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 رامین مسلمیان

 یریزا چیست؟س

میالدی از به  ۲۰۰۲در سال  “اتحاد چپ رادیکال”سیریزا یا 

گرای های کوچک چپهم پیوستن شماری از گروه

غیرپارلمانی و فعاالن سیاسی منفرد تحت محوریت گروه 

سیناسپیسموس شکل گرفت. رهبر وقت سیریزا آلکوس 

عضو سابق حزب کومونیست یونان و نماینده  –آالوانوس

فلسفه وجودی سیریزا را ایجاد محفلی برای  -پارلمان اروپا

گرایی گیری جریان چپ جدید به دور از راستشکل

های ها و دگماتیزم استالینسیتی کمونیستدمکراتسوسیال

یونانی تعریف کرد. استراتژی سیریزا بر مبنای اصول 

های قدرتمندسازی فرودستان و ارتباط مستمر با جنبش

شداجتماعی فعال طراحی 

 

سیریزا به دنبال ایجاد پلی میان اصالح و انقالب است و 

ای از داری را به صورت پروسهتغییر بنیادین جامعه سرمایه

بیند که مستقیما با مبارزه روزمره اصالحات ساختاری می

 ]مردم[ گره خورده است.

برخالف سنت احزاب کمونیست که مبتنی بر ادعای 

های اکثرا کارگری در نمایندگی، تمرکز و انحالل جنبش

حزب هستند، سیریزا هدف خود را ایجاد فدراسیون متکثری 

های مختلف اجتماعی تحت چتر سیریزا و از جنبش

ها قرار داده است. سیریزا به طور قدرتمندسازی این جنبش

مشخص بر میراث چپ خود تکیه دارد، اما همواره سعی 

نتیجه روی بیکند تا از یک سو از میانهمی

های دموکراسی فراتر رود، و از سوی دیگر تندرویسوسیال

های بلشویکی هستند، گرایانی که هنوز در رویای انقالبچپ

را پشت سر بگذارد. به تعبیر یکی از بنیانگذاران سیریزا 

سیریزا به دنبال ایجاد پلی میان ”میکالیس اسپورداالکیس 

داری را اصالح و انقالب است و تغییر بنیادین جامعه سرمایه

بیند که ای از اصالحات ساختاری میبه صورت پروسه

 ]۱[ “مستقیما با مبارزه روزمره ]مردم[ گره خورده است

تکثرگرایی سیریزا و تاکیدش به ارتباط دمکراتیک با  

های جامعه یونان و زندگی روزمره در نشان سیریزا، جنبش

که از سه پرچم بر یک پس زمینه سفید تشکیل شده، نمود پیدا 

کند. پرچم قرمز سمبل میراث چپ حزب، پرچم سبز می

محیطی آن و پرچم بنفش نشان های زیستگویای دغدغه

تعهدش به سیاست آلترناتیو و مبارزه برعلیه مردساالری 

حاکم بر سیاست و جامعه یونان است. در پس زمینه این سه 

پرچم رنگ سفید حکایت از اهمیت اتحاد میان سه گرایش 

 .. .ذکر شده دارد

 های سیریزا برای دگرگونی جامعه یونان چیستند؟برنامه 

های یک سال پس از شروع بحران اقتصادی، سیریزا برنامه

خود برای دگرگونی بنیادین جامعه و اقتصاد یونان را در 

ای ای منتشر کرد. جزوهصفحه ۲۰۰قالب یک جزوه مفصل 

های دولتی که تقریبا شامل تمام ابعاد جامعه یونان و سیاست

شد. بعدتر و با توجه به درخشش سیریزا در انتخابات می

 ،دبیرکل حزب ،آلکسیس تیپراس ، ۲۰۱۲پارلمانی سال 

درصورت پیروزی سیریزا در انتخابات آتی، ظهور 

احزاب همسوی سیاسی در اروپا و پیروزی حزب چپ 

رادیکال پودموس در انتخابات امسال اسپانیا برای موفقیت 

 های سیریزا اهمیتی حیاتی خواهد یافت.برنامه
موسسات مالی و همچنین گسترش مالکیت عمومی به صنایع 

 .بزرگ و مهم کشور نام برد

های رادیکالی با مقاومت واضح است که اجرای چنین برنامه

المللی مواجه های بانفوذ داخلی و نهادهای بینشدید گروه

ها عملی شوند به خواهد شد؛ و اینکه چه مقدار از این برنامه

 ،تر از آنتغییر عمیق دینامیک قدرت در داخل یونان و مهم

توان در دل اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت. به تعبیری می

امروز  ،گفت که همانند وضعیت روسیه در اوایل قرن بیستم

ترین حلقه زنجیره قدرت در اروپا است. اگر یونان ضعیف

بنیانگذاران انقالب روسیه موفقیت انقالب را منوط به قبضه 

قدرت از سوی احزاب همسو با خود در باقی کشورهای 

دانستند، سیریزا نیز  به خوبی از اروپایی از جمله آلمان می

اهمیت تغییر باالنس قدرت در اروپا برای موفقیت خود آگاه 

است. از همین روست که درصورت پیروزی سیریزا در 

انتخابات آتی، ظهور احزاب همسوی سیاسی در اروپا و 

پیروزی حزب چپ رادیکال پودموس در انتخابات امسال 

برای  -که پیشتر در میدان به معرفی آن پرداخته شد-اسپانیا 

 .های سیریزا اهمیتی حیاتی خواهد یافتموفقیت برنامه

 درس های استراتژیک از تجربه سیریزا در یونان

میکالیس اسپورداالکیس از اعضای شورای رهبری سیریزا 

برای مجله سوسیالیست  ۲۰۱۲در مقاله ای که در سال 

توان از تجربه های استراتژیکی که میدرس ،رجیستر نوشت

 ]۱سیریزا در یونان  آموخت را به شرح زیر بیان کرد  ]

های از پیش ساخته شده ]سازماندهی و مبارزه[ مدل.۱

ای بسیار ناچیز با شرایط واقعی اجتماع دارند. این رابطه

ها معموال ناتوان از تشخیص تضادهای در حال توسعه مدل

زمان به دلیل وابستگی به اجتماعی اند در حالی که به طور هم

 .شونددستگی میهای متفاوت نظری سبب ایجاد چندمیراث

دینامیک جاری اجتماعی که بسته به برهه های زمانی .۲

متفاوت متغیر  است باید  در قلب استراتژی سوسیالیستی قرار 

بگیرد. جنبش های اجتماعی بدون توجه به هزینه ای که برای 

حزب خواهند داشت باید  مورد حمایت قرار گرفته و 

دستکاری و فریب داده نشوند. در عین حالیکه این جنبش ها 

سازی بایست همواره مورد احترام قرار گیرند باید از بتمی

 .شود پرهیز کرداز آنان که سبب پوپولیسم می

تمامی اعضای مشغول به کار در جامعه )اعم از کارگران .۲

 :های برنامه سیریزا را اینگونه شرح داداولویت

کاهش قابل توجه بدهی غیرقابل پرداخت یونان از یک سو و 

در  “کنفرانس بدهی”از سوی دیگر فراخوان برای تشکیل 

کشورهای  “نامشروع”اتحادیه اروپا به منظور  کاهش بدهی 

فقیر و دچار  بحران در اروپا )کنفرانسی همانند آنچه در سال 

های آلمان دوران نازی برگزار برای بخشش بدهی ۱۵۹۲

 شد.(...

درصورت پیروزی سیریزا در انتخابات آتی، ظهور احزاب 

همسوی سیاسی در اروپا و پیروزی حزب چپ رادیکال 

های پودموس در انتخابات امسال اسپانیا برای موفقیت برنامه

 .سیریزا اهمیتی حیاتی خواهد یافت

 

گذاری دولتی در اقتصاد با هدف افزایش قابل توجه سرمایه

 .ایجاد رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری

افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی یونانیان که تحت فشار 

 .اندهای اخیر کاهش یافتهدر سال ۹۰۵ترویکا تا 

بازسازی دوباره سیستم تامین اجتماعی یونان که تحت شرایط 

 .کمک های مالی ترویکا در شرف فروپاشیدن است

ها، ثروتمندان و به بررسی دارایی صاحبان صنایع، بانک

های قبل و بعد های یونانی که در سالطور خالصه اولیگارش

از بحران اقتصادی از طریق رشوه به مقامات رسمی از 

 .پرداخت مالیات فرار کرده بودند

سازی دارایی های ملی که در سال های اخیر و لغو خصوصی

 .در نتیجه  فشار ترویکا صورت پذیرفته است

هایی از جامعه یونان که زیر خط کمک فوری دولت به بخش

 .کنندفقر زندگی می

تغییر بنیادین سیستم مالیاتی و افزایش مالیات طبقات ثروتمند 

 .جامعه یونان

تعمیق دمکراسی در یونان از طریق ایجاد نهادهای جدید و 

 قدرتمندسازی شهروندان

مدت، برنامه سیریزا های کوتاه و میاندر کنار این سیاست

تری در بلندمدت های رادیکالبرای تغییر یونان شامل سیاست

هاو سازی بانکتوان از عمومیترین آنها میاست  که از مهم

 سیریزا؛ تولد دوباره تاریخ در یونان، سیاستی دیگر ممکن است
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هایی دهنده آن کوچک است، باید شامل ایدهسیاسی اشاعه

واقعی برای کسب قدرت باشد. چنین امری مستلزم دست 

است که بسیاری در  “هراس از حکومت کردن”شستن از 

 .چپ رادیکال به آن مبتال هستند

یک استراتژی سوسیالیستی نباید برای افزایش میزان .۸

حمایت از خود به سمت راست سیاسی حرکت کند. حرکت 

دمکراسی ای که با هدف مدرنیزه کردن سوسیالهای تاکتیکی

شوند امروزه بیش از همیشه به شکست نئولیبرال انجام می

 .استراتژی منجر خواهند شد

چپ رادیکال نباید نسبت به ایده رفرم و مدرنیزه کردن .۵

تفاوت باشد. چپ رادیکال باید با قرار ]نهادهای موجود[ بی

ها و مطابات گروهی/طبقاتی در دل اصالحات دادن نگرانی

سیاسی و نهادی به دنبال بازتعریف مفهوم رفرم )اصالحات( 

 .باشد

مفهوم انترناسیونالیسم برای چپ رادیکال ایده آلی کلی .۱۰

است که  عموما از طریق مشارکت در نهادهای موجود بین 

گیرد. ]با این همه[ استراتژی سوسیالیستی المللی صورت می

 “باید”نباید عضویت در چنین نهادهایی را به عنوان یک 

 .تاکید کند “مشارکت به هر قیمتی”ببیند و بر 

تواند بدون ایجاد ای نمیهیچ استراتژی سوسیالیستی.۱۱

احزاب سیاسی معنا داشته باشد. با این همه از آنجایی که 

ای است که درآینده به دست حزب سیاسی هسته اولیه جامعه

های دمکراتیک در ایجاد حزب خود خواهد آمد، اعمال پروسه

به اندازه تشکیل یک حزب قدرتمند حائز  اهمیت است. حزب 

سیاسی به همان اندازه که باید قدرتمند باشد الزم است 

های اجتماعی متمایز را زیر پذیر باشد تا بتواند جنبشانعطاف

 .چتر خود جا داده و به مرحله اثرگذاری سیاسی برساند

تجربه سیریزا حتی اگر در نهایت به شکست منجر شود 

در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت 

 روشنگر باشند

می توانند با پویان پویا، نمایندگی نشریه در آمریکا  

، 3-444-761-3311، شماره تلفن   

 و یا در کانادا با شماره تلفن

.تماس بگیرند 4444-143-746-3   

بخش خصوصی، عمومی و بخش غیر رسمی( باید پایه 

اجتماعی استراتژی سوسیالیستی قرار گیرند. اتحادهای 

احتمالی دیگر  ]که در پروسه مبارزه شکل خواهند گرفت[ به 

واسطه دینامیک اتفاقات جاری  و نه مالحظات تئوریک 

 .تعیین می شوند

ای های از پیش ساخته شده ]سازماندهی و مبارزه[ رابطهمدل

ها معموال بسیار ناچیز با شرایط واقعی اجتماع دارند. این مدل

ناتوان از تشخیص تضادهای در حال توسعه اجتماعی اند در 

های زمان به دلیل وابستگی به میراثحالی که به طور هم

 .شونددستگی میمتفاوت نظری سبب ایجاد چند

الزم است برنامه جامع برای تغییرات ساختاری شامل .۲

ارزش ها و اصول چپ باشد و نمایی از چگونگی 

قدرتمندسازی پایه اجتماعی برنامه ]اعم از مردم و جنبش 

های اجتماعی[ را نیز ارائه کند. اما تاکید بیش از حد بر 

ها سبب تکنوکراتیک شدن بیش از حد آنها خواهد شد و برنامه

های تکنوکراتیک احزاب حاکم از آنجا که یادآور برنامه

خواهد بود، ممکن است سبب بیگانگی و دورافتادگی مردم از 

 .آنها شود

حضور در نهادهای قدرت سیاسی و اجتماعی ]همانند .۹

دولت[ مهم است اما این امر نباید سبب فرمالیسم و چسبندگی 

به قدرت ]به هر قیمت[ شود.  نمایندگان چپ رادیکال حاضر 

ها و مطالبات در نهادها باید  به صورت سیستماتیک نگرانی

 .عمومی را در این نهادها بازتاب دهند

چپ باید از یک سو  اعتماد عمومی را کسب کرده و .۶

ای که در احزاب استحکام بخشد و از سوی دیگر دورویی

حاکم پیش و بعد از انتخابات در جریان است را پایان دهد. 

 .ای مهم استثبات رای و پرهیز از دورویی سرمایه

یک استراتژی سوسیالیستی، فارغ از آنکه چقدر حزب .۲

حاوی پیامی مهم است؛ ناتوانی و شکست پایان محتوم فعاالن و 

های خواهان اقتصاد/سیاست دمکراتیک و عادالنه نیست. تشکل

های جدید گیری از گذشته، خالقیت و ابداع روشبا درس

های مقاومت جدیدی در مبارزه و سازماندهی، همواره جنبش

توانند به اقبال عدالتی ظهور خواهند کرد که میبرابر بی

 .مردمی دست یافته و پیروز گردند

 [۱[LeftstrategyintheGreekcauldron:

explainingSyriza’ssuccess,MSpourdalakis,

SocialistRegister,2013. 

متاسفانه بدلیل مصادف شدن انتخابات یونان با زمان چاپ 

روشنگر نتوانستیم در این شماره مقاالت بیشتری را جز این 

مقاله که بخش هایی از آنرا هم بخاطر کمبود جا ناچارا حذف 

نمودیم، بچاپ برسانیم. امیدواریم که در شماره بعد بتوانیم این 

 کمبود را جبران نماییم. روشنگر

 13گزارش مالی روشنگر   

 591+  5511$ )ماخاارج پاا  5151مخارج این ماا  

 $ کامام ماا ای 921صندوق پستی( بود  که با توجاه باا 

$ از 212احتساا  کساری داشته ایم که با کسری $  021

می شود  که امیدواریام  $222بر کل بدهی ما با غ گذشته  

   با همت خوانندگان برطرف گردد.

  کانادا دالر

 نوید 34 تورنتو

 سیامک 34 تورنتو

 هما فرید 34 تورنتو

 مسعود  44 لندن

 خسرو 44 تورنتو

 رضا 34 تورنتو

 کوشا 34 تورنتو

 آریناز  14 تورنتو

 علی 34 تورنتو

 فرامرز شیراوند 44 تورنتو

 روشنک  44 تورنتو

 آگهی 44 تورنتو

 آگهی 44 تورنتو

 قدسی 34 تورنتو

 جواد 44 ونکوور

 کتایون 344 تورنتو

 روناک  44 تورنتو

دالر    جمع کانادا   744 

آمریکا  دالر    

 خواننده   44 ایرواین کالیفرنیا

دنور   مریم 344 

 عباس کافر  34 اوهایو

آستین داالس   شاملو 344 

دالر   جمع آمریکا 364 

$134 دالر  جمع کل کمکها 
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 این صف از ما نیست!

کشتار کاریکاتوریست های فرانسوی هفته نامه "شار ی ابدو" 

و برانگیخته شدن اعتراض در  سراسر  اروپا  دو ت فرانسه 

را بر آن داشت که به بهانه طرفداری آزادی بیان  این 

اعتراضات را در کنترل خود قرار دهد. با فراخوان رئیس 

جمهور فرانسه برای "راهپیمایی همبستگی فرانسویان" آن 

دو ت از رهبران سایر کشورها هم برای شرکت در این 

راهپیمایی دعوت بعمل اورد. بر خالف ادعای دو ت فرانسه 

مبنی بر دفاع از آزادی بیان  رهبران سیاسی که خود 

سرکوبگر و متجاوز به آزادی بیان  قلم  خبرنگاران و 

در صف اول دو تیان خودنمایی  -روزنامه نگاران هستند 

میکنند. هر کدام از این رهبران در کارنامه خود سابقه ی 

مسؤل تصوی  قوانین سرکوبگرانه  سهیم بودن درسرکو   

شکنجه و زندانی کردن خبرنگاران و نویسندگان و مطبوعات 

حضور پنین رهبران سیاسی در این راهپیمایی نشان هستند. 

دهند  برخورد دوگانه ی دو تهای اروپایی به آزادی بیان و 

مطبوعات و برتر شمردن شهروندان اروپایی نسبت به 

افریقایی و آسیایی و خاورمیانه ای است. بارها شاهد 

سرکو  و کشتار نویسندگان و خبرنگاران توسط این 

سیاستمداران غیر اروپایی و بی تفاوتی سران اروپایی بود  

 ایم. 

اسامی تعدادی از سران این دو تها و نقش ایشان در سرکو  
آزادیها و خبرنگاران  بر گرفته از وبالگ حسن مرتضوی 

 در ادامه آمد  است.

                                                                                                                                           روشنگر                                                                                                                       

  یست و سوابق بزرگترین ریاكاران مدافع آزادي بیان

سال گذشته یك روزنامهنگار  :ملك عبدهلل پادشا  اردن 5.
 د.سال زندان با اعمال شاقه محكوم كر 51فلسطیني را به 

داوود اوغلو نخست وزیر تركیه كه بیش از هر كشوري  .2
  .خبرنگاران را زنداني كرد  است 

روزنامه نگار را  7نتانیاهو  نخست وزیر اسراییل  . 5
 (.  دومین رد  بعد از سوریه)سال گذشته در غز  كشت 

شكري  وزیر امور خارجهي مصر  شواكان خبرنگار  .5
 .روز به زندان انداخت 111را 

الوروف  وزیر خارجه روسیه  سال گذشته  .1
روزنامهنگاري را براي توهین به مقامات حكومت زندان 

 .انداخت 

المارا  وزیرخارجهي اا جزایر  عبدا لهي خبرنگار را  .0
 .  ما  بدون اعالم جرم به زندان انداخت 51

یك  2155زیر امور خارجه امارت متحد عربي  سال و. 7
خبرنگار را به مدت یكما  به اتهام ارتباط با گروههاي 

 .انداخت نغیرقانوني به زندا

جمعه  نخستوزیر تونس  اخیراً  وبالگنویس  .2
تونسي  یاسین آیان را براي توهین به ارتش به 

 . سال زندان محكوم ساخت 5

نخستوزیران گرجستان و بلغارستان  هر دو  .9
پیشینهاي مطو ي در ضر  و شتم خبرنگاران 

 . دارند

دادستان كل ایاالت متحد آمریكا  كه پلیس . 51
آن كشور همین تازگي خبرنگاران واشینگتن 

قرار  پست را در فرگوسن زنداني و مورد حمله
 .داد  بود

ساماراس  نخست وزیر یونان  پلیس  .55
ضدشورش آن كشور دو خبرنگار را در تظاهراتي در 

 .ژوئن گذشته كتك زد و مجروح كرد

دبیركل ناتو  كه هنوز مسئول بمباران عامدانه و كشتن  .52
 .شمرد  میشود  5999خبرنگار صربي در سال  50

كیتا  رییسجمهور ما ي  كه خبرنگاران را براي  .55

اطالعرساني دربار  نقض حقوق بشر از كشور اخراج كرد  
 .است 

وزیر امور خارجه بحرین  دومین كشور  .55
 .زندانیكنند  ي روزنامهنگاران همرا  با شكنجه 

شیخ محمد بن حامد بن خلیفه ا طاني قطر  مردي  .51
 .سال زندان محكوم كرد 51را براي نوشتن شعري به 

محمود عباس  رییس جمهور فلسطین  پندین  .50
روزنامهنگار را براي توهین به شخص خود در 

 .به زندان انداخت  2155

رییس جمهور اسلووني  وبالگنویسي را براي  .57
 .ما  زندان محكوم كرد  0توهین به مقامات به 

نخستوزیر ایر ند  كشوري كه توهین به مقدسات  .52
 .در آن حكم جنایي دارد

 نخست وزیر  هستان  كه مقامات امنیتیاش به دفتر مجله. 59
اي حمله كردند تا مداركي را به دست آورند كه براي مقامات  

 .بود حاكم خطرناك

كامرون نخست وزیر بریتانیا  كه مقامات امنیتیاش مدارك . 21
به دست آمد  از گاردین را نابود كردند و روزنامه را تهدید به 

 .كردندپیگرد قانوني 

سفیر عربستان در فرانسه  وبالگنویسي را براي توهین به  .25
 .اسالم در مالءعام شالق زدند 

 این بخش کوپکی از صف مردم است. اول و آخر هم ندارد

 این صف  از ما جداست!
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 ژانویه 6 -دویچه وله

کمال داوود با انتشار اولین 

رمان خود، ستایش محافل 

ادبی را برانگیخت. اما در 

الجزایر مراجع شرعی 

اظهارات او را خالف دین 

دانستند. یک شیخ بنیادگرا 

نویسنده را کافر دانسته و 

فتوای قتل او را صادر کرده 

است. رمان "مورسو از نگاه 

مقابل" نخست در سال 

در الجزایر منتشر  ۲۰۱۲

شد و بازتاب زیادی نداشت. 

اما سال بعد وقتیکه رمان در 

فرانسه منتشر شد، توجه 

زیادی برانگیخت و برای 

جایزه ادبی معتبر گنکور نامزد شد. سبک مدرن کتاب و 

های بومی و میراث ای نویسنده با "سنتبرخورد ریشه

استعماری" از نکات برجسته کتاب هستند. این رمان را پاسخی 

اند. رمان کمال به اثر پرآوازه "بیگانه" نوشته آلبر کامو دانسته

داوود به شخصیت عرب داستان کامو، که در اوایل داستان به 

شود، نام و شخصیت داده گلوله "زیر آفتاب" کشته می ۹ضرب 

است. کمال داوود در کتاب خود حال و هوای بومی داستان را با 

رنگی تند نشان داده و بر "هویت عربی" شخصیت رمان تأکید 

کرده است. او داستان آلبر کامو را با دید شرقی و با توجه به 

 شمشیر "فتوا" باالی سر نویسنده الجزایری
برد. او دین را در از کودکی از خانواده خود به ارث می

 .مشکالت کنونی دنیای عرب مقصر دانست

 "فتوا یا حکم قتل "نویسنده کافر

اظهارات کمال داوود با واکنش تند بنیادگرایان الجزایر 

روبرو شد. عبدالفتاح زیراوی، که رهبر گروهی افراطی به 

شود، نام "جبهه صحوه" )جبهه بیداری( شناخته می

اظهارات داوود را مصداق " کفر و زندقه " دانست و برای 

او حکم اعدام صادر کرد. این "امام" سلفی از دولت 

الجزایر خواست که حکم اعدام کمال داوود را در مأل عام 

به اجرا بگذارد.از سوی دیگر، فتوای امام سلفی خشم و 

اعتراض نویسندگان و روشنفکران الجزایر را به دنبال 

ها در دفاع از حق آزادی بیان با کمال داوود داشت. آن

ابراز همبستگی کردند و از دادگستری کشور خواستند که 

 .شیخ سلفی را به خاطر صدور فتوا مورد تعقیب قرار دهد

کمال داوود به "نیویورک تایمز" گفته است که در برابر 

گرایان تسلیم نخواهد شد و میهن خود را ترک فشار اسالم

اش در پایتخت الجزایر نخواهد کرد. او به همراه خانواده

ای در خانواده ۱۵۲۰کند. کمال داوود در سال زندگی می

 ۵عرب به دنیا آمد. پدرش مأمور پلیس و عرب بود. او از 

سالگی با جد و جهد شخصی زبان فرانسوی آموخت و 

کوشید به این زبان بنویسد. آثار آلبر کامو از ابتدا از 

های اصلی ذهنیت هنری او بود. درباره تأثیرپذیری چشمه

در جوانی بسیار مذهبی بودم، فلسفه ”  گوید: از آلبرکامو می

کامو به من کمک کرد تا خود را از قیدهای فکری آزاد 

 “.کنم

 .کندروحیات انسانی جهان سومی روایت می

ای ادبی در دسامبر سال گذشته در برنامه ۱۲کمال داوود 

کانال دوم تلویزیون فرانسه ظاهر شد و سخنانی بیان کرد که 

خشم بنیادگرایان را برانگیخت. کمال داوود درباره "هویت 

عربی" گفت که خود را الجزایری میداند و نه عرب. او گفت 

که برای او " هویت عربی با تصرف و تسلط " برابر است. 

او در رابطه با دین گفت که در نوجوانی مسلمان بوده زیرا 

هنوز به رشد و بلوغ فکری نرسیده بود. او تصریح کرد که 

کند، بلکه این دین را جوان الجزایری اسالم را انتخاب نمی

 

  بیژن برهمندینوشتۀ 

اکسپرس از قول برونو لومر از رهبران 

حزب دست راستی یو ام پ نقل می کند 

"من تقاضا دارم که در خاورمیانه اهداف 

دیپلماتیکمان را مورد بازبینی قرار بدهیم 

تا دیگر متحدانی در میان کشورهای کمک 

کننده به تروریست ها نداشته باشیم." او 

در این مصاحبه از کشور یمن و نیز 
 .عربستان و قطر نام می برد

اکسپرس این هفته که مطالب زیادی را به مسائل مربوط به 

جهادگرایان در خاورمیانه اختصاص داده است، از جمله به 

مناسبات میان اروپا، بویژه فرانسه با شیخ نشین های خلیج 

 .فارس، از جمله قطر و عربستان می پردازد

اکسپرس از یکی از شماره های شارلی هبدو لطیفه ای را 

نقل می کند که نوشته اند اگر کسی می خواهد از حمالت 

تروریستی در امان بماند بهتر است برود در مقر تیم معروف 

در پاریس پناه بگیرد چرا که  " فوتبال " پ. اس. ژ

تروریستهائی که از قطر پول میگیرند هرگز بمب در یک 

  !موسسه متعلق به قطر نمی گذارند

اکسپرس می نویسد گر چه تا کنون فقط طنز نویسان در این 

باره حرف می زدند ولی این اواخر برخی از سیاست مردان 

کشور نیز به صف معترضان پیوسته اند و درباره کمک 

های احتمالی این شیخ نشین ها به نیروهای جهادگرا حرف 

 .می زنند

اکسپرس از قول برونو لومر از رهبران حزب دست راستی 

من تقاضا دارم که در خاورمیانه  " یو ام پ نقل می کند

اهداف دیپلماتیکمان را مورد بازبینی قرار بدهیم تا دیگر 

متحدانی در میان کشورهای کمک کننده به تروریست ها 

نداشته باشیم. " او در این مصاحبه از کشور یمن و نیز 

 .عربستان و قطر نام می برد

اکسپرس با نقل قولهائی از برخی دیگر از سیاستمردان 

کشور در اعتراض به ابهامات مناسبات برخی از این 

کشورها با جهاد گران، در عین حال تاکید می کند که اکثریت 

قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان و نیز مسئوالن دولتی با این 

نوع اعتراضات موافق نیستند و مدعی می شوند که هیچ 

  . مدرکی در این باره وجود ندارد

با این حال اکسپرس از قول یکی از نشریات کشور که در 

یادداشت " سازمان امنیت فرانسه  " توانست چند 0100سال 

 آیا اروپا بر روابط شیخ نشین ها با گروههای جهادی چشم می بندد؟ 
را درباره کشورهای خلیج فارس بدست آورده و منتشر 

فعالیت های بین المللی قطر تنها محدود به  : کند، می نویسد

کمک های مالی به انقالب در تونس و یا مصر و لیبی نمی 

شود. بلکه این کمک به تامین کنندگان اسلحه برای 

شورشیان سوریه نیز می رسد. به شورشیان افراطی 

موسوم به شباب در سومالی هم می رسد. به گروههای 

شورشی اریتره در اتیوپی هم می رسد و شورشیان کشور 

 .ساحل و نیجریه را هم بی نصیب نمی گذارد

اکسپرس می نویسد در اکتبر همان سال فرانسوا هوالند هم 

به کشور قطر هشدار داد که  -البته با زبانی دیپلماتیک  –

در ارسال کمک های " انساندوستانه" برای کشورهائی از 

جمله کشور مالی احتیاط بیشتری مبذول دارد. به روایت 

بدون آنکه رهبران قطر  –هوالند این احتمال وجود دارد که 

برخی کمک های مالی طوری  –مسئولیتی داشته باشند 

 هدایت شوند که تروریست ها از آن بهره گیرند.

http://www.persian.rfi.fr/auteur/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
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عمل انتحاری در ترکیه 
توسط یک گروه 

 مارکسیست لنینیست
 ناگره سوره

 

 

 

این حرکات انتحاری منجر به تضعیف دولت ترکیه نمیشود. 

دولت ترکیه را فقط با اعتراضات و اعتصابات متحدانه 

 .کارگران میتوان تضعیف و فلج ساخت

که یک گروه  “بخش خلقجبهه انقالبی آزادی”حزبی به نام 

رادیکال زیرزمینی چپ است، مسئولیت انفجار انتحاری عصر 

ماه در منطقه توریستی استانبول را دی ۱۶ژانویه،  ۶شنبه سه

 .برعهده گرفت

به گزارش وب سایت رادیو زمانه، این گروه غیرقانونی اعالم 

کرد که یکی از اعضایش در حمله انتحاری به یک کالنتری در 

 .منطقه توریستی سلطان احمد استانبول کشته شده است

“بخش خلقجبهه انقالبی آزادی” (DHKP-C) خود را

های مسلح داند و پیشینه آن به گروهمارکسیست ـ لنینیست می

 .گرددمیالدی بازمی ۲۰و اوایل دهه  ۶۰چپ در اواخر دهه 

شنبه، افزون گفته مقامات ترکیه در انفجار انتحاری روزسهبه

گذار، یک مأمور پلیس کشته ویک مأموردیگر بر فرد بمب

 .شکل سطحی زخمی شدبه

کننده، یک زن واسیپ شاهین، فرماندار استانبول گفت فرد حمله

بود که به زبان انگلیسی سخن میگفت و به بهانه آنکه کیف 

پولش سرقت شده وارد کالنتری شده بود که در همان زمان 

 .خود را منفجر کرد

)آخرین دقیقه(  “داقیقاُسن”از سوی دیگر سایت اینترنتی 

گزارش داد که این زن نارنجکی پرتاب کرده و سپس توسط 

 .مأموران پلیس مورد هدف قرار گرفته و کشته شده است

وزیر ترکیه گفت این زن دو ماده احمد داود اوغلو، نخست

اند. داود اوغلو منفجره دیگر نیز با خود داشته که خنثی شده

 “.پلیس فوراً مداخله کرد و مانع از تلفات بیشتر شد”گفت: 

محله سلطان احمد از مناطق توریستی و پر رفت و آمد 

 .کننداستانبول است که هر روز هزاران نفر از آن دیدن می

شنبه دومین حمله از این نوع در چند حمله انتحاری شامگاه سه

دسامبر(،  ۲۰روز اخیر در استانبول است. پنجشنبه گذشته )

باغچه چند نارنجک به سوی سربازان یک مرد در محوطه دلمه

ها محافظ باغ پرت کرد و هنگام فرار دستگیرشد. نارنجک

 .منفجر نشدند و به کسی آسیبی نرسید

به  “بخش خلقجبهه انقالبی آزادی”مسئولیت این حمله را نیز 

گذاری انتحاری سال عهده گرفت. این گروه همچنین عامل بمب

 .شوددر نزدیکی سفارت آمریکا در آنکارا شناخته می ۲۰۱۲

دو سال پیش پلیس ترکیه در استانبول، آنکارا، ازمیر و دیگر 

جبهه انقالبی ”های استقرار گروه شهرهای این کشور به محل

نفر از اعضای این گروه  ۸۹حمله کرده و  “بخش خلقآزادی

 .شدند بازداشت کردوکیل دیده می ۱۹ها را که در میان آن

در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت 
شماره های پیشین  روشنگر باشند،  می توانند با 

 نمایندگی نشریه در آمریکا،  پویان پویا  شماره تلفن 
  1833-673-440-1    

 و در کانادا با شماره تلفن 
1-647-352-5404 

.تماس بگیرند      

 ایلنا

  :مرکز آمار ایران اعالم کرد

 همسر بر اثر طالق افزایش یافته است درصد زنان بی

0141-01-01,  

های سنی، درصد  های کشور و در تمام گروه در تمام استان

همسر بر اثر طالق افزایش یافته است. این افزایش  زنان بی

در برخی استانها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، 

خراسان رضوی، سمنان و مرکزی از شدت زیادی 

  .برخوردار بوده است

بیشترین میزان طالق در کل کشور به استان تهران با رقم  .

در هزار و کم ترین مقدار مربوط به استان سیستان و  ۲.۶

 .در هزار تعلق دارد ۰.۶بلوچستان با رقم 

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران اعالم کرد: امروزه 

تحوالت ازدواج، به واسطه تغییر دیدگاه بشر نسبت به 

ترین نهاد  عنوان بنیادی توجهی به خانواده به موضوع و بی

هایی را نصیب جوامع بشری کرده  اجتماعی، نابسامانی

های مربوط به وضع زناشویی که  است. بر این اساس تحلیل

با ازدواج توسعه می یابد و طالق که بنیاد خانواده را تهدید 

کند و منشأ بسیاری از مشکالت رفتاری در جامعه  می

 .شود، حائز اهمیت فراوان است می

اجرای   آمار با توجه به رسالت خود در زمینه  پژوهشکده

ها و اطالعات  های پژوهشی با هدف تولید شاخص طرح

مورد نیاز نظام آماری کشور، طرح پژوهشی فوق را با 

هدف بررسی وضعیت زناشویی، ازدواج طالق جمعیت 

 .منتشر کرده است ۱۲۵۰و  ۱۲۸۹کشور در سالهای 

بار ازدواج کرده  ساله و بیشتر حداقل یک ۱۰درصد افراد 

روندی کاهشی داشته است  ۱۲۲۹مردان و زنان تا سال 

با روندی معکوس نسبت  ۱۲۵۰و   ۱۲۸۹ولی طی سالهای 

افزایشی بوده است به طوری که این شاخص  ۱۲۲۹به سال 

درصد به  ۹۶.۱برای مردان در دو سرشماری اخیر از 

 ۶۵.۸درصد به  ۶۲.۱درصد و برای زنان از  ۶۱.۲

درصد افزایش یافته است. بر اساس نتایج سرشماری 

، استان های مازندران و ۱۲۵۰عمومی نفوس و مسکن 

خوزستان از نظر مقایسه این شاخص رتبه اول را به خود 

بار  اختصاص داده اند. در این سال، نسبت مردان حداقل یک

درصد بوده است. در  ۶۶ازدواج کرده در هر دو استان 

مورد زنان رتبه اول شاخص مورد بررسی مربوط به استان 

 .درصد بوده است ۲۲.۶یزد و برابر 

رسی ازدواج برای مردان و به خصوص زنان کاهش  پیش

رسی ازدواج مردان از رقم  یافته است به طوری که پیش

درصد در سال  ۲.۲به رقم   ۱۲۲۹درصد در سال  ۶.۲

 افزایش زنان بی همسر بر اثر طالق
رسی ازدواج زنان طی دوره  تقلیل یافته است و پیش ۱۲۵۰

درصد رسیده است.  ۲۱.۲درصد به  ۲۱مذکور از 

 ۱۲۵۰رسی ازدواج مردان و زنان در سال  بیشترین پیش

 ۲.۶به ترتیب مربوط به استان سیستان و بلوچستان با رقم 

درصد است و  ۲۵.۶درصد و خراسان شمالی با رقم 

ترین پیش رسی ازدواج مردان و زنان مربوط به استان  کم

 .درصد است ۱۱.۵و  ۱ایالم به ترتیب با رقم 

درصد از مردان مناطق شهری و  ۲۲.۸، ۱۲۵۰در سال 

درصد از مردان نقاط روستایی کل کشور هرگز  ۲۸.۶

ازدواج نکرده بوده اند. این نسبت در مورد زنان مناطق 

درصد بوده  ۲۰.۹و  ۲۰شهری و روستایی به ترتیب 

 .است

سال اخیر با   ۹۰میانگین سن در اولین ازدواج مردان طی 

افت و خیزهایی همراه بوده است به طوری که این شاخص 

سالگی  ۲۶.۲، ۱۲۵۰و در سال   ۲۲.۵، ۱۲۲۹در سال 

بوده است. اما این شاخص برای زنان افزایش چشمگیری 

به  ۱۲۲۹سالگی در سال  ۱۵داشته است به طوری که از 

رسیده است. همچنین افزایش  ۱۲۵۰سالگی در سال   ۲۲.۲

تر سن ازدواج زنان نسبت به مردان باعث کاهش  سریع

 .فاصله سنی زوجین شده است

هر دو میزان ازدواج و  ۱۲۵۰تا  ۱۲۸۰طی سالهای 

طالق افزایش یافته است به طوری که میزان ازدواج از 

در هزار در سال  ۱۱.۶۲به  ۱۲۸۰در هزار در سال  ۵.۸

در  ۵۲رسیده است در حالی که میزان طالق از  ۱۲۵۰

 ۱۲۵۰در هزار در سال  ۱.۵به  ۱۲۸۰هزار در سال 

ساله اول  ۹رسیده است و شتاب میزان طالق در دوره 

کندتر   ۱۲۸۹-۱۲۵۰ساله  ۹نسبت به دوره  ۱۲۸۹-۱۲۸۰

 .بوده است

بیشترین میزان ازدواج در کل کشور به  ۱۲۵۰در سال 

در  ۱۹های اردبیل و خراسان شمالی با رقم  ترتیب به استان

ترین مقدار در کل کشور به استان تهران با رقم  هزار و کم

بیشترین میزان طالق در کل  .در هزار تعلق دارد ۸.۲

در هزار و کم ترین  ۲.۶کشور به استان تهران با رقم 

در  ۰.۶مقدار مربوط به استان سیستان و بلوچستان با رقم 

 .هزار تعلق دارد

های سنی، درصد  های کشور و در تمام گروه در تمام استان

همسر بر اثر طالق افزایش یافته است. این افزایش  زنان بی

در برخی استانها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، 

خراسان رضوی، سمنان و مرکزی از شدت زیادی 

برخوردار بوده است. همچنین درصد زنان بی همسر بر 

های سنی استان یزد نسبت به  اثر طالق در تمام گروه

 .تر است های دیگر پایین استان
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در   توضیح روشنگر :این متن قسمتی از نوشته علیرضا ثقفی بنام "

گسست میان نسل گذشته و نسل امروز   -  ضرورت ایجاد تشکل سراسرى

" میباشد. میتواند متن کامل فعاالن کارگری را با تالش بیشتر جبران کنیم

 در سایت "کانون مدافعان حقوق کارگر" قابل دسترسی است. 

