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 سیامک ستوده

مدتی است که بر شیشه مغازه های مواد غذائی و رستوران ها 

در تورنتو آگهی گوشت حالل بی داد می کند. در هر کوی و 

برزنی که یک مغازه ایرانی یا افغانی وجود دارد، این عالمت 

بالهت و عقب افتادگی بر ویترین آن خودنمائی می کند. چیزی 

که از کهنه پرستی، فریبکاری، تسلیم، و خالصه پول پرستی 

صاحبان این مغازه ها حکایت می کند. اجازه دهید این اتهامات 

را یکی به یک بررسی نمائیم و آنها را دردادگاه منطق مورد 

 قضاوت قرار دهیم. 

در مورد کهنه پرستی واضح است به صا حب مغازه ای که در 

برای رونق کسب و کارش به رسم و رسومی که به  23قرن 

سال  قبل تعلق داشته، و تازه در زمان خود نیز هیچ  3422

موضوعیت عقلی نداشته، متوسل می شود، جز صفت کهنه 

پرستی چیز دیگری نمی توان اطالق کرد. در واقع بین او و 

یک آخوند کهنه پرست هیچگونه تفاوتی وجود ندارد. چرا که 

آن آخوند هم به ضرب خرافات و رسم و رسومات مذهبی کهنه 

و حالل و  حرام کردن است که کسب و کار و بازار خرافه 

 فروشی اش را گرم و پر رونق نگه می دارد.  

در مورد فریبکاری نیز همین بس که هیچیک از این حالل 

فروشان، گوشتی را که می فروشند ابدا ذبح اسالمی نکرده اند. 

آنها گوشت خود را دقیقا از همان منبعی خریداری می کنند که 

بقیه مغازه دارها. بنابراین، گذاردن عالمت حالل بر شیشه 

مغازه و فروش گوشت غیر حالل نشان چیزی جز فریب دادن 

مشتری و حیله گری نیست. اینهم فرقی با حیله گری آخوند 

جماعت که به نام روحانی و روحانیت همه چیزهای غیر 

 روحانی را عرضه می کنند، ندارد.

میرسیم به بردگی و تسلیم. چگونه ممکن است مغازه دارانی 

% آنها مخالف جمهوری اسالمی و بسیاری از 52که حداقل 

آنها حتی مخالف سرسخت مذهب اند، و تا کنون لطمات زیادی 

را هم بخاطر مذهب و دولت مذهبی متحمل شده اند، حاال بیایند 

در برابر این خرافه مذهبی سر تعظیم فرود آورند و بخاطر 

یک قران سود، با حالل و حرام کردن، دقیقا همان کاری را 

بکنند که جمهوری اسالمی خواستار انجام آنست. یعنی به ُمبَلغ 

خرافات مذهبی تبدیل شوند. آیا این چیزی جز کرنش کردن در 

برابر مذهب و جمهوری جنایت کار اسالمی نیست. آیا این 

چیزی جز ُمبَلغ ایدئولوژیک سیاهترین حکومت شدن نیست؟ 

جالب اینست که بعضی از این مغازه داران در حالیکه با زدن 

عالمت گوشت حالل و این نوع خزعبالت، ناخواسته، به پادو 

و سیاه لشگر جمهوری اسالمی و گروه های جنایتکار مذهبی 

تبدیل شده اند، اینجا و آنجا در تظاهرات ضد مذهبی و ضد 

اسالمی نیز شرکت می کنند و من نمیدانم اینها با وجوان خود 

چکار می کنند؟ آیا با اینکار خودشان به ریش خود می خندند یا 

 به ریش مردم.

رفته و در حالیکه با اسکناس ها بر میگردد، و از او می 

خواهد که آنها را پاره کند، به او می گوید، می خواستم مطمئن 

باشی که برای تظاهر آنها را بر نداشته ام. دوست ما که از ما 

وقع امور بی نهایت شادمان شده است از او می خواهد که 

خودش آنها را پاره کند و در ضمن پس از انداختن آنها به 

آشغالدان دست هایش را نیز بشوید، و او هم همین کار را می 

 کند.

بنابراین، می بینید که اگر هر کسی کمی همت و غیرت اندکی 

بخرج دهد، از فروشگاه های گوشت حالل خرید ننماید و علت 

آنرا هم به صاحب مغازه توضیح دهد، چه قدرت بزرگی بر 

علیه مذهب و جمهوری اسالمی بکار می افتد. از فردا بسیاری 

از نشان های حالل و حرام محو و بدنبال آن جمهوری اسالمی 

و قوانین تهوع آور مذهبی اش از روی شیشه مغازه ها به کنار 

می روند و این بعنوان یک ضربه مهم به جمهوری اسالمی و 

خرافه های مذهبی مورد نظر آن در تورنتو ثبت می شود. آیا 

ما این همت را بخرج خواهیم داد؟ آیا از فردا این تصمیم خود، 

بایکوت کردن مغازه های گوشت حالل، را به اطالع دوستان 

و آشنایمان به اطالع آنها خواهیم رساند و آنرا همه جا، در 

رادیو ها و تلویزیون ها، جار خواهیم زد؟ و در روزهای بعد، 

از دیگران، از اینکه در اینمورد اقدام کرده اند یا نه سوال 

خواهیم کرد؟ و باین ترتیب جنبش همگانی بزرگی را در 

اینمورد به راه خواهیم انداخت؟ و با موفقیت در این عرصه و 

کارزار، و با انرژی ایجاد شده توسط آن، کارزارهای مشابه 

دیگری را براه انداخته، عرصه های دیگری را فتح خواهیم 

کرد؟ اینرا هیچ کس نمی داند. ولی یک چیز مسلم است. 

 همانطور که گفته اند: هر کس الیق همان چیزیست که هست. 

بنابراین، اگر فردا و فردا های دیگر، علیرغم این دعوت، آب 

از آب تکان نخورد، و هیچ اقدامی در اینمورد از جانب ما 

انجام نگرفت، و باز هم صف های خرید در فروشگاه های 

فروش مواد غذائی، بی اعتنا به آگهی های حالل، مانند همیشه، 

همچنان پر و طوالنی بود، آنوقت دیگر کاری از دست هیچ 

کس ساخته نیست. ما هم مانند بسیاری ملل دیگر، الاقل در 

تورنتو، الیق همین نشان خفت آوری هستیم که همچون نشانی 

از عقب افتادگی و کهنه پرستی بر پیشانی مان حک شده است. 

 نشان گوشت حالل.  

 ۸۱۰۲جوالی  ۸۲

من چندی پیش در یکی از این مغازه ها بودم که دیدم صاحب 

مغازه که به نظر می آمد یک سلطنت طلب است، داشت با 

یکی از مشتریان اش دمار از روزگار اسالم در می آورد و 

این در حالی بود که روی شیشه مغازه اش عالمت گوشت 

حالل نیز بچشم می خورد. آخر چطور ممکن است عمل و 

حرف انسان اینهمه تناقض آمیز باشد. البته میدانید که سلطنت 

طلبان ید طوالیی در کارهای تناقض آمیز دارند. مثال دم از 

آزادی و دمکراسی می زنند، در حالیکه سنگ  دیکتاتوری 

های محمد رضا شاه و رضا خان قلدر را نیز به سینه می 

زنند. و یا در حالیکه بسیاری از آنها خود مثل نمونه شاه 

وطن فروش ترین افراد هستند، با این وجود شب و روز 

وطن وطن می کنند و اشعار جانسوز وطنی می خوانند. مثل 

اینست که از بس در زندگی روزمره شان با تناقض زندگی 

کرده اند،  دیگر حساسیت خود را به کارهای تناقض آمیز از 

دست داده اند و سنسوری که در مغز هر کس برای احتراز 

از کارهای تناقض امیز اعالم خطر می کند در مورد اینها از 

 کار افتاده است. 

بهر حال، این وضعیتی است که ما در این شهر داریم. 

هزاران حزب اللهی و صدها مامور جمهوری اسالمی، با 

پول های کالن و کادرهای مجرب و آبدیده، از طریق کشاندن 

مردم به مساجد، سفره های نذر، جشن ها و عزاداری های 

مذهبی، کالس های تدریس و قرائت قران، و یکی هم کشاندن 

مردم به بازی مسخره حالل و حرام،  شب و روز در حال 

برنامه ریزی برای ایجاد و تقویت جو مذهبی در این شهر، و 

بر زمینه آن، پیش برد سیاست های کثیف خود هستند، آنوقت 

خوِد قربانیان این جمهوری نیز که خود را از جمله مخالفین 

آتشین مذهب می دانند، با دست خود، و بخاطر منافع حقیر 

خویش، اینکه یکی دو مشتری اسالمی را هم که شده از دست 

ندهند و از قیبَل آن سودی ببرند، با گذاردن این نوع نشان 

های تهوع آور بر در و دیوار فروشگاه های خود، به 

پادوهای بی جیره و مواجب جمهوری اسالمی و گروه های 

مذهبی تبدیل می شوند. واقعا که سرمایه و پول و در واقع 

نظام سرمایه داری چه معجزاتی که از خود بروز نمی دهد: 

دشمن و دوست را، هر چقدر هم که در برابر هم باشند، در 

 خدمت مقاصد خود در می آورد.

با این تفاصیل، مسئله اینجاست که در برابر این وضع چه 

باید کرد؟ آیا باید شاهد منفعلی بود و هیچگونه عکس العملی 

بخرج نداد؟ آیا باید برده وار به همه چیز تسلیم شد و اجازه 

داد جریان امور به دلخواه دیگران، دیگرانی که آینده بشریت 

را به خطر انداخته اند، پیش برود؟ مگر نمی شود تصمیم 

گرفت از فردا از هیچ فروشگاه ایرانی یا افغانی، مگر آنکه 

این نشان منحوس را از شیشه مغازه اش بردارد، و با 

 توضیح علت خرید نکردن از مغازه مزبور، خرید نکرد؟ 

خسرو، یکی از دوستان روشنگر همین یکی دو روز پیش 

می گفت هنگام باز گشت از محل کارش، وقتی بر سر راه، 

برای خرید به یک مغازه افغانی می رود، با کمال تعجب 

مشاهده می کند که تعدادی اسکناس های جمهوری اسالمی، 

با عکس خمینی بر روی آنها، روی شیشه مغازه چسبانده شده 

اند. وقتی به صاحب مغازه اعتراض نموده از او می پرسد 

که آیا می داند رژیمی که عکس رهبر آنرا روی شیشه مغازه 

اش گذارده، تا چه حد کارگران افغانی را در ایران مورد 

اذیت و آزار قرار می دهد، صاحب مغازه ابتدا در برابر او 

مقاومت نموده، اذیت و آزار مهاجرین افغان را توسط 

جمهوری اسالمی انکار می کند. ولی فردای آنروز وقتی 

دوست ما دوباره به آن مغازه مراجعه می کند، با خوشحالی 

می بیند که عکس های روی شیشه برداشته شده اند. 

خوشحالی او وقتی بیشتر می شود که صاحب مغازه به 

استقبال او می آید و می گوید من وقتی بعدا به چیزی که شما 

گفتید فکر کردم به این نتیجه رسیدم که شما درست می گویید 

و برای همین عکس های خمینی را از روی شیشه مغازه 

برداشتم. حاال هم از شما می خواهم کمی صبر کنید می 

خواهم چیزی به شما نشان بدهم. سپس به اطاق پشت مغازه 

 گوشت حالل

یک جانوری پیدا شد به اسم شاه اسماعیل  هله 

ناگهان یک شبه گفت هه ما همه شیعه هسلیلیلم 

و هر هل  رر ااان نلیلویلد ُعللل هللا ولل   ُ 

گررنش را م  زنیم.  بعد از این فلرملان حلدور 

چللهللار  للد و هللفللیللار هلل ار نللفللر را فلل لل  رر 

آاربایجان را مالء عام گلررن زرنلد.  علده ای 

بورند هه به رین سنی  شان رل بسیه بورند )به 

ررسی  و ناررسی  و یا شلایسلت و نلاشلایسلت 

بورن ع ایدشان هلاری نلداریلمی ایلنلهلا حلا لر 

نلبللورنلد هله هلمللیلن فلور بله حلر  یلک نلفللر 

ع ایدشان را عوض هنند؛  و رفلیلنلد بله رربلار 

سلال  052اهبر شاه هند و رر بار عثملانل .  لا 

بعد رر ایران هیل  ارلر ررانلانل  هله پلویلایل  

فرهنگ را ننان بدهد یا فلرهلنلگ را بله جلللو 

ببرر الق نند غیلر از هلملان ال علبلال ل  هله 

  مجلس  و شیخ بهای  نوشیند.

3552احمد شاملو، سخنرانی در دانشگاه برکلی،    
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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.# 23352 224 75265238645 

 ABA (Rout No.): 226225553 

 SWIFT CODE: TDOMCATTTOR 

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

 آررس  پسی  روشنیر: 

ROWSHANGAR 

PO Box  55225 Fairview Mall RPO 

3822 Sheppard Ave East 

Willowdale, ON   M2J 5B5, Canada 

ROWSHANGAR0@YAHOO.COM  :ایمی  سر ربیر  

دریدند و تحریم را هرمرانرنرد جرنرگ نرعرمرتری  ها جامه می تحریم
روی پرای “ و ”  آوری درهرای نروع“ ها را  دانستند و تحریم می

دانسررتررنررد، اکررنررون نرریررز  مرری”  تررولرریررد مررلرری“ یررا ”  خررود ایسررتررادن
های سرمایه داری را در سراسر دنیا میدان تاخت وتراز  رسانه

کرنرنردگران بریرشرترر برخرش  اند. البته باید گفت شرادمرانری قرار داده
کنند با برداشتن مسرئرلره  مترود شده حکومتی هستند که فکر می

شرود و چرنرد هرزار نرفرر از  ای مسئله حصر هم حل مری هسته
کرنرنرد کره  خودشان را به خیابان اوردند و آن چنان شادمانی می

گویی به زودی مشکالت مردم حل شده. البته روشن اسرت کره 
خواهند نشران دهرنرد کره دیرگرر نره کرارگرری  شاید بسیاری می

خودکشی خواهد کرد و نه کودک کاری وجود خواهد داشت و 
رود،  فروشی در جامرعره ایرران از بریرن مری اعتیاد و فقر و تن
شود، احرزاب آزاد  شود، درهای زندان باز می بیکاری حل می

هرای  آید، در حالی که اینها ویژگری شوند و تشکل بوجود می می
این سیستم هستند و ربطی به تحریرم نردارد. ترنرهرا هرمران چرنرد 

ترر  شود و راحرت درصد وابسته به قدرت امکاناتشان بیشتر می
توانند سهمی از ثروت ببرند . . هنوز چرنرد روز نرگرذشرتره  می

میلیارد تبدیل شده است.  ۸۴میلیاردی به  ۰۸۱است که ادعای 
[٧ ] 

به طور طبیعی مردم ایران انتظار دارند تا بره خرواسرتره هرای 
حداقلی که تاکنون به بهانه تحریم ها عقب انداختره شرده مرانرنرد 
گرانی ،بیکاری و رفاه اجتماعی و غریرره جرواب داده شرود ، 

ای که چیزی بیش  بدون این که نگاهی به متن توافق نامه هسته
از توافق بین سران کشورها نیست بیاندازند و گامی در جرهرت 
برطرف کردن نیاز اصلی و نهایی مردم برداشته شود . . امرا 
تا زمانی که جرمرهروری اسرالمری هررگرونره ترالرشری را بررای 

ب مانند حذف سروبسریردهرا،  WTOپیوستن به سازمان جهانی )
دهرد  انرجرام مری…  هرا و برداشتن عوارض گمرکری و مرالریرات

حکومت پای توافق نامه را که بسیاری آنرا [  ۴قطعنامه ندهند. ]
کرنرنرد رفرت و بره هرر  سطح قطعنامه ترکمانچای ارزیابی می هم

صورت ممکن بعد از هدر دادن میلیاردها دالر از منابع مالی و 
ثروت مردم و نظامی کردن کشور و ایجاد سودهای کالن بررای 

هرای خرودشران ایرن تروافرق را امضرا و  طربرقره وابسترگران و هرم
بریرنریرم کره  های بیشتری را بر دوش مرردم برگرذارد و مری هزینه

ها مبنی بر اسامی اشرخراصری برود کره از  چگونه اولین اطالعیه
شوند، این لیست از سرران نرظرامری ترا  ها خارج می لیست تحریم

باشند. این حرکت این شبهه را دامرن  اختالس گران اقتصادی می
زند که روابط اقتصادی این اشخاص با جهان بسیار اهرمریرت  می

داشته و صدور این لیست این اطمینان را بوجود می آورد که ما 
سرازی پسرتره، فررش و  تان مربرنری برر آزاد های مهم تمام خواسته

خاویار و لیست ناقضین حقروق بشرر را در اسررع وقرت اجررا 
اما لیست تحریم کاالهای مورد نیاز جامعه را، کره [  ۲کنیم ] می

شاید در چین پیدا نشود، به تدریج اجرا خواهیم کرد، امرا خرریرد 
تسلیحات نظامی مانند موشک وغیره نه توسط مقرامرات مسرئرول 
که توسط اشخاصی که از لیست تحریم نریرسرترنرد قرابرل دادوسرترد 

ی توافقنرامره زمرانری  ترین بخش این پروسه خواهد بود. مضحک
بود که وندی شرمن سخنگویی امورخارجه از گریه کردن جران 

زمانی که که دیگر همه رفرتره “ گفت:  های خودش  کری و اشک
بودند و تنها وزرای امور خارجه در جلسه بودند، جان کری برا 

ساله برودم در جرنرگ ویرترنرام شررکرت  ۸۸گریه گفت زمانی که 
کردم و به خودم گفتم دیپلماسی بهتر از جنگ است و ظریف هم 
بلند شد و شروع به دست زدن کرد و اشک در چشمانش حرلرقرخ 

  [۶”]زده بود.

سرال بره راحرتری بریرانرگرر  ۶۶نگاهی به عملکرد حکومت طی 
اش بر همره  خواستگاه طبقاتی سیستم است که ایدئولوژی و منافع

ای در بوق وکررنرا  چیز ارجح تر بوده است و این که اکنون عده
انرد و  هرا را آذیرن بسرتره کنند مردم ایران خیابران کرده و ادعا می

کنند تبلریرغری بریرش نریرسرت، هرمران کسرانری کره بررای  شادی می

 شهناز نیکوروان 

  ۰۶۵۴مرداد  ۲دوشنبه 

ها چه کسانی نشرسرتره برودنرد و اکرنرون چره  خوان تحریم بر
نشریرنرنرد؟ بریراد بریراوریرم  ای مری کسانی بر خوان توافق هسته

، بررای ۰۶۶۶تریرر  ۸۵های شورای امنیت که در  قطعنامه
پایان دادن به جنگ ایران و عراق صرادر شرد امرا برا یرک 

هرمرچرنران کره [  ۰سال تاخیر از سوی حاکمان پذیرفتره شرد.]
و پرایران جرنرگ برا عرراق زمرانری  ۲۵۲پذیرفتن قطعنرامره 

صورت گرفت که منافع هیات حاکمه در خطر قرار گرفرت 
دیدند که جنرگ برا  و حتی دیگر نیروهای وفادار به نظام می

شد یعنی جنگ جنگ تا رفرع فرترنره و  شعارهای که گفته می
آزاد سازی کربال شعاری بیش نبود و دیگر نیروهرای سرپراه 
 حررررراضرررررر بررررره رفرررررترررررن بررررره جرررررنرررررگ نررررربرررررودنرررررد 
. اکنون نیز به دلیل اینکه طی چند سال حاکمیت در ترنرگرنرا 
قرار گرفته بود و آن کاغذ پاره به قول احمدی نرژاد، حرکرم 

الرمرلرلری بره هرمرراه  بازداشت خودشان را هم در عرصه بیرن
داشت و حتی فرزندان و وابستگان به قردرت بررای مرنرافرع 

شان در خارج کشور با مشکرل  های بانکی شخصی و حساب
کرم حراکرمریرت  مواجه شدند. این توافق یا نرمش قهرمانانه کرم

را متقاعد ساخت تا پوستره خرود را کرنرار برزنرنرد و هسرتره 
اصلی خود را نشان دهند آن هم ماهیت وابسته خودشران بره 
غرب و در راس آن هیرئرت حراکرمره امرریرکرا اسرت. هرنروز 
امضای توافق خشک نشده برود کره خرزانره داری امرریرکرا 

 [ ۸هایی است. ] اعالم کرد که توافق در چه زمینه

ی جامعه باز سوروس سرر از پرا  گیرنده اگر نهادهای کمک
نرگرران  امرا دل[  ۶گویی ایرن تروافرق ] نشناخته برای تبریک

هرای  بگیر بره اصرطرالر ترروتسرکریرسرت در اترحرادیره حقوق
اند و کرلری پرتریرشرن جرمرع  کارگری هم فراخوان حمایت داده

خرواهران رای بره تصرویرب ایرن  کنند که مبادا جرمرهروری می

۰۴ادامه در صفحه   

 تصحیح اشتباه در گزارش مالی شماره قبل:

 صحیح است. ۵۴گزارش مالی شماره  ۵۴در نسخه چاپی روشنگر 

  طبقاتی به توافق هسته ای نگاهی



 

2015آگوست      95ماهنامه روشنگر        شماره  4   Rowshangar 

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

 

 یکم جوالی –رویچه وله فارس  
 

 های خبری تحقیقات چند ماهه یک گروه ازخبرنگاران فرستنده
WDR ،NDR   و روزنامه "زوددویچه" در آلمان که اخیرا

دهد  های این کشور بازتاب یافت، نشان می نتایج آن در رسانه
که "دولت اسالمی" )داعشب دارای سیستمی کارآمد برای 
جذب نیروهای جدید در آلمان است؛ ابعاد سیستمی که این 

چیزی است که  تر از آن داد، بسی گسترده تحقیقات نشان می
 .رفت تاکنون تصور می

ای  شهر هامبورگ جزو شهرهایی است که داعش تالش ویژه
برای یافتن اعضای جدید از آن داشته است. به ویژه در 
ها  مدارس این شهر تا کنون موارد متعددی از تبلیغات سلفی

 .برای جذب نوجوانان دیده شده است
اما چندی است که شماری از نوجوانان مشغول به تحصیل در 

سابقه دست به مقابله  یکی از مدارس هامبورگ در اقدامی کم
 .اند با مثل زده
همکاری با رپر  -ها در دنیای مجازی  آلمان با سلفی مبارزه
 تبار ایرانی

زا و  مدرسه "ویلهلمز بورگ" در یکی از مناطق مشکل
دردسرساز هامبورگ واقع شده است. آمار باالی بیکاری، 
مهاجران بیگانه با فرهنگ و زبان کشور میزبان و نیز وجود 

گرایان افراطی، موجب شده تا این منطقه توجه مسئوالن  اسالم
را به خود جلب کند. اخیرا در گزارشی که نهادهای اطالعاتی 

آلمان تهیه و منتشر کردند، ذکر شده بود که در این منطقه 
گرایانه و افراطی زندگی  های اسالم  نفر با گرایش ۵۲۲
 .کنند می

شماری از همین افراد در این میان به خاورمیانه سفر کرده و 
 .اند به داعش پیوسته

ها در آلمان  های شناخته شده سلفی پیر فوگل، یکی از چهره
نیز مدتی در منطقه ویلهلمز بورگ ساکن بوده و گزارش شده 

آموزان مدارس این منطقه وارد  است که شخصا با دانش
 .گفتگو شده و سعی داشته تا آنان را جذب داعش کند

آموزان کالس نهم یکی از مدارس ویلهلمز بورگ در  دانش
گرایان در این منطقه دست به  واکنش به فعالیت تبلیغاتی اسالم

آموزان که اکثر آنان مسلمان  اند. این دانش ابتکار جالبی زده
پراکنی  هایی را با مضمون ضد ترور و نفرت اند، ترانه بوده

ها را در قالب یک  ها سپس این ترانه نوشته و ضبط کردند. آن
 .کنسرت برای عموم اجرا کردند

آموزان در  ها و اجرای آنها توسط دانش نوشتن ترانه ایده 
ای با محور "دولت اسالمی" خلق  ای یک هفته جریان پروژه

شده است. در این ترانه صحبت از نوجوانانی است که با 
شان به "جنگ مقدس" داعش در عراق و  ترک خانه و والدین

ای در نهایت به ضبط  پیوندند. این پروژه یک هفته سوریه می
دی علیه "دولت اسالمی" و تشویق همسن و  و انتشار یک سی

 .ساالن به نپیوستن به داعش ختم شده است

ای  شهر هامبورگ جزو شهرهایی است که داعش تالش ویژه 
 برای یافتن اعضای جدید از آن داشته است

آموزان مبتکر از حمایت یکی از رپرهای  البته این دانش
اش در این مسیر  کننده تبار هامبورگ به نام فیزن و تهیه ایرانی

اش فرزاد فیروزچی  اند. فیزن که نام اصلی برخوردار بوده
ای ایرانی در هامبورگ متولد شده است. او  است، در خانواده

تواند به عنوان سپری  بر این باور است که موسیقی می
پراکنی دینی و  حفاظتی برای نوجوانان در مقابل نفرت

 .گری عمل کند افراطی
در یکی از ویدئوهایی که این نوجوانان در یوتیوب قرار 

ای اجرای بخشی از  اند برای نمونه دختر مسلمان محجبه داده
 .ترانه را بر عهده دارد

آموزان  فیزن در نظر دارد در آینده نیز همراه با دانش
 .ویدئوهای دیگری تهیه و تولید کند

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان حفاظت 
سلفی در آلمان  ٧۶۱۱از قانون اساسی آلمان، در حال حاضر 

تن از آنان برای پیکار در  ۶۲۱سکونت دارند که نزدیک به 
 .اند جبهه داعش به عراق و سوریه رفته

زنان عضو داعش، مبلغانی زبردست برای جذب دختران 
سال آلمانی در صف  ۰۲دختر زیر  ۵جوان هستند و 

 .جهادگرایان سوریه و عراق قراردارند

پارلمان اسرائیل از وضع مجازات تا بیست سال زندان برای 
کنندگان سنگ حمایت کرد  پرتاب  

 
وزیر دادگستری  .کنند، حمایت کرده است پارلمان اسرائیل از وضع مجازات تا بیست سال زندان برای افرادی که به سوی خودروها سنگ پرتاب می

 .تواند اقدامی بازدارنده باشد کنند، "تروریست" هستند و تنها مجازات مناسب، می اسرائیل گفته است که افرادی که سنگ پرتاب می
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 اابار روز
 

به دنبال مخالفت برخی از مقامات یونانی با طرر پیشنهادی 
نخست وزیر این کشور به پارلمان برای تشدید تدابیر 
ریاضت اقتصادی مورد نظر وام دهندگان به یونان، الکسیس 
تسیپراس، دست به ایجاد تغییراتی در کابینه ی خود زد که 

  .منجر به تصفیۀ جنار چپ سیریزا از دولت می شود
به گزارش یورو نیوز، وزیر انرژی و زیرساختها، معاون 
وزیر دارایی، وزرای کار و دفاع از کسانی هستند که با 
طرر سیپراس برای ادامۀ ریاضت اقتصادی مخالفت کرده و 

  .حاال از کابینه کنار گذاشته میشوند
اما نخست وزیر یونان، اوکلید تساکالوتوس، وزیر تازه 
منصوب دارایی و مامور مذاکره با شرکای اروپایی این 

  .کشور را در سمت خود ابقا کرد
خبرنگار یورونیوز در آتن میگوید تصفیۀ چپ ها از کابینۀ 
یونان، پیامی است که سیپراس به داخل و خارج از کشور 
میفرستد مبنی بر اینکه او مصمم به ادامۀ سیاست ریاضت 

  .اقتصادی است
 

وزیر دارایی پیشین یونان:  طرر نجات مالی شکست 
 خورد  می

 
گوید طرر نجات مالی، فارغ از اینکه چه  واروفاکیس می

 کسی آن را به اجرا در آورد، با شکست مواجه خواهد شد 
گوید  یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی پیشین یونان می

  .ترین برنامه نجات مالی کشورش موفق نخواهد بود تازه
کند که  سی گفت فکر نمی بی واروفاکیس در مصاحبه با بی

هیچ فردی در دولت یونان، از جمله آلکسیس سیپراس، 
  .وزیر از این طرر حمایت کند نخست

کند ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی  او افزود که فکر نمی
  .المللی پول نیز حامی این طرر باشند آلمان یا صندوق بین

وقتی از وزیر دارایی سابق یونان پرسیده شد، چقدر طول 
خواهد کشید که برنامه تازه نجات مالی با شکست مواجه 

  ".شود، پاسخ داد "این طرر از االن شکست خورده است
وزیر دارایی سابق یونان در این مصاحبه خاطرنشان کرد 

ای را به اجرا در بیاورد که در تاریخ از  که یونان باید برنامه

ترین فاجعه مدیریت اقتصاد کالن" یاد  آن به عنوان "بزرگ
  .خواهند کرد

آلمان تا کنون موضعی سفت و سخت در برابر بحران 
 های یونان داشته است  بدهی

پارلمان آلمان روز گذشته با مذاکره درباره سومین برنامه 
نجات مالی یونان موافقت کرد. بر اساس توافق میان دولت 
یونان و کشورهای منطقه اقتصادی یورو، یونان برای دریافت 

میلیارد دالری، باید اصالحات اقتصادی سفت و سختی  ۵۲وام 
  .را به اجرا بگذارد

یانیس واروفاکیس، اوائل ماه جاری میالدی در اقدامی که از 
جویانه نسبت به وزیران دارایی  آن بعنوان رویکردی آشتی

  .گیری کرد منطقه یورو اعالم شد، از سمت خود کناره
وزیر یونان گزینه دیگری به جز  گوید نخست واروفاکیس می

  .امضای توافق یاد شده نداشت
های ریاضتی با  وزیر یونان برای اعمال سیاست موافقت نخست

انتقادهایی در یونان از جمله شماری از اعضای سیریزا، حزب 
  .رو شد به حاکم رو

تعدادی از نمایندگان این حزب در مجلس، به طرر نجات مالی 
وزیر یونان شماری از وزیران  یونان رای منفی دادند و نخست

 .دولت خود را در واکنش به رای منفی آنها برکنار کرده است
 
 جوالی ۰۲ -

خودسوزی یک کارگر 
زن جوان به دنبال 
  اختالف با کارفرما

 ایسنا     ۰۶۵۴ر تی 22

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد  سازمان آتش ۶۸سرپرست ایستگاه 
ساله  ۸۲گفت: اختالفات کارگر و کارفرما سبب خودسوزی کارگر زن 

 .شد

به گزارش ایسنا، حسن نجمی اظهار کرد: کارگر سابق یک کارگاه نان  
 .فانتزی به دنبال اختالف با کارفرمایش اقدام به خودسوزی کرد

دقیقه امشب با اعالم رخداد این حادثه به  ۸۱:۶۱وی افزود: مقارن ساعت  
نشانان  نشانی مشهد بالفاصله آتش ، ستاد فرماندهی آتش۰۸۲سامانه 

را اعزام محل حادثه واقع در خیابان امام رضا)عب  ۶۸و۸۴ایستگاه های 
 .کردند

نشانی و خدمات ایمنی مشهد  سازمان آتش ۶۸سرپرست ایستگاه شماره  
خاطرنشان کرد: زن جوانی که در پی اختالف با کارفرمای سابقش به 
وسیله بنزین اقدام به خودسوزی کرده بود، خوشبختانه با اقدام به موقع 

 .نیروهای مردمی جان سالم بدر برد

نجمی ضمن اشاره به پاکسازی محل و اقدامات ایمنی الزم توسط ماموران  
نشانی، اضافه کرد: زن جوان دچار سوختگی سطحی شده بود که  آتش

 .توسط امدادگران اورژانس اعزام بیمارستان شد

نشانان پس از اقدامات ایمنی الزم با تحویل محل به عوامل انتظامی به  آتش 
 .های خود بازگشتند ایستگاه

 برکناری چپ ها از کابینه ی یونان

 تبار به جنگ داعش رفتند (  ایرانیrapperآموزان آلمانی با کمک رپر ) دانش

http://www.bbc.com/persian/world/2015/07/150721_l16_israel_stone_throwing_palestinian
http://www.bbc.com/persian/world/2015/07/150721_l16_israel_stone_throwing_palestinian
http://www.roshangari.net/1394/04/21/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7/
http://www.roshangari.net/1394/04/21/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7/
http://www.roshangari.net/1394/04/21/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7/
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 کودکان فلسطینی “ بازداشت خشونت بار”بان حقوق بشر از  انتقاد دیده

 
بازراشت ”بان ح وق بنر از رژیم    آویو به اافر  ریده

هورهان فلسطین   وس  نیروهای اسرائیل  “  انونت بار
 انی ار هرره است.

 
بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در  دیده

گزارش جدید خود اعالم کرد نیروهای اسرائیلی در چند 
میالدی در شرق بیت المقدس و  ۸۱۰۴هفته پایانی سال 

کرانه باختری اشغالی، کودکان فلسطینی کم سن و سال از 
 اند. جمله کودکان یازده ساله را بازداشت کرده

نیروهای امنیتی اسرائیل برای ”بان حقوق بشر افزود:  دیده
دستگیری یا بازداشت کودکان فلسطینی قوه قهریۀ 

بر اساس این گزارش،  “اند. غیرضروری به کار برده
های اسرائیلی همچنین والدین کودکان را از دستگیری  مقام

 اند. و یا محل بازداشت آنان مطلع نکرده
نیروهای ”بان حقوق بشر آمده است:  در گزارش دیده

اسرائیلی کودکان را در آستانه خفگی قرارداده، به سمت 
آنان نارنجک گیج کننده پرتاب کرده، آنان را هنگام 
بازداشت کتک زده، تهدید کرده و بدون حضور والدین یا 
وکیل مدافع، از آنان بازجویی کرده و والدینشان را از محل 

 “اند. نگهداری آنان با خبر نکرده
مشت ”اند بعد از تهدید شدن و حتی  شماری از کودکان گفته

ها، ماموران اسرائیلی  در حین بازجویی “و لگد خوردن
ای عبری زبان را  اند اعتراف نامه آنان را مجبور کرده

امضا کنند؛ زبانی که این کودکان خواندن و نوشتن آن را 

 بلد نیستند.
بان حقوق بشر در این گزارش تشریح کرده است بعنوان  دیده

، نیروهای اسرائیلی سر یک کودک ۸۱۰۴مثال، درماه نوامبر 
ساله فلسطینی را هنگام دستگیری وی پوشاندند، به وی  ۰۰

 لگد زدند و به زبان عربی به این کودک توهین کردند.
ساله فلسطینی، از دیگر  ۰۴مالک الخطیب، یک دختر 

قربانیان بدرفتاری نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری است. 
گوید، چهار اسرائیلی با استفاده از شیئی شبیه  مادر وی می

باتوم آنقدر ملک را کتک زنند که او بیهوش شد وهنگامیکه 
زدند و  روی زمین افتاده بود )نیروهای اسرائیلیب به او لگد می

 یکی از آنها با پا روی گردنش رفت.
بان حقوق بشر در این گزارش از امریکا، بزرگترین  دیده

حامی نظامی اسرائیل، خواسته است تل آویو را برای پایان 
 تحت فشار قرار دهد. “خشونت بار”دادن به این گونه اقدامات 

های اولیه خود را به مقامات  این گروه حقوق بشر یافته
های وارد شده  اسرائیلی ارائه داده است، اما آنها نه تنها به اتهام

نپرداختند بلکه بر پایبندی نیروهای اسرائیل به قانون در همه 
 این موارد تاکید کردند.

ها از  بان حقوق بشر با اطالعات دیگر سازمان های دیده یافته
جمله صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسفب که پیش از این 
در گزارش خود از بدرفتاری با کودکان در ساختار بازداشت 

 ارتش اسرائیل خبر داده بود، همخوانی دارد.
بر اساس آمار و ارقام گروه حقوق بشر اسرائیلی موسوم به 

های اسرائیل  کودک فلسطینی در زندان ۰۶۴،  “بتسلیم”
 زندانی هستند.

امریکا به اسرائیل درباره تخریب 
 یک روستای فلسطینی هشدار داد
 

امریکا  من هندار به رژیم اسرائی  ررباره  خریب یک 
روسیای فلسطین  رر هرانه باایری اشغال ، اف ور این اقدام 

ای رر منط ه به همراه راشیه  ممکن است عواقب گسیرره
 باشد.

 
ها در  وزارت خارجه امریکا اعالم کرد تخریب ساختمان

های ساکن این روستا  روستای سوسیا و آواره شدن فلسطینی
 شود.  تلقی می “تحریک آمیز”اقدامی 

روستای سوسیا در حدود صد کیلومتری یک شهرک 
اسرائیلی در جنوب الخلیل واقع شده است. شهرک نشینان 

 ۶۱۱اسرائیلی با ورود غیر قانونی به این منطقه بیش از 
 اند. هکتار از اراضی این روستا را تصرف کرده

جان کربی، سخنگوی وزارتخارجه امریکا روز جمعه گفت: 
کنیم و با  تحوالت روستای سوسیا را از نزدیک دنبال می”

های اسرائیلی را به خودداری از هرگونه تخریب  جدیت مقام
 “خوانیم. در این روستا فرامی

تخریب این روستای فلسطینی یا بخشی از آن ”کربی افزود: 
و اخراج فلسطینیان از منازلشان اقدامی مخرب و تحریک 

 “آمیز است.
گویند در صورت تخریب این روستا  گروههای حقوق بشر می

فلسطینی بی خانمان خواهند شد. رژیم اسرائیل  ۶۱۱بیش از 
 ساخته شده است. “غیر قانونی”کند این روستا  ادعا می

هشدار امریکا به رژیم اسرائیل در حالی است که واشنگتن 
های شورای سازمان  در حمایت از این رژیم بارها به قطعنامه

های شهرک سازی، رای منفی داده  ملل در محکومیت برنامه
 یا آنها را وتو کرده است.

شهرکی زندگی  ۰۸۱بیش از نیم میلیون اسرائیلی در بیش از 
های  در سرزمین ۰۵۶٧کنند که رژیم اسرائیل از سال  می

 المقدس ساخته است. اشغالی کرانه باختری و بخش شرقی بیت
سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان شهرک سازی 

های  دانند چرا که این رژیم سرزمین اسرائیل را غیرقانونی می
غصب کرده و بر مبنای مفاد  ۰۵۶٧فلسطینیان را در جنگ 

کنوانسیون ژنو، هرگونه ساخت و ساز از سوی اشغالگر در 
 های اشغالی ممنوع است. سرزمین

 جون 12 –رویچه وله 
 

کوبانی تلی از خاک است. نبرد سخت میان افراد داعش و 
مبارزان کرد شهر را به ویرانه تبدیل کرده است. مردم 

اند و حاال یک گروه مارکسیست  کوبانی نیازمند کمک
جا  ای بلندپروازانه را در آن آلمانی قصد پیاده کردن پروژه

 .دارد
 

نفره از آلمان داوطلب بازسازی کوبانی  ۰۴۱یک گروه 
 ٧۱۱تن سیمان، ساختمانی به مساحت  ۲۱۱تا با  شده

مترمربع بسازند. این ساختمان قرار است تا اکتبر سال جاری 
درمانی شهر تبدیل شود، با یک اتاق عمل، −به مرکز بهداشتی

چهار اتاق معاینه و دو سالن انتظار. طرر گروه یاد شده این 

های اجتماعی نیز  های انتظار برای برنامه است که از سالن
 .استفاده شود

اداره این مرکز به کردهای سوریه سپرده خواهد شد. ابتکار این 
های  هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان”پروژه با گروه 

لنینیست -حزب مارکسیست”ای از  است که شاخه “انقالبی
است. این گروه موفق شده است در عرض چند ماه “  آلمان

وسایل پزشکی، دارو و وسایل کار ساختمانی را به ارزش 

هزار یورو  ۰۰۱هزار یورو و کمک مالی به ارزش  ۰۶۱
 .آوری کند جمع

دولت خودگردان کردستان سوریه نیز که در حال حاضر 
اطراف کوبانی را تحت کنترل خود دارد، قول داده است که در 

 .این پروژه شرکت کند
 مانعی به نام دولت ترکیه

 ۶۱۱شود که چیزی حدود  در مجموع روی این حساب می
هزار یورو مخارج این پروژه باشد. هنوز روشن نیست که آیا 
گروه داوطلب موفق به ساختن مرکز درمانی تا اکتبر خواهد 

کند،  تر می شد یا نه. چیزی که این کار پرمخاطره را خطرناک
گونه  این است که دولت ترکیه در حال حاضر اجازه ورود هیچ

 .دهد های انسانی را به خاک سوریه از مرز خود نمی کمک
 کنیم اردوغان: یک دولت کرد را تحمل نمی

داوطلبان مارکسیست آلمانی در حال حاضر به شکل 
غیرقانونی در خاک سوریه هستند و معلوم نیست آن چندتن 

 .شان برسد کمک جمع شده چگونه قرار است به دست
ژوئنب در برخی  ۸۵ای که گذشت )یکشنبه  در آخر هفته

های  شهرهای آلمان نسبت به سیاست دولت ترکیه حرکت
نفر از کردهای هامبورگ  ۸۱۱۱اعتراضی رخ داد. گروهی 

به سوی کنسولگری این کشور دست به راهپیمایی زدند و 
 !“مرزها را باز کنید، کوبانی باید زنده بماند”شعار دادند 

در شهر کاسل نیز تجمع و سخنرانی برگزار شد. در این 
لنینست −حزب مارکسیست”سخنرانی یکی از نمایندگان 

از حمالت زبونانه داعش به مردم کردستان سخن گفت  “آلمان
المللی با مردم کوبانی تاکید کرد. سخنان او  و بر همبستگی بین

 .با ابراز احساسات هزاران نفر روبرو شد
ها  شهر کوبانی که در مرز ترکیه واقع شده، سال گذشته ماه

صحنه درگیری شدید و خونین میان نیروهای پیشمرگه کرد و 
های کرد  پیشمرگه ۸۱۰۲"دولت اسالمی" بود. در ماه ژانویه 

 مرکز درمانی در کوبانییک های آلمان، داوطلب ساختن  مارکسیست

6ادامه در صفحه   
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دالیلی راکه دولت یونان برای بخشودگی 
بخشی از بدهی خود مطرر میکند میتوان 
شده  به یک سخنرانی کمتر گزارش

 ۰۵۴٧ژوئن  ۲دردانشگاه هاروارد در
 .مرتبط دانست

 
وزیر اقتصاد یونان در کنفرانس لندن در 

ای که در  نامه درحال امضای توافق ۰۵۲۶
 درصد بدهی آلمان بخشوده شد. ۲۱آن 

 
جا بود که جورج مارشال وزیر وقت  درآن

امورخارجۀ امریکا ایدۀ برنامۀ بازسازی 
دیدند  ها می اروپا را مطرر کرد. امریکایی

که اروپا درحال فروپاشی کامل اقتصادی 
است. ظرفیت تولیدی صنعتی کامالً نابود 
شده بود. تجارت هم متوقف شد. مردم 

گرسنه بودند و به نظرمارشال این خطر وجود داشت که 
 .مردم اروپا به کمونیسم روی آورند

اگرچه سخنرانی مارشال برای اقتصادهای اروپا یک نقطه 
عطف بود ولی همان موقع کسی این سخنرانی را مهم 
ندانست. وزارت امورخارجۀ امریکا حتی به دوستان 

اش نگفت که مارشال قرار است دربارۀ چه مسایلی  اروپایی
سخن بگوید و سفارت بریتانیا در واشنگتن بر این گمان بود 
اش  که ارسال یک نسخه از سخنرانی به لندن به هزینه

ارزد. ولی گزارشگر بی بی سی در واشنگتن دربارۀ  نمی
این سخنرانی گزارش کرد و از تصادف روزگار وزیر 
امور خارجۀ بریتانیا ـ ارنست بوین ـ این گزارش را از 

اش داشت شنید. بوین از  رادیویی که همیشه کنار تخت
ها پیش آوردند و گفتند که اروپائی ها  فرصتی که امریکایی

ها برنامۀ خودشان را داشته باشند  باید برای مصرف این پول
شبیه پرتاب یک ”خرسند شد. او بعدها گفت که این کار 

الستیک نجات غریق برای کسی بود که داشت غرق 
درشرایطی که امیدی نبود روزنۀ امیدی باز ”و  “شد می
 “.شد

های  از اشتباهاتی که پس از جنگ جهانی اول پیش آمد درس
الزم گرفته شد. پس از جنگ جهانی اول متفقین با چنان 
شرایط دشواری صلح را به آلمان تحمیل وغرامت زیادی 

ها شد.  طلب کرده بودند که شدیداً موجب نارضایتی آلمانی
کار گرفت. در طول چهار سال  مارشال شیوۀ متفاوتی به

 ۰۲۱میلیارد دالر )به پول امروز معادل  ۰۶امریکا 
میلیارددالرب به اروپا پول تزریق کرد به این امید که ظرفیت 
اقتصادی بازسازی شود، و به کشورها امکان بدهد با یک 
دیگر تجارت کنند و همچنین با تهدید شوروی استالینیستی هم 
مقابله کنند. البته که این حرکت به نفع امریکا هم بود. درآن 

تولید جهانی بود و باید  ۲۱۵زمان، اقتصاد امریکا معادل 
کرد فقدان تقاضا در  برای صادرات خود بازار پیدا می

یعنی که  ۰۵۴٧کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا و آلمان در 
نمود. بریتانیا از  این بازارهای صادراتی غیرممکن می

تر از دیگران بهره برد ـ یعنی حدوداً  های مارشال بیش برنامه
 ۰٫۴یک چهارم کل کمکها به بریتانیا رسید. سهم آلمان 

درصد از کل ـ یعنی چهار برابر  ۰۰میلیادردالر بود ـ یعنی 

   ۰۶۵۴ام, ۰٧تیر 

 خبرآنالین

به گزارش نامه نیوز ، 
یحیی عیدی بیرانوند به 
ایرنا گفت: امسال 

نفر  ۸۱۱درمجموع حدود 
در بخش خدماتی و 
رفتگری شهرداری مشغول 
بکار شده اند که با توجه به 
وسعت شهر بکارگیری 

نفر دیگر نیز در  ۸۱۱
 .دستور کار قرار دارد

وی افزود: نیروهایی که 
برای تنظیف شهر به 
کارگیری شده بودند از 
هفته گذشته فعالیت خود را 

 .آغاز کرده اند

برخی سایت های خبری به 
نقل از مدیرعامل شرکت خصوصی طرف قرارداد با شهرداری خرم 
آباد از متقاضی شدن چندین فوق لیسانس برای رفتگری در شهر خرم 

 .آباد خبر داده بودند

هزار نفر جمعیت دارد. ۴۲۱شهر خرم آباد مرکز استان لرستان بیش از 

  رفتگر لیسانس و فوق لیسانس در خرم آباد 52استخدام 

استان لرستان طی چند سال گذشته در رتبه نخست بیکاری در بین 
استانهای کشور قرار داشت که در بهار امسال دو رتبه تغییر کرده است. 

