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 سیامک ستوده

همانطور که اطالع دارید اخیرا از جانب باالترین مقامات 
جمهوری اسالمی  اعالم شده است که تمامی کارگران افغان 
در ایران، چه صاحبان برگ اقامت و چه آنها که فاقد برگ 
اقامت اند، زیر پوشش بیمه درمانی قرار گرفته و کودکان آنها 

هزار  51نیز بطور رایگان و تنها با پرداخت مبلغ کمی معادل 
تومان، آنهم جهت صرفا مخارج اداری ثبت نام، میتوانند در 

 مدارس بطور رایگان ثبت نام و تحصیل کنند. 
در این مورد برای روشن شدن اذهان عمومی باید به اطالع 
برسانم که طبق گزارشات زنده و مستقیم خانواده های افغان از 
ایران، چنین چیزی، بجز در حرف، واقعیت عملی نداشته و 
همچنان نرخ های باالی بیمارستان و شهریه های سنگین 
تحصیلی، بطور بیرحمانه ای، دسترسی کارگران افغان و 
خانواده های آنها را به خدمات درمانی و تحصیلی که ازجمله 
نیازهای اولیه و اساسی در هر جامعه میباشند، غیرممکن 
ساخته است. از اینرو، همچنان مانند گذشته، خانواده های 
کارگر از طرف نهادهای درمانی و تحصیلی مورد   بی 
توجهی، تحقیر و در صورت نداشتن پول  امتناع قرار گرفته و 

 از دریافت هرگونه خدمتی محروم می باشند. 
در ضمن مانند گذشته کارگران افغان همچنان در خیابان ها 
توسط مامورین دولتی بدون هیچ دلیلی مورد شتم و ضرب و 
اخاذی قرار گرفته، وسائل شخصی آنها، مانند ساعت، موتور، 
و پولی که در جیب دارند مصادره شده، دستگیر و به منظور 
رد کردن از مرز به اردوگاه های ویژه برای این منظور 
فرستاده میشوند. در این اردوگاه ها نیر ضمن آنکه مورد 
زشت ترین بر خوردها و اهانت ها قرار گرفته، به بهانه های 
مختلف مورد شتم و ضرب و اذیت و آزار قرار میگیرند، 
بدون آنکه به آنها غذای کافی داده شود، هر روزه،  آنها را به 
بیگاری و کار مجانی می برند. در چنین شرایطی حتی کرایه 
حمل آنها به مرز افغانستان را نیز از آنها وصول می نمایند، و 
در صورتی که آنها پولی برای خرید غذا و کرایه انتقال به 
افغانستان نداشته باشند، تا زمان رسیدن پول از جانب 
اقوامشان، آنان را تحت  شکنجه و آزارهای روحی و جسمی 

 نامبرده در باال نگه میدارند.
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  وقتی امیر مصدق کاتوزیان در رادیو فردا در برنامه "برده

داری جدید، بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان" در 

مصاحبه با محسن کدیور، حسن هاشمیان و عبدالکریم الهیجی 

از یک یک آنها سؤال میکند: "گروه معروف به خالفت 

اسالمی یا داعش معتقد است چون به استناد ایات قران می شود 

در جنگ برده گرفت و با زنان برده به زور امیزش جنسی 

کرد، این گونه اعمال که با زنان خارجی یا ایزدی می شود در 

اسالم ترغیب شده و حالل است"، هر یک به نحوی حیله 

گرانه و برای حفظ بیضه اسالم ادعای داعش و گروه های 

 تروریستی اسالمی را رد می کنند.  

کدیور که زیرک تر از آنست که مشروع بودن اسیر کردن 

زنان در جنگ ، تجاور و فروش آنان بعنوان برده در صدر 

سوره النسا )و نکاح زنان  24اسالم را که به صراحت در آیه 

محصنه )شوهردار( نیز بر شما حرام شد مگر آن زنان که در 

کفار به حکم خدا متصرف و مالک شده اید...( به  جنگ های

آن اذعان شده است، رد نماید، با این استدالل شیادانه که اینها 

"مسائلی است که در زمان پیامبر اتفاق افتاده و احکامی 

)است( که توسط خدا در آن ظرف زمانی به ایشان ابالغ شده و 

های تروریستی در زمان ما نوعی  تعمیم ان توسط گروه

نفهمیدن آیات قرآن کریم است" سعی دارد نفهمی خود را 

بحساب نفهمی گروه های تروریستی گذارده و به این ترتیب  

خود را از مخمصه ای که این گروه ها، با جنایات باورنکردنی 

خود، برای مسلمانان بوجود آورده اند، نجات دهد. او حتی 

مخالفین خود را به جرم "در نظر نگرفتن زمان" متهم به 

"زمان پریشی" می نماید. او با شیادی از وجود "آیات 

متعددی" در قران صحبت می کند که "خالف" ادعای گروه 

های تروریستی را ثابت می نمایند. آیاتی که وجود خارجی 

ندارند و برای همین او آدرس حتی یکی از آنها را هم بما نمی 

 دهد.  

هاشمیان مصاحبه شونده دیگری که  ظاهرا و آنطور که 

گر رویدادهای جهان عرب" ولی در  معرفی می شود "تحلیل 

واقع،  حقه باز دیگری از نوع کدیور است،  با استناد مسخره 

)که گویا "هیچ کس  64به اینکه بنا به سوره آل عمران، آیه 

حق ندارد کس دیگر را )شریک خدا( و ارباب خود قرار دهد( 

اظهارات بی پایه کدیور را مورد تایید قرار داده و او نیز نتیجه 

می گیرد که "این گروه تروریستی هیچ ارتباطی با اسالم 

 ندارد". 

و اما رقت بارترین بخش مصاحبه اظهارات عبدالکریم 

الهیجی، آیت هللا مکالئی است که در این مصاحبه ظاهرا 

بعنوان مدافع حقوق بشر، ولی در عمل نقش دافع حقوق بشر 

را ایفا می نماید. او نیز پس از پرگویی های فراوان که ربطی 

به مسئله مورد بحث ندارند، پس از این پا و آن پا کردن های 

بسیار، برای فرار از مسئله اصلی ، سرانجام طاقت نیاورده، 

حرف دلش را میزند. این مقام باصطالح حقوق بشری، پس از 

آنکه بطور ساده لوحانه ای جنگ های مذهبی و سیاسی را با 

جنگ های آزادی خواهانه در یک ردیف قرار داده، و باین 

ترتیب و با اعتراف به این که توجیهاتی که هر یک از اقدام 

کنندگان به این جنگ ها برای خود دارند برای او در درجه 

اول اهمیت نبوده و "جنبه ثانوی" دارند، نه تنها بیگانگی 

خود با انگیزه های آزادیخواهانه مبارزات مردم و در نتیجه 

حقوق بشر را به نمایش می گذارد، بلکه با اذعان به اینکه 

"االن باید برویم به دنبال یک تفسیر نوین از دین و از جمله 

دین اسالم به صورتی که آقای کدیور اشاره کردند، یعنی 

اینکه این احکام احکامی بوده ناظر بر زمان و مکان 

مشخص و معینی" نشان می دهد که در تالش مزورانه برای 

 حفظ دین، با دو معمم بی عمامه دیگر فرق چندانی ندارد.  

یی شک وجود "روشنفکران" دینی، امثال کدیور،  و منسوخ 

دانستن بعضی آیه های قران از جانب آنان، بهر دلیل درست 

یا غلطی ، خود حاصل پیشرفت مبارزه با دین و عقب نشینی 

آن در برابر عصیان حقیقت است. باید هوشیار بود و این 

عقب نشینی را دال بر روشن گرائی صادقانه، و تالش بی 

پیرایه از جانب آنان در پیروی از حقیقت ندانست. بالعکس، 

نوع استدالالت و توجیهاتشان نشان می دهد که اینها 

مزورائی  بیش نیستند که عقب نشینی شان در  برابر حقیقت 

و اندیشه علمی یک عقب نشینی تاکتیکی برای حفظ و 

پاسداری از تاریک اندیشی و  سنگربندی در موقعیتی قابل 

 قبول تر برای دفاع از دین است.     

 و اما در پایان چند سؤال از آقای کدیور:

آقای کدیور محدود و مشروط بودن آگاهی به زمان  -۱

ویژه انسان است. قرار بر این بود که خدای شما و آگاهی 

اش بری از این محدودیت ها و مطلق باشد. چطور شد که 

آیات وی نیز مانند اندیشه های انسانی مشروط به زمان و 

 قابل نسخ شدند؟ 

حاال که از نظر شما بعضی از آیات منسوخ اند، چرا  -۲

این آیات منسوخ را از قران بیرون نمی ریزید و چاپ 

جدیدی از آن بدست دهید؟ آیا ترستان از این نیست که 

 ممکن است چیزی از قران برای چاپ بجا نماند؟

شما می گویید: "رابطه جنسی در آنزمان به دو طریق  -۳

ممکن بوده. یکی از طریق ازدواج و یکی از طریق تملک 

یعنی رقیت". با توجه به اینکه تملک زن از طریق خرید 

مال )و هر زنی غیر از آنکه ذکر شد حالل است که به 

(، و اسیر 24النساء، آیه  -بطریق زناشوئی بگیرید خود

نیز بر شما حرام  -شوهردار–کردن )نکاح زنان محصنه 

متصرف و  -در جنگ های کفار -شد مگر آن زنان که 

( در زمان عروج اسالم در 24النساء، آیه  -مالک شده اید

عربستان رایج بوده، جواب دهید چه نیازی به فرستادن 

رسول برای تایید امور رایجه، آنهم امور رایج زشت و 

 غیرانسانی بوده ؟ 

بعالوه، با توجه به اینکه در آنزمان شکل دیگری از رابطه 

جنسی )نکاح الصدیقه( نیز در عربستان وجود داشته که نه 

پولی و نه زوری، بلکه داوطلبانه و مبتنی بر عشق متقابل، 

یعنی نسبت به دو شکل دیگر کامال انسانی بوده، چرا نباید 

این شکل انسانی رابطه جنسی  مورد تایید خدا و رسولش 

قرانر گیرد. جز اینکه خدا و رسول شما مظهر همه امور 

 زشت و ضد انسانی بوده است؟  
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تا زمانیکه سرکوب و کشتار و فقر و فالکه سیستم ضد 

انسانی سرمایه دار  وجود دارد و گوشه  ایی از این دنیا را 

برا  زحمتکشان و بی چیزان به یک جهنم واقعی تبدیل 

کرده، این موج انسانی را نمی شود متوقف کرد و متوقف  م 

نخوا د شد.  ر انسانی حق دارد برا  دسترسی به شرایطی 

انسانی تر و بهتر با  ر وسیله و امکانی که در اختیار دارد، 

بکوشد، از جمله ترک خانه و دیارش. تا زمانیکه این توحش 

آشکار در قید حیاه اسه پنا نده  ا  بسیار  برا  نجاه 

جان خود و فرزندانشان را ی اروپا و مناطق امن خوا ند 

شد و بحق برا  دستیابی به یک استاندارد نسبتا بهتر تن به 

 ر خطر  خوا ند داد. این یک شرایط بحرانی خاصی اسه 

که نیاز به یک واکنش بالدرنگ دارد. حداقل کار  که 

میشود کرد این اسه که تمام جامعه بشر دوستان و 

طرفداران حقوق انسانی یک فراخوان سراسر  داده و 

اعتراضاه عمومی ا  را علیه این بی اعتنایی اروپا و 

آمریکا  شمالی به جان صد ا  زار پنا نده به چالش بکشند. 

باید خواستار لغو قوانین ضد پنا ندگی شده و در جهه 

نهادینه شدن قانون "  یچکس غیر قانونی نیسه" یک 

  مبستگی جهانی بوجود آورند.                                 

 

اگرچه خاتمه دادن نهایی به این فاجعه انسانی و  زاران 

فجایع وحشیانه دیگر در گرو  تالش برا  سرنگونی سیستم 

ضد بشر  سرمایه دار  اسه ولی از  ر اقدامی به  ر 

شکلی برا  نجاه این انسانها  دردمند و پایان دادن به این 

 تسلسل تراژد  انسانی باید حمایه کرد .                       

 نوشین شفا ی                                                     
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برا  قاچاق گرو ی، عمال پنا نده  ایی که امکاناه پولی و 

مالی بسیار ناچیز  دارند را به سفر ا  گرو ی تشویق می 

کنند ولی ناامنی و خطر مرگ بسیار جد  و تقربیا غیر قابل 

اجتناب را فریبکارانه ناچیز نشان مید ند. کسانی که میخوا ند 

از امکاناه امن تر  برخوردار شوند باید مبالغ بسیار بیشتر  

 بپردازند که اکثرا توان آنرا ندارند.                               

 

این تراژد  انسانی برا  افراد بیشمار  که از بربریه  

داعش در عراق و سوریه فرار میکنند و  ستی و نیستی شان 

به آتش کشیده شده، و یا سومالیایی  ایی که از توحش الشباب 

گریخته اند و یا مردم گرفتار دیگر  در اریتره یا سنگال که 

برا  یک زندگی امن حاضرند  ر خطر  را بجان بخرند 

ولی بدسه این وحشیان ُمثله نشوند، داستانی  میشگی اسه. 

 این دسته از پنا نده  ا مشتریان این "قاچاق گرو ی"  ستند. 

چرا  نوز  م باید شا د تکرار این فجایع بشویم؟ وجدان جهانی 

نفر از چه اوضاع و  10باید از این مصیبه شرم کند! 

شرایطی فرار کردند که اینگونه بکام مرگ رفتند؟ مرگی که 

دردش بسیار بیشتر از گردن زدنها  داعشیانی بود که از 

دستش میخواستند بگریزند، در کامیونی با جایی بسیار تنگ و 

درجه  01بدون پنجره، رو   م انبار شده تا در گرما  

تابستان مثل اتاقها  گاز نازیستها خفه شوند. براستی قلب 

انسان درد میگیرد. اینهم چهرا  دیگر از توحش عریان و 

نهان دنیا  کثیف سود محور  اسه. این قاچاقچیان سنگدل  م 

مثل  ر باند و گروه تبهکار دیگر  محصول مستقیم قوانین 

ضد پنا ندگی اروپا  ستند. اینها نتیجه یک سیستم مریض و 

منحط  ستند که جان انسانها برایش یک موضوع درجه دوم و 

ناچیز اسه. سرمایه دار  میکشد و می چاپد و تبهکار می 

زاید. چطور وجدان انسان میتواند آسوده بماند وقتیکه این 

کشور ا در ایشان را برو  انسانهایی می بندند که از دسه 

آدمخور ا  پرورش یافته خودشان گریخته اند و تن به  ر 

خطر  می سپارند که شاید زندگی دوباره ا  آغاز کنند؟ 

کنوانسیون حقوق بشر چه حقوقی را دقیقا شامل " حقوق بشر" 

میداند که شامل انسانهایی که از آدمکشان داعش و الشباب و 

نفر که به  10فاجعه پنا نده  ا  مچنان ادامه دارد. اجساد 

گفته مسئولین احتماال سور  بوده در یک کامیون ر ا شده 

پیدا شد. مرگ این انسانها  بی پناه دل  ر انسانی را 

شدیدا بدرد می آورد. این افراد که چندین کودک  م در 

درجه بحال خود ر ا شده  01میان آنان  ستند در دما  

که در آن دما  طاقه فرسا  الک شوند. براستی چه 

کسانی مقصرند؟ در ا  بسته و قوانین ضد پنا ندگی 

 اروپا یا قاچاقچیان بیرحم و سنگدل؟ یا  ر دو؟             

 

بنا به گزارش سازمان بین المللی مهاجره، تعداد  

پنا ندگانی که درتالش خود برا  رسیدن به اروپا از 

نفر  1520طریق دریا به  الکه رسیده اند، سال گذشته 

نفر بوده اند. واضح اسه که این آمار  5111و امسال 

شامل تعداد بسیار  از قربانیان دیگر  که در مسیر راه، 

خاموش می میرند و مرگشان انعکاس جهانی نداشته و یا 

به تریبونها  خبر  راه پیدا نمی کند، نمیشود. کشتی  ا  

واژگون شده و کانتینر ا  کوچک و بزرگ مرگ آفرین 

 مه و  مه بازتاب قوانین غیر انسانی پنا ندگی در 

کشور ا  مقصد اسه. انسانها  بیشمار  که اسیر جنگ 

و سرکوب و بی خانمانی ا  گشته اند که خود این 

کشور ا در کنار ناتو یا بانی آن بوده و یا از حامیان آن 

بوده اند. آنها برا  یافتن مکانی نسبتا امن، جانشان را این 

 چنین به حراج گذاشته و بیصدا و  ولناک می میرند.      

از زمانیکه داعش حضورش را با قتل و عامها  فجیعانه 

اش ابراز کرد، قاچاقچی  ا  انسان  م که اکثریه آنان از 

کمترین انگیزه  ا  انسانی  یچ بویی نبرده، سیستماتیک 

تر و سازمانیافته تر وارد عمل شده اند. با کا ش نرخ 

 هیچکس غیر قانونی نباید باشد

 در پاسخ به تراژدی مرگ پناهند ها در اتریش
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strengthen warmongers in the 

U.S., Iran and Israel.  Unfor-

tunately, the sanctions im-

posed on  the Iranian govern-

ment have mostly hurt ordi-

nary Iranians and have weak-

ened the democratic opposi-

tion movement inside Iran.  

Being in favor of the nuclear  

agreement does not equate 

supporting the Iranian regime.   

On the contrary,  it will take 

away the threat of a  Western 

military attack which the re-

gime has always used to crush 

or neutralize the democratic 

opposition.  

Frieda Afary (www.iranianprogressives.org) 

Los Angeles- August 21, 2105 

 In the August 04, 2105 issue of 

the Jewish Journal, your attempt 

to reflect the views of Iranian 

Jews concerning the 5+0 nucle-

ar agreement, was one-sided 

and  did not reflect the views of 

all Iranian Jews.   I am delight-

ed to know that according to 

your survey, only 30% of U.S. 

Jews explicitly oppose this 

agreement.  My personal experi-

ence shows that many Iranian 

Jews support this agreement as 

well.  As a socialist, a secular 

Iranian Jewish woman, and the 

producer of the blog,  Iranian 

Progressives in Translation, for 

the past six years,  I believe that 

a  no  vote by Congress on the 

5+0 agreement will only 

 

بازداشت ˮبان حقوق بشر از رژیم تل آویو به خاطر  دیده
کودکان فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی “  خشونت بار

 انتقاد کرده است.

بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در  دیده
گزارش جدید خود در روز دوشنبه اعالم کرد نیروهای 

میالدی در شرق  ۲۱۱۲اسرائیلی در چند هفته پایانی سال 
بیت المقدس و کرانه باختری اشغالی، کودکان فلسطینی کم 
اند.  سن و سال از جمله کودکان یازده ساله را بازداشت کرده

نیروهای امنیتی اسرائیل برای ˮبان 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 و  مقام

 اند. یا محل بازداشت آنان مطلع نکرده

نیروهای ˮبان حقوق بشر آمده است:  در گزارش دیده
اسرائیلی کودکان را در آستانه خفگی قرار داده، 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 نگهداری آنان 

 “اند. با خبر نکرده

مشت ˮاند بعد از تهدید شدن و حتی  شماری از کودکان گفته
ها، ماموران اسرائیلی آنان  در حین بازجویی “و لگد خوردن
ای عبری زبان را امضا  اند اعتراف نامه را مجبور کرده

کنند؛ زبانی که این کودکان خواندن و نوشتن آن را بلد 
 نیستند.

بان حقوق بشر در این گزارش تشریح کرده است به  دیده
، نیروهای اسرائیلی سر ۲۱۱۲عنوان مثال، در ماه نوامبر 

ساله فلسطینی را هنگام دستگیری وی  ۱۱یک کودک 
پوشاندند، به وی لگد زدند و به زبان عربی به این کودک 

 توهین کردند.

ساله فلسطینی، از دیگر  ۱۲مالک الخطیب، یک دختر 
قربانیان بدرفتاری نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری 

گوید، چهار اسرائیلی با استفاده از شیئی  است. مادر وی می
شبیه باتوم آنقدر ملک را کتک زدند که او بیهوش شد و 
هنگامی که روی زمین افتاده بود )نیروهای اسرائیلی( به او 

 زدند و یکی از آنها با پا روی گردنش رفت. لگد می

بان حقوق بشر در این گزارش از امریکا، بزرگترین  دیده
حامی نظامی اسرائیل، خواسته است تل آویو را برای پایان 

تحت فشار قرار  “خشونت بارˮدادن به این گونه اقدامات 
 دهد.

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

شده 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 )یونیسف( 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 
ˮهای اسرائیل   کودک فلسطینی در زندان ۱۶۲،  “بتسلیم

 زندانی هستند.

 اگوست21 -سلیمانیه-علی زیدونی
 
در روز دوشنبه گذشته دهمین سال ریاست آقای مسعود  

بارزانی بر اقلیم كردستان گذشت، اگرچه دو سال پیش دوره 
چهارساله دوم وی تمام شده بود ولی در آن هنگام با پشتیبانی 
اتحادیه میهنی كردستان، مدت ریاست وی برای دوسال دیگر 

 تمدید شد كه عده ای نام كودتا بر ان نهادند.                                   
این درحالیست كه مسئله ریاست اقلیم كردستان با توجه به  

شرایط جنگی درعراق و وجود عنصر درنده ای چون داعش و 
روابط زیگزاگی أربیل و بغداد، مسئله فروش نفت اقلیم 
كردستان و پولهای بلوكه شده آن إز سوی حكومت تركیه، 
مسئله آوارگان سوری، عراقی)مسیحی، ایزد ی های شنگال( و 
تهدیدات امنیتی علیه اقلیتهای قومی ومذهبی، باعث گردیده 
اهمیت تعیین ریاست اقلیم كردستان، إز نظر بازیگران داخلی و 
خارجی عرصه سیاسی عراق بطور عمومی و كردستان عراق 
بطور ویژه دو چندان شود. حضور نماینده ویژه وزارت خارجه 
أمریكا در امور ایران و عراق و نیر سفیر بریتانیا در عراق و 
نیز نماینده سازمان ملل متحد در أربیل حكایت  روشنی إز 
ماجرا دارد. حكومت اقلیم كردستان متشكل إز پنج حزب بزرك 
و كوچك است كه عبارتند إز حزب دمكرات كردستان عراق به 
رهبری مسعود بارزانی، اتحادیه میهنی كردستان عراق به 
رهبری جالل طالبانی، جنبش تغییر به رهبری نوشیروان 
مصطفی، جنبش إسالمی كردستان و جامعه إسالمی كردستان و 

 اتحاد إسالمی كردستان.     
درچند ماه اخیر نمایندگان دفترسیاسی حزب دمكرات كردستان 
به ریاست آقای نچیروان بارزانی )برادرزاده مسعود بارزانی 
ونخست وزیر اقلیم كردستان( با سفرهای متعدد به شهر 
سلیمانیه، تالش مضاعفی جهت مصالحه و جلب رضایت سایر 
احزاب و تشكالت سیاسی به منظور ابقای بارزانی نمود كه 
هنوز ادامه دارد. الزم به ذكر است كه در دهه نود میالدی 
كردستان عراق به دو منطقه بین حزب دمكرات معروف به 
منطقه زرد به مركزیت أربیل واتحادیه میهنی كردستان به 
منطقه سبز به مركزیت سلیمانیه تقسیم شده بود كه كماكان 

 آثارش در منازعات کنونی دیده میشود. 
در دوشنبه شب گذشته پنج حزب اصلی در شهر أربیل گرد 
آمده بودند و اگرچه تا نیمه شب ادامه داشت ولی تنها نتیجه آن 
این بود كه إز پارلمان خواستند جلسه فوق العاده بررسی قانون 
ریاست اقلیم را تا یكشنبه هفته آینده به تعویق بیندازد، اما تنها 
حزبی كه خواستار انعقاد جلسه پارلمان بود جنبش تغییر است، 
كه ریاست مجلس محلی كردستان بدست آقای یوسف محمد از 
جنبش تغییر است. الزم به ذكراست كه جنبش تغییر 
اصراردارد كه نحوه انتخاب ریاست اقلیم ، پارلمانی شود. اما 
آنچه رفتار جنبش تغییر در ماه های اخیر نشان میدهد، كه 
براستی آنرا جنبش تغییرمیکند، شعار عدم مشاركت درشش 
حكومت قبل از انتخابات، تا چانه زنی بر روی كرسیهای 
وزرات و مدیران مدارس و غیره است. هرچند در ماههای 
اخیر روابط جنبش تغییر وبا اتحادیه میهنی كردستان گرمتر 
شده ولی سطح روابط اتحادیه میهنی وحزب دمكرات كردستان 

 كاهش نیافته است.

 کودکان فلسطینی“ بازداشت خشونت بار”بان حقوق بشر از  انتقاد دیده

Frieda Afary’s  letter to the Los Angeles Jewish Journal 
in response to three articles published in the August 00, 0202 issue, under the 

headline, “Local Iranian Community Fears Deal Has Hidden Dangers.” 

کشمکش سیاسی در کردستان عراق 

 بر روی پست ریاست اقلیم کردستان

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

rowshangar0@yahoo.com 

+0-707-520-2020 
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 کارگران، تشکل های کارگری و مردم زحمتکش

 محمود صالحی
 ۱۳۲۲ام مرداد, ۲۲پنج شنبه, 

 

اینجانب محمود  ۲۲/۵/۲۲همچنان که اطالع دارید امروز  
صالحی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل 
های کارگر در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج به 
اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای بار دوم محاکمه 

 .شدم

صبح برگزار شود اما به دلیل  ۱۱دادگاه قرار بود ساعت 
اینکه قاضی پرونده آقای سعیدی در جلسه اداری بودن، 

صبح دادگاه   ۱۱دادگاه یک ساعت به تاخیر افتاد و ساعت 
 .توسط قاضی سعیدی برگزار شد

قاضی سعیدی: ضمن یادآوری به شما که در جلسه 
به شما اعالم شد، شما متهم هستید به عضویت  ۱۹/۵/۲۲

در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های 
کارگری، با توجه به تحقیقات ما کمیته هماهنگی در 
راستای سیاسیت و اهداف کروهک کومه له فعالیت می 

 کند، شما چه دفاعیه از خود می کنید؟

من در جلسه پیش هم اعالم کردم که نه شخص خودم و نه 
کمیته هماهنگی هیچ گونه ارتباطی با کومه له نداشته و 

 .این اتهام را رد می کنم“ نداریم. اینجانب کامال

 

 ۱۳۲۱قاضی: شما در جلسه پیش اعالم کردید که در سال 
از مسئولیت در کمیته هماهنگی استعفاء دادید، اما اسعفای 

می باشد؛ در این مورد چه توضیحی  ۱۳۲۱شما سال 
 دارید؟

با کمال معذرت من اشتباء کردم و استعفای من از 
، ۱۳۲۱مسئولیتها در کمیته هماهنگی بر می گردد به سال 

باتوجه  .مجمع عمومی برگزار شد ۵/۱/۲۱یعنی در تاریخ 
به اینکه بنده خودم را کاندیدا نکرده بودم، اما اعضای 
حاضر در مجمع عمومی به بنده رای دادند و من در تاریخ 

از سمت خود که مسئول مالی بودم “  رسما ۶/۱/۲۱
استعفاء دادم، اما هیئت اجرایی کمیته هماهنگی در تاریخ 

استعفای من را قبول کردند. از آن تاریخ بنده   ۲۹/۵/۲۱
 .تنها یک عضو ساده کمیته هماهنگی هستم
قاضی: شما چرا اظهار می دارید که کومه له نیستی ، این 
در حالی است که تمام کسانیکه به اتهام کمیته هماهنگی 
بازداشت شدند و انان را به این شعبه آورده اند همگی این 
 تهامات را قبول کردند، ما شما آن را قبول نمی کنید؟
جناب قاضی کمیته هماهنگی از بدو تشکیل و بعد از اولین 
مجمع عمومی یک اساسنامه مصوب کردند و کلیه اعضاء 
موظف هستند که در چهار چوب آن اساسنامه فعالیت کنند. 
اما شاید اشخاصی آن اساسنامه را نقض کنند. این آن را به 
اثبات نمی رساند که کمیته هماهنگی مربوط به کومه له 
باشد. کمیته هماهنگی هیچ گونه وابستگی به احزاب ندارد 

 .آن را رد می کنم“ و کامال

قاضی : پس چرا گزارشات و. اخبار کمیته هماهنگی اولین 
بار در رسانه های کومه له پخش خواهد شد؟ اما هیچ وقت 

 در 

 رسانه های همچون پژاک پخش نمی شود؟

این را رد می کنم که گزارشات “  جناب قاضی، من کامال
تنها از رسانه های کومه له پخش می شود. من به شما 
اثبات می کنم که گزارشات کارگری در تمام رسانه ها 
پخش خواهد شد. حتی اگر امروز شما به تلویزیون های 
خارج از کشور نگاه کنید اخبار محاکمه من را پخش 
خواهند کرد. شما باید رسانه های داخلی را محاکمه کنید که 
چرا گزارشات کارگری را پخش نمی کنند. وقتی رسانه 
های کشور هیچ اهمیتی به طبقه کارگر نمی دهند در این 
 .صورت است که رسانه های خارجی آن را پخش می کنند

قاضی: این گزارشات چه کسی برای رسانه های خارجی 
ارسال می کند که در عرض یک دقیقه یک مورد کوچک 

 روی آنتن قرار می گیرد؟

 .جناب قاضی این گزارشات توسط مردم پخش می شود

 

قاضی : من این را قبول ندارم پس اداره اطالعات چکار می 
کند که مردم اقدام به چنینی عملی می کنند؟ مردم از کجا شما 

 را می شناسند؟

جناب قاضی من یک انسان با هویت هستیم و تمام مردم شهر 
خودمان را چهره به چهره می شناسیم و انان هم من را می 
شناسند ، اگر یک ساعت و یا یک روز به خیابان های شهر 
مراجعه نکنم مردم متوجه می شوند که من حضوزر ندارم و با 

 .…خانواده ام تماس می گیرند و

می باشد.  ۲۲/۵/۲۲این تنها خالصه ای از محاکمات امروز 
امید است توان ان را داشته باشم که در آینده نزدیگ کل 
 .محاکمات را به استحضار دوستان و طبقه کارگر برسانم

 با تشکر محمود صالحی

بخش دیگری از سئواالت قاضی پرونده آقای سعیدی در 

در شعبه اول دادگاه انقالب  56/2/6۲محاکمه روز 

 سنندج
  ۱۳۲۲ام مرداد, ۳۱جمعه, 

قاضی: شما انکار می کنید که کومه له هستید؟ پس آن پرچم 
قرمز مگر مربوط به کومه له نیست؟ که شما ها آن را 

 برافراشتید؟
جناب قاضی ، من تعجب می کنیم که جنابعالی این را بیان می 

سال است که تاسیس شده. اما پرچم  ۲۱کنید، کومه له حدود 
سال پیش توسط کارل مارکس که آن زمان  ۱۶۵سرخ حدود 

مسئول یک مجله در آلمان بود به نماد طبقه کارگر تبدیل شده. 
دولت آلمان در آن زمان که کارل مارکس سر دبیر یک مجله 

ود دستور داد تا مجله را توقیف کنند. مارکس آخرین …ب
شماره آن مجله را با رنگ قرمز نوشت و اعالم کرد، این 
از آن  .رنگ قرمز اعالم جنگ علیه نظام سرمایه داری است

سال به بعد پرچم قرمز به نماد طبقه کارگر تبدیل شده و من هم 
در گذشته اعالم کرده ام و امروز هم اعالم می کنم که من ضد 
نظام سرمایه داری هستم و برای رسیدن طبقه کارگر به 

خواست و مطالبات شان تا یک قطره خون در رگ هایم جاری 
 .باشد علیه نظام سرمایه داری مبارزه خواهم کرد

 قاضی: آقای صالحی شما علیه نظام تبلیغ کردید؟
 .جناب قاضی من علیه نظام تبلیغ نکردم

 
قاضی: پس آن همه مصاحبه برای چیست؟ چه توضیحی در 

 این مورد دارید؟
بلی من علیه دولت تبلیغ کردم و خواهم کرد و امروز در 
 ۹۲۱حضور جنابعالی اعالم می کنیم که تعیین دستمزد 

هزارتومان برای ما کارگران کافی نیست ،تنها می توانیم با آن 
دستمزد، اجاره بهای منزل مسکو نی خود را پرداخت کنیم. 
بلی ما داد می زنیم فریاد می کنیم که با آن دستمزد نمی شود 

 .زندگی کرد
جناب قاضی من دو فرزند پسر دارم و هر کدام از آنان حدود 

سال تحصیل کردند و حال به دلیل اینکه توان پرداخت  ۱۵
سال تحصیل ، امروز  ۱۵شهریه دانشگاه را ندارم بعد از 

در بازار کار هستند. بلی جناب قاضی من “ بیکار و اجبارا
مجرم هستم و شما می توانید من را به هر چند سال زندان 
محکوم کنید و من تحمل حبس را می کنم. اما چه کسی 

جوابگوی من است که در بازداشتگاه مخوف اداره اطالعات 
هر دو کلیه خود را از دست دادم ) درهمان زمان که صحبت 

قطعه عکس را که در زمان دیالیز تهیه کرده بودیم  ۹می کردم 
 (در اختیار قاضی قرار دادم

 

قاضی به عکس ها نگاه کرد و گفت چه کسی این کار را کرده 
 است؟

جناب قاضی در بازداشتگاه مخوف اداره اطالعات در قلب این 
شهر) سنندج( اگر امروز شکنجه جسمی وجود ندارد اما 
شکنجه سفید تا دلت بخواهد زیاد است.این بازداشتگاه روی 
تمام بازداشتگاه های مخوف دنیا را از جمله زندانهای ابو 

 .غریب و گوانتانامو را سفید کرده است
 قاضی : چه کسی این کار را می کند؟

جناب قاضی مگر فرد زندانی کسی را می بیند؟ در آن 
بازداشتگاه تنها دم پایی افسرنگهبان را مشاهده می کنید. اسم 
تمام آن افسر نگهبان ها حاج آقا است.یعنی هر چند ساعت یک 
بار یک نفرحاج آقا به سلول زندانی مراجعه می کند و زندانی 
را رو به دیوار قرار می دهد و با این عمل می خواهد به 

اگر یکی از آن حاج آقا ها …زندانی بی احترامی کندو
داروهای من را قطع نمی کرد من کلیه هایم را از دست نمی 
دادم. بلی جناب قاضی با توجه به اینکه کلیه هایم را از دست 

 .دادم باید تا زنده هستم در بیمارستان باشم
دوستان در آینده قسمت های دیگر آن را به استحضارتان 

  .خواهم رساند

 محمود صالحی با تشکر

۳۱/۵/۲۲ 
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سونامی بیکاری، اخراج های گسترده و محرومیت میلیونی 
کودکان یک مشکل عظیم مردم در جامعه است. بیکاری و 
محرومیت از تحصیل دو فاکتور اجتماعی ـ طبقاتی هستند 
که زندگی عادی و معمولی مردم را در تنگنای جدی قرار 

  .داده اند
به گزارش سالمت نیوز، مهدی بهلولی ،آموزگار، در 

کودکان بازمانده از  روزنامه جهان صنعت نوشت: "درباره
نخست آمار نامشخص آنهاست". در  تحصیل یا آموزش، نکته

یکی از مسووالن آموزش و پرورش دولت دهم  ۲۱سال 
ادعا کرده بود که در ایران هیچ کودک بازمانده از تحصیلی 
وجود ندارد! ادعایی آنچنان شگفت که به شهود عادی همه 

کنند در تضاد بود. چند  هایی که در ایران زندگی می انسان 
ماه پس از آن، رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات و 

وپرورش، شمار کودکان دبستانی  ارتباطات وزارت آموزش
هزار نفر اعالم کرد که  ۱٤١بازمانده از آموزش را تنها 

گویا منظور ایشان کودکان بازمانده از آموزش تنها همان 
تر این کودکان  اما برای رسیدن به آمار دقیق بود ۲۱سال 

اکنون  آموزانی که هم شاید بهترین راه این باشد که آمار دانش
در مدارس مشغول تحصیل هستند را با آمار واپسین 

اکنون حدود  بسنجیم. هم -شمسی ۲۱سال  -سرشماری ملی
آموز داریم. در آمار  )سیزده ، نیم( میلیون نفر دانش ۱۳/١
ساله سرشماری ۱۲تا  ١میلیون نفر بین ۱۹حدود  ۲۱سال 

ساله را از این تعداد کم کنیم که ۱۲و ١شده است. اگر افراد 
میلیون تن  ۳ونیم میلیون تا ۲توان آنها را نزدیک به  می

میلیون که با تعداد  ۱١ماند چیزی نزدیک  تقریب زد می
میلیون نفر فاصله دارد.  ۲و نیم تا ۱آموزان کنونی ما  دانش

تا  ٦یعنی در ایران چیزی حدود دو میلیون کودک بین 
آموزش باشند و نیستند  ساله وجود دارد که باید در چرخه۱۹

 .کنند و تحصیل نمی
اینکه مهدی بهلولی ده ها هزار کودک از خانواده های 
افغانستانی و دیگر مهاجرین از کشورهای سوریه، عراق و 
افریقا را به ارقام کودکان محروم از تحصیل را وارد کرده 
را باز میگذاریم، با این قضاوت یا ادعا که کودکان افغانی 
در چند سال گذشته مورد هجوم دولت و نهادهای آموزشی 

  .قرار گرفته و از تحصیل محروم شده اند
یابی این رخداد اما در ریشهˮدر گزارش آمده است؛ 

)محرومیت میلیونی از تحصیل(، فقر مادی خانواده، نقش 
.)صورت مساله مشترک مردم و  کند نخست را بازی می

شود به  جامعه( تنگدستی و فقر سرپرست خانواده، باعث می
به چشم نیروی کار نگریسته شود -به ویژه پسر -فرزند

آموزش  )فرهنگ انتخاب نیروی کار(. آموزگارانی که پیشینه
از فرزندان  دانند که اغلب های محروم را دارند، می در منطقه

راهنمایی  یک خانواده، یکی دو تن و حتی بیشتر، تا دوره
روند. این  خوانند و پس از آن به سراغ کار می درس می

آشنای  کودکان کار و خیابان، پدیده  پدیده است که شوربختانه
ترین دالیل این  زندگی ما شده است. از فقر که بگذریم مهم

همه کودک محروم از تحصیل، کیفیت پایین آموزش، جذاب 
نبودن کالس درس و مدرسه، کمبود آموزگار و مشاور 

های درسی با  کتاب انگیزه و توانمند، پیوند سست درونمایه  با
روند.  آموز است، از عوامل مهم به شمار می زندگی دانش

آقا ˮ:   با این پرسش، آشنایی بسیار دارند آموزگاران متوسطه
ما چرا باید درس بخوانیم زمانی که فالنی و فالنی درس 

اکنون یا  اند و هم اند و لیسانس و فوق لیسانس گرفته خوانده
در  اند بیکارند یا با درآمد بسیار ناچیز مشغول کار شده

حالیکه دیگری که وارد بازار کار و خرید و فروش شده 
 “خوبی برخوردار است؟ اکنون از وضعیت زندگی بسیار هم

ام  بسیار برخورد داشته من خودم افزون بر اینکه با این پرسش
بینم که با خرید  آموزان را می به تازگی شماری از دانش

ها که بخش آگهی پر و پیمانی دارند، دستی  برخی روزنامه
اند! اما شاید یک دلیل دیگر آمار  در خرید و فروش پیدا کرده

باالی کودکان بازمانده از آموزش این باشد که متاسفانه سپهر 
پرور نیست تا نفس آموزش،  آموزش ایران، فرهیخته

ای از  بینیم پاره ارزشمند به شمار آید. این است که می
متوسط و باال هستند. آموزش  بازماندگان از آموزش، از طبقه
ارزش ذاتی چندانی هم  دانش در ایران، کیفی نیست، از این رو

شود که آموزش باید با  بسیار شنیده می ندارد. حتی این روزها
کار و صنعت پیوند بخورد تا سودمند افتد و به کار آید. 

آید  بدش نمی های گوناگون به روش آموزش و پرورش نیز
ها رهنمون  و هنرستان کار و دانش آموزان را به رشته دانش

و  اند که فرهیختگی، اخالق کند. اما پنداری فراموش کرده
 -های بنیادین آموزش نوین، از هدف پرورش فراخور جامعه
است نه آشنایی با کار و صنعت.  -متوسطه دست کم تا دوره
دار پرورش  کند و مدرک بیشتر مدرک تولید می آموزش ایران

)بخشهایی از  .“مدار دهد تا فرد خردمند سنجشگر اخالق می
اما  ˮگزارش مهدی بهلولی( مهدی بهلولی ادامه میدهد

ماند، این است که با این شمار باال از کودکان  پرسشی که می
ام قانون اساسی که بیان  بازمانده از آموزش، آیا اصل سی

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش ˮ کند:  می
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد 

حد خودکفایی کشور بطور  و وسایل تحصیالت عالی را تا سر
نیازمند توجه و تفسیری تازه نیست؟ آیا  “رایگان گسترش دهد

توان گفت دولت به  با این همه کودک بازمانده از آموزش، می
وسایل آموزش و پرورش ˮوظیفه خود عمل کرده است و 

انگیزه،  را فراهم آورده است؟ آیا وجود آموزگار با “رایگان
با کمترین دلنگرانی مادی، از شرایط بایسته آموزش به شمار 

آموزان باشد؟ آیا فضای  رود تا بتواند انگیزه بخش دانش نمی
این شرایط  آموزشی فراخور، استاندارد، شاد و ایمن، از جمله
آموختگانش،  نیست؟ آیا در کشوری که آمار بیکاری دانش

بنیادین  توان گفت که دولت به وظیفه زبانزد همگان شده می
 “ در فراهم کردن شرایط آموزش عمل کرده است؟ خود

در سه دهه گذشته اما راه حل دولتها و کل نظام جمهوری 
اسالمی مشخص و شاخص است؛ سنگربندی و بکارگیری 
نیروی سرکوب علیه تغییر در زندگی اکثریت شهروندان 
جامعه، تحمیل زندگی زیر خط فقر)خط فقر چهار میلیون 
تومان( و پایین بودن دستمزدها، اخراج و بیکارسازی و 
مسدود شدن فرصت های شغلی بویژه برای میلیونها نفر از 
جوانانیکه وارد بازار کار شده اند با پدیده فساد مالی و دزدی 
های میلیاردی، اختالس و گسترش قدرت سپاه پاسداران 
بعنوان ارگان چپاول و دزدی فاکتورهای جدی رابطه جامعه 
و توده میلیونی مردم با نظام جمهوری اسالمی، تعریف شده 

  .است
بخشهای کاملی از گزارش تحقیقی ـ مهدی بهلولی ـ را 

آموزش و پرورش ˮمنعکس کردم. بنظرم مطرح کردن 
مفید و عرصه ای جدی در مبارزه با محرومیت  “رایگان

  .تحصیلی کودکان است
وجود محرومیت میلیونی کودکان از تحصیل ریشه در سیستم 
و نظام طبقاتی و رابطه رفاه و بیمه های اجتماعی و 
برخورداری از امکاناتی است، که دولتها موظفند در اختیار 
جامعه و مردم قرار دهند. پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل 

سال. قرار  ۱٦دستمزد رسمی به همه افراد فاقد شغل باالی 
سال که فاقد تامین  ۱٦گرفتن کلیه کودکان و نوجوانان زیر 

معیشتی و رفاهی از طریق خانواده میباشند تحت تکفل دولت. 
سالگی.  ۱٦آموزش عمومی اجباری و رایگان تا سن 

آموزش عالی )دانشگاهی، تخصصی( رایگان و در دسترس 
برای همه متقاضیان. پرداخت کمک هزینه کافی به 
دانشجویان. ریشه کن کردن بیسوادی و رشد دائمی سطح 
سواد و اطالعات علمی و فنی اهالی کشور. آموزش حق همه 
است و دسترسی افراد به آموزش و دوره های آموزشی باید 
کامال از سطح درآمد خانواده مستقل باشد. حق برخورداری 
از تمام این مطالبات فاکتورهای مهمی درجلوگیری از 

  .محرومیت میلیونی کودکان است

 

 اعدام عقیدتی
 

 اعدام آزادی بیان است
نویسنده و پژوهشگر عرفان  محمدعلی طاهریحکم اعدام 

در دادگاه بدوی صادر شد. این چندمین حکِم اعداِم عقیدتِی 

 اعالم شده در یک سال اخیر است. 

محمدعلی طاهری که مدتی پیش به جرم تأسیس و تبلیغ 

مکتبی عرفانی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شده و 

در حال گذراندن محکومیت خود بود، به تازگی به اتهام 

ˮمحاکمه و خبر صدور حکم اعدام او پس “  االرض افساد فی

 ها تأیید و تکذیب سرانجام چند روز پیش اعالم شد.  از بار

ها همچنان پرشمار و پرشتاب ادامه دارد  در ایران روند اعدام

و منظور از آن دامن زدن به فضای رعب و وحشت میان 

شان طی  های بحق و برآورده نشده مردمی است که خواسته

سالیان، انبوه شده است. در این میان اعدام عقیدتی نمونٔه 

روشنی از نقض مطلق حقوق انسانی افراد است. جایی که 

داشتن عقیدٔه متفاوت با ایدئولوژی رسمی حاکمیت و تبلیغ آن 

ˮها  تلقی و دلیل صدور حکم اعدام انسان“  االرض افساد فی

 شود، از آزادی و ارزش جان آدمی خبری نیست.  می

کانون نویسندگان ایران داشتن عقیده و تبلیغ آن را حق انسانی 

داند و خواهان لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری  هر کس می

 و آزادی فوری او و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

 ۱۳۲۲مرداد  ۱۳  -کانون نویسندگان ایران   

 محرومیت میلیونی کودکان از تحصیل در ایران

 مردم دیگر زیاد کتاب نمی خرند"
 جهانگیر  حمزه ای

 
 "کتابفروشی ها رونق کسب و کار خود را از دست داده اند"

 
این از جمله اخباری است که در البه الی خبرها با آن روبرو 
میشویم. آه و ناله و افسوس دریغ هایی که در همین راستا و 
در سوگ کاهش سطح مطالعه وفرهنگ مردم سر داده میشود 
چیزی نیست جز آه و ناله های تولید کنندگانی که 
محصوالتشان دیگر به فروش نمیرسد و تحصیل سودشان به 
خطر افتاده است. در جامعه سرمایه داری که همه چیز به کاال 
بدل میشود و سود حرف اول و آخر را میزند هر دل نگرانی 
سرمایه دار ولو در هاله معنوی ترین دالیل پوشیده شده باشد 
تنها نگرانی بابت سود است. اما در میانه اینهمه آه و ناله 
ریاکارانه دالیلی برای شادی از این امر هم میتوان یافت.عمده 
محصوالت فرهنگی که در بازار کتاب به فروش میرسد 
مسلما باید در چارچوبهای جامعه بورژوایی و همگام با 
استانداردهای آن باشد. کتابهای در "جستجوی معنا"،"عرفان 
های رنگارنگ"،"رمانهای آبکی "،"مجموعه اشعار 
شاعرانی که در این سالها میزان تولیدشان افزایش یافته 
است"،"ترجمه های سنگین و نامفهوم فرهاد پور و دار و 
دسته از آثار چپ اخته شده بورژوایی با متن سنگین و مناسب 
فضل فروشی خرده بورژوایی"و... مجموعه ای از ضد 
آگاهی است که در این سالها در بازار کتاب معامله شده است. 
نخریدن کتاب میتواند نشانه عدول از ضد آگاهی تولید شده 
بورژوایی و روی آوردن به آگاهی باشد که به فراتر از 
استاندارد های جامعه بورژوایی میرود واین همان شادی است 
که باید از کسادی بازار ضد آگاهی تولید شده توسط 

  .بورژوازی داشت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
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پیشقدم شده اند و پس از اینکه بحران دوباره اتفاق افتادخواهند 
 .“ما کوشیدیم به شما هشداربدهیم ˮگفت 

 یادآوری مترجم:

به غیر از موردآخرکه لینک اش در اصل مقاله مشکل دارد 
برای کسانیکه میخواهند درباره این هشدارها بیشتر بدانند، 

 لینک آنها را به دست می دهم.ا.س.
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 لینک مقاله به انگلیسی:

-the-crash-financial-next-http://www.globalresearch.ca/the
-werent-you-say-dont-wall-the-on-is-writing

warned/5467094 

 احمد سیف

کسی نمیدانست که  ˮدرقبل از سقوط مالی گفته میشد که 
البته آن موقع هم به واقع این گونه  .“چه دارد اتفاق می افتد

به  ۲۱۱۹نبود همانطورکه االن هم آن گونه نیست. اگردر
دنبال حقیقت بودید یک سرمایه گزار متوسط به اندازه کافی 
از منابع متعدد هشدار دریافت کرده بود که چه دارد اتفاق 
می افتد و اماهشدارها االن بسیار جدی ترند وساده تر شنیده 
میشوند حتی ازسوی بعضی ازاقتصاددانان جریان اصلی و 

 ولی آیا کسی گوش می کند؟ .“از منابع رسمی ˮحتی 

واجتماعی درتاریخ اتفاق   ولی وقتی بزرگترین سقوط مالی
میگویند که به شما هشدارداده بودیم. ولی  “آنها ˮمی افتد 
 کیان اند و دقیقا چه هشدارهائی داده بودند. “آنها ˮاین 

ماه گذشته صندوق بین  ۱۲برای چندین سال و به ویژه در 
المللی پول و بانک بین المللی هشدارپس ازهشدار 
صادرکرده اند. آنها به راستی به همه ما همانطورکه نشان 
خواهم داد هشدارداده اند. آیا من باور دارم که از خوش 
قلبی اینکاررا کرده اند؟ نه. فکر میکنم این قضیه شوخی 
بود با لبخندی که بعد زدند چون گوسفندان تا زمانیکه اندکی 
دیر میشود می خوابند. درنتیجه کاری که الری وایت 

یک لیست کاملی از هشدارهای داده شده   ) ۱ ( کرده
دردسترس است. من این هشدارها را درسال گذشته دیده ام 
وحتی درباره بعضی ها کامنت هم گذاشته ام ولی هرگز به 
ذهنم هم نرسید که تعدادشان چقدرزیاد است. من به همه این 
مقاله ها لینک نمیدهم فقط برای اینکه ببینید چه 
تعدادهشدارداده شده است و چقدر این هشدارها جدی اند 
لیستی ارایه میدهم. به نظرخودم سه تا مقاله مهم تر از بقیه 

ماه  ۱۲با یک ستاره مشخص میکنم ولی در طول  را 
 بار هشدارداده شد. ۱۶گذشته 

حباب  ˮ: بانک بین المللی درباره ۲۱۱۲ژوئیه 
 هشدارجدی داد. “دارائیها

: صندوق بین المللی پول به نقل از بلومبرگ: ۲۱۱۲ژوئیه 
 صندوق درباره ریسک بالقوه رشد جهانی هشدارداد.

هیچ کس نمی دانست چه  ˮ: بانک بین المللی ۲۱۱۲اکتبر 
 .“دارد اتفاق می افتد

: وبالگ صندوق بین المللی پول: چه می تواند ۲۱۱۲اکتبر 
تریلیون دالر اوراق قرضه جهانی  ۳٫۹باعث شود تا 

 بسوزد؟

 “موج داغ ˮ: گزارش صندوق بین المللی پول: ۲۱۱۲اکتبر
 افزایش ریسک مالی درامریکا

* بانک بین المللی در باره بازارها ۲۱۱۲دسامبر 
 هشدارداد.

: بانک بین المللی درباره دالر امریکا ۲۱۱۲دسامبر 
 هشدارداد

: صندوق بین المللی پول: بانکداری درسایه، ۲۱۱۵فوریه 
هشداردیگری از صندوق ولی این بار درباره بانکداری 

 درسایه.

: پیتردویل محقق پیشین صندوق بین المللی پول ۲۱۱۵مارچ 
ˮ ازصندوق بین المللی پول انتظار نداشته باشید که درباره

 .“بحران تازه هشدارزودهنگام بدهد

 “شوک نقدینگی ˮ* صندوق بین المللی پول۲۱۱۵آوریل 
 صندوق به ناظران می گوید برای شوک نقدینگی آماده باشند.

 :“به قواعد تازه نیازمندیم ˮبانک بین المللی:  ۲۱۱۵مه 
بانک بین المللی زمانش رسیده به فکر قواعد تازه بازی 

 باشیم.

: بانک بین المللی گزارش ریسک اعتباری: ۲۱۱۵ژوئن 
 گزارش مدیریت ریسک جدید اعتباری.

: صندوق بین المللی پول: هوزه وینال از ۲۱۱۵ژوئن 
صندوق بین المللی پول می گوید بانکهای مرکزی باید 

 بازارساز بشوند. 

* بانک بین المللی ) به نقل از دیلی تلگراف(: ۲۱۱۵ژوئن 
بانک هشدار میدهد که جهان دربرابر بحران مالی بعدی 

 کامال بی دفاع است.

: صندوق بین المللی پول هشدار میدهد که نظام ۲۱۱۵ژوئیه 
 مالی امریکا هم چنان شکننده است. 

: صندوق بین المللی پول هشدارمیدهد که ۲۱۱۵ژوئیه 
صندوق های باز نشستگی درامریکا حامل ریسک ساختاری 

 هستند. 

مشاهده میکنید! هشدارها داده شده است. درواقع نه یک 
باربلکه بارها و درعین حال از کسانیکه دستی از نزدیک 
برآتش دارند. ولی هر روزه درروزنامه های رسمی می 
خوانیم درواشنگتن پست یا دروال استریت ژورنال که نگران 

 نباشید، خوش باشید. 

 ۲۱۱۲یکی از این مقاله ها از سوی بانک بین المللی دراکتبر
و این  “هیچ کس نمی دانست چه دارد اتفاق می افتد ˮمیگوید 

بارها تکرارشده  ۲۱۱۲-۲۱۱۹عبارتی است که درسالهای
بود و شنیده بودیم. آنها می بینند که چه دارد اتفاق میافتد و 

 دریک سال گذشته هم بارها هشدارداده اند. 

خواهش می کنم سعی کنید بفهمید چه دارد می گذرد. بانک 
بانکهای مرکزی دنیاست. هیچ  “بانک مرکزی ˮبین المللی 

کس به خوبی اینها وضعیت درونی بازارهای مشتقات را 
 نمی شناسد.

اگربه حرفهای من و کسانی مثل من که می کوشند این 
هشدارها رابه اطالع شما برسانند گوش نمیکنید حداقل به 
صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی گوش کنید. آنها 

 بحران مالی بعدی: همه شواهد درمعرض دیدند نگوئید به شما اخطار داده نشد
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 از سایت همبستگی ملی
 

ابعاد سرکوب و خشونت سازماندهی شده علیه مردم میهنننمنان 
و همچنینن اعنمنال بنینعندالنتنی گسنتنرده در دسنتنگناه قضنائنینه 
دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان در خبری از سنوی ینکنی 
از کارگزاران رژیم چهره کریه خود را بنه ننمناینش گنذاشنتنه 

 .است

ها رسیدگی شده که از اینن  دستگاه قضایی شده است و یا به آن
درصند منربنوط بنه  9درصند منربنوط بنه سنرقنت،  03میان 

درصد مربنوط  5درصد مربوط به توهین،  7ضرب و جرح، 
به ایراد صدمه غیرعمدی و پنح درصد دیگر مربوط به تهدیند 

منورد از پنننج منورد ذکنر شنده ریشنه در  4است که حدودا 
 .“مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد

 
این کارگزار حکومتی در ادامه بدون اشاره بنه جنزئنینات اینن 
دستگیری ها و آنکه چه میزان از دستگیرشدگان را زننداننینان 
سیاسی و امنیتی تشکیل میدهند )خبرگزاری حنکنومنتنی ایسنننا 

( و یا چه میزان از دسنتنگنینر شندگنان اعندام 0394مرداد  24
هزار و  668یک میلیون و  93در سال ˮشده اند، می افزاید: 

تنوان  نفر دستگیر شدنند و قنطنعنا بنینش از اینن را ننمنی 656
دستگیر کرد و توان چنین کاری وجود ندارد بنابراین بنایند بنه 

 .“فکر پیشگیری از وقوع جرم بود
 

ابعاد سرکوب و نقض حقوق بشر و همچنین دسنتنگنینری هنای 
گسترده در حاکمیت زهر خورده خامنه ای که اکنون به گوشه 
ای از این بربریت اینن کنارگنزار حنکنومنتنی اعنتنراف کنرده 

النمنلنل ) است، به حدی است که برای نمونه سازمان عفو بنینن
( در بیانه خود ضمن هشندار نسنبنت بنه اینن 2105ژوئیه  23

در ننینمنه اول ˮوضعیت وخیم حقوق انسانی از جمله نوشنت: 
آور  انند. آمنار سنرسنام شنده زننداننا اعندام 694حداقنل  2105
ها در ایران در نیمه سال تاکنون تصویري شوم از انجام  اعدام
شده قتل عمدي با تأیید قضاینا در منقنیناس اننبنوه  ریزی برنامه

رسند كنه منا  کند... به نظر منی توسط ماشین دولتی را رسم می
 مرگ تأییدشده دولتا تا پایان سال را شاهد باشیم. 0111

 

 !سالیک نفر طی  929هزار و  976میلیون و   0دستگیری  

بنابراین گزارش مدیر کل پیشگیری های وضعی در منعناوننت 
اجتماعی قوه قضائیه حکومت در سخنناننی بنه ابنعناد سنرکنوب 
ساری و جاری که در ذات رژینم آخنونندی اسنت، اینن چنننینن 

در کشور سنگاپور که جنزو کشنورهنای ˮاعتراف کرده است: 
گیری در جرم انگناری و عننناوینن منجنرمناننه منحنسنوب  سخت
عنوان مجرمانه وجود دارد و این رقنم در اینران  681شود  می

منینلنینون پنروننده وارد  05عنوان است. در سال گذشته  0981

گننوینند کننه نننرخ بننیننکنناری  یننک مننقننام وزارت کننار مننی
التحصیالن ایران باالتر از متوسط کشوری، و بینکناری  فارغ

بنرابنر منردان اسنت. ننبنود  ۲/۵در میان زنان تحصیلکرده 
مهارت و توجه به ننیناز بنازار کنار و فنرهنننگ جنامنعنه از 

  .مباحث مطرح در این میان است
کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، در روزهنای 
اخننیننر بنناز هننم دربنناره وضننعننیننت بننازار کننار و بننیننکنناری 

هنای گنونناگنون  التحصیالن دانشگاهی ایران در نشنسنت فارغ
 .سخن گفته است

اردینبنهنشنت /  ۲۹به گزارش "اقتصاد نیوز" روز یکشنبنه )
مه(، کورش پرند، معناون وزینر تنعناون، کنار و رفناه،  ۱۹

هزار دانشنجنو و  ۲۱۱میلیون و  ۱۱گفته است که هم اکنون 
 ۹۱۱التحصیل در ایران وجود دارند که پنج میلنینون و  فارغ

هزار نفر آنان "غیرفعال هستند و هنینچ ننقنشنی در تنولنیند و 
 ."ارزش افزوده اقتصادی ندارند

به گفته پرند، همچنین حدود چهار و نیم میلیون دانشجنو ننینز 
شنونند کنه روشنن  النتنحنصنینل منی به زودی از دانشگاه فنارغ

 .نیست بتوانند وارد بازار کار شوند

هنای گنذشنتنه تصنور  نویسد کنه در دهنه خبرگزاری مهر می
تواند  های ایرانی این بود که تحصیالت دانشگاهی می خانواده

بندینن خناطنر تنا  .تضمینی برای ورود بنه بنازار کنار بناشند
هننا هنندف بسننینناری از جننوانننان ورود بننه دانشننگنناه و  سننال

های  افزاید که در دهه تحصیالت تا مدارج عالی بود. مهر می
های غیردولتی نیز تاسیس شدنند و دولنت هنم  گذشته دانشگاه

زد"،  "به ایجاد جو تحصیالت دانشگاهی در کشور دامن منی
النتنحنصنینلنی  ای بنرای دوره پنس از فنارغ بدون آنکه برنامه

جوانان داشته باشد. به نوشته مهر، امنروز کشنور بنه جناینی 
التحصیل دانشنگناهنی  داند با انبوه جوانان فارغ رسیده که نمی
 .های متفاوت شغلی چه کند با درخواست

 التحصیالن باالتر از متوسط کشوری نرخ بیکاری فارغ

به گزارش ایرنا، کورش پرند، معاون وزینر تنعناون، کنار و 
مه( همچنین در  ۱۳اردیهشت /  ۲۳) رفاه، شامگاه چهارشنبه

سفر به شهر کرد در جمع خبرنگاران گفته که ننرخ بنینکناری 
التحصیالن دانشگاهی ایران باالتر از منتنوسنط کشنوری  فارغ

 .رسد درصد می ۱۹/۲است و به 

 ۳۱/۳النتنحنصنینالن زن  او گفته که این میزان در میان فنارغ
درصد است. یعنننی بنینکناری   ۱۲/۲درصد و در میان مردان 

 .در میان زنان تحصیلکرده دو و نیم برابر مردان است

 نبود مهارت و تخصص" از دالیل بیکاری"

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه علت مواجه بودن جنامنعنه بنا 
مشکل فارغ التحصیالن بیکار را ننبنود تننناسنب منینان شنمنار 

ها با نیناز بنازار  های تحصیلی دانشگاه دانشجویان و نیز رشته
 .کار دانسته است

پرند اشاره کرده به اینکه افراد به وینژه 
شنان  در آینده هر چه سنطنح تنحنصنینالت

باالتر باشد با مشکل بیشتر برای ینافنتنن 
شنونند. بنه گنفنتنه رئنینس  کار روبرو منی

در حنال   ای کشور، سازمان فنی و حرفه
هنزار  ۵۱۱حاضر از یک منینلنینون و 

درصند در منقنطنع  ۶۶دانشجوی کشور 
درصنند در مننقننطننع  ۳۳کننارشننننناسننی و 

کنننند کنه کنمنتنر از  کاردانی تحصیل می
 .درصد آنان تکنسین هستند ۱۵

او افزوده است که در حال حاضر برای 
التحصیالن مقطع دیپلم و فوق دیپلنم  فارغ

شننننغننننل وجننننود دارد، امننننا بننننرای 
التحصیالن سایر مقاطع تنحنصنینلنی  فارغ

 .یافتن شغل متناسب با تحصیالت با محدودیت همراه است

پرند همچنین "کناربنردی و عنلنمنی ننبنودن" آمنوزش بنرخنی 
هنا   التحصینالن آن رشنتنه ها را علت دشواری برای فارغ رشته

برای یافتن کار عنوان کرده است. او گفته که بنینشنتنرینن آمنار 
هنای عنلنوم رایناننه،  التحصیالن رشنتنه بیکاری مربوط به فارغ

 .شیالت، جنگلداری و محیط زیست است

پرند همچنین اعالم کرده که برای مقابلنه بنا مشنکنل بنینکناری 
ای دانشجنوینان  ارتقاء شایستگی حرفه" التحصیالن، طرح فارغ
آموختگان با رویکرد رفع نیاز بازار کار" در آخنرینن  و دانش

 .نشست شورای اشتغال به تصویب رسیده است

 التحصیل آمار باالی بیکاری دختران فارغ

با توجه به آمار ارائه شده توسط معاون وزیر کار، از هر سنه 
زن تحصیل کرده یک زن بیکار است. ماه گذشته ننینز سنهنینال 
جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجنارت در امنور 

درصنند  ۶۲بننانننوان و خننانننواده، گننفننتننه بننود کننه "زنننان 
دهند، اما تننهنا  التحصیالن در سراسر ایران را تشکیل می فارغ

 ."شوند درصد ناچیزی از آنان مشغول کار می

DW.COM 

 التحصیل دانشگاه در ایران میلیون فارغ 9نشینی نزدیک به  خانه

http://%20http:/dw.de/p/1F9fl
http://%20http:/dw.de/p/1F9fl
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امریکا به اسرائیل درباره 
تخریب یک روستای 
 فلسطینی هشدار داد

 

امریکا ضمن هشدار به رژیم اسرائیل درباره تخریب یک 
روستای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی، افزود این 

ای در منطقه به همراه  اقدام ممکن است عواقب گسترده
 داشته باشد.

ها در  وزارت خارجه امریکا اعالم کرد تخریب ساختمان
های ساکن این  روستای سوسیا و آواره شدن فلسطینی

 شود.  تلقی می “تحریک آمیزˮروستا اقدامی 

روستای سوسیا در حدود صد کیلومتری یک شهرک 
اسرائیلی در جنوب الخلیل واقع شده است. شهرک نشینان 
 ۳۱۱اسرائیلی 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 
تحوالت روستای سوسیا را از نزدیک دنبال ˮگفت: 
های اسرائیلی را به خودداری از  کنیم و با جدیت مقام می

 “خوانیم. هرگونه تخریب در این روستا فرامی

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

 “تحریک آمیز است.

گویند در صورت تخریب این  گروههای حقوق بشر می
فلسطینی بی خانمان خواهند شد.  ۳۱۱روستا بیش از 

“ غیر قانونیˮکند این روستا  رژیم اسرائیل ادعا می
 ساخته شده است.

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

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

شهرکی  ۱۲۱بیش از نیم میلیون اسرائیلی در بیش از 
در  ۱۲۶۹کنند که رژیم اسرائیل از سال  زندگی می
های اشغالی کرانه باختری و بخش شرقی  سرزمین
 المقدس ساخته است. بیت

سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان، شهرک 
سازی اسرائیل را غیرقانونی میدانند چرا که این رژیم 

غصب کرده  ۱۲۶۹های فلسطینیان را در جنگ  سرزمین
و بر مبنای مفاد کنوانسیون ژنو، هرگونه ساخت و ساز از 

 های اشغالی ممنوع است. سوی اشغالگر در سرزمین

. طومار علیه نخست وزیر رژیم اسرائیل امضاهای 
هزار گذشت 20از مرز   

سپتامبر  0وب سایت پشتیبانی از فلسصین در تاریخ در 

امضاهای درخواست محاکمه بنیامین نتانیاهو به  تعداد، 2105
مورد گذشت.   92611مرز علت ارتکاب جرایم جنگی، از 
میالدی، دو هزار نفر از  ۲۱۱۲وی متهم است که در سال 

  فلسطینیان را به قتل رسانده است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، شواهد قوی وجود دارد که 
نشان میدهد نتانیاهو در زمان جنگ غزه، مرتکب جنایات 

 جنگی شده است.

بر اساس مقررات جدید، در صورتیکه 
 ۱۱شمار امضاهای درخواستی به بیش از 

هزار نفر برسد، دولت انگلیس باید یک 
روزه به آن پاسخ دهد و اگر شمار امضاها 

هزار نفر بیش تر شود، مجلس باید  ۱۱۱از 
  به آن توجه کند.

برخی صاحبنظران سیاسی معتقدند بسیار 
بعید است که نتانیاهو یا دیگر جنایتکاران 
اسرائیلی در انگلیس بازداشت شوند زیرا 
قبال هم برای زیپی لیونی، وزیر خارجه 
اسرائیل درخواست حکم بازداشت شد اما 
دولت انگلیس، مقرراتی وضع کرد که هیچ 
یک از سیاستمداران و نظامیان خارجی در 
انگلیس، با درخواست هواداران حقوق بشر 
و به حکم دادگاه های این کشور، بازداشت 
 نشوند.                                              

 منبع:

 https://petition.parliament.uk/petitions/015446 

است و باید محاکمه شود  نتانیاهو جنایتکار جنگیانگلستان:      

 
هنوز چند روز از تبرئه مرتضوی نگذشته 

های افعانستان خبر از کشته  است که رسانه
شدن یک مهاجر افعان در اثر ضرب و شتم 

اند. اسمش غالم حیدر  نیروی انتظامی داده
ً از شرایط کشورش به  ۵۵بود  ساله، حتما

تنگ آمده و آمده بود تا کار کند، با اجرای 
طرح جمع آوری مهاجران افعان در مشهد، 
دو روز پیش او را به اردوگاه سفید سنگ 
فریمان مشهد منتقل کردند، گویا هنگامی که 
ماموران مشغول ضرب پسرانش بودند 
درگیر شده بود، غالم حیدر کشته شد، در 
راه بیمارستان تربت جام به دلیل خونریزی 

داخلی، خون باال آورد و کهریزکی شد. 
مختص به  “لت و کوبˮبرادر افغانم 

سرزمین تو نیست، به کشوری آمدی که 
اش کهریزک است و  گوشه گوشه
هایش مبرا، آرام بخواب عمو  مرتضوی
  .حیدر

 
کنم در قرن بیست و یکم  باور نمی

نژاد پرستی در  جغرافیایی وجود دارد که
زند،  آن به امریکای صد سال پیش پهلو می

کشوری که در روز روشن حضور 
ها به علت نژادشان در چند استان  انسان

کنند، و خراسان که هزاران سال  ممنوع می
آغوش افغانستان بود حاال فاجعه داده است، 
مرتضوی تنها یک نفر است، باید باال تا 
پایین نیروی انتظامی را ِگل گرفت، امروز 

 .همه ما افغانستانی هستیم

 درد آور است

 
رییس اوقاف و امور خیریه کشور و نماینده ولی فقیه در این 
سازمان، گفت: بیش از هشت هزار بقعه امامزادگان و برخی 
علما، عرفا، فقیهان و روات عظیم الشان در سراسر کشور 
وجود دارد که این مکانها مورد توجه روزافزون مردم مسلمان 

 .ایران است
 

به گزارش ایرنا، حجت االسالم علی محمدی روز پنجشنبه در 
حاشیه مراسم تکریم امامزاده سید علی )ع( قم در سالن 
اجتماعات این امامزاده در گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
جمع آوری و تکمیل اطالعات مربوط به بقاع متبرکه و 

 هزار امامزاده دارد 6یران ا

بازنگری آنها از اولویتهای کاری این سازمان در سال جاری 
وی اظهار کرد: هم اکنون پورتال بقاع متبرکه و  .است

امامزادگان کشور فعال شده و در اختیار کاربران فضای 
وی همچنین با اشاره به هیات  .مجازی قرار گرفته است

امنایی کردن اداره امامزادگان به عنوان یکی از اقدامات 
اوقاف در راستای مردمی نمودن امر اداره بقاع متبرکه، 
تصریح کرد: با توجه به بهره مندی اوقاف از ظرفیتهای 
خوب فرهنگی این سازمان در حوزه فعالیتهای قرآنی برنامه 
هایی را در زمینه های مختلف حفظ، قرائت و آموزش قرآن 

 .مجید تدارک دیده است
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 سیامک صبوری

 

ˮنام صفحه فیس بوکی طنزی است که نزدیک به “  ژانر
دو سال و نیم است در فضای مجازی فعال بوده و بیش از 
صد و بیست وهفت هزار خواننده و عضو دارد. نوشته 
های ژانر یکی از دلمشغولی های اصلی فیس بوک بازان 
است و طرفداران ژانر کم کم با طنزهای این صفحه به 
استقبال شخصیتها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی می 
روند. شاید پرسیده شود که به راستی اهمیت ژانر در این 
انبوهه مشکالت و تضادهای اقتصادی و سیاسی مردم و 
جامعه ایران چیست که باید به بررسی آن پرداخت؟ جز 
این است که در این وانفسای گرانی و ناامیدی و سیه 
روزی، نوشته های چند خطی ژانر اندک لبخندی به لبهای 
مردم خسته آورده است؟ پرداختن به ژانر اما مهم است 
دقیقا به این دلیل که فیس بوک ایرانی بازتاب برخی از 
ویژگی ها و شرایط روحی و سیاسی بخشهایی از جامعه 
است و ماهیت صفحه ژانر، جهتگیری سیاسی و اجتماعی 
اش و به خصوص مخاطبین آن بیانگر سطحی از 
تمایالت، گرایشات، روحیات و افق اجتماعی بخشهای 

معروف  “طبقه متوسطˮمیانی جامعه است. بخشی که به 
شده و در واقع خرده بورژوازی شهری و بورژوازی 
کوچک )قشرهای تحتانی و ضعیف بورژوازی( می باشد. 
اهمیت این طبقات و اقشار در شرایط جاری سیاسی و 
اجتماعی در ایران از آنجا ناشی می شود که در حالی که 
طبقات و اقشار تحتانی جامعه مانند کارگران، روستاییان و 
حاشیه نشینان به ظاهر دستی در کنش سیاسی مستقیم و 

ندارند و با سر و ….دسترسی به رسانه ها و اینرنت و 
صدای کمتری درگیر جدال طبقاتی بوده و زیر چرخهای 
آن له می شوند، طبقه متوسط شهری بازیگر اصلی بخش 
نرم افزاری و سیاسی جامعه ایران است و ردپا و هژمونی 
اش در اکثر جنبشهای اجتماعی رایج مانند جنبش زنان، 
جنبش دانشجویی و حتی ملل تحت ستم دیده می شود و 
دست کم نخبگان و ستون فقرات فکری و تشکیالتی این 

خصوصا قشر   –جنبشها را خرده بورژوازی شهری 
تشکیل می دهد و طبقه ای است که بیشترین   –جوان آن 

پتانسیل را در سمتگیری با جناح رفرمیست جمهوری 
اسالمی نشان داده و رژیم توانسته با تمایالت شکننده و 
ناپایداری طبقاتی آنها بازی کرده و تا کنون دو انتخابات 

را به درصد باالی آرای  ۲۲و  ۹۹ریاست جمهوری 
ایشان مزین کند. این طبقه و این قشر نقطه اتکا راست 
داخلی و بین المللی است برای پیاده کردن برنامه ها و افق 
اجتماعی ارتجاعی بورژوایی. از این رو بررسی ابعاد 
گوناگون آن دارای اهمیت است و ژانر  در سطحی 
کوچک اما روشن و شفاف انعکاس مجموعه ای از 
خصلتها و روحیات این طبقه در مواجهه با صحنه سیاسی 

 .و مبارزه طبقاتی در ایران است
 

 :نوشته های ژانر چند موضوع )سوژه( اصلی دارد
جناحی از جمهوری اسالمی و نه تمامیت آن. جناحی که -۱

به اصولگرا معروف است و دولت احمدی نژاد، صدا و 
نمایندگان اصلی آن تلقی …سیما، بسیج، روزنامه کیهان و 

 .می شوند
 
برخی از جریانات و سازمانهای سیاسی مخالف رژیم -۲

مانند سلطنت طلبان، مجاهدین و اپوزیسیون خارج از 
 .کشور

 
خصلتها و ویژگی های اجتماعی، رفتاری و فرهنگی  -۳

 .خوِد خرده بورژوازی مرفه و بورژوازی کوچک ایران
سبک کار ژانر چنین است که در نوشته هایی کوتاه یکی 
از شخصیتها، رفتار، صحبتها یا ویژگی های این سوژه ها 
را دست مایه طنز و هزل و هجو قرار داده و با ادبیاتی 
صریح و بی پرده، سکسیستی و لمپن مأبانه به آن 
میپردازد. نخستین و مهمترین ویژگی ژانر همین 
طنزگونگی آن است. البته ژانر به معنای دقیق کلمه 

ˮنیست. اگر طنز را یک نقد اجتماعی مشخص با  “طنز

فرمی کمیک و گزنده تعریف کنیم باید بگوییم که ژانر 
اگرچه فرم کمیک و محتوای اجتماعی دارد اما بیش ازاینکه 
بر نقد استوارباشد بر تخطئه و فحاشی سطحی بنا شده است. 
چیزی که برای نویسندگان ژانر یک نقطه اتکا و اصل بوده 

، “ریدمالˮ، “ریدنˮ، “گشادˮو گویی هرچه واژگانی مانند 
ˮتخم و خایه“ ،ˮکون نشور“ ،ˮکون لیسی“ ،ˮکون پلنگ“ ،
ˮگوزیدن“ ،ˮتر زدن“ ،ˮبیشتر به کار میرفت، …و  “عن

جذابیت نوشته ها نزد مخاطب بیشتر میشد و درواقع  
زیبانمایی لمپنیسم کوچه و خیابان از سوی ژانر یکی از 

 .دالیل محبوبیت آن شده است
 

هزلیات ژانر همچنین رنگ و نشان لمپنیسم زن ستیز و 
مردساالرانه را دارد. اگر چه ژانر گاها می کوشید 
مردساالری را به سوژه نوشته هایش تبدیل کند اما نگاه 
جنسی و ضد زن با اتکا به نمادها و واژگان زن ستیز گاه و 
بی گاه در ادبیات آن به چشم می خورد. از واژه 

ˮکه شکل تغییر یافته واژه به شدت نرینه  “گوزوژعرˮ ُکس
خانم ˮبود و ترجیع بند اکثر نوشته های ژانر، تا  “و شعر
تریپ تنگ ˮ)استعاره لمپنی از سکس کردن( و  “زمین زدن

این مریم رجوی که به عالم و آدم ˮو  “بازی های شب زفاف
اما نکته قابل تأمل در اثبات نرینه بودن ……و  “کون داده

ژانر این بود که زنان در اکثر نوشته های آن با محوریت 
مسائل جنسیتی و اروتیک مورد تمسخر قرار می گرفتند و 
گویی بدون سکسوالیته اصوال طنزپردازی در مورد زنان 
ممکن نیست. به عنوان مثال ژانر در چنیدن نوشته به برنامه 
ها یا مجریان تلویزیون پرداخت اما در تمام مواردی که 
موضوع آن زنان بودند زاویه هزل همان سکسوالیته بود. 
ضمن آنکه فیلمهای پورنو و واژگان آن یکی از موضوعات 
ً مورد استفاده ژانر بود. عجیب آنکه مشتری های  مداما
اصلی این قبیل هزلیات ضد زنانه ژانر، بیشتر زنان و 
دختران بودند که گویی از تحقیر شدگی مضاعف به وجد 

 .آمده اند
 

یکی از مهمترین مشخصه های ژانر، جهتگیری سیاسی اش 
بود. ژانر به ظاهر صفحه ای است غیر سیاسی که عمده 
نوشته هایش به موضوعات اجتماعی می پرداخت اما فقط 
اندکی تأمل الزم است تا دریابیم که گردانندگان ژانر دارای 
جهتگیری مشخص سیاسی و طبقاتی بودند و اتفاقا همین 
جهتگیری یکی از دالیل رشد و محبوبیتش در میان اقشار و 
طبقات میانی جامعه ایران شد. نوشته های سیاسی ژانر به 
طور عمده همجهت با جناح سبز و اصالح طلب بورژوازی 
ایران و بهتر است بگوییم رژیم جمهوری اسالمی بود. ژانر 
در شرایطی که زمین و زمان را دست مایه تمسخرش قرار 
داد، نه تنها یک کلمه در مورد سران جناح سبز جمهوری 

بودن  “مردمیˮاسالمی طنزپردازی نکرد بلکه گاه و بیگاه 
آنها را به رخ دیگران “  فراخوانهایˮموسوی و کروبی و 

کشیده و از آن دفاع کرد. ژانر در روزهای انتخاباِت سراسر 
، موضع ۲۲نمایشی جمهوری اسالمی در همین خرداد 

سمپاتیک اتخاذ کرد و در حالیکه بُرنده ترین هزلیات و 
شیشکی هایش را نثار تحریم کنندگان انتخابات می کرد و در 
مورد توهم بودن هر نوع نگاه رادیکال و انقالبی می نوشت 
و شریک نشدن در بازی انتخاباتی جمهوری اسالمی را 
مستحق هزل گویی هایش می دانست، حتی یک کلمه در این 
مورد ننوشت که چگونه این بخشی از مردم بودند که با 

و  “امیرعلی هاˮو “  آقا مقدادهاˮمشارکت در ضیافت 
ˮبه  “حاجی نقوی هاˮهای بنفش و سبز بازی “ژانر

جمهوری اسالمی تبدیل شده بودند و ژانر در پایان کار با 
ˮهمدل شد و بار دیگر  “جشن مردم در پیروزی روحانی

کسانی که به این فریب بزرگ نپیوسته بودند را به باد طعنه 
و فحاشی گرفت. ژانر در شرایطی که از هیچ فحش و 

مخالف انتخابات و منتقد سبزها  “خارج نشینانˮفضیحتی به 
و روحانی و رفسنجانی دریغ نکرد، حتی یک مطلب در 
مورد تیرخالص زنها و سربازجوهای سبز شده ساکن اروپا 
و آمریکا و امثال مزروعی و کدیور و مهاجرانی و 
امیرارجمند و غیره ننوشت. برای آنکه بدانیم ژانر واقعا در 
میان جناح های مختلف بورژوازی ایران دل در گرو کدام 

قبله و بارگاه دارد کافی است لحنش را در مورد رفسنجانی و 
موسوی و کروبی و روحانی با سایرین مقایسه کنیم. بگذارید 
کمی تخیل کنیم و از ردپای مواضع کجدار و مریزی که گاها 
علیه اوباما یا لیبرالها و نئولیبرالها گرفته می شد به این فرضیه 
برسیم که در میان ژانری ها از سوسیال دمکراتهای سبز 
وطنی هم حضور داشته اند، همانها که طی سالیان رنگ 

پتانسیل ˮبه  “خط ضد امپریالیستی امامˮعوض کرده و از 
گذار کرده اند. ژانر در میان  “های دمکراتیک جنبش سبز

انحرافات فمینیستهای ˮانبوهی از مطالبی که در ریشخند کردن 
نوشت حتی یک بار هم به شترگاوپلنگ نخ نما  “افراطی ایرانی

ی فمینیستهای اسالمِی کمپین یک میلیون امضاء و خانوم -شده
جلسه ای هایی چون زهرا رهنورد و عفت محتشمی پور 
نخندید و نگفت. نکته سنجی ژانر برای یافتن موضوع هزل و 
هجو هرگز متوجه مواضع به غایت راست و تسلیم طلبانه 
روحانی و حامیانش یا استدالالت عجیب و غریب طرفداران 
شرکت در انتخابات نشد. محتوای هزلیات و طنز ژانر دارای 
جهت مشخص سیاسی بود و هرگز طنزی صریح و بی 
سانسور نبود. فقط کافی است به یاد بیاوریم که ژانرنویسی ها 
هنگامی نثار محمد خاتمی شد که او پیش از انتخابات کمی از 
اردوی سبزها دور شد و به محض بازگشتش و دفاع از 
روحانی گویی ژانر گونگی اش بر طرف شده است و دیگر 

 !!!نیاز به طنازی علیه او نیست
 

اما بگذارید به سوال اصلی بپردازیم؛ چرا ژانر تا این حد در 
میان اقشار میانی جامعه ایران با استقبال روبرو شد؟ پاسخ 
روشن است: ژانر نماینده جهان و جامعه ای است که مطلوب 
بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه ایران است. ژانر از خوِد 
این طبقات است و زبان گویای ایشان در فرم طنز. این قشر در 
هزلیات ژانر خودش را می دید و اقوام و خویشان و دوستانش 
را، احساس قرابت با ژانر دقیقا ریشه در افق مشترکی داشت 
که در یک بستر مشخص طبقاتی نفس می کشد و عمل می کند. 
این طبقه در تولیدات هنری و ادبی ای چون ژانر دنیای 
خودش، تضادها و مسائل خودش، آرزوها و آمال خودش را 
می بیند و جستجو می کند. مسائلی مانند: توجیه و توصیه جناح 
سبز و رفرمیست جمهوری اسالمی، حفظ حرمت موسوی و 
رفسنجانی و روحانی، توهم خواندن هرگونه تغییر بنیادین و 
هرگونه تدارک برای انقالب و فراخوان برای بیعت و اقتدا به 
عالی جنابان سبز و بنفش و زیستن در همین امکانات حداقلی 
موجود، یلگی و بی خیالی روزمره و نوکیسه اش، لمپنیسم و 
هزل گویی های زن ستیزانه اش، مواضع میانه و شکننده و 
دودلی طبقاتی ذاتی اش. خورده بورژوازی مرفه و بورژوازی 
کوچک ایران تمام این وجه تشابهات را با ژانر دید و به آن 
تمایل یافت. جاذبه هزل گونه ژانر البته منطبق است با یک 
گرایش واقعی و عام در جامعه ایران به تفریح، سرگرمی و 
شوخی. خفقان اجتماعی مطلق و ممنوعیت هرگونه آزادی و 
سرگرمی از سوی حکومت اسالمی، جامعه ایران را به شدت 
مشتاق به سرگرمی و طنز و حتی هزل کرده است. حال این 
طنز و هزل ممکن است ژانر باشد یا کمپین امام نقی، مهران 
مدیری باشد یا مالحسنی و حتی اخراجی های مسعود دهنمکی! 
و این مساله در مورد پایه اجتماعی اصلی ژانر هم وجود 
داشت. این همان قشری است که به جای نقد تفکر علی 

ساعت مانده به  ۲۲شریعتی، او را به مضحکه می گیرد اما 
انتخابات، سست شده و با دلی سرشار از بی قیدی و سری 
مملو از توهم به ده ها بار مرتجع تر از علی شریعتی رأی می 
دهد. این همان قشری است که به اپوزیسیون انقالبی و 

فحش و ناسزا می بندد اما  ۵۹کمونیست به خاطر انقالب سال 
خالصانه به دزدان انقالب و قاتلین مردم و بقایا و سران سبز و 
بنفش آن اعتماد می کند و امید می بندد آن هم نه یک بار بلکه 
چندین بار، همان قشری که رگهای گردنش از برنده شدن 

ی آکادمی گوگوش بیرون می زند اما برای -ارمیای محجبه
دیدن شال سبز زهرا رهنورد روی چادر و چاخجور سیاهش 

 .دلش غش و ضعف می رود

 ژانر: لمپنیسمِ زن ستیزانۀ سبز 
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اینجا تنها جایی است که بیماران سرطانی وسعب العالج میتوانند 
داروهای خود را تهیه کنند.این داروها در  طبقه دوم این 
داروخانه نگهداری و توزیع میشوند. متصدی تحویل دارو 
خطاب به زن جوانی که در مقابل پیشخوان ایستاده بود گفت یک 

 .میلیون و هفتصدو پنجاه هزار تومان
زن با تعجب پرسید هفته قبل یک میلیون و سیصدو پنجاه هزار  

 .تومان بود
متصدی گیشه تحویل دارو با صدای بلند خطاب به زن جوان و 
بقیه حاضران در سالن گفت خانمها و آقایان دانشگاه یک مبلغی 
به بیماران سرطانی تخفیف میداد که از شنبه یعنی دیروز این 
تخفیف را قطع کرده است. لطفا در جریان باشید ،و آمادگی مالی 
داشته باشید تاوقتی نوبتتان رسید سریع کارتان انجام شود و وقت 

 .دیگران هم گرفته نشود
زن جوان با خجالت از مقابل گیشه کنار رفت و به سرعت از 
ساختمان خارج شد. شنیدم در خیابان با کسی تلفنی حرف میزد و 
تقاضای پول دستی میکرد و بعد با خواهش میکنم و کلی تعارف 
بازی به کس دیگری زنگ میزد . ناگهان متوجه شدم حداقل ده 
پانزده نفر دیگر هم همین شرایط را دارند و برای تهیه دارو 
بیماران خود با مشکل مواجه هستنند بنابر این تصمیم گرفتم این 
گزارش را بنویسم. خیلی تالش کردم که از آنها فیلم بگیرم ولی 
قبول نکردند اما یکی از کسانیکه آمده بود تا برای مادرش که 
بیمار سرطانی است دارو بگیرد حاضر شد تا به شکل صوتی 

 . در میان بگذاردمشکلش را با ما 

 ارتش شاهنشهی" اشرار شاهنشاه شد"
 ننگ ها بر سینه ی تاریخ از این اشرار رفت

 
 از یراق و طمطراق و زرق و برق و دنگ و فنگ
 وز مدال و قبه ، صحبت بینشان بسیار رفت

 
 لیک در دزدی و در رفتن چو موشند این گروه
 دیده شد هر یک به یک سوراخ در پیکار رفت

  

 کاوه پور زمانی
 

مرداد و قبل از کودتا، پدربزرگم 25پس از گریختن شاه در 
که دوران تبعید خود را در مالیر میگذرانید شادمان از فرار 
شاه، در نفرت از او شعری سرود و بنا بود در میتینگی 
بتاریخ بیست و هشت مرداد آنرا در حضور جمعیتی 
بخواند . قضا را شب کودتا در میگساری زیاده روی میکند 
و بدحال میشود، شب را میخوابد تا فردای موعود برسد. اما 

مرداد  بر میخیزد. بی خبر  28چه خوابی که بعد از ظهر 
از همه جا سراسیمه بدنبال کاغذها میگردد تا روانه شود اما 
مادربزرگم به او میگوید که رادیو خبر سقوط مصدق را 
اعالم کرده و شاه باز خواهد گشت. بدین ترتیب اشعار او 
بیست و پنج سال زندانی میشوند تا در دی ماه پنجاه و هفت 

 :منتشر شود.. چند بیت آغازین شعر اینست
 

 شاه خاین عامل رسوای استعمار رفت
 دشمن سرسخت ملت بچه گرگ هار رفت

 
 کنده شد زالوی زالوزاده از حلقوم خلق

 رانده شد مانند سگ از النه اش، دربار، رفت
 

 رفت تا فرعون را گوید بخواب آسوده باش
 نام من در فرعنت بیش از تو در اقطار رفت

 

 شاه خائن عامل رسوای استعمار رفت

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

rowshangar0@yahoo.com 

+0-707-520-2020 

نفس اماره سیاسی مان را 
 جوالن دهیم

 
 جهانگیر  حمزه ای

 

این زهد و تقوا نیست که ما را رستگار خواهد نمود بلکه برای 
رستگاری باید شهوتران بود. دوران اصالحات را به یاد دارید؟ 
آنچه شیادان خاتمیست می گفتند بطورخالصه این بود : "تقوا 
پیشه کنید و زهد بورزید به چیزی متفاوت ازآنچه هست نیندیشید 
مبادا که نفس اماره زیاد خواه ما سبب سو استفاده محافظه کاران 
شود. به ما که کف خواسته های شما هستیم راضی باشید."  
نتیجه چه شد؟ از دعوای اصالح طلبی /محافظه کاری که الاقل 
درظاهر یکسویه این دعوا مطالبات انباشته شده مردم بود رسیدیم 
به دعوای باندهای امنیتی بر سر نحوه اجرای نولیبرالیسم وحشی 
و رضایت دادیم به دفاع از امنیتی های خندان به جای امنیتی 
های ترش روی. همان کف خواسته ها که برآورده نشد هیچ، 
بلکه خانه خرابتر شد و زنجیرها محکم تر واین چیزی نیست جز 
نتیجه زهد سیاسی ما. حال پر بیراه نیست که بگوییم هر 
رستگاری جز با سیاست ورزی بر پایه شهوت آزادی، برابری، 
عدالت و... ممکن نیست. باید زهد را کنار نهاد و نفس اماره 

    .سیاسی مان را جوالن دهیم تا رستگار شویم

 

 بی حرمتی سربازان ترکیه به جنازه یک گریالی زن 

مقامات ترکیه تایید کردند که سربازان این کشور به جنازه یک گریالی زن عضو پ.ک.ک بی حرمتی کرده و با آن عکس 
 .گرفته اند

 
آگوست، تایید کرد که شماری از سربازان ترکیه در شهرک "گمگم" جنازه یکی از  ۱۶استاندار استان موش امروز 

 .گریالهای دختر عضو پ.ک.ک را لخت کرده و با آن عکس گرفته و آن را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند
 .به گفته استاندار استان موش مسئوالن این استان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده اند

 
آگوست یکی از گریالهای زن عضو حزب کارگران ُکردستان به نام "کوسر الترک" با کد سازمانی "اکین وان" در  ۱۱روز 

ارتفاعات شهرک گمگم در درگیری با ارتش ترکیه جان خود را از دست میدهد و جنازه وی به دست سربازان ترکیه افتاده و 
این عمل سربازان ارتش ترکیه با موجی از انتقاد ها و اعتراض ها در شمال ُکردستان و  .مورد بی حرمتی قرار می گیرد

 .ترکیه مواجه شده است
 
حامیت شاهین" رئیس مشترک شاخه وان حزب مناطق دموکراتیک "د.ب.پ" در گفتگو با خبرگزاری دجله اعالم کرده که "

"این جنایت قابل بخشش نیست. انسانیت در جاییکه در آن انسانی کشته میشود و مورد شکنجه و بی حرمتی قرارمیگیرد 
 ."وجود ندارد

 
شاهین که جنازه این گریال را از نزدیک مشاهده کرده افزوده که سربازان ترک عالوه بر این اقدام جنازه این گریال را 

 .شکنجه کرده اند
بارها  ۲۱برادر گریالی جان باخته در واکنش به این عمل سربازان ترک اعالم کرده که "دولت ترکیه در سال های دهه 

 ."چنین جنایت هایی را کرده بود. حتی از مرده های ما نیز می ترسند
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 خاطرات دوران سپری شده

رفتم که شکنجه و آزار و اذیت بود. گفت موضوع 
چیست؟ موضوع را گفتم. تلفن کرد به ژاندارمری که 
ژاندارمهای آنجا هم تحت نظر افتخاری سرپرست آنجا 
باشد. به آنجا برگشتم. سرگرد  کاشانی آمد و صحبتهایی 
تهدید آمیز کرد که آقای افتخاری من شنیده ام که شما 
کمونیست هستید. بعد دید فایده ندارد رسمأ گفت که پول 
می خواهم. می گفت اگر گدا را نزنم که پول نمی دهد. 
فقط آنهایی را می زنم که خانه و زندگی و سه چهار تا 
خانه دارند همه را که نمی زنم. گفتم آقای کاشانی، شاه هم 
می داند که من کمونیستم. همه می دانند. اما اینجا صحبت 
کمونیستی نیست. صحبت این است که یک عده را به 
عنوان این که کمک می کنیم و به اسم تعاون جمع کرده 
اند و شما آنها را شالق می زنید. باید بروید. باالخره 
کاشانی را برداشتند و معاونش ماند و آنها هم نظر من 

 .بودند
 

یک روز خبر کردند که رزم آرا می خواهد به تعاون بیاید 
و گداها را ببیند. به من دستور دادند که شب آنجا بخوابید. 
چون ممکن است رزم آرا صبح زود به آنجا بیاید. راه 
امین آباد خاکی بود و گفتند رزم آرا دستور داده اینجا را 
بدهید آب پاشی بکنند. من شب نرفتم آنجا بخوابم. صبح هم 
آب پاشی نکردم. فردای آن روز توی باغ قدم می زدم. 
رزم آرا آمد و از ماشینش پیاده شد آمد و مرا دید. با هوش 
بود فورأ مرا شناخت گفت آقای افتخاری شما این جا 
هستید؟ گفتم بله من اینجا هستم، گفت دستور داده بودم که 
اینجا را آب پاشی بکنند. پس چرا نکردید؟ گفتم خواستم 
شما هم بیایید مثل ما گرد و خاکی شوید. همیشه ما، یک 
دفعه هم شما. گفت: میدهم درست می کنند. آدم جدی بود 
 .رفت و پس فردا شروع به سنگ فرش کردن کردند

 پایان سخن
 

برادرهایم سوسیالیست بودند. من هم زیر دست آنها جنبۀ 
پادویی داشتم. نه اینکه خودم اظهار نظر کنم. بعد که رفتم 
روسیه و وضع آن جا را دیدم با این که اوضاع اقتصادی 
خوب نبود ولی مردم را هم از یکدیگر متفاوت ندیدم و از 
این جنبه خیلی خوشم آمد. در آنجا تحصیالتی کردم و بعد 
به دستور پروفینترن به آبادان آمدم. اعتصاب ما در آبادان 
بیشتر به علت سفر سر جان کدمن رئیس شرکت نفت 
برای تمدید قرارداد بود. اگر آن تمدید قرارداد پیش نیامده 
بود ما اعتصاب نمی کردیم. چون محرمانه کار می کردیم 
و می خواستیم خودمان را هرچه بیشتر مستحکم کنیم. 
 .ولی این ماجرا ما را ناچار کرد که زودتر اقدام کنیم

تمام مراحلی که طی کردم هم جنبۀ سندیکایی داشت و هم 
جنبۀ ملی. هر دو را در نظر گرفتیبم. هیچ وقت با 
خارجیها روابط حسنه ای نداشتیم. آن که انگلیسیها بود، 
اعتصاب کرده بودیم و با ما بد بودند. آن که روسها بود 
هم به علت ضداستالین بودن من، دشمنی داشتند. استالین 
مستبد و آدمکش بود. درواقع شوروی هم شوروی نبود. 
در آنجا هم مثل مشروطۀ ما فقط اسمی از آن باقی بود. در 
ایران هم غیر از این سندیکا که عرض شد، در هیچ 
تشکیالت یا سازمان دیگری عضویت نداشتم. همیشه جنبۀ 

 .انسانی و ملی را در نظر گرفته و اقدام میکردم
 

 ادامه دارد

 

 قسمت شانزدهم
 

 بازگشت به تهران
 

از تبریز به تهران برگشتم و تا وارد شدم، آمدند گفتند آقای 
سرلشگر رزم آرا، رئیس ستاد شما را احضار کرده، رفتم 
دیدم یک نفر از مدیرکل های وزارت کار آقای آشتیانی 
پهلویش نشسته است. رزم آرا ظاهرأ خیلی آدم مؤدب و 
مالیمی بود. گفت دلم میخواست شما را ببینم و آشنا بشویم. 
یک موضوعی است که اسباب ناراحتی شما را فراهم 
میکند. خواستم این موضوع رفع بشود. گفتم چه 
موضوعی؟ گفت گیالن شاه از شما خیلی ناراضی است. 
من هم گیالن شاه را نمی شناختم. گفتم گیالن شاه کیست و 
چرا از من ناراضی است؟ گفت: گیالن شاه رکن فالن 
است. گفتم: من نظام وظیفه نبودم رکن و اینها را هم 
نمیدانم کارش چی هست؟ گفت کارش تجسس است. گفتم 
یعنی جاسوسی؟ گفتم هروقت او از من راضی شد من 
خودم را اعدام میکنم و پاشدم. دستم را گرفت و نشاند و 
گفت معذرت میخواهم من نظری نداشتم، میخواستم 
مزاحمتی برای شما فراهم نشود تا خیابان هم بدرقه کرد. 
بعد معلوم شد دولت از این حرکت من که مسافرت میکنم 
بیشتر از ماهیت خود قضیه در وحشت است و رئیس کل 
شهربانی هم گزارش کرده که از مسافرتهای فالنی 
ناراحتیم. رئیس کل شهربانی وقت آقای صفاری بود. یک 
روز رفته بودم پیش ساعد، ضمن صحبت گفت شما 
وزارت کار، کارمیکردید چرا دیگر کار نمیکنید؟ گفتم 
وزارت کار به خدمت من خاتمه داده است. من به آبادان 
رفته بودم مرخصی هم داشتم به علت غیبت طوالنی به 
خدمت من خاتمه دادند و دیگر شغل دولتی ندارم. گفت نه 
من األن یک کارت می نویسم، برو پیش فروهر وزیر کار 
و مشغول کار بشو. گفتم: نه فروهر را احضار کن به اینجا 
ما ببینیم اصوأل خاتمه خدمت ما از کجا سرچشمه میگیرد؟ 
چون من مرخصی داشتم و در مرخصی هر کجا بخواهم 
میروم. گفت فردا ظهر اینجا بیا، من هم او را صدا میکنم 
با هم صحبت میکنیم. فردا ظهر رفتم. ساعد گفت فروهر 
آمد اینجا خیلی هم از شما گله میکرد. گفتم برای چه؟ گفت 
ما با یوسف افتخاری رفیق هستیم از پاریس با هم آمدیم. 
حتی صحبت شده بود که نزد شاه برویم و درمورد آیندۀ 
ایران مذاکره کنیم. چرا پیش خود من نیامد و آمده پیش 
شما؟ ساعد هم گفته بود که فالنی برای یک کار دیگری 
پیش من آمده بود و نه این صحبتها. رفتم پیش آقای 
فروهر، شروع کرد باز هم گله کردن که بابا ما با هم 
رفیقیم و دوستیم، دستور داد مرا مجددأ استخدام بکنند، و 
مجددأ استخدام شدم. البته خود فروهر دستور خاتمه خدمت 

 .نداده بود، آرامش داده بود
 

 رزم آرا و گداهای امین آباد
رزم آرا در زمان نخست وزیری دستور داده بود که گداها 
را جمع بکنند و از این لحاظ برای تأمین معاش آنها یک 
مبلغی به بنزین بسته بود که اون مبلغ صرف گداها بشود. 
ولی گدا بهانه بود. از این مبلغ می خواست به قم پول بدهد 
و روحانیون را به طرف خودش جلب کند. یک روز 
فروهر مرا صدا کرد گفت آقای افتخاری می خواهم یک 
مأموریتی به شما بدهم خجالت می کشم. پرسیدم چه 
مأموریتی. گفت می خواهم بروی امین آباد و سرپرست 
گداهایی بشوی که در آنجا جمع کرده اند. گفتم چشم می 
روم. اسم آن مرکز را تعاون گذاشته بودند. رفتم و دیدم 
یک عده ژاندارم به سرپرستی سرگردی به نام کاشانی 
آنجا هستند. تنها چیزی که نبود "تعاون" بود. گداها را 
شالق می زدند و اذیت و آزار می کردند. به اداره برگشتم 
فروهر گفت رفتی؟ گفتم رفتم ولی به تعاون نرفتم. جایی 

 “غیر عقالئی ˮعقالنیت 
 احمد سیف

 
 

مدافعان اقتصاد سرمایه داری براین باورند که هر عامل اقتصادی 
بسته به وضعیتی که درآن است هدفی دارد وکه برای رسیدن به 
آن و به حداکثر رسانیدنش تالش میکند. مصرف کننده برای 
حداکثر سازی مطلوبیت تصمیم گیری میکند و بنگاه و سرمایه 

 .دار هم برای حداکثر سازی سود می کوشند
اگراین شیوه کار را عقالئی بدانیم من برآن سرم که ما  در نظام 

روبروهستیم یعنی وقتی  “عقالنیت غیر عقالئی ˮسرمایه داری با 
همه برای حداکثر سازی سود می کوشند پی آمد به واقعیت 
 .نزدیک ترش این است که نظام اقتصادی به بحران می رسد
 .اجازه بدهید اندکی توضیح بدهم و از بخش مالی نمونه بدهم

وقتی بانکداری مدرن ایجاد شد طولی نکشید که بانک به صورت 
کانالی درآمد بین کسانی که پس انداز دارند و دیگرانی که به وام 
نیازمندند. بانک در ازای ودیعه ای که می پذیرد متعهد می شود 
به ودیعه گزاربهره بپردازد و بعد همان ودیعه را به دیگری وام 
می دهد و برای این خدمت بهره ای می گیرد که از بهره 
پرداختی به ودیعه گزار اندکی بیشتر است. هم ودیعه گزار درآمد 
دارد هم وام ستان کارش راه می افتد و هم بانک عاقبت بخیر می 

 .شود. حاال این وضعیت را درنظر بگیرید
آن موقعی که  -بانکی را درنظر بگیرید که صد میلیون تومان

میلیون تومان هم  ۲۱۱سرمایه آن است و  -تومان تومان بود
نزول بپردازد.  -بهره ۳۳ودیعه می پذیرد که باید به ازایش سالی 

فرض کنید که بانک دراین کشور خیالی ما ناچار است که ده 
درصد از کل سرمایه و ودیعه را به صورت ذخیره دربانک 
مرکزی نگاه بدارد. این بانک بقیه امکانات مالی را با نرخ بهره 

به متقاضیان وام می دهد. یک ضرب و تقسیم ساده نشان می ۹۳
میلیون تومان می  ۲۲دهد که درآن صورت سود سالیانه بانک 

 .شود
میلیون  ۲۱۱حاالهمین بانک را در نظربگیرید که عالوه بر

میلیون تومان هم از بازارهای مالی و یا دولت  ۵۱۱تومان ودیعه 
هم بهره می پردازد. به همان روال  ۲۳وام می گیرد و به ازایش  

قبلی ده درصد کل باید به صورت ذخیره درنزد بانک مرکزی 
به متقاضیان وام میدهد. اگرچه میزان  ۹۳بماند و بقیه را به 

میلیون ۲۲سرمایه بانک تغییر نکرده است ولی سود بانک از 
 .میلیون تومان افزایش می یابد ۲۱تومان به 

 “حداکثرکردن سود ˮناگفته روشن است که اگر این بانک درفکر 
باشد باید میزان بازهم بیشتری وام بگیرد و میزان بیشتری وام 
بدهد چون در آن صورت میزان سودش بیشتر میشود. توجه دارید 
که اگر ادعای اقتصاددانان نئولیبرال راست باشد دیگر بانکها هم 
به همین شکل باید بیشتر و بیشتر وام بگیرند ووام بدهند. روشن 
است وقتی این گونه می شود پول بیشتری مهیا شده است که باید 

 .وام داده شود
من فکر می کنم که درنتیجه رقابت بین بانکها برای وام دادن 

 .فرایند وام دادن به این شکل در بیاید
درمرحله اول بانک ها به متقاضیان و بنگاههائی وام می دهند  –

که می توانند اصل و فرع وام دریافتی رابپردازند. به سخن 
دیگروام به گونه ای مصرف میشود که برای وام گیر یک جریان 
درآمدی ایجاد می کندو ازدرآمدبیشتر می توان اصل وفرع را 
پرداخت. البته توجه دارید که ریسک سوختن این نوع وامها 
اگرچه صفر نیست ولی میزان ریسک قابل قبول و قابل تحمل 
است. و اما واقعیت دارد که با رقابتی که بین بانکها در می گیرد 
این نوع وام ستانها به زودی اشباع میشوند و دیگر از این 
 .جماعت عاملی باقی نمی ماند که وام بخواهد یا وام نگرفته باشد

درمرحله دوم بانکها به سراغ کسان و بنگاههائی می روند که  –
اگرچه درپرداخت فرع مسئله ای ندارند ولی جهت پرداخت اصل 
باید منتظر موقعیت مناسب بمانند. احتمال این که این گروه وام 
ستانها درمقایسه با گروه اول نتوانند وام خود را بطور کامل 
کارسازی کنند بیشتر است. براساس آن چه اندکی پیشتر گفتم 
جدیت بانکها در وام دهی باعث میشود که این گروه هم بزودی 
اشباع بشوند و کسی نماند ازاین گروه  که وام بخواهد یا وام 
نگرفته باشد. ولی وام دهندگان البته هنوز مشتاق اندکه سود 
خودرا حداکثر نمایند یعنی باز هم وام بدهند. اینجا دیگر به سراغ 
کسان و یا بنگاههائی می روند که نه توانائی دارند فرع را بطور 
منظم بپردازند ونه اصل را. به این وامها به اصطالح وام پونزی 
می گوئیم. ساده ترین توصیف این وامها این است که استفاده از 

برای مثال گرفتن وام  -آن یک جریان درآمدی ایجاد نمی کند
برای خرید خانه برای سکونت خویش. چرا این نوع وامها داده 

 (0502تا  0022خاطرات یوسف افتخاری )

  بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی
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می شود؟ برای این که وام دهنده اگرچه از این وضعیت خبر 
دارد ولی خانه و آپارتمان خریداری شده را تا زمان 
بازپرداخت کامل اصل وفرع به عنوان وثیقه نگاه می دارد تا 

بتواند آن  -عدم پرداخت اصل وفرع -در صورت بروز حادثه

 .را برای بازیابی پولهای وام داده شده بفروشد و نقد کند
نوآوری دیگری هم  ۲۱۱۹و اما درسالهای قبل از بحران 
قرن گذشته الری فینک  ۹۱صورت گرفت. از اواسط دهه 

فرایند به صورت مالی درآوردن وامهای مسکن را ابداع 
کرد. اگر بااندکی تسامح به ساده کردن این فرایند مجاز باشم 

ˮ هم به صورت کاال درآمد و به فروش رسید.  “وام مسکن
از جمله پی آمدهایش این بود که فرایند بررسی ریسک 
دراعتبار سنجی متقاضی وام به فراموشی سپرده شد چون 

 های آسمان در برابر چشم

 ابر را

 های ابر در برابر چشم

 باد را

 های باد در چشم

 باران را

 های باران  در برابر چشم

 خاک را

 دزدیدند، 

 ها و سر انجام دربرابر همٔه چشم

 دو چشم زنده و زیبا را کشتند

  .ها را دیده بود هایی که دزد چشم

 

 شیرکو بیکس 

بودند را به سوی شهرهای بزرگ که در کنترل 
 .امریکا بودند کوچ دهند

 
لیتر از این  ۹۵٬۹۱۱٬۱۱۱ارتش آمریکا نزدیک به 

ماده شیمیایی را بکار برده است. بعد از انجام این 
جنایت تا به امروز هنوز عوارض این فاجعه و 
ها  آلودگی بطور کامل از میان نرفته است، تا سال
ماده شیمیایی دیوکسین حتی در شیر مادران ویتنامی 

ها نفر با عوارضی مانند  وجود داشت، و میلیون
های  سرطان، تومورهای بدخیم، نقص عضو

مادرزادی، معلولیت، زایمان زودهنگام و غیره 
 .اند مواجه بوده

 
 

مستقل از این که وام گیرنده درچه وضعیتی قرارداشت وام 
دهنده اول می توانست با فروش وام وام اهداشده را باز بیابد. 
اگرچه قراربود نوآوری فینک بررسی ریسک را کارآمدتر 

 .بکند ولی وارسی ریسک تقریبا بطور کامل حذف شد

کل  ۱۶-۲۱۱۲ازجمله درنتیجه این نوآوری بود که درطول 
تریلیون  ۲۵٫۳۲تریلیون دالر به  ۳۱٫۹۲بدهی درامریکا از 

 .تریلیون دالر بیشتر شد ۱۳٫۵دالر رسید یعنی میزان بدهی 
و اما اجازه بدهید برگردم به داستان وام دادن و وام گرفتن 
که داشتم می گفتم. وقتی وامی داده شود که جریان درآمدی 
ایجاد نمی کندروشن است که ریسک سوخت اش باالست  

بعضی از وام دهندگان  -وهمین که این فرایند شروع می شود
خانه های ضبط شده بدهکاران ورشکسته را برای فروش 

وارد بازار می کنند و چون عرضه خانه زیاد می شود قیمت 
اش سقوط می کند و وقتی این طوری می شود ارزش وثیقه 
ها هم پائین می آید و قوزی می شود روی قوزهای دیگر. 
اجازه بدهید برگردم به روی دیگر سکه وام ستانی ووام دهی 
که مشخصه بانک داری در سالهای قبل ازبحران بزرگ 

 ۵۱بود. برای سادگی کار در نظر بگیرید که بانکی  ۲۱۱۹
میلیون تومان هم وام می  ۵۱میلیون تومان سرمایه دارد و 

میلیون تومان را وام می دهد. اگربا توجه  ۱۱۱گیرد و بعد 
از وام گیرندگان قادر به  ۱۱۳به فرایندی که پیشتر گفتم فقط 

سرمایه اش  ۲۱۳پرداخت اقساط نباشند و نکول کنند بانک 
را از دست می دهد. حاال مجسم کنید که همین بانک به جای 

تومان وام بگیرد و این پولها را وام  ۲۵۱میلیون تومان  ۵۱
بدهد. ) حداکثر کردن سود را به یادداشته باشید(. اگرهمان 

از وامها نقد نشود تمام سرمایه بانک از دست میرود و  ۱۱۳
بانک ورشکست میشود. حاال که این را خواندید خبر داریم 

وامی که می دادند را  ۲۹۳وحتی تا    ۲۱که بعضی ازبانکها 
باعث  ۳۳خودشان وام گرفته بودند. دراینجا نقد نشدن 

 .ورشکستگی میشود
و این سرانجام دقیقا آن چیزی است که اتفاق افتاد. جالب این 

ارزیابی “  کمبود نقدینگیˮکه سیاست پردازان ولی آن را 
کردند و به همین دلیل تزریق نقدینگی عمده ترین بخش 
سیاست اقتصادی در این سالها شد. جسارت است ولی من در 

نام *“  اسهال پولی ˮنوشته ای از این سیاست تحت عنوان 
برده ام که روایت دیگری دارد که می ماند برای فرصتی 

 .دیگر
* Quantitative Easing   

 و نسل کشی مردم ویتنام  “عامل نارنجی”سالگرد شروع استفاده از 

 هایشان شیمیایی است ها دست آن
 

آگوست ارتش ایاالت متحده برای نخستین بار  ۱۱روز 
 “  عامل نارنجی”از ماده شیمیایی دیوکسین که به 

معروف است علیه مردم ویتنام استفاده کرد که برآورد 
و هزار کشته و معلول به جا گذاشته  ۲۱۱شود حدود  می

هزار کودک معلول  ۵۱۱در طی سالهای بعد به تولد 
 .سال پیش بود ۵۲انجامیده باشد، تنها 

 
ها  ایاالت متحده امریکا با دو هدف اقدام نابودی میلیون

های انبوه ویتنام، شرق الئوس و کامبوج  هکتار از جنگل
های  های چریک خواستند پناهگاه کرده بود، نخست می

پرشور ویتنامی را از بین ببرند و سپس اینکه با نابودی 
ً حامی چریک مزارع و روستا ها  ها، مردمی که عمدتا
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اکنون پس از گذشت هشت سال، مردم عراق در سایه ی  این 
ستراتژی "امنیت و ثبات" همچنان در سایه ی سیاه خشونت و 
 ناامنی به سر می برند.                                                

گفتنی است ژنرال ری آدیرنو پس از باز نشستگی، در ظرف 
کم تر از یک هفته به مقام مشاورت عالی مؤسسه ی سرمایه 

پی مورگان نائل شد. بنگاه چند ملیتی جی پی -گذاری جی
مورگان بزرگترین مؤسسه مالی  ایاالت متحده با سرمایه ی 

تریلیون و یکی از بزرگترین سرمایه گذاران تجهیزات  2.6
امنیتی است. این ژنرال باز نشسته اکنون  نماینده  یا واسطه 
 ی این بنگاه مالی و مؤسسات دولتی است.                        

آدیرنو تنها مقام نظامی نیست که این گونه پاداش سوابق خود 
در صد از  81را می گیرد. طبق گزارش "بوستن گلوب" 

ستاره ارتش آمریکا در فاصله ی سالهای  4و  3فرماندهان 
ظرف مدت کوتاهی پس از بازنشستگی، به  2118تا  2114

موقعیت ها ی اجرایی یا مشاورتی بخش خصوصی در 
 صنایع دفاعی رسیده اند.                            

مرتضوی ها و پورمحمدی ها و .. در عرصه ی کشوری با 
مصونیت کامل  هست و نیست انسان ها را به آتش می کشند، 

ستاره ی آمریکایی در پهنه ی جهانی و  4و  3و ژنرال های  
در نقاط دیگر جهان آتش این هجوم را در ابعادی بسیار 
هولناک تر شعله ور می کنند. این تاخت و تاز به هست و 
نیست انسانها، در واقع خصیصه ی ماهوی نظام های سود 
محور است و فرقی نمی کند که از دموکراسی آمریکایی 
نشأت گرفته باشد و یا از جمهوری اسالمی،  و یا کدام 
عرصه: ایران یا افغانستان، سوریه یا ویتنام را میدانگاه یکه 
 تازی های خود قرار داده باشند .                                    

و برائت مرتضوی از اتهامات وارده بنه وی پسنت و مندال 
داد.  وی تصریح کرد: متاسفم برای مسوولین اجرایی کنه  می

اش اسنت و هنننوز پنروننده  چرا شخصی که اتهاماتی متوجه
جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی اسنت پسنت 

جننندیننند دولنننتنننی 
دهننند.  در  منننی

اسننننفننننننننند منننناه 
۱ ۳ ۲ ۱ ،
منننرتضنننوی بنننه 
ریاست سنازمنان 
تأمین اجنتنمناعنی 
منننننصننوب شنند.  
منننحنننمننند رضنننا 
رحیمی، منعناون 
اول احمدی نژاد 
تننأکننینند کننرد کننه 
دولت مرتضنوی 
را بنننرای اینننن 
سننمننت مننننناسننب 
تشخینص داده و 
حننتننی بننیننش از 

 گذشته از او حمایت خواهد کرد.

مرتضوی دارای سوابق ازجمله: توقنینف نشنرینات، اننحنالل 
دادگاه مطبوعات، قاضی پرونده های سیناسنی، پنروننده قنتنل 
زهرا کاظمی، طنرح ارتنقنای امنننینت اجنتنمناعنی و فنروش 

 سواالت کنکور است. 

 و باز در خبرها آمده که:  

"ری آدیرنو"، ژنرال چهار ستاره و   
قرمانده نیروهای نظامی آمریکا در 
عراق، اخیرا بازنشست شده است.  این 
شخص فرمانده ی  شاخه ی چهار  پیاده 
نظام ارتش آمریکا در اوایل دوره ی 
اشغال عراق به وسیله ی آمریکا بوده 
است.   او متهم  به رفتار های بسیار 
بیرحمانه  نسبت به مردم و سربازان  
عراقی است؛ و به سربازان تحت امر 
خود اجازه ی هرگونه اعمال خشونت 

آمیز به مردم محلی را  داده است.       
                                                 

             

"توماس ریکس" روزنامه نگار و گزارشگر آمریکایی در 
، افشا کرده که  این ژنرال 2116کتاب خود "فیاسکو" چاپ 

چگونه بازداشت های دسته جمعی، شکنجه ی زندانیان و 
کشتارهای دسته جمعی مردم محلی را در پرونده ی خود 
دارد. به عنوان نمونه در این کتاب او اشاره می کند:  یک 
عراقی به نام "عابد رداد" هنگامی که متوجه می شود که 
سربازان آمریکایی به دنبال دستگیری او هستند، خود را به 
مقر نظامی معرفی کرده و در واقع تسلیم می شود؛ عابد در 
سلول انفرادی در بازداشتگاه نیروهای نظامی آمریکا در 
شهر "تکریت" به ضرب گلوله کشته می شود. زمانی که 
قرار است  دادگاه پرونده ی قتل را مورد رسیدگی قرار 
دهد، ژنرال "ری آدیرنو" وارد معرکه شده و مانع رسیدگی 
دادگاهی  شده و قضیه را به این راحتی فیصله داده که:  
آمریکایی که مرتکب قتل شده یک آشپز بوده و تعلیم نظامی 
نداشته و عابد هم یک آدم بد و خالف  بوده که می خواسته 
 از روی سیم های خاردار فرار کند.                              

دولت آمریکا ادعا کرد استراتژی جدیدی را  2117در سال  
در عراق اتخاذ کرده.  این استراتژی با عنوان " به سوی 
یک راه  نو"  و با هدف "برقراری امنیت و ثبات در 

به وسیله ی جرج بوش در یک  2117عراق" در ژانویه 
نطق تلویزیونی رسما اعالم شد. جالب این است که این  
ژنرال چهار ستاره با چنین سابقه ای یکی از دست 
اندرکاران  و معماران  این پروژه ی امنیت و آرامش شد که 
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پس از گذشت بینش از شنش سنال از در خبرها آمده است که 
وقایع بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی، دادسنتنان سنابنق 
و  تهران، از اتهام معاونت در قتل قربانینان اینن بنازداشنتنگناه

در ننهناینت .   تنبنرئنه شندگزارش خالف در پرونده کهنرینزک 
دادگاه در ارتباط با این شکایت کنه بنه صنورت هنمنزمنان بنا 
بخشی از پرونده تامین اجتماعی رسیدگی شد، حکم به بنرائنت 

مرتضوی پیشتر نیز از اتهام معاونت در قنتنل   .مرتضوی داد
فر دیگر فوت شده حادثه بازداشتگاه کهنرینزک  عمدی کامرانی
 .تبرئه شده بود

مرتضوی در قوه قضائیه ابتدا به عنوان سنربناز و سنپنس بنه 
عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کنار 

سالگی ، بدون هیچ گونه تحصیالت حنقنوقنی،   ۱۲شد. در سن 
سالگی بنه عنننوان رینینس  ۲۱به عنوان دادیارو سپس در سن 

گردد. از دیگر سنوابنق  دادگاه عمومی شهر بابک منصوب می
او دادیاری دادسرای رفسنجان، ریاست دادگاه حنقنوقنی شنهنر 
بابک، ریاست دادگستری شنهنر بنابنک بنوده اسنت. در سنال 

سنالنگنی بنه  ۲۹از طریق اسدهللا بادامچیان و در سنن  ۱۳۹۳
دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد  ۲ریاست شعبه 

مجتمع قضایی کارکنان دولنت  ۳۲توسط محمد یزدی به شعبه 
دادگاه مطبوعات رفت. وی همنچنننینن  ۱۲۱۱و سپس به شعبه 
مسئولیت دادستاننی عنمنومنی و اننقنالب  ۱۳۹۲از اردیبهشت 

رتضنوی كنه در اینران بنه ننام متهران را بر عنهنده گنرفنت. 
مشهور است، مسئول بستنن بنینش از   قصاب روزنامه نگاران
پس از عزل از دستگناه قضناینی ، او در یكصد نشریه است. 

از سوی محمود احمدی نژاد به عننوان رئنینس  ۱۳۹۹دی ماه 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تنعنینینن شند و اینن 
اولین انتصاب او در یک پست دولتی بود.   علی اکبر حیدری 
فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگناه 
کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب شد.  سعنیند 
مرتضوی در طول ریاستش بر اینن سنتناد خنواسنتنار اجنرای 

 حکم اعدام برای قاچاقچیان کاال و ارز شد.

جنایات و جرایم مرتضوی آن چنننان عنینان بنوده کنه صندای 
نماینده مجلس خودی ها را هم درآورده بنود، حسنن کنامنراننی 

درباره سعید مرتضوی گنفنت:  بنا تنوجنه بنه  ۱۳۹۹در بهمن 
گزارش تنفنحنص منجنلنس، اسنننادی از کنهنرینزک و فنروش 
سواالت کنکور موجود است که نشان از نقش دادستنان سنابنق 
تهران دارد. او یک متهم است و دادگاه بنایند اتنهنامنات آن را 
بررسی کند.هرچند به دلیل آن تنفنحنص از قنوه قضناینینه، بنا 

هللا آمنلنی  برخی نمایندگان تسویه حساب شند امنا بنننده از آینت
برای برخورد با عوامل خطناکنار سنپناسنگنزارم. النبنتنه تنوقنع 
نداشتیم که دولت به ایشان  منصب جدید بدهند. علی کامرانی، 
پدر محمد کامرانی)یکی از قربانیان کهریزک( در گنفنتنگنو بنا 
خبرگزاری مهر گفت: حداقل دولت تا مشنخنص شندن ننتنینجنه 

کرد و بعد از قطعیت پیدا کردن نتیجه پنروننده  دادگاه صبر می

  شباهت دموکراسی آمریکایی و دیکتاتوری جمهوری اسالمی

اریش فرید،          

)0988- 0920 )

شاعر، نویسنده و 

مترجم اتریشی 

دارای آثار هنری 

شامل نمایشنامه ها 

و داستان های 

کوتاه و مجموعه 

ای از اشعار است.  او  به و یژه به خاطر ترجمه ی آثار 

هنگامی که نازیها  0938شکسپیر معروف است.  در سال 

اتریش را اشغال کرده بودند و پدر اریش به دست گشتاپوهای 

نازی کشته شد، او به انگلستان گریخت؛ و در آنجا به جنبش 

در اعتراض به شرایط  0943جوانان چپ پیوست .  اما در 

استالینی، آن جنبش را ترک کرد. بعضی کارهای  او جنجال 

برانگیز شد به ویژه زمانی که  صهیونیسم را مورد حمله 

  قرار داده و از چپها حمایت کرده بود. 

 از آن پیشتر که بمیرم  
 گویم دوباره سخن می
 از شوِق زندگی
 :تا شماری بدانند
 زندگی گرم نیست

 توانست اما گرم باشد می

 از آن پیشتر که بمیرم
 گویم دوباره سخن می

 از عشق
 :یی بگویند تا عده
 عشق بود

 عشق باید که باشد

 از آن پیشتر که بمیرم
 گویم دوباره سخن می
 بستن به خوشبختی از اقباِل دل
 :یی بپرسند تا پاره

 چیست خوشبختی
 آید خوشبختی؟ چه وقت بازمی

 ، اریش فرید ,اثری از
 آزاد عندلیبی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://poets.ir/?tag=%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b4_%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af
http://poets.ir/?tag=%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c
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اکنون که افکار و باورهای مذهبی در مقابل دستاوردهای   
علمی رنگ باخته اند، اکنون که نیروی بالنده ی زندگی دست 
رد بر سینه ی ارتجاع  مذهبی می زند، اکنون که دیگر 
حکومت ها نمی توانند فقط با خفقان و شکنجه و اعدام عرصه 
را بر اندیشه های نو تنگ کنند؛ اکنون که طشت رسوایی 
آدمکشان و جانیان  دسته جات مذهبی در سراسر دنیا از بام 
افتاده؛ اتاق های فکری ارتجاع برای برپانگهداشتن مذهب و 
تحمیق جامعه، بیش از پیش به تکاپو افتاده اند. مروجین 
خرافات مذهبی و افکار قرون وسطایی نه فقط از  عصای 
خشونت و آدمکشی بلکه از عصای فریب و تبلیغات هم برای 
سرپا ماندن استفاده می کنند. پروژه ی مجید مجیدی از جنس  
سیاهکاری ها و فریبکاری های کدیور، گنجی،  ابراهیم نبوی، 

سروش،  شمس الواعظین و فاطمه حقیقت جو از خدمتگزاران  
پر و پا قرص جمهوری اسالمی است  و در چهارچوب 
تالشهای همین دار و دسته ها قابل درک است. دار و دسته ی 
شیادانی که عبای "داعشی" آن ها از زیر لباس شبانی شان 
هویداست. در واقع خشونت و فریب دو بال  ارتجاع است که 
صاحبان زر از  صرف بودجه های میلیونی برای تحرک این 
دو  بال دریغ نمی ورزند. شاهد مدعا صرف بودجه ی میلیونی 
است  که قدرت سیاسی ایران جهت ساخت و تبلیغات برای  

پروژه ی مجید مجیدی هزینه کرده  است.                           
             

در شرایطی که هنرمندان مستقل به وینژه در داخنل کشنور ننه  
تنها حمایت نمی شوند بلکه اگر مورد مؤاخذه قرار نگیرند، یا با 
طناب و زننجنینر خنفنه نشنونند  بنا اننواع و اقسنام سنانسنور و  
کارشکنی های دولتی، و محدودیت های منالنی و بنی اعنتننناینی 
جهت تبلیغات کارشان مواجه می شوند،  پروژه ی  فیلنم منحنمند 
ساخته ی مجید مجیدی در چتر حمایت بنی درینغ حنکنومنت، بنا 

در اینن فنینلنم امکانات مالی و تبلیغی بسیار به انجام منی رسند. 
قرار  قمشهر کیلومتری  ۵۵که در  شهرک سینمایی پیامبر اعظم

و  ی منکنهاست. در این شهرک، ماکت شهرهنا دارد، ساخته شده
سنال قنبنل، در انندازه ینک بنه ینک  ۱۲۱۱با مشخصات  مدینه

است و قرار است پنس  )مختصات واقعی( طراحی و ساخته شده
از پایان فیلمبرداری، از این دکور تحت عنوان شهرک سینماینی 

های سینمایی درباره تاریخ اسالم  پیامبر اعظم برای دیگر پروژه
 .استفاده شود

گذار این فیلم، که شرکت سینمایی نور تابان، وابسنتنه بنه  سرمایه
مینلنینارد    ۶۲۳٫۳است، هزینٔه تولید آن را  بنیاد مستضعفان
بنرابنر  ۲۱هنزینننٔه تنولنیند اینن فنینلنم حندوداً  .اعالم کرده اسنت

ترین فیلم ایرانی تا قبل از ساخته شدن آن بنرآورد شنده  پرهزینه
شنهنرک سنینننمناینی ننور در “  محنمندˮلوکیشن اصلی فیلم  .است

هکتار مسناحنت دارد و بنه گنفنتنه  011حوالی شهر قم است که 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، بنا سناخنت شنهنرک سنینننمناینی 

هایی با موضنوع  های بزرگی جهت ساخت فیلم مدینه و مکه، گام
  .پیامبر برداشته شده است

خنامنننه ای صنبنح روز  بازدید خامنه ای از پشت صحنه فیلنم :
برای بازدید از صحنننه هناینی از  0390آبان ماه  07چهارشنبه 
به شهرک لنوکنینشنن اینن فنینلنم در بنینن “  محمد رسول هللاˮفیلم 

اینن بنازدیند کنه اولنینن دیندار خنامنننه ای از  .تهران و قم رفت
مراحل تولید یک پروژه سینمایی محسوب می شود، نزدینک بنه 

ساعت ادامه یافته است . او از قسمت های مختنلنف لنوکنینشنن  6
ساخته شده از جمله قسمت شهر مکه، شعب ابی طالب که داخنل 
آن است، دیر بحیرا و قسمت مدینه با حوصله بنازدیند کنرده  و 
در خالل بازدید، مجیدی، کارگردان، حیدریان، تنهنینه کنننننده و 
دیگر دست اندرکاران پروژه، توضیحات الزم را  داده انند.در 

خنامنننه ای  در  -این بازدید عالوه بر توضیحات کامل مجیدی 
جمع عوامل پروژه سخنرانی کرده و از دست اندرکاران پنروژه 

  .تقدیر کرده است

  اي فیلم اسطورهدر سایت جشنواره مونترال آمده است: این 
هاي اولیه زندگا پیامبر اسالم است  دقیقه اي درباره سال ۱۹۱

میلیون دالري ساخته شده و به عنوان گران  ۵۱كه با بودجه 
شود. براي تولید این  ترین فیلم ساخته شده در ایران شناخته ما
.                               فیلم پنج سال زمان صرف شده است  

  فیلم محمد ساخته ی مجید مجیدی در کدام یک از این دو شکل حقیقت جای می گیرد؟

 )منابع اطالعاه فیلم: خبرآنالین، تابناک،  مشهر (

گفتنی ست که نهاد جشنواره ی فیلم مونترال در تعریف  
رسالت خود آورده که هدف از این جشنواره کمک به 
درک متقابل فرهنگها و تشویق استعدادها و حمایت از 
فیلمسازان با استعداد و خالق است. این نهاد به خوبی از 
وضعیت سانسور، خفقان استعدادها ومحدودیت های 
گوناگونی که دولت ایران برای هنرمندان مستقل ایجاد 
می کند آگاه است . با این همه، پروژه ی دولتی "محمد" 
را با کبکبه و دبدبه پذیرفته و حتی  برای افتتاح جشنواره 
ی امسال این فیلم  را به نمایش می گذارد.  شاید  استعداد 
مجیدی  در ایجاد مساعدت  بین بال "اسالم رحمانی"  و 

بال "اسالم شیطانی و داعشی"  قابل توجه باشد.           
                                     

حال ببینیم فیلم محمد در کدام یک از این دو شکل حقیقت جای 
می گیرد.*                                                               

   

 در شکل اول،حقیقت 
 ای را در نظر آورید که در آن، مطابنق بننند ننخنسنت- جامعه  

، آزادی اندیشه و بیان و ]اساسنامه ی کانون نویسندگان ایران[
قلم به طور نسبی به تحقق رسیده است. به سخن دیگر، در این 

های اساسنی تنامنینن شنده اسنت: آزادی احنزاب -  شکل آزادی
هنا، -  سیاسی، آزادی انتخابات، آزادی سننندینکناهنا و اتنحنادینه

ای، آزادی منطنبنوعنات، آزادی -  های صنفی و حرفه-  انجمن
ها و در ینک کنالم هنر منوردی کنه - اجتماعات و گردهمایی
گننجند، بنی هنینچ حصنر و -  های اساسی می- درمفهوم آزادی

شنود. در اینن شنکنلن کناننون -  استثنا، شامل حال هنمنگنان منی
نامه، منرکنزش در تنهنران - نویسندگان ایران، که بنا بر اساس

هنا، -  ی شهرهای بزرگ، شهرستان-  تواند در همه- است، می
ی فعال داشته بناشند، بنه -  ها شعبه-ها و چه بسا روستا- قصبه

عضوگیری بپردازد، در همه جا بنا بر امکانات مستقل و غینر 
هنای -  خوانی، جلسه-  های شعر و داستان-  خود برنامه  دولتی

هنای -  ، جشنننواره- های شعر و داستان-نقد و بررسی، کارگاه 
خوانِی دست جمعی برگنزار -  های داستان-  ادبی و حتی کالس
ی -  تنجنمنع تنوده ها و مراکز -  ها و زندان- کند و در کارخانه
های شعر و داستان راه بیندازد زیرا که در اینن -  مردم، جلسه

ای پنا ننخنواهند گنرفنت منگنر آن کنه -  دیار نویسندگنی حنرفنه
فرهنگ عمومی تا جایی رشد و ارتقا پیدا کننند کنه خنوانندن و 

ی منردم -  ی روزاننه-  مطالعه به صورت جنزینی از بنرننامنه
درآید. ماحصل کالم آن که نظر همیشگی منن اینن بنوده اسنت 
- که همه چیز )ازجمله دو بند "ب" و "پ" منذکنور در هندف
هنای -  های کانون( در گرِو تحقق بند "النف" اسنت: تنا آزادی

توان به تنحنقنق دو بننند دینگنر -  اساسی تامین نشود هرگز نمی
امید بست. به این ترتیب خیلی زود رسیدیم به شکل دو، و چنه 

 حیف.

  شکل دوم، حقیقت در 

های اساسی محلی از اِعراب که نندارد سنهنل اسنت، - آزادی  
- ی کننوشننش-  هنمننه

ی -  هنننا از هنننمنننه
به کار منی جهات 

رود تننا مننعنندود -  
آوردهننننای -  دسننننت

حاصل آمده نیز در 
اخننتننننناق و مننحنناق 
- کامل بیفتد. جامعه
ای را در ننننظنننر 
آورید که حکنومنتن 

فنننرمننناینننِی - فنننرمنننان
النننعنننننننان -  منننطنننلنننق

دارد. همه چیز در 
چنننننننننگ اوسننننت. 

ای از -  ها را بسته اسنت. در منرحنلنه-  ترین روزنه-  کوچک
و قمع فیزیکی را تکمیل کرده است )با کشتن یناران -  کار، قلع

ما، مختاری و پوینده، این روند چندین و چند ساله ی منرگنبنار 
اش را کنوبنینده اسنت و اکنننون خنود را -  به اوج رسید(، میخ

انگارد، عرصه از" اغیار" خالی است و -  "تثبیت شده" می
ای پنینش -  یافتنه-  کم به خیال خود معارضان سازمان-  دست

خواهد تا حند منقندور، -  بیند و بنابراین نمی-  روی خود نمی
مانند گذشته، از ابزار داغ و درفش و کشتار به طور مستقیم 
بهره گیرد. حاکمیتی پولدار را پیش چشم مجسم کنید که پنول 

اش بناال منی رود و از هنرچنه --  یامفِت نفنت ازسنروکنول
روشنفکری است بیزار است. طرح اصلی او در هم کوبیدن 
روشنفکرِی مستقل و آزادی خواهی اسنت کنه سنر بنر خنط 
قدرت ننمنی گنذارد. در عنجنب اسنت کنه چنه طنور هنننوز 

بر "افکار کهنننه و عنهند  مجانینی پیدا می شوند که همچنان 
عتیقی خود"، بر استقالل فکری نویسنده و روشنننفنکنر، بنر 

- ای چنون تنعنهند و اخنالِق منردم-  هنای "پنوسنینده-  مفنهنوم
دوستی"، تن نسپردن بنه ینوغ قندرت حناکنم، بنر تنعنهند بنه 

پنرسند چنرا اینن -  ادبیات و مردم، پای بننندنند. از خنود منی
جماعت از بوی نفت مست نمی شوند؟ پول کنه بنرای هنمنه 

بینند که هر کس -  گذارند؟ مگر نمی-  هست، چرا گردن نمی
ها چنینسنت؟ چنه منرگ شنان اسنت؟ -  قیمتی دارد، قیمت آن
دهم. جا و -  اشان می-  خواهند؟ من به- مجله و روزنامه می

- خواهند؟ من بنه-  های طاق و جفت می-  دانی-  مکان و نان
- هنای شنعنر و داسنتنان-  خواهند جلسه-  دهم. می-  اشان می

خوانی برگزار کنند؟ از خودم بنخنواهننند. کناننون و اننجنمنن 
- خواهند؟ سهل است، خنودم بنرای-  ای می-صنفی و حرفه 
خنواهننند؟ اینن هنم پنول. در -  اندازم. پول می-  شان راه می

"چارچوب" باشند، جان بخواهند. فقط برادری شان را ثابت 
ها چنینسنت کنه -  کنند، فقط سر بر خط من بگذارند. این نغمه

اند. سانسور؟ این سانسور نیست تنهنذینب اخنالق - ساز کرده 
هنای منتنننوع و رننگنارننگ -  ی شنینوه-  جامعه است، هنمنه

ی ُمهذِّب زندگی سنتی تقلیل -  زندگی باید به یک شیوه، شیوه
- اش چیست؟ استقالل، نه دیگر نشند، حنرف-  پیدا کند، عیب

- رود. منی-  منان تنوی هنم منی-  اش را هم نزنننند کنه کناله
- خواهند خِر خودشان را برانننند، ننه، اینن را هنرگنز ننمنی
بخشم. آزادی؟ آزادی برای فساد؟ آزادی به سنبنِک غنربنی؟ 

 اش با من.- نه، نه. اما قلم را در خدمت من بگذارند، بقیه
مرد ˮدر شکل دوم، تو مثل قهرمان سیاه پوست رمان    

رالف الیسون پاک نامریی هستی. کسی تو را نمی “ نامرئی
ات نمی گیرد، از - بیند، به تو اعتنایی ندارد، به چیزی

 –گذرد بی آن که تو را ببیند. در رادیو- کنارت می
های - تلویزیون رسمی، در مطبوعات، در رسانه

رنگارنگ تو وجود نداری، تو هیچی، تو پوچی، در هیچ 
کجا نیستی، اصال نامی از تو نیست مگر آن که بخواهند به 

ات را باطل - ات کنند،گذرنامه- ات بریزند، بازداشت- خانه
ات آن قدر کلفت بود که تیغ - ، و در نهایت اگر پوست-کنند

ات - شان نبرید و به راه نیامدی، با طناب و زنجیر خفه
کنند. در شکل دوم، در این "زیسِت تحت تعقیب"، تو فقط 

توانی دست باال به قول سیمین بهبهانی این "فتیله" یا - می
به قول شاملو این "چراغ" را روشن نگه داری تا اگر، به 

ای را گرفتند با چند نفر دیگر دور هم - قول سپانلو، نویسنده
اش امضا جمع کنید )مثل - جمع شوید و و برای آزادی

مورد سعیدی سیرجانی(، و البته عقوبتی سخت دردناک را 
ها - در انتظار بمانید؛ ولی اگر خواستی از همین نویسنده

تشکلی برای دفاع از آزادی بیان به وجود آوری و به حکم 
هشدار که - ضرورت ناچار مجمعی عمومی برگزار کنی،

تهران بر در و یوار شهر عكس هایي از تبلیغات فیلم محمد رسول هللا   

۱۹ادامه در صفحه   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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هركاري دلتان ما خواهد بكنننیند سنرجنوخنه، 
 .من با این ماده به راهم ادامه ما دهم

سوارها ایستادند و در میان بنینشنه، در سناینه 
درخنننتنننان، در زینننر حنننركنننات بنننال هننناي 
الشخورهائا كه رد خون دننبنال منا كنردنند 

 .گورهائا حفر كردند

هوا خنك نبود، اما در سربنازخناننه هنمنه منا 
لرزیدند. آن ها نما فهمیدند كه به چنه جنهنت 
برخالف تاكتیك هاي جنگ به آن هنا دسنتنور 
داده منا شند كننه بنراي ننبنرد بنه كنوهسنتننان 

 بروند.