 علیرضا ثقفی

ها و درگیری درون  یکی از این موارد به جان هم افتادن

ای بود که به  های اخیر پدیده های حکومتی! در ماه جناح

ها معروف شد. در این جدال درون حکومتی  جنگ فهرست

کرد که  ها دیگری را متهم می هر یک از جناح

های کالن از اموال عمومی کرده است و خود  سوءاستفاده

 گرفت. نیز مورد افشاگری جناح مقابل قرار می

 به این فهرست نگاه کنید :

زم، هللا گ روح بالها در و از بانک  نگیرندگا وامست فهر

، ستاگریخته خارج از کشور که به ت مقامااز ند یکی زفر

 (۱۲۵۲مرداد ۱۰منتشر شد. )

اد و نژی حمدد اکه خوه، گیرندوام  ۱۲۰از ست فهرین در ا

ان با میز، ند داربر وی را در لت ن دوبستگات و وامقاما

ین است که ه اشدوده فزده و ابرم ناه، گرفته شدهای  وام

رد میلیاار زه ۹۶رویهم یگر ، دنفر ۲۹با اه مرص ، هشخاا

ا در شن نیست که چرروند. ا هنددابرنگرو گرفته ن وام توما

ه نشدده برم یگر نای د هگیرند وام ۲۹ی از فشاگراین ا

گفته فهرست ین اتأیید در مجلس ن در ستای ارد هنمایند  ست.ا

اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک ست: ” ا

میلیارد دالر افشا  ۲۰مرکزی در فضای مجازی در سطح 

ای در قالب فهرست بلند باال مطرح شد که چند  شد و نام عده

نکته حائز اهمیت است. اوالً باید در نشر لیست بدهکاران 

معوقات بانکی دقیق باشیم و با دقت عمل کنیم؛ ثانیا از 

بدهکاران در دولت فعلی و رانت خواران حال حاضر نباید 

غفلت کرد تا از سوی دیگر متهم به جناح گرایی و 

 ”گرایی نشویم. قبیله

ح جنارها باد خوران او ستیااد و دنژی حمدد اسویی محمواز 

ن تهدید یشاها خیانتدها و فسای فشاابه را قیب های ر

به اد نژی حمدافتر ی د زهتای  سد نامهر ند. به نظر میا دهکر

زد و حتماالً ه و امشاجره مادو نشانگر ی ئیس بانک مرکزر

متقابل ی ادهفتن فسارلو ی  رهبادر ا ح هجنان میاپنهانی بند 

ه نجامیدای ا هکنش پیچیدوابه چنین ن پایادر ست که ا  تمقاما

ای بانی که برزین نامه با ابا   دولت قبلییگر ن دست. به بیاا

تی که رصودرمی کند که ، تهدید شناستآ  ان حکومتسر

ی فشاگرانیز به   ، آنهاکندض تعرآنها قیب به منافع ح رجنا

 د تاخت.اهقیب خوح ربهمنافع جنا، ختهدامتقابل پر

خت داپرزبام عدو لتی ی دواه بانکاز نجومی ی اه وامگرفتن 

راج تاای سالمی بردرجمهوری اسنتی ی اه هشیواز یکی آنها 

شخاصی که د امی شودآوری ست. یار ایی عمومی کشودارا

معوقه” ت ست ” مطالباان فهربه عنوزم هللا گ روح بالدر و

 می باشند:ار ین قراز اند ا هشدمبرده نا

س از ختالاد در انژی حمدون اول امعا، حیمیرضا رمحمد

تومرد میلیا ۱۲۰۰شرکت بیمه )

ن(   ا

 

لت ه در دو دوفاریر ر و وزیر کشو، وزمحصولیدق صا

 ن(تومارد میلیا ۲۲۲۰اد )نژی حمدا

اد )نژی حمدجمهور ائیس رسابق ون معا، حمید بقایی

 ن(تومارد میلیا ۲۱۰۰

ان و یرامدیرعامل شرکت مس دوز، نعمت هللا پوستین 

م نگاهسایپا که به زی سادروخووه مدیرعامل پیشین گر

 ن(تومارد میلیا ۲۹۰۰ستگیر شد )ر دکشووج از خر

 

محل ر از ئیس جمهورفتر دئیس ، رحیم مشاییر رسفندیاا

تا مهر مسکن ، از لتیت دومختلف معامالی اه نکمیسیو

 ن(تومارد میلیا ۸۵۰۰نفتی )ی ااردادهقر

 

 

و نگی هفراث میرن مازئیس سازاده، ر محمد شریف ملک

وی شرکت تحت مدیریت اد و نژ یحمدالت ی دوشگردگر

 ن(تومارد میلیاار زه” )شش سنور“شرکت م به نا

 ن(تومارد میلیاار زهفت )هنجانی زبابک     

 ۱۲۰۰اد نژی حمدد امتعلق به محمون نیاایره انشگادا

 نتومارد میلیا

ولدینگ ه“م تحت نام لومینیوه آکنندی، واردمین محمدآر

 ن(تومارد میلیاار زه” )شش سیا

ج در بره ندزسای و مین محمدآرشریک و، مجتبی خوشر

 ن((تومارد میلیاار ز)چهارهنیه اکامر

 جنگ فهرست ها در جمهوری اسالمی 
وری، ضا خاد رمحمووی(، میرخسرافرید آیا )مه ر آرمیرمنصوا

ار زها )سه ران آن همکاان، و هیرابانک ملی اری مدیرعامل فر

 ن((تومارد میلیا

جتماعی اتأمین ن مازیاست سای رتصدن مای، در زسعید مرتضو

 ن((تومارد میلیا ۱۲۲۰)

 ن(تومارد میلیا ۱۲۰۰ی )قت بانک مرکزون ومعا

یع زتوتهیه و یساکو )شرکت امدیرعامل پیشین بهزاد ظهیری، 

سپس د و شت بوزداین باان اونددر زا( که دروهخواع نوت اقطعا

 نتومارد میلیا ۲۰۰شد )آزاد 

شود  گیرد وحشت مسئو لین هم بیشتر می ها که باال می افشای فساد

به ای  نامهل سااربا د شاو ارنگ هفردر نتیجه : وزارت 

ر نتشاا“ر کشوی خبری اه هپایگاو ا اری هخبرگزت، مطبوعا

زی گاارداد قرونده ی پرره ی بادرنظر” اظهار رگونه ه

مهر “حکومتی ی نمارست. تاده اکرع ممنواً کیدرا ا“کرسنت” 

ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را   ”ورزی

 (۱نیز منتشر ساخته است. )

شرکت ن میا ۱۲۸۱ل سادر به “کرسنت” هور مشزی گاارداد قر

بی بسته شد م دولیووتی کرسنت پتررامااشرکت ان و یراملی نفت 

در ” ننفتی “سلماان میدان از یرز اشد که گاار قرآن بموجب و 

ین د. اشودر صارات مااپایینی به ر بسیاهای به برس خلیج فا

و فسنجانی راشمی هدی همیانی مدرنگیز با پا اشگفت ارداد قر

یر وزنیز ن کنوام هقت که ویر نفت ، وزنگنهار زنامدن توسط بیژ

ز قت شرکت ملی گاومدیر عامل ادی، لدین جواکن ، و رستانفت 

ست قدیمی ه، دوپنادان یزس عبان الالنی چودید. دمنعقد گران، یرا

ی شکل گیردر نیز ه علی ترقی جا، و فسنجانیراشمی مهدی ه

قضایی و سیاسی ی ای هپیگیرن جریادر شتند. دانقش ارداد قر

ای کالنی بری اه هشورست که ه اشن شدارداد روین قراجع به را

عالی ت مقاماری از شمای پاه و خت شدداپرد آن پیشبرد و نعقاا

در نه اجگرراتا ارداد ین قرابه ط مربود فسادر سالمی هوری اجم

ین اصلی همان امتاز یکی د که خو، نگنهار زنامدن ست. بیژن امیا

 رگبزد فسا

یت هللا آیک ل و الارداد دو دین قراست: ” اگفته ، می باشد

د در فساو قیب خیانت ح رجنات ضااعتراشت”! به علت دا

متوقف ل سه سااز پس ای آن جرو اشد ش کرسنت فاارداد قر

د و ه شکایت کرهالان داوری یودما شرکت کرسنت به اید. دگر

ر الرد دیافت ساالنه یک میلیاز ارزان و درگاور صدر ستااخو

و فسنجانی هدی رمدست مه، هپنادان یزس ید. عبادگررت خسا

ه گادادبر ایدیویی بروتی هادشارداد، در ین قرن االالاز دیکی 

بعد ناپدید شد ی ما چندد. اکراف عتره اشوره به گرفتن هالداوری 

 .یددمنتشرگروی سپس خبر قتل و 

منیتی ی ااه هستگادضربت وه توسط گراو گفتند که اش  ادهخانو

در قابل توجه ی نکته  .ستده ابوه شدده بورسالمی هوری اجم

، نهراخیانتکاارداد ین قرن است که عامالاین ه اندوین پرره ی ابا

یافته ء تقاارند یا ده احفظ کرد را در عالی خوی ام همقان مچناه

یر نفت وزحانی نیز رولت در دونگنه ار زنامدن چنانکه بیژ، ندا

مدیر ن کنوام ارداد، هقره ی مضا کنندادی، الدین جواکن و رست ا

ن یگر عامالاز دتن دو مچنین هعامل شرکت ملی نفت می باشد. 

اد نژی حمدالت ذری، در دونوو امانه ی هیر، وزکرسنتارداد قر

 (۲) .شتندعهده دابر را نفت وزارت نیز 

میلیارد دالری رونمایی شد.  ۱۱از یک تخلف  ۳۹مرداد  ۱۲در

 به گزارش خبرگزاری آفتاب

کاظم پالیزدار که یکی از به اصطالح مدیران دولتی و افشا کننده . 

های اخیر بوده است ، در بخشی از  ها در سال بر خی از فساد

گوید: اواخر سال  و توسعه می  وگوی خود با ماهنامه صنعت گفت

، بحران ارزی در کشور شکل گرفت ۱۲۵۰و اوایل سال  ۱۲۸۵

ادامه پیدا کرد. در   و این بحران تقریبا تا آغاز به کار دولت بعدی

این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که 

تر است؛   های موجود بزرگ  شود گفت از بسیاری از تخلف  می

اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در  هایی رخ داده  یعنی اتفاق

 اثر آنها چه شده است؟

04ادامه در صفحه   
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 شهناز نیکوروان 

  ۱۲۵۲بهمن 

سوتالنا، زن جوان روسی بود که یک  ۲۰۰۲آوریل  ۲۶در ”

شغل با درآمد باال در استانبول ترکیه توسط دو مرد به او وعده 

داده شده بود، هنگامی که او وارد ترکیه شد، گذرنامه و پول او 

را گرفته بودند و اورا درخانه ای که قفل شده بودزندانی و 

مجبور به فحشا کردند. در حالی که باید روزانه به شش مشتری 

داد، از جان خود گذشته و برای  قاچاقچیان خدمات جنسی می

فرار، از پنجره به بیرون پرید. او را به بیمارستان منتقل کردند 

 مقدمه ”.اما فوت کرد

ناپذیری برای کسب  داری ولع سیری در عصر حاضر سرمایه

ها به خصوص  فروشی و قاچاق انسان سود دارد و از محل تن

زنان و کودکان و حتی قاچاق انسان به منظور فروش اعضاء 

اندوزد. قاچاق زنان و دختران در جهان یکی  بدن نیز ثروت می

های فقیر و  های بسیار سودآوری است که یقه انسان از راه

نیازمند در سراسر دنیا را گرفته است و لذا بحث و بررسی 

فروشی یا تجارت جنسی ضروری است. این تجارت  پیرامون تن

به منبع عظیمی از درآمد برای صاحبان این صنعت و همچنین 

های به اصطالح پیشرفته امروزی تبدیل  منبع مالیات برای دولت

شده است. صنعت سکس به اشکال مختلف از فیلم و عکس گرفته 

های تجاری در  تا تولید و فروش انواع ابزارآالت جنسی و آگهی

های  ها )مجله، روزنامه، فیلم و شبکه اشکال مختلف در رسانه

شود و در همین راستا نیز  ای( تبلیغ می تلویزیونی و ماهواره

قاچاق دختران، کودکان و زنان در کشورهای مختلف به منظور 

 .گیرد کسب سود صورت می

سازی و انتقال به  در کشورهای در حال توسعه، روند خصوصی

یک اقتصاد جهانی، همراه با تبعیض جنسی، باعث افزایش 

زنانه شدن “مشکالت اقتصادی مردم و به ویژه برای زنان و 

اما این تنها یک روی سکه است. ” فقر و مهاجرت شده است. 

روی دیگر وجود تقاضای روزافزون است. در مقابل خیل عظیم 

این زنان محروم، مردان ثروتمندی نیز وجود دارند که با 

این تقاضا باید روز به  .شان باید خوش بگذرانند های بادآورده پول

روز افزایش یابد زیرا در غیر این صورت صنعت سکس و 

دهد. اینجاست که  توریسم جنسی سودآوری خود را از دست می

ها  سازی از طریق رسانه آید، فرهنگ صنعت دیگری به کار می

 … و

در چند دهه گذشته حدیثی است ”* صنعت فرهنگ“ماجرای 

هالیودی سر  های مفصل. سرمایه با ساخت فرهنگی که از دل فیلم

گیرد، به جوانان  کشد و در موسیقی متال و رپ اوج می بر می

 .آموزد الکل و راک اند رول را می -سکس ، مصرف مواد

آموزد که در چهار سوی گیتی آرزوی نسلی  فرهنگی را می

باید عیش و نوش را ” خیال عالم بی“ شده است که معتقدند

اند،  تجربه کرد. نسلی که در دل اقتصاد ریاضتی رشد کرده

بینند و رویای آن را دارند که خود شاید  فساد اقتصادی را می

روزی از دل این فساد سودی ببرند، غافل از اینکه این 

دانند که سرنخ تمامی فروش  پایان این اقتصاد انگلی نمی خرده

آورد  ها سر از دولت و پلیس مافیایی در می و قاچاق انسان

که آبشخور همه آنهاست. این صنعت فرهنگ ، شاخه ای از 

اقتصاد را ساخته که سود سرشاری برای سرمایه تولید 

 .کند می

بسیاری از مزارع کشاورزی در کنار دریاها به 

ها درآمده و کشاورزان را از  تصرف دولت

کنند تا منطقه را به مرکز  زمین بیرون می

، بعد ۲۰۰۹کنند. فقط در سال  توریستی تبدیل 

از سونامی و طوفان دریایی در منطقه جنوب 

ها از این وضعیت استفاده  شرقی آسیا، دولت

کرد و با پرداخت بسیار کمی به ماهیگیران و 

کشاورزان آنها را از مناطق دریایی اخراج 

های توریستی  کردند و این مناطق را به محل

تغییر کاربری دادند. اگر روزگاری مسافرت 

امری بود برای آموزش و یادگیری، امروز 

هایی هستند برای فرار از  مراکز توریستی محل

داری و دل بستن به الکل و  دنیای خشن سرمایه

 … سکس و

باندهای وابسته به قاچاق زنان در اقتصاد 

گیرد،  داری به صورت انگلی شکل می سرمایه

این اقتصاد انگلی در صد سال گذشته در کنار 

داری از آن برای   اند، جایی که سرمایه ها رشد کرده قمارخانه

همان طوری که اقتصاد واقعی  .کند اش استفاده می پولشویی

کند، ما با رشد یک اقتصاد کاغذی روبرو هستیم  سقوط می

گویند. این اقتصاد کازینویی  که به آن اقتصاد کازینویی می

امروز نسلی را بوجود آورده که با اقتصاد ریاضتی رشد 

ای را در مقابل خود ندارد و او را مجبور  کرده و هیچ آینده

کند برای فرار از واقعیت در دنیای خمار خود غوطه  می

خواهد این نسل در  گذارد و نه می زند، زیرا سرمایه نه می

ای مثبت را ترسیم کند. سرمایه  خودش و برای خودش آینده

ارتجاعی که در دولت و قدرت تنیده شده اگر چه خود و 

اش هر یکشنبه در کلیسا ، شنبه در کنیسه و جمعه  خانواده

خواهد به کودکانش اخالقیات آسمانی را  شوند و می جمع می

آموزش دهد، اما همین تناقضات سرمایه که در آخر به 

رسد، باعث خواهد شد که همان  نابودی خود سرمایه می

  .کودکان کلیسا، کنیسه و مسجد در مقابل این ارتجاع بایستند

آموزد اگر شغلی ندارید حداقل  سرمایه انگلی به جوانان می

از تن خود سود ببرید. آن هم برای زنانی که در کشورهای 

وابسته با فرهنگ مردساالرانه که مشکل داشتن کارآن هم با 

ها  حداقل دستمزد مشکل کوچکی نیست. و از طرفی خانواده

نیز در نبود امکان مالی در اولین فرصت دختران خود را 

 .کنند مجبور به ازدواج می

بیند که مردم آموزش عمیق ببینند  سرمایه انگلی نیازی نمی

و امروز با آمدن دنیای اینترنت بسیاری را در سطح نگه 

دهند. این نسل جدید هم  داشته و واقعیت را وارانه نشان می

حتی  .بیند همه چیز را از لنز فرهنگ صنعت سرمایه می

بوسه دو جوان در میان آتش و دود در “شود  انقالب نیز می

 ؟”!یونان

اش را نه در آسمان، بلکه باید  نسل اقتصاد ریاضتی که آینده

در زمین جویا باشد باید ره دیگری را پیش گیرد. این نوشته 

در غم این نسلی است که بسیاری از آنها برای پیدا کردن 

آورند. کودکانی که بر  های هدایت در می کار سر از خانه

های اقتصادی در بازار جنسی فروخته  اثر زلزله و زلزله

شکل بسیار فاجعه باری   داری به شوند. چرا که سرمایه می

جامعه بشری را به میدانی برای سوداندوزی خود تبدیل 

کرده است. سرمایه مالی و در شکل انگلی، در زمینه مواد 

مخدر ، اسلحه ، تجارت انسان برای کسب سود از هیچ کار 

و عملی برای سود بردن فرو گذار نیست و هر روز ما با 

ناپذیر صاحبان ثروت  اشکال گوناگونی از این ولع سیری

باشند  ها و پلیس حامی آنها می شویم ، اگر چه دولت آشنا می

ای نه  اما گاهی برای بستن دهان مردم الزم است اشاره

های سرمایه داران به شکل آمار و  چندان کامل به فعالیت

ارقام داشت تا حداقل دلیل وجود این نیروی عظیم برای 

مردم بیهوده به نظر نیاید. باید اعتراف کرد که دسترسی به 

ارقام و اعداد نجومی سود به طور واقعی اگرچه غیرممکن 

البته بحث بر سر دو دوتا  .نیست، اما بسیار دشوار است

چهارتاست و هر کسی که حداقل آشنایی با منابع ثروت و 

داران داشته باشد به  های این سرمایه شیوه زندگی و هزینه

چنانی چگونه انباشته  های آن داند که ثروت خوبی می

 قاچاق زنان ترکیه، ایران و اسرائیل  

http://www.gozargah.com/maghaleh/%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87%d8%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%87%d9%86%d8%a7/
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است. آمریکا به عنوان کشوری که هم مبدا و هم مقصد 

 .باشد نیز قابل توجه است قربانیان قاچاق انسان می

است که شامل فعل و انفعاالت ” فرآیندی پویا،“قاچاق زنان 

های تبهکار  پیچیده در میان قربانیان، قاچاقچیان فردی، شبکه

المللی و نهادهای دولتی و محلی است. در واقع، قاچاق  بین

های پیچیده جنایی جذاب  ای به شبکه انسان به طورفزاینده

های جنایی درجهان،  تبدیل شده و رشد آن از رشد سازمان

میلیارد  ۲۲ای که با سالیانه حداقل  سریعتر شده است به گونه

دالر سود ِغیرقانونی در دنیا، به سومین منبع سود بعد از 

 .قاچاق اسلحه و مواد مخدر تبدیل شده است

در نهایت، قاچاق زنان ثابت کرده که یک کسب و کار پر 

سود است و تبدیل به یک منبع قابل توجهی از درآمد برای 

اند. بر  دهی شده هایی است که به این منظور سازمان شرکت

ترین منبع سود در  اساس برخی برآوردها، قاچاق انسان سریع

های جرم و جنایت سازمان یافته است. با  حال رشد برای حلقه

های پل هولمز، )از مناطق جنوب شرقی  استناد به نوشته

اروپا در رابطه با راهنمای اجرای قانون مبارزه با قاچاق، 

زند قاچاق  برنامه توسعه سازمان ملل متحد( که تخمین می

میلیارد دالر در  ۲انسان حداقل برای ایاالت متحده آمریکا 

 .کند سال تولید سود می

 ترکیه

قاچاق زنان و کودکان به منظور کاربردگی و جنسی از 

کشورهای ترکیه ، ایران ، برمه، فیلیپین، تایلند، کشورهای 

اروپای شرقی، هند و. . . به منبع در آمد پرسودی برای دست 

ها گردیده است تا جایی که  اندرکاران این صنعت و دولت

باشند بلکه مرکز  بعضی از این کشورها نه تنها مبدا می

ترانزیت برای جابجایی این نیروهای قاچاق شده نیزهستند. به 

توان به کشور ترکیه با درآمد بسیار باالی  عنوان نمونه می

 .حاصل از توریسم اشاره کرد

های اقتصاد لیبرالیستی یکی از  کشور ترکیه نیز با سیاست

مراکز ثقل قاچاق انسان و همچنین قاچاق زنان از شرق اروپا 

باشد که الزم است به آن  به کشورهای غرب اروپا می

 .پرداخته شود

فحشا در زیر سیستم به شدت سکوالر ترکیه قانونی است.  ”

های شناسایی برای زنان تن فروش توسط مقامات  کارت

شود تا در مراکز رسمی تن فروشی به کارمشغول  صادر می

شود و کنترل بهداشت  شوند که توسط پلیس شهری حفاظت می

 ” .برای آنان در هفته اجباری است

میلیون  ۲۸میلیون نفرجمعیت داردکه حدود  ۲۶ترکیه بیش از 

درصد اززنان ۲۲باشند.  از این ترکیب جمعیتی زنان می

های اقتصادی کشورمی باشند ونرخ بیکاری  درگیرفعالیت

 .درصد زنان است۵.۲

علت اصلی قاچاق ( ۱بر اساس گزارش حقوق بشر ترکیه)

زنان فقر و مشکالت اقتصادی و همچنین وضعیت اقتصادی 

تعداد  .نابرابر زنان است. اکثریت زنان جهان فقیرهستند

کنند نیز به طورنامتناسبی، نسبت  زنانی که درفقرزندگی می

به تعداد مردان افزایش یافته است. زنان بیشتر از مردان، بار 

اقتصادی بیشتری را برای مراقبت ازکودکان به عهده دارند. 

های  هایی مواجه هستند که فرصت همچنین زنان با تبعیض

کند. در محیط کار،  آموزشی و اشتغال آنها را محدود می

شوند و همچنین  اغلب زنان آخر استخدام و اول اخراج می

کنند. این  آزار و اذیت جنسی در محل کار را تجربه می

شود بسیاری از زنان مجبور باشند به  وضعیت باعث می

دنبال کار در خارج از کشورخود باشند. این مسایل آنها را به 

کند. از سوی  برداری آسیب پذیر می خصوص برای بهره

دیگرمیزان تقاضای باال برای خدمات سکس، عامل دیگری 

برای قاچاق زنان است. جست وجوی زندگی بهتر برای خود 

و خانواده توسط زنان در خارج از کشور، جنگ و 

ها نیز از  های داخلی وکنترل مرزها توسط نظامی درگیری

قربانی دالیل 

است. شدن زنان 

،اوکراین )سوریه 

 )..وو اسراییل 

گزارش طبق 

اتاق رسمی 

بازرگانی 

هزار تن فروش رسمی دارد ۱۵۵ترکیه تعداد  ۲۰۰۲درسال

 ۱۹باشند و سن آنها  مرکز عمومی مشغول می ۹۶که در

تا  ۲درآمدحاصل از این تجارت مبلغ  .سال است۲۰تا

 )۲باشد. ) میلیارد دالر در سال می۲

ترکیه ی پل ارتباطی بین اروپا و آسیا برای هر دو کشور 

مقصد و مبدا قربانیان قاچاق انسان است. به لحاظ جغرافیائی، 

بخش بزرگی از ترکیه در شبه جزیره آناتولی واقع شده است. 

ها و  مایل خط ساحلی، ورودی ۹۰۰۰وجود بیش از

های بیشمار، ورود غیرقانونی به این کشور را تسهیل  اسکله

کند. افراد زیادی امیدوارند بتوانند از این طریق به  می

کشورهای غربی مانند ایتالیا و آلمان راه پیدا کنند. بیشتر 

برداری جنسی در ترکیه در  قربانیان قاچاق زنان برای بهره

باشند. پلیس  شهرهایی مانند استانبول، ازمیر و ترابزون می

ترین بخش از نظر پرداختن به مسائل قاچاق  دولتی فعال

ای علیه پلیس و مقامات  ترکیه است، اما اتهامات گسترده

توان به  دولتی ترکیه در این زمینه مطرح است، ازجمله می

های جرم سازمان  پرداخت رشوه گسترده قاچاقچیان و گروه

یافته روسیه و اوکراین به عنوان قاچاقچیان اصلی در ترکیه 

هایی از همکاری و مشارکت بین  اشاره کرد، همچنین گزارش

 )۲باندهای ترکیه و چینی وجود دارد. )

،کشور ترکیه ۲۰۰۶های منتشرشده در سال بر اساس گزارش

به سرعت به یکی از بزرگترین بازارها برای بردگان جنسی 

از کشورهای اتحاد شوروی سابق تبدیل شده است. در 

نفر در سراسر ترکیه به عنوان بردگان جنسی  ۹۰۰۰حدود

باشند که نیمی ازاین زنان، از مولداوی  مشغول به کار می

 .واوکراین هستند

UNODC(United های منتشرشده توسط در گزارش

NationsOfficeonDrugsandCrime) ترکیه دارای

سهم باالیی در قربانیان قاچاق انسان در رابطه با تجارت 

های  ها و کارگاه شوند، از استثمار کارگران در کارخانه می

ها دالر از محل فروش مواد  تولیدی که بگذریم، سالیانه میلیون

شود که با  داران می مخدر و فروش اسلحه نصیب این سرمایه

کند،  ها نه تنها سودی را عاید مردم در جهان نمی حمایت دولت

بلکه حاصلش مرگ و نابودی زندگی مردم است. قاچاق زنان 

و کودکان با هدف بردگی جنسی راه دیگری برای کسب 

داری لیبرالیسم  های آشکار سرمایه سودهای میلیاردی از ویژگی

 .قرن بیست و یک است

قاچاق نتیجه وضعیت اقتصادی و طبقاتی نابرابر زنان است. 

وضعیت اقتصادی زنان در کشورهای تحت انتقال اقتصادی 

های بازارآزاد( بدتر است. همه  )تبدیل اقتصاد متمرکز به سیستم

کشورهای مرکز و شرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق 

اند که کشور  انتقال چشمگیر اقتصادی و سیاسی را تجربه کرده

های بازار آزاد تغییر داده  آنها را از اقتصاد متمرکز به سیستم

ها گفته شده بود که در  است. در حالی که به آنان در این سیاست

اقتصاد لیبرالیستی شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتری خواهند 

داشت، اما حاصل این انتقال منجر به نرخ بیکاری منفی و باال 

های رفاه  برای همه و به خصوص زنان شده و همچنین برنامه

اند. این  اجتماعی که در گذشته وجود داشت را ازدست داده

حاصل لیبرالیزه کردن اقتصاد برای مردم کشورهای جهان 

های رنگین، جرج  ای است که پدر انقالب است. این آن وعده

سوروس بنیانگذار نهاد جامعه باز، به مردم این کشورها داده 

 !!است

اختالف سطح درآمد مردم درهر دوکشور مبدا و مقصد قاچاق 

عامل دیگری است که به ترویج قاچاق منجرشده است. قاچاق 

از کشورهای کم درآمد به کشورهایی با درآمد باال صورت 

گیرد که در آن تقاضا برای قیمت ارزان و پایین برای نیرو  می

کار وجود دارد. به طور معمول، قاچاقچیان زنان و دخترانی 

راکه از لحاظ اقتصادی در کشور یا منطقه خود محروم هستند، 

کنند که از صنعت  به کشورهای ثروتمند یا مناطقی منتقل می

 .کنند سکس به عنوان شغل و تجارت حمایت می

گذارد، کشورها  قاچاق انسان بر همه کشورهای جهان تاثیر می

های  معموال مبدا، ترانزیت)حمل ونقل( و یا مقصد برای انسان

و یا حتی ترکیبی از مبدا، ترانزیت و  –قاچاق شده هستند 

باشند. قاچاق اغلب از کشورهای کمتر توسعه یافته به  مقصد می

گیرد، از کشورهایی  کشورهای بیشتر توسعه یافته صورت می

پذیرترند  که در آن مردم براثر فقر، جنگ یا شرایط دیگر آسیب

دهد. بیشترین قاچاق در سطح ملی یا  رخ می و قاچاق آسانتر می

ترین طیف  ای است. اروپا مقصد نهایی برای وسیع منطقه

07ادامه در صفحه قربانیان است، در حالی که آسیا مبدا این میزان از قاچاق انسان   



 

5192فوریه      19ماهنامه روشنگر        شماره    Rowshangar 

01 

 

 

 خاطرات دوران سپری شده

 قسمت یازدهم

 "تظاهرات "ضد فاشیستی“

 

کافتارادزه به ایران آمده بود و امتیاز نفت میخواست. آنها 

منتظر بودند که همۀ ما بلند بشویم و تظاهراتی بکنیم. 

درصورتیکه دو تا دولت میخواهند با هم قرارداد ببندند 

یعنی چه که بنده بیایم زنده باد و مرده باد بگویم؟ ولی این 

نرفتن جرم بزرگی به حساب می آمد که چرا نیامدید زنده 

باد استالین بگویید. بنابراین اتحادیۀ کارگران ایران هم از 

طرف انگلیسی ها و هم از طرف شوروی ها تحت فشار 

قرار گرفت. لذا تصمیم گرفتیم از تهران تا گرگان یک 

میتینگ ضد فاشیستی بدهیم. در ساری تظاهرات کردیم و 

به گرگان رفتیم. در آنجا فرماندار ما را احضار کرد گفت 

شوروی ها گفته اند شما اینجا میتینگ ندهید. بعدأ فهمیدم 

در ساری یکی از تاجیک های اتحاد جماهیر شوروی به 

نام گلستانی که من در تاجیکستان معلمش بودم و حاال 

همراه نیروهای شوروی به ایران آمده بود. می شنود که 

من به آنجا آمده ام و صحبت میکنم. با ذوق وشوق بسیار 

که مدتی با هم بوده ایم به میتینگ آمده بود. درصحبتهایی 

که بر ضد فاشیسم میکردم بیشتر منافع خودمان را 

درنظرمیگرفتم. صحبتم این بود که فاشیسم مغلوب شده و 

ازبین میرود و در این فتوحاتی که میشود باید کارگران 

ایران بیشتر بهره برداری کنند. چون این کارگران ایران 

هستند که مهمات را از جنوب به شمال برده و بر سر 

فاشیست ها میریزند. گلستانی گزارش میدهد که افتخاری 

اسمی از ارتش سرخ نمیبرد. و در نطقهایش میگوید  

کارگران ایران هستند که فتح میکنند. درصورتیکه فقط 

ارتش سرخ است که فداکاری میکند. این بود که روسها به 

گرگان دستورمیدهند که در آنجا جلوی ما را بگیرند. 

فرماندار گفت: نمیگذارم  تظاهرات کنید. گفتم تظاهرات 

میکنیم و شما هم نمیتوانید کاری بکنید. روال کار این طور 

بود که ما اول اعالمیه میدادیم که جماعت در ساعت معین 

حاضر شوند. بنا بود در یکی از میدان های شهر میتینگ 

بدهیم. آمدم دیدم هر چهار طرف میدان را پلیس گرفته 

است و مانع از ورود مردم هستند. میدانستم که اگر یک 

کاری را کنسولگری بکند معموال پلیس بی اطالع است. 

آن یکی بکند آن یکی بی اطالع است. هر یکی میخواهد 

این >شاهکار< به اسم خودش باشد نه دسته جمعی. به مقر 

ارتش سرخ رفتم و به فرمانده آنها گفتم که از طرف 

اتحادیۀ کارگران هستم و میخواهیم در اینجا میتینگ ضد 

فاشیستی بدهیم. شما به ما یک بلندگویی بدهید. همانطورکه 

فکر کرده بودم از ممنوعیت میتینگ خبر نداشت. در 

مورد بلندگو هم گفت یکی دو روز کار دارد. دیدم که 

مستعد است یک کمکی به ما بکند.  اما وسیله ندارد. گفتم 

پس شما به ما هفت هشت تا سرباز بدهید که درچهارراه ها 

بگداریم تا ماشین نیاید. این کار را که میتوانید انجام بدهید؟ 

گفت : بله این کار را میتوانیم انجام بدهیم. هشت تا سرباز 

از آنها گرفتم و در چهارراه گذاشتم. شهربانی و 

فرمانداری هم خیال کردند که شوروی ها اجازه داده اند. 

مردم وارد شدند. صحبت کردیم و میتینگ تمام شد. من هم 

به تهران آمدم. بعدأ فرماندار را معزول کردند. همین آدم 

رئیس کارگزینی وزارت کار شده بود و می گفت : برای 

 .این کار تو پدر مرا درآورده و معزولم کردند

 

 تالش احزاب دیگر برای جلب تشکیالت ما

احزاب زیادی سراغ ما می آمدند، ازجمله حزب همراهان 

که بیایید با هم همکاری کنیم در انتخابات هم شانس 

موفقیت ما زیاد است. ما آقای منو را با چند نفر مأمور 

کردیم که ببینند اینها چه کاره هستند و با چه کسانی ارتباط 

دارند، آنها رفتند و گزارش کردند که اینها بیشتر با انگلیسی 

ها هستند و ملی نیستند و ما با آنها اتحاد نکردیم. پس از 

مدتی ما را به ادارۀ روزنامۀ رعد دعوت کردند. رفتیم و 

دیدیم که مظفر فیرزوز آنجا است. گفت میخواهم با شما 

صحبتی بکنم. فیروز، روزنامۀ رعد امروز را به نفع سید 

ضیا اداره میکرد. گفت که اینجا برای شما کوچک است 

میخواهیم به شما یک جای بزرگتری بدهیم. من فکرکردم 

چون دفتر اتحادیۀ ما و ادارۀ روزنامۀ او در یک پاساژ 

است، او از رفت و آمد کارگران میترسد و میخواهد جای 

بزرگتری به ما بدهد و ما را از این جا رد کند. گفتم خیلی 

خوب است. بعد گفت شما وسایلی هم ندارید، ما میتوانیم در 

اختیار شما ماشین بگذاریم. البته این برای من تعجب آور بود 

ولی گفتم که خیلی خوب، آقایی میکند. هرکس به سازمان 

کمک بکند ما می پذیریم. تشکر کردم باز هم گفت به دولت 

هم می سپارم که به شما کمک بکند دیگر اینجا جای تعجب 

نبود، معلوم بود که اینها فکر میکنند میتوانند ما را منحرف 

کنند. بعد گفتم در مقابل چی میخواهید؟ گفت شما با آقا سید 

ضیاءالدین یک مقدار آشنایی پیدا کرده بودم ولی آن موقع 

خیلی بدبین بودم. چون شایعه بود که رضاشاه را او بر سر 

کار آورده و از رضا شاه هم رنجش زیادی داشتیم و این را 

از چشم ید ضیاء میدیدم. گفتم آقای مظفر فیروز شما هیچ 

خجالت نکشیدید که با من این طور صحبت میکنید؟ پدر شما 

در نتیجۀ کودتا از بین رفت. حاال شما آمده اید و این کارها 

را می کنید. خیلی خجالت کشید و من هم پاشدم و دیگر 

 .ننشستم و مالقاتی با سیدضیاء هم دست نداد

 

 مخالفت روس ها در تبریز و تهران

اما شوروی ها از این تشکیالتی که بوجود آمده بود و به آنها 

ارتباط سیاسی نداشت به وحشت افتاده بودند. من تشکیالت 

را به علی زاده و رحیم همداد و رفقای دیگری که یک سال 

بود به ما ملحق شده بودند سپرده و به تبریز رفتم. چون هم 

نزدیک انتخابات بود و هم تشکیالت تبریز در بین تشکیالت 

ما از بقیه صمیمی تر و مبارزتر بود. در تبریز بیشتر 

اوقات، پلیس به تحریک مأمورین شوروی برای ما ایجاد 

مزاحمت میکرد و شبی که از تهران به تبریز آمدم ماه 

رمضان بود. گفتند پلیس اتحادیه را اشغال کرده است. سابقأ 

تبریزی ها بیشتر در ماه رمضان به قهوه خانه ها روی می 

آوردند. حاال نمیدانم. شبانه رفتم و از قهوه خانه ها صد نفر 

از اعضای اتحادیه را جمع کردیم و به دفتر اتحادیه رفته و 

پلیس را خلع سالح کردیم و اتحادیه را به تصرف خود 

درآوردیم. رزیس شهربانی تلفن کرد. گفتم این چه کثافت 

کاری است، به شما چه که اتحادیه را تصرف میکنید. به چه 

حسابی این کار را کردید؟ گفت وهللا دستور بود و خواهش 

میکنم اسلحۀ ما را پس بدهید. اسلحۀ آنها را پس دادیم. از این 

قبیل مزاحمت ها برای ما فراهم میکردند. پس از مدتی به 

تهران آمدم. حاال نوبت حزب توده بود. آنها میخواستند که در 

تهران نیز دفتر اتحادیه را تصاحب کنند. در دفتر اتحادیه 

پیرمردی را مأمور کرده بودیم که تلفن ها را جواب دهد. 

توده ای ها او را در خارج می بینند ومیگویند که ما به شما 

هرچه میخواهید میدهیم که وقتی آنجا آمدیم، شما بگویید که 

اینها صاحب اتحادیه هستند. آن  پیرمرد هم قول میدهد. 

چندی بعد علی امیرخیزی و آرداشس و بی ریا )وزیر 

فرهنگ بعدی پیشه وری( و چند نفر دیگر به محل اتحدیه 

آمدند. به یکی از اعضای اتحادیه به نام تامارا سپرده بودم 

که مواظب باشید اگر کسانی آمدند و گفتند اتحادیه مال ما 

است ممانعت کنند. )تامارا اهل آستارا و زن روشنفکری بود 

و چندی پیش فوت کرد.( تا آنها آمدند تامارا به کارگرها 

دستور میدهد که آنها را بزنند. آنها فرارمیکنند. علی 

امیرخیزی وقتیکه به کوچه ها فرارمیکند می بیند کوچه پر 

از کارگر است. میترسد و برمیگردد. پایین کوچه یک حمام 

بود و به آنجا فرارمیکند. حمام زنانه بود. زنها فریاد 

میکشند. که پدرسوخته اینجا چه کار میکنی و به او حمله می 

کنند. امیرخیزی فرار میکند ولی کتک سختی خورده بود و این 

 .برنامۀ آنها هم به نتیجه نرسید

در تهران تمام کارخانجات تسلیحات و بافندگی دست ما بود 

ولی در دخانیات نفوذ نداشتیم. در میان کارگران کارخانه های 

آبجوسازی مانند مجیدیه و کارخانه های عرق کشی هم نفوذ 

داشتیم. در تبریز هم کارخانجات متعددی مثل کبریت سازی، 

چرمسازی، پارچه بافی و حوله بافی وجود داشت و مثل 

 .اصفهان یکی از مراکز صنعتی ایران بود

 

 تشکیالت ما در آذربایجان

در آذربایجان هم مسایل دیگری پیش آمد. استانداری جوان 

نامی را که کارخانه فرش بافی داشت یا گروهی چاقوکش 

وادار می کند که به دفتر اتحادیه ما حمله کنند. آنها هم حمله 

کرده و خلیل انقالب را کتک میزنند. بعد هم این حادثه را بهانه 

کردند و در اتحادیه را بستند و خلیل را هم به تهران تبعید 

کردند. من در تهران بودم. دیدم خلیل آمد و ماجرا را تعریف 

کرد. فورأ به تبریز رفتم و فورأ اتحادیه را باز کردم. یک روز 

سرلشگر مقدم مرا صدا کرد وگفت: نظر متفقین این است که 

شما به اعضای حزب توده رأی بدهید وخودتان هم انتخاب 

بشوید. گفتم آقای سرلشگر  متفقین مرا نمی شناسند. آمریکایی 

ها که اصال نمی شناسند و انگلسیی ها که سیزده سال زندان را 

کشیده ام. شوروی ها مرا می شناسند چون در آنجا من تحصیل 

کرده ام. این متفقین یعنی هر سه جمع شده اند که من بیام رأی 

به حزب توده بدهم. گفت همین دیگر، خودت میدانی. گفتم آقای 

سرلشگر شما را مرتجع می گفتند. مستبد می گفتند، اما من شما 

را وطن پرست می شناختم. چطور شما به من دستور میدهید 

برای اینکه خودم انتخاب شوم چنین کاری بکنم؟ من وکالت 

نمیخواهم. هروقت خواستم وکیل بشوم، خودم متوانم. وکیل هم 

 .نشدم کارم همین است

ما در آذربایجان خدمت بزرگی به کارگران کردیم. قراردادی 

با کارفرمایان بستیم و حقوق کارگران را که وضعشان فوق 

العاده خراب بود باال بردیم. با اداره اقتصاد صحبت کردیم که 

به کارخانجات آرد بدهند تا در آنجا نان بپزند و به خود کارگر 

یک کیلو و عائله اش روزی نیم کیلو نان بدهند. این در ظاهر 

چیزی نیست ولی درآن زمان بسیارمهم بود. چون نه میتوانست 

نان بخرد و نه عائله اش. تصادفأ کارفرمایان هم از این 

قرارداد خشنود بودند. براساس این قرار سه نفر هم از وزارت 

 .پیشه وهنر آمده و براین کار نظارت می کردند

پس ازمدتی کارشکنی ها شروع شد. تبلیغاتی شروع شده بود 

که کارفرماها زیربار این قرارداد نمیروند. ولی دراوایل کار 

این طور نبود. آنها خشنود بودند حتی به کارمندان و پیشخدمت 

های ادارۀ پیشه و هنر، انعام هم میدادند و خوشحالی میکردند. 

ولی کم کم جریان دیگری پیش آمد. کارفرمایان به تحریک 

مخالفین پیش مقامات شوروی رفته بودند و گفتند: با این 

قراردادی که ما برای نان بسته ایم ناچاریم جنس را گرانتر به 

شما بفروشیم. روس ها هم گفته بودند که الزم نیست قرارداد را 

 .اجراء کنید

من به اعضای اتحادیۀ خودمان در ادارۀ تلفن سپرده بودم که 

اگر کارفرمایان یا کسانی تلفنی با کنسولگری صحبت می کنند 

اگر صحبت می کنند اگر نصف شب هم باشد به من زنگ 

بزنند تا گوش بدهم. من شبها در اتحادیه می خوابیدم. یک شب 

تلفن زنگ زد و تلفن را برداشتم. شنیدم جورابچی با حسن 

صدقیانی صحبت میکند. یکی از آن دو به دیگری میگفت 

)حاال یادم نیست که کدام یک بود( که یارو را میبرند. و او هم 

خندید و میگفت گمان نمیکنم. طرف دیگر میگفت قنسول به 

خودم گفت که بیرونش میکنیم. از این رو کارفرمایان، 

مأمورین دولت، مقامات شوروی و توده ای ها همه دست به 

دست شده بودند که مرا از آنجا بیرون کنند. کارگران اعتصاب 

کردند. بیشتر کارخانجات کارخانۀ چرم سازی بود و اگر 

چرمشان از آش )به قول خودشان( بیرون نیاید خراب میشود. 

اعتصاب برایشان خیلی سنگین بود، کارگران اعتصاب کردند. 

من به کارخانه بافته ای رفتم. دیدم یک عده از افسران شوروی 

با تعدادی سرباز در اطراف کارخانه هستند . فهمیدم نه خیر 
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این جا صحبت از ایرانی نیست؛ صحبت از ضرر و نفع 

یک کشور و ضرر یک طبقه نیست. ما اینجا با افسران 

استالینی روبرو هستیم. من صحبت کردم و به آن مأمورن 

شوروی هم تذکر دادم. از اینجا که خارج شوم، میروم و به 

استالین تلفن میکنم که این افتضاح است ارتباط با طبقۀ 

زحمتکش نیست این بند و بست با سرمایه داران است؛ از 

آنجایی که آنها اراده ای نداشتند )در دیکتاتوری اراده از بین 

می رود( از این توپ و تشر من جا خوردند و پراکنده شدند. 

اولین کسی که پیش من آمد خود بافته ای بود و گفت: شما 

سه روز مهلت بدهید تا من درظرف سه روز محاسبه بکنم 

وتمام مطالباتشان را بپردازم. به کارگران گفتم که سر 

کارشان بروند. افسران هم از آن طرف متفرق شدند. 

کارفرمایان که دیدند به دستور مأمورین شوروی هم، 

آرامشی برای آنها به وجود نمی آید یکی بعد از دیگری 

تسلیم شدند. آخرین کارخانه هم کارخانۀ جورابچی بود که 

گمان کنم پارچه بافی بود. همان شب به کارخانۀ جورابچی 

رفتم. دیدم پلیس جلویش را مسدود کرده تا کارگران نتوانند 

رفت و آمد کنند. پلیس را رد کردیم. )چون پلیس در حال 

ضعف بود و در آذربایجان قدرتی نداشت.( جورابچی هم 

آمد و گفت: من هم حاضرم قرارداد را اجرا کنم و مشغول 

کار شدند. قراردادی که من با وزارت پیشه و هنر و 

کارفرمایان )یعنی به وسیله کارگران و کارفرمایان و 

دولت( منعقد کرده بودم  امر مشروعی بود ولی عمال روس 

ها تحریک میکردند که این کار را نکنید. بهرحال اعتصاب 

شکسته شد، کارگران به سر کارشان رفتند و خوشحال بودند 

 .که قرارداد اجرا میشود

 

 انتخابات در آذربایجان

ما در صدد تهیۀ مقدمه برای انتخابات مجلس شورا یملی 

بودیم. از اطراف نزد ما می آمدند که به ما کمک کنید. 

برادران جمال امامی آمد و گفت: من برای گدایی آمده ام. 

گفتم گدایی چی؟ گفت گدایی رأی. به من رأی بدهی. آقای 

دکتر شفق نامه ای نوشت که خواهش می کنم ما را هم 

فراموش نکنید، برای فعالیت های انتخاباتی به دهات هم 

میرفتیم. با اینکه اتحادیۀ ما شامل دهقان ها هم میشد ولی 

عمأل نتوانستیم تشکیالت دهقانی درست کنیم. چون فئودالها 

قدرت داشتند و نمی گذاشتند. ولی با دهقان هایی که به شهر 

آمده و یا با شهر رفت و آمد میکردند ارتباط داشتیم. اما نه 

بصورت تشکیالتی که حوزه و جلسه داشته باشد. ولی در 

دهات با کمال تعجب دیدم اسم مرا نوشته اند. پرسیدم از کجا 

فهمیدید؟ گفتند آقای سرتیپ زاده که در دهاتی ها نفوذ داشته 

گفته رأی که میدهید به افتخاری هم رأی بدهید. او در دهات 

نفوذ داشت. سرتیپ زاده از آزادیخواهان بود و با خیابانی 

همراهی کرده بود و دراین راه صدمۀ زیادی دیده بود. در 

دورۀ رضاشاه زندانی شده و با ما در زندان بود. دلیل 

زندانی شدن او این بود که یک وقتی با کمونیست ها 

همکاری داشته و چپ بود، ولی چون صاحب نفوذ بود 

 .رضاشاه حبسش کرده بود. واال خودش جرمی نداشت

در این دوران اوضاع برای  انتخاب شدن ما و پیروطی در 

انتخابات آماده بود. من در ضمن صحبت ها و نطق هایی که 

می کردم گفتم آن وکالیی که قبال انتخاب شده و در مجلس 

بودند اگر بخواهند انتخاب بشوند اول باید بیایند و بگویند چه 

کار برای ما کردند و بعدأ به آنها رأی میدهیم. اگر این کار 

را نکنند بی خود نیایند. بنابراین آنها هم میترسیدند بیایند و 

تقریبأ شهر دست ما بود. شخصی به نام کاویانی که بعدأ 

یکی از سرکرده های پیشه وری شد و به او مشهدی جعفر 

می گفتند، نزد من آمد و گفت که آقای استاندار )سرلشگر 

مقدم( شما را خواسته است. من رفتم، استاندار گفت آقای 

افتخاری، شنیده ام که شما زیاد صدمه دیده اید و بی جهت 

حبستان کردند و جرمی نداشته و مرد خوبی هم هستید. بنابر 

این برای شما یک فکری کرده ام که شما را بپذیرند و در 

آینده انشاءهللا وکیل مجلس هم میشوید. گفتم این فکر چی 

هست؟ گفت: کارفرمایان نیم میلیون تومان جمع کرده اند تا 

به وسیلۀ من به شما بدهند تا از تبریز به تهران بروید. در 

آنجا در شمیران ملکی بخرید و زندگی راحتی داشته باشید. 

آن وقت هم نیم میلیون تومان خیلی بود، البته برای کارفرما 

چیزی نبود. آنها طبق قرارداد ماهیانه بیشتر از دو میلیون 

تومان برای نان میدادند. بعد گفت: مبلغ یک ماهش را به 

خلیل آذر هم از تبریز تبعید شده بود. رحیم همداد تشکیالت 

تبریز را خیلی خوب اداره کرد. در اول ماه مه هم جنبش 

مفتضحی برپا شد که با آرامی و رضایت مردم خاتمه پیدا 

کرد. حزب توده هم از این قضیه خیلی ناراحت بود. زیرا به 

همداد پیشنهاد کرده بودند که با آنها تظاهرات مشترک 

 .بگذارد ولی او قبول نکرده بود

در این مرحله من در تهران فعالیت داشتم. رحیم هم 

تشکیالت تبریز را خوب اداره میکرد. تشکیالت مازندران 

هم خوب بود. ولی کم کم اخراج کارگران عضو اتحادیه ما 

از راه آهن شروع شد. یکی از آنها به نام صفر که 

لکوموتیوران بود و حاال زنده است از محل کار خود در 

شمال اخراج شد و ما ترتیبی دادیم که به آذربایجان رفت و 

در نقاط دیگر هم سختگیری و اخراج اعضای ما شروع شد. 

علیزاده از طرف اتحادیۀ ما در ساری کاندید شده بود. به او 

اخطار کردند که باید به تهران بروی، او هم آنجا را ترک 

گفت، در شمال هم مأموران شوروی شروع به بدرفتاری با 

ما کردند. ما در انتخابات شکست خوردیم و کسی از رفقا و 

دوستان ما انتخاب نشد. مگر کسانی که در تشکیالت ما 

نبودند. مثل آقای سرتیپ زاده تبریزی که از دوستان 

محسوب می شدند. از آن طرف ما شکست خوردیم و از این 

طرف هم حزب توده موفقیت هایی حاصل کرد، مثأل 

آرداشس که اصأل اهل گیالن بود و هیج کس در تبریز او را 

نمی شناخت از آن جا انتخاب شد، همچنین پیشه وری که 

 .خلخالی بود و تبریز را ندیده بود از تبریز انتخاب گردید

یک روز مصطفی خان فاتح تعریفف مفیفکفرد کفه از طفرف 

حزب همراهان با انگلیسی ها صحبفت کفردیفم کفه بفا حفزب 

توده متحدأ انتخابات را در دسفت بفگفیفریفم و هفمفه بفریفم و 

انگلیسی ها هم موافقت کردند، ولی گفتند که شفوروی هفا بفا 

این کار موافق نیستند. بنابر این معلوم بود انفتفخفابفات دیفگفر 

دسففت خففود ایففرانففی نففبففود و خففارجففی هففا هففر کففس را کففه 

میخواستند انتخاب میکردند ما هفم بفیفخفود سفیفنفه مفیفزدیفم و 

 .فعالیت میکردیم

شما میدهم، باز هم رد کردم. سرلشگر مقدم گفت: تأسف می 

خورم که چرا شما این پیشنهاد را رد میکنید؟ گفتم: زندگی 

چیست که انسان برای آن کارگران را ول بکند و کارگران را 

از گرسنگی بکشد؟ چون من هستم که به اینها نان میدهم. من 

 .این جور زندگی را نمی خواهم. سرلشگر هم مأیوس شد

در این فعالیت انتخاباتی افراد غیر سندیکایی هم به من کمک 

میکردند. چون سندیکای ما جنبۀ ملی پیدا کرده بود. زیرا 

مستقل بود و مزاحم کسی نمیشد. زحمت میکشید ونتیجۀ 

زحمتش هم این بود که میخواست زندگی کند. وکالی دیگر هم 

مأیوس شده بودند که انتخابات آنجا را ببرند. و یا بیایند و 

فعالیت بکنند. برای فعالیتشان هم میدانی نبود. سندیکا مستحکم 

شده و فکر ما هم راحت بود. به تدریج در شهرستان ها 

تشکیالت داده بودیم. یک روز آمدند، گفتند: در شهربانی شما 

را میخواهند. به شهربانی رفتم و از رئیس شهربانی پرسیدم که 

با من چه کار داری؟ گفت: هیچ، شما امشب این جا مهمانید. 

معلوم شد توقیف هستم. شب مرا نگه داشتند. صبح کارگران 

شنیدند و شهربانی را محاصره کردند. به رئیس شهربانی 

سفارش کردم که من نمیخواهم اینها اعتصاب بکنند. من میروم 

یکی دیگر بیاید فرقی نمیکند. من به اینها میگویم که پراکنده 

بشوند و بعدأ هم اگر شما میخواهید مرا یا توقیف بکنید یا 

بفرستید مانعی ندارد. رئیس شهربانی قبول نکرد و تیراندازی 

کردند. یک نفر از کارگران شهرداری کشته شد و همچنان تا 

غروب شهربانی در محاصره کارگران بود. شب شد و 

 .کارگران به خانه هایشان برگشتند

 

 تبعید از آذربایجان

شبانه مرا به تهران آورده و در خیابان رها کردند. شب به 

منزل رفتم و فردا رئیس شهربانی کل کشور را دیدم. گفتم یک 

چنین جریانی پیش آمده است. گفت شوروی ها دستور داده اند و 

بود. رفتم پیش قونسول  0100ما مداخله ای نداریم. سال 

شوروی ها، یمیلیانوف.  گفتم به چه اتهامی شما تقاضا کردید 

که مرا از تبریز تبعید کنند. گفت هیچ، ما مخالف نیستیم. این 

کار پلیس است. دروغ می گویند. آمدم پیش تدین که وزیر 

کشور بود. از او پرسیدم به چه اتهامی شما مرا توقیف و به 

تهران تبعید کردید؟ آذربایجان مسقط الرأس من است. در 

آذربایجان میخواهم زندگی کنم. تدین گفت به خدا قسم ما مداخله 

ای نداریم. شوروی ها این کار را کردند، تقاضا کردند ما هم 

ناچار این کار را کردیم. هنوز قضیه برایم مهم بود ولی بیشتر 

فکر میکردم که شوروی ها این کار را کرده اند. آمدم پیش 

رئیس شهربانی گفتم من به تبریز میروم. چون هیچ کس مداخله 

ای در این کار نداشته و معلوم میشود که مرا اشتباهی آورده 

اند. چون نه شهربانی مسئولیت را به گردن میگیرد و نه 

شوروی ها. قونسول را دیدم قسم میخورد که اینها دروغ 

میگویند. گمان میکنم رئیس شهربانی هم قسم میخورد که به خدا 

قسم اینطور نیست. آنها تقاضا کرده اند و ما هم شما را تبعید 

 .کردیم

هنوز مطمئن نبودم که کار شوروی ها باشد. کار اتحادیه یک 

کار جزئی بود، مهم نبود که خارجی دخالت کند. پس از چندی 

از طرف یمیلیانوف مرا احضار کردند. به سفارت شوروی 

رفتم. یمیلیانوف گفت: تقاضا میکنیم شما را از تهران هم تبعید 

کنند. پرسیدم برای چه؟ گفت برای اینکه شما در اردبیل کاندیدا 

دارید و شیخ حسین لنگرانی درآنجا کاندید ما است و باید از 

آنجا انتخاب شود و شما به او رأی بدهید . البته ما نمیتوانستیم به 

او رأی بدهیم چون از نظر ما آدم مشکوکی بود فقط این نبود که 

به شوروی ها مربوط است. سر به جاهای دیگر هم داشت. یک 

جنبۀ شیادی هم داشت. یک روز در منزل بودم. دیدم تلفن را 

برداشت و گفت اعلیحضرت را بدهید. البد طرف مقابل گفته 

بود اشتباه است ولی تلفن را نگذاشته بود و برای خودش 

صحبت میکرد و نصیحت میکرد! برای یک چنین شیادی 

میگفتند کاندیداهای خودتان را پس بگیرید و به او رأی بدهید. 

باالخره قرارگذاشتیم که کاندیدای خود را پس بگیریم. ولی 

حاضر به رأی دادن نشدیم. ولی بعد از این قضیه نسبت به 

 .دخالت شوروی ها در تبعید خودم و دیگران مطمئن شدم

باالخره قرارشد رحیم همداد را به تبریز بفرستیم؛ او به آنجا 

رفت ولی شانس چندانی برای انتخاب شدن نداشت که به محض 

ورود انتخابش بکنند. اهالی او را زیاد نمی شناختند در 

صورتیکه همداد مرد شایسته، مهربان و خادمی بود. اگر وکیل 

مجلس میشد روی هم رفته میتوانست دست چند نفر را بگیرد 

 نا بخردیها را چرا باورکنی ؟

 گر خدا را می پذیری بایدت باور کنی

 دیو را یأجوج و مأجوج و پری راهم

 خلقت آدم ز خاک و

 خلقت جن را ز آتش بایدت باور کنی

 کشتی و طوفان نوح و قوم لوط

 بوزینه سازی ز آدم بایدت باورکنی

 وینهمه افسانه های کهنه را

 همچو أفعال خدا باورکنی

 زنده گی بعد مرگ و محشرو میعاد را

 بودنش در نا کجا باورکنی

 حور عین و سایۀ طوبا وجوی شیر وشهد

 مار و گژدم آتش سوزان و چنگ اژدها باورکنی

 خفتن خورشید در گنداب هنگام غروب

 شق مهتاب و عروج آسمان باور کنی

 میکنی باور برو باور بکن اما دمی

 با خود آ ، از خود بپرس ، اندیشه کن

 کین همه نابخردیها را چرا باور کنی ؟

 هلند -یادکو

2010/01/31 

 نا بخردیها را چرا باورکنی ؟
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شود البته بسیاری  در این مجموعه نگهداری شود صرف می

از خیرین به صورت رایگان خدمات پزشکی، ارائه 

 .دهند می

وی با بیان اینکه افرادی برای حضور در سرای مهربانو  

اند، گفت: این افراد در حال حاضر  اعالم آمادگی کرده

اند و به آنان عالوه بر خدمات مختلف  شناسایی شده

هایی مانند قالیبافی، سفالگری، معرق کاری در  مهارت

 .شود واحد درسی تدریس می ۲۴۱

به گزارش ایسنا، در جریان بازدید موالوردی از سرای  

مهربانو جمعی از معتمدین محل از جمله پدر دو شهید در 

سرای مهربانو حضور پیدا کردند و با ابراز نگرانی از 

نگهداری زنان آسیب دیده اجتماعی در این منطقه ابراز 

امیدواری کردند که انجام این کار موجب بدنام شدن محله 

 .آنان نشود

رجبی و موالوردی به آنان اطمینان خاطر دادند که این اتفاق 

  ۱۲۵۲ام, ۲بهمن 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز گذشته از 

 .سرای مهربانو ویژه زنان آسیب دیده بازدید کرد

خبرگزاری  “زنان”به گزارش خبرنگار سرویس  

، شهیندخت موالوردی در )دانشجویان ایران )ایسنا

حاشیه بازدید از سرای مهربانو در جمع خبرنگاران 

های  اظهار کرد: این بازدید در چارچوب برنامه

های مردمی و  دولت به منظور جلب مشارکت

نهادهای مدنی برای توانمندسازی و مقابله با 

های اجتماعی انجام شده است و برای نخستین  آسیب

بار شاهد ساخت سرای مهربانو با مشارکت 

 .های مردم نهاد هستیم سازمان

وی با بیان اینکه دولت از چنین اقداماتی حمایت  

کند تاکید کرد: بدون جذب مشارکت مردمی  می

تواند به اهداف خود به طور مطلوب دست  دولت نمی

یابد. در این شرایط هرگونه همکاری و هماهنگی و 

 .دهیم حمایت از چنین اقداماتی انجام می

وی افزود: حضور من در این مکان به منظور  

نشان دادن اهمیت دولت برای انجام چنین حرکاتی 

کنیم برای پیشبرد چنین  است و به سهم خود تالش می

 .حرکاتی بسترسازی کنیم

به گزارش ایسنا، اکبر رجبی، مدیرعامل موسسه طلوع  

ها به خبرنگاران گفت: سرای مهربانو ویژه زنان  نشان بی

شود.  آسیب دیده اجتماعی است و در بهمن ماه افتتاح می

 “خود معرف”یابند  افرادی که در این مکان حضور می

 .شود هستند و خدمات آنان به صورت کامال رایگان ارائه می

های سرای مهربانو اظهار  وی درباره نحوه تامین هزینه 

ها  هزار نفر خیر با موسسه طلوع بی نشان ۱۰کرد: بیش از 

 .در ارتباط هستند

 ۶۰تا  ۹۰ها افزود: ماهانه  مدیرعامل موسسه طلوع بی نشان 

میلیون تومان هزینه برای تامین غذای افرادی که قرار است 

 .شود رخ نخواهد داد چرا که این مرکز زیر نظر دولت اداره می

های  محمد نصر اصفهانی، مدیر کل دفتر آسیبدر همین زمینه  

گفت: راه اندازی سرای مهربانو یک اقدام  اجتماعی بهزیستی

پیشگیرانه است و زنانی که قرار است در آن 

 .اند نگهداری شوند بعضا دچار خشونت خانگی شده

وی تاکید کرد: مسئولیت دو مکان به هیچ وجه به  

شود، یکی از آنها  بخش خصوصی واگذار نمی

های اجتماعی  شیرخوارگاه و دیگری مراکز آسیب

 .است

به گزارش ایسنا، در این بازدید سارا چرتابیان، 

ها  نایب رئیس هیئت مدیره موسسه طلوع بی نشان

شغل برای زنان آسیب دیده  ۱۹اظهار کرد: 

 ۲۹شود و آنها باید  اجتماعی در این مکان آماده می

هایی مانند قالیبافی و گلیم  واحد مهارتی را در رشته

 .بافی پشت سر بگذارند

در حال حاضر سرای مهربانو برای   وی افزود: 

 ۲۹۰نفر تجهیز شده است ولی قابلیت پذیرش  ۲۰

 .زن آسیب دیده اجتماعی را نیز داریم

وی با اشاره به اقدامات دیگر موسسه طلوع بی  

معتاد مرد بهبود پیدا  ۵۲۲ها اظهار کرد: سال گذشته  نشان

 .کردند

در ادامه این برنامه موالوردی از نمایشگاه صنایع دستی مردان  

بهبود یافته که شامل معرق کاری، ساخت ظروف مسی، صنایع 

شد بازدید کرد و از نزدیک با محصوالت  دستی و غیره می

 .مردان بهبود یافته آشنایی پیدا کرد

به گزارش ایسنا، رجبی به بیان آماری از زنان کارتن خواب  

زن کارتن خواب وجود  ۹۰۰پرداخت و اظهار کرد: در تهران 

دارد و الزم است به امور آنها رسیدگی کنیم. چهار سال قبل 

نفر بود اما به صورت تصاعدی  ۲۰۰تعداد زنان کارتن خواب 

این آمار در حال افزایش است و ما باید تالش کنیم که مشکالت 

 .این افراد را سامان دهیم

  :وگو با ایلنا نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در گفت

0141-01-01  

بیشتر این افراد کسانی هستند که از بیکاری یا اعتیاد در رنج بوده و برخی نیز 

  .اند با وجود تاهل موفق به یافتن کار نشده

های اخیر در  نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس درباره خودکشی

اگرچه بیشتر شهرهای استان خوزستان جزء مناطق  :مسجد سلیمان گفت

در این   اقدام به خودکشی  آمار بیکاری بیشتر در مسجد سلیمان، محروم کشور هستند، اما به علت

 .منطقه بیشتر است

مورد اقدام  ۱۵۰وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: سال گذشته شنیدم بیش از  نسب در گفت ناصر صالحی

 .به خودکشی در مسجد سلیمان انجام شده که البته منجر به فوت این افراد نشده است

اند، افزود: بیشتر  داده ها را جوانان و به خصوص مردان انجام وی با بیان اینکه بیشتر این خودکشی

این افراد کسانی هستند که از بیکاری یا اعتیاد در رنج بوده و برخی نیز با وجود تاهل موفق به 

 .اند یافتن کار نشده

ها بوده است، تصریح کرد: در  صالحی نسب با تاکید براینکه بیکاری مهمترین عامل این خودکشی

درصد پتروشیمی کشور در ماهشهر و بندر امام قرار دارد که بیشتر کارکنان آن  ۲۲حال حاضر 

 .درصدی بیکاری مواجه هستند ۲۲غیربومی بوده و این درحالی است؛ مردم ماهشهر با نرخ 

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه با اشاره به آمار باالی خودکشی در حوزه انتخابیه خود گفت: 

تعداد زیادی از مردم دشت آزادگان و هویزه به دلیل بیکاری به کشور استرالیا پناهنده شده و یا به 

 .اند کشورهای حوزه خلیج فارس رفته

 “خواب کارتن”فزایش تصاعدی تعداد زنان ا

درصد  01رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان:  بیکاری مهمترین عامل خودکشی در مردان جوان است
  واردات خودرو در اختیار یک خانواده قرار می گیرد

 | ۱۲۵۲ام, ۲بهمن 

کنندگان گفت: واردات خودرو نباید  ایسنا نوشت: رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف

 ۲۰های رسمی خودروسازان خارجی شود زیرا در آن صورت  منوط به تائیدیه نمایندگی

 .گیرد درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می

محمد جعفری گفت: اخیرا گفته شده که طرحی برای محدود کردن واردات خودرو و 

 .های رسمی خودروسازان خارجی تهیه شده است مشروط شدن واردات به تائیدیه نمایندگی

او با بیان اینکه تهیه این طرح برخالف اهداف مدنظر برای انحصارزدایی از بازار خودرو 

درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دو برند هیوندا و کیا  ۲۰است، گفت: هم اکنون 

است بنابراین اگر واردات این خودروها مشروط به تائیدیه نمایندگی رسمی واردکننده این 

درصد بازار خودروهای وارداتی  ۲۰برندها که مربوط به یک خانواده است، شود، عمال 

 .گیرد کشور در اختیار یک خانواده قرار می

 ۲۰کنندگان ادامه داد: در هیچ کجای دنیا اختیار  رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف

 .دهند و در ایران نیز نباید این اتفاق بیفتد درصد بازار یک محصول را به یک خانواده نمی

او با بیان اینکه شورای رقابت به عنوان مسوول بازارهای انحصاری باید به این موضوع 

های  ورود کرده و مانع از اجرای یک طرح غیر کارشناسی شود، گفت: برخی از نمایندگی

و افزایش یکباره نرخ ارز  ۱۲۵۱رسمی خودروسازان خارجی در جریان اتفاقات سال 

کنندگان پایبند  نشان دادند که به هیچ وجه به قواعد بازار رقابتی و حفظ حقوق مصرف

 .نیستند

http://www.roshangari.net/1393/11/02/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/
http://www.roshangari.net/1393/11/04/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-70-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af/
http://www.roshangari.net/1393/11/04/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-70-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af/
http://www.ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/10/Small/237756-611.jpg
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حمود کویر   م   

برگرفته از مصاحبه ی رادیو همبستگی با  محمود کویر 

و اکبر معصوم بیگی نویسنده و  -پژوهشگر تاریخ و ادبیات 

 عضو کانون نویسندگان ایران                                        

آقای محمود کویر، تعبیر شما از آزادی بیان چیست؟          -  

                                                                             

آزادی بیان در اعالمیه ی حقوق بشر به صراحت بیان شده  -

و روشن است که هیچ مرز و قید و بندی برای بیان اندیشه ها 

و به ویژه در عرصه ی طنز، که عرصه ی نبایدها و نگفتن 

 ها و ممنوعیت هاست وجود ندارد.                                  

چرا آزادی بیان در طنز بیشتر جنجال برانگیز می شود؟      -  

باید اشاره کنم که در ادب فارسی، ما  سه گونه نیشخند یا  -

خنده در ادبیات داریم.  یکی هزل است که به خصوصیات 

فردی و پنهانی افراد می پردازد و بیشتر به مسائل نهان جنسی 

روی دارد؛ همه ی شاعران و ادیبان بزرگ ایران و جهان 

هزلیات داشته اند مثل سعدی، موالنا، عبید، ایرج و دیگران.  

پله ی بعدی هجو است.  هجو یک نیشخندی است بر اخالق و 

منش های انسان ولی برای بیان مسائل اجتماعی، مثل هجویات 

سنایی یا سوزنی سمرقندی.  هجو در حقیقت از دریچه ی فرد  

به دنیا نگاه می کند.  اما باالترین پله ی نیشخند در ادبیات، 

خنده است. طنز کشف و  -طنز است. طنز یک نوع گریه 

برهنه کردن تضادهاست، سمت و سوی اجتماعی دارد و 

میدان کار طنز دیار ممنوعه هاست و مذهب یکی از آن 

بزرگترین دیارهای ممنوعه ی این اقلیم طنز است؛ و در طول 

تاریخ همین گونه بوده، طنز همیشه به این مسئله پرداخته.  

