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 -آلاماان و زنادام  -نیز در شهرهای برلین و هااناور “ همبستگی در اروپا
 .زدنند هایی  پیمایی هلند دست به راه

 

هاای آزاد،  هاا و شایا ایات پس از فراخوان جهانای ساازماان
بویژه نوام چامسکی و دیسموناد تاوتاو جاهات هاماباساتاگای باا 

در دفاا  و  “ حزب همبستگای افاناانساتاان” مبارزان کوبانی، 
روز جهاانای در ” حمایت از مبارزان دلیر کوبانی به کارزار 

والیات  1پیوست و بدیان مانااسابات در  “ همبستگی با کوبانی
)بامیان،هرات، فراه، ننگرهار، بلخ، تیار و نیماروز  کشاور 

 هواداران حزب ”هایی به راه انداخت. در ضمن  اکسیون
 

کوبانی نماد ” معترضان، اعم از زن و مرد، با شعار مشترک 
ای زیااد از  پیمایی پرداختناد. عاده به راه “ انسانیت و شهامت!

کنندگان پالکاردهایی در دفا  از مردم مباارز کاوباانای  شرکت
نمودند که در آن ت ااویار شایارزناان ماباارز  با خود حمل می
شاد. در  هایی در دفا  از خلق کوبانی دیده مای کوبانی و شعار

به دفا  از کوبانای ” بعضی از پالکاردها شعارهای با عناوین 
ایستادگی در برابر بنیادگرایان را از شایارزناان ” ، “ برخیزیم!

کااران  جاناایات” ، “ نایاا نایایاه! کوبانی تاه” ، “ کوبانی بیاموزیم!
، “ ی داعش اند! تنظیمی و طالبان و رژیم ایران برادران سکه

ی امریکا و عاربساتاان و تارکایاه و  داعش مولود حرامزاده” 
مرگ بر رژیم ترکیه و عربستان و دیاگار حاامایاان ” ، “ قطر!

ادعای میالفت اماریاکاا باا داعاش بادون ”، “وحوش داعشی!

خاطر حمایت از مبارزات برحق مردم کاوباانای  طلبیم تا به می
اتحاد وسیع جهانی علیه تجاوزگران و ارباباان خاارجای شاان 

 ایجاد نمایند؛
خاواه افاناانساتاان  از تماام نایاروهاای دماوکارات و آزادی  -۴

گیری از این ودیعه بزرگ به پا خاسته در  طلبیم تا با درس می
 .بردارند های م مم راه استقالل و عدالت اجتماعی گام

 خبرگزاری فرات

 والیت افغانستان در حمایت از کوبانی 7راهپیمایی گسترده در 

 سیامک ستوده

بی شک جنبش کوبانی، اگر بیواهد محتوی دمکراتیک و 

مردمی خود را حفظ کند، ناگزیر خواهد بود دست به تعرض 

بزند. کمون پاریس بیاطر در جا زدن خود در پاریس 

شکست خورد. در حالیکه انقالب اکتبر با تعرض توقف 

ناپذیر و بی امان خود بسرعت نیروهای کارگری در سراسر 

جهان را بنفع خود بحرکت در آورد، و بجای آنکه خود در 

محاصره خرد گردد، بالعکس، دشمنان خود را در محاصره 

انقالبات کارگری و نیروهای مدافع خود قرار داد. در واقع 

نیز انقالبی که به جلو نرود، ناگزیر به عقب گرد خواهد بود. 

هر انقالبی باید با تعمیق مستمر خود در داخل، و جلب 

نیروهای متحد خود در خارج، با در تنگنا قرار دادن دشمنان 

خویش، خود را از تگنا نجات دهد. در غیر این ورت، زیر 

 فشار، مجبور به سازش یا نابودی خواهد شد. 

رود. تنها شاید هنوز این محاصره خطوط اش بقدر کافی 

تنگ نشده است. باین ترتیب، حتی اگر در رویاروئی کنونی 

اش با نیروهای داعش نیز موفق گردد، باز در آینده، با 

چالش های گوناگونی از طرف این نیروها مواجه خواهد 

 شد. 

حمایت آمریکا و جبهه ائتالف از کوبانی، با هر درجه از 

خوش بینی هم که به آن نگریسته شود، امری موقتی و 

زودگذر خواهد بود و با رفع خطر داعش از میان خواهد 

رفت. مگر آنکه کوبانی و کانتون های دیگر کردستان 

سوریه دست از ارزش های دمکراتیک خود برداشته و به 

چیزی شبیه به آنچه که در کردستان عراق و تحت حاکمیت 

دولت اقلیم کردستان جریان دارد تن در دهند. در غیر 

این ورت، اگر انقالب روژاوا ادامه یافته، به نقاط دیگر نیز 

گسترش یابد، شکی نیست که ائتالف دول سرمایه داری بر 

علیه داعش جای خود را به ائتالف همین دولت ها بر علیه 

کوبانی خواهد داد. در این ورت، اگر کوبانی، از هم 

اکنون، با اتحاد با نیروهای مردمی در خارج از مرزهای 

خود، دایره نفوذ و قدرت خویش را گسترش نداده، توده های 

زحمتکش در منطقه را بر علیه دشمنان بومی و غیر بومی 

آن که همان دشمنان بالفعل و بالقوه کوبانی اند، نشوراند، 

سرانجامی جز نابودی یا سازش در برابر نیروهای 

ارتجاعی معارض خود نیواهد داشت. رهبران کوبانی تا 

کنون نمونه هائی از هر دو مورد را )سازماندهی نیروهای 

مدافع خلق در شنگال و سازش های کنونی با بارزانی و 

ارتش آزاد سوریه  بدست داده اند. با اینحال، اینکه در آینده 

کوبانی و جنبش آن چه مسیری را طی خواهد کرد به 

معارضه نیروهای درونی این جنبش و شرایط پیرامونی آن 

 بستگی خواهد داشت. 

شاید دلیل این امر یکی هم این باشد که ما در جهانی، در 

سوی طبقات حاکم بشدت سازمان یافته و در سوی طبقات 

محکوم بشدت پراکنده و سازمان نایافته به سر می بریم. در 

شرایط متعارف و تحت سلطه سرمایه داری، در حالیکه 

طبقات حاکم از قبل، چه در سطح ملی و  چه در سطح 

جهانی، خود را سازمان داده اند، طبقات زحمتکش زیر 

فشارها و محدودیت هائی که مستمرا بر آنها تحمیل می 

شود، حتی در سطح کارگاه و شهر هم قادر به یکی کردن 

نیروهای خود نیستند. بهمین دلیل، در خیزش های مردمی و 

انقالبی، بسته به اینکه تا چه اندازه نظم موجود در میاطره 

قرار گرفته باشد، چه بسا جمع شورشی کوچکی، زیر 

یورش جهانی سرمایه که از قبل خود را در صدها نهاد ملی 

 و بین المللی سازمان داده است، قرار می گیرد. 

این عدم تعادل وحشتناک که خ ی ه هر وضعیت در حال 

موجودی است، برای جمع محدود شورشی، امر به میدان 

آوردن هر چه سریع تر نیروهای خودی در سطح ملی و 

بین المللی را، به منظور نجات خود از تنهائی، به مسئله 

مرگ و زندگی تبدیل می سازد. کوبانی نیز از این قاعده 

مستثنی نیست، و اگر خود را به سایر مناطق کردنشین و 

غیر کردنشین گسترش ندهد، در صورتی که بیواهد به 

آرمان های خود وفادار بماند، زیر محاصره و فشار دشمنان 

 خود نابود می شود.

حقیقت اینست که کوبانی، به مثابه جنبشی که مدعی سپردن 

سرنوشت مردم به دست خود آنهاست، هرچند عمال و در 

حال حاضر تنها در محاصره نیروهای خالفت اسالمی و 

متحد آن ترکیه بسر می برد، ولی بطور بالقوه در محاصره 

همه دولت های سرمایه داری از دول ارتجاعی منطقه 

گرفته تا دول امپریالیستی آمریکا و اروپا قرار دارد. 

بی وص اگر بیواهد از مرزهای دمکراتیک خود فراتر 

 جنبش کوبانی و آینده آن

تااوقااف جاانااگ عاالاایااه ماالاات 
دفا  ” ، “ سوریه دروغ است!

از کوبانی، دفا  از انسانایات 
اردوغااااااااان ” ، “ اساااااااات!

کاوبااناای بااه ” و  “ بااد! ناناگاات
جااهااان درس ایسااتااادگاای و 

ناااوشاااتاااه  “ انساااانااایااات داد!
 .بود شده

پس از راهپیماایای و قارائات 
هااا کااه هاار والیاات  اعااالماایااه

اعااالماایااه ماایااتاا  خااود را 
نوشته بود، معترضان پارچام 
گروه وحشی داعش باا نشاان 
جاااماااجاااماااه )نشاااان دزدان 

 .دریایی  را به آتش کشیدند
هاای خاویاش را  هاا خاواساتاه معترضان در یکی از اعالمایاه

 :اند چنین بیان داشته
پایان خود را از مبارزان دلیر کوباانای کاه  ما حمایت بی  -۱
خاطر عزت و خاک خویش در مقابل تجاوزگران به دفاا   به

 داریم؛ اند، صمیمانه اعالم می جانانه برخاسته
ما خواهان پایان فوری جنگ ناعادالناه در بارار خالاق   -۲

 کوبانی هستیم؛
خااواه و دمااوکاارات  از تاامااام ماالاال و ناایااروهااای آزادی  -۳
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باشد. از همین رو، حمایت از کوبانی، حمایت از یک آینده 
بهتر و دموکراتیک تر برای خاورمیانه است. دفا  از 
کوبانی، دفا  از برابری طلبی است. هم اینک زنان ما در این 
نبرد سیت عملیات فدایی انجام میدهند. این، نهایت فداکاری 
انسان هایی است که هدفشان ساختن یک آینده بهتر برای 
کردستان و همه خاورمیانه است. هدف ما دفا  از ارزش 

 .های انسانی است
حمالت کشورهای ائتالف تا این لحظه جدی و تاثیرگذار 
نبوده. همه در ظاهر و در کالم اطالعیه و بیانیه صادر 
میکنند. ما می گوییم، زمان حرف تمام شده. اکنون وقت عمل 
است. دنیا درعمل ما را در نبرد با داعش تنها گذاشته است. 
داعشی که دشمن همه انسانها است. با این وجود ما به 
مقاومت خودمان ادامه خواهیم داد. ما بعنوان کردهای کوبانی 
و کردهای سوریه، برای هر نو  گفتگو همیشه آماده بوده ایم 

 .و هستیم
درخواست ما از همه حامیان کوبانی این است که به حمایت 
ها و اعتراضات خودشان جدی تر از پیش ادامه بدهند. 
کوبانی با خطر قتل عام مواجه است. این اعتراضات در 
ترکیه، در اروپا، کردستان و ایران جریان دارد. ما بار دیگر 
از همه آنانی که در این نبرد سیت، خود را در کنار ما می 
بینند، تشکر میکنیم و از همه درخواست میکنیم که 

 .حمایتهایشان را جدی تر و دامنه دارتر بکنند
 
رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه  “آسیه عبدهللا”

  -از کوبانی در گفتگو تلفنی با سامان رسول پور
 سایت خبری راه کارگر

و بگویم: حمایت شما برای آینده صلح، آینده همزیستی 
عادالنه انسان ها در خاورمیانه، آینده برابری طلبی و 
استقرار یک دموکراسی واقعی در خاورمیانه مهم، 

 .ارزشمند و تاثیر گذار است
روز است که یک مقاومت تارییی را  ۲۳کوبانی، بیش از 

انجام میدهد. ما م مم هستیم که تا آخرین قطره خون از 
کوبانی دفا  کنیم. درگیریهای امروز و امشب فوق العاده 
سنگین بود. در حال حاضر و امشب درگیریها در بیشی از 
کوبانی و نیز در اطراف کوبانی با شدت هرچه تمام تر 
درجریان است. ما عمال در محاصره هستیم. داعش از همه 
نقاط دیگری که تحت کنترلش است، نیروها و تجهیزات به 
این منطقه ارسال کرده. آنها با تکنیک وجنگ افزارهای 
فوق العاده پیشرفته ای علیه ما می جنگند. درحالیکه ما 
سالح هایمان معمولی و سبک است. خطر یک قتل عام در 

غیرنظامی براثر حمالت  ۱۲کوبانی جریان دارد. دست کم 
داعش در روزهای گذشته کشته شده اند. تعدادی هم در 
مرزها و به دلیل نبودن امکانات پزشکی جانشان را از 

 .دست داده اند. با همه اینها، ما تا آخر ایستاده ایم
کوبانی، فقط متعلق به کردها نیست. کوبانی مدلی است که 
همه تنوعات خاورمیانه را در آغوش میگیرد. آینده کوبانی 
میتواند روی اینده همه دموکراسی خواهان، همه کسانی که 
به یک آینده بهتر برای خاورمیانه اعتقاد دارند، تاثیرگذار 

رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه  “آسیه عبدهللا”
 از کوبانی

 
  
ما بعنوان مدافعان کوبانی، از حمایت های مردم کردستان  

ایران و سایر مردم ایران از کوبانی مطلع هستیم. اعتراضات 
چند روز گذشته شما عالوه بر اینکه برای مدافعان کوبانی 
روحیه بیش بوده، از لحاظ سیاسی هم با ارزش و معنادار 

 .است. داعش، فقط دشمن ما نیست. داعش دشمن انسانیت است
 
 

بگذارید از تمامی انسان هایی که در همه شهرهای کردستان 
ایران و نیز در تهران از کوبانی حمایت کرده اند، قدردانی کنم 

 پیامی از کوبانی برای مردم ایران
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  هژیر پالسچی، تاجرآریائی  ترانه های اعتراض 

 

 هژیر پالسچی

 
 

میان این همه هیاهو و اتفاق باید نگران فاشیسم هم باشیم؟ بله! 
همواره باید نگران فاشیسم باشیم چرا که فاشیسم از رگ 

سرای  تر است. جناب ینما گلرویی، ترانه گردن به ما نزدیک
اند با  که عندالزوم چپ هم میشود شعری فرموده “معترض”

بوک  که هزاران بار در فیس “از این سرزمین بروید”عنوان 

های منضم  به اشتراک گذاشته شده و معلوم است با آه و اوه
سرای معترض در آغاز چنین  های شوآف. ترانه شده و اشک

ما هرگز/ دخترانمان را زنده به گور ”فرمایند:  می
خواندید/  بودیم./ این شما بودید/ که با لهجۀ شمشیر می نکرده

 “و زنان به چشمتان/ کنیزکانی در مداِر مطبخ و بستر بودند
سواری تبحر خاصی دارد  سرای عزیز که در امر موج ترانه

ستیزی سوار شده است و اسیدپاشی به  این بار بر موج عرب
صورت زنان اصفهان را با حملۀ اعراب به ایران مقایسه 

هایی  اند همان کرده است. آنها که اسید به صورت زنان پاشیده
کردند، با لهجۀ  هستند که دخترانشان را زنده به گور می

اند.  را اشنال کرده“  این سرزمین”زدند و  شمشیر حرف می
که معلوم نیست آیا کوروش کبیر و داریوش گنده  فارغ از این

الیک  های دیگر با زبان پتیشن و دیس هنگام فتح سرزمین
زدند یا آنها هم احیانا شمشیر داشتند، سرتاسر این  حرف می

ای بنا شده است و  شعر بر چنین منطق ناسیونالیستِی ابلهانه
درست مانند هر شکل دیگری از بروز ناسیونالیسم رو به 

کور است. شعر گلرویی هم نیاز  “ملت”های درون  شکاف
دشمن ”ی یکپارچه و منسجم دارد و هم نیاز به “ملت”به 

، حتی اگر قرار باشد این دشمن خارجی را از “خارجی
اعماق تاریخ استیراج کند و در ستایش تمدن شاهان گذشتۀ 

ناله سر دهد و مسئله را با  ایران باستان که بر باد شد ُچس
هایی  همان منطق ناموس/ وطن و زن/ زمین به دست

خواهند چهرۀ یک کشور را از بین ببرند  فروبکاهد که می
هایی که آرایش زنان را/ با اسید از  دست”آنجا که مینویسد: 

چهره  کنند/ تا کشوری با مردم بی شان پاک می صورت
از این سرزمین بروید!/ ما ”اند:  و بعد فرموده “بسازند

کنیم/ کاسۀ اسیدتان/ از  هاست در اقیانوس اسید زندگی می قرن
تر نیستند./ دوباره  نیزۀ "چنگیز" و/ قدارۀ "اسکندر" خطرناک

های زیبای دیگری/ در  آییم/ و زن از خاکستر خود به دنیا می
این سرزمین هستند/ که با گیسوی رها در بادشان/ پرچم 

پس روشن شد که چارۀ کار این است که کسانی از  “بسازند
که الحمدهللا هنوز  “های زیبا زن”این سرزمین بروند تا بعد 

هستند برای نمایش این شکوه بازیافتۀ ملی با گیسوانشان پرچم 
گرایی دقیقا همین لحظات است که  بسازند. گند و کثافت باستان

را دچار چنان نکبتی “  معترض”سرای  زند و ترانه بیرون می
میکند که رد اصلی ماجرا را پاک کند و در خدمت 
پروپاگاندای فاشیستی ضدخارجی قراربگیرد. بیایید برای 
احیای آن شکوه باستانِی تیمی، کسانی را اخراج کنیم که از 

با گیسوانی که حتما  “زنان زیبا”این سرزمین نیستند و بعد 
بنشیند، در  “معترض”سرای  باید بلند باشد تا به دل ترانه

های پاک شده از وجود اغیار، با موهای رها در بادشان  خیابان
رژۀ پیروزی بروند. چه ت ویر هولناکی! وقتی اعتراض و 
ترانۀ اعتراضی نام نو  خاصی از تجارت باشد نتیجه همین 

های  بینیم. نتیجه میشود ینما گلرویی با آن عکس شود که می می
های هوار تومانی که برای کودک کار و  شیک و پیک و لباس

گوید اما در نهایت تمام  کارگر کارخانه و سپور محله ترانه می
میاطبان ”کند و از  اینها را در ملت بزرگ آریایی ادغام می

ثبت نام  “کارگاه ترانه”خواهد هرچه زودتر در  می “محترم
 جا مانع کسب است، حتی شما دوست عزیز. کنند که توقف بی

و دیگر تاجران “  معترض”سرای  به این ترانهنوشت:  پی 
 برند اعتراض باز خواهم گشت. به زودی

را منتشر کنم. هرچند تکراری است و پیش از من، دیگران 
 .فریادش زده اند

مرا ببیش که در ماههای گذشته آنها را بازنشر ندادم. مرا 
ببیش که از تو بازجویی کردم. مراببیش که ماهها باورت 
نکردم. ببیش. چرا که هنوز به راز شکوه تو پی نبرده 
بودم. شکوه ایستادگیت، شکوه بیان حقیقت حتی به قیمت 
جان. شکوه سپردن خود به دست باد. شکوه فریاد در 

 “.سکوت. شکوه جاودانگیت

وطبق صورتجلسه، یکساعت بر دار ماندی و سپس تو را 
 .پایین آوردند

آه عشق جاودانم! پس از آن بود که دوباره قلم به مزدانی 
دون و نابکار شرو  کردند به نشیوار آنچه تو پای دار و 

 .درمقابل دوربین تکذیب کرده بودی، نوشتن و لجن پراکنی
آه زیبای خفته ام! نوبت من است تا آنچه گفتی و شنیده نشد، 
آنچه گفتی و خود را به ندانستن و نفهمیدن زدند، آنچه گفتی 
و پایه ریاکاری و دروغ مدافعین مرتضی سربندی را 
لرزاندی، آنچه برتو رفت را دوباره بگویم. دلنوشته های تو 

  

مرکز خبری کمیته بین المللی علیه اعدام : طبق آخرین 
گزارش رسیده، درروز هفتم  اعدام شدن ریحانه جباری شعله 
پاکروان در صفحه فیس بوکی خود خطاب به ریحانه نوشت: 

نوبت من است تا آنچه گفتی و شنیده نشد، آنچه گفتی و خود ”
را به ندانستن و نفهمیدن زدند، آنچه گفتی و پایه ریاکاری و 
دروغ مدافعین مرتضی سربندی را لرزاندی، آنچه برتو رفت 

 “.را دوباره بگویم
 :متن اصلی نوشته شعله پاکروان مادر ریحانه جباری

هفت روز قبل درچنین روزی بود که پشت درزندان رجایی ”
شهر، ایستاده بودیم ومیلرزیدیم. داخل زندان نیز، ریحانمان 
آخرین سکانس زندگی خود را میافرید. درمقابل دوربینی که 
پای چوبه دار از او اعتراف می طلبید. اعتراف به چیزی که 
بیش از هفت سال برایش رنج به ارمنان آورد. ریجانه گفت 
که به کتف راست مرتضی سربندی تنها یک ضربه، با 
چاقویی که در صحنه بوده وارد کرده و این عمل را برای 
دفا  از خود در مقابل خطر تجاوز جنسی از سوی سربندی 

 .انجام داده است
نفر از خانواده سربندی آنجا بودند. جالل و دو زن.  ۳تنها 

یکی مسن که مادر سربندی بوده ودیگری میانسال، همسر او. 
اما در برگه ای قانونی و امضا شده، نام تک تک فرزندان 
سربندی نیز بعنوان حضار برده شده. زهی دروغ، زهی 

 .بیشرمی
ریحانه ام با سری افراشته به بلندای عذابی که دختران این 
سرزمین درمقابل متجاوز تحمل کرده اند باالی دار رفت. 
شیرمادر حاللش باد. رنج پدر حاللش باد. آفتاب و مهتاب 
حاللش باد. اشکهایم حاللش باد. لرزش تنم حاللش باد. 
التماسهایم به فرزندان سربندی، حاللش باد. ترسهایم حاللش 

 .جاللش باد…باد. شب نیوابی هایم حاللش باد 
آه ریحانم! چه دیدی و چه شنیدی؟ هرچه بود، همچنان وقار 
ومتانت خود را حفظ کردی. تو با شکوه باالی دار رفتی 

 نوبت من است تا آنچه گفتی و شنیده نشد،   

 آنچه گفتی  و خود را به ندانستن و نفهمیدن زدند را دوباره بگویم
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 بنفشه کمالی
 

شگفتا که این کوبانیان، ازچه ابتکار، شجاعت و قابلیت و 
جانبازی درراه خود رهایی برخوردارند! آنان که زیر آتش و 
کاردهای سالخی خونریزان وخونیوارانی همانند ارتش حکومت

) خالفت  اسالمی، ترس به دل راه ندادند، تاریخ چه با 
غرورازآنان یاد خواهد کرد! تاریخ معاصِردو دهۀ اخیر، نمونه 
ای واالتر و قابل ستایش ترازاین پدیده کمتربه خود دیده است. 
مقاومت و ایستادگی کوبانی و دالورانش هرچه مییواهد بشود، 
حتی اگر به خون و خاکستر نشانیده شود، بزرگترین، با ارزش 
ترین و انکارناپذیرترین اقدام انقالبی و افتیار آمیز انسان 
آزادییواه، و تن ناسپار به بردگی  دراین برهۀ تارییی میباشد. 

برای همیشه درحافظه تارییی و آگاهی تارییی و در  کوبانی
تاریخ مبارزات رهایی بیِش ستم رسیدگان باقی و زنده 

و زنان ومردان دالورش، نمونۀ شکوهمند و کوبانی  خواهدماند.
با ارزش و کم مانند انسان هایی است که مبارزه و ایستادگی را 
به جای تن سپاری به ستم و ذلت برگزیده است. کوبانی الگویی 

 برای تمامی شهروندان جهان. 
آموزه ای برای آنانی که از خاکستر خویش برخاسته و هویت و 
حرمت خویش را می جویند. کوبانی در محاصره و یک تنه، 
همانند قلب تپندۀ تمامی مردم ستمدیده ، ازفلسطین تا ایران و 
م ر و ترکیه و هرآنجا که استبداد و استثمار برپاست، با درجه 
ای از خود آگاهی هرچند نه به معنای پرولتری، اما آزادی 
خواهانه دربرابر بربریت داعشیاِن انسان ستیز و بیرحم و 

ارتجاعی اسالمی ایستاده است. کوبانی برای همیشه جاودانی شد.                                                                
 . 

الهام بیش این نوشتار برایم، نامه مارکس در پاسخ به 
در ستایش ازکمون  2812آوریل  23بود که در  “کوگلمان”

 پاریس و کموناردهای انقالبی پاریس نگاشت.
والدیمیر ایلیچ، لنین این نامه را به نام " آفرین نامه مارکس"  

 خطاب به کارگران پاریس نامید.
 کوبانی 

سر آغاز فصل تازه ای در   -قلب پر تپش انساِن رهایی خواه   
 مبارزات توده هایی که تن به خواری نمی سپارند

کوبانی تصویر انسان اراده مند به خود رهایی، که پیکار می کند 
 بر خاک می افتد دوباره بر می خیزد

     
و هر گز شکست نخواهد خورد حتی، اگر به خاکستر و خون 

 نشانیده شود
که رمز و راز پیروزی اش،  همان تن ناسپاری به خواری 

 است.
 

کوبانی    وجدان  بیدار بشریت خفته در این برهه،  به زیر 
 مهمیز ناامیدی و رعب سرمایه تن سپرده،

 کوبانی بیدار، بیدار باش با بانگ بزرگ امید،
   

 با کوبانیان فریاد می کشم 
 من نیز یک کوبانی ام!

 روزی که دنیا را لرزاند. 06
شهِر کوچک کوبانی اکنون نامی است که در قلب هزاران 

هزارانساِن  زیر ستم ، آزادی خواه و مبارز در سراسر جهان  
امید بیش و شکوه آفرین گردیده است؛ شهری که روزی در 
همین سال جاری، بسان هرجای دیگری، درگوشه ای ازاین 
جهان پهناورقرار داشت و تنها توجه  معدود افرادی را به خود 
جلب میکرد. بدون شک، نام این شهر برای تحلیل گران سیاسی 
و بیشی از مردم کرد و عرب درهمان منطقه شناخته شده بود و 

جایگاه خاصی را به خود اخت اص داده بود، اما کوبانی که  
زمانی فقط  شهری کردنشین در شمال سوریه بود و نامش را 

اش می نامیدند تا هویت اش “  عین العرب”ممنو  ساخته بودند و 
را از یادها ببرند. شهری که مردمانش؛ کرد وعرب و ترک و 
دیگر ملیت ها، علیرغم تالش حکومت های منطقه، با هم دوست 
و همبسته بودند. شهری  در استان حلب که مرزی دراز با کشور 
ترکیه  داشت؛ اکنون یک مفهوم پایه ای، درک و نیرویی غیر 
قابل انکار درتاریخ مبارزات رهایی بیش گردیده است، این شهر 
وساکنان مبارزش، در این وانفسای حاکمیت خونیوارترین 
ایدئولوژی های در خدمت سرمایه گندیده در آمده، داعش با هیبت 

صدر اسالمی خویش، یورش برده به این شهر در این حاکمیت 
رذالت، برخاسته به سان الگویی  و حماسه ای شورانگیز و 
یک راه و روش زندگی شکوهمند و پر معنا برای بیشمار 
انسان ها در سراسر جهان دگرگون شده است. اکنون کوبانی 

روز پیش و مردم کوبانی همان  23دیگر همان کوبانی 
کوبانیاِن پیش از این گردباد توحش داعش، پر شوِر سرنوشت 

 ساز نیست. 
سپتامبر که کوبانیان درحلقه محاصره نیروهای فوق  25)از 

ارتجاعی به نام داعش، دولت خالفت اسالمی قرارگرفتند . 
مبارزه، استقامت و روش زندگی کوبانیان، اکنون الهام بیش 
خودرهایی  انسان های بیشمار در بند سرمایه و حکومت 
هایش درسراسرجهان میباشند، مبارزه برای هستی دربرابر 
نیستی، شجاعتی آگاهانه دربرابر به رذالت تن سپاری.  کوبانی 
اکنون قلب میلیون ها انسان را درسراسرجهان ربوده است. 
مبارزان رزمنده و پرتواِن سالح برگرفته که درکوبانی 
دربرابرنیروی ارتجاعی، خونیوار،ِ ساخته و پروردۀ سرمایه 
داری امپریالیستی و دست نشاندگان و دست پروردگان 
پیرامون  آن، ایستاده اند و ستایش، شگفتی و تحسین جهانیان 

آزادی خواه  را به خود جلب کرده است. مقاومت پرشکوه  
کوبانی در برابرآدمکشان وآدمیواران مسلماِن داعشی 
) خالفت اسالمی  که مسلح و مجهز به سالح های سنگین و 
پشتیبانی عملی امپریالیسم  سرمایه و دولت های ارتجاعی 
منطقه را دارد، به تمامی حمایت و دفا  انسانهای آزادییواه و 
بیش و پیش از همۀ  آنان، کمونیستها را شایستۀ خود گردانیده 

 است.
مقاومت کوبانی،  تمامی موازنه های سیاسی را به هم زده و  

امپریالیسم  و ارتجا   و دست  -نقشه های شوم  سرمایه جهانی
نشاندگان و شرکای منطقه ای  را دچار اختالل کرده است و با 
نظمی پیشرو و آموختنی، نظم و نقشه ها ی ضد انقالبی 
سرمایه را زیر پرسش گرفته؛ ارتش اسالمی داعش و ترکیه و 
اسد و حکومت اسالمی ایران و عراق و ... را به تشتت و 
ترس و رسوایی و نفرت بار دچار نموده است. تجربه مقاومت 
و ایستادگی کوبانی برای مردم منطقه وجهان، تجربه و درسی 
بسیار ارزشمند و گرانبها برای رسیدن به آزادی و خودگردانی 
و سرانجام در صورت برخورداری از رهبری انقالبی 
کارگران و حزب انقالبی و آگاه، با چنین تابناکی و زمینه ای 
در همبستگی با طبقه کارگر منطقه به رهایی از قید و بند 

 استبداد و استثمار دست می یابد.
نقش درخشان ، فعال، خیره کننده و ستایش برانگیز  زنان 

 اسالمی داعش –کوبانی درمبارزه علیه نیروی ارتجاعِی 
چیزی که  بیش و پیش از همه، در مقاومت و مبارزه 
آزادییواهان در کوبانی چشم جهان را به درخشش و ستایش کم 
نظیری وادار کرده است، نقش واال و شجاعانه و پتانسیل و 

مسلحانه زنان و دختران انقالبِی کوبانی  -عمل مستقیم انقالبی
است. این درخشندگی در ظلمات، اینک تابناک چون بلور 
کمیاب ترین و گران ارزش ترین الماس  تابناک و بُرنده و 
پوالد ستیز، چون مروارید صیقل خورده و کمیاِب درخشنده، 
برگ تازه و امید آفرینی در تاریخ مبارزات زنان و بشریت 

 آزادی خواه و ستمدیده افزوده اند.
در منطقه ای که در واقع  در درازای سالیان سال، زنان از 
کوچکترین حق بشروارگی برخوردار نبوده و زنان طبقه 
کارگرهنوز پایین تراز دیگر زناِن جامعه طبقاتی، اسیر ستمی 
چند جانبه و چندگانه بوده اند، دراین بی هویتی و بی حقوقی 
کامل، زنان قامت بر می افرازند چون ستاره برآسمان، بر 
میییزند چون آفتاب بر ستیغ کهسار. درحالیکه آرمان زنان 

جراحی  پالستیک و سر سینه گان است و فرار  “چوخ بیتیار”
از خویش و در گریز ازهستی خویش، بیگانه با خود و 
خودفراموش و اسیر به سان موضو  تبلیغ و کاالی تبلینی، در 
منطقه ای که سنت و مذهب و فرهنگ زن ستیزی حاکم است؛ 
در شرایطی که دولت های اسالمی سرمایه داری با ایدئولوژی 
و سنت و فرهنگ و افزون بر هزار و چهارصد ساله اسالمی، 
موانع و اسارت گاه های بیشماری بر سر راه زنان  حاکم 
گردانیده، در شرایطی که به ویژه با برقراری حکومت 

و سلطه  2111اسالمی سرمایه در ایران درسال  -ارتجاعی
ارتجا  اسالمی تا کنون سلطه گر شده، در چنین شرایطی، در 

 کوبانی قلب تپنده ی انسان رهایی خواه وباورمند به توانِ خویش

مبارزه و ایستادگی برای آزاد زیستن و حرمت انسانی و 
ایستادگی دربرابر توحش و سرکوب، سرکوب زنان آیه 

سیاه برنوشته بر پرچم سیاه اسالم  و سرمایه، در منطقه  
ف لی نوین گشوده شده است. در شرایط حاکمیت 

ارتجا  اسالمی در منطقه و دشواری کمر شکن شرایط  
و موقعیت زنان و دختران در زیر شالق قوانین 
اسالمی، جنبشی در کوبانی در جریان است که نیمی از 
مبارزان این جنبش رهایی طلب را زنان و دختران 

 چه با شکوه و آموزنده و غرور انگیز!تشکیل میدهند. و 
 زنان کمونیستبه یاد بیاوریم و تاریخ به یاد دارد که    

و مبارزدرکردستان ایران  برای دفا  از آزادی های 
دست به سالح  2351بدست آمده در روزهای قیام سال 

و با سازمان یابی در شوراها، در برابر تجاوز و تهاجم 
ددمنشانه و سرکوبگرایانه حکومت جمهوری اسالمی و 
به ویژه در صفوف پیشمرگانی سازمان یافتند. زنان 
کمونیست انقالبی نیز در بیش های میتلف ایران 
درجنبش کارگری و سوسیالیستی نیستین پیشتازان 
جنبش رهایی بیش کارگری / سوسیالیستی  بودند 
وهستند و نیز نیستین قربانیان سرمایه. زنان انقالبی 
دربوجود آوردن فرهنگی واال و برابری خواهانه، به 
ویژه درکردستان ایران به میدان مبارزه مستقیم پیوستند 

 –و از پیش قراوالن جنبش رهایی بیش کارگری 
سوسیالیستی بودند. زیرا که داعش درایران شرو  شد، 

سال، و داعش کنونی ریش و ریشه و  2444پس از 
پیشینه در حکومت اسالمِی سرمایه در ایران دارد و 
 اسالم  حاکم در ایران ریشه در سنت اسالم ناب محمدی.

در برهۀ کنونی، شرکت زنان و دختران کوبانی  
درمقاومت ومبارزه مسلحانه و آگاهانه وخودخواسته، 
دراین منطقه اسالم و ارتجا  و سرمایه زده، چه ستایش 
انگیز و الهام بیش، برای زنان همانند الگویی زیبا، 
زندگی آفرین و هستی بیش، الگویی عملی و زنده و 
مادی و نه تنها در منطقه، بلکه برای جهان. زنانی که پا 
به پای رفقا و همرزمان مرد، مبارزه، کار و فعالیت 
میکنند و به آنان به مثابه یک انسان ارزشمند برابر با 
مردان و نه موجودی دست دوم و عقب مانده و سرکوب 
شده که باید مو به مو قوانین اسالمی را رعایت کنند و 
تحقیر شوند، برخورد میشود.  اینک  ف ل جدیدی در 
مبارزات زنان منطقه خاورمیانه و آسیا و به بیانی دیگر 
در سراسر جهان گشوده شده است.  تجربه و آموزشی 
که بیشمار زنان و مردان آزادییواه،  به ویژه زنان در 
کشورهای اسالمی و نه کمتر از همه، در ایران میتوانند 

و به راستی  آنرا فرا راه و درفش آزادی خود قراردهند 
ونه به “   آزادی های یواشکی”متوجه گردند که نه 

فرموده نویسندگان و هنرمندان دولت خواه، رفرم از 
دامن عبا و قبای آیت هللا های عفونت زا دریوزه گر، نه 
اصالحات و سکوت در برابر قوانین ارتجاعی، بلکه 
مبارزه انقالبی و شجاعانه و رادیکال در برابر تحقیر و 
خواری، سرآغاز راه رهایی است. با مبارزه واقعی و 
خودفریبانه و عوامفریبانه، بلکه رزم رادیکال انقالبی و 
تیشه به ریشه حکومت سرمایه و اسالم زدن ، تنها پیش 

 شرط راه رهایی جامعه است. 
چیرگی بر ترس و تردید را از زنان  کموناردهای دلیر 

در انجام انقالب  2121، زنان بلشویک در 2812پاریس 
در  2168اکتبر، زنان مبارز سوسیالیست در جنبش 

درایران  64اروپا، ازنان انقالبی و کمونیست دهۀ 
 واکنون از زنان کوبانی و کوبانیان باید آموخت. 

رهایی جامعه با عمل به راستی  انقالبی و جمعی 
وهمبسته و آگاهمند امکان پذیر است و در نهایت با عمل 
قهر آمیز باید به خشونت سرمایه و داعشیان رنگارنگش 
پاسیی مادی گفت. تاریخ به ما نشان داده است که  هیچ 
قدرت ارتجاعی و استثماری  به دلیواه خود از اریکه 
قدرت کنار نمیرود. این درسی است که یک باردیگر 
زنان و مبارزان کوبانی، به درستی آنِ  و با عمل مستقیم 
نقد با سالح  را به آموزش مارکسی، یادآوری میکنند. 

1ادامه در صفحه   
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 آنارشیست ها“ عمل مستقیم”مقاومت در کوبانی و 

کند، تمام کردستان سوریه در معرض تعرض جهادیان 

دولت اسالمی قرار می گیرد، کوباتی 

  .دروازه کردستان سوریه است

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست 

که کوبانی منطقه ایست که انقالب 

کردهای سوریه برای خودگردانی یا 

کنفدرالیسم دمکراتیک برای خاورمیانه 

مطرح شد، انقالبی  ۲١۱۲در ژوئیه 

که اهدافی همچون دفا  از اقلیت های 

قومی، مذهبی و برابری زن و مرد را 

می خواهد. در حال حاضر بیش از 

صدهزار تن از مردم منطقه کوبانی به 

  .ترکیه پناه برده اند

همانگونه که دولت اسالمی )داعش  

هزاران تن جهادی را از چندین کشور 

جهان به عراق و سوریه آورده است، 

اکنون هزاران تن از نیروهای میتلف 

سوسیالیست، سندیکالیست، انقالبی زن و مرد و آنارشیست 

از ترکیه برای یاری به مقاومت به کوبانی می روند. این 

در حالی است که تالش های ارتش ترکیه برای جلوگیری 

از آنان متوقف نمیگردد. در میان گروه هایی که برای دفا  

از کوبانی به مرز ترکیه و سوریه میروند نیروهای 

گروهی از آنارشیست های ترکیه وجود دارند که نامشان 

است. بیشتر این  (DAF) عمل انقالبی آنارشیست

آنارشیست ها از استانبول به کوبانی رفته اند. این نیروها 

در چهارچوب عمل مستقیم آنارشیستی به کمک رسانی به 

مردم منطقه و دفا  از مقاومت علیه جهادیان دولت 

 .اسالمی )داعش  اقدام می کنند

 .عکس ها مربوط به حضور آنارشیست ها در کوبانی است

 تهیه و تنظیم گزارش: نادر تیف

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

rowshangar0@yahoo.com 

همانگونه که دولت اسالمی )داعش  هزاران تن جهادی را از  •

چندین کشور جهان به عراق و سوریه آورده است، اکنون 

هزاران تن از نیروهای میتلف سوسیالیست، سندیکالیست، 

انقالبی زن و مرد و آنارشیست از ترکیه برای یاری به 

مقاومت به کوبانی می روند. این در حالی است که تالش های 

 ارتش ترکیه برای جلوگیری از آنان متوقف نمی گردد.

کوبانی کوچک ترین بیش از مناطق سه گانۀ کردستان سوریه 

سپتامبر  ۱۵است. جنگجویان دولت اسالمی )داعش  از روز 

یورش خود را علیه آن آغاز نمودند. علیرغم ائتالفی از  ۲١۱۴

چندین کشور به رهبری آمریکا علیه دولت اسالمی، مردم ُکرد 

منطقه به تنهایی و با سالح های سبک از کوبانی دفا  می کنند. 

این در حالی ست که نیروهای داعش دارای سالح های سنگین 

ساخت آمریکا، روسیه، آلمان و فرانسه هستند. چند عضو 

 ۲١۱۴در هفته پایانی سپتامبر  (YPG) واحدهای دفا  از مردم

موشک انداز میالن، ساخت مشترک آلمان و فرانسه را از 

نیروهای داعش به غنیمت گرفتند و به یک نماینده پارلمان 

آلمان به نام یان فان اکن نشان دادند. واحدهای دفا  از مردم 

وابسته به پ. کا. کا. است و در آن فقط 

نیروهای کرد حضور ندارند، عرب ها، 

ترکیه ای ها، مسلمانان، ایزدیان، مسیحیان 

و خداناباوران نیز در این واحدها عضو 

  .هستند

کردهای سوریه با یاری نیروهای پ. کا. 