مرکز کاریابی این استان  ۰۲هزار جویای کار در  ۰۸۱بر اساس آمارها 
 .نام نویسی کرده اند

وقفه  موفق شدند این شهر مرزی را پس از چهارماه جنگ بی
های آمریکایی و کشورهای  با حمایت حمالت هوایی جنگنده

 .مؤتلف باز پس گیرند
 داعش بار دیگر برای تصرف کوبانی خیز برداشته است

ای سراسری  ژوئنب حمله ۸۲بنیادگرایان مسلح روز پنجشنبه )
برای بازپس گرفتن کوبانی شروع کردند و در جریان آن 

 .نفر از اهالی و مدافعان شهر را به قتل رساندند ۸۱۱حدود 
 ۸٧سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه )مستقر در لندنب روز 

ژوئن اطالع داد که مدافعان کرد شهر کوبانی موفق شدند 
جهادگران وابسته به "دولت اسالمی" )داعشب را از این شهر 

ها شمار زیادی از افراد  بیرون برانند. در جریان درگیری
 .داعش کشته یا زخمی شدند

 مبارزان کرد بار دیگر داعش را از کوبانی بیرون راندند.
 

DW.COM 

چه نصیب یونان شد. هانس ورنرشین  آن
در مونیخ سه سال پیش IFOرییس مؤسسه  
های مارشال معادل چهار  گفت که کمک

درصد تولید ناخالص داخلی آلمان بود، 
درحالیکه آن چه به یونان رسید، حتی در آن 

تولید ناخالص  ۸۱۱۵موقع هم در حدود 
اش بود. ولی این دیدگاه از دو نکته  داخلی

غفلت میکند. اول اینکه نارضایتی یونان از 
ها درطول جنگ جهانی دوم  اشغال آلمانی

نویس بوین، الن  وهمانطورکه زندگینامه
یونان دربهترین حالت کشور ”بوالک نوشت 

فقیری بود ولی اقتصادش در پی اشغال 
ها کامالً منهدم شد، اشغال، مقاومت،  آلمانی
جویی و جنگ داخلی. هشت درصد از  تالفی

اش کشته شده بودند که  جمعیت هفت میلیونی
های بریتانیا در  این نسبت در مقایسه با کشته

ها همه چیز  برابر بود. آلمانی ۰۱طول جنگ 
یونان را برده بودند. همۀ حیوانات اهلی و 

توانست به نقطۀ  تقریباً هر چیزی که می
ها، بندرها همه  ها و پل آهن، جاده دیگری منتقل شود، راه

دوم اینکه انتقال مستقیم منابع تنها  نکته .“منهدم شده بودند
هایی بود که آلمان در چارچوب طرر مارشال  بخشی از کمک

میلیارددالری  ۰٫۴تر از کمک مستقیم  دریافت کرده بود. مهم
در لندن بود.  ۰۵۲۶بخشودگی بدهی آلمان در کنفرانس 

اقتصادی  البرخت ریچل ـ استاد تاریخ اقتصادی در مدرسه
نوشت  ۸۱۰۸ای که برای اکونومیست در  لندن ـ درمقاله
طرر مارشال یک پوستۀ بیرونی داشت ـ یعنی ”یادآور شد که 

همان برنامۀ بازسازی اروپا و یک هستۀ درونی هم داشت که 
شامل بازسازی اقتصادی اروپا براساس بخشودگی بدهی 

ها  آمد اجرای این برنامه آلمان و ادغام تجارتی آن بود. پی
های  بسیار عظیم بود. درحالیکه برای اروپای غربی در سال

 ۸۱۱نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به  ۰۵۲۱   دهه
رسید، برای دولت نوپای آلمان غربی این نسبت  درصد می

درصد بود. این نسبت خیلی پایین و ورود مجدد ۸۱تر از  کم
آلمان به بازارهای اروپا منافع واقعی آلمان از طرر مارشال 

 .بود
وزیر یونان ـ الکسیس سیپراس این  درروزهای آینده نخست

 ۰۵۲۶چه برای آلمان در  نکته را پیش خواهد کشید که آن
 .هم درست است ۸۱۰۲درست بود برای یونان در

 
http://www.theguardian.com/business/2235/

jul/26/germany-3553-greece-2235-economic-
marshall-plan-debt-relief 

 درست است 5102درست بود برای یونان هم در  0522آنچه برای آلمان در 

 5های آلمان، راوفلب ... از فحه  ارامه مارهسیست

http://www.roshangari.net/1394/04/17/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-23-%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%d9%82-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%ae/
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گسترش اختتتیتارات 

 های اطالعاتی سرویس
 

مجلس ملی فرانسه امروز قانون جنجالی  " گسترش اخرتریرارات 
های اطالعاتی "  را تصویب کردند. این قانون که پیش  سرویس

از سوءقصدهای تروریستی ماه ژانویه مطرر شرده برود براعر  
نگرانی هایی مبنی بر نظارت های گسترده در جرامرعره فررانسره 

 شده است
کشرورمرا برا ” نخست وزیرفرانسه گفته اسرت کره  مانوئل والس،

اینک این قرانرون برراسراس رونرد  .“این قانون قوی ترخواهد شد
 معمول

 باید برای بررسی به سنای فرانسه فرستاده شود
کار روی طرر این قرانرون را قربرل از سروء  حکومت فرانسه، 

قصدهای تروریستی آغاز سال در فرانسه آغاز کرده بود، ولری  
ضرورت این قانون را برای مسئولریرن   سوء  قصدهای پاریس،

حررکررومررت فرررانسرره مشررخررص تررر کرررد.  برررای نررخررسررت وزیررر 
دادن  ترعردادی از اعضرای احرزاب مررخرالرف در  رأی فررانسره،

مجلس ملی به نفع این قانون،  نشانۀ احساس مسئولیرت آنران در 
 برابر خطری است که کشور

 کند را تهدید می
فرانسه ایجاد نگررانری کررده اسرت. در  این قانون اما در جامعۀ

روزهای گذشته،  صدها نفر در برابر پارلمان تجمع کرده و برا 
"، ُرمران "جرورج آرول" کره روایرتری 3584اشاره        بره "
ازایجاد سیستم نظارت همگرانری  دیکتاتوری است، ازیک جامعۀ

فررانسروا  ابراز تشویش کردند همرزمران برا ایرن مرخرالرفرت هرا، 
رئیس جمهور فرانسه  هرم اعرالم کررده اسرت کره ایرن   هوالند،

قانون را برای بررسی به شورای     قرانرون اسراسری خرواهرد 
هریرچ  فرستاد تا در مورد همخوانی این قانون با قانرون اسراسری،

 شکی وجود نداشته باشد.
 

 یکم جوالی -سایت اسپو نیک فارس 
 
 

بانک سرمایه گذاری  -  (AIIB) "ی آی آی بی"ا 
زیرساخت آسیا است و در ترکیب آن سه عضو بریکس و 

 .سه عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دارند
و دو کشور متحد آمریکا  7بعالوه یک عضو گروه جی 

عضو این بانک هستند که فشار ایاالت متحده را نادیده 
گرفته و به پروژه جهانشمول چین پیوستند. این حادثه پس 

در پکن در   AIIB از امضای توافقنامه ای در باره ایجاد
کشور بوقوع پیوست. هفت  52ژوئن از سوی  25تاریخ 

کشور دیگر هم پس از گذراندن مراسم تصویب داخلی، سند 
 .تاسیس این بانک را به امضا خواهند رساند

 
درصد آرای  5/52سهم و  362هزارو  65روسیه صاحب 

این بانک گردید و پس از چین و هند درجای سوم است. 
درصد آرا می  7/5و   22/26چین وهند به ترتیب دارای 

باشند و آلمان، کره جنوبی و استرالیا در گروه شش کشور 
 .های برتر این سازمان قرار گرفتند

این تعداد سهام وآرا به روسیه امکان میدهدکه به کسب مقام 
امیدوارباشد. هم اینک   AIIB های عالی اداری دربانک

چند پروژه  روسی شایسته دسترسی به اعتبارهای این 
قازان  -بانک  اعالم  شدند. آنها راه آهن سریع السیر مسکو

 .چین غربی هستند -و کریدور ترابری اروپا 
در همایش چندی پیش اقتصادی بین المللی در سنت 
پترزبورگ "ماکسیم سکولوف" وزیر ترابری روسیه 
اشاره کرد که روسیه می تواند مدعی کسب  یک سوم و 

باشد.  2222تا سال   AIIB حتی نصف وجوه اعتباری
میلیارد دالر  322مجموع سرمایه مجاز بانک بالغ بر 

است. یک تعداد محققان در مصاحبه با "اسپوتنیک" توجه 
سه کشور بریکس   AIIB کردند که در گروه اول موسسان

و  با احتساب اینکه هفته آینده هند در نشست سازمان 
شانگهای عضو کامل آن خواهد شد، سه کشور عضو 
سازمان شانگهای هستند. "سرگئی خستانف" در این 

 :خصوص چنین گفت
خود تا اندازه ای  از نظر اصول تشکیل بندی  AIIB بانک

به جایگزین بانک جهانی ویژه منطقه آسیا شباهت دارد. در 
ضمن از قراری که کدام کشور در این بانک سهمیه حد 
اکثر دارد می توان به سهولت حدس زد که نقش اول در 

 .این بانک با چین است
در عین حال این به  آن معنا  نیست که گرفتن تصمیم در 
این بانک غیر شفاف باشد. ولی آمریکا و ژاپن همانا این 
دلیل را به منزله مانع اساسی در راه عضو شدن شان 
عنوان میکنند. دیدگاه کارشناس "ویکتور  پاولیاتنکو" در 

کشور موسس این  57این باره که چرا  ژاپن در میان 

 :بانک قرار نگرفته چنین است
کشور شرکت میکنند. در میان آنها  57در این پروژه 

انگلیس؛ فرانسه و آلمان از گروه هفت هستند. گمان نمیکنم 
که اگر این بانک غیر شفاف بود آنها عضو آن میشدند. ژاپنی 
ها ساده از خط مشی آمریکا پیروی کردند. این خط  درست  
با آن رویارویی مطابقت دارد که آمریکا و ژاپن با استفاده از 
آن با چین مبارزه میکنند که میخواهد حوزه جدید نفوذ خود 
را ایحاد کند. ظاهرا این تصمیم گیری توکیو منعکس کننده 
کمبود استقاللش در دیپلماسی خود میباشد. درضمن برخورد 
به این مساله در داخل ژاپن یک معنا نیست. کابینه حزب 
حاکم این تصمیم را اتخاذ کرده ولی به معنای آن نیست که در 
محافل بازگانی و اجتماعی آن کشور فقط این  دیدگاه 
حمکفرما باشد. بر عکس این نقطه نظر هست که ژاپن با این 
رفتار به وجهه و منافع خود خدشه وارد کرده و برای شرکت 

 .دلیل وزین و موجهی وجود ندارد AIIBنکردن در  
واشنگتن به ژاپن هم مانند کره جنوبی، استرالیا و آلمان فشار 
شدیدی وارد میکرد ولی در سئول عقل سلیم برتری پیدا کرد. 
چنین است عقیده محقق "آلکساندر وارانتسوف" وی در ادامه 

 :گفت
 

موضع باالی کره جنوبی در سرمایه مجاز این بانک انسان 

را به حیرت می اندازد. این متحد نزدیک آمریکا است و این 
امر گویای خیلی چیز ها است. مثال نشانه آن است که سئول 
این بانک را بعنوان وسیله توسعه جدی  منطقه ای تلقی 
میکند. کره جنوبی خود را به منزله یکی از قدرت های 
اقتصادی پیشتاز منطقه معرفی میکند و برخالف عدم تفاهم 

سیاسی در این  -های سیاسی با برادربزرگ و متحد نظامی
فعاالنه شرکت کند.   AIIB خصوص، تصمیم گرفت در

گویای آن است که این بانک یک   AIIB حضور آلمان در
نهاد بین المللی است و تعدادی از دیگر کشور ها هم نسبت به 
آن عالقه نشان میدهند. از سوی دیگر این امر گویای 
عالقمندی آلمان نه فقط به جنبه اقتصادی بلکه به راستای 
ژئوپلیتیک این قضیه هم هست. آلمان مایل است دراین منطقه 

 .نقش چشمگیری ایفا کند واین کار را میکند
 

آمریکا را به چالش   AIIBچین با پیاده کردن پروژه بانک  
کشید. آمریکایی که عجالتا از طریق صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی در فعالیت های پولی جهانی برتری دارد. 

رسما راه اندازی شده که به  AIIB امروز پروژه جهانی
معنای آن است که ده ها کشور به متزلزل کردن مواضع 

 .آمریکا در جهان پرداختند
 

http://ir.sputniknews.com/
opinion/22352632/436235.html#ixzz3eb6bsTA 

 چین  -بازیگر جدید سیاست پولی جهانی 

حق الزحمۀ صد هزاردالری 

جرج دبلیو بوش به خاطر 

 سخنرانی برای معلوالن جنگ
 

 ج
به  ۸۱۰۸رج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 

خاطر سخنرانی در همایش بنیاد خیریه کمک به معلوالن جنگ 
 .هزار دالر حق الزحمه کرد ۰۱۱درخواست 

 
اسپوتنیک: به نوشته روزنامه "روسیسکایا گازتا" با استناد به 

اعالم کرده رئیس  HelpingaHero رسانه های آمریکایی، بنیاد
به خاطر سخنرانی در  ۸۱۰۸جمهور سابق آمریکا در سال 

 ۰۱۱همایش این بنیاد خیریه کمک به معلوالن جنگ درخواست 
هزار دالر حق الزحمه کرد و همچنین بنیاد خیریه به خاطر 
 ۸۱پرواز جرج دبلیو بوش با هواپیمای خصوصی از بوستون 

 .هزار دالر پرداخت کرد
 

لورا همسر بوش نیز یک سال قبل از آن به خاطر سخنرانی 
دریافت کرده  HelpingaHero هزار دالر از بنیاد ۲۱مشابه 
 .بود

 
اندی رایت، تفنگدار دریایی سابق که هر دو دست خود را در 
شهر فلوجه عراق از دست داده گفت:" من این کار را درست 
نمیدانم چون وی )بوشب درواقع پول های جمع شده برای افراد 
آسیب دیده در جنگ های بپا شده به دستور خود وی را 

 .میگیرد"
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های  یم وو، رر نیویورهر رربارٔه  مجموعه یارراشت
  کنولوژی و هوش

 ۴۹۳۱ یر  ۷ -سایت  رجمان
  
های نوین سبک زندگی ما را تغییر داده است.  تکنولوژی 

تر شده ولی این  اگرچه زندگی ما نسبت به چند دهه قبل آسان
بدین معنی نیست که از مشکالت زندگی کاسته شده است. تیم 

نویس ثابت نیویورکر، پنج یادداشت دربارۀ  وو، ستون
ها از  تکنولوژی و هوش نوشته است. او در این یادداشت

 .گوید تکنولوژی و تاثیر آن بر هوش سخن می
 چگونه باید از جامعه در برابر تکنولوژی دفاع کرد
 !شد اگر یک مسافر زمان با موبایل هوشمند مواجه می

نویس ثابت نیویورکر واستاد حقوق دانشگاه  تیم وو، ستون
کلمبیا، نقش و تاثیر اینترنت وبطورکلی تکنولوژی را بر 

ها بررسی کرده است. اینکه آیا  توانایی فردی انسان
هایی تنبل و کودن ساخته یا  تکنولوژی و اینترنت از ما انسان

 .های ما را ارتقا داده است اینکه توانایی
 شود؟ آیا با پیشرفت تکنولوژی، وضعیت جامعه بدتر می

تر از  مان را سریع کنیم، شیؤه زندگی ابزارهایی که استفاده می
آنچه فکرمیکنیم تغییرمیدهند. این فرض که ما با مصنوعات 
تکنولوژیک در حال تکامل هستیم، این سؤال را به ذهن 

کند که آیا این نوع از تکامل ما را در مسیر  متبادر می
مان قرارخواهد داد؟ این موضوع از آن جهت  دلخواه
شود که تکامل  برانگیز است که معموالً چنین فرض می سؤال

 .کند بیولوژیک چنین می
 گی تکنولوژی آسان و مسالۀ چند وظیفه

به ما  ۰۵۶۱های  ای که تکنولوژی آسان در سال نباید وعده
بار و  داد را فراموش کنیم: آزادی از یک زندگی مشقّت

رسیدن به لذت. اما ما در سیطرٔه وظایف کوچکی محصور 
ایم که شاید بطور فردی کوچک به نظر بیاید اّما در  شده

بار هستند؛ و نهایتاً، وقتی تمام وظایف در  مقیاس جمعی غم
 .گی ماند؛ چندوظیفه زندگی آسان شود تنها یک حرفه باقی می

ذهن بدون جسم مفید خواهد بود؟ آیا در این صورت 
 خودآگاهی مفهوم خواهد داشت؟
 شود جهانی که هیچ چیز در آن گم نمی

زندگی در سرزمین آرزوها به لطف جی.پی.اس، اینترنت 
کردن  رسد، جاییکه در آن گم و ... غیرممکن به نظر نمی
گم ”ای همگانی نباشد و  ها تجربه اشیاء و یا ناپدیدشدن انسان

معنا باشد. در سرزمین آرزوها تا  ای بی واژه “شدن
ابزارهایمان را از دست ندهیم گم نخواهیم شد، اما امان از 

روزی که ابزارهایمان را از دست بدهیم؛ در این صورت 
 .سرگردانی ما بیش از هر زمان دیگری خواهد بود

 چگونه باید از جامعه در برابر تکنولوژی دفاع کرد 

 تکنولوژی و جاودانگی ذهن
کند که آیا  میل بشر به جاودانگی این سوال را مطرر می

تواند ذهن ما را جاودانه کند؟ تحقیقات فراوانی  تکنولوژی می
های کامپیوتری انجام شده  برای تبدیل محتوای ذهن به داده

است. استفان هاوکینگ فیزیکدان مشهور معتقد است از نظر 
تئوریک کپی کردن ذهن بر روی کامپیوتر و ساختن نوعی از 
زندگی بعد از مرگ ممکن است. اما آیا ذخیره شدن اطالعات 

    

یک نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار گزارشی ضمن انتقاد از 
یگان های مدافع خلق برای عضو گیری در میان کودکان 

 خواهان پایان دادن به سو استفاده از
 .کودکان شد

جوالی، با  ۰۲سازمان دیدبان حقوق بشر روزچهارشنبه 
انتشارگزارشی اعالم کردکه علیرغم تالش یگانهای مدافع 
خلق برای جلوگیری ازعضویت کودکان، این سازمان در 

مورد از عضویت کودکان را  ۲۵طی سال گذشته توانسته 
 .در ی. .گ را مستند کند

این سازمان مدافع حقوق بشر افزوده که یگان های مدافع 
خلق در پاسخ به نامه دیدبان حقوق بشر اعالم کرده اند که 
تالش های زیادی را برای ریشه کن کردن این روند کرده اند 
که به دلیل "جنگ شدید"ی که طی چهارسال گذشته در این 
منطقه وجود دارد نتوانسته اند به صورت کامل به این مساله 

 .خاتمه دهند
فرد آبرامز یکی ازمسئوالن دیدبان حقوق بشر دراین رابطه 
اعالم کرده که "یگانهای مدافع خلق وعده داده اندکه اعزام 
کودکان به جبهه های جنگ را متوقف کنند. هرچند که 
ی. .گ با گروهی چون داعش در جنگ است که به هیچ 

قانونی پایبند نیست، اما این موضوع نمیتواند 
 ."بهانه ای باشد برای این موضوع

دیدبان حقوق بشر در ادامه افزوده که در میان 
کودکانی که به عضویت ی. .گ در آمده اند 

 .سال نیز دیده می شوند ۰۲و  ۰۴کودکانی با سن 
این سازمان مدافع حقوق بشر افزوده که عالوه بر 
ی. .گ بسیاری از گروه های درگیر در سوریه 
از کودکان برای جنگ استفاده می کنند، اما تاکید 
میکند که یگان های مدافع خلق می توانند تالش 
بیشتری در این زمینه کنند تا چنین مواردی به 

 .کلی ریشه کن شوند
همچنین بر پایه این گزارش یگان های مدافع خلق 

کودک دختر و پسر را  ۴۶در طی دو ماه گذشته 
که پیشتر به نیروهای آنان پیوسته بوده اند را 
شناسایی کرده و از صفوف ی. .گ و ی. .ژ 
خلع کرده و همزمان سه تن از فرماندهان را که 
مبادرت به چنین کاری کرده بودند را مورد 

 .مواخذه قرار داده اند
 ۲دیدبان حقوق بشر می افزاید که یگان های مدافع خلق در 

جوالی با صدور بخشنامه هایی هرگونه عضو گیری در 
میان کودکان را ممنوع کرده و برای کسانی که از این 

 .بخشنامه ها پیروی نکنند مجازات تعیین کرده است
شایان ذکر است که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در 
گزارشی به شورای امنیت این سازمان اعالم کرده بود که 
کودکان سرباز در میان گروه های درگیر در سوریه به پدیده 

 .ای فراگیر تبدیل شده است

 ی.پ.گ همچنان از میان کودکان عضوگیری می کند
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آنکه آنها ساختار خودگردانی دمکراتیک 
 .کانتونهای ما را بپذیرند

اما او سیاستهای جمهوری اسالمی ایران در 
ارتباط با مسالۀ کردها را مانعی برای نزدیکی 
آنها به ایران میداند و میگوید: آنها )حکومت 
ایرانب به مسالۀ کردها بعنوان مسالهای سطحی 
و فرعی مینگرند ما هم قطعا این نوع نگاه را 

 .نمی پذیریم
بیشتر مقامات رسمی روژاوا بین سیستم سیاسی 
جمهوری اسالمی ایران و مردم ایران تمایز قائل 
هستند. درمورد حضور ایرانیها و باالخص 
کردهای ایران، آسیه عبدەللا معتقد است که 
کردستان روژهالت تاریخ ویژه ای از مقاومت 
را دارد. قیامهای زیادی شکل گرفته است. 
نظامی غیردموکراتیک بر ایران حاکم است که 
درمقابل جنبش و مقاومت کردها در آن بخش 

 .مانع ایجاد میکند
به گفته او: باید سیستمی دموکراتیک برای 
خلقهای ایران تشکیل شود؛ آماده سازی وتشکل 
چنین سیستمی حایزاهمیت است. درزمینه 
مقاومت کوبانی هم شرق کردستان نقشی پیشرو 
داشت. ما از تظاهراتی که درآنجا برپا شد مطلع 
شدیم. حتی این را هم میدانیم که تعدادی 
ازتظاهرات کنندگان را دستگیرکرده اند همچنین 
میدانیم که واکنشها در آن کشور تنها به کردها 
محدود نبود و خلقهای دیگر نیز در آن آکسیونها 

 .مشارکت داشتند
ریدورخلیل عضویت مردم روژهالت وغیرکردهای ایران 
را چشمگیر توصیف کرد. از او دربارۀ آمار ایرانی ها 
درصفوف یگانهای مدافع خلق پرسیدم  در جواب گفت: 
آمار دقیقی وجود ندارد، اما میتوانم با توجه به مشاهداتم 
بگویم بیشتر از صدها نفر از کردهای روژهالت را 
دیدەام. کردهای ایران در کوبانی حضور فعالی داشتند. 
شهدای زیادی داشتیم که از اهالی روژهالت بودەاند. 
شمار گریالهای غیر کرد هم کم نیست.شهید "روژوان" 

 از فارسهای ایران یکی از آنها است.
در روزهایی که درگیری شدید بین یگانهای مدافع خلق و 
نیروهای داعش در کوبانی درجریان بود، درمدت 
حضورم در شهر دختران و پسران زیادی را دیدم که از 
ایران خود را به کوبانی رساندە بودند. "ویان پیمان" 
هنرمند ومبارز شناخته شدە  اهل ماکو ازآن جمله بود که 

 .بعدها درجبهه سریکانی جان باخت
در سفر اخیر، اولین برخوردم با کردهای روژهالتی در 

کیلومتری شرق  ۰۱۱بدو ورودم به شهر دیرک در 
قامیشلو بود . درآنجا با جوانی عینکی و قدکوتاه آشنا شدم 
که به من گفت "شیرین علم هولی" زندانی اعدام شدە کرد، 

 .دخترعمویش بودە است
برخوردم با روژهالتیها از سربازان و فرماندهان جنگ تا 
هنرمندان بخش های مختلف و حتی قانونگزاران و 

 .مسئولین بلندمرتبه شهری ادامه پیدا کرد
بیشتر ایرانیها و کردهای روژهالتی از طریق حزب 
کارگران کردستان و ملحق شدن به این حزب خود را به 

های این حزب در  روژاوا رساندەاند. آنها ابتدا به کمپ
کوهستان قندیل رفته و پس از طی کردن دورە های 
آموزشی نظامی و ایدئولوژیک، به روژاوا فرستادە 

 .شدەاند
اما درمیان آنها کسانی هم هستند که درست بعد ازحمله به 
شهرکوبانی به دالیل متفاوت مستقیما خودرا به روژاوا 
رساندەاند. در یک نگاه کلی، حضور گریالهای بیشتر 
شهرهای شرق کردستان دراین منطقه محسوس است. اما 
بیشتر آنها از روستاها وشهرهای ارومیه، سلماس، خوی 
و ماکو هستند. شاید بتوان گفت نزدیکی لهجه و محیط 

 .جغرافیایی در این زمینه بی تاثیر نبوده است
تلویزیونهای کردی وشبکه های اجتماعی نیز به نوبه خود  
درشناساندن روژاوا به مردم ایران، تاثیرگذار بودەاند. 
صفحه "کوبانی تنها نیس" به زبان فارسی یکی از 
راههای ارضای حس کنجکاوی ایرانیان نسبت به اتفاقات 

 .روژاوا بودە است
فرزاد کمانگر معلم اعدام شدە، شناختهشدەترین کرد 
روژهالتی در روژاوا است. بسیاری از مدرسهها و 

 

رانندەهای تاکسی و مردم در روژاوا، به محض اینکه متوجه 
میشوند از ایران آمدەام میپرسند: احمدی نژاد چرا کم پیداست؟ 
چرا کردهای ما ]کردهای روژهالت[ را اعدام میکنند؟  چند 

گویم،  شان می جمله را حفظ کردەام و طوطی وار در جواب
 .شوند آنها نیز معموال قانع می

در روژاوا این تنها خبرهای هزار بار از فیلتر گذشته نیستند 
که در ارتباط با ایران از طریق رسانهها تا این نقطه ساطع 

ساخت ایران هم در شهرها  ۸۱٢اند، بلکه پراید و پژوی  شدە
به وفور دیدە میشوند. کاشی های خوش رنگ و نگار یزد و 

 .اصفهان هم کم نیستند
با وجود نبود مرزهای مشترک جغرافیایی، بعد از رویدادهای 

در سوریه حضور ایرانی ها بیشتر و بیشتر شدە  ۸۱۰۰سال 
است. قبل از این رویدادها، بیشتر سفرها زیارتی بود اما حاال 
شرکت در جنگ هم دلیل دیگری برای حضور و رفت و آمد 

 .به این منطقه شده است
هم اکنون ایرانی ها در دو جبهه متفاوت حضور دارند. 
شماری از آنها دوشادوش رژیم بع  سوریه می جنگند و 

ای دیگر در کنار یگان های مدافع خلق، ی. .گ، در  عده
کنند. از هنرمند گرفته تا تک  زمینههای متفاوت فعالیت می

 .تیرانداز
مقامات رسمی ایران کماکان حضور نیروهایشان در سوریه 

های  را رد میکنند اما مخالفان رژیم بع  بارها از دخالت
نظامی مستقیم سپاه قدس ایران در سوریه خبر دادەاند. آنها 
ویدیوهایی در این زمینه منتشر کردەاند که به زعم خودشان با 
استناد به آنها از دخالت نظامی سپاه قدس در سرکوب 

 .معترضان رژیم بشار اسد پردە برداشتهاند
فیلم های افشاشدەای که یک گروە مخالف سوری از مستندساز 
ایرانی هادی باغبانی در جریان یک درگیری کشف کردە 
است، به وضور حضور نیروهای ایرانی در شهر حلب را 

 .تایید میکند
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پیشتر در ارتباط 
با دخالتهای نظامی ایران در سوریه گفته بود: با توجه به 
نیروی انسانی و حضور خود مردم آن کشور نیاز به دخالت 

های دیگر نیست و ما فقط آموزش تجربی و  نظامی مجموعه
افزاری را در اختیار آنان قرارمیدهیم و اثرش را بعد  نرم

 .بینیم ازاین چند سال درگیری می
مدتی بعد در یک نشست مطبوعاتی، سردار جعفری حضور 
نیروهای سپاه قدس را تایید کرد و گفت: به دلیل شرایط 
خاصی که در سوریه و لبنان وجود داشته، تعدادی از 
سربازان سپاه قدس در سوریه و لبنان حضور داشتهاند، اما 

بشار اسد .این حضوربه معنای حضور نظامی ایران نیست  
فرانسه منکر حضور  2هم نیز به تازگی در گفتگوبا شبکه 

نظامیان ایرانی در جنگ داخلی سوریه شد و حضور ایران را 
 .فقط در حد خدمات مستشاری نظامی دانست

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: ژنرال 
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در ماه ژانویه 

جمهوری سوریه  بطورمخفیانه برای دیدار با بشار اسد، رئیس
به دمشق سفر کردە است. در این گزارش همچنین بر "دوستی 

 .بسیارنزدیک ایران با سوریه" تأکید شده بود
بح  حضور و دخالت حکومت ایران در روژاوا مبهم تر 
است. در گفتگوهایی که با سه تن از مقامات کرد در روژاوا 
داشتم، وجود هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم با 
جمهوری اسالمی ایران را رد و حمایت ایران از رژیم بع  

 .را محکوم کردند
ریدورخلیل سخنگوی یگانهای مدافع خلق ی. .گ در این بارە 
به من گفت: دخالتهای منطقهای مانع از شکل گیری فضایی 
سیاسی برای حل مشکالت داخلی سوریه میشود. ایران نقش 
پررنگی در تبیین سیاستهای رژیم بع  ایفا میکند. حزب ەللا 
هم وجود دارد. متاسفانه سوریه را رژیم بع  به تنهایی ادارە 

 .نمیکند
بعقیده او حکومت ایران بیشتر مواقع از طریق خود نیروهای 
سوری در منطقه دخالت میکند. او همچنین اضافه کرد: 
نیروهای حرس ثوری که به ایران نزدیک اند، درمنطقه 
حضوردارند. اما درمورد شمار آنان، میزان تاثیرگذاریشان و 
نیز محتوای برنامههایشان اطالعات آشکار وقابل اتکایی در 

 .دست نیست
درجریان جنگ چند روزه میان یگانهای مدافع خلق و 
نیروهای رژیم بع  در منطقه حسکه، مقدار قابل توجهی از 
مهمات ارتش به دست نیروهای یگانهای مدافع خلق افتاد. 
عبارتهای فارسی که روی محفظه های گلوله و اسلحه های 
قبضه شده از نیروهای رژیم نوشته شده بود نیز گواهی بر این 
ادعا بود که مهمات از طرف حکومت ایران در اختیار این 

 .نیروها قرار گرفته بودند
چند ماه پیش مصاحبهای با آسیه عبدەللا، رئیس مشترک حزب 
اتحاد دمکراتیک داشتم. در جواب پرسشی که از او دربارە 
ارتباط با حکومت ایران پرسیدم، منکر وجود هرگونه ارتباط 

 .سیاسی و نظامی شد
او دربارۀ شایعه کمکهای حکومت ایران به کردها درجنگ 
شدید کوبانی گفت: هیچ کمکی در جریان نبوده است. هر کسی 
که بخواهد کمک نظامی در اختیار ما بگذارد با ی. .گ 
مذاکره خواهد کرد. دررابطه با موضوعات سیاسی هم 
خودگردانی دموکراتیک موضوع را بررسی میکند. اما تا به 
حال چنین چیزی وجود نداشته است و در رابطه با چیزی که 

 .وجود نداشته است احتیاجی به صحبت کردن نیست
فقدان روابط در ابعاد مختلف به معنی عدم تمایل مقامات 
روژاوا به این موضوع نیست. ریدور خلیل به صراحت 
میگوید: درهای ما به روی قدرتهای منطقه باز است. ایران هم 
یکی از آن کشورهاست. اگر ارتباطاتی در سطور مختلف 
 ادامه در صفحه بعدشکل بگیرد، از نظر ما اشتباه و دارای قبح نیست. به شرط 
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مراکز آموزشی در شهرهای مختلف به نام فرزاد کمانگر 
 .دایر شدەاند

 
عکس فرزاد کمانگر بر موسسه آموزش زبان کردی در 

 شهر سیرکانی
دالیل ملحق شدن به صفوف یگانهای مدافع خلق و حضور 
در روژاوا متفاوت است. از مشاجرات خانوادگی و 
ناهنجاری های اجتماعی گرفته تا حضور هدفمند اقشار 
تحصیلکردە رشتههای مختلف علمی. دختری کرد از 
اهالی ارومیه را دیدم که به واسطه مشکالت عدیدە با 
والدین خود به قندیل گریخته بود. هم چنین جوان 
دانشجویی اهل شیرازرا دیدم که برای تحقق جامعه 
سوسیالیستی و خدمت به انسانها اکنون در روژاوا حضور 

 .داشت
برای شروع گزارش به دیدار یکی از کردهای روژهالتی 
در شهر قامیشلو رفتم که درخواست گفتگو را قبول کردە 

 .بود
اهل سنندج است و قبول میکند که صدایش را ضبط کنم اما 
ترجیح میدهد هویتش فاش نشود. به تعبیر رانندە تاکسی که 
مرا به دفتر او رساند، شهر قامیشلو روی انگشتان او 
میچرخد. او یکی از مقامات ارشد شهر و برنامهریز و 

)جنبش جامعۀ دمکراتیکب در  TEV-DEM مجری ارشد
 .روژاوا است

در خالل بح  مشخص میشود که در دانشگاهای تبریز و 
 22تهران تحصیالت خود را به پایان رساندە است. مدت

سال است که به  .ک.ک پیوسته است و پس از آغاز 
انقالب مردمی در سوریه، به روژاوا آمده است. هنوز 
فارسی را به خوبی صحبت میکند و میگوید درتمام این 
 .سالها به دقت فضای سیاسی ایران را تعقیب کردە است
موضوع گفتگو را که برایش توضیح دادم گفت که همین 
دیروز رفیق "کاظم" با نام انقالبی "چایان" اهل کامیاران 
در جبهههای جنگ با داعش در تل تمر جان خود را از 

 .دست داد
کردهای ایرانی که با آنها مصاحبه کردم، از اضافه کردن 
پسوند ایرانی به کردها ناخرسند بودند و ترجیح میدادند 
آنها را "کردستانی" بخوانم. البته آنها تاکید میکردند که این 

 .های ایران نیست به معنای  خصومت با سایر اتنیک
این مقام ارشد در مورد پیوستن کردهای روژهالتی به 
حزب کارگران کردستان به سه نقطه عطف تاریخی اشارە 
میکند: دستگیری عبدەللا اوجاالن، اعتراضات به اعدام 

 .فرزاد کمانگر و مقاومت کوبانی
برنامهریز ومجری جنبش جامعه دموکراتیک خاطرات 
دوران دانشگاه خود را برایم تعریف کرد، اینکه چگونه 
جلسات مخفی شبانه تشکیل میدادند و با پخش جزوەهای 
مختلف در مورد اندیشههای چپ و تاریخ کردستان در بین 
دانشجویان کرد و غیرکرد دانشگاه بح  میکردند. آنها با 
آمدوشد به کوهستان قندیل و فعالیتهای دیگر در فضای 
نسبتا آرام سیاسی در ایران به رشد خود و عضوگیری می 

 .پرداختهاند
او می گوید بعد از دستگیری عبدەللا اوجاالن و اعتراضات 
در شهرهای کردنشین، راه برای فعالیت های سیاسی و 

او در ادامه از سیاستهای ایران در منطقه  .مدنی تنگتر شد
انتقاد میکند و درارتباط با این سیاستها در قبال روژاوا می 
گوید: حکومت ایران با سایه انداختن و ایجاد شک و گمان 
میخواهد انقالب مردم روژاوا را ضمیمه دستاوردهای 

 .خود بکند
این مقام ارشد، ایران را مانع اصلی در حل مناقشات  

داخلی سوریه میداند. او سوریه را به نوزادی که پدرش 
گوید: سوریه قبال  کند و می حکومت ایران است، تشبیه می

 .مستعمرە فرانسه بود و اکنون مستعمرە ایران است
 تک تیر انداز اهل ارومیه -موسی کوبانی 

در مورد دخالت های احتمالی ایران در روژاوا با آوردن  
 :گوید نمونههای دیگر، از جنگ در حسکه برایم می

کاتیوشا و دیگر تجهیزات نظامی را در حسکه از نیروهای 
رژیم بع  گرفتیم که ساخت ایران بود. ایران متهم اصلی 
جنگ در حسکه بود و بهتر است بداند نیرویی که بتواند 
در برابر داعش بجنگد، میتواند در برابر بشار اسد 
 .مقاومت کند، حتی اگر ایران با تمام قوا از آن حمایت کند

او به کمکهای ایران و داشتن روابط دپلماسی با آنها 
خوشبین نیست و میگوید: اگر اینجا به ما کمک کنند، 
درعوض در ایران دست به کشتار و عدام مردم ایران می 

 .زنند
او اهمیت اصول اخالقی در ایدئولوژی شان را یادآور 
میشود و میگوید: ما براساس اصولمان حق برقراری ارتباط 
با هر گروهی را داریم اما به خاطر این ارتباطات، از 

برای ما این  .اصول اخالقی جنبش خود عقب نشینی نمیکنیم
در ادامه در ارتباط با فعالیتهای  .مسئلهای ایدئولوژیک است

جنبش شان در ایران میگوید: تالش جنبش ما در ایران برای 
تثبیت ذهنیت کنفدرالیسم دموکراتیک است. بطورقاطع برای 
تعمیم دادن این مدل سیاسی در ایران تالش میکنیم و از گفتن 

در نظر او مساله کردهای روژاوا و ایران  .آن ابایی نداریم
از هم جدا نیستند و بر این عقیدە است که اگر حکومت ایران 
سیستم خودگردانی دمکراتیک کانتونها را بپذیرد، قدم مهمی 

 .در راستای حل مساله کردها در ایران برداشته است
اغلب کسانی که به صفوف نیروهای یگان های مدافع خلق و 
یگان های مدافع زنان می پیوندند، به محض ملحق شدن اسم 
 .جدیدی خواهند داشت که خود به آن اسم انقالبی می گویند

در جبهۀ سریکانی مردی میانسال با سبیل های پرپشت را 
به  ۸۱۰٢دیدم. اسم انقالبی او "دیاکو ایالم" بود و از سال 

کند سالهای  او ادعا می.یگان های مدافع خلق پیوسته بود
را به دالیل سیاسی در زندان ایالم بوده  3375تا  3372

است. دیاکو در ایالم به زنبورداری و کشاورزی اشتغال 
داشته و  صاحب دو دختر و یک پسر است که اکنون در 

 .ایران هستند
او به من گفت: خانوادەام میدانستند که همیشه در کارهای 
سیاسی مشارکت میکنم و از عالیق جمعی رایج دوری 
میجویم. آنها با روحیه من آشنا بودند، ابتدا سعی میکردند 
مرا از تصمیمم منصرف کنند، اما باالخرە توانستم قانعشان 

 .کنم
با اینکه قانون رسمی درمیان قوانین مصوب ی. .گ وجود 
ندارد، اما بیشتر اعضایی که به صفوف این نیروها می 

های خانوادگی خود را قطع میکنند. دیاکو  پیوندند، ارتباط
 .ایالم و خسرو از آن جملهاند

"خسرو" اسم مستعار گریالیی فارس زبان و چپگرا است که 
در جبهه تل تمر چند روز را با او گذراندم. او به دالیلی 
غیرقانع کنندە از افشای هویت خود خودداری کرد، اما 

در  ۸۱۱۶خسرو سال  .اجازه داد صدایش را ضبط کنم
دانشگاه تهران با دوستان کردش آشنا میشود و این ارتباطات 

سال او را به قندیل میرساند. آشنایی با انسان کرد و  ٢بعد از 
مطالبات و جنبشهای کرد او را به سمت مطالعه در این 

 .زمینه سوق می دهد
در ایران، خسرو مجبور به   ۲۲درست بعد از اتفاقات سال 

ترک ایران میشود. او حضور گریالهای غیرکرد را اتفاق 
عجیبی نمیداند و میگوید: اولین گریالی ایرانی چه کرد و چه 

در  ۰۵۵۸غیرکرد که در بین نیروهای  .ک.ک به سال 
 .جنگ با ترکیه کشته شد، فرهاد آذر اهل کرج بود

درمورد انطباق با محیط وهمنشینی با گریالهای عمدتا کرد 
و ترک، خسرو براین عقیدە است که اگرچه چند ماه اول 
فضا برایش غریب بودە، اما چون اشتراکات تاریخی و 
ریشههای زبانی بین فارسی و کردی زیاد است، توانسته 

او اضافه  .است به سرعت با محیط و شرایط جدید اخت شود
میکند که طرر مسایل نژادی درجنبش ما پایه واساسی 
ندارد. خسرو حاال کرمانجی وسورانی را بخوبی صحبت 
میکندوبعنوان فرماندە بخش تل تمردرجلسات نظامی شرکت 
میکند. او خال وجود نیروهای چپ عملگرا درایران و یافتن 
دغدغههای اصیل کارگری درجنبش کردها را از دالیل 

 .اصلی حضور خود در روژاوا میداند

این جوان سی ساله در مورد تجربه روژاوا میگوید: ما باید 
واقع بینانه به روژاوا نگاه کنیم، بایستی بپذیریم که در حال 
تمرین دموکراسی هستیم. ما با مردمی سروکار داریم که 
سالهاست با ذهنیت "صالر مملکت خویش را خسروان دانند" 

اند. درفضای خاورمیانه باید به آموزش انسانها  زندگی کرده
پرداخت تا انزوا و زهد سیاسی را کناربگذارند  و برای حقشان 
جانانه بجنگند. باید به آنها قدرت چانه زنی، تمرین خویشتن 

 .داری و قبول مسئولیت یاد داد
خسرو با شور و انرژی فراوان در مورد ایران و سه گریالی 
مازندرانی تازە ملحق شدە صحبت میکند: ما میخواهیم ایدە 
دمکراسی بدون  دولت را به مردم ایران بشناسانیم، واقعیت 
این است برخالف مردم خاورمیانه که شفقت و میل به دولت 
در آن ها وجود دارد، ایرانی ها دلشان برای دولت تنگ 

شود. همین ویژگی بستر مناسبی برای گسترش ایدە  نمی
 .کنفدرالیسم دمکراتیک است

او سیستم خودگردانی دمکراتیک را مکمل پروسه ناتمام 
مشروطیت در ایران  میداند و با آوردن نمونه فیلم"وقتی همه 
خوابیم" ساخته بهرام بیضایی، میگوید: روژاوا همان قسمت 
آخر روایت فیلم است که قهرمانان داستان تصمیم میگیرند کار 
را تمام کنند. بچههای ما اینجا برای شروع تغییرات فراگیر در 
منطقه استارت آن را زدەاند. شاید این وسط برای تشکیل آن 
جامعه هدف من زندە نباشم، درست مثل آن خانم، اما نمی 

 .گذارم نظم نمادین خیالم را از من بگیرند
کوماس شهبازی روزنامهنگار کرد روژهالتی در تلویزیون 

تر عضو  کردی روناهی مشغول به فعالیت است.  او پیش
اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد در ایران بودە و ترک 
کشور را سرنوشت محتوم بیشتر فعاالن سیاسی و دانشجویی 

او میگوید پس از اتفاقات بهار عربی،  .کردی در ایران میداند
درگیر رویدادهای روژاوا شد و تصمیم گرفت به آنجا برود تا 
از نزدیک با فضا آشنا شود. کوماس به همراه دوستش آرام 
ابراهیم خاص از فعاالن سیاسی کرد، تصمیم میگیرند دریک 
راهپیمایی نمادین فاصله شهرهای سلیمانیه تا قامیشلو را طی 
کنند. آنها پس ازورود به شهر با استقبال حیرت آورمردم 
 ۰٢مواجه میشوند. کوماس تصمیم میگیرد بماند. او هم اکنون 

ماه است که در روژاوا در بخشهای رسانهای مشغول به کار 
 .است

او ازماندن در روژاوا راضی به نظرمیرسد. اما میگوید: چرا 
ما کردهای روژهالتی باید بتوانیم در روژاوای جنگ زدە 
فعالیتهای خودرا ادامه دهیم، اما حق نداشته باشیم در ایران به 

کوماس موفقیت تجربه روژاوا را  !دنبال آرزوهایمان باشیم؟
شکست ایدئولوژیک کشورهای منطقه باالخص ترکیه و ایران 

 .میداند
او برای تهیه خبر، به شهرهای مختلف روژاوا سرک میکشد. 
این فعال رسانه ای تنوع اتنیکها در روژاوا و شیوه معامله با 

یکی از  .آنها را درس بزرگی برای حکومت ایران میداند
اهداف او از ماندن در روژاوا آشنا کردن کردها و 
 ۶غیرکردهای ایران با روژاوا است. او میگوید: هر روز باید 

ساعت به ایمیل و پیامهای فیسبوکی دوستان ایرانی پاسخ  ٢تا 
بدهم که درمورد آخرین اتفاقات اینجا  سوال میپرسند. مردم 
شهرهای گوناگون ایران  در مورد این اتفاقات مشتاق و 

 .کنجکاو هستند
کردهای روژهالت که در روژاوا زندگی میکنند، با موانعی از 
قبیل شناسنامه و کارتهای هویتی مواجه نمیشوند، زیرا برای 
آنها کارتهای مخصوصی تهیه شدە است که در آن به ملیت آنها 

 .اشاره ای نشدە است
"قاضی آوارە" اهل سنندج را که قبل از ترک ایران به مدت دو 
سال و نیم در سنندج بازپرس دادگستری بودە است، در دادگاه 

او پس از ملحق شدن به صفوف نیروهای  .قامیشلو دیدم
 .ک.ک، مدتها در حوزە تدوین و تبیین مسایل قضایی و 
قانونگزاری به فعالیت های خود ادامه دادە است و هم اکنون 
اهم فعالیتهایش را بر روی مسایل حقوقی و قانونگذاری در 

 .روژاوا متمرکز نمودە است
از او میپرسم تفاوت دادگاه های سنندج و قامیشلو در چیست؟ 
میگوید: قابل مقایسه نیست، همه دادگاههای مختلف سیستمهای 
جهانی و از آن جمله ایران، حافظ منافع دولت و قدرت سیاسی 
 .حاکم هستند. حفظ سلطه سیاسی اصلی ترین وظیفه آنها است
او ادعا میکند که با تبیین سازوکارها و تضمین های قانونی در 
روژاوا، دادگاه ها را به مکانی برای حفاظت ازمردم تبدیل 

کند: در سیستم قضایی روژاوا  وی اضافه می .خواهندکرد
تصمیم گیرندە نهایی قاضی نیست، بلکه مردم هم درتصمیم 
گیری وقضاوت سهیم هستند. برای مثال درهردادگاه از نماینده 
های مردم در کمونها، نمایندە زنان در کمیته زنان کمون، 

 از صفحه قبل... روژهالت  ادامه ایرانی ها و کرد های 
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بررسی برندهای دیگر آبلیمو که در میان آنها نامهای معروفی 
نیز به چشم می خورد مشخص شود که مقادیر زیادی از 
آبلیموهایی که در بازار عرضه شده صرفا با مواد شیمایی تهیه 

 .شده که برای سالمت انسان بسیار مضر هستند

مرتضی خدایی رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات 
پزشکی و بهداشتی سازمان تعزیرات حکومتی تهران در گفت و 
گو با خبرنگار عصر ایران با بیان اینکه متاسفانه شرکت هایی 
وجود دارند که محصوالت خود را به شکل غیر بهداشتی تولید و 
عرضه می کنند گفت: این شرکت ها اقدام به تولید و عرضه 
آبلیمو و آبمیوه حتی با آرم استاندارد در کشور می کنند. وی 
ادامه داد: زمانی که محصول اینگونه شرکت ها را جهت 
بررسی به دانشگاه های علوم پزشکی ارسال کردیم مطابق نظر 
این مراکز مشخص شد که محصول تولیدی کامال غیر مجاز 
بوده و به هیچ عنوان قابلیت مصرف انسانی را ندارد که در این 
مورد پروندهایی تشکیل شده و در حال بررسی جدی موضوع 

 .هستیم

خدایی در مورد رسیدگی به پرونده شرکت دستچین که مبادرت 
به تولید آبلیموهای غیر مجاز می کرد نیز گفت: بعد از مراجعه 

 ۲۲۱به این شرکت در بررسی های انجام گرفته مشخص شد که 
تن آبلیمو غیر بهداشتی از سوی این کارخانه تولید شده که بخشی 

تن نیز آماده عرضه به بازار بود  ۸۲۲از آن در بازار عرضه و 
که با توجه به تولید بدون مجوز دستور توقیف محصوالت در 
محل صادر و پرونده برای اظهار نظر در مورد قابلیت مصرف 
 .به دانشگاه علوم پزشکی ارسال شد
فاجعه غذایی در کشور/ آبلیمو هایی که برای محیط زیست هم 

 مضرند چگونه به سفره خانواده ها رفتند

وی ادامه داد: در برسی هایی که توسط دانشگاه علوم پزشکی 
برند  ۴انجام گرفت مشخص شد در تولید این آبلیموها که تحت 

دست چین ، دادلی،گل دست و آدلین تولید و عرضه شده بود عدم 
استفاده از لیمو و استفاده از مواد شیمایی کامال محرز بوده و این 
محصوالت به دلیل آالینده های شمیایی به هیچ عنوان قابلیت 
مصرف ندارند و لذا دستور جمع آوری این محصوالت از بازار 
به دانشگاه علوم پزشکی داده شد. رئیس شعبه ویژه رسیدگی به 
جرائم و تخلفات پزشکی و بهداشتی سازمان تعزیرات حکومتی 
 :تهران در مورد چگونگی حکم صادره برای این شرکت گفت

 ۸۱۱میلیارد و  ۵این شرکت عالوه بر پرداخت جریمه به مبلغ 
میلیون لایر به معدوم شدن کلیه کاالهای کشف شده نیز محکوم 
شده است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با مسئوالن 
این کارخانه متخلف برخورد قضایی هم انجام می شود یا خیر 
گفت: چون احتمال صدمات جانی در این پرونده می رود لذا 

 .بخشی از پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد

خدایی با بیان اینکه برای معدوم کردن آبلیموهای کشف شده در 
مطابق نامه ای  هه گفت:  این کارخانه نیز با مشکل مواجه هستیم

از سازمان حفاظت محی  زیست رریافت هرره ایم حی  معدوم 
هررن این محصوالت نی  با آرار زیست محیط  شدید روبه 
روست و جالب است وقی  مضررات اینیونه محصوالت حی  
برای ااک نی  قاب   حم  نیسیند به راحی   ولید و به مصر  

 .انسان  م  رسند

حضور یک ناظر بهداشتی در کارخانجات تولید محصوالت 
غذایی یک ضرورت است این ناظر وظیفه دارد تا در صورت 
روبرو شدن با تخلف موضوع را به وزارت بهداشت و دانشگاه 
های علوم پزشکی اطالع دهد ولی نکته ایی که در این میان به 
آن بی توجهی شده و باع  بروز چنین فاجعه هایی در حوزه 
سالمت می شود این است که این ناظران به هیچ عنوان رابطه 
استخدامی با دولت نداشته و از سوی کارفرما که همان صاحب 
کارخانه است استخدام و حقوق دریافت می کنند و لذا این 
موضوع یکی از ضعف هایی است که باع  می شود روند 
ارسال گزارشات برخی از این ناظران شفاف نبوده و حتی در 
قبال تخلفاتی که در واحدهای تحت نظارت خود انجام می شود 

 .سکوت کنند

جادارد تا با تدبیر مسوالن دولتی در این زمینه راهکاری 
اندیشیده شود تا با نظارت شفاف بر روند تولید محصوالت 
غذایی که مستقیم به سالمت خانواده ها باز می گردد جلوی سوء 
استفاده افراد سود جویی که با سالمت مردم بازی می کنند گرفته 
 .شده و با آنها به شدت برخورد شود
در این پرونده و پروندهایی که در زمینه تولید آبلیموها و آبمیوه 
های شیمایی در محاکم مختلف در حال بررسی است تخلفات 
دستگاه هایی کامال محرز است که عصر ایران به زودی و با 
انتشار این تخلفات در این زمینه اطالع رسانی کاملی خواهد 

 .کرد

چند عکس لب به خندە اجحاف بزرگی در حق جنبش راستین 
 .زنان در این منطقه است

شیالن از مزگین، دوران و مادورا دوستان کشته شدە کرد 
مادورا در شهر تل حمیس فرمانده  .روژهالتی اش می گوید

اصلی ما بود، تا آخرین گلوله و تمام نفس مبارزە کرد. همه 
 .مبهوت مادورا بودند من هم راه مادورا را ادامه خواهم داد

ن.ر معمار و فعال چپ ایرانی که به همراه جمعی از دوستان 
خود در حال سازماندهی یک شبکه انترناسیونال برای کمک 
رساندن به روژاوا است، از جمله زنان ایرانی است که 
مقاومت مردم کوبانی او را کنجکاو کرد تا درمورد ساختار 

ن.ر که دوستان کردش  .سیاسی واجتماعی روژاوا تحقیق کند
در روژاوا به او عنوان "نارین دانا" دادەاند،  هدف از ایجاد 
این شبکه را ارگانیزە کردن فعالیتها براساس اولویتهای مورد 

این فعال چپ درمورد .نیاز در سطور مختلف کانتونها میداند
انقالب روژاوا به من گفت: این انقالب، ساختارسیاسی 
واجتماعی رابه نفع انتقال قدرت سیاسی به مردم تغییرداد، 
وپارادایمهای مدل خودگردانی روژاوا بخصوص درمساله 
زنان واقتصاد کمونالیستی اکولوژیک وضد سرمایه داری 
روژاوا وپراتیک کردن این مدل برای من خیلی مهم وجالب 

 .بود
نارین دانا در مورد تبادل تجربه بین روژاوا و ایران میگوید: 
قطعا انتقال تجربه های دوره بعداز انقالب در ایران، که به 
لحاظ ژئوپلیتیک مثال نسبت به امریکای التین به روژاوا 
نزدیک تر است، میتواند کمک مفیدی در این شرایط باشد. 
همینطور تجربه جنبشهای اجتماعی در ایران، مانند جنبش 
زنان، یا باز کردن بح  ستم بر تراجنسیتیها که مدتی است به 

تی  در روژاوا مطرر -بی-جی-واسطه فعالیتهای جامعه ال
شده، با توجه به تشابه های نسبی فرهنگی ما، یا تجربیاتی که 
بحران جنگ و گسترش نئولیبرالیسم در ایران به جا گذاشتند، 

به گفته  .از نکاتی است که باید مورد کنکاش قرار بگیرند
نارین، هر کس که دغدغه های انسانی اش از سطح یک 
مصرف کننده رسانه و اینترنت بیشتر است باید به هر شکل 

 .ممکن به بهبود وضعیت کمک کند
به خاطر فاصله جغرافیایی،  کردهای روژاوا و روژهالت 

 .کمترین مراودات سیاسی و فرهنگی را با هم داشتهاند
پخشان عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان همین 
نکته را دلیل کنجکاوی خود و دوستانش در مورد روژاوا 
میخواند. او میگوید بعد از ورود به روژاوا احساس کردم پا به 
جایی گذاشتهام که درد زنان کرد را نه با شیون که با سالر و 
قلم فریاد میزنند. پخشان قبل از این سفر در تالش بودە که در 
سنندج کلینیک مددکاری باز کند، اما با سدهای قانونی و 

تالش او بر آن است تا از  .اطالعاتی فراوانی مواجه شده است
تجربههایی که در روژاوا کسب کردە است، در شرق 

هایی که در زمینههای  کردستان استفادە کند. پخشان به ایرانی
گوناگون تخصص دارند پیشنهاد میکند در سازندگی روژاوا 

 .سهیم باشند
سان حسامی، متخصص میکروبیولوژی از کردهای سنندج و 
از جمله کسانی است که در بیشتر جبهههای جنگ به امور 

 .پزشکی مشغول بودە است
در گفتگوی کوتاهی که با سان داشتم، بر لزوم فراموش 
نکردن وظیفه و اخالق پزشکی و انسانی تاکید کرد. سان 
میگوید: روژاوا در زمینههای پزشکی به کمکهای فوری نیاز 
دارد. کمبود تجهیزات، دوا و درمان و پرسنل مجرب از موانع 

 .اصلی در این زمینه است
تحلیگران سیاسی، جنگ در سوریه را جنگ نیابتی قدرتهای 
منطقهای و جهانی میدانند. بهمین دلیل است که حضور افراد 

متخصصان و معتمدان دعوت میشود که این خود تضمین 
او بزرگترین  .کنندە کاهش میزان خطا در امر قضاوت است

مانع پیش رو در روژاوا را پسماندەهای ذهنیت رژیمهای 
گذشته میداندومیگوید: باید زمینههای جرم رااز بین ببریم. 
قاضی آوارە نسبت به ایجاد سیستم قضایی سالم درروژاوا 

 .خوشبین است
و اهل  ۰۵۲٢مهدی شریفی با کد نظامی "مسیحا" متولد سال 

کرج است. پدر مهدی معاون سیاسی فرمانداری کرج بودە 
به دست چند فرد ناشناس کشته میشود.  ۰۶٧١است که سال 
سال خدمت در ارتش جمهوری اسالمی ایران  ۲مسیحا سابقۀ 

را دارد و با خروج از ارتش و آشنایی با یک کشیش مسیحی، 
دردسرهای تغییر دین در ایران،  .به دین مسیحیت میگرود

مسیحا را مجبور به خروج از کشورش میکند. او ظرف 
سالهای اخیر، اخبار مناطق کردنشین را تعقیب میکند و 
تصمیم میگیرد برای کمک به یگان های مدافع خلق، به آنها 
بپیوندد. او به من میگوید که در جنگهای فشردە جزعا، 
شنگال و جبهههای دیگر روژاوا در خط مقدم حضور داشته 

مسیحا میگوید: من پیشنهاد نمیکنم که ایرانیها حتما خود  .است
را به جبهه های جنگ برسانند، بلکه بهتر است پشت جبهه و 
در زمینههای متفاوت یاری رسان باشند.  مخصوصا کمک به 

 .کمپ های آوارەها
"ریبوار پرویزی" نقاش هنرمند اهل کامیاران نزدیک به یک 
سال است که برای کمک به بچه های کمپهای آوارگان، به 

ریبوار میگوید: بیشتر بچهها تفنگ و آوار  .روژاوا آمدە است
خانههایشان را نقاشی میکنند. همیشه ردپایی از قطرەهای 
خون در نقاشیها نمایان است. کار من این است که سعی بکنم 

فعالیت های هنری در .به آنها یاد بدهم گل را هم نقاشی کنند
روژاوا تحت حمایت و نظارت  وزارت فرهنگ و هنر )چاند 

از ریبوار پرسیدم آیا بستر مناسب فعالیتهای  .و هونهرب هستند
هنری در میان شلیک گلوله ها و جنگ طاقت فرسا گم نشدە 
است؟ پاسخ میدهد: در روژاوا همه فعالیتها به موازات هم 
پیش میروند. ما تنها ظرف یک ماه گذشته دو فستیوال تئاتر 

او درمورد کیفیت آثارهنری  .ورقص کردی برگزارکردەایم
وارزیابی خود ازاین فعالیتها در روژاوا براین عقیدە است که 
ازآن جاییکه داد و ستد مادی وجود ندارد، امکان تولید 
آثارهنری اعال بیشتر است. به گفته این هنرمند، در روژاوا 

 .به هنر بعنوان وظیفه نگریسته میشود
این روزها ریبوار و دوستانش سرگرم اتمام پروژۀ بازسازی 
دانشکدۀ هنر در شهر قامیشلو هستند. او امیدوار است که 
پلهای ارتباطی بین هنرمندان روژاوا و ایران مستحکم تر 

 .شوند
كاوه پرویزی، موزیسین و همشهری ریبوار نیز نه ماه را در 
روژاوا به انجام فعالیت های هنری سپری کردە است. کاوە، 
نبود امكانات و دوری از اصالت هنر بومی در روژاوا را 
بخشی از ضعف هایی میداند که رژیم بع  سالهای سال از 
طریق آسیمیالسیون فرهنگی بر مردم منطقه تحمیل کردە 

 .است
دختران کرد ایرانی/روژهالتی هم در روژاوا حضوردارند. 
شیالن اهل ارومیه است ونزدیک به دو سال است به صفوف 

 .یگان های مدافع زنان پیوسته است
با شیالن در دشت های سرسبز سریکانی و در زیر آفتاب 
سوزان موقع تمیز کردن اسلحه اش آشنا شدم. او با بازگویی 
خاطرات کودکی و نوجوانی خود گفتگو را آغاز میکند: در 
فضایی مردساالر به دنیا آمدم، بزرگتر که شدم به این نتیجه 
رسیدم یا باید مانند بقیه زنان خودکشی کنم و یا با سنتها و 
قوانین غیرانسانی و دست و پاگیر گالویز شوم. من راه دوم 
را انتخاب کردم و علت اصلی حضورم ادامه این مبارزە 

 ”است
شیالن روژاوا را نقطه عطف تغییرات اساسی در دستیابی 
زنان خاورمیانه به حقوقشان میداند. او در ارتباط با مبارزە 
سیاسی و مدنی زنان در ایران براین عقیدە است که یکی از 
اصلی ترین موانع تحقق دمکراسی در ایران، به تعویق 
انداختن حل مسئله زنان از جانب فعاالن سیاسی و مدنی 
ایرانی است. شیالن معتقد است که در میان خود زنان نیز 
یک نوع سطحی نگری از جانب فعاالن سیاسی و اجتماعی 

از نظر او زنان ایرانی زنان توانمند و زیرکی  .وجود دارد
 .هستند، آنها تنها به سازماندهی مدنی و نظامی نیازمنداند
شیالن اضافه می کند: نباید به حداقلها قانع شویم، روسری و 
حجاب آزاد کف مطالبات زنان است. حق دستمزد برابر و 
استقالل اقتصادی، تقسیم میراث و از همه مهم تر حق تصمیم 

 .مشکالت اصلی ما زنان هستند…. گیری در تمام امور 
او درمورد ی. .ژ صحبت کرد و گفت تقلیل مبارزە ما به 

 تولید آبلیمو بدون لیمو
  ۰۶۵۴م خرداد ۸۲پنجشنبه, 

آبلیمو هایی که برای محیط زیست هم مضرند چگونه به سفره 
 .. خانواده ها رفتند

 :عصر ایران

بود که گزارشی مبنی بر تولید و توزیع  ۵۶مهر ماه سال 
آبلیموهای غیر مجاز با برند دست چین به سازمان تعزیرات 
حکومتی رسید قاضی این سازمان همراه با کارشناسان 
بهداشت به محل کارخانه مراجعه کرده و در بازرسی از این 
محل با مقادیر زیادی آبلیموی غیر مجاز که با مواد شیمایی 
تولید شده بود مواجهه شدند. این موضوع سرآغازی بود تا با 
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رر  ور   هه اوانندگان محیرم 

 مای  به رریافت روشنیر باشند

م   وانند باپویان پویا، نمایندگ   

ننریه رر آمریکا شماره  لفن 

0311-671-002-0 ،  

و یا رر هانارا با شماره  لفن 

 ماس  5020-150-607-0

.بییرند  

 خاطرات دوران سپری شده

کار از نظر من درست نبود زیرا می باستی آزادانه می 

رفتند و یک تحقیقاتی می کردند و واقعیت را به دست 

می آوردند، واال این طور همراه آنها آمدن و تلقین کردن 

درست نبود. سه تا درشکه اجاره کردیم و به پانزده نفر 

از کارگران وارد و سرشناس گفتم که همراه آنها بروند. 

نفر از کارگران را دنبالشان  51آنها هرکجا رفتند ما هم 

فرستادیم. خودم هم در آبادان بودم. آنها رفتند و به 

نمایندگان سندیکای جهانی و دولت شکایت کردند که 

سندیکای ایران نمی گذارد که آزادانه تحقیقات کنیم. آمدند 

پیش من و گفتم: آرزویم این است که اینها آزادانه این 

کار را بکنند اما حزب توده را چرا آوردند؟ اگر می 

خواهند آزادانه تحقیقات کنند فرستادگان حزب توده را 

برگرداندند و خودشان آزادانه تحقیقات کنند. کارگران می 

گویند که توده ایها در کشت و کشتار دخالت داشتند و 

مردم را ناراحت کرده بودند، آزادی مردم را ازشان 

سلب کردند و از حزب راضی نبودند. هیچ کس به نفع 

حزب توده صحبت نکرد. هیئت مزبور به ادارۀ کار آمد 

و در آنجا با عده ای از ماها صحبت کردند. کسانی که 

در زد و خورد با عشایر عده ای عزیزانشان را از دست  

داده بودند و آنهایی که معلول شده بودند همه جلوی ادارۀ 

کار جمع شده و می گفتند که حزب توده مبالغی پول به 

اسم ما جمع کرد ولی هیچ چیز به ما نداده است. 

عزیزانمان را از دست دادیم و گرسنه و ناراحت هستیم. 

شنیده ایم شما آمدید، آمدیم که شما به داد ما برسید.در 

ادارۀ کار سؤاالتی از ما می کردند. جواب می دادیم و 

سؤاالتی از رئیس اداره کار که لطفی نام بود می کردند 

و جواب می داد و جریان را می گفت. این که آزادی را 

توده ایها از ایرانیها سلب کرده بودند به طور مفصل 

 برای نمایندگان تشریح کردم.

بوریسوف نمایندۀ سندیکای جهانی از شوروی که یک  

پایش هم کمی لنگ بود به من گفت: بیا پهلوی من بنشین 

و ترجمه کن. شعبان نامی بود روسی خوب بلد  بود گفتم 

شعبان اون باالست برای شما ترجمه می کند. گفت نه می 

خواهم تو ترجمه بکنی. گفتم اگر منظور ترجمه است او 

بهتر از من می داند، بوریسوف همانطور که نشسته بود 

صندلیش را پهلوی من کشید و گفت: گذشته، گذشته 

است، در آینده با هم کار می کنیم. گفتم رفیق بوریسوف 

ما بیشتر به گذشته توجه می کنیم. ولی شما گذشته را 

 هیچ فرض می کنید و می گویید با هم کار کنیم.

برای سندیکای جهانی ثابت شد که اینها )شورای متحده(  

مردمان نارحتی بودند و سرکوب شدند. ولی دولت خیلی 

دستپاچه شده بود. چند بار از جانب دولت قوام با من 

تماس گرفتند. هم تماس مستقیم گرفتند و هم شریف امامی 

را فرستادند که با اسکی متحد بشویم و هرچه بخواهید 

قوام در اختیارتان می گذارد. وعدۀ وکالت هم دادند. فوق 

العاده دستپاچه شده بودند و خودشان را به همه جا می 

زدند  که علیه دولت صحبت نشود نمی دانستند که من 

خودم واقعیت را می گویم. به هیئت العریس گفتم: دولت، 

دولت استبدادی است، دمکرات نیست. یک وقتی با توده 

ای ها ساختند و دسته جمعی ما را غارت کردند. حاال 

همدیگر را غارت می کنند. فرقی نکرده منتها حاال یک 

مقداری ما در کناریم و چیزی نداریم که غارت بکنند. 

ادارۀ ما را بستند، پشت پرده هم کار می کنیم و 

 خودنمایی هم نداریم. 

 )قسمت پانزدهم(

فعالیتهای "اسکی" و سفر هیئت فدراسیون جهانی 

 سندیکاهای کارگری به ایران

در این میان قوام السلطنه هم به تقویت حزب دمکرات  

خود و تأسیس اتحادیه کارگری مشغول شده بود. 

تشکیالتی تحت نام اسکی به رهبری خسرو هدایت ساخته 

بود. تشکیالتشان درواقع تشکیالت کارگری نبود. یک 

عده الت از قبیل قزلباش، بیوک صابر و حسن عرب و 

بعضی افراد شرور کارخانه ها را هم جمع کرده بود. در 

خیابان پهلوی هم یک جایی را گرفته بودند. کوشش کردند 

که ما با اسکی متحد شویم. خسرو هدایت به دفعات نزد 

من آمد و گفت آخر در دنیا چه می خواهی؟ اگر تشکیالت 

می خواهی که ما داریم، قدرت هم با ما است. ولی ما 

حاضر نشدیم. این دفعه قضیه برعکس شده بود، فشار از 

طرف قوام و دولت و اسکی و باصطالح دست راستیها 

 شروع شده.

این موقعی بود که تشکیالت ما تقریبأ محرمانه بود و به  

ما دسترسی نداشتند و نمی توانستند باصطالح بگزند. 

کاری به ما نمی توانستند بکنند. فرصت خوبی بود و به 

جان حزب توده افتاده بودند. یک دفعه کارگران ما آمدند 

که می خواهیم با اسکی متحد شده و حزب توده را غارت 

کنیم. آنها را منع کردم و خیلی هم سرزنششان نمودم، 

گفتند آقا ما باید یک انتقامی بگیریم. گفتم از سیاست انتقام 

نمی گیریم. ما صلح کشور و مملکت را در نظر می 

گیریم. اگر ما هم غارتگر بشویم و با دولت همکاری 

بکنیم پس فرق ما با دولت و حزب توده چه می شود؟ ما 

زحمتکش هستیم، ما کار می کنیم، ما نان حالل می 

خوریم، ما مثل آنها نیستیم. نگذاشتم رفقای ما در غارت 

آنها شرکت بکنند. البته این فشار حزب توده را بسیار 

ناراحت کرد و به سازمان بین الملل کار و به سندیکای 

جهانی شکایت کرد. بنا شد از سندیکای جهانی یک عده 

 ای بیایند و رسیدگی بکنند. 

هیئت اعزامی وارد شد. از شوروی بوریسوف، از  

انگلستان هاریس و از سوریه العریس و یکی هم از 

فرانسه بود. این دفعه حزب توده بود که متهم می کرد. 

یعنی همان اوضاعی که حزب توده به سر مردم آورده 

بود برعکس شده بود. این قضیه می بایستی بیشتر در 

آبادان حل و فصل شود و بررسی شود که آیا واقعأ 

فشاری هست یا نه؟ چون در آبادان حزب توده با عشایر 

زد و خورد کرده بود و در این زد و خورد عده ای کشته 

شده بودند. حکومت نظامی بود. سرهنگی از اهالی گیالن 

فرماندار نظامی بود. توده ایها شکایت کرده بودند که ما 

را محدود کرده اند. در واقع همه را محدود کرده بودند و 

نه فقط آنها را، دولت اهمیت بیشتری به آبادان می داد و 

تصور می کرد که اگر این هیئت به آنجا بیاید اهالی همه 

به دولت شکایت خواهند کرد و این برایشان خوب نیست. 

این هیئت وقتی که به آبادان وارد شد چند نفری هم از 

حزب توده همراه خود آورد. این کار از نظر من درست 

نبود زیرا می بایست حزب توده همراه خود آورد. این 

نتیجه ای که این هیئت گرفت آن بود که حزب توده رفتارش با  

مردم خوب نبوده است. یک حزب آزادی خواه می بایست با 

دولت مبارزه می کرد، نه این که با دولت بسازد و تشکیالت 

کارگری دیگر را غارت کند. هیئت العریس کارش تمام شده و 

هوا فوق العاده گرم بود. وقتی می خواستند سوار ماشین شوند، 

یک دفعه این عده ای که معلول بودند یا کشته داده بودند زیر 

اتومبیل هایشان خوابیدند و گفتند ما نمی رویم مگر این که به 

کار ما رسیدگی کنید. عده ای از ما مرده اند آمده اند پول جمع 

کرده اند، پول زیادی هم جمع کرده اند هر کس هم پول نمی داده 

به او یخ نداده اند و حاال که شما آمدید رسیدگی بکنید، کجا می 

روید؟ چه رسیدگی به حال ما کردید؟ گفتید و چای و آب خنکی 

خوردید و بیرون آمدید. بوریسوف داشت هالک می شد. گفت: 

به اینها بگویید کنار بروند. گفتم به حرف من که کنار نمی روند. 

می گویند رسیدگی بکنید. به من گفت: اینها را تو تحریک کردی 

آوردی. اینها را تو جمع کردی آوردی، اینها را تو یادشان دادی. 

همۀ اینها را خودت کردی. گفتم آقای بوریسوف صد درصد 

راست می گویی. به آنها گفتم از صبح تا شب می آیید و مرا 

ناراحت می کنید، حاال دیگر نمایندۀ ما آمده و از آنها کمک 

خواهیم خواست. اما ببینم اینا راست می گویند یا دروغ؟ می 

گویند حزب توده پولی جمع کرد و خورد. حاال ما آن را می 

خواهیم. بوریسوف گفت: به آنها بگویید بروند کنار دارم می 

میرم، بگو رد بشوند. باور کنید به نفع آنها اقدام می کنیم. گفتم 

رفقا بلند شوید به اتحادیه بیایید. ما با این وضع یک کمکی به 

شما می کنیم. اینها که کمک کن نیستند. پاشدند و رفتند و 

بوریسوف هم رفت. دولت هم فکرش راحت شد که می تواند 

آزادانه هرکاری که دلش می خواهد بکند. قضیۀ سندیکای جهانی 

به این طریق خاتمه پیدا کرد. درواقع کارگران اقال موفق شدند 

که حرفهایشان را بزنند. نتایج البته هیچ بود. نه به نفع دولت، نه 

به نفع حزب توده و نه به نفع ما بود. کاری نکردند چهار نفر 

آمدند گردش کردند و رفتند. آمدنشان هم نتیجه ای نداشت. وقتی 

که از آبادان به تهران برگشتند در هتل دربند منزل داشتند و در 

آنجا هم سراغشان رفتم و مفصل برایشان صحبت کردم که در 

ایران دولت آزادی را از بین نمی برد. معموأل این آزادی 

خواهان هستند که دولت را تحریک می کنند و دست به دست 

آنها داده و آزادی را از بین می برند. اگر شما بخواهید درواقع 

در ایران آزادی برقرار باشد باید از آزادی خواهان بخواهید که 

 آزادی را از بین نبرند.

   اوضاع آذربایجان پس از سقوط پیشه وری

بعد از سقوط پیشه وری مجددأ ما یک نفسی کشیدیم، می  

خواستیم تشکیالت را از پرده بیرون بیاوریم، بنابر این من به 

تهران آمدم تا به تدریج کارگران را متشکل بکنیم و سندیکا را 

راه بیاندازیم. به وزارت کار آمدم، دیدم به من خاتمۀ خدمت داده 
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با این که عده ای را پیشه وری تبعید کرده بود هنوز اثری  

از تشکیالت باقی بود. من به کارخانجات مختلف سرکشی 

کردم. رئیس ادارۀ کار مهندسی از آذربایجان بود. او به 

کارخانه ها، بخشنامه کرده بود که یوسف افتخاری را راه 

ندهید و من هم برخالف نظر او به کارگران دستور دادم که 

از من استقبال کنند. در صورتی که من در تمام زندگیم این 

کار را نکرده بودم و خوشم هم نمی آمد. حتی در تظاهرات 

هم جلو نبودم که به نام من تمام بشود. واقعأ هم من این کار 

را نمی کردم همیشه با هیئت کارگر بودم. من هیچ وقت به 

تنهایی یک کاری را انجام نداده ام و هر کاری انجام داده ام 

دسته جمعی بوده است. دستور داد که استقبال بکنند هر 

کارخانه ای که رفتم کارگران کارهایشان را رها کردند و از 

من استقبال کردند. از این قضیه شهربانی و استانداری و 

ارتش که تحت فرماندهی سرلشگر شاه بختی بود )و قبأل هم 

او را می شناختم چرا که خانه اش را در خیابان استخر ما 

اجاره کرده بودیم( به وحشت افتادند و مزاحمت خود را 

 بیشتر کردند.

 .. .ادامه در شماره آینده

شده بود و طوری شده بود که آنها که با پیشه وری مخالف 

بودند و از او نفرت داشتند یواش یواش می گفتند مثل این 

که او بهتر بود. پیش منصور رفته و جریان را گفتم. گفتم 

اهالی آذربایجان از شما ناراضیند و می گویند که حتی 

رادیوی مردم را هم از دستشان گرفته اند و این اوضاع 

خوب نیست. ما در همسایگی دولت شوروی هستیم یک 

آذربایجانی هم آن جاست. اگر آن آذربایجان خوشبختر از 

این جا باشد اینها مطمئنأ تمایل پیدا می کنند. شما این کار 

را نکنید. گفت نه آقا من تکذیب می کنم این درست نیست. 

 ما بسیار کمک هم می کنیم.

بعد کم کم می رفتم به کارخانجات سری بکشم تا ببینم  

رفقای ما چه می کنند. ما در تمام مدت تسلط فرقه 

تشکیالت خود را به صورت محرمانه حفظ کرده بودیم 

حتی یکی از رفقای ما نمایندۀ مجلسش بود. بعد که پیشه 

وری فرار کرد اینرا توقیفش کردند، اسمش حسن زفیری 

بود. رئیس چاپخانۀ اطالعات بود، چاپخانۀ اطالعات مال 

خودش بود. پیش آقای ممقانی رفتم که آزادش کنند. گفتم که 

او عضو دستۀ پیشه وری هم نبود و با اطالع ما رفته بوده 

 و ما می خواستیم آن جا باشد.

اند. با این که مرخصی داشتم، به علت غیبت طوالنی به 

خدمت من خاتمه داده بودند. این هم برای من فرصتی بود 

که بتوانم به استانها مسافرتی بکنم. به تبریز رفتم موقعی که 

پیشه وری سقوط کرد با یک عده از آذربایجانیها پیش شاه 

رفتیم و تقاضا کردیم که صادقی را که معاون استانداری بود 

به استانداری منصوب نکنند و نمی خواستیم مأمور قوام 

دوباره باالی سر ما باشد. شاه قبول کرد و گفت: اقدام می 

شود. به جای او منصور الملک را استاندار آذربایجان 

کردند. در صورتی که صادقی به مراتب بهتر از او بود. 

صادقی آدم خوبی بود فقط با دوستی او با قوام السلطنه 

مخالف بودیم. ولی منصور آدم مشکوکی بود. یک دفعه هم 

مثل این که به عنوان ارتشاء زندانی شده بود. به تبریز رفتم 

دیدم اوضاع فوق العاده خراب است. عده ای را گروه پیشه 

وری به عنوان مرتجع کشته بود و عده ای را هم دولتیها به 

عنوان انقالبی اعدام کرده بودند. در این میانه نه به پیشه 

وری گزندی رسیده بود و نه به رفقایش. حتی دکتر جاوید 

که استاندار پیشه وری بود، به راحتی گردش می کرد ولی 

 اهالی بیچاره بیخود و بی جهت کشته شده بودند.

من تا وارد تبریز شدم، تحت نظر قرار گرفتم. دو نفر مفتش  

همیشه پهلویم بود. آنها شلوار مخصوصی داشتند که شناخته 

. پلیس هستمی شدند و مردم می فهمیدند که دور و بر من 

پیش دانشور رئیس شهربانی رفتم. فکر کردم رئیس 

شهربانی منکر خواهد شد که مفتشینی را مأمور من کرده 

است. گفتم تیمسار شما یک عده را به عنوان مفتش دور و 

بر من انداختید و من با مردم صحبت می کنم اینها هم می 

آیند آن جا گوش می کنند. این آبروریزی است، این چه 

کاری است؟ گفت: دستور می دهم دورتر بایستند. چند روز 

گذشت دیدم مفتشی آمد و گفت: آقای رئیس شهربانی شما را 

احضار کرده اند. رفتم، آقای دانشور گفت که شما یک 

ماشین جیپ خریدید و برای چه این کار را کردید؟ من که نه 

پول داشتم و نه ماشین. خواستم سر به سرش بگذارم. پلیس 

بود دیگر. گفتم خوب چرا ماشین نخرم. آخر من هم آدمم. 

مگر شما ماشین ندارید؟ گفت: دارم، ولی تو چرا جیپ 

خریدی؟ بعد گفتم که تیمسار من نه جیپ خریدم، نه جیپ 

دارم، اگر هم داشته باشم آنرا بخشیدم به شهربانی. شما 

بروید بگیرید و استفاده کنید. آمدم و چند روز بعد دوباره 

احضار کردند. رفتم و گفت آقا شما چطور منکر شده اید 

مدرک دقیق داریم. گفتم مدرک دقیق شما چی هست؟ گفت ما 

از شرکت سؤال کردیم گفتند ما به یوسف افتخاری جیپ 

فروخته ایم. باز هم یک مقداری سر به سرش گذاشتم و بعد 

گفتم تیمسار اشتباه می کنید من ندارم. جیپ نخریده ام و 

شرکت هم اشتباه می کند. گفت چطور می شود. من می 

دانستم این اشتباهشان از کجاست. یک یوسف افتخاری بود 

اهل مراغه، مالک و ثروتمند بود، او از شرکت ماشین 

خریده بود. اینها یقۀ مرا گرفته اند. به آنها گفتم که دنبال او 

 بروند که هر روز پیش من نیایند.

روزی برای بدرقۀ یکی از دوستان که عازم تهران بود  

جلسه ای در منزل یکی از دوستان داشتیم، یک مرتبه گفتند 

که منزل در محاصره نظامی هاست. توی ما یک نفر نظام 

وظیفه بود. این را گفتیم ببرید پیش خانواده و در را باز کنید 

بیایند. یک دفعه وارد شدند. من به رئیسشان تغیر کردم که 

شما وقتی که دشمن حمله می کند در می روید و لباس زنانه 

می پوشید حاال که دشمن رفته به ما حمله می کنید. یعنی 

چه؟ چه می خواهید؟ بعد معلوم شد گزارشی به آنها داده اند 

و گزارش دهنده هم یکی از اعضای قدیمی حزب توده بود. 

گفته بودند که اینها دارند جمهوری تشکیل می دهند. 

شهربانی و نظام هم به وحشت افتاده بود که ما ها اسلحه هم 

داریم. پس از مدتی نظامیها رفتند. اوضاع به این قرار بود. 

به عالوه مردم را اصأل غارت می کردند که تو با پیشه 

وری حرف زدی و بیا ببینم چه داری. وضع بسیار ناگوار 

 
 بنای یاربور ژان پ  روم رر شهر ُپلوئرم ُ

 
دادگاه اداری شهر "رن" در شمال غرب فرانسه اعالم داشت 
که مجسمه  "ژان پل دوم"  پا  اعظم، رهبر پیشین کلریرسرای 
کاتولیک، با توجه بره شرکرل و ابرعراد آن  "نرمراد چشرمرگریرر 
تبلیغات مذهبی است" و برنرا برر ایرن برر اسراس قرانرون سرال 

 مبنی بر جدایی دولت و کلیسا، باید برچیده شود. ۰۵۱۲
این بنای یادبود را در  ۸۱۱۶هوا داران ژان پل دوم در سال 

یکی از میدان های شهرر کروچرک "پرلروئررمرل" بررپرا داشرتره 
بودند.  به دنبال این اقدام گروههایری از شرهررونردان، نصرب 
این مجسمه را در یک مکان عمومری شرهرر خرود مرغرایرر برا 

تلقی کردند و به دادگاه شکایت بردند. پرس  ۰۵۱۲قانون سال 
از گذشت سالها، دادگاه استان "بروتاین" در شهر "رن"  این 
هفته به استناد همان قانون حکم برچیدن مجسمۀ ژان پرل دوم 

 را صادر کرد.

، شررورای مررنررطررقرره ای ۸۱۰۱دادگرراه هررمرریررن شررهررر درسررال 
یرورو   ۴۲۱۱"موربیون" را به دلیل یک کمک مالی به مربرلرغ

برای ساختن و برکشیدن مجسمۀ ژان پل دوم مرحرکروم کررده 
 بود.

اکنون قراراست مجسمه پا  سابق به ارتفاع هشرت مرترر بره 
حکم دادگاه "رن" از مکان یاد شرده بره جرایری دور از نرگراه 

 رهگذران انتقال داده شود.
هواداران جدایی دین از سیاست این حکم را دومین پریرروزی 
خود به حساب می آورند، زیرا درگذشته نیز همین گرروه هرا 

از برگزاری نرمرایرش  ۰۵۱۲توانسته بودند با استناد به قانون 
های مربوط به تولد مسیح، در اماکن عرمرومری و یرا مردارس 

 دولتی جلوگیری کنند.
 

 رحمت قاسم بیگلو
27-25-2235   

یک دادگاه فرانسه به برچیدن مجسمه هشت متری 

 پاپ اعظم از مکان عمومی رای داد

http://fa.rfi.fr/auteur/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%84%D9%88/
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سلازی  هلا و اصلو ل  اوشپلور ملدیلر سلابلق املور بلنلیلاه
در صورت برقراری توافرق،  ری ی: سازمان مدیریت و برنامه

یرابرد و فضرای  حرکت اقتصاد ایران از سراشیبی رهرایری مری
کرنرد ولری ایرن بره مرعرنرای  پیرامونی اقتصاد تغییر اساسری مری

کرنرد و  شروع حرکت توسعه کشور نیست. تنها فضا تغییر مری
آید . دولرت برایرد در تردویرن  آثار آن در اقتصاد کشور پدید می

برنامه ششم این تغییر اساسی را لحاظ کرد ه و با یک پارادایم 
منطقی و متناسب با شرایط داخلی و خرارجری، کشرور را در 

 مسیر صحیح قرار دهد. 

رهیر محمد ابراهیم یاوری عضو هیات علم  راننیاه شلهلیلد 
فراقرات سریراسری،  بهنیل : نرکرتره اول ایرنرکره مرعرمروال در اتر

هرا و برعرضرا  اجتماعی اقتصادی و نرظرامری، مرردم برا ترحرلریرل
هرای خرود را برا وقرایرع  دهند رفترار هایی که انجام می بینی پیش
هرا در زمران  کنند. به طور مثال کاهش قیمت رو تنظیم می پیش

. در حرال حراضرر نریرز کره یرکری از ۲۵۲پذیرش قطعرنرامره 
ترین اتفاقات سیاسی تاریخ انقالب در شرف وقوع است و  مهم

انتظارات روانی مردم د ر پی ثبات اقتصادی و سیاسی بیشترر 
توانیم شاهد اتفاقات جالبری در سرطرح اقرترصراد  است، قطعا می

تروانرد  ایران باشیم. یکی از این اتفاقرات جرذاب و شریرریرن مری
کننده باشد . با تروجره بره  کاهش قیمت کاالهای شاخص و تعیین

اینکه دولتمرد ان اقتصادی دولت از گروه اقتصاددانان معرترقرد 
رود کره بره احرتررام  به اقتصراد برازار هسرترنرد ، انرترظرار مری

های اصیل اقتصرادی در مرقرابرل ایرن حررکرت سرکروت  تئوری
اختیار کنند و به نفع کشور و مردم اجرازه بردهرنرد کره مرترغریرر 
اقتصادی انتظارات روانی با آزادی کامل تأثریررخرود را روی 

های بری مرورد  اقتصاد ایران بگذارد و با سخنرانی و مصاحبه
 شائبه بر انگیز، شیرینی این حرکت را از مردم سلب نکنند.

رهیر جالل اللدیلن جلاللل  منلاور ملدیلرعلامل  و سلرپلرسلت  
قربرال از سررمرایره  ح ی ات اقیصاری بانلک الاورملیلانله: اسرتر

هرای  گذاران خارجی که عالقمند به سرمایه گرذاری در برخرش
مختلف هستند. آسان سازی مقررات برای جذب آنان و ایرجراد 

های حمرایرتری الزم از سروی ترمرام ارکران حرکرومرت و  زمینه
که نه تنها عالقمند به ایرانی آبراد و آزاد و مسرترقرل و  مردمی

قوی هستند بلکه راهکارهای تجربه شده رسیدن به آن را نریرز 
های خارجی کمابیش تضمریرنری اسرت  دانند. حضور شرکت می

برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی، کاهش بیشتر نررخ ترورم 
 ها.  و عدم بازگشت تحریم

رهیر علیر ا عبد  زاره فارغ الیحصیل   لوسلعله اقلیلصلاری 
هرا  اولین گام دولت پس از رفرع ترحرریرم :“ هاروارر” راننیاه 

باید اصالر انتظارات )توهمب عمومی از درآمرد سررشرار پرس 
ها باشد . دولت باید مردم را قانع کند که تروافرق،  از رفع تحریم

در کوتاه مدت تغییرات قابل لمسی بر اقتصاد کشرور نرخرواهرد 
گذاشت و مسیر رشد و رونرق اقرترصرادی ترنرهرا در برلرنردمردت 

 [۰۰امکان پذیر است. ]

اکنون بیش از گذشته کارگران نیاز دارند که سروخرت و سراز 
سازماندهی در دوره جدید را با شرایط موجود به کار گریررنرد. 
سازماندهی جدیدی که همراه است با نگرش واقعیت روانی و 
آگاهی اجتماعی نسل جدید. منظور از نسل جدید عدم شرنراخرت 

بحران است. این که قطعنامره  از حرکت حکومت در زمان پسا
هرزار زنردانری سریراسری  ۲۱۱۱منجر به کشتار بیش از  ۲۵۲

شد، امری است که بر بسیاری از نسل جدید کارگرران روشرن 
ای به فعالین کارگری صورت  نشده است و احتمال اینکه حمله

بگیرد را نباید از نظر دور کرد. ولی سازماندهی جدید باید برا 
وسائل جدید هماهنگ شود و نباید درگریرری درونری را دامرن 

داری و بره  زد. نباید از نظر دور داشت که نهادهرای سررمرایره
پرورده غریرردولرتری عصرر مرعراصرر  خصوص بنیادهای دست

تواننرد جرلروی نرهرادهرای واقرعری کرارگرری را برگریررنرد و  می
حکومت هم در جهت تقویت نهادهای غیردولتی خودش بسیرار 
فعال است. باید سازماندهی را در مقابل عدم پرداخت حقوق و 

گسرتررش ….  تبعیض و نبود تشکل و گستررش كراركرودكران و
داد و فضا را برای نهادهای وابسته به حرکرومرت ترنرگ کررد. 
کمک به اعتراضات فرهنگیان ، بیکاران و طررر مرطرالرب و 
مسائل کارگرری نرقرش اسراسری در ایرن دوره دارد. برایرد برر 

هرای پرافشراری کررده و بررای ایرن  ضرورت تشرکریرل تشرکرل
 خواسته طبیعی خود مبارزه كرد .

و لذا الزم است کارگران با تشکیل تشکرلرهرای کرارگرری خرود 
نقش مهم وپر رنگی در باز سرازی و ترولریردات کرارخرانره هرا 

کشورهای جهان با ایران روبه برهربرود خرواهرد رفرت، ادامره 
باید به این تروافرقرنرامره امریردوار برود، امرا نربرایرد زیراد “ داد: 

عجوالنه قضاوت کرد و باید فررصرت داد ترا شررایرط بررای 
 [ ۵” ] بررهرربررود وضررعرریررت اقررتررصررادی کشررور فررراهررم شررود.

 تیر خودش نوشت:  ۸۴در مطلب ” اقتصاد ایرانی“

صررنررعررت خرروردروسررازی ایررران پررس از صررنررعررت نررفررت “ 
بزرگترین صنعت در ایران است. امروزه خرودروسرازی از 
اجزای مهم و الینفک تجارت و صنعت جرهرانری اسرت. رقرم 
صدها میلیاردی در مبادالت جهانی خودرو و ترولریرد سراالنره 

هرا مریرلریرون  میلیون دستگاه خودرو و اشترغرال ده ۲۱بیش از 
نفر در این شاخه صنعتی، بیانگر اهرمریرت ایرن صرنرعرت در 
جهان کنونی است. صنعت خودروسازی، دیگر بومی نیسرت 

هرای  شرود. ادغرام و حتی تبلور و نماد جهانی شدن قلمداد مری
های خودروسرازان کره بردون  سریع جهانی و سرمایه گذاری

… در نظر گرفتن مرزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنرگری و 
گیرد، شاهدی بر این مدعاست..آنچه که  صورت گرفته و می

در طی شش دهه اخیر بر خودروسازی ایران آمده اسرت نره 
مطلوب خودروساز )دولتب بوده و نره انرترظرارات حرداقرلری 

کننده داخلی را بررآورده کررده اسرت. کرره جرنروبری  مصرف
افتادگری صرنرعرت خرودروی  مصداقی روشن برای بیان عقب

ایران اسرت. قرطرعرا آنرهرا هروش، زکراوت، پرول و یرا تروان 
بیشتری نسبت به همتایان ایرانی خود نداشتند اما چه شرد کره 

کنند و همرترای ایررانری تریربرا یرا  آنها امروز هیوندای تولید می
 [ ۰۱!”]دنا 

 ۰۱۱اما سالی که نکو است از بهرارش پریرداسرت. گرم شردن 
تروانرد عرالمرتری از برهربرودی  میلیارد دالر از ثروت ملی نمی

هرای گرذشرتره  شرایط باشد و گویا مردم ایران نیز چرون سرال
هرای ریراضرت اقرترصرادی برانرک  خود را باید بررای بررنرامره

جهانی دیکته شده به دو لت آماده کننرد. از طررفری اسرترقربرال 
داری خرارجری  هرای سررمرایره ها و دولت بسیار آشکار شرکت

برای بستن قراردادهای رنگارنگ اقتصرادی بررای اسرترفراده 
از بازار مصرفی ایران بیانگر عدم تروان دولرت در داشرترن 

هرای  باشد و کارخرانره یک برنامه تولید صنعتی برای آینده می
های نجومی نخواهند تروانسرت بردون داشرترن  فرسوده با بدهی

حمایت داخلی با واردات خارجی از جنس بنجل ارزان چینی 
قریرمرت رقرابرت  گرفته تا کاالهای با کیفیرت خرارجری و گرران

ها و فرسودگی مراشریرن آالت  کنند . چرا که با توجه به هزینه
و تجهیزات و قیمت باالی مواد اولیه قیمت کاالی تولید داخل 
باال بوده و توان رقابت با کاالهای چینی و هندی را از بریرن 

آالت امکان رقابت با کراالهرای  برد از طرفی با این ماشین می
 خرررارجررری از نرررظرررر کررریرررفررریرررت نررریرررز وجرررود نررردارد. 
اینکه بسیاری معتقد هستند که بازار کار ارزان ایران برازار 

کننده در داخرل  گذاری های سرمایه بسیار خوبی برای شرکت
ایران است تا با توجه به ارتش بیکاران با پرداخت کرمرترریرن 
دستمزد از نیروی ارزان کارگران استفاده کنند تنهرا برخرشری 
از واقعیت ارتش بیکار است . مرهرمرترر آن اسرت كره برازار 

کرنرنرده دیرده  های غربی به عنوان مصرف ایران برای شرکت
هرای چریرنری رغربرت بره  شود و یا حتی اگر ماننرد شررکرت می

دهرنرد کره  گذاری در ایران را داشته باشند ترجیح مری سرمایه
از کارگران چینی به جای کارگران داخلی استفاده کنند بدون 
این که الزم باشد به مرجع خاصی پاسرخرگرو براشرنرد. سرایرت 

ای دست به یک سرری  اقتصاد ایرانی همزمان با توافق هسته
مصاحبه با اقتصاددانان ایرانی داخل و خارج کشور زده کره 
بد نیست ببنیم که نظر آنها چیست . گررچره هرمره آنرهرا نرگراه 

دهد که گرایش دو لت بریرشرترر  نئولیبرالی دارند ولی نشان می
 به كدام سمت است .

مرحله اول، شروع برنامره ”  دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان،
هرا ایرجراد شرده  اجرایی رفع موانعی است که به وسیله تحریرم

است. این موانع تنها با امضای توافقنامره بررداشرتره نرخرواهرد 
ها به صورت دسترورالرعرمرل یرا بره صرورت  شد . آثار تحریم

شود . رفرع  رای دادگاه و احکام دولتی به تدریج برداشته می
های اجرایی و دیپلماتیک نیاز  این موانع به یک سری فعالیت
هرای  الرمرلرلری برا برانرک هرای بریرن د ارد تا به طور مثال بانرک
های تجاری کنند و ال سری ایررانری  ایرانی شروع به مراوده

را بپذیرند و همچنین دولت بایرد مرانرع از واردات کراالهرای 
ای شرود و  مصرفی از طریق منابع آزاد شده از توافق هستره

منابعی که آزاد شده را باید صرف بخش عمرانی که در حال 
حاضر در دوره رکود قرار دارد، کنند چررا کره ایرن برخرش 

حسلن تواند زمینه ایجاد اشتغال در کشور را فراهم کرنرد.  می

ومانند شرایط تحمیل شده برر اقرترصراد کشرورهرای امرریرکرای 
التین، آسیا، افریقا و خاورمیانه وسایر کشورهایی که خواهان 

باشند گرام برر مریردارد ، ایرن انرترظرار  پیوستن به این بازار می
بیهوده است . این شرایط پیوستن و نشان دادن ایرن امرر اسرت 

تواند اقتصاد ریاضتی را به اجرا بگذارد. لرذا  که ایران هم می
هرای  باید طبق قوانین این برازار حررکرت کررده و از بررنرامره

اقتصادی پیشنهادی بازار جهانی و ابزارهایی استفاده کرنرد کره 
کرنرد. ترا کرنرون بره  ها را ملزم به اجرای این برنرامره مری دولت

ها نه تنها هیرچ مرنرفرعرتری  خوبی روشن شده است که این برنامه
برای مردم نداشته بلکه تاثیرات ویرانگری بر زندگی مردم و 

رویره کراال بردون کروچرکرترریرن  کشور داشته اسرت. ورود بری
حمایت از صنایع داخلی، اجازه هیچ گونه رشردی بره صرنرایرع 

دهد و هر روز بر رکود و تعطیلی تولید افرزوده و  داخلی نمی
یابد و در نتیجه فقر و  ارتش بیکاران روز به روز افزایش می

بدبختی را برای مردم و نیروی کار ارزان در برازار کرار را 
آورد ترا در نرتریرجره سرود  برای صاحبان کارخانره فرراهرم مری
 داران سرررازیررر کررنررد.  برریررشررتررری را برره جرریررب سرررمررایرره

ای  در اولین اقدام دولت که مبادا انتظار مردم از توافرق هسرتره
برای بهبود زندگی باال برود اقتصادان حرکرومرتری شرروع بره 

کنند . تنها کافی است نگاهی بره  های اقتصادی می تجویز نسخه
مصاحبه ها با روزنرامره شررق داشرتره براشریرم ترا بربریرنریرم چره 

 گویند: می

که سازمان تجارت جهانی به وجود آمرد، ترقرریربرا  ۰۵۵١از ” 
همه کشورها به اردوگاه اقتصاد آزاد پریروسرترنرد. در برررسری 

گرذرد  سالی که از انرقرالب مری ۶١اقتصاد ایران باید گفت، در 
خراطرر  قطار آزادسازی در جهان حرکت کرده، امرا ایرران بره

اسرت هرمرراه برا ایرن حررکرت،   هرا نرتروانسرتره جنگ و ترحرریرم
سرراخررتررارهررای خررود را مررنررطرربررق کررنررد. در نررگرراهرری قرریرراسرری، 

سرال قربرل، بسریرار از مرا  ۶۱اقتصادهای ترکیه و هندوستان 
تر بودند و اکنون هر دو این کشورها با قطار آزادسرازی  عقب

سرررازی،  زدایررری، خصررروصررری کررره مرررقرررررات آن  و حرررواشررری
اسرت، …  گذاری خرارجری و شدن دولت، جذب سرمایه  کوچک

اند، اما ما نتوانستیم حتی مقررات گستررده خرود را   همراه شده
اش عرمرل  پس دولت باید مجبور شود به وظیفه….  کاهش دهیم

ها انتظرار داشرتره  بندی کند. دولت نباید از بنگاه کرده و اولویت
باشد که برای جلوگیری از افزایش بیکاری، کرارگرران مرازاد 

وقتی فردی مریض است، باید دارو بخرورد. …..  را حفظ کنند
دارو تلخ است ولی برای بهبود باید مدتی این تلخی را ترحرمرل 

قرطرار ….  کند. باالخره جرامرعره برایرد بره دولرت اعرترمراد کرنرد
آزادسازی در منطقه ما خیلی جرلرو رفرتره اسرت. مرا از هرمره 

مان ترعررفره براالترری داریرم. بررای ایرنرکره  کشورهای اطراف
قدر که دولت باید چابک براشرد، صرنرعرت را  حرکت کنیم همان

هم باید چابک کرد. افراد جامعه هم باید هرم دانرش کراربرردی 
تر کار کنند. بنابراین برایرد بره  خود را افزایش دهند و هم جدی

 [ ۲” ] تررررررمررررررام ابررررررعرررررراد آزادسررررررازی پرررررررداخررررررت؛
هرا و ترجرهریرزات و  برارهرا بره وضرعریرت حرراکرم برر کررارخرانره

آالت ترولریردی اشراره شرده اسرت کره بره ادعرای آقرایران  ماشین
باشد و همه مرا بره خروبری برا  مدیران اینها عوارض تحریم می

بازار کاالهای بنجل چینی آشناییم که بازار ایران را بره دسرت 
گرفته و از طرفی باع  ورشکستگی صنایع داخلی شده است 

کنندگان نیز  و از طرفی به علت کیفیت بسیار پایین به مصرف
رساند. حاال مردم انتظار دارند جلروی ورود  زیان و آسیب می

کاالهای چینی گرفته شود تا با کرمرک بره صرنرایرع داخرلری از 
ها جلوگیری شود و  ورشکستگی و تعطیلی بیشتر این کارخانه

از طرف دیگر باع  ایجاد شرغرل شرده و ترحررکری بره برازار 
داخلی بدهد. این حداقل انتظاری است که مردم بعد از تروافرق 

هرا در برعرد اقرترصرادی دارنرد. بره راه  ای و حذف تحریم هسته
ها، بازسازی و تولید داخلی که منجر به ایرجراد  افتادن کارخانه

اشتغال شده و جوابگوی بخش وسیع مردم ایران باشد. نظرریره 
گرویرنرد. مرهردی  پردازان اتاق بازرگانی هم بعضا همین را مری

پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و مرعردن اتراق برازرگرانری، 
صنایع و معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه هنوز زمران 

هرا اعرالم نشرده اسرت،  مشخصی برای بررچریرده شردن ترحرریرم
رسد حداقل چند ماه زمان الزم اسرت  اظهار داشت: به نظر می

برایرد تروافرقرنرامره در  ها انجام شود و ابرتردا  تا فرآیند لغو تحریم
شورای امنیت به تصویب برسرد. بره گرفرتره وی هرمرچرنریرن ترا 

که توافقنامه در مجلس ایران و کنگره امریرکرا برررسری  زمانی
شرود. ریریرس کرمریرسریرون  ها برداشته نرمری و تایید نشود، تحریم

صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معرادن و کشراورزی 
تهران با بیان اینکه برا اعرالم ایرن تروافرق روحریره هرمرکراری 
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در این پانزده سالی که از مرگ شاعر بزرگ ما می گذرد جرز 
دو سه سالی که در ایران نبوده ام، سالی نگذشته اسرت کره اگرر 
حتی از آسمان سنگ هم می باریده در دوم مرداد ماه خرودم را 
به مزار شاعرنرسانده باشم. البته درهمه ی این سالیان همراه و 

بره  “ کانون نرویسرنردگران ایرران” همگام یاران پیگیر و دلیرم در 
، برا وجرود “کانون”این میعادگاه رفته ام. در سه چهارسال اول 

بودجه ی ناچیزی که داشت از کرایه کردن اتوبوس برای رفت 
و آمد مردم شیفته ی شاعر دریرغ نرداشرت، امرا هررچره گرذشرت 
شست نیروهای امینتی خبردارشد که مزار شراعرر بره صرورت 
وعده گاه دلباختگان شعر و شادی و آزادی در آمده است و برایرد 

 کاری کرد.
 
اخطارها، هشدارها وتهدیدها رفته رفته شدت گررفرت. کرار بره  

جایی کشید که چند نوبت سنگ مزار شاعر را شکستنرد امرا نره 
برر شرمرار جرمرعریرت   تنها احدی بیم و باکی به خود راه نداد، که

عاشق فرهنگ و آزادگی افرزود. سرر انرجرام در یرکری از ایرن 
دفعات سه دستگاه اتوبوس حامل دوستداران شامرلرورا در مربردا 
حرکت )خیابان انقالب نزدیک دانشکده ی دامپزشکیب ربودند، 

سه چهار ساعت گرروه زیرادی از مررد و زن و 
کودک و جروان و پریرر را در هروای داغ مررداد 

گررد شرهرر   ماهی تشنه و هرالِک یرک چرکره آب
گرداندند و دست آخر همه را در ترمینرال جرنروب 
پیاده کردند که: "بفرمایید حاال هرر جرا کره دلرتران 
می خواهد بروید!". امرا براز مرردم دسرت برردار 

 نبودند.
 
شاملو بود، شوخی که نیست. برا مرتررو، سرواری  

های کرایه ای، و وسایل شخصی هرر طرور شرده 
خود را به مهرشهر می رساندند. در این سرال هرا 
ماموران به طور معمول از ظهر به بعد )وگاه از 
صبحب حول و حروش مرزار بریرتروتره کررده انرد و 
کوشیده اند پیش از آن که جمعیت انبوه شود آن را 
بتارانند، پوسترها و بیانیه ها و گراه کرتراب هرا را 
ضبط کرده اند و سررانرجرام وقرتری کره تریرغ شران 
نبریده است چنرد نرفرری را چرنردگراهری برازداشرت 
کرده اند، تهدید کرده اند و خط ونشان کشیرده انرد. 

البته فایده ای نداشته است. جمعیت مصائب را بره جران خرریرده 
اند و همیشه هم حضوریافته اند. جوانان شیفته و واله ی شراعرر 

شمرع   شب رفته )و گاه تا صبحب با افروختن بزرگ تا پاسی از 

 دوم مرداد سالگرد درگذشت احمد شاملو 

و خروانرردن 
شررعرررهررای 
شررامررلررو و 
شررعرررهررای 
خررود روز 
را به شرب 
و شررب را 
بررررره روز 
رسرررررانرررررده 

 اند.
 
دو سررررره  

سرال پریررش 
کرره مرررداد 
ماه بره مراه 
رمضررررررران 
افرتراده بررود 
سررهررنررگرری 
آمرررررررررررررررررررد 
سررررمرررزار 
پرررریررررش 
من که: 
"حررررراج 

آقا فاتحه ات را خواندی، من هم فاتحه ام را خروانردم، مرن 
روزه ام شما هم روزه اید، باورکنید دارم از خستگی از پرا 
در می آیم، لطفا بفرمایید، بفرمایید به دوستان هرم برگرویریرد 
پراکنده شوند، بروند!". گفتم: "جرنراب سررهرنرگ، مرن نره 
فاتحه خوانم و نه روزه گیر. راستش مثل شما سرهنگ هم 

داشته باشم و بره اشران امرر کرنرم کره ‘  تحت امر’ نیستم که 
حاال بروید، من هم یکی از همین ها هسرترم، گریررم سرر و 
ریش ام سفید است، ایرن هرا از هرفرت دولرت آزادنرد! چره 
کارشان دارید، آمده اند ادای احترام کننرد بره شراعرری کره 
دوست اش دارند، برای قربررسرتران کره نربرایرد از داروغره 

 مجوز گرفت."
 

این چند عکس متعلق است به مراسم سالگرد پارسال 
ب. رفیق جوان کنار دست من آرمان اسماعیلی 3353)سال 

پلیس امنیت پیله  “معذور”است. پارسال یکی از ماموران 
کرده بود به اوکه چون تو حضرت علی اشرف جان 

آورده ای حاال خودت هم برو او  “ویلچر”درویشیان را با 
را بردار و ببر. آرمان موضوع را با من در میان گذاشت. 

گفتم: "ببین عموجان، اون آقاهه را “ معذور”به مامور 
نشسته؟ آهان این جوان که “ویلچر”می بینی که روی 

هیچ، به جان عزیزت هیچ نیرویی نمی تواند او را از 

جایش تکان بدهد مگر این که خودش اراده کند و تشخیص 
بدهد که باید برود، می گویی نه خودت امتحان کن، خودت 

برو به اش بگو، اما از من می شنوی از خیرش بگذر، چند تا 
 ُکلُفُْت بارت می کند، بد است، بگذر!". 

 ان پریماک

 ترجمه: عادله ناصری

آلکس هنگام ورودشان به رستوران خمیازه بلندی کشید. 
احتماالً نیمه شب بود، چون ساعت نداشت مطمئن نبود. 
وقتی از تاکسی پیاده شد و به ساختمان رستوران نگاه کرد 
دهانش در میان خمیازه دوم یخ بست. با چند متر فاصله از 
ساختمان می توانست صدای شادی را از میان در ورودی 
کنده کاری شده، بشنود و همینطور بویی که آب دهانش را 
راه انداخته بود. آب دهانش را در پیاده رو تف کرد. مرد 
خوش تیپی که می گذشت نگاه خشمگینی به او انداخت و 

“بچه های لعنتی.”زیر لب گفت:  پسرک فکر نکرد که عذر  
خواهی کند فقط با چشمانی از حدقه در آمده به او خیره شد. 
آخرین باری که غریبه ای به او اعتنا کرده بود را به خاطر 
نیاورد. سپس پایش را خاراند، فهمید در لباس همیشگی اش 
 نیست.                                                 

آلکس به خاطر آورد کمتر از یرک سراعرت قربرل در گروشره 
خیابانی ایستاده بود و داشت یخ میرزد، در هروای سررد مراه 
نوامبر کانادا. بیش از سه روز برود غرذای درسرت حسرابری 
نخورده بود و هرمرزمران هرم از سررمرا مریرلررزیرد و هرم از 
عابرین گدایی می کرد که زنی غریبه با چشمانری بری رور 
رد شد. آلکس از او تقاضایی نکرد چرا که می دانست آنقدر 
که در افکارش فرو رفته، صدایرش را نرمری شرنرود امرا در 

ترو، پسررک، مرن مری ” کمال تعجب جلویش ایستاد و گفرت: 
لرهرجره غرلریرظ فررانسروی اش مری گرفرت کره از  “ شناسمت؟

مونترال است. آلکس به تفاوت شدید طبقاتی شان نگاه کررد. 
 ۲۱چین و چروک های اخم دایرمری اش نشران مری داد کره 
 سال را دارد و ظاهرش حکایت از وسع مالیش نمی داد.

 “اوه نه خانم.”

نگاهش مشتاق و خیره بود انگار هرمره چریرز “  اسمت چیه؟” 
 در جوابش ختم می شد.

او نمی دانست زن به دنبال چیسرت پرس حرقریرقرت را گرفرت: 
 “آلکس.”

انگار اسمش، جانی تازه به او داد. چشمانش گرد شد “  اوه.” 
یکری کره ”و دهانش باز شد تا کالمی دوستانه تر داشته باشد 

سپس بدون ایرنرکره  “ من خیلی دوسش دارم همین اسمو داره.
برا ” از آلکس بخواهد دستش را با دستان چرروکرش گررفرت. 

من بیا عزیزم. بهت یه لیاس خوب می دمرو برعرد برا هرم یره 
 “جشن کوچولو می گیریم.

آلکس داشت به اتفاقاتی فکر می کررد کره براعر  مرخرمرصره 
االنش شده بود، واقعیت این ست که می توانست کنار بکرشرد 

بود کره آب دهرانرش را  “ جشن” اما انتخابش به خاطر کلمه 
 راه انداخته بود و او را کمی گیج کرده بود.

زن فررانسروی “  چرا اونجا گیج و منگ واستادی؟ بیا بریم.” 
در ورودی منتظرش ایستاده برود و آلرکرس حرواسرش نربرود. 

آلکس حراال چری برایرد ” پیشخدمتی در را باز نگه داشته بود. 
آلرکرس  “ چری مریرگری؟” آلکس تقریباً به سمتش دوید.  “ بگی؟

ایستاد، سرش را خاراند و به کفش های مشکری واکرس زده 
ای که زن بهش داده بود، خیره شد. به سختی فکر می کررد. 
به زن فررانسروی نرگراه کررد. زن سررش را بره ترنردی بره 
پیشخدمتی که هنوز در را نگه داشته بود، برگرداند. احتماالً 

ساله بود، ظراهرری آراسرتره داشرت و مرودبرانره بره  ۶۱مرد 
آلکس لبخند زد. با این حال آلکس هنوز نمی دانست باید چره 

مرسی آلکس تو رو به خدا فکر می کردم رفرترارت ” بگوید. 
دستانش را مثرل یره  “ !“ ممنون” بهتر از این باشه، باید بگی 
 مادر عصبانی به کمرش زد.

آلکس آرزو داشت ای کراش غرذا خرورده “  ممنون.…  اوه” 
بودند. داشت از گرسنگی می مرد. هنوز چند قردم بره داخرل 
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کمی هم خیس آنقدر که گریه کرده بود. زن فرانسروی لربرخرنردی 
زد. آلرکرس آن را دوسرت نرداشرت. ایرن لربرخرنرد را خروب مری 
شناخت، برخاسته از افسردگی بود. آلکس صرنردلری اش را بره 
عقب کشاند قبل از اینکه دستان زن گونه های داغرش را لرمرس 

 کند.

آلکس نمری “  خانم نمی دونم دارین درباره چی حرف می زنین” 
 خواست آنجا را قبل از شام ترک کند.

واقعا سخت بود وقتی مردی عزیزم. یرادتره یره مراه پریرش؟ یره ” 
ماشین بهت زد. فکر می کردم هیچ وقت نرمری بریرنرمرت آلرکرس. 

آلرکرس  “ اسمت آلکسه درسته؟ یا در ایرن مروردم دروغ گرفرتری؟
 فقط خیره شده بود، ترسیده بود. ایستاد، پاهایش می لرزید.

برای لرحرظره ای براورش شرد، “  نترس عزیزم مامان اینجاس.” 
صدایش بیانگر آمدن شام برود امرا چشرمرانرش قصردش را فراش 
کرد. آلکس به تمام چیزهایی که از دست داده برود، فرکرر کررد: 
مدرسه، یک وعده غذای گرم که در انتظارش برود، یرک جرای 
گرم برای خواب و کسی که از او مراقبرت کرنرد. احسراس کررد 

 چشمانش پف کرده. نفس راحتی کشید.

روی صندلی اش نشست و به دست زن فرانسوی نگاه کرد. بره 
نظر ضعیف، گرم و خیس عرق می رسریرد. آلرکرس بره رویرش 

 لبخند زد، می دانست چه نوع لبخندی است.

به خاطر همه این اتفاق ها متأسفم مامان. نمری خرواسرترم برهرت ” 
 “آسیب برسونم. حاال اینجام و نمی ترسم. فقط گرسنمه همین!

 مجله الکتونیکی عقربه 

 دهانش را قورت داد.

پیشخدمت در حالیکه لیوان هایشان را با آب سرد پر می کررد 
نوشیدنی ها پشت منو آمرده ” با مهربانی همدستی کرد و گفت: 

پسرک به حروفی که با نور کم شمرع هرا کرمررنرگ و  “ است.
پررنگ می شد، خیره شد. صدای همهمه برایش برلرنردترر شرد 

 که زن فرانسوی سفارش یک نوشیدنی داد.

خب؟ آلکس؟ پسر؟ امیردوارم ”زن فرانسوی اخم کرد و گفت: 
 “به منو مشروبات نگاه نکنی. تو جوونتر ازین حرفایی.

زن طوری با او رفتار میکرد انگار کره برچره اسرت و او از 

این رفتار متنفر بود. دندان هایش را بره لربرخرنرد نشران داد ترا 
 “بخونم خانم.… نمی تونم… من”فحش ندهد. فقط گفت 

زن فرانسوی طوری به او نگاه کرد که انگار نهایت قسراوت 
 بود. پیشخدمت با یک عذر خواهی دور شد.

آلکس تو کامال می دونی چطروری برخرونری. بره مرن دروغ ” 
 “نگو و اینکه دقیقاً می دونی نباید منو خانم خطاب کنی.

او چشمانش را باریک کرده بود و با غضب حررف مری زد. 
صورت آلکس در میان دستانش داغ شده بود. جرعره ای آب 
خورد و در حالیکه از نگاهش دوری می کرد زیر لب گرفرت: 

من اسمتونو نمی دونم، چی باید صداتون کنم؟ و مرن دروغ ” 
 “نمی گم در هر حال به شما ربطی نداره.

با چه رویی با من ” گفت:   زن ایستاد و مشتی به میز کوبید و
اینجور حرف می زنی؟ معلومه به من مربوطه مدت بره ایرن 

دسرترمرالرش از “  طوالنی ای می خوای ایرنرجرا برا مرن براشری.
دامنش افتاد و لیوان آلکس تکانی خورد و به لبه میز نرزدیرک 
شد. گروهی از تاجرین کره نرزدیرکرشران برودنرد وحشرت زده 
نگاهشان کردند طوری که نوشیدنی یکی از آنها ریرخرت. بره 
خاطر فریاد زشتش یکی از پیشخدمت ها به سرمرترش دویرد و 
سعی کرد دستانش را روی شرانره زن فررانسروی برگرذارد و 

“ برو کنار کنار. من آرومم. به من دسرت نرزن.” آرامش کند. 
مرد به او گوش نمی داد و فقط سرعری مری کررد او را روی 
صندلی اش بنشاند و از کارش دست نکشید تا زمانی کره زن 
فرانسوی دست از فریاد کشیدن برداشت و روی صندلری اش 

 نشست.

آلکس تا وقتی که پیشخدمت رفت متوجره گرریره هرایرش نشرد. 
سیلی از گریه هرایرش راه انرداخرتره برود کره چرکره چرکره از 
دستانش می چکید. پسرک علتش را نمی دانست. چرا بایرد او 
گریه کند آن هم در مکانی عرمرومری مرثرل ایرنرجرا؟ مرعرده اش 

 بیشتر از همیشه درد می کرد.

او نگاهش کرد کره شرقریرقره اش “  خانم می شه تمومش کنید؟” 
 را می مالید و چند بار بینی اش را گرفت.

زن در حالیکه زیر لب مری غرریرد، “  اونطوری صدام نکن.” 
سرپرس  “ تو می تونی بخرونری آلرکرس. برهرت یراد دادم.” گفت: 

دستان کوچکش را روی میز گذاشت و طوری به آنرهرا نرگراه 
من مادرتم آلکس. یادت مریراد؟ برهرت ” کرد انگار مال او نبود 

یاد دادم چه جوری بخونی و آداب رفترار کرردنرو یرادت دادم. 
موهایش بهم ریخته شده بود و  “ من خیلی چیزا بهت یاد دادم.

نرفته بودند که بار دیگر منتظر ایستادند. در داخل رسرتروران 
کف و میزها از چوب تیره رنگی بودند. نرقراشری دیروارهرا بره 
سبک ُهنری امپرسیونیسم بود. هر کدام به طور جرداگرانره ای 
روشن شده بود. رومیزی ها، فرش ها و پرده ها ترمری قررمرز 
طالیی داشت. لوسترهای کهنه حرال و هروا و فضرایری سرایره 
روشن ایجاد کرده بودند. با اینکه آنقدر شلوغ بود که کسی آن 
را رمانتیک نمی دانست. این مکران آنرقردر مرعرروف برود کره 
اتاق انتظاری داشت که آنهم شلوغ بود. آلرکرس ترعرجرب کررده 
بود که چرا اینقدر برای غذا صبر می کنند. او آنرقردر آهرنرگ 
… های اروپایی کالسیک را شمرد تا زن پیشخدمرت آمرد. دو

شرب برخریرر بره رسرتروران ویرکرتروری ” پنج. …  چهار…  سه
 “خوش آمدید. میزی رزرو کرده اید؟

او آرنرج زبررش را “  بله درست اینرجرا.” 
روی میز پیشخدمت خم کرد و نرامرش را 

من میز اونرجرا رو مری خروام ”نشان داد. 
زن فرانسوی به طور جردی  “ اون گوشه.

 به جایی که پرده نداشت، اشاره کرد.

متاسفم خانم شما تعیین نکرده برودیرد کره ” 
میزی اون جا می خواید تمام میرزهرایرمران 

 …“در اون قسمت رزرو

چری؟ ” زن با صدایری برم و برلرنرد گرفرت: 
چرند نگو. من بارها اینجرا اومردم و اون 

 “قسمت هیچ وقت پر نبوده.

پیشخدمت بره نرظرر خسرتره مری رسریرد و 
آلکس مطمئن بود به آنها اجازه نمری دهرد 
آنجا بنشینند. بوی گوشت، نوشیدنری هرای 
خرروشرررنررگ و سرربررزیررجررات تررازه او را 

وسوسه کرد. او نمی توانست جلوی گرسنگی اش را برگریررد 
برا دسرت هرایری  “ اوم خرانرم” باید آب دهانش را تف می کرد. 

لرزان به شانه زن زد. زن سررش را بررگرردانرد، صرورترش 
 قرمز بود.

 “چیه؟”

آلکس قدمی به عقب برداشت اما نگاهش قرص و محکم برود. 
 “ واقعاً گرسنمه. نمی تونیم جای دیگه بشیرنریرم؟… فقط… من” 

 از نگاه کینه توزانه اش امتناع کرد.

زن اخمی کرد که چین و چروک های اطراف دهانش عرمریرق 
در تمام این ساال بهت یاد ندادم صبر کرنری نره؟ یرادت ” تر شد 

باشه کی آوردتت اینجا. به من احترام بذار. اون بهترین میزه، 
آلکس سرش را تکان داد و زن بالفاصله چرهرره  “ نمی فهمی؟

یکم حرق ” اش را مهربان کرد انگار که اصالً عصبانی نبوده. 
آلکس نمی فهمید، او حق شناس بود، اما  “ شناس باش عزیزم.

اصالً او را درک نمی کرد. آیا زن او را درک می کررد؟ آیرا 
خوابیدن روی نیمرکرت سرفرت پرارک را در وسرط زمسرتران، 
خوردن غذای پرت شده برای پرنرده هرا، مرخرفری شردن کرنرار 
غریبه های مست برای گرم شدن را می فهمید؟ جوان بودنرش 
گدایی را آسان تر کرده بود اما او را در برابر یتیم خانه هرای 

 فاسد برای گرفتنش هم بی دفاع تر کرده بود.

زن فرانسوی تقاضا کرد با مدیر صحبت کند. فروراً آن دو برا 
هم به زبان فرانسوی صحبت کردند و مشاجره حل شد و آنهرا 
به سمت میز موردنظرشان راهنمایی شدند. آلرکرس مشرتراقرانره 
نشست و یک منو به او داده شد. او سعی کرد آن را برخروانرد 

شربرترون برخریرر ” اما خیلی تاریک بود و مدرسه هم نرفته بود. 
بره خرانرم ” مرد با مهربانی لبخرنرد زد و ادامره داد:  “ خانم،آقا

وقرتری  “ پیشنهاد نروشریردنری مرخرصروص مریردم، مریرل داریرن؟
پیشخدمت صحبت می کرد آلکس حواسش بره سرفریردی دنردان 

 هایش بود. نوشیدنی را در دست راستش نگه داشته بود.

زن فرانسوی از پشت پلک های سنگینش به آلکس نگاه کررد. 
 “چی دوس داری عزیزم؟”

او به سختی صدایش را از میان پچ پچ هرای بشراش دیرگرران 
شنید. اگر آنها فقط کمی به او غرذا مری دادنرد هررکراری مری 
کرد. غرغرو نبود. هر ته مانده ای که برود، مرهرم نربرود فرقرط 
بیش از این نمی توانست منتظر بمانرد. چشرمرانرش حرریصرانره 
پیشخدمتی را دنبال کرد که ظرفی از گوشت بره تکه شرده را 
می برد و او گاز زدن به آن گوشت آبدار را تصور کررد. آب 

 شعری از یک شاعر اه  گیالن
 

 تمام کودکی ام را 

 به دست های کوچکم سپردم

 آنگاه به خیابان آمدم

 اکنون در بساطم سبدی گل 

 بسته های دستمال کاغذی

 .و پاکتی سیگار ست

 میخواستم به کسی که برویم لبخند میزند 

 شاخه ای گل هدیه کنم

 به رفتگری که عرق از سر و رویش به زمین میریزد

 چند برگ دستمال بدهم 

 و برای کارگران

 چند نخ سیگار بیاورم

 که ظاهر دردهایشان را

 در آن دود کنند

 اما زنگ مدرسه مجالم نداد 

 یکی نام مرا 

 در دفترش نوشت

 به خدمتگذار چیزی گفت 

 و ورودم به مدرسه ممنوع شد

 آنوقت تو آمدی و فریاد زدی 

 آی بچه مگر کوری 

 اینجا جای بسا ط نیست

 من یکه خوردم 

 هراسان دنبال جایی گشتم 

 دیدم که تمام کودکی ام  

  .الی ورق های دفترم گم شده است
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فقط توانستم بگویم: "نه، نه". و نگرفرترم. مرن برایرد بره دسرترور 
عمل می کردم. فقط باید مایعات می خوردم. دیگر سرم کرامرال 
به دوار افتاده بود. فرقرط مری دانسرترم هرر طرور شرده برایرد بره 
نوشیدن آب ادامه دهم تا سرانجام آن احسراس سرکررآور دسرت 
دهد. در یکی از دفعات که رفتم داخل مطب تا آب بخورم یکری 
دیگر از آن دخترهای ظاهرا پررسرترار برا ترحرکرم و تشررزنران 

سه ساعت است دارید آب مری -گفت: "چی شد حاج آقا؟ شما دو
خورید، دیگر الزم نکرده آب بخورید، بفرمایید بروید داخرل". 
انگار دنیا را به ام داده اند، هیچ چیز نرمری تروانسرت ایرن هرمره 
خوشحالم کند. با خودم گفتم: "دیگر تمام شد. فقط برایرد مرراقرب 
باشی که این چند دقیقه را بی مشکل سر کنی". هر چه مسئرول 
سونوگرافی آن ماده ی لزج و سرد را مرحرکرم بره شرکرمرم مری 
مالید بیشتر منقلب می شردم ولری برا خرودم مری گرفرترم: "پسرر، 
طاقت بیار، یک دقیقه ی دیگر تمام اسرت". سررانرجرام مسرئرول 
مربوط فرمان بلند شردن داد. وقرتری دوبراره برا هرزار زحرمرت 
خودم را به مطب رساندم خداخدا می کرردم کره برگرویرنرد حراال 
برو و فردا یا چند روز دیگر بیا. داشتم از در بیرون می رفرترم 
که همان دختری که مرا تو فرستاده بود داد زد: "کجا حاج آقا؟ 
نوبرش را آوردی ها! بنشین یک دقیقه جواب اش را برگریرر". 
یک دقیقه شد نیم ساعت و سرانجام ورقه ی حراوی جرواب را 
دادند به دستم. بیرون که آمدم تیغِ آفتاِب مردادْ ماهی با همره ی 
شدّادی برسرم فرود آمد، اما من چنران از خرود بریرخرود و بری 
هوش و گوش بودم که حتی پایان جهان هم نمی توانست تکرانرم 
بدهد. فاصله ی بیمارستان تا خرانره بسریرارکروتراه برود، نرهرایرت 
هزار قدم اما تا به خانه برسرم گرویری هرزاران کریرلرومرترر طری 
کردم. در طی راه چنان تلوتلو می خوردم که بره خریرال خرودم 
خنده ام گرفته بود. با خودم مری گرفرترم: "پسرر عرجرب بسراطری 
ست، حاال همه فکرمی کنند ایرن برابرا را براش! ترو وسرط مراه 
رمضران حسرابری پراتریرل اسرت، آن هرم وسرط ظرهرر، چره آدم 

 باحالی!".
  

هزار و دویست قردم راه برود، -از بیمارستان تا خانه جخ هزار
اما انگارنیرویی قاهر و ستمکاراز رفتن بازم می داشرت. سرر 

زردشرت ایسرترادم و مرثرل مسرت هرای  -چهار راه ولی عصرر
الیعقلی که در آسمان هفتم سیر می کنند رفرترم ترو نرخ مراشریرن 
های رنگارنگ شخصی و اتوبوس هایی که بی وقفه می آمردنرد 
و می رفتند . دلم می خواست همان جا سر چهرار راه برنرشریرنرم 
روی زمین و خالص، از جایم جنب نرخرورم. بری خریرالری چره 
کیفی داشت. پایم روی زمین نبود، پنداری در ابرها سریرر مری 
کنم. سرانجام تکانی به خودم دادم و از چهار راه گذشترم، بروق 
بود که زده می شد و من بی اعتنا همین جور می رفتم، انرگرار 
نه انگار که سیل ماشیرن اسرت کره مری آیرد و مری رود. مرثرل 

کره رسریردم برا  “ مرجرمروعره” مواقعی که مست بودم به پله های 
خودم گفتم: "ببین، پسر! نباید خراب کنی، خیلی مرتب و منظم 
از پله ها برو پایین، باشد؟ حاال شد". پله ها را با موفقیت پایین 
آمدم ولی همین یک رشته پله انگار سالی بر من گذشرت. کرلریرد 
را که در قفل گرداندم و وارد خانه شدم، نسترن همین طور که 
از هال می گذشت و می رفت طرف آشپز خرانره گرفرت: "چری 
شد؟ چرا این قدر دیر کردی؟ برابرا، نرگرران ات شردیرم. دیرگرر 
داشتم به بیمارستان تلفن می کردم". من چیزی نگفتم، راسرترش 
گفتن ام نمی آمد، انگار پاک الل شده بودم. یک راست رفتم بره 
اتاق خواب و با لباس روی تخت دراز کشیدم. سررم داغ ترر و 
داغ تر می شد. نمی دانم چرنرددقریرقره ی برعرد نسرتررن آمرد کره: 

من الم تا کرام چریرزی نرگرفرترم  "ناهار که می توانیم بخوریم؟". 
 ولی چشم هایم باز بود.

نسترن پرسید: "چی شرده، چررا جرواب نرمری دهری؟". و مرن  
بفهمانم که حالم بد اسرت،  سعی می کردم با جنباندن سرم به او 

خیلی هم بد است. ستاره که از اتاق بغرلری صردای آمریرخرتره بره 
رفته رفته به هرول و وال افرتراد و  نگرانی نسترن را می شنید 

آمد به اتاق خواب. من همچنان مسرکروت برودم و نسرتررن براز 
خیلی عادی گفت: "پس می روم ناهار را آماده کرنرم" و رفرت. 
ستاره چند لحظه ای نگران به من نگاه کرد و وقرتری دیرد یرک 
راست به کتاب خانه ی رو به روی تختم خیره شده ام براقریرافره 

از اتاق بیرون رفت. وقتی برای ناهار صدایم زدند  ی متعجب 
همه ی همتم را به یاری طلبیدم و فقط توانستم چهار قدم تا میز 
جلو تلویزیون بروم و نشستم روی مبلی و ایرن برار بِرّروبِرر بره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اکبر معصوم بیگی
 

مصادف بود با ماه رمضان. پزشرک مرعرالرجرم  3353مرداد سال 
 33روزی در  سونوگرافی تجویز کرده بود و مرن پرنرج شرنربره 

راهی بیرمرارسرتران  8مرداد در یک بامداد آفتابی درخشان ساعت 
هشرت دقریرقره ی -مهر واقع در خیابان زردشت غربی شدم. هفرت

بعد در بیمارستان بودم. پراکرت حراوی نسرخره ی پرزشرک را بره 
مسئول بخش مربوط دادم و سپس به توصیه و دسرترور و تراکریرد 
چند دختر ظاهرا پرستاری که معموال به هر پرسشی گراه لرطرف 
می کردند و جواب سرباالیی مری دادنرد، قررار شرد آن قردر آب 
بخورم تا کامال احساس دفرع ادرار دسرت دهرد. ایرن کرار بررای 
سونو گرافی واجب بود. از آن جا که از قدیم از کرادر پرزشرکری، 
از هر دست و طبقه، خوف خاصی داشته ام، بی درنگ اطراعرت 
فرمان کردم و ازآن جا که از آب بیش از هرمایرع و نروشرابره ی 
دیگری خوشم می آید شروع کردم بره خروردن آب از آبرخروری 
بزرگ و خنِک مطب و بفهمی نفهمی از این که می تروانسرترم در 
ماه رمضان فارغ از خیِل خلق ەللا که بِّروبِر مررا مری ُسرکریردنرد، 
آب بخورم ته دلم از خوشی و لذتی شریرطرانری غرنرج مری زد. در 
ضمن کتابی هم برده بودم تا به جای آن که، مطابق معمول مطب 
های کشوِر گل و بلبل، در چشم بیمارهای دیرگرر زل برزنرم یرک 
چند صفحه ای بخوانم. این بود که حسابی سرم گرم برود و فرقرط 
هر دو سه دقیقه یک بار بر می خاستم و مری رفرترم لریروانری آب 
پرمی کردم و فاتحانه سر می کشیدم تا این که در یرک جرایری از 
این معرکه متوجه شدم که آب بانکه ی آبخوری از سرد بره گررم 
گراییده است، دیگر ُخنک نیست. به ساعت نگاه کردم، دیدم یرک 
ساعتی می شودکه آن جا نشسته ام و متصل دارم آب می خرورم. 
اما به روی خودم نیاوردم و همچنان شاد و سْر بلند به وظیفره ی 
بیمارانه ام ادامه دادم. آب گرم است؟ خرب براشرد، گرفرتره انرد آب 
بخور، نگفته اند باید ُخنک هم باشد، نگفته اند برایرد برهرت خروش 

احسراس ” بگذرد. همچنان خوردم، و صد البته آن حالت جادویری 
سریرزیرف ” دست نداد . پس باید ادامه می دادم. این شدکره  “ ادرار
به نوشیدن آب ادامه دادم. ساعت را نگاه کردم نرزدیرک دو  “ وار

ساعت بود که آن جا بودم. در همین لحظه ها بود که یکی از آن 
دخترهای پشت میز سفید با نوعی رخوت آمیخته بره بری خریرالری 
خیلی آرام گفت : "حاج آقا قدم هرم برزنریرد، فرقرط آب نرخروریرد". 
اطاعت امرکردم و بلند شدم به قردم زدن، ولری هرمرچرنران از آن 

 احساس نجات بخش خبری نبود.
  
قدم می زدم و از روی عادت نگاهی به صفحه ای از کتراب مری 
انداختم و می رفتم لیوانی آب پررمری کرردم و الجررعره سررمری 
کشیدم. هر چه می گذشت می دیدم حروف کتاب در هم مری رود 
و چیزی از حروف را نمی بینم . رفته رفته سررم داغ شرد. برعرد 
داغی به هفت اندام بدنم سرایت کرد . حراال حسرابری ُگرر گررفرتره 
بودم. از مطب بیرون آمده بودم وداشتم درراهرو قدم مری زدم . 
عکس ها و شعارهای روی دیوار در هم می رفرترنرد و آدم هرای 
بیست قدم آن طرف تر به اشباحری مرهراجرم مری مرانردنرد کره مری 
بایست هرطور شده از آن ها دوری می کردم . دیرگرر قردم نرمری 
زدم، حسابی تلوتلو می رفتم. درهمین حیص و بیص خانرمری کره 
دختر جوان بیمارش را در کنار گرفته بود با دیدن وضرع آشرفرتره 
ی من بلند شد آمد جلو و یک تکه شکالت ترعرارف کررد: "بررای 
تان خوب است، بگیرید". همه ی نیرویم را یک جا جمع کردم و 

ب کم جو، تشنگی آور به دستآ   
کتاب خانه ی کنارتلویزیون خیره شدم. نسترن گرفرت: "خرب 

با بی میلی دو قاشق برنرج و خرورش بررداشرترم و  بِکش!". 
یک قاشق در دهان گذاشتم و همین. "من ناهار نمری خرورم. 
میل ندارم، می روم دراز بکشرم". و بررخراسرترم. نسرتررن و 
ستاره هاج و واج خیره ماندندکه: "این کارها یعرنری چری؟". 
اعتنایی نکردم و رفتم توی اتاق و لربراسرم را َکرنردم و دراز 
کشیدم روی تخت. چند لحظه ی بعد نسترن و ستاره نرگرران 
آمدندکه: "آخر چی شده؟ این چه حالی اسرت؟". و مرن فرقرط 
می توانستم بگویرم: "مرن آب خروردم، آب" و نسرتررن مری 
پرسید: "خب بعدش؟ همین، آب خوردی؟". و باز می گفرترم: 
"همین، آب خروردم، آب خروردم". نسرتررن رو بره سرتراره 
گفرت: "ایرن طروری نرمری شرود. مرن کره نرمری فرهرمرم، آب 
خوردن ... بگذار برا بریرمرارسرتران ترمراس برگریررم". برعرد برا 
بیمارستان مهر تماس گرفت که: " این چه برالیری اسرت کره 
برسر بیرمرار آورده ایرد". از نسرتررن اصررار و از آن هرا 
انکارکه ما بالیی سررش نریراورده ایرم. برا بریرمره هرم ترمراس 
گرفت، ولی هرچه نسترن به توصیه ی پزشک کشیک بیمره 

می پرسید چره شرده مرن جروابری جرز هرمران جرواب   از من
"آب خوردم، آب!". ترازه هرر چره مری   تحویلش نمی دادم:

گذشت حالم بدتر هم می شد. به قول نستررن مرثرل مسرت هرا 
کرردن و زبران در “ الم و دال” دیگرحسابی افتاده بودم بره 

دهانم نمی چرخید. در همین حال و هوا بودیم که سرتراره کره 
از خون سردی و تسلط بر نفس نسترن نگران شرده برود، برا 
تاکید گفت:"مامان، حال بابا بد است! معطرل نرکرن، بررسران 
اش بیمارستان". نمی دانم چه طور اما در هرحرال نریررویری 
غول آسا پیدا کردم و در تایید حرف ستاره گفترم: "آره، مرن 
را به بیمارستان برسانیرد، حرالرم برداسرت" کره نسرتررن تررو 
چسب پرید، تلفن زد ، ماشین خبر کرد و مانتوش را پروشریرد 
و روسری ش را سرکرد و هرمریرن کره زنرگ در را زدنرد 
گفت: "بلند شو برویم". بعد رو به ستاره سفارش هایی کررد 

 و رفتیم پایین.
  
بیمارستان طوس هم به ما نزدیک ترین بیمارستان بود و هم 
در آن یکی از رفیقان پزشک مان کارمی کررد. رفریرق مران 
آن روز کشیک نربرود. در عروض، خرانرم پرزشرک کشریرک 
ازَ بلبَله ی لسران مرن هریرچ چریرز دسرترگریررش نشرد و عرذر 
خواست که دستگاه ام. آر. آی. بیمارستان یک هفته ای است 
که خراب است. نسترن پرسید: "یعنی او را به بریرمرارسرتران 
دیگری ببریم؟" که خانم دکتر برای این که از شر این بیمرار 
اللمانری گررفرتره کره خرودش هرم نرمری دانسرت چره مررگرش 
اسررت،خررالص شررود گررفررت: "حررتررمررا، هرررچرره زودتررر هررم". 
برخاستیم و به هزار زحمت خودمان را به یکری از تراکسری 
های جلِوبیمارستان رساندیم. نسترن به راننده گرفرت: "لرطرفرا 
بیمارستان ایرانمهر". توی تاکسی که نشستیم تروانسرترم هرمره 
ی نیرویم را جمع کنم و فقط بگویم "نسترن، خسرو [پرارسرا
] را خبر کن". نسترن گفت: "تلفن اش را نردارم ایرن جرا". 
گفتم: "علی ..." و کم وبیش منگ افتادم گوشه ی تراکسری ترا 

 به بیمارستان رسیدیم.
  
به بیمارستان که رسیدیم پزشک معالج هرچه کرد نتروانسرت 

الم ” از من در آورد که باالخره چه مرگم است. من همچنان 
می کردم وحتی نمی توانستم از یرک نریرم جرمرلره آن  “ و دال

طرف تر بروم. با خود می گفتم: "ها! اکبر، کرجرا رفرت آن 
همه زبان آوری؟کجرا رفرت آن زبرانری کره گراه نسرتررن بره 
شوخی و گاه از روی لج می گفت اگر آن را به توربین های 
سد کرج بیندازند کلی برق ازش به دست می آید؟ مری بریرنرم 
بدجوری اللمونی گرفتی!". از سر استیصال گاه بره نسرتررن 
نگاه می کردم یعنی که "تو بگو چه شده" و نسترن هرم فرقرط 
تکرار می کرد:"صبح رفت سونوگرافی و برگشت و از آن 

از آن طررف دکرترر ‘".  آب خروردم’موقع فقط ِهی می گوید 
پارسا که در بیمارستان نبود سفارش من را به دوست شفریرق 

ترورایری -و همکار حاذق اش دکتر نجل رحیم کررد و شرورا
تشخیص پزشکان این شد که ُسردیرم خرون  کردند و سرانجام 

به شدت اُفت کرده و اگرر “ آب”بیمار بر اثر نوشیدن مفرط 
دیر به بیمارستان رسرانرده مری شرد، احرترمرال مررگ بسریرار 
باالبود. انواع آزمایش ها و ام.آر.آی.ها و سری. تری. اسرکرن 

انرجرام  ها و عکس گرفتن ها از همه ی اندام و اجزای بردن 
 گرفت. سه روزی بستری و سپس مرخص شدم .

یازده سالی پیش از آن در شهر پنوم پِن کامبوج، -ده 
سرزمین جنت مکان پُل پُت، شبی به مناسبتی، بگیرید 
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سالگرد تولد یکی از ما سه نفر، خودمان را 
به یک رستوران باحال و خوش رنگ و 
لعاب کامبوجی مهمان کردیم. من سفارش 
غذایی را دادم که از برنج عمل می آمد و 
نزدیک به غذاهای خودمان بود. ستاره 
سفارش خوراک قورباغه داد. من ضمن 
دست انداختن ستاره و ادای ُعق زدن در 
آوردن، چون داشتم از زور کنجکاوی می 
ترکیدم، در میانه ی صرف غذا، پرسیدم: 
"حاال چه مزه ای داره این قورباغه؟". 
ستاره خیلی خون سرد گفت: "خوش مزه 
است، خیلی هم خوش مزه است، می خواهی 
قدری بچشی؟". از خدا خواسته گفتم: "آره 
خب، بدم نمی آید کمی بچشم ببینم چه کوفتی 
ست!". لقمه ای برداشتم و به دهان گذاشتم، 
اما پیش از آن که مزه ی خوراک قورباغه 
را بچشم، حس کردم راه گلویم به کلی بسته 
شده: استخوان ران قورباغه راه گلو را 
گرفته بود. به چنان اِهن و اُهونی افتادم و 
باال پایینی پریدم که نسترن و ستاره نگران و 
هراس زده ازاحتمال خفه شدن من متصل بر 
پشت من می کوبیدند و متوحش دنبال کمک 

سرانجام توانستم به کمک آن ها  -می گشتند
 استخوان قورباغه از دهان بیرون بیاورم.
  
هم در مورد اول و هم در مورد دوم مطلقا و 
به هیچ وجه نگران مرگ نبودم: انسان هر 
دم در رهگذر مرگ است، آن هم برای امثال 

رفته اند.  “آستانه ی اجبار”من که بارها تا 
در هر دو مورد تنها دغدغه ی خاطر من 
این بود که رفقا برمرگم دریغ نخواهند 
خورد، از خنده ریسه خواهند رفت و خواهند 
گفت: "طفلی اکبر، دیدی از چنگ نیروهای 
امنیتِی دو نظام قاهر و ستمگر گریخت و آن 
وقت استخوان ران قورباغه کارش را 
ساخت، مرگ از این حماسی تر!". "راستی 
شنیدی اکبر چه طوری ُمرد؟ این قدر آب 
خورد تا جان به جان آفرین تسلیم کرد، کی 
فکرش را می کرد؟". مرگ مهم نبود، گوشه 
و کنایه ها و ریشخند کردن های همگنان 

  صدها بار از مرگ بدتر بود.

 ۸۱۰۲جوالی  ۰۱

ترین   صورتی که این یکی از شدنی
کارهاست. خدا بیامرز زال، پدر رستم، با آن 
موهای سفید که به دنیا آمد، ظرفیت پیغمبر 
شدن را هم داشت. کرامات باالتر از این که 
آدم با سیمرغ حرف بزند؟ شما یک پیغمبر 
پیدا کنید که شیر مرغ معمولی خورده باشد. 

های  ای از سر سپرده فکرش را بکنید، عده
توانستند کافر باشند، زال   سام که می

اندازند دامنۀ کوه. نه   السالم را می  علیه
های بلوچستان بلکه کوه البرز. از همین  کوه

های پر سوز و  شود روضه یک تیکه، می
طفل بی کس و کار، بی آب  .گدازی ساخت

گذارد در دهانش.  و طعام، انگشتش را می
کنند. خدای  فرشتگان زار زار گریه می

ای فرشتگانم شما “پرسد:  الراحمین می ارحم
گویند:   فرشتگان می”  کنید؟  چرا گریه می

بار االها، طفل معصوم انگشتش را گذاشت “
طفل “گوید:  الراحمین می ارحم  ”در دهانش.

انگشتش را نگذارد در دهانش، کجای خود 
بگذارد؟ گریه نکنید. من کوه البرز و سیمرغ 

 ”.ام را الکی نساخته

” کند:  خداوند به کوه امر می  در این هنگام
لرزد که  کوه هم چنان می”. ای کوه! بلرز

کند. سیمرغ که  انگار دارد رقص عربی می
ای “زند:  فریاد می .باالی کوه آشیانه دارد

” هایم برسم. کوه! کرم نریز. بگذار به جوجه
دانم که سیمرغ جوجه دارد،   البته نمی

گذارد و یا اصالً نر است یا  زاید، تخم می می
ماده. هر چه که هست، تحت امر خداوند 

 .است

کند به سیمرغ  کوه با چشمانی اشکبار رو می
ای از خدا بی خبر!چه “ گوید:   و می
ای؟ پدرجان! بیا ببین چه بزرگواری  جوجه

اند در دامان  را بدون پوشک و شیر،انداخته
 .من

حتی جا داشت که خود سام، پدر زال را 
پیغمبر معرفی کند. آنوقت فرستادن بچه از 

شد کرامات او. اگر  زابل تا کوه البرز می
پرسیدند که این چه پهلواِن بی  مغرضین می

عقل و احساسی است که بچۀ بی پناه را 
گفتیم که به شما چه؟ به  اندازد دور، ما می می

 .فرمان خدا انداخته دور

ای از دشمنان استان ما که قصد   عده
اندازی دارند، مسئلۀ کوچِک کشته   سنگ

شدن سهراب به دست رستم را بهانه کرده، 
گویند که چون کار رستم با نیرنگ و  می

تواند امامزاده بشود.  تقلب بود، لذا او نمی
عجب حرفی است! خود حضرت امام در 
پاریس خدعه فرمودند و در ایران امام شدند. 
دروغ مصلحت آمیز و تقیه، وقتی خوف 
جان باشد و امید تخت و تاج، روا باشد. اتفاقاً 

ای خواهد بود که  حضرت رستم تنها امامزاده
فرزند خودش را قربانی کرده است. بقیه 

های مردم را قربانی   بزرگواران بچه
کردند. حتم دارم رستمی که از هفتخوان  می

گذشت، از این دست اندازها هم خواهد 
 .گذشت

 .توپی بشود  زادۀ تواند امام بینید که می می

تر از همۀ امام  اگر رستم امام زاده بود، کلفت
های فعلی بود. نعوذ و باهلل نه اینکه این  زاده

دۀ موجود کم مقامی داشته  پانزده هزار امامز
السالم به  باشند، اما حضرت رستم علیه

 .شد خاطر اصالت ایرانیش خیلی امامزاده می

کل سیستان تا حاال شده بود بارگاه حضرت 
… ابن سام این نریمان ابن الخ ابن زال رستم

علیه السالم. با توجه به دست و دلبازی مردم 
سیستان و بلوچستان، بعد باید بقیه 

آمدند و شفا دادن را از  ها می السالم علیه

گرفتند.  حضرت تهمتن علیه السالم یاد می
حاال ممکن است یکی از این برادران 
سیستانی که نظام آنها را خام کرده و با خود 
همراه کرده است، به من بگوید که اگر رستم 

زاده بود باز هم سیستانی بود، به توی  امام
بلوچ چه ربطی دارد؟ پاسخ این عزیِز 
سرسپرده بسیار مشخص است. فردوسی به 

ها هم بی لطف نبوده، در شاهنامه سر  ما بلوچ
و کارمان با حیوانات است. چه آنجایی که 

کند، چه  انوشیروان عادل قتل عاممان می
گردانی ز کوچ و بلوچ “فرموده:   آنجایی که

این در سرنوشت ”. همه سگالنده مانند قوچ
ماست که با حیوانات سر و کار داشته باشیم. 
لذا رخش آن بزرگوار به طور سنتی به ما 

ای را با  رسد. تا حاال هیچ امام و امام زاده می
اند. فقط رخش را بدهند به  مرکبش دفن نکرده

ها، بلوچستان از لحاظ آبادی، مشهد را  بلوچ
گذارد توی جیبش. آنقدرها که نظام ما را  می

قاچاقچی معرفی کرده، ما قاچاقچی نیستیم. 
رویم دو کیسه  بیکاریم. از فرط بیکاری می

آوریم که بکشیم. اینجا  تریاک از افغانستان می
فروشیمشان.  کنیم، می مشتری خوب پیدا می

کنیم هم به  هم به ادبیات بالنده کمک می
 .علمای اعالم

اگر رخش آن حضرت در بلوچستان دفن 
بود، ما احتیاجی به تریاک نداشتیم. نصف 

کردیم بارگاه آن اسب   بلوچستان را می
کردیم که از همین   بزرگوار. کاری می

آمریکا و کانادا، مهاجرین محترم ایرانی که 
اند، دسته  از دست نظام اسالمی فراری شده

دسته حیوانات بیمار خودشان را برای شفا 
بیاورند سر مزار آن اسب مقدس. با فروش 
قبر به عزیزانی که حیوانات جگر گوشۀ خود 

توانستیم بیشتر از  دادند می را از دست می
فروش یک سالۀ اپل درآمد داشته باشیم. 
قبرهای شش طبقۀ ما، در جوار بارگاه آن 
رخش بزرگوار، برای تمام حیوانات جهان 

 .آورد آرامشی ابدی به ارمغان می

حاال اگر به جرم توهین به انوشیروان عادل، 
السالم را به  رخش آن حضرت دیو کش علیه

دادند، ما برای مهراب و سیندخت  ما نمی
ساختیم. تا ملت بدانند  می  کابلی بقعه و بارگاه

زادۀ  که یک پدر بزرگ و مادر بزرگ امام
دیدند ما  آنها افغان بودند. افغانها هم وقتی می

کنیم،  به جای اعدام، دو کابلی را زیارت می
شدند. به روی خودشان  رنجیده خاطر نمی

های آنها در مملکِت   آوردند که بچه  نمی
اسالمی ما اجازۀ رفتن به مدرسه ندارند. آب 

کردند، دریاچۀ   هیرمند را رها می
 .کرد نجات پیدا می  هامون

زاده بود، دو دخترش یعنی  اگر رستم امام
گشسب بانو و زربانو دو اسمی نبودند که شما 
امروز آن را بشنوید، گلندام و تهمینه زنان آن 

های زن، مشهور  حضرت مثل سایر امام زاده
بودند. ما امتیاز بقعه و بارگاه آنها را به 

مسائل زنان ما   دادیم، تا استانهای کویری می
 .قرار بگیرد  هم مورد توجه ویژه

کوتاه کالم اینکه ما به بزرگان خودمان توجه 
دهیم. شما ببینید حضرت یوسف  نشان نمی

اش او را  اصالً حضرت نبود. برادران ناتنی
در چاه انداختند، شد حضرت و عزیز مصر. 

اش در چاه  رستم ما را با رخشش برادر ناتنی
زاده شدن  انداخت و شهید کرد. ما برای امام

 .این شهیِد چاه تالش نکردیم

ً نمی دانم که چرا فردوسی این کار را  واقعا
 .نکرد

در مورد فردوسی حکایت فراوان است اما 
 .در صحت آنها جای شک هست

 عبدالقادر بلوچ

  ۰۶۵۴اردیبهشت  ۰۸ 

یلی بود در   دانید رستم همانطور که می
سیستان که خدابیامرز فردوسی کردش رستم 
دستان. ضمن تشکر از آن مرحوم گرامی که 
در آن زمان، بیشتر از مسؤلین فعلی مملکت 

کنم که  به استان ما توجه داشت، آرزو می
ایکاش رستم یک امامزاده بود. شعرش هم 

من    شد: که رستم مالیی بود در سیستان  می
 .… السالم او را کردم رستم علیه

یلی بود در   دانید رستم همانطور که می
سیستان که خدابیامرز فردوسی کردش رستم 
دستان. ضمن تشکر از آن مرحوم گرامی که 
در آن زمان، بیشتر از مسؤلین فعلی مملکت 

کنم که  به استان ما توجه داشت، آرزو می
ایکاش رستم یک امامزاده بود. شعرش هم 

شد: که رستم مالیی بود در سیستان من او  می
 السالم را کردم رستم علیه

اگر رستم امام زاده بود، برایش حتمن در 
ساختند.  دوران صفویه، بقعه و بارگاهی می

ترقی و پیشرفت استان ما هم حداقل از رژیم 
دلیلش این است که  .شد گذشته شروع می

اعلیحضرت فقید که همیشه به ائمه اطهار 
ارادت قلبی داشتند، عالوه بر زیارت مشهد 
مقدس به سیستان و بلوچستان مقدس هم 

دانید که ذات همایونی هر  می .شدند مشرف می
فرمودند، دستورات  کجا که نزول اجالل می

فرمودند. حتم دارم روی  اکیدی هم صادر می
ارادتی که به مرحوم فردوسی داشتند برای 
گسترش و مطال کردن صحن مقدس حضرت 
رستم ارواحنا فدا، بودجۀ الزمه در اختیار 

 .دادند تولیت بارگاه قرار می

بعد از انقالب هم اگر به ما یک واعظ طبسی 
گرفت، حجم غبار روبی  کوچولو تعلق می

پولی ما ازحرم مطهر صاحِب واالی گرز 
های روانی که بادهای  السالم، از ریگ علیه

کنند  صد و بیست روزه در سیستان جابجا می
 .شد بیشتر می

ً نمی شود راجع  با برخی از دوستان که واقعا
به زنده یاد فردوسی و شاهنامه، بدون وضوی 

های   ملی حرف زد. بعضی از شخصیت
شاهنامه هم اتوماتیک وار در سطح خدا و 
پیغمبرند و امامزاده خطاب کردن آنها توهین 
است. اما رستم مال خودمان است. باور 
بفرمایید که ما در استان سیستان و بلوچستان 

زاده داریم. برخی از  نیاز مبرمی به یک امام
گویند که این شدنی نیست. در  دوستان می

روایتی است که روزی سعدی در میان شعرا 
تواند مثل فردوسی  و ادیبان ادعا کرد که می

اشعار حماسی بسراید. برای ثابت کردن 
 :البداهه گفت ادعایش، فی

 خدا کشتی آنجا که خواهد برد   

 وگر ناخدا جامه بر تن درد                      

 :شب فردوسی را در خواب دید که فرمود

 برد کشتی آنجا که خواهد خدای  

 اگر جامه بر تن درد ناخدای                 

سعدی که از خواب بیدار شد، دیگر دنبال 
 .شعر حماسی نرفت

من هم بعد از این افکار و سئواالت، شبش 
خورد که فردوسی  کسی را خواب دیدم. می

 :زد که سعدی باشد. گفت باشد. پهلو می

 بلوچ! 

 امام زاده همین پنج روز و شش باشد

 ایران ما بعد از آن همیشه خوش باشد         

—————————————– 
 منبع: شهرگان 

  

 ۰٧ادامه آب کم جو... از صفحه 

 اگر رستم امام زاده بود
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 :مدیر انتشارات مازیار خبر داد

منتشر نشدن جلد دوازده فرهنگ 
کوچه به نوعی چرخ اقتصادی 
این مجموعه را متوقف کرده 

است زیرا بدون شک انتشار این 
توانست حتی روی  جلد، می
های قبلی تاثیر مثبت  فروش جلد
  .بگذارد

زاده)مدیر  مهرداد کاظم 
انتشارات مازیارب که امتیاز 

یاد  های کوچه زنده انتشار کتاب
احمد شاملو را در اختیار دارد، 

نظرش درمورد بازبینی  نتیجه ماندن درخواست تجدید از بی
  .حرف " چ " از این فرهنگ مشهور خبر داد

وی به خبرنگار ایلنا گفت: بعداز اینکه وزیر ارشاد قول 
های توقیفی و معوق مانده را داد، طی  بازبینی مجدد کتاب

ای از سیدعباس صالحی؛ معاون امور فرهنگی وزارت  نامه
ارشاد؛ درخواست کردم تا با انتشار جلد دوازده این فرهنگ 

شود؛ موافقت کند اما  ارزشمند که حرف " چ " را شامل می
   .ای حاصل نشد نتیجه

ی کتاب  زاده ادامه داد: گویا جناب صالحی از اداره کاظم

آقای منفردزاده همچنیرن در پرایران مرترن خرود خرطراب بره  
مهربانی کنید ترا نراگرزیرر ” مسعود کیمیایی تاکید کرده است: 

 “!به تغییر گفتار نباشم
موسیقی تمام آثار پیش از انقالب مسعود کریرمریرایری هرمرانرنرد 

، “ داش آکرل” ، “ رضرا مروتروری” ، “ قیصر” ،“بیگانه بیا” 
غیر از یرک فریرلرم  “ها گوزن”و  “غزل”، “خاک”، “بلوچ” 

 .اند توسط اسفندیار منفردزاده ساخته شده
که آخرین سراخرتره پریرش از  “سفر سنگ”موسیقی متن فیلم 

شرود، تروسرط مرجریرد  انقالب مسعود کیمیرایری مرحرسروب مری
 .انتظامی و شخصی با نام اسماعیل ماهان ساخته شده است

توان به موسیقری  های اسفندیار منفردزاده می از دیگر ساخته
بره کرارگرردانری  “ خداحافرظ رفریرق” و  “ تنگنا” های متن فیلم

بره “  خرواسرترگرار” و “ حسن کرچرل” ، “ طوقی” امیر نادری، 
بره کرارگرردانری نراصرر  “ نفریرن” کارگردانی علی حاتمی و 

 .تقوایی اشاره کرد
 تهاست که در سوئد ساکن اس آقای منفردزاده سال
 منبع: رادیو فردا

داشته باشند وخود کنترل تولید را بدست گیرند با عردم فرروش 
تولیدات هر کارخانه سود وضررر زیرادی مرتروجره کرارگرران 
ومزدبگیران می شود چرا که با عدم تولید کرارخرانره ترعرطریرل 
وکارگران شغل خود را از دست می دهند و وضعیت کارخانه 
ها و تولید در ایران بواسطه سیاسرترهرای اقرترصرادی حرکرومرت 
اسالمی و فرسودگی کارخانه ها و تجهیزات تولیردی نره ترنرهرا 
بار اقتصادی زیادی را به جامعه تحمیل می کند بلرکره امرنریرت 
جسمی وروانی کارگران را نیز شدیدا تحرت تراثریرر قررار مری 
دهد و بارها شاهد صدمات سنگین جسمی کارگران در محریرط 
کار می باشیم و عدم امنیت شغلی کارگران بواسطره از دسرت 
دادن شغل شان ونداشتن اتحرادیره و صرنرف کره کرارگرران را 
برای دستیابی به خواستهای اقتصادی وسیاسری شران مرنرسرجرم 
کند تا توان دفاع از خود را در مقابل ستم طبقاتی داشته باشند. 
عدم وجود تشکل مستقل کارگری سبب شده که کارگران اقردام 
به حرکتهای انفرادی نمروده ومری بریرنریرم کره ترعردادی از ایرن 
کارگران بعلت استیصال دست به خودکشی می زنند در حالری 
که مبارزه طبقاتی کارگران بصورت منسجم نه تنها منرجرر بره 
دستیابی کارگران به خواسته هرایشران مری شرود برلرکره تراثریرر 
بسیاری مهمی بر فضرای سریراسری و اجرترمراعری جرامرعره مری 
گذارد.وجود تشکلهای کارگری ،کارگران را از ترن دادن بره 
شرایط اسفبار کنونی رها ساخته وعالوه بر باال برردن آگراهری 
طبقاتی شان به آنها کمک می کنرد ترا در بررابرر قرراردادهرای 
کاری که کارگران را در شرایط بسیار سخت قررار مری دهرد 
ایستادگی کرده وبر شرایط کار و محیط کار خود تاثیر بسریرار 
مثبتی داشته باشند در اتحاد و انسجام است که کارگران پیروز 

 می شوند وخواسته های آنها جامعه عمل می پوشاند. 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

[۰ ] https://fa.wikipedia.org/wiki/  
 
] ۸ ] http://www.treasury.gov/resource-center/
sanctions/Programs/Pages/iran.aspx  
 
] ۶ ] https://blu378.mail.live.com/?
tid=cmrfWKjgcq5RGaygAhWtc3nA2&fid=flse
arch&srch=3&skws=AIC&sdr=4&satt=2  
 
] ۴ ] https://actionnetwork.org/letters/tell-
congress-to-support-the-nuclear-deal-with-iran?
can_id 
 
] ۲ ] http://alef.ir/vdchminik23n6wd.tft2.html?
282554  
 
] ٢ ] https://www.youtube.com/watch?
v=2upBG4b4umk  
 
] ٧ ] http://farsnews.com/newstext.php?
nn=33542424223226  
 
] ۲ ] http://www.farsnews.com/newstext.php?
nn=33542326223242  
 
] ۵ ] http://www.eghtesadonline.com/fa/
content/85684 
 
] ۰۱ ] http://www.ireconomy.ir/fa/page/22247  
 
] ۰۰ ] http://www.ireconomy.ir/fa/page/22237/ 

گزارشی درمورد این کتاب خواسته و مسووالن همان  34ادامه از صفحه 
گزارش پیشین را با همان کم و کیف به دست ایشان 

  .اند و نتیجه همان شده که بوده است رسانده

های قبلی درمورد جلد دوازده  وی با اشاره به پیگیری
ی  کوچه که محمد الهیاری فومنی)مدیرکل وقت اداره کتاب

کتابب انتشار این کتاب را منوط به نظر فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی کرده بود، اظهار داشت: تلویحا به من اطالع 
دادند که نظر فرهنگستان که جناب حدادعادل در راس آن 

اما من بعدها شنیدم که آقای  !قرار دارد، منفی بوده
ابوالحسن نجفی)یکی از اعضای فرهنگستانب گفته که او و 
  کارشناسان این فرهنگستان با انتشار حرف " چ " موافق

اند. با این حساب شاید تنها مخالف، شخص آقای  بوده
  .حدادعادل باشد

زاده ضمن بیان این مطلب که " این توقف طوالنی  کاظم
های زیادی را به نشر مازیار وارد کرده "،  مدت، زیان

گفت: منتشر نشدن جلد دوازده این فرهنگ، به نوعی چرخ 
اقتصادی این مجموعه را متوقف کرده است زیرا بدون 

های  توانست حتی روی فروش جلد شک انتشار این جلد، می
  .قبلی تاثیر مثبت بگذارد

وی اضافه کرد: شرایط موجود باعثشده خیلی از 
مندان تصور کنند این مجموعه به اتمام رسیده و  عالقه

شود. در حالی که همچنان بخش قابل  دیگر منتشر نمی
یاد شاملو موجود است  نویس زنده های دست توجهی از فیش

شود. اما فعال لنگِ  که قطعا مجلدهای متعددی را شامل می
  .جلد دوازدهم هستیم

 منبع: خبرگزاری ایلنا

فرهنگ  جلد دوازده وزارت ارشاد به  

اجازه ی انتشار نداد کوچه  

۰۶۵۴/۱۴/۸۲  
اسرررفرررنررردیرررار مرررنرررفرررردزاده، 

دان  آهررنررگررسرراز و مرروسرریررقرری 
ای  کار ایرانی، در نرامره کهنه

خطاب به مسعود کریرمریرایری، 
فیلمساز، با اشاره به ایرن کره 

من با شمایان همرسرو نربروده ” 
از او  “ و نرررخرررواهرررم برررود

خواست ترا آثرارش در شرب 
موسیقی فیلِم ایرن کرارگرردان 

 .اجرا نشود
شب موسریرقري فریرلرم مسرعرود 
 ۰۲كرریررمرریررایرری قرررار بررود 

مردادماه با اجررای اركسرترر 
سمفونیک به رهبرری برهرزاد 
عرربرردی و خرروانررنرردگرری رضررا 
یررزدانرری در ترراالر وزارت 
 .کشور تهران برگزار شود

هایی چون رئریرس، حركرم،  در این اجرا قرار بود موسیقی فیلم
جرم، مرترروپرل، گرروهربران، اعرترراض، دنردان مرار، رضرا 

تروسرط ایرن  داش اكل، قیصرر و چرنرد فریرلرم دیرگرر موتوری، 
اركستر اجرا شود و در چند قطعه هم رضا یزدانی به عنوان 

 .خواننده میهمان اركستر را همراهی كند
ای بره  تریررمراه برا ارسرال نرامره۸۴اما آقای منرفرردزاده روز 

خرود   از دوسرت و هرمرکرار قردیرمری “ موسیقی ما” سایت  وب
 .درخواست کرده که این اجرا برگزار نشود“ عاجزانه”
 

از شرمرا آقرای رضرا ” در نامه اسفندیار منفردزاده آمده است: 
درسرتری  بره-]بهزاد[ عبدی و استاد مسعود کیمیایی عراجرزانره 

مرادی مرن -استدعا دارم از تجاوز به حقوق معنروی -عاجزانه
هایم، حتی اگر برایتان مرنرافرعری در پری  یعنی اجرای موسیقی

دارد، دست بردارید. زیرا مرن برا شرمرایران هرمرسرو نربروده و 
از مروسریرقری ” در ادامه این نامه نوشتره شرده:  “!نخواهم بود

فیلم سفر سنگ تا امروز آثار بسیاری برای این برنامه وجود 
 “.کار آیند  توانند به دارند که با اجازه از سازندگان آنها می

 هایم را اجرا نکنید منفردزاده خطاب به کیمیایی: موسیقی

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-61/135133-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%
http://gdb.rferl.org/5461A29B-3792-4053-82C4-2D6A79EBDC26_mw1024_s_n.jpg
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بیعت سیمین دانشور با 
 خمینی در تشت آب

 
ەللا خمینی  ەللا خمینی پیوندی داشت. وقتی آیت آل احمد با آیت "

از زندان آزاد شد و به قم برگشت، من خودم هم  ۴۸در سال 
یکی از کسانی بودم که به دیدار ایشان رفتم. بعدها شنیدم که 
مرحوم آل احمد و خانمشون، سیمین دانشور هم خصوصی به 

ەللا خمینی رفته و با او بیعت کرده بودند. حتی تشت  دیدار آیت
ەللا خمینی دست خود را در آن تشت  آبی نهاده بودند، آیت

گذاشته بود و سیمین دانشور هم دست خود را در تشت گذاشته 
که زنان  ەللا خمینی بیعت کرده بود. منقول است وقتی و با آیت

این چنین بیعت میکردند ...  السالم بیعت میکردند با پیامبر علیه
وقتی آل احمد از قم برگشته بود، حقیقتا خود را متعهد به تایید 

 " .دانست حرکت آقای خمینی می
ەللا دباغ با نام مستعار  بر گرفته از سخنرانی حسین حاج فرج 

"دکترعبدالکریم سروش" با عنوان غربزدگی در ترازو به 
 در شهر تورنتو ۸۱۰۴ماه می  ۸۲تاریخ 

حاج فرج که روزگاری کمیسار فرهنگی خمینی بود و مسئول 
"پاکسازی" دانشگاه ها و "عطر و بو" افشانی در آن اماکن 
بود اکنون مقیم ایاالت متحده آمریکا شده و و اکنون در ویکی 
پدیا او را نواندیش دینی، فیلسوف، مولوی شناس، نظریه 
پرداز، متکلم، فعال حقوق بشر، مدرس دانشگاه، شاعر و 

 .کرده اند مترجم ایرانی معرفی
در نامه ای به حسن  ۰۶۵۸ەللا دباغ در سال  حاج فرج 

روحانی خود را سخنگوی "آزادیخواهان" انگاشته و نوشت: 
" از راه دور و از زاویه غربت به شما درود می فرستم و 
کامیابی تان در تدابیر نیکو و اقدامات نافع از خداوند 

 " ... قدیرخواستارم
غرض از این چند سطر یاد آوری این حقیقت است که برای 
سالمت جامعه نباید شیفتۀ هیچکس وعقیده ای شده و از نقد 
علنی و پاسخگو بودن مستثنی دانست و اال میشود همین 

سال ساری و جاری که میبینید و ماشاءەللا  ۶۲فاجعۀ اکنون 
روشنفکرانی که همواره با حرفهای قشنگ پیشرو در به 
بیراهه بردن جامعه هستند و چون به خلوت میروند آن کار 

 .دیگر میکنند
 

 .دور نیست، رهایی اصالً دور نیست
 
 "تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 به ادرس youtubeدر  32متن مصاحبه در دقیقه 
 hAMMm7Hw4-https://www.youtube.com/watch?v=c 

 قابل مشاهده است.

رسد. انقالب به پیروزی   است که در آخر به گوش می
 .رسد  می

اختیار پا بر  در اولین اجرای این سمفونی سفیر فرانسه بی
هنوز سمفونی به پایان  زمین میکوفت و سفیر آلمان شرقی

شود و شروع به دست زدن   نرسیده از جای خود بلند می
کند. این سمفونی از نوعی گویش تصویری برخوردار   می
 .است

 
در قسمت چهارم بار دیگر شاهد اوج گیری انقالب هستیم. 
با یک شروع غافل گیرانه که ضربات طبل بزرگ و آوای 

را اعالم  سازهای زهی آن آالت بادی برنجی باهماهنگی
در اینجا تند است به این خاطر  رسد. تم  کنند، به گوش می  می

میهنی  که مردم مصمم در انجام مرحله نهائی وظیفه ملی
پیوندند   باشند. مردم به مانند جویبار هاییکه به هم می  خود می
ها به رودخانه تبدیل میشوند به  ها و سپس با پیوستن نهر نهر

پیوندند. بار دیگر آرامش قبل از طوفان و سپس   یکدیگر می
شود. صدای زنگ عالمت پیروزی مردم   انقالب آغاز می

رسد. انقالب به پیروزی   است که در آخر به گوش می
 .رسد  می

های  از شاهکار دیمتری شوستاکوویچ یکی ۰۰سمفونی 
. آدرس ان در یوتیوب:                  باشد  کالسیک می موسیقی

:          -https://www.youtube.com/watch?v=S
dpVISqPy 

 

 علم در خدمت جنایت  
     
  سنیم

 
دهد که انجمن روانشناسی  نتایج یک گزارش جدید نشان می

آمریکا با پنتاگون و سازمان سیا تبانی و همدستی داشته و 
های بازجویی و  هایی را برای حمایت از تکنیک دستورالعمل

 سپتامبر ارائه کرده است.  ۰۰شکنجه پس از حمالت 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، انجمن روانشناسی آمریکا با 

های اخالقی به نهادهای دولتی از جمله  ارائه دستورالعمل
های  سازمان سیا و پنتاگون، عمالً حمایت خود را از روش

بازجویی و شکنجه مأموران امنیتی آمریکا اعالم کرده است. 
غرق مصنوعی و جلوگیری از خوابیدن زندانیان، از جمله 

 های بازجویی و شکنجه مأموران سیا بوده است. روش
صفحه ای آمده است: انجمن روانشناسی  ۲۴۸در این گزارش 

آمریکا با برخی از نهادهای دولتی از جمله سیا و پنتاگون 
های اخالقی را برای برنامه  تبانی کرده و دستورالعمل

 

دیمتری  00سمفونی 

 شوستاکوویچ
 

را برای چهلمین سالگرد  ۰۰دیمیتری شوستاکوویچ سمفونی 
انقالب کبیر اکتبر نوشت. این اثر یکی از بزرگترین 

باشد. دیمتری شوستاکوویچ را   های کالسیک می سرایش
 ۵۱۱شناسند. بعد از   با نام لنینگراد می ٧همگان با سمفونی 

روز محاصره لنینگراد به دست فاشیسم هیتلری، در زمان 
از تمام بلندگوهای شهر  ٧شکست حصر این شهر سمفونی 

پخش شد و سربازان خسته شوروی در کالبد خود جان تازه 
ای را حس کردند. یورش به قلب ارتش آلمان آغازشد وعقب 

دیمیتری  ٧نشینی فاشیسم از اینجا آغازگردید. سمفونی 
بار بر روی  ۰۶۸تنها در آمریکا  ۰۵۴٧شوستاکویچ در سال 

صحنه رفت. شوستاکوویچ به افتخار شهروند سوسیالیسم که 
باالترین درجه شهروندی در آن زمان بود نائل شد. اما بعدها 

افتخارات از وی سلب شد.  های استالینیستی تمامی در تصفیه
اما سالها بعد درزمان خرشچف از او اعاده حیثیت شد و 

افتخارات را به او برگردند و به او  دولت شوروی تمامی
 .عنوان قهرمان سوسیالیسم اهدٔا شد

دیمیتری شوستاکوویچ شاهکاری دیگر از خود خلق کرد و 
این سمفونی  ۸به نام انقالب بود. در موومان  ۰۰سمفونی  آن

توسط ارتش تزار به  ۰۵۱۲قیام و سرکوب مردم درسال 
های مردم و کارگران که برای  تجسم میگردد. گروه خوبی

تجمع و دادن عریضه به تزار در میدان سن پیترزبورگ جمع 
شوند. آرامش قبل از   شده بودند توسط ارتش تزار قتل عام می

شود. سپس با شنیدن طبل نظامی   آرام آغازمی طوفان با یک تم
شود و با شنیدن طبل بزرگ نظامی   دستور حمله آغازمی

سواره نظام یورش خود را آغازمیکند. ماشین سرکوب آغاز 
به کشتار میکند و کشتار به اوج خود میرسد. مردم سرکوب 

آید. موزیک   و پراکنده میشوند. موزیک از اوج به پایین می
آرام بعد از آن مادری را تصور میکند که در بین اجساد 

را که بدنبال همسر خود میگردد در  بدنبال پسر خود یا زنی
 .کند  جلوی چشمان ما ظاهر می

در قسمت چهارم بار دیگر شاهد اوج گیری انقالب هستیم. با 
یک شروع غافل گیرانه که ضربات طبل بزرگ و آوای 

را اعالم  سازهای زهی آن آالت بادی برنجی باهماهنگی
در اینجا تند است به این خاطر  رسد. تم کنند، به گوش می  می

میهنی خود  که مردم مصمم در انجام مرحله نهائی وظیفه ملی
پیوندند   باشند. مردم به مانند جویبار هاییکه به هم می  می
ها به رودخانه تبدیل میشوند به  ها و سپس با پیوستن نهر نهر

پیوندند. بار دیگر آرامش قبل از طوفان و سپس   یکدیگر می
شود. صدای زنگ عالمت پیروزی مردم   انقالب آغاز می

بازجویی و شکنجه در دوره دولت جورج دبلیو بوش ارائه 
 کرده است.

های اخالقی نیاز  نهادهای دولتی آمریکا به این دستورالعمل
های  داشتند تا روانشناسان این نهادها بتوانند در روش

سپتامبر همچنان  ۰۰بازجویی سخت پس از حمالت 
 مشارکت داشته باشند.

انتشار این گزارش در شرایطی است که کمیته اطالعات 
سنای آمریکا در ماه دسامبر گزارشی را در خصوص 

های بازجویی و شکنجه مأموران سیا منتشر کرده  روش
است. انجمن روانشناسی آمریکا در واکنش به این گزارش 

های خود بازنگری خواهد کرد.  اعالم کرد که در سیاست
این انجمن خواستار ممنوعیت حضور مستقیم روانشناسان 

 ها شده است. خود در روند بازجویی
نادینه کاسالو که ریاست کمیته نگارش این گزارش را 

عهده داشته، تأکید کرد: هدف انجمن روانشناسی آمریکا  به
های  این نبوده است که زمینه الزم برای استفاده از روش

بازجویی یا نقض حقوق بشر را فراهم کند، ولی احتماالً 
های  های این انجمن، استفاده از روش نتیجه دستورالعمل
 بازجویی بوده است.

 

مصاحبه با اسپاتنیک، تاکید کرد: من فکر نمیکنم مخالفت 
های روسیه با سامانه های دفاع موشکی آمریکا، ارزشی 
داشته باشد. من فکر میکنم روسیه در مخالفت با این سامانه 

 .ها، دچار اشتباه شده است
مقام های آمریکایی بارها به روسیه اطمینان داده اند که 
توسعه و استقرار سامانه های دفاع موشک بالستیک در 
لهستان و رومانی با انگیزه هدف قرار دادن ایران و کره 

 .شمالی و نه روسیه بوده است
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه پیش از این در سخنانی 
تصریح کرد: مسکو امیدوار است که آمریکا به قول خود 
عمل کند و پس از دستیابی به توافق هسته ای ایران، سامانه 

 .دفاع موشکی را در اروپا مستقر نکند
میالدی در  ۸۱۱۵وزیر خارجه روسیه گفت: شاید آوریل 

پراگ را به یاد می آوریم که باراک اوباما رئیس جمهور 
آمریکا تاکید کرد که اگر مساله هسته ای ایران حل و فصل 
شود، ماموریت ایجاد سامانه دفاع موشکی در اروپا، از بین 

 .خواهد رفت
ایران و قدرت های جهانی روز سه شنبه رسما دستیابی به 

 برنامه جامع اقدام مشترک را اعالم کردند. 

 

رغم  نیکالس برنز: علی

ای، آمریکا حق  توافق هسته

استقرار سامانه دفاع 

 موشکی در اروپا را دارد
  سنیم

 

معاون سابق امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفت: 
ای ایران و قدرت های جهانی،  علیرغم توافق هسته

های روسیه با سامانه دفاع موشک بالیستیک  مخالفت
آمریکا، اهمیتی نداشته و واشنگتن حق استقرار این سامانه 

 .دفاع موشکی در اروپا را دارد
نیکالس برنز معاون سابق وزارت خارجه آمریکا در 

https://www.youtube.com/watch?v=c-hAMMm7Hw4
https://www.youtube.com/watch?v=S-dpVISqPy
https://www.youtube.com/watch?v=S-dpVISqPy
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 ویکی لیکس افشا کرد:
تالش امریکا برای  

 مقابله با چین
  یر 1 -مجله هفیه 

 

ویکی لیکس افشاکرد: یکی از کارشناسان اتحادیه اروپا به 
وزیر اقتصاد فرانسه گفته بوده که همکاری اقتصادی آمریکا 

)دو سوی اقیانوس آرامب ”  ترنس پاسیفیک“با کشورهای 
 .برای تحریک و تقابل با چین صورت گرفته است

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در یکی از هفت مدارکی 
که روز دوشنبه توسط ویکی لیکس منتشر شد آمده است: 
هیدو هوبن، رئیس بخش بازرگانی اتحادیه اروپا به ژان 
فرانسوا بوتن، وزیر اقتصاد وقت فرانسه گفته بود که 
همکاری اقتصادی آمریکا با کشورهای ترنس پاسیفیک 

 .ای برای تقابل با چین است وسیله
 کشورهای ترنس پاسیفیک  –همکاری اقتصادی آمریکا 

(TPP) ای است که بین آمریکا و  بسته تجاری بلندپروزانه
درصد اقتصاد  ۴۱کشور آسیایی و اقیانوسیه توافق شده و  ۰۸

 .دهد. چین در این حلقه جایی ندارد جهان را تشکیل می
هوبن خاطرنشان کرده بود که واشنگتن به منظور تقابل با 
پکن با هرکشوری که با چین هم مرز بوده وارد مذاکره شده 

های دولت آنها  و از آن ها خواسته تا به این بسته که ظرفیت
 .دهد بپیوندند را افزایش می

کند که  هوبن سپس با شک و تردید به این موضوع اشاره می
وگو بوده جهان  سال مورد بح  و گفت ۰۱اگر توافق مزبور 

اند که دیگر تمایلی به  و چین طی این مدت به حدی تغییر کرده
این روند نداشته باشند و این مساله کل این ابتکار عمل را به 

 .کند تالشی از دست رفته تبدیل می
در این مدارک افشا شده از هوبن و خطاب به وزیر فرانسه 

شکست بخورد آمریکا  TPP نقل شده است: اگر ابتکار عمل
هیچ جایگزینی به جز بازگشت به سازمان تجارت جهانی 

 .ندارد
این مدرک همچنین افشا کرده است که هوبن به شدت منتقد 

 .استراتژی تجاری آمریکا است
کند که چنین تمرکزی  این کارشناس اتحادیه اروپا ارزیابی می

کند که واشنگتن هیچ دستورالعمل حقیقی  بر آسیا ثابت می
برای مذاکره با اقتصادهای نوظهوری چون چین و برزیل یا 

 .برنامه عملیاتی با محوریت سازمان تجارت جهانی ندارد
کند که عملیات  این مدارک فوق سری آمریکا روشن می

های  ای علیه دولت فرانسه و تمامی شرکت اطالعاتی گسترده
 .گرفته است مهم آن صورت می

دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا  اسناد ویکی لیکس نشان می
از مقامات ارشد اقتصادی فرانسه و سهامداران بزرگ این 

 .کرده است کشور برای بیش از یک دهه جاسوسی می
فرانسه و آمریکا تاکنون به انتشار این اسناد واکنشی نشان 

اند. صحت و سقم این اطالعات نیز مشخص نیست اما  نداده
ای  ویکی لیکس در انتشار اسناد محرمانه دولت آمریکا سابقه

 .طوالنی دارد
هفته گذشته این گروه افشا کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا 

کرده است؛  جمهور آخر فرانسه جاسوسی می از سه رئیس
اطالعاتی که موجب خشم و شرمندگی دولت فرانسه و منجر 

 .به فراخواندن سفیر آمریکا برای ارائه توضیحات شد
گویند مدارک آژانس امنیت ملی  های جدید اما می گزارش

دهند که این  نشان می ۸۱۰۸تا  ۸۱۱۴های  آمریکا بین سال
آژانس از دو وزیر اقتصاد و سه تن دیگر از مقامات ارشد 

دهد  کرده است. سایر اسناد نشان می این کشور جاسوسی می
، آژانس امنیت ملی آمریکا از ۸۱۰۸تا  ۸۱۱۸که از سال 

های صادراتی فرانسه از  ها و مناقصه اطالعات تمامی مزایده
نفت و گاز گرفته تا ارتباطات و بیوتکنولوژی جاسوسی 

 .کرده است می
در  ۸۱۱۶ویکی لیکس پایگاه افشاگری است که در سال 
های سیاسی یا  ایسلند پایه گذاری شد تا مدارک، تصاویر و فیلم

 .اجتماعی مهم را منتشر کند

خسرو شاکری مورخ را با اثر بزرگش جرمرهروری شروروی 
می شناسیم. کتابی که در  ۰۵۸۱ -۰۵۸۰سوسیالیستی ایران 

مانند اسرت. نریرز برا  بری از اسناد و مدارک تاریخی، کم بهره
هرای  هایی چون تقی آرانی در آیرنره تراریرخ، سررچشرمره کتاب

سوسیال دموکراسی در ایران مردرن بره زبران انرگرلریرسری و 
ایرانی سرخ به زبان فرانسه. و نیز   ایرج اسکندری شاهزاده

کتاب ها و مقاالت دیگرر، از جرمرلره مرداخرلری در دانشرنرامره 
 .ایرانیکا

چشرم بره جرهران  ۰۶۰٧خسرو شاکری در تهران و به سال 
های دکتر محمرد  گشود. در نوجوانی شیفته آرا و عقاید اندیشه

 .داشت اش می مصدق شد که تا پایان عمر گرامی
اش را  ایران به خارج آمد. دوران دانشجویی ۰۶۶۶در سال 

درایاالت متحده و اروپا گرذرانرد. بره کرنرفردراسریرون جرهرانری 
محصلین و دانشجویان ایرانی )اتحادیه ملریب پریروسرت و در 

المللی و در  دبیر بین (۰۶۴۶کنگره چهارم آن سازمان ) دی 
در  .دبریرر انرترشرارات شرد)  ۰۶۴٧هشتم )اردیبهرشرت   کنگره

 .نهد همین دوره است که بنگاه انتشارات مزدک را بنیان می
 ۰۵٧۱و  ۰۵۶۱ی  هرای دانشرجرویری دهره در بسرترر خریررش

گررود کره مررزبرنردی روشرنری برا  مری مسیحی، بره چرپ نرو 
 .کمونیسم روسی و ارتودوکسی مارکسیستی داشت

بازتاب این گونه گرایش مارکسیستی، در رساله دکرتررای او 
با عنوان تشکیل، تکوین و سرنوشت حزب کمونیست ایرران 
پیداست. هر چند هرمرچرنران در کرنرفردراسریرون مرحرصرلریرن و 

قرراریرش او را بره  دانشجوایان ایررانری فرعرال برود، امرا بری
 .کشاند امریکای التین و شمال افریقا می

گردد و با کتاب جمعه احمد  به ایران باز می ۰۶۲٧با انقالب 
  کند. پس از آغاز سررکروب فرراگریرر دهره شاملو همکاری می

کند. در پاریس انتشارات پرادزهرر و  شصت، جالی وطن می
اندازد که "بنیان آن  ها را راه می کتاب جمعه ۰۶۶۶در پاییز 
اش بره "نرقرد  ها" نهاده شده بود و تروجره گانگی اندیشه بر چند

های حراکرم و ابرزارهرای آن"، و نریرز "شرنراخرت  ایدئولوژی
های مسائل مبترال بره  حل جامعه ایران و همین طور طرر راه

 ."ایران   جامعه
، سودای برپرایری ۰۶۶۲ها به سال  پس از تعطیل کتاب جمعه

پررورانرد کره  مری  کارگری سلطان زاده را در سر   پژوهشکده
داد، چره بسرا  ش امران مری یرابرد. اگرر قرلرب بریرمرار تحقق نمی

کرد. اما سرانرجرام بره اقرامرت  اش سرمی قراری همچنان با بی
ی  دایم در پاریس ترن داد وشروالی اسرترادی تراریرخ مردرسره

 .مطالعات عالی علوم اجتماعی را به تن کرد
بردیرل برود. ترکرروانره انردیشریرد،  خسرو شاکری شخصیتی کرم

 .تکروانه نوشت و تکروانه زیست
 بی بی سی فارسی

یادی از خسرو شاکری، 

کاوشگر تاریخ جنبش 
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خسررو )  ۸۱۰۲ژوئرن  ۸۵(    ۰۶۵۴تریرر  ۲سحرگاه دوشنبه 
شاکری، پژوهشگر اسنراد تراریرخ مرعراصرر ایرران، مرورخ و 
روشنگر سوسیالیست در بریرمرارسرترانری در پراریرس چشرم از 
جهان فروبست؛ پس از نبردی سخت و توان سوز با بریرمراری 

 .مغزی  قلبی و بر اثر سکته
خسرو شاکری را نخسرت برا پشرترکرار چشرمرگریررش در گررد 
اوری اسناد تاریخی "جنبش کارگری، سوسیال دموکرراسری و 

هررای  شررنرراسریررم و سررپررس بررا پرژوهررش کرمررونرریرسررترری" ایررران مری
ماندگارش در این سه گسرترره. بره ایرن کرارنرامره، کرنرشرگرری 

 .سیاسی در جنبش چپ ایران را باید افزود
نگاری معاصر ایرران، از خسررو شراکرری بره عرنروان  تاریخ

پژوهشگری پیشکسوت یاد خواهد کرد که با ترالش پریرگریررش 
نه تنهرا تروانسرت برخرش برزرگری از اسرنراد تراریرخری جرنربرش 
کمونیستی، سوسیال دموکراتیک و کارگری ایرران را بریرابرد، 
  از تولیت احزاب و گروه های چپ بیرون بیاورد و بره پرهرنره
پژوهش های دانشگاهی بکشاند، بلکه با کنکاش و کراوش در 

هایی از  های گوشه و کنار جهان، گوشه خانه ها و کتاب بایگانی
ی سال مرحرکروم بره  ها تاریخ چپ و کارگری ایران را که سال

فراموشی گزینشی پاره ای از رهبران این احزاب و سرازمران 
 .ها شده بود، بر اهل پژوهش و کنشگران سیاسی بگشاید

با خسرو شاکری بود که ایرانیان برای نخستین برار برا نرام و 
)اردشرریرررب سررلررطررانررزاده، از رهرربررران حررزب   آثررار آواترریررس

کمونیست ایران آشنا شدند که در تصفیه های خونباراستالریرنری 
 .شوروی به جوخه تیرباران، سپرده شد ۰۵۶۱های دهه  سال

هرای  خسرو شاکری نرخرسرتریرن کرس برود کره بره نشرر انردیشره
کره نرگراهری  ۰۶۲۱  مصطفی شعاییان، از انقالبیان چپ دهره

نقادانه به تاریخ جنبش کمونیستی ایران داشت، همت گمراشرت. 
 .از این نمونه ها بیشتر می توان به دست داد

 ۰۶۵۴تیر  ۸۱
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان  :ایلنا

 ۰۶ها زن هستند، گفت:  اینکه این یک سوم کارتن خواب
دستگاه در مورد زنان کارتن خواب مسئولیت دارند که باید 

 .هرچه سریعتر به وظایف خود عمل کنند

وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط  شهیندخت موالوردی در گفت
با اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت زنان کارتن 
خواب از سوی معاونت امور زنان و خانواده گفت: ساماندهی 
زنان کارتن خواب متولیان خودش را دارد و انتظار ما این 

 است که متولیان برای رفع این مشکل پا پیش بگذارند.

وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده نیز وظیفه دارد؛ 
زمینه ایجاد حساسیت کرده و به اهمیت پرداختن به   در این

های الزم برای انجام  این موضوع تاکید کند و هماهنگی
های متولی را نیز در نظر بگیرد که گمان  وظیفه دستگاه

کنم، در این زمینه به خوبی وظیفه خودمان را انجام  می
 ایم. داده

دستگاه همچون شهرداری و بهزیستی  ۰۶موالوردی افزود: 
وظیفه دارند که به مساله زنان کارتن خواب رسیدگی کنند که 

برای این مساله به میدان بیایند، زیرا   در واقع همه آنها باید
این انتظار که یک معاونت یا یک سازمان به تنهایی این 

وظیفه را برعهده بگیرد، انتظار درستی نیست و نتیجه 
 نخواهد داد.

شود؛ آمار ارائه شده  وی در پاسخ به این سوال که گفته می
توسط معاونت امور زنان در مورد تعداد زنان کارتن خواب 

نمایی است، گفت: این آمار را بر اساس مستندات ارائه  سیاه
هزار کارتن  ۰۲ها نشان می دهد که از  کرده ایم. بررسی

 هزار نفر زن هستند. ۲خوابی که در کشور وجود دارد، 

 گرایانه نباشد موار مربوف به زنان رر برنامه شنم آرمان 

های مربوط به  معاون رئیس جمهور در ادامه در مورد بخش
ها در  زنان در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: پیش نویس

این زمینه حاضر است و اکنون در مرحله ترکیب نظرات و 
های مختلف هستیم، تا به یک ماده یا مواد  نویس دستگاه پیش

 مشخص برسیم.

ای را  وی تصریح کرد: نگاه دولت بر این است؛ برنامه
های قبلی را نداشته باشد و  ارائه دهد که مشکالت برنامه
سال  ۲گو نیز نباشد تا در طول  همچنین آرمانگرایانه و کلی

بتوانیم، به نتایج مشخصی در مورد آن برسیم. در واقع در 
گیری و سنجش  تالشیم تا برنامه نوشته شده، قابل اندازه

 باشد. 

هزار نفر زن کارتن خواب در کشور وجود دارد 5معاون روحانی:    

http://www.roshangari.net/1394/04/20/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-5-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1/
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، بیکاران، کارگران موقت، “چپ غیرچپ”با افزایش جذابیت 
کارگران فاقد امنیت و کارگران غیرسندیکایی فاقد حمایت و 
طبقه متوسط  رادیکال شده به تظاهرات پیوستند و در جمعیت 

برای عزل  “خیابان”ها جذب فراخوان از  ایمنی یافتند. آن
 .دزدساالران در قدرت شدند

از این جنبش متکی بر خشم طبقه متوسط پایین رونده، 
در  “پنج ستاره”در یونان و  “سیریزا”در اسپانیا،  “پودموس”

، همه “حرمت و احترام”ایتالیا ظهور نمود، و با وعده اعاده 
های  ها فراخوان مردم بریده از قدرت را جلب کرد. آن

با وعده مبهم ایجاد  “پایان دادن به ریاضت”شکلی برای  بی
با این وصف، رهبران  .شغل از این طریق، مطرر کردند

، به طور وضور تحت نفوذ رنجش “چپ غیرچپ”
 .غیررادیکال طبقه متوسط  پایین رونده قرار دارند

ها هرگز در مبارزات طبقاتی درگیر نبوده اند و ایدئولوژی  آن
، “چپ غیرچپ”طبقاتی را رد کرده اند. برای رهبران 

بندی اجتماعی عمدتاً یک وسیله برای ایجاد پایگاه  قطب
ها در مبارزات محلی کوچک  انتخاباتی است. مشارکت آن

های  که رهبران چپ غیرچپ با آرمان این “اثبات”برای 
 .شد مردمی اصیل در ارتباطند، نشان داده می

 از خیابان به مقام عمومی :“چپ غیرچپ”گذار 
با سرعت از خیابان به انتخابات حرکت کرد “  چپ غیرچپ”

هایی با احزاب سنتی رفت.  و از خیابان به تشکیل ائتالف
تصمیمات استراتژیک توسط  محفل کوچگی از رهبران 

را “  دمکراسی مشارکتی”ها  شد: آن گرا گرفته می شخصیت
نه -برای فقط اشاره به کنشکری و موضوعات محالت

از نو تعریف  -است “کارشناسان”موضوعات ملی، که حوزه 
 .کردند

 
که به قدرت رسید، شکاف  “چپ غیرچپ”، نخستین “سیریزا”

که در اپوزیسیون  رادیکال رهبران آن زمانی عظیم بین ژست
 “قدرت رسمی”ها در مقابل  بودند و کرنش بزدالنه آن

المللی پول، کمیسیون اروپایی، بانک  )تروئیکا: صندوق بین
مرکزی اروپاییب را پس ازآنکه به قدرت رسیدند، منعکس 

تجسم احساس طبقه متوسط نسبت به نخبگان  “سیریزا”میکند. 
ها را برای از دست  تکنوکرات در بروکسل بود، و آن -یورو

تر شدن   رفتن شکوفایی گذشته و امنیت شغلی و برای وخیم
درحالیکه تروئیکا “  سیریزا”کرد.  زندگی روزمره مالمت می

با “  سیریزا”را محکوم میکرد تحت قیمومیت آن باقی ماند. 
شدیدترین لحن اخالقی نخبگان اتحادیۀ اروپایی را برای انجام 

یعنی  -چیزی که منافع طبقاتی نخبگان به آنها دیکته میکرد
داران اتحادیۀ اروپایی، گرفتن اقساط بدهی و  دفاع از بانک

هرگز “   سیریزا”نکوهش میکرد. درعمل،  -دستان تهدید زیر
به  ها یک تحلیل طبقاتی از سیاست تروئیکا، که همچنان به آن

حتی …  خود اشاره میکرد“  شرکای اتحادیۀ اروپایی”مثابه 
کردند، به  ای را مطرر می ها تقاضاهای ددمنشانه زمانیکه آن
که به قدرت رسیدند  زمانی “سیریزا”رهبران  .کار نبست

ای را بسیج نکردند و هرگز در  هرگز حتی یک اعتراض توده
مواجهه با اوامر استعماری اتحادیۀ اروپایی تهدید به اعتصاب 

 .نکردند

تحمیل شده توسط جنار راست و احزاب سوسیال دمکرات 
 .مسدود شده است

طبقه متوسط رادیکال شده، سرخورده از خیانت سوسیال 
ها و رویارو با حرکت به پایین، سردرگم و  دمکرات

شکل  ها به اعتراضات بی پراکنده است. بسیاری از آن
خیابانی پیوستند؛ برخی حتی، در اکثر موارد بطور موقت، 
گزینه احزاب راست سنتی را پذیرفته اند و تنها با کاهش 

تر  تر مشاغل، عدم امنیت و حرکت به پایین بیش ددمنشانه
 .مواجه شده اند

 
طبقه متوسط  از محروم شدن خود وفرزندان خود ازامکان 
ً بیزاراست. آنها ازخیانت رهبران  حرکت به باال عمیقا

سوسیال دمکرات پیشین خود به “  خواه بطورمعتدل ترقی”
ها در جهت اعاده  شان بیزارند. رادیکالیسم آن منافع

ها به پیشروی اجتماعی است. خصومت  دسترسی گذشته آن
ها نسبت به مقامات در از دست رفتن موقعیت  عمیق آن
 .ها در نتیجه بحران ریشه دارد پیشین آن

رادیکالیسم طبقه متوسط  از نوستالژی )دلتنگیب برای 
گذشته متأثر است. این رادیکالیسم در مبارزه برای اعاده 

های رشد اتحادیۀ اروپایی  های اجتماعی و سیاست یارانه
ها گذشته نزدیک باال رفتن استانداردهای  ریشه دارد. آن
آورند، که  را به یاد می “شمول اجتماعی”زندگی و 
شان اکنون از آن محرومند. این بینش راهنمای  فرزندان
گوید طبقه متوسط در نتیجه  هایی است که می لفاظی

خویش به درآمدهای فزاینده دست یافت و از  “شایستگی”
 .آن لذت برد

های  امروز طبقه متوسط رادیکال شده به دنبال سیاست
ً تعریف شده و دولتی است که بتواند  عملی، مشخصا

سطح  هم”ها  ها را اعاده نماید. هدف آن  شکوفایی گذشته آن
خواهند  برای همه نیست، بلکه می “کردن زمین بازی

های احزاب  ها سیاست شدن خود را بگیرند. آن جلوی فقیر 
کنند، زیرا مبارزه طبقاتی و  سنتی چپ را رد می

ها را ارتقاء  های کارگرمحور آمال اجتماعی آن ایدئولوژی
 .دهد نمی

، شیادان “ریاضت”برای اکثر کنشگران طبقه متوسط، 
ها  های بزرگ و دزدساالری، متهمین هستند. آن بانک

داری را اصالر  خواهان احزابی هستند که بتوانند سرمایه
ها  را اعاده نمایند. آن“  حرمت فردی”یا اخالقی نموده 

ها به جای  خواهان برکنار ساختن مقامات فاسد هستند. آن
هدف چپ سنتی برای مالکیت عمومی تحت کنترل کارگر، 

 .هستند“ دمکراسی مشارکتی”خواهان 
تحت شرایط ایجاد شده توسط بحران اجتماعی کنونی، یک 

چپ ”در سراسر اروپا ظهور کرده است.  “چپ غیرچپ”
، فرانهادی “آنارشیست”شکل،  خودی، بی خودبه “غیرچپ

ای را پیش گرفته است.  ، سبک گستاخانه“محور خیابان”و 
، در آغاز پیدایش خود، احزاب سیاسی، “چپ غیرچپ”

های خوب تعریف شده و کادرهای منضبط را به  برنامه
خودی و گستاخی نسبت به مؤسسات رد  سود خودبه

 .کرد می

 منبع: گلوبال ریسرچ 
 نویسنده: جیم  پیراس

 
  

های  ای جدید سیاست بندی ریشه  شکل :“چپ غیرچپ”ظهور  
 اروپای جنوبی

 
 گفتار پیش

در اروپای جنوبی طی دهه گذشته تغییرات اساسی رخ داده 
های سیاسی گذشته، ناپدید شدن  که موجب شکسته شدن اتحاد

تقریبی احزاب سنتی چپ، افول سندیکاها و ظهور 
 .شده است “رادیکالیسم طبقه متوسط”

های سیاسی جدید، در ظاهر چپ، دیگر بر آگاهی  جنبش
طور  طبقاتی کارگران و بر مبارزه طبقاتی قرارندارند. همین

وجوی بازارهای  در راست، به جای مداخله در جست
تری به تشدید ظرفیت سرکوبگرانه  اقتصادی، توجه بیش

 .شود دولت می
رادیکالیزه شدن راست، از جمله کاهش بودجه اجتماعی، 

ها،  های رفاهی را نابود کرده است. مصادره خانه برنامه
کن  های اجتماعی را ریشه محالت منسجم متکی بر سازمان

 .ساخته است
ً طبقاتی، جنبش ظهور  “چپ غیرچپ”های  به جای چپ سنتا

را پذیرفته اند،  “دمکراسی مشارکتی”ها  کرده اند. رهبران آن
 .اما در عمِل سیاسی عمودی درگیر شده اند

های اقتصادی  سیاست در راست، دیگر بر محور حفظ برتری
گرا با اشتیاق اقتصادها و  ملی قرار ندارد. رهبران راست

های صلیبی امپریالیستی قرار  جامعه خود را تابع جنگ
حال  دهند که حاکمیت ملی را از محتوا تهی نموده، در عین می

 .کند خزانه ملی را غارت می
ها را بررسی  این نوشتار این تغییرات پیچیده و معنی آن

 .خواهد کرد
 
 در اروپای جنوبی “چپ غیرچپ”

شدید دستمزدها،  های اقتصادی، به ویژه تحمیل کاهش بحران
های رفاه اجتماعی توسط  مزایای بازنشستگی و دیگر برنامه

گرا و سوسیال دمکرات منجر به نارضایتی  های راست دولت
ً متکی بر محل کار  گسترده ای شده، که احزاب چپ سنتا

نتوانسته اند به آن توجه کنند و مردم را بسیج نمایند. بیکاری 
 ۲۱طوالنی و ژرف شونده و رشد اشتغال موقت بر بیش از 

نمایندگی سندیکا شدیداً  .درصد نیروی کار تأثیر گذاشته است
ها را  کاهش یافته، حضور احزاب سنتی در کارخانه

 .تر کرده است ضعیف
بدهکاران به  های عدوانی گسترده، مصادره خانه تخلیه
ها و مبارزات  ها و بیکاری همراه آن به پیدایش جنبش بانک

ها کارگر جوان  ضدتخلیه در محالت انجامیده است. میلیون
های  ها و مادربزرگ اکنون به مزایای بازنشستگی پدربزرگ

خود متکی اند و با دو نسل قدیمی در خانه والدین خود زندگی 
کنند. برای کارگران جوان، افت زندگی روزانه، از دست  می

رفتن استقالل شخصی و ناتوانی در زندگی کردن مستقل به 
 .انجامیده است“ حرمت”برای  شورش

احزاب سنتی چپ و سندیکاها نتوانسته اند )یا سعی نکرده 
ها نتوانسته اند کارگران  اندب بیکاران را متشکل نمایند. آن

جوان و موقت را که حرکت به پایین دارند، در چیزی که به 
های طبقاتی مبتنی بر مبارزه طبقاتی شباهت داشته  جنبش

 .باشد، جذب نمایند
رغم بحران رو به ژرفش در میان  به مثابه جمع اضداد، علی

گیری آن  کارگران، چپ سنتی در حال افول بوده است. سمت
به سوی محل کار و زبان مبارزه طبقاتی آن برای کسانی که 
بیکارند یا امیدی به یافتن کار ندارند، پژواکی ندارد. برای 
طبقه متوسط رادیکالیزه شده، چپ سنتی در تالش برای 

داری، بیش از حد رادیکال و برای  سرنگون کردن سرمایه
 .انجام تغییرات، از قدرت بسیار دور است

طبقه متوسط رادیکال شده شامل کارمندان دولت، صاحبان 
ای وپیمانکاران خصوصی میشودکه درآرزوی  مشاغل حرفه

حرکت به باال بودند وتا این اواخر آن را تجریه میکردند اما 
های ریاضتی  ها توسط برنامه اکنون پی برده اند که راه آن

 “چپ غیرچپ”ظهور 
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 “سیریزا”گرای  الکسیس تسیپراس رهبر شخصیت
های پیشین را به مناصب کلیدی  گرایان از رژیم راست

برگمارد. او با تروئیکا مذاکره کرد و در همه موضوعات 
ها، ریاضت و  استراتژیک مرتبط با بدهی، پرداخت

مراجعه ”هرگز  “سیریزا”ها عقب نشست.  سازی خصوصی
آن  “جنگ صلیبی اخالقی”را در نظر نگرفت.  “به مردم

داری و نظام  داری با در آغوش گرفتن سرمایه علیه سرمایه
 .ها، به پایان رسید استعماری منطقه یورو از جانب آن

فقدان تحلیل طبقاتی، مبارزه طبقاتی و بسیج طبقاتی در 
و تعهد کامل آن به کار کردن در درون یک  “سیریزا”

داری اخالقی و منطقه یورو برای اعاده موقعیت و  سرمایه
همراه با -امنیت طبقه متوسط، به بدترین سازش و تسلیم

 .انجامیده است -لودگی برخی از رهبران آن
های باالتر تروئیکا و  به اوامر قدرت “سیریزا”در پایان، 
که  ها در منطقه یورو تسلیم شد، اما نه پیش از آن مباشران آن

 -های همه جهان خزانه یونان را خالی کند. رهبران بدترین
اما از پایه  “معترض”یک اقتصاد ملی ورشکسته، یک رژیم 

 .را تلفیق کردند -دهندگان سرخورده استعماری و رأی
موفق شد، تضعیف چپ سنتی )حزب  “سیریزا”تنها جایی که 

کمونیست یونانب بود. این روال تاریخی را مجدداً تأیید 
پایۀ لحظه رهبران  های شناور بی نماید: سرانجام جنبش می

گویند  می “مردم”کنند از  گرایی است که تصور می شخصیت
 .زنند اما در برابر اربابان خارجی خود زانو می

 
پنج ”و  “پودموس”در اسپانیا و ایتالیا:  “چپ غیرچپ”

 “ستاره
در ایتالیا آماده اند مسیر  “پنج ستاره”در اسپانیا و “  پودموس”

ها چپ سنتی را  را دنبال کنند. آن “سیریزا”انقیاد استعماری 
های حمایت  را به حاشیه راندند. آن رد کردند و با موفقیت آن

وسیع به دست آورده اند، اعتراضات وسیع سازمان داده و با 
 .صدای بلند ریاضت و اوامر تروئیکا را رد کرده اند

 “دمکراسی مشارکتی”از  “پودموس”درحالیکه رهبران 
زنند، تعداد انگشت شماری از رهبران همه  حرف می
گیرند در انتخابات از  کنند، تصمیم می ها را تعیین می سیاست

کنند پس از انتخابات به  کدام کاندیدا حمایت شود و تعیین می
 .چه نوع دولت ائئالفی خواهند پیوست

ظاهر رادیکال میدهد  “پنج ستاره”و  “پودموس”چیزی که به 
توسط آنها، انتقاد  “ریاضت”شان با احزاب حاکم، رد  مخالفت

های ُخرد انتخابات  ست آنها از نئولیبرالیسم، وحمایتشان از سیا
ها درهیچ زمان ومکانی یک گزینه  آن.مستقیم محلی است 

های غیرقانونی را  داری ارایه نمیکنند. بدهی درمقابل سرمایه
ها که مسبب غارت  رد نکرده یا از مصادره بانک

 .کنند هایشان هستند، حمایت نمی اقتصاد
های خود را  عامدانه سیاست “پنج ستاره”و “  پودموس”

ها چیزی هستند که هر یک از شعب  کنند: آن غیرشفاف می
 …ها ادعا کند آن
 

رهبران تقاضاهای پوپولیستی مطرر کرده و درباره 
زنند.  ، اشتغال ومجازات مقامات فاسد حرف می“حرمت”
شوند، اما  ها خواهان پایان نهادن بر اقدامات خودکامه می آن

ها،  از هر تعهد واقعی به تغییر ساختاری، به ویژه در دادگاه
 .کنند پلیس یا نیروهای مسلح سرکوبگر، اجتناب می

های ریاضتی اتحادیۀ  از برنامه“  پنج ستاره”و “  پودموس”
کنند و درعین حال به مثابه اعضای مادون  اروپایی انتقاد می

داران آلمانی است، در اتحادیۀ  سازمانی که تحت سلطه بانک
های مردمی را ارتقاء  ها بسیج مانند. آن اروپایی باقی می

آوری رأی برای انتخابات  را به ماشین جمع دهند اما آن می
 .اعضای خود به مقام مبدل کرده اند

های پوپولیستی و  ، ژست“چپ غیرچپ”های متناقض  سیاست
های طبقه متوسط  منعکس کننده سیاست -تعهدات نهادین آن

ای است که خواهان اعاده موقعیت و  سرخورده و سد شده
 “پنج ستاره”و  “پودموس”امنیت گذشته خود است. رهبران 

کجی به دستگاه برای ارتقاء تقاضاهای محدود طبقه  در دهن
تر،  کنند. در جبهه بسیار وسیع متوسط، نمایش بزرگی برپا می

ای را سازماندهی  هیچ اعتراض توده “چپ غیرچپ”رهبران 
ای که بطور  چه برسد به تشکیل یک جنبش توده -نکرده اند

های خاورمیانه و  های امپریالستی، ناتو، جنگ جدی قدرت
اتحادیۀ اروپایی علیه روسیه را  -های ایاالت متحده تحریم

 .چالش نماید
ها ضدناتو، خواهان  به این دلیل که اکثریت هواداران آن

استقالل فلسطین و منتقد رژیم کیف هستند، پایگاه مردمی 
هیچ تأثیر  مستقالً عمل خواهد کرد اما عمل آن “چپ غیرچپ”

 .واقعی بر رهبر ملی فعلی نخواهد داشت
دلیل تفاوت بین رهبران و پیروان روشن است: رهبران 

قصد دارند پس از انتخابات با احزاب فاسد  “چپ غیرچپ”
همه مورد نفرت و رد  که این “راست -مرکز”و ارتجاعی 

 .هستند، ائتالف نمایند “چپ غیرچپ”دهندگان به  رأی
ای اسپانیا،  ها و انتخابات منطقه در پی انتخابات شهرداری

با حزب سوسیالیست فاسد متحد شد. در شهر  “پودموس”
 “آهورا مادرید”مرکز -از ائتالف چپ “پودموس”مادرید، 

حمایت کرد، که آن به نوبه خود برای  (“مادرید اکنون”)
برای شهردار، با  “مترقی”انتخاب مانوئال کارمنا، نامزد 

در حالیکه کل  .مرکز متحد شد-های راست سوسیالیست
حزب ”شکست نامزد راست افراطی  “اردوگاه مترقی”

گیرد، درباره تغییرات اساسی در  را جشن می “مردمی
ها و مناطق، ساختارهای قدرت اقتصادی و  بودجه شهرداری

 .شود روابط طبقاتی چیز زیادی گفته نمی
ضد”ایتالیا، تحت سلطه یک  “چپ غیرچپ”، “پنج ستاره”
قرار دارد، او برنامه حزب و  -په گریلو به -واحد  “رهبر -

کند. او به شکلک  را تعریف می های آن وابستگی
آمیز علیه مقامات معروف  های دلقکانه و تحریک درآوردن

 .شده است “پارلمان…  روز گا”است و خواهان برگزاری 
گزیند.  است که نامزدها را برای پارلمان برمی “په به”این 

زمانیکه در اپوزیسیون بود، با سروصدا با  “پنج ستاره”
های ناتو در خاورمیانه، با مداخالت نظامی  همه جنگ

های تجارت  نامه ایاالت متحده در آمریکای التین و توافق
، اکنون که در پارلمان “په به”کرد. اما  آزاد مخالفت می

 (“لیبرترینیسم”) “اختیارگرایی”اروپایی غنوده است، با 
 .راست متحد شده است
دمکراسی ”بر محور  “پنج ستاره”تقاضای مرکزی 

قرار دارد. این در انتخابات  “توسعه پایدار”و  “مستقیم
حمایت انتخاباتی اکثریت طبقه متوسط  ۸۱۰۶سراسری 

را به دست آورده  -میلیون رأیب ۵درصد آراء ) ۸۶-پایین
و همفکران او در پارلمان درگیر  “په به”در حالیکه  .است
گیرند و کلمات  های رادیکال می کاری میشوند، ژست کتک

از یک اعتصاب  “پنج ستاره”کنند،  آتشین افاضه می
تک  سراسری کارگران حمایت نکرده است. او در تک

های  کند، اما از مبارزات در کارخانه انتخابات شرکت می
 .گیرد فاصله می

بزرگ، یک  “های ژستی سیاست”رادیکالیسم، به مثابه 
داری است،  آمیز به سرمایه سرگرمی است، پاسخ غیرتهدید

زیرا هیچ تالش هماهنگی برای تشکیل اتحادهای طبقاتی با 
های کار درگیر مبارزه هستند،  کارگرانی که در محل

 .گیرد صورت نمی
رادیکالیسم  “سیریزا”و  “پودموس”، مانند “پنج ستاره”

نیافته جوانان سرخورده طبقه متوسط  پایین به  سازمان
حال  کند، و درعین را ابراز می  آمده از حرکت به زیر آن خشم

ها علیه  نماید. آن از گسست از اتحادیۀ اروپایی امتناع می
دهند، اما از تعقیب  ها دشنام می تمرکز قدرت در دست بانک

اخیراً در رم “  پنح ستاره”کنند.  ها امتناع می ملی کردن آن
جا هدایت  ها را به هیچ هزار نفر را بسیج کرد اما آن ۲۱۱
کردن  آمدن و هو  جمعیت را به  گرد  “پنج ستاره”نکرد. 

کند.  رهبران خود و مسخره کردن دالالن قدرت دعوت می
 .گردند های خود بازمی جمعیت پس از آن به خانه

 
 گیری نتیجه

، “ها خشمگین”حمایت  “چپ غیرچپ”های  درحالیکه جنبش
های مسکن باخته را به دست  توده کارگران بیکار و خانواده

ها یک برنامه جدی برای عمل ندارند  آورند، رهبران آن می
ها  که بتواند ساختارهای قدرت اقتصادی را چالش نماید: آن

باال  “تغییر”انتظارات مردمی را از طریق تقاضاها برای 
چپ ”برند. اما، این شعارهای مبهم و فریبنده به رهبران  می

های  امکان میدهد به اتحادهای انتخاباتی و ائتالف “غیرچپ
ها و احزابی که  دولتی مختلط اپورتونیستی با شخصیت
 .آشکارا به دستگاه تعلق دارند، بپیوندند

در یونان، ایتالیا و اسپانیا چپ سنتی یا ناپدید شده، یا به یک 
ها با نیرو یا پایگاه  ای کاهش یافته است. آن نیروی حاشیه

ناچیزی که بیرون از محل کار و سندیکاها دارند، به ندرت 
 .آورند درصد آراء را به دست می ۲
به انزوای چپ سنتی وابسته است و حتی  “چپ غیرچپ”

را جلب کرده است. رد سازمان  بخشی از پایگاه اجتماعی آن
منضبط چپ سنتی و رهبری از باال به پایین چپ سنتی 

گرایانه  های کثرت و لفاظی “چپ غیرچپ”توسط 
)پلورالیستیب آن برای جوانان جذابیت دارد. با این وصف، 

طور که سندیکاهای چپ که برای نجات کارگران شاغل  همان
آیند و بیکاران را فراموش  در صدد سازش با رؤسا برمی

کنند، بیکاران برای ابراز مخالفت خود به چپ غیرچپ  می
های  کنند. در انتخابات شهرداری نگاه می “خودی باز و خودبه”

، یک تشکل انتخاباتی کمونیستی برای “چپ متحد”اسپانیا، 
مادرید به  “شهردار شورشی”انتخاب مانوئال کارمنا، 

 .پیوست“ پودموس”
ایاالت متحده درحالیکه به درستی ظهور -چپ آکادمیک اروپا

گرا در اروپای جنوبی را  های راست اپوزیسیون وسیع به رژیم
های درونی  است دینامیسم جشن گرفته است، نتوانسته

های رادیکالیسم طبقه  محدودیت -“چپ غیرچپ”های  جنبش
 .را درک کنند -ها متوسط و اهداف سازشکارانه آن

آمدهای  در یونان هشداری است نسبت به پی“  سیریزا”نمونه 
مرگبار تالش رهبران طبقه متوسط برای تحقق بخشیدن به 
تغییرات رادیکال، در چهارچوب نئولیبرالی تحمیل شده توسط 

 .اتحادیۀ اروپایی
 
 گفتار پس

طلبی و  در حال حاضر، بهترین مثال برای فرصت
را میتوان در پیروزی مانوئال “  چپ غیرچپ”ورشکستگی 

کارمنا در انتخاب شهردار مادرید دید، که پیروزی او توسط 
یک ”در جشنی که به تازگی برگزار شد به مثابه  “پودموس”

 .ستایش شد “پیروزی بزرگ برای مردم
پنج رفرم ”کارمنا، شهردار منتخب، برای کنار گذاشتن همه 

که در جریان انتخابات وعده داده بود، وقت را “  ای فوری پایه
مادرید در یک “  مترقی”تلف نکرد. شهردار به اصطالر 

وعده ”کنفرانس مطبوعاتی )با پوزخندی تلخب اعالم کرد که 
دیگر ضرورت ندارد، زیرا  -یک بانک همگانی -“شماره اول

وی از کارکردن با بانکداری خصوصی الیگارشی راضی 
یارانه به برق،  -“وعده شماره دو”است. وی از دنبال کردن 
ها قطع شده  های فقیری که خدمات آن آب و گاز برای خانواده

است، امتناع کرد و مدعی شد که برای این خیلی زود است و 
 .توان تا زمستان صبر کرد می

 
 -نامه بدهی تفاهم -“وعده شماره سه”کارمنا در ارتباط با 

در “  دهیم. فعالً، ما به پرداختن ادامه می”اصرار نمود که 
، ترجیح دادن پیمارنکاران “وعده شماره چهار”ارتباط با 

عمومی به پیمانکاران خصوصی برای قراردادهای 
ما فعالً ”شهرداری، کارمنا موضع خود را تغییر داد: 

 “.را تغییر بدهیم توانیم این نمی
اجرای فوری برنامه  -را  “وعده شماره پنج”کارمنا حتی 

کنار گذاشت و تأکید  -تأمین غذای تابستانی برای کودکان فقیر
افراطی خود اتکاء  کرد که او بر برنامه ناکافی سلف راست

 .خواهد کرد
به عالوه، کارمنا، شهردار منتخب، حتی ازاینهم جلوتر رفت، 

های راست افراطی  و پرسنل خود را از میان بازمانده
گیری  های تصمیم ها را در مقام های قبلی برگزید و آن دولت

استراتژیک برگمارد. بعنوان مثال، او کارمن رامون، یک 
وزیر آزنار را به  مدیرکل در دولت راست افراطی نخست

های ارتجاعی  مدیرکلی مادرید منصوب کرد. او از این تصمیم
ها که بهترین  تکنوکرات”دفاع کرد و گفت وی به دنبال 

باشد. در واقع، کارمن رامون به  ، می“ای هستند مدیران حرفه
اخراج گسترده کارگران عمومی را “  ای حرفه”بهترین شیوه 

کارمنا با اصرار براینکه او خواهان   !به اجرا گذاشت
وزیر راست افراطی است و با رد  همکاری با راخوی نخست

دهندگان به  علنی ایده ارتقای یک گزینه مترقی، به رأی
 !تر خیانت کرد بیش“ پودموس”

در عرض یک هفته، سرخوشی پیرامون پیروزی نامزدهای 
با این اقدامات اپورتونیسم تلخ از  “پودموس”مورد حمایت 

از همان آغاز به  “چپ غیرچپ”میان رفته است: 
 !دهندگان به خود خیانت کرده است رأی
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 گفتگوی کن یبسن با ژان تسیگلر

حقیقت به قتل میرسد. در اینجا دیگر صحبت از مرگ و 
میر نیست. زمانی اینطور بود. اما آن شرایط دیگر وجود 
ندارند. مثال دیگری بزنم. موقعی که انقالبیون آمریکایی در 

در نیویورک در نبردی توسط ارتش  ۰٧٧۶ژوئیه  ۴
سلطنتی سرکوب شدند، واشنگتن یک فکر بسیار نبوغ 
آمیزی به سرش زد و بیدرنگ فرستاده ای را روانه 
فیالدلفیا کرد و گفت که حاال میبایست اعالم استقالل کرد. 

در فیالدلفیا بیانیه استقالل  ۰٧٧۶ژوئیه  ۴آنگاه کنگره در 
را صادرکرد که پیش درآمد نخستین اعالمیه جهانی حقوق 

 ۰۵۴۲بشر است و ابتدا انقالبیون فرانسه و سپس درسال 
سازمان ملل از آن الهام گرفتند. نخستین ماده در این پیش 

هر انسانی که پا  .“حق تالش برای سعادت”درآمد میگوید: 
به این سیاره میگذارد، حق دارد سعادت خویش را پی 
بگیرد. ماده دوم میگوید که وقتی حکومتی مانع این حق 
میشود، باید این حکومت را برانداخت. بد نیست که 
آمریکاییان این را که در اعالمیه استقالل شان نوشته شده، 
دوباره بخوانند. آن زمان برای جفرسون و بنجامین 
فرانکلین این نکته یک خیال و آرمان محض بود. چون 

برای ارضای نیازهای پایه  ۰۲محصوالت موجود در سده 
ای همه انسان هایی که در این سیاره زندگی میکردند، 
کفایت نمیکرد. اما این امروز دیگر یک آرمان نیست. 
کمبود عینی برطرف شده است. سیاره ما سرشار از ثروت 
است. مشکل عبارت است از دسترسی به کاالها، که یک 
نظم جهانی کامال پوچ مانع آن میشود. کشتار جمعی برنامه 

اما  .ریزی شده است. کنسرن ها قادرند خیلی کارها بکنند
 .نمیتوانند عادالنه تقسیم کنند

سرمایه داری نمیخواهد. سرمایه داری احتماال سرزنده 
ترین وخالقانه ترین شکل تولید است. بطورمثال در بازل
]سوییس. م[ هرچند ماه یک بار یک مولکول جدید کشف 
میشود. یک خالقیت باورنکردنی که خیلی کارها میشود 
کرد. اما تنها استراتژی کنسرن ها برای حاکمیت جهانی، 
برای دیکتاتوری جهانی سرمایه مالی جهانی شده عبارت 
است از بیشینه کردن سود در حداکثر کوتاه ترین زمان 
ممکن. این کنسرن ها، این جهان ساالران، این یغماگران از 
هر کنترل اجتماعی به وسیله دولت ملی، به وسیله سازمان 

 .های بین المللی و به وسیله سندیکاها می گریزند
س: میگویند که موفقیت به آنان این حق را میدهد و بر این  

 .اساس زندگی میکنند
ج: نه فقط زندگی میکنند، بلکه بر این جهان حکومت 
میکنند. مساله این است که مقاومت کجا است؟ امید 
کجاست؟ میگویند تسیگلر یک آتش افروز است. این درست 
نیست! من یک شهروند کوچک نسبتا خوشبخت در شهر 
ژنو هستم. اما من از این پوچی محض نظم جهانی که هر 
نوع اخالق یا هر نوع بیان سیاسی یا انسان دوستانه، 
اجتماعی و یا هر چیزی از این قبیل را نامحتمل میکند، 
مات و مبهوت ام. حتی یک کلمه از حرفهای پا  فعلی که 
کمی بهتر و زیرک تر از پا  پیشین عبوس مونیخی )پا  
بندیکتب است، را تا زمانیکه اثرهای میکل آنژ و رافایل 
واتیکان را نفروخته و پولش را به کودکان در حال مرگ 
نداده، نمیتوان باور کرد. این نظم جهانی سرمایه داری، این 
سرمایه داری وحشی دیکتاتوری جهانی شده سرمایه مالی، 
کارشکنی میکند؛ نه تنها از لحاظ جسمی میکشد، بلکه از 
طریق ازخودبیگانه کردن،  که اغوا میکند، کل روبنای 

 .تمدنی را ویران میکند
 …س: حتی خودش را هم 

ج: بله، حتی خودش را.  ایده جنون آمیز نولیبرالی، تاریک 
اندیشی نوینی که توسط رسانه های گروهی ترویج مییابد و 
حتی درون حکومت های سوسیال دمکراتیک دراروپا 
تحکیم میشود،میگوید:عمل اقتصادی دیگر رخدادی نیست 
که انسانها موجب آن اند. نقش آفرین تاریخ، دیگر انسان 
)چه بصورت گروهی و چه بصورت فردیب نیست، بلکه 
قانون های بازار است که در واقع قانون های طبیعی اند! 
جیمز ولِفنسون، مدیر پیشین بانک جهانی، نوازنده عالی 
پیانو، انسانی متمدن است. من او را در پراگ دریک 
کنفرانس دیدم. او مرد بسیاردرخشانی بود. اومیگفت: هدف 

یعنی بازار  “stateless global governence” تاریخ
خود مدیریت بی دولت، یعنی مدیریت خودگردان بازار 

وخوشی میشود که من چندان هم بی دفاع نیستم. من میتوانم 
ازخودم دفاع کنم. این کتاب انسانها را از خواب عجز 

 .وناتوانی بیدارمیکند
اتاق هوش ”که من نام آن را   –ما همه در شبکه اینترنتی 

هستیم و میل داریم که شما را  -گذاشته ام “آوری دیجیتالی
نیز به این اتاق بیاوریم تا این گفتگوها تنها در کانال های 

 -که ما آنها را اصال نگاه نمیکنیم  –تلویزیونی رسمی 
صورت نگیرد. بهمین دلیل خوشحالیم که شما را وارد شبکه 
میکنیم. این مصاحبه را تعداد بسیار زیادی کلیک خواهند 
کرد و من به بینندگان توصیه میکنم که این کتاب را بخرند، 

 .ملکه ذهن خود کنند و به آن عمل کنند
یک اثر رزمی  “جهان را دگرگون کن!”س: شما میگویید 

است. آیا میبایست این اثر، افراد انسانها وخوانندگان را 
درموقعیتی قراردهد که بتوانند نظم جهانی آدمی خواررا 
درهم بشکنند؟ واگر آری، چرا اآلن لحظه اش است؟ آنان 
سالیان طوالنی است که دراین رابطه تالش میکنند چه دلیلی 

 داردکه اآلن موفق شوند؟
عنوان این کتاب این است: -ج: با سپاس از دعوت شما. زیر

نکته  .“چرا باید نظم جهانی آدمی خوار را سرنگون کنیم”
ای در مورد وضعیت امروز میگویم. این وضعیت کامال 
بیهوده و پوچ است. از یکسو نظم جهانی آدمی خوار یعنی 

را  “دیکتاتوری جهانی الیگارشی سرمایه مالی جهانی شده”
داریم. یک آمار بدهم: سال گذشته، به گفته بانک جهانی 

تا از بزرگ ترین کنسرن های خصوصی فراقاره ای  ۲۱۱
% تولید ناخالص جهانی )همه بخش های اقتصادی  ۲/۲۸

روی همب را کنترل میکردند. یعنی همه خدمات، ثروتها، 
سرمایه ها، پروانه اختراعات، کاالهای تولید شده 
درسراسرجهان طی یک سال. این یک انحصاری شدن 
غیرقابل تصور اقتصادی، مالی، ایدئولوژیک، نظامی 
وسیاسی است. بطور همزمان در نیمکره جنوبی که سه 

میلیارد انسان کره زمین آنجا زندگی میکنند،  ۶/٧چهارم از 
کوه هایی از اجساد انباشته میشوند. طبق آمار سازمان ملل 

ثانیه یک کودک زیر ده سال از گرسنگی میمیرد.  ۲هر 
تقریبا یک میلیارد انسان درمعرض شدیدترین کمبود غذایی 
مزمن با همه پیامدهایش اند. و گرسنگی روزانه کشتارمیکند 
وقربانی میگیرد. البته اگر منحنی جمعیت را نگاه کنیم، تعداد 
مطلق ثابت است، اما مساله برسر این نیست. مساله بر سر 
انسانهای مشخص است. آنچه که از قربانیان به سوی ما راه 
میگشاید، تصادف درتولد است. کودکی که اکنون، وقتی ما 
صحبت میکنیم، در حال مرگ است، میتواند بچه من باشد. 
این یک تصادف محض است که در جای دیگری اتفاق می 

 .افتد
س: شما اغلب از مارکس نقل قول می آورید. دست کم در  

این مورد حق با مارکس نبود. مارکس گفته بود نبرد بین 
 .طبقات بر سر توزیع به خاطر آن است که کمبود وجود دارد

در آرامش کامل، نشسته  ۰۲۲۶مارس  ۰۴ج: مارکس در 
بر تنها صندلی موجود در اتاق بسیار محقرش در لندن، فوت 
کرد. او تا آخرین لحظه زندگی باور داشت که کمبود عینی 
فرآورده ها و کاالها برای ارضای نیازهای اولیه انسان، 
نسل ها بشریت را همراهی خواهد کرد. به تعبیر او زوج 
لعنتی سرور و بنده که مشغول نبرد بر سر دستیابی به 
کاالهای  اندک اند، نسل های زیادی، طی دوره ای بسیار 
بسیار طوالنی بشریت را همراهی خواهند کرد. ]این قسمت 
از کتاب تسیگلر برگرفته شده است. مترجم[ و او کل نظریه 
مبارزه طبقاتی و کل نظریه سرشت فراپدیدار 

(epiphenomenal)  دولت و تقسیم کار جهانی را بر این
اساس بنا کرده بود. چون مارکس بر فرضیه کمبود عینی 
تکیه داشت. در اینجا مارکس اشتباه کرد. اما مارکس خیلی 
چیزهای دیگری گفت که امروز درستی شان در نقد رادیکال 

تا به حال یک  ۰۲۲۶سرمایه داری آشکارمیشود. از سال 
سلسله انقالب های فن آورانه، صنعتی و الکترونیکی سطح 
نیروهای مولده بشری را تا حد باورنکردنی باال برده است. 

 -اگر همان مساله گرسنگی را درنظر بگیریم–و امروز 
سازمان فائو )سازمان رسمی کشاورزی و تغذیه سازمان 

میلیارد نفر را  ۰۸مللب میگوید که کشاورزی جهان میتواند 
برابر جمعیت فعلی  ۸بصورت عادی تغذیه کند، یعنی تقریبا 

جهان. پس کودکی که امروز بر اثر گرسنگی میمیرد، در 

 برگردان و خالصه از آرش برومند
 پیش درآمدی از مترجم

 
[ از جامعه شناسان مشهور اروپا و یکی از ۰ژان تسیگلر]

پرشورترین نقد کنندگان جهانی شدن سرمایه و ایدئولوژی 
سالگی همچنان  ۲۰ویرانگر نولیبرالی آن است که در سن 

فعاالنه در گستره مبارزه اجتماعی حضور دارد. او در آخرین 
با دست گذاشتن بر روی  “جهان را دگرگون کن!”کتاب خود 

واقعیات تکان دهنده جهان امروز، انسان ها را به قیام بر ضد 
دیکتاتوری جهانی الیگارشی سرمایه مالی ”آن چه که او 

مینامد، فرامیخواند. کن یبسن، روزنامه نگار  “جهانی شده
ایرانی تبار آلمانی، مصاحبه ای با ژان تسیگلر درباره این اثر، 

 .انگیزه ها و نظریه های او داشته است
من هرچند با همه نظرهای مطرر شده توسط تسیگلر در این 
مصاحبه موافق نیستم، اما برای آشنایی خوانندگان ایرانی با 
اندیشه های او اقدام به برگرداندن این مصاحبه طوالنی کرده 
ام. چرا که تسیگلر با اشاره به ازخودبیگانگِی )به تعبیر 
مارکسب سه گانه ای که بشر با آن روبرو است )یعنی 
ازخودبیگانگی بشر از خود، از جامعه و از طبیعتب انگشت 
بر سرمنشاء حادترین مشکالتی گذاشته است که سرنوشت بشر 

 .و کرۀ زمین را تهدید میکند
هشدارهای او در شرایطی که ویرانی طبیعت ابعاد بسیار 
نگران کننده ای به خود گرفته، فاصله طبقاتی، فقر، گرسنگی 
و بیکاری در جامعه های بشری رشد شتابان دارد، بسیاری از 
کشورهای درحال رشد در آتش جنگهای قومی و دینی 
میسوزند و دستاوردهای دمکراتیک و آزادی های شهروندان 

از طرف محفل های  “دمکراسی”در کشورهای موسوم به 
اقتدارگرا و قدرتمند در معرض خطر جدی است، طنین ویژه 

 .ای پیدا می کند
البته مترجم با آن بخش از گفته های تسیگلر درباره مناسبات 
آزادی و قانون و نیز مبارزه قهرآمیز در کشورهایی که فاقد 
فضای آزاد و امکانات گفتگوی مسالمت آمیز اجتماعی اند، 
مخالف است. تجربه پیش و پس از انقالب ایران نشان میدهد 
که ورود به میدان روش های قهرآمیز، همچون وارد شدن به 
باتالقی است که مبارزان را نیز به درون خود فروکشانیده و 
دفن میکند. مبارزه به روش های قهرآمیز با مسموم کردن 
رور مبارزان، آنان را به هیوالیی بدل میکند که خود قاتل 
آرمان ها و اندیشه های خویش میشوند. مبارزه به روش 
مسالمت آمیز، نه فقط از هزینه این مبارزه میکاهد، بلکه 
فضایی ایجاد میکند که راه سوءاستفاده از اندیشه های محرک 
این مبارزه را برای انسان های قدرت طلب دشوارمیکند و به 

که در پی فرصتی برای سرکشی –خوی بهیمی در انسان ها 
 .لگام میزند -است

اما از دید مترجم اهمیت سخنان تسیگلر در رور رزم جویانه 
آن، یعنی فراخواندن انسانها به اندیشیدن و کسب خودآگاهی به 
دور افکندن زنجیرهای فکری ای که آنان را به اندیشه عاجز 
 .بودن خو میدهد و پیوستن به صف جامعه مدنی جهانی است

از این رو، خواندن اثر تسیگلر و این مصاحبه طوالنی 
 آرش برومند    .ارزشمند و مهم است

*** 
س: آقای تسیگلر! به گمانم شما مشهورترین جامعه شناس  

 آلمانی زبان هستید. آیا می توان چنین گفت؟
ج: نه! جامعه شناسی یک هوش جمعی است. یک جنبش 

 .رهایی  بخش است
س: شما یکی ازنخستین نقدکنندگان جهانی شدن هستید که من  

سفیر  ۸۱۱۲تا  ۸۱۱۱میشناسم و هنوز فعال است. شما ازسال 
ویژه سازمان ملل در امور حق تغذیه بودید، یعنی شما آدم 
سازمان ملل اید. دلیل آن که ما امروز درژنو دردانشگاه شما 

جهان را دگرگون ”هستیم، کتاب قابل توجهی است باعنوان 
که شما نوشته اید. شما دراین کتاب مینویسید که این یک  “کن!

نوشته رزمی است. ومن فکرمیکنم که این نکته خیلی مهمی 
است. وقتی مساله بیعدالتی و یا نقد سرمایه داری درمیان باشد، 
همه میدانند که شما به این موضوع ها وارد هستید. من همیشه 
[۸منتظر کتابی بودم که ابزاری به دست نسل جدید، نسل @ ]

، بدهد که بگوید با اطالعاتی که دارد، چه کار میخواهد بکند. 
فکرمیکنم شما با این کتاب دراین کار موفق شده اید. آدم با 
خواندن آن خشمگین میشود. و همچنین دستخوش آرامش 
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است. یعنی انسان بمثابه سوژه تاریخ محو 
میشود و نیروهای بازار که مانند قانون 
طبیعی عمل میکنند، جای آن را میگیرند. 
شما میدانید که ژنو یک جمهوری کوچک 

است. صدسال پیش  ۰۲۶۶بسیار زیبا از 
از کرومول، نخستین جمهوری در این 
قاره، جمهوری کالوینی ژنو بودکه امروز 

این حق حاکمیت که …  اینجا نشسته ایم
دولت ملی برایش مبارزه کرد، اینها 
مبارزاتی بودند که چندصدسال طول 
کشیدند. اگر جمهوری فرانسه را در نظر 

سال پیش به این سو در  ۸۲۱بگیریم، از 
جهان جمهوری و قانون اساسی و 
 هنجارمندی  و اصول مندی

(Normativity)  زندگی میکند. اینها
پیروزی های انباشته شده جنبش های 
اجتماعی اند که از طریق نابود کردن دولت 
ملی و حق حاکمیت آن، از بین برده 
میشوند. و آنچه که سوژه جدید )یعنی 
بازارب واقعا نیست، اما به پایش نوشته 

 .میشود، قانون طبیعی بودن است
میخواهم یک نکته بامزه تعریف کنم. من 
مدت طوالنی نماینده پارلمان ژنو بودم در 
ایالت برن. یک شب که از برن بازمیگشتم، 
قطار تقریبا خالی بود. آخرین قطار شبانه 
بود. در آنجا یک نفر نشسته بود که من از 
دانشگاه می شناختم اش، یک بانکدار 
خصوصی خیلی مشهور ژنوی. او نگاه 
کرد آیا کس دیگری در آن قسمت از قطار 
نشسته یا نه. وقتی دید کس دیگری نیست، 
آمد و روبه روی من نشست. بهتر است که 
یک بانک دار خصوصی با من دیده نشود. 

تریبون ”]می خندد[ او به من گفت: در 
خواندم که تو با کابیالی جوان دیدار  “ژنو

داشته ای. )رییس جمهور فعلی جمهوری 
دمکراتیک کنگو در ژنو بود و من با او 
دیدار داشتمب. به تو چه گفت؟ گفتم: 
وضعیت در کنگو وحشتناک است. موبوتو 
کشور را چپاول کرد. و پول ها در سوییس 

میلیارد دالر در حساب های  ۸/۴است. 
بانکی سوییس. بانکدار به من گفت: آره! تو 
حق داری. من یک برادر در کینشاسا دارم 
که تبلیغ گر مذهبی پروتستان است. او هم 
درست همین چیزها را به من گفت که این 
موبوتو آدم رذل وحشتناکی است. به او 
گفتم: شنیده ام که بخشی از این چپاول ها 
در بانک تو است. چرا این پول ها را به 
حکومت جدید پس نمیدهی؟ او مات و 
مبهوت به من زل زد و گفت: من اجازه 
 !ندارم! در جریان سرمایه نباید دست برد

این نتیجه ایده های جنون آمیز نولیبرالی 
است که پیامدهای باورنکردنی دارد. این 
امر به ازخودبیگانگی کامل خودآگاهی 
 جمعی می انجامد. ازخودبیگانگی

(Entfremdung)  یعنی نسبت به خود
بیگانه شدن. این نکته مال مارکس است. اما 
آدورنو بصورت بهتری میگوید: جسمیت 

خودآگاهی  .]3[(Entäußerung) یابی
انسان جسمیت مییابد و آنچه باقی میماند، 
شیءشدگی است. این امر احساس عجز را 
القاء میکند. کتاب جدید من در فهرست 
پرفروش ترین های مجله اشپیگل است. من 
از دو ماه پیش سخنرانی های زیادی کرده 
ام. افراد میخواهند پرسش های شان را 
مطرر کنند. تقریبا همیشه در ته سالن )چه 
در پاریس، چه در برلین و یا جاهای دیگرب 
یک نفر در پایان بح  دست باال کرده و 
میگوید: بله! حق با شما است! آنچه که در 
کتاب شما آمده، درست است. اما من کاری 
بر ضد این قدرت تام، این قدرت خودسر 
قاهر الیگارشی مالی جهانی شده که بر 

 .جهان حاکم است، نمیتوانم بکنم

یک روشنفکر مانند رژی دبره است، همرزم 
چه گوارا در بولیوی که من در این کتاب از او 
نقل قول آورده ام. او به خاطر یک تصادف 
باورنکردنی جان سالم به در برد. او توسط 
کماندوها دستگیر شده بود. یک نفر عکس اش 
را گرفت و نتوانستند او را به قتل برسانند، 
چون عکس در الپاز در روزنامه ای منتشر 
شده بود. او را زندانی کردند. رژی دبره 

روشنفکر نه برای فریفتن، بلکه ”مینویسد: 
اهمیت یک  .“برای مسلح کردن آمده است

که من نیز به خاطر دلیل های   –روشنفکر 
دوره ای که برشمردم جزو آنها هستم و شما 

در چیست؟ کاری از ما برنمی  -هم همین طور
آید. آنچه من میپوشم، فرد دیگری آن را تولید 
کرده است. آنچه که من میخورم، فرد دیگری 
کاشته است. آنچه که مرا در مکان جابجا 
میکند، فرد دیگری اتوبوس اش را درست 
کرده است. ما نمی توانیم جز محصوالت 

 .نمادین )سمبلیکب چیز دیگری ایجاد کنیم
 س: یعنی ما جبهه امتناع را مسلح می کنیم؟ 

ج: ما جبهه امتناع را مسلح میکنیم. اما نه تنها 
از این راه که یک کتاب بنویسیم. یک کتاب 
هنگامی خوب است که مفید واقع شود. این جا 

است    (incarnation)مساله "حلول" 
)اصطالحی که ژان پل سارتر در این مورد به 
کار بردهب. تحت چه شرایطی، در چه لحظه 
تاریخی ای، یک ایده به نیروی مادی بدل 
میشود؟ درآن لحظه ای که از سوی جنبش 
اجتماعی پذیرفته میشود. گرامشی که از سال 

شکایت ببرند تا بتوانند مصونیت مرا لغو 
کنند. بنابراین بگذارید بطور اساسی بگویم که 
من یک امتیاز باورنکردنی دارم. این 
موقعیتی است که به من اجازه میدهد چنین 
کتاب هایی بنویسم. این را من از روی 
فروتنی نمیگویم. این کیفیت شخصی من و 
شهامت ویژه من نیست. ناشران بزرگی هم 
دارم که باید به آنها نیز اشاره کنم )ناشران 
بین المللی، در آمریکا نیوپرس، پنینسوال در 
مادرید، برتلزمان در آلمانب که حرف های 
مرا منتقل میکنند؛ آن هم از دید انتشاراتی، به 
صورت خیلی حرفه ای. این هم یک امتیاز 

 .باورنکردنی است
این هم یک امتیاز باورنکردنی است که آدم  

در کشوری زندگی کند که در آن خواندن و 
نوشتن را بیاموزد، امکان آن را داشته باشد 
که به مدرسه برود و آموزش ببیند. دانستن به 
نظر من شکلی از مسئولیت است. دانستن 
هیچ گاه خنثی نیست. شما در کتاب تان 
پرسش هایی را طرر میکنید که من آنها را 
خارق العاده میدانم. خیلی وقت ها من از این 
مساله خشمگین شده ام که یک روشنفکر 
کیست؟ روشنفکر برای آن نیست که لی لی 
به الالی دیگران بگذارد و سر مردم را گرم 
کند. به نظر من یکی از بازدارندگان 
روشنفکران خودبزرگ بینی است. آنان در 
هرمی که با آن مبارزه میکنند موقعیتی دارند 
و اگر این هرم واژگون شود، آنگاه دیگر این 
موقعیت را نخواهند داشت. روشنفکران در 

 کجا قرار دارند؟

س: شما چه پاسخی میدهید وقتی میگویند:  
 !من کاری نمیتوانم بکنم

ج: از لحاظ پدیده شناسی اگر بنگریم، از 
خودبیگانگی یک خودآگاهی عاجزانه را 

 .القاء میکند
 س: یعنی فلج شدگی؟ 

ج: بله! فلج شدگی! و این بزرگ ترین 
موفقیت بخش بازاریابی الیگارشی مالی 

 .است
س: که هر کس قربانی آن میشود و باور  

 .دارد که مسئول زندگی خودش نیست
ج: دقیقا. شما بهتر از من این را بیان کردید. 
این بدترین تاثیر اندیشه های جنون آمیز 
نولیبرالی است. نه اینکه دنیا بصورت 
مخدوش و واقعیت ها به گونه ای عجیب و 

یعنی –غریب تصویر میشوند، بلکه قربانی 
 … -انسان زنده

 س: در هر دو سو؟ 
ج: در هر دو سو. منتهی من احساس ترحمی 
نسبت به جهان ساالران ندارم. طبق گزارش 

، یک درصد ۸۱۰۴دسامبر  ۰۴اُکسفام در 
جمعیت جهان به همان اندازه ثروت داشت 

درصد بقیه! مسلم است که الیگارش  ۵۵که 
های مالی چنان ازخودبیگانه شده اند که به 
ایده های جنون آمیز نولیبرالی باور دارند. 

 .آنان مانند قربانیان ازخودبیگانه اند
س: شما فردی هستید که دهه ها است این  

وضعیت را تحلیل می کنید. یکایک سنگ 
های آفریقا را می شناسید. در ژنو راننده چه 

[ آشنا ۴گوارا بودید. با توماس سانکارا]
بودید. راستش کمی به شما حسودیم میشود. 
دلم میخواست که با او آشنا میبودم. مرد 
برجسته ای بود که تالش میکرد با شوخ 
طبعی کارش را پیش ببرد. او کشورش را به 
استقالل رساند و سپس سازمان امنیت 

 .فرانسه با او کار دیگری کرد
 …ج: او به قتل رسید

س: بله! درست است. همین طور شد. اما  
آنچه میخواهم بگویم این است که همه این 
دگرگونی هایی که امکان پذیرند و همواره 
وجود داشته اند )حال نام شان را انقالب 
بگذاریم یا هر چیز دیگرب این دستگاه را آن 
گونه که مارکس میگوید کامل کرده اند. چرا 
حاال باید به گونه ای دیگر باشد؟ شما در 
کتاب تان ترازنامه ای عرضه میکنید و 
میپرسید: آیا اصوال کار من فایده ای داشته 
است؟ یعنی این جا شک نقش بازی میکند که 
به نظرم چیز خوبی است.  آیا دلیلی برای 

 این کار دارید؟
ج: یک نکته را باید بگویم. من نه باشهامت 

 .تر و نه باهوش تر از دیگران هستم
 !س: چرا، هستید 

ج: نه! لطف دارید که چنین میگویید. اما این 
درست نیست. من فقط یک امتیاز 
باورنکردنی دوره ای دارم که به من امکان 
میدهد چنین کتاب هایی را بنویسم. من آزادی 
آکادمیک داشتم، دستیار و کتابخانه وغیره در 
 ۴اختیارم بود. پروفسورها کار نمیکنند. 

ساعت باید درس بدهند و باقی ساعت های 
هفته را میتوان گلف و تنیس بازی کرد. 
همانطور که اکثر همکارانم این طور کار 
میکنند. بعد هم نماینده مجلس بودم و 
مصونیت پارلمانی داشتم تا اینکه زیر فشار 
بانک ها مصونیت مرا لغو کردند و نه 
پرونده علیه من به جریان انداختند که مرا به 

 ۸۱۱۱کل به ورشکستگی کشاند. از سال 
نمایندگی سازمان ملل را دارم. ابتدا 

بودم و  “حق تغذیه”گزارشگر ویژه برای 
اکنون معاون ریاست کمیسیون مشورتی 
شورای حقوق بشر هستم. حاال بازهم دوباره 
مصونیت دارم. شرکت هایی مانند نستله، 
یوبی اس یا دویچه بانک باید حاال به الهه 

28ادامه در صفحه   
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میان آنان و خالد قبل از رسیدن قوای کمکی در می گیرد. 

ساکنان روستای الیس در انتظار رسیدن قوای کمکی تا 

آخرین لحظه مقاومت می کنند ولی سرانجام به علت نرسیدن 

 نیروی کمکی شکست می خورند. 

خالد در آغاز جنگ نذر كرده بود كه "خدایا نذر مي كنم اگر 

بر آن ها دست یافتم چندان از آن ها بكشم كه خون هایشان 

را در رودشان روان كنم ." در نتیجه پس از پیروزی دست 

به چنان جنایتی می زند که در تاریخ اسالم با همه جنایات 

تکان دهنده ای که تا به حال در آن شده بود سابقه نداشته 

است. او دستور می دهد كه به میان مردم رفته جار بزنند 

را نكشید مگر آن كه  "اسیر بگیرید، اسیر بگیرید، هیچ كس

 مقاومت كند." 

به این ترتیب مردم بی گناه که به خاطر  نجات جان خویش 

مقاومت نکرده تسلیم شده بودند، دسته دسته اسیر شده به نزد 

خالد آورده می شوند. او نیز كسانى را معین می کند كه اسرا 

را بر سر رودی که در نزدیکی الیس بود، دسته دسته گردن 

می زنند. به طوری که یك شب و روز گردن زدن ادامه می 

فردا  پیش می روند تا به نهرین می  یابد. آن گاه فردا و پس

رسند و گردن هر کس را که می یافتند می زدند و همین قدر 

از سه سوی دیگر الیس پیش می روند و گردن همه را می 

زنند. آب رود چنان خون آلود شده بود که مغیره می گوید: 

"بر رود آسیاها بود که سه روز پیاپی با آب خون آلود قوت 

کس یا بیشتر بودند آرد کردند. گفته مي  5011سپاه را که 

 01شود كه مسلمانان در این جنایت و قتل عام بزرگ گردن 

 هزار تن را مي زنند."

بنابر روایتی دیگر گردن قربانیان را نه بر سر رود بلکه بر 

روی زمین می زدند و چون خون به خاطر غلظتش حركت 

نمي كرد، براى آن كه قسم خالد را محقق کنند كه گفته بود 

در صورت پیروزى از خون مردم رود روان خواهد كرد، 

آن قدر آب مي ریزند تا خون چون رود روان شود. براى 

همین این قتل عام به رودخون معروف می شود. 

 

آن گاه خالد به امغیشیا می تازد. امغیشیا شهری مانند حیره 

بود و الیس از توابع آن بوده است. وقتی که به آن جا می 

رسد، مردم که از جالدی های خالد خبر داشتند، از ترس 

فرار کرده در اطراف پراکنده شده بودند. خالد دستور می 

دهد تا شهر را غارت و سپس آن را و همه توابعش را 

ویران کنند. مسلمانان در بازار پر كاالى شهر و توابع آن 

دست به چنان غارتى مي زنند كه از جنگ ذات السالسل به 

این سو تا کنون این همه غنیمت نصیب شان نشده بود. به 

جنگ دیگری با ایرانیان روبرو می شود. در این جنگ 

نیز که به جنگ رود معروف می شود، غنائم باز هم 

بیشتری نصیب مسلمانان می شود. خالد "زن و فرزند 

جنگاوران و کسانی را که به آن ها کمک کرده بودند به 

اسارت ]می گیرد[، و کشاورزان را که تعهد پرداخت 

خراج کرده بودند به حال خود می گذارد." در ضمن در 

همه مناطق فتح شده تمام زمین های زراعتی به جز زمین 

های کسانی که متعهد به پرداخت خراج شده بودند میان 

 سپاهیان مسلمان تقسیم می گردد. 

در ضمن خالد فرماندهان خود را به سوی دو قلعه مقاوم 

در برابر اعراب می فرستد که یکی از فرماندهان مزبور 

تمام ساکنان قلعه اولی را پس از آن که وادار به تسلیم می 

شوند، به قتل رسانده اموال شان را غصب می کنند و 

فرمانده دیگر، قلعه دومی را که از پیش تسلیم و مسلمان 

شده بودند رها کرده زنی را که در راس آنان قرار داشت 

 به زنی می گیرد.

اردشیر پس از اطالع از کشته شدن قارن، "اندرزغز" را 

که از موالید سواد و زاده مداین بود به جنگ مسلمانان می 

فرستد. سپاه "اندرزغز" و خالد در محلی به نام ولجه با 

یکدیگر روبرو شده جنگی سخت میان آنان در می گیرد. 

با رسیدن نیروهای کمکی برای خالد، ایرانیان به هزیمت 

می روند و با کمینی که خالد پشت سر آن ها قرار داده 

بوده است همگی را به قتل می رساند و خود اندرزغز نیز 

 از تشنگی جان می دهد. 

خالد در برابر سپاه خود می ایستد و می گوید اگر وظیفه 

جهاد و دعوت به خدا نبود در همین سرزمین که در آن 

مواد خوراکی مانند خاک فراوان است می ماندیم و آن 

هائی را که نتوانستند در این جنگ شرکت کنند از نداری 

و گرسنگی در می آوردیم. در ضمن خالد پس از کشتن 

یکی از پهلوانان لشکر ایرانیان که با وی در یک جنگ تن 

به تن هماوردی کرده بود، به جسد وی  تکیه داده و می 

 گوید غذای او را بیاورند. 

 رود خون

خالد در مسیر پیشروی خود به روستای الیس می رسد. در 

آن جا گروهی از عربان مسیحی )نصرانی( که اقوام شان 

در جنگ ولجه به کمک پارسیان رفته و کشته شده بودند، 

به همراه عربان روستای حیره جمع شده و منتظر رسیدن 

سپاه بهمن جاذویه از طرف اردشیر می شوند. ولی جنگ 

ابوبکر به خالد می نویسد که پس از یکی شدن با نیروهای  

دیگر در ابله در عراق به حیره حمله نموده پس از پراکنده 

کردن اردوگاه های پارسیان در آن جا، "در خانه پارسیان و 

قرارگاه قوتشان مداین به آن ها حمله برند."  حیره در شمال 

شرقی و اولین شهر مرزی عراق در نزدیکی  انتهای شمالی 

خلیج فارس قرار داشته است. خالد برای هرمز که مرزدار 

ایرانیان بوده از پیش نامه می دهد که: "اما بعد، اسالم بیار تا 

سالم بمانی یا تسلیم شو و جزیه بده و گر نه جز خویشتن 

کسی را مالمت مکن که با قومی سوی تو آمده ام که مرگ 

 را چنان دوست دارند که شما زندگی را دوست دارید."

هرمز برای مقابله با خالد ابتدا خود را به حفیر و سپس به 

کاظمه می رساند و در آن جا دو طرف درگیر جنگی سخت 

می شوند. مورخین اسالمی می گویند، "هرمز از همه 

ساالران این مرز برای عربان بدتر بود و همه عربان از او 

خشمگین بودند و در خبث بدو مثل می زدند و می گفتند: 

خبیث تر از هرمز و کافرتر ازهرمز". همین طور می گویند 

که نفرات سپاه وی را با زنجیر به هم بسته بودند که فرار 

 نکنند و برای همین این جنگ را ذات السالسل نام نهادند. 

در ضمن هرمز توانسته بود خود را زودتر به محل رسانده 

منابع آب را در تصرف خود بگیرد. ولی قبل از جنگ در 

پشت سر مسلمانان نیز که از آب محروم بودند باران می 

 بارد و آنان نیز از این کمبود رهایی می یابند.  

در این جنگ خالد بر هرمز پیروز می شود و غنائم زیادی 

نصیب مسلمانان می شود. به طوری که در این  جنگ و 

جنگ بعدی سهم هر سوار از غنائم هزار درهم و سهم پیاده 

یک سوم آن می گردد. منجمله، کاله هرمز که "نقره جواهر 

نشان بود" یک صد هزار درهم ارزش داشت که ابوبکر آن 

 را به خالد می دهد.  

طبری می گوید: "کاله های پارسیان به نسبت اعتباری که 

در میان قوم خویش داشتند گرانقدر بود، هر کس مقام واال 

داشت کالهش یک صد هزار درم می ارزید و هرمز از آن 

 جمله بود." 

در ضمن میان غنائم، زنجیرهایی که سربازان به آن بسته 

شده بودند نیز وجود داشت که هر کدام هزار رطل وزن 

داشتند و جزو اموال ارسالی خمس برای خلیفه در مدینه هر 

 کدام بار یک شتر بودند. 

در میان اموال خمس یک فیل نیز وجود داشت که وقتی آن 

را در مدینه برای دیدن مردم که تا کنون فیل ندیده بودند می 

گرداندند زنان می گفتند: "راستی آنچه می بینیم مخلوق 

خداست؟ که پنداشتند فیل مصنوع انسان است و ابوبکر آن را 

 پس فرستاد."  

قبل از این که جنگ ذات السالسل در بگیرد، از سوی 

اردشیر، قارن با سپاهی به کمک هرمز فرستاده می شود. 

ولی سپاه زمانی می رسد که ایرانیان شکست خورده بودند. 

از این رو، باقی مانده سربازان با قارن یکی شده در مذار 

برای جنگ با خالد اردو می زنند. در این جنگ نیز ایرانیان 

شکست خورده باقی مانده نیروی خود را با کشتی به عقب 

 01111می نشانند. ابی عثمان می گوید: "در جنگ مذار 

تن از پارسیان کشته شد به جز آن ها که غرق شدند و اگر 

آب مانع نبود همه نابود شده بودند و آن ها که جان به در 

 بردند لخت یا نیمه لخت بودند."

سپس خالد در ناحیه فرات در کنار دجله فرود می آید و در 

 حمله به مناطق مرزی ایران
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طوری که، "سهم هر سوار یک هزار و نهصد درم 

شد به جز آن که به جنگاوران سخت کوش دادند". 

وقتی خبر به ابوبکر رسید، گفت: "ای گروه قریشیان 

شیر شما به شیر جست و بر او چیره شد، زنان از 

 آوردن مردی همانند خالد عاجزند."

آن گاه خالد بن ولید به سوى حیره اولین شهر مرزی 

عراق رهسپار می شود. تا کنون همه جنگ هائی که 

میان خالد و پارسیان و عاملین عرب یا مسیحی آنان 

رخ داده بود در خارج از مرز عراق بود. ایرانیان 

نیز مانند هر امپراطوری دیگر، در عین آن که خود با 

سپاهیان خویش از مرزهای خود دفاع می کرده اند، 

در آن سوی مرزها نیز در شعاع وسیعی اقوام ساکن 

و اکثرا بدوی را نیز زیر نفوذ خود گرفته از آن ها به 

عنوان سپری در برابر نیروهای مهاجم استفاده می 

نمودند. از این رو، مسلمانان برای رسیدن به 

مرزهای عراق ناچار بودند از این سپر دفاعی عبور 

 نموده از طریق یک سلسله جنگ ها از آن بگذرند.  

در این موقع آزادبه که مرزبان حیره بوده خود را 

برای جنگ با خالد آماده می کند و در بیرون حیره 

اردو می زند. در ضمن پسرش را برای بستن فرات 

روانه می کند. این کار باعث می شود که کشتی های 

خالد که سربازان و غنائم خود را بر آن سوار کرده 

بود به گل نشسته و از حرکت باز بمانند. از این رو، 

به محل بستن فرات حمله کرده آب را بر آن سوار 

 نموده نیروهای خود را حرکت می دهد. 

هنگامی که خالد به حیره می رسد، آزادبه به دنبال 

مرگ اردشیر و پسرش، حیره را رها کرده می رود. 

در نتیجه خالد چهار قصر "ابیض"، "عدسیین"، "بنی 

مازن"، و "ابن بقیله" را که سران حیره و اطرافیان 

شان در آن جمع شده بودند توسط چهار فرمانده خود 

به محاصره می گیرد و به آن ها یک روز فرصت 

می دهد که برای پیوستن به اسالم، جزیه یا جنگ،  

 تصمیم بگیرند. 

مسلمانان که عاجز از تصرف قصرها و قلعه ها 

بودند، به خانه های مردم و دیرها که بیرون قصرها 

قرار داشتند حمله می برند و مردم بی دفاع را قتل 

عام می کنند. تا این که ساکنان قصرها در پاسخ به 

اعتراض مردم و کشیشان و راهبان که بانگ بر می 

آورند "که ای مردم قصرها، شما سبب کشتن مایید" 

ناچار متقاضی مذاکره با خالد می شوند. وقتی که 

نمایندگان شان نزد خالد می آیند خالد با مردم هر 

قصر بی حضور دیگران خلوت می کند و از آنان می 

پرسد: "شما چیستید، اگر عربید چرا با عربان دشمنی 

دارید و اگر عجمید چرا با انصاف و عدالت دشمنی 

 دارید؟" 

البته منظور خالد، انصاف و عدالت خودش و 

مسلمانان بوده است !! آن ها نیز می گویند "ما 

عربانیم بعضی عربان عاربه ایم و بعضی عربان 

مستعربه" . خالد نیز می گوید "اگر شما چنین بودید با 

ما مقابله نمی کردید و از کار ما بیزار نبودید". 

سرانجام وقتی که آن ها، پرداخت جزیه را انتخاب می 

 کنند، خالد آن ها را مورد خطاب قرار داده می گوید:

"وای بر شما، کفر بیابانی گمراهی زاست و از همه 

عربان احمق تر آن است که در این بیابان رود و دو 

بلد به او بر خورند یکی عرب و دیگری عجم و 

 عرب را بگذارد و از عجم راه جوید." 

درهم جزیه به شرط  550111آن گاه بر سر سالی    

این که پیمان نشکنند و مسلمانان از آن ها حمایت کنند 

 با هم عقد توافق می بندند.

البته پس از مرگ ابوبکرآنان دوباره سر به طغیان 

نهاده قراردادها را زیر پا می گذارند و چون مسلمانان 

دوباره بر منطقه چیره می شوند دوباره زیر بار 

قراردادها رفته و با شکست مسلمانان )شکست مثنی( 

دوباره طغیان می کنند. وقتی دوباره مسلمانان به 

فرماندهی سعد منطقه را تصرف می کنند دوباره 

مجبور به قبول قرارداد، ولی این بار به مبلغ ساالنه 

درهم جزیه می شوند. علت این طغیان ها  011111

بی شک این بوده است که آن ها که اعراب وابسته به 

دربار ایران بوده اند در معادله قدرت هرگز تصور 

پیروزی مسلمانان بر امپراطوری ایران را در مغز 

 خود هم خطور نمی داده اند.

به دنبال تسلیم مردم حیره، از مناطق اطراف نیز 

دهقانان و مردم نزد خالد آمده برای مصون ماندن از 

حمله، خود داوطلبانه خواستار پرداخت جزیه می 

گردند. از جمله مردم "قس الناطف"  پرداخت  

دینار،  و مردم نواحی بین فالیج تا  51111

هرمزگرد، پرداخت جزیه ای معادل هزار هزار دینار 

 را متعهد می شوند. 

در ضمن در همه قراردادهای پرداخت جزیه، قرار 

می شود که تمام اموال و زمین های متعلق به کسری 

و زمین ها و اموال فراریان و زمین های خالصه 

)دولتی( به مسلمانان و در واقع به دولت اسالمی 

 انتقال یابد. 

در ضمن خالد در هر محل پادگانی از نیروهای خود 

را برای کنترل مردم و جمع آوری جزیه باقی می 

گذارد که آن ها نیز سران روستاها را تا جمع آوری 

 کامل مالیات نزد خود گروگان نگاه می دارند . 

واضح است که این ها هیچ یک کوچک ترین شباهتی 

به ترویج دین و عقیده درمیان مردمی که مایل به آن 

عقیده یا دین بوده باشند نداشته است، بلکه دقیقا از نوع 

کارهائی بوده است که همه قدرت های غارتگر و 

تجاوزکار دیگر مانند رومی ها، ایرانیان، و بعدها 

مغول ها و ... بدون استثناء با قربانیان و مردم تسلیم 

شده به خود انجام می داده اند. این ها همه در سال 

 دوازدهم هجرت اتفاق می افتند.  

خالد یک سال در حیره می ماند. او آن جا را مقر خود 

کرده، از آن جا برای مطیع کردن منطقه و سرکوبی و 

جنگ و دریافت جزیه، نیرو به اطراف حیره می 

فرستد. به دنبال آن مردم حیره نیز از وحشت 

نیروهای جراِر خالد، خانه و زندگی خود را رها کرده 

به روستاها فرار می کرده اند و از روی ناچاری به 

کار مزدوری مشغول می شده اند. بسیاری نیز یا تسلیم 

به پرداخت جزیه شده در جای خود مانده یا ترک بالد 

کرده بودند. جماعت هائی نیز در قلعه های پراکنده 

 تسلیم نشده پیکار می کردند. 

ایرانیان تا این زمان به مسلمانان که تا دجله پیشروی 

کرده، این سوی آن را تحت تسلط خود در آورده 

بودند، کاری نداشته، درگیر کشمکش های داخلی، 

توطئه ها و قتل های پیاپی درباری، قتل پدران به 

دست پسران و پسران به دست دیگر آشنایان و اقوام 

 خود بودند.  

از جمله پس از مرگ کسری، پسرش شیری تمام اقوام 

خود را که به نحوی به کسری نسب می بردند، برای 

آن که مبادا مدعی تاج و تخت وی شوند به قتل رسانده 

 بود. چنان که طبری می گوید: 

"پس از او و اردشیر پسرش، پارسیان بر همه کسانی که نسب به بهرام 

گور می بردند تاختند و خون شان ریختند. بدین جهت کس نمی یافتند که 

 او را به شاهی بردارند و بر وی همسخن باشند." 

از طرفی مسلمانان نیز نمی توانستند بیش از این پیشروی نماایاناد. زیارا 

هنوز بر پشت سرشان سه سپاه پارسی در عین، انبار و فاراض ماوجاود 

بود. این ها سپاهیانی بودند که ایرانیاان بارای جالاوگایاری از پایاشاروی 

 ادامه در صفحه بعد
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)همراه با تولیاتیب در شکنجه گاه فاشیستی موسولینی  ۰۵۸۲
روشنفکر تنها در اتحاد است که یک ”گرفتار بود، میگوید: 

وجود تاریخی و سیاسی دارد. وقتیکه دانش او بعنوان 
روشنفکِر ارگانیک، به کار جنبش اجتماعی بیاید و آن را 

 .“مسلح کند
س: پس یعنی روشنفکر به فعاالن جنبش به عنوان عنصر  

دوم نیاز دارد. روشنفکر بدون فعاالن جنبش چه می تواند 
 بکند؟

ج: وقتی ایده هایی که روشنفکران تولید میکنند، به جنبش 
اجتماعی بدل نشوند و اگر حلول صورت نگیرد، آنگاه وجود 
نخواهد داشت. اینکه حلول چگونه صورت میگیرد، خود یک 
معمای واقعا بزرگ است و هیچ کس نمیداند کجا و در چه 
لحظه ای. یک مثال میزنم: ژان ژاک روسو. او کارآموز 
ساعت سازی و کارگر ساعت ساز بود که وقتی شروع به 
نوشتن کرد از ژنو تبعید شد و حتی جسدش را نمیخواستند این 

 .جا دفن کنند. اکنون در پاریس است
 “قرارداد اجتماعی”کتاب  ۰٧۲۸ژان ژاک روسو در سال 

را نوشت. ایدئولوژی جمهوری خواهی را طرر و نظریه 
قرارداد ”پردازی کرد. روبسپیر، سن ژوست و کوندورسه 

را خواندند. قانون اساسی نخستین جمهوری  “اجتماعی
قرارداد ”ترجمه به هنجاری از  ۰٧۵۸فرانسه در سال 

روسو است. او در آن موقع فوت کرده بود. این  “اجتماعی
قرارداد ”است. روسو “  حلول”نمونه الگوواری برای 

را در تبعید تحت رقت انگیزترین شرایط نوشت.  “اجتماعی
او چهار بچه داشت که همگی را به سازمان های خیریه 
عمومی تحویل داده بود، چون غذای شان را نمیتوانست تأمین 
کند. این کار آن موقع حکم اعدام برای بچه ها به شمار می 
آمد. او هنگامی که در ارمنویل در فقر مطلق کتاب بزرگی 

را مینوشت، هیچ تصوری نداشت  “قرارداد اجتماعی”چون 
 “حلول”که کارش چه پیامدهای تاریخی خواهد داشت. اما 

صورت گرفت. بنجامین فرانکلین نیز آن اثر را خواند. 
هنگامی که مارکس در راه بروکسل و سپس لندن، سه ماه در 
پاریس بود، اولین کاری که کرد به ارمنویل رفت. حال این 

 .که تسیگلر به درد چه کسی میخورد، نمی دانم
س: میل دارم به روسو بپردازم، چون به یک جمله قابل  

توجه از او در کتاب شما برخورد کردم. شما به زمان انسان 
های میمون وار در گذشته باز میگردید و نشان میدهید، انسان 
به این شیوه ای که ما اکنون زندگی میکنیم، همواره این گونه 
زندگی نکرده و این دوره کوتاه مدت است و ما مجبور نیستیم 
همچنان به این شیوه زندگی کنیم. این یک تصمیم آزادانه 
است. ما ناگزیر نیستیم به جایی تلفن کنیم و بگوییم: آیا من 
آزادم؟ نه! ما مجبور نیستیم این کار را بکنیم. نقل قولی از 
روسو بیاوریم، شاید شما بتوانید آن را توضیح دهید. او 

بین نیرومندان و ضعیفان، آزادی است که ”مینویسد: 
اگر  .“سرکوبگر است و قانون است که آزادی می آورد

امروز ما از آزادی سخن می گوییم، فکر میکنیم به این معنی 
است که من هر کاری دلم بخواهد، بکنم. اما در واقعیت به 
معنی آزادی سرمایه گذار است؛ یعنی از روی اجساد دیگران 
گذشتن. قانون از افراد در برابر این خودکامگی دفاع می کند. 
آیا افراد وقتی اسم آزادی را می شنوند، متوجه این موضوع 

  .هستند؟ چون آزادی بار مثبتی دارد
ج: این جا باز هم با این جنغولک های بازاریاب روبروییم. 
ایده های جنون آمیز نولیبرالی و کنسرن ها به گونه ای 
باورنکردنی مجهزند. آنها در حد غیرقابل تصوری اطالعات 

دروغ آمیز دارند. به دیوارها  (Communication) رسانی
بنگرید که چه بر آنها نقش بسته است. ما در کشوری زندگی 

تأسیس شده.  ۰۸۵۰میکنیم که دمکراسی بسیار کهنی دارد، 
رأی گیری میشود که حقوق بشر، حقوق حاکمیت دمکراتیک 
کم و بیش محترم شمرده شوند. برخی تخلفات انتخاباتی اینجا 
و آنجا هست. اما معموال این دمکراسی کارآ است. با اینحال 

افراد مدام  -و این را در فصلی از کتابم نیز آورده ام  –
برخالف منافع خودشان رأی میدهند. چون به اصطالر 
دستگاه های ارتباطاتی کنسرن ها و الیگارشی مالی با صدها 
میلیون فرانک، در حد باورنکردنی زیرک، هوشمند و کامال 

یک گروه کوچک از ضدامپریالیست  ۰۵۲۶گزنده اند. سال 
ها کوشید که یک ابتکار مردمی به راه اندازد. درسویس اگر 
صدهزار نفر طرفدار چیزی باشند، باید رأی گیری جدیدی 
در مورد مثال یک اصل جدید قانون اساسی شود. ما 

درصد  ۰۲میخواستیم رازبانی بانکی را لغو کنیم. ما تنها 
است  “گاو مقدس”آوردیم. رازبانی بانکی مانند  “آری”رأی 

که نمیشود به آن دست زد. سوییس پس از کویت، به خاطر 

احتمالی دشمن به سوی مرزهای خود و کمک باه نایاروهاای 

عرب هوادار خود، در مایاان اعاراب ناگاه مای داشاتاناد تاا 

حرکت دشمن فرضی به ساوی مارزهاای خاود در صاورت 

شکست نیروهای عرب هاوادار خاود را، تاا فاراهام آوردن 

نیروهای کافی برای مقاابالاه باا آن، کاناد ناماایاناد. باناابارایان 

درگیری های خالد، همگی جناگ هاای ماقادمااتای و ماقادماه 

درگیری بزرگ بعدی با خود سپاه ایرانیان باود. چایازی کاه 

ابوبکر از آن بیم داشت و در ماورد آن احاتایااط بسایاار باه 

خرج می داد و از همین رو باه خاالاد دساتاور داده باود "تاا 

نظامی از پارسیان پشت سر وی هست در دیار آن هاا پایاش 

 نرود."

البته همان طور کاه خاواهایام دیاد، ایارانایاان در مادتای کاه 

مسلمانان سرگرم نبرد با این نیروهای بازدارنده و وابسته باه 

آن ها بودند، فرصت کافی برای جمع آوری نیاروی ناظاامای 

برای نبرد نهائی در اختیارشاان باود، ولای آن هاا باه جاای 

استفاده از این فرصت برای جمع آوری  نیروهای خاود، باه 

 کشمکش های خونین داخلی مشغول بودند.

در مقابل، خالد نیز به توصیۀ ابوبکر قبل از گسترش بیاشاتاِر 

خطوط نظامی خود، رهسپار از میان برداشتن ایان اردوگااه 

ها و سپاهیان پارسی می شود. قبالً ابوبکر ِعیاض را ماماور 

این کار کرده بود، ولی اکنون که ِعیاض در این کار واماناده 

 بود، خالد برای اتمام کار، خود به کمکش می رفت. 

در این زمان بهمن جاذویه و آزادبه به عاناوان ماقادماه ساپااه 

پارسیان در "بهرسیر" به سر می بردند و خاندان کساری باه 

تازگی فرخزاد را تا یافتن فاردی بارای شااهای باه ساروری 

 انتخاب کرده بودند. 

خالد ابتدا به سوی انبار رهسپار می شود. شایارزاد فارمااناده 

قوای ایرانی، پس از اندک مقاومتی، به شرط آن کاه باتاواناد 

نیروهایش را با خود ببرد با خالد از در صلح در مای آیاد و 

 نزد بهمن جاذویه می رود. 

سپس خالد به سوی عین التمر مای رود. در آن جاا ماهاران 

پسر بهرام چوبین با سپاه ایرانی خود، در قالاعاه و در کاناار 

"عقة بن ابی عقه" که نیروهایی از قبایل عرب را در اختیار 

داشت، مستقر بود. مهران، به جای آن که با نیاروهاای خاود 

و عقه مشترکا به خالد حمله کنند، ابتدا عقه را به ماقاابالاه باا 

خالد می فرستد و به او می گاویاد کاه در صاورت نایااز باه 

کمکش خواهد آمد. ولی وقتی عقه شکست خورده اسایار مای 

شود، مهران به جای کمک به وی، با نیروهای ایرانای خاود 

قلعه را رها کرده و عقب می نشیند. خالد نیز باه قالاعاه آماده 

همه ساکنین قلاعاه را باه هاماراه عاقاه گاردن زده، زناان و 

پسر جوانای را کاه اناجایال مای  01فرزندان آنان به اضافه 

 آموخته اند، به اسارت می گیرد. 

 

 

 

  4141همان جا، ص. 

  4141همان جا، ص. 

  4141همان جا، ص.  

  4144همان جا، ص.  

  4141همان جا، ص. 

  4141-4141همان جا، ص.   

  4141همان جا، ص  

   ،4144همان جا. 

  4154همان جا، ص.  

درآمد سرانه اش دومین کشور ثروتمند جهان است. این به 
خاطر پولی است که در سراسر جهان دزدیده میشود )نمونه 
مافیا و پول شویی درآمدهای حاصل از فعالیت های 

عنوان یکی از کتاب  “سوییس سفیدتر میشوید”تبهکارانهب. 
های خیلی خوب من است. این باع  شد که برضد من شکایت 
شود. من همه دادگاه ها را باختم. اگر وضعیت اآلن بود، 
میبردم. چون راهزنی بانکی نقابش افتاده است )با اینحال 
کارشان با تمام خشونت مانند گذشته ادامه داردب. چیزی که 
مرا بیش از همه تحت تاثیر قرارمیدهد و به من انگیزه مبارزه 
میدهد، پول خون است. من اخیرا در گوما، پایتخت کیووی 

در جمهوری دمکراتیک کنگوب از طرف  Kivu) شمالی)
 سازمان ملل مأموریت داشتم. در کیووی  شمالی، گلنکور

(Glencore) [منابع اورانیوم و منابع ۲و غیره، کولتان ،]
طال بطورمستقیم چپاول میشوند. استخراج از این معدن ها 
توسط شبه نظامیان شرکت های خصوصی، از طریق روآندا، 
کنیا و مومباسا به دریای سرخ منتقل میشود، بدون اینکه دولت 
به اصطالر صاحِب حاکمیِت کنگو، حت یک سنت مالیات 
بتواند بگیرد. مافیای استعماری در کار است. میلیون ها و 
میلیاردها پول خون ای که متعلق به کنگو است، اینجا 
]سوییس. مترجم[ انبار شده است؛ پوِل ارتشاء، پوِل 
چپاولگری کنسرن های بین المللی که موجب مرگ هزاران 
کودک در شبه قاره کنگو میشوند. گوما شهری است که از 
زوریخ بزرگتر است، اما هیچ بیمارستان درست وحسابی 
ندارد. اگر فرد یک زخم یا عفونت داشته باشد، باید بمیرد. این 
چپاولی که سوییس از آن بصورت تصور ناکردنی و نجومی 
ثروتمند شده )نه سوییسی ها، بلکه الیگارشی مالی سوییسب 

 .پول خون است
سخن  (Protonation) س: شما از ملت جنینِی شکل نایافته 

میگویید و از نخبگان فاسدی که درنهایت یک نظم جهانی 
سرمایه داری را جا میاندازند و وقتی به خانه شان، در ژنو 

هزارفرانک برای پارک کردن جت  ۰۰بازمیگردند، 
خصوصی شان درفرودگاه میپردازند. پول برای اینان ارزشی 
ندارد. میخواستم به یک نکته بازگردم. شما بطورمعمول از 
اعداد و ارقام زیادی استفاده میکنید. اما دراین کتاب تان نه 
خیلی زیاد. اینطور بهتر میشود مطلب را فهمید. چون پس از 
 ۲۶مدتی دیگر رقم ها را نمیتوان به خاطر سپرد. سوییس در 

کشور از لحاظ کمک توسعه فعال است. به این رقم در کتاب 
میلیارد  ۸/۸شما برخوردم. وقتی به نیمکره غربی نگاه کنیم، 

میلیارد بازمیگردد. آیا کمک  ۲/٧سرمایه گذاری میکند و 
 توسعه همدستی در چپاول نیست؟

ج: این پرسش خطرناکی است. در این مورد باید خیلی 
مواظب بود، به ویژه وقتی مخاطبان زیادی داریم. مسلما حق 
با شما است. شما از کتاب من نقل قول آوردید و آن هم درست 
است، چون در کتاب من آمده است ]می خندد[. این یک عدد 
بیهوده ای است که از سوی دانشمندان برن به سفارش 
حکومت فدرال عرضه شده است. حکومت فدرال میخواست 
بداند جریان سرمایه از شمال به جنوب و از جنوب به شمال 

% تولید  ٧/۱چگونه است. کمک های توسعه سوییس 
 .ناخالص ملی اند

 …س: و این مقدار دست و دلبازانه هم نیست 
میلیارد کمک توسعه، کمک های انسان  ۲/۸ج: روی هم 

دوستانه و غیره اند. آنچه که در یک سال از این کشورها 
بازمیگردد، بصورت مشروع، بعنوان سرمایه فراری، 
 ۴سرمایه ارتشاء، سرمایه فراری از مالیات و غیره تقریبا 

میلیارد  ۶/٧برابر بیشتر است. یعنی چیزی بیش از 
 .بازمیگردد

س: بنابراین همانطورکه گفتم، کمک توسعه به سود سوییس  
 .است

ج: نه! قضیه از این قرار است که کمک توسعه به خودی 
خود چیز خوبی است. چیزی که کامال افتضار آمیز است و 
باید متوقف شود، پول خون است. اما این چپاول گرانی که در 
زیرزمین های علی باباوارشان پول خون سرازیر است، پول 
ارتشاء از گابن، توگو، مغولستان، هندوراس و غیره و غیره، 
اسم اش را بازار آزاد و جریان آزاد سرمایه میگذارند. اما 
کمکهای توسعه به خودی خود چیز خوبی است. این امر به 
مقوله دیگری تعلق دارد. وقتی شما بچه ای داشته باشید و 

آن وقت شما کودک را به خود …کمک مالی به او بدهید
 .وابسته نگاه میدارید

این پول به بچه میرسد و  او یک لیوان شیر دریافت میکند و 
دو روز بیشتر زندگی میکند. این مساله فراسوی هر نوع 

 .استدالل سیاسی است
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مصرف رسد. این امبروس قدیس بود که ته مانده 

احترامی که نثار خدایان حافظ روم  می شد را در 

 “مراسم همگانی ممنوع کرد.

هنگامی که تئودوسیوس فبدیل به تنها ارباب 

امپراتوری روم شد، با تعصبی هر چه تمام تر به 

ریشه کنی مذاهب غیر مسیحی پرداخت. آیین ها و 

مراسم جادوگرانه بزرگترین جنایت به حساب می 

میالدی او فرمانی صادر کرد و  ۶۵۰آمدند، اما در 

ضمن آن برگزاری هرگونه مراسم قربانی را ممنوع 

کرد و مبادرت کنندگان به چنین کاری را سزاوار 

شدیدترین تنبیه دانست و حتی ورود به معابد 

میالدی  ۶۵۸غیرمسیحی را ممنوع  اعالم کرد. در 

برای اقدام به سوزاندن اجساد مجازات مرک را 

مقرر  داشت. هر گوه اقدام به بت پرستی با مصادره 

ملکی که این عمل در آن صورت گرفته بود  روبرو 

بود. چیزهای بی زیانی مثل تاج گل بر سر زدن، 

عود و کندر سوزاندن، و شراب فشاندن بر خاک 

برای نیایش مردود و شایسته مجازات شمرده شدند. 

و پیناتس                   Laresحتی خدایان خانگی مثل الرس 

penates - که روابط شکننده آیین مشرکانه حول آنها

جزو این ممنوعیتهای سختگیرانه بودند  -متمرکز بود

و هر کسی که از افشا و محکوم کردن مرتکبان 

چنین کارها خودداری می کرد در معرض 

 مجارزات بود. ژورتن خیلی پوست کنده می گوید: 

آدم به این فکر می افتد که اپراتور بر آن بوده که ”

رعایایش را تبدیل به خبرچینهایی دغل کند، و مثل 

جاسوس ها و گوش به فالها وادارشان کند که به 

داخل خانه مشرکان سرک بکشند ببینند آیا آنها آیین 

بزرگداشت خدایان خانوادگی شان را به جا می 

 “آورند یا نه.

اگر آزاد اندیشان فرانسوی بر آن می شدند که نه تنها 

ء ربانی را   در کلیساها را ببندند و انجام مراسم عشا

به عنوان جرمی بزرگ ممنوع کنند بلکه حتی 

استفاده از تسبیح و رسوم به جا مانده از گذشته و 

داشتن تصاویر مذهبی را ممنوع می کردند در آن 

صورت کارشان شبیه افدامات سختگیرانه نسبت به 

 مخالفانشان از موضع قدرت می شد.

مسیحیان در همه جا و همیشه وظیفه خود می دانسته 

اند که شرک و کفر و بت پرستی را ریشه کن کنند. 

قوانین سفاکانه یهودیان و شیوه رفتارخونخوار انه  

آنها با مشرکان غالبن سرمشق مسیحیان بوده است. 

 لکی متذکر می شود: 

"بخش بزرگی از اخالقیت مسیحی مبتنی بر نوشته 

های مربوط به قتل عامهای مذهبی است. خدا 

شرکتی مستقیم در این کشتارها دارد. در این نوشته 

ها امر سرکوب  قهرآمیز کافران باال تر از هر اصل 

اخالقی دیگری دانسته شده و در آنها نابردباری به 

شیواترین و پر شور ترین شکل بیان شده است. 

گذشته از این سرنوشتی که الهیون برای مشرکان 

پیش بینی می کرده اند آنچنان تلخ و شوم بوده که 

دیگر نیازی به تاکید بر شوربختی های زمینی نبوده 

 قسمت پنجمب)

 ژ. م. ویلر و نوشته: ج. و. فوت  

 ترجمه گزینشی: احمد خزاعی

 بخش دوم -فصل دوم

حق رأیی را که او به رسمیت شناخته بود، ترس و ”

امیدی که حضورش بر می انگیخت از میان می برد. 

هشداری  Symmachusو تبعید خودسرانه سیماکوس 

بود دائر بر این که مخالفت با خواسته های این 

خودکامه ممکنست خطرناک باشد. ژوپیتر توسط 

اکثریت عظیم اعضاء سنا محکوم و تحقیر شد. و 

تعخب آور است که یکی از اعضاء سنا این جسارت 

را به خرج دهد که چه با سخنرانیش و چه با رأیش 

 “اعالم کند که هنوز دلبسته خدائی مخلوع است.

شاهد برتری یافتن  امبروز قدیس بر تئودوسیوس نه 

تنها  در این وافعیت که مجبوربه توبه در مورد کشتار 

خودسرانه هفت هزار نفردر تسالونیا شد، بلکه در 

موضوعی به مراتب تحقیرآمیز تر مشهود است. حاکم 

بخش شرقی به امپراتور گزارش داد که کنیسه 

یهودیان و یک کلیسای والنتینها توسط مسیحیان به 

تحریک اسقفی به آتش کشیده شده است. تئودوسیوس 

دستور داد که کنیسه به خرج اسقف از نو ساخته شود. 

در پی آن سنت امبروز نامه ای به  او می نویسد و  

اعال م می کند که این دستور با زهد امپراتور 

همخوانی ندارد و از عمل اسقف مزبور دفاع میکند و 

بازسازی کنیسه را غیر قانونی می خواند.او عالوه بر 

این اعالم می دارد که اگر خدا  در برآوردن منویات 

قلبیش پیش دستی نکرده بود، خودش دست به آتش 

زدن کنیسه یهودیان می زد و حتی تهدید کرد که اگر 

امپراتور فرمان خود را پس نگیرد اورا از شرکت در 

مراسم عشائ ربانی محروم خواهد کرد. امپراتور 

خشکه مقدس به خواست کشیش متفرعن گردن گذاشت 

و افرادی را که دو پرستشگاه مزبور را به آتش  

کشیده بودند از پرداخت جریمه معاف کرد. همین 

قدیس در دفاع از غارت معابد مشرکان و الهه کانون 

خانواده )وستاب، متدعی می شد که برای یک حکومت 

مسیحی جنایت  است که اوقافی را به روحانیونی غیر 

از روحانیون  وابسته به مذهب ارتدکس وقف کند. او 

همچنین تعصب جوشیا را در نابود کردن بت پرستی، 

 موأکدن ستود و توصیه کرد.

همه افتخار یا ننگ از  Dean Milmanدین میلمن 

میان بردن شرک و بت پرستی را به امبروس قدیس 

 تقدیم می کند. 

امبروس، اسقف میالن، محکومیت نهایي شرک وبت ”

پرستی را رقم زد. این تصور را به کرسی نشاند که 

گناهکار است امپراتوری مسیحی که خود را امپراتور 

مشرکان نیز بداند و اجازه دهد که کوچکترین بخشی 

از درآمد عمومی در راه آئین شرک و بت پرستی به 

 است."

"مذهب جدید بر خالف مذهب در حال افول نه تنها 

مدعی دیکته کردن افکار انسانها بلکه مدعی دیکته 

کردن اعمال آنها نیز بود و هر گونه اظهار نظری 

 مخالف با نظر آنها جنایتی بزرگ به حساب می آمد."

در دوران والنسیا قوانین زیادی برعلیه جادوگری 

منتشر شده است. اما این قوانین در واقع بر ضد دانش 

 و فلسفه مشرکانه بوده است. میلمن می گوید:

"برای توجیه شیوه خونخوارانه تفتیش عقاید مرسوم 

بود که داشتن هر گونه کتابی مربوط به جادوگری مد 

نظر قرار می گرفت. اما انبوه نوشته های مربوط به 

فلسفه و قانون و علوم بود که در مالئ عام طعمه 

آتش می شد." اگر در بر دارنده موضوعاتی غیر 

قانونی بودند. در بخش شرقی امپراتوری بسیاری از 

مردم اهل ادب از سر ترس کتابخانه های خود را 

یکسره از میان بردند؛ مبادا خبرچینی جاهل یا بد 

خواه بر اثری خنثی یا چیزی که اصال انتظارش نمی 

رود انگشت بگذارد و آنها را در معرض مجازات 

 های بی رحمانه  قراردهد." 

تئودوسیوس همچنین مقرر داشت که تمام نوشته های  

پروفیر یا هر کس دیگری در باره مسیحیت در دست 

هر کسی که پیدا شود سوزانده شود." به این ترتیب 

سلطه مسیحیت محرز شد و بر مخالفت مشرکان 

 دانشمند و فیلسوفان کافر فائق آمد. 

دریپر خاطر نشان می کند که نیروی محرکه الهیون 

آن دوران تعصبی آتشین بود نه شوق دست یافتن به 

دانشی عمیق و آن گاه که تفوق حاصل شد دیگر 

نیازی به خرد نبود. در چنین شرایطی آنها اغوا می 

شدند که نظرات خود را به منزله حقیقت نهایی غیر 

قابل تردید مطرر کنند و تمام دانشهایی را که سد راه 

آنها بود نام جادو بر آن بگذارند و یا آن را تحت 

عنوان خیال بافی هایی هوسبازانه محکوم کنند. سر 

آن  داشتند که هر فیلسوفی را در انزوا بگذارند. هر 

دستنوشته ای را که گیر می آوردند بی معطلی می 

 سوزاندند.

درید همچنین بر آنست که تاریخ نویسان امپراتوری 

ملزمند که سرچشمه این اعمال ننگین و مستبدانه را 

آشکار کنند و نشان دهند که روحانیت مسیحی مسئول 

 آنست و باید  برای آنها پاسخگو باشد. 

آگوستین قدیس نام آور ترین روحانی دوران است و 

 آقای لکی در باره او می گوید:

"او چند صباحی از سرکوب و پیگرد روگردان بود و 

حتی آنرا محکوم می کرد به زودی  دریافت که 

سرکوب نتیجه ناگزیر اصول مسیحیت است و از 

مخالفت با آن توبه کرد و تمام نبوغ خود را وقف آن 

کرد و به این ترتیب نماینده الهیات مبتنی بر 

 نابردباری شد.   

براهنی که آگوستین قدیس در پشتیبانی از سرکوب بره 

کار میبرد  عمدتا از انجیل عهد قدیرم گررفرتره شرده کره 

 جنایات مسیحیت 
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 مسیحیت همچنان مذهب کهن را گرامی می داشته اند.

پس از نشستن تئرودیروس بره ترخرت امرپرراتروری روم 

مشرکان به خصوص دربخش های شرقی امپراتروری 

شاهد گرد آمدن ابرهایی توفان زا در افق برودنرد. دار 

و دسته های راهبان با گستاخی و خیره سری هر چره 

تمام تر روستاها را زیر پا می گذاشتند و ترمرام برنراهرا 

بی محافظ را ویرران مری کرردنرد. مشررکران بریرهروده  

دست به دامن مقامات کلیسرا مری شردنرد ولری آنرهرا از 

مررهررار زدن بررر ایررن ویرررانررگرررهررا خررود داری مرری 

 کردند...."

مارتین قدیرس برا دار و دسرتره راهربران  Gaulدر گل 

مومن از ناحیه ای به ناحیه دیگر می رفت و معابد را 

به آتش می کشید و مرکرانرهرای مرقردس را ویرران مری 

کرد. او همانند تقریبن تمام قدیسان بر آنبود کره پرایران 

جهران فررا رسریرده اسرت. زنردگری او سررمشرق ترمرام 

 مومنهای مسیحی بوده است.

در سوریه مارسلوس  که اسقف آپه مآ بود در ویرران 

کردن معابد مشرکان رو دسرت نرداشرت. او بره دسرت 

خودش یک معبد را آتش زده برود. امرا هرنرگرامری کره 

پیروانش برای آتش زدن معربردی دیرگرر رفرتره برودنرد  

دسته ای از روستاییان او را دستگیرر کرردنرد و زنرده 

زنده سوزاندند. گیبون می گوید که انرجرمرن مرحرل بری 

درنگ اعالم کرد که مارسلوس مقدس جانرش را  در 

راه خدا نثار کرده است. راهب های بیابان نشینری کره 

هوادار مارسلوس بودند بیش از آن کره پرابرنرد اصرول 

اخالقی باشند متعصب بودند. گیبون در این مورد مری 

گوید  بعضی از آنها به خاطر آزمنردی شران شرایسرتره 

سرزنش بودند. آنها این آزمندی را برا غرارت مرعرابرد 

 ارضا می کردند. 

یرکری از مرجرلرل ترریرن  Edessaمعبد پر شکوه ادسا 

ساختمانهای جهان بود که توسط دار و دسته راهبها و 

سربرازان تصررف شرد و سرپرس کرامرلرن ویرران شرد. 

لرروبرریررانرروس سررخررنررور مشرررکرری کرره در مررقررام وزیررر 

ژولیانروحیه ای بردبارانه از خرود نشران داده برود و 

حتی از رییسش هرم برر برارترز برود. او برا شرجراعرت 

متانت و از روی دلسوزی از آرمان روستاییران دفراع 

کرد. او سر منشا ئ اینساختمان را بررای آنرهرا شررر 

داد و به آنها گوشزد کرد که ویران کردن این معبد بره 

معنی نابود کردن عزیز ترین پیوند آنها برود چررا کره 

این معبد آنها را با مردگان شان پیوند می دهد و نابرود 

کردن آن گسرسرترن ایرن پریرونرد برا مرردگران آنرهراسرت.  

دهنده رنجهای آنهاست و منبع ایمران آنرهراسرت.   تسکین

برای آنها نماد و تجسم مذهب است. نابود کردن آن به 

معنی نابود کردن تمام این ها ست. او به آنرهرا خراطرر 

نشان کرد که گرویدن انسانرهرا بره مسریرحریرت در اثرر 

سرکوب و پیگرد فقط و فقط کاری ریراکرارانره اسرت. 

لسبانیوس برای نجات ایرن آثرار هرنرری براسرترانری برا 

شکوه حتی دست به دامن ذوق وسیلقه زد و اسرتردالل 

کرد که می توانند منبع در آمد باشرنرد .امرا برراهریرن و 

در گوشهای نراشرنروا   شیوایی کالم این سخنور مشرک

 اثری نداشت.  ..ادامه در شماره بعد

پیشتر دیدم از چه قمراشری هسرترنرد. برخرش دیرگرر ایرن  

براهین مبتنی بر آموزه فالر بی بدیلند. نبز عطف بره 

ماسبقند؛ بدان گونه که در عهد عرتریرق آمرده اسرت. او 

مدعی است که مجازات کردن کافران حتی کشتن آنها 

ترررحررم کررردن اسررت. چررراکرره دیررگررران را کرره هررنرروز 

نگرویده اند از رنجی ابدی نجات می بحشد. کرفرر در 

کتاب مقدس بدترین نوع قتل دانسته شده چرا که کرفرر 

کشتن رور استاز همین رو مجازات کردن آن کراری 

 عادالنه است.

اگر درد جدید نمونه هایی وجود ندارد  که نشانردهرنرده 

این باشد که حواریون متوسل به قهر و زور می شرده 

 اند از این رو است که هنوز 

هیچ کشیشی سر و کله اش  در مسریرحریرت پریردا نشرده 

 های خودش   بود.اما مگر الیجاه با دست

رسوالن بعل را به قتل نرسانرده برود. مرگرر ازکریرا و 

جاشوا که شاه نینوا بود و نبو جادنزلر پس از گرویدن 

به مسیحیت بت پرستی را در قلمرو خودش با تروسرل 

به زور از میان نبرده بود و مگر آنها بارها و برارهرا 

 به خاطر این عمل زاهدانه شان ستایش نشده اند.

جروم قدیس یکی دیگر از بلند آوازه های ایرن عصرر 

است. اوکه  مترجم انجیرل ا سرت در ایرن احسراسرات 

شریک بود.جورتن در مرورد او مری نرویسرد " اگرر 

بگرویرم کره جرروم آدمری سررکروبرگرر بروده اسرت در 

 ام." موردش خطا نکرده

با چنین افکآری که محرک قوی ترین انسانها بود وبا  

امپراتوری ریاکار برر ترخرت اقرتردار کره عرنرانرش در  

دست یک کشیرش برود، مسریرحریران فرکرر مری کرردنرد 

اختیار دار شده اند که هر بالیی دلشان می خواهد سر 

ساختمانهایری مشررکران  بریرآورنرد. ترئرودوسریروس بره 

سینوس اجازه داد کره در مرعرابرد را بربرنردد، برترهرا و 

ملزومات بت پرستی را ضبط یا نابود کند؛ امرتریرازات 

کشیشهای شان را لغو کند و اموال معرابرد را بره نرفرع 

امپراتوری و ارتش و کلیسا مصادره کنرد. عرالوه برر 

این او مقرر داشت که اگر حامی در مصر فرقرط وارد 

یک کلیسا شود باید هزار پوند طال جرریرمره برپرردازد. 

اما مسیحیان به اینها قانع نبودند. تا هنگامی که معرابرد 

وجود داشتند مشرکان بی آن که بروز دهند در دل این 

 آرزو را می پروراندند

که انقالبی مساعد یرا ژولریرانری دیرگرر مرحرراب هرای 

خدایان را باز گرداند و هرمریرن جردی برودن آنرهرا در  

دعاهایشان  تعصب سرکوبگرانه مسیحیان را تشردیرد 

 می کرد. به عالوه همچنان که دین دیلم می گوید: 

"مسیحیان ایمانی به مراتب شدید از خود مشرکان بره 

وجود خدایان داشتند. دیوهرایری کره در مرعرابرد مرنرزل 

داشتند ارواحی خبی  بودند و باید از این کاخهرای پرر 

 شکوه بیرون رانده می شدند. 

قوانین گریگوری و براسریرل و هرمرچرنریرن فررمرانرهرای 

سختگیرانه تئودیوس برعلیه الحاد و کفر که به. طربرق 

آنها همه ترک دین مسیح پس از گرویدن بره آن غریرر 

قانونی شمرده می شد نشان می دهد که گروندگران بره 

در ادامه ی نابودی طبریرعرت هرای برکرر و زیربرای جرهران و 
مخصوصا ایران دراثر آتش سوزی, امروز صبح روز را با 
شنیدن خبر آتش سوزی مرهریرب کروه آبریردر سرنرنردج شرروع 
کردیم. غمگینی این خبر بسیار فراتر از نگرانی از نرابرودی 

آبیدر برای بسیاری از آنانی که خاطره هرا از  .طبیعت است
آن دارند همچون عزیزی است که بودنش سنبل شاهدی زنده 
بررر برررگررهررای ترراریررخ مرربررارزات انسررانررهررای بررزرگرری اسررت 

مبارزه برای برابری و بشرردوسرتری را برر تراریرخ ایرن  که
 .مررررررنررررررطررررررقرررررره و جررررررهرررررران ُمررررررهررررررر زده انررررررد
امروز دوستداران آبیدر غرمرگریرنرنرد. سرنرنردج امرروز لربرخرنرد 
آبیدرش را نداشت. و منتظران دیدار آخر هفته آبیردر امرروز 
غم زده و دلتنگ اند. غم چهرره ی نریرمره سروخرتره ی آبریردر 
سنگینی ماتم عزیزی است که در دامنش جست و خیز کررده 

حرفهایمان را برایش گفته ایم و دیوانگیهایمران را بردون  .ایم
سانسور با او تقسیم کرده ایم. یادم می آید روزهایی که هنوز 
درس اعتراض به بی عدالتیهرا را خروب از برر نربرودیرم در 
دامنش و البه الی صخره هایش فرریرادهرایرمران را دفرن مری 
کردیم و او بزرگ و صبور همچنان آغوشش به رویمان براز 
بود. آبیدر هنوز دامن پرُمهر مادری اسرت کره فررزنردش را 
همیشه دوست دارد, پدری که آرام و سرربرلرنرد بره فررزنردش 
قدرت ایستادن می آموزد و دوستی که همیشه راز نگهدار و 
پذیراست. آبیدر هنوز جزایر هاوایی و قناری مردمانی اسرت 
که سهمشان از انباشت پول و سرمایه ی به قررق گررفرتره از 
سوی استثمارگران اندک است . هر صربرح و برعرد از ظرهرر 
جمعه که دلتنگی مبهمی درون آنانی که گمشدگانی دارنرد را 
می خراشد, با قدمهایی نراخرودآگراه راه آبریردر را پریرش مری 
گیرند تا اندکی از سنگینی ها را آنجا بتکانند و غروب هنگام 
کمی آرامتر, خطی بر روزی دیگر از روزهای انتظرارشران 
بکشند. آبیدر همراه استوار بزرگ مردان و زنانی اسرت کره 
روزهایی طالیی را در تاریخ ایرن سررزمریرن رقرم زده انرد. 

دختران و پسرران   آبیدر هنوز شاهد زنده ی عشقهای پنهانی
است که دور از چشم سیستم وحشی مرذهرب و سرنرت  جوانی

های فرتوت به او پناه مری بررنرد. آبریردر روزهرا و شربرهرای 
درازی را که در آن هر دل غمگین و یا امیدواری را کره بره 
او پناه آورده تا خراطررات شریرریرن دوسرت داشرترگرانشران را 
هنوز زنده نگه دارنرد, در خرود دارد. آبریردر هرنروز ردپرای 
مبارزان آزادی و انسانیت را در خود دارد. این کهنره کرتراب 
خاموش و صمیمی هنوز آبستن امیدهای بیدار نسلی است که 
نران شرربرشرران را برره امریررد احرقرراق بشرردوسررترری و آزادی بررا 
همسفرانشان قسمت می کنند. آبیدر برای همه ی آنانی کره برا 
او بوده اند در جایگاه عزیزی است که همریرشره مری مرانرد و 
نسل و قرن و تاریخ نمی تواند مرگ را به او ترحرمریرل کرنرد. 

واقع بی آنکه بدانیم آبیدر برای همه ی مرا بریرشرترر   انگار در
از نماد پایدار طبیعت زیباست, آبیدر یک همسنگر اسرت کره 
همیشه به همراهیش دلگررم بروده ایرم. انرگرار آبریردر امرروز 

مرادران مرنرترظرر   رفت تا درد دلخراش دختران تن سوخته و
را که هنوز بعد از بیشتر از سه دهه چشم انرترظرار برازگشرت 
فرزندانشان هسرترنرد را هرمردرد براشرد. امرروز هرمرسرایره ی 

هم بی شک هم چرون هرمره  “کوچکه ره ش” روبروی آبیدر 
غم زده است . جوانان دل آگاهی که بدون داشتن هیچ تفرریرح 
دیگری تنهایی ها و خستگی هایشان را با آبیدر قسمت کررده 

دیردار  سوخرتره  اند از امروز او را پوشیده در چادری سیاه و
می کنند. این هم یادآوری دیگر برنازیبرایری و زخرم پروشرش 
اجباری زنان و دخترانی است که مجبور بره پرذیررش زنردان 
 .حررررررررررجرررررررررراب اجرررررررررربرررررررررراری شررررررررررده انررررررررررد

ناتمام حریق دیشب منجر بره تشردیرد  و زهی تاسف که اطفای
آتش سوزی در بعد از ظهر امروز گردیرد. نریرازی بره هریرچ 

عرمردی یرا   توضیح نیست که این سانرحره، صررف نرظرر از
سهوی بودنش, محرومیت دوبراره ای اسرت بررای خرانرواده 
های محروم شهر و اطراف که آبیدر دورترین و تنرهرا مرحرل 
تفریح و شادمانی آنان اسرت، و سرپرری کرردن سراعراتری از 
روزهای گرم تابستان تنها مسافرت و سرگرمی کرودکرانشران 

 .است

 س. م

 تیرماه نود و چهار
 برگرفته از سایت آزادی بیان، با اندکی ویرایش

آتش سوزی آبیدر و 
 ما خاطرات

https://derabaa.wordpress.com/2015/07/05/%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7/
https://derabaa.wordpress.com/2015/07/05/%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7/
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  ۰۶۵۴م مرداد ۲دوشنبه, 

اطالعیه فعاالن کارگری شوش و 
 .… اندیمشک در این خصوص

کارگران کارخانه سیمان آریا و اسادیس در 
منطقه ای به نام پل زال در جادۀ اندیمشک 

خرم آباد بیش از پنج ماه است که هیچ  –
گونه مزدی دریافت نکرده اند. در این دو 

کارگر کار می کنند و اکنون  ٧۲کارخانه 
روز است که دست به اعتصاب زده  ۸٧

اند. کارفرماهای این دو شرکت )پیرهادی 
مدیر کارخانه آریا و عالی خانی مدیر 

روزی که  ۸٧کارخانه اسادیسب در طول 
کارگران در اعتصاب هستند فقط از طریق 
پیام تلفنی به کارگران این دو واحد وعدۀ 

سر خرمن می دهند. نه تنها حقوق 
ماه عقب افتاده، بلکه هیچ  ۲کارگران 

مبلغی به عنوان عیدی و پاداش، که حق 
مسلم کارگران است، به آنان پرداخت نشده 
و در این مدت دفترچه تامین اجتماعی 
 .کارگران نیز تمدید یا تجدید نگریده است

وعده های کارفرمایان شبیه همان وعده 

   ۰۶۵۴مرداد  ۸٫

 ترجمه احمد سیف—گلوبال ریسرچ

مرجرازات خصروصری سرازی کره انرگرلریررس 
درعمل فهمید هم غیر کرارآمرد اسرت و هرم 
گرران حراال قررراراسرت شرامرل حرال یرونرران 

 بشود.                                         

جلسه رهبران مرنرطرقره یرورو   ژوئیه ۰۸در
شرایطی را به نخست وزیر یونان الکسیرس 
سیپراس دیکته کرده اسرت کره او هرمره را 
پذیرفته ازجمله فروش ترترمره امروال دولرتری 
 باقی مانده را.                                 

بیزنس اینسایدر گزارش کررد کره رهربرران 
منطقه یورو خواسته اند تا همه دارائی هرای 
عمومی یونان به یک صندوق مستقل ترحرت 
عنوان صنردوق تروسرعره امروال جرمرهروری 

منتقل شود تا بتوان وامهای تازه را   هلنیک
پرداخت وسرمایه بانکها و دیگردارائری هرا 
را بازسازی کرد. این صرنردوق در ژوئریره 

پس از ظهور بحرران بردهری یرونران  ۸۱۰۰
ایجادشد ولی سریرریرزا برا آن مرخرالرف برود 
ووقتی به قدرت رسریرد هرمره بررنرامره هرای 
خصرروصرری سررازی طرررر ریررزی شررده را 
متوقف کرد. بن چو ) روزنامه ایندیپنردنرتب 
گررزارش کرررد کرره آلررمرران درمرررحررلرره اول 
پیشنهاد کرد تا صندوق از لوکزامربرورگ و 
بوسیله یک بانک دولتی آلمرانری اداره شرود 
و هررمرریررن برراعرر  شررد کرره دررسررانرره هررای 

آلرمرانری سرخرن   “کودتای  ”اجتماعی از یک 
در وبسایت صندوق این واحدها بررای گفتند.

 التاری دولتی                                —فروش عرضه شده اند:  

 شرط بندی روی اسب ها –

 استادیوم های المپیک –

 فرودگاه بین المللی آتن –

 فرودگاه منطقه ای ۶٧ –

 ۰۰درصرد سرهرام  ۰۱۱بندرپیرائوس و   –
 بندر دیگر

رر  ور   هه اوانندگان محیرم مای  به 

رریافت روشنیر باشند  م   وانند با 

پویان پویا، نمایندگ  ننریه رر آمریکا 

، و یا 0-002-671-0311شماره  لفن 

-150-5020رر هانارا با شماره  لفن    

  ماس بییرند.  607-0

 بسیاری از قرارگاههای قایق ها –

 مناطق توریستی –

 مستغالت دولتی مخصوصا در جزایرزیبا –

 چشمه های آب گرم در کشور –

هترل هرا دارای ارزش تراریرخری و فررهرنرگری 
 درمناطق بسیارجذاب

مستغالت یونران در نریرویرورک، واشرنرگرترن و   
 .Aشرکت انرژی عمومی  –بلگراد   

درصررد ۲۱کرره در واقررع انرررژی مررورد نرریرراز  
 جمعیت را تولید می کند.

دیگرشرکت هائی کره مرمرکرن اسرت بره برخرش 
خصررروصررری واگرررذار شرررونرررد شرررامرررل یرررک 

واردکننرده گراز، سره شررکرت تصرفریره  شرکت 
 ELTAنفت، شرکت آب آتن، شررکرت پسرت 

مایل جاده، ترینوز ) حمل و نرقرل   ۴۱۱بیش از 
ریلی و اتوبوسب و روسکو که مسئول تعمیر و 
سرویس کردن قطارها در یونان است. ابن چرو 
اضافه می کند که برآورد صندوق بین الرمرلرلری 
پول نشان می دهد که همره دارائری هرای قرابرل 

منابع مورد نیاز را ترهریره   فروش تنها نیمی از
می کند و درآمد خصوصی سازی هرای برعردی 

برا  ” میلیون یورودرسال خواهد برود  ۲۱۱تنها 
 ۲۱سررال طررول مرری کشررد تررا  ۰۱۱ایررن نرررخ 

 .“میلیاردیورو جمع آوری شود

 نتیجه گیری بن چو:

صندوق درواقع وسیله ای است برای حفظ 
ظاهر که آلمان درست کرده است تابتواند به 
رای دهندگان آلمانی بگوید که یونانی ها هزینه 

خودشان می پردازند.برون رفت از بحران را   

ولی تکلیف نخست وزیر الکسیس سیپراس در این میان 
چه می شود. او با این وعده انتخاب شد تا خصوصی 

را متوقف کرده و  سازی دارائی های با ارزش دولت 
 معکوس کند.

مردم یونان در باره این سیاست ها چه فکر خواهند 
 کرد؟

اعتصاب کارگران کارخانه های سیمان در جاده 

خرم آباد –اندیمشک    

در جمع کارکنان به رواج رشوه خواری و ارتشاه در دستگاه قضایی   هللا جنتی آیتاعتراف 
 :شورای نگهبان

نظمی و  بی .دبیر شورای نگهبان گفت: در زمینه مسائل اجتماعی، وضع ما خیلی بد است 
 .کند های اداری و قضایی بیداد می قانونی و ارتشاء در برخی از دستگاه بی

وی با بیان اینکه بهترین اعمال از دیدگاه پیامبر اسالم )صب ترک محرمات الهی است اظهار 
کرد: متأسفانه گناهان متعددی گریبان جامعه امروز ما را گرفته است. در زمینه مسائل 

های  قانونی و ارتشاء در برخی از دستگاه نظمی و بی اجتماعی، وضع ما خیلی بد است. بی
ها رسماً ربا  کند و رباخواری به شدت شایع شده است. برخی از بانک اداری و قضایی بیداد می

خورند. ربایی که حکم آن از زنای با محارم هم بدتر است. آیا  دهند. در بازار رسماً ربا می می
 شود؟ این گناهان موجب قطع رحمت الهی و غضب او نمی

 ۰۶۵۴/۱۲/۱۰ایلنا 

 اعتراف جنتی به راوج رشوه و ارتشاد در قوه قضایه 

 الشخوران بین المللی دور جسد یونان جمع شده اند

های دولت تدبیر و امید است که تنها برای 
خودشان عملی می شود! روحانی می گفت و 

 “چرخ اقتصادی مردم باید بچرخد”می گوید که 
و کلید گشایش کارها را به مردم نشان می داد! 

خودش “ کلید”اما او تنها به دنبال پیداکردن 
است که تمام درها را به روی “ کلیدی”یعنی 

کارفرماها باز کند و برای از بن بست بیرون 
اما قفل زندگی  .آوردن طبقات حاکم به کار رود

مردم همچنان بسته و عرصۀ زندگی و نفس 
کشیدنشان تنگ است و هر روز تنگ تر می 

 .شود

 !کارگران جنوب! کارگران همۀ مناطق ایران
کارگران کارخانه های آریا و اسادیس به یاری 
یعنی اتحاد و همبستگی شما نیاز دارند. خواست 

های آنان جزء خواست های همۀ کارگران 
است. تنها با اتحاد و همبستگی و تالش جمعی و 
 .عزم و ارادۀ واحد می توان به پیروزی رسید

 .زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک
 نبع: آزادی بیان- ۰۶۵۴مرداد  ۴

http://www.globalresearch.ca/multinational-vultures-cluster-round-greeces-carcase-picking-off-airports-ports-tourist-resorts-energy-assets-and-utilities/5464019
http://niaak.blogspot.de/2015/07/blog-post_23.html
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هانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریار هارگر”  

شب 32:32تا  8:32 به وقت ایران:  

صبح 33تا  5به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 8تا  6به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها  کرار  

بعد ازظهر 3:32به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 33به وقت اروپا:   

 

هانال پارس -شنبه ها   

“اندینه ها و نیاه ها ”   

شب 32:22تا  8:32به وقت ایران:   

صبح  32:32تا  5به وقت لوس آنجلس:      

بعد از  7:32تا  6به وقت اروپا:          
 ظهر

یکننبه ها : کرار  

بعد از ظهر 4به وقت ایران:   

بامداد 4:32به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر  3:32به وقت اروپا:   

برنامه های 

 لوی یون  

 سیامک سیوره

 توافق

—– 

 دوش وقت سحر توافق شد

 بین صبر و ظفر توافق شد

 با شکوه و مبارک و میمون

 خوب و بی دردسر توافق شد

 ها خندید آسمان بر ستاره

 بین شمس و قمر توافق شد

 اینکه دُور وطن کبوتر صلح

 بزند بال و پر توافق شد

 سر جشن و بزن بکوب اینجا

 توی کوی و گذر توافق شد

 بهر اینکه کمی برقصم من

 بین قر، با کمر توافق شد

 سر دیدار توی تاریکی

 بین دختر پسر توافق شد

 است این شلوغی چه فرصت خوبی

 ندهیمش هدر، توافق شد

 توافق هسته ای به روایت هادی خرسندی

 روی یک بوسه پس از تحریم

 زان بت عشوه گر توافق شد

 رفع تحریم عشق شد، یاران

 طاقباز و دمر توافق شد

 سر حق مسلم سابق

 که شده مختصر توافق شد

 سر دادن ز کیسه ملت

 خرج سیر و سفر توافق شد

 بر سر اینکه ملت ما کرد

 میلیاردها ضرر توافق شد

 بر سر اینکه میشود آدم

 فوژ خر توافق شد-سانتری

 سر هفتاد و پنج میلیون خلق

 بین پنج شش نفر توافق شد

 همچنان خط فقر پررنگ و

 مرزمان پرگهر توافق شد

 بابت اینکه کفش نو نخرد

 بچه کارگر توافق شد

 روی اینکه کسی نگوید هیچ

 از حقوق بشر توافق شد

 آمریکا “زنده باد”بابت 

 توافق شد “مرگ بر”عوض 

 روی نفتی که حرف آن نزدند

 از همه بیشتر توافق شد

 گاز را میزنند چوب حراج

 نصف قیمت ببر توافق شد

 به مصدق اگر که شد توهین

 نشوم من پکر، توافق شد

 آبرو بردن از امیرکبیر

 ضمن جعل خبر توافق شد

 شود تاریخ کاریکاتوور می

 با بی.بی.سی اگر، توافق شد

 وه چه شیرین مذاکراتی بود

 مثل قند و شکر توافق شد

 روی اینکه رژیم اسالمی

 بشود معتبر توافق شد

 اینکه باشد به قدرتش باقی

 شیخ عمامه سر توافق شد

 خطری در افق نمایان بود

 بهر رفع خطر توافق شد

 روی اینکه برای ما بپزند

 آش کشکی دگر توافق شد

 آش بهتر ازین نشاید پخت

 چه ظریف آشپز شود چه زمخت

 ۰۶۵۴تیر م ۶۰چهارشنبه, 

 جنن روشنیر
رر شب  شار )همراه با موزیک و شامی برای حمایت مال  از 

 ننریه روشنیر برگ ار م  گررر.
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