شما در تاریخ ایران نگاه کنید داستان موش و گربه ی عبید 

زاکانی و شاید جالب تر باشد بگویم در مثنوی مولوی داستانی 

است راجع به روز عاشورا که به تمسخر گرفته می شود، به 

طوری که موالنا از کسی سؤال می کند که چرا بر سر و سینه 

ی خود می زنید، پاسخ می دهند که امام حسین کشته شده، می 

پرسد: کی؟ می گویند ششصد سال پیش، به آنها می گوید: این 

که زمان خیلی دوری است، چگونه شما تازه فهمیدید.  به ویژه 

در سرزمینی که دین سختگیر اسالم حاکم است، دینی که همه 

اش صحبت از مگو و مکن و مبین هاست، مذهب همیشه و 

همه جا میدان طنز بوده است.  در طول تاریخ ایران نگاه کنید 

گروه های طناز مثل هزاالن، بذله گویان، ظرفا، دلقک ها و 

فضوالن، اینها گروه های وسیعی هستند که اصوال شغل شان 

به سخره گرفتن این دیار ممنوعه بوده است؛ و در این رابطه 

صدها فن داشته اند مثل نغیزه گویی، شهرآشوبی، ظرافت، 

شوخ چشمی، اینها دیارهای طنز بوده و برای همین از همان 

روز نخست، این سه دایره ی مسائل نهان جنسی و اخالق 

شخصی و مذهب دایره های پهناوری بوده که طنز همیشه در 

طول تاریخ به آنها پرداخته و از همان روز نخست هم شریعت 

مقابله ی خودش را با خنده و شادمانی و طنز ابراز کرده.     

شما به داستان زندگی محمد نگاه کنید، اولین طنز پردازی که 

کشته می شود زنی است که شعری به طنز در مورد محمد 

سروده و علی او را با شمشیر دو نیم می کند.  می خواهم 

بگویم اینها چیزهای تازه ای نیست و طنز نمی تواند خودش را 

از این میدان بیرون بکشد، عرصه ی کارش این است و البته 

با هجوو هزل تفاوت دارد.                                            

  

طنز پردازهای ایران به خصوص شاعران و نویسندگانی   -

که شما نام بردید چگونه به مذهب یا به سمبل ها و تابوهای 

 مذهبی برخورد می کردند؟                                            

اتفاقا تندترین و بی پرواترین پرداختهای به مدهب در طنز  -

اشخاصی است در ادبیات ایران که شاید برای بخشی از مردم 

باورنکردنی باشد  که یک بخشی از کار مثنوی مولوی به 

تمسخر گرفتن این داستانهاست؛ یا عبید زاکانی، تقریبا می 

توانم بگویم ادیب 

بزرگی ما  در ایران 

نداریم  که به 

صراحت به این 

مورد نپرداخته باشد 

منتهی کارهاشان را 

مخفی می کردند.  

اینها را در محافل 

خصوصی، این 

طرف و آن طرف 

می خواندند.  جالب 

است بدانید وقتی  

کلیات سعدی را که 

محمدعلی فروغی 

چاپ می کند، می 

گوید: "هزلیاتی در 

این اثر سعدی هست 

که در شأن  سعدی 

نیست در نتیجه من با اجازه تان این ها را از آخر کتاب سعدی 

حذف می کنم." یا کتاب عبید زاکانی وقتی به وسیله ی عباس 

چاپ می شود، بخشی هایی از آن را حذف می کند.   اقبال،

ولی ما امروزه می دانیم که اینها در پشت آن طنز تند و بی 

پروایی که داشتند به چه مسائلی می پرداختند.  خوب البته 

بسیاری از طنزپردازان ایرانی کشته شدند به وسیله ی 

دیکتاتورها، خودکامگان، یا فتواهای مجلسی که 

در"بحاراالنوار" فتوا می دهد که اگر می خندند باید 

بکشیدشان؛ می گوید این گفته ی خدای تعالی است که 

"لیضحکوا قلیال و لیبکوا کثیرا"  خیلی زیاد گریه کنید و خیلی 

کم خنده کنید برای این که خنده آبروی دین را می برد آن را 

]در واقع طنزدر دایره ی مذهب را[  منع کرده می گوید در 

شریعت مقدسه "منهی عنه" است یعنی اجازه ندارد کسی به 

آن بپردازد.  در نتیجه طنزها به صورت پنهانی و به صورت 

شفاهی بین مردم رواج پیدا می کند.  این جوک یا لطیفه هایی 

که مردم ما می گویند یکی از جلوه ها و نمودهای ممنوع بودن 

نوشتن اینها بوده است.  بی پرواترین طنزها در لطایف ایرانی 

است که شاید جالب باشد بگویم بخش بزرگی از اینها در 

حوزه های علمیه تهیه می شده.  در هر حال، نارضایتی ها را 

 به صورت پنهانی بیان می کرده اند.           

خط قرمزی در طنز وجود دارد یا نه؟                             -  

اتفاقا قلمرو و دایره ی طنز خط قرمزهاست. این سوی خط  -

قرمزها کار طنز نیست.  طنز خط قرمز ندارد؛ آزادی بیان 

خط قرمزی ندارد؛  قانون و حقوق بشر بر آزادی 

حکمفرماست. طنز آزادانه بیان می شود، اگر کسی شکوه و 

شکایتی دارد به وسیاه ی قانون با آن برخورد می کند.  طنز 

دایره ی کارش همیشه ممنوعه هاست.  شما مثال دیکتاتور 

بزرگ یا عصر جدید چارلی چاپلین را که نگاه می کنید می 

بینید که او در عصر قدرت فاشیسم، بیرحمانه ترین حمالت را 

به فاشیسم دارد، و در عصر قدرت سرمایه داری،  بیرحمانه 

ترین حمله را  به نظام سرمایه داری  می کند. طنز هیچ وقت 

خط قرمزی نمی پذیرفته و این بار اول نیست؛ حاال به این 

 طریق استفاده ی سیاسی از آن می کنند.                         

خوب، در جایی که این استفاده ی سیاسی ممکن است از  -

آن بشود، یعنی وقتی تمسخر سمبلهای یک جماعتی موجب 

تخریک شان  می شود ، این جا رابطه ی بین آزادی بیان و 

مسئولیت را به خصوص در حیطه ی طنز چگونه می بینید؟ 

                                                                   

اگر بخواهیم دیواری بر پا کنیم برای اینکه به من توهین  -

شده، باید روزی هزارتا دیوار بر پا کرد چون فردا بودایی 

می گوید به من توهین شده، پس فردا مسیحی می گوید، روز 

دیگر من هم می گویم، بخش بزرگی از مردم هند گاو 

برایشان مقدس است، آن گاو پرست هم می تواند بگوید گاو 

موجود مقدس من است، پس شما به گاو هم نباید توهین 

بکنید.  پس طنز و شوخی و خنده و نقد و انتقاد دایره اش 

کجاست؟ این که موجب خشم یا نفرت می شود به گمان من 

این نیست که طنز به این کار می پردازد؛ چرا هزاران بار 

دیگر که این کار شده اینگونه واکنش ایجاد نکرده؟ چرا در 

این زمان و در این برهه ی خاص این واکنش صورت می 

گیرد؟  اگر بخواهند به این بپردازند که این ]آزادی بیان[ 

موجب کینه و عداوت می شود، خود این نگاه بزرگترین 

پراکننده ی کینه و نفرت است.  در نتیجه، به گمان من اصال 

این گونه نیست که چون اینها]نشریه ی شارلی ابدو[ به این 

مسئله پرداختند باعث چنین واکنشی شده آن گونه که بسیاری 

از اصالح طلب ها یا متفکرین اسالمی این روزها در 

نشریات شان منعکس کردند که این ]آزادی بیان[ باعث 

ایجاد کینه می شود.  نه، باعث ایجاد کینه جهل است، باعث 

ایجاد کینه نادانی است، باعث ایجاد کینه خودکامگی است، 

باعث ایجاد کینه خرافات است؛ و برای روشن شدن افکار، 

اتفاقا اینها باید مورد حمله ی طنز قرار بگیرند. شما کمدی 

الهی دانته را نگاه کنید ببینید چه کرده، دنیای تفکر اروپا را 

تغییر داده، صدبرابر نشریه ی شارلی ابدو به تمام بنیان های 

مذهب پرداخته، چرا کسی اعتراض نکرد؟ همین کتاب 

کمدی الهی دانته باز نویسی رسالةالغفران اثر فیلسوف 

بزرگ ساسانی، ابوالعلی المعری است که همین مسائل 

بهشت و جهنم و خدا و معراج را به تمسخر گرفته؛ چرا آن 

موقع چنین خشمی برنینگیخت؟ آیا اگر این کاریکاتور کشیده 

نشده بود، تروری صورت نمی گرفت؟ اینها در جای 

دیگری از دنیا دست به ترور و کشتار نمی زدند؟              

                              

همه ی اشکال گوناگون طنز و شوخی و هزل و هجو و  -

فکاهی و کاریکاتور هر کدامشان  کارکردهای معینی دارند، 

شما فکر می کنید همه در این عرصه ی آزادی بیان جایی 

 دارند؟                                                                   

صد در صد، چرا طنز و شوخی می پردازد به دیار  -

ممنوعات؟ برای این که شما ممنوعات را نمی توانید از آن 

بردارید.  مثالی برای شما می زنم، آیت هللا منتظری تا وقتی 

در قدرت بود میدان طنز و هزل و هجو مردم بود؛ به محض 

این که از دایره ی قدرت پایین کشیده شد، از دایره ی طنز 

بیرون رفت.  طنز تیرش به طرف ممنوعه ها و جهل و 

خودکامگی است.  دایره ی طنز همانجایی است که به عنوان 

 خط قرمز، دیوار دورش کشیده شده.                              

 ادامه در صفحه  بعد

  آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا
 در باره ی ترور نویسندگان نشریه "شارلی ابدو"
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عرصه ی دیگر طنز قدرت است؟                                -  

صد در صد، خودکامگی و جهل و قدرت میدان طنز است  -

برای این که خودکامگی اجازه نمی دهد وارد میدانش بشوی. 

در نتیجه، تمام اینها  میدان کار طنز است. خنده اصال واکنشی 

است در برابر ممنوعه ها، در برابر چیزهایی که نباید، در 

برابر چیزهایی که نشاید.  شما به محض این که این موارد را 

ببرید در دایره ی قدرت و در دایره ی خرافات، آگاهانه یا حتی 

ناآگاهانه مورد حمله ی طنز مردم قرار می گیرند.                

                                         

از شما سپاسگزارم. -  

من هم تشکر می کنم.  -  

 مصاحبه با اکبر معصوم بیگی

برخی از آزادی بیان و اندیشه بی قید و شرط دفاع می کنند؛ 

از جمله در منشور کانون نویسندگان ایران آمده است که از 

آزادی اندیشه و بیان "بی هیچ حصر و استثناء" دفاع می 

کنند.  آقای اکبر معصوم بیگی از شما به عنوان عضو کانون 

نویسندگان می پرسیم که این عبارت "بی هیچ حصر و 

استثناء" یعنی چه؟  خواهش می کنیم این را توضیح دهید.    

                                                                 

بگذارید این بند را که در واقع شاخص منشور ماست را   -

بخوانم: "آزادی اندیشه و قلم و بیان در همه ی عرصه های 

نشر بی هیچ حصر و استثناء برای همگان".  واقعیت قضیه 

این است که این بند شاید نزدیک پنج سال مورد بحث قرار 

آزادی اندیشه و بیان و نشر گرفت و به این صورت است که: 

در همه ی عرصه های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر 

و استثناء حق همگان است؛ این حق در انحصار هیچ فرد، 

گروه، یا نهادی نیست و هیچ کس را نمی توان از آن محروم 

این کل بند است که من از روی منشور برای شما  کرد.

خواندم.این بند اتفاقا بسیار متنازع فیه بود، و در تاریک ترین 

دوره هایی که کانون به خودش می دید، تصویب شد.  یعنی در 

خیلی دوره ی فرمانروایی سعید امامی و آن دستگاه جهنمی، و

ها با این تکه ی "بی هیچ حصر و استثناء" از بند موافق 

نبودند.  ولی واقعیت این است که اگر این "بی هیچ حصر و 

استثناء" نمی آمد یک استخوان الی زخم بود.  من به صحبتهای 

صدیقه وسمقی  گوش می دادم که برای آزادی بیان استثناهایی 

می آورند ]اشاره به اظهار نظر صدیقه وسمقی درمورد قضیه 

شارلی ابدو و توجه به حساسیت هایی که نسبت به مذهب وجود 

دارد[، این به معنی است که  استخوان الی زخم همیشه باقی 

می ماند تا زمانی که شما استثناهایی قائل بشوید، مثال این مورد 

یا آن مورد مشمول این حکم نیست و بگویید این کسان و آن 

اشخاص هم مشمول این حکم نیستند و بگوییم توهین به این و 

این و این مجاز نیست؛ بهایی و یهودی و کمونیست و مرتد و 

آنارشیست و سوسیالیست از این شمول خارج اند،  شما از 

همان ابتدا این اجازه و این مجوز را می دهید که هم حصر 

باشد و هم استثناء.  بند اول منشور کانون که به گمان من شاه 

بیت یا ُدر خوشاب این منشور است و بقیه ی بندها به نحوی 

ذیل این بند قرار می گیرند، این امکان را می دهد که شما 

نتوانید حصر و استثناء بگذارید.  در همین قضیه ی شارلی 

ابدو آنچه هست، حصر و استثناست.  اگر ما روی مورد 

"آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء" نأکید داشتیم برای این 

بود که می دانستیم که خیلی ها می گویند ما هم آزادی بیان 

را قبول داریم؛ مگر حتی هیتلر می گفت من آزادی بیان را 

قبول ندارم؟ نه، او هم آزادی بیان را قبول داشت منتهی 

ِ  آنچه منفعت او بود.  مگر گوبلز که مأمور  آزادی بیان

تبلیغاتی دستگاه جهنمی نازیسم بود،  آزادی بیان را قبول 

نداشت؟ به تعبیر خودش قبول داشت. مسئله زمانی ایجاد می 

شود که شما حصر و استثناء می گذارید و در واقع یک 

امکان و راه را باز می گذارید که بشود کار را به نحوی 

دیگر دنبال کرد.  به این دلیل است که شما می بایست در 

یک ساختار سیاسی که دایره ی شمولش بیشتر از کانون 

است، مثال ساختار سیاسی مطلوبی که من می پسندم، دیگر 

آن وقت آزادی های سیاسی است که بی قید و شرط است.  

شما نمی توانید قید بگذارید و بگویید فقط در این چارچوبی 

که من می گویم می توانید فعالیت کنید؛ بیرون از این، شما 

 محکومید.                    

اگر این آزادیهای بی قید و شرط که شما از آن دفاع می  -

کنید، گاه با توهین همراه بشود، یا دیگران توهین تلقی 

بکنند، این موجب آزار یک دسته ی دیگر می شود؛ این 

توهین را چه می شود کرد، نمی شود در جایی قیدی، بندی، 

حدی و مرزی بگذارید مثال بگویید توهین نباید بشود؟       

                       

در آن صورت ممکن است "بنشین" با لحنی که من می  -

گویم به نظر شما توهین تلقی شود و بنشین تلقی نشود حتی 

من قیاس بین "بنشین" و بتمرگ هم نیاوردم که خیلی با هم 

فاصله دارند.  شما وقتی قید می گذارید این قید حد مشخصی 

ندارد، می رود تا انتها.  کاری که شما می توانید بکنید 

ارشادی است.  اوال که توهین پاسخش منفجر کردن یک جا 

و یا کشتن کسی نیست.  باز در منشور ما آمده که پاسخ کالم 

با کالم است. شما وقتی در جایی قید می کنید که توهین 

نکنید، باز دارید قید می گذارید. به نطر من آنچه می شود 

انجام داد کار انسانی است و آن ارتباط هایی که انسانها با 

 یکدیگر دارند.                                                         

در مورد شارلی ابدو همانگونه که در بیانیه ی کانون  آمده،  

ما از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا دفاع کرده ایم ؛ و 

به این قائل شده ایم که همه می توانند نظرشان را بدهند.  این 

به این معنی نیست که من متوجه بعضی مسائل نباشم مثال 

یک نفر از من سؤال کند که شما می گویید تبلیغات 

نژادپرستی را بگذارید آزاد باشد؟ شما تبلیغ قوم پرستی را 

می گویید آزاد باشد؟ شما به عنوان آزادی بیان می توانید 

بگذارید تلویزیون ساعت پنج عصر فیلم پورنو پخش کند؟  

مسلم است که نظر من این نیست.  به نظر من گیر قضیه 

یک گیر تئوریک دارد.  شما حد و مانع ایجاد می کنید، 

 طبیعتا به آن موانع قدرت و دامنه ی تفسیر می دهید.          

                                

 .کلمات داخل کروشه از روشنگر است

 ناصر آقاجری 

  

آبدارچی ما یک پیرمرد قشقاییه، بسیار آرام، مفتفیفن، ولفی بفا 

پایی شکسته و لفنفگ. دو، سفه سفالفی پفیفش، داربسفت بفنفدی 

ورزیده بود، به خانواده اش عشفق مفی ورزیفد، مفانفنفد هفمفه 

زحمتکشان برای پیشرفت فرزندان از هیچ تالشی دریفغ نفمفی 

کرد. بدین گونه یک دخفتفر و دو پسفرش از ایفل و روسفتفا، 

 .دانشگاه را تمام کردند

آخرین کار داربست بندیش با کارفرمایی در فیروز آباد پفارس 

بود، یفک حفاجفی بفازاری پفولفکفی و بسفاز و بفففروش. ایفن 

بازاری با پیشانی پینه زده و تسبیح بلند و شکمی طفبفل گفونفه، 

کمربند ایمنی در اختیار دانیال قرار نمی داد، حتا تخفتفه بفنفدی 

داربستش آنقدر فرسوده و به دفعات مورد استفاده قرار گرففتفه 

بود که زیر پای دانیال شکست. حاجی آقا معتفقفد بفود ایفمفنفی، 

بفهفره گفیفری از  بفرایلوس بازی بچه شفهفری هفاسفت . او 

اعتقادات مردم و هزینه نکردن، مرتب این جفمفلفه را تفکفرار 

اگه خواست خدا، مرگ باشه، هیچ کمر بند ایمفنفی، ” می کرد: 

جلو دارش نیست، باید توکل کرد و بفه دنفبفال روزی حفالل، 

با سقوط دانیفال از ارتفففاع، زانفوی چفپفش  “ مردانه کار کرد.

شکست. ماه ها بستری شد بدون امفکفان اسفتفففاده از خفدمفات 

درمانی. چون کارفرما حاجی بازاری بود و کفارگفران را بفه 

کفرده بفود و آنفهفا را بفه …  جای بیمه تامین اجتماعی، بیمفه 

 .دست قضا و قدر سپرده بود

وقتی یکی از همکاران دانیال به حاجی آقفا اعفتفراض کفرد و 

حاجی با ژستی طلبکارانه و با پرخاش و تهدید، در حفالفی کفه 

بفرای مفن ” انگشت سبابه اش را به شدت تکان می داد، گفت: 

 …کمونیست بازی در نیار، اگه صدات باال بیاد، می دم 

فهمیدی؟ مردک، مگه پول علف خرسه؟ من یک عفمفر جفون  

کندم پول حالل را قران به قران رو هم گذاشتم، حاال بریزم به 

 ”حساب یک نره خر بی خدای بی دین؟

حاجی حرف دهنتو ” همکار دانیال با خشم و نفرت جواب داد: 

 ”.بفهم و بزن، دانیال یک روز نمازش ترک نشد

، برید سر کارتون، ولی این را هم بدونید اقای … یا ا” حاجی: 

خاتمی، خدا پدرشو بیامرزه که هم روحانی بفود و هفم ریفیفس 

پاره می کردین، قانفونفی داد …  جمهور، که شماها برای اون 

به مجلس و همه ی کارگاه هفای زیفر ده نفففره را از شفمفول 

قانون کار خارج کرد. فهمیدید، هالو ها؟ شمفا چفنفد نفففر، کفی 

 ”شدید بیشتر از ده نفر؟

 ”حفاجفی پفس تفعفداد بفنفا و کفارگفراش چفی؟” همکار دانیال: 

اونا یک کار جداگونه دارند به کار شما ربطی نداره. “ :حاجی

صبر کنید، هرکی نمی خواد کار کنه، هفمفیفن حفاال بفره دففتفر 

 ”.حساب کتاب کنه، هر وقت پول دستم اومد، بیاد بگیره

دانیال پس از ماه ها بستری شدن و معالجه ی بومی و ففروش 

دار و ندارش، با پایی لنگ در جستجوی کار راهفی عسفلفویفه 

 شد. هم پیر بود و هم لنگ، هیچ شرکتی به او کار نمی داد.

آنها کسی را استخدام می کردند که بفتفوانفنفد از او چفنفد کفار  

درمانده شفده بفود. زمفانفی کفه  .بکشند و تنها یک حقوق بدهند

ماشین یکی از مهندسان به سوی درب پفاالیشفگفاه مفی رففت، 

دانیال خودش را جلوی جلوی مفاشفیفن پفرت کفرد. رانفنفده بفا 

ترمز شدید، مانع از یک بر خورد سخت شفد. بفا ایفن وجفود، 

دانیال روی زمین پفرت شفد. مفهفنفدس جفوان بفه سفرعفت از 

ماشین پایین آمد و او را که نمی توانست بفه سفرعفت خفود را 

 .جمع و جور کند، از زمین بلند کرد

 ”پدر جان! چرا این کار را کردی؟”مهندس جوان: 

 بقیه از  صفحه قبل

 محمد عمر

 

، روشنگر متعلق به شما ست

 ما لی خود با پشتیبا نی

 روشنگر به ادامه انتشا ر 

  یاری رسانید
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دانیال به صورت مهربان جوان نگاه کرد و چهره ی فرزنفدان 

خودش را دید، اشک در چشمانش جوشید و بغض گلفویفش را 

 .فشرد، نتوانست حرفی بزند: سکوتی سراسر فریاد

 ”بیکاری؟“مهندس جوان:

 .دانفففففیفففففال بفففففا تفففففکفففففان دادن سفففففر تفففففایفففففیفففففد کفففففرد

 ”آبدارچی کار می کنی؟”مهندس جوان: 

 .دانیال باز هم به همان صورت پاسخ گفت

بدین صورت، ما صاحب یک آبدارچی شفدیفم. او در دوازده 

ساعت کار روزانه اش، مرتب در حال جابفجفایفی بسفتفه هفای 

آب، شستن لیوان های چای، پر کفردن ففالکفس هفای چفای و 

 شستن ماشین مدیران بود. بیش از دو نفر کار می کرد.

امروز او به مرخصی رفته است. پیمانفکفار کفه بفا کفمفتفریفن  

نیروی کار، بیشترین مقفدار کفار را از دوش کفارگفران مفی 

کشد، کارگری نداشت که بفه جفای دانفیفال بفففرسفتفد. نفظفارت 

 کنترل کیفی کارگاه هم بدون آبدارچی، کار را متوقف کرد.

پیمانکار هرچه تالش کرد، نتوانست یک کارگر خفدمفاتفی یفا  

ساده استخدام کند، چون این روزها که هوای عسفلفویفه رو بفه 

گرمی می رود، تنها نیروی کاری که باقی می مفانفد، کفارگفر 

بلوچ است. پیمانکفار مفجفبفور شفد یفک کفارگفر بفلفوچ را بفه 

 .صورت روزمزد، به دفتر نظارت معرفی کند

مردی میان سال، با قدی بفلفنفد، سفبفزه تفیفره و بسفیفار الغفر، 

اسکلتی بود که پوست سبزه اش ماننفد یفک روکفش قفهفوه ای 

براق روی آن را پوشانده بفود. بفازتفاب نفور خفورشفیفد روی 

مفردی بفود از تفمفدن بفاسفتفانفی  .پوستش جلب توجه می کفرد

جیرفت و شهر سوخته، انسانی که در خفانفه خفودش، بفیفگفانفه 

محسوب می شد. آری در سرزمین مفادری و پفدریفش، چفون 

 .دگر اندیش بود مورد بی مهری قرار می گرفت

من محمد عمفر، ” بسیار آرام و شمرده خودش را معرفی کرد: 

 ”.بلوچم و حنفی مذهب، برای خدمت به شما معرفی شده ام

و 

بففعففدشففروع 

کففففرد بففففه 

جمع آوری 

لیوان هفا و 

وسایل چای 

و بشففففکففففه 

 .های آب

ببخشفیفد “ –

شفففمفففا اهفففل 

کففففففففففجففففففففففا 

 ”هستید؟

محمد عمر: 

مفففففن از ” 

روسفتففاهففای 

اطفففففرا ف 

سففففففففراوان، 

جایی به نام 

سففففففففففففوران 

 ”.هستم

مثل این که بلوچ های عسلویفه هفمفه از اطفراف سفراوان “–

 ”هستند؟

در بلوچستان کار نفیفسفت. ”با کمی مکث،  “آره.”محمد عمر: 

دولت در آنجا پروژه ای به وجود نمی آورد، چفنفد سفالفی هفم 

هست که مرتب خشک سالی است و کشفاورزی و بفاغفداری 

درصد مردم مفثفل مفن، نفه زمفیفن  ۵۵هم درآمدی ندارد. تازه 

دارند نه باغ و نه سرمایه ای. سرمایه مفا، کفار اسفت کفه در 

 ”.آنجا پیدا نمی شود

 ”واقعا آنجا هیچ کاری پیدا نمی شود؟“–

آنجا کار مفعفمفولفی وجفود نفداره. کفارهفایفی کفه ” محمد عمر: 

 ”.هست خطرناکه

 ”توی معدن اورانیومه؟“–

 ”.نه، منظورم کار قاچاقه”محمد عمر با تبسم: 

 ”قاچاق؟“–

 ”.آره قاچاق گازوییل یا بدتر از اون مواد مخدر”محمد عمر: 

 ”شما هم مواد خرید و فروش کرده اید؟“–

ما مردم نمی تونیم از این کارها بکنیم. این جفور ” محمد عمر: 

کار ها در توان پولدار هاست، آنهفایفی کفه پفول خفریفد وانفت 

 ”.تویوتا تیزرو را دارند

 ”مگه نگفتی برای شما هم کار قاچاق وجود داره؟“–

چرا، ولی مفا ففقفط ” محمد عمر: 

بابفت حفمفل بشفکفه هفای هفففتفاد 

لیتری گازوییفل روی دوشفمفان، 

 ”.چیزی دریافت می کنیم

تففوی ایففن کففار پففول خففوبففی “

 ”هست؟

آره، ولفی کشفتفه ” محمد عفمفر: 

زیادی هم میفده، سفه ایسفت مفی 

دهند و بعد اگر نایستفی، تفیفربفار 

سوراخ سوراخت می کفنفه. ولفی 

اگففه بففایسففتففی، صففاحففب بففار یففا 

همون پولدار قاچاق چی، گفلفوی 

 ”.تو یا خانواده ات را می بره

جناب محمد، شما هم از ایفن “–

 ”کارها انجام داده اید؟

می بخشید آقا، اسفم ” محمد عمر: 

من محمد عمره، اگه صدا می زنید، ممنون مفی شفم اسفمفم را 

کامل بگید. ما آنجا زندگی می کنیم، بفرای زنفده مفانفدن، بفایفد 

کار کنیم و زمانی که هیچ کاری نیست! یا باید بمیریم و یا بایفد 

 .همین کارها را انجام بدهیم

 ”.خب، همین عسلویه کار کنید“ –

اگه کارگر ساده دیگه نباشه، ما را استفخفدام مفی ” محمد عمر: 

کنند، آن هم بدون خوابگاه، تنها با یک وعده غذا، بدون وسیلفه 

رفت و آمد. هزینه های اقامت در عسلویه، درآمد ماهانه ما را 

 ”.می بلعد

 ”به طرف تو هم تیر شلیک کرده اند؟“–

 ”.نه”محمد عمر: 

 ”چرا؟“–

چون ما مردم، فقط گازویفیفل سفر مفرز را، کفه ” محمد عمر: 

مالکان شان از قبفل بفا پفرداخفت پفول، اجفازه عفبفور گفرففتفه 

 ”…اند

 ”قانونی؟“–

 ”مگه قانونی باالتر از پول داریم؟”محمد عمر: 

سکوت تلخی، برای دمی بر سر جمع ما سایه اففکفنفد. صفدای 

ژنراتور های غول پیکر، بفه هفمفراه صفدای زنفگ گفونفه ی 

برخورد لیوان هایی که این زحمت کش، در حال جفمفع آوری 

آنها بود، چون یک موزیک متن، همچنان پرده های گفوشفمفان 

را می آزرد. محمد عمر داشت بی حوصله می شد از این همه 

پرسش، تازه نمی باید این قدر در یفک کفانفکفس، زمفان تفلفف 

 :کند. ولی مسئول ما خیالش را راحت کرد

به پیمانکار بگو، کانکس نظارت خیلی کار داشت و آنها مفرا “

 ”.به کار گرفتند. بگو باید برگردم آنجا را جارو کنم

 ”.چشم”محمد عمر: 

او با سینی لیوان ها و فالکس و بشکه های آب رفت تا به بقیفه 

کانکس ها برسفد و پفس از سفه سفاعفت بفرای جفارو کفردن 

برگشت. ما می خواستیم به پرسش های ما پفاسفخ بفگفویفد، از 

این رو، او را دعوت به نشستن و نوشیدن چای کفردیفم و بفاز 

 .پرسش ها را پی گرفتیم

ما از روستاهای مان می رفتیم و کنار پاسگفاه هفای ” او گفت: 

مرزی، در انتظار وانت های گازوییل می نشستفیفم. وانفت هفا 

لیتری می آمدنفد و  ۲۹یا  ۲۰به تعداد بی شمار، با بشکه های 

به صف در انتظار می ماندند. ما، هر نفففر بفرای حفمفل یفک 

هزار تومان مفی گفرففتفیفم و بشفکفه را  ۲۹لیتری،  ۲۰بشکه 

سیصد متر، از میان کانالی که دولت ایفران روی مفرز حفففر 

کرده تا وانت ها نتوانند به آن سوی مرز بروند، بر دوش مفی 

کشیدیم. این شده برای ما یک کار کم خفطفر، الفبفتفه شفیفریفنفی 

لیتری  ۲۰بشکه  ۱۰تا  ۸سربازها را باید می دادیم. هر وانت 

حمل می کند. هر وانت به پاسگاه سیصد هزار تومان پرداخت 

 است(. ۱۲۵۲می کند )این نرخ های سال 

 ”همه ی این کار ها روز روشن صورت می گرفت؟“–

 ”.آره”محمد عمر: 

 ”.غیر ممکنه“–

پس بیایید بلوتوس های تان را روشن کنید تا فیلم ” محمد عمر: 

 ”.عبور بشکه های گازوییل را از مرز برایتان ارسال کنم

هر بلفوچ ” پس از انتقال فیلم روی گوشی های مان، ادامه داد: 

 ۹کپفسفول گفاز و  ۲مرز نشین، برای دیدار فامیلش می تواند 

کیسه آرد، به پاکستان ببرد و آنها را آنجا بفففروشفد و جفایفش، 

برنج و خرت و پرت دیگر، اینجا بیاورد. کاالهای پفاکسفتفانفی 

خیلی از ایران ارزان تر است. ما اگر بخواهفیفم آب مفرواریفد 

چشمانمان را عمل کنیم، به پاکستان می رویم، چون آنجا نفمفی 

پرسند بلوچ ایرانی هستی یا پاکستانی، مریض کفه بفاشفی، تفو 

 ”.را معالجه می کنند

 .هففمففه بففا نففابففاوری بففه حففرف هففای او گففوش مففی دادیففم

 ”مگه در پاکستان نرخ اجناس ایرانی چنده؟“ –

لیفتفری گفازویفیفل در پفاکسفتفان  ۲۰۰یک بشکه ” محمد عمر: 

هزار تفومفان و  ۲۰هزار تومان است، یک کپسول گاز  ۲۰۰

هزار تومفان و یفک کفیفسفه  ۹۰یک کارتن پودر رخت شویی 

 …هزار تومان ۲۰آرد 

 ”محمد عمر! امکان داره من شب بیام خوابگاه شما؟“ –

ما خوشحال می شفیفم، ولفی آنفجفا در حفد شفمفا ” محمد عمر: 

 …آقای
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حمله ی تروریستی به دفتر 

” شارلی ابدو ” مجله ی 

 

 

نویسندگان ، 

روزنامه نگاران 

 و مردم فرانسه

خبر حمله ی وحشیانه ی مرتجعین تروریست به دفترمفجفلفه ی 

و جفان بفاخفتفن دوازده تفن از روزنفامفه ”  شارلی ابدو ”  طنز 

ها و دیگر افراد بی گناه ، موجفی از ¬نگاران، کاریکاتوریست

خشم و اندوه میان شاعران ، نویسنفدگفان و روزنفامفه نفگفاران 

ایران برانگیخته است . نویسندگان و مردم ایران در راه آزادی 

اند و به خفوبفی رنفج و خشفم شفمفا را ¬بیان بسیار قربانی داده

 .کنند¬درک می

طراحان و عامالن این جنایت هولناک ، دشمنان آزادی انفدیشفه 

و بیان و پیروان جهل و خفراففه انفد کفه هفدففی جفز اسفتفیفالی 

ماندگی بر جهان ندارند . رهایی از ایفن بفدانفدیشفان جفز ¬عقب

برافراشتن پرچفم آزادی بفیفان بفی هفیفچ حصفر و اسفتفثفنفا در 

 .سفففففففراسفففففففر جفففففففهفففففففان راه دیفففففففگفففففففری نفففففففدارد

کانون نویسندگان ایران ضمن ابراز همدردی با شما همفکفاران 

گرامی ، خانواده های قربانفیفان و مفردم ففرانسفه ، ایفن اقفدام 

جنایتکارانه و ضفد آزادی را بفه شفدت مفحفکفوم مفی کفنفد و 

اطمینان دارد که چنین اعمال ددمفنفشفانفه ای ، کفوچفک تفریفن 

خللی در عزم و اراده ی شما برای دففاع از آزادی انفدیشفه و 

 . ستیزی و نژاد پرستی وارد نمی کند¬بیان و ضدیت با بیگانه

 

 ۱۲۵۲دی  ۱۸کانون نویسندگان ایران 

  

 

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

 ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید   

rowshangar1@yahoo.com 

 

www.rowshangar.ca 

 ”.نیست

نه دوست بسیار عزیز! مفا نسفبفت بفه هفم هفیفچ بفرتفری “–

 ”.نداریم، همه فروشنده شیره ی زندگیمان هستیم

 :خوابگاه بلوچ ها در عسلویه

بفه سفمفت  -مسجد عمر بفن خفطفاب -خیابان غربی -نخل تقی

اولین خیابان سمت چپ وارد می شفویفد،  -کوه در این خیابان

متر پیش مفی رویفد، نفبفش یفک ففروشفگفاه خفرازی کفه  ۲۰

 .هففمففیففشففه بسففتففه اسففت، اولففیففن خففانففه سففمففت چففپ خففیففابففان

یک خانه کاهگلی با دری بزرگ که همیشه نیفمفه بفاز اسفت، 

حیاطی بزرگ و خاکی با شش اتفاق در اطفراف آن، پفر از 

حفره و سوراخ های موش های بزرگ و سوسفک. هفر اتفاق 

نفر در آن ساکن هستند. کل جمعیفت سفاکفن حفدود  ۱۲تا  ۱۰

نفر است که همیشه چند نفر کم و زیفاد مفی شفود. حفمفام  ۲۰

ندارد، یک توالت بدون در دارد که بفه جفای در، یفک پفاره 

گونی از آن آویزان است. ساس در این اتاق هفای کفاهفگفلفی، 

شب ها ذره ذره خون این زحمتکشان را می مکد. موش های 

بزرگ و سوسک ها، به راحتی در میان لباس و ظرف هفا و 

زندگی آنها می چرخند. خستگی کار سنگین بیل و کلنگی در 

این گرمای کشنده ی عسلویه، آنچنان آنها را فرسوده می کنفد 

که دیگر، نه نیش سفاس و نفه گفردش مفوش و سفوسفک را 

روی بدنشان حس نمی کنند. شام چیزی در حفد یفک اشفکفنفه 

 )آرد بو داده با مقاری پیاز بو داده، آب و نان.(

 هففزار تففومففان ۲۹اجففاره اتففاق بففرای هففر نفففففر در مففاه:  

 هزار تفومفان ۲۹هزینه برق چند ساعت شب هر نفر در ماه: 

هفزار  ۲کرایه رفت و آمد به کارگفاه در تفابسفتفان: روزانفه 

تومان هزینه شام و صبحانه هم که در عسلویه نسبت به هفمفه 

 .جففای ایففران گففرانففتففر اسففت، بففایففد بففه ایففن جففمففع افففزود

شما بررسی کنید از حداقل حقوق این کارگران، چه مفقفداری 

 برای خانواده های شان باقی می ماند؟

اگه روی مرز، هفمفون بشفکفه هفای ” از محمد عمر پرسیدم: 

 گازوییل را حمل کنی، برایت بهتر نیست؟

همیشگی نیست و همه ی پفاسفگفاه هفا حفاضفر ” محمد عمر: 

نیستند این کار را بکنند و قاچاق چی هفا هفم بفیفشفتفر دوسفت 

دارند پاسگاه را دور بزنند. تازه پس از چند بفار انفجفام دادن 

این کار، مهره های کمر چنان آسیب می بینند که راه رففتفن، 

مشکل می شود تا چفه رسفد بفه ادامفه ی آن کفار. اگفه مفی 

تونستم یک موتور ایژ بخرم امکان داشت هر بار سفه بشفکفه 

لیتری به پاکستان ببفرم. اگفرچفه داس مفرگ هفمفیفشفه  ۲۰ 

باالی سر آدم پر پر می زنه و مفثفل یفک سفایفه، هفمفه جفا 

آدمو دنبال می کنه و دم به دم، زندگی رو بفه چفالفش مفی 

ور پفاکسفتفان، یفک گگیره. بعضی ها اعتقاد دارند در پنج

که محل مقدسشفان کفوهفی  “ زگری” قوم وجود داره به نام 

است، تیر بند دارند، یفعفنفی اگفه گفلفولفه  “ کوه مراد” به نام 

 های تیربار هم به تو بخوره. سالم می مانی.