افننراد، تننفنننننگ هننایشننان را 
روغننن كنناري مننا كننردننند و 
مننتنظنر بنودنند در اتناقنا كنه 
گننروهننبننان در آن بننا دخننتننر 
 .خلوت كرده بود گشوده شود

آن ها سرجنوخنه روسننندو را 
مامور كرده بودند كنه دربناره 
دستورهاي صادره با سركرده 
شان وارد مذاكره شود. بنراي 
همه آن ها كنامنال روشنن بنود 
كننه اگننر چننریننك هننا را در 
استحكامات خودشنان تنعنقنینب 
كنند تا نفر آخر نابود خنواهننند 

 .شد

در داخننل اتنناق بننار دیننگننر 
صداي فریادهناي كنالریسنا و 
سخنان خشنم آلنود گنروهنبنان 

 :شنیده ما شد

مجبورم نكن بسپارمت دست سربازها. من از 
تو غیر از تنها چیزي كه منا تنواننا بنه ینك 

  .مرد بدها هیچا نما خواهم

 :یكا از افراد ریشخندكنان فریاد زد

سر گروهبان! اگر شما منوفنق نشندیند، منا بنا 
كمال میل حاضنرینم اینن كنار كنوچنك را بنه 

 .جاي تان انجام بدهیم

سرباز مجروح، همان طور كه زاننوي زخنم 
بندي شده اش را ما مالید درون ننویش غلتا 
زد. بر اثر تب، عرق بر همه بندننش نشنسنتنه 

  بود.

منواظنب بناش! او منرا  :زمزمه كنننان گنفنت
 !براي كاري كمتر از این ها لنگ كرد

همان سرباز، با آن كنه از روغنن زدن بنه 
اگنر بنایند  :تفنگش دست بردارد اصنرار كنرد

سرخ ها به سیخ مان بكشند، چنرا ننبنایند لنذت 
 یك تكه حسابا را بچشیم؟

بنناالخننره در گشننوده شنند و گننروهننبننان، بننا 
زیننرشننلننواري و خننراش هننائننا بننر سننینننننه و 
صورت از آن بنینرون آمند. دو روز گنوشنه 
نشینا، بیش از دو سال جنننگ پنینرش كنرده 

 .بود

ریشش درآمده بود و چهره اش كنه بندون آن 
هم خشن و جدي بود، تیره تر ما نمنود. پنلنك 
هاي سنگین، چشم هاي كنوچنكنش را كنه بنر 
اثر شهوت رانا بنراق تنر شنده بنودنند، منا 

 .پوشاند

لب پائینش چنان شكافته بنود كنه گنوئنا دارد 
سننوت مننا زننند و دننندان هنناي پننائننینننننش در 
جراحت كاردي كه آواره او را درینده بنود، 

 .آشكار بود

هنگاما كه ما خواست با آب حنوض حنیناط 
صورتش را بشوید، كالریسا كنه بنا پنینراهنن 
گروهبان اندكا از پیكرش را پوشانده بود بنه 
شتاب از اتاق بیرون جسنت تنا بنگنرینزد امنا 
پیش از آن كه به راهرو برسد، منرد ننظنامنا 
با یك پشت پا او را بنه زمنینن افنكننند. پنینكنر 
برهنه و كوفته، سربازان را كه با ننگناه هناي 
حنریصناننه تنمناشناینش منا كنردنند بنه شنندت 

سربازها، سنوار بنر اسنب، حنینرت زده، بنه 
یكدیگر نگریستند. آن ها خود را بنراي اننجنام 
چنین فرمانا آماده نكرده بودند. گروهبنان كنه 
آن ها را مردد دید با تنپناننچنه خنود بنه تنهندیند 

 :پرداخت

 نشنیدید چه گفتم؟

سرجوخه روسندو كه مراقنب دروازه دهنكنده 
بود مهمیز به اسنب زد، امنا پنینش از آن كنه 
بتواند نزدیك شود چنهنار سنربناز خنود را بنه 
روي دختر افكندند. ناگهان دختر از زیر شنال 
خود تمام گلوله هاي تپانچه اش را خالنا كنرد 
و دو تن از سربازها از مركب هناي شنان بنه 

 .زیر افتادند

سننربننازهننا آمنناده تننیننراننندازي مننا شنندننند كننه 
 .گروهبان جلو آن ها را گرفت

 .او را زنده ما خواهم

و در حالا كه اسبش را روي دو پا بنلننند منا 
 .كرد راه بر دختر بست

 .دستگیرش كنید

سربازها دختر را از این سنو بنه آن سنو منا 
كشیدند تا سرانجام توانستند در گوشنه منیندان، 
 .میان پاهاي اسب ها، دست و پاي او را ببندند

از میان لباس هاي دریده و پناره، قسنمنتنا از 
تن دختر، آشكار شد. دست یكا از سنربنازهنا 
روي آن افتاد و در همان اثنا، گلوله گروهبنان 

 .به زانوي سرباز اصابت كرد

سرباز مجروح كه جز پیكر دختر جوان تنكنینه 
 :گاها نداشت ناله كنان بر زمین خم شد

 !سر گروهبان، ناقصم كردید

براي این كه دستت جائا فرود آمند كنه ننگناه 
من به آن دوخته شنده بنود. اینن زن منال منن 

 .است و من هم اهل بذل و بخشش نیستم

در حالا كه كالریسا دسنت و پنا بسنتنه روي 
پاهاي گروهبان افتاده بود، گروه آماده ما شند 
تا دهكده را ترك كند، زوزه هاي سنگ بنریند. 
آخرین سواران كه اجساد همقطناران خنود را 
بر ترك اسب ها افكنده بودند هنوز دهنكنده را 
ترك نكرده بودند كه عمه هاي كالریسا، اشنك 
هاي خود را بر خاك میدان افشانندنند. پنس از 
آن، درها یكا پس از دینگنري گشنوده شند و 
آن  .تفسیرها درباره پیرمرد با هنم درآمنینخنت

ها سر مرده را بلند كنردنند و منرده از منینان 
سوراخا كه سرهناي آن هنا دورتنادورش را 
گننرفننتننه بننود بننه خننورشننینند خننیننره منناننند و 
خواهرانش هرچه پلك هاي او را روي هم ما 
نهادند سودي نداشت؛ دیگر خورشیند منردمنك 
چشم هایش را آزار نمنا داد. آننگناه ینكنا از 
عمه ها به پسربچه ئا كه با خود در نبرد بنود 

 :تا گریه نكند گفت

به كوهستان برو و به دنبال نزدیك ترین رابنط 
چریك ها بگرد. به او بگو به پدرت خبر بدهند 
كه سربازها پدربزرگت را كشتنه انند و عنمنه 

 .كالریسا را برده اند

پسربچه با قدم هاي كند به راه افنتناد. پناهناینش 
بیش از آن سنگینننا منا كنرد كنه بنتنوانند از 
رشته خونا كه همچنان از پیكر پندربنزرگنش 

  .جاري بود، دوان دوان دور شود

سرجوخه در راه بازگشت به سربازخاننه، رد 
خون اجسادي را كه بر ترك اسب ها تكان ما 
خوردند دنبال ما كرد و غنینظ خنود را فنرو 
ما خورد. مسافتا دورتر، وقتا كه سرباالئا 
جنناده آغنناز مننا شنند، صننداي نننالننه هنناي 
دخترجوان كه لب هاي خود را منا گنزیند بنه 
گوش او رسید. اسنبنش را تننندتنر رانند و بنه 

 :گروهبان رسید

بنهننتنر اسنت جسندهننا را هنمننینن جنا بنه خنناك 
بسننپنناریننم. وجننود صننلننیننب آن هننا در مننقننابننل 

 .سربازخانه ایجاد ناراحتا ما كند

 

لیونام زاپاتاا  ” 

، یکی “ اولیویا

از نویسندگاان 
ماااااعااااااصااااار، 

0 2 2 0  - 
ماتاولاد   0202

شهر لاوریاکاا 
در ایاااااالااااات 
کاااااااوردباااااااای 
کاالاامااباایاااساات.  
او پزشکی را 

در یکی از دانشگااه هاای کالامابایاا باه اناجاام 
رسانید و در دانشاگااه هاای ماخاتالاف ایاالات 
متحده، آمریکای مارکازی و آفاریاقاا تادریاس 
کرده است. او سازمانی را  با هاد  کاماک و 
پشتیبانی از مهاجرین فقیر در واشنگنتان دی 
سی،  و ایجاد تفاهم فرهنگی بایان ماهااجاریان 
آفریقایی تبار، آماریاکاای التایان، کاریابایان و 

 ایاالت متحده بنیان گذاشت.  

 مانوئل ساپاتا اولا بیا 

  مترجم : قاسم صنعوي 
رگبار گلوله خاموشا دهكده را شنكنافنت. زن 
هاي سراسیمه، كودكانشان را در پناه گرفنتننند. 
درها با شتاب بسته شد و صداي افتنادن كنلنون 
ها به گوش آمد. پیرمردان كه در كافه كنوچنك 
دهكده بنه دور منینز بنازي دومنینننو، سنرگنرم 
نشخوار زمان بودند با عجله بیرون ریختننند و 

 .پراكنده شدند

اما خوآن كریسموس تومو به آستانه در خناننه 
محقر خنود ننرسنیند: گنلنولنه ئنا از پشنت در 
سرش جا گرفت و او را خشك و منقبض نقنش 
زمین كرد. سوارها كه هنوز از تفنگ هایشنان 
دود بلند بود در تقاطع كوچه ها جست و خنینز 

 .ما كردند

یكا از این سرخ هاي منادر بنه خنطنا را هنم 
 !نگذارید فرار كند

زن ها نگران پینرمنردهناي دینگنر و بنچنه هنا 
بودند، زیرا مردانا كه منا تنوانسنتننند تنفنننگ 
سرپري به دست بگیرند ینا از قنداره اسنتنفناده 
كنند براي شركت در جنگ هاي پارتیزانا بنه 

 .باالي تپه رفته بودند

گروهبان كه در میان صفینر گنلنولنه هنا روي 
زمین اسبش قرار گرفته بنود، از اینن تنجنربنه 

 :بهره ما گرفت

مرغ هاي ترسو، بیائید بیرون مثل مرد جنننگ 
 !كنید

در میدان، سایه ها در زینر آفنتناب از جنننبنش 
باز ما ماند. سگا كه در خناننه صناحنبنش را 
بسته یافته بود، بیمناك زوزه ما كشیند، و بنا 
آن كه طرفا بربندد ما كنوشنیند پنوزه اش را 
الي در فرو كند. تفنگ گنروهنبنان بنار دینگنر 
طنین افكند و حیوان كه به خود پیچیده بنود بنه 
 .شتاب شروع به چرخیدن به دور خود كرد

مارپیچ زوزه هایش تمام دهكده را ما شكافنت 
و پیش ما رفنت، نناگنهنان دري گشنوده شند. 
كالریسا موفق شد از دست عنمنه هناینش آزاد 
شود و خود را به كنار پندربنزرگنش بنرسنانند، 
 .اما خوآن كریسوس تومو دیگر زنده نبود

 :گروهبان فریاد زد

 !دختر را دستگیر كنید

 سواره نظام کوهستان
 .برانگیخت

دختر جوان هق هق كنان صورتش را منینان 
زانوهایش پنهان كرد. سنرجنوخنه بنا شنتناب 
 .پیش رفت و او را با نیمتنه خود پوشاند

هرزه، حاال ما فهما كه مرد یعنا چه! این 
 جوري خودت را به افراد نشان ما دها؟

گروهبان كنه نناراحنت شنده بنود او را بنار 
دیگر به داخل اتناق رانند. سنربناز منجنروح 
بلند شد كه از مینان گنره هناي ننننو ننگناهنا 

گروهنبنان كنه  .بیندازد و رئیس خود را ببیند

از زرق و برق لبناس ننظنامنا خنود عناري 
شده بود، مانند وزغنا بنینننوا بنه ننظنر منا 

 .رسید

پاها برهنه، انگشت ها خشك و چنغنر، پناهنا 
اندكا خمیده: اقتدار او تحقیري نفرت انگینز 
برما انگیخت. از آن چه در ذهن افراد منا 
گذشت احساسا خفیف در خود یافت و پنینش 
از آن كه دستوري بدهد هفنت تنینرش را بنه 

 .دست گرفت

 !به صف

افراد، با احتیاط و به رغم میل خود به اسنب 
هایشان كه قبال زین شده بود نزدیك شندنند و 

 .صف بستند

تفنگ هایشان نامنظم بود و بعضا ها هنننوز 
 .تگمه هاي شلوارشان را ما بستند

گروهبان برخالف عادت ایاما كه در عنینن 
قنندرت بننود از قنندم زدن در مننقننابننل افننراد 

 .خودداري كرد

با نگاه هاي تهدید آمنینزي بنرانندازشنان منا 
 .كرد و تپانچه اش را تكان ما داد

سرجوخه روسندو، فرماندها جوخنه را بنه 
 !عهده بگیرید و دستورهاي مرا اجرا كنید

سرجوخه یك قدم از سنر صنف جنلنو آمند.  
مسلسلش را حمایل كرد و با حالتنا بناشنكنوه 
 :و با لحنا محكم این كلمات را ادا كرد

سر گروهبان! اجازه بدهید به اطالع برساننم 
كه ما همه تصور ما كنردینم شنمنا شنخنصنا 
فرماندها این حمله خطرناك را به عهده ما 

 ...گیرید و

گروهبان كه بنار دینگنر منا خنواسنت وارد 
اتاق شود خشمیگن برگشت، شكاف لبنش را 
 .گننزینند و تننفننا بننزرگ از آن بننیننرون زد
حننرف ننندارد. بننه شننمننا دسننتننور مننا دهننم، 

 !اجرایش كنید

نگاه سرجوخه روسندو متوجه گروه شند. تنا 
آن زمان هیچگاه خود را با افراد جوخه اش 
این قدر متحد نیافته بود. ما خواست دستنور 
 :حركت بدهد كه صداي گروهبان را شنید

۱۹ادامه در صفحه   
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نیمنا، چناپ 
اول، 

۱ ۳ ۲ ۳ ،
۱ ۱ ۱ ۱ 
 نسخه. 

فااااااروغ   -۶
فاااااااااااااااااارخ 

شننعننر ˮ،زاد
، “ زمان منا
مننننننحننننننمنننننند 
حننننقننننوقننننی، 
انننتننشننارات 
نگاه، چناپ 
ینننننازدهنننننم، 
۱ ۳ ۲ ۳ ،

 نسخه.  ۱۱۱۱

، به کنوشنش دیوان اشعار فروغ فرخ زاد  -۹
بهروز جناللنی، اننتنشنارات منرواریند، چناپ 

 نسخه.  ۲۲۱۱، ۱۳۲۲هشتم، 

چنان که می بینیم، تیراژ کتاب های فروغ که 
تنا  ۱۱۱۱هم اکنون در بازار موجودند بنینن 

است، که نسبت به تیراژ آنها در دهنه  ۵۱۱۱
کاهش یافته است. بی تنردیند، ینک  ۱۳٦۱ی 

علت این کاهش تیراژ اقتصادی اسنت. نناشنر 
در شننرایننط اقننتننصننادِی کنننننونننی، کننه تننعننداد 
متقاضِی کتاب کناهنش ینافنتنه اسنت، ریسنک 
حنتنا  -سرمایه گذاری بزرگ و درازمدت را 

نمی کند و دننبنال  -در مورد آثار شناخته شده 
بازگشت سرمایه اش در کوتاه مدت است. اما 
این تنها علت کاهش تینراژ کنتناب هنای فنوق 
نیست. این کاهنش منی تنوانند بنه عنلنت اُفنت 
فرهنگی نیز بناشند، کنه خنود را در کناهنش 
میزان سرانه ی مطالعه ی کنتناب نشنان منی 
دهد. اما، بی تردید، یک علت کناهنش تنینراژ 
کتاب، سانسور است. این عنلنت خنود را در 
وجود تقاضا برای چاپ های قندینِم کنتناب هنا 
نشان می دهد. ینک تنحنقنینق سناده از ننایناب 
فروش ها و بساطی های روبه روی دانشنگناه 
تهران نشان می دهد که چاپ های قدیم کتناب 
هننایننی کننه در بننازار مننوجننودننند مننتننقنناضننیننان 
بسیاری دارد. خنرینداران اینن کنتناب هنا بنه 
چاپ های جدیِد آنها اطنمنینننان نندارنند و منی 
گویند در چاپ های قدیِم این کتاب ها مطالبنی 
هست که در چاپ هنای جندیند سنانسنور شنده 
است. از همین روسنت کنه آننهنا چناپ هنای 
جدید این کتاب ها را نمی خرند. و همین امنر 
نشان می دهد که کاهش تیراژ آنهنا از جنمنلنه 
به علت سانسور اسنت. در منورد منجنمنوعنه 
های نام برده ی اشعنار فنروغ، بنه اسنتنثنننای 

( که در آن اشعار کتناب هنای ۱مجموعه ی )
تولدی دیگر و ایمان بیاوریم باه آاااز فصال 

سانسور نشده است، در سایر مجموعنه  سرد
ها یک تا شش شعر از این دو کتاب سنانسنور 
شننده اسننت. در چننهننار مننجننمننوعننه از هننفننت 
مجموعه ی فوق شش قطعه از این دو کنتناب 
 سانسور شده که آنها را در زیر می آورم: 

 شنهنوت منرگ  -آه، من پر بودم از شنهنوت 
 هردو ... از احساسی سرسام آور تنینر کشنیند 

 )  تولدی دیگر)دریافت، 

 معشوق من 
 انسان ساده ایست 

 انسان ساده ای که من او را 
 در سرزمین شوم عجایب 

 چون آخرین نشانۀ یک مذهب شگفت 
 در البالی بوتۀ ... هایم پنهان نموده ام 

 ) تولدی دیگر)معشوق من، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محسن حکیمی
 ۲۲شهریور  ۹

علت اصلی کاهش تنینراژ کنتناب در شنراینط 
کنونی، وضعیت بنحنراننِی اقنتنصناد سنرمناینه 
داری در ایران است. من این نکتنه را جناینی 
دیگر توضینح داده ام )ننک بنه روزننامنه ی 

در ایننجنا منی ).  ۱۳۲۲اردیبهشت  ۲۳شرق، 
خواهم تنها به نقش سانسور دولتی)که مقامات 
حننکننومننت بننرای روسننفننینندکننردن اش آن را 

ˮمی نامند( در کاهنش تنینراژ کنتناب  “ ممیزی
بپردازم، آن هم نه تمام شنکنل هنای سنانسنور 
دولتی بلکه فقط سانسنور ایندئنولنوژینک. ینک 
شکل رایج سانسور دولتی در حنکنومنت هنای 

 -اعم از سنلنطنننتنی و دینننی و...  -استبدادی 
سانسور سیاسی است، ینعنننی سنانسنوری کنه 
مانع نقد استبداد سیاسی می شود و با برچسب 

تبلیغ علینه ˮو  “ توهین به مقاماتˮهایی چون 
سننرکننوب مننی گننردد. پننس از سننال  “ نننظننام
، سانسوِر برخاسته از ایدئولوژی دینی ۱۳۵۹

نیز به سانسور سیاسی افزوده شد و به تدرینج 
برجسته تر و پررنگ تر از آن شند. تنا آننجنا 
کننه بننه سننانسننور کننتنناب مننربننوط مننی شننود، 
ً در منورد کنتناب  سانسور ایدئولوژیک عمدتنا
های مربوط به هنر و ادبنینات اِعنمنال شنده و 
همچنان می شود. از این رو، من برای نشنان 
دادن نقش این سانسور در کاهش تیراژ کنتناب 
در اینجا به عنوان نمونه به دو کتاب از کتناب 
های شعر فروغ فنرخ زاد اسنتننناد منی کنننم: 

ایمان بیااوریام باه آاااز فصال تولدی دیگر و 
علت انتخاب این کتاب ها از میان کتاب  سرد.

های فروغ این اسنت کنه آننهنا شناهنکنارهنای 
شعر فروغ اند و گذشت زمان بناعنث کناهنش 
تیراژ آنها نمی شود. سهنل اسنت، تنینراژ اینن 
ً افنزاینش  گونه کتاب ها با گذشت زمان قاعدتنا
می یابد. بنابراین، علت کاهش تیراژ دو کتاب 
فوق را باید در عوامل دیگری غیر از گذشت 

 زمان جست.    

ایاماان ، اننتنشنارات منرواریند ۱۳٦۳در سال 
 ۲۱۱۱۱را در  بیاوریم به آااز فصال سارد

)بیست هزار( نسخه چاپ کرد. هنمنینن نناشنر 
 ۵۵۱۱را در  تاولادی دیاگار  ۱۳٦۹در سال 

نسخه منتشر کرد. اینن دوکنتناب حناوی منتنن 
کامل و سانسنورنشنده ی اشنعنار فنروغ بنود. 
آنچه هم اکنون در بازار کتاب وجود دارد، نه 
کتاب های جداگانه ی فروغ بلکه مجموعه ی 
کتاب های او در ینک جنلند اسنت، کنه کنتناب 

 های زیر از آن جمله اند: 

، مجموعه ی سروده های فروغ فارخ زاد  -۱
، ۱۳۹۳اننننتنننشنننارات شنننادان، چننناپ اول، 

 نسخه.۳۱۱۱

، گردآورننده منحنمند دیوان فروغ فرخ زاد  -۲
طاهری، انتشارات راهیان سنبنز، چناپ اول، 

 نسخه.        ۵۱۱۱، ۱۳۹۲

، نشنر گنل آذیننن، دیاوان فاروغ فارخ زاد  -۳
 نسخه.  ۱۱۱۱، ۱۳۲۲چاپ اول، 

، نشنر کسی کاه ما ال هایان کاس نایاسات  -۲
 نسخه.  ۱۱۱۱، ۱۳۲۳نیماژ، چاپ اول، 

، نشنر سناینه دیوان اشعار فروغ فرخ زاد  -۵

  نقش سانسور ایدئولوژیک در کاهش تیراژ کتاب و راه مقابله با آن
 “ امام زمانˮکلمات سانسور شده: 

چنننننان کننه پننیننداسننت، هننیننچ کنندام از مننوارد 
سانسورشده ی فوق در ضدیت با نظام سیاسنِی 
جمهوری اسالمی نیستند و سانسور آنها به این 
دلیل صورت گرفته کنه سنانسنورچنی آننهنا را 
مخل یا مغایر با مبانی اسالم پنداشته اسنت. بنه 
عبارت دیگر، این سانسورها نه از منقنولنه ی 
سننانسننور سننینناسننی بننلننکننه از سنننننخ سننانسننور 
ایدئولوژیک اند. این شکل از سانسور معنمنوالً 
این گنوننه تنوجنینه منی شنود کنه منردم اینران 
اعتقادات اسالمی دارند و نشر احسناسناتنی از 
نوع احساسات شاعرانه ی فروغ فنرخ زاد را 
بر نمی تابند. این توجیه از بنیاد مردود اسنت، 
به این دلیل روشن که مردم عنادی در گنفنتنار 
خود این گونه احساسات را به وفنور بنه زبنان 
می آورند و بیان آنها را به هیچ وجه توهین به 
اعتقادات خود نمی دانند. در عین حال، بنینمنار 
هم نیستند که با به زبان آوردِن آننهنا از ننظنر 
جنسی تحریک شوند. افزون بر این، همین کنه 
حاکمیت در موارد غیر از اعتقنادات دینننی بنا 
منع رسانه ها از انتشار ننظنرات منخنالنف در 
واقع از بیان عقاید مردم ممانعت می کند )مثالً 
در مورد اختالس های نجومِی مقامات دولنتنی 
یا، اخیراً، در مورد توافق هسته ای( نشان می 
دهد که حساسیت حاکمیت به بنینان احسناسنات 
شاعرانه از نوع احساسات فروغ نه از زاوینه 
ی احترام به عقاید مردم بلکه برای جلوگنینری 
از تضعینف منبناننی ایندئنولنوژینک جنمنهنوری 
اسننالمننی اسننت. از اینننننهننا گننذشننتننه، اکننثننریننت 
مسلمانان شیعه ی اثنننی عشنرِی اینران بنرای 
بیان اعتقادات دینی و اجرای مراسم و مناسک 
خود آزادی کامل دارند و خواست آزادی بنینان 
برای آنها در اینن منورد هنینچ منوضنوعنینتنی 
ندارد. به عبارت دیگر، منظور از آزادی بیان 
آزادی اقلنینت هنا، اعنم از دینننی، ضنددینننی، 
جنسی، قومی، نژادی و...، برای بیان نظنرات 
خویش است. به تمام اینن دالینل، سنانسنور بنه 
طور کلی و سانسنور ایندئنولنوژینک بناالخنص 
مغایر بنا آزادی بنینان اسنت و بنایند از منینان 
برداشته شود. اما راه اساسِی مقابله با سانسنور 

 ایدئولوژیک کدام است؟ 

اجماع عمومی در میان مخالفان اینن سنانسنور 
آن اسننت کننه، در کنننننار تننالش هننای اصننالح 
طلبانه برای حذف مسائلی چنون منجنوز چناپ 
کتاب و نظایر آن، آنچه راه را به طور اساسی 
بر این گونه سانسور می بنندد جنداینی دینن از 
حننکننومننت اسننت. تننا آنننجننا کننه بننه سننانسننور 
ایدئولوژیک در جمهوری اسالمی مربوط منی 
شود، این سخن درست است. امنا مشنکنل اینن 
راه حننل آن اسننت کننه اینندئننولننوژی را بننه 
ایدئولوژی دینی منحصنر منی کننند و بنه اینن 
تنرتننیننب راه را بننرای انننواع دیننگنر سننانسننور 
ایدئولوژیک باز می گذارد. بنرای نشنان دادن 
ایننن کننه منننننظننور از انننواع دیننگننر سننانسننور 
ایدئولوژیک چیست، کافنی اسنت بنه سنانسنور 
در زمان حکومت استالین در شنوروی تنوجنه 
کنیم. آن سنانسنور ننه بنر منبنننای دینن بنلنکنه، 
درست برعکس، بر مبنای ضدیت با دین و بر 

لنینیسم اننجنام منی گنرفنت.  -اساس مارکسیسم 
“ جداینی دینن از حنکنومنتˮاینجا دیگر شعار 

اساساً موضوعیتی نندارد و بنرای منقنابنلنه بنا 
سانسور باید در پنی شنعنار دینگنری بنود. چنه 

لنننننینننننیننسننم از  -شننعنناری؟ جنندایننی مننارکسننیننسننم
حکومت؟ اما اگر این بنار بنه جنای حنکنومنِت 

لنننینننینسنت هنا،  -دین باوران و منارکسنینسنت 
حننکننومننِت فننیننلننسننوفننان وظننیننفننه ی سننانسننور 
ایدئولوژیک را بر عهده گرفت، آنگاه تنکنلنینف 
چیست و برای مقابله با این سانسنور چنه بنایند 
کرد؟ می گویید: نه، فیلسوف که سانسور ننمنی 
کند. بسیار خنوب، بنخنواننیند بنبنینننیند حضنرت 

باید از ˮافالطون در این مورد چه گفته است: 
شاعرانی که دربارۀ جنهنان دینگنر سنخنن منی 

 من خوشه های نارس گندم را 
 به زیر ... می گیرم 
 و شیر می دهم 

ایمان بیاوریم به )تنها صداست که می ماند، 
 ) آااز فصل سرد

هرکس که این قطعات را بخواند بی آن که هیچ 
نیازی به فشار آوردن به ذهن اش داشنتنه بناشند 
پی می برد که کلمه ای کنه بنایند بنه جنای اینن 

ˮ...“  ها می آمدهˮاست. این را از آن “  پستان
جهت گفتم که سانسنورچنی بندانند کنه سنانسنور 

در اینن شنعنرهنا او را سنر  “ پسنتنانˮکلمه ی 
سوزنی به هدف اش )که به زعم او بنازداشنتنن 
خواننننده از تنحنرینک جنننسنی اسنت( ننزدینک 
نکرده است، و کاری که او کرده، صرف نظنر 
از لطمه ای کنه بنه شنعنر فنروغ، بنه ذهنننینت 
خوانندگان این اشعار و به طور کلی به هنننر و 
ادبیات و فرهنگ یک ملنت وارد کنرده اسنت، 
فقط و فقط کمک به کاهش تیراژ این کنتناب هنا 
بوده است. اما سانسنور احسناسنات جنننسنی در 
اشعار فروغ فقط در حد کلمه نماننده اسنت. در 
یکی از شعرهای او یک بنینت کنامنل سنانسنور 

 شده است: 

 این دگر من نیستم، من نیستم 
 حیف از آن عمری که با من زیستم 

 ................................................ 
 ای تشنج های لذت در تنم 
 ای خطوط پیکرت پیراهنم 
 آه می خواهم که بشکافم ز هم 
 شادیم یکدم بیاالید به غم 

 آه، می خواهم که برخیزم ز جای 
 همچو ابری اشک ریزم هایهای 

 ) تولدی دیگر)عاشقانه، 
 بیت سانسورشده این است: 
 ای لبانم بوسه گاه بوسه ات 
 خیره چشمانم به راه بوسه ات 

اما فقط احساسات جنسی نیست که در این دو 
کتاب فروغ سانسور شده است. احساسات 
شاعر در باره ی مذهب نیز به تیغ سانسور 
 سپرده شده است. دو قطعه ی زیر را بخوانید: 

 چه روزگار تلخ و سیاهی 
 نان، نیروی شگفت رسالت را 

 مغلوب کرده بود 
 پیغمبران ... 

 از وعده گاههای الهی گریختند 
 و بره های گمشده 

 دیگر صدای هی هی چوپانی را 
 در بهت دشتها نشنیدند 
 ) تولدی دیگر)آیه های زمینی، 
 “ گرسنه و مفلوکˮکلمات سانسورشده: 

 کسی می آید 
 کسی دیگر 
 کسی بهتر 

کسی که مثل هیچکس نیست، مثل پدر نیست، 
مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر 

 نیست 
 و مثل آنکسیست که باید باشد 

و قدش از درخت های خانه ی معمار هم 
 بلندتر است 
 و صورتش 

 از صورت ... هم روشنتر 
 و از برادر سید جواد هم 

 که رفته است 
 و رخت پاسبانی پوشیده است نمی ترسد 

از خود سید جواد هم که تمام اتاق های منزل 
 ما مال اوست نمی ترسد 

ایمان بیاوریم به )کسی که مثل هیچکس نیست، 
 ) آااز فصل سرد

غ فرخزادروف  



 

2015سپتامبر      96ماهنامه روشنگر        شماره  08   Rowshangar 

گویند بخواهیم که وضع آنجا را دهشتزا جلوه 
ندهند بلکه بستایند. چه، اگنر جنز اینن کننننند 
سخنشان هم دروغ است و هم برای سپاهنینان 
 “ آیننننننننننننندۀ جننننننامننننننعننننننه زیننننننان آور.

ˮ پسندیده نیست که شاعران مردان بزرگ را
در حالی مجسم سازند که از خنده بی اختنینار 
شده اند تا چه رسد به اینننکنه خنداینان را در 

اگنر بنخنواهنینم در ˮ “ چنان حالی نشان دهند.
جامعۀ ما نظم و قاننون حنکنمنفنرمنا بناشند بنه 
شاعر مقلد اجازۀ ورود به کشور نخواهیم داد 
زیرا او میلها و آرزوهای پسنت را بنیندار و 
فربه می کند در حالی که خنرد و انندیشنه را 
ناتوان می سازد و می کشند و از اینن ننظنر 
درست چون کسی است که زمام امور کشور 
را به سنتنمنگنران و فنرومناینگنان بسنپنارد و 
نیکان و شریفان را از منینان بنردارد. چنننینن 
شاعری در روح هر ینک از افنراد جنامنعنه 
قانونی نادرست برقرار می کننند و بنا ارائنۀ 
اشباح و تصاویر دور از حنقنینقنت جنزء بنی 
خرد روح را خشنود می سازد، و این هنمنان 
جزء است که میان مفهوم بزرگ و کنوچنک 
فرقی نمی گذارد، بلکه چنینزی واحند را گناه 
بزرگ می شمارد گاه کوچک، و در ننتنینجنه 
 “ هننمننواره از حننقننیننقننت دور مننی منناننند.

ˮ ما فنقنط اشنعناری را بنه جنامنعنۀ خنود راه
خواهیم داد که مضمونشان ستایش خنداینان و 
تحسین مردان شریف باشد. اگر اشعار دینگنر 
را، اعم از تراژدی و حماسه، به کشور خنود 
راه دهی عنان اختیار جامعه به دست لنذت و 
درد خواهد افتاد و قانون و خرد، که در همنۀ 
زمانها و مکانها بهترین فرمانروایان انند، از 

 “جامعۀ تو رخت بر خواهند بست.

افننالطننون بنندیننن سننان مننی خننواسننت در 
ˮمورد نظرش آثار هنومنر ینعنننی  “جمهوری

سننانسننور شننوننند. او بننه  اودیسااهو  ایاالاایاااد
شنناعننر از ایننن  “ تننبننعننینندˮصننراحننت از 

ˮسخن می گفت و شرط بازگشنت  “ جمهوری
دفناع از خنود بنا دلنینل و ˮاو را از تنبنعنیند 

می دانست، یعننی دلنینل بنیناورد کنه  “ برهان
چرا جهاِن دیگر را دهشتزا نشان داده اسنت، 
چرا خدایان را در حال خنننده )ینا گنرینه( بنه 
تصویر کشیده است، چرا عشق را با شنهنوت 
سازگار دانسته است، چرا ناله و شنینون را، 
که کار زننان اسنت، بنه منردان نسنبنت داده 
است، و الی آخر . فرق نمی کند که مخناطنب 
این پرسش ها هومر باشد یا فروغ فنرخ زاد. 
فروغ هم باید برای جمهوری اسنالمنی دلنینل 
بیاورد که چرا خوشه های نارس گنندم را بنا 
پستان اش شیر داده است، چنرا لنبنان اش را 
جایگاه بوسه ی معنشنوق اش دانسنتنه اسنت، 

را  “ منفنلنوکˮو  “ گنرسنننهˮچرا صفت های 
برای پنینغنمنبنران بنه کنار بنرده اسنت، چنرا 
صورت امید و آرزویش را از صورت امنام 
زمان روشن تر دانسته است. این چراها همه 
از یک ایده یا الگو سرچشمه می گیرنند. اینن 
اینده مننمنکننن اسننت دیننن بنناشند ینا فنلننسنفننه یننا 
مارکسیسم. آنچه حکومت های ایندئنولنوژینک 
از شنناعننر و بننه طننور کننلننی از انسننان مننی 
خواهند انطباق خود با این ایده است، ایده ای 
که انسان ها باید به قالب آن درآیند. برای آن 
که سانسور ایدئولوژینک از منینان بنرداشنتنه 
شود، این خواست انطباق انسان بنا ینک اینده 
باید به طور کامل منتفی شود، و این امر نینز 
فقط با جدایی دین از حکنومنت منمنکنن ننمنی 
شود، بلکه مستلزم جدایی هرگونه ایدئولوژی 
)اعم از دین، فنلنسنفنه، منارکسنینسنم و...( از 

جنداینی دینن ˮحکومت است. بنابراین، شعار 
بنایند جنای خنود را بنه شنعنار  “ از حکومنت

ˮجدایی هرگونه ایندئنولنوژی از حنکنومنت “
 دهد. 

برگرفته از خبرنامنه   -(  derabaaمنبع :ِدرابا )
ی داخلی کاننون ننویسننندگنان اینران، شنمناره ی 

   .۱۳۲۲دهم، مرداد 

سرجوخه مسلسلش را به طرف آن هنا گنرفنت 
 :و خنده شان را برید

 .اسلحه تان را بگذارید زمین

رفتار تهدید آمیز او بیش از اینن حنرف هناي 
نامفهوم سربنازهنا را تنرسنانند. بنا حنینرت بنه 
یكدیگرنگریستند. نه، سرجوخنه شنوخنا ننمنا 

نناگنزینر اسنلنحنه و  .كرد. حالتا آمرانه داشنت
مهمات را در نقطه ئا كه او نشان منا داد بنه 

 .زمین ریختند

شما دو تا پیاده بشوید و اسلحه را روي اسنب 
 .هایتان بار كنید

دو سرباز اسلحه را مثل بسته هاي چوب منظم 
كردند و به دو طرف اسب ها بستند. پسر بنچنه 
 .حیرت زده از سربازها مشغول تماشا بود

 سرجوخه، منظورتان چیست؟

سرباز مجروح هنوز امیدوار بود كه همه اینن 
 .ها جزئا از یك حیله جنگا باشد

سربازها چندین بار، درست در لنحنظناتنا كنه 
ما پنداشتنند ننابنود شنده انند، دینده بنودنند كنه 
سرجوخه روسندو دشمن را فرینب داده و بنر 
او پیشا گرفته است. اما این بار جسور عنمنل 
منا كنرد. از مننوقنعننا كنه بنراي دفنن آن دو 
سرباز بیل به دست گرفته بود، شنعنلنه ذهنننش 
خاموش شده بود. گوئا در آن جنا جسند خنود 
را هم به خاك سپرده بود. و در روزهاي بعند، 

 .تجزیه شخصیتش ادامه یافته بود

با آن كه سر مسلسلنش را بنرگنردانند فنرمنان 
 :داد

 !پیاده شوید. همه تان

اسب ها نگران سم به زمین ما كوبیدند. چنون 
پوست شان را  .سنگینا سواران بر آن ها نبود

تننكننان دادننند و بننا خننرننناسننه هنناي حنناكننا از 
سربازها نما توانستنند  .ناراحتا گردن كشیدند

به فكر فرد ارشد خود پا ببرند. امیدوار بودند 
كه این دستورها از روي یك ننقنشنه حنمنلنه از 
 .پنننننننینننننننش تننننننندارك شنننننننده بننننننناشننننننند
سرجوخه با آن كه كلمنه اي بنر زبنان رانند، 
تمام اسب ها و سالح ها را در جاده ئا كه بنه 
 .كننوهسننتننان منننننتننهننا مننا شنند پننیننش راننند
 .پسننربننچننه را هننم روي آخننریننن اسننب نشنناننند

 
به اردوگاه چریك ها برو و به پدرت بنگنو در 
 .ایننن جننا بننا افننراد اسننیننر منننننتننظننرش هسننتننم
كودك كه فقط یك فكر ذهن او را تسخیر كنرده 

 :بود گفت

 عمه ام چا ما شود؟

سرجوخه، صمیمانه ضربه ئا به پشت او زد 
 :و گفت

نگرانش نباش. پیش از راه افتادن، مخفیانه یك 
 .تپانچه به اش دادم

پسربچه شالق بنه اسنب هنا كشنیند و در اینن 
حال، افراد گروه، خاموش تر از درخنت هنا، 
 .در مقابل مسنلنسنل سنرجنوخنه ایسنتناده بنودنند
نما دانم تصمیم شماها چیست؛ امنا منن خنودم 
خیالم این است كه به گروه چنرینك هنا منلنحنق 

از پائین، از سربازخانه صنداي گنلنولنه  .بشوم
  .ئا به گوش رسید

سرباز مجروح را هم ببرید. این كار به اش یناد 
 .ما دهد كه با زن ها چه طور رفتار كند

 :ننو به تكان درآمد

سر گروهبان! زانوي منن حسنابنا ورم كنرده. 
نگاه كنید: گلوله توش مانده و تب دارد منرا منا 

 .سوزاند

نما خواهم كسا شاهد باشد این جا چنه اتنفناقنا 
 .ما افتد

و با حالتا عصبا مشغول بناز كنردن قنفنل در 
 :شد. صداي مطیعانه سرجوخه برخاست

 !قسمت... پیش

سرباز مجروح كوشید به تننهنائنا بنرخنینزد امنا 
همینن كنه ننننو را رهنا كنرد بنر زمنینن افنتناد. 
سرجوخه ناگزیر شد ظاهنر منتنفنرعنن خنود را 
رها كند و بنه یناري او بنرخنینزد. انندكنا بنعند 
سربازان سوار پیش از آن كه به سرباالئنا تنپنه 
ها برسند، در اطنراف سنربنازخناننه اسنب منا 

 .تاختند

در لحظه ئا كه داشتند در بیشه دو طرف جناده 
پنهان ما شدند براي آخرین بار به سوي اتناقنا 
 .كه گروهبان در آن گوشه گرفته بود نگریستند

عننلننف هننا بننه نننحننوي غننریننب تننكننان خننوردننند. 
سرجوخه تفنگش را بلند كرد و افراد جوخه در 
میان درخت ها پراكنده شدند و به دنبال مواضع 
دفاعا گشتند. روسندو كه پشت درخنتنا پنننهنان 

 :شده بود فریاد زد

اگر نما خواهید سوراخ سوراخ تان كنیم بیائنیند 
 .بیرون

شاخه هاي كنار پرتگاه تكان خورد و كالها لبه 
پهن و چهره رنگ پریده پسربچه آشكار شند. بنا 
 .احتیاط اما بدون ترس تا وسط جاده پیش آمد

 دیگر كا آن جا است؟

 .من تنهاي تنها هستم

سرجوخه و سربنازهنا در منواضنع خنود بناقنا 
ماندند. سرو صداي رود كنه در عنمنق پنرتنگناه 

 .جریان داشت شنیده ما شد

ما براي بازي نیامده ایم این جنا. بنه شنان بنگنو 
 .تسلیم بشوند

گلوي بچه خشك شند. تنرس از اینن كنه آن هنا 
حرفش را باور نكنننند او را در بنرگنرفنت. بنه 
زحمت ما توانست به درخت هائا كه انگار بنا 

قسم منا خنورم  .او حرف ما زدند جواب بدهد
 .كه تنها هستم

 :سرجوخه كه همان طور كمین كرده بود پرسید

 كجا ما رفتا؟

پسربچه كه سربه زیر افنكنننده بنود بنا ننگنراننا 
 :اعتراف كرد

 .آمده بودم ببیننم سنر عنمنه كنالریسنا چنا آمنده
 :افراد گروه قاه قاه خندیدند

عجب ترسوهائا هستیم ما! یك بچه ریقو دچنار 
 .وحشت مان كرد

سرجوخه از اسب به زیر آمد، از كنمنینننگناهنش 
  خننارج شنند و بننه نننظنناره تننپننه پننرداخننت.
وقتا اطمینان یافت كسا دینگنري آننجنا منخنفنا 

 :نشده به پسربچه نزدیك شد

 كا ترا فرستاده در كمین ما باشا؟

پسر كاله بزرگش را برداشت و تو دسنت هناش 
 :نگه داشت و توضیح داد

 .فقط خودم

سربازان كه اسنب هنا را بنه جناده بنرگنرداننده 
 .بودند دوباره به خنده افتادند

۱۶ادامه داستان از صفحه   

ات را - در روز روشن دو تن از نویسندگان
ترین شکلی مثله و - ربایند و به فجیع- می

کنند. برای بقیه هم فهرست - حلق آویز می
بینند. در - نفری تدارک می 311-211مرگ 

شکل دوم هیچ خبری از تشکیل آزادانه و 
های شعر و قصه در - ی جلسه- مستقالنه
- های عمومی نیست )نهایت در خانه- مکان

سی نفر  –هایی که دست باال گنجایش بیست
ای قلیل - بیش ندارند چند نفری برای عده

شعر و داستان می خوانند(؛ شهرهای بزرگ، 
ها و روستاها عمال از دستور کار - شهرستان

خارج اند. هیچ کاری برای ارتقا و اعتالی 
فرهنگ عمومی میسر نیست. حتی یک اتاق 
 -سه در چهار نداری که جلسات هیئت دبیران
ات را در آن برگزار کنی، به امور 

کنندگان عضویت رسیدگی کنی.  - درخواست
                                      

اما این زیست تحِت تعقیب روی  
                             دیگری هم دارد.

تو در آن واحد هنم هسنتنی و هنم ننینسنتنی.     
صورت ظاهر این است که نامریی هستی امنا 

ای ننینسنت کنه تناثنینرت را ننگنذاری، -  لحظه
مُهرت را بر هر چه هست نکوبی؛ جنامنعنه ی 

خنواهند -  ی آزادی بنه هنزار زبنان منی-  تشنه
ات کند، هم چون روحی تو را احضنار - مریی
کند و همین است که قدرت را به وحشنت - می
اندازد: تو آن شنبنحنی هسنتنی کنه هنر دم - می

 ممکن است مریی شوی!
بینید که خیلی زود بنه آخنر -  بسیار خوب، می

اش آخر خطی در -  خط رسیدیم. اما نه، راست
کار نیست. همیشنه در آخنر خنط چننند ننفنری 
هستند کنه کنار را از سنر بنگنینرنند. بنه قنول 
بزرگی، تا فشنار هسنت منقناومنت هنم هسنت. 

ها، از جمله حاکمیت ما، قَدَرن قندرت - حاکمیت
اند، از نیروی مادی هیچ چیز کم نندارنند. منی 
توانند همه چیزات را بگیرند. قلمن ممنوع، نشنرن 
ممنوع و بیکارت کنند. اگنر کنارمننند اداره ینا 

ای هسننتننی تننو را از نننان خننوردن -  مننوسننسننه
بیننندازنند. از هنینچ اینذا و آزاری فنرو گنذار 
نکنند. اما...، این اما مهم اسنت، .... امنا ینک 

توانننند از تنو بنگنینرنند: -  چیز را هیچ گاه نمی
شنود -  ات را. این یکی را ننمنی - قدرت معنوی

به قدرِت توپ و تانک و بمب افکن و بگینر و 
ی -  ببند از تو بنگنینرنند. بنه قنول آن ننویسنننده

ی اول قنرن -  ی ننینمنه-  قَلندرمنش پاک باختنه
- توانند تنو را بنکنشننند امنا ننمنی-  گذشته، می
 ات بدهند.- توانند شکست

آهنگی - در شکل اول، زیسِت تو ضرب 
تر و انسانی دارد. در - تر، عادی- طبیعی

شکل دوم، زیسِت تو دستخوش نوسان است، 
موقتی است، افت و خیز دارد، همواره در 
گذرگاه خطری، باید برای امید، برای امید 
داشتن و امید را وانگذاشتن بجنگی، چون همه 

دهد. و امید - چیز بر نومیدی گواهی می
نیرویی معنوی است و َمتاعی نیست که آن را 

های -پیش هر کس یافت. در بزنگاه  بتوان 
پُرخطر همواره هستند کسانی که به رشته ی 

امید می آویزند و "شعله" را روشن نگه       
می دارند.    

                                            
متن  منقنالنه * "حقیقت شکل اول و شکل دوم" 

اکبر معصوم بیگی است  در پاسنخ بنه اینن ی 
: "کننانننون نننویسننننندگننان ایننران در سننؤال کننه 

شرایط کنونی چه نقشی می تنوانند در فضنای 
در نهمینن این گفتار ادبی کشور داشته باشد؟"  

خننبننرنننامننه ی داخننلننی کننانننون ˮشننمنناره ی 
  0393بنه تنارینخ دی مناه “ نویسننندگنان اینران

 آمده است.                                          

۱۵ادامه فیلم محمد... از صفحه   
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 ) هفته (  منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی
 

 
 

های بازرگانی این روزها از داستان بحران در  رسانه
بازارسهام چین لبریزند و از حباب اعتباری و سقوط 

اش  چه درباره گویند. آن الوقوع اقتصاد چین سخن می قریب
های اقتصادی و  گویند کاهش خطرناک فعالیت تر سخن می کم

طور  به“  اقتصادهای نوظهورˮتا به همین جا بحران بدهی در 
 .کلی است

 
تا همین جا برای اولین بار از بحران بازارهای نوظهور در 

همه کشورهای بزرگ بریکس )برزیل، روسیه،   ۱۲۲۹
هندوستان، چین و افریقای جنوبی( مشکل دارند. در ادامه، 

یعنی اندونزی، تایلند،  “درحال توسعهˮکشورهای خط بعدی 
 .ترکیه ، آرژانتین و ونزوئال هم داستان همین است

تر افزایش قیمت کاالهایی مثل نفت، فلزات و مواد  اندکی پیش
غذایی به رشد سریع در خیلی از این اقتصادها منجرشد. 
نتیجه سرریز شدن سرمایه از کشورهای پیشرفته 

ها در این اقتصادها بود که  ها و شرکت داری به بانک سرمایه
 .به دنبال نرخ سود باالتری بودند

ولی رونق قیمت کاالها پایان یافته است. قیمت جهانی کاالها 
کند. شاخص بهای کاالهای بلومبرگ ـ  چنان سقوط می هم

ترین  دیگر به پایین یعنی بهای طال، نفت خام و مواد اولیه
به این سو  ۲۱۱۱به این سو رسیده و از  ۲۱۱۲میزان از 
ای دیگر  درصد کاهش داشت. درواقع این نشانه ۲۱درحدود 

از گستردگی و عمق رکود و فشار رکودی دراقتصاد جهان 
خاطر رکود بزرگ و  ای به است. علت اصلی آن تا اندازه

رمق اقتصادی است که باعث شد تقاضا برای  احیای بی
دلیل دوم  .مورد نیاز صنعت کاهش یابد انرژی و مواد اولیه
این کاالها ـ یعنی چین  کننده ترین مصرف این است که بزرگ

تر رشد  درصد وحتی کم ۹به جای نرخ رشد دو رقمی فقط 
اقتصادی داشته است. تورم در بعضی از کشورهای بزرگ 
جایش را به فشارهای ضد تورمی )در اروپا و ژاپن( داده 

 .است
های تجاری درجهان ـ براساس  ترین برآورد از فعالیت تازه
شود  چه به اصطالح شاخص قدرت خرید مدیران نامیده می آن

دهد که دراقتصادهای نوظهور برای اولین بار در  ـ نشان می
 .دوسال گذشته سیر نزولی پیدا کرده است

 
شدت درسال گذشته  درکشورهای نوظهور نرخ بیکاری به

افزایش یافته است و به این ترتیب روند شش سال گذشته 
معکوس شد ـ باوجود این که در کشورهای پیشرفته این نرخ 

یابد. براساس آمار جی. پی. مورگان  چنان کاهش می هم

المللی پول به این نتیجه رسید که نرخ  پیشین، صندوق بین
 ۵میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی اگر  افزایش ساالنه
ریسک باال و نهایتاً بحران مالی خواهد بود.  درصد باشد نشانه

این سو  به ۲۱۱۹برای بسیاری از کشورهای نوظهور از 
رسیم  شان این میزان بوده است. حاال می نرخ افزایش ساالنه

 گران اعتبارات استاندارد اند پورز " گیری تحلیل به نتیجه
S&P ایم" عطف رسیده       ها به نقطه اعتباری بنگاه ما در چرخه. 

در کشورهای نوظهور به استثنای چین درکنار افزایش بدهی 
 .کنندگان روند نزولی دارد سودآوری، تقاضای مصرف

نزول بهای کاالها برای کاالهای صادراتی کشورهای 
ها، سودآوری و تقاضای نزولی،  نوظهور، افزایش بدهی بنگاه

فرار قابل توجه سرمایه و این احتمال که فدرال رزرو نرخ 
شود که  بهره را در پاییز افزایش خواهد داد موجب می

تر خواهد شد. این  بیش های فزاینده این بدهی  اداره هزینه
چشمگیر  “رشدˮرکود درروایت  /معجونی برای سقوط

 .است “نوظهورˮاقتصادهای 

 ۹ .۵کاری به  درسرتاسر اقتصادهای نوظهور نرخ بی
 ۲ .۵درصد افزایش یافت درحالیکه در ژانویه این نرخ 
ترین میزان  درصد بود که از زمان بحران بزرگ بیش

 .دهد افزایش را نشان می

 
در طول رونق در کشورهای نوظهور، سرمایه به این 

ها در آسیا و امریکای التین سرازیر و  کشورها و بنگاه
پولی  موجب شد تا میزان بدهی افزایش یابد. حاال سرمایه

راه خروج را در پیش گرفته است، نه این که سرازیر 
شود، و میزان سود به خاطر کاهش قیمت کاالها و فروش ـ 
حتی برای کاالهای با فناوری باال ـ روند کاهشی یافته 

 های آماری ژوییه براساس داده ۳۱منتهی به  است. در هفته
EPFR میلیارد دالرسرمایه را خارج  ۲٫۵گذاران  سرمایه

میلیارد دالر  ۳٫۳قبل از آن که  کردند که در مقایسه با هفته
گذشته در  دهد. درطی سه هفته بود افزایش بسیاری نشان می

کشورهای نوظهور را ترک  میلیارد دالر سرمایه ۱۲٫۵کل 
نرخ ارزدرکشورهای نوظهور مثل یک جسم .اند کرده

 .کند سنگین سقوط می
اش را  امریکا هم قرار است در ماه سپتامبر نرخ بهره

اش این که بازارهای نوظهور با  افزایش بدهد و نتیجه
بدهی به  رو خواهند شد چون هزینه تری روبه ثباتی بیش بی

دالر افزایش خواهد یافت. یک بحران بدهی درحال ظهور 
 .است
ارزی داریم نشان  ذخیره ترین آمارهایی که درباره تازه
شدت سقوط کرده است. ذخایر  دالری به دهد که ذخیره می
تر شده است چون  شدت کم ها درکشورهای نوظهور به دولت

تر فشان کاهش یافته و اقتصاد داخلی ضعی مازاد تجاری
شده که به فرار پول منجر شده است. آمار صندوق 

دهد که ذخایرکشورهای نوظهور برای  المللی نشان می بین
تریلیون   ۹٫۱۶سه فصل متوالی روند نزولی داشته و از 

تریلیون دالر در  ۹٫۵به   ۲۱۱۲دالر درپایان فصل دوم 
گران  رسیده است. دیگر تحلیل ۲۱۱۵پایان فصل اول 

معتقدند که ذخایر کشورهای نوظهور از اواسط سال گذشته 
ترین  میلیارد دالر کاهش داشته است که بیش ۵۹۵تاکنون 
سال گذشته است. چون نرخ واقعی رشد  ۲۱کاهش در 
گذاری سقوط کرده  تر شده و میزان سرمایه اقتصادی کم

 .کند فرار می “رکشورهای نوظهوˮاست سرمایه از این 

گذاری جی. پی. مورگان معتقد است که بدهی  بانک سرمایه
درصد   ۹۳های غیرمالی در کشورهای نوظهور از  بنگاه

درصد  ۱۱۶تولید ناخالص داخلی قبل از بحران بزرگ به 
افزایش یافته  ۲۱۱۲تولید ناخالص داخلی در فصل پایانی 

راستی چشمگیر  درصد میزان افزایش به ۳۲است. این 
به این  ۲۱۱۹طور متوسط از  دهد که به است و نشان می

های  سو سالی پنج درصد افزایش داشته است. در پژوهش

 بازگشت بحران اقتصادی به کشورهای نوظهور

ـ افسران امنیتی اسرائیلی به -متن کامل نامه ی کهنه
 نتانیاهو و روسای نظامی

 

ترجمه: عاطفه  ۱۱۲۲سپتامیر  ۲۱منبع: گاردین، جمعه 
 اولیایی

 
) در گذشته و حال(،  ۹۲۱۱اینجانیان، سربازان احتیاط واحد 

اعالم می داریم که ازشرکت در عملیات ضد فلسطینی 
خودداری کرده و از ابزار شدن به منظور تحکیم قدرت 

 .نظامی در مناطق اشغالی سر باز می زنیم
معموال خدمت دربخش امنیت ارتش را بری ازهر دغدغه ی 
اخالقی می پندارند و چنین گمان می کنند که در این منصب، 
افراد فقط در پی کاهش خشونت و آزار علیه مردم بی گناه 
هستند. اما خدمت در ارتش به ما آموخته است که سرویس 
اطالعات خود عامل عمده ی اشغال نظامی مناطق است. 
تحت حکومت نظامیان اسرائیل، فلسطینیان همواره زیر 
مراقبت شدید و جاسوسی ماموران امنیتی اسرائیل قرار 
دارند. مراقبت شهروندان اسرائیلی محدود است در حالیکه 
فلسطینیان از چنین حقی بر خوردار نیستنند و هیچ تفاوتی 
میان فلسطینیانی که دست به خشونت می زنند با دیگر 
فلسطینیان نیست. اطالعات جمع آوری شده به همه لطمه می 
زند؛ از استخدام جاسوسان فلسطینی به منظور سرکوبی 
سیاسی و ایجاد تفرقه در صفوف فلسطینیان وبرانگیختن آنها 
علیه خود استفاده می شود. درموارد بسیار نیروهای 
اطالعاتی از آشکار شدن شواهد متهمین ممانعت کرده و از 
اجرای عدالت جلوگیری می کنند. سرویس های اطالعاتی 
کنترل کامل و مداوم میلیون ها نفر را در اغلب حوزه های 
زندگی ممکن می سازند. این امر زندگی عادی مردم را مختل 
کرده و با دامن زدن به خشونت بیشتر، پایان درگیری را 

 .ناممکن می سازد
سال است که میلیون ها فلسطینی تحت قوانین  ۲۹بیش از 

نظامی اسرائیلی زندگی می کنند. این رژیم فلسطینیان را از 
ابتدایی ترین حقوق انسانی بری ساخته و سرزمین هایشان را 
به منظور ساختن شهرک های یهودی نشین غصب می کند. 
در این مناطق غصب شده، یهودیان از حقوق قضایی و 
قوانینی متفاوت از قوانین فلسطینیان برخوردارند. این شرایط 
ناشی از کوشش دولت در دفاع از خود نبوده بلکه نتیجه ی 
یک انتخاب است. گسترش شهرک های یهودی نشین به هیچ 
وجه ربطی به امنیت ملی ندارد. همین موارد در باره  
محدودیت ساختمان و گسترش اقتصادی کرانه غربی، تنبیه 

 .نیز صادق است 0دسته جمعی در نوار غزه وجاده  مرزی
با توجه به آنچه گذشت، به این نتیجه رسیده ایم که به عنوان 

خدمت کرده ایم باید سهم خود را  ۹۲۱۱افرادی که در واحد 
در مسئولیت ایجاد چنین شرایطی بر عهده بگیریم و وظیفه ی 
اخالقی خود را به جا بیاوریم. ما توانایی خدمت در این نظام 
را که حقوق میلیون ها نفر را زیر پا می گذارد، با وجدانی 
آرام نداریم. بنا بر این سربازان احتیاط بین ما از شرکت در 
عملیان ضد فلسطینی سر باز می زنند. از همه  سربازانی که 
در حال حاضر و در آینده در حوزه ی امنیتی خدمت می کنند 
و نیز تمام اسرائیلیان می خواهیم که صدای خود را در 
اعتراض به این بی عدالتی بلند کرده و برای به پایان رساندن 
بی عدالتی ها وارد عمل شوند. به اعتقاد ما آینده  اسرائیل به 

 .این امر بستگی دارد
 

 : امضاء کنندگان
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را می بیند. ازهمین رو تا چشم کارمی کند، برهوتی بی پایان 
برابراربابان قدرت در   و وحشتناک از ناتوانی محض در

برابرمان قد علم می کند و نیز مشتی روشنفکرانقالبی که باید 
 مواظب باشند که باد کالهشان را نبرد و سرخورده نشوند.

اما در واقعیت لیوان نه پراست و نه خالی، لیوان نیمه پر و 
نیمه خالی است. مردم نه فقط در نکبت مناسبات تولیدی و 
سیاسی و فرهنگی حاکم می لولند و به آن زنجیرشده اند و به 
حکم سلطه سرمایه داری دائما از هستی و غنای انسانی خود 
تهی می شوند و شرایط زیست انسانی اشان از آن ها ربوده 

نمی کند که از توده های بی سروپا باشند   می شود، فرقی هم
یا از جماعت روشنفکران انقالبی و هرکدام به نوعی؛ بلکه 
آن ها همزمان و پیوسته علیه چنین انقیادهائی مبارزه می 
کنند، می شورند، شکست می خورند، پیروزمی شوند، جهان 
را تغییرمی دهند و کاروان تمدن بشری را لنگان لنگان به 

 جلو می برند.
حاال با توجه به نکات باال بهتر است نگاهی به  

 مواردمشخص تر بیافکنیم:
جالب است که خطابه تخطئه مردم در حالی صورت می  -

گیرد که خودمصاحبه شونده در پاسخ به سؤالی پیرامون 
احساسش از توافق هسته ای، از احساس خوشحالی اش به 
دلیل توقف سودای دست یابی رژیم به بمب هسته ای و نیز به 
دلیل کاهش ولواندک فشار و سایش زنجیرهای اسارت و 
سست تر شدن بهانه های رژیم در سرکوب انتظارات مردم، 
سخن می گوید؛ و حتی پیش تر نوشته بود که مردم حق 
شادمانی دارند، اما وقتی که زمان خوشحالی مردم فرا می 

همه مردم   رسد، به گونه ای دیگر سخن می گوید. گوئی که
به خیابان ها ریختند و زیرچتردولت و ظریف همچون ناجیان 

 خود.
گرچه به حسب تعارف، به عدم یکدست بودن مردم و  -

واکنش آن ها و ضرورت عدم تعمیم آن به همه بخش های 
مردم اشاره ای می کند، اما عمال از کلیت مردم و احکام 
تعمیم یافته سخن می گوید. و حال آن که برطبق گزارش ها، 
اوال این نوع جشن ها و پایکوبی ها، خوب یا بد، تنها به نقاط 
و بخش های معینی اختصاص داشته است. ثانیا شرکت 
کنندگان الزاما همه به یکسان در حمایت از توافق بیرون 
نریخته بودند بلکه بخش هائی به دنبال فرصتی مغتنم برای 
نفس کشیدن، رقصیدن، باهم بودن و نمایش سبک زندگی 
موردعالقه خود، سبکی در تقابل با سبک حاکمان بودند و با 
چنان انگیزه ای دل به کوچه و خیابان سپرده بودند. حتی همه 
کسانی را که در حمایت از توافق بیرون ریخته بودند نیز 
نمیتوان الزاما طرفداررژیم تلقی کرد. چون که در اینجا 
همانطور که ر.برهان هم احساس خوشحالی کرده است، 
نوعی همپوشانی و همسوئی خواست ها )رفع تحریم و 
خطرجنگ. .. (، بستری با رؤیاهای متفاوت، وجود داشته 
است که طلب میکند همه را به سبدرژیم نریزیم . چنانکه 
دربرخی تجمعات ومناطق، شعار"توافق بعدی ما حقوق 
اجتماعی ما" داده شد، و یا در نقاطی آزادی زندانیان و سران 
سبز و شعارهائی که خوش آیندحاکمان نیست مطرح گردید. 
حتی از قرائن و شواهد برمی آید که علیرغم اشتیاق دولت به 
برگزاری جشن هسته ای با شکوه و مخالفت پشت پرده ولی 
فقیه با جشن رسمی )البد به دلیل آن که در حقیقت پیروزی 
در کار نبوده و جشن جام زهرخوران که افتخاری ندارد!(، 
دولت در انتظارجشن های خودجوش گسترده و سراسری 
بوده است که با سوار بر آنها باصطالح پیروزی خود را 
جشن بگیرد، که تحقق نیافت. این ادعا هم که گویا اکثریت 
بزرگی از مردم انرژی هسته ای را حق مسلم خود میدانند، تا 
حدزیادی گزافه گویانه است و درواقع ادعا و روایت 
خودرژیم است، و گرنه بسیاری از مردم، کارگران ومعلمان 

هرگاه فرصتی بدست آورده اند و بارها،  …و دانشجویان و
درکنایه به آن بر حقوق ومطالبات و آزادی بعنوان حق مسلم 

 خود تأکید کرده اند.
گفته می شود ما باید با تئوری توهم برای توضیح  -

و جشن و  88رفتارمردم در انقالب بهمن و دوم خرداد و 
تصفیه حساب کنیم. بدیهی است که …  پایکوبی اخیرجوانان و

جایگزین آن تئوری، برطبق این سخنان چیزی جز توضیح 
رفتارمردم با رفرمیسم ذاتی اشان نخواهد بود. اما فعال 
بهتراست بجای تأکید بر این واژه روی مفهوم آن تمرکزکنیم 

 تقی روزبه      
  

 منطق دو گانه یا دوگانگی منطق!
 

اخیرا ر. شهاب برهان در یک 
گفتگوی رادیوئی مدعی وجود دو 
منطق متفاوت در رفتار توده های 
مردم و روشنفکران انقالبی شد. در 
این کائنات، روشنفکران انقالبی 

تافته ای جدابافته و حامل ارزش های واال هستند، سوژه های 
روی مهم   تاریخی و فراتر از مردمند، تاریخ سازند. اما

تراین سکه، تصویری است که او از مردم هم چون سیاهی 
لشکردنباله رو، بسان مومی در دست حاکمان و اربابان 
قدرت ارائه می دهد. او مدعی است که توده های مردم هرگز 
و هیچ وقت انقالبی نیستند )بجزموارد استثنائی(، آن ها در 
زندگی روزمره همواره رفرمیست هستند )در اینجا بین 
رفرمیسم با رفرم و اصالح خلط بحث شده و تفاوتی گذاشته 
نمی شود(. طبیعی است که اصالح مداوم امورزندگی بخشی 
اجتناب ناپذیر از روال زندگی و الزمه ساختن و تداوم آن 
است و به یکسان برای توده های مردم و روشنفکران 
ضرورت دارد، و ضرورتا هم مغایرتی با دگرگونی های 
رژف و انقالبی در مناسبات قدرت و ساختارها و روابط 
طبقاتی ندارد؛ اما رفرمیسم، هم چون یک سیستم 
ایدئولوژیک، همواره مخالف تغییرات رژف و انقالبی است. 
در ادامه می افزاید هر کس دو   حقوق بیشتربدهد مردم به 
دنبالش می دوند، آن ها همواره بدنبال شارالتان ها راه می 
افتند، همه جا و همیشه تاریخ چنین بوده است، گرسنه از 

 اخالق و اصول چه می فهمد؟
نباید انتظارداشته باشیم که توده های مردم، انقالبی، اخالقی، 
وارسته، بی نیاز و آرمانگرا باشند. داشتن چنین انتظاری 
ازمردم تنها نشان دهنده پرت بودن ما از منطق حاکم بر 
زندگی و حرکت آن هاست. تا مادامی که متوجه نشویم و 
نفهمیم که در گنداب کرم بوجودمی آید، و این مناسبات 
اقتصادی واجتماعی و فرهنگی است که چنین مردم عقب 
مانده ای را میسازد، هیچ چیز نفهمیده ایم. تنها با در 
نظرگرفتن واقعیت رفرمیستی مردم در زندگی روزمره خود 
است که چنین وضعیتی قابل درک میشود و گرنه غافلگیر و 
سرخورده خواهیم شد. بزعم وی توضیح این پدیده با تئوری 
توهم، نادرست است و پاسخ گو نیست. توهم هیچ چیزی را 
توضیح نمیدهد و تنها دورزدن مسأله است. برهمین اساس او 

و یا اعتراض  76و یا دوم خرداد  57توضیح انقالب بهمن 
و یا مشخصا شادی خیابانی بخش هائی از مردم  88های سال 

نادرست میداند و نسبت   به خاطرتوافق هسته ای را با توهم
به پی آمدهای این رویکرد، هشدارمیدهد. بهمین دلیل از 
روشنفکران انقالبی میخواهد که انتظارهای خود را با همین 
واقعیت تاریخی و فراگیر تطابق بدهند و از تعمیم منطق 
رفتاری خود به توده های مردمی که ذاتا رفرمیستی حرکت 
می کنند، اجتناب ورزند. در پاسخ به این سؤال که پس تکلیف 
مردم به عنوان فاعالن تغییر چه خواهد شد می گوید: مردم و 
چیزی فراتر از مردم! که او از آن ها به عنوان تشکل و 

 آگاهی و رهبری نام می برد.
توسل به این نوع مقوالت و مفاهیم منتزع از جامعه، نه فقط 
با مثله کردن و جداسازی عناصرحیاتی زندگی و غنای 
واقعی جامعه و سپس مونتاژفانتزی وار آن ها همراه است، 
هم چون جداکردن سر)مغز و اندیشه( از پیکرانسان و سخن 
گفتن در ذم و مدح و نقش و وزن هرکدام از آن ها، که تنها 
در جهان فانتزی وجودخارجی دارند؛ بلکه فراتر از آن طرح 
ادعاها و توسل به آن مقوالت، کل بنای موتتاژشده ادعاهای 
او را بهم می ریزد که در سطوربعدی بیشتر به آن خواهیم 

 پرداخت.
در اصل سخنان وی خطابه ای است پیرامون عجز و ناتوانی 
همه جانبه مردم در برابرحاکمان و قدرت های مسلط. در این 
تصویر، در یک سو قدرت های همه توان قراردارند و 
درسوی دیگر مردمان ناتوانی که درضعف مطلق 
بسرمیبرند، فردگرا و اتم آزاد، رفرمیست، فاقدحافظه تاریخی 
که به دنبال یک ذره نان و یک تکه استخوان له له می زنند و 
به هرکس و ناکسی که آن را به دهند دخیل می بندند و برای 
آن حاضرند پا روی دوش دیگری نهاده و همدیگر را له و له 

ورده کنند، فاقدآگاهی و ارزش های اخالقی و اصول هستند. 
خالصه آن که در این رویکرد تمامی ارزش هائی که 
مناسبات سرمایه داری می آفریند تفوق مطلق دارند و 
کورسوئی هم از اخگرسوزان کمونالیته و انسان اجتماعی و 
تعاون و همدردی دیده نمی شود، و در آن سو روشنفکران 
انقالبی و فداکار و ارزشمدار و دارای اصول و اخالق 
وجود دارند که همه آن فضائلی را که توده ها از آن 
محرومند یک جا در خوددارند و تنها باید مواظب باشند که 
از رفتار و حرکت توده های مردم سرخورده نشوند و 
بتوانند به وظیفه ذاتی خود که نجات توده ها از منجالبی 
است که در آن می لولند عمل کنند. سه گانه آگاهی، تشکل و 
رهبری حبل المتین هائی فرامردمی هستند که در اختیاراین 

 نخبگان قراردارند.
مسأله برسرلغزش کالم و سهل انگاری در انتخاب واژه ها  

جائی نداشت، بلکه   نیست، که در آن صورت این نوشته هم
خطابه ای است که ناتوانی مطلق مردم، ترجیع بند و بیت 
گردان آن است و گوینده می کوشد که همین تقدیر را در 

 ذهن مخاطبانش حک کند.
قبل از ادامه این نوشته الزم است مقدمتا به دونکته اشاره  

کنم: اول آن که هدف این نوشته نقدنظردرست یا نادرست 
برهان در باره ارزیابی از توافق هسته ای و پی آمدهای آن 
نیست و اصال ربطی به آن ندارد، همانطور که خطابه وی 
پیرامون عجز و ناتوانی مردم هم ربطی به موضوع هسته 
ای نداشته و به صحرای کربالزدن است. دوم آن که هدف 
نقدنظری است که گرچه ر. شهاب به شیوه خاص خود، 

محتوا   یعنی یک جانبه، مبالغه آمیز و لفظ پردازانه که درآن
تابعی از متغیرشکل میشود، ازآن دفاع میکند؛ اما بهرحال 
سوای ابعاد مبالغه آمیز و زمخت آن، این رویکرد از دیرباز 
حامیانی در میان چپ دارد و تبلیغ و ترویج هم می شود. 

دوعرصه محل اصلی چالش است: یکی "مردم   مشخصا
هیچ اند و قدرت همه چیز، و دیگری مقام و جایگاه نهادینه 
شده و ممتازی که برای الیت ها و روشنفکران انقالبی قائل 
است. روشنفکرانی که در برابرمردم ذاتا رفرمیست، 
منطق، فضایل و ارزش ها و اصول انقالبی ویژه خود را 
دارند. هم چنین توصیف او فقط استیصال برآمده از یک 
وضعیت موقت و ویژه هم نیست بلکه توصیف مردم ایران 
و کل جهان است. حتی ازاین هم فراتر توصیف کل تاریخ 
بشری است. گو اینکه نتایج برآمده از یک وضعیت موقت و 
گذرای یک جامعه، اگربه شیوه علمی پای بند باشیم، 
نمیتواند قابل تعمیم به برهه طوالنی تری از آن جامعه به 
شود تا چه رسد که آن را بخواهیم به کل جهان و تاریخ 
بشرتسری هم به دهیم. درغیراینصورت به درکی 
قدرگرایانه وغیردیالتیکی از نحوه تکوین مناسبات و 

 فرایندرشد و بلوغ بشر میرسیم.
اما واقعیت این خطابه چیست؟ قبل از هرچیز این خطابه 
آکنده از تناقضات متعددی است که در آن هربخش و فرازی 
بخش و فرازدیگری را نفی میکند و هیچ قسمتش با قسمت 
دیگر هم خوان و همسازنیست. خطابه همزمان هم از 
عوامزدگی در رنج است، چنان که رفتار و حرکت مردم را 
قابل فهم و عمال غیرقابل سرزنش و انتقاد میداند و هم 
روشنفکرزده است تا جائیکه برای آنها منطق و ارزش ها و 
فضائل ویژه ای قائل است. طبیعی است مردمی که نقشی در 
تاریخ و تغییرجهان نداشته باشند، مسئولیتی هم در برابرآن 
نخواهند داشت و انتقادی هم برآنها نمیتوان روا داشت. آنها 
همواره چنین بوده اند و چنین هم خواهند بود. اما اگر نیک 
بنگریم، متوجه می شویم که این نوع رویکرد و استنتاجات 
از بلندای برج عاج نخبه گرائی و منزلت آن برمی خیزد. 
چنانکه گوئی توده های مردم، حتی شایستگی نقد و انتقاد و 
سرزنش شدن در برابرپی آمدرفتارخود را هم ندارند، آنها 
را تنها باید درک کرد وآگاهشان ساخت و نجاتشان داد 
)اینکه چگونه میتوان بدون نقد و انتقاد، آگاه ساخت خودیک 
معماست(. سوی دیگرمعادله روشنفکرانی هستند که جایگاه 
و موقعیت ممتازخویش را مدیون توده هائی می باشند که 
مدام   این گونه در وضعیت ضعف و ناتوانی قراردارند و

 یکدیگر را بازتولید می کنند.
از نظرشیوه و متدی که شهاب برهان به واقعیت های 
اجتماعی نزدیک می شود، صرفا سویه و نیمه خالی لیوان 

 توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟  
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اجتماعی مانند بیمه ها ، 
بهداشت و درمان ، آموزش 

به حیاط …  و تحصیالت و 
خلوت دزدی و غارت و 
استثمار همه جانبه و 
 مضاعف زحمتکشان،

حذف تمامی قوانین  – ۶
حمایتی مانند خروج کارگاه 

نفر از  ۲۱های کمتر از 
 مشمولیت قانون کار،

منع فعالیت های قانونی  – ۹
مخصوصا حق تشکل ، حق اعتصاب بعنوان ارکان اساسی 
تحقق مطالبات مشروع کارگران ومزد بگیران، در این 
رابطه جمهوری اسالمی به عنوان چماق طبقه سرمایه داری 
حتی از ایجاد تشکل های زرد حکومتی مانند انجمن های 
صنفی در کارخانجات بزرگ مخصوصا ماشین سازی ها و 
پترو شیمی ها از جمله ایرانخودرو و پتروشیمی تبریز 

 ممانعت می کند،
و باالخره با تحمیل حکومت نظامی از طریق حراست  – ۹

و بسیج و سپاه و نیروهای سرکوبگر نامحسوس در 
کارخانجات ، ادارات ، مدارس و دانشگاه ها، اخراج ، 
دستگیری فعالین و سرکوب تشکل های مستقل و سرکوب 

میلیون مزد بگیر را در مرگ  ۶۵اعتراضات و اعتصابات، 
تدریجی قرار داده است و ستم و تبعیض و نابرابری طبقاتی 
را به اوج رسانده است، شاهد این ادعا آمار روزنامه های 
حکومتی جمهوری سرمایه داری اسالمی امام زمان و نایب 
بر حقش است که خود این آمار بخش بسیار کوچکی از 
حقایق است وطبق همین آمار هفتاد الی هشتاد مولتی میلیادر 
حکومتی در قالب سرمایه داری وابسته و غیرحکومتی 

میلیارد دالر  ۹۱۱داخلی و خارجی با ثروتی معادل 
درصد  ۹۱( حدود ۲۲) سرمقاله روزنامه ایران اسفند 

جمعیت مزد بگیر را زیر خط فقر بردند، طبق اعتراف خود 
هزار گرسنه مطلق فقط  ۲۱۱نظام اسالمی و حکومت هللا 

در تهران، با بیست هزار کارتن خواب ) مرد و زن(، یک 
میلیون  ۱۲میلیون هفتصد هزار نفر کودک کار و خیابان ، 

 ۱۱نفر آواره در حلبی نشین های حاشیه شهرهای بزرگ ، 

 
میلیون  ۵۶در برابر تشدید بهره کشی و سرکوب حاکم 

 .مزدبگیر را در کنفدراسیون سراسری متحد کنید
 ۲۹۳۲شهریور  0

 
 رفقا ، دوستان و کارگران،

سالم و درود های گرم و آتشین مارا از سیاه چالهای جمهوری 
اسالمی پذیرا باشید ، پیشا پیش ما از زحمات بی دریغ شما در 
کمک به ارتقاء درجه آگاهی طبقانی وسازمان یابی کارگران 
درشرایط سرکوب هار کنونی تشکر وقدردانی میکنیم ،با 
وجود ایثار وفداکاری های شما طبقه کارگر بهمراه دیگر 

میلیونی در شرایط فالکت بار و بحران حاد  ۶۵مزدبگیران 
بیکاری ، گرسنگی و تشدد بسر می برند ، دولت های سرمایه 
داری اسالمی در همۀ اشکالشان مانند اصول گرا ، اعتدالی و 
اصالح طلب همگی در تابعیت از روند ثابت خواست سرمایه 
داری جهانی با پیاده کردن سیاست های نیو لیبرالی دیکته شده 
نهادهای سرمایه داری جهانی مانند بانک جهانی، صندوق 
)نزول خواری( بین المللی پول ، سازمان تجارت جهانی و 

 : کل زحمتکشان را به خاک سیاه نشانده اند… 
هزار تومانی( یک ۹۱۲تعیین و تحمیل دستمزد های ) – ۱

 چهارم خط فقر
رانتی توسط مافیای   –تحمیل وتسلط سرمایه داری داللی  – ۲

حکومتی درواردات کاالهای بنجل از مهر و تسبیح گرفته تا 
میوه و شکر، برنج و ماشین و موبایل ، برای کسب فوق سود 
های میلیاردی یک شبه ، برای نابودی برنامه ریزی شده تولید 

میلیون جوان فارغ  ۵و بیکار سازی میلیونی از جمله 
 التحصیل بیکار،

حذف یارانه کاالهای حیاتی زحمتکشان و محرومین از  – ۳
جمله نان ، آب و گاز و برق و بنزین و سقوط رتبه کشور به 

 مقام دوم تورم و گرانی جهانی،
نابودی کامل امنیت شغلی و کاردائم از طریق تحمیل  – ۲

در صدی نیروی کار کشور  ۲۲سیستم پیمانکاری و بردگی 
در تمامی زوایای کارو تولید در جهت رساندن و افزایش 

 دائمی و شتابان سود سرمایه داری به حد فوق سود،
خصوصی سازی و تملک کلیه منابع ملی توسط سرمایه   -۵

داری حاکم و تبدیل کلیه عرصه های خدمات و تامینات 

برای من روشن نیست که وقتی مردم بتوانند، حتی در   – 
تاریخ   موقعیت هائی انقالب کنند و پیروز بشوند چرا باید

درآورد و آن را   براساس ضعف مطلق آن ها به نگارش  را
بیت گردان یک خطابه کرد. اما مسأله فقط محدود به انقالب 
و بقول ر.برهان دوره های استثنائی و کوتاه موقعیت های 

نیست. بلکه مبارزه طبقاتی در ذات بهره کشی و   انقالبی
مناسبات متضاد سرمایه داری، هم تصاحب ارزش اضافی و 
هم تصاحب مازادقدرت همواره جریان دارد و جامعه یکدم از 
کشاکش بین آن ها بری نیست. در جهان واقعی که آکنده از 
مبارزه طبقاتی برای بهره کشی و ضدبهره کشی و نبرد 
قدرت و ضدقدرت است، حتی اگر به رفرم و اصالح طلب 
بودن مردم هم قائل باشیم، حتی رفرم و اصالح بدون مبارزه 
و فشارواقعی مردم به سیستم و بدون کشاکش و جنگ طبقات 
صورت نمیگیرد. هر رفرمی نهایتا منتجه توازن نیروی 
برآمده از کشمکش طبقات فرودست و حاکم است. و بنابراین 
دریا آن چنان هم که ادعا می شود ساکن و آرام نیست. حتی 
اگر ضدانقالب دست برتر را داشته باشد جنبش و مبارزه 
علیه ضدسیستم از حرکت باز نمی ایستند. جهان، به شمول 

قاعده و روال عادی   ایران، آن گونه که ر. برهان هم چون
جوامع بشری به تصویرمی کشد، آرام نیست. برعکس ما در 
یکی از پرتالطم ترین دوره های تاریخ بشری بسرمی بریم 

ملت ها در گذربه  -که در آن نظم کهن و مبتنی بردولت
فازجدیدجهانی شدن سرمایه، دستخوش شکاف ها و تکانه 

و چه بسا فروپاشی هائی است. نظم تا کنونی   های بزرگ
دستخوش شکاف ها و بحران های بزرگی شده است بدون آن 

جدید و فراگیری بتواند جایگزین آن شود. در چنین   که نظم
شرایط بحرانی و انتقالی، مردم ایران و جمهوری اسالمی هم 
از امواج این طوفان در امان نیست. این که طوفان چه زاید، 

 مهم ترین پروبلماتیک زمانه ماست!. ناتمام

و بجای توهم و عدم توهم، آگاهی کاذب و آگاهی واقعی را 
بگذاریم. از دوحال خارج نیست یا مردم در این موارد نسبت 
به منافع خود و ماهیت طرف مقابل دچارآگاهی و 
تصورکاذب میشوند که تنها در این صورت است که می توان 
با اتکاء به پی آمدهای آن و نقدتجربه و ارائه آگاهی واقعی به 
مقابله با آن پرداخت و یا اساسا رویکرد و تصورآن ها منطبق 
بر منافع واقعی اشان بوده است که در این صورت البته 
دیگرکارچندانی نمی توان کرد. عالوه براین اگر مردم حتی 
عموما میل به رفرم ) و البته نه به رفرمیسم هم چون یک 
ایدئولوژی و باورخدشه ناپذیر( داشته باشند، بازهم معلوم 
نیست که بتوانند رفرمیست باقی بمانند و رفرمیست در معنای 
واقعی را در مورد آن ها به توان بکارگرفت. چرا که آن ها 
اگر در عمل و زندگی واقعی شاهدتغییرات واقعی نباشند، به 
اقتضای نیازها و الزامات زندگی و واقع گرائی ناشی ازآن، 
هیچ گاه بطوردائم و پیوسته به دنبال سراب نخواهند بود و در 
این صورت هم آنان، اولین کسانی خواهند بود که علیه 
وضعیت برخواهند آشفت. و این درحالی است که از قضا 
روشنفکران اکثرا و نه البته همه و همیشه، به دلیل 
ایدئولوژیک کردن قضیه و ساختن یک سیستم نظری چه بسا 
برای مدت ها خود زندانی جوی بشوند که خود برساخته اند و 
از همین منظر به جای نقش پیش رو، نقش پس رو داشته 
باشند. چنان که در تجربه خود و جهان، ازاین گونه 
نابهنگامی ها و اشاعه آگاهی کاذب توسط روشنفکران، کم 
ندیده ایم. از همین رو روشنفکران انقالبی فقط در برابر 
رفتارمنفی و دنباله روانه مردم که ر.برهان نگران آن است، 
غافلگیرنمی شوند بلکه چه بسا ممکن است در برابرآشوب ها 
و اعتراضات توده ها نیز غافلگیرشوند. از قضا نمونه 

نه آن گونه که ر.برهان ادعا می کند، یکی از  88اعتراضات 
بطورکلی نمی توان بین رفتارروشنفکران و توده   آن هاست.

های مردم، در عین وجود برخی تمایزات و خودویژگی ها، 

دیوارچینی کشید و برای هرکدامشان منطق جداگانه ای 
تراشید. روشنفکران بخشی از جامعه هستند که سخت تحت 
تأثیرتحوالت آن قرار دارند و خود نیز متقابال بر آن تأثیرمی 
گذارند و اختالالت و نابهنگامی ها نیز در همین چهارچوب 
باید موردبررسی و نقد قراربگیرند. بدون وجود چنین 
سوخت وسازی نه روشنفکرانقالبی وجودخارجی خواهد 
داشت و نه جامعه خواهد توانست از توانائی های خود 

 استفاده بهینه بکند.
بدیهی است که هر توهمی از آسمان نازل نمی شود بلکه با 
شرایط مادی و درجه آگاهی مشروط می شود، اما بهرحال 

رفتارمردم بازتاب منافع   از دادن پاسخ به این سؤال که آیا
واقعی آنهاست )که به ناگزیر در پراکسیس اجتماعی باید 

نسبت به   تأیید یا تکذیب شود( یا پندار و تصوری کاذب
منافع، گریزی نیست. بدیهی است که نوع پاسخ به این سؤال 
هر یک الزام ها و پی آمدهای خود را دارد. اگربه فرض 
دنباله روی بازتابی از منافع واقعی مردم و حاوی دست 
آوردهای جدید باشد، تا مادامی که وجود داشته باشند و تا 

از مبارزه طبقاتی و   اطالع ثانوی، به معنی آن است که
 رهائی بخش خبری نخواهد بود.

عالوه برآن، تنها در صورت وجودآگاهی کاذب است  
بنابراین   میتوان از ضرورت واهمیت آگاهی سخن گفت.

آگاهی برای برون رفت از   وقتی ر.برهان از اهمیت
وضعیت سخن می گوید، خواه ناخواه وجود توهم یا آگاهی 
کاذب را می پذیرد و بر پایه همین تضاد منافع و زدودن 
تصورکاذب نسبت به آن وظیفه آگاه گری را موردتأکید 
قرارمیدهد. و این البته در تناقض بنیادی با پیشفرض 
وادعای اولیه اش مبنی بر رد تئوری توهم و آگاهی کاذب 
در توضیح رفتارمردم نسبت به حاکمیت قرارمی گیرد و 

 به چالش می گیرد.  شالوده کل ادعای وی را

 پیام فعالین کارگری در بند خطاب به تشکل های مستقل و پیش روان کارگری

میلیون بی سواد مطلق و فرو پاشی  ۲میلیون بی سواد، با 
کامل اجتماعی، در همین حین ایران در اثر حاکمیت 
جمهوری اسالمی سرمایه داری با تعلیم و تربیت الهی و امام 
زمانی و حاکمیت والیت فقیه به باالترین آمار افسردگی ، 
خودکشی ، اعتیاد ، طالق و تن فروشی و جرم و جنایت 
سازمان یافته و باالترین آمار اعدام زندانی ها در جهان 
رسیده است، بر اثر نتایج پیش برد چنین سیاست های ضد 
بشر توسط جمهوری اسالمی سرمایه داری با شرایط فوق 
الذکر باعث شده است ایران بعنوان یکی از غنی ترین کشور 
های جهان که رتبه دهم معادن دنیا را دارد به بهشت سرمایه 
داری و جهنمی برای زحمتکشان و مزد بگیران تبدیل شده 
است ، و در نتیجه خروش کارگران ، معلمان و کلیه ستم 
دیدگان با بیش از بیست الی چهل تجمع و اعتصاب و 
اعتراض روزانه لرزه بر اندام رژیم پوسیده انداخته است ، 
بطوریکه در ترس از فروپاشی و سرنگونی انقالبی با 
خوردن جام زهر توافق هسته ای، نوکری استکبار را به جان 
خریده است، وبا افزایش استثمار و افزایش شدت سرکوب، 
آتش مبارزه هر دم افزاینده توده ها را شعله ورتر خواهد 
کرد، اما در نبود تشکل های سراسری سازمانده به مثابه 
سازمانده همبستگی سراسری و مبارزه ) سازمان سیاسی و 
اتحادیه های سراسری ( درمقابله با بهره کشی وفریب و 
برنامه سازمان یافته سرکوب سراسری توسط طبقه سرمایه 
داری اغلب این اعتصابات و تجمعات خود به خودی ، بدون 
هدف و برنامه مشخص ، انفرادی و تکی و پراکنده در مقابل 
بهره کشی و تشدید و بهره کشی به صورت جنگ و گریز 
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احزاب سرمایه داری در محیط کار و زندگی آنان را زمینه 
اصلی فعالیت خود قرار دهیم و با کمک به سازمان یابی آنان 
و تشکلهای مستقل طبقاتی ، اتحادیه ای و حزبی به عنوان تنها 
وسایل سازمان دهی کل اشکال مبارزات طبقاتی آنان و انقالب 
اجتماعی و رسیدن به حاکمیت شورایی دمکراتیک شروع 
کرده و ادامه دهیم، در این صورت صد در صد ما پیروزیم، 

میلیونی در هم کوبنده سیستم بهره کشی و  ۶۵چرا که نیروی 
 . سازندگان تاریخ آینده با ما هستند

 .آینده از آن طبقه کارگر آگاه و متشکل است
 : کارگران زندانی

 شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده
۳/۶/۱۳۲۲ 
الزم به توضیح است که قرار بود این پیام با قید   –  ۱توضیح 

اسامی مشخص فعالین و رهبران شناخته شده کارگری و 
معلمان نوشته شود، و مستقیما از آنها خواسته شود که برای 
ایجاد فدراسیون سراسری تشکل ها جهت سازماندهی 
مبارزات هر دم افزاینده زحمتکشان اقدام کنند، دلیل ما برای 
چنین تصمیمی عبارت بود از اینکه هرچه پیام یا فراخوان داده 
می شود، بسیاری از فعالین بی تفاوت از کنارش می گذرند و 
خود را به ندیدن و نشنیدن مززنند ، اما در تحلیل نهایی خود 
به این نتیجه رسیدیم که بر مبنای تجربیاتی که از برخی فرقه 
گرایی ها داریم، اگر اسامی را بنویسیم به بهانه اینکه با نوشتن 
اسامی فعالین و رهبران کارگری را به خطر انداختیم، پیام را 
بی اثر و به ضد خودش تبدیل می کنند، بنا براین از نوشتن 
اسامی صرف نظر کردیم ، )هر چند که جمهوری اسالمی با 
بهانه یا بی بهانه سرکوب را پیش میبرد و نیازی به بهانه های 
این چنینی ندارد(،اما این توضیح نشان میدهد پیام فوق مربوط 
به تک تک فعالین و رهبران کارگران ، معلمان ، پرستاران و 

است وشما نسبت به انجام خواسته پیام رسالت و وظیفه …  
دارید و درصورت عدم انجام آن در مقابل جنبش مبارزاتی 
کارگران و زحمتکشان موظف به پاسخگویی هستید، که آیا 
اعتقاد به این کارندارید؟ یا امکان انجامش را ندارید؟ و یا خود 
و تشکل خود را به تنهای کافی برای این کار می دانید؟ یا بقیه 
را برای متحد شدن مصلح نمی دانید؟ یا به تشکل صنفی و 
توده ای کارگران و زحمتکشان با دید ایدولوژیک نگاه می 
کنید؟ یا شدت سر کوب را دلیل عدم اقدام می دانید؟ )ما مورد 
سرکوب را قبول نداریم چون رسالت سرکوب جلو گیری از 
انجام وظیفه است و رسالت هر فعالی دقیقا برای مقابله با 
انواع سرکوب است، بنا براین به بهانه وجود سر کوب از 
انجام وظیفه نمی توان شانه خالی کردن که شانه خالی کردن 
در واقع تابع خواسته و نقشه سرکوب گر شدن است و این 
یعنی دعوت به بی عملی چون سرکوب دائما وجود داشته و تا 
زمانیکه تشکل سراسری و وحدت طبقاتی نداشته باشیم 
سرکوب همچنان با شدت وجود خواهد داشت(، بنا براین یا 
باید اقدام به انجام خواسته این پیام کنید و یا یکی از جواب 
های فوق را یا اگر جواب دیگری دارید آن را رو به عموم 

 .اعالم کنید
با توجه به اینکه به ما خبر میرسد که برخی از   –  ۲توضیح 

سایت ها و نشریات نیرو های کارگری و چپ از انتشار اخبار 
و نوشته ها و خواسته های زندانیان سیاسی، بخصوص 
کارگران زندانی سر باز می زنند و یا بسیار کم اقدام می کنند 
، این عمل به هر دلیلی باشد از نظر ما نوعی فرقه گرایی و 
ضد کارگری است و ما به آنها هشدار می دهیم ، که با این 
عمل هر روز بیشتر از قبل محبوبیت خود را در نزد کارگران 
از دست می دهند و به عنوان ضد کارگر در میان کارگران و 
توده ها شناخته و معرفی می گردند، این اخبار از طریق 
کارگران فعال در داخل به دست ما میرسد ، بنا براین سایت ها 
و پایگاه های فوق بهتر است روش خود را تغییر بدهند، چون 
بسیاری از کارگران فعال در داخل برای شناختن این 
تشکیالت ها و سازمانها پخش و پوشش خبری زندانیان 
کارگری را به عنوان پارا متر و معیار انقالبی یا ضد انقالبی 
بودن تشکیالت های فوق قرارداده اند ، و نتایج دیداری خود 
از سایت های فوق را دلیل انقالبی بودن یا نبودن آنها قرار 
داده و به بقیه اعالم می کنند. بنابراین سایت هائی که از پخش 
و پوشش اخبار کارگران زندانی و زندانیان سیاسی کوتاهی 
کنند توسط خود کارگران در میان کارگران به عنوان نیروهای 
ضد کارگری معرفی می شوند، این می تواند بسیار خطر ناک 

 .باشد
 

 : تکثیر از
 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

  

پیشروان و تشکل های موجود بخصوص کارگران ، 
معلمان و پرستاران می خواهیم با ایجاد هیت و یا شورایی 
موسس فدراسیون مرکب از تمامی نمایندگان منتخب آن 
تشکل ها ایجاد اتحادیه سراسری را به مثابه اهرم 
ضروری سازماندهی سراسری مزد بگیران در الویت اول 
فعالیت و مبارزات خود قرار بدهند، تا با پیوند زدن 
جویبارهای کوچک مبارزاتی بی برنامه و پراکنده برای 
دوری از خورده کاری ها در محور مطالبات عمومی به 
رودخانه ای عظیم و سیل بنیان کن برای تحقق مطالبات 
فوری حقوق بگیران به وظایف خود عمل کنند و زمینه بر 
آورده کردن خواستهای نهایی را فراهم نموده و جهت انجام 
رسالت تاریخی خود اقدام کنند. و بدانید که تدارک برای 
گسترش مبارزات صنفی و سراسری مهمترین فاکتور 
عقب راندن دشمن طبقاتی و رسیدن به فضای اندکی آزاد و 
مناسب برای ایجاد و سازمان یابی و سازماندهی سراسری 
کارگران و تشکل های پایدار صنفی می باشد و با پیش برد 
این رسالت عظیم طبقاتی در فردای ورق خوردن برگ 
تاریخ دفتر مبارزه طبقاتی شرمنده طبقه کارگر و نسل آینده 
 ۱۳۵۹نخواهیم شد. مخصوصا اینکه تلخی شکست انقالب 

درانحراف و سوء استفاده از مبارزات طبقه کارگر، توسط 
جناح های گوناگون فاشیست ها و سرمایه داران با وجود 

شورای کنترل، در حافظه تاریخی ما به  ۱۶۱ساخته شدن 
عنوان یک تجربه زنده ولی تلخ ثبت شده است ، ومهمتر 
اینکه فرقه گراها با اعمال تفرقه افکنانه و جناح های غیر 
کارگری میخواهندحوزه های سازماندهی همگانی طبقه 

صنفی را به سرمایه داری   –کارگر در عرصه اقتصادی 
جهانی و ستون پنجمی های دست آموز و دست چین شده 
انها واگذار کنند، باید به خود آیند و بفهمند که این دو 
عرصه مبارزه به هم تنیده شدند، بنا براین در راستای 
ایجاد هیئت فدراسیون سراسری تشکل های کارگران و 
زحمتکشان تشکل های شما را با اسم بردن از تشکل های 
موجود دعوت به اقدام عملی می کنیم )با توجه به اینکه 
رهبریت تمامی این تشکل ها نیز مورد خطاب مستقیم ما 

 هستند
از شرکت واحد ، هفت تپه ، نقاشان تهران ، نقاشان استان 

 … البرز ، خبازان سقز ، فلزکار مکانیک و
کانون دفاع از حقوق کارگران ، کمیته پیگیری ، کمیته 
هماهنگی ، اتحادیه آزاد کارگران ، کمیته های دفاع از 
کارگران زندانی ، کارگران متحد انقالبی ، کارگران 
پروژه ای ، ایرانخودرو ، پتروشیمی تبریز و دیگر پترو 
شیمی ها ،فعالین کارگری شمال و جنوب ، کارگران محور 
جاده کرج ، کانون صنفی معلمان ، و سازمان پرستاران و 
دیگر تشکل های مستقل و رفقای پیشرو می خواهیم، با 
هماهنگی قبلی اقدامات الزم را در جهت ایجاد اتحادیه 
سراسری را امروز انجاتم دهید که فردا بسیار دیر است، 
ما باید بدانیم در این راه سخت و دشوار حمایت کارگران 
 –جهان ، بیش از یک و نیم قرن تجربه جنبش کارگری 
سوسیالیستی شکست و بن بست سیاست های احزاب و 
دولت های سرمایه داری در اصالحات به علت بحران 
ساختاری و از همه مهمتر گسترش و رشد فزاینده 
اعتصابات و اعتراضات کنونی کمک حال و اقدامات ما 

 .می باشد
در خاتمه تذکر نکته ای را الزم می دانیم که با توجه به 
وجود پیشکسوتان و پیش روان و سازمان دهندگان آگاه 
صادق و با تجربه در جنبش کارگری ایران و لزوم اجماع 
و تصمیم گیری دمکراتیک و مشترک هیات موسس از 
ابتدای امر با تهیه و تنظیم و تدوین پیش نویس برنامه و 
اساس نامه فدراسیون را به عهده رفقا و دوستان می 

 .گذاریم
رفقا ، دوستان و کارگران آگاه و پیشرو اگر نتایج نظری ما 
تشکل ها و افراد پیش رو به قول مانیفست " صرفا" بیان 
کلیه مناسبات واقعی که از مبارزات موجود طبقاتی و 

میلیونی( مزدبگیران که در برابر  ۶۵جنبش تاریخی ) 
دیدگان ما جریان دارد " در جهت رهایی انها از ستم 
طبقاتی و اگر باز به قول مانیفست کمونیست برتری همین 
نظرات با بر پایی تشکل های سراسری توده ای) 

میلیونی( مزدبگیران است که از دل جنبش شرایط و ۶۵
پیامدهای آن برآمده و درس روشنی به ما می دهد، پس 
بیایید به جای درجا زدن در سطح یک صنف و رها کردن 
ارتش شصت و پنج میلیونی و باز به قول مانیفیست به 
جای چسبیدن به توهمات فرقه ای، خواست و مبارزات 

میلیونی ستم کشان را با طبقه ، دولت و  ۶۵عینی و جاری 

پارتیزانی و فرسایشی و خسته کننده شده است ، علیرغم تاثیر 
مثبت و تقویت همدلی ، همیاری و هم سر نوشتی طبقاتی نمی 
تواند در مقابل یورش سازمان یافته و یک پارچه دولت 
سرمایه داری به حداقل های هستی کارگران و مزد بگیران 
به مقاومت و مبارزه میسر دست زده و دشمن را به عقب 
نشینی قابل لمس وادار کند، و از دست آوردهای مبارزاتی 
خود محافظت نماید ، بطوری که دشمن طبقاتی در نبود 
تشکیالت انقالبی و برنامه و استراتژی مشخص جبهه 
کارگری را با وعده و وعید های تو خالی و فریب کارانه پس 
از مدتی با یک حرکت برنامه ریزی شده، نه چندان پر 
زحمت و پیچیده تمامی دست آوردها و ثمرات مبارزاتی را 
پس میگیرد، مکمل این نا توانی در هویت مستقل و 
یکپارچگی طبقاتی کارگران بر اساس برنامه و منافع آنی و 

میلیون  ۵۱آتی خود، وجود انحرافات درونی این خانواده 
میباشد، که یکی از موانع اصلی ایجاد ساختار سراسری 
هست ، از جمله دوستان صنف گرای محض با چسبیدن به 
منافع یک صنف و رها کردن و فدا کردن منافع کل طبقه و 
زحمتکشان مانند خواستار حق تشکل و اعتصاب ، تدوین 
قانون کار مترقی ، کار دائم ، تحصیل و درمان رایگان ، و یا 
مبلغین دنباله رو ، پرستش اعتصابات و حرکت های خود به 
خودی و پراکنده و بی برنامه به جای کمک به سازمان یابی 
طبقاتی در انتقال تجربیات مبارزاتی در مورد اشکال مبارزه 
، اشکال تشکل و اشکال سازمان دهی و مهمتر از اینها فرقه 
گرایی رفقای مروج آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی در دوری 
از ارتباط زنده و پویا و سازمانگرانه با کارگران در محیط 
کار و زندگی آنان است، همچنین افکار فرقه گرایانه مانعی 
است در جهت ایجاد سلولهای سازمانده در میان کارگران 
پیشرو و رهبران آنها در داخل کشور و ارتباط زنده با 
مبارزات جاری آنها و همچنین با ایجاد تشکل های توده ای 
مستقل و صنفی ، هنری و ورزشی در میان کارگران ، و 
انتقال آگاهی طبقاتی از این طریق از مهمترین آفات جنبش 
کارگری به دلیل نبود سازمان یابی اتحادیه های صنفی و 
عینی و سراسری کارگران هستند، به نظر ما فعالین زندانی ، 
 ۲۱۱رفقا و دوستان فعال کارگری باید بپذیرند، طبق تجربه 

ساله مبارزات طبقاتی کارگران آگاهی و مبارزه و تشکل 
طبقاتی کارگران از خواسته های فوری خود برای بهبود 
شرایط و فروش بهتر نیروی کارشان در شرایط بردگی 

سیاسی آنها جدا از آگاهی ، مبارزه و تشکل   –اقتصادی 
طبقاتی کارگران در انقالب اجتماعی برای الغای بهره کشی 
انسان از انسان و اداره و هدایت و کنترل شورایی و 
دمکراتیک امورو سرنوشت اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی 

 .نبوده و این دو بستر الزم و ملزوم و مکمل یکدیگرند
رفقائی که به قول مانیفست کمونیست بخاطر مبارزات سیاسی 
در بر انداختن سلطه بورژوازی و نابودی مالکیت خصوصی 
عرصه گسترده ، همگانی و همه گیر مبارزه اقتصادی طبقه 
کارگر را به عنوان بسیج ، گرد آوری و تربیت همه الیه های 
این طبقه را رها می کنند به همان اندازه اشتباه می کنند که 
کسانی که به خاطر بهبود وضعیت موقت کارگران در شرایط 
بردگی کامل آنها الغای استثمار و حاکمیت کارگران بر 
سرنوشت خود را فراموش میکنند، مبارزه طبقاتی کارگران 
در اشکال صنفی ، سیاسی و فکری در مبارزه با قدرت و 
سیاست های طبقه ، دولت و احزاب سرمایه داری در مقابله 
و نابودی بهره کشی و تشدید بهره کشی، روندی حتمی و 
جدایی ناپذیر است و به همان اندازه ضرورت سازمان یابی 
سیاسی کارگران در حزب انقالبی طبقه کارگر و همچنین 
ضرورت سازمان یابی صنفی آنها در اتحادیه های سراسری 
) فدراسیون ها و کنفدراسیون متشل از تشکل های کارگران 
و زحمتکشان(( علیرغم اینکه اشکال و ساختار متفاوتی دارند 
اما موازی و با تکیه به یکدیگر و با ریشه های در هم تنیده 
در بستر و روندی واحد و یگانه ایجاد و رشد می یابند، و هر 
کدام بدون دیگری دچار شکست صد در صدی خواهند شد، 
این را بار ها تاریخ مبارزاتی کارگران ثابت کرده است . ما 
زندانیان سیاسی در عین تاکید بر وحدت طبقاتی کارگران بر 
اساس اعتقاد به انقالب اجتماعی ، حاکمیت کارگری و حزب 
سیاسی به قول کالم آتشین مارکس در انترناسیونال اول به 
مثابه تنها وسیله مقابله با قدرت متحده طبقات و احزاب 
سرمایه داری و از این جهت اصرار داریم، با توجه به 
گسترش فزاینده اعتصابات و اعتراضات صنفی و خالء 
تشکل های سازمانده اتحادیه ای در جهت سراسری با برنامه 
و هدف مند کردن مبارزات رو به رشد، ایجاد فدراسیون 
سراسری مرکب از تشکل های موجود مستقل به الویت اول 
جنبش مبارزاتی کارگر تبدیل شده است، بدین جهت از تمامی 
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 قسمت دوم
 
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 افتضاح 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
س: شما آفریقا شناسید. آیا برای آفریقا بهتر نیست که ما از  

این قاره پا پس بکشیم. )البته ما به خاطر آفریقایی ها آنجا 
 نیستیم(

 .ج: ما آنجا به خاطر مواد معدنی هستیم
 …س: و چون ما آنجا را ویران میکنیم 

 .ج: ما نه! ما نه! ما یعنی چه؟ شما و من که نیستیم
س: اما ما اجازه میدهیم. ما به این مساله آگاهیم و بعنوان  

 … گروهی از انسان ها
ج: اما گفتن این که کمک توسعه بی معنی است، درست 

 .نیست
س: پس شما معتقدید که گفتن این نکته به صورت دربست  

 .نادرست است
ج: بصورت دربست نادرست است. از لحاظ ارقام مطلق، 
آسیا قاره ای است که بیشترین گرسنه ها را دارد، چیزی بیش 

میلیون نفر؛ اما از لحاظ ارقام نسبی آفریقا است  ۶۵۱از 
 ۲/۳۵۳)تقریبا یک میلیون نفر انسان در آنجا زندگی میکنند(. 

کشور آفریقایی سال گذشته بطور مداوم و شدید  ۵۲جمعیت 
از کم غذایی رنج میبرده اند، آن هم در قاره ای که صاحب 
ثروت های باورنکردنی مانند نفت )در لیبی، الجزایر، نیجریه 
و گابن(، مواد معدنی و غیره  است. آفریقا مانند فقیری است 
که روی تلّی از طال نشسته است. این قاره استثمار میشود. 
این ها همه درست است. اما کسی که رنج میبرد و زندگی اش 
در همین لحظه ای که ما با هم صحبت میکنیم دارد به سر می 
آید، انسان مشخصی است. اگر چند نفر از آنان را هم بتوان به 
وسیله کمکهای توسعه، کمک های انسان دوستانه، بوسیله 

، بوسیله کمکهایی که از (NGO) نهادهای مستقل غیر دولتی
آلمان می آیند و در یک یتیم خانه تقسیم میشوند، )مثال 
بصورت خیلی مشخص در سومالی( این کار خوبی است، 
چون زندگی بخش است؛ فراسوی هر نوع استدالل سیاسی. 
این که ساختار استثماری جنایت کارانه را باید درهم شکست، 
کامال روشن است. ما بعنوان شهروند آزاد کشورهای 
دمکرات از همه کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی و 

 .… غیره
س: آقای تسیگلر! اتفاقا پرسش در همین جا است. یک جمله  

ای هست که میگوید: برای اینکه شّر پیروز شود، کافی است 
 !که خیر کاری نکند

 .ج: این را برک، روشنگر اسکاتلندی میگوید
س: شبیه این نقل قول در کتاب شما هم آمده است. اما  

پرسشی که من پس از خواندن کتاب آرنو گرون )با عنوان 
ˮبرایم مطرح است این است: این  (“برضد گوش به فرمانی

گوش به فرمانی چه نقشی درفرهنگ ما بازی میکند؟ آنچه که 
شما میگویید، همه دراین دانشگاهها میدانند، توی کوچه 
وخیابان هم میدانند، اما گوش به فرمان اند. آیا این مهم ترین 
عنصری نیست که برای اینکه سیستم ما با ثبات باشد، مایی 

 که در این دمکراسی زندگی میکنیم ... 
 .ج: تایید میکنیم

س: تایید نمی کنیم. اما وحشت داریم؛ ترس از این که ممکن  

است دیگران در مورد ما چه بگویند؛ ترس از تک افتادن، 
با اینکه حرف درستی میزنیم. همیشه این گوش به فرمانی 
نادرست را توجیه میکنیم. این نکته اساسی است. شما پیشتر 
گفتید که شرکتها با تبلیغات شان موفق اند. اما این بذری که 
آنان می افشانند تنها در زمینی میتواند به بار بنشیند که 

گوش به فرمانی ˮآمادگی آن را داشته باشد. آیا این زمین، 
 نیست؟ “نادرست

ج: آنچه که قطعی است این است که خودآگاهی جمعی زیر 
آوار است. هر فردی که پا به این سیاره میگذارد یک 
خودآگاهی هویتی دارد که من در کتابم به نقل از فویرباخ 
آورده ام. اگر سگی ببیند که سگ دیگری دارد کتک 
میخورد، اتفاقی نمی افتد. اما اگر من کودکی را ببینم که از 
گرسنگی رنج میکشد، رنج میبرم. یا اینکه اگر کودکی را 
ببینم که دارد کتک میخورد، آن گاه من خود را جای او 
میگذارم. و این خودآگاهی هویتی در اصل میبایست ما را به 

 .سوی عمِل همبستگی رهنمون کند
 …س:اما نمیکند 

ج: چرا، اگر زیر آوار نباشد، خواهد کرد. اما این 
خودآگاهی توسط جنغولک های بازاریاب و ایده جنون آمیز 
نولیبرالی دفن میشود. من اینجا نمیخواهم مفهوم های جامعه 
شناسی را به کار ببرم، چون آن وقت کسی حرفم را گوش 
نمیدهد. اما یک مفهوم را میخواهم بگویم: خشونت 

 !ساختاری
 برای مثال: بزرگترین کنسرن مواد غذایی جهان نستله

(Nestle)  است. رییس آن پیتر برابک اطریشی است. مرد
بسیار آبرومندی است که میتواند بخواند و بنویسد وخیلی 
خوب اسکی بازی میکند. اما اگر برابک هر سال ارزش 

یعنی سهام نستله را به  (Shareholder Value ) سهامدار
ماه دیگر رییس  ۳یا  ۲فالن درصد افزایش ندهد، پس از 

نستله نخواهد بود. همین نکته درمورد رییس بایر، زانوفی، 
دویچه بانک، گلدمن ساکس وغیره نیز صادق است. مساله 
یکی است: خشونت ساختاری! آنچه که ازخودبیگانگی 
موجب میشود، اعتقاد به تغییرناپذیری جهان است؛ با اینکه 
میدانیم که در یک قتل )اگرهمان مثال گرسنگی را درنظر 

درصد  ۱بگیریم( همدست ایم. ما میدانیم که بشریت هر سال 
 ۱۹جوهره خود را از دست میدهد. یعنی چیزی بیش از 

میلیون نفر هرسال )اگر همه دلیل های مرگ را با هم 
میلیون  ۹/۱۳بگیریم( این سیاره را ترک میکنند. سال پیش 

نفر بر اثر گرسنگی یا پیامدهای مستقیم آن مرده اند. یعنی 
گرسنگی در دنیایی که سرشار از ثروت است، هنوز هم 
مهمترین دلیل مرگ در این سیاره است. گرسنگی ساخته 
دست بشر است. یکی از مشکالت، سوداگری در بازار 
بورس برسر موادغذایی است. مواد غذایِی پایه یعنی ذرت، 

مصرف جهانی را تشکیل میدهند. من  ۹۵۳غالت و برنج، 
درگیر دعواهای قضایی زیادی شدم، اما باز هم به روشنی 
تمام میگویم: سوداگری در بازار بورس بر سر مواد غذایِی 
پایه، کامال قانونی است. اما کامال هم جنایتکارانه است. 
چون بهای ذرت، برنج و غالت در بازار جهانی باال میرود 

سال بهای اش دو برابر شده؛ منحنی  ۵)یک تن برنج در 
 خطی نیست بلکه زیگزاگی است(.

سوداگر انجام می دهم، موجب  “منِ ˮس: یعنی آن چه که  
مرگ انسان ها می شود، چون نمی توانند آن جنس را دیگر 

 بخرند؟
میلیارد انسان طبق آمار  ۱ج: یک نمونه کامال مشخص. 

بانک جهانی در سرپناه های غیررسمی زندگی میکنند )این 
هم زبان وحشتناک بروکراتیک سازمان ملل است(، 

 Somkeyبطورمثال در حلبی آبادهای کراچی، 
mountain  در مانیل، فاِوالهای ریو، یعنی در جاهایی که

مادران با پول بسیار اندک میبایست غذای روزانه تعدادی 
کودک را تهیه کنند. وقتی بهای ذرت بصورت انفجارآمیزی 
باال میرود، بهای برنج بصورت سرسام آور باال میرود، آن 
وقت این مادر نمیتواند به اندازه کافی خرید کند. میتوانم 
مثالی بزنم. اخیرا به خاطر مأموریتی از طرف سازمان ملل 

یک Terre des Hommesدر بولیوی بودم. در آنجا  
سازمان همیاری از لوزان، مهدکودکی در یکی از محله 

های فقیرنشین دارد. رفتم آن جا. هنگام غروب خورشید کنار 
انبار برنج ایستادم و تا نیمه شب آن جا ماندم. من حتی زنی، 
مادری ندیدم که نیم کیلو برنج بخرد. حال هرچقدر هم بچه 
داشته باشد. آن وقت این مادر میرود خانه، آتش زیر دیگ را 
روشن میکند. وقتی آب جوش می آید، ظرف پالستیکی را که 
در آن برنج خریده بود، خالی میکند. چند دانه برنج به این 
ظرف چسبیده اند. آن وقت این دانه ها در آب شناور میشوند. 
این غذای آن روز بچه ها است. آنها میگریند و نابود میشوند. 
سوداگری بر سر مواد غذایِی پایه را میتوان از همین فردا 

 .ممنوع کرد
 س: آیا باید این کار را کرد؟ 

ج: معلوم است. هر کشوری یک سری قاعده هنجاری برای 
قانون بورس دارد. همین فردا صبح زود میتوانیم پارلمان های 
مان را ناگزیر کنیم در این قانون بورس تجدید نظر کنند و 

 .سوداگری بر سر مواد غذایِی پایه ممنوع شود
س: به این ترتیب میلیون ها انسان درعرض یک هفته میتوانند 
نجات پیدا کنند. این نکته را  هر شهروند آزاد میتواند بطلبد و 
قانون اساسی به ما این آزادی را میدهد. قانون اساسی مانند 
یک انبار اسلحه است. ما فقط باید از آن استفاده کنیم، خم شویم 

 .و این جنگ افزارها را برداریم
ج: اینجا میرسیم به ولتر. من جمله ای از او را از کتاب شما  

میخوانم: آزادی تنها کاالیی است که اگر از آن استفاده نکنیم، 
 استهالک مییابد. چرا ما از آن استفاده نمیکنیم؟

چون ما ازخودبیگانه شده ایم. چون شمار کمی از افراد صفحه 
اینترنتی شما را نگاه میکنند. ما در یک نبرد نهایی هستیم. این 

آمده، یک بار  “قرارداد اجتماعیˮجمله از روسو را که در 
بین نیرومندان و ضعیفان، آزادی است ˮدیگر تکرار میکنم: 

یا ما  .“که سرکوبگر است و قانون است که آزادی می آورد
موفق خواهیم شد این سرمایه داری درنده را مهار کنیم، این 
خودکامگی بی حد و حصر را که در آن بیشینه کردن سود و 
این قدرت مطلق کنترل نشده را که بوسیله طمع و آز هدایت 

]در اینجا تسیگلر جمله خود را به پایان نمیبرد و …  میشود
جمله دیگری را آغاز میکند. مترجم[ )آدام اسمیث به کل اشتباه 
کرد وقتی معتقد بود لحظه ای میرسد که آنهایی که ثروت 

تا رولزرویس بطور  ۲بسیار زیاد دارند، برای مثال از 
کیلو خاویار در روز  ۲۱همزمان نمیتوانند استفاده کنند، 

ویال شب را به صبح  ۵نمیتوانند مصرف کنند و نمیتوانند در 
چکیدن به ˮبرسانند. آن گاه لحظه ای میرسد که پدیده 

اتفاق می افتد و ثروتمندان ثروت  (Trickle-Down) ”پایین
خود را تقسیم میکنند. این نادرست بود چون ارزش مصرف 
بطور کل از عرصه اقتصادی ناپدید شده است. برای جنون 
انباشت، حرص به قدرت و بیشینه کردن سود که به معنای 
قدرت است هیچ مرز طبیعی وجود ندارد. به همین دلیل نیز 

اتفاق نخواهد افتاد. این قدرت باید  “چکیدن به پایینˮپدیده 
گسیخته شود. این قدرت تنها به وسیله قانون میتواند درهم 
شکسته شود. ولتر گفته بود آزادی تنها کاالیی است که اگر از 
آن استفاده نکنیم، استهالک مییابد. آزادی از بین خواهد رفت، 
چون ما از آن استفاده نمیکنیم. بطور مشخص ما از حقوق 
مندرج در قانون اساسی بعنوان اسلحه ای بر ضد قدرت مطلق 

 .و خودکامگی کنسرن ها استفاده نمیکنیم
س: آقای تسیگلر! نقش رسانه های گروهی انحصاری شده  

 در این میان چیست؟
ج: اینها سازمان های مزدورند. من باید اینجا از روزنامه 
نگاران دفاع کنم. رسانه های گروهی قدرت دارند، اما بدون 
هیچگونه مسئولیتی! هیچ کس آنها را کنترل نمیکند، به جز 
فشار اجتماعی که ممکن است دچارش شوند. رسانه های 

 گفتگوی کن یبسن با ژان تسیگلر
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ج: بله! می آیم و آنچه باید بگویم، میگویم. شاید کسی گوش 
کند، شاید همه نه! اما از روی پرنسیپ می آیم. گفته میشود 
که ده ها هزار نفر خواهند آمد، چون کلیساها مشغول بسیج 
اند، سندیکاها دارند بسیج میکنند. در آلماِن به اصطالح 

ˮکه میتوان فکر کرد که ازخودبیگانگی پیروز “شکم سیر ،
شده است، اتفاقا این طور نیست. انسانها دارند بیدار 
میشوند. یک ناآرامی باورنکردنی وجود دارد. جامعه مدنی 
بر اساس خط مشی یک حزب عمل نمیکند، مطابق برنامه 
یک حزب عمل نمیکند. بر اساس یک کمیته مرکزی عمل 

 Kategorischer) نمیکند. بلکه بر اساس بایسته قطعی
Imperativ)  :عمل میکند.  به قول کانتˮ عمل غیرانسانی

که در حق دیگران روا میدارم، انسانیت را درمن نابود 
این خودآگاهی آهسته آهسته راهش را باز میکند و  .“میکند

 .این مایه امید بزرگی است که در مونیخ خود را می نمایاند
س: ما همه با هم در ارتباطیم. میخواهم از کتاب شما نقل  

بزرگ تر  (Bewußtsein) راِز آگاه بودنˮقولی بیاورم. 
مایلم با شما درباره   .”(Sein) است از راز بودن

دمکراسی صحبت کنم. آیا در حزب ها دمکراسی وجود 
 (Drop-in center) دارد یا اینکه آنها تبدیل به مرکز گذر

البی گرایان شده اند؟ آیا آنها در حال حاضر گرفتار 
 دیکتاتوری الیگارشی ها هستند؟

ج: من بعنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین 
های اشغالی )که توسط اسراییل اشغال و ویران شده اند( 
بودم. جزو ماموریت ام بود که ببینم حق تغذیه در زندانهای 
اسراییل رعایت میشود یا خیر. درشمال اسراییل، افسر 
اسراییلی مدیرزندان از تصادف یک جامعه شناس از آب 
درآمد. سارتر را خوانده بود. فردی زیرک و منتقد هم بود. 
شب با هم بیرون رفتیم. به کوهی چشم دوخته بود که جلوی 
زندان بود، کوه آرماگدون. مطابق انجیل، در آخر زمان، 
آرماگدون محل آخرین نبرد است. من فکرمیکنم که ما 
اکنون درآنجا قرارداریم. کانت از واژه ی زیبای "لبه 

استفاده  (Abbruchkante der Zeit) گسستگی زمان"
کرد.  آن زمان امانوئل کانت، مأمور دولت پروس، کامال 
طرفدار انقالب فرانسه بود. او میگفت ما در لبه گسستگی 
زمان قرارداریم. جهان فئودالی فرومیریزد وجهان نوینی 

سال پس از آن، ما باردیگر در لبه گسستگی  ۲۵۱میآید. 
زمان قرارگرفته ایم. اگر موفق نشویم دِد سرمایه داری را 
رام کنیم، مقاومت را عمومیت ببخشیم و این قدرِت مطلِق 

همراه با پیامدهای   –جهانِی سرمایۀ مالِی جهانی شده را 
کامال ویرانگرش برای طبیعت، انسانها و همه چیز مربوط 

درهم شکنیم، آنگاه همه چیز به  -به اخالق و نهادهای جمعی
پایان خواهد رسید و مناسبات جنگل برقرارخواهد شد. آنگاه 
کار اروپا نیز به پایان خواهد رسید. یک نمونه: به گزارش 

بچه های زیر ده سال  ۹/۱۱۳یونیسف در اسپانیا، سال پیش 
بطور مزمن به شدت از کم غذایی رنج برده اند. بیکاری 

 ۲۹میلیون انسان در  ۲/۳۳مزمن رو به رشد است و 
 .کشور اتحادیه اروپا دچار آن اند

س: آیا کنسرن ها در حال حاضر همبستگی را در اروپا  
 نابود میکنند؟

ج: کامال! ما در آخرین نبردیم. یک مثال دیگر بزنم. رفقای 
ساندینیست ما در نیکاراگوئه، در جریان مبارزه رهایی 

 la ultimaبخش این اصطالح خیلی گویا را داشتند که  
trinchera.  در جنگ رهایی بخش یک سنگر نهایی بود که

میبایست بهرقیمتی آن را حفظ کرد. اگر آن سنگر از دست 
میرفت، کار تمام بود. آنگاه کار قیام، رهایی و سعادت به 
آخر خط میرسید. آنگاه همه از لحاظ فیزیکی و اخالقی و 
همه چیز نابود خواهند شد. ما اکنون درآستانه این نبرد 

در آلِپ بایرن  G7 سرنوشت ساز قرارداریم. یا سران
پیروز خواهند شد یا اینکه در تظاهرات ضد آن در مونیخ 
آگاهی ای ایجاد خواهد شد، به اندازه کافی و در حدی که 
جنبش های مقاومت گسترش خواهند یافت و روزی 

 .فدراسیونی درست خواهد شد
مارکس تصویری ارائه داده که زیاد آن را به زبان 
نمیآورند، چون خیلی قشنگ و شاعرانه نیست. صحبت از 
موش کوری است که نقب میزند. یک زمانی آن قدر نقب 
های زیرزمینی زیاد میشود که به یک باره کل زمیِن فراز 
آن فرو میریزد. نور می آید و به همه جا رسوخ میکند. 
امروز ما در چنین وضعیتی قرار داریم. جبهه های مقاومت 
به گونه ای کامال اسرارآمیز برهم انباشته میشوند. شما به 
 ۱۲تصرف باستیل اشاره کردید. این مثال خوبی است. 

در آنجا چه اتفاقی افتاد؟ اگر دقیق بنگریم،  ۱۹۹۲٫ژوئیه 
از لحاظ عملی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. در حومه های شهر 

در اینجا در کارند. این  “قانون های طبیعیˮچون 
ایدئولوژی یک ابزار باورنکردنی سلطه است و خوب هم 

 .کارآیی دارد. درغیر اینصورت انقالب میشود
س: اما با اینحال جای امید است. بیایید درباره امید صحبت 

 .کنیم
س: کتاب شما را در دست دارم. در این کتاب نیز صحبت  

 .بر سر این است که در شرایط فعلی هم میتوان کاری کرد
ج: طبیعی است. من مدتی طوالنی در دفتر بین الملل 

سال  ۲۱۱سوسیالیستی بودم، وقتیکه جوان بودم )یعنی 
سال ویلی برانت رییس بین  ۱۶پیش!( ]می خندد[ طی 

الملل سوسیالیستی بود. یک انسان واال که من تا بحال ندیده 
روز راننده اش  ۱۲ام. من با چه گوارا آشنا بودم. اما فقط 

بودم. اما ویلی برانت را در بین الملل سوسیالیستی مدت 
بسیار بسیار طوالنی دیدم و حرف هایش را شنیدم. اینها 
انسانهایی با جذبه باورنکردنی بودند. هنوز هم نظرم این 
است. ویلی برانت به ما جوان ها )ژوسپن، دیاکوویچ، 
پیاجولی، اوالند که کیف ژوسپن را حمل میکرد( همیشه 
میگفت: وقتی شما در برابر همگان در نشستی یا در 
تلویزیون صحبت میکنید، هر چیزی که تحلیلی است 
میبایست صددرصد درست باشد. اما در پایان باید جای 
امید هم باشد. اگر کسی بدون امید سالن را ترک کند، بهتر 
است که درخانه اش بماند. حال امید کجاست؟ چه گوارا 
میگفت: قوی ترین دیوارها به وسیله تِِرک ها فرومیریزند. 
 یا کارل مارکس در نامه مشهورش به ودمایر

(Wedemayer)  نوشته بود: انقالبی باید بتواند صدای
و چمن دارد میروید. یک سوژه   .روییدن چمن را بشنود

جدید تاریخی، امروز و اینک دربرابر چشمان مان دارد 
پدید میآید وآن جامعه مدنی سیاره ای است. یک چیز کامال 

 .نوینی است
 .س: نقش شبکه اینترنتی در اینجا چقدر مهم است 

ج: اینترنت و پیشرفت های فنآورانه غیرقابل تصور به 
این جامعه مدنی امکانات ارتباطی ای ورای ابزارهای 

 .سلطه میدهند
س: آیا میتوان گفت اگر همه رایانه ها را به هم متصل  

 کنیم، یک خودآگاهی جمعی به دست می آید؟
ج: خودآگاهی که نه، چگونه بگویم؟ مانند نور در شب 
میماند. عالمت هایی در تاریکی هستند. این سوژه تاریخی 
نو، یعنی جامعه مدنی سیاره ای، از لحاظ جامعه شناسی 
تشکیل شده است از جبهه های مقاومت بسیار متفاوتی که 
بر ضد دیکتاتوری جهانی شورش میکنند. آنها بصورت 
شاخه ای، سرمایه مالی جهانی شده را درهم می شکنند. 

 ۱۲۲متشکل است از  Via Campesina برای مثال
میلیون روستایی خرده پا، صاحبان کشتزارهای اجاره ای، 
کارگران روزمزد از هندوراس تا اندونزی اند که برضد 
غارت زمین های کشاورزی توسط کنسرن ها مبارزه 
میکنند. وقتیکه بهای مواد غذایی باال میرود، برای کنسرن 
ها غصب زمین ها در کشورهای درحال رشد، جالب 

میلیون هکتار به  ۲۱میشود. سال گذشته فقط در آفریقا 
 .دست کنسرن ها افتاده است

یک شیخ از عربستان سعودی در گامبال در مرزهای 
هزار هکتار  ۵۹جنوبی اتیوپی از راه ارتشاء به یکباره 

زمین به دست می آورد. دهقانان توسط ارتش اتیوپی 
تارانده میشوند. به کجا میروند؟ به هارارگه، سیدآمو، 
آدیس آبه با. آن جا فحشای کودکان است. موش ها دست 
بچه ها را می جوند. مادران درمانده و پریشان حال اند. و 
شیخ الموتی به برکت استثمار کارگران مهاجر کشاورزی 
از سریالنکا در گامبال گل رز وسیب زمینی تولیدمیکند. و 
به کجا صادر میکند؟ جاییکه قدرت خرید وجود دارد، 
یعنی کشورهای اسکاندیناویایی، اروپا و ژاپن. باز میگردم 

یک   Via Campesina .به جامعه مدنی سیاره ای
عنصر است. جنبش آتاک در مرکز این هیوال، در مغز آن 
قراردارد. جنبش آتاک که در دانشگاه فنی برلین پایه 
گذاری شد، در آلمان خیلی نیرومند است و اکنون جهانی 
شده است. بعد جنبش باورنکردنی زنان را داریم، جنبش 
صلح سبز )گرین پیس( و غیره. یک سلسله طوالنی از 

 .جنبش های مقاومت وجود دارد
 س: مثل جنبش "اشغال" 

این فهرست را میتوان تکمیل  .“اشغالˮج: بله، جنبش 
کرد. قرار است روزهای سوم و چهارم ژوئن در شهر 
 G7 مونیخ یک گردهمایی اعتراضی بر ضد نشست

 .برگزار میشود
 س: آیا شما به این گردهمایی می آیید؟ 

گروهی در حد بسیار زیادی ماهواره شده اند. به خاطر 
رخوت، به خاطر خوش باوری. روزنامه نگاران نولیبرالی 

 … هستند که
 …س: مغزشویی شده اند 

ج: مغزشویی شده و به کل ازخودبیگانه اند. و این  تاریک 
اندیشی را داوطلبانه بازتولید میکنند. نکته ای که خیلی مهم 
است، فشار اجتماعی است که خیلی نیرومند است. خوش نیت 
ترین و با فرهنگ ترین روزنامه نگاران در سوییس به 
صورت خودکار، خودسانسوری میکنند. شما اگر در تلویزیون 
سوییس یا مطبوعات روز یکشنبه، یا در روزنامه ای در سطح 
 .استانی، از توافق عمومی خارج شوید، مشکل پیدا میکنید

 س: اگر با نظر عام مخالفت کنید؟ 
ج: اگر با نظر عام مخالفت کنید. با ایده جنون آمیز نولیبرالی 

در دمکراسی ˮمخالفت بورزید. اگر افراد را فرابخوانید که 
سوییس قانون اساسی وجود دارد. شما میتوانید همین فردا 

برای  .“صبح زود، سوداگری در بازار بورس را متوقف کنید
مثال، آقای شویبله وزیر دارایی سومین قدرت اقتصادی جهان 
است. )این را هم در پرانتز بگویم که آلمان سرزنده ترین 

 دمکراسی این قاره است(
 .س: که البته به شدت زیر کنترل سازمان های امنیتی است 

ج: معلوم است. این نکته هم جزوی از آن است. آقای شویبله، 
وزیر دارایِی سومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان است. او از 
طرف ملتی مستقل برای مدت معینی انتخاب شده است. ما می 
توانیم او را مجبور کنیم که در نشست عمومی بعدی صندوق 
بین المللی پول، به جای رأی دادن به بانک های طلبکار در 

به کودکان گرسنه جهان …  فرانکفورت، زوریخ، لندن و 
کشور از  ۵۱یعنی به بخشش بدهی های کامل  -سومی 

رأی بدهد. )آلمان در صندوق بین  -فقیرترین کشورهای دنیا
المللی پول موقعیت بسیار مهمی دارد. در نشست عمومی 
 ۵۵۱سازمان ملل هر کشور یک رأی دارد. یعنی واناتاتو با 

هزار نفر جمعیت یک رأی دارد و جمهوری خلق چین هم با 
میلیارد جمعیت یک رأی. اما در صندوق بین المللی پول  ۲/۱

هر دالر یک رأی است. به همین دلیل آلمان نفوذ بسیار بسیار 
زیادی دارد(. ما میتوانیم او را به این کار ناگزیر کنیم، به 
شرط اینکه ما از خواب بیدار شویم و بصورت بسیار 
دمکراتیک و مسالمت آمیز و مطابق اصول دولت حقوقی، 
 .وزیر دارایی را از خط مشی جنایتکارانه اش منصرف کنیم

س: آقای تسیگلر! یک نفر در دویچه بانک مقام باالیی داشت  
و میخواست قرض های جهان سوم را ببخشد. حال به خاطر 
انسان دوستی صرف بود یا نه، نمیدانم و نمیتوانم قضاوت کنم. 

است. اما او موفق نشد،  (Herrhausen) منظورم هرهاوزن
 .او را به قتل رساندند

ج: آه! آنچه شما میگویید درست است. هرهاوزن را به قتل 
رساندند. توسط چه کسی، میدانیم. اما کدام دستها پشت این 

 .آدم خیرخواهی بود… قضیه بودند، نمیدانیم. اما یادش به خیر
 س: آیا به اصالح سرمایه داری اعتقاد دارید؟ 

ج: خیر! این یک ایده کامال پوچ است. یک بار دیگر میگویم: 
سرمایه داری از لحاظ مادی بصورتی باورنکردنی مولّدترین 

 .است
 .س: فقط بلد است مدام رشد کند 

ج: مساله بر سر آز و انباشت است. سیاره ما را ویران میکند. 
انسان ها را ویران میکند  و ما را از لحاظ درونی و ظاهری 

 .نابود میکند. سرمایه داری برپایه رقابت بنا شده است
 س: به جای همکاری 

ج: به جای همه چیزهایی که انسان در خود نهفته دارد: 
 همبستگی، همکاری، تکمیل متقابل

(ˮKomplementarität)رابطه متقابل ، (Reziprozität)  ،
خودآگاهی هویتی.  سرمایه داری انسان ها را از درون ویران 
میکند. به قول ناظم حکمت، شاعر بزرگ ترک، سرهامان را 
به زنجیر میکشد. زنجیرها دیگر مانند زمان برده دارِی 

 .رسمی، به پاها و دستان مان نیستند
 .س: این شیوه موثرتر است 

ج: من مشغول اّره کردن آن ام. وقتی یک سیستم، انسانی را به 
دشمن انسان و فرمانبرداری و استثمار را به عالیترین هدف و 

 .افق تاریخ تبدیل میکند، سیستم نادرستی است
 س: آیا سرمایه داری یک ایدئولوژی است؟ 

ج: سالح ایدئولوژیک اش هم خیلی نیرومند است. ایده جنون 
آمیز نولیبرالی یکی از ابزارهای سلطه الیگارشی های سرمایه 
داری است. باورکردنی نیست. آنها صدها میلیون به این 

که  “روشن کنندˮجنغولک های بازاریاب میپردازند تا ما را 
عاجزیم، که نظم جهانی البته برای قربانیان آن )یعنی اکثریت 
انسانهای این سیاره( وحشتناک است، اما غیرقابل تغییر است، 
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پاریس که منطقه های کارگرنشین بود، 
کارگران )روزمزد( گرد هم آمدند و دیدند 
که در خانه های مجاورشان زنان و 
کودکان از گرسنگی رنجور و نحیف شده 
اند، چون مردان شان را در باستیل )زندان 
سیاسی شاه که امروز دیگر وجود ندارد و 
آن را از بین برده اند( زندانی کرده اند. 
آنان را می بایست از آنجا نجات داد، تا 
خانواده های شان دوباره چیزی برای 
خوردن داشته باشند. پس هر چیزی را که 
بعنوان جنگ افزار قابل استفاده بود در 
گرگ و میش صبح گرد آوردند. با داس و 
خنجر و چند شمشیری که خودشان درست 
کرده بودند، به سمت باستیل حرکت کردند. 

متری  ۱۵متری و خندقی  ۲۱با دیواری 
روبرو شدند. دیدند کاری نمیشود کرد. 
دوبلونه، مزدور سوییسی دستور داده بود 
که پل روی خندق را باال بکشند. کاری 
نمیشد کرد. یکی از آنان فکر نبوغ آمیزی 
به سرش زد و گفت در ورسای یک واحد 
دفاع شهری با فرماندهی الفایت است. 
)ژنرال الفایت پیشتر با واشنگتن بر ضد 
یک شاه دیگر، یعنی شاه انگلیس در آمریکا 
جنگیده بود(. برویم او را بیاوریم. او به ما 
کمک خواهد کرد. البته الفایت خودش 

عراده  ۹نیامد، اما دو گردان مشهور را با 
توپخانه به  ۹توپخانه فرستاد. همین که 

سمت دروازه نشانه گیری شدند، دوبلونه 
ترسید و گفت میخواهد مذاکره کند و دستور 
داد پل روی خندق را پایین آورند. ملت 
پاریس به داخل باستیل هجوم آوردند و کمی 
هم از دارو دسته فرماندار را قتل عام 
کردند، زندانیان را آزاد کردند و این آغاز 
انقالب فرانسه بود؛ به کل خودجوش و پیش 
بینی نشده. کاخ ها به آتش کشیده شدند، قیام 
گرسنگان در نرماندی و بروتانی اتفاق 
افتاد. نیمه دوم سده هیجدهم سراسر جوشش 

 .و شورش بود
س: آیا شما در حال حاضر احساس  

 اطمینان دارید؟
ج: مسلم است. اما باید در برابر تاریخ 
فروتن بود. آنتونیو ماخادو یک شعر عالی 
در مهاجرت گفته است. ماخادو یک انقالبی 

از  ۱۲۳۲اسپانیایی بود. او در سپتامبر 
بارسلون میرود. فاشیست ها شهر را 
تصرف کرده بودند و شهر در آتش 
میسوخت. آخرین رزمندگانی که باقی مانده 
بودند از گذرگاه کوهستانی به فرانسه 
مهاجرت میکردند. ماخادو جامه ای ژنده و 
پاره به تن دارد، اما خوشحال است. 
رزمندگان مجروحی که همراه او بودند 
میگویند: آنتونیو، چه ات شده؟ چرا این قدر 
خیالت جمع است؟ شهر تو دارد میسوزد، 
همقطاران مان قتل عام شده اند. فرانکو و 
فاشیست ها پیروز شده اند. هواپیماهای 
اشتوکای آلمانی شهر را به تلی از خاکستر 
بدل کرده اند. تو چطور میتوانی خوشحال 
باشی؟ او در شعری که در تولوز در آخر 

 :راه نوشته، پاسخ میدهد
 ای رهرو، راهی نیست،

 در رفتن تو است که راه پدیدار میشود
 گام در پی گام، اندیشه در پی اندیشه

 ای رهرو، این راه نشان رد پای تو است
 .و نه چیز دگر

 ای رهرو، راهی نیست
 در رفتن تو است که راه هموار میشود

یعنی  “جهان را دگرگون کن!ˮس: پس  
 !خود را دگرگون کن

ج: بله! یعنی خود را دگرگون کن! آگاه 
بودن ازخودبیگانه و ملول را به دور افکن 
و ویران کن! راه دستیابی به آگاهی هویتی 
را پیدا کن! خود را سازمان بده! هر جا که 

کارانه مانند سوداگری در بازار بورس بر سر 
مواد غذایی پایه، غصب زمین های 
کشاورزی، بدهکاری خارج از اندازه، 
دامپینگ کشاورزی )منظورم گرسنگی و 
سیاست کشاورزی اروپا در آفریقا است که 
اقتصاد کشاورزی را نابود میکند(، بصورتی 
کامال مسالمت آمیز و با وسایل دمکراتیک  
الزم است، در اختیار دارید. تنها چیزی که 
انسان نیاز دارد، بیدار شدن است. ما در آستانه 

 منتشر شده در نگرش    .قیام وجدان قرار داریم
------------------------------------ 

هر چند مصاحبه کننده و مصاحبه شونده، هر 
دو، از روی وهم و بطور ایر واقع بینانه ای، 
راه حل را در کنترل و "رام کردن" سرمایه 
داری و نه نابودی آن، و در نتیجه،  اصالحات 
از طریق وضع قوانین و نه انقالب )حد اقل در 
کشورهای دمکراتیک اربی( میدانند، و در 
نهایت، مشکل اصلی را نه در تولید، بلکه در 
توزیع ناعادالنه جستجو می نمایند، با اینحال، 
بخاطر پرده برداری جانداری که از وضعیت 
ایر انسانی و نابسامان سرمایه داری در 

این   شرایط حاضر بعمل می آورند، انتشار
 مصاحبه را بی فایده ندانستیم. روشنگر

 

 برگردان و خالصه از آرش برومند
 پیش درآمدی از مترجم

 روشنگر

اروپا مسلح شده است. آنچه که ما اکنون باید 
سر سالح ها را ˮبطلبیم آن است که 

سالح ها را نگهدارید، اما “  برگردانید!
 …سرشان را برگردانید

س: منظورش چه بود؟ شلیک کنند یا اینکه  
 نشان دهند که می توانند از خود دفاع کنند؟
ج: بر ضد قهر. حاال که مسلح شده اید، 
قدرت را در برلین، وین، رم، مادرید، پاریس 
و لندن وغیره به دست بگیرید. سالحها را 
برگردانید. بطورمسلم در این کتابم، مساله بر 
سر جنگ افزار نیست. جاییکه فضای آزادی 
و دمکراسی وجود دارد ) که در همه 
کشورهای حاکم بر دنیا این فضا موجود 
است. اگر درباره هندوراس یا پکن سخن 
بگوییم، چیز دیگری است(. اما در اروپای 
غربی این فضای آزادی وجود دارد. مساله 
بر سر سالح های دمکراتیک است. چه 
گوارا تعریف خوبی از چریک کرده است. او 
گفت: چریک یک فرد آماده خشونت ورزی 
نیست. بلکه آموزگار مسلح است. در جایی 
که فضای آزادی وجود ندارد که بخواهی با 
دیگران صحبت کنی و او را قانع کنی و با 
ازخودبیگانگی اش از طریق تحلیل و 
فراخوان و غیره مبارزه کنی، می بایست 
ابتدا به کمک قهر متقابل امکان گفتگو و 
فضای آزاد را ایجاد کرد. این نکته در مورد 
ما صدق نمیکند. در آلماِن شما، همه آزادی 
های دمکراتیک و حقوق دمکراتیک را که 
برای درهم شکستن سازوکارهای جنایت 

هستی به جنبش بپیوند! من خود به این نکته 
باور قطعی دارم که  -که نظری ذهنی است  –

تاریخ یک معنی دارد. زندگی من یک معنی 
دارد. و اینکه من تصادفی و به یکباره اینجا 
هستم،  دست تقدیر در کار است. معنی 
تاریخ، انسان شدن بشر است. قضیه 

 .رستگاری و رهایی است
 …س: سخنی است از آدورنو 

ج: ژان ژورس گفته بود: این راه پوشیده از 
اجساد است، اما به عدالت رهنمون میشود. 

 .ما اکنون در این مسیر میرویم
س: پرسش این است که پس از آن چه  

 چیزی خواهد آمد؟
ج: ما دورنما را می شناسیم. در نخستین ماده 
اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است: همه  
انسان ها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق 
با هم برابرند. عقالنیت و وجدان به آنها 
ارزانی شده و الزم است تا با یک دیگر 

 .برادروار رفتار کنند
ما دورنما را می شناسیم. چیزی را که اآلن 
نمیخواهیم هم می شناسیم. به کجا میخواهیم 
برویم را هم می شناسیم. آنجاییکه نمیخواهیم 

ثانیه  ۵برویم، جهانی است که در آن هر 
یک کودک از گرسنگی میمیرد. جهان از 
ثروت سرشار است. اما قتل عام بصورت 
سیستمی صورت میگیرد. ما نمیخواهیم این 
را بازتولید کنیم. این نظم جهانی را 
نمیخواهیم. ما دورنما را در درون خودمان 
حمل میکنیم: برادری، برابری، آزادی و 
سعادت برای همه. این دانسته ها را ما در 

 .درون خودمان حمل میکنیم
 س: انسان گرایی )هومانیسم...( 

ج: انسان گرایی یک اصطالح خیلی بی مزه 
ای است. بهتر است فراموشش کنیم. آنچه را 
نمیخواهیم می شناسیم. به کجا میخواهیم 
برویم را هم میدانیم. اما چگونه؟ این رمز و 

 .راز تاریخ است و باید آن را بپذیریم
س: اجازه دهید نقل قولی بیاورم. چون  
ˮدر شرایط کنونی تعیین کننده “  چگونه

است. تحلیل ها مدت طوالنی است که وجود 
دارند. میل دارم نقل قولی از باک مینیستر 

، معمار  (Buckminister Fuller)فولر
وفیلسوفی ازایاالت متحده بیاورم. اونوشته 

تو جهان را از راه مبارزه با واقعیت ˮاست: 
تغییر نمیدهی. برای اینکه چیزی را تغییر 
دهی، باید مدل جدیدی که از مدل جدید پیشی 

آیا باید ما به جای اینکه  .“بگیرد، بیافرینی
مرتب به طرف مقابل مان بپردازیم، انرژی 
 مان را صرف ایجاد یک جهان نوین کنیم؟
ج: نه! من این فرد را که شما از او نقل قول 
کرده اید، نمی شناسم. بنظرم کمی سردرگم 
می آید. بعنوان مارکسیست میدانم که با 
همآوردی که بسیار نیرومند است، تنها با 
قهر متقابل میتوان مبارزه کرد. دراین کتابم، 
موضوع بر سر قهرمتقابل دمکراتیک است. 
یک نکته جالبی تعریف کنم. عنوان یکی 

سر سالح ها را ˮازمطلب هایم هست 
میدانید این جمله از کیست؟ این “  برگردانید!

سال ۱۱۱یعنی  ۱۲۱۵جمله مال لنین است. 
پیش، یک سال پس از قصابی های جنگ 

نفر سوسیالیست در  ۳۹اول جهانی، 
انترناسیونال سوسیالیستی، در روستای 
 کوچکی در نزدیکی برن به نام تسیمروالد

(Zimmerwald)   زیر پوشش پرنده شناسی
گرد هم آمدند تا این جنگ برادرکشانه 
وحشتناک میان پرولتاریای ایتالیایی، 
اطریشی، فرانسوی و آلمانی را متوقف کنند. 
رزا لوکزامبورگ گفت: عنوان فراخوان باید 

ˮ سالح ات را زمین بگذار! به خانه ات
باشد. لنین گفت: رزا “  برگرد!

لوکزامبورگ! تو اشتباه میکنی. به وسیله 
یک اتفاق معجزآسا به یکباره پرولتاریای 
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اول این که نیمی از افراد سپاه روم از ارامنه بودند که از 

 بیزانس دل خوشی نداشته دل به جنگ نمی دادند.

دوم این که در جریان جنگ، طوفانی بر می خیزد که در 

جهه خالف رومی  ا، گرد و خاشاک بیابان را به سر و 

رو  آنان می کوبد و مانع دید آنان در جریان جنگ می 

 شود. 

این دو عامل باعث می شوند رومیها با وجود نفراه بیشتر، 

پس از یک نبرد سخه که تا شب به طول می انجامد، 

شکسه خورده به درون خندق عقب بنشیند. آن  ا یک ماه 

در درون خندق باقی می مانند و سپس از خندق بیرون آمده 

 دوباره دسه به کار جنگ می شوند. 

در حین جنگ، قاصد  از مدینه با خبر مرگ ابوبکر و  

حکم فرماند ی برا  ابو ُعبَیده می رسد. خالد خبر مرگ 

ابوبکر را از ترس پراکنده شدن نیرو  مسلمانان مخفی نگه 

می دارد و به جنگ ادامه می د د. در ابتدا، مسلمانان رو به 

 زیمه رفته عقب می نشینند. ولی بعد مسلمانان بر رومی 

 ا چیره شده، فرار  شان می د ند. طبر  از قول یکی از 

  :راویان مسلمان می گوید

"جمع مشرکان دویسه و چهل  زار کس بود که  شتاد 

 زار کس به  م بسته بودند، چهل  زارکس را به زنجیر 

بسته بودند که تا پا  مرگ بکوشند و چهل  زار کس را با 

عمامه  ا بسته بودند،  شتاد  زار اسب سوار بود و  شتاد 

 زار پیاده، مسلمانان بیسه و  فه  زار کس بودند و خالد 

  زار کس شد". 13با نه  زار کس بیامد که جمعشان 

چیز  که در  -این که این ارقام و مسئله بستن پا  سربازان

تا چقدر اغراق آمیز و  -مورد ایرانیان نیز گفته می شود

اساسا حقیقه داشته اسه یا نه، ما  نمی دانیم.)عبدالحسین 

زرین کوب که خود از محققین اسالمی اسه در این مورد 

چنین می گوید: "ظا را در بعضی از این روایاه در بیان 

کثره سپاه بیزانس و قله  مرا ان خالد به عمد تا حد  

مبالغه شده اسه. در آن زمان در یک جنگ سرحد  گویا 

 یچ یک از طرفین چنان قوایی را نمی توانسته اسه 

.( ولی به 10نگهدار  یا تجهیز کند.:  بامداد اسالم، ص 

 رحال بر یک چیز می توان اطمینان داشه و آن این که در 

حالی که مسلمانان از پی پیروز   ا  مکرر از روحیه ا  

بسیار باالئی برخوردار بوده اند، بالعکس سپا یان رومی، 

در شرایطی که این امپراطور  نیز مانند امپراطور  ایران 

درگیر دسته بند   ا و کشمکش  ا  درونی و رو به 

مسلمان توصیه می کند به جا  آن که  ر کس با نیرو  

خود جداگانه و برا  خود بجنگد، بهتر اسه که  مگی 

یکی شده با  م بجنگند. او پیشنهاد می کند که  ر روز 

یکی از آن  ا فرماند ی کل قوا را به دسه گیرد و روز 

بعد آن را به دیگر  محول سازد. خود و  نیز پیشنهاد می 

 کند که روز اول خود او فرمانده شود. 

در ضمن، خالد که با نحوۀ جنگ کردن رومیان آشنا بوده، 

در برابر آرایش آنان، آرایشی را که تا کنون اعراب نظیر 

آن را ندیده بودند، به خود می گیرد. در این آرایش، کل 

دسته تقسیم می شود و در حالی که   01الی  13سپاه به 

سردسته ا  را قرار می د د، در  باال  سر  ر دسته،

جناح  ا  چپ و راسه و قلب سپاه نیز، در  ر کدام، 

دسته  ا  متعدد  را تحه ر بر  فرماند ان چهارگانه 

قرار داده،  مۀ آن  ا را تحه فرماند ی خود در می آورد 

و به این ترتیب و برا  اولین بار به سپاه مسلمانان در 

جنگ، نظم و سامان جدید  می د د و ر بر  آن را 

سازمان یافته و متمرکزتر می کند. در ضمن کسانی را نیز 

به سمه  ا  "قاضی قوم"، "عهده دار ضبط"، 

"سرپیشتازان" و "قصه گو  سپاه" می گمارد که  ر کدام 

وظیفۀ خاصی را در مقام خویش به عهده داشته آن را 

 انجام می دادند.

در این جنگ  زار تن از یاران محمد و صد تن از شرکه 

کنندگان در جنگ بدر حضور داشته اند و  نگام جنگ بنا 

جهاد یا انفال را ۀ بر سنتی که محمد خود گذارده بود، سور

می خوانند. قبل از جنگ، ابوسفیان، دشمن قدیم محمد که 

اکنون دو پسرش یزید و معاویه ازجمله فرماند ان قوا  

مسلمانان و خود به سمه قصه گو  سپاه منصوب شده 

 : اسه بود، بر دسته  ا می ایستاده  و می گفته

"خدا را، خدا را، شما مدافعان عرب و یاران اسالمید و آن 

 ا مدافعان روم و یاران شرکند، خدایا این یکی از 

روز ا  توسه، خدایا عباده گران خویش را فیروز  

 بخش".

سرانجام جنگ آغاز می شود. رومیان برا  جنگ، از 

خندقی که میان خود و مسلمانان کنده اند عبور می نمایند. 

شرایط جنگ به نفع مسلمانان بوده اسه. آن  ا عالوه بر 

این که اکنون با فرماند ی خالد، مسئله تمرکز ر بر  را 

برا  خود حل کرده اند، دو عامل دیگر نیز وجود داشه 

که کامالً به نفع مسلمانان عمل نموده، باعث پیروز  آن  ا 

 بر رومیان می شود. 

 جنگ با هراکلیوس

در سال سیزد م  جر ، ابوبکر به مدد پیروز   ا و 

غنائمی که از تاخه و تاز به مرز ا  ایران به دسه آورده 

بود، متوجه سوریه و فلسطین که جزو قلمرو روم بودند می 

تن بود که به  0211شود. مجموعۀ سپاه مسلمانان در حدود 

صوره دسته  ا  جدا از  م اعزام می شوند. عمرو بن 

عاص با وعدۀ اماره فلسطین، ابو عبیدة بن جراح و 

شرحبیل بن حسنه نیز برا  اماره ِحمص ، و یزید بن ابی 

سفیان نیز با وعدۀ اماره بلقا  شام را ی مرز ا  روم می 

 شوند. 

عمرو بن عاص، ابو ُعبَیده، شرحبیل و یزید  ر کدام در  

راس نیرو ا  خود برا  جنگ با رومیان به راه افتاده، به 

ترتیب در َعربه )در فلسطین(، جابیه )درجنوب دمشق(، 

اردن و بلقا فرود می آیند. مسلمانان از ابوبکر تقاضا  کمک 

بیشتر می کنند و او خالد بن ولید را با نه  زار نفر به کمک 

آنان می فرستد. عکرمه نیز با سپاه شش  زار نفر  خود به 

 عنوان نیرو  ذخیره در محل حاضر می شود. 

از سو  دیگر،  راکلیوس نیز که به خاطر گرفتار   ایی 

که در بیزانس داشته، مایل به درگیر  با مسلمانان در شام 

نبوده و خواستار صلح با آنان بوده اسه، سرانجام بنا بر 

را  سردارانش مصمم به جنگ شده، نیرو ا  خود در 

منطقه را جمع آور  کرده تحه فرماند ی تیودوریوس برادر 

خود به میدان نبرد می فرستد. در ضمن تصمیم می گیرد 

برا   ر دسته از نیرو  مسلمانان سپاه قدرتمند  فرا م و 

 برا  نبرد با آنان اعزام دارد. 

مسلمانان که از این امر مطلع می شوند به وحشه می افتند و 

به دستور ابوبکر تصمیم می گیرند دسته  ا  خود را یکی 

کرده در یرموک گرد  م آیند. رومیان  م به  مین محل در 

نقطه ا  به نام واقوصه اردو می زنند و گرد خود خندقی می 

 کنند.    

این در حالی بوده اسه که کشیشان و را بان مسیحی با گفتن 

این که "مسیحیه در خطر اسه" سعی می کرده اند توده 

 ا  مسیحی را برا  یک جنگ مذ بی علیه مسلمانان بسیج 

نمایند. ولی در این کار چندان موفق نمی گردند. حقیقه این 

بوده که در این زمان مسیحیان شام چه عرب و چه غیر 

عرب مذ ب یعقوبی داشته اند. در حالی که رومی  ا حامی 

کلیسا  ملکایی که در برابر یعقوبی  ا قرار داشته و آن  ا 

را متهم به کفر و ارتداد می کرده اسه، قرار داشته اند. از 

این رو، نفره و بیزار  توده  ا  مردم نسبه به 

امپراطور  خونخوار بیزانس و کلیسا  مورد حمایه آن، نه 

تنها آنان را نسبه به امر مبارزه علیه مهاجمین مسلمان و 

دفاع از امپراطور  بی تفاوه می نموده، بلکه حتی کار 

  مهاجمین را در فتوحاه شان را نیز تسهیل می کرده اسه.

 زار نفر و سپاه روم با نیرو  کمکی به  13سپاه مسلمانان  

و  01آن  ا بنا به نقِل احتماال اغراق آمیز مسلمانان بالغ بر 

 زارتن می شده اسه.   به عالوه در حالی  11به روایتی 

که لشکر روم از تمرکز ر بر  و انسجام بیشتر  

برخوردار بوده اسه، سپاه مسلمانان که در دسته  ا  

مختلف و ر بر   ا  جداگانه بوده اند، به خاطر تشته و 

اختالفاتی که میان این ر بران وجود داشته، از این مزیه 

محروم بوده اند. به  مین خاطر خالدبن ولید که از تجربه 

بیشتر  در امر جنگ برخوردار بوده اسه، به فرماند ان 

شکست روم و سقوط امپراطوری 

 ساسانی به دست مسلمانان

تاریخ گفته 

 نشده اسالم

 تاریخ اسالم
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اضمحالل بوده اسه، نمی توانسته اند از روحیۀ 

باالئی برخوردار بوده باشند، و اگر بستن پا  

سربازان )البته نه به قول راو  مسلمان با عمامه!!؟( 

نیز به عنوان  نتیجۀ چنین وضعی درسه بوده باشد، 

آن وقه به راحتی می توان به عله پیروز  مسلمانان 

 بر نیرویی فزون تر از خود در این جنگ پی برد. 

لشکریان روم پس از شکسه، دوباره به خندق عقب 

نشینی کرده و از آن جا به واقوصه که در ساحل 

یرموک بود فرار می کنند. ولی مسلمانان  آن  ا را 

دنبال کرده در جریان تعقیب بسیار  را از پا  در 

می آورند، چرا که آن طور که مسلمانان می گویند، 

بخش مهمی از نیرو ا  رومی به خاطر بسته بودن 

پا ا  شان به  م، قادر به فرار نبودند. در این جنگ، 

برادر  راکلیوس کشته و تذارق اسیر می شود. سپاه 

شکسه خورده و  نیز بخشی روانه بیه المقدس و 

بخشی روانه دمشق می شوند. از مسلمانان نیز سه 

 زار تن منجمله َعمرو بن َعکَرمه کشته می شوند. 

ابوسفیان نیز در ناحیه چشم تیر می خورد که آن را 

 در می آورند. 

 مرگ ابوبکر

 مان طور که دیدیم ابوبکر، در جریان جنگ یرموک 

به روایتی  شه روز مانده از جماد  االخر سال 

سیزد م، و به روایه دیگر در رجب سال چهارد م 

 جر ، در شصه و سه سالگی، درسه در سنی که 

محمد فوه می کند، به چنگال مرگ می افتد. بیمار  

روز  02و  که با تب  مراه بوده اسه در مجموع 

به طول می انجامد. عله مرگ او ز ر  بود که یک 

سال قبل یهودیان در نفرتی که از مسلمانان به خاطر 

جنایاه شان علیه آنان مرتکب شده بودند داشتند، به او 

و حارث بن کلده خورانده بودند. آن  ا برنج را با 

حریرۀ ز ر مخلوط کرده نزد او و حارث گذارده 

بودند. حارث که او نیز از برنج ز ر آلود خورده 

بود، ناگهان دسه از خوردن برداشته و به ابوبکر 

گفته بود "غذا  ز ر آلود خورد  که ز ر یک ساله 

اسه." اکنون پس از یک سال به  مراه عتاب بن أسید 

که او  م با و  مسموم شده بود، در یک زمان دچار 

مرگ شده بودند. پزشک نیز به او گفته بود " ر چه 

می خوا ی بکن" چرا که احتماال پی به عله مرگ 

و  برده بود. البته عایشه عله مرگ ابوبکر را غسل 

 کردن در شب سرد و تب بعد از آن می دانسه.

عایشه پس از مرگ ابوبکر کسانی را برا  گریه 

کردن بر گور او می نشاند. ولی عمر می گوید "بر 

ابوبکر گریه نکنید." ولی زنان به گریۀ خود ادامه می 

د ند و عمر به  شام بن ولید دستور می د د: "وارد 

شو و دختر ابوقحانه و خوا ر ابوبکر را پیش می 

آر." ولی عایشه که فرمان عمر را می شنود می 

گوید: "به خانۀ من وارد مشو" عمر به  شام می 

گوید: "وارد شو که من اجازه می د م". در نتیجه 

 شام وارد می شود و أُم فَرَوه دختر ابوقَحانه را که 

قاعدتا باید خوا ر عایشه باشد، پیش عمر می آورد و 

عمر تازیانه به او می زند. به دنبال آن، زنان دیگر 

نیز از اطراف قبر ابوبکر پراکنده می شوند. وقتی 

ابوبکر عمر را به جانشینی خود بر می گزیند، کسانی 

به او اعتراض کرده می گویند که عمر "مرد  

 درشتخو  و سختگیر" اسه.

عایشه ابوبکر را این طور توصیف می کند:"مرد  

سفید گون و الغر بود با گونۀ فرورفته و قامه منحنی 

که تنبانش بر تهیگاه مستقر نمی شد، چهرۀ استخوانی 

و چشمان فرو رفته و پیشانی کوتاه داشه و رگ  ا  

دستش نمایان بود." ابوبکر  مان طور که وصیه 

 کرده بود او را نزد محمد به گور می سپارند. 

 عبدهللا زبیر می گوید:     

"سر ابوبکر را به نزد شانه  ا  پیمبر نهادند و سر 

 عمر به نزد تهیگاه ابوبکر بود."

ابوبکر قبل از مسلمان شدن، دو زن به نام  ا  فبیله و 

ام رومان و دو زن پس از مسلمان شدن به نام  ا  

 اسماء و حبیبه داشه.

به گفتۀ واقد  وقتی که ابوبکر عثمان را احضار کرده 

و به او می گوید که بنویسد: "بسم هللا الرحمان الرحیم، 

این پیمان ابوبکر بن ابی قحانه اسه برا  مسلمانان 

اما بعد..." از  وش می رود. عثمان که فکر می کند 

ابوبکر مرده اسه ادامه داده و می نویسد: "... من 

عمر ابن خطاب را خلیفۀ شما کردم و در نیکخوا ی 

شما کوشیدم." در این زمان ابوبکر به  وش می آید و 

وقتی از کار عثمان مطلع می شود آن را تایید می کند 

و به این ترتیب عمر خلیفۀ مسلمانان می شود. البته 

ابوبکر قبالً با اطرافیان خود منجمله "عبدالرحمان بن 

عوف" و "عثمان بن َعفّان" در این باره مشوره کرده 

 بود. 

 مان طور که دیدیم ابوبکر نقش مهمی در احیاء و 

حفظ دوله اسالمی و استقرار آن ایفا می کند. در واقع 

اگر محمد با سماجه و پیگیرِ  خود قدره و سیطرۀ 

اولین دوله اسالمی در عربستان را از طریق شمشیر 

و بر دریایی از خون مستقر می سازد، ابوبکر نیز با 

قاطعیه خود از تکه پاره شدن آن در میان طوفان 

شورش و انقالب توده  ا  مردم پس از مرگ محمد 

جلوگیر  به عمل آورده با کشتار ا و خون ریز  

 ائی در مقیاس بی سابقه، دوباره آن را بر پا می 

سازد . این گفتۀ ابوبکر به عمر جز آن که در آن 

ریاکارانه کلمه "مردم" را به جا   "مسلمانان" می 

گذارد، گویا  کار مهمی اسه که او با خالفه خود 

برا  دوله سرکوبگر اسالمی انجام می د د. ابوبكر 

 در بستر مرگ به عمر می گوید:

"... دیدى كه  نگام در گذشه پیمبر خدا صلى علیه و 

سلم كه مردم مصیبتی مانند آن نداشته اند چگونه رفتار 

كردم . اگر از فرمان خدا و پیمبر خدا سستى كرده 

بودم زبون مي شدیم و عقوبه مي دیدیم و مدینه به 

  كشیده مي شد..... "     آتش

گفتۀ عمر پس از نشستن بر کرسی خالفه نیز که در 

آن ریاکارانه مردم آزادۀ عرب را به شتر سرکش 

تشبیه می کند، دال بر ادامه  مان را ی اسه که او 

نیز پس از محمد و ابوبکر در سرکوب مردم عربستان 

 در پیش می گیرد. او نیز می گوید:

"مثال عربان چون شتر سرکش اسه که دنبال کشندۀ 

خویش می رود. کشنده بنگرد آن  ا را کجا می کشد، 

 اما قسم به خدا  کعبه که من به را شان می برم."

 ...ادامه دارد

 .  87عبدالحسین زرین کوب، بامداد اسالم، ص  -
 .0212طبر ، جلد چهارم، ص  -

 . .78عبدالحسین زرین کوب، بامداد اسالم، ص  -

  4351طبری، جلد چهارم، فارسی، ص  -

   .4355-4353همان جا، ص  -
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 .4383همان جا، ص  -
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بیمارستان می آورد. اما بیشتر مواقع دوستان و همکارانش 
کنند. کارفرماها خیلی لطف کنند اوایل کار  این کار را می

بینند که  دهند و بعد که می دویست تومان، پانصد تومنی می
شود، دیگر نمیشود پیدایشان  های بیمارستان زیاد می هزینه

کرد. حال اگر این کارگر کارت شناسایی هم نداشته باشد 
مانند به  ها می کنند و باقی هزینه خیلی زودتر او را رها می

ها  خود فرد آسیب دیده. معموال حوادثی که برای این عهده
های عادی و معمولی  نیست که فرد با  اتفاق می افتاد، حادثه

 .یک دارو درمانی ساده مشکلش حل شود
یک پالتین ساده که به جای استخوان ساق پا باید کار گذاشته 

میلیون تومان قیمت دارد.این جور خدمات تحت  ۹شود 
ها هم باید پول بدهند. یا  پوشش بیمه هم نیست. حتی ایرانی

برخی دیگر از خدمات هست که باید مدت زمان خاصی از 
شما گذشته باشد تا بتوانید از آن استفاده کنید. مثال باید  بیمه

طرف سه سال سابقه  بیمه داشته باشد که بتواند از آن خدمات 
 .بیمه استفاده کند

کارگر افغان قطع نخاع شده با هزینه ی بسیار باالی درمان. 
کند. سر  کارفرما هم رها کرده و رفته و کسی پیگیری نمی

مدرکی …  زند. این فرد هم دستش به جایی بند نیست که  نمی
 .دستش نیست که ثابت کند در فالن پروژه کار میکرده

 افتد؟ برای این کارگر در بیمارستان چه اتفاقی می
تواند بکند. بسیاری از پزشکان و  بیمارستان عمال کاری نمی

کنند و  پرستاران و کادر درمانی بسیار انسانی برخورد می
دهند. اما همه این طور نیستند.  کار درمان آنها را انجام می

های  هایی حین درمان وجود دارد. وقتی که هزینه تبعیض
دهند  بیمارستان از حد معینی باالتر می رود، به بیمار خبر می

که: تو این قدر بدهی داری. باید این پول را خرد خرد بدهی 
میلیون بدهی داری. باید  ۱۲تا درمانت را تمام کنیم. مثال تو 

میلیون را وسط کار و بقیه را آخر  ۲میلیون را اآلن بدهی،  ۲
کنیم یا این که به او گفته   کار. اگر ندهی مثال بیرونت می

حتی اگر …  کنیم" و  میشود:" این دارو را برایت تزریق نمی
تهدید هم داشته باشد، تحقیراست،   ها فقط جنبه این گفته

تحقیری وحشتناک. در چنین شرایطی آن وقت بیمار به 
دوستان و آشنایانش متوسل میشود که با قرض و قوله یک 

البته اگر کس و کاری …  مقداری از این بدهی را بدهند و
 .داشته باشد

تحقیرهایی هم هست که فقط به خاطر افغان بودن تحمل 
کنند:  میکنند. مثال اینکه جلوی خودش آرزوی مرگش را می

"تو افغانی هستی. کاش زودتر بمیری که این تخت خالی بشه 
زنیم. تو را  ، "این دارو را به تو نمی…"بدهیم به یک ایرانی

 تحویل پلیس میدهیم  تا تو را رد مرز کنند"
شود، این  به لحاظ خدمات درمانی هم اگر کاری انجام می

کنند.  مهاجران غیرقانونی آن را با تحقیر و تهدید دریافت می
پرستی را مشاهده  متاسفانه در برخی موارد نوعی نژاد

هایی را هم  دانی چه بگویی!؟ در مقابل انسان کنی که نمی می
کند که این فرد چه ملیتی دارد.  بینی که برایشان فرقی نمی می

برایشان مهم است که انسانی تنها درد می کشد و نیاز به 
 .دهند شان را انجام می کمک دارد و وظیفه

 اگر نتواند پرداخت کند چه پیش می آید؟
در عمل اگر واقعا چنین کسی پول نداشته باشد و بیمارستان 
دولتی به اصطالح خودشان "نتوانند پولش کنند"، ترخیصش 

ها و با درمان نیمه کاره.  کنند اما با همان تحقیر و توهین می
کنند. حتی اگر وضعیت وخیمی هم داشته باشد،  او را رها می

کنند. او را دم در  به زور او را از بیمارستان بیرون می
گذارند و مدرکی هم ندارد که شکایت کند. یا  بیمارستان می

که او را از بیمارستانی به بیمارستان دیگر جابه جا  این
برند و می گذارند پشت در  کنند. با آمبوالنس او را می می

بیمارستان دوم تا بلکه کسی از آن بیمارستان دلش بسوزد و 
 .او را ببرد داخل تا بیمارستان او را پذیرش کند

 ها می آید؟ و معلوم هم نیست که چه بر سر آن
موارد این چنینی را به کمیساریای عالی پناهندگان معرفی 

توانند از  کرده ام، اما فقط آنهایی که مدرک شناسایی دارند می
مند شوند. وکیلی  بگیرند وشکایت کنند  های آنان بهره حمایت

و پیگیری. اما در مورد کسانیکه پاسپورت ومدارک شناسایی 
ندارند حتی سفارت افغانستان هم به راحتی به آنها مدرک 

 .شناسایی نمیدهد
کسی که هیچ چیزی ندارد. بدون پاسپورت آمده یا حتی 
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در این رابطه گفت وگویی داشتیم با مددکار اجتماعی یکی از 
هایی از آن خصوصی شده  های دولتی که بخش بیمارستان

نفر کارگران ساختمانی که  ۹الی  ۶است. حداقل هفته ای 
اند به  اکثرشان افغان هستند و در اثر حادثه کار مجروح شده

 .شوند این بیمارستان آورده می
*** 
مان از وضعیت  توانید کمی برای با سالم و تشکر از شما. می

توانند از خدمات  درمان کارگران مهاجر بگویید؟ آیا آنها می
 بیمه استفاده کنند؟

ی  نامه ای ندارند. بیمه آسیا با معرفی کارگران مهاجر بیمه
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آنها را یک ساله بیمه 
میکند. این مربوط به کسانی است که بطور قانونی مهاجر 
محسوب میشوند و کارت اقامت دارند. ولی کسانیکه قاچاقی یا 

ای نیستند. آنهایی  اند، شامل هیچ بیمه با پاسپورت به ایران آمده
توانند  که فاقد مدارک شناسایی هستند از بیمه ساختمان هم نمی

 .برای درمان استفاده کنند
تر  های ساختمانی به صرفه معموال برای کارفرمایان و شرکت

است که از این کارگران استفاده کنند. زیرا آنها نصف دستمزد 
کارگران ایرانی یا کارگران قانونی )با کارت اقامت( را 

دهد که هیچ مدرک  میگیرند. کارفرما کارگری را ترجیح می
ای هم برایش پیش  شناسایی ندارد و ضمن اینکه اگر سانحه

بیاید به راحتی میتواند انکار کند که فرد حادثه دیده برایش 
کارکرده است. آن وقت عمال کارگر حادثه دیده میماند و 

 .هزینه های درمانی که حتی با بیمه نیز خیلی زیاد است
ها و افزایش قیمت دالر، هزینه  با این وضعیت دارو و تحریم

زند. فرض کنید  به خاطر سقوط از یک  ها سر به فلک می
طبقه فقط پایت بشکند، اگر نیازی به پالتین یا مفصل نداشته 
باشی، دو سه میلیون تومان برایت آب می خورد. هیچ کدام از 

 .شود داروها با بیمه حساب نمی
 ی آسیا چه تعهداتی در قبال درمان مهاجران افغان دارد؟ بیمه

کند. یعنی اگر  های بیمارستان را تقبل می سی درصد هزینه
یک میلیون تومان هزینه بیمارستان آنها شود، سیصد تومان از 

پردازد. البته، آن هم این روزها  حساب را می این صورت
ای که من از  شود و اخبار غیر رسمی دیگر پرداخت نمی

های درمانی که  گوید هزینه دوستانم در کمیساریا دارم، می
شد، قطع شده  خود کمیساریا برای بیماران افغان متقبل می

 .است
 ی فرد بیمه شده هم تحت پوشش هستند؟ خانواده

فقط کسانی که کارت اقامت دارند می توانند از این امکان 
 .استفاده کنند

تواند برای بچه یا همسرش از خدمات بیمه  پس بیمه شده نمی
 استفاده کند؟

ها هم کارت اقامت صادرشود میتواند  در صورتیکه برای آن
ای دارد. ادارۀ اتباع بیگانگان ایران آنان  که این خودش پروسه

 را معرفی میکند به کمیساریا و ..
دانم االن این پروسه متوقف شده است و  اما تا جاییکه من می

شوند کارت اقامت داده  های جدید که وارد ایران می به آدم
اند به  هایی هم که قبال کارت اقامت گرفته شود. همان نمی

توانند آن را تمدید کنند. مثال اگر شما در یک سال  سختی می 
تان کارت اقامت صادر  اخیر به ایران آمده باشید، دیگر برای

 .شود نمی
ای رخ دهد چه پیش می آید؟  وقتی که برای کارگر افغان حادثه
 آورد؟ آیا کارفرما او را به بیمارستان می

مواردی هست که کارگران افغان حادثه دیده را کارفرما به 

بهداشت و درمان به آرزویی دور دست برای کارگران  
سازی  تبدیل شده است. آرزویی دست نیافتنی. خصوصی

روز …  های دولتی، حذ  یارانه ها، تحریم و بیمارستان
به روز آن را از دسترس اک ریت کارگران دور و دورتر 

ترین اقشار کارگری تعلق  کند و هر چه که به پایین می
داری  داشته باشی بیشتر قربانی سودطلبی نظام سرمایه

ی این  شوی و کارگران مهاجر ایرقانونی از جمله می
 .کسانند

گویند( هم ندارد، به  اش را )که به آن تذکره می افغانی شناسنامه
خاطر جنگ یا اصال شناسنامه نگرفته یا از بین رفته یا وقتی 

شود. فرد حادثه  به ایران آمده  گم شده، کار برایشان سخت می
دیده مجبور است به همراه دو شاهد که باید افغان باشند و 
مدرک شناسایی داشته باشند، به سفارت بروند. آن دو نفر باید 
شهادت بدهند که این فرد اهل افغانستان است و اثر انگشت وی 

کنند بعد  گیرند و برایش مدارک شناسایی صادر می را می
بتواند از طریق کمیساریای عالی پناهندگان وکیل بگیرد تا 

این طوری و با توجه به این که  یک پروسه…  شکایت کند و
بیمار در بیمارستان است و شرایط خروج از بیمارستان را 

 .ندارد، درعمل این غیرممکن است
 شان انجام دهند؟ توانند برای  شان کاری نمی  خانواده

ای در ایران ندارند. دو تا برادر،  خیلی از این کارگران خانواده
اند. اینها معموال کارگران فصلی و  دو تا پسرعمو با هم آمده

ساختمانی هستند که بدون هیچ مدرک شناسایی وارد ایران 
شوند. پسران جوانی که فرصت شغلی در افغانستان  می

شان را  برایشان نیست یا خانواده  فقیری دارند که باید خرج
ها کارگران  اند که کارکنند. این بدهند و برای این به ایران آمده

ای هستند که مهارتی ندارند و معموال به عنوان کارگر  ساده
 .کنند ساختمان از آنان استفاده می ساده

در ماه چند تا از این کارگران آسیب دیده در حین کار به 
 کنند؟ بیمارستان مراجعه می

توانم بگویم هر روز یا یک روز در میان یک  با جرات می
 کارگر افغان داریم که در حین کار آسیب دیده

 اند چه اندازه است؟ هایی که دیده میزان صدمه
هایی که در  های ساده و آسیب از قطع نخاع هست تا شکستگی

 .شود اورژانس به شکل سرپایی درمان می
 شان کارگر ساختمانی هستند؟ همه
درصدشان. هستند کسانی که در حین کار عضوشان  ۲۲بله. 

شود. اما بیشتر کارگران ماهر دچار چنین حوادثی  قطع می
آورند. مثل کارگران   شوند که آنها را بیمارستان ما نمی می

 …تراشکار و
 چند درصدشان زن هستند؟
شان را حتی برای  ها زنان و دختران همه مرد هستند. افغان
 .گذارند کارهای فروشندگی هم نمی

اگر هر روز کارگر آسیب دیده داشته باشید، چند درصدشان 
 ایرانی هستند و چند درصد افغان؟

 .درصد افغان و ده درصد ایرانی ۲۱توانم بگویم  به جرات می
چیزی که می خواستم اضافه کنم ایمنی در حین کار است. 

های کار ساختمانی  ترین بخش تخریب ساختمان یکی از سخت
است و خطرناک ترین آنها. آسیب و حادثه در آن زیاد است؛ 

دهد و هم برای  هم  برای کسی که این کار را انجام می
 .همسایگان. الزم است که نکات ایمنی بسیاری را رعایت کنند

کنم و هم با  من هم با خود این کارگران صحبت می
کارفرماهایشان. کارفرماها میگویند که خود کارگران افغان 
حاضر نیستند که نکات ایمنی را رعایت کنند. "تقصیر 

دهیم.  گوییم، لوازم ایمنی به آنها می خودشان است  ما بارها می
 ".مان افت دارد که از این ها استفاده کنیم گویند برای اما می

تخریب  اما من فکرمیکنم که خود کارفرما عجله دارد تا پروسه
زودتر انجام شود و به این دلیل، هم به ایمنی کارگر وهم ایمنی 
همسایگان اصال توجهی نمیشود. این که عجله دارند سبب 

شود که بیشتر از ساعات کار معمولی کار کنند. خستگی  می
شود که دقت کارگران حین کار پایین بیاید و در نتیجه  باعث می

 .شود احتمال بروز حادثه بیشتر می
ها  اند. معموال این از سوی دیگر کارگران آموزشی ندیده

اند و  کارگرانی هستند که اولین بار است تیشه دستشان گرفته
دانند  خواهند کار تخریب یک ساختمان را انجام دهند. نمی می

تر است. تخریب یک ساختمان چگونه  که چطور کار کنند ایمن
تر باشد و مسایلی از این  و از کجا باید شروع شود که ایمن

 …دست
گویند؟ طبیعی است که کارفرماها بگویند  خود کارگران چه می

کنند   که کارگران خودشان از این ابزارها و وسایل استفاده نمی
 …کنند و و رعایت نمی
دهند یا اصال  گویند که لوازم و ابزار ایمنی را به ما نمی آنها می
دانند که ابزار ایمنی چیست؟ ایمنی در حین کار را  نمی
شان بوده که قبل از شروع کار  دانند که حق شناسند. نمی نمی

آموزش بینند، حق دارند که کاله ایمنی  و طناب محافظ داشته 
اش هم  باشند. مسایل ایمنی در کار و آموزش در مخیله

 .گنجد چه برسد به این که طلب وسایل ایمنی کند نمی
وقتی به کارگر آموزش ندهی، خب طبیعی است که وسایل 

ی اضافی بداند که دست و پا  ایمنی را نشناسد و آنها را وسیله
ها داده شود چند درصد حوادث کار  گیرند.  اگر این آموزش

 انسان غیرقانونی حق درمان ندارد!
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های سیمان و گچ سنگین را جابه جا کردن، آجر باال و  کیسه
 ۵یا  ۲عمال کار مفیدشان در این بخش، …  پایین کردن و
 .سال است

 کنند؟ بعد از آن چه کار می
شوند یا  اگر زرنگ باشند مهارتی کسب کرده و سرکارگر می

…دانم کارهای معمولی، مثل کار در شهرداری و نمی
تر. گزارشی که از  تر با دستمزد پایین کارهای ساده
اید که شهرداری در  های آنها منتشر شده خوانده خوابگاه

کشد. سوال این است که  ها کار می وضعیت اسفناکی از این
چطور یک ارگان رسمی مثل شهرداری این چنین از کودکان 

آورد؟ آن هم به  کند و آنها را به استخدام در می کشی می بهره
های کار اجباری  هایی که شبیه اردوگاه این شکل در خوابگاه

نه آب آشامیدنی …  است که بچه و بزرگ و کوچک کنار هم
کارشان از یک نصف شب شروع …  سالم و نه حمام و 

یا  ۱۲یک بچه ی … میشود. بدون سختی کار و با دستمزد کم
ساله اگر بخواهد کار کند همین طوری صدمه میخورد،  ۱۵

های این  چه برسد به این که  شب کار کند و در خوابگاه
 …چنینی در کنار افراد بزرگسال زندگی کند و

دیگری هم وجود دارد که بسیار ناراحت کننده است،  مساله
ها متاسفانه کارگران این مدلی، ابزار  اینکه هم خیلی وقت
شوند و یا این  های ارتوپدی غیر مسوول می یادگیری رزیدنت

شوند. مثال فرد واقعا  که گرفتار سودجویی برخی پزشکان می
نیازی به گذاشتن مفصل و پالتین ندارد ولی برای اینکه 
دهد.  پزشک چیزی به خودش هم برسد این کار را انجام می

های لوازم و تجهیزات پزشکی درصد  چون از شرکت
کنم که حتی  ها احساس می گیرند. متاسفانه من بعضی وقت می

توانند تهیه کنند این طوری هم مورد  آنهایی که پول هم می
ها برای  سوءاستفاده قرار میگیرند. البته این نوع سودجویی

ها هم وجود دارد و کسی نیست که به این مسایل  ایرانی
 .رسیدگی کند

 برای این قشر از کارگران چه می شود کرد؟
شود برای  کنم. بهرحال می من خیلی در این مورد فکر می

کنند که  ها حامی پیدا کرد و هستند کسانیکه کمک می این
ها را برای این افراد کم شود. اما این کار  بخشی از این هزینه

ای نیست. کارفرماها عاشق این هستند که چنین اتفاقاتی  ریشه
ها این  ها را تامین کنند. خیلی درمان این بیافتد و خیرین هزینه

توقع را از بیمارستان دارند که بیمارستان کاری کند. چون 
ها یک ردیف بودجه برای چنین بیمارانی دارند.  بیمارستان

هاهمین کارفرماها  ترین آدم برای من جالب است که پرتوقع
گویند: "مگر این جا بیمارستان دولتی نیست.  هستند که می

چرا من باید هزینه بدهم باید رایگان باشد." حاال این که 
درمان باید رایگان باشد، بحث دیگری است ولی فکر  هزینه

میکنم که آنها عاشق این هستند که دیگرانی به کارگران حادثه 
دیده کمک مالی کنند و خودشان از زیر بار مسوولیت شانه 

 … خالی کنند
شود  کنم که آموزشی که به این کارگران داده می ولی فکرمی

شان است که آموزش ایمنی  مهم است. همین که بفهمند که حق
شان است که کارفرما وسایل ایمنی را در  ببینند. حق

اختیارشان قرار دهد و کار باید ایمن باشد. این یکی از 
 .ها کرد ترین کارهایی که باید برای این ابتدایی

اما فکر میکنم این آدم ها آنقدر مشکل دارند که شاید این 
شان که چگونه سر  بینی ها رویایی باشد. وقتی که می حرف
 ۲۱یا  ۱۵ها دنبال کارند و دنبال کسی هستند که  چهارراه

تومنی بهشان بدهد که روزشان بگذرد، اگر بهشان بگویی که 
 .بیایند برای آموزش، شاید اصال نیایند

اینکه یک جا نیستند. در سطح شهر پراکنده اند. معموال در 
هایی که شهرداری برای کارگران  ای از محل یک فاصله

دهد که  ایستند. اینکه آیا شهرداری اجازه می فصلی ساخته می
به این ها آموزش داده شود، اینکه کمیساریای عالی پناهندگان 

 .…خواهد بکند برای اینان چه  کار می
کند  هایش را کم  می کمیساریا خیلی از کارها و خیلی از کمک

تا کم کم قطع شود تا افغان ها برگردند به افغانستان. این یکی 
های سازمان ملل برای برگرداندن مهاجران به  از تاکتیک

کشورشان است. اینکه از خدماتی که بهشان داده  قطع 
و اولین گروه هایی هم که خدمات به آنها حذف …  میشود

میشود کودکان هستند. در بخش آموزش نیز با مشکالت 
سال قبل  ۹یا  ۹بسیار روبرو هستند. فکر میکنم نسبت به 
دهد. سازمان ملل  خدمات بسیار کمتری را به اینها ارائه می
دهد و این مبلغ  بابت هر مهاجر مبلغی را به دولت ایران می

 .شود هر سال کمتر می
 شود؟ این مبلغ کجا هزینه می

دهد.  ها ارائه نمی دانم. ظاهرا هیچ خدماتی که به افغان نمی

 یابد؟ کاهش می
دانم. ولی قطعا این که کارگران قبل از شروع  در صد را نمی

کار آموزش ببینند که مثال چطور باید این ساختمان تخریب شود 
و این که چه طور باید روی داربست رفت، چه طور از طناب 

توان جلوی این  به میزان زیادی می…  ایمنی استفاده کرد و 
 .حوادث را گرفت

رسانی به  های استفاده از لوازم ایمنی و هم نحوه ی کمک هم راه
فرد حادثه دیده باید آموزش داده شود. وقتی که حادثه رخ می 

ها مهم  دهد از زیر آوار در آوردن این افراد و کمک به آن
است. مهم است که همکاران فرد آسیب دیده بدانند که مثال این 
فرد گردنش شکسته، اگر همین طور بِکشیمش بیرون، قطع 

 …نخاع شود و
این مسایلی که گفتم مربوط به آسیب دیدگان است. خیلی از 
کارگران در حین کار فوت می کنند و اصال به بیمارستان  هم 

برند پزشک قانونی و بعد یا برگردانند به  ها را می رسند. آن نمی
 … افغانستان و یا

حتی در هنگام فوت هم برای کسانیکه هیچ مدرک شناسایی 
نداشته باشند، پروسه کار بسیار دشوارتر از کسانی است که 
مدرک شناسایی دارند. تحویل گرفتن جنازه یا خارج کردن آن 
و فرستادنش به افغانستان خیلی سخت خواهد بود یا اینکه 

 .بیشترشان به صورت مجهول دفن میشوند
 کار دارید؟ آماری از میزان فوت کارگران افغان در اثر حادثه

کنم اصال آمار رسمی وجود داشته باشد. اگر هم  نه. فکر نمی
باشد باز هم آمار مربوط به کسانی است که مدرک شناسایی 

زمین وجود  دارند. کسانیکه مدرک ندارند انگار اصال روی کره
 … اند نداشته

گفتید که کارگران بدون مدرک، نصف کارگر ایرانی یا کارگر 
 دانید؟ دارای مدرک دستمزد میگیرند. مقدار دستمزدشان را می

کنم  کارگران ایرانی و کارگران افغان که مدارک  فکر می
هزار تومان در روز ۵۱تا  ۳۱شناسایی یا جواز کار دارند بین 

هزار  ۲۵تا  ۱۵گیرند و کارگران بدون مدرک از  دستمزد می
 .تومان در روز

 برای چند ساعت کار؟
ولی معموال …  برای هر چند ساعتی که کارفرما بگوید

کارفرماهای ساختمان یک کارگر افغانی را بعنوان سرکارگر 
تا آخر کار چند کارگر …  آورند و میگویند برو کارگر بیار می

شوند. آنها هستند که  در آن پروژه ساکن آن ساختمان می
آورند که تخریب را انجام دهند و  روند و کارگر می می
روز آنجا  ریزی کنند،  پی ساختمان را بسازند. آنها شبانه بتون

آید  باید خالی کنند، آهن بریزند پایین و  هستند و هروقت بار می
 .هر کار دیگری، در هرساعت از شبانه روز که الزم باشد
 معموال برای یک ساختمان چند کارگر ثابت وجود دارد؟

بستگی به متراژ دارد برای سیصد متر ساختمان معموال دو سه 
 نفر

شان، کارگر آسیب دیده،  وطن این سرکارگرها مسایل درمان هم
 کنند؟ را پیگیری می

زنند. ولی برای هزینه ها نه، مگر اینکه  چرا می آیند سر می
کنند. به هم  فامیلشان باشد. در این صورت کمک مالی هم می

گذارند برای هزینه های  دهند، پول روی هم می پول قرض می
شوند که این هزینه ها این قدر  بیمارستان، با کارفرما طرف می

 …شده باید بدهی و
شوند که از  پس همیاری این چنینی دارند. چند درصد موفق می

 کارفرما چیزی بگیرند؟
توانند کار را تا جایی پیش ببرند. حتی  اگر شکایت کنند می

اینها منوط به این است  ممکن است بتوانند دیه بگیرند. اما همه
که مدرک شناسایی داشته باشند. کارت اقامت داشته باشند. 
چون کارفرما ملزم است که خسارت بدهد. فکر کن من یک 

شوم و سنگی به سرم  آدمی هستم که از زیر آن ساختمان رد می
کارفرما موظف است مرا درمان کند. اصال …  خورد می
ها بیمه دارند. کارفرماها تا بیمه ساختمان نگیرند،  ساختمان همه

توانند بگیرند. اما وقتی کارگر مدرک  مجوز ساخت را نمی
 .کند ای پرداخت نمی اقامتی نداشته باشد بیمه هزینه

 معموال سن این کارگران حادثه دیده چقدر است؟
سال. موردی  ۲۲و  ۲۱سال تا  ۱۶  –  ۱۵خیلی پایین است. از 
ساله در ماشین سیمان افتاده بود و با  ۱۵داشتیم که کارگر 

سنگینی بیمارستان زنده هم نماند. موردی داشتیم که در   هزینه
سالگی پالتین توی پایش گذاشتند و یا اینکه مفصل لگنش  ۱۹

 .اش بسیار بد بود را عوض کنند چون شکستگی
عمال هم کارگران مهاجر ساختمانی آنقدر کارشان سخت است 

توانند  کار کنند. توان کار ندارند.  که بعد از این مدت دیگر نمی
دچار دیسک کمر و پارگی فتق و هزار درد و مرض دیگر 

شوند و نمیتوانند کار سنگین این چنینی را ادامه دهند.  می

اگر بخواهند درمان شوند که باید پول بدهند. اگر بخواهند 
شان در مدرسه ثبت نام کند که باید پول بدهند. اگر بخواهند  بچه

 …کارت اقامت بگیرند که باید پول بدهند
 گیرانه باعث شده که برگردند؟ های سخت چقدر این سیاست

ها  شود. آن هیچی به خاطر ناامنی و بیکاری اصال کم نمی
 .ام نان ندارند بخورند گویند افغانستان کار نیست. خانواده می

کارگری بود که خانمش باردار بود وقتی به ایران آمد. به 
های راه زودتر از موعد زایمان  خاطر شرایط بد و دشواری

کرد. بچه نارس بود. خانم خودش کلی مشکل داشت. 
میلیون  ۱۵میلیون شد. حدود  ۹الی  ۹درمان مادر  هزینه
دهیم بهزیستی.  نوزاد شد. با کلی  تهدید که:" بچه را می هزینه

کنیم"، میخواستند از او پول بگیرند.  خانمت را ترخیص نمی
این آدم آس و پاس از افغانستان پا شده آمده به امید اینکه اینجا 
کاری به دست آورد از کجا میخواهد این مبلغ را بپردازد. حاال 
ما کمک کردیم و بچه را ترخیص کردیم. تخت ان ای سی یو 
در بیمارستان های خصوصی برای ایرانی ها شبی یک میلیون 

میلیون تومان  ۹۱شناختم که  آید. کسی را می تومان در می
برای نوزاد نارسش در بیمارستان خصوصی بپردازد و بچه 
هم دست آخر با معلولیت ذهنی به شرایط جسمی عادی رسید. 
او هم یک پیک موتوری بود و ایرانی. خانه ای اطراف 

اش را درمان  ورامین خریده بود هر چه داشت فروخت که بچه
 .مانده شد کند آخر هم بچه اش عقب

این یک زنجیره است. فقر فرهنگی دارد، فقر مالی دارد 
هزاران مشکل دارد که باعث میشود مراقبت های دوران 
بارداری درستی نداشته باشند تغذیه مناسب نداشته زندگی پر 

 … از تالطم و استرس داشته.  بچه نارس به دنیا می آید و
تر است و از آن طرف  هر چه که فرد به لحاظ اقتصادی پایین

آید و  نوزادی که به دنیا می آید با مشکل بیشتر به دنیا می
 .ی بیشتری هم باید تحمل  کند هزینه

هاست و ایرانی و افغان  سازی بیمارستان این نتیجه خصوصی
 .شناسد نمی

ها هم حکایت خودش را دارد. دولت  خصوصی شدن بیمارستان
های جاری خود، طرح خودگردانی  جویی درهزینه برای صرفه

بیمارستان ها را اجرایی کرده است. اما بیمارستان دولتی که 
ترین اقشار جامعه هستند، چگونه باید  مراجعانش از پایین

هایش را تامین کند؟ چگونه باید دستمزد کارگران،  هزینه
پرستاران و پرسنلش را بپردازد؟ راه حل ساده است. واگذار 
کردن بخش های مختلف بیمارستان به بخش خصوصی. 
بیمارستان دولتی دیگر کامال دولتی نیست. داروخانه مال 
بیمارستان نیست. "ام ار ای" مال بیمارستان نیست. سی تی 

اند و یک دستگاهی  ها آمده هر کدام از دکتر…  اسکن و 
دهند. حتی کارمندان و  اند و به بیمارستان اجاره می خریده
های دیگر مثل آشپزخانه ولباسشویی بیمارستان که ملحفه  بخش

 .مال بخش خصوصی است… و لباس ها را می شویند و
و برای بخش خصوصی تنها سود مهم است. برایش مهم است 
که چگونه با این سرمایه گذاری که کرده مبلغ بیشتری سود به 
دست آورد. مهم نیست این سود به چه بهایی به دست می آید؟ 

شود که دردمند  دیگر به بیمار بعنوان انسانی نگریسته نمی
شود: اگر  است و نیازمند کمک. تنها به شکل چک پول دیده می

توانی از خدمات من استفاده کنی و گرنه  پول داشته باشی می
 … برو و

 های بیمارستان دولتی را بفروشند؟ اند بخش چگونه توانسته
اند. چون دولت کمک نمیکند. تا جاییکه  اند. اجاره داده نفروخته
های بیماران سرطانی رایگان است  دانم بخشی از هزینه من می

یا بیماران تصادفی باید رایگان درمان شوند. دولت به 
دهم.  اش را می دهد که بعدا به تو هزینه بیمارستان وعده می

اش را  ولی دولت عمال به تعهداتش عمل نکرده یا بدهی
طوالنی مدت پرداخت کرد. بیمارستان این سال یک میلیارد 
 .کند هزینه کرده و دولت سه سال بعد این بدهی را پرداخت می

سال جنگ نکرد.  ۹کاری که خصوصی سازی با مردم کرده 
هزار تومان. یک آزمایش خون با دفترچه  ۱۲۱یک ام ار آی 

هزارتومان این رقم عجیب و غریبی است. بدون دفترچه ۹۱
هزار تومان است. فکر کن بیمار خاص باشی. مثال ام اس  ۲۱

داشته باشی و هر از چند گاهی باید ام ار آی انجام دهی یا 
سرطانی باشی، هزینه های وحشتناک داروهای را چگونه باید 
پرداخت کرد؟ اینها همه مسائلی است که وجود دارد و همه 
اینها برای کارگر افغان دو برابر حساب می شود. چون 

خورد دو برابر حساب می شود. نمی  صورت حساب آزاد می
دانم چرا از این طرح استفاده می کنند. شاید به خاطر اینکه  

 .آدم ها را سوق بدهند به آن سمت که بیمه شوند
فرض کنید هزینه بیمارستان برای شما آزاد حساب میشود. 

هزارتومان هزینه درمانت شده اما برایت یک میلیون  ۵۱۱
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هیچ شکایتی بکنند. چون مدرک شناسایی نداشتند. چگونه 
 .هزینه  دادگاه را بدهند که شکایت را پیگیری کنند

یک دختر افغانی دیگر داشتیم که باردار بود. بعد بارداری 
شد. شوهرش که او را منزل مادرش برگردانده  دچار تشنج می

خواهم.  بود و ول کرده و رفته بود که من این دختر را نمی
پدرش فوت کرده بود. برادران کوچکش دست فروشی 

کردند و هر سری مادر او را به  بیمارستان می آورد و هر  می
شد. بیمارستان ما کد فراری را برایش  بار دو سه میلیون می

زد که نتواند بیاید و بستری شود. برای این خانواده چون 
کارت اقامت داشتند کارهایی انجام شد. تحت پوشش بیمه قرار 

سرپرست بودند قرار شد ماهانه مبلغی به  گرفتند و چون بی
 …ها اصل ماجرا که تغییر نمی کند آنها بدهند اما با این کمک
خاموشی که هر از گاهی توی  فاجعه است دیگر. فاجعه

خوانی و بعد دوباره فراموش  روزنامه ها خبری از آن را می
 .شود می

 نکته ی دیگری هست که بخواهید بگویید؟
ها هم هست. خیلی  مساله حقوق و دستمزد کارکنان بیمارستان
گیرد ابتدا شرکتی  از پرسنلی که بیمارستان در چند مرحله می

ای میشوند بعد پیمانی میشوند بعد  هستند و بعد تبصره
االن چیزی که شنیدم که دولت جدید اعالم …  قراردادی و

ای شده اند، برگردند و شرکتی  کرده آن هایی که تازه تبصره
های پیمانکاری وخصوصی  شوند. یعنی دوباره به شرکت

واگذارشوند. این  فاجعه است. چون تو حقوقت نصف میشود و 
گیرند. خیلی خیلی که پیمانکار آدم  نصف حقوقت را آنها می
گیری، بدون هیچ  هزار تومان می ۵۱۱منصفی باشد ماهی 

 .حساب صادر میشود تومان صورت
 نامه است؟ چیه؟ این یک قانون است؟ آیین

نمی دانم. خیلی از حسابداری های بیمارستان ها این کار را 
 .کنند می

افتد. اگر بیمار ایرانی باشد،  ها می معموال این اتفاق برای افغان
اش را ببرد  فرستیم که شناسنامه و کارت ملی ما فورا او را می

شود از این طریق به مدت یک سال  و خودش را بیمه کند. می
 .فرد را بیمه خدمات درمانی نمود

مورد دیگری داشتیم که خانمی افغان بدون کارت اقامت. سی و 
چهارم را در یکی از  سه سال داشت. سه تا بچه داشت بچه

های اطراف تهران سزارین کرد. رزیدنت ها زده  بیمارستان
بودند کلیه و کبدش را از کار انداخته بودند چند ماه در آی سی 

میلیون شد. شوهرش که ول  ۹۱اش  یو بود. دیالیزی شد. هزینه
کرد و رفت گفت زنی که ناقص است وتوی آی سی یو است و 
این قدر هزینه دارد میخواهم چه کار کنم. بعد نوزادش را به 
یک خانواده دیگر داد. مادر هم آنقدر ماند که فوت شد. چون 
هزینه های بیمارستان را نداده بودند چند ماه هم در سردخانه 
ماند و وضعیت بسیار اسفناکی بود. هم ناقص میکنند هم پول 
کالن می گیرند هم بابت این پول نگه ات می دارند و درمانت 
را ناقص انجام میدهند و بعد میگذارند که بمیری و بعد هم 
جسدت را تحویل خانواده ات نمیدهند و توی سردخانه نگه می 
 ۹۱دارند و واقعا کارگر افغانی سی و چند ساله با چند تا بچه 

میلیون تومانش کجا بود. من ایرانی که کار میکنم نمی توانم 
از  .تصور کنم که روزی یک باره بتوانم این مبلغ را تهیه کنم

آن بیمارستانی که این بال را سر این زن آورده بود نتوانستند 

ایران بودند، بدان دلیل، کوتاهی غیرمنتظرۀ جریان دادگاه 
ممکن است به این خاطر باشدکه تمام این قضیه را با حداقل 
سروصدا و شرمساری برای دولت به پایان برسد. این امر 
ممکن است حائز اهمیت نیز 
باشد که دادگاه زمانی 
برگزار شد که شاه در خارج 

 از کشور بود   
ِهلمز )سفیر و رئیس پیشین 

 سیا(
 محرمانه

 
(  0974فوریه  09گزارش 

 (ِهلمز0352بهمن  31
شاه مجازات سه نفر از پنج 
محکوم به اعدام را به حبس 

 ابد تخفیف داد
خالصه: اعلیحضرت پس از 
بازگشت از تعطیالت 
سوئیس، حکم اعدام سه نفر 
از پنج متهم به توطئه برای 
ترور شاه و اعضای خانواده 
سلطنتی، را به حبس ابد 
تبدیل کرد. دو متهم باقی 
مانده، محکوم به اعدام هستند. حکم شش نفر دیگر، بنا بر 

  .تلگراف پیشین همانطور باقی مانده است
 .پایان خالصه

فوریه پس از بازگشت شاه از تعطیالت ساالنۀ خود   07در 
سن موریس، دادستان قاضی النیان تصمیم شاه مبنی بر 
تخفیف حکم اعدام به حبس ابد  برای طیفور بطحایی، 
عباسعلی سماکار و محمد رضا عالمه زاده، متهمان به قصد 
ترور شاه، ملکه فرح و شاهزاده سیروس رضا را اعالم 
کرد. حکم اعدام خسرو گلسرخی )شاعر، منقد کتاب، و 
فامیل وزیر سابق کشاورزی و منابع طبیعی( و کرامت هللا 

 .دانشیان )کارمند شرکت ساختمانی( پابرجا ماند
اظهار نظر: شاه با تائید حکم اعدام گلسرخی و دانشیان، به 
روش معمول ایران دایر بر نابخشودگی تروریست های  
غیرنادم   متعهد ماند هر دو محکوم به اعدام حاضر نشدند 

لنینیستی خود را انکار کنند و در  -باورهای مارکسیستی
 .انتقاد از رژیم ایران، محکم ایستادند

از سوی دیگر، آن سه تن که از رأفت شاه برخوردار شدند، 
از خطاهای خود اظهار ندامت کردند و خود را به پای 

  .بخشایش تاج و تخت انداختند
 .استفاده رسمی محدود –ِهلمز  

 گزارش محرمانه ریچارد هلمز،  سفیر پیشین آمریکا در ایران

خانم فرهنگ  مدعی شد که کامال با مقامات همکاری کرده بود  
و سعی شد همه مسئولیت را بر گلسرخی و سلیمی بگذارد که 

  .در زمان نطفه بستن توطئه در زندان بودند
همه متهمین به غیر از گلسرخی و دانشیان که نپذیرفنند باور 
به مارکسیسم لنینیسم را رها کنند از عملیات و باورهای خود 
توبه کردند، تقاضای عفو از مقام سلطنت کردند و از پادشاه و 
دست آوردهای انقالب شاه و مردم تحسین کردند. چنانکه 
اکنون دیگر مرسوم است. گردش جدید )در جریان محاکمه( 
ستایش متهمین از رفتار مالیم و از همدردی نیروهای امنیتی 
بود که از آنان  تصویر معلمانی وطن دوست ارائه شد، نه 

  .شکنجه گر
دادگاه، به رفتار پیشین خود باقی ماند و اجازه نداد که  -3

متهمان از دادگاه بعنوان تریبونی برای ابراز عقایدشان استفاده 
کنند و با همه اتهامات به عنوان اتهامات جنائی و نه سیاسی 

  .برخورد کرد
دادستان با رفتاری اندکی متفاوت نسبت به شکل معمول، جز 

شیطان ˮو “دشمنˮاز طریق عبارات سر پوشیده ای چون 
کوشش چندانی برای  “هایی که اذهان را به بازی می گیرند

برقراری ارتباط میان متهمین و دشمنان خارجی ایران به عمل 
 .نیاورد

اظهار نظر: دادگاه از این نظر جالب بود که اولین جریان ضد 
حکومتی بود که در آن همه متهمین متعلق به طبقه روشنفکری 

 در باره محاکمه خسرو گلسرخی و کرامت هللا دانشیان
به مناسبت چهل و یکمین سالگرد اعدام خسرو گلسرخی و 

 کرامت هللا دانشیان
 “احترم آزادیˮمنبع:

از راست به چپ: عباس سماکار، کرامت دانشیان، منوچهر 
سرخی، طیفور بطحایی، در ردیف دوم  مقدم سلیمی، خسرو گل

از چپ به راست نیز سایر متهمان ازجمله شکوه فرهنگ 
 اند.  )میرزادگی(، ابراهیم فرهنگ، ایرج جمشیدی و ...نشسته

احترام آزادی: ویکی لیکس سندی از گزارش ریچارد هلمز 
سفیر آمریکا در ایران در باره چهار روز محاکمه گروه 

نفری ]خسرو گلسرخی و کرامت هللا دانشیان[ در دادگاه ۱۲
نظامی منتشر کرده است که بدون تفسیر به درج آن اقدام می 

  .نماید
 پایان محاکمه توطئه گران علیه شاه

ژانویه پس از چهار روز محاکمه، دادگاه نظامی  ۱۲خالصه: 
نفر به توطئه برای ربودن و ترور شاه و خانواده  ۱۲هر 

سلطنتی را محکوم کرد. هفت نفر به اعدام، دو نفر به پنج سال 
زندان و سه نفر به سه سال زندان محکوم شدند. در دفاعیه، 
متهمان که همه متعلق به طبقه روشنفکر ایران بودند، یکدیگر 
را متهم میکردند و ستایش از دست آوردهای انقالب شاه و 
مردم و رفتار محبت آمیز نیروهای امنیتی و درخواست عفو 
ملوکانه مشهود بود. مانند دادگاههای قبلی، متهمین اجازه 
نیافتند که اعمال خویش را توجیه فلسفی کنند، ولی برخالف 
بیشتر موردهای قبلی، دادستانی برای ایجار رابطه مستقیم بین 
توطئه گران و عراقی ها و کشورهای خارجی دشمن ایران 

 .کوششی نکرد
 .پایان خالصه

روزه، دادگاه نظامی حکم محکومیت  4بعد از دادگاه کوتاه  -0
نفر که متهم به ربودن و ترور شاه و خانواده  ۱۲علیه  

  .سلطنتی بودند، صادر کرد
 :احکام به این ترتیب اند

 -3خسرو گلسرخی، اعدام.  -2طیفور بطایی، اعدام.  - 2
 -5کرامت هللا دانشیان، اعدام.  -4منوچهر مقدم سلیمی، اعدام. 
محمد رضا عالمه زاده، اعدام.  -6عباس علی سماکار، اعدام. 

 -9سال.  5مریم اتحادیه،  -8رحمت هللا جمشیدی، اعدام.  -7
شکوه فرهنگ، سه سال.  -01سال.  5مرتضی سیاهپوش، 

 .فرهاد قیصری، سه سال -02ابراهیم فرهنگ، سه سال.  -00
دفاعیه متهمین این ویژگی را داشت که یکدیگر را به  - 2

داشتن مسئولیت متهم می کردند اما طبق گزارشهای منتشر 
شده، هیچکدام نپذیرفتند که قصد صدمه زدن به شهبانو یا 

  .ولیعهد را داشته بودند

مزایایی. در حالیکه اگر در استخدام بیمارستان باشی به 
وضعیت بهتری خواهی داشت. …لحاظ امنیت شغلی و 

گذارد و از میزان  همین مساله روی کیفیت کار نیز تاثیر می
 .شود رسیدگی که به بیماران می شود کم گذاشته می

دهد و  فهمم. عمال دولت حقوق کامل را به شرکت می نمی
نصفش را به تو …  دارد و شرکت سهم خودش را برمی

ای پول مفت بگیرند و  دهند. بحث این است که عده می
سازی مطرح شده بود  بخورند. تازه بحث خصوصی

خواهند خصوصی  رانی را می شنیدم که شرکت تاکسی می
ها همه  گفتم یعنی چه؟ مگر این تاکسی کنند. با خودم می

صاحب ندارند؟ مگر خصوصی نیستند پس چگونه 
اش کنند؟ یا مثل تامین اجتماعی که  خواهند خصوصی می

پول کارگران ذره ذره جمع شده و ثروتی شده امانت دست 
فروشد. مال  کند و می دولت و بعد دولت آن را خصوصی می

 !گویند خصوصی سازی فروشند و می مردم را می
 

 .گوی چیزی نیست هیچ کس هم که جواب
 

ممنون از وقتی که گذاشتید. به امید روزی که هیچ انسانی به 
 .خاطر نداشتن پول و یا ملیت خاص از درمان محروم نشود

  http://www.kanoonm.com/0009 
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منطنالنبنی در   2کند.  در قسمت توضنینح 
مورد انتشار مطالب و اخبار و بیانیه هنای 
صادر شده از جانب آنان آمده که پرداختنن 
به آن حائز اهمیت است.  منتنن کنامنل اینن 
قسمت را که همه تهدید و تهمت و خنط و 
 نشان کشیدن است را عینا می آورم:

با توجنه بنه اینننکنه بنه منا   –  ۲توضیح "  
خبر منینرسند کنه بنرخنی از سناینت هنا و 
نشریات ننینرو هنای کنارگنری و چنپ از 
انتشار اخبار و نوشته ها و خنواسنتنه هنای 
زندانینان سنیناسنی، بنخنصنوص کنارگنران 

بسایاار کام ا زندانی سر باز می زنننند و ین
، این عنمنل بنه هنر دلنینلنی  اقدام می کنند

باشد از نظر ما نوعی فرقه گرایی و ضند 
منا بنه آننهنا هشندار منی کارگری است و 

که با این عمل هر روز بنینشنتنر از  دهیم،
قبل محبوبیت خود را در نزد کارگنران از 

عنوان ضد کارگر در دست می دهند و به 
معرفای میان کارگران و توده ها شناخته و 

، این اخبار از طنرینق کنارگنران می گردند
، بنننا  دسات ماا مایارسادفعال در داخل به 

براین سایت ها و پایگناه هنای فنوق بنهنتنر 
، چنون روش خود را تاغایایار بادهاناداست 

بسیاری از کارگران فعال در داخنل بنرای 
شناختن این تشکیالت ها و سازمانها پخش 
و پوشش خبری زندانیان کنارگنری را بنه 

پارا متر و معیاار اناقاالبای یاا ضاد عنوان 
تشننکننیننالت هننای فننوق  انااقااالباای بااودن
ناتاایای دیاداری خاود از قرارداده اند ، و 

سایت های فوق را دلیل انقالبای باودن یاا 
نبودن آنها قرار داده و به بقیه اعاالم مای 

بنابراین سایت هائی که از پنخنش و  کنند.
پوشش اخبار کارگران زندانی و زندانایاان 

توسط خود کنارگنران  سیاسی کوتاهی کنند
عنوان نیروهای ضاد در میان کارگران به 

مای تاواناد این  کارگری معرفی می شوند،
" )منوارد بنرجسنتنه .بسیار خطر ناک باشد
 و خط کشی از من است.(

آقننایننان از ایننن کننه بننرخننی سننایننت هننا و 
نشریات پوشش خبری کمتری به آنهنا داده 
اند بسیار ناراحنت شنده و بنا آوردن: "از 
انتشار اخبار و نوشته ها و خنواسنتنه هنای 
زنندانننینان سنینناسننی بننخنصننوص کننارگننران 
زندانی سر بازمی زنند و یا بسیار کم اقدام 
می کنند"  در بیانیه حتی کم کاری در اینن 
مورد را شایسته ی ضد کارگری نامیدن و 
تکفیرشدن اعالم می کنند.  وقتی جنریناننی 
در هر موقعیتی که باشد به دیگران تکلیف 
کند که "چه بگویید"، عینا مانند اینن اسنت 
 که به آن ها تکلیف کند که "چه نگویید".

الزم است این مطلب را توصنینح دهنم کنه 
پشننتننیننبننانننی از آزادی زننندانننیننان سننینناسننی 
عقیدتی و فعالینن کنارگنری و حنمناینت از 
تمام حقوق انسانی زندانیان  نمی تواند جدا 
از خواسته هنای طنبنقنه ی کنارگنر بناشند. 
بسیاری از زندانیان را کارگرانی تشنکنینل 
میدهند که بر اثر فقر و استنثنمنار سنرمناینه 
دچار سردرگمی شنده و اسنینر گنرفنتناری 
های جامعه یرمایه داری میشوند. حاکمیت 
سرمایه با تحمیل بیکاری و بی حنقنوقنی و 
فقر و تحمیل نکبت به جامعنه خنود عنامنل 
اساسی فساد و تباه شندن انسنان هنا اسنت. 
حمایت از تمام زندانیان از ضرورت هنای 
جنبش کارگری بوده و تغییر نظام قضناینی 
و زندانها از اولین خواستنه هنا و بنرننامنه 

 های کارگری است.     

محکوم نمودن سنرکنوب کنارگنران و فنعنالنینن 
کارگری و سیاسی و عقیدتی، سنرکنوب آزادی 
بیان و عقیده و اجنتنمناعنات و تشنکنل هنمنواره 

 جزء فعالیت های کارگران میباشد.

پیام نه تنها آزادی اساسنی افنراد   2در توضیح 
و تشکل ها برسمیت شناخته نشده است و بلنکنه 
برعکس برابر نظر امضاکنندگان هر گونه کنم 
کنناری  بننا تننهنندینند و تننهننمننت و حننتننی اعننمننال 
خننطننرننناکننتننر هننم مننواجننه خننواهنند شنند. صننادر 
کنندگان پیام خودشان جرم را تنعنرینف و خنود 
مجازات را هم تعیین و فرمان اجرای آننرا هنم 
از قبل صادر کرده اند. ایشنان بنا اینن ننوشنتنه 
خود یک "خدا بیامرزی" حسابنی بنرای رژینم 
پهلوی خریده اند و تحویل افراد نا آگاه داده اند. 
در "بیانیه"، ایشان هم دادستان هنم  قناضنی و 
هم محتسب شده اند. امضا کنندگنان بنه کسناننی 
که بنه زعنم ایشنان بنه انندازه کنافنی و کنامنل 
مطلبشان را درج نمیکنند به تهدیدمنتنوسنل شنده 
و عننالوه بننر ضنند کننارگننر و ضنند انننقننالب 
نامیدنشان اننان را بنه عنواقنب خنطنرنناک هنم 

 حواله میدهند. 

به صراحت از افراد و تشکل ها میخواهنند کنه 
روش شان را مطابق سلیقه امضاکنندگان تغییر 
 بدهند و گرنه دچار عقوبت خواهند گردید. 

این نوع نوشتار کتاب های مقدس مذهبی را بنه 
ذهنن مننیننآورد کننه بنندون اسننتنندالل از انسننانننهننا 
میخواهد که برای رستگاری سخن پیامبران را 
بکارگیرند و یا به عقوبت الهی که همان تجاوز 
ّ زر منذهنب اسنت گنرفنتنار  باورمنندان زور و
خواهند شد. و با ضد انقالبی اعالم کردن غنینر 
هنم نننظننران خننود دایننره مننرینندانننی را بننوجننود 
میآورند که در نهایت به "پیراهن قهوه ای هنا" 
بی شباهت نخواهد بود. خیر دوسنتنان اینن راه 
که میروید در جهت سرکوب جننبنش کنارگنری 
است. شاید ندانسته مطلبی نوشته ایند، کنه ینهنر 
حال بدعتی  است نو در جنبش کارگری سه ده 
اخیر. که میخواهید مخالفین خود را با تهندیند و 
تهمت وادار به تبعیت از نظر خود کننیند. فنعنال 
 بیش از نیاز نیست که به این مسئله بپردازم.    

دوستان صادر کننده پیام، قصد شما از ننوشنتنن 
این مطالب ممکن است بعلت دلتنننگنی شنمنا از 
شرایط منوجنود جنننبنش کنارگنری بناشند. ولنی 
متاسفانه مطالبی در بیانیه آورده اید که آگر هنم 
اکنون مورد نقد قرارنگنینرد و از کنننار آن بنا 
سکوت بگذریم در آینده مینتنوانند بنه راهنننمنای 
غلط و خطرناکی برای جنیش اجتماعی تنبندینل 
شود. بیاد بنینآورینم کنه در بنحنبنوحنه اخنتنالف 
داخلی "کمیته ی هماهنگی برای اینجناد تشنکنل 

تعدادی از دوسنتنان  86  -85کارگری" سالهای 
آن کمیته در بنیناننینه ای بنا ننام بنردن از فنرد 
مخالف خنود از رسناننه هنا خنواسنتننند کنه آن 
شخص را تحریم کنند. ولی رسانه هنا آگناهناننه 
تنا   –به بیانیه توجهی نکردند. حتی هیچ مطلبی 

ننه منوافنق و ننه   –آنجا کنه منن اطنالع دارم 
 مخالف در باره آن منتشر نشد. 

جنبش کارگری بنا حسناسنینت بنه منوضنوعنات 
جنبش و نقد آن است کنه منینتنوانند چشنم اننداز 
روشنی را پیش روی جنامنعنه بنگنشنایند و راه 
سخت انقالب اجتماعی را هنمنوار کننند. طنبنقنه 
کارگر با تکرار کلی گوئی ها نمیتواند به راه و 
روش مورد نیازش برای مبارزه اجنتنمناعنی و 
 سرنگونی نظام سرمایه دار ی دست یابد.  

 احمد پرتوی
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آزادی بیان و عقیده در پیام کارگران در بند   

 

سانسنور هنمنواره بنه عنننوان سنیناسنتنی بنرای 
کنترل افکار عمومی و جهت دادن بنه حنرکنت 
جامعه از طرف دولت ها به کنار گنرفنتنه شنده 

 است. 

در دوران سرمایه داری و گسترش ابنزارهنای 
اطالع رسانی  اگر چه سانسنور کناهنش ینافنتنه 
ولی قدرتهای سرمایه داری در مقابل، با ایجناد 
شبکه های خبری و رسانه ای بزرگ به هزینه 
نیروی کار وتحمیل فنقنر بنه کنارگنران، منانننند 
رسانه هنای جنمنهنوری اسنالمنی سنانسنور را 

 گسترش میدهند. 

آن چه در زیر می آیند ننه در منورد سنانسنور 
دولتی بلکه در باره طرح سانسور بعنننوان راه 

در برابار تشادیاد باهاره کشای و   حل در پیام "
مایالایاون مازدباگایار را در  ۵۶سرکوب حاکم 

شاهاریاور  0 .کنفدراسیون سراسری متحد کنید
توسط سه تن از کارگران زنداننی " که ۲۹۳۲

شاهرخ زمانی و بهنام ابنراهنینم زاده و منحنمند 
 جراحی نوشته، میباشد. 

سانسور به دو شکل عمل می کند: یکی این کنه 
بنننویسنی ینا  ناباایادبه شما می گویند چه چیزی 

نباید بگویی؛ و شنکنل دینگنر اینن کنه بنه شنمنا 
بنننویسنی ینا ینگنوینی.   بایددیکته می کند که چه 

سانسور در پرتو حاکمیت های ایدئولوژیک بنه 
شکل سخت تری اعمال میشود. تا جایی که در 
رسناننه هنا و ارتننبناطننات  بناینند از کنلننمنات و 
مفاهیمی استفاده شود که بنا بنننینادهنای فنکنری 
حاکمیت همخوانی داشته باشد.پیامی که خطناب 
به تشکل های مستقل و پیشروان کنارگنری در 

منننتنشنر شنده  حناوی منطنالنب  3/6/94تاریخ 
مختلفی است کنه پنرداخنتنن بنه آننهناهندف اینن 
نوشته نیست.  جدا از این کنه منطنالنب منطنرح 
شده در بیانیه ی مذکنور چنه انندازه در سنطنح 
جنبش اجتماعی طبقه ی کنارگنر منؤثنر اسنت،  
این نوشته فقط به قسنمنت پنایناننی پنینام کنه در 
 بخش توضیح پیام طرح شده اختصاص دارد.

تنوضنینح، هنمنه ی تشنکنل هنا و   0در قسمت 
فعالین کنارگنری منوظنف شنده انند بنه صنادر 
کنندگان پیام پاسخ دهند.  امضنا کننننندگنان پنینام 
خود را در مقامی قرار داده اند که گویا منفنتنش 
برگزیده تمام سازمان ها، سندیکاها، انجمن هنا 
و فعالین کارگری هستند و  آنها را موظف منی 
دارند که حتما یا بیانیه ایشان را تأییند و جنهنت 
تحقنق خنواسنتنه ی ایشنان در پنینام کنه اینجناد 
کنفدراسیون سراسری کارگران باشد گنام هنای 
عملی بردارند و یا این کنه تنوضنینح دهننند کنه 

 چرا به مفاد آن عمل نمی کنند.

امضا کنندگان پیام خنود را در جناینگناهنی بنه 
مراتب بناالتنر از هنمنه قنرار داده و بنه خنود 
اجننازه مننی دهننننند کننه دیننگننران را مننلننزم بننه 
پاسخگویی کنند. اینکه در مورد یک بیانیه چنه 
پاسخی داده شود و ینا اصنال آینا پناسنخنی داده 
شود یا نه، از جمله حقوق اسناسنی هنر فنرد و 
تشکیالتی اسنت.  اینن پنینام بنا آوردن : "اینن 
توضیح نشان می دهد پیام فوق مربوط بنه تنک 
تک فعالین و رهبران کارگران، معلمنان و..... 
پرستاران است؛ و شما نسبت به انجام خواسنتنه 
ی پیام رسنالنت و وظنینفنه داریند." در  واقنع 
آزادی انتخاب افراد را زیر پا گذاشته و بنرای 
پیام دهندگان چنان رسالتی قائل شده که همه را 
موظف به تبنعنینت از پنینام منی ننمنایند.  و بنه  
سادگی آزادی در پاسخ ندادن به پنینام کنه حنق 
مسلم و انسانی تک تک افراد است را زینر پنا 

می گذارد. در کل متن پیام حتی یک بنار و 
فقط یک بار هم به موضوع  آزادی بنینان و 
عننقننیننده در ایننران اشنناره نشننده اسننت. ایننن 
دوستان فراموش کنرده انند کنه  در اولنینن 
روزهای سر کار آمدن جنمنهنوری اسنالمنی 
اولین سنگر اجتماعی که مورد هجوم ایادی 
سرمایه قنرار گنرفنت آزادی رسناننه هنا و 
مطبوعات بود. اولین تصمیمنات جنمنهنوری 
اسالمی تهدیدها و ممنوع اعالم کردن کنلنینه 
نشریات و روزنامه های مخالف حاکنمنینت، 
سرکوب آزادی بیان و مطبوعات آزاد بنود. 
تظاهرات گستنرده تنهنران عنلنینه تنعنطنینلنی 

کنه بنا  58روزنامه آیندگان در تابستان سال 
سرکوب حزب اللهی ها و لیبنرالنهنا روبنرو 
شد از برجسته ترین اعتنراضنات تناکنننوننی 
ایران علیه سانسور است. طبنقنه کنارگنر بنا 
بدست آوردن آزادی عقیده و بیان اسنت کنه 
منینتنوانند پنینام خننود را ینه تننمنام کنارگننران 
برساند. خواستنه آزادی بنینان و عنقنینده از 
جننمننلننه خننواسننتننه هننای اسنناسننی اجننتننمنناعننی 

 مزدبگیران است.  

پیام با این جملنه، "بنننابنراینن ینا  0توضیح  
باید اقدام به انجام خواسته ی این پیام کنید و 
یا یکی از جواب های فوق را یا اگر جنواب 
دیگری داریند آن را رو بنه عنمنوم اعنالم 
کنید." و تعیین تکلیف کردن برای همه، آینا 
هسته ی اندیشه ی ننویسننندگنان پنینام را در 
 مورد آزادی بیان و عقیده نشان نمی دهد؟  

پاسخ همه ی افراد و تشکل ها بنه اینن پنینام 
به تحلیل شان از جامعه بر می گردد.  اگنر 
بیانیه ای حاوی مطالب جدیدی نباشد و قبنال 
پاسخ آن در روند جنبش اجتماعی داده شده، 
طبعا ضرورت به پاسخگویی دوباره بنه آن 
هم کم می شنود. و جنه بسنا ضنرورتنی بنه 

 پاسخگویی نباشد.  

نظر خیلی از تشکل هنا و افنراد در منورد 
تشکل سراسری، در نوشته ها و مصناحنبنه 
های آن هنا منوجنود اسنت.  ظناهنرا امضنا 
کنندگان بیانیه از نظنرات ارائنه شنده ی تنا 
کنونی فعالین و تشنکنل هنای کنارگنری بنی 
اطالع هستند که با چنننان النزامنی خنواهنان 

 پاسخگویی دیگران شده اند.

ظاهرا نویسندگان پیام  به اعنالم ضنرورت 
آزادی بیان و عقیده برای منوفنقنینت جنننبنش 
کارگری ایران نیازی نمی بنیننننند. در منتنن 
پیام نویسندگان به منننع فنعنالنینت تشنکنلنهنای 
مسننتننقننل بنندرسننتننی مننعننتننرضننننند. بنناینند از 
نویسندگان آن سوءال کرد که مگر هدف از 
ایجاد تشکل مستقل کارگری برای پینگنینری 
مطالبات منزدبنگنینران ننینسنت؟ منگنر منزد 
بگیران بدون بیان و طرح خواسته هنایشنان  
در سطح جامعه منینتنوانننند چشنم اننداز راه  
حلهای خویش را بنه جنامنعنه اراینه دهننند؟ 
مگر همه تالش و سرکوب کارگران تنوسنط 
رژیم برای جلوگیری از طرح این خواسنتنه 
ها در جامعه نیست؟ مگر بدون آزادی بینان 
و عقیده و پاسداری آن توسط طبنقنه کنارگنر 
میتنوان جنننبنش قندرتنمننند کنارگنری را در 
جامعه ایجاد کنرد؟ منگنر تشنکنل کنارگنری 
بدون وجود آزادی نسبی مینتنوانند هنمنگناننی  
شود؟ پس آزادی بیان ضرورت الزم بنرای 
تشننکننل گسننتننرده کننارگننری اسننت. اسنناسننا 
صحبت از تشکل مستقل بدون طرح آزادی 
بیان نمیتواند محتوایی واقعی کارگنری پنیندا 
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 01:31تا  8:31 به وقت ایران:  

صبح 00تا  9به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 8تا  6به وقت اروپا:   

: پنی شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:31به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 00به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 01:11تا  8:31به وقت ایران:   

صبح  01:31تا  9به وقت لوس آنجلس:      

بعد از  7:31تا  6به وقت اروپا:          
 ظهر

یکشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 4به وقت ایران:   

بامداد 4:31به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر  0:31به وقت اروپا:   

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 با خون شعرهایم 

 

 با دیدگان بسته، در تیرگی رهایم

 ای همرهان کجایید؟ ای مردمان کجایم؟

 

 پر کرد سینه ام را فریاد بی شکیبم

 با من سخن بگویید، ای خلق با شمایم!

 

 شب را بدین سیاهی، کی دیده مرغ و ماهی

 ای بغض بی گناهی بشکن به های هایم

 

 سرگشته در بیابان، هر سو دوم شتابان

 دیو است پیش رویم، اول است در قفایم

 

 بر توده های نعش است پایی که می گذارم

 بر چشمه های خون است چشمی که می گشایم

 

 من چهره سرخ کردم با خون شعرهایم

 در ماتم عزیزان، چون ابر اشک ریزان

 با برگ همزبانم، با باد همنوایم

 

 ای همرهان کجایید، این رهزنان کیانند؟

 تیغ است بر گلویم، حرفی ست با خدایم

 

 سیالبه های درد است رمزی که می نویسم 

 خونابه های رنی است شعری که می سرایم

 

 چون نای بینوا، آه، خاموش و خسته گویی

 مسعود سعد سلمان، در تنگنای نایم

 

 ای همنشین دیرین، باری بیا و بنشین

 تا حال دل بگوید، آوای نارسایم

 

 شب ها برای باران گویم حکایت خویش

 با برگ ها بپیوند، تا بشنوی صدایم

 

 دیدم که زردرویی از من نمی پسندی

 من چهره سرخ کردم با خون شعرهایم

 

 روزی از این ستمگاه خورشیدوار بگذر

.تا با تو همچو شبنم بر آسمان برآیم  

 

 فریدون مشیری

 جشن روشنگر
 در شبی شاد )همراه با موزیک و شام( برای حمایت مالی از نشریه روشنگر 

 برگزار می گردد.
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