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تقسیم کنیم و آنرا به صورت دو پیغمبره اداره نمائیم و درواقع 

به محمد پیشنهاد شراکت می دهد. محمد در جواب او می 

نویسد که زمین مال خدا است و خدا آنرا به هر کس که می 

خواهد می دهد و اکنون به من داده، یعنی مرا سرپرست آن 

کرده، و در واقع پیشنهاد شراکت او در قدرت را، تحت این 

عنوان که در اسالم شرک یک امر غیر قابل قبول است، رد 

می کند. درواقع معنای آن اینست که پیغمبر، خلیفه، والیت 

فقیه که همه شان گویا به نحوی از طرف خدا مأمور اداره 

امور این جهان شده اند، هیچ شریکی را برای خودشان قائل 

نمی شوند. بنابراین، داستان شرک معنایش چیزی جز قدرت 

مطلقه نیست و بنابر این، اگر جمهوری اسالمی هم صاحب 

این مکتب را دستگیر می کند برای این است که نمی خواهد 

شریک قدرتی در کنار گوشش شکل بگیرد و برایش درد سر 

 درست کند. 

باین ترتیب از نظر این مکتب یک شبکه شعور کیهانی وجود 

دارد که اگر فرد بیمار بتواند  خودش را به آن وصل کند تمام 

بیماری هایش درمان می شود، همه مسائل نامعلوم و مبهم در 

مورد راز هستی و خلقت برایش روشن می گردد و به یک 

شناخت کامل از هستی می رسد. از این جهت است که 

همانطور که گفتم این مکتب خصوصیت اصلی مذهب را 

 داراست.

ولی اجازه دهید ببینیم از نظر آقای طاهری بیمار چگونه می 

تواند خود را به این منبع  شفاف و آگاهی وصل نماید. این 

امر از طریق خود آقای طاهری و شاگردان او که  نام 

فرادرمانگر را بر خود گذارده اند، امکان پذیر می باشد، 

 یعنی توسط یک واسطه انسانی.

این واسطه گری هم باز یکی دیگر از خصوصیات مذهب 

است. همانطور که من بارها گفته ام، اساس مذهب بر 

دیکتاتوری فردی گذاشته شده است. محمد اگر شمشیر کشید و 

ادعای پیامبری کرد و خود را نماینده خدا نامید، فقط برای این 

بود که خود را به قدرت برساند. بنابر این اگر می گوید، 

اطیعوهللا اطیعوالرسول )اطاعت از خدا اطاعت از پیامبر 

اوست(، درواقع دارد از داستان اطاعت و سرخم برآوردن در 

برابر خدا، اطاعت و سر خم بر آوردن از خود را بیرون می 

 کشد. 

مذاهب هم کارشان همین است. یعنی وقتی در برابر انسان 

درمانده و بیمار، انسان منکوب و سرکوب شده خدای قادر و 

توانا را قرار می دهند، استیصال او را وسیله قرار می دهند 

تا خود را واسطۀ آن انسان ضعیف و منکوب شده و قدرت 

مطلقه ای که به نام خدا ساخته و پرداخته اند کنند تا به 

مصائب و بدبختی های آن فرد درمانده پایان دهد، تا از این 

بابت سودی ببرند، و پول و ثروتی عاید شان بشود. این تمام 

 داستان مذهب است.

در مسیحیت، در کاتولیسیزم، برگه هایی وجود داشت بنام 

آمرزش نامه. این برگه های آمرزش گناه چه بود؟ در 

مسیحیت معتقد بودند انسان به خاطر گناهانش دو بار مجازات 

می شود. یکبار در این دنیا و دیگری در دنیای دیگر. یکبار 

از طریق بیماری ها و تصادف ها و همه اتفاقاتی که برای 

انسان می افتد مجازات می شود. یعنی اگر شما در خیابان به 

زمین افتادید و پایتان شکست این مجازات گناهی است که قبال 

در جائی مرتکب شده اید. پس یک سری از گناهان در همین 

 دنیا پاسخ می گیرند و فرد گناهکار مجازات می شود. 

