد، از  

 خون او نیز انسان را می سازد. 
اقوام دیگری هم بوده اند که اعتقاد داشته اند که کره زمین 
روی دو شاخ گاوی قرار دارد که این گاو بر روی یک 
ماهی ایستاده و ماهی نیز روی آب قراردارد. هر بار که 
این گاو خسته میشود و سعی میکند کره زمین را از یک 
شاخ به شاخ دیگر بیاندازد، در اثر این تکان زلزله به 
وجود می آید. یعنی پدیده زلزله را به این ترتیب توضیح 
میدادند. بنابراین می بینیم که چگونه به سئواالت فلسفی از 
 خالل روایات و افسانه های خیالی پرداخته میشده است. 

یونانیان هم طبیعتأ دوران اساطیری خود را داشته اند. در 
ق. م. هومر این داستان های اساطیری را که  9قرن 

ق. م. میشده و نقل زبان مردم بوده و  03مربوط به قرن 
سینه به سینه میگشته اند به نظم در می آورد و آنها را در 
منظومه های ایلیاد و ادیسه منتشر میکند. از آن به بعد 
است که بحث بر سر این افسانه ها در یونان شروع 

 میشود. 
اصوال، افسانه های اساطیری و این داستان های خدایان 
مربوط به دورانی میشود که جامعه اشتراکی اولیه در 
حال گذار به جامعه طبقاتی بوده است. دورانی که نظام 
مادر تباری داشته جای خودش را به نظام پدرساالری 
میداده. باید توجه داشت که معموال این نوع تغییر و 
تحوالت اجتماعی در تاریخِ اقوام کار یکی دو روز نبوده 
و اغلب صدها و گاهی چند هزارسال طول میکشیده تا 
نیروها و طبقات و قدرت های جدید می توانسته اند با  
منکوب کردن نظامات گذشته مناسبات جدید را جایگزین 
مناسبات قدیم کنند. این جایگزینی از خالل کشمکش ها و 
زد و خوردهای طوالنی انجام میگرفته است که این 
افسانه ها در واقع بیان اساطیری همین کشمکش ها بوده 

 است و در همه اقوام و ملل وجود داشته است. 
مثال در میان ایرانیان نیز داستان ضحاک چیزی جز بیان 
اساطیری کشمکش میان جامعه اشتراکی اولیه و نظام 
طبقاتی بعد از آن نبوده که در آن ضحاک نماینده جامعه 
بدوی و اشتراکی، و نماینده توده های مردم بوده که 
برعلیه جمشید و فریدون که نمایندگان مالکین و نظام 
طبقاتی بوده اند، مبارزه میکند و وقتیکه بر جمشید پیروز 
میشود چندین و چند صد سال فرمانروایی میکند، تا 
سرانجام فریدون بر او چیره شده، وی را به بند میکشد. 
بنابراین، با پیروزی فریدون طبقات دارا که قدرت را قبال 
از دست داده بودند دوباره به قدرت می رسند و سلطه 

 خود را برای همیشه مستقر میکنند.
بنابراین می بینید که این افسانه اساطیری درواقع بیان 
کشمکش میان دو نظام است و چون راوی روایتی که از 
این افسانه بدست ما رسیده فردوسی و سایر نمایندگان 
جامعه طبقاتی و مرد ساالر اند، در نتیجه داستان مزبور 
را به نفع نظام طبقاتی تحریف کرده، آنرا در قالب 
تمایالت خود در آورده اند. از جمله، از ضحاک که 
نماینده مردم و یک مصلح بزرگ بوده است تصویر 
فردی بد ذات و شریر ارائه شده، و بالعکس فریدون که 
یک شاه سرکوبگر و مدافع جامعه طبقاتی بوده، از لحاظ 

 سجایای نیک به عرش اعال برده شده است. 
در طی همین کشمکش های اجتماعی است که نظام تک 
خدائی جایگزین نظام چند خدائی میشود. یعنی با نفی 
خدایان و بت ها که متعلق به جامعه اشتراکی و مادرتبار 
بوده اند، یک خدای یکتا و قدرتمند  جایگزین آنها میشود. 
بعبارت دیگر، در انتهای دوران اساطیری ما شاهد آغاز 

 چرا در یونان،  فلسفه بر یکتاپرستی پیروز شد

 دوران دینی یکتاپرستی میشویم. 
البته، باید توجه داشت که این داستان های اساطیری همگی 
انعکاس آنچیزیست که در روی زمین در حال رخ دادن بوده 
است. خود داستان های اساطیری بیان دورانی است که در 
جامعه دمکراتیک اولیه برای اولین بار قدرت های سرکش 
سر برآورده، برای حذف هم با یکدیگر به زد و خورد می 
پردازند. انعکاس این درگیری هاست که در این داستان ها به 

 صورت جنگ بین خدایان ظاهر میشود. 
مبارزه دیگری که در این دوران گذار در این جوامع جریان 
داشته مبارزه جامعه نوخاسته مردساالر با نظام مادرتباری 
بوده است، یعنی مبارزه و جنگ مردان با زنان. چون زنان 
درجامعه اولیه مقام واالیی داشته اند که آنرا درجامعه طبقاتی 

 به نفع مردان از دست میدهند. 
از اینرو، در تمام این داستان ها ما  شاهد اینیم که یکی از 
خدایان مرد که از خدایان درجه دو و سه بوده، با تبانی و 
موافقت خدایان دیگر مرد به پا می خیزد و خدای زن را که 
برترین خدا ست به قتل میرساند و قدرت خودش را بر 
دیگران مستولی میکند. ما این را در اسالم و عربستان هم 
می بینیم. در عربستان، این محمد است که به جنگ بت ها و 
خدایان عرب میرود. این خدایان عرب اکثرا خدایان زن 
هستند، از جمله مهمترین سه خدای عرب ال عزی، ال 
منات، و ال الت که هر سه زن بوده اند. وقتی محمد مکه را 
فتح میکند قبل از همه به کعبه میرود و همه  خدایان مستقر و 
عالئم مادرتبار در آنجا را در هم می شکند، و تنها خدای 
خود هللا را جایگزین آنها میکند که این خود، نشان پیروزی 
نظام مطلقه یکتاپرستی بر نظام دمکراتیک چند خدائی در 
شبه جزیره عربی بوده است. این را ما در همه اقوام دیگر 

 نیز می بینیم و شاهد آن هستیم. 
در میان ایرانیان هم ما وقتیکه یشت قدیم را با یشت جدید و 
وداها مقایسه میکنیم، می بینیم در یشت قدیم صحبت از 
خدایان طبیعی است. چون در مرحله اول، خدایانی که جوامع 
بدوی به آنها عقیده داشتند خدایان طبیعی بودند، خدایانی که 
هر کدام مسئول اداره بخشی از هستی بوده اند، مثل خدای 
باران، خدای باد، خدای طوفان، خدای کشاورزی، خدای 
دریاها و غیره. بنابراین می بینیم در میان ایرانیان هم در یک 
دوره همینطور بوده است، ولی در مرحله بعد، ما شاهد این 
هستیم که اهورمزدا برعلیه خدایان دیگر بپا می خیزد و قصد 
نابودی آنها و تثبیت قدرت خود بعنوان یگانه خدای برتر را 

 میکند. گاتاهای زرتشت این را بخوبی بیان میکند: 
خدایان "شکسته و نابود باد اندیشه بد دروغکار با همه 

و دروغگویان و جانوران نفرین شده و در دوزخ  پنداری
تاریکی نگون و نگونسار مرگ باشند و هیچ کارشان کامیاب 

هاز خرده اوستا، برگزیده ای از   نشود." هتاکید از من است 
 نیایش های روزانه 

این ها را زرتشت برعلیه بت ها و خدایان پنداری که خدایان 
دیگر میباشند میگوید. در اسالم هم ما شاهد همین کشمکش 
ومبارزه هستیم. محمد نیز مانند زرتشت هنگامی که هنوز 
قدرت درهم شکستن خدایان دیگر و استقرار دیکتاتوری 
مطلقه خود را ندارد، آنها را مسخره میکند که اینها دختر و 
زن، مشتی سنگ، محصول خیال پردازی و پندارهای شما و 

 غیرواقعی هستند.  
بنابراین، نفی خدایان در جوامع اولیه، در جوامعی که مرحله 
گذار را طی میکنند، به استقرار خدای یکتای قلدر و قدرتمند 
و مطلقی منجر میشود که خود، بیان استقرار نظام جدید به 

 جای نظام قبلی میباشد. ما اینرا در بابل هم می بینیم. 
در زمانی که کوروش به بابل لشگرکشی میکند در میان 
بابلیان مبارزه بین دو نظام در جریان بوده است. مردوک 
خدای مردی است که هواداران او تالش میکنند قدرت یگانه 
و مطلقه او را بر سایر خدایان بابل تحمیل کنند و نبونید 
پادشاه بابل کسی است که چون از نظام چند خدایی دفاع 
میکرده، لذا تالش دارد عالوه بر مردوک قدر و منزلت 
خدایان زن را هم حفظ کند. از اینرو، در برابر معبد اساهیل 
که معبد طرفداران مردوک است، معبدی را نیز برای 
"سین" الهه ماه میسازد. بنابراین، کشمکش میان او و 
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دل مردم عرب گذارده بودند، گردهمائی کوچک خود را که در 
غم از دست رفتن نزدیک وی به پا شده بود به پایان میرسانند 
و برای آغاز  کشمکش هائی که برای چنگ انداختن بر قدرتی 

 که او از خود به جا گذارده بود، آماده می گردند. 
روز پنج شنبه، بیماری محمد سخت تر میشود و پاهایش شروع 
به بی حس شدن میکنند. وقتی به او میگویند که احتماالً دچار 
بیماری ذات الجنب شده است، همین که از درد بی هوش 
میشود، اطرافیانش به راهنمائی عباس عمویش اسماء دختر 
عمیس دوائی به دهانش می مالند. وقتیکه به خود آمده متوجه 
میشود، از آن جائی که معتقد بوده است که "این بیماری از آن 
شیطان است... و پیش خدا گرامی تر از آن است که او را به 
این بیماری گرفتار کند"، دستور میدهد برای مجازات همه 
کسانیکه در این کار دست داشته اند، همۀ اهالی خانه منجمله 

به جزعمویش که  -یکی اززنانش که روزه بوده است -میمونه
به زعم وی مقصراصلی بوده، با همان"دوا به دهان شان 

 بمالند."
روز دوشنبه که روز آخر او بوده، محمد از اطرافیانش 
میخواهد که برایش لوازم نوشتن بیاورند تا برای آنها مکتوبی 
بنویسد که پس از وی "گمراه نشوند". ولی بر سر آوردن 
وسایل نوشتن میان اطرافیان وی اختالف می افتد. آنها 
میگویند، "چه میگوید؟ هذیان میگوید؟ از او بپرسید." و از او 
توضیح میخواهند. میگوید: "ولم کنید که این حال که من دارم 
از آنچه سوی آنم میخوانید بهتر است." آنگاه سه سفارش 
میکند. میگوید: "مشرکان را از جزیرة العرب بیرون کنید و 
فرستادگان قبایل را چنانکه من جایزه میدادم جایزه دهید." و 
در مورد سومی سکوت میکند و بعد میگوید، "فراموش کرده 

 ام."   
به این ترتیب محمد که قبالً گفته بود "کینه توزی در طبع من و 
سزاوار من نیست" نشان میدهد که چه کینۀ پایان ناپذیری علیه 

 اعراب آزادۀ بدوی و غیر معتقدین به خود داشته است.  
وقتی علی از اطاق وی بیرون می آید مردم از او در مورد 
حال وی جویا میشوند و او جواب میدهد که "امروز بحمد هللا 
او را هیچ رنجی نیست". عباس بن عبدالمطلب عموی علی 
دست او را میگیرد و میگوید: "تو هنوز جوانی، من میدانم که 
پیمبر از این بیماری می میرد، من چهره فرزندان عبدالمطلب 
را که سوی مرگ میروند می شناسم، پیش پیمبر برو و بپرس 
کار خالفت از کیست؟ اگر از ماست بدانیم و اگر از دیگران 
است سفارش ما را بکند." و علی میگوید: "به خدا اگر از او 
بپرسم و به ما ندهد، هرگز مردم به ما نمیدهند. به خدا این 

 سؤال را از پیمبر نمیکنم."
بر طبق روایت دیگری از "ارقم بن شرحبیل"، وقتیکه محمد 
در بستر مرگ بوده میگوید: "علی را بخوانید." اما عایشه 
دختر ابوبکر میگوید: "اگر کس پیش ابوبکر فرستی" و حفصه 
دختر عمر میگوید: "اگر کس پیش عمر فرستی." و به جای 
علی خود همگی به نزد محمد می آیند که محمد به آنها میگوید: 

 "اگر کاری با شما داشتم کس به طلب شما می فرستم."
آنگاه محمد از عایشه میخواهد که ابوبکر را برای امامت نماز  

به جای او به مسجد بفرستد و عایشه از ترس اینکه مبادا رقبای 
ابوبکر به بهانه اینکه او در زمان حیات پیغمبر خود را قائم 
مقام او کرده است، برایش دشمن تراشی کنند، سعی در 
منصرف کردن محمد میکند و به او میگوید: "یا رسول هللا، 
ابوبکر مردی تنگ دل است و آوازی باریک دارد و در نماز 

ممکن است به اشتباه به او ناسزائی گفته شده یا بر تن 
مبارکش ! تازیانه ای خورده شده باشد، روضه خوانی و 

 اشک افشانی می شود.  
ً محمد به آنچه می گفته عقیده داشته و در آن جدی  مسلما
بوده است. او خواستار عدالتی بوده است که بر بنیادهای 
بی عدالتی بنا شده بوده است. او از یاران و اطرافیان خود 
میخواهد که از یکدیگر یعنی از اموال غارتی مردم 
ندزدند؛ تازیانه ای را که برای زدن بر پشت مردم بلند شده 
بر پشت یکدیگر نزنند؛ قدرتی را که از راه سلب قدرت از 
مردم کسب شده علیه هم به کار نبرند؛ و در یک کالم، 
برای حفظ نظامی که از طریق کینه توزی با انسان به پا 

 شده، دست به کینه توزی علیه هم نزنند.  
سپس محمد از منبر پائین آمده به خانه برده میشود. چند 
روز بعد، دوباره اصحاب را به حجرۀ عایشه، به گرد خود 
فرا میخواند و در حالیکه اشک به چشمانش راه یافته، به 

 آنها نگریسته میگوید:
"مرحبا به شما، خدا رحمت تان کند، خدا پناه تان دهد، خدا 
حفظ تان کند، خدای تان بردار، خدایتان سود دهد، خدای 
تان توفیق دهد، خدای تان یاری کند، خدای تان درود گوید، 
خدای تان رحمت کند، خدای تان مقبول دارد، به شما 
سفارش میکنم که از خدا بترسید، از خدا میخواهم که شما 
را رعایت کند و شما را بدو می سپارم که من بیم رسان و 

 م ده رسان شما هستم... "
 آن گاه، یاران وی ازاو می پرسند:

"ای پیغمبر کی تو راغسل دهد؟" و او می گوید:"کسان 
 من، نزدیک تر و نزدیک تر."
 گفتیم: "... کفن تو چه باشد؟"

گفت: "اگر خواستید همین لباسم با پارچه سفید مصر یا یک 
 حله یمنی."

 گفتیم: "... کی بر تو نماز کند؟
گفت: "آرام باشید، خدای تان ببخشد و در مورد پیمبرتان 

 پاداش نیک دهد."
گوید: و ما بگریستیم و پیغمبر بگریست و گفت: "وقتی مرا 
غسل دادید و کفن کردید در همین خانه بر کنار قبر روی 
تختم بگذارید و برون شوید و ساعتی بمانید که نخستین 
کسی که بر من نماز کند همدم و دوست من جبرئیل است، 
پس از او میکائیل و آن گاه اسرافیل و پس از آن ملک 
الموت با گروهی بسیار از فرشتگان نماز کنند. آن گاه 
گروه گروه سوی من آیید و نماز کنید و درود گویید و مرا 

 به ستایش و ناله و فغان آزار مکنید."
هوهابیون، فرقه ای که معتقد به پیروی کامل از قرآن و 
گفتار و کردار محمداند و کوچک ترین عملی متفاوت از 
آن را تحمل نکرده خواستار تجدید بی کم و کاست حکومت 
اسالمی شبیه زمان محمد اند، آن چنان در پیروی از او 
دقیق و مو شکافند که بنابر همین گفته محمد، و بر عکس 
سایر فرق اسالمی، از گریه و زاری پس از مرگ به شدت 
احتراز می کنند. نمونه این امر را در عربستان سعودی 
پس از مرگ ملک فهد مشاهده می کنیم. عربستان سعودی 
مرکز وهابیون است. لس آنجلس تایم، سوم آگوست 
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به این ترتیب محمد و یارانش در مدینه، در کنار غم 
بزرگی که دا  آن را طی سال ها کشتار و غارت و ظلم بر 

 سیامک ستوده
 

محمد پس از بازگشت از مکه دچار بیماری شده راه رفتنش 
دشوار میشود. ولی موقتاً بهبود یافته و پس از یکی دو ماه در 
اواخر محرم یا صفر و به روایتی اوائل ربیع االول از سال 
یازدهم هجرت، بیماریش دوباره عود میکند و دچار 
سردردهای شدید میشود. با این حال از فعالیت های روزانه 
اش دست بر نمیدارد. او همچنان، گروه های جنگی را برای 
فرستادن به اطراف آماده میکرده و شب ها را به نوبت نزد 

 زنانش می گذرانده است.  
در همین زمان در حالیکه اطرافیانش سعی در فرستادن او به 

پسر زید،  -خانه و استراحت میکنند، برای اسامة بن زید
بیرقی پیچیده او را مامور  -غالم سابق و پسرخواندۀ خود

حمله به "ابل زیتو" در اردن و اطراف شام، در منطقه ای 
 که پدرش زید بن حارث در جنگ مؤته کشته شده بود میکند. 
به زودی در خانۀ میمونه بیماریش تشدید میشود و با موافقت 
زنانش قرار میشود برای استراحت و مراقبت بیشتر در 

 حجره عایشه بماند. عایشه میگوید: 
"پیغمبر در میان دو تن از کسان خود که یکی شان فضل بن 

از من  برون آمد و پاهای -عباس بود و یک مرد دیگر هعلی
خود را به زمین میکشید و سر خویش را بسته بود و در خانه 

 من جای گرفت." 
اما در خانۀ عایشه نیز دست از فعالیت های جاری اش مانند 
نوشتن نامه و تصمیم گیری در امور روزانه نمیکشد. 
منجمله، به دنبال زمزمه های اعتراض آمیز اطرافیان در 
مورد گماردن اسامه به فرماندهی سپاه، به کمک دیگران به 

 مسجد رفته اسامه را تایید میکند.  
در یکی دو روز بعد سردردش شدت می یابد و برای آنکه 
تب اش فروکش کند دستور میدهد که "هفت مشک آب از 
هفت چاه مختلف " آورده بر سرش بریزند. او را در تشتی 
که از آِن حفصه بوده قرارداده آب بر سرش می ریزند. آن 
گاه میخواهد که او را به مسجد ببرند. در آنجا، در حالیکه تب 
داشته و سرش را بسته بوده است به منبر میرود و میگوید، 
"خدا یکی از بندگانش را میان دنیا و آنچه در پیشگاه خدا 
هست مخیر کرد و او پیشگاه خدا را انتخاب کرد". با این 
گفته میخواهد به دیگران بگوید که او با دیگران تفاوت داشته 
و به پیشنهاد خدا، خودش اختیار مرگ و زندگی اش را در 
 دست دارد. به هرحال با این گفته، ابوبکر به گریه می افتد. 

آن گاه پس از تمجید از ابوبکر و انصار، و توصیه به اینکه 
پس از او با آنها خوش رفتاری کنید، از منبر پائین می آید و 

 پس از انجام نماز ظهر دوباره به باالی منبر رفته میگوید:
"ای مردم، ستایش خدای یگانه می کنم. حقوقی از شما 
بگردن من هست اگر به پشت کسی تازیانه زده ام، اینک 
پشت من، بیاید تالفی کند، اگر به عرض کسی ناسزا گفته ام 
اینک عرض من بیاید و تالفی کند، کینه توزی در طبع من و 
سزاوار من نیست، آن کس بیشتر دوست دارم که حق  خویش 
از من بگیرد یا حالل کند تا با خاطری آسوده به پیشگاه خدا 

 روم." 
آن گاه کسی برمی خیزد و میگوید که سه درهم از محمد 
طلب دارد که به او میدهند. شخص دیگری ادعا میکند که سه 
درهم به ناحق از غنائم برداشته است که از او میگیرند و قس 
علی هذا. البته، کسی در آن جا نیست که جرات بر هم زدن 
این زهد نمائی ریاکارانه را داشته باشد. نمایشی که در آن 
هزاران هزار درهم و اموال غارت شده مردم تحت عنوان 
غنائم جنگی، وجدان کسی را نمی آزارد، ولی دزدی  سه 
درهمِی یک دزد از اموال غارتی دزدان دیگر مایه  نگرانی 
میشود. نمایشی که در آن بدهی سه درهمی محمد، که از 
روی فراموش کاری تادیه نشده بوده است به یاد آورده و 
حتی پرداخت میشود، ولی سخنی هم از هزاران هزار بدهی 
او به مردم بینوای عرب بخاطر اموال غارت شده شان به 
میان نمی آید. زیر پا گذاشتن ابتدائی ترین حقوق مردم عرب 
در حفظ آزادی های فردی و سیاسی شان، در حفظ مذاهب 
شان، اموال شان، زنان و فرزندان شان زیر ترک تازی ها و 
کشت و کشتارهای محمد نا دیده گرفته میشود، ولی برای حق 
و حقوق احتماالً پایمال شدۀ یکی از همین غارتگران که 
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بسیار میگرید، کس دیگری بفرمای تا با مردم نماز کند". 
محمد که درخواست خود را تکرار کرده و دوباره با همان 
جواب عایشه روبرو میشود، خشمگین شده به او میگوید: 
"شما از آن زنانید که یوسف را از راه ببردید و بر وی 
درو  گفتید." و عایشه ادامه میدهد که "یعنی خاموش باشید 

 که زنان ناقص عقل باشند و در غور هیچ کار نرسند."
و یا شاید عمدا و  -چون آن روز ابوبکر را نمی یابند

عمر را برای نماز به مسجد میفرستند.  -برخالف نظر محمد
محمد که اصرار داشته ابوبکر به جای او نماز بگزارد، پس 
از اطالع از نمازگذاری عمر، از ابوبکر میخواهد که دوباره 
با مردم نماز بگزارد و خودش هم که حالش بهتر شده به 
کمک دو مرد به مسجد رفته در کنار او به نماز می نشیند و 
پس از نماز با صدایی بلند که در بیرون از مسجد هم شنیده 

 میشده رو به مردم کرده چنین میگوید:
"ای مردم، آتش افروخته شد و فتنه ها چون پاره های شب 
تاریک بیامد، به خدا خرده ای بر من نتوانید گرفت که من 
جز آنچه را قرآن بر شما حالل کرده حالل نکردم و جز 

 آنچه را قرآن بر شما حرام کرده حرام نکردم." 
آیا محمد از جنب و جوش اعراب در خارج از مدینه که از 
خبر بیماری محمد امیدوار شده خود را برای طغیان علیه 
حکومت جبار و ستمگر وی آماده میکردند مطلع شده و این 

مطالب تبرئه کننده را در رابطه با آن میزند؟ جز این 
نمیتوان فکر کرد. چون سیر وقایع  پس از مرگ وی نیز 

 بر آن مهر تایید میگذارد.
بهرحال ابوبکر که از بهبود حال محمد خوشحال شده است 
به او میگوید: "ای پیمبر خدای، می بینم که به نعمت و 
فضل خدا چنان شده ای که ما دوست داریم، امروز نوبت 
دختر خارجه است و من پیش او میروم." آنگاه، پس از 
پایان نماز، محمد به خانه میرود و ابوبکر برای خبر کردن 

 دختر خارجه به سوی سنح میرود. 
عایشه میگوید، "وقتی آن روز پیمبر از مسجد بازگشت در 
دامن من بخفت. یکی از خاندان ابوبکر بیامد و مسواکی 
سبز به دست داشت، پیمبر نگاهی به دست او کرد که 
دانستم مسواک را میخواهد و آن را گرفتم و خاییدم تا نرم 
شد و به پیمبر دادم. گوید: با مسواک چنان به سختی 
مسواک زد که کمتر دیده بودم. سپس آن را بینداخت، 
متوجه شدم که پیمبر در دامن من سنگین میشود، به چهره 
او نگریستم و دیدم که چشمانش به یک جا دوخته شده بود 
و میگفت: "رفیق باالتر از بهشت." گفتم: "قسم به آن که 
تو را به حق بر انگیخت مخیرت کردند و اختیار کردی." 
و همان دم پیمبر خدای صلی هللا علیه وسلم جان داد... سر 
او را بر بالش نهادم و برخاستم و با زنان نالیدم و به چهره 

 زدم." 
على میگوید: پیمبر نه دراز بود، نه كوتاه، سر بزرگ داشت 

انبوه، و دستان و پاهاى ضخیم، درشت استخوان    و ریش
بسخى مىزد. موى بلند بر سینه داشت. هنگام    بود، چهره اش
لنگر میگرفت گویى از باال سرازیر شده بود،    رفتن پیكرش

از او كسى را چون او صلى هللا علیه و سلم    از او و پس   پیش
 ندیدم." 
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نامد، در بندی بسیوار  مائوئیست حاکم بودند سرمایه داری نمی

در واقع در شوروی، دولت با انباشوت “ نویسد:  گویا چنین می

ای از ماشین آالت  ی صنعتی بی پایان و شمار فزاینده سرمایه

کرد که در خدمت منافوع مشوتورک اسوت. هویوچ کوس  ادعا می

دانست که در ذهن برنامه ریزان، انباشوت بوایود در  واقعا نمی

او سوپوس در زیورنوویسوی )  ۵۶۵هص. ”  کجا به پایان رسود.

تعوبویور شووروی از اصول ”  دهد:  مربوط به این بند ادامه می

طالیی، صرفا میل بی پایان به انباشت را که به سرموایوه دار 

هص. ”  شود به موجودیت جوموعوی انوتوقوال داد. نسبت داده می

 )۴۴، زیرنویس ۶۵٢

پیکتی، متاسفانه از آنجا کوه سورموایوه را صورفوا یوک شویوئ 

ی اجتمواعوی نواشوی از یوک شویووه  پندارد و نه یک رابطه می

رسد کوه راه  تولید بیگانه کننده و استثمارگر، به این نتیجه می

های حاکمیت سرمایه ایجاد شکلی دیگر از  مقابله با نابرابری

سرمایه داری است. هدف او مقوابولوه بوا مونوطوق سورموایوه از 

طریق دگرگون کردن شیووه توولویود سورموایوه داری و شویووه 

دان  توزیع ناشی از آن نیوسوت. او خوود را اقوتوصواد سویواسوی

اقتصادی سیاسی تالش کرد تا از لحاظ عولوموی “ داند چون  می

یا به هر صورت از لحاظ منطقی، نظام مند و روش مونود بوه 

ی و اجتماعوی یوک  نقش ایده آل دولت در سازماندهی اقتصاد

 )۵٠۴هص.” کشور بپردازد.

های رفواه اروپوایوی  های بسیاری به دولت بدیل او نیز شبا هت

هایی کوه او  در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم دارد. دولت

سرمایه داری بدون سرمایه داران یوا “ کند:  چنین توصیف می

بوه هور صووورت سوورموایووه داری دولووتوی کووه درآن موالووکووان 

هووا را کوونووتوورل  تووریوون شوورکووت خصوووصووی دیووگوور بووزرگ

های  تفاوت بدیل او با الگوی دولت).  ٠:١هص. ” کردند. نمی

های جدیدی از مالکیت  ی شکل رفاه این است که در برگیرنده

خواهد بود که نه صرفا خصوصی و نه صرفا دولتی خوواهود 

های کارگوری نویوز نوقوش  بود. در این بدیل، نمایندگان اتحادیه

 .ها خواهند داشت های شرکت فعال تری در تصمیم گیری

هوای رفواه اروپوایوی بوه  کند که دولت او از یک سو اذعان می

سبب مشکالت ساختاری نظام سرمایه داری نتوانستند پوایودار 

کند که زمان سوخون گوفوتون از  باشند. از سویی دیگر تاکید می

” های ساختاری گذشته و الزم است به راه حول هوای راه حل

مانند اعمال مالیات جهوانوی بور سورموایوه پورداخوت، ”  سیاسی

حتی اگر اعمال این مالیات در چارچوب نظام سرمایوه داری 

 .غیر ممکن باشد

افسوس که کتابی با نام "سرمایه در قرن بیست و یوکوم"، بوه 

جای بازگشت به کتاب سرمایه مارکس، ارزیابی انتوقوادی از 

ی بودیولوی  هوای قورن جودیود، و ارائوه آن از مونوظور واقوعویوت

فرارونده از سرمایه، صرفا به توجیه سرمایه داری دولوتوی 

هوا و سوواالتوی کوه در ایون  پرداخته است. با این حال فاکوت

هایی کوه بوه آن دامون زده و مویوزان  کتاب ارائه شده، بحث

توجهی که در اقشار وسیع جامعه بوه خوود موعوطووف کورده 

ی بسیاری به درک مواهویوت  نشانگر این امر است که عالقه

 .سرمایه و پرداختن به بدیل آن وجود دارد

با تشکر از دکتر سیروس بینا، استاد اقتصاد در دانشوگواه  *

گوو   و   مینه سوتا که با من در مورد مبانی فکری پیکتی گفت

کرد، پیش نویس ایون موقوالوه را خووانود و مورا از نوظورات 

 .ارزشمند خود بهره مند کرد
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می گشاید. از آن به بعد، فالسفه ای در یونان بوجود می آیند 
که به جای اینکه مانند ادیان یکتاپرست هستی و آفرینش را 
نتیجه اراده یک خدای خیالی و یک نیروی ماوراء الطبیعه 
بدانند، سعی میکنند هستی و طبیعت را با قوانین خود آن 
توضیح دهند و برای  اینکه سر از راز طبیعت و هستی در 
بیاورند تالش میکنند که با کمک تعقل و تفکر به قوانین 
طبیعت و هستی دست یافته، آنها را کشف نمایند.این کار 
بزرگی است که تنها یونانیان به آن دست میزنند. از اینرو، 

 فلسفه برای اولین بار در یونان است که به وجود می آید. 
برای مثال طالس، همانطور که گفتیم، اظهار میدارد که همه 
طبیعت و هستی از آب ساخته شده است. چرا که محصوالت 
آب از اجسام سفت و سختی مثل یخ  گرفته تا سبک ترین و 
نرم ترین پدیده های طبیعت مثل بخار و آب را در بر می گیرد 
و آناکسیِمنِس حتی خود خدایان را نیز از جنس هوا می پندارد 
و باین ترتیب اساس الهی آنها را بر باد هوا میدهد. یا مثال 
هراکلیتوس آتش را آن عنصر اساسی در هستی میداند که همه 
چیز از آن ساخته شده است. فالسفه ای هم هستند که آب و باد 
و خاک و آتش، همه اینها را در مجموع عوامل اولیه طبیعت 

 و هستی میدانند. 
بنابر این می بینید  اینها به جای اینکه بیایند همان داستان های 
اسطوره ای را بگیرند و آنها را در ید قدرت یک خدا قرار 
بدهند و آفرینش و هستی را با تفکرات متافیزیکی توضیح 
دهند که مثال خدا در شش یا هفت روز جهان را آفرید و کوه 
ها را ستون آسمان کرد که سقف آن فرو نریزد، ره به راه 
دیگری می سپارند و سعی میکنند با تعقل و تفکر به سئواالت 

 فلسفی پاسخ بدهند و راز هستی را کشف کنند. 
تمام شکوفایی تفکر یونانی که بعد جهانگیر میشود و دو 
هزارسال بر اندیشه بشر حکمفرمایی میکند به خاطر این است 
که از نقد خدایان قدم به مرحله یکتاپرستی نمیگذارد، یعنی نقد 

مذهبی میکند. برای همین  -عقالیی را جایگزین نقد خرافی
است که ما  شاهد پیدایش فیلسوفان بسیارزیادی در یونان 
هستیم. در واقع نیز از همین جاست که اوجگیری تفکر یونانی 
آغاز میشود تا جائیکه شاهد پیشرفت های جدیدی در فلسفه 
میشویم. از جمله ما شاهد پیدایش اعجاب انگیز فالسفه مادی و 
اتمیست میشویم. فالسفه ای  که با وجود آنکه مجهز به ابزار 
علم و تجربه برای تشخیص قوانین طبیعت نبوده اند، ولی از 
طریق تعقل و تفکر در مورد طبیعت و هستی نظریه پردازی 
هایی میکنند که امروزه ما را به اعجاب وا میدارند. نظریاتی 
که دو هزارسال بعد، در قرن شانزده وقتی دانشمندان و 
فالسفه عصر روشنگری  مانند دکارت، گالیله، نیوتن و کانت 
دست بکار تکامل علم و فلسفه میشوند، ناچارند از 
دستاوردهای این فالسفه استفاده کنند و آموزش های فلسفی و 
عقالنی آنها را که دو هزارسال در ظلمت آموزش های خرافی 
یکتاپرستی فراموش شده بودند، دوباره کشف و از زیر آوار 
خرافات قرون وسطایی بیرون بکشند و مبنای حرکت بعدی 
خود به سوی علم مدرن قراردهند.   ادامه دارد   
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البته، قبل از آن در همان قرن، توضیح مادی هستی و 
طبیعت را فالسفه ایونی در ملطیه، شهری در ترکیه 
امروز، شروع کرده بودند. آنها بجای اینکه مبداء هستی و 
طبیعت را به عمل آفرینش توسط خدایان مربوط کنند، بدون 
توجه به خدایان، آغاز به توضیح مادی طبیعت نمودند. 
چنانچه طالس، اولین فیلسوف ملطی، بجای خدایان، آب را 
مبداء و عامل اولیه و سازنده طبیعت و هستی معرفی می 
نماید و آناکسیمانِدِرس اعالم میکند که همه چیز از ماده 
نامحدود درست شده. هستی ابتدا بصورت کره آتشینی بوده 
که هسته مرکزی آن بتدریح سرد شده و زمین را بوجود 
می آورد و سپس منفجر گشته و از سرد شدن و متراکم 
شدن تکه های آن کرات بوجود می آیند هشباهت خیره کننده 
با تئوری بیگ بنگ . زمین گرد و در فضا معلق است و به 

 جائی تکیه ندارد. ابر و باران نتیجه تبخیر است. 
فیلسوفان دیگر ملطی نیز هرکدام بنوبه خود عوامل دیگر 
مادی مانند هوا، آتش و رطوبت را بعنوان منشاء هستی و 
طبیعت به میان میکشند هباید توجه داشت که این درست 
زمانیست که همانطور که قبال نیز توضیح داده شد، در 
کنار تفاسیر اساطیری و متافیزیکی از طبیعت و هستی، 
گرایش تک خدائی نیز قدم به فرهنگ حوزه یونانی گذارده 
بود. از اینرو، ماتریالیسم ملطی میکوشد تا در تعارض با 
ایده آلیسم تکامل یافته موجود قد علم نماید . با اینحال، 
اهمیت گزنوفانس در اینست که برای اولین بار مستقیما 
اساس الهی خدایان و در نتیجه خود آنان را زیر سؤال 

 میبرد.
وی مطرح می کند این خدایان که با هم می جنگند، عاشق 
میشوند، حسادت و قهر میکنند، همان کارهایی را میکنند 
که ما انسان ها انجام میدهیم. بنابراین، اینها بعید است که 
خدا باشند. چرا که اگر قرارباشد خدایان همان خصوصیات 
و منجمله ضعف های انسان ها را داشته باشند، پس تفاوتی 
با انسان ها ندارند.  این خدایان پنداری، ساخته هوس ها، 
هنرها، رویاها و ترس های آدمیان اند.اسبها هم اگر دست 
داشتند خدا را از روی تصویر خود می ساختند. مردم 
چیزها را از خدایان یاد نگرفته اند. کم کم خودشان آموخته 

 اند. او میگوید:
"هومر و هزیود همه چیزهایی را به خدایان نسبت داده اند 
که در میان آدمیان مایه ننگ و سرزنش است: دزدی، زنا 

شرف الدین خراسانی، نخستین فیلسوفان یونان، چاپ   و فریب دادن یکدیگر"

 . )062چهارم، ص 
به این ترتیب می بینیم که گزنوفانس وجود خدایان را 
مستقیما زیر سئوال میبرد. ولی در اینجا آنچه که مهم است 
اینست که گزنوفانس اصالت خدایان را برعکس پیامبران 
یکتاپرست به دالیل عقلی و منطقی زیر سؤال برده و نفی 

 میکند. 
در نتیجه، آنچه که در یونان اتفاق می افتد این است که نقد 
خدایان اسطوره ای، به جای اینکه، مانند نقاط دیگر، راه را 
برای ورود خدای مطلقۀ یکتا و خرافات و توهمات بی پایه 
یکتاپرستی  باز کند، در را بروی اندیشه فلسفی و تعقلی 

مخالفانش که در کتاب های تاریخی، بی آنکه از ماهیت 
واقعی آن سخن بگویند به آن اشارات زیادی میکنند، در 

 اصل، کشمکشی بوده است بین دو نظام. 
از اینرو، وقتیکه کوروش به بابل لشگر کشی میکند، 
درواقع، بعنوان هوادار مردوک و یکتاپرستی وارد بابل 
میشود و در استوانه هم میگوید که او را مردوک انتخاب 

 کرده است که مردم بابل را از شر نبونید رها بکند. 
"او همردوک  کورش را بر انگیخت تا راه بابل را در پیش 
گیرد، درحالیکه خودش همچون یاوری راستین دوشادوش 
او گام بر میداشت..." ه استوانه کورش، به کوشش 

 عبدالمجید ارفعی 
بنابراین ما می بینیم که در بابل هم در آن زمان جنگ بین 
دو نظام، جنگ بین نظام یکتاپرستی و چند خدایی جریان 
داشته که این جنگ با حمله و دخالت کوروش به نفع 

 یکتاپرستان تمام میشود. 
بنابراین در تمام اقوام، بعد از دورۀ اسطوره ای، ما شاهد 
مرحله یکتاپرستی هستیم که البته، همانطورکه گفتم، 
انعکاسی از یک کاسه شدن قدرت و پیدایش دیکتاتوری 
های مطلقه فردی بر روی زمین بوده است. در این میان 
تنها جائیکه این جایگزینی در آن رخ نداده و تحول اندیشه 

 مسیر دیگری را در پیش می گیرد، یونان است.
البته باید توجه داشت که در یونان هم گرایش تک خدائی 
در ابتدا شروع به شکل گیری میکند، اما تفکر فلسفی به آن 
فرصت رشد و چیرگی را، آنطور که در فرهنگ های 
دیگر رخ می نماید، نمیدهد. در قرن هشتم ق. م. در اشعار 
هزیود می بینیم که چگونه اساطیر یونانی وسیله شرح 
خلقت هستی بدست خدایان قرار میگیرند و بعد در قرن 
ششم ق. م. بموازات توسعه ثروت و قدرت اشرافیت، 
بتدریج زئوس از خدایان دیگر جدا شده و به تنها آفریننده 

 همه چیزها گرایش پیدا میکند. 
در ضمن، در همین زمان در آئین های مذهبی معروف به 
اورفیوس نیز که در یونان و بخصوص آتن رایج شده بوده 
است شاهد آن هستیم که برای اولین بار نظریه تناسخ روح 
و زندگی آن جهانی مطرح میگردد. سرانجام، ایده تک 
خدائی در قرن ششم ق. م. در زمان دیکتاتوری "پسیس 
تراتوس" وارد یونان شده و مورد توجه و حمایت او قرار 
میگیرد. با اینحال همانطورکه خواهیم دید با پیدایش و 
گسترش دمکراسی و بموازات آن تفکر فلسفی، نه 
دیکتاتوری پسیس تراتوس و نه ایده تک خدائی، هیچکدام 
نمیتوانند جز در حوزه محدودی، گسترش یافته، به تفکر 

 غالب یونانیان مبدل گردند. 
 نقد خدایان در یونان

نقد خدایان اسطوره ای اولین بار در قرن ششم ق. م.، 
ق. م. در شهر  571توسط ِگِزنوفانِس هگزنوفانس در 

کولوفون از شهرهای ایونیه بدنیا آمد. این همان شهریست 
که بدست سپاهیان کورش ویران میشود  آغاز میشود. 

 23چرا در یونان فلسفه ... از صفحه ادامه ی 

هنگامیکه در مورد تالشهاى امداد گرانه بین المللى صحبت 
   ·میشود اشاره نمود

کوبا بخاطر تربیت پزشکان و ”مارگارت خان گفت 
پرستاران برجسته و براى کمکهاى سخاوتمندانه خود به 
کشورهاى دیگر براى توسعه شان ازشهرت جهانى 
برخوردار است و من از دولت کوبا و سخاوت کارمندان 
بهدارى آن که با تمام توان براى مبارزه با بدترین شیوع ابوال 

 “  ·به ما کمک میکنند سپاسگزارم
وزیربهدارى کوبا، روبرتو مورالز، تاکید کردکه کوبا 
درخالل دورانى طوالنى تجارب گسترده اى 
رادرموردخدمات درمانى در سراسر جهان بدست آورده 

پزشک و پرستارى که کوبا به  ٠۶۵تمامى آن ·  است
 ·سیرالئون میفرستد در گذشته از کار درآفریقا تجربه دارند

روبرتو مورالز در نشست سازمان بهداشت جهانى به 
  :کشورهاى دیگر هشدار داد که مٽال کوبا را دنبال نمایند

من میخواهم به نام کوبا اهمیت اتحاد جهان را بمنظور ”  
شرکت در تالشهاى بین المللى براى متوقف نمودن اپیدمى 

آفریقا به همبستگى بین المللى نیاز ·  ابوال در آفریقا تکرار کنم
 “ ·مبرم دارد

 پاتریک پائولوف
  سپتامب 07 -پیام پرتوى

 
هنگامیکه سازمان بهداشت جهانى در مورد مبارزه بر علیه 
اپیدمى در حال رشد ابوال در آفریقاى غربى تقاضاى کمک 

 ٠۶۵کشور ·  میکند کوبا در خط مقدم جبهه ایستاده است
 ·پزشک و پرستار را به منطقه اعزام میدارد

 کمک کوبا به جهان
تن از کارکنان خدمات درمانى کوبا،  ۴١١١در حال حاضر 

این بخشى از سنت ·  کشور آفریقایى حضور دارند ٢:در 
طوالنى کوبا در ارائه خدمات اجتماعى در کشورهاى فقیر 

 ·در سراسر جهان است
پزشک، پرستار و دیگر کارکنان  ٢۵٠٠١:جمعا  ٠۱۶۱از 

کشور، از این جمع  ٠۵١بخش خدمات درمانى کوباي، در 
 ·کشور آفریقایى کار کرده اند ۱:مجموعا  درنفر   ٠۶٠۴۴

در جریان نشست سازمان بهداشت جهانى در ژنو فعالیتهاى 
این به · پرستار اعالم شد :٠١پزشک و  ۶٢کوبا، متشکل از 

ى کوچک کشوریست که بزرگترین  -معناى اینست که کوبا
 ·تیم پزشکى را بمنظور مبارزه با ابوال اعزام مینماید

رئیس سازمان بهداشت جهانى، مارگارت خان، تاکید نمود که 
بر اساس آمار ·  این مرگبارترین شیوع ابوال تاکنون بوده است

ارائه شده، جمعه گذشته شمار موارد گزارش شده از عفونت 
نفر  ٢۴١١نفر بوده است که از میان آنها بیش از  ۴١١١

او براى مبارزه با اپیدمى ابوال به نیاز بسیار  ·جانسپرده اند
عظیم کمک بین المللى پزشکى تاکید ورزید و به این مطلب 

تغییرات بسیار ”اشاره نمود که تالش وعده داده شده کوبا 
در آنجا نیاز به  ·“بزرگى را در سیرالئون سبب خواهد شد

  ·افراد آموزش دیده در حوزه درمانى بسیار شدید است
مارگارت خان به همراه وزیر بهداشت کوبا، مورالس در 

  ·کنفرانس ژنو شرکت نموده بود
رئیس سازمان بهداشت جهانى به کوبا بعنوان نمونه اى 

 کوبا در تالشى عظیم 

 بر علیه اپیدمى ابوال
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ساختمان را به آتش کشیدند، دهها زن و مارد را در مایاان 

شعله های قهر ضدبشری خود خاکستر نمودند و فراریان از 

آتش را با مشت و لگد و گلوله از پای در آوردند. در جاهانام 

آتش و خونی که فلسطینش می نااماناد، شامااری از نافاریان 

شدگان دوزخ نشین ایان دیاار هادم بامابااراناهاای روزماره 

ارتش دژخیم اسرائیل قرار گرفتناد. در اناگالایاس، فارانساه، 

دانمارک و بیشاتار ماماالاک عحاو اتاحاادیاه اروپاا، احازاب 

فاشیستی بورژوازی، در سناریوی اناتاخااباات پاارلاماان ایان 

اتااحااادیااه، باایااشااتااریاان 

شمار کرسی هاا را باه 

خود اختصاا  دادناد، 

تا چه کنند؟ تا به یامان 

احراز ایان آرا،، تاوده 

وسیع کارگران نافاریان 

شده فراری از جنگ و 

گرسنگی و دیکتاتوری 

و ساابااعاایاات ساارمااایااه 

داری را باااه ورطاااه 

آوارگی هولانااک تار و 

مرگباارتار انادازناد، تاا 

رأی کاااااارگاااااران را 

شاامااشاایاار قااتاال عااام 

 (0)"زندگی همزنجیرانشان سازند.

نظام سرمایه داری در چونویون شورائوطوی، بوا یوک بون بسوت 

ناشکستنی تاریخی رو به رو اسوت. بون بسوتوی کوه وجوودش 

وجود سرمایه داری و شکستنش صرفاً در گرو نوابوودی ایون 

نظام است. بشریت در پشت این بن بست محوکووم بوه توحومول 

تمامی بربریت ها، سیه روزی هوا و سوقووط از دار و نودار 

انسانی خوویوش اسوت. 

سووورموووایوووه داری در 

ستیز با این بن بسوت، 

از شووروع نوویوومووه دوم 

قرن بیستم تا اموروز، 

کل ظورفویوت و تووان 

موووجووود در هسووتووی 

تووواریوووخوووی خوووود را 

استخراج کورده و بوه 

کار گرفتوه اسوت. در 

هوور گووام ایوون تووکوواپووو 

بشوریووت را بوه گوونووه 

ای هووولوونوواک توور بووه 

ورطووه تووبوواهووی رانووده 

اسووت، امووا نووه فووقووط 

دستاوردی در چوالوش 

بن بست نداشته است که لحظه به لحظه آن را ناشکستنوی تور، 

پوالدین تر و غیرقابل عبورتر سواخوتوه اسوت. ایون فوقوط یوک 

نظریه یا حتی یک حقیقت علمی نیست. صدای رسوای سولوول 

سلول واقعیت زندگی پنج میلیارد نفوس توده های کارگر حتی 

غیرکارگران در سرتاسور کوره ارض اسوت. سورموایوه داری 

بارآوری کار اجتماعی را بوه اوج بورده اسوت و هوموراه آن 

درصد عظیمی از کارگران دنیا را به موقعیوتوی سویوه روزتور 

از سده پیش ساقوط کورده اسوت. شورائوط حواضور داد و سوتود 

نیروی کار صدها بار جنایتکارانه تر از شرائط چند دهه پیش 

است. مطابق گزارشات مراکز آمواری هومویون نوظوام، اموروز 

درصد بردگان مزدی سرمایه در دنیا نیروی کوار  ٢١زائد بر 

خود را نوه در بوازارهوای اشوتوغوال رسوموی کوه در بورهووت 

گرسنگی و استیصال جامع االطراف، با ثمن بخسی که مطلقواً 

کفاف هیچ شکل بازتولید این نیرو را نمی دهد، به فروش موی 

رسانند. وضعیتی که فروشنده نیوروی کوار، در قوعور آن، دو 

شیفت کار می کند و باز هم قادر به تأمین قوت الیومووت خوود 

و فرزندانش نیست. یک زوج کارگر با طوالنی ترین روزانوه 

های کار، تن به بدترین و مرگزاتریون شورائوط اسوتوثوموار موی 

دهند، اما باز هم حداقل خورد و خوراک و پوشاک و سورپونواه 

الزم را به دست نمی آورند. کارخانه ها، مزارع، مدرسه هوا، 

بنادر، رستوران ها، هتل ها، فروشگاهها، همه موراکوز کوار، 

بعالوه کل کوچه پس کوچه های دنیا به وی ه قاره های آسویوا، 

افریقا و امریکای التین ماالمال از این بخش کوارگوران اسوت. 

نظام سرمایه داری در پروسه کاهوش بوی موهوار کوار الزم و 

افزایش بی عنان کار اضافی طبقه کارگر با هودف موقوابولوه بوا 

گرایش رو به افت نرخ سود، چالش بحران هوا و بوازآفوریونوی 

امکان ماندگاری خود، تمامی شرائط خرید و فوروش نویوروی 

کار را دستخوش تغییر ساخته است. در همویون گوذر جوهونوموی 

 ناصر  پایدار  

   ۳۱۳۱خرداد  ١٢سه شنبه 

 بخش چهارم هآخرین قسمت  

جهان موجود یکسره میدان تاخات و تااز فااشایاسام اسات. " 

بورژوازی از همه مساماتش فاشایاسام مای زایاد، الاقااعاده، 

بوکوحرام، جبهاه نصارت، حاکاومات شاام و عاراق، گاروه 

نئونازی رایت سکتور اوکرائین و سلسله طاویال هاماانانادان 

صف پیشمرگان را می سازناد. کال باورژوازی، بایان الامالال 

فاشیسم بر پای داشتاه اسات. باناد باناد حاواد  دنایاای روز 

تبخاله های قهری تعافان ساراساری، بای عاالد و انادرونای 

سرمایه داری است. به آنچه در طول همایان روزهاای اخایار 

روی داده است نظر انادازیاد. قشاون فااشایاساتای جاماهاوری 

اسالمی بورژوازی ایران صدها زن و مرد و کودک خردسال 

افغانی را در نظام آباد قزوین آماد وحشیانه ترین شابایاخاون 

ها قرار داده اند، کل قوت الیموت آناان را تااراد کارده اناد، 

کومه های محل بیتوته آن ها را بار سارشاان خاراب ناماوده 

اند، به گاو و گوسفند و حیواناتشان نیز رحام ناکارده اناد و 

همه را تسلیم سیل فنا ساخته اند. در ایالت پنجشیر، کاابال و 

چند ناحیه دیگر افغانستان شمار کثیری زن و کودک قرباانای 

مود عملیات انتاحااری فااشایاسات هاای طاالاباان شادناد، در 

سوریه جنگ و ستیز درونی میان جبهه نصرت و حاکاومات 

شام و عراق کشتار صدها نفر از اهالی کشاور را باه دناباال 

آورد. در پاکستان صدها زن و کودک در عمالایاات اناتاحااری 

گروههای فاشیست جان خود را از دست دادند، در نیاجاریاه، 

دختر نوجوان را از یاک  ١۵٢وحوش موسوم به بوکوحرام 

دبیرستاان دزدیادناد و باه گاروگاان گارفاتاناد، در اوکارائایان 

نئوفاشیست های شریک دولت جدیاد ایان کشاور باا تاماامای 

سازماندهای و تادارک الزم باه جاان کاارگاران شاهار ادساا 

افتادند، جمعایات وسایاعای کاارگار را ماجاباور کاردناد تاا باه 

ساختمان اتحادیه کاارگاری شاهار پانااه بارناد، هامازماان کال 

 سرمایه داری جهانی و طغیان موج فاشیسم

Dutch right-wing 'Partij voor de Vrijheid' (PVV) leader Geert Wilders 
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افراطی طبیعت ذاتی و قهری اوست. با آلودن دریواهوا تومواموی 

آبزیان جهان را در معرض نابودی قرار داده اسوت و توغوذیوه 

انسان از این آبزیان را مایه مرگ و میر گسترده ساکنوان کوره 

زمین کرده است. سرمایه داری در تکاپوی سوود کووه آسواتور 

عظیم ترین بخش مواد غذائی موجود را دستوخووش توغویویورات 

ژنتیکی کرده است و فرایند این دگرسازی شیمیوائوی را بسوتور 

نابودی تدریجی انسان ها ساخته است. در شبیخون سودسوازی 

را به سوم قواتول جوان آدمویوزاد  “ ممد حیات”  ها، هوای تنفسی 

مبدل نموده است، تمامی شهرها و حتی روستاها را در مویوان 

گازهای سمی ناشی از تولید افراطی خود دفون کورده اسوت و 

این جنایت را هر لحظه و هر دم با شوقواوت و کشوتوارآفوریونوی 

افزون تر علیه بشریت ادامه می دهد. سرمایه در طوول دوره 

مورد گفتگوی ما به کل این سبعیت ها دست یوازیوده اسوت بون 

بست تاریخی بقای خود را به چالش کشد، اما این بن بسوت را 

 ====از همه لحاظ آهنین تر و ناشکستنی تر ساخته است. 

سرمایه داری نیمه دوم قرن بیستم دامنه تهاجم و توطواول خوود 

به زندگی میلیاردها کارگر را مطلقاً به این یا آن حوزه موعویون 

محدود نکرده است، بلکه تمامی عرصه های حیات اجتومواعوی 

بشر را میدان این تطاول و شبیخون ها قرار داده اسوت. بویوش 

میولویوارد سوکونوه کوارگور کوره زمویون را از داشوتون آب  ٢از 

آشامیدنی سالم محروم نموده است. دو میلیارد را از دستورسوی 

به حداقل بهداشت و دکتر و دارو و درموان دور نوگوه داشوتوه 

است. شمار مرگ و میر کودکان بر اثر ساده ترین بیماری هوا 

را روزافزون ساخته است. در طول هر دقیقه دهها کوودک را 

مویولویوارد  ٢زیر فشار فقر تسلیم جوخه مرگ می کند. بیش از 

جمعیت دنیا را به کام فقر مطلق انداخته است. بی خانوموانوی و 

اجبار به کوچ از این سوی به آن سووی دنویوا بوه خواطور قووت 

الیموت را جریان روتین زندگی بخش وسیع از طبقوه کوارگور 

بین المللی کرده است. عموق دریواهوا را از اجسواد کوارگوران 

مشاهده خواهید کرد. سرمایه داری هور چوه غوذا و مویووه و 

سبزی است بیماری زا کرده است، فوقوط بوه ایون خواطور کوه 

هزینه تولید آنها را کاهش دهد، طول زموان مصورف آن هوا 

را افزایش دهد، ضایعات آن ها را کمتر کند، حجم و موقودار 

و ارزش تولیدات را باالتر برد و بر پایه انجام موفق تومواموی 

این ها، سودهای هر چه کالن تری بوه دسوت آرد، سورموایوه 

هر چه پوشاک است را مرگزا ساخته است، از ایون طوریوق 

کووه حصووول سووود انووبوووهووتوور را در گوورو تووولوویوود ارزانووتوور 

محصوالت و تولید کم بهاتر کاال را موکول به مصرف مواد 

زیانبارتر دیده است. همه آب های عالم را از پایاب شیمیائوی 

کارخانه ها پر کرده است زیرا که تولید افراطی بی ربوط بوه 

نیازهای زندگی بشر بنمایه هستی آنست و زیرا که این تولیود 

خلق کرده است که حتی در قیاس با جهنم قرن بیستمی مخلوق 

خود بارها، سوزنده تر و اختاپوسی تور اسوت. در سوده پویوش 

بورژوازی بر بلندای فرایند تووسوعوه اموپوریوالویوسوتوی انوبواشوت 

سرمایه و گسترش مناسبات کار مزدی به حووزه هوای نوویون، 

ایون فوورصوت را داشوت کوه در موقووابول مووج خووواسوتووه هووای 

کارگران چند کشور اروپای غوربوی یوا بوخوشوی از اموریوکوای 

شمالی دست به عقب نشینی بزند و این پسگرد را وثیقوه بوقوای 

خود کند. در شرائط حاضر ماجرا بوالوعوکوس اسوت. سورموایوه 

داران و دولت هایشان نه فقط از هیچ ظرفیتی بورای تون دادن 

به هیچ میزان عقب نشینی برخوردار نویوسوتونود کوه موجوبوورنود 

فشار استثمار کارگران را در سوراسور جوهوان، روز بوه روز 

افزایش دهند و سطح نازل معیشت موجودشان را به صوورت 

بی امان اسیر قوتول عوام سوازنود. حواصول ایون دوره توعورض 

بورژوازی از میان رفتن کل امکاناتی است که طبوقوه کوارگور 

جهانی زمانی به یمن پیکار پرشور طوبوقواتوی خوود بور طوبوقوه 

سرمایه دار تحمیل کرد. اما این فقط بخوش انودکوی از فواجوعوه 

است. سرمایه داری در طوول هومویون بورهوه زموانوی، موحویوط 

زندگی بشر و کل مایحتاج زنده ماندنوش را بوه جونوایوتوکوارانوه 

ترین شکلی آلوده، مسموم و مورگ آور سواخوتوه اسوت. بورای 

لحظه ای به پیرامون خود، به درون و بیرون محل سوکوونوت، 

اگر خوراکی هست به آنچه می خورید، اگر پوشاکی دارید بوه 

آنچه می پوشید، به فضائی که آن را تنفس می کنید، به آبی که 

می نوشید، به سبزه ای که پیش رویتوان قورار موی گویورد، بوه 

درختی که در مسیر خویش دارید، به دریاها و رودخوانوه هوا، 

به کوهها و بیابان ها، به حیوانات وحشی و اهلی، به دشوت و 

دمن و کویر و طوفان ها، به هر چیزی نظر اندازید. هموه جوا 

و در بند بند هوموه ایون هوا، آثوار جونوایوت سورموایوه و فواجوعوه 

لشکرکشی قهرآمیز سرمایه داری به اساس هسوتوی انسوان را 
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مهاجر جویای لقمه ای نان پوشانده است. سرموایوه داری هوموه  

این کارها را کرده است و همه این جنایت ها را بوا هودف بواز 

نگه داشتن راه ماندگاری خود انجام داده است اموا بوا هور گوام 

این راه را مسدودتر نموده و دیوار پوالدین بن بستش را بسیار 

 پوووووووووووالدیوووووووووون توووووووووور سوووووووووواخووووووووووتووووووووووه اسووووووووووت. 

به سوی دیگر ماجرا نظر اندازیم. جنبش کارگری جوهوانوی در 

دوره نخست فازبندی ما، هر روز تواناتر از روز قوبول، قوالع 

قدرت بورژوازی را با توپ قدرت ضد سرمایه داری کووبویود، 

در دور دوم، به دالئلی که ذکرش رفت، بوه گوونوه ای فواجوعوه 

بار، سر بر آستان سوسیال دموکراسی، کمونیوسوم بوورژوائوی، 

رفرمیسم راست اتحادیه ای و ضد امپریالیسم خلقی الیوه هوای 

تحتانی بورژوازی نهاد، از سنگر جنگ طبقاتی علیه سورموایوه 

دور شد، به گمراهه های تباهساز رفرمیوسوم راسوت مسوالوموت 

جوی یا رفرمیسم چپ میلیتانت آویخت، پیروزی رویکوردهوای 

اجوتومواعوی خوواسوتوار ایوون یوا آن شووکول بورنوامووه ریوزی نوظووم 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری را پویوروزی خوود 

پنداشت. در عووض زیور موهومویوز تووهوموات بوورژوائوی، کول 

شکستهایش را به حساب شکست کمونیسم طبوقوه اش گوذاشوت. 

نه فقط راه گذشته را نرفت که به ویرانی تمامی سنگچین هوا و 

شالوده های صف مستوقول ضود کوار موزدی خوود کوه یوادموان 

پردرخشش پیکارهای دوره قبلش بوود تون داد. پورولوتواریوا در 

دوره دوم اسیر سقوطی سوهوموگویون گوردیود، آنسوان کوه مویودان 

کارزار طبقاتی خود را گم کورد، افوق رهوائوی خوویوش را بوه 

فراموشی سپرد. سر سرمایه را بر تن خود سنگویون سواخوت و 

پراتیک آگاه ضود سورموایوه داری را کونوار نوهواد. حوق رأی، 

انتخابات آزاد، آویختن به حزب، سندیکا آفرینی، دمووکوراسوی، 

پرتاب حوزب بوه  “ صنعت خود کفای ملی ”، “جمهوری خلق” 

عوورش قوودرت، دورنوومووای سوورمووایووه داری دولووتووی بووا تووابوولووو 

“ جوبوهوه واحود ضود اموپوریوالویوسوتوی”  سوسیالیوسوم، تشوکویول 

” ، “ موالکوان لویوبورال”  و “  بورژوازی مولوی”  همقطاری با 

، مبارزه قانونی و در “ حقوق ملی ” و  “تعیین حق سرنوشت

یک کالم تمام نسخوه پویوچوی هوای سورموایوه مودار سووسویوال 

دموکراسی، کمونیسم بورژوائی و ضود اموپوریوالویوسوم خولوقوی 

ناسیونال چپ را حورفوهوای خوود تصوور کورد. بور دار ایون 

توهمات شمع آجین شد و در همین راستا، بوه انودازه کوافوی، 

در مقابل بورژوازی خلع سالح، مستأصل، بی افق و منهوزم 

گردید. طبقه کارگر بین المللی با وی گی ها و مختصاتوی کوه 

پاره وار شمارش کردیم، وارد عهد حاضور شود. دوره سووم 

فقط شاهد بن بست غیرقابول شوکوسوت نوظوام سورموایوه داری 

نیست. جنبش کارگری جهانی نیز زیر فشار فروماندگی هوا، 

سردرگمی ها و تباهی های حاصل گمراهه رفتن هوای دوره 

دوم، اسیر بن بستی سخت و فرساینده است. توفواوت اسواسوی 

اما در اینجاست که شکست بن بست سرمایه داری در گورو 

نابودی مطلق این نظام است، اما پرولتاریا تنها بوا شوکوسوتون 

بن بست خویش است که به طور واقعی هست موی شوود، بوه 

این معنی که هستوی اجوتومواعوی آگواه، تووانوا، چواره انودیوش، 

تاریخساز و میداندار خود را باز می یابد. این راهی است که 

پرولتاریای قرن حاضر در پیش دارد و مجبور است دیور یوا 

زود، الک پشتی یا جهشی در آن گام بردارد. راه سازمانیابی 

شورائی سراسری جنبش ضد کار موزدی تووده هوای طوبوقوه 

خود، راهی که تنها راه رهائی انسوان عصور اسوت. بوا ایون 

 تووووضووویوووحوووات بوووه نوووقوووطوووه شوووروع بوووحوووث بووواز گوووردیوووم. 

سرمایه داری در پشت بون بسوت آهونویون تواریوخوی خوود، بوا 

بربریتی که ذاتی آنست اما بسیار سهمگین تر و کوبنده تر از 

همیشه به شیرازه زنودگوی و اسواس زنوده بوودن مویولویواردهوا 

کارگر حتی کل بشریت و طبیوعوت حومولوه موی کونود. جونوبوش 

کارگری نیز زیر کوه گمراهه هوا و نواکوجواآبوادهوائوی کوه از 

دیرباز توسط طیف گسوتورده رفورمویوسوم راسوت و چوپ بور 

سرش آوار شده است، در برهووت بوی افوقوی و سورگوردانوی 

چرخ می خورد. این جنبش تا لحظه حاضر هیچ تکوان جودی 

برای خروج از این بن بست به خوود نوداده اسوت. رویوکورد 

لغو کار مزدی درون طبقوه کوارگور بویوش از حود ضوعویوف، 

منزوی، ناتوان و فواقود توحورک اسوت، فوعوالویونوش بوه شودت 

پراکنده، اسیر تشتت و تفرقه، متأثر از سیاست ها، راهبردها 

و سنن کمونیسم خلقی یا میراث دار رفرمیسم چپ میولویوتوانوت 

هستند. جنبش کارگری به همویون دلویول بورای تودارک نوویون 

جنگ طبقاتوی ضود سورموایوه داری خوود و خوروج از ایون 

وضعیت، نیازمند دنیائی کار و فوداکواری و پویوکوار اسوتووار 

ماادام کاه ایان جاناباش فعاالن آگاه ضد کار مزدی می باشود. 

ساز و برگ مورد نیاز برای شکستن بن بست پیش رویاش 

را فراهم نساخته است، تا زمانی که پرولتاریا بر طبل جناگ 

برای برچیدن شالوده سرمایه داری نکوبیده است، فاشیاسام 

و عرود روزافزون و فراگیر نیروهاای دژخایام فااشایاساتای 

پدیده بسیار عادی حتی اجابااری و اجاتانااب نااپاایار دنایاای 

موجود خواهد بود. فااشایاسام لشاکارکشای وسایاع تاوده ای 
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 ديگرافقی 

 

 تز طلوع چشمهايام لحظه اپس در كد

 تشاهم داخوی گذر

 ؟ين سنگری اآن سون به جها

 ،نیباه ديدی نه برجها

 ،راخاردی نه سيمها

 نی. سيمای رهااين ديوانه و 

 

 توست ی طلوع چشمها ،توی تنها چشمها

 هد برد:اياها خوؤبه آن جهان را كه مر

 ،حسدهاو سندها  ،هامرزی سوادر فرجهانی 

 ،هاگی روزمری سوادر فرنی جها

 ،رياستها و حقارتهای سوادر فر

 نها.ايگاخدو ها اخدی سوادر فر

 

 ست اديگر ی ين تولدو ا

 ياهاؤرنی همرنگ درجها

 يستن در آن زز اكه تنها جو

  ،ییهازيباشیفته ست لی اد

 طلوعش.و آن چشمها واله ست لی اد

 

 شم اكاش من سرودي بو ای 

  ،طلوعشی در ستايش چشمهايت در لحظه ها

 باشم ی كاش من سرودای 

 لبهايتدر ستایش 

 ٱن گاه که می خواند

 آزادی را.

 

 دریافتن و آن گاه برگزیدن دیدٰن 

 احمد خزاعی 

فاحش تور در ژرفونوای انوحوطواط تواریوخوی خوود فورو رود، 

سهمگین تر فاشیسم تولید خواهد کرد. ترکیب دو عامل با هم، 

سرکشی انفجارآمیز فاشیسم را به همراه دارد. نخسوت ایونوکوه 

بورژوازی یگانه راه بقای نظام را در قتل عام افراطی هست 

و نیست طبقه کارگر بیند، دوم آنکه خویول عوظویوم تووده هوای 

کارگر، اسیر گرسنگی و بیکاری و نواآگواهوی و یوأس و بوی 

افقی گردند. در چنین وضوعوی هوارتوریون بوخوش بوورژوازی 

آماده جنایت آمویوزتوریون شوکول لشوکورکشویوهوا عولویوه زنودگوی 

کارگران می شود، جهل و ناآگاهی و یأس بردگان موزدی را 

ساز و برگ جنگ علیه همزنجیرانشان، خودشان و علیه کول 

طبقه آنان می سازد، طوفان فریب به پا می کند. بیکاری چنود 

ده میلیونی کشوورهوا را نواشوی از سورقوت کوار آنوهوا تووسوط 

کارگران جاهای دیگر جار می زند، گرسنگی و بی خانموانوی 

یک بخش طبقه کارگر را محصول سیری و رفاه بخش دیگور 

این طبقه قلمداد می کند. سالح ناسیونالیسم و مذهب و قومیوت 

را بیش از پیش به دست کارگران عواصوی نواآگواه موی دهود، 

بورژوازی به وی ه هارترین بخشهایش چنین می کنند و تووده 

های کارگر اسیر استیصال و گرسنگی و ناآگاهی و بی افوقوی 

و خارج از سنگرکارزار طبقاتی به ندای بوورژوازی لوبویوک 

می گوید. در شورائوط مووجوود، در فواز حواضور انوحوطواط و 

پوسیدگی افراطی سرمایه داری، دنیا از وفور این دو عوامول 

ماالمال است. فاشیسم در تمامی کشورها و در سراسر جوهوان 

سرمایه داری، بلیه ای عظیم و عاجل برای جنوبوش کوارگوری 

است. باید خطر فاشیسم را رفع کرد اما راه دفع خطر فاشیسم 

فقط و فقط خیزش نیرومند شورائی ضد سرمایه داری طوبوقوه 

 کارگر بین المللی است.

  84، روشنگر 03همین نوشته در ص  0برگرفته از قسمت  - 0(

بخش هائی از ارتجاع درنده بورژوازی برای تسویه حسااب 

های درون طبقاتی خود در یک سوی و حماام خاون بسایاار 

فراگیر و بی دریغ هر جنب و جوش رادیکال سرمایه ساتایاز 

توده های طبقه کاارگار در ساوی دیاگار اسات. مایالایااردهاا 

کارگر سکنه جهان زیر فشار استثمار موحش و هولوکاست 

های مداوم هست و نیست معیشتی خویش توسط سارماایاه، 

با همه وجود عاصی و آماده طغیان هستند. این توده عاظایام 

چند میلیاردی تا زمانی که راه درست پیکار طبقاتی خاود را 

پیدا نکنند، از همه لحاظ در معرض سربازگیری جوخه های 

  فاشیستی این یا آن بخش ارتجاع هار بورژوازی می باشناد.

در خدمت طالبان قرار می گیرند، به بوکوحرام می پیونودنود، 

ارتش وحشت و دهشت و حمام خون القاعده را توکومویول موی 

کنند. سپاه آدمخوار جوبوهوه نصورت موی گوردنود، پویوشومورگ 

حکومت شام و عراق می شوند. پیاده نظام خون آشوام گوروه 

جوبوهوه  “نئونازی رایت سکتور را می سوازنود، لشوکور رأی 

حوزب  “، ”حوزب اسوتوقوالل بوریوتوانویوا “ماری لووپون،  ”ملی

دانمارک و صدها جریان فاشیستی دیگر موی گوردنود.  ”مردم

برنامه ریز، سازمانده، تأمین کننده هزینه های مالی و تغوذیوه 

ساز همه نوعی فاشیسم، محافل مختلف قودرت سورموایوه انود. 

در این برنامه ریزی ها و سازماندهی ها، اوباماها، کامورون 

ها، مرکل ها، اوالندها، خامنه ای ها، پوتویون هوا، آل سوعوود 

ها، آل نهیان ها، آل ثانی ها، اردوغان ها و به بویوان درسوت 

تر بورژوازی درنده امریکوا و اروپوا و ایوران و تورکویوه و 

کشورهای عربی و ژاپن و جاهای دیگر، درسوت بوه هوموان 

اندازه نوقوش دارنود کوه بون الدن، موالعومور، مووموودوبواموا، 

ابومصعب الزرقاوی و هوموانونودان نوقوش دارنود. اموا مسوألوه 

اساسی تر از اینهاست. فاشیسم مولود شوم سورموایوه اسوت و 

از قعر هستی سرمایه داری می جووشود. هور چوه ایون نوظوام 

 

واقع از قدرت دولتی فعلی ویا آینده انتظار داریم که خواسته 

های ما را جامه عمل بپوشاند. که باز در همان چرخه ی 

نخبه گرائی و سپردن امور به دولتیان که در ماهیت، بالقوه 

و دولت جمهوری اسالمی بالفعل، متجاوز به جان و مال 

انسانها هستند گرفتار میشویم. برای مقابله و جلوگیری از 

هرگونه آزار و اذیت زندانیان، راه چاره خارج کردن اداره 

 زندانها از سلطه قدرت دولتی و سیستم قضائی است. 

نگاه تنبیهی دولتها به زندانها و زندانی در بطن خود، زمینه 

آزار و اذیت زندانی را فراهم میکند. در صورتیکه خالف 

کاری فرد خطا کار در طی یک پروسه شکل میگیرد که 

شرایط تربیتی و آموزشی جامعه نقش بسیار مهمی در آن 

دارد. فقط مقصر شناختن فرد خطا کار  به تنهائی میتواند 

 چرخه بازتولید جرم را در جامعه دست نخورده باقی گذارد. 

حتی برای پاسخگوی به مسائل جامعه و یافتن راه حلهایی 

بمنظور آموزش افراد خاطی الزم است که کنترل زندانها از 

تشویقی تغییر یابد. وقتی  -مدیریتهای تنبیهی به آموزشی 

اداره زندانها از دست قدرت دولتی خارج و مدیریت آن 

همچون شورای شهربصورت انتخابی و با نظارت عمومی 

وبدون پنهانکاری صورت گیرد، میتوان پیش بینی کرد که  

جائی برای ایجاد پستوهای پیچ در پیچ برای زندانیان سیاسی 

هم بسختی میتواند بوجود بیاید. پیش بینی چگونگی اداره 

زندانها را نمیتوان به بعد موکول کرد.  اکنون که زندانها 

بصورت دستگاه سرکوب و شکنجه در خدمت رژیم سرمایه 

داری قرار دارد، ضرورت دارد که نحوه اداره آن بعنوان 

 بخشی از قدرت دولتی طبقه حاکمه آشکار شود. 

ضرورت دارد که در باره چگونگی اداره زندانهایی که در 

آن حقوق انسانی زندانی محترم شمرده میشود و از سلطه 

قدرت دولتی خارج و فاقد هر گونه فشار و شکنجه باشد 

صحبت کرد. نیاز است که آینده ای بدون فشار و شکنجه و 

سرکوب زندانی را با ارائه برنامه اداره زندانها در جامعه 

مطرح نمود. ضرورت دارد که دخالت جامعه در کنترل و 

اداره و نظارت بر تمام امور زندانها مستقل از دولت و 

دستگاه قضائی در سطح عام طرح و پیرامون آن نظر 

 خواهی شود. 

متوقف کردن آزار و اذیت و شنکنجه زندانیان فعلی وساخت 

آینده ای بدون زندان و شکنجه، با نقد و افشای چگونگی 

 اداره زندانها ی فعلی امکان پذیرمیشود.  

 مهر نود و سه     —احمد پرتوی

2ادامه دولت و زندانها از صفحه   
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 8:31تا  7:31 به وقت ایران:  

صبح 01تا  9به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 7تا  6به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 02:31به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 00به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 8:31تا  7:31به وقت ایران:   

صبح  01تا  9به وقت لوس آنجلس:      

بعد از ظهر 7تا  6به وقت اروپا:            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 2:31به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر 0به وقت اروپا:   

 

 

کانال دیدگاه  -پنج شنبه ها   

روی ماهواره یاه ست    

 دنیای وارانه

 بیایید قرآن را با هم بخوانیم

شب 00:02تا  1:02بوقت ایران:    

00تا 00به وقت لوس آنجلس:   

شب 02تا  5به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

صبح  1:02به وقت ایران:    

برنامه های 

تلویزیونی 

 وقتی سیامک ستوده

 یاس پیر خانه ئ پدری 

  برای آخرین بار 

 به گل نشست 

 آن قدر گل داده بود

 که تمام شاخه هایش

 یک دست سپید وخم شده بود

 

……. 

 به یاده حرف مادر افتادم

 همیشه میگفت

 وقتی تودنیا آمدی

 یاس جوان ما هم

 .برای اولین بار غرق گل شد

 مادر می گفت

 نهال یاس بهترین

 ازدواج م  هدیه

  از طرف

 بهترین دوستم بود

 او با من

 .وارد این خانه شد

  قد می گشید و

 گل میداد

  من هم پنچ بار

 به گل نشسته ام

……. 

 هر وقت

 از پشت پنجره

 مادر را می دیدم

  که چگونه

 به اوآ ب می دهد

 و برگ های خشک ش را

 از او جدا میکند

 چگونه

 با او درد دل می کند 

 اگر کسی آنها را نمی دید

 فکر میکرد

 زنی

 .با معشوقه اش راز ونیاز میکند

 او

 سنگ صبور مادر بود

 و رازهای او را

 در تک تک

 شاخه هایش نهان کرده بود

…….. 

  مادر

  اعتقاد داشت

 کسی یا قدرتی هست

  ولی

 عقیده اش را

 نه به ما پسرها تحمیل میکرد

 نه به دخترهایش

 وقتی من وبرادرم بزرگتر شدیم

 اگر کسی

   مارا به جشن ختنه سوران

 میکرد  دعوت

 مادر

 همیشه

 با شرمندگی خاص خود

 از ما مغذرت میخواست

 می گفت

 آن موقع جوان بودم

 من حق نداشتم

  اجازه دهم

 .تا شما را ختنه کنند

 همانطور

 که حق ندارم

 عقیده ام

 را به شما تحمیل کنم

  مادر

 تا زنده بود

 پیش همه کس

 می گفت از این شرمندگی

…….. 

 سال ها سهپری شد

 برادر بزرگم

 در زندان شاه

 تیرباران شد

 مادر

 ساعت ها

 با درخت یاس

 رازو نیاز میکرد

 موهایش

  به یکباره

 همرنگ گل های یاس شد

......... 

 مادر

 همراه دیگر مادران

 ماهها

 در صف اول هراعتراض شد 

 انقالب شد

 مادر

 خوشحال

 اما

 خوشحال یش کوتاه بود

  باز هم زندان ،شکنجه

 این بار

 از نوع اسالمی ا ش

.......... 

 مادر

 باز

 آواره شهرها شد

 هر کدام

 از بچه هایش

 در شهری اسیر

 دختر همره داماد  دا 

 طاقتش را طاق کرد

  در زمستانی سرد

 مارا

 تنها گذاشت

........ 

 یاس پیر

 یکبار دیگر

 آنچنان غرق در گل شد

 اما

  همراه با گل هایش

 خشک شد

........ 

  عکس او

 همراه

  عکس

  مادر

 برادر

 خواهر

  داماد

 روی دیوارهای خانه

  یاکه

 برروی

  طاقچه های هر اطاق

  زنده هستند

 .با ما هم زمان

 

 اکبر یگانه

  یاس خانه ی  پدری
 تقدیم به تمام مادران مبارز 