کا. توانسته اند مقاومتی تحسین برانگیز را 

علیه دولت اسالمی سازمان دهند. این 

مقاومت در منطقه کوچکی صورت 

میگیرد که ترکیه یگانه راه ورودی آن 

است. نباید فراموش کرد که این مقاومت 

جانانه در کوبانی درحالی برضد وحوش 

دولت اسالمی صورت می گیرد که آنان 

موفق شدند در عرض یک هفته در ماه 

منطقه بزرگی از عراق و  ۲١۱۴ژوئن 

شهر موصل آن را تسییر نمایند. نقش 

زنان مسلح کرد در برابر نیروهای داعش چنان است که 

مقاومت بی آنان 

دیگر ت ورپذیر 

 .نیست

دولت ترکیه که 

اکنون مدعی مبارزه 

علیه داعش در 

چهارچوب ائتالف 

بین المللی ست و 

ق د دارد وارد 

سوریه بشود، بنابر 

اظهارات شاهدان و 

عکس های گرفته 

شده، به نیروهای 

داعش حتی تانک هم 

داده است تا بتوانند 

کوبانی را بگیرند. شهرکوبانی که در مرز ترکیه قرار 

دارد در محاصره قرار گرفته است. اما صبری اوک از 

پ. کا. کا. می گوید 

که حمله 

استراتژیک 

جهادیان داعش 

علیه کوبانی درهم 

پیچیده خواهد شد. 

اندوک از واحدهای 

 دفا  از مردم

(YPG)  که در

جبهه جنوبی 

کوبانی ست هم 

گفته که نیروهای 

داعش تاکنون 

نتوانسته اند 

مبارزان کرد را 

شکست دهند. حمله 

داعش به کوبانی 

بدین جهت 

استراتژیک 

ارزیابی میشود که 

اگر این شهر سقوط 
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 .روز جهانی پشتیبانی از کوبانی انجام خواهد گرفت
ها و نیز مقامات و مسئولین  ها در مرز با کوبانی این هیأت

احزاب د.ب.پ وه.د.پ شمال کردستان و ترکیه گفتگو خواهند 
 .کرد

شماری از مسئولین و اعضای احزاب چپگرای اروپا در قالب 
 .یک هیأت به مرز کوبانی سفر خواهند کرد

حزب چپگرای آلمان )دیه لینک ، سیرزای یونان، و.د.پ 
ترکیه، حزب سبزهای دانمارک، ریفوندازیون ایتالیا و چپ 

 .باشند متحد اسپانیا از جمله این احزاب اروپایی می

 اکتبر 00 –پاریس 
 

در  “حزب کمونیستی فرانسه”هیأتی با پیشاهنگی دبیرکل 
اکتبر به مرز کوبانی خواهد رفت . شماری از  21روز 

اعضای احزاب چپگرای کشورهای آلمان، یونان، ایتالیا، 
 .دانمارک و اسپانیا هم به مرز کوبانی خواهند رفت

بنا به گفته منابع نزدیک به پیر لورانت، دبیرکل حزب 
های احزاب چپگرای  کمونیستی فرانسه، اعضا و هیأت

 21نوامبر آغاز خواهد شد و تا روز  22اروپایی در روز 
نوامبر  2اکتبر ادامه خواهد یافت. این سفر قبل از فرارسیدن 

 کند چپ اروپا به مرز کوبانی سفر می
کمونیست با   –جهان و بشریت آزادی خواه، سوسیالیست 

کوبانی است در ابعاد وسیع آن، کوبانی اکنون یک ارزش 
جهانی شده است، ارزشی بسیار ارزشمند و زنان کوبانی 
خود سمبل، خودآگاهی، آزادی  خواهی، استقالل، شجاعت 
و توانایی و شادمانی زندگانی و زندگان بر قلۀ رزمی 

 تارییی ایستاده اند.
 

این فاِز نیست برای کوبانی است. فاز پی آمد، باید که 
سازمانیابی و آگاهمندی برای سوسیالیسم  و انقالب 
کارگری باشد، زیرا که  برون از آن، بشریت از جنگها، 
گرسنگی، بیماری و بی خانمانی و داعشیان سرمایه 

 رهایی نمی یابد.

2ادامه کوبانی قلب تپنده ی انسان ... از صفحه   

 اکتبر 24 -لندن

راسل براند، کمدین نامدار انگلیسی در برنامه معرفی کتاب 
با حضور  ”Revolutîon“ جدید خود با عنوان انقالب

تن  144دانشجویان سینرانی کرد. در این برنامه قریب 
حضور یافتند و براند کتاب خود را در حمایت از 

 Rubber گران کوبانی امضا کرد. گروه هیپوپ مقاومت
Bandits    هنرنمایی کردند “فالن آنگلس”و گروه رق. 

ما نیاز به تنییر و تحول اساسی داریم و باید از “وی گفت:
براند بیان کرد که  .“آنچه به ما تلقین شده است، نجات یابیم

هایی دموکراتیک هستند،  های انتیاباتی مثال سیستم سیستم
 .معنایی خاتمه داد اند و باید به این بی معنبا شده اما بی

نویسد که در  می “انقالب”براند در کتاب خود تحت عنوان 
هر عرصه زندگی و هر نقطه سیستمی که ما در آن بسر 
می بریم، انجام انقالب ممکن است و افزود که این مهم 

 ها امضا کرد خود را برای کوبانی“انقالب”اسل براند کتاب ر

 زن مبارز کرد“ رهانا”شهرت 

 در دنیای اینترنت
 

های اجتماعی در اینترنت تبدیل  رهانا" نام یک زن کرد است که به قهرمان شبکه"
گوید در دفا  از  شده است. دلیل شهرت او انتشار خبری درباره اوست که می

های "دولت اسالمی"  تن از تروریست ۱١١شهر کوبانی موفق به کشتن بیش از 
 شده است

اکتبر منتشر  ۱۳نام "رهانا" برای نیستین بار در توییتی آمده بود که در تاریخ 
شد و در دم هزاران بار به اشتراک گذاشته شد. در این توییت عکس زن جوانی 

پیروزی" " V ای در دست راست و لبیندی بر لب، انگشتان دست چپ خود را به عالمت شود که با اسلحه دیده می
 .دهد نشان می

های داعش را در کوبانی کشته و به خاطر  رهانا بیش از صد نفر از تروریست”زیر ت ویر این زن نوشته شده: 
 “.شجاعت خود به شهرت رسیده است

های "دولت اسالمی" )داعش  شود که "رهانا" یک دختر جوان رزمنده کرد است که در جنگ با تروریست گفته می
نفر از جهادگران را به قتل  ۱١١سابق  برای دفا  از شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه، توانسته بیش از 

 .کنند های اجتماعی از او به عنوان "قهرمان" یاد می برساند. بدین خاطر شبکه
اند. این زنان  نظامیان "دولت اسالمی" شهرت یافته چندین زن کرد به خاطر شهامت و عزم نیرومند در مقابله با شبه

ی این  کنند. زنان رزمنده گ  هستند که در سوریه مبارزه می پ های مدافع خلق" )ی متعلق به سازمان "یگان
گرایان افراطی  ای انتحاری موجب کشته شدن چند تن از اسالم سازمان به ویژه پس از آنکه یکی از آنان با حمله

 .شد، به شهرت رسیدند
نظامیان  ساله و مادر دو کودک بود. او با بستن ماده منفجره به خود و دویدن به میان شبه ۲١دیلر گنجمیز" زنی "

 .تن از آنان را با خود به کام مرگ کشاند ۲۳"دولت اسالمی" 
جنبش مقاومت کرد در جنگ مرگ و زندگی که در کوبانی در جریان است، وابسته به مبارزه زنان کرد است. 

نظامی کردی  های ویژه زنان سازمان شبه شود که شمار رزمندگان زن کرد در سوریه که در یگان برآورد می
های مدافع خلق  های ویژه "یگان هزار نفر است. نام این گروه ۱١تا  ۷کنند، بین  گ" مبارزه می پ "ی

 .جی  است پ زنان" )ی

 ها کمپینی در حمایت سریانی

 اندازی کردند از کوبانی راه
 

 اکتبر 24 -خبرگزاری فرات 
 

های مردمی جهت حمایت از  آوری کمک خلق سریانی کمپینی برای جمع
های  اندازی کردند. کلیسای دیرالزفران پس از ارسال کمک ها، راه کوبانی

کامیون دوشک ارتوپدی و وسایل پزشکی دیگر را هم برای  2دارویی، 
 .کوبانیان ارسال کرد

 
ها به کوبانیان برای مقابله با تبهکاران داعش، همچنان ادامه  رسانی کمک

 .رسانی سهیم شدند ها هم در این کمک دارد. سریانی
 

ها  کلیسای دیرالزفران شهر ماردین شمال کردستان که متعلق به سریانی
های مقیم اروپا برای آنها ارسال  دوشک ارتوپدیک که  سریانی 26است، 

های  کردند را همراه با وسایل پزشکی دیگر برای خدمت به زخمی
هزار لیره ترکی  244مقاومت کوبانی، ارسال کردند. ارزش این محموله 

است که به شهرستان پرسوس در مرز با کوبانی منتقل شد. در این 
 .اند شهرستان دهها هزار کوبانی اسکان داده شده

 
وادی آیدن، عضو جامعه سریانیان بیان کرد که انقالب غرب کردستان 

 .کنند ها و انسانیت است و از آن پشتیبانی می انقالب همه ادیان، فرهنگ
امروزه مسلمانان، مسیحیان، ارامنه، ایزدیان، علویان، “وی افزود:

برند و  ها درجنرافیای خاورمیانه بسر می ها و همه خلق اعراب، ترکمن
کنند. ما هم با پشتیبانی از  برای تحقق حیاتی مشترک و آزادانه مبارزه می

ها حمایت کنیم و این وظیفه انسانی ما  کوبانی، خواستیم از این انقالب خلق
 .“است

صرفا با تنییر و تحول و ردکردن موارد حفظی و تلقینی 
 .ممکن است

رسانی هم در این رنامه  های کمک نمایندگان بسیاری از گروه
رئیس مشترک مجلس خلق  “آرزو پشمن”حضور یافتند و 

عضو انجمن  “گل اردوغان عایشه”کرد در انگلیس، 
 “زنوره دورو”شهرداری لینگتون و عضو حزب کارگران و 

 .احمر هم در این برنامه حضور یافتند از دوستداران هالل
آرزو پشمن در مورد کوبانی مسایلی به سمع و نظر براند 

ای از کتاب قانون اساسی غرب  رساند. همچنین نسیه
کردستان را به براند تقدیم کرد و خواهان حمایت از کوبانی 

 .شد
گل اردوغان، براند را به تجمع کردستانیان که در روز  عایشه

 .شود، دعوت کرد نوامبر در لندن برگزار می 2

سیامند رحمان، ورزشکار پاراالمپیک دنیا 

 مدال طالی خود را به کوبانی تقدیم کرد
 اکتبر 24 –فرات خبرگزار 

 
سیامند رحمان ورزشکار کرد ملی پوش اهل شهرستان شنو، 

وزنه برداری توانست مدال طالی  2424در رقابت پاراآسیایی 
این مسابقات را از آن خود کند. این ورزشکار کرد مدال 

 .طالی خود را به کوبانی تقدیم کرد
سیامند رحمان" ملی پوش شنویی، صبح امروز در رقابت  "

 212وزنه برداری، با بلند کردن وزنه  2424پاراآسیایی 
کیلوگرم سه بار رکورد جهان را شکست و موفق به کسب 

 .مدال طال شد
این ورزشکار کرد، پس از کسب این مدال  در صفحه 
شی ی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک اعالم کرد که مدال 
طالی خود را تقدیم به کوبانی کردە و نوشته کوبانی همیشه 

 .زندە است
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کارگران گیالنا خواستار  ارتش سعودی، قدرتمندترین ارتش عربی 

 تشکیل نهاد کارگری شدند
 

 خبرگزاری هرانا

 

 
 

در سی و سومین روز از آغاز اعتراضات صنفی کارگران 
کارگر با تجمع در  ۱١١، حدود “کاشی گیالنا”کارخانه 

سالن غذا خوری این واحد تولیدی خواستار شکل گیری 
در این واحد تولیدی شدند. به گزارش “  تشکل کارگری”

هرانا به نقل از ایلنا، در کارخانه کاشی گیالنا اعالم کردند: 
آخرین دوره شورای اسالمی کار کارخانه کاشی گیالنا در 

به پایان رسید اما از آن سال دوره جدید هنوز  ۳۳سال 
تشکیل نشده است. به همین دلیل کارگران معتقدند شکل 
گیری این نهاد صنفی در شرایط نامعلوم کارخانه و 

روز در اعت اب هستند، ضرورت دارد.  ۳۳کارگرانش که 
یکی از نمایندگان کارگری در خ وص علت تشکیل نشدن 
شورای کارگری این واحد تولیدی به ایلنا گفت: بعد از سال 

مرتبا کارگران به دنبال تشکیل نهاد صنفی برای  ۳۳
پیگیری قانونی مشکالتشان بودند اما کارفرما در زمان 

کرد آرای کارگران به حد  انتیابات با ایجاد موانعی سعی می
 .ن اب تشکیل شورا نرسد

 

 مردک از زن پرسید: چرا صورت و مویت را نپوشاندی؟ چرا در خانه نماندی؟ 
 و  زن  جوابی بهتر از این ندید که با لنگه کفش به جان او بیافتد. 

تحقیقی  «بیزنس اسنایدر»نشریه آمریکایی 
های منطقه خاورمیانه منتشر  درباره قدرت ارتش

کرد که در آن به چند عامل برای رده بندی 
  .ها تکیه شده است ارتش

 
بر پایه این تحقیق، ارتش سعودی در صدر 

های عربی قرار گرفته که در رده  فهرست ارتش
های اسرائیل و  ای، پس از ارتش بندی منطقه

ترکیه، در رتبه سوم قراردارد. ارتش ایران پس 
های  از امارات متحده عربی، در رده پنجم ارتش

  .منطقه قرار گرفت
 

در این تحقیق آمده است که ارتش سعودی با 
توجه به انبار مهمات بزرگ و شمار نیروهایش، 

های منطقه است. حدود  از قدرتمندترین ارتش
نیروی نظامی در ارتش سعودی  ۲۳۳۵١١

هواپیمای  ۲۵۲تانک و  ۱۱١١هستند. این ارتش 
 .نظامی و جنگنده دارد

 
این تحقیق افزوده است که ارتش سعودی، در 
فهرست بودجه تسلیحاتی، در رده چهارم جهان 

شود از نظر  ای که باعث می قرار دارد؛ مساله
ترین در منطقه پس از  توان تسلیحاتی، مدرن

  .باشد «رژیم صهیونیستی»
 

پاتریک میاگاه کارشناس امور نظامی در این 
سعودی نیروی هوایی قدرتمندی »گوید:  باره می

دارد و از بسیاری از کشورهای منطقه برتری 
منطقی است که در آینده «افزاید:  او می «دارد.

ببینیم نیروی هوایی سعودی از نیروی هوایی 
 ».اسرائیل قدرتمندتر شود

این تحقیق خاطرنشان کرده است گارد ملی 
سعودی که مسئولیت امنیت داخلی کشور را 

های  ترین دستگاه برعهده دارد، یکی از شایسته
  .امنیتی در منطقه است

 
روزنامه آمریکایی نوشته است که میزان قوا در 

ای که  منطقه خاورمیانه، بی ثبات است، به گونه
ای که  جنگ داخلی سوریه را ویران کرد، مساله

باعث ایجاد خالئی برای شکل گیری و برخاستن 
نظامی تروریستی  های شبه نیروهای جدید و گروه

  .در منطقه شده است
 

های  این روزنامه ادامه داده است که قدرت
های  خارجی، به نقش خود در جانبداری از طرف

ای  کنند، مساله اصلی تنش در منطقه، بسنده می
که باعث سرعت گرفتن مسلح شدن در منطقه شد 

  .و بازیگران جدیدی در میدان به وجود آورد
 

ها، از تجهیرات  این آمار بر ارزیابی جامع ارتش
گرفته تا شمار نیرو و توان تسلیحاتی و همچنین 

وگو با کارشناسان متی   در ارزیابی  گفت
 .توان تسلیحاتی کشورها، تکیه کرده است

 العربیه.نت فارسی-دبی
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مقامات عراقی برای نیستین بار تائید کردند که گروه اسالمگرای داعش از    

 .سالح های شیمیایی استفاده کرده است
 

روزنامه "واشنگتن پست" طی گزارشی، عنوان کرد اطالعاتی دریافت کرده که 
نشان میدهد نیروهای داعش به انبار سالح های شیمیایی دست یافته اند. این 
روزنامه آمریکایی در این مورد خاطر نشان کرده که در ماه سپتامبر پس از حمله 

کیلومتری شمال  ۵١نیروی پلیس عراق به بیمارستانی در  ۱۱نیروهای داعش 
بنداد منتقل شدند. این سربازان دچار حالت تهو ، استفراغ و مشکالت تنفسی شده 
بودند. نتیجه آزمایش های پزشکی این سربازان حاکی از مسمومیت آنان با گاز کلر 

 .بوده است

 ئید حمالت شیمیایی گروه داعشتا

 پروفسور آمریکایی رژیم صهیونیستی را تحریم کردند 211 

 

از نیویورک ، اداره امور  ”معا  ”به گزارش خبرگزاری 
مهاجران در سازمان آزادیبیش فلسطین که با همکاری 
ائتالف تحریم رژیم صهیونیستی اسرائیل در آمریکا مجدانه 
روند تحریم بیش آکادمیک و دانشگاهی اسراییل را پیگیری 

پروفسور آمریکایی که اکثر آنان  ۴١١میکند افزود: بیش از 
در دانشگاه های معروف آمریکا مشنول هستند با امضای 
بیانیه ای آغاز تحریم رژیم صهیونیستی اسرائیل را اعالم 

 .کردند
 

در این بیانیه اقدامات رژیم صهیونیستی اسرائیل در نقض 
حقوق بشر محکوم شده و از این رژیم خواسته شده است 
هرچه سریع تر از اراضی اشنالی فلسطین خارج شود، به 
اشنالگری پایان دهد ، بازگشت آوارگان فلسطینی به 
سرزمین مادری شان را که از آن تبعید شده اند تضمین کند 
وحقوق کامل شهروندان عرب ساکن سرزمین های اشنالی 

 .را به رسمیت بشناسد
امضا کنندگان این بیانیه که به مثابه شکست آکادمیک جدیدی  

برای رژیم صهیونیستی اسرائیل قلمداد میشود اعالم کردند 
از جنبش رو به رشد تحریم نهادهای آکادمیک رژیم 

صهیونیستی اسرائیل در اعتراض به نقض حقوق بشر 
 .هدفمند این رژیم علیه ملت فلسطین حمایت میکنند

ما امضا کنندگان این بیانیه  ”در این بیانیه آمده است: 
میالفت شدید خود را با ادامه ظلم و ستم مقامات رژیم 

صهیونیستی در حق مردم فلسطین و 
پایمال کردن حقوق آنان اعالم میکنیم. ما 
اقدام این رژیم در اشنال نظامی غزه ، 
کرانه باختری رود اردن و قدس را 
محکوم می کنیم و تحریم نهادهای 

 .“آکادمیک این رژیم را خواستاریم
بر اساس این بیانیه ، حمله اخیر رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه نشان داد جامعه 
جهانی و دستگاه های اطال  رسانی هیچ 
اهمیتی برای محاکمه و مجازات مقامات 
این رژیم به علت نقض قانون بین المللی 

 .قائل نیستند
امضا کنندگان این بیانیه اعالم کردند 
رژیم صهیونیستی اسرائیل بیش از هفت 
سال است که بطور غیرقانونی غزه را 
محاصره و محدودیت زیادی را برای 

ورود و خروج افراد و کاال  به  و از این  
 .منطقه اعمال کرده است

 
 مهر   ۱۲-مجله هفته 

 پرخاشگرانگروه 
 (Deutsche Rockers)   

 
 

Thursday, October 26, 2424 

 
یک گروه که معموال لباس چرم سیاه می پوشند و از موتور سیکلت استفاده می 

  به کوردهای کوبانی  (Deutsche Rockerکنند وبه پرخاشگر معروفند
دولت اسالمی بجنگند و بعضی از آنها موفق شده  ISIS کمک میکنند در مقابل

 اند خود را به سوریه برسانند
 

http://www.berliner-kurier.de/politik---wirtschaft/krieg-gegen-isis--rocker

-kaempfen-an-der-seite-der-kurden,  
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 خاطرات دوران سپری شده

 سایر زندانی ها

 م اوز هم صو ت   دو ه ا  بم پساش نمصا م  بخه زنخد   روادنخد. 

تصمدفم ما  مجاد کاد  و به کا خدوا  بخادنخد کخه رنخ خم هخم دا  نخجخم 

بودند. وقت  که م   و ستند مم ا  مجمز ت کنند  ز کخا خدوا  خودمخم  

م  بادند.     پدا و پسخا  خ خبخ  بخه هخمخد خ خا  خ قخه  3به کا دوا 

د شتند. جبو   طمق  ود م  نشستند و بم هم صحبت م  کخادنخد. مخا  

هم که رنجم بادند  وشحمل شدند.  ز م  ا جع به  وزسختخم  سخت  تخ  

م  کادند   ه کما م  کاد  و  ز   خ  قخبخ خل مسخماخل.  خم  گخ  شختخه 

بودند. صو ت   دو ه گفت:  م  ستکم   م  با  ت م  ا خزم بخ خوا. 

گفتم: نه م   م  نم   وام و بخه  خ و  حخم  افخمخم هخمخه  خ خز مخ  

فاستند و نم  گ  اند     جم به م  بد ب  اد. گفت: نخه   خ   خم  کخه 

م  به شمم م  دهم شمم ن واد    د. م   ند   م گافت. بم  ودم گخفختخم 

فکا کاد  که م  کماگام و  م  ند د   م. گفتم نه م  که کو م بودم 

 منۀ مم  نداون   ب اون  بود.  م  منزل رنمدا معطا بخود کخه وقختخ  

و اد ح مط م  شد م م  ف م دم ممدام  م  گ  شته  م نه. بنمبا     مخم 

هم  م   واد    م. گفت: نه   خ  ا  نخ خواد    . گخفخت:   خ  ا  دا 

 ن بستم  م صوصأ م  بخانخد پخاواش مخ  دهخنخد و دا بخمز ا نخمخ  

فاوشند.  م  ستکم  ا  ت.  وادم. د دم و قعأ   ب  معطا و  خم خ  

 وب بود. صو ت   دو ه ا  دا زند   مسمومش کادند. و نمصا  خم  

ا  به منمسبت  اوس  فوز ه ما ص کادند.  گا ز مد م  ممند  و ا  

 .هم  ز ب   م  بادند

صحبت  اوس  شد  فا    زد  ا  هم مسمومش کادند.  بتش   خ  

بود که شعا  گفته بود و دا شعا  ودش     طوا نشم  د د  بود کخه 

     اوس  پسا شم  )محمداضم( هم مثل  خاوسخ  قخمسخم مخ  مخمنخد. 

 :ضم  هم   شعاش که  اض م  کنم گفته بود

           ز رز د  ج م  ربمد و  اخ کشوا د ا 

 .پس  ز مشاوطه بم  بز ا  ستبد د م  گادد                               

دا     شعاش   نطوا رواد  بود که      اوس هخم   خاوسخ  قخمسخم 

 ست.     شعا ا   ک   ز زند ن  هم که مشکوک بخه جخمسخوسخ  بخود  

به  نو ن   ز  و گافته  م دزد د  و به مممممت زند   اسمند  بود. رنخ خم 

هم به شم  گز اش کادند و  و هم دستوا د د که مسمومخش کخنخ خد. مخ  

 م اوز د دم که فا   بم     ردم م صحبت مخ  کخنخد. بخه  و سخپخادم 

 .    کما ا  نک .  مم  ودش ردم ب  بمک  بود و حسمب ا نبود

  ما نفا ا  گافته بودند به      ت مم که مخ   خو سختخنخد اضخم خم  ا  

تاوا کنند.  ک  ا   ب  ببشو م م  گفتند. هم   ش ص ت  سخت کخه 

شعا فا   ا  دزد د و به اتسم  زند   د د.  و دا زند   جخمسخوسخ  

م   کاد.  ک  ا   کباوف م  گفتند.  و هم با   زند   جخمسخوسخ  مخ  

کاد. با  ش شعا  هم گفته بودند به     مضمو : " ب  ببشو م جخفخت 

کمتب حضات بخود   خ   کخبخاوف".  کخبخاوف هخم   –زد و  ند د و گفت 

جمسوس  م  کاد.  ک  هم ف اوز نمم  تاک بود که بم بمتخوم بخه سخاش 

زد  بودند و د و نه شد  بود. و   م  گفتند ردم غ وا   ست. د  ا  هخم 

 وسف  امن  بود که م  گفختخنخد سخو بخد ز خمد  د شخت  گخو خم بخم رز د  

 و هم  مشاوطه مابوط بود  و ب شتا تاواهم دا قخزو خ  بخه دسخت  و 

 نجمم م  شد.      وسف ردم داست و مواد   تممد  بود  م  شد بخه  و 

  تممد کند و   ف اوز د و نه بود و     دوتم هم جمسوس بودند.  ز د  خا 

زند ن  هم ت مواتمش بود که  و ا  دا زند   مسموم کادنخد.  خبختخش   خ  

بود که کما  م  معمو  وز ات   موا  ماجه  تحمد ه جمخمهخ خا شخواو  

که به   ا   رمد  بود قصد د شت وسمطخت کخنخد تخم تخ خمخواتخمش مخا خص 

شود. تممضم کاد  بود که به زند   ب م د. دستوا د د  بودنخد کخه تخم واود 

کما  م  ت م واتمش بم د بم اد.  م اوز ت مواتمش گفت مخ   خو سختخم 

نسبت به کما تو و اح م  وب ن  )همد د(  قد م  بکنم که ما ص شو خد. 

بم پاوندۀ مم رشنم بود  ز ا  وقت  که وز ا دابما بود افمم  مم که تبعخ خد 

بودند به  و  ماض م  شدند که تبع دشم  تمخمم شخود.  خ خصخه مخاحخوم 

ت موا تمش هنوز نمخاد  بخود کخه کخما  خم  و اد مخ  شخود. مخ  گخفختخنخد 

پزشم  حمد ؟ بم خش ا  بخاد شخت و گخ  شخت او  دهخمنخش و او خش 

 .نشست

 ا جنگ بود ن ز زند ن  شد.  و ا  هخم روادنخد و دا بخ خمخماسختخم  نخ خه 

د شتند. بعض  هم ا  که   ب  محختخام بخودنخد دا بخ خمخماسختخم  نخ خه مخ  

د شتند. گو م دا غ     و سم ا  ته بودند.  خبخ   صخخخا  خمنخ  بخود کخه 

رمپول ز  بود.  ب   صخا م   مدت د شخت  ز  خوا ک سخاد ا  سخعخد 

ب واد  ز ا   ز ب او  با  ش  وا ک م  رمد.  ب   صخا م  مسخمخوم 

شد و فوا  متوجه م  شود. م   و هد که  ز زند    ماه بشود   جخمز  

نم  دهند.  ب   صخا م  د د و فا مد ا   م   ند زد  اسخو  خ  دا مخ  

رواد و ما صش م  کنند. بم  ا   و نماد و  خودش ا  نخجخمت د د و 

ساد ا  سعد هم که کم  واد  بود نماد و   د  ا غ   نخ خواد. بخعخد   و 

ا  به زند   تما م بادند و مم د  ا  ز  و  با ند شت م و   پمسبم  هخم مخ  

گفتند که  و ا  هم ب  ا  مسموم م  کنند. گخو خم شخب تشخنخه  ش مخ  شخود 

  ب  زم   ا  م  کند. پمسبم  هم م  گفتند سا  ن شتمنش تممم  خونخ  شخد  

 .بود

قبل  ز   نکه مم زند ن  بشو م  ش ابمن  ش ص  ا  به  سم حجمز  توقخ خف 

م  کند. حجمز  کماگا  مپ خمنخه بخود و  و ا  ز خا شخکخنخجخه مخ  کشخنخد. 

کمون ست هم دا دن م سا و صد   ز مد  ا   م   نخد زنخد.  و  خل سخبخطخنخت 

اضمشم  هم بخود.  خ خبخ  اسخو  خ  مخ  شخود و اضخمشخم  سخپخاد  بخود کخه 

کمون ست هم ا  شکنجه نکن د. تم زممن  که هخ ختخبخا سخابخبخنخد نخکخاد  بخود و 

 ستم    ر   فتضمح ا  دا ن مواد  بود  دا   ا   کمون ست هخم ا  شخکخنخجخه 

نم  کادند. و    د      ز نبود  دو  و دامم  و غ    کمفخ  مخ  مخادنخد. 

دو نفا  ز کمون ست هم دا زند    ز ب  دو    و ب  داممن  مخادنخد.  خکخ  

 سمش د د  ز د  بود که  ز ت ا   گافته بودند که  ز افمم  پ خشخه وا  و 

 ضو حزب کمون ست بود  و  ک  د  ا س دمحمد تخنخ خم مخ  گخفختخنخد  سخ خد 

محمد تن م ا  م  م  شنم تم. دا کوتو داس مخ   خو نخد و  هخل  صخفخ خم  

بود. بعد  افته بود  صف م    ز  صف م  گافته بودند رواد  بودند  و هخم دا 

 .زند   کشته شد

س د بمقا  ممم  هم که بعدهم گاو  کاوژک ا  داست کاد دا زنخد   بخود. 

گو م بم  ممم جمعۀ ت ا   هم نسبت  د شت. ظخمهخا   ز پخدا  خکخ  بخود   نخد. 

دوبما محکوم شد  بود. دفخعختخۀ  ول بخه جخام قختخل ر خا خ  شخوهخا مخمداش 

)ممداش شوهاهم  بس ما کاد  بود(  م نفا  و ا  تحا م کخاد  بخود   و 

هم ر  ش ص ا  کشته بود. س دبمقا ا  سه سمل حبس د د  بخودنخد. مخحخاک 

ا  هم حبس  بد د د  بودند. دفعۀ دوم س د بمقا ا  بخه جخام جخمسخوسخ  و بخم 

دستۀ   ا ن م  گافته بودند و فکا م  کنم به پمنزد  سخمل حخبخس مخحخکخوم و 

 .رز د شد 38پس  ز ش ا وا 

  بته گاو  س د  بو  ممسم موسو  هم بود. موسو   ز مشاوطه  مهم  قخد خم 

بودکه دا  نم ب گ    هم شاکت د شت. بخعخد  داتخ خا   بخم ر خونخدز د  و  

 ک   ز تجما قزو   که  سمش ا  فا موش کاد   م  متحد  بم شخواو  هخم  

 اتبمط د شتند و اضمشم  ا  تشو د به تشکخ خل جخمخ خوا  کخاد  بخودنخد. بخم 

موسو  دا مسکو رشنم شد  بودم. با داش که ردم تحص ل کاد     بود دا 

مسکو بود و با   د دنش به رنجم رمد  بود. موسو  و دکتخا مسختخ  و  خنخد 

نفا د  ا بودند که به  ت مم تاوا اضمشم  دست خ خا شخد  بخودنخد. و خ  رنخ خم 

تاوا ست نبودند. حت   ک   ز رن م که م  گفتند م   خو سختخه تخاوا کخنخد  

د امأ گا ه م  کاد و م  گفت ما     ت م  کن د. به مخ  کخه  خ خز  نخمخ  

ده د. کماشم  ب شتا جنبۀ مب  د شت.  بو  ممسم موسو  بعخدهخم داجخمخعخ خت 

 .هو د ا   صبح شواو  هم و اد شد

 ز زند ن م  د  ا  ک  هم ساهنگ گ کو بود که  ز  نم ب  هم  قفممز بخود. 

دا اوس ه زند ن  بود و ر  طوا  کخه  خودش بخا   مخ   5981دا سمل 

حکم ت م  کاد  م  گفت که ما  زند ن  کاد  بودند و بنم بود صبح ببخانخد 

  د م بکنند. م  م  گفتم  د  م م   طوا  ز   خ  زنخد   بخ خاو  بخاوم. تخم 

نزد ک  هم  صبح ها ه د م کادم  د دم متثخا و قخع نشخد. بخعخد دسختخم ا  

 ند  تم پشت قفل دا   ن شتم شکست و   دا بمز شد  فا ا کادم بخه   خا   

رمدم. جخزو گخاو  پخ خام  خم  بخود  و بخعخد د  خل قشخو  مخ  شخود.  خبخت 

دست  ا ش هم م م فت بم دست م  بود. گو م  م اوز دا زمم   م خا حخمخد  

اضمشم  با   بمزد د به  ام ربمد م  اود. ساهنگ گ کو شمش ا  د شخت 

که جبدش  ز پوست مما بود اضمشم  هم ردم طمم   بخود. مخ  گخو خد رقخم  

گ کو  ه شمش ا قشن   د ا . جخو ب مخ  دهخد بخبخه قشخنخگ  سخت. بخعخد  

 م ا حمد  تخ ـُام  کند که  ا  ن فت  پ شکش  ست  تمد م م  کنم قخابخم . 

م  گو د  ه پ شکش ؟  گا مما ما  زد  بود   ب  حضات   ز  م  د د؟ 

 ا  پ شکش بکنم؟  م  ن   ردم غ وا و بمش خممختخ  بخود و و قخعخأ اوحخ خۀ 

رز د   و ه  د شت و تم  ر ا هم که پ اماد  بود هم نطوا ممند. بخعخد  ز 

ش ا وا ب ست دا   مبم  م با  دو ه  منه    د شخت و دا رنخجخم  ز او  

 م کتمب اوس  طا مۀ صمبو  داست کاد  ا   مد گافته بود و صخمبخو  

 .هم   طا  داست م  کاد  م  فاو ت و بم ر  زندگ  م  کاد

بم     مشک ت و ماگ و م اهم  زم بود که   قد م  بشخود تخم زنخد نخ  هخم 

 ز ب  دو    و ب  داممن   ز ب   ناوند.   بته مم  ز کس  پخول قخبخول نخمخ  

کاد م.  م اوز منو  ا م   سعد بخا دا سخاد ا  سخعخد پخ خش مخ  رمخد و 

گفت: به م  ممه  هز اتخومخم  مخ  دهخنخد و  ز   خ  هخز اتخومخم  دو سخت 

تومم  بدهم به شمم که ب   افمم ت تمس م و  اه کن  تم  ز ب   ناوند. گفختخم 

نه.   ن م  ز مم م پول نم  گ اند و  ز م  هم دوا هستند. شخمخم بخ ختخا مخ  

شنمس د.  ودتم  م  تو ن د مستم مإ کمم کن د.   بته  و بم صد قت رمخد  بخود 

و ه چ نو   نظا  مص  ند شت. حت  گفت م      پخول ا  بخه شخمخم مخ  

دهم ب او  به م  بده د.گفتم: ب او  مم ممدا تمم  معبوم ن ست.  م دا   نجخم 

م  م ا م و  م ممک   ست  ص  به ف کت و بدب ت  ب مفت م.   ن م دنخبخمل مخم 

 (0000تا  0000خاطرات یوسف افتخاری )
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 ماج      بدب ت م ا  بم       زهم  جز   گول مخ  زدنخد. وقختخ  کخه 

 م ا حمد  دا  استم  م   و ست  م  د   ز  اهم ا   ب ه  دۀ د خ خا 

جبب کند به رن م داجه م  د د.  ک   ز رن م پاس د  ه داجه    به شخمخم 

م   و هند نه سات   و ساهخنخگ. مخ    بدهم؟ ب شتاشم  داجۀ سبطم 

 .گو ند مم سبطم  م   و ه م

 ز ب ت ما  هم فمط ساد ا  سعد نبود که کشختخه شخد. بخا داش  خم  بخمبخم 

 م  ا  ه چ وقت به قصا ن موادند. م  وقت  که دا مخجخاد بخودم  و ا  

د دم و بعد شن دم که مسمومش کادند و کشتند.  ز جزا مت ر  مخ   خبخا 

ند شتم.  و   ز مم دوا بود و    ب  ما د م  ا  که گو م دو ت تخأمخ خ  

د د  و ضممنت کاد  بود نکشد و کما  به کماش ند شته بخمشخد و تسخبخ خم 

شد  بود به زند   روادند.     ردم بخ خ   شخم خا  خ خبخ  قخ خوا بخود. و خ  

تا مک ز مد م  کش د.  م اوز به  و گفتند که بخم خد بخ خم خ  تخا خمکخت ا  

"ز ا هشت" بکش .     مسابه به  ب  ماد    م  با واد و گفت نخمخ  

ر م و بم     که کماش  ز صبح تم شب تا مک کشخ خد  بخود ر  ا  زمخ خ  

گ  شت و تاک کاد. وقت  که  و ا  با     خد م بخادنخد  بخه طخوا  کخه 

مأموا   م  گفتند  رمدند  شمش ا  ببندند. گفت نخبخنخد خد هخمخ خنخطخوا کخه 

تممشم م  کنم بزن د. و    شمش ا  بستند. به  صم تک ه د د  بود و هخا 

وقت ت ا م  زدند  م تکمن  م   واد. و   بخم  صخم  خودش ا  نخ خه 

م  د شت و بم  ا   فتمد.     هم حکم ت ب تخ خما  هخم بخود کخه بخه   خ  

 .طا د بم رن م افتما کادند

دا     م م   ک   ز کماگا ن  ا  که قب  بخم مخم دا   ختخصخمب شخاکخت 

نفت همکما  د شت ن ز به زند   روادند. و  ز جمبه کسمن  بخود کخه بخه 

ت ا   تبع د شد  بود. دا ت ا   به  و ب من ه هخم خ  د د  بخودنخد کخه پخ خش 

کند. پب س  و ا  گافته بود. دا بمزجو   هم م  فت که م  دا ق و   منخه 

 م   م   وادم و     ب من ه هم ا  پب س ج بم گ  شته  ست. سه دفعخه  و 

ا  ش ق زدند و ز ا ش ق ب  هوش شخد. حخم  مخدتخ  بخودکخه شخ ق و 

شکنجه معمول شد  بود. قض ه ه تبا و  ستم    دا   ا   هم  ثا گخ  شختخه 

 .بود

 دست  ا  گاو  پنجم  و سه نفا

هم  د     ا  گافتند که به گاو  دکتا  ا ن  و  م پنخجخم   5251دا سمل 

و سه نفا مش واند. دکتا  ا ن  دا ر مم  تحصخ خل کخاد  بخود و ضخمخنخأ 

تمم ب  به حزب کمون ست ر مم  د شختخه  سخت و  ز طخا خد شخواو  بخه 

  ا   م  ر د. دا مسکو حسمب  بم  و صحبت م  کنند و مخ  گخو خنخد کخه 

دا   ا   تشک  ت مم ا  گافته  ند و مخم نخ خمز د ا خم کخه کسخ  بخمشخد و 

مجدد   قد م بکن م. دکتا  ا ن  قول مخ  دهخد کخه   خ  کخما ا  بخا  خ خد  

گ اد. به   ا   م  ر د و   ه چ  قد م  نم  کند. ش ص  به نمم کخممخا   

که  هل قزو   و  ز محصب   د نش م  کوتو بود مأموا مخ  شخود کخه بخه 

  ا   رمد  و بم دکتا  ا ن  صحبت کند و سمزمم  بدهد. کمما   مخ  ر خد 

و دکتا  ا ن  مو فمت م  کخنخد. بخعخد پشخت سخاش  خم نخفخا ا  بخه نخمم 

شواش م   ز اوس ه م  فاستند. بعد کمم ب ش و   موتخ خ خم ا  بخه  ا نخ  

معاف  م  کند که سو بم  د شتند. رن م مجبه    به نمم دنخ خم مخنختخشخا مخ  

 کادند  و   پب س متوجه  صل ممجا  نبود.  غبب قضمت هم ب  سو د 

بودند و پب س هم متوجه نم  شد  و تشک  تشم  ا  توسخعخه مخ  دهخنخد و 

 وب هم پ شافت م  کادند.  کثاشم  هم اوشنفکا  تحص ل کاد  و  خم 

ج بشم  م  گ  شتند و م  بادند. دا زند   دکتا  بود به  سم سخاهخنخگ 

محمد م   اوش.     صاهنگ محمد م   اوش ردم  خوبخ  بخود. دا 

جنم ت هم د م ت  ند شت. هاجنم تخ  کخه دا زنخد    تخفخمق مخ   فختخمد  و 

ما ص  بود و بم دست پزشم  حمد  و غخ خا   نخجخمم مخ  شخد. دکختخا 

 اوش م  د نست که  نتان م د او ا  مخ  دزدنخد. بخا    حختخا م  خم  

پ ش  و افته  م کپسول و  خم رمخپخول مخ  دهخد و مخ  گخو خد کخه   خ  

کپسول ا  شب موقع  و ب د  ب وا د  رمپول ا  ن ه بد ا خد و بخه کسخ  

نده د. صبح م  ر م و  ودم م  زنم.  و  رمپو ش قخ خمختخ  بخود  و مخ  

د نسته که  نتان م بام  د اند و نم  زنند. صبح م  ر د و م  گخو خد کخه 

 ه کما کاد ؟ م  گو د که ببه کپسول ا  ن ه د شتم. رمپول ا   خوادم  

 . ز  و  اوز د  ا   ن م  م  واد   مب نش ن  کادند و ا حت شد م

دو نفا  ز اتسم   ا دا زند   بودند.  ک   سمش م ا سفند خما خم  بخود 

 ک  م امحمد م . م ا سفند ما  م   م اوز  م سم ت ج ب  بخه مخ  

نشم  د د و گفت     سم ت  ند م   ازد. م  و قعأ تم  ماوز هم سم خت 

ند ام و نم  تو نم   ز  ضمفه    ا  تحمل نمم م و نم  د نسختخم. سخم خت 

 و ج ب  بود و فکا م  کنم سه تومم   م   خماتخومخم  مخ   از خد. گخفختخم 

نم  د نم. گفت:  طوا نم  د ن ؟ تو ماد س خمسخ  هسختخ  و نخمخ  د نخ  

ق متش  ند  ست؟ گفتم:      ه مابوط  ست به س مسخت؟ فخکخا مخ  کخنخم 

سه تومم   م سه تومم  و ن م ق متش بمشد. گفت: بخه بخهع  خجخب سخ خمسخ  

هست . گفتم:  طوا؟ گفت:     ا  قنسول  ن بخ خس دا  صخفخ خم  بخه مخ  

د د    شمهنشم   ن ب س د د  که به م  بدهند. هخا کخس بخم ر  و اد  خنخد  

بشود سه تم تو  به   فت ماش دا مخ  شخود. مخعخبخوم شخد   خ  شخ خمدهخم  

هستند  بنمبا     قاض هم قبول نم  کنم. دا زند   م  و  طمءهللا  خم  

راش قند م  شکست م و دا با با پو   م  گافت م.  ز پول     کخما مخ  

تو نست م غ     ا  که به مم م  دهند ب شتا کن م.  ک   خکخ خاد  پخ خمز و 

اوغ  ب ا م و  م  م   زهم   م بوط بکن م. بم   خ  وضخع مخم افخمخم  

 ودمم  ا  که سند کم  ست بودند حفظ م  کاد م.  ب خل مخبخکخ  هخم دا 

کتمبش م  نو سد که   ن م "کمو " تشک ل د د  بودند. حت  وقت  کخه   خ  

غ    محما ا  هم م  پ ت م  اتسم   شم ا م  گفتند که رقم وقختخ  کخه 

شمم غ   م  پز د مم ب   حمل م  شو م  به مم هم بخدهخ خد. دا صخواتخ  

 .که با   رن م غ    حسمب  و و قعإ ممو  و به دادب وا م  روادند

دا زند   همه   ز ک نه م  شود. ها کس ها صحبت  د اد بخه دفخعخمت 

گفته و به قدا  تکا ا شد  که وقت  ردم م  شنود د خ خا  خنخدشخش مخ  

شود. گفتن  تمز  ه    ند شت م همه   ز ک نه بود. ب ختخ خما  هخم مخم ا  

  ب     ت م  کادند. رن م ا جع به  ک   ز زنم  ب ت ما  کخه  نخمخ بخ  

بود  و دا مشضاوطه فعم  ت د شته ها اوز قض ه    ا  مخطخاح مخ  

کادند.   بته دفعۀ  ول و دوم  خ خمامخش  خوب بخود  و خ  د خ خا  خو ش 

 و ش  سته شد م و  د   د  م  کاد م که حاف   ن م د  ا تممم بشخود. 

