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 سیامک ستوده

داستان کارگران مهاجر در شیخ نشین های خلیج فارس و از 

جمله قطر داستان اعجاب انگیز و دردناکی است. اینکه می 

گویند، هرجا که بیشتر ثروت باشد فقر هم بیشتر خواهد بود، 

بیش از همه، در این شیخ نشین ها مصداق دارد. در این شیخ 

نشین ها ذخایر عظیم زیرزمینی چنان ثروت بی حسابی را در 

اختیار امیران و خاندان های سلطنتی حاکم بر آنها گذارده که 

صرف تنها ذره ناچیزی از آن برای بهبود زندگی ملیون های 

کارگر مهاجری  که برای این شیوخ و امیران و خانواده ها و 

منسوبین آنها ثروت آفرینی می کنند، می تواند نتایج بزرگی 

را در زندگی آنها ببار آورد. با اینحال، شرایط کار و زندگی 

در بیغوله های پشت این برج ها و هتل های لوکس و عظیمی 

که در جای جای این شیخ نشین ها، بدست همین کارگران 

برپا شده اند، چنان دردناک و غیر انسانی است که صدای 

اعتراض حتی بخش هایی از خود بورژازی را نیز که نگران 

برمال شدن بیشتر نقش خائنانه خود وی در این فجایع می 

   .باشد، در آورده است

طبق گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در مورد شرایط 

 4102وحشتناک یک ملیون کارگر مهاجری که در سال 

برای کار و آماده سازی  برای برگزاری مسابقات جام جهانی 

تن آنها در طول یکسال  220فوتبال به قطر آورده شده اند،

ساعت کار در هفته که  011جان خود را از دست داده اند. 

کارگران برای سودآوری بیشتر و پر کردن جیب سرمایه 

داران مجبور به انجام آن می شده اند، باعث شده است که 

گزارش مزبور از جانب عفو بین الملل   عنوان با مسمای 

"ساعت های خوابم تنها ساعات استراحت من اند"، را به خود 

بگیرد. ساعات کاری که چیزی کمتر از درنده خویی سرمایه 

سال گذشته را  411داری در اروپا، در دوران اولیه اش در 

  .بیاد نمی آورد

بعالوه، اشاده به وضعیت وخیم زنان کارگر، شکنجه و آزار 

 ایشان در میان بگذاریم، 

جناب آقای صالحی ضمن تبریک آزادی شما از اینکه در چنین 
وضعیتی قبول کردید که این گفتتت تو صتوری دتتیترد تت تدیتر و 
تشکر می نمایم. ابتدا از خودتان آغاز می کنیم و اولین بتشت  
 از ایتتن گتتفتتتتت تتو را بتته شتتمتتا اختتتتت تتا  متتی د تتیتتم. 

 لطفا توضیح د ید کی و چ ونه بازداشت شدید؟ 

من هم با تشکر از شما و به امید آزادی همه فعععالعیعن کعارگعری 
دربند و زندانیان سیاسی و عقیدتی، خدمتتان عرض کنم که بنده 

در معنعزل شعخعصعی ام  ۲/۸/ ۹۴عصر روز سه شنبعه معور  
توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به سلولهای انعفعرادی 

 اداره اطالعات سقز منتقل شدم. 

آقای صالحتی شتمتا را دت  از بتازداشتت بته ادارت ا ت  تای 
 سنندج انت ال دادند، دلیل ا زام شما به سنندج چه بود؟ 

بنده از انتقال خود به سنندج کامال بی خبر بودم، چون با گذشت 
یک ساعت از بازداشتم در سقز یکی از مسئعوالن بعازداشعتعگعاه 
اطالعات سقز به من اعالم کرد کعه خعود را جعهعت اععزام بعه 
شهرستان دیگری آماده کنم . من را چشم و گعوش بسعتعه سعوار 
ماشین کردند در حعیعن سعوار شعدن معتعوجعه شعدم کعه عع عمعان 
اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهابعاد را هعم نعیعم 
ساعت قبل از من در محل کارش بازداشت کرده اند.     هنعگعام 
حرکت از سقز از مقصد بعدی خود خبری نداشتیم پس از چعنعد 
ساعت وقتی چشم و گوشم را بعاز کعردنعد معطعلعک شعدم کعه در 
بازداشتگاه اطالعات سنندج هستیم و پس از ثبت هویت، من را 

 به سلول انفرادی انتقال دادند. 

آقای صالحی آیا شما در بدو ورودتان تتفتهتیتم اتتهتام شتدیتد یتا 
 خیر؟ 

هنگام دستگیری هیع  دلعیعلعی از سعوی مسعئعوالن بعازداشعتعگعاه 
اطالعات سقز برای بازداشتم به بنده اعالم نگردید امعا پعس از 

یعکعی از بعازپعرسعیعن  ۹/ ۲/ ۹۴انتقالم به سنندج روز چهارشنبه 
مجتمک قضایی سنندج با حضور در محل بازداشتم من را تفهعیعم 
اتهام نمود، بازپرس اعالم نمود که شما به اتعهعام عضعویعت در 
حزب کمونیست ایران و کومله و تبلیغ علیه نظام متعهعم هسعتعیعد 
آیا قبول دارید؟ بنده بعا رد ایعن اتعهعام بعری بعودن خعود را از 
هرگونه ارتباط سازمان یافته و یا غیر سازمان یعافعتعه بعا حعزب 
کمونیست ایران و کومله و یا هر حزب دیگری اعالم کردم نیز 
اضافه کردم که هی  گونه تبلیغی علیه نعظعام نعکعرده ام. سعپعس 
بازپرس اعالم داشت که شما عضعو کعمعیعتعه هعمعاهعنعگعی بعرای 
کمک به ایجاد تشکالت کارگری هستید، قبول داری د؟ بلعه بعنعده 
از اعضا و از بنیان گذاران کمیته همعاهعنعگعی بعرای کعمعک بعه 
ایجاد تشکالت کارگری هستم و آن را قبول دارم. بدین تعرتعیع  

 اتهام من عضویت در کمیته هماهنگی اعالم شد. 

س. آقای صالحی کمی  م در ارتبا  با بیماریتان بت تویتیتد، آیتا 
مسئوالن بازداشت ات ادارت ا   ای مطلع بودند که شما دیالیز 

 دارویی می کنید؟ 

بله هم ارگان دستگیر کعنعنعده و هعم نعگعه دارنعده از وضعععیعت 
جسمانی و بیماری که با آن دست و پنجه نعرم معی کعنعم آگعاهعی 
داشتند چون هنگام ثبت هویتم در دفتر اندیکاتوری بعازداشعتعگعاه 
برای مسئوالن توضیح دادم که بنده دیالعیعز دارویعی انعجعام معی 
دهم و دارو مصرف میکنم و تنها برای شش روز دارو بهعمعراه 

 دارم. 

آقای صالحتی  تبتن شتنتیتدت  تا متطتلتع گشتتتیتم کته وضتعتیتت 
س متیتان به دلیل خودداری مسئولیتن متربتو ته بتازداشتتت تات 
ادارت ا   ای از تحویل دارو ایتان به خطتر افتتتادت بتود، آیتا 

 این گفته  ا صحت دارد؟ 

بله صحت دارد، چون بعد از پنج روز به مسئوالن بازداشتعگعاه 
که یک آذری زبان بود اطالع دادم داروهایم رو به اتمعام اسعت 
و تنها برای یک روز دیگر دارو دارم لطفعا یعا خعودتعان آن را 
تهیه کنید یا خانواده ام را در جعریعان بعگعذاریعد تعا بعرای تعهعیعه 
داروهایم اقدام کنند. اما متاسفانه با برخورد غیر انسانی و غعیعر 
مسئوالنه آن شخص روبرو گشتم ، پس از اتعمعام داروهعایعم بعه 

و اذیت فیزیکی و روحی کارگران در این گزارش ، و 

مهمتر از همه، بکارگیری نظام کفاله یا اسپانسرها که در آن 

کارگران بدون اجازه نامه کتبی از کارفرمایان خود حق 

تغییر یا ترک  محل کار خود، و منجمله بازگشت به کشور 

و خانواده خویش را نداشته، و از اینرو وادار به اطاعت 

برده وار از کارفرمایان خود می شده اند، چیزی جز 

بکارگیری شیوه های بردگی عریان توسط سرمایه داری در 

 .قطر و شیخ نشین های خلیج فارس نمی باشد

این حقایق بروشنی نشان می دهند که افراد کوته بینی که 

تنها چشم به رفاه و آسایش نسبی کارگران در کشورهای 

پیشرفته سرمایه داری، امثال اروپا و آمریکا دوخته اند، و با 

کودنی، آنرا دلیل کارایی نظام پوسیده و هرزه سرمایه داری 

می دانند، نه تنها از آنچه در بخش های دیگر جهان سرمایه 

داری می گذرد بی اطالع بوده و یا خود را عامدانه به بی 

خبری می زنند، بلکه همچنین از درک این حقیقت که 

سرمایه داری یک نظام جهانی بوده و مانند هر نظام جهانی 

دیگر، مسئولیت آنچه در بخش های دیگر جهان می گذرد را 

نیز بعهده دارد، عاجزاند. بعالوه، آنها نمی فهمند که رفاه و 

آسایش نسبی کارگران در هر بخش، اگر هم حقیقت داشته 

باشد، نه هدیه اعطایی از جانب سرمایه داران، بلکه 

  .وضعیت تحمیل شده به آنان در اثر مبارزه کارگران است

در قطر و سایر امارات عربی نیز، فقر و اجحافات و 

استثمار شدیدی که بر کارگران مهاجر اعمال می شود نه 

نتیجه بی رحمی بیشتر سرمایه داران قطری نسبت به 

سرمایه داران در دیگر نقاط جهان، بلکه ناشی از پراکندگی 

و ضعف طبقه کارگر در مبارزه با سرمایه داری و احقاق 

حقوق خویش است. نظام سرمایه داری بر اساس گردش 

سرمایه و تولید سود قرار دارد. از اینرو، استثمارگری 

سرمایه دار حد و حدودی ندارد. این از آنروست که 

سرمایه، ضرورِت انباشت و سودآوری خود را، بعنوان یک 

اصل اساسی، بی رحمانه و بی توجه به شخصیت اخالقی 

   .سرمایه دار، به وی تحمیل می کند

کارگران مهاجر در قطر و سایر شیخ نشین ها، برای بیرون 

آمدن از چنین وضعیت برده وارانه و نابسامانی، می بایست 

دست به عمل سازمان یافته طبقاتی بر علیه دشمنان خود 

بزنند. در جامعه طبقاتی تنها مبارزه و اتحاد طبقاتی 

محرومان است که پیروزی و موفقیت آنان در احقاق حقوق 

 حقه شان را تضمین می کند. 

   4102می  10

 پوزش از خوانندگان روشنگر کارگران مهاجر شیخ نشین ها و شرایط اسفناک زندگی و کار آنها

خوانندگان گرامی، از اینکه بعلت کسالت و مشغله بیش از 
حد سردبیر نتوانستیم روشنگر ماه های می و جون را بچاپ 

، ۴۹برسانیم، پوزش میخواهیم و امدواریم روشنگر شماره 
 ماه جوالی مورد پسندتان قرار گیرد. 

روشنگر با تشکر  

در چند بخش با ایشان که به تازگی از زندان آزاد شعده انعد و 
در بستر بیماری بسر میبرند، ترتی  داده ایم کعه نعظعرتعان را 

 به آن جل  می نمایم.

در این مصاحبه می خواهعیعم چعگعونعگعی بعازداشعت ایشعان و 
دالیل فشارهای امنیتی بر کارگران و فعالین کارگری در معاه 
های اخیر را جویا شویم هعمعیعنعیعن گعذری داشعتعه بعاشعیعم در 
رابطه با وضعیت درون تشکیالتی تشکالت مسعتعقعل معوجعود 
کارگری و مشکالت و معضالتی که این روزها بعا آن دسعت 
و پنجه نرم می کنند نیز نقش کنونی آنان در پیشبرد مبعارزات 
جاری کارگران و جنبش کعارگعری ایعران بعطعور اععم را بعا 

موج دستگیری و فشار بر کارگران و فعععالعیعن کعارگعری در 
چند روز مانده به اول ماه مه با بازداشت ع مان اسعمعاععیعلعی، 
ابعراهععیععم مععددی، داوود رضععوی، معحععمععود صععالععحععی، پععدرام 
نصرالهی و.... به اوج خود رسید، هعمعیعنعیعن طعی معاه هعای 
اخیر دهها تن از کارگران وفعالین کارگری از سوی نهادهای 
امنیتی بازداشت و تهدید شدند که بسیاری از آنان در معحعاکعم 
قضایی یا به زندان محکوم شده اند و یعا در انعتعظعار صعدور 
احکام علیه خود هستند. یکی از این بازداشت شدگعان، چعهعره 
شناخته شده جنبش کارگری ایران آقای محمود صالحی هستند 
که مصاحبه ای از سوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد 

 مصاحبه با محمود صالحی پیرامون دستگیری های 

 کارگران و فعالین کارگری در ماه های اخیر و مسایل جنبش کارگری
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روشن ر حن ویرای  و کوتات کردن  نوشته  ای ارسالی را  
 برای خود محفوظ می دارد

 مراکز دش  نشریۀ روشن ر:

 کانادا:

 فروشگاهای ایرانی، مونترال، اتاوا و ، تورنتو 

 آمریکا: 

 جورجیا : آت نتا، راسوول

 داالس، رییاردسون، و ایروینگ، ت زاس: 

لوس آنجلس: شرکت کتاب; ون نوایز: کیو مارکت؛  کالیفرنیا: 
 ساکرامنتو و سن خوزه; تریسی ;میشل ویوو; گلندیل; اورنج

 +1 -427– 212-4857: نمایندگی دنور، روشن کلرادو

 هالیوود، پالنیشین، النگ وود، و تمپافلوریدا: 

 وینتروپ ماساچوست:

 بالتیمور، گیترزبرگ، و راک ویلمریلند: 

 نوویمیشی ان: 

 وینا، استرلینگ، آشبرن و فاالزدی ویرجینیا: 

 تلفن نمایندگان روشن ر: 

 +1- 777-243-1533:  پویان پویا  در سراسر آمریکا

ماهنامۀ روشنگر، نشریه ای است که به مسائل اجتماعی،  
 سیاسی و فرهنگی میپردازد. 

شروع به کار کرده و اول هرماه  2774روشنگراز سال 
 انتشار می یابد.                       

روشنگر را می توانید از طریق اینترنت در وب سایت                                                                
www.rowshangar.ca                                    .نیز بخوانید 
 سردبیر:  سیامک ستودت  
 ویراستار: الماس شعار

 صفحه آرائی : حمید جعفری
5777تیراژ:     

روشنگر متعلق به شماست و فقط با کمکهای مالی شما  

 است میتواند به انتشارش ادامه دهد.                         

کمک مالی خود را میتوانید مستقیماً به شماره حساب زیر 
 واریز کنید:

کانادا                                                   

 TD CANADA TRUST 

 NAME: ROWSHANGAR 

 ACCT.# 73182 777 49728215279 

 ABA (Rout No.): 722779893 

 SWICH CODE: TDOMCATTTOR 

و یا چک کمک مالی خود را به نام روشنگر و به آدرس 
 زیر ارسال نمایید:

ROWSHANGAR  

 PO BOX 88729 FAIRVIEW MALL RPO 

 1577 SHEPPARD AVE EAST 

 WILLOWDALE, ON M2J 8B9 

 CANADA 
 آدرس  دستی روشن ر:

PO Box  88729 Fairview Mall RPO 

1577 Sheppard Ave East 

Willowdale, ON   M2J 8B9, Canada 

تنها راه ترخیص ایشان رضایت خود بیمار می باشد، مسئولین 
امنیتی از من خواستند تا رضایت بدهم که ترخیصم کننعد بعنعده 
هم این کار را انجام دادم بعد از بستن پرونده، معن را بعا یعک 
آمععبععوالنععس بععه بععازداشععتععگععاه آوردنععد در حععیععن حضععور در 
بازداشتگاه لباس ها و وسایل شخصعی ام را تعحعویعل دادنعد و 
سپس من را چشم بسته سوار ماشیعن کعردنعد ایعتعدا گعمعان معی 
کردم که دارند من را به زنعدان معرکعزی سعنعنعدج انعتعقعال معی 
دهند، وقتی چشم بندم را برداشتم خودم را در یک سعالعن دیعدم 
من را به یک اتاق راهنمایی کردند و وقتی درب اتعاق را بعاز 
کردم نجیبه همسرم و سامرند پسر بزرگم نشسته بعودنعد، یعکعی 
از مسئوالن آمد و به خانواده ام گفت که این محعمعود صعالعحعی 
سالم تحویل شما داده ایم می توانید او را ببریعد. بعدیعن تعرتعیع  

 مستقیما از بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج آزاد شدم. 

محمود صالحی  زیز،شما قتبتل از دستتت تیتری در وضتعتیتت 

حضور داشت وقتی وخامت جسمانی من را دیدند به یک سعلعول 
دیگر که یک زندانی در آن بود منتقل کردند. همان ش  ادرارم 
بند آمده بود و درد بسیار بسیار شدیدی را از ناحیه شکم متحمعل 
می شدم، صبح روز هفتم مسئولین بعازداشعتعگعاه را از وخعامعت 
جسمانی ام مطلک کردم اما آنها هی  توجهی به حرفهای من نمعی 
کردند. سرانجام ساعت یک ظهر من را به بهداری بازداشعتعگعاه 
بردند ، بهدار من را به یکی از توالعت هعا بعرده و یعک شعی   
باریک فلزی که حدودا یک متری می شد را بعرای آزاد کعردن 
راه مجاری ادرارم به من فرو کعرد درد کشعنعده ای را تعحعمعل 
کردم خون زیادی توامان با درد بسیار زیاد از بعدن خعارج معی 
شد یکی از مسئولین با سراسیمگی گفت هر چه سعریعک تعر وی 

معن را بعه  ۰۴را به بیمارستان انتقعال دهعیعد. بعالخعره سعاععت 
بیمارستان بع ت انتقال دادند در آنعجعا بعرایعم یعک سعونعد وصعل 

بعطعول انعجعامعیعد،  ۰۹کردند و با انجام آزمایشاتی که تا ساععت 
پزشکان اعالم کردند که هی  کعاری از دسعت معا بعرای ایشعان 
برنمی آید می بایست وی را به بیمارستان توحیعد انعتعقعال دهعیعد. 

من را به بیمارستان توحید بردند و در  ۹۴/۲/۷ش   ۲۰ساعت 
بخش اورژانس مامورین سعی در پنهعان کعردن هعویعت معن را 
داشتند چون به پزشکان می گفتند که ایشان یکی از دوسعتعان معا 
هستند که برای مسافرت به سنندج آمده و نعاگعهعان کعلعیعه هعایعش 
دچار مشکل گشته است. بالخره در بخش اورژانعس معن را بعه 

نعام پعزشعک افشعیعن  ١۰۰۴۷اسم محمد احمدی شماره پعرونعده 
زندی پذیرش کردند، پزشک معالج با مشاهده آزمایشات دستعور 
داد سریعا من را در بخش دیالیز بستری کنند چون کلیه هایشعان 
را تماما از دست داده اند و نعیعاز بعه دیعالعیعز دارنعد.بعدیعن گعونعه 
روزهای هفتم و هشتم ونهم خرداد در بیمارستعان بسعتعری بعودم 
که در طول این مدت دو بار زیر دستگعاه دیعالعیعز رفعتعم و یعک 
واحد خون به دلیل اینکه خون زیادی از دست داده بودم بعه معن 

 تزریق کردند. 

آقای صالحی دربارت آزادیتتتان تتوضتیتح د تیتد ، چت تونته آزاد 
شدید؟ چون  بن خبر ای منتشر شدت قرار بازداشت متوقتتتتتان 

 خرداد تمدید شدت بود.    ١٣تا روز 

من هی  اطالعی از آزادی خودم نداشتم، روز نهم که هنعوز در 
بیمارستان بستری بودم مسئولین امنعیعتعی قصعد داشعتعنعد بعه هعر 
طریق ممکن که شده من را ترخیص کنعنعد امعا پعزشعک معععالعج 
گفته بود که بایستی برای ایشان مشاوره قل  صعورت پعذیعرد و 

همان مسئول بازداشتگاه یادآوری کردم اما هی  اقعدامعی از 
سوی آن فرد صورت نگرفت . یک روز و نیم به دلیل ععدم 
مصرف داروهایم از هر دو بینی خون دمعا  شعدم ، فشعار 
خونم آنقدر باال رفته بود که خون به هی  ععنعوان بعنعد نعمعی 
آمد چندین بار به مسئول بازداشتگاه هشدار دادم امعا او هعر 
بار با گفتن این جمله " برو بمیر " درب بازداشتگاه را قفعل 
می کرد و می رفت. سعرانعجعام بعععداز چعنعد سعاععت خعون 
ریزی من را به بهداری بردند و در آنجا برای پایین آوردن 
فشار خونم یک قرص کاپنوپریل را زیر زبانعم گعذاشعتعنعد و 
چند قرص دیگر به من دادند که پس از مصعرف آن فشعار 
خونم پایین آمد و کم کم خون دماغم قطک شد. از آن روز بعه 
بعد بیماریم همراه با درد شدید و خارش هعر دو پعایعم ععود 

 کرد. 

آقای صالحی آیا مستئتوالن ردت بتاالتتر بتازداشتتت تات ادارت 
ا   ای از وخامت جسمانی شما در بتازداشتتت تات متطتلتع 

 ن شتند؟ اگر مطلع بودند  یچ اقدامی انجام دادند؟ 

چندین بار مسئول بازداشتگاه را مطلک کردم که فعورا نعیعاز 
به پزشک نفرولوژ دارم اما وی هی  گاه به این خواسته معن 
توجهی نکرد ناچعارا زمعانعی کعه بعازجعویعی معیعشعدم بعرای 
بازجوها وضعیت جسمانی ام را شرح دادم و آنان هم اعالم 
می کعردنعد کعه بعازداشعتعگعاه دکعتعر دارد و معا بعه مسعئعول 
بازداشتگاه اطالع می دهیم که شما را پیش دکتعر بعبعرد امعا 

 هرگز این اتفاق نیافتاد. 

آقای صالحی د  چه اتفاقی افتاد که شما را به بیمارستتتان 
انت ال دادند؟ آیتا ایتن گتفتتته را تتایتیتد متی نتمتایتیتد کته در 
بیمارستان توحید شتمتا را بتا نتام دیت تری دتتیتر  کتردت 

 بودند؟ 

در روز ششم خرداد افزون بر اینکه دستشویی رفتن بعرایعم 
تقریبا غیرممکن شده بود نمی توانستم غذا هم بعخعورم شع  

جعهعت بعازجعویعی  ۲۲:۲۱همان روز حول و حوش ساعت 
من را به اتاق بازجویی بعردنعد در آن هعنعگعام تع  و لعرز 
شدیدی داشتم و تنها آنقدر هشیار بودم که از روی صعنعدلعیعم 
به زمین افتادم . یکی از بازجوها کتش را تنم کعرد و یعکعی 
دیگرشان پتویی آورد و دورم پییعیعد وقعتعی چشعمعم را بعاز 
کردم ساعت دو نصف ش  بود و یکی از نگهبانان در اتاقم 

۰۴ادامه در صفحه   

توضیح: در شماره قبل کمک دریافتی از صمد بهرنگ به 

فلوریدا صحیح است.  روشنگر  -از شهر میامی $۲۱۱مبلغ   

 محمود صالحی 
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 های اتمی، افزایش خطر المللی:  کاهش سالح گزارش موسسه تحقیقات صلح بین

 

 دویچه وله فارسی
 

المللی استکهلم  بر پایه گزارش موسسه تحقیقات صلح بین 
ای  های هسته )سیپری( کاهشی مداوم اما کند در شمار کالهک

گویند، کشورهای  شود. کارشناسان می جهان مشاهده می
های اتمی از بحران اوکراین درس  خواهان دستیابی به سالح

 خواهند گرفت.
شش سال پس از آنکه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا 

ای برای جهان ترسیم  های هسته اندازی بری از سالح چشم
المللی استکهلم  کرد، گزارش ساالنه موسسه تحقیقات صلح بین

دهد که هنوز میان این هدف  ( نشان میSIPRIیا "سیپری" )
ای قرار گرفته  های هسته تا واقعیت جهانی مملو از سالح

وگو با  است. شانون کیل پژوهشگر موسسه "سیپری" در گفت
ای کاهش  های هسته در عمل شمار سالح«گوید:  دوییه وله می

 »اند. تر شده یافته اما تسلیحات پیشرفته
بر پایه گزارش "سیپری" و بر اساس تخمین این سازمان، در 

کشور  ۹ای در  سالح هسته ۰۵۸۵۱میالدی  ۲۱۰۵آغاز سال 
ای موجود بوده است. این کشورها  های هسته مجهز به سالح

عبارتند از ایاالت متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، 
 چین، هند، پاکستان، اسراییل و کره شمالی.

ای در جهان در سال  های هسته موسسه "سیپری" شمار سالح
اعالم کرده بود. به این ترتی  با استناد به  ۰۲۲۱۱را  ۲۱۰۴
المللی استکهلم، در سال  های موسسه تحقیقات صلح بین تخمین
ای کمتر از سال پیش در کشورهای  کالهک هسته ۵۱۱جاری 

 ها موجود است. برخوردار از این سالح
پاسخ چرایی این کاهش را باید در دو کشور آمریکا و روسیه 

های قدیمی خود را جدا کرده  جستجو کرد. این دو کشور سالح
ای خود را پس از پایان جنگ  های هسته و به این ترتی  سالح

اند.  در حالیکه کاهشی مداوم در شمار  سرد کاهش داده
شود، اما سرعت  ای جهان مشاهده می های هسته کالهک

ها در مقایسه با دهه گذشته بسیار کندتر  کاهش شمار این سالح
 است.

ای خود،  های هسته دو ابرقدرت پیشین همزمان با کاهش سالح
کردن و به  های عظیمی در جهت مدرنیزه گذاری سرمایه

های اتمی  های حامل یا پرتاب و کالهک روزسازی سیستم
 اند. کرده

 مثلث اتمی چین،  ند و داکستان
گذاری زیادی برای  از سوی دیگر، در چین هم سرمایه

های اتمی در جریان است. بر پایۀ  مدرنیزه کردن سالح
به  ۲۵۱های اتمی چین از  گزارش "سیپری" شمار سالح

 رسیده است. ۲۲۱
کننده در جنوب آسیا  "سیپری" همینین از گرایشی نگران

گوید. در جنوب آسیا، هند و پاکستان سرگرم  سخن می
شان هستند. این دو رقی  توان  ای های هسته گسترش زرادخانه

های  پذیر قابل استفاده در سالح خود را در تولید مواد شکافت
اند. به اعتقاد الیور مایر، کارشناس نهاد  اتمی افزایش داده

 Berliner Stiftungدانش و سیاست برلین )
Wissenschaft und Politikاین روند، این دو  ( با ادامه

های  سال آینده، قادر خواهند بود، سالح ۰۵تا  ۰۱کشور طی 
 ای خود را دو و حتی تا سه برابر افزایش دهند. هسته

این کارشناس، این رشد از یک سو باعث افزایش  به گفته
ها از درگرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه شده و از  نگرانی

ای در  های هسته سوی دیگر خطر به کارگیری کالهک
 دهد. ها در آسیا را افزایش می جنگ

الیور مای معتقد است که این گرایش نه تنها باعث رقابت 
تسلیحاتی میان هند و پاکستان خواهد شد که چین هم بخشی از 

ما با یک م لت «دهد:  این معادله خواهد بود. مای ادامه می
رقابت تسلیحاتی روبرو هستیم که تاکنون به این شکل 

   »شناختیم. نمی
نامه منک گسترش  هند و پاکستان دو کشوری هستند که "پیمان

 اند. ای" را امضا نکرده های هسته سالح
ای نباید به  طبق این معاهده، کشورهای دارای سالح هسته

طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در 
راه دستیابی به این تسلیحات کمک کنند و کشورهای 

شوند تا در این راه تالش نکنند.  غیربرخوردار هم متعهد می
اند  این معاهده، برخوردارها متعهد شده ۴اما با استناد به ماده 
آمیز را در اختیار غیربرخوردارها  ای صلح که فناوری هسته

 قرار دهند.
 ای روسیه  ای  سته دارایی

روسیه یکی دیگر از کشورهایی است که کارشناسان 
 اند. بین برده ای آن را زیر ذره های هسته "سیپری" سالح

به خاک روسیه و  ۲۱۰۴الحاق کریمه در ماه مارس سال 
طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین،  شورش جدایی

موضوعاتی بودند که روابط میان روسیه و غرب را در سال 
 گذشته تیره کردند.

کند که "بحران اوکراین یقینا تاثیراتی هم بر  بینی می مایر پیش

روسیه بار «گوید:  سیاست اتمی روسیه بگذارد". مایر می
ای خواهد کرد.  ای خود توجه ویژه های هسته دیگر به سالح

برد خود که در اروپا  های اتمی کوتاه طور به سالح همین
 »اند. مستقر شده

جمهور  در آغاز سال جاری میالدی، والدیمیر پوتین، رئیس
روسیه گفت که در جریان بحران کریمه آمادگی به کارگیری 

جزیره به خاک روسیه  های اتمی را برای الحاق این شبه سالح
ای که با واکنش شدید ناتو روبرو شد.                                            داشته است. گفته

 . 
های گذشته بارها و  آمریکا و روسیه، دو رقی  قدیمی در سال

های کنترل تسلیحات متهم  نامه بارها یکدیگر را به نقض پیمان
 اند. کرده

های   هک بر پایه گزارش "سیپری"، روسیه موجودی کال
 ۷۵۱۱به  ۸۱۱۱از  ۲۱۰۴ای خود را از آغاز سال  هسته

های  کاهش داده است. آمریکا در مدت زمانی مشابه سالح
کاهش داده است. در  ۷۲۲۱به  ۷۲۱۱ای خود را از  هسته

گزارش ساالنه "سیپری" اما به این نکته نیز اشاره شده است 
 های اتمی، روند رو به کندی است. که روند کاهش سالح

گوید:  شانون کیل از "سیپری" با توجه به این آمار می
اندازی خوب برای این کاهش در آینده  صادقانه بگویم، چشم«

اگر اتفاقی بیقتد، ما شاهد «دهد:  او ادامه می .»بینم نمی
های اتمی متوسط با برد متوسط در اروپا  استقرار تازه سالح

 »خواهیم بود.
 آموزد" "درسی که ایران از بحران اوکراین می
ای  سالح هسته ۴۱۱۱با سقوط اتحاد جماهیر شوروی کیف 

خود را به مسکو تحویل داد. جورجیو فرانیسکینی، یکی از 
کارشناسان نهاد تحقیقات صلح و جنگ ایالت هسن آلمان در 

بحران اوکراین پیام «گوید:  مصاحبه با دوییه وله می
ای برای تمامی کشورهایی دارد که در برابر این  کننده نگران

ای مجهز شوند یا  های هسته اند که آیا به سالح تصمیم ایستاده
 »خیر.

کند  این کارشناس مسائل اتمی برای نمونه به ایران اشاره می
ای برای رسیدن به توافقی جامک با  که سرگرم مذاکرات هسته

رهبری ایران چه فکری «گوید:  غرب است. این کارشناس می
 ۰۹۹۴اوکراین در سال «دهد:  و ادامه می »با خود بکند؟

های  سومین قدرت اتمی جهان بود. پس از آن کیف سالح
ای خود را به روسیه واگذار کرد. و امروز؟ وضعیت  هسته

 »این کشور را تماشا کنید.

Monsanto Agricultural Seed 

Brands 

 

 

 

 

 

بیش از دهها هزار نفر از معترضان به اقدامات شرکت محصوالت 
کشاورزی مونسانتو دراعتراض به اقدامات این شرکت درتولید 

کشور روز شنبه  ۴۱محصوالت اصالح شده ژنتیکی در بیش از 
 تظاهرات  کرد. 

به گزارش گاردین، دهها هزار نفر از مخالفان تولید مواد غذایی 
اصالح شده ژنتیکی در اعتراض به فعالیتهای شرکت مونسانتو در 

 ۲می )  ۲۲شهر دنیا تظاهرات کردند. این تظاهرات  در  ۴۱۱
خرداد( علیه غول صنعتی مونسانتو که تولید محصوالت کشاورزی 

 به روش بیوتکنولوژیکی را انجام میدهد برگزار شد.
 ۲در تظاهرات علیه اقدامات این شرکت بیش از  ۲۱۰۲اول مارس 

شهر دنیا شرکت کردند. تظاهرات سال گذشته  ۴۲۲میلیون نفر در 
 نیز تقریبا تعداد مشابهی از معترضان را گردهم آورد.

این شرکت عظیم کشاورزی در زمان جنگ ویتنام بعلت  تولید   ماده 
به سفارش وزارت دفاع آمریکا که   (Agent orangeنارنجی )

هزار  ۵۱۱هزار نفر و تولد قری   ۴۱۱استفاده ازآن موج  مرگ 
 الخلقه شد، بارها مورد اعتراض واقک شده است. نوزاد ناقص

 
این تظاهرات ها در تمامی کشور های آفریقا یی، اروپایی، آسیایی و 
آمریکایی که شرکت نمایندگی دارد و همینین در بسیاری از مراکز 

شهر برگزار شد. یکی از  ۴۱۱کشورها و در مجموع بیش از 
 Roundup  -محصوالت مورد اعتراض سم علف کش رواندآپ 

weedkiller -  است که بنا بر اطالعات سازمان جهانی بهداشت
 میتواند سرطان زا باشد. 

در ریودوژانیرو و شیلی افرادی با صندلی چرخدار بودند که بر اثر 
در معرض بودن تولیدات کشاورزی بیوتکنولوژی شرکت مونسانتو 

 دچار ضایعه شده اند.  
 روشنگر   -بر گرفته از روزنامه گاردین انگلستان و رویترز  

 مونسانتو برو گم شو !

 های اتمی، افزایش خطر المللی:  کاهش سالح گزارش موسسه تحقیقات صلح بین

http://www.monsanto.com/products/Pages/stone-seed-group.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/asgrow-soybeans.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/channel.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/dekalb.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/deltapine.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/fontanelle.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/gold-country-seed.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/hubner-seed.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/jung-seed-genetics.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/kruger-seeds.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/lewis-hybrids.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/rea-hybrids.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/specialty-hybrids.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/stewart-seeds.asp
http://www.monsanto.com/products/Pages/westbred.asp


 

 Rowshangar    No. 94    July 2015 8 روشنگر 

 روشنگر متعلق به شماست

 با پشتیبانی مالی خود  

 به  ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.

 rowshangar0@yahoo.com  

  5404-352-647تلفن: 

 ماهنامه روشنگر

www.rowshangar.ca 

 نامه سرگشاده به هیئت مدیره ی کنگره ایرانیان کانادا

بنیانگززار داعزش  -موضوع: "بزرگداشت" خمینی جنایتکار 

 0131و هولوکاست اسالمی و فزرمزانزده جزنزایزات تزیزرگزان 

 درایران

 هیئت مدیره ی محترم کنگره ایرانیان کانادا

، آیت هللا خمینی، مسلمان جزنزایزت پزیزشزه، 0131در تیرگان 

طی فتوایی دستور داد که همه ی زندانزیزان سزیزاسزی کزه در 

موضع مخالفت با جمهوری اسزالمزی ایزران هسزتزنزد، اعزدام 

زنزدانزی سزیزاسزی در آن تزابسزتزان  2111شوند. نزدیک به 

کشتار شدند و تا امروز رژیم جمهزوری اسزالمزی در ایزران 

از پذیرش مسئولیت آن سر باز زده است. اجساد قربانیان آن 

جنایت اسالمی همچنان در گورهای دسته جمعزی در گزوشزه 

و کنار ایران دفزن شزده انزد. رژیزم حزتزی خزانزواده هزای آن 

زندانیان سیاسی را از برپایی مراسم یزادمزان و بززرگزداشزت 

الزم به ذکزر اسزت کزه  .برای جانباختگان را منع کرده است

"انزجزمزن  -مزدوران رژیزم جزمزهزوری اسزالمزی در کزانزادا 

در تزالزشزنزد تزا در روز  -اسالمی ]شیعیان[ منطقه شمالی" 

بعد از ظهر  در طویله ای  ۴ساعت  ۵۱۳۲می  ۱۳یکشنبه 

کزانزادا، مزراسزمزی در   –در شهر ریزچزمزونزد هزیزل انزتزاریزو 

"بزززرگززداشززت" خززمززیززنززی جززنززایززتززکززار: بززنززیززانززگزززار داعززش و 

 0131هولوکاست اسزالمزی و فزرمزانزده جزنزایزات تزیزرگزان 

 .درایران، برگزار کنند

 فرامرز شیراوند

این نامه در ماه می انتشار یافتهُ ولی با توجه به روشن ر:  

 اهمیت آن در این شماره روشنگر هم منتشر مییشود.

 اخراج قانونی کارگران عسلویه در صورت اعتصاب
 

 دویچه وله فارسی

اضافه شدن شرایط جدید به 
قرارداد کاری برخی 
کارگران منطقه ویژه 
عسلویه، نگرانی فعاالن 
حقوق کارگری را در پی 
داشته است. اخراج بدون 

کارگران در  پرداخت حقوق 
صورت شرکت در 
اعتراضات کارگری در این 
قراردادها گنجانده شده است. 
خبرگزاری کار ایران 

های  گزارش داد که شرکت
پیمانکاری فعال در فازهای 

منطقه ویژه  ۰۲و  ۰۵
عسلویه در واکنش به 

های  اعتراضات کارگری ماه
ای را به  های تازه گذشته، بند

قراردادهای کارگران اضافه 
اند. این خبرگزاری با  کرده

انتشار تصویری ازاین 
های این  براساس یکی از بند«قراردادهای تازه مینویسد: 

قرارداد، پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت 
)پیمانکار( میباشد ودرصورت هرگونه اعتصاب )به 
 »کارگر( بدون دادن حق و حقوق، تسویه داده میشود.

براساس این گزارش سه شرط دیگری که در متن جدید 
بینی شده نیز به  قراردادهای کارگران پیمانکاری پیش

موضوع "تسویه حساب زودهنگام با کارگران" پرداخته 
است. علیرضا مقدم، وکیل دادگستری، در این باره به 

گوید اگر این قراردادها به  خبرگزاری کار ایران می
امضای کارگران برسند آنان تنها از طریق دادگاه مدنی 

ها اقدام کنند. او با اشاره به  توانند برای ابطال آن می
پرداخت نشدن مزد در صورت اعتراض کارگران 

کشی غیر  در عمل چنین شرایطی حکم بهره«گوید:  می
 .»قانونی از انسان را دارد

انتقاد به امنیتی شدن فضای کار درهمین ارتباط اکبر 
شوکت، مسئول انجمن صنفی کارگران ساختمانی، به ایلنا 

اگر مسئوالن وزارت کار از اختیارات قانونی «میگوید: 
گذاری استفاده نکنند در آینده  خود برای مقابله با این بدعت

های مستقر در  باید شاهد افزایش تلفات حوادث کار در کارگاه
به گفته این فعال  »مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.

کارگری اک ریت کارگران شاغل در منطقه ویژه عسلویه به 
های نفت و پتروشیمی در معرض  دلیل کار در پروژه

ترین حوادث کار قرار دارند. او از مقررات حاکم بر  خطرناک
این  «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز انتقاد کرد و افزود: 

تر  های ظالمانه مقررات به ابزاری برای افزایش محدودیت
اند  تبدیل شده تا به جایی که صاحبان سرمایه به خود اجازه داده

از مزد کارگران برای جلوگیری از برپایی اعتراضات صنفی 
شوکت اعتصاب را یکی از ابزارهای اعتراض  »استفاده کنند.
کند یکی از مهمترین  خواند و تصریح می قانونی می

اعتراضات صنفی کارگران مناطق آزاد، فقدان امکانات ایمنی 
ساز امنیتی  است. این فعال شرایط مناطق آزاد تجاری را زمینه

کارگران شاغل در مناطق «کردن محیط کار خواند و افزود: 
ترین نهاد صنفی  آزاد و ویژه اقتصادی حتی حق تشکیل بدوی

کارگری را ندارند، قراردادهای جدید حکم کشیده شدن دیوار 
 ".بلندی به دور کارگاه را دارد

 جون 13 - 

ایلنا: شبکه خبری یورونیوز در گزارشی درباره بازار کار در جهان 
دهد که اقتصاد جهان از بحران  های اقتصادی نشان می اعالم کرد شاخص

خارج شده و روند رشد را در پیش گرفته است. اما آیا بازار کار هم همین 
 روند را درپیش گرفته است؟ 

 

گزارش دریافتی ایلنا حاکی است، سازمان جهانی کار در 
گزارش امسال خود اعالم کرد تنها یک چهارم کارگران در 

دهد سه چهارم کارگران  جهان کار ثابت دارند و این نشان می
 در جهان امنیت شغلی ندارند. 

ترین گزارش سازمان بین المللی کار، بازار  بر اساس تازه
کار در جهان همینان وضک خوبی ندارد و کارجویان مجبور 

اند خود را با واقعیات جدید وفق دهند. همین امر باعث  شده
شده است تا کارجویان به جای تالش برای یافتن یک کار 

 ثابت، به فکر درآمد روزانه باشند. 
کشور  ۰۸۱در این گزارش که وضک کار و کارگران در 

جهان  مورد بررسی قرار گرفته، خاطر نشان شده است سه 
چهارم کارگران در جهان قرارداد موقت کاری دارند. حتی 

 بندند.  ها نمی در مواردی کارفرمایان هی  قرار دادی با آن
گوید  گای رایدر مدیر کل سازمان جهانی کار در این باره می

ها باید شرایطی را که کارگران  ما وسیاستمداران همه کشور
بدون قرارداد با آن مواجه هستند مد نظر بگیریم. وی افزود 

ها وظیفه دارند شرایط کاری کارگران در  همه دولت
 کشورشان را قانونمند کنند. 

کند  سازمان جهانی کار در گزارش امسال خود تصریح می
 درصد کارگران، قرار دادکاری مشخصی ندارند.  ۴۲

ها بین کارگران با قرارداد  بر اساس این گزارش، سطح درآمد
رسمی و کارگران موقت یا بدون قرارداد طی یک دهه گذشته 

 افزایش یافته است. 
سازمان جهانی کار در گزارش خود تصریح کرده است 
نابرابری استخدامی که در زمینه استفاده از کارگران در 
جهان وجود دارد یک طرف سکه است و یک طرف دیگر 

 سکه نابرابری درآمدی بین زنان و مردان است. 
های  دهد در برخی فرصت این نهاد بین المللی توضیح می
درصد کمتر از مردان  ۲۲شغلی زنان در جهان، بین چهار تا 

 گیرند.  حقوق می
و چهار دهم درصد کمتر از  ۰۲در سطح اروپا زنان حدود 

 گیرند.  مردان دستمزد می
کمترین میزان تفاوت دستمزد بین زنان و مردان در اروپا، 
در کشور اسلوونی به ثبت رسیده که رقم آن سه و دو دهم 

 درصد است. 
بیشترین میزان نیز در استونی به ثبت رسیده است که میزان 

 و نه دهم درصد اعالم شده است.  ۲۹آن 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز درگزارشی اعالم 
کرده است اگر جهان موفق شود از فاصله درآمدی زنان و 

درصد بکاهد، رشد اقتصادی جهان شش درصد تا  ۵۱مردان 
 افزایش خواهد یافت.  ۲۱۲۱سال 

سه چهارم کارگران در جهان 

 امنیت شغلی ندارند

 !سکوت و بی عملی: همسویی با جنایات رژیم جمهوری اسالمی است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/278803-%D8%B3%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%
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انقالب، انقالب، تصاویر 

دیگری از زندگی بشر و 

 !اعتراضی سر شار از لذت

  محمد امین کمانگر
در زمانه ای که از گوشه وکنار جهان، تصاویر زشت 
واسفناکی از زندگی بشر و درماندگی و آوارگی او، در 
میدیاها نشان داده میشود، در گوشه دیگر از همین دنیا، 
هزاران انسان علیه آوارگی و فقر و تباهی بشر بپا 

خاسته اند و انسان و انسانیت را فریاد می زنند. اینجا، و این 
فرانکفورت است که این رسالت را بر دوش گرفته. جوانان 

 این شهر نشان می دهند که تصویر دنیا فقط سیاه نیست!؟
اعتراض شهری بپا خاسته  2718مارس  9روز دوشنبه 

علیه ناسیون و مرزو سرمایه و هر آنیه که انسان را می 

آزارد. امروز برای هفتمین بار جریان راسیستی پگیدا در 
شهر فرانکفورت در کنار همین کلیسای کاترین میتینگی با 
تعداد هفتاد و یک نفر بر گزار کردند. مخالفین این جریان 
راسیستی هزاران انسان، انسانهایی که علیه شرایط و اوضاع 
موجود جامعه بشری بپا خاسته اند. شعار انقالب، انقالب از 

 احمد دوری
 

ساله بود عاشق پسری بنام اینگمار در  ۰۵فرانسین زمانیکه 
مدرسه بود وقتیکه از طریق اینترنت با هم صحبت 

دوست پسرش میپرسد حق دارم پستانهایت را …  میکردند
ببینم، آنروز گفتم نه. روز بعد این سئوال بازهم تکرار شد، 

 … فکر کردم چرا نبیند و پستانهایم را به او نشان دادم
یک روز بعد عکس پستانهای من از تمام در و دیوار مدرسه 

من نمی دانستم چگونه عکس العمل …!  آویزان شده بود
شروع کردم به معنی تحت اللفظی کلمه بدوم …  نشان دهم 

یک مکانیزم درونی ناخودآگاه که باعث میشد من به …  
… حاال او ورزشکار، دونده…  معنی واقعی کلمه فرار کنم 

خبرنگار و وبالگ نویس ورزشی شده است! او گروهی 
درست کرده است بنام " زنانی که دویدن را دوست دارند" 

 … 
تعدادی از قربانیان چنین رفتاری در کشورهای مختلف از 

م الهای فراوانی …  ترس بی آبرو شدن خودکشی کرده اند!
 …  در اینترنت در این زمینه پیدا میشود

مقاله فرو  اسدپور ارجمند، انگیزه ای شد برای ترجمه و 
خالصه کردن چند مقاله در باره فرانسین و اضافه کردن 

به امید آگاه کردن نسل جوان بویژه بیه ها …  نظر خودم 
به پیامدهای این …  که قربانیان سکس اینترنتی هستند

 … مسئله
مقاله فرو  عزیز را در پیوند زیر می توانید مالحظه 

 …  کنید
  بر ن ی، تعرض جنسی و فمینیسم

وقتیکه مسئولین مدرسه از من پرسیدند این عکس توست؟ 
جواب من گریه بود، وقتیکه پرسیدند به پدر و مادرت در 
این باره اطالع دهیم گفتم نه، میخواهی با کسی صحبت 

وقتیکه به خانه بر می گشتم انگار کفشهای من …  کنی؟ نه!
 …  پر از سرب سنگین بود

 
سال در باره تجربه خود کتابی نوشته  ۰۲فرانسین بعد از 

و …  است تا به این مسئله در مدارس بهتر توجه شود
سال  ۰۲حاال …  اخباری برای چند ثانیه یا چند روز نباشد

بعد از آن ماجرا اینگمار بعد از منتشرشدن کتاب فرانسین از 
او معذرت خواهی کرد! بعد از اینکه خبرگزاری سراسری 
هلند با فرانسین درباره کتابش مصاحبه کرد و صفحه فیس 

اینگمار با فرانسین …  بوک او صدها هزار بار مشاهده شد
تماس گرفته و گفته است که او هم میخواهد چگونگی و 
چرایی عمل خود را به فرانسین توضیح دهد و درضمن از 

 … فرانسین معذرت خواسته است
فرانسین معتقد است که اگر اینگمار تماس نمیگرفت برای 

 فرانسین اجازه دارم پستانهایت را یکبار دیگر ببینم؟

ولی او خواسته …  همیشه در نظر من یک آدم پست میماند
است چشم در برابر چشم تنهایی با من داستان خودش را 

نمیدانم او چه خواهد گفت و من فکر خواهم کرد که …  بگوید
او همان احمق است یا اینکه واقعا از کارش شرمنده شده 

 … است. 
مردم …  حاال همه باید بدانند که بر من چه گذشته است

… درمقابل کسانیکه این کارها را میکنند نباید سکوت کنند
در چنین شرایطی به کسیکه این کارهای غیرانسانی را انجام 
داده کاری ندارند ولی به دختری که قربانی او میباشد براحتی 

دختران در …  هرزه است …  میگویند او یک فاحشه است
چنین مواردی نباید شکست بخورند این همان چیزیست که 

باید قوی بود و خیلی طبیعی …  آنها میخواهند از تو ببینند
پرسید که چی بشود؟ نباید اجازه داد آنها فکر کنند میتوانند با 

 … این کارها تو را تحقیر و تضعیف کنند 
کسیکه عکس او را منتشر کرده بود حتی در مدرسه توسط 

 مدیر مدرسه مورد پرسش واقک نشد! 
بهمین دلیل فرانسین خودش را به کمپینی علیه این نوع 

سال پیش دراین  ۰۲آزارجنسی ملحق کرد. درزمان من 
زمینه تجربه زیادی نبود من جزو اولین ها بودم که این بال 

بازهم …خوشبختانه حاال اوضاع بهتر شده است…سرش آمد
مدارس باید …  بیه ها این مسائل را خیلی ساده میگیرند 
متاسفانه در …  پیامدهای چنین کارهایی را به بیه یاد بدهد

 … زمان من چنین کمپینی نبود و کسی بمن کمک نکرد
SEXTING  منتشر کردن …  حاال قابل مجازات است

عکس های لخت بیه توسط پلیس قابل تعقی  و مجازات می 
 باشد. 

