
 فهرست مطالب:
 

 2سر مقاله: اقدام مستقیم توده ای                      صفحه 
 

 4شرح دادگاه عثمان اسماعیلی                         صفحه 
  

 2نامه شاهرخ زمانی به دخترش                       صفحه 
 

 6نامه گروهی از زندانیان                                صفحه 
 

     7ثبت نام کودکان افغان فاقد مدرک                    صفحه 
 

 8انتقاد شهردار به جشنواره فیلم مونترال           صفحه 
 

 9نفره  تذکر زبانی               صفحه   01ایجاد گروهای 
 

 01خاطرات دوران سپری شده                      صفحه   
 

 02زنان طالبان یهودی در اورشلیم                  صفحه  
 

 01ادبیات و هنر                                          صفحه 
 

 09زوال شخصیت مردم امریکا                     صفحه  
 

   21جوهیل شاعر، هنرمند، سازمان دهنده          صفحه 
 

 22اثرات توافق بر خاورمیانه                        صفحه 
 

 24نیروهای پیشمرگه کرد، تجزیه از درون       صفحه  
 

 26تاریخ اسالم                                          صفحه  
 

انتخابات کانادا و کنگره ایراتیان   -بیانیه شماره یک 
 28کانادا                                                  صفحه 

 

 29سالمندان و کودکان سر راهی                     صفحه 

 

با کمک های دولتی غذای روزانه نمیتوان خرید                                                                                    

  10صفحه                                                           

            Rowshangar  October 2015         79شماره                                        5102ماهنامۀ  روشنگر   اکتبر    گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند       جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد

 گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند       جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد

Rowshangar is a free monthly newspaper  



 

2015اکتبر      97ماهنامه روشنگر        شماره  2   Rowshangar 

 .سیاسی در سوریه حضور داشته باشد

اینها همه قبل از بحرکت در آمدن موج مهاجرین به سوی 

اروپا هر گونه مذاکره  بر سر آینده سوریه را مشروط به 

برکناری اسد می کردند، و حاال برای حفظ اروپا در برابر 

حمله امواج مهاجرین و بیکاران که ممکن است ابعاد بس 

بزرگتری بیابد، با چنین شتاب و انعطافی چاره جوئی می 

  .کنند

 :این وقایع برای کارگران حاوی دو درس بزرگ است

اول اینکه صحنه های  درگیری میان مهاجرین و نیروهای 

انتظامی در کشورهای اروپای  شرقی نشان داد که هیچ 

نیروی نظامی قادر به مقاومت در برابر سیل حرکت توده ها 

 .نیست

و دوم، انتظار از دولت ها برای حل معظالت انتظاری بیهوده 

و عبث است. چگونه می توان از آنانی که خود بوجود 

آورندگان  این مطائب اند، انتظار رفع و چاره جوئی آنها را 

داشت. بدون دخالت توده ای جنگ، گرسنگی، بیکاری، 

مهاجرت و ....  هیچگاه به پایان نمی رسد، بلکه هر آینه 

بیشتر و بیشتر می شود. تنها راه سد کردن مسیر رو به 

سقوطی که بشریت در پیش گرفته است، دخالت توده ای و 

 اقدام مستقیم مردم می باشد.

    سیامک ستوده 

 ۹۱۰۲سپتامبر  ۹۲

حرکت چند صد هزار نفری توده مهاجرین عمدتا سوری و 

افغانی بسوی اروپا و خطر تبدیل آن به حرکتی چند ملیونی 

برای گشودن دروازه های اروپا از جانب بیکاران، گرسنگان 

و قربانیان جنگ در سوریه، لیبی و اقغانستان، علیرغم ظاهر 

خودبخودی اش، حکم  اقدام مستقیم توده ای و هوشمندانه ای 

را داشت که بسرعت مانند هر اقدام مستقیم توده ای دیگری 

سدهای مقاومت در برابر خود را شکست و بطور غیر قابل 

انتظاری موثر و چاره گشا بود. این حرکت بسرعت 

متعارضان امپریالیست در جنگ سوریه را به یکدیگر نزدیک 

و برای حل معضل سوریه به سوی میز مذاکره کشاند. 

معضلی که در دست بانیان اصلی جنگ و خانه خرابی در 

سوریه و نقاط دیگر به معضلی ادامه دار و هرگز حل 

  .نشدنی تبدیل شده بود

این امر باعث شد دو دولت معظم امپریالیستی آمریکا و 

انگلیس که خود از آتش افروزان جنگ در سوریه، لیبی و 

نقاط دیگر بودند، با اعالم اینکه مشکل مهاجرت را باید در 

خود سوریه چاره جوئی کرد، با شتاب و عجله بدنبال یک 

گفتگوی تلفنی اعالم بدارند که  افزایش شمار پناهجویان 

سوری و تهدید گروه "دولت اسالمی" ضرورت پایان دادن 

به جنگ داخلی سوریه و انتقال قدرت سیاسی در این کشور 

و ضرورت گفتگو با اسد را نشان می دهد. لوران فابیوس 

وزیر خارجه فرانسه نیز بالفاصله اعالم می دارد بشار اسد 

آینده و مردم سوریه را نمایندگی نمی کند، اما، او نیز دیگر 

برکناری اسد را به عنوان شرط مذاکرات سیاسی برای حل 

بحران سوریه نمی داند. همینطور، آنگال مرکل، صدر اعظم 

آلمان فدرآل نیز، برای اولین بار راه حل بحران سوریه را 

گفتگو با نیروهای متعدد از جمله بشار اسد و پشتیبانان 

اصلی وی یعنی دولت های روسیه و ایران می داند.  حتی 

اردوغان نیز گفتگو با بشار اسد را منتفی ندانسته، اعالم می 

دارد که رهبر رژیم دمشق می تواند در دورۀ انتقال قدرت 

 اقدام مستقیم توده ای

 متن نامه شاهرخ زمانی قبل از مرگ از زندان به دخترش

و جوانان را و همه انسانها را دوست دارم، مرا زندانی کردند 
چون میخواهم که همه انسانها دارای برابری و حقوق عادالنهه 

اجتماعی و اقتصادی باشند. مهرا زنهدانهی کهردنهد   –ی انسانی 
 : چون اعتقاد دارم

 تو کز محنت دیگران بی غمی     نشاید که نامت نهند آدمی
آری دختر عزیزم، در کشوری که مشتی انگل زالو صفت بها  

بهره کشی میلیونی انسانها و دزدی و غهار  عهلهنهی ههزاران 
میلیاردی ثروتهای عمومی، یکی از غنی ترین کشور جهههان، 
با رتبه دهم معدن جهان را به کشوری با هشتاد درصهد مهردم 
زیر خط فقر یکی از باالترین آمار گرانی ، بیکاری میلیونی ، 
میلیونها کودک کار و خیابان، تورم ، فحشها و تهن فهروشهی ، 
بیکاری ، بی مسکنی ، طالق ، اعتیاد و افسردگی تبدیل کهرده 
اند ، در چنیهن شهرایهچهی چهگهونهه مهی تهوانهم بهی تهفهاو  بهه 

 سرنوشت هم زنجیرانم فقط به فکر تو و خودم باشم؟
چگونه می توانم به سرنوشهت صهدهها ههزار کهودکهان کهار و 
خیابان و دهها هزار دختران گرسنه و آواره خیابانها در کهنهار 
ثروتهای هزار میلیاردی طفیلی های انگل با مهاشهیهنهههای چهنهد 

 میلیاردی شان بی تفاو  باشم؟
مهیهلهیهونهی  ۰۰چگونه می توانم به بی سوادی هر دو نسل آینده 

فقرا در کنار بهورسهیهه ههای چهنهد صهد مهیهلهیهاردی دلهوا سهان 
 حکومتی بی تفاو  باشم ؟

آیا می توان نشست و نگاه کرد که ششصد نفر مهافهیهای زر و 
زور حکومتی یک چهارم کل نقدینگی کشور یعنهی یهکهصهد و 
 نجاه هزار میلیارد وام بانکی را  س نمی دهند و یک میهلهیهون 

مهیهلهیهونهی  ۲و دویست هزار نفر جوان در صف انهتهرهار وام 
 صف کشیده اند؟

چگونه می توان از کنار دستگیری و شکنجه و اعدام ههزاران 
نفر آزادیخواه و برابری طلب به خاطر دفاع از حقوق قانهونهی 

 و مشروعشان گذشت ؟
بله دخترعزیزم ، انسان واقعی نمی توانهد از کهنهار ایهن ههمهه 

 . تبعیض و نابرابری و بی عدالتی بی تفاو  بگذرد
تو ناراحت نباش ، عزیزانی را در اینجها در نهرهر بهگهیهر کهه 
عروسی که سهل است اجازه رفتن به خهتهم ههمهسهر و  هدر و 
مادر و فرزند خود را نیافتند تا اربابان ثرو  و قهدر  خهوش 

 . خدمتی خود به سرمایه داری را به اثبا  برسانند
صد در صد بدان و آگاه باش که این حکم تاریخ است، عاقهبهت 

 
... الههبههتههه دخههتههرم، مههبههارزه تههاوانههی دارد کههه خههود انسههان و 
اطرافیانش بهایهد بهپهردازنهد و از ایهن بهابهت مهن بهرای تهو و 
اطرافیان متاسفم و برای خود خرسندم که راه انسانی زیستن و 
انسانی فکر کردن و به فکر همنوعانم بودن و اینکه تهنههها راه 
نجا  مبارزه طبقاتی و سرنگونی سرمایه داری است را  هیهدا 
کردم و هرچند که خودم وعزیزانم به شد  تحت فشهار وسهتهم 
هستیم، اما این تنها راه است ونمیتوان درجامعه سرمایه داری 

 .هم آگاهی داشت و هم برده وار ظلم وستم را  ذیرفت
اما دختر عزیزم، دل آزرده و غمگین نباش، زمستان می رود 
و روسیاهی به ذغال می ماند و ستمگران رفتنی هستند و آینده 

مثل هر دری خبر عهروسهی تهو تهنههها  .از آن ستمدیدگان است
دخترم قلبم را ماالمال از شادی و عشق  درانه کرد . اما اینکه 
سههگههان مههافههیههای قههدر  و ثههرو  ایههن دشههمههنههان قسههم خههورده 
کارگران حتی برخالف قوانین خودشان اجازه ندادند حهتهی بها 
همراهی مامور چند ساعت در عروسیت شرکت کنم ، و تهورا 
مانند روزهای که با شادی کودکانه ا  و با لبخند معهصهومهانهه 
ا  هر صبح به مدرسه میرفتی و من تو را میبوسیدم ، امروز 
درعروسیت ببوسهم و بهرایهت زنهدگهی انسهانهی وخهوشهبهخهتهی 
آرزوکنم ، چیزیکه احتمالش میرفت. بعنوان  دری کهه عهاجهز 
باشد در عروسی دختر یکی یکدانه اش شهرکهت کهنهد دنهیها در 
جلوی چشمم تیره و تارگشته بسیار اندوهگین شدم ،  از ایهنهجها 
 شت میله های زندان خود را در جشن عروسیت مهی بهیهنهم و 
دستانت را در دست می گیرم ، رویت را میبهوسهم و مهیهگهویهم 
عروسیت مبارک دخترم ،امهیهد وارم و آرزو مهیهکهنهم ههمهراه 
همسر  خوشبخت باشی و به یک زندگی انسانی و شرافتهمهنهد 

چنین اندیشه های زیهبها  را دشهمهنهان آزادی   .دست   یدا کنید
دشمنان انسانها و دشمن طبقاتی از ما گرفته اسهت ههمهانهگهونهه 
 .که از تمامی مردم و بخصوص از طبقه کارگر گرفته است

دخترم،  س از لحراتی ناگهان علیرغم نهاراحهتهی زیهاد دردی 
دیگر به سراغم آمد رنجها و آالم و مصیبتهای بی شمار مهردم 
ستمکش وطنم به سرعت در ذهنم دوباره جان گرفت و ایهنهکهه 
برای چه در زندانم ، روشنایی و منچق مبارزه برای عموم و 
همدردی عمومی را در وجودم زنده کرد. مرا زندانهی کهردنهد 
چون دخترم را، فرزندانم را دوست دارم ، چون همه کهودکهان 

ستمگران و ظالمین زباله دان تاریخ است ، بشنو از  در  کهه 
در چنین جامعه ی طبقاتی کشتارگاه عاطفهی انسهانههها خهداونهد 
زر وزور و تزویر با تزریق سم فردگرایی بهر مهحهور مهنهافه  
شخصی و مصرف گرایی آدمی را تا سچح حیوان تهنهزل مهی 
دهد  فقط کسانی می توانند در ایهن لهجهن زار ههویهت انسهانهی 
خود را حفظ کنند که برخالف جریان آب شنا کرده و بهه قهول 
انقالبیون فرانسه با شعار "یکی برای همه ، همه برای یهکهی" 
و مچالعه آثار مترقی انقالبی بهر دهد سهتهم و بهههره کشهی و 
افکار فردگرایانه حیوانی مهبهارزه مسهتهمهر کهرده و کهمهک و 
همیاری و عشق به همنوع را در جریان مبارزه سرلوحه خود 
قرار داده فقط و فقط در این چارچوب عشق اصیهل و واقهعهی 
به همسر و فرزندان می تواند معنا  یدا کند و استمهرار یهابهد ، 
چرا که در غیراین صور  آدمی بت واره و شهیهفهتهه  هول و 
قدر  و موقعیت اجتماعی باال و در نتیهجهه شهیهفهتهه مهوقهعهیهت 
فردی خود و بیگانه از مدار و هویت انسانی و طهبهقهاتهی خهود 

فداکاری و عشق همنوع خود از جمله ههمهسهر  -چگونه میتوان
 و فرزندانش را داشته باشد ؟

دخترم! دمن آرزوی خوشبختی امیدوارم با در  یهش گهرفهتهن 
یک زندگی انسانی، ظلم ستیز همهسهر خهوب و فهداکهار بهرای 

 .یکدیگر و انسانهایی ایثارگر و مفید به حال جامعه باشید
 .کسی که شما و همه ی انسانها را دوست دارد

 -زندان رجایی شهر /شاهرخ زمانی
 ۰۱۲۱شهریور  ۹۲دوشنبه  
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 شود که امید است با همت خوانندگان روشنگر برطرف گردد.
 تلفن سردبیر:                             1414 - 112 - 647

با نررا ،  یشنهادا  و نقدهای خود به   ربار شدن  نشریه 
کمک کنید. شما میتوانید نوشته های خود را برای چاپ در 
نشریه به ایمیل سردبیر بفرستید. لچفا مچالب خود را فقط در   

 ارسال نمائید. HTMLو یا  docفرمت 

روشنگر حق ویرایش و کوتاه کردن  نوشته های ارسالی را  
 برای خود محفوظ می دارد

 مراکز پخش نشریۀ روشنگر:

 کانادا:

 فروشگاهای ایرانی، مونترال، اتاوا و ، تورنتو 

 آمریکا: 

 جورجیا : آتالنتا، راسوول

 داالس، ریچاردسون، و ایروینگ، تگزاس: 

لوس آنجلس: شرکت کتاب،  کتاب سرا، خانه کباب; کالیفرنیا: 
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 وینتروپ ماساچوست:
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 نوویمیشیگان: 

 وینا، استرلینگ، آشبرن و فاالزدیچویرجینیا: 

 تلفن نمایندگان روشنگر: 

 +1- 770-653-1133:   ویان  ویا  در سراسر آمریکا

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

شروع به کار کرده و اول هرماه  2005روشنگراز سال 
 انتشار می یابد.                       

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

 صفحه آرائی : حمید جعفری
1000تیراژ:     

روشنگر متعلق به شماست و فقط با کمکهای مالی شما  

 است میتواند به انتشارش ادامه دهد.                         

کمک مالی خود را میتوانید مستقیماً به شماره حساب زیر 
 واریز کنید:
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کارگر چند ده میلیونی در ایران، به ویژه در سال های اخهیهر، 
آنقدر گسترده و وسی  بوده است که بها دسهتهگهیهری و تهعهقهیهب 
امنیتی و قضایی فعالهیهن کهارگهری و کهارگهران مهعهتهر  از 
حرکت بهاز نهخهواههد ایسهتهاد. مهبهارزا  کهارگهران و فهعهاالن 
کارگری و به طور مشخص جنبش مچالباتی این طبقه، با ههر 
تفاوتی که در نررا  و راهکهارههای افهراد فهعهال ایهن طهبهقهه 
وجود داشته باشد و از هر گرایش و عقیده و نژاد و ملیتهی کهه 
باشد، تا آنجا که در کلهیهت خهود مهبهارزه ای بهرای اههداف و 
مناف  طبقه کارگر است، مبارزه ای به هم گره خورده و درهم 
تنیده است و هر تعداد و هر درجه از سرکوب و فشهار عهلهیهه 
فعالین جنبش کارگری نخواهد تهوانسهت اتهحهاد و ههمهبهسهتهگهی 
 طبقاتی کارگران و فعاالن کارگری را مخدوش و سست نماید. 

 کارگران و تشکل های کارگری ایران و جهان!

ما خواهان اعالم همهبهسهتهگهی و اقهدامها  عهمهلهی شهمها بهرای 
محکوم کردن این حکم دد انسانی و تالش های عمهلهی بهرای 
لغو این حکم هستیم و از همه ی نیروهای کارگری و مهتهرقهی 

 می خواهیم در این راه از هیچ تالشی فروگذار نکنند. 

کمیته هماهنگی برای کمک بهه ایهجهاد تشهکهل ههای کهارگهری 
سال زنهدان بهرای  9دمن محکوم کردن مجدد حکم ناعادالنه 

محمود صالحی، خواهان لغو این حکم و مختومه اعالم نمودن 
 رونده اتهامی وی و همچنین  هایهان دادن بهدون قهیهد و شهرط 
تعقیب قضایی ایشان و دیگر فعاالن کارگهری مهی بهاشهد. ایهن 
کمیته همچنین تأکید می کند که بها تهکهیهه بهراتهحهاد طهبهقهاتهی و 
یکپارچگی کارگران برای لغو حکم محمود صالحی ههرگهونهه 
اقدام الزم را انجام خهواههد دادو بها تهوجهه بهه شهرایهط وخهیهم 
جسمانی محمود صهالهحهی، ههرگهونهه عهوار  و  هیهامهدههای 
ناگوار احتمالی در زندان، مستقیماً متوجه مسئولین قضهایهی و 
صاحبان سرمایه در ایران بوده و اعضا و فعالین این کمیته بها 

 تمام توان در مقابل این چنین اقداماتی خواهند ایستاد. 

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 

 ٣١١۴شهریورماه  ١٣

است که کارگران و فعهاالن دلسهوز کهارگهری نهمهی تهوانهنهد در 
مقابل تحمیل روزافزون بی حقوقی و ظلم و ستمی که از جهانهب 
سرمایه داران و عوامل آنان، نسبت به کارگران رواداشهتهه مهی 
شود بی تفاو  بمانند و در مقابل تهاجم همه جانبه ی سرمایهه و 
حامیان آن به هستی و زندگی خویش سکو  اختیار کهنهنهد. آنهان 
به حکم درور  اعترا  می کنند و به نسبت تهوان و قهدر  
خویش از راه ها و اشکال متفاو  مبارزه و رودررویی استفاده 
می نمایند. در این میان سرمایه داران هم که مهنهافه  خهویهش را 
در خچر می بینند به مقابله جویی با طبقه کارگر برمی خیهزنهدو 
همه ی سعی و تالش خود را بکار می گیرند تها حهتهی الهمهقهدور 
صدای اعترا  آنان را خاموش کرده و کارگران را به تمکهیهن 
 و خاموشی در قبال خواست ها و مچام  سرمایه مجبور کنند. 

جدال کارگران آگاه و فعاالن کارگری بها صهاحهبهان سهرمهایهه و 
حامیان آن ها دقیقاً بدین خاطر و از این روسهت. در واقه  ایهن 
مسئله است که سرمایهه داران وعهوامهل آنهان در ایهران را بهه 
تهاجم علیه کارگران کهه ههدفهی جهز  هیهگهیهری خهواسهت هها و 
مچالبا  طبقاتی خویش در عرصه های مختلف ندارند، کشهانهده 
و آنان را به شکل همه جانبه ای در مقابل کهارگهران قهرار مهی 
دهد. بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالهیهن کهارگهری را 
تحت عناوین و بهانه هایی چون "تجم  به قصد تبانی"، " تبلهیهغ 
علیه نرام"، "اقدام علیه امنیت ملی" و اتههامهاتهی از ایهن دسهت 
تنها و تنها می تهوان از ایهن طهریهق تهودهیهح داد. دسهتهگهیهری 
محمود صالحی و محاکمه و زندان او نهیهز جهدا از ایهن قهاعهده 
نیست و صرفاً مهر تأییدی است بر این مدعا. وگهر نهه مهحهمهود 
صالحی نیز همچون هر فعال کارگری دیگر ، کاری جهز دفهاع 
از حقوق حقه کارگران و مهنهفهعهت آنهان انهجهام نهداده اسهت کهه 
مستوجب تحمل چنین حکم سنگهیهنهی بهاشهد و بها شهرایهط وخهیهم 

سال زندان را به خاطر اتهاما  واهی تحهمهل  ۲جسمی که دارد 
نماید. وادح است که حامیان و مدافعان سرمایه قصد دارنهد   
با تحمیل چنین احهکهام سهنهگهیهنهی بهه کهارگهران آگهاه و فهعهاالن 
کارگری، بین آنهاهراس ایجاد کرده، بدین وسیله طهبهقهه کهارگهر 
را از ادامههه راه و  ههی گههیههری مههچههالههبهها  خههویههش بههاز دارد. 
خوشبختانه اعترادا  کارگران برای کسب مچالبا  طهبهقهه ی 

 کارگران و تشکل های کارگری ایران و جهان!

همانگونه که  یش از این گفتیهم، مهحهمهود صهالهحهی، فهعهال  
کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد 
تشکل های کهارگهری، طهی مهحهاکهمهه ای نهاعهادالنهه و بهه 
موجب حکمی ددکارگری که در قالب دادنهامهه ی شهمهاره 

، در شهعهبهه اول دادگهاه انهقهالب  ۲٠۱۲۲٧٩٧۹۰۱۱٠۱٩
سنندج، به نامبرده ابالغ شد، با اتهامهاتهی واههی و نهخ نهمها 
همچون "تبلیغ علیه نرام" و "عضویهت در جهمهعهیهت ههای 
معار "، به ترتیب به یک سال و نیم و هفت و نیم سهال و 

 سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.  ۲مجموعا به 

دادگاه انقالب سنندج حتا از تحویل یک نسخه از دادنامهه ی 
ادعایی به محمود صالحی امتناع ورزیده است. مچابق گفته 
ها و مصاحبه های آقای صالحی، حهکهم صهادره از جهانهب 
شعبه اول دادگاه انقالب سنندج درواق  براسهاس گهزارشها  
و در عین حال دخالت و اعمال نرر وزار  اطالعا  و به 
ویژه دخالت های اطالعا  استان کردستان بهوده اسهت. بهه 
راستی جرم محمود صالحی و دیگر کارگران آگاه و فعالیهن 
کارگری چیست و آنان چرا یکی  س از دیگری احضهار و 
بازداشت شده، راهی زندان های حامیان و مدافعان سرمایهه 
می شوند؟ واقعیت این است که تشهدیهد فهزایهنهده ی فشهار و 
ستم سرمایه نسبت به کارگران، که به شکل آشهکهاری خهود 
را در تشدید بهره کشی از طبقه کارگر و تحمیل بی حقوقهی 
مچلق به این طبقه، توسط سهرمهایهه داران بهه نهمهایهش مهی 
گذارد، علی العموم کارگران را به تقهابهل و رودررویهی بها 
صاحبان سرمایه و حامیان چنین نرامهی سهوق مهی دههد و 
خواه ناخواه کارگران را این جا و آن جها، بهه اعهتهرا  و 
مبارزه بر دد ستم و استثمار سرمایه می کشهانهد. سهرمهایهه 
داران به مثابه یک طبقه استثمارگر، به حکم قانون اسهاسهی 
و ذاتی نرام سرمایه داری، برای کسب سودهای نجومهی و 
انباشت بیش از  یش سرمایه، بهر شهد  اسهتهثهمهار و بهههره 
کشی از کارگران می افزایند و بهی حهقهوقهی، گهرسهنهگهی و 
رنج و تعب بیش تری را به آنان تحمیل می کهنهنهد. طهبهیهعهی 

 در محکومیت حکم صادره علیه محمود صالحی و حمایت از وی 

  کانادا دالر

 سیامک 21 تورنتو

 هما فرید 21 تورنتو
 علی 21 تورنتو

 شجاع ابراهیمی 21 لندن

 شیراوند 11 تورنتو

 روشنک  11 تورنتو

 قدسی 21 تورنتو

 آگهی افشین 11 تورنتو

 روناک  11 تورنتو

دالر    جمع کانادا   101 

آمریکا  دالر     

 خواننده روشنگر  71 نیویورک

جواد  شیکاگو  61 ایلینویز  

دنور -روشن )روشنفکر(  011 کلرادو  

بوستون  —روزبه 41 ماساچوست  

 -خواننده روشنگر   21 کالیفرنیا

 ایرواین 
میشیگان   -خواننده روشنگر   211 

 دیترویت

 عباس کافر  21 اوهایو

داالس -شاملو  011 تکزاس  

دالر   جمع آمریکا 601 

$921 دالر  جمع کل کمکها 
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 محمود صالحی
کههارگههران، تشههکههل هههای کههارگههری و مههردم 

 زحمتکش
 

هههمههچههنههان کههه خههود اطههالع داریههد عههثههمههان 
اسماعیلی یکی از اعضای ههیهئهت اجهرایهی و 
سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهههابهاد در 

در شعبه اول دادگهاه انهقهالب  ۰۱/۶/۲۲روز 
اسالمی شهرستان سقز به اتهام عضهویهت در 

 .کمیته دفاع از کارگران مهاباد محاکمه شد
عثمان اسماعیلی در دادگاه از طبقه کهارگهر و 
همه ستم دیهدگهان دفهاع کهرد و عضهویهت در 
کمیته دفاع را امری طبیعی برای خود و همهه 

 .کارگران دانست
 

 :کارگران 
بعد از یک و نیم ساعت محاکمه توسط قادی 
شعبه اول دادکاه انقالب سقز آقای سید جهعهفهر 
رحیمی با تسلیم ایهن دفهاعهیهه مهحهاکهمهه  هایهان 

 .یافت
ریههاسههت مههحههتههرم دادگههاه انههقههالب اسههالمههی 

 ۰۱/۶/۲۲شهرستان سقز 
 :با ادب و احترام

 
احتراماَ اینجهانهب اعهثهمهان اسهمهعهیهلهی فهرزنهد 

متهم در  رونده شمهاره  ۰۱۲۰اسماعیل متولد 
به استحضار مهی  ۲۲۱۲۲٩٩٧۲۰۲۱۱۰۲٧

رسههانههم کههه از بههچههه گههی تهها امههروز کههارگههر 
بودم و دوش به دوش هم طهبهقها  )  ساختمانی( 

خودم به کار ساختهمهانهی مشهغهول بهودم و از 
هیچ گونه بیمه تامین اجتمهاعهی و یها درمهانهی 

از جهانهب دولهت ههم ههیهچ .  برخوردار نیستهم
کمکی دریافت نکرده ام و با توجهه بهه ایهنهکهه 
کارگر ساختمانی یک شغل سخت و زیان آور 
است، ما کارگران هیچ گونه امنیت شغلهی ههم 

 .نداریم
 :جناب قادی

چرا وقتی که من از حقوق خهود و ههم طهبهقهه 
 ای هایم دفاع می کنم جرم محسوب می شهود؟
چرا باید کسهانهی کهه از حهقهوق و مهچهالهبها  
 کارگران دفاع می کنند، بهایهد زنهدانهی شهونهد؟
این در حالی است که دولت ها بهایهد حهق ههر 
گونه تشکل کارگری را به رسمیت بشناسند و 
. رسانه های خبری در اختیار آنان قرار دههنهد
نماینده کارگران باید درمهیهان خهود کهارگهران 
انتخاب شوند و هیچ ارگانی حق جلوگیری از 
برگزاری مهراسهمها  کهارگهری نهبهایهد داشهتهه 

 .باشند
ادافه سودی که از دسترنج مها کهارگهران بهه 
وجود می آید باید به مصرف رفاههیها  مهردم 

 .برسند
دارانهی کهه از دسهتهرنهج مها  چرا باید سرمهایهه

کارگران میلیاردها مهیهلهیهارد تهومهان سهود بهه 
جیب می زنند و در بهترین ودعهیهت زنهدگهی 

تا به امروزهیچ ارگانی نتوانسهتهه بها .  می کنند
آنان مقابله کنند و هر زمان خهودشهان دوسهت 
داشته باشند سرمایه خود را به آن قسمت و یها 
آن شهر دیگر انتقال می دهند؟ اما یک کارگر 

تهریهن امهکهانها  زنهدگهی  نمهی تهوانهد از سهاده
 .برخوردار باشد

بهههه نهههرهههر مهههن کسهههانهههیهههکهههه کهههارگهههران را 
نه مها .  استثمارمیکنند باید دادگاهی علنی شوند

کارگران که برای زنده ماندن به هر کاری تن 
 !!میدهیم؟

من صادقانه اعالم مهیهکهنهم کهه در یهک سهال 
مالی خود و  سر بهزرگهم تهنههها یهک مهاه کهار 

 :با ادب و احترام
بههها تهههوجهههه بهههه درخهههواسهههت 

عالی در مورد خهواسهت و  جناب
مچالبا  کارگران خهالهصهه ای 
از خواسهت و مهچهالهبها  طهبهقهه 
کارگر ایران را بهه اسهتهحهضهار 

 .می رسانم
بهههعهههد از سهههرنهههگهههونهههی رژیهههم 
شاهنشاهی طبقه کارگر ایران بها 
اعههتههصههاب و اعههتههرا  خههود 

خواستار یک قانون کهار جهدیهد شهدنهد کهه در 
قانون کار فهعهلهی  ۹/٧/۰۱۶٩نهایت در تاریخ 

 .به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید
قانون کار مشتمل بهر دویسهت و سهه مهاده و  

یکصدو بیست و یک تبصره در تاریخ بهیهسهت 
به تصهویهب نهههایهی مهجهمه   ۰۱۶۲و نهم آبان 

تشخیص مصلحت نرهام رسهیهده و طهی نهامهه 
 ۲/۰۱/۰۱۶۲/ق مهورخ ٩٩۲۱/۹۶٧شماره 

 .مجم  به ریاست جمهوری ابالغ شد
اما از آن تاریخ تا امروز یک بنهد ههم از ایهن 
قانون برای طبهقهه کهارگهر اجهرا نشهده و ههر 
کسی بر بستر قدر  باشد با میل و اراده خهود 

من به عنوان یک کهارگهر .  آن را اجرا می کند
سال در این مملکت کار کهردم و  ۲۲که مد  

برای سهرمهایهه داران سهود انهبهاشهت کهرده ام 
توجه جنابعالی را به نکاتی از قانون کار جلب 

 .می کنم
هیچ کارگهری نهبهایهد از   –قانون کار  ۹٧ماده 

کار اخراج شود مگر بها تهائهیهد نهمهایهنهده خهود 
ولی ما در روز شاههد اخهراج صهدهها .  کارگر

 .!کارگر از محل کار هستیم
برای انجام کهار مسهاوی  –قانون کار ۱٩ماده 

که در شرایط مساوی در یهک کهارگهاه انهجهام 
مههیههگههیههرد بههایههد بههه زن و مههرد مههزد مسههاوی 

اما در کشور ما هیچ وقهت ایهن .   رداخت شود
ماده اجرا نشده واگر یک هیئت تشکیل شود و 
به مراکهزی کهه زنهان در ان اشهتهغهال دارنهد 
مراجعه کنند مشاهده می نمایند کهه زنهان یهک 
چهارم دستمزد تعیین شده شورای عهالهی کهار 

تا به امروز یک کارفرمها .  را دریافت می کنند
 !!هم به زندان محکوم نشده

شورای عهالهی کهار ههر   –قانون کار  ۲۰ماده 
ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگهران 
را بههرابههر تههورم مههوجههود کههه تههوسههط بههانههک 

امها مها .  مرکزی اعالم می شود تهعهیهیهن کهنهنهد
 ۰۲شاهد هستیم که هر ساله تعیین مزد کارگر 

درصد از تورم موجود کم تربوده و کسهی ههم 
 !!محاکمه و یا بازداشت نشده است

عهالوه بهر تهعهچهیهال    –قهانهون کهار ۶۱ماده 
 ۰۰رسههمههی کشههور ، روز جهههههانههی کههارگههر 
 .اردیبهشت نیز تعچیل رسمی کارگران است

در ان روز هیچ کارگری اجازه ندارد که کار  
را تعچیل کند و اگر هم مراسمی برای کارگهر 
برگزار کنند، ابتدا آقای امهام جهمهاعهت و بهعهد 
آقای فرماندار و بعهد آقهای نهمهایهنهده کهارفهرمها 
صحبت می کنند و هیهچ جهایهی بهرای کهارگهر 

به این دلیل ما اقدام بهه مهراسهم .  باقی نمی ماند
ما .  هائی می کنیم که خود کارگر بانی آن باشد

َ از ٩۱(  در چههنههد سههال گههذشههتههه  ( رسههمهها
امها بهه .   فرمانداری درخواست مجهوز کهردیهم

) محمهود صهالهحهی(  جای مجوز  به نماینده ما 
 .ماه زندانی تعزیری دادند ۰۱
 ۹بهه اسهتهنهاد تهبهصهره   –قانون کار ۰۱۰ماده 

کلیه انجمن ها صنفی و کانون ههای مهربهوطهه 
به هنگام تشکیل موظف به تنریم اساسنامهه بها 
رعایت مقرار  قانونی و طرح و تصویب آن 
در مجم  عمهومهی و تسهلهیهم بهه وزار  کهار 

اما ما در چنهد سهال گهذشهتهه .  جهت ثبت هستند
هر بار درخواست ثبت تشکل های خود کردیم 
ولی وزار  کهار از ثهبهت آن خهودداری مهی 

 .کند
جنهاب قهادهی ایهن تهنههها بهخهش کهوچهکهی از 

مشکال  کارگران بود که در قانهون کهار ههم 
 .بهههههههه آن اشهههههههاره شهههههههده اسهههههههت
حال توجه شما را به نکاتی دیهگهر جهلهب مهی 

 .کنم
کارگر درخواست ان را دارد کهه تشهکهل  -۰

های خود را تاسیس کند، برای اینهکهه بهتهوانهد 
 .در مقابل کارفرما از خود دفاع کند

کارگر حق دارد نماینده مهنهتهخهب خهود را  -۹
 داشته باشد نه منتخب وزار  اطالعا 

بزرگان دین گفته انهد کهه نهبهایهد بهگهذاری  -۱
عرق  یشانی کارگر خشک شود، باید مزد او 

ما شاهد هستیم که در کشور .  را  رداخت کنید
ماه و  ۰۲ماه  ۰۱ما در بعضی موارد کارگر 

. ماه حقوق معوقه نزد کارفرما دارنهد ۹۱الی 
کارفرمای متخلف هم محاکمه و یها بهازداشهت 

 !!نمی شود
کارگر اگر روز جهانی کارگر را گهرامهی  -۲

بدارد بالفاصله به  هیهشهانهی او یهک آرم دهد 
انقالب و یها مهخهل نهرهم عهمهومهی بهه او مهی 
چسپانند و امروز ده ها کارگر به اتهام تشکیل 
تشکل های خود و یا شرکت در مهراسهم روز 

 .کارگر در زندان داریم
کارگر خواستار حقوق برابری زن و مهرد  -۲

 .در مقابل کار برابر است
کارگر درخواست آن را دارد که بدو ورود -۶

هر چنهد در .  به محل کار باید بیمه داشته باشد
 ۰۲٩قهانهون کهار بهرای ایهن مهودهوع مهاده 

مصوب شده اما کارفرما از بهیهمهه کهارگهران 
خود خودداری می کند، بدون اینکهه کسهی او 

 .را محاکمه و یا بازداشت کند
کارگر اعالم می دارد کهه وزار  کهار و  -٧

شورای عالی کار حق تعیین مهزد کهارگهر را 
تعیین مهزد کهارگهر بهایهد تهوسهط خهود .  ندارند

 .کارگران تعیین گردد
ما کهارگهران اعهالم مهی کهنهیهم کهه دولهت  -٩

کارفرما است و نباید در تعیین مهزد مها نهقهش 
 .داشته باشد

ما کارگران اعالم می کهنهیهم کهه مها ههیهچ  -۲
گونه مشکال  امنیتی ندارم و تهمهام خهواسهت 
های مها انسهانهی اسهت و بهر چسهب زدن بهه 
مچالبا  ما کارگران از طرف هر شهخهص و 

 .یا جریانی محکوم است
ما کارگران بهانهیهان آسهایهش و رفهاه در  -۰۱

جامعه هستیم بنابراین حق داریم از امهکهانها  
 .این جامعه استفاده کنیم

ما کارگران اعالم می کهنهیهم کهه تهعهیهیهن  -۰۰
هزار تومانی برای یک ماه خهالف  ٧۰۹مزد 

قانون و کسی که این مزد را تعیین کرده است 
 .باید محاکمه و بازداشت شود

ما کارگران اعالم می کنیم با حداقل مزد  -۰۹
ما کارگهران .  تعیین شده نمی شود زندگی کرد

به دلیل اینکه توان  رداخت شههریهه فهرزنهدان 
 .خود را نداریم از تحصیل مانده اند

ما کارگران اعالم می کنیهم کهه بهایهد بهه  -۰۱
کارگران بیکار بیمه بیکاری تا اشتغال به کار 

 . رداخت شود
ما کارگران اعالم می کنیهم کهه مهزد مها  -۰۲

 .باید برابر تورم موجود تعیین کردد
در ایران قرارداد سفید ممنوع است، امها  -۰۲

ما می دانیم که نصهف کهارگهران مشهغهول بهه 
 کار با قرارداد سفید امضا مشغول کار هستند.

 

 شرح دادگاه عثمان اسماعیلی فعال کارگری

داشتیم و بقیه سال بیکار و با حهداقهل زنهدگهی 
این تنها برای ما نیهسهت بهلهکهه ایهن .  کرده ایم

مشکل کل جامعه ایران است که هزاران نفهر 
کههارگههر بههیههکههار وجههود دارد و حههتههی تههوان 
 رداخت اجاره بهای منزل مسکونی خهود را 

 .ندارند
من به عنوان یک کارگر از جناب عالی چهنهد 

 .سئوال دارم
آیا تا به حال سهری بهه مهنهاطهق فهقهیهر نشهیهن 
زدید؟ آیا تا به حال تنهها یهک بهار بهه مهیهدان 
کارگران ساختمانی مراجعه کرده اید؟ آیها تها 
به حال با یک کارگر که بهعهد از سهاعهت هها 

روبرو شده ایهد کهه بها  شهرانترار در میادین 
گههردد؟ آیهها بههه  دسههت خههالههی بههه خههانههه بههرمههی

ایهد و آن  شهرک های صنعتی مراجعهه کهرده
 ۰۱اید که کارگران در بعضی موارد  را دیده

ماه و یا بیشتر حقوق معوقه دارند و به همهیهن 
 دلیل شیرازه خانواده آنان از هم  اشیده است؟
من به عنوان یک کارگر آن را بها گهوشهت و 

ام و به همین دلیل اسهت کهه   وست لمس کرده
بههرای رهههایههی طههبههقههه کههارگههر از ودههعههیههت 

 .کنم نامناسب موجود مبارزه کرده و می
دانم که شمها خهود  جناب قادی من این را می
مهاه بهه شهمها  ۰۱هم مزدبگیر هستید و اگهر 

العمهلهی نشهان  حقوق  رداخت نکنند چه عکس
در حالی که صاحب خانهه از شهمها .  می دهید

اجاره بها را می خواهد و مغهازه سهر کهوچهه 
 شههمهها درخههواسههت طههلههبههش را مههی کههنههد؟؟

ام بهنهابهرایهن تها  وقتی من این را لهمهس کهرده
آخرین قچره خون با نابرابری مبارزه خواهم 

توانید من را به هر چهنهد  شما امروز می.  کرد
امها مهن .  ماه و یا چند سال حبس محکوم کنیهد

دانهم کهه در آن  وجهدانههم راحههت اسههت و مههی
جامعه نابرابر ههیهچ گهونهه جهرمهی مهرتهکهب 

شهمها .  نشدم کهه مهردم از مهن شهاکهی بهاشهنهد
امروز من را بهه اتهههام تهبهلهیهغ عهلهیهه نهرهام 
محاکمه می کنید، این درحالهی اسهت کهه مهن 
هیچ گونه تبلیغی علیه نرام نکردم و تهنههها از 

. هایم دفهاع کهرده ایهم حقوق خود و همه طبقه
به نرر من وظیفه هر انسان آگاه این است که 

های خود آگاهی دهد و این وظیفهه  به هم طبقه
امروز بر دوش من است که در هیچ مهدرسهه 
 .ام و یههها دانشهههگهههاههههی تهههحهههصهههیهههل نهههکهههرده

من از البه الی کتاب هها ایهن آگهاههی را بهه 
دست نیاورده ام، بلکه از درد و رنهج طهبهقهه 
کارگر و نابرابری های اجتماعی جهامهعهه آن 

 .را به دست آورده ام 
 با تشکر 

 عثمان اسماعیلی 
 
بعد از تحویل الیحه دفهاعهیهه قهادهی  هرونهده 
اعالم کهرد کهه شهمها ههی داد مهی زنهیهد کهه 
کارگرهستید و این همه از کهارگهردفهاع مهی 
کنید، برو خواست و مچالبا  کارگران را تها 
فردا صبح برای مهن تهههیهه کهن و آن را بهه 

 دادگاه ارائه دهید.
من هم بعد از دادگاه با چند نفر از کهارگهران  

نشستم و چهنهد بهنهد از خهواسهت و مهچهلهبها  
کارگران را بهه شهرح زیهر بهرای ارائهه بهه 

آن را به شعهبهه  ۰۰/۶/۲۲دادگاه تهیه و روز 
 اول دادگاه انقالب سقز تحویل دادم.                                                                                        

 
۰۰/۶/۲۲ 

ریههاسههت مههحههتههرم دادگههاه انههقههالب اسههالمههی 
 شهرستان سقز

 

http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/bvhbvh8.j
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ساله فوق لیسانس  36روز اول مهر ماه امید راشدی امیری .

متاهل و داری دو فرزند  در رشته حسابداری و امور مالی، 
در دفتر اتحادیۀ اصناف رامشیر، محل کارش اقدام به خود 

سوزی و سوزاندن یکی از مسئوالن ادارۀ مزبور نمود. او به 
دلیل سوختگی شدید در بیمارستان سوانح         سوختگی 
طالقانی اهوار جان باخت و فرد دیگر فقط از ناحیۀ دست 

 .دچار سوختگی گردیده است

نزدیکان امید راشدی امیری در گفتگو با رسانه    
در بارۀ این ماجرای دردناک و دالیل آن گفته   ایران های 
چندی  یش امید راشدی امیری  س از طرح مسائلی در “ اند: 

ارتباط با مسائل مالی و اختالس یکی از رؤسای اداره اصناف 
سرمایۀ رامشیر ”  مراکز حقوقی “این شهر به فرمانداری و 

مراجعه می کند و مچالبی را 
مچرح می نماید. طرح این 

مچالب موجب بازداشت کوتاه 
مد  مسئول مربوطه و تشکیل 
 رونده برای او می شود. با 

این حال فرد بازداشت 
 س از آزادی از  شده 

بازداشتگاه به سر کار قبلی 
خود بازگشته و امید راشدی را 
که به صور  قراردادی در 

این اتحادیه مشغول به کار بود 
از کار اخراج می کند. امید 

راشدی  س از اخراج از محل 
کار با توجه به بیکاری، 

محرومیت از بیمه ایام بیکاری 
یا غرامت بیکار شدن و انبوه 
مشکال  زندگی ، تقادای 

بازگشت به سر کار را مچرح 
می کند. امری که مورد 
 س از این خواست ها و مخالفت با  مخالفت قرار می گیرد.

بازگشت او به کار، امید راشدی امیری در روز اول مهر ماه 
با یک گالن بنزین به محل دفتر مسئول مربوطه در اداره که 
حکم اخراج او را صادر کرده بود، مراجعه می کند و با 

ریختن بنزین بر روی خود و فرد مزبور اقدام به خودسوزی 
و نیز آتش زدن او می کند که بعد از یک روز خودش در 

 ”.… بیمارستان طالقانی می میرد و

این نهمین مورد از خودسوزی ناشی از استیصال و درماندگی 
در مقابل ظلم و ستم   انسان های کارگر و استثمار شونده

صاحبان جنایتکار سرمایه و دولت اسالمی فاشیستی آن ها در 
سال جاری می باشد. هشت مورد قبلی عبارتند از: 

که یکی از  می باشند  خودسوزی در فروردین ماه   مورد   دو
، سازنده قچعا  ” فراسو“آنها مربوط به کارگر کارخانه 

یونس   س از آن در همین ماه   .کامپیوتری بود
کارگردستفروش در خرمشهر در تعچیال   عساکره، 
دستفروشی  در اعترا  به جم  آوری بساط  نوروز 
توسط ماموران شهرداری سرمایه خود را آتش زد که  اش 

منجر به مرگش شد. دلیل شهرداری سرمایه در ساقط کردن 
این کارگر دستفروش از تنها وسیلۀ تامین معاش نازل خود و 

کاروان “مسیر عبور  خانواده اش این بود که بساط او در 
مسیری که در بخش خارج  .، ایحاد مان  می کند”راهیان نور

به نوبۀ خود   از شهر بعلت ناایمنی و خچرناک بودن جاده،
کشتار   مردم کارگر را  هرسال شماری از فرزندان محصل

 .می کند

در مرداد ماه یک دختر دانشجو دانشگاه آزاد اسالمی در 
وی در همین   خودسوزی کرد. قبل از به  شیراز اقدام

در مشهد بوقوع  یوست. در  خود سوزی زن کارگری  ماه 
یک کارگر معلم در سنقر و یک کارگر  شهریور ماه نیز 

شهرداری در کرمان و یک زن کارگر و همسرش در 
کرمانشاه مبادر  به خود سوزی کردند. این خود به آتش 

و اشکال دیگر خودکشی کارگران در سال های  کشیدن ها 
بعلت کوه مصائب و سیه  اخیر در جهنم سرمایه داری ایران 

بردگان مزدی،  تودۀ   فقر و فالکت  های ناشی از  روزی
افزایش یافته است. این وقای  وحشتناک و دردناک که عامل 

رابچۀ دد بشری کارمزدی و نرام سرمایه  اصلی آن 
داری می باشد، هم در میان کارگران شاغل و در حال 

استثمار شدن رخ داده و می دهد و هم در میان کارگرانی که 
توسط صاحبان وحشی و انسان ستیز سرمایه و یا دولت 

برهو   اسالمی فاشیستی آن ها از کار اخراج شده اند و به 
 .گرسنگی و محرومیت ها  رتاب گردیده اند

برای کارگری که در قبال این همه ظلم و ستم و بی حقوقی  
و تحقیر صاحبان جنایتکار سرمایه و دولت هار اسالمی 

شان به تنگ آمده است، برای کارگری که هر نفس کشیذن 
اعترادی اش نسبت به این مرالم و توحش ها، توسط 

مزدوران و  اسداران سرمایه در اشکال مختلف سرکوب و 

غالب مواق  با دستگیری و حبس و   یا اخراج می شود و در
آری برای چنین کارگری در بی   روبرو می گردد،… 

آگاه افق دار دد سرمایه  تشکلی و عدم امکان مبارزۀ 
تمامی بی حقوقی ها و توحش  علیۀ   داری تودۀ طبقه اش
مبادر  به اقدام بغایت نادرست و  های ذاتی سرمایه، 

تنها   هستی بر باد ده خود سوزی و خودکشی، اغلب اوقا 
 .و آخرین راه حل می گردد

 !هم زنجیران کارگر

نه تنها در ایران بلکه در تمامی جهان تا زمانی که ما   
کارگران نرام سرمایه داری را به آتش نکشیم و نابود 

نکنیم، سرمایه ما را به اشکال مختلف در آتش خود خاکستر 
خواهد کرد. تا زمانی که شورایی و دد سرمایه داری 

متشکل نگردیم و نیروی متحد سراسری شورایی خود را 
با افق محو کار مزدی به عنوان اساس و  علیۀ سرمایه، 

شالودۀ آن، بکار نگیریم، این سرمایه داری خواهد بود که به 
در جنگ های  .شکلهای مختلف ما را آتش خواهد زد

روزانه اش که منجر به سوختن و خاکستر شدن میلیون ها 
کارگر و کودکان خانواده های کارگری گردید، در 

را در  هستی براندازش که در آن ها ما کارگران  جنگهای 
این بخش و آن بخش جهان در ابعاد میلیونی می سوزاند و 
خاکستر می کند و باالخره در این شکل که ما را مجبور به 
آتش زدن خود در اشکال گوناگون خواهد کرد. در غیر این 
صور  ما را در ورطه تن دادن به زیستنی آکنده از فقر و 
فالکت و بی حقوقی و حقار  می سوزاند و از  ای در می 

زیستنی که در واق  سوختن تدریجی  .آورد
بدتر از مردن  .ارزش افزایی سرمایه می باشد حریق   در

از کار و محصول کارمان و بی   جدایی مان  که حاصل
 .اختیاری مچلق در تعیین سرنوشت زندگی خویش است

 جمشید کارگر

  2015سپتامبر 

2015، 29 رتو، سپتامبر   

سپتامبر تورنتو،گزارش می دهد  29روزنامه ی گلوبال اند میل
که برای اولین بار تعداد افراد سالخورده در کهانهادا بهیهشهتهر از 

سال  شده است. طبق آمار رسمهی مهنهتهشهر  17تعداد افراد زیر 
در صهد ،  و  16.1،  افراد مسن 2015شده در  اول جوالی 

نهفهری  3581518100در صد  جمعیت  16سال  17افراد زیر 
کانادا را شامل می شوند.  در این گزارش آمهده کهه نهرخ رشهد 

درصهد،  0.5درصد، در ایاال  مهتهحهده  0.9جمعیت در کانادا 
در صد بوده اسهت. در  0.1درصد و در آلمان  0.2در فرانسه 

 واق  آلمان بیش از همه  با مسئله ی کاهش جمعیت روبروست. 