 مد  ز ب  ب  ما م بشنو م. تم     که  م اوز  تفخمقخ   فختخمد کخه د خ خا 

زبم    ن م بسته شد و مم هم ا حت شخد خم. مخمجخا  ر  بخود کخه  خکخ   ز 

 و ن   ب ت ما  دا ب مماستم  بسختخا  شخد.  سخمخش ظخ خ خا بخود. حخم  

ظ  ا  دو ه بود  م ظ  ا  سطنه بود نم  د نم   و ا  ظ  ا م  گفتند. دا 

زند   وقت  که به زند ن م   م دو   م رمپول م  د دند کخه قخ خمختخ  بخود. 

  ن م ا  تزا د نم  کادند.  نتان م و پزشخکخ خماهخم بخا مخ  د شختخنخد  دا 
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شواش م  گفت رمد    م شمم ا  ب  ا خم.  ا نخ  مخ  گخفخت  خ خمل کخادم 

  ن م شو   م  کنند  گفتم   ب  ند اد حم  بنش ن د   م  م  بخ خوا  

و بعد م  گ ا د. ر  مأموا گفت:  قم کما  ز کما گ شته افخمخم خت  قخا ا 

کاد   ند بنش ن   عن   ه؟ م  گفت ر  وقت ف م دم که شواش م  مم ا  

گ ا د د   ست. شواش م   کمم ب ش ا  م  شنم ته و گخ خا مخ  دهخد و 

 ند نفا د  ا ا  هم که م  د نست گخ خا مخ  دهخد. کخمم بخ خش هخم کخه 

سمبمه د ا بود و پاوندۀ جمسوس  د شته  ز تخاس هخمخه  خ خز ا   قخا ا 

م  کند.   ن م  گافتند و روادند قصا  بعد که تحم مخمتشخم  تخمخمم شخد مخم 

 و ست م  ز رن م  م  ط  مت  به دست ب موا م. کمم ب ش گفخت: دکختخا 

 ا ن  مم ا   و د د  و قا ا شد که دکتا  ا ن  ا  بم کوت کنند و بخم  و 

حاف نزنند و حاف هم نم  زدند.  م نفا   ود  ر مخمنخ  بخود کخه بخه 

 ت مم   ت س و دزد  گافته بودند.  ا ن  ب  ما  دا کخا خدواش کسخ  

نبود نم ما بم  و حاف م  زد و صحبت م  کخاد. بخعخد داروادنخد کخه 

  ود  مزبوا جمسوس  ست و  ا نخ  هخم جخمسخوسخ  مخ  کخنخد  دکختخا 

بخود  0 خم  7 ا ن  ا  جمسوس هم کاد  بودند   م شب تما بأ سم خت 

که  فسا کش م رمد و گفت رقم خم  بخ خم خنخد ز خا هشخت پخاونخد   خو نخ  

هست. تم ر  اوز سمبمه ند شت که پخاونخۀ کسخ  ا  بخ خموانخد. دا ز خا 

هشت با  ش ب و نند.   بته م   ودم نافتم. بعض   ز افمم افته بخودنخد 

و پاوند  ا  م   و نند معبوم م  شخود کخه دکختخا  ا نخ  هخ خچ  خ خز  

ن فته  تممم   ن م ا  شواش م  و کمم ب ش گ ا د د   ند. بخعخد  هخم هخمخه 

 م د  ا ا   و د د   ند. د  ا ه چ  خکخ  مخمخمومخت نخکخاد  بخود و بخه 

ا حت  همد  ا ا  گ ا د د  بودند. و    ت و رز ا  هخم نخد خد  بخودنخد. 

رمدند زند   و دا زند   هم بم هم با سا ا مسخت اقخمبخت د شختخنخد. کخمم 

ب ش  دکتا  زد   ب ا م  و  سکندا  ها کد م م   خو سختخنخد ااخ خس 

بشوند. ها  ک   م مممم  ا  دوست د شتند که دا ا س ر  بخنخشخ خنخنخد. 

بم هم اقمبت د شتند و   ب  س ت هم به هم ت مت م  زدند. گخمهخ  هخم 

  مم    نجمم م  د دند که   ب  زنند  بود مثأل طبا  که با    خودش 

جو ن  بود بم ج منشمهبو نوۀ ج منشم   م   م ا  فشما دوست بخود و بخم 

هم م  نشستند و صحبت م  کادند. بمق  حضا ت نما حت بخودنخد کخه 

 ا  بم  و حاف م  زند. بعد  که م منۀ رن م به هم  واد  بود طبا   خم 

پ شه وا  ا   م  افت و دابماۀ  دب مت و   خ   خ خزهخم صخحخبخت مخ  

کادند  ا   که م  افتند مم م  شن د م که صحبتشم  مابوط به   دب خمت 

 .فماس  و غبط هم  مصطبح فماس  و  ز     حاف م بود

  صه ر  که افتماشم   وب نبود و به   خ  حخا  خودشخم  ا  پخم خ خ  

رواد  بودند.  دگا کم کم ر   حختخا مخ  کخه زنخد نخ خم  سخ خمسخ  و مخمهخم 

د شت م  ز ب   افته بود.  بت ش ق  واد  دکتا  ا ن  و د خ خا   هخم 

هم   پم    رواد   حتا ممت بود. د  ا  حتا م  ند شت م.  ول که   نخ خم 

م  گفتند  طخمق هخم   9رمدند  روادند به  م کا دوا بزاگ   کا دوا 

بزاگ  د شت. م  گفتند دکتا  زد  و دوستمنش  م گوشه    داسخت 

کاد   ند به  سم " بس   که" گو م دا زبم  ر ممن  "گوشۀ محخبخت"  سخت 

رنجم بم ب ه هم ساوکبه م  زدند و بمز  دا مخ  روادنخد.   خ  طخوا  

 حتا م زند ن م  س مس  ا  پم خ خ  روادنخد و  ازشخشخم  ا  کخم کخادنخد. 

پ بو  ش ابمن   م زند   موقت بود و هن مم  که مخم ا  مخجخاد مخ  

 .کادند. به رنجم م  روادند

 م اوز دکتا  ا ن  ا  روادند پ بو   طمق م . صخد   هخمخد خ خا ا  

محصل بودند.  ند نفا  هم ب  سو د دا م م  د شتند. گافختخما  رنخ خم هخم 

به     طا د پ ش م  ر د کخه شخواشخ خم  بخه  خوزسختخم  مخ  اود.  خو  

شن د  بود که دا رنجم تشک  ت  و سخمزمخمنخ   سخت و سخنخد خکخم  جخ خمنخ  

 هم ت م  دهد. به ر  جم افته و  م جفت  کمه م  پوشد و ا شخش ا  

هم به طوا  ج ب و غا ب  که دا   ا   معخمخول نخبخود بخبخنخد مخ  کخنخد و 

رگ   م  دهد که م  رات ست هستم و م   و هم نمم ش بخدهخم.  ز طخاف 

ش ابمن  به سا غش افته م  گو ند مثل   نکه تو جمسوس . م  گو د مخ  

جمسوس ن ستم م  ممفوق جمسوسم. م  پاسند "ممفوق جمسوس"  خ خسخت؟ 

جو ب م  دهد: به شمم نم  گو م به اا س ش ابمن  م  گو خم. بخه ااخ خس 

کل ش ابمن  تب ا ف م  کنند که  م ش صخ  ا  گخافختخه   خم   خ  طخوا 

جمنوا   ست و م  گو د قض ه ا  فمط به  ود اا س ش ابمن  م  گو خم. 

 و ا  به ت ا   م  رواند و نمم افمم شم  ا  م   و هخنخد. مخ  گخو خد  خم 

شاط د اد. پاس دند: شاطت   ست؟ گفته بود ما  به ماز ببا د و وقختخ  

که اد شدم م  گو م. اا س ش ابمن  ببند م  شود سه تم کشخ خد  مخ  زنخد 

که ف    ف   شد      حاف م   ست و   صه کل ممجا  ا  تعا ف مخ  

 .کند

دکتا  ا ن  تعا ف م  کاد که دا منزل نشخسختخه بخودم  ز پخنخجخاۀ کخو خه 

د دم که شواش م  بم دو نفا م  ر د. به  دمتکما گفتم دا ا  بمز کخ  افخمخم 

 م  ر ند. فکا کادم که شواش م  بم افمم ش م  ر د. و اد شدند. 

م  شن د م و بم هم صحبت م  کاد م. پاس دم شخمخم ا  بخا    خه   خنخجخم 

روادند؟ گفت  م صمحب منصب به  ب ل مبک  کش د     زد  بخود  مخ  

دستوا   تصمب غ   د دم. غ   ن واد م و مم ا  دا حخ خمط شخ ق زدنخد. 

 ب ل مبک  ا  ش ق نزدند و   بم ۀ مم ا  شخ ق زدنخد و مخا  بخه   خنخجخم 

روادند. گفت شمم هم غ   ن وا د  گفتم رقخم  دکختخا   خ  صخحخ خح نخ خسخت 

 و  مم دا زند   سو بد ز مد  د ا م )دا ر  موقع حدود هفت سمل بخود 

که دا زند   بود م.   ن م ا  تمز  رواد  بودند.( و وضع زنخد   ا  بخ ختخا 

ت   نجم کس  نمخ  تخو نخد غخ   نخ خواد. حختخ   سم  د ن م    نجم  اوپم  

 م دفعه مم س زد  اوز غ   ن واد م و     کما  شتبم  بود.گفت نخه شخمخم 

مدت   ست که زند نخ  هسختخ خد  ز بخ خاو   طخ  خ  نخد ا خد و  گخا شخمخم 

  تصمب غ   نکن د  افمم تم  هم دا بم    تصمب نم  کنند و مم شکخسخت 

م   وا م و شکست مم  ز شممست. گفتم   تصمب نم  تو نم بخکخنخم و خ  

حم  که شکست و  شتبمهتم  ا  م   و ه د ب خنخد ز خد گخاد  مخم  مخ  هخم 

نم   وام. غ   روادند ن وادم. افتند  خبخا کخادنخد   فسخا کشخ خم رمخد 

گفت که  ا  غ   نم   وا ؟ گفتم به      بت کخه شخمخم بخه  خم دکختخا 

 م   مممم توه   کاد د  م  هم غ   نم   وام. گفت: بزن د.  خ خما نخفخا 

بودند   م گاوهبم  و دو نفا پمسبم  و  ود  فسا کش م. تم گفت بزنخ خد 

م   م کش د  به  ودش زدم. د  ا نف م دم که  ه شد. مثخل   خ  کخه بخه 

سام زد  بودند و ب  وش شدم. د  ا ه    نف م دم وقت  حخمل رمخدم د خدم 

 اق کاد   م. دا صوات  که زمستم  بود. فخکخا کخادم مخ   خا   خاق 

کاد   م. کم کم  مدم رمد که  م  ن    تفمق   فتمد  بخعخد پخمشخدم د خدم تخمخمم 

بدنم کبود  ست. معبوم شد بعد  ز     که ب  وش شدم هم ما  زد  بخودنخد  

نم  گ  شتند که پزشم ب م د و معم نه کند. بعد به مخاوا مخعخبخوم شخد کخه 

  مل جنم ت هم د اند. ممجا   ز     قا ا بود که  د     ت فوس  بخه بخنخد 

رواد  بودند که مم ا   ز بخ خ  بخبخانخد. مخ  بخودم و  خبخد  خمخد خا رز د کخه 

اوزنممه رز د ا  م  نوشت و دکتا  ا ن  دا ر  جخم بخود خم.  خبخد  خمخد خا 

رز د  وب متوجه شد و دوست  دا ب او  د شت )گو م م از  همشم  فسخا 

که  ودش شم ا و   د ب و وک ل مجبس و اف د ت مواتمش هخم بخود.( و 

توسط  و  قد م کادند و  بد  مد ارز د ا   ز زند   مخوقخت بخه زنخد   بخم  

بادند. م  و دکتا  ا ن  هممنجم ممند م.  بد  مد ا رز د  ط ع م  دهد کخه 

 گا به د د رن م ناس د جمنشم  دا  طا  ست. مم دا زند   موقت پخ خبخو  

ش ابمن  بود م. ساد ا اش د  ک   ز اتسم  کادهم که م منه  ش بخم مخ  

  ب   وب بود  ببند م  شود و م  اود پ ش اا س زند   و مخ  گخو خد 

 . م  فت ما  ا  ب موا د و  م  أل  دستوا م  دهم همه کادهم شواش کنند

    سبب شد که م  ا  هم روادند و  ز  طا جستم. به افمم   ا ن  گفتخم 

شمم  شتبم  کاد د   تصمب غ   کاد د. دا     موقع  که دن م رتش گافختخه 

بود م  هم نم ما شدم     کما ا  بکنم و کختخم  خوادم. و خ  حخم  بخم خد 

  تصمب غ   بکن د ب و  د دکتا  ا ن  ا  م   و ه م. دکتا  خزد  گخفخت 

د غ و دافش  ست مم     کما ا  نم  کن م. گفتم ر خا رقخم  دکختخا  خزد  

شمم با    م  م د  و   ممنخ  زنخد نخ  شخد    خد. گخفخت وهللا بخه  خد  بخه 

م هب به د   و به ها ه که معتمد   صأل مم  خمخ خد  نخد شختخ خم  گخافختخما 

شد م    صه     سبب شد که دکتا  ا ن  هممنجم بممند و بخ خمخما شخود.و 

ت فوس  که بم ممد ا  گنه گنه معم جه م  شد  دو  ند دنخد و دکختخا  ا نخ  

هم به     طا د  ز ب   افت.   بته افمم  مم حمضا بودند که بخه  خمطخا 

 ا ن    تصمب کنند و    ز ر  پنجم  و سخه نخفخا کخه  صخل کخما بخودنخد  

 .تمم ب  به     کما د د  نشد

 – ۱۲۵۱زاده  زاده )سردار اسعد بیتیاری   خان بختیاری قلی علی
وی مدتها وزیر کشور و وزیر جنگ  – ۱۳۱۳قتل در زندان ق ر 

 رضا شاه بود.

 محمد ناصر صولت پسر اول صولت الدوله

سردار معظم و  سردار معززالملکملقب به   عبدالحسین تیمورتاش
کشته شدن  – بجنوردمیالدی در  ۱۳۳۳برابر با  ۱۲۲۲زاده ، خراسانی

 .تهراندر  ۱۱۳۳ اکتبر ۳برابر با  ۱۳۱۲ مهر ۱در زندان ق ر 

 تبریزخورشیدی در  ۱۲۳۲ شهریور ۱۳در  تقی ارانی -دکتر ارانی 
برا اثر بیماری تیفوس  ۱۳۱۳ بهمن ۱۴تا  ۱١بین روزهای متولد و در 

 و عدم رسیدکی پزشکی در زندان به قتل رسید.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D9%85%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B0_%D8%AA%D8%A7_%DB%B1%DB%B4_%28%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%29&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8
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 "كسى باید با آن ها صحبت کند         

 شادمانى براى مرگ باور كردنى نیست" 

 WNDچلسى شیلینگ سر دبیر بیش تفسیر خبر در    

سرباز نظامى آمریكا است .او كه  )شبكه خبر روز  و

داراى مدرك لیسانس روزنامه نگارى است و سال ها در 

شبكه رادیویى خبر در ساكرامنتو تولید كننده و گزارشگر 

 :اخبار بوده است مى گوید

كودكان در تورن هیل انتاریو در یك برنامه نمادین مراسم  

مسجد انتاریو   گردن زدن به سبك اسالمى را اجرا مى كنند.

در حال اجراى برنامه استفاده از نو جوانان مسلمان و 

مى باشد .نوار   آموزش آنان به " گردن زدن"در یك مدرسه

ویدئویى از مركز اسالمى جعفرى در تورن هیل انتاریو 

حال تماشا و نیز  ساله اى را نشان مى دهد كه در٤كودكان 

اجراى مراسم گردن زدن هستند كه در دوسال پیش گزارش 

تلویزیونى )كانادا سان  شده است .ویدئو یاد شده در برنامه

نیوز به نمایش در آمده است كه ذیال توسط برایان لیلى 

 :گزارشگر تلویزیون مذكور نقل مى شود

پسر بچه جوانى را مى توانید مشاهده كنید كه روى      

زمین نشسته است به طورى كه پسر جوان دیگرى پشت سر او و مسلط 

به او با قمه در دست ایستاده است .در پایان نمایش پسرى كه ایستاده بود 

 میر غضب مى گوید ؛"بفرما این هم سر". به عنوان جالد و یا

گفت این مسجد اخبار را زمانى فاش كرد كه بنا داشت بیش  برایان

متحدالشكل در جوار  وسیعى از مسلمانان را در كاندومینیوم هاى

همسایگان یهودى احداث نماید و نیز زمانى كه مدارس وابسته به مسجد 

دروس تبلیناتى تدریس مى كنند با این باور كه " یهودى شیطان در ایجاد 

 راه جهاد با نازى ها قابل قیاس است". مزاحمت در 

مردم در این مسجد با جوامع كانادایى كارى ندارند :   برایان لیلى گفت    

جامعه متحدالشكل اسالمى مى  و با استفاده از پوشش سعى در ایجاد

نمایند.اطالعات موجود محدود به تركیب مدرسه است اما سئواالت 

 كه باید بدان پاسخ داده شود. بسیارى هست

تارك فتاح فعال لیبرال و مقاله نویس روزنامه "تورنتو سان " و       

از راز چگونگى بر انگییتن  نویسنده مقاله " یهود دشمن من نیست "پرده

مسلمان ضد یهود بر مى دارد و مسئله شهادت نوه و برادر محمد را 

این مدرسه شیعه به نام یكى از تراژیك ترین وقایع تاریخ   آشكار مى كند.

وقت گردن زده  اسالم است كه در آن یكى از اقوام محمد به دست خلیفه

مى شود.او اضافه مى كند كه این نمایش ها را زمانیكه پسر بچه در حال 

دیده است .او توضیح مى دهد بچه ها واقعا در  رشدى در پاكستان بوده

نگاه مى  این نمایش ها شركت مى كنند و با درك و منطق كانادایى به آن

كنند. من واقعا وحشت زده بودم به خاطر تداعى و آموزش حوادث قرن 

چیزى كه حتى من در بچگى در پاكستان  ساله٤-۳ها پیش به بچه هاى 

فكر مى كردم امرى عادى است چقدر مى تواند به روح و جسم من و 

سالگى هنوز مى ٠١دوستانم لطمه وارد كند به گونه اى كه االن در سن 

 اندیشم كه شهادت چیست كه عده اى آرزو

دارند بمیرند و شهید شوند .فتاح گفت ؛او نمى تواند باور كند كه اولیاء و 

مربیان مركز اسالمى جعفرى تالش در آموزش اندیشه بنیاد گرایى به 

بچه ها را دارند.او گفت ؛از همه اینها گذشته این جنایتى است از سوى 

 بنیادگرایان.

گروه بى شمارى از شیعیان امروزه به دست هم كیشان خود قربانى مى 

شوند این باور آنهاست در حالى كه نه داعش هستند نه القاعده و نه 

برایان لیلى سین اورا قطع مى كند و مى پرسد این ها تاریخ      طالبان .

شماست چگونه شما از  را نابود كردند و با آنكه چشمان كانادایى ها به

كنار آن به سادگى مى گذرید و عجیب آنكه تارییچه این مسجد را هم 

فتاح پاسخ مى دهد ؛من مى دانم و فكر مى كنم كه چگونه مى   مى دانید.

من فكر مى كنم كسى مى باید   توان به شكل مناسبى با آن بر خورد كرد.

با آنها صحبت كند و به آنان بفهماند كه "جشن مرگ " بدون توجه به 

براى چه كسى است چه تجربه نفرت انگیزى است به شكلى كه  اینكه

مى سازد او مى افزاید   كودكان را در مقابل خون و خونریزى بى تفاوت

این گروه شیعه خود زنى را نیز باور داشته اجرا مى كند این همان 

است كه همه مسلمانان میدانند كه تا چه حد زشت و  صحنه خون ریزى

كند و بگوید  ناپسند است اما نیازاست كسى با رهبرى این گروه صحبت

-۳"به خاطر بهشت مرگ را جشن نگیرید "آن هم در حضور كودكان 

به اتفاقى كه هزاران سال پیش رخ داده و   ساله و این بر مى گردد٥یا ٤

این گروه براى آن عزادارى مى كنند البته به شكل میفیانه زیرا 

دنیاى عرب كسى اجازه عزادارى رهبران دینى را ندارد.اخبار  در

شد كه یك نو كیش  نمایش گردن زدن درست یك هفته بعد از آن منتشر

مسلمان زنى را در كمپانى اكالهما گردن زد.مظنون به نام آلتون نولن 

مزرعه تولید مواد غذایى از دست داده بود ،او    بود كه كارش را در یك

  درKFORبا حمله به یك زن سر او را با چاقو برید )نقل از تلویزیون 

اكالهماسیتى او سپس به یكى دیگر از كارمندان حمله كرد كه توسط 

 مالك كمپانى شلیك و مجروح شد.

بر اساس گزارش تلویزیون محلى ، نولن كه خود یك نو كیش مسلمان 

به اسالم را داشته است .بر اساس  بود سعى در تنییر دین همكاران خود

گزارش روزنامه محلى ،مك كارتین گازت یكى از اقوام نزدیك نولن 

با همكاران خود در مورد آموزه هاى اسالم و لزوم سنگسار  گفت كه او

است و این با  كردن زن در صورت انجام عمل گناه صحبت داشته

در سال  WNDاخراج او از كارش همزمان بوده است .همان گونه كه 

مقامات ذی الح در نیو جرسى ادعا كردند  گزارش كرده است۲١۱۳

بدن    كه یك مرد مسلملن دو مسیحى قبطى را گردن زده است و سپس

سر و دست هاى او را جداگانه در محل هاى میتلف در فیالدلفیا دفن 

ساله است كه پس از كشف اجساد در ۲۳  مى كند این مرد یوسف ابراهیم

 ماه آوریل بازداشت مى شود.

خبرهاى سیل آسا در غرب حاكى از اعمال تروریستى و گردن زدن 

 مسیحیان توسط مسلمانان در ماه هاى اخیر در خاور میانه مى باشد .

روز جمعه داعش ویدیویى را به نمایش مى گذارد كه در آن سر آلن 

جدا مى كند .چهارمین گروگان  مدد كار بریتانیایى را از تن هنینگ 

غربى توسط تروریست ها در صف مرگ قرار دارد .سربازان داعش سه 

قبل از اقدام به كشتن او را به مرگ تهدید كرده بودند در پایان ویدیو  هفته

آمریكایى پیتر كسینگ نیز هشدار  سربازان داعش نسبت به كشتن مدد كار

 مى دهند .

 صدف  :ترجمه 
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ت میم دولت مجارستان ”سینگوی این کمیسیون گفته است: 
یک ت میم غلط است، زیرا بر مجموعه اقت اد خود 

 “.مجارستان و سراسر اروپا تاثیر منفی خواهد گذاشت
گفته سینگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، مالیات اینترنت  به

راستی و  وزیر دست بیشی از اعمال و قوانین نیست
کار مجارستان ویکتور اوربان است که در خدمت  محافظه

 .ها نیز خواهد بود محدود کردن آزادی
سینگوی حزب ال ام پی مجارستان که مدافع محیط زیست 
است، ضمن انتقاد از دولت، مالیات اینترنت را غیرقابل 

سوادی  کوشد "بی قبول خوانده و گفته است که دولت می
 .دیجیتال" را در مجارستان گسترش دهد

درهمین زمینه کمیسریای امور دیجیتال اتحادیه اروپا نیز 
های دیجیتال و  گفته است که مجارستان در زمینه شاخ 
ها را در اروپا  پهنای باند اینترنتی یکی از بدترین وضعیت

 .دارد
شامگاه دوشنبه گروهی از معترضان به الیحه مالیات 
اینترنت به دفتر مرکزی حزب حاکم مجارستان در بوداپست 

های  حمله بردند و در یک حرکت سمبولیک دستگاه
های این دفتر کوبیدند  الکترونیکی اسقاطی را به در و پنجره

ها به اقدام  و خسارات زیادی به آن وارد کردند. اعتراض
 .دولت همچنان ادامه دارد

  -آبان  1  
 منبع: ایران تریبون

های اجتماعی خواهد  دسترسی مردم به اطالعات و شبکه
 .شد

کار گرفتن یک گیگابایت  کنندگان از اینترنت، با به استفاده
توانند حدود یک ساعت از یک ویدئو را مورد  تنها می

دهد که کسب مالیات تا  استفاده قرار دهند. این رقم نشان می
تواند دسترسی به اینترنت را گران و دشوار  چه میزان می

 .کند
اقت اد مجارستان از چندین سال پیش روندی نزولی را طی 

کند. این کشور عضو اتحادیه اروپا است، اما هنوز به  می
حوزه یورو نپیوسته است. اعضای حوزه یورو را 

دهند که عالوه بر عضویت در  کشورهایی تشکیل می
اتحادیه اروپا واحد پول مشترک اتحادیه یعنی یورو را نیز 

 .اند جانشین پول ملی خود کرده
خاطر بحران پایدار اقت ادی، ارزش پول مجارستان در  به

های اخیر به شدت کاهش یافته و قدرت خرید مردم  سال
پائین آمده است. به این دلیل اکثریت کاربران اینترنت که به 
طبقه متوسط و زیر متوسط تعلق دارند، قادر به پرداخت 

گویند که مالیات  ها به این دلیل می مالیات اینترنت نیستند. آن
ها را نیز محدود  های اجتماعی آن اینترنت در نهایت آزادی

 .کند می
 انتقاد کمیسیون اتحادیه اروپا

کمیسیون اتحادیه اروپا ت میم دولت مجارستان برای اخذ 
مالیات اینترنت را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. یک 

 

ها هزارنفر بود.  های بوداپست صحنه تظاهرات ده خیابان
ای اعتراض دارند که دولت  سابقه مردم به مالیات بی

گوید که این  مییواهد بر اینترنت ببندد. اتحادیه اروپا می
 .کند مالیات آزادی دسترسی به اطالعات را نیز محدود می

پارلمان مجارستان الیحه دولت درزمینه دریافت "مالیات 
اینترنت" را دردست بررسی دارد. درصورت ت ویب این 

 ۲١۱۵طرح در چارچوب الیحه بودجه دولت برای سال 
هر شهروند مجاری باید در مقابل هر گیکابایت استفاده از 

یورو  ۴۱فورینت مالیات بپردازد که برابر با  ۱۵١اینترنت 
عالوه بر این رقم، هر استفاده کننده شی ی از  .سنت است

اینترنت باید فارغ از سقف گیکابایت مورد استفاده خود، 
فورینت نیز هزینه ثابت بپردازد که بیش از دو  ۷١١ماهانه 

هزار فورینت  ۵ها  یورو است. این هزینه ثابت برای شرکت
 .کند یورو برابری می ۱۵است که با متجاوز از 

 ای برای همبستگی اپوزیسیون انگیزه
شوند.  معترضان مجارستان به مردم عادی محدود نمی

های اپوزیسیون این کشور که تاکنون همبستگی  گروه
اند، اکنون در یک صف واحد به  چندانی با یکدیگر نداشته

اند تا دولت را به پس گرفتن الیحه مالیات اینترنت  هم پیوسته
های همگانی نیز که اغلب از دولت  رسانه .وادار کنند

اند. همه بر  کنند، اکنون به صف میالفان پیوسته پشتیبانی می
این نظرند که کسب مالیات اینترنت سبب محدودیت 

 “  مالیات اینترنت”تظاهرات عظیم مجارها علیه 

 .بدهند و تضمین کنند که کارخانه منحل نمی شود

باراسااس ایان گاازارش، اوایال ساال جاااری نایاز کاارگااران 
کارخانه ی یک و یک دشت مرغاب، با هدف رسایادگای باه 

، 12خواست ها و مطالباتی مانند پرداخت حقوق معوقه سال 
، تعیین ساعت کااری طاباق 12و12پرداخت بیمه معوقه سال

قانون کار، پارداخات باه ماوقاع حاقاوق و بایاماه کاارگاران، 
بازگرداندن دستگاه های تولیدی ارسال شده به شارکات هاای 
کوچک، احترام به کارگران و جلوگیری از توهین باه آناهاا، 
تامین امنیت شنلی و قرارداد معین شادن، اجاازه بارگازاری 
مراسم روز جهاانای کاارگار، تشاکایال شاورای کاارگاری و 
جلوگیری از تعطیلی بعضی از خطاوط تاولایاد تاجاماع کارده 

 بودند.

 2424اکتبر21-منبع:سایت کانون مدافعان حقوق کارگر

عدم پیگیری مطالبات خود از طریق قانون و به اتهام اخاالل 
در نظم عمومی و دامن زدن به اعتراضات به حکم دادستاان 

 .خرمبید بازداشت شدند

م.ح ادامه داد: اکنون پرسش اصلی ما این اسات کاه مااه هاا 
پیگیری قانونی ما چه حاصلی داشت؟ مگر بارها درخواست 
تشکیل شورای کارگران را مطرح نکردیم تا از ایان کااناال 
به حق و حقوقمان برسیم؟ اما جز جواب منفی چه نتیاجاه ای 
گرفتیم. حاال همکاران ما را دستگیر کرده اند و مای گاویاناد 
آن ها اخالل گر هستند، در حالی که اخالل گار کسای اسات 
که افزایش ساعت کار بی جیره و مواجب را به ماا تاحامایال 
کرد و اجازه ی اعتراض نداد. تجمع آرام ماا باراسااس چاه 
قوانینی، غیرقانونی تلاقای مای شاود؟ ماا بارای رسایادن باه 

 خواست های واقعی و حقیقی خود باید چه اقدامی کنیم؟

انتشار اخباری مبنی بر انحالل و تعطیلی کارخانه و اناتاقاال 
آن به محلی دیگر، یکی از اصلی ترین دالیلی است که م. ح 
از آن به عنوان علت تجمع کارگران به همراه خانواده ها در 
کارخانه یاد کرد و گفت: اگر ایان اتافااق بایافاتاد، سارناوشات 
کارگرانی که همه ی عمر خود را در این کارخانه کار کرده 
اند، چه می شود؟ ما برای این واحد تولیدی جاان و جاوانای 
مان را گذاشته ایم، درست است که دستمازدماان ایان بااشاد؟ 
بعد از تعطیلی کارخانه سرنوشت خانواده هایمان که اکاناون 
باید از حق بیمه و بازنشستگی استفااده کاناناد، جاز ناگارانای 

 برای آینده بچه هایمان چه خواهد بود؟

م. ح همچنین توضیح داد: رفتار نامناسب و عادم رسایادگای 
مسئوالن به مطالبات ما، سبب شده است تاا کاار باه ایان جاا 
برسد و تا زمانی که همه ی حقوق قانونی ما پیگیری نشاود، 
به تجمع خود ادامه خواهیم داد و درخواسات اکایاد داریام تاا 
همکاران ما هرچه سریعتر و بی قید و شارط آزاد شاوناد و 
نزد خانواده های نگران خود بازگردند و اجاازه ی تشاکایال 
شورای کارگری را به ما بدهند، وضعیت سه سال بایاماه ی 
بالتکلیفمان را مشی  کنند، حقوق های عقب افتاده مان را 

اما آن چه در واقعیت اتفاق افتاده این است که ناه تاناهاا باه ” 
مطالبات ما و خانواده هاایاماان از ساوی مادیاران کاارخااناه 
اهمیتی داده نشاده، بالاکاه باا اساتاقارار یاگاان ویاژه نایاروی 

نفر از معترضین به دلایال عادم پایاگایاری  24انتظامی تعداد 
مطالبات خود از طریق قاناون و باه اتاهاام اخاالل در ناظام 
عمومی و دامن زدن به اعتراضات به حکم دادستان خرمبیاد 

 “بازداشت شدند.

چند صدنفر از کارگران کارخانه یک و یک دشات مارغااب 
واقع در استان فارس، که ماه هاست حقاوق دریاافات ناکارده 
اند، بار دیگر با هدف اعتراض به عدم رسیادگای باه حاق و 
حقوق خود دست از کار کشیدند و به همراه خانواده هاایشاان 

 .در محل کارخانه تجمع کردند

براساس گفته های م.ح یاکای از کاارگاران ایان کاارخااناه، 
حضور خانواده ها آخرین راه حل برای اعتراض باه وضاع 
معیشتی کارگران این واحد تولیدی است تا مسائاوالن باداناناد 
وخامت شرایط زندگی آنان بحرانی است و درصادد حال و 

 .ف ل مشکالت برآیند

عالوه بر خواست فوری پرداخت حقوق ماعاوقاه، کاارگاران 
 3این کارخانه، خواستار تعیین تکلیف وضعیت حق بیمه ی 

  هساتاناد کاه از حاقاوق آناان 13الی  14ساله خود) از سال 
کسر شده اما به عنوان مشموالن برخودار از خدمات بیمه و 
بازنشستگی، نام و نشانی از آنان در سازمان تامین اجتماعی 

 .موجود نیست

م.ح این معضل را به بیان ساده این طور تشریاح کارد: حاق 
بیمه از حقوقمان کسر شده، اما بیمه نشده ایم و حال در کناار 
دستمزدهای عقب افتاده مان، مسئولین باید به ایان ماوضاو  
نیز رسیدگی کنند، اما آن چه در واقاعایات اتافااق افاتااده ایان 
است که نه تنها به مطالبات ما و خااناواده هاایاماان از ساوی 
مدیران کارخانه اهمیتی داده نشده، بلکاه باا اساتاقارار یاگاان 

نفر از معاتارضایان باه دلایال  24ویژه نیروی انتظامی تعداد 
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پدیا را ویارایاش کاناد و  های ویکی تواند مقاله تقریباً هر کاربری می
هاا بار ایان اسااس  تنییرات خود را سریعاً ببیند. فکر ویرایش مقالاه

تاواناد در باهاباود  شکل گرفته که همکاری کاربران با یکدیاگار مای
ها در طول زمان تأثیر به سزایی داشته باشد؛ همانطور  کیفیت مقاله

 ")قااناون لایاناوس  آماده   باز افزارهای متن نرم توسعه  قانون "که در 
نویسندگان آن نیازی به داشتن مدارک رسمی یا تی   در زمیناه  

شاود  کنند ندارند. به آنها اخطاار داده مای موضوعی که ویرایش می
های آنها توسط هر کاس و باه هار ناحاوی کاه  که ممکن است مقاله

رحمانه مورد ویرایش قرار گیارناد و تاوزیاع شاوناد.  خواهد، بی می

های  مقاله
ای باازناگاری  آنها توسط هیچ شی  خااصای یاا گاروه تاحاریاریاه

هاای ویارایشای  گیری در مورد مطالب و سایااسات شوند. ت میم نمی
 .گیرد گیری صورت می پدیا با توافق عام و رأی ویکی

 ها زبان
زبان با  ۲۳۱در برگیرنده  ) ۱۳۱۳مرداد ( ۲١۱۴پدیا تا اوت  ویکی

گونه  ۲۳۷پدیا دارای  است. به طور کلی ویکی بیش از ده مقاله بوده
 .است میلیون مقاله ۳١زبان ملل دنیا و نزدیک به 

کااناانااد.  هااای ماایااتاالااف بااه صااورت مسااتااقاال از هاام کااار ماای زبااان
اناد  های دیگر محدود یا وصل نشاده های زبانی به بقیه زبان ویرایش

هستناد.  " دیدگاه بی طرفانه" های کلی نظیر  و فقط محدود به سیاست
اناد  ها به اشتراک گذاشاتاه نشاده ها و ت اویر بین زبان با اینکه مقاله

شاود  ولی اولی از طریق صفحاتی که در آنها درخواست ترجمه می
تار قارار دارناد و دومای از راه انابااار  هاای بازرگ و روی زباان

 “پدیا ویکی”رونمایی از نخستین مجسمه یادبود 

شود برای به وجود آوردن یاک اثار هاناری. مان از  می
هاایای را هام کاه فاقاط باا  آید، و ماجاساماه تکرار بدم می

کاناناد، دوسات نادارم.  ساز معنی پیدا مای توضیح مجسمه
 ”.کنم من با سنگ، برنز و چوب کار می

متولد شده، در ارمنساتاان تاحا ایال ۱۱۳۴او که درسال 
شانااسای باه  کرده و اکنون در لاهاساتاان در رشاتاه زباان

 .دهد تح یالتش ادامه می
بایاشاتار جاواناان و کاارباران  “ پادیاا ویاکای” از دانشنامه 

کنند و به رغم همه انتقااداتای کاه باه  اینترنتی استفاده می
شود، در برخی محافل اکنون حاتای ایان  این دانشنامه می

را یاونساکاو  “ پدیا ویکی” بحث در میان آمده که دانشنامه 
 .در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت کند

به گفته کریستاف ووژسایاچاوفساکای، یاکای از مادیاران 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه اسلوبیس، شاهارداری ایان 

خااواسااتااه بااا ایاان مااجااساامااه یااادبااود از تااالش  شااهاار ماای
 .تجلیل کند“ پدیا ویکی”نویسندگان گمنام دانشنامه 

 منبع: رادیو زمانه 
 2424اکتبر  23

 
 ویکی پدیا محصول کار مشترک کاربران

 جمعی ویرایش دسته
کند کاه قارار  پدیا اینطور فرض می روند ویرایشی ویکی

دادن مقاالت در معرض ویرایش همگانی باعث صاحات 
پیش از " ریس بیش ویرایش،  سانگر" شود.  مطالب می

 قااناون لایاناوسباه "   بااز ماتانی "این در مورد توسعاه 
هاای  با داشتان چشام"گفته بود: اشاره می کند؛ این قانون 

زیاااااد، خااااطاااااهااااای 
کماتاری رخ خاواهاناد 

"  تاااعاااداد بااای داد.
شااماااری در سااراساار 
دنااایاااا ماااقاااالاااه هاااای 

را ماارور پاادیااا  ویااکاای
ماای کااناانااد، ایاان اماار 

شاااود تاااا  بااااعاااث مااای
مطالب خرابکاراناه و 
جانبدارانه به سارعات 

در   .واگاردانای شاوناد
ارزش ایااااان واقااااع 

دانشنامه باه خااطارآن 
 پاادیااا ویااکاایاساات کااه 

انااجاامااناای اجااتااماااعاای 
است. به این ماعاناا کاه 

توان از نویسندگاان  می
خواست تا از کار خود 
دفااا  کاارده یااا آن را 
روشاااان سااااازنااااد و 

ً قاابال  بحاث هاا ساریاعاا
.اناااااااااد مشااااااااااهاااااااااده  

های گاونااگاون  ویرایش
ً دارای مایازهاای مارجاعای هساتاناد کاه  پدیا ویکی غاالاباا

باه   .دهاناد ها پاسخ مای اعضای انجمن در آنجا به پرسش
هااای ویاارایشاای )کااه  جاانااگ  پاادیااا دلاایاال بااازبااودن ویااکاای

شااونااد  و  ناایااز گاافااتااه ماای ”هااای بااازنااگااری جاانااگ” 
ً وقاتای اتافااق مای مشاجره افاتاناد کاه  های طوالنی غاالاباا

ویرایشگران با نظرات میتلف خاود، باا هام باه تاوافاق 
پدیا روند ویارایشای  های ویکی رسند. اعضای انجمن نمی

جمعی و نوعی جریان اجتمااعای و  آن را یک عمل دسته
هاا هامایاشاه در  دانند. ماقاالاه تکامل تدریجی داروینی می

پادیاا  معرض ویرایش قرار دارناد بادیاناگاوناه کاه ویاکای
کاناد. تایاریاب،  ای را تمام شاده تالاقای نامای هیچگاه مقاله

است، اّما در این سایات اگار  پدیا بوده مشکل دائمی ویکی
پااراکااناای  ای اقاادام بااه تاایااریااب ویااا لااجاان در مااقااالااه

پذیرد بالفاصله باا اضاافاات دیاگاران ت احایاح  صورت
  .خواهد شد

یک مجسمه یادبود در یک شهر کوچک بررای 

ای که در تاریخ پردیرد  ترین دانشنامه بزرگ

آمده است: در شهر اسلوبیس در لهستان، از 

رونمایی شد. ایرن  “ پدیا یکیو“ د مجسمه یادبو

ساز ارمنی  مجسمه را مهران هاکوبیان، مجسمه

ساخته و نخستین مجسمه یادبود دانشرنرامره   

 .در جهان است“ پدیا ویکی“
 

 
ای صادر  شهرداری شهر اسلوبیس درباره این مجسمه بیانیه

مایالایاون  ۳١پادیاا باا  ویکی" کرده است. در این بیانیه آمده: 
تاریان  زبان و هزاران نویسنده گماناام، بازرگ ۲۳١مقاله به 

 ."دانشنامه تاریخ تمدن است
گوید شهروندان لهساتاانای مشاارکات  شهرداری اسلوبیس می

دارناد و باه هامایان جاهات  " پدیا یکی"و زیادی در دانشنامه
ت میم گرفاتاه اسات ماجاساماه یاادباودی باه ایان دانشانااماه 

 .اخت اص دهد
به زباان لاهاساتاانای بایاش از یاک  "پدیا ویکی"در دانشنامه 

میلیون مقاله وجود دارد. در مراسم روناماایای از ماجاساماه 
پدیا لهستانی، آلمانی  پدیا هم نمایندگانی از ویکی یادبود ویکی

 .پدیا حضور داشتند و دفتر مرکزی ویکی
 

 پدیا مهران هاکوبیان در حال شکل دادن به مجسمه ویکی
شهر اسالاوبایاس در مارز آلاماان و لاهاساتاان قارار دارد و 

آن را از شهر فرانکفورت اودر در آلاماان  “اودر”رودخانه 
کند. مرز بین دو کشور آلمان و لهستان در این شهار  جدا می

درست در وسط رودخانه اودر قارار دارد. پالای باه طاول 
کاناد. اسالاوبایاس یاک  متر دو کشور را از هم جدا مای ۴١١

آن شهرت جهاانای  ”البیرنت”ست و جشنواره  شهر فرهنگی
زاده، هنرمند  دارد. دو سال پیش این شهر میزبان شهین دمی

اش را باه یااد ماادران  “ شده پارک گم”ایرانی بود که تابلوی 
 .پارک الله در یک نمایشگاه انفرادی به نمایش گذاشت

اثر مهران هاکاوبایاان از چاهاار  “ پدیا ویکی” مجسمه یادبود 
 “پدیا ویکی”مجسمه زن و مرد تشکیل شده که کره معروف 

اند. هزینه ساخت این مجسماه یاادباود  را بر سر دست گرفته
۲۲  ً مایالایاون تاوماان  باوده کاه  ۲۲هزار زلوتای )تاقاریاباا

هاا آن را تاأمایان  شهرداری شهر اسلوبیس از محل ماالایاات
 .کرده است

هار چایازی کاه ” گوید:  مهران هاکوبیان، هنرمند ارمنی می
 28ادامه در صفحه ام را برانگیزد، به مضمونی تبدیال  در زندگی توجه و عالقه

 پدیا مهران هاکوبیان در حال شکل دادن به مجسمه ویکی

 ی ویکی پدیادانشنامه جیمی ویلز، پایه گذار 

 در شهر اسلوبیتس در لهستان “پدیا ویکی”رونمایی از نیستین مجسمه یادبود 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://www.radiozamaneh.com/183471
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3
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شود.اما،ماشینپاترول،یکآنمثلبادردمی
مییکمیجلوتر،سرعتشرامی و کشیدگیرد

 الینکنار.

پیاشینیه زنبانگاهاورادنبالکردههمچنانبیا
و سیر حیرکیت میخیرویزمینضربگرفیتیه

 کند.گردنوباسنراباآنهمراهمی

وآید،میآید،میپاترولدندهعقب...می آیید
 جلویپاشترمز.

گیردوحاالمانتوشلوارسرمه از میوجیی ایدر
 شود.خاکنوکمدادیمی

وایمیدوسرنشینپاترولباهمزمزمه کننید
پشیمزنندزیرخنده.دستبلندمی آلیویهیای

صیورتیی پیییراهین از سرنشینسمتشاگرد
آیدبیرونوصلیبمیشودرویپنجرهبیاز.می

شیکیمیشزنمی و رودجلو،آنطورکهسینه
، صیورتیی پیییرهین خیودرو. میچسبدبهدر
اش همینطورکهپرروسریزنرارویسینیه
تیوی بهبازیگرفته،چیزهاییآهستهآهستیه

 صورتزنزمزمهمیکند.

گیاهییزنانگاربی تاباست؛گاهیبهچپ،
حیرکیتبهراستنگاهمی و کندودیگرازریتم

 موزونسروتنهخبرینیست.

 برد:پیراهنصورتییکدفعهصدایشراباالمی
 بهماکهرسیدهممهرولولوبرو؟

کشیییده زندرحالیکهکمیخودشراعقب
 بههمانبلندیصدایمرد:

انیگیاربهخدامی  - و.... بردمشدندونپزشیک
 چیزیتویصداشبشکند:

 اونهنوزمحصل... -

 کند:مردصداشرابلندترمی

حیاال توهممعلمش....  -     نیییا برامافیلیم
؟   میاپدیگهواسهدندونپزشیک بیفیرمیا س

 ایم؟ چراغیکهمسجدرواست...جاهویچاین

رییتیم زندرحالیکهدوبارهباپاشنهمیییخیی
 شود.ایکجمیگرفتهلبشبهزردخنده

 بهخونهرواست،اولشعرشویادبگیر.. -

 حاالهرچی...-

درحالیکههردوبالروسریزنراازدوطرف
پیایییینمی کشدتاکیپگردنش؛صداراکمیی
 آورد.می

کین، - نیگیا ببینمنخودمختمرنگفروشیام.
میی رنیگ میر منگنجشکو شیتیر جیا کینیم

فروشم،بامنیکیبازینکنیها همینمی
خیودت میاه ییک راسیت  امشب...خوب؟ 

 کنم...شارژتمی

گیفیتیم  - ... هههه،سیگارشونگا،"بیهیمین"
زندشایدمالبرونی،چیزی وپکمحکمیمی

 کشدبهآسفالت.ودوبارهجارورامی

تیوی دهید زنتندیسیگاروفندکراسرمیی
زندروبهباال؛آنطیورکیفوگردوخاکرادورمی

 کهمردبشنود:

 سیکهبهمانریدهبودکال کوندریدهبود.ک-

پیکحاالدرحاشیهخیابانپاسستمی و کند
 زندبهسیگار.می

مانتوشلوارسرمهایحاالچسبیدهبهباالتنیه؛
سیییاهیی بیه عیرب از زیربغلوتمامکمیرش

سیرداشکوچکشده،داردمیینشسته.سایه
 زیرپاش.

زوزهماشین آخیر، و وسی  وهایالین کشیان
 شوند.باشتابردمی

آوردوناخینآینهکوچکراازجیبکیفشدرمی
خیطییکشددورلببلندسبابهرامی ها،انگیار
 بیاندازددورشان.

 کیه اسیت دسیتیش نیوک602آینههنوزتوی
 کندجلویپاش.مدادیترمزمی

را قهقههچندجوان،بابکوببکوبسیستمفضا
 کند.پرمی

پیک  بیا جیاداده کیییف تیوی اوباعجلهآینهرا
دهدسمتهاراکشمیمحکمیبهسیگارلب

هیوا،چپودودرایکنفسهوفمی بیه کینید
میوزونپاشنهمیخییک نیییمیه پاراباحالیتیی

رییتیممی کوبدبهزمینوهمراهباصدایضیبی 
 گیرد.می

انیداخیتیهجوانسمتشاگردنیم تنهراازپنجره
کیوبید؛بیرونباهردودسترویدرماشینمی

 دهد:وس قهقههصداشرااوجمی

 فرستم.وایساهمینجااساعهبابامومی -

شودوبازگردوخاکاززییرماشینازجاکندهمی
 کندبهسروتنزن.هاشهوفهمیچرخ

چیپترمیروسریراشل دسیت کندوهیبا
زندوگردوغبارراازصورتدور.خودشرابادمی

دربازهممی را میاتیییک رودسرا کیفولوله
راهاوآنکشدبهلبآورد.بدونآینهمیمی ها
 مالدبههم.می

پیاییشاشحاالدیگرکامالًمحوشدهسایه ،زییر
زندوکیونیههمنیست.پکآخررابهسیگارمی

 .دهدپشتسرآنراپرتمی

قیدمبازدرجهتعکسحرکتماشیین آرام هیا
 زند.می

ردماشین بیرب میثیل سیرعیت، دوالیین هیای
وشوند.الینکنارهمبیعیضییمی تیرمیزی هیا

 مکثیو....بعدهمسرعت.

 

میی میحیکیم را رویمردجارویبلینید کشید
پیخیش هیوا تیوی آسفالت.گردوخاکزیادی

 شده.زنعقبعقبمیرودتویپیادهرو.

آسیفیالیت روی تیر مردبازهمجارورامحکم
 کشد.می

صیورت زندستراسترامثلبادبزنجیلیوی
 دهدوبلندآنطورکهاوبشنود:تکانمی

 اَگندتبزنن  -

 کاردیگهایبلدنیستی؟  -

 بیرگیردانیده00مردسرشراباززاوییه درجیه
میی کشیدسمتاو،بازهمجارورامحکمتر

تینیکرویآسفالت.حااللب هایشزیرسبییل
وخیشکشآمده،بلندبلندآنطورکهازخیش

 جاروعبورکند.

 برو،برو،بذاربادبیادوگرنه... -

 زنآهستهاماطوریکهاوبشنود:

رییخیت  - خیاک ، بهگربهگفتنعنتدرمونیه
 روش.

 وبلندتر

بیه  - افیتیه میی کیک چیه؟وایسادمدیگیه:
 تمبونت؟

چیپمردجارورامایلتکیهمی دهدبهنشانه
 دهدباال:بزیرامی،ابروهایپاچه

دکیون  - هرکهدکونخودشودارهدیگه؛اینجام
 منه  

 خوای؟ پسبگوسرقفلیمی -

 هنه...کسرقفلی -

 هاراجمعکنه:وبدونآنکهکشلب

اشکهخیلیچربه.نقداًیهسیییگیارسرقفلی
و خیرج بیقیییه تیا چابکنباهمحالکنیم،

 مخارج...

 زندزیرخنده:زنپقیمی

 گیره.په اینوباشازیهقاشقآبنهنگمی -

ومردبازهمجارورامی آسیفیالیت بیه کشد
وگردوخاکرامی دهدسمتاو.زنسیییگیار

سیییگیاریفندکرامی نیی دو و آوردبیییرون
تیقیهگذاردالیلبمی راهاوبایک فینیدک ،
 شان.گیردزیرمی

 بیا؛بگیرکوفتکن. -

 گیرد:مردسیگاررامی

 توخودتکوفتیوباتمسخر: -
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راو....دستراسترامی زن چیرب بردگونه
فشیار سیبیابیه و شیصیت انیگیشیت بیندو

 دهد.می

زدهازدهانشبهقهقهیهیکمشتطالیزنگ
ریزدبیرون.پرروسریزنهنوزتودسیتیشمی

 استآنراباتکانیآرامامابهتهدیدانگار 

 حل؟  -

بییا حییاال زن
بییاریییک نییوک
کیفیش پنجه

آرام و آرام،
رییییتیییم بیییا

بییهمییی زنیید
السیییتیییییییک
خودروراننیده

دهیدگازمیی
بیییییییال و
از روسیییری
دستپیرهن
صورتیکنیده

 شود.می

جلیوتیر کمی
تیا آیید بازصدایترمزوپاترولعقبعقبمی

 جلویپایزن.

گیردو  از میوجیی دراینرفتوبرگشت،بیاز
افتدبیرون.زنکیهتنهصورتیمیخاک،بازنیم

کردنروسریوکاکلجلیوظاهراًمشغولمرتب
بیهاست.دستششلمی قیدم ییک شودو

 جلو؛

بازطالهایجرمگرفتهازوس خندهمیردمیی
 شود:افتدبیرونامایکدفعهصداشجدیمی

بیزنیی - دور یهدفعهبهسرتنزنهبخوایمنو
 ها 

 بهتگفتهباشم...-

کشدتنهصورتیرابیشترازپنجرهمیو....نیم
می  هیم گیودی دوبیرون.خ  وسی  افیتید

 ابروش.

بیه- افیتیاده اییدز نیگاکن،خبرداریکهکرم
 جوندرختا.

کیهاگهبخوایبازیدربیاریمی- بندمبهنافیت
ایین کنه.ایدزگرفتیواگزوزتدودمی اونوقت

 دوتامشتریهم...

هیمیراه بیلینیدی بشیکین سوتصداداررابیا
 کال..ا.. پر. کند:می

نیوک زنهمینطوربابالروسریبازیمیکندو
 دهد.پنجهکفشراباریتممالیمیتکانمی

جیارانندهاینبارباته گازیپرصداماشینرااز
 کند.می

زندرحالیکهگردوخاکتمامسروصوتیش
پیرت سیرییع راگرفتهآبدهانراباحیرکیتیی

 ها.کندبهردآنمی

کیشحاالسایه دارد آرام آرام سیر اشپشت
اسیتمی آیدوخورشیدتشتسرخومیذابیی

ترمییباالیسرکههرلحظهبهصورتشنزدیک
 شود.

درحیالچندقدممیرودجلووبهماشین هیای

 عبور:

 ... میدونونک ونک...ونک...-

گیردداماماشینهافق سرعت،یکآنبرمیی
سیبیزونگاهیبهپشتسر پیییکیان ... کیه ،

پیاش،پسته ایبادوکمربندسبزپررنگجلوی
 ترمزمیکند.

کیرده رازنانگاردستوپاشراگم روسیری ،
 دهدپایین.،دامنمانتورامیکشدجلومی

رانندهوتنهاسرنشینخودروهردولباسسبیز
 نظامیبهتندارند.

تینیدمردسمتشاگردفرزمی و تینیدپردپایین
تیکیانگوید.دستچیزهاییمی هیوا هاراتوی

بیهمی گیاهیی و دهدباتهدیدگاهیبهچپ،
میرتیب راستو...زنباحالتیهمراهباخنیده

کند؛شانهچپ،شانهسررارویشانهخممی
مییراست؛وچیزهاییمی گویدانگارالتماس

بیهکند.لبهاراتنگمیکندچشم خینیدههارا
کردههایعربکند،دستبازمیکند،جمعمی

میی میردراازدوطرفهی میانیتیو، بیه میالید
کیهصدایشرابلندمی رانینیده کندوخطاببه

 ایاست:چهرهقدوسرخسربازبلند

ایین  - آلیودهسرکاربیندازشباالببینییم، رو جیا
 کرده...

کنیدپاچه،کیفرویدوششرابازمیزندست
آوردبیرونوازپینیجیر وسهاسکناسسبزمی

 گذاردرویداشبوردجلو.بازپیکانمی

مییوهردومردتند زنتندچیزهایی و گیویینید
خیمهمان طورهیسرشبهچپوبهراسیت
 دهدانگار.هاییمیشودوبالبخندجوابمی

زن، سیمیت آمیده سربازکهحاالپیادهشدهو
میی او شیانیه وکیفراازروی پیایییین کشید

 کند.یکیبازرسیمیمحتویاتآنرایکی

هیردوشیان صیورت چشمزنهیباخندهتوی
 زند.دودومی

سربازآراموباحوصلهفندکوسیگارراازمیان
مییخرتوپرت جیدا کیییف سیرهای و کینید

دهدتویجیبشلوارخودش...و...بلندومی
 باخنده:

ایین - آلیودهاینابراتضررداره،برودیگه رو جیا

 

 شعری از کارل مارکس
 

سالگی 21در سن  2835این شعر توسط مارکس در سال 
با یاد و  2446ترجمه شعر در اول ماه مه سال   .سروده شد

 .احترام آن راهبر و اندیشمند یگانه انجام یافت

 
 دیگر نمی توانم آرام برانم

 که جان، بلمی، اسیر موج هاست

 دیگر نمی توانم آسوده و در سکوت بمانم

 که جان، همه، یورش است و فریادهاست

 خواستن، دست یافتن

 بارگاه خدایی را، به چنگ یافتن

 در دانایی بالجویان تاختن

 بر هنر و ترانه، دست یاختن

 پس بگذار، تا خطر کنیم

 زیستن را، همه چیز را

 !نایستیم، اینگونه خنثی و در سکوت

 !بل اراده داشتن، معطوف به عمل بودن

 نه نشستن و چشم پوشیدن

 جبون، در یوغ بردگی بودن

 بل، شوق خواستن، عمل نمودن

 .این است که می ماند

  . ا. فرداد
تذکر: منبع انتشار ترجمۀ این سروده از کارل مارکس، تارنما " فداییان  *

خلق ) اقلیت   " است. با سپاس از مترجم این سرودۀ زیبا و ماندگار، "  . 
 ا. فرداد " 

 ستاره بهرنگی
 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx 

 نکن.

سیروهردومردسوارمی شوندوپیکانسبزبا
خیاکصداازجاکندهمی و گیرد شودوبازموج

 تویسروصورتزن.

حیالازجدولفاصلهگرفتهوبهماشین در های
 عبور:

 ونک،ونک،میدونونک... -

،دسترانینیدهنشیندبغلدرجلورابازکرده،می
گیرنشدهکهدستتپلوسفییدیهنوزخوبجا

 شود:جلویشدرازمی

بیپیر  - نیداری پیول نرخشدویستتومنه،اگیه
 پایین.

جیییبکند،امادوبارهمیکیفرابازمی بندد.از
تومانیوچندتاسکهدرمانتو،یکاسکناسصد

.آوردوهمهرامیمی . . زن دسیت ریزدکف
شیییری حاالسرراتکیهدادهبهستوندرپیکان

   رودرویهم.هایشمیآرامپلکرنگوآرام

کییانییون ی نشییریییه آزاد، ی انییدیشییه میینییبییع:

 0931بهار —نویسندگانایران

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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 و دشم  د   هماهند؟ “س م”بم 
 

     ز زم گا که قار   و ند    
  ز  ه دا ج ل ماکب ممند    ؟

 
 گا به  مات  و ند      حکمم د  
 د د      حکمم وحش  تا  ز    

 
 گا که   نم  صد جنم ت م کنند
 حکم قار  ا   جمبت م  کنند

 
 گا جد   ز س ات  نسم  شدند

 ز   سبب بمشد که بم   مم  شدند
 

 ر  دم  که ب  نمه  م  کشند
 نعا    هللا  کبا م کشند

 
 گا مسبممن  باو قار  ب و  
 مو به مو  جا  بک   حکمم ر 

 
 گا مسبممن  باو بم طم بم 

  م بشو دا گبه   د  ش او  
 

  م باو  ندا صف حزب  ممق
  م بز  جفتم به مادم  و    غ

 
 گا مسبممن  بشو بوکو حا م

 گا که  نسمن  اهم ک      ما م
 

 گا مسبممن  باو بم فتنه جو
   م دا د    دل ورز د  مجو

 
  م مسبمم  بمش و د   ا  بند  شو

  م که  نسم  بمش و  ز د   کند  شو
 

 مسعود   وند

.385 کتبا   

های ترجمه شاده بایاش  اند. مقاله پدیا حل شده عمومی ویکی
هاا را تشاکایال  هاای ماوجاود هاماه  زباان کوچکی از ماقاالاه

 .دهند می

 ها ارزیابی
مبنی بر دانشنامه بودن یا این طور نشاان    پدیا ادعای ویکی

پدیا را هامایاشاه باه  ویکی .است دادن، همیشه مایه  بحث بوده
خاطر کمبود محسوس اطمینان، فراگیری و قادرت کاناتارل 

، کاتااباداراناز اناد. بسایااری  کننده، مورد انتقااد قارار داده
تار بار ایان  هااِی رسامای دانشگاهیان و نویسندگان دانشنااماه

 کاارباردپاذیاریمارجاع پدیا به عنوان یک  باورند که ویکی
پدیا دست کام در بارخای  ویکی .کمی دارد و یا هرگز ندارد

های دیگر از نظر کیفی، مقبولایاتای کاافای دارد. ایان  محیط
ای توسط ماجالاه آلاماانای  دانشنامه برنده یک آزمایش مقایسه

است. بیشتر ستایش آن به دلیل مطالب آزاد و  شده c't ِس تِ 
باعاضای آن را باه   .اجازه ویرایاش تاوساط هاماگاان اسات

سایااسات خاطرانتشار رایگان، ویژگی قابل ویرایش باودن، 
از ساوی دیاگار،  .اناد طرفی و گستردگی عناوین ساتاوده بی

خااطار آزادی  پادیاا را باه منتقدین درستی و اعاتاباار ویاکای
پادیاا باه خااطار  اند، همچنین ویاکای ویرایش زیر سوال برده

پذیری در برابر خرابکاری، کیفیات غایاریاکاناواخات،  آسیب
 اجاماا ثباتی و نیز به خاطر ترجیح  سوگیری نظام مند، بی

اسات. در  در ساباک ویارایاش ماقااالت ناقاد شاده اعتباربر 
پادیاا  ویکای های ویکی پروژهو  های محتوایی سیاست، مقابل

هاا  شود که در پی رفع این نگرانای توسط کاربرانی تهیه می
هستند پژوهشگران در دو مطالعه  علمی به این نتیجه دسات 

ً زودگااذر هسااتاان انااد کااه خاارابااکاااری یااافااتااه و د هااا عاامااومااا
جایامای " .    هااسات پدیا نسبتاً به درستی سایر دانشناماه ویکی

رئایاس بایاش ویارایاش و "  لری َسنِگر"  پایه گذار و" ولز
   هستند.یا پد نوشتار  ویکی

کاناد.  تاأکایاد مای “ دیدگاه بی طرفااناه” بر سیاست یا  پد ویکی
هاای  هاایای کاه تاوساط شایا ایات طبق این سیاسات دیادگااه

اند بدون هیچ تالشی برای تأیایاد آناهاا باه  برجسته ارائه شده
شاوناد. از آن رو کاه هار داوطالاب  طور خالصه بیان مای

اضافه یا ویرایاش کاناد،  ویکیها را به سبک  تواند مقاله می
و عدم اطمینان به صحت همه  مطالب از مشاکاالت  تیریب

اسات. باا ایان حاال در ماوارد  همیشگی این دانشناماه باوده
و  هاای گاروهای رسااناهپدیا را در  های ویکی متعددی مقاله

 .اند مراکز علمی نقل کرده

تااوساا   ،پاادیااا هااای ومااوزشاای ویاارایااش در ویااکاای ورهد
   ها صهیونیست

 ها اهداف دوره ویکی نویسی صهیونیست

نااویسااد هاادف  ناایااویااورک تااایاامااز از قااول هاااآرتاا  ماای
سازماندهان این دوره، دو چایاز باوده اسات. یاکای ایاناکاه 
بتوانند مردمی را که نقطه نظرات ایدیولوژیکی خود را باه 

پادیاای  گذارند، در ویرایش و نوشتن در ویاکای اشتراک می
عبری مشارکت دهند و از این طریق بتوانند افکار عمومای 
اسرائیل را تحت تااثایار قارار دهاناد و دیاگاری ایاناکاه در 

پدیای انگلیسی ویرایش داشته باشند تا وجهه اسرائایال  ویکی
 .در سطح جهانی بهبود یابد

 
نیویورک تایمز از قاول روزنااماه اسارائایالای آروتاز شاوا 

یاکای  " واسرائیل من" عضو جنبش "  آیلت شیکد"نویسد  می
"  اشاناالای"   از سازماندهان دوره گفت که به کار بردن کلمه  

پادیاا کاه دربااره  تسایایار سارزمایان  در مدخلهایی از ویکی
کنند، دقیاقااً  بحث می ۱۱۲۷فلسطین توسط اسرائیل در سال 

از مشکالتی است که وی امیدوار اسات کاه تاوساط تایامای 
.  روزنامه ی "هاا آرتا " جدید از ویرایشگران، حل شود

بهترین ویرایشگار “ ای را برای نویسد انجمن ایشا جایزه می
، یعنی کسی که طی چهار سال آینده بتواند در “ صهیونیست

پادیاا مشاارکات  در ویاکای “ صهیونیستی” بیشترین تنییرات 
ایان جاایازه مساافارت باا باالاون  .داشته باشد، تاعایایان کارد

 .ورزشی بر فراز اسراییل است

 51ادامه ویکی پدیا ازصفحه 

 

 گر مسلمانی بشو بوکوحرام

 

    مسبمم   حظه    دن م بب  
     همه کشتما و     ببو  بب  

 
 د  ش  هم     طاف سا م  باند 

 د تا و زن م به  خمم م  باند 
    

 م  فاوشند د تا   ب  گنم  
 م  شوند هم  و به بمر  ب  پنم 

 
 رنطاف هم طم بمن م م  کشند    
  منه و مکتب به رتش م  کشند

 
     طاف بوکو حا م  م  داد

 هم و گاگم   و   نسم  م   واد 
 

     م م  جم وا   س م   ست
 جمن  و غمات ا   ا  حمم   ست

 
     جنم ت هم  ا  با مم او ست؟
  ز کجم     زها ردم کش دو ست؟

 
 تم به ک  د    ممل انج و ب ست؟
 تم به ک   نسم  به م هب مبت ست؟

 
     همم  دن م   س م شممست
      همم  دن م   حکمم  د ست

 
    مسبمم      با دا   و هام
 تم به ک  با     توحش بن ام؟

 
 تم به ک  گو   که   ن م گماهند؟

 هم باود؟پت  هم  مي تاس د  و  دش به ج ب     پم -

 4 4 4 وب ر ا -

 نكنخد فخكخا 4 ز م  مي شنو د ن ا   نبمش د  نوش جم  شم  -
  اوم  ز م  و ننخد    مشخ خوا  كاد    د كه م  هم مثل ر 

دست     هم شكم ت مي كنم؟ بخه كخي؟ بخه سخمنسخوا خي هخم؟ 
 د نست كه جسد ن مه  م  م  گا      حضات  ستمد !جمنم  ن  ا

 جم  ر  موس مي سنتي د بند   شخم  ا  دا ر  دهخه   بخُكخش
 "و خوت    ت"بمز ا دهه   شصت  هم   به قخول  و   بُكش

جبو  د نش م  حفظ كاد   ند  ه چ وقت  نخ خ  شخكخا  نخمخي 
بخمبخم  4 ز دست     موجود ت نمزن   شخكخم خت بخكخنخد   واد كه

م ا هم   هم نبود   ند كه دا     ب خسخت سخمل سخد سخمنسخوا 
شكسته  ند؟  عني منكِا     هست د كه  ب دهم    اه   ج نمي ا 

بخا   زنخد   4 4 4 م از هم هد  ت هم   وبك هم  فخاوغ هخم و
    پمپتي هم  بي  د م  سخمنسخواشخكخ   نخد    ممندشم  مد و 
 سطوت و صو ت ق بيِ قخدات تسخ خا مخي  پمپتي هم ي كه به

 زنند؟

 ! ز م  مي شنو د  نوش جم  شم 

بخ خما  -منبع:  ند شه رز د  فصبنممه کمنو  نخو سخنخدگخم    خا  
5298 

 !نوش جان شان

 78 ن مه هم  دهه  
بخخخود كخخخه ز خخخا كخخخس 
كما ِ  سمبخد و  ُفسخت 

مدایح بي كما ِ   حد 
  شم ا بخزاگ صله 

مم  حمد شممبو ا   كخه 
دا  صخخخل بخخخه د خخخ خخخل 
سمنسوا د  بي دا ر  
سو  ر ب م منتشا شخد  

 4و او نه كنما   مبم ن م كادند "زدند"بود   م  

 : د      ز افمم سا س مه پ ش شممبو افتند كه

ا  مدایح بي صلاه رقم  ه نشسته   د كه     ب   مه   زهم  -
بي  جمز هي شمم  م  كاد   ند و د اند كنما   مبم  هخم مخي 

  4فاوشند

 ُ ب كه  ه؟ -

 4 4 4 عني نمي  و ه د كما  بكن د  ر ا -

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%88%D9%84%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%88%D9%84%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
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توان نشان داد کاه بسایااری  به همین قیاس، می  .استدروغ 
 “ حاقاوق مالات” از اصول ف ل سوم قانون اسااسای، کاه باه 

ی دروغ  واقعیت ندارند. بنابراین، ریشاه  شود،  مربوط می
ً در مساائال  و ناراستی  های سیاسی موجود را باید نه صارفاا

شی ِی این یا آن دولتمرد جماهاوری اساالمای بالاکاه در کال 
چاه ایان  ساختار نظام سیاسی حاکم و، از آن بااالتار، در آن

نظام برای حراست از آن به وجود آمده است، یعنی در رابطه 
 .وجو کردستیز سرمایه، جست ی انسان 

 2313تیر ماه 

، ف ل نامه ی داخلی کانون نویسنادگاان اندیشه ی آزادمنبع:   
 2313، مرداد  8ایران، شماره ی 

درصد  44به میزان تورم باشد و خود دولت تورم را حدود 
درصد افزایاش 25 اعالم کرده بود، دولت دستمزدها را فقط

داد. افزون بر این، مردم سین دولت در مورد پرداختن باه 
گونه باور کنند در حالی که می  امور رفاهی مردم را چه

به دستمزد کل  2313ی سال  درصد از بودجه 6بینند فقط 
درصد این بودجاه  14کارکنان دولت اخت اص داده شده و 

هازار مایالایاارد تاوماان  صارف  844درصاد  14)یعنای 
گذاری برای استثمار هرچاه بایاشاتار کاارگاران و  سرمایه 

فربه کردن بیش از پیِش سرمایه شاده اسات؟ پااساخ مانافای 
اعتمادی مردم به مردم به درخواست دولت در واقع از بی 

گرفت و واکنش آشکار آنها به دروغ دولت سرچشمه می
 .های دولت بودگویی 

های سیاسی  اما خطای بزرگی است اگر دروغ و ناراستی 
را صرفاً به این یا آن دولت یا دولتمرد نسبت دهیم. مسائالاه 

هاست. برای نشان دادن این نکتاه  تر از این حرف  عمیق 
الزم نیست راه دوری برویم. به برخورد حکومت باه اقادام 

همین جوان مذکور، که چیزی جز نشر کااماالً مساالامات 
آمیز و یکسره مدنِی اعتراض برحق یاک شاهاروناد ناباود، 
دقت کنیم. اصل بیست و چاهاار قااناون اسااسای جاماهاوری 

نشریات و مطبوعات در بیان ماطاالاب ” گوید:   اسالمی می
آزادند مگر آنکه میل به مبانای اساالم یاا حاقاوق عاماومای 

ناه بااالرفاتان ایان  “ کند.  باشد. تف یل آنرا قانون معین می
جوان از دکل میابرات میل حقوق عمومی باود و ناه آن

ی آویزان به خود نوشاتاه باود اخاالل در  چه او بر پارچه 
مبانی اسالم. با این همه، او را پس از این که از دکل پایایان 
آوردند بازداشت کردند و با خود بردند، و تا کناون نایاز از 

کانام   سرنوشت او هیچ خبری منتشر نشده است. فاکار مای
مسئله گویاتر از آن است که نیاز به توضایاح داشاتاه بااشاد: 

ی  حتا همین اصل بیست و چهار قانون اسااسای، باا هاماه 
محدودیتی که برای آزادی بیان قاائال شاده اسات، واقاعایات 
ندارد و به این معنا نسابات باه بارخاورد عامالاِی ناهاادهاای 

که از   –ی آزادی بیان  امنیتی و نظامی و قضایی با مسئله 
یاک   –شاود  الزامات حفظ نظام به هر قایامات نااشای مای 

 محسن حکیمی 

ها و مبارزات مردم در ساراسار دنایاای سارماایاه  اعتراض 
داری معموالً معطوف است به مسائلی چون فقر و بایاکااری و 

فساد و خفقان و سرکوب و نظایر آنها. اما در ایران فقط ایاناهاا 
شوند. مردم از جمالاه نیست که مورد اعتراض مردم واقع می 

 کاناناد. ناماوناه گویِی دولتمردان نیز اعاتاراض مای  به دروغ
برای بیان اعتراض خاود  2313اش، جوانی که روز هفده تیر 

ای بار تان کارد و از دکال   نوشته به اوضا  موجود پارچه 
ای  نوشاتاه  میابرات میدان هفت تیر تهران باال رفت، پارچه 

 :که بر روی آن به ترتیب از باال به پایین چنین نوشته شده بود
پیدا بود که دروغ حتا بیش از اخاتانااق و  .دروغ، اختناق، فقر

راساتای  ی صبر این جوان را لبریز کرده است. به  فقر کاسه 
رسد کاه، باه قاول  نیز دروغ گاه به چنان حدی از وقاحت می 

اسات. خاود را  “ اباتار” برای آن صفاتای  “ کریه” احمد شاملو، 
ایاران ” شاناود:  جای این جاوان باگاذاریاد هاناگاامای کاه مای 

صاعاود از دکال مایاابارات کاه  !“ آزادترین کشور جهان است
هیچ، ای بسا سر خود را به دیوار بکوبید یا راه بیابان را پایاش 

راساتای، در ماورد  وار فریاد سر دهید! باه  بگیرید و دیوانه 
های شاخادار کسای یاا  مردمی که دست کم در معرض دروغ 

بااالرفاتان از  !اناد: زکای کسانی قرار دارند که به گوبلز گفته 
تاریان کااری اسات کاه مای   دکل میابرات کمترین وطبیعی

 .توان انتظار داشت

گاویای دولاتاماردان، کاه  شکل دیگر اعتراض ماردم باه دروغ
همین چندی پیش انجام گرفت، خود را در جاریاان درخاواسات 

ی ناقادی  دولت از مردم برای ان اراف از دریاافات یااراناه
ی  نشان داد. دولت به مردم وعده داد کاه از دریاافات یااراناه 

نقدی ان راف دهند تا او بتاواناد وجاه ایان یااراناه را صارف 
امور رفاهی مردم کند. اما چنان که دیدیم پااساخ ماردم باه ایان 

دانساتاناد  بزرگ بود، زیرا خوب می نه درخواست دولت یک 
 که دولت در مورد پرداختن به امور رفاهِی ماردم دروغ مای

درستی این سین دولت را باور نکردند، زیارا  گوید. مردم به 
دیدند با آن که قانوِن خوِد دولت می گوید افزایش دستمازد باایاد 

 !دروغ

 

 ماهنامه روشنگر

Rowshangar 

http://derabaa.wordpress.com/2014/08/30/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba/
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بعد و اسالم و محمد یکهزار و دویست سال بعد هنوز همان  
افسانه های خیال پردازانۀ انسان در دوران کودکی اش را 
که در اسطوره ها مزه مزه میکرده است، دوباره بعنوان 
علم کالم و آیات خدا به خورد مردم می داده اند. ببینید 
محمد و اسالم در ع ر خودشان چقدر از تاریخ علم و 

  .تفکر بشری عقب بوده اند
فالسفه اتمیست مانند دموکریت، لوکیپوس و بعد از آنها 
کسانی مانند اپیکور و شاگردش لوکرسیوس نه تنها، 
همانطور که گفته شد، معتقد بودند که تمام هستی از ذرات 
ریز همسان، تقسیم ناپذیر و از بین نرفتنی به نام اتم تشکیل 
شده، بلکه عقیده داشتند از آنجاییکه اتم ذره ای است که از 
ازل وجود داشته و تا ابد ادامه خواهد داشت، لذا وجود 
خالقی برای خلق جهان مادی و اصوال هستی قابل ت ور 
نیست. آنها معتقد بودند که در طبیعت نه چیزی از عدم به 
وجود می آید که خالقی داشته باشد و نه چیزی هم از وجود 
به عدم منتهی میشود که جهان پایانی داشته باشد. همه 
چیزها از ازل وجود داشته و تا ابد ادامه دارد. چیزی از 
بین نمیرود. آنچه که ما ب ورت اشیا و پدیده های میتلف 
در هستی می بینیم اینها همین اتم ها هستند که وقتی در 
اندازه ها و حاالت و اشکال میتلف گرد هم جمع می شوند، 
پدیده ها و اشیاء میتلف را به وجود می آورند. در طبیعت، 
پدیده ها و اشیاء تنها از چیزی به چیز جدیدی تنییر پیدا می 
کنند. این نیست که از هیچ  به وجود بیایند و از اینرو 
خالقی الزم داشته باشند و یک زمانی هم از بین بروند. این 

 نظر اتمیست ها بود.
 

 
بنابر این، می بینیم که اگر فالسفه کالسیک یونان در 
مقایسه با مکاتب یکتاپرست، دست خدا را از زندگی 
روزمره کوتاه میکردند و به او فقط یک نقش محرک اولیه 
میدادند، فالسفه اتمیست یونان حتی این نقش را هم به خدا 
نداده و عقیده داشتند که خدایان نه تنها هیچ کاری به کار 
جهان ندارند، بلکه در خلق آن هم نقشی نداشته اند. 
هراکلیت فیلسوف مادی که در قرن شش ق. م. و قبل از 
اتمیست ها میزیسته در مورد خلقت چنین می گوید: "این 
نظام جهان را که برای همه همان است، هیچیک از خدایان 
یا هیچیک از آدمیان نیافریده، بلکه همیشه بوده و هست و 
خواهد بود. آتشی همیشه زنده..." )شرف الدین خراسانی، 

 ) 253نیستین فیلسوفان یونان، چاپ چهارم، ص 
منجمله اپیکور معتقد بود خوشبیتی انسان که همیشه در پی 
لذات است، در داشتن آسایش و آرامش خاطر است، و از 
آنجاییکه خدایان مظهر این آرامش اند، برای اینکه این 
آرامش خود را حفظ بکنند و به کمال برسانند، در امور 
دنیوی و انسانها و جهاِن موجود هیچ دخالتی نمیکنند. از 
همینرو، جایگاه آنها بین جهان ها است. جایی که در آن 

 بتوانند در آرامش و سکوت کامل سر ببرند. 
بنابر این، همان نقش اولیه ای را هم که فالسفه کالسیک 
یعنی معروفترین فالسفه یونان برای خدایان قائل بودند، 
فالسفه مادی، آن را هم کنار گذاردند و یک نقش صرفا 
اسمی برای خدایان قائل شدند، مثل شاهان مشروطه که فقط 

 یک نقش تشریفاتی دارند. 
نظر اپیکور در مورد مذهب نیز جالب است. وی میگوید " 
هدف فلسفه را آزاد کردن بشر از ترس، و بی وص ترس 
از خدا )خدایان  میدانم. من از مذهب بیزارم، زیرا مذهب 
در جهل پیشرفت میکند، آنرا ترویج میدهد و زندگی را از 
وحشت جاسوسان آسمانی، خشم و غضب بیرحمانه و 

 مکافات های بی انتها تیره و تار میسازد."
بعالوه، فالسفه  مادی و اتمیست نه تنها در امر الهیات بسی 
پیشروتر و رادیکالتر از فالسفه کالسیک یونان مثل 
سقراط، افالطون و ارسطو بودند، بلکه در زمینه های 
دیگر هم بسیار پیشروتر، مدرن تر و انقالبی تر فکر 
میکردند. بطوریکه هگل، اپیکور و شاگردش لوکرسیوس 
را بعنوان بانیان علوم مدرن و پایه گزاران علوم طبیعی، 
تجربی و روانشناسی تجربی پس از خود می شناسد. علت 
اینست که وقتی بعدا در اروپا از قرن پانزده به بعد رنسانس 

 چرا در یونان فلسفه بر یکتاپرستی پیروز شد

علمی شرو  میشود، دانشمندانی مانند دکارت، الیبنیتس، 
کانت، نیوتن، هگل و کالٌ فالسفه روشنگری، همگی همان 
دست آوردهای فالسفه مادی یونان را دستمایه کارخود 
قرارداده، توشه کار وبار وحرکت خود مینمایند. منجمله کانت 
کل نظریه  اپیکور و دموکریت در مورد اینکه  جهان از یک 
عن ر همانند مادی تشکیل شده است را کامال قبول میکند و 

 همانطور که گفتم هگل اپیکور را بانی علم مدرن می داند. 
بنابراین، ماتریالیست ها و اتمیست های یونان، در مقایسه با 
فالسفه کالسیک، تفکر یونانی را بسیار جلوتر و پیشتر 
میبرند، تا جائیکه فالسفه روشنگری معتقد بودند که نظریه 
تکامل انوا  برای اولین بار از طرف اپیکور مطرح شده 
است. چون اپیکور و لوکرسیوس معتقد بودند در جریان 
تناز  بقاء تنها حیوانات و موجوداتی باقی میمانند که ارگان 
های الزم برای بقا را داشته باشند و بعنوان نمونه نشان 
میدادند حیواناتی که در طول زمان همچنان باقی مانده اند 
آنهائی هستند که دندان های تیز پیشین و دندان های پهن پسین 
دارند. چیزی که برای بقای آنها ضروری بوده است و آنهایی 
هم که فاقد این دندان ها بوده اند بتدریج در جریان تناز  بقا 
از بین رفته اند. یا اپیکور معتقد بوده است که تکامل جامعه 
انسانی هم مثل طبیعت شکل مرحله به مرحله داشته است. 
باین معنا که از مرحله ابزار سنگی به مرحله ابزار چوبی و 

 پس از آن به مرحله برنز و آهن  تکامل یافته است.
بنابراین می بینیم که اینها چه افکار پیشروی در زمان خود 
داشته اند، افکاری که بسیار فراتر از افکار فالسفه کالسیک 
یونان می رفته است، و علیرغم اینکه افالطون و ارسطو 
بعنوان برجسته ترین نمایندگان فکری فلسفه یونان معرفی شده 
اند و آنها را اوج تفکر و فلسفه در یونان قلمداد میکنند، ولی 
واقعیت این است که فالسفه مادی بسیار پیشرفته تر از آنها 
بوده اند و این آنها هستند که تفکر فلسفی را در یونان به اوج 
میرسانند.حقیقت اینست که اپیکور بعنوان بزرگترین فیلسوف 
یونان ابتدا توسط مارکس در پایان نامۀ دکترایش کشف و به 
جهان سرمایه داری که فیلسوفان مطلوبش ارسطو و افالطون 
بوده اند، شناسانده میشود. او اپیکور را مرد رنسانس جهان 

 باستان میداند. 
اما در اینجا ما قبل از اینکه جلوتر برویم باید به یک سئوال 
اساسی پاسخ دهیم. اینکه در یونان چه چیزی باعث میشود که 
تفکر فلسفی جای تفکر دینی را بگیرد، در حالیکه در نقاط 

 دیگر چنین چیزی اتفاق نمی افتد.  
پاسخ این سؤال وجود دمکراسی در یونان است. یعنی وقتیکه 
ما تاریخ یونان را بررسی میکنیم می بینیم که از قرن هشت 
وهفت ق. م.، یونان، برخالف نقاط دیگر، تنها جایی درجهان 
بوده که نه تنها از اوجگیری قدرت مطلقه فردی ممانعت بعمل 
می آید، بلکه در آن قدرت مطلقه رو به افول میگذارد. منجمله 
سلطنت که تا آنزمان در آتن مثل سایر نقاط موروثی بوده 
است، از حالت موروثی در آمده، ابتدا به حداکثر ده سال و 

سپس به یک سال محدود میشود، و بعد با اتیاذ سیستم  
آرخون ها  اصوال رهبری و حکومت فردی لنو و جای 
خودش را به هدایت و رهبری جمعی  میدهد. یعنی کشور به 

آرخون تقسیم میشود که هر آرخون را یک گروه انتیاب  1
 شده از طرف مردم اداره میکند. 

البته باید توجه داشت که نظام سیاسی جنبه هیرارشیک و 
آریستوکراتیک خود را حفظ میکند. باین معنا که نه تنها 
بردگان و زنان فاقد هرگونه حقوقی بوده اند، بلکه رهبران و 
ً از  مسئولین حکومتی نیز، هرچند توسط مردم، ولی ضرورتا
میان اشراف انتیاب میشده اند. با اینحال، در مقایسه با 
نظامات دیکتاتوری، نه تنها مردم حق انتیاب کردن، هرچند 
از میان حاکمین خود را داشتند، و از اینرو، حکومت جنبه 
انتیابی داشته، بلکه وجود حق رای برای مردم، لزوما حق 
اظهار نظر و آزادی عقیده را نیز ببار می آورد که در آن 
فالسفه نیز میتوانسته اند نظرات خود را آزادانه بیان و مبادله 

 نمایند. 
بعد، در قرن ششم ق. م. نیز، وقتیکه اصالحات سولون  
شرو  میشود، ما شاهد این هستیم که یک مجمع و شورای 
چهارصد نفره که از طرف مردم انتیاب میشده، به اضافه 

 بخش دوم
 رونوشت از یک گفتار تلویزیونی

 سیامک ستوده
 

گفتیم برخالف ملل دیگر که پس از اضمحالل نظام 
دمکراتیک بدوی، در پی مبارزه با نظام چند خدایی، وارد 
نظام سیاه و سرکوبگر یکتاپرستی شدند، یونانیان تنها قوم و 
ملتی بودند که در رد خدایان و نظام بدوی، بجای یکتا 
پرستی قدم در راه تعقل و تفکر استداللی گذاردند و همین 
امر راه را  برای ظهور فلسفه در یونان باز کرد. نتیجه این 
امر شکوفایی عظیم و خیره کننده فلسفه در یونان بود که 
برای دو هزار سال، تا قرن  شانزده و هفده میالدی که تجدید 
علم و فلسفه در اروپا شرو  شد، همچنان بر طارق تفکر 
بشری درخشش داشت و هر جاییکه می رفت متفکران را به 
سوی خود جلب میکرد. به این ترتیب بود که در فلسفه 
کالسیک یونان، فلسفه ای که کسانی مثل سقراط، افالطون و 
ارسطو نمایندگان برجسته آن بودند، تفکر فلسفی به اوج خود 
رسید، و این درحالی بود که تمام مناطق و ملل دیگر در 

  .تاریکی نظام یکتاپرستی بسر می بردند
با اینحال، اگر این فالسفه، در مقایسه با ملل دیگر که اسیر 
نظام یکتاپرستی شده بودند، دست خدایان را از زندگی مردم 
و افکار آنها به کلی کوتاه میکنند و برای خدایان صرفا 
بعنوان یک نیروی محرکه اولیه و شاید دربهترین حالت 
بعنوان یک خالق منفعل اهمیت و ارزش قائل میشوند، 
فالسفه دیگری در یونان وجود داشتند که از این هم فراتر 
رفته، حتی این نقش بی اهمیت را نیز برای خدایان قائل 

 .نمیشوند
من قبال گفتم که ارسطو عقیده داشت از آنجاییکه حرکت از 
سکون بوجود می آید و برای عبور از سکون به حرکت، به 
یک نیروی محرکه اولیه نیاز است، لذا در طبیعت وجهاِن 
هستی هم برای همه این حرکات و نظمی که وجود دارد می 
بایست عامل محرکۀ اولیه ای وجود داشته باشد. در نظر او 
این عامل محرکه اولیه همان خدا بود. بنابراین خدای ارسطو 
و فالسفه کالسیک یونان تنها نقشش این بود که این حرکت و 
جهان را به وجود آورده بود و با رها کردن آن به حال 
خودش دیگر هیچ دخالتی در امور روزمره آن نداشت. 
بنابراین خدای آنان بکلی با خدای مداخله گر و سرکوبگر 
نظام های یکتاپرستی، بی وص مذاهب سامی، تفاوت 
داشت. خدایی که برای تمام جزئیات زندگی بشر قانون تعیین 
میکرد و حکم می نمود و اگر کسی آن را اطاعت نمیکرد او 

 را در آتش جهنم می سوزاند. 
تعقلی بود که فالسفه ایده آلیست یونان از  -این درک علمی

امر هستی و در پاسخ به سئواالت اساسی فلسفه داشتند. 
درکی که از قوانین طبیعت و تعمیم آن نشات گرفته بود. 
جالب است که ما وقتی به سراغ فالسفه مادی و اتمیست 
یونان می رویم می بینیم این فالسفه از این هم فراتر میروند 

 و فلسفه یونان را به اوجی بسیار باالتر از این می رسانند.
 فالسفه مادی و اتمیست: اوج دیگری در فلسفه یونان

اجازه دهید ببینیم این فالسفه چه کسانی بودند؟ اولین آنها 
شی ی بنام لوکیپوس بود. او در قرن پنجم قبل از میالد 
میزیست. دیگری شاگرد وی دموکریت یا بزبان یونانی 
دموکریتوس بود که بسیار معروف تر از استاد خود بود و 

 بعنوان یک فیلسوف مادی و اتمی شهرت دارد.
دموکریت برخالف فالسفه دیگر که معتقد بودند هستی از 
آب، آتش و یا خاک تشکیل شده، عقیده داشت که تمام هستی 
از ذرات تجزیه ناپذیر، از بین نرفتنی، ابدی و هم شکلی به 
نام اتم تشکیل شده که این اتم ها در خالئی که اطراف آنها را 

فرا گرفته حرکت می کنند. بنابر این می بینیم که نظریه  
اتمی برای اولین بار درتاریخ بشر توسط این بیش از 
فیلسوفان یونانی مطرح میشود. این چه زمانی است؟ قرن 
پنجم قبل از میالد. می بینیم قرن پنجم ق. م. تفکر و فلسفه 
یونان به جایی میرسد که نظراتی ارائه میدهد که دو هزار 
سال بعد جنبش روشنگری دراروپا دنبال آنرا میگیرد وعلم 
تجربی مدرن مجددا آن را در دستور کار خود قرارداده، 
صحت آنها را، منتها اینبار بشکل علمی و از راه تجربه، 

قرن  8الی  1باثبات میرساند. این در حالیست که مسیحیت 
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مجمع دیگری که آنهم انتیابی بوده، و اِکِلسیا نام داشته، اداره 
کشور و نظارت بر مأمورین دولتی و حکمرانان را بعهده 
میگیرد و به این ترتیب حکومت اشراف حتی بیش از گذشته زیر 

 نظر مردم قرار می گیرد.
تازه، کار تنها به اینجا منتهی نمیشود. بعد ازمدتی ما کِلثِنس )

Cleisthenes)   را داریم که اصالحاتش از 542 -548) 
اصالحات سولون هم فراتر میرود. برای اینکه در نظامی که 
کلثینس برقرارمیکند اوالً، این مردم آتن )همه افراد آزاد و 

نفره ای را که باالترین  544مذکر  بوده اند که مجمع خلِق 
ارگان بوده، انتیاب و به این ترتیب در امور مربوط به 
سرنوشت خود دخالت داشته اند. منجمله، هر چند ماه یکبار، یک 

نفره را از میان خود، صرفنظر از میزان ثروت،  54گروه 
 برای اداره امور انتیاب میکرده اند.

سال حق انتیاب شدن برای این شورا و  34ثانیاً، هر فرد باالی 
 رهبری جامعه را داشته است. 

ثالثاً، قضاوت در دادگاه را از حالت فردی در آورده، آنرا 
نفره که به  1گروهی میکند. یعنی کار قضاوت را به گروه های 

 انتیاب مردم بوده اند، می سپارد. 
بعبارت دیگر، در حالیکه در ممالک دیگر، منجمله ایران در 
زمان هیامنشیان و کورش، یک نفر خودکامه بر جان و مال 
مردم حکم میرانده، در یونان، همه کارها در دست خود مردم 
)البته مردم آزاد و نه بردگان و زنان  بوده است.  تنها تبعیض 
در مورد مقام آرخون که باالترین مقام دولتی بوده ادامه می یابد 
که انتیاب او بر پایه امتیاز ثروت قرارداشته که آنهم در قرن 

 پنجم ق. م. از میان میرود.
حتی در آتن نهادی برپا میشود به نام نهاد تبعید. این نهاد متشکل 
از شش هزار شهروند انتیابی یونانی بوده است که کارش این 
بوده که در جلسات سالیانه خود رفتار و اعمال حاکم را بررسی 
می کرده و اگر کسی از خود گرایش خودکامگی نشان می داده، 

 او را برای ده سال به خارج از آتن تبعید میکرده است.  
یکی از این حکام مستبد شی ی بوده است به نام پسیس تراستس 
که درمیان مردم بیاطر اقداماتی که به نفع طبقات فقیر و عادی 
جامعه انجام میدهد، محبوب هم بوده است. منتها از آنجاییکه 
سعی میکند محبوبیت خودش را وسیله اعمال دیکتاتوری اش 
قراردهد،  او را میگیرند و محاکمه میکنند و به خارج از یونان 

 تبعید می نمایند. 
حاال اگر سؤال شود چه دلیلی داشته است که در یونان از پس نقد 
اسطوره ها و خدایان راه تعقل و فلسفه پیموده شود، ولی در نقاط 
دیگر دنیا راه تاریک یکتاپرستی، پاسخ قطعی من اینست که 
تفاوت در وجود چنین شرایط دمکراتیکی در یونان بوده است که 
به تعقل و فکر و در نتیجه اندیشه های خردمندانه میدان میداده، 
و دیکتاتوری در نقاط دیگر که طبیعتا با شکوفائی تعقل و خرد 
تناقض داشته، ضرورتا جاده صاف کن دیکتاتوری بوده است. به 
این دلیل است که ما شاهد اوجگیری فلسفه در یونان و اوجگیری 
شریعت و عقاید سیاه مذهبی که همواره توجیه گر بدترین نو  

 دیکتاتوری فردی بوده اند، در نقاط دیگر، بوده ایم.   
این مسئله را از جهت دیگری نیز میتوان پیگیری و ثابت نمود. 
تاریخ یونان باستان را میتوان به سه دوره تقسیم  کرد: ع ر 

و   تاریکی که با سقوط و از هم پاشیدن دو تمدن بزرگ "مینه آ"
شرو  و تا قرن ششم قبل از میالد  که آغاز دوران    "موکنی"

طالئی یونان است ادامه می یابد. دوره دوم، دوران طالیی یونان 
که اوج تمدن یونان است و از قرن ششم تا چهارم قبل از میالد 
ادامه می یابد. این همان دورانیست که نظام دمکراسی در یونان 
شکل میگیرد. و دوران سوم که به پس از قرن ششم ق. م. 
مربوط میشود. اگر بیاطرداشته باشید قرن هشتم ق. م. زمانیست 

سال کاهش و سپس  24که برای اولین بار حکمرانی موروثی به 
از بین میرود. بنابراین، تا این قرن یعنی قرن هشتم ق. م. نظام 
ضد دمکراتیک موروثی برقرار بوده است. از این زمان، 
بندهای دیکتاتوری شرو  به سست شدن میکند. به قرن ششم ق. 
م. که میرسیم دوران برقراری کم و بیش کامل دمکراسی یونانی 
آغاز میشود. اگر بیاد داشته باشید سولون و کِلثِنس و اصالحات 
دمکراتیک این دو بهمین قرن ششم ق. م. مربوط میشود. 
درهمین قرن است که پسیس تراستس بیاطر بروز گرایش های 
دیکتاتوری از خود به خارج از آتن تبعید میگردد. بنابراین، تا 
قرن هشتم دیکتاتوری برقراربوده و از قرن ششم دوران 

 دمکراسی در آتن آغاز میگردد. 
حتما تعجب خواهید کرد اگر بدانید این دوره همان دورانیست که 
تعقل و فلسفه در یونان پا گرفته و به اوج خود میرسد، یعنی 
دوران فلسفه کالسیک یونان. چرا که گزنوفانس در همین قرن 

ششم ق. م. است که شرو  به ایرادگیری از خدایان میکند 
و سقراط و افالطون و ارسطو و اتمیست ها نیز در همین 
 دوره، یعنی قرون شش تا چهارم است که  ظهور می کنند. 

بنابراین می بینیم چگونه اوجگیری تعقل و فلسفه که رد 
خرافات مذهبی و جایگزینی آن با کند و کاو درقوانین 
طبیعت و هستی را در پی دارد، همزمان با دمکراسی و در 
بستر این نظام که در یونان از قرن ششم ق. م. ببعد 
برقرارمیشود است که محقق میشود. دلیل آنهم روشن است. 
در بستر دمکراسی و آزادی است که همه گونه نظرات، از 
ایده های خرافی گرفته تا عقاید منطقی و علمی، میتوانند 
مطرح و در برابر هم قرارداده شوند، و واضح است 
درچنین م افی همواره این خرد ومنطق عقلی وعلم است 
که پیروز میشود. برای همین من همواره گفته ام که در 
دوران کنونی اگر شرایط آزادی بوجود بیاید که در آن نقد 
مذهب از رسانه های جمعی آزاد شده، و کسی را بجرم نقد 
مذهب دار نزنند، مذهب، حداقل در شکل خرافی و عقب 

 افتاده کنونی اش، یک َشبه، رخت بر می بندد.     
بنابراین، تحت چنین شرایطی است که در یونان برخالف  

نقاط دیگر فلسفه و دیدگاه های تعقلی نسبت به هستی و 
جهان شکل میگیرد و در مقابله با یکتاپرستی، گسترش 
یافته، اوج پیدا میکند. چنان اوجی که بعد از هزار و چندی 
در جا زدن در محاق مسیحیت،  دوباره حرکت به جلو خود 
را با آغاز رنسانس ادامه میدهد. باین ترتیب است که 
فالسفه روشنگری کار خود را با کشف مجدد تفکر یونانی 
و رمی که میراث دار آنست، شرو  میکنند. بنابر این، اگر 
ما تکامل تفکر یونان را در رد یکتاپرستی و نقد خدایان به 
چند مرحله تقسیم کنیم می بینیم که وقتی از مرحله حکمای 
هفت گانه ملطیه که من برای شما توضیح دادم، مثل طالس، 
آناکسیمانِدِرس، آناکسیِمنِس و غیره و بعد گزنوفانس 
بگذریم، به مرحله تکامل کالسیک یونان میرسیم که اوج 
فلسفه ایده آلیستی یونان است. پس از آن به دوره ای 
میرسیم که در آن فالسفه مادی و اتمیست ها درخشش دارند 
و تفکر بشری را به اوج میرسانند. جالب است که در آلمان 
قرن نوزدهم نیز آغاز فلسفه مادی که با فویرباخ شرو  
میشود، در پی دورانیست که در آن فلسفه کالسیک آلمان و 
 بی وص ایده آلیسم هگل به اوج تکامل خود نائل میشود.   
البته باید توجه داشت که در میان ملل دیگر نیز کم و بیش 
در همه جا، بدنبال اضمحالل جامعه دمکراتیک اولیه، این 
نحله های فکری  بنوبه خود به وجود می آیند، یعنی در 
مناطق دیگر  نیز ما شاهد پیدایش فالسفه ماتریالیست در 
برابر فالسفه ایده آلیست هستیم که سعی دارند به مدد تعقل 
و منطق، رابطه انسان با طبیعت و خود طبیعت را توضیح 
دهند و درحالیکه فالسفه ایده آلیست بدرجات میتلف به 
متافیزیک و وجود خدایان یا خدای یکتا معتقد هستند، 
فالسفه ماتریالیست وجود خدایان و ایده های متافیزیکی را 

 تماما رد می کنند.  
در امپراطوری اسالمی هم وقتی در اواخر قرن دوم 
هجری و اوایل قرن سوم، در زمان خلفای عباسی، که 
جنگ ها و کشورگشائی های اولیه اسالمی فروکش کرده و 
تحت آرامش نسبی حاصله کتاب های یونانی از سریانی به 
عربی ترجمه شده و باین ترتیب افکار یونانی قدم به قلمرو 
اسالمی می گذارند، ما شاهد این هستیم که  افکار مزبور با 
چه سرعت و قدرتی در ذهن اندیشمندان عرب و ایرانی 
نفوذ کرده، موجد شکل  گیری صف بندی های مشابه 
فکری میشوند، و درحالیکه کسانی مانند ابوعلی سینا، 
فارابی، ابن رشد، ابن خلدون و دیگران بیشتر پذیرای 
نظرات ایده آلیستی ارسطو و فالسفه کالسیک یونان شده، 
درصدد آشتی دادن آنها با خرافات اسالمی و مستدل کردن 
احکام و تعبیرات بی پایه اسالمی به کمک دالیل عقلی و 
منطقی بر می آیند، فیلسوفان ماتریالیستی نیز پیدا میشوند 
که در برابر متشرعین و فالسفه ایده آلیست صف آرائی 

 محکمی بعمل می آورند.  
منتها در اینجا ما شاهد این هستیم که تحت شرایط  
دیکتاتوری خشن و سرکوبگرانه ی اسالمی و مبارزه 
سیتی که از جانب  متشرعین یکتاپرست برعلیه هرگونه 
آزاد اندیشی راه می افتد، نه تنها نحله های فکری دیگر 
قادر به برخورد نظری در یک محیط آزاد و دمکراتیک و 
باین ترتیب تکامل اندیشه فلسفی، مانند آنچه که در یونان 
شاهد آن بودیم، نمی شوند، بلکه، تا آنجا که به فالسفه 
ماتریالیست مربوط میشود، به این دسته از فالسفه که 

بمعنی کامل آن فیلسوف بوده اند، بدلیل آنکه نافی وجود 
خدا و از اینرو در ضدیت جدی تری با ایدئولوژی حاکم 
قرارداشته اند، اساسا حتی امکان زیست هم داده نمیشود. 
بطوریکه نه تنها آثار آنها بکلی سوزانده و از میان 
میروند، بلکه خود آنان نیز همگی به قتل رسیده، سرشان 
از دم تیغ گذرانده میشود. تا جائیکه ما تنها از خالل 
عبارات و گفته های لعنت آمیزی که در آثار متشرعین 
برعلیه آنها و نظراتشان ابراز شده است، پی به وجود 

 چنین فالسفه ای و عقایدشان می بریم. 
این فالسفه که از جانب میالفین شان به زنادقه و اباکله 
معروف شده اند مانند ماتریالیست های یونان به کلی خدا و 
جهان غیر مادی را نفی کرده و هیچگونه خالقی برای 
هستی قائل نبوده اند و در این مورد در نظریاتشان حتی از 
ماتریالیست های یونان نیز، بیاطر تاخرشان، وضوح 
بیشتری داشته اند. آنها معتقد بودند که ماده ازلی و ابدی 
بوده و چیزی بجز جهان مادی وجود ندارد. منتها همانطور 
که گفته شد، فقدان دمکراسی و آزادی بیان در این ممالک 
نه تنها امکان پروراندن نظرات این فیلسوفان تا حد شگفت 
انگیز اتمیست های یونانی را نمیدهد، بلکه حتی ادامه بقاء 
آنها را نیز میسر نمی گرداند. ببینید "مطهرابن 
طاهرمقدسی" در کتاب خود "آفرینش و تاریخ" در مورد 

 آنها چه می گوید:  
"ایشان را نام های دیگری نیز هست. مالحده و دخریه و 
زنادقه و مهمله نیز خوانده می شوند. این گروه سست رای 
ترین و فروتن ترین مردمان اند. اینان بر آنند که  اعیان 
عالی؟ و اجسام قدیم اند و بر آنند که گیاه و جانور با 
اختالف زمان ها از طبایع زاده میشوند و به اصل خود باز 
میگردند )یعنی دارند به تکامل اشاره میکنند که اشیاء و 
پدیده ها همه از هم پدید آمده اند و به اصل خود یعنی به 
ماده باز میگردند  و هیچ سازنده ای ندارند )یعنی هیچ 
خالقی برای اشیاء و پدیده ها وجود ندارد  و هیچ آفریدگار 
و مدیر برای زنده کننده و میراننده و  مجازات کننده و 
پاداش دهنده و  پاسدار و محاسبی در کارشان نیست )یعنی 
به کلی خالق و محاسبه گر را رد می کنند . تنها کوششی 
را سزاوار میدانند که سود آن به درستی تن و نیروی جان 
ایشان، در کار رسیدن به آرزوها و لذت ها و شهوت ها و 
بازیچه هایشان، به کار آید )مشابه با نظرات اپیکور که او 
نیز معتقد بود که هدف از زندگی لذت است، منتها نه لذات 
دنیوی، بلکه لذتی که از آرامش خیال کسب میشود  بی 
آنکه کسی را به آن نظارت و مراقبتی باشد یا ایثاری در 
نکویی )یعنی بدون آنکه کسی به آن نظارت و مراقبتی 
داشته باشد. انسان میتواند از زندگی لذت ببرد بدون آنکه 
خدایی بر آن نظارت کند و برای آنها حکم بد و خوب 
صادر کند . از پرداختن به هیچ محضوری که دلیواهشان 
باشد خود را باز نمیدارند و به سپاس گذاری هیچ آفریننده 

که برای  -ای در آنچه ساخته، نمی پردازند. چنین کسی
کارهایش هیچ آفریده ای در آنچه که ساخته، نمی پردازد. 

که برای کارهایش به مراقبی معتقد نیست و  -چنین کسی
برای نیکوکاری و زشت کاری خویش هیچ گونه پاداش 
بیش و پادا فره دهی نمی شناسد و پس از مرگ و 

چگونه  -فرسودگی به زندگی و رستاخیزی معتقد نیست
میتواند به دیگران دروغ نگوید و از گناه، خویش را باز 
دارد، یا به یاری ستمدیده ای بشتابد یا حقی را رعایت 
کند... یکی از ایشان... گفت که خرد خود به تنهائی برای 
نیک شمردن نیک و زشت دانستن زشت بسنده است، در 
پاسخ او باید گفت: آیا تو صاحب خرد خویشی یا او 
صاحب توست؟" )مطالب داخل پرانتزها از من اند  
)مطهربن طاهر مقدسی، آفرینش و تاریخ"، ترجمه محمد 

 . ) 564-562رضا شفیعی کدکنی، ص  
می بینید که در نقاط دیگر، منجمله درامپراطوری اسالمی، 
هم فالسفه مادی وجود داشته اند که چون  بدست خلفا و 
متشرعین یکتاپرست از دم تیغ میگذرند، هیچ اثری ازآنها 
باقی نمیماند. حتی فالسفه ای هم که مثل ابوعلی سینا و ابن 
رشد تالش میکنند ارسطو و فلسفه کالسیک یونان را با 
قران آشتی داده، آنرا وسیله توضیح و مستدل کردن آیات 
قرآن قراردهند، اینها هم توسط متشرعین تحمل نشده، 

 گرفتار محدودیت های گوناگون می شوند. 
در یونان و رم هم سرانجام همین اتفاق رخ میدهد و تاریخ 
تمدن پس از یک مکث موقت دمکراتیک، دوباره براه خود 
ادامه داده، در مسیر ناگزیر خود، دیکتاتوری مطلقه فردی 
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ها معادل های نظری همان غزالی ها و ابن رشدها هستند که 
بر سر حقانیت ایمان کور و ایمان ظاهرا مستدل به منطق و 
عقل به مجادله و مقابله نظری میپردازند. با این تفاوت که 
درحالیکه شرق برای سده های بیشمار بعدی، همچنان در 
تاریکی ناشی از سلطۀ شریعت باقی میماند، در غرب، به 
مدد جنبش روشنگری، توسن عقل دوباره بپا خواسته، بدنبال 
یک رکود دو هزارساله دوباره به پیش میتازد و باز فلسفه 

 راه روشنگری بجلو را درپیش میگیرد.  
اگر ما تاریخ دو هزارساله اخیر اروپا یعنی تاریخ بعد از  

تفکر یونان را مورد بررسی قراردهیم میتوانیم آن را در سه 
مرحله  خالصه کنیم. یعنی همانطور که تاریخ تفکر فلسفی 
یونان سه مرحله را طی میکند و در فلسفه مادی گرایانه ی 
اتمیست ها به اوج خود میرسد، تاریخ تاریک اندیشی اروپا 

 هم مراحل میتلفی را طی می نماید. 
مرحله اولش درحدود قرن یازده است. زمانیکه سنت 
آگوستین، مانند محمد غزالی، بعنوان نمایندۀ ایمان کور 
مذهبی و تشر ، برجسته ترین متفکر مسیحی بوده و نفوذش 

 در همه جا قابل مشاهده است. 
مرحله بعد، دوران برتری توماس آکوئیناس است که سعی 
میکند تا کاری را که ابن رشد برای اسالم میکند برای 
مسیحیت انجام دهد، یعنی بکمک ارسطو، برای قوانین بی 

 پایه و مهمل انجیل دالیل عقلی بتراشد. 
مرحله سوم، رنسانس و جنبش روشنگری اروپا است که از 
قرن پانزدهم شرو  میشود و درواقع سعی دارد گریبان خود 
را از قید مذهب رها کرده، با کنار زدن آن پایه های علم 
تجربی را بنیان گذاری کند. این سه مرحله را ما شاهد هستیم 
و جالب این است که در مرحله اول کسانی مانند سنت 
اگوستین بیشتر دست به دامن فلسفه ایده آلیستی افالطون 
میشوند، ودرمرحله دوم وقتی به اکوئیناس میرسیم می بینیم 

و همزاد یکتاپرستانه ی آن، قرار می گیرد. در قرن چهارم 
ق. م. که م ادف با پایان فلسفه کالسیک یونان و اوج 
گیری فلسفه مادی اپیکوریان میباشد، دمکراسی یونان، 
همراه با تکامل و تشدید تضادهای درونی نظام برده داری 
رو به زوال میگذارد و به درجه ای که در آن، با تمرکز 
بیش از پیش ثروت و تقسیم هر چه بیشتر کار، راه برای 
استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی بازمیشود، ابتدا در یونان و 
سپس رم، جامعه بتدریج از عناصر دمکراتیک و معقوالنه 
خود پاک میگردد. درچنین شرایطی است که ما شاهد کنار 
رفتن تدریجی تفکرات عقالیی و مادی و گسترش تفکرات 
متافیزیکی نو افالطونی که زمینه ساز مسیحیت و سلطه 

 بعدی آن می باشند، می شویم. 
در رم نیز نظام یکتاپرست مسیحیت تنها هنگامی در قرن 
چهار میالدی ب ورت مذهب رسمی دولت رم در می آید 
که چند قرن قبل از آن، جمهوری دمکراتیک رم در قرن 
اول ق. م.، در زمان سزار و سپس اوکتاویوس، از عناصر 
دمکراتیک خود تهی شده، به امپراطوری رم که در واقع 
یک دیکتاتوری بوده است تبدیل میشود. بطوریکه بمحض 
 پذیرش مسیحیت بعنوان مذهب دولتی توسط ژوستینین،

فرمانی صادر میشود که در آن تمام مراسم و آئین های 
 پرستش خدایان در رم ممنو  و برانداخته میشود. 

باین ترتیب، اروپا نیز مانند نقاط دیگر وارد ع ر تاریک 
قرون وسطی، سلطه شریعت مسیحی و دیکتاتوری سیاه آن 
بر افکار و اندیشه ها و در یک کالم شرایط مشابه اسالمی 
اش در دوران خالفت میشود. در اینجا هم شریعت 
یکتاپرست نه تنها به هیچگونه ایده مادی و الحادی فرصت 
وجود نمیدهد، بلکه از بروز و تکامل هر نو  اندیشه تعقلی 
و علمی باخشونت جلوگیری مینماید و با تمام قوا جلوی رشد 
اندیشه فلسفی را میگیرد. سنت اگوستین ها و سنت آکوئیناس 

که او بیشتر به منطق و ایده های ارسطوئی متوسل 
میگردد، وسرانجام درمرحله بعدی، درجریان زنسانس این 
ایده های اپیکور و دانشمندان اتمیست یونان است که مرجع 

 قرار گرفته، گسترش و تکامل می یابد. 
بعبارت دیگر، مسیحیت در ابتدا خواستار کنارگذاردن کامل 
عقل و پیروی دنباله روانه از ایمان کور است، ولی پس از 
یک دوره، وقتی که کموقعیتش در برابر کنجکاوی های 
عقلی به خطر افتاده، زیر فشار سؤاالت شک برانگیز قرار 
میگیرد، ناچار به مستدل کردن خود با دالیل عقلی میشود، 
و سرانجام، از آنجائیکه این ترفند نیز چاره ساز کار او 
نمیشود، در یک رو در رویی مستقیم، از پا در آمده، 

 منلوب تعقل و تجربه علمی گردد.   
رابطۀ میان دمکراسی و تفکر دینِی یکتاپرستی  بحثِ در 

دیدیم هر جا نفی جامعه بدوی منجر به استقرار دیکتاتوری 
مطلقه فردی شد، انعکاس روبنایی این تحول سلطه 
یکتاپرستی و استقرار آن بجای دمکراسی چند خدایی و 
بدوی بود. باین معنا که در هر کجا که اضمحالل جامعه 
بدوی، به جای اینکه به دیکتاتوری مطلقه فردی منتهی شود 

و به نظام "دمکراسی" منتهی شد، مانند آنچه که در آتن 
اسطوره ای به  -رخ داد، نقد نظام مذهبیبطور کلی یونان 

فلسفی و این نقد هم در اوج شکوفایی خود به نقد  -نقد تعقلی
ماتریالیستی و نقد الهیات و بی خدایی منتهی گشت، چنانچه 
ما آنرا در فلسفه مادی یونان و بی وص در فلسفه اپیکور 

 شاهد بودیم. ادامه دارد
www.siamacsotudeh.com  

میتوانند برای دریافت متن کامل این نقد به لینک زیر 
 .مراجعه کنند

http://www.hekmatist.com/2424/komonist%
24281-Aman.html 

 دولت اعتدال و بن بست عدم گشایش اقتصادی
پیش از پرداخت به نظرات آقای رئیس دانا،  الزم است که 
نگاه گذرایی به شرایط امروز و مشکالت حکومت بیاندازیم 
و از این زاویه پاسخ های اقت ادی میتلف به این شرایط را 

  .مرور کنیم
بعد از گذشت بیش از یک سال از انتیابات و سرکار بودن 
دولت اعتدال روحانی، مدتی است که نتیجه سیاست انتظار 
هم برای همه اشکار شده است. بیکاری، دستمزدهای نازل، 
تورم باال و غیره همگی نه تنها پابرجا، بلکه وضعیت 
اقت ادی در سطحی عمومی وخیم تر شده است. سیاست 
گشایش اقت ادی، و وعده های گشایش سیاسی، ورشکسته و 
بی اعتبار شده اند. بی آلترناتیوی بورژوازی حاکم آشکارا 
در سطح جامعه قابل رویت است و دور جدیدی از بازبینی 

 شرو  شده است. مق ر کیست؟ راه حل کدام است؟
بدون شک، بی اعتمادی به دولت روحانی با خود 
اعتراضات، و به همان درجه سرکوب وسیعتر را همراه 
خواهد داشت. سرکوب هر اعتراضی در ایران کمافی سابق 
مح ول نیاز سرمایه در ایران، برای پایین نگاه داشتن 
سطح نازل و پایین دستمزد است. سرکوب اعتراض، 
مشی ا اعتراضات کارگری، بیشی از ف ل مشترک 
تمامی جناح ها و رده های بورژوازی در ایران است. چه 
شاه با کراوات، چه خاتمی لبیند برلب، چه روحانی معتدل و 
یا موسوی سبز، همگی شمشیرهایشان را از روبسته اند. 