پسر دایی من کلی خودشفو بفدهفکفار کفرد و تفیفر بفنفد را  

 ”.خرید، ولی به دست مالک تفویفوتفای قفاچفاق کشفتفه شفد

 ”چرا ؟“–

او در استخدام یک قاچاق چی، راننفده وانفت ” محمد عمر: 

تویوتای حمل گازوییل به مرز سراوان بود. برای راه دور 

لفیفتفری( صفد هفزار  ۲۰بشکه گازوییل ) ۱۰تا  ۸و حمل 

هفزار تفومفان مفی گفرففت.  ۹۰تومان و برای راه نزدیک 

قانون این کار: در صورت رسفیفدن مفاشفیفن هفای گشفت، 

نباید بایستی، حتا اگر به تیربار بسته شوی. پسر دایفی مفن 

وقتی با ماشین گشت روبه رو شد، بفه سفرعفت سفر و تفه 

کرد و به بیراهه زد، ولی نیروهای گشفت از پشفت او را 

به تیربار بستن، وانت واژگون شد، ولی پسر دایی مفن بفه 

کوه زد و توانست فرار کند. مالک بفار، تفظفاهفر کفرد کفه 

توی این کار ها از این اتفاق ها پیش میآد و مفهفم نفیفسفت. 

پسر دایی را به مهمانی در باغی دعوت کرد. آنفجفا او را 

به شدت کتک زدند، یک دسفتفش را قفطفع کفردنفد و بفعفد 

سرش را بریدند و جسدش را در بیابان انداختند. شکایت با 

وجود شاهد، فایده ای نداشت، چون متهم پول داشفت و مفا 

 ”.فقیر بودیم

 ”اسم آن مرحوم چه بود؟“–

حالقداد در سوران، بفیفن سفراوان و خفاش، ” محمد عمر: 

 ”.زندگی می کرد

چند روز بعد، دانیال از مفرخصفی بفرگشفت و مفا دیفگفر 

 .محمد عمر را ندیدیم

محمد عمر ها و دانیال ها، قربانیفان مفنفاسفبفات اقفتفصفادی 

درصفد  ۵۵هستند که نهادهای امپریالیستی، به کارگران و 

 .مردم ایران، تحمیل کرده اند

http://www.roshangari.net/wp-content/uploads/2013/11/kanoon.jpg
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شامل ۲۰۰۸سکس است. کشورهای منبع قربانیان قاچاق درسال

زنان از ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، مولداوی، 

قرقیزستان، روسیه، گرجستان، اوکراین، آذربایجان، رومانی، 

 .قزاقستان، بالروس، بلغارستان و اندونزی هستند

تخمین رقم قاچاق زنان و دختران به علت پنهان بودن ماهیتش 

مشکل است اما آنچه مسلم است به عنوان یک تجارت پرسود 

رو به افزایش است. ترکیه، با اقتصادی پررونق و گرفتن 

ویزای مسافرتی آسان، در حال تبدیل شدن به بزرگترین بازار 

قاچاق انسان به جهان برای زنان اسالوی شده ، تالش برای 

صادرکردن زنان کشورهای اتحاد شوروی سابق قابل رویت 

ترین فعالیت تجاری در ترکیه است. به عنوان مثال در 

ها تن در یک زمان توسط  ترابزون، ترکیه ، گاهی اوقات ده

شان هر  رسند. نام واقعی کشتی از طریق دریای سیاه و سفید می

(Natashas (خواهد باشد، آنها در ترکیه با نام ناتاشا چه می

اند و اغلب تا پایان به عنوان روسپی در کارتجارت  شناخته شده

 )۲کنند. ) رو به رشد سکس در این کشور کار می

ها را  فحشا در ترکیه قانونی است دولت مجوز فاحشه خانه

باشند، و  شناخته شده می” های عمومی خانه“ دهد و به عنوان می

شود و به آنها حق استفاده  به زنان روسپی کارت هویت داده می

از برخی از خدمات پزشکی رایگان و دیگر خدمات اجتماعی 

های عمومی  به عنوان حقوق آنها داده شده است. زنان در خانه

های بزرگ وجود دارد کار  شاغل که معموال در شهرستان

کنند آن چه قابل توجه است تقاضا برای زن جوان، بلند و  می

باریک بر این زنان تن فروش بومی پیشی گرفته است. زنان 

باشند. این وضعیت  اسالوی کاال عرضه شده برای این تقاضا می

کشوری است که از لحاظ مذهبی ارزش بسیار زیادی برای نهاد 

 .خانواده قائل است

آلن فریدمن )که شغلش برنامه مبارزه با قاچاق زنان در دفتر 

المللی مهاجرت، که یک نهاد مستقل و  آنکارا از سازمان بین

هنگامی که این “گوید:  می )نزدیک با سازمان ملل متحد است

های آنان را  زنان در آن سوی مرز هستند، قاچاق چیان گذرنامه

دهند و  گرفته و آنها را مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار می

کنند. این زنان به جز زمانی که آنها  آنها را مجبور به فحشا می

دهند به طور معمول در یک آپارتمان  را به مشتریان تحویل می

 )۹”)شوند. قفل شده نگهداری می

بخشی از ترکیه به یک آهنربا به بازار سودآوری از غرب 

توان ناشی از سهولت گرفتن  اروپا تبدیل شده است که آن را می

یک زن جوان از  .ویزا با پرداخت پول اندکی اشاره کرد

 ۱۰تواند در استانبول در یک روز با پرداخت تنها  مولداوی می

 .دالر یک ویزای یک ماهه در ترکیه داشته باشد

زن،که بیش از نیمی از آنها ازمولداوی و اوکراین  ۹۰۰۰“

های  باشند به کار به عنوان بردگان جنسی در ترکیه در شبکه می

دالر  ۱۹۰فحشا مشغول به کارمی باشند که روزانه در حدود 

مشتری در روز خدمات جنسی  ۱۹درآمد دارند هر زن به 

روز در سال کارکنند فقط در ترکیه  ۲۲۰دهد. اگر این زنان  می

چندین میلیون درآمد دارند در حالی که حتی یک پنی از این 

 )۶(”کنند.  درآمد را دریافت نمی

. ۲سود حاصل از تجارت جنسی غیر قانونی در ترکیه در حدود 

برآورد شده است و بشدت  ۲۰۰۶میلیارد دالر در سال  ۶

 )۲باشد.) درحال رشد می

به محض ورود زنان خارجی به ترکیه، قاچاقچیان گذرنامه  ”

ها،  کنند و آنها را وادار به روسپیگری در هتل آنان را توقیف می

کنند. زنان کشور ترکیه نیز  های عمومی می ها و خانه دیسکو

شوند. قاچاقچیان با استفاده از  درداخل قاچاق کشور جنسی می

های بسیار خشنی و با استفاده از فشارروانی، تهدید و  روش

اسارت و ایجاد بدهی قربانیان را مجبور به کار اجباری یا 

کنند. عدم حمایت مقامات و اتهام و خشونت  قاچاق جنسی می

پلیس علیه افراد تراجنسیتی در فحشا، آنان را در مقابل قاچاق 

کند. کودکان کولی ممکن است مجبور به  پذیرتر می جنسی آسیب

گدایی در خیابان شوند و اتباع آواره سوریه نیز در مقابل 

ی  ها های پناهندگان و درشهرستان قاچاقچیان در اطراف اردوگاه

 )۸” )ترکیه آسیب پذیر هستند.

بر اساس گزارش وزارت دادگستری ترکیه از ژانویه تا 

پانصد و هشتاد ونه نفر مظنون به قاچاق بودند  ۲۰۱۱سپتامبر 

نفر متهم شناخته شدند و درطول مدت مشابه در سال  ۲۰۵که 

متهم تحت  ۲۲۶نفر مظنون بودند. دولت  ۹۰۹نیز  ۲۰۱۲

تحت پیگرد قانونی  ۲۰۱۲در سه ماهه اول سال  ۸۰ماده 

مجرم قاچاق را به اعدام محکوم کرد و  ۲۲قرارداد. دادگاه 

سال محکوم  ۲۱های مختلف از هفت تا  تعدادی را به زندان

 )۵کرد.)

، تعدادی از مقامات نظامی در رابطه با ۲۰۱۲در سال

 )۱۰همدستی با قاچاق انسان دستگیر و محاکمه شدند )

 قاچاق زنان در ایران

توان به کشور ایران اشاره کرد که  پس از ترکیه می

فروشی زنان و  هاست اخبار متعددی از قاچاق و تن سال

دختران ایرانی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اعالم 

شود اما هرگز به طور رسمی به بررسی این معضل  می

پرداخته نشده است، لذا دسترسی به آمار و ارقام قطعی 

فروشی  ها به تن پذیر نیست و تنها هر از گاهی در رسانه امکان

اما  .شود اشاره می” به خواسته خود“زنان و دختران ایرانی 

بررسی اخبار ده سال گذشته به خوبی بیانگر عمق فاجعه 

قاچاق دختران و زنانی است که ناخواسته برای بردگی و تن 

 .اند فروشی دزدیده شده

ایران یک مبدا وحمل ونقل ( ۱بر اساس گزارش بانک جهانی)

ومقصد برای قاچاق زنان ، کودکان و مردان به منظور بهره 

باشد. بر اساس این گزارش زنان  برداری جنسی و بردگی می

و دختران ایرانی عالوه بر این که در داخل کشور به منظور 

شوند، برای  گری اجباری و ازدواج اجباری قاچاق می روسپی

برداری جنسی به پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات  بهره

 .شوند متحده عربی، عراق، فرانسه و انگلستان نیز قاچاق می

پرفسور دونا ام هیگز یک تحقیق علمی، در رابطه با قاچاق 

برداری جنسی)روسپی گری(  زنان و دختران به منظور بهره

برای  ۲۰۰۲تا  ۱۵۵۹در چند کشور از جمله ایران از سال 

دانشگاه روهادا ایسلند انجام داده است و در آن بر اساس اسناد 

پردازد. بر اساس این  و مدارک به قاچاق دختران ایرانی می

ها برای  دختران ایرانی توسط قاچاقی ۱۲۲۵تحقیق از سال 

شدند و پلیس اینترپل  فروش به کشور امارات متحده برده می

ایران و مسئولین در جریان این تجارت کثیف بوده و اشاره 

دهنده این تجارت  کند که بعضی از مسئولین دولتی سازمان می

های رسمی  و قاچاق کثیف بودند. بر اساس اخبار روزنامه

در شهرهای شیراز، بابل، مشهد،  ۱۲۸۰دولتی در سال 

های متعدد قاچاق دختران و  اهواز، تهران، کرج و . . . تیم

ها  زنان به کشورهای عربی و اروپایی منهدم شدند و روزنامه

اخبار و گزارشات را منتشر کردند. اما وزیر کشور وقت در 

 .کند همان سال قاچاق دختران ایرانی را کذب محض اعالم می

ها خبری در مورد خانه هدایت  روزنامه ۱۲۲۵در سال 

وابسته به بنیاد نور متعلق به محسن رفیقدوست در کرج را 

منتشرکردند که محلی موقتی برای اسکان دختران فراری بود. 

شد.  دختر هفت سال به باال نگهداری می ۱۰۰۰در این مکان 

طبق اخبار و گزارشات این دختران به کویت و دبی قاچاق 

شدند و مسئوالن رده باال در این فعالیت دست داشتند و که  می

ها، متهمان تفهیم اتهام و  ها و شکایت متعدد خانواده گیری با پی

( ۲محکوم شده بودند، بعد از چند ماه تبرئه و آزاد شدند. )

 )۱۲۸۱آذر ۱۵روزنامه ایران، )

ها بطور رسمی و غیر  به این طرف در رسانه ۱۲۸۰از سال 

رسمی شاهد اخبار و گزارشاتی در رابطه با قاچاق دختران و 

باشیم. به  زنان ایرانی به کشورهای عربی به ویژه ابوظبی می

روزنامه مشرق، چاپ  ۱۲۸۱بهمن  ۲۰گزارش ایرنا در 

سال در  ۲۹تا ۱۶دختر ایرانی  ۲۹ماهانه ”پاکستان نوشت : 

در سال  ”شوند.  کراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می

ایران دیلی خبر انهدام باند قاچاق دختران از مسیر  ۱۲۸۲

کند. در اوایل همین سال روزنامه  بلوچستان را منتشر می

کیهان گزارش دستگیری باند قاچاق دختران ایرانی به دبی 

 .کند های شیخ نشین را چاپ می برای تن فروشی و مهمانی

روزنامه ایران در گزارشی به مساله قاچاق  ۱۲۸۲در سال

زنان و دختران به کشورهای عربی همسایه پرداخت و در 

میزگردی که به این مناسبت نیز توسط خبرگزاری سینا با 

حضور بعضی مسئولین دولتی برگزار شد، کاپیتان ایرانی 

هواپیمایی خط دوبی طی گزارش مفصلی از وضعیت 

 ۵در هر “قاچاق دختران و زنان پرده برداشت و گفت: 

پرواز غیرعادی ایران به دبی، به طور  ۲۰پرواز عادی و 

دختر روزانه به امارات فرستاده  ۱۹الی  ۱۰متوسط بین 

شوند. او همچنین ادعا کرد که اغلب این دختران از  می

شهرهای تهران، آبادان، مشهد، اهواز، زاهدان، تبریز و 

کرمانشاه هستند و باالترین درصد آنها مربوط به تهران و 

جسد  ۹تا ۲مشهد است. وی همچنین ادعا کرد که ماهانه 

شوند که یا  دختر ایرانی از این کشورها به ایران منتقل می

خودکشی کرده یا از بیماری فوت کرده و یا به قتل 

کرد کاپیتان مزبور  اما پلیس ایران اعالم می” اند.  رسیده

ساز است که با هدف پریشان کردن افکار  شخصی شایعه

پراکنی و خبرسازی زده است و  عمومی دست به شایعه

 .توسط پلیس بازداشت شد

یکی از بزرگترین ۱۲۸۲ها در سال  بر اساس گزارش

حراج دختران ایرانی در فجیره امارات رخ داد. این در 

حالی بود که خبرهای مربوط به این حراج از جانب 

خبر   مسئوالن تکذیب شد اما همان زمان مقامات انتظامی

نفر دادند که در باندهای قاچاق زنان به  ۲۹از دستگیری 

الملل )اینترپول(  امارات دست داشتند. رئیس دفتر پلیس بین

گفته بود که امروزه قاچاق  ۲۰۰۶در ایران در پائیز سال 

دختران و زنان جوان به کشورهای همسایه یکی از 

 )۲سودآورترین کارها در ایران است.) 

کودکان و دختران بمی نیز  ۱۲۸۲بعد از زلزله بم در سال 

طعمه باندهای قاچاق انسان شدند و در مجامع داخلی و 

المللی اخبارش به گوش رسید. اما قالیباف در جواب  بین

پرسش خبرنگاران این خبر را تکذیب کرد و گفت تا کنون 

ماه پس از  ۶ایم. اما  حتی یک گزارش در این رابطه نداشته

این مصاحبه، یک مقام مسئول در گفت و گو با روزنامه 

شرق از دستگیری زنی میانسال به همراه دو دختربچه 

بمی خبر داد و گفت معتقد است: همین یک مورد نشانگر 

هایی است . . . فقط امیدوارم که ما  وجود چنین سوءاستفاده

در مورد این زن اشتباه کرده باشیم. )روزنامه شرق شش 

 )ماه بعد از زلزله

از طرفی مدیرکل دفتر اجتماعی سازمان بهزیستی همان 

هزار کودک که والدین خود را از  ۲روزهای نخست از 

هزار کودک تنها  ۲اند یاد کرد و گفت: از این  دست داده

کودک در روز سوم زلزله وارد مراکز شبانه  ۱۰۰حدود 

این آمار طی روزهای بعد افزوده  .روزی بهزیستی شدند

 )۲نفر باالتر نرفت.)  ۲۰۰شد، ولی هرگز از 

اما هرگز هیچ مقامی پاسخگوی این فجایع نشد و اخباری 

نیز در رابطه با آن برای روشن کردن اذهان عمومی 

 .جامعه منتشر نشد

قاچاق وتن فروشی دختران و زنان همچنان ادامه دارد و با 

بیشتر شدن فاصله طبقاتی و افزایش دختران فرای عمق 

شود. بر اساس گزارشات سال  فاجعه هر روز بیشتر می

هزار  ۲۰۰، تعداد دختران فراری در کشور حداقل ۱۲۸۲

درصد از این دختران فراری که  ۸۶نزدیک به  .نفر است

بینند  کنند برای اولین بار آزار جنسی می از خانه فرار می

کند  که این راه بازگشت آنان به خانه را برای همیشه سد می

 .کنند میلیون از زنان زیر خط فقر زندگی می ۱۰و بیش از 

های قاچاق انسان در جهان،  کننده گزارش های تهیه سازمان

های قاچاق شده به مبدا،  کشورها را بر اساس جایگاه انسان

کنند اما بعضی از  مقصد و ترانزیت )حمل ونقل( تقسیم می

کشورها مانند ترکیه و اسراییل یا اروپا اغلب مقصد 

باشند اما در  های قاچاق شده می قاچاقچیان برای انسان

برخی موارد ممکن است کشورها مانند ایران هم مبدا و 

مقصد و ترانزیت باشند. مورد دیگری که ذکرش الزم 

کننده امکانات و  های بررسی باشد از دید این سازمان می

های موجود هرکشوربرای مبارزه با قاچاق انسان  مکانیسم

1ادامه قاچاق زنان .... از صفحه   
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کنند و  ای برای کشورها تعیین می جایگاه و رتبه تعریف شده

های اتخاذ شده  ممکن است این رتبه در جدول با سیاست

توسط کشورها تغییر کند. کشور ایران اما به علت نداشتن 

های ضروری مبارزه با قاچاق انسان در  ابزار و مکانیسم

 .رتبه سوم قرار دارد

 ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۰های منتشر شده از سال  از مجموع گزارش

وضعیت قاچاق زنان و کودکان و به طورکلی انسان در 

گونه تمهیدی  تر شده در حالی که هیچ ایران هر روز وخیم

برای کنترل و مبارزه با این باندها صورت نگرفته است 

های قاچاق شده نیز آمار  وحتی از کمیت یا تعداد انسان

اهمیت بودن  درست و دقیقی در دست نیست و این نشان از بی

های  این فاجعه است. اما موارد مطرح شده در گزارش

سالیانه تقریبا هر سال بر دامنه و عمق فاجعه افزوده شده 

 .است

ایران یک منبع، )ترانزیت(حمل و  ”ها  بر اساس این گزارش

نقل و مقصد برای مردان، زنان و کودکان قاچاق شده به 

برداری جنسی و بردگی غیرارادی در  منظور بهره

کشورهای حوزه خلیج فارس )امارات متحده عربی( ، 

پاکستان، عراق، ترکیه، کشورهای اروپایی مانند فرانسه، 

آلمان و انگلستان است. گزارش از زنان و دختران ایرانی 

وجود دارد که برای ازدواج با مردان پاکستانی به منظور 

اند. در داخل نیز زنان و دختران  بردگی جنسی فروخته شده

های اجباری  گری اجباری و ازدواج ایرانی به منظور روسپی

شوند. قاچاق داخلی زنان و کودکان بیشتر از  قاچاق می

پذیر مانند دختران و زنان فراری، کودکان  های آسیب گروه

شود. کودکان  خیابانی و معتادان به مواد مخدر انجام می

ایرانی و افغان در داخل ایران به منظور ازدواج اجباری و 

برداری جنسی تجاری و بردگی غیرارادی قاچاق یا به  بهره

عنوان گدا یا کارگر برای کسب درآمد ، پرداخت بدهی ایجاد 

شده توسط قاچاقچیان یا تهیه موامخدر خانواده و حمایت از 

شوند.. مردان و زنان از پاکستان به  هایشان قاچاق می خانواده

شوند که از طریق  ایران داوطلبانه مهاجرت یا قاچاق می

ایران، به دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، یونان و ترکیه 

به دنبال اشتغال هستند. این افراد خود را در شرایط بردگی 

غیرارادی یا پرداخت بدهی ایجاد شده توسط قاچاقچیان، عدم 

کنند.  پرداخت دستمزد و سوءاستفاده جسمی یا جنسی پیدا می

رسد که زنان از آذربایجان و تاجیکستان برای  گزارش می

کنند و قربانی فحشای  پیدا کردن شغل به ایران سفر می

دهد که  های خبری نشان می شوند. گزارش اجباری می

های جنایی نقش مهمی در قاچاق انسان به ایران و از  سازمان

ایران در ارتباط با قاچاق مهاجران ، مواد مخدر و اسلحه به 

دیگرکشورها دارند. به خصوص در سراسر مرز با 

افغانستان و پاکستان این دادوستد انسان زیاد جریان دارد. 

کنند. برخی  نزدیک به یک میلیون افغان در ایران زندگی می

ای به عنوان مهاجران اقتصادی که  به عنوان پناهنده، وعده

در معرض شرایط قاچاق انسان هستند. مردان جوان و 

های مردانه  پسران افغان قاچاق شده به فحشا در فاحشه خانه

در همسایگان جنوبی ایران و یا به جنگ ساالران افغانستان 

های غیردولتی  شوند. برخی از سازمان و پاکستان مجبور می

دهند که مقامات مهاجرت ایران در فروش  گزارش می

ساله به مردان در  ۱۲و  ۵دختران و پسران جوان بین 

برداری  کشورهای خلیج فارس، به ویژه بحرین، برای بهره

جنسی تجاری دست دارند. به گفته این منابع، یک دختر 

دالر فروخته و یا  ۲۰تا  ۱۹تواند برای $  جوان یا پسر می

دالرفروخته شود. خریداران اصلی فحشا  ۹در ایران، حداقل 

در ایران شامل رانندگان کامیون، مدارس مذهبی پاکستان و 

 .)۹باشند ) کارگران مهاجر افغان می

ها به علت عدم  ( گزارش۱۲۵۲) ۲۰۱۲تا پایان سال 

دسترسی به اطالعات در داخل ایران هیچ گونه گزارش 

های قبل کمی پس و  متفاوتی تهیه نشده است و گزارش سال

پیش و منتشر شده است وکشور ایران را جزو کشورهایی که 

ابزار و قوانین و امکانات کافی برای مبارزه با این فاجعه را 

اما در هر صورت  ) اند. )رتبه سوم ندارد قرار داده

کنند  شده در اسرائیل به عنوان روسپی کار و زندگی می

گرچه به دلیل ماهیت مرموز قاچاق انسان به دست آوردن 

 .ارقام دقیق سخت است

کنند، آنها را با قیمت باال  هنگامی که آنها را وارد اسرائیل می

کنند  فروشند و آنها را مجبور می به صاحبان فاحشه خانه می

این زنان نیز مجبورند به  .ساعت در روز کار کنند ۱۸-۱۲

نفر مشتری در روز سرویس دهند، بدون دریافت  ۱۰تا  ۱۹

ها همه پول را  هیچ پولی، درحالی که صاحبان فحشاخانه

 )۲) “کنند. دریافت می

نویسد پلیس  در گزارشی می ۲۰۰۵هاآرتص در سال 

گوید: بزرگترین حلقه قاچاق انسان به اسرائیل رامنهدم  می

شود مسئول قاچاق هزاران زن از  کرده است که گفته می

شوروی سابق به اسرائیل و همچنین به قبرس، بلژیک و 

 .انگلستان و وادارکردن آنها به فحشا است

المللی طی دو سال، پلیس روز گذشته  در پایان تحقیقات بین

مظنون را در چند کشور  ۲۰اسرائیلی همراه با بیش از  ۱۲

 ساله، از موشاو ۲۹دیگر دستگیر کرده است. رامی سابان 

Magadim در شمال، که قبال تحت اتهامی در رابطه با

استخدام قاتالن از بالروس برای ترور رهبران عالم اموات 

بود در این جرم مشکوک NissimAlperon اسرائیل

 .باشد می

شدند به عنوان روسپی  گوید که زنان مجبور می پلیس می

کارکنند و از هر زنی که در پی فرار یا اطالع رسانی به 

مانند مرگ در  .شد مقامات پلیس بود انتقام شدیدی گرفته می

مانند موردی که در ازبکستان چند ماه پیش … اثر تصادف و

برای زنی که تصمیم به فرار داشت اتفاق افتاد و جان خود را 

در تصادف با اتومبیل از دست داد. آن چه پلیس اکنون 

داند این است که بیش از هزاران نفر از زنان از روسیه،  می

اوکراین، بالروس، مولداوی و ازبکستان با وعده کار در 

اسرائیل به عنوان پیشخدمت یا رقاص استخدام شدند. زنان 

مزبور را با هواپیما به مصر منتقل کردند و از آنجا به 

اسراییل منتقل کردند. سال گذشته نیز، طی یک عملیات 

مشترک توسط نیروهای پلیس اسرائیل و روسیه منجر به 

اسرائیلی و روسی مظنون به دست داشتن در  ۱۲دستگیری 

باندهای قاچاق انسان شد. افراد مظنون در حال حاضر تحت 

باشند. شب گذشته، نیز گروه دوم از  بازداشت در روسیه می

 .مظنونین از جمله سابان ، بازداشت شدند

به گفته سرپرست پی نی آوراهام از تل آویو واحد مرکزی 

های قاچاق در اسرائیل و  پلیس، این یکی از بزرگترین حلقه

 .در اروپا است

او هم چنین اعالم کرد ما در حال صحبت کردن در مورد “

کنیم با تهدید  نفر از زنانی هستیم که، گمان می ۲۰۰۰بیش از 

و خشونت مجبور شدند به عنوان روسپی ، در اسرائیل و 

 ”.قبرس بلژیک و انگلستان کار کنند

آوراهام توضیح داد که این باند ابتدا بر انتقال زنان به 

اسرائیل متمرکز شده بود، اما دستگیری سال گذشته باعث شد 

رهبران باند ترسیده و عملیات خود را به قبرس انتقال دادند. 

عالوه بر مظنونانی که روز گذشته در اسرائیل دستگیرشدند، 

مظنونانی همچنین در روسیه، بالروس و جمهوری ترک 

کند  قبرس شمالی نیز دستگیر شدند. پلیس همچنین اشاره می

ها به دنبال بسته شدن سه باشگاه رقص  که این دستگیری

باشد ،  استریپ تیز توسط پلیس در هفته گذشته رمت گن می

این عملیات به دلیل سوء ظنی صورت گرفت که به دنبال 

افزایش دو برابری روسپی در این منطقه بوجود آمد . 

همچنین سه فحشا خانه در نزدیکی ایستگاه اتوبوس قدیمی تل 

آویونیز بسته شد. در مجموع، واحد مرکزی پلیس تل آویواز 

(، ۲۰۰۸فاحشه خانه مشکوک در سال گذشته) ۲۱تعطیلی 

دهد.) بود خبر می ۲۰که تنها حدود  ۲۰۰۲در مقایسه با سال 

۲( 

در طول سه سال گذشته، اسرائیل “کند:  هاآرتص اعالم می

غرور و افتخار داشت که در گزارش وزارت امور خارجه 

آمریکا در مورد قاچاق انسان، باالترین موفقیت را کسب 

کرده است. اسرائیل توانست دوران رسوایی خود از 

های رسمی و قابل استناد به خوبی بیانگر عمق  گزارش

ها و  فاجعه در ایران و سراسر دنیاست و به رغم توصیه

المللی و کشورها هیچ ضامن  وضع قوانین توسط مجامع بین

 .اجرایی برای جلوگیری و کاهش این فاجعه وجود ندارد

 قاچاق زنان در اسراییل

توان به کشور اسراییل که یکی از  بعد از ترکیه و ایران می

کشورهای اصلی مقصد قاچاق انسان به خصوص زنان به 

 .منظور بردگی جنسی و کاری اشاره کرد

 ۲۰۰۲آمویش گیتای، کارگردان معروف اسرائیلی، در سال 

پرده از ” سرزمین موعد یا وعده داده شده” با ساخت فیلم 

این جنایت مقدس برداشت این فیلم که جایزه بهترین فیلم کن 

را به خود اختصاص داد و در بسیاری از جشنوارها جایزه 

های بسیاری در مقابل  ها و تظاهرات گرفت با تحریم کمپانی

سینماها روبرو شد. کم نبودند یهودیانی که آمویش را در 

 )۱سالن سینما به تحقیر گرفتند. )

آمویش در این فیلم به نقد مذهبی در فرهنگ بازاری 

ای که  اسرائیل پرداخت تا نشان دهد که چگونه در جامعه

هالیودی تمام  های  شود و فیلم سرکوب جنسی تبلیغ می

توان فقط از زن، بچه خواست و از او  سینماها را گرفته نمی

بخواهی نقش مادر و زن خانه را بازی کند. از طرفی 

مردانی که نتوانند به معنی واقعی از رابطه زناشویی خود 

ارضا شوند، بالطبع این کار را در بازار جنسی انجام 

دهند. این بازار امروز نشان از بحران هویتی دارد که  می

گرایی دارند و  ی آن زنان بیشتر گرایش به همجنس درنتیجه

مردان گرایش به لذت بیشتر. مافیای مهاجر یهودی روس 

این خواست را فهمید و گفت چه کسی بهتر از دخترانی که 

به امید کاذب کار بعد از فروپاشی شوروی به اسرائیل 

دهد که این نسل یهودی  اند. اتفاقا آمویش نشان می رفته

روسی بعد از فروپاشی شوروی نه اعتقاد به مذهب دارند و 

اند و نه برای انسانیت حرمتی قائل  نه اخالقیات را فراگرفته

این مافیای تازه به اسرائیل رفته و این یهودیان  .هستند

دانند جامعه  کنند و هر دو می باز همدیگر را تکمیل می هوس

اسرائیل همانند هر جامعه مذهبی و مکان مذهبی دیگری 

مکانی است برای این تجارت جنسی، سربازانی که در طول 

پردازند شب هنگام  روز به اذیت و آزار فلسطینیان می

مکانی را الزم دارند که به هوسرانی خود بپردازند. چرا که 

ی دولت اسراییل که اساس سرزمین  پرستانه حتی قوانین نژاد

یهودیان است دست دولت را برای اخراج همسران غیر 

یهودی باز میگذارد تا بتوانند انها را اخراج کند. تنها بیست 

هزار زن فلسطینی وجود دارند که همسران آنها یهودی 

 )۲هستند.)

های اسراییل نیز کم و بیش انعکاس  قاچاق انسان در رسانه

های رقص  یابد اما هیچ کس و هیچ مکانی به اندازه سالن می

های اسراییل عمق این فاجعه را  استریپ تیز و فحشاخانه

در رابطه با  ۲۰۰۰تا ۱۵۵۶کند. اسراییل سال  عریان نمی

قاچاق زنان و دختران از کشورهای بلوک شرق و شوروی 

المللی  های بین سابق وضعیت بسیار وخیمی داشت و سازمان

هایی در این ارتباط منتشر کردند و بعد از این تاریخ  گزارش

بود که اسراییل نیز مانند ایران رتبه سوم را در رابطه با 

امکان مبارزه با قاچاق انسان را داشت و بعد از این تاریخ 

های وزارت خارجه امریکا در رابطه با  است که گزارش

 .شود اسراییل منتشر می

فحشا در اسرائیل در حال حاضر غیرقانونی است اما هیچ “

ها را تعقیب کند  خانه قانونی که مشتریان و یا صاحبان فاحشه

وجود ندارد. امید به وضع یک قانون جدید وجود دارد که 

 .ممکن است تعداد زنان قاچاق شده به اسرائیل را کاهش دهد

به رغم این که طبق قوانین اسرائیل قاچاق نیروی کار اقدام 

علیه بشر است، اما اسرائیل یک کشور محبوب برای قاچاق 

بسیاری از آنها  .زنان از اتحاد جماهیر شوروی سابق است

شوند. گاهی  از طریق مرز این کشور با مصر قاچاق می

اوقات قاچاقچیان حمل و نقل زنان مزبور به اسراییل را در 

 .دهند سراسر صحرای سینا انجام می

نفر از زنان روسی قاچاق  ۲۰۰۰بر اساس برخی برآوردها 
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کشور مقصد برای قاچاق زنان از روسیه، اوکراین، 

مولداوی، ازبکستان، بالروس، چین، و احتماال فیلیپین به 

های  باشد. عالوه بر این، سازمان کشی جنسی می منظور بهره

هایی مبنی بر افزایش قاچاق داخلی زنان  غیردولتی گزارش

هایی از  برداری جنسی تجاری و گزارش اسرائیل برای بهره

موارد جدیدی از قاچاق زنان اسرائیلی به خارج از کشور به 

پناهجویان آفریقایی  .اند کانادا، ایرلند، و انگلستان اعالم کرده

پذیری قاچاق برای  غیرقانونی به اسرائیل در معرض آسیب

 .کار اجباری یا تن فروشی هستند

نیز از وضعیت نابسامان  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۲در گزارش سال 

نیروهای کار بردگی خارجی با شرایط بسیار غیر انسانی اما 

هایی که با پرداخت مبلغی بیشتر  به ظاهر جذاب برای انسان

 :نویسد دهدو می پردازندخبر می به کارگزاران ویزای کار می

اسرائیل یک کشور مقصد برای مردان و زنان برای کار 

کارگران غیر ماهر ازتایلند،  .اجباری و قاچاق جنسی است

چین، نپال، فیلیپین، هند، سری النکا،و، به میزان کمتر، 

رومانی، داوطلبانه ویا با قرارداد کارقانونی به اسرائیل برای 

کار در ساخت و ساز،کشاورزی، و مراقبت صنایع مهاجرت 

کنند. برخی پس از آن باشرایط کار اجباری روبرو  می

شوند، مانند موضوع گذرنامه غیرقانونی ، محدودیت در  می

تغییر مکان عدم توانایی برای تغییر و یا انتخاب یک 

کارفرما، عدم پرداخت دستمزد، تهدید، تجاوز جنسی، و 

های استخدام نیروی  ارعاب فیزیکی است. بسیاری از آژانس

کار درکشورهای منبع یا کارگزاران در اسرائیل کارگران 

نیازمند کار با پرداخت هزینه استخدام گزاف برای تضمین 

دالر پرداخت  ۲۰۰۰تا ۲۰۰۰۰شغل در اسرائیل معادل 

ها ،  کنند. بر اساس شهادت مستند بسیاری از قربانی می

در درجه اول از  –افزایش تعداد مهاجران و پناهجویان 

اریتره، سودان و به میزان کمتر اتیوپی به اسرائیل وارد 

دهد که آنها مجبور به بردگی  شوند، گزارش نشان می می

جنسی یا کار در طول اسارت خود در صحرای سینا در 

مصر هستند.و زنان از اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین، و 

جنوب امریکا به روسپیگری اجباری در اسرائیل نیز وادار 

دهند  های غیر دولتی گزارش می شوند. برخی از سازمان می

که زنان و دختران اسرائیلی همچنین در معرض قاچاق 

کند هیچ مدرکی  جنسی در اسرائیل هستند، اما پلیس ادعا می

وجود ندارد که نشان دهنده قاچاق داخلی زنان و دختران 

 .اسراییلی باشد

های قبل رتبه  اگر چه همانند سال ۲۰۱۲اما در گزارش 

اسراییل در مبارزه با قاچاق انسان ارتقاء یافته است اما 

وضعیت اسفبار این تجارت سیاه و کثیف را که تغییر شکل 

ظاهری داده و شکل قانونی به خود را گرفته، نمی شود 

 :شود هایی از آن اشاره می پنهان کرد و لذا به بخش

اسرائیل یک کشور مقصد برای مردان و زنان برای کار 

اجباری و قاچاق جنسی است.کارگران در درجه اول از 

النکا، بلغارستان، غنا،  تایلند، چین، نپال، فیلیپین، هند، سری

مولدووا، و به میزان کمتر از رومانی، داوطلبانه یا با 

قرارداد موقت قانونی کار در ساخت و ساز، کشاورزی، 

مراقبت، ماهیگیری و سایر صنایع به اسراییل مهاجرت 

کنند. برخی پس از آن با شرایط کار اجباری روبرو  می

شوند، مانند موضوع گذرنامه غیرقانونی ، محدودیت در  می

تغییر مکان، عدم توانایی برای تغییر یا انتخاب یک کارفرما، 

عدم پرداخت دستمزد، ساعات کار بسیار طوالنی، تهدید، 

 .تجاوز جنسی، و ارعاب فیزیکی است

به کارگران   ها آمده کارفرما از دادن گذرنامه در گزارش

کند، روزهای  خارجی در بخش کشاورزی خودداری می

کاری طوالنی بدون استراحت و حقوق کم است. و بنا به 

گزارش مردان از فیلیپین، سریالنکا، هند در شرایط سخت 

های ماهیگیری با سخت شرایط کاری مواجه هستند.  در قایق

های اخیر، زنان از اوکراین، روسیه، مولدووا،  در سال

ازبکستان، چین، غنا، و به میزان کمتر ، امریکا جنوبی ، به 

شوند. برخی از این زنان با ویزای  اسراییل قاچاق جنسی می

به عموم مردم به عنوان یک انتخاب و یک حرفه به بازار 

نهادینه شدن “عرضه کردند، و سعی کردند با ترویج بحث 

 .به مشروع بودن جاکشی بپردازند”فحشا

این یک بازار برای گوشت انسان با یک مکانیسم سیاه 

عرضه و تقاضا است: دنیای تبهکاران و اراذل نیروی کار 

دهد که بتواند به آسانی  ارزان و ضعیفی را ترجیح می

 .سرکوب و استثمارکند

بینیم که  در بخش دیگر از این نوشته آمده : ما به خوبی می

اند  کشورهای هلند و آلمان پرچم فحشای قانونی را برافراشته

کند و محرکی برای  تر می و این مشکل قاچاق زنان را وخیم

خواهد شاهد موج رو به  فحشای محلی است.هرکسی نمی

افزایش قاچاق زنان را در اسراییل باشد باید پلیس را تشویق 

ها و ترویج تعیین  به اجرای قانون برای بستن فاحشه خانه

جرم قانونی برای مشتریان و تشدید مجازات دالالن جنسی 

کند و از طرفی خدمات توانبخشی برای قربانیان فحشا را 

 )۲گسترش دهد.)

تایمز اسراییل در گزارشی تحت عنوان هزاران برده در 

است،  ۲۰۱۲اسراییل که حاصل مطالعه جهانی در سال 

طبق گزارش رسمی سازمان  ۲۰۱۲در سال ” نویسد:  می

کنند، همچنین  برده در اسراییل زندگی می ۸۹۰۰جهانی

هزار کارگرخارجی در اسراییل کار  ۲۰۰کند که  اشاره می

روسپی در اسراییل هستند که طبق  ۱۹۰۰۰کنند و  می

شوند.  سالگی وارد این شغل می ۱۲تحقیقات محققین از سن 

به عنوان یک کشور مقصد برای  ۱۵۵۰اسرائیل در سال 

المللی جایگزین  قاچاق تاسیس شد و قربانیان قاچاق جنسی بین

تجارت تن “نویسد:  هیوزدر تحقیقش می” بازار محلی بود.

در اسرائیل پررونق بود و بین نیم تاسه چهارم میلیارد دالر 

در سال است. این بازار به خصوص برای قاچاقچیان 

سودآور بود چرا که خرید خدمات جنسی وجود داشت و 

 )۸” ) هنوز هم وجود دارد و در اسرائیل قانونی است.

در گزارش رسمی وزارت خارجه امریکا که تهیه کننده 

های مربوط به قاچاق انسان در جهان است، وضعیت  گزارش

آمده است: اسرائیل یک  ۲۰۰۹تا ۲۰۰۱قاچاق زنان از سال 

کشور مقصد برای افراد قاچاق شده، در درجه اول زنان 

های مستقل جدید )به طور خاص  است. زنان از ایالت

مولدووا، روسیه، و اوکراین(، برزیل، ترکیه، آفریقای 

جنوبی، و برخی از کشورها در آسیا به اسرائیل قاچاق 

دولت اسرائیل حداقل استانداردهای الزم برای  .شوند می

مبارزه با قاچاق انسان برآورده نکرده و هنوز امکانات الزم 

 )۵برای مبارزه با آن ساخته نشده است. )

های امورخارجه امریکا رتبه  گرچه بر اساس گزارش

های مبارزه با قاچاق ارتقاء یافته  اسراییل از نظر مکانیسم

رسیده اما بر اساس گزارشات  ۱و۲به رتبه  ۲واز رتبه 

های اسراییلی بازار قاچاق انسان  رسمی همین اداره و رسانه

بخصوص زنان به منظور کار بردگی و تن فروشی هنوز در 

این کشور داغ است و به یکی از معضالت اجتماعی حاد 

جامعه اسراییل گردیده و اکنون نیز دامن دختران زیر سن و 

زنان اسراییلی را گرفته است .آنچه مسلم است بازار سرمایه 

ملیت نمی شناسد و سود تجاری باال و ریسک کمتراز همه 

 .چیز برایش مهم تر است

 :نوشته شده است ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۶های سال  اما در گزارش

اسرائیل یک کشور مقصد برای مردان و زنان قاچاق شده 

برداری جنسی تجاری است.  برای کار اجباری و بهره

کارگران غیرماهر از چین، رومانی، اردن، ترکیه، تایلند، 

فیلیپین، نپال، سریالنکا و هند داوطلبانه یا با قرار داد برای 

های  کار در در صنایع ساخت و ساز، کشاورزی، و مراقبت

برخی، با این حال، پس از آن  .بهداشتی مهاجرت دارند

شرایط کار اجباری، مانند غیرقانونی شدن گذرنامه، 

محدودیت در جابجایی، عدم پرداخت دستمزد، تهدید و 

های استخدام  ارعاب فیزیکی مواجه هستند. بسیاری از آژانس

نیروی کار در کشورهای منبع و در اسرائیل کارگرانی که 

امریکا  -۱ ۰۰۰تا۱۰-۰۰۰نیاز به کاردارندرا با دریافت $ 

کنند. اسرائیل همچنین یک  برای کار به اسراییل قاچاق می

تا  ۱۵۵۶توجهی خود به قاچاق زنان را محو کند که از  بی

شایع شده بود. اما به تازگی، قاچاق زنان  ۲۰۰۰اوایل 

 ”.دوباره به زندگی ما در یک فرم جدید بازگشته است

های قاچاق زنان به اسرائیل از اوکراین  به طور پیوسته حلقه

تحت پوشش گردشگری پزشکی در ماه سپتامبر و حلقه 

دیگری از جنوب امریکا در ماه اوت )اگوست( کشف شدند، 

در ماه مه دو مرد و یک زن که مجبور به کار تجارت جنسی 

شوند با هماهنگی قاچاقچیان با استفاده از یک ویزای  می

شوند و سپس به عنوان روسپی  توریستی وارد اسرائیل می

های  ها و سالن و کاباره” های ماساژ سالن“در به اصطالح 

 .شوند رقص استریپ تیز مجبور به کار می

همچنین بروز فحشای اجباری در میان ساکنان اسرائیل در 

، پلیس تنها دو پرونده ۲۰۱۲حال افزایش است. در سال 

جنایی علیه شهروندانی که زنان را مجبور به کار در تجارت 

پرونده  ۲۵کردند اما  سکس بر خالف میل خودشان وادار می

 ۲۰۱۲تا پرونده از آغاز سال  ۲۹، و  ۲۰۱۲مشابه در سال 

 .باز کرده است

تعجب آور نیست که افزایش قاچاق زنان بازگشته است.چون 

صنعت سکس محلی شده است یکی از دالیلش صبور بودن 

مقامات در مقابل این جرم است. پلیس تحمل فحشا محلی را 

نداشت و باسختی توانست در بعضی مناطق قانون منع 

های فحشا را اجرا کند. تعداد  برداری از خانه بهره

ها در حال افزایش است، دالالن کارگران محلی  خانه فاحشه

اینترنت،  –ها  کنند. فحشا در بسیاری از حوزه را استخدام می

های که  های مخفی ، یا مکان ها، آپارتمان ها، هتل خیابان

در ( ۹و خدمات اسکورت )spa گیرد ماساژ صورت می

 .حال گسترش است

صنعت فحشا پر رونق است و جیب صاحبان این صنعت در 

شود. برای مدیران فاحشه خانه، فاحشه خانه  اسراییل پر می

یک کسب و کار و فحشا حرفه و بدن زنان کاال است. 

های لوکس مخفی این  آپارتمان“استثمار و ستم براین زنان در 

های استفاده از حوله،  دهد که دالالن هزینه صنعت نشان می

مصرف الکل و وسایل ضد بارداری برای رابطه جنسی 

ها  کنند و آنها بایداین هزینه مخفی را بر این زنان تحمیل می

 .را پرداخت کنند

از زمانی که عنوان قاچاق زنان کمتر استفاده می شود، 

صنعت فحشا رونق گرفته تا تقاضا برای خدمات جنسی ثابت 

های  باقی بماند. رئیس سازمان مالیاتی در مقابل یکی ازکمیته

پارلمان اسراییل شهادت داده که قاچاق زنان و تن فروشی 

 . یک صنعت چند میلیارد دالری برای اسراییل است

مدت زیادی طول نکشید تا صنعت سکس اسرائیل توانست 

افراد جدیدی را از میان جوانان ، مادران مجرد ِدر آستانه 

گرسنگی و فقر، زنان مهاجر، مردان و زنان معتاد به مواد 

مخدر ، مردان و زنانی که در کودکی مورد آزارجنسی قرار 

گرفتند و هرگز در این زمینه کمکی دریافت نکردند، جذب 

زنند که صنعت  کننده تخمین می های حمایت کند. سازمان

، ۱۹۰۰۰گری اسرائیل در حال حاضر شامل حدود  روسپی

دو جنسیتی(می باشد این ( )۶زن، مرد و افراد تراجنسیتی)

 .سابقه است تعداد بی

صنعت بردگی جنسی سفید و آبی در مقایسه با روزهایی که 

 ۲۹۰قاچاق زنان پر رونق بود افزایش یافته است.در تل آویو

باشند. هم زمان  تا فحشاخانه در حال حاضر فعال می ۲۰۰تا 

شهرهای ایالت، حیفا ،اورشلیم، بی ایر شیوا، هلون، ریشون 

لیتزون، اشکلون و سایر شهرها صحنه فحشای زنده است. 

های  ها، تخت خواب و صبحانه، مجتمع فحشا در هتل

آپارتمانی، مناطق صنعتی، به همان صورت در خیابان و 

 .افتد ها بدون مانع اتفاق می وب سایت

کنندگان  در اسرائیل، قوادها ) جاکشان دالالن جنسی( و اداره

ها زمانی که دیدند قوانین تغییر کرده است خود را  خانه فاحشه

تطبیق دادند. قاچاق و واردات زنان از اتحاد جماهیر 

 شوروی سابق، خطر زندان دارد. در عوض، آنها در

زنان محلی و دختران زیر سن قانونی ” استخدام“

گذاری کردندکه مشکل اقتصادی داشتند. آنها فحشا را  سرمایه
00ادامه در صفحه   
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درخواست کننده که در اطراف مدینه مستقر بودند، پس از رد 

درخواست شان تصمیم می گیرند که به مدینه حمله کنند. زیدبن 

 :اسلم مى گوید

  فرستادگان قبایل از دین گشته اطراف مدینه سوى قوم خویش"

نیست و آن    رفتند و به آن ها خبر دادند كه در مدینه چندان كس

 ".ها را به اندیشه حمله به مدینه انداختند

ابوبكر، طلحه و زبیر و "عبدهللا  بن مسعود" را بر سر گذرگاه 

هاى مدینه مى گذارد و مسلمانان مدینه را در مسجد آماده نگاه 

 :داشته به آن ها مي گوید

مردم اطراف به كفر گراییده اند و فرستادگان شان دیده اند كه "

جماعت شما كم است، معلوم نیست شبانه حمله مى كنند یا روز 

از یك روز فاصله    كه نزدیك ترین طایفه مرتد تا این جا بیش

ندارد. این قوم امید داشتنند كه شرط شان را بپذیریم و با آن ها 

 ".آماده باشید  صلح كنیم كه نپذیرفتیم و ردشان كردیم؛ پس

سه روز میگذرد تا این که شورشیان شبانگاه به سوى مدینه 

حمله ور میشوند و گروهى در "ذى حسى" میمانند. سپس 

ابوبکر با نیروی شتر سوار خود به کمک آنها می شتابد. در 

ابتدا شورشیان با یک حیله جنگی که در آن "مشک های پر باد 

به ریسمان بسته بودند که آن را با پای خویش بزدند و جلو 

شتران راندند و شتران رم کردند" سپاه ابوبکر را بی آنکه 

کسی از آن کشته شود تا درون مدینه فراری میدهند. "عبدهللا 

لیثی" که خود جزو شورشیان بوده به همین مناسبت این شعر 

 :را در وصف پیروزی شورشیان می سراید

 تا پیغمبر میان ما بود اطاعت وی کردیم،

 ای بندگان خدا ابوبکر چکاره است،

 آیا وقتی او درگذشت، ابوبکر وارث وی شد؟

 .به خدا این تحمل ناپذیر است

 چرا تقاضای فرستادگان ما را نپذیرفتید،

 و از عواقب رد آن بیم نکردید؟

 آن چه فرستادگان ما می خواستند و پذیرفته نشد

 ".برای من چون خرما شیرین و بلکه شیرین تر از خرماست

ابوبکر پس از عقب نشینی به مدینه خود را تجدید سازمان 

نموده تمام شب را صرف تدارک حمله متقابل میکند و در پایان 

شب روانه جنگ مجدد با شورشیان میشود. این بار بر آنها 

چیره شده تا ذوالقصه آنان را به عقب می نشاند. این اولین 

پیروزی مسلمانان بر مرتدین و شورشیان در عربستان بود. 

این پیروزی روحیه مسلمانان را باال میبرد. چرا که در اثر 

کشتاری که شورشیان از مسلمانان در قبایل خود کرده بودند، 

 .روحیه آن ها  به شدت پائین آمده بود

چنان بود که بنی ذبیان و عبس به مسلمانان خویش تاخته "

بودند و خون شان را ریخته بودند و قبایل مجاور آن ها نیز 

چنین کرده بودند، جنگ ابوبکر مایه عزت مسلمانان شد و قسم 

خورد که از مشرکان بسیار کس می کشد و از هر قبیله که 

مسلمانان را کشته اند معادل مسلمانان مقتول و بیشتر، کشتار 

 ".میکند

برای جنگ با شورشیان تشکیل میدهد، حاضرین او را 

مورد انتقاد قرار میدهند و میگویند:        " چگونه به 

جنگ مردمی میروی که به خدا و رسول خدا گواهی 

میدهند و حال آنکه پیامبر خود مىفرمود: "من مامورم كه با 

مردم پیكار كنم تا بگویند: الاله اال هللا  و چون این سخن را 

گفتند دیگر خون شان و اموال شان در زینهار است مگر 

  حقى ایجاب كند." و ابوبکر پاسخ میدهد: "من با هر كس

میان نماز و زكات تفرقه بیندازد جنگ خواهم كرد. به خدا 

یا به روایتى زكات  -سوگند كه اگر از پرداخت بزغاله اى

سر باز زنند من با ایشان جنگ خواهم  -یك سال یك شتر

 ".كرد

در نتیجه ابوبکر حاضر به این نمیشود که مسئله زکات را 

از نماز جدا نموده، تن به مطالبه شورشیان بدهد. او به 

درستی تشخیص میدهد که کوچکترین عقب نشینی در 

برابر مخالفین، آنان را جری تر ساخته، مقدمۀ عقب نشینی 

های بعدی و خارج شدن شیرازۀ امور از دست مسلمانان و 

دولت جّرار اسالمی میگردد. از این رو مالک مسلمان 

بودن را عمال از نماز به پرداخت مالیات تغییر میدهد و 

نشان میدهد که مسئله پایه ای در جنبش محمد نه صرفا 

ترویج تجریدی یک دین بلکه برپائی یک دولت جدید و 

استقرار اتوریته آن بوده است. در واقع نیز آنچه که اکنون 

بیش از هر چیز دیگری در معرض خطر و موضوع 

اصلی کشمکش قرار گرفته بود، در درجه اول دولت 

 .مرکزی و قدرت آن بود و نه چیزی دیگر

ما در گذشته دیدیم که اسالم چیزی نبود که مردم عرب به 

آن ایمان بیاوردند، بلکه به زور شمشیر بر آنان تحمیل شد. 

هدف واقعی و اصلی محمد نیز، همانطورکه خود بارها 

گفته بود، مطیع کردن عرب تحت فرمان خود و عجم تحت 

فرمان عرب بود. داستان خود ساخته خدا و وحی و در یک 

کالم اسالم، تنها بهانه ای برای پیشبرد این مقصود بود. هر 

جا که قبیله ای اسالم آورده بود، اسالم آوردن آن چیزی 

نبود جز این که ناخواسته طوق اطاعت از محمد را بر 

گردن خود انداخته باشد. بنابراین هدف از استقرار قدرت 

دولتی و دیکتاتوری مطلقه آن، همۀ منظور و هدف اسالم 

و خود آن بود. بدون آن نه اسالم معنایی میداشت و نه 

چیزی از آن باقی میماند. هر دو طرف با درک عملی این 

موضوع بود که بر سر مالیات زکات که اولین سمبل عملی 

این تبعیت بود به مشاجره و رو در روئی پرداخته بودند. 

در همین رابطه بود که "سعید بن مسیّب" گفته بود: "وی، 

یعنی ابوبکر، از همه شان در کار دین آگاه تر و درست 

 ".رای تر بود

 رد مطالبه شورشیان

 و حمله آنان به مدینه 

با رد درخواست شورشیان در امر قطع مالیات زکات، 

دامنه شورش و جنگ به مدینه نیز میرسد و قبایل 

 سیامک ستوده

هر چند با از پا در آمدن أسَود، یکی از شورش های مهم 

علیه حکومت مرکزی به پایان میرسد، با این حال در نقاط 

دیگر دامنه شورش همچنان رو به افزایش میگذارد. ازجمله 

قبایل طَّی و اسد به دور طُلَیَعه گرد آمده بودند. مردم َغطَفان 

دست از اسالم برداشته بودند. هوازن مردد بودند و زکات 

نمیدادند و به جز بنی ثقیف و طایفه جدیله همه مرتد شده 

 .بودند. بخشی از بنی سلیم نیز دست از دین شسته بودند

در مورد یمن نیز هرچند کار أسَود به پایان رسیده بود ولی 

در یمامه کار ُمَسیلَمه باال گرفته بود. ابوبکر نیز پس از 

اعزام اسامه با نامه به عامالن خود در مناطق شورشی و 

کسانیکه هنوز با او مانده مرتد نشده بودند اطالع میدهد تا باز 

گشت اسامه و لشکرش در انتظار بمانند. در واقع نیز برای 

حکومت مرکزی و اسالم جز سه هزار تن لشکر اسامه که 

همگی از مهاجرین و انصار بودند و کسانی که در مدینه 

 .باقی مانده بودند، نیروی چندانی باقی نمانده بود

در مناطق شورشی، در بسیاری نقاط، مردم مرتد شده به 

جان مسلمانان افتاده، دست به قتل عام و کشتار آنان زده 

بودند و نمایندگان و مامورین محمد را از همه جا بیرون 

ریخته بودند. بنابراین درمناطق دیگر نیز جز بخش هائی از 

بعضی قبایل که هنوز، آن هم با تردید، وفادار مانده بودند، 

کس دیگری باقی نمانده بود. و اینها هم در گستره وسیع 

مناطق شورشی نیروهای پراکنده و ضعیفی بودند و از این 

رو توان دست زدن به عمل مستقل و متکی به خود را 

نداشتند و به دستور ابوبکر منتظر بازگشت نیروی اسامه 

نشسته بودند. در واقع با مرگ محمد و شورش سراسری 

اعراب علیه وی شیرازه قدرت ودولت اسالمی درهم پاشیده 

 .و به حد اولیه خود درمدینه کاهش یافته بود

واقعه مهم دیگری که در این زمان رخ میدهد ورود نمایندگان 

ه"، "بنی ثَعلَبه"، "بنی عبس"، بخشی از  طوایف "بنی ُمرَّ

مردم "بنی ِکنانه"، "ینی لَیثیان"، "بنی دیلیان"، "بنی 

ُمدلِجیان" که طرفداران طُلَیحه نیز در میان آنان بوده اند، 

برای مذاکره با ابوبکر به مدینه بود. این نمایندگان همگی از 

ابوبکر درخواست قطع پرداخت مالیات به دولت مرکزی را 

میکنند. مردم هوازن و بنی اسد نیز از پرداخت مالیات امتناع 

میکنند و به همین منظور نماینده ای به مدینه می فرستند. 

 :طبری می گوید

فرستادگان قبایل عرب که از دین گشته بودند پیش وی می "

آمدند که می خواستند نماز را بپذیرند اما زکات ندهند، اما 

 ."ابوبکر نپذیرفت

به نظر میرسد که وسیع ترین جنبش درمیان قبایل عرب 

مربوط به نپرداختن زکات یا مالیات اسالمی به دولت 

مرکزی بود. قبایل اطراف مدینه نیز برای همین مطالبه 

نمایندگان خود را نزد ابوبکر فرستاده بودند. حتی در زمان 

حیات محمد نیز هنگامی که او "نوفل بن معاویه دئلی" را بر 

سر بنی فزاره برای گرفتن مالیات زکات می فرستد، 

"خارجة بن حصن، در "شربه" به او برخورد میکند و همۀ 

مالیات های دریافتی را از چنگ او به در می آورد و به بنی 

فزاره پس میدهد. مقدسی نیز به این مسئله اشاره میکند و 

 :میگوید

تمام عرب جز اهل سه مسجد، مکه، مدینه، بحرین و "

مردمی از نخع و ِکنده همه مرتد شدند. بعضی از پرداخت 

زکات سر باز زدند و بعضی منکر زکات شدند و بعضی کفر 

 ".خود را منکر بودند اما با مسلمانان از در دشمنی در آمدند

بنابراین به نظر میرسید که زکات یعنی مالیات تحمیلی، اولین 

ومهمترین مطالبه جنبش ضد اسالمی وضد دیکتاتوری 

درشبه جزیره بود. حتی در جلسه ای که ابوبکر در مدینه 

قبایل شورشی و امنتاع آنان از 

 پرداخت مالیات زکات

تاریخ گفته 

 نشده اسالم

 تاریخ اسالم
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این کشتار و برادر کشی خونین که محمد آغازگر آن 

بود و اکنون میرفت تا به اوج خود برسد، همانطور که 

قبالً گفته شد، تا کنون در سرزمین عربستان در میان 

قبایل بدوی سابقه نداشت. نظام بدوی، در سرتاسر 

جهان بسیار صلح طلب تر، دمکراتیک تر و متمدن تر 

از جانشینان وحشی آن بود. جانشینانی که برای از 

میان بردن این دمکراسی که الزمه برقراری نظام 

دیکتاتوری و سرکوبگر آنان بود، چاره ای جز به راه 

انداختن کشتارها و برادرکشی های خونین نداشتند. این 

حمام خون قبالً در همه جا به راه افتاده بود. برای 

همین، هر جا که انسان متمدن، نظام وحشی و ضد بشر 

خود را به پا داشته بود، برای پوشاندن وحشیگری 

خود، خود را متمدن و اقوام صلح طلب و دمکرات ما 

 .قبل خود را وحشی و بربر نام نهاده بود

در مورد اسالم نیز دیدیم که چگونه نظام جهل و 

جاهلیت و خرافات، نظامی که برای برقراری 

دیکتاتوری خون آشام خود، جامعه دمکرات و بدوی 

عرب را به خاک و خون کشیده و بزرگترین برادر 

کشی و حمام خون را در میان آنان به راه انداخته بود، 

برای پوشاندن جهل و بربریت خود، آنان را به همین 

 .القاب منتسب می کرد

با عقب نشینی شورشیان به ذوالقصه، خطر حمله به 

مدینه از میان نمیرود، بلکه با اخبار بیشتری که از 

شورش مردم در سایر نقاط میرسد باال می گیرد. 

 :مقدسی می گوید

هراس مسلمانان در مدینه از گرایش همگانی عرب به "

رده ]ارتداد[، بسیاری یافت. فرزندان و زنان را به 

حصارها و میان کوه ها بردند و ابوبکر با یارانش از 

مهاجر و انصار ،  بیرون آمد و در ذوالقصه فرود 

 ".آمدند

به این ترتیب حتی خود مدینه نیز برای جنایتکارانی که 

مردم عرب را به خاک سیاه نشانده آنان را تشنه خون 

 .خود کرده بودند، دیگر جای امنی محسوب نمی شد

در ذوالقصه، ابوبکر که نفرات کمی در اطرافش بوده، 

مورد حمله "خارجة بن ِحصن بن ُحَذیقه بدر فَزاری" و 

قبیله َغطَفان قرار گرفته فراری میشود و به بیشه ای 

در آن نزدیکی فرارمیکند. در این زمان، "طلحة بن 

عبدهللا" به کمک میرسد و مسلمانان بازگشته، بر 

خارجه فائق میشوند. خارجه همان کسی بوده است که 

زکات بنی فَزاره را از چنگ نماینده محمد در آورده 

میان آنها تقسیم میکند. خطیئه این شعر را در باره این 

 :جنگ و در ستایش خارجه می گوید

جانم فدای فرزند بدر باد روزی که سپاه خویش را "

 آورد،

آن گاه که همه اموال میراثی و اکتسابی مرا در -

 -حصار گرفته بودند

تا محو کنند آنچه را که قریش جان خود را بر سر آن 

 نهادند،

 ".سوارانی دلیر با بازوان کشیده و بلند

به زودی شتران حامل مالیات هائی که در یمن قبل از 

آغاز شورش جمع آوری و ارسال شده بود، میرسند. 

مسلمانان که هر لحظه خود را در معرض حمله مجدد 

شورشیان میدیده اند وقتی از دور نزدیک شدن شتران را 

می بینند فکر میکنند که "خطر است". اما ابوبکر بشارت 

نیک میدهد. وقتی نزدیک میشوند معلوم میشود که زکات 

 .شتران َصفوان، زبرقان و َعدّی را می آورند

چند روز بعد اسامه نیز بعد از دو ماه و چند روز با غنایم 

غارتی خود باز میگردد. این نیز بر روحیه مسلمانان می 

افزاید. ابوبکر او را در مدینه به جای خود گذارده با 

لشکری به ذوالقصه، جائیکه شورشیان به آن عقب نشسته 

بودند می تازد و بنی ذبیان و بنی ثعلبه را شکست داده 

سرزمین آنها را بعنوان غنیمت جنگی غصب میکند. آنها 

نیز دوباره مسلمان شده، به سرزمین خود باز میگردند. 

ولی ابوبکر تحت این عنوان که زمین های شان غنیمت 

جنگی است به آنها اجازه اقامت در سرزمین شان را 

نمیدهد. او ابرق را چراگاه اسبان مسلمانان و سرزمین 

دیگر آنان را چراگاه خودشان میکند. ولی پس از درگیری 

میان ماموران مالیاتی و مردم، این چراگاه نیز به عنوان 

 .زکات غصب می گردد

 

روشنگر متعلق به شما ست با     

پشتیبا نی ما لی خود به ادامه انتشار 

 روشنگر یری رسانید.

 

ROWSHANGAR1@YAHOO.COM 

 میشنویم که تو خسته یی

میشنویم ، بسیار خسته یی، دیگر نمیتوانی بیاموزی                

تو میگویی              

مدتی دراز جنگیدم ، اما حاال دیگرنمیتوانم              

پس گوش کن             

  تو خواه خطا کار باشی یا نه           

هنگامی که دیگر نمیتوانی بجنگی نابود خواهی شد             

تو میگویی ؛ مدتی دراز امید وار بودم دیگر نمیتوانم             

امید وار باشم ؛ .              

به چه امید بسته بودی ؟              

به اینکه جنگ اسان است ؟              

این سخن مقبول نیست             

روزگار ما از انچه میپنداشتی بدتر است             

روزگار ما چنین است             

اگر نتوانیم کاری کنیم که هیچکس از ما انتظار ندارد            

از دست رفته ایم            

دشمنان ما متظرند            

تا خسته شویم            

هنگام که نبرد در شدید ترین مرحله است            

و جنگجویان در خسته ترین حال            

جنگجویانی که خسته ترند            

                        شکست خوردگان صحنه نبردند           

           

بخشی از شعر میشنویم که تو خسته یی ، از برتولت برشت     



 

5192فوریه      19ماهنامه روشنگر        شماره    Rowshangar 

00 

hamnews/۱۲۸۲/۸۲۱۰۰۲/Irshahr/iransh.htm 

۹- http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

۲۰۰۲/۱۰۶۸۰. htm#iran 

 منابع: بخش اسرائیل

۱-https://www.google.ca/?

gfe_rd=cr&ei=E۲۶kVOH۱G۸WC۸Qfy۸oD۲

Dw&gws_rd=ssl#q=Amos+Gitai+promised+la

nd&spell=۱ 

۲- www.economist.com 

www.scotsman.com 

۲- www.medindia.net 

۲- www.haaretz.com 

در کشورهایی که خرید و فروش رابطه جنسی جرم است  -۹

این نوع فعالیت به عرصه دیگری کشیده شده است که به 

هایی که موسوم به اسپا یا  های آپارتمانی و یا در مکان خانه

ها هم رواج پیدا کرده است. یکی  مساز است این نوع فعالیت

ها در پوشش اسکورت است،  دیگر از این نوع فعالیت

های هستند که از طریق تلفن امر فروش  اسکورت شرکت

گیرند. هم شرکت و هم شخص  رابطه جنسی را به عهده می

متقاضی براساس در خواست جنسی مشتری شخص مورد 

 .فرستند نظر را به آدرس متقاضی می

۶- fa.wikipedia.org 

۲- www.haaretz.com 

۸- www.timesofisrael.com 

۵- www.state.gov 

 منبع :کانون مدافعان حقوق کارگر

 :مقدمه کانون مدافعان حقوق کارگر بر این مقاله

های گوناگون،  کانون مدافعان در سلسله مقاالتی که در عرصه

مطالبات جنبش کارگری دارد، سعی کرده است به زوایای 

داری و تاثیرات آن در جنبش  مختلف فجایع و عملکرد سرمایه

ها نه از زاویه  کارگری جهانی و ایران بپردازد. این بررسی

خواهد خود را به  گیرد و نه می شناسی صورت می جامعه

های آکادمیک و  شکل آکادمیک مطرح کند. زیرا بررسی

شناسانه در چارچوب تبیین وضع موجود است ولی  جامعه

اعضا و یاران کانون به عنوان کسانی که در عرصه 

بینند و درک  اجتماعی به طور روزمره این فجایع را می

کنند و خواهان تغییر بنیادی این مناسبات به سود  می

 .زحمتکشان هستند

سازهای دو  مساله قاچاق کودکان و زنان در روند خصوصی

دهه گذشته بسیار فراگیر شده است و تاثیرش آن چنان روح 

جوامع را از درون پوسیده کرده است که اگر نتوانیم با بسیج 

داری   عمومی در مقابل این عملکرد انگلی جامعه سرمایه

بایستیم، ناگزیر خواهیم شد که ببینیم که هر روز بیشتر از 

روز قبل، فرزندان زحمتکشان به عنوان بردگان جنسی در 

درون این نهادهای مافیایی همانند گل پرپر شوند و دارندگان 

کنند و تنها آمار و ارقام  قدرت از جوابگویی شانه خالی می

شود و بس. سازمان  این فاجعه در سازمان ملل بررسی می

دست کم دو و نیم میلیون قربانی “ملل متحد اعالم کرده است 

شان برای بردگی و کار  قاچاق انسان به رغم میل باطنی

یابند. هفتاد  های خود به اماکن دیگر انتقال می اجباری از خانه

و نه درصد قربانیان صنعت قاچاق انسان در واقع زنان و 

گیرند.  کودکان کم سنی هستند که مورد بردگی جنسی قرار می

توان از آن به عنوان  امری که در قرن بیست و یکم می” 

المللی  داری مدرن نام برد. یک سازمان رسمی بین برده

کند:  داری مدرن را این گونه تعریف می معروف برده

هایی مانند  داری، از طریق شیوه داری مدرن شامل برده برده

داری )اسارت بدهی، ازدواج اجباری، و فروش یا  برده

 .برداری از کودکان(، قاچاق انسان و کار اجباری است بهره

پردازد و  این مقاله به بخش کوچکی از این فاجعه عظیم می

قاچاق زنان را در کشورهای ایران، ترکیه و اسرائیل بررسی 

کند، سه کشوری که مذهب رکن اصلی را در سیاست  می

 .دارد

توریستی کوتاه مدت با هدف کار در فحشا به اسراییل 

شوند اما قبل از بازگشت به کشور خود در  وارد می

گیرند. برخی از زنان و  معرض فحشای اجباری قرار می

دختران اسرائیلی نیز ممکن است در اسرائیل قاچاق 

 ”.جنسی شوند

داری مدرن در گوشه ای  این تنها بخشی از صنعت برده 

کوچک از جهان یعنی خاور میانه است و در کشورهای 

دیگر جهان با توجه به فقر و مشکالت متعدد دیگر وضع 

های  به مراتب حادتر است .در نهایت مستندات و گزارش

رسمی نهادهای تقریبا مستقل و وابسته گرچه سعی در 

ها و پلیس برای  نشان دادن آمار کمتر و تالش دولت

داری نشان  مبارزه با این فاجعه بزرگ جامعه سرمایه

های  سازی رسانه دهد که فقر و به دنبالش فرهنگ می

داری در جهت فروپاشی جامعه بشری  میلیاردی سرمایه

تن انسان را به کاالی بر ارزشی تبدیل کرده که با آن باید 

فقط پول بدست آورد تا صاحبان سرمایه روز به روز 

 .سودهای کالنی را به جیب بزنند

 :های بخش ترکیه منابع و زیرنویس

های جهانی و  برای تهیه این مطلب از آمارهای سازمان*

بخصوص اطالعات دولتی استفاده شده است و در نبود 

مطالب مستقل ما مجبور بودیم که نشریات خود اسرائیل 

 .رجوع کنیم

صـنعت فرهنـگ بـه معنـای تولیـد هدفمند یک فرهنگ **.

ها،  استاندارد و قالبی است که از طریق نفوذ رسـانه

همچـون کـاالیی مصرفی به خورد تودهها داده میشود تا 

آنها را در جهتی همـسو بـا تمـایالت و ارزشهـای سرمایه 

داری هدایت کند صنعت فرهنگ، تمهیـدی اسـت کـه 

ها به  بـورژوازی بـرای دسـتاموزی افکـار و اطـوار توده

کار میگیرد. صنعت فرهنگ، رواج نوعی فرهنگ 

استاندارد با بهره گیری از انواع سرگرمیهای منحط و 

توده گیری اسـت کـه مـردم را در چنـگ خـود اسـیر مـی 

دارد. ایـن فرهنگ، فردیت و آزادی را از میان میبرد و 

بـه ایـن ترتیـب مقاومـت پرولتاریـا نیـزرو بـه خاموشی 

، تاریخ اندیشه سیاسی ) ۱۲۸۲)پوالدی، کمال  “می گذارد

 در غرب )قرن بیستم(، تهران: نشر مرکز

http://www.stopvaw.org/turkey.Html 

http://www.stopvaw.org/turkey.Html 

http://en.wikipedia.org/wiki/

Prostitution_in_Turkey 

www.pbs.org 

CraigS.Smith,TheNewYorkTimes,

Trabzon,Turkey,۲۸ June۲۰۰۹ 

http://articles.latimes.com/۲۰۰۶/feb/۰۱/

world/fg-turkey۱ 

http://articles.latimes.com/۲۰۰۶/feb/۰۱/

world/fg-turkey۱ 

http://www.southcoasttoday.com/apps/pbcs.

dll/article?AID=/۲۰۰۶۰۲۰۱/NEWS/

۲۰۲۰۱۵۵۲۲ 

http://www.refworld.org/docid/

۹۱c۲f۲۲d۲c۹. Html 

www.refworld.org 

 منابع:بخش ایران

۱- http://gvnet.com/humantrafficking/Iran-۲. 

Htm 

۲- mohammad۲۸.persianblog.ir 

البته نادری فرد یکی از کسانی که در کشتار دهه شصت 

نیز دست داشته نام اش در لیست متهمین خانه هدایت بوده 

 است

۲- http://mardomsalari.com/template۱/

News.aspx?NID=۱۹۲۱۸۲ 

۲- http://www.hamshahrionline.ir/
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سوریه .حفظ خط انتقال سالح وکمک های مالی نظامی به 

حزب هللا لبنان .حفظ سوریه بعنوان کشوری تحت عنوان خط 

مبارزه با اسراییل . ایجاد منطقه ای امن  جهت سرمایه 

گذاری نفتی وغیر نفتی . جلوگیری از افزایش قدرت کردها  

و احتمال ایجاد منطقه ای خودمختار و درگیر شدن حکومت 

 ایران بر سرناحیه کردستان ایران 

عربستان : حفظ و باال بردن وجهه سیاسی ونفوذ خود در بین 

کشورهای عرب که بدلیل حضور پر رنگ سیاسی قطر در 

این اواخر کاهش یافته است . ایجاد حکومتی سنی و 

جلوگیری از ایجاد حکومت شیعی دیگر مثل عراق.از بین 

بردن نفوذ ایران در سوریه به دلیل رقابت با ایران بر سر نام 

 ریاست مسلمین جهان .

قطر: افزایش قدرت سیاسی خود در منطقه بعنوان کشوری 

نوظهور در عرصه سیاسی که میخواهد  خود را بعنوان 

کشوری تاثیر گذار بعد از عربستان نشان دهد .حفظ حمایت 

آمریکا از تحریم های نفتی ایران که میتواند باعث برداشت 

 سود بیشتر از منابع نفتی مشترک بین قطر وایران شود.

با اینحال آنچه در پس پرده سیاست میگذرد با آنچه به ظاهر 

دیده میشود بسیارمتفاوت است وممکن است هر لحظه تبانی 

های که بر اساس منافع کشورها رخ میدهد ورق را به نفع یا 

ضررحکومت اسد برگرداند حال ممکن است این کشورها نه 

در منطقه حضوری داشته باشند و نه به ظاهر خیلی خود را 

 درگیر ماجرا کرده باشند.

 رضا قدسی

 

از زمانیکه اعتراضات مردمی در شهرهای حمص و حلب 

بصورت مسالمت آمیز آغاز شد  و کم کم به خشونت  کشیده شد 

کمتر کسی فکر میکرد که این بحران تا این حد گسترش پیدا کند. 

هرچند دولت سوریه براین باوربود که با تکیه بر سرکوب و 

برخورد  با مخالفان و نیروهای تند رومی تواند  اوضاع را آرام 

 وتحت کنترل درآورد.

اما انچه این جنگ را به درازا کشید موقعیت ژئوپلیتیکی سوریه 

بود واین بهترین فرصت برای تسویه حساب های نیروهای 

منطقه و فرا منطقه ای گردید تا هر کدام از این غائله سهمی 

 داشته باشند 

شکل گیری گروههای موافق و مخالف با دولت سوریه، با 

حمایت کشورهای خارجی در راستای حفظ  یا  نابودی دولت اسد 

اولین گامهای برداشته شده در این راه بود. دراین بین دو نوع 

استراتژی به چشم میخورد:  کشورهایی که ظاهرا خواستار حفظ 

حکومت اسد هستند و کشورهایی که در صدد براندازی رژیم اسد 

 هستند.

اما آنچه از چشمها دورمیماند منافع این کشورهاست کما اینکه 

برخی ازآنها در صف مخالفین اسد به شمار میآیند اما خواستار 

 باقی ماندن او در راس حکومت سوریه هستند.

به نظرمیآید بهتراست وقایع سوریه را ازدید منافع کشورهای 

درگیردراین ماجرا دید و نه آنطورکه  سوریه کشوری است که 

دچار مشکل شده وعدهای از سر دلسوزی میخواهند به مردم و یا 

دولت سوریه کمک کنند.  به قول آن ضرب المثل قدیمی هیچ 

 گربه ای برای رضای صاحب خانه موش نمیگیرد

شاید خیلی از کشورها ازاین ماجرا سود یا زیان ببرند 

ازجمله کشورهاییکه بدلیل تغییر قیمت نفت اقتصادشان دچار 

تغییر میشود و علل دیگر که نمیتوان به شرح آنها پرداخت 

اما عمده کشورهای درگیر را میتوان شامل آمریکا. روسیه. 

ترکیه. ایران. عربستان و قطر دانست.    

آمریکا: منافع امریکا را میتوان به اختصار، در از بین بردن 

نفوذ روسیه در خاورمیانه بعنوان یکی از پایگاههای روسیه 

درمنطقه. القاء وضعیت خطرجهت فروش سالح به 

کشورهای عرب .  کاهش نفوذ ایران بعنوان دوست وشریک 

سیاسی دیرین سوریه.  ایجاد وضعیت امن برای اسراییل به 

دلیل درگیری کشورهای ضد اسراییلی در جنگهای داخلی. 

 پایین اوردن قیمت نفت .

روسیه: حفظ حضورسیاسی خود در سوریه بعنوان حیاط 

خلوت کرملین .چانه زنی با غرب برسر بحران اوکراین. 

 فروش تسلیحات به سوریه . حفظ اقتصاد نابسامان روسیه.

ترکیه:  افزایش نفوذ سیاسی در منطقه  و ایجاد حکومتی هم 

پا با اهداف ترکیه . تضعیف کردها  که مدتهاست با دولت 

ترکیه بر سر خود مختاری میجنگنند. ایجاد منطقه ای ناامن 

در سوریه جهت جلوگیری از احداث خط انتقال گاز ازطریق 

سوریه به دریای مدیترانه واروپا -عراق-ایران   

ایران: حفظ مهمترین شریک سیاسی خود در منطقه. 

جلوگیری از ایجاد حکومتی سنی به جای دولت علوی 

 چرا فعال جنگ در سوریه الزم است

 سربازان سابق فرانسه در کنار داعش
وزیر دفاع فرانسه: سربازان سابق ارتش فرانسه در کنار داعش و نیروهای مخالف 

 بشار اسد میجنگند.

  0105ژانویه  00پنجشنبه 

وزیر کشور فرانسه: "حدودا ده نفر از سربازان سابق فرانسه در کنار نیروهای 

این خبر را  RFIجهادی در سوریه وعراق، که بیشترشان با داعش هستند میجنگند. 

بدست آورد. روز پنجشنبه "جین یواس ال درایان" وزیر دفاع نیز ضمن تایید این خبر 

 تأکید کرد که "نیروهای امنیتی ارتش مراقب  بنیادگرایی در ارتش هستند." 

گفت، "مانند سایر حرفه ها، افرادی از ارتش نیز در RTLاو روز پنجشنبه به رادیو 

کنار گروهای میجنگند،" ولی از توضیحات بیشتر بدلیل "جنگ علیه تروریسم نیازمند 

 رعایت حداکثر امنیت است" خوداری کرد. 

او ادامه داد "ما سرویس داخلی در ارتش فرانسه داریم که از نزدیک هرگونه ریسکی 

را از طرف برخی عناصر زیر نظر دارند" و گفت: "ما میدانیم، ما مراقب هستیم و 

 ما عمل میکنیم."

در هفته گذشته  دیوید تامسون از ار. اف. ای. خبر داد که حدود ده نفر از نظامیان 

سابق نیروهای مسلح فرانسه در کنار گروهای اسالمی در در عراق و سوریه، و 

 بیشرشان در کنار داعش میجنگند.

یک از آنان در نزدیکی شهر "دیرالزور" سوریه فرمانده یک گروه فرانسوی است که 

به شیوه ای که در ارتش فرانسه الزم است آنان را  آموزش داده است.   بعضی از 

 آنها در لژیون خارجی و سایرین در نیروهای هوابرد خدمت کرده اند. 

برابر مجله "ال اپونیون" یکی از آنان از شبه نظامیان است که در نیروهای فرماندهی 

زبده که در جنوب غربی کشور "بنین" مستقر بود، دوره ویژه کماندویی را طی کرده 

بود.   جدا از از این واقعیت که ارتش آموزشهای تخصصی را برای تسلیحات و مواد 

منفجره ارائه میدهد، ممکن است ارتش نگران حمله یک جهادی علیه همکارانش 

 در پایگاه "فورت هود" آمریکا اتفاق افتاد، باشد. 0114باشد، شبیه آنچه که در سال 
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میلیارد  ۲۲ها بانک مرکزی   دهد: در این سال وی توضیح می

ای در بازار داشته است. آقای دکتر   دالر ارز مداخله

جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم 

گویند که این ارز توزیع شده   در حال بررسی آن هستیم. می

است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و 

اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل  ترکیه توزیع کرده

ایجاد کنند. ارزهای کالنی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ 

هایی قرار گرفته که پس از بررسی   مرجع در اختیار واردکننده

ما مشخص شده است برخی از آنها صوری هستند؛ یعنی 

وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ 

اند تا کاالهای اساسی یا کاالهای مرتبط  کالن دریافت کرده

ایم این  تنها این کار انجام نشده بلکه متوجه شده وارد کنند اما نه

 کننده اصال وجود خارجی و حقیقی ندارند! های وارد  شرکت

کند:  دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار می

معلوم نیست این ارزها به کجا رفته است. از سوی دیگر 

ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی   برخی شرکت

  اند تا کاالهای اساسی وارد  تومان دریافت کرده ۱۲۲۶دالر 

اند آنها را به نرخ بازار  کنند اما هنگامی که کاال را وارد کرده

ها سود صد درصدی یا حتی بیشتر   اند. این شرکت  آزاد فروخته

اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف  از صد در صدی برده

اند که ارز   هایی بوده  بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت

اند تا کاالهای اساسی را وارد کشور کنند   مرجع دریافت کرده

اما به جای کاالی اساسی کاالهای لوکس مثال خودرو وارد 

 (۲اند.) کشور کرده

گفت:  مرداد ماه  ۲عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در 

 ۶۰۰اکنون یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدود 

 هزار میلیارد تومان است.۱۰۰نفر است که این رقم حدود 

عزت هللا یوسفیان مال گفت: کل نقدینگی کشور در حال حاضر 

هزار ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که حدود  ۲۰۰حدود 

میلیارد تومان آن در قالب تسهیالت به عناوین مختلف در 

 نفر قرار داده شده است. ۶۰۰اختیار 

وی به یک مورد به عنوان مصداقی از در اختیار گرفتن 

های دولتی اشاره کرد و افزود:  تسهیالت کالن از بانک

تسهیالت هشت هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت 

خودرویی که غیردولتی است و به صورت سهامی اداره 

شود، مدیران عامل و هیأت مدیره آن افراد صاحب نفوذ و  می

های خصوصی کشور هستند و پول را درآن  دار در بانک سهام

کنند و  بانک گذاشتند و سود حاصله را بین خودشان تقسیم می

دهند. نماینده مردم آمل  ضرر آن را به حساب شرکت قرار می

در مجلس شورای اسالمی گفت: خاکی بودن و دزد نبودن هنر 

 نیست بلکه اگر فردی مدیر باشد و خیانتکار نباشد، هنر است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور افزود: در جلسات 

متعدد ستاد، بدهکاران کالن را به ستاد دعوت و راهکارهای 

های ملی  های آنان به بانک را بررسی تا سرمایه پرداخت بدهی

 دوباره به چرخه نقدینگی کشور برگشت داده شود.

یوسفیان مال به دیدار اخیر با رهبر معظم انقالب و ارائه 

گزارش اجمالی از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

کشور اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری ضمن گوش دادن 

های فراوان در سیستم بانکی  به مسائل اقتصادی و وجود رانت

کشور فرمودند، چرا باید شما همیشه این گونه مسائل را 

 گویند.!؟ مطرح کنید و چرا دوستان شما چیزی نمی

سال از پیروزی انقالب اسالمی  ۲۹وی افزود: بعداز گذشت 

هنوز برای گفتن حقیقت با هم تعارف داریم و اگر تعارفات را 

کنار بگذاریم بسیاری از مشکالت برطرف خواهدشد. عضو 

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: اگر بتوانیم حقایق 

هایی که در همه مسائل  رابه مردم بگوییم به یقین آقازاده

اقتصادی نفوذ پیدا کردند دیگر به خود اجازه نخواهند داد که 

 (۲بیت المال مردم را دردست داشته باشند. )

 خبر دیگری آمده است که در

که از ابربدهکاران شبکه بانکی “ سعید العقیلی”فردی به نام 

های سیستم  های یکی از پشت پرده کشور است ، با حمایت

بانکی ، نسبت به پرداخت اموال بیت المال کامالً بی توجه 

 است!

؛ وی که در دولت “ انتخاب”به گزارش خبرنگار اقتصادی 

قبلی توسط یکی از دیگر از افراد ذینفوذ سیستم بانکی کشور 

شد ، با وجود صدها میلیارد بدهی به سیستم بانکی  حمایت می

 –با حمایت این فرد مرموز  –های متعدد دیگری  کشور ، وام

های سرمایه گذاری زیر مجموعه  ها و شرکت از برخی بانک

 ها ، دریافت کرده است. بانک

شدت حمایت این فرد بانفوذ به اندازه ای است که وی با 

اعمال اشتباهات محاسباتی در بانک پارسیان ، قصد تسویه ی 

را داشته است ، اما مدیرعامل وقت این  “العقیلی”های  بدهی

بانک ، متوجه اقدامات متقلبانه فرد حامی العقیلی شده و مانع 

 ادامه ی اقدامات وی شده است.

یکی از نیروهای  “م. ف”این اقدام کم سابقه با حمایت آقای 

بانک مرکزی دولت دوم احمدی  “نظارت”این فرد در بخش 

نژاد انجام شده است؛ با این حال ، این نیروی امین ، در حال 

حاضر با حمایت همان چهره ی بسیار پرنفوذ سیستم بانکی 

های متعددی در یک شرکت سرمایه گذاری از جمله  مسئولیت

را دریافت  “های تأمین سرمایه بانک سپه یکی از شرکت”

 کرده است!

که به  –از دیگر اقدامات این فرد با نفوذ سیستم بانکی کشور 

ها ابا دارد و فامیل و سوابقی غلط  شدت از حضور در رسانه

تالش برای جا به جایی  –های منتشر کرده  از خود در رسانه

مالکیت یک زمین وابسته به پلی اکریل اصفهان ، یک زمین 

 (۹به العقیلی بوده است!)… دیگر در غرب تهران و 

ها در دولت گذشته و  ی مدیران بانک این درحالیست که عمده

ها در دولت فعلی ، با حمایت مستقیم  همچنین بسیاری بانک

 اند. ها انتخاب شده وی به این سمت

ی جالب آنکه این فرد ، چراغ قرمز و سبز برای برخی  نکته

است، به طوری که وی  “العقیلی”های خاص از جمله  چهره

به العقیلی پیغام داده تا زمان حل کردن مشکالت این 

ی  ابربدهکار ، حق بازگشت به ایران را ندارد! این چهره

ی متخلف و  مرموز، پیشتر باعث و بانی بازگشت یک چهره

بسیار موثر در ماجرای فساد سه هزار میلیاردی به ایران 

 بوده است!

این غارت اموال وجابجائی ثروت در دست عده   اما در مقابل

ای خاص و از آن طریق خارج شدن اموال مردم از گردونه 

ها و وسائل  ها و اتومبیل اقتصادی و تبدیل ان به ساختمان

هائی که تنها هدر  تفریحات عجیب و غریب و بریز و بپاش

دادن اموال مردمی است، فقر و فالکت 

عظیمی را در بر گرفته است و در آمارها   اکثریت  زندگی

 چنین امده است:

درصد رسیده  ۲۲نرخ بیکاری جوانان به مرز هشدار دهنده 

التحصیل دانشگاهی امکان ورود  میلیون فارغ ۱/۱کم  و دست

 ۹/۲یابند. طبق گفته وزیر کار بزودی  به بازار کار را نمی

میلیون دانشگاهی دیگر نیز راهی بازار کار خواهند شد، 

بنابراین اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات موثری را انجام 

التحصیل دانشگاهی  میلیونی بیکاران فارغ ۶/۹داد، سونامی 

 به وقوع خواهد پیوست.

به گزارش مهر، طبق اعالم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری 

درصد بوده ولی  ۱۰/ ۲برابر با  ۵۲عمومی کشور در سال 

 ۲۲سال به میزان  ۲۲تا  ۱۹نرخ بیکاری جوانان گروه سنی 

درصد اعالم شده است. همچین نرخ بیکاری جوانان گروه 

درصد است. کارشناسان  ۲۱.۲سال نیز  ۲۵تا  ۱۹سنی 

برابر نرخ  ۲گویند در زمانی که نرخ بیکاری جوانان به  می

 ۲بیکاری عمومی کشور برسد )درباره ایران به بیش از 

برابر رسیده است(، وضعیت بیکاری کارجویان جوان در 

 حالت بحرانی و شرایط نامناسب قرار دارد.

جمهور نیز  در عین حال مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس

با بحرانی دانستن شرایط بیکاری کارجویان جوان کشور، 

درصد دانسته  ۲۶تا  ۲۲نرخ بیکاری جوانان را رقمی بین 

است. از سویی وی معتقد است نرخ بیکاری زنان نیز به 

دهنده عمق مساله  درصد رسیده که نشان ۲۲رقم نجومی 

بیکاری در بخش زنان کشور است. مقامات گوناگونی نیز 

از دولت تدبیر و امید تاکنون درباره مساله بیکاری و 

اند و هشدارهای  شرایط نامناسب اشتغال جوانان سخن گفته

جمهور،  باره داده شد؛ عالوه بر رئیس گوناگونی نیز در این

جمهور، وزیر  وزیر کار، ترکان و نیلی مشاوران رئیس

کشور و وزیر اقتصاد، بتازگی وزیر ارشاد هم به جمع 

مقامات دولتی نگران اشتغال پیوسته و از بابت وضعیت 

های  بیکاری جوانان جویای شغل و احتمال بروز آسیب

اجتماعی از بابت بیکار ماندن آنها، ابراز نگرانی کرده 

درصد کل  ۲۹است. وزیر کار نیز اخیرا اعالم کرده است 

التحصیالن دانشگاهی تشکیل  جویندگان کار کشور را فارغ

دهند که با توجه به آمارهای رسمی بیکاری کشور که  می

دهد، بیش  میلیون نفر را در حال حاضر نشان می ۹/۲رقم 

هزار نفر افرادی هستند که از  ۱۰۰میلیون و  ۱از 

 التحصیل شده و جویای شغل هستند. ها فارغ دانشگاه

میلیون  ۹/۲های آینده  گوید بزودی و در سال وزیر کار می

شود که  نفر تحصیلکرده دیگر نیز به این گروه افزوده می

التحصیل دانشگاهی  مجموعا تعداد جویندگان کار فارغ

میلیون نفر بالغ خواهد کرد. او معتقد است  ۶/۹کشور را به 

باره باید اقداماتی به فوریت انجام شود، در غیر این  در این

خوانده  ها کارجوی درس صورت بازار کار با هجوم میلیون

 مواجه خواهد شد.

بسیاری از افراد در مشاغل غیررسمی، داللی   دانیم که می

گری فعالیت دارند که اتفاقا بعضا درآمدهای  و واسطه

کنند اما از نگاه آمار این نوع کارها  مناسبی نیز کسب می

شود. بنابراین وجود تعداد زیادی از  شغل حساب نمی

شود بیکاری در جامعه چندان  مشاغل غیررسمی باعث می

 محسوس نباشد.

ها مانند کردستان، ایالم و  با این حال در برخی استان

لرستان به دالیل گوناگون از جمله اقلیمی، نرخ بیکاری 

درصد است. در حال حاضر، بیش  ۲۰عمومی نیز باالی 

های اختالفی کارگران و کارفرمایان  درصد پرونده ۸۰از 

های تشخیص و حل اختالف مربوط به بیمه و  در هیات

دهد بازار کار در  معوقات است و این مسائل نشان می

 برد. شرایط رکود کامل به سر می

هزار  ۲۰۰در حال حاضر حدود   بر طبق بر خی امارها

کنند،: در باره بیکاری جوانان  نفر بیمه بیکاری دریافت می

یک هشدار جدی وجود دارد به نحوی که آمارها با 

کم  های جامعه مطابقت ندارد. در حال حاضر دست واقعیت

التحصیل جویای کار در  هزار نفر فارغ ۶۰۰میلیون و  یک

سال  ۲۰میلیون زن که زیر  کشور وجود دارد. همچنین یک

 سن دارند هم جویای کار هستند..

های صنعتی وزیر  در رابطه با تعطیلی وحشتناک کارگاه

هزار واحد صنعتی  ۱۲های اخیر  صنایع گفته است در سال

های صنعتی و سایر نقاط  کوچک و متوسط در شهرک

 (۶اند ) تعطیل شده

 منابع:

این نوشته بخشی از مقاله بلند علیرضا ثقفی تحت عنوان  -*

" در ضرورت ایجاد تشکل سراسرى " می باشد که چاپ 

 آنرا در اینجا مفید دانستیم. روشنگر

۱- 

 http://mehrvarzi.ir/40859[1 ۱۲۵۲مرداد  ۸-۲

 ۲۲.۱.۱۲۵۲، ”مرز عبور“  تارنمای -۲

 ایرنا-۲

 ۲/۵۲/ ۲۰ انتخاب -۹

 ۲۰/۲/۵۲ایسنا:-۶

 7ادامه جنگ فهرست ها .... از صفحه 

http://www.roshangari.net/1393/04/21/%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%af%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1/
http://mehrvarzi.ir/40859%20%5b1
http://www.entekhab.ir/
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فریده  

                                                             ثابتی    

روحانی دومین بودجه ی دولت خود را در ماه آذر با تاکید بر 

این مساله که در سال گذشته اولویت بر کاهش تورم و 

برگرداندن ثبات اقتصادی بود به مجلس ارائه کرد و بر 

% و سهم صادرات غیرنفتی ۲۰رسیدن تورم در سال جدید به 

% تاکید کرد. اما ۹۰% سال قبل به بیش از ۲۰در بودجه از 

باید گفت که بخش اعظم صادرات غیر نفتی را نیز 

محصوالت زیر مجموعه نفتی تولیدی در پتروشیمی و 

محصوالت گازی تشکیل می دهد. این بودجه تا کنون بحث 

های داخلی زیادی را برانگیخته است. با نگاه به منابع درآمد 

و چگونگی توزیع آن به خوبی می شود دید که بورژوازی با 

چه تمهیداتی و چگونه با کمک خدم و حشم سرمایه اعم از 

متخصصان، اقتصاددانان، برنامه ریزان تا وکال و وزرا 

برای انداختن بار گردش چرخ تولید برای بازتولید سرمایه به 

نحو احسن بر شانه های توده های کارگر و زحمتکش تمام هم 

و غم خود را به کار می گیرند. چگونه آن را برنامه ریزی 

می کنند وچگونه آن را به توده های متوهم می نمایانند که 

بخشی از آن ها بدون دیدن این بار جانفرسا به دام دعواهای 

زرگری جناح های مختلف بورژوازی حاکم می افتند. برای 

 بازنمائی این روند نگاهی به برخی مطالب بودجه می اندازیم. 

از حیث منابع مبلغ  ۵۲در ماده واحده بودجه سال 

هزار میلیارد تومان  ۸۲۲میلیون لایر یا  ۸.۲۲۵.۰۲۹.۲۸۱

است که منابع مختلفی برای تامین آن ذکر شده است شامل 

هزار میلیارد تومان ۲۱میلیارد دالرکه برابر با  ۲٢نفت با 

است که اگر سهم میعانات گازی را که در ردیف صادرات 

غیر نفتی آورده شده به ن اضافه کنیم وابستگی اعالم شده ی 

درصدی بودجه به نفت را به بیش از این مقدار می  ۲۲

تومان و قیمت هر  ۲۸۹۰رساند. در این الیحه قیمت دالر 

دالر محاسبه شده است. هنوز الیحه بودجه  ۲۲بشکه نفت 

گشوده نشده شرایط جهانی تولید و قیمت نفت، آن را به زیر 

دالر  ۲۲سئوال برده است زیرا هم قیمت هر بشکه نفت از 

دالر رسیده است صحبت از  ٠۰فرض شده دولت به زیر 

دالر است و هم قیمت دالر در بازار شدیدا  ۱۲کاهش آن تا به 

تومان تجاوز کرده  ۲۹۰۰در حال نوسان ارز در ایران از 

است. بعد از نفت مالیات تا در آمدهای حاصل از فروش 

دارائی های دولت اعم از شرکت های خصوصی نشده تا 

فروش مستغالت، در آمد حاصل از ارائه و فروش کاال و 

 خدمات و جرائم و خسارات است. 

از  ۹کل در آمد دولت آن چنان که در جدول شماره شماره 

میلیون لایر  ۱.٠۲۲.۲۲٠.۱۵۲ماده واحده آمده است مبلغ 

ذکر شده است. تقریبا نیم این در آمد از مالیات به دست می آید 

میلیون لایر.  ۲۲۲.۸۲۲. ۱۸۱که در مجموع برابر است با

بیشترین سهم مالیات در این مجموعه به ترتیب اهمیت از 

 منابع زیر حاصل می شود: ارقام به میلیون لایر 

 

مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی در مجموع برابر 

  ۲۶۰.۶۰۶        است با 

مهم ترین ها در زیر مجموعه بند دوم به ترتیب اهمیت: 

 

چنان که در داده های باال می بینیم بار اصلی مالیات بر دوش 

کارگران و شاغالن بخش دولتی و خصوصی و توده های 

مصرف کننده ی کاال گذاشته شده است. در بند اول مالیات 

اشخاص حقوقی غیردولتی)شرکت های خصوصی( 

میلیون لایر، و مالیات حقوق کارکنان بخش  ۱۲۰.۱۵۲.۰۹٠

میلیون لایر است یعنی شرکت های  ۲۱.۰۱۱.۲۱٠خصوصی 

خصوصی تنها اندکی بیش از چهار برابر کارکنان خود مالیات 

می پردازند. در حالی که کارکنان به استثنای سطوح مدیریت و 

بلند پایگان اکثریت بقیه را کارگرانی تشکیل می دهد که یا 

دستمزدهای زیر حداقل دستمزد، یا حداقل دستمزد یا متوسط 

حقوقی که براساس داده های آماری رسمی صدها هزار تومان 

از هزینه خانوار کم تر است را دریافت می کنند به همین سبب 

مجبور به ساعات باالی اضافه کاری یا پرداختن به شغل دوم 

هستند تا از عهده مخارج خانواده، قسط ها و بدهکاری ها 

میلیون تومان درآمد ساالنه از  ۱۲برآیند. طبق قانون تا مبلغ 

درصد  ۲۰پرداخت مالیات معاف است و بعد از آن نرخ مالیات 

خواهد بود به این طریق کارگری که با اضافه کاری های جان 

فرسا مثال ماهیانه یک و نیم میلیون تومان درآمد خواهد داشت 

میلیونی اضافی به همان مقدار مالیات بپردازد که  ٠باید برای 

فالن کارمند عالی رتبه، وکیل و وزیر و رئیس و معاون و 

مدیرکل با حقوق ماهانه و پاداش و مزایای چند ملیونی)حداقل و 

تومان  ۲.۲۰۰.۰۰۰تا  ٠۰۰.۰۰۰حداکثر دستمزد دولتی بی 

است( می پردازد. طبق آخرین گزارش منتشره هزینه یک 

برابر با دو میلیون و  ۵۲خانوار چهار نفره کارگری در پاییز 

دویست و بیست هزار تومان بوده است که تقریبا چهار برابر 

حداقل دستمزد کارگری است. اما اگر کارگری بهر تقدیر بتواند 

با اضافه کاری و شب کاری و کار در روزهای تعطیل ماهانه 

به این درآمد دست یابد، درآمد ساالنه اش می شود 

میلیون معاف از مالیات  ۱۲تومان که با کسر  ۲۲.۲۰۰.۰۰۰

هزار تومان به  ۲۲۰میلیون باقی مانده مبلغ  ۱۲باید برای 

عنوان مالیات بپردازد که در آن صورت باقی مانده درآمدش 

 برای تامین نیاز خانواده کافی نخواهد بود. 

مالیات مشاغل یعنی مالیات از کسانی که مستقال به کار اشتغال 

دارند و در رده ی کارکنان و کارگران بخش خصوصی یا 

دولتی یا عمومی محسوب نمی شوند مثل مغازه داران که بین 

شان از تجار و فروشگاه داران میلیاردر تا کسانی که دکه ای 

دارند و شاید همان حداقل درآمد را دارند وجود دارند. 

میلیاردرها با پرداخت پولی به نام سهم امام به نمایندگان خامنه 

ای معافیت های مالیاتی پیدا می کنند در نتیجه از پرداخت 

مالیات سودهای عظیم خود طفره می روند هم چنین است 

وضعیت پرداخت مالیات سرمایه داران بخش های مختلف 

اقتصادی که گذشته از سهم امام و درزهای فرار از مالیات آن، 

هرساله بخش عمده ای از مالیاتی را که باید بپردازند صرف 

خرید و تعویض اتومبیل و مبلمان و تغییرات محل کار یا مثال 

افزایش سرمایه گذاری برای ارتقای اشتغال! یا دادن رشوه می 

کنند. این دسته منبع در آمد دیگری هم دارند که برای آن هیچ 

جز رشوه به روسای اداره کار و اداره بیمه نمی پردازند. این 

وسیله عالی بازخرید کردن هرساله کارگران و بستن قرارداد 

جدید با کارگران است به این طریق کارگری که مثال بعد از 

سال ها کار بازنشسته و یا اخراج می شود که باید به تعداد سال 

های کار یک ماه حقوق با آخرین دستمزد دریافت دارد چیزی 

دریافت نمی کند این به ویژه برای کارگران اخراجی که 

هیچ ملجایی هم از آن ها حمایت نمی کند مثل رها شدن در 

بیابان برهوت است. مالیات مشاغل موجود در الیحه ی 

 میلیون لایر است.  ۲۲.۲۲۸.۸۲٠بودجه تنها 

 ۲۲.۲٠۰.۲۱۲برهمین روال است مالیات بر ثروت که 

میلیون لایر ذکر شده است. در حالی که اکثریت زیر خط 

فقر جامعه جز فقر چیزی برای بازماندگان خود برجای 

نمی گذارند میلیاردرهای این دوران اعم از سرمایه دارن 

صنعتی، تجاری، ربائی، کشاورزی وغیره که اکثریت 

قریب به اتفاق شان در سه دهه ی ایجاد جمهوری اسالمی 

به خیل سرمایه داران اجالل نزول کرده اند به هزار حیله 

شرعی و قانونی ثروت خود را از تیررس مالیات دور می 

کنند و اصوال رژیم حاکم نیز چون وابستگانش در خیل این 

اکثریت قرار دارند نمی خواهد و نمی تواند تیشه به ریشه 

 خود بزند. 

یک قلم دیگر و بسیار مهم منبع مالیاتی، مالیات بر ارزش 

میلیون لایر ذکر  ۲۹۰.٠۸٠.٠۰۹افزوده است که مبلغ آن 

شده است که در داده های باال در ردیف سوم قرار گرفته 

است. گرچه ارزش افزوده یک مفهوم اقتصادی گول زننده 

در اقتصاد سرمایه داری است که به جای ارزش اضافی 

مورد استفاده قرار می گیرد تا استثمار کارگران توسط 

سرمایه را الپوشانی کنند اما در این جا در مفهومی دیگر 

به کار بسته می شود که عبارت است از مجموعه ی 

مالیات های غیرمستقیم پرداختی توسط مصرف کنندگان 

برای خرید اجناس و خدمات، که دریافت کننده موظف 

است آن را به خزانه دولت واریز کند. مقدار آن در 

کشورهای مختلف فرق می کند به طوری که در کشور 

% است و در ۱۵آلمان برای مواد غذائی و دارو برابر 

درصد کل مالیات های دریافتی آلمان را  ۲۸مجموع 

تشکیل می دهد. در حقیقت بار آن بر دوش کارگران است 

که با افراد خانواده خود اکثریت چمعیت جامعه را تشکیل 

می دهند. نحوه ی دستیابی به آن نیز ساده است معموال در 

کشورهای سرمایه داری پیشرفته تر که فروش کاال و 

درصد در آلمان به قمیت  ۱۵خدمات با احتساب مثال مقدار 

کاال و خدمات افزوده و از خریدار گرفته می شود تا بعدا 

به خزانه واریز شود که در قبض فروش مقدار آن ذکر می 

شود. اما مستقیم این مقدار بر نمی گردد بلکه فروشنده در 

پایان حجم تمامی مالیات های پرداختی خود را در رابطه با 

کاالها و خدماتی که می فروشد مثل مالیات پرداختی آب و 

برق، خرید شرکت یا فروشگاه، بنزین خود رو و تعمیرات 

آن و چیزهای مربوط دیگر را از کل مالیاتی که از 

مشتریان خود دریافت کرده کسر می کند و مابه التفاوت را 

را به دولت با اسم مالیات بر ارزش افزوده بر می گرداند 

که اصوال هیچ ارتباطی با ارزش افزوده که همان کار 

مرده یا کار پرداخت نشده میلیون ها کارگر است که سود 

کارفرما را تشکیل می دهد ندارد و چنان که می بینیم مقدار 

آن از خریدار دریافت می شود و با وجود این اعتراضات 

و اعتصاب سرمایه داران عزیز بازار تهران که تصاحب 

آن را حق مسلم خود می دانند و عقب نشینی دولت در 

مقابل آن ها هنوز تازه است. ورود این قلم از مالیات ها به 

منابع درآمد دولت در ایران امری تقریبا تازه است. محاسبه 

در  ۱۲۲۰آن با پیشنهاد صندوق بین المللی پول در سال 

به  ۱۲۸۰دستور کار دولت قرار گرفت الیحه آن در سال 

ماده و  ۹۲با  ۱۲۸۲دولت ارائه شد و قانون آن در سال 

تبصره به تصویب رسید وبه طور آزمایشی به اجرا  ۲۲

 ۸درصد به  ٠از  ۱۲۵۲گذاشته شد . مقدار آن در سال 

درصد تغییر کرد. از منابع دیگر درآمد دولت، درآمد 

حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی دولت 

است. دارائی های مالی شامل انتشار اوراق مشارکت، 

اسناد خزانه ضرب و فروش سکه و فروش شرکت هاست. 

ماده واحده الیحه ی بودجه به  ۶هم چنین طبق تبصره 

شرکت های وابسته به وزارت نیرو، نفت، راه، 

شهرسازی، دفاع و نیروهای مسلح ، ارتباطات فن آوری، 

صنعنت و معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، انرژی اتمی 

  ٩۴نگاهی به بودجه سال 
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هزار میلیارد با  ۱۰۰اجازه ی انتشار اوراق مشارکت تا سقف 

تضمین سود داده می شود اما زمینه های مشارکت به ویژه در 

رابطه با نیروهای مسلح و انرژی اتمی مشخص نشده است. 

واگذاری دارائی های سرمایه ای شامل طرح های نیمه تمام)

طرح نیمه تمام استانی وجود  ۲۰۰۰طرح نیمه تمام ملی و  ۲۹۰

دارد که فروش آن ها طبق تصمیم گیری هیات عالی واگذاری 

طرح ها و اعالم وزارت اقتصاد و دارائی سهم نقدی می تواند 

% کل قیمت کاهش یابد و یک تنفس در پرداخت به میران ۱تا 

زمان تا تکمیل طرح به اضافه یک سال، تخفیف دراصل قیمت 

%، تطویل در دوره اقساط ۲۰%، تخفیف در نرخ سود تا ۱۰تا 

ماه و غیره( و اموال منقول و نیمه منقول است که می  ۱۸تا 

تواند ادامه خصوصی سازی ها، چوب حراج زدن به باقی مانده 

دارائی های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، ادامه 

اخراج ها و بیکار شدن توده ای کارگران شاغل در مراکز 

کاری با مالکیت دولتی باشد. در بودجه هیچ ذکری به میان 

نیامده که منظور کدام دارائی ها هستند و کارگران کدام 

مراکزکاری باید منتظر درهم ریختن تارو پود زندگی خود و 

خانواده های خود باشند. در مجموع این دو بخش برابر با 

میلیون لایر است که بیش از یک پنچم کل  ۱.۰۲۸.۱۹۱.۰۸۵

 درآمدها را تشکیل می دهد. 

در بودجه بدون پیش زمینه و در میان گذاشتن با مردم آن چنان 

که در دیگر کشورهای سرمایه داری رایج است سوا از این که 

ببنند آیا مردم موافق یا مخالفند و مساله تنها محض اطالع علنی 

می شود شرکت ملی گاز و شرکت های گاز استانی موظف می 

شوند عالوه برقمیت گاز مصرفی به ازای هر مترمکعب گاز 

لایر از مشترکین برای توسعه گاز رسانی به  ۱۲۰طبیعی مبلغ 

روستاها و شهرهای نیازمند بگیرند. هم چنین قیمت فرآورده 

های نفتی مصرفی را برای تامین مالی سهم دولت در توسعه 

افزایش دهند. هم چنین وزارت نیرو موظف  ۹۵پاالیشگاه ها 

شده است عالوه بر بهای برق مصرفی به ازای هرکیلو وات 

لایر عوارض برق از مصرف کنندگان  ۲۰ساعت برق مبلغ 

گرفته شود. تنها مشترکین خانگی روستائی و چاه های 

کشاورزی از پرداخت آن معاف شده اند. بدین طریق ذره ذره 

دستمزد کارکنان بخش  ۱۲۵یارانه پرداخت شده و افزایش 

درصد کارگری حتی اگر تورم و افزایش  ۲۲تا  ۱۲دولتی و 

 قیمت ها را فراموش کنیم پس گرفته می شود. 

بعد از این نگاه کوتاه به بخشی از درآمدهای بودجه و توصیه 

های مالی آن نگاهی به توزیع بودجه می اندازیم تا ببینیم در این 

بخش چگونه عمل می شود. در بخش های دیگر اشاره ای به 

سهم امام که به دفاتر خامنه ای یا مراجع مذهبی دیگر توسط 

بازاریان محترم به عنوان خمس و ذکات و سهم امام برای 

گرفتن تخیف های مالیاتی و استفاده از مواهب آن پرداخت می 

شود و گذشته از سهمی که می گویند خامنه ای از فروش هر 

بشکه نفت و هر اتومبیل و غیره دارد که حداقل می بایست 

مخارج نهادهای پایین دست خود را تامین کند در بودجه دولت 

نیز برای این نهادها و سایر نهادهای مذهبی بودجه ای در نظر 

گرفته شده به نحوی که در مجموع این نهادها که قشر کوچکی 

میلیارد تومان از بودجه  ۱۲.۲۹۲از جامعه را در بر دارد مبلغ 

را بلعیده است. ازین مقدار بیشترین سهم را دانشگاه مذاهب 

، کمیته امداد امام  ۸.۲۰۰، بنیاد شهید با ۸.٠۰۰اسالمی با 

میلیارد  ۹۰۰، مرکز خدمات حوزه علمیه با ۲.۲۰۰خمینی با 

 ۲۲٠تومان، نهادهای مذهبی زیر نظر خامنه ای با بیش از 

میلیارد تومان و بعد از آن شورای عالی حوزه های علمیه با 

میلیارد تومان و شورای عالی سیاست گزاری حوزه علمی  ۲۸۲

میلیارد تومان در اختیار دارند. این مجموعه،  ۱۹۲خواهران با 

سیستم ایدئولوژیک نظام را تشکیل می دهد و نقش مجموعه ی 

این نهادها در جامعه مغز شوئی و سرکوب فکری، اشاعه ی 

خرافات و تفکرات قبل از قرون وسطایی، دامن زدن به تبعیض 

جنسی و قومی و مذهبی و فشار و سرکوب و توجیه اختالف 

طبقاتی و االهی کردن آن ها برای خواباندن اعتراض طبقه ی 

تحت استثمار و فشار است که بابت این خدمات چنین بودجه ی 

عظیمی را گذشته از منابع در آمد دیگر حیف و میل می کنند. 

گذشته از این نهادها، نهادهای دیگری در راس سلسله مراتب 

هیرارشی مذهبی وجود دارند که بودجه های جداگانه ای را به 

خود اختصاص می دهند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام با 

میلیون  ۸۲۹.۲۲۸میلیون لایر و شورای نگهبان با  ۹۲۹.۹۰۰

 لایر و بودجه مجلس خبرگان. 

آن چه که به عنوان بودجه دفاعی آمده یعنی بودجه ارتش، سپاه، 

کرده است و بخشی دیگر را با جذب در بسیج به نیروهای 

سرکوب اجتماعی تبدیل کرده است که البته در مقابل وادار 

کردن شان به این اعمال ضد اجتماعی مبلغ ناچیزی هم به آن 

ها پرداخت می شود. در حالی که می شد با آن میلیون ها 

دالر و میلیاردها تومانی که صرف ساختن خانه های خراب 

شده، پل، بیمارستان، مدرسه و مستمری برای شهدای لبنانی، 

باال بردن قدرت پول ملی سوریه، ساختن ساختمان وزارت 

خارجه برای بورکینا فاسو، ضریح های طال و نقره کاری 

شده برای بقول خودشان عتبات عالیات و گرداندن چرخ تولید 

نیروهای ارتجاعی در سراسر دنیا، میلیاردها دالر تلف شده 

برای مثال انرژی هسته ای و نیروهای سرکوب و صدها 

مثال دیگر می کردند، این جوانان را آمورش حرفه ای داد و 

یا امکان شغلی ایجاد کرد. ایشان فراموش کرده اند که صدها 

هزار جوان تحصیل کرده متخصص بیکار هم وجود دارد 

پس مساله تخصص یا عدم تخصص برای موجودیت بیکاری 

نیست بلکه مساله بیکاری مساله نظام سرمایه داری است که 

وقتی با بحران مواجه می شود و کارخانه ها یکی بعد از 

دیگری تعطیل می شوند و فساد در سیستم سرمایه را هرچه 

بیشتر به سمت بخش های زودبازده سوق می دهد اولین 

اثرش را در بیکاری های توده ای و باال رفتن نرخ بیکاری 

 نشان می دهد. 

ستادهای مشترک آن ها و وزارت دفاع و بسیج در مجموع 

هزار میلیارد تومان است. در این مجموعه سهم  ۲۸بیش از 

درصد افزایش داشته اما با انتقاد  ۲۲سپاه نسبت به سال قبل 

نمایندگان سپاه در مجلس روبرو شده و آن را ناکافی دانسته اند. 

بسیج به عنوان بازوی سرکوب داخلی حرکت های اعتراضی 

و اجتماعی توده ها که زیر نظر رهبری و سپاه و در هماهنگی 

با نیروی انتظامی عمل می کند عالوه بر سهم خاص خود، 

چون انگلی از سایر نیروهای سرکوب و حتی از وزارت علوم 

میلیارد تومان  ۸۸۹نیز سهم می برد به نحوی که بودجه اش از 

مستقل در بودجه به حدود هزار میلیارد تومان می رسد اما 

مجلس با طرح جدید خود در سپردن وظیفه ی امر به معروف 

خیابانی یعنی قانونی کردن مزاحمت خیابانی برای شهروندن به 

ویژه زنان و جوانان به بسیج که فعال هنوز اجازه عمل نیافته 

 است، خواهان مقادیر جدید بودجه برای آن شده اند. 

در مقابل سهم وزارت خانه هایی که باید به میلیون ها نفر 

خدمات ارائه دهند با همه وظایفی که به عهده دارند درمقایسه 

با نیروهای سرکوب ناچیز است به طور مثال سهم وزارت 

ام ۲۸هزار میلیارد تومان مساوی یک  ۲۲اطالعات در بودجه 

هزار میلیارد  ۲۲بودجه و سهم وزارت آموزش و پرورش 

ام بودجه است. وزارت آموزش و  ۲۲تومان مساوی یک 

 ۱۲پرورش حدود یک میلیون معلم و کارکن اداری و بیش از 

میلیون دانش آموز را تحت پوشش دارد. هزارها مدرسه 

مخروبه، کالس های چند پایه یا چند نوبتی و شلوغ، و هزارها 

مدرسه هوای آزاد که ساختمانی و تسهیالتی برای آن ها نیست. 

هم چنین است سهم وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یعنی 

هزار میلیارد تومان  ۱۲سه وزارت در یک وزارت خانه مبلغ 

ام بودجه است. وزارت خانه ای که به بیان  ۲۵مساوی یک 

میلیون عالف* ۲رسمی بیش از دو ونیم میلیون بیکار و 

)ربیعی( دارد یعنی رسما قبول این که تعداد بیکاران نه دو و 

و نیم میلیون نفر است. نرخ بیکاری جوانان یعنی  ۵نیم که 

در صد و در میان آن برای  ۲۰ساله بیش از  ۲۵تا  ۱۹افراد 

درصد است و تازه کسری درآمدی  ۲۲زنان جوان بیش از 

متوسط آن ها که کار می کنند به گفته علی ربیعی وزیر کار در 

گزارش جدید آماری بیش از یک میلیون تومان است. همزمان 

میلیون سرمایه داری در ایران وجود دارد که  ٠تا  ۹بین 

ثروت شان با سرمایه داران بزرگ آمریکایی کوس رقابت می 

زند و از سر رافت اسالمی نظام سرمایه داری موجود تل 

ثروت شان مدام رفیع تر می شود. ازین حدود ده میلیون بیکار 

درصد آن هم به طور محدود از بیمه بیکاری استفاده می  ۲تنها 

به دلیل  ۵۲کنند که تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری در سال 

% کاهش یافت. همین طور ۲۰سیاست های انقباضی اقتصادی 

هزار میلیارد تومان  ۹است سهم وزارت بهداشت که تنها 

ام بودجه است. این بودجه باید بنا به تعریف  ۱٠۲مساوی یک 

خود وزارت خانه برای وظایفی چون تامین موجبات بهداشت و 

درمان کلیه افراد کشور از طریق گسترش خدمات بهداشتی، 

درمانی و آموزشی، بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، 

تغذیه، تنظیم خانواده، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار، 

بهداشت مدارس، بهداشت شاغلین، بهداشت مادران و کودکان 

و .... این همه وظایف با چنین بودجه ای موضوع مناسبی 

برای یک کارکاتور است. مسلما برای تنظیم کنندگان بودجه 

سهم وزارت اطالعات مورد مقایسه در این سطور بسیار ناچیز 

میلیون نفر را برای حفظ ثبات سرمایه و  ۸۰است چون باید 

نظام تحت نظر داشته و هر اقدام ضد سیستم و حق طلبانه آن 

 ها را خنثی سازد تا چرخ فلک به کام سرمایه بگردد. 

 

میلیون نفر از بیکاران کشور را با این تعریف که  ۲ربیعی  -*

نه تخصصی دارند، نه کار می کنند و نه می خواهند کار کنند 

به عنوان تحقیرعالف می نامد. گرچه عالف خود بیان نوعی 

از شغل است و در گذشته عده ای کارگر مستقل زحمتکش به 

این شغل به عنوان عالف یا پنبه زن اشتغال داشتند و در کوچه 

های شهرها و روستاها با ابزار کارشان بر دوش می گشتند تا 

میلیون تخصصی  ۲مشتری پیدا کنند. ایشان نگفته اند چرا این 

ندارند. آیا ادارات کار که زیر پوشش وزارت خانه ی تحت 

سرپرستی ایشان است برای این بیکاران دوره های آموزشی 

دایر کرده است. آیا به این کارگران بیکار حداقلی برای زندگی 

داده است یا به طور دوره ای بخشی از آن ها را به عنوان 

اوباش و ارازل آفتابه به گردن در خیابان ها گردانده و اعدام 

 من آنم که رستم یلی بود در سیستان
این سرود  هیال  از نظر ادبی زیبا است. اما از  حاظ محتوا بجای اینم 

تاکید بکند که ما زنان ایرانی پی میخواهیم  میگوید که پدرانمان پگونه 

بودند و ما از کجا آمدە ایم. به نوعی ایشان هم به تقدس اجداد  خاک و 

مرز خود و گذشته ایران  که بخش عمد  اش افسانه است  پرداخته است. 

 .این گذشته ستایی پند عارضه منفی برای ما ایرانیان دارد

نقش مخدر برای ما بازی میکند. پون امروز توشه پندانی از تمدن  .0

نداریم  ستودن گذشته های افسانهای و اندیشیدن به آنها به ما تسكین 

 .میدهد. و ما را از اندیشیدن به آیند  باز میدارد

این نوع نگارش ادبی و نگا  اغراق آمیز به تاریخ ایران  باعث  .0

شد  است که فرهنگ نقد  دگراندیشی و یا میانه روی در جامعه 

       .ایران جا نیفتد

 سعید کرامت 

در زیر سطوری از این شعر بشدت ناسیونا یستی از نظرتان می گذرد. 
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او آموزه های نقوالویان را  (.    ۵:  ۲)مکاشفه “  شیطانند

چرا که نفرت انگیزند. و نقوال یکی از (  ۶:  ۲محکوم میکند )

هفت شماس نخستین کلیسا بوده است. و نفرت خود را از 

و می گوید که (  ۱۶:  ۲الودزثشدها نیز ابراز میدارد )مکاشفه 

قادر متعال آنها را از دهان خود تف خواهد کرد. پولس این 

ورزیدن با پطروس به خاطر  “مخالفت”اظهار محبت را با 

جبران میکند چرا که همچون (  ۵:  ۲)غالتیان  “ریاکاریش”

ستونهایی به نظر میرسند و نخستین آنها اظهار میدارد که 

است. پطروس قاطعانه به غالتیان  “مردی خود پسند”پولس 

اگر هر کسی انجیلی غیر از آنکه پذیرفته اید ”میگوید که 

در  “مرید محبوب”حتی (.  ۸:  ۱)غالیان  “بیاورد ملعون باد!

.دومین رساله اش همین روحیه آزار رساندن را برمال میکند

اگر کسی به نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد اورا به خانه  ”

خود مپذیرید و اورا تحیت مگویید زیرا هر که او را تحیت 

۱۰)رساله دوم یوحنا  “گوید در کارهای قبیحش شریک گردد.

-۱۱( 

مسیحت درهمان نخستین قرن به چندین فرقه کوچک تقسیم شد 

که هر کدام دیگری را محکوم میکرد به اینکه آیینی دروغین 

را آموزش میدهد. نصرانی های اولیه  که از قوانین یهودی 

پیروی میکردند ابیونیت )یا آدمهای منفور( نامیده میشدند. 

ابیونیتها هواداران پولس را طرد میکردند و اعالم میداشتند که 

پولس فردی متظاهر بوده و از اینرو مسیحی شده است که به 

او اجازه ازدواج با  یک زن یهودی را نداده اند. در رساله ای 

و مؤلف آموزشهای قانون شکنانه  “دشمن”از پطروس پولس 

در قرن دوم Irenaeusو احمقانه نامیده میشود. ایرناؤس  

دراثری که برعلیه مشرکان نوشته است زشت ترین برچسبها 

را به آنها میزند و وحشتناک ترین جنایتها را به آنها نسبت 

روباه ”، “مارهای خزنده”، “دزد و راهزن”میدهد. او آنها را 

و غیره و غیره مینامد و اعالم  میدارد که آنها در  “های حقیر

 .گردهمایی هایشان مرتکب هرزگی میشوند

درقرن سوم تعصبی تمام عیار از خود Tertullianترتولین  

به  نمایش  میگذارد و از اختصاص دادن انبانی از زجرهای 

.جور واجور به مخالفان مشرکش سخت به وجد می آید

 

چه شهری است آن اورشلیم نوین! و چه معرکه ها و بازی ”

هایی! و یکی از این معرکه ها روز داوری است که المذهب 

ها اکنون با ناباوری و تمسخر با آن برخورد میکنند وکم 

نخواهد بود اعصاری که مردمانش یکسره به درون آتش 

سوزان افکنده میشوند. چه پرشکوه و فخیم خواهد بود مقیاس 

و دامنه آن معرکه ها و بازی ها! با چه تحسینی، با چه خنده 

ای، با چه شادیی، و چه پیروزمندانه من نظاره گر آن همه 

شاهان عظیم الشان و ازجمله خود ژوپیتر و خدم و حشم اش 

خواهم بود که در تاریکی قیرگون ناالنند. حکام  را، نیز، 

آنانکه مسیحیان را آزار میداده اند، خواهم دید گرفتار در 

شکنجه ای به مراتب سخت تر از آنچه که خود برای مؤمنان 

تدارک میدیدند و سوزان در شعله های سرکش آتش! و آن 

فیلسوفان خردمند که خداوند را از حکمرانیش برکنار میکردند 

و منکر وجود روح  یا اتحاد مجدد آن با جسم بودند خواهم دید 

که دوباره با پیراونشان فقط برای این مالقات میکنند که جلو 

آنها درآتش سوزان از خجالت سرخ شوند. و فراموش نکنیم 

شاعران راکه لرزان خواهند بود نه در برابر دادگاه 

داور RhadamanthusorMinosرهادامانتوس یا مینوس

جهان زیرین، بلکه در برابر دادگاه عیسی مسیح که انتظارش 

را نداشتند. همچنین تراژدی نویسان را خواهیم دید که به گونه 

ای سخت ترحم انگیز به سوگ آالم خود نشسته اند؛ مشاهده 

خواهیم کرد بازیگران را با همه شکلکها  و ایماهایشان؛ 

تحسین خواهیم کرد ارابه رانانی را که بر ارابه شکنجه خوش 

میدرخشند؛ تماشاخواهیم کرد کشتی گیرانی را که در کشمکش 

 “.اند نه در ورزشگاه بلکه در شعله های سرکش آتش

این پدر روحانی ریاکار می افزاید که، به مدد قدرت خیال 

انگیز ایمان، صحنه هایی از این منظره پر شکوه را پیشاپیش 

چنین صحنه هایی از ”دیده است و به خودش نوید میدهد که 

سیرک، استادیوم یا صحنه نمایش  به مراتب سرگرم کننده 

مسیحیت مذهبی تاریخیست و باید از دیدگاهی تاریخی مورد 

قضاوت قرارگیرد. ما مسیر آن را در طی زمان دنبال 

میکنیم و خصلت  آن و دستاوردهایش را مورد قضاوت 

قرار میدهیم. بی آنکه بیش از اندازه الزم بر موارد منفرد 

حماقتها و تعصبات مکث کنیم، تأثیرش را بر جامعه، و 

اصولش را آن گونه که توسط شوراها تصویب شده اند و 

توسط عموم مردم به عمل در آمده اند نشان میدهیم. همچنین، 

وقت خودمان را در بررسی فرقه های مختلف مسیحیت هدر 

نمیدهیم. ما کلیسای مسیحیت را در حرکت ها و جلوه های 

بزرگش مورد توجه قرار میدهیم؛ ما نه جریانهای کوچک 

بلکه امواج غول آسا را مد نظر قرار میدهیم. به این ادعای 

پروتستانها که مذهب کاتولیک کفری بت پرستانه است و 

مسؤلیت تمام جنایات و اشتباهات مسیحیت فقط و فقط به 

گردن مذهب کاتولیک است نیز وقعی نمی نهیم. این که 

پروتستانها تنها شکلی از مسیحیت را که هزار سال پیش از 

آنها وجود داشته و مادر محترم آنها به حساب می آید را نفی 

میکنند و مهر کفر بر آن میزنند مسخره است. هم کاتولیکها 

و هم پروستانها باید این واقعیت را بپذیرند که پیروزی 

؛ و آموزه رستگاری از     مسیحیت پیروزی توحش بوده است

رهگذر ایمان در هر کلیسایی مجوز و مبنایی منطقی برای 

 .آزار و سرکوب است

در اثری که در پیش رو دارید هدف ما نه سخنوری که بیان 

حقیقت بوده است. خواهان آنیم که صدای تاریخ را به گوشها 

برسانیم نه صدای خودمان را. از همین رو هر جا که ممکن 

 .بوده گذاشته ایم که تاریخنویسان صحبت کنند

سرانجام باید گفته شود که برای هر مطلب مهمی که گفته 

شده منبع دقیقی را ذکر کرده ایم به گونه ای که هم میتواند 

راهنمای دانش پژوهان باشد و هم آموزنده باشد برای 

 .خواننده معمولی

 

 فصل اول

 مسیح تا کنستانتین

هنگامی که مسیح از این جهان ناپدید شد گروه یهودیی که او 

بنیانگذاری کرد به تجمع خود در اورشلیم ادامه داد.شمعون 

پطروس رهبر این کلیسای نوپا بود که از اندرزهای 

کمونیستی مسیح پیروی میکرد. تمام اعضا مایملک خود را 

فروخته و پول حاصل از آن را به صندوق مشترک ریخته 

 .بودند

اما یک زوج به اسم حنانیا و سفیره بخشی از قیمت ملک 

خود را برای مصرف شخصیشان نگه داشته بودند. هنگامی 

که پطرس از این ماجرا آگاه شد آنها را نکوهش کرد و 

هردوی آنها در دم قالب تهی کردند. اجساد آنها بالفاصله 

توسط جوانان حاضر دراطاق اعدام دفن شد )کتاب اعمال 

هیچ تحقیقی در این مورد به نظر (.  ۱۰-۱:  ۹رسوالن 

نمیرسد که توسط مقامات انجام گرفته باشد اما اگر چنین 

چیزی  در دورانی که پزشکی قانونی در مورد علت 

مرگهای ناگهانی و مشکوک تحقیق می کند پیش می آمد، 

پطروس فقط با سرافکندگی از دنیا نمیرفت. رفتار پولس با 

مخالفان درست بر همین منوال است. او علیما )کتاب اعمال 

است کور  “فرزند ابلیس”را با این عنوان که (  ۱۰:۱۲-۱۱

به شیطان ”میکند و سخاوتمندانه هیمینائوس و اسکندر را 

( ۱:۲۰)رساله اول پولس رسول به تیموتاؤس “می سپارد

شاید با این فکر که تنها مفتش اعظم کیهان است که می تواند 

به  نحوی شایسته برای برگشتن از دین و کفرگفتن تأدیب 

 .کند

رسوالن دیگر نیز به همین گونه سرشار از روح مهربانی 

بودند. حتی در زمان حیات خداوندگارشان مدام باهم سر 

اینکه کی اول است سرشاخ می شدند و فقط وقتی  اللمونی 

مسند باهم  ۱۲گرفتند که او به آنها خبر داد که تمام آنها بر 

 )۲۲: ۵برابر قضاوت در اسراییل خواهند نشست )مرقس 

پس از مرگ خداوندگار اختالفاتشان خصمانه تر شد. یوحنا 

در مکاشفه اش به پولس و پیروان غیریهودیش سرکوفت 

که خود را یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه ”میزند 

 نوشته: جورج ویلیام فوته و ژوزف مازینی ویلر

George William Foote 

Joseph Mazzini Wheeler 

 ترجمه: احمد خزاعی

 مقدمه

این روزها مسیحیت لبخند میزند وشیرین زبانی میکند. با 

اینهمه گه گاه چشمه هایی از خبث طینت ابتداییش را 

آشکار میکند. هوادارانش دیگر نمیتوانند مخالفین را به 

سادگی درهم کوبند. ناچارند به براهین و استداللهای آنها 

جواب دهند و یا وانمود کنند که از اصول مذهبشان دفاع 

      .میکنند

   

آنها وانمود میکنند که به بیدینها وکافرها احترام میگزارند  

و البته توقع احترام متقابل دارند. دریافته اند که گرایش 

عمومی اندیشه نوین برعلیه آنهاست؛ در برابر این توفان 

خم میشوند تا درهم نشکنند. تنها هدفشان این است که این 

حتی با  -توفان را از سر بگذرانند، به هر قیمتی که شده

 .قربانی کردن بخش بزرگی از مال التجاره شان

ما گمان نمیکنیم که مسیحیت بتواند از این توفان جان 

بدربرد؛ به نظر ما محکوم به فناست. با اینهمه، در مقام 

آزاداندیشانی متعهد، خود را ملزم میدانیم به نابودیش کمک 

کنیم. مذهب دارد می میرد چرا که همه اسرار مگویش رو 

شده است: اما نگرانی ما در این است که در این حیص و 

بیص مذهب نه بر اساس عملکرد گذشته اش بلکه بر اساس 

وعده وعیدهای کنونیش دیده شود. می خواهیم وجود 

سراسر شرارتش را آنگاه که در قدرت بود نشان دهیم؛ 

آنگاه که آزادی عمل داشت وهمانطور رفتار میکرد که 

دلش میخواست و طبیعتش اقتضا میکرد. میخواهیم نشان 

دهیم که چگونه بود آنگاه که اوضاع بر وفق مرادش بود؛ 

آنگاه که بنا به قوانین سرشتش عمل میکرد و علم، اندیشه 

 .آزاد و بشریت نمی توانستند جلو دارش باشند

ضرب المثلی هست که میگوید در بالهای سخت است که 

انسان آزمایش میشود. اما برخوردار بودن از قدرت 

آزمونی است بازهم بهتر. هیچکس را نمیتوان شناخت مگر 

وقتیکه قدرت را در دست دارد. این در مورد مذهب هم 

صدق میکند. مذاهب را نباید بر اساس آنچه که در هنگام 

ضعیف بودنشان به آن تظاهر میکنند درباره شان داوری 

کرد بلکه باید بر اساس آنچه که  در هنگام برخورداری از 

 .قدرت انجام می دهند در باره آنها قضاوت کرد

حسن ها و خدمات مسیحیت را مدافعان اجیر شده آن 

مجدانه در بوق و کرنا کرده اند. هر یکشنبه مدح آن را از 

منبرهای بی شمار می شنویم. مسیحیت سازمانی است کهن 

که از حمایت کامل دولت برخوردار است. حاکمان از آن 

حرف شنوی دارند و آموزش در اختیار آن است. آنهایی که 

با آن مخالفت میکنند طرد میشوند. مسیحیت در طی قرنهای 

متمادی منقدان خود را به زندان افکنده است، و مشرکان را 

در آتش سوزانده است. به این وسیله گرایشی در مردم 

بوجود آورده است که مدعیاتش را بدون هیچ کند و کاوی و 

 .بدون ارائه هیچ گونه اثباتی قبول کنند

به آنها که دم از اثرات خوب مسیحیت برزندگی افراد 

میزنند جواب ما این است که خود همین دروغ بزرگ به 

تنهایی برای محکوم کردن مسیحیت کافی است. چگونه 

میتوان رنج عظیمی را منکر شد که آموزه وجود شیطانی 

که با وسوسه هایش در کمین شخص نشسته تا او را از راه 

بدر برد، خلجان روحی ناشی از این آموزش که فالح تنها 

در سایه اعتقادی بی شایبه ممکن است، دردهای روحی 

گناه ناشی از شک، وحشت اندیشیدن به قیامت، شکنجه 

ابدی در دوزخ، ایمان به خدایی که  بیگناهان را کرور 

کرور میکشد )توفان نوح یک نمونه اش، و انواع و اقسام 

بالهایی که بر تمام مردم به خاطر اعمال تک و توک 

آدمهای گناهکار نازل میشود، م.(، تفرقه ای که مذهب در 

میان مردم، حتی در داخل خانواده ها، می افکند و آنها را 

 سر هیچ به جان هم می اندازد؟

 جنایات مسیحیت
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 01:11تا  8:11 به وقت ایران:  

صبح 00تا  4به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 8تا  6به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:11به وقت ایران   

صبح 0به وقت لوس آنجلس:   

صبح 00به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 4:11تا  8:11به وقت ایران:   

صبح  01تا  4به وقت لوس آنجلس:      

بعد از ظهر 7تا  6به وقت اروپا:            

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 1:11به وقت ایران:   

بامداد 4به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر  0به وقت اروپا:   

برنامه های 

تلویزیونی 

جماعتی از زنان را نزد خود Euphratesمسیحی، م.(، و فورات

در این و موارد دیگری مانند این ”و می افزاید که  “نگه میداشتند

گفته میشود که شام صرف میکنند )من نمیتوانم آن را ضیافت 

عشق بنامم(، در آنجا مردان و زنان مالقات میکنند، و پس از 

پرخوری، شمعها را خاموش میکنند و بی بند و بارانه با هم 

یوسیبیوس “آمیزش میکنند. Eusebius همچنین میگوید که

کارپوکریتی ها انجیل را در معرض نکوهش قرار دادند و عمدتآ 

به خاطر آنها بود که مسیحیان به ارتکاب فسق و فجور و جنایات 

دیگر در گرد همایي هایشان متهم میشدند. با اینهمه شواهد ذکر 

شده از سوی جاستین مارتیر ثابت میکند که چنین اتهاماتی قبل از 

اینکه این فرقه ها پا به عرصه وجود بگذارند به مسیحیان زده شده 

به درستی پس از آنکه به مونتانیسم Tertullianاست. ترتولین

، فرقه ای مسیحی در قرن دوم Montanus)هواداران مونتانوس

میالدی، م.( گروید این واقعیت را بر مال کرد که در کلیسایی که 

او این چنین متعصبانه از آن دفاع میکرده است مردان جوان با 

خواهرانشان درمحرابهای عشق ورزی Agape همخوابگی 

میکرده اند و غرق در شهوترانی وعیاشی بوده اند. چنین اتهاماتی 

توسط کسانی صورت میگرفته که خودشان مسیحی بوده اند و 

درمکانهایی چنان دور از هم مثل لیون، روم و آسیای صغیر. 

محاکماتی در برابر دادگاه های متبحری صورت میگرفت و 

مسیحیان مجازات میشدند. هنگامی که میدانیم که این محرابهای 

عشق ورزی در بسیاری از شوراها به خاطر رسوایی هایی که به 

وجود آورده بودند ممنوع شده بودند تبرئه کردن مسیحیان اولیه از 

این اتهامات سنگین دشواراست. بخش بزرگی از تعقیب و آزاری 

که از سوی خردمندترین و بهترین امپراتورها بر آنها اعمال 

میشد، احتماآل ناشی از همین مالقاتهای مخفیانه در نیمه شبها بوده 

 .است

شکی نیست که شهوترانی مسیحیان اولیه غالبآ باعث به سخره 

Gibbonگرفته شدن آموزه های زاهدانه آنها میشده است، گیبون

 :میگوید

از آنجا که هوسرانی جنایت محسوب میشد، و ازدواج به منزله ”

نقصی قابل قبول پذیرفته میشد، تجرد به منزله نزدیک ترین راه 

رسیدن به کمال الهی تلقی میشد. برای امپراتوری روم نگهداری 

از نهاد شش راهبه وستال vestals راهبه هایی که در روم )

باستان مآمور مراقبت از آتش مقدس در معبد وستا، خدابانوی 

اجاق بودند، م.( با دشواری های عظیمی همراه بود؛ اما کلیسای 

اولیه انباشته از انبوهی از زنان و مردانی بود که خود را وقف 

Origenبکارت ابدی کرده بودند. تعدادی از اینها، که اوریگون

دانشمند را میتوان در زمره آنها به حساب آورد، خردمندانه ترین 

راه برای دست یافتن به این هدف را خلع سالح اغوا کننده می 

دانستند. بعضی ها نسبت به تمایالت جنسی عاقالنه برخورد 

 "...میکردند و بعضی دیگر در برابر آن شکست ناپذیر بودند

 :در این مورد چنین مینویسدLeckyآقای لکی

معمول بود که با کشیش St.Cyprianدر زمان سیپریان قدیس”

هایی روبرو شویم که مدعی تجرد و خودداری از عمل جنسی اند 

اما معشوقه های خود را به عناوین مختلف در خانه نگه میداشتند؛ 

و پس از روی کار آمدن کنستانتین سر و صدای شاکیان در این 

 .مورد بلند و همگانی شد

اواگریوس Evagrius با تحسین بسیار از بعضی کشیشهای

فلسطین سخن می گوید که چنان بر تمایالت شهوانی خود غالب 

شده اند که عادت کرده اند با زنان آبتنی کنند. دختران باکره و 

کشیشها غالبآ با هم در یک خانه می زیستند و پاکدامنانه در یک 

 “.رختخواب می خوابیدند

قرنهای بعدی شاهد همین بازی کردن باآتش بود: دریک 

رختخواب خوابیدن با باکرگان ولمس نکردن آنان. دردوران 

جدیدهم نمونه های فراوانی دراین مورد دردست است. مثال، در 

از شیوه باستانی Anabaptistsدوران اصالح دین، آناباپتیستها

 .آدم و حوا تقلید می کردند

تاثیر مخرب و ویرانگر مسیحیت بر امپراتوری روم در آثار 

گیبون و لکی به خوبی توصیف شده است. لکی خاطر نشان میکند 

MarcusAureliusکه از مرگ مارکوس اورلیوس یعنی از 

اواخر قرن دوم، حدودآ از زمانی که مسیحیت نفوذ گسترده ای در 

دنیای روم کسب کرده بود امپراتوری روم به گونه ای بی وقفه و 

شتابان به سوی اضمحالل میرفت.  این واقعیت را چگونه میتوان 

توضیح داد جز اینکه بپذیریم که مسیحیت به نابودی تمدن مزبور 

 یاری رسانده است؟ 

 

 

این سخنور که ازخوشحالی در پوستش نمی  .“ترخواهد بود

گنجد بیان کننده احساس عمومی دنیای مسیحیت است. این 

 .شخص در جهان مسیحیت از شهرتی عظیم برخوردار بود

جروم Jeromeدر یک قرن بعد از ترتولیان Tertullian

روحیه ای بسیار نفرت انگیز تر از او به نمایش میگذارد و 

مسیحیان را تشجیع میکند که تعصب خود را نثار عزیز ترین 

 :نزدیکان خود کنند

اگر پدرت در آستانه بر سر راه تو خوابیده است، اگر مادرت ”

در برابر دیدگان تو سینه اش را که از آن به تو شیر داده 

عریان میکند، تن بی جان پدرت را زیر پا بگذار، سینه 

مادرت را زیر پا بگذار، و با چشمانی خشک و خالی از 

 “  .اشک، بسوی سرورت، که ترا به خود می خواند، بشتاب

بدبختانه این نصیحت نفرت انگیز از خشکه مقدسی خود جروم 

سرچشمه نگرفته بود بلکه  از نجات دهنده اش یعنی عیسی 

مسیح سرچشمه گفته بود که به مریدانش فرمان داده بود که هر 

 .کس دیگری را  ترک گویند و پیرو او باشند

محدودیتهای این کتاب اجازه نمیدهد که انبوهی از مثالها و 

نمونه ها را به میان آوریم. باری، ما به اندازه کافی مثال ذکر 

کرده ایم که بتواند نشان  دهنده روحیه نفرت انگیز تعصب و 

آزار رسانی ئی باشد که از همان آغاز محرک کلیسا بوده 

است. این روحیه با گذشت زمان آنقدر نیرومند شده بود که 

هنگامی که کنستانتین Constantineو تئودوسیوس

Theodosius در صدد نابودی مشرکان برآمدند مشوق آنها

 .در اجرا کردن برنامه شان باشد

مدعای ما را در این Leckyگزیده زیر از نوشته های لکی  

 :مورد کامإل به اثبات می رساند

تمامی آن نفرتی که در زمان مجادالت آرین” Arian و

، امپراتوری را متشنج کرده بود و در Donatistدوناتیست

دورانهای بعدی جهان راغرق در خون کرد میتوان سرچشمه 

اش را در خود کلیسا یافت که به مدتها قبل از مسیحی شدن 

کنستانتین برمیگردد. از همان قرن دوم مقررشده بود که 

مسیحیان دو آتشه نباید با طرد شدگان  از کلیسا و یا کفار رسم 

 “.ادب را بجا آورند و یا با آنها همصحبت شوند

کلیسای مسیحی مدتها پیش از کنستانتین تمام منابع و 

توانائیهایش را برعلیه مشرکان و کفار بکار برده بود. کلیسا 

قدرت این را نداشت که آنها را جریمه مالی یا شکنجه کند و یا 

آنها را به قتل برساند. اما آنها را به دوزخی شدن درآن جهان 

تهدید و در این جهان مطرودشان کرده بود. دکتر گیزلر

Gieseler کافران بعنوان انسانهائی سراپا فاسد و ”میگوید

، و کلیسا شدیدترین “گمراه مورد نفرت همگان بودند

مجازاتهای خود را در مورد آنها اعمال میکرد. این مجازاتها 

معنوی بودند اما به محض اینکه کلیسا توانائی اعمال آن را 

یافت تبدیل به مجازاتهائي جسمانی و مادی شدند. ما این 

موضوع را هنگامی که به پیدایش دستگاه پاپی می پردازیم 

 .مفصل تر مورد بررسی قرار خواهیم  داد

پیش از آن که اولین جنایت بزرگ کلیسا را، که برقرار کردن 

خود بر ویرانه های شرک با  استفاده بی شرمانه از زور 

میباشد، به خوانندگانمان نشان دهیم، فکر میکنیم الزمست به 

ضیافتهای عشقیی که به نظر میرسد مایه بی آبروئی کلیسای 

اولیه شده بودند اشاره کنیم. حتی در زمان پولس بزرگداشت 

آیین عشای ربانی باعث آبرو ریزی شده بود. ما از طریق 

Justinجاستین مارتیر Martyrمینوتیوس فلیکس ،

Minutius Felix و دیگران مطلع میشویم که مشرکان

مسیحیان را متهم میکردند به اینکه در جشنهای مخفیانه شان، 

که شبها برگزار میشد، مرتکب فسق و فجور و شهوترانیهای 

کثیف و شرم آور میشوند. جاستین مارتیر، در عین حال که 

این اتهام را به جانبداری از مسیحیان دو آتشه رد میکند، اتهام 

من نمیدانم که آیا ”وارده از جانب کافران را هم ذکر میکند: 

این اشخاص مرتکب آن اعمال شرم آور و حیرت انگیزـ 

خاموش کردن چراغها، همخوابگی با هر کس که رسید، و 

تئودورت “خوردن گوشت انسان ـ میشوند یا نه.

Theodoret در کتابش درباره  قصه های کافران، همه آنها را

متهم به فسق و فجور میکند، به گونه ای که حتی بازیگران 

تآتر هم شرمشان می آید اعمال آنها را توصیف کنند یا وصفش 

و تأکید میکند که آنها دست هر بدکار تمام عیار  “را بشنوند،

حرفه ای را از پشت بسته اند. کلمنت اهل اسکندریه

Clement of Alexandria کارپوکریتز”میگوید که

Carpocrates مؤسس یک فرقه عرفانی در قرن دوم )