همانچور که در خبرها آمده اخیرا دولت آلمان بهیهش از دیهگهر 
کشورهای ارو ایی اقدام به  ذیرش  هنهاههنهدگهان کهرده اسهت؛ و 

 هنهاههنهده  1008000انترار دارد  2015اعالم کرده که تا  ایان 
وارد خاک آلمان شوند.   در همین رابچه،  بعضی کارشنهاسهان 
رسمی در  آلمان دمن مخالفت با این تصهمهیهم دولهت  اظهههار  
کرده اند که سرویس های اجهتهمهاعهی کهه مهههاجهریهن خهارجهی 
دریافت می کنند بیش از منافعی است که به کشور می رساننهد؛ 

نفر در این کشور  7608000و  سال آینده دولت باید به بیش از 
کمک های مالی دولتی بپردازد. حال آنکه تصمیم دولهت آلهمهان 
برخالف  نرر این منتقدین بر مبنای محاسبا  دقیق اقهتهصهادی 
صور  می گیرد.  تودیح این که "مرکزارو ایهی  تهحهقهیهقها  

 Centre for European Economicاقهههههتهههههصهههههادی" 
Research   گزارشی منتشر کرد مهبهنهی  2017نوامبر  25در

میلیون نهفهر بها  هاسهپهور   6.6تعداد  2012بر این که در سال 
خارجی  در آلمان  کار کرده اند.  میزان مالیاتی که هر کدام از 

دالر بیشتر از میزان خدمها  و  78125آن ها  رداخته اند مبلغ 
سرویس های اجتماعی است کهه دریهافهت کهرده انهد. و ارزش 

میلیارد یورو در سال برای آلمان فراهم  22افزوده ای برابر با 
 آورده اند.  

مقاما  آلمان امهیهدوارنهد کهه سهیهل ورود  هنهاههنهدگهان در ایهن 
اتفاق افهتهاد،  بهه  2012تابستان نیز بتواند فوایدی مثل آنچه در 

دنبال داشته باشد.  در همین رابچه است کهه وزیهر کهار آلهمهان 
می گوید: ما به  ناهندگان ماننهد   Andrea Nahlesآندره نهلس 

همسایه و همکار خود نگاه می کهنهیهم. مها بهه مهههاجهریهن نهیهاز 
آورده اسهت  2017ژانویه  9داریم." " دویچه وله" در گزارش 

میلیون کارگر ماهر برای جهبهران  1.5که اقتصاد آلمان نیازمند 
مسئله ی بازنشستگی در کشور است.  زمانی که مسن تر ههای 

سال  بازنشسته می شوند، مهههاجهریهن جهوان و تهازه  65باالی 
ساله  به خوبی می توانند این بهازنشهسهتهگهی را  67تا  15نفسن 

جبران کنند.  آلمان یکی از بزرگترین کشورهایی اسهت کهه بها 
کاهش نرخ جمعیت روبهروسهت؛  و قهچهعها مهههم تهریهن عهلهت 
 ذیرش  ناهندگان جبران این شکاف  تنزلی است. دولهت آلهمهان 
دمن انتشار سندی تحت عنوان  " نتایج دوازدهمین  هروژه ی 

Coordinated  thResults of the 12هماهنگی جمهعهیهت" 
Population Projection  از ههر 2060اعالم کرده تا سال ،
سهال خهواههد بهود کهه بهرای  65سه نفر آلمانی یک نفر باالی 

جبران  بازنشستگی هریک از آن هها مها نهیهاز بهه دو کهارگهر 
 داریم.

نرخ رشد جمعیت در کشورهای 

 صنعتی و جریان پناهندگی 

 کارگران، خودکشی در تنهائی به جای جنگ متحد علیه سرمایه
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در صورتی که خوانندگان محترم مایل به 

دریافت شماره های پیشین  روشنگر باشند،  

می توانند با نمایندگی نشریه در آمریکا،  

 پویان پویا  شماره تلفن 

  1833-673-440-1    

 و در کانادا با شماره تلفن 

0-647-112-1414 

.تماس بگیرند      

 خطاب به هم میهنان عزیز و همه وجدان های بیدار

مرگ شاهرخ زمانی و شرایط نگهداری  
 زندانیان؛ نامه جمعی از زندانیان سیاسی 

عقیدتی و همبندیان شاهرخ -جمعی از زندانیان سیاسی
عقیدتی -زمانی، نامه ای را درباره شرایط زندانیان سیاسی

نگاشته اند،   ۰۹و به طور خاص زندان رجایی شهر و سالن 
شرایچی که طی این سال ها منجر به مرگ و یا بیماری 
تعداد زیادی از زندانیان شده است. متن نامه را که در 

 :اختیار هرانا قرار گرفته است در زیر می خوانید

 خطاب به هم میهنان عزیز و همه وجدان های بیدار

باز هم فقدان یکی دیگر از یاران هم بندیمان را در حیر  و 
 …ناباوری به سوگ نشسته ایم

مرگ بر اثر “ ،”مرگ بر اثر سکته قلبی“گزاره هایی مانند 
به گزاره هایی عادی و …  و مرگ بر اثر”  سکته مغزی

و هیچگاه  اسخی برای چرایی آن ها …  رسمی تبدیل شده
 …داده نمی شود

 چرا که کسی مسئول و پاسخگو نیست

در شرایچی که انبوه انسان ها را در فضایی محدود و 
محیچی کامال بسته و کیپ شده نگهداری می کنند که بارها 
خودشان هم به چند برابر بودن تعداد زندانیان نسبت به 

 …فضای زندان اذعان کرده اند

عقیدتی را بچور خاص و -در شرایچی که زندانیان سیاسی
ویژه حتی از امکان تماس تلفنی با خانواده هایشان محروم 
کرده و کمترین امکان ارتباط عاطفی را هم از آن ها سلب 
کرده اند، به طوری که در مورد زنده یاد شاهرخ زمانی 
حتی در فو  مادر محترمه اش اجازه یک تسلیت تلفنی به 
خانواده را هم ندادند و یا در جشن ازدواج دختر جگرگوشه 

 .اش اجازه یک تبریک تلفنی را هم به او ندادند

و عالوه بر این ها در شرایچی که امکانا  بهداشتی و 
 زشکی در حد چند مسکن و خواب آور خالصه می شود و 

در صدها نمونه انبوه تحقیر ”  اعزام اورژانس “برای یک 
ها ،تفتیش ها ،مان  تراشی ها و کارشکنی ها صور  می 
گیرد که یا اعزام صور  نمی گیرد و یا زندانی بیمار 
خودش مجبور به صرفنرر می شود علت مرگ باز هم 

است؟ و یا خود این سکته ها …سکته مغزی و قلبی و 
 معلول چیز دیگرند؟

در شرایطی که زندانیان سیاسی نه فقط هواخوری 
متعارف و معمول را ندارند بلکه پنجره و سلول 
های آن ها را هم با صفحات آهنی پلمپ کرده اند تا 
هیچ هوای سالمی برای استنشاق وارد بند نشود و 
انبوه زندانیان مبتال به انواع بیماری های تنفسی، 
قلبی، عروقی تنها هوای بازدم یکدیگر را تنفس 

می کنند و این موارد تهدید و خطر بارها و بارها 
گزارش شده و به خاطر آن اعتصاب ها و اعتراض 
ها صورت گرفته راستی زنده ماندن امری تصادفی 

 !است یا مردن؟! و باز علت مرگ سکته است؟

مگر عدم تهویه درست حتی در معماری و مهندسی جرم 
نیست؟ به خاطر نمای ساختمان است یا حیاتی بودن آن برای 

 ساکنان؟

از تغذیه و دارو و بهداشت نمی گوییم ولی وقتی همه ی این ها 
دریب بزرگ محکومیت دادگاه های انقالب را هم می خورد 
که به قول استاد ممتاز حقوق زنده یاد ناصر کاتوزیان از 
اساس غیر قانونی بوده و از ابتدا احکامش غیر قانونی بوده 
چون هیچ امکان دادرسی منصفانه و حتی داشتن وکیل
) درهمین مورد شخص زنده یاد شاهرخ زمانی( وجود ندارد و 
حتی برابر همین قانون اساسی بجز چهار جرم عادی سیاسی 
مچبوعاتی و خاص نرامی جرم دیگری به اسم امنیتی وجود 
ندارد که بتوان این همه محدودیت برایش تولید کرد و هیچ 
فریاد اعترا  و اعتصاب هم هیچ گوش شنوایی ندارد و هر 
حقوقدان شریف و آزاده ای همه این محدودیت را مجرمانه و 
مستوجب مجازا  می داند و هر بار هم که خبری از این همه 
بی عدالتی به بیرون درز می کند حفاظ های آهنی کلفت تر و 
دستگاه های  ارازیت بیش تر و قوی تر و چند قفل بزرگتر به 
همراه دارد و یا قچ  و کاهش مالقا  ها و انفرادی و همه هم 

 !و از باال دستور داده اند” مامورند و معذور“

با این همه فشار های روحی روانی و بعد فقدان فاحش حداقل 
های بهداشتی و درمانی و فقدان هر گونه مرجع تظلم خواهی 
-چه سرنوشتی در انتظار زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی

 !عقیدتی است؟

به یاد زندانی فدیه آزادی شاهرخ زمانی که این همه شجاعانه 
 .و  یوسته فریاد می کرد

 .روحش شاد و یادش گرامی باد

 هنام ابراهیم زادهب

 علی اکبر باغانی

 لطیف حسنی

 هوشنگ رضایی

 عبدالرضا قنبری

 محمد سیف زاده

 سعید شیرزاد

 خبرگزاری هرانا منب  : 

 وزیر اقتصاد آلمان:

با پناهجویان مشکل  

 نیروی کار را حل کنیم
 

زیگمار گابریل، وزیراقتصاد آلمان، میگوید کشورش میتوانهد 
با جذب  ناهجویان در بازارکار، مشکل نیروی کار مهاههر را 

 برطرف کند.
 ٩۱۱به گزارش رویترز، گابریل گفتهه اسهت  هذیهرش حهدود 

هزار  ناهجو در سال جاری میالدی |" بزرگترین چالش ملهی 
و ارو ایی " از زمان اتحاد آلمان شرقی و غربی اسهت.  امها 

اگرر برتروانریرم  در عین حال  او ابراز امیدواری کرده است : " 
آیند به سرعت آموزش دهیم و وارد  آنهایی را که پیشمان می

تروانریرم یرکری از برزرگرترریرن مشرکرالت آتری  کرار کرنریرم، مری
 اقتصادمان را رفع کنیم: کمبود نیروی کار ماهر را." 

های اخیر و  با کشته شدن صدها  ناهجو عمدتا سوری در هفته
خهواههنهد خهود را بهه ارو ها  ودعیت دشوار آنهههایهی کهه مهی

برسانند، انتقادها از کشورهای ارو ایی به خهاطهر نهپهذیهرفهتهن 
 ناهندگان بیشتر شد  گرفته و اختالفاتی نیز میان کشهورههای 

 ارو ایی  دید آمده است.
در حالی که آلمان خواهان  ذیرش  ناهجویان بیشتر و واکنهش 
مشترک کشورهای اتحادیه ارو ا  در این زمینه است،  برخی 

خهواههنهد  کشورها، به ویژه کشورهای کوچکتر و شهرقهی مهی
 سهم کمتری در حل مساله  ناهجویان داشته باشند.

درصد  نهاههجهویهان و  ٧٧کار،  مچابق تخمین موسسه  ژوهش
 متقادیان  ناهندگی در سن کار کردن هستند.

کردیت در گرفرت وگرو برا رویرتررز  یک اقتصاددان بانک یونی
برآورد کرده است که افزایش جمعیت فرعرال آلرمران ازطرریرق 

درصد بره  ٣.۱تا  ۰۲۰۲پذیرش پناهجویان، میتواند تا سال 
رشد اقتصاد آلمان کمک کند. به گفته او این رشرد احرترمرالری 

 میلیارد یورو خواهد بود. ۰۲چیزی معادل 
در کنار مساله  ذیرش  ناهجویان در ارو ا، کشورهای عهرب 
حهوزه خهلهیهج فهارس نهیهز در روزههای اخههیهر مهورد انهتهقههاد  

زدگههان سههوری  ههنههاهههجههو  انههد کههه چههرا از جههنههگ قههرارگههرفههتههه
  ذیرند. نمی

استدالل کشورهای عرب این است که آنها  سهههم بهاالیهی در 
های بشردوستانه برای  هنهاههجهویهان در تهرکهیهه و  تهیه  کمک

لبنان دارند، اما  یتر سادرلند، نماینده ویژه سهازمهان مهلهل در 
امور مهاجران، هفته  یش گفت: " به نرر من اینکه بخهواههیهد 
با  ول دادن  از نقش خود شانه خالی کنید مهنهاسهب نهیهسهت. و 

 باید بگویم که  ذیرش  ناهندگان با  ول دادن فرق دارد."
 

  ۰۱۲۲شهریور  ٫۹۱

 انتخابات مقدماتی میلیاردرها
 سرژ حلیمی

Serge HALIMI  
 

، آقایان باراک اوباما و ویالرد میت رامنی هرکدام حدود یک میلیارد دالر صرف کارزار انتخابا  ریاست ۹۱۰۹درسال 
جمهوری  خود کردند. ]امسال[ دونالد ترامپ، میلیاردر نیویورکی  به جای  رداخت سهم خود به یکی از نامزدها، ترجیح داده 
“که خودش وارد  میدان انتخابا  شود:  ” میلیون دالر درآمد دارم و ]صرف این  ول[ برایم اهمیتی ندارد  ۲۱۱من سالی   یک  .

کاخ سفید را خریداری کند و در اختیار مردمی بگذارد که دیگر از س “وعده میداد:  ۰۲۲۹میلیاردر دیگر، راس  رو  از سال 
” تامین هزینه هایش برنمی آیند . 

، آقایان باراک اوباما و ویالرد میت رامنی هرکدام حدود یک میلیارد دالر صرف کارزار انتخابا  ریاست ۹۱۰۹درسال 
جمهوری  خود کردند. ]امسال[ دونالد ترامپ، میلیاردر نیویورکی  به جای  رداخت سهم خود به یکی از نامزدها، ترجیح داده 
“که خودش وارد  میدان انتخابا  شود:  ” میلیون دالر درآمد دارم و ]صرف این  ول[ برایم اهمیتی ندارد  ۲۱۱من سالی   یک  .

کاخ سفید را خریداری کند و در اختیار مردمی بگذارد که دیگر از س “وعده میداد:  ۰۲۲۹میلیاردر دیگر، راس  رو  از سال 
” تامین هزینه هایش برنمی آیند . 
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 رداختم و مبلغ این شهریه هم آنقدر باال بود که  باید شهریه می
 ” .فرقی با مدرسه غیرانتفاعی نداشت

کودکان تبعه افغانستان که شمار قابل توجهی از آنها در ایران 
اند شانس بسیار اندکی برای دریافت  و بزرگ شده  به دنیا آمده

 .شناسنامه یا کار  اقامت قانونی در ایران دارند
سال  یش همراه  در و مادرش از  ۱۲ساعده امینی که 

وله  افغانستان گریخته و به ایران  ناه آورده است به دویچه
ساله است. ما سه نسل است  ۹۹ سر بزرگ من االن “گوید:  می

کنیم اما  سرم شناسنامه ایرانی ندارد.  که در ایران زندگی می
گیرد که  در و  هایی تعلق می شناسنامه ایرانی تنها به بچه

مادرشان با گذرنامه و به صور  قانونی وارد ایران شدند و 
سال اول عمرشان را اقامت قانونی در ایران  ۰٩خود هم 
 ” .داشتند

دهد که دریافت اقامت قانونی وقتی  ساعده امینی تودیح می
ممکن است که تبعه افغانستان از سوی یک نهاد یا ارگان دولتی 

حمایت شود یا مدتی رزمنده بوده یا اینکه طلبه باشد. او 
گوید بسیاری از مهاجران افغان در ایران درخواست  می

ترسیدند که به اردوگاه فرستاده  اند چون می  ناهندگی نکرده
شوند یا از ایران اخراج شوند در نتیجه بدون مدرک و به 

 .صور  مهاجر غیرقانونی در ایران ماندند
 بضاعت های بی های سنگین برای خانواده هزینه

کودک  ۰۹۱خانه کودک ناصرخسرو در تهران که از حدود 
کودک تحت  ۹٧کند اعالم کرده است که  افغان حمایت می

نامه تحصیلی دریافت کردند و موفق  حمایت این خانه معرفی
کودک دیگر  ۲۱شدند در مدرسه ثبت نام كنند اما مشكال  

 .هنوز برطرف نشده است
های افغان برای تحصیل  مریم حیدری که به خانواده

ها  بسیاری از این خانواده“گوید:  کند، می فرزندانشان کمک می
توانند شهریه همه فرزندانشان را تأمین  چند فرزند دارند و نمی

کنند و در بهترین حالت باز هم به مدارس خودگردان روی 
 ” .آورند می

تا  ۰۲۱نام کودکان بدون مدرک در مدارس ایران  شهریه ثبت
های مهاجران غیرقانونی  هزار تومان است. اما خانواده ۱۱۱

توانند  که اجازه کار ندارند و حتی با مجوز کار نیز تنها می
تراشی داشته  یا سنگ  های مشخصی مثل چو انی، بنایی شغل

 .باشند توان  رداخت این شهریه را ندارند
با این حال وزیر آموزش و  رورش ایران در واکنش به 

های افغان به  انتقادهای مچرح شده در مورد اجبار خانواده
درصد هزینه  ۲۱ما “ رداخت شهریه مدارس گفته است: 

های افغان هم  آموزان را برعهده داریم. خانواده تحصیل دانش
مانده به  درصد باقی ۰۱های ایرانی درتکمیل آن  مثل خانواده

اما فعاالن حقوق کودک معتقدند وزار  ”  .مدارس کمک کنند
نرر کند و به  تواند از این شهریه صرف  آموزش و  رورش می

 .مورد نیاز خود را افزایش دهد جای آن تالش کند بودجه 
فاطمه اشرفی، مدیر انجمن "حامی" که نهادی فعال در زمینه 

 ۹۲آموزش کودکان افغان است، یکی از این فعاالن است که 
اندیشی عدالت اجتماعی و آموزش  شهریور در نشست "هم

 .کودکان  ناهنده در ایران" در تهران شرکت داشت
ما اعتقاد داریم با توجه به لزوم “او در این نشست تأکید کرد:

میلیارد تومانی برای اجرای دستور  ٥٥۱تخصیص بودجه 
میلیارد تومانی حاصل از دریافت  ٠۱توان از رقم  رهبری می

نرر کرد؛ چراکه  های اتباع خارجی صرف شهریه از خانواده
 .” ها توان  رداختش را ندارند اغلب این خانواده
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آغاز سال تحصیلی جدید قرار است نقچه عچفی در زندگی 
هزاران کودک افغان فاقد مدرک در ایران باشد که حال 
هد  د اجازه دارند به مدرسه روند. آمار و ارقام اما نشان می

نام در مدرسه  چهارم این کودکان موفق به ثبت  که تنها یک
 .اند شده

وزیر آموزش و  رورش دولت حسن روحانی دی ماه سال 

  گذشته اعالم کرد سیاست جدید ایران این است که هیچ
دانش آموز افغانستانی ساکن ایران از تحصیل باز نماند. 

این سیاست جدید با دستور رهبر جمهوری اسالمی مبنی بر 
اینکه : "همه کودکان افغانستانی باید در مدارس دولتی 

وارد  ۰۱۲۲ -۲۲نام شوند". در آستانه سال تحصیلی  ثبت
 .مرحله اجرایی شد

با این دستور، اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی 
وزار  کشور ایران در مرداد ماه به مد   نج روز برای 

 .نامه تحصیلی صادر کرد کودکان افغان فاقد مدرک معرفی
محمدعلی صالحی مدیر اداره آموزش امور اتباع و 

بینی کرد که  مهاجران خارجی وزار  کشور آن زمان  یش
نامه دریافت  آموز  ناهجو معرفی هزار دانش ۹۱۱تا 

 ٥۱۱آموزان  ناهجو در ایران به  خواهند کرد و تعداد دانش
 .رسد هزار نفر می

بینی اما، وزیر آموزش و  رورش در  بر خالف این  یش
هزار  ۲٩آستانه سال تحصیلی جدید اعالم کرد که تنها 

نام  کودک افغان فاقد مدرک در مدارس کل ایران ثبت
 .اند  شده

مریم حیدری دانشجوی رشته " ژوهشگری علوم 
اجتماعی" در تهران که با نهادهای مربوط به امور 

این “گوید:  وله می کند به دویچه  ناهندگان همکاری می
های  فرصت  نج روزه خیلی کوتاه بود و بسیاری از خانواده

افغانستانی موفق نشدند به اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
نامه  خارجی مراجعه کنند و برای فرزندانشان معرفی

 ” .بگیرند
عالوه بر کوتاه بودن این فرصت، اداره کل امور اتباع و 

مهاجران خارجی تأکید کرده بود که دانش آموزان باید همراه 
نامه  بروند تا معرفی والدین خود به مراكز و دفاتر كفالت 

در نتیجه کودکانی که نه برگه هویت داشتند  .تحصیلی بگیرند
 .نامه دریافت نکردند نه  در و مادر، معرفی
 حقوق کودکان  ناهنده

بر اساس آخرین آمار کمیساریایی عالی سازمان ملل متحد در 
کنند  می هزار  ناهنده در ایران زندگی  ۲٩۹امور  ناهندگان 

که اغلب آنها در سه دهه گذشته از افغانستان یا عراق 
 .اند گریخته

زندگی این  ناهندگان در ایران در سی سال گذشته فاصله 
بسیاری تا حقوق تعریف شده آنها در اسناد و تعهدا  

 .المللی حقوق  ناهندگان داشته است بین
کنوانسیون حقوق  ناهندگان  ۹به عنوان مثال بر اساس ماده 

های عضو کنوانسیون، از جمله ایران باید امکان  دولت
آموزش به  ناهندگان را همانند اتباع خود در اختیار  ناهندگان 

 یمان حقوق کودک  ۹۹قرار دهد. از آن گذشته بر اساس ماده 
آن را  ذیرفته است، کشورهای  ۰۱٧۱که ایران از سال 

 .عضو، باید کودکان متقادی  ناهندگی را حمایت کنند
مریم حیدری، دانشجوی " ژوهشگری علوم اجتماعی" 

سال  یش همراه  در و مادرش به ایران  ۰۶دانشگاه آزاد خود 
من کار  اقامت دارم که هر “گوید:   گریخته است. او می

توانستم به مدرسه بروم اما  شود و می شش ماه یکبار تمدید می

 اند نام شده تنها یک چهارم کودکان افغان بدون مدرک در مدارس ایران ثبت

 رسد؟  می ” اسرائیل“آیا داعش به 
 العالممنب : 

 
در حالی که اغلب ناظران سیاسی داعش را تهدیدی برای 

دانند، یک کارشناس سیاسی این  رژیم صهیونیستی نمی
رژیم مدعی شد که داعش سرانجام به "اسرائیل" خواهد 

 رسید.
به گزارش مشرق، تحلیلگران مسائل سیاسی رژیم 

صهیونیستی با گذشت چند سال از آغاز بحران سوریه به 
جویان سوری به  بررسی تبعا  این بحران و حرکت  ناه

 ارو ا  رداختند.
تلویزیون رژیم  2"عراد نیر" تحلیلگر مسائل راهبردی شبکه 

صهیونیستی در این باره گفت: تصاویری که از هجوم 
  ناهجویان به ارو ا منتشر می شود هولناک است.

وی افزود: داعش، جبهه النصره و القاعده و بشار اسد باعث 
گریز این افراد از کشورشان شدند. برادران مسلمان آنها در 

کشورهای ثروتمند و نفت خیز حاشیه خلیج فارس درهای خود 
سال این مسأله را  5را به روی  ناه جویان بسته اند. ارو ا طی 

 نادیده گرفته است.
وی تاکید کرد: مناب  سیاسی در اسرائیل میگویند در نهایت 

هیچ راه حلی جز اعزام نیروی زمینی از ارو ا برای 
رویارویی با تروریستهای داعش و القاعده و بوکوحرام در 

خاورمیانه و افریقا وجود ندارد. ارتش اسرائیل و نیروی هوایی 
 آن نیز می توانند در این راستا به آنان یاری کنند.

کارشناس صهیونیست افزود: سرانجام داعش با وجود موان  
 متعدد، به اسرائیل می رسد.

"رونی دانییِل" تحلیلگر مسائل نرامی تلویزیون رژیم 
صهیونیستی در این باره گفت: روسیه در حال حادر در حال 
گرد آوری نیروی هوایی گسترده در ارادی سوریه برای 

رویارویی با داعش است و این آغاز حضور مستقیم روسیه در 
 بحران سوریه خواهد بود.

 
۰۱۲۲شهریور  ۹۱  

 : 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/467355/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.mashreghnews.ir/fa/links


 

2015اکتبر      97ماهنامه روشنگر        شماره  1   Rowshangar 

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.   

rowshangar0@yahoo.com 

+0-647-112-1414 

 

 فیلم مونترال انتقاد شهردار مونترال به جشنواره

هم زمان با حمله رسانه های كانادا به فیلم مجید مجیدی  
  صورت گرفت

 
روایت ها از آخهریهن واكهنهش ههای جهههانهی بهه فهیهلهم  :شرق 

مجیدی متفاو  است. از یک سو نشهریهاتهی کهه بهیهشهتهر آنههها 
 ”به محمد رسول هللا)ص( ”  ارو ایی هستند، با نگاهی مثبت 

را ارزیابی کرده اند امها یهک قهاره آن سهو تهر، نشهریها  و  
 سایت های کانادایی دیدگاه دیگری داشته اند.

 
به کارگردانی مجیهد مهجهیهدی  ” حضر  محمد)ص(“فیلم      

 ٠۱این روزها درحال اکران است. این اثر بچورهم زمهان در
سینمای شهرستان ها از روز  نجهشهنهبهه،  ۲٩سینمای تهران و 

 نجم شهریور به نمایش درآمد و هم زمان،  خش جهانهی فهیهلهم 
نیز با نمایش در مراسم افتتاحیه سی ونههمهیهن جشهنهواره فهیهلهم 
مونترال آغاز شد. مجیدی، تهیه کننده و تعدادی از بهازیهگهران 
فیلم برای نمایش فیلم در افتتاحیه به مونترال کانادا سفر کهرده 
اند و روی فرش قرمز جشنواره نیز رفهتهه انهد. درایهن مهیهان 

بهه  ”  لهدووا“ و سهایهت  ”  لهیهبهراسهیهون“ رسانه هایی همهچهون 
تمجید از این فیلم  رداختند و عنوان کردند که اثر مهجهیهدی بها 
ارائه تصاویر زیاد، بازیگری حرفهه ای و جهلهوه ههای ویهژه 
مخاطب را جذب میکند. همچنهیهن گهاردیهن در بهررسهی فهیهلهم 
حضر  محمد)ص( به این مهودهوع اشهاره کهرده اسهت کهه 
اولین بار نیست که فیلمی در مورد  یامبر اسالم)ص( سهاخهتهه 

ههم فهیهلهمهی بها ایهن  ۰۲٧٧میشود و مصچفی عقهاد در سهال 
مودوع ساخت. منتقد گاردین به این فیلم چهار ستهاره داده و 

میلیون دالری ساخت فیلم مجیدی و بهه  ٠۱با اشاره به هزینه 
کارگیری عواملی که در سینمای جهان شناختهه شهده هسهتهنهد، 

فهیهلهم مهذههبهی  ”  محمد رسول هللا)ص(“ عنوان کرده است که 
تری است و انترار میرود کسانی را هم که شناخت چندانی بها 
 تاریخ اسالم ندارند، جذب کند. در  ایان همچنین آمده است:

"این فیلم بچرزروشنفکرانه ای صادق، متعهد وشاعرانه است 
اما بیایید آرزو کنیم که هیچوقت الزم نباشهد آن را شهجهاعهانهه 

 .توصیف کنیم"
 
به گزارش مهر، منتقد هافینگتون  سهت فهرانسهوی)نسهخهه       

فهیهلهمهی کهه شهب  هیهش، سهی ونهههمهیهن  “ کبک( نیز نهوشهت: 
جشنواره فیلم مونترال را افتتاح کهرد، بهه کهارگهردانهی مهجهیهد 

تاریخی است که چهون یهک نهقهاشهی  -مجیدی، فیلمی رمانتیک
 دیواری باشکوه بر کودکی حضر  محمد)ص( تمرکز دارد.

این محصول سه ساعته، یادآور فیلم های اسچوره ای مذهبهی  
است که همه احسهاسها  خهوب را مهنهعهکهس مهی  ۰۲۲۱دهه 

کردند. ساخت فیلمی درباره  یهام آور اسهالم ههمهیهشهه دشهوار 
است زیرا مسلمانان سنی با این کار مخالف هسهتهنهد و ههمهیهن 
فیلم نیز با این مشکال  روبه رو شده اسهت. گهرچهه مهجهیهدی 
باور دارد که توانسته هم شیعه هم سنی را رادی کند اما بایهد 
گفت این تالش چندان موفق نبوده است چون درعین حهال کهه 
ما  یامبر اسالم را از  شت سر می بینیم، با موهایی که در باد 
تکان می خورد، باورهای شیعی را میتهوان در فهیهلهم بهیهشهتهر 

 ” دید.
 

وقوع معجزا  مهکهرر، “ نویسنده این مچلب نوشته است:      
مسئله شهاد  و  یامبری که به نوعی از نهرهر ظهاههر یهادآور 
مسیح است، در مکاتب فکری سنی قابل قبول نیهسهت. از ایهن 
زوایا باید گفت فیلم به نوعی با رویکرد تبلهیهغهی سهاخهتهه شهده 
است. درعین حال سرژ لهوسهیهک، مهدیهر و بهنهیهانهگهزار ایهن 
جشنواره تودیح میدهد که نقش ایهن جشهنهواره نهمهایهش فهیهلهم 
هایی است که نرری ترویجی نداشته باشند و  در ورای ههمهه 
نقچه نررا  از انسانیت و دیدگاه هنری فیلم ساز دفهاع کهنهنهد. 
از این زاویه مجید مجیدی از زمانی که سه جایهزه بهزرگ از 
آمریکا گرفت، به عنوان چهره ای شناخته شده برای جشنواره 

 ”  فیلم مونترال درآمده است.
 
رویترز هم در گزارشی از نمایش فهیهلهم حضهر  مهحهمهد     

)ص( در جشنواره مونترال به سراغ سامی یوسهف، خهوانهنهده 
 مسلمان ایرانی تباری رفته است که شهر  جهانی دارد

اطمینان دارم کسانی که در االزهر با این فیلم مخالفت کرده “ 

سیاست اسکان و شهرک 
 سازی آنکارا

 یونگه ولت
 ترجمه و تدوین رضا نافعی 

 
در حال حاضر در بسیاری ازجبهه ها زد و خورد هاا اداماه 
دارد. هیچ یاک از طارفایان ماوفاق باه پایاشاروی نشاده اناد. 
فرستنده تلویزیونی لبنانی  المیادین در هفتاه گاذشاتاه گازارش 
داد که واحد های اویغور از ترکیه وارد سوریه شده و در دو 

 روستا واقع در شمال استان ادلیب اسکان داده شده اند.

این ها باید مانند مهاجران، هم در روستا ها کار و هم از آن  
آشاکاار شاده کاه  3102دفاع کنند. نخاساتایان باار در ساال 

اویغورهای چین از طریق ترکیه وارد سوریه شده اناد و در 
آنجا نخست به گروه النصرت و بعد به داعش پیوسته اند. باه 
قرار مشهود ترکیه در نظر دارد با سایااسات شاهاری ساازی 
بخشی از شمال سوریه را تحت نفوذ خود در آورد. در آغااز 

که تارکایاه، عاربساتاان  ”  جیش الفتح“سال جاری افراد مسلح 
سعودی و قطر هزینه آنها را می پاردازناد باه ادلایاب حامالاه 

 .کردند

روز پنجشنبه بار دیگر گفته شاد کاه گاروهاهاای وابساتاه باه 
داعش در شمال سوریه برای چندمین بار از گازهای مرگبار 
استفاده کرده اناد. یاک ساخاناگاوی وزارت خاارجاه روسایاه 
اظهار داشت، گازارش هاای ماتاعاددی از مانااباع گاونااگاون 

این خطار  ”  توجه ویژه “دریافت شده و شورای امنیت باید با 
را مورد بررسی قرار دهد. حسین امیر عابادالالاهایاان ماعااون 
وزیر خارجه ایران در دیدار با  بشار اسد همکاری سیااسای، 
اقتصادی و نظامی ایران با کشور جنگ زده سوریه را مورد 
تاکید قرار داد، بویژه در عارصاه ماباارزه باا تاروریسام در 
سوریه . وی گفت سوریه یک کشور مستقل است و حق دارد 

عبدالهیان در یک کنفراناس  .” برای آینده خود تصمیم بگیرد“ 
 ”  فیصل ماقاداد“ مشتری مطبوعاتی با همتای سوریائی خود 

برهماهنگ بودن مواضع ایران با روسیه مابانای بار ایان کاه 
برای هرنوع حل سیاسای مسائالاه ساوریاه، اساد باایاد ناقاشای 
مرکزی داشته باشد، تاکید ورزید. در حال حاضر نقشه صلح 
وزارت خارجه ایران در دمشق مورد بحث است. تهاران در 

بارای آتاش باس، تشاکایال دولات   –نظر دارد پیشنهاد هائای 
باه   –اتحاد ملی، تغیایار قااناون اسااسای، اناتاخااباات ماجالاس 

 سازمان ملل متحد عرضه کند. 

عبدالهیان قبال در بیروت با استفان میاساتاورا، ناماایاناده ویاژه 
سازمان ملل برای سوریه و جبران باسیل وزیر خارجه لبناان 

 گفتگو کرده بود.

  آینده مامنبع: 

اند یا دیگر مخالفان فیلم، هنوز آن را ندیده اند. دلهیهل مهخهالهفهت 
آنها این است که با صادرا  فرهنگی ایران مخالفند. شهرم آور 
است که تنها دو محصول اصلی درباره زندگهی  هیهامهبهر اسهالم 
وجود دارد درحالی که درباره حضر  مسیح، موسی و دیهگهر 

  ” یامبران فیلم های زیادی تولید شده است.
     

 روی دیگر ماجرا
 
حال وهوای جشهنهواره مهونهتهرال از دیهد نشهریها  مهحهلهی      

کانادایی اما روایت دیگری دارد. مچبهوعها  کهانهادا روی ایهن 
مودوع که جشهنهواره امسهال رونهق نهداشهتهه، نهرهر مشهتهرک 
داشتند. به نوشته آنها، سی ونههمهیهن دوره جشهنهواره مهونهتهرال 
خلو  بوده و مچابق انترارها نبوده است. هرچند عکس ههایهی 
که از روز افتتاح جشنواره در خبرگزاری ها منتشر شد، دنیس 
کودر، شهردار مونترال، را در قابی مشترک با مجیهد مهجهیهدی 
و سرژ لوزیک، رئیس جشنواره، نشهان مهی داد امها آنهچهه از 
محتوای رسانه های کانادایی برمی آید، این اسهت کهه شهههردار 
مونترال ردایت چهنهدانهی از بهرگهزاری ایهن دوره جشهنهواره 

گهزارش داده، شهههردار  ”  لهو هرس“ نداشته است. آن طور کهه 
مونترال درحالی که در مراسم افتتهاحهیهه حضهور داشهتهه و در 
مقابل در سالن بر ایی مراسم ایستاده بوده، برای نمایش فیلم بهه 

امهروز بهیهسهت وههفهتهمهیهن “ داخل سالن نرفته و گفته اسهت کهه 
سالگرد ازدواج من است و به همین دلیل به جای تماشای فهیهلهم 

از صهحهبهت ههای  ”  باید به مهراسهم سهالهگهرد ازدواجهم بهروم.
شهردار مونترال چنین می توان نتیجه گهرفهت کهه او خهواههان 
تغییرا  در جشنواره است و از شکست این جشهنهواره نهگهران 

مونترال برای من  ایتخت سینماست “ است. او به لو رس گفت: 
و این جشنواره  ایتخت سینمای کانادا. ما بهایهد کهار ویهژه تهری 
انجام دهیم و دنهبهال راه حهل بهاشهیهم. بهرای بهازگهردانهدن ایهن 

 .جشنواره به جایگاه خود باید با رئیس جشنواره صحبت کنم
این سایت در ادامه دمن اشاره به استقبال  ایهیهن مهردم از       

استقبهال از ایهن فهیهلهم در “ فیلم در مراسم افتتاحیه آورده است: 
جشنواره رادی کننده نبود، خیلی از صندلی ها خهالهی بهودنهد. 
این فیلم که خشم مسلمانان را برانگیختهه، تهوسهط دولهت ایهران 
حمایت شده است. هم زمان با نمایش فیلم در افتتاحیه، گهروههی 

و  ”  سههن کههاتههریههن“ از مسههلههمههانههان افههراطههی در دو خههیههابههان 
مونترال تجم  و خشمشان را از ایهن فهیهلهم ابهراز  ”  دوبلوری“ 

کردند.  اعترا  آنها به نمایش چهره حضر  محهمهد)ص( در 
  .فیلم بوده است

 
، ههم ”  ژورنال دو مهونهتهرال“ماکسیم دومر، نویسنده نشریه    

درباره نمایش فیلم محمد)ص( بعنوان فیلم افهتهتهاحهیهه جشهنهواره 
توافقی بر سر فیلم افتتاحیه وجود نداشت و ههمهه “ نوشته است: 

در این زمینه متفق القول نبودند. این فیلم از نرر سینمایی، جهز 
چند صحنه فوق الهعهاده و بهازسهازی ههای بهاشهکهوه، جهذابهیهت 

 ”  دیگری نداشت.
فهیهلهم “ لو وئن نیز در تحلیل خود از فیهلهم مهجهیهدی بها تهیهتهر     

چهنهیهن  ”  موفقیت آمیز در ایران، جنجال برانگیز در مهونهتهرال
عنوان کرده است این فیلم، یک اثر تبلیغاتی اسهت و اکهران آن 
در جشنواره مونترال باعث تبلیغا  بیشتر آن میشود. اعتهرا  
هایی به فیلم شده و مجیدی اعترا  ها را شنیده و در  اسخ بهه 
جنبه تبلیغاتی فیلم گفته است که دین ما دین صلح است و ما ایهن 
 فیلم را ساختیم تا بیشتر دین اسالم و  یامبرمان را معرفی کنیم. 

http://www.jungewelt.de/2015/09-05/036.php
https://aayande.wordpress.com/2015/09/06/4631/
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 کارگران فوالد و چدن درود با اعالم این خبر افزودند: 

در تاریخ  نجم مهرماه اکثریت کارگران این واحد صنعهتهی 
با امضاء طوماری از اداره کار شهرستان درود خهوسهتهار 
شدند تا دهمهن انهحهالل تشهکهل صهنهفهی مهوجهود دهمهیهنهه 
برگزاری انتخابا  شورای اسالمی کار جدیهد را بهرگهزار 

  .کند

کارگر دارد و به  100کارخانه فوالد و چدن درود بیش از 
باور این کارگران دست کم از زمهان شهروع اعهتهرادها  
صنفی اخیر آنها اعضای شورای اسالمهی کهار ایهن واحهد 

کفایتی خود را در  یگیری مچالبا  صنفی آنههها  صنعتی بی
 .اند ثابت کرده

گویند: دو سال از آغاز کار شهورای اسهالمهی کهار  آنها می
گذرد اما به عهقهیهده کهارگهران ایهن  فوالد و چدن درورد می

واحد صنعتی در این مد  رویه دو نهفهر از اعضهای ایهن 
تشکل صنفی در جهت تامین منهافه  شهخهصهی و مهدیهریهت 
ارزیابی شده است و به همین دلیل کارگران فوالد و چهدن 
درود در شرایط حساس کنونی خهواسهتهار انهحهالل تشهکهل 
موجود و برگزاری انتخابا  دوباره شورای اسهالمهی کهار 

  .اند شده

آنها امیدوارنهد کهه در صهور  احهیهای دوبهاره ایهن نهههاد 
صنفی بتوانند برای یافهتهن مشهکهال  صهنهفهی خهود راههی 

 .برای خاتمه اعترادا  صنفی خود بیابند

این کارگران در ادامه  یرامهون رونهد بهررسهی مشهکهال  
کارگران فوالد و چدن از سوی مسئهوالن اسهتهان لهرسهتهان 

روز از اعهتهصهاب  ۰۰تصریح کردند: متاسفانهه  هس از 
گهذرد امها  کارگران این کارخهانهه در اسهتهان لهرسهتهان مهی

همچنان مسئهوالن در قهبهال مشهکهال  کهارگهران سهکهو  
  .اند اختیار کرده

 محمد تنگستانی رادیو زمانه :.
 

ای را با مهرکهز  نامه حوزه هنری سازمان تبلیغا  اسالمی تفاهم
مچالعا  ایرانی در لندن امضاء کرده است که بهه مهوجهب آن 

نهویسهان در زمهیهنهه  ها و اشعار تبلیغی اسالمهی ها، داستان رمان
ادبیا  جنگ به زبان انگلیسی ترجمه و در بهریهتهانهیها مهنهتهشهر 

نامه که  نج سال اعتهبهار دارد امها  شوند. بر اساس این تفاهم می
قابل تمدید است قرار است مرکز مهچهالهعها  ایهرانهی در لهنهدن 

 های شعر و آواز هم برگزار کند. شب
مدیریت مرکز مچالعا  ایرانی در لهنهدن را سهلهمهان صهفهوی، 

بهرادر یهحهیهی رحهیهم صهفهوی،  ”  قهرمان صفوی“ معروف به 
فرمانده  یشین سپاه  اسداران و دستیار و مشاور کنونهی رههبهر 
جمهوری اسالمی در امور مربوط به نیروهای مسلح به عهههده 

 دارد.
مرکز مچالهعها  ایهرانهی یهک تشهکهیهال  مهوازی بها سهفهار  
جههمهههههوری اسههالمههی در بههریههتههانههیههاسههت و در زمههان دولههت 

نژاد، هنگامی که روابط ایهران و بهریهتهانهیها بهه تهیهرگهی  احمدی
 داد. اش در انگلستان ادامه می گراییده بود، به فعالیت گسترده

های گذشته موفق شده در شهرهای مخهتهلهف  این مرکز در سال 
 بریتانیا مراکز اسالمی متعدد تأسیس کند.

با سلمان صفوی، مدیر مرکز مچالعا  ایرانی در لنهدن تهمهاس 
من باید اول “ نامه با حوزه هنری گفت:  گرفتیم. او درباره تفاهم

گهویهنهد:  ها چه مهی با ایران تماس بگیرم و مشور  کنم، ببینم آن
توانم مصاحبه کنم در این مورد با رادیوی خارجی؟ امها  من می

در هر حال ما یک مرکز مستقل از دولت جهمهههوری اسهالمهی 
 –نامه با حوزه هنری هم یک ماهیهت فهرههنهگهی  هستیم و تفاهم
 ” هنری دارد.

تأسیس شده خهود را  ۰۱٩۹مرکز مچالعا  ایرانی که در سال 
بهیهن  ”  وگهوههای فهلهسهفهی  گفت“ برای  ”  آکادمی“به عنوان یک 

کهنهد، امها ههیهچهگهونهه شهأن  ایران و جهان غهرب مهعهرفهی مهی
صور  گرفته توسط آن در ”   مچالعا “ دانشگاهی ندارد. از 

 هیچ نشریه آکادمیک خبری نیست.
 

 لیکس از بیت رهبری تا افشاگری ویکی
  

زاده، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسهی ایهران  علیردا نوری
تشکیال  سلمان صفوی در لندن یک دستگاه دولتهی “ گوید:  می

 های نرام نیست. های او نیز دور ازسیاست نیست. اما فعالیت
المللهی  های علمیه و دانشگاه بین او با مراکز  ژوهشی درحوزه 

"امام خهمهیهنهی" ودانشهگهاه آزاد ارتهبهاط دارد. او در جهامهعهه 
شههنههاسههی و  دانشههگههاهههی بههریههتههانههیهها، بههه ویههژه در زمههیههنههه شههرق

شناسی دارای اعهتهبهاراسهت. خهوب سهخهن مهیهگهویهد، بهر  ایران
 ” انگلیسی تسلط دارد و با عربی هم آشناست.

سلمان صفوی، یکی از بنیانگذاران سپاه  اسداران در اصفههان 
های نخست انقالب بود. او در انتخابا  مهجهلهس هشهتهم  در سال

از حمایت حزب اعتماد ملی برخوردار بود و در همان حال به 
هللا  زاده مدتی مسئولیت هدایهت سهایهت آیهت گفته علیردا نوری

ای را به عهده داشت و همچنین ارتباط بیت رهبر با نقاط  خامنه
دیگر جهان را برقرارمهیهکهرد. او تهحهصهیهال  حهوزوی دارد 

 کند. وگاهی به اقتضای زمان و مکان لباس روحانی به تن می
لیکس از یک جلسه محرمانه با شرکت سلهمهان  سندی که ویکی 

در  ۹۱۱۲ژوئهن  ۰۶چند از مقاما  غربی در   صفوی و تنی
ای  ای گسهتهرده لندن منتشر کرد، در آن زمهان بهازتهاب رسهانهه

 داشت.
 گسترش حوزه هنری به خارج از مرزهای ایران

 
نامه حوزه هنری با مرکز مچالعا  ایرانی در لندن بهرای  تفاهم

 ۲نویسان در بریتانیها، دوشهنهبهه،  ترجمه و عرده آثار اسالمی
شهریور ماه امضاء شهده اسهت. حهوزه ههنهری بها در اخهتهیهار 

های عمومی کشور، و بها بهرخهورداری از  داشتن نهاد کتابخانه
دریهغ وزار  آمهوزش و  هرورش و وزار   ههای بهی حمایت

نویسان را در سچهح کشهور  ارشاد اسالمی، آثار تبلیغی اسالمی
کند. اکنون  س از سفر فلیهپ ههامهونهد،  و در مدارس توزی  می

وزیر خارجه بریتانیا به تهران و بازگشایی سفار  انهگهلهسهتهان 
نامه حوزه هنری و مرکز مچالعا  ایرانهی در  در ایران، تفاهم

لندن، دو تشکیال  عریم زیر نرر رهبری را بهه ههم نهزدیهک 

کند. آیا حوزه هنری موفق شده است امپراطوری خود را به  می
 خارج از ایران بسط دهد؟

گو با رادیو زمانه  و عبدالجبار کاکایی، شاعر و نویسنده در گفت
من حوزه هنری را نمایهنهده ادبهیها  انهقهالبهی ایهران “ گوید:  می
سهت کهه در زمهیهنهه  ههایهی دانم. حوزه هنری یکی از  ایگهاه نمی

تر از  کند، اما ادبیا  انقالبی فرا ادبیا  انقالبی انجام وظیفه می
که برخی از نویسندگان و  ۶٩  –  ۶٧ست. از سال  حوزه هنری

شاعران انقالبی از حوزه هنری بیرون آمدند، حوزه نمایهنهدگهی 
شعر و ادبیا  انقالب را از دست داد. از آن زمان حهوزه روز 

 ” تر شد. تر و شعر و ادبیا  انقالبی بزرگ روز کوچک به
عبدالجبار کاکایی با این سخنان در واق  به دگهرگهونهی مهاههوی 

کهنهد: در زمهانهی کهه  حوزه هنری  س از  ایان جنگ اشاره می
علی زم ریاسهت حهوزه ههنهری را بهه عهههده داشهت، از  محمد
های یک شرکت خصوصی با بازدهی مالی بهرخهوردار  ویژگی

بود، اما به تدریج، در زمان ریاست بنیانیان و مومهنهی شهریهف 
به یک وزارتخانه در سایه تبدیل شده است کهه در مهوازا  بها 

ههای فهرههنهگهی  وزار  ارشاد در جهت اجرایی کردن خواستهه
 کند. رهبر جمهوری اسالمی فعالیت می

ادبهیها  “ نهویسهی یها  توان اصهوالً از اسهالمهی حال آیا می با این
به عنوان یک سبک مستقل در ادبیا  معاصهر ایهران  ” انقالب

های حوزه هنری چه سهودی بهرای ادبهیها   سخن گفت؟ فعالیت
 ایران دارد؟

نهویسهان سهرشهنهاس  قادی ربیحاوی، از نویسندگان و نمایشنامه
ادبیا  دفاع  “ دهد:  و گو با رادیو زمانه  اسخ می ایران در گفت

سههت کههه بههه ادبههیهها   هههایههی مههقههدس یهها ادبههیهها  اسههالمههی وصههلههه
چسبانند، بدون آنکه درور  یا  کاربرد داشته باشد. آنهچهه  می

که جمهوری اسالمی بهه نهام ادبهیها  دفهاع مهقهدس یها ادبهیها  
انقالبی به مردم تحمیل میکند، ربچی به ادبیا  مهعهاصهرایهران 

کهنهنهد بهرای  ندارد. نویسندگانی که حقوق میگیرند یا گهمهان مهی
کهنهنهد و از  زنند، شهعهارههایهی را تهکهرار مهی شان قلم می عقیده
 ”  کنند. نویسی هم گاهی استفاده می های رایج در داستان تکنیک

 
کهانهون نهههضهت فهرههنهگهی “ بها نهام  ۰۱۲٧حوزه هنری سال 

حوزه اندیشه و هنر “ تأسیس شد و  س از چند ماه به  ”  اسالمی
سهازمهان “ به  ۰۱۶۱تغییر نام یافت و در ابتدای دهه  ” اسالمی

هها سهالهن سهیهنهمهایهی،   یوست. افهزون بهر ده ”  تبلیغا  اسالمی
دانشگاه سوره،  ژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمهی، انهتهشهارا  

نامه مهر، و ماهنامه سوره وابسهتهه بهه حهوزه  سوره مهر، هفته
تهریهن امهپهراطهوری فهرههنهگهی  نامه بین مههم هنری هستند. تفاهم

فلسفی اما متمول او در لندن، این امهکهان  با مرکز شبه ” رهبر“ 
ای از  آورد کههه عههده را بههرای حههوزه هههنههری فههراهههم مههی

رود، از  نویسهان کهه آثهارشهان در ایهران فهروش نهمهی اسالمی
ای برخوردار شوند و در  وشهش تهرجهمهه بهه زبهان  الزحمه حق

هها و  ای برای تبلیغ این آثار در رسهانهه جداگانه انگلیسی، زمینه
 های داخل ایران فراهم آید. خبرگزاری

ای  اهلل خامنه فعالیت امپراطوری فرهنگی آیت 

  در بریتانیا

 ۰۱۲۲شهریور  ۰٩

معاون تشکلهای مردمی ستاد مرکزی  –ایرنا  – سمنان
امر به معروف و نهی از منکر از جذب و ساماندهی گروه 

 .نفره امر به معروف و نهی از منکر خبر داد ۰۱های 

سیدمهدی امینی روز چهارشنبه به خبرنگاران در سمنان 
گفت: با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان 

نفره امر به  ۰۱از منکر، جذب و سازماندهی گروه های 
 .معروف و نهی از منکر برای تذکر زبانی آغاز شده است

وی یاد آور شد: با سازماندهی گروه های امر به معروف و 
گروه برای تذکر زبانی  ۶۱۱نهی از منکر، چهار هزار و 
 .در کشور تشکیل می شود

وی بر استفاده از تجربه شوراهای امر به معروف و نهی از 
منکر در اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر تاکید و خاطرنشان کرد: نیروهای جذب شده در 

حوزه های سازمانی، مساجد، هیا  های مذهبی و اصناف، 
 س از آموزش های الزم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را 

 .آغاز می کنند
امینی تاکید کرد: اجرای فریضه مغفول مانده امر به معروف 
و نهی از منکر نیازمند تعامل تمام حوزه های فرهنگی و 

  نفره تذکرزبانی امربه معروف تشکیل می شود01گروههای

اجتماعی جامعه برای مقابله با توطئه های فرهنگی دشمنان 
 .است

معاون تشکلهای مردمی ستاد مرکزی امر به معروف و 
نهی از منکر، روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی یک 
روزه طالیه داران امر به معروف و نهی از منکر با 

حضور نمایندگان تشکلهای مردم مختلف سمنان حضور 
یافت و درباره قانون حمایت از آمران به معروف و نحوه 

 .سازماندهی نیروها تودیحاتی ارایه داد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان نیز در دیدار 
با سیدمهدی امینی با بیان اینکه برای احیای فریضه امر به 

معروف و نهی از منکر مشارکت همگانی الزم است، 
گفت: فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید از 

 .خانواده شروع شود
حجت االسالم و المسلمین سید محمد شاهچراغی، بهترین 
راه اصالح جامعه و ریشه کن کردن منکرا  را امر به 

 .معروف و نهی از منکر دانست

روشنگر: بعلت مقاومت های زنان با اوامر امر به معروف  و 
برخوردهای مختلفی که منجر به  کتک خوردن چند آخوند و ایادی 

رژیم  شد جمهوری اسالمی برای مقابله با عکس العمل مردم به این 
اقدامات متوسل شده است. حال باید منتظر مقابله زنان با این تدابیر  

 بود.  

کارگران فوالد و چدن درود 

خواهان برگزاری دوباره 

 انتخابات نهاد صنفی شدند

http://www.roshangari.net/?p=45561
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 )قسمت هفدهم(
 

 تاریخچۀ نهضت کارگری در ایران
 

شروع شد. تا  1920نهضت واقعی کارگران ایران در 
تاریخ فوق الذکر با اینکه کارگران ایران از طرف 
کارفرمایان داخلی وخارجی بیرحمانه استثمار میشدند، با 

ساعت کار کرده، از کلیه  12اینکه روزی بیشتر از 
بعلت عدم اطالع   .مزایای زندگی و انسانی محروم بودند

از تشکیال  و مبارزا  کارگری و نداشتن تشکیال  منرم 
کارگری، مقاومت و یا درخواستهای دسته جمعی در مقابل 
  .فشار و استثمار شدید کارفرمایان از آنان مشاهده نشده بود

که کارگران بادکوبه به وسیلۀ انقالب اجتماعی  1920در 
از زیر مرالم دولت تزاری روسیه و کارفرمایان بیرون 
آمدند، عده ای از ایرانیان مقیم بادکوبه که در آن انقالب 
عامل مؤثر بودند به ایران برگشته تشکیال  وسیعی در 
اغلب نقاط ایران از عناصر محروم بوجود آوردند که 

 .منجر به انقالب گیالن شد
مقصود اصلی انقالبیون گیالن که تحت رهبریت 
حیدرعمواوغلو کار میکردند بیرون راندن قوای مهاجم 
انگلیسی از خاک ایران و ایجاد آزادی بود. در آن تاریخ 
ایران از طرف قوای نرامی اشغال شده نمایندگان آن 
 .دولت در کلیه امور کشوری و لشگری مداخله می کردند

انقالب گیالن تحولی در طرز تفکر کارگران ایجاد کرده 
در صدد برآمدند اتحادیه صحیح کارگری تحت یک 
 روگرام مدرن و عملی به وجود آورده به مبارزا  
طبقاتی ادامه دهند. در همان سال در بندر  هلوی و 
آذربایجان و تهران اتحادیۀ کارگری تشکیل گردید. در 
بندر  هلوی و تهران، اتحادیه ها نیمه مخفی ولی در 
آذربایجان اتحادیه کامأل سری بود. بعد از مدتی در 

 .خوزستان و مشهد نیز کارگران متشکل شدند
تشکیل اتحادیه های مخفی وانتشار بیانیه ها که حاکی از 
دعو  طبقۀ زحمتکش به مبارزه برعلیه طبقۀ حاکمه بود، 
هیئت حاکمه را به وحشت انداخته درصدد مبارزه شدید با 

حبس و تبعید و کشتار از  .تشکیال  کارگری برآمدند
طرف هیئت حاکمه شروع شد. در بندر  هلوی و تهران 
آقای محمد آخوندزاده را که موجد و رهبر اتحادیه 

در تهران  .کارگران بندر  هلوی بود توقیف و تبعید کردند
عدۀ کثیری از کارگران و رهبران آنان را توقیف کرده و 
حتی آقای حجازی را که یکی از رهبران اتحادیه کارگران 

کلیۀ زندانهای  .چا خانه های تهران بود زیر شکنجه کشتند
آذربایجان مخصوصأ قلعۀ اردبیل را  ر از کارگران و 
زارعین مبارز کرده بودند که بدون محاکمه و رعایت 
قانون توقیف بودند. تعجب است که مأمورین دولت مان  
رساندن غذا به آنها بوده، عده ای بیگناه در نتیجۀ گرسنگی 
در زندان فو  کرده، شبانه از طرف شهربانی و 

 .زندانبانان قلعۀ اردبیل دفن می شدند
 

 اتحادیۀ کارگران بندر پهلوی
برنامۀ اتحادیۀ کارگران بندر  هلوی مختصر و خالصۀ 
مفهوم آن بهبود ود  زندگی کارگران بود. اغلب 
کارگران بندر  هلوی کارفرمای معینی نداشته و از این 

 .لحاظ احساسا  مبارزۀ طبقاتی آنان نسبتأ دعیف بود
رهبران اتحادیه بیشتر اوقا  خود را صرف تعلیم و 
تربیت و آشنا کردن کارگران به اصول مبارزا  صنفی و 
طبقاتی میکردند. تدریجأ کارگر را متوجه می ساختند که 
طبقۀ کارفرما نتیجۀ زحما  شما را ربوده و کاخهای زیبا 
و زندگانی مجلل برای خود ترتیب داده و از انواع وسایل 
عیش و عشر  بهره مند شده و شما را از حداقل زندگی 
محروم میسازند و به خصوص دستگاه دولت در اختیار 
آنها بوده و در برابر مختصر مقاومت و تقادای حق به 
وسیله قوای دولتی شما را منکوب و از بین میبرند.  س 

اگر بخواهید از مزایای زندگی برخوردار شوید یعنی از 
بهداشت و فرهنگ وغذای کافی و مسکن و  وشاک بهره ای 
ببرید باید کوشش کنید حکومت و قدر  را در دست گرفته 
به وسیله ود  قوانین مفید، دست سرمایه دار را از غار  
اموال طبقۀ مولد ثرو  و کوتاه و خود را از ذلت نجا  
دهید. خالصه کلیه تعلیما  رهبران اتحادیه بندر هلوی روی 
اصول مبارزا  طبقاتی و تحصیل قدر  جهت تشکیل 

 .حکومت کارگری بود
اتحادیۀ کارگران بندر  هلوی که کارگران )آن را( در آن 
موق  به نام سایوز می نامیدند، )سایوز به زبان روسی یعنی 
اتحادیه( فاقد ارزش تشکیالتی بود، زیرا که اکثر اعضای 
اتحادیه را باربران گمرک و باربران کشتیها و باربران 
کر سها تشکیل میدادند که اغلب آنها دهاتی بوده و عالقه 
خودشان را از دها  قچ  نکرده و در فکر این بودند که 
مبلغی جم  آوری کرده سر زراعت خود برگردند. بنابراین 
به مبارزۀ طبقاتی چندان عالقه ای نشان نداده فقط به 
 رداخت حق عضویت و حضور در جلسا  اکتفا میکردند و 
حتی از باربران گمرک عدۀ قلیلی عضویت اتحادیه را 

 . ذیرفته بودند
مالک کرجی بودند، چون در مقابل  1قسمتی از کرجی بانان 

کارفرمای معینی نداشتند و مستقیمأ از طرف کسی استثمار 
نمیشدند، لذا مثل یک نفر کارگر صنعتی اتحادیه حسن 
استقبال نمیکردند فقط برای حفظ مناف  آنی و جلوگیری از 
 یش آمدهای احتمالی در اتحادیه شرکت میکردند، عدۀ 

 .متعصب و فداکار توی آنها نسبتأ کم بود
عیب بزرگ اتحادیۀ کارگران بندر هلوی این بود که قدر  و 
یا دعف آن بسته به توسعه و یا تقلیل تجار  با اتحاد 
جماهیر شوروی بود. به این معنی وقتیکه امتعۀ بیشتری از 
اتحاد جماهیرشوروی به بندر هلوی واردمیشد. برای خالی 
کردن کشتیها به کارگر بیشتری احتیاج  یدامیکردند 
ازاطراف عده ای جم  آوری کرده به کار مشغول میکردند. 
چون رؤسای آرشیل از رهبران اتحادیه بودند، لذا کارگر 
جدید برای حل نرر سردسته ها عضویت اتحادیه را می 
 ذیرفتند. وقتیکه تجار  میشد.کارگران جدید که اکثرأ دهاتی 
بودند اتحاد وارتباط خودرا به اتحادیۀ کارگران قچ  کرده 

 .وبه محل سابق خود مراجعت میکردند
رهبر سیاسی اتحادیه کارگران بندر  هلوی آقای آخوندزاده 

 س از تبعیدها، حبس ها و شکنجه  1925بود که در سال 
های زیاد از طرف دولت برخالف میل مشارالیه به روسیه 

آقای جمال زاده و مشهدی ابراهیم گوگانی که اولی  .تبعید شد
رئیس اتحادیۀ کرجی بانان و دومی رهبر اتحادیۀ باربران 
بود با عدۀ کثیری اعضای اتحادیه از طرف شهربانی توقیف 
و از بندر  هلوی تبعید شدند. چون اتحادیۀ کارگران بندر 
 هلوی اساس و  ایه صحیحی نداشت، بنابر این با تبعید آقایان 
آخوندزاده و باباجمالزاده و مشهدی ابراهیم گوگانی از بندر 

اتحادیه منحل شد. از آن به بعد  1923 هلوی در سال 
اقداما  خفیفی که برای تشکیل و برقراری مجدد اتحادیه از 
طرف برخی افراد متمایل به اتحادیه به عمل آمد، متأسفانه به 

 .نتیجۀ مچلوبه نرسید
از وقتیکه بشر برای حفاظت و تأمین احتیاجا  و تهیۀ 
وسایل زندگی و خوراک و  وشاک  رداخت، تدریجأ در 
نتیجۀ سعی و کوشش و یا تفکر صحیح و یا درآمد 
غیرمترقبه اختالف مختصری در زندگی آنها دیده میشد که 
به مرور ایام به واسچۀ حس خودخواهی و راحت طلبی که 
صفت جبلی بشر است، همه خواهان زندگی آبرومند و 
بهتری شده و در نتیجه عده ای که فاقد استعداد ذاتی بوده و 
از خود هنری نداشتند، به حیله و مکر متوسل شده و از راه 
دزدی و اغفال و دروغ و جنایت از زحما  و ابتکارا  
دیگران استفاده می نمودند، تا این که به واسچۀ مرور زمان 
این اختالفا  طبقاتی که در اوائل خیلی جزئی و نامحسوس 
بود رو به فزونی گذاشت و مقدمۀ تشکیل خانواده و ایل 
گردیده و هر طبقه برای حفظ طایفه و عشیره خود از تعدی 
دیگران به دسته بندی  رداخته و تاریخچۀ جنگهای خونین و 
باالخره تشکیل حکومتها و دولتها را داده و این اختالفا  
طبقاتی مابین تمام دسته ها و تیپ ها و کسبه روز بروز 
زیادتر گردید و بخصوص با آشنائی مردم به تمدن امروزه و 

احداث کارخانجا  و راه آهن و تمرکز ثرو  و استخراج 
معادن این اختالفا  طبقاتی هرآن رو به ازدیاد و حرص وجاه 
طلبی صاحبان سرمایه اکثریت مردم راکه عبار  از کارگر و 
زارع و کارمند و هنرمندان و نویسندگان و اصناف جزء 
میباشد از هستی انداخته و آنها را که مولد ثرو  هستند به کلی 
فلج ساخته و درنتیجه کثر  ظلم طبقا  محروم لزوم تشکیل 
اتحادیه های صنفی را احساس و در برابر مرالم مالکین و 
صاحبان کارخانجا  و زمامداران حامی سرمایه دار به 
مقاومت  رداخته و چه بسا که فقط به واسچۀ مقاومت این تیپ، 

 .تاریخ مملکتی دگرگون شده است
مبارزۀ صنفی و طبقاتی همیشه به اشکال مختلف ظاهرشده و 
شد  ودعف داشته است. گاهی مبارزۀ طبقۀ دعیف ومغلوب 
برعلیه ظالم و غالب منحصر به ندبه و زاری و بعضی اوقا  
به فریاد و فغان و زمانی با چوب و چماق و چه بسا که با 
اسلحۀ سرد و گرم دشمنان صنفی خود را از میدان خارج 

 .ساخته اند
در مبارزا  طبقاتی همه اوقا  کارگران صنعتی  یشرو بوده 
اند. روحیه و طرز مبارزه کارگران صنعتی و کارگران 
کارخانجا  عریم مانند تصفیه خانۀ شرکت نفت انگلیسی و 
ایران با احساسا  کارگر یک کفاش خانۀ کوچک و یا باربری 

مثأل کارگری  .که با چندین کارفرما مواجه است متفاو  میباشد
که در تصفیه خانۀ شرکت نفت مشغول کارمیشود به مرالم 
وتعدیا  صاحبان سرمایه آشنا میشود، زیرا به خوبی می بیند 
که همقچارهای او چه بسا خون دل خورده و سالیان دراز با 
مبلغ جزئی با چند سر عائله عمر خودرا تلف کرده وبعداز 
بیست سال خدمت به عذر  یری ومریضی از کار بیکارشده و 
به خدمت او خاتمه میدهند و حتی از خانۀ مسکونی که سالیان 
درازی در آن سکونت داشته بیرون کرده و ناچار در 
 .خیابانهای شهر دست تکدی  یش دوست و دشمن باز می کند

کارگر می بیند که رفیق او در نتیجۀ مدتها کار مسلول شده و 
بعد از مرگش عائلۀ او یا به گدائی و یا از راه ناعالجی و عدم 

این مشاهدا  و  .اعتنای هیئت حاکمه به فحشاء  رتاب می شود
مناظر رقت آور کارگران تصفیه خانه را هشیار کرده حس 
دشمنی او را نسبت به سرمایه دار بیدار و تقویت نموده، او را 
مجبور میکند که برای نجا  خود از چنگال بیرحمانۀ سرمایه 
داران وجلوگیری از بدبختیهای غیرمترقبه به مبارزۀ آشتی 
نا ذیر برعلیه طبقۀ حاکمه بپردازند و با سایر کارگران متحد 

این  .شده و به طرز دسته جمعی به مبارزۀ طبقاتی ادامه دهند
مبارزه به منرور نابودی طبقۀ حاکمه به عمل می آید، تا 
اختالف مناف  مابین کارگر و کارفرمای موجود است ادامه 

 .خواهد داشت
ولی آن شاگرد کفاش و یا شاگرد نجاری که دائمأ با کارفرمای 
خود در تماس بوده و با هم معاشرند و اغلب سر یک سفره غذا 
صرف میکنند دردمن از استاد خود، کار یاد میگیرد و 
امیدواراست که روزی در رشتۀ کار خود متخصص شده و او 
هم دارای کارگاه کوچک باشد با دشمن صنفی خود کمتر 
مخالفت میکند، سهل است غالبأ کارفرمای خود را  در و یا 

این کارگر با کارفرمای خود مبارزۀ جدی  .معلم می نامد
نمیکند زیرا فکر میکند روزی او هم یکنفر سرمایه دار و 

 .کارفرمای کوچک خواهد شد
ولی طرز تفکر کارگران شرکت نفت و کارخانه فورد و امثال 
 .آن غیر از طرز تفکر شاگرد نجار و یا شاگرد کفاش است
کارگر شرکت مچمئن است که هرگز سرمایه دار نشده و بلکه 
روزی به سرنوشت رقت انگیز سایر کارگران کارخانه دچار 
خواهد شد لذا معتقد میشود که یا باید کارفرمای خود را نابود 
کرده و صاحب کارخانه شود و یا منترر سرنوشت شومی باشد 

 .که همیشه در انترار او بوده و خواهد بود
همچنین روحیه و طرز تفکر حتی طرز عمل و مبارزه یک 
نفر باربر که گاهی باربری، وقتی کاسبی میکند با یک نفر 
کارگر کارخانۀ بزرگ متفاو  است. کسانی که گاهی باربر، 
زمانی دست فروشی و تابستان اگر باربری نشد لبو می 
فروشند،  رولتار واق  نبوده، اینها  رولتر بربری )لومپوم( می 
باشند که گاهی ممکن است طرفدار و آلت دست ارتجاع  
برعلیه طبقۀ زحمتکشان مبارزه نمایند.  س این قبیل کارگران 
نمیتوانند  ایه و اساس تشکیال  کارگری را استوار نگهدارند. 
اکثریت اتحادیۀ کارگران بندر هلوی از کارگران نوع اخیر 

 خاطرات دوران سپری شده 

 (0129تا  0299خاطرات یوسف افتخاری )

  بکوشش کاوه بیات و مجید تفرشی
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 االهه نجفی -بی بی سی

متولد شد.  در او امام جماعت مسجد  ۰۲٧۹حامد عبدالصمد در سال 

ها در حومه قاهره بود. او در قاهره به تحصیل زبان انگلیسی،  سنی

در شهر آوگسبورگ، در  ۰۲۲۲فرانسه و ژا نی  رداخت و در سال 

 .جنوب آلمان تحصیالتش را در رشته علوم سیاسی ادامه داد

کرد. او در  در دانشگاه مونیخ تدریس می ۹۱۱۲عبدالصمد تا سال 

به قاهره رفت و درباره رویکردهای فاشیستی  ۹۱۰۱ژوئیه 

سخنرانی کرد.  س از این سخنرانی یکی از رهبران ”  المسلمین اخوان“

ها او را کافر خواند و به مرگ تهدید  گروه جماعت اسالمی و سلفی

 .را منتشر کرد ” فاشیسم اسالمی“او آوریل سال گذشته کتاب  .کرد

عبدالصمد در این کتاب برای اسالم یک سویه عرفانی و یک سویه 

قضایی و سیاسی قائل شده بود. او بر این نرر است که سویه قضایی و 

سیاسی اسالم رویکردهای فاشیستی دارد. به باور او وقتی یک 

شود هدفی ندارد جز اینکه نخست  گرا وارد عرصه سیاست می اسالم

حاکمیت اسالم را به جامعه تحمیل کند و سپس بر جهان مسلط شود. او 

 :گوید می

کار باید  "با رویکردی نقادانه باید تاریخ اسالم را بررسید. اما برای این 

ابتدا قدر  سیاسی اسالم را از آن سلب کرد. در جهان اسالم هنوز 

 چنین اتفاقی نیفتاده. سکوالریسم در نهایت به نف  همگان است".

با رویکردی  ” تسویه حساب با محمد“اش  عبدالصمد در کتاب تازه

 .کند های متناقض او تأمل می نقادانه در شخصیت  یامبر اسالم و  یام

دهنده صلح و دوستی بودند،  هنگامی که آیا  قرآن بشار “گوید:  می

ها را  موفقیتی نصیب محمد نشد. این شمشیر بود که نخستین کامیابی

نصیب  یامبر اسالم کرد. این واقعیت صدر اسالم است و آن را نباید از 

 نرر دور داشتگ.

توان از سویه تکفیری آن و این  به نرر او سویه رحمانی اسالم را نمی

 .دو سویه را از شخصیت  یامبر اسالم تفکیک کرد

با اینکه نه از خارج و نه از طرف عده ای از 
محبوسین سیاسی که همه نوع وسایل زندگی برایشان 
فراهم بوده وقادربودند هرگونه کمکی که بخواهند به 
آنها نمایند کمک ومساعدتی به آنان نمیشد. این 
کارگران آنی از مبارزه برعلیه  لیس و دستگاه ظلم و 
فساد کوتاهی نکرده در شدیدترین مبارزه برعلیه  لیس 
و قدر  هیئت حاکمۀ وقت و عمال رکن الدین مختاری 

 .در صف محبوسین سیاسی بودند
علی که بسیار جوان بود در اثر کسالت و نداشتن دوا و 
غذای مناسب و کافی در زندان فو  کرد ولی آقایان 
جمال زاده و قدیر  س از استخالص از چنگال دشمنان 
بشر ) لیس( مجددأ داخل در تشکیالتهای کارگری شده 
اولی در شاهی و دومی در بندر  هلوی مشغول فعالیت 

 .بودند
آقای آخوندزاده رهبر و موجد اتحادیۀ کارگران 
بندر هلوی در هر کار خچرناک و مشکل  یشقدم بوده 
ود  زندگی مشارالیه به مراتب بدتر از ود  زندگی 
کارگران بود. آقای آخوندزاده غالب اوقا  گرسنه و یا 
با نان خشک میساخت ولی آنی از وظایفی که به عهده 
گرفته بود غفلت نمیکرد. آخوندزاده برخالف رهبران 

بوده. یعنی از باربرانی تشکیل یافته بود که گاهی 
کارگر، زمانی زارع و وقتی به کسب اشتغال داشتند. 
چنانچه قبال تذکر دادیم بر این اصل بود که اتحادیۀ 
کارگران بندر هلوی  ایه و اساس صحیحی نداشته و 

 .ارزش تشکیالتی او کم بود
با اینکه اتحادیۀ کارگران بندر  هلوی را کارگران صنفی 
تشکیل نداده بودند، چنانچه تذکر دادیم اکثریت آنان 
باربران و کرجی بانان بودند که بعضی از آنان صاحب 
کرجی بوده از طرف کسی استثمار نمی شدند ولی در 
نتیجۀ رهبریت و تعلیم و تربیت صحیح و زحما  آقای 
آخوندزاده در حفظ تشکیال  و جلب محبت کارگران 
عده ای از آنان نسبت به تشکیال  کارگری فوق العاده 
صمیمی مانده، حتی بعد از تبعید و مدتها سرگردانی باز 
هم از مسلک و عقیدۀ خود دست نکشیده در نقاط مختلف 
ایران مشغول فعالیت و اقداما  به نف  طبقۀ زحمتش 
بودند، جمعی از آنان در زندان نیز در صف محبوسین 
سیاسی درآمده دائمأ با  لیس در مبارزه و زد و خورد 
بودند. آقای باباجمال زاده مدیر اتحادیه کرجی بانان بندر 
 هلوی و قدیر و علی از اعضای تشکیال  بندر  هلوی 

از طرف  لیس به جرم داشتن  1310بودند که در سال 
احساسا  کارگری مدتها در زندان لخت و گرسنه بودند 

 کار، اما چه کاری؟

مصنوعی )شاه زاده ها و سرمایه داران کارگر نما( از دشمن نترسیده 
درتمام مبارزا   یشقراول بود. بنابراین بیشتر اوقا  در حبس وتبعید 
ویا تحت نرر ادارۀ  لیس زندگی میکرد. به این مناسبت در اشعار 
مفصلی که آقای الهوتی به نام آخوندزاده سروده می نویسد: تو مگر 

 عاشق حبس و کتک و شالقی؟
آخوندزاده با کارگران معاشر  کرده با آنها در یک ظرف غذا صرف 
میکرد. اغلب شبها در منازل آنها به سر میبرد. کارگران بندر  هلوی 
آخوندزاده را دوست داشتند. وقتی که قدر  ارتجاع زیاد شده و آزادی 
خواهان را خفه میکرد، کارگران بندر هلوی با کمال شهامت آخوندزاده 
را به نمایندگی خود در مجلس شورای ملی کاندید کرده برای انتخاب او 
از هیچ گونه فداکاری دریغ نکردند. آخوندزاده نه فقط رهبر کارگران 
بندر هلوی بود بلکه یکی از رهبران کارگران ایرانی محسوب میشد. 
آخوندزاده مردی خوش قلب و زودباور بود. آقای حاجی رحیم آقا 
قزوینی آخوندزاده را با رداشاه موافق کرد و او را مچمئن نمود که 
رداخان طرفدار جمهوری و آزادی و استقالل است. آخوندزاده مد  
کمی با رداخان کار کرد و امیدوار بود به وسیلۀ رداخان قوای 
نرامی را به دست گرفته شاید موفق به انجام انقالب اجتماعی شود و 
نرر خود را به رداخان اظهار کرده بود. چون رداخان از نیت 
نامبرده مچل  بود  س از آنکه به سلچنت رسید دستورداد مشارالیه را به 
خارجه تبعید نمایند. با اینکه دولت شوروی همه گونه وسایل آسایش و 

 راحتی را در دسترس او گذاشته بود.

 

نبرد برای اشتغال هیچ اهمیتی ندارد اگر مترادف با 
نابودی حقوق اجتماعی باشد. بریتانیا یک کشور 
ثروتمند  ِر از متکدی شده است در معبد لیبرالیسم 

 ” از برکت“زنند که  کاران الف می ارو ایی محافره
ریادت، کشور مجدداً سر ای خود ایستاده است. 

که بازگشت به کار یک سبک زندگی مناسب را  زمانی
معنی است.  کند، هدف کاهش آمار بیکاری بی فراهم نمی

بخش برای  کلما  آرام… بیکاران کم، متکدیان بسیار
 ۲جا نرخ بیکاری به زیر  ها در آلمان، که در آن لیبرال

درصد  ایین آورده شده، اما فقر در باالترین سچح خود 
مشاغلی که به -از زمان یکپارچی قرار دارد. مینی

نابودی هر نوع تضمین همراه با قراردادهای اشتغال 
ساعت کار در هفته که ماهانه  ۰۲کمک کرده است: 

مقابله با بیکاری در کشوری که    ردازد. یورو می ۲۱۱
 داند  ذیری ارو ایی می رقابت ” الگوی“خود را 

. 
 تارنگاشت عدالت

  ۰۲٣۰مه  ۴
ترین حد از  درصد(  ایین ۲,۶درست است که بیکاری )

اشتغال ایجاد شده است اما به چه قیمتی؟  ۹۱۱٩سال 
این شاید تنها  رسش درست باشد. به این دلیل که 

جوانان کشور در دریایی از ناامنی قرار دارند. در  ی 
اند.  بحران قراردادهای صفر ساعت متداول شده

ترسند زیرا برای  کارفرمایان از استخدام کردن نمی
فقط برای کاری که با دستمزد بسیار   کارگرانی که

اند هیچ  تر از قراردادهای استاندارد به دست آورده  ایین
تضمین، و هیچ ساعا  منرم کاری وجود ندارد. 

انگیز: مرهم سمی بر ارقام بیکاری که  مشاغل رقت
که لندن بخود بمثابه  بیش از هر زمان دیگری، در حالی

بالد محرومیت اجتماعی را تغذیه   ایتخت میلیاردرها می
 کند            می

                         
که بازگشت به کار یک سبک زندگی مناسب را  زمانی

معنی  کند، هدف کاهش آمار بیکاری بی فراهم نمی
بخش  کلما  آرام… است. بیکاران کم، متکدیان بسیار

جا نرخ بیکاری به  ها در آلمان، که در آن برای لیبرال
درصد  ایین آورده شده، اما فقر در باالترین  ۲زیر 

مشاغلی -سچح خود از زمان یکپارچی قرار دارد. مینی
که به نابودی هر نوع تضمین همراه با قراردادهای 

ساعت کار درهفته که  ۰۲اشتغال کمک کرده است: 
مقابله با بیکاری در   یورو میپردازد. ۲۱۱ماهانه 

 ذیری ارو ایی  رقابت ” الگوی“کشوری که خود را 
 میداند

نبرد برای اشتغال هیچ اهمیتی ندارد اگر مترادف با 
نابودی حقوق اجتماعی باشد. آلمان اول ماه مه 

تراهرا  در دفاع از حداقل دستمزد در فرانسه علیرغم 
باران، تراهرا  همراه با نگرانی درباره 

افزا  کردن اشتغال. دربه سوزن توان ” غیراجتماعی“
کنندگان در برابر ریادت را تقویت  همیشه مقاومت

 کند.  می
 منب : اومانیته،

http://www.humanite.fr/lemploi-mais-quel-emploi-573006
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/vdst4
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ریام کار خود را نیز متوقف کرده زیرا نه تهنههها  هیهروان  می
دهند بلکه خودش نیهز احسهاس  های دیگر به او کار نمی فرقه

 ” .درک نهمهیهکهنهنهد“ خوبی درکنار آنها ندارد، زیرا وی را 
ریام افزوده است که ارتباط خود را بها والهدیهنهش کهه او  می
حفظ کرده اما مهرتهب از  داند، نمی ”  چندان مذهبی“ ها را  آن
شنود که بخاطر اوست که این خانواده  می”   سرکوفت“ ها  آن

 های یهودیان نگران است. از واکنش سایر فرقه
ریام گفته است که حتی همسر و والدینش دل خهوشهی از  می

   ”” سرانجام عاد  خواهند کرد“این تصمیم او ندارند اما 
کشهد،  زجری که  درش از او مهی“ ریام، از دیدن  به گفته می

دههد،  شود اما چون رسالت الهی را انهجهام مهی اندوه زده می
  .” رادی به تحمل این رنج است“

 ” خرد به جان می“ها را  این زن جوان گفته است، این انتقاد
رسالتی برای او قهائهل “ دارد که  روردگار  ”  اطمینان“زیرا 

نقائص و عیهوب “ای برای برطرف کردن  شده که باید نمونه
  درست شده توسط بشریت باشد.
ریهام در خهانهه او  ای که با می خبرنگار وای. نت در مکالمه

درکنار اطفالش داشته اسهت، از او شهنهیهده اسهت کهه حهتهی 
  دخترکانش را از هم اینک به این  وشش عاد  داده است.

ریام گفته است که هنوز در راه اجرای رسهالهت خهدایهی،  می
داند و برای آنکه خداوند از او خشهنهود  نمی ”  کامل“ خود را 
  .” باید ایمان خود را بیشتر تقویت کند“باشد، 

ههای  ریام به یهکهی از کهالس خبرنگار اسرائیلی همراه با می
ها رفته و دیده که چگونهه بهه درگهاه  هروردگهار  آموزشی آن
قهرار دههد و  ”  بخهشهودگهی“ ها را مورد  زنند تا آن دجه می

  خههههود نههههمههههایههههد. ”  بههههنههههدگههههان صههههالههههح“ ههههها را  آن

  کرد، ثبت و دبط کرده است. سنگین تیره  نهان می
یکی از زنانی که ناخواسته مورد مصاحبهه اشهتهرنهبهاخ قهرار 

ای از یهودیان مهههاجهر بها  ریام است که از خانواده گرفته، می
های یهودیان گریختهه از لهیهتهوانهی اسهت ولهی خهود را  ریشه

  توصیف کرده است. ” بازگشته به اصل دین“
ریام گفته است که از نوجوانی به این نوع  وشش عالقمنهد  می

و به این نتیجه رسید که یک دختر یا زن 
یهههههودی نههجههیههب فههردی اسههت کههه نههبههایههد 
بگذارد اندکی از بهدنهش در بهرابهر دیهد 

ریام گفته است کهه  می  اغیار قرار گیرد.
تهوانسهت ایهن  اش نهمهی در خانواده  هدری

را عههمههلههی کههنههد امهها در  ههی  ”  آرزو“ 
ازدواج بههها یهههک مهههرد یهههههههودی کهههه 

اش بهود،  تهر از خهانهواده  هدری متعصب
 ” آرزویش“ وشش خود را کامل کرد و 

  محقق شد.
ریام را  خبرنگار اسرائیلی که زندگی می

از نزدیک دیده است، از فهقهر و فهالکهت 
شدید این خانواده جهوان، شهوکهه شهده و 
نوشته اسهت، ایهن زوج کهه در زنهدگهی 

اش، صاحهب سهه فهرزنهد  کوتاه زناشویی
با  ”  متعفن“ نیز شده، در اتاقی مفلوک و 

تههریههن وسههایههل  ابههتههدایههی
گهذرانهنهد  روزگار را مهی

اما احساس خوشحالهی و 
  ردایت عمیق دارد.

ریام سه کودک خود را از ههم ایهنهک از  می
ههای  جامعه منزوی کرده و حتی با سایر فرقه

اولههتههرا اورتههودوکههس ارتههبههاطههی نههدارد و 
خهههواههههد فهههرزنهههدانهههش را نهههیهههز در  نهههمهههی

آموزشگاههای افراطیون یهودی دیهگهر ثهبهت 
 نام کند.
ریههام گههفههتههه اسههت کههه خههود بههه آمههوزش  مههی

بههه ایههن سههه طههفههل و سههایههر  ”  ههها ارزش“ 
آورد، اقهدام  فرزندانی که در آیهنهده بهدنهیها مهی

  خواهد کرد.
ا ز   ز مرا نری   بررا ب   شررد    ”  ز ن ا ن   ط ا لربررا ن “ل ق ب   

کرره   یررک   ز ن   ا یررن   فررر قررره   برررا   کرررو د ک   خرررو د   
ب د ر ف ت ا ر ی   ک ر د ه   و   پ لریرس   بررا   د سررتررگرریررر ی   و   
ب ا ز جرو یرری   ا ز   ا و ،   مررو جررب   و ا کررنررش   شررد یررد   

ه ا   شررد .   د ر   آ ن   ز مررا ن ،    هرو ا د ا ر ا ن   ا یرن   گرر و ه   و   ترظرا هرر ا ت   آ ن 
چ و ن   ط ا ل ب ا ن   د ر   ا فرغرا نرسررتررا ن   د ر   قررد ر ت   بررو د نررد ،   مررا د ر   یررا د   

لرقرب   ”   مرا د ر   طرا لربررا نرری “ ه ا ی   ا سرر ا ئرریررلرری    ش د ه   د ر   ر سرا نره 
 گ ر فرت . 

 در اورشلیم“ طالبان یهودی   ” زنان
 

 میترا فرهمند )اسرائیل(
 

 یکی از زنان شال  وش در اورشلیم )بیت المقدس(
 
های بخش یهودی اورشهلهیهم  زنان طالبان به تازگی در خیابان 

  اند ها را به خود جلب کرده ) بیت المقدس( هرچه بیشتر نگاه
زنان طالبان، گهروههی از زنهان یهههودی بشهد  مهتهعهصهب،  

های بلند تیره بر سردارند، روی خودرا نیز با  درحالیکه مقنعه
 .روبنده میپوشانند

 وشاند و درمهیهان  ها تا انگشتان  ایشان را نیز می لباس بلند آن
  شود ها تنها کف دستان و انگشتان دیده می آن”  ترین آزاده“
ههایهی  ای بود که از چند سال  یش در محهلهه زنان طالبان  دیده 

ههای افهراطهی اولهتهرا  در مرکز بیت المقدس که یهودیان فرقهه
کنند، مشاهده شد اما بهه تهازگهی  اورتودوکس در آن زندگی می

  ها افزایش یافته است شمار آن
افزودن روبنده سیاه بخش جدیهد  هوشهش ایهن دسهتهه از زنهان 

  کند ها را بیشتر به خود جلب می متعصب است که توجه
شهود کهه  اما از میان حدود ده هزار زن این گهروه، گهفهتهه مهی

یک تشکل چند صد نفره آنان روبنده را نیهز بهه  هوشهش خهود 
  افزوده است
”  زنهان شهال  هوش“ ها  اخیر در  وشش، آن ”  تحول“  یش از 

های بلند سیاه بر سر و شانه، خهود را  لقب داشتند زیرا با شال
 کردن. از سایر زنان جامعه یهودی متمایز می

تا قبل از این، زنان در میان گروههای متعصب یهههودیهان، بها 
تراشیدند و کهاله گهیهس  های ارو ایی، موهای خود را می ریشه

 . گذاشتند بر سر می
زنان اولترا اورتدوکس یهودی، مانند مسلمانان معتقد، بر ایهن 

 . باور هستند که موی زن یک جذبه جنسی است
ههای  استفاده از کاله گیس در میان یهههودیهان بها رگ و ریشهه

ارو ایی در چند دهه اخیر به یهودیان کشورهای شهرقهی تهبهار 
نیز سرایت کرده در حهالهیهکهه تها قهبهل از دوره اخهیهر، زنهان 
یهودی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا موی خود را بهاز 

  گذاشتند می
خانم آریئال اشترنباخ، خبرنگار وبسایت اسرائیلهی وای. نهت، 
که در جستجوی دستیابی به حقایقی درباره زندگی و باورهای 

هها در آورده و بهه  ، خهود را بهه  هوشهش آن”  زنان طالبان“ 
ههها رفههتههه، مشههاهههدا  و مههاحصههل  هههای زنههدگههی آن مههحههلههه
گوهای خود را با شماری از این زنهان در شهمهاره سهه  و گفت
 شهریور در این وبسایت منتشر کرده است. ۱۰شنبه 

هها و  این زن خبرنگار اسرائیلی در این چند هفته، در نهیهایهش
مشارکت کرده تا بهتهوانهد بها  ”  زنان طالبان“ های درسی  دوره

ها هرچه بیشتر با زندگی و دالیلشان در انهتهخهاب  دوستی با آن
این نوع  وشش و تعصب خاصی که برای زندگیشان در  یهش 

 اند، آشنا شود.  گرفته
کند،  خانم اشترنباخ به درخواست وبسایتی که برای آن کار می

ههای خهود را بها ایهن زنهان بها  برخی از نشست و بهرخهاسهت
دوربین تلفن همراهش که آن را بهه آسهانهی در زیهر  هوشهش 

http://www.radiofarda.com/author/1002.html
http://gdb.rferl.org/EBAD51AC-001B-4EDC-A69D-25C25E095C77_cx0_cy24_cw0_mw1024_s_n_r1.j
http://4.bp.blogspot.com/-ZajgS0h2XcM/VBqk-hOCAyI/AAAAAAAAdMk/yuj5o_Wmn9s/s1600/yahoodi-burqa.j
http://shahernama.com/wp-content/uploads/2013/12/yahoodi-burqa4.j
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 شکست پنتاگون در آموزش مخالفان سوری
 هیهمهان اسهت گهرچهه بها "دولهت اسهالمهی"  شبکه تروریستی القاعده هم

گهفهتهه   جنگد، اما به نیروهای وابسهتهه بهه آمهریهکها اعهتهمهادی نهدارد می
شود در این درگیری نیروهای تحهت فهرمهانهدههی  هنهتهاگهون تهلهفها   می

ژنرال لوید آستین در جواب این سوال نمایندگان سهنهای    زیادی داشتند
توان  دیدگاِن  نتاگون را می آمریکا که  رسیده بودند چند نفر از آموزش

شمار بسیار کهمهی. چهههار تها “ ها شرکت داد، گفت:  هنوز در درگیری
فرمانده نیهروههای ارتهش آمهریهکها در خهاورمهیهانهه، آسهیهای   ”   نج نفر

مرکزی و شرق آفریقا همچنین اعالم کرد که ارتش آمریکها در ههدف 
 آموزش مخالفان دولت سوریه ناموفق بوده است.

 
ها عهلهیهه جهریهان  کوشید به موفقیت ژنرال آستین در حالی که می

تروریستهی "دولهت اسهالمهی" بهخهصهوص در مهنهاطهق شهمهالهی 
ها، کردها و  سوریه تاکید کند، گفت در این منچقه ائتالف سوری

نشیهنهی  اند "دولت اسالمی" را مجبور به عقب ها موفق شده عرب
او   هزار کیلومتری کنند و ایهن مهنهاطهق را بهاز هس گهیهرنهد  ۰٧

تودیح داد که نیروهای نرامی آمریکا اعضای ایهن ائهتهالف را 
کنند. ژنرال آستین گفت در حال حادر تهنههها   شتیبانی هوایی می

ههای آمهوزش نهرهامهی  نهفهر در سهوریهه در گهروه ۰۹۱تا  ۰۱۱
دولت اوبهامها "دقهت زیهادی" در انهتهخهاب    نتاگون شرکت دارند

های آمهوزش نهرهامهی داشهتهه  کننده در این دوره نیروهای شرکت
 یسهتهنهدنکرده بهودنهد کهه مهایهل   است. مقاما  آمریکایی تصریح

نههرههامههی مههربههیههان آمهریههکههایههی و  از آمههوزش هههای افههراطههی گهروه
بنا بر گزارش  نتاگون بهیهش از   تجهیزا  این کشور بهره گیرند

آمههوزش  سههوری خههود را بههرای اولههیههن دوره ٧۲۱هههزار و  سههه
تهن از آنهان تهوانسهتهنهد  ۲۱۱نرامهی مهعهرفهی کهرده بهودنهد کهه تهنههها 

 هنهتهاگهون در حهال ، های اولیه را با موفقیت  شت سر بهگهذارنهد  آزمون

حادر با انتقادهای بسیاری روبروست. از وزار  دفاع آمریکا انتقهاد 
مبارزه با جریان تروریستهی "دولهت اسهالمهی"  شود که در موفقیت می

نمایی کرده است. روزنامه آمریکایی "دیهلهی بهیهسهت" گهزارش  بزرگ
تحلیلگر در آمریکا که در نهادهای مخفهی ایهن  ۲۱داده است که حدود 
 کنند به این طرح  نتاگون انتقاد دارند. کشور فعالیت می

 

 
های  ای که ایاال  متحده آمریکا تاکنون برای آموزش گروه بودجه

مخالف بشار اسد و داعش خرج کرده به نیم میلیارد دالر رسیده. نتیجه 
 ۲تا  ۲این بودجه هنگفت بسیار اندک است. به نقل از  نتاگون تنها 

ها شرکت دارند.                                      فرد رزمنده در درگیری  

 
 نج هزار نفر را  ۹۱۰۲های ارتش آمریکا تا  ایان سال  قرار بود یگان

 برای مقابله با جریان تروریستی "دولت اسالمی" آموزش دهد.
ای بسهیهار   نتاگون، وزار  دفاع آمریکا اما از این هدف خهود فهاصهلهه 

ههای آمهوزشهی را  شهت سهر  دارد. در حال حادر تنها چند نهفهر دوره
اند. ژنرال لوید آستیهن، فهرمهانهده نهیهروههای ارتهش آمهریهکها در  گذاشته

 ۹۲شهنهبهه ) خاورمیانه، آسیهای مهرکهزی و شهرق آفهریهقها، روز چهههار
سپتامبر( در سنای آمریکا در ایهن بهاره بهه کهمهیهسهیهون  ۰۶شهریور / 

کنترل وزار  دفاع آمریکا در سنا گزارش داد و به سواال  نمایندگهان 
  اسخ گفت. 

 
 ژنرال لوید آستی

 
آموزش نرامی مهخهالهفهان بشهار  ۹۱۰۲وزار  دفاع آمریکا در ماه مه 

اسد، رئیس جمههوری سهوریهه را آغهاز کهرد. قهرار بهود ا هوزیسهیهون 
روی سوریه برای مبارزه با جریان تروریستی "دولهت اسهالمهی"  میانه

 .آموزش نرامی ببینند
 

نخهسهت در خهاک اردن بهاشهد و  . های تعیین شده قرار بود طبق برنامه
سپس در ترکیه، قچر و عربسهتهان سهعهودی ادامهه یهابهد ههدف وزار  

ههزار نهفهره از  دفاع آمریکا از این اقدام تشکیل یک نیروی توانمند  نهج
بهرای اجهرایهی کهردن   مخالفان جریان تروریستی "دولت اسالمی" بهود

 .میلیون دالری تصویب کرد ۲۱۱ای  این هدف، دولت آمریکا بودجه
ههای  نهفهر از دوره ۲۲های تنها  نتیجه تاکنونی این اقدام اما  ایان دوره 

گهرای افهراطهی نصهر   جبهه اسهالم  آموزش نرامی  نتاگون بوده است
 یمان است در ماه ژوئیه سهال جهاری  که با شبکه تروریستی القاعده هم

دیده حهمهلهه کهرد. جهبهههه نصهر  کهه بها    نفره آموزش ۲۲به این گروه 

 روشنگر متعلق به شماست 

 با پشتیبانی ما لی خود به 

 ادامه انتشار روشنگر یاری رسانید.  

 rowshangar0@yahoo.com 

+0-647-112-1414 

های ویژه در بهخهش  این گروه از زنان یهودی متعصب در اتوبوس
نشینند؛ خبرنگار اسرائیهلهی  مذهبی بیت المقدس در بخش انتهایی می

ههمهان   ها نشسته و در از این قسمت از مردانی که در جلوی اتوبوس
حال حرکت نیز درحال خواندن دعها هسهتهنهد، فهیهلهمهبهرداری کهرده 

  است.
اند که گرفتن ههمهه تصهمهیهمها   زنان این گروه به این خبرنگار گفته

زندگی از سوی مردان یک امر عادی است و آن را بها جهان و دل 
 . قبول دارند زیرا خداوند چنین اراده کرده است

ها و مراودا  آریئال اشترنباخ کهه آن را بها دوربهیهن تهلهفهن  مکالمه
کرد، سرانجام راز او را افشاء کهرد و  اش ثبت می همراه  نهان شده

با براه افتادن جنجالی در یهک مهحهفهل نهیهمهه شهب ایهن زنهان، ایهن 
خبرنگار ناچار شد که با تماس با  لیس اسهرائهیهل، بهرای رههانهیهدن 

  خود از خچرا  احتمالی، درخواست یاری کند.
از زمانی باب شد کهه یهک زن ایهن فهرقهه بها  ”  زنان طالبان“ لقب 

کودک خود بدرفتاری کرده و  لیس با دستگیری و بازجویی از او، 
هها شهد. در  موجب واکنش شدید هواداران این گروه و تراهرا  آن

آن زمان، چون طالبان در افغانستان در قدر  بودند، مادر یاد شهده 
  لقب گرفت. ” مادر طالبانی“های اسرائیلی  در رسانه

رفهتهن زنهان  ۹۱۰۰یک فتوا از سوی روحانیون این گروه در سال 
باردار به بیمارستان را من  کرد اما زمانی که یک مادر در آستهانهه 
مههرگ قههرار گههرفههت، سههایههر زنههان اولههتههرا اورتههدوکههس او را بههه 

  بیمارستان رساندند.
کنهد  برای این فرقه را تکذیب می ”  مرجعیت“هاراو تسوی رومفلر 

 . و همسر و دختران خود او نیز این  وشش را ندارند
تقریباً تمامهی زنهان و دخهتهران در گهروههههای “ بنوشته وای. نت، 

 ”  زنان طالبهان“ اند که با  دیده  دیگر یهودی اولترا اورتدوکس گفته
فشارند که این گروه در  بشد  مخالف هستند و بر این باور  ای می

 این  وشش راه افراط  یموده اند.
 

 
 -------------------------------------------------------------

--- 
.ش ه ٣١١١شهریور  ۰۲جمعه   

 حجاب )بُرق *( مردان یهودی در فرودگاه تل آویو + عکس
 مردان یهودی با بُرق  در فرودگاه تل آویو
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Canadian election spot-
lights scientists' frustra-
tions 
Prime Minister Stephen Harper's government has cut 
funding and limited researchers' influence over policy. 

Nicola Jones 

15 September 2015 

Chris Wattie/Reuters/Corbis 
Stephen Harper has been Canada's prime 
minister since 2006. 
Canadians will head to the polls on 19 
October, in a federal election that many 
scientists hope will mark a turning point 
after years of declining research budgets 
and allegations of government censor-
ship. 
Prime Minister Stephen Harper, in office 
since 2006, now finds his right-leaning 
Conservative party in a tight, three-way 
race with the left-leaning New Demo-
cratic Party (NDP) and the middle-left 
Liberals. Although science has not 
emerged as a top issue during the cam-
paign, researchers are fighting to make 
their concerns heard. 

In an unprecedented move, the Profes-
sional Institute of the Public Service of 
Canada — a union in Ottawa that repre-
sents more than 55,000 government sci-
entists and other professionals — is cam-
paigning in a federal race. “Here’s how 
we do things in the Harper government,” 
declares one of the union’s radio adver-
tisements. “We muzzle scientists, we cut 
research and we ignore anyone who 

doesn't tell us what we want to hear.” 

Related stories 
Canadian budget pushes applied re-
search 

Canadians baulk at reforms to health-
research agency 

Canadian government accused of de-
stroying environmental archives 

More related stories 
The group estimates that the Harper ad-
ministration has eliminated jobs for 
some 2,500 scientists. And the govern-
ment’s own data show that Canada’s 
spending on scientific research and de-
velopment dropped from sixteenth 
among 71 comparable nations in 2006 
to twenty-third in 2011 (the most recent 
year for which government figures are 
available). Harper has also been ac-
cused of limiting government scientists’ 
ability to communicate with the press 
and public; Canada’s information com-
missioner promised to investigate in 
2013, but has not yet released any find-
ings. 
“The Harper government has had 
complete disdain for federal govern-
ment science,” says Peter Wells, a ma-
rine biologist at Dalhousie University in 
Halifax, Nova Scotia. 

A call for science advice 
While the Conservative party has done little to 
address such critiques, members of the two 

opposition parties have advocated a stronger 
role for science in government. Dozens of NDP 
and Liberal candidates for parliament have de-
clared their support for evidence-based decision 
making by signing a “science pledge” devel-
oped by Evidence for Democracy, a non-profit 
science-advocacy group in Ottawa. 

Science advocates see little chance that 
their issues will be aired during a 15 
September debate in Calgary that will pit 
Harper against NDP leader Thomas Mul-
cair and Liberal leader Justin Trudeau. 
But concerns about the state of Canadian 
science have nevertheless influenced 
party platforms. 
The middle-left Liberal Party has made 
scientific integrity part of its election 
campaign, proposing the creation of a 
central public portal to disseminate gov-
ernment-funded research. The party 
seeks to appoint a chief science officer 
to ensure the free flow of information. 
In contrast, Harper's government phased 
out the position of national science ad-
viser in 2007–2008, replacing it with the 
Science, Technology and Innovation 
Council (STIC) — a body that has 
drawn criticism from scientists for oper-
ating behind closed doors. STIC reviews 
issues at the request of the federal gov-
ernment, and many of its reports are 
confidential. “It doesn't even have many 
scientists on it,” says Graham Bell, a bi-
ologist at McGill University in Montreal 
and president of the Royal Society of 
Canada, who would like to see the sci-
ence-adviser post re-established. 
Similarly, the NDP has called for a par-
liamentary science officer, a position 
that would be independent of the majori-
ty party or coalition leading the govern-
ment.  
Katie Gibbs, executive director of Evi-
dence for Democracy, says that Canada 
could benefit from either a science ad-
viser or parliamentary science officer. 
“They're different visions,” she says. 
“You could easily have both.”  
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حسن  
  اصغری

عههده ام مهه  
مه    گویهنهد و

نویسند كه در 
 عصههههههههههههههههههر
ارتههههبههههاطهههها  

ام  ه -ماهوار
ام   رایهههانهههه  و

و تههههولههههیههههد 
و انبوه آثار هنرم با اشكال تازه و نهگها   گسترده
متنوع نوگرایانه، عمر آثهار گهذشهتهگهان و   ههام
كهنسال دوران كودك  بشریهت در حهال   میراث

عده ام بر این باورند كه دسهتهگهاه  .غروب است
ابزارهام  یشهرفهتهه ارتهبهاطها  دیهدارم و   ها و

و شنیدارم، دارند نگاه ها و ذههن هها   تصویرم
مردم را اشغال مه  كهنهنهد و ایهن   هام  و اندیشه

افول و غهروب و مهرگ   روند به ناگزیر باعث
در آینده ام نه چهنهدان   آثار گذشتگان م  گردد و

آثهار بهه  هایهان   دور، تاریخ مصهرف ایهن گهونهه
ً  .خواهد رسید شبیه سخن آن   نررا  فوق عموما

 "اسهت کهه  نرریه  رداز لیبرال مسله  ژا هنه 
یخ"را اعالم کرد و در تهوههم خهود بهه   ایان تار

صدور ایهن گهونهه .   قهقهه و  ایكوب  مشغول شد
امها  آسهانه  اسهت.  احكام قچع  با لهفهاظه ، كهار

كهنهنهده احهكهام   داورم زمان سخت گیر و بهاطهل
 .نادرست و خیال  است

 مها امهروزه بها مشهاههده تهحهوال  اجهتهمهاعه  و
 فرهنگ  و سیاس  چند دهه اخهیهر بهه ایهن بهاور
 رسیده ایم كه دوران صدور احكام قچع  درباره

 ویهژه در   دیده هام فرههنهگه  و اجهتهمهاعه  بهه
 .م علوم انسان  سپرم شده است عرصه

بها   م  توان  دیده هام اجتماع  و فهرههنهگه  را
 دقت مشاهده كرد و افهت و خهیهزهها و آغهاز و

 صدور احكام قچعه  در افول شان را نشان داد.
 طول سده ها و دهه ها مچرح شده امها واقهعهیهت
 .    زمانه بر  یشان  آ نها مهر باطل كوبیده است

"آغهاز تهاریهخ"   هردازانه نهرهر نیهز    اکنون
" ایستاده انهد   ایان تاریخمقابل نرریه  ردازان " 

داورم زمان نیز بهر لهبهان و چهههره نهرهریهه و 
نهرهریهه اخم نشانده است، همچهنهان كهه    ردازان

ن" غههروب آثههار هههنههرم گههذشههتههگهها ههردازان " 
 .درجا زده اند و  س نشسته اندنیز

 آیا جهایهگهاه و ارزش آثهار فهرههنهگه  مهكهتهوب 
مها   گذشتگان رو به افول است و مردم در زمانهه

  دور م  شوند؟  هان  دارند از آ

نهگهاه و قضهاو  انهتهزاعه  و د   دانیم كه بهامی 
بهایهد  .به سوال فوق  اسخ داد  لبخواه  نم  توان
و تأثیرگیرم و تهأثهیهرگهذارم   به آمار و مستندا 

چاپ هام متعدد و گسهتهرده بها   باید .ها نگاه كرد
چند دهه اخیر و استقبال مردم   تیراژهام باال در
با دالیل عهیهنه  و واقهعه  بهه   از آن ها را دید و

 .رسید تحلیل دقیق و درست

دستهگهاه ههام   نباید در كنج  ندار واه  نشست و
و تولید انهبهوه   ارتباطا  ماهواره ام و رایانه ام
آثهار گهذشهتهگهان   آثار هنرم جدید را عامل افهول
میراث كهههنهسهال    نداشت و احكام صادر كرد كه
 .را باید به بایگان  تاریخ سپرد

 ما نم  توانیم زمینهه ههام فهرههنهگه  گهذشهتهه و

 آثار هنرى؛ كودكى و بلوغ

 هام فرهنگ  جهدیهد  دستاوردهام آن را با  دید ه
 و ظهور ارتباطا  در چند دهه اخیر از هم جهدا
فر  كنیم و ههر كهدام شهان را عهنهصهرم فه  

 .و مستقل از دیگرم بپنداریم نفسه

جهدیهد   ها چه قدیهم و چهه  دانیم كه همه  دید همی 
گهرفهتهه   تأثیر متقابل خون  و عضوم از یكدیگر
 .اند و هیچ گاه گسست  باطن  نداشته اند

 بهره گیرم مردم از دسهتهگها ههههام دیهدارم و
 شنیدارم جدید نه تنها عهامهل بهازدارنهده و دور
 كننده از آثار مكتوب قدیم و جدید نهیهسهت، بهلهكهه
عامل محركه و زمهیهنهه سهاز گهرایهش مهردم بهه 

 .دستاوردهام فرهنگ  گذشته است سوم

دسههتههاوردهههام فههرهههنههگهه  مههلههل   تههوانههیههم  مها نههمههی
كنیم و هر فرهنگ بومه   گوناگون را از هم جدا
 و جدا از سایر فهرههنهگ  را با خاستگاه  مجرد

تههوانههیههم تههأثههیههرگههیههرم و   مهها نههمههی  .ههها بههبههیههنههیههم
متقابهل فهرههنهگ هها را بهه حسهاب   تأثیرگذارم

بخواهیم هر  دیده را جدا از سهایهر   اگر  .نیاوریم
آن گاه دچار صدور احكام سهیهاه   ها ببینیم،   دید ه

شهد و خهودمهان نهیهز بهه دیهوار   یا سفید خواهیهم
مینهه ز  عبورم خواهیم رسید.  سنگ  و غیرقابل
ملت هها در طهول تهاریهخ ههم از   هام فرهنگ 
گرفته اند و هم بر یهكهدیهگهر تهأثهیهر   یكدیگر تأثیر
طههول تههاریههخ هههیههچ فههرهههنههگهه    در .گههذاشههتههه انههد

نهفه  نهكهرده و كهنهار نهزده   فرهنگ دیهگهرم را
تأثیرگذارم ههمهواره   با تأثیرگیرم وبلکه  است،

گهاه نهیهز در ههم   یكدیگر را بارورتر كرده اند و
شهكهوههمهنهدم   تركیب شده و زمینه فرهنگ  نو و

 .را ایجاد كردند

 تأثیهرا  مهتهقهابهل فهرههنهگه  و ههنهرم ههمهواره
صهه عناصر میرنده و رو به زوال و  وسیده عر

زدایهنهد و  -فرهنگ  را نهفه  كهرده و مه   هام
ىسهازنهد و ی و زنده را بارورتر م عناصر تپنده

 .ىشههونههدمههی شههكههوفههایهه    بههاعههث زایههش تههازه و
اسهت و سهخهن   دانیم كه زمان داور بهزرگه می

و حهال بها   م آثار هنهرم گهذشهتهه  نهای  دربار ه
از   ىشهود و گهوههرهها نهیهزمهی ال  آن غهربهال 

یه    ما نمی توانیم از .غربال آن بیرون م  جهند
 اثر هنرم بته  جهاودانهه بسهازیهم و دایهم بهه آن
و   سجده كنیم و جایگاهش را به عرش بهرسهانهیهم

 كوركورانه راهگشای  هرگونه نگاه انتهقهادم را
 در عرصه هام فرهنگ  و هنرم خهط .سد كنیم

قرمزم وجهود نهدارد و تهولهیهدا  فهرههنهگه  و 
در روند زمان و تاریخ همواره شكننده یها   هنرم
مها  -كننده و با داورم زمانه و با نگاه آد  صعود

مختلف فروشكستهه یها صهعهود كهرده   در شرایط
 .اند

مردم،   زمان و شرایط زندگ  و نوع نگاه و نیاز
و قوتش   آثار هنرم را داورم م  كنند و دعف

تواند ادعا   نمی  را نشان می دهند. هیچ هنرمندم
مهتهعهاله  و نهاب   م  كند كه تمام آثهارش در قهلهه
و ب  گزنهد   خللبی نشسته و در طول تاریخ نیز 

مچلق روبهه   باق  خواهد ماند و با  ذیرش عام و
  .رو خواهد شد

و كررارخررانرره مررطررلررق   اكرنررون دوران بررت سرراز 
  .ساز  گذشته است

م در طول زمان و با گذر از  یچ و خ  آثار هنرم
تهوانهنهد ی و نوآورم هام هنرم م  هام فرهنگ 

ههام نهو از خهود ه كنند و جلو  خود را باز تولید
شرایط اجتماع  و سیاس  ب  شه    .بروز دهند

نوسانا  و صعود و فهرود آثهار ههنهرم گهاه   بر

ي   بكوشد تا حقریرقرت كرودكرد را در مررحرلره
بازآفریند كند؟ آیا ممیزه راستین هر   باالتر 

ی طرربرریررعررت كررودكررد آن زنررده نررم  دوران در
كودكد تراریرخ بشرر در   ىشود؟ پس چرا نباید

شكوفاترین دوره كمال او به مثابه مرحله ا  
سرمد  بررا    گردد فریبایدنمیكه هرگز باز 

ادب  داریم و بی او نداشته باشد؟ ما كودكان 
از   بسریرار  .كودكاند كه زود بالغ مد شرونرد

 یونانیان .مردم كهن به این مقوله تعلق دارند
فرریربرایرد هرنررشران  .كودكاند بهنجرار برودنرد

برا  ما با رشد نیافتگرد جرامرعره ا  كره آن 
 ." هنر را پدید آورد تناقصد ندارد

 سخن طرح گونه و كل  ماركس در تهودهیهح 
و علل این كه  س از دو هزار و اندم سال و 

دو" نرام بهرده داری روابط تولیدم  از  گذار
این سهؤال را در ذههن مها  هدیهد و فئودالی"  
كه چرا اكنون آثهار ههنهرم یهونهان دمی آورد 

روح و نگاه انسا نهام زمانه   هنوز در ذهن و
اصهالً لهذ   .ما لذ  ههنهرم ایهجهاد مه  كهنهد
ههنهرم یهونهان   هنرم چیست؟ و ایهن كهه آثهار

ههنهجهار یها   باستان در برخ  جها  نمونه یه 
چه؟ این   الگوم دست نیافتن  در هنرند، یعن 

 هاسهخ   ها در فصل هنهر یهونهان كهتهاب   رسش
" گهرونهدریسههدر"   ماركس .داده نشده است

 در همین فصل با لحن و جمله هایه  سهؤاله ،
  رسش های  را مچرح كرده اسهت كهه  هاسهخ

  یچیده اش را به خواننده واگذاشته است. هام
سخن ماركس در همین نكته نهفته اسهت   حسن
خودش سؤال طرح كرده و خهودش حهكهم   كه

نهای  را صادر نكرده و  اسخ ها را به جست 
م كنجكاو خهوانهنهده وا نهههاده   اندیشه  و جو و
ماركس حت  آ نجا كهه خهواسهتهه  هاسهخ   .است

شاعرانه و استعارم ارائه كند، بهاز در ذههن 
 سؤال  دید م  آید كه آیا انسا نهههام عصهر  ما

سرمایه ساالرم، هنوز به بلوغ رسیده انهد تها 
 خبرم كودكانه انسانهام دوران گذشتههبی  از

لذ  هنرم ببهرنهد؟ آیها رسهیهدن بهه بهلهوغ بهه 
كوشش در جهت بهازآفهریهنه  حهقهیهقهت   معنام
اصهالً مها چهه نهیهازم   خهویهش اسهت؟  كودك 

كهودكه  تهاریهخ گهذشهتهه   داریم كه هنر دوران
كنیم؟ با خواندن چهنهد   مان را اكنون بازآفرین 

در کههتههاب  صههفههحههه از فصههل هههنههر یههونههان
دهههههها سههؤال در ذههن مههان  "گهرونههدریسهه"  

ام   زاییده م  شوند كه هر ی ، سؤاِل شهالهوده
چهرا   بنیادم است و باید بهه آن  هاسهخ داد.  و

هنرم یونان باستان،  س از گهذار از دو   آثار
ساخت تولیدم و اجتمهاعه  و فهرههنهگه    زیر

كهنهنهد؟ ایهن ی ما لذ  هنرم ایجاد م  هنوز در
چهیهسهت؟ آیها نهوعه  نهوسهتهالهژم   لذ  هنهرم

كودك  است تها آن را در   بازگشت به دوران
بازآفرین  كنیم؟ آیا انسهان   مرحله بلوغ خویش

در جسهت وجهوم   روزگار مها در ایهن لهذ 
روزگار ما بنا   دانیم كه انسا نهاممی چیست؟ 

خهالقهه   به نیاز مادم و معنوم و روح ، آثهار
را   خوانند و آ نهههامیو چند الیه گذشتگان را 

مهی  با نگاه امروزم، بازتولید و بهاز تهأویهل 
 نگاه جست وجوگر و تأویل گهر مها مهی  .كنند

انداز وارد بستر آثار هنهرم   چشم  تواند از سه
 .نثر شود اعم از نرم و

م لهه گمهگهشهتهگه  در هها .كننده است  تعیین
وههم و خهیهال و غهره شهدن بهه   نیمه تاری 

بهرج عهاج نشهسهتهن و   داورم خویش و در
و جست وجهو   همه چیز را از باال نگریستن
ی فرههنهگه   -نكردن و قان  شدن به عرصه

نیز مه    هام نوظهور  گذشته و ندیدن  دید ه
كنهنهد   توانند ذهن و فكر منتقد هنرم را فسیل
نو   هام  و باعث صدور احكام در نف   دید ه

 .گردند

"کهتهاب"   انسان هنگام  كه چهیهزم بهه نهام 
  دید آورد بهه چشهم دومه  دسهت یهافهت كهه
دگرگون  ژرف  در زندگ  و نگاهش ایهجهاد 

م  توان گفت كه  اكهنهون كهتهاب چشهم   .شد
اكنون سؤالم این   انسان شده است  بین  جها ن

اسههت كههه چههرا بههرخهه  از آثههار هههنههرم 
و   كشورمان، فرازمان  و فرامكان  شده انهد

 در ذهن و اندیشه خوانندگان ما و حتا سهایهر
كشهورهها تهأثههیهر گهذاشههتهه و هههمهچههنهان نهیههز 

اند؟ عمر برخ  از این   باق  مانده  تأثیرگذار
سده رسیده اسهت  امها   ٧ و  ٩تا  ۰۱ آثار به

اقههبههال مههردم از  آنههههها و تههأثههیههرگههذارم 
به دههه   فراگیرشان انگار سده به سده و دهه

و   از ایهن اسهتهقهبهال .در حال افزایهش اسهت
فراگیرم تأثیرا  فرهنگ  و معهنهوم آ نههها 

ذهن و فكر مردم در چیهسهت؟ چهرا آثهار   بر
در دوران زمهیهنهدارم فهئهودالهیهتهه   هنرم كه
در دوران سهرمهایهه سهاالرم ، اند  زاده شد ه

همچنان مردم آن ها را   در حال باز تولیدند،
نههیههز دربههاره   مهه  خههوانههنههد و  ههژوهشههگههران

قهلهم   جایگاه و تأثیر فرهنگ  و ههنهرم شهان
تهوانهیهم تها حهد مهی فرسای  مه  كهنهنهد؟ مها 

و آگاه  مان  اسخ كل  سؤال فهوق   بضاعت
و نشان بدهیهم امها راه  هاسهخهههام .  را بیابیم
تهوانهد  -مهینهگهاه ههام مهتهفهاو    دیگران با

دیگران م  توانهنهد بهه   .همچنان گشوده باشد
نگاه و قضهاو    این سؤال،  اسخ دیگرم با

تهازه را   دیگرم بدهند و راههام  هژوهشه 
كهارل مهاركهس    .نیز در این زمینه بگشایهنهد

گروندریسه مبانه  نهقهد اقهتهصهاد "    در كتاب
دربههاره خههاسههتههگههاه اجههتههمههاعهه  و "  سههیههاسهه 

بهاسهتهان مه    اقتصادم هنر شكوهمند یهونهان
 :نویسد

امررا دشرروار  ایررن جررا اسررت كرره هررنررر " 
 وحماسه یونان كه با شكلها  معیرن ترحرول
اجتماعد ارتباط دارنرد، هرنروز در مرا لرذت 

ایجاد مد كرنرنرد و از بررخرد جرهرات   هنر 
هنجار یا الگو  دسرت نریرافرترد ک نمونه ي
ماركس در كتهاب فهوق الهذكهر ."   در هنرند

یونان، بحث  كهله    در فصل هنر
 .و طرح گونه ام را م  گشهایهد
با نگاه عمیهق بهه بهحهث او، در 

مهاركهس احهكهامه    م  یابیهم كهه
 قچع  صادر نكرده و بها طهرح
سؤاالت  بحث انگیز،  اسخ ها و 

رام خهوانهنههده    هژوهشههها را بهه
الهبهتهه در چهنهد  .واگذاشته اسهت

سچر  هایهیهن تهر ههمهیهن فصهل، 
لهذ    ماركس م  كوشد تها عهلهل

هنرم مردم زمانه خودش را از 
یونان بهاسهتهان شهرح   آثار هنرم

كل  اسهت و   دهد اما شرح و تودیح او باز
 كهنهد.مهی برام خواننده باز سؤال تازه ایجاد

او نم  گوید كه هنر یونان باستان چهرا  هس 
از گذار از دو زیهربهنهام روابهط تهولهیهدم، 

برام مردم دوران سرمهایهه سهاالرم،   هنوز
 كند؟ی ایجاد م لذ  هنرم

مررد برالرغ "   : اسخ كل  مهاركهس ایهن اسهت
مگر آن كره   گردد  دوباره به كودكد بر نمی

بری كودكانه عمل كند، اما آیا مررد برالرغ از 
 آیرا نربرایرد  خبر  كودكرانره لرذت نرمرد بررد؟
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شنوم، تنها دهانش را  ... صدایش را نمی
شود. او  می بینم که باز و بسته می

 ۱۱اینجاست، در چند قدمی من، بعد از 
شوم. حاال   رد و داغ می سال، رنگم می

گرفته، قلبم تند  باید چه کرد؟ بغضم 
اند، این  هایم کوتاه و بریده شده زند، نفس می

چه حالی است دیگر؟ با خودم غریبه شده 
  است.

 رده های کلفت رنگ و رورفته  نجره 
بزرگ اتاقم کارم را می کشم تا جلوی 
تابش نورخورشید که می دانم تا ساعتی 
دیگر در اتاق  هن می شود را بگیرم، ولی 
جلوی داغی و دم کردگی هوا را هیچ 
جوری نمی شود گرفت .  نجره رو به 
حیاط اتاق روبرو را باز می کنم شاید بادی 
بوزد و از هرم گرما بکاهد ولی برگهای 
درخت گردو بی حرکت به درخت چسبیده 
اند . گرمای طاقت فرسای هوا حال 
وحوصله کار کردن را از من گرفته است. 
به تقویم روی میز کارم نگاه می کنم که در 
برابر ساعت سه تنها نوشته ام قرار 
مشاوره ، بی آنکه نام کسی را نوشته 

 باشم .

ساعت دو ونیم بهعهد ازظهههر اسهت و نهور 
خورشید از البهالی  هرده هها ههم در رگهه 
هایی به اتاق تابیده وگرمای اتهاق نهفهس را 
تنگ می کند. چند بار دست و رو شستهن و 
شیشه آب را یک نفس سرکشیدن ههم تهنههها 
چهنههد لههحهرههه بههه مهقههاومهت بهدن در بههرابههر 

 .گرماکمک می کند

وقتی از شر یک تلفن طوالنهی بهی نهتهیهجهه 
کاری ، راحت می شوم و سرم را به  شتهی 
صندلی تکیه مهی دههم ،از راههرو صهدای 
بهاز و بسهتههه شهدن در ورودی مهی آیهد و 
صدای  اهایی که در چهنهد قهدمهی اتهاق از 
رفتن می مانند. سهرم را بهر مهی گهردانهم، 
زنی با خوشرویهی نهامهم را مهی خهوانهد و 
تودیح می دهد که ساعهت سهه قهراری بها 
من دارد ولی از ترس اینکه به موق  نهرسهد 
زودتر آمده است. لخت و خسهتهه از جهایهم 
بلند می شوم به آشهپهزخهانهه مهی روم و بها 
شیشه ای آب خنک از یخچال و دو لهیهوان 

، اولهیهن ”  چهه گهرمهایهی!  “ .بر می گهردم
کلمهاتهی اسهت کهه زن بهعهد از نشهسهتهن و 
همانچور که با کاغذهای دستش خهودش را 
باد می زند می گوید . لهیهوان را هر از آب 
می کنم، جلویش می گذارم و گهرمهای اتهاق 
را بهانه مهی کهنهم کهه زودتهر کهارمهان را 
شروع و یا به عبارتی تمام کنیهم . زن تهنهد 
حرف می زند و جویده جویده ،جهوری کهه 
من برای فههمهیهدن مهنهرهورش بهایهد خهیهلهی 
حهواسهم را جههمه  کههنهم ولهی نههمهی دانهم از 
گرماست یا خوش شانسی من که مهودهوع 
را خالصه تعریف می کند و می گوید که : 

 ، زبان -۰

 ،خچوط روای   -۹

 ها  وقای  و شخصیت -۱ 

و   م  دانیم كهه ههنهرمهنهدان بهزرگ و خهالق 
و   اندیشمند، همواره به قلمرو خیال انهدیشهه زا
و   گاه دست نیافته ها م  اندیشند تا نمهام كهله 

 بهه عهنهوان نهمهونهه، .آرمان  از آ نها بیافرینند
شخصیت اسهچهوره ام و آرمهانه  رسهتهم در 

و شخصیت اسهچهوره ام و آرمهانه    شاهنامه
اولیس در  كتاب ادیسهه ههومهر یهونهانه  قهابهل 

شههخههصههیههت آفههریههده ذهههن دو   ایههن دو .ذكههرنههد
بخش  از كردار و اعمال   هنرمند خالق اند كه

ترسیم شهده انهد، ههمهان   واری آ نها كه حماس
، دست نیافتهنه  اسهت  قلمرو خیال و آرما نهام

 ههام دور و دراز وسته یعن  آرزوها و خوا
 آرمان  هنرمندان كه به یارم خیال بازآفریهنه 

 در هر اثر هنرم، همیشه  یام  غهیهر .شده اند
 مستقیم نهههفهتهه اسهت كهه دغهدغهه هها و ذههن

 .دههدمهیهام آفرینهشهگهر را نشهان ی مشغول
 هنرمندان در بازخلق وقای  زنهدگه ، ههمهواره

كوشند تا زندگ  را آنچهنهان كهه بها آرمهان می 
هم آوای  و همخوان  باید داشته بهاشهد،   هاشان
یا در بافت و رنگ و خون و  هیهام  .كنند  ترسیم

كنند كه زنهدگه  می سخن را تزریق   شان، این
بهاشههد كهه آرزو و آرمههان مههن   بهایهد آن گهونههه
واقعیت این اسهت كهه بها وجهود   .هنرمند است

عریم مادم و  دسهتهاوردههام فهنه  و   تحوال 
اجتماع  و سیاس ، انسا نها ههنهوز   فرهنگ  و
درگاه بلوغ فرهنگه  و مهعهنهوم،   تا رسیدن به
هم هزار هها فاصله دارنهد.  هس   قرنها و شاید
معنوم دوران كودك  اش ههنهوز  آثار هنرم و
 .كهنهنهدمهیكودكانه اش را اردها   آرمان هام

به طور كل  آثار ههنهرم،   درون مایه های  كه
دهند، همچهون می ارائه   تصاویرم از آ نها را

فهداكهارم و ایهثهار، ،  تخواه : قدر   گذشته
م بهچههعشهق و را،  ایدارم  ، جنگ و صلهح

انسان با انسان، نهوع دوسهته ، جهان فشهانه ، 
گرای  ، و دهها درون مایه ی دیهگهر   قهرما ن

انهد، ه كه در آثار هنرم گذشتگان بازتاب یافت
طول تاریخ چند هزار سهالهه جهوامه    تماماً در

بههوده انههد و اكههنههون نههیههز بههه   انسههانهه  مههچههرح
بازتأویل شده  هاسهخهگهوم   شكلهام باز تولید و
امروزم ما هستند و هنوز   نیازها و آرما نهام
معنوم و اجهتهمهاعه  شهان   تاریخ كاركردهام
ههم بسهیهارم از ایهن   شهایهد   ایان نیافته است.

ههزاره ههام بهعهد   ها در قر نها ویه ما  درو ن
خودشان را حفهظ   نیز كاركرد هنرم و معنوم

آثار هنرم گذشتگهان    س لذ  هنرم از كنند. 
روح  و اجهتهمهاعه    با توجه به نیاز معنوم و

م  شهونهد تها   روزگار ما بازتولید و باز تأویل
اجهتهمهاعه     اسخگوم خواسته ههام روحه  و

ما اكنون آثهار ههنهرم   .مردم روزگار ما باشند
سعدم و فردوس  و عهچهار و   خیام و حافظ و

ههنهرآفهریهن و ههنهرمهنهد   ناصرخسرو و د هههها
و تهفهنهن نهمه    كشورمان را بهرام سهرگهرمه 

اندیشهه   درون مایه ها و مودوع ها و خوانیم.
مها   م این آثهار بهرام  ها و  یا مهام خلق شد ه
ههایه   هدیهد مه  یشهه جاذبه دارند و در ما انهد

و به نیاز روح  و معهنهوم و خهواسهتهه   آورند
 .دههنهدمهی و آرمان  مها  هاسهخ   هام اجتماع 

گهذشهتهگهان  مهم تر این كه ما اكنون آثار هنرم
بهه   كهنهیهم تهامهی را با نگاه امروزم بازتأویهل 

  س لذ  ههنهرم از .نیاز كنون  ما  اسخ دهند
آثار گذشتگان و باز آفرین  و بازتهأویهل آ نههها 

به درور  و نیاز معنوم امروز ما اسهت   بنا
 . هم به فرداها نیز به درازا كشد كه شاید

   ،۲شماره  -منب : اندیشه آزاد 

 نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران 

من بیش از بیست ساله که آلمانم و همهسهرم “ 
هم آلمانیه . یکمهاههیهه کهه بهرادرم از ایهران 
اومده و در یک کمپ  ناههنهدگهی تهو جهنهوب 
آلمانه و ود  بدی داره، می خوام هر جهور 
شده بیارمش  یش خودمهون ، مهی خهواسهتهم 

  ”.شما کمکمون کنین

حرفش که تمهام مهی شهود یهادم مهی آیهد کهه 
خودش را به یک نام آلمهانهی مهعهرفهی کهرده 

قلم کاغذم را بهر مهی دارم و بها ههمهه . بود
کرخی مغزم می دانم که با تهوجهه بهه تهعهداد 
زیاد  ناهندگان انتقال برادرش به ایهن شهههر 
کار دشواری نیست ، مدارکی الزم دارم تها 

 . بتوانم تقادای انتقال او را بدهم

مشخصا  زن را می نویسم و نهام بهرادرش 
را می  رسم ، زن ههمهانهچهور کهه در مهیهان 
کاغذهای دستش دنبال چیزی می گهردد مهی 

، فهکهر مهی کهنهم  ”  بهرام ابراهیهمهی “ گوید:
اشتباه شنیده ام با جدیتی که نشانی از تهحهکهم 

، زن سرش را بلنهد ”  چی؟“ :دارد می  رسم 
می کند به چشمهای من نگاه می کهنهد و مهی 

، و ”  گههفههتههم کههه بهههههرام ابههراهههیههمههی “ گههویههد:
همزمان دسته ای کاغذ تا شده را بدستهم مهی 

 .دهد

بهرام ابراهیمی ، گهرمها و خسهتهگهی و بهی 
حالی را یکجا از من دور می کند و در آنهی 
احساس می کنم سرمهایهی از مهیهان گهرمهای 
خفقان آور اتاق به جانم می ریزد. همه اینههها 
در لههحههرههه ای اتههفههاق مههی افههتههد ومههغههزمههن 
انگاربخواههد کهنهتهرل جسهم و جهانهم را در 
دست بگیرد، تکرار می کند تشابهه اسهمهی ، 

 .تشابه اسمی است

زن که به نرهر مهی رسهد از بهرخهورد مهن 
رنجیده باشد، بعد از وعده  یگیریم از جایهش 
بلند می شود و مثل ایهنهکهه دلهش بهرای مهن 
سوخته باشد یا فکرمی کند رفتار نامهتهنهاسهبهم 

شمام اینجا نمونین ،  “از گرماست می گوید:
مریض میشهیهن ، بهیهرون ههواش از ایهنهجها 

 . ”بهتره

دلم می خواهد حرف زن را گوش کنهم و از 
هوای خفقان آور محل کارم بیرون بیایهم کهه 
آقای امامی و مرد جوان همراهش وارد مهی 
شههونههد .بههه دسههتههشههویههی مههی روم و دوبههاره 
صورتم را می شویم ووقتی برمیگردم آقهای 
امامی و همراهش در اتاقم نشسته انهد، آقهای 
امامی با آرامی و حهوصهلهه کهاغهذههایهش را 

مهن کهه  “ روی میز ولو می کند و می گویهد
نمی دونم چچور اینا را  ر کنم ، یادم نمیاد ، 
یههادم نههیههسههت دیشههب شههام چههی خههوردم ایههنهها 
میخوان بگم سی سال  یش چکار مهی کهردم 

کهاغهذهها را بسهوی  .  ” ،دلشون خوشه وهللا
من که روبرویش نشسته ام، هل مهی دههد و 
جوری نگاهم مهی کهنهد انهگهار مهن مسهئهول 
 اسخ دادن به سهئهوال  اداره بهازنشهسهتهگهی 
هستم . جوان همراه آقای امهامهی ههمهانهچهور 
که با دستمال کاغذی عرقهایش را  هاک مهی 

امام جان ، شما خود  اینهمهه  “کند می گوید
داستان از گذشته واسهه مها تهعهریهف کهردی 
چچور یاد  نمیاد . وهللا من اگه حافره شمها 
را داشتم که االن این زبون آلمهانهی را فهو  

آقای امامی نهگهاه سهرزنهش ” . آب شده بودم 
باری به جوان مهی کهنهد و رو بهه مهن مهی 

اینا فرق می کنن، ایهن جهوونها نهمهی  “ گوید:
دونهن کههه آدم تههو غههربههت از بههس فههرصههت 
نداشته گذشته را برای کسی تعریف کنهه، یها 
کسی نبوده که با ههم اونها را تهجهربهه کهرده 
باشن ، یادش میره . همه خاطرا  آدم اینهجها 
وسچش یک عالمه چهالهه چهولهه داره . ههر 
چی بیشتر می گذره چاله چهولهه هها بهیهشهتهر 

مهی  هرم  . ”میشن و خاطره هها کهم رنهگهتهر
من کهه  “ وسط حرف آقای امامی و میگویم ،

  تشابه اسمی
حاال وقت  ر کردن اینا را نهدارم بهذاریهم بهرای 
یک وقت دیگه . دیهر نهمهیهشهه، امهروز خهیهلهی 

همونچوری که حرف ”   .گرمه منم کارم زیاده 
می زنهم بهههرام ابهراههیهمهی مهثهل غهده ای کهه 
بههزرگههتههر و بههزرگههتههر مههیههشههود در ذهههنههم جههای 
بیشتری میگیرد و من بازههم بها خهودم تهکهرار 

اصههال  “ .مههی کههنههم، کههه تشههابههه اسههمههی اسههت 
  ”. ابراهیمی یک فامیلیه که تو ایران زیاد بود

میگویم تا به خودم دلداری داده باشم . ایهن بهار 
آقای امامی می  رد میهان تهخهیهال  مهن و مهی 

قراری برای  ”  حاال کی بیام خدمتون ؟“  رسد: 
روز بعد می گذاریم و من یکساعت قبل از تمام 
شدن ساعت کاریم کیفم را بر می دارم و از  له 
های ساختمان قدیمی محل کارم  ایین می آیهم و 
زیر سایه درختان تنومند کافه ای بهلهژیهکهی در 
هههمههان نههزدیههکههی روی صههنههدلههی هههای چههوبههی 
ناراحت آن مهی نشهنهیهم و لهیهوانهی آب ریهواس 
سفارش می دهم و با التماس می گویم که خنک 
باشد. سرم را بلند می کنم و به خواهش نگهاههی 
به درختان می اندازم به امید اینکهه تهکهانهی در 
برگهای آنها ببینم که خبری نهیهسهت . زمهیهن و 
زمان بی حرکت در جایشان از گرمها در حهال 
ذوب شههدن هسههتههنههد، هههوای شههرجههی و بهههههرام 
ابراهیمی هر دو به روح و جسم من چسبیده اند 

 .و رهایم نمی کنند

 ۹۲از کوچه خسرو با شتاب خودم را به میدان 
شهریور که حاال اسمش هفت تیر شده است می 
رسانم . هوای ماه اردیبهشت در عصهر بهاران 
خورده تهران مهچهبهوع و دلهنهشهیهن اسهت . از 
مسجد جهواد صهدای نهوحهه خهوانهی مهی آیهد . 
خیابان روزولت را به سمت دروازه دولت مهی 
روم ، برای رسیدن به سینما دیاموند کهه دیهگهر 
به خرابه ای تبدیل شده ، تنها چنهد دقهیهقهه وقهت 
الزم دارم . حس می کنم قلبم بزرگ شهده اسهت 
واگر این مانتو لعنتی نبود حتهمها ههمهه عهابهران 
می دیدند که با چه سرعتی در سینه ام می تهپهد. 
احساس می کنم صورتم از هیجهان گهر گهرفهتهه 
است ،چشم هایم می درخشند و همه حهس ههای 
فریبنده درونم مهرا زیهبها کهرده اسهت، قهبهل از 
آمدن مدتی جلوی آینه ایستاده بودم و خهودم را 
از نگاه او برانداز کهرده بهودم، وسهاعهتههها بهی 
قرار در خانه این ساعت را انترار کشیده بهودم 

عشهق بها ههمهه  .، دلم برای دیدنش  هر مهی زد
شوریدگیش به جانم ریخته بود و حاال این جهان 
بی تاب می رفت تا او را دوباره ببیند ، بعهد دو 
هفته ای که به نرر مهی آمهد بهه انهدازه سهالههها 

 .طول کشیده باشد

در تمام طول راه قیافه اش جلوی چشهمهم اسهت 
،با قد بلندی که ههر بهار وقهت بهوسهیهدنهش مهی 

آدم نباید عاشق آدم قهد بهلهنهد بشهه گهردن “ گفتم: 
و چشمهایی که همهیهشهه شهوخ و  ”  درد میگیره
 . سرحالند

گهلههههای زردی کهه هههیهچههوقهت نههامشهان را یههاد 
نگرفتم تمام کنار خیابان را  هر کهرده انهدو در 
البالی آنها الله های رنگارنگی که این روزهها 
به سمبل های مرگ و شهاد  بهدل شهده انهد و 
حضورشان مثل گذشته نشان شادی و تازگی و 
زندگی نیست.شهههر در مهاتهم از دسهت دادنههها 
عزادار است ، شهری که کسالت و رخهو  از 
سر و روی آن می بارد و به نرر می رسد ،در 
خستگی شورها و امید های از دست رفهتهه بهی 
هیچ انتراری گرفته تهر و خهاکسهتهری تهر مهی 

 .شود

دل من اما همه فضاهای تیره جنگ زده  هر از 
سیاهی را  س می زند، همه فضای شههری کهه 
میان جنگ، ترس و حیرانی از هر چه زیبهایهی 
است تهی شده است. شهر زود تاریک و خلو  
می شود، تهران شههر سهوگهواران بها عهز  و 
شادیهای بی حهرمهت شهده اسهت. اول خهیهابهان 

۰٩دامه در  صفحه ا  
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قرار گرفته كه همان ابتدا دست صادق قچب 
زاده را رو كرد: آن حشرهدر تهرهاهرهرهر بهه 
عفاف قالب  چنان  یش رفت كه در ی  فهیهلهم 
مسررتند مربوط به مسررائل گهاودارم دسهتهور 
داد  سررتان گاوه را كادر به كادر بها مهاژیه  
سیاه كنند كه مبادا مؤمنان به وسوسه شیچهان 

  !آلوده شوند
سام می لی سیاهپوسهت ]    شرركوه  رل م  ل 

 به جرم همآغوشی با زن سفیهد هوسهتهی لهیهنهچ
شده است. و این، نوحه ئی اسهت  )شقه شقه(

که زن او  رل می لی می خواند... این قچعه 
با دردناکترین نغمه ی جاز اصهیهل سهیهاههان 

تهودهیهح از روشهنهگهر[   -.همراهی می شود
از ی  سررو حكایت سررقوط اخالقرر  جهامهعهه 

و از سهرهرهوم دیهگهر قصهه غهم   امریكاسررت
آمریهكها بهه كهارگهردانه    انگیز لینچ سرریاهان

عوامل دد انسان  گروه كوك لوكس كهالن. 
سراسر شعر در فضائرر  تهلهخ و غهمهبهار و 
معتر  م  گذرد. دختررران امهریهكهائه  بهه 
 دلیل تصورم درسهرهرهت یها غهلهط از قهدر 

به سرروم   جنسرر  سیاهان، كشش  بیمارگونه
آن تیره روزان داشررتند ول  همیشه از تهرس 
آبستن  و زادن نرروزادم سیاه  وسرهرهت ادعها 
م  كردند كه مورد تجاوز قرررار گرفتهه انهد 
تا نتیجه رسرروائ  آمیز بعدم را توجیه كنند، 
و به این ترتیب سیاه بیچاره شكارم م  شررد 
برام تفریح آدم كشان ك.ك.ك و لینهچ كهردن 
 سوژه موردنرر. آقام سهانسهرهرهورچهیهان ایهن
شررعر را هم از همان دریچه فحشا قضرراو  

ی  صفحهه كهامهل و چهنهدیهن  به حررذف  كرده
فهتهوا  37تها  32آن در صفحا    سررچر مهم

 صادر فرموده اسررت. او با مهخهدوش كهردن
آن كهه   واقعیت  دد انسرران  درحهقهیهقهت به 

بفهمد از فساد جامهعهه امهریهكها دفرهرهاع كهرده 
اسهرههرههت. ایههن حههذف هرههرههام بهه  مههنههچههق در 
مجمرروع چیزم جهزمشهاههده یه  فهاجهعهه بها 
چشم لوچ نهیهسهت. ایشهان حهتها در كشهاكهش 
فاجعه نیز مسأله را از زاویهه تهحهریه  مهیهل 

ایهن   جنس  نهگهاه مه  كهنهد. بهه عهقهیهده شهمها
  شخص صاحب روان سالم  است؟

دسررتور قل  و قمع  كه برام دو سرهرهچهر .  7
صادر فرموده اند البهتهه مهرا  211از صفحه 

كرد: وقت  كه شتر بهرام آدم   سررخت مجاب
جاذبه جنس  داشته باشد دیگر كهره سهكهسه  

   !ماه جام خودش را دارد
 درك عامیانه از شعر تا آن جها اسهت كهه.  5

دستور حذف یك  از   در ی  مجموعه شعرم
مهوفهق تهریهن اشهعهار مهن، آیهدا در آیهنهه را 

ازمررن دوربرهرهاد كرهرهه قصهد   !صادرفرموده
چغل  كردن داشهرهرهتهه بهاشهرهرهم ولرهره  واقهعها 

شما است كه   سیاست هام ی  بام و دو هوام
این لجن زار ههم ههدایهت مه  كهنهد.ر   مرا به

  :سوآل این است
كرره كشرهرهش و نهتهیهجهتهرهرها   چرررا جلررو رمان

از ایررن سهرهرهنهگ هها   بیشررترم دارد  خواننده
خهانرهرهه “  رترراب نم  شررهود؟ آیرهرها رمرهرهان 

را  ”  جههاودانههگههرههرهه “ و مههجههمههوعههه ”  ارواح
خوانده ایررد؟ درحال  كرره شررعر، با ایهن كهه 
نسبت به رمان خواننده گان متعال ترم دارد 
كه با خواندن كلمه  ستان دندان ههام شهرهرهان 
كلید نم  شررود و مقوله ئ  اسررت به كهلهرهره  
خارج از دسترس عوام، كار سخت گیرم به 

  این جا م  كشد؟
  اسم این رسوائ  تبعیض نیست؟

من در كمال حماقت امتحانها در چهنهد مهورد 
كهردم وله    آزمهایهش  لچمه زدن به شررعر را

دسررت آخر به این نتیجه رسررهیهدم كهه بهههتهر 

سههایههت بهه  بهه  
سه  فهارسه  بهه 
مهههنهههاسهههبهههت دوم 
مههرداد سههالههروز 
درگذشهت احهمهد 
شهههامهههلهههو بهههرام 
اولیهن بهار نهامهه 
ام از ایههههههن 
شرراعر بررهزرگ 
چههاپ كههرد كههه 

خچاب به دسررتگاه سانسررور و در اعهتهرا  
همچون كهوچهه “ به حذف بخش های  از كتاب 

نوشهتهه شهده اسهت. ایهن كهتهاب  ”  ام ب  انتها
منتهخهبه  اسهت از شهعهر شهاعهران جهههان بها 

رسم الهخهط ) .ترجمه و بازسرای  احمد شاملو
 “  (نویسنده حفظ شده است

 !آقام عزیز
با سررالم. یادداشررت  را كه مالحره م  كنیهد، 

كهنهیهد ی هم م  توانید ی  نامه خصوص  تلق 
 سپاسررگزارم مهن بهه  هم م  توانید در نهایت

دادگاه  احاله كنید كه من آن را به مجلس  هر 
سر و صدام محاكمه سانسررهور تهبهدیهل كهنهم، 
چون به هرحال یك  باید در برابر این فشررهار 

 31مرهرهن بها نهكها  نهخهسهرهرهت   .قد علم كهنهد
ههمهچهون كهوچهه “ موردم سانسررور مجموعه 

كه بعد به یازده مهورد تهخهفهیهف  ”  ئ  ب  انتها
داده شررده به شد  معتردم. من نم  دانم این 
كتاب را چه كسرر ، به چهه حهقه  و بها كهدام 

قهرارداده  ”  بررسهرهره “ مورد   صالحیت ویژه
اسهتهنهبهاط مه    از مهاحصهل كهار او  اما آن چه

  :شود این است كه
شرهرهعهر   كم ترین صالحیت  برام قضاو . 1 

ندارد و كم مایه گ  اش حتا از خچش هم  یهدا 
  .است

حقایق را به بهانه اخالق  كه دوابچش را . 2
شهرهرهدیهد جهنهسهرهره    احسررهاس سهرخهورده گه 

تعییررن كهرده اسهرهرهت ال هوشهرهرهانه  مه  كهنهد. 
شررد  این سرررخورده گ  به حدم اسررت كهه 
فقط كلمه زن او را به جبهه گیهرم در بهرابهر 

 شرردن قچهعه  بهرمه  انهگهیهزد. بههی شرریچان
اعتقاد او هر زن  ی  روسپ  بهالهقهوه اسهت و 

)كههه ”   تهمهاس“ در نهتهیهجههه بهه شههعهرم چهون 
زن و مرررد را كهه مهعهمهرهرهوال   مواجهه سرراده

برام عوام مودوعه  حهیهوانه  اسهرهرهت  بهه 
دیدگاه  انسرران  كشررانده اسررت( از دریهچهه 

سرخورده گ  جنسه  او .  فحشررا نرر م  كند
به حدم اسهت كهه امهر فهرمهوده ایهن سهچهور 

  :حذف شود
 

به میخانه م  روم،  آن جا كهه ویسهكه  مهثهل 
  .آب جارم ست

  ...دلتنگ  هام به باران م  ماند
احسرراس م  كنررم آغوش سررردم مرهرهرا مه  

  فشررارد و لب هام
  .یخ بسته ئ  بر لب هایم م  افتد

مالحظه مد كنید؟ نمد دانسرتریرم احسراس در 
دلتنگرد اسرت هرم   داشتن مرده ئد كه  آغوش

ترحرریرن جرنرسرد مرد   آدمد زاد سالمد را بره
  كشاند!ـ

و آقا كه در دســتگاه شما ناند نه به شایسته 
ایرن را   گد كره بره نراحرق مرد خرورد اسرـرـرم

ـ چیرز  كره مرعرلروم  ”  ركاكت الفاظ“ گذاشته 
مد كند ایشان معند كلماتد را كه خود به كار 

  ! مد برد هم نمد داند!ـ ركاكت الفاظ
كهار  ”  شكوه  رل م  له “ در آن شعر تلخ .  3

از كج فهم  و عقده جنسرر  به فاجعهه كشهیهده 
شررده. این جا همان عقده ئ  مهبهنهام قضهاو  

 نامـه ى احمـد شـاملو در اعتـراض به سانسور شعر

ی سهوم  ششمین مهجهمه  عهمهومهی عهادی دوره
کانون نویسندگان ایران روز جهمهعهه سهیهزدههم 
شهههههریههور بهها حضههور اعضههای کههانههون در 
 . ارکینک منزل یکهی از اعضها بهرگهزار شهد
رییس سنی مجم   رویز بابایی بها خهوش آمهد 
گویی به حادران جلسه را افتتهاح کهرد و در 
 ایان سخنان خود به یاد جانباختگان راه آزادی 
بیان و نهیهز درگهذشهتهگهان کهانهون یهک دقهیهقهه 
سههکههو  داد. ههس از آن بهها مههوافههقههت شههرکههت 
کنندگان سه تن از اعضای هیئت دبیران حسهن 
اصهغههری، ردها خههنههدان)مههههابههادی( و حههافههظ 
موسوی که قصد کاندیداتوری در این انتخابا  

ی مجمه  عهمهومهی را  را نداشتند، هیئت رییسه
ی  تشکهیهل دادنهد. )ردها خهنهدان در دو دوره

ی کهانهون ایهن   یشین دبیر بود و طبق اساسنامه
توانست کاندیدای دبهیهری شهود. حسهن  بار نمی

اصغری و حافظ موسوی تهمهایهلهی بهه شهرکهت 
 .(مهههجهههدد در ههههیهههئهههت دبهههیهههران نهههداشهههتهههنهههد

ی هیهئهت دبهیهران را  گزارش فعالیت یک ساله
فانوس بهادروند و بکتاش آبتین خوانهدنهد.  هس 
از آن ردا عابد گزارش بهازرسهان مهالهی را 

ها را تاییهد کهرد و وارد  خواند. مجم  گزارش
بخش دیگر دستور جلسه یعنی انهتهخهابها  شهد. 
از میان داوطلبان و با تایید مجم  هیئت نهرهار 

دانها،  زاده، فریبهرز ریهیهس شامل فرخنده حاجی
محمد زندی، سید علی صالهحهی و حسهیهنهعهلهی 
نوذری تعیین شد و رونهد انهتهخهابها  را زیهر 
نرر گرفت. در انتخاباتی کامال شهفهاف نهتهایهج 
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روزولت ، سر کوچه ای حجهلهه ای گهذاشهتهه 
اند و عکس جوانی کهه انهگهار بهه تهک تهک 
رهههگههذران خههیههره مههی شههود. نههگههاهههم رااز 

 .نگاهش می دزدم

صدای نوحه خوانی مسجد با صدای موسیقی 
شادی از ماشینهی درحهال عهبهور درههم مهی 
آمیزد.شادی که نمی ماند و می گذرد و انهدوه 

ذههنهم را از  .که بر سر شهر سایه می اندازد
همه حسهای مرگ و جهنهگ و حهجهلهه هها و 
درگیری ها  اک می کنم. بهرام ابراهیمهی بها 
عشقش جای همه را مهی گهیهرد. جهای ههمهه 
ترسها و غمها را، ترس همه وقتهههایهی راکهه 
آژیر می کشند و من نمهی دانهم کهه چهه بهایهد 
کرد ، وقتهایی که می ترسم دستگیرم کننهد و 
همه وحشتی که ناگهان به بخشی از روزمره 
گی هایمان تبدیل شده است . همه چهیهز سهیهاه 
است ، عشق را سهانسهور کهرده انهد و تهنههها 
حس مالل و غهم اسهت کهه آزاد اسهت . امها 
حس عاشقانه من به بهرام ابراهیمی از ههمهه 
چیز قوی تر است ، او با همه فرق می کند ، 
چشم هایش  ر از شورند و نگاهش همه حس 
های خوب را به من می دهد. هر بار که مرا 
می بیند به شوخی و شاید هم جدی می گهویهد 

بابا ول کن ایهن کهارای سهیهاسهی را، بهرو  “ 
دنبال زندگیت آخرش خود  را بهدبهخهت مهی 

اوایل وقتی ازاین حرفها می زد  ”  کنی دختر
برایش موعره می کردم که اوههم بهایهد کهار 
سیاسی بکهنهد ، مهگهر مهی شهود بهی تهفهاو  
زنههدگههی کههرد، اصههال او چههچههور مههی تههوانههد 
اینهمه بی خیال باشد، این جور وقتهاههمهیهشهه 
او حرف را عو  می کرد و مرا دوباره بهه 

 .دنیای  رشور جوانی برمی گرداند

از وقتی که دستگیری ها شروع شده و شبههها 
صدای آژیر وانفجار می آیهد ،اوتهنههها رشهتهه 
من با شور زندگی است ، دلم می خواهد همه 
اش با او باشم، او ترس را از من می گهیهرد. 
به من توصیه مهی کهنهد کهه از ایهران بهروم 

بیا برو  اریس بنشهیهن  “ یکروز به خنده گفت 
تو یک کافه خوشگل و یک قهههوه فهرانسهوی 
بخور و درست را بخهون تهو بهه درد ایهنهجها 
 ”  نمی خوری آخرم سر  را بهه بهاد مهیهدی

بهرام ابراهیمی از همه چیز مهی گهفهت غهیهر 
از اینکه با هم باشیم ، هر چه شور عشق مهن 
به او بیشتر می شد او کمتر بهرای دیهدارمهان 
وقت داشت . چند ماهی بود که خهانهه اش را 
 س داده بود وبه خانه دوستی رفته بود و بهه 
 . این بهانه دیدارهای ما درکافه و خیابان بود

می گفت بخهاطهر کهارش مهمهکهن اسهت چهنهد 
ماهی به سفر برود و این خبر مثل بمبی مهرا 
از درون ویران کرده بود، بی آنکه  هیهش از 

 .انفجار آن آژیری به صدا در آمده باشد

سر کوچه نزدیک سینما دیهامهونهد بهازههم دو 
حجله دیگر گذاشهتهه انهد از درون خهانهه ای 
صدای گریه می آید . تندتر قدم بر می دارم . 
نمی دانم چه مد  است که منترر ایسهتهاده ام 
؟ ولی می دانهم کهه اشهک ههایهم ههر لهحهرهه 

ایستادنهم آنهجها مهی  . ممکن است فرو بریزند
تههوانههد خههچههرنههاک بههاشههد . ایههن روزههها هههر 
انتراری می تواند بهای سنگینی داشته باشهد. 
می دانم باید برگردم اما دلهم بهه رفهتهن ردها 

 اهایم سنگین شده اند ، می تهرسهم  . نمی دهد
از همه کس ، از همه چیز می ترسم، از همه 
بیشتر اینکه دیگر او را نهبهیهنهم ، نهمهی دانهم 
بیشتر می ترسم یا خشمگیهنهم . از ایهنهکهه او 
توانسته مرا میان ترسهها و خهچهرههایهم تهنههها 
بگذارد. وقتی تمام طول کوچه خسرو را مهی 
دوم و در خانه شماره هشت را می بندم گریه 
ام به هق هق تبدیل شده . به اتاقم مهی روم و 
در را می بندم .کسی خانهه نهیهسهت . گهوشهی 
تلفن را بر می دارم می خواهم شماره بگیهرم 

سابقم که در خارج از کشور زندگی می کهنهد 
رابچه دارم و از طریق او با گروههای فعال 

 . ”سیاسی خارج از کشور

هر چه بیشتر می خوانم ، بهیهشهتهر از درون 
داغ میشوم ،سرم در حال انفجار است ،درهم 
و برهم می خوانم ، تمام تصورا  وتخهیهال  
سی سال گذشته درباره اوورابهچهه مهان بهههم 
مههی ریههزد.حههس هههای مههخههتههلههفههی از خشههم ، 
درمانهدگهی ، شهادی و انهدوه ههمهزمهان مهرا 
تسخیر می کنند. از مادرم و از همهه کسهانهی 
که به من می گفتند او مرا تهمهام مهد  بهازی 
داده است و بعد رههایهم کهرده بهدم مهی آیهد . 
چچور توانسته بهودنهد ایهنهقهدر ظهالهم بهاشهنهد، 
درحالیکه او در زندان رنج می برده دربهاره 
اش بی رحمانه قضاو  کنند؟!. حاال چه بایهد 
کرد ؟ حس می کنم یکباره ههمهه زنهدگهیهم در 
هم ریهخهتهه شهده اسهت .داشهتهم بهرای خهودم 
زنههدگههی آرامههی را مههی گههذرانههدم . چههچههور 
دوباره سرو کله بهرام ابراهیمی  هیهدا شهد تها 
بعد از سی سهال دوبهاره ههمهه چهیهز را بهههم 
بریزد.خیلی وقت بود کهه تهوانسهتهه بهودم در 
ذهنم جای مناسبی به او بدهم تها وقهت و بهی 
وقت آرامش زندگیم را بر هم نزند.فهکهر مهی 
کنم حتما می دانسته که من اینجا کار می کنهم 
؟ آمدن خواهرش هم اتفاقی نبهوده . شهایهد او 
می خواسته ببیند من در چه ودعی هسهتهم ؟ 

 . می خواسته تصویری از من به او بدهد

کاغذ ها را دوباره روی میز  حش و  ال مهی 
کنم ، درهم و برهم می خهوانهم ،مهی خهواههم 
سی سال را در ساعتی مرور کنم .خچهوط و 
کلما  درهم می ریزند . دنبال عهکهسهی مهی 
گردم که نیست ، اما مچمئن هسهتهم کهه خهود 
خودش است، بهرام ابراهیمی که یکروز مهاه 
اردیبهشت در خیابان روزولت نزدیک سینما 
دیاموند در میان نکبت جنگ و بهدبهخهتهی گهم 
شد حاال سی سال بعد در یهک تهابسهتهان داغ 
درشهری شاد در هفته فستیوال مهوسهیهقهی بها 
حضور هزاران جوان شهرکهت کهنهنهده نهیهمهه 

 .هشیار  یدایش شده

نمی دانم هوا دوباره گرم شده یا بی تابی مهن 
کالفه ام کرده . به دستشویهی مهی روم و بهه 
آینه زل می زنم ، خودم راجور دیگهری مهی 
بینم، از نگاه دیگری خودم را نگاه می کهنهم، 
به موهایم دسهت مهی کشهم ، سهفهیهدیشهان را 
سالهاست رنگ می  وشاند اما چین های زیر 
چشم هایم ، دو شیار عمیق کنار لبهایم ، فهرو 
رفتگی میان ابروهایهم . بهه بهدنهم دسهت مهی 
کشم . این چه حسی است که به جهانهم افهتهاده 
،این چه حس غریبی است که دارم ، این چهه 
جسمی است که تمنای زیبا بهودن دارد؟ ایهن 
چه قلبی است که جور دیگری می تهپهد . بهه 

 .اتاقم بر می گردم . ما  زده و آشفته

به اتاقم بر می گردم، صدای آقای امهامهی را 
می شناسم ،سینه اش را با صهدا صهاف مهی 
کههنههد و بهها کسههی کههه ظههاهههرا وقههتههی مههن در 
دستشوی بودم آمده حرف می زند . در اتهاق 
را باز می گذارم ، هوا خنک تر می شهود و 
حس می کنم که می توانم بهتر نفس بهکهشهم . 
کاغذها را از کنا ر دستم دور می کنم ، آنههها 
را در  وشه ای می گذارم تا با خود به خهانهه 
ببرم . آنها بخشی از زندگی خصهوصهی مهن 
هستند و جایشان اینجا نیست .  ای کامپهیهوتهر 
می نشینم ، ایمیهل ههای را مهی خهوانهم ولهی 

 . تمرکز برای جواب دادن به آنها ندارم

من اومدم چند تها فهرم  “ آقای امامی می گوید
دارم برام  ر کنن ، مربوط به گذشته اسهت ، 
یادم نمیاد .ما اینقهدرایهنهجهااز ههمهه چهی دور 
موندیم ، اینقده کسی نبود براش تعریف کهنهیهم 
یادمون رفته، گذشته را با یک مشت چهاخهان 

بهه ههمهدیهگهه دروغ .  اخان  هرش مهی کهنهیهم

که یادم می آید خانه اش را عهو  کهرده و 
من ههیهچ شهمهاره تهلهفهن و یها آدرسهی از او 
ندارم . ساعتها همانچور با کفش و مهانهتهو و 
روسری روی تخت افتاده ام و به سقف خیره 
شده ام ، دلم می خواهد فریهاد بهزنهم، صهدای 
مادرم که برای چندمین بار تکرار میکنهد کهه 
من خودم را عالف این رابهچهه کهرده ام در 
سرم می  یهچهد وحهس خشهم و دردی را بهه 

 .جانم می ریزد

از آن روز بهه بهعهد دنهیهای مهن رنهگ ههمهه 
خیابانهای جنگ زده شد، رنگ ترسها وقهتهی 
که صدای آژیر می آمد و بمب هایی که فهرو 
می ریختند. رنگ همه بی حهوصهلهگهی هها و 
بی تفاوتی ها، رنگ قیافه ماتم زده همه مردم 

 .شهر

؟ ”  چهیهز دیهگهه ای مهیهخههوای بهرا  بهیهارم“
صاحب کافه بلژیکی است که سالهاسهت مهرا 
می شناسد ، با موهای آشفته و قهیهافهه ای کهه 
همیشه نارادی است . ما  نگاهش می کهنهم 
و او دوباره می  رسد و مهن بهی آنهکهه فهکهر 

به فاصلهه  .”  یک آبجو “ کرده باشم می گویم 
کوتاهی یک آبجو تگری بلژیکی در لهیهوانهی 
زیبا جلویم می گذارد .نصف لهیهوان را یهک 
نفس می نوشم ودرختهای باالی سرم را نگاه 
می کنم که همچنان بی حرکت مانده انهد . بهه 
خودم می آیم به دنیای واقعی بر مهی گهردم . 
دستی به موهای از عهرق و شهرجهی خهیهس 
شده ام می کشم ، جهرعهه دیهگهری از آبهجهو 
خوش طعم را می نوشم و زیهر لهب تهکهرار 

تشابه اسهمهی اسهت ، حهتهمها تشهابهه  “ می کنم
اسمی است ، نه ایهن بهههرام ابهراههیهمهی کهس 

 ول را  رداخت می کهنهم و بهه  . ”  دیگه ایه 
هوا طوفانی می شود و باران  . خانه می روم

تندی می بارد و من برای اولین باراز غهرش 
 . آسمان می ترسم

روز بعد هوا ده درجه خنکتر شهده اسهت .بهد 
خوابهیهدن و ایهن تهغهیهیهرا  درجهه حهرارا  
خستگی و سهردرد را ههمهراه آورده اسهت . 
صبح که به سرکارم می رسم حضور بهههرام 
ابراهیمی در ذهنم کم رنگتر شهده . در اتهاق 
را باز می گذارم واز  نجره اتاق روبهرو بهاد 
مالیمی می وزد. در بیرون اتاق آقای امهامهی 
سینه اش را صاف می کهنهد تها مهرا مهتهوجهه 
حضورش بکند. مهی گهویهم تها نهوشهتهن چهنهد 

 . ایمیل دروری منترر بماند

با اینکه حضور بهرام ابراهیمی مثهل دیهروز 
 ههررنههگ نههیههسههت ولههی وسههوسههه خههوانههدن 
کاغذهای مربوط به او دست از سرم بر نمهی 
دارد. کاغذهایی را که دیهروز خهواههربهههرام 
ابراهیمی به من داده بود را ازکشهوی مهیهزم 
بیرون می آورم و با احتیاط آنها را ورق مهی 
زنم . دالیهل  هنهاههنهدگهی و حهرفهههای بهههرام 
ابراهیمی در مصاحبه  ناهندگیش هم دمیمهه 
نامه هاست . صدایی در سرم فریاد مهی زنهد 
تشابه اسمی است و دستم می لرزد. کهاغهذهها 
را بر می دارم و روی صندلهی راحهتهی ولهو 
می شوم هفت صفحه است ، تهلهفهن بهی وقهفهه 
زنگ می زند و من می خوانم، نوشته هها را 
با شتاب می خهوانهم و در مهیهان سهچهور آن 
صور  بهرام ابراهیمی نقش بسته اسهت، بها 
خنده ای در چشمهایهش کهه از گهوشهه کهاغهذ 
سرک میکشد . صدای اوست کهه نهوشهتهه هها 
را می خواند،صدایهی کهه ایهن بهار مهحهزون 

روزی کهه بها دوسهت دخهتهرم قهرار “ است : 
داشتم و می خواستم از او تهقهادهای ازدواج 
کنم نزدیک محل قرارمان دستگیر شهدم . ده 
سال در زندان بودم شکنجه شدم ، من عضهو 
سازمان مخفی همان گروهی بودم کهه او در 
آن فعالیت علنی می کرد . بعد از آزادی ههم 
راحتم نمی گذاشتند، مرتب زیر نرهر بهودم . 
آنها فکر می کردند که مهن بها دوسهت دخهتهر 

۰۶ادامه داستان از صفحه  صدایی کهه  ”  میگیم ،اول ازهمه هم به خودمون. 
این فهقهط مهربهوط بهه “ نمی دانم کیست می گوید: 

غربت و مهاجر  نیست ، جاهای دیهگهه ای ههم 
که آدم دسترسی به دیگرا ن و فضای باز نداشهتهه 

آقهای امهامهی دوبهاره .”  باشه ،خیال بافی مهیهکهنهه
مثال کهجها  “ صدایش را صاف می کند ومی  رسد

تو زندانم همینچوره ، آدم دلهش  “ ،  ”  را میگین؟
می خواد از دنهیهای بهیهرون یهک تصهویهر خهوب 
داشته باشه ، از همه آدمای دور و برش ، ازهمه 
عزیزاش . آدم دلش میخواد فکر کنهه کهه بهیهرون 
همه با هم خوبن ، همه با هم مهربونن. تو گذشتهه 
همه چی خوب بوده . با این فکرا روزای سهخهت 
راحههت تههر مههی گههذرن. آدم اسههتههاد خههود گههول 
زدنه .شما اینجا یکجور ، ما اونجا جور دیگه ای 

 . ”ولی اصلش خیلی با هم فرق نمی کنن

صدای مرد ناآشنها  هایهیهن آمهده ومهن بهه سهخهتهی 
حرفهایش را می شنوم .کنجکاو مهی شهوم قهیهافهه 
اش را ببینم، از در که بیرون می روم چشمهم بهه 
چشم آقای امامی می افتد و از ترس اینکه گرفتار 
فههرم هههای اداریههش نشههوم ، نههگههاهههی بهها شههتههاب 
وکنجکاو به مرد روبرویش می انهدازم کهه  شهت 
گلدان و چراغی بزرگ  نهان شده اسهت و تهنههها 

 . کالهش را می توانم بخوبی ببینم

هنوز در اتاقم  شت میزم درست جابجا نشده ام ، 
زنی با شتاب به دو مرد منترر سالم مهی کهنهد و 
به آنی در چهارچوب در اتاقهم مهی ایسهتهد و مهن 
احساس می کنم که به نهاگهههان رنهگهم مهی  هرد . 
خواهر بهرام ابراهیمی با مهربانی و لبخهنهدی بهه 

ببهخهشهیهد کهه مها بهی وقهت قهبهلهی  “ من می گوید 
اومههدیههم ، بههرادرم دیشههب اومههده ایههنههجهها و فههردا 
مجبوره بره دوباره شهر خودش ، اومهدیهم چهون 

صدایش را نمی شنوم ،تنها دهانش را می  ”  او...
بینم که باز و بسته می شود.او اینجاست ،در چنهد 
قدمی من، بعد از سی سال ، رنگم می  رد و داغ 
می شوم. حاال باید چه کرد ؟ بغضم گرفته ، قهلهبهم 
تند میزند، نفس هایم کوتاه و بریده شهده انهد ،ایهن 
 “ چه حالی است دیگر؟ با خودم غریبه شده ام . 

صهدای خهواههر بهههرام  ”  شما حهالهتهون خهوبهه؟ 
ابراهیمی است که مهرا بهخهود مهی آورد. ههنهوز 
 . جوابش را نداده ام که دستی بچرفم دراز میشود

جرئت نمی کنم سرم را بلند کنم ، دستم را که می 
لرزد دراز می کنم وبعد به آرامهی سهرم را بهاال 
می آورم، دهانم خشک می شهود وعهرق سهردی 
بر بدنم می نششیند، در زیر کهالههی چشهم ههایهی 
که نمی دانم به کجا خیره شهده انهد را در بهرابهر 
چشمهای خودم می بینهم، شهوکهه مهیهشهوم و فهقهط 

 .میتوانم بگویم ، تشابه اسمی بود، تشابه اسمی

قیافه آقای امامی جلوی چشمم می آید که می 
“گوید ، ما گذشته را آنچوری که خودمون  
و من نوشته ها را  ”دلمون می خواد می سازیم 
آنچور خوانده بودم که خواسته بودم ،بخش های 
 از نوشته را جا انداخته بودم.                        

بهرام ابراهیمی و خواهرش که بیرون مهی رونهد 
، آسمان می غرد و در یک چشم بهم زدن رشهتهه 
های باران آسمان و زمین را بهم وصل می کهنهد. 
آقای امهامهی را صهدا مهی کهنهم قهههوه جهوش را 
روشن می کنم و آقای امامی که از بوی قههوه بهه 
وجد آمده است ، در اتاقم می نشیند ومن می گویم 

بذارین با هم حفره های گذشته را اونجوری که   “
وقبل از اینکه بنشیهنهم ،  هرده  ”. میخوایم  ر کنیم 

های اتاق را کنار می زنم ،درختان کافه بلژیهکهی 
درهم می  یچند و بوی باران همه اتاق را  ر مهی 

 کند.                          
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قادی جان دبلیو وایتهد در   
مچلب جدیدی که در وب سایت 
موسسه راترفورد گذاشته، به 
ابیاتی از یکی از ترانه های باب 
دیلن اشاره کرده که در آن 
خواننده از فرط نابسامانی هایی 
که در جامعه می بیند، احساس 
شرمساری میکند. چرا ما احساس 
شرمساری نمیکنیم؟ چرا فقط باب 

 دیلن احساس شرمندگی میکند؟
در این فکرم که چه تعداد از طرفداران باب دیلن معنای ترانه 
او را می فهمند. عدالت آمریکایی هیچ ارتباطی با بی گناهی 
یا گناهکاری ندارد. اعضای هیئت های منصفه آمریکایی 
هنگام تصمیم گیری درباره گناهکار بودن مردم آمریکا، 
وا سین کسانی اند که یک متهم بی گناه باید سرنوشتش را به 
دست آنها بسپارد و به آنها اعتماد کند. هیئت منصفه ای که 

 تقریبا همیشه به این اعتماد بی گناهان خیانت می کنند.
( 2001و2000همانچورکه الرنس استراتون در کتاب ما )

نشان میدهد، اصوال عدالتی در آمریکا وجود ندارد. ما عنوان 
گذاشته بودیم. این کتاب  ”  چگونه قانون گم شد“کتابمان را 

تودیح میدهد که چگونه مشخصه های حفاظتی موجود در 
قانون که آن را به سپری محافظ برای بیگناهان تبدیل میکرد، 
درطول زمان به سالحی در دست دولت تبدیل شده است، 
سالحی که علیه مردم به کارگرفته میشود. از دست رفتن سپر 
حفاظتی قوانین،  یش از یازدهم سپتامبر رخ داد؛ اتفاقی که 

از آن برای شکل دادن به  ”  دولتی که نمایندگی ما را داشت“
 یک دولت  لیسی استفاده کرد.

اما واحد بازاریابی ناشر کتاب، عنوانی را که ما برای کتاب 
ستم ناشی از “برگزیده بودیم، نپسندید و به جای آن عنوان 

بر  شت جلد جای گرفت. ما  رسیدیم که این تیتر ”   نیا  خیر
چه معنایی دارد. واحد بازاریابی  اسخ داد که ما در کتاب 
نشان داده ایم که جنگ با جرایم که باعث سوء استفاده های 

که  -منحرفین شده، مبارزه با سوء استفاده کنندگان از کودکان
به دادگاه های نمایشی افراد کامال بیگناهی منجر شد که 
یادآور دادگاه نمایشی قهرمانان انقالب بلشویکی به دست 

که برای  -و مبارزه با مواد مخدر  -جوزف استالین بود
خانواده های فرو اشیده ای  ”  آزادی و دمکراسی“آمریکای 

را به ارمغان آورد و ما را صاحب باالترین نرخ زندانیان 
همگی نتیجه نیا  خیر برای مبارزه با  -درسچح جهان کرد 

جرایم، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با سوء استفاده از 
کودکان بوده است. تیتر ناشر همانچور که معلوم شد، تیتر 

سال این کتاب  15حساب شده تری بوده، چون با گذشت 
همچنان تجدید چاپ میشود. در طول این سال ها کتاب ما به 
کفایت فروش داشته است وهمین فروش ها موجب گردید که 
در ردیف یکی از کتب  رفروش هم قراربگیرد. شاید دلیل 
 رفروش بودن کتاب این بوده که توجه بیشتری را به خود 
جلب کرده است و احتماال دانشکده های حقوق و انجمن های 
زندانیان، از آن برای سد کردن راه حکومت  لیسی استفاده 

 کرده باشند.
وایتهد با سند و مدرک نشان میدهد که چه کار دشواری است 
تبرئه کردن یک متهم بی گناه بعنوان فردی که مرتکب 
جرمی نشده است. حتی اگر به غلط متهم شده باشد و وکیلش 
از فشارهای شخص  یگردکننده برای مذاکره بر سر یک 
معامله استیناف و حضور در دادگاه جان سالم به در ببرد، 
این قبیل افراد با اعضای هیئت های منصفه ای مواجه 
میشوند که قادرنیستند نسبت به  یگرد کنندگان،  لیس یا 
شاهدی که به او  ول داده شده تا علیه متهم بیگناه حرف بزند، 
سوء ظنی را روا دارند. اعضای هیئت های منصفه حتی آن 
معدود کسانی را که از یورش رژیم کلینتون به شاخه داویدی 
های واکو جان سالم به در برده بودند نیز محکوم کردند؛ 
همان معدود کسانیکه در اثر استنشاق گاز، اصابت گلوله یا 
آتشی که توسط نیروهای فدرال آمریکا برافروخته شده بود، 
جانشان را از دست نداده بودند. این فرقه مذهبی را واشنگتن 
و رسانه های روسپی بعنوان افرادی سوء استفاده کننده از 
کودکان بدنام کردند و چهره ای اهریمنی ازآنها ارائه دادند؛ 
کسانیکه هم کودکان را مورد تجاوز قرارمیدادند و سالح های 

مورد تحریم قرار میدهد، بمباران میکند، با هوا یمای 
خود رواز مورد حمله قرار میدهد، یا به آنها حمله میکند و یا 
مقاماتش را مورد سوء قصد قرار میدهد یا با کودتا آنها را 

 سرنگون میکند.
به هر دلیلی که باشد، نه تنها آمریکاییان بلکه اکثر جهانیان 
نیز به شیچان واشنگتن عاد  کرده اند و از این روست که با 
شیچان همدستی میکنند. آن عده از کسانی را که وجدان 
اخالقی دارند نیز واشنگتن و لندن در نهایت تحت عنوان 

قرار میدهند که باید آنها را جم  آوری  ”  افراطیون داخلی“
کرد و در مراکز مخصوص بازداشتی ها نگهداری کرد. 
اظهارا  اخیر ژنرال وسلی کالرک و کامرون نخست وزیر 
انگلیس را دوباره از نرر بگذرانید و اظهارنرر جنت 
نا ولیتانو را به خاطر بیاورید که گفته است اداره امنیت 
داخلی تمرکز خود را از تروریست ها متوجه افراطیون 

 داخلی کرده که اصچالحی تعریف نشده و بالقید است.
آمریکاییانی که شخصیت خوبی دارند به مود  نومیدی 
ودرماندگی رانده شده اند. همانچورکه جان وایتهد روشن 

که  -میکند، مردم آمریکا حتی نمیتوانند جلوی  لیسشان را 
بگیرند تا هر  -حقوقشان با مالیا  های آنها  رداخت میشوند 

روز سه آمریکایی را به قتل نرسانند و این تازه آمار قتل 
هایی است که رسما اعالم میشود. میزان واقعی این قتل ها 

 احتماال بیشتر است.
چیزی که وایتهد توصیف میکند و من سال هاست که متوجه 
شده ام، این است که مردم آمریکا عالوه بر حس تشخیص 
حقیقت از دروغ، هر گونه حس ترحم و عدالتخواهی شان 
نسبت به دیگران را نیز از دست داده اند. آمریکاییان می 
 ذیرند که هیچ احساس مسئولیتی نسبت به میلیون ها نفری که 

که تاریخ آن به دولت دوم  -واشنگتن در طول دو دهه گذشته 
از بین برده است ندارند. تک تک این  -کلینون بازمی گردد

مرگ و میرها بر اساس یک دروغ ابراز شده از سوی 
 واشنگتن صور  گرفته اند.

زمانیکه از مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه کلینتون  رسیده 
شد آیا تحریم های رژیم کلینتون که ادعا میشد به قیمت جان 

هزار کودک عراقی تمام شده توجیهی دارد یا نه، کامال  500
 یدا بود وقتیکه جواب تایید آمیز به این  رسش میداد، انترار 

 هیچ گونه ابراز خشمی را از جانب مردم آمریکا نداشت.
آمریکاییان باید با واقعیت ها رو به رو شوند. از دست رفتن 
شخصیت به معنای از دست رفتن آزادی و تبدیل دولت به 

 یک کارآفرین جنایی است.

* Paul Craig Roberts  معاون وزیر خزانه داری آمریکا
و یکی از سردبیران وال استریت جورنال بوده است. او در 
نشریا  بیزینس ویک، اسکریپز هاوارد نیوز سرویس و 
کریتورز سیندیکیت قلم زده و سمت های دانشگاهی بسیاری 

 داشته است.

اتوماتیک تولید میکردند. بعدا معلوم شد که این اتهاما  
دروغین بوده اند، مثل اتهام داشتن سالح های کشتار جمعی 
توسط صدام حسین و غیره وغیره، اما این اتفاق صرفا بعد 
 ازآن رخ داد که افراد بیگناه جان باختند یا به زندان افتادند.

 رسش این است: چرا آمریکاییان در حالیکه جان بیگناهان 
گرفته میشود، صرفا ساکت سرجایشان نمی نشینند، بلکه 
عمال از گرفته شدن جان این افراد بیگناه نیز حمایت میکنند؟ 

را باوردارند، با وجود این  ”  مناب  رسمی“چرا آمریکاییان 
واقعیت که این مناب  رسمی یا، مکررا دروغ گفته اند و 

 هیچگاه زبانشان به گفتن حقیقت باز نشده است؟
تنها نتیجه ای که میتوان گرفت این است که مردم آمریکا 
دچار زوال شده اند. ما دارای یک سیستم قضایی زوال یافته 
ایم. ما دارای حس ترحم زوال یافته ایم. دارای یک قانون 
اساسی زوال یافته ایم. دارای یک حقیقت زوال یافته ایم. 
دارای دمکراسی و دولت انتخابی شکست خورده ایم. ما 
خودمان و بشریت را به زوال کشانده ایم. به اعتمادی که 
 دران بنیانگزارمان به ما کرده بودند، خیانت کرده ایم. حتی 
خدایمان خدایی شکست خورده است. اگر تا حاال شخصیتی 
داشتیم که به ما گفته میشد داریم، اکنون به روشنی  یداست 
که آن را از دست داده ایم. اگر هم چیزی باقی مانده باشد، 

 چیز اندکی باقی مانده است. ” شخصیت آمریکایی“از آن 
آیا شخصیت آمریکایی همان چیزی بود که در شکنجه گاه 
های ابوغریب، خلیج گوآنتانامو و سیاهچال های  نهانی سیا 
به نمایش گذاشته شده است، شکنجه گاه هایی که در آنها 
 رسنل ارتش آمریکا و سیا شواهدی تصویری از لذتشان از 
شکنجه کردن و تعر  به زندانیان تهیه میکردند. گزارش 
های رسمی به این نتیجه رسیده اند که در کنار شکنجه، 
تجاوز، لواط و قتل هم در این زندان ها جریان داشته است. 
تمام این کارها نیز تحت ریاست کسانی رخ داده است که 

 روانشناسان آمریکایی دارای مدرک دکترا بوده اند.
ما همین رفتار غیرانسانی را در  لیس آمریکا مشاهده میکنیم 
که نسبت به زنان، کودکان و سالخوردگان و کسانیکه 
دستبندهای فیزیکی و ذهنی دارند، همراه با خشونت شدید 
واکنش نشان میدهند.  لیس بی هیچ دلیلی شهروندان 
آمریکایی را به قتل میرساند، آنها را با شوکر برقی مورد 
حمله قرارمیدهد، آنها را کتک میزند و مورد تعر  
قرارمیدهد. هر روز گزارش های بیشتری از این موارد 
منتشر میشود و با وجود این گزارش ها، خشونت ها 
همچنان ادامه دارند. روشن است که  لیس از اینکه مسبب 
درد و مرگ شهروندان شود لذ  میبرد،  لیسی که قرار 
بوده به آنها خدمت و از آنها محافرت کند. همیشه در نیروی 
 لیس قلدری هایی وجود داشته، اما خشونت غیر موجه 
نیروی  لیس در روزگار ما، نشانگر فرو اشی کامل 

 شخصیت آمریکایی است.
این شکست شخصیت آمریکایی،  یامدهای فجی  و بزرگی 
برای خودمان و جهان به دنبال داشته است. در داخل کشور 
آمریکاییان گرفتار یک حکومت  لیسی شده اند که در آن 
تمامی حمایت های مبتنی بر قانون اساسی رنگ باخته اند. 
در خارج از کشور، عراق و لیبی دو کشور سابقا مرفه، 
نابود شده اند. لیبی دیگر بعنوان یک کشور وجود خارجی 
ندارد. در عراق یک میلیون کشته، چهار میلیون آواره به 
خارج از کشور و صدها هزار نفر یتیم شده اند و هزاران 
کودک با نارسایی های هنگام تولد به دنیا می آیند که دلیل آن 
استفاده آمریکا از تجهیزا  غیرقانونی است. این ها واقعیت 
هایی مسلم هستند. با این حال دولت ایاال  متحده مدعی 

را برای عراق به ارمغان  ”  آزادی و دمکراسی“است که 
، جرج دبلیو بوش را ”  ماموریت انجام یافته“برده است. 

 یکی از قاتلین جمعی قرن بیست و یکم معرفی کرده است.
 رسش این است: چگونه دولت آمریکا میتواند چنین ادعای 
آشکارا غیرقانونی و نادرستی را ابراز کند بی آنکه بقیه 
جهانیان و مردم خودش بر سر آن فریاد نکشند؟ آیا  اسخ این 
است که دیگر شخصیت و طینت خوب از جهان رخت 
بربسته است؟ یا  اسخ این است که جهان از آن میترسد که 
دست به اعترا  زند؟ واشنگتن میتواند کشورهای ظاهرا 
مستقل را به زور مجبور به تن دادن به خواسته های خود 
کند، درغیر اینصور  مکانیسم های بین المللی گردش  ول 
را که واشنگتن بر آنها کنترل دارد قچ  میکند و یا آنها را 

 زوال شخصیت مردم آمریکا 

افزایش فعالیت گروه 
خالفت اسالمی در 

 افغانستان
 رادیو فردا

 
سازمان ملل روز جمعه با انتشار گزارشی اعالم کرد 

های گروه خالفت اسالمی یا داعش در افغانستان رو به  فعالیت
 .افزایش است

های القاعده  در این گزارش به نقل از گروه نرار  بر فعالیت
والیت  ۹۲در سازمان ملل آمده که گروه خالفت اسالمی در 

 .والیت افغانستان، نیرو جذب کرده است ۱۲از 
در این گزارش آمده که ده درصد طالبان مسلح در افغانستان 

 .تمایل دارند به گروه خالفت اسالمی بپیوندند
نرامی وابسته  شبه ٧۲افزاید که حدود  گزارش سازمان ملل می

به گروه خالفت اسالمی از عراق و سوریه هسته اصلی این 
  .دهند گروه در افغانستان را تشکیل می
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 صدمه به یک عضو یعنی صدمه به همه 

در یک حملۀ مسلاحااناه باه ۰۷۰۱ژانویۀ سال ۰۱در شامگاه  

یک مغازه بقالی درحومۀ شهر سالت لیاک  صااحاب ماغاازه 

اقای جان موریسون، که یک پلیس بازنشساتاه باود، وپسارش 

کشته میشوند. چونکه پولی سرقت نشده بود، پلیس دلیل حملاه 

را انتقام جویی از این پلیس باازنشاساتاه اعاالم کارد. کساانای 

درلیست بودند که او را تهدید کرده بودند. چند نفر که بعد از 

تیراندازی شاهد خروج دو نفر از ان ماغاازه باودناد، اطاالع 

دادند که یکی از قاتلین به بدن اش گالاولاه ای اصاابات کارده 

بود. در همان شب جوهیل در اثر مشاجاره ودعاوا باا ناامازد 

[( 3قبلی دختری که دوستش داشت )خاانام هایالادا اریاکاساون 

مورداصابت گلوله این عاشق طرد شده قرار میگرد. جو هیل 

همان شب برای مداوا باه دکاتاری ماراجاعات مایاکاناد. دکاتار 

مزبور بر طبق مقررات باا پالایاس تامااس گارفاتاه وگازارش 

 .میدهد

با اینکه شواهد و مداری زیادی در اختیار پلیس شهر ساالات 

لیک قرار داشت و شاهدانی گفته بودند که در شب تیراندازی 

دو نفر باا مشاخاصاات ذکار شاده را در ایساتاگااه تارن )کاه 

نزدیک مغازۀ بقالی بود( دیده بودند و اشاره کردند کاه یاکای 

از دو نفر ذکر شده مجروح و خونین بود، پلیس کمااکاان جاو 

 .هیل را در رابطه با گزارش دکتر دستگیر میکند

جوهیل در دادگاه حاضر به افشا کردن اسم دوسات دخاتارش 

)خانم هیلدا اریکسون(، که در موقع تیراندازی باه جاو هایال 

خارج از شهر بوده و گویا حاضر نبود که خود را وارد ایان 

ماجرا بکند، نشد. جوهیل میدانست که بنا به اصول قااناونای، 

و مخصوصا در مورد جرم قتل، این وظیفۀ قانونای دادساتاان 

است که با مداری غیر قابل انکار ثابت کند که او عمال قاتال 

را انجام داده است و این وظیفۀ جوهیل نبود که ثابت کناد کاه 

خود بیگناه اسات. و ایان اماری اسات کاه از ناظارن قاوانایان 

قضایی امریکا در مورد تمام جرم ها و مخصوصا در ماورد 

جرم قتل باید اعمال بشود. غاافال از ایاناکاه در ایان پارونادۀ 

مشخص، حرکات سیاسی و فعالیت های قبلای اش در ایاالاتن 

کالیفرنیا )مذاکراتی بین فرمانداران ایالت یوتا و کالیفرنیا شده 

بود و در این مذاکرات پروندۀ و فعالیت های جوهیل ماطارح 

گردیده بود( به امار ماحااکاماۀ او یاک بااعاد سایااسای داده و 

مجریانن دولتی و دادستانی ایالت یوتا با همکاری با صااحاباان 

معادن مس )و نمایندگی از انها( در صادد از بایان باردن او 

 .هستند

 یااک اسااتاااد دانشااگاااه باانااام آبااوری هااان ۰۷۱۷در سااال  

(Aubrey Haan)  که در صدد نوشتن سرنوشت جوهیل باود

با خانم هیلدا اریکسون تماس گرفته و این خانام در نااماه ای 

قضایای اتفاق افتاده در ان زمان را برایش شرح مایادهاد. در 

ان نامه این خانم برای اولین بار تایید کرد که در گافاتاگاویای 

 مقاله و برگردان اشعار: شاهین شعبانیان

جوهیل، شاعر،ترانه سرا، ناوازنادۀ گایاتاارو ویالاون، ناقااش، 

سازمانده و فعاال طاباقاۀ کاارگار اماریاکاا باود کاه ………. 

بصورت یک زندانی سیاسی زندگی اش به پایان رسایاد ولای 

اثار خدمات او در جنبش کارگری و باخاصاوص در ادبایاات 

در شاهار  ۰۷۹۷این جنبش کماکان پا برجاست.  او در سال 

بچه( بدنایاا  ۷گاول در کشور سوئد درخانواده ای پرتعداد )با 

در زندانن ایالتی ایالتن یاوتاا  ۰۷۰۱نوامبر سال  ۰۷آمد و در 

در شهر سالت لیک سیتی بوسیلۀ جاوخاۀ تایاربااران باه قاتال 

 .رسید

درسنین خردسالی، ساه تان از بارادران وخاواهاران اش را 

ازدست داد. پدراش را که کارگار سااده ای در شارکات راه 

اهن بود در یک ساناحاه در ماوقاع کاار از دسات مایادهاد و 

فارزناد ماواجاه شاده  ۶مادرش که با مسئولیت بزرگ کردن 

بود با کار خیاطی و شستشوی لباس برای دیگران امور مالی 

خانواده را تا حدود زیادی تامین میکند. جوهیل، برای کاماک 

ساالاگای وارد  ۰۱تاا ۰۱در امور مالی خاناواده، در سانایان 

از دست داد  ۰۷۱۱دنیای کار میشود. او مادرش را در سال 

ساالاگای  ۱۲و در این سال بعد از فروش خانۀ شان، در سن 

به امید آینده ای بهتر با برادرش پال به ایاالت متحدۀ اماریاکاا 

 .مهاجرت میکنند

جوهیل کارش را درمحلۀ ماهااجاریان  شاهار نایاویاوری باا  

پیشخدمتی در رستورانی شروع کرد و باعاد از ان بصاورت 

کارگری دوره گرد در شهر کلیولند )ایالتن اوهاایاو( مشاغاول 

به کار شد ودر پایان راه به شهر سان فرانسیسکو رسایاد. او 

ساالاگای، باه اعضاای اتاحاادیاۀ  ۲۰، در سن ۰۷۰۱در سال 

 Industrial Workers of the) ”کارگران صنعاتای دنایاا“ 

Worldیا به اختصار I.W.W که اعضای این اتحادیه را باه

 .هم میشناختند( می پیوندد” وابلی ها“نام 

 یک اتحادیۀ بزرگ برای همه کارگران

بسامات خازاناه دار اتاحاادیاۀ کاارگاران ۰۷۰۱-۰۰سالهای   

بارانداز در شهر سان پدرو در کالیفرنیاا اناتاخااب مایاشاود و 

سااعات کاار در  ۷“ مسئولیت سازماندهای اعاتاصااب بارای 

در ان بندر را به عهده میگیرد. دراین مقطع از تااریا  ” روز

یکی از شعارهای مهم اتحادیه های کارگری در اماریاکاا، از 

 ۷“ ، مسئله جامۀ عمل پوشانادن باه امار ماهام I.W.W جمله

باود کاه بصاورت زیار در جاا ماعاه ”  ساعت کاار در روز

سااعات خاواب و  ۷سااعات کاار؛  ۷“ امریکا مطرح میشد؛ 

 ”.ساعت مطالعه و با خانواده و دوستان بودن ۷استراحت؛ 

در رابطه با فعالیت های کارگرین جوهیل، پلیاس شاهار ساان 

دستگیر نموده و جوهیل حدود ”  ولگردی“ پدرو او را به جرم 

یک ماه زندانی میشود. در این سالها که مصادف با ساالاهاای 

انقالبن مکزیک نیز بود، جوهیل وتعدادی از اعضای اتحادیه 

از دیگر شاعران و نویسندگان این Ralph Chaplin )گویا با

همادردی تاا “ Solidarity Forever اتحادیه و سرایندۀ شعر

بدعوت انقالبیون مکزیک برای سازمان دادن دهاقااناان ”(  ابد

بدون زمین وکارگران فاعاالایات هاایای در اناقاالبن ماکازیاک 

داشتند. و در این رابطه و در همکاری با همفکران مکزیکی 

خود و دهقانان بادون زمایان ) بایاشاتار زمایاناهاای زراعاتای 

مکزیک تحت مالکیت سرمایه داران اماریاکاایای و شارکاای 

فئودال مکزیکی شان باود( ایان گاروه  در اشاغاال ناظاامای 

چندین شهر مکزیاک در جاناوب ایاالات کاالایافارنایاا شارکات 

داشتند. در تائید این حرکت اقای جک لندن، نویسندۀ مشاهاور 

و سوسیالیست امریکایی، نامه ای پر از احساساات هامادردی 

با دهقانانان مکزیکی نوشت که در نهایت عار  تشاکار و 

کاه در ایان .I.W.W قدردانای خاود را از گاروۀ اتاحاادیاه

مبارزۀ طبقاتی در رابطه با مسئولیت انترناسیونالیستی خاود 

[1خدمت و جان خود را در این راه گذاشتند اباراز داشات. 

 در نهایت این گروه حمایت خود را از نیروهای میگانیسات

(Magonistas)سانادیاکاالایاسات -که سوسیالیستاهاای اناارکاو

مکزیکی بودند اعالم کردند و برنامۀ اناقاالبای اناهاا را کاه 

شامل اصالحات ارضی و تدوین قوانیان کاارگاری باود در 

[. باعاد از پایاروزی فااز اول اناقاالب 2امریکا تبلیغ کردند 

مکزیک، امیلیانو زاپاتا، یکی از رهبران انقاالب ماکازیاک 

طرح جامع ای را برای اصاحات ارضی و حقوق کارگران 

ناامایاده شاد. ایان طارح در بار ”  طرح آیااال“ اعالم کرد که 

 .گیرندۀ اجزای بسیاری از خواست های میگانیست ها بود

این اتحادیه کادر اصلی خود را در راباطاه باا ماخاالافات باا 

ورود امریکا در جنگ جهانی اول از دست داد. این اتحادیه 

جاانااگ اول جااهاااناای را یااک جاانااگ باایاان ساارمااایااه داران 

)امپریالیست ها( در رقابت با یکدیگر و در دزدی از مالال 

دیگر برآورد کرد. انها بطور فاعاال ساعای در اخاتاالل در 

مورد نظام وظیفه و سربازگیری و فرستادن انها باه جاباهاۀ 

جنگ در اروپا کردند. اعضای این اتحادیاه  باطاور وسایاع 

در سطح اجتماعی در  قانع کردن افکار عمومی ،که ورود 

به جنگ در اروپا نه بنفع کارگران بوده و نه بنفاع اجاتامااع 

امریکا، موفق بودند. دولتن اماریاکاا باا گاذرانادن یاکاساری 

قوانین، فعالیتهای این اتحادیه را غیر قانونی اعالم کرد، باه 

ادارات شان حمله کرده و بعد از شاکاساتان درب، پاناجاره، 

مبلمان و غارت کردن مداری داخلی شروع به دساتاگایاری 

کادرها و فعالین این اتحادیه نمود. بعد از دستاگایاری حادود 

دو هزار نفر از فعالین کارگری و چپی ضد جاناگ، دولات 

 امریکا صد ها نافار از فاعاالایان را کاه شاهاروناد قااناونای

(citizen) امریکا نبودند تبعید کرد. 

 نفر از این تبعید شدگان از کادر اصلی اتحادیاۀ ۰۱۱حدود 

I.W.W در بایان اناهاا باود. ”  اما گلادمان“ بودند که از جمله

د، از  یوجین دبز چندین سال را در زندان گذراند. بیل هی وا

کادر رهبری هم جرم زندانی دراز مدت گرفت کاه باعاد از 

گذاشتن وصیقه تا روز دادگاه از امریکاا خاارج شاده و باه 

روسیه شوروی  رفته ودر انجا در گاذشات. در ایان ماورد 

هم، مانند پروندۀ جوهیل، اما این بار دولت فدرال با نداشتن 

مداری این فعالیان ضاد جاناگ را ”  ساختن“ مداری و یا با 

بزرگترین  ۰۷۰۹-۰۷۰۷محکوم قلمداد کرده و بین سالهای 

ضربه را به این اتحادیه وارد کرد که باعث در فرو پااشای 

 .کادر اصلی این اتحادیه شد

جوهیل در سازماندهی چندین اعاتاصااب درکاانااداهام         

حضورداشت. اومدتی را درهاوایی برای انسجاام تشاکاالت 

بارای ساازماان  ۰۷۰۱اتحادیه ای سپری کرد. او درساال 

دهی اتحادیه ای کارگران معادن مس ایاالات یاوتاا وارد ان 

منطقه میشود و در حومۀ شهر سالت لیک سیتای در ماحالاۀ 

مهاجرین سوئدی در خانه ای اجاره ای با دو بارادر دوقالاو 

هم اطاقی میشود. تا این مرحله از فعالیت های خود، او از 

اسم اصلی اش جوئل هاگ لند استفاده میکرده ولای در ایان 

مقطع تصمیم گرفته میشود که بعلت جاو بسایاار شادیاد ضاد 

کارگری در ایالت یوتا، وبرای شناخته نشدن، او تحات اسام 

مستعار جوزف هیلستروم به فعالیت بپردازد. او همچنین باه 

اعضای شناخته شدۀ اتحادیه در سالت لیک سایاتای تاوصایاه 

ابراز اشنایی سازمانای   کرده بود که در محافل عمومی با او

 .نکنند

 جو هیل شاعر، هنرمند، سازمانده  
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 Pie in the   ان بهشتن آسمانی، کیاک هاای پاار ز تاوت یاا

Sky”  را این اتحادیه یک موضع ارتجاعی باراورد کارده و

با مبلغین این نوع فاکار و تابالایاغ ان دشامانای بادونن ساازش 

داشت.  این اتحادیه و اعضایش با مذهبیونی که در رابطه باا 

حمایت از کارگران و خانوادۀ شان فعال بودناد، در کاارهاای 

عملی همکاری داشتند. خانم دوروتی دی که از بنیاد گاذاران 

باود  ” Catholic Workersکارگران کاتاولایاک،“ تشکیالت 

 .عضویت داشتI.W.W  نیز در اتحادیۀ

 نامه جک لندن1-  

William M. Adler, “The man who never died: 

The Life, Times, and the Legacy of Joe Hill, 

American Labor Icon.” Bloomsbury, New 

York, 2011. Page 152. 

ما سوسیالیست هاا، اناارشایاسات هاا، بای ”  جک لندن نوشت،

خانمان ها، مرغ دزذان، قااناون شاکاناان، شاهارونادانن بادونن 

مملکتن امریکا با تمام قلب و روح مان با …………. احترام

شما ها ایستاده ایم. شما توجه خواهید کرد که هیچکدام از ماا 

مورد احترام در این اجتماع نیستیم و شما هام باه هاماچانایان. 

هیچ انقالبیونی نمی توانند انتظار داشته باشند که در اوضااع 

و اجتماعی که مال، قدرت و سرمایه مورد احاتارام اسات باه 

وقاتای کاه ………………….. انها هم مورد احترام باشاناد

دزدان و چپاول گران، مردمانن حارص و طاماع و سارماایاه 

دارانی که بدبختی و فالکت ببار آورده اناد قادرتن بار چساب 

زدن به انسانهاای شاریاف، فاداکاار، وطاناپارسات و از خاود 

گذشته را دارند، ما به لقب هاای قااناون شاکان و مارغ دزد 

افااتااخااار ماایااکااناایاام. ماان خااودم را از شاامااا و بااا شاامااا 

 …………………………………میدانم

 Land andآزادی و زمین، “انقالب مکزیک، جنبش   2 - 

Liberty “ 

       Franklin Rosemont, “Joe Hill: The IWW & 

the Making of a Revolutionary Workingclass 

Counterculture.” Charles H. Kerr Publishing, 

Chicago, 2002. Pages 55-11 

 William M. Adler, “The man who never died: 

The Life, Times, and the Legacy of Joe Hill, 

American Labor Icon.” Bloomsbury, New 

York, 2011. Pages 159-110. 

 )-Reference 2. Pages 53-56. - 3   

 )- Reference 2, Pages 297-295 - 7    

)- Reference 2, page 111.- 5    

در مورد مذهب، I.W.W در مورد برداشت جوهیل و 

Reference 6, pages 305-321 

)- Reference 2, page 103 - 6     

)- Philip S. Foner, “History of the Labor 

Movement in the United States: The Industrial 

Workers of the World - 5   1905-1915.” Vol.7. 

International Publishers, New York, 1965. Page 

131.  

که ایشان با مردی که به جوهیل تیراندازی کرده باود ادعاای 

جوهیل در مورد زخمی شدن در یاک دعاوای عااشاقااناه در 

رابطه با او را  امری حقیقی دانسته و تائید میکند. ایان نااماه 

در تحقیقاتی در سالهای اخیر بدست اقای ویلیام ادلر، نویسندۀ 

جدیدترین کتاب در مورد جوهیل رسیده که او انارا )باا کاپای 

[باهارصاورت، حاتای وجاود 7اصل اش( انتشار داده اسات . 

فیزیکی این نامه شاید نتواند بسیاری را در بیگناهی جاوهایال 

قانع بنماید ولی از نظر قانونن جزایی امریکا مسئله بیاگانااهای 

امری طبیعی بوده تا انکاه خاالف ان، و بادون تاردیاد و باا 

مداری، بوسیلۀ دادستانی ثابت بشود که در مورد جوهیل این 

     .سیر را طی نکرد

 برای جلوگیری از به قتل رساندنن قانونی جاوهایال، فاعاالایان

I.W.W و دیگر اتحادیه های کارگری امریاکاا و کشاورهاای

دیگر )از جمله استرالیا، کااناادا( یاک کاماپایان بایان الامالالای 

بزرگی برای دفاع از او را به مرحلۀ اجرا گذاشتند. فاعاالایان 

کارگری و نیروهای مترقی سعی کردند تا باا بار ماال کاردنن 

این دسیسۀ سیاسی و تحت فشار قرار دادن مجریان از طریق 

افشای این دسیسه در افکار بین المللی جلوی قتل جاوهایال را 

 .بگیرند

در تاری  مبارزات کارگری در امریکا، از این ناوع پاروناده 

سازی های سیاسی که منجر به اعدامو یا زندانی کردنفعالایان 

کارگری و چپ گردیده نظایر دیاگاری هام وجاود دارناد. از 

کاه ”  ماالای ماگاوایار“ جمله میتوان از گروۀ کارگران ایرلندی 

در معدنن ذغال سنگ در ایالت پنسیلوانیا کاار مایاکاردناد ناام 

در رابطه با فعالیتهایی برای تشکایال  ۰۷۹۱برد. در سالهای 

اتحادیه در معادن ذغال ساناگ و در ماقاابالاه باا تاحاریاکاات 

مستخدمین، پالایاس هاای خصاوصای و گاارد مسالاح ماعاادن 

تعدادی از کارگران کشته میاشاوناد. باعاد از کشاتاه شادن دو 

اصال گاروه -نگهبانن معدن ده نفر از فعالین کارگری ایرلنادی

دستگیر شده و در دادگااهای کاه تاحات نافاوذ ” مالی مگوایر“ 

صاحبان معدن بوده بدون اثبات قتلن دو نگهبان محکوم شده و 

، ایاان پارونااده از طاارف  ۰۷۹۷اعادام مایااشاوناد. در ساال 

فرماندار ایالت پنسیلوانیا، اقای میلاتاون شااپ، دوبااره تاحاتن 

بررسی قرار گرفته و دولتن ایالتی اعالم کارد کاه کاارگاران 

اعدام شده نه فقط بیگناه بودند بلکه قهرمانانای باودناد کاه در 

مبارزات برای تشکیل اتحادیۀ کارگری و حقوقن قانونی خاود 

جان خود را از دست دادند. بازمانده گان این کارگرانن مبارز 

و هواداران کارگری یکی از دو زندان شهر را که محل ایان 

اعدامها بود خریداری کرده و آن را به موزه ای کاه جاریاان 

 .این مبارزات را تشریح میکند تبدیل کردند

جوهیل که شکی درمورد سرنوشت اش نداشت به ویلیام های 

د تاناوماناد د )بیل هی وا ، مسائاول ) Big Bill Haywood-وا

آیا ممکن است کاه کاالاباد سارد ام را از “اتحادیه اش نوشت 

ایالت یوتا بیرون بیاورید؟ من نمیخواهم در زمین ایان ایاالات 

 جسد اش به شهر شیکاگو که ماقار اتاحاادیاۀ”  جایگزین شوم.

I.W.W در انجا قرار داشت منتقل شد. در مراسم بزرگداشت

بیشتر از سی هزار نفر شرکت کردند.  طاباق وصایات اش، 

جسداش به خاکستر تبدیل شده و ان را در پاکات هاای پساتای 

به تمام ایالت های امریکا )و چندین کشور دیگر( فرستاده که 

بوسیلۀ اعضای اتحادیه در فضای ان ایالت ها پخش شد. جاو 

هیل، دوستی و همدردی خود را  در مورد هماکااران اش باا 

” من همیشه با شما خواهم باود“اخرین حرکت اش و با عملن  

به پایان رسانید. در مراسمی در شیکاگو در حالی که تااباوت 

اش با پرچمن سرخ و سیاۀ اتحادیه پاوشااناده شاده باود ماراسام 

بزرگداشت و بدرقۀ او به چندین زبانن دنیا، از جمله الاماانای، 

سوئدی )که زبان ملی جاو هایال باود(، یادیاش، لایاتاوانایاایای، 

روسی، لهستانی، مجارستانی، ایتالیایای، فارانساوی، چایانای، 

وانگلیسی، به احترام همکاران او که تعداد زیادی ماثال خاودن 

د  او از مهاجرین در امریکا بودند، خاواناده شاد. بایال های وا

تنومند با صدایی گرفاتاه بادرقاه خاود را در ماورد دوساتاش 

ابراز کرد. بعد از او، قااضای اوریان هایالاتاون کاه وکاالات 

دفاعی جو هیل را در یک دوره از پرونده اش در بایادادگااه 

بر عهده داشت اظهار کرد که جو هیل اعدام شاد ناه بادلایال 

اینکه او گناهکار و مسئول قتل بود بلکه سیستم  باا داشاتان 

مدارکی که فقط شک و تاردیاد در ماورد اتاهاام او باوجاود 

اورده بود بدالیل دیگری او را اعادام کاردناد. در ساالاهاای 

، بو وایدربرگ کارگردان مشهور سوئدی فیلامای در ۰۷۹۱

بارۀ زندگی جوهیل ساخت که جایزۀ اول فساتایاوال کاان را 

در ان سالها گرفت ولی ، بجز در چند شهرن بزرگ، باطاور 

 .سراسری در امریکا به صحنۀ های سینما راه پیدا نکرد

جوهیل اشعاری بسیار در راباطاه باا ماباارزات کاارگاران، 

سرمایه،  نیروهای طبقاتی در اجتماع امریاکاا و جاریاانااتن 

مذهبین حامی سرمایه سروده است. این اشعار بطور وسیاع، 

در شاارق و غاارب I.W.W از طااریااقن نشااریاااتن اتااحااادیااۀ

امریکا، در صفوف کاارگاران پاخاش مای گاردیاد و ماورد 

استقبال نیروهای کاارگاری و ماتارقای باوده زیارا کاه ایان 

اشعار بایاان کاناناده مشاکاالت، ماعاضاالت و تاجارباه هاای 

روزمارۀ زناادگاای طاابااقااۀ کااارگاار و خااانااوادۀ شااان بااوده و 

احساساتن انها را در مورد بیعدالتی و تبعی  های سیاسای،  

 اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه مطرح میکردند. 

 :اشعار جو هیل و تم مذهب

 I.W.Wیکی از مایه های اشعار جوهیل )و شاعرانن دیگر

مسئلۀ مذهبیون در خدمت سرمایه داری بود که بصورت  ) 

علنی در صحنه های اجتماعی از فاعاالایات هاای کاارگاران 

ماردی کاه هایاچ “ پیشگیری میکردند. ویلیام ادلر در کتابش 

رد  بااناد ماوزیاک ماذهابای“ تاوضایاح مایادهاد کاه ”  موقع نما

‘Salvation Army’  بوسیلۀ مقامات شهر، سرماایاه داران

و گروه های ضدکارگری استخدام شده بودناد تاا باا صادای 

بلند موزیک خود سخنرانی های افاراد اتاحاادیاه را کاه در 

فضای باز برای مردم عادی در مورد آزادی بایاان، آزادی 

 [5] ”مطبوعات و غیره صحبت میکردند غرق بکنند.

 ۰۷۱۱جک لندن، نویسندۀ مشهور امریکایای کاه در ساال 

در شهر لندن اقامت داشت تا اطالعات بایاشاتاری در ماورد 

 The People ofمردمی در ژرفنا، “سوژۀ کتاب جدیدش، 

the Abyss ،”  را فراهم کند )ایان کاتااب شارایاط زنادگای

مردم فقیر و شرایط زیستی در واحاد هاای مساکاونای زیار 

استاندارد که پر از کاثاافات، ماوش و  اناواع مار  هاای 

” واگیر بودند را بررسی میکند( مشاهدۀ خود را در ماورد 

 Salvation سااالاان هااای غااذا خااوری ارتااش خاایاارات یااا

Army”  را به اینصورت بقلم کشید: از مردم بسیار گرسناه

ناه ”  ای که وارد سالن میشدند در خواست میشد که بنشینند، 

برای خوردن گاوشات و ناان بالاکاه بارای گاوش دادن باه 

در ایان ساالان ” مناجات، موعظاه هاا و ماوسایاقای ماذهابای.

در ماورد ’ ارتاش خایارات‘ غذاخوری! اخطاارهاای مسائاول 

جهنم اخروی برای این مردم گرسنه مافاهاومای ناداشات.ایان 

محرومین و گرسنه گان، جهنم در روی زمایان را تاجارباه 

کرده بودند و دیگر ترس از جهنم اخروی برای شاان قاابال 

 [6”]دری و لمس  نبود.

تاکید میکرد که اعضایش با انکه بستگی به I.W.W اتحادیه

پایاروان عایاسای، ماحاماد، ”  ادیان مختلف دارند، از جامالاه 

موسی و کنفوسیوس هستند و انهاا ایان آزادی شاخاصای را 

ولی موضع اتاحاادیاه ماورد ”  دارند که پیرو این ادیان باشند

تاثیر قرار نگرفته و بطور کلی ایان اتاحاادیاه و اعضاایاش 

مذهب را در سطح اجتماعی، در تجزیه و تاحالایال ناهاایای، 

[. ایان 7مدافع سیستم سرمایاه داری تشاخایاص داده باودناد 

اتحادیه از نظر فلسفی هم با مذهب اشکال اساسی داشاتاه و 

انرا در اثر کمبود دیدی عمیق، نکته سنجی و نا آشنایای در 

متون تاریخی و فلسفی در اجتماع تشخیص داده بود. مسئلاۀ 

ااجارت ات در “ یاا ”  زجر در این دنیا و ااجرت در اخرت،“ 
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به خصوص نفت و گاز از امنیت کامل برخوردارشود.  ادافه 
 بر آن، اسرائیل شاهد ازمیان رفتن دشمنان قوی خود می شود.
نقشه باال ودعیت کنونی منچقه است. و نقشه  ائین تهغهیهیهراتهی 
 کهههههههههه بهههههههههایهههههههههد ایهههههههههجهههههههههاد مهههههههههی شهههههههههدنهههههههههد

نمونه های باال نررا  راست گرایان آمهریهکهائهی را نشهان     
میدهند. با دیدی متکبرانه که گوئی مردم مهنهچهقهه مهههره ههائهی 
هستند که هرنوع میتوان آنان را جا به جا کرد. حکهومهت ههای 
آمریکا هم تا کنون در تهالش بهرای اجهرای ایهن اههداف سهاده 
لوحانه بوده اند. دلیل آن هم روشن اسهت، زیهرا در واقه  ایهن 
نههرههریهها  بهها مههدد سههرمههایههه داری آمههریههکههائههی کههه در دسههت 
صهیونیست ها قرار دارد ارائه شهده انهد. سهلهچهه گهری ههدف 
اصلی آنان است و انسان ها ازدید آنان از کهم تهریهن ارزش و 
حقوقی برخوردار نیستند. ارتش آمریهکها ههم بهرای ایهن ههدف 
برنامه گذاری شده اسهت. در کهنهار آن امها مهعهدودی نهرهریهه 
 ردازهستند که معتقدند آمریکا نباید بفکر سلچه گری بهرجهههان 
باشد، بلکه باید جهان را در تفاهم مدیریت کند. اما همانچورکهه 
نوشته شد،نه سامانه اقتصادی آمریکا و نه ارتش آن کشهور بها 
این نقچه نرر این همانی دارند. از میان آنان میتوان به نررا  
  زبهههههیهههههگهههههنهههههیهههههو بهههههرژنسهههههکهههههی اشهههههاره کهههههرد.  

  
 طرح زبیگنیو برژنسکی -3
مقاله ای در هرالد تهریهبهون  2006آوریل  26برژنسکی در   – 

نویسهد: "....درصهور   تحت عنوان "به ایران حمله نکنید" می
حمله، عکس العمل ایهران بهرمشهکهال  مهوجهود در عهراق و 
افغانستان خواهد افهزود وجهنهگ بها ایهران ده سهالهی بهه طهول 
خواهد انجامید .....حزب هللا جنگ مسلحانه را از سهر خهواههد 

 گرفت. 
قیمت نفت می تواند در حد طاقت فهرسهائهی بهاال رود حهرکها  

ههای  تجربه تروریستی بر دد آمریکا افزایش خواهند یافت.....
ویتنام و عراق نشان دادند که آمهریهکها بهاوجهود داشهتهن قهدر  

تواند یک مقاومت ملی را در ههم شهکهنهد. نهپهذیهرفهتهن  زیاد، نمی
مذاکرا  مستقیم با ایران، اختصاص بهودجهه بهرای بهی ثهبها  
کردن ایران و  خش شایعا  فرستادن نیروهای مخصهوص بهه 
سرزمین ایران، کردار خردمندانه ای نیست. باید مانه  شهد کهه 
ایران صاحب بمب )اتمی( شود، اما بهترین راه، مذاکره و کهم 
کردن تنش می باشد. بهایهد کهوشهش کهرد کهه خهاورمهیهانهه یهک 
 مههههنههههچههههقههههه عههههاری از سههههالح هسههههتههههه ای بههههاشههههد

 او در کتاب "صفحه شچرنج بزرگ    
خود توصیه می کند که آمریکا باید نقش یک داور بین  (3) " 

 المللی را بازی کند.
آمریکا را در مرکز قراردادها و یمان ها و تهوافهق نهامهه ههای  

بین المللی قرار می دهد که از ورای ایهن قهراردادهها آمهریهکها 
حاکمیت خود را برای جهان دروری بباوراند. او مهی نهویسهد 
" به سود آمریکا نیست که خصومهت خهود را بها ایهران ادامهه 
دهد، به شرطی که این کشورهم دشمنی بها غهرب را از خهود 
نشان ندهد"، او یکی از دست آوردههای نهزدیهکهی آمهریهکها بها 
ایران را "شرکت آمریکا در سرمایهه گهذاری روی خهط لهولهه 

ترکمنستان می داند. او شهرط تهوان کهنهتهرل  -آذربایجان-ایران
چین و روسیه را در نزدیکهی آمهریهکها بها ایهران مهی دانهد. او 

( را برای آمریکا حهیهاتهی تهلهقهی 7آسیا )-کنترل بر منچقه ارو ا
می کند. در نتیجه گیری همین کتاب برای به کنترل در آوردن 
خچر ابر قدر  جدید برای آمریکا،  یشنهاد توافق یا  هیهمهان بها 

آسیا را می دهد ومی نویسد "توافهقهی امهنهیهتهی -کشورهای ارو ا
آسیائی ای که  یش بینی توسعه  هیهمهان آتهالنهتهیهک -ترانس اورو

شمالی را هم در بر گیرد". هدف نهائی نرریه این است کهه از 
ورای توافق نامه ها و  یمان ها بین آمریکا و کشورهای ارو ها

آسیا، آمریکا مناف  خود را در منچقه تضهمهیهن کهنهد و "نهقهش -
مثبت آمریکا" به مثابه "تثبیت کهنهنهده و داور" جهههانهی مهورد 

از سوی دیگرتوصیه می کند کهه بهرای   قبول همه قرار گیرد.
تأمین امنیت، آمریکا مبارزه با تروریسم را باید به مهثهابهه یهک 
مقوله سیاسی تلقی کند و درکتاب "انتهخهاب واقهعهی"، در سهال 

مینویسد "آمریکا بی میلی فراوانی برای در نرر گرفتن  2007
ابعاد سیاسی تروریسم از خود نشان می دههد وازبهازگشهت بهه 
 ) 5حل این معضهل در بهافهت سهیهاسهی آن طهفهره مهی رود ")

از ورای جمال  مختصر باال به روشنی مهیهتهوان اخهتهالف     
تفکر برژینسکی را با تندروهای جنگ طهلهب و خشهونهت گهرا 

وارد هرج ومرج و بحران کرده تا آمریهکها و انهگهلهیهس و 
اسرائیل بتوانند به راحتی آن گونه کهه مهنهافهعهشهان ایهجهاب 
کند، نقشه جدید منچهقهه را طهرح ریهزی نهمهایهنهد. در مهاه 

ارتش های سلچه گران به لیبی حمله کهردنهد  2011مارس 
و شیرازه کشور را از هم  اشیدند. این کشور همچهنهان در 
هرج ومرج ناشی از آن تجاوزا  به سهر مهی بهرد ههمهان 

حهرکهت ههای مهردمهی  2011زمان، یعنی در ماه مهارس 
برای احقاق حقوق خود در سوریه بهه راه افهتهادنهد کهه بهه 
سرعت تبدیل به جنبش های مسلحانه شهدنهد و افهرادی از 
خارج به این جنبش های مسلحانه  یهوسهتهنهد. دخهالهت ههای 
سلچه گران به سرعت نمایان شدنهد و ایهن جهنهبهش هها بهه 
جنگ داخلی تبدیل شدند. از همان آغاز اعالم "خاورمیهانهه 
جدید" طرح ایجاد گروه های جدید "اسالمی" نریر داعهش 
در دستور کار آمریکا و اسرائیل قرار می گیرد. این گروه 
ها برای ایجاد وحشت و هرج ومرج بین مردم درست شده 
اند و با دولت مردان و حکومت ها کاری نهدارنهد ههدفشهان 
مسلمانان می باشد. مثلی در کشورهای عربی بر سر زبان 
هاست که می گوید: چه موق  داعش به اسرائیل حملهه مهی 
کند؟ در جواب می گوینهد، ههروقهت یهههودی هها مسهلهمهان 
شوند. آنچه که در حال حادر در منچقه مشاهده میشهود ، 
بی ثباتی اجتماعی و مرگ و خرابی و مهاجر  و تهجهاوز 
است که در صف اول مهردم دهعهیهف و بهی دفهاع قهرار 
دارند. آنچه مربوط به دولت ها مهی شهود، در سهوریهه بها 
دخالت های بیگانگان، اکثر مردم ، هرچند با رژیهم حهاکهم 
موافق نیستند، خود را گرفتار بد و بدتهر دیهده و بها وجهود 
گروه های مختلف مسلح و اشغال بخش عهرهیهمهی ازخهاک 
سوریه در مناطق کم جمعیت توسط آن ها، رژیم هم چهنهان 
 ا برجا در شهرهای  رجمعیت حاکمیت خویش را اعهمهال 
می کند. طرح اشغال لبنان با مقاومت حزب هللا به شکسهت 

انجامید. عراق هم چنان یک کشور یک  ارچه اسهت و بهه 
نرر نمی رسد که امروزه کسی تجزیه این کشور را جهدی 
تلقی کند. دلیل آن هم از یک سو بیداری مردم منچقه و از 
دیگر سو، دخالت یک کشور درون منچقه ای، یعنی ایران 

 با  شتیبانی روسیه می باشد.
البته نرریه های دیگری هم برای تسلط کهامهل بهر مهنهچهقهه  

ارائه شده اند که شرائط موجود استراتژیکی جههانهی اجهازه 
جدی گرفتن آن ها را به سلچه گران نداده اند و بهه عهنهوان 

(نام برد. او 2نمونه می توان از طرح سرهنگ رالف  ترز)
مهنهتهشهر کهرد   2006نقشه جدیدی را برای منچقه در سهال

هدف این نقشه، تقهسهیهم کهردن کشهورههای ایهران، تهرکهیهه، 
 ههاکسههتههان وعههربسههتههان سههعههودی و تههبههدیههل کههردن آنههههها بههه 

 کشورهای کوچک قومی ومذهبی بود.
می باشد. او این نقشه را طی مقاله ای در "مجله نیروههای  

 مسلح انتشار داده بود.
بنابراین نقشه، کشورهای کوچک تر منچقه نریهر اردن و  

یمن وسهعهت یهافهتهه و بهه کشهورههای بهزرگ تهری تهبهدیهل 
میشوند. به نرر آلن شوئت افسر اطالعاتهی فهرانسهه، آنهچهه 
در این نقشه برای آمریکها اههمهیهت دارد ایهن اسهت کهه دو 
کشور بزرگ تحت کنترل ایجاد میشوند، یهکهی افهغهانسهتهان، 
محلی برای تخلیه نزاع های منچقه ای و دیهگهری کشهوری 
شیعه در جنوب عراق که دوسوی خلیج فارس را تها تهنهگهه 
هرمز در بر می گیرد تا تردد در آن برای حمل مواد اولهیهه  

 هادی قدسی
 

امروزه به صورتی آشکار همه می دانند هرج و مهرج حهاکهم 
بر منچقه خاورمیانه ودعیتی سهاخهتهگهی اسهت کهه بهه ههمهت 
اسرائیل و انگلستان و رهبری آمریکا از سالیان  یش ساخته و 
برقرار میباشد. هدف آن هم نه دولت های مهنهچهقهه، کهه مهردم 
این ناحیه از جهان میباشد، زیرا انقالب  ایران سلچه گران را 
از بیداری ملتهای منچقه به هراس انداخت. یک  ارچگی ملت 
ایران درجهریهان انهقهالب، بها وجهود حضهور اقهوام ومهذاههب 
گوناگون، سلچه گران را برآن داشت تا ملت های مهنهچهقهه را 
 اره  اره کنند. البته سابقه کشور ساختن توسط استهعهمهارگهران 
گذشته ای طوالنی دارد، امها  هیهش زمهیهنهه وریشهه ههای ایهن 
حههرکههت جههدیههدغههیههرانسههانههی ایههجههاد بههحههران، هههرج ومههرج و 
خونریزی درمنچقه خهاورمهیهانهه را مهیهتهوان درمهراحهل زیهر 

 شناسائی کرد:
 نهههههرهههههریهههههه ایهههههجهههههاد خهههههاور مهههههیهههههانهههههه بهههههزرگ -1 
میالدی، بر روی نرهریهه اسهتهراتهژیهک  1950از سال های  -

"هالل بحران" در خاور میانه،  بها ههدف کهنهتهرل شهوروی،  
لوی  و  برژینسکی و هانتینگتن تحقهیهقها  زیهادی انهجهام داده 

 روژه خاورمیانه بزرگ کهه ژرژبهوش اجهرایهش را بها   اند.
مهیهالدی  1959حمله به عراق شهروع کهرد، ابهتهدا در سهال 

توسط تاریخ شناس برنارد لوی مهتهولهد انهگهلهسهتهان، و مهلهیهت 
اسرائیلی ارائه شد. هدف اصلیش تکه تهکهه کهردن  -آمریکائی

 -کشورهای اطراف اسرائیل و تشهکهیهل دولهت ههای مهذههبهی
قومی کوچک بود تا در حالی که هزینه سلچه  بر مهنهچهقهه کهم 
تر و کنترل بر نهفهت و گهازتضهمهیهن مهی گهردنهد، تهههدیهد هها 
براسرائیل هم از میان برداشته شوند. انقالب ایران در ههمهان 
سال، که در یک  ارچگی و همهبهسهتهگهی مهلهت  انهجهام شهد و 
فرصت تجزیه کشور را از سلچه گران گرفت، این  روژه را 
بی  ایه واساس گردانید. اما حامیان  روژه  بیکار ننشهسهتهنهد و 
با فریب صدام حسین جنگ را به ایران تحمیل کردند تا همهان 
طور که صدام اعهالم کهرده بهود، تهجهزیهه را از ایهن کشهور 
شروع کنند. اما  س از هشت سال بی نتیهجهه مهانهد.  ایهن بهار 

، ارتههش هههای 2003نههوبههت عههراق شههد و در مههاه مههارس 
کشورهای سلچه گر، به عراق هم  یمانی کهه در مهد  هشهت 
سال جنگ و تجاوزتشویق و تجهیز نموده بودند حمله کردند و 
آن را به ویرانه ای تبدیل ساختند. حاال نوبت تجریه این کشور 
فرارسیده بهود. کهردهها بسهیهار زود فهریهب سهلهچهه گهران را 
خوردند و با ایجاد کردستان خودمختار زمینه تجزیه را آمهاده 
ساختند، اما شیعه ها و سنی ها زیر بار نرفتنهد و عهراق یهک 
  ارچه ماند    و رؤیای خاورمیانه بزرگ از عهمهل بهاز مهانهد

 
 طرح خاور میانه جدید -2 
  تقریبا شبیهه نهرهریهه "ههالل  -نرریه یا نقشه  اودن اینون

بحران" است که مربوط میشود به ایجاد کشورههای کهوچهک 
مهتهخههاصهم در مههنهاطههق عههرب نشههیهن. ایهن کهارمههنهد وزار  
امورخارجه اسرائیل، هم زمهان بها جهنهگ اول اسهرائهیهل بها 

طهی مهقهالهه  1912لبهنهان، ایهن نهرهریهه را در  هائهیهز سهال 
" در مجله تهحهقهیهقها  10"استراتژی اسرائیل برای سال های 

فلسچینی منتشر کرده بود. کندلیزا رایس  وزیر امور خارجهه 
هنگامی که جنوب لهبهنهان  2006جرج بوش  سر، در تابستان 

توسط بمباران وسی  اسرائیل به خاک وخون کشیده شده بود، 
اعالم کرد "آنچه ما دراینجا مشاهده می کنیم، ویرانهی لهبهنهان 

درد  -توسط حمال  اسرائیل در جهت رشد وتهوسهعهه اسهت 
یک خاورمیانه جدید میهبهاشهد. آنهچهه مها )آمهریهکها(   –زایماِن 

میکنیم، اطمینان خاطر برای به جلو رفتن است تا به گهذشهتهه 
 ) 1بههههههههههههههههههر نههههههههههههههههههگههههههههههههههههههردیههههههههههههههههههم." )

به این ترتیب وزیر امورخارجه بوش طرح "خاورمیهانهه      
جدید" را اعالن کرد. در ی آن، وهنگام اشغال لبهنهان تهوسهط 
اسرائیل، ایهن طهرح جهدیهد تهوسهط اولهمهر  نهخهسهت وزیهر 
اسرائیل و رایس تکرار شد و ادافه کردنهد کهه خهاورمهیهانهه 
جدید از لبنان شروع شده است. با اشغال لبنان تهوسهط ارتهش 
اسرائیل، این اظهارا  به معهنهی یهک طهرح جهامه  نهرهامهی 
برای ایجاد هرج و مرج در منچقه اطالق می شود. "تخریب 
برای سازندگی" اولیهن بهار از سهوی مهایهکهل لهدیهن مشهاور 
ژرژبوش بر زبان آمد. با این هدف که منچقه خاور میانهه را 
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تماس بگیرند.    

دریافت. در هدف تسلط آمریکا بر جهههان امها اشهتهراک نهرهر 
دارند. در عمل، آن ها مصمم اند سلچه آمریکا بر جهان را بها 
زور و جنگ و خون ریزی جامه عمل  هوشهانهنهد، بهرژنسهکهی 
عقیده دارد کهه ایهن سهلهچهه از سهوی جهههان بهه عهنهوان یهک 
درور   ذیرفته شود. چیزی شبیه روابط کنونهی آمهریهکها بها 
ارو ا. اما باید دید هدف غهائهی از تسهلهط بهر جهههان چهیهسهت؟ 
چیزی جز "مناف  آمریکا" نمی باشد که برژینسهکهی در طهول 
نوشته هایش در دو کتاب یاد شده، به آن اشاره دارد. حاال بهایهد 
دید "مناف  آمریکا" در عمل به چه معناست؟ به نرر نمی رسد 
یک مهعهنها بهیهشهتهر داشهتهه بهاشهد، وآن انهبهاشهتهه شهدن ههرچهه 

داری جهانهی کهه از جهمهلهه  بیشترسرمایه ها در دستان سرمایه
    حهههامهههی صهههههههیهههونهههیهههسهههت هههها اسهههت، مهههی بهههاشهههد.

آن چه هم اکنون در سیاست آمریهکها مشهاههده مهی شهود، رهها 
کردن سیاست های قبهلهی وشهروع بهه  هیهاده کهردن و اجهرای 
نرریه برژنسکی است بنررمیرسد که کلیهد ورود بهه مهنهچهقهه 

آسیا، ایران باشد زیرا از یک سو به مسائهل و مصهائهب -ارو ا
موجود در منچقه خاورمیانه ربط  یدا میکند و از سهوی دیهگهر 
در دروازه ورودی ابر قدر  های بالقوه به منچقه خاور میانه 
قرار دارد. به نرر بهرژنسهکهی در کهتهاب "صهفهحهه شهچهرنهج 
بزرگ"، موقعیت ژئو ولیتیک ایران می تواند در برنامه ههای 
آمریکا خلل ایهجهاد کهنهد. بهنهابهرایهن، اصهراراوبهامها ودسهتهگهاه 
دیپلماسی او بر مذاکره با ایران، در حقیقت  ی ریزی سیهاسهت 
آینده آمریکا در جهان میباشد. به همین دلهیهل خهواههان کشهیهدن 
 ای ارو ا و به خصوص چین و روسهیهه در تهوافهق بها ایهران 
بود. به این ترتیب هدف غائی توافق، ایران نیست، بهه ههمهیهن 
دلیل این توافق بدون برقراری رابچه عهادی سهیهاسهی بهیهن دو 
کشورایران و آمریکا صور  می  ذیرد. بنابهرایهن، ایهران در 
بهترین حالت و بر فهر  حهفهظ اسهتهقهالل، جهاده صهاف کهن 
تمایال  سلچه گرانه آمریکا مهی شهود کهه طهبهیهعهتها در آیهنهده 
نزدیک به آن، انتخابی جز  ذیهرش سهلهچهه کهامهل و از دسهت 

 دادن استقالل خود را نخواهد داشت.
 

 اثرات توافق بر خاورمیانه
 

مذاکرا  اخیر حین حضور ایران در عراق و سوریه صور  
می گرفتند و به توافقی رسیدند که بنابر آن ایهران درگهام اول 
تغییرا  عمده ای را در فعالیت های هسته ای خود انجهام داد، 
وبرعکس آن درمورد دخالت در سوریه وعراق، هم در اعالم 
و هم درعمل حضور خود را بیشتر نمود. این امر نشان میدهد 
که  در مذاکرا  یا این موارد دخهالهت داده نشهدنهد کهه تهوافهق 
دمنی آمریکا را میرساند و یا اینکه  این موارد هم جهزئهی از 
مذاکرا  بوده اند. در هر حال، موافقت یا  بی طرفی آمهریهکها 
با حضور ایران در این دو کشور را باید جدی تلقهی نهمهود. بها 
رجههوع بههه نههرههریههه بههرژنسههکههی دررابههچههه بهها مههقههام واالی 
"داورجهانی" آمریکا، وجود بلوک های بزرگ "هم  یمان" یها 
هم "توافق" مناسب تهر اسهت تها وجهود قهدرتهههای کهوچهک و 
متنوع، برعکس آن چه که اسرائیل برای منهچهقهه خهاورمهیهانهه 
آرزو دارد. تجربه اتحادیه ارو ا که در اصل برای مهقهابهلهه بها 
سلچه گری آمریکا با همت شارل دوگل رئیس جمهور فرانسهه 
به عمل درآمد، و اکنون به ادعای برژنسکی و مشاهدا  روز 
مره، بدون وجود آمریکا نمی تواند  ابرجا بماند، خود گواه این 

 واقعیت است
اتحادیه ارو ا با ورود به سامانه بازار جهههانهی کهه در دسهت  

سرمایه داران صهیونیست است، در مهد  کهوتهاههی اسهتهقهالل 
سیاسی خود را با دخالت ابرسرمایه داران در امهوراقهتهصهادی 
وبه تب  آن، سیاسی کشورهای عضهو بهه نهام ایهجهاد "جهامهعهه 
 جههههههههههههههههههههههههههههههههههههانههههههههههههههههههی" ازدسههههههههههههههههههت داد 

آنچه اما به خاور میانه مربوط میهشهود و اکهنهون شهاههد آن     
هستیم، یک بلوک بهنهدی واقهعهی مهیهبهاشهد. حضهور ایهران در 
کشورهای عراق و سوریه به روشنی قابل مشهاههده اسهت. بهه 
جز در موارد بسیار معدود و محدود، این حضور از سوی آن 
دوکشور  ذیرفته شده است. روابط ایران با حزب هللا لبنان ههم 
که اکنون قابلیت تحرک بیشتری نسبت به ارتهش لهبهنهان دارد، 
بر همگان آشکار است و مخالفهان لهبهنهانهی از چهنهدان قهدرتهی 
برخوردار نمی باشند تا این گروه نهرهامهی را در کشهور حهل 
نمایند. این واقعیتی است که ابرقدر  هها بهعهداز چهنهدیهن سهال 
درگیری ها و صرف هزینه ای زیاد، آن را ظهاههرا  هذیهرفهتهه 
اند. تنها کاری که آمریکا توانسته است انجهام دههد، ایهن اسهت 
که با کودتای نرامی بر دهد مهنهتهخهب مهردم در مصهر، ایهن 
کشور و عربستان سعودی را با اسرائیل بهر دهد ایهن بهلهوک 
جدید متحد کرده است. این اتحاد عمال با همکاری نهرهامهی در 
سرکوب مردم یمن ظهور خود را اعالم نمهود. ازایهن بهه بهعهد 

آمریکا خواهد توانست مسائل خود با ایران را بهدون دخهالهت 
مستقیم، از طریق خصومت بالقوه موجود میان این دوبهلهوک 
و در صور  لزوم با به فعل درآوردن آن، حل نماید. وازآن 
مهم تر این که این دو بلهوک مهتهخهاصهم بهرای حهل و فصهل 
مناقشا  خود، به طور مستمر باید به آمریکا )داور جههانهی( 

 مراجعه نمایند .
 

 اثرات توافق بر ایران
 
"توافق" ی که هنهوز نهتهیهجهه نهههائهی آن ازسهوی دوکشهور  

اصلی مذاکره کننده مشخص نشده است، با استقبهال سهرمهایهه 
های بزرگ روبرو شد و هیئت هائی از سرمهایهه گهذاران تها 
کنون ازایهران دیهدن کهرده انهد. درسهت اسهت کهه یهکهی از 
فرآورده های سرمایه گذاری ایجاد کار و رونق اقهتهصهاد در 
زندگی قشری که درخدمت آن سرمایه هستند، می باشهد. امها 
ورود این ابرسرمایه ها بهه کشهور را نهمهی تهوان بها ورود 
تکنولوژی برابر دانست زیرا سرمایه و تکنولوژی دو مقولهه 
جدا از یکدیگر هستند. این سرمایه ها به اقشار مختلف مهردم 
بعنوان مصرف کننده می نگرند، در غیر این صهور  دلهیهل 
دیگری برای ورود خود نمیتوانند داشته باشند. بهنهابهرایهن بها 
سههرمههایههه گههذاری خههارجههی نههمههیههتههوان انههتههرههار "شههکههوفههائههی 
اقهتهصهادی" را داشهت  و مهحهور اقهتههصهاد کشهور ههمههواره 
مصرفی و وابسته خواهد ماند. به این معهنها کهه خهوب و بهد 
ودعیت اقتصادی کشور همواره وابسهتهه بهه خهوب و بهدی 
ودعیت جهانی خهواههد مهانهد. تهاثهیهرا  "تهوافهق" از نهرهر 
اقتصادی را باید به متخصصین آن ارجاع داد، اما در ایهنهجها 
میتوان گفت که قدر مسلم مناف  مردم ایهران نهه تهنههها بهعهداز 
مناف  آمریکا، که بعد از مناف  دیگهر طهرف ههای مهذاکهرا  
 یههعههنههی چههیههن و ارو هها و روسههیههه قههرار خههواهههنههد گههرفههت

اما قدر   ول به این جا ختم نمیشود. همانچورکه دیهدیهم،     
ورود ارو ا به بازار جهانی، وابستگی سیاسی ایهن اتهحهادیهه 

 را به آمریکا در  ی داشته است.
دخالت های آمریکا در اوکراین یک مثهال زنهده مهی بهاشهد.  

ژنرال فرانسوی، ژان برنهارد  هیهنهاتهل، مهتهخهصهص مسهائهل 
ژئو ولیتیک در مصاحبه ای در مورد دخالهت ههای آمهریهکها 
درراستای سیاست های سلچه گرانه خهود در اوکهرایهن مهی 

، آمهریهکها صهدهها 2007و  2002گوید: " بهیهن سهال ههای 
میلیون دالر هزینه کرد تا ا وزیسیون نهزدیهک بهه غهرب را 
در آن کشور به قدر  برساند. میلیون ها دالر ههم از سهوی 
نهادهای خصهوصهی نهرهیهر بهنهیهاد سهوروس و دولهت ههای 
ارو ائی به این کار اختصاص داده شد. این  ول ها مستهقهیهمها 
به احزاب سیاسی  هرداخهت نشهدنهد. بهلهکهه بهه خصهوص از 
طریق بنیادها و نههادههای غهیهر دولهتهی کهه بهه ا هوزیسهیهون 

(.  س از تهوافهق 6مشاور  می دادند هزینه می شدند......")
وین، ما شاهد راه  یمائی ها و تراهرا  و میتینگ ها و نامه 
نوشتن و یام دادن و... به سهود تهوافهقهی کهه ههنهوز کسهی از 
محتوای واقعی آن خبردار نیهسهت، از سهوی "ا هوزیسهیهون" 
داخل نرام و خارج آن بوده و هستیم. این استقبال بی  هایهه و 
اساس، خود گواهی برنامه ای از  هیهش مشهخهص شهده مهی 
باشد و نشان می دهد کهه ایهن "ا هوزیسهیهون"  هیهشها هیهش بهه 
استقبال سلچه آمریکا رفته و آرزوی برژنسکی را بهدون کهم 
ترین هزینه برآورده اسهت. بهه ایهن تهرتهیهب، اثهر دیهگهرایهن 
توافق بر ایران، بازگشت به مناسبا  سیاسی قبل از انهقهالب 

 خواهدبود. 
از نرر قبوالنهدن فهرههنهگ سهلهچهه گهری تهوسهط صهاحهبهان 
سرمایه به فعاالن سیاسی و مدنی عمده کشوردر جهت ایجهاد 
امنیت اقتصادی برای سرمایه های خهود، و اجهرائهی کهردن 
"توافق"، کار زیادی در  یش رو ندارند زیهرا ههمهانهچهورکهه 
در باال آمد، این قشر داوطلبانه خود، به اسهتهقهبهال  آن رفهتهه 
است. دلیلش وجود فرهنگ سلچه گری در بینش آنان میباشهد 
که از نرریه وعملکرد والیت مچلقه فقیه ناشهی مهیهشهود. از 
قضای روزگار یهکهی ایهن اسهت کهه آمهریهکها، بهنهابهر نهرهر 
برژنسکی به دنبال همین والیت بر جهان می باشد. خصهلهت 
"والیت  ذیری" که از تفکهر زورمهحهوری  هدیهد آمهده اسهت 
ایجاب میکند آن که زورش بیشتر باشد، اسهتهحهقهاق والیهتهش 
مشروع تر است. "دوران طالئی امام" از همین بینش نهاشهی 
می شود زیرا میدان اعمال زورخمینی بسیار زیاد بهود و بها 
یک اشاره ههر کهاری کهه اراده مهی کهرد، انهجهام مهی داد. 
آمریکا که ادعای سلچه بر جهان را دارد، چهیهزی بهیهش از 
این نمیخواههد وبهیهشهتهر از "دوران طهالئهی" را بهازسهازی 
خواهد کرد زیرا زور بیشتری دارد. لهزومهی ههم نهدارد کهه 
دست اندرکاران، سانسور را زیاد کنند و سایت ها را ببهنهدنهد 

و قلم ها را بشکنند و... زمینهه آمهاده اسهت و عهجهلهه سهرمهایهه 
گذاران خارجی هم برای ورود به ایران از بابت همین زمهیهنهه 
موجود می باشد. سلچه سرمایه یا در حقیقت سلچه صهیونهیهزم 
بر جهان غرب با دردست گرفتن رسانه های عمده در ارو ا و 
آمریکا شروع شد. در ایران هم باید منترر ظهور رسانهه ههای 
مقتدرتراز"کیهان"، واز میان رفتن تدریجی اندک رسانهه ههای 

 مستقل باشیم.
از نرر اجتماعی هم همانچورکه در باال آمد، عمهلهکهرد آن در 
چارچوب بسته والیت حرکت میکند. بهه یهمهن سهانسهور چهههل 
ساله، جامعه با تقکر استقالل وآزادی که زمینه سهاز فهرههنهگ 
همبستگی اجتماعی، هم یاری، ههم کهاری، دوسهتهی، مهحهبهت، 
دمکراسی، راستی، عدالت، دستگیری، میهن دوستی و.... مهی 
باشد غریبه است. چنانچه این توافق مهنهجهر بهه سهلهچهه والیهت 
صههیهونهیهزم بهر کشهور شهود، ایهن غهربهت، بهه نهام آزادی و 
دمکراسی بها تهعهاریهف جهدیهدی از آن خصهائهص جهایهگهزیهن 
میگردند که به مراتب خچرناک تر خواهند بود. به این تهرتهیهب 
دوران شاهنشاهی که مردم ایران برآن انقالب کهردنهد، بهه نهام 

     اصههههههالحههههههها  بهههههههازسهههههههازی خهههههههواههههههههد شهههههههد.
 یروزی تاریخی اوباما در این مذاکرا  این است که بهدون     

هزینه جنگ و یا توسط سرمایه )نریهر آنهچهه در ارو ها اتهفهاق 
افتاد( توانست باالدستی آمریکا یا سلچه آن را با بهره گیری از 
نرام استبدادی حاکم، به ایران بقبوالند. نقش نرام استبدادی در 
این است که هرگاه به قول برژنسکی، آمریکا مجبهور مهی شهد 
برای تحمیل خود در برابر ملت قرار گیرد، شکهسهتهش حهتهمهی 

 می بود.
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 یشمرگه میشوند. فرهنگ های مجزا الهام بخش غرور و 
 افتخار نرامی هستند. 

به لچف فرهنگ نرامی موثر وهمچنین بودجه مبتنی بر 
حزب،  یشمرگه ها "در زمره برخی از حرفه ای ترین و 
نخبه ترین نیروهای منچقه قرار گرفته اند." آنها در مقایسه 
با نیروهای سنتی عراق از سرعت جابه جایی بسیار باالیی 
برخوردارند. به گفتۀ نایتز"اگر حزب بگوید: همه جلو 
بیایند، این امر به سرعت اتفاق می افتد. نیروهای  یشمرگ 
بچورموقت درشهرستانهای نزدیک جبهه نبرد اقامت کرده 
و به زندگی غیرنرامی خود هم میپردازند و این امر، آنها 
را قادر میسازد که درعر  چند ساعت به جبهۀ نبرد 
برگردند. درمقابل، واحدهای عراقی اغلب با مشکل رفتن 
سربازان به مکان هایی صدها مایل دورتر از  ایگاههای 
خود مواجهه هستند که منجر به تاخیر چند روزه در بسیج 

 مجدد آنها میشود.
عالوه بر این، نیروهای عراقی با مسئله مالی سربازان 
غایب نیز روبرو هستند یعنی مردانی که نامشان در لیست 
حقوق بگیران ذکر شده است اما در میدان مبارزه حادر 
نیستند و انتخاب شده اند تا چک حقوقی خود را با 
فرماندهان فاسدشان قسمت کنند. این مسئله تاثیرگذاری 
واحدهای آنان را کمترمیکند و اثرا  مثبت تقسیم مبارزان 
 یشمرگه را برجسته میکند، مبارزانی که به موجب 
وفاداری سیاسی خود برای عمل کردن به صور  حرفه ای 

 انگیزه می گیرند.
 دیدگاه خارجی ها

اگرچه نررا  در داخل کردستان دررابچه با تقسیم 
کاربردی نیروهای نرامی متفاو  است، این تقسیم مان  
ازآن شده که  یشمرگه حمایت بالقوه بین المللی دریافت کند. 

اقدام به ارائه  2009ری اودیرنو، ژنرال آمریکایی درسال 
آموزش و کمک به  یشمرگه کرد. اما با توجه به گزارشهای 
المانیتور زمانیکه ژنرال اودیرنو با رهبران کرد مالقا  
کرد، به آنان گفت " کنگره بودجه ای را برای آماده سازی، 
آموزش و مسلح کردن نیروی ] یشمرگه[... کنار گذاشته 
شده است اما من نمیتوانم آن را به دو نیروی  یشمرگۀ 

 ."جداگانه بدهم ... مگر اینکه آنها با هم متحد شوند
در بغداد این گفته ها را  ”  بیان“اتاق فکری با نام مرکز 

تایید کرد. بر طبق گزارش این گروه دربارۀ نشست اودیرنو 
با کردها، "آمریکایی ها می خواستند یک نیروی متحد 
حرفه ای و غیرسیاسی ایجاد کنند اما مقاما  اتحادیه میهنی 
کردستان و حزب دموکرا  کردستان این فرصت را از 
دست دادند". بنابراین، آموزش و  شتیبانی آمریکا از ارتش 

 .کرد هیچگاه عملی نشد
حتی اکنون که  یشمرگه با داعش روبرو است، این شکاف 
سیاسی هنوز هم مان  کمک های خارجی است. کا یتان 
عبدالواحد با این مچلب موافق بود. وی گفت: "آنها در 
زمانیکه ما بیش از هر چیز دیگری به کمک نیاز داریم، 
کمترین اعتماد را به ما دارند." صحبت های وی کامال 
درست بنرر میرسد به ویژه در زمانیکه نیروهای مجزای 
کرد با وجود یورش های مدوام داعش، درتالش اند حمایت 
 29مستقیم خارجی را به دست آورند. کنگره آمریکا در

ژوئن گذشته علیه ارائۀ مستقیم اسلحه به  یشمرگه های ُکرد 
رای داد. این تا حدودی به دلیل ترس از تحریک 
ناسیونالیسم کردی در یک منچقه تقسیم شده بود و همچنین 
به دلیل این خط مشی سیاسی آمریکا بود که کمک های 
آمریکا تنها به کشورهایی ارسال میشود که درسچح بین 
المللی به رسمیت شناخته شده اند. بااین وجود، از آنجاییکه 
تالش های  یشمرگه برای از میان بردن داعش حیاتی 
است، ممکن است کشورهای خارجی به این تصمیم برسند 
که ارائه کمک به اندازه ای حیاتی است که میتوان تقسیما  
داخلی را نادیده گرفت. نایتز افزود که " در آینده زمانی 
خواهد رسید که کشورهای خارجی کمک کننده باید تصمیم 
بگیرند که: آیا در غیاب اصالحا  بخش امنیتی همچنان به 
ارائه کمک خواهند بپردازند و یا باید آن را مشروط کنند؟" 
اگر ایاال  متحده و دیگر قدر  های غربی از ارائه کمک 
جلوگیری کنند، ممکن است  یشمرگه به سادگی از متحدان 
عرب خود درخواست کمک کند و در نتیجه نفوذ غرب در 

فرماندهان گردان  یشمرگه در آلتون کو ری مصاحبه ای 
انجام داد. وی در این مصاحبه تودیح داد که این تقسیم 
اداری،  یامدهای نرامی به همراه دارد. عبدالواحد اظهار 
داشت که بسیاری از  یشمرگه ها به جای اینکه به حکومت 
اقلیم کردستان وفادار باشند " به یکی از دو حزب اتحادیه 
میهنی کردستان و یا حزب دموکرا  کردستان تعلق 
دارند". بنابراین، ارتش) نیروهای  یشمرگ( با وجود 
وحد  در حکومت کردستان و شکل گیری نیروهای 
متحد، تا حد زیادی تقسیم شده و به احزاب مجزا وفادار 

 است. 
 نررا  متفاو 
بحث برانگیز بوده است. در حالیکه نیرو اثرا  این تقسیم 

برخی از کردها بر این باورند که این تقسیم اداری باعث 
می شود بهتر با داعش مبارزه کنند، دیگران معتقدند که 
بالعکس تفرقه را تشدید میکند. عمر محسن از اعضای 
حزب اتحادیۀ میهنی در مصاحبه با المانیتورگفت "بهترین 
چیزی که میتواند برای کردها اتفاق بیافتد این است که 
اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرا  کردستان متحد 

 " .شوند.  یشمرگه ها قلب کردستان هستند
در واق ، مایکل نایتز، یکی از اعضای موسسۀ واشنگتن 
که متخصص امور نرامی و امنیتی عراق، ایران و 
کشورهای خلیج فارس است، نیز تقسیم نیروهای نرامی را 
 یک مان  درمبارزه با داعش میداند. نایتز درمصاحبه ای با

HPR اشاره کرد که تقسیم ارتش منجر به توزی  نابرابر ،
تجهیزا  میشود و مشکالتی را که  یشمرگه با آنها 
روبروست بر شمرد؛ "اول از همه ... شما برخی از واحد 
های بسیار مجهز را در اختیار دارید یعنی واحدهای زبده 
و در همان حال واحدهایی را دارید که از نرر تجهیزا  
دعیف هستند. احتماال تجهیزا  در سراسر واحد ها به 
طور بهینه توزی  نشده اند" وی ادافه نمود که این امر به 
ویژه هنگام مواجهه با یک دشمنی مانند داعش که دائما 
جابه جا میشود و می تواند نقاط دعف را در سراسر خط 
مقدم انتخاب کند و از آن بهره بگیرد، بسیار مشکل ساز 

 خواهد بود. 
نایتز عالوه بر این، با بیان این که این تقسیم نیرو میتواند 

شمرگها مفید یدر زمانی که غرور و افتخار ملی برای پ
تر از غرور حزبی است، به تفرقه در میان آن ها منجر 
شود. "هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، کردها در جبهه 
سیاسی حزب شروع به سرزنش کردن یکدیگر میکنند. 
اگر حزب دموکرا  کردستان در اطراف سنجار و موصل 
دچار مشکل شود، برخی از اعضای اتحادیۀ میهنی از آن 
ها انتقاد خواهند کرد و همین طور بالعکس. شما خواهید 
دید که همبستگی ملی که به دنبال آن هستید در آن جا 

 " .وجود ندارد
آیا با وجود تقسیم نیروها،  یشمرگه ها توان مقاومت 

 دارند؟
کا یتان عبدالواحد با این وجود و برغم وجود تنش های 
سیاسی بین نیروهای  یشمرگه، نرری متفاو  درمورد این 
ودعیت ارائه داد. وی تشریح کرد از آنجاییکه نیروهای 
ً مستقل هستند، به این دلیل احتمال اتفاقا    یشمرگه اساسا
ناگوار و اثرا  جانبی منفی کم است. "ما، نیروهای 
 یشمرگه حزب اتحادیۀ میهنی، درمناطق تحت مدیریت 
حزب خود نزدیک به مناطق اربیل، کرکوک وسلیمانیه 
میجنگیم.  یشمرگه های حزب دموکرا  کردستان 
درمنچقه مابین اربیل و زاخو با داعش مبارزه میکنند. 

 " .بهمین دلیل است که درواق  مشکلی وجود ندارد
به نرر میرسد  یروزی های نرامی  یشمرگه تأییدی باشد 
بر صحبت های کا یتان. نایتز نیز به برخی مزایای ویژۀ 
تقسیم نیروهای  یشمرگه اشاره میکند. به گفتۀ وی وفاداری 
به احزاب درمیان مبارزان  یشمرگه باعث ایجاد وفاداری 
قوی آنها به ارتش میشودکه با نیروهای ارتش عراق قابل 
مقایسه نیست. نیروهای مبارز متمایز "سنت ها و اسچوره 
های نرامی، واحدهای معروف، فرماندهان معروف و 
شیوه های خاصی از  وشش و صحبت کردن با یکدیگر ... 
را دارند، چیزهایی که یک شبه ساخته نمیشوند". نایتز 
تودیح داد که این تفاو  ها منجر به تأثیرگذاری بیشتر 
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 -یعنی کسانی که با مرگ روبرو می شوند - یشمرگه ها 
نیروهای مبارز ُکرد مستقر در سوریه و عراق هستند که به 

طور گسترده به عنوان موثر ترین نیروی مبارزه با داعش در 
 حال حادر در نرر گرفته می شوند.

به گزارش مشرق، مجله هارواد  ولیتیک رویو نوشت: 
 یشمرگه های کرد وفادار به حزب دموکرا  کردستان به شبه 
نرامیان داعش که در خرابرو  عراق منتررشان هستند، 
حمله می کنند. آنها به طور موقت کنترل شهر را به دست می 
گیرند. نیروهای حزب دمکرا  کردستان بالفاصله با دد 
حملۀ تهاجمی داعش روبرو می شوند و برای جلوگیری از هر 
گونه تلفا ، تصمیم به عقب نشینی می گیرند. در همین حال، 
یک واحد مبارزان کرد وفادار به حزب اتحادیه میهنی 
کردستان در همان نزدیکی کورکورانه، بدون اطالع از 
حضور انبوه نیروهای داعش، آماده  یشروی در خرابرو  
 11هستند. عدم ارتباط و هماهنگی منجر به مرگ دست کم 

مبارز ُکرد می شود. این صحنه یک سوال مهم را مچرح می 
کند: چرا نیروهای  یشمرگه سازماندهی نشده و با هم در 

 ارتباط نبودند؟ 
نیروهای کرد درعراق موفق شدند کنترل شهرهای کلیدی مانند 
کرکوک را بدون کمک نیروهای ارتش عراق باز  س گیرند و 
کردهای سوریه در  اییز گذشته دربرابر محاصره معروف 
شش ماهۀ کوبانی مقاومت کردند. اما  یشمرگه ها، این  یروزی 
ها را به رغم عدم وجود یک دولت مناسب، مشکال  
سازماندهی،  ول وسالح وعدم وجود حمایت هماهنگ خارج 
ازسازمان خود بدست آورده اند. عالوه بر این،  یشمرگه ها 
درحالی موفق به کسب این دستاوردها شده اندکه شکافی 
سیاسی مان  رسیدن آنها به  تانسیل کامل درمبارزه باداعش 

  .شده است
 نگاهی به گذشته

خودمختاردر شمال عراق است که  -کردستان یک منچقه شبه
 س از جنگ عراق و کویت در قالب دولتی بالفعل  دیدار شده 
است. این منچقه دارای دو حزب سیاسی اصلی حزب 
دموکرا  کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان است که 
مدتی طوالنی در تقابل با یکدیگر بوده اند. مصچفی بارزانی 
سیاستمدار مشهور کرد، حزب دموکرا  کردستان را در سال 

تاسیس کرد و جالل طالبانی  س از آن در اواسط دهۀ  1976
به دلیل اختالفا  سیاسی و ایدئولوژیک، حزب اتحادیه  50

میهنی کردستان را از حزب دموکرا  کردستان جدا کرد. 
اتحادیه میهنی بیشتر ایدئولوژی سوسیال دموکرا  متمایل به 
چپ دارد در حالی که حزب دموکرا  کردستان فلسفه ای 
محافره کارانه و رویه ای قبیله ای را دنبال میکند. هر دو 

میان آنها شکل  90حزب در درگیریهایی که اواسط دهۀ 
گرفت، تقریبا ازحمایت یکسانی از سوی برخی نیروها در 

 منچقه برخوردار بودند.
و با حمایت های  1997جنگ داخلی کردستان عراق در سال 

و  س از  1991بین المللی از آنها آغاز شد. درگیری در سال 
این که مسعود بارزانی و جالل طالبانی، رهبران حزب 
دموکرا  کردستان و اتحادیۀ میهنی با میانجیگری واشنگتن 
قرارداد صلح را امضا کردند، به  ایان رسید. این توافق 
اطمینان میداد که این دو حزب با به اشتراک گذاشتن قدر  
سیاسی و درآمد حاصله از سراسر منچقه، باهم رو به جلو 
حرکت خواهند کرد. با اینحال، میراث دیرینۀ اختالفا  درون 
حزبی همچنان به تقسیم جامعه کرد بین منچقه تحت سلچه 
حزب دمکرا  کردستان، با محوریت اربیل و منچقه اتحادیۀ 

 میهنی که  ایتخت آن سلیمانیه بود، ادامه یافت. 
 میراث مشکل ساز تقابل

امروزه کردستان عراق توسط حکومت منچقه ای کردستان
(KRG)  اداره میشود، حکومتی  ارلمانی که شامل مقاماتی

منتخب از هر دو حزب دموکرا  و اتحادیه میهنی است. در 
حالیکه  ارلمان حکومت منچقه ای کردستان بر طبق قانون 
عمل میکند، اما برای اجرای قانون در هر دو منچقه به 
بوروکراسی مستقل حزب دموکرا  کردستان و اتحادیۀ میهنی 

 وابسته است. 
هاروارد  لیتیکال رویو با کا یتان نیازی عبدالواحد، یکی از 

 نیروهای پیشمرگ کُرد؛ تجزیه از درون 
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 منچقه کاهش یابد. 
 آینده ُکردها 

در حالیکه  یشمرگه به مبارزۀ خود علیه 
داعش ادامه میدهد، مودوع تقسیم آنها 
مورد توجه دولت منچقه ای کردستان قرار 
گرفته است.  ارلمان کردستان عراق در ماه 
او  گذشته الیحه ای را تصویب کرد که 
بر طبق آن نیروی  یشمرگه تبدیل به یک 
نیروی متحد غیر سیاسی شود. با اینحال، به 
رغم تعیین یک درب االجل شش ماهه 
توسط  ارلمان، یک سال از تصویب آن 
بدون تالشی جدی در جهت وحد  نیروها 

 سپری شده است.
اتحاد تمام نیروهای  یشمرگه اجازه میدهد 
بین تمام واحدهای مبارز هماهنگی ایجاد 
شود، غرور ملی جای غرور حزبی را 
بگیرد و تالش های حکومت اقلیم کردستان 
برای ایجاد یک منچقه متحد در آینده 
افزایش یابد. عالوه بر این، ایجاد یک 

نیروی مسلح حرفه ای که تنها به دولت 
مرکزی وفادار باشد، احتمال درگیری میان 
کردها را در آینده کاهش میدهد. با این حال، 
این مناف  تنها به شرطی تحقق می یابند که 
نیروهای متحد جدید به میزان نیروهای 
کنونی تقسیم شده حرفه ای و کارآمد باشند که 
این نتیجۀ وفاداری حزبی، بودجه، و فرهنگ 
 نرامی مجزایی است که از آن بهره مندند. 

موان  اداری دلهره آوری وجود دارند که 
برای اتحاد موفقیت آمیز  یشمرگه باید از سر 
راه برداشته شوند. در این میان، کا یتان 
عبدالواحد واق  بین و درعین حال خوش بین 
است: "ما به تصمیما  سیاسی رهبران 
احزاب خود وفادار خواهیم بود. با اینحال، ما 
معتقدیم که تصمیما  توسط رهبران هردو 
حزب، با هم اتخاذ میشوند و امیدواریم که در 
آینده اختالفا  بین این دو کاهش یابد و ما 

 یک نیروی  یشمرگه متحد داشته باشیم."
 

  ناصر اعتمادی 

 25-09-2015 

©REUTERS/RIA Novosti/
Mikhail Klimentyev 

والدیمیر  وتین، رییس جهمهههوری روسهیهه، 
 یش از مالقا  اش بها ههمهتهای آمهریهکهایهی 
خود، باراک اوباما، در گهفهتهگهو بها شهبهکهۀ 
تلویزیون آمریهکهایهی "سهی بهی اس" گهفهتهه 
است که شرط  ایان دادن بهه جهنهگ داخهلهی 
سوریه، نهجها  دادن ههمهتهای سهوری اش، 

 .بشار اسد، است

ریههیههس جههمهههههوری روسههیههه گههفههتههه اسههت :  
"بحران سوریه هیچ راه حهلهی جهز تهقهویهت 
ساختارهای حکومهتهی ایهن کشهور و یهاری 
رساندن بهه آنههها در مهبهارزه بها تهروریسهم 

.نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدارد "   
سرسختهی مسهکهو در  شهتهیهبهانهی از رژیهم 
دمشق به تغییر یا تعدیل مواد  قدر  ههای 
غربی و منچقه ای نهیهز مهنهجهر شهده اسهت. 
دیروز  نجشنبه، بیست و چهارم سهپهتهامهبهر، 
آنگال مهرکهل، صهدر اعهرهم آلهمهان فهدرآل، 
برای اولین بار گهفهت کهه راه حهل بهحهران 
سوریه گفتگو با نیروهای مهتهعهدد از جهمهلهه 
بشار اسد و  شتیبانان اصلی وی یعنی دولت 
های روسیه و ایران است. یک مهقهام دولهت 
روسهههیهههه دهههمهههن ابهههراز خهههرسهههنهههدی از 
مودعگیری آنگال مرکل، تصریح کهرد کهه 
مسکو مدافه  چهنهیهن مهوادهعهی بهرای حهل 
.بههههههههحههههههههران سههههههههوریههههههههه اسههههههههت   

رجب طهیهب اردوغهان، ریهیهس جهمهههوری 
ترکیه نیز از این  س گفتگو با بشار اسهد را 
منتفی نمی داند و گفته است که رهبر رژیهم 
دمشههق مههی تههوانههد در دورۀ انههتههقههال قههدر  
سیاسهی در سهوریهه حضهور داشهتهه بهاشهد. 
آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا ههم گهفهتهه 
است که آمریکا و روسیه می توانند بر سهر 
بحران سوریه با یکدیگهر ههمهکهاری کهنهنهد، 
ً نهجها  بشهار اسهد  اگر هدف روسیه صهرفها
.نهههههههههههههههههههههههههههههبهههههههههههههههههههههههههههههاشههههههههههههههههههههههههههههههد   

وزیر امور خارجۀ فرانسه، لوران فابیهوس، 
دیشب در  اریس بها ههمهتهایهان انهگهلهیهسهی و 

آلههمههانههی اش، فههیههلههیههپ هههامههونههد و 
فرانک والتراشتن مایر و همچنهیهن 
مسئول سیاسهت خهارجهی اتهحهادیهۀ 
ارو ا، فدریکا موگریهنهی، بهر سهر 
بحران سوریه دیدار و گفتگو کرد. 
هدف از این مالقا  روشن کهردن 
مواد ، تفاهم بر سر انتقال قدر  
سیاسی در سهوریهه و اتهخهاذ یهک 
مود  مشترک در اینباره  یش از 
اجالس مهجهمه  عهمهومهی سهازمهان 
  .مههههلههههل اعههههالم شههههده اسههههت

اگر چه لوران فابیوس گهفهتهه اسهت 
که بشار اسد آینده و مردم سهوریهه 
را نمایندگی نمی کند، اما، او نهیهز 
دیگر برکناری اسد را بهه عهنهوان 
شرط مذاکرا  سیاسی بهرای حهل 
بحران سوریه نهمهی دانهد. فهیهلهیهپ 
هههامههونههد، وزیههر امههور خههارجههۀ 
انگلستان، ههم گهفهتهگهو مهوقهتهی بها 
بشار اسد را بهرای سهپهری کهردن 
دورۀ انههتههقههال قههدر  سههیههاسههی در 
سوریه  ذیرفته، هر چهنهد تصهریهح 
نموده است که در  ایان ایهن دوره 
رهبر کنونی دمشهق بهایهد بهرکهنهار 

  .شود

دولت های آمریکا و انگلستان نیز بهه تهازگهی 
وزرای  .مواد  مشهابهه ای اتهخهاذ کهرده انهد

امور خارجۀ آمریکا و انگهلهسهتهان در اواسهط 
ماه جاری سپتامبر گفتند : اگر چهه بشهار اسهد 
باید برکنار شود، اما، می توان بر سهر زمهان 
  .بهههههرکهههههنهههههاری وی مهههههذاکهههههره کهههههرد

دیروز نیز باراک اوبهامها، ریهیهس جهمهههوری 
آمریهکها، و دیهویهد کهامهرون، نهخهسهت وزیهر 
انگلستان، در یک گفتگو تلفنی اظهار داشهتهنهد 
که افزایش شمار  ناهجویان سهوری و تهههدیهد 
گروه "دولت اسالمی" درور   هایهان دادن 
به جنگ داخلی سوریه و انتقال قدر  سیاسی 
  .در ایهههن کشهههور را نشهههان مهههی دههههنهههد

به گفتۀ تحلیلگران بهحهران سهوریهه بهه چهنهان 
درجه ای از وخامت و بهن بسهت رسهیهده کهه 
قدر  های غربی مایلند هر چه سریعتر، ولو 
از طریق گفتگوی موقت با بشار اسد، به ایهن 

  .بن بست و بحران خاتمه دهند

  نشانه های تفاهم میان روسیه و غرب برای حل بحران سوریه

http://fa.rfi.fr/auteur/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
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 خاطر آن که یادگار و یادآور  یامبران شان بوده است.   
بر اساس افسانه ها و داستان های خود ساخته، عروج مسیح 
در ناصره و در بیت المقدس اتفاق افتاده بود. معبد عریم 
سلیمان نیز در آن جا قرار داشت. برای رومیان نیز کنترل 
بیت المقدس نشاِن قدر  آن ها در منچقه خاور نزدیک بود. 
"چند سالی  یش ازین، شهر به دست خسرو  رویز  ادشاه 
نامدار ایران ویران شده بود و بعد هرقل )هراکلیوس( 

که  -امپراطور بیزانس بدان جا آمده بود تا صلیب عیسی را
بدان شهر بازگرداند" و  -از خسرو ایران باز  س گرفته بود

اکنون منترر سرنوشت نامعلوم خود به دست مهاجمین تازه 
مسلمان بود. از این رو بود که حفظ بیت المقدس برای 
سرداران، حفظ و گسترش قدر  غارتگرانه آنان بود و برای 
متعصبین مذهبی دفاع از اوهاما  آن ها و برای مردم دفاع 
از زندگی شان بود. به این ترتیب بود که هیچ کس حادر به 
دست کشیدن از شهر نمی شد. از این رو محاصره بیت 
المقدس به طول می انجامد. تا این که سرانجام مردم شهر 
ناچار به تسلیم و صلح می شوند. ولی از ترِس غار  و 
کشتار سرداران مسلمان، به عنوان  شرط صلح، عمر را 
وادار می کنند تا شخصاً به آن جا آمده،  یمان صلح را امضا 
نماید. عمر نیز که فتح بیت المقدس برایش از اهمیت زیاد 
برخوردار بوده چنین می کند و برای تمام کردن کار، 
شخصا، و در حالی که سوار بر شتر بوده، و کیسه ای خرما، 
قدری جو، کاسه یی چوبین و کوزه یی آب با خود داشته به آن 

 جا می آید. 
برای ساکنین شهر که  یش از این شاهد شکوه و جالل و 
دبدبه و کبکبه امپراطور روم به هنگام آوردن صلیب به شهر 
و قبل از آن جالل و شکوه نمایندگان شاهان ایران بوده اند، 
دیدن ظاهر ساده و بدوی عمر، وارث جدید و قدرتمند قلمرو 

  یشین روم، باعث حیر  می شود. 
خود عمر نیز با لباس ساده و بی  یرایه اش، هنگامی که 
"سرکردگان مسلمین را دید که در شام با جامه های دیبا و 
اسبان  راقتدار آمده اند، از دیدارشان ]حیر  نمود و[ بر 
آشفت. از مرکب خویش فرود آمد سنگ برداشت و به جانب 
آن ها انداخت با  رخاش تمام، که در اندک مد  رسم و راه 
 یغمبر را فراموش کرده اید و به ساز و  یرایه روی آورده 

 اید.؟" 
اما نه مردم بیت المقدس و نه خود عمر هیچ یک نمی دانستند 
که ظاهر ساده و قناعت  یشه ای که سران نرام اسالمی به آن 
تراهر می نمودند،  وستۀ زودگذر و بی دوامی بود که نه به 
نرام طبقاتی اسالمی، بلکه به جامعه بدوی و بی طبقۀ ما قبل 
خود تعلق داشت، که همچون بقایای جامعۀ گذشته، بر تن 
نرام جدید باقی مانده بود. برای همین هم، سادگی زندگی آن 
ها جز دوران کوتاهی در زمان خلفای اولیه دوام چندانی نمی 
یابد و به زودی با توسعه چپاول اموال مردم و غارتگری 
های بیش از  یش اسالمی رنگ باخته، جای خود را به  
زندگی اشرافی عثمان و دربارهای  ر زرق برق و بی همتای 
خلفای بنی امیه و بنی عباس می دهد و به این ترتیب، نرام 

 اسالمی در شکل و شمایل واقعی خود ظاهر می شود.  

گناه دمشق خم به ابرو هم نمی آورد. از این رو وسواس 
های دنیا گریزانه و منزه طلبانۀ ابوبکر مانند  س دادن 
دریافتی هایش از بیت المال، بیشتر نوعی زهد نمائی 
ریاکارانه را به ذهن متبادر می کند تا عدالت جوئی 

 خالصانه را. 
در  ی سقوط دمشق، این شهر و اطراف آن برای یزید بن 
ابوسفیان،  سر ابوسفیان، یکی از بزرگ ترین اشراف 
قریش گذارده شده، بقیه نیروی مهاجمیِن مسلمان، راهی فتح 

 نقاط دیگر می شوند.
رجب سال چهاردهم، استیالی روم  17با فتح دمشق در 

برشام به  ایان میرسد. هرچند هراکلیوس که هنوزحادر به 
 ذیرفتن این واقعیت نبوده، برای باز  س گرفتن دمشق 
لشکری روانۀ آن میکند. ولی در برخوردی که میان سپاه 
هراکلیوس و مسلمانان رخ میدهد، دوباره رومی ها با تلفا  

 زیاد شکست می خوردند. 
  فتح

 سوریه و بیت المقدس
در جبهۀ دیگر جنگ با رومیان نیز ابوُعبَیده موفق می شود 
به کمک خالد بن ولید رومیان را شکست داده ِحمص را 
متصرف شود. ولی هنگامی که خالد به قنسرین می رسد 
مردم شهر خواهان صلحی نریر صلح ِحمص می شوند. 
خالد آن را نمی  ذیرد و شهر را ویران می کند. در این 
زمان عمر نررش راج  به خالد بر گشته، او را برای 
اولین بار تمجید می کند. طبری علت این تغییر نرر را 
چنین تودیح داده، می گوید که عمر به هنگام عزل خالد 

 گفته بود:
"عزل شان به سبب تخلف نبود ولی مردم آن ها را بزرگ 

 می شمردند و بیم داشتم به آن ها تکیه کنند"
با فتح ِحمص و قنسرین هراکلیوس دست به عقب نشینی   

می زند و برای آن که مسلمانان در مسیر  یشروی خود تنها 
مانده، کسی به آن ها نپیوندد، مردِم سِر راه را به همراه 
خود می برد. در جریان همین عقب نشینی است که بر 
باالی تپه ای، رو به سوی سوریه کرده این جمله معروف 

 را می گوید: 
"درود بر تو این سوریه! درود وداع آخرین که  س از این 
رومی سوی تو نیاید مگر با ترس، تا وقتی که  مولود شوم 
تولد یابد و ای کاش تولد نیابد که کار وی برای رومیان 

 شیرین است اما سرانجام تلخ دارد." 
البته این که راویان مسلمان در بازگویی گفته هراکلیوس 
صداقت به خرج داده، گفتۀ او را به نف  خود تغییر نداده 

 باشند، باید به طور جدی شک کرد. 
به این ترتیب با عقب نشینی هراکلیوس، راه برای  یشروِی  

آسان مسلمانان و فتوحا  بعدی شان، منجمله فتح بیت 
المقدس، باز می شود. اما بیت المقدس ابتدا در برابر 
مسلمانان مقاومت می کند. بیت المقدس نه تنها برای 
مهاجمین مسلمان، بلکه برای مدافعین یهودی و مسیحی آن، 
محلی مقدس و از این رو مهم بوده است.  برای مسلمانان 
از آن جهت که قبلۀ اولیۀ آنان و برای دو دسته دیگر به 

 سیامک ستوده
 

 محاصره دمشق
 

با شکست رومی ها در یرموک، راه برای فتح  فلسچین و 
دمشق باز میشود. به خصوص دمشق که روم از قدیم، 
همچون میراث خود بر آن حکومت میکرد، و به جز مد  
کوتاهی که  س از آخرین  یروزی ایرانیان مورد تاخت و تاز 
آنان قرار گرفته و به دست خسرو  رویز ویران شده بود، 
همچون دروازه و قلعه شام، همواره تحت کنترل آنان  
قرارداشت. تحت چنین شرایچی است که دمشق  س از 
شکست یرموک تحت محاصره مسلمانان در می آید. دمشق 

 روز در محاصره قرار می گیرد.  50
هراکلیوس نیز  س از گماشتن حاکمی در ِحمص و عقب 

هزار نفره، در نزدیکی  10نشینی از آن با یک نیروی 
( میان او و مسلمانان Hemsدمشق، جائی که شهر ِحمص )
 واق  بوده است، قرار می گیرد. 

مردم دمشق به امید کمک هراکلیوس بوده اند. هراکلیوس یک 
بار نیز تالش می کند تا از صفوف مسلمانان گذشته، خود را 
به دمشق برساند، ولی موفق نمی شود و این مودوع مردم 
دمشق را بیشتر نا امید می کند. با این حال، به امید فرا رسیدن 
زمستان و  راکنده شدن محاصره کنندگان به مقاومت خود 
ادامه می دهند. زمستان نیز می گذرد و تغییری در اوداع 
 دید نمی آید. مسلمانان بارها با منجنیق به شهر حمله کرده 

 ولی نتیجه ای نمی گیرند. 
حتی به مردم شهر  یشنهاد تسلیم و در ازاء آن تقسیم اموال 
شان با مسلمانان را میکنند. ولی مردم نمی  ذیرند. تا اینکه 
خالد بن ولید که با خالفت عمر از فرماندهی کل قوا در جنگ 
یرموک خل  و به فرماندۀ یکی از دسته های محاصره کننده 
دمشق تنزل یافته بود، به ابتکار خود تصمیم به نفوذ به داخل 

 شهر می گیرد. 
در داخل شهر اختالف میان یعقوبیان شام و ملکوتیان بیزانس 
موجب دو دستگی شده بود، بچوریکه حتی یکی از اسقف 
های شهر به منرور تسلیم شهر،  نهانی با خالد تماس برقرار 
نموده قرار و مدارهائی می گذارد.  تا اینکه در شبی که 
"نَسچاس بن نَسچوس" حاکم شهر به مناسبت تولد فرزند  سر 
خود به مردم شهر غذا میداده است و مردم شهر و نگهبانان 
از محل های ماموریت خود غافل شده بودند، خالد که تنها او 
از طریق جاسوسانش از جریان اوداع مچل  بوده، طبق 
برنامه قبلی، با عده ای مخفیانه و به کمک مشک های باد 
کرده، از آب خندقی که دور تا دور شهر کنده شده بود، عبور 
نموده به کمک طناب از باروی شهر باال رفته، به داخل شهر 
نفوذ می کند و  س از کشتن دربانان و محافران، دروازۀ 

 شرقی شهر را به روی مسلمانان باز می نماید. 
همزمان ابو ُعبَیده نیز از طریق غلبه و جنگ، از دروازۀ 
دیگر عبور نموده وارد شهر میشود. با بازشدن در و ورود 
نیروهای مسلمان به درون شهر، درهای دیگر نیز توسط خود 
مردم بازشده مردم شهر تسلیم مشوند. در نتیجه، میان مردم 
شهر و قوای مسلمانان صلح برقرارمیشود. بر اساس مفاد این 

 صلح: 
همۀ خانه های شهر و اطراف میان مهاجمین و صاحبان  -1

آن ها تقسیم می گردد، به طوری که نیمی از هر خانه به یکی 
از مهاجمین تعلق می گیرد و مردم شهر مجبور می شوند 
 نیمی از خانه ای را که در آن اقامت داشته اند به آنها بدهند. 

هر سر عائله یا هر رئیس خانواده مجبور به  رداخت  -2
 ساالنه یک دینار می شود. 

هر فرد مجبور می شود از هر جریب زمین که کشت می  -3
کند یک انبان گندم یا جو، هرکدام را که می کارد، به دشمن 

 بدهد. 
اموال و زمین های شاهان و تابعان دمشق نیز میان  -7

 سرداران سپاه مسلمانان تقسیم می گردد. 
جالب است که وقتی ابوبکر میمیرد، برای خودنمائی و تحت 
عنوان اجرای عدالت اسالمی! وصیت میکند که حقوقی را که 
در مد  دو سال وسه ماه و بیست روز خالفتش از بیت المال 
مسلمانان گرفته بود و سالی شش هزار درهم میشد، از فروش 
زمین ها و اموال شخصی اش بپردازند تا مدیون مسلمانان 
نباشد. ولی همین عدالت اسالمی از غصب زورگویانه و این 
چنینی اموال و محصوال  مردم معمولی منجمله مردم بی 
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هر چند عمر در  یمان صلح بیت المقدس، در مورد مسیحیان 
از خود محمد )مثالً در قرارداد صلح طائف( نرمی بیشتری 
به خرج میدهد، ولی نسبت به یهودیان، از خود همان کینه 
عالج نا ذیری را که در زمان محمد  ایه گذاری و به سنت 
همیشگی مسلمانان تبدیل شده بود، نشان میدهد. عمر در این 
قرارداد مسیحیان را ملزم می کند که یهودیان را بیرون 
نموده، کسی از آن ها در شهر مقیم نشود. متن قراردادی که 

 عمر خود می نویسد از این قرار بوده است:
"این نامه امانی است که عمر امیر مؤمنان به مردم ایلیا می 
دهد، خودشان و اموال شان و کلیساهایشان و صلیب هایشان، 
سالم و بیمارشان و دیگر مردم شان را امان می دهد که 
کلیساهایشان مسکون نشود و ویران نشود و از آن نکاهند و 
حدود آن را کم نکنند از صلیب و اموال شان نیز، و در کار 
دین شان مزاحمت نبینند. و کسی شان زیان نبیند و کسی از 
یهودان در ایلیا با آن ها مقیم نشود. مردم ایلیا باید جزیه دهند 
چنانکه مردم شهرها میدهند و باید رومیان و دزدان را از آن 
جا بیرون کنند. کسانیکه بروند جان و مال شان در امان است 
تا به امآن گاه شان برسند و هر که بماند در امان است و او 
نیز باید چون مردم ایلیا جزیه بدهد و کسانی از مردم ایلیا که 
بخواهند با اموال خود همراه رومیان بروند و کلیساها و 
صلیب ها را رها کنند جان و کلیساها و صلیب هایشان در 
امان است، تا به امآن گاه شان برسند. زمین دارانی که  یش 
از کشته شدن فالن در آن جا بوده اند، هر کس از آن ها که 
بخواهد، بماند و باید چون مردم ایلیا جزیه دهد و هرکه خواهد 
با رومیان برود و هرکه خواهد سوی زمین خود بازگردد و 
از آنها چیزی نگیرند تا وقت درو برسد. تا وقتیکه جزیه مقرر 
را بدهند  یمان خدا و تعهد  یمبر خدا و تعهد خلیفگان و تعهد 
مومنان، دامن این مکتوب است. خالد بن ولید و عمر و بن 
عاص و عبدالرحمان بن عوف و معاویه بن ابی سفیان شاهد 

 شدند و به سال  انزدهم نوشته و آماده شد."
با فتح بیت المقدس قسمت اعرم شام و فلسچین به تصرف 
مسلمانان در می آید. یزید بن ابی سفیان در دمشق و برادرش 
معاویه در اردن میمانند. دردمن عمر، به محض بازگشت به 
مدینه خالد بن ولید را از کلیه مشاغل خود معزول کرده، هاشم 
بن ُعتبَه را به فرماندهی سپاه ده هزار نفری عراق که به 
کمک نیروهای مسلمانان در جنگ های شام آمده بود می 
گمارد و او را مجدداً راهی عراق نموده نزد سعد بن مالک 

 می فرستد.  
 خصومت ودشمنی عمر با

 خالد بن ولید
باید توجه داشت که بر خالف عقیده رایج، علت خصومت و 
دشمنی لجوجانۀ  عمر با خالد، بیرحمی ها و جنایا  زیاده از 

که عمر همواره آن ها را بهانۀ سعایت از او نزد  -حد او
نبود. چرا که همانچورکه بارها دیدیم خود  -ابوبکر میکرد

عمر نیز در سنگدلی و شقاو  دست کمی از او نداشت. علت 
واقعی دشمنی وی با خالد، آنچورکه ابن اسحاق میگوید این 
بود که "عمر به سبب سخنی که خالد گفته بود از او خشمگین 
بود". البته ما دقیقا نمیدانیم که این سخن چه بوده است ولی 

 مسلما نمی توانسته چیزی جز بدگوئی از عمر بوده باشد. 
بهرحال و به همین دلیل همانچورکه دیدیم وقتیکه عمر به 
خالفت رسید "نخستین سخنی که گفت در بارۀ عزل خالد بود" 
و آن این بود که گفت خالد "هرگز از جانب من عهده دار 
کاری نشود". و همان طور دیدیم که به محض رسیدن به 
خالفت، خبر مرگ ابوبکر را به سپاه مسلمانان در جنگ با 
رومیان، همراه با فرمان عزل خالد و جانشینی ابوُعبیدَه 
فرستاد. اکنون نیز  س از بازگشت به مدینه، به ابوُعبَیده می 
نویسد که "اگر خالد گفتۀ خود را تکذیب کرد ساالر سپاه باشد 
و اگر تکذیب نکرد ساالری از تو باشد و عمامه از سرش 

 بردار و نصف مال وی را بگیر".
خالد برای   اسخ به ابو ُعبَیده از او مدتی مهلت میخواهد تا با 
خواهرش در این مورد مشور  نماید. خالد نزد خواهرش 
فاطمه که زن حارث بن هشام بود میرود و از او دراین مورد 
نررخواهی میکند. دردمن این مودوع، نشان دهندۀ 
موقعیت زنان درجامعۀ بدوی میباشد که در آن خالد بن ولید 
فرمانده  ر ارج نیروهای اسالمی برای چاره جویی درمورد 
آینده سیاسی خود نزد خواهرش میرود و همانچورکه خواهیم 

 دید نرر وی را راهنمای عمل خود قرارمیدهد. 
بهرحال فاطمه به او میگوید: "به خدا هرگز عمر با تو 
دوست نمیشود، میخواهد گفتۀ خود را تکذیب کنی آن گاه تو 
را بردارد." به این ترتیب خالد حادر به تکذیب گفته خود 
در مورد عمر نمیشود و ابو ُعبَیده دستور میدهد تا عمامه از 

 سرش بردارند و نیمی از مالش را بگیرند.
این داستان نکتۀ دیگری را نیز در مورد نرام اسالمی برای 
ما روشن میسازد. همانچورکه گفتیم، مسلمانان سعی در 
اجرای نوعی عدالت اسالمی در میان خود داشتند و مثالً 
سعی می نمودند اموال غارتی مردم را میان خود به مساوا  
تقسیم نمایند و عدالتی شبیه عدالت موجود میان گروه دزدان 
را در تقسیم متساوی اموال مردم میان خود برقرار سازند، با 
این وجود در همین عدالت و برابری دروغین نیز هیچ نوع 
عدالت و برابری واقعی، جز تراهر به آن، وجود نداشته 
است. زیرا نه تنها خلیفه و فرماندهان سپاه اسالم بیش از 
سربازان ساده از غنائم جنگی سهم می بردند بلکه عضو 
جامعۀ اسالمی نیز در برابر رای خلیفه هیچ گونه حقوقی 
نداشته است و همانچورکه در مورد خالد دیدیم در کمترین 
زمانی به رای شخصی خلیفه، مقام و موقعیت و همه یا بخش 

 مهمی از اموال غارتی خود را از دست می داده است. 
بهرحال خالد  س از آن که معزول میشود به ناچار به مدینه 
باز میگردد. در آن جا ابن اسحاق میگوید، هر وقت عمر به 
خالد می گذشت میگفت: "ای خالد مال خدا را از زیر 
نشیمنت در آر." و چون عمر این سخن بسیار گفت، خالد بدو 
گفت: "ای امیر مومنان به خدا آنچه در حکومت شما به دست 
آورده ام چهل هزار درم قیمت ندارد. عمر گفت همه را از تو 
به چهل هزار درم گرفتم. خالد گفت از آن تو باشد". البته بعداً 
معلوم میشود که اموال او هشتاد هزار درهم بوده است که 
عمر آن ها را در برابر چهل هزار درهم  میگیرد. "گوید 
خالد جز سالح و بنده مالی نداشت. چون به حساب آمد قیمت 
آن هشتاد هزار درهم بود، عمر چهل هزار بدو داد و مال 
 وی را بگرفت." 

این وقای  در دمن گویای ثرو  های غاصبانه ای بود که 
مسلمانان از غار  اموال مردم بیچارۀ عرب به چنگ آورده 

هزار درهم  160بودند که در مورد خالد به روایت دیگری 
 یعنی چهار برابر آنچه که به عمر میدهد بوده است. 

در دمن داستان عزل خالد توسط عمر، روحیۀ بینهایت 
مستبدانه و انتقام جویانۀ عمر را نیز مزید بر شقاو  ها و 
سنگدلی های جالدانه اش که در گذشته از آنها به کرا  یاد  

 کردیم نشان میدهد.
 
 
 .18عبدالحسین زرین کوب، بامداد اسالم، ص  -

 .8771طبری ، جلد پنجم، ص  -

. نقل از عبدالحسین زرین 811؛ بالذری، انساب االشراف، ص 8718طبری، ص  -

 .18کوب، بامداد اسالم ص 

 .18عبدالحسین زرین کوب، بامداد اسالم، ص  -

 .18همان جا، ص  -

 .  8711 -8711طبری، جلد پنجم، صص  -

تعدادی از رفقا و دوسهتهان مهجهذوب نهرهرا  ایهن فهرد دهد 
کمونیست شده اند و صرفا به این دلیل که دد مذهب است بهه 

مچالبش استناد میکنند ولی درواق  او را بخوبی نمی شناسند .                                                                     
 
 
فریدریش نیچه فیلسوف عقل ستیز آلهمهانهی و دشهمهن خهونهیهن 
سوسیالیسم و برابری وعدالت در کتاب حکمت شادان نهوشهت 
که اگر سرمایه داران نگاه و رویکرد متمایز اشهراف زادگهان 

 را داشتند شاید سوسیالیسم در نزد توده ها  دید نمی آمد.
                                                                                                    

نیچه در دجال می گفت : "در میان اوباشان امروز، بهیهش از 
همه از اوباش سوسیالیست و از حواریون  ستهی مهتهنهفهرم کهه 
غریزۀ کارگران، خرسندی و قناعت آنان را نابود می کننهد و 
در عو  آنان را طماع ساخته یا به ایشهان انهتهقهامهگهیهری را 

می آموزند.                                                                                
 

در غروب بتان میگوید:                                                                                                         
حماقت یا انحچاط غریزه ای کهه بهاعهث تهمهام حهمهاقهت ههای 
امروز شده ریشه در مسئلۀ کارگهری دارد. نهخهسهتهیهن قهاعهدۀ 
غریزه این است که نباید دربهارۀ بهرخهی امهور سهئهوال کهرد. 
واقعاً نمیدانم کهه بها کهارگهرارو هایهی امهروز چهه بهایهد کهرد، 
اززمانیکه او را به یک مسئله تبهدیهل کهرده ایهم. آنهچهه مسهلهم 
است این است که کارگر ارو ایی گام به گام مسهائهل دیهگهر و 
بیشرمانه ترین مسهائهل را مهچهرح خهواههد کهرد. کهارگهر از 
برتری کّمی بهره مند است و باید از ایهن امهیهد صهرف نهرهر 
کرد که روزی کارگر ارو ایی به انسانی فروتن و خویشتنهدار 
نریر انسان چینی بدل شود، هر چنهد سهاخهتهن چهنهیهن انسهانهی 
حقیقتاً عقالنی و دروری به شهمهارمهیهرفهت. چهه کهردیهم کهه 
باعث شد چنین امکانی در نچفه خفه شود؟ در نهتهیهجهۀ فهقهدان 
غیرمسئوالنۀ اندیشه، غرایزی را نابهود کهردیهم کهه بهه یهاری 
شان کارگران می تهوانسهتهنهد فهی نهفهسهه و بهه مهثهابهۀ مهقهولهۀ 
اجتماعی موجودیت داشته باشند. کارگران را مشهمهول نهرهام 
 وظیفۀ اجباری کردیم. به آنان حق ائتالف و حق رأی دادیم.

 
حال چهچهور بهایهد از ایهن تهعهجهب کهرد کهه کهارگهر امهروز  

موجودیت اش را نوعی محنت )یا به اصچالح اخالقی نوعهی 
بیعدالتی( بداند ؟ باردیگر میپرسم : ما چه مهی خهواههیهم؟ اگهر 
خواستارهدفی هستیم، باید وسهایهل رسهیهدن بهه ههدف را نهیهز 
بخواهیم. اگرخواستاربردگان هستیم، نادانیم اگرباآموزشی کهه 

 میدهیم آنان را به خدایگان تبدیل کنیم.  
 

این دشمن تمدن و حامی ارتجاع و دیهکهتهاتهوری اشهرافهی کهه 
دارای هوش و ذکاو  باالیی بود نهاخهواسهتهه و نهادانسهتهه بهه 

سوسیالیسهت هها مهاتهریهالهیهسهم تهاریهخهی را یهادآوری مهیهکهنهد           
درست همانی است که نهیهچهه از  -مراحل گذار به سوسیالیسم 

آن وحشت داشت : انقالبی دموکراتیک که بقایای فئهودالهی را 
از میان بردارد و با  یشرفت سرمایه داری به همان نسبت ههم 
 رولتاریا بزرگ و متمرکز گردد و با داشتن حق اعتصهاب و 

ایهن دوزخهیهان زمهیهن بهه  -اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری 
آگاهی طبقاتی رسیده و حق و مناف  خود را بشناسند و در  هی 
بنای جامعه ای سوسیالیستی باشند. و خود را به مهثهابهه انسهان 

 باور بکنند.  

 فریدریش نیچه را بیشتر بشناسید

های همراه، دخانیا  و  وشاک بیشترین حجم کاالهای قاچاق 
را تشکیل می دهند. وی همچنین گفته است که کشورهای 

عربی حوزۀ خلیج فارس مهمترین مقصد قاچاق ارز و طالی 
ایران هستند و از طریق شان  ول های کثیف ایران به گردش 

می افتند. حبیب حقیقی در عین حال هزینۀ باالی واردا  
رسمی را از محرک های مهم قاچاق در کشور دانسته است، 

اگر کسی بخواهد کاالیی را از مبادی “به طوری که 
غیررسمی وارد کشور کند برایش ارزانتر و سریعتر تمام 

حبیب حقیقی گفته است که هزینۀ واردا  رسمی ” می شود.
کاال دو برابر هزینۀ واردا  قاچاق است. وی ریسک  ایین 
قاچاق در ایران را محرک دیگر گسترش قاچاق توصیف 

کرده و افزوده است که تحریم ها یکی دیگر از محرک های 
  .مهم توسعۀ قاچاق در ایران بوده اند

 .برابر اعالم کرده است ۹۱تا  ۰۱این اختالف قیمت را بین 

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جای دیگری از 

قاچاق سوخت با کارگذاری سخنانش افزوده است که 
. دهها کیلومتر لولۀ در کف دریاها صورت می پذیرد
وی سپس افزوده است که اساسا بیشترین حجم قاچاق از 

 ۱۱۱طریق دریا انجام می شود و به همین دلیل دست کم 
یا خلیج و بنادر طبیعی در آبهای جنوبی در انحصار ” خور“

 .و اختیار کامل قاچاقچیان هستند
حبیب حقیقی گفته است که حتا قاچاق اتومبیل از طریق دریا 

خودروی  ۹۱۱تا  ۰۱۱انجام می شود. او ورود قاچاق 
 لوکس را که عمدتاً از طریق بنادر صور  می  ذیرد. 

حبیب حقیقی سپس افزوده است که در بخش ورودی، تلفن 

مرزهای خاکی، آبی و زیرآبی ایران در 

  کنترل کامل قاچاقچیان است
 رادیو فرانسه-  ۰۱۲۲مهر  7

حبیب حقیقی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
حجم قاچاق در ” شرق“ارز، در گفتگویی مفصل با روزنامۀ 

میلیارد دالر اعالم کرده و از جمله گفته است  ۹۲ایران را 
که قاچاق کاال و ارز در ایران در دو عرصۀ ورود و خروج 
صور  می  ذیرد و قاچاق سوخت مهمترین خروجی کاالی 

قاچاق در کشور است که علت اصلی اش اختالف قیمت 
سوخت در ایران و کشورهای همسایه است. حبیب حقیقی 

http://www.roshangari.net/?p=46184
http://www.roshangari.net/?p=46184
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 هیچ میکروفنی جهت پرسش تداری نشود؛ -۱

چنانچه کسی اعترا  کرده و یا خواهان  -۶

توسط ماموران حراست از  ،پرسش شفاهی باشد

حتی  –سالن همایش بیرون انداخته شود 

 اعضای معتر  منتخب در هیئت مدیره.

 

 ،هموطنان گرامی

ما نگارنندگان این  ،در آخرین نشست هیئت مدیره

(  بیانیه )شهرام نامورآزاد و آرشای شجاعی

ها طرح  اعترا  خود را به نحوه گزینشی پرسش

 ای را:  کرده و روش گزینه

  ،های کانادا بدور از منشور آزادی

  ،ناسالم

  ،غیردمکراتیک

 نامتمدانه و 

 دانسته و اعالم کردیم. سانسورگرایانه

  

آوری  همچنین مصرانه خواستار شفافیت در جمع

که متاسفانه بی  –ها از دو هفته پیش شدیم  پرسش

   پاس  ماند!

که اعضای این  با توجه به این ،عالوه بر آن

از فعالین حزب لیبرال و از آکتویست ها و  ” شورا“

پشتیبانان انتخاباتی درون حزبی کاندیداهای حزب 

که انتساب این  صراحتا اعالم داشتیم ،لیبرال بوده

غیردمکراتیک  وغیرمنطقی  ” شورا“افراد در این 

تواند  ها بیشک می ای پرسش باشد؛ و روش گزینه می

  نامنصفانه و غیرعادالنه باشد.

مضافن این پتانسیل وجود دارد که کاندیداهای حزب 

های گزینه شده را از پیش دریافت  لیبرال پرسش

کرده باشند و کاندیداهای احزاب دیگر مانند آقای 

Chungsen Leung کار کاندیدای حزب محافظه ،

در دام فعالین حزب لیبرال افتاده و سرگذشت 

ناخوشایندی برایشان در نشریه سالم تورنتو رقم 

 زده شود. 

هئیت مدیره کنگره ایرانیان  متاسفانه اکثریت

، به انتقادات ما اعتناعی نکرده و چون گذشته کانادا

های  ه هیچگونه تجدیدنظر در روشمایل ب

غیردمکراتیک خود نشدند و چون گذشته مصمم 

بودند تا تصمیمات از پیش گرفته شده خود را 

 دیکتاتورمنشانه به اجرا گزارند.

 ، هموطنان

ی اطالعات و  هدف ما از این بیانیه عالوه بر ارائه

مشتری برای  حوزه های ، ایجادبیان حقیقت

مشارکت و گفتمان دمکراتیک است. متاسفانه تا 

 ۰  بیانیه شماره

 شهرام نامورآزاد و آرشاک شجاعی

 

  هموطنان گرامی،

طبق سنت  هیئت اجرایی کنگره ایرانیان کانادا بر

ی انتخابات  اش گفت و شنودی را در زمینه دیرینه

(  در نظر گرفته ۱۱۰۱اکتبر  ۰۷پارلمان  کانادا )

است. این گفت و شنود در روز یکشنبه چهارم ماه 

نورث یوری برگزار  در سالن کتابخانه ۱۱۰۱اکتبر 

 خواهد شد.

الزم به ذکر است که هیئت اجرایی کنگره ایرانیان 

کانادا مصمم است تا از دیالوگ متمدنانه و آزادی 

های   غیر دمکراتیک و  بیان دوری جسته و روش

 ای را بکار گیرد.  سانسورگرایانه

با وجود اعترا  دو تن از اعضای هیئت مدیره 

هیئت  ،( )شهرام نامورآزاد و آرشای شجاعی

اجرایی تصمیم گرفته است که شورایی را 

مسئول کمیته روابط  رئیس هیئت مدیره، از: مرکب

 ،و مدیر جلسه عمومی، یک مشاور)فردی ناشناخته(

 ها منتسب کند.  برای گزینش پرسش 

 ” شورای نگهبان“قرار است همانند  ” شورا“این 

ها را با  مسئولیت تصفیه و پاکسازی تمامی پرسش

 تدابیر زیر به عهده گیرد: 

کمیته روابط عمومی از کلیه اعضا خواسته  -۰ 

خود را  دو هفته پیش از  های پرسشاست تا 

همایش برای بازرسی به دست هیئت اجرایی 

 برسانند؛ 

ها پس از دریافت  شورای گزینش پرسش -۱

تمامی  ،ها ی کلیه پرسش بررسی و تصفیه

ای  های پاکسازی شده را به طرق گزینه پرسش

 گلچین کند؛

شده در جلسه و بوسیله  ” انتخاب“های  گزینه -۲

 شوند؛ قرائت مجری

هیچ پرسش شفاهی و مستقیم از کاندیداها در  -۱

 سالن مطرح نشود؛

حسن نیت ما در گفتمان با اکثریت این هیئت  ،کنون

 -که موجودیت ما را هیچ می پندارد  - مدیره

  هیچگونه برآیند مطلوبی نداشته است.

از اینروست که شما اعضا و هموطنان را خطاب 

 ، تا اعالن کنیم که:قرار میدهیم

برای   ما براین باوریم که روش تدوین شده -۰

اجرای برنامه مناظره انتخاباتی توسط هیئت اجرایی 

نه تنها بیطرفانه بودن کنگره  ،کنگره ایرانیان کانادا

ایرانیان کانادا را تضمین نمی کند بلکه جانبدارانه 

 گذارد. بودن کنگره را چون گذشته به نمایش می

پذیریم چرا  را نمی "غیر خودی" و  "خودی"ما  -۲

 ی بی اعتمادی است! که پیش زمینه

-ما براین امر پافشاری داریم که وظیفه انسانی -۳

هر یک از ما را مکلف میکند تا  ،اخالقی و اجتماعی

در رفع هرگونه شبهه که در جامعه ایجاد بی 

اعتمادی می کنند هوشیارانه و دوستانه عمل کرده و 

 در پویایی خود و جامعه تالش کنیم.

 

 شهرام نامورآزاد و آرشای شجاعی

 مدیره کنگره ایرانیان کانادا اعضای منتخب هیئت

3105135112 
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توان  وجه نمی هیچ به“گوید:  شود یا خیر نیز می استان تهران می
گفت این مشکل فقط مشکل استان تهران است، بیشتر افرادی 

شوند، در مبادی ورودی شهر و  آوری می که به این شکل جم 
شوند؛ ممکن است نهایتا تا  ها رها می اطراف ترمینال

ای از خارج از  درصد اهل همین استان باشند و بخش عمده ۹۱
شوند. یعنی در حقیقت این افراد از  استان به اینجا آورده می

 . ”شوند های دیگر به ما تحمیل می استان

http://sharghdaily.ir/News/57122/ والدین-سرراهی 

 

 

دیرکل سازمان بهزیستی تهران از افزایش سالمندان 
 الهویه خبر داد  مجهول

 والدین سرراهی 
 شهریور ۲۰سه شنبه  ۰۲۷۱

های  ها و فیلم به مدد کارتون :گروه جامعه، صدرا محقق
ها با مودوع کودکان سرراهی آشنا  خیلی ٠۱تلویزیونی دهه 

هستند؛ نوزادانی که توسط والدین فقیرشان در سبدی کوچک با 
یک یادداشت  شت در خانه فردی  ولدار یا گوشه خیابانی 

تر برایشان رقم  ای احتماال مچلوب شدند تا آینده گذاشته می
طور که مسئوالن سازمان بهزیستی استان  بخورد. حاال اما آن

مواجه  ”  والدین سرراهی“اند، جامعه ما با  دیده   تهران خبر داده
باره را احمد دلبری، مدیرکل سازمان  است. خبر اولیه در این

دلیل مشکال  مالی،  به“بهزیستی تهران، اعالم کرد و گفت: 
الهویه افزایش یافته است و  یشنهاد  تعداد سالمندان مجهول

کنند در  شود مراکزی که از سالمندان نگهداری می می
هایی معاف از مالیا  شوند تا دست آنها برای حمایت از  بخش

طبق گفته مدیرکل سازمان بهزیستی تهران  .”  سالمند بازتر شود
روزی نگهداری از سالمندان  آسایشگاه شبانه ٠٠حادر  درحال

سالمند در این  ٥۱۱در تهران، وجود دارد که چهارهزار و 
نفر، سالمندان  ۲۱۱کنند. از این تعداد  مراکز زندگی می

ما نگران “الهویه هستند. آقای دلبری همچنین گفته است:  مجهول
الهویه  مسئله این سالمندان هستیم چراکه تعداد سالمندان مجهول

الهویه طبق تعریف به  سالمندان مجهول . ”در حال افزایش است
وکنار شهر، مانند مبادی  که در گوشه شود  افرادی گفته می

رها  ...ها و ها،  ارک ها، امامزاده ورودی شهر، کنار ترمینال
اند و به دالیل مختلف هیچ اطالعی از هویتشان در دست   شده

نیست، اینکه نامشان چیست، چندسال دارند و اهل کجا هستند. 
این را محمدردا اسدی، معاون توانبخشی بهزیستی استان 

براین  گفته است. عالوه”   شرق“وگو با  تهران، در گفت
چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران،  سیدحسن موسوی

طور تودیح  در این رابچه این ”  شرق“ وگویی با نیز در گفت
سر ناه، بخشی از  الهویه و بی سالمندان مجهول“دهد:  می

سالمندانی هستند که درواق  به دلیل مشکال  اقتصادی 
ناچار و  توانند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند و به نمی

دهند چون  هویت در خیابان را ترجیح می ناخواسته زندگی بی
ای جز این برایشان باقی نمانده است. بخشی هم سالمندانی  چاره

ها باعث شده  هایی هستند و این بیماری هستند که دچار بیماری
شان را ادامه دهند، این افراد ممکن  نتوانند در خانواده زندگی

های روانی باشند که  است افرادی مبتال به آلزایمر یا بیماری
همین نیز تشخیص هویتشان را مشکل کرده است، به این موارد 
باید افرادی را که خانواده یا نزدیکانی ندارند که از آنها 

مجموعه افرادی که حسن  .”  نگهداری کنند را نیز ادافه کنیم
چلک، از آنها یاد کرد، یا با دست نزدیکان و اعضای  موسوی 

اند تا   ها زده شان یا با  ای خودشان به خیابان و  ارک خانواده
های عمومی سالمندان آنها را  ذیرش کنند.  جاهایی مثل آسایشگاه

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در تودیح این بخش از 
واقعیت این است که یکی از “گوید:  های خود نیز می گفته

های اخیر جامعه ما با آن مواجه شده است،  مشکالتی که در سال
سر ناه  خانمان است که سالمندان بی سر ناه و بی معضل افراد بی

الهویه یک بخش از آنها هستند. نکته دیگری که باید  و مجهول
در نرر گرفت این است که در جامعه ما ساختار خانواده به 

ای تبدیل شده و مثل  های هسته صور  کلی به شکل خانواده
ها جایگاه خود را در این  ها و مادربزرگ گذشته  دربزرگ

ها ندارند. طبیعتا در چنین شرایچی ما دچار این مشکل  خانواده
ترهای خودشان مثل  ایم که اعضای خانواده نسبت به بزرگ شده

کنند، همه اینها یک  یام تلخ دارد و  گذشته احساس مسئولیت نمی
آن اینکه به استثنای موارد افراد دارای بیماری، باید گفت اخالق 

ایم که  در جامعه دعیف شده است، چراکه ما به جایی رسیده
حادر هستیم سالمندانمان که  یشرفت و زندگی امروزمان 
محصول کار آنها بوده را به این شکل در گوشه خیابان رها 

البته باید این “افزاید:  چلک همچنین در ادامه می موسوی .”  کنیم
نکته را نیز در نرر داشت، با نگاهی به ودعیت سنی جامعه 

شویم که جمعیت سالمندان ایران در حال افزایش  متوجه می
تواند منجر به  ای هم می افزایش جمعیت هر گروه سنی .است

افزایش مشکال  آن گروه شود. بخشی دیگر از مشکل هم البته 

مربوط به مشکال  مالی است و نرام حمایتی کشور ما نیز 
قدر قوی نیست که بتواند  وشش حمایتی مناسبی از این  آن

   .گروه انجام دهد

الهویه  یعنی حتی در جایی که سالمندان نیازمند و نه مجهول 
شود اصال  کنیم مقدار کمکی که به آنها می را شناسایی می

ای فراگیر و  ای ما هم نرام بیمه کافی نیست. نرام بیمه
شان  کارآمدی نیست که سالمندان ما را به اقتضای سالمندی

ای مشکالتی را  حمایت کند. نبود این نرام حمایتی و بیمه
های آنها به وجود آورده  ها و تأمین هزینه برای خانواده

 . ”است

وی در  اسخ به این سؤال که به نرر شما مشکال  اقتصادی 
بیشتر در بروز این معضل تأثیرگذار بوده یا مشکال  

به اعتقاد من مشکال  حوزه “اجتماعی و اخالقی نیز گفت: 
اقتصاد در این بخش مشکلی کلیدی است اما همه ماجرا 
نیست، همین االن با نگاهی به ودعیت بسیاری از افرادی که 

توان فهمید  شوند می های سالمندان نگهداری می در آسایشگاه
هایشان تمکن مالی  بسیاری از آنها افرادی هستند که خانواده

دلیل  گویم بخش عمده به کافی دارند، به همین دلیل من می
مسائل اقتصادی نیست بلکه دلیلش فرار از مسئولیت است و 

 . ”کوتاهی ما در انجام وظایفمان در قبال سالمندان

اگرچه رئیس انجمن مددکاری ایران نقش مسائل اقتصادی در 
داند اما  بروز این  دیده را کمتر از بُعد اجتماعی ماجرا می

های  شده در زمینه هزینه نگاهی به آمار و ارقام اعالم
نگهداری از افراد سالمند و سالمندان بیمار و همچنین میانگین 

های ایرانی ممکن است بخش دیگری از  توان مالی خانواده
 .وجوه این مودوع را روشن کند

شده از سوی مدیرعامل مؤسسه  براساس آخرین آمار اعالم
سایت این آسایشگاه خیریه  خیریه کهریزک که در وب

هزینه نگهداری  ۰۱۲۹در سال “سالمندان منتشر شده است: 
هزار تومان در ماه بود ٥۱۱هر سالمند حدود یک میلیون و 

 . ”شود این رقم افزایش یابد بینی می که  یش

سایت  شده در وب از طرفی دیگر نگاهی به آمارهای اعالم
دهد متوسط هزینه و درآمد ساالنه  مرکز آمار ایران، نشان می

و متوسط هزینه ماهانه  ۲۹یک خانوار شهری در سال 
هزار تومان و  ٧۰٧خانوار شهری حدود یک میلیون و 

هزار تومان  ٧۱۱درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و 
 .بوده است

محمدردا اسدی، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران، 
در تودیح ”   شرق“وگوی خود با  در بخش دیگری از گفت

جزئیا  و فرایند رهاشدن،  یداکردن و در نهایت واگذاری 
گونه  روزی نگهداری سالمندان نیز این آنها به مراکز شبانه

روند کار به این شکل است که افرادی شامل “تودیح داد: 
ها و معابر و مبادی   ناهان که در  ارک ها یا بی خواب کارتن

شوند را با هدف ساماندهی، مأموران کالنتری  شهر رها می
کنند و  س از آن با حکم قضائی به  آوری می جم 
شوند، در آنجا هم این  سراهای شهرداری داده می سامان
سراها چار  خودشان را دارند و اول این افراد را  سامان

های آزمایشگاهی  دهند،  س از آن، از آنها تست اسکان می
گیرند و آن تعدادی که  های احتمالی می برای تشخیص بیماری
کنند  هایی داشته باشند را وارد قرنچینه می ممکن است بیماری

الهویه  سر ناه و مجهول شوند. افراد بی و بعد بقیه تفکیک می
ممکن است معلولیت داشته باشند که بسته به معلولیتشان با 
حکم قضائی به اداره  ذیرش و هماهنگی بهزیستی تحویل 

شوند. در مرحله بعد این افراد برای نگهداری به مراکز  می
بخش خصوصی نگهداری از سالمندان که طرف قرارداد 

 . ”شوند سازمان هستند تحویل داده می

براساس قوانین، به صور  ماهانه “افزاید:  وی در ادامه می
هزار تومان برای  ٥٠۱الهویه  به ازای هر فرد مجهول

شود که  نگهداری آنها به این مراکز بخش خصوصی داده می
 ردازد، این هزینه  این هزینه را بهزیستی به این مراکز می

الهویه  شود که به ازای هر فرد مجهول در قالب یارانه داده می
 . ”شود برابر فرد عادی یارانه به این مراکز داده می٥,۹

اسدی همچنین درباره اینکه آیا این معضل تنها مربوط به 

 سالمندان و کودکان سرراهی در ایران

کارگران صنایع پوشش ایران 

رشت باتجمع مانع ازفروش 

 !اموال کارخانه شدند
مهرماه در محهوطهه کهارخهانهه صهدایهمهان را بهه 6با تجم  روز

گوش مسئولین رسهانهدیهم و جهلهوی خهروج امهوال شهرکهت را 
 .گرفتیم

مهرتسنیم،مدیر امور اداری کهارخهانهجها  صهنهایه  1به گزارش
مانده در کارخانجا  صنایه    وشش گیالن گفت: اگر اموال باقی

 وشش گیالن از این کارخانه خارج شود صنای   هوشهش مهانهنهد 
 .شود الکتریک گیالن ویرانه می

وی با اشاره به تجم  کارگهران کهارخهانهجها  صهنهایه   هوشهش 
گیالن اظهار داشت: امروز بر اساس یک حکم قضهایهی،فهردی 
قصد توقیف اموال کارخانه را داشت و مدعی بود سه مهیهلهیهارد 

ص( -میلیون تومان به مدیرعامل صهنهایه   هوشهش، )ن 500و 
 ول  رداخت کرده اسهت و در ازای آن قصهد تهوقهیهف امهوال 

 .دارد

 وشش گیالن افزود: فرد   مدیر امور اداری کارخانجا  صنای 
ههزار تهن از  9مذکور براساس حکم قضهایهی اجهازه تهوقهیهف 

ای که در کارخانجا   هوشهش مهوجهود   ماشین آال  و هر وسیله
 7نیابت قضایی، از اجرای احکام شعبه   است را داشت و حکم

 .کرد حقوقی رشت گفته وی را تائید می

وی گفت: این درحالی است کهه کهارخهانهجها  صهنهایه   هوشهش 
ص( در بهخهش -دارای دو بخش خصوصی و دولتی است و )ن

کند و قسمت دولتی هم سه بخش است کهه  خصوصی فعالیت می
 .همه اموال شرکت به جز زمین متعلق به بخش دولتی است

وی افزود: بخش دولتی کارخانه حقهوق  هرسهنهل را بهر اسهاس 
کهنهد و  دستور شورای تأمین شهرستان و اسهتهان  هرداخهت مهی

تاکنون شرکت آتیه دماوند که زیر مجموعهه بهانهک صهنهعهت و 
معدن است مکلف به  رداخت حقوق و مچالبا  کارگهری بهوده 

 .است

وی با بیان اینهکهه بها تهجهمه  کهارگهری در مهحهوطهه کهارخهانهه 
صدایمان را به گوش مسئولین رساندیم و با  یگیری بهرخهی از 
مسئوالن استان جلوی خروج اموال شرکت را گهرفهتهیهم اظهههار 

در راسهتهای  13کرد:کارخانجا  صنای   وشش گیالن در سال 
سازی به شهرکهت تهی تهیهس کهیهش بهه  عمل به اصل خصوصی

ص( و شرکایش واگذار شد اما فرد مذکور تنهها -مدیرعاملی )ن
میلیون از قیمت کارخانجا  را  رداخت کرد در حالی که  150

رقمی بسیار بیش از این را در قالب لوازم و تجهیهزا  از ایهن 
 .کارنجا  خارج کرد

ص( در حال حادر بهدههکهار و مهتهواری -وی اظهار کرد: )ن
های خهود  خاطر عدم  رداخت بدهی است و چندین سال  یش به 

بر اسهاس رأی ههیهئهت وزیهران از وی خهله  یهد و مهالهکهیهت 
کارخانجا  صنای   وشش گیالن به شرکت آتیه دماوند وابسهتهه 

 .به بانک توسعه صنعت و معدن واگذار شد
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دانهد، از  مهی تفاهم طبقاتهی سوء  است، مبارزه طبقاتی را
ورزد، شهعهار  هرگونه نگاه به  ایهیهن تهعهمهدا غهفهلهت مهی

های خیابهانهی را  دهد ولی جنبش محور می مبارزه مچالبه
 .دارد به سکو  وا می

مهانهدگهی  مایهگهی و عهقهب در تاریخ این ملت چیزی به بی
ذهنی بورژوازی عصر کنونی در ایهن مهمهلهکهت یهافهت 

اش را  ی تهاریهخهی داند ریشه شود، چرا که خوب می نمی
اند، و تنهها عهرهمهت بهاسهتهان و قهههرمهانهان  از بنیان کنده
تواند از گهواره اش  هاسهداری نهمهایهد. بها  تاریخ کهن می

داری، تئوری نهئهولهیهبهرالهیهسهم کهه  شروع بحران سرمایه
های انقالبی و انهقهالبها   دکترین تدافعی در مقابل بحران

داری بود، بهه دکهتهریهن  زا در تقابل با نرم سرمایه بحران
واژگونه بدل گشت، بذری کهه بها شهعهار بهازار آزاد بهه 

 .خاک نشست، با نهال بحران به یک باره فرو ریخت

سازی در  رهاسازی اقتصادی که تحت عنوان خصوصی
اغلب کشورها و تحت حاکهمهیهت مهحهافهرهه کهاران مهدل 

آوردش چهیهزی بهههتهر از  موفق، مهعهرفهی شهد، و دسهت
گندیدگی عصر توحش برای مردمان، چهیهز دیهگهری بهه 
ارمغان نیاورد و  ارلمانتاریسم و دمهکهراسهی لهیهبهرالهی، 

ی  هلهیهد  ی فکری آن بود، با وقوع بحران چهههره اسچوره
خود را نمایان کرد. میلیتاریزه شدن اقتصاد، کشهورههای 

افروزی ههم در خهارج از   یشرفته گامی در جهت جنگ
مرز برای برقراری نرم سهرمهایهه در مهقهابهل انهقهالبها  
خاورمیانه و شمال آفریقها و ههم در درون مهرز جهههت 

ههایهی مهثهل  جهنهبهش  های کهارگهری و یها سرکوب جنبش
درصدی اشغال وال استریت، بحهرانهی کهه بهه 99جنبش 

کمک داعش سعی بر رفوکردن آن دارد. دیهگهر شهعهار 
 ایان تاریخ فوکویاما و تقسیم ادواری تمدن الویهن تهافهلهر 

ای از این نرام باز نماید، تا آنجها  موج سوم نتوانست گره
خواهم اشتباه کهردم"  که فوکویاما اعالم داشت: "عذر می

 .به همین راحتی

در ایههن اودههاع اقشههار بههورژوازی ایههران هههدفشههان، 
کههجههاسههت؟ اگههر  جههایههگههاهشههان مههنههزلههتههشههان، قههدرتشههان، 

نجا  خود را در انقالب  11بورژوازی فرانسه در قرن 
های این قشر، انتخابی بهتر از  یافت، امروز تمام الیه می

تههفههکههرش  دولههت اصههالحهها  نههدارنههد. بهها هههر بههحههران، 
بحرانی؛ اصال وجودش مغلچه تاریخهیهسهت، سهرشهت و 

کهنهد. بها  ذاتش دهدانهقهالب اسهت و آن را کهتهمهان نهمهی
گرا ملی است ولی با وقاحت تهمهام نهگهاه  تمسخر؛ عرمت

 رانش، به یورش سرمایه غیرملی است؛ وجهودش  هرزه
چیزی بهتر از آن نیست )در کوزه همان طهراود کهه در 
اوست(. تا زمانی که نقش ا وزیسیهون قهانهونهی بهه خهود 

ی طبقاتی خود را فقط برای چانه زدن ابهراز  دارد، کینه
 .گری روباه ریزد ولی با حیله کند، اشک تمساح می می

ایهن  توانهد،  تنها جنبش طبقه کارگر و یا  یشتازان آن می
قشر را از الک کاستی بیرون کشیده، و از دنیای متوههم 

آلودش رها ساخته، و انسهان وارونهه را سهر جهایهش  مه
نشاند و به او بگوید: "این دستاورد عمل تهو نهیهسهت کهه 

درغهیهر  تمرین دمهکهراسهی کهنهی"،  در بستر آن بتوانی 
ایهههن صهههور  ههههیهههچ گهههونهههه دگهههردیسهههی بهههرای ایهههن 

   .متصور نیست، مگر تنزل کند طبقه 

های  ایینهی ایهن قشهر نهگهاهشهان بهه  و تا مادامی که الیه
های باالیی  هیهروی  طلبی الیه های انحالل باال؛ و از سنت

 !کنند، همچنان در محاق خواهند ماند؛ مگر صعود کنند

یا لرزان از امپریالیسم  -مکراسی و دولت د

 وگریزان از انقالب

 (بهرام )کارگرآبادانی ساکن اهواز

September 27, 2015 

در عصهر کهنهونهی، بها  هیهشهرفهت تهکهنهولهوژی و عصهر 
ارتباطا ، تعابیر و تعاریف جدیهدی، در عهرصهه عهلهوم 
انسانی از مهفهاههیهم دمهکهراسهی و دولهت شهده اسهت، بهه 
خصهههوص بههها فهههرو هههاشهههی شهههوروی )شهههکهههل دولهههتهههی 

داری  داری کههه در تههقههابههل بهها شههکههل سههرمههایههه سههرمههایههه
کههرد(.  انههدام مههی نههئههولههیههبههرالههیههسههم یهها بههازار آزاد عههر 

ی  ههای جهدیهد بهورژوایهی در عهرصهه و گسهتهره دکترین
ههای فهکهر و  ادبیا  سیاسی جدید خود که با کهمهک اتهاق

های امپریالیستی؛ یهورش فهکهری خهود را  تبلیغا  رسانه
ها و کارزارهای طبهقهاتهی درون جهامهعهه؛  در قبال جنبش

هها آغهاز  یورش فکری خود را در قبال تعمیق این جنهبهش
کرده و در این اثنا از مخاطبان طبهقهاتهی خهود یهارگهیهری 
کرده، به طوری که در بهزنهگهاه تهاریهخ، بهه وسهیهلهه ایهن 

ههای  هها، مهوفهقهیهت اثر کردن ایهن جهنهبهش مخاطبین در بی
 .گذرایی را به دست آورد

هها اقشهار  در صهدر مهخهاطهبهان اجهتهمهاعهی ایهن دکهتهریهن
الحال اجتماعی که به طبقه متوسط اجتماعی شناختهه  مرفه
شود )در صورتی کهه طهبهقهه مهتهوسهط اجهتهمهاعهی بهه  می
ی تسهلهط  ههای بهورژوایهی نهو  ها صهنهعهتهی در دوره الیه

ههای فهئهودالهیهسهم در  شود که با بنیهان فئودالیسم اطالق می
به کهارزار طهبهقهاتهی  قدر  سیاسی   جهت کسب و تامین

 رداخته، این طبقه در انقهالب مشهروطهه خهواههان تهداوم 
های باالیی این  انقلالب بود، حال آنکه بخش وسی  از الیه

داری بها  طبقه در دوره حادر ماحصل مناسبا  سرمهایهه
ی  بهاشهد کهه گسهتهره باشد(. الزم به ذکر مهی امپریالیسم می
ها تنها به این قشهر مهحهدود نشهد، بهلهکهه آثهار  این دکترین

های اجتماعی قابهل رویهت بهود،  مخربش در دیگر جنبش
از جنبش زنان گرفته تا جنبش دانشجویی را در نهوردیهد، 
به طوری که حتی برخی از جریانا  چهپ، کهه بهه قهول 
خودشان از دایهره چهپ بهه کهنهار کشهیهده و بهه اعهتهالی 
مارکسیسم صعود کرده و خط خود را از چپ  و ولیهسهم!
؟ جدا کرده، متاثر از شیوه و سنت مبارزاتهی ایهن طهبهقهه 

 .شده اند

ی فکری طبقه مهتهوسهط یها  در اینجا بررسی گذرا به نحله
ههای  بهافهی  ردازیم که متهاثهر از تهئهوری اقشار متوسط می

بسهتهر  باشد، چرا کهه در کهارزار  عصر نئولیبرالیسم می
ای که رونهق بهازار، و گهذار  رشد طبقه متوسط در دوره

ی بحران سیر نزولی سهود، یهورش خهود را بهه  از دوره
صفوف طبقه کارگر با شعار  ایان تاریخ، و نفی هرگونهه 
تغییر ساخهتهارشهکهنهانهه از  هایهیهن آغهاز کهرده، نهه تهنههها 

کههار، بههلههکههه خههوشههایههنههد،  هههای مههحههافههرههه خههوشههایههنههد دولههت
طلبی این قشر نیز بود. تنها شد  و دعهف بهحهران  مناف 

این قشر را به نیروی ا وزیسیون قهانهونهی  داری،  سرمایه
کههرد، و بهها شهد  و دهعهف بهحهران ایهن قشههر  بهدل مهی

انحصارطلب، که در کهاسهت فهکهری غهوطهه خهورده و 
شعار خود را با دیگران تقسیم کند را  حادر نبود، حتی 
کشاند. کارزاری که خواهان حفظ نرهم   به میدان کارزار

نرمی در هراس است، شعار انهقهالب  موجود است، از بی
دهد "انقالب بازتولید خشونت" ولی خشونت  "نه" سر می

ههای  های اوکراین و فاشیست در ذا  اقدسش نهفته )نازی
گرجستان( رادیکالیسم انقالبی را با بنهیهادگهرایهی خهرافهی 

گهرایهی و  هول  زند، ولی خود در خرافهه تهجهمهل  یوند می
ی فهرههنهگهی را جهایهگهزیهن مهبهارزه  اسیر است، مهبهارزه

گهی  ریشهه کند، عرمت تاریخ باستان را، بها بهی طبقاتی می
دهد چرا که طفیلی مناسبا  سرمایه جهانهی  خود  یوند می

 

در وب سایت 

روزنه،  نج شنبه 

شهریور،  26

بیانیه ی کوتاهی 

از مینا احدی 

خواندم که او در 

اثر فرسودگی و 

خستگی روحی به 

ناچار باید چند 

ماهی به استراحت بپردازد.  دمن آرزوی بهبودی برای او مناسب 

 دیدم جدا از وابستگی او به هر حزبی،  به او یادآور شوم:                 

مینا احدی ! تو سالهاست  فعاالنه در جهت مخالفت علیه اعدام کوشیده 

ای و  برای اولین بار در بین سازمانهای سیاسی چپ و غیر چپ 

"حذف اعدام به طور کلی ایرانی فعالیت سازمان یافته ای را در جهت  

را آغاز کردی .  سخنرانی ها، مصاحبه ها، تماس با  و به هر دلیلی"

خانواده های محکوم به اعدام، ایستادن در مقابل درب سفارتخانه ها، 

 ارلمان ها، تحت فشار قرار دادن نهادهای سازمان ملل مدعی دفاع از 

حقوق بشر همه و همه باعث شد "مخالفت با مجازا  اعدام" در ایران 

به عنوان یکی از مچالبا  مهم اجتماعی طرح شود.  تا جایی که اغلب 

گروه های چپ هم مجبور شدند البته  بدون انتقاد از گذشته ی خود در  

مورد اعتقاد به "اعدام انقالبی"  در حد یک نوشته هم که شده مخالفت 

خود  با اعدام را اعالم کنند.  وجه تمایز فعالیت ها و گفته های تو،  

"حرمت حق زندگی برای هر انسانی جنیه ی انسانی آن است و آن 

مسلما در این    فارغ از هر عقیده و حتی هر جرمی که داشته باشد."

راه افرادی با تو همگام شدند و تو در متن یک همکاری جمعی در 

"کمیته بین المللی علیه اعدام و سنگسار" موفق شدی در مواردی  قوه 

قضائیه و حکومت را از جنایت باز داری و یا وادار به عقب نشینی 

کنی. در مواردی هم که موفق نشدی، توانستی  با تالش های همه جانبه 

و ایستادنها  در میدانهای شهر بین مردم در حالی که عکس محکومین 

را به دست داشتی، با  نشان دادن  چهره ی آنها ، به همه بگویی  که 

این ها فقط شماره و تصویر نیستند افرادی هستند با وابستگی ها و تمام 

آمال  و آرزوها و میل به زندگی مثل همه ی ما. ارزش کار تو در 

جلب افکار عمومی به مخالفت هرچه بیشتر با اعدام بوده است.  موج 

این خیزش انسانی تا جایی رفت که اصالح طلبها هم برای سوار شدن 

بر آن مدعی شدند که با اعدام نه "به طور کلی" بلکه با اعدام "در مالء 

عام" مخالف هستند؛ یعنی چناچه قتل در خفا و سالن ها و اتاق های 

دربسته صور  گیرد مسئله و مشکلی نیست. تو در این میدان هم وارد 

مبارزه شدی و به افشای شیرین عبادی ها و اعوان و انصارش که 

فریاد برآورده بودند:"قاتلین را نباید حمایت کرد"  رداختی و به آنها 

 نیز  اسخ بجا دادی.                                                                

 مینا احدی!                                                                          

ارتباطی که بین خانواده های محکومین و در بعضی موارد خود 

زندانی با تو برقرار شد عامل مهمی در تغییر نگاه جامعه به اهمیت 

حرمت حق زندگی شد.  تالش تو در جهت مخالفت با اعدام به عنوان 

قتل عمد دولتی شایسته ی احترام است.  فارغ از این که به هر دلیلی به 

این فعالیت ادامه بدهی یا نه،  قچعا تجربیا  تو سکویی است برای 

 فعالین علیه اعدام تا از جایگاه بلندتری ادامه دهنده ی این تالش باشند. 

 باز هم برایت آرزوی سالمتی دارم                                           . 

  رتو   2015سپتامبر  25، 

 به مینا احدی
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"   حقوق ماهانه  ODSP اونتاریو
دریافت می کنند هم رو به افزایش است 

درصد مراجعین 21چنانچه تعدادشان از 
رسیده  2017درصد در  73به   2013در 

 1091است. دریافتی ماهانه ی این افراد 
دالر است.                                                                                                   

از انجا که بیشتر کارها  اره وقت است، 

شرکت های بیمه حادر نیستند قرارداد 
بیمه ی صدما  جسمانی  یا بیکاری  با 
کارگران داشته باشند ؛ بنابراین تنها راه و  
آخرین چاره برای کارگرانی که معلول 
می شوند یا   اره وقت هستند یا شغلشان 
را از دست می دهند،  همان دریافت 
کمک مالی دولتی است. این کمک ها 

 Daily Bread Foodطبق گزارش 
Bank  به قدری ناچیز است که دریافت

کنندگان مجبورند به سازمان های شبه 
خیریه ای مثل توزی  نان و مواد غذایی 
مرجعه کنند.  س از  رداخت اجاره و آب 

دالر  6.65و برق آنچه باقی می ماند مبلغ 
است برای خرید مواد غذایی و رفت و 

 آمد و دارو.   

کارشناسان اقتصادی می گویند تورنتو 
یکی از جذاب ترین شهرها برای زندگی 
است به همین دلیل هم ما سرمایه گذاران  
به داخل شهر دعو  می شوند و البته باید 
عده ی دیگری )مردم کم درآمد و فقیر(  
از داخل شهر به حاشیه و بیرون شهر 

رانده شوند.                                      
                    

سپتامبر 21منب : تورنتو استار،   

گاردین: درآمد مالیاتی دولت 

ایران برای نخستین بار در نیم 

 قرن اخیر از نفت پیشی گرفت

 عصر ایران  - ۰۱۲۲ام, ۶مهر 

روزنامه گاردین بریتانیها بها انشهتهار گهزارشهی 
نههوشههت بههه نههرههر مههی رسههد نههخههسههتههیههن نههتههایههج 
استراتژی اقتصادی دولت حسن روحانی بهرای 
کاهش وابستگی اقتصهاد ایهران بهه درآمهدههای 

 ۲۱نفتی به دست آمده و برای نخستین بهار در 
سال گذشته در آمهد مهالهیهاتهی دولهت ایهران از 
درآمد حاصل از فهروش نهفهت  هیهشهی گهرفهتهه 

 .است

گاردیهن در گهزارشهی  عصر ایرانبه گزارش 

با کـاهـش دولت ایران همزمان نوشت: 

سـال   21قیمت نفت برای نخستین بار در 

گذشته درآمد مالیاتی افزون تری نسبت به 

 .درآمد حاصل از فروش نفت دارد

مهعهاون مهدیهرعهامهل در امهور ”  علهی کهاردُر“
سرمایه گذاری و تامین مناب  مالی شرکت ملهی 
نهفههت ایههران در ایههن بههاره مههی گههویههد: کههاهههش 
وابستگی به درآمد های نفتی و اخذ مهالهیها  بهه 
روش های نرام مند تر، استهراتهژی اقهتهصهادی 

 .دولت حسن روحانی است

او در حاشیه دومین نشست اقتصهادی ایهران و 
اتحادیه ارو ا در ژنهو سهویهیهس بها اعهالم ایهن 

برای نخستین بهار در ”  مچلب به گاردین گفت:
سال اخهیهر، بها لهحهاظ کهردن مهالهیها  بهر  ۲۱

ارزش افههزوده درآمههد دولههت ایههران از مههحههل 
مالیا  بیشتر از درآمد حاصل از فهروش نهفهت 

درصد از  01هم اکنون تنها خام است. 

حجم تولید ناخالص داخلی ایـران 

 ۹۱تهقهریهبها ناشی از درآمد نفت است. 

درصد از درآمهدههای نهفهتهی بهه یهک صهنهدوق 
ارزی می رود که برای اهداف توسهعهه کشهور 

 ”.هزینه می شود

درآمدهای نفتی ایهران  هس از اعهمهال تهحهریهم 
) ۹۱۰۹های آمریکا و اتحادیه ارو ا )از سهال 

و نیز کاهش قیمت جهانی نهفهت خهام بهه طهور 
 .قابل مالحره ای کاهش یافته است

کاردّر همجنین به گاردین گهفهت شهرکهت مهلهی 
 ۲۲نفت ایران تها مهاه نهوامهبهر بهرای تهوسهعهه 
 ۰۱۱مههیههدان نههفههتههی قههراردادهههایههی بههه ارزش 

میلیارد دالر با شرکت های خارجهی در دسهت 
تهولهیهد نهفهت خهام ایهران ”  امضا دارد. او گفت:

میلیون بشکه در روز رسیده اسهت  ۱اکنون به 
میلیون بشکه صهادر مهی  ۰٫۱و از این میزان 

شود .  یش بینی می کنیم صادرا  ایران تا ماه 
 (۲۲می یا ژوئن سال آینده میالدی )خرداد ماه 

 .میلیون بشکه در روز برسد ۹٫۱به بیش از 

گههاردیههن سههپههس در گههفههت و گههو بهها بههرخههی 
تحلیلگران آینده اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی 
می کند و به نقل از مصاحهبهه جهورج آزبهورن 
وزیر اقتصاد بریتانیا با نشریه فایننشهال تهایهمهز 
می نویسد سال آینده میالدی یک هیها  بهزرگ 
اقتصادی بریتانیا برای ارزیابی فهرصهت ههای 
همکاری های اقتصادی و سرمهایهه گهذاری در 

 .ایران، به این کشور سفر خواهد کرد

با کمک های دولتی غذای روزانه را هم نمی توان خرید   
2015سپتامبر  25 رتو،   

 Daily Breadاخیرا از طرف مؤسسه ی
Food Bank   آماری منتشر شده که نشان می

تا  2001دهد از زمان افت اقتصادی سال 
کنون دریافت کنندگان کمک های مالی دولتی 

در صد  16در هسته ی مرکزی شهر تورنتو  

کاهش داشته در حالی که تعداد این افراد در 
درصد  75مناطق حاشیه ای تر این شهر 

افزایش یافته است.  گزارش مربوطه علت این 
تغییر چشم گیر را چنین تودیح می دهد که 
هزینه های گزاف زندگی در هسته ی مرکزی 
شهر به ویژه اجاره های باال، مردم فقیر و 
نیازمند کمک را  به مناطق حاشیه ای  تر مثل 
اسکاربورو ، یورک و ایتوبیکوک  کشانده 
است.  جایی که حمل و نقل عمومی، مراکز 
خدما  دولتی و مراکز  توزی  کمک های 
غذایی )اصچالحا: بانک های غذایی( کم تر 
در دسترس می باشند.  گیل نیبرگ ، مدیر 
اجرایی این سازمان می گوید: "آنچه برای من 
تعجب آور است شماره هاست؛ طبق آمار به 
 12دست آمده تعداد مراجعه کنندگان با افزایش 

 195000درصدی نسبت به سال گذشته، به  
نفر رسیده است."  همچنین آمار نشان می دهد 

در صد از این تعداد، مهاجرینی هستند که  25
کم تر از دو سال است که وارد کانادا شده اند. 
اوادافه  می کند: "  نتیجه ی مصاحبه با 

 2017نفر از این گروه اجتماعی در  1000
نشان می دهد که دو سال طول می کشد تا 
افرادی که  از بانک های غذایی استفاده می 
کنند، بتوانند  روی  ای خود بایستند و خودشان 
این نیاز را برآورده کنند. در حالی که این 

به طور متوسط یک  2001طول زمانی در 
سال بوده است."  در واق   این گروه اجتماعی 
که کمک مالی دولتی دریافت می کنند به 
سختی می توانند خودشان را از چنگال فقر 

در صد  از این 35بیرون بکشند. جالب این که 
مراجعین فارغ التحصیل کالج و یا دانشگاه 

 Dailyهستند. از دیگر اطالعاتی که آمار 
Bread Food Bank  به ما می دهد این که

تعداد مراجعین زن بیشتر از مردان است.  
خانم آنجال گراهام، یکی از مراجعین است.  او 

کارش را از دست داده،  س از  2012در سال 
تحمل سه ماه بیکاری، سرانجام  غرورش را 

شکسته و به  بانک غذایی روی می آورد. 
غروب، هنگامی که خسته از کار برمی 
گردد  با عجله چند بسته ماکارونی و چند 
بسته کن و نان بر میدارد؛ مواد مهم مثل 
شیر و گوشت سری  تمام می شوند و به 
آخر وقت نمی رسند.  آنجال دوباره توانسته 

دالر ؛  او که  13کاری  یدا کند با ساعتی 

 نج فرزند دارد مجبور شده جای کوچک 
دالر درماه  یدا  1200تری را با اجاره ی 

کند. ولی از  س تمام مخارج اجاره و تهیه 
لباس و هزینه ی رفت و آمد و غیره برنمی 
آید. او فرم تقادای خانه های دولتی را نیز 
تکمیل کرده ولی خبری از خانه ی دولتی 
برای او نیست و او همچنان باید در لیست 

 انترار بماند.    

ساله  در منچقه ی  21الکس کانیبیر
دقیقه  یاده  70ایتوبیکوک  هر هفته به مد  

کمک های  Food Bankمی آید تا از 
غذایی دریافت کند. او مجبور است هزینه 
ی این رفت و آمد را صرفه جویی کند 

دالر در ماه  656چون  کمک مالی او 
است و قسمت عمده ی این  ول باید برای 
اجاره ی آ ارتمان صرف شود.  اگر چه 
اداره ی خدما  دولتی به  در و مادر آلکس 
اجازه داده است در  رداخت اجاره به او 
کمک کنند ولی همچنان تأمین هزینه های 

دالر در ماه برای  300زندگی با  کم تر از 
او بسیار مشکل است.  آلکس  همیشه به 
دنبال کار بوده. او سابقه ی کار در 
رستوران، لباس فروشی و کارهای 
کارگری متفرقه دارد. ولی روزهای سخت 
کم نیستند، اوقاتی که او موفق به یافتن کار 

                                                           نشده و نیاز به کمک  یدا می کند.                                                                                              

 Daily Bread Food Bank گزارش می
دهد که مراجعه کنندگان این سازمان افراد 
و خانواده هایی هستند که کمک های مالی 
دولتی دریافت میکنند.  گزارش بیانگر این 
واقعیت است که کمک های مالی دولتی 
برای تهیه حداقل مواد غذایی هم کفاف نمی 
دهد.  از طرف دیگر طبق آمار این مؤسسه   

تعداد مراجعینی   2017از سال گذشته یعنی 
که ناتوانی های جسمانی دارند و  از 
سازمان دولتی "حمایت از معلولین 

http://www.roshangari.net/?p=46223
http://www.roshangari.net/?p=46223
http://www.roshangari.net/?p=46223
http://www.asriran.com
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 10:30تا  1:30 به وقت ایران:  

صبح 11تا  9به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 1تا  6به وقت ارو ا:   

بعدازظر۹تا    ۰۹به وقت تورنتو   

 

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 1:30به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 11به وقت ارو ا:   

صبح ٧تا  ۲به وقت تورنتو   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 10:00تا  1:30به وقت ایران:   

صبح  10:30تا  9به وقت لوس آنجلس:      

بعد از ظهر 5:30تا  6به وقت ارو ا:        

بعدازظر۰:۱۱تا  ۰۹به وقت تورنتو   

 

یکشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 7به وقت ایران:   

بامداد 7:30به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر  1:30به وقت ارو ا:   

بامداد ٧:۱۱به وقت تورنتو    

برنامه های 

تلویزیونی 

 سیامک ستوده

 ماهنامه روشنگر

www.rowshangar.ca 

 

 ما را به غلط مهاجر نامیده اند

 واین یعنی که ما از سر زمینمان کوچ کرده ایم

 که سرزمینی دیگر را برای ماندن بر گزیده ایم

 ,به انتخاب ما. اما

 ما به انتخاب سرزمینمان را تری نکرده ایم...

 وجای دیگر را برای ماندن بر نگزیده ایم...

 ما از سر زمینمان گریخته ایم

 رانده شده ایم ,تبعیدیانیم ما

 و سرزمین میزبان خانه ما نیست

 تبعیدگاهمان است

 با ذهن های مغشوش

 ایستاده ایم کنار مرزها

 به انتظار روز بازگشت

 وهر حرکتی هر تغییری را

 در انسوی مرزها دنبال می کنیم

 و هر کس را که از راه میرسد تا به ما بپیوندد

 ما را به غلط مهاجر نامیده اند

 با ولع سوال پیچ می کنیم

 تا بدانیم در انجا چه می گذرد

 مگر نه این که ما خود تبعیدیانی هستیم

 که شرح تبهکاریها را به این سوی مرز آوردیم

 فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم

 امید را رها نمی کنیم و سکوت این لحظه ها

 ما را به بی راهه نمی کشاند

  جرا که صداهای فریاد را از پس آن می شنویم
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