سوار، زمانی زنجیر بدستان  لزمانی هلیکوپترهای مسلس
موتورسوار و گشت پاترول های مشکی!  و البته زندان ها و 
شکنجه های میوف شان در قزل قلعه و اوین و غیره بی 
وقفه و پیگیر مشنول به کار بودند.  اما باالخره سرکوب و 

میلیونی به  ۷١مرعوب کردن هر معترضی، در یک جامعه 
 ۲۱تنهایی، تضمین مناسبی برای حکومت سرمایه در قرن 

که نیست. درجه و عمق مشکالت و معضالت عدیده ای  که 
گریبان اکثریت جامعه را گرفته است، بحدی است که هیئت 
حاکمه در ایران)در کشوری که تقابل و انقالب را هنوز در 
حافظه خود دارد  نمی تواند بدون ارائه پاسیی هر چند کوتاه 

 .یا میان مدت، از کنار آن بگذرد و نادیده بگیرد
در غیاب آلترناتیو مستقل کارگری ، یک دور دیگر 
بورژوازی امکان می یابد تا با خفه کردن کارگر، سرمایه و 
نظامش را حفاظت کند. عدم حضور یک آلترناتیو کارگری 
کمونیستی به بورژوازی امکان میدهد تا حتی در نزا  های 
جناحی و درون خانوادگی خودش جهت افزایش و بردن سهم 

ه بیشتر از کل سودی که در جامعه تولید میشود، هر روز ب
سراغ طبقه کارگر برود، تا این اکثریت جامعه را به سیاه 

  .لشکر و پشتیبان مقاصد جناحی خود تبدیل کند
 پوپولیسم و خصوصی سازیها

بدون تمایز صریح و بی پرده افق کارگری از افق های 
بورژوایی و خرده بورژایی و از جمله پوپولیستی، بدون 
شناخت نقطه اشتراک تمامی این جناح ها، به کارگر می 
قبوالنند که هرگونه نابرابری، هرگونه تبعیض و بی حقوقی، 
فقدان آزادی برای اکثریت جامعه، ناشی ازحضور واعمال 
سیاست جناحی دیگر در حاکمیت است. سعی میکنند تا به 
کارگر بقبوالند که راه حل بهبود شرایطش از کانال تعویض 
جناحی با جناحی دیگر، میسرمیشود. سعی میکنند که کارگر 
بپذیردکه اگر "اوباما" بجای "بوش"، "میلی باند" بجای 
"کامرون"، خاتمی بجای ناطق نوری، کروبی و یا موسوی 
بجای احمدی نژاد، روحانی بجای ... سرکار بیاید، همه 
مشکالت از بین میرود. در این ت ویر است که کارگرهم، 
انتظاراتش برای بهبود وضعیت را درصفوف هیئت حاکمه، 
در باال، جستجو کند. به صندوق رای میان نمایندگان جناح ها 
دل ببندد و امیدوار میماند که بلکه یکی ار آن جناح ها، 

 !تنییری، راه  فرجی از این برزخ را ممکن سازد
امروز یکی از راه هایی که این امید وانتظار از تنییر را به 

 امان کفا

 :مقدمه
فریبرز رئیس دانا، روشنفکر طرفدار کارگر و سوسیالیست، 
شناخته میشود. خود او هم عالقمند است که جامعه و طبقه 
کارگر او را چنین بشناسند. کسی که تئوری های اقت ادی 
را می شناسد، استاد و متی   است و فهم و سواد 

 .اقت ادی دارد
او نه مارکسیست که پوپولیستی است که سرمایه در ایران را 
نه بعنوان یک نظام و ساختار سیاسی اقت ادی معین در یک 
کشور معین، که در ضدیت با نئولیبرالیسم، مورد نقد 
قرارمیدهد. او پوپولیستی است که درمقایسه با کمونیستهای 
بورژوایی، از این برتری برخوردار است که درعرصه 
سیاست چپ می ایستد. به روحانی و نسیه های دست راستی 
رژیم چینج های ناتو، حمله به ایران و تحریم اقت ادی و ... 
نه تنها امید نمی بندد، که درمقابل آنها موضعی میالف 
میگیرد. این موضع گیری چپ درمقابل حاکمیت و درمقابل 
نسیه های سوپرارتجاعی امپریالیستی، به او در میان طیفی 
از روشنفکران چپ و پیشروان طبقه کارگر، جایگاه ویژه 
ای داده است. بی وص اینکه سرکوب نو  معینی از 
کمونیسم در ایران، سرکوب کمونیسم حکمت، نقد 

کمونیستی از نظام سرمایه داری در ایران را،  –مارکسیستی 
تماما غیرقانونی و غیرعلنی کرده است. از این رو، نقد 
نظرات رئیس دانا، بعنوان شی یتی در رگه ای از 
سوسیالیسم علنی و قانونی و دانشگاهی، برای کمونیست ها و 

 .کارگران کمونیست در ایران، الزم است
بررسی نسیه پوپولیستی رئیس دانایی از نقد سرمایه، در  

قالب تئوری های علنی و دانشگاهی بی خطر، شکافتن 
ادعاهای سوسیالیستی او که چیزی جز مشاوره برای 

 .مدیریت بهتر سرمایه داری نیست، موضو  این مقاله است
  در مطلبی تحت عنوان " ۱۳۷در کمونیست شماره ) شماره 

از افق بورژوایی  -گشایش اقت ادی و خ وصی سازی ها
تا کمونیستی"، چهارچوب اصلی این نقد، مطرح شده است. 
بحث این مقاله، در ادامه مطلب و تکمیل آن است. عالقمندان 

 “نئولیبرالیسم” پوپولیسم در پوشش آنتی 

 28ادامه در صفحه 
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 مسعود   وند  

حس  بن  طبم با   بس ما   ز   ا ن م  تواونختخو و 

سم ا ش اهم  کمنمد  ش ص ت  کمم  شنخم ختخه شخد   سخت.  و 

سم  مست که   و  با وظ فه  خد  پسخنخد نخه  اشخمد   خا نخ خم  

کمنمد  به شخل ممدس  زدو ه د ام و مخوقخت  سخ مخ  مشخخخول 

 ست. ق مت  منم م ا  تع    م  کنند و س م  ودش ا  هم  ز 

    معممبه م  گ اند. بم پخوزش  ز تخمخمم  خمنخمخ خم  شخا خف 

مسبمم   حم مت      ست که  زدو ه  س م  و تع    مخ خا خه 

با   ز  دا و قع به معنم   خا خد و فخاوش ز  و  زدو ه 

 موقت )ص خه(   ز  جز فحشمء شا     ز  ن ست.

 اشمد ت بن  طبم به حد  متحجا و مبت ل هستند     

که نم تو   بموا کاد که  م موجود ردم  نمم  ر  هم دا قخا  

ب ست و  کم  ن    ا ج ف  ا  ب م ببمفد. و قعم تعجخب مخ خکخنخم 

که د او   بم همه نبوغ و  ستعد دش نتو نسختخه بخود تشخ خ خص 

دهد که  د  نمسواهم و کخاگخد  هخم حخمصخل تخکخممخل بخعخضخ  

 موجود ت ردم نمم  هستند. 

اوزنخخخممخخخه   خخخا    سخخختخخخما نشخخخا خخخه    کخخخممخخخ     

دمکا ت م      ست. ها هفختخه  خم صخفخحخه  ز نشخا خه  بخه 

 ا ج ف     فم ه د نشمند   تصمص د د  م شود .   بته نمد     

 ا ج ف هم به ب منه   نکه به ممدسمت  همنت شد   سخت حخ ف 

م شود. وقت  ژوانم  سم به دکم  بمم   تبخد خل شخود  نختخظخما  

ب شتا  ز     نبم د د شت. به ها حمل بم د نم  ا  به ناخ اوز 

  واد.  ز     تعمافمت ب  ا م و به  صل مطبب بپاد ز م. 

 .583وق ح د نش بند حس  بخنخ  طخبخم دا شخمخما  

( دا  ک   ز ممم ت  خود .385  ا    ستما)  مام سپتممبا 

به نمم: "   ق دا  منو د ". به بحث دا مواد ر ه :"   کخا   

ف    د  "م  پاد زد.  و ضم  تبا م و دت  مخمم ااخوفشخم  

 ممم اضم  ز مومنم  م  و هد که او به قببه بم ستند و بخه ر  

 ممم س م بدهند.  گا هم  شم دا  شممنشم  حبمخه زد  خعخنخ  

 ممم اضم س مشم  ا  پ  افته  ست. به ها حمل  ز مد ح د   

سا سا گا ه و ندبه و ز ا   خه  نختخظخما  مخ ختخو   د شخت.  

رنطوا که  ز ممم ه بن  طبم با م آ خد رنخاوزهخم  خکخ  دو نخفخا 

تبفن  حمل     ش خ ا  جم رواد   نخد.  بخنخ  طخبخم مخ خ خو خد:" 

توه   کما ح و نمت ب  مخنخطخد  سخت و  گخا   خ   هخمنخت بخه 

سمحت ممدس  امه معخصخومخ خ  بخمشخد کخما ردمخ خم  زنخم ز د  

 ست" دا   نجم  ند نکته قخمبخل تخممخل  سخت: قخار  مخمخبخو  ز 

فحمش  به کسمن   ست که حمضا نخبخودنخد داوغخ خم  اسخول 

 کام ا  بپ  اند. کبممت  ممنند: کمفا "نمسپمس"   نخجخس  مخمل 

 ت م  وا  گوا اهم   که  ز امخه گخا خ ختخه  نخد و و دهخ خم 

مواد د  ا  کبممت   ست که قار  به م م خفخم  مخحخمخد نسخبخت 

د د   ست. ر م طبد نظا بخنخ  طخبخم  نخبخم خد قخار  ا  هخم کخما 

ح و نمت ب  منطد به حسمب رواد؟ ضمنم     د نشمند ماتجخع 

مم فا موش م کند کخه بخم حخا مخز     خو نخد  کسخمنخ  کخه بخه 

 خودشخم   “ سم ت ممدس  مه   معصومه  هخمنخت کخاد   نخد” 

ماتکب فحمش  م شوند و دا زمخا    هخمخ خ  حخ خو نخمت بخ  

منطد قا ا م   اند.   بته  گا موضوع فمط  هخمخ خ  فخحخمشخ  

 س م  تبمخ  کخاد و -بود  م شد  رنا  بعنو    م فحش  مپن 

 ز کنما ر  گ شت. شک  ن ست که طبد نظا ماتجع ن   خو  

بن  طبم تممم کسمن  که او بط زنمشو    خود ا  بخا سخم  خم 

ا بطه  نسمن  و رز    نت مب م کنند و حمضا ن ستند زنخم  ا  

هم و  بادگم  دا مخعخاض فخاوش قخا ا دهخنخدع و ز هخمخه 

م متا حد د        ماتجع   ا  نم دهند  ماتکخب زنخم شخد  

و فازند   رن م حا مز د  محسوب م شوند. و خ  فختخو   بخنخ  

طبم  ز  م فتو    مم تخا نشخأت مخ خ خ خاد کخه بخه نخظخا 

م اسد بن  طبم بنم به مصم ح   ز ب م  کممل ر  سخا بخمز 

زد   ست. طبد نظا م  م  ش عه کسمنخ  کخه بخه سخمحخت 

ممدس  مممم   همنت کنند حا مز د  و و جب   متل هستخنخد. 

هم    ند سمل پ ش  م م   جنم تکما بنمم رفت   عظمخ  

مکمّا ش ا ز  حکم قتل شمه   نجف  ا  بخه جخام  هخمنخت 

صمدا کاد.  م نخ  جخنخم ختخکخما هخم بخا هخمخ خ   “ نم  ”به 

 سمس حکم قتل سبمم  اشد  ا  صمدا کخاد.   خ  حخکخم 

فمط شممل کفما و ماتد   نم شود.  کثخامسخبخمخمنخم  سخنخ   

 امه معصوم   ا   فا د  شخ خمد و داوغخ خو بخه حسخمب 

م آواند و بنمبز     مشمول     قمنو       م شوند.   بختخه 

سن  هم هم معتمدند کس  که به  ما تخوهخ خ  کخنخد و جخب 

  متل  ست.      حکمم و صدهم حکم  ز   خ  قخبخ خل سخبخب 

ماگ م ب ون م نفا دا طول هز ا سمل گ شته شد   ست و 

 ماوز هم   خموامخ خمنخه ا  بخه جخنخ خل وحشخ خمنخه تخا خ  

 ح و نمت داند  تبد ل کاد   ست. 

بم ه ممم ه حس  بن  طبم به ر ه    کا   ف    د   

)دا د    جبما  ن ست( م پاد زد. بنم به نظخا   خ  وقخ خح 

بزاگو ا     ر ه  م بد تاجمه شد   ست و  م  کثخا  مخعخنخ  

ر  ا  بد ف م د   ند.  ز نظا  و معنخ    خ  ر خه   خ   سخت 

تخوضخ خح  ”  4“ ه چ  ما نم وشم خنخد  دا د خ  نخ خسخت “ که:

  نکه  س م  م د   فطا   ست.  عن  د ن   ست  تخمخمم 

قو ن   ر  بم فطات طب عت  نسم  سمزگما  ست به  نخو   

مثمل هممنطوا که   قخه مخمدا بخه فخازنخد فخطخا   سخت 

دافطات طب عت و ساشت ها کس     معافت هست که 

دا   نجم به نظا م اسد که بخنخ   “  د وند  رفا نند   وست.

طبم کبمه  نسم  ا  و اونه داک کاد   سخت.  و   خود و 

موجود ت  شب ه  ودش ا   نسم  به حسمب م خآواد  و خ  

م ب ون م  نسم  شا ف ا  که به  د    تممد ند اند   ز اد  

   نسم   ماه م کند.  ز نظا  و جخمنخوا   ردم  خو ا  

ممنند  ممم  م من  و ب   د  و  ممم  ممنه    و  بخوبخکخا 

  بخد د  و هز ا   متجموز و شکنجه  خ  و جخ د هخمخه 

 نسم  و  د  شنمس هستند و خ   نسخمنخ خم  شخا خفخ   خو  

مماکس و  ن شت  و باتا ند ا سل و ا  خماد د وکخ خنخز و 

 سختخخ خخمخخ  هخخموکخخ خخنخخم و      کخخه زنخخدگخخ   خخود ا  وقخخف  

پ شافت  بم و  م ت ش با   ب بود جممعه  نسمن  کخادنخد 

به  بت  دم   تممدشم  بخه  خد   مخوهخوم  فخمقخد فخطخات 

 نسمن  هستند.  گا بن  طبم ن م  کو ک  به جو مخعخ  کخه 

دا ر   بم و تمد  پ شافت کاد   ست ب ند زد م تو نخد بخه 

 وب  بب ند که دا     جو مع    تممد ت م هب  بم سا ت 

ش اف  دا حمل مختخ خشخ  شخد   سخت و دا  خ خ  حخمل 

توحش و بابا ت قاو  وسطم   ن ز دا حخمل کخم انخگ 

شد   ست. با   ف نظا     ش خ ماتجع      "فخطخات 

 د  شنمس   نسم "   ز  جز ج ل به قو ن   طخبخ خعخت و 

 تاس نمش   ز فمد    م د به  م زندگ   نسمن  ن ست.

 و سپس مخ خ خو خد "کخما پخ خممخبخا   شخکخوفخم      

سم ت  فطات م و به  مد رواد  نعمت م  فا مخوش شخد    

       ز جمبه ساشت پن م  شد    توح د  و  ستخ خا ه 

گنج م  معافت  سخت کخه دا داو  جخم  و  نخد شخه   

 نسمن م ن فته و پن م  م بمشد."  مم ظاف س  و  ند سخمل 

گ شته تما بم بخطخوا اوزمخا  شخمهخد   خ  "شخکخوفخم شخد  

فطات م" و  م بخه قخول دوسختخ :"شخکخوفخم شخد    خ  پسخت 

فطات م" بود    م : تجموز و شکنجه زنخد نخ خم   قختخل  خمم 

زند ن م  س مس   قتل وکشتما کفماش خعخه تخوسخط بخا دا   

موم  سن   به  سمات گافت  و تخجخموز بخه د ختخا   بخه 

 اخالق در خانواده

جام فا گاقت  داس کفا رم ز  سا با د  کفما و ت  ه فخ خبخم 

و د و   ر   با د  دممغ و گوش  منم م بخه جخام تخمخاد  ز 

فا م   شوها  وع وع وع...... حمه رقم  داوغ و  و مفا خبخ  

 بس  ست. 

 و دا  د مخخه مخخ خخ خخو خخد: "  خخ  ا  هخخم بخخد نخخ خخد کخخه 

قمنون   ا فمط  خد سخت:"   حخکخم    ".  و "  کخا   فخ  

  د  "  عن  دا د   ه خچ  مخا نخم خوشخم خنخد  کخه مخو فخد بخم 

طب عت و ساشت  نسم  نبمشخد وجخود نخد اد نخه   خنخکخه د خ  

 جبما  ن ست."  ب م  م  جم ت     وق ح د نش بند ا  بخ ختخا 

بشکمف م:  ول   نکه    کا   فخ    خد خ  مخابخوط بخه دوا نخ  

 ست که حضخات اسخول گخا مخ  هخنخوز دا مخکخه حضخوا 

د شتند و  ز نخ خاو  کشختخما و تخجخموز و سخاکخوب مخحخاوم 

بودند. بعد  ز   نکه   شم  تو نستند  ز  خم نخ خاو  نخظخممخ  

 فسما گس  ته با واد ا شوند   حکمم      ن خز بخه تخوحخش 

گا   دند و د  ا    کا   ف    د   دا کما نبود و دا  خوض  

ر مت   و :" و قمتبوهم حت    تخکخو  فختخنخه") خعخنخ  بخم رنخ خم 

بجن  د تم فتنه  زم م  باود(  ز طخاف  خد ونخد صخمدا شخد. 

ر مت وحش منه با د  دست و گاد  و تجموز بخه زنخمنخ   کخه 

دا جنگ  س ا م شوند و صدهم مواد د  ا  ز     قب ل ن خمز 

به تدو    م کتمب د اد و متمسفمنه دا  م ممم ه کوتم  قخمبخل 

بااس  ن ست. نکته د  ا   نکه د   با مبنم   جخبخما  سخت. 

به  بمات د  ا تممم  ا ج ف  که  ص ح طببخم  مخ هخبخ  دا 

مواد دموکا س  و رز د  م  و ند م م ت  و مفا بخمنخه    

ب ش ن ست. ر ا   نکته   نکه: " حکم فمط حخکخم  خد سخت".  

و    ز رنجم که حضات  د وند متعمل بسخ خما پخمک و مخنخز  

هستند و دا شأ    شم  ن ست که بم  فا  د پبخ خد  مخمنخنخد مخ  

وشمم صحبت کنند نم ماند  حکمم  ود ا   ز طا د محمخد و 

 ممم  م ن  و ب   د  و پخم  و  خم خمم هخم و مخوبخد هخم و 

موجود ت   ز     قب ل به گخوش مخ  و شخمخم بخاسخمنخنخد.   خ  

ه و هم هم تم م تو نند مخز مم ا  شستخشخو مخ خدهخنخد و مخمنخنخد 

داند  تا   ح و نمت  نسمن م ا  بخه جخم  هخم مخ خمنخد انخد. دا 

مممبل به مم و د    ب شت و حوا و غبمم  م دهند. حخمخ خمختخم 

گمه مه  فکا م کنم که جمبه مماکس که م  و د د    فخ خو  

جممعه  ست به ه چ وجه ممه ت م هب ا  اوشخ  نخمخ خکخنخد. 

د   بس ما م اب تا و و ا ن ا تا  ز ر   سخت کخه بختخو   

رنا  بم  ف و  ممم سه نمود. بمول ا  ماد د وک نز م هخب  خم 

و اوس  ست. م و اوس بسخ خما مسخا  و  خطخانخمک کخه 

 سبو  م  مخز  نسم  ا  مت ش  م  کند

 .385سپتممبا 
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زمینت افکنم، خواهی به چهار زانو نشینیم، به دو سوم یا به 
  "تمام؟

از مقررات سجاح یکی هم این بود که زن را در گرفتن دو 
شوهر یعنی نیِم تعداد زنی که محمد برای مردان مجاز کرده 

 :بود آزاد می گذارد. در مورد او این شعر را گفته بودند
 پیامبر ما زنی است که بر گردش طواف می کنیم،"

  ".و همه پیامبران خدا مردان بودند   
و اما داستان أسَود بن اَلعَنسی به این ترتیب بوده است که "پس 
از حجة الودا  با همه قوم َمذِحج خروج کرده" به نجران حمله 
می کند و "َعمِرو بن َحزم" و "خالدبن سعید بن عاص" 
نمایندگان محمد را از آنجا بیرون نموده، خود به جای آنها می 
نشیند. سپس به صنعا حمله نموده آن جا را به ت رف خود در 
می آورد، و "مهاجر بن اُمیة بن ُمنَیَره" را که در ماه ذیقعده 
برای همین منظور توسط محمد به صنعا اعزام شده بود، از 

  .آنجا بیرون میکند
أسَود نیز با آنکه دعوی پینمبری داشته، اما منکر پیامبری 
محمد نیز نبوده است و از آنجا که "روبند نازکی بر روی خود 
می افکنده" او را ذوالیمار می نامیده اند. دو فرشته ای که 
برای او وحی میآورده اند به گفته خودش "سحیق" و "شقیق" 
نام داشته اند. راویان مسلمان میگویند که "خری داشت که 
چون بدو میگفت سجده کن سجده میکرد و چون میگفت به 
زانو بنشین به زانو می نشست." از این رو، "مردم شیفته آن 
روبند و خر شدند و گروه بسیاری پیرو او شدند." واضح است 
که این تفسیر منرضانه مسلمانان از انگیزه پیوستن مردم به 

 .وی است
برعکِس ُمَسیلَمه، أسَود میالف شراب خواری نبوده و خود 
شراب می خورده است و آن طور که راویان مسلمان که 
همواره بر مسائل مسیره و بی اهمیت دست میگذاردند 
میگویند "نماز نمیگزارد و از جنابت غسل نمیکرد و میگفت 

  " .سحیق گوید در وادی صنعا غسلی بر تو واجب نیست
پیامبر دیگر ُطلَیحه بوده است که مردم َطّی و اسد، مردم 
َغَطفان به جز طایفه اشجع و بعضی دیگر با وی بیعت میکنند. 
او نیز خود را صاحب وحی اعالم میکند و میگوید که 
"ذوالنون" برای او وحی میآورد. او میالف نحوه نماز خواندن 

 :مسلمانان و سجده و رکو  آنها بود و میگفت
این به خاک مالیدن شما خود را و خوارکردن چهره هاتان و "

گشودن دبرهاتان، برای خدا سودی ندارد. خدا را ایستاده و با 
عفاف و پاگیزگی یاد کنید، چرا که من گواهی میدهم که همیشه 

  ".کف بر روی خال  هر چیز قراردارد
 پیامبری و خشونت و دروغ

تا قبل از محمد در میان اعراب بدوی سنت پیامبری وجود 
نداشت. علت این بود که اعراب خدایان خود را مستقیما و 
بدون واسطه می پرستیدند. حتی مدعیان یکتاپرستِی قبل از 
محمد نیز مانند ابوعامر راهب، مذهب و آئین خود را بدون 
ادعای وحی و رابطه با خدا و صرفا از طریق تبلیغ مسالمت 
آمیز ایده های خود و جلب داوطلبانه دیگران به مسلک و آئین 
خود انجام میدادند.  این سنت، بعنوان بیشی از نظام 
دمکراتیک بدوی، سر و کاری با تحمیل عقاید خود به دیگران 

   .به زور شمشیر و جنگ نداشته است
در حالیکه با آغاز بدعت محمد و تحت شرایطی که او به وجود 
میآورد، هر کسی که ادعای پینمبری میکند، از ُمَسیلَمه در 
یمامه گرفته تا أسَود در صنعا و سجاح در میان بنی تمیم، 

  ".متجاوزند
محمد پس از آن که به فرستادگان ُمَسیلَمه می گوید که اگر 
پیام رسان نبودید گردن تان را میزدم، اینطور جواب او را 

 :میدهد
بسم هللا الرحمن الرحیم، از پینمبر خدا به مسیلمه کذاب، "

درود بر آن که از هدایت تبعیت کند، اما بعد زمین از آن 
خداست که به هرکسی از بندگان خویش که خواهد دهد، و 

  ".سرانجام با پرهیزکاران است
جالب است که درنامه نگاری میان محمد و ُمَسیلَمه به طور 
بی پرده ای روشن است که دعوای آنها بر سِر زمین و در 
واقع قدرت بوده است. ُمَسیلَمه، شراکت در پینمبری یعنی 
در قدرت، و همانطور که قبالً در مذاکرات محمد با سران 
قریش و رئیس قبیله ای که برای زیارت به مکه آمده بود 
دیدیم، وی انح ار همه قدرت برای خود را مییواهد و از 
همین رو با هر گونه شریک شدن در قدرت خودش 

  .میالفت می نماید
بهرحال محمد که تمام َهّمش برقراری دیکتاتوری فردی 
خودش بر سراسر عربستان بوده است، با پیشنهاد ُمَسیلَمه 
موافقت نمیکند و جنگ میان آنان شرو  میشود. البته کار 
ُمَسیلَمه بعد از مرگ محمد باال میگیرد، چنانکه تقریبا تمام 
قبیله بنی حنیفه پشت سر او قرار میگیرند. او بعداً حتی با 
پینمبر نوخواسته بنی تمیم که زنی به نام سجاح بوده است 

 .متحد میشود
سجاح نیز که مسیحی بوده است، در میان تمیمیان و هم 
زمان با ُمَسیلَمه، ادعای پینمبری میکند. او کاهن یمامه 
بوده است و "زبرقان بن بدر" و "عطارد بن حاجب" از 
بنی تمیم و مردم زیادی پیرو او میشوند.  ما قبالً دیدیم که 
در این قبیله نیز مانند قبایل دیگر در ابتدا بعضی از سران 
شان به محمد روی می آورند. ولی پس از بیماری محمد 

 .کار میالفین باال می گیرد
آیه های سجاح نیز مانند آیه های محمد و ُمَسیلَمه یا تکرار 
بدیهیات و یا حاوی مسائل بی پایه بوده است. مثالً میگفته: 
"پروردگاِر ابر، شمایان را فرمان میدهد که با "رباب" 
جنگ کنید." این جنگی بوده است که "عمروبن لجأ" شعر 

  :بی معنای زیر را در مورد آن می سراید
 سرکردگی ایشان با سجاح بود که از پی او می رفتند
  .پس ای سجاح! آن ها را که تو پیشوایی، استوار بدار

البته آنچه که ما در مورد این پینمبران میدانیم همگی از 
قول راویان مسلمان که سعی در کوچک کردن و احتماالً 
بی آبرو نمودن آن ها داشته اند میباشد، هرچند ما میدانیم 
که آنها نیز از آنجا که ادعای پیامبری داشته اند، همچون 
محمد، در پی قدرت و فریب مردم بوده اند. از جمله این 

 :راویان می گویند
سجاح نزد ُمَسیلَمه رفت و بدو گفت: چه چیزی بر تو "

وحی شده است؟ ُمَسیلَمه بعضی از اساطیر برساخته خویش 
را بر او خواند. سجاح گفت: دیگر چه؟ خواند: خداوند 
زنان را فرج ها آفرید و مردان را همسران ایشان قرارداد 
و با ایشان می آمیزیم تا فرزندانی برای ما بار آورند. 
سجاح گفت گواهی میدهم که تو پیامبری. ُمَسیلَمه به او 
گفت: آیا موافقی که همسر من باشی تا به کمک قوم خود و 
قوم تو، عرب را نابود کنیم؟ سجاح گفت آری. ُمَسیلَمه 
گفت: برخیز و به بستر رو که بستر آماده است. خواهی بر 

 سیامک ستوده

 پیامبران جدید  و قیام یمن و یمامه علیه محمد
با مرگ محمد سرتاسر شبه جزیره عربستان علیه وی و نظام 
دیکتاتوری و سرکوبگرانۀ او به پا می خیزد تا بساط آن را 
در هم بکوبد. حتی دامنه شورش به خود مدینه هم میرسد. 
خود این قیام ها نشان میدهد که تا چه حد این حقیقت که اسالم 
نه به دنبال باور مردم، بلکه به زور شمشیر بر جامعه بدوی 

  .عرب تحمیل شده بوده، واقعیت داشته است
درواقع شورش اعراب علیه محمد نه پس از مرگ وی، بلکه 
از همان زمان که شرو  بیماریش و انتشار خبر آن به 
اطراف آغاز میگردد. در حقیقت هنگامی که محمد در نطقش 
در مسجد مدینه به هنگام بیماری از "فتنه های به پا شده 
چون پاره های شب تاریک" سین میگوید و از مردم 
مییواهد که بر او خرده نگیرند چرا که او فقط وظیفۀ خدائی 
اش را انجام داده، دارد به همین شورش های یمن و یمامه 
برعلیه خودش اشاره میکند که در همان زمان شرو  شده 

  :بوده است. برای همین طبری میگوید
وقتی خبر بیماری پیمبر شایع شد أسَود در یمن و ُمَسیلَمه در "

یمامه به پا خواستند و پینمبر از کارشان خبر یافت. پس از 
آن ُطلَیحه در دیار اسد به پا خواست و این به هنگامی بود که 
پیمبر بهبود یافته بود. پس از آن در محرم، بیماری وی که از 

  ".آن درگذشت آغاز شد
قیام هائی که در مناطق یمن، شرق و مرکز شبه جزیره 
عربستان، علیه محمد انجام میگیرند نه خ لت ضد 
دیکتاتوری بلکه بیشتر خ لت استقالل طلبانه داشته اند. چرا 
که این قیام ها اغلب تحت لوای کسانی که خود نیز مانند 
محمد ادعای پیامبری داشته اند انجام می پذیرند. ق د این 
پیامبران بیشتر کوتاه کردن دست محمد از سرزمین خود و 
پهن کردن بساط حکمرانی خود بر آن مناطق بوده است. 
بنابراین قیام آن ها بیشی از کشمکش های درونی شان در 
رابطه با قریش و بطور اخ  محمد و قطب قدرتی بوده 
است که او به وجود آورده بود. ولی همانطور که خواهیم 
دید، قیام های موجود در سایر مناطق، علیه نظام دیکتاتوری 

  .و به منظور بازگشت به نظام بدوی ما قبل آن بوده اند
قیام های "ُمَسیلَمه" و "سجاح" در یمامه درعربستان شرقی،  

"أسَود بن ]کعب[ اَلعَنسی" در یمن، و ُطلَیحه که مردم َطّی و 
اسد و َغَطفان پیرو او میشوند همگی از نو  اول بوده اند. 
این قیام ها که همگی اندکی قبل از مرگ محمد و بنا به 
روایاتی بعضی از آن ها پس از آن آغاز میشوند، به تقلید از 

  .خود محمد، یعنی با ادعای پینمبری بوده اند
ُمَسیلَمه که از قبیله بنی حنیفه در عربستان مرکزی بوده 
است، بنا بر بعضی منابع، ادعای پینمبری اش قبل از 
هجرت محمد به مدینه و تحت نام رحمان الیمامه بوده است. 
ولی با آغاز بیماری محمد و درواقع تعرض وی به یمن است 

  .که شکل شورشی و جنگی به خود میگیرد
هنگامی که محمد بیمار بوده به او خبر میرسد "که ُمَسیلَمه بر 
یمامه تسلط یافته و أسَود بر یمن  تسلط  یافته چیزی نگذشت 
ُطلَیحه دعوی پیمبری کرد و در سمیراء اردو زد و همگان 

  ".پیرو او شدند و کارش نیرو گرفت
ُمَسیلَمه پس از آنکه با ادعای پینمبری قیام میکند به تقلید از 
محمد شراب را ممنو  کرده و حتی به آوردن آیه هایی نظیر 
آیه های او در مکه میپردازد. بااینحال او تحت تاثیر 
مسیحیان، دارای گرایشات ریاضت طلبانه بوده است. منجمله 
مانند مسیحیان که نظر چندان مساعدی با لذت جنسی، حتی 
در شکل مردساالرانۀ آن نداشته اند، سکس و رابطه جنسی 

   .پس از داشتن یک فرزند را جایز نمیدانسته است
اینکه خدا او را در پیامبری  نُمَسیلَمه کار خود را با اعال

محمد شریک کرده است شرو  میکند. برای همین محمد را 
دعوت به ماندن در قلمرو خود و باقی گذاردن بقیه نقاط 
برای او مینماید. او درنامه ای که به همراه دو فرستاده برای 

 :محمد ارسال میدارد چنین مینویسد
از ُمَسیلَمه پینمبر خدا به محمد پینمبر خدا، درود بر تو که "

مرا در کار پینمبری شریک تو کرده اند که نیم سرزمین از 
ما باشد و نیم سرزمین از قریش باشد ولی قریش قومی 

 قیام سرتاسری اعراب

 علیه اسالم 

تاریخ گفته 

 نشده اسالم
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ناچار کار خود را با گردآوری سپاه و جنگ و خونریزی 
  .علیه میالفین خود آغاز می نماید

در واقع قبل از ادعای پیامبری محمد، جامعه بدوی با پدیده 
پیامبری از طریق جنگ و ستیز بیگانه بود. خود محمد نیز 
در ابتدا در مکه از همین سنت پیروی میکرد. ولی با 
مهاجرت به مدینه و اتیاذ تاکتیک جدید برای بسط مذهب 
اش از طریق غارت کاروان های تجاری و جنگ و کشتار 
میالفین و با اخذ موفقیت اش در این مورد، بدعت جدیدی را 
در امر پینمبری پایه میگذارد که مورد تقلید سایر مدعیان 

  .پیامبری نیز قرار میگیرد
به این ترتیب یکی از نتایج ظهور محمد جایگزینی سنت 
پیامبری و تحمیل مذهب از طریق زور به جای سنت جلب 
دمکراتیک و داوطلبانه دیگران به خود است.  نتیجۀ این امر 
میلیتاریزه شدن جامعۀ عربی و گسترش وحشتناک جنگ و 
کشتار در عربستان است. در واقع جنگ و کشتار وحشیانه 
نیز یکی از دستاوردهای تمدن در نقاط دیگر جهان بوده 
است که اکنون به ابتکار محمد به عربستان "وحشی و ع ر 

  .جاهلیت!" نیز راه می یابد
ترویج اسالم از راه خشونت الجرم منجر به آن میشود که 
همۀ راه ها به روی تبلینات و رقابت های مسالمت آمیز 
بسته شوند. به این معنا که هر عقیدۀ میالفی از آنجا که 
مورد حملۀ مسلحانۀ محمد قرار میگرفته است، ناچار میشده 
است که برای دفا  از خود به گردآوری نیروی نظامی در 
اطراف خود بپردازد. به این ترتیب است که بعد از محمد 
امر پیامبری با خشونت و جنگ گره مییورد واز این پس 
همه مدعیان جدید پیامبری، از ُمَسیلَمه گرفته تا أسَود و 
طلیعه، برای پیشبرد مقاصد خود به خشونت و شمشیر 

   .متوسل میشوند
یکی دیگر از نتایج بدعت محمد آن است که برای اولین بار 
و حداقل تا آنجا که به مذهب مربوط میشود، قدرت شمشیر 
جای قدرت کالم را میگیرد. بهمین دلیل است که از این پس 
شعر و شاعر بدوی، که توانائی نفوذ و بسط قدرتش وابسته 
به کالم و قدرت ف احتش بود، سالخی شده و از صحنه 
جامعه پاک میگردد. خوِد ادعای ف یح بودن قرآن نیز 
مح ول چنین شرایطی بوده است یعنی از یک طرف 

اهمیت ف احت کالم در میان اعراب و از طرف دیگر، 
زبونی قرآن در برابر قدرت کالم و در واقع دروغی برای 
جبران ضعف واقعی آن، یعنی بی ف احتی وحشتناک آن 
بوده است. همانطور که تاکید بیش از اندازۀ قرآن بر 
عدالت، تعقل و درستکاری نیز، نتیجۀ فقدان وحشتناک این 
خ وصیات در نظام سیاسی، فکری و اخالقی آن بوده 

  .است
هرچند خشونت و جنگ، در جامعه بدوی قبل از آن، به 
میزان بسیار کمتری وجود داشته است. اما این خشونت 
برای هر چه بوده، مسلما برای تحمیل عقاید و مذهب خود 
به دیگران نبوده است. همانطور که دیدیم آزادی مذهب، 
جزئی تفکیک ناپذیر از آزادی بیان در جامعه بدوی بوده 
است. برای همین پیروان مذاهب میتلف، در کمال صلح و 
آرامش در کنار هم و حتی در درون یک قبیله با یکدیگر 
همزیستی و زندگی میکرده اند. ما دیدیم که چگونه در 
بسیاری از قبایل بزرگ عرب، مانند بنی حارث، بنی تمیم 
و بنی حنیفه، مسیحیان و پاگان ها به معنی واقعی کلمه، 
برادروار در کنار هم زندگی میکردند؛ به این ورت که بنا 
بر سنت عرب تحت هر شرایطی تا پای جان از یکدیگر و 

 .قبیلۀ خود دفا  می نمودند
بنابراین خشونت و جنگ بعنوان وسیله حل اختالف عقیده و 
مذهب پدیده ای ناشناخته  برای اعراب بدوی بود. جنگ 
های جامعه بدوی اغلب به خاطر اختالفات خونی و 
اختالفات مربوط به دام و چراگاه و زیر پا گذاردن قرارداد 
های مربوط به اتحادهای قبیله ای در میان قبایل بدوی بوده 
است. همچنین این جنگ ها که بطور گهگاهی و در مقیاس 
های بسیار کوچکی انجام میگرفته اند با ورود اسالم، نه 
تنها به امر همیشگی و خ لت دائمی جامعه عرب تبدیل 
میشوند، بلکه برای اولین بار بعنوان تنها وسیله برای گردن 

  .نهادن دیگران به این یا آن عقیده و مذهب به کار میروند
این پدیده، یعنی به کار بردن جنگ و خشونت برای معتقد 
کردن دیگران به خود که در همه جوامع دیگر مانند یونان، 
روم و ایران نیز باب بوده است، از مح والت تمدن و 
ویژه نظام های دیکتاتوری و مذاهب توحیدی بوده است که 
در ذات خود با دمکراسی، آزادی و کثرت گرائی و پیش 
بردن نظرات از طریق مسالمت و بحث منطقی متناقض 

  .بوده اند
البته همانطور که قبالً نیز گفتیم علت این امر را باید در 

هدف واقعی مذاهب توحیدی که تحمیل نظام دیکتاتوری 
فردی بر مردم و جایگزینی آن به جای دمکراسی بدوی بوده 

  .است جستجو کرد
همانطور که در مورد محمد نیز دیدیم کلمۀ خدای واحد 
چیزی جز نام رمز دیکتاتوری فردی خود وی نبوده است. 
واضح است که چنین امری بدون به کار بردن زور و 

  .خشونت میسر نمیشده است
در عربستان نیز سنت جنگ در کار پیامبری و بعبارت 
دیگر به کار بردن زور برای هدایت!! و در واقع کنترل 

با محمد و آئین اوست  -این اصل اساسی نظام تمدن -دیگران
که باب میشود. برای همین است که پیامبران جدید یمن و 
یمامه نیز، کار خود را با نیروی نظامی و خشونت شرو  

  .می کنند
خ وصیت دیگر این پیامبران حیله گری وشیادی آنها بوده 
است. آنها همه صاحب وحی ورابطه با یک نیروی غیبی به 
نام خدا بوده اند. چنین نیروئی وجودنداشته است. ولی آنها 
برای فریب مردم و واداشتن آنان به اطاعت از خود، به 
ابدا  چنین نیروی کاذبی دست میزنند. شیوۀ کشیدن مردم به 
دنبال خود نیز، تا آنجا که به عربستان مربوط میشود، با 
محمد است که آغاز میشود. هیچ یک از مدعیان پینمبری 
قبل از وی چنین شیوه هائی را به کار نمی برده اند. برای 
ً مدعی پیامبری  همین، کسانی مانند ابوعامر راهب، اساسا
نبوده اند. و در واقع این امر با ظهور محمد است که در 
عربستان رایج میشود. برای همین ُمَسیلَمه و أسَود و سجاح 
و ... نیز همگی خود را فرستادگان خدا و در رابطه با وی 

  .قلمداد می کنند
ما در گذشه نشان دادیم که این خ ائ  در مذاهب توحیدی 
جدید، یعنی خ لت خشونت و زورگویی و خ لت 
فریبکاری و شیادی، از ذات ضد انسانی وسلطه گرانه این 
مذاهب ناشی میشده اند. همه این مذاهب ازنظر تاریخ، این 

اجتماعی نظام  -رسالت را داشته اند که درسطح اقت ادی
مالکیت خ وصی و استثمار انسان از انسان، درسطح 
سیاسی نظام دیکتاتوری مطلقه فردی، در سطح ایدئولوژیک 
عقاید عقب افتاده و خرافی غیرقابل قبول، و در سطح 
اخالقی زشت ترین اخالقیات و سنن موجود را بر جامعه 
بشری مسلط کنند. از این رو، چاره ای جز به کار بردن 

 ادامه دارد          .زور و فریب نداشته اند

00ادامه تاریخ اسالم از صفحه   

 است!!خالد عزیزی : حمایت از مردم انقالبی کوبانی حرکتی آنارشیستی  

 
 گوتنبرگ - هدایت سهرابی

 

 ی رهبرحزب دموکرات کردستان ایران ،یزخالد عز 
حرکت و پشتیبانی میلیون ها انسان را در دفا  از انسانیت و 
مردم انقالبی کوبانی را حرکتی آنارشیستی نامید . او از 
هواداران و اعضا و مردم کردستان ایران درخواست کرد 
که مسئله کوبانی نباید مشنله و دغدغه شما شود. شما در 
چهارچوب مسائل آن محدوده خود باقی بمانید و گوش به 
فرمان اوامر حزب خود باشید و بی جهت انرژی خود را 
صرف نکنید و در بیراهه قدم نگذارید ! کوبانی امر شما 

  !! نیست ومساله خودشان است
و اما جواب میلیونها انسان در قسمت های میتلف کردستان 
در دفا  از کوبانی که دفا  از کرامت و حرمت انسانی 
مردمان آنجا است ، مردمان قهرمانی که در مقابل ارتجا  
متوحش و فاشیستی افسار گسییته ، هفته هاست که حماسه 
می آفرینند و به جهانیان آموختند که میشود در مقابل ارتجا  
جهانی و نظام گندیده سرمایه داری ایستاد و مقاومت کرد. 
درسی که در قرن بیست و یکم به همه آموختند که چطور 
باید از آزادی و انسانیت، از کودکان و زنان و همه 

  . دستاوردهای بشری دفا  کرد
اما خالد عزیزی و حزبش نمی تواند جایگاه خورا در میان 
جبهه وسیع انساندوستی ببیند و عاجز از آن است و بنا به 
فلسفه وجودیشان با تناقضاتی معنوی و ایدئولوژیک 
قرارمیگیرند . بنابراین چنین انتظاری از احزاب 

ناسیونالیست و کوراندیش، توهمی بیش نیست. تاریخ شرم 
آور فعالیت های آنان که بیش از سه دهه از آن میگذرد ، 

ننگی است که امروز نمیتوانند به آن پشت پا بزنند و در 
حافظه تارییی جنبش انقالبی کردستان ایران ماندگاراست. 
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اعضاءشان همپوشی دارند و از طریق درهای گردان داخل و 
شطرنج جای میدهند. برخالف  خارج میشوند روی صفحه

های چپ،  ویژه بین گروه انوا  نظریه های توطئۀ رایج، به
هیچ چیز محرمانه، شیطانی، یا فراماسونری مانند درباره این 

ها از  ترتیبات وجود ندارد. این چندان با شیوه استفاده کمپانی
شرکتهای صوری و حسابهای برونمرزی برای انتقال و 

جز اینکه گردش پول قدرت   –مدیریت پولشان متفاوت نیست 
 .هست، نه پول
توسط دیوید راکفلر، مشاور  ۱۱۷۳جانبه، که در  کمیسیون سه

امنیت ملی سابق ایاالت متحد زبیگنیو برژینسکی )عضو 
مؤسس مجاهدین افنان، اسالف طالبان ، بانک چیس منهتن، و 
چند واالمقام مستقل بنیان نهاده شد معادل فراملی شورای 
روابط خارجی محسوب میشود. هّم این کمیسیون م روف بر 
ایجاد پیوند دوستی وهمکاری پایدار بین نیبگان آمریکای 

جانبه شده است، زیرا  شمالی بود. این کمیسیون اینک پنج
شامل اعضایی از چین و هند میشود )تارون داس از سیل،]

ن. ر. نارایانا مورتی، مدیرعامل اجرایی سابق [  ۱۱
، مدیر عامل [۱۳جمشید ن. گودریج][  ۱۲اینفوسیس،]

و گوتام [  ۱۴گودریج؛ جمشید ج. ایرانی، مدیر تاتا سانز،]
 .)[۱۵تاپر، مدیرعامل اجرایی آوانتا گروپ]

باشگاهی بین المللی ویژۀ نیبگان، [  ۱۲مؤسسه آسپن]
ها، و سیاستمداران محلی است،  صاحبان شرکتها، بوروکرات

با حق ویژه در چند کشور. تارون داس رییس مؤسسه آسپن، 
در هند، است. گوتام تاپر رییس هیئت مدیره است. چند تن از 

)۱۷کینزی گلوبال]مقامات باالی مؤسسه مک پیشنهاددهندۀ [ 
کریدور صنعتی دهلی بمبئی  اعضای شورای روابط خارجی، 

 .جانبه، و مؤسسه آسپن هستند کمیسیون سه
کارتر راکفلر، گرچه این  بنیاد فورد )بدل لیبرال بنیاد محافظه

بنیان نهاده  ۱۱۲۳دو همواره دوشادوش هم کار میکنند  در 
شد. بنیاد فورد هرچند اغلب دست کم گرفته شده، یک 
ایدئولوژی بسیار روشن، بطوردقیق مشی  دارد و همکاری 

ایاالت متحد. پروژۀ  بسیار تنگاتنگ با وزارت امور خارجه
تا حد خیلی زیادی  “حکومت صالح”تعمیق دمکراسی و 

بیشی از طرح برتن وودز درباره استاندارد کردن سازوکار 
تجارت و ارتقای کارایی در بازار آزاد بود. پس از جنگ 
جهانی دوم، آنگاه که کمونیستها در مقام دشمن شماره یک 
حکومت در ایاالت متحد جانشین فاشیست ها شدند، انوا  
جدیدی از نهادها برای برآمدن از پس جنگ سرد الزم شد. 

اقدام [  ۱۳فورد به تأسیس راند )مؤسسه تحقیق و توسعه ]
کرد، یک گروه متفکران نظامی که کارش را با پژوهش 

افزار برای سرویسهای دفاعی ایاالت متحد شرو  کرد.  جنگ
تالش سرسیتانه کمونیستی ”، برای جلوگیری از ۱۱۵۲در 

، مؤسسه “برای رخنه در ملل آزاد و منحرف کردن آنها
را ایجادکرد، که سپس [  ۱۱یادشده صندوق برای جمهوری]

شکل عوض کرد و شد مرکز مطالعه مؤسسات دمکراتیک،]
که مسئولیت آن راه انداختن اطالعات و ضد اطالعات [  ۲١

مآبانه، بود. ما   کارتی های مک جنگ سرد، بدون زیاده روی
باید از ورای این عدسی کاری را که بنیاد فورد با میلیونها 

تأمین   –دالر سرمایه گذاری در هند به آن مشنول است ببینیم 
سازان، و کنشگران اجتماعی اش، اهدای  مالی هنرمندان، فیلم

 .ودلبازانه اش های دانشگاهی دست دوره ها و بورس
اعالم شدۀ بنیاد فورد مشتمل است  “اهداف برای آینده بشریت”

بر دخالت در جنبشهای سیاسی مردم در سطح محلی و جهانی. 
در ایاالت متحد این بنیاد میلیونها دالر به شکل کمک مالی و 

که ادوارد [  ۲۱وام برای حمایت از جنبش تعاونی اعتباری]
ای فیلن{ در  مالک فروشگاه بزرگ }زنجیره[  ۲۲فیلن]

آغازگر آن بود فراهم کرد. فیلن باور داشت که با  ۱۱۱۱
وام قابل پرداخت برای کارکنان یک  فراهم آوردن دسترسی به 

جامعۀ م رف انبوه کاالهای م رفی ایجاد میکند که در 
زمان خود طرحی بنیادی بود. درواقع، تنها نیمی از طرحی 
بنیادی، چون نیمۀ دیگِر چیزی که فیلن به آن باورداشت 

داران همان  ای توزیع عادالنه تر درآمد ملی بود. سرمایه گونه
نیمۀ اول پیشنهادی فیلن را گرفتند و، با پرداخت دهها میلیون 

به کارگران، طبقۀ کارگر ایاالت “  قابل دسترس”های  دالر وام
متحد را تبدیل به مردمی کردند مدام بدهکار، و در حال دویدن 

طی سالها، درحالیکه مردم شاهد برخی کارهای واقعاً خوبی 
بودند که بنیادها انجام دادند )راه انداختن کتابیانه های 

پیوند مستقیم بین   –کن کردن بیماریها   عمومی، ریشه
ای از ابهام فرو   شان در هاله شرکتها و بنیادهای موقوفه

رفت. سرانجام، به تمامی رنگ باخت. اینک حتی آنانکه 
خود را دست چپی می شمرند شرمی از بهره بردن از 

 .سیاوت آنها ندارند
دیگر سرمایه داری ایاالت متحد گشتن دنبال  ۱۱۲١در دهه 

مواد اولیه خارج از مرزهای خود و بازارهای فراسوی 
دریاها را شرو  کرده بود. بنیادها همزمان شرو  به تدوین 

بنیادهای  ۱۱۲۴طرح نظارت شرکتی فراگیر کردند. در 
راکفلر و کارنگی مشترکاً چیزی را آفریدند که امروزه 

ترین گروه فشار سیاست خارجی در جهان محسوب  قوی
شورای روابط خارجی، که بعداً بنیاد فورد هم جزو  –میشود 
تاسیس از    سیای تازه ۱۱۴۷گذاران آن شد. در  سرمایه

حمایت شورای روابط خارجی و همکاری نزدیک با آن 
برخوردار شد. طی سالها بیست و دو وزیر امور خارجه 
ایاالت متحد در شمار اعضای شورای روابط خارجی 

عضو کمیت  ۱۱۴۳اند. پنج عضو این شورا در  بوده
تدارکاتی برنامه ریزی برای تشکیل سازمان ملل بودند، و 

میلیون دالر کمک مالی ج. د. راکفلر صرف خرید  ۳.۵
زمینی شد که دفاتر اصلی سازمان ملل در نیویورک بر آن 

 .بنا گشت
مردانی که   –  ۱۱۴۲تمامی یازده رییس بانک جهانی از 

ند، عضو  دستان اعالم کرده ا رسالت خود را حمایت از تهی
[ ۳شورای روابط خارجی بوده اند. )تنها استثنا، جرج وود،]

از اعضای هیئت امنای بنیاد راکفلر و معاون بانک چیس 
 ).بود[ ۱منهتن]

المللی پول  بانک جهانی و صندوق بین[  ۱١در برتن وودز،]
ت میم گرفتند که دالر ایاالت متحد پول ذخیرۀ جهان باشد و 
به منظور گسترش نفوذ سرمایه جهانی ضرورت دارد 
معامالت تجاری در یک بازار باز جهانگیر و استاندارد 
شود. آنها برای رسیدن به این هدف پول زیادی صرف 

که سرنخ ها دست خودشان یترویج حکومت صالح )تا وقت
باشد ، مفهوم حاکمیت قانون )باین شرط که در وضع قوانین 
نقشی داشته باشند  و صدها برنامه ضد فساد )برای باالبردن 
کارایی نظامی که برقرارکرده اند  کردند. دو سازمان از 
همه غیرشفاف تر و غیرپاسیگوتر در جهان به درخواست 

گویی از حکومتهای کشورهای فقیرتر دست  شفافیت و پاسخ
 .میزنند

وبیش بر سیاستهای اقت ادی  با توجه باینکه بانک جهانی کم
ضرب و  جهان سوم نظارت داشته، کشور به کشور را به

های جهانی گشوده است، میتوان گفت  روی سرمایه  زور، به
ترین تجارت در همۀ  بینانه دوستی شرکتی ژرف که انسان

 .دورانها از کار درآمده است
بندند،  بنیادهای موقوفۀ شرکتی قدرت خود را بکار می

دادوستد میکنند، و کانالیزه میکنند و مهره های خود را از 
طریق یک نظام باشگاه نیبگان و هسته های مشاوران، که 

 ارونداتی روی
  

نوعی نقدی  آید شاید از دید برخی به آنچه در نوشتۀ زیرمی
سنت حرمت نهادن به  بیرحمانه باشد. از سوی دیگر، بنا به

دشمنان خود، میتوان آن را به چشم ت دیِق ب یرت، 
ظرافت و عزم راسخ کسانی خواند که زندگی خود را وقف 

 .اند داری کرده امن نگهداشتن جهان برای سرمایه
داستان مسحورکنندۀ آنها، که از حافظۀ معاصر پاک شده 
است، در اوایل سدۀ بیستم در ایاالت متحده شرو  شد آنگاه 

دوستی شرکتی، بطور قانونی ب ورت بنیادهای   که انسان
اینکه جای فعالیت مبلنان  موقوفه تجهیز شد، شرو  کرد به

کن و گشت حفاظت  مذهبی را در ایفای نقش جاده صاف
 .سیستم سرمایه داری )و بعد امپریالیسم  بگیرد

در میان نیستین بنیادهایی که در ایاالت متحد تشکیل شد 
با سودهای حاصل  ۱۱۱۱بود، که در [  ۲موقوفۀ کارنگی]

که [  ۳از کمپانی فوالد کارنگی تشکیل شد، و بنیاد راکفلر،]

آن را [  ۴ج. د. راکفلر، بنیانگزار شرکت استاندارد اویل]
زمان [  ۵های] تاسیس کرد. اینها تاتاها و آمبانی ۱۱۱۴در 

 .خود بودند
برخی بنیادها که بنیاد راکفلر تأمین مالی کلی یا اولیه شان 

شان بود عبارتند از سازمان ملل،  را بعهده داشت یا حامی
ترین موزۀ هنر  ای افسانه[  ۲سیا، شورای روابط خارجی،]

مدرن نیویورک، و البته، مرکز راکفلر در نیویورک )که 
چون از سر شیطنت [  ۷نقاشی دیواری دیه گو ریویه را،]

یک مشت سرمایه دار هرزه و یک لنین دلیر را مجسم 
میکرد، باید از دیوارش کنده میشد؛ آزادی بیان آن روز 
مرخ ی رفته بود . راکفلر نیستین میلیاردر آمریکایی بود 
و ثروتمندترین مرد جهان. او طرفدار القای بردگی، از 
حامیان ابراهام لینکلن، و میالف مشروب خواری بود. او 
باور داشت پولش را خداوند بهش رسانده، که باید برایش 

 .خوشایند بوده باشد
در آغاز وقتی بنیادهای موقوفه شرکتی در ایاالت متحد 
ظاهر شدند، بحث تندی دربارۀ منشا، قانونی بودن، و 

گو نبودن آنها سرگرفت. نظر مردم این بود که اگر   پاسخ
ً باید دستمزدهای  کمپانی ها آنقدر پول اضافه داشتند، قاعدتا

کارکنان خود را باال میبردند. )مردم در آن روزها، حتی 
در آمریکا، از این پیشنهادهای شرم آور میکردند . ایدۀ این 
بنیادها، که حاال خیلی عادی شده، در واقع جهشی در خیال 
تجارت بود. شی یت های حقوقی معاف از مالیات با منابع 

ً نامحدود  کامالً فعال مایشاء و   –فراوان و مسئولیت تقریبا
چه راهی بهتر از این برای صرف   –کامالً غیرشفاف 

کردن ثروت اقت ادی به منظور کسب سرمایۀ سیاسی، 
اجتماعی، و فرهنگی، برای تبدیل کردن پول به قدرت؟ چه 
راهی بهتر از این برای نزول خورها که از درصد ناچیزی 
از سود خود برای فرمانروایی بر جهان بهره برند؟ غیر از 
این چگونه بیل گیتس، که به یقین چیزهایی درباره کامپیوتر 
میداند، امکان طراحی سیاست های آموزشی، سالمت و 

تنها برای حکومت ایاالت متحد که برای  کشاورزی، نه
 یابد؟ حکومت ها در سراسر جهان، می

 داری: داستان اشباح  سرمایه
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کشور از مجمو   ۲۳طبق نتایج به دست آمده، در 
کشورهای یاد شده، افزایش فقر در میان کودکان در رابطه 

 .بوده است بحران مالیمستقیم با 
 

 بازگشت سطح درآمد خانوارها به ده سال پیش
کشور  ۱۳گویند در مقابل، در  نویسندگان این گزارش می

مورد تحقیق از جمله استرالیا، شیلی، فنالند، نروژ، لهستان 
درصد کاهش یافته  ۳١و اسلواکی، فقر کودکان به میزان 

به نوشته این  ۲١۱۲تا  ۲١١۳های  است. در فاصله سال
درصد  ۱/ ۳گزارش میزان فقر کودکان در کشور آلمان 

 .کاهش داشته است
کشورهای جنوب اروپا که بیشترین ضربه را از بحران مالی 

فراگیر خوردند، بیشترین میزان رشد در فقر کودکان را 
المللی از  کمک مالی بین  اند. در یونان که به واسطه داشته

خطر ورشکستگی رهانیده شد، متوسط درآمد هر خانوار 
، به سطح درآمد خانوار دارای ۲١۱۲دارای کودک در سال 

 .رسید ۱۱۱۳کودک در سال 
در ایرلند و اسپانیا و نیز لوگزامبورگ که یکی از 

رود، میزان درآمد  ثروتمندترین کشورهای اروپا به شمار می

 .سال پیش رسیده است ۱١سطح  خانوارها به 

کشورهای جنوب اروپا که بیشترین ضربه را از بحران مالی 
فراگیر خوردند، بیشترین میزان رشد در فقر کودکان را 

 اند داشته

ساله به خوبی اثرات  ۲۴تا  ۱۵در این میان نوجوانان 
کنند. برای این گروه،  وضعیت اقت ادی نامطلوب را حس می

یافتن محلی برای کارآموزی و کارورزی عمال ناممکن شده 
و آنها برای تح یل در دانشگاه نیز دچار مشکل هستند. نرخ 

بیکاری در میان این گروه سنی در بیش از سه چهارم 
 .کشورهای مورد بررسی، افزایش داشته است

 
  های   وضع سیاست ۲١۱١به گفته سازمان یونیسف، از سال 

جویی در  شده دولتی در راستای ریاضت اقت ادی و صرفه
تر کرده  بسیاری از کشورها وضعیت فقر کودکان را وخیم

 .است
جفری او مالی به هنگام ارائه این گزارش گفت: 

های  دهند که دامنه سیاست های یونیسف نشان می بررسی”
 “اجتماعی، عاملی بسیار مهم در پیشگیری از فقر بوده است.

وی تأکید کرد که تمامی کشورها به یک شبکه اجتماعی قوی 
های خوب و هم در  نیاز دارند که بتواند هم در زمان

 .های بد از کودکان محافظت کند زمان
 

این مقام یونیسف از کشورهای مرفه خواست، در راه مبارزه 
با فقر کودکان تالش بیشتری از خود نشان داده و "فراهم 

های رفاه برای کودکان" را به عنوان یک  کردن زمینه
 .اولویت کاری در نظر بگیرند

      28.24.2424           تاریخ

  اقتصادجهان  دیچه وله فارسی  

گزارش جدید سازمان یونیسف حاکی از آن است که بحران 
مالی در بسیاری از کشورهای صنعتی موجب تشدید فقر در 

زمان میزان سطح درآمد کنونی  میان کودکان شده. هم
خانوارها در بسیاری از کشورهای صنعتی به سطح ده سال 

  .پیش کاهش یافته است
بحران مالی در کشورهای صنعتی پیامدهای بسیار سنگینی 

برای کودکان فقیر داشته است. تحقیق جدیدی که از سوی 
 ۲ /۲سازمان یونیسف انجام شده، حاکی از آن است که 

تا کنون در پی بحران مالی، به  ۲١١۳میلیون کودک از سال 
 .اند زیر خط فقر رفته

آبان  در شهر  ۲اکتبر/ ۲۳شنبه ) در این گزارش که روز سه
کشور  ۴۱رم ارائه شد، آمده است که شمار کودکان فقیر در 

 .میلیون رسیده است ۷۲/ ۵صنعتی مرفه به 
های یونیسف، در بسیاری از  به گفته جفری او مالی، از مقام

ها  کشورهای آسیب دیده از بحران مالی، میزان درآمد خانواده
 .پایین آمده است به طرز قابل توجهی

 ۴۱محققان برای انجام این پژوهش، وضعیت کودکان در 
کشور عضو اتحادیه اروپا و نیز عضو سازمان 

اقت ادی و توسعه را مورد بررسی قرار دادند.  همکاری

 اند میلیون کودک به خاطر بحران مالی به زیر خط فقر رفته 4/۲یونیسف: 

 .تا از سبک های زندگی خود عقب نمانند
های فقرزده بنگالدش  ذره به حومه  سالها بعد، این طرح ذره

سرریز کرد، و این وقتی بود که محمد یونس و بانک گرامین]
های کوچک را برای روستاییان محروم با پیامدهای   وام[  ۲۳

قاره همواره با   دستان شبه  بارش به ارمنان آورد. تهی فاجعه
خوار محلی  رحم نزول اند، در چنگال بی قرض زندگی کرده

این را هم شرکتی کرد. [  ۲۵اما مالیۀ خرد][.  ۲۴بانیا]  –روستا 
گذاری خرد در هند مسئول صدها خودکشی   مؤسسات سرمایه

دویست  ۲١۱١تنها طی سال [  ۲۲و در اندرا پرادش]  –هستند 
ای ملی اخیراً یادداشت خودکشی دختری   مورد آن. روزنامه

 ۱۵١هجده ساله را منتشر کرد که مجبور شده بود آخرین 
روپیۀ خود را، که شهریه مدرسه اش بود، تحویل کارمندان 

سرمایه گذاری خرد بدهد. در یادداشت نوشته بود،  قلدر مؤسسه
 “   .سیت کار کنید و پول درآورید. وام نگیرید”

ارونداتی روی در دهلی نو، هندوستان، زندگی میکند. او 
سیاست قدرت ”و “  خدای چیزهای کوچک”  هاینویسنده رمان
 است" میباشد.
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برای نمونه بیش زیادی از آنچه در ایران مشاهده میشود به 
گونه ای دیگر و در دوره ای دیگر در شیلی بوقو  پیوست. 
شیلی زمان پینوشه، که تاچر آنرا میعادگاه عدم دخالتگری 
دولت معرفی میکرد، زبانزد طرفداران بازار آزاد و مدل 
پیروزی بیش خ وصی  بود؛ و یا مراکز و بازارهای بنگاه 
های خ وصی در سریالنکا و بنگالدش که دست دولت از 
آنها کوتاه است و مستقیم به سرمایه های کارتلی وابسته اند؛ یا 
آنچه در تایوان به نوعی دیگر در جریان بوده است. 

چهارچوب ساختاری سرمایه در همه این کشورها هم  
برهمین منوال است. و خ وصی سازی ها در بسیاری از 
آنها به مفهوم سرمایه گذاری مستقیم امپریالیستی است تا 
سرمایه خ وصی در خود آن کشورها.  به این اعتبار، نه 
مالکیت حقوقی خ وصی یا دولتی، بلکه کل خ لت سرمایه 
بورژوا امپریالیستی در ایران است که مورد نقد کمونیستی 

 .است
تبریکات آی ام اف از دوره بیست ساله اخیرحکومت 
جمهوری اسالمی نیز، درحقیقت اعالم قبول وبرسمیت 
شناختن پروسه ای است که سرمایه ایران تحت حکومت 
جمهوری اسالمی درهمین جهت عمومی سرمایه جهانی به 
پیش برده است. تائیدیه ای است بر کوشش های جمهوری 
اسالمی در فراهم آوردن امکانات جلب سرمایه جهانی و 
خواستش برای ورود به کلوپ های بین المللی  که توسط 
دولت های میتلف جمهوری اسالمی پیش برده شده است. 
بیشی است از بده بستان های  نمایندگان جمهوری اسالمی و 
سرمایه غربی، در مذاکراتی که در کل این مدت با هم داشته 
اند. برخالف ت ور ارائه شده رئیس دانا، تبریکات آی ام 
اف،  نشاِن راست َروی احمدی نژاد در طرح ها و 
عملکردهای خ وصی یا اخت اصی سازی اش نیست. 
سینگویان سرمایه در ایران و همچنین سرمایه جهانی این را 
اذعان داشته اند. اظهارات رئیس دانا در مورد ات ال این 

 .مسئله با نئولیبرالیسم  در ایران، کامال دلبیواهی است
بحث های رئیس دانا در نقد خ وصی سازی ها، و قهرمان 
سازی از دولتی سازی ها به بهانه جنگ با نئولیبرالیسم، 
طرفداری او از نو  خوبی از سرمایه داری در ایران، است 
که او را به ستایش م دق به خاطر ملی کردن نفت می 
کشاند. آن هم پس از تجربه بازرگان و شرکا در دوره انقالب 

، و سهم شان در سرکوب کارگر و جنبش کارگری! ۵۷
تجربه سرکوب های دوره انقالب که هنوز در خاطره ها زنده 
است. ارجا  کارگر به همان تجربه، اگر در آن دوره نشان از 
بی ربطی چپ لیبرال به مارکسیسم و طبقه کارگر بود، بعد 
از سی و چند سال، تنها خاک پاشیدن به چشم کارگر و لگد 

 .مال کردن مبارزات او، تحت نام سوسیالیسم است
اما داستان به همین جا ختم نمیشود. یکی از ایرادات اساسی 
این تئوری ها به این است که سرمایه و سرمایه گذاری در 
ایران بدرستی انجام نمی گیرد و بایستی جلوی فرار سرمایه 

ها گرفته شود، و درعوض به صنعت و تولید روآورده شود.  
رئیس دانا در اعتراض به دولت اصالحات در " میراث 

 :" می نویسد۱۲داران بحران در سال 
دولت اصالحات نیز حمایت های زیادی را به کارفرمایان "

ارزانی داشت. اما نتیجه چه شد؟ اشتنال بیشتر؟ کارآمدی 
بیشتر؟ صادرات فزون تر؟ حفظ سرمایه ها؟ نه هیچ کدام. 
اخراج و بیکاری ادامه یافت. سرمایه و سود و ارزهای 
دریافتی از دولت به خارج گرییتند و در آنجا خرج شدند، یا 
بر اثر بحران مسکن و ساختمان )مثال در کشور امارات  نفله 
شدند و دستمزدهای واقعی نیز مدام سقوط کردند. صدها 
مورد دیگر را میتوان شاهد مثال آوریم اما کو گوش شنوا، آن 
هم وقتی دهل زنان سرمایه داری و نولیبرالیسم وطنی در 
اتحاد با محافظه کاران ملی گوش فلک را کر کرده اند و 
مرتب دم میگیرند که اگر کارگران را اخراج و بیکار کنید، 

 "کار بیکاری هم درست میشود؟
چه تئوری مشعشعی! اگر سرمایه ها از ایران نمی گرییتند، 
و بدست موافقین آقای رئیس دانا داده میشد، تا بدرستی 
سرمایه گذاری کنند، البد دیگر سرمایه داری ایشان خوش 
خیم می بود. کارگری استثمار نمیشد! بیکاری از بین میرفت 
و کسی اخراج نمیشد!! البته برای اینکه سوءتفاهمی پیش 

  :نیاید، ایشان چند خط پایین تر ت ریح می کند که
بیکاری در ایران فقط ناشی از کم بودن تقاضاهای موثر و "

پایین بودن قوۀ خرید یا به دلیل بسته بودن دست سرمایه 
گذاران نیست، بلکه دلیل ساختاری اساسی تری دارد و آن این 
است که سرمایه ها راه به فعالیت های مولد نمی برند، حیف 

ایران صادرمیشود تا آن سرمایه بتواند سودی فراتر از آنچه 
که در کشور متروپل با همان سرمایه عایدش میشود را 
ت احب کند. کل روبنای سیاسی در ایران نیز به همین 
دلیل، ناچارا بایستی دیکتاتوری عریان باشد، تا بتواند پایین 

 .نگه داشتن ارزش نیروی کار در این کشور را تضمین کند
بر اساس همین رابطه، نقش دولت در ایران در حیطه 
اقت اد و سیاست، مترادف با نقش دولت های کشورهای 
متروپل نبوده و نیست. برای نمونه مهیا کردن و ساختن 
زیربنا های اصلی تولید، چون تاسیسات، حمل و نقل و 
ترانسپورت و برق و آب و سوخت و ... ، بنا به تعریف، 
بیشی از هزینه های دولت در ایران است. دولت باید این 
هزینه ها را تقبل کند تا به سرمایه صادرشده امکان دهد با 
هزینه کمتری، مافوق سود مورد درخواست سرمایه 

 .امپریالیستی را ت احب کند
دولت در آمریکا یا فرانسه، چنین نقشی را ندارد. مضافا 
اینکه جهت ساختن آن زیربنا، سرمایه گذاری های وسیع و 
گسترده الزم است و بی دلیل نیست که دولت در ایران به 
میزان و حجم بسیار گسترده تری از سرمایه های غیر 
دولتی دسترسی داشته و دارد. با این وجود سرمایه گذاری 
در کشورهایی چون ایران، منح ر به دولت نیست و 
اینطور نیست که سرمایه گذاری تنها و تنها از راه دولت 
صورت میگیرد. تعمق در تاریخ و نحوه شکل گیری نظام 
سرمایه درایران، میتواند خ لت ویژه سرمایه داری ایران 
وتفاوت آن با سرمایه داری در کشورهای متروپل را به 

 .خوبی نشان دهد
عروج سرمایه داری در ایران و پروسه سرمایه داری شدن 
ایران، همانند اروپای چند قرن پیش نیست. این امر از باال و 
با اصالحات ارضی به شیوه خاص خود صورت 
گرفت .نقش دولت بورژوازی بزرگ در این پروسه روشن 
است، ولی الزاما این نقش دائمی و یا برای همیشه نیست. 
بی شک هر زمان سرمایه جهانی، به هر دلیلی ) منجمله 
شرایط بین المللی، رقابت های جهانی، و یا حتی گردش 
سرمایه بطور االلعموم  سرمایه گذاری برای آن زیربنا را 
کافی بداند و یا حتی در عرصه ای الزم نبیند، راسا و 
بالواسطه خود سرمایه گذاری مستقیم کرده و سودش را هم 
ت احب میکند. این هم یکی از عملکرد های سرمایه مالی و 

 .بیشی از خ لت طفیلی سرمایه امپریالیستی است
از این دیدگاه،  دولتی و یا غیردولتی کردن پروژه ها و 
منابع و صنایع گوناگون در ایران، نه بر اساس خواست 
مستقیم و یکجانبه دولت ایران، و نه به معنی خ وصی 
سازی در غرب، نه تابع معادالت اقت ادی در خود ایران، 
بلکه سیاستی است که بر اساس فاکتورها و عوامل متعددی 
در سطح جهانی، تعیین میشود. این امر از طریق انستیتوها 
و مراکز ت میم گیری بین المللی رسما و عمال صورت 
میگیرد. برای نمونه، یکی از وظایف "آی ام اف" و بانک 
جهانی، تدوین و اعالم بیش مشی ی از این سیاست های 
دوره ای سرمایه مالی جهانی، بر اساس توافقات سیاسی و 
اقت ادی بین المللی است.  قدر مسلم، آنچه کاهش هزینه 
دولت می نامند، در حقیقت یورشی است قانونی به کل 
درآمد طبقه کارگر و مردم کشور. برای نمونه کاهش 
خدمات اجتماعی که تامین آن از  تعهدات دولت است، 
بیانگر کاهش آن بیش از کل ارزش تولید شده است که، به 
یمن مبارزات کارگران در دورهای متفاوت، به ارائه 
امکانات برای کارگران و مردم تی ی  داده شده است. 
مبارزات کارگران در واقع ارائه این خدمات اجتماعی را به 
بورژوازی تحمیل کرده و قانونا هم به ت ویب رسانده 
است. به این ترتیب، هر کاهشی در تامین این خدمات،سهم 
کارگران از کل ارزش تولید شده در جامعه را تقلیل میدهد، 
و در نتیجه ارزش اضافه بیشتری را ن یب سرمایه می 

 .کند
بهرحال تالش تئوریسین هایی چون رئیس دانا برای  خارج 
کردن دولت از این گردش، و ات ال آن به جناحی از هیئت 
حاکمه و انتقاد از آن به این دلیل که به سمت سیاست های 
آی ام اف چرخیده است، ت ویری وارونه است. این ناشی 
از راست روی یا چپ روی جناح ها نیست، بلکه ریشه در 
خود خ لت وابستگی نظام سرمایه داری ایران به سرمایه 
جهانی دارد، و بر اساس تقسیم بندی کار در سطح بین 
المللی است. امری که دربسیاری ازکشورهای غیرمتروپل 
دیگرهم جریان دارد. آنچه درایران درجریان است، متفاوت 

 .ازبقیه نیست

سمت معینی کانالیزه میکند، یعنی به سمت تنییرات معینی 
درسرمایه داری، یعنی شکل دادن به یک سرمایه داری 
خوب، هدایت میکند، بحث و جدل های حول مسئله 

  .خ وصی سازی هاست
کارفرمایان به کندی این پروسه ایراد دارند و پوپولیست های 
ما در اپوزیسیون، از جمله آقای رئیس دانا، که بنام 
سوسیالیست ها ابراز وجود میکنند، شرایط امروز را ناشی 

 !از اجرای سیاست های خ وصی سازی معرفی می کند
برای ما کمونیست ها راه حل واقعی در براندازی نظام 
سرمایه داری است، و سازمانیابی طبقه  کارگر اولویتی 
مفروض است. شکی نیست که تشکل طبقه کارگر و 
سازمانیابی آن، بمثابه یک طبقه، به فاکتورها وعوامل 
گوناگونی بستگی دارد. ولی بهرحال، در این مقطع، با در 
نظر داشتن توازن قوای موجود، هرگونه پیشرفتی در تشکل 
یابی مستقل طبقه کارگر منوط به این است که افق کارگری 
تمایز و تقاوت های خود را با افق های بورژوازی به عینه 
نشان دهد.  بدین معنی که عدم این تمایز، از یک طرف، به 
اغتشاش در صف مستقل کارگر و اتحاد استراتژیک این طبقه 
برای براندازی نظام کارمزدی دامن میزند. و ازطرف دیگر 
درعرصه تاکتیک، و اتحاد عمل ها در مبارزات روزمره 
نیز، از رادیکالیسم و توان مبارزاتی کارگر کاسته میشود و 
کارگر نمیتواند الترناتیو های خود در سطح جامعه را سازمان 

   .داده و بسازد
امروز که شرایط وخیم  اقت ادی گریبان کارگر را گرفته،  

عالوه بر دستگاه تبلیناتی رسمی هیئت حاکمه، انوا  و اقسام 
نیروهای بورژوایی، خرده بورژوایی و غیر کارگری، سعی 
دارند که پاسخ های خودشان را در تقابل با کمونیسم به افق 
کارگر مبدل کنند. این جریانات با استفاده از خوشنامی و 
محبوبیت خ لت انقالبی سوسیالیسم، سعی دارند که آمال و 
آرمان های طبقات باالیی و میانی را تحت نام سوسیالیسم قلب 
کنند و به این ترتیب خود مانعی جدی در مقابل صف مستقل 

 .کارگری هستند
یکی از تئوریسین های این اپوزیسیون "سوسیالیستی" آقای 
رئیس دانا ست. باید گفت که برخالف ت ویری که 
"اقت اددانان" وطنی ما سعی دارند ارائه دهند، کل سیاست 
خ وصی سازی در ایران، نه زاده و پرورده "اتاق 
بازرگانی" است و نه دولت سازندگی رفسنجانی و نه "راست 
روی های احمدی نژاد"! و عالوه بر این، مقایسه خ وصی 
سازی در ایراِن با سرمایه داری حوزه تولید فوق سود 
امپریالیستی، با خ وصی سازی در کشورهای متروپل و 
امپریالیستی، نادرست است.  نقد تاچر در انگلستان و آسمان 
ریسمان بافتن در مورد تئوری های کینز و فریدمن، آنهم 

 ۱۱۳١براساس کتاب های بعضا حاشیه ای و دست چندم دهه 
میالدی، و از این زاویه خ وصی سازی ها در ایران را نقد 

کردن،  معذرتا توهین به  سطح علم و دانش موجود است.  
درست است که در ایران اختناق حاکم است، اما هر 
کمونیست جستجوگری به سادگی به نقد های پیشروتر از 
سرمایه و خ وصی سازیها، دسترسی دارد. دشمن سازی 
رئیس دانا از "نئولیبرالیسم" و ارتقا سرمایه داری و 
کارفرمایان ایرانی به این مقام، اگر از سر نسیه برداری 
سطحی از تئوری های سه دهه قبل آکادمی های غرب نباشد، 
در بهترین حالت ناشی از بی سواد فرض گرفتن میاطبین 
اش است. هرچه هست نتیجه عملی آن این است که: سرمایه 
را بعنوان عامل اصلی م ائب طبقه کارگر، از دسترس 
تعرض طبقه کارگر دور میکند. گناه را به گردن مدیریت بد، 
و تولیدات بد، بی درایتی و بی سوادی دست اندرکاران می 

 .اندازد
ظاهرا الزم است پس از سی وچندسال جدال با پوپولیسم 
درایران، باز برای چندمین و چندمین بار گفت که سرمایه در 
ایران، رابطه اش با سرمایه جهانی، نقش دولت و سرمایه 
دولتی و غیر دولتی در آن، با جهان سرمایه در کشورهای 
متروپل متفاوت است. ایران جزو کشورهایی است که در 
حوزه صدور سرمایه امپریالیستی قراردارد و در تقسیم کار 
جهانی، رابطه اش با کل سرمایه امپریالیستی بر پایه فراهم 
کردن کار ارزان و تولید فوق سود است.  به این دلیل 
وابستگی به سرمایه جهانی و امپریالیسم در ایران، نه 
سیاست، بلکه خ لت سرمایه در ایران است. سرمایه در 
ایران با این مشی ه متولد شده است. سرمایه جهانی به 
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و میل میشوند، ناکارآمدند. گر چه سود فراوان ن یب 
صاحبان خ وصی و دولتی خود میکنند. سرمایه ها 
بطورکلی راهی فعالیت های رهنمود داده شده از سوی دولت 
و زمینه سازی شده در فضای اجتماعی و اقت ادی میشوند و 
بیش مهمی از سرمایه ی انباشت شده راه به اقیانوس سرمایه 

های جهانی قاره های اروپا و امریکا و کشورهای جنوبي  
خلیج فارس میبرند. حاصل این تمایِل نهادینه شدۀ سرمایه 
گذاری ها ، بجای رونق، اشتنال در واقع فزون شدن بیکاری 

سال از  ۲٥است. هر چند هم که نرخ رشد جمعیت در فاصله 
و نیم درصد  به یک و نیم درصد سقوط کرده است،  ۳باالی 

اما نتیجۀ فشار ساختاری ناکارآمد سرمایه گذاری سودآور و 
 "غیراشتنال زا افزایش نرخ بیکاری بوده است

و پس از گذشت سی و چند سال  ۲۱عحیب نیست که در قرن 
، هنوز هم ریشه های خشکیده سرمایه   ۱۳۵۷از انقالب 

، را  میتوانند آبیاری کنند! و “مورد قبول”و سرمایه  “خوب”
کارگر را به برچیدن گل و برداشت میوه از بوته سمی خار 
سرمایه داری امیدوار کنند. امیدی که نه تنها از سر نجات 
سرمایه، بلکه از سر نگاه های مرحمت آمیز به سطح معیشت 
پایین طبقه کارگر، توپ و تشر زدن به سرمایه های گوناگون 

 .و حتی دولتش بیان میشود
را بنام سوسیالیسم رنگ می زنند و  “خوش خیم”سرمایه  

برای قبوالندش به کارگر تئوری می سازند. البته آنهم با 
فرهنگی بمراتب عقب افتاده که بیش از حد از کارگر و سنت 
کارگری دور است. فرهنگی که از منظر صاحب یک بنگاه 
خیریه ای به کارگر می نگرد! و مملو از "تعارفات ایرانی" 
از موضع افتادگی و درویشی اشرافیت استادان و تح یل 

 .کردگان در یک جامعه بی سواد است
رئیس دانا بارها گفته است که "ما که برای خودمان نمی 
خواهیم، به فکر مردم گرسنه ایم"، "مگر دنبال پست هستیم" 
و غیره. تواضعی در میان نیست! بلکه در این ت ویر، 
کارگر نه  مدعی و معترض، که بدبیت و بی بضاعت است. 
بی سواد و تح یل نکرده است! این ت ویر دنیای ذهنی 
روشنفکران و تح یل کردگان جهان سوم، از کارگر و 
کارگر صنعتی در ایران است. در دنیای واقعی این ت ویر 
واقعی کارگر ماهر و پرولتر صنعتی در ایران نیست. کارگر 
صنعتی ایران، تح یل کرده، ماهواره و یوتیوب و "ای پد" 

شناس است!  در ترسیم کردن ت ویری حقیر از کارگر، اما  
عمدی وجود دارد.  این تعرضی فرهنگی و ایدئولوژیک به 
کارگر است. آگاهانه یا نا آگاهانه تالشی است که می کوشد 
کارگر را بی اراده و بی امکانات، دست و پا بسته، در مقابل 

 .سرمایه بی پناه نشان دهد
این ت ویر را دربحث های رئیس دانا در مورد"عدالت 
اجتماعی" هم میتوان دید. او میپرسد که: "چرا در مجلس یک 
کارگر هم نماینده نیست"، "چرا صالحیت من را رد کردید"! 
گویی حضور کارگر نماینده در پارلمان های اروپایی، دال بر 
بهبودی برای کارگر است. بین این عدالت اجتماعی با عدالت 
اجتماعی مارکس، راهی نه چند صد ساله، که چند هزار ساله 

 .است
این تنها نمونه هایی از حضور پوپولیسم در چپ ایران است. 
چپی که در تحلیل نهایی کارگر را به امید مدیریت بهتر 
سرمایه، به امید رشد بیش صنعتی و تنییر در نو  سرمایه 
گذاری ها و نحوه تقسیم سود میان بیش های میتلف سرمایه، 
چشم به باال، در انتظار نگاه میدارد.  بورژوازی، دستگاه های 
تبلیناتی عریض و طویل، با متی  ین ویژه و بودجه های 
سرسام آور، را بکار میگیرد تا به انحاء میتلف، افق های 
خود را به افق کارگر تبدیل کند. سعی میکند تا کارگر بی 
اعتماد، اتمیزه شده، غیر متشکل، در برابر غول سرمایه قرار 
گیرد. کارگر و طبقه کارگری که پیشروانش نتوانند تمایز 
اهداف و افق خویش با سرمایه داری را از ابتدا ببینند، 
نیواهند توانست جنگ نهائی شان با سرمایه را، با دشمن 

 .طبقاتی خود، نه تنها به سرانجام برسانند، که حتی آغاز کنند
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این روزها چشمها به کوبانی و مقاومت مردم در برابر 
تهاجم کانگسترهای داعش دوخته شده است. صحنه های 
رویاروئی پارتیزانها که در صف و سنگر آنان دختران 

  .مبارز جلوه هائی حماسی آفریده اند، بسیار شورانگیز است
اما نگاهی میت ر به اتفاقات قبل از ت رف پر از راز و 
رموز "موصل" و سپس "شنگال" توسط داعش؛ و 
یارگیریهای دو جریان اتحادیه میهنی و پارتی دموکرات، 
احزاب تحت زعامت جالل طالبانی و مسعود بارزانی، از 
سناریوهای پشت پرده و توطئه های دیگری  حکایت دارد. 
قبل از ت رف "ناگهان" موصل، جناب مسعود بارزانی 
فرموده بود که رابطه حکومت "اقلیم" در کردستان عراق با 
مالکی به بن بست رسیده است و مدت چند ماه است که 

درصدی فروش نفت  ۱۷حکومت مالکی از ارسال سهمیه 
عراق امتنا  کرده است. باز هم مدتی پیش تر از اوجگیری 
این "بحران"، همین مسعود بارزانی به حضور اردوغان 
شرفیاب شد و طی تشریفاتی که خوانندگان "کرد"، "ابراهیم 
تاتیلسی" و "شوان پرور" مجلس آرای این داد و ستد بودند، 
مقررشد که حکومت اقلیم نفت خام کردستان را به ترکیه 
بفروشد. اما ماجرا با این ساده لوحی رهبران عشیره ای 
"ملت کرد" به خیر وخوشی خاتمه نیافت. مالکی به دولت 
آمریکا فشار آورد تا دولت متحد ناتو درآمدهای فروش نفت 
را "بلوکه" کند. حزب بارزانی اعالم کرد که در آن شرایط 
چنان "آچمز" دارند به راه "ناگزیر" اعالم استقالل 
کردستان عراق فکر میکنند. من همانوقت نوشتم که اعالم 
استقالل کردستان عراق برای خاتمه دادن به وضعیت 
بالتکلیفی حقوقی و مدنی کردستان عراق، مستقل از ماهیت 
سیاسی جریانی که پرچمدار آن خواهد بود، تنها راه باقیمانده 
و از سر ناچاری برای اوضا  فعلی در منطقه است. اما 
همزمان هم نوشتم جوهر پیام بارزانی خطاب به آمریکا، 
جمهوری اسالمی، ترکیه و نیز حزب رقیب، اتحادیه میهنی، 
این بود که "نگذارید مستقل بشویم". همانوقتها جماعت 
اتحادیه میهنی متوجه شدند که در صورت جدی شدن آن 
طرح و اگر جناب بارزانی اشتها و شهامت سیاسی برای 
عملی کردن آن را داشته باشد، جمهوری اسالمی که در 
منطقه سلیمانیه بیش از بیست سال است سرمایه گذاری 
کرده است و نفوذ وزارت اطالعات و سپاه پاسداران را در 
صفوف اتحادیه میهنی گسترش داده است حاشیه ای تر 

مبارزه و استرا تژی آنها ، نه برای قدرت گیری کارگران و 
زحمتکشان و تهیدستان جامعه کردستان، بلکه حکومت 
کردن حزب و اسلحه شان برمردم جامعه است، همچون 
احزاب برادرشان در حاکمیت اقلیم کردستان عراق . آنان 
در طول حیات حزبشان ثابت کردند که با امر آزادی و 
عدالتیواهی و اراده کارگران و زحمتکشان کردستان بر 
سرنوشتشان کامال میالف بوده و هستند. حمله با اسلحه 

در  51آرپیجی به مقر سازمان پیکار و کشتار آنها در سال 
شهر بوکان، حمله و تعرض به دیگر سازمانهای آزادییواه 
و کمونیست در کردستان، بسیج افکار ارتجاعی وعقب مانده 
جامعه برعلیه زنان آزادییواه و کمونیست پیشمرگان کومله 
و ده ها سند دیگر از شاهکارهای این حزب مدعی دفا  از 

  . آزادی و حقوق مردم کردستان است
در یک ماموریت تشکیالتی از طرف کمیته  51  -  64سال 

مرکزی وقت کومله همراه با دوست گرامیم " م " که در 
آلمان ساکن است ، شب را در یکی از روستاهای اطراف 
سردشت در منزل یکی از زحمتکشان آنجا میفی شدیم که 
حزب دمکرات متوجه حضور ما دو نفر در آنجا شده بود . 
من و دوستم بدلیل خستگی زیاد در خواب بودیم که ناگهان 
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ده ها نفر از افراد مسلح حزب دمکرات و آماده شلیک، روی 
سر ما دو نفر ایستاده بودند که به کمک صاحبیانه و صدها 
نفر دیگر از اهالی آبادی، ما توانستیم جان سالم بدر ببریم . 
جناب خالد غزیزی، بگذار از مادرانی که برای مالقات 
فرزندان انقالبیشان میامدند و شما آنها را اسیر میکردی، قلب 
پاک ورزمنده آنان را نشان میگرفتی و میکشتی. تحقیر و 
کتک کاری میکردی و اما آنان با شجاعت و شهامت مثل 
همان دختران وزنان رزمنده وانقالبی امروز در کوبانی، 
تسلیم افکار ارتجاعی و زن ستیزی حزب شما نشدند و نام و 
یادشان برای همیشه زنده است. بله جناب عزیزی، مادر من 
نیز یکی از صدها مادران انقالبی پیشمرگه کومله بود که در 
منطقه سونی در مرز سردشت اورا اسیرکردید وآنچه 
جمهوری اسالمی جهل و فاشیست بر سر مادران انقالبی 
میآورد، شما نیز به پیروی ازآنان و به همان سبک انجام 
میدادید ، اما آنها هیچگاه تسلیم زورگویی هایتان نشدند. انگار 
هنوز که هنوز است، بعد از چندین دهه در خواب خرگوشی 
بسر میبری واز رشد و ارتقاء دانش و شعور انسانی مردم 

 ! جامعه کردستان بی اطال  هستی
زنده باد جنبش مقاومت مردم رزمنده کوبانی در مقابل 

 . ارتجا  سیاه و متحدان فاشیست شان

میشوند و در کشمکش برای گسترش نفوذ در کردستان 
عراق دست را به ترکیه میبازند. اتحادیه میهنی با تمام قوا 
برعلیه استقالل کردستان عراق ایستاد. در گرماگرم اتفاق 

ژوئن و تسلیم اعجاب انگیز  ۱ت رف سراسیمه موصل در 
بیش از بیست هزار نیروی ارتش عراق به نیروهای کمتر 
از دو هزار نفری داعش، شایعه یک نشست سّری در عمان 
پایتیت اردن پیش شد که برخی از ت میمات و "توافقات" 
آن جلسه بطرزی مشکوک در یکی دو روزنامه "معتبر" 
ترکیه "درز" کرد. طبق افشای بیشی از توافقات و بند و 

جمهور" منطقه کردنشین خودمیتار  بستهای عمان، "رئیس
، KDP در شمال عراق و رئیس حزب دمکرات کردستان

ژوئن با  ۱مسعود بارزانی، در تشکیل این جلسه که روز 
اطال  ایاالت متحده، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه 

ای ایفا کرده است. در این جلسه  تشکیل شد، نقش تعیین کننده
گویا رئیس سازمان اطالعات و امنیت اردن، صالح کلب، 
نماینده حزب دمکرات کردستان، آزاد برواری و یک نفر از 
مشاورین بارزانی به نام جمعه، رهبر ارتش انجمن نقشبندی 

طور نمایندگان میتلف حزب  عزت ابراهیم الدوری و همین
های "جهادیست" شرکت داشته اند. در  بعث عراق و سازمان

هرحال مستقل از شایعه پراکنی های مرسوم در دوایر 
"دیپلوماسی سّری"، یک حقیقت روشن است: مسعود 
بارزانی خود در چگونگی اجرا شدن "نگذارید مستقل 
بشویم" با همان روال نهادینه و توطئه گرانه که شالوده 
"دیپلوماسی" و سرسپردگی احزاب ناسیونالیست کردستان 
عراق به دولتهای منطقه را ساخته است، مستقیما دخالت 

  .داشته است
اتفاقات کنونی، کنار کشیدن عمدی نیروهای بارزانی از 
جنگ با داعش بویژه در "شنگال" و تبلینات نقشه مند و 
مسموم رسانه ها و تلویزیونهای وابسته به پارتی، از جمله 
شبکه "روداو" علیه پ.ک.ک و نیروهای گریالی کردستان 
سوریه و نیز حضور م ور "سردار قاسم سلیمانی"، 
فرمانده سپاه قدس، در راس تفنگچی های اتحادیه میهنی، و 
کارشکنی های آشکار دولت ترکیه در راه مقاومت مردم 
کوبانی، همگی گویای چگونگی تقسیم مناطق نفوذ ترکیه و 
جمهوری اسالمی در کردستان عراق و "تجدید" سهمیه 
بندی سرسپردگان این دو رژیم در میان دو جریان پارتی و 

  .اتحادیه میهنی است
 

 Iraj.farzad@gmail.com ۲١۱۴اکتبر   ۱١
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دا اد رن م ب خواخ خد  دوبخما  مخثخل   خنخکخه  صخ  کختخمب ا  

 ن و ند  بمش د  دوبما  تکا ا کاد    د. 

با   مثمل شمم دا نممه  ود  نتممد کاد    د کخه بخا  خ ف 

نظا کتمب دا سازم   ممد قبل  ز کواش جممعخه طخبخمخمتخ  

بوجود رمد  بود   ست. دا حم  که دا کختخمب هخم بخاوشخنخ  

بم   مسابه    م  شد   ست.  هم   مسابه دا مخواد سخم خا 

 نتممد ت  که مطاح نمود    خد مختخمسخفخمنخه صخمدق  سخت.  ز 

  ناو  م   زوم  به پمسخ به  نتممد ت شمم دا   خنخجخم نخمخ  

ب نم و توص ه م  کنم که  کبما د  ا مطخم خب کختخمب ا  بخم 

دقت ب شتا مطم عه نمما د. دا ضم  کپ  پ  د   ف کختخمب 

هم هممنطوا که  و سته بود د دا   نتانت با    ستفمد  دا 

 د  ل وجود د اد. بم تشکا مجدد   س ممم ستود  

 

 رقم  ستود 

بانممه جمعه )تکا ا(داکمنمل پ مم  فخم  مو قع    دا داود

که شمم توض حمت  ج ت اوش  شد  موضوع و فشم کاد  

 س م ب م  کاد د دامو قع م م وحسمس صد   شمم قطع 

م شد  زم ب کا  ست   اض کنم که ن ب من  که بانممه 

شمم ا  پ   ا  م کنند م د نند که پ مم  فخم  د اد  ه م کند 

فمط ج ت  ط ع  و ستم داجا م  بمش د و گا تو نست د دا 

راش و  م تکا ا  ودتم  گوش کن د زند  بمد  نسمن ت و 

 سوس م  زم متشکام

بم داودهم  متممبل      قد م پ مم  فخم  دا سمنسوا م  

ب شتا به نفع مم تممم م  شود تم ب ضه  س م.  ا  که به 

ب نند  نشم  م  دهد که      د   جبو  و ب  ما   س م  

هم  مدا دا پمسخ به  نتممد ت مفبوک و    ل  ست که تمب 

ما  ند اد.     ب شتا مم ه بند  ب   هم ت  مثل تحمل 

 س ممم ستود   .اوا ز   ود رن مسترب

 ش بمشه و  و  ب مطا زمستم  و سامم بمزگشت به کشخوا 

دشو ا بود تم ب ما تصم م به  نتظخما گخافخت و فخکخا حخمخبخه 

  ا   او نم  کاد و   بم حخمخبخه غخمفخل گخ خا کخنخنخد    خا   

مو جه شد کواوش   د  او گخافخت و خ  مخادم  ونخجخم او 

باد  نکاد جم   او غمات نکاد  ونه     او  ا ب نکخاد 

د    ش او تحم ل نکاد پمدشم    د  هم زند ن  نشد  و  بخه 

 نو   مشموا پ ش  و ممند بعد هم دا جخنخگ بخمبخل کخواوش 

بدو   ونا ز  به بمبل رمد.  خ خود او رز د کخاد. مخادم بخم 

 وشحم   پ  ا    و بودند تممم     جا منمت توسط موا    

 ونمن   دشم  ر  زمم    ا    نمل شد  نه موا خ خ    خا تخ  

که مدح و داوغ ب  . هادوت با     نکه مطم ب  دا ج ت 

تعا ف گفته دا  و  زمم  مت م به ب  منه پاست  شد منخشخوا 

کوااوش ب  شم تخم  ونخجخم کخه تخما خخ نشخو  د د   و خ خ  

منشوا حموق بشخا  سخت رقخم  سختخود  دا  و  زمخم  قختخل 

غمات مبت مخبوب کما  بود که حتمم بم د  تخفخمق مخ   فختخمد 

و   کواوش     کما او نکاد کواش  گا هم بد بمشه قخمبخل 

ممم سه بم محمد و  ن  ز ن ست کواوش به مبت بخ خ خمنخه هخم 

سعمدت و  حتا م م  گ  شت. با   ف ر  دو کواش کشوا 

هم   ا  که فتح م  کاد وط   ودش م  دونست و بخم   خ  

حمل م  گ  شت که  و  هم به نو     ختخ خما ت  خودشخونخو 

د شته بمش   و  ودش او شم  بمبل و ... م   و ند     نشم  

 حتا م به مبت مخبوب  ست بم تشکخا  ز شخمخم بخبخ خشخ خد کخه 

 ساتو  او داد روادم پ اوز و س مت بمش د

 

 دوست گا م  و  ز ز

بم تشکا  ز طاح  نتممد تتم  دا پمسخ بم د ب و م که متمسفخمنخه 

بنظا م  اسد که شمم به ه چ  م  ز  ستخد  ت و مخطخم خب 

کتمب توجه کمف  نکاد    د.  ز جمبه مطم ب  ا  که دا نخممخه 

 ود بعنو    نتممد مطاح کاد    د  بم رنکه دا کتمب به تخمخمم 

رن م جو ب د د  شد   ست  بم   نحمل شمم بدو    نکخه  خ خز  

  

 .385 کتبا  .5

 داود با رقم  ستود   ز ز

جنمب کتمب هم  شمم بس ما  ازنخد  هسختخنخد ز  و سخکخس و 

م صوصم نمگفته هم   س م م   ند شمما   ز مجبه شخمخم او 

 ش ا  با   سخمکخنخ خ    خا    pdf دم بس ما  م  ست  طفم  و

 دادستاس بز ا  . 

 جنمب ستود 

بم  حتا م  که با   شمم قمابم و   شمم دا کختخمب بخمز خ خا   

 صا تمد  د ما  شت م  شد   م  ردم  ن ستم کخه  شخمخم او 

او حم مت ببندم و با    و  جنبه هم  منخفخ   و  او نخبخ خنخم 

رقم  ستود  جممعه طبممت  دا   ا   قبل  ز کواش هخم وجخود 

د شته حت  م  شه گفت دا دوا    شو زاتشت هخم بخود  دا 

داصخخد  ز  15دوا    مخخپخخا طخخوا  گسخختخخاد  مخخمد هخخم بخخود  

حکومت دا تما خ بم جنگ به قدات اس دندا دوا   کخواش 

 و  منشوا و  مل کاد  و ح ات  ن  ز  ز  حمظ حمخوق بشخا 

ب شم     هم هم  طوا  حکومت ممد   نجوا که مخ  د نخ خد 

نسبت به کواش و  خم جخمنشخ خنخم   و  بشخا دوسختخ  رنخ خم ا  

ند شتند بعد  ز بخه قخدات اسخ خد  کخواش بخه  مخپخا طخوا   

پمدشم    د  بم  مپخا طخوا  مخمد  خو شخ  د شختخه و  ز تخاس 

جد د فاستمدگمنخ  بخه بخمبخل بخه مصخا و  سخپخمات مخ    قدات

بم  شکا  ود به   ا   حخمخبخه مخ    فاسته با   گافت  ن او و

کنه و   سپم    ا   به موقع م  اسخه و طخ   خم داگخ خا  

سپم    د   مب نش ن  م  کنه تم منتظا بم ه سپم  داحخو سختخ  

شناس و فیزیکدان ناظاری بارجساتاه  استیون هاوکینگ، کیهان
بریتانیایی، در اظهار نظری جنجالی و جادیاد باا قاطاعایات و 

 .”خدایی وجود ندارد”یقین اعالم کرد که 
، سااباق بار ایان و بار پاایاه “ نات سای” سایت  به گزارش وب

های پیشین هاوکینگ ت ور بر این بود که ایان نااباناه  نوشته
چند کوچک   ای هر جهان معاصر در پهنه اندیشه خود روزنه

 .را برای وجود نوعی الوهیت باقی گذاشته است
با این همه، این پژوهشگر و ناویساناده سارشانااس ایاناک در 

چااپ  “ ماونادو  ال” وگو با نشریه  اظهار نظری تازه، در گفت
ال موندو حاصال “ اسپانیا ت ریح کرده است که به باور وی

تاوضایاح  .“ های علمی قابل توضیح اسات پدیده
در زباان اساپاانایاایای باه “  ال ماونادو” آن که 
 .است “جهان”معنای 

آقای هاوکینگ این بار آشکارتر از همیشه در 
گاویاد کاه پایادایاش جاهاان  پیشگاه جهانیان مای

هستی نتیجه اعجاز و آفریاناش باه دسات یاک 
 .وجود برتر نیست

شناس نابنه در بیشی از م ااحاباه  این کیهان
طابایاعای اسات کاه ” گفت:  “ ال موندو” فوق با 

پیش از درک دانش به خلاق هساتای باه دسات 
اما اکنون و  .یک خداوندگار باور داشته باشیم

تار  کاناناده در این ع ر، دانش توضیحی مجاب
 ”.دهد در اختیار ما قرار می

در ادامه باز از ناظاریاه  “ ال موندو” خبرنگار 
تارییچه میاتا ار “ پیشیِن هاوکینگ در کتاب

کمک دانش به درک انادیشاه ” مبنی بر  “ زمان
 .پرسیده است ”خداوندگار توسط بشر

منظور من در آنجا این بود ” هاوکینگ در پاسخ توضیح داد: 
که اگر بر همه چیز عالم شویم، به درک اندیشه خداوناد نایاز 

ً خادایای وجاود داشاتاه   نائل خواهیم آمد، با این قید که اسااساا
 ”.باشد، که این چنین نیست. من خداناباور هستم

دین به ماعاجازه بااور دارد، اماا ” هاوکینگ در ادامه افزود: 
 ”.چنین رخدادهایی با علم ناسازگارند

رغم باور این دانشمند پرآوازه بسیاری در ساراسار جاهاان  به
همچنان به وجود خدا باور دارند. برای ناماوناه، بسایااری باا 

روناد کاه اگار ناباود  تدقیق در چشم آدمی به تافاکار فارو مای

 نامه های رسیده 

 حکم نهایی استیون هاوکینگ: خدایی در کار نیست 

 “ این گلوله چربای” وجوِد یک خداوند دانا و توانا پدید آمدن 
 .توان از دیدگاه علمی توضیح داد را چگونه می

اعتنا به چنین نظراتی چندی بود کاه  با این همه هاوکینگ بی
در عالم اندیشه به ساوی اعاالم حاکام قااطاع خاود در بااب 

 .کرد نیستی خدا حرکت می
شانااسای ناظاری دانشاگااه  که مدیر مرکز کیاهاان -هاوکینگ 

طی یک سینرانای ماعاروف  -کمبریج در بریتانیا نیز هست 
در سال گذشته توضیح داد که جهاان هساتای چاگاوناه بادون 

خادا پایاش از ایان خالاقات ” وجود خدا به وجود آمده اسات: 
کرده؟ آیا در تدارک دوزخ برای مردمای باوده  مقدس چه می

 ”هایی دارند؟ که چنین پرسش
گافات:  “ ال ماونادو” فیزیکدان نظری بریتانیایی همچنین باه 

به نظر من، ورای دسترس ذهن بشر هیچ بُعدی از واقعیت ” 
 ”.وجود ندارد

استیون هاوکینگ پیشتر در سال گذشته نیز در حاشیه اکران 
فیلم مستندی درباره زندگی خود گفته بود که حایاات پاس از 

است؛ وی در عین حال زندگی ابدی بشر را  “ افسانه” مرگ 
ماماکان دانساتاه  ”کپی کردن منز بر روی رایانه” از طریق 

 .بود
هاا  این نیستین بار نیست کاه هااوکایاناگ در دنایاای رسااناه

تااریایاچاه ” پایاشاتار کاتااب او باه ناام  .کاناد حضور پیدا مای
ها شده اسات و شایا   ترین جزء پرفروش “ میت ر زمان

، “ پایاشاتاازان فضاا” های تلویزیونی  هاوکینگ نیز در سریال
در  “ بنگ تئاوری بیگ” و سریال کمدی  ”خانواده سیمپسون” 

 .نقش خود ظاهر شده است

http://www.radiofarda.com/content/f2-world-science-stephen-hawking-autobiography-documentary-film/25118439.html
http://www.radiofarda.com/content/f2-world-science-stephen-hawking-autobiography-documentary-film/25118439.html
http://gdb.rferl.org/C01808B6-BC75-4912-BBD7-A2FB6688EC56_mw1024_s_n.jpg
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ماد م منسمل د  ا  بم فاغو  سن  خ   ….“ شه و  س م و جوا نم 
گخ  اد. هخدبخنخد و  اسد. فاغو  ا  زم   مخ   ز بما رجا  ز ا   م 

هخمخه بخم هخم بسخ خج ” ر ود  که او خش نخوشختخه شخد   شات  مک ت 
مخ   ز سخمل ” ا ش:  به ت  د اد بم موهم  فا کوتم  و ته “ سمزندگ 

سم ه تو     کمام و ساپاستم  مم فخمخط ۳۲تم     تو     کمام.   ۰۷
 ۰۷  ۰۷  . مثخ  سخمل  سمل با م اد شد . همه   نجم   نطوا ۶۱
کخاد  و فخاواد خ   او  م اوز ب مه اد ها م مم  کمامو   ۰۱و

که  ز س زدهم   اوزش کما کاد م او  ص  اد نخکخاد . وز خا 
شه   مم  ص  نخفخاسختخمد.   خبختخه  فاسته  داست م  گفت بمزاس م 

سخم خم شخه ۰۷تمص ا   نم ن ست  زمم    نم که نبخود   مخم  خب مخ  
شخه و   م پخا نخمخ  شخم  سخمبخمخه بخ خمخه نشخ خ  مخ  د سم ب  ام  ونخه

هم   ودمو    نطوا  بود بخه  خمطخا  ه   .  ک   ز ب ه به ه   
سا دادود خش بخمز  “ بود  حد ب مه موند که موند ب  ما . مم  کم سه

سخم خت ۶۰  ۶۰گ ا م  بم   نکه اوز   س ت  کما که نم ”شد  که 
ش م    ن و  خه کخمامخنخد.  سم ه بمزنشست م ۲۷کن م. همو   کما م 

او  ضمفه کاد  مم حخمخوق  هم داصد حموق۳۰ جتمم     مسمل تمم  
دهند  مخم بخه مخم  مم ا م    ضمفه نشد.   د  به همه  م م و ردم م 

هخز اتخومخ   گخا بخدهخنخد تخمز . ۲۷د . بم   تممس  نخفخا  ه    نم 
 منو د  م  پمکدشت مستمجاند  منوم   و    خنخجخم کخه بخ خد شختخش 

دهخم. افختخم  ز  هخز اتخومخم   جخما  مخ ۲۷۷ وب ن خسخت. مخمهخ  
تخم  کمافامم مسم د  گافتم با    ا د  خبخمس زمسختخونخ  بخا   سخه

توم  و مسخم خد  تخه کشخ خد و بخم زنخم ۶۷۷ب ه. پم تو  د تام شد 
کن خم و ر خاسخا   صا کما م  د و م شد.  ز سم ت دو شب تم پنج

نفا  ضو شخوا   کخماگخا   ش م. سه مم  م  هم شامند  ز  و ب ه
سم ه تخ  ا نکاد   عن  قا ا  مشک ت مخماو حخل کخنخ  ۲۳د ا م 
 ”.کن    زو ب    ودشو  حل م  ت ش همه  مم ته

 
هم  کسم   ست: ب مه  ب مه  ب مه. وقت نمهما  ست کخماگخا    گ  ه
 ند. اب ع  دا بمزد د  ز   نخجخم  هم شد  دست ا ه  حممم و  تمق به ب ل

هخم ا   هخم  بخمزاسخ  دهم. بخم خد بخ خمخه دستوا پ   ا  م ” گفته بود: 
وقت هخمخه ا  حسخمب  ب شتا کنند.  گا ت بف کمافامم ثمبت شود ر 

هخم  هم حد ب مه کنند.   نطوا که مش ص  ست با    ز کمافامم م 
هم ا  ب شتا کن م.   بختخه  خب  کنند. بم د بمزاس  ا  کممل   ممل نم 

کخخنخ خخم صخخد     جخختخخمخم خخ  ا  ز خمد مخخ  مختخخمسخخفخمنخخه بخخمزاسخ  تخخممخخ خ 
 جتمم   ممنع تو  د  سخت وقختخ  کخم  ر د که تمم   کمافامم م  دام 

 مطا تحمد دو ت   کتخاونخ خکخ   جخمز   شود. به کن م   نطوا م  م 
هخم دا  د د م کمافامم ب م د  ود ظ ما  کخنخد  مخم بخا خ  کخمافخامخم

 نسمل که دا دفتا کمافامم  دو ماد م  “ کنند.  ظ ما تشم  ت بف م 
کما  نکادند و ه چ گخاو  بخمزاسخ  هخم  ه چ” گو ند:   ند م  نشسته

هم خ  د دنخد کخه  ن ممد   ست. حت  دابما  قبض باق و گمز هم قول
همسخت. بخم  دفتا دو تمق کو م مشاف به ا هاو  تمق “ محمد نشد.

د  کخه بخم دوابخ خ  نخمخمط مخ ختخبخف  سخ  مببمخم  سخمد   د ا  و  ل
 .کند پز منه و کما منه ا  اصد م  کوا 

 
 ند دا  نختخظخما نخوبخت   نسمل  فخم    ستمد  ب او  کماگم  دو ز  م 

نه بخمبخم ” گو د:  کشد و بم ن مه  نم م د م  شست . ز  ره  م  ظاف
هخم. حخمخمم کخثخ خف  سخت و  اسد بخه  فخخخم      ک  م   ه اس دگ 
هم ب شتا شد   نه دکتا   نه  خ خز .      هم هم   فونت دستشو  

م  ما ضم  قند د ام  شوهام ب مما  قبب  د اد  مم مجبوا م کخما 
کن م.  گا ما ض شو م و ب ه ز مد د شته بمش خم د خ خا بخه هخ خ خ  

تخومخم   هخز ا۶۷۷کخنخ خم.  وک نمم  کما مخ  اس م. بم   نکه  اد نم 
گخ خاد  هم مخم  ا  نخمخ   ا م. مداسه  ب ه ببا م دکتا ه    پس نم 

 ”.…و
 

پز منه وا م   ب ا  م د  بعد  ز  فطما پنجم ماد دمم    نجم دا کوا 
پز منه جخو نخه زد  بخود. مخ   مخاوز بخا    دا دل کماگا   کوا 

د د  ثما ت     ب ا رمد  بودم  مم پس  ز   مامخم    خنخجخم زنخدگخ  
هخمخم  مخد ا هخمخ خشخ خ    پخز خمنخه بخا هم  کخوا  کماگا   و  منو د 

 . ا د م 
 

 شرقروزنامه مرجع: 

 گزارشی از کار در کوره پز خانه ها

 
هخم او د د   بخا شخو   حخمخوق   خا نخ ” گخو خد:  بعخد مخ 

هخز ا. ۲۷سم ت اد کاد   مخم بخا   مخم  هز اوپنج۲۳
او شاوع کخاد خم  مخم  فاواد   کمامو ۶۲مم   که  ز 

 ونم  کخ   دومخم  بخعخد  ومخد  و حخمخوق بخ خشختخا  هخم 
 ”.گافت 

 

د تا ز مد د ا خم  ” رواد   توم  دام ۰۷۷محمد  ممه  
ک     و اسه   ز وقت    ا   گاون  رمد   همه  اد نم 
 شخما   “ اسخونخ خم. کن م.  مخم بخمزم نخمخ  ماد کما م  و ز 
سخم خه  سخت و  ز ۶۳کند به پساکش  بد  خ خم خم کخه  م 

شب تخم ۰/۳سم ت. ۶۰سم     شت   د . اوز   هشت
 . صا هفت

 
دهخد کخه  جو ب مخ “   ا  مداسه نفاستمد ش؟” گو م:  م 

مداسه ن افتنش. گفت  سنش بم ست. م  تمز  دوسخمل ” 
پ ش تونستم پمسپوات ب  ام.  و   خکخ  پسخام او هخم 

سخم خش بخود. کخبخ  ۹گفتند سنش بم ست.  گافت   م  نم 
 “ افتم سفمات و  ومدم تم بخه مخداسخه د  خبخش کخاد خم.
هخم    بد   م م ا زنمش  ست  بم پخوسختخ  اوشخ    شخم

جخم خش گخل  ر ود که جخم      مک مشک  داشت و   ا 
همست. قخم خب سخنخ خ خ    ش شب ه   ا ن  کش د  شد . ق مفه

گخ  اد تخو  اد خف  اود و م  هم ا  دست گافته م  رجا
 منوم بنو س رجخازنخ  کخما ” گو د:  رجاهم    س و م 

کنخ خم. مخمدام   صا کما م  شب تم هفت۳/  ۰س ت ه.  ز 
 خودا دا حخمل  “ گخ خا . کخنخه هخم ر خوا  مخ  هم کما مخ 

شخم   هخم تخم دهخمنخه اس  سخت. رجخا ز اواو کاد   مک
 ند و  ندتم خ   هم ا  پبمب کاد  ممند   ست  داهم  کوا 

هخم  تم   کماگا مشخول  خ خد  رجخا که پبمب نشد   هشت
بخمم کخوا   هم هستند.  ک   ز کماگا    ز پشخت دا کوا 

 .ر د با   صحبت م 
 

 خ خجخه  ا ش و مخوهخم  کخوتخم  و تخه م منسمل  ست. بم ته
هخم   خمم  سم    ست که تو     کما م  شخت۳۷” ر ا : 
هخم بخم خد  پخز خم. فشخما   خ خنخنخد و مخم  ز بخم  مخ  ا  مخ 
سخم خت. ۶۷هخم  سم ت دا کوا  بممنند و دسختخ خمهخ ۳۳

اوز بم د پخم   سم ت کما که با   مم معن  ند ا . شبمنه
شخ خم  اوز تعط ل م  کن م  ه هفته کما م  کوا  بمش م و  ه

مخم   مم . مشخکخل بخ خمخه تم بتو ن م سا بزن م به ز  و ب ه
  ۶۱سم ه تو     کمام.  مخم فخمخط ۳۷هم  حل نشد . م  

مخم  ا   خم  مم  هم  م سمل ب مه اد شد     ب  وقت۶۰
اوز ادکاد  و دستمم  به ه چ جم بند ن سخت.  گخا هخم 

 .کن  شکم ت کن م ب اونمو  م 
 

جخم د شختخه  سخمل سخمبخمخه  خه۳۷حم  وز ا گفته  گه کس  
تونه بمزنشست شه.   ب   وبه   مخم  خب کخ   بمشه م 

کن    خم  جم بمونه.  م ب او  م  تونه تو     کما مم  ه م 

 کما س ت ه “رجازن ”بنو س  

  خ  کخوا  رجخاپخز   سخت.  سم ه  کماگا  شت۶۳پساک 
… گخ خاد و مخ  هم    س ا  دست مخ  قم ب سن     شت

شخود او بخه مخ     ندشم . وقت  صحبتمم  تممم م  باد م 
 “ کخنخه؟ بب ش د  منم  گفت    نم کمک  بخه مخم مخ ” گو د:  م 

ا خزد   تا د اد گل   س ا  دا قخم خب مخ  پداش کم  رنسو

 خه فخم خد  ” گخو خد:  کاد  گل او  قخم خب مخ  دا حمل صمف
تخنخدوتخنخد  “ د ا  وز ا و وک بش هم  ومد  و کما  نخکخاد .

نخد ام “   مخ خدو ام” دهدع جو ب  ب تا  ز  به کماش  د مه م 
 .دا جو ب پساک

 
کخ خبخومختخا  ۶۰پز منه دا    نجم کما منه رجاسمز  و کوا 

ک بومتا ممند  بخه وا مخ خ   سخت.  وا م    سه -جمد  ت ا  
  مامم  پ ش دا غاوب گام ماد دمم  دکتا اب ع   وز خا 

 جتمم   به م م  کماگا       کخما خمنخه  تعمو   کما و افم 
هخم بخمز کخاد. ر  غخاوب   ش ا  بم ر  رجاپز  رمد و اوز 

مخ   اوز  کخماگخا کخما خمنخه ” اب ع  به کماگا   گفخت: 
رجاپز  بودم.  م دو ام اوز   ک   ز فازنخد   شخمخم هخم 

ب ن م و داصدد م  وز ا شود. رمدم   نجم تم ب و م شمم ا  م 
 ”.مشک تتم  حل شود

 
 نخد.  مخخم  حخم  بخمدهخم  پخخم خ خز  شخاوع بخه وز خد  گخخافختخه

پخز و   خ خ  و کخوا  مشک ت بخه گخو هخ  کخماگخا    شخت
ربخم  ر خا خ   ز  به قوت  ود بمق   ست.  ماوز پنخجخم قم ب

 سخخت و تخخنخخ خخم کخخماگخخا   …  هخخم و ز  اوز کخخما   شخخت
 .ممنند پز منه بمق  م  کوا 

 
 ند.  قخبخمل و مخعخصخومخه و د خ خا زنخم  کخاد  هم افته   ب 
 نخد کخادسختخم  تخم      و همسا   و فازند نشم  افتخه  شت

هم باگشتند د ماشم  و تن م کماگخا    زمستم  ب  اد  ر ا 
هخم شخم  کخه جخم خ  بخا   مخمنخد  نخد انخد   فخم  و  خمنخو د 

هم  سمزممن  کوا  تم فصل سامم ب  اد.  ممنند دا  منه م 
هخم  کخو خم   منه کخه  خه  خاض کخنخمع دو اد خف  تخمق

او  هم و حممم و دستشو   که بم فمصخبخه  دا  ما اوبه سه
همست و با   ماد و ز  مشختخاک  سخت.  دا محوطه  تمق

رشپز منه نخد انخد و  تخمق کخو خم کخثخ خف و نخمخوا  کخه 
وشخو   وسطش  م ش بنگ رب قا ا گخافختخه بخا   شخسخت

 .شود ظاف و  بمس  ستفمد  م 
 

 نسمل  فخم   ست. تک خد   سخت. بخم مخوهخم   محمد  ماد م 
هم خ  سخا سخا  پشت مشک   ه کب   غا و  بمس   ت و کم

کخنخد و  او خش  شخما  مخ  ر ود. به تل کو م گل اوبه  مک
ا  تخم  شخه مخ      تموم شخه کخما مخمم تخمخوم مخ ” گو د:  م 
فاواد   و مم  گه کس  پ د  شخه دسختخمخو  او بخ خ خا  ۶۲
 ”.ا م بنم    گه نه م مون م  ونه م 
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 24:34تا  8:34 به وقت ایران:  

صبح 22تا  1به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 8تا  6به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 2:34به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 22به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 1:34تا  8:34به وقت ایران:   

صبح  24تا  1به وقت لوس آنجلس:      

بعد از ظهر 1تا  6به وقت اروپا:            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 3:34به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر  2به وقت اروپا:   

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 هشیاری
 داری و بی           

 نیمی
 زعشق       

 لبالب               
 نیمی
 زکینه       

 سرشاری               

 

 

* 
      

  تواند هر سایه می
 چهره مردی باشد بی
 بچون قصابی
 خیره                

 با چنگالی
 خونین            
 و ایمانی
 تیره          

 پس؛
 صدای سقوط برگ را هم
   باید شنید                               

 و تو
 شنوی می

  رهوار و سرشار،
 پاورچین

 پاور چین             
 از سنگری

 به سنگر دیگر           
  کشی پای می

 تا جهان ِ پیر
 در رنگین کمان رؤیایت

 جوان و تازه شود
 جا؛ این

 در این خرابآد       
  دادی دربرابر بی

 که چون طوفان                    
 درد زمین را می

 برد خانه را می
 تاداعشی بزاید،                

 پاسدار عشقی تو
 هوای تازه مایی

 

* 

 ی تاریک در چارگوشه زمانه
 دراین جهنم ِ سوداگری
 و رسوایی                             

  عام زیبایی درقتل
  کودکانت

 هزار هزار             
 شوند له می

  با بمب و توپ خانه و خواری
 گرسنگی و بیماری                   

 از شمال و از جنوب
 مغرب و مشرق                      

 درقند هارو دهلی و نیجر
  در اصفهان و سقزو تبریز
 در غزه و دیاله و شامات

 در نینواو موصل و تکریت
 شمار ِ  در چادرهای بی

 مردم آواره                           
 در خون و خوف و گنداب

 ...در سنگر های بی سالح عین العرب
  آهای ی ی
 !دختر کوبانی              

 نماد جنگیدن
 به چنگ و باد ندان                
 برای آزادی

 !و داد و آبادی            
 مانی می

 مانی می          
 مانی می                     

 بامردمان ِ خاموش
 بامردمان ِ تلخ                    

 پاریس
23/10/2014   

 

 دختر کوبانی!

  !دختر کوبانی

                                
  ات در نگاه آهوانه

 آئینه                       
 شود آب می                            

 و دیوار شب
  شود خراب می                

 گاه که عشق و آزادی آن
 به چون گیسوان تو

 شکن
 در شکن      

 خورند گره می                

*                       
 در خاُمشای شب
 خیزی برمی                    

 آلود خواب                                   
 بافی گیسوان را می

 قطار فشنگ حمایل دوشت
  بند پوتین
 کنی سفت می          
 چرخانی چشم می

 خوابانی و گوش می                   

حسن حسام         

وووی،،،،سربندی! تا زنده ام در رسواییت شرکت 

 میکنم

 گا م  تو ن د تحمبش کن د   تحمل شن د  صد  ش ا  م  گو م   

بشنو دش   صد   شعبه ا    که رتش م کشد با     نظمم  نسم  

د تا      جمز  نده د به شمم تجموز کنند   :کش  شعبه گفت

 ز ودتم  دفمع کن د   ممدا نتم  پ ا م شوند ب ه  م ا حت شد ب ه 

تم زند   م   م مثل ساو بود   مثل ساو افت   ررر     سابند  

دا اسو   ت شاکت م کنم  تم زند   م پا م اسو    تو ا  

تب د شت   مثل با    بم م بام ا حمنه دا  حظه   د م تب د شت

شد  بود   ر  سابند   زت شمک م   ز همه شمم جنم تکما  شمک م 

 مبماکه سابند   مبماکه سابند   د تا   جمز  ند د بتو  تجموز 

      کنند  ررر  سابند  تم زند   م پا م اسو ا  تو بم  م  بام

  م ا ز هد 

 بمبم رز د ...سمل پ ش  ز     ٧۰ ست   ۶۹٩۰ فخمنستم  سمل  بموا كادنش  ماوز س ت  ست  مم


