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 سیامک ستوده

 054وقتی خبر توافق جمهوری اسالمی با تمدید اقامت 

هزار مهاجر افغانی برای شش ماه اعالم شد، کمتر کسی به 

بخش دیگر و مهمتر این خبر که حاکی از دادن حق دخالت 

به جمهوری اسالمی در آموزش و پرورش افغانستان بود، 

توجهی بخرج داد. متن کامل این خبر از اینقرار بود که در 

مهاجر افغانی برای شش ماه  054پی تمدید حق اقامت 

دیگر، جمهوری اسالمی ایران متعهد شد اقدامات خود در 

تهیه در افغانستان،  افغان  –مدارس ایران خصوص ساخت 

، تدوین معیارهای آموزشی برای و تدوین کتب درسی

انتقال تجارب آموزشی و تأمین وزارت معارف افغانستان، 

 را افزایش دهد. سایر نیازهای وزارت معارف افغانستان

بعبارت دیگر جمهوری اسالمی در ازاء تمدید شش ماه 

اقامت مهاجرین افغان امتیاز دخالت در آموزش و پرورش 

افغانستان را بدست آورده است. درست همانطور که در 

ایران زمان قاجار کشورهای استعماری انگلیس و روس در 

ازاء پرداخت مبلغی پول به دربار قاجار حق گمرکات یا 

 امتیاز استخراج معادن را بدست می آوردند. 

البته ما می دانیم معنای واقعی تهیه و تدوین کتب درسی، 

افغانستان و ... چیست. گنجاندن   –ساخت مدارس ایران 

مطالب و خزعبالت مذهبی بیشتر و جدیدتری در کتب 

درسی، از نوعی که بتواند اذهان سفید و دست نخورده 

کودکان افغان را برای گسترش نفوذ و تعرضات بیشتر 

 حکومی شیعی ایران شستشو دهد.

کارگر واگن پارس اراک در واکننن   ۰۹۹اعتراض صنفی 
به خودداری کارفرما از اجرای مصوبه شورای تنامنینن اینن 
شهرستان مبنی بر بازگشنت بنه کنار ر نینس ننهناد کنارگنری 

دی( به هشنتنمنینن روز  ۱۱کارخانه، صبح امروز )پنج شنبه 
.مننننننننننننننننننتننننننننننننننننننوالننننننننننننننننننی وارد شنننننننننننننننننند   

اند کارفرما دیروز هم بر اخنرا   منابع کارگری گزارش داده
بخت، نماینده کنارگنران،  و جلوگیری از ورود آقای درخشنده

به کارخانه تاکید کرده بود و هم از کنارگنران خنواسنتنه بنود 
خط تولید را راه اندازی کنننند امنا کنارگنران خنط تنولنیند در 

شان، امروز ننینز سنر  تفاوتی کارفرما به مطالبه واکن  به بی
.انننننننننننننننند کنننننننننننننننار حنننننننننننننننا نننننننننننننننر نشنننننننننننننننده   

بر اساس این گزارش، کارخانه واگن پارس دو پنج شنبنه در 
  .ماه تعطیل است و این پنج شنبه روز تعطیل کارخاننه اسنت

یکی از کنارگنران در هنمنینن رابنطنه بنه اینلنننا گنفنتنه اسنت 
مننقنناومننت کننارفننرمننا در بننرابننر بننازگشننت بننه کننار آقننای ” 

بخت، ر یس نهاد کارگری واگن پارس، عنجنینب بنه  درخشنده
رسد گویی کنه او بنه فنکنر راه انندازی خنط تنولنیند  نظر می

  ”.کننارخننانننه و جننلننوگننیننری از زیننان بننیننشننتننر نننیننسننت
اند اعضنای شنورای اسنالمنی  کارگران همچنین گزارش داده

کار دیروز با ر یس حراست واگن پارس مالقات داشتند و بنا 
  .انننننننننند او بنننننننننه تنننننننننوافنننننننننقننننننننناتنننننننننی رسنننننننننینننننننننده

ایلنا هنفنتنه گنذشنتنه بنه ننقنل از کنارگنران گنزارش داده بنود 
کارفرما ر یس حراست واگن پارس را با وجود آنکه دو مناه 
به پایان قرارداد کارش باقی مانده بود از کنار منننفند کنرده 
  .است و ید نظامی بازنشسته را جاینگنزینن او کنرده اسنت

کارگران همان روز مدعی شده بودند این تغییر مدیریتنی در 
واگن پارس به قصد اعمال محدودیت بیشتر بر کارگنران در 
.کنننننننننننننننننننننننارخننننننننننننننننننننننناننننننننننننننننننننننننه اسنننننننننننننننننننننننت   

گفتنی است کارگران واگن پارس از چهارشنبه هفته گذشته )
دی( در اعتراض به اخرا  ر یس نهاد کارگری این واحند  ۳

  .انند تولیدی دست از کار کشینده و تنولنیند را منتنوقنف کنرده
شان تا پناینان اردینبنهنشنت  گویند نماینده اخراجی کارگران می

ماه سال آینده در شورای اسالمی کار واگن پنارس عضنوینت 
دارد و از مصونیت ننمنایننندگنی بنرخنوردار اسنت بنننابنراینن 
  .کنننننننارفنننننننرمنننننننا حننننننن  اخنننننننرا  او را نننننننندارد

ایلنا در روزهای گذشته به نقل از کارگران گزارش داده بنود 
که نماینده قرارگاه خاتم االوصیاء، سهامدار اصلی کارخاننه، 
به کارگران معترض واگن پارس گفتنه اسنت اخنرا  ر نینس 
شورای اسالمی کار با نظر سهامدار اصلی صنورت گنرفنتنه 

  .است

 

متن خبر چه از جانب جمهوری اسالمی و چه از جانب 

دولت افغانستان به نحوی تدوین شده است که نقش خائنانه 

دولت فاسد و بی اراده افغانستان و اهداف تجاوزگرانه 

دولت ایران، هر دو را، در این مصالحه، از چشم مردم 

ایران و بخصوص افغانستان مخفی نگه دارد. بطوری که 

اینطور بنظر آید که گویا ساخت مدارس و تدوین کتب 

درسی از جانب جمهوری اسالمی لطفی است که این دولت 

برای کمک به آموزش و پرورش افغانستان انجام می دهد. 

در حالیکه می دانیم این لطف ! جزئی از سیاست برنامه 

ریزی شده جمهوری اسالمی برای افزایش نفوذ خود در 

افغانستان و مقدمه سازی برای دخالت های تجاوزطلبانه و 

خونین در آینده در این کشور است. اینها همه، در کنار راه 

اندازی دار و دسته ها ی سینه زنی و مراسم مذهبی شیعی، 

ساختمان مساجد و حسینیه ها و فعالیت های دیگر مذهبی، 

بخشی از تالش های جمهوری اسالمی برای گسترش 

قدرت و نفوذ جمعیت شیعی در افغانستان، بعنوان سکوی 

پرش وی، برای دخالت ها و اعمال نفوذ های جدی تر آتی 

می باشد، و اگر اقدامات مشابهی را نیز که از جانب 

عربستان سعودی، بکمک دالرهای بی حساب نفتی آن، در 

افغانستان انجام می گیرد، در نظر آوریم، آنگاه براحتی در 

می یابیم که همه این اعمال نفوذها و اقدامات چه جنگهای 

خانمان سوز مذهبی و آینده سیاهی را برای افغنستان 

 تدارک می بینند.

این همان سیاستی است که جمهوری اسالمی در عراق نیز 

سالهاست دنبال می کند: گسترش نفوذ و قدرت جمعیت 

شیعی بعنوان سکوی عملیات تجاوزکارانه وی در هر یک 

از این کشورها و در منطقه، بمنظور استحکام قدرت خود 

 بعنوان یک نیروی منطقه ای. 

و اما دولت افغانستان نیز در این میان نقش خائنانه خود را 

ایفا می کند. باین معنا که اینن دولنت، بندون اینننکنه منننافن  

مردم افغانستان برایش از کمترین اهمیتی برخوردار بناشند، 

تنها برای منننافن  آننی خنوینش، بنطنور اعنجناب اننگنینزی، 

استقالل افغانستان را که در واق  وجود خارجی هنم نندارد، 

بیش از پیش، در معرض بنین  ننینروهنای تنجناورگنر جندیند 

قرار می دهد و برای مردم دردمند افغانستان که مدتنهناسنت 

قربانی تعرضات خارجی و کشمکش های سیاه داخلی بنوده 

است، آیننده پنرشنررتنری را کنه دسنت هنای فناجنعنه سناز 

 بیشتری در آن بازیگری خواهند کرد، رقم می زند. 

  آموزش و پرورش، عرصه دخالتگری بیشتر جمهوری اسالمی در افغانستان
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هشتمین روز ادامه 
 اعتصاب در

  “  واگن پارس” 

هشت نفر از کارگران معترض معدن طالی آق دره صبح 
دی( به دادگاه عمومی شهرستان تکاب احضار ۱۱امروز )

دی( یازده نفر از کارگران این  ۰شدند. روز سه شنبه نیز )
واحد معدنی با شکایت کارفرما به این نهاد قضایی 
شود  احضارشده بودند که با قید وثیقه آزاد شدند. گفته می
اند  شاکی هشت کارگری که امروز به دادگاه احضار شده

یکی از نگهبانان این معدن است که مدعی است در تجمع 
دی(، توسط این هشت کارگر  ۶صنفی روز شنبه )
  .مضروب شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت پنج روز از آغاز 
ی  نفر از کارگران فصلی بیکار شده ۳۵۹اعتراض حدود 

معدن آق دره، عالوه بر یازده کارگر احضار شده در روز 
سه شنبه، هشت کارگر دیگر نیز صبح امروز توسط دادگاه 

  .اند عمومی شهرستان تکاب احضار شده
بنا بر گزارش منابع کارگری ایلنا، اکثر احضارشدگان 

شنبه نیز با شکایت  اند که روز سه امرو کارگرانی بوده
کارفرما به دادگاه عمومی تکاب رفته بودند و اکنون با قید 

  .وثیقه آزادند
یکی از شاهدان حادثه درباره اتفاقی که منجر به شکایت 
نگهبان معدن آق دره از هشت کارگر شده است، به ایلنا 

گفت: در روز تجمع، وقتی ماموران نیروی انتظامی وارد 
کارخانه شدند یکی از کارگران را از میان جمع جدا کردند 
و او را برای مراقبت به این نگهبان تحویل دادند اما دقایقی 
بعد درگیری مختصری میان این نگهبان و کارگرانی که 

  .قصد آزاد کردن همکار خود را داشتند اتفاق افتاد

 کارگر معترض معدن طالی آق دره به دادگاه ۸احضار مجدد 
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against religion, and on emphasis on issues like human rights (specially the women rights), 

liberty and equality, and serious opposition against Islamic Regime of Iran.  
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تظاهرات مقابل سفارت ایران در کابل در حالی است که 
امروز اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران 
گفت که عامل آزار اتباع افغانی که یک سرباز وظیفه بوده، 

شناسایی شده و قرار است دستگیر و به سازمان قضایی 
 .نیروهای مسلح تحویل داده شود

  دسامبر 44 –رادیو فرانسه 

ها نفر در افغانستان در اعتراض به  امروز ده
“ آزار و تحقیر مهاجرین افغان در ایران”آنچه 

خوانده شده، در مقابل سفارت جمهوری اسالمی 
 .ایران در کابل دست به تظاهرات زدند

در این تظاهرات که صبح امروز برگزار شد، 
شرکت کنندگان خواستار تعقیب قضایى عاملین 

 .این بدرفتارى ها شدند

در قطعنامه صادر شده در این تظاهرات آمده 
دهد که  است که تصاویر یک ویدیو نشان می

یک سرباز ایرانى، مهاجرین افغان را توهین و 
کند و همچنان  مجبور به تعظیم در مقابلش می

شرمانه" چهار شاگرد افغان از سوى  تنبیه "بی
یک معلم ایرانی در یکی از مدارس آن کشور، 

از جمله موارد تازۀ آزار و تحقیر مهاجرین 
 .باشد افغان در ایران می

همچنان در قطعنامه تذکر داده شده که ممنوعیت حضور 
استان ایران و افزایش سه برابرى شهریه  ٩افغانها در 

مدارس براى افغانها، اقدامات غیرمناسب دیگر دولت ایران 
 .در مقابل مهاجرین افغان است
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احمدی مقدم که پس از شرکت در جلسه ستاد حقوق بشر   ها تظاهرات مقابل سفارت ایران در کابل، در اعتراض به آزار افغان
دستگاه قضایی ایران سخن می گفت، به فیلمی که درباره 

آزار افاغنه در ایران در فضای مجازی منتشر شده، اشاره 
این فیلم بررسی شد و بسیار بد و زننده بود و ”کرد و گفت: 

 ”.ما اینگونه اقدامات را قبول نداریم

محل این عمل شناسایی و مشخص شد که این ”وی افزود: 

صورت گرفته و فرد عامل دو کار بد  20حادثه در سال 

انجام داده نخست اینکه یک رفتار بد کرده و دیگری باعث 

 ”.وهن و خدشه حیثیت نیروی انتظامی و نظام شده است



 ما جزاً دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجاد کرده ایم 

 
با صالح مسلم محمد  Jonas Staal گفتگوی هنرمند هلندی

 از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه

 برگردان:  نادر تیف
 

صالح مسلم محمد، یکی از رهبران حزب اتحاد دمکراتید ) 
YPD (، نمایندۀ جوامع مستقل روژاوا )کردستان سوریه( و

( و YPGتشکالت مسلح آن، واحدهای دفاع از مردم )
( به هلند آمد. دربارۀ مبارزه در YPJواحدهای دفاع زنان )

رژاوا علیه دولت اسالمی )داع  ساب ( و گسترش 
خودگردانی دمکراتید در جریان انقالب روژاوا اطالع 

مصاحبه ای با  Jonas Staalرسانی کرد. هنرمند هلندی 
 صالح مسلم محمد انجام داد که در زیر برگردان  آمده است:

پرس : شما در کنفرانس مطبوعاتی امروزتان صریحاً اعالم 
کردید که مبارزه در روژاوا به جنگ علیه دولت اسالمی 
خالصه نمیشود. مبارزه برای ید نظر سیاسی مشخص نیز 
هست که نام  خودگردانی دمکراتید است. خودگردانی 

 دمکراتید که در قلب انقالب روژاوا قرار گرفته، چیست؟
پاسخ: دلیل اصلی حمله به ما، مدل دمکراتیکی است که ما در 
منطقۀ مان به مرحلۀ اجراء گذاشته ایم. دولت ها و نیروهای 
محلی متعددی دوست ندارند که چنین مدل دمکراتید 
آلترناتیوی در روژاوا  گسترش یابد. آنها از مدل ما میهراسند. 
ما موف  شدیم در طی جنگ داخلی سوریه سه کانتون مستقل 
در روژاوا ایجاد نماییم که با شیوه ای دمکراتید و 
خودگردان اداره میگردند. ما با همه اقلیت های قومی و 
مذهبی منطقه، عرب ها، ترکمن ها، آسوری ها، ارمنی ها، 
مسیحیان و کردها، ساختار سیاسی جمعی را برای سه کانتون 
با تواف  روی کاغذ که نام  را قرارداد اجتماعی ما گذاشتیم، 

ما شورای مردم را با صد و ید نمایندۀ تعاونی  .ایجاد نمودیم
 .ها، کمیته ها و مجامع سه کانتون روژاوا تشکیل دادیم

هر ید از واحدهای سیاسی دارای دو رهبر است که یکی 
اشان زن و دیگری مرد است. چهل درصد اعضای نمایندگی 
در ساختارهای گوناگون زن هستند تا برابری جنسی در تمام 

 .اشکال زندگی عمومی و نمایندگی سیاسی رعایت گردد
ما جزاً دمکراسی بی دولت را ایجاد کرده ایم. این آلترناتیوی 
بی همتا در منطقه ای است که آما  کشمک  های ارت  آزاد 
سوریه، رژیم بشار اسد و دولت خودخواندۀ اسالمی قرار 

 .گرفته است
روش دیگر برای ارجاع به مفهوم کنفدرالیسم دمکراتید یا 
خودگردانی دمکراتید دمکراسی رادیکال است که هدف  
بسیج مردم است تا خودشان امور خود را به دست بگیرند و 
از خود دفاع نمایند، آن هم با سالح های خودشان همچون 

 و واحدهای دفاع زنان (YPG) واحدهای دفاع از مردم
(YPJ). ما خواهان خودحکومتی به معنای خودگردانی وخود

سازماندهی بدون دولت هستیم. اشخاصی هستند که از 
خودگردانی نظری سخن میگویند، اما برای ما خودگردانی 
درانقالب هر روزۀ ما تبلور مییابد. زنان، مردان و همۀ گروه 
های جامعه ما از این پس سازماندهی شده اند. اگر کوبانی 
تاکنون سقوط نکرده است، به این علت است که ما چنین 

 .ساختارهایی را ایجاد کرده بودیم

و  “آزادی”، “دمکراسی”پرس : در سخنان شما، واژه های 
اغلب شنیده میشوند. آیا میتوانید تو یح دهید که  “انسانیت”

از نظر شما، چه تفاوتی میان دمکراسی سرمایه داری و 
 آنچه شما خودگردانی دمکراتید می نامید، هست؟

پاسخ: همگان میدانند که دمکراسی سرمایه داری چگونه 
برای رأی گیری خیمه شب بازی راه می اندازد. در این 
دمکراسی انتخابات به بازی شباهت دارد. انتخابات پارلمانی 
در بسیاری ازکشورها جنبه تبلیغاتی دارند و منافع مستقیم و 
شخصی رأی دهنده را مدنظر قرار میدهند. خودگردانی 
دمکراتید به درازمدت نظر دارد. خودگردانی دمکراتید 
مصر است که مردم نه فقط حقوق خود را بفهمند بلکه آنها 
را مستقیماً عملی نمایند. آنچه در قلب خودگردانی دمکراتید 
قراردارد، سیاسی شدن جامعه است. جوامعی در اروپا 
وجود دارند که سیاسی نیستند. احزاب سیاسی در این جوامع 
اقناع و منافع فردی را هدف خود قرار میدهند و از رهایی 
واقعی و سیاسی شدن جامعه می گریزند. دمکراسی واقعی 
بر پایه جامعه سیاسی شده قرار دارد. اگر شما به کوبانی 

و  (YPG) بروید و مبارزان واحدهای دفاع از مردم
را مالقات کنید، متوجه خواهید  (YPJ) واحدهای دفاع زنان

شد که ایشان به خوبی میدانند که برای چه و علیه که مبارزه 
میکنند. برای پول یا منافع شخصی خود مبارزه نمیکنند. آنجا 
هستند تا از ارزش های پایه ای دفاع نمایند، ارزش هایی که 
در آن واحد به مرحلۀ عمل درمی آورند. تفاوتی بین آن چه 

 .می کنند و آن چه می اندیشند، نیست
پرس : چگونه می توان جامعه ای را در چنین سطح باالی 

 آگاهی سیاسی قرار داد؟
پاسخ: باید جامعه را بیست و چهار ساعته آموزش داد تا 
بتواند بحث کند و جمعی تصمیم بگیرد. شما باید این نظر را 
فراموش کنید که باید منتظر رهبری بود که بیاید و به مردم 
بگوید چه باید بکنند. به جای  باید مردم یاد بگیرند که 
خودگردانی را همچون عمل جمعی به مرحله  عمل 
درآورند. مسا ل روزمره مربوط به ما باید تو یح داده 
شوند، نقد گردند و جمعی حل شوند. این مسا ل میتوانند از 
جغرافیای سیاسی منطقه تا ارزش های انسانی پایه ای را 
ً مطرح گردند.  دربرگیرند. همه این مسا ل باید مشترکا
آموزش جمعی باید به ما یاد دهد که کی هستیم، برای چه 

 .دشمنانی داریم و برای چه مبارزه می کنیم
پرس : چه کسی در جامعه ای که در جنگ است و با 

 بحرانی انسانی روبه رو است، آموزگار است؟
پاسخ: مردم خودشان خود را آموزش میدهند. زمانیکه شما 
ده نفر را گردهم می آورید و میخواهید که راه حلی برای 
مسئله ای ارا ه دهند یا پرسشی مطرح میکنید، جمعی تالش 
میکنند تا راه حلی بیایند و پاسخی پیدا نمایند. گمان میکنم که 
این چنین است که راه حل ها و پاسخ های خوبی پیدا میکنند. 

 .بحث جمعی است که ایشان را سیاسی میکند
پرس : آنچه شما قلب خودگردانی دمکراتید می نامید جزاً 

 .مدل مجمع عمومی است
پاسخ: بله. ما مجامع و کمیته هایی داریم. ما برای اجرا ی 
کردن خودگردانی در بخ  های مختلف جامعه ساختارهایی 

 .ایجاد کرده ایم
پرس : شرایطی که شما در نظر دارید تا چنین تجربۀ 

 دمکراتیکی بتواند عملی شود، چیستند؟
پاسخ: این روندی طوالنی است. من خود چندین دهه در این 
مبارزه شرکت داشته ام و حتی به زندان افتادم و شکنجه 
شدم. افرادی که دور و بر من هستند خوب میدانند که چرا 
من چنین میکنم. من این کارها را برای پول جمع کردن 
ومنفعت شخصی نمیکنم. دولت سوریه مرا بازداشت کرد و 
شکنجه نمود چرا که متوجه شد که دارم مردم را برای 
خودگردانی آموزش میدهم. البته بسیاری از دوستان من به 
همین سرنوشت دچار شدند. برخی از ایشان جان خوی  را 
زیر شکنجه از دست دادند. خودگردانی دمکراتید نظری 
نیست که بتوان ید روزه عملی کرد، روندی است که با 
تو یح و آموزش پی  میرود، انقالبی است که تمام عمر ما 

 .به درازا خواهد کشید

پرس : دانشجویان، روشنفکران و هنرمندان بسیاری 
رویدادهای روژاوا و به ویژه کوبانی را دنبال میکنند و به 
این باور میرسند که انترناسیونالیسم بدون دولت به نوعی 
راه بازگشتی را در دوران ما بازیافته است. شما به مردمی 
که در روژاوا نیستند، اما انقالب  را در اف  می بینند چه 

 میگویید؟ ایشان چه میتوانند انجام دهند؟
پاسخ: به کوبانی بروید، با مردم آنجا دیدار کنید و به حرف 
هایشان گوش فرا دهید تا دریابید چه مدل سیاسی را ایجاد 

و  (YPG) کرده اند. با نیروهای واحدهای دفاع از مردم
گفت و گو کنید و با فعالیت  (YPJ) واحدهای دفاع زنان

هایشان آشنا گردید. شرایط برای رفتن شما به آنجا در آینده 
ای نزدید آماده خواهد شد تا شما بتوانید بیشتر با 
خودگردانی دمکراتید آشنا شوید و دریابید که مردم در چه 
شرایط تصورناپذیری و با چه تهدیدهایی و با چه کمبودهای 
نان و آبی از آن دفاع کردند. بروید با مردم گفت و گو کنید 
تا دریابید مردم چگونه خودگردانی دمکراتید را به مرحله 
ی اجراء درآوردند و اکنون جامعه به چه شباهت پیدا کرده 

 .است
پرس : آیا به نظر شما خودگردانی دمکراتید الگویی است 

 که بتوان در سطح جهان عملی نمود؟
پاسخ: گمان میکنم که ادارۀ دمکراتید جامعه که ما به 
اجراء گذاشته ایم شیوه ای است که همگان میتوانند استفاده 
کنند، لذا پاسخ به سئوال شما مثبت است. پی  داوری های 
زیادی در رابطه با انقالب ما موجود بود، اما زمانیکه 
کسانی از خار  آمدند و خود مشاهده نمودند که مردم 
درنقاط مختلف چگونه زندگی میکنند، دریافتند که 
خودگردانی دمکراتید آلترناتیو خوبی است. کسانی این 
چنین حتی از دمش  به انقالب ما پیوستند. هر کس که مایل 
است میتواند بیاید و ببیند که انقالب ما هر روز جریان دارد. 
انقالبی است برای زندگی و به همین علت مبارزۀ ما مبارزه 

 .ای است برای انسانیت

زن باردار الجزایری در 
کوبانی علیه داعش می 

 جنگند
 فارسی العربیه.  نت -دبی 

 

 2104-02-01کانال تلویزیونی " الخبر" روز چهارشنبه 
در برنامه "عن قرب" )از نزدید( گزارشی در باره ید 
زن الجزایری پخ  کرد با وجود بارداربودن، در شهر عین 
العرب )کوبانی( در کنار کردها علیه داع  می جنگد. این 
زن الجزایری با وجود اینکه هفت سال خانواده خود را 
ندیده، اما همچنان بر ایستادن در کنار کردها در جنگ علیه 

 . داع  و القاعده اصرار می کند
ساله از طری  فعاالن کرد طی برنامه ای از  41لینده شلبی 

تلویزیون "الخبر" با خانواده خود تماس برقرار کرد. 
خانواده وی فکر میکردند که او از مدت ها پی  کشته شده 

  .است
این زن الجزایری دراین برنامه تلویزیونی گفت: "کوبانی را 
مانند میهنم الجزایر دوست دارم وحا رم تا آخرین نفس از 

 ."آن بجنگم
لینده چند سال پی  با مردی از اهالی کوبانی ازدوا  کرد. 
او اکنون منتظر به دنیا آمدن اولین نوزادش در این سرزمین 
است . اما بر خالف اشتیاق لینده مادرش که در این برنامه 
تلویزیونی ظاهر شد، از شدت نگرانی گریه کرد و از 

 .دخترش خواست که به الجزایر برگردد
در شهر عین العرب )کوبانی(، نیروهای ارت  آزاد سوریه 
و همچنین شماری از جنگجویان مسلح خارجی، در کنار 

 .ُکردهای مدافع شهر علیه داع  در حال نبرد هستند

 :ویدیودسامبر         00
http://tinyurl.com/pregnant5 kubani 
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 ترجمه فریبا شهالیی

در روزنامۀ خوش خبر که  0191مدرسه فمینیستی: پنجم مهرماه 
در تبریز منتشر میشود، متن این خبر توجه ام را جلب کرد: 

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان ”
 27.1آذربایجان شرقی، میانگین سنی ازدوا  در پسران استان را 

 1، 92سال عنوان کرد وافزود: درسال  22.1سال و دختران را 
مورد ازدوا  دختران زیر  4411سال و  01مورد ازدوا  زیر 

سال در استان  05مورد ازدوا  پسران زیر  1سال و  05
با دیدن این خبر یعنی ازدوا   “آذربایجان شرقی ثبت شده است.
سال درآذربایجان شرقی، یکه  05بی  از چهار هزار دختر زیر 

خوردم و بالفاصله به یاد مطلبی افتادم که کمی پی  تر در 
خوانده بودم. به همین دلیل  “اینترنشنال نیویورک تایمز”روزنامه 

تصمیم گرفتم مقالۀ فوق الذکر را ترجمه کنم. متن زیر ترجمه این 
 فریبا شهالیی  –مطلب است 

 عروس های کم سن  و سال سوری در اردن
هشدار مدافعان حقوق زنان: اگر امروز جلوی خطری را بگیریم، 
شاید این کار به ما کمد کند تا در آینده هم بتوانیم جلوی 

 .مخاطرات آتی را بگیریم
دختری که قرار بود ازدوا  کند، بچه سال و خیلی خجالتی بود. 
در جشن نامزدی اش، لباسی بلند، گشاد و کاله دار به او پوشانده 
بودند که هیکل الغرش را کامال پنهان کرده بود. آن لباِس 
صورتی مندرس اجاره ای حاکی از و عیت مالی خانوادۀ 

 .نامزدش بود
در حینی که زنان سوری در کمپ پناهنده گان، مراسم ازدواج  

ساله اش تدارک میدیدند و آن پسر هم  01را با پسر عموی 
دوروبرش پرچانگی میکرد، او خودش را در گوشه ای پنهان 
کرده بود و فقط وقتی سروکلۀ عکس یا پیام دوستی در تلفن 

 “رهاف یوسف”همراه  پیدا میشد، به وجد می آمد. این دختر، 
و با حسرت از روزهای مدرسه حرف میزند و در ؛ ساله است 01

نشان میدهد “  بی تفاوت”طول روز، خودش را نسبت به ازدوا  
و میگوید این کار او را از مدرسه و درس خواندن باز میدارد. اما 

 .به نظر نمیرسد کسی به حرفهای او گوش کند
به نظر بسیاری از سوری های گرفتار در کمپ های کثیف و گاها 
خطرناک پناهنده گان در اردن، ازدوا  دختران در سنین بسیار 

راهی برای کم شدن ید نان خور از  -پایین ید  رورت است
سفرۀ خانواده های کم درآمد وبدون درآمد، کاه  ترس از تجاوز 
و آزارهای جنسی درفضاهای زندگی موقت، جاییکه اجرای قانون 
خیلی راحت نیست. بنابه گفتۀ یونیسف، از زمانیکه جنگ در 

سال به  01سوریه شروع شده، تعداد ازدوا   دخترهای زیر 
 .سرعت افزای  یافته است

، ید مقام رسمی درجمعیت کمد رسانی وبهداشتی “اوال تباوی”
سازمانی غیرانتفاعی که باحمایت سازمان ملل برای  -اردن

میگوید:  -پناهندگان بهداشت و درمان اولیه را فراهم میکند
والدین احساس میکنند ید مرد میتواند از دختر آنها حمایت کند. ”

این خانواده ها فکر میکنند ازدوا  بهترین انتخاب برای دختری 
 “.است که در کمپ به سن بلوغ میرسد

حتی در بین سوری های آواره ای که بیرون از  -اما این روند
برای گروه های بین المللی کمد رسانی  -کمپ ها زندگی میکنند

و مدافعان حقوق زنان نگران کننده است. آنها میگویند سوری ها 
راه حل های فوری و در حین حال خطرناک را با راه حل های 
بلند مدت تاخت میزنند. آنها خطرات عدیدۀ ناشی از ازدوا  های 

 .سال را نادیده می گیرند 01زود هنگام دختران زیر 
یکی از مهمترین عواقب ازدوا  زودهنگام دختران، مواجه با 
خشونت خانگی و ترک تحصیل است. مددکاران همچنین نگران 
حاملگی این دختران کم سن وسال هستند که عوارض ناشی از 
حاملگی در آنها محتمل تر است؛ عوار ی همچون تشنج 
آبستنی [این نوع تشنج میتواند برای مادر و جنین کشنده باشد و یا 
اینکه مادر را به کما برده و کاه  شدید اکسیژن رسانی را برای 

 ].جنین داشته باشد
طب  گزارش حکومت اردن، درش  ماهۀ نخست امسال، 

درصد  12درازدواجهای ثبت شدۀ پناهنده گان سوری این کشور، 
سال به این عار ه مبتال شده اند که این  01دختران زیر 
است. براساس گزارش  2101درصدسال  25مقداربی  از

یونیسف، قبل ازجنگ ودر داخل کشورسوریه، این عار ه برای 
سال اتفاق میافتاد که درحال حا ر به  01درصد دختران زیر  01

 .بی  از دو برابر افزای  یافته است

 !فغانی ها ممنوعا عروس های کم سن و سال سوری در اردن
 شراره رضایی

 

مردم افغان بساط تان را جمع کنید و بروید!. رژیم 
اسالمی ایران دیگر به شما نیاز ندارد. دیگر خبری از 

سال جنگ و ویرانی  1روزهای سازندگی بعد از 
ببارآمده، نیست تا دولت بورژوازی ایران به نیروی 
کار شما نیازداشته باشد. شما حتی اززندگی درحاشیه 
ای ترین منطقۀ شهر درآلوند ها ی که بجای در، پتوی 
کهنه ای برای محافظت از گرما وسرماست آویزان 
است، اززندگی در آلوند های بدون آب شرب وحمام 
حتی از تنفس هوای پراز دود وخاک کوره های 
آجرپزی ممنوع شده اید. به همت دستهای پینه بستۀ شما 
پارک هایمان آباد شد و به لطف شهردار راسیست 
تهران، بر در ورودی پارک ها با بی شرمی تمام 

 .!نوشتند:"ورود سگ ها و افغانی ها " ممنوع
رفتارهای  د انسانی رژیم اسالمی به همینجا ختم نشد 
و هرروز زندگی را برای مردم بی پناه افغان مقیم 
ایران سخت تر میکند. جوانان و کودکانی که هرگز 
کشوری بنام افغانستان را ندیده اند و در ایران متولد 
شده اند، تهدید به اخرا  از کشور میشوند. کودکانی که 
بخاطر نداشتن شناسنامه، از رفتن به مدرسه محروم 
هستند و آنهایی هم که با هزاران بدبختی و نداری، 
موف  به دریافت کارت شناسایی شده اند تا با آینده ای 
مبهم حداقل سوادی داشته باشند و درس بخوانند باید سه 

  .برابر دیگر دان  آموزان شهریه بپردازند
مدیران و معلمان درمانده و مستاصل از مشکالت و 
فشارزندگی که جمهوری اسالمی برآنان تحمیل کرده 
بجای پرورش انسانهایی برای ساختن آینده ای بهتر و 
جامعه ای انسانی تر، درس نژادپرستی، حقارت، تحقیر 
را آموزش میدهند و مدرسه های ایران تبدیل به  شکنجه 
گاه  و خالی کردن عقده های روانی و محیطی ناامن 

 .برای این کودکان است
جمهوری اسالمی سازماندهی شده با ایجاد تنفر کودکان 
ازهمکالسی اش، از هم طبقه ای کارگر بافشردن گلوی 
خانواده های افغانی و ناامن کردن زندگی آنان میخواهد 
بحران اقتصادی، گرانی های سرسام آور، بیکاری و 
بی کفایتی و بی لیاقتی  اش را به گردن محروم ترین 
شهروندان که حتی ح  اعتراض به هیچ دادگاهی را 

 .ندارند، بیاندازد
وظیفه تمامی شهروندان و طبقه کارگری ست تا در 
مقابل این تبعیض و تعرض کثیف و آشکار نژادپرستی 
و رفتار غیرانسانی اعتراض کنیم. در دنیای مدعیان 
تمدن امروز، چنین رفتارهای شرم آور و تحقیرآمیز 
علیه کودکان، جرم بزرگی تلقی شده و باید مجریان 
اصلی چنین رفتارهای شنیعی محاکمه شوند. باید علیه 
حکومت راسیست ایران اعتراض کرد تا دست از آزار 
و اذیت شهروندان افغانی برداشته و ح  زندگی و 
برخورداری از امکانات شهروندی یکسان برای آنان را 

 دسامبر 22 -.        به رسمیت بشناسد

یونیسف گزارش میدهد، اکثریت این دخترها برای خالصی 
از کمپ های پناهنده گان و یافتن مکانی امن برای زندگی، با 

 .خانواده های اردنی ازدوا  میکنند
ساله در بعضی از بخ  های  01هرچند ازدوا  دختران 

خاورمیانه از جمله مناط  روستایی سوریه مرسوم است، 
این کار در میان طبقات تحصیل کرده سوریه و اردن متداول 

ساله  01تا  05نیست. در قوانین اردن، دختران و پسران 
میتوانند ازدوا  کنند. اما برای این ازدوا  اجازه قا ی 
ارشد شرع یا دادگاه  روری است. قا ی باید مطمئن شود 

 .که تمامی جوانب درنظر گرفته شده است
دولت اردن برای اطمینان از اجرای قوانین شرعِ این کشور 

 “زاتاری”در بین پناهندگان سوری، دادگاهی را در کمپ 
مسئول بررسی اجرای این قوانین کرده است. تقریبا تعداد 
پناهندگان سوری که به  اردن رفته اند ششصدهزار نفر از 

 .سه میلیون فراری است
میگوید:  -وزیر توسعه اجتماعی  -“  ریم ابوحصا”اما، 

برای قضات، درآن شرایط، نه گفتن به ازدوا  های ”
زودهنگام و حتی اطمینان از ثبت تمامی ازدوا  ها، بسیار 
سخت است. باید واقع بین باشیم. باید چال  های پی  روی 

 “.سوری ها را درک کنیم
حامیان حقوق بشر عقیده دارند، بسیاری از زنانی که وارد 
اردن میشوند از تجاوزات جنسی هراس دارند زیرا سازمان 

خشونت جنسی یکی از ویژگی ”ملل گزارش داده است که 
این زنان تالش میکنند خود  “های پایدار جنگ سوریه است.

را با شرایط زندگی در اردن وف  دهند، شرایطی که در 
سوریۀ زمان صلح بسیار متفاوت بود. در زمان صلح در 
سوریه مسئولیت خرید و دیگر کارهای بیرون از خانه با 
مردان بود. آن ها با این کارشان زنان را از مسایلی که در 

 .بیرون از خانه اتفاق می افتاد دور نگه می داشتند
حتی در مناط  شهری، بیرون کمپ های پرجمعیت، بسیاری 
از زنان بیوه یا زنانی که همسرانشان هنوز در سوریه می 
جنگند، از اینکه همیشه در معرض خشونت های جنسی 

 .هستند و در ترس به سر میبرند، شکایت میکنند
ساله که در مزرعه ای نزدیکی  45پناهنده  “اوتور خاسارا”

زندگی میکند، از روی تجربه خودش  “زاتاری”کمپ 
او سال “  .امید بستن به ازدوا ، خیالی خام است”میگوید: 

جزیه ال ”گذشته، برای حمایت از دختر پانزده ساله اش 
بالتکلیفی که در آینده گریبانگیرمان ”درمقابل “   برهوم
او را به عقد یکی ازخویشاوندان دورش درآورد. به  “میشد
بیست روز بعد از ازدواجشان، شوهرش  “جزیه”گفتۀ 

شروع کرد به کتد زدن . او هم بالفاصله شوهرش را 
ترک کرده به خانۀ پدرش میرود. اما با وساطت خانوادۀ 

او به خانواده ام قول ”شوهرش به خانه بازگردانده میشود. 
 “داد که دیگر اذیتم نکند اما نتوانست سرقول  بایستد.

سرانجام پدرش تصمیم گرفت طالق دخترش را بگیرد و او 
 .را به خانه خودش ببرد

میگویند وقتی دختر عروس شان را دیدند که “  جزیه”والدین 
روی سطل پالستیکی که روی آن کوسنی مندرس گذاشته 
شده بود، نشسته، همان لحظه از تصمیم عجوالنه شان برای 
شوهردادن دختر کم  سن  و سال شان پشیمان شدند. اما دیگر 

“ ابو محسن ال برهوم”کار از کار گذشته بود. پدرش، 
میگوید، پناهندگان سوری بدون آن که از تجربیات دیگران 
استفاده کنند و ازدوا  و طالق آنها را ببینند، از روی تنبلی، 
ترس و نداشتن شغل، دخترانشان را خیلی زود شوهر می 

 .دهند
از اینکه در خانه پدرش است و در مزرعه کار “  جزیه”

هرکس باید زندگی ”میکند بسیار خوشحال است. او میگوید: 
خودش را داشته باشد و موقع مناسب هم ازدوا  کند. به 

با افزای  “   .نظرم این درسی است که خانواده ام آموختند
ازدوا  های زودهنگام، سازمان ها و مراکز کمد رسانی 

 .در کمپین های اطالع رسانی به قدر کفایت هشدار داده اند
روانشناسی که پناهندگان را آموزش میدهد، “   فازل شاموت”

فقدان آگاهی بین عوام دربارۀ عواقب ناشی از ازدوا  ”گفت: 
های زود هنگام تعجب برانگیز است. آنها زمانی به ما 
مراجعه میکنند که به لحاظ قانونی، روانی وجسمانی در 

 “.و عیت حادی بسرمیبرند
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عضو خارجی  ۰۱۱دولت اسالمی 
 فراری را اعدام کرد

 دویچه وله فارسی
 

دولت اسالمی برای کنترل جهادگران خارجی پلیس نظامی 
تشکیل داد. وظیفه پلیس نظامی جلوگیری از فرار جهادگران 

شود دولت اسالمی صد تن از خارجی است. گزارش می
اعضای خارجی خود را که قصد فرار داشتند، اعدام کرده 

های پی در پی گروه دولت اسالمی و است.به دنبال شکست
هایی مبنی بر شدن برخی از سران این گروه، گزارشکشته

تضعیف و فرار نیروهای خارجی در صفوف آنان منتشر شده 
آذر(  ۷۲دسامبر/ ۱۱شنبه ) است. وزارت دفاع آمریکا روز پنج

المللی  اعالم کرد که در حمالت هوایی نیروهای ا تالف بین
تعدادی از فرماندهان ارشد گروه تروریستی "دولت اسالمی" 

 .اند در عراق کشته شده
از سوی دیگر منابع محلی اقلیم کردستان عراق نیز تا ید کردند 

اند خطوط لجستیکی گروه  های کرد موف  شده که پیشمرگه
"دولت اسالمی" را قطع کنند و به محاصره طوالنی مناط  
کوهستانی سنجار توسط "دولت اسالمی" نیز خاتمه دهند. بر 
اساس این گزارش، نیروهای این گروه تروریستی مجبور به 

 .اند فرار به موصل و تلعفر شده
 مجازات مرگ برای جهادگران فراری خارجی

 ۷۹روزنامه فایننشال تایمز و خبرگزاری آلمان روز شنبه )
آذر( گزارش دادند گروه دولت اسالمی برای آن  ۷۰دسامبر / 

دسته از اعضای خارجی خود که قصد بازگشت به کشورشان 
اند مجازات مرگ تعیین کرده است.بر اساس این را داشته

گزارش، دولت اسالمی تا به حال بی  از یکصد تن از 
نیروهای  را که در شمال سوریه قصد فرار داشتند، اعدام 

ها به این مو وع هم اشاره شده که در کرده است.در گزارش
ماه اکتبر دولت اسالمی پنج انگلیسی، سه فرانسوی، دو آلمانی 

های افراطی ژیکی را که مخالف درگیری با دیگر گروه و دو بل
اسالمی بودند وتصمیم داشتند به کشورشان بازگردند، به قتل 
رسانده است.گفته میشود شمار فراریان اعدام شده به دلیل 

بار بیشتر بوده و شمار های پی در پی دولت اسالمی اینشکست
 .آن در شهر رقه به صد نفر رسیده است

 حامیان سلفی "دولت اسالمی" در آلمان
روزنامه فایننشال تایمز در بخشی از گزارش خود آورده که 
دولت اسالمی برای رسیدگی به مو وع فرار جهادگران 
خارجی، گروهی تحت عنوان پلیس نظامی تشکیل داده است. 
پلیس نظامی  من نظارت بر نیروهای خارجی وظیفه دارد 
مانع فرار آنان شود.در گزارش فایننشال تایمز همچنین تو یح 

شود جهادگران خارجی قصد داشتند از رقه فرار کنند. داده می
این شهر که بین سوریه و عراق واقع شده بعنوان پایتخت دولت 

شود. روزنامه مزبور موف  شده درباره اسالمی شناخته می
برنامه مبارزه گروه دولت اسالمی با فراریان خارجی 

 .اطالعاتی به دست آورد
بر اساس این اطالعات، پلیس نظامی در رقه در جستجوی 
مردانی بوده که از انجام وظایف خود شانه خالی کرده و برای 

ها منزل انجام ماموریت خود اقدامی نکردند. پلیس تا بحال ده
مسکونی را برای یافتن جهادگران خارجی فراری جستجو کرده 
است.جهادگران خارجی باید به همراه خود مدارکی حمل کنند 

کند برای انجام ماموریت عازم هستند. اگر جهادگران که ثابت 
از وظایف محوله خود شانه خالی کرده باشند به مجازات مرگ 

شوند.سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود محکوم می
 ۱۹هزار نیروی افراطی خارجی از  ۱۵اعالم کرد 

کشورجهان در صفوف گروه دولت اسالمی در سوریه وعراق 
جنگند.گفتنی است نفوذ "دولت اسالمی" در کشورهای می

مسلمان عربی ازجمله مراک ، مصر، لیبی، الجزایر و یمن نیز 
بیشتر میشود. به گفته وزیر دادگستری مراک  حدود دو هزار 
مراکشی در صفوف نیروهای دولت اسالمی در عراق و 

 .جنگند سوریه می

  های آلمان علیه خارجیان هزاران نفر در تظاهرات نئونازی

  

REUTERS/Hannibal Hanschke 

  ناصر اعتمادیوشتۀ ن
 

های راست افراطی آلمان که  به دعوت گروه
پرست علیه  های میهن خود را "اروپایی

اسالمی شدن آلمان" می نامند، دست کم 
درسدن" " هزار نفر دیشب در شهر١۵

 .تظاهرات کردند

های گذشته به اقدامی  این تظاهرات که طی ماه
هفتگی در آلمان تبدیل شده بی  از پی  شمار 
باالیی از شهروندان این کشور را به خود جلب 
می کنند که از این پس از شرکت در تجمعات 
در کنار گروه های نئونازی "بیگانه ستیز" 

 .ابایی ندارند
دامنۀ این تظاهرات به دیگر شهرهای آلمان از 
جمله دوسلدورف، کلن، برلین، کاسل، بن و 

  .وورتزبورگ، نیز کشیده است
وزیر دادگستری آلمان این تظاهرات را که غالباً علیه 

خارجیان و متقا یان پناهندگی برگزار می شود اقدامی 
 .شرم آور برای کشورش دانسته است
درصد مردم آلمان  49با این حال، بر اساس نظرسنجی ها، 
های راست افراطی  نظری مساعد نسبت به تظاهرات گروه

 ... به او میگویند فرشته ی کوبانی

 نامش ریحانه است

 ... از دختران کردستان سوریه

 ... تک تیر انداز گروه جنگجوی میرکان کوبانی

 ... دانشجوی رشته حقوق دانشگاه حلب سوریه

داعش برای سر این تک تیر انداز کرد بیش از یک میلیون 

 دالر

 ... جایزه تعیین کرده

داعشی را قط   06داعشی را کشته ...  040تا کنون 

 نخاع کرده

است ... او فرشته ی کوبانی لقب گرفته ... داعش هر روز 

 شایعه

 ... مرگش را برای افزایش روحیه داعشیان منتشر میکند

 اما ریحانه هر روز بعد پخش شایعه مرگش در شبکه های

اجتماعی تصاویر خودش را منتشر میکند تا کفتار های 

 داعش

 شیر دختر،این ریحانه است،از ترس برخود بلرزند ... آری
 کوبانی .. فرشته ی کوبانی هنوز نفس میکشد تا کفتار های

  !داعش از ترس برخود بلرزند

 ختری که بالی جان داعش شدهد
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درصد آنان شمار  59آلمان علیه خارجیان دارند و 
دانند؛ همین  متقا ایان پناهندگی در آلمان را باال می

درصد مردم آلمان از  11دهند که  ها نشان می نظرسنجی
های راست افراطی این کشور علیه  های گروه اقدام

  .کنند خارجیان پشتیبانی کامل می

http://www.persian.rfi.fr/auteur/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-0


 کودکان به جای مانده از گردشگران سکس

 
شان فقط در پی سکس  پدران غربی

قیمت بودند و مادرانشان  ارزان
اند. این  بعنوان "فاحشه" شناخته شده

سرنوشت بیرحم کودکان فیلیپینی در 
های توریستی این کشور است  محله

که با لنز دوربین اینزا کاترینا 
 Insa Cathérina) هاِگمن

Hagemann) و اشتفان فینگر 
(Stefan Finger)  دو عکاس

 .آلمانی به تصویر کشیده شده است
 
 

خواهی؟ کاری از اینزا  آیا عش  می
کاترینا هاِگمن و اشتفان فینگر: 

 عکس برگزیده یونیسف
 Wanna) خواهی؟" "آیا عش  می

Have Love )  عنوان یکی از
های این دو عکاس است که  عکس

تازگی صندوق کودکان ملل متحد  به
)یونیسف( آن را بعنوان عکس سال 

برگزیده و جایزه نخست را هم 
دست آورد. این عکس در محله  به
در جزیره لوزون  “انجلس سیتی”

گرفته شده است. این محله محل 
ست که در  هایی آمد و شد توریست

اند. در عکس  دنبال سکس فیلیپین به
برگزیده یونیسف چند کودک در 

شوند که  حال بازی نشان داده می
ای حدود دو  در پشت آنها دختربچه

ساله ایستاده که ظاهر دیگری 
دارد: پوست روشن و موهای 
طالیی او را از کودکان همسایه 

 .کند متمایز می
کالوس هونِف، رییس هیأت 

گوید  داوران جایزه یونیسف می
بسیاری از دختران و زنان فیلیپینی 

ها تن خود را در  مجبورند بار
اختیار مردان پولداری که از 

آیند  استرالیا، اروپا یا آمریکا می
قراردهند زیرا آنها در آرزوی 
زندگی در کشوری مرفه هستند. 

اما این مردان بعد از مدت کوتاهی 
میروند وبازنمیگردند وهیچ مسئولیتی 
را درقبال این کودکان بعهده نمیگیرند. 
بدین ترتیب این کودکان "ننگ 
دوبرابری" را باید تحمل کنند. آنها 
بخاطر اینکه ظاهر دیگری دارند مورد 
قضاوت قرارمیگیرند و بعنوان فرزند 

ا ناعادالنه  فروش با آن مادران تن
برخورد میشود. بدون اینکه دانسته 
شود که مادر این کودکان چه شغلی 

ای با پدر کودک  دارد و چه نوع رابطه
 .داشته است

مادر این بچه با پدر وی از طری  
اینترنت آشنا شد با این امید که مانند 
بسیاری زنان دیگر زندگی بهتری 
خواهد داشت. وقتی مادر بچه 

های بچه را برای پدر فرستاد او  عکس
برای همیشه گم شد و بچه باید با پوست 
روشن و موهای طالیی در فیلیپین به 

ای بزرگ شود و با  “غریبه”شکل 
“ فروش تن”عنوان فرزند ید زن 

 مبارزه کند.
 

سرنوشت کردهای ایزدی، کاری از 
کریستین ِورنر، جایزه دوم عکس سال 

 یونیسف
جایزه دوم به تصویری تعل  گرفت که 
آسیب دیدگان از جنگ و خشونت در 

دهد.  منطقه خاورمیانه را نشان می
 (Christian Werner) کریستین ِورنر

عکاس آلمانی در گزارشی سرنوشت 
فراری در شمال عراق  کردهای ایزدی

را به تصویر کشید و اینکه کودکان در 
شرایط جنگ و خشونت چگونه زندگی 

کنند. این دومین سال پیاپی است که  می
بحران خاورمیانه مورد توجه داوران 

گیرد. در  جایزه سال یونیسف قرار می
شرایط تکان دهنده مردم در  ۷۹۱۳سال 

جنگ داخلی سوریه مورد توجه قرار 
 .گرفته بود

(،  Brent Stirtonبرنت ستیرتون )

 عکس سال یونیسف

عکاسی از آفریقای جنوبی برنده سومین 
جایزه امسال یونیسف شد. ستیرتون در 
ید پرتره دو دختر هندی را نشان 

ها که در اثر ید بیماری  دهد. آن می
مادرزادی نابینا بودند، پس از ید عمل 
جراحی ساده که هزینه آن از طری  

های مردمی تأمین شده بود بینایی  کمد
دست آوردند و برای اولین بار  خود را به

 قادر به دیدن هستند.
  

، کاری از برنت “رهایی از تاریکی”
ستیرتون، برنده جایزه سوم عکس سال 

 یونیسف
میلیون نفر در هندوستان از  ۱۷حدود 

رنج  “کاتاراکت مادرزادی”بیماری 
برند. این بیماری با ید عمل جراحی  می
دالر  ۳۹۹ای و با هزینه حدود  دقیقه ۱۵

قابل درمان است. اما این هزینه تقریباً 
معادل درآمد سه سال ید خانواده 
کشاورز در هند است و چون این 

ها قادر به پرداخت آن نیستند  خانواده

 .مانند ها انسان نابینا می میلیون
عکس ”سال پی  تاکنون مسابقه  ۱۵از 

برگزارمیشود. امسال “  سال یونیسف
عالوه بر سه مو وعی که جایزه 
دریافت کردند به مو وعات قربانیان 
ختنه زنا، فقر کودکان در اسپانیا و 

های جامعه  توهمات زیبایی در رقابت
آمریکا که از طرف والدین به کودکان 

 شود نیز پرداخته شده است. القا می
 رادیو زمانه
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 حق پس دادن عروس، امتیازی برای دامادهای مراکشی

در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت شماره 

های پیشین  روشنگر باشند،  می توانند با نمایندگی 

 نشریه در آمریکا،  پویان پویا  شماره تلفن 

  0311-371-441-0    

 و در کانادا با شماره تلفن 

1-647-352-5404 

.تماس بگیرند      

 عربیه فارسی
 

دو دختر جوان هندی که ظاهرا در واکن  بعلت آزار جنسی 
در اتوبوسی در هند مردی را تنبیه کرده اند، به قهرمانان 

 .ملی در رسانه ها و شبکه های مجازی بدل شده اند
در وید ویی که از این اتفاق گرفته شده میتوان دید، دو دختر 
به نام های پوژا و ارتی در حال زدن ید مرد با کمربندهای 
خود هستند. این اتفاق در کشوری که آزار جنسی زنان بی  
از آنکه ید تابو باشد، مرسوم است، این دو خواهر را بسیار 

 .معروف کرده است
این وید و درهشتاد کیلومتری شمال دهلی نو، پایتخت هند 

 .گرفته شده است
با اینکه در وید و منشاء این درگیری مشخص نیست اما این 
دو خواهر هندی در گفتگو با رسانه ها گفته اند علت این اقدام 
آنها مزاحمت جنسی توسط سه مرد حا ر در اتوبوس بوده 

 .است
ساله در گفتگو با بی بی سی گفته:"چند مرد شروع  09پوژا 

کردند به ما توهین کردن و لمس کردن ما، من به آنها گفتم 
اگر ید بار دیگر به من دست بزنید، میزنمتان. آنها سپس به 
فردی تلفن زدند و او پشت تلفن به آنها گفت که بروید دخترها 
را بزنید. هیچ کس در اتوبوس برای کمد به ما از جای  
تکان نخورد و ما هم کمربندهایمان را درآوردیم و از 

 ".خودمان دفاع کردیم
پس از انتشار گسترده این وید و در شبکه های خبری و 
شبکه های اجتماعی، هزاران نفر به آنها تبرید گفتند و حتی 
ید هشتگ خاص با عنوانی که رسانه ها برای این دو 

 "خواهر انتخاب کرده اند، ایجاد شد : "شجاع دل
با اینحال کدخدای روستایی که سه مرد متهم به آزار جنسی 

ها در مراک  نزدید به دو برابر شده است. طب   دختربچه
هزار  ۳۵تحقیقی که وزارت دادگستری این کشور انجام داده، 

 ۷۹۱۳اند، درسال  سال داشته ۰دختربچه که بی  از  ۱۵۷و 
اند. این درحالیست که درسال  به پای سفره عقد نشانده شده

 ۳۲۱هزار و  ۱۱ها  شمار ازدوا  اجباری دختربچه ۷۹۹۲

 .بوده است
 

ها در مراک  در حالی صورت  ازدوا  اجباری دختربچه

گیرد که طب  قانون اساسی این کشور، زنان به هنگام  می
ازدوا  بایستی به سن قانونی رسیده باشند و تنها در مواردی 
معدود استثنا جایز است. فعاالن حقوق زنان در مراک  

اند که وزارت دادگستری هیچ اقدامی دربرابر این  معترض
های موسوم به  قانون شکنی انجام نمیدهد.آنها همچنین ازدوا 

السیر" را به شدت مورد انتقاد قرارمیدهند. در این  "سریع
کنند که به  ها والدین قراردادی را امضا می نوع از ازدوا 

موجب آن داماد اجازه دارد، تا ید ماه پس از ازدوا  در 
 ."صورتی که از عروس را ی نبود، او را "پس بدهد

 
 

 بندی پایین در احترام به حقوق زنان رتبه
 

در مراک  به تصویب  ۷۹۱۱طب  قانونی که در سال 
رسیده، مردان و زنان "به طور مساوی از آزادی و حقوق 
انسانی" برخوردارند. با این همه و عیت زنان در این کشور 

زن مراکشی، تنها ید نفر شاغل  ۲بدتر شده است. از هر 
تن نیز، یکی در خانه مورد بدرفتاری قرار  ۷است. از هر 

بندی مربوط به حقوق زنان از میان  گیرد.مراک  در رتبه می
جای دارد. کارشناسان یکی از  ۱۳۳کشور، در رده  ۱۲۷

دالیل اصلی داشتن چنین رتبه پایینی را حزب اسالم گرای 
دانند که از سه سال پی  حکومت در   "عدالت و توسعه" می

 .این کشور را به دست گرفته است
 

های خود  وزیر مراک ، در سخنرانی عبدهللا بنکیران، نخست
صراحتا اشاره داشته که زنان بی  از هر چیز وظیفه 
"همسری و مادری" را برعهده دارند.او ید بار در پارلمان 

چرا ما نق  مقدسی ”این کشور این پرس  را مطرح کرد: 
 “پذیریم؟ را که خداوند به زنان اعطا کرده، نمی

 ایجاد کرده بودند آوردند که یک شبه قهرمان شدند “ مزاحمت جنسی”دو دختر هندی بالیی بر سر مردانی که 

در آن سکونت دارند، روایت دیگری از وید و دارد و گفته 

است که این دو دختر بر سر انتخاب صندلی و جای نشستن 
با مردهای حا ر در وید و به مشاجره پرداخته اند. بعدها 
ش  زن حا ر در اتوبوس نیز در این راستا شهادت داده 

 .اند
شرکت کننده: من در اتوبوس مورد آزار جنسی قرار گرفتم، 

 مردم میگفتند چرا بلند فریاد میزنی؟
ارونداتی ید کنشگر هندی است که خود نیز در اتوبوس 
مورد آزار جنسی قرار گرفته، او در این رابطه به ناظران 

 :میگوید
این وید و از این نظر قابل توجه است که آزار جنسی زنان 
در اتوبوس در هند به امری روزانه بدل شده و اینکه زنی 
نسبت به آن اعتراض کند بسیار نادر است. من خود قربانی 
آزار جنسی در اتوبوس بوده ام. من بر سر مرد مزاحم فریاد 
میزدم، اما هیچ کس برای کمد به من نیامد، حتی به من 

 .اعتراض کردند که چرا اینقدر بلند فریاد میزنم
از نظر مردم هند، زنان همیشه باید گذشت کنند و صدایشان 

 .را باال نبرند و مسلما هیچ دفاعی هم از خود نکنند
نکته جزیی دیگری که ذهن من را به خود مشغول داشته، 

این است که دخترها شلوار جین پوشیده اند و شاید همین 
باعث شده که آنها برای دفاع از خود راحتتر عمل کنند. به 
هر روی راحت تر از این است که لباس سنتی به تن داشته 
باشند. اما نکته عجیب اینکه گاهی در هند دیده میشود، بحث 
هایی صورت گرفته که شلوار جین یکی از عوامل تشوی  به 

 .تجاوز است
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که این وید و در شبکه 
های مجازی مورد توجه قرار گرفته اما در زندگی واقعی 
بسیاری این اقدام را تقبیح میکنند. افرادی که به شبکه های 
مجازی دسترسی دارند اقلیتی تحصیل کرده هستند. اما 
اکثریت جامعه هند همچنان در این زمینه بسیار بسته و 

 .محافظه کار است

 دویچه وله
  

 

دهد پس از گذشت  ها اجازه می قراردادی در مراک  به داماد
ید ماه از ازدوا  چنانچه از همسر خود را ی نبودند، زن 
را "پس دهند". فعاالن حقوق زنان به شدت از این قانون 

کنند. مراک  همچنین شاهد افزای  ازدوا   انتقاد می
ها است. در طول ده سال گذشته میزان ازدوا   دختربچه
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 در اقلیم کردستان عراق، منتقدین اسالم زندانی میشوند

 
سلیمانیه  -علی زیدونی

 دسامبر 04 -عراق
 

در روز سه شنبه  
دادگاه  7/02/2104

شهر دربندیخان، 
درجنوب شرقی 
اقلیم کردستان و در 
شرق عراق از تابع 
استان سلیمانیه 

عراق،حکم 
دستگیری آقای 
یوسف محمد که 
اهل شهر دربندیخان 
است را بنا بر 

( قانون 172قانون )
مجازات عراق 

صادر نمود و این زندانی تا کنون، در زندان معسکر سالم، 
واقع در شهر سلیمانیه، که یادگار دوران بعث هست، بسر 
میبرد. جرم این زندانی این میباشد که در صفحه اجتماعی 
فیسبوک، چند آیه قران را مورد انتقاد قرار داده است و 
آنرا از نظر علمی بی پایه میداند.الزم به ذکر است که 
انتقادات وی مربوط به آیاتی هستند که در مورد ارتباط 
زمین و آسمان میباشد و آن آیه ای که میگوید. )ما آسمان 
را روی زمین قرار دادیم.( اقای یوسف محمد علی 
مصاحبه ای تلفنی که با رادیوی پیشنگ ارگان حزب 
کمونیست کارگری عراق انجام داده، عنوان میدارد: این 
حکم از سوی قا ی صالح، قا ی دادگاه دربندیخان که 
عوامل حزب اتحاد اسالمی کردستان عراق میباشد صادر 

 شده است. 
این در حالیست که اقای محمد علی از سوی چند مالی 
دینی اقلیم کردستان مورد تهدید قرارگرفته است.اقای محمد 

علی میگوید که سید محمد باقر از اربیل عراق فتوای کشتن 
او را صادر کرده است و همچنین مالی دیگری در 
دربندیخان بنام هه لو صالح وی و خانواده اش )خواهر و 

 مادر( را تهدید به قتل نموده است. 
 

وی اظهار مینماید که در پی این تهدیدات من به دفتر پلیس 
دربندیخان مراجعه کردم و شکایت نمودم ولی آنان اقدام به 
جمعاوری امضا علیه من کردند و نزد قا ی رفتند و از من 
به اتهام بی احترامی به اسالم شکایت کردند و قا ی حکم 

سال  01دستگیری من را داد. وی بیان میکند که به مدت 
مشغول مطالعه در این مورد بودم و از متخصصین علم 
فیزید تحقی  نمودم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که راز 
آسمان و زمین بر اثر آن واقعه معروف به انفجار بزرگ 
میباشد و از این نظر آیات قران با علم سازگاری ندارد و فقط 

 باور خوی  را در فیسبوک انتشار دادم. 
 

وی اظهار میدارد کسی که مرا تهدید نمود فقط ید شب 
دسامبر تا کنون در بازداشت بسر  7بازداشت شد ولی من از 

میبرم و همچنین چندین کس دیده شده اند که شبانه در 
نزدیکی منزل ایشان پرسه میزنند ودرمورد سالمتی خانواده 
اش نگران میباشد. او در پاسخ به سوالی که آزادی بیان 
درکردستان عراق درچه سطحی میباشد، عنوان میدارد که 
در بیرون از عراق، کردستان عراق را مکانی آزاد ، برای 
ابرازعقیده وبیان معرفی میکنند ولی متاسفانه اینچنین نیست 
و هرگاه ما بخواهیم نظر خود را بیان کنیم با حمله 
اسالمیستهای تندرو و سلفیها روبرو میشویم و بسیار کسانی 
هستند که مثل من فکر میکنند ولی از روی ترس، قادر به 
بیان عقیده خود نمیباشند و من بهترین وکیل دربندیخان را 
گرفته ام ولی وکیل من گفته است که متاسفانه چنین جرمی 

 سال حکم دارد.  1ماه تا  1عالوه بر جزای نقدی، بین 
وی در پاسخ به اینکه چه انتظاری از دادگاه دارید و آیا فکر 

 میکنید که حکم عادالنه ای در مورد شما بدهد؟ 

میگوید:متاسفانه دادگاه تا کنون درخواست آزادی موقت مرا 
با قرار وثیقه نپدیرفته است و از سویی دیگر عملکرد سیستم 
قضایی کردستان، تا کنون به نفع کسانی بوده، که مرا تهدید 
به بریدن سرم را کردند هست و انها را آزاد گذاشته و من را 
که بر روی چند آیه تحقی  علمی کرده ام زندانی میکند. اقای 
یوسف محمد عنوان میدارد که در درون زندان عکس 
العملهای متفاوتی دیده ام و احتمال دارد بعضی از زندانیان 
متعصب مرا بکشند. نامبرده از همه آزادیخواهان، فعالین 
حقوق بشری و مجامع بین المللی درخواست نموده که وی 
را مورد حمایت قرار دهند و برای آزادی وی تالش کنند و 
امید وار هست که دوباره شاهد دستگیری دگراندیشان در 
کردستان عراق نباشیم و اظهار امیدواری میکند که در 
کردستان عراق قانونی تصویب شود که منتقدین دینی 

   محکوم به زندان نشوند. 

هرا برا قرمره، وادار کرردن آنرهرا برره  ضررب و جررم مرعردنررچری  
”   نخرونری الرمراس ” هرا: ایرن داسرتران  رقصیدن و ضبط المراس

 است
آمنینز از حنمنلنه گناردهنای  به تازگی ویند نوینی بسنینار خشنوننت

محافظتی ید معدن الماس در شمال کشنور آننگنوال بنه چننندینن 
معدنچی غیرقانونی منتشر شده اسنت. اینن ویند نو تنوسنط ینکنی 
دیگر از نگهبانان معدن گرفته شده است. این نگهبان موف  شنده 
این وید و را از محوطه بسیار محافظت شنده منعندن بنه ننحنوی 

 .خار  کند و آن را در اختیار یکی از ناظران ما قرار دهد
در روزهای آغازین ماه سپتامبر، یکنی از کنارمننندان کنمنپناننی 
"کی اند پی مینریا" به شکل مخفیانه، وید ویی از  رب و شتنم 

آمیز دو معدنچی که بنه صنورت غنینرقناننوننی در حنال  خشونت
جستجوی الماس در زمین های متعل  به این کمپانی بودند، تهیه 

 .میکند
در ابتدا نیروهای امنیتی، معدنچی ها را به شدت بنا قنمنه منورد 
 رب و شتم قرار میدهننند و در 
انتهای وید و هم معدنچی ها را بنا 
وجنننود جنننراحنننات فنننراوان بنننه 

 .رقصیدن وامیدارند
 

Rafael Marques ... 
 
 

هررای امررنرریررترری  صرراحرربرران شرررکررت
برراالی  خصرروصرری، مررقررامررات رده

 ارتش و پلیس هستند

به گفته دمرس، ناظر ما در آنگوال برخی از ژننرالنهنای رده 

باالی ارت  آنگوال که در واقع مالکین شرکت هنای امنننینتنی 

خصوصی هستند، مسنوول خشنوننت هنای خنوننینن صنننعنت 

 .الماس در این کشورند

این وید و مستقیما از کارکننان کنمنپناننی امنننینتنی حنا نر در 

معدن به دست من رسنینده اسنت. منتناسنفناننه منا اطنالعنی از 

سرنوشت معدنچی های قربانی کنه در ویند نو دینده منینشنونند   

 .نداریم

طب  قانون مسووالن معدن باید هر اقدام غیرقانونی کارگران 

و یا شهروندان را به پلیس منطقه ای گزارش دهند و آننهنا را 

به پلیس تسلیم کنند اما این اتفاق در عمل رخ نمیدهد. بنه اینن 

علت که صاحبان شرکت های امنینتنی خنودشنان از اعضنای 

رده باالی ارت  و پلیس هسنتننند. بنه هنر حنال اعضنای اینن 

شرکت های امنیتی از نیروهای ویژه ارت  انتخاب میشنونند، 

آنها بهتر آموزش دیده اند و بهتر تمرین کرده انند،در ننتنینجنه 

نیروهای ورزیده تنری هسنتننند و هنمنچنننینن از امنکناننات و 

نکته مهم آننکنه بسنیناری    .تجهیزات بهتری نیز برخوردارند

از کمپانی ها شیوه بسیار منوذیناننه ای دارنند. آننهنا در ابنتندا 

اجازه میدهند که معدنچی های غیرقانونی کار خود را اننجنام 

دهند و دست به حفاری بزنند، وقتی آنها الماسی پیندا کنردنند، 

به سراغ آنها میروند و یا آنها را مورد  نرب و شنتنم قنرار 

 .میدهند و یا به راحتی میکشند و المناسنهنا را بنرمنیندارنند

مناطقی که معادن الماس در آنجا قرار دارند از فقینرتنرینن 

دولت وقتی منطقه ای را در اخنتنینار  .مناط  آنگوال هستند

کمپانی های استخرا  الماس قرار میدهد، آن منطقه را بنا 

تمام روستاهای آن به کمپانی واگذار میکند. کمپانی ها نیز 

روستاییان را به راحتی از خانه خود بیرون میکنند. بندینن 

شکل مردم هم دیگر نه خانه ای خواهند داشت و نه زمنینن 

مردم فقیر، فقیرتر شده اند و کشور بنه هنمنینن  .کشاورزی

خاطر پر شده از معدنچی های غیرقانونی که برای تامنینن 

 .نیازهای اولیه زندگی دست به حفاری غیرقانونی میزننند

بر اساس تجربه و تنحنقنینقنات منن، اگنر شنمنا یند حنفنار 

غیرقانونی شوید احتمال اینکه جانتان را در مسنینر ینافنتنن 

الماس از دست بدهید بسیار بینشنتنر از آن اسنت کنه شنمنا 

پولدار شوید. اکثر حفارهای غیرقاننوننی کشنتنه منینشنونند، 

 .برای کمپانی های بزرگ این افراد ارزشی ندارند

 لیند ویدیویی آنرا تماشا کنید 
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 خاطرات دوران سپری شده

 
 قسمت دهم

 
 رهایی از زندان و بازگشت به تهران

 

.سه روز دیگر آمدند و گفتند که مرخص هستید و به 
شهربانی بیایید. گفتم اگر مرخص هستم دیگر به شهربانی 
نمی روم و پایم را در آنجا نمیگذارم. گفتند نه، شما را به 
منزل ر یس شهربانی خواسته اند. به آنجا رفتیم وصحبت 
کردیم. گفتند شام حا راست. گفتم نه و بلند شدیم که 
بیرون بیاییم. خانم  آمد و جلوی مرا گرفت که نمیگذارم. 
شام را در آنجا خوردیم و فردای آن روز علیزاده را پیدا 
کردیم. علیزاده آدم تحصیل کرده و باهوشی بود. با و ع 
هم آشنایی داشت. از شهربانی گفتند که ما تقا ای هزینه 
کرده ایم شما دو سه روز باشید تا هزینۀ سفر شما را 
بفرستند و شما را به تهران بفرستیم. من از علیزاده  
پرسیدم پول داری؟ گفت: ید مبلغی دارم و میتوانیم به 
تهران برویم. گفتم پس معطل نشویم چون ممکن است 
انگلیسی ها اینجا را تصرف کنند و ما را به هندوستان یا 
 عربستان و اینجاها ببرند و دوباره گیر انگلیس ها بیفتیم.

 
حرکت کردیم، آمدیم به اصفهان، در اصفهان یکی از  

زندانیانی که با ما دوست و اهل کرمانشاه بود اقامت 
داشت. نام او روشن بود همان کسی است که در مجلس به 
فروغی سنگ انداخت. روشن در اصفهان بود، دو سه 
روز به منزل  رفتیم. بدبخت ید گوشۀ منزل زیلویی 
انداخته و با زن و بچه با ید و ع فالکت باری زندگی 
میکرد. گفتم پاشو برویم. گفت نمیگذارند. گفتم پاشو برویم، 
او اع به هم خورده. او را آوردیم و سوار ماشین کردیم. 
پاسبانی آمد و تا گفت این آقا نمیتواند برود، ما هم حمله 
کردیم که اصل کار رفته وشما مانده اید. ترسید وعقب 

 رفت. روشن را هم برداشتیم و به تهران آوردیم. 

 
در تهران ، سه راه امین حضور یک مهمان خانه به اسم 
روشن یا گلشن بود و آنجا منزل کردیم. حاال نه علی زاده 
پولی دارد و نه من و نه روشن. بعد از سیزده سال لباسها 
تمام مندرس شده بود. سه نفر آدم بی پول در یک مهمان 
خانه و بالتکلیف بودیم. سیزده سال زندان ما را از همه 
چیز بیگانه کرده بود. حتی در تهران هم جایی را بلد 
نبودیم و کسی را هم نمی شناختیم. دیگران آمدند و ما را 
پیدا کردند چون وض  بسیار بدی داشتیم و به خانواده هم 
دسترسی نداشتیم که بتوانند کمک بکنند. اولین کسی که به 
دیدن ما آمد رضا روستا بود. رضا روستا را به اتهام 
جاسوسی گرفته بودند و من او را از مسکو و زندان می 

 شناختم. چون جزو محصلین کوتو بود.
 

آمد سراغ ما و گفت خوب به موقع رسیدید شانس آوردید. 
گفتیم برای چه؟ گفت برای اینکه ما حزبی تشکیل داده ایم 

به نام حزب توده. گفتم شما با چه کسانی این کار را کردید؟ 
گفت با همراهی شازده سلیمان میرزا. گفتم چرا این کار را 
کردید؟ چون عدۀ کثیری زندانی و تبعیدند. می گذاشتید آنها 
هم می آمدند و ید مجلس مشاوره ای تشکیل میدادیم که 
ببینیم راجع به آیندۀ ایران چه فکری باید کرد. عجله کردید. 
گفت رفقا گفته اند. )منظورش از رفقا مأموران استالین بود.( 
رفقا دستور دادند و ما هم اجرا کردیم. خوب است. به موقع 
آمدید و بیایید با هم کار کنیم. گفتم نه این برای ما مناسب 
نیست که بیاییم به امر مأمورین خارجه حزبی تشکیل بدهیم. 

این هم بدون حضور ملت ایران دو نفر بنشینیم و یکی یکی 
مردم را جمع بکنیم این صحیح نیست و شما کار غلطی 
کردید. از ما دوری کنید چون ما این کاره نیستیم. روستا 
دست خالی رفت و علیزاده ید خرده اوقات  تلخ شد و گفت 
دراین موقع که ما بی پولیم چرا این کار را کردی؟ حاال 
میرفتیم تا ببینیم چه کار میکنیم و چه کار نمیکنیم. گفتم نه 
اگر آدم در سیاست ننگین بشود دیگر نمیتواند مثل تجارت از 
اختالس بیرون بیاید. ر ا روستا رفت و دومین شخصی که 
پس از ورود ما به تهران پی  ما آمد شادان بود. شادان 
متولد قفقاز و آذربایجانی بود.  منأ باجناق برادر علیزاده 
هم بود. این آمد و ما را برداشت و به منزل  برد. عدۀ 
زیادی به دیدن ما آمدند که بعضی از آنها را می شناختیم و 
بعضی ها را هم نمی شناختیم. یا از تعجب بود یا به احترام 
ما می آمدند. و مرحوم شادان از تمام آنها پذیرایی میکرد. از 
جمله اشخاصی که به دیدن ما آمد، یکی هم عبدالقدیر آزاد 
بود. من حتی االمکان میخواستم رفت و آمد کوتاهتر بشود و 
از عا له شادان زیاد شرمنده نشویم. چون سوابقی هم با او 
نداشتم. عبدالقدیر آزاد آمد و تقریبأ تا بعد از نصف شب 
نشسته بود. به من گفت فاشیست های آلمان به ایران می آیند 
و ما باید  حا رباشیم با آنها همکاری کنیم. من تعجب کردم. 
گفتم آخر این چطوراست، شما مدتی در راه آزادی، مبارزه 
کردید. تبعید، حبس، اذیت و شکنجه شدید. گفت نه آنها به ما 

 .کمد میکنند و ما ایران را آباد میکنیم
 

تعجب دوم من از پیشنهاد روستا و آزاد این بود که در اتحاد 
جماهیر شوروی که بین الملل سوم کمونیستی و سندیکای 
جهانی را منحل کردند. چگونه اینها در ایران میخواهند 
تشکیالت بدهند. این خیلی جای تعجب بود و باور کردنی هم 
نبود. چون این کار به همکاری انگلیس و آمریکا نیاز داشت 
و اگر تشکیالتی را در ایران بوجود می آوردند به آنها 
برمیخورد و آنها میتوانستند جلوگیری بکنند. درصدد تحقی  
برآمدیم و معلوم شد که با نظر خود انگلیس ها این کار را 

انجام میدهند. چون در آن زمان در ایران فاشیسم طرفداران 
زیادی داشت و انگلیس و شوروی درصدد برآمدند ید 
تشکیالتی بوجود بیاورند که مردمانی که دنبال ماجرا هستند 
بروند توی آن تشکیالت. این تشکیالت عبارت بود از طرف 

 روسها حزب توده و از طرف انگلیسی ها حزب همراهان. 
 

حزب همراهان به وسیلۀ مصطفی خان فاتح کارمند شرکت 
نفت بوجود آمده بود و حزب توده هم به وسیلۀ سلیمان میرزا و 
روستا. روستا در ساوه بود و چون زودتر به تهران رسیده بود 

به روسها دسترسی پیدا کرد و آنها هم راهنمایی کردند. برای 
ما روشن بود که شوروی ها نمیتوانستند در چنین موقعیتی که 
خودشان در خطر بودند، بین الملل کمونیستی جهانی را منحل 
کرده بودند و رهبران آن را هم تمامأ کشته بودند و این کار را 
به تنهایی انجام داده و حزب توده ای تشکیل بدهند و بخواهند 

 .قدرت را در دست بگیرند
 

البته در آن زمان تعدادی از همان پنجاه و سه نفر هم مانند 
عتیقه چی، منو و خلیل ملکی به تشکیل این حزب خوش بین 
نبودند. ید روز مرحوم خلیل ملکی مرا در خیابان دید و گفت 
به حزب توده  نرفته ام و نادم هم نیستم. گفتم خوب کاری 
کردی. حزب توده حزبی نیست که اساس درستی داشته باشد. 
بعد که کار حزب رون  گرفت دیدم خلیل ملکی هم از آنجا سر 
درآورد و حتی سخنگوی آنها شده بود. من محرمانه عده ای 
ازکارگرها را به جلسات آنها میفرستادم وسئواالتی میکردند که 
آنها نمیتوانستند جواب دهند. فورأ می فهمیدند و میگفتند اینها 

 .از رفقای افتخاری هستند
 

 در جستجوی کار
و ع ما طوری بود که نمیتوانستیم در تهران زیاد بمانیم چون 
و ع اقتصادی ما خراب بود. علیزاده با دیبا آشنا بود. با او 
صحبت کرد و من ورحیم همداد وعلیزاده را استخدام کرد که 
به دلیجان برویم. دیبا شرکتی به نام دیبا و بیات داشت که راه 
دلیجان تا اصفهان را کنترات کرده بود. کارهای مختلفی به ما 
رجوع کردند. علیزاده را که زبان روسی، انگلیسی و فرانسه 
بلد بود مأمور "سیتواسیون" کردند که وقتی که برای دیدن 
راهها می آیند این آقا راهنمایی کند. رحیم همداد در حسابداری 
استخدام شد. و من هم مأمور تهیه و تأمین غله شدم. چون درآن 
بیابان برای کارگران خوراک پیدا نمیشد. حمل و نقل غله نیز 
قدغن بود. بنابراین باید غله را بطورمخفیانه حمل کرد. دیبا 
گفت که هرچه رشوه بدهید، خواهیم پرداخت. نمی پرسیدند 
چرا دادی و به کی دادی؟ ماشینی هم دراختیار شما میگذارند و 

 (0000تا  0000خاطرات یوسف افتخاری )
 

  بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی

 شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری

عبدالمصد کامبحش، ایرج  :هللا زاهدی به اتحاد جماهیر شوروی گریختند. از راست قدرت رسیدن فضل  برخی از بنیانگذاران حزب توده که بعد از به
   )خورشیدی ۴۳۳۱ل سا( فریدون کشاورز و رضا روستا اسکندری، رضا رادمنش،
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در بهترین مهمانخانه ها منزل کنید. و سفارش کرد که از 
ماشین خودتان بیرون نیایید و بگذارید شوفر دررا بازکند و 
احترام بکند. و این وقت بیرون بیایید. ولی هرطور باشد 
شما برای ما غله برسانید. به خمین و گلپایگان و الیگودرز 
رفتیم. از آن مناط  غله تهیه میکردم و بطور قاچاق و 
مخفیانه و شبانه به دلیجان میفرستادم. دو ماهی ماندیم و 
حقوقی گرفتیم چون خر  نداشتیم و با آن حقوق میشد لباسی 
خرید. در دلیجان ید نفر پی  من آمده و گفت من بهترین 
آشپزم ولی چون مدتی زندان بودم و لباسم خراب شده حاال 
هر کجا میروم مرا نمی پذیرند. من اقدام کردم و در دستگاه 
شرکت دیبا استخدام شد. واقعأ هم بهترین آشپز بود. در آن 
موقع که این حرف را زد به من خیلی اثر کرد. فهمیدم آدم 

 .که از زندان بیرون می آید اول باید لباس تهیه بکند
 

 تشکیل سندیکای کارگری
بعد از دو ماه استعفا دادم و به تهران برگشتم. ولی علیزاده و 
همداد در شرکت دیبا و بیات ید سال مشغول کار بودند. 
در آن دو ماه چون در بیابان بودیم از تحوالت تهران خبر 
نداشتم. کمی مطالعه کردم دیدم هنوز سندیکایی تشکیل نشده 
و همه دنبال حزب رفته اند. احزاب مختلف زیاد بودند. ولی 
حزبی که ملی باشد و آدم با اطمینان وارد آن حزب بشود 
پیدا نکردم. اما زمینه برای سازماندهی فراهم بود. چون 
رفقای ما همه جا بودند. مثال ید عده از رفقای ما که از 
آبادان تبعید شده بودند و بعد از تمدید قرارداد نفت )چند سال 
بعد از زندانی شدن ما قرارداد تمدید شد( ید عده شان به 

سر کار برگشته بودند. در تهران جایی نداشتیم. پولی هم 
نداشتم که اتاقی تهیه کنیم. لهذا اولین کاری که کردم با 

نفر بود صحبت کردم.  51مهندس عتیقه چی که یکی از 
مهندس گفت ما ید شرکتی داریم و شما میتوانید شبها به 
آنجا بیا ید. به سرایدارمیسپارم که شما را راه بدهد تا جلسه 
تشکیل بدهید. حدود ید ماه درآنجا جلسه داشتیم ورفقا را 
جمع کردیم ازجمله کسانی که می آمدند عباس آقا نامی بود، 
جیران بود که معلم بود و حاال فوت کرده و عده ای دیگر. 
بعد آمدیم در الله زار پاساژ بهرامی ید اتاقی اجاره کردیم 
و با نصب تابلویی تشکیل اتحادیۀ کارگران وبرزگران ایران 
را اعالم کردیم. رفقا جمع شدند. عده ای از آنها کارگر 
بودند و چند نفر از گروه پنجاه و سه نفر هم مانند فریدون 
منو و حکمی که وکیل دادگستری بود و خود مهندس عتیقه 
چی به ما پیوستند. از کارگران هم داداش بخشی وعده ای 
دیگر دور ما جمع شدند تشکیالت واقعی بوجود آمد. البته نه 
وزارت کار بود که تشکیالت به ثبت برد و نه دولت چنین 

 .مقرراتی داشت که اتحادیه را به ثبت برساند
 

حاال احتیا  داشتیم که در شهرستانها تشکیالت بدهیم. من و 
نفر بود( به  51خلیل انقالب )که وکیل دادگستری و از 

تبریز رفته و در آنجا  تشکیالتی به وجود آوردیم. تشکیالت 
هم به سرعت توسعه پیدا کرد و قدرت زیادی به دست آورد. 
بعد از آن که تشکیالت استحکامی پیدا کرد، من مجددأ به 
تهران برگشتم و از تهران به مازندران رفتم. از مازندران تا 
گرگان را نیز تشکیالت دادم. بیشتر اعضای تشکیالت ما از 
کارگران وزارت راه و اکثرأ متخصص بودند و در میان 
کارگران نفوذ داشتند. در آغاز مانعی بر سر راه ما نبود. 
حتی روسها هم ممانعتی پی  نیاوردند. حزب توده هم درآن 
زمان ازما نگرانی نداشت و در مازندران هم به جز شاهی 
در جای دیگر تشکیالتی نداشت،  لذا تا گرگان به دست ما 
افتاد. رهبری تشکیالت ما را در گرگان بابایی نامی برعهده 

 .داشت که ترکمن و از پنجاه و سه نفر بود
 

 جمهوری افریقای مرکزی  / 25/11/2014  

زنان "جمهوری افریقای مرکزی"در اعتراض به درگیری های خونین مذهبی در این کشور، عریان شده و دسنت بنه تنظناهنرات 
زدند. دیرزمانی است "جمهوری افریقای مرکزی"را خشونت های مذهبی، بین جامعه مسلمان و مسیحی فراگرفته است وهر مناه 

 .ده ها نفر بر اثر این جنگ، کشته و زخمی میشوند

زنننان کشننور افننریننقننا ی 
مننرکننزی یننکننی از اصننلننی 
ترین قربانینان خشنوننت و 
نا امنی در این درگیری ها 

در ایننن راسننتننا،   .هسننتننننند
شنبه گذشته صندهنا تنن از 
زنان شهر "زمیو"از ننقناط 
بننحننرانننی درگننیننری مننیننان 
مسلمانان و مسینحنینان اینن 
کشور، نیمه عنرینان دسنت 
بننه تننظنناهننرات اعننتننرا ننی 

 زدند

بننه گننفننتننه رسننانننه هننای  
محلی، تنها هفته گذشته در 
ایننن منننننطننقننه ده نننفننر طننی 
درگیری ها بین مسنلنمناننان 
و مسیحیان، منجنروح شنده 
و بخ  بزرگی از ساکنینن 
این منطقنه، منحنل زنندگنی 

این اقدام زنان معترض، از حمایت مقامات پلیس منطقه ای برخوردار شد. حمایتی که منننجنر بنه احضنار  .خود را ترک کرده اند
 .رییس پلیس منطقه به پایتخت این کشورگردید

کشته شنده هزار نفر در پی خشونت های مذهبی در این کشور  5به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس طی ده ماه گذشته، بی  از 
میزان خشونت ها در این درگیری ها تا حدی باال گرفته که برخی از رسانه ها از منوارد "آدم خنواری"طنرفنینن درگنینر بنه  .اند

 .منتشر کرده اند عنوان اقدامی انتقامی گزارش هایی

برهنه زنان افریقایی در اعتراض به  تظاهرات نیمه
 های مذهبی بین مسیحیان و مسلمانان خشونت
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جمعیت آلمان بصورت گسترده فکر میکنند مهاجرت باری 
بر سیستم اجتماعی آلمان است. بنابر مطالعات بنیاد 
برلتزمن، بهرحال غالباً بصورت متوسط هر مهاجر نسبت به 

 1111خدماتی که در طول زندگی مستفید میشوند، حدود 
 .یورو بیشتر مالیه می پردازند

 ادغام بیشتر یعنی پول بیشتر در صندوق
بهرحال این تحقی  را میتوان از جنبه دیگری نیز دید. هنوز 
هم شمار مهاجران بیکار در آلمان سه برابر آلمانی های 
بیکار است. شمار زیادی از نسل دوم مهاجران هنوز هم به 
هزینه های بیشتر آموزشی و کار بیشتری نیاز دارند. تنها 

درصد از کودکان پناهجویان به تحصیالت عالی تری  41
ً بی مهارت شان دست مییابند.   11نسبت به والدین غالبا

درصد از آنان هنوز هم از تحصیالت عالی دور هستند. اگر 
نسل جوان مهاجرت به گونه بهتری در بازار کار ادغام 
شود، جمعیت غیرآلمانی چهار برابر بیشتر میتواند به امور 

 .مالی اجتماعی کمد کند
نیهات سورگیچ روز دوشنبه بعنوان ید نماینده مهاجران در 
زمینه ادغام اجتماعی بهتر در نشستی در کنار آنگال مرکل 
صدراعظم آلمان خواهد نشست. او حتی ید بار زمانی که 
برای بحثی در زمینه مسلمانان موف  از سراسر دنیا به 
امریکا دعوت شده بود، با باراک اوباما ر یس جمهور 

 .امریکا نیز دست داد
نیهات سورگیچ حاال در دفتر کارش پشت میزی می نشیند که 
در جوار آن ید الماری پر از جوایز و لوح های تقدیر 
مختلف قرار دارد. او آنها را از نهادهای مختلف برای کار و 
تالش اش در زمینه ادغام اجتماعی بهتر مهاجران در جامعه 

 .آلمان به دست آورده است
ساله می باشد و یکی از جوانانی است که  22آتیکه، دختری 

مشغول است. او در این  “کرویزبرگ”در مرکز آموزشی 
مرکز آموزشی که قبال ساختمان ید کارخانه بود، مقابل 
ید کامپیوتر نشسته است. یکی از کارمندان باالی سرش 
ایستاده است و نکاتی را که باید اصالح کند در ید فایل 

 .وورد برای  با رنگ سرخ مارک کرده و نشان می دهد
برنامه امروزی او به روز کردن تقا اها و سوانح 
متقا یان کار میباشد. ترتیب دادن ید درخواست کار نیز 
بخشی از برنامه های آموزشی این مرکز است. آتیکه 
میخواهد مانند برادر بزرگترش در صنعت هتل داری کار 
کند. برادر وی در آلمان در این زمینه درس خوانده و حاال 

 .در ید هتل مجلل در برلین کار می کند
به  “کارگران مهمان”پدر بزرگ آتیکه نیز تحت برنامه 

آلمان آمد و بعدا بعنوان مهاجر باقی ماند. پدر وی زمانیکه 
کودک بوده به آلمان آمده ومادرش درآغاز جوانی اش پا باین 
کشورگذاشته است. آتیکه میگوید که والدین اش همیشه بر 

پدر و مادرم وقتیکه ”ارزش تعلیم و تربیت تاکید داشته اند: 

منبع: وبالک 
اطالع رسانی 
پناهندگان و 

 مهاجران
 

ید تحقی  جدید 
نشان میدهد که 
سیستم اجتماعی 
آلمان که در ادغام 
اجتماعی مهاجران 
موف  نیست، از 
مهاجرت نفع 
میبرد. بنابر آمار 

 1.1این تحقی  
میلیون مهاجر 
بدون تابعیت آلمان 
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در ید سال به این 
 .کشور پرداخته اند

نیهاد سورگیچ 
 04زمانیکه به سن 

سالگی به برلین 
آمد، خیلی ناامید بود، چرا که این شهر آن گونه نبود که او 

های والدین اش تصور میکرد. او تازه مکتب  براساس قصه
متوسطه را در ترکیه تمام کرده بود که به آلمان آمد. تلویزیون 
سیاه و سفید فقط دو شبکه را میگرفت و هر دو به زبان 

و دیگری ″  0دی دی آر ”آلمانی بودند. یکی از این شبکه ها 
بود. چند ماه بعد که او میتوانست اندکی به ″  2دی دی آر ”

آلمانی صحبت کند، دریافت که این دو شبکه تلویزیونی متعل  
 .به کشور دیگری هستند، یعنی آلمان شرقی

شبکه های تلویزیونی آلمان غرب ساب  در طبقه همکف 
آپارتمان های نزدید دیوار برلین قابل دریافت نبود. منطقه 
ای که ارزان قیمت ترین خانه ها را در آن زمان داشت. آنجا 
مکانی بود که به گفته مردم آن زمان خارجی هایی که 

خوانده می شدند زندگی میکردند. مردمی  “کارگران مهمان”
که بطور معمول گمان میرفت بعد از چند سالی دوباره به 

 .کشورشان بازمی گردند
زمانیکه هیچ برنامه ای برای ادغام اجتماعی خارجی ها در 
جامعه وجود نداشت، سورگیچ با شماری دیگری از خارجی 

من به ”ها در ید صنف مکتب شامل شد. وی میگوید: 
زودی دریافتم که اگر میخواهی اینجا برای خودت کسی 

او در کتابخانه کتاب  “باشی، باید از حد متوسط بهتر شوی.
های کودکان را میخواند تا آلمانی یاد بگیرد. سپس وی 
درخواست کرد که از صنف خارجی ها به صنفی منتقل شود 

 .که دان  آموزان آلمانی حضور داشتند
 مهاجرت، منفعتی برای سیستم اجتماعی

چهل و دو سال بعد، سورگیچ خبرنامه ای را پس از اینکه سه 
جمله اش را خوانده بود به زمین انداخت. این خبرنامه در 
مورد نتیجه مطالعات بنیاد برتلزمن بود که در مورد هزینه و 
منفعت آلمان از مهاجرت پس از تجزیه و تحلیل منتشر شده 
بود. جمله ای که وی را پس از خواندن عذاب داد، این بود: 
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این خبر برای کسی که سال ها برای ادغام اجتماعی بهتر و 
پذیرش بیشتر مهاجران تالش کرده است، خبر بدی نیست. 
سورگیچ که اصال ید انجنیر است، حاال موسسه آموزشی 

را رهبری میکند که مخصوص آموزش “  کرویزبرگ”
چرا اینجا فقط ”جوانانی با پس زمینه مهاجرت است. او گفت: 

افرادی حساب شده اند که پاسپورت آلمانی ندارند؟ این تحقی  
از من )بعنوان کسی که پاسپورت آلمانی دارم( نمایندگی 

 .این بحث را تا به حال وی بارها تکرار کرده است “نمیکند.
او می گوید که نتیجه تحقیقات همواره کسانی را در بر 
میگیرد که ملیت خارجی شان ثبت میشود، اما کسانی را که 
پیشینه مهاجرت دارند در برنمیگیرند. آنهاییکه به گفته وی 
معموال پناهندگان موف  اند، از این ارقام خار  می مانند. در 
متن خبرنامه ای که او میخواند، آمده بود که هنوز هم دو سوم 

حرفی از مکتب به میان میآمد خیلی سخت گیر بودند. در ابتدا 
 .“این برایم آزاردهنده بود، اما حاال درکشان میکنم

یکی از برادران آتیکه مکانید میخواند و برادر کوچکترش 
به تازگی مکتب متوسطه را تمام کرده و در حال حا ر معلم 
لیسه است. او در دوران امتحانات دوره مکتب متوسطه اش 
باالی مضمون ریا ی تالش بیشتری میکرد؛ هدف وی این 
بود که خودش معلم خودش باشد، چرا که دیگر برای  داشتن 

 .ید مربی در این زمینه قابل دسترس نبود
آتیکه آغاز به کار کرد و گاه و بی گاه وظیفه داشت، تا اینکه 
قبل از فارغ شدن از مرکز آموزش های حرفه ای، در زمینه 
های مختلف کاری تجربه حاصل کرد. او دو سال دیگر تا 
امتحان نهایی اش وقت دارد، مسئله ای که گاهی اوقات فکر 

ولی من ”کردن به آن وی را عصبانی میکند. آتیکه میگوید: 
عاش  حرفه ای هستم که انتخاب کرده ام. فکر میکنم من در 

 .“این زمینه خوب خواهم بود
آتیکه ید دوره کارآموزی را در ید هتل در ترکیه سپری 
کرده و به تازگی به آلمان برگشته است. او میگوید که کشور 
اصلی اش ترکیه را دوست دارد، اما نمیخواهد آنجا کار کند: 

درست است که اصال من ترک هستم، اما من در آلمان به ”
 .“دنیا آمده ام و دوست دارم اینجا کار کنم

اعتراض مهاجرین افغانستانی 
در پی افزایش شهریه 

 !تحصیلی در قم
 سپتامبر 06 -ناگره سوره

به دنبال اعترا ات پناهندگان به افنزاین  شنهنرینه در اسنتنان 

هنننای تنننهنننران و مشنننهننند، امنننروز چنننهنننارشنننننننبنننه منننورخ 

اداره آموزش و پنرورش نناحنینه یند قنم،شناهند ۱۳۰۳/۱۹/۳

حضور افغانستانی هناینی بنود کنه تنوانناینی پنرداخنت شنهنرینه 

 .کودکانشان را نداشتند

بنابه گزارش منابع خبری افعانستانی،این تجمع مسالمنت آمنینز 

که به صورت خودجوش و از طرین  شنبنکنه هنای اجنتنمناعنی 

نظیر واتس آپ و الین پی رینزی شنده بنود،سناعنت ده صنبنح 

 .آغاز و تا ساعت دوازده به طول انجامید

هم وطنان ما در این تنجنمنع مسنالنمنت امنینز بنه عندم تنوانناینی 

خانواده های افغانستاننی در پنرداخنت شنهنرینه دانن  آمنوزان 

اشنناره کننردننند و بننه جننلننوگننیننری منندارس از حضننور داننن  

آموزانشان بر سر کالس های درس معترض بودنند.حضنور و 

 .فعالیت بانوان در این تجمع مسالمت آمیز بسیار چشمگیر بود

نماینده اداره کل آموزش و پرورش اسنتنان قنم از راینزننی هنا 

برای گرفتن حنداکنثنر مسناعندت بنرای منهناجنرینن بنا وزارت 

 .آموزش و پرورش در میان مهاجرین سخن گفت

ایشان در میان صحبت هایشان اظهنار کنردنند کنه هنینچ دانن  

آموز مهاجری بخاطر شهنرینه تناکنننون از کنالس هنای درس 

محروم نشده است،که این گفته ایشان صندای اعنتنراض هنا را 

 .بلندتر کرد و با مخالفت مردم روبرو شد

تجمع کنندگان افغانستانی در پاینان اعنالم کنردنند در صنورت 

عدم رسیدگی به تقا ایشان تجمع مسالمت آمنینزگسنتنرده تنری 

را در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اینن اسنتنان بنرگنزار 

 .میکنند

 حواشی این تجمع مسالمت آمیز

در ید مورد تعداد ده تن از حا رین مرد از منینان جنمنعنینت 

بیرون کشیده شده و در اتاقی در این اداره محبوس شدند،که بنا 

 .اعتراض شدید بانوان مهاجر ناچارا آزاد شدند

 درآمد کالن دولت آلمان از پناهجویان
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بیمارستان شهدای تکاب از ناحیه شکم منورد جنراحنی قنرار 

گرفت که هم اکنون در بخش عمومی بیمنارسنتنان بسنتنریسنت 

اما دو کارگر دیگر کنه جنراحنتنشنان سنطنحنی بنود بصنورت 

 .اند سرپایی مداوا شده

اقدام به خودکشی کارگران بیکار شنده منعندن طنالی آق دره 

در حالی است که صبح روز گذشته گروهی از کارگران اینن 

نفر از همکارانشان   ۳۵۳واحد معدنی در اعتراض به اخراج 

در محوطه این معدن تجم  کرده بودند؛ این تجم  تنا سناعنت 

هشت شب ادامه داشت و پس از آن کارگران مورد ننظنر کنه 

صبر و تحمل خود را از دست داده بودند اقدام بنه خنودکشنی 

 .کردند

به گفته کارگران این معدن با وجود آنکه روز گذشتنه بنرخنی 

مسئوالن شهرستان تکاب برای پنینگنینری منوضنوع درجنمن  

ننهناینت    کارگران اخراجی معترض حضنور داشنتننند امنا در 

 .های تجم  کنندگان نکرد کارفرما توجهی به خواسته

دهننند  ای خنبنر منی مناب  ایلنا همچنین از برگزاری جلسه ویژه

که قرار است در رابطه با وضعیت پیش آمنده حنوالنی ظنهنر 

امروز با حضور نمایندگان کنارگنران اخنراجنی و مسنئنوالن 

 .شهرستان تکاب برگزار شود

 اقدام به خودکشی سه کارگر بیکار شده معدن طالی آق دره

 خبرگزاری هرانا

 دی 6 

 –خبرگزاری هرانا 

سه نفر از کارگران 

بننیننکننار شننده مننعنندن 

طننالی آق دره در 

اسننتننان آذربننایننجننان 

غربی، شب گنذشنتنه 

)شنبهو در منحنوطنه  

منننعننندن دسنننت بنننه 

 .خودکشی زدند

شنب   ۸حنوالنی سناعنت ” به گزارش هرانا به نقل از اینلنننا؛ 

گذشته، سه نفر از کارگران اخراجنی منعندن طنالی آق دره 

ی. ” در شهرستان تکاب که اسامی دو نفر از آنان بنامهنای، 

است در اعتراض به از دسنت دادن شنغنلنشنان “  ی. ر“ ” ک

 .”دست به خود کشی زدند

انند؛  های کارگرانی که در معدن حضور داشنتنه براساس گفته

شب گذشته یکی از مصدومان بنه دلنینل شندت جنراحنت در 

وقتی که فکرم از و ع آنجا راحت شد به تهران برگشتم و 
یکی از کارگران نفت جنوب به نام علی امید که با ما تبعید و 
در حبس بود را به اهواز فرستادم تا در آنجا تشکیالتی راه 
اندازد. او هم در آنجا شروع به کار کرد و تشکیالت ما 
ظرف دو سال توسعه پیدا کرد. مأمورین شوروی امیدوار 
بودند که شاید در آخر ما به طرف آنها جلب شویم ولی 
خالف این را دیدند و به حزب توده گفتند این چه و عی 
است؟ آنها سازمان دارند و شما ندارید. بنابر این حزب توده 

 .هم بعدأ برای تأسیس اتحادیه های کارگری اقدام کرد
 

 اهداف ما
بنظر من شورا بهترین دمکراسی است. در ممالد اروپا و 
آمریکا هم دمکراسی به این پایه نمیتواند برسد. میتوان شورا 
را بعنوان مثال اینطور تعریف کرد: که ما در ید دهی جمع 
شویم و نسبت به وسعت و تعداد نفرات آن ده افراد شورا 
شوند. پنج نفر، هفت نفر، یازده نفر و یا کم و بی  برای 
ادارۀ همان محل دیگر. دیگر لزومی ندارد از جای دیگر 
مأمور بیاید ده را اداره بکند. خود اهل ده از خودشان برای 
ادارۀ خودشان انتخاب میکنند و این دهات هرکدام جداگانه 
این کار را میکنند. بعد به قصبه میروند. هر ید نمایندگانی 
نسبت به وسعت  به قصبه می فرستد، در قصبه هم جمع 
میشوند، شورای قصبه را انتخاب میکنند. همینطور تا شهر و 
والیت و ایالت و مرکز میرود. این بهترین چیزیست که خود 
مردم انتخاب میکنند و فکر نمیکنم از این دمکراسی تر باشد. 
منتها در اتحاد جماهیر شوروی شورا از بین رفت. شوراهای 
آنجا  سه، چهار سال بیشتر دوام نیاوردند. بقیه اش فقط در 

 .اسم شوروی بود، مثل مشروطه و دمکراسی ما
 

خواست ما از لحاظ سیاسی ید رژیم دموکراسی بود. در 
این رژیم هرکس اکثریت را بُرد حکومت  تشکیل بدهد. اگر 
ما کارگران بُردیم ما حکومت تشکیل بدهیم و اگر طبقۀ دیگر 
بُرد حکومت تشکیل بدهد. البته هر کسی مطاب  منافع 
طبقاتی خودش کشور را اداره خواهد کرد. ما اگر موف  
بشویم باید طوری بکنیم که بیکاری از بین برود و کسی که 
به دنیا می آید، از وقت تولد تأمین داشته باشد. تا قادر است 
کار کند و تا زمانیکه می میرد بیمه باشد. ما در تبلیغاتمان 
صحبت از رژیم سوسیالیستی میکردیم که اگر حکومت و 
دولت دمکراسی برقرار بشود و در آن ما اکثریت را ببریم و 

00بقیه خاطرات دوران سپری شده.... از صفحه  دولت سوسیالیستی تشکیل میدادیم در آن نه ید نفر در قصر  
بخوابد و نه ید نفر زمستان در کوچه و خیابان بخوابد. 

 .عدالت اجتماعی و ید تعادلی در زندگی بشر باشد
 

ما کوش  می کردیم که کارگر و زارع و روشنفکر و کارمند 
بتوانند اکثریت را داشته باشند تا در صورت وجود دموکراسی 
و آزادی در انتخابات اکثریت مجلس را ببریم. اکثریت داشته 
باشیم و دولتی تشکیل بدهیم و این دولت به مرور تبدیل به 
رژیمی شود که مردم را به رفاه برساند و از بدبختی نجات 
بدهد. افراد مورد نظر ما میبایست از طری  اتحادیه معرفی 
میشدند. تشکیالت دیگری نداشتیم. شاید بعدأ هم  حزبی تشکیل 
میشد ولی ما چیزی نداشتیم. موقعیت تشکیل آن هم فراهم نشده 
بود که حزبی تشکیل بدهیم. برای اینکه رشد فکری ایرانی ها 
به آنجا نرسیده بود. حزب رهبر طبقات است. رهبر طبقۀ 
خودش است. رهبر باید شعور بیشتری داشته باشد تا بتواند 
مردم را رهبری بکند. بنابر این من محیط را برای تشکیل 
حزب مستعد ندیدم. ید وقت جهانشاهلو به من پیشنهاد کرد که 
حزب تشکیل بدهیم موافقت نکردم، تازه اتحادیه تشکیل داده 

 .بودیم گفت ید حزبی هم تشکیل بدهیم
 

از این بابت هم که آیا مشکلی بعنوان ارتباط کارگر و 
روشنفکر داشتیم هم باید عرض کنم که چنین مشکلی نداشتیم. 
این مسئله وقتی پی  می آمد که آدمی مثل ایر  اسکندری 
شازده باشد و روح کارگری در او نباشد، نه گرسنگی کشیده 
نه ذلت. ما چنین آدمی نداشتیم. فقط ید نفر بود )مهندس عتیقه 
چی( که آن هم دخالتی نداشت. روشنفکرهای ما برای کارگر 
مفید بودند. برای اینکه ید اطالعات و معلوماتی به آنها 
میدادند. صحبت میکردند و رشد فکریشان باال میرفت. ما این 
رشد فکری را واقعأ باال بردیم. برای نمونه کارگرانی که از 

با ما تا زمان تعطیل تشکیالت مربوط بودند، بچه  0111
هایشان تحصیل کرده شدند. این روحیه را پیدا کردند که باید 
دنبال علم بروند. تمام بچه هایشان را با ذلت و بدبختی تربیت 
کردند. کارگری که با ما بوده بچه اش را میگویند دکتر است. 
پدرش کارگر بوده بچه اش دکتر. رشد فکری را نسبتأ باال می 

 بردیم. 
 ... ادامه خاطرات در شماره آینده

 پریسا نصرآبادی

 
با  ۱۳۰۲الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال  

اقتصاد ”انداز هرچه بیشتر اجرایی کردن سیاست  چشم
 ۱۳۰۳منتشر شده است. در قانون بودجه سال  “مقاومتی
میلیارد تومان یارانه نقدی نان درنظر گرفته  ۳۱۹۹مبلغ 

 ۷۳۹۹به  ۱۳۰۲شده بود، که مطاب  الیحه بودجه سال 
 [۱میلیارد تومان کاه  یافته است. ]

از طرف دیگر، درست چند روز پی  از تقدیم الیحه بودجه 
کارانه  ازسوی دولت به مجلس، قیمت نان درعملیاتی پنهان

درصد در شهرهای مختلف افزای   ۶۹-۳۹و شبانه حدود 
درصدی نان بطور  ۲۹داشته است. یعنی متعاقب افزای  

رونِ   های کم میانگین، حمله سیستماتید به سفره
درصدی یارانه  ۲۹های جامعه، با کاه   ترین الیه فرودست

 .نقدی نان تکمیل شده است
ریزی ونظارت  درابتدای سال جاری معاون برنامه

جمهور اعالم کرده بود که بهای نان در فاز  راهبردی ر یس
ها تغییر نخواهد کرد و روند رشد  دوم هدفمندسازی یارانه

های انرژی ازجمله بنزین و گازو یل نیز منوط  قیمت حامل
 .بگیران خواهد بود به منابع کسب شده از انصراف یارانه

آبان ماه سال جاری  ۱۲سپس هیئت وزیران در تاریخ 
، ۱۳۰۳مصّوب کرد که "قیمت انواع نان از اول آذر ماه 

درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم  ۳۹حداکثر به میزان 
های دو سال اخیر کارخانجات  و افزای  سایر هزینه

های رسمی و مصوب  ها نسبت به قیمت آسیابانی و نانوایی
 [۷یابد."] در سراسر کشور افزای  می ۱۳۰۷سال 

کمتر از ید ماه بعد، محمدباقر نوبخت اعالم کرد که 
دولت تصمیمی برای افزای  قیمت نان ندارد ولی به ”

درصد افزای  قیمت  ۳۹نانوایان اجازه دادیم که حداکثر 
از تناقض موجود در قول معاون [  ۳[.“داشته باشند

جمهورفعلی وهیئت  ریزی ونظارت راهبردی ر یس برنامه
وزیران که بگذریم، بسیاری از نانوایان نسبت به این 

-۲۹درصدی نیز اعتراض کرده و ازافزای   ۳۹افزای  
اند که افزای   درصدی قیمت آرد خبرداده و اعالم کرده ۲۹

ها مطابقتی با هزینه خرید آرد ندارد و  قیمت نان در نانوایی
در نتیجه عمالً بهبود کیفیت نان و افزای  دستمزد کارگران 

 [۲ها ناممکن خواهد بود.] نانوایی
با توجه به افزای  واقعی قیمت نان، و نیز شواهد و قرا ن 
آید  مندر  در الیحه بودجه سال پی  رو، چنین به نظر می

که دولت درصدد است با چراغ خاموش فاز سوم 
ها را اجرایی  ها و درواقع رفع کامل آن هدفمندسازی یارانه

ست که مردم باید خود را  کند، و در این صورت، بدیهی
عالوه بر افزای  قیمت نان، برای گران شدن قیمت 

های انرژی، بهای آب، برق و تلفن و دیگر کاالهای  حامل
که اکنون در [  ۵اساسی، و نیز آزادسازی کامل قیمت نان ]
ترین جلوه همان  دست بررسی است، آماده کنند. این روشن

اقتصاد مقاومتی خواهد بود که دولت برای وانهادن بر دوِش 
فرودستان تدارک دیده است؛ فشار بر مردم و کاه  چند 

 .باره قدرت خرید
در سال جاری و آینده بعلت افت قابل توجه بهای نفت در 
بازارهای جهانی، دولت با کسری بودجه جدی مواجه 

بینی است که این امر، افزای  تورم  خواهد بود و قابل پی 
های پایین جامعه  و در نتیجه کاه  شدید قدرت خرید دهد
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را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی و با توجه به 
ها به ویژه بهای کاالهای اساسی و مایحتا   افزای  قیمت

، قاعدتا  میبایست “نان”ها   روری مردم و در راس آن
کم بتوانند قوت  های نقدی مردم نیز افزای  یابد تا دست یارانه

حاکی  ۱۳۰۲غالب خود را تهیه کنند. اما الیحه بودجه سال 
از آن است که دولت هم اکنون درحال طی کردن مسیر در 

ترین و  جهتی کامالً معکوس است. آن هم با نشانه رفتن اصلی
ترین عنصری که در سبد خرید و سفره مردم یافت  مهم
 .“نان”شود، یعنی  می

توان چنین گفت که فاز سوم هدفمندسازی و  در واقع، می
دار دولت کلید خورده و با  ها در سکوت معنی حذف یارانه

تصویب الیحه بودجه سال آتی و قانونی شدن آن، به مرحله 
تر چنین عنوان شده بود که فاز  آید. اگرچه پی  اجرا درمی

ها منوط  به حذف یارانه پُردرآمدها  سوم هدفمندسازی یارانه
های پایین درآمدی است، اما اکنون  و اختصاص آن به دهد

و بهتر است   –شاهد آن هستیم که دولت بی آنکه اندک توانی 
کنندگان یارانه نقدی که  برای حذف دریافت -بگوییم اراده ای

صاحب درآمدهای باال هستند از خود بروز داده باشد، 
ها نفر با  مستقیما طرح  ربتی ربودن لقمه نان میلیون

درآمدهای پایین و توان خرید ناچیز را عملیاتی کرده است. 
آن هم با بهانه واهی و غیرقابل پذیرشی تحت عنوان افزای  
کیفیت نان، که بدیهی است با توجه به درآمد پایین و سبد 
غذایی کوچد و آب رفته آحاد مردم، عمال به شوخی تلخی 

های فوقانی درآمدی مطلوبیت  ماند که تنها شاید برای الیه می
 .داشته باشد

از اواسط دهه هفتاد و سپس طی دهه هشتاد میالدی،  .۷
های اقتصادی در اِِشل جهانی به وقوع  ای از بحران مجموعه

المللی برای بازسازی اقتصادی و  پیوست و روندهای بین
 .توسعه نئولیبرالی در اقصی نقاط جهان به تدریج کلید خورد

نئولیبرالیسم اقتصادی با شعارهایی چون قانون آهنین بازار و 
های خصوصی از هر محدودیتی که توسط  رها کردن شرکت

های دولتی، کاالها و  دولت و ع شده باشد و واگذاری شرکت
های عمومی  گذاران خصوصی، قطع هزینه خدمات به سرمایه

و کاالسازی خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت، 
زدایی و کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که  مقررات

دهد، شامل قوانین ایمنی و حفاظتی در  سود را کاه  می
 .ها به میدان آمد محیط کار و نظایر این

 
هایی که فاقد درآمدهای  در پی این تحوالت، آن دسته از دولت

نفتی بوده و یا عواید حاصل از صادرات نفت و محصوالت 
ها چندان برای برقراری تناسب میان رشد اقتصادی  جانبی آن
کرد با این  های اجتماعی موجود در کشور کفایت نمی و تن 

معمای غامض دست به گریبان شدند که استراتژی توسعه 
ملی با اتکا به استقراض خارجی را در کشور خود پی  ببرند 

های ریا ت اقتصادی به مثابه ید  و یا تن به اجرای سیاست
برنامه اصالح اقتصادی با هدف لیبرالیزه کردن و گلوبالیزه 
کردن هم زماِن آن بسپارند، که از سوی اَبرنهادهایی چون 

شد و به این  المللی پول دیکته می باند جهانی و صندوق بین
های ریا تی نیز  ترتیب در ازای عملیاتی کردن این طرح

 .کردند وام دریافت می
در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت که اقتصادشان متکی 
بر عواید حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی بود، از 
منظر استقراض خارجی و عیت بهتری داشتند و  این امکان 

االمکان  های کالن حتی را دارا بودند که از اخذ وام در مقیاس
اجتناب ورزند. اما با فروپاشی بلوک شرق در دهه نود 

الذکر، در نهایت در  میالدی، کشورها در هر دو دسته فوق
های تعدیل ساختاری قرار گرفته و  صف اجرای پروژه

سازی  های ریا ت اقتصادی را برای اجرا و پیاده بسته
 [۶اند. ] تحویل گرفته

هردو دسته کشورها، به موازات اصالحات اقتصادی و 
شان بر این بوده که  های تعدیل ساختاری، تالش پیشبرد طرح

انداز حذف آن هدفمند نموده،  برنامه یارانه غذا را با چشم
ای را کاه  داده و بدین طری   تعداد محصوالت یارانه

 .های دولت را کاه  دهند اند که هزینه کوشیده
ها  ، دولت(IMF) بر اساس گزارشات صندوق بین المللی پول

شامل تمام کشورهای  MENA) در کشورهای موسوم به ِمنا
خاورمیانه و شمال آفریقا( در مقایسه با سایر مناط  جهان، 
بیشترین میزان سوبسید یا همان یارانه را به ویژه در بخ  

پردازند. این یارانه  های انرژی به مردم می حامل

ها  که دولت ای درصد حجم یارانه ۲۱بطورمیانگین 
درسراسرجهان برای برخی کاالهای اساسی مورد نیاز 

پردازند را شامل میشود  مردم، به ویژه در بخ  انرژی، می
ها را به خود  درصد عواید دولت ۷۷و بطورمتوسط 
 .دهد اختصاص می
المللی پول که برنامه اصالح  صندوق بین

ها و کاه  سوبسیدها به ویژه در  یارانه
کشورهای نامبرده را با جدیت پیگیری 

رغم این که شبکه  کند، علی می
اجتماعی برای حمایت از فرودستان  تامین

این جوامع را کارآمد و قابل قبول ارزیابی 
ها  کند، اما همچنان مصّرانه این دولت نمی

های ریا تی و  را به سمت اعمال سیاست
یارانه ”های دولتی تحت عنوان  کاه  یارانه
 [۲تشوی  و ترغیب میکند.] “های هوشمند

حتی در کشوری نظیر مصر که در کمتر 
از چهار سال گذشته انقالب و تالطمات 

اجتماعی مستمری را برای دستیابی -سیاسی
به نان و عدالت اجتماعی پشت سر گذاشته، 
این سیاست از سوی دولت فرمانبرداِر 

المللی پول با سرعت و پشتکار  صندوق بین
سازی است و ژنرال السیسی  در حال پیاده

جمهور مصر درازای دریافت وام  ر یس
میلیارددالری از این صندوق طی چند ماه اخیر نسبت  ۲.۱

های سوخت خودروهای سواری و  به کاه  چشمگیر یارانه
 .نیز گاز طبیعی اقدام کرده است

این پروسه را میتوان "اُردنیزه کردن" اقتصاد کشورهای 
ِمنا نامید. از این رو این نام مناسبت دارد که کشور اردن، 

ها به ویژه در اقالمی نظیر نان و  در کاه  و حذف یارانه
های انرژی مصرفی مردم، پیشتاز و جلودار بوده  حامل

است. اردن از جمله کشورهایی است که به دلیل متفاوت 
بودن اقتصادش از بخ  قابل توجهی از کشورهای ِمنا، 
یعنی خصلت غیرنفتی بودن اقتصاد و وابستگی تمام عیارش 

ها ایاالت متحده، پی  از  های غربی و در رأس آن به دولت
های ریا تی  ها و بسته سایر کشورها پذیرای طرح

در  ۱۰۱۰اَبرنهادهای مالی جهانی بوده است. اردن از سال 
المللی پول  جهت اجرای دستورات دیکته شده صندوق بین

که مخفف   SAPقدم برداشته و در ازای اجرای طرح 
میلیون دالر وام  ۶۹است معادل  “برنامه تعدیل ساختاری”

از این صندوق دریافت کرده است. دولت در این سال طی 
نخستین اقدام، یارانه نان و علوفه حیوانات را به شدت 

ها تا بی  از سه برابر افزای   کاه  داد؛ بطوریکه قیمت
پیدا کردند. در ادامه این تنگنای ناگهانی و شدید معیشتی، 
شورش در اقصی نقاط اردن فراگیر شد و دولت نیز 
بالفاصله سیاست مشت آهنین را در جهت سرکوب شورش 

این اتفاق در مرحله بعدی کاه  [  ۱نان بکار بست.]
نیز تکرار شد که با سرکوب  ۱۰۰۶ها و در سال  یارانه

اعترا ات مردم همراه گردید. روند کاه  و حذف 
های دولتی نسبت به اقالم مختلف مصرفی و کاالی  یارانه

های مختلف   روری به ویژه نان، و نیز اعمال سیاست
های عملیاتی  مالیاتی و تدابیر ریا تی شامل کاه  هزینه

به این سو همچنان  ۷۹۹۱ها از سال  دولت و توقف استخدام
وزیر اردن در سال گذشته اعالم کرد  ادامه داشته و نخست

های اقتصادی دولت در بخ  برق و گاز  که کلیه حمایت
شود و بی   بطور کامل برداشته می ۷۹۱۲مصرفی تا سال 

از سه میلیون نفر که صالحیت دریافت یارانه را ندارند از 
شوند. بعالوه  کنندگان یارانه دولتی حذف می جمله دریافت

یارانه دولتی تعل  خواهد گرفت که از طری   “نان”تنها به 
های دیجیتالی و هوشمند به دست افراد مستح   کارت

 .دریافت آن خواهد رسید
آنچه که بطور مشخص در اردن و نیز دیگر کشورهای 
منطقه چون مصر و نیز ایران در ُشُرف عملی شدن است، 

های موّکد و مستمر صندوق  اتفاقاتی فراتر از توصیه
به این سو  ۷۹۱۱المللی پول نیست که به ویژه از سال  بین

های ِمنا سفارش  هایی که منتشر شده به دولت طی گزارش
کرده است که در جهت حفظ ثبات اقتصاد کالن، افزای  

پذیری اقتصادی نسبت به  تثبیت مالی، و افزای  انعطاف
های خارجی بکوشند و بطور خاص برنامه اصالح  شوک
های انرژی را  ها در دو عرصه مواد غذایی و حامل یارانه

 [۰به تدریج اجرایی کنند.]
های  گردد که آنچه به ویژه طی سال از این رو روشن می

ها )با اف  حذف آن(،  گذشته تحت عنوان هدفمندسازی یارانه
اصالح قانون کار، کاالسازی خدمات عمومی و 

ها در ابعاد وسیع شامل آموزش و بهداشت  سازی خصوصی
سازی پلیس(، و  )و اخیرا نیز کاالسازی امنیت و خصوصی

پیوندد، تد به تد  های گسترده به وقوع می نیز بیکارسازی

های  اند که در سایه تحریم اجزای ید برنامه ریا تی منسجم
المللی خود را پنهان  بین -ای های منطقه اقتصادی و بحران

های اَبرنهادهای مالی  جهت با سیاست اند و عمال هم کرده
 .روند المللی پی  می بین
ترین اقالم مصرفی روزانه  از جمله  روری “نان“.۳

دستان شهری و  ها نفر از مردم ایران، به ویژه تهی میلیون
روستایی و طبقه کارگر است. از این رو افزای  ناگهانی 
قیمت آن مستقیما توان خرید خانوارهای دهد های پایین را 

کشد و عالوه بر این، بر قیمت کاالهای مصرفی  به چال  می
 “نان”گذارد. اهمیت  دیگر نیز اثرات انکارناپذیر برجای می

در اقتصاد سیاسی تا بدان جاست که از آن بعنوان کاالیی 
های  برند. به این معنی که نان در دوره سیاسی نام می

بحرانی مختلف و در جوامع گوناگون، منشأ اعترا ات و 
اجتماعی بوده و به سمبلی برای مبارزات -تحوالت سیاسی

خواهانه فرودستان به ویژه در کشورهای  عدالت
 .ای بدل گشته است خاورمیانه

 
ها همواره برای افزای  بهای نان، نسبت به  از این رو دولت

اند. انبوهی  اقالم مصرفی دیگر با احتیاط بیشتری عمل کرده
از گزارشات به اصطالح علمی و امنیتی که در جهت 

بینی  ارزیابی شرایط پس از گران شدن نان و در جهت پی 
واکن  انبوه فرودستان جامعه به این افزای  قیمت در 

گیری و اجرای مصوبات تاکنون  های مختلف تصمیم دستگاه
دهد که افزای  بهای نان همواره با  تهیه شده است، نشان می

ها همراه  احتمال بروز خشم عمومی، اعترا ات و شورش
بوده و از این جهت تمهیدات سیاسی و امنیتی گوناگونی در 
جهت سرکوب و کنترل این تالطمات )که عمدتا خودجوش، 

 .نیافته صورت گرفته( تدارک دیده شده است کور و سازمان
سازی برای آن  ها و زمینه بنابراین نحوه اعالم افزای  قیمت

ها اهمیت ویژه و استراتژیکی دارد. باید بستری  برای دولت
ترین کاالی مورد  فراهم شود که از خالل آن دستیابی به مبرم

کم  تر شدن مواجه شده، دست نیاز مردم که با دشوارِی گران
 [۱۹با انفجار آنی و بروز غیرقابل کنترلی همراه نباشد.]

راه نباشد اگر پرسشی را طرح  به همین خاطر شاید پُر بی
زمانی کاه  بهای نفت در بازارهای جهانی و  کنیم که آیا هم

اعالم ناگهانی افزای  قیمت نان در ایران اتفاقی است؟ 
رسد این دو چندان  شواهدی وجود دارد که به نظر می

 .توانند باشند ارتباط به یکدیگر نمی بی
تر ذکر شد، طب  مصوبه هیئت وزیران بنا  همانگونه که پی 

های سراسر کشور  بود بهای نان که از طری  نانوایی
گردد مطاب  تعرفه اعالمی و به تناسب شهرها  عر ه می

از اول آذرماه افزای  یابد. این مصوبه در تاریخ مقرر به 
اجرا در نیامد و مسکوت گذاشته شد و دالیل این تأخیر نیز 
مکتوم ماند، اما ناگهان از سوی دولت اعالم گردید که از 

شود. این تاریخ  آذر نان به قیمت جدید عر ه می ۱۹تاریخ 
مقارن است با کاه  چشمگیر نفت در بازارهای جهانی ) با 
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دیپلماسی عمومی بعهده ی شماست و حتی در مسیر راه دیپلماسی رسمی، این شما هستید که در دیپلماسی عمومی یاری کنید. و شما ”

حسن روحانی در سخنرانی برای گروهی از “  عزیزانی که مقیم کشور امریکا هستید، آستین ها را باال بزنید! ما به شما نیازمند هستیم.

 (0192مهرماه  4) 2101سپتامبر  21 -"ایرانیان فرهیخته" در نیویورک 

باید که البته شما میدانید که اسراییل البی بسیار قویی در امریکا داره؛ در کنگره نفوذ داره. کارهای زیادی کرده اند و اتفاقن این ما هستیم ”

[ جای خالی ید البی قوی ایرانی را در آینده پر کنیم. باید کاری بکنیم که در بخ  های مختلف عده ای تالش بکنند برای اینکه افکار ] .ا.

ایران، نظرات ] .ا.[ ایران، ملت ]اسالمی[ ایران را به گوش امریکا برسانند؛ من فکر می کنم ایرانی هاییکه اونجا حضور دارند، باید 

 0192مهرماه 01 -سخنرانی مطبوعاتی حسن روحانی “  اونها اولین قدم را بردارند.

 

 2104دسامبر  -فرامرز شیراوند 

از کلیه "فرهیختگان" ایرانی )دکترین/وکال/مهندسین/دان  آموختگان  2101دوستان همانگونه که آگاهید، سید حسن روحانی، ر یس جمهور رژیم هولوکاست اسالمی، طی فراخوانی در سپتامبر 

 یازمنِد "ید البی قوی ایرانی" در آینده می باشد. چرا که رژیم اسالمی ن -بورسیه ای/مطبوعات چیان/مدیران جشنواره......( در آمریکای ]شمالی[ دعوت کرده است تا "آستین ها را باال" بزنند 

شناسایی و معرفی" کرده تا به "رهبران جامعه د، افرادی را "فمناز اینروست که عوامل رژیم در کانادا به تکاپو افتاده اند تا با تسخیر نهادهایی چون کنگره ایرانیان کانادا، بر اساس آیین نامه ی هد

"صدای جامعه" تا  ردهل کو با یاری رسانی به این افراد، آنها را به "اعضای برجسته اجتماع کانادا در تمام سطوح زندگی مدنی شامل شهری ، استانی و فدرال" تبدیدهند؛ کانادایی" ترفیع  -ایرانی

 اسالمی باشند!-ایرانی 

 هدف از تاسیس نهادی چون "کنگره" چه بوده و هدف از تسخیر آن چیست؟

 و حقوق بشری؛ اسیالبی گری در سطوح سیاسی )پارلمان ها( به نفع رژیم و عوامل  و تاثیرگزاری بر پروسه تصمیم گیری در مورد رژیم اسالمی در زمینه های سی .0

 گری و ونکوور؛اتاوا"( و تاسیس "کنسولگری" در شهرهای بزرگ کانادا: تورنتو، مونترآل، ادمونتون/کال-بازگشایی مرکز جاسوسی رژیم )"سفارت جمهوری اسالمی  .2

 ایجاد و پشتیبانی از گروه های شبهه "اپوزیسیون"، جهت "دیالوگ" با ارگانهای دولتی و "سیاستمداران"؛ .1

 ایجاد و پشتیبانی از "گروه های فشار" )مطبوعاتی( و "لباس شخصی ها" در خاموش کردن صدای اپوزیسیون و جامعه ایرانیان در کانادا؛ .4

 ه چهره ای مطلوب از "ایران" تحت جشنواره ای، به منظور چهره سازی از "هنرمندان دولتی" و ارا -هنری -ایجاد و پشتیبانی از سازمان های "غیر انتفاعی" در زمینه های فرهنگی .5

 حاکمیت رژیم هولوکاست اسالمی؛ 

الین اپوزیسیون به منظور اهداف فع تاسیس و پشتیبانی از بنیادهای "خیریه" جهت "پولشویی" و ایجاد "باند اطالعاتی" از "فرهیختگان" ایرانی به جهت سربازگیری و همچنین از .1

 امنیتی"؛  -"اطالعاتی 

توسط نو کیسه سرمایه داران ری گسترش فعالیت های اقتصادی )"اتاق/شورای بازرگانی جمهوری اسالمی ایران و کانادا"( به منظور جذب سرمایه گزاری در ایران و سرمایه گزا .7

 "مهاجرین نسل دوم و سوم" و همچنین تاثیر گزاری در پروسه تصمیم گیری های اقتصادی از جمله "تحریم ها".

 استراتژی و تاکتیک:

 اسالمی، کمیته فرهنگی و ......؛ان موازی سازی: ایجاد تشکیالت موازی تحت نام "زیرمجموعه": کمیته مشارکت، کمیته حقوق بشر، کمیته ی "نه به دیپورت" در حمایت از پناهجوی 

 )تحرک و هدایت فعالیت های گروه های شبهه "اپوزیسیون" )" د امپریالیست،  د اسراییل ....... و هوادار فلسطین 

 داری در تورنتو )شهروند(؛عتمهدایت هدفمند شایعه و لجن پراکنی و اتهام زنی به فعالین حقیقی "اپوزیسیون" از طری  مزدوران قلم فروش "فرهیخته" در شعبات کیهان شری 

 ارا ه چهره ای مطلوب از "ایران" تحت حاکمیت رژیم هولوکاست اسالمی؛ 

 جشنواره ای؛-هنری -جذب نیرو )سربازگیری( از طری  سازمان های "غیر انتفاعی" فرهنگی 

  اسالمی!-"صدای جامعه" ایرانی چهره سازی و ترفیع عوامل رژیم نسل دوم و سوم به عنوان 

  

 این "فرهیختگان" و عوامل کیستند:

 قلم فروشان "فرهیخته" در شعبات کیهان شریعتمداری، بویژه در تورنتو؛ .0

 نو کیسه سرمایه داران "مهاجرین نسل دوم و سوم"؛ .2

 جاه طلبان کاندیداتوری برای پست های پارلمانی؛ در بخ  آکادمید: داکترین، اساتید، دان  آموختگان و دانشجویان بورسیه ای؛ .1

 سینمایی؛ -فرهنگی  -مدیران جشنواره های "هنری  .4

 فیسبوکی و کتابخانه های اینترنتی؛ -پیاده نظام سایبرنتی  .5

 اسالمی(؛ -فعالین "کمیته های موازی" )کمیته مشارکت، کمیته حقوق بشر، کمیته ی "نه به دیپورت" پناهجویان اسالمی، کمیته فرهنگی ایرانی  .1

 وکالی مهاجرین نو کیسه سرمایه داران "نسل دوم و سوم"؛  .7

 "لباس شخصی ها"  و "گروه های فشار"؛ .1

 مرکز جاسوسی رژیم! -هواداران و فعالین گشای  "سفارت"  .9

 هشدار به ایرانیان کانادا
 در استان انتاریو -بویژه ساکنین تورنتو و حومه  

 Rowshangar    No. 90 January 2015 05 روشنگر 



0405ژانویه   0ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه   0ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه   4ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه  0ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه   5ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه   7ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه   6ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه   7ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه   2ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه  04ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه   00ویژه نامه صفحه   



0405ژانویه   00ویژه نامه صفحه   



زاده، حاجی زاده و فرزند ده  مختاری، پوینده، زال

ساله وی، بختیار، فریدون فرخزاد، صدیق کمانگر، 

غالم کشاورز، کاظم رجوی، نقدی، زهرا رجبی، حمید 

ها و... را ترور کردند؟ آیا  بهمنی، اویسی

های حکومت اسالمی، چگونه شرفکندی و  تروریست

همراهانش را در رستوران میکونوس برلین به چه 

ها تیر خالص  شکل هولناکی کشتند و حتی به کله آن

ها چگونه قاسملو و همراهانش را  زدند؟ این تروریست

در اتریش و در سر میز مذاکره کشتند؟ لیست 

ترورهای حکومت اسالمی بسیار بلند باالست و 

کارنامه سیاه سنگینی دارد.اگر به این همه جنایات سی 

ها و اعمال  و پنج ساله حکومت اسالمی ایران، سیاست

امروز داعش و جبهه النصره، طالبان، القاعده، بوکو 

چنین حکومت سوریه،  هللا لبنان، و هم حرام، حزب

کشور  00شیوخ خاورمیانه که هر کدام در راس 

اند اضافه کنیم آن موق  است که  عربی قرار گرفته

کنیم؟! دین  را درک می “دینی رحمانی”عمیقا معنی 

رحمانی، یعنی دست و پا بریدن و چشم درآوردن با 

اتکا به قوانین اسالمی قصاص، سنگسار، تجاوز به 

، بریدن سر “باکره”زندانیان به ویژه دختران 

ها،  ها در خیابان نگاران، دار زدن انسان روزنامه

انداختن  ها، راه پاشیدن اسید به صورت زنان در خیابان

ای فعالین  های زنجیره ای زنان، قتل های زنجیره قتل

ها برای ازدواج،  سیاسی و نویسندگان، تشویق دختربچه

ها  سرکوب سیستماتیک زنان، داشتن چهار زن و ده

 ...صیغه برای مردان مسلمان و

اسالم یعنی مانند محمد پیامبر و علی امام اول 

یا  744مسلمانان که درطول یک روز گردن زدن 

نفر ازمخالفین و یا اسرا را زدند. خمینی نیز  244

هایش به خودش  ، دریکی ازسخنرانی0457درسال 

انتقادکردکه چرا هنوز در یک روز به اندازه محمد 

اند. او تاکید کرد چرا از همان  وعلی اعدام نکرده

ها را  روزهای نخست به قدرت رسیدن شان زبان

ها را نشکستند و در هر کوی و برزن  نبریدند و قلم

محالفین را اعدام نکردند و... به همین دلیل خمینی، 

کشی داشت بر  خلخالی را که بیش از خود او جنون آدم

های انقالب اسالمی، به عبارت دیگر همان  راس دادگاه

های نظامی صحرائی قرار داد تا هر کس را هر  دادگاه

جا گیر آورد اعدام کند. پورمحمدی که در حال حاضر 

وزیر دادگستری دولت شیخ حسین روحانی است فقط 

با فتوای خمینی، در کشتار هزاران زندانی  76درسال 

سیاسی نقش مستقیم داشت. اسالم، یعنی اسیر گرفتن 

کودکان و زنان وتقسیم آنها مانند غنایم جنگی بین 

و... اگر این اعمال حکومت  “خودی”نیروهای 

اسالمی محمد وعلی و ابوبکر و عمر و عثمان در 

سال پیش بود امروز این پرچم را داعش، بوکو  0044

حرام، حکومت اسالمی ایران، حکومت عربستان، 

های تروریستی   حکومت عراق، القاعده و دیگر گروه

 .اند اسالمی بر دوش گرفته

چند ماه پیش گروه اسالمی بوکوحرام در نیجریه، 

کم  ساله را ربود. دست 07تا  07دختر  444حدود 

نفر از این دختران هنوز گرفتارند و در ویدئویی  004

ها را  )رهبر گروهو اعالم کرد که آن که ابوبکر شکائو

 .خواهد فروخت

 !ست یا دین جهل و جنایت آیا اسالم دین رحمانی

“ حرام بودن تحصیل به روش غربی”بوکو حرام به معنای 

است. بوکو حرام یک گروه مسلح اسالمی تروریستی در 

کشور نیجریه است که خواستار تعطیلی تمامی مدارس و 

چنین اجرای قانون شریعت به روایت  علوم نوین و هم

  .خودشان در تمامی نیجریه است

شنبه  تروریستی طالبان، روز سه -اعضای گروه اسالمی 

در  ، به یک مدرسه 0424آذر  05  -  0400دسامبر  07

 00تا  2آموزان  شهر پیشاور پاکستان حمله کردند و دانش

آموز و تعدادی از معلمان  دانش  ۸۱کم  ساله را کشتند. دست

آموز ابتدایی را  دانش  ۵۳۳در این حمله کشته شدند. طالبان 

اند. این مدرسه وابسته به ارتش پاکستان  گروگان گرفته

  .است

آموز دیگر  دانش  ۳۳ کم در این حمله تروریستی، دست

اند که به نقل از مقامات بیمارستان محلی  ه مجروح شد

چنین تعدادی  ها و هم پیشاور وضعیت سالمت تعدادی از آن

 .از معلمان مجروح، بحرانی است

خود میکند،  ها را از خود بی ایدئولوژی اسالمی، انسان

، یعنی کشتن و “جهاد”مغزشان را شستشو میدهد، به آنها 

شدن در راه خدا، یعنی هیچ و پوچ یاد میدهد. اسالم،  کشته

اش را دارند سیرت و  به خصوص برای مسلمانانی که زمینه

ها ببرند،  خویی میدهد تا بتوانند سر انسان خوی درنده

 ...ها تجاوز نمایند و تیرباران کنند، به دختربچه

اگر آخوند محمدحسن منطقی، قدرت و امکانات و 

گناه  های بی هایش به این حد بود که در سیدنی انسان توانایی

کشی حکومت  ای و ماشین آدم آخوند خامنه را گروگان بگیرد،

اسالمی، که بینانگذار آن آخوند دیوانه دیگری به نام خمینی 

بود مردم یک جامعه نزدیک به هشتاد میلیون را به گروگان 

  .اند و مانند اسیر و برده با آنها رفتار میکنند گرفته

در یک کالم بطورکلی امروز اسالم در شرق و راسیسم و 

هایی که  فاشیسم درغرب بشریت را تهدید میکنند. ایدئولوژی

کنند ودرطول  کشی را تبلیغ و ترویج می رسما و علنا آدم

شدن و کشورگشایی  تاریخ نیز کسب وکارشان کشتن و کشته

فاشیسم و ”گویند:  و جنگ و خونریزی بوده است! به این می

 ”!راسیسم رحمانی و اسالم رحمانی
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 بهرام رحمانی

ساله ایرانی در   ۵۳آخوند و پناهنده  محمدحسن منطقی،

به وقت محلی،  0400دسامبر  05استرالیا، روز دوشنبه 

شهر سیدنی  “لینت”ها نفر در کافه  اقدام به گروگانگیری ده

شنبه و در پی حمله نیروهای پلیس  کرده بود. او بامداد سه

 .ها کشته شد به این کافه، همراه با دو تن از گروگان

)محمدحسن منطقیو،  “هارون مونس”در سایت منتسب به 

دسامبر چاب شده که در آن به زبان   ۴۱متنی به تاریخ 

اسالم دین صلح است. به همین ”انگلیسی نوشته شده است: 

دلیل مسلمانان باید با سرکوب و تروریسم آمریکا و 

متحدانش از جمله بریتانیا و استرالیا بجنگند. اگر در برابر 

آمیزی  توانیم جامعه آرام و صلح این جنایات ساکت باشیم نمی

 .”داشته باشیم

گیر را بطور روزانه از زبان  ما سخنان این فرد گروگان

ای، فیروزآبادی، نقدی، سران داعش و  سیدعلی خامنه

شنویم. یعنی زبان تروریستی! اگر  القاعده و غیره می

سربازان استرالیائی، انگلیسی، آمریکائی و غیره در عراق 

گناه این  های بی کشند چه ربطی به انسان و افغانستان آدم می

های این کشور را محکوم کرد  کشورها دارد؟ باید حاکمیت

 !نه مردم عادی را قربانی کرد

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، دوشنبه 

، ادعا کرد: “دینی رحمانی“شب با توصیف اسالم بعنوان

روانی این فرد ایرانی که  -سوابق و شرایط روحی ”

نزدیک به دو دهه قبل به استرالیا پناهنده شده بود، مکررا با 

مقامات استرالیا مطرح شده بود و وضعیت او برای 

 .”مسئوالن این کشور کامال روشن بوده است

باید ازاین سخنگوی حکومت اسالمی و سران این حکومت 

جانی، سئوال کرد که اگر به گفته شما این آخوند شرایط 

ها را به گروگان گرفت. اما  روحی خوبی نداشت انسان

ای،  شرایط روحی آخوندهایی چون خمینی، خلخالی، خامنه

رفسنجانی، روحانی، یزدی، مالحسنی، علم الهدی، موسوی 

ای، یونسی، موسوی تبریزی،  اردبیلی، پورمحمدی، اژه

نژاد،  ها مانند احمدی فکرهای غیرآخوند آن خاتمی و هم

رحیمی، مشایی، ربیعی، ظریف، ده نمکی، والیتی و 

فرماندهان سربازان گمنام امام زمان، سپاه پاسداران، بسیج، 

ها، نیروهای امر  انتظامی، اطالعاتی، امنیتی، لباس شخصی

 به معروف و نهی از منکر و... چطور است؟

آیا سران و مقامات آخوند و غیرآخوندحکومت اسالمی، 

اند؟ مردم  گروه زندانیان سیاسی واجتماعی را نکشته گروه

کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا، 

اند؟ ایا تمام سنگ  آذربایجان و... را به خاک و خون نکشیده

های خاکی روستاها با خون  های شهرها و کوچه فرش

ها به گردن  اند؟ درخیابان گناه آبیاری نکرده های بی انسان

اند؟ به صورت زنان اسید  قربانیان طناب دار نیانداخته

شان صدها فعال سیاسی و  اند؟ با فتواهای جنایتکارانه نپاشیده

اند؟ آیا  فرهنگی را درداخل و خارج کشور به قتل نرسانده

اند؟  ها هزار انسان را به دیار نیستی نفرستاده تاکنون ده

اکثریت جامعه ایران را به لحاظ اقتصادی به خاک سیاه 

کشند، تجاوز  اند؟ سی و پنج سال است آدم نمی ننشانده

کنند و هرگونه اعتراض بر حق و  کنند، غارت نمی نمی

 کنند؟ ترین شکلی سرکوب نمی عادالنه به وحشیانه

آیا سربازان گمنام امام زمان به چه شکلی فروهرها، 
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 محمد ر ا شالگونی

  
 The Global) ”نمایه جهانی برده داری”به دنبال انتشار 

Slavery Index)  مسأله برده داری ،  ۷۹۱۲نوامبر  ۱۱در ،
باردیگر همه جا بر سر زبان ها افتاد. بنا به این گزارش که 
برای دومین سال متوالی به وسیله ید سازمان غیر دولتی مدافع 

در استرالیا  (The Walk Free Foundation) حقوق بشر
میلیون نفر  ۳۶منتشر میشود ، در جهان ما اکنون نزدید به 

 .عمالً یا رسماً در بردگی به سر می برند
البته تعریف بردگی جدید ناگزیر تا حدی ِکشدار است ، زیرا 
بردگی رسمی تقریباً در همه کشورهای دنیای امروز غیر قانونی 
است و بنابراین آنچه عمالً وجود دارد ، خواه ناخواه ، اشکال 
ً در آمارهای رسمی نشانی از آن  پوشیده تری پیدا میکند و غالبا

کنوانسیون ”دیده نمیشود. مبنای تشخیص برده داری ) بر مبنای 
(   ۱۰۵۶سازمان ملل، ژنو  – “تکمیلی درباره الغای برده داری

ایجاد همه یا یکی از آن شرایطی است که در نتیجه مالکیت بر 
ید فرد، بر او تحمیل میشود. با این تعریف، برده داری در 

ود شدنیای امروز فقط به برده داری رسمی و قانونی محدود نمی
، بلکه انواع بهره کشی های اجباری از افراد انسانی ) مانند 
اسیر گرفتن و به کار واداشتن بدهکاران از طرف طلبکاران آنها 
؛ رعیت داری و بیگاری کشیدن از رعایا ؛ خرید و فروش زنان 
برای ازدوا  اجباری یا بهره کشی جنسی ؛ انتقال زِن شوهر 
مرده به ورثه او؛ فروش کودکان برای بهره کشی، صرف نظر 
از اینکه از طرف پدر و مادر آنها باشد یا کسان دیگر؛ قاچاق 
افراد و واداشتن شان به کار اجباری در سرزمین های دیگر ( را 

 .نیز در بر می گیرد
 

 :اما برجسته ترین نکات در باره برده داری امروزی
از آنجا که آمار دقیقی در بارۀ شمار واقعی بردگان امروزی  – ۱

وجود ندارد ، ارقام داده شده در گزارش امسال نیز ) مانند همه 
گزارش های پیشین در این باره ( خصلت استنتاجی و تخمینی 
دارد که با استفاده از آمار و اطالعات گوناگون ، به دست آمده ، 
ولی تهیه کنندگان گزارش تأکید دارند که ارقام داده شده، ارزیابی 
حداقلی است و دامنه واقعی برده داری احتماالً بسیار وسیعتر از 
اینهاست. درواقع با متمرکزترشدن کار تحقیقی روی این 
مو وع در سال های اخیر ، معلوم شده که شمار قربانیان برده 
داری امروزی از آنچه قبالً تصور میشد، بسیار بیشتراست. مثالً 

کار ”در باره  ۷۹۹۵در سال  “سازمان بین المللی کار”گزارش 
میلیون نفر ارزیابی  ۷۱، شمار قربانیان را حدود “اجباری

در سال “  نمایه جهانی برده داری”میکرد ؛ گزارش اول همین 
میلیون نفر ارزیابی  ۳۹، شمار قربانیان را نزدید به  ۷۹۱۳

میکرد ؛ و گزارش امسال با بهبود تحقیقات و روش های 
در صد افزای  داده و آنها را حدود  ۷۳محاسبه، آن ارزیابی را 

 .میلیون نفر اعالم می کند ۳۶
حقیقت دردناک این است که اوالً برده داری هنوز ید  – ۷

مسأله واقعاً جهانی است و ) بنا به گزارش اخیر ( هم اکنون در 
ً هنوز هم در حال  ۱۶۲ کشور به شکلی وجود دارد و ثانیا

 .گسترش است و نه کاه 
عوامل و شرایط مختلفی در تداوم و گسترش برده داری  – ۳

امروزی نق  دارند که مهم ترین آنها عبارتند از: فالکت شدید ؛ 
انواع تبعیض های خشن )طبقاتی، جنسی، نژادی، مذهبی و 
سیاسی(؛ جنگ ها و جنگ های داخلی؛ گرفتار آمدن در دام 
ً درسرزمین های خارجی(؛ و  قاچاقچیان انسان  ) مخصوصا
دیکتاتوری های خشن )مدافع نظام های مختلف تبعیض(. 
گزارش های موجود نشان میدهند که زنان و دختران بی  از 

 ۵۵مردان و پسران در دام برده داری گرفتار میشوند و بی  از 
در صد قربانیان را تشکیل میدهند که اکثرشان نیز مورد بهره 
کشی جنسی قرار میگیرند. حدود ید چهارم قربانیان نیز 
کودکان هستند. همچنین بخ  بزرگی از قربانیان برده داری در 

در آسیای جنوبی به بردگی  “کاست”نتیجه تداوم عملی سیستم 
در صد بردگان در این منطقه  ۰۱تا  ۱۹کشیده میشوند وحدود 

های پیشین( و اقلیت  “نجس”ها )یا به اصطالح از “دالیت“از
درصد قربانیان، گرفتار آمدگان در  ۷۰های بومی هستند. حدود 

درصد در کشور  ۵۶سرزمین های بیگانه هستند وبی  از 
درصد قربانیان  ۰۹خودشان به بردگی کشیده میشوند. نزدید به 

به وسیله افراد و شرکت های خصوصی به بردگی کشیده 
در صد بوسیله حکومت ها و گروه  ۱۹میشوند و حدود 

 .های نظامی شورشی
گزارش اخیر نشان میدهد که ده کشوری که به لحاظ  – ۲

شمار قربانیان برده داری در باالی جدول قراردارند، به 
ترتیب ، عبارتند از: هند ؛ چین ؛ پاکستان ؛ ازبکستان ؛ 
روسیه ؛ نیجریه ؛ جمهوری دموکراتید کنگو ؛ اندونزی ؛ 

در صد قربانیان برده داری  ۶۱بنگالدش ؛ تایلند. در واقع 
امروزی در پنج کشور به سر می برند: حدود 

نفر در چین  ۳۷۲۹۹۹۹نفر در هند ؛ حدود  ۱۲۷۰۹۹۹۹
 ۱۷۹۹۹۹۹نفر در پاکستان ؛ حدود  ۷۹۶۹۹۹۹؛ حدود 

 .نفر در روسیه ۱۹۵۹۹۹۹نفر در ازبکستان ؛ و حدود 
اما دراین گزارش، ده کشوری که به لحاظ میزان  – ۵

روا  برده داری ) یعنی نسبِت شمار قربانیان برده داری به 
کل جمعیت کشور( در باالی جدول قراردارند ، به ترتیب ، 
عبارتند از: موریتانی؛ ازبکستان؛ ها یتی؛ قطر ؛ هند ؛ 
پاکستان؛ جمهوری دموکراتید کنگو؛ سودان ؛ سوریه ؛ 
جمهوری افریقای مرکزی. و در موریتانی ) که در ردیف 

در صد جمعیت کشور  ۲اول این جدول جا گرفته ( بردگان 
 را تشکیل می دهند.

 
عالوه بر دو رده بندی باال ، جدول دیگری نیز در این  – ۶

گزارش وجود دارد که کشورها را به لحاظ اقدامات 
حکومت های شان علیه برده داری رده بندی میکند. دراین 
رده بندی، ده کشوری که کمترین مبارزه علیه برده داری 
را انجام میدهند، به ترتیب عبارتند از: کره شمالی؛ ایران؛ 
سوریه؛ اریتره؛ جمهوری افریقای مرکزی؛ لیبی؛ گینه 

 .استوا ی؛ ازبکستان؛ جمهوری دموکراتید کنگو؛ عراق
نمایه جهانی ”جایگاه ایران در رده بندی های سه گانۀ  – ۲

شاهد دیگری است بر کارنامه سیاه و ننگین  “برده داری
جمهوری اسالمی در زمینه حقوق بشر. دراین رده بندی 

کشور مورد بررسی، در جدول  ۱۶۲ها، ایران درمیان 
نخست )یعنی رده بندی به لحاظ شمار قربانیان برده داری ( 

نفر ، در ردیف شانزدهم قراردارد ؛ در جدول  ۳۳۶۲۹۹با 
دوم ) یعنی نسبت بردگان به کل جمعیت ( در ردیف شصتم 
)پس از بنگالدش و پی  از میانمار و افغانستان و کره 

و در جدول سوم )همانطور …(  شمالی و یمن و آنگوال و
که در باال اشاره شد( در ردیف ما قبل آخر ) یعنی صد 
وشصت وششم ( جا گرفته. اما با مقایسه و عیت ایران با 
همین ده کشوری که در آخرین ردیف های جدول رده بندی 
سوم قرارگرفته اند، معنای همسازی جمهوری اسالمی با 
برده داری، نمای رسوا کننده تری پیدا میکند: حقیقت این 
است که از میان این ده کشور، او اع سیاسی سوریه ، 
عراق ، لیبی ، جمهوری افریقای مرکزی و جمهوری 
دموکراتید کنگو با ایران قابل مقایسه نیست ، زیرا این 
پنج کشور مدتهاست گرفتار جنگ های داخلی فشرده یا 
فرسایشی هستند و بنابراین قلمرو هیچ ید از این کشورها 
تحت کنترل قدرت واحدی قرار ندارد. اما درایران ، 
جمهوری اسالمی سراسر کشور را کامالً کنترل میکند و 
بنابراین، عدم مقابله با برده داری را در ایران نمیتوان به 
ناتوانی حکومت نسبت داد، بلکه برعکس، باید محصول 
توان کنترل آن دانست. بعبارت دیگر، نمونه های برده 
ً نشان دهندۀ همسازی یا حتی حمایت  داری در ایران غالبا
رژیم حاکم از این جنایتهاست. برای نمونه کافی است همین 
خبر چندروز پی  را به یاد بیاوریم که روزنامه های کشور 
اعالم کردند که جمهوری اسالمی قطعنامه کمیته حقوق 
بشر سازمان ملل درمورد منع ازدوا  کودکان را رد کرده 

آذر (  ۱۳است. روزنامه اعتماد ) درشماره پنجشنبه 
مینویسد، درحالیکه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در 

نوامبر، قطعنامه ای برای منع ازدوا  کودکان ،  ۷۱نشست 
سال تصویب کرده و قرار است آن را  ۱۱یعنی افراد زیر 

در مجمع عمومی به تصویب نهایی برساند ، ایران این 
قطعنامه را مخالف موازین شرعی اعالم کرده و همراه با 

برود. “  زیر بار منع ازدوا  کودکان”سودان، حا ر نشده 
محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای 

اسالمی، در گفتگو با غزال حضرتی، گزارش نویس این 
هر کشوری ید سری الزامات ”روزنامه، گفته است: 

برای خودش دارد، نمیشود به همه پروتکل های دنیا به 
شکل غیر مشروط بپیوندیم. همین که در این مصوبه ، 

سال را منع میکنند ، خودش مشکل  ۱۱ازدوا  زیر 
آمار اعالم شده ”روزنامه اعتماد یادآوری کرده که  .“دارد

دهد که تعداد زنان زیر  از سوی ثبت احوال ایران نشان می
اند،  سالی که در سال گذشته در ایران ازدوا  کرده ۱۵

هزار نفر است، این در حالی است که این  ۲۱بی  از 
اند و با ا افه کردن  های ثبت شده  ها، ازدوا  ازدوا 
های غیر ثبتی در این مورد عددی بی  از آنچه  ازدوا 

های  اعالم شده خواهد شد اما با در نظر گرفتن کل ازدوا 
مورد بوده،  ۵۱۳هزار و  ۲۲۲، که ۰۷انجام شده درسال 
ها به ازدوا   درصد از کل ازدوا  ۳.۵میتوان دریافت که 

سال برمیگردد، این درحالی است که  ۱۵زنان زیر 
سهم ”درصد  ۳۹سال هم، با  ۱۰تا  ۱۵ازدوا  زنان بین 

به یاد داشته باشیم که همین  .“قابل توجهی از کل را دارد
دفاع از قوانین جامعه شترچرانی است که ایران را در 
ردیف کره شمالی ، یعنی کشور اردوگاه های کار اجباری 

 .قرار میدهد
 

 برده داری و والیت فقیه
شاید بعضی ها بگویند پذیرش ازدوا  کودکان  رورتاً به 
معنای کنار آمدن با برده داری نیست. آری ممکن است پدر 
و مادری که دختر بچه شان را به ازدوا  کسی در می 
آورند ، مخالف برده داری باشند ، ولی برده داری با 
ذهنیت عقب مانده چنین پدر و مادرهایی تعریف نمیشود. 
زنجیره طوالنی جنایت های هولناکی که با همین نوع 
ازدوا  ها به راه می افتد ، بهترین گواه این حقیقت است 
که شوهر دادن ید دختر بچه پانزده ساله ) مخصوصاً اگر 
زورکی باشد ( جز برده کردن او معنای دیگری نمیتواند 
داشته باشد. اما مسأله بسیار فراتر از این حرف هاست: 
حقیقت این است که نظر جمهوری اسالمی در بارۀ ازدوا  
کودکان با نظر پدر و مادر نادان و عقب مانده ای که دختر 
بچه شان را به ازدوا  کسی در می آورند ، از زمین تا 
آسمان فرق دارد. جمهوری اسالمی مخالفت با ازدوا  
کودکان را مخالفت با شریعت اسالمی میداند و درست 
بهمین دلیل، برخالف آن پدر و مادر نادان ، نمیتواند 
مخالف برده داری ) حتی در معنای اخص و محدود آن ( 
باشد. زیرا تردیدی وجود ندارد که برده داری در شریعت 
اسالمی امری پذیرفته شده است و حتی در خوِد قرآن ، 
آیات متعددی درباره برده داری وجود دارد که با صراحت 
تمام نشان میدهد که اسالم برده داری را ید امر کامالً 
طبیعی و مجاز میداند. هچنین تردیدی نمیتوان داشت که 
جمهوری اسالمی بایدها و نبایدهای شریعت را احکامی 
مقدس و ابدی میداند و حتی فراتر از آن، دفاع از تقدس این 
احکام و اجرایی کردن آنها را دلیل وجودی اصلی خود 
اعالم میکند. بنابراین، چنین رژیمی نه تنها نمیتواند برده 
داری را ممنوع کند و نه تنها نمیتواند آن را محکوم کند ؛ 
ً تهدیدی  بلکه حتی مخالفت صریح و پیگیر با آن را حتما
علیه موجودیت خود می نگرد و قاعدتاً چنین مخالفت هایی 
را به شیوه های گوناگون خفه می کند و خواهد کرد. برای 
سنج  این ارزیابی با واقعیت وجودی جمهوری اسالمی، 
کافی است به ید مقایسه ساده میان ایران و موریتانی 

 :دست بزنیم
 

موریتانی کشوری است بسیار فقیر ، بیابانی ، به شدت 
عقب مانده و با تبعیض ها و تن  های قومی و نژادی تند 
که روا  برده داری در آن، بسیار ریشه دار است و از هر 

برده ، نسبت به  ۱۵۹۹۹۹جای دیگر جهان بیشتر) با 
نفری ( و رژیم حاکم بر این کشور  ۳۱۹۹۹۹۹جمعیت 

عمالً ید دیکتاتوری نظامی است. گذشته از همه اینها ، 
برده داری در این کشور با اعتقادات و نهادهای مذهبی در 

ها فعاالنه از مشروعیت  “امام”هم تنیده شده و بسیاری از 
 برده داری دفاع میکنند و حتی بخشی از بردگان بیچاره، 

 آیا جمهوری اسالمی می تواند برده داری را محکوم کند؟
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  قانون ویژه زنان در جزیره ، علماى دینى و كمونیستها
 بعنوان حکم شرعی، به آن گردن می گذارند. اما در همین 

کشور، مبارز شجاعی علیه برده داری قدعلم کرده ، به نام 
و تشکل مستقلی  (Biram Dah Abeid) بیرام داه عبید

برای الغای برده داری راه انداخته که برده داران و امام های 
مرتجع و حکومتی ها را به عقب نشینی های چشمگیری 

در اقدامی برای  ۷۹۱۷آوریل  ۷۲واداشته است. او در 
، یکی از معروف ترین کتاب  “پاالی  اسالم از برده داری”

نوشته خلیل ابن اسحاق  “المختصر”های فقه مالکی )به نام 
الجندی( را که مورد استناد طرفداران برده داری بود ، در 
ید تجمع بزرگ در شهر نواکشوت آت  زد و هرچند به 

 “امامان”خاطر این کار دستگیر و زندانی شد و حتی 
متعصب فتوای قتل اش را صادر کردند ، اما توانست زنده 
بماند و مبارزه اش را با جسارت بیشتری همچنان ادامه 
میدهد. حال ببینیم آدمی مانند بیرام عبید در کا نات جمهوری 
اسالمی چه سرنوشتی ممکن است پیدا کند؟ پاسخ روشن 

ً بعنوان   “مفسد فی االرض و محارب با خدا”است: حتما
اعدام میشود. یادمان باشد که در مهرماه همین امسال محسن 

و تفسیری متفاوت  “بدعت در دین”امیر اصالنی را به اتهام 
از داستان یونس در قرآن، اعدام کردند. همچنین یادمان باشد 
که در آبان ماه سال گذشته، علی اصغر غروی را به اتهام 

در روزنامه  “غدیر خم”نوشتن مقاله ای در باره ماجرای 
، دستگیر کردند و بساط روزنامه را هم برچیدند. “بهار”

در  “ما ده”اتهام نویسنده این بود که میگفت آیه سوم سوره 
ندارد. می بینید؟ محسن  “غدیر خم”قرآن، ربطی به ماجرای 

امیر اصالنی هیچ کتاب فقهی را آت  نزده بود و علی اصغر 
غروی، در بدبینانه ترین ارزیابی، حرفی را زده بود که اهل 

 .تسنن میزنند ؛ یعنی نُه دهم مسلمانان جهان
 

برگردیم به ماجراهای برده داری: با ظهور جریان هایی 
، حاال  “بوکو حرام”و  “جبهه النصره”و  “داع ”مانند 

بنیادگرایان اسالمی هستند که به احیای برده داری به معنای 
اخص این کلمه برخاسته اند و تازه ترین، داغ ترین و 
دردناک ترین ماجراهای برده داری را گروه های رنگارنگ 

به وجود می آورند. و همین اقدامات، مسأله برده  “جهادی”
 داری در اسالم را به مو وع بسیار داغی تبدیل کرده است.

 
اما در چنین شرایطی، دردناک تر از جنایات این گروه های  
، سکوت اکثریت روحانیان فرقه های مختلف “جهادی”

اسالمی درباره برده داری است. بسیاری از اینها هرچند به 
علیه امثال داع  صادر میکنند ، اما  “جهاد”راحتی فتوای 

حا ر نیستند درباره تحریم خوِد برده داری و محکوم کردن 
آن، کلمه ای بر زبان بیاورند؛ به این دلیل ساده که همه اینها 
نه تنها با اصل برده داری مشکلی ندارند، بلکه مخالفت با آن 

در “  داع ”را مخالفت با احکام الهی میدانند. مثالً درحالیکه 
موصل عراق بازار برده فروشی برپا میکند، از روحانیت 
شیعه در نجف، درباره نفی اصل برده داری صدایی بلند 

“ داع ”نمیشود. آنها حا رند با قربانیان ایزدی و مسیحی 
“ برادران عراقی”همدلی نشان بدهند و حتی از آنها بعنوان 

خود یاد کنند؛ اما حا ر نیستند درباره اصل برده داری، 
یعنی برده داری در همه اشکال آن و تحت هر شرایطی، 
سخنی بر زبان بیاورند. حرف زدن در باره برده داری برای 
رهبران جمهوری اسالمی حتی خطرناکتر است: اگر نفی 
صریح اصل برده داری روحانیت نجف را با خطر تقدس 
زدایی از احکام الهی و ابدی شریعت روبرو میسازد؛ چنین 

جمهوری اسالمی را، با خطر  “بابصیرت”کاری رهبر 
 نیز روبرو میسازد.  “والیت مطلقه”ازدست دادن تا  وتخت 

 
بهمین دلیل، برای جمهوری اسالمی، دفاع از اصل برده 
داری، بسیارمهمتر وحیاتی تر است تا برای برده داران 

فاناتید فقه مالکی در موریتانی. واگر ید فرد  “امامان“و
شیعه درایران بخواهد مانند بیرام عبید موریتانیایی، با نیت 

یکی از  “پاالی  اسالم از برده داری”کامالً خیر، یعنی 
محق  حلی (  “شرایع االسالم”کتاب های فقه جعفری ) مثالً 

ً سر به نیست خواهد شد؛ اگر نه با حکم  را آت  بزند، یقینا
ً و  “عادل و فا ل”علنی قضات  دستگاه والیت فقیه ، حتما

 .“سربازان گمنام امام زمان”قطعاً با طرح های پیچ در پیچ 
 

صداى خود را بلند تر كند. اینها علنا قانون ویژه زنان در 
كانتون جزیره را به مصاف طلبیده اند. و جنگ را ازهمین 
محله وهمسایگى ما در پشتیبانى از داع  شروع كرده اند. 
ایستادن درمقابل اینها بزرگترین كمك به مقاومت كوبانى 
وحركت آزادیخواهانه زنان در كانتون جزیره است. اینجاست 
كه تظاهرات واعتراض درشهرهاى كردستان عراق مىتواند 
معناى عملى پیدا كند. باید بطرق مختلف به اینها فشارآورد 
ونشان داد كه در جامعۀ كردستان صداى دیگرى هم وجود 
دارد كه از مقاومت كوبانى و تالش زنان علیه ارتجاع مذهبى 
و مردساالرى دفاع مىكند. چنین حركتى درعین حال روى 
مبارزات واعترا ات آزادیخواهانه در دفاع از حقوق زنان 
دركردستان عراق تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. دفاع عملى از 
مقاومت كوبانى و بویژه  دفاع از بانیان  برابرى زن و مرد 
 در كانتون جزیره  وظیفه هر انسان آزادیخواه و مبارز است.

 
در نظام مبتنى بر دخالت مستقیم شهروندان در امور 
اجتماعى كه فى الحال در كانتونهاى كردستان سوریه در 
جریان است، دست علماى دینى و إسالمیون فعال از دخالت 
در مقدرات و امورات این جوامع كوتاه شده است. این نقطه 
قوت بسیار مهم، دخالت مذهب در امور اداره جامعه را 
بعنوان یكى ازموانع مهم شركت ودخالتگرى زنان 
دراموراجتماعى وسیاسى ومبارزاتى كنار زده است . این یك 
دستاورد بسیار مهم است كه در خاورمیانه سابقه نداشته است 
ومخصوصا با سنت ناسیونالیسم كرد كه هم پیمان همیشگى 
اسالم وعلماى دینى آن است، درتناقض كامل است. اینكه 
پ.ك.ك واحزاب وابسته به آن چه نقشى درحال وآینده این 
شرایط دارند، ذره اى ازحقانیت این حركت اجتماعی موجود 
كم نمىكند. حتى اگر این احزاب درآینده درمقابل این شرایط و 
دستاوردهاى آن بایستند، امروز باید براى عملى كردن و 
گسترش قانون ویژه حقوق زنان، شركت توده اى زنان 
درامور نظامى و سیاسى و سیستم حاكمیت دخالت مستقیم 
مردم كوشید. اگر كمونیستها وظیفه اى در این رابطه براى 
دخالتگرى خود قا لند، همینجاست. اینجا یك كشمك  واقعى 
واجتماعى درجریان است، كه دیر یا زود احزاب فعال درآن 
را به چال  خواهد كشید. آینده دستاوردهاى كنونى را تنها 

 چگونگى دخالتگرى نیروهاى مختلف روشن خواهد كرد.
 
كمونیستها و صف آزادیخواهان دركشورهاى منطقه باید  

یكى از این نیروهاى دخالتگر باشند. بحث هاى كشدار و" 
اصولى" برخى از جریانات چپ ازجمله حزب كمونیست 
كارگرى ایران،  كه به بهانه وجود و نق  احزاب 
ناسیونالیست كرد،   من حمایت متناقض و دوپهلو از 
مقاومت كوبانى،  درواقع به بهانه وجود پ ك ك واحزاب 
دیگر به نفى آن مىرسند، دالیل مختلفى دارد. از نظر اینها 
چون این اتفاقات در كردستان رخ داده است، ناسیونالیستى 
است. اما در واقع امر وجود پ.ك.ك و پ.ى.د وغیره بهانه 
اى بی  نیست. زیرا این دوستان  درشرایط مشابه درایران، 
در بختیارى  وخوزستان و آذربایجان كه درآنها حركتهاى 
اعترا ى هیچوقت به اندازه مورد كوبانى جنبه رادیكال و 
مترقى نداشته است و بیشتر موارد با نق  جریانات 
ناسیونالیست اپوزیسیون و حتى مجاز حكومتى همراه بوده 
است، از پشتیبانى و شركت فعال در آن هیچ شكى بخود راه 
نداده اند، چون به قول اینهااین اعترا ات  سراسرى بوده و 
محدود به كردستان نبوده است. این عین ناسیونالیسم  از نوع 
ایرانى آن است كه با زر ورق  مرز بندى با ناسیونالیسم كرد 
پیچیده شده است. هر نیرو وجریانى كه خود را چپ و 
كمونیست و خیلى سراسرى  مىداند، به حكم وظیفه 
انترناسیونالیستى باید از مقاومت كوبانى و قانون ویژه 
برابرى زن و مرد نه تنها دفاع كند، بلكه براى عملى كردن 
آن و گسترش آن در كشورهاى همجوار بكوشد. سرنوشت و 
آینده كوبانى و جزیره در گرو كشمك  دشمنان و دوستان 
واقعى آن است. خالى كردن این میدان به بهانه وجود احزاب 

 ناسیونالیست در آن،  اعالم از پیشى شكست آن است. 

 همایون گدازگر
 

پس از اعالم قانون برابرى زن و مرد در كانتون جزیره در 
كردستان سوریه، این قانون مورد حمایت  میلیونها نفر از 
مردم در كشورهاى منطقه و حتى اروپا و آمریكا  قرار 
گرفت. مسئله ستم كشى زن بخصوص در كشورهاى اسالم 
زده  یكى از مصیبتهاى تحمیل شده از طرف فرهنگ و 
رسومات اسالمى است  كه  بخصوص طى چند دهه اخیر و 
بدنبال افسار گسیختگى اسالم سیاسى،  به یكى از عرصه 
هاى مبارزه براى دفاع از كرامت و حقوق اجتماعى زنان 

 . در این كشورها تبدیل شده است
بدنبال اعالم قانون ویژه زنان در كردستان سوریه، اتحادیه 
علماى دینى كردستان عراق در اربیل، علیه آن بیانیه اى 
صادر كردند. اینها  اگر چه بخ  ناچیزى از نیروى اسالم 
سیاسى در منطقه هستند اما با اینحال بنا به دالیلى تنها 
نیروى مرتجعى هستند كه علنا علیه اقدام آزادیخواهانه زنان 
دركانتون جزیره شمشیركشیده اند. با نگاهى كوتاه به 
اطالعیه این جمع  د زن به روشنى معلوم میشودكه اقدام 
علنى و زن ستیزانه این اتحادیه نه ناشى ازجسارت خودشان 
بلكه بخاطر پشت بستن به متحد همیشگى شان یعنى 
ناسیونالیسم كرد در كردستان عراق، متكى است كه اكنون 
قدرت را دردست داشته و دراین سالها دركمك كردن به 
ارتجاع اسالمى ازهیچ كمكى دریغ نكرده اند . بهمین دلیل 
است كه خطاب اصلى اطالعیه، رهبر اقلیم كردستان، ر یس 
حكومت كردستان، پارلمان كردستان و هیئت پارلمانى 
أوقاف كردستان است. در اطالعیه آمده است:  "ما بعنوان 
بخشى ازعلماى دینى كردستان با دیدن بیانیه قانون ویژه 
برابرى زن و مرد در كانتون جزیره دچار شوك شدیم. این 
قوانین با آ ین مبارك دین اسالم كه با افتخار دین اكثریت 
مردم در كردستان بزرگ است در تناقض است و احساسات 
 آنها و یك ملیارد مسلمان در جهان را جریحه دار كرده است

."  
بدین ترتیب قبل از هر چیز ترس از سرایت این قانون به 
حریم كردستان عراق، وجودشان را فراگرفته و براى 
جلوگیرى از نفوذ آن به مقامات باال و پا ین حكومت هشدار 
مىدهند. چرا كه در صورت باب شدن چنین قوانینى در 
كردستان عراق  سفره لفت و لیسشان بخطر مىافتد. 
ناسیونالیسم ومذهب اگرچه تاریخا واز سر منافع مادى یار 

سال گذشته در  ۱١-۱۹وپشتیبان یكدیگر بوده اند، اما تاریخ 
كردستان عراق پر از همكارى بیدریغ اینها براى مقابله با 
هر نوع حركت و تمایل  آزادیخواهانه و پیشرو در جامعه 
كردستان عراق بوده است . نگاهى كوتاه به صحنه علنى 
اجتماعى در شهرهاى كردستان عراق، از پوش  زنان 
گرفته تا سر برآوردن مساجد ومراكز دینى متعدد و مقایسه 
آن حتى با دوران حاكمیت رژیم  بعث،  نشان از تعرض 
ارتجاع اسالمى به مدنیت و آزادى جامعه دارد كه در اثر 
مجاهدتهاى نهادهایي از قبیل اتحادیه علماى دینى والبته 
همكارى بیدریغ حكومت با آن حاصل شده است. كشتار و 
ترور زنان در كردستان عراق در دو دهه گذشته ازجمله 
كارنامه سیاه این ا تالف نامیمون بین ارتجاع مذهبى 
واحزاب ناسیونالیست حاكم است. اما این هنوز پایان كار 
نیست. به یمن فعالیتهاى آزادانه این جریانات سیاه مذهبى كه 
با منافع احزاب حاكم منطب  است، اشاعه انواع خرافات 
دیگر باب شده اند. یك روز كتاب خمینى تجدید چاپ و تبلیغ 
مىشود، روز دیگر سالگرد مرگ خمینى برگزارمىشود و 
زمان دیگر براى احمد مفتى زاده سر دسته و بنیانگزار 
مزدوران محلى ) جاشها ( كردستان ایران، گردهمایي و 
همای  تجلیل برگزارمىگردد. واین درحالىست كه در گوشۀ 
دیگرهمین كردستان بزرگشان در سنند  و مهاباد وسقز، 
جوان ونوجوان ) اتفاقا پیرو دین اسالم ( به دار آویخته 
مىشوند وبراى علماى دینى كرد موجب  نگرانى و بیانیه 

 . نوشتن نمىشود
امروز اگر كسى دركردستان عراق مىخواهد به كوبانى و 
جزیره و مقاومت آنها كمك كند، باید علیه این  مرتجعین 
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توان اقدامات  ها به سادگی می ارقام کالنی که با حذف آن
ترین  پناه ترین و بی تأمینی و حمایتی اقتصادی برای  عیف

نشین و  دستان شهری و روستایی و حاشیه های تهی الیه
بیکاران فراهم آورد اما  رورت حفظ انسجام در حاکمیت 

ترین برنامه حکومتی مشترک میان تمام  برای پیشبردن اصلی
 .دهد دستی نمی سال گذشته، مجال چنین گشاده ۷۵ها در  دولت

های دولت کنونی را نه تنها باید در  از این روست که سیاست
های توسعه نئولیبرالی از سوی اَبرنهادهای  امتداد سیاست

مالی جهانی ارزیابی نمود، بلکه باید دید که چگونه این دولت 

-های سیاسی های اقتصادی و چال  قادر است تحریم
جهانی که گریبان  را گرفته دور -ای اید ولوژیکی منطقه

المللی  های صندوق بین تر از توصیه بزند و چندین قدم پی 
پول بتازد و به جلو برود، و هم زمان از سوی این نهادها 

 .مورد تشوی  و نوازش نیز قرار بگیرد
ای در بر ندارد، جز نئولیبرالیزه  مجموعه این وقایع، نتیجه

شدن تمام عیار اقتصادی بیمار، در ازای تباهی هردم فزاینده 
ها انسان را گرفته که  پایانی که گریبان میلیون و مصا ب بی

حتی دیگر نان کافی برای سیر کردن شکم خود ندارند. 
جان و رم ، گرفتار گرسنگی و سوء تغذیه،  هایی بی بدن

هایی آشفته و از هم پاشیده،  ها زیر خط فقر، با روان فرسنگ
ترین نشانی از  ید زندگانی  بی حقوق و رنجور، که کوچد

ها  ترین معیارهای انسانی در حیات آن منطب  بر حداقلی
 .توان یافت نمی

 
ها ا افه شده که بی  از  این روزها، صف دیگری به نانوایی

هر توصیف و تفسیری، خصلت نمای و عیت اسفناک 
هایی برای دریافت نصف  فرودستان در ایران است؛ صف

تواند ح   نان. اعداد و ارقام و محاسبات، بی تردید نمی
مطلب را برای بیان رنج چنین مردمانی ادا کند؛ رنجی چنین 

 .بی پایان
 پانوشت ها؛

 
 :[ متن کامل الیحه بودجه را در این آدرس ببینید۱]

http://www.spac.ir/Portal/View/Page.aspx?
PageId=a36e5b56-847b-4721-b90c-

0fa532ed2755 
 
[۷ ]http://www.irna.ir/fa/News/81411691    
[۳]   http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?

Serv=0&Id=255085   
[۲   ]http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232227 
[ رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ۵]

از تدارک آزادسازی کامل قیمت نان صحبت کرده و اعالم 
کرده است که این مسأله در دولت و کمیسیون های مربوطه 

//:http:و حوزه های کارشناسی در حال بررسی است
www.irna.ir/fa/News/81410690/ 

 :[ برای اطالع بیشتر این منبع را مطالعه کنید۶]
Free markets and food riots: the politics of 
global adjustment, John Walton and David 

Seddon, 1994, Blackwell Publishers 
 :[ برای اطالع بیشتر رجوع کنید به۲]

Arab Uprisings & Social Justice:Implications 
of IMF Subsidy Reform Policies,Abdulla Zaid, 
Hassan Sherry, Mahinour El-Badrawi, and 
Joshua Haber, Egyptian Center for Economic 
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اقتصاد ما باید به سمت اقتصاد صادرات غیرنفتی حرکت ”
کند و از این رو کاه  قیمت نفت فرصت جدیدی را برای ما 

[“کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود. ایجاد می
۱۷] 

بدین ترتیب، دولت کوشیده است که این مابه تفاوت و کسری 
بازی اعالم کرده است  بینی )که البته دولت با شعبده قابل پی 

که الیحه ارا ه شده فاقد کسری بودجه است( را از طری  
تر از محل  های دولت و به عبارت دقی  کاه  هزینه

ها، و نیز با بهره بردن از ترفندهایی نظیر کاه  سهم  یارانه
درآمدهای نفتی به صندوق توسعه 

 ۱۹، افزای ۰۲ملی در بودجه سال 
درصدی انتشار اوراق مشارکت و 

گری در جهت  استقراض و  دخالت
افزای  کاذب نرخ ارز مورد 
محاسبه در بودجه جبران نماید.]

۱۳] 
این همان روندی است که کمی 

اردنیزه ”تر از آن تحت عنوان  پی 
اقتصاد ایران صحبت به  “کردن

میان آمد. یعنی آن مجموعه اقداماتی 
سازی تمام عیار،  که  من پیاده

های ید سیاست کالن  ویژگی
تر  ریا تی )یا همان عبارت مألوف

مقاومتی در ادبیات دولت(، 
کم در سطح  وابستگی حداقلی به عواید نفتی دارد )دست

 بودجه پی  بینی شده(.
این در حالی است که میزان افزای  حقوق کارکنان دولت 

بینی شده است و بدیهی است که  درصد پی  ۱۲قریب به 
که مبلغ  ۰۳حداقل دستمزد کارگران نیز درمقایسه با سال 

هزار تومان بوده تفاوت فاحشی نخواهد داشت، و  ۰۹۹،۶۹۱
درصدی )میانگین( اعالمی از  ۷۹این با توجه به نرخ تورم 

های انرژی،  های نان و حامل سوی دولت و کاه  یارانه
عمال معنایی جز دامن زدن به فالکت مردم در تأمین 

 .شان ندارد معیشت
اکنون  نکته قابل تأمل در تمام این روند این است که دولت هم

المللی پول نیز چند  ها و سفارشات اکید صندوق بین از توصیه
گام جلوتر است. کافی است به گزارشات و نظرات مشورتی 

های مربوط به  المللی در خصوص کاه  یارانه صندوق بین
غذا و سوخت مصرفی مردم نظری بیندازیم تا به روشنی 
دریابیم که عملکرد دولت کنونی و افزای  بهای نان در 
شرایط معیشتی که مردم با آن دست به گریبانند، ید سور به 

های ریا تی  پیشنهادات سبعانه آی.ام.اف در اجرای طرح
المللی پول همواره توصیه کرده است  زده است. صندوق بین

های درآمدی باال از مشمول  ها  من حذف دهد که دولت
های پایین را متناسب با  بگیران، سهم یارانه نقدی دهد یارانه

شان را  تورم و دستمزدها افزای  داده یا قدرت خرید واقعی
در همان سطح نگه دارند. اما دولت یازدهم صراحتا از انجام 
این توصیه نیز تن زده است و برای آن که حامیان دولت که 
عمدتا از طبقه مرفه هستند را دچار سرخوردگی نکند از 

های باالی  حذف آن حدود ده میلیون نفری که به دهد
درصد از کسانی  ۱۳درآمدی تعل  دارند اجتناب نمود؛ یعنی 

کنند، و صالحیت دریافت آن را ندارند.  که یارانه دریافت می
توان این عملکرد دولت را چنین ترجمه  به این ترتیب، می

بگیران  توانسته است با حذف یارانه نمود که دولت می
ثروتمندی که درآمدشان با دریافت یارانه مناسبتی ندارد، در 

جویی کند و در ازای آن یارانه نان یا  های خود صرفه هزینه
کاالهای اساسی دیگر را افزای  دهد. با ید حساب 

توجهی رسید که از  رب  توان به مبلغ قابل سرانگشتی می
تومان  ۲۵،۵۹۹تعداد ده میلیون نفر یارانه بگیر متمول در 

آید. حال دولت نه تنها از برقراری  یارانه نقدی به دست می
چنین تناسبی اجتناب کرده، که با افزای  قیمت نان )در حالی 

ای را به  که مبلغ یارانه نقدی تغییرناپذیر و ثابت است( هجمه
دست و کارگری سازمان داده  سبد آب رفته خانوارهای تهی

 .است
بخوبی نشان  ۰۲ من اینکه جز یات الیحه بودجه سال 

میدهدکه مبالغ در نظرگرفته شده برای تعداد قابل توجهی از 
نهادهای سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی تا چه اندازه 

های مختلف حکومتی و  خواهانه جناح برآمده از مناسبات سهم
ست که خود عاملی مهم و  فساد اقتصادی تعمی  شده ای

کننده در به قهقرا کشیدن معاش فرودستان جامعه است.  تعیین

دالر برای هر بشکه نفت خام(، که از  ۲۹میانگین قیمت 
آذر( رو  ۱۹تا ۲نوامبر تا اول دسامبر )برابر با  ۷۱شامگاه 

 .به تنّزل گذاشت
بحث بر سر این نیست که کاه  قیمت نفت علّت افزای  نان 

دهد که دولت  زمان شدن این دو واقعه اما نشان می است. هم
ای که از مدتی  کردن برنامه برای افزای  قیمت نان و اجرایی

قبل اراده آن را داشته است، احتماال به دنبال بهترین زمان 
بوده و آن را مقارن با کاه  بهای جهانی نفت یافته است. 
چرا که تداعی شدن افزای  قیمت نان در ذهن عموم مردم با 
کاه  قیمت نفت و متعاقب آن کاه  درآمدهای نفتی دولت 

خورد و پذیرش این مسئله را در نخستین روزهای  گره می
افزای  قیمت نان که همواره احتمال بروز اعتراض و 

کند. چنین  ها طی آن بیشتر است، اندکی تسهیل می ناآرامی
زمانی عالوه بر کاه  ریسد اعترا ات مردمی، با  هم

شود؛ چرا  سلِب مسئولیِت  منی از ُگرده دولت نیز همراه می
که وقتی صحبت از کاه  بهای نفت در بازارهای جهانی به 

گیر ید کشور نیست و  آید، دیگر بحران تنها دامن میان می
فراگیر است. این تلقی نیز تا حدی هضم افزای  قیمت نان را 

هایی که در بازار  به سبب کاه  عایدات دولتی و دشواری
تر  جهانی و معامالت خارجی دامان دولت را گرفته، ساده

رسد که دولت  کند. از این رو چندان عجیب به نظر نمی می
بهترین فرصت برای ورود به فاز سوم هدفمندسازی و در 

ها را در این برهه معین  ها و افزای  قیمت نهایت حذف یارانه
 .ُجسته باشد

های اقتصادی علیه ایران تاثیرات  تردیدی نیست که تحریم .۲
واسطه و باواسطه دهشتناکی بر حیات کارگران،  بی
های  دستان شهری و روستایی، بیکاران و دیگر الیه تهی

فرودست جامعه برجا نهاده است. اثرات تورمی و افزای  
قیمت کاالهای اساسی به ویژه غذا و دارو، در کنار انبوه 

ها عمال معیشت مردم را به امری دشوار،  بیکارسازی
 .پرمخاطره و بی ثبات بدل ساخته است

ها تنها اثرشان را بر زندگانی مردم و  اما ظاهرا این تحریم
هایی که  اند و دشواری هرچه فقیرتر کردن آنان برجای نهاده

دولت در زمینه صدور نفت و دریافت عواید حاصل از 
فروش آن، تحریم نظام بانکی و مشکالتی که در چرخاندن 
صنایع کلیدی کشور و در زمینه واردات متحمل شده است، 

هایی که فرودستان جامعه  به هیچ وجه قابل قیاس با مشقت
چنان که  ها آن اند، نیست. درواقع، صعوبت تحریم متحمل شده

های غربی و برخی نیروهای راست اپوزیسیون  دولت
اند، بر دولت  )در معنای عام  جمهوری اسالمی انتظار داشته

گیر دولت  آن( اثرگذار نبوده است و بحران اقتصادی دامن
ها علیه ایران بوده باشد،  نیز بی  از آن که برآمده از تحریم

های ساختاری اقتصادی دولت در خالل  ناشی از نارسایی
به سوی [۱۱[ “انفتاح”های تعدیل ساختاری و  اجرای سیاست
 .های ریا تی آن بوده است المللی پول و سیاست صندوق بین

-ترین پروژه سیاسی این واقعیت را به ِگل نشستن اصلی
دهد.  سال گذشته به خوبی نشان می ۷۵اقتصادی دولت طی 

روند،  آیند و می دولت ها )در معنای اخص( از پی هم می
که خللی به کالن پروژه حکومت جمهوری اسالمی در  آن بی

تعدیل ساختاری، اصالح نظام اقتصادی و نئولیبرالیزه و 
گلوبالیزه کردن اقتصاد ایران در پیوند با اقتصاد جهانی 

ها، هرید به مثابه مکمل دیگری، با  سرمایه پدید آید. دولت
آیند و در نهایت، با  طرح انتقاداتی از دولت ماقبل پی  می

ید یا چند گام پی  بردن پروژه اصلی و مشترک، کابینه را 
های  کنند. در این میان، تنها جدال با دولت مابعد تعویض می

الدولی بوده  اید ولوژید حکومت در منطقه و در سطح بین
پروژه انداخته و رابطه  است که سایه خود را بر این کالن

ها را گاه در نظر توده مردم و نیز  زنجیروار این دولت
 .روشنفکران دنباله قدرت بی رنگ نموده است

به مجلس ارا ه شده است  ۰۲ای که برای سال  الیحه بودجه
نیز گویای همین و عیت است. این الیحه بر مبنای نفت خام 

بینی  دالر در بازارهای جهانی تدوین شده و پی  ۲۹ای  بشکه
تر از  دولت در تهیه این الیحه چنین بوده که احتماال به پایین

این رقم نیز سقوط خواهد کرد. از این رو بنا بر ادعای ر یس 
کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد.  ۰۲جمهور، بودجه 

به میزان  ۰۲به عبارت دیگر، سهم نفت در الیحه بودجه 
بی  از  ۰۷درصد کاه  یافته است )این رقم در سال  ۳۱.۵
درصد بوده است(. روحانی صراحتا از اجرای سیاست  ۲۵

اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورده و اذعان کرده است که 

04ادامه درباره نان  از صفحه   
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به دنبال شورش اعراب علیه حکومت اسالمی، مناشنینن تنرور 

و جنایت حکومت اسالمی دوباره به كار مي افتد. این مناشنینن 

قبل از همه به سراغ أسَود بن َعنسی در یمن می رود. پیش از 

این و در سال دهنم هنجنرت و پنس از حنجنا النوداع، منحنمند 

حکمرانِی سرزمین یمن را میان گماشتگان خنود تنقنسنینم کنرده 

بود. َحضَر موت را که نجران نیز جزو آن بود میان سنه کنس 

از افراد خود تقسیم نموده بود. بنازام را بنر صنننعنا گنمناشنتنه، 

عامر بن شهر را حاکم همدان کرده و ابو منوسنی اشنعنری را 

 نیز بر سر مآریب گماشته بود. 

با قیام أسَود، "شهربن بازام" پسر بازام که پنس از منرو وی 

جانشین وی می شود، کشته می شود و صنعنا بنه دسنت أسنَود 

می افتد. آن گاه أسَود به نجنران حنمنلنه ننمنوده آن جنا را ننینز 

تصرف می کند.  به زودی، عنثنر، شنرجنه، حنرده، غنالفنقنه، 

عدن و جند، حسیه، علیب و عدن نیز به تصنرف وی در منی 

آیند و کارش باال می گیرد. محمد نیز به هنگام حیات دائمنا بنه 

سران مسلمانان و یاران خود در َحضَرموت و ینمنن ننامنه منی 

فرستاده و آن ها را تشویق به تحریک مسلنمناننان و جنننگ بنا 

أسَود می نموده است. ولی هیچ یک جرات و قدرت مقنابنلنه بنا 

او را نداشته اند. از این رو متنوسنل بنه تنوطنئنه بنرای قنتنل و 

ترور وی می شوند. برای این منظور، با تنننی چننند از ابننناء
 

)   فرزندان ایرانیان بازمانده در یمنن.و
که دل خنوشنی از أسنَود ننداشنتنه و  

همچنین زن وی که از او نفرت داشت، تنمناس گنرفنتنه، ننقنشنه 

 ترور او را می ریزند. 

همان طور که گفتیم ابناء، ایرانیان ساکن یمن و صنننعنا بنودنند 

که با یمنی ها ازدواج کرده بودند و به هنگام سنلنطنه اینراننینان 

بر یمن از کارگزاران یمن بنودنند. پنس از شنکنسنت و عنقنب 

نشینی ایرانیان، به محمد که ستاره اقبالش در حال صعود بوده 

می پیوندند. در نتیجه حکمرانی صنعا از طرف محمد به بازام 

 و پس از وی به پسرش منتقل می گردد. 

با قیام أسَود، "شهر بن بازام" به دست وی کشته شنده و زننش 

"ازاد" را به همسری خود در می آورد. در ضمن امنور ابننناء 

را به دست پسر عموی ازاد به نام فنینروز کنه اکنننون بنا وی 

خویشاوند شده بود و به یکی دیگر از ابناء به ننام داذوینه منی 

 دهد. این ها همگی با أسَود دشمنی داشتند. 

از این رو، "جشیش بن دیلمی" که از ماموران منحنمند بنوده و 

قبالً نیز در مورد از میان برداشتن أسَود با او منکناتنبنه داشنتنه 

 کاری با خود می  است نزد ازاد می رود و او را دعوت به هم

او ننفنرت   کس چون  گوید: "از هیچ  کند. ازاد موافقت کرده می

اسامه نیز که متوجه اوضاع شده بود، به هنگام خنروج از 

مدینه توقف کرده به عمر می گوید: "سوى خلیفه پیمبر رو 

و اجازه بخواه كه با مردم باز گردم كه سنران و بنزرگنان 

قوم همراه من اند و بیم هست كه مشركان بر خلیفه و باقي 

مانده پیمبر و بناقني مناننده مسنلنمناننان تناخنت آورنند." کنه 

ابوبکر نیز در جواب عنمنر منی گنویند: "بنه خندا اگنر در 

خطر سگان و گرگان باشنم کنه منرا بندرنند کناری را کنه 

 پیمبر خواسته تغییر نمی دهم." 

آن گاه عمر توصیۀ انصار را که گفته بودند" اگر ابنوبنکنر 

اصرار دارد که برویم از قول ما بگو که یکی سنال دارتنر 

از منو از اسامه را ساالر ما کند" منطنرح منی  -)مسن تر

کند که ابوبکر با آن نیز مخالفت می کند. سنراننجنام گنروه 

اسامه به راه می افتد. قبل از عزیمت گنروه، ابنوبنکنر اینن 

 خطبه را برای آنان می خواند:

"ای مردم بایستید که ده چیز با شما بنگنوینم کنه بنه خناطنر 

گیرید: خیانت مکنید، به غنننینمنت دسنت منزننیند، ننامنردی 

نکنید، کشته را اعضاء نبرید، طفل خردسال و پیر فرتنوت 

را مکشید، نخل نبرید و نسوزید، درخت میوه را نبرید. بز 

و گاو و شتر را جز برای خوردن مکشید. بنه کسناننی بنر 

خورد می کنید که در صومعه هنا گنوشنه گنرفنتنه انند . تنا 

وقتی که به کار خودشان مشغولند با آن هنا کناری ننداشنتنه 

باشید،... به کسانی برمی خورید که میان سر را سترده اند 

و اطراف آن را بنه جنا ننهناده انند )احنتنمناالً انسنان هنای 

از منو آن ها را با شمشیر بزننیند. -آزادیخواه بدوی و کافر

به نام خدا روان شوید که خدای تان از طنعنننه و طناعنون 

 محفوظ دارد."

البته ابوبکر فراموش می کند که به سپاه اسامه بنگنویند کنه 

آدم کشی نکنید، زنان را از شوهران شان و کودکان را از 

مادران شان و پیران را از خانواده های شان جدا نکننیند و 

به اسارت نگیرید. او نمی گوید که اموال منردم را غنارت 

نکنید، ولی توصیه می کند که پس از غارت تا تقسیم سنهنم 

خلیفه به آن ها دست نزنید. بقیه جرم و جنایات مانند کشتن 

پیرمردان و کودکان، سوزاندن و بریندن درخنتنان منینوه و 

خرما، غیره را نیز از آن جهت که اکنون به ضعف افنتناده 

نهی می کند، وگرنه ما می دانیم کنه هنمنۀ آن هنا را قنبنالً 

خود محمد، همان طور که آن زن مکی در خانه کنعنبنه او 

را در مورد کشتن کودکان، و نضنینرینان در منورد قنطن  

 درختان نخل سرزنش کردند، انجام می داده است.  

 ترور أسَود 

 سیامک ستوده
 مرگ محمد و اختالف میان اصحاب وی

با مرو محمد دامنۀ شورش علیه نظام دیکنتناتنوری اسنالمنی 

باال گرفته سراسر عربستان را در خود فرو می بنرد. منردم 

قبایلی که به زور مسلمان شده بودند، یکی پس از دیگری بنه 

پا خواسته، نه تنها از پرداخت مالیات های تحمیلنی سنر بناز 

می زنند بلکه به نمایندگان و حکامی که محمد بنا رای خنود 

بر سر آنان گمارده بود حمله ور شده آنان را از مناطق خنود 

 بیرون می کنند. ابن هشام می گوید:

"چون سید عنلنینه السنالم وفنات ینافنت، بنال و مصنینبنت بنر 

مسلمانان بزرو شد و جهودان سر بر افراشتنند و تنرسناینان 

ُخّرمی کردند و اهل نفاق ِردَّت گرفتند و عرب خواستننند کنه 

مرتد شوند، تا حق تعالی فضل کرد بر مسلماننان و ابنوبنکنر 

 را خلیفه ایشان کرد."  

 طبری نیز می گوید:

"وقتى پیمبر در گذشت و اسنامنه بنرفنت هنر ینب از قنبناینل 

همگى با بعضي شان از دین بگشتند. مسیلمه و طنلنینحنه سنر 

برداشتند وكارشان باال گرفت، همه مردم طى و اسد بنه دور 

طلیحه فراهم شدند، مردم َغنَطنفنان بنه جنز طناینفنه اشنجن  و 

بعضى دیگر از دین بگشتند و بنا وى بنینعنت كنردنند، منردم 

طناینفنه   هوازن مردد بودند اما زكات ندادند بنه جنز ثنقنینف و

جدیله و كسان دیگر كه ثابت ماندند. جمعى از بنى سلیم ننینز 

 از دین گشته بودند و بیشترمردم در هر جا چنین بودند."

کار به جائی می رسد که حتی مردم مکه نیز منتنرصند قنینام 

علیه دم و دستگاه حکومتی و بازگشت به نظام قبلی خود می 

 شوند. این هشام در این مورد می گوید:

"چون خبر وفات سید علیه السالم به اهنل منکنه رسنیند اهنل 

مکه خواستند که مرتد شوند و ترک دین اسالم گویند و دیگر 

بار بت پرستی آغاز کنند و شرینعنت پنینغنمنبنر عنلنینه السنالم 

منسوخ کنند، چنان که َعتّاب بن أسید را که از جهت پیغنمنبنر 

علیه السالم در مکه والی بود، از اهل مکه بترسید و پنننهنان 

 شد." 

کار قیام علیه دستگاه دیکتاتوری و جور و ستنم اسنالمنی بنه 

درجه ای می رسد که عروة بن زبیر در مورد اسامه کنه بنه 

خاطر بیماری و مرو محمد هنوز از مدینه خارج نشده بود، 

 می گوید:

"وقتی با ابوبکر رضی هللا عنه بیعت کردند و انصارینان بنه 

جماعت پیوستند گفت: گروه اسامه راهی شود. و چنننان بنود 

که عربان، یا همه قبیله یا گروهی از آن، از اسنالم بنگنشنتنه 

بودند و نفاق عیان شد و یهود و نصناری سنر بنرداشنتننند و 

مسلمانان چون گوسفندان در شب بارانی زمستنان بنودنند کنه 

پیغمبرشان درگذشته بود و جنمن  شنان انندک بنود و دشنمنن 

فراوان بود و کسان به ابوبکر گفتند: همه مسلمانان همین انند 

که در سپاه اسامه باید بروند و عنربنان چنننان کنه منی داننی 

برضد تو سر برداشته اند و روا نیست جماعت مسلماننان را 

 از دور خویش پراکنده کنی." 

 قیام سرتاسری اعراب
 علیه اسالم 

تاریخ گفته 

 نشده اسالم

 تاریخ اسالم
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ندارم... وقتی مصمم شدید به من بگویید تا راه کار را 

 به شما بگویم." 

در این میان، أسَود به توطئنه کننننندگنان مشنکنوک منی 

شود. ولی از روی خام ذهنی ترحنم بنه خنرج داده از 

قتل آنان چشم می پنوشند و اینن امنر آننان را در امنر 

 نابودی وی مصصم تر می کند. 

ازاد آن ها را به خاننه ای کنه شنب أسنَود در آن منی 

خوابیده هدایت منی کننند و  بنه آن هنا منی گنویند کنه 

چگونه برای گذشتن از نگهباننان و رسنانندن خنود بنه 

اطاق خواب او نقب بزنند. هنگام شب وقتی که جشیش 

از راه نننقننب خننود را بننه اطنناق أسننَود مننی رسنناننند، 

ناخواسته أسَود از در وارد شده با او گالویز می شنود. 

أسَود به او ضربه ای زده بر زمینش منی انندازد. ازاد 

برای فریب أسنَود بنر سنر او داد منی زنند کنه "پسنر 

عمویم برای دیدن منن آمنده. چنرا او را منی زننی؟". 

"مننگننر نننمننی گننوئننینند کننه شننمننا مننردمننی آزاده و واال 

نسبید؟ ... جوانمردی تو اینن اسنت؟ أسنَود خنجنل منی 

 شود و می گوید: "نمی دانستم". 

جشیش به نزد یارانش باز گشته قصد فرار منی کننننند. 

ولی فرستاده ازاد به آن ها خبر می دهند کنه أسنَود را 

خام کرده و می توانند به کار خود ادامه دهنند. دوبناره 

جشیش برای عبور از نقب از یارانش جندا منی شنود. 

 جشیش بقیه داستان را این طور تعریف می کند:  

آن ها نهادم و وارد شندم    را پیش   "و من شمشیر خویش

كه ببینم سر أسَود كجاست، چراغ مى سوخت و او در 

میان بسترها خفنتنه بنود كنه در آن فنرو رفنتنه بنود و 

  كنننارش   كجاست؟ زنش   كجاست و پایش   ندانستم سرش

نشسته بود و انار به او مى خورانید تا بخفت و منن بنه 

  كجاست و او به جناى سنرش   او اشاره كردم كه سرش

استنادم و ننمنى    اشاره كرد، و من برفتم و باالى سرش

را دیدم یا نه كه نناگنهنان چشنم گشنود و    دانم صورتش

مرا دید. با خود گفتم اگر براى برداشتن شمشینر بنروم 

بیم هست كه كار از دسنت بنرود و كسناننى را بنراى 

حفظ خود بخواند... أسَود گینج بنود ... و بنه منن منى 

نگریست و خرخر مى كرد، با دو دست به سر او زدم 

را بنه دسنت دینگنر    را به یب دست و ریشش   و سرش

را پیچیدم و كنوفنتنم و خنواسنتنم پنینش    گرفتم و گردنش

یارانم بر گردم. اما زن در من آویخت کنه خنواهنرتنان 

را و خیر خواهتان را رها می کنی؟ گفتم به خدا او را 

کشتم از شرش آسوده شدی. آن گاه پیش دو رفیقم رفتنم 

و ماجرا را به آن ها خبر دادم. گفتند بنرگنرد و سنرش 

را جدا کن و بیار. بازگشنتنم. أسنَود صندائنی ننامنفنهنوم 

را بریندم و پنینش دو    را ببستم و سرش   داشت. دهانش

  از قتل أسَود ما چنان شدینم كنه پنینش   رفیقم بردم". پس

از آمدن أسَود بودیم و سران قوم آسوده شدنند و كسنان 

به مسلمانى باز آمدند.
 

   

با ترور أسَود، اطرافیان او پراکنده می شوند. شنورش 
أسَود سه الی چهار ماه به طول می انجامد و بنا منرو 
وی اندکی پس از خروج اسامه از مدینه به سنوی شنام 
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 ... ادامه در شماره بعد

and Social Rights; February 2014 
 :[ برای اطالع بیشتر رجوع کنید به۱]

IMF austerity provokes bread riots in Jordan, Our 
Special Correspondent, EIR Vol.23, Number 35, 

August 30, 1996 
المللی  [ برای اطالع بیشتر رجوع کنید به گزارشات صندوق بین۰]

 :های مختلف پول درباره اردن طی سال
http://www.imf.org/external/country/jor/index.htm 

[ برای نمونه می توانید به گزارشات علمی که در کمیسیون های ۱۹]
مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اجرای برنامه های 
اصالح یارانه غذا تهیه و تدوین شده است مراجعه کنید. از جمله به این 

با عرض سالم و درود بنینکنران خندمنت اسنتناد ارجنمننندم   

 رفی  ستوده گرامی

با مراجعه به تاریخ ازدوا  محمد و خدیجه در منی ینابنینم    

سنالنه بنوده اسنت و  11که در زمان تولد فاطمه ، خندینجنه 

 11حدود سه یا پنج سال بعد فوت کرده اسنت. آینا یند زن 

ساله قادر به زاییدن فنرزنند اسنت؟ آینا اینن دروغنی دینگنر 

نیست ؟ محمد را هم که ابتر منی خنوانندنند. از ننوع روابنط 

محمد وفاطمه هم که زبان  را در دهان فاطمه منی گنذاشنتنه 

بر می آید که نوعی رابطه عاشقانه بین آن دو بوده و نه پندر 

و فرزندی. پس پدر و مادر فاطمه چه کسانی بوده اند؟ و در 

آنصورت نسل ا مه شیعیان که خود را منتسب بنه منحنمند و 

فاطمه می دانند زیر سوال است. لطفا در این بناره تنو نینح 

 دهید.

 با تشکر فراوان از روشنگریهای همیشگی شما  

 قربان شما فرامرز  

دوست گرامنی، چنه فنرقنی منی کننند اگنر اینن شنبنهنات در 

موردمحمد و ازدواج  با خدینجنه  و روابنطن  بنا فناطنمنه 

وجود نداشت و فاطمه دختر طبیعی محمد و خدیجنه و هنمنه 

چیز بر منوال عادی و قابل قبول ما بود؟ ما بناز هنم عنرو  

اسالم یا مذهبی از نوع آنرا شاهد می شدیم که انسنان عنرب 

و ملل مفتوحه را در همان مسیری که منی داننینم قنرار منی 

داد. بنابراین، پیدای  مذاهب یکتاپرست و منجمله اسنالم در 

اجتماعی خود را داشتننند  -برهه ای از تاریخ دالیل اقتصادی

که کمتر از روابط شخصی محمد یا پیامنبنران دینگنر نناشنی 

می شدند. می خواهم بگویم تو یح اسالم بر پایه نقد روابنط 

شخصی محمد بر دان  تاریخی و اجتماعی سیاسنی جنامنعنه 

نمی افزاید. همواره باید توجه داشت که هدف از نقند منذهنب 

عالوه بر دست یافتن به شناخت واقعی از آن بلکه مهمتر از 

آن دستیابی به ارزش های واالی انسانی است که مذهب آنها 

را به بیرحمانه ترین شکل زیر پا گنذارده اسنت. بنننابنراینن، 

باید انگشت نقد را بیشتر بر این عرصه هنا نشناننه رفنت تنا 

 مسا ل و زندگی شخصی پیامبران. 

 با احترام سیامد ستوده  

 نامه های رسیده 

 Rowshangar    No. 90 January 2015 20 روشنگر 

گزارش که در روند هدفمندسازی یارانه نان قابل توجه 
 :است
هایی از تجربیات جهانی برای اصالح یارانه غذا  درس

-۹۱درایران، دکتر بهاءالدین نجفی، گزارش علمی: کد 
، کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی کمیسیون ۱۲۷۱

امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
 ۱۳۱۲شهریور 

با توجه به اینکه در ”از جمله در این گزارش آمده است: 
هر برنامه اصالح یارانه غذا آماده سازی افکار عمومی 
 رورت دارد بایستی قبل از اجرای برنامه از طری  

های عمومی نسبت به ارا ه دالیل و  ها و سخنرانی رسانه
 “.ای انجام شود توجیه هدفمندی، تبلیغات گسترده

[ انفتاح یا "سیاست درهای گشوده" عنوانی است که   ۱۱]
برای آغاز اجرای سیاست های ریا تی در مصر در 
دوره سادات برگزیده شد و به خصوصی سازی های 
گسترده و گشای  درهای اقتصاد مصر به سوی سرمایه 

 .گذاران خارجی ارجاع دارد
  [۱۷  ]http://www.irna.ir/fa/News/81416495/ 
[۱۳ http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232327 
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های تحصیلی مانند فیزید اتمی، فیزید  انتخاب رشته
ای، مهندسی تسلیحات،  ای(، مهندسی هسته )گرای  هسته

مهندسی فناوری اطالعات )گرای  امنیت اطالعات، امنیت 
ها(،  شبکه، مخابرات امن(، مهندسی هوافضا )کلیه گرای 

مهندسی شیمی )گرای  صنایع پاالی ، پتروشیمی، شیمیایی، 
معدنی، گاز، عملیات پتروشیمی(، مهندسی نگهداری هواپیما 
)هوانوردی، خلبانی، مراقبت پرواز، نمای  و نگهداری 
هواپیما(، الکترونید هواپیمایی، مهندسی فرماندهی و کنترل 

های نظامی، علوم و فنون هوانوردی،  هوایی، تکنید حوزه
خلبانی هلیکوپتر، مهندسی تعمیر و نگهداری بالگرد، 
اطالعات نظامی، اویونید هواپیما، علوم نظامی، ناوبری و 
فرماندهی کشتی، مدیریت و کمیسر دریایی برای مهاجرین 

 .ممنوع اعالم گردید
ها و  ها، نانوایی دولت در برخی استانها، سوپرمارکت

رانندگان تاکسی، اتوبوسهای شهری و بین شهری، خدمات 
دهندگان حمل و نقل و فروشندگان مواد غذایی را ملزم کرد 
که به افغانها خدمات ارا ه ندهند و از آنها کارت اقامت 

 !بخواهند
مسئوالن دولتی استانهای فارس و خوزستان فروش کاال و 
مواد غذایی و ارا ه خدمات عمومی و بهداشتی به اتباع 

اند که با  خارجی غیرمجاز را ممنوع کردند و هشدار داده
 .افراد خاطی به شدت برخورد خواهد شد

ممنوعیت رانندگی، ممنوعیت فروش مواد غذایی، ممنوعیت 
ورود به پارکها، ممنوعیت ارا ه خدمات حمل و نقل افغانها 
بعنوان بخشی از فشارهای سازمان یافته دولتی علیه 

 .مهاجران افغان صورت رسمی بخود گرفت
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران نوشت: "کارفرمایان و 

ها و مشاغل در استان فارس باید قبل از ارا ه  صاحبان حرفه
خدمات به اتباع بیگانه، از هویت آنها با مشاهده کارت هویت 

 .و مجوز اقامت قانونی، اطمینان حاصل کنند
روزنامه "عصرمردم" چاپ شیراز نوشت: "نانوایی ها، 
سوپرمارکت ها و مراکزی که مواد غذایی میفروشند، در 
 ."صورت عدم رعایت این طرح، پلمپ و جریمه خواهند شد

مدیرکل استان فارس دلیل این تصمیم را "آغاز فصل تابستان 
و منطقی بودن نگرانی کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی از شیوع بیماریهای مسری به واسطه اتباع خارجی 

 !"غیر مجاز ذکر کرد
ورود  ۱۳۰۱فروردین ماه ۱۳مسئوالن دولتی اصفهان در 
صفه این شهر را ممنوع اعالم  شهروندان افغان به پارک

 .کردند
حمله سازمان ۱۳۰۱در شهر یزد، روز دوشنبه پنجم تیرماه 

یافته از سوی نیروی انتظامی و وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی به خانواده های مهاجر افغان صورت گرفت. 
اوباشان حکومت اسالمی خانواده های کارگر و مهاجر افغان 
را زیر حمله چوب چماق خود گرفتند و آلونکهای آنها را 
همراه با زن و فرزندانشان را طعمه حری  کردند. بسیاری 
از خانواده ها از وحشت و برای نجات جان خود، آواره 
بیابانهای اطراف شهر شدند. مجروحین در بیمارستانها 
بعنوان غیرمجاز پذیرفته نشدند. مامورین انتظامی شکایت 
قربانیان این حادثه را بدون بررسی گذاشتند و از اقدام برای 

 .تامین امنیت آنان نیز خود داری کردند
، در روستای چهارستون از توابع ۱۳۰۱در ششم تیرماه 

سلماس در مرز ایران و ترکیه، جنایت رقت انگیز دیگری به 
وقوع پیوست. ید گروه از افغانها ازسوی نیروهای نظامی 

نفر جان  ۱۱به گلوله بسته شدند. دراین تهاجم نفرت انگیز، 
این اقدامات  د  .نفر نیز بشدت زخمی شدند ۵باختند و 

بشری از سوی بسیاری از سازمانها و نهادهای مدافع حقوق 
انسان، فعالین اجتماعی و نیز شخصیت ها و هنرمندان 

 .شناخته شده مورد اعتراض قرار گرفت
  

 تهاجم سازمان یافته همچنان ادامه دارد
سرهنگ رحیم رمضان آقایی معاون پلیس راهور با اعالم 
ممنوعیت رانندگی افغانها، اعالم میکند: "مهاجران افغان 

توانند گواهینامه رانندگی بگیرند  حتی با کارت اقامت هم نمی
و گواهینامه افغانستانی نیز در ایران معتبر نیست. این 
محرومیت تنها شامل مهاجران افغان مقیم ایران میشود و 

توانند با مراجعه به معاونت اتباع  دیگر اتباع خارجی می
 ."بیگانه نیروی انتظامی، گواهینامه رانندگی دریافت کنند

تیرماه سال جاری نیز اشتغال اتباع با پیشینه افغان  ۷۷در 
بطور رسمی در دستگاههای دولتی ایران ممنوع اعالم 

 .گردید

سندی مجاز برای هر تهمت، افترا و هر زورگویی و 
دیگر مهاجرین افغان "برادران دینی"  .قلدرمنشی بدل گردید

محسوب نمی شدند. اما نیروی کار فوق ارزان آنها همچنان 
 !نصیب مفت خورهای بازار بی رحم کار می گردید

هجوم فاشیستی سازمان یافته دولتی با سر کار آمدن خاتمی 
رسما آغاز گردید. دولت خاتمی راسا عهده  ۱۳۱۷در سال 

نامه  دار گردید تا "شر" افغانها را بکند. تصویت "آیین
 ۷٦تسریع در روند بازگشت" با یازده بند و چند تبصره در 

اعالم جنگ رسمی علیه مهاجرین و حمله  ۱۳۱۷آذر ماه 
سراسری به آنان را قانونی کرد. خاتمی ر یس جمهور و 
محمدر ا عارف، معاون او، سند را به تصویب هی ت 
دولت رساندند. دو وزارتخانه کشور و اطالعات مامور 

 .اجرایی این آیین نامه گردیدند
از این پس مهاجرین افغان بعنوان مو وعی اطالعاتی و 
امنیتی تلقی شدند و بکارگیری حتی مهاجرین مجاز تابع 
سنوات پیچیده تری میشد. هر نوع بکار گیری مهاجرین 
غیرمجاز، معامله با آنها، حمل و نقل و اسکان دادن آنان 

 .جرم امنیتی محسوب می گردید
درعرض مدت کوتاهی به ناگهان چیزی حدود نیم میلیون 
کودک وعمدتا دختر، رسما بی هویت و بی شناسنامه شدند. 
از درس و تحصیل و نامنویسی در موسسات آموزشی و 

 .اداری محروم شدند
اخرا  شهروندن افغان روزانه به بی  از صد و پنجاه هزار 
نفر رسید. اسکان در شهرهای مجاور مرز شرقی ایران 

 .بکلی برای آنان ممنوع اعالم گردید
  

 تبعات زندگی مخفی شهروندان افغان در ایران

نامه تسریع در روند بازگشت"،  پس از اجرایی شدن "آیین
توسط دولت خاتمی زندگی شهروندان افغان وارد فاز 
دیگری شد. زندگی مخفی شرایط بسیار دشوارتری را به 
آنها تحمیل میکرد. همه چیز چند برابر قیمت میشد و فروش 

 .نیروی کار در مقابل، چند برابر ارزانتر و نامطم ن تر
محرومیت از تحصیل فرزندان، از ابتدایی تا مدار  عالی 
دانشگاهی، تبعات غیرقابل جبرانی ایجاد کرد. دهها هزار 
کودک محروم از تحصیل ناچارا به نان آوران خانواده بدل 

 .شدند تا چرخ سنگین زندگی "غیرمجاز" لنگان بچرخد
اما و عیت خرابتر از آنچیزی بود که انتظارش میرفت. 

استان کشور  ۱١شهر، در  ۳۱اسکان شهروندان افغان در 
ممنوع اعالم گردید. اقامت در بخشهایی از استانهای 
خوزستان، فارس، بوشهر، اصفهان، کرمان، خراسان 
جنوبی، خراسان ر وی، سمنان، قزوین، گلستان، مرکزی 
و یزد، برای اقامت شهروندان افغان ممنوع اعالم شد. فقط 

 ۱۳در سه استان تهران به جز منطقه ُخجیر در منطقه 
 .شهرداری، استان البرز و قم مجاز اعالم شد

بخشدار مرکزی نوشهر اعالم کرد که حضور شهروندان 
 .افغان در بخ  مرکزی این شهرستان کامال ممنوع است

این سیاست با شدت و خشونت سازمان یافته تری در زمان 
احمدی نژاد، سپس حسن روحانی ادامه یافت. محمد تهوری، 
 ۱مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، 

اعالم کرد که مهلت قانونی برای تعیین   ۱۳۰۱خرداد
و عیت اقامت پناهندگان افغان در ایران رو به اتمام است و 
مردان مجرد مقیم استانهای تهران، اصفهان و خراسان 

 .ترک کنند  ۱۳۰۱ر وی باید ایران را تا خرداد ماه 
تحصیل کودکان افغان که در هیچ ید از مقاطع تحصیلی 
رایگان نبود و در مدارس دولتی که تا چند برابر هزینه 
اعالم شده، شهریه آموزش پرداخت میشد برای بسیاری از 
دان  آموزان افغان بدلیل غیرمجاز بودن ممنوع شد. در 
مواردی دان  آموزان به اصطالح مجاز از تحصیل در 
مدارس روزانه محروم شدند و به ناچار در مدارس شبانه به 

 .تحصیل ادامه دادند
اعالم شد، برخی از کودکان افغان که زادگاهشان ایران 
است، اجازه دارند در مدارس ایران تا مقطع دیپلم و در 

سال تحصیالت دانشگاهی کسب  ٦ها به مدت  برخی رشته
شان را  کنند. اما پس از آن اجازه کار و استفاده از تخصص

ندارند و به دنبال آن، اجازه اقامت در ایران را نیز از دست 
 .دهند می

 سیامک بهاری
 

اعالم ممنوعیت حضور مهاجرین افغان در استان مازندران 
و شکنجه وحشیانه چهار دان  آموز افغان در پاکدشت 
ورامین، سبب شد تا بار دیگر و عیت فاجعه بار شهروندان 

 .افغان مقیم ایران از نو مطرح شود
سابقه تاریخی دردناکی در پس مهاجرت میلیونی مردمی که 
قربانی نیم قرن کشتار و سرکوب، از هم گسیختن شیرازه 

 .مدنیت در افغانستان، نشسته است
قربانیان رقابت جنگ سرد و کشمک  میان هجوم ارت  
شوروی ساب  و مجاهدین دست پرورده غرب، گرفتار آمده 
در دست طالبان و کرزای، ناچار به ترک خانه و کاشانه شان 
شدند. میلیونها نفر درچهارگوشه جهان پراکنده شدند. آنها که 
از بد حادثه به جمهوری اسالمی ایران گریختند و گمان بردند 
که "برادران حکومت اسالمی" میزبانشان خواهند بود، از بد 

 .اقبال ترین ها بودند
  

سابقۀ مختصری از مهاجرت شهروندان افغان به جمهوری اسالمی 
 ایران

در بحبوحه جنگ ایران وعراق، حدود سه میلیون نفر آوارۀ 
افغان، ساکن اجباری شهرهای ایران شدند. نیاز به نیروی 
کار دررشته های شاق و زیان آور که متقا ی چندانی 
نداشت، امکان داد که اولین دسته مهاجرین جذب بازار کار 
گردند و عمدتا در رشته هایی ماند جاده سازی، خطوط 
فا الب، سنگ بری، کشاورزی و دامداری واز این قبیل 
مشغول بکار شوند. سرمایه اسالمی با کسب سود سرشار از 
بی تامین ترین و خاموش ترین کارگران بی پناهی که جز 
اطاعت از کارفرمای بیرحم راهی در مقابل نداشتند، در 
تنگای اقتصادی زمان جنگ، تنها مفرشان فروش نیروی کار 

 .چند برابر ارزانترشان بود
حکومت اسالمی با استفاده از کمد هزینه سازمان ملل برای 
هر پناهجو که در زمان خودش مبلغی بالغ بر چهار میلیارد 
دالر در سال میشد، با پز پناهنده پذیری درعرصه بین المللی 
وصاحبکاران وسرمایه داران از قبل این نیروی کار ارزان 

 .به نان و نوایی رسیده بودند
دیری نپایید که با خاموش شدن شعله های جنگ ایران و 
عراق و بازگشت لشگر جویندگان کار، عرصه به مهاجرین 

 .افغان تنگ شد
زمزمه اخرا  پناهندگان مجاز وغیرمجاز بودن شهروندان 
افغان شروع شد. بهانه هر کمبودی از جانب دولت، حضور 
چند میلیون مهاجر افغان در بازار کار ایران اعالم میشد. 
حلقه محاصر برای نیروی کار ارزانی که که با تولید کوهی 
از ثروت، گنج باد آورده ای برای سرمایه داران و صاحب 

 کاران محسوب میشد، تنگ تر میشد.
  

 اخراجهای گسترده شروع میشود
با اعالم "طرح جامع ممنوعیت کامل حضور افاغنه" تمدید 
اقامت شهروندان افغان با مشکالت و موانع جدید توسط اداره 
اتباع بیگانه وقت و مو  اخراجهای چندین هزار نفره در 

 .روز آغاز شد
مقررشد که با  (UNHCR) با تواف  جمهوری اسالمی و

دالر کمد اولیه برای بازگشت، ید کیسه آرد  ۱١۹پرداخت 
و ید کیسه برنج از سوی سازمان ملل، کار را فیصله دهند. 
بازگشت به جهنم افغانستان برای بسیاری از خانواده های 
مهاجر افغان غیر ممکن بود. چیزی جز گرسنگی و بیکاری، 
مرگ و نابودی در انتظار آنها نبود. از سویی اقامت در 
کشور جدید، تولد فرزندانی که خود را اساسا ایرانی میدانستند 
وهیچ ذهنیتی از افغانستان نداشتند کار را به مراتب برای 

ناچار زندگی در بی تامینی  .خانواده ها سخت تر میکرد
محض، دور تلخ تری بخود گرفت. دیگر هیچ چیز، نه خانه و 
کاشانه، نه درس و تحصیل فرزندان، نه شغل و حرفه، 

 .قانونی نبود
مهاجرینی که کارت اقامتشان تمدید نمیشد، به نام غیر مجاز 

 .در شرایط دشوارتری به ماندن در ایران ادامه دادند
بسیج  د مهاجرین افغان توسط حکومت اسالمی مداوما 
بیشتر گردید. واژه "افغانی" ید تحقیر رنج آور آشکار و 

 در دفاع از شهروندان افغان
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هایی که چند محصل دارند از پنرداخنت شنهنرینه 

 .معاف خواهند شد

این در حالی است کنه بنننابنر تنوافن  اننجنام شنده 

ایران در زمیننه آمنوزش و تنحنصنینل منهناجنران 

 .افغانستانی وعده همکاری داده بود
 آذر 00 –شبکه اطالع رسانی افغانستان 

 
اقدام بعدی از سوی مسئوالن استان مازندران اعالم شد که تیر ماه امسال را 
آخرین فرصت افغانها برای خرو  از مازندران اعالم کردند. این در حالی 
بود که مسئوالن دولتی استان مازندران از پنج سال قبل حضور اتباع 

 .شهر ساحلی مازندران ممنوع کرده بودند ۱۹افغانستان را در 
محمدتقی شفیعی یکی از مسئوالن این استان به خبرگزاری تسنیم میگوید: 
اتباع خارجی که بصورت غیرمجاز در استان حضور دارند "توسط نیروی 

 شوند." ا انتظامی دستگیر می
 

درصد و عیت مالی "مطلوب" ندارند. او  ۰۹تباع افغان ساکن در مازندران 
آموزان دارای تابعیت خارجی که هم اکنون در مدارس مازندران  شمار دان 

 .نفر اعالم می کند ۱۱۰مشغول تحصیل هستند را 
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی در استانداری مازندران از ممنوعیت اقامت 
و حضور اتباع افغان در این استان در نیمه دوم سال جاری خبر میدهد و 

توانند در  میگوید: "تنها آن دسته از اتباع افغان که مادران ایرانی دارند، می
 ."کشور زندگی کنند

درشهر یزد از سوی نهادهای دولتی، بیلبوردهایی مبنی بر ممنوعیت حضور 
 .و تردد اتباع افغان "غیر مجاز" نصب میگردد

  
جمهوری اسالمی را  باید به جرم جنایت علیه شهر وندان افغان به محاکمه 

 کشید
آنچه در باال بصورت بسیار فشرده ذکر شد، تنها بخشی از پرونده رسوای 
حکومت اسالمی دراعمال رفتار فوق خشن با شهروندان افغان و خانواده 
آنهاست. در تمامی سالهایی که این حکومت با فریب سازمانهای جهانی خود 
را میزبان آوارگان و جنگ زدگان افغان معرفی کرده است، جز با اعمال 

از جمله  .سیاستهای آشکارا نژادپرستانه با شهروندان افغان رفتار نکرده است
محروم کردن نزدید به نیم میلیون کودک و بی هویت و بی شناسنامه کردن 

 .آنها چیزی جز جداسازی بر اساس ملیت گرایی نیست
ماجرای دردناک شکنجه چهار دان  آموز کالس سوم ابتدایی در مدرسه ای 
در پاکدشت ورامین مانند قله کوه یخی است که بخشی از فاجعه محیط های 
آموزشی و سوءرفتار خشن آموزش و پرورش جمهوری اسالمی را نشان 
میدهد. جداسازی مدارس و ایرانی و افغانی کردن، اعمال تبعیض سازمان 
یافته دولتی علیه آموزش کودکان و طبقه بندی کردن آن تحت ملیت آنها است. 
"رأفت اسالمی" این حکومت همه جا به همین منوال شامل کودکان آنها شده 

 .است
صدها هزار شهروند افغان که توانسته اند با تحمل مصایب و مکافات بسیار و 
رشوه های سنگین، اقامت مجاز بگیرند در صف شاق ترین کارها و مشاغل 

 !قرار خواهند گرفت
نگاهی گذرا به فهرست اعالم شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بخوبی نشان میدهد که چگونه برای استثمار کارگران افغان در ایران 

ای که افغانهای  نقشه میکشند و قانون و ع می کنند. از جمله مشاغل چهارگانه
 :توانند در آن اشتغال داشته باشند به قرار زیر است مجاز می

 .تراشی مشاغل سنگبری و سنگ -۱
زنی، سمپاشی، علوفه جمع  کارگری در کارگاههای کشاورزی مانند بیل -۷

 .کنی و امثال آن
سازی و معدن از جمله تعمیر و نگهداری تونل، استخرا  و  مشاغل راه -۳

 .حفاری معدن
مشاغل کشتارگاه مانند چوپانی، متصدی مرغداری و سالخ دام و طیور و  -١ 

برخی مشاغل پراکنده مانند سوزاندن و امحاء زباله، بازیافت مواد شیمیایی، 
کمپوست سازی، تخلیه و نظافت مخازن، استخرهای فا الب یا کارگر کوره 

 .های ریخته گری
  

 چارۀ کار، اتحاد جمعی کارگران است
مردم شریفی که سالها آوارگان و جنگ زدگان افغان را پذیرا شده اند و رابطه 
ای انسانی با آنها داشته اند، این بار هم باید در صف اول مبارزه با فاشیسم 

 .سازمان یافته حکومتی علیه شهروندان افغان باشند
کارگران افغان وایرانی در کنار هم تحت حاکمیت جمهوری اسالمی استثمار 
میشوند و از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی خود بی بهره و محروم هستند. 
سرنوشت کارگران ایرانی و افغان درهم تنیده است. جمهوری اسالمی دشمن 
مشترک همه کارگران است. کارگران افغان بخ  جدایی ناپذیر از صف 

 .کارگران ایرانی هستند
مرز تراشی و بهانه رد مرز کردن بخشی از توط ه سرمایه داران برای 
ارزانتر کردن نیروی کار کارگران افغان است. ملیت تراشی در بین کارگران 
چیزی جز ایجاد نفاق در جامعه کارگری نیست. کارگران افغان باید در 
تشکلهای اعترا ی کارگری همدوش سایر هم طبقه ای های خود متشکل 

 .شوند و در همه اعترا ات حضور فعال داشته باشند
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دانن   111صبح امنروز بنین  از 

آمننوز دخننتننر و پسننر در مننقننطننع 

تحصیلی منتنوسنطنه بنا اجنتنمناع در 

برابر دفتر کمیساریای سازمان منلنل 

مننتننحنند در مشننهنند خننواسننتننار تننوجننه 

مسننووالن ایننن نننهنناد بننه و ننعننیننت 

تننحننصننیننلننی و شننهننریننه درخننواسننتننی 

منندارس از داننن  آمننوزان مننهنناجننر 

 .شدند

یکی از دانن  آمنوزان حنا نر در 

این اجتماع گنفنت: در ابنتندای سنال 

اعالم شد که بنابنت تنحنصنینل دانن  

آموزان پناهجوی افغانستانی از آنان 

هننیننچ گننونننه شننهننریننه ای دریننافننت 

نخواهد شد امنا بنا شنروع تنرم دوم 

تنا  251سال تحصیلی از دانن  آمنوزان منهناجنر 

هزار تومان بابت ادامه تحصنینل درخنواسنت  111

 .شده است

پس از مدتی به نماینندگنی از آمنوزش و پنرورش 

آقای کاظمی در میان دان  آموزان حضنور ینافنت 

و گفت: مشکل شهریه حل خنواهند شند و خناننواده 

جم  اعتراض آمیز هموطنان در ایران ت  
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 بعد از ردیف درخت ها     
 زهره حکیمی

نننرگننس ایسننتنناده بننود پشننت پنننننجننره و نننگنناه 
کرد به حنا  آقنام کنه داشنت لنب حنوض  می

کشید. حنیناط پنر  دست و صورت  را آب می
بود از آفتاب، درخت بید وسنط حنیناط سناینه 
کشیده بود تا روی حوض که شیرش باز بنود 

هنای شنسنتنه  رفت. باد رخنت و داشت سر می
 داد. روی بند را تکان می

نرگ  برگشت به مادرم: "اه سنی چنه  نینقند 
 ده؟"  لفت  می

 مادرم گفت: "آروم بگیر، میاد." 

و بننعنند رو کننرد بننه مننن کننه داشننتننم از الی 
کشنیندم:  های قفس برای قناری منو  منی میله

ِن جوِن بنه  "یوسف دست نزنی  ی زبان بسته
 سر کردی تو." 

نرگس گفت: "تا اومد تو اتاق بِه  بگو. اگنه 
خواد دو ساعت طول  بنده،  بره سر نماز می

 شه"  مو دیُرم می

نگاه کردم به حیاط. حا  آقنام و نوین  را  
های بناالزده  گرفته بود و همان طور با آستین

هنای  و دست و صورت خیس داشنت از پنلنه
آمد باال. در را با آرنج  هل داد و  ایوان می

آمد توی اتاق. مادرم حولنه را از جنالنبناسنی 
 برداشت و داد دست ، حا  آقام گفت:

 "دستت درد نکنه."  

و صورت  را فرو کرد تنوی حنولنه و بنعند 
سجناده اش را بنرداشنت و پنهنن کنرد تنوی 
آفتاب رنگ پریده ای که از پنننجنره رینخنتنه 
بود کف اتاق. چشم مادرم همراه با او گشنت. 

 حا  آقام رو کرد به من: 

"یوسف، بابنا نناهنارِت خنوردی جناینی ننرو 
 امروز عصر در منغنازه کنار دارم بناهنات"
مادرم بلند شد و خودکار و ر ایت ننامنه را 
از سر تاقچه برداشت و آرام گنذاشنت بناالی 

 سجاده:

 " اول  ِی امضا کن بعد برو سر نماز" 

هناین  را کشنیند پناینینن و  حا  آقنام آسنتنینن 
 های سر دست  را بست. دکمه

ر ایت نامه را برداشت و سنرسنری ننگناه 
هناین  رفنت تنو هنم. بنعند  کرد. اول سگرمنه

ر ایت نامه را پرت کرد روی زمینن. "پَنه 
مو نگفتم ر ایت ندارم بره؟ سی چه دوبناره 

 ی اعمال شمِر نهادی جلو مو"   ی نامه

 مننننادرم صننننداینننن  را آورد پننننایننننیننننن: 
س. دلن   " یقد دق به دل  ی بچه ننکنن. بنچنه

 خواد بره. نرفته تا حاال"  می

حا  آقام جا نماز را بناز کنرد و بنرگشنت و 
چپ چپ نگاه کرد به نرگس که چننندک زده 

ی اتناق و سنرش را گنذاشنتنه بنود  بود گوشه
 روی زانوهای . 

ی گیس بریده. امروز  "غلط کرده پدر سوخته
خنواد بنره  خواد بره سینما. فردام می دل  می

شه سی ت. منو  تیارت. پس فردام آرتیس می
تونم سی دل خاطر  ی آبنروِم بنه بناد  که نمی
 بدم " 

 های سجاده را صاف کرد: مادرم گوشه

هنای  کاِر آبروی تنو داره؟ تنمنوم بنچنه  "چه 
رن. فقط سنی  کالس دارن با مدیر و ناظم می

  ی عیبه؟"

 حا  آقام رو کرد به من و نرگس را نشان داد:  
تنوننه  "سیل کن، پدر سوخته عزا گرفته که نمنی

 بره ویالنگردی." 

نننرگننس سننرش را بننلننننند کننرد. صننداینن  لننرزه 
 برداشته بود:

 خوام برم."  رن. موم می "همه دارن می

 حا  آقام همان طور نشسته هجوم برد طرفن : 
ها. چه غلطنی کنردی؟ او روز کنه بنه ننننت  " 
گه دختر بنایند  خوام بره دبیرستان می ُگم نمی می

ت. اگنه از  درس بخونه. بفرما درس خوند سنی
ذارم بنره سنینننمنا، اصنال دینگنه  موِو نه که نمی

 خوام درس بخونه."  نمی

 هنننننننای منننننننادرم گنننننننرد شننننننند:  چشنننننننم
ِن  درس نخونه؟  و بچم منر نینه  "په، ِچِشه که

 که نذاشتی  درس بخونه مگه خوب شد به ؟

 حاال  ی جور بخت  سوخته س" 

کنردینم بنه  من و نرگس حیرت زده ننگناه منی  
شند منادرم  هم. هنر وقنت حنرف منر نینه منی

 گفت: "حاجی بدبخت  کرد."  می

اما تا حاال هیچ وقت تو روی حا  آقنام از اینن 
 ها نزده بود.  حرف

حا  آقام تند برگشت به منادرم. صنداین  رگ 
 دار بود:

گی بدبخنت شند؟ داره زنندگنینشنه  "سی چی می
 کنه. تو مدعی شدی؟"  می

کنننننه جننون خننودش.  هننا داره زننندگننیننِ  مننی " 
 خوره صداشنم در ننمنیناد بنینچناره"  توسری می
هنای  ها  و وا  نگاه کرد بنه صنورت حا  آقام

 ما و یکهو انگار ترکید:

 "مگه مو گفتم صداِش ببره؟ تو سری بخنوره؟" 
"معلومه خو. تو اسنینرش کنردی و ننذاشنتنین  
درس بخونه. مث جنینجنه ننهنادین  زینر سنبند. 
ی  بعدشم به میل خودت دادی  بنه او منرتنینکنه

قلدر که خدا راست به کارش ننیناره. او هنم ینه 
م جر ت ننداره سنرِش  کاری کرده که دیگه بچه

 بلند کنه ُج  بزنه". 

وقتی آقا یحیی آمد خواستگارِی مر یه، مادرم 
کنرد  و مر یه ناراحت بودند. مادرم گرینه منی

 گفت:  و می

س. هنینچ  "آخه حاجی  ی مرد سِن بوای  ی بچه
فننکننر کننردی کننه بننیننسننت سننال بننزرگننتننره از 

 مر یه؟" 

 گننننننننفننننننننت: امننننننننا حننننننننا  آقننننننننام مننننننننی
"آقا یحیی مرد زندگنینه، بندمن  بنه  نی قنرتنی 

 قشمشما خوبه؟"

 های مادرم خیس شد: چشم

" و بچه که بخت  سنوخنت. خنودش کنه  نینقند  
گنه امنا  مظلومه که هیچ وقت هیچی به مو ننمنی

 مو خبر دارم که آقا یحیی دسِت بزن داره." 

حا  آقام گنردن گنرفنت. صنداین  بنلننند شند و 
 پیچید توی اتاق:

  "خو مگه تقصیر مونه خدا ندار؟ "

ها که تقصیر تو ِو معلومه وقنتنی منرد بنینسنت 
سال از زنن  بنزرگنتنر بناشنه شند بنه دلن  

افنننتنننه. زنننندوننننیننن   منننی
کنه تنو خنوننه. منث  می

ِم  او خیر ندیده کنه بنچنه
  اننننداخنننتنننه تنننو زنننندون

 الرشید." هارون

بنننا گنننوشنننه چنننادرش 
 چشم  را پاک کرد:

"به خدا هر وقت ینادش 
افننتننم  ننی دلننم دود  مننی
کنه. هنینچ حنواِسنت  می

م چننهننار  هننس کننه بننچننه
ماهه ننینومنده  نی جنا؟. 
 گن؟" مگه زندانی به چی می

 حا  آقام توپید:

گنی؟  االهللا. زن  ی حرفاِن سنِی چنی منی "الاله
 خوای اوقات موِن تلخ کنی؟"  می

گم که حاال البد نوبت  نی ینکنینه.  سِی  ی می  
کنه اجازه بدی  س داره بهت التماس می یه هفته

بریشون. یه جنام کنه  بره سینما. خودت که نمی
گیری. یکبارگی یه قفس  ده، که بهونه می پا می

 بگیر بندازشون تو قفس دیگه." 

حا  آقام از جا کنده شد. کت  را از جا لباسنی 
 برداشت و رفت توی حیاط. از دم در داد زد:

 "یوسف، بدو بیا. بدو ببینم" 

 مادرم دوید جلو:

 ری حاال؟"  "کجا داری می

رم مسجد. تو  ی میراث مناننده  "خبر مرگم می
 شه دو رکعت نماز بزنم َکَمرم."  که نمی

 مادرم گفت: 

خوا ِجر بیای. بنینا نناهنارِت بنخنور.  "حاال نمی
فننرسننتننن خننارجننه. مننا  مننردم دخننتننراشننوِن مننی

گناهبار شدیم به تو گفنتنینم بنذار  نی بنچنه بنره 
 شنگه ای راه انداختی؟"  سینما. ببین چه الم

  
حننا  آقننام چشننم غننره ای رفننت بننه مننادرم و 

 دوباره داد زد: 

 کنم؟ زود باش دیگه."  "یوسف! نه صدات می

و راه افتاد طرف در حیاط. وقتی داشنتنم بننند  
ی ننرگنس را  بسنتنم صندای گنرینه کفشم را می

 گنننفنننت: شنننننننیننندم و صننندای منننادرم کنننه منننی
 کنم."  "گریه نکن مو خودم امضاش می

دویدم و دنبال حا  آقنام زدم بنینرون. کنوچنه  
خلوت بود. آفتاب کمرنگی مناسنینده بنود روی 
دینوارهننا و انننگننار سننر خنورده بننود تننا روی 

ی درخنتنهنا را روی  خاکفرش کوچه. باد سایه
لرزاند و برگنهنای خشند را جنارو  دیوار می

 ریخت توی جوی وسط کوچه. زد و می می

توی آسمان ابنرهنا داشنتننند روی هنم تنلنننبنار  
شدند. حا  آقام سرش را انداخته بود پاینینن  می

رفت، گناهنی زینر لنب چنینزی  و جلو جلو می
های تسنبنینح تننند و تننند از زینر  گفت. دانه می

شدند. افتادیم توی خنینابنان  های  رد می انگشت
پشت مسجد که سر ظهری خلوت بنود و تند 

شندنند. فنقنط جنلنوی  و توک آدم توی  دیده منی
دبیرستان چند تا دختر ایستاده بودند کنار یند 

زدنند و  مینی بوس و داشتند با هنم حنرف منی
خندیدند. دو سه نفرشان به حنا  آقنام سنالم  می

کردند. حا  آقام زیر لبنی جنوابشنان را داد و 
 تند کرد.

 گفتم:

 "انگاری دوستای نرگس بودن." 

 ها."  " 

  شن برن سینما." دارن جمع می 

 " ها."

  خندیدم.

 گذره به آدم."  "دسته جمعی خوش می

 برگشت و تند نگاهم کرد:

 شه تو تو یحات ندی؟"  "می

 وارد مسجد شدیم و توی حیاط ایستادیم. 

آفتاب چتر ننخنلنهنای تنوی حنیناط مسنجند را  
رنگ زده بود. هوا سوز داشت، آفنتنابنی بنود 

 کرد. اما سوز داشت و استخوان آدم یخ می

حا  آقام مشت  را از حوض مسجد پر کنرد  
و زد بننه صننورتنن . دسننتننم را کننردم تننوی 
حوض. انگار پوستم شکافت و دستم سوخنت. 
اما حا  آقام دوباره دست  را کرد توی آب و 
زد به صورت  و خیره خنینره ننگناه کنرد بنه 
هنا  چنند تنا کنبنوتنر کنه داشنتننند دور گنلندسنتنه

نشستند روی گنبد و باز بلنند  چرخیدند، می می
چرخیدند. بعد برگشت و از در  شدند و می می

 مسجد آمد بیرون. 

وقتی از خیابان مدرسه پیچیدیم توی کوچنه ء 
خانه مر یه دلم ریخت. جلو خناننه منر نینه 

 ایستادیم. 

 گفتم:

 "زنگ بزنم؟" 

حا  آقام مثل اینکه از خواب بیدار شده باشد، 
 خیره نگاهم کرد و گفت:

 خواد." ها نمی "

راه افتادیم. خیابان را دور زدینم و بنرگشنتنینم 
رفنت،  طرف بازارچه، حا  آقام جلو جلو منی

ایستاد و به من   ی تارید بازارچه توی دهانه
 که عقب مانده بودم گفت: 

 "بدو دیگه بابا." 

بننه دو خننودم را رسنناننندم بننهنن . کننمننرکنن    
بازارچه جلو مغازه پارچه فروشی م  ننوذر 
حا  آقام پا سست کرد. م  ننوذر چننند سنال 
قبل دخترش را فرستاده بود دانشگناه تنهنران. 
شد  حا  آقام همیشه وقتی حرف م  نوذر می

 گفت: می

" چه واجبه دخرترر درس برخرونره، اونرم ترو 
م  نوذر خبط کرد دخترِش فنرسنتناد  غربت؟

 تهرون". 

هننیننچ وقننت هننم زینناد بننا منن  نننوذر گننرم 
گرفت. م  نوذر داشت جنلنو منغنازه اش  نمی

 زد. حا  آقام گفت: را جارو می

  
 "نه خسته، م  نوذر." 

 داستان
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 م  نوذر کمر راست کرد: 

"سالم علیکم حا  آقا. سالمت باشی.  نی بناد 
 هی خاِک از تو خیابان میاره تو بازارچه."

منتظر بودم زود رد شویم اما حا  آقام پا بنه  
 کرد. پا می

م  نوذر جارو را تکیه داد بنه دینوار، در  
 مغازه را باز کرد و گفت:

 "بفرما داخل حاجی چایی دم کردم." 

و رفت تنو. حنا  آقنام دننبنالن  وارد شند و 
نشست روی چهار پایه کنننار پنینشنخنان من  
نوذر سه تا استکان چای رینخنت و گنذاشنت 

 روی پیشخان: 

 "چه خبر حاجی؟  ی طرفا نمیای." 

ها،  ی گرفتاریا مگه  رسم واال.  ی بچه "نمی 
ذارن؟ راسننتننی مشنندی او دخننتننرت کننه  مننی

فرستاده بودی  تهرون درس  تنمنوم شند بنه 
 سالمتی؟

 "چشنننمنننهنننای مننن  ننننوذر بنننرق زدنننند:
"نننه یننه سننال دیننگننه مننونننده. سننال دیننگننه وا 

شنده  گرده ایشاال. سی خودش ینه خناننمنی  می
خنوام  گنه بنازم منی که بیا و بنبنینن. تنازه منی

 دونم فوق چی چی...  بخونم نمی

"قندان را از زیر پیشخان در آورد و گذاشت 
 جلو حا  آقام: 

خواد بخون. هر چنه  "گفتم  هر چه دلت می
   بخونه بیتره. هم سی خودش هم سی مو."

اسنتنکنان چنای را کشنیند جنلنو و   حا  آقام 
سننرش را تننکننان داد. منن  نننوذر چننای را 

 هورت کشید: 

"دیگه گنذشنت  نو دوره کنه دخنتنراِن اسنینر 
   کردن تو خونه." می

هنای  حا  آقنام ننگناهن  را دوخنت بنه تنوپ
پارچه که ردیف چیده شده بودند توی قنفنسنه. 
م  نوذر رد نگاه حا  آقام را گرفت و نگناه 

ها، بعد برگشت و صنورتن  را  کرد به قفسه
 برد نزدید صورت حا  آقام: 

"تازه حاجی اگه درس بخونه فنردام کنه بنره 
خونه شوهر بلده چطور زندگنی کنننه. دینگنه 

  ره." زیر بار زور نمی

حا  آقام ساکت نگاه  کرد، بعد استکان چنای 
 را بنننرداشنننت و سننر کشنننیننند و بنننلننننننند شننند. 

 م  نوذر گفت: 

 "حاال تشریف داشتی حاجی." 

 "زنده باشی. بازار کار دارم." 

از بازارچه در آمدیم و انداختیم تنوی خنینابنان  
رفت طرف بازار. سنوز تننند تنر  اصلی که می

کشید روی پوست آدم.  شده بود و انگار تیغ می
گرسنه ام بود، در شیرینی فروشی کنار خیابان 

 باز شد. پیاده رو پر شد بوی شیرینی.

 پر شد بوِی قهوه تازه. دلم مال  رفت.  

 گفتم:

 "مو گشنمه حا  آقا."

 گنینرینم.  ریم بنازار کنبناب منی " طاقت کن. می 
"از خیابان که آمدیم توی منیندان منن دیندم کنه 

 حا  آقام ایستاد و خیره شد به روبه رو.

هنای  آن طرف میدان، بنعند از ردینف درخنت  
ی سینما، دخنتنرهنا  میمو زا، پشت جام یکپارچه

به صف ایستاده بودند. نرگس جنلنوتنر از هنمنه 
هنا و داشنت  صف اول تکیه داده بنود بنه ننرده

 زد.  حرف می

 شنیدم که حا  آقا گفت:

 "په  یطور." 

 هایم را بستم و نفسم را حبس کردم. چشم

خواستم بدوم آن طرف خیابان و به ننرگنس  می 
 بگویم: 

  "فرار کن. حاج آقا تو رو دیده."

اما پناهناینم چسنبنینده بنود بنه زمنینن. قندم کنه   
برداشتم انگار زمین زیر پایم مو  زد و خنالنی 
شد. منتظر بودم که حا  آقام از جا کنننده شنود 
 پهنای خیابان را بِبُرد و برود طرف نرگس. 

اما حا  آقام راه افتاد طرف سراشیبنی اننتنهنای 
"زود باش یوسف، کباب تموم خیابان و گفت: 

 ها!"  مونی شه گشنه می می

 11منبع: کتاب نق   

 تصحیح یک اشتباه 

، ننام 05روشنگر، صفحه  19در شماره 
نویسنده، امنیند ر ناینی بنه اشنتنبناه زینر 
تصننویننر اکننبننر مننعننصننوم بننیننگننی)دوران 
جوانی اش( چناپ شنده بنود؛ کنه از اینن 

 بابت پوزش می خواهیم. 

:  کانون نویسندگان ایران 

  سهیل عر بی را آزاد کنید !

اسخ کالم با کالم است نه با شالق پ
 .و زندان و اعدام

کانون نویسندگان ایران خواستار 
لغو حکم اعدام سهیل عربی و 

 .آزادی فوری او است
 

 !سهیل عربی را آزاد کنید
وبالگ نویس جوان سهیل عربی به اتهام 

ی فیس بوک به  انتشار دیدگاهش در صفحه
شالق، زندان و اعدام محکوم شده است. اگر 

ها اخیرا بنا شده  چه در پی گسترش اعتراض 
ای  است حکم از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد، اما این نکته ذره

از واقعیِت پایمال شدِن حِق 
آزادی بیان سهیل عربی 

کاهد. هر انسانی حق  نمی
ی خود  دارد نظر و عقیده

ی هر چیز به هر  را در باره
خواهد بیان  شکل که می

کند. دستگیری و بازداشت 
سهیل عربی نقض آشکار 

ی او، حق آزادی  حق اولیه
بیان، است. صدور این 
قبیل احکام نه تنها علیه 
فرد محکوم شده بلکه علیه 
جامعه نیز هست؛ زیرا رویکردی جز ایجاد هراس و خودسانسوری میان مردم ندارد.کانون 

های سهیل  ی درست و نادرست، یا خوب و بِد نوشته نویسندگان ایران بدون داوری در باره
کند.  ها دفاع می هیچ حصر و استثناء او و دیگر انسان عربی صرفا از حق آزادی بیان بی

 .پاسخ کالم با کالم است نه با شالق و زندان و اعدام
 .کانون نویسندگان ایران خواستار لغو حکم اعدام سهیل عربی و آزادی فوری او است

 سیاسی خاوران -سایت خبری  — 0900, 00دسامبر 

 گل سوزان

در بازار گل  
 فروشان

گل می سوزانند 
 امروز

 جوردانو

 آن یگانه نازنین را 

 به تماشا بیایید

 ای ماهیان

 سرد، ساکت، لز 

 و شما ای داوران

 با چهره های رنگ باخته ببینید

 چهره بر افروخته اش را

 سوختن گل را تماشا کنید

 و ببینید که آسمان چگونه

 حریصانه 

 فرو می بلعد

 آن دود معطر را

 وزمین

 در نفس خود حبس می کند

 شمیم عطرش را

 مینا روشن

 90دی  7

 منبع : آزادی بیان
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شننهننرهننای مننخننتننلننف آلننمننان گننذرانننینند؛ و در 
دانشننگنناهننهننای آنننجننا تنندریننس کننرد. در ایننن 
سرزمین، برونو چونان اندیشمننندی جنامنع و 
آگاه مورد تحسینن بنود. امنا دربناره وی منی 
گننفننتننننند کننه هننیننچ نشننانننه ای از دیننن در وی 

نننمننی تننوان کننرد. بننرونننو در منندت   سننراغ
اقامت  در آلمان برخی از نظریات بنرجسنتنه 
خننود را بننه قننلننم درآورد. وی کننه دیننگننر از 
سرگردانی و در به دری آزرده شده بنود، بنه 
دعننوت یننکننی از اشننراف ونننیننزی )جننیننوانننی 

، بننه ایننتننالننیننا 0590مننوچنننننیننگننو(، در سننال 
بازگشت و هنننگنامنی کنه قصند بنازگشنت بنه 
آلمان را داشت مو چنیگنو کنه مندتنی را ننزد 
جوردانو آمنوزش تنقنوینت حنافنظنه دینده بنود 
بازجویان تفتی  عقاید را که به دنبنال بنروننو 
بودند آگاه ساخت. موچنیگو، علت این رفنتنار 
با دوست خود را، به بازجوینان چنننینن گنفنتنه 

بنروننو، بنا هنمنه منذاهنب منخنالنف ” بنود کنه 
است... مسیح و حواریون را متهم می کند بنه 
ایننکنه منردم را بنا منعنجنزات دروغنینن منی 
فرینفنتنه انند ...و هنمنه راهنبنان زمنینن را بنا 
ریاکاری و آزمنندی و زنندگنی شنرارت بنار 
خود آلوده می کنند و فلسفه باید جنای منذهنب 

در طنول هنفنت سنال، دسنتنگناه  “ را بنگنینرد.
تفتی  عقاید، چندین بار وی را محاکمنه کنرد 

 و سرانجام این حکم را صادر نمود :

زندانی بی دین، هنوز از انندیشنه هنای ننو ”  
پردازانه خود دست برنداشته و هنمنچنننان بنی 
توبه و سرک  و خود سر باقنی مناننده اسنت. 
از اینرو، حنکنم منی شنود کنه وی بنه دسنت 
دادگاه و حاکم رم سپرده شده تا بنه منجنازاتنی 

 “که شایسته اوست برسد.

نه تن از کاردینالها )که بالرمین یکی از آنها  
بود( این حکم را امضا کردنند. بنننا بنه گنفنتنه 
گاسپنارسنینوپنینوس )دانشنمننند آلنمناننی کنه بنه 
تازگی کاتولیند شنده و در رم سناکنن بنود( 
هننگنامنی کنه حنکنم خنواننده شند، بنروننو بنه 

شما ای داوران، منی ” دادرسان چنین گفت : 
پندارم از دادن این حکم بیشتر در هراسیند تنا 

، او 0111فوریه  09در  “ !من از شنیدن آن 
را درحالیکه هنوز توبه نکنرده بنود و جنامنه 
ای بر تن نداشت و دهنانن  را بسنتنه بنودنند، 
کنار میله ای آهنین، روی توده ای هینزم، در 

مانند سرو ایسنتناده ای   میدان گلهای شهر رم
گذاشتند و زنده زنده سوزاندند...او شهنیند راه 

 آزادی اندیشه شد.

 مینا روشن

در شنهنری بنه  0541در سال  جوردانو برونو
او را  .نام نوال در نزدیکی ناپل ایتالیا زاده شند

به نام فیلیپ غسل تعمید داد. در پانزده سالگنی، 
به یکی از صومعه های شهر نناپنل پنینوسنت و 

بر وی ننهناده “  جوردانو” در همین صومعه نام 
شد. سیزده سال را در صومعه گذرانید. در این 
مدت دان  فراوان در زمنینننه هنای گنونناگنون 

وی از آغاز جنواننی از انندیشنه هنا و  .آموخت
روشنهنای خنام و ننناشنینناننه زنندگننی راهننبنان و 
کشیشان خشنمنگنینن و بنینزار بنود و آینینننهنا و 
مننراسننم کشننیننشننان را بننه دیننده تننمننسننخننر مننی 
نگریست. در اتاق خنود بنه جنای پنینکنره هنای 
قدیسان مسیحی تنها صلیب بنر دینوار آوینخنتنه 
بود. در هجده سالگی درباره یکی از مهمتنرینن 
اصول مسیحینت، ینعنننی اصنل تنثنلنینث، دچنار 

در همین سالها بود که با ننوشنتنه هنا  .تردید شد
آشنا گنردیند   ی ستاره شناس بزرگ، کوپرنید

کوپرنید اثنری ژرف و منانندننی بنر   و آراء
اندیشه و روح او نهاد، چنانکه تا پایان زندگانی 

 عقاید وفادار ماند.  اش بدان

همچنینن انندیشنه هنای منکنتنب ننوافنالطنوننی،  
اندیشه های متفکر بزرگ سده ی پانزدهنم ،   و

نیکوالس کوسانوس در شکل بخشیدن به تفنکنر 
فلسفی برونو تأثیر اساسی داشت. بنه هنرجنا پنا 
می نهاد پس از چندی به الحاد منتنهنم منی شند. 

)نامی که بر او ننهناده  “ فیلسوف سرگردان“ این
تقریباً همه ی زندگانی خود را به در بنه  )بودند

دری گذرانید. وی مدتی را در ژننو گنذراننیند، 
ژنو در آن زمان مرکز فرمانروایی کالون بود. 
برونو به زودی از خشنکنی و تنعنصنب فنرقنه 
کالون، و جهان بینی ایشان کنه آزادی اراده را 
انکار می کرد و تکیه بر تنقندینر النهنی داشنت، 
بیزار شد و مخالفت خنود را بنا عنقنایند کنالنون 
آشکار ساخت، و بر اثر این مخالفت بنه زنندان 
انداخته شد. پس از آزاد شدن، به فرانسنه رفنت 

به پاریس رسید. وی هنمنواره  0510و در سال 
و در هنمنه جنا عنقنایند خنود را در کنمنال بننی 
پروایی در نوشته ها و سخنرانی های  اظنهنار 

بنه اننگنلنسنتنان و بنه  0511می کرد. در سنال 
شهرآکسفورد رفت. برونو بسیاری از مهمترین 
آثار خنود را در اننگنلنسنتنان ننوشنت. در سنال 

بار دیگر به پاریس بازگشت و در آننجنا  0515
 .ید سلسله سخنرانی ایراد کرد

پننس از آن بننه آلننمننان رفننت و منندتننی را در 

 شعر جوردانو 

ماموران امنیتی و لباس شخصی که به وفور 
در اطراف و میان جمعیت حضور داشتند در 
طول برگزاری مراسم به گرفتن عکس و فیلم 
از جمعیت و اجرا کنندگان برنامه مشغول 

بودند و همچنین مجری و برخی از اعضای 
کانون را زیر فشار گذاشته بودند که مراسم 
را متوقف کنند با وجود این بیشتر بخ  های 

 .مراسم برگزار شد
مراسم یادبود جانباختگان راه آزادی اندیشه و 
بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، 
مطاب  برنامه ی اعالم شده از سوی کانون 
نویسندگان ایران، روز جمعه چهاردهم 

بعدازظهر بر مزار  1ساعت  0191آذرماه 
 .آنان در امامزاده طاهر کر  برگزار شد

در این مراسم جمع زیادی از مردم و اعضای 
 .کانون نویسندگان ایران شرکت داشتند

امسال نیز چون گذشته ماموران انتظامی و 
امنیتی پی  از گرد آمدن جمعیت، پنهان و 
آشکار، در محل مستقر شده بودند. چند دقیقه 

گذشته بود که مجری برنامه ،  1از ساعت 
حافظ موسوی، عضو هیئت دبیران کانون 
نویسندگان ایران، مراسم را با اعالم ید 
دقیقه سکوت به یاد جعفر پوینده و محمد 
مختاری دو عضو جانباخته ی کانون آغاز 
کرد و سپس از ر ا خندان مهابادی دیگر 
عضو هیئت دبیران دعوت کرد تا بیانیه ی 
کانون که به مناسبت این روز نوشته و منتشر 
شده بود را برای حا رین بخواند. پس از آن 
محسن حکیمی درمورد مختاری و پوینده 
سخنرانی کرد . برنامه ی بعد خواندن شعری 
بود از سیما صاحبی همسر زنده یاد 
محمدجعفر پوینده. او به مناسبت این روز 

شعری سروده و ارسال کرده بود که توسط 
فرخنده حاجی زاده خوانده شد. همچنین صفا 
پوینده خواهر جعفر پوینده قطعه شعری 
قرا ت کرد. در ادامه بیانیه ی کانون در 

آذر روز مبارزه با سانسور  01گرامی داشت 
توسط فانوس بهادروند عضو هیئت دبیران 
خوانده شد. سپس جلسه با شعر خوانی 

همسر  ( فریبرز ر یس دانا، مریم حسین زاده
زنده یاد محمد مختاری(، مه آمحق  و سعدی 

 .گل بیانی ادامه یافت
ماموران امنیتی و لباس شخصی که به وفور 
در اطراف و میان جمعیت حضور داشتند در 
طول برگزاری مراسم به گرفتن عکس و فیلم 
از جمعیت و اجرا کنندگان برنامه مشغول 
بودند و همچنین مجری و برخی از اعضای 
کانون را زیر فشار گذاشته بودند که مراسم 
را متوقف کنند با وجود این بیشتر بخ  های 
مراسم برگزار شد. پوسترهایی که کانون 
برای این مراسم فراهم آورده بود بر دست 
حا ران باال رفته و یادآور تعهد به اهداف 

و از تشنج خونت  :جانباختگان کانون بود 
 .آوایی برخاست

همان طور که در پست قبل اشاره کردیم 
عکس های مراسم از سوی ماموران امنیتی 
توقیف شد. تصاویری که اینجا مشاهده می 
کنید توسط دوستداران صفحه ارسال شده 

 .است. با تشکر از این عزیزان
  از صفحه فیسبوک کانون نویسندگان

 سیاسی خاوران  -سایت خبری  — 2104, 1دسامبر 

 شد شانزدهمین سالگرد جانباختگان راه آزادی اندیشه و بیان برگزار

  دستهایم را بگیر

  سرم را بر دامنت بگذار

  و به من جرات ده!

  دستهایت را به من بسپار

   به سرزمین من بیا

  و ببین

  که فریب بزرگ

  چگونه هر روز در شهر

  چوب های دار به پا می کند

  را با سنگ می کشد وچگونه زنان  

 جوردانو

  ه من نگاه می کردی انگارب

 به من!

  از میان آتش ودود

  با آن نگاه اثیری راز آلود

   توفریب بزرگ را

   در یافته بودی

  و می دانستی

  آتش بر تو گلستان نخواهد شد

  تو خود افسانه بودی افسانه

  شاید به جرم بوییدن سیبی 

  وببین که

  چگونه دختران کبریت به دست 

  خود حکم خود را اجرا می کنند 

  شاید به جرم بوییدن گلی 

    جوردانو!

   تو که می گفتی

  آنان که سکوت می کنند

  ماهی اند

   به من بگو!

  پشت کدام صفحه ی خونین تاریخ

  پنهان کنم 

   چهره ام را

   از شرمی که بر من می رود

  شرم سکوتی سرد

    نگاه می کردی انگاربه من   

 به من!

 مینا روشن 

91/00/21 

 منبع آزادی بیان 

http://minaroshan.blogsky.com/1390/11/26/post-37/


یا فعال سیاسی از سوی عده ای مأمور دولتی ربوده می شنونند 

و به قتل می رسند یا در خانه های شان سالخی می شوند حتماً 

به دلیل آزادی خواهی و مخالفت با حکومت به قتل رسیده انند. 

منظور من اما چیزی غیر از این است. منظور، استناد به ادلنه 

ی متقن و محکمه پسند برای اثبات این نکته در دادگاه است که 

مقتوالن به سبب آزادی خواهی، دگراندیشی و تندارک سناز و 

کار از جمله تشکل برای تحق  این مطالبات کشته شده انند. در 

این مورد، شواهد و قرا ن چندان زیاد است که انسنان از فنرط 

وفور دچار مضیقه می شود. منن فنقنط بنه یند منورد از اینن 

شواهد بسنده می کنم. بر اساس آنچه در پنروننده ی قنتنل هنای 

 ۱۱آمده و در رسانه ها منتشر شده است، در شامنگناه  ۲۲آذر 

، فرمانده عملیات قتل جعفر پوینده، که سپنس منتنهنم ۱۳۲۲آذر 

ردیف دوم پرونده شد، پس از اجرای این عمنلنینات بنا مسنئنول 

باالتر خود، یعنی متهم ردینف اول، دیندار منی کننند و  نمنن 

 ”فنرهنننگ تنوسنعنه“گزارش عملیات خود ید شماره از مجله 

منتشر شده و حاوی مصاحبه با پوینده  ۱۳۲۲را، که در مرداد 

بود، به او می دهد و منی گنویند: بنخنوان، بنبنینن چنه کسنی را 

کشتیم! هرکس که آن مصاحبه را خنواننده بناشند منی دانند کنه 

مو وع محوری و اصلی آن، دفاع پرشور و پیگیر پویننده از 

آزادی بی قید و شرط بیان و حنمناینت قناطنع او از بنرگنزاری 

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برای فعالیت تشکینالتنی 

این تشکنل ننویسننندگنان آزادی خنواه بنود. هنمنینن یند منورد 

اعتراف برای اثبات این نکته کفایت می کند که جنعنفنر پنوینننده 

را دقیقاً به علت آزادی خواهی و تالش پیگیر برای راه اندازی 

. پیشنرهراد مری فعالیت تشکیالتی کانون نویسندگان ایران کشتند

عقیدتری، ضرمرن دادخرواهری  -کنم دادخواهان قتل های سیاسی

برای تمام قربانیان این قتل ها و درخواست محاکرمره ی ترمرام 

متهمان در یک دادگاه عرلرنری، عرادالنره و برا حضرور هریر رت 

منصفه، خواهان آن شوند که اتهام سرکروب آزادی و کشرترار 

آزادی خواهان و دگراندیشان در صدر اتهام هرای مرنردرج در 

 کیفرخواست قرار گیرد.

الل مادرزاد بودم،          آوازه خنوان جنهناننم کنردی آی    

 آزادی!

ما را سری است با تو که گر خل  روزگار دشمن شوند و سنر 

 برود، هم بر آن سریم داد خواهیم این بیداد را!

  کر ، گورستان امامزاده طاهر ۱۳۰۳آذر  ۱۲

اصل نود مجلس ششم این و عیت را بیان ننکنرد آننگناه 

منربنوط بنه قنتنل هنای  ما در پیگیری شکاینت“که گفت 

به جایی رسیدیم که جلوتر از آن نمی توانستنینم  ۲۲پاییز 

به راستی کدام دست های پنهان است که حقیقت .  ”برویم

و نمی گذارد این داغ جنانسنوز  این قتل ها را می پوشاند

و این زخم ناسور بر پیکر جامعه ی ایران النتنینام ینابند؟ 

عنقنیندتنی ننینسنت کنه   –تنها در مورد قتل های سنیناسنی 

جامعه ی ایران با و عیت اسنتنخنوان الی زخنم رو بنه 

 بنه  ”داعن “روست. باند جناینتنکنار و آدم کشنی چنون 

درستی از سوی جمهوری اسالمی محکوم می شود، امنا 

همین که مردم جمع می شنونند تنا بنه انسنان سنتنینزی و 

توح  این باند آدم خوار اعنتنراض کننننند، بنا تنهندیند و 

ممانعت از تجمع رو به رو می شنونند. پندینده ی ننفنرت 

محکنوم منی شنود، امنا  چنان که باید  ”اسیدپاشی“انگیز 

زنان آزاده و معترض به این جنایت شنیع و  ندانسناننی 

از اعتراض بازداشته می شوند. چرا؟ آیا این ممانعت ها 

از این اندیشه سرچشمه می گیرد که با رعنب و هنراس 

می توان مانع دادخنواهنی منردم آزادی خنواه و عندالنت 

طلب شد؟ اگر چنین است، باید به آنان که در اینن پننندار 

واهی به سر می برند این درس عبرت آمنوز تنارینخ را 

یادآوری کرد که درگاه هیچ حکومتی برای هنمنینشنه بنر 

 پننننناشنننننننننننه ی سنننننتنننننم ننننننچنننننرخنننننینننننده اسنننننت.

ید نکته را هم با دادخواهان و در رأس آننهنا خناننواده 

های جان باختگان و وکالی آنان در میان می گذارم. بنه 

یاد داریم که پس از قتل ها اذهان همه ی ما بنه مسنا نلنی 

از این دست معطوف شد کنه: شنمنار قنتنل هنا بنین  از 

است، رده هایی باالتر از امثنال  ۲۲چهار مورد قتل آذر 

سعید امامی دست اندرکار قتل ها بنوده انند، قنتنل هنا بنا 

احکام شرعی صورت گنرفنتنه انند، و النی آخنر. وقناینع 

بعدی البته درستی این نکات را نشان داد. امنا، بنه ننظنر 

من، دادخواهان از طرح ید خواست اساسی و اصنرار 

بر ذکر آن در کیفرخواست غفلت کنردنند و آن اینن کنه 

عنقنیندتنی در واقنع کشنتنار آزادی   –قتل هنای سنیناسنی 

خواهان و دگراندیشان بوده و با هدف سرکوب آزادی و 

دگراندیشی در جامعه ایران انجام گرفته است. از جنمنلنه 

توانست متنهنمنان را   ”دادگاه“بر بستر این غفلت بود که 

محاکمه کند. بنی  صرفاً به اتهام چهار مورد قتل معمولی

تردید، سلب حن  حنینات از هنر انسناننی جنرم اسنت و 

مرتکب آن باید محاکمه و مجازات شنود. امنا قنتنل هنای 

چیزی بی  از قتل های معمنولنی بنودنند؛ آننهنا  ۲۲پاییز 

عقنیندتنی بنودنند و بنه قصند سنرکنوب  -قتل های سیاسی

آزادی خواهان و دگراندیشان انجام گرفتند. عمنوم منردم 

البته تردیدی نداشتند و ندارند که وقتی شماری ننویسنننده 

با درود به شما و سپاس از کانون نویسننندگنان اینران بنرای 

برگزاری این مراسم و با یاد عزیز محمد مخنتناری، جنعنفنر 

 پننننوینننننننننده و دیننننگننننر جننننان بنننناخننننتننننگننننان راه آزادی.

گردآمده ایم تا برای شانزدهمین سال یاد ننویسننندگنان آزادی 

خواه و ستم ستیز، محمد مختاری و جعفر پوینده، را ننینکنو 

بداریم و به سنت هنر سنال منزار آننان را گنلنبناران کنننینم. 

گلباران این جان های شیفته ی آزادی نثار گل بر گنل اسنت 

و به این معنا شادی آفرینن و شنینرینن اسنت. بنا اینن هنمنه، 

سرخی این گل ها در عین حال حقیقتی تلخ را به یاد ما منی 

آورد و آن داغی است که شانزده سال است بر دل هنای منا 

سنگینی می کند. بنی گنمنان، از دسنت رفنتنن هنر عنزینزی 

دوستداران اورا داغدار می کند. عشن  داغنی اسنت کنه تنا 

مرگ نیاید نرود/ هر که بر چهره از این داغ نشناننی دارد. 

اما داغ پوینده و مختاری و دوام جان فنرسنای آن داسنتناننی 

دیگر است، داستانی دردآور و جنان گنزا از آن دسنت کنه 

بازگفت. داستان قنتنل  ”وزیر بردارکردن حسند“بیهقی در 

 ۱۵تا انتشار اطالعیه ی  ۱۳۲۲عقیدتی پاییز  -های سیاسی

دی ماه آن سال کمابی  در راستای خواست افکار عنمنومنی 

و دادخواهان پی  رفت. اما از آن پس، صحنه دیگنر شند و 

جای حاکم و محکوم به شکلی زیرکانه، ظریف و تندرینجنی 

عوض شد. در آن اطالعیه، ید ننهناد دولنتنی پنذینرفنت کنه 

عامالن قتل دژخیمانه و ددمنشانه ی فروهرها، منخنتناری و 

 ”و مسئولیت نشننناس خودسر، کج اندی “پوینده مأمورانی 

 بوده اند. این انتظار پدید آمد که البند حنقنینقنت اینن قنتنل هنا

روشن خواهد شد، عامالن و آمران آننهنا بنه سنزای اعنمنال 

خود خواهند رسید و، به گفته ی ر یس جنمنهنور وقنت، اینن 

خنواهند  از پیکر جامعنه اینران جنراحنی ”غده ی سرطانی“

شد. دردا و دریغا که چنین نشد. از آن پس، به جای عامنالن 

و آمران قتل ها دادخواهان زیر فشار قرار گنرفنتننند، گنوینی 

برای اعتراض برح  خود باید تاوان پس می دادنند. چنننینن 

شد که و عیت استنخنوان الی زخنم کنننوننی پندیند آمند کنه 

شننانننزده سننال اسننت ادامننه دارد و بننه تننداوم درد و داغ 

جگرسوز دادخواهان و پیشناپنین  آننان خناننواده هنای جنان 

باختگان انجامیده است. هیچ کس بهتر از ر یس کنمنینسنینون 
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سخنرانی محسن حکیمی در مراسم 
 شانزدهمین سالگرد

 قتل محمد مختاری و جعفر پوینده 

http://www.roshangari.net/1393/09/14/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86/
http://www.roshangari.net/1393/09/14/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86/
http://www.roshangari.net/1393/09/14/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86/


 

کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 01:11تا  1:11 به وقت ایران:  

صبح 00تا  9به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 1تا  1به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:11به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 00به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 9:11تا  1:11به وقت ایران:   

صبح  01تا  9به وقت لوس آنجلس:      

بعد از ظهر 7تا  1به وقت اروپا:            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 1:11به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر  0به وقت اروپا:   

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

در صورتی که خوانندگان محترم مایل به 

 دریافت روشنگر باشند

می توانند باپویان پویا، نمایندگی نشریه در  

، 0-009-040-0400آمریکا شماره تلفن   

 0-004-020-2090و یا در کانادا با شماره تلفن 

.تماس بگیرند  

 سرود حقوق بشر
وارد کار ترانه سرایی شد  0119از حدود سال  0191فروردین  - 0292ابراهیم صفایی 

و ردیف اولین کارهایی که در این راه به انجام رسانید سرودهایی با همکاری  حسن 
رادمرد و حشمت سنجری و عزیز شعبانی بود و از همان سالها  استاد برای اولین بار 
هجا برداری از آهنگها را در ترانه سرایی معمول نمود که بعدا ترانه سرایان دیگر نیز 
این روش ساده را بکار گرفتند.  ابراهیم صفایی بجز ترانه های تغزلی، وصفی و 
عارفانه، سرودهای ملی نیز سروده است.  از جمله سرود حقوق بشر با آهنگسازی 
 عبدالکریم مهر افشان:                                                                                     

                   

هر آنکس که دارد ز دان  خبر     گرامی شمارد حقوق بشر       

بشر را حقوقی بود در سرشت      که منشور آن را طبیعت نوشت              

ز هر تیره و بوم و کشور بود       بشر را حقوق برابر بود    

مخواه از بشر بندگی، بردگی        که آزاد باید کند زندگی      

حقوق بشر گر بود محترم            برافتد ز گیتی نشان ستم    

عدالت چو بر خل  فرمان دهد       تو را هر چه باشد سزا آن دهد    

بجو دان  و بین  مردمی            که این است سرمایه ی آدمی    

هر آنکس که دارد ز دان  خبر     گرامی شمارد حقوق بشر     

 بر گرفته از کتاب تصنیفها،ترانه و سرودهای ایران زمین

  منبع: تاریخچه ای بر ادبیات آهنگین ایران
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 نیمایوشیج 

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج، 
در دهکده یوش از  ۴۱۲۱آبان  ۱۴)زاده 

 -تواب  شهرستان نور استان مازندران 
خورشیدی در  ۴۳۳۸دی  ۴۳درگذشته 

شمیران شهر تهرانو شاعر معاصر 
ایرانی و پدر شعر نو فارسی است. وی 

 .بنیانگذار شعر نو فارسی است
نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه که 
مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای 
راکد شعر ایران انقالبی به پا کرد. نیما 
آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر 
کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو 
عنوانی بود که خود نیما بر هنر خویش 

 .نهاده بود
های اصلی شعر معاصر  تمام جریان

فارسی مدیون این انقالب و تحولی هستند 
که نیما مبدع آن بود. بسیاری از شاعران 

 بپرد تا بدان سوی دریا

 در نشیب فضای مثل سحر

 برود ازجهان خیره ی ما

 .بزند درمیان ظلمت پَر

 برود در نشیمن تارید

 با خیالی که آن مصاحب اوست

 در خط روشن چو مو بارید

 .بیند آن چیزها که در خور قوست

 لَد ابری که دور می ماند

 مو  ها ی که می کنند صدا

 وندر آن جا کسی نمی داند

 .که چه اشکال می شوند جدا

 لید مرغ جزیره های کبود

 در همین دم که او به تنها ی

 سینه خالی ز فکر بود و نبود

 .می کند فکرهای دریا ی

 خورشید سوینظر انداخته 

 نظری سوی رنگ های رقی 

 با تکانی به بال های سفید

 .بجهیده ست روی آب عمی 

 بر خالف تصور همه ، او

 شاد و خرم به دیدن آب ست

 گرکسی هست یا نه، ناظرقو

 .قو در آغوش مو  ها خواب ست

                                             

 ۱۳۹۵فروردین ماه سال ۷۹

و منتقدان معاصر، اشعار نیما را نمادین 
ی شاعران   پایه دانند و او را هم  می

دانند. نیما   سمبولیست به نام جهان می
همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد 

 .است که با نام روجا چاب شده

 قو

 صبح چون روی می گشاید مهر

 روی دریای سرک  و خاموش

 می کشد مو  های نیلی چهر

 .جبه  ی از طالی ناب به دوش

 صبحگه، َسرد و تَر، در آن دم ها

 که ز دریا نسیم راست گذر

 گل مریم به زیرشبنم ها

 .شستشو می دهد بر و پیکر

 صبحگه، کانزوای وقت و مکان

 دلرباینده ست و شوق افزاست

 بر کنار جزیره های نهان

 .قامت با وقار قو پیداست

 آنچنانی که از گلی دسته

 پی  نجوای آب ها تنها

 وسط سبزه ی خزه بسته

 .تن  از سبزه بیشتر زیبا

 می دهد پای خود تکان، شاید

 که کند خستگی ز تن بیرون

 بال های سفید بگشاید

 .بپرد در برابر هامون