تو در یک جو بسیار محرمانه این عکس ها را میفرستی ولی 
آنها در شبکه عمومی منتشرمیشوند! این امر میتواند ضربات 

باید قبل از …  جبران ناپذیر یا بزرگی به خیلی ها بزند
 … انجامش از عواق  این کار مطلک بود

فرانسین درعکس العمل به درخواست دیدار اینگمار نوشته 
است: " سابق بر این، برای بزرگترین نام تجاری ورزشی 
در جهان، بعنوان مدیر صاح  نام بودم، در حال حاضر 
بعنوان وبالگ نویس ورزشی معروف شده ام. ولی این بار نه 
به خاطر سینه های زیبایم )چون آنها در حال حاضر واقعا 
زیبا هستند(، اما به سادگی به علت انتشار مقاالت و داستان 

من یک اشتباه کردم، ولی تو هم …  هایم معروف شده ام. 
من تو را می بخشم ولی هرگز فراموش …  مقصر بودی 

نمیکنم! ولی من از تو تشکر میکنم که بخاطر کاری که تو 
کردی دیگر ترسی ندارم از اینکه خودم را یا بدنم را 

من امیدوارم که تو هم م ل من ….  آنطورکه هستم نشان دهم
 از این تجربه درس خود را یاد گرفته باشی. " 

در این ویدئو در باره وبالگش و فعالیتهایش و آینده اش حرف 

میزند : او میخواهد در مورد مسائلی حرف بزند و بنویسد که 
من …  مردم را به فکر کردن وادارد و تابو ها را بشکند

جرئت میکنم حاال حتی مسائلی را که در اطاق خواب پیش 
 … می آید در باره اش صحبت کنم و بنویسم 

کسانیکه قربانی این نوع مسائل هستند میتوانند در اینترنت از 
همینطور از پلیس …  انجمن هایی کمک مناس  دریافت کنند

فرستادن عکس های سکسی یا برهنه بیه …  کمک بگیرند 
توسط پلیس قابل تعقی  و …  ها از طریق تلفن دستی و 

 …. مجازات است
 ان  ب فر ن ی و شروع رنسان  خاورمیانه

به نظر من مهمترین مسئله این است که در ابعاد مختلف 
با ارتقا  آگاهی اجتماعی روی مسائل …  سیاسی و ادبی و 

فرهنگی کار کنیم تا هی  انسانی به خاطر دیده شدِن جزئی از 
بدنش نباید آنقدر شرمنده باشد که دست بخود کشی بزند! و 
جامعه باید با خالفکار برخورد مناس  داشته باشد و طبق 
قوانین مجازات کند، نه اینکه قربانی را مسئول و مقصر 

 … بشمارد! 
اتحاد و حمایت همه جانبه زنان و مردان مترقی در این موارد 

جامعه ما نیازمند افراد شجاعی است که …  بسیار مهم است
توان تئوریک و جرئت عمومی کردن این بح ها را داشته 

 …  باشند
باید سکوت و تابوهای ارتجاعی مقدس را شکست و به 
فرهنگ یا باورهای خردستیز و ضدبشری که زنان را 
کشتزار مردان یا در حالت ایده آل زنان را ملک خصوصی 

باید فرهنگی را نابود …  مردان میشمارند نقطه پایان گذاشت
کرد که زن را انسان مستقل و برابر با مرد نمی شناسد که 
صاحبت اختیار تن خویش است. فرهنگ ارتجاعی و 
جنایتکارانه ای که زن را جزئی از مرد آنهم نقطه ضعف و 
پاشنه آشیل مرد میشمارد! تمامی شرف و شخصیت مرد از 
آن نقطه ضربات مرگبار دریافت میکند! و مرد حق دارد به 
خاطر دفاع از شرف خویش هر بالیی که خواست سر زنش 

سنت و باور جنایتکارانه ای که غرور و شرف … در بیاورد!
مرد را از طریق نابودی زندگی انسانی دیگر ترمیم میکند باید 

 … با مشعل آگاهی علمی از ریشه نابود شود
درست بدلیل کارکرد همین فرهنگ فاسد است که حتی در 
جنگ بین کشورها تجاوز به زنان به یکی از موثرترین 
استراتژیهای نظامی تبدیل شده است. چیزی که بظاهر همه 
انکار میکنند ولی بخاطر تاثیر مخرب آن بر اجتماع در عمل 

 در تمام جنگها بطور سیستماتیک اتفاق می افتد! 
بی جهت نیست که در این مورد بین سربازان آمریکا و داعش 
در تجاوز به زنان مناطق اشغالی چندان فرق زیادی مشاهده 

 نمیشود! 
تا زمانیکه این فرهنگ ارتجاعی محو نشود این جنایات ادامه 

 … خواهد یافت
به امید اینکه با دامن زدن به این بحث ها در عرصه های 

از افتادن قربانیان بیشتر جلوگیری …  سیاسی، ادبی، هنری
 …  کنیم

 
 ۲۱۰۵ – ۱۵ – ۱۹هلند 

طرف جوانان این شهر و فریاد همبستگی بین المللی از گلوی 
هزاران انسان تعرضی است به شرایط موجود جهان، 
ودفاعی است از آزادی و آزادیخواهی و حرمت از دست رفته 
انسانها در جامعه بشری. کوتاه سخن. این اعتراض از ساعت 

زنده باد انسانیت و   .پنج بعد از ظهر تا نه ش  ادامه داشت
 زندت باد ان  بهمبستگی انسانها. 
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 هشدار فعاالن حقوق بشر درباره اعدام

ضارب یک بسیجی   

رادیو 
 زمانه

سعععععازمعععععان 
حقوق بشعر 
 ۸ایعععران  

خردادمعاه / 
معاه معه  ۲۹

اعععالم کععرد 
کععه جععوانععی 
کععه چععهععار 
سععال پععیععش 
یک بسیجی 
را بعععععععععا 
ضعععععععععععععرب 
چعععععععععاقعععععععععو 
معععععجعععععروح 
کععرده بععود، 
قععرار اسععت 
خععععارج از 
نوبت اعدام 

 شود.
 

به گفته ایعن 
نهاد حعقعوق 
بشععععععععععععععری 

احسعععععععععان «
 »قاسمی شاه

 ۰۹جعععوان 
ای کعه  سالعه

در نعععععزاع 
خعععیعععابعععانعععی 
علی خلیعلعی 

را 
مضععععععروب 
کععععرد، در 

 آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. 
قاسمی بعا جعوان دیعگعری بعنعام ععلعی  احسان شاه

شعود واو را از نعاحعیعه گعردن   خلیلی درگیر می
 کند. مضروب می

در زمان حادثه علی خلیلی کعه در آن زمعان از 
امر بعه معععروف و «اعضای بسیج بود به قصد 

قععاسععمععی و  احسععان شععاه«از  »نععهععی از مععنععکععر
خواهد که صدای ضبط اتومبیعل را  دوستانش می

کم کنند. این معوضعوع بعا معخعالعفعت سعرنشعیعنعان 
نععهععایععت مععنععجععر بععه    خععودرو مععواجععه شععده و در 

درگیری و مضروب شدن علی خلیلعی از سعوی 
 شود قاسمی می شاه

هععای داخععل ایعران معدعععی شععدنععد  بعرخععی رسععانعه
معزاحعمعت «چه که  احسان و دوستانش به دلیل آن

شعود بعا بسعیعجعی  گفعتعه معی »برای نوامیس مردم
انعد. ایعن اتعهعام در نعهعایعت پعس از  درگعیعر شعده

تحقیقات نهاد قضایی معردود و ضعارب از ایعن 
 اتهام تبرئه شد. 

بعه اتعهعام  ۰۲۹۱احسان شاه قاسمی اسعفعنعد معاه 
ضرب و جرح با سالح سرد به سه سال زنعدان، 

  میلیون دیه و شالق محکوم شد. ۲۵
او پس از تحمل محکومیعت، شعالق و پعرداخعت 
دیه با اخذ رضایت محضری از علی خعلعیعلعی و 
پدر او آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود و ععلعی 
خلیلی نزدیک به سه سال بعد از ایعن حعادثعه در 

بعه ععلعت  ۰۲۹۲تاریخ سوم فروردین ماه سعال 
عفونعت ریعوی درگعذشعت. پعس از ایعن رویعداد 

شعود. پعزشعکعی  احسان بار دیعگعر بعازداشعت معی

ارتعبعاط بعا  قانونی مرگ علی خلیلی را بعی
معاه قعبعل بعه وی  ۲۲ضربه چاقویعی کعه 

بار برای احسان  اصابت کرده ندانست. این
کیفر خواستی مبنی بر قتل عمعد صعادر و 

نهایت مهرماه سال جاری بعه اععدام    او در 
محکوم شد. این حکم نیز در دیعوان ععالعی 

 کشور تأیید شد.
یععکععی از نعععزدیععکععان خععانعععواده احسعععان 

قاسمی به سازمان حعقعوق بشعر ایعران  شاه
خانواده احسان از سه تعن از «گفته است: 

انعد کعه  مراجک تقلید نیز فتوایعی اخعذ کعرده
حتی در شریععت اسعالم بعه دلعیعل گعذشعت 
زمان و اخذ دیه از سوی مرحوم علی نیعز 

 .»نیعسعت  اعدام در چنین شرایطی صحیح
اند دادن  های خود گفته این مراجک در پاسخ

رضععایععت مععحععضععری از سععوی ایشععان و 
پدرشان اعدام جایز نیست. بنا بر خبرهای 
موجود علی خلیلی قبل از فوت به معیعزان 
قابل توجهی سالمت خود را بازیافته بعود. 

سعفعر   او توانسته بود با پای پیاده تا کربعال
هععا  کععنععد در هععمععیععن حععال بععرخععی گععزارش

حکایت از این دارد که پزشکی قانعونعی و 
دادگعاه تعحعت فشعارهععای احسعاسعی و جععو 

های تندرو و بسیعجعیعان  ای که رسانه رسانه
انعد. در  انعد، قعرار داشعتعه به آن دامعن زده

نتیجه این فشارها حکم اعدام برای احسعان 
  قاسمی صادر شده است. شاه

 محمدامین کمانگر

ما، دیوار اروپا را بر می چینیم، پناهجویان، 
به اروپا خوش آمدید! این پیام تظاهرات و 
جوانان شهر فرانکفورت به پارلمان اروپا و 

. 2.  13به جامعه بشری بود. روز شنبه 
دو تظاهرات در سطح این شهر  2718

ظهر در  12صورت گرفت. اولی از ساعت 
میدان شهرداری، شهرفرانکفورت شروع 
گردید و سخنرانانی چند، تصویری بسیار 
دردناکتر از زندگی تا کنونی در ماهها و 
سالهای آینده را بدست دادند. آنها خطاب به 
مردم چنین فریاد میزدند، اگر از همین 
امروز از فردایتان دفاع نکنید، پس فردا به 
بردگی عریان باید تن بدهید. سخنرانان از 
شرایط نابسامان کنونی، تصوی  قوانین جدید 
و دخالت بیشتر دولتها در زندگی مردم گفتند، 
آنها توضیح میدادند و علِت دفاع نکردن 
همین قانونگزاران یا سکوِت احزاب حاکم، 
به گرانی سرسام آور مایحتاج عمومی، سوق 
دادن اک ریت خانواده ها بسوی فقر بیشتر، 
بیکاری و روی آوری جوانان به کارهای 
بدی که اساسا برایشان هی  برنامه ای نداشته 
اند و سیل خطرناک وهمه گیری که در آیندۀ 
نزدیک پیش خواهد آمد را بیان نمودند. این 
مسائل متن سخنرانان این اعتراض بود. 
تظاهرات در خیابانهای اصلی شهر به مدت 

بعد  3سه ساعت ادامه داشت و راس ساعت 
ازظهردر )هوپت بانهوف ( ایستگاه مرکزی 
راه آهن شهر فرانکفورت پایان پذیرفت و 
اک رمعترضین به تظاهرات دوم که ساعت 
سه ونیم بعد از ظهر درهمین مکان شروع 

 .می گردید پیوستند
 !اک ریت مردم به سکوت خو کرده اند

در زمانه ای بسر میبریم که گروه گروه آدمها 
به اشکال مختلف کشته میشوند و اک ریت 
مردم به سکوت خو کرده اند. اّما در این 
گوشه از دنیا و علیه همین شرایط 
غیرانسانی، جوانان این شهر برای دفاع از 
انسان و حرمت انسانی انسانها، به خیابانها 
میریزند و فریاد دفاع از زیستن سر میدهند تا 
به دنیا این پیام را بدهند، گرچه بشر در 
وحشتناکترین دوران سرمایه داری بسر 

  .میبرد، اما انسانیت هنوز نمرده است
اعتراضی به وسعت زیستن و تظاهراتی به 

 .وسعت دفاع از زندگی در جهان امروز
این تظاهرات در اصل برای دفاع از 
پناهجویانی بود که در چهارگوشه جهان 
زندگی را به امید دنیای بهتر و به امید زنده 
ماندن در مکانی دیگر جان خود را بدوش 
می گیرند سازمان داده شده بود. اما 
معترضین پردۀ سیاه را از راز و درد دِل کل 
بشریت برداشتند. از پستان چروکیدۀ مادری 
که شیری از آن نصی  نوزادش نمیشود تا 
بی سرپناهانی که در آرزوی یک وعده 
غذای گرم هستند، تا الشه های بی نام و 
نشانی که در گوشه و کنار این جهاِن بی 
رحم افتاده اند. از بی آیندگی نسل جوان، تا 
افسارگسیختگی سرمایه داری و وحشتی که 
 .در این نظام از آینده خویش دارد سخن رفت
اعتراض به مسئله پارلمان اروپا در قبال 
پناهجویان بود، اما سخن از میلیونها تن 
کاغذی شد که در بانکها به نام پول ذخیره 
شده است. تظاهرات دفاع از حق و حقوق 
پناهجویان بود، اما سخن از گرانی نان و 
کرایه خانه شد. اعتراض به بستن مرزها 
بود، اما سخن از دهها مسئله ای شد که به 
انسان و زندگی و آسایش و آرامش او بر 
میگردد. این اعتراض انسانی جوانان یک 
شهر بود، اما داد و خواستهای جهانی مطرح 
شد، و پرونده جنایات نظام سرمایده داری را 
باز کردند وبه نکته نکته آن اعتراض 

 .نمودند
معترضین، بسیاری از خیابانهای اصلی 
شهر را پیمودند و در طول این مسیر در پنج 
مکان مشخص ایستادند و سخنرانان علیه 
مسائل نام برده شدۀ باال سخن گفتند. آخرین 
مکان این اعتراض جلوی بانک مرکزی 
اروپا )قدیم( بعد از سخنرانی دو تن از 
سخنران این اعتراض در ساعت هفت و 
بیست دقیقه بعد از ظهر در این مکان پایان 

  .پذیرفت
 

 .زنده باد همبستگی. زنده باد انسانیت

تظاهراتی برای دفاع از زندگانی وعلیه 

 !مرگِ پاکترین عاشقانِ زیستن

http://www.radiozamaneh.com/220963
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رئیس جمهور پیشیعن آلعمعان و  به نوشته اشپیگل صدراعظم و
همینین روسای جمهور سابق لهستان،  ایتالیعا  و اتعریعش از 

نعویسعد  نعامعه معی انعد. ایعن هعفعتعه قزاقستان  حقوق ساالنه گرفتعه
سران سابق اروپا با گرفتن پعول از یعک دیعکعتعاتعور حعمعایعت 

 کردند
خعرداد/  ۲۲خعود ) ۲۵هفته نامه آلمانی  اشپیگل  در شعمعاره 

هعای سعیعاسعی  ژوئن ( افشا کرده است که ععالعیعتعریعن معقعام۰۲
سععابععق آلععمععان و اروپععا جععهععت " البععیععگععری و مشععاوره" 

حعقعوق کعالنعی  نورسلطان نظربایعف، رهعبعر قعزاقسعتعان برای
اند. این سران اروپائی عضو کلعوب دوسعتعداران  دریافت کرده

قزاقستان بودند که وظیفه داشته است  پرستیژ قزاقستان را در 
 اروپا و جهان بهتر کنند و به رهبر قزاقستان "مشاوره" دهند.

های افشا شده: گرهارد شرودر، صدراعظم پیشعیعن  درمیان نام
آلمان، هورست کوهلر، رئیعس جعمعهعورسعابعق، اوتعو شعیعلعی، 
وزیرکشورسابق، پتر گاو وایلر، یعکعی از سعران " اتعحعادیعه  

بعائعور، رئعیعس  -سوسیال مسیعحعی  آلعمعان "،  آلعفعرد گعوزن
جمهور پیشین اتریش  و گرداننده کلوب دوستداران قزاقستان، 
آلععکععسععانععدرکععوازنععیععفععسععکععی، رئععیععس جععمععهععورسععابععق لععهععسععتععان، 
مارسلینواوری، وزیرخارجه پیشین اسپانیا، ماکس پترراتسعل، 
رئیس قبلی پعلعیعس بعیعن العمعلعل ایعنعتعرپعل و رومعانعو پعرودی، 

 توان مشاهده کرد. وزیر سابق ایتالیا را می نخست
به نوشته اشپیگل سران سابق اروپائی ساالنه بعرای "خعدمعات 

هعزار یعورو دریعافعت  ۴۱۱تعا  ۲۱۱ویژه" خود حقوقی بین 
 اند. کرده

 
 اشپی ل چ ونه به ا   ای دسترسی دیدا کرد؟

یک روز پیش از چاپ آخرین شماره اشپیگل یورگن دالکامپ 
نگاری که راز "پرونده قزاقسعتعان" را بعر  روزنامه ۵یکی از 

مال کرد، با انتشار ویدیوئی در شبکه یوتیوب توضیعح داد کعه 
سال پیش زمانی آغاز شده است که پلیس جنائعی  ۲این ماجرا  

 وین دفتر وکالت گابریل النسکی را تحت نظارت داشته است.
ما از دعوای  نظربعایعف بعا  دامعادش اطعالع  «وی میگوید:  

هزار ایمعیعل  ۷۱۱داشتیم  ولی چندان اهمیتی ندادیم. اما اخیرا 
از دفتر وکالت النسعکعی یعععنعی "معرکعز ععمعلعیعات البعیعگعری 
قزاقستان" در وین به آدرس اشپیگل رسید وما بعه اطعالععاتعی 
دسترسی پیدا کردیم که نشان میداد، داماد نظربایف یا بعایعد بعه 
قزاقستان فرستاده شود و یعا در اروپعا بعه معدت طعوالنعی در 

هفته طول کشیعد  ۲دهد حدود  دالکامپ ادامه می  .»حبس بماند
های رسیعده  تا وظیفه سیاستمداران آلمانی را از مجموعه ایمیل

 در این قضیه روشن کنیم.
به نوشته اشپیگل گابریل گانسکی، حقعوقعدان مشعهعوراتعریشعی 

میلیون یورو  ۰۴در وین تا بحال برای فعالیتهای خود بیش از 
 دریافت کرده است.

نعامعه ای  ۲۱۱۹ماجرا از آنجا آغاز شد که گانسکی در سال 
به نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان نوشته و ایده 
تاسیس "کلوب دوستداران قزاقسعتعان" بعا عضعویعت رهعبعران 
سابق کشورهای اروپایی را پیشنهاد کرد. رهبران اروپائی که 

 تردید کارشناس سازمان جهانی مبارزت با فساد
سوتالنا زاویتسکایا مسئول بخعش کشعورهعای سعابعق شعوروی 
درسازمان جهانی مبارزه علیه فساد که مقرآن دربرلین اسعت، 
سالها دررابطه  با قزاقستان فعالیت وتحعقعیعق معیعکعنعد. وی بعه 

در قزاقسعتعان سعازمعان معا دفعتعر «دوییه وله فارسی میگوید: 
هعای سعاالنعه  دارد و ما موضوع فسعاد ورشعوه را درگعزارش

خود که آخرین گزارش آن در دسعامعبعر سعال پعیعش بعود، قعیعد 
های قعزاقسعتعان هعرسعال گعزارش معا را بعه دقعت  کردیم. مقام

بررسی کردند و وعده دادند که وضعیت را بهبود بخعشعنعد امعا 
 .»هییوقت این اتفاق نیافتاده است

ناتالیا مالیارچوک، مسئول دفترسازمان جهانی معبعارزه ععلعیعه 
فساد در آلماتی قزاقستان هم به دوییه وله فارسی معیعگعویعد تعا 
وقتیکه اطالعات داده شده بینام و نشان و بعا ععنعاویعنعی چعون 
"حکومت یا دولت قزاقستان"، ذکر شده باشند، صحت یا سعقعم 

 آن را نمیتوان تائید کرد.
مسئول دفترسازمان جهعانعی معبعارزه ععلعیعه فسعاد در آلعمعاتعی 

رشعوه خعواری و فسعاد معالعی در «کعنعد:  همینیعن تعاکعیعد معی
های خارجی در ایعن کشعور  گذاری شرکت قزاقستان با سرمایه

مرتبط است. براساس اطالعاتی که سازمان معا بعدسعت آورده 
شرکت خارجی چون شرکت زیمنس آلمانی رسعمعا اععالم  ۵۱

کردند که دیگر از رشوه و فساد مالی در قعزاقسعتعان حعمعایعت 
 .»کنند نمی

 
 واکن  قزاقستان دربارت گزار  درداخت رشوت

های قزاقستان دربعاره افشعاگعری اشعپعیعگعل هعیعیعگعونعه  رسانه
انعد. معقعامعات دولعتعی ایعن کشعور نعیعز  اطالعاتی منتشرنکعرده

انععد امععا مسععئععول  دربععاره ایععن مععوضععوع فعععععال سععکععوت کععرده
گوید، ایعن  دفترسازمان جهانی مبارزه علیه فساد در آلماتی می

 های سوئیس، ای نیست و روزنامه موضوع تازه
ای کردند. وی  اسپانیا و فرانسه هم پیش از این افشاگری مشابه

بعایعد مشعخعص شعود کعه چعه کسعانعی  «کند:  همینین تاکید می
اند، آیا دولعت ایعن رشعوه را پعرداخعتعه اسعت و یعا  رشوه داده
کعه معخعالعفعیعن  داران قزاقستان و یعا ایعن ای از سرمایه مجموعه

اند؟ تا زمانی که نام افراد مشخصعی ذکعر  دولت آن را پرداخته
تعاثعیعر بعاقعی خعواهعنعد معانعد. ایعن  ها بی نشود اینگونه افشاگری

شود و فکرنمیکنم دولعت قعزاقسعتعان  جنجال هر سال تکرار می
 رسما واکنشی به این موضوع نشان دهد.

ناتالیا مالیارچعوک تعردیعدداردکعه دولعت قعزاقسعتعان مسعتعقعیعمعا  
"حقوق سعاالنعه" سعران بعرخعی از سعران سعابعق کشعورهعای 
اروپائی را پرداخت کرده باشد، چونکه این اقدام بعه نعظعرایعن 
 کارشناس خطرناک و طبق قوانین قزاقستان غیرقانونی است.

ما اسنادی در دست داریم «گوید:  وی به دوییه وله فارسی می
که گروه آقای آبلیازوف که مخالف سعیعاسعی دولعت قعزاقسعتعان 
است هزینه سفر نمایندگان پارلمعان اروپعا را پعرداخعت کعرده 

 است.
این کارشناس که درباره فساد و رشوه در قعزاقسعتعان تعحعقعیعق 

وضعععیعت فسعاد و کند بر خالف گزارش اشپیعگعل دربعاره  می
های گذشته  کند که در قیاس با سال در قزاقستان تائید می رشوه

 وضعیت فساد مالی و رشوه در این کشور بهتر شده است.
 

  رادیو آلمان به نقل از اشپیگل

37دامه در صفحه ا  

  قزاقستان به رهبران سابق اروپا حقوق می دهد 

بعقعول اشعپععیعگععل 
نعععمعععیعععدانسعععتعععنعععد 
چعععگعععونعععه نعععام 
قزاقستان نوشته 
میشود وفقعط بعا 

 ۴۱۱گععرفعععتعععن 
هععععزار یععععورو 
حاضرشدند در 
اواسععععط سععععال 

مشاور و ۲۱۰۱
البیگری بعرای 
قعععزاقسعععتعععان را 

 آغاز کنند.
 

چرا قتزاقستتتان 
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
ستتیتتاستتتتتمتتداران 
ارودائی حت تو  

 داد؟
ای خعود در  صعفعحعه ۰۱هفته نامه اشپیگل در ابتدای گعزارش 

نویسد که وی فرزند چعوپعانعی  توصیف نورسلطان نظربایف می
بوده است که اکنون میلیاردر شده و حعدود یعک ربعک قعرن در 
قزاقستان حاکم است. اشپیگل نظربایف را دیکتعاتعوری خعطعاب 
می کند که به دمکراتها پول میدهد و نیاز به تائید سعران سعابعق 

 .اروپائی دارد
اشپیگل انتقاد میکند که سیاستمداران عالیعرتعبعه ومشعهعورآلعمعان 
"در هر زمان آماده انجام هرکاری برای پول" هستند. اشپعیعگعل 
اضافه میکند در نتیجه "لو رفتن و درز اطالعات دفتر وکعاالت 

تعوان  گابریل النسکی" اکنون مشخص شده است که با پعول معی
 در اتخاذ تصمیمات مهم نقش داشت.

ساله، رئیس  ۷۲آلمانی، هورست کوهلر  به نوشته این هفته نامه
دانسته و آگعاه بعوده  جمهور پیشین آلمان  گویا اشکال کار را می

که چنین کاری مغایر با جایگاه وی بعنوان رئیس جمهورسعابعق 
اش" را  آلمان است، زیرا وی نسعخعه قعرارداد "حعقعوق سعاالنعه

ازطریق صندوق پستی شخصی خود در برلیعن دریعافعت کعرده 
 است.
ساله هم نوشته است که افعتعخعارمعیعکعنعدکعه درمعیعان  ۷۰شرودر

دوستداران قزاقستان است. وی مطال  منتشرشده دراشپیگل را 
سعالعه وظعیعفعه داشعتعه اسعت  ۸۲کند. اتو شیلی  شدیدا تکذی  می

شرایطی را فراهم کند تا علیه راحت علیاف، دامعاد نعظعربعایعف 
ها معقعاالتعی نعوشعتعه شعود.  که به اروپا فرارکرده بود در رسانه

ساله که در زنعدان ویعن معحعبعوس بعود  ۴۱اف  گفتنی است علی
 دراواسط فوریه امسال خود را حلق آویز کرد.

اشپیگل دربخشی از افشاگری خود نتیجعه معیعگعیعرد کعه معاجعرا 
اف نیست بلکعه بعر سعر طعرف آلعمعانعی ایعن  اکنون بر سر علی

قضیه است که به نوشته این هفته نامه "با گرفتعن حعقعوق کعالن 
 حاضر شده است به دیکتاتور نظربایف کمک کند".

 گزار  آزادت کریمی از سشنرانی آرام  دوستدار در برلین 
 

ماه مه جلسه سخنرانی دکتر  ۲۱کیهان لندن ـ روز جمعه 
آرامش دوستدار فیلسوف و روشنفکر ساکن آلمان با بررسی 

امتناع تفکر در فرهنگ «یکی از نظریات وی با عنوان 

در خانه ادبیات برلین برگزار  »دینی
 .شد

به گزارش کیهان لندن، دکتر آرامش 
دوستدار یکی از فالسفه معاصر 

هایش درباره  ایرانی است که نظریه
دین و فرهنگ دینی در ایران 

های  ها و بحث همواره با واکنش
 .بسیاری روبرو بوده است

ترین سخنرانی خود  دوستدار در تازه
که به ابتکار ومیزبانی انجمن 
فرهنگی دهخدا در شهر برلین برگزار شد، به بررسی یکی 

 »امتناع تفکر در فرهنگ دینی«ترین نظریات خود  از مهم
پرداخت. این نظریه که در قال  کتابی با همین نام درسال 

سال تحقیق و تالش  ۲۱منتشرشد به گفته وی نتیجه  ۰۲۷۲

 .اوست
آرامش دوستدار که همواره جلسات سخنرانی پرچالشی 
داشته، در آغاز سخنانش از حاضران در سالن خواست تا در 

اش مقاومت به خرج ندهند و به سخنانش تا  مواجهه با نظریه
 .انتها توجه کنند

 دین و  رفان  لیه اندیشیدن
سپس دوستدار به بررسی تئوری خود پرداخت و گفت: 
زمینه اصلی رسیدن به این نظریه مغایرت اندیشیدن با اعتقاد 

اش را در  و از جمله با عرفان بود که مدتی خودم شیفتگی
شعر بخصوص در موالنا داشتم. وی گفت: آنیه من از 

کنم عبارت است از یک  فهمم و تعریف می فرهنگ می
های گوناگون و عمدتا  تمامیت بنیادیست که در چهره

های فردی یا جمعی یک ملت را در گذشت  هماهنگ، جلوه
کند که در هر حال حاضر بتوان  ای متبلور می زمان به گونه

ای که م ال فرهنگ  اش را در آن منعکس دید. به گونه پیشینه
هایش را  دوران شاه یا دوران کنونی را بتوان پیشینه و ریشه

اش  تواند در تخصیص نشان داد. چنین مفهومی از فرهنگ می
ای معین اطالق گردد و آن را از نظر فرهنگی از  به جامعه

 آرامش دوستدار:  ما در اسالم پیر و فرتوت شدیم 

http://dw.de/p/1FFHx
http://dw.de/p/QvxD
http://dw.de/p/QvxD
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  های ایران، لبریز از زندانی و سرشار از بیماری زندان 
 .توان به آن دست یافت های جایگزین" می طریق مجازات

بیشتر بخوانید: ده هزار زندانی ایران با پابند الکترونزیزک 

 کنند زندان را ترک می

های جایگزین شاید بتوان گفت اهرم مهزم  در کنار مجازات

دیگری که در کاهش جمعیت کیزفزری نزقزش بززرگزی ایزفزا 

هزای  کند، پیش گیزری از جزرم و تزبزهزکزاری بزا روش می

 .تربیتی و بازدارنده است

ی مسزئزوالن  اما تا زمانی که جمعزیزت زنزدانزیزان بزه گزفزتزه

کزم در بزهزبزود  هاست"، باید دسزت "دوبرابر گنجایش زندان

ها کوشید. نه تنها به ایزن  شرایط بهداشتی و درمانی زندان

دلیل که زندانی بیمار در آینده دردی بر دردهزای جزامزعزه 

خواهد افزود، بلزکزه بزه ایزن خزاطزر کزه بزه گزفزتزه وزیزر 

مجرمان هرکدام حقوق شهروندی دارنزد «بهداشت ایران: 

  .»تفاوت بود که نباید نسبت به آن ها بی

 ۵۱۳۲می  ۵-دویچه وله 

گویند شمار زندانیان دو برابر ظرفزیزت  مسئوالن در ایران می 

درصد زندانیان معتزادنزد و بزه گزفزتزه وزیزر  ۳۱هاست؛  زندان

مزانزنزد.  ساعتی مزتزحزرک" مزی]های  بهداشت زندانیان به "بمب

اجرای طرح تحول نظام سالمت به این وضعیت ناگوار پزایزان 

 دهد؟ می

نظزرم از پشزت  شدم. به بار بود که وارد یک زندان می نخستین

توان آنچه را در چنزیزن فضزایزی  فیلم مستند هم نمی دوربین یک

هزا را حسزن هزاشزمزی،  این جملزه »گذرد، به تصویر کشید. می

وزیر بهداشت و درمان ایران پزس از دیزدار از زنزدان قززل 

سایزت شزخزصزی خزود  در وب ۳۱۳۱حصار در اسفندماه سال 

 ۶حصار بزرگترین زندان کشور است با گنجایش  نوشت. قزل

امروز بیش از دو «ی وزیر بهداشت  هزار زندانی که به گفته

دیدار وزیر در آن .»برابر این رقم را در خود جای داده است

هزای  متر مزربزع روی تزخزت ۲نفر در  ۳۴ی " زمان و مشاهده

های پوسزتزی، سزل  طبقه" و آگاهی به این مسئله که "بیماری سه

کزدام  مقاوم و ایدز" در یک قدمی زندانیانی هسزتزنزد کزه "هزیز 

تحت پوشش بیمه نیستزنزد" و پززشزکزانزی کزه بزا حزقزوق "یزک 

هزار تومان در ماه با مشزکزالت بزهزداشزتزی و  ۱۱۱میلیون و 

ها درگیرند"، خزواب را از چشزمزان  خطرات ناشی از بیماری

 .وزیر ربود

 ها تحول نظام سالمت زندان

حسن هاشمی پس از این بزازدیزد مزهزمزتزریزن اولزویزت وزارت 

بهداشت را افزایش سرانه بهداشتی زندانیان و بهبود وضعزیزت 

سالمت و بهداشت زندانیان عنوان کرد و به تدوین تحول نظام 

های کشور دستور داد. پس از ایزن دیزدار قزرار  سالمت زندان

شد کارگروهی به منظور اقدامات پیشگیری و تجهیز امکانات 

پزشکی تشکیل شود و کلیزه ایزن تصزمزیزمزات ظزرف سزه مزاه 

 .اجرایی گردد

ی عباس صزداقزت، رئزیزس اداره  ای خدماتی" که به گفته بسته"

هزای آمزیززشزی وزارت بزهزداشزت، بزه  کنترل ایدز و بزیزمزاری

صورت آزمایشی توسط هزمزکزاران دانشزگزاه عزلزوم پززشزکزی 

البرز و در دفاتر فنی وزارت بهداشت در حال تزدویزن اسزت. 

این بسته تا پایان سه مزاهزه اول سزال «بینی صداقت  طبق پیش

نهایی و مرحله آزمایشی آن در سزه مزاهزه دوم سزال در  ۳۴

شود تا بر اسزاس نزتزایزج آن  زندان رجایی شهر کرج آغاز می

هزای کشزور  بتوان تحول نظام سالمت زندان را به کزل زنزدان

 تعمیم داد.

 محتوای بسته خدماتی برای زندانیان

ی مسئوالن خزدمزات مزربزوط بزه  بینی شده به گفته خدمات پیش

پیشگیری، کاهزش آسزیزب، مزراقزبزت و درمزان ایزدز و سزایزر 

شود. در تزدویزن و اجزرایزی  های آمیزشی را شامل می بیماری

ی رئیس اداره کنزتزرل بزیزمزاری ایزدز و  شدن این بسته به گفته

هزا و نزهزادهزای  های آمزیززشزی، سزازمزان امزور زنزدان بیماری

 .تعلیمی و تربیتی کشور نیز سهیم هستند

ی الزم  ی مسئوالن، تأمیزن نزیزروی انسزانزی و هززیزنزه به گفته

برای اجرای این طرح نیز در حال نهایی شدن است. گذراندن 

ها با همکاری ستاد کزل نزیزروهزای  دو سال سربازی در زندان

مسلح، پرداخت حقوقی اضافه بر حقوق دوران خزدمزت بزرای 

این افراد، بزورسزیزه کزردن شزمزاری دانشزجزو بزرای کزار در 

ها از جمله پزیزشزنزهزادهزای وزیزر بزهزداشزت بزرای جزذب  زندان

 .نیروی الزم در اجرای طرح سالمت بود

 ها با دو برابر ظرفیت انباشتن زندان

 

گزفزت تزنزهزا  اما وضعیت "اسفناکی" که وزیر از آن سزخزن مزی

 .مختص زندان قزل حصار نبود و نیست

پور معاون سالمت، اصالح و تربیت سازمزان  ابوالفضل حجتی

اردیبهشت( در مزراسزمزی  ۵۳شنبه ) های کشور روز سه زندان

هززار نزفزر  ۳۳۱های کشزور حزدود  است گنجایش زندان گفته 

 ۵۳۱است که آمزارهزای رسزمزی از وجزود  است. این درحالی

دهند؛ یعنی نزدیک به دوبرابر  هزار زندانی در ایران خبر می

 .های کشور ظرفیت زندان

کزرد، گزفزتزه   پور که در همایشی در رشت سخنرانزی مزی حجتی

درصد از زندانیان کشور، به انواع مزواد مزخزدر  ۳۱  «است: 

 اعتیاد دارند.

 "های ساعتی متحرک بمب"

های واگیردار، پزوسزتزی، سزل مزقزاوم و  اعتیاد در کنار بیماری

هزای ایزران  ای از واقزعزیزت دردنزاک امزروز زنزدان ایدز نمونه

 .است

حصار از چشزم او  این موضوع در دیدار وزیر از زندان قزل

هزای خزود دربزاره آن دیزدار  دور نمانزد. هزاشزمزی در نزوشزتزه

سوله بگنجانیم و  نفر را در یک ٠۱۱توانیم حدود  نوشت:  نمی

هزای واگزیزردار مزواجزه  انتظار نداشته باشیم با معضل بیزمزاری

هاشمی بزا تزاکزیزد بزر ایزن نزکزتزه کزه "یزادمزان بزاشزد  »شویم. 

اگزر «گزویزد:  گردنزد" مزی زندانیان دیر یا زود به جامعه بازمی

های واگیردار مبتال شزده بزاشزنزد، بزه یزک  ها به بیماری زندانی

 مانند". ساعتی متحرک می بمب

تواند بزه  های واگیر در میان زندانیان می که سرایت بیماری این

های اخیزر دیزگزر مسزئزوالن  کل جامعه آسیب بزند، در صحبت

 .است نیز بازتاب یافته

زهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیزز  مراد هاشم 

وگزو بزا خزبزرگززاری  اردیزبزهزشزت( درگزفزت ۵۳شنبه ) روز سه

ای" و  "خانه ملت" با اشاره به "مشکالت اعزتزبزاری و بزودجزه

انزد"  ها بزه حزال خزود رهزا شزده انتقاد از این مسئله که "زندان

ها با مصرف مواد مخزدر و اسزتزفزاده  برخی زندانی«گوید:  می

هزای  های آلوده و چند بار مصرف به انتقال بزیزمزاری ازسرنگ

 ».کنند مسری درمیان زندانیان کمک می

هزا گزفزت:  های عفونی در زنزدان او با اشاره به افزایش بیماری

افراد پس از آزادی از زندان، بیماری خود را به دیگر افراد «

جامعه نیز منتقل کنند که این موضوع تهدیدی بزرای بزهزداشزت 

عضو کمیسیون بهداشت و درمزان مزجزلزس بزا  »جامعه است.

هززا  تزاکزیزد بزر ضزرورت بزازبزیزنزی "نزظززام سزالمزت در زنزدان

اجرای ایزن طزرح ازافززایزش «های کشور" گفت:  وبازداشتگاه

 ».کند های مسری جلوگیری می بیماری

 های کاهش جمعیت کیفری راه

هزای سزاعزتزی  راه دیگر در راستای کاهش خطر ورود "بزمزب

متحرک" به جامعه، جلوگیری از انبزاشزت زیزاد زنزدانزیزان در 

ای که در قزانزون  ها و کاهش جمعیت کیفری است. مسئله زندان

به تصویب و تاییزد رسزیزد.  ۳۵جدید مجازات اسالمی در سال 

در این قانون برای جلوگیری از انزبزاشزت زنزدانزی، مزوضزوع 

هزایزی  بزیزنزی شزد. مزجزازات های جایگزین حبس" پیش "مجازات

مانند "خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی یا مزحزرومزیزت از 

حقوق اجتماعی" كه در شزرایزطزی مشزخزص تزعزیزیزن و اجزرا 

 .شود می

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نزیزز  رئیس سازمان زندان

اردیزبزهزشزت( کزاهزش جزمزعزیزت کزیزفزری را  ۵۳روز یکشنبه )

ی او "از  ها دانست که به گفته مهمترین اولویت سازمان زندان

 افشاگری اسنودن، 

جاسوسان بریتانیایی را به 

 خطر انداخته است
 ساندی تایمز

 

های  روزنامۀ ساندی تایمز چاپ لندن از بازگشت جاسوس
در حال مأموریت بریتانیا از کشورهای متخاصم خبر داده 

 .است
ساندی تایمز، یکی از پر تیراژترین نشریه های لندن 

ژوئن در گزارشی نوشت که بریتانیا زمانی  ۰۴یکشنبه 
تصمیم گرفته است جاسوسان خود را از کشورهای رقی  

شود، مسکو موفق به شکستن رمز  خارج کند که گفته می
یک میلیون سند فوق سری در اختیار ادوارد اسنودن، 

 شده است. NSA کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا
به  NSA با افشای اسناد محرمانه ۲۱۰۲اسنودن از سال 

روسیه گریخت، پس از مدت کوتاهی از روسیه موفق به 
دریافت پناهندگی موقت شد و اکنون با دریافت اجازه 

 .اقامت حق مسافرت در داخل روسیه را دارد
ساندی تایمز به نقل از دفتر نخست وزیری دیوید کامرون 
نوشت که کشف رمز این اطالعات به این معنی است که 
جاسوسان ما باید جابجا شوند، البته هنوز هییگونه 

 .شواهدی مبنی بر آسی  دیدن جاسوسان ما وجود ندارد
این روزنامه به نقل از منابک جداگانه دولتی نوشت، این 
اطالعات که به دسِت چین هم رسیده، طیف گسترده ای از 

های اطالعاتی غرب را در  اطالعات مربوط به فناوری
 گذارد. اختیار پکن و مسکو می

 
ساندی تایمز به نقل از چند منبک نزدیک به دفتر نخست 
وزیری، وزارت کشور و سازمان اطالعات بریتانیا خبر 

، که مسئول ۲داد که در حال حاضر خدمات امنیتی ام آی 
دفاع از منافک بریتانیا در خارج کشور است، مأموران خود 

 .را از برخی از کشورها خارج کرده است
 

اقدام ادوارد اسنودن که بعنوان پیمانکار برای سازمان 
 و سازمان امنیت ملی  CIAاطالعات مرکزی آمریکا،

NSA های متفاوتی رو به رو بوده  کار میکرد با واکنش
دانند، برخی بعنوان یک  است، برخی او را قهرمان می
کنند و عده ای دیگر  فرد وطنپرست تحسین اش می

گویند که به خاطر افشای این اطالعات خائن است. او  می
درباره افشای نحوه جمک آوری اطالعات شهروندان در 
سازمان  امنیت ملی آمریکا گفته که این اقدام را به منظور 

 حفظ حقوق شهروندان آمریکایی انجام داده است.
 

اسنودن در حال حاضر در آمریکا با دو اتهام، جاسوسی و 
 سرقت اموال و اطالعات محرمانه دولتی رو به رو است. 
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 از دالیل زودمرگی فعالیت کارگری در ایران

 برگرفته از  ب ه دای كام    م.ح 

 
روزی هست که خبعر اععتعصعاب کعارگعران در شعهعرهعای 
مختلف ایران منتشر نشود؟ این اعتصابات گاه آنعقعدر جعدی 
و بزرگ هستند که جایگاه نماینده ولی فقیه در آن شعهعر و 

شعونعد  استان را متزلزل کرده و امامان جمعععه معجعبعور معی
رغم میل باطنی خود، به صورت زبانی ونعمعایشعی هعم  علی

که شده از کارگران دفاع کرده تا در بین اهالی شهعر و در 
بین خانواده کارگران منفور نعبعاشعنعد. اععتعصعاب کعارگعران 
معدن سنگ آهن بافق کعه معنعجعر بعه بعازداشعت کعارگعران 
وتحصن خانواده وکارگران این معدن درمقابل فعرمعانعداری 
شد را بخاطر بیاورید. بخش تولید فعوالد و آهعن در کعنعار 
صنعت خودرو و سیمان، از مهمترین تولیدات صعنعععتعی و 

اعتصعاب کعارگعران معععدن سعنعگ    غیر نفتی ایران هستند
آهن بافق یک چالش جدی برای اولین حلقه تولعیعد صعنعععت 
آهن و فوالد ایعجعاد کعرده و در صعورت تعداوم اععتعراض 

های چرخه تولید آهن وفوالد میتعوانسعت  وپیوستن دیر بخش
ساز را بوجعود بعیعاورد. بعاوجعودآنعکعه  یک اعتصاب جریان

کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق سنگ تمام گذاشتعه 
وطی چند مرحله دست به اعتصاب طوالنی مدت زدند امعا 
این اتفعاق نعیعافعتعاد. ایعراد از کعجعاسعت؟ چعرا صعدای ایعن 

 اعتصاب جدی و مهم خیلی زود خاموش شد؟
در این مقاله روی بررسی دو عامل که دارای اثر مشتعرک 
هستند تمرکز شعده اسعت. ایعن ععامعل، کعوتعاه بعودن ععمعر 

نعقعش   فعالیت، در بعیعن فعععاالن کعارگعری در ایعران اسعت
برخوردهای قضایی و فراموشی روشنفکران چعپ و چعپ 

)بیگانه یا غیرمعتقد به معبعارزه طعبعقعاتعی و کعامعال    سیاسی
ورزی( در خارج کردن کارگران ایران از  مشغول سیاست

  مدار مبارزه طبقاتی بپردازد
وجعودخعواهعد آمعد: ببعنعدی  درهمین آغاز کار، یک تعقعسعیعم

کسانیکه موافق این هستندکعه حعداقعل دردهعه اخعیعر، معذت 
زمان کنش فعاالن کارگری کوتاه مدت است و کسانیکعه بعا 
این ادعا مخالف هستند. نویسنده این مقاله از آن دسته افعراد 
است که معتقد است طول عمر فعالیت فعاالن کارگعری در 

توان بعرای اثعبعات ایعن ادععا،  یعک  ایران کوتاه است.  می
بازه زمانی یک ساله، سه ساله یا  پعنعج سعالعه را در نعظعر 

برداری از اععتعصعابعات کعارگعری کعه  گرفت و به فهرست
بعد از آن از دل خعبعرهعا، اسعامعی    اند اقدام کرد خبری شده

های اعتصاب، نعمعایعنعده  کارگران بازداشتی، اعضای کمیته
کارگران، کارگران اخراج شعده، کعارگعرانعی کعه اقعدام بعه 

اند و غیره پعرداخعت و  صدور بیانیه یا طومار نویسی کرده
در آخر پرسید که چرا یک هفته بعععد از پعایعان اععتعصعاب 

هعا خعبعری از نعام آنعهعا و  کارگری، بعه نعدرت در رسعانعه
هعای معععروف آن، دو  شود؟ نمعونعه سرنوشت آنها یافت می

اعتصاب سندیکای اتوبوسرانی تهران، اعتصعابعات معتعععدد 
در هفت تپه، اعتصاب معععدن سعنعگ آهعن بعافعق و تعععداد 
زیادی تجمعاتی است که کارگران شعهعرسعتعانعی در معقعابعل 

هایی  اند. از همگی آنها اخبار و عکس مجلس به راه انداخته
منتشر شده است و بعد از اکع عریعت آنعان خعبعری بعه گعوش 

رونعد؟ آیعا از ایعران خعارج  نرسیعده اسعت. آنعهعا کعجعا معی
رسند که فعالیت کارگعری، کعار  شوند یا به این نتیجه می می

رسعنعد و دیعگعر  هعای خعود معی اشتباهی است یا به خواسعتعه
  دلیلی برای اعتصاب ندارند؟

کنند و در جعریعان  افرادی که اخبار کارگری را پیگیری می
دانند که کارگعران  های کارگری هستند کم و بیش می فعالیت

رو شعونعد  معترض و اعتصابعی اگعر بعا حعکعم اخعراج روبعه
تر و کعم درآمعد روی  معموال مجبور هستند به کارهای سخت

 بیاورند
هایی زیادی دردست است کعه آن دسعتعه از کعارگعران  نمونه 

ای نععیععسععتععنععد  اخععراجععی کععه مععوردحععمععایععت جععریععانععات رسععانععه
های حعقعوق بشعری از آنعان  و گروه وموسسات سیاسی راست

دسعتعفعروشعی، کعار روزمعزد،   کنند به اجبعار بعه حمایت نمی
عملگی، کار در میادین میوه و تره بار بعععنعوان بعاربعر و یعا 
ایستادن در کنار خیابان به امعیعد یعافعتعن کعارهعای سعاععتعی و 

 آورند روزانه، روی می
دربعضی موارد خاص از طریق آشنایان و بعه کعمعک دیعگعر 
فعاالن کارگری، شغل دیگری مییابند و درصورتیکه کعارگعر 
معترض اخراج شده فرد گمنامی در یعک شعهعرسعتعان بعاشعد، 
تنها و بعی کعمعک و اطعالع دیعگعران در دریعای مشعکعالت 
اقتصادی امروز جامعععه گعم خعواهعد شعد. ایعن کعارگعران از 
کشور خارج نمیشوند و بندرت شرایط کاری بهتعری نصعیع  

مشخص اسعت   شوند رحمانه فراموش می شود. آنها بی آنها می
برخوردهای امنیعتعی و قضعایعی تعا معتعالعشعی شعدن  که هزینه

خانواده و زندگی یک کارگر معترض ادامه پیدا خواهعد کعرد 
و شاید یک فعال کارگری یا کارگری که وارد یک اعتصعاب 
جدی شده است بعد از برخوردهای صورت گرفتعه بعا او از 
ادامه فعالیت بعتعرسعد یعا تعرجعیعح بعدهعد بعرای حعفعظ امعنعیعت 

اش از فعالیت صنفی وسیاسی فاصله بگیرد. هرکسعی  خانواده
های کعارگعری را داشعتعه بعاشعد خعوب  که سابقه کار درمحیط

داند که کارگران تا زمانی که نهایت فشعار بعه آنعهعا وارد  می
های پیگیری حقوق خود نا امید نشعونعد بعا  نشود و از بقیه راه

کعنعنعد. زمعانعی یعک  یک اعتراض و اعتصاب همراهعی نعمعی
شعود کعه جعانعش  کارگر بی اطالع با یک اعتراض همراه می

به لبش رسیده باشد و احساس کند که در مقابل زیاده خعواهعی 
توجهی کارفرمای خعود راه دیعگعری جعز اععتعصعاب و  و بی

های ضد  های یگان این کارگر وقتی مزه باتوم  اعتراض ندارد
بیند که قانون ازاو حعمعایعت  چشد، دردادگاه می شورش را می

بینعد کعه  گیرد، وقتی می نمیکند وقاضی طرف کارفرما را می
های کارفرما برای پرداخت معوقات و بعهعبعود شعرایعط  وعده

کار و تعیین و تکیف قراردادها همگی کشک و خعیعال بعاطعل 
هعای  تعر وهسعتعه است ممکن اسعت بعه سعمعت کعارگعران آگعاه

ها کشیده شود)اگر درمعحعل کعار  مقاومت کارگری درکارخانه
این کارگر وجود داشته باشند.( و بمرور زمان بعه کعارگعری 

تعبعدیعل شعود. از ایعنعجعا بعه بعععد   آگاه به علم مبارزه طبقاتعی
های این کارگر آگاهانه و به قصد هعدف مشعخعصعی  اعتراض

صععورت مععیععگععیععرد ولععی هععمععراهععی اولععیععه او بععا اعععتععراض 
واعتصاب،نشعان ازایعن دارد کعه بعه آخعرخعط رسعیعده و بعا 
درنظر گرفتن خطراخراج ودرخطر قعرارگعرفعتعن معوقعععیعت 
شغلی، دست به اعتصاب زده است. پس کارگرانی کعه دسعت 

های دیگعر  به اعتصاب و اعتراض میزنند به ناکارآمدی شیوه
اند و درحضور خطر، همراهی با اععتعصعاب  فعالیت پی برده

واعتراض را انتخاب میکند. العبعتعه معنعکعر ایعن نعیعسعتعیعم کعه 
درصورت نبودخطر، بعضی ازکارگران ازسعر کعنعجعکعاوی 
وبرای آنکه ببینعنعد چعه خعبعر اسعت درمعیعان یعا حعاشعیعه ایعن 
اعتعصعابعات و اععتعراضعات قعرارمعیعگعیعرنعد. بعععضعی بعرای 
همرنگ شدن با کارگران معترض و بدلیل رودربایستعی معی 

ای انگشت شمار حتما بعنوان جاسوس و خبعرچعیعن  آیند و عده
 .رسانند حراست و صاحبان سرمایه حضور به هم می

اخباری که از اعتصابات واعتراضات سالهای اخیر بعرروی 
ها موجود است_و ما معیعدانعیعم کعه بسعیعارنعاقعص اسعت  سایت

وتعداد اعتراضات و اعتصابات کارگری بعیعش ازایعن تعععداد 
است، بخوبی نشان میدهدکه ما با تعدادزیادی کارگرمعتعرض 
وخودانگیخته ویا نیمه سازماندهی شده روبعه رو هسعتعیعم کعه 

نفعرشعان بعه معبعارزه   17نفر آنها   177اگر قرار بود از هر 
آگاهانه مستمر روی بیاورند،  اکنون باید با فهرست بلندی از 
اسامی فعاالن کارگعری و رشعد معحعسعوس جعنعبعش آگعاهعانعه 

شدیم ولی چنین چیزی وجود ندارد. چعرا؟  کارگری موجه می
چرا عمر فعالیت کارگری در ایران کوتاه است و ما بعععد از 

های و نشعریعات بعا یعک سعری اسعامعی  سالها هنوز در سایت
تکراری مواجه هستیم که به نام طبقه کارگر و به اسعم فعععال 

پعاسعخ بعه ایعن   کنعنعد کنند و تز صادر می کارگری صحبت می
عامل در مقاالت چپ مربوط به جنبش کارگعری معععمعوال بعا 

عناوینی کلی تحت نام نعبعود حعزب، نعبعود سعازمعانعدهعی، نعبعود 
جنبش کارگری به معنای واقعی کلمه، وجود شرایط سرکوب و 
غیره خالصه میشود. این عوامل همگی مهم و اثعرگعذارهسعتعنعد 

گعیععری جععنععبععش  امعا وجععود حععزب، وجععود سععازمععانعدهععی، شععکععل
کارگری، مقابله با شرایط سرکوب وغیره قراراست چگونعه بعا 
این مشکل روبه رو شده و آنرا حل کند؟ در نعبعود ایعن سعاز و 
کارها باید به مشکل عمر کوتعاه فعععالعیعت کعارگعرانعی کعه وارد 

شوند بی توجه بود یعا راه  اعتصابات و اعتراضات کارگری می
 حلی برای آن یافت؟

برخورد قوه قضائیه با کارگران معترض تا حعدودی مشعابعه بعا 
نقش مشترک قوه قضائعیعه در بعرابعر هعمعه فعععاالن سعیعاسعی و 

هایی در میان وجود دارد که بعه  اجتماعی در ایران است. تفاوت
های لیبرال از فععاالن کعارگعری، فشعار  دلیل عدم حمایت رسانه

ای)یا با کمی اغراق و اغماض، فشار افکار ععمعومعی!؟(  رسانه
هعا در جعهعت حعمعایعت  بر سعیعسعتعم قضعایعی و سعازمعان زنعدان

فعاالن کارگری زندانی وجود ندارد. در حالعت کعلعی وقعتعی   از
کارگران یا تظاهر کنندگان یا معترضیعن از تعرس پعلعیعس ضعد 
شورش حاضر به ترک صحنه نشوند و باتوم و گاز اشعک آور 
نیز بر اراده آنعان کعارسعاز نعبعاشعد قعوه قضعائعیعه وارد معیعدان 

شود. و ممکن است یک یا چند مورد یا همگی اتفعاقعات زیعر  می
  به ترتیبهای گوناگون بر سر کارگر معترض نازل شود:

 احضار و بازجوئی توسط حراست کارخانه یا واحد تولیدی
 دستگیری کوتاه مدت توسط پلیس
 بازداشت موقت به دستور دادستانی

بازجویی از معترضان توسط وزارت اطعالععت یعا اطعالععات 
 سپاه پاسداران

 تشکیل پرونده قضایی
دوران انتظار معترض بازداشت شده، خعانعواده و هعمعکعارانعش 

 برای صدور وثیقه
 آزادی به قید وثیقه
 اخراج از محل کار

 تشکیل دادگاه
 صدور حکم محکومیت به زندان، شالق، جریمه نقدی و... 

هر کارگر زحمتکشی امعکعان دارد در جعایعی از معراحعل بعاال 
تصمیم بگیرد برای گرسنه نمعانعدن شعکعم خعانعواده و از دسعت 
نرفتن شغلش، ترجیح بدهد برگه تعهد یا  ندامت را پعر کعرده و 
به زندگی عادی خود بپردازد و پعس از آن از اععتعراضعات و 

یک فعال کارگری یا کارگعری کعه در   اعتصابات فاصله بگیرد
خودی)ایجاد نارضایتی از وضعیت موجود و  اثر آگاهی خود به

هعای نعاشعی از  درک ابتدایی و بیشتر احساسی     از نعابعرابعری
تضاد کار و سرمایه ( وارد مسیر اعتراض و حرکت بعه سعوی 
کس  آگاهی طبقاتی  شعده اسعت در صعورت بعرخعورداری از 

تواند با سرعت بعیعشعتعری کسع  تعجعربعه  های طبقاتی می حمایت
کرده ودر راهی کعه انعتعخعاب و یعا آنعرا پعیعدا کعرده اسعت گعام 
بععردارد. در کشععورهععای اروپععایععی ایععن حععمععایععت از طععریععق 

های اجعتعمعاععی  سندیکاهای کارگری، احزاب کمونیستی، جنبش
گیرد ولی واضعح اسعت کعه در ایعران از  و غیره  صورت می

هعایعی خعبعری نعیعسعت. دلعیعل مشعخعص نعبعود ایعن  چنین حمایعت
ها، حاکم بودن یک نظام دیکتاتوری بر ایران است. ولی  حمایت

شرایط سرکوب برای طبقه کارگر ایران همیعشعه وجعود داشعتعه 
یکی از نقاط مشترک رژیم شاهنشاهی و رژیم جمهعوری    است

اسالمی، برخورد شدید و سرکوب طعبعقعه کعارگعر و احعزاب و 
 84به سالهای قبل از انعقعالب   های مارکسیستی بوده است گروه

 .کنیم کاری نداریم. از زمان نزدیکتر شروع می
( بعا شعلعیعک 1از زمان سرکوب کارگران معترض خاتون آباد) 

مسلسل هلیکوبتر که به کشته شدن تعدادی از کعارگعران معبعارز 
منجر شعد. ایعن اععتعصعاب درزمعانعی نعبعودکعه یعک اععتعصعاب 
کارگری بقای حکومت را با خطرمواجه کند اما با آن بعرخعورد 
نظامی  مسلحانه صورت گرفت. مشخص است در زمعانعی کعه 

ای و  هعای هسعتعه سیستم اقتصادی حکومت به دلیل ماجراجعوئعی
رو اسعت وفسعاد گسعتعرده  های جعهعانعی بعا بعحعران روبعه تحریم

اقتصادی اجازه مدیریعت وضعک معععیعشعتعی معردم را نعمعیعدهعد، 
ای اسعت  کعه  هراعتصاب کارگری درچشم نظام موجود جرقعه

ممکن است انبار باروت را منفجر کند. حال چه باید کعرد؟  بعه 
های خود بعرویعم و معبعارزه  دلیل وجود شرایط سرکوب به خانه

طبقاتی   را کنار بگذاریم یا فعال طبقه کارگر را رها کرده و بعا 
ای و حعمعایعت از جعنعبعش  شعار طبقه متوسط و انقالب معرحعلعه

https://tabaqe.com/wp-content/uploads/2015/04/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C.j
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آنهارا به خورد مردم عادی درایعران بعدهعنعد، چعرا معا نعتعوانعیعم 
افرادی که در حال تغییر شعرایعط   های مبارز واقعی و شخصیت

  مادی جامعه خود هستند را در بین مردم مطرح کنیم؟
در این میان خطعری نعیعز وجعود دارد. وقعتعی روشعنعفعکعران و 

ورزی آنان طبقه متوسط شهعری اسعت  چپهایی که سوژه سیاست
اطراف یک فعال کارگری را میگیرند شاید بجای اینکه آنهعا بعه 
طرف مبارزه واقعی کشعیعده شعونعد، آن فعععال کعارگعری را از 

ای بعکعشعانعنعد.  فضای واقعی مبارزه به فضای مجازی و رسعانعه
اتفاقی که متاسفانه برای بعضی از فعاالن کارگری افتاده اسعت. 

اند که زبان آنها را تغییر داده است و  ها و محافلی شده وارد جمک
به ارتباط آنان با دیگر کارگران واحد تولیدی یا خدماتی ضعربعه 
زده است. همینین این کارگران را از توجه به مسعائعل اسعاسعی 

 طبقه کارگر به دعواهای خرد سیاسی کشانده است
هعای  خطر بعدی میتواند این باشدکه درصورت اععمعال حعمعایعت

حسعاب وکعتعاب، بعععضعی افعراد بعه ایعن  ریزی نشده و بی برنامه
مسیر تشویق شوند که به جای کار و تعالش روزانعه از طعریعق 
دریافت حمایت مالی از داخل یا خعارج کشعور تعرغعیع  شعده و 

در کعنعار   خور در پعیعش بعگعیعرنعد های مفت رفتاری مانند لیبرال
مبارزات جمعی و در حیطه زندگی شخصی،  پیشنهاد مشعخعص 
  برای مقابله  با این خطرات معضالت،  جعمعک شعدن نعیعروهعای

انعدازی کسع   مارکسیست و چپ، نزدیک شدن به یکدیگر وراه
و کار اشتراکی میان آنها و جذب کارگرانی اسعت کعه بعه دلعیعل 
اعتصاب    و اعتراض از کار تعلیق شده و یا اخراج شعده انعد. 
ناگفته پیداست که جعذب ایعن کعارگعران نعه بعه صعورت خعریعد 

دارانه خریعد  نیروی کار آنها و تداوم و بازتولید مناسبات سرمایه
نیروی کار، که مشارکت آنها در کعار بعععنعوان شعریعک اسعت. 
کسی که ادعا دارد به دنبال اشتعراکعی کعردن ابعزارتعولعیعد اسعت 

داری مبارزه کند، بعرقعراری ایعن  ومیخواهد علیه سیستم سرمایه
مناسبات در زندگی شخصی خودش بهترین نقطه شعروع بعرای 

ها جهت برقراری نظام تولید اشتراکی است. فرد و جامعه  تالش
از هم جدا نیستند و زندگی فردی ما از وضعیت عمومعی طعبعقعه 

ای دیعگعر داد و  ما جدا نیست. نمیتوان برای طبقه کارگر نسعخعه
 داری بها داد در زندگی شخصی به ارزشها و قواعد سرمایه

بهترین حمایت از یک کارگر تعلیق شده یا اخراج شده، پیشنعهعاد 
یک شغل مناس )ازنظر ساعات کاری ودستمزد( و بعادوام)بعی 
دغدغه بیکاری، حعداقعل درکعوتعاه معدت( بعه اوسعت. ایعن کعار 
موثرترازپرداخت کمکهای مالی است. به کارگرانعی کعه دراثعر 

داری به یعک  لمس شرایط بیرحمانه  و غیر انسانی نظام سرمایه
اند باید امکان تبدیل این آگاهی ابعتعدایعی  خودآگاهی ابتدایی رسیده

خودی به علم مبارزه طبقاتی را داد. راه مناس  بعرای  و خود به
این هدف یاددادن ماهیگیری است بجای آنکه به آنان ماهی داده 
شود. ما تعدادزیادی افعراد پعیعر وجعوان داریعم کعه کعتعاب هعای 

اند و با روابط اقتصادی آشنا هستند. افعرادی  اقتصادی را خوانده
انعد ععرضعه انعجعام کعارهعای  باهوش و با دغدغه کعه نشعان داده

توانعنعد در امعور  بزرگ را دارند و با علم و دانشی که دارند می
اندازی کس  و کار اشتراکی موفق عمل کعنعنعد.   اقتصادی و راه 

حوصله، افراد پولداری کعه بعرای تعفعریعح  در این میان افراد بی
اند و کسانی که میلعی بعه کعار و فعععالعیعت نعدارنعد نعیعز  چپ شده

شناسایی شده و جنبش کعمعونعیعسعتعی و جعنعبعش کعارگعری ایعران 
 .تواند خود را تسویه و غربال کند می

  
  ا دی نوشت

در خاتون آباد شهر بابعک اسعتعان کعرمعان،  1352در سال   - 1
نفر از کارگران ساختمانی معجعتعمعک  277کارفرمای معدن مس  

قول داده بود که بعد از اتمعام کعار سعاخعتعمعانسعازی،    مس را که
کعارگعران    همینان بعنوان کارگر معدن کار کنند را اخراج کرد

اخراجی برای اعتراض به این اقدام ضد کارگعری، بعا خعانعواده 
هایشان دست به اعتصاب و تحصن می زنند. اما این اععتعصعاب 
و تحصن به جائی نمیرسد کارگران برای جل  تعوجعه اقعدام بعه 

شهربابک میکنند اما بجعای جعواب دادن  -بستن جاده خاتون آباد
کارگران، نیروهای رژیم با هلیکوپتر به کارگران   به خواستهای

حمله میکنند. درایعن حعمعلعه یعکعی از کعارگعران جعان معیعبعازد. 
کارگران بطرف فرمانداری شهر بابک حرکت معیعکعنعنعد. معردم 
شهر بآنها می پیوندند نیروهای سرکوبگراعزامی دولت اصعالح 
طلبان حامی سرمایه، اززمعیعن وآسعمعان بعه کعارگعران و معردم 

نعفعر  7حملعه ور معیعشعونعد. در ایعن یعورش وحشعیعانعه حعداقعل 
  ازکارگران به نام های ریاحی، جاویعدی، معومعنعی و واحعدی و
یک نفر دانش آموز به نام پورامینی به قتل رسیده و صدها نعفعر 
زخمی میشوند. اکنون هشت سال از این قتل عام  کعارگعران کعه 
 در تاریخ مبارزات کارگری ایران فقط یکباردیگروآنهم حمله 

طعنعاب اطعمعیعنعان بعه ایعجعاد  یعک صعنعدوق کعارگعری   قییعی
برند. به عالوه وجود  روحیات محعفعلعگعرایعانعه  فرامرزی را می

در فضای داخل وخعارج کشعور بعیعن جعریعانعات سعیعاسعی اععم 
ازچپ وراست وجود داردکه تشکیل یک صندوق کارگعری را 
نه غیرممکن ولی دشوارمیکند. روحیه نوچه پروری و وابستعه 
کردن دیگران به خود در بین  روشعنعفعکعران طعبعقعه کعارگعر و 

تاریخی در بعرابعر  -های قدیمی یک مشکل مهم و فرهنگی چپ
جععنععبععش چععپ ایععران اسععت. ایععن مشععکععالت وروحععیععات مععانععک 

گیری یک صندوق حمایت کارگعری اسعت معگعر آنعکعه  ازشکل
افرادی خوشنام و دارای سابقه مبارزاتی مورد تایید همگان کعه 

طلبی بعه دور بعاشعنعد و دارای  از فضای محفلگرایی و شهرت
رابطه قوی با جامعه ایران هستند پیشقعدم شعده و ایعن قعفعل را 

مسئله دیگری که به معوضعوع ایعن معقعالعه ربعط دارد،   بگشایند
حافظه کوتاه مدت روشنفکران چعپ)در عصعر فعیعس بعوک و 

در برخورد با اعتصابات و اعتراضات کارگری …(  توئیتر و 
پیوندد یا مع عال حعکعم  است. یک اعتصاب کارگری به وقوع می

شالق برای چنعد فعععال کعارگعری صعادر معیعشعود. چعنعدروزی 
های ایعن خعبعر وشعععارهعا  های مجازی پرمیشود از لینک شبکه
های فیس بوکی و تعوئعیعتعری و یعک جعریعان احسعاسعی  ونوشته

شکل میگیرد اما ایعن جعریعان احسعاسعی بشعدت زودگعذراسعت 
وصرفا محدود به فضای مجازی اسعت و بعیعشعتعر ازآنعکعه در 
حمایت از کارگران و اعتراضاتشان باشد بعرای کسع  هعویعت 

بعه شعخعصعه در   سیاسی به نام کارگران و طبقعه کعارگعر اسعت
ماجرای بازداشت یک فعال کارگری اهل کردسعتعان شعاهعد آن 
بودم که به جز تعدادی از فعاالن کعرد فعرد دیعگعری بعه دیعدار 
خانواده این فعال کارگری نیعامعد و از او سعراغعی نعگعرفعتعنعد. 
فعاالن کارگری کرد معتقد هستند که فعاالن چپ معرکعز نشعیعن 
به فعاالن کارگری کرد بی توجعه هسعتعنعد و بعه آنعهعا اهعمعیعتعی 

وضعیت فعععاالن کعارگعری در شعهعرهعای دیعگعر بعه    دهند نمی
نسبت فععاالن کعارگعری کعردسعتعان بعدتعر اسعت و از حعمعایعت 

ایععن    هععمععشععهععریععان و هععمععکععاران خععود بععرخععوردار نععیععسععتععنععد
پرسشگری، معقعول و بعجعا اسعت کعه چعرا تعوجعه چعپ غعیعر 

طلبان و مطالع   های سیاسی اصالح مارکسیستی ایران به بازی
های ام ال قوچانی و موضوعات زودگذر دنیای مجعازی  نشریه

های مادی و سرنوشت مبارزات کعارگعری در  بیشتر از دغدغه
  دنیای واقعی است؟

نیروهای چپعگعرای روشعنعفعکعر و اثعرات معرئعی و   فراموشی
داری حعاکعم بعر ایعران بعه  نامرئی دستگاه قضایی نظام سرمایه

هعای ابعتعدایعی جعنعبعش  شدت از تقویت حرکات طبقاتی و فعالیت
سعال  32کند. دستگاه قضایی در طعول  کارگری جلوگیری می

کعنعد.   ای بعرخعورد معی سرکوب، در مواقعی بسیار نرم و حرفعه
شوند، بعد از مدتی بازجوئی و  کارگران معترض بازداشت می
کنند تا آبعهعا  شوند و سپس صبر می انفرادی با قید وثیقه آزاد می

هعا  از آسیاب بیافتد. شور خبری و موج احساسی بر روی سایت
کنعد. گعذشعت زمعان در امعر  های اجتماعی فروکش می و شبکه

سرکوب همواره به نفک طبقه حاکم است. در بخعش معربعوط بعه 
زندگی شخصی و معیعشعت)جعدای از دغعدغعه هعای فعکعری و 

، کعارگعر آزاد …( سرنوشت اعتراض کارگری شکل گرفته و 
شده به قید وثیقه تا روز بعرگعزاری دادگعاه در بعرز  فعکعر و 

ام گرسنه خواهند   شوم؟ آیا خانواده خیال است. آیا من اخراج می
توانم شغل دیگری پیدا کعنعم؟  کعرایعه  ماند؟ اگر اخراج شوم می
ها  سوال دیگر. این کارگر هعر شع   بعا  خانه را چه کنم؟ و ده

خوابد و هر صبح را با اضطراب آغاز خواهد کعرد  نگرانی می
اندیشد برای چه کسی این کار را کردم؟ بقیه  چرا که با خود می
 کند؟ کنند؟ چرا کسی از من حمایت  نمی به من فکر می

در این میان است که او احساس میکند مورد خیانت واقعک شعده 
اند. شاید این حس در او  ودیگر همکارانش اورا فراموش کرده

تقویت شعود کعه جعهعان او را فعرامعوش کعرده اسعت. درنعگعاه 
کنعد  خانواده خود رد پای مالمت و حرفهای مگو را احساس می

کند یک بازنده است. عالوه بر آنکه نیاز است تعا  و احساس می
از طریق یک ساز و کار بسیار منضبط که دارای افعق تعبعدیعل 
شدن به یک حمایت جمعععی در خعود طعبعقعه کعارگعر بعاشعد بعه 
حعععمعععایعععت معععالعععی از خعععانعععواده کعععارگعععران معععععععتعععرض و 

پرداخته شود، نیاز به یک نعظعام یعادآوری در خعود   اعتصابی
ای  در جامعه، در فضای سیاسی، فضای رسعانعه   طبقه کارگر،

کارگران مععتعرض    و در فضای واقعی عمیقاً احساس می شود
بهترین الگو برای معرفی بعه دیعگعر کعارگعران هسعتعنعد. تعععداد 

هعا از وقعت خعود را در  های جوانی که سعاععت زیادی از چپ
های مجازی میگذرانعنعد ایعن امعکعان را دارنعد تعا بعجعای  شبکه

هعای بعی فعایعده بعا  مشاجرات غعیعر ضعروری و جعر و بعحعث
هایی ماننعد سعیعد ابعراهعیعم نعبعوی، بعه معععرفعی فعععاالن  ملیجک

کارگری وکارگران اععتعصعابعی درشعهعرهعای معخعتعلعف ایعران 
انعد بعا  آنجلسی و امپریالیسعتعی تعوانسعتعه های لس بپردازند. شبکه

طعلعبعان  های انتعخعابعاتعی اصعالح دموکراتیک  در ستاد -بورژوآ
فعالیت کعنعیعم؟ آیعا کسعی کشعوری را سعرا  دارد کعه طعبعقعه 

دار و حاکم بدون اعمال خشعونعت و سعرکعوب، قعدرت  سرمایه
سیاسی را تحویل طبقه کارگر داده باشد؟  مگر پیشینیان ما در 
جنبش کارگری و جعنعبعش کعمعونعیعسعتعی ایعران در شعرایعطعی 

تععر از امععروز بععه فعععععالععیععت نععپععرداخععتععه و  تععر و سععیععاه سععخععت
  اند؟ دستاوردهای بیشتر از ما نداشته

پس شرایط سرکوب همیشه در معادالت ما وجود دارد. بعرای 
حمایت از کارگران معترض، کارگران اعتصابعی، کعارگعران 

هایعی کعه بعه ذهعن   اخراج شده چه باید کرد؟ یکی از اولین راه
رسد، ایجاد یک صندوق حمایت از کارگران است تا بتواند  می

در شرایعط تعععلعیعق از کعار  و در ایعام بعازداشعت کعارگعران 
معترض از آنها حمایت مالی کرده و ضمن سیر نعگعاه داشعتعن 
شکم خانواده این کارگران، تامین اجاره خانه  ودیعگعرمعخعارج 
ضروری اقدام به تهیه وثیقه برای آنعان کعنعد تعا کعارگعران بعه 

ها نمانده ویا ازترس مصادره  بهانه نداشتن وثیقه دربازداشتگاه
شعود  هایی که از طرف خانواده و یعا آشعنعایعان تعهعیعه معی وثیقه

وارد دوران ترس و انفعال نشوند. منابعک معالعی ایعن صعنعدوق 
هعای  های مردمعی و کعمعک حمایتی باید صرفا از طریق کمک

هعای معارکسعیعسعتعی  های کارگری و سازمعان سندیکایی و گروه
باشد و با وسواس از آلوده شدن آن به منابعک معالعی معوسعسعات 

یعکعی از  امپریالیستی و دولعتعهعای خعارجعی جعلعوگعیعری شعود
 حل وجود دارد. مشکالت بزرگ بر سر راه این راه

کسانیکه با هویت فعال کارگعری   آبرویی در بین وجود چند بی
ورزی کرده بعودنعد،  اقدام به ورود به فضای سیاسی و سیاست

اعتبار خود کعارگعران را بعه فعععاالن کعارگعری را بصعورت 
عمعومعی زیعر سعوال بعرده اسعت. معاجعرای عضعو اخعراجعی 
سندیکای شرکت واحد که با تصعمعیعم قعاطعععانعه فعععاالن سعالعم 

( و معاجعرای افعراد 2سندیکای شرکت واحد اخعراج گعردیعد )
های متاخر ایعن بعی  وابسته به جریان سولیداریتی سنتر، نمونه

اعتباری هستند. افرادی به اسم کارگر و به اسم فعال کارگری  
وارد جریانات وابسته به ایاالت متحده آمریکا  شده و از بعرنعد 
فعالیت کارگری بعرای کسع  معنعافعک شعخعصعی سعو اسعتعفعاده 

اند. برای کارگران خطر امنیتی ایجاد کرده و به خعانعواده  کرده
کعنعنعده ای دوسعت نعدارد از دل  هی  کعمعک  اند آنان آسی  زده

هایش دوباره فردی بی جهت باد شعده و بعزرگ شعود و  کمک
های قبلی را تعکعرار کعرده و بعه حعیع عیعت و  سپس بی آبرویی

اعتبار جنبش کارگری لطمه دوبعاره وارد شعود. بعی تعععارف 
هعا تعکعرار  باید گفت این روزها هرکس کعه نعامعش در رسعانعه

مندی ازکمکهای مالی است و یعا انسعان  میشود یا به دنبال بهره
نیازمند کمکی است که از روی نعاچعاری وبعدون آنعکعه خعود 
خبر داشته باشد بصورت ناآگاهعانعه درگعیعر روابعط مشعکعوک 
سیاسی و مالی میشود. نعتعیعجعه ایعن اتعفعاقعات، تعبعدیعل کعارگعر 
معترض یا یک فعال کارگری به یک روشنفکر جدا از طعبعقعه 
کارگر است که آگاهانه یعا نعاآگعاهعانعه تعبعدیعل بعه خعدمعتعگعزار 

درچنین  شود داری جهانی می جریانات سیاسی مطلوب سرمایه
شرایطی ازکدام فرد آگاه ودارای مسئولیت پعذیعری اجعتعمعاععی 
وطبقاتی میتوان کمک گرفت؟ کدام فعععال کعارگعری یعا فعععال 
کمونیست به خودش جرات میدهعد ایعن ریسعک را بعکعنعد کعه 
برای فردی اقدام به جمک آوری کمک کند و از این نترسعد کعه 

های آمعریعکعایعی و در حعال  فردا روزی چهره او را در شبکه
تبلیغ برای اصالح طلبان و یا موسسات آمریکایی نبیند؟  ایعن 

های مالی توسط بعضی افراد چعنعان  روزها  بازار سو استفاده
دا  است که هرفععال کعارگعری بعاشعرف وهعرکعمعونعیعسعت بعا 

ای سعی میکند بیشترین فاصله را ازاین روابعط و ایعن  دغدغه
مناسبات بگیرد. اما روابط مالی وسیاسی نادرست و فاسد چنعد 
فرد انگشت شمار نباید باعث شود اک ریت کارگران و فعععاالن 

هعایعی کعه نعیعازمعنعد آن  کارگری با شرافت و سالم از حعمعایعت
های موفقی از ایعجعاد  علیرغم وجود نمونه  هستند محروم شوند

هعا، در   های کارگری توسط کارگران بعضی کارخانعه صندوق
داخل کشور خود  کارگران تعوان معالعی الزم بعرای حعمعایعت 
گسترده و طوالنی مدت از یکدیگر را ندارند زیرا مبالغی کعه 
در وسک آنان است نعاچعیعز اسعت)بعه دلعیعل معحعلعی بعودن ایعن 

ها( و فقط جمک آوری این مبالغ ناچیز)مبلغی کعه یعک  صندوق
کارگر ایرانی می تواند با حعقعوق زیعر خعط فعقعر خعود بعرای 
کمک به دیگر کارگران کنار بگذارد( در قعالع  سعنعدیعکعاهعای 

تواند به یک جریان حمایتی موثر و قدرتمند  تبعدیعل  بزرگ می
هعای آنعان کعه  شود ) در قیاس با طبقه کارگر ایران وخعانعواده

میلیون نفر برآورد میشود(. هی  فعردی در داخعل کشعور  78
تواند مسئولیت اجرایی وحقوقی این صندوق کعارگعری را  نمی

انسعانعدوسعتعی  بعهده بگیرد و دربین جعریعانعات خعارج کشعور،
هععا، مععانععنعد دو لععبععه  خععط و معرز و فعرصععت طععلععبعی گعروه بعی

19اذامه در صفحه   
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در صورتی که خوانندگان محترم 

 مایل به دریافت روشن ر باشند

می توانند بادویان دویا، نمایندگی  

نشریه در آمریکا شمارت تلفن 

0333-703-002-0 ،  

و یا در کانادا با شمارت تلفن 

تماس  2020-320-700-0

.ب یرند  

 خاطرات دوران سپری شده

 اعتراض کردم که چرا مرا با او یک جا نگه داشتید؟

سرتیپ ضرابی که رئیس کل شهربانی بود دستور     

داد مرا به زندان موقت شهربانی بردند. این موقعی 

بود که شهربانی چیهای دورۀ رضاشاه مثل مختاری و 

غیره در زندان بودند. دو روز بود زندان بودم، آمدند. 

گفتند آقای سرهنگ راسخ می خواهد در بیمارستان 

زندان با شما مالقات کند. آنها را در بیمارستان زندان 

نگه داشته بودند. رفتم ببینم حاال راسخ چه می کند؟ 

سالم و علیک کرد و خیلی احترام گذاشت و گفت که 

خوب بود آمدید. خطاب به دو سه نفر که بودند گفت: 

آقای افتخاری از شما یک خواهشی داریم. گفتم چه 

خواهشی؟ گفت تو با امیر جنگ اسعد دوستی، اگر 

خواهش کنی خواهش تو را قبول می کند. اگر آنها از 

شکایت خصوصیشان بگذرند من نجات پیدا می کنم. 

گفتم آقای راسخ تو هر حرفی زدی من سکوت کردم 

اما من نمی توانم بروم از یک کسی که برادرش را 

کشته ای خواهش کنم چون که با من دوستی از خون 

 برادرت هم بگذر. این کار، کار من نیست.

پس از چندی گفتند شما باید پنج هزار تومان وجه 

الضمان بدهید تا آزاد شوید. گفتم نمی دهم. وجه 

الضمان را مجرم می دهد. توده ایها مرا گرفته اند 

حبس کرده اند شما هم حبس کرده اید وجه الضمان هم 

بدهم. شما مجرمید. در این کشمکش واقعأ حکومت 

نظامی و شهربانی دست داشتند. در گرفتاری و 

دستگیری من آنها با توده ایها بند و بست ک رده بودند 

و با دستور قوام السلطنه گرفته بودند. مظفر فیروز هم 

که از سید ضیاءالدین دست کشیده بود و به این طرف 

چسبیده بود دائمأ تلفن می کرد که بکشید. دو نفر برای 

ضمانت آمده بودند، یکی سیدمحمد باقر حجازی مدیر 

روزنامۀ وظیفه که سید ضیاءلدین فرستاده بود. گفتم 

نه و قبول نکردم. بعد آقای سرهنگ همایون که از 

سال در زندان  02رفقای سرهنگ پوالدین بود و 

محبوس بود هم آمد و گفتم نه شما ضمانت نکنید. بعد 

از یک هفته ناچار شدند بدون ضمانت مرا مرخص 

 کنند.

اتحادیۀ ما را غارت کرده بودند، همه چیز را     

حزب توده برده بود و وضع خیلی ناگواری پیش آمده 

بود. ناچار شدیم بدهیم که سندیکا را باصطالح حزبیها 

زیرزمینی بکنند. چون دیگر می زدند و می بستند و 

البته مشکالت زیادی در این کار داشتیم. یکی از 

مشکالت ما این بود که در خالل این مدتی که من 

پاریس بودم و بعد هم گرفتار شدم، پیشه وری تمام 

رهبران سندیکای آذربایجان ما را تارومار کرده بود. 

گروهی را به همدان و دیگر نقاط تبعید کرده بود  و 

گروهی هم مثل رحیم همداد از این حوادث 

سرخوردند. همانطور که گفتم بعد از تبعیدم از تبریز 

رحیم همداد را برای ادارۀ امور به آنجا فرستاده بودیم 

تشکیالت پیشه وری هنوز رسمی نشده بود. حزب 

دمکراتشان هنوز رسمی و برقرار نبود. پیشه وری به 

طور مصنوعی یک سر و صدایی را در اهر بین 

کارگران و کارفرما و فئودالها بلند می کند و به رحیم 

می گوید که شما خوبست خودتان بروید سرکشی کنید 

اگر افتخاری بود فورأ حرکت می کرد. رحیم را می 

 )قسمت چهاردهم(

تالش حزب توده برای درهم شکستن تشکیالت 

 کارگری مستقل

 دم ربایی شورای متحده 

یک روز غروب از جایی برمی گشتم فکر کردم به  

سندیکا هم سری بزنم حالم خوب نبود و اندکی تب 

داشتم. نزدیک سندیکا رسیده بودم دیدم در حدود 

دویست نفر مرا محاصره کردند و با چاقو شروع به 

زدن کردند. از حسن اتفاق من زیر بودم و چاقو به 

خودشان می خورد. من هم اسلحه داشتم. اسلحه را 

درآوردم ولی هفت تیر گیر کرد. دیگر دستم کار نمی 

کرد. چون دستم گیر بود نتوانستم آن را رد کنم. یکی 

از آنها چاقویی به دستم زد و مجروح شدم. مرا به 

محل حزب توده در خیابان فردوسی بردند و در آنجا 

زندانی شدم. این زندان به مراتب از زندان رضاشاه 

بدتر بود. در زندان رضاشاه یک رعایتی بود. حال 

مردم را در نظر می گرفتند. ولی این جا مرا در یک 

کاهدانی نگه داشتند و دست بندی هم زدند که دستبند 

پلیس بود. چون می شناختم و مدتها با پلیس سروکار 

داشتم. حتی ادرار را هم می گفتند توی شلوارت بکن. 

این هم رفتار آزادیخواهان بود. مظفر فیروز هم مرتب 

تلفن می کرد که هنوز نکشتید؟ بعد معلوم شد که اینها 

تصمیم گرفته اند که مرا در اینجا نکشند، بلکه به 

زنجان فرستاده تحویل غالم یحیی بدهند و آنها محاکمه 

کرده و بکشند. در حدود یک هفته در آن جا بودم. عده 

ای از رفقای ما مانند جعفر طاهری و بالکانی و 

برادرم رحیم افتخاری را هم گرفته و به آنجا آوردند. 

آنها هم مردانه ایستادند. از هر یکی پرسیدند شما در 

سندیکا بودید، گفتند بودیم و مخالف شما هم بودیم. شما 

ایرانی نیستید و ما ایرانی هستیم و برای ایران، زندگی 

و آزادی می خواهیم. اما یکی از آنها به اسم میرمجید 

اتفاقأ از تبریز آمده بود عضو هیئت یک کارخانه بود، 

گفت من با اینها نبودم. من آمده بودم سندیکا یک کاری 

برایم پیدا بکنند که اتفاقأ شما آمدید. از من پرسیدند او 

راست می گوید که با شما نیست؟ دیدم خودش منکر 

شده گفتم بله آمده بود کار بگیرد و من او را نمی 

شناسم. او از زندان بیرون آمد و یکسره پیش آقای 

سرتیپ زاده نمایندۀ مجلس رفته و قضیه را می گوید 

که جان افتخاری در خطر است. سرتیپ زاده هم پیش 

شاه می رود که این چه وضعی است که ایجاد شده 

است؟ )توده ایها به غیر از من یک عدۀ دیگر را هم 

گرفته بودند. از جمله عده ای از کسانی که از 

آذربایجان پناهنده شده بودند.( گویا شاه به قوام السلطنه 

تلفن نموده و تغیری هم می کند. قوام السلطنه فورأ 

دستور می دهد که مرا تحویل شهربانی بدهند. یک نفر 

از شهربانی آمد و مرا به شهربانی بردند. این موقعی 

بود که مرحوم کسروی را کشته بودند. شخصی در 

اتاق من بود از او پرسیدم شما را برای چی آوردند؟ 

گفت کسروی را من کشتم. بعد من به شهربانی 

فرستند و در غیبت او از طرف شهربانی اتحادیه را تصرف 

می کنند. رحیم برگشت و کناره گیری کرد. گفتم چرا شما 

کناره گیری کردید؟ برای آدم پیشامد می شود. کاله سرش می 

گذارند. شکنجه اش می کنند، و یک وقت ترورش می کنند. 

این کارها خطر دارد. گفت ما مدتی زحمت کشیدیم عده ای را 

جمع کردیم. بعضی از آنها مثل علی زاده و دیگران رفتند و 

خیانت کردند. حاال بعد از این ما که را جمع کنیم؟ من کنار 

می روم. همداد خیلی شرافتمندانه کنار رفت نه اینکه انشعاب 

بکند و حقه بازی دربیاورد. دوباره به همان شرکت دیبا و 

بیات که قبأل در آن کار می کردیم بازگشت و تا چندی پیش 

 که فوت کرد در هیئت مدیره هتل تهران پاالس کار می کرد.

همانطور که گفتیم پیشه وری تمام رؤسای تشکیالت    

کارگری ما را تبعید کرده بود. پول و بودجه ای هم نداشتیم. 

نه دستمان را باز کرده بودیم که از کسی پول بگیریم و نه 

درآمد زیادی داشتیم. کارگرها یک مختصر حق عضویتی می 

دادند و سندیکا را با آن می چرخاندیم. در واقع وضع از 

لحاظ مالی خیلی فالکت بار بود. به وزارت کشور مراجعه 

می کردیم مکه به تبعیدیهای ما در شهرستانها کار بدهند که 

گرسنه نمانند. آقای فرزانه رئیس ادارۀ سیاسی وزارت کشور 

آدم مهملی بود و فعال نبود. نه این که دلش نمی خواست 

کمک بکند، اصأل آدم فعالی نبود که بلند بشود برود شهربانی 

رئیس شهربانی را ببیند و بگوید یک عده ای را بیخود تبعید 

و از خانه و زندگیش اواره کرده اند. اینها به شهرستانها تبعید 

شده اند آنجا گرسنه اند، تشنه اند. این کار را نمی کرد یک 

تلفنی می کرد، یا می گرفت و یا نمی گرفت و این وضع هم 

بیشتر از همه چیز ما را ناراحت می کرد. موقی بود که توده 

ایها دیگر به ترور شروع کرده بودند و چنانچه می دانیم 

حسام لنگرانی و محمد مسعود و دهقان را ترور کردند. 

درصدد ترور من هم بودند. ناچار بایستی خیلی با احتیاط 

رفتار می کردم. چون با این وضع محافظتی هم نداشتم. چون 

نه خانۀ محفوظی داشتم که نتوانند شب وارد آن بشوند و نه 

محافظی داشتم. وضع سختی را می گذراندم. به طور مخفیانه 

کار می کردیم. یعنی سندیکا را به همین حال نگه داشته و با 

کسانی که تبعید بودند در ارتباط بودیم. آنها هم در مقابل 

 گرسنگی مقاومت می کردند.

 سفر لویی سایان به ایران

در این موقع لویی سایان رئیس سندیکای جهانی کارگران     

به ایران آمد. دولت از او خیلی تجلیل کرد. هنوز دولت قوام 

بر سر کار بود. او را به آذربایجان بردند و گرداندند و به 

تهران آمد و در هتل دربند منزل کرد و مهندس نفیسی هم 

میهماندارش بود. من هم به دیدنش رفتم. ایرج اسکندری و 

رضا روستا نشسته بودند و با او صحبت می کردند. لویی 

 (0301تا  0011خا رای یوسف افتشاری )

  بکوش  کاوت بیای و مجید تفرشی
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صورتی که قرار چهل و دو لایر بود. هر دو با آقای 

جمال زاده به سندیکا آمدند و ما هم اعتراض کردیم و 

اینها گفتند درست می کنیم و رفتند. ولی چهل لایر تقریبأ 

تثبیت شد. به تهران آمدم تا قوام السلطنه را ببینم و این 

موضوع را تعقیب کنیم. جون در آن زمان دو لایر خیلی 

فرق می کرد. به دیدن قوام السلطنه رفتم. جون 

همانطوری که در مجلۀ خواندنیها هم نقل شده او مرا می 

شناخت. یک وقتی او را پیش مردم از آن تخت فرعونی 

پایین آورده بودم. به او گفته بودم که تو با اراذل و اوباش 

همدست شدی و اتحادیۀ ما را غارت کردی. این چنین 

انتظاری را نداشت. روزنامه ها و جراید هم نوشته بودند. 

قوام السلطنه یک منشی داشت به نام محمد قوام. او هم 

قوم و خویشش بود. آقای مشیری معاون وزارت کار هم 

پهلویش نشسته بود. به منشی اش گفتم می خواهم آقای 

قوام را ببینم. منشی اش وضع مرا ورانداز کرد، دید این 

قوامی و الیق دیدن قوام نیست. گفت قوام کسی را قبول 

نمی کند. با او چه کاری داری؟ گفتم چطور قبول نمی 

کند، نخست وزیر است و آن هم یکی از ملت ایران است. 

می خواهم او را ببینم، مربوط به وضع ایران است. 

مشیری که مرا می شناخت گفت: این آقای افتخاری است 

که رئیس سندیکاهای ایران و یکی از شخصیتها است. 

این وقت محمد قوام یک خرده نرم شد و کارت مرا برد و 

به قوام داد. می گفت حضرت اشرف می فرمایند هر 

کاری داری بگو من برایت انجام بدهم. گفتم من کاری که 

دارم خود حضرت اشرف هم نمی تواند انجام بدهد. می 

خواستم با او صحبت کنم که بگوید من نمی توانم، اما 

متأسفم که قبول نکردند. گفت چه کاری است؟ گفتم راجع 

به حداقل دستمزد که شرکت نفت قرار گذاشته و دولت 

قبول کرده. ما اعتراض داریم و این هم از دست قوام 

ساخته نیست از دست تو هم ساخته نیست. منتها ما می 

خواستیم که او بگوید ما نمی توانیم تا خودمان اقدام کنیم. 

زورشان به شرکت نفت نمی رسد شرکت نفت اربابشان 

بود. اینها را برقرار و عوض می کرد. خالصه نشد و 

 همان چهل لایر برقرار ماند. ... ادامه در شماره بعد

بکنید که اینها توده ای نبودند و با شورویها ارتباطی 

نداشتند ما به تدریج مرخص می کنیم و نگه نمی داریم. 

این باعث خوشحالی من شد و به آبادان برگشتم. آنهایی 

را که عضو هیئت و باصطالح متنفذ بودند جمع کردم و 

گفتم ما می رویم و سندیکایمان را باز می کنیم. به 

فرماندار نظامی هم گفتیم که ما می رویم سندیکا را برپا 

 می کنیم و ممانعتی نشد.

رفتیم سندیکا را باز کردیم و سندیکا را برقرار     

کردیم. کم کم زندانیهای ما را هم آزاد کردند. یک روز 

زنی پیش من آمد و گفت: پسر شب عروسیش بوده و 

آمدند گرفتند و اآلن در زندان اهواز است. شما که می 

توانید اقدام کنید تا آزاد شود.  من آن جوان را نمی 

شناختم ولی در اهواز نزد استاندار رفتم. استاندار گفت: 

آقای افتخاری حاال دیگر نسبت به شما مظنون و 

مشکوک شده ام. گفتم چرا؟ گفت این جوان در زندان 

می گوید زنده باد استالین مرده باد شاه، حاال شما آمده 

اید واسطه بشوید که مرخص بشود. گفتم جناب استاندار 

من هم بودم این کار را می کردم. گفت: تو هم این کار 

را می کردی؟ گفتم بله، شب عروسیش گرفته اید حاال 

بیاید دعا هم بکند. من تضمینش می کنم شما مرخص 

بکنید و ضمانت می کنم که این حرفها را دیگر نزند. 

یک خرده فکر کرد و گفت من او را به ضمانت شما 

مرخص می کنم. آمدم بیرون و به آبادان رفتم. به آن 

جوان گفتم شب برو منزلت بخواب فردا صبح بیا 

اتحادیه. آن جوان رفت و فردا به اتحادیه آمد. دستش را 

گرفتم و به شرکت نفت بردم. گفتم: این تبرئه شده 

بایستی مشغول به کارش بشود. گفتم کارت که تمام شد، 

به اتحادیه بیا. دو روز بعد آمد اتحادیه. گفتم خوب شنیدم 

شما در زندان می گفتید زنده باد استالین. مرد ه باد شاه. 

راست بود؟ گفت بله، گفتم برای چی؟ گفت آخر استالین 

طرفدار طبقۀ کارگر است و ما هم کارگریم. شاه که ما 

را گرفته بود. ناراحتمان کرد و استالین هم که طرفدار 

است بنابر این من هم طرفدار استالین هستم. اتفاقأ عکس 

اولین کابینه لنین را داشتم. اینها را آوردم. گفتم:  این 

اولین دولتی است که لنین تشکیل داده بود. تماشایی کرد. 

گفتم همۀ اینها را استالین کشت. حاال تو تعریفش را می 

کنی؟ یک خرده از این مسائل صحبت کردیم و کامأل 

وضعش عوض شد و گفت: من این طور نمی دانستم. 

گفتم پس می روی در حیاط سندیکا. جمعیت زیادی از 

کارگران میایند برایشان صحبت می کنی. او رفت و 

صحبت کرد و آخرش گفت: مرده باد استالین! یک روز 

که برای کار سندیکا پیش استاندار رفته بودم، گفت: 

آقای افتخاری تو چه کردی؟ این جوان را در زندان ما 

هرچه زجرش دادیم تغییری پیدا نکرد شنیده ام آمده و 

 مرده باد استالین گفته است؟

سندیکا را با وضع اولیش شاید هم بهتر )چون جا و     

مکان بیشتری داشتیم( برقرار و شروع به کار کردیم. 

سندیکا را به ثبت دولتی رساندند که تا آن روز مرسوم 

نبود. سندیکای آبادان را مثل یک شرکتی ثبت کردند. 

ولی مثل این که قضیه یک خرده شرکت نفت را 

ناراحت کرده بود. بنا شد راجع به حداقل دستمزد 

 صحبت بکنیم.

حداقل دستمزد چهار لایر بود. بنا بود در جاهای بد     

آب و هوا، یک چهارم به مزد کارگران اضافه بشود. بنا 

بود که در خوزستان  چهل و دو لایر حداقل دستمزد به 

کارگران بدهند. ما هم در این قسمت پافشاری می 

کردیم. احمد آرامش وزیر کار با معاون خودش آقای 

حبیب نفیسی، آمدند راجع به حداقل دستمزد اقدام بکنند. 

اینها بدون حضور نمایندگان سندیکا رفتند با شرکت 

قرارداد بستند که چهل لایر حداقل دستمزد باشد. در 

سایان از من پرسید که در حضور اینها صحبت می کنی 

یا می خواهی تنها با هم صحبت بکنیم. گفتم نه ما چیز 

مخفی نداریم. در ایران سر و صدای ما برای این است 

که آزادی را حفظ کنیم و آزادی برقرار بشود و سندیکا 

بتواند آزادانه فعالیت بکند. آن هم مخفیانه نمی تواند باشد. 

صحبت محرمانهای نیست. صحبتم را از ناصرالدین شاه 

شروع کردم. ایرج اسکندری فورأ فهمید که چه می 

خواهم بگویم. پاشد، پالتویش را پوشید و گفت: من 

مرخصم و می روم )مثل دفعۀ قبل در پاریس( بعد گفتم 

که رفیق لویی سایان بگویید بنشیند تا صحبت بکنیم. چرا 

می رود؟ اسکندری گفت: اسیر و زندانی که نیستم، می 

روم. و گذاشت و رفت. بعد گفتم رفیق لویی سایان، باید 

هر قضیه جاسوسی را از تشکیالت جدا کرد. دولتهایی که 

می خواهند جاسوسی داشته باشند، داشته باشند ولی ما با 

آنها کاری نداریم اطالعاتی کسب می کنند، رضا روستا 

هم که پروندۀ جاسوسی داشت بلند شد و پالتویش را پوشید 

و گفت: من هم مرخصم. ماندیم من و آقای لویی سایان و 

مهندس نفیسی. البته مترجم هم نفیسی بود. بعد  گفتم رفیق 

لویی سایان دیگر به محکمه و محاکمه کار ندارم حاال با 

هم مثل دو رفیق صحبت کنیم و قضایا را بین خودمان 

حل کنیم. این که شما آمدید و قوام نمایشهایی درست کرد 

و حزب توده را جلو انداخت که شما بدانید اینجا 

محدودیت نیست درست نیست. خود قوام اینها را نابود 

خواهد کرد. این را یادداشت کنید و یادتان باشد. گفت نه، 

من تحقیق کردم توده ایها بی گناهند و شما زیاده روی می 

کنید. تندرو هستید ئو تندروی می کنید و با دولت و آنها 

درمی افتید. البته این جا رأی به آنها داد و من هم حرف 

نزدم گفتم فقط یادداشت کنید که قوام السلطنه اینها را از 

بین می برد. برای انتخابات و کارهای دولتی سندیکای 

اسکی هم فعالیت می کرد. هرچند واقعأ سندیکایی در کار 

 نبود.

 تشکیالت خوزستان

در خوزستان توده ایها به تشکیالت ما در میان     

کارگران نفت حمله کردند و در اهواز سندیکای ما را 

ضبط کردند رفقای ما را آزاد می دادند و حکومت می 

کردند. آنها با عشایر درافتادند. گویا عده ای از توده ایها 

و عشایر کشته می شوند و حکومت نظامی برقرار می 

شود. رفقای ما نوشتند که وجودتان الزم است به اینجا 

بیایید. چون عده ای از ما در زندان هستند و یک عده از 

رهبران در قبرستان می خوابند که پیدایشان نکنند. وضع 

که  0142خرابی داریم و اگر می توانید بیایید. در سال 

حکومت پیشه وری بهم خورد و فرار کرد من به آبادان 

رفتم. همان شب هیئتی را در یک مجلسی جمع کردیم. 

پرسیدند آیا می توانیم الاقل آزاد باشیم و سندیکا هم که 

بسته است. گفتم ما می نشینیم اگر از طرف شورویها و 

توده ایها برضد ما صحبت شد حتمأ شما را نجات می 

دهم. اگر نه تعریف کردند و گفتند باز هم برگشته رهبری 

آنها را دوباره در دست گرفته، من می روم و شما هم به 

یک طریقی خودتان را حفظ کنید. فردای آن روز صبح 

در مهمان خانه بودم، دیدم خانم یکی از رفقا آمد و گفت 

که دیشب مواظب بودند و همه آنها را گرفته اند. به 

فرمانداری نظامی رفتم که دلیل این اقدام را بپرسم، گفتم 

ما که مجرم نیستیم ما نه با دولت کار داشتیم نه با پیشه 

وری. با خارجیها هم دست نداشتیم. به چه مناسبت رفقای 

ما را گرفتید؟ گفت دستور استاندار است. رفتم استانداری، 

استاندار آقای مصباح فاطمی بود. می گفتند که او چهارده 

سال است استاندار خوزستان است و با انگلیسیها هم خیلی 

ارتباط دارد. من به طور مأیوسانه پیش او رفتم. از من 

حسن استقبال کرد و گفت که من تعریف شما را شنیده ام. 

شما مرد وطن پرستی هستید و اگر شما کسی را تصویب 

ای،  هللا علی خامنه ای به آیت شماری از روحانیان در نامه
رهبر جمهوری اسالمی و مراجک تقلید خواهان جلوگیری از 

 .ها شدند ورود زنان به ورزشگاه
به گزارش روزنامه جمهوری اسالمی، این روحانیان از  

یاد  »فتنه آخرالزمان«ها بعنوان  حضور زنان به ورزشگاه
اند تا جلوی آنیه  اند و از رهبر جمهوری اسالمی خواسته کرده

این  .اند، سد کند نامیده »کن تهاجم فرهنگی سیل بنیان«را که 
اند تا  ای و مراجک تقلید خواسته هللا خامنه افراد همینین از آیت

 .باشند »مدافک شریعت ناب محمدی«
جمهوری  به دنبال اعالم شهیندخت موالوردی، معاون ریاست

ایران در امور زنان و خانواده در خصوص تصوی  ورود 
ها، فشار و تهدید تندروهای مذهبی برای  زنان به ورزشگاه

 .جلوگیری از اجرای این مصوبه آغاز شده است
امت «ای در تهران توزیک شد که  هفته گذشته اطالعیه

با حضور زنان در  »مقابله خونین«را به  »هللا حزب
 .ورزشگاه آزادی تهران فرا خواند

این اطالعیه زنانی را که خواهان حضور در ورزشگاه و 
نامیده و تهدید کرده  »زنان هرزه«تماشای مسابقات هستند، 

خرداد پیش از آشکار شدن  ۲۹روز  »هللا امت حزب«که 
 .خیزد پا می خرداد به ۲۹، در »فحشای زنان هرزه«

موالوردی گفته زنان بعنوان تماشگر میتوانند درمسابقات 
خرداد در ورزشگاه آزادی  ۲۹لیگ جهانی والیبال که از 

 تهران برگزارمیشود، حضورداشته باشند.

 روحانیان خطاب به ر بر ایران:

 ا  مانع ورود زنان به ورزش ات 

 شوید
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گوید: خواهش  مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان می
کنم جامعه را حساس کنید. دولتمردان را حساس کنید . هر  می

ها را بست و ندید باز این مسائل هست و ممکن  چقدر هم چشم
 است مخاطرات آن در آینده گریبان این جامعه را بگیرد.

یکی از کارهای انجمن حمایت از حقوق کودکان، آموزش 
مهارت ها به دختران است. به آنها یاد داده شده است وقتی در 
خیابان هستند اگر کسی خواست آنها را اذیت کند ، داد و فریاد 

ساله مرکز، اول با  ۰۲کنند ؛ چند روز قبل یکی از دخترهای 
گریه و بعد با خوشحالی گفته است یک موتور سوار قصد 
داشته او را بدزدد اما او آنقدر جیغ کشیده که مرد موتور 
سوار رهایش کرده و مردم به دادش رسیده اند. بشنوایی 

ها در پیشگیری تاثیر اصلی را  گوید : یاد گرفتن مهارت می
ها بها دهد. کودک باید  دارد. باید مرکزی باشد که به این بیه

ماند. اگر  بفهمد کسی هست که از او حمایت کند و تنها نمی
یک شماره سه رقمی باشد که دایم در برنامه های تلویزیونی 
گفته شود، بیه احساس امنیت می کند که مامن و پناهگاهی 

دهد. کالم آخر این  وقت تن به اتفاقات ناگوار نمی دارد و آن
گوید: ما دائم در این مرکز  فعال حقوق کودک تلخ است؛ می

شان به خاطر  دهیم. مددکارهای ما در تنهایی التیام آالم می
کنند. باور کنید  آید گریه می فشارهایی که به این کودکان می

در خیلی از مواقک، دست ما کوتاه است. ما میتوانیم بیه را 
گردد و تغییری در  التیام دهیم اما او به همان چرخه باز می

پناه هستند، تعرض  ها بی کار نیست . کودکان کار در خیابان
ای برای متجاوز ندارند چرا که کودک  به کودکان کار هزینه

کار سر و صاح  ندارد و خدا کند قانون ، مردم و هر کس 
 کسی آنها برسد. رسد به داد بی که دستش می

های  مدرسه میرفت اول دبستان بود. اگر بیه ای م ل بیه
هایش بود .  دیگر شهر بود حتما دلش پیش کتاب ها و درس

حتما جایی از وقتش جلوی تلویزیون بود و بخشی دیگر را 
با همساالنش میگذراند. اگر کودکی معمولی بود شاید در این 
سن و سال دوست داشت ادای کارهای مادرش را درآورد. 
شاید از پدرش میخواست برای تولدش چیز خاصی بخرد. 
پذیرفتن و باور آنیه ر  داده، سخت است. شبیه فیلم های 
ترسناک آمریکایی میماند که میترسی اما میدانی درو  
است . ترس آمده است. با همه وجود،ذهن، از پذیرش آنیه 

ساله بود و نه این  ۷گفته شد سر باز میزند، کاش نه او 
تصویر حقیقت داشت. کاش درو  بود اما تصویر خط 

های ذهن مغشوش است. پرونده  بطالنی بر خیال پردازی
اش الی پوشه های مددکاری است. شاهد حادثه، همه 
کابوس هایش را نگفت. بعضی حرف ها را نمیشود گفت . 

 بعضی حرف را نمیشود نوشت.
 باور کنیم

زمانی که دکتر مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز به 
ای روی یکهزار کودک کار   ایسنا اعالم کرد طبق مطالعه

در تهران بیشترین میزان شیوع ایدز در کودکان کار و 
سال است و بیشترین راه ابتال  ۰۸تا  ۰۱خیابان بین سنین 

در بین این کودکان، تجاوز جنسی هم بین دختران و هم بین 
پسران بوده است، باور کردن مطالعه علمی هم سخت بود . 
هشدار این محقق برای اینکه اگر کاری نکنند امکان تجاوز 

تبک آن ابتال به  جنسی و اعتیاد در این کودکان زیاد شده و به 
یابد، جدی بود. این  ایدز در میان آنها افزایش می

م بت بودند.  HIVدرصد این کودکان ۵تا ۴نشان داد  مطالعه
کودک که بیشترشان در جریان یک اتفاق شوم،  ۵۱یعنی 
 شان تباه شده است. سالمت
سنجش رفتارهای پر خطر در کودکان «های پژوهش  یافته

 »سازمان بهزیستی«که توسط »کار و خیابان در ایران 
انجام شده حاکی از آن است که این کودکان از سنین پایین با 

ای که میانگین سن  شوند به گونه  روابط جنسی آشنا می
و در پسران  ۰۲/۵شروع روابط جنسی در دختران، 

درصد این کودکان  ۲۰سال است و در مجموع، ۰۲/۷
اند . اهانت و خشونت از سوی  رابطه جنسی را تجربه کرده

از  »آزار جنسی«و »تحقیر شدن«، »کتک خوردن«مردم، 
شان است  های کودکان کار در زندگی خیابانی جمله تجربه

 اشاره شده است. به آن »سازمان بهزیستی«که در گزارش 
 دست ما کوتاه است 

مولود بشنوایی، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق 
کودکان است.انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیست و 
یک سال فعالیت در زمینه کودکان کار و خیابان، قدیمی 

کند. این  ترین نهاد مدنی است که در این زمینه فعالیت می
های مستندی دارد که برای  انجمن آمارهای جامک و گزارش

گوید :  می »قانون«کودکان کار ر  داده است. بشنوایی به 
گزارش های مراکز پزشکی، گزارش خود کودکان و مردم 

دهد کودکان ما حدود تعرض و تعدی به خود را  نشان می
نمی شناسند ؛ دایم باید به آنها گفته شود کسی حق ندارد به 
مسائل خصوصی شما دست بزند. اجازه ندارند به شما دست 
بزنند. دست زدن هم نوعی تعرض است اما متاسفانه تجاوز 
به کودکان هنوز یک مسئله غایی دیده میشود. عضو هیات 
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روایت ها واقعی هستند. زمان و مکان دارند. تصویر مستند 
موجود است. هی  قصدی از انتشار خبر تجاوز و شکنجه به 
-کودک کار وجود ندارد مگر آنکه تلنگری باشد به دست

ک و  اندرکاران؛ آنها که خیال می کنند تمام دغدغه، ت ر 
ها، خشت  پزخانه های دستان کوچکی است که در کوره پینه

های بزرگی که این روزها بر بدنه  زنند، بدانند تاول آجر می
ها چرک کرده است. دغدغه  جامعه میخورد، بیشتر از این

پز خانه است، گاهی چهار راه هاست، گاهی  گاهی کوره
کودکان دستفروش و گدایان مترو است و گاهی هم کف 
خیابان است.آنیه رقم خورده به کابوس شاهدان تبدیل شده 
است. کابوس اینکه حقیقت محض است؛ هرچه دیده اند 

 واقعیت داشته است. 
روایت مستندات شاهدان، سند تلخی ازاتفاقاتی است که ممکن 
است در هر جامعه ر  دهد اما زمانی فرامیرسدکه باید از 
 «مرز کتمان گذشت عبور از این مرزها به قول بعضی ها، 

ممکن است گزارش، بهانه دست دیگران بدهد  »تاوان دارد
که در این مملکت، فالن اتفاق افتاده است؛ یا شاید بسیاری 
معتقد باشند که گفتن این وقایک، چه دردی دوا میکند؛ آنها که 
باید ، میدانند. نوشتن لحظات تلخی که بر شاهدات این ماجرا 
گذشته است که اتفاقا آدم های معمولی جامعه نیستند و هر 
کدام در جایگاهی خاص قراردارند و با پدیده های شوم 
اجتماعی هم بیگانه نبودند، گواه آن است که حتی زمانیکه با 
چشم خود هم دیدند باور نمیکردند اتفاقی چنین سخت گریبان 
کودکان کار را گرفته باشد. روایت های غریبی که با وجود 
مستندات نمیتوان باور کردو به نظر اغراق آمیز است. بارها 
از شاهدان سوال شده است که مطمئن هستید و تلخ تر آنکه 

 سر افکنده موضوع را تایید کرده اند.
 روایت اول 

حادثه را در میان جمعی اعالم کرده است. فشار ناشی از 
آنیه دیده است، راهی برایش باقی نگذاشته جز اینکه پرده از 
این حرف مگو بردارد. روایت خردادماه امسال است. شبانه 
با جمعی دیگر در شهر پرسه میزدند. در جریان بازدید به 
یکی از پل های یکی از بزرگراه ها رسیده اند. توانی برای 
تعریف آنیه دیده ، ندارد. برای بیان هر کلمه مکث میکند تا 

نفر بوده اند  ۲ببیند با چند واژه میتواند عمق فاجعه را بگوید. 
معتاد شیشه ای که شرایط و قرائن گواه  ۲که تجاوز کردند. 

آن بود که در جریان ارتکاب عمل شنیک خود در شرایط 
 ۲طبیعی نبوده اند و از حالت عادی خارج شده بودند. قربانی 

گوید: شاهدان دو  ساله بوده است. راوی می ۰۰مرد ، دختری 
شان بد شد، شوک آنیه مقابل  نفر دیگرشان آنجا بودند . حال

تواند بیشتر  چشمانشان ر  داده بود، هنوز هم هست. نمی
 بگوید.                       .      

 روایت دوم
از همان ابتدا سرا  عکس میرود . گوشی همراهش پر از 
تصاویر آسی  های اجتماعی کف خیابان است. روی یک 
عکس متوقف می شود. تصویر بزرگ میشود. دختربیه ای 
زانوهایش را بغلش گرفته و در گوشه ای از فضای ماشین 

هایش آنقدر چرک است که به سختی  چمباتمه زده است. لباس
میتوان رنگ صورتی لباسش را تشخیص داد. او را در 
چهارراه قیطریه پیدا کرده اند. کودکی که دو، سه نفر دیگر 
م ل او بوده اند. چشمانش را معصومانه به دوربین دوخته 
است. عادت نداشته ازاو عکس بگیرند و شاید همین سب  
شده نگاه منگی به تصویر داشته باشد. لحظات سیاه زندگی او 
را آخرین گوشی مدل آیفون ثبت کرده است و شاید همین هم 
برایش عجی  بوده؛ در یکی از ش  های شهر او را شناسایی 
کرده اند. اینکه کجا بوده است بیان نشد. اینکه چه ساعت از 

های پزشکی حکایت از جسمی  ش  بود گفته نشد. بررسی
شکنجه شده داشت. شنیدنش هم حس بدی دارد. صدا آرام 

بار شنیده  میشود ؛ سخت از میان جمله ادا شده واژه چند
میشود. باورش آنقدر سخت است که دوباره و سه باره ، عدد 

شود. اطمینان دارد. و این بار برای آنکه بتوان  پرسیده می
گوید: چند بار در طول یک روز دختر  باور کرد بلندتر می

شکنجه شده است. هنوز تصویر دختر بیه بر صفحه گوشی 
سالش بوده ، یعنی اگر  ۷یا ۲تلفن همراه موجود است. فقط 

 فاجعه دهشتناک علیه کودکان خیابانی 

جسمانی و شرایط روحی بهتری بودید اما بتعتد از آزاد شتدن 
تان کلیه  ایتان را از دست دادت اید و  م اکتنتون متی بتایستت 
 فته ای دوبار شنبه  ا و سه شنبه  ا زیتر دستتت تات دیتالتیتز 
رفته و دیالیز کنید آیا در این رابطه  یچ شکایتی از مسئولین 
بازداشت ات ادارت ا   ای دارید؟ آیتا در ایتن راستتتا اقتدامتی 

 صوری دادت اید؟ 

قطعا نسبت به عملکرد و بی توجهی مسئولین بعازداشعتعگعاه در 
قبال سالمتیم سکوت نخواهم کرد امعا تعاکعنعون بعدلعیعل ضعععف 
جسمانی و عدم تعوانعایعی در ایعاب و ذهعاب هعیع  اقعدامعی را 

 صورت نداده ام. 

محمود صالحی  زیز با تشکر دی ر بار از شما که در بستر 
بیماری قبول زحمت کردید، بش  اول از گفت ویمان را در 
اینجا به دایان می رسانیم. به امید بهبودی  رچه زودتر 

 شما.... 

 کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
 

شمارت تماس با سشن وی کمیته دفاع از فعالین کارگری 
 مهاباد،  ثمان اسما یلی:
 بیست و  شتم خرداد 

۵۴٢۵٨٢٣٠٢٠   

۲ادامه مصاحبه با محمود صالحی از صفحه   

  »قانون«گزارش روزنامه  

 ایم  توانیم ب وییم چه دیدت نمی
 

http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/wpid-Photo-20150616091502137.j
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استت   اکبر مع وم بی ی مترجم درکار و البته خو  انتتشتابتی 
 ای خوب را به لطف تت   او متا راحتت  که بسیاری از کتاب

وگتو، تتجتدیتد چتاب کتتتاب  این گفت  خوانیم. بهانه به فارسی می
تتری ایت تلتتتون، ،  "مارکسیسم و ن د ادبی   "ارزشمند و موجز

نشتر »  ٠٢است که نتشتستت در ستال   منت د ادبی شناخته شدت
ستال  ٣٣بتعتد از  «انتشارای بوتیمار»منتشر کرد و     «دی ر

 محمد مهدی پور  .آن را تجدید چاب کردت است

به  نوان اولین سوال، شما جای ات ن تد متارکستیتستتتی را در  
  کنید؟ م ایسه با سایر جریانای ن د ادبی چ ونه ارزیابی می

ادبعیعات نعقعد معارکسعیعسعتعی   به نظر من ابتدا در مقایسه عرصه 
های نقد ادبی متمایز است، آن  اساسا از یک جنبه با دیگرجریان

هم این است که نقد ادبی مارکسیستی اساس کارش را بر نعقعدی 
مند است. یعنی هعرچعیعزی را در زمعیعنعه و  گذارد که زمینه می

کند. اینجا ممعکعن اسعت  بافت اجتماعی و تاریخی آن بررسی می
این سوال پیش بیاید که آیا این سخن به این معنعاسعت کعه دیعگعر 

ای را قائل نیستند؟ باید بگویم درست است  ها این چنین زمینه نقد
که فرضاً نقد روانکاوانه، نقد روانشناسانه، نقد هرمنوتیکی، نقد 

ها و  های نقد ادبی به نحوی به زمینه شناسانه و دیگر نحله جامعه
ها پایبندی دارند؛ اما از این بابت نقعد معارکسعیعسعتعی آنعجعا  بافتار

شود که اثر ادبی را اسعاسعا معحعاط در یعک معحعیعط  متمایز می
تاریخی، اقتصعادی، اجعتعمعاععی، سعیعاسعی و فعرهعنعگعی خعاص 

داند. اساس این نقد بر این است که بیاید آنیعه را در تعاریعخِ  می
ای مععورد غععفععلععت واقععک شععده اسععت بععه کععار نععقععد  نععقععد در دوره

پردازی چون ایگلعتعون را در نعظعر  گرداند. به فرض نظریه باز
هعمعان    بگیرید. تمام کوشش ایگلتون بر این است که نعقعد را بعه

متوسعط در اروپعا و   های اصلی آن ببرد، یعنی ظهور طبقه پایه
همزمان با آن ظهور نقد ادبعی و آنعیعه نعقعد ادبعی در آن دوره 

اجعتعمعاععی گعذاشعتعن   دانعد و آن در زمعیعنعه کارکرِد خودش معی
نقد   نشیند و این گونه اثرادبی است و آنیه بعداً غباری بر آن می

شود. به این مناسبت است کعه امع عال ایعگعلعتعون  کنار گذاشته می
 «نعقعد سعیعاسعی»دانند کعه بعر آن نعام  خودشان را پیرِو نقدی می

کعه  -شعود گذارند. در میان آنیه امروزه انواع نقد خوانده می می
نقد ادبی مارکسیستی همیعنعان  -اشاره کردم  آن  من به چند نمونه
فشعارد، فعرض  ها و تکیه بر آنها پعا معی ها و بافتار بر این زمینه

بگیرید در کار ام ال لوکاچ به بعد، گلدمن، آلتوسر، پیرمعاشعری 
پردازان امعروز  و دیگرانی که این نقد را رشد دادند تا به نظریه

انعد؛ کعار نعقعد معارکسعیعسعتعی در معقعابعل  نقد مارکسیستی رسانده
هعای تعاریعخعی و  نقدهای دیگعر در واقعک تعاکعیعد بعر ایعن جعنعبعه

اجتماعی است. آیا این به این معناست که نقد معارکسعیعسعتعی بعه 
پردازد؟ نه، هرگز چعنعیعن نعیعسعت.  ادبی و هنری کار نمی  زمینه

شناس بزرگی چون ماکس رافائل یعا تعی.  کافی است به کار هنر
  جی. کالرک نگاه کنید تا ببینید که چنین نیعسعت. معنعتعهعا زمعیعنعه

 .همان است که گفتم   اصلی نقد ادبی و هنری مارکسیستی

 ای متشتتتلتف نت تد متارکستیتستتتی در ارتتبتا  بتا نت تد  ر یافت 
آلتتتوستر، ستاختتتارگترایتی تتکتویتنتی   مارکسیستی مانند: نظریه

ن د داسشی قانع کنتنتدت   تا چه حد توانسته در حوزت…  گلدمن و
 به مسائل موجود ارائه کنند؟

شعود و  به نظر من آنیه به عنوان نقد پسا لوکاچی شناخعتعه معی 
ام ال آلتوسر، گلدمن، ایگلتون و ماشری پعیعرِو آن هسعتعنعد، در 
واقک، یک گسست عمیق با نوع نقدی است که تجعلعی آن را در 

تعریعن معنعتعقعد(  بیستم )اگعر نعگعویعیعم بعزرگ  یکی از منتقدان سده
بینیم، یعنی لوکاچ. آن گسست این است که لوکاچ اساسعا اثعر  می

دیعد، یعک  هنعری را معانعنعد خعود حعقعیعقعت ععیعنعی بعازتعاب معی
دید؛ تئوریش این بعود کعه اثعر ادبعی بعازتعاب آن  رفلکسیون می

گذرد. این را هم در مورد بازتعاب  چیزی است که در جامعه می
در  .دانست و هم در مورد اثعر ادبعی حقیقت عینی در آگاهی می

واقک، اثر ادبی یک بازتاب بود و طبیعتا هرچقدر هم شما تاکعیعد 
کردید بر دیالکتیِک بین اثعر هعنعری و هعنعرمعنعد )چعنعان کعه  می

لوکاچ این تاکید را به تمامی داشعت(، بعازهعم نعوععی از تعفعکعر 
مکانیکی را در پی داشت یععنعی شعمعا اثعر ادبعی را بعه نعوععی 
بازتاب منفعالنه در ذهن هنعرمعنعد وسعپعس بعیعرون دادن آن در 

در گسستی که بین لوکاچ و ایگلتون، گلعدمعن و  .دیدید جامعه می
ها بالیبار و دیگران پعیعش آمعد شعمعا اثعر ادبعی و  ماشری و بعد

بینید. اثر ادبی بعازتعاب شعرایعط و  هنری را دیگر این گونه نمی

 "مارکسیسم و نقد ادبیِ "مصاحبه با اکبر معصوم بیگی در باره کتاب 

هایی  واکنش
نععیععسععت کععه 
مععععنععععفعععععععععل 
فععععععععععععععرض 
شعععود، اثعععر 
ادبععی خععود 

در 
گعیعری  شکل

هععا  سععاخععتععار
سععهععم دارد، 
تاثیعر دارد، 
نععقععش دارد. 
ایعععن بعععار، 
دیعععگعععر بعععا 

شود سر و  یک امر منفعل که تنها بازتابی در جامعه تلقی می
کار ندارید. این بار، شما کامال فعال هستید، پر تکاپو هسعتعیعد 

هعا دخعیعل هسعتعیعد. ایعن  و خعودتعان در سعاخعتعن آن سعاخعتعار
سعت، از  ها کدام است؟ از نظعر العتعوسعر ایعدئعولعوژی ساختار

ست، از نظر خود ایعگعلعتعون سعیعاسعت  نظر گلدمن جهان بینی
هعا فعععال هسعتعیعد و  است. اکنون، شما در ساختن این ساختار

تنها یک امر منفعل یا بازتابی نیسعتعیعد کعه نشعسعتعه بعاشعیعد و 
بیعنعیعد   همینان که حقیقت را بازتاب شی  بیرونی در ذهن می

و ذهن انگار کامال منفعل است و تعطعبعیعق واقعععیعت بعا ذهعن 
 »ابعژه«شود، اثر هنری هم شما را در حکعم  حقیقت تلقی می

گذارد و شما هم خیلی ساده فقط تاثعیعر  ببیند که بر شما اثر می
کعنعد  اندیشد و تخیل معی پذیرید. در واقک، اینجا کسی که می می

حقیقت بیرونی فعال است. اینجاسعت   منفعل نیست و به اندازه
که دیالکتیک ساختاری ام ال آلتوسر در معورد سعاخعت اثعر 

کند و اثر هنری حاصل آن تاثیری اسعت  هنری معنی پیدا می
 .گذارد بینی در جامعه می که هنرمند در ساخت جهان

جتتتدال   ادبتتیتتای صتتتحتتنتته«متتارکتت  ا تتتتتت تتاد دارد کتته  
  ، اگر بشوا یم ادبیای در ایران را بتر دتایته»است اجتما ی 

 مین سشن مارک  مورد بررسی قرار بد یم تحلیل شما در 
 مورد این دو چیست؟

شعود  چعه در ایعن معورد معی واقعیت قضیه این اسعت کعه آن 
هایعی در معقعطعک صعد سعالعه  عنوان کرد این است که کوشش

اجتماعی آن   اخیر انجام گرفته که ادبیات را در متن و زمینه
های معوفعقعی هعم داشعتعه  به کار بگیرند و تا حدودی هم نمونه

 .است

 شود با م دا  بحث را ادامه بد ید؟ می  

بیعنعیعم، آنعیعه در کعار  فرض کنید آنیه ما در کار هدایت می 
هعای  آبعادی )داسعتعان دولعت  بینیم، کعارهعای اولعیعه ساعدی می

معخعصعوصعا در داسعتعان ) کوتاهش(، کارهای بزرگ ععلعوی
، کعارهعای بعهعرام صعادقعی، هعوشعنعگ (»گیلعه معرد«زیبای 

های بالعنعسعبعه معوفعقعی در معورد  ها بازتاب این…  گلشیری و
ادبعیعات   های اجتماعی در پهنه آنیه ما برآن نام بازتاب جدال

آیعنعد. در ایعنعجعا بعا ادبعیعاتعی سعر و  گذاریم، به شمعار معی می
اجعتعمعاععی دارد.   کارداریم که به نحوی سهعمعی در معبعارزه

، »هعا هعمعسعایعه«بعضی از کارهای احمد محمود، مخصوصا 
گنجد، اینکه چقدر ایعن ادبعیعات معوفعق  دقیقا در این مقوله می

شده از عناصری که در خود ادبیات جریان دارد بهره گعیعرد 
هعایعی  دهعی و کمتر به تاثیرات بیرونی توجه کند یعا بعه جعهعت

شعود، بعه  اعتنا باشد که به امر خودجوش ادبی مربوط نمی بی
  نظر من تعیین این حدود در ادبیات ما کعاری اسعت بعرععهعده
مور  ادبی تا بگوید تا چه حدی این مسئله با تعوفعیعق هعمعراه 
بود و تا چه حدی بعا شعکعسعت. فعرض بعگعیعریعد کسعی چعون 

جعی. کعالرک. هعنعوز داوری دربعاره  .آرنولد هاوزر یعا تعی
بینیم و بعد یعا خعوب، ادبعیعاِت بعععد از  آنیه بعد از انقالب می

دانیعم کعه معا در  شود کمی زود است. ما می انقالب نامیده می
تاریخ ادبیاتمان ساختار داستانی به معععنعای رمعان در ایعران 

ایم، البعتعه رمعان بعه معععنعای معدرن و نعه بعه معععنعای  نداشته
نویسی بلکه به عنوان فُرمی مدرن در نقل سرگذشت،  حکایت

 »دُن کعیعشعوتِ «به معنای آنیه ما اساس و خاستعگعاهعش را 
آرمعانعِی   نعمعونعه »دُن کیشوت«گوییم  دانیم و می سروانتس می

دُن «رمان است و تاریعخ ادبعیعات را بعه معاقعبعل و معابعععد 
هعای  کعنعد، یعععنعی از رمعانعس تقسیم و متمایعز معی »کیشوت

آورد. آنعیعه معا بعه  گذشته و آنها را رمان بعه حسعاب نعمعی
شناسیم در ادبیات فعارسعی وجعود نعداشعتعه  عنوان رمان می

های  همان رمانس   در واقک حکم »سمک عیار«است. ام ال 
 .ماقبِل رمان را برای ما دارند

از رمتان  »لوکاچ«ست که  آن تعریفی ا  تحلیل شما بر دایه 
 ارائه کردت است؟

اثر مدرن اسعت و   دقیقا، چون رمان از نظر لوکاچ حماسه 
زدایی شعده اسعت. رمعان  است که حماسه  ای متعلق به دوره

هعای  تعریعن جعلعوه اساسا یک امر تراژیک است، شما ععالعی
عصعر تعراژیعک   های این حماسه ترین جلوه رمان را، عالی

بیستم در کافکا، موزل و توماسعمعان، پعروسعت،   را در سده
بعیعنعیعد. ایعن در  ، دوس پاسوس و این گونه کسان می جویس

سابقه بود، ما چنیعن فُعرم ادبعی نعداشعتعیعم،  ادبیات فارسی بی
چنان که فُرم ادبی شعر مدرن هم نداشتیم. ما در شعععر در 

بعریعم و شعاععران  ای در اوج خعود بعه سعر معی یک دوره
داریعم.  …بزرگی چون حافظ، مولوی، سععدی، نعظعامعی و

های تباهی و سقعوط هعم داریعم کعه در اواخعر آن بعه  دوره
رسعیععم بععه شعععععر دوران  رسعیععم. بععععد مععی امع ععال قعاآنععی مععی

مشروطه که بیشتر سخن منظوم اسعت و چعنعدان یعا اصعال 
رسعیعم بعه نعیعمعا، و ایعن یعک انعقعالب  شعریت ندارد. تا می

بزرگ ادبی است، بسیار بزرگ. کار نیما این است که بیعن 
سنت شعری گذشتعه و نعوآوری، بعه معععنعی ذهعن و زبعان 

کعنعد.  تنیدگِی دیالکتیکی ایعجعاد معی مدرن تلفیق، نوعی درهم
سابقه است اما نه به این معععنعا کعه یعک شعاععر  کار نیما بی

الساعه پدید آمده باشد بلکه تکیه دارد بعه یعک معیعراث  خلق
ادبی بزرگ با نگاهی ژرف به جهان، جهانی مدرن اسعت، 

خواهد، یعععنعی کعه معانعنعد قعهعرمعان  پس یک نگاه مدرن می
سروانتس از خانه بیرون آمده است برای کشف، بعرای از 
خود بیرون رفتن، به خود و به زمین اتعکعا داشعتعن، بعرای 

های موجود و نهعراسعیعدن از  چیز  کنجکاوی و شکافتن همه
جو. خودش باید به امر خودش  و های حاصل از جست نتیجه

انسععان مععدرن، انسععان  .بععرسععد، نععگععاهععی بععه آسععمععان نععدارد
عصر بعورژوایعی اسعت. بعه   است. رمان حماسه »وانهاده«

این معناست که در ذات خود تراژیک است، نعه حعمعاسعی. 
  ای معقعدمعه »افسعانعه«نیمای  .برگردیم به شعرمدرن فارسی

دراز آهنگی که شعاععران فعارسعی طعی   است بر آن سلسله
کردند تا رسیدند به ام ال فرو ، شاملو، سپعهعری، اخعوان، 
… آتشی، رویایی و جز اینها و تا برسیم به ام ال براهنی و

خواهم زیاد اسم بیاورم چون ممکعن اسعت بعععضعی  من نمی
 .ها را فراموش کنم اسم

آنیه بعد از انقالب اتفاق افتاد اساسا نعوععی تعقعابعل بعا امعِر 
چه سنتی و متعلق به گذشته بود.  مدرن است و اعتماد به آن

روی آوردن به شاعرانی که از نظر محعتعوای کعار بسعیعار 
دست بودند م ل خعاقعانعی کعه بعه قعول معولعوی صعدای  تهی

منطق الطیِرخاقانی صداست/ منطق العطعیعِر «محض است: 
یا شعر شبه فرمالیستی سبک هنعدی کعه  .»سلیمانی کجاست
پردازی دارد و شعری است که هی  چیزش با  فقط مضمون

دنیا و مافیهای انسان مدرن، با ذهن و زبان مدرن سنخیعتعی 
ای مع عل  هعای کعهعنعه شعده هعا و قعالع  ندارد. پرستعش شعیعوه

تعریعن شعاععران  که به خاطر قالبش حتی در پیشرو »غزل«
تواند مخرب باشد، دردی از انسان مععاصعر  معاصر هم می

سرای معاصر بهتعر از  کند. در میان شاعران غزل دوا نمی
نعداریعم. امعا واقعععا ایعن  »بهبهانعی« و »منزوی«و  »سایه«

قال  چه مناسبت و سنخیتی با حسعاسعیعت معدرن دارد؟ آیعا 
کند؟ به نظر من، نعه. راسعتعش،  حق انسان مدرن را ادا می

هععا و مععدارس و  ایععن پععرسععتععش غععزل و ایععجععاد مععکععتعع 
مالی و تبلیغاتی بعرای سعتعایعش ایعن   جانبه های همه پشتیبانی
ها، در واقک شعر فارسی را دچار چنعدپعارگعی کعرد و  سنت

 .آن قوت و بیان شخصی شعر مدرن را از شعر گرفت

در تفکر مارکسیستی کل  نر و ادبیای بته  تنتوان ابتزار  
شود. در دنیای معاصر و بتعتد  مبارزت با سلطه استفادت می

از فروداشی بلوک شر ، چه دتانسیلتی وجتود دارد بترای 
اجتناب از اینکه  مین  نر و ادبیای بته ابتزار ستلتطته از 

 نوع دی ر تبدیل نشود؟

بیایید برای روشن شدن بحث ابتدا به تعریفی از هعژمعونعی  
و سعلعطعه بعر اسعاس نعظعر ریعمعونعد ویعلعیعامعز، معتعفعکعر و 

 علی اکبر معصوم بیگی
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 فشارهای امنیتی علیه اعضای کانون نویسندگان

کانون نویسندکان ایران با انتشار بیانیه ای به افزایش فشارهای 
امنیتی علیه اعضای کانون اعتراض کرد و این اقدامات را 
نمونه های بارز نقض آزادی بیان و نیز لگدمال شدن حق 
شرکت در تشکلها دانست.  این بیانیه از احضار و بازجویی 
الاقلسه تن از اعضای کانون از جمله دو عضو هیئت دبیران 
کانون در روزها ی اخیر خبر می دهد. مصاحبه ی رضا 
خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران کانون  با بیژن برهمندی 
 از رادیو بین المللی فرانسه:                                           
آقای رضا خندان شما خودتان از کسانی بودید که احضار و 
بازجویی شدید؛ ممکن است توضیح د ید  لت این بازجویی 
  ا چه بودت؟                                                              
در مورد این احضارهایی که اشاره کردید االن حدود یک 
ماهی است که دو تن از اعضای کانون به ترتی  احضار شدند 
و مورد بازجویی قرار گرفتند.  آبتین بکتاش، خود من و کیوان 
باژن.  این فشارها بی سابقه نیست؛ کانون سالهاست که تحت 
فشارهای امنیتی قرار دارد و در دوره های خاصی این فشارها 
تشدید می شود.  احضار می کنند، بازجویی می کنند، تهدید می 
کنند و سعی می کنند که ممانعت کنند از فعالیت های کانون، 
نشست های عمومی اش را ممنوع کنند و همینین جلوگیری 
کنند از فعالیت های ادبی م ل مراسم سخنرانی.  این ممانعت ها 
گاهی تشدید می شود و هدف اصلی این فشارها هم این است که 
جلوی فعالیت های کانون را بگیوند و مانک حضورش در 
فعالیت های فرهنگی برای  آزادی بیان و مبارزه با سانسور 
 شوند.                                                                       
ممکن است بفرمایید در این بازجویی اخیر از شما و بکتا  
 و کیوان چی درسیدند و چی می خواستند؟                          

موضوع اصلی همان فعالیت های کانون است.  می دانید که  -
در اتهام هایی که به ما زدند یکی انتشار نشریه ی غیر قانونی 
و دیگری فعالیت های تبلیغی علیه نظام است.  مصادیق شان 
هم در این دو مورد یکی خود نشریه و مطال  آن و دیگری 
فعالیت هایی که کانون داشته از جمله صفحه ی فیس بوک 
کانون و بیانیه هایی که کانون صادر کرده.  و سؤال ها هم 
پیرامون همین مسائل بوده.  خود من هم که بازجویی می شدم 
عمدتا بر این محور بوده که کانون نباید فعالیت بکند و این 
 فعالیت ها غیر قانونی است.                                           
 شما چه داسخ  ایی دادید؟                                             

در مورد غیر قانونی بودن کانون, ما تاکید داشتیم و داریم که  -
می 4ده سال قبل از این که جمهوری اسال 1374کانون در سال 

یک تشکل مدنی است و متعلق به ، پا بگیرد حضور داشته
نویسندگانی است که مخالف سانسور هستند و بحث شان این 
است که برای این که جامعه ادبیات و هنر پیشرو ا و مترقی 
داشته باشد نیازمند این است که آزادی بیان وجود داشته باشد و 
چون در ایران سانسور بسیار شدید حضور دارد و مانک فعالیت 
های ادبی و هنری می شود، طبیعی است که کسانی بلند می 
شوند و به این اعتراض می کنند.  ما از جمله این کسان هستیم 
و به سانسور اعتراض داریم و به جلوگیری از حق آزادی بیان 
اعتراض داریم و اعتراض مان را از طریق تشکل کانون که 
یک ظرف مدنی است  این اعتراض را اعالم کرده ایم و باز ه 
اعالم می کنیم. پاسخ های ما هم در دفاع از حرکتها و بیانیه 
هایی که کانون صادر کرده و همینطور در دفاع از صفحه ی 
فیس بوک کانون و نقطه نظراتی که در ارتباط با آزادی اندیشه 
و بیان بدون هی  حصر و است نا دارد دفاع کردیم  و مطرح 
کردیم که کانون اصول و منشور درستی را پیگیری می کند.   

تا زمانی که سانسور وجود دارد و نیاز به آزادی بیان و دفاع  
از آزادی بیان وجود دارد، و همین طور دفاع از حقوق صنفی 
 نویسندگان وجود دارد، کانون هم وجود خواهد داشت.            
متن این گفت و از رادیو بین المللی فرانسه دیادت شدت است.

]                                                                 ]روشن ر  

شرایط ماورا  اجتماعی در جریان باشد وجعود نعدارد. العبعتعه 
ای )از جعمعلعه  های بسعیعار پعیعیعیعده کل این سفارش با میانجی

گعیعرد کعه نعادیعده  انعجعام معی…(  ایدئولوژی و امر سیعاسعی و
کند. اما جعای تعفعصعیعل  گرفتن آن این بحث را لوث و ابتر می

 .آن اینجا نیست

اگر بشوا یم  مین بحث را گستر  بد یم و برسیم به نتظتر  
  متتارکتت  در متتورد نتتیکتتت متتولتتف کتته ختتدمتتت بتته  تتبتت تته

متارکت    درولتاریاست، با وجود نظریاتی که بعد از نتظتریته
متتارکستیتتستم چت تتونتته  -چتتون متترل متتولتتف  –متطتترح شتتدت 

  ا حفظ کند؟ تواند نظر خود را در م ابل این تئوری می

رونعد.  آیعنعد و معی های معی واقعیت قضیه این است که تئوری 
منظورش این است کعه  »مرگ مولف«مشهور   بارت درمقاله

آفعریعنعنعد یعگعانعه فعرمعانعروای  کسانعی کعه اثعر هعنعری را معی
ای کعه اثعر را ارائعه  العناِن آن نیستند، بلکعه از لعحعظعه مطلق
  دهند کارشان تمعام شعده اسعت. بعه قعول فعوکعو در معقعالعه می
لرزند. معا لعرزش را  های درختان می برگ »مولف چیست؟«

بعیعنعیعم. بعه ععبعارت دیعگعر،  بینیم و بعاد را نعمعی از درخت می
بینیم که خواننده اگر بیشتر از هنرمند آفریننده نباشد کمتر   نمی

نیست. به نظر فوکو، که تا حدود بسیار نظر بعارت را تعایعیعد 
های تاریخِی متعدد دارد و نعفسعِس  کند، کارکرِد مولف جنبه می

دهعد و  فرض مرگ مولف، به متن قابلیت تفسیعر فعراوان معی
از تک اقتدارِی متن، اقتدار تک مولف، از گفتمانی منعحعصعر 

مآبعانعه را از معتعن  کاهد یا این اقتدار ق در قدرت به مولف، می
زداید و به قول بارت آزادی خعوانعنعده را در پعی دارد و  می

کند. بعه نعظعرم، در  گو نمی خواننده را اسیر آوای واحد و تک
معرگ معولعف روالن   مارکسیستی، قضعیعه  چهارچوب نظریه

بارت تفسیرپذیر است. چنان که ام ال پی یر ماشعری تعفعسعیعر 
ها و  دهد و فوکو با انتقاد ای که بارت ارائه می اند. نظریه کرده
    دهد، دنباله هایی آن را به نحوی گسترش می ها و تعدیل حاشیه

های متعدد، مرگ مولف، معرگ سعوژه یعا  مرگ  همان نظریه
 .است… فاعل و کنشگر و

واقعیت قضیه این است که مارکس دو مرحله را در کار بشر 
مععارکععس بععیععن کععار و زحععمععت تععفععاوت  .گععیععرد در نععظععر مععی

گذارد، فعالیت و کار و کوشش و زحمت بعرای بعرآوردن  می
نیازهای بشر است. بشر نیازهای اساسی دارد، شما اگر غعذا 
نخورید، آب نخورید، سرپناه نداشته بعاشعیعد و اگعر بعهعداشعت 

هعمعان    توانید زندگی کعنعیعد. در ایعنعجعا، در نداشته باشید، نمی
   در -یعنی نیازهای اقتصعادی -تان چهارچوب نیازهای اساسی

  اید. اما مارکس معرحعلعه  کار و زحمت محصور  همان مرحله
کعار و کعوشعش، و   کند و آن معرحعلعه دیگری را هم تبیین می

اید از قید و بعنعد نعیعازهعای اسعاسعی  ای است که توانسته مرحله
زندگیتان آزاد شوید و از قلمرو اقتصاد به قلمرو فعرهعنعگ پعا 

کعه معن آن  »نویسنده، نقد و فعرهعنعگ«بگذارید. اگر به کتاب 
ای از  ام رجوع کنید، در انتهای آن کتاب مقاله را ترجمه کرده

لعوکعاچ  .»کعهعن  نعو، جعامعععه  جعامعععه«لوکاچ هست با عنوان 
گعذار از نعیعازهعای اسعاسعی را بعه گعذار از زنعدگعی   مرحله

  کعنعد. معرحعلعه فعرهعنعگ تعععبعیعر معی  اقتصادی بشر، به مرحله
گیرد که انسان از معحعصعول  ای می فرهنگ را مارکس مرحله

کار خودش بیگانه نیست، از خودبیگانگی برافتاده و شما ایعن 
بینید کعه از خعودتعان معنعفعک  بار محصوالت کار خود را می

ست. در آنعجعا یعک  بشری ا  فرهنگ جامعه  نیست، آن مرحله
افتد و آن ایعن اسعت کعه، بعالعفعرض شعمعای  اتفاق دیگر هم می

هنرمند نیستند،  سگر، آقای زید و آقای عمرو دیگر تک مصاحبه
تک هنعرمعنعدان معواجعه هسعتعیعم و معن اگعر   االن ما با جامعه

گویعم،  آورم. م ال می بخواهم از هنرمندان اسم بیاورم، اسم می
این میکل آنژ است، این شکسپیر، این نیما و این شاملو است. 

رسعیعم، دیعگعر بعا  گذار فعرهعنعگ معی  ای که ما به دوره مرحله
آفریند، در آن   هنرمند مواجه نیستید، کل بشر است که می ستک

ای برسید که این حرف بعارت هعم بعه  توانید به دوره حالت می
شناختیعد   نحوی معنا پیدا کند و مولف به آن معنایی که شما می

کسعانعی کعه اثعر هعنعری را   دیگعر وجعود نعدارد بعلعکعه هعمعه
آیعنعد، نعه بعه معععنعای  خوانند جزئی از مولف به حساب می می

شعنعاخعتعِی کعلعمعه بعلعکعه بعه معععنعای  هرمعنعوتعیعکعی و معععرفعت
نهعایعت    شناختِی آن، چون که هر اثر متنی است که تا بی هستی
بشر پیعدا   پذیر است، یعنی هرمنوتیک خود را در سلسله تاویل
ایعم  ای نعرسعیعده کند. به اعتقاد من در حال حاضر به مرحله می

که حرف بارت یا فوکو به تمامی تعحعقعق پعیعدا کعنعد و دیعگعر 
ها و  مولف هستی نداشته باشد. هر چند که ما حاال هم با تعبیر

 .های گوناگون از یک اثر مواجه هستیم تاویل

پرداز انگلیعسعی بعپعردازیعم. اگعر بعخعواهعم بعه صعورت  نظریه
خالصه بگویم، سلطه اساسا امریست که از بیعرون بعر شعمعا، 

  شود. هژمونی امعری بر هنرمند و مخاطِ  هنرپذیر تحمیل می
است کامال درونی، به معنای اینکعه شعمعا بعر اسعاِس پسعنعد و 
انتخاب خودتان بین این امر، آن امر و این یکی امر، انتعخعاب 

در نوع برخورد با هنر در تفکر معارکسعیعسعتعی  کنید. آنیه  می
وجود دارد اساسا به هژمونی نظر دارد و نه سلطه کعه امعری 

بنابراین از بیخ و بعن درسعت نعیعسعت کعه  . کامال بیرونی است
دست کم نوع تفکری که  .بیاید هنر را به یک وسیله تقلیل دهد

  خود مارکس دارد این است که آن را هعرگعز بعه یعک وسعیعلعه
دهد. اثر هعنعری فعی نعفعسعه در خعود دارای  محض تقلیل نمی

هععای  انععد، ارزش هععا بععر دو دسععتععه ارزش اسععت، ایععن ارزش
است کعه بعرای   های اجتماعی. طبیعی شناختی و ارزش   زیبایی
اش  کارگر و پرولتاریا هنر جهتی دارد، جهعتعی کعه پعایعه  طبقه

آیعد  کارگر استوار است. این سوال پعیعش معی  بر حاکمیت طبقه
که آیا این بدان معناست که هر هنر ن عدانعی بعه صعرف ایعنعکعه 

خود و از   تواند از هنر نداشته موضکِ طبقاتی مترقی دارد، می
  هنری خود ابزاری بسازد که با آن هدف خود را به منعصعه بی

 .ظهور بنشاند؟ مطلقا این نیست

از نظر دیدگاه مارکسیستی ام ال ایگلتون، فردریک جیمسعون 
اول یک اثر هعنعری   و گلدمن، لوکاچ و ماشری شما در درجه

آفریند. این فرض مسلم و بدیهی شماست کعه اثعر شعمعا در  می
قواعدی که بعر هعر اثعر   ست با همه اول یک اثر هنری  درجه

بعد، این اثر هعنعری خعنع عی   هنری اصیل حاکم است. در وهله
جهت نیست، هر اثر  هی  اثر هنری بی .دار است نیست، جهت

دهعد  هنری دارای موجبیت است، یعنی به شرایطی ارجاع معی
و پا در هوا نیست. به بیرون از خودش ارجاع دارد. هعر اثعر 
هنری یعک سعفعارش اسعت، کعل تعاریعخ هعنعر رنسعانعس یعک 
سعفععارش اسععت، کععل تععاریععخ هعنععر یععک سععفععارش اسععت. کععار 
موتزارت، بتهوون، مندلسون و با  سفارش اسعت. شعمعا یعک 

  گیرید و یعک زمعان از طعبعقعه زمان سفارش را از دربار می
سعت، بعازار  اجتمعاععی شعمعا بعورژوازی  اجتماعی. حاال طبقه

خواهد. کل یعک هعنعر، یعععنعی  است، از شما فالن رمان را می
کعنعم  هنر گرافیک یا ترسیمی، سفارِش محض است. گمان نمی

کسی پیدا شود که به این دلیل گرافیک را هنعر نعدانعد، معیعزان 
زیادی از کار هنرمند بزرگی م ل تولوز لوترک پعوسعتعرهعای 

تعریعن   است و همه هم از عالعی »مولن روژ«  مربوط به کاباره
اند. مهم ایعن اسعت کعه اثعر هعنعری شعمعا، چعه   های هنر نمونه

تر، چه رمعان و چعه نعقعاشعی، چعه ادبعیعات، در  موسیقی و تئا
 .اول اثری هنری باشد  درجه

  شعد، نعمعونعه نوع اثر هنری که در شعوروی سعابعق ارائعه معی
آثاری کعه دیعگعر کسعی   روشنی برای این موضوع است. همه

خواند، هعمعه از   پسندد و نمی کند، آنها را نمی به آنها توجه نمی
شناسی، از نعظعر  اند که از نظر زیبایی کارهای سفارشی  جمله

انعد، نعه ایعنعکعه ععیعبعشعان ایعن بعاشعد کعه  ارزش هنری، پسعت
خعاچعاطعوریعان،  »اسپارتعاکعوِس   باله«  اند. شما درباره سفارشی

  شعععاسعععتعععاکعععویععع ، سعععوئعععیعععت بعععالعععه »سعععمعععفعععونعععی پعععنعععجعععمِ «
، »ایعزنشعتعایعن« هعای خاچاطوریان، راجعک بعه فعیعلعم  »گایانه«
هعای معیعخعایعیعل کعاالتعازوف  ، فعیعلعم»پودوفکین«، »داوژنکو«

شعنعاسعی  توانید این را بگویید، چون از نظر زیبعایعی  هرگز نمی
اند. به این اعتبار اگر بعخعواهعم  تر و بزرگ نقص، بر آثاری بی

پعذیعر نعیعسعتعنعد.  شناسی و هنر تقلیل  در یک کالم بگویم، زیبایی
در عین حال که مارکسیسم سفارشی بودن و ابزار بعودن اثعر 

کند و ابایی ندارد، سفارشی نعبعودن آن را  هنری را اعالم می
داند. هنری که فعی نعفعسعه در آسعمعان و در  درو  محض می

 تری ای لتون

 رضا خندان مهابادی
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گذارم به دو.  زنم بیرون، پا می از خانه می   
کنم،  روم تا تیمیه. جرات می یکنفس می

چی  خانه. قهوه نشینم رو تخت قهوه روم می می
گذارد جلوم. خجالت  یک استکان چای می

شوم. تا حاال تو  کشم. تا بناگوش سر  می می
ام. تیمیه هنوز شلو   قهوه خانه چای نخورده

نشده است. صدای باز شدن در حجره ها 
زند تو  آید. صداهایی از تو بازارچه می می

چی استکان چای  تیمیه. گمان کنم وقتی قهوه
را گذاشت جلوم ازم پرسید که چه خبر است 

ام. صدای دائی امیر را  اینهمه زود آمده
گذارم تو  شنوم. استکان نصفه را می می

 .شوم نعلبکی و بلند می

 چرا امروز قبل از من راه افتادی؟-

شوم.  گویم. سر  می چیزی بهش نمی   
کنم . هنوز از مرد  اطراف تیمیه را نگاه می

بلندقامت خبری نشده است. دائی امیر در 
آورم  کند. چارپایه را می حجره را باز می

نشینم. صدای تق تق چرتکه  بیرون و می

آیند.  ها دارند می شود. دالل دائی امیر بلند می
ها زودتر از همه آمده اند. نگاهم به در  حمال

خواهم عکس پدرم را از  تیمیه است. می
جیبم بیرون بیاورم و نگاهش کنم اما جرات 

ترسم یکهو دائی امیر سر برسد  کنم. می نمی
و میم را بگیرد. دو سال بیشتر است که با 

زنم، که هی  کس ازش  عکس پدرم حرف می
خبری ندارد، که حتی یک کلمه هم جوابم 

زنم، وقتی  نداده است. وقتی باش حرف می
زنم، فقط  خودم تنها هستم و باش حرف می

 .کند نگاهم می

آفتاب از هواخورهای سقف افتاده است رو    
کشد. انگار کسی  ها و دارد پایین می ستون

گرداند به طرف در تیمیه. دلم  سرم را بر می
آید تو. خوش قد و باال، با  لرزد. دارد می می

چشمانی درشت و ابروانی پر پشت و 
ای محکم. تا بخواهد از جلوم بگذرد بلند  چانه
شوم. یک لحظه نگاهش با نگاهم در هم  می
شوم. دلم  شود. جای خودم خشک می می
خواهد حرف بزنم اما انگار اللمانی  می

گرفته ام. گردنش آنقدر کوتاه است که 
اش نشسته است. از جلوم رد  اش به سینه چانه
رود به طرف حجره خواج  شود و می می

کشد. به گمانم  توفیق و تو حجره سر می
گردد به طرف  گوید و بر می چیزی می

نشیند رو نیمکت. حاال تیمیه  خانه و می قهوه

خوابم. باش حرف  ها کنار مادرم می ش    
 :زند زنم. بام حرف می می

 از حجره که خسته نشدی؟-

 .کشد به گونه ها و گردنم دست می   

 نه مادر... چرا خسته بشم؟-

تک زبانم است که بهش بگویم امروز پدرم 
ام. تک زبانم است که ازش بپرسم  را دیده

چرا گردن پدرم تو عکس این همه کوتاه 
اش خط سفید نیست. اما  نیست. چرا رو گونه

کنم. ترسم این است که عکسم را  جرات نمی
ازم بگیرد، که بپرسد عکس را از کی 

ام... اما اگر پدرم بود؟... اگر خودش  گرفته
بود؟... پس چرا اصالً نگاهم نکرد... چرا 
اصالً ...نه!... شاید خودش نباشد... اما 

خواهد  نگاهش؟... قد و قواره اش؟... دلم می
از کنار مادرم بلند شوم و بروم پایین و بروم 
تو اتاق و عکس را نگاه کنم. دست مادرم 

شود. با سر انگشت بن  رو سرم کشیده می
افتد.  خارد. تنم به مور مور می موهام را می
 :شنوم آید. صداش را می خوشم می

 کنی؟ دائی جانو که اذیت نمی-

گذارم  هام می کف دست مادرم را رو ل    
 :گویم و می

 .کنم نه مادر... هر کاری بگه واسه ش می-

دهم که  هام فشار می دست مادرم را رو ل 
 .یکهو حرف از دهانم بیرون نزند

تابستون که تموم شد دوباره میری -
 ...مدرسه... انشاهللا کالس چارم

 .هام است هنوز دست مادرم رو ل    

 .ماشاهللا هزار ماشاهللا دیگه مرد شدی ..-

 :گویم زنم و می رو دست راستم غلت می   

ولی اگه تو بخوای دیگه اصالً مدرسه -
 .نمیرم

 :کند تعج  می   

 نمیری؟-

زند. باز رو  چشمان سیاه مادرم برق می   
 :کنم خوابم و آسمان را نگاه می گرده ام می

که دلم  یعنی گفتم اگه دلت بخواد... چون-
 .خواد همیشه برم حجره دائی امیر می

 :شود ام کشیده می دست مادرم رو گونه

 .نه پسرم... تو باید درس بخونی-

شوم. اگر بگویم که پدرم را  دارم خفه می   
 .شوم ام کلی سبک می دیده

 :شنوم صدای مادرم را می   

 .ده دائی جون گفته که حقوقتم می-

 :توانم جلو خودم را بگیرم نمی   

 مادر... پس بابا کی میاد؟-

کند. به  گوید. گریه هم نمی چیزی نمی   
کشد. وقتی که رفتم مدرسه  موهام دست می

موهام را کوتاه کردند. چشمانم را رو هم 
هام  دست مادرم را رو گونه گذارم. گرمی می

کند. سرم  کنم. چشمانم را باز می احساس می
کنم.  گردانم و به مادرم نگاه می را بر می

زند. انگار پر  چشمان سیاه مادرم برق می
شوم که باز  شده است از اشک. پشیمان می

 .ام سرا  پدرم را ازش گرفته

*** 

هنوز دائی امیر ناشتائی اش را نخورده    
کنم از خانه بزنم بیرون،  است که قصد می

 :آید صدای مادرم در می

 چرا به این زودی؟-

 :گویم بهش درو  می   

خواد یواش یواش برم. کوچه ها رو  دلم می-
نیگا کنم. آدمارو... شایدم از میدون برم ببینم 

 )قسمت دوم(

هاش پرمو است. حتی به طرفم هم  دست
های مدور جلو در  آید. از پشت ستون نمی

رود به طرف قهوه  شود و می تیمیه رد می
هام  شود. چشم خانه. زانوهام سست می

لرزند. عق   های نور می جوشد. لوله می
نشینم رو چارپایه و قد و باالش  روم و می می

کنم که حاال نشسته است رو  را نگاه می
ها و  خانه. چندتائی از حمال نیمکت قهوه

زنند.  چندتائی از داللها دورش حلقه می
آورم. باش  عکس پدرم را از جیبم بیرون می

 :زنم حرف می

 خودتی آره؟-

دهد. م ل همیشه. نگاهش  جواب نمی   
 .عینهو سنگ است

 نی نی یقین داری این عکس باباس؟-

کند.  صدای شرشر باران گوشم را پر می   
شنوم. هوای پستو خاکستری  صدای رعم می

 .رنگ است

 .اوا... خ  زیرش نوشته-

کاش نوشته زیرش را قییی نکرده بودم.    
 :زنم باش حرف می

 .دونم که خودتی می-

خورد. م ل همیشه.  لبهاش اصالً تکان نمی   
گذارم تو جیبم. دائی امیر از  عکس را می

آید بیرون. رو عتابه در حجره  انبار می
کشد. سر تراشیده مرد  ایستد و گردن می می

های که دورش  بلندقامت از البالی آدم
ایستاده اند پیداست. اخم دائی امیر تو هم 

رود تو حجره.  زند. بعد می رود و غر می می
گردد. همه از  نگاهم دور تا دور تیمیه می

اند. زیر گوش هم پ  پ   ها بیرون زده حجره
شنوم و نه  کنند. نه صداشان را می می

دانم چه شده است که  هاشان را. نمی حرف
همه صداها افتاده است. مرد بلندقامت 

گذارد رو میز، بلند  استکان خالی را می
هایی را که دورش ایستاده  شود و الی آدم می

افتد به طرف در تیمیه  شکافد، راه می اند می
 .رود بیرون و می

روند  شود و همه می دوباره صداها بلند می   
هاشان. صدای چرتکه دائی امیر به  تو حجره
 .شود نشیند. یکهو دلم سنگین می گوشم می

*** 

دائی امیر و زن دائی امیر، آن سر بام    
خوابم.  ها کنار مادرم می خوابند. من، ش  می

یعنی مادرم، رختخوابم را کنار رختخواب 
کند. با هم آسمان را نگاه  خودش پهن می

داند.  ها را می کنیم. مادرم اسم همه ستاره می
یقین پدرم یادش داده است. آسمان شهر ما 

  .پرستاره است

زند. کنار  ها برایم حرف می مادرم، ش    
گوید،  کشیم برایم قصه می هم که دراز می

  .آنقدر که تا چشمم سنگین خواب شود

آید پیش ما. نانا هم  نی هم می گاهی نی   
روم منزل خاله گل.  آید. اما من کم می می

اصالً طاقت دوری مادرم را ندارم. وقتی نی 
خواهد ش   آیند خانه ما، دلم می نی و نانا می

نمانند که مادرم برای خودم تنها قصه بگوید. 
اش  البد اگر دائی امیر بیه دار شود و بیه

خواهد بیاید کنار ما بخوابد  بزرگ شود، می
های مادرم گوش کند. خدا کند  و به قصه

 .حاال حاالها دائی امیر بیه دار نشود

 تبخال
 ادامه داستان از شمارت قبل

 احمد محمود

شلو  شده است. صدای تق تق چرتکه دائی 
امیر تو گوشم است. یک لحظه عکس پدرم 

کنم.  آورم و نگاهش می را از جیبم بیرون می
چانه مرد بلندقامت اصالً به چانه پدرم 

برد. چانه پدرم اینطور پهن و محکم  نمی
نیست. اما نگاهش؟... راه رفتنش؟... کاش 

کردم که پدرم چطور از  آنروز خوب نگاه می
خانه زد بیرون. باید قدمهاش سنگین باشد و 

گذارم تو جیبم. قهوه چی  کشیده. عکس را می
زند... پدرم؟!... اگر  دارد با پدرم حرف می

خودش نباشد؟... نه!.. خودش است. خود 
 .خودش

صداهای بازارچه و صداهای تیمیه قاطی 
گوید که  دانم پدرم چه می شده است. نمی

زند زیر خنده. انگار دارد نگاهم  چی می قهوه
اندازم پایین.  کند. سرم را می می

بینم که  کنم. یکهو می نگاهش می زیرچشمی
دائی امیر باالی سرم ایستاده است. دارد به 

دائی امیر را  کند. زیر چشمی پدرم نگاه می
کند. چندتائی  پایم. هنوز دارد نگاهش می می

شوند. همه از بیکاره های  دور پدرم جمک می

پرم و  هوا از جا می بازارچه هستند. بی
 :گیرم دستهای دائی امیر را می

 خودشه؟...آره؟...خودشه؟-

دائی امیر از حرفهام چیزی دستگیرش    
 :کنم شود. بهش التماس می نمی

بگو دائی جون... جون زن دائی بگو... بگو -
 .که خودشه

دائی امیر تعج  کرده است. آهسته    
 :پرسد می

 زنی؟ تو از چی داری حرف می-

اندازم پایین.  روم. سرم را می وا می   
هام پر اشک شده است. دائی امیر زیر  چشم

بردم تو  گیرد و همراهش می بازویم را می
نشیند پشت  نشینم رو صندلی. می حجره. می

گیراند. چند لحظه نگاهم  میز. سیگاری می
زند.  کند. چند پک غلیظ به سیگار می می

شود. صدایش را  صورتش تو دود گم می
 :شنوم می

 زنی؟ نگفتی که از چی داری حرف می-

انگار تمام حجره خاکستری رنگ شده است.  
ام  شوم. نفس تو سینه ام، دارم خفه می الل شده
 :شنوم کند. باز صدایش را می تنگی می

 خوای بگی؟ ها؟ ... هییی نمی-

 :کنم تا بتوانم حر ف بزنم خیلی تقال می   
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ها خوب بپزد، آدم دلش  دم پز بشود و دنبالیه
 .خواهد انگشتانش را باش بخورد می

گیرم و بدو  از جعفر قصاب گوشت می   
گردم. پدرم آمده است. نشسته است رو  برمی

نیمکت قهوه خانه اما انگار اوقاتش تلخ 
است. مرد سیه چرده روبروی پدرم رو 
صندلی چندک زده است و سیگار دود 

های میدان  کند. چندتا از بیکاره می
اند. چشم  بارفروشها دور و برشان ایستاده

خندد. گوشت  افتد اصالً نمی پدرم که بهم می
گردم و  گذارم تو حجره و زود بر می را می

نشینم. مرد سیه چرده ته  رو چارپایه می
زند.  کند و حرف می سیگارش را خاموش می

شنوم.  جنبد. صدایش را نمی هاش می یعنی ل 
های  که صدای آدم هم دور است و هم این

بازارچه و صدای رفت و آمد گاریها و 
ها قاطی شده است. پدرم سکوت  کامیون

کرده است. ل  پایینش را به دندان گرفته 
خواهد بلند شوم و جلوتر بروم  است. دلم می

های مرد سیه چرده را بفهمم. دلم  تا حرف

های برنجی  خواهد بروم بنشینم رو گونی می
رو هم چیده شده است.  که زیر گنبد سومی

گرداند و خیره به مرد سیه  پدرم سر برمی
کند. یکی از حمال ها از انبار  چرده نگاه می
زند، چنگک آهنی را به کیسه  بیرون می

کند، دستهایش را به کمر  برنج فرو می
ایستد و پدرم را  خانه می زند و جلو قهوه می

ها  کند. انگار هوا پس است. بیکاره نگاه می
اند. مرد سیه چرده رو صندلی  همه بغ کرده

چندک زده است. عینهو گربه که قصد جست 
زند.  زدن داشته باشد. هنوز دارد حرف می
ترکد.  یکهو صدای پدرم م ل ترقه می

پیید. حاال انگار گردنش  صدایش همه جا می
اش صاف است.  بلند و افراشته است. گونه

زند، اما  اش با چانه عکس پدرم مو نمی چانه
بارد. دور تا دور  از چشمانش خون می
کنم. همه از پشت  تیمیه را نگاه می

اند رو  میزهاشان بلند شده اند و آمده
اند. چندتاشان دور هم  های در ایستاده عتابه

کنند. دیگر  شوند و پ  پ  می جمک می
ام از دست درگوشی حرف زدنشان  حوصله

سر رفته است. صدای مرد سیه چرده بلند 
شود. عینهو صدای گاو. عینهو صدای  می

لرزد. حاال همه  گاومیش. صدای پدرم می
اند. همه صداها افتاده است. مرد  ساکت شده

شود و رو  سیه چرده از رو صندلی بلند می
ایستد. موی سرش پرپشت  در روی پدرم می
زند. پدرم از رو نیمکت بلند  است و برق می

شود. صدای پدرم با حجره ها بیرون  می
اند. دائی امیر باالی سرم ایستاده است.  ریخته

آید و کنار دائی امیر  خواج توفیق می
 :شنوم ایستد. وزوزش را می می

خدا کنه بزنن همدیگرو ناقص کنن که از -
 .شرشون راحت شیم

خواهد سیبک  گیرد. دلم می دلم آتش می   
گلوی خواج توفیق را آنقدر با دندان بجوم که 
جانش دربرود. قهوه چی دست از کار کشیده 
است. اصالً معلوم نیست چه خبر است. سه 
روز بیشتر نیست که مرد سیه چرده پیدایش 
شده است. همیشه با پدرم گفته است و خندیده 

اند. یکهو  است. حتی به همدیگر پول هم داده
برد به طرف  خورم. پدرم هجوم می تکان می

اند. از  مرد سیه چرده. همه دورشان حلقه زده
روم باالی  شوم می رو چارپایه بلند می

های برنج که زیر گنبد سوم رو هم چیده  کیسه
شده است. حاال پدرم با مرد سیه چرده 

بینم که مرد سیه  گالویز شده است. یکهو می
های پدرم است. از شادی پر  چرده روی دست

بینم که مرد سیه چرده را محکم  کشم. می می
خواهد به خواج  کوبد. دلم می به زمین می

گوید حاال  توفیق بگویم که اگر راست می
خواهد فریاد بکشم که  حرفش را بزند. دلم می

هر کس مرد است، پشت سر پدرم حرف 
اش بایستد و  نزند. حاال بیاید و سینه به سینه
لرزد. مرد سیه  حرفش را بگوید. یکهو دلم می

برد به طرف چنگک آهنی که  چرده هجوم می
تو کیسه برنج نشسته است و تا پدرم بخواهد 
بجنبد، نوک چنگک گونه راستش را شکاف 

جوشد. هوا خاکستری  دهد. خون می می
های  کشم. از رو گونی شود. فریاد می می

کنم به  زنم پایین و بنا می برنج جست می
ها ریخته اند بیرون. تا  دویدن. همه از حجره

ام از در  دائی امیر بپرسد که چرا فریاد کشیده
زنم بیرون. تا دائی امیر برسد به  تیمیه می

شوم.  ها رد می در تیمیه، از میدان بارفروش
دوم. مادرم نشسته است تو  یکنفس نا خانه می

 :کشم بینمش فریاد می ایوان. تا می

 .کشتنش مادر... پدرمو کشتن-

 .شود و زانوهام سست می   

جهد. به عینه  مادرم م ل ترقه از جا می   
شود. جیغ  بینم که رنگش م ل گ  دیوار می می
 :کشد می

 کی به تو گفت؟-

 :گراید صدام به پستی می   

 .خودم دیدم مادر... خودم دیدم-

 .جوشد هاش می کند. چشم مادرم بغلم می   

کشتنش... پدرمو کشتن... دیگه نمیاد مادر... -
 .دیگه نمیاد

رسد. هراسان است و  دائی امیر  سر می   
روم. صدای  نیمه نفس. دارم از هوش می

 .آید شنوم. انگار از بن چاه می مادرم را می

 کی بهش گفت؟-

صدای دائی امیر است. به زحمت صداش    
 .شنوم را می

هیس خواهر... کسی بهش نگفته... اصالً -
 .خیاالتی شده

 :باز صدای مادرم است   

 ...خ  پس-

کنم که  شنوم. احساس می دیگر چیزی نمی   
هام زنگ  زیر پایم خالی شده است. گوش

کنم که دارم سقوط  زند. احساس می می
  .کنم. تو تاریکی تو سرما می

انتشارات  - »خال از مسافر تا ت «از کتاب
 ، سایت دیباچهمعین

نرب : به فتح اول و سوم و سکون دوم و  *
چهارم، نوعی ماهی بزرگ کارونی است که 

 .افتد گاه به دام می گه

انتشارات  - »خال از مسافر تا ت «از کتاب
 سایت دیباچه  -معین 

 .هییی دائی جون... هی -

کشد. نفسش  دائی امیر نفس می   
بینم. دور  پرصداست. حاال صورتش را می

چشمانش چین نشسته است. چشمان سیاهش 
تنگ شده است. پوست سفیدش زردی 

 :شنوم زند. صدایش را می می

 پس چیزی نیس... ها؟-

خواهد بلند شوم، از حجره بزنم  دلم می   
بیرون، خیز بردارم به طرف پدرم و سرش 
فریاد بکشم و عکسش را از جیبم بیرون 

 :بیاورم و نشانش بدهم و بگویم

خوای منو گول بزنی آره؟... مگه من  تو می-
خوای بدونم که  چی کردم؟... ها؟... چرا نمی

 تو پدرمی؟

شوم. دائی  اما آرام از رو صندلی بلند می   
 :پرسد امیر می

 کجا؟-

 :گویم بهش می   

 ...همین جا... جلو حجره-

زنم بیرون. پدرم رفته است.  از حجره می   
گل آفتاب هواخور سوم دارد به عتابه حجره 

 .شود دائی امیر نزدیک می

*** 

چارپایه را گذاشته بودم بیرون حجره و    
خانه تیمیه که  نشسته بودم تا پدرم بیاید قهوه

شنیدم و دندان  ها را می چای بخورد. حرف
هام را تیز کرده  گذاشتم. گوش رو جگر می

بودم. خواج توفیق نای حرف زدن نداشت. 
 :شنیدم به زحمت صداش را می

 ...با کلونتری ام که بند و بست کرده-

زنند اما  همه پشت سر پدرم حرف می   
هییکس جرات ندارد که سینه به سینه اش 

 .بایستد و حرفش را بزند

آید تو، نفس همه  وقتی از در تیمیه می   
شنوند  هایش را که می برد. صدای قدم می

شود  کشند. همین خواج توفیق می گردن می
خواهد بایستم وسط  عینهو موش. دلم می

تیمیه، زنده و مردهاشون رو زیر رو کنم. 
شان بگویم که  خواهد فریاد بکشم و به دلم می

هاش نگاه  اگر دل و جرات دارند تو چشم
 .شان را بزنند کنند و حرف

پدرم عین خیالش نیست. انگار نه انگار    
گشود. تا  که کسی پشت سرش بد و بیراه می

آید قهوه خانه تیمیه چای  ظهر چند بار می
خورد. گاهی چندتائی هم همراهش هست.  می

برند. پشت سرش راه  انگار ازش حساب می
 .دهند روند و به حرفش گوش می می

خانه و  یک روز که پدرم نیامده بود قهوه   
دلم هوای دیدنش را کرده بود، از در تیمیه 

ها. خیلی  زدم بیرون و رفتم میدان بارفروش
تر از  پایین دور نیست. همین بغل است. کمی 

ها. اما وقتی برگشتم از نگاه  بازار قصاب
 .دائی امیر فهمیدم که ازم رنجیده است

 :پرسید

 کجا رفته بودی؟-

 :بهش درو  گفتم   

 .رفتم دس به آب برسونم-

 مگه تیمیه مستراح نداشت؟-

 .شه ده... آدم خفه می خیلی بو می-

زد  دیگر چیزی نگفت اما نگاهش زار می   
ها.  ام میدان بارفروش که فهمیده است رفته

حتی به گمانم دائی امیر فهمیده است که پدرم 
ام. همیشه هوام را دارد. تا با پدرم  را شناخته
پایدم،  می کنم به حرف زدن زیر چشمی بنا می

اما تا حاال چیزی بهم نگفته است. به گمانم 
ها باج  از اینکه پدرم تو میدان بارفروش

که زندان  گیرد ازش بریده است، از این می
 .بوده است همه ازش بریده اند

داند که هر لحظه  حاال پدرم خوب می   
منتظر آمدنش هستم، که با دیدنش شاد 

های  شوم. روزهای اول از پشت ستون می
رفت به طرف  سنگی مدور یکراست می

که بهم لبخند بزند و بی  خانه بی این قهوه
که حتی نگاهم کند. اما حاال، از در تیمیه  این

آید تو، کار اولش این است که بیاید و  که می
احوالم را بپرسد. اگر روزی ده بار بیاید، ده 

کند. وقتی بام حرف  بار همین کار را می
شوم. تا بناگوش سر   زند دا  می می
کند، زبانم  شوم. حرف تو گلویم گیر می می

ام تو چشمانش  آید. هییوقت نتوانسته بند می
ام درست و  نگاه گنم. هییوقت نتوانسته

هاش جواب بدهم. همیشه  حسابی به حرف
ام پایین و  ام. سرم را انداخته جویده حرف زده

تقال کرده ام تا یک کالم از گلویم بیرون 
بزند. اگر روزی ده بار بام حرف بزند، هر 

 .شوم طور می ده بار همین

یکی دو بار، وقتی که نشسته بوده است    
خانه بهم اشاره کرده است که  رو تخت قهوه

بروم کنارش بنشینم و باش چای بخورم. دلم 
خواسته است بروم، اما فکر دائی امیر را  می
آید.  ام که بدجوری از پدرم بدش می کرده

اصالً خوش ندارد که با پدرم حرف بزنم. 
شود. این را از  عجی  اوقاتش تلخ می

  .فهمم نگاهش می

هنوز به مادرم چیزی نگفته ام. ولی یک    
روز باید دست مادرم را بگیرم و بیاورمش 

 .حجره

*** 

روز سوم است که مرد سیه چرده ای    
آید قهوه خانه. کوتاه است و  همراه پدرم می

پهن و قلیماق. اما معلوم است که از پدرم 
آیند و  برد. هر دو با هم می حساب می

خانه و با هم  های قهوه نشینند رو نیمکت می
هاشان را  زنند. گاهی پول حرف می

 .دهند شمارند. گاهی به همدیگر پول می می

کند که بروم بازار  دائی امیر صدام می   
ها گوشت بخرم. جعفر قصاب با دائی  قصاب

کند. تا  امیر دوست است. هی  معطلم نمی
اندازد. همیشه  افتد راهم می چشمش بهم می

دهد. دائی امیر  چندتا دنبالیه هم بهم می
خودش سفارش کرده است. زن دائی امیر 
وقتی دیزی را بار بگذارد و دیزی تو تنور 
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 وگو با خسرو دارسا دربارت  گفت
 »داری دیکتی و  زارتوی سرمایه«

  لی سالم
 منتشر شدت در شر 

 

امروز ا ضای صدک باالیی ثروتمندان جهان ت ریبا دو زار 
اند.  درصد دایینی جمعیت جهان ۴٨برابر ثروتمندتر از 

رسیدن به باالترین میزان نابرابری در تاریخ و روند رسیدن 
به این ن طه، موضو ی است که در کتاب مف ل توماس 
دیکتی با انبو ی از آمار و نمودار دربارت انباشت سرمایه در 

صدایی  شود. سرو ساله اخیر به آن درداخته می ٢٨٨تاریخ 
به رات انداخت،  »ویکم سرمایه در قرن بیست«که کتاب 

ناشی از تعلن نویسندت به جریان اقت اددانان غالب بود که 
منتظرت،  مه نظریای اقت اد نوک سیک را  صورتی غیر به

دربارت مسائل درآمد و توزیع، زیرورو کرد. تحلیل تاریشی 
بر افزای  ساختاری نابرابری در نظام  دیکتی مبنی

گرا ا  مرات شد، اما  داری با مواف ت و  مرا ی چپ سرمایه
، که »ستانی ت ا دی مالیای«بر  حل تجویزی او مبنی رات

دی  از این امتحان تاریشی خود را در قالب 
دموکراسی نشان دادت بود، مشالفت این منت دان را  سوسیال

ای از این کتاب در کنار چندم اله  تازگی چکیدت بران یشت. به
گرای دیکتی،  مچون دیوید  اروی، جان  از منت دان چپ

ب می فاستر، درابای داتنایک، ریچارد وولف و الک  
توماس دیکتی و «ای با  نوان  کالینیکوس در مجمو ه

نظر  به فارسی منتشر شد. به »داری  زارتوی سرمایه
گونه که الک  کالینیکوس در دایان م اله  رسد  مان می

انت ادی خود توضیح مید د تحلیل دیکتی برخ ف خواست 
داری دست می تارد  قلبی او، بر بیماری ال  ج سرمایه

بسا برخ ف نیکت مؤلف، نه اص حای، که ان  ب را  وچه
گفتاری از خسرو دارسا به  ت ویت میکند. این کتاب با د 

دایان میرسد. دارسا با اینکه کمتر رغبتی  به حضور در 
گو دربارت این کتاب  و مطبو ای دارد، دیشنهاد ما برای گفت

ن ا  ضعف و قوی کتاب سرمایه دیکتی در  را دتیرفت 
 چیست؟

                                   
سرمایه در سده «گفتاری که در مجموعه  من در پی

، »داری یکم، توماس پیکتی و هزارتوی سرمایه و بیست
ام. قدرت اصلی  ای از این نکات توجه کرده ام به پاره نوشته

کتاب سرمایه پیکتی در اسناد و آمارهایی است که با دقت و 
ِِ نظریه ازدیاد فاصله  پشتکار فراوان و کار جمعی در اثبات

گوید کتاب  اغنیا و فقرا ارائه کرده است، گرچه خود می
سرمایه مارکس را کامال نخوانده است، )گرچه ممکن است 
چنین اظهاِر نظری صرفا سیاسی بوده و نشانه اجتناب او از 

هرحال، اثبات  عنوان یک مارکسیست باشد( به شدن به تلقی
سال پیش بر مبنای  ۰۵۱مجدد نظریه مارکس که 

پردازی در ماهیت سرمایه و آمارهای موجود در آن  نظریه
زمان، طرح شده بود، نکته مهمی است در تأیید آن. نقطه 

از  »حل راه«منظوِر ارائه  ضعف اساسی کتاب کوشش به
حل را  داری است، گرچه خود او این راه درون سیستم سرمایه

 کند                                                       ناکجاآبادی تلقی می
بر بازبینی مجدد درسیستم  حل دیکتی را مبنی چه حد رات تا 

توزیع ثروی ومالیای ت ا دی، باتوجه به تجربه تاریشی 
 آن، سودمند میدانید؟

تنها ناکجاآبادی  مالیات تصاعدی بر ثروت در همه جهان نه
داری است، بلکه این  غیرممکن و متناقض با ماهیت سرمایه

توجهی او به تضادهای درونی سیستم  امر حاکی از بی
داری جهان، بعنوان  داری وکشورهای سرمایه سرمایه
های مختلف و نیز منابک  یی متشکل ازمنافک و جناح ها مجموعه

بیشمار، است. در  طبیعی و انسانی متفاوت و تضادهای بی
حقیقت این پیشنهاد که مورد تأیید خود پیشنهاددهنده هم نیست، 

کوشد از  بست است. پیکتی می حاکی از رسیدن او به بن
بست  داری راهی بیابد و وقتی به بن درون سیستم سرمایه

شدنی نیست، از زیر  داری اصالح بیند سرمایه رسد و می می
داری طفره  گیری ناگزیِر تغییر و دگرگونی سرمایه بار نتیجه

رود و پس از آن است که مدافعاِن ضرورت تغییر بنیادی  می
گذارند؛  عرصه می داری به سیستمی دیگر، پا به سرمایه

گویند  مدافعاِن انقالِب بنیادی. برخی مانند کالینیکوس حتی می

رسد مسئله این است که  پیکتی خود الجرم به این نتیجه می
داری، و باالخره از  کس از مناسبات سرمایه هی 

درصد باال  چیز راضی نیست، حتی آن یک شدن همه کاالیی
بینند. نوجوانی پس از آگاهی  هم آینده خود را در امان نمی
ای و خطراتی که برای کل  از عمل ازدیاد گازهای گلخانه

درستی  بشریت و کره زمین در آینده دارد به سادگی و به
کنند آینده خود و  داران که چنین می پرسد مگر سرمایه    می

دانیم  اندازند؟ می شان را هم به خطر نمی فرزندان و نوادگان
ها هم  دار و مدیران شرکت جواب این است که سرمایه

شود هستند.  نامیده می »داری سیستم سرمایه«قربانی آنیه 
آنها باید در آخر سال بیالن م بت از نظر سود نشان دهند 

شوند. درک تفاوت سیستم  وگرنه خودشان هم حذف می
داران منفرد، هر کس را به این  داری با سرمایه سرمایه

است نه فرد.  »سیستم«رساند که مسئله اساسی  نتیجه می
آنجا که ازدیاد فاصله  تا .  پیکتی به این تفاوت اشاره نمیکند

کننده است، ولی چون  بیند، مفید وکمک غنی وفقیر را می
، بعنوان موجودیتی فراتر از »سیستم«درک جامک از 

تک اجزایش، ندارد نمیتواند یا نمیخواهد به ماورای  تک
ماورای    آلترناتیو هرگزمطرح نمیشود  سیستم برود.

 داری چیست؟ سرمایه
                                

زمان و پس از او،  از دیرباز و حتی قبل از مارکس و هم
شد،  داری دو چیز تلقی می آلترناتیوهای سرمایه

ویژه روزا لوکزامبورگ آن  که به »سوسیالیسم یا بربریت«
ای گویا بیان کرد، اما سوسیالیسم به  را در قال  جمله

شود که  شد و هنوز می های چنان متفاوتی اطالق می گرایش
حل از طرف همه طرفداران سوسیالیسم، نه  ارائه یک راه

انداز است. آنیه در طول زمان  ممکن بوده و نه در چشم
مطابق  -سوسیالیسم–مسلم شد این است که این آلترناتیو 

خود،  یک تصور غلط از ماتریالیسم تاریخی هرگز خودبه
حل ارائه شود، و هنوز با  به وقوع نخواهد پیوست. باید راه

حل، طریقی که مقبولیت عمومی  وجود پیشنهاد صدها راه
داشته باشد و ممکن هم باشد خود را تسجیل نکرده است. 

بیند، ولی  پیکتی ضرورت دگرگونی را نمی
حل موفق  بینند هم در ارائه راه هایی که می سوسیالیست

 اند و هنوز این سؤال تاریخی مطرح است که:  نبوده
( اساسا سوسیالیسم چه نوع مناسباتی است؟ انگلس جواب ۰

 :صورت سلبی ارائه کرده است     این پرسش را به
چیزی نیست. این نوع برخورد که زمانی  سوسیالیسم چه

 مناس  بود، اکنون کافی نیست. 
 توان به آن رسید؟ ( چگونه می۲

استریت را در  و جنب  وال ٢٨٨٠تأثیر بحران اقت ادی  
ظهور و اقبال به اقت اددانان دگراندی  تا چه حد 

 دانید؟ می
 ای این بحران چه بود و آیا کتاب دیکتی به ریشه  ریشه 

 دردازد؟  این بحران می
گیرد،  داری درمی هربار که بحران عمیقی در سرمایه

مباح ی  -های پیرامون این مباحث طبیعی است که بحث
بار  شود این تشدید می -کند نظیر آنیه پیکتی مطرح می

شد با توسل به مسئله  تر از همیشه بود و نمی بحران عمیق
داری )که درست است، ولی  های ادواری سرمایه بحران

ها نیستند(، آن را توضیح داد. مسئله  همه موافق وجود آن
ها و  ترکیدن حباب مسکن و ازدیاد سودجویی بانک

 حل ناکجاآبادی آقای پیکتی راه
 11زودمرگی فعالیت کارگری  از صفحه  ادامه ی 

مزدوران سعاواکعی ونعیعروهعای ویعژه نعظعام شعاهعنعشعاهعی بعه 
 .کارگران درکاروانسراسنگی جاده کرج تهران بود، می گذرد

 
از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تعهعران و  - 2

حومه به : فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل معوضعوع : 
 از ریعاسعت هعیعئعت معدیعره سعنعدیعکعا  برکناری منصور اسانلو

احتراما  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسعرانعی تعهعران 
معنعصعور اسعانعلعو را بعععلعت انعجعام   و حومه اعالم می دارد ؛

تخلفات متعدد و عدم پایبندی به تعهدات خود و نعادیعده گعرفعتعن 
هشدارها و اعتراضات درونی سنعدیعکعا ، از ریعاسعت هعیعئعت 
مدیره برکنار کرده و ازاین تاریخ هییگونه سمت ومسئولعیعتعی 
در این سندیکا ندارد و از آن نهاد کارگری خواستار قطک همه 

 ارتباطات ،همکاری ها و حمایتها از نامبرده می باشد.
یادآوری میشود سندیکای کارگران شرکت واحد اتعوبعوسعرانعی 
تهران و حومه هی  نماینده وسخنگعویعی در خعارج از کشعور 

 . ندارد
 با امید به گسترش صلح ،عدالت و صداقت در همه جهان

 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حعومعه  

(ITF)   
 دوم بهمن یک هزاروسیصد و نود و یک

       
 رونوشت:

 (ILO) سازمان جهانی کار   
 کنعفعدراسعیعون بعیعن العمعلعلعی اتعحعادیعه هعای آزاد کعارگعری   

(ITUC) 
 (CGT ) کنفدراسیون کارگران فرانسه   
 کلیه اتحادیه ها و نهاد های کارگری داخلی و بین المللی     

 مذهب و سلطنت در کنار هم
 کوشا شایان

نوشتار زیر برگرفته از کتاب شهروند رضا پهلوی به نام   
 : قضاوت با شما .) زمان انتخاب ( میباشد

 
آنیه امروز بیشتر مایه نگرانی من است، آینده اسالم   -۰

است. پس از این تجربه اندوهبار دینی، امروزه بسیاری از 
ایرانیان در نفی اسالم به ادیان دیگر همیون زرتشتی و 

 ....مسیحی روی آورده اند و این عارضه حکومت دینی است
من همیشه گفتم که برای این کار با روحانیونی ازجمله با   -۲

برخی از آیات عظام صحبت کرده ام و آنها هم معتقدند که 
میان ما اختالفی نیست. من ترجیح میدهم که همه چیز از 

باشد، آنها نیز این شفافیت را دوست دارند...  »شفاف«آغاز 
 ...من مایلم که در این زمینه سرمشق باشم

برخی از روحانیون و عظام اسالمی که سفر میکنند، من   -۲
آنها را در واشنگتن می بینم، بعضی هاشان نماینده میفرستند 
و با نمایندگان شان گفتگو میکنم و با بسیاری نیز از مکانهایی 

 ...گفتگوهای تلفنی دارم
ما با آنها در باره آینده اسالم در کشورمان و لزوم   -۴

اصالح آن تبادل نظر میکنیم تا اینکه اسالم وارد سده بیست و 
یکم بشود و دوران پیامبر را ترک کند. مناسک دینی و آیین و 
دکترین اسالمی دیگر چیزهایی است که ما در مالقاتها و 

 ....گفتگوهایمان بدانها می پردازیم
هنگامی که من و همسرم در آمریکا ازدواج کردیم، ابتدا   -۵

قرارداد ازدواج بطور مدنی امضا  شد. اما به احترام دین و 
سنت هایمان همسرم و من تصمیم گرفتیم که ازدواج شرعی 

 نیز بکنیم. همین اصل در باره حجاب هم هست. 
 )             29تا  83) رضا پهلوی. کتاب زمان انتخاب. ص 

 ----------------------- 
من همیشه گفته ام که مذه  و سلطنت دو اسبی هستند که در  

طول تاریخ، هرچند گاهی همدیگر را گاز میگرفته اند، ولی 
همواره ارابه واحدی، ارابه دیکتاتوری مطلقه فردی، را بجلو 

 می کشیده اند. 
 سیامک ستوده

  ۲۸ادامه در صفحه 

http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/mhg657
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ً در دورۀ امعپعریعالعیعسعتعی آلعمعان  ، هر چند خود نییه شعخعصعا
 .نزیست

  
با این حال، نییه از نگاه لوکاچ، نخستین فیلسعوف بعورژوایعی 
است که این مقام را پعیعش از جعنعگ جعهعانعی اّول و پعس از 
دّومین جنگ جهانی حفظ کرد. علت این امر، به گفتۀ لعوکعاچ، 

لعوکعاچ  .بینی روندهای مّهم تاریخی بعود استعداد نییه در پیش
می گوید : "نییه قدرت خاص پیش بینی و همینین حسعاسعیّعت 

ای نسبت به مسائل زمانه اش داشت که به او اجازۀ فعهعم  ویژه
نیازهعای روشعنعفعکعران انعگعلعی دورۀ امعپعریعالعیعسعتعی را معی 

نبو  فلسفی نییه بعه او اجعازه معی داد .)۲۰داد" )همان، ص.
که در عرصه های پهناوری از فرهنگ اظهار نظر کند و در 
سبکی که ویژۀ او بود هم مسائل اساسی یک دوره را معطعرح 
سازد و هم در قالبی شبه انقالبی پاسخ هایی به آنعهعا بعدهعد کعه 
همگی ارضا  کنندۀ غرایز شورشی روشنفکران و سعرآمعدان 
ظاهربین دوره ای تازه بود. در واقک، همین " ضدیت عامیانعه 
علیه سوسیالیسم و درآمیختن آن با نقدی ظریف، فلسفی و پاره 

برای نعمعونعه، حعمعالت او ) ای اوقات دقیق بر فرهنگ و هنر
علیه واگنر و ناتورالیسم و غیره( افکار نییه و شعکعل تشعریعح 
شان را برای روشعنعفعکعران دورۀ امعپعریعالعیعسعتعی جعذاب معی 

 )۲۵ساختند" )همان، ص.
  

ای بعه سعتعایعش  لوکاچ می گوید که نییعه در قعالعبعی اسعطعوره
آورد و به همین دلیعل افعکعارش را  امپریالیسمی تهاجمی روی

در قال  جمالت قصعار و حعکعمعیعانعه کعه در اصعل شعایسعتعۀ 
اسطوره است تا فلسفه ارایه می کرد. لوکاچ معععتعقعد اسعت کعه 
در این سبک منحصربفرد باید منشا تاثیر فکری نعیعیعه را بعر 
روشنفکران راست افراطی جستجو کرد، هر چنعد معّهعمعتعریعن 

فعرهعنعگعی" " گیری عنصر فرهنگ یا تمدن در نگاه نییه بهره
از "بردگی" است. نعیعیعه بعردگعی را ضعرورت و نعیعاز هعر 

دانست. او از همین منظر تمدن معاصعر  صورتی از تمدن می
گوید : "اگر یعونعانعیعان  برای نمونه، او می .کشید را به نقد می

باستان به دلیل بردگی فروافتادند، در عوض شکی نعیعسعت کعه 
 ".بردگی فروخواهیم افتادف دان ما به دلیل 

  
هعای  هایش لوکاچ موارد متععددی از نعوشعتعه در تأئید استدالل

کند که آنیه نییه در نعزد  کند. او تصریح می نقل می نییه را
شعمعارد نعه نعخعسعتعیعن  یونیان باستان مد نظر دارد و ّمعهعم معی

تجربۀ خودگردانی و دمعوکعراسعی در تعاریعخ انسعانعی، بعلعکعه 
دیکتاتوری یک اقلیت سرآمد است که "کار را مععادل فسعاد و 
تباهی" می داند و در رفعاه و آسعودگعی آثعار جعاودانعۀ هعنعری 

آفریند. هدف نییه، به گمان لعوکعاچ، معهعار، معتعمعدن و یعا  می
انسانی کردن غرایز وحشیانه نیست. هدف نیعیعه بعنعا سعاخعتعن 
یک فرهنگ بزرگ بر پایۀ همین غرایز اسعت. ایعن هعدف از 

و از تتولتد تترا،دی، همان نخستین اثر دورۀ جعوانعی نعیعیعه، 
دیونیسوس"، از یک طرف، و فعرهعنعگ بعرآمعده " خالل تقابل

از سقراط و مسیح، از طرف دیگر، به وضوح تعریف شده و 
ای راهنما کعل آثعار و ععقعایعد بعععدی نعیعیعه را  همیون رشته

گویی کرده و رقم زده است. نییه هرگعز از ایعن انعدیشعۀ  پیش
نعپعوشعیعد. او هعمعواره نعجعات  اش چشعم اشرافی دورۀ جعوانعی

دانسعت کعه  فرهنگ را در گرو وضعیت و امتیاز اقعلعیعتعی معی
اش مرهون کار اجباری تودۀ عظیم معحعرومعان اسعت.  آسایش
ای زاده  نوشت : "فرهنعگ معتعععالعی تعنعهعا در جعامعععه او می
شود که دو کاست متمایز دارد : کاست کارگران و کعاسعت  می

معنعدنعد.  غیرفعاالن، یعنی کسانی که از فراغت حعقعیعقعی بعهعره
صریحتر بگویم : فرهنگ متعالی تنها در جامعه ای زاده معی 
شود که دو کاست متمایز دارد : کاست کار اجباری و کعاسعت 

 ".کار آزاد
  

به یک معنا، نییه برآمدن پرولتاریا یا سعوسعیعالعیعسعم در دورۀ 
ُمدرن را نتیجعۀ رویعگعردانعی صعاحعبعان سعرمعایعه از روحعیعۀ 
اشرافیگری، از تحمیعل انضعبعاط و سعلعسعلعه معراتع  نعظعامعی 

دانسعت. او در کعتعاب  گرایانه به جامعه و تودۀ کعارگعران معی
داران "نعگعاه و رویعکعرد  نوشت که اگعر سعرمعایعهدان  شاد 

زادگان را داشتند شعایعد سعوسعیعالعیعسعم در نعزد  متمایز اشراف
در معیعان " : گعفعت معیدجتال آمد." نییه در  ها پدید نمی توده

تشکیل می دهد و به همین دلیل آخرین چعاپ فعرانسعوی ایعن 
کتاب در دو جلد منتشر شده و جلد دّوم کتاب نیعز معنعحعصعراً 
به نییه اختصعاص یعافعتعه اسعت. خعود نعاشعر فعرانسعوی در 
دیباچۀ این جلد نوشته است که این کتاب یکی از نادر آثار و 
ای بسا تنها اثر جدی دربارۀ نییه است که از زیر بار فهم و 

 .های او شانه خالی نکرده است تفسیر اندیشه
  

 نتابتودی  ت تللوکاچ در عنوانی که برای فصل پایانی کتعاب 
برگزیده، نییه را "بنیانگذار عقل ستیزی دورۀ امپریعالعیعسعم" 

او بستر تاریخعی افعکعار نعیعیعه را زوال  .معرفی کرده است
معی دانعد،   ۰۸۴۸ایدئولوژی بورژوایی و سرانجعام انعقعالب 

هر چند لوکاچ تصریح می کند کعه در ایعن دوره یعععنعی در 
در عرصه های ادبعیعات و  ۰۸۷۱و ۰۸۴۸فاصلۀ سال های 

فعلعوبعر"، "بعودلعر"، " ،"هنر بسیاری همانند "دیکنز"، "کعلعر
"دومیه" و "کوربه" ادامه دهندۀ دورۀ ترقی خواهانۀ انعدیشعۀ 

-۰۸۷۰بورژوایی هستنعد. امعا، در ایعن معیعان، سعال هعای 
به تنهایی گویای چرخش تاریخعی معّهعمعی در تعحعول  ۰۸۷۱

ایدئولوژی بورژوایی است. در این دوره اسعت کعه انعقعالب 
کارگری از خالل تجربۀ کمون پاریس برای اولین بار چهره 
می نماید. لوکاچ معتقد است که در نتیجۀ این تعجعربعه "بعیعش 
از پیش علم و فلسفه بورژوایی مجادلۀ خود را ععلعیعه رقعیع  

 نتابتودی  ت تل،( ".جدید، یعنی سوسیالیسم نشانه معی گعیعرنعد
از این پس به گفتۀ لوکاچ، "دشمن اصلعی، ).  ۵۵ج.دّوم، ص.

 .)جهان بینی پرولتاریا است.")همان
 
ویژگی شوپنهاور از نگاه لوکعاچ ایعن بعود کعه او نعخعسعتعیعن 
مبتکر و مبدع "جهان بینی ارتجاععی بعورژوایعی" در دورۀ 
جدید به شمار می رفت. با این حال، هدف شوپنهاور همعانعنعد 
شلینگ مقابله و مبارزه با گرایش هعای پعیعشعرِو فعرهعنعگ و 
اندیشۀ بورژوایی، یعنی ماتریالیسعم و بعه ویعژه دیعالعکعتعیعک 
هگل بود. لوکاچ معی گعویعد کعه در معقعایسعه بعا شعلعیعنعگ و 
شوپنهاور، دشمعن اصعلعی معجعادالت نعیعیعه، معارکسعیعسعم و 
سوسیالیسم است، هر چند چنانکه پعیعداسعت نعیعیعه حعتعا یعک 
سطر از آثار مارکس را نخوانده بود. در توجیه این موضعک، 
لوکاچ می گوید : هر فلسفه ای و در اینجا فلسفۀ نعیعیعه، "در 
مضون و روش اش از خالل مبارزات طعبعقعاتعی زمعانعه اش 

 .)۵۸همان، ص.( "شکل می گیرد
  

در ادامۀ این استدالل لوکاچ می افزاید کعه کعمعون پعاریعس و 
توسعۀ احزاب سوسیالیستی به ویژه در آلمان همزمعان اسعت 
با آغاز فعالیت فکری نییه. به گفتۀ او، این تجعارب تعاثعیعری 
شگرف و ماندگار بر آرای نییه و چعگعونعگعی تعکعویعن آنعهعا 
گذاشتند. لوکاچ به این مالحظۀ بنیادی عامل مّهم دیعگعری را 
می افزاید. او می گوید کعه نعیعیعه آخعریعن آثعار خعود را در 
آستانۀ دورۀ امپریالیستی نوشت. "به این معنا که او در دورۀ 
بیسمارکی تمعام دورنعمعاهعای معبعارزات آتعی، شعکعل گعیعری 
رایش، امیدها و ناکامی های ناشعی از آن و در ععیعن حعال 
سقوط بیسمارک و احیای یک امپریالیسم آشکارا تهاجمی را 

)۲۱در دورۀ زمامداری گیوم دوم تجربه کرد" )همان، ص.

 )قسمت دوم(

  ناصر اعتمادی 
کتاب "نابودی   ل" اثر گئورل لوکاچ ش ت ستال دت  از 
نشستین انتشار   مچنان از ساختاری مستحکم بترختوردار 
است. فراتر حتا : در دورۀ حاضر که جهان بتا صتوری  تای 
بی ساب ه ای از توح  و   ل ستیزی به ویژت در قالب  تای 
مت بی روبرو است، "نابودی   ل"  مچنان اثری آمتوزنتدت 

 .برای نسل  ای امروز و آیندت است

 م دمه  
در فاصله زمانی قدرت گیعری هعیعتعلعر و اوجعگعیعری دومعیعن 

یعابعی پعدیعدۀ  جنگ جهانی دو اثر شعاخعص فعلعسعفعی در ععلعت
نابتودی  ت تل فاشیسم به زبان آلمانی منتشر شدند : اثر نخست 

دیتالتکتتتیتک بعه قعلعم گعئعورک لعوکعاچ( و اثعر دوم ( نام داشت
فعتعگعوهعای معاکعس هعورکعهعایعمعر و روشن ری  که حعاصعل گع

تئودور آدورنو، پایه گذاران مکت  فعرانعکعفعورت، طعی دورۀ 
تبعیدشان در آمریکا بود و برای نخستیعن بعار پعیعش از پعایعان 

 .جنگ دّوم جهانی به طور مخفیانه در هلند منتشر شد
  

هعای  فاشیسم را نعاشعی از گعرایعشدیالکتیک روشن ری، اگر 
نتابتودی انگاشت، در ععوض،  انحرافی، اّما، درونی عقل می

"ععقعل  ل  سعتعیعزی" سعدۀ  تبار فکری فاشیسم هعیعتعلعری را 
دانست که از خالل ضدیت شلینگ با فلسفۀ تاریعخ  نوزدهم می

هعای شعوپعنعهعاور،  و دیالکتیک هعگعل آغعاز شعد و تعا انعدیشعه
یرکگارد و سپس نییه در اواخر سدۀ نوزدهم تداوم یافعت.  کی

نتابتودی  ت تل در اختالف با هورکهایمر و آدورنو، لوکاچ در 
کرد که منشا  فعکعری هعیعتعلعریسعم نعه  از این موضک دفاع می

عقل، بلکه واکنش ارتجاعی علیه عقل و نهایتاً علیه ُکل فلسعفعۀ 
روشنگری بود که آخرین نمادهایش در اواخعر سعدۀ نعوزدهعم 

های سوسیالیستی اروپعا از جعمعلعه در  افکار مارکس و جنبش
  .آلمان بودند

  
اش را بیعشعتعر بعر  لوکاچ کنکاش نظرینابودی   ل البته، در 

یرکگارد و نییه متمعرکعز کعرده  آرای شلینگ، شوپنهاور، کی
سوسیعالعیعسعم" پعیعش و -و دربارۀ روشنفکران مدافک "ناسیونال

پس از روی کار آمدن هیتلر کمتر سخن گفته است. لوکاچ در 
نتابتودی  ت تل بر آخرین چعاپ  ۰۹۲۲پیشگفتاری که در سال 

اش نوشت از خالل برخی اشارات تأئعیعد معی  طی دورۀ حیات
کرد که او از نقش روشنفکران راست آلمان )نظعیعر هعایعدگعر، 
کارل اشمیت و دیگران( در همراهی با فاشیسم هیتلری هرگز 

 :نعوشعت  بی اطالع نبوده است. او در ایعن پعیعشعگعفعتعار معی
چعنعانعکعه بعععداً خعودشعان اععتعراف  –هایدگر و کارل اشمیت "

یعرکعگعاردی بعه  تنهعا در پعوشعش یعک نعاشعنعاس کعی –کردند 
همکاری با هیتلریسم روی آوردند. به این معنا که هایعدگعر از 

اش را به حمعایعت ععلعنعی از  طریق تفسیر هولدرلین مخاطبان
خواند، در حالی که کارل اشمیت از خالل تفسیر  هیتلر فرامی

فلسفۀ توماس هابس پایمال شدن حقوق اساسی را توسط هیتلعر 
بعه نعحعوی   چه در داخل آلمان و چه در خارج از ایعن کشعور

نتابتودی  ت تل، (".کعرد باصطالح قضایی و علمی توجیعه معی
 1)۲۰۲جلد دّوم، ص. 

  
کعم از دو  بعرای فعارسعی زبعانعان دسعتنابودی   ل توجه به 

لحاظ حائز اهمیت است : اّول اینکه خواننده بعا ایعن کعتعاب بعه 
سعتعیعزی و فعاشعیعسعم دسعت  تفسیری مّهم دربارۀ رابعطعۀ ععقعل

تعوانععد بععه دیعگععر صعورت هععای  تععفععسعیععری کعه مععی( یععابعد معی
ستیزی و فاشیسم در دورۀ معاصعر تعععمعیعم یعابعد( و دّوم  عقل

اینکه تفسیر لوکاچ از آنرو که بعر پعایعۀ دریعافعتعی تعاریعخعی و 
ستیزی غرب طی سعدۀ نعوزده  مادّی از مهمترین لحظات عقل

شعنعاسعی دوچعنعدان  ارایه شده اهمیت اثعر را از زاویعه روش
 .کند می

 
 ادامه نوشته از شماره قبل.... 

 
 نیچه در م اف با سوسیالیسم

  
را  نتابتودی  ت تلفصل مربوط به نییه عمالً نیمعی از کعتعاب 

 رابطۀ فاشیسم و عقل ستیزی، از نگاه لوکاچ
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همۀ طرفداران و دوستداران شلینگ، نییه، دیلتای یا هعایعدگعر 
های صورت گرفعتعه ععلعیعه  ترتولیان اعتراض .برانگیخته بود

سابقه توصیعف  کم بی اثر جدلی لوکاچ را ، اگر نه نادر، دست
گفت : در این میان کم نبودند کسانی که لعوکعاچ  کرد و می می

کردنعد.  گردی استالینی" متهم می به "عق نابودی   ل را در 
کرد که حمالت و انتقادهعای  با این حال، ترتولیان اعتراف می

به هی  وجه از قدرت جذابیت این اثر، نابودی   ل شدید علیه 
 .ولو به طور منفی، نکاسته است

  
ستیزی بخعش الیعنعفعکعی  علیه عقلنابودی   ل نبرد لوکاچ در 

از مبارزۀ او علیه فعاشعیعسعم و تعالش وی بعرای صعیعانعت از 
هععای فععکععری روشععنععگععری چععه در نععزد  عععالععیععتععریععن فععرآورده
الیسم آلمان، به ویژه هعگعل، و چعه در  نمایندگان برجستۀ ایده

های او بعود. بعه  نزد مارکس و جنبش کارگری ملهم از اندیشه
های سدۀ گذشعتعه  در این نبرد طی نخستین دهه  گمان ترتولیان

و همزمان با روی کار آمدن فاشیسم در آلعمعان، لعوکعاچ تعنعهعا 
نبود. دو نمایندۀ دیگعر روشعنعگعری در سعدۀ بعیعسعتعم، ارنسعت 
کاسیرر و ادموند هوسرل، هر کدام به شیوه و به نوبۀ خود در 

ستیزی هایدگر وارد شدند. از ایعن  این نبرد به ویژه علیه عقل
در  ۰۹۲۷نقطه نظر مجعادلعۀ کعاسعیعرر و هعایعدگعر در سعال 

"داووس" حائعز اهعمعیعت اسعت و شعبعاهعت هعای بسعیعاری بعا 
و چه در آخعریعن اثعر وی، نابودی   ل مواضک لوکاچ چه در 

 دارد. شناسی وجود اجتما ی،   ستی
  

شتنتاستی  بحران  لوم ارودایی و دتدیتدتادموند هوسرل، نیزدر 
ای صریح و گزنده نسبعت بعه  همانند لوکاچ در مجادلهمتعالی 

هعای  سعتعیعزانعه بعا انعدیشعه آمدهای خطرناک ضدیت ععقعل پی
داد. هعمعیعن امعر کعه سعه  دکارت در آلمان نعازی هشعدار معی

متفکر بزرگ این دوره، لوکاچ، کاسیرر و هعوسعرل، نعبعردی 
ستیزی به طور همزمان، هر چند مسعتعقعل  مشابه را علیه عقل

نفسه در خعور تعوجعه اسعت، حعتعا  از یکدیگر، آغاز کردند فی
انعد. بعا ایعن  اگر سنن فکری آنان لزوماً همسان یکدیگر نعبعوده

های نظری، سه فیلسعوف معنعتعقعد فعرهعنعگ  حال، فرای تفاوت
آلمانی سدۀ بیستم هر کدام به نعحعوی خعود را وارث و حعافعظ 

دانسعتعنعد. لعوکعاچ در آخعریعن اثعر دورۀ  سنت روشنگری معی
هعایعی  سایعه روشعن ستی شناسی وجود اجتما ی، حیات اش، 

در خصوص عقل ستیزی بعه  نابودی   لبه نظریات خود در 
ویژه در نزد شلینگ اضافه کرد. اما، بعرغعم هعمعۀ تعععدیعالت، 

شصت سال پس از نخستین انعتعشعار نابودی   ل ساختار کتاب 
رسد. فراتعر حعتعا : در دورۀ  آن همینان مستحکم به نظر می

ای از تعوحعش و  سعابعقعه های بعی حاضر که جهان با صورت
هعای معذهعبعی روبعرو اسعت،  ستیزی بعه ویعژه در قعالع  عقل

همینان اثری آموزنده برای نسل های امعروز و  نابودی   ل
 آینده است.

 
برای آگاهی از سهم فلسفی هایدگر و دیگر روشعنعفعکعران [1].

کار هم عصر او درپدیداری و استمرار فاشیسم آلمعان  محافظه
رجوع شود به کتاب خواندنعی معّور  ایعتعالعیعایعی "دومعیعنعیعکعو 

 : "لوزوردو
 

Dominico Losurdo, Heidegger et l'idéologie de 
la guerre, Par is, PUF, coll. "Actuel Marx", 
1 9 9 5 .                

  
2- Nicolas Tertulian, » La Destruction de la 
raison « trente ans après, in Réification et 
Utopie, Ernest Bloch & György Lukàcs, Actes 
Sud, Paris, 0132.                                                

 برگرفته از وبسایت رادیو بین المللی فرانسه

آلی در نعگعاه نعیعیعه بعه ظعهعور "ابعرانسعان" گعره  چنین ایده
خورده است که به تعبعیعر او "حعیعوان بعرتعر" اسعت. او در 

انسان ضدحیوان و یعا " : نوشت میارادۀ معطوف به قدری 
 حیوان برتر است. انسان برتر، غیرانسان و ابرانسان است :

این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. در این مسیر به سوی شکوه 
و بلندی، انسان در عمق و وحشت بعه طعور هعمعزمعان رشعد 

توان یعکعی را بعدون دیعگعری خعواسعت و هعر  کند. نمی می
تعر بعه  چقدر عمیقاً یکی را جستعجعو کعنعیعم بعه طعور ععمعیعق

 "یابیم. دیگری دست می
  

از نظر لوکاچ معنای تاریخی اخالق نییه تعلق آن بعه طعبعقعۀ 
مسععلععط اسععت. اخععالق نععیععیععه، در نععقععد گععزنععده و سععبععک 

اش، ظعاهعری آرمعانعی بعه خعودخعواهعی و تعوحعش  شاعرانه
دهععد کععه هععر گععونععه رابععطععه بععا  داری مععی انسععان سععرمععایععه

انسانگرایی و عقلگرایی روشنگری را از دسعت داده اسعت. 
ریعزی اخعالقعی  برخالف کانت، نعیعیعه هعرگعز در پعی پعایعه

هعا نعبعود. بعالعععکعس  جهانشمول و معتبعر بعرای تعمعام انسعان
مخاط  اخالق او طبقۀ مسلط است، هر چند نیعیعه اععتعراف 

کند که محرومان و سرکوب شدگان، کسانعی کعه وی از  می
کعنعد از اخعالق  آنان با عنوان "منفورترین اوباشان" یاد معی

 مندند. ویژه خود بهره
   

اگر چه نییه منکر نبرد و منازعات اجتماعی نیست، اما، او 
معتقد است که این نبرد، نعه معنعازععۀ معیعان طعبعقعات، بعلعکعه 
مبارزۀ نژادهای برتر علیه نژادهای پست و فرومعایعه اسعت. 

های اجعتعمعاععی بعر  یکی از اهداف نییه استوار کردن مقوله
شناسی" است. هدف او از این اقدام جلوگیری  زیست" مبانی

اش به سوسیالیعسعم و  از پیوستن روشنفکران ناراضی زمانه
سوق دادن آنان به سمت شدیدترین شکل تقابل و واکنش علیه 
سوسیالیسم، یعنی نهایتاً علیه محرومان است. این هدف یکعی 
از اجععزا  بععنععیععانععی تععلععقععی نععیععیععه از زنععدگععی یععا تعععععبععیععر 

فتراستوی شناسانۀ" او از نبردهای نژادی اسعت. در  "زیست
تصعاحع  کعردن اسعاسعاً گوید : "زندگعی  نییه مینیک و بد 

است. زندگی زخمی کعردن و اععمعال خشعونعت و سعرکعوب 
های خود به  زندگی تحمیل قال  .علیه بیگانه و ضعیف است

و ایعن  – بیگانه و ضعیف، هضم کردن آنان در خویش و یعا
است مار آنان است... "است عمعار"   –حل است  ترین راه لطیف

نشانۀ یک جامعۀ فاسد، ناقص یا بدّوی نیست. است مار نتیجعۀ 
وار و بعنعیعانعی  زندگی به م ابۀ کعارکعردی انعدام خود  بیعت

تر، است مار نتیجۀ ارادۀ معععطعوف بعه  است. به عبارت دقیق
 ".قدرت است که خود، ارادۀ معطوف به زندگی است

  
گععویععد کععه در قععیععاس بععا  سععبعع  نععیععسععت کععه لععوکععاچ مععی بععی

خردستیزی گذشته، نییه نه در عرصعۀ فعلعسعفعه و اقعتعصعاد، 
های اجتماعی، تاریخی و اخالقی بعه مصعاف  بلکه در حیطه
رود. از نگاه لوکعاچ،  اش، یعنی سوسیالیسم می دشمن اصلی

نییه برغم نبوغش فیلسوف به معنای راستین کلمه نعیعسعت و 
های او در عین حعال پعوشعشعی بعرای  قال  اساطیری اندیشه
معایعگعی آرای او بعه شعمعار  ها و سسعت پنهان کردن تناقض

 رود. می
 

 سشن آخر
 

نتابتودی  ت تل اکنون شصت سال از نعخعسعتعیعن چعاپ کعتعاب 
( در مطلبی بعه 2گذرد. سی سال پیش "نیکال ترتولیان" ) می

هایی  مناسبت سی سالگی اثر جنجالی لوکاچ به موج مخالفت
در نعزد بسعیعاری از نتابتودی  ت تل کعرد کعه کعتعاب   اشاره

نویسندگان هم عصر لوکاچ از جعمعلعه آدورنعو، معارکعوزه و 

اوباشان امروز، بیش از همه از اوبعاش سعوسعیعالعیعسعت و از 
حواریون پستی متنعفعرم کعه غعریعزۀ کعارگعران، خعرسعنعدی و 

کعنعنعد و در ععوض آنعان را طعمعاع  قناعت آنان را نابود معی
 ".آموزند ساخته یا به ایشان انتقامگیری را می

  
نییه دیدگاه و رویکرد خود را در قعبعال شام ات بُتان در کتاب 

دهعد. او  مسئلۀ کارگعری بعا وضعوح بعیعشعتعری تعوضعیعح معی
ای کعه بعاععث تعمعام  گوید : "حماقت یعا انعحعطعاط غعریعزه می

هعای امعروز شعده ریشعه در مسعئعلعۀ کعارگعری دارد.  حماقت
نبایتد دربتارۀ بترختی امتور نخستین قاعدۀ غریزه این است که 

دانم که با کارگر اروپعایعی امعروز چعه  واقعاً نمی .سئوال کرد
 باید کرد، از زمانی که او را به یک مسئله تبدیل کرده ایم. 

آنیه مسلم است این است که کارگر اروپایی گام به گام مسائعل 
ترین مسائل را مطرح خواهد کعرد. کعارگعر  دیگر و بیشرمانه

نعظعر  مند است و باید از این امید صعرف از برتری کّمی بهره
کرد که روزی کارگر اروپایی به انسانی فروتن و خویشتنعدار 
نظیر انسان چینی بدل شود، هر چعنعد سعاخعتعن چعنعیعن انسعانعی 

رفت. چه کعردیعم کعه  ضروری به شمار می  حقیقتاً عقالنی و
باعث شد چنین امکانی در نطفه خفه شود؟ در نعتعیعجعۀ فعقعدان 
غععیععرمسععئععوالنععۀ انععدیشععه، غععرایععزی را نععابععود کععردیععم کععه بععه 

نفسه و بعه مع عابعۀ معقعولعۀ  توانستند فی شان کارگران می یاری
اجتماعی موجودیت داشته باشند. کارگعران را مشعمعول نعظعام 
 وظیفۀ اجباری کردیم. به آنان حق ائتالف و حق رأی دادیم. 

حعال چععطعور بعایععد از ایعن تععععجع  کعرد کعه کعارگععر امععروز 
اش را نوعی محنت )یا به اصطالح اخالقی نعوععی  موجودیت

؟ ختوا تیتم متیپرسم : ما چه  عدالتی( بداند ؟ بار دیگر می بی
اگر خواستار هدفی هستیم، باید وسایل رسیدن به هدف را نیعز 
بخواهیم. اگر خواستار بردگان هستیم، نادانیم اگر با آمعوزشعی 

 ".که می دهیم آنان را به خدایگان تبدیل کنیم
  

در واقک، نییه معتقد است کعه از ایعن پعس نعجعات آنعیعه وی 
نامید تنعهعا بعه رویعکعرد و رفعتعار و  می ""تمدن" و "فرهنگ

بعه هعمعیعن خعاطعر  .ناپذیر "خدایگان" بستگی دارد عزم خالل
لوکاچ معتقد است که نییه بانی مستقیم افکار هعیعتعلعری اسعت. 

هعا و  هعا و ضعدانعقعالب نییه با وضوح شگرف وقوع انقالب
بینی کرده و گفته بعود کعه "سعلعطعۀ  های خونین را پیش جنگ

هعا تعنعهعا در  مطلق فرمانروایان زمین" بر "گلۀ اهلی" انسعان
هایی امکانپذیر است. او در یادداشت هعایعی  پی چنین خشونت

فراهم کعرده بعود از  تبارشناسی اخ  که همزمان با نگارش 
جمله نوشعت : "بعرای آنعکعه بعدانعیعم بعه کعجعا معی رویعم، بعه 

 ".تروریسمی جدید نیازمندیم
  

کند که نعیعیعه تعنعهعا خعواسعتعار گسعسعت از  لوکاچ تصریح می
سوسیالیسم نبود. او همینین مدافک نابودی دموکعراسعی بعود تعا 
آنجا که دموکراسی را بسعتعر تعاریعخعی تعوسعععۀ سعوسعیعالعیعسعم 

گفت : "بعایعد بعا اصعل  دانست. خود نییه به صراحت می می
انگلیسی نمایندگی معردمعی قعطعک رابعطعه کعنعیعم. معا نعیعازمعنعد 
نمایندگی منافک بزرگ هستیم." لوکاچ مععتعقعد اسعت کعه نعیعیعه 
نخستین پیشگام نظری دولت فاشیسعتعی معبعتعنعی بعر دسعتعجعات 

کئوپراتیستی( است. ععنعصعر دیعگعری کعه بعه ایعن ) حرفه ای
 بخشد سیاست جهانی است.  جایگاه نظری نییه عینیت می

خواستار اتحاد اروپعا ععلعیعه فراسوی نیک و بد نییه در کتاب 
گفت : "دورۀ سعیعاسعت حعقعیعر بعه سعر آمعده  روسیه بود و می

سدۀ آینده صحنۀ نبرد بر سر سلطۀ جهانی خواهد بود و  .است
ایتنتک ناگزیریم به سیاسعت بعزرگ روی آوریعم." در کعتعاب 

خعوانعد  های بزرگ می نییه سدۀ بیستم را سدۀ جنگ انسان،
افزود : "در ایعن سعده جعنعگ هعایعی بعه وقعوع خعواهعد  و می

ستیتاستت پیوست که هرگز سابقه نداشته اند. تنهعا بعععد از معن 
 ".بر روی زمین شکل خواهد گرفتبزرل 

  
گوید که ایراد بزرگ نییه به بیسمارک این بود کعه  لوکاچ می

او مسائل دورۀ آینعدۀ امعپعریعالعیعسعتعی را درنعیعافعتعه بعود و در 
پاسخگویی به آنها سیاستی تهاجمی را به اجرا نعگعذاشعتعه بعود. 
نییه تنها راه دفاع در مقابل خطر سوسیالیعسعم را یعک دولعت 

دانست و ایعن درس را از چعگعونعگعی  مهاجم امپریالیستی می
گیری و شکست کعارگعران در جعریعان کعمعون پعاریعس  قدرت

 .گرفته بود
 

آل او از فرهنگ، ظرافت و هنر در نعزد  از یک طرف، ایده 
و "فرمانروایان زمین" اسعت و  "زادگان اشراف" سرآمدان و

 .از طرف دیگر اعمال خشونت و تعوحعش ععلعیعه معحعرومعان

 فردری  نیچه
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توانستم در لندن به آقعا  واتعس معتعوسعل بشعوم  بنویسم، كه نمي
   چون هم خودش و هم دفترش در منیستر هستند، كه تا نعامعه

پوند در فعوریعه  28توانستم چكي در لندن بكشم ، كه  السال نمي
تواند ما را در ژانویه زنده نگهدارد، چه برسعد كعه از ایعن  نمي

بحران فرار كنیم. و برا  تو هم غیرممكن بود كه بعه معا كعمع  
كني، با اینكه بهت گفته بودم كه ما در هعمعان وضعععي زنعدگعي 

كنند؛ و تازه آن وقعت  كنیم كه كارگران منیستر  زندگي مي مي
، و ایعن دقعیعقعا  »تعوانعیعم معا نعمعي«بود كه همسرم تشخیص داد 

خواستم چون پعایعانعي شعد بعر ایعن وضعععیعت  چیز  بود كه مي
كنوني، پایاني بر آزمون آتش، پایاني برا  به خشم آمعدن قعلع  
و مغز به یكسان، و از همه باالتر پایاني برا  تلف كردن وقعت 
گرانبها و حفظ كردن این ظعاهعر بعاطعل، كعه هعم بعرا  خعودم 

ها. از آن زمان به بعد، سه هفته شعد  زیانبار بود و هم برا  بیه
زدیعم تعا ایعنعكعه سعرانعجعام هعمعسعرم هعمعان  كه با هم حرف نمعي

پیشنهاد  را كرد كه مدتها پیش مطرح كرده بودم، پعیعشعنعهعاد  
رفت را  هایي كه دارد، نه تنها راه بیرون كه با تمام ناخوشایند 

دهد بلكه به زندگیي ترجیح دارد كه ما سه سال گذشتعه  نشان مي
ایم، آخرین راه كعه ععالوه بعر ایعن  با آن دست و پنجه نرم كرده

 گرداند. نفس ما را برمي عزت
نویسم )به غیر    طلبكارانم مي و آن راه چنین است: من به همه

از صاحبخانه( كه اگر از تعقی  معا دسعت بعرنعدارنعد، بعااععالم 
كعنعم.  ورشكستگي خود را ناتوان از پرداخت دیعونعم اععالم معي

البته این را به صاحبخانه نخواهم گفت كه طبق قانون حق دارد 
بععه ازا  طععلععبععش اثععاث مععا را بععردارد. آنععگععاه دو دخععتععرم در 
فرماندار  از طریق خانواده كانینگهام كار پیدا خعواهعنعد كعرد. 

زاد خعانعواده معاركعسي جعا  دیعگعر   لنشن }خدمعتعكعار خعانعه
مشغول كار خواهد شد و من همراه با همسرم و توسي كوچولو 

ا  خواهیم رفت و اقامت خواهیم كعرد كعه رد   به همان نوانخانه
 اش زندگي كرده بود. ولف روزگار  با خانواده
ا  به آشنایان مختلفم در  گیر  ابتدا نامه طبعا قبل از این تصمیم

نتیجه خواهد ماند. بعه هعر حعال  آلمان خواهم نوشت كه البته بي
مان است كه غیرقابل  دادن به وضعیت كنوني  این بهتر از ادامه

تحمل است. ایعن كعل كعار  اسعت كعه تعوانسعتعم انعجعام بعدهعم. 
حعرمعتعي را تعحعمعل كعردم تعا بعه ضعرب و زور  جور بعي همه
ها  دورغین به صاحبحانه و قصعاب هعمعراه بعا آن بعه پعا  قول

هعا را بعرا   ام بعیعه بقیوالنم كه مسالمت آمیز بروند. نعتعوانسعتعه
حساب قعبعلعي  سال تحصیلي جدید مدرسه بفرستم، زیرا صورت

ام، همینین بعه ایعن دلعیعل كعه سعر و  مدرسه را پرداخت نكرده
كعنعم  ا  كه گفتم، فكعر معي وضک مناسبي ندارند. اما با آن برنامه

دست كم بدون دخالت هی  طرف ثال ي موضوع با آرامش حعل 
 شود.

ربط با این موضوعات، درباره آن بخش از كعتعابعم  سرانجام بي 
ام ببینعم  پردازد، هرگز نتوانسته }كاپیتالي كه به ماشین آالت مي

چگونه دستگاه خعودكعار ریسعنعدگعي را تعغعیعیعر داده اسعت، یعا 
تر هنگامي كه ماشین بخار معورد اسعتعفعاده بعود، چعگعونعه  دقیق

ریسنده با وجود نیرو  بخار باید با نیرو  محرك خود در ایعن 
شعوم كعه در ایعن معورد تعوضعیعح  روند دخالت كند؟ ممنون مي

 دهي.
موضوع مربوط: بدون اینكه بدانم، هعمعسعرم بعه لعوپعوس نعامعه 
نوشت و ی  پوند برا  نیازها  فور  درخواست كعرد. او دو 
پوند فرستاد. این كار برایم نفرت انگیز است امعا حعقعیعقعت تعلعخ 

 است.
  

 قربانت
 كارل ماركس

  
 انگلس به ماركس 

 1523   ژانویه 22منیستر، 
  

 مور عزیز
قدر صعادق و صعمعیعمعي نعوشعتعي. حعاال خعودت  ممنونم كه این

تشخیص داد  كه نامه آخرت چه تاثیر  رو  من گذاشته بود. 
تواند بعا زنعي سعالعهعا زنعدگعي كعنعد و از معرگعش درد  آدم نمي

كعردم كعه بعا او، واپسعیعن بعقعایعا   وحشتناكي نكعشعد. حعس معي
ات رسید، هنوز او را  كنم. هنگامي كه نامه ام را دفن مي جواني

گم، آن نعامعه یع  هعفعتعه  به خاك نسپرده بودم. صادقانه بهت مي
توانستعم آن را از فعكعرم بعیعرون بعرانعم.  تمام دا  دلم بود، نمي

هرگز. نامه آخرت جبرانش كرد و خوشحالم كعه هعمعراه بعا از 
ترین و بعهعتعریعن دوسعتعم را از دسعت  دست دادن مار ، قدیمي

 ندادم.
 ….برگردیم سر مسائل تو

 قربانت   فریدریش انگلس 
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 ماركس عزیز

احساس تو نسبت به آن عمالً باعث شد تا  بدبختي من و نظر بي
 ات پاسخ بدهم. زودتر نتوانم به نامه

ام، در این معوقعععیعت،  تمام دوستانم، از جمله آشنایان نافرهیخته
كه وجداناً عمیقاً معرا معتعاثعر كعرده اسعت، بعیعش از آنعیعه كعه 
انتظارش را داشتم همدرد  و دوستي از خود نشان دادند. فكعر 

چعرخعش «كرد  اكنون همان لحظه مناس  اسعت كعه بعرتعر  
 را نشانم دهي. باشه حق با تو! »خود شفقت ذهن بي

داني كه هر كار  كعه  داني. همینین مي تو وضک نامزد مرا مي
بتوانم انجام خواهم داد تا تو را از ایعن فعقعر و فعالكعت بعیعرون 

توانم آن پول هنگفتي كه گفتي تهیه كعنعم، ایعن  بكشم. اما من نمي
 توان انجام داد: داني. سه كار مي را هم كه البته مي

معن  دانعم تعا چعه حعد ضعمعانعت الحسنعه: نعمعي صندوق قرض -۰
تععوانععد مععوثععر بععاشععد، شععكععي نععیععسععت كععه هععیعع ، چععون مععن  مععي

 خانه نیستم. صاح 
بیمه عمر. جان واتس مدیر شركت بیمه عمر اروپاست كعه  -۲

ایعراد    گمان در دفتر راهنمعاسعت.   لندن آنها بي آدرس اداره
گعمعان  پوند بیمه كني و او بعي 777بینم كه خودت را برا   نمي

 …شان به تو خواهند داد پوند  بر اساس سیاست 277ی  وام 
پونعد در  28توانم  اگر اوضاع از این هم خراب تر شود مي -۲

ام  فوریه بهت بدهم ــ اما مطمئناً نه زودتر ــ و هعمعیعنعیعن آمعاده
پوند بكشم اما باید حسابي تضمین بدهعم كعه  27ی  چ  به مبلغ 

 …نقد نخواهد شد 1523ژوئن  37تا بعد از 
رسعد. پعس بعه معن بعگعو چعكعار  من راه دیگر  به فعكعرم نعمعي

 كني تا من هم اقدامات خودم را بكنم. مي
 قربانت

 فریدریش انگلس
  
 ماركس به انگلس 

 1523ژانویه  27لندن، 
  

 انگلس عزیز
كردم كه عاقالنه باشد اجازه دهي زماني بگعذرد پعاسعخ   فكر مي

بدهي. وضعیت تو از ی  طعرف، و وضعععیعت معن از طعرف 
این موقعیت دشعوار  »  منصفانه«دیگر، كار را برا  بررسي 

 كرد مي
ا  را برایت نوشتم، و هعمعیعن  من بسیار اشتباه كردم چنین نامه

كه فرستادمش تاسف خوردم. به هر حال آنعیعه پعیعش آمعد، بعه 
هایعم  وجه ناشي از سنگدلي نبود. همانطور كه همسر و بیه هی 

ات رسید )نخعسعتعیعن چعیعز  شهادت خواهند داد، هنگامي كه نامه
تعریعن و  در آن صبح( چنان بعه هعم ریعخعتعم كعه انعگعار نعزدیع 

ام مرده است. اما هنگامي كه ش  به تعو   عزیزترین كس زندگي
نامه نوشتم، تحت چنان فشار  قرار گرفته بودم كه به نعهعایعت 
استیصال رسیدم. صاحبخانه ی  نفر را دم خانه بعه پعا گعذاشعتعه 

ام را داده، ذغال و مواد خوراكي تعه  است، قصاب لیست بدهي
كشیده بود، و جني كوچولو ناچار بعود تعو رخعتعخعواب بعمعانعد. 
معموالً تحت چنین شعرایعطعي، تعنعهعا كعار  كعه بعه آن تعوسعل 

مسلكي است. آنیه بیشتر از هعمعه معرا بعه خشعم  جویم كلبي مي
ام  كرد معن نعتعوانسعتعه آورد، این واقعیت بود كه همسرم فكر مي

 مان را بهت شرح بدهم. درست و حسابي وضعیت واقعي
كعنعنعده بعود،  ات برا  من بسیار خعوشعحعال در واقک رسیدن نامه
چعون االن او  بعاز كعرد.  »تعوانعیعم نعمعي«چون چشمانش را به 

ات بعرسعد تعا بعه ععمعویعم  داند كه من منتظر نمانده بودم نامه مي

 تعدادی از نامه های مارکس و انگلس به یکدیگر
  ترجم: حسن مرتضویم
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مار  ]نامزد انگلس[ مرد. دیش  زود به رختعخعواب رفعت و 
خعواسعت كعمعي پعیعش از  هنگامي كه لیز  ]خواهر مار [ مي

خیلي ناگهاني بود. یا قلعبعش   ش  بخوابد او را مرده یافت. نیمه
طاقت نیاورد یا سكته مغز  كرد. تا صبح امروز به من خعبعر 

توانم احساسم را  ندادند: تا عصر دوشنبه حالش خوب بود. نمي
 منتقل كنم. دختر بییاره با تمام وجودش عاشقم بود

 قربانت
 فریدریش انگلس

   
 ماركس به انگلس

 1523   ژانویه 5لندن، 
  

 انگلس عزیز
ام كعرد كعه نعگعران. او  زده قدر شگعفعت خبر مرگ مار  همان

   تو بود. مهربان، شو  و كامالً دلبسته
داند كه چرا چیز  جز بداقبالي در معحعفعل معا  فقط شیطان مي

هعایعم  دانم به كدام سو رو  بیاورم. تعالش راه ندارد. دیگر نمي
برا  اینكه پولي در فرانسه و آلمان به دسعت بعیعاورم، بعه در 

پعونعد  18بعیعنعي بعود كعه  بسته خورده است، و البته قابل پعیعش
توانست به من كم  كند جلو  این بهمن را بعیعش از چعنعد  نمي

نظر از این واقعیت كه هییكس به ما نسیعه  هفته بگیرم. صرف
دهد ــ به جز قصاب و نانوا كه آن هم پایان این هفته تعمعام  نمي

ها، برا  اجاره خانعه و  خواهد شد ــ برا  مخارج مدرسه بیه
هعا نعه  عالوه بعر ایعن بعیعه….  ام كل دارودسته طلبكار وامانده

خعالعصعه قعیعامعتعي …  لباس دارند نه كفش كه بیعرون بعرونعد. 
برپاست، هنگامي كه به منیستر آمده بودم و از هعمعسعرم كعه 
در پاریس سرشار از نومید  بود جدا شدم ، همان چعیعز  را 

كردم اتفاق افعتعاده. اگعر نعتعوانعم از  بیني مي كه به وضوح پیش
الحسنه یا بیمه عمعر پعولعي بعه دسعت  طریق ی  صندوق قرض
انداز  ندارم كه بتوانم، قبالً هعر كعار   آورم )و من هی  چشم

خواستعنعد  رسد كردم اما بیفایده بود؛ ضامن مي كه به فكرت مي
و از من خواستند قبض اجاره و عوارض شهردار  را بعدهعم 

تعر تعاب  ام دو هعفعتعه دیعگعر بعیعش كه نعداشعتعم بعدهعم( خعانعواده
 آورند. نمي

بسیار خودخعواهعانعه اسعت كعه دارم ایعن چعیعزهعا را در ایعن 
نعویسعم. امعا ایعن روش درمعان  ساعات وحشعتعنعاك بعه تعو معي

هومیوپاتي است. توجه به ی  فاجعه موج  انحراف تعوجعه از 
توانعم بعكعنعم؟  شود. و باالخره من چه كار مي فاجعه دیگر  مي

در تمام لندن ی  نفر هم نیست كه بتوانم حرفهایم را بهش بعگعم 
بعرم تعا در معقعابعل  ام نیز به سكوت رواقي پعنعاه معي و در خانه

طوفان خشم از سو  دیگر توازني ایجاد كنم. غیرممكن اسعت 
هعر حعال، بعه جعا  معار  بعایعد  به  تحت این شرایط كار كنم.

مادرم بود كه دستخوش كسالت جسماني است و سهعم خعود را 
بیني چه تصورات ععجعیعبعي تعحعت  مي…  از زندگي برده است
 كند؟ خطور مي »مردان متمدن«فشار شرایط به ذهن 

 سالمت باشي
 قربانت

 كارل ماركس
  

 پرش با اسب و نوشتن گروندریسه

تاریخ نگارش این نامه ها مربوط به زمانی است که کارل 
 مارکس مشغول نوشتن گروندریسه بوده است

 نامه ان ل  به مارک 

مان را  خانه  اگر در فقر وفالكت بودیم تا آن حد كه اجاره
هایمان از شدت بینوایی در آستانه  نمیتوانستیم بپردازیم  بیه

مرگ قرارمیگرفتند و همسرمان دچار تنش روحی میشد و 
مان با اسبی كه پدرش  ترین رفیق درست درهمان حال صمیمی

كند تا در انقالب آتی  به مناسبت تولدش خریده سواركاری می
نظام دشمن بر آید چه واكنشی نشان  بتواند از پس سواره
دادیم!!!؟                                           می  

دیروز سوار بر اس  از سد و مانک به طول پنج پا و چند این  

 پریدم:                                    

زمانی كه به آلمان … ام بیشترین ارتفاعی كه تاكنون پریده 
گمان یكی دو چیز هست كه به سوارنظام پروس  برگردیم بی

فهمند كه رسیدن به من چقدر  نشان بدهیم. آقایان حتماً می
  دشوار است.                                                          

( ، ماركس و انگلس 1585فوریه  11انگلس به ماركس، 
1953 :292(  

 داسخ مارك  :                         

گویم. اما زیاد  برای دستاوردهای سواركاری ات تبری  می
های  چون به زودی فرصت های خطرناك نكن. پرش
گمان  آید كه آدم جانش را به خطر بیاندازد. تری پیش می مهم

سواری تخصصی باشد كه با آن بیشترین خدمت را  نكنم اس 
، 1585فوریه  17به آلمان بكنی.   )ماركس به انگلس، 
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 ترجمه گزینشی: احمد خزاعی

 ف ل دوم

کنستانتین جوان که جانشین نخستین امپراتور مسیحی شد، 
را به مقام پیشین اش بازگرداند.    Athanasiusآتاناسیوس 

این اسقف اعظم بی درنگ شروع به طرد آریانها و 
بازگرداندن کلیسا به مذه  کاتولیک کرد. فرمانروایی این 
امیر بسیار کوتاه بود و برادرش کنستانتیوس 

Constantius  جانشین او شد. کنستانتیوس با به قتل رساندن
خویشاوندان خویش پای خود را در جاپای پدرش گذاشت. او 
که نیمه هودار آریان بود آتاناسیوس را هم طرد کرد؛ اما 
کنستانس، امپراتور غرب، تهدید کرد که اگر آتاناسیوس بی 
درنگ به مقام اسقف اعظمی برگردانده نشود او با ارتش و 
ناوگانی خواهد آمد و آتاناسیوس را بر تنخت اسقف اعظمی 
خواهد نشاند. تسلیم شدن کنستانسیوس مانک از در گرفتن یک 
جنگ مذهبی شد. اما به محض اینکه برادرش مرد،  دو  

م.  و در میالن در سال  ۲۵۲در سال  Arles شورا، در آرلس
م. خال آتانسیوس را تًآیید کرد. تمام اسقف هایی  که از  ۲۵۵

تایید این حکم خودداری کردند برکنار و تبعید شدند. آتانسیوس 
این حکم را نپذیرفت و در نتیجه سیریانوس با پنجهزار سرباز 

 وارد کلیسای او شد. 

این هجوم با خونریزی بسیار همراه بود. دیگر کلیساهای شهر 
نیز با همین گونه شقاوتها مواجه شدند و در طی دست کم 
چهار ماه اسکنریه در معرض بزهکاریهای ارتشی تبهکار 
بود که محرکش تعصبهای مذهبی فرقه ای مسیحی بود. 
بسیاری از مؤمنان که میتوان آنها را شهید نامید به قتل 
رسیدند. اسقفها در کنار مسیحیان معمولی بازییه  رذالتی 
شقاوت آمیز شدند. دوشیزگان باکره را لخت کردند و مورد 
تجاوز قرار دادند و به تازیانه بستند. خانه های شهروندان 
ثروتمند غارت شدند. و در زیر نقاب مذه  ، شهوت، حرص  
و آز و کینه های شخصی بی هی  پروایی جامه عمل پوشیدند 

  و مورد تشویق قرار گرفتند.

آتانسیوس گریخت اما بسیاری از پیروانش به امید یافتن او 
شکنجه شدند و به قتل رسیدند. کنستانتیوس برای زنده یا مرده 

غاصبی دغلباز، کسی «او جایزه تعیین کرد  و اورا بعنوان 
که روح انسانها را فاسد کرده است، کسی که شهر را به 
آشوب کشیده است؛ فردی مخرب که به ارتکاب وحشتناک 
ترین جنایتها محکوم شده است، و اگر ده بار هم به قتل برسد 

محکوم کرد.   »مکافاتی کافی برای جنایاتش نخواهد بود،
آتاناسیوس پاسخ داد که امپراتور بت پرستی آریانی است، 
دژخیمی است که قادر به ارتکاب هر نوع بدکاری، خشونت و 

   »آدمکشی است.

، اسقف اعظم روم  که حاضر به تایید Liberius لیبریوس 
حکم تبعید آتاناسیوس نشده بود تبعید و برکنارشد. اما مردم 
خواستار بازگشت او شدند و پس از این که در برابر امپراتور 

 سر فرود آورد مقام خود را باز یافت. گیبون می گوید: 

رقیبش، پس از قدری مقاومت بیهوده، با اجازه امپراتور و  «
به زور فرقه مخالف از شهر بیرون افکنده شد. پیروان 

به شیوه ای بسیار غیرانسانی در خیابانها و  Felixفیلیکیس 
دردیگر مکانهای عمومی، در حمامها و حتی در کلیساها به 
قتل رسیدند. چهره روم در بازگشت یک اسقف مسیحی 

و سیال   Mariusتصویر هراس انگیز قتل عامهای ماریوس 
Sylla  .را در اذهان زنده می کرد 

اسقفی اعظم اسکندریه توسط جورج اهل کاپیسا اشغال شد.او 
کسی است که بعد از بهم رساندن سابقه ای ننگین قدیس 

او را چنین توصیف   Emersonمحافظ انگلیس شد. امرسون 
 می کند:

"جورج اهل کاپادوکیه در سیسیل بدنیا آمد. او انگلی پست بود 

که قراردادی آب و نان دار برای تأمین گوشت  برای ارتش 
انگلیس گیرش آمد. او آدمی پاچه ورمالیده و خبرچین بود 
که توانست ثروتی بهم بزند و سرانجام ناچار به فرار از 
چنگ قانون شد. از پیروان آریانیسم شد و کتابخانه ای 

 درست کرد."

او توسط یکی از فرقه های مسیحی به مقام اسقفی اسکندریه 
، م. به قدرت 832نایل آمد. اما هنگامی که ژولیان در سال 

رسید  جورج به زندان افکنده شد. توده عوام الناس در 
زندان را شکستند و جورج  را، همینان که سزاوار بود، 

 م له کردند.

باری این آدم پاچه ور مالیده بی سر و پا در موقک مناس  
تبدیل به قدیس محافظ انگلستان، تبدیل به نماد پیروزی و 
مدنیت و مایه مباهات بهترین انسانهای جهان نوین شد. 

 گیبون خاطر نشان می کند که : 

"جورج چه درهنگام کس  قدرت وچه درهنگام بکاربردن 
آن نه پایبند اصول مذهبی بود، نه پایبند اصول انسانی بود 
وهمان صحنه های خشونت آمیزی که در پایتخت به نمایش 

 شهر مصر تکرار شد." 97گذاشته شده بود در بیش از 

او به خشونت برعلیه روحانیون فرقه مخالف اکتفا نکرد. 
این حضرت اجل تدابیر الزم برای اینکه بیوه های  
هواداران آتانا سیوس شالق کافی نوش جان کنند و 
دوشیزگان باکره لخت شوند و سپس با شاخه های خاردار 
نخل زده شوند و آنقدر روی آتش نگاه داشته شوند که از 

 اعتقادات خود روگردان شوند.

آتاناسیوس خود را محق می دانست که از آزار و پیگرد ها 
در مورد خود شکایت کند و در عین حال آن را وسیله ای  
عالی برای مخالفان خود بداند. او از اسقفهای دیگر 
میخواست که هی   ترحمی در مورد شرک و مشرکان روا 
ندارند و کاری کنند که "این قبیل چیزها در میان مسیحیان 

 دیگر نه گفته و نه شنیده شود."

پیروزی مسیحیت در قسطنطنیه به همان سان فرمان روایی 
تعص  و نابردباری را به همراه آورد که  در روم و 

 اسکندریه عرصه را برای آن گشوده بود. 

پس از مرگ اسکندر سریر اسقفی قسطنطنیه از سوی پل و 
ماسدونیوس مورد منازعه قرار گرفت. پل ظرف مدت 
چهارده سال پنج بار از سریر خود به زیر افکنده شد و هر 
بار نه با اجازه امپراتور بلکه به نیروی قهر و خشونت 
مردم به مقام خود باز می گشت. سرانجام  به  زندان افکنده 
 شد و به  مدت  شش  روز از غذا محروم و سپس خفه شد. 

انتصاب ماسدونیوس به اسقفی قسطنطنیه با رویداد خجسته 
قتل حدود سه هزار نفر همراه  بود. تعص  او آن قدر  شدید  
بود  که  نه تنها  بی عالقگان را ناگزیر از رفتن به کلیسا و 
شرکت در مراسم عشائ ربانی میکرد بلکه زبان آنها را هم 
می بست و اجازه  نمیداد جیک بزنند. از آنجا که آنهم 
نیروی نظامی و هم دستگاه اداری غیر نظامی را در اختیار 

ظرافت «داشت بی رحمی او حد و حدودی نداشت. 
دوشیزگان، که تنها گناهشان خودداری از دنباله روی بود، 
آنها را از خشونت در امان نمیداشت؛ و درصورتیکه 
براعتقاداتشان پافشاری میکردند پستانشان الی دو تکه چوب 
سنگین و تیز گذاشته میشد و یا با تخم مر  پخته دا  و آهن 

سقراط، تاریخ نگار دانشمند کلیسا  »دا  سوزانده می شدند.
حتی مشرکان هم این شیوه شکنجه «خاطر نشان میکند کٓه 

را هرگز بکار نبرده بودند و می بایست توسط آنهائی که 
 »پیرو آئین مسیحیت بودند اختراع می شد.

همین تاریخدان دانشمند خاطر نشان می کند که قسنطنطنیه 
در اثر جنگهای میان فرقه های رقی  مسیحی دچار آشوبی 

و وحشتناکترین شقاوتها در آنجا صورت می  دائمی بود
 گرفت که از رهگذر  آن جانهای بسیاری بر باد رفت.  

افریقا نیزدر اثر جنگ داخلی میان فرقه های رقی  مسیحی، 
به همین شدت دستخوش آشوب بود. این زد و خوردها در 
والیات مختلف افریقا سه قرن به درازا کشید و تنها پس از 
آنکه اسالم بر آنجا مسلط شد پایان یافت. پیروان کائیسیلین 

Caecilian   و پیروان دوناتوسDonatus  همدیگر و حتی
پیروان سایر فرقه های مسیحی را مطرود اعالم میکردند. 
اسقفها، دوشیزگان باکره و حتی نوزادان، که هی  لکه ای بر 

دامانشان نبود، درصورتی میتوانستند در مراسم عشائ ربانی 
دوناتیستها شرکت کنند که طی مراسم خفت آوری  در مال  
عام توبه کنند. اگر کلیسائی که قبال در دست فرقه رقی  بوده 
است به دستشان می افتاد منبرش را می سوزاندند و همه آثار 

 رقی  را از در و دیوار می زدودند. 

بعضی از گروه های دوناتیست به پیروی از فرمان انجیل از 
بکار بردن شمشیر مدتی خودداری کردند و در عوض آنهائي 
را که نظری مخالف با نظرات آنها داشتند با چماقهائي گران تا 

  پای مرگ می کوبیدند.

که شعار جنگی  »ستوده باد پروردگار«فریاد بسیار آشنای 
آنها بود ایالتهای غیر مسلح اقریقا را به هراس می افکند. 
بسیاری از این متعصبان، همیون تمام مسیحیان اولیه، در 
آرزوی شهید شدن بودند. چرا که آن را گذرنامه ای خدشه 
ناپذیر به بهشت جاودان میدانستند. آنها بیشرمانه جشنهای 
مشرکان را به هم میزدند و معابد آنها را مورد بی حرمتی 
شدید قرار میدادند تا حس انتقام جوئي آنها را  تحریک کنند. 

 گیبون به درستی خاطر نشان می کند:

یک فیلسوف بی طرف در اعمال این متعصبان کله خر که «
گروهی آنها را بعنوان شهدای خداوند می ستودند و مورد 
انزجار گروهی دیگر بودند که آنها را قربانیان شیطان می 
دانستند، می توانست انعطاف ناپذیری و بی مدارا بودنی را 
کشف کند که در اصل از خصلتها و اصول ملت یهود 

 سرچشمه گرفته بود".

تضاد چشمگیری میان دوران  زمامداری کنستانتینوس و 
جانشین مشرک او وجودداشت. امپراتور ژولیان فرمان 
مدارای عمومی صادر کرد. هی  مسیحی ای به خاطر اعتقاد 
مذهبیش تنبیه نشد. تنها وسیله ای که او برای نبرد با خرافات 
رو به افزایش بکار برد نوشتن بر علیه آن بود.  دوران کوتاه 
زمامداری او دالئل قانک کننده ای در مورد برتری شرک 
ژولیان به مسیحیت اسالفش بدست میدهد. خلق و خو و فلسفه 
اش چنان انسانی بود که عده ای از سربازان را که برای به 

 قتل رساندن او توطئه کرده بودند بخشید.

مسیحی به  Jovianبا اینهمه به محض اینکه امپراتور ژوویان 
تخت نشست، روح مدارا نداشتن به صورت خشونت آشکار 
متجلی شد. در روم اسقفهایی که باهم رقابت داشتند، 

برعلیه هم   Ursinusو اورسینوس  Damasus داماسوس 
اسلحه برداشتند و به جنگ مسلحانه پرداختند. داماسوس که 
کشیشهای زیر فرمان خودش و گالدیاتورهای مزدور را 
رهبری میکرد پیروز شد و صد و سی وهفت کشته بر جا 
نهاد. این دو شهر ها را به نا بردباری و آشوبی کشاندند که گاه 

دنیای مسیحیت عرصه «به خونریزی و کشتار می انجامید.
 »خروس جنگی ها شده بود.

ژوویان معاهده ای ننگین با ایران بست و به آنتیوج عق  
نشست و در آنجا به عیش و عشرت پرداخت.  رهبران 
گروههای معارض یکدیگر شتابان روانه دربارش شدند. 
هرچند او مدعی مدارا بود اما فرامین خردمندانه ژولیان را، 
که قدرت روحانیان را محدود میکرد، لغو کرد. او قدرت 
روحانیون را دوباره برقرار کرد و آنها را از وظایف 

ژوویان فقط هفت ماه حکومت کرد  شهروندی معاف داشت.
اما اقدامات او پیروزی مسیحیت را تضمین کرد و تمام 
امپراتورهای بعد از او، با تعصبی نه یکسان، به ریشه کن 

گیبون میگوید که  کردن آئین های غیرمسیحی ادامه دادند.
معابد غیرمسیحی مشرک دیریست که یا متروک مانده و یا 
کامال بسته شده است و فیلسوفانی که در دوران ژولیان تدریس 

از سر دوراندیشی ریش خود را تراشیدند و حرفه «میکردند 
 »شان را پنهان کردند.

فرقه های رقی  مسیحی از هی  جنایتی بر ضد همدیگر 
آریانها  Valensروگردان نبودند. در دوران امپراتوری والنز 

پس از پیروزی در انتخابات به آزار گروه رقی  پرداخت و 
عده ای از آنها را که در کشتی نشسته بودند تا نزد امپراتور 
بروند و شکایات خود را در این مورد مطرح کنند آتش زدند. 
در همین دوران گرگوری نازیانزن شکایت کرده که گروهی 
پیرزن همراه با راهبه هایی جوان و عدهٰ ای گدای معمولی و 
تعدادی کشیش که شبیه بز بودند از دیرهایشان بیرون ریخته و 
با چوب و چماق به او  و هوادارانش دٓرکلیسایشان حمله کرده 

 اند و خسارات بسیاری به بار آورده اند. 

 
 جنایات مسیحیت 
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امیدوارم که آنقدر «اپیفانیوس کم نمی آورد. اعالم داشت: 
آرزوی محبت  »زنده نمانی که بتوانی به شهرت برگردی.
 آمیز او نیز به همان سان بر آورده شد.  

تئودوسیوس برای نخستین بار فرمان داد که برای کشف و 
تنبیه کافران و مشرکان، مفتشان عقاید منصوب شوند و به 
 این ترتی  نخستین سنگ بنای نهاد تفتیش عقاید گذاشته شد. 

، این بود که Quartodecimaniگناه کوارتو دسیمانی 
درروزعید فصح یهودیان، مانویان و آودینها  مرتک  جنایت 
فجیک برگزاری عید پاک مسیحیان شده است. گناه او و گناه 

چنان عظیم برآوردشد که تنها با  Audiansمانویان و آدینها 
 مرگ این گناهکاران میتوانست جبران شود. 

،م.( اشتباه ۲۸۰در غرب، پس از اینکه شورای ساراگوسا ) 
را محکوم  Avila، اسقف آویال  Priscillianپریسیلین 

کرد، او و پیروانش مورد آزار و پیگرد قرار گرفتند عمدتًا 
. Sassuba ، اسقف ساسوباIthaciusبه تحریک ایتاسیوس ٰ 

آنها متهم به جادوگری و بسیاری تبه کاریهای دیگر شدند. 
غاص ، پریسیلن و پیروان عمده  Maximius ماکزیمیوس 

اش را محکوم به شکنجه شدن و اعدام کرد. در میان آنها 
شاعری بسیار توانا بود که گفته می شود شهرتش با قدما 

 قابل مقایسه است.

از این نحوه برخورد با این مشرکان میتوان حدس زد که 
نسبت به یهودیان و کفار چه احساساتی وجود داشته است. 
امبروس قدیس که تعص  و انعطاف ناپذیریش بر ذهنیت 
تئودوسیوس حاکم شده بود، آن امپراتور را بر آن داشت 
قربانگاه پیروزی را ، که تنها نمادی بود که از مشرکان 
غیرمسیحی در سرسرای سنای روم به جا مانده بود ملغی 

، مشرکی غیرمسیحی که با Symmachusکند. سیماکوس 
او به مخالفت برخاست مفتضح و تبعید شد. تئودوسیوس 
سپس این سؤآل مهم را در برابر سنای روم گذاشت که آیا 
پرستش ژوپیتر باید مذه  رومی ها باشد یا پرستش عیسی 

 ادامه داردمسیح... 

، ۲۷۹در سال  Theodosiusبا حاکم شدن تئودیوسیوسس  
جریان ارتدکس مجددا به پیروزی دست یافت. تئودسیوس 
شورای قسطنطنیه را منعقد کرد و شورای مزبور روح 
القدس را از همه افتخارات اقانیم ثالثه برخوردار کرد و همه 
مشرکان و آریانها و بسیاری دیگر از مسیحیان را نفی و 

 مورد نفرین و ملعنت قرار داد. 

هنگامی که شورا به پایان رسید امپراتور دو فرمان برعلیه 
کافران ومشرکان صادرکرد و مقررداشت که آنها حق گرد 
آمدن در مکانهای عمومی و یا منازل خصوصی را ندارند و 
زمین هر مکانی که برای این کار مورد استفاده قرار گیرد 

 مصادره خواهد شد. 

ظرف پانزده سال او دست کم پانزده فرمان غالظ و شداد «
برعلیه کافران و مشرکان صادرکرد و بخصوص آن کسانی 
را که ت لیث را رد میکردند مورد هدف قرار داد و برای 
اینکه راه گریز را بر آنان ببندد مقرر داشت که اگر فتواها یا 
قوانینی وجود داشته باشند که در دفاع  آنها بتوانند مورد 
استفاده قرار گیرند، قضات باید آنها را محصول نا مشروع 

   »تقل  یا جعل بدانند.

قوانین جزایی هم کشیشهای مشرک و هم مجالس آنانرا مورد 
هدف قرارمیداد. کشیشهای مزبور درصورتیکه مبادرت به 

یا اجرای آئین های آن کنند در  »ملعونشان«تبلیغ مرام فرقه 
معرض جریمه های سنگینی مانند تبعید و مصادره اموال 
بودند و شرکت کنندگان در مجالسشان در معرض از دست 
دادن صالحیت برای داشتن مشاغل آبرومند یا پر منفعت 

 بودند. 

، اسقف روم Damasusدر مورد هر آنکس که با داماسوس 
، اسقف اسکندریه موافق نبود دستور داده  Peterیا با پیتر 

 میشد که یا تبعید شود و یا از حقوق مدنی محروم شود. 

در قسطنطنیه، که تعداد آریانها، بخصوص در میان گوتها، 
بسیار زیاد بود یکی از افسران گوت طوماری تنظیم کرد 

مبتنی بر درخواست ایجاد کلیسایی برای هم مذهبهایش. 
قدیس برعلیه تحمل شرک   Chrysostomکریسوستوم ٰ 

شدیدا مداخله کرد و از امپراتور اجرای قوانین تئودسیوس 
را خواستار شد. قدیس مزبور به خواسته خود رسید اما این 
پیروزی قیام گوتها را در آن شهر به دنبال آورد که تقریبا 
منجر به ویرانی قصر امپراتور و قتل خود امپراتور شد و 
درواقک نابودی تمامی سربازان گوتی و در آتش سوختن 
کلیسای آنها شد همراه با تعداد زیادی از افرادی که برای در 
امان ماندن به آن کلیسا پناه برده بودند اما برای جلوکیری از 

 فرارشان در کلیسا رویشان قفل شده بود. 

بهمین ترتی  درمیالن، امپراتور بانو ژوستینا، که حامی  
آریان گرایی بود همراه با فرزندش پا درمیانی کرد که به 
آریانها اجازه گشودن کلیسائي برای عبادت در آن شهر داده 
شود اما اسقف امبروز قدیس بیشرمانه این درخواست را با 
این عنوان رد کرد که تمام کلیساهای میالن متعلق به او 
است. از آنجا که اهالی ارتدکس شهر تهدید به شورش کردند 

 امبروز قدیس فائق آمد. 

الف زده است که با   St. Epiphaniusاپیفانیوس قدیس 
دادن اطالعات باعث تبعید هفتاد زن که بعضی  ازآنها 
صاح  منزلت بوده اند، شده است. این زنان عقاید کفرآمیز 
عرفانی داشته اند که خود این اسقف نیز همین عقاید را 
داشت اما توبه کرد. به این ترتی  او در بحبوحه بگیر 
بگیرها با لو دادن هم مسلک هایش از مهلکه جان بدر برده 

 بود. 

، از او برای Eudoxiaوقتی که امپراتور بانو ایودوکسیا 
فرزندش تئودوسیوس جوان که دچار بیماری مهلکی بود، 
التماس دعا کرد این قدیس متعص  پیغام فرستاد که فرزندش 
در صورتی بهبود خواهد یافت که او اوریگنیستها و کتابهای 

را محکوم کند. اپیفانیوس قدیس حتی  Origenاوریگن 
کیسوستوم قدیس را که فردی ارتدکس بود نیز مورد آزار 
قرارداد و کینه توزانه آرزو کرد که در تبعید بمیرد که چنین 
شد. کیسوستوم قدیس اما در آداب دانی مسیحی هی  از 

  شکست اردوغان، پیروزی قومی گرایی کرد و ترک

در شرایطی که عدم دستیابی هیییک از احزاب به اک ریت 
الزم برای تشکیل دولت، احتمال برقراری خأل سیاسی و 
بحران در ترکیه را تشدید کرده، این قط  بندی هم در 
ترکیه میتواند مزید بر علت شود و مشکل آفرین شود. 
عاملی تعیین کننده در مهار این قط  بندی، فاصله ای است 
که حزب دموکراتیک خلقها نسبت به پ ک ک برای خود 

 .تعیین کند
پس از اعالم موفقیت حزب دموکراتیک خلقها در 
انتخابات، بسیاری از هواداران این حزب با پرچم پ ک ک 
به خیابانها ریختند و شادی و پایکوبی کردند اما انتظاری 
که دیگر رهبران سیاسی کشور دارند این است که حزب 
دموکراتیک خلقها، از امرالی )زندان عبدهللا اوجآالن( و 
قندیل )کوهستان پایگاه پ ک ک در عراق( دوری بگزیند 

در ترکیه را مستقل از پ ک ک  »مسئله کرد«و روند حل 
پی بگیرد. برآورده نشدن این انتظار می تواند بحران آفرین 

 .شود
از دستاوردهای مهم  »مسئله کرد«پی گرفتن روند حل 

رج  طی  اردوغان بود که میتوانست برگ برنده موثری 
برای پیروزی در انتخابات دیروز باشد اما بعکس، همان 

سود  »مسئله«کسانی شکست او را رقم زدند که از حل این 
می بردند. چنین ناسازواره ای نتیجه مستقیم سیاست آقای 

 .اردوغان در سوریه است
رج  طی  اردوغان دخالت مستقیم در همسایه جنوبی خود 
با هدف سرنگونی بشار اسد را برگزید اما نتیجه این 
دخالت، همان گونه که پیش بینی میشد نه تنها او را به چنین 
هدفی نرساند بلکه باعث قدرت گرفتن کردها و تبدیل آنها به 
نیرویی در مقابل خود او شد و ماجرای کوبانی را رقم زد 

 که شمارش معکوس شکست او از همان جا آغاز شد.

سیاست حزب حاکم عدالت و توسعه  .احساس خطر کرده اند
در قبال کردها، در عین آزادیهایی که برای این اقلیت فراهم 
آورد، در نهایت این حزب را هم آماج اعتراض کردها قرار 

 داد و هم ترکهای ملی گرا را.
یکی از عوامل اصلی این قط  بندی در ترکیه، ماجرای 
کوبانی در سال گذشته است که در ریزش شدید آرای حزب 
عدالت و توسعه در مناطق کردنشین نقش داشت. نارضایتی 
از عملکرد دولت ترکیه در قبال جنگی که میان داعش و 
چریکهای کرد در کوبانی جریان داشت به نا آرامیهای 
خونبار خیابانی انجامید و اعتراض بسیاری از مردم دیگر 
مناطق ترکیه را هم نسبت به دولت برانگیخت. درحالیکه 
برخی با کردها همدلی کردند، اعتراض خیلیها هم احساس 
خطر از این بود که چرا باید وضعیتی در ترکیه برقرار شود 
که تظاهرکنندگان کرد با پرچم حزب کارگران کردستان )پ 
ک ک( و رهبرش عبدهللا اوجآالن به خیابانها بریزند. 
کسانیکه عمال در خیابانها با کردهای تظاهرکننده درگیر 
شدند یا کردهای اسالمگرای افراطی )معروف به حزب خدا 

 .یا خدا پارتی( بودند یا هواداران حزب حرکت ملی

  بی بی سی -مهرداد فرهمند
ملی و  -نتیجه انتخابات یکشنبه ترکیه از غلبه گفتمان قومی 

قطبی تر شدن جامعه این کشور حکایت میکند. دو حزبی که 
آرا شان نسبت به گذشته افزایش چشمگیر نشان داده، دو قط  

قومی گرای ترک و کرد و دو سوی چپ و راست  -ملی گرا 
 .طیف سیاسی را در مجلس قانونگزاری آینده نمایندگی می کنند
در استانهای کردنشین شرق ترکیه، برنده اصلی، حزب 
دموکراتیک خلقها، بزرگترین و تنها تشکیل سیاسی قانونی 
کردهای ترکیه است. در دوره های قبل در همین منطقه، 
بخشی از کردها به حزب عدالت و توسعه رای میدادند اما این 
بار بخش عمده رای همین کردها نصی  حزب دموکراتیک 

 .خلقها شد
نمونه قابل توجهی از این تغییر، دیاربکر بزرگترین شهر 
کردنشین ترکیه است. در انتخابات چهار سال پیش، از یازده 
کرسی نمایندگی دیاربکر شش کرسی نصی  حزب عدالت و 
توسعه شد اما این بار حزب دموکراتیک خلقها ده کرسی از 
یازده کرسی را از آن خود ساخته و تنها یک کرسی نصی  

 .حزب عدالت و توسعه شده است
در طرف مقابل، حزب حرکت ملی هم موفقیت چشمگیری 
کس  کرده و شمار کرسی هایش در مجلس از پنجاه و دو به 
هشتاد و پنج افزایش یافته است. این حزب، جریان راستگرا 
ومحافظه کار ملی گرای ترک را نمایندگی میکند. بخشهایی 
ازمحافظه کاران و مذهبی های ترکیه که پیشتر به حزب 
عدالت و توسعه رای می دادند، به دلیل عدم رضایت از 
سیاستهای این حزب، در انتخابات یکشنبه رای خود را به نفک 

 .حزب حرکت ملی به صندوق ریختند
اما شماری دیگر از آرای تازه ای که نصی  حزب حرکت 
ملی شد، ازآن بخشی ازجامعه ترکیه بودکه ازقدرت گرفتن 
کردها در ترکیه احساس خطر میکنند. نتیجه انتخابات اخیر 
نشان میدهد که رای حزب حرکت ملی در مناطق کردنشین 
افزایش یافته است. دلیل این افزایش، سرازیر شدن رای 
ترکهای ساکن این مناطق به نفک حزب حرکت ملی بسوی 
صندوقهای رای است، یعنی آن بخش از ترکهایی که بیش از 
بقیه، قدرت گرفتن جریانهای کرد را لمس کرده و نسبت به آن 
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ورود حزب دمکراتیک خلقها به پارلمان 
ژوئن  4ترکیه در انتخابات روز یکشنبه 

جلوه ای دیگر و خودویژه از یک روند 
سیاسی جدید است که با سیریزا در یونان 
آغاز شد و با محبوبیت پودموس در اسپانیا 
و چشم انداز قدرت گیری اش ادامه دارد. 
بدون کوچکترین توهم و توهم سازی در 
باره حزب دمکراتیک خلقها باید رشد 
محبوبیت این حزب و ورود پیروزمندش به 
پارلمان ترکیه را بازتابی از نه تنها رشد 
 -بلکه  تحرک فعال تمایالت چپ 

در جامعه  -آزادیخواهانه و برابری طلبانه 
تلقی کرد و از آن بعنوان فرجه ای برای 
ابراز وجود قدرتمندتر همین تمایالت و 
نیروهای اجتماعی چپ در جامعه بهره 

 .برد
وقتی حزبی به خواستهای بنیادی اک ریت 
مردم مراجعه میکند، وقتی حزبی از 
خواستها و نیازهای اک ریت محروم و 
ستمدیده و تحت تبعیض سخن میگوید، 
وقتی حزبی به "تابوها و حرامهایی" که 
معموال احزاب طبقه حاکم باالی سر جامعه 
آویزان میکنند حمله میکند و بر این اساس 
برای خود درجامعه توجه و همبستگی و 
محبوبیت جل  میکند، باید روشن باشد که 
حتما در متن و بطن خود جامعه یک 
تحرک خالف جریانی عمیق شکل گرفته 
است و یک چرخش جدی اجتماعی به چپ 
درجریان است. چنین واقعیتی در عمق 
جامعه است که به حزبی امکان میدهد که 
در مانیفست انتخاباتی اش آشکارا علیه ستم 
و تبعیض و بیحقوقی بر اساس موقعیت 
اقتصادی و جنیست و مذه  و ملیت سخن 
بگوید و بر آن اساس محبوبیت کس  کند. 
ورد پیروزمند حزب دمکراتیک خلق به 
پارلمان ترکیه در این چهارچوب قابل 

   .تحلیل است
 !گسستی در یک روند دیرینه

در تاریخ تحوالت سیاسی همیشه مقاطعی 
هستند که جنبشهایی رو میایند، نیرو جذب 
میکنند، میداندار میشوند، الگو و مد زمانه 
میشوند و گفتمانهای سیاسی و روحیات و 
ارزشها و تمایالت سیاسی را زیر نفوذ خود 
میگیرند. پیروزی انقالب سوسیالیستی 
اکتبر در روسیه یکی از این مقاطک 
تاریخساز بود که به طبقه کارگر و جنبش 
آزادی و برابری کمونیستی اعتبار تاریخی 
بخشید و الهام بخش جنبشهای خواهان 
آزادی وبرابری وزندگی انسانی برای 
سالهای متمادی شد. عروج جنبشهای ملی 
ضد استعمار در بخش مهمی از نیمه قرن 
بیست یکی دیگر از این مقاطک بود که 
سالها انگیزه و الگوی جنبشهای ملی 
رهایبخش شد. فروپاشی بلوک شرق یکی 
دیگر از این مقاطک بود که دمکراسی بازار 
آزادی را بعنوان جریان و الگو وارزش 
حاکم برای دوره ای طوالنی به میدان 
آورد. مقطعی که در آن طیف وسیعی از 
"چپها" برای حضور در صف راست 
طرفدار اقتصاد بازار آزاد و دمکراسی اش 
پای هم را لگد میکردند. امروز روند تازه 

شکل  97ای درست برخالف روند دهه 
گرفته است. روندی که آغازش انقالبات 

درصدیها برای  99و جنبشهای  2711
اشغال میدانها بود. االن نه تنها چپ 
اجتماعی دارد خود را متحزب میکند بلکه 

معیشت کارگران و توده های محروم باز 
گذاشت و موج  باال رفتن "رشد 
اقتصادی" )افزایش تعداد میلیاردرها بردوش 

فقر ومسکنت توده های مردم( شد. درعرصه 
سیاستهای اجتماعی وفرهنگی تالش نافرجامی 
برای اسالمیزه کردن قوانین جامعه بکار برد. 

بعد  -و درعرصه سیاست خارجی و منطقه ای 
از یک دوره تالش ناموفق برای تبدیل شدن به 

ترکیه را به  -الگوی سیاسی اسالم معتدل 
عضو مهمی از محور ارتجاع اسالمی سنی 

ارتجاع سرکوبگرانه اسالمی به نام 
 ."دمکراسی" میدانداری میکرد

  
سال  13حزب عدالت وتوسعه، درطول 

حاکمیت تک حزبی اش، درعرصه اقتصادی 
بعنوان مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی، 
دست سرمایه خصوصی را در حمله به 

نیروهای سیاسی که بر مبانی راست شکل 
گرفته اند دارند در استراتژیها و سیاستهایشان 
تجدید نظر میکنند. تداعی شدن با چپ، دارد 
جای تداعی شدن با راست را میگیرد. سطحی 
نگری است اگر این تغییرات را فقط یک 
بازی سیاسی آگاهانه تاکتیکی فرصت طلبانه 
تلقی کنیم. )الزم به تاکید است که در این 
مطل  منظورم از چپ گرایشات مبتنی بر 
عدالت طلبی و آزادیخواهی علی العموم است 
که نهایتا اصالحات رادیکال در چهارچوب 
نظم موجود را دنبال میکنند و نه کمونیسم به 
معنای جنبشی با هدف پایان دادن به مناسبات 

   .سرمایه داری(
با انقالبات موسوم به "بهار  2711سال 

عربی" آغاز شد. انقالباتی که در آنها اک ریت 
مردم به جنگ قدرت حاکم رفتند اما نتوانستند 
خود را به قدرت حاکم ارتقا دهند. در کنار و 
 -بموازات این انقالبات، خیزشهای اجتماعی
سیاسی علیه دوره طوالنی تعرض اردوی 
نئولیبرال سرمایه خیابانهای خیلی از کشورها 
در خود غرب را به صحنه های فراموش 

درصدی 1درصدیها علیه  99نشدنی خیزش 
های حاکم تبدیل کرد. خیزشهایی که دولتها و 
احزاب حاکم را به مصاف طلبیدند اما 
نخواستند و نتوانستند خود را در قال  حزب 
سیاسی سازمان داده و قدرت سیاسی را 
بدست بگیرند. خیزشهایی که علیرغم عمق 
آزادیخواهانه ومساوات طلبانه شان اک را زیر 
هژمونی یک آنارشیسم عدالتخواهانه خام به 
تجربه "دمکراسی توده ای میدانها" محدود 
ماندند. از آن فراتر نرفتند و بالطبک نتوانستند 
قدرت سیاسی را از چنگ "دمکراسی" های 
مجری سیاستهای ریاضت طلبانه سرمایه 

 .داری بازار آزادی در بیاورند
با قدرت گیری سیریزا در یونان، چپ از 
آسمان ایده آل هایش پایین آمد، دنیای 
ایدئولوژیک کوچک و متفرق و گروه فشاری 
اپوزیسیونی اش را پشت سر گذاشت، حزب 
سیاسی شد و خود را مستقیما درگیر قدرت 
سیاسی کرد. چنگ انداختن سیریزا به قدرت 
در یونان یک گسست تاریخی از روند 
طوالنی سابق بود. با سیریزا روند تازه ای 
در موقعیت چپ آغار شد. پودموس در اسپانیا 
روی همین روند جدید گام بر میدارد. با توجه 
به مانیفست انتخاباتیش، ورود حزب 
دمکراتیک خلقها به پارلمان در ترکیه نمونه 
و نقطه دیگری در این روند است. نمونه ای 
که در عین شباهتهای جدی با نمونه های 

 .مشابه حاوی تفاوتهای جدی هم هست
 

 شیفت سیاسی در ترکیه
صحنه سیاسی ترکیه برای سالهای طوالنی 
زیر سلطه نظامیان کودتاچی قدرقدرت متعلق 
به ناسیونالیسم سکوالر وفادار به آتاتورک 
بود. آنها برای مدت طوالنی قابل اعتمادترین 
نیروی سیاسی تامین کننده امنیت سرمایه بوده 
اند. یک دهه و نیم پیش در متن فقر گسترده و 
بیحقوقی اک ریت مردم، در متن نارضایتی 

سکوالر -وسیک از احزاب حاکم ناسیونالیست
وخطر خیزشهای کارگری و شورشهای 
مردمی، حزب اسالمی"عدالت و توسعه" 
بعنوان پاسخ سیاسی بورژوازی ترکیه به این 
وضعیت قدرت گرفت. طنز تلخی است که 
آنجا که سکوالریسم و آزادی نمایندگان 
متحزب خود را در صحنه نداشتند، برای 
دوره ای از یکطرف دیکتاتوری نظامیان به 
نام سکوالریسم میداندار بود و از طرف دیگر 

  !انتخابات ترکیه: لحظه دیگری از یک روند جدید سیاسی

 فلک ناز اوجا 

۲۹ادامه در صفحه   
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اهانت به پیمبران مانند حدود دیگر نیست و هر مسلمانی چنین کند مرتد 

 است."  

در ضمن در همین سال، سال یازدهم هجرت، ابوبکر که در همه ایام 

خالفت خود امر قضاوت را به عهده داشت، برای اولین بار آن را به 

 متحد خون آشام خود ُعمر بن خطاب محول می سازد. 

 احتراز از شرکت در جنگ ها   

 و شکل گیری تدریجی بوروکراسی دولتی

ابوبکر پس از آن که خالد کار یمامه را تمام می کند، در محرم سال 

دوازدهم به او دستور حرکت به سوی عراق را می دهد که جزو ایران و 

امپراطوری ساسانی بوده است. در ضمن به عیاض بن غنم که مابین 

حجاز و نباج بود نیز دستور حرکت و پیوستن به خالد در محل مذکور 

را می دهد. ابوبکر در نامه خود به آن ها می نویسد که تنها کسانی را 

که مایل به جنگ اند با خود ببرید و هر که مایل نیست آزاد است که 

 بازگردد. 

البته نباید فکر کرد که این دستور را ابوبکر از روی آزادی طلبی و 

بازگشت به سنت قبلی اعراب بدوی در امر داوطلبانه بودن جنگ می 

دهد. او که می داند که این بار با حریفی قوی طرف است، قصد دارد تا 

با اعزام نیروهای مصصم برای جنگ، شانس پیروزی خود را باال برد. 

 جالب آن است که با داوطلبانه شدن جنگ آن طور که طبری می گوید:

"همه مردم مدینه و اطراف بازگشتند و اطراف شان خالی شد و از 

ابوبکر کمک خواستند که قعقاع بن عمرو تمیمی را به کمک خالد 

فرستاد. بدو گفتند: به کمک کسی می روی که سپاهش از دو رو پراکنده 

 شده است." 

در این جا نکته جالبی وجود دارد که نمی توان از آن گذشت. ساکنین 

 مدینه و 

اطراف آن، منجمله انصار و مهاجرین، این مسلمانان واقعی، همان طور 

که قبالً نیز گفتیم، هی  گاه به خاطر ترویج اسالم و عقیده به آن نبوده 

 است که به جنگ می رفته اند. 

انصار در ابتدا به خاطر برقراری صلح و آرامش بود که به دنبال محمد 

راه افتادند. ولی همین که صلح برقرار شد، در حالی که عده ای مایل به 

که ما این را در جنگ بدر و اکراه بعضی مسلمانان  -ادامه جنگ نبودند

به شرکت در آن و منافقین دیدیم، ولی بقیه عمدتا به خاطر غارت و 

 غنائم جنگی بود که در آن جنگ و جنگ های بعدی شرکت نمودند. 

البته، مهاجرین، در ابتدا، به خاطر غارت نبود که به محمد پیوستند، 

زیرا در آن زمان هنوز غارت و غنیمتی در کار نبود. ولی آنان نیز پس 

از چشیدن طعم غنائم جنگی در مدینه، به خصوص پس از یک دوره فقر 

و گرسنگی، حتی اگر قبول هم کنیم که کسب غنائم جنگی تنها انگیزه 

شان در حمله به قبایل دیگر و شرکت در جنگ را تشکیل نمی داده، ولی 

 مسلما بخش مهمی از آن را در بر می گرفته است. 

دعوا و کشمکش آن ها بر سر تقسیم غنائم جنگی هوازن را که در آن 

حتی محمد را به کناری رانده باعث پاره شده لباسش می شوند دیدیم. 

خاله هایت را می برند، خاله هایت را می برند." به هیجان آمده زنان 

را نجات می دهند. در نتیجه اشعت ناچار می شود به همراه مردم بنی 

ِکنده، بنی حارث، بنی عمرو، و گروه هایی از مردم سکاسک و قبایل 

اطراف قیام کنند. قیام کنندگان دوباره شکست می خورند و این بار به 

که از قبل آن جا را آماده کرده بودند پناه برده خود را در قلعه   *نَُجیر

محصور کرده به دفاع می پردازند. نیروهای سرکوبگر مسلمان نیز به 

فرماندهی َعکرمه، مهاجر و زیاد از سه طرف آن ها را محاصره 

کرده، همه راه ها منجمله راه آذوقه را بر آنان می بندند. آن گاه، به 

اطراف حمله نموده "مردم دهکده های بنی هند را تا برهوت" می 

کشند، و گروهی را نیز به ساحل می فرستند که "مردم مخا و طوایف 

دیگر را" می کشند. شورشیان که در حصار بودند از این قتل عام ها 

 خبردار می شوند و می گویند:

"مرگ از این وضع بهتر است، پیشانی ها را بتراشید که گویا خویش 

را به خداوند واگذاشته اید و او نعمت تان داده و قرین نعمت اویید شاید 

 بر این ستمگران نصرت تان دهد."

به این ترتیب جنگجویان شورشی پیشانی های خود را می تراشند و 

پیمان نهاده تعهد می کنند که از عرصه نگریزند و تا پای جان مقاومت 

نمایند. روز بعد از حصار بیرون آمده جنگ سختی میان آنان و 

نیروهای سیاه شرارت آغاز می شود. طبری می گوید: "در اطراف 

نَُجیر جنگی سخت شد و در راه های نَُجیر کشتار بسیار شد." ولی 

اشعت و باقی مانده شورشیان که در قلعه بوده اند همچنان به مقاومت 

خود ادامه می دهند. تا این که اشعت که در اثر رسیدن نیروهای 

کمکی بی وقفه برای مسلمانان امید خود را از دست می دهد، دست به 

خیانت زده با گرفتن ضمانت برای جان خود و اقوامش، درهای قلعه 

 را به روی محاصره کنندگان باز می کند. ابو اسحاق می گوید:

"وقتی در گشوده شد مسلمانان به درون حمله بردند و هر چه مرد 

جنگی آن جا بود کشتند، همه را دست بسته گردن زدند، در نجیر و 

خندق یک هزار زن به شمار آمد و بر غنیمت و اسیران نگهبان 

گماشنتد و کثیر بن صلت نیر از آن جمله بود."
 

 

بنابراین دولت اسالمی بر پایه چنین جنایات و سرکوب هائی بود که 

مانند همه اولین دولت های طبقاتی توانست قدرت خود را بر سر مردم 

عرب بر پا کند. این دالیل و شواهد به روشنی نشان می دهند که اسالم 

هی  گاه، و هرگز، مذهبی نبود که از روی میل و رغبت پذیرفته شود. 

این مذهب، از آن جا که قرار بود اولین دولت سرکوبگر طبقاتی در 

عربستان غربی و مرکزی را بر سر قدرت بنشاند، از همان ابتدا 

مورد کینه و نفرت اعراب بود وتنها به یاری شمشیر و سرکوب های 

 خونین علیه مردم بود که توانست خود را بر آن ها تحمیل نماید. 

با این وجود سرکوب مردم َحضَرموت، آخرین جنایت دولت اسالمی و 

عامالن خون آشام آن نبود. مهاجر، یکی از فرماندهان سه گانه 

سرکوب کننده شورشیان بنی ِکنده، به زودی، وقتی دو زن آوازه خوان 

فراری به چنگش می افتند، یکی از آن ها را که در آوازهای خود 

محمد را هجو کرده بود با بیرحمی دست او را می برد و دندان های 

پیشین او را می کند. ابوبکر که از این قضیه مطلع می گردد برای 

آموزش او به اجرای عدالت اسالمی که مجازات باالتری را برای زن 

بی نوا طلب می کرده، برایش می نویسد که قطع کردن اعضای بدن 

ویژه مجازات قصاص است. باید خون او را می ریختی "چون حد 

     ادامه .....

 مردم یمن مجددا قیام می کنند

قیام أسَود اَلَعنسی در یمن قبل از مرگ محمد بود. پس از مرگ وی، 

مردم یمن برای بار دوم، این بار به رهبری "قیس بن عبد یغوث بن 

قیام می کنند. قیس قبالً یک بار مرتد و بعد مسلمان می شود و  مكشوح"

اکنون پس از مرگ محمد دوباره علم طغیان بر می افرازد. مخالفان وی 

بیشتر ابناء، متحدین ایرانی و قبلی محمد به رهبری داذویه و فیروز، و 

جشیش، یکی از عوامل سابق محمد در یمن بودند. این ها همان قاتالن 

أسَود بودند. قیس بالفاصله پس از کشتن داذویه با همکاری مردم که از 

اسالم متنفر بودند قیام کرده به سرعت شهر صنعا را به تصرف خود در 

می آورد. با تصرف صنعا، باقی ماندۀ سواران أسَود نیز به او می 

پیوندند. از سوی دیگر، فیروز که ابوبکر او را ساالر نیروهای هوادار 

خود می کند، پس از آن که از توطئه قیس برای قتل خود و جشیش جان 

سالم به در می برد، به کمک نیروهای هوادار دولت مرکزی و قبایل 

عقیل و عک که به کمک وی می آیند، در برابر قیس صف آرائی می 

کند و در جنگی که میان آن دو در گیر می شود، قیس را شکست می 

دهد. در این زمان، عکرمه با نیروی خود از عمان به  یمن آمده، و در 

نتیجه، قیس به منطقه میان صنعا و نجران عقب نشینی کرده به نزد 

"َعمِرو بن َمعدی َکِرب" می رود، و به این ترتیب شورش او ناکام می 

 ماند.

به این ترتیب، قیام مردم عرب علیه جور و ظللم حکومت اسالمی به 

طور خونینی سرکوب می شود. همان طور که دیدیم در واقع تمام شبه 

جزیره عربستان، هر جا که زیر کنترل حکومت اسالمی بود، علیه آن 

دست به شورش می زنند، به جز مکه. علت آن بود که اشراف قریش 

پس از سازش با محمد خود به جمع سردمداران حکومت مرکزی پیوسته 

و در منافع آن بیش از همه شریک شده بودند و از صورت مخالفین 

درجه اول دولت اسالمی به طرفداران آن تبدیل شده بودند. مردم مکه 

خواهان قیام بودند، ولی اشراف مکه مخالف آن. برای همین، وقتی در 

مکه، به دنبال مرگ محمد مردم آماده قیام می شوند و َعتّاب بن أسید که 

از طرف محمد والی مکه شده بود از ترس خود را مخفی می کند، این 

"ُسهیل بن َعمرو" یکی از سران قریش است که در برابر مردم ایستاده با 

جدیت آن ها را از این کار منع می کند. البته کل اشرافیت قریش نیز با 

 سکوت خود از وی حمایت نموده و مانع این کار می شوند. 

به هرحال به جز مکه جائی نیست که مردم دست به شورش و قیام نزنند 

و همان طور که دیدیم در بعضی نقاط مردم حتی دوبار دست به شورش 

برعلیه حکومت مرکزی می زنند. طبیعتا نباید فکر کرد که با سرکوب 

شورش ها، دیگر قیام و شورشی رخ نمی دهد. زیرا اگر انگیزه شورش 

وجود دیکتاتوری مطلقه در مدینه و ظلم و جور دولت اسالمی بوده است، 

با سرکوب شورش ها نه تنها این دیکتاتوری از میان نمی رود، بلکه 

 برعکس پا برجاتر شده و در نتیجه ظلم و جور آن افزایش می یابد. 

هجری  04و  00البته با سرکوب خونینی که از شورش های سال های 

به عمل می آید، مردم که از قیام های خود نتیجه ای نمی گیرند، برای 

مدتی از سرنگونی حکومت اسالمی نا امید می شوند. بر زمینه این 

ناامیدی است که حکومت مرکزی قادر می شود که حاکمیت جبارانۀ خود 

را برای مدتی، تا ناآرامی های بعدی، برقرار کند. با این حال پس از 

سرکوبی این شورش ها، باز هم در این جا و آن جا، به خاطر ذات 

جابرانه و زورگویانه حکومت مرکزی و اجحافات ماموران دولتی، 

 شورش ها و قیام هائی درمی گیرد. 

یکی از این شورش ها، شورش مردم بنی عمرو بن معاویه در ریاض 

بوده است که در اثر زورگوئی و اجحاف بیش از اندازه عامل دولت 

اسالمی بر َحضَرموت "زیاد بن َلبید بیاضی" در جمع آوری مالیات 

کنند و از دادن  زکات در می گیرد. وقتی که مردم بنی معاویه قیام می

 مالیات خوداری می ورزند،

گروهی از مردم سکاسک، سکون و َحضَرموت  نیز به آن ها می 

 پیوندند. 

مسلمانان که از روی آوری مردم به شورشیان نگران می شوند، قبل از 

آن که جمعیت شورشیان بیشتر شود به آن ها که با زن و فرزندان خود 

از روی ناچاری در صحرا و به دور آتش های خود جمع شده بودند 

حمله کرده، تعداد زیادی از آن ها را که می کشند و زن و فرزندان شان 

را به اسارت می گیرند. ولی هنگامی که زیاد همراه اسرا از میان 

اردوگاه اشعت )ساالر بنی ِکنده( و "بنی الحارث بن معاویه" می گذشتند، 

به استغاثه زنان بنی معاویه که فریاد می زده اند: "ای اشعت! ای اشعت! 

 قیام سرتاسری اعراب

 علیه اسالم 
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اکنون، یک دلیل مهم دیگر نیز به دالیل مزبور اضافه می شود، 

و آن این که، حاال که ساکنین مدینه و مسلمانان واقعی، از پی 

غارت گری ها و آدمکشی های مکرر، به قدر کافی صاحب 

ثروت شده اند، با اکراه خود نشان می دهند که تمایلی به رفتن به 

جنگ با ایران که ممکن است به جای غنائم برای آن ها مرگ را 

 به همراه داشته باشد ندارند. 

بی شک اگر آن ها به خاطر عقیده به اسالم و رفتن به بهشت 

پس از شهادت بود که به جنگ می رفتند، دلیلی نداشت که از 

رفتن به این جنگ آن هم به طور دسته جمعی سرباز بزنند. ما 

در متون مورخین اسالمی و از قول آنان بسیار می خوانیم که 

مسلمانان مشتاقانه خواستار شهادت و رفتن به بهشت بودند و 

حتی در این مورد با یکدیگر رقابت می کردند. ولی این نوع 

فاکت های تاریخی که در آن از جنگ با ایران سر باز زده خود 

را کنار می کشند، نشان می دهد که این ابراز عالقه ها به 

شهادت اگر درست بوده باشد، صرفا تظاهر خوِد آنان و اغراق 

 گویی مورخین و راویان اسالمی در این مورد بوده است. 

به عالوه، اگر پیروزی مسلمانان در جنگ ها به خاطر اطمینان 

آن ها به پیروزی در جنگ به خاطر  یاری و قراد داشتن خدا در 

کنار آن ها بوده، چیزی که باز مورخین اسالمی بسیار بر آن 

تاکید می ورزند، پس باز چرا آن ها باید از جنگ با ایران 

 وحشت داشته، سرباز بزنند. 

بنابراین، اگر مسلمانان واقعا طالب شهادت و مطمئن به یاری 

خدا و پیروزی در جنگ بودند و به خاطر این بود که متهورانه 

می جنگیدند و پیروز می شدند، در این صورت دلیلی وجود 

نداشت که از شرکت در این جنگ امتناع ورزند. جز آن که فکر 

می کردند که ممکن است در این جنگ بدون آن که غنیمتی 

 کسب کنند، شکست خورده، سرشان را نیز بر باد دهند.  

ما این را در جنگ بدر و لشکر کشی به تبوک هم دیدیم. در آن 

جا نیز، بسیاری از مسلمانان چون بنا به محاسبات مادی و 

زمینی امکان پیروزی و به دست آوردن غنیمت را نمی دیدند، 

از رفتن به جنگ امتناع کردند، و در حالی که بسیاری در جنگ 

شرکت ننمودند، خیلی ها هم تنها زیر فشار و تاثیر جو موجود 

بود که راهی جنگ شدند. در حالی که چنین چیزی در مورد 

 حمله به قبایل کوچک ابدا وجود نداشت.  

این ها همگی نشان می دهند که هر چند ممکن است بخش 

کوچکی از یاران و پیروان محمد وجود داشته اند که از روی 

جهالت و نادانی به خرافاتی مانند یاری خدا و پیروزی حتمی در 

جنگ و شهادت و بهشت عقیده داشته و تحت هر شرایطی 

مؤمنانه در جنگ ها شرکت می کرده اند، ولی توده انصار و 

مهاجرین بیشتر به خاطر غارت و غنائم جنگی بود که در جنگ 

ها شرکت نموده خود را به خطر می انداخته اند. برای همین 

نیز، اکنون که صاحب ثروت شده بودند، دیگر تمایلی به این کار 

نداشته و با داوطلبانه شدن از رفتن به جنگ خودداری می 

 ورزیده اند. 

بعداً خواهیم دید که در مورد دیگری نیز، وقتی عمر به هنگام 

خالفت، در نماز جمعه در مدینه، مسلمانان را دعوت به رفتن به 

جنگ دیگری با ایران می کند، تا سه روز هی  کس حتی یاران 

نزدیک محمد مانند علی نیز برای رفتن به جنگ قدم پیش نمی 

گذارند، و تنها وقتی روز چهارم، پس از نطق عمر و ابرام و 

اصرارهای وی، سرانجام ابی ُعبَید قدم به جلو گذارده داوطلب 

رفتن به جنگ می شود، تازه بقیه که بیش از هزار نفر هم نبوده 

اند، زیر خجالت او که فردی تازه کار و نومسلمان بوده است 

داوطلب رفتن به جنگ می شوند. از این رو، وقتی عمر او را به 

فرماندهی سپاه برمی گزیند، در مخالفت دیگران مبنی بر این که 

چرا یک نو مسلمان تازه کار را به فرماندهی سپاه بر گزیده 

 است چنین می گوید:

"اى یاران پیامبر، شما را دعوت مي كنم و سستى مى كنید و 

دیگران مى پذیرند. وقتى سستى كردید دیگران از شما برترند. 

 نخستین داوطلب را ساالر شما مي كنم."  

این ها بی شک فاکت ها و واقعیات مسلمی هستند که کسی نمی 

تواند آن ها را به سادگی انکار نموده نادیده بگیرد. فاکت هائی 

که اگر خوب در آن ها نگریسته شود، به روشنی از پس پرده 

سنگین تحریفاتی که طی قرون متمادی بر تن تاریخ پوشانده شده 

این تحریفات در مجموع، این هدف  است، با ما سخن می گویند.

را دنبال می کنند که به ما بباورانند که اسالم مجموعه احکام و 

قوانین اخالقی و راهگشائی بوده است که از طریق رویاوری 

داوطلبانه و عقیده مندانه اعراب به آن بر شبه جزیره عربستان 

 چیره شده است. 

در حالی که همان طور که نشان دادیم، اوال قوانین و احکام 

اسالم هی  کدام تارگی نداشته و قبالً در عربستان وجود داشته اند 

و از این رو اساساً چیز جدیدی نبوده است که بخواهد راهگشا 

باشد. ثانیا قبول اسالم و اتوریته دولت اسالمی  به هی  وجه از 

طرف مردم عرب شکل داوطلبانه نداشته و صرفا از طریق زور 

و کشتار و قتل عام های وحشتناک بر آنان تحمیل شده و از این 

رو، راهگشای چیزی جز برقراری جبارترین نظام سیاسی و 

رواج پلید ترین اخالقیات ضد انسانی بر جامعه بدوی عرب و 

 نقاط دیگر تحت سلطه آن نبوده است.  

اما به همان اندازه که اکنون، مسلمانان واقعی و کارکشته تر، به 

جای شرکت در جنگ ها و کسب غنائم بیشتر، ترجیح می دادند 

در مدینه مانده و از ثروت های به دست آمدۀ خود لذت ببرند، 

قبایل بدوِی تازه مسلمان شده و فقیر بالعکس در اشتیاق شرکت 

در جنگ و فراهم آوردن دست مایه ای برای زندگی راحت تری 

برای خود بوده اند. برای همین خواهیم دید که چگونه وقتی که 

ساکنین مدینه از رفتن به جنگ احتراز می کنند، خالد و متحدینش 

با جمع آوری همین نیروهای تازه نفس و مشتاق جنگ است که 

به سوی مرزهای ایران حرکت کرده به جنگ با هرمز می رود. 

 طبری می گوید:

"و چون نامه ساالری عراق به خالد رسید... قبایلی را که میان 

وی و عراق بودند جمع آورد، هشت هزار کس از ربیعه و ُمَضر 

فراهم آمد. دو هزار کس نیز خود وی همراه داشت و با ده هزار 

کس به هشت هزار سپاه امیران چهارگانه یعنی مثنی و مذعور و 

سلمی و حرمله پیوست و با هیجده هزار کس با هرمز روبرو 

 شد." 

بنابراین می بینیم که چگونه، آن طور که در هر نظام غارتگر 

دیگر اتفاق می افتد، در حالی که یاران و مسلمانان قدیمی و اولیه 

محمد در سایه ثروتی که به دست آورده اند خانه نشین شده در 

جای راحت خود در مقاماتی چون امیر و حاکم و مشاور و 

قاضی و مقامات ساکن دولتی دیگر، خود را از جنگ به کنار می 

کشند، گروه تازه رسیدگان، در عطش غارت و ثروت، نیروی 

 اصلی و جنگنده ارتش اسالم را تشکیل می دهند. 

به عبارت دیگر در حالی که مسلمانان و یاران اولیه محمد به 

تدریج جایگاه قدیم و مخاطره آمیز خود در میدان های جنگ را 

ترک کرده به دستگاه تازه تشکیل شده و رو به گسترش 

بوروکراسی دولتی پیوسته اند و آن را شکل می دهند، توده تازه 

مسلمان شده و تشنه ثروت و قدرت، جای آن را در میدان جنگ 

ها می گیرد. به این ترتیب است که دستگاه عریض و طویل 

بوروکراسی اسالمی به موازات فتح و فتوحات خود در سایر 

نقاط و سرازیر شدن ثروت های غارتی به سوی آن به تدریج 

 گسرش یافته وسیع تر می شود. 

در این میان سرداران جالد، جنایتکار و توانائی نیز همچون خالد 

بن ولید  که در جریان جنگ های مداوم کارکشته و آبدیده شده 

اند، به وجود می آیند که ارتش مسلمانان را برای جنگ های مهم 

 تر و صعب تر رهبری می نمایند. 

 ادامه  در شماره آینده

 و شادی را می پرستی.
 

 هنوز در آغاز راهی 
 و چراغی در دور دست تو را فرا می خواند

 آن را دریاب 
 و تا به آخر چشم از او بر نگیر

 آن چراغ، " آزادی "ست،
 بی او گم می شوی.

 
 5302ـ  30ـ  30جمشید پیمان،

چراغی در دور دست 

 تو را فرا می خواند

 
 هنوز در آغاز راهی، 

 روز هایت ُپر از خورشید 
 و شب هایت ستاره بارانند.

 تو اینک سبزی، 
 سبزِ سبز و بیگانه با خزان

 و آرزوهای بی کران در تو جاری اند
 و دلت لبریز از خواستن

 عشق روبه روی تو می خرامد
 و دست هایت پر از تپش دعوتند

 
 هنوز در آغاز راهی ، 

 گریزان از سکون و بیگانه با خستِگی
 زندگی را می ستائی 
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رهبری منسجم چپ وجود نداشته باشد، معلوم نیست به کجا 
چپ باید دنیا را بصورتی که هست ببیند و تنها    شود ختم می

ً تضاد سرمایه دار وکارگر نپندارد و از تمام  تضاد را صرفا
تضادهای اجتماعی برای مبارزه استفاده کند.  در گذشته، و 

ای صرفا دل به کارگر یدی بسته بودند، نه به  حتی هنوز، عده
در کتاب دیکتی، سرمایه در واحد   شان ها با همه  جوان  انسان

ملی بررسی شدت و امپریالیسم در تحلیل او جایی ندارد. این 
موضوع چ در به تحلیل او ضربه زدت است؟ سیر  بسط و 
تحول نظریه امپریالیسم  متفکران چپ از آغاز قرن بیستم تا 

از لنین و جان  ابسن و کائوتسکی تا تحلیل -به امروز 
در این زمینه  -امپراتوری نزد کسانی  مچون ن ری و  اری

 کند؟  چه کمکی به فهم بهتر جریان سرمایه می
کنید بسیار درست و بجاست.  ای که مطرح می این مسئله

شدن سرمایه ناآگاه نیست، ولی تحول  پیکتی از مسئله جهانی
کوشد  امپریالیستی در تحلیل او جایی ندارد. او هنوز می

ای توضیح دهد.  سرمایه را در واحدهای ملی یا حداک ر قاره
شود.   کند، بررسی نمی اینکه سرمایه با باقِی جهان چه می

شود. کوشش او معطوف به  سیادت سرمایه، ابدی تلقی می
از  -از جمله شکاف میان غنی و فقیر -کاهش موانک بازدارنده

 پیش پای گسترش آن است. 
او به مسئله مالکیت خصوصی بر ابزار تولید معترض نیست 

های  تئوری .تر کند کوشد توزیک را قدری معتدل و تنها می
داری و باالخره امپریالیسم متعددند و  سرمایه  بروز عملکرد

های آنها بپردازیم.  ما اینجا الزم نیست به آنها و تفاوت
ای  توانم مرحله امپریالیسم یک ایده انتزاعی نیست و من نمی

 .داری تصور کنم ورای آن را در سرمایه
ها شیوع و کارکردی عمومی پیدا  ها پیش زمانیکه رایانه سال 

کردند آنیه از مناسبات تولیدی  ای متوهم تبلیغ می کردند، عده
داری نیست. من و چند نفر از  ماند، دیگر سرمایه باقی می

را  »داری جامعه انفورماتیک و سرمایه«دوستان، مجموعه 
ترجمه کردیم. خوشبختانه این توهم دیری نپایید، ولی توهمی 

مدرنیسم خود را نشان داد که حاکی از آن بود  دیگر در پست
داری وجود ندارد. ما  مدرن دیگر سرمایه که در دنیای پست

را  »پسامدرنیسم در بوته نقد«ای دیگر  دنبال آن با عده به
ترجمه کردیم. ایراد کاِر همه این توهمات این بود که 

عنوان یک مناسبات تولیدی و سیستم  داری را به سرمایه
 .کردند دیدند و صرفا نوعی دادوستد تلقی می نمی

دو ترجمه از کتاب دیکتی به فارسی منتشرشدت وچند ترجمه  
دی ر نیز دررات است. وضعیت ترجمه این آثار را چ ونه 

 بینید؟    می
ای که ابتدا از کتاب پیکتی منتشرشده است را  من همه ترجمه
را ابداً  ام، ولی مقدمه آن و نیّت ناظر آن مرور نکرده

ً این نمی گونه نگرش به ترجمه را. در  پسندم، و نه اساسا
ام، دقت و مهارت کافی در آن  تورقی که در این ترجمه کرده

ام. کار علمی با مسابقه انجام نمیشود. بهرحال، این  ندیده
های دیگری که درراهند برای کسانیکه به  ترجمه و ترجمه
تواند مفید  های دیگرآن دسترسی ندارند، می اصل یا ترجمه

 .باشد
 

شما ازجمله مترجمانی  ستید که کمتر کار ترجمه متون  
 ای  اید و  میشه در کتاب نظری را به شکل فردی دنبال کردت

مشش ی ردی از توصیه یا تأثیر شما در ترجمه آنها به 
دانید؟ و  خورد. تا چه حد ترجمه را کاری فردی می چشم می

سشن  »سیاست ترجمه«توان از نو ی  اگر چنین است آیا می
 گفت؟ این قضیه در آثار خودتان چه ظهور و بروزی داشته؟                          

های سال  در مورد سؤال آخر شما باید بگویم که من سال
صورت انفرادی ترجمه  تعدادی از متون نظری را به

های اخیر اتفاق افتاده است و در  کردم. آنیه در این سال می
گذشته نبود، پیدایش تعداد قابِل توجهی از مترجمان باذوق 
است که هم به مطل  احاطه دارند و هم به زبان. دریغ است 
که از وجود آنها استفاده نشود. غال  این مترجمان در افق 

یابم  فکری موجهی قرار دارند. من وقتی متن مناسبی را می
کنم که ترجمه آن برای  )علمی یا اجتماعی( و فکر می

کنم تا  زبان مفید است، به آنها معرفی می خوانندگان فارسی
طور انفرادی یا جمعی ترجمه کنند. این امر  اگر مایل بودند به

کند، چون  آمیز می حال که کار را تسریک و نه شتاب درعین
تواند متون بیشتری را دربر  پردازند، می چند نفر به آن می

پای جهان  گیرد. اگر ما به علل مختلف در تولیِد دانش، هم
توانیم قسمتی از آنیه را در جهان  کنیم، حداقل می حرکت نمی
شود، در دسترس قرار دهیم. ترجمه یکی از  تولید می

کند. شما  است که چنین کاری را میسر می هایی ترین راه مهم
های موجود بیندازید و  ها و نگارش نگاهی به برخی از تألیف

چیز، ازدیاد بیکاری در همه جهان و نیز در  شدن همه کاالیی
های غرب در کشورهای  گذاری آمریکا و اروپا، سرمایه

اند.  همه مطرح شده…منظور استفاده از کار ارزان  دیگر به
پیکتی توضیح خاصی ندارد. غرب برای مقابله با این 

ها کرد که خود از  آوری به بانک های سرسام بحران، کمک
عوامل بحران بودند )و نه به مردمی که از بحران زیان دیده 
بودند( و این کمک از بودجه عمومی، یعنی مردم صورت 
 .گرفت                      

 ای متفاوتی گرفت. در  بحران در آمریکا و ارودا داسخ 
آمریکا جنب  اشغال باوجود ظهور ناگهانی دولت مستعجل 

دی  برد، دیری  بود و با اینکه درک ما را از بحران گامی به
 ای  تابه ویژت در جنوب، با ان  ب ما ی  نپایید. در ارودا، به
 ای اخیر سیریزا و دودموس از دل  ایسلند و نیز تجربه

جنب  اشغال سینتاگما و جنب  ای نادوس، بحران داسشی 
 ای متفاوی را  منشأ این واکن  .تر یافت تر و دایدار منسجم

 توان دانست؟ در چه می
جنبش اشغال در رابطه با این بحران پیش آمد. در ابتدا امید 

گاِن  دید رفت با درنظرگرفتن تعداد بسیار ک یر زیان زیادی می
بحران، ابعاد این جنبش بسیار وسیک شود، ولی به حد انتظار 

 نرسید و به قول شما دولت مستعجل بود                            
توان گفت بحران در آمریکا تا حدود زیادی مهار شدت  آیا می 

و اکنون ایاالی متحدت آن را دشت سر گتاشته است، ولی 
ارودا  مچنان با خود بحران و تبعای و دیامد ای آن 

 کند؟ ودنجه نرم می دست
اند.  نشدن این جنبش زیاد گفته ونوشته درمورد علل کامیاب

ها به دور از  فقدان آگاهی عمومی وسیاسی مردم، که دهه
آگاهی سیاسی، ِگرد حواشی نگاه داشته شده بودند،فقدان یا 

های کارگری، محاصره  سرسپردگی بسیاری ازاتحادیه
های  اطالعاتی وامنیتی رهبران جنبش وکارکرِد نفوذی

بودن شعارها و  شمار درآن، نبوِد تشکل ونامشخص بی
، ازجمله موارد …ها، ماندن در درون سیستم و  خواست

ها به حریم افراد و  های متمادی دولت ذکرشده است. سال
ها نفوذ کرده و از همه مسائل و حرکات آنها اطالع  تشکل

داشتند. از جاسوسی اینترنتی که در مورد دوست و دشمن 
شد و به  استفاده می موقک سو  شد، بایستی به اِعمال می

کار رفت. من معتقد نیستم این  ترین شکل ممکن نیز به وسیک
کننده بود، ولی معتقدم درشرایط فقدان  دلیل آخری تعیین

تواند  آگاهِی سیاسی وصنفی، شعار ورهبری منسجم، می
هایی که از تعقی  و  زننده باشد. مدارک و فیلم بسیار ضربه

ها  پیگیری فعاالن جنبش با استفاده از آخرین تکنولوژی
کننده است و میزان نفوذ و  راستی نگران منتشر شده، به
رساند. در آمریکا بنیه و  های اطالعاتی را می توطئه دستگاه
داران زودتر  داری بیشتر بود و سرمایه قدرت سرمایه
بر اوضاع تسلط نسبی یابند، اما  -و نه کامال-توانستند قدری 

دلیل عمده را شاید بتوان در نبوِد تشکل نیروهای مخالف 
بندی احزاب جمهوریخواه و  دانست. در آمریکا تقسیم

ها بود  دموکرات بسیار مؤثرتر بود. احزاب بزرگِ دیگر سال
که امکان ظهور و بروز نداشتند، یا سرکوب شده بودند. 
مردم کمتر از اروپا، سیاسی بودند. در اروپا وضک قدری 

ها قبال و حین بحران، امکان  متفاوت بود و برخی از تشکل
رشد یافتند و حتی در یونان، دولت تشکیل دادند، البته این 

خود خوب است، به شرط آنکه چپ بتواند  خودی امر به
داری  آلترناتیو واقعی ارائه کند. طبیعی است نیروهای سرمایه

که هنوز قدرت برتر را دارند، هم برای مقابله با آن و هم 
برای جلوگیری از پیروزی و گسترش آن به جوامک دیگر، 

دانم این  کار خواهند بست. من نمی نهایِت تالش خود را به
دانم عواملی که  مسیر به کجا ختم میشود، ولی می

اندرکار پیدایش آن بودند، برجا هستند و اگر خود این  دست
بر  حرکت پیروز نشود، بصورتی دیگر و از جایی دیگر سر

زمانیکه مسئله است مار وجوددارد،  خواهد آورد؛ یعنی تا
هرقدرهم مردم غیرسیاسی شده باشند، پیدایش حرکات 

 جویانه ناگزیر است. مبارزه
بست کنونی در  جمله دیوید  اروی معت دند بن بسیاری، از 

گردد به ناتوانی تاریشی چپ در  رفت از بحران، برمی برون
وکنار جهان و این ناتوانی را  د ی به ا تراضای گوشه جهت

دانند  اروی  نیز ناشی از تمرکز سنتی چپ بر تولید می
برمی زیند  »شهر«به  »کارخانه«را برد خود را حرکت از 

بارت نظرتان  ودی رانی بر مبارزای اف ی تاکید میکنند. دراین
 چیست؟             

                              گفته دیوید هاروی درست است.                                                                                                   
جویانه گرچه ناگزیر است، ولی اگر  پیدایش حرکات مبارزه 

مالحظه کنید غالبا برداشته شده )با یا بدون نقل قول( از 
دیگران است، بدون ذکر واژه ترجمه. شما خواهید گفت و من 

شده به فارسی  دانم که برخی از متون نگارش و منتشر نیز می
هایی برجسته است. اینها باارزش، ولی نادر  حاوی اندیشه

به  -و در آینده-هستند و امیدوارم بیشتر شوند. ما هنوز 
شود،  هایی که در سایر نقاط جهان تولید می یادگرفتن از اندیشه
طور که گفتم، ترجمه انفرادی یا جمعی  نیاز داریم. همان

 هاست                            برحس  شرایط یکی از مهم ترین راه
خسرو پارسا، نویسنده و مترجمی است که فعالیت خود را از 

های دور و مبارزه سیاسی عملی علیه رژیم شاه در  سال
آغاز کرد.  »جبهه ملی« و »کنفدراسیون دانشجویان ایرانی«

پس  ۰۲۴۱در تهران متولد شد و در سال  ۰۲۰۵او در سال 
از اتمام مقطک دکترا در رشته پزشکی دانشگاه تهران برای 

زمان با انقالب به ایران  ادامه تحصیل به آمریکا رفت و هم
هایش،  ها و مشغله بازگشت. پارسا باوجود همه گرفتاری

عنوان یک متخصص حاذق مغز و اعصاب در ایران  به
هایش  ها و ترجمه های گذشته خود را در نوشته همینان دغدغه

گیرد و آرام و پیوسته پروژه فکری خود را دنبال  پی می
کند. او همواره در ترجمه آثار کالسیک مارکسیستی و  می

ای داشته است.  شناسایی آنها به خوانندگان ایرانی تالش ویژه
های قبل از انقالب و ترجمه  سابقه مترجمی او به سال

های ماقبل  بندی صورت«های جلد سفید م ل  کتاب
و  »انقالب دموکراتیک یا سوسیالیستی«، »داری سرمایه

فریدریش  »منشا  خانواده، مالکیت خصوصی و دولت«
گردد؛ کتابی که پارسا آن را در زمان انتشار به  انگلس بازمی

ها به اشتباه  یاد مسعود احمدزاده تقدیم کرده بود و تا مدت زنده
عنوان مترجم بر جلد خود داشت و در سال  زاده را به نام احمد
های  بندی صورت«تجدید چاپ شد.  »نشر آگه«توسط  ۰۲۸۴

اثر مهم مارکس نیز که در سال  »داری اقتصادی پیشاسرمایه
در خارج از کشور ترجمه و منتشر شده بود دوباره  ۰۲۵۲
توسط نشر دیگر منتشر شد. در این کتاب که  ۰۲۷۸در سال 

های متمادی پس از استقرار اتحاد جماهیر  تعمدا تا سال
شوروی منتشر نشده بود رویکرد بدیک مارکس به تحول 

یابیم که چگونه و برخالف نظر چپ سنتی،  تاریخی را درمی
جوامک نه از روی جبر خطی که هر یک بر حس  

های خود و ناشی از خصوصیات فرهنگی و روانی  ویژگی
شرایط جغرافیایی و حوادث طبیعی، حول عامل  افراد اجتماع، 

یابند.                                                                                                         زیربنایی اقتصاد تکامل می
 »نامه ۲۸درباره تکامل مادی تاریخ: دو رساله و «در کتاب 

گفتار پارسا  که توسط نشر دیگر منتشر شده عالوه بر پیش
مراحل رشد و تکامل انسان از دوران آغازین تا زمانیکه 

سازی، دامداری،  اندک از دست خود برای ابزار اندک
های تولید و تقسیم سود جست، نشان  کشاورزی و ابداع شیوه

 »درباره ماتریالیسم تاریخی«شود. همینین در رساله  داده می
شرحی را درباره تاریخ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور 

تر ذیل کتابی با عنوان سوسیالیسم تخیلی و  انگلستان که پیش
خوانیم. در بخش انتهایی کتاب نیز  علمی منتشر شده بود، می

های  متن مکاتبات مارکس و انگلس را درباره برداشت
گیری و تکوین  نادرست از ماتریالیسم تاریخی و نحوه شکل

ترین اصول و  خوانیم که طی آن مهم سوسیالیسم علمی می
های بسیار متفاوت و  وظایف سیاسی طبقه کارگر در موقعیت

شود دیگر آثار پارسا که به صورت  لحظات تاریخی تبیین می
ها اشاره کرد:  توان به این کتاب گروهی ترجمه شده، می

اثر جولیان  »خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی«
نوشته استیون  »گیری حافظه از مولکول تا ذهن شکل«جینز، 

پسامدرنیسم در «رز، گردآوری و ترجمه مجموعه مقاالت 
 نام برد.  »داری جامعه انفورماتیک و سرمایه« و »بوته نقد

  ۰۹ادامه راه حل ناکجا آبادی آقای پیکتی ... از صفحه 

 خسرو دارسا
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شناختن گرایشات جنسی انسانهاست. "ما به تبعیض مبتنی بر 
جنیست و سرکوب گرایش های جنسی پایان خواهیم داد." "ما 
افراد دگرباش جنسی را قادر خواهیم ساخت تا زندگی برابر، 
عزتمندانه، و انسانی را پیش ببرند." این رد شدن از یکی از 
خط قرمزهای مهم مذهبی و سنتی و سیاسی است. میدانیم که 
تعرض و سرکوب گرایشات جنسی م ل سرکوب زنان به 
بهانه حجاب بیشتر یک ابزار سیاسی کنترل جامعه از طریق 
سرکوب بخشی از جامعه است تا وفاداری به اصول اعتقادی 
و ایدئولوژیک مذهبی و اسالمی. اینجا ما با مصافی آشکار با 

   .سیاسی مواجه هستیم -یکی از تابوهای مذهبی 
دیکتاتوری و استبداد: سیاستهای دیکتاتور منشانه و    -3

سرکوبگرانه حزب اسالمی "عدالت و توسعه" که نمونه 
برجسته اش خشونت بیحد علیه معترضین در جریان 
اعتراض "قزی پارک" * بود که قل  آزادیخواهانه مردم 
ترکیه را جریحه دار کرده است. حزب اسالمی "عدالت و 
توسعه" که از قرار میخواست الگوی اسالم معتدل و صبور 
و متحمل باشد با خشونت خونین در "قزی پارک" نشان داد 
که حزبی برای سرکوب حرکتهای عدالت طلبانه و 

 .آزادیخواهانه در خدمت سرمایه است
احمدی نژاد مدعی بود که پاکترین دولت تاریخ سیاسی    -7 

ایران را رهبری میکرده است. اردوغان هم ادعا میکرد 
"پاکترین دولت" تاریخ ترکیه را رهبری میکند. پرونده یکی 
از بزرگترین فساد اقتصادی و پولشویی با همکاری این دو 
"پاکترین دولتها". اتفاق افتاده است همه به یاد دارند که  دست 
مهمترین وزرا و آقازاده های "پاکترین دولت" تاریخ ترکیه 
)همینین فرزندان خود جناب اردوغان( در پولشویی 
میلیاردها دالری برای "پاکترین دولت" جمهوری اسالمی در 
کار بوده است. )ماجرای رضا ضراب و بابک زنجانی را به 
خاطر بیاورید.( حزب دمکراتیک خلقها در انتخابات اخیر 
جامعه ترکیه در مقابل حزبی ابراز وجود کرد که به نام 
"پاکترین دولت" تاریخ ترکیه یکی از فاسدترین دولت همین 

 .تاریخ بود
حمایت آشکار از یکی ازخونخوارترین جریانات    -8

تروریستی تاریخ بشر زیر بغل اردوغان و حزبش است. 
اردوغان و حزبش ترکیه را به کریدور رفت و آمد 
بیرحمترین ترویستهای اسالمی تبدیل کرد. تروریستهای 
اسالمی داعش از اقصی نقاط جهان با حمایت آشکار دولت 
اردوغان و از طریق ترکیه وارد سوریه و عراق شدند تا سر 
ببرند و فرمان خونین خدا و رسولش علیه  زنان و نوجوانان 
و همجنسگرایان را پیاده کنند! حمایت آشکار از داعش علیه 
مقاومت کوبانی اوج این تبهکاری سیاسی اسالمی بود که نه 
تنها مردم کرد زبان بلکه بخشهای زیادی از مردم ترک زبان 

 .را هم از این حزب ارتجاعی منزجر کرد
حزب دمکراتیک خلقها که معموال شاخه سیاسی پ.ک.ک 
محسوب میشود، در چنین شرایطی با مانفیست انتخاباتیش 
نظر اقشار مختلف مردم را جل  کرد. درمانیفست انتخاباتی 
این حزب که بیشتر غلظت حقوق شهروندی دارد میتوان 
رنگ ادبیات ناسیونالسیستی ومراجعه به هویتهای ملی و 
قومی را دید. اما علیرغم این، رمز افزایش محبوبیت این 
حزب در ترکیه دقیقا در این است که خود را یک حزب 
کردی تعریف نکرده است و کل جامعه ترکیه و مسائل اقشار 
مختلف همین جامعه را که در باال به آنها اشاره شده است 
مخاط  قرار داده است. بعنوان سخنگو و نماینده مسائل 
اک ریت مردم و پاسخ این مسائل ظاهر شده است. بعنوان 
مدافک حقوق کارگران، زنان، جوانان، بیکاران، کودکان، 
سالخوردگان، اقلیتهای "مذهبی و ملی"، دگرباشان جنسی، 
مدافک آزادی بیان و محیط زیست یعنی در قامت حزب سیاسی 

 .برای کل جامعه ظاهر شده است
  
 

تبدیل کرد. قدرت گیری هیوالی داعش در سوریه و عراق 
 .مدیون حمایتهای بیدریغ باند اسالمی حاکم در ترکیه است

تا این مقطک صحنه سیاسی ترکیه در باال و در ساختار سیاسی 
حاکم محل رقابت و کشمکش سه حزب سنتی بورژوازی ترکیه 

سکوالر  -حزب جمهوریخواه خلق )حزب ناسیونالیست  -
وفادار به آتاتورک(، حزب حرکت ملی )حزب راست، 
 -ناسیونالیست و فاشیست( و حزب اسالمی عدالت و توسعه 
بود. "یک باره" حزب دمکراتیک خلقها با مانیفستی که در 
موارد مهمی با سنتها و برنامه های سه حزب اصلی و 
مخصوصا حزب حاکم تقابل دارد و از طرف میدیای رسمی 

کرسی پارلمان را  57بعنوان یک حزب چپگرا معرفی میشود 
تسخیر کرد و حزب حاکم را از امکان تشکیل دولت تک حزبی 
و آرزوی تغییر قانون اساسی در جهت قبضه تمام کمال قدرت 
و پیاده کردن پالتفرم ضد کارگری و اسالمی اش محروم کرد. 
به این ترتی  صحنه سنتی سیاست در ترکیه عوض شد. االن 
حزبی در پارلمان هست که از یکطرف در قلمرو اقتصاد 
سیاسی در چهارچوب نظم سرمایه دارانه است و از طرف 
دیگر علنا تابوهای سیاسی و اجتماعی سنتی بورژوازی حاکم 

 .در ترکیه را زیر سئوال برده است
بی تردید این یک تحول در توازن قوای سیاسی است. مستقل از 
اینکه حزب دمکراتیک خلقها چقدر به مانیفستش وفادار بماند یا 
نه، چقدر حضورش در ساختار سیاسی وجه محافظه کارانه اش 
را تقویت کند یا نه، این اتفاق زمینه ای برای تقویت جبهه 
عدالت طلبی و آزادیخواهی و سکوالریسم در جامعه ترکیه 

   .است
 افزای  محبوبیت، افزای  رای، چرا؟

عالوه بر عوامل دیگر که در طول این مطل  به آنها اشاره شده 
است، افزایش محبوبیت حزب دمکراتیک خلقها بخشا مربوط به 
افزایش انزجار از سیاستهای حزب اسالمی حاکم و بخشا 
مربوط به جهت گیری سیاسی خود این حزب است. افزایش 
محبوبیت و رای این حزب با کاهش محبوبیت و رای حزب 

 .اسالمی حاکم رابطه ای مستقیم دارد
دولت اردوغان و حزب اسالمی "عدالت و توسعه" برای    -1

اک ریت مردم بی عدالتی و برای اقلیت میلیارد توسعه به 
ارمغان آورده است. بعنوان مجری وفادار ریاضت اقتصادی 
بانک جهانی وصندوق بین المللی پول نقش مهمی در خالی 
کردن سفره کارگران و راندن بیشتر اک ریت مردم زحمتکش و 
تهیدست به  قعر فقر و تباهی و بالطبک خشم و انزجار و 
نارضاتی از وضک موجود و دولت و حزب مسئول این وضک 
داشته است. این یک انتظار واقعی است که اقشاری از این 
طیف زحمتکشان تهیدست آمال خود را در قدرت گیری حزبی 
جستجو کنند که از حقوق کارگران، حق اعتصاب و تشکل، 
بیمه بازنشستگی، تامین امنیت در محل کار، حق مذاکره دسته 

 .جمعی و حقوق بیکاری صحبت میکند
دولت اردوغان و حزب اسالمی "عدالت و توسعه" با    -2

تالش بی وقفه اما نافرجامش برای اسالمیزه کردن جامعه، هم 
نگرانی و هم نفرت و انزجار در میان بخشهای زیادی از 

سال است که تالش  13جامعه را تولید کرده است. این حزب 
میکند ریشه های سکوالر جامعه را خشک کند، جامعه را 
اسالمیزه کند و قوانین و کدهای اسالمی را بر جامعه حاکم کند. 
آخرین تالش این حزب برای مقابله با گرایش سکوالریستی 
جامعه تقالی مذبوحانه اردوغان در جریان کمیپین انتخاباتی 
بود که با قرانی در دست حزب رقی  را آته ئیست، 
مارکسیست، همجنسگرا و دشمن دین اعالم کرد. تقالیی که با 

 .کمال تعج  اسالمیون، به ضد خودش تبدیل شد
اگرچه با فرمولبندهای بعضا روشن و  -حزب دمکراتیک خلقها 

خود را با این نگرانی عمیق بخش مهمی از  -بعضا مبهم 
جامعه ترکیه در قبال اسالمیها درگیر کرده است و علیه جلوه 
های مختلف و مهم دست درازی مذه  به حقوق مردم سخن 
گفته است: اعالم مخالفت و نقد دست درازی مذه  به دولت و 
قوانین و آموزش، تبعیض علیه حقوق زنان و دگرباشان جنسی 

 .در این میان برجسته است
پایان دادن به تدریس اجباری دروس دینی، انحالل اداره 
اموردینی، "کوتاه کردن دستان دولت ازمذه  و حوزه ایمان"! 
یک نمونه دیگر است. )این یکی از آن فرمولبندیهای مبهم 
است. قاعدتا باید گفت کوتاه کردن دست مذه  از دولت و 
نهادهای عمومی. باید دست دولتی که در قبال جامعه مسئول 
است به حوزه مذه  و ایمان درازشود ومانک دست درازی 

 ).حوزه "ایمان" به زندگی عمومی مردم شود
م ال دیگر در این زمینه، حمایت آشکار و بی لکنت زبان از 
حقوق نه فقط همجسنگرایان بلکه دگرباشان جنسی و برسمیت 

 اردوغان نخست وزیر ترکیه

 !انتظارای و  واقب
قبل از انتخابات اخیر، حزب اسالمی حاکم دندان تیز کرده بود 
با کس  اک ریت مطلق در پارلمان راه را برای تغییر قانون 
اساسی بدون رفراندم باز کند و با افزایش اختیارات رئیس 
جمهور دست باند اسالمی اردوغان را برای اعمال بی دغدغه 

چه در عرصه داخلی و چه  -سیاستهای حزب اسالمی حاکم 
 .پیش ببرد -در عرصه جهانی 

صدمین سالگرد انقراض امپراطوری ع مانی  2723سال 
است. حزب اسالمی اردوغان خوابهای زیادی برای این سال 
دیده بود. قرار بود شکوه و عظمت امپراطوری اسالمی 
ع مانی که در اول قرن بیست از هم پاشید در اول قرن بیست 
و یک مجددا بازگردد. قرار بود در این سال اردوغان نقش 
سلطان محمد فاتح را بازی کند. با شکست انتخاباتی حزب 
اسالمی حاکم قطعا این رویاهای بیمارگونه به کابوس تبدیل 

 .شده است
اگر چه این آرزوهای مالیخولیایی به کابوس تبدیل شده است 

حتی درجه وفاداری حزب دمکراتیک خلقها به  -اما همه چیز 
تماما منوط به سطح تحرک سیاسی رادیکال در  -مانیفستش 

پایین، در میان طبقه کارگر ترکیه، در میان میلیونها مردم 
سکوالر نگران ترکیه است. تحرکی که منشا  اصلی موقعیت 

 .جدید حزب دمکراتیک خلقها است
حزب حاکم اسالمی، اگرچه قبال هم موفق نشده بود قوانین   -1

ترکیه را اسالمی کند و با هر حمله به قوانین سکوالر با 
واکنش قدرتمندی از طرف جامعه سکوالر مواجه شده بود، اما 
امروز دیگر به مرات  دستانش برای اعمال قوانین ارتجاعی 
اسالمی بسته تر است. رویای بازگرداندن ترکیه به دوران 
امپراطوری ع مانی توسط اردوغان با اتفاقات اخیر بیش از 

 .پیش مسخره تر و مشکلتر خواهد شد
ترکیه تحت حکومت حزب اسالمی اردوغان یک پای مهم   -2

از قط  ارتجاع اسالمی سنی به رهبری عربستان بوده است. 
تضعیف موقعیت داخلی این حزب این نقش را میتواند با دست 
اندازهای جدی مواجه کند. مخصوصا باید توجه داشت که در 
معادالت و جنگ قدرت منطقه ای میان قط  ارتجاع سنی به 
رهبری عربستان و قط  مقابل به رهبری جمهوری اسالمی 
ایران این یک احتمال قوی است که حزب دمکراتیک خلقها 

نماینده اش را در مقابل سیاستهای  57متاثر از پ.ک.ک وزن 
خارجی رو به عربستان حزب اردوغان قرار دهد. تردیدی 
نیست که قط  مقابل کشمکشهای منطقه ای یعنی جمهوری 
اسالمی سعی خواهد کرد به حزب اپوزیسیون اردوغان تا آنجا 
که به معادالت منطقه ای مربوط است به م ابه امکانی برای 
تحکیم موقعیت خود نگاه کند. اینکه عمال این محاسبات چقدر 
به نزدیکی سیاسی واقعی منجر خواهد شد از پیش قابل پیش 
بینی نیست. برای م ال همانقدر که زنان و نسل جوان و مردم 
سکوالر در ترکیه از نقش لجستیکی دولت اردوغان برای 
داعش منزجر هستند، به همان اندازه هر درجه تداعی شدن 
حزب دمکراتیک خلقها با جمهوری اسالمی یعنی نسخه شیعی 
داعش درایران فقط بی اعتباری برای چنین حزبی بوجود 
خواهد آورد. روحیات سکوالریستی بخش مهمی از مردم 
ترکیه از یکطرف و محاسبات تاکتیکی منطقه ای و سیاست 
خارجی حزب دمکراتیک خلقها در این مورد این حزب را با 
تناقضات و تصمیم گیریهای سختی مواجه خواهد کرد. در هر 
صورت با پیشروی و قدرت گیری حزب دمکراتیک خلقها با 
گرایشات سکوالریستی جدی اش حکومت اسالمی بازنده کل 

 .این اتفاق است
  

 !شکاف در باال و رادیکالیسم در دایین
حزب دمکراتیک خلقها االن حزبی در پارلمان است که 
میخواهد در چهارچوب اقتصادی و اجتماعی موجود 
اصالحاتی بوجود بیاورد. م ل هر حزب دیگری درچنین 
موقعیتی، مستقل از درجه رادیکالیسم اجتماعی وسیاسی اش، 
دامنه تغییرات مورد نظر این حزب از پیش با مرزهای نظم 
موجود محدود میشود. حزبی که حتی اهداف استراتژیک خود 
را فراتر رفتن از نظم حاکم تعریف نکرده است روشن است 

 .که نه میخواهد و نه میتواند از آن فراتر برود
  

اما همانطور که در ابتدا گفتیم، وارد شدن این حزب به 
پارلمان، حزبی که بخش مهمی از مشکالت و مطالبات و 
امیدها و آروزهای اک ریت مردم را در مانیفست انتخاباتی اش 
گنجانده است خود بازتابی از گرایش و تحرک عمیق 

 .آزادیخواهانه و برابری طلبانه در میان اک ریت مردم است
حزب مورد بحث از این شکاف میان پایینی ها و باالییها 

 ادامه در صفحه بعد   

۲۵ادامه انتخابات ترکیه از صفحه   
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او افزود: ما نیاز به تفکر بدون سرپرست داریم. هنوز هی  از 
کنیم. هزار کتاب در مورد  خودمان نداریم و به قدما نگاه می

ایم که آیا حرف  حافظ داریم ولی هرگز او را به چالش نکشیده
درستی زده است یا نه. ما با قدمای خودمان کشمکش و طرح 
سوال نداریم و این نشان از عدم پرسش است و مادام که قدما 

 .را به پرسش نکشیم، راهی هم نیست
دوستدار درباره روشنفکری دینی و طرح مسائل جدید در دین 

گیرد،  گفت: اینها همه بازی است و هی  تغییری صورت نمی
حتی با خاتمی که روشنفکر به اصطالح رئیس جمهورها بود. 

شناسیم. اینها جنس خاصی دارند  ما این جنس آخوندها را نمی
مانند. راه ما مدارا یا غیرمدارا با  و م ل گربه مرتضی علی می

اینها نیست. ما باید راهمان را جدا کنیم، باید راه خودمان را 
 .برویم، باید به ریشه آنها زد
هایی م ل کدیور و سروش نیستند که  او ادامه داد: مسئله آدم

هی  اهمیتی ندارند. قدما مهم هستند. اسالم را باید جدای از 
منعیاتش از طریق در افتادن با قدما نشان داد. چون قدمای ما 
به نحوی اسالم را تایید کردند. اسالم یک فرهنگ هزار تکه 
است که شاخه اندکی از آن در جمهوری اسالمی است. در 

قرن پیش نوشته شده و  ۸افتادن با حافظ مهم است، دیوانی که 
هی  حاصلی نداشته و فقط ظرافت زبانی است ولی اندیشه 
نیست. این قدر مسئله هست که در افتادن با سروش و کدیور 
اتالف وقت است. م ال شیفتگی ما نسبت به عرفان یکی از 

هزار بیت  ۲۱آنهاست و ناشی از هیوالیی چون موالناست. او 
هزار بیت م نوی و این سوال را کسی مطرح  ۲۱غزل گفته، 

نکرده که چطور و چرا یک آدم نشسته و این همه شعر گفته و 
 !تواند نهفته باشد؟ در این حجم از شعر چه چیزی می

 در راه فلسفه و اندیشیدن
آرامش دوستدار که دکترای فلسفه خود را از کشور آلمان اخذ 

ای از زندگی خود  کرده، در آغاز سخنانش با بیان تاریخیه
گفت: در کودکی شاگرد خوبی در مدرسه نبودم، در دبیرستان 

ام به خواندن رمان بود و  و دانشگاه هم درسخوان نبودم. عالقه
گرفتم. وقتی زبان فرانسه را آموختم،  درس را جدی نمی

های پلیسی می خواندم و کمی هم نویسندگان ایرانی مانند  کتاب
 .خواندم صادق هدایت هم می

نوشته محمدعلی فروغی و  »سیر حکمت در اروپا«او کتاب 
ترجمه محمدعلی فروغی را راهنما و عنصر  »مرگ سقراط«

اش به فلسفه دانست و گفت:  برانگیزاننده خود در هدایت عالقه
کردم، و به سینما و موسیقی  نشینی هم می در آن دوران کافه

کردم. به  کالسیک هم عالقه زیادی داشتم و نقاشی هم می
خور بودم و  موازات سیر حکمت با عرفان و شعر هم دم

دیدم ولی بعدها تعج  کردم که چطور  مغایرتی در آنها نمی
 .این اتفاق افتاده بود
های فرهنگی آن دوره را به دو دسته افراد  دوستدار شاخص

تر و مدرن تقسیم کرد  وفادار به علوم عهد قدیم و افراد پیشرفته
های مدرن با رمان غربی سر و کار داشتند و  و افزود: آدم
نوشتند. در همین دوران مجالتی  کردند و نقد می ترجمه می

م ل سخن، اندیشه هنر و علم و زندگی برای من خوراک بود 
 .تا اینکه برای تحصیل فلسفه به آلمان آمدم

او درباره محیط دانشگاهی که تجربه کرده، گفت: بعد از چند 
کنند، متعلق به  ها فکر می سال متوجه شدم که آنیه آلمانی
هاست و شاخص اصلی آنها  خودشان است، متعلق به اروپایی

فکر کردن است و نه حفظ کردن دانش و این را من در دوران 
ام در ایران با دانشجویانم پی گرفتم و دروس را نه از  استادی

روی جزوه که براساس پرورش قوه تعقل و فکر دانشجو 
 .کردم طرح می

کتاب  ۰۲۵۲دکتر آرامش دوستدار توضیح داد که در سال 
را منتشر کرد که به  »مالحظات فلسفی در دین و علم«

پرداخت ولی این کتاب در  بررسی چیستی علم و مبانی آن می
هیاهوی انقالب دیده نشد. پس از انقالب هم با اخراج شدن از 
دانشگاه دوباره به آلمان مهاجرت کرد. او درباره این دوره از 

اش گفت: با همسرم یک کافه باز کردیم ولی ورشکست  زندگی
شدیم و بعد همسرم کاری پیدا کرد و به ترتیبی زندگی را اداره 
کردیم. در همین دوران با مصطفی مصباح زاده مدیر 

شد شروع به کار  روزنامه کیهان که دیگر در لندن منتشر می
نوشتم تا اینکه غالمحسین  کردم و عمدتا مقاالت سیاسی می

شماره اول الفبا در  ۵را راه انداخت. در  »الفبا«ساعدی 
امتناع «سلسله مقاالتی زیر عنوان  ۰۲۲۲تا  ۰۲۲۰های  سال

های اصلی کتابم را  نوشتم که رگه «تفکر در فرهنگ دینی
 .توان در همین مقاالت دید می

——————————————————— 
 »درخششهای تیره«کتابگزاری درباره  »ما احشام االهی!«*

 ۰۲۷۹نوشته آرامش دوستدار، منتشر شده در کیهان لندن؛ 

 .جوامک خویشاوند و بیگانه متمایز نماید
های خویشاوند در تمامیت  دوستدار افزود: م ال فرهنگ

توان آنها را باز  شان می ک اند و از طریق خصوصیات مشتر
شان در یونان  ها بنیادهای فرهنگی یافت. به طور م ال اروپایی

تر تقسیم شده است.  و روم است که در واحدهای کوچک
های فرعی نیز خصوصیات خودشان را دارند که حتی  گروه

توان آنها را یافت. اما تمامیت  در یک خانواده هم می
کشورهای اسالمی متفاوت است و فرهنگ این جوامک مطلقا 

 .دینی است
دوستدار خاطرنشان کرد: دین بح ی است که وقتی در 

ترین واحدهای فرهنگی مستولی باشد  ترین و کوچک بزرگ
تواند پایش را از گلیم اش بیشتر دراز کند. البته این  کسی نمی

های  موضوعی نسبی است ولی هر چه نسبت به فرهنگ
های بیشتری داشته باشیم، تسلط دین  جانبی اسالمی گزاره

تر می شود. ولی اسالم استیالی فرهنگی مطلق دارد و  کمرنگ
فقط مربوط به دوران جمهوری اسالمی نیست که تمامیت 
فرهنگ، اسالمی و ایران، اسالمی شده است. یعنی سرزمینی 

سال این دین در آن حاکم بوده به معنای مطلق بوده  ۰۴۱۱که 
هایی گشایش هایی شده ولی اجازه حرکت  و حداک ر در دوره

اندیشه با آزادی داده نشده و روند آزادی که تنها با پرسش و 
شود، ممکن نشده است. جایی که دین  پرسیدن میسر می
 .تمامیت فرهنگی هم دینی است استیالی مطلق دارد،

این فیلسوف، عرفان را نیز سد راه حرکت فلسفه و تعقل 
هایی را مطرح کردند  دانست و گفت: یک عده در قدیم پرسش

ولی دیگر پیش نرفت و فلسفه را نابود کردند. ما مگر چند 
فیلسوف داریم، ابن سینا و فارابی و مالصدرا که آنها هم فلسفه 

 .دیدند را از نگاه عرفان می
 توانیم اد ا کنیم ایرانی  ستیم؟ چطور می

توانیم خودمان  او با طرح یک سوال گفت: واقعا ما چطور می
سال پیش آمده و  ۰۴۱۱را ایرانی بنامیم در حالی که دینی در 

با همه نیرو همه چیز را، ملیت و دین و دولت را، از بین برده 
است. همین تخریبی که توسط جمهوری اسالمی از درون ر  
داده، آن موقک از سوی نیروی خارجی اعمال شده است. یعنی 

اند و تمدن را  دین خودشان را تحمیل و ملیت را مخدوش کرده
 .اند از طریق شریعت و اسالم و قوانین اسالم از بین برده

سال پیش و ایرانیان پس از  ۰۴۱۱دوستدار گفت: بین ایرانیان 
ایم  اسالم تفاوت است. ما چنان در دل اسالم پیر و فرتوت شده

که اثری از ما باقی نمانده است. ما در خدمت اسالم فرسوده 
شدیم و از کار افتادیم. دوران جوانی ایران قبل از اسالم و 

سال دوران  ۰۴۱۱اش است.  اش دوره اسالمی دوران پیری
 .پیری و فرتوتی ماست

او به تفاوت حمله اعراب و مغول به ایران اشاره کرد و گفت: 
ها اعتقاد مشخصی نداشتند تا دین، امر و مرجعی  مغول

خارجی را به کشورهای تحت تصرفشان تحمیل کنند. آنها 
کردند تا با ترس و ارعاب مسلط شوند ولی اسالم با  ویران می

 .تحمیل اعتقادات، ما را از درون ویران و زیر و رو کرد
این فیلسوف در پاسخ به سوال یکی از حاضران که پرسید 

شود  چرا در آثار وی با دیده تردید به فیلسوفان ایرانی نگاه می
شان از قوانین اسالم  گفت: وابستگی آنها به اسالم و عدم تخطی

شود تا از قدر فیلسوفی آنها کم شود. کانت هم  موج  می
توان رد پای  مسیحی بوده است ولی در هی  تئوری کانت نمی

مسیحیت را دید و این دین صرفا اعتقاد شخصی وی بوده 
کند و در ابتدای کتابش  است ولی ابن سینا از اسالم تخطی نمی

 .گوید مدح محمد را می
 »راه حل«دوستدار در پاسخ به برخی از حاضران که درباره 

سال است که مسلمان هستید و  ۰۴۱۱پرسیدند گفت: شما  می
شود  توان این مسئله را با یک کتاب حل کرد ولی می نمی

هایی به وجود آید که بتوانند اسالم را  حدس زد که اگر جنبش
از زندگی عمومی مردم حذف کنند آن وقت شاید بتوان امیدی 
داشت که البته این هم اوال باید عناصر چنین جنبشی را 

 .بشناسند و دوم مرد میدان باشند
چنین گفت: ما معضل نیاندیشیدن داریم، چون در فکر  او هم

کردن آزاد نیستیم و برای همین مشکل فکر کردن داریم. ما 
پیش از اسالم هم کشور دینی بودیم ولی زرتشت از محمد 

خواهد ولی  فکری می تر است. او از خدا کمک و هم سنجیده
گوید خدا به من این را امر کرده است که شما باید  محمد می

 .گذارد انجام دهید! جای چون چرا و پرسش نمی
 

 باید قدما را به درس  کشید

5ادامه   در صفحه   

بیرون زده است اما امروز خود عاملی در شکاف 
 .باالییهاست

جامعه ترکیه امروز دیگر با یک دولت یک پارچه اسالمی 
که رهبرش در رویای بیمارگونه جلوس بر تخت سالطین 
ع مانی در قرن بیست و یک در صدمین سالگرد 
استقرارامپراطوری ع مانی روزگار میگذراند مواجه نیست. 
این رهبر جاه طل  سرمایه در ترکیه دارد به احزاب 
اپوزیسیونی که شکستش داده اند التماس میکند که در تشکیل 
دولت ائتالفی کمکش کنند. هم اکنون شکافی بزرگ در 
ساختار و چهارچوب سنتی و سیاسی حاکم شکل گرفته 
است. شکافی که میتواند بعنوان فرجه ای برای تحرک 
رادیکالتر و گسترده تر اک ریت مردم و نیروهای سکوالر و 
آزادیخواه، نیروهای خواهان برابری در پایین عمل کند. 
ترکیه از یک سنت قدرتمند تشکلهای توده ای رادیکال 
کارگری برخوردار است. اعتراضات کارگری یک وجه 
مهم از زندگی سیاسی ترکیه بوده است. ارزشهای سکوالر 
در میان زنان و جوانان ترکیه جا افتاده است. اینها همه 
جلوه های متنوع چپگرایی در جامعه است که میتواند در 
فضای جدید خود را به صورت تحرک خیابانی حتی گسترده 
تر از قبل نشان دهد. میتواند تحرک خیابانی رادیکالتر از 
گذشته را به سکویی برای سازمان یابی حزبی رادیکال با 

 * .هدف فراتر رفتن از پارلمان و کل نظم حاکم تبدیل کند
 ------------ 
   :بعد التحریر 
تعدادی از فرمولبندیهای مبهم در مانیفست حزب  

 :دمکراتیک خلقها: مشکل فقط فرمولبندی نیست
  
ما هی  دخالتی در ظاهر و در لباسهایی که منطبق با "

باورهای دینی افراد هستند، نخواهیم کرد." )مشکل تحملی 
 حجاب بر کودکان در مدارس و اماکن عمومی چه میشود؟(

  
در قوانین مجازات و اعدام اصالحات بنیادی انجام خواهیم "

داد."! )در دنیا و عصری که مخصوصا جریانات اسالمی 
اعدام و کشتن آگاهانه و عمدی انسانها را به م ابه یکی از 
مهمترین و حیاتی ترین ابزارهای تداوم حیات سیاسشان 
میدانند چگونه میتوان علنا علیه اعدام و در دفاع محکم  از 
لغو این جنایت علیه بشر حرف نزد و مترقی و انسانی 

 پیشرو ماند؟(
  
ما همه باهم یک قانون اساسی جدید مبتنی بر انسانیت و "

مطابق با ساختار چندهویتی، چند فرهنگی، چند مذهبی و 
چند زبانی ترکیه تدوین خواهیم کرد."! "ما اشکال 
دمکراتیک تمرکز زدایی را به منظور شامل کردن همه 
هویتهای قومی و تضمین خودمدیریتی آنها تاسیس خواهیم 
کرد."! )مخصوصا در عصری که شاهدان مستقیم قتل 
عامها و پاکسازیها به نام قوم و ملت هنوز زنده  هستند 
چگونه میتوان هنوز از هویت قالبی و تحمیل قومی بر 

 بخشی از مردم سخن گفت؟(
به اینها باید اضافه کرد که مانیفست این حزب هی  جا از  

آزادی آتئیستها و کمونیستها و ضد دینها و مذهبیها سخن 
 !نگفته است

اینها مهم هستند و جا دارد در فرصتی دیگر از نقطه نظر  
 .انتقادی دقیقتر مورد تحلیل قرار گیرند

-------------------------   
رویارویی مردم با حکومت در "قزی پارک" در میدان  *

تقسیم لحظه مهمی از تقابل مردم با حکومت بود که 
نشاندهنده شکاف بزرگی میان مردم وحکومت ازجنبه های 
مختلف است. درخیزش "قزی پارک" دو وجه تقابل 
وکشمکش مردم و دولت درعین حال عمل میکرد. از 
یکطرف حزب حاکم فضای سبز عمومی را با ساختن یک 
مرکز خرید و فروش بزرگ به مرکز تجارت و چپاول 
سرمایه خصوصی تبدیل میکرد و از طرف دیگر با ساختن 
بزرگترین مسجد اسالمی یکی از مهمترین مراکز تحرک 
جوانان سکوالر را تخری  میکرد. درعین حال، حزب 
اسالمی حاکم با استقرار مرکز چپاول سرمایه و مرکز 
مغزشویی اسالمی در میدان تقسیم طبقه کارگر ترکیه را از 
این میدان تاریخی تظاهرات و نمایشهای باشکوه اول ماه مه 

 .محروم میکرد
 2718ژوئن  12، 1397خرداد  22 
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های ریاضت اقتصادی دولعت بعریعتعانعیعا در  هزاران نفر برای شرکت در تظاهراتی علیه سیاست
 .های مرکز لندن، پایتخت کشور تجمک کردند خیابان
هعزار نعفعر در ایعن  ۷۵زننعد کعه معمعکعن اسعت تعا  دهندگان تظاهرات امروز تخمین می سازمان

تظاهرات شرکت کنند. این تظاهرات از مقابل بانک معرکعزی انعگعلعسعتعان آغعاز و در نعزدیعکعی 
 .شود ساختمان پارلمان بریتانیا تمام می

هعای اروپعایعی  دولت بریتانیا مانند بسیاری از دولعت ۲۱۱۸به دنبال بحران مالی جهانی در سال 
های کمکی به اقشار نیعازمعنعد  های خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و مقرری دیگر، هزینه

 .را کم کرده است
گوید این اقعدامعات ریعاضعتعی بعرای کعاهعش کسعری بعودجعه  کار دیوید کامرون می دولت محافظه

هعا و معدیعران  گویند به این ترتی  فشار بحرانی که توسعط بعانعک ضروری است، اما منتقدان می
 .شود های جامعه وارد می ثروتمند اقتصادی ساخته شده، روی دوش ضعیفترین گروه
سی گفت که ریعاضعت اقعتعصعادی  بی جرمی کوربین، که نامزد رهبری حزب کارگر است، به بی

 ."پوششی" برای نابرابری فزاینده اقتصادی است
قرار است که او در تظاهرات امروز صحبت کند. این تظاهرات توسط گروهی به نعام "شعورای 

  .مردم" ترتی  داده شده است
 بی بی سی

  یله نوری 

، وقتی ماشین ۲۱۰۵به تاریخ اول جون 
حامل رج  طی  اردوغان، رییس جمهور 
ترکیه در جریان کارزار انتخاباتی در شهر 
اغدر در شمال کردستان از جاده عبور 
میکرد، جمعیت بزرگی از زنان که مردانی 

کردند به نشانه  نیز آنان را همراهی می
اعتراض در 
حالیکه دستان 
شانرا به عالمت 
پیروزی بلند کرده 

زدند، به  اشپالق می
او پشت کردند. 
زمانی که بس او 
رد شد، زنان با 
چک چک و 
غالمغال او را 
مورد تمسخر 
قراردادند. اک ر این 
زنان حامیان 

حزب «
دموکراتیک 

( بودند که درمناطق HDP) »ها خلق
کردنشین ترکیه از محبوبیت زیادی 

رود که بیش  برخوردار است و انتظار می
از ده درصد کرسی های پارلمان را در 

 جون به دست آورد. ۷انتخابات 
 

پشت کردن زنان، اردوغان را که در تند 
خشمگین ساخت و  ،مزاجی مشهور است

اخالق  اش این زنان را بی در یک سخنرانی
د حی یت عنوان کرد. این اظهارات ض و بی

ستیزانه اردوغان 
باعث شد 

از  هزاران زن که
سراسر ترکیه با 
گذاشتن عکسهای 
پشت کرده شان در 
شبکه های اجتماعی 
کارزاری را تحت 

ما به تو «عنوان 
راه  »کنیم می پشت

 . اندازی کنند
 »حریت«روزنامه 

چاپ استانبول به 
جون   ۲تاریخ 

که تنها  گزارش داد
در شبکه تویتر 

در صورتی که خوانندگان محترم مایل به دریافت 

روشن ر باشند  می توانند با دویان دویا، نمایندگی 

، 0-002-703-0333نشریه در آمریکا شمارت تلفن 

  0-700-320-2020و یا در کانادا با شمارت تلفن    

 تماس ب یرند.

)ما به تو  SırtımızıDönüyoruzتگ # هش
بار مورد استفاده  ۰۲۲۰۲۸کنیم(،  پشت می

تگ در  قرار گرفته و در سایت تویتر، این هش
 سطح جهان در رده سوم جا گرفت.

این نخستین بار نیست که زنان ترکیه این 
رییس جمهور بنیادگرا و خودکامه را تمسخر 

نیز وقتی او زنان  ۲۱۰۴کنند. در جوالی  می

را از خنده در اماکن عمومی منک کرد، 
شان در  تصاویر پرخنده هزاران زن با گذاشتن

اش پوزخند  اینترنت به این اظهارات جاهالنه
زدند. زنان آگاه و باشهامت ترکیه با اینگونه 
حرکت های اعتراضی شان در برابر یک 
حاکم مستبد در واقک اعالن کردند که دوران 
جهالت بنیادگرایی به پایان رسیده است و دیگر 

تواند با سو استفاده از دین  هی  نیرویی نمی
 آنان را در زنجیر جهالت بپییاند.

های ریاضتی در  هزاران معترض به سیاست

های لندن تظاهرات کردند خیابان   

 زنان ترکیه به اردوغان پشت کردند

http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=447&GalleryID=2564&gpid=1
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-women-turn-their-back-in-protest-at-erdogan.aspx?PageID=238&NID=83396&NewsCatID=339
http://hambastagi.org/new/farsi-received-articles/972-fundamentalist-around-the-world-are-against-women.html
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کانال دیام افغان -جمعه  ا   

“فریاد کارگر”  

ش  17:37تا  5:37 به وقت ایران:  

صبح 11تا  9به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 5تا  2به وقت اروپا:   

: دنج شنبه  ا تکرار  

بعد ازظهر 1:37به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 11به وقت اروپا:   

 

کانال دارس -شنبه  ا   

“اندیشه  ا و ن ات  ا ”   

ش  17:77تا  5:37به وقت ایران:   

صبح  17:37تا  9به وقت لوس آنجلس:      

بعد از ظهر 4:37تا  2به وقت اروپا:            

دوشنبه  ا :تکرار  

بعد از ظهر 3:37به وقت ایران:   

بامداد 7به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر  1به وقت اروپا:   

برنامه  ای 

تلویزیونی 

 سیامک ستودت

 امروز زندگی را آغاز کن

 کنی به آرامی آغاز به مردن می

 اگر سفر نکنی،

 اگر کتابی نخوانی،

 اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

 .اگر از خودت قدردانی نکنی

 کنی به آرامی آغاز به مردن می

 زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،

 .وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

 کنی به آرامی آغاز به مردن می

 اگر برده عادات خود شوی،

 ... اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

 اگر روزمّرگی را تغییر ندهی

 اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی،

 .یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

 کنی تو به آرامی آغاز به مردن می

 اگر از شور و حرارت،

 از احساسات سرکش،

 دارند و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی

 کنند، و ضربان قلبت را تندتر می

 ،. . . دوری کنی

 کنی تو به آرامی آغاز به مردن می

یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض   اگر هنگامی که با شغلت،

 نکنی

 اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی

 اگر ورای رویاها نروی،

 اگر به خودت اجازه ندهی

 که حداقل یک بار در تمام زندگیت

 . . . اندیشی بروی ورای مصلحت

- 

 !امروز زندگی را آغاز کن

 !امروز مخاطره کن

 !امروز کاری کن

 !نگذار که به آرامی بمیری

 ی احمد شاملو  شادی را فراموش نکن                      ترجمه

 

  *روشنایی

  من با راستی پیمان بستم

  که روشنایی را به زمین باز گردانم

  .می خواستم همیون نان باشم 

  .مبارزه هرگز مرا خواهان نیافت

  اما اینک منم

  با آنیه دوست می داشتم

  با تنهایی که از دست دادم

  .در سایه ی آن سنگ، من نمی آسایم

  دریا، خروشان است، 

  .خروشان در سکوت من

 

 پابلو نرودا،

 ترجمه: نیاز یعقوب شاهی، ع طالک 

، روز تولد پعابعلعو نعرودا  شعاععر شعیعلعیعایعی 1977جوالی  12 
است . شاعری  که به نشانه ی امید و آرزو، اغل  اشعارش را 
با رنگ سبز می نوشت، هنرمندی حساس به مسائل اجتماعی و 
فعال سیاسی.  پابلو در طول زندگی اش مسئولیت های سعیعاسعی 
متعددی داشت از جمله نماینده ی حزب کعمعونعیعسعت شعیعلعی در 

زمانی که معدنییان اععتعصعابعی در  1975مجلس بود.  در سال 
یک زندان نظامی حبس و شکنجه می شعدنعد، او در معجعلعس ، 
ضمن انعتعقعاد شعدیعد از حعکعومعت "گعنعزالعس ویعدال"، در یعک 
سخنرانی با عنوان "من متهم می کنم"  نام تعک تعک کعارکعران 
اعتصابی و خانواده های آنها را خواند. در پی این فعععالعیعت هعا 
بود که ویدال حزب کمونیست را غعیعر قعانعونعی اععالم و حعکعم 
دستگیری او را صعادر کعرد. پعابعلعو پعس از چعنعد معاه زنعدگعی 
مخفیانه، از  طریق کوهستانهای مرزی به آرژانعتعیعن گعریعخعت.  
او به فعالیت های فرهنگی و سیاسی خود ادامه داد. سالعهعا بعععد 
پععس از بععازگشععت بععه شععیععلععی، او از طععرفععداران  رئععیععس 

 جمهورسوسیالیست شیلی "سالوادر آلنده" بود. 

پابلو برنده ی جایزه ی نوبل در ادبیات شد.  او  1941در سال  
هنگام دریافت جایزه، سخنرانی مفصلی با مضمون تالش بعرای 
ایجاد جامعه ی انسانی در جهان ایراد کرد.  آلنده از پابلو نرودا  

دعوت کرد تا متن این سخنرانی را در یک استادیوم بزرگ، در 
 نفر بخواند. 470777مقابل 

در زمان کودتای خونین پیعنعوشعه ععلعیعه دولعت آلعنعده و در پعی 
، 1943دستگیری، شکنجه و کشتار آزادیخواهان و مخالفین در 

روز پس از کعودتعا، در  12پابلو در بستر بیماری بود و درست 
در اثر ایست قلبی در خانه اش در گعذشعت.   1943سپتامبر  23

دولت پینوشه اجازه ی  برگزاری مراسم برای پابلو  را نعداد. و 
برای ممانعت از آمد و شد مردم ، حکومت نظامی اععالم کعرد. 
با این حال مردم بدون اعتعنعا بعه حعکعومعت نعظعامعی بعا شعرکعت 
گسترده ی خود در مراسم خاکسپاری نرودا، همبستگعی انسعانعی 

 را به نمایش گذاشته و یاد او را گرامی داشتند.

 سالروز تولد شاعر  شیلیایی

 پابلو نرودا