ولی همه داستان این نیست. در آن دنیا هم شما به خاطر 

گناهانتان به جهنم می روید و مجازات و دچارعذاب می 

شوید.  این فلسفه مسیحیت در مورد گناه و مجازات است. 

بنابراین، کشیش ها و متصدیان کلیسا در آن زمان می آمدند و 

می گفتند شما برای اینکه گناهانتان بخشیده شود باید از خدا 
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محمد علی طاهری بنیانگزار مکتب عرفان حلقه در سال 

برای چندمین بار توسط مقامات جمهوری اسالمی  0931

سال حبس تعزیزی و سپس در دادگاه دیگری  5دستگیر و به 

به مرگ محکوم می شود. نامبرده، طبق گفته هوادارانش، 

یکبار هم زیر فشار جمهوری اسالمی، مجبور به اعتراف به 

کاله برداری و سوء استفاده از تبلیغات خویش می شود. 

منصوری الریجانی یکی از همکاران بسیار نزدیک او نیز 

بعد از مدتی استعفا می دهد و اعالم می کند که طاهری این 

مکتب را وسیله سودجویی و گرفتن پول از هواداران خود 

 قرار داده است.  

اینها مطالبی است پراکنده که اینجا و آنجا در مورد  این 

مکتب و بنیانگذار آن گفته می شود. البته هیچ کدام اینها در 

شناخت این مکتب چندان اهمیتی ندارد. زیرا آنچه که ما می 

بایست انجام بدهیم بررسی نظراتی است که او ارائه می دهد. 

به نظر من برخورد به نظرات مهم است نه به افراد. شما یک 

فرد حتی شیاد را اگر طرد کنید، تا زمانی که شیادی و منطق 

شیادانه او را افشا نکرده اید، با طرد شخصی او کاری انجام 

نداده اید. چون تا وقتی که آن منطق هنوز در ذهن مردم و 

افراد پابرجاست، شما او را کنار هم بزنید، باز یک فرد 

دیگری می تواند بیاید و جای او را بگیرد. مثل مذهب. مذهب 

یک منطقی دارد. منطق اش این است که به قول فویر باخ می 

آید روی ضعف های انسان دست می گذارد و در مورد آنها 

اغراق می کند که مثال انسان ضعیف است، ناآگاه است، 

هرگز نمی تواند به نیروی خودش راز هستی را بشناسد، و 

بعد در برابر این ضعف ها یک موجود موهومی را می سازد 

که همه آن صفاتی را  که انسان فاقد آنست در نهایت کمال 

داراست. یعنی در برابر انسان بدبخت و بیچاره خدایی را که 

صاحب قدرت مطلق است قرار می دهد، ودر برابر انسانی 

که آگاهی ندارد و با عقل خود نمی تواند به جایی برسد، خدای 

صاحب عقل  مطلق را قرار می دهد. به قول باز هم فویر باخ 

ضعف های انسان را به صورت تزی در می آورد که در 

 برابر این تز، خدایی را که می سازد، حکم آنتی تز آنرا دارد. 

شما وقتی ضعف مطلق را در کنار قدرت مطلق قرار دهید، یا 

یک آدم ضعیف، ناآگاه و نادان را در کنار یک فرد قدر قدرت 

با آگاهی مطلق قرار دهید، نتیجه این امر بندگی فرد ضعیف 

نسبت به فرد قدر قدرت می شود. به این ترتیب است که 

انسان می آید آنتی تز خودش را به صورت یک خدا و 

قدرت مطلقه در می آورد و شروع به تعظیم و بندگی ساخته 

دست خودش، یعنی همان قدرت موهومی، یعنی خدا، می 

 نماید. این می شود منطق و مکانیزم خداپرستی. 

تا وقتی که این ضعف وجود دارد. تا وقتی که انسان در  

برابر نیروهای طبیعی و اجتماعی منکوب است و احساس 

ضعف می کند، شما نمی توانید مذهب را از بین ببرید. شما 

وقتی که در کنار یک انسان که به او باورانده اید که ضعیف 

است و نادان است یک موجود هرچند موهومی ولی قدرتمند 

و قادر را قرار دادید، بندگی و بردگی این انسان به این خدا 

یک امر اجتناب ناپذیر است. مگر اینکه ضعف این انسان 

را از بین ببرید. مگر این که این انسان را با از میان 

برداشتن قدرت های طبیعی و اجتماعی  در زندگی روزمره 

اش در وضعیتی قرار دهید که دیگر احساس ضعف نکند، 

بلکه احساس قدرت کند. وقتی که این تز از میان رفت، آن 

آنتی تز هم از میان می رود. بنابر این اجازه بدهید برویم 

سراغ آقای طاهری و ببینیم فلسفه و مکتب ایشان در اساس 

 چیست و چه می گوید:

آقای طاهری معتقد است که در جهان هستی یک شبکۀ 

آگاهی و شعور جهانی وجود دارد که اگر انسانهایی که 

بیمار هستند، نقص عضو دارند، توانستند خودشان را به این 

شبکه هوش جهانی، این شبکه شعور جهانی وصل بکنند، 

این شبکه ی شعور جهانی دردها و بیماری های آنها را 

درمان می کند. نام این را فرادرمانی گذاشته است. یعنی 

فراتر از اینکه شما برای بیماریتان به بیمارستان بروید و به 

دکترمراجعه  و به علم تکیه کنید، راه حل دیگری هم برای 

درمان بیماری های انسانها وجود دارد و آن وصل شدن آنها 

به شبکه شعور کیهانی است. با وصل شدن به شبکه شعور 

کیهانی نه تنها درد شما التیام می یابد، بلکه شما می توانید به 

 راز هستی هم شناخت پیدا کنید. 

این همان شگرد همیشگی و دیر آشنای مذهب است. یعنی 

درست، مثل مذاهب یکتاپرست، انسان بیمار و درمانده، یک 

انسان بیمار که ضعیف است، مشکل و  درد دارد را گرفته، 

و در کنار آن، یک قدرت نامرئی و مرموزی را به نام 

شبکه شعور کیهانی که در کیهان و از دسترس انسان خارج 

و نامحسوس است را به عنوان آنتی تز آن گذاشته است، و 

حاال از شما می خواهد که با وصل کردن خود به این شبکه 

شعور کیهانی همه دردهای تان را درمان کنید. مثل مذهب 

که در آن هم شما اگر بتوانید خدا را بشناسید، خود را به او 

وصل کنید، و مورد آمرزش اش قرار دهید، همه دردها و 

 مسائل و معضالت شما حل می شوند. 

پس اینجا می بینید که این مکتب، حکم                         

همان مذهب، یک مذهب رقیب، را دارد. اگر جمهوری 

اسالمی او را دستگیر می کند برای این بوده است که 

ترسیده است که رقیبی در برابر شیادی خودش به وجود 

بیاید و برای او مشکل ایجاد کند. چون می دانید داستان 

شرک در اسالم این است که خدا تنها قدرت مطلقه واحده 

است و شریکی برای او وجود ندارد. حتی در تاریخ می 

خوانید وقتی که محمد بیمار می شود و تمام مردم شبه 

جزیره عربستان بر علیه او قیام می کنند، یکی از این قیام 

کننده گان مسیلمه است که ادعای پیامبری می کند. چون در 

این سوی و آن سوی عربستان، در حالی که انسان های 

شریفی مثل ام رمله دست به شورش می زنند و فرماندهی 

این شورش ها را به عهده می گیرند، یک عده حقه باز هم 

سر بلند می کنند که کار محمد را  کپی و اعالم پیامبری می 

 کنند. 

یکی از اینها همان مسیلمه است که برای محمد             

نامه می نویسد که بیا شبه جزیره عربستان را بین خودمان 

  عرفان حلقه

این روزها هواداران محمد علی طاهری بنیان گزار مکتب 

عرفان کیهانی یا حلقه که حکم اعدام او از طرف مقامات 

جمهوری اسالمی تائید شده است، دست به تالش های 

زیادی برای نجات جان وی زده اند. ما در عین حال که از 

حق آزادی هر کس، منجمله آقای طاهری، در بیان عقایدش، 

حتی اگر این عقاید از نظر ما ارتجاعی باشد، با قاطعیت 

دفاع می کنیم، همانطور هم حق خود می دانیم که با قاطعیتی 

دو چندان نظریات خرافی و شیادانه او و دیگران را مورد 

 نقد قرار دهیم. 

۸ادامه در صفحه    
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 از شدت یافتن این اختالفات است.  

این یک زنگ خطری است برای فعالین کارگری و اجتمااعای  
و منتقدان جمهوری اساالمای. زیارا نایارو هاای هاار وزارت 
اطالعات و سپاه ممکن است با هدف ایجاد ترس و وحشات در 
جامعه به اقدامات تروریستی و اعدام  دست بزنند. این کاار از 

فاارط اسااتاایاا ااال و بااه ماانااظااور خااط و نشااان کشاایاادن باارای  
ناراضیان صورت میگیرد. افزایش روز افزون ناارضاایای در 
جامعه در شرایط مناسب می تواند به خطری برای جناح هاای 
درون رژیم تبدیل شود. جلوگیری از اظهار نارضایای جااماعاه 
باارای تاامااام جااناااهااای حاااکااماایاات هاام اصااالح طاالاابااان و هاام 
اصولگرایان آرامش خاطر میآورد. از این رو  ساپااه و بسایاج 
که در دست جناح مغلوب فعلی هستند به منظور جلوگایاری از 

علی الریجانی گفت: "پرونده هسته ای، پرونده رهبر اسات". و 
دفتر خامنه ای هم گفته الریجانی را تایید کرد. این اولایان بااری 
است که در حضور خود رهبر علیه مهمان مورد تاییدش شاعاار 
داده میشود. تا قبل از این، جناح م ابااح یازدی و فارماانادهاان 
سپاه و حتی بخشی از اصولگرایان خاود را "ووب شادگاان در 
والیت مطلقه فقیه" معرفی میکردناد. وقاتای خااماناه ای "حاکام 
حکومتی" را برای جلوگیری از بررسی قاناون ماطاباوعاات باه 
مجلس ششام اباالک کارد، اصاالح طالاباان باا گافاتان ایاناکاه از 

"رهبری نباید خرج کارد"، در ماورد تاحات فشاار قارار دادن  
خامنه ای برای موضع گیری در امور جاری کشاور اعاتارا  

 88داشتند.  اوج حفظ رهبری  از سوی رفسنجانی را در ساال 
خارداد  21میتوان مشاهده کرد. پس از برگزاری نمااز جاماعاه 

و قهر رفسنجانی و رفتنش به قم، هرگاه از او برای راه حل  88
مسائل کشور که مناظاور باحاران جانایاش 
سبز بود سوال میاشاد، وی پااساخ مایاداد: 
"راه حل نازد رهاباری اسات". در واقاع 
غیر مستقیم میگفت که خامنه ای دخاالات 

 کرده و خودش هم باید درستش کند. 

حاااال "ووب شاادگااان والیاات" خااواهااان 
"ووب شدن والیت در حازب خاودشاان" 

 هستند.

ایان ف اال جاادیاادی اسات کااه اخااتااالفااات 
درونی باندهای جمهوری اسالمی باگاوناه 
ای بروز بیرونی پیدا کرده است که حاتای 
رهباری هام ب اورت عالانای  از ساوی 
حامیان سابقش مورد انتقاد واقاع مایاشاود. 
دعااوا هااای درون جااناااحاای جاامااهااوری 
اسالمی ب ورت علنی و تهدید یاکادیاگار 

در سطح جامعه منعکس شده است. بخش نظامی این باناد بارای 
جلوگیری از ایجاد پشت جبهه برای سیاسیون جناح مقابل ممکن 
است دست به اقداماتی بزند تا ترس و رعب را به جامعه تحمیل 
کند. برگزاری مانور بسیج شهری، آزمایش موشاک قااره پایاماا 
در مخالفت با توافق هسته ای، افشاای فسااد ماالای و اخاتاالس 
وزیران دولت احمدی نژاد، طرح گسترش صندوق های قار  
الحسنه و داستان رباخواری بانکها با هدف اخالل در اقت ااد و 
سیستم بانکی پر از معضل کنونی از سوی جناح مغلوب، حاکی 

 
آبان امسال هناگاام ورود عالای  2در اخبار آمده است که در 

الریجانی باه ماجالاس عازاداری  مااه ماحارم خااماناه ای باا 
شعارهای " خواص بی ب یرت مایه نناگ مالات" و "اماان 
نامه بر جام، تالش بی سرانجام" و از همه مهماتار شاعاار " 
مرگ بر منافق"  از وی استاقاباال شاد. ایان واقاعاه از چاناد 
جهت قابل مقایسه با شعارهای داده شده علیه الریاجاانای در 
قم نیست. حضور خامنه ای و نمایندگان مجلس و فرماندهاان 
نیروهای انتظاامای و کاارکاناان وزارت اطاالعاات در ایان 

 مجلس عزاداری اهمیت ویژه ای به این اتفاق داده است.

که قابل   –شکست جناح سپاه در انتخابات ریاست جمهوری  
و کنار گذاشتن آنان از مادیاریات ماذاکارات   –پیش بینی بود 

هسته ای باعث کاهش نفوو فرمانادهاان ساپااه در مایاان رده 
های پایینی سپاه و بسیج شده اسات. عادم کاارآیای سارکاوب 
مستقیم اعتراضات کارگران و به مخاطره افاتاادن جاماهاری 
اسالمی با استفاده از سرکوب مستقیم نظامی ، باعث گرایاش 
جمهوری اسالمی به ساختاری غیار ناظاامای بارای کاناتارل 
ناارضااایاای عاامااوماای و بااه انااحااراف کشاااناادن اعااتااراضااات 
اجتماعی شده است.  در نتیجه برخالف هشت سال گاذشاتاه، 
سیاسیون جمهوری اسالمی دوباره  جایگاهی باه ماراتاب باا 

 اهمیت تر از قبل بدست آورده اند. 

تحمل این شرایط برای رده های باالیی سپاه که  باا تااسایاس 
انواع شرکتها و خرید کارخانجات و به چنگ گرفتن پاروژه 
ها، از همه امکانات دولتی و رسمی و غیار رسامای  بارای 

 کسب ثروت برخوردار بودند بسیار سنگین است. 

آنچه که در مجلس عزاداری رهبری رخ داد در واقع اعاالم 
مخالفت سپاه و جناح روحانیت م باح یزدی با خود شخص 
خامنه ای بود. آنان به رهبری می خواهند باگاویاناد کاه "تاو 
باید رهبر ما باشی" یعنی مال ما بااشای. و آناجاه را کاه ماا 
میخواهیم شما باید بگویی. این تقابل علنی وقتی آغاز شد کاه 

 “خامنه ای رهبر من است”

  کانادا دالر
 سیامک 20 تورنتو

 هما فرید 25 تورنتو
 علی 20 تورنتو
 شجاع ابراهیمی 25 لندن
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 مینا 25 تورنتو
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 رادیو فردا
 ۴۹۲۲مهر  ۴۲ 

دو مقام مسئول محلای کاه خاواساتاناد ناامشاان 
بااه  مااهاار ۴۲فاااش نشااود روز چااهااارشااناابااه 

خبرگزاری رویاتارز گافاتاناد کاه شاهارک تال 
مارز  واقع در استان َرقّه سوریه و هام ابیض،

ً باه مانااطاق تاحات مادیاریات با ترکیه ، رساماا
 .است ُکردهای سوریه پیوسته

شاورای اداره ” بنا بر گافاتاه ایان دو مسائاول 
هاا،  محلی تل ابیض که نمایانادگاانای از عارب

هاا و اراماناه در آن حضاور  ُکردها، تارکامان
ابیض را به منااطاقای اعاالم  دارند، پیوستن تل

کااردنااد کااه بااه صااورت خااودمااخااتااار تااوسااط 

 ”.شود ُکردهای ]سوریه[ اداره می
، “ دلیل عاماماان” پیش از این، در همین روز، 

مسئول اداره محلی مناطق ُکردنشین در شمال 
از برپایی یک ناحیه خاودماخاتاار در  سوریه،

تقسیمات کشوری، در شهرک تل ابیض سخان 
گفته بود اما به نوشته رویتارز اظاهاارات وی 

 .است پس از آن تکذیب شده
، متشکل از افراد مسلح “ های مدافع خلق یگان

مناطق کردنشایان ساوریاه، اواخار خاردادمااه 
گذشته با پشتیبانی هوایی و تسلیحاتی آمریاکاا، 

حااااکااااوماااات “ نااااظاااااماااایااااان گااااروه شاااابااااه
)داعش( را از شاهارک تال ابایاض “  اسالمی

  .بیرون راندند
هاای  تل ابیض که اکمریت ساکنان آن را عرب

دهند در استان رقه قرار دارد  سنی تشکیل می
در “  حاکاومات اساالمای” که پاایاتاخات گاروه 
 .آید سوریه به شمار می

پیش از این در شماال ساوریاه و باه ماوازات 
مارز تارکاایااه، مااناااطاق کااوبااناای، جازیااره، و 
عفرین، به عنوان نواحی جداگانه خاودماخاتاار 

 .اند تحت مدیریت ُکردهای سوریه اعالم شده
کااوباااناای و جاازیااره در بااخااش شاارقاای و در 
نزدیکی مرز عراق قرار دارند، در حالی کاه 

 .عفرین در غرب تل ابیض قرار دارد
پیوستن تل ابیض به مانااطاق تاحات مادیاریات 
کردهای سوریه بدین معنی است که دو ناحایاه 

شاده کاوباانای و جازیاره در  خودمختار اعاالم
ایاناک باه یاکادیاگار ماتا ال  شمال سوریه هام

 .اند شده
ترکیه همواره نسبت باه تاحارکاات نایاروهاای 
ُکرد در شمال سوریه ابراز ناگارانای کارده و 

ماهاار مااه باه ایاااالت ماتااحاده و  ۴۴آناکاارا، 
روسیه نسبت به هرگونه کاماک باه ُکاردهاای 

  .سوریه هشدار داده بود
وزارت امور خارجه ترکیه سفرای آمریکاا و 
روسیه در آنکارا را احضار و ناگارانای خاود 
را از احتمال کمک ایان دو کشاور باه حازب 

پس از تحقیقات اولیه درباره حمله به نامزد 
انتخابات شهرداری کلن مشاخاص شاده کاه 

ستیازاناه داشاتاه  های خارجی ضارب انگیزه
است. وی در حال حاضر بیکار است و باه 

باا  ۴۲۲۱نامه اشپیگل در دهاه  نوشته هفته
  .ها در ارتباط بوده است نئونازی

پس از حمله با چاقاو باه ناامازد اناتاخااباات 
) اکاتابار ۴۱شهرداری کلن در روز شنباه 

مهر(، دادستان این شاهار اعاالم کارده  ۴۲
هااای  اساات کااه حااماالااه ماازبااور بااا انااگاایاازه

 .ستیزانه صورت گرفته است خارجی
به گفته دادستان شهر کلان، شاخاص حامالاه 
کننده که بالفاصله تاوساط پالایاس دساتاگایار 

های کنونی دولت آلاماان  شده، نسبت به سیاست
در قبال خارجیان باه خ اوص در ماوضاوع 
پناهجویان اعتارا  داشاتاه و ایان اعاتارا  

 .انگیزه اصلی او برای این حمله بوده است
خانم هنریته رکار، ناامازد مساتاقال اناتاخااباات 

که با چاقو ماورد حامالاه قارار کلن   شهرداری
اش اعالم کارده  ، در مبارزات انتخاباتی گرفته

جاویاان در  پیوندی بیشاتار پانااه بود که برای هم
 .جامعه آلمان تالش خواهد کرد

بر اساس تحقیاقاات اولایاه، مارد 
ساله به تنهایای ایان  ۲۲ضارب 

عمل را انجام داده اماا اقادام او 
هدفمند بوده است. او که نقاش و 

هاا پایاش  ل رنگرز است، از ساا
بیکار باوده و از دولات کاماک 

کرده است.  اجتماعی دریافت می
تحقیقات پزشکی درباره سالمت 
روانی او در جریان اسات. وی 
در حااال حاااضاار عضااو هاایااچ 

  .حزب یا گروه سیاسی نیست

نااماه "اشاپایاگال" اماا  به گزارش وبسایت هفته
فرد ضارب که زاده شهر بن آلماان اسات، در 

باا "حازب کاارگاران آزاد  ۴۲۲۱اوایل دهاه 
در ارتااباااط باوده اساات. ایاان  (FAP) "آلامااان

حزب به شدت افراطگرا بود و از اعضای آن 
آمیاز هام سار  های نژادپرستانه خشونت فعالیت

زد. "حزب کارگران آزاد آلماان" در ساال  می
هاای نااقاض قاانااون  باه دلایال فاعاالاایات  ۴۲۲۲

اساااساای از طاارف وزارت کشااور آلاامااان 
 .غیرقانونی اعالم شد

سااالااه انااتااخااابااات  ۲۲هاانااریااتااه رکاار، ناااماازد 
شهرداری کلن پس از این حامالاه ماورد عامال 
جااراحاای قاارار گاارفاات و حااال او از سااوی 
پزشک معالجش رو به باهاباود تاوصایاف شاده 

انااتااخااابااات شااهاارداری در کاالاان روز  .اساات
مااهاار( باارگاازار  ۴۲اکااتااباار ) ۴۸شااناابااه  یااک
 .شود می

 حمله به دموکراسی 

توماس دمزیر، وزیر کشور آلاماان حامالاه باه 
ای  کاااناادیاادای شااهاارداری کاالاان را "حااماالااه

انگایاز" خاواناد و نسابات باه "گساتارش  نفرت
 "رفتارهای افراطگرایانه عالایاه پانااهاجاویاان

 .ابراز نگرانی کرد

دمزیر از تمام مردم آلمان خواست تا در بحاث 
بادون " درباره موضوع پاذیارش پانااهاجاویاان

گرایانه" مشارکت کاناناد. وزیار  غر  و واقع
کشور آلمان تاکایاد کارد کاه ناه تاناهاا ماراجاع 

العمال  قانونی بلکه همه افراد جامعه باید عکس

روشنی در قباال هارگاوناه خشاونات از خاود 
 .نشان دهند

خانم هاانالاوره کارافات، وزیار اماور داخالای 
فالن که شاهار کالان در  ایالت نورد راین وست

آن قرار دارد، نیز حمله با چاقو به کاانادیادای 
شهرداری کلن را "حمله باه دماوکاراسای در 

 .سرزمین ما و علیه همه ما" خواند

 زنجیره انسانی علیه خشونت 

پس از حمله باه ناامازد شاهارداری در کالان، 
روسای احزاب سیاسی در ایالات ناورد رایان 

فالن شنبه شب یک زنجایاره انساانای در  وست
مقابل ساختمان قدیامای شاهارداری ایان شاهار 

 .تشکیل دادند

دقیقاه شاماع روشان بارای اعاتارا  باه   ۴۲
 ستیزی در برلین خارجی

هانلوره کارافات، وزیار اماور داخالای ایاالات 
فااالاان از حاازب سااوساایااال  نااورد رایاان وساات

دماااوکااارات، باااه هاااماااراه روساااای احااازاب 
ها و حازب سابازهاا  دموکرات مسیحی، لیبرال

و نیز گروه بزرگی از مردم در ایان زناجایاره 
 .انسانی شرکت کردند

همچنین در برلین، مردم با روشن کردن شمع 
 ۹۱ای انساانای باه طاول  و تشکایال زناجایاره

کاایاالااومااتاار اعااتااراضااشااان را نسااباات بااه 
ستیزی باه ناماایاش گاذاشاتاناد. مارکاز  خارجی

کنندگان در  کلیسای جهانی برلین تعداد شرکت
هازار نافار اعاالم کارده،  ۴۱این اکسیون را 

هزار شرکت کننده خابار  ۸پلیس برلین اما از 
 .داده است

هاای غایار  این تاظااهارات از ساوی ساازماان
ریازی شاده  دولتی، احزاب و سندیکاها برنامه

کنندگان که همگی شمع به دسات  بود و شرکت
دقایاقاه در ماحاور شارقای  ۴۲داشتند به مدت 

 .غربی برلین زنجیره انسانی تشکیل دادند

 ”پیوست”تل ابیض به مناطق تحت مدیریت کردهای سوریه 

اتحاد دموکراتیک ُکرد ساوریاه اباراز اعاالم 
 .کرده بود

، شاخه نظامی حازب “ های مدافع خلق یگان“
اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه اسات کاه 

کاکاا  ترکیه آن را گروهی نزدیک به حزب پ
داند. آنکارا، واشینگتن و اتاحاادیاه اروپاا،  می
کاااکااا را گااروهاای تااروریسااتاای بااه شاامااار  پ

 .آورند می
وزیر ترکیه نیز هفتاه  احمد داوود اغلو نخست

گذشته ت ریح کارده باود کاه آناکاارا اجاازه 
های تاروریساتای  همکاری با گروه” گونه  هیچ

را که علایاه تارکایاه در حاال جاناگ هساتاناد 

 ”.دهد نمی
مایاان حازب “  رابطه نازدیاکای” او افزود که 

اتااحاااد دمااوکااراتاایااک و حاازب کااارگااران 
کاااردساااتاااان وجاااود دارد؛ وی اداماااه داد: 

پایاماانااناش  همانگونه که ایاالت متحده و هام” 
هاایاش  رسانی به القاعده و شااخاه اجازه اسلحه

دهند، ترکیه نیز اجازه دادن اسلحه باه  را نمی
هاایاش را  حزب کارگران کردستان و شااخاه

 ”.دهد نمی
پس از آغاز حاماالت هاوایای روسایاه عالایاه 
مخالفان حاکاومات اساد در ساوریاه، کاردهاا 
ضمن استقبال از این اقدام، خواساتاار کاماک 

 .تسلیحاتی مسکو شدند
پس از آن صالح مسالام رئایاس حازب اتاحااد 
دموکراتیک کردستان سوریه به مسکو رفات 
و با میخائیل بوگدانوف فرستاده ویاژه رئایاس 
جمهوری روسیه در امور خاورمیانه، دیادار 

 .وگو کرد و گفت
ای  وزارت امور خارجاه روسایاه در بایاانایاه

اعااالم کاارد کااه دو طاارف در ایاان دیاادار، 
اوضاااع سااوریااه و مااناااطااق اطااراف آن و 

هاا  ضارورت ماتاحاد کاردن تاالش” همچنیان 
برای مقابله با خطر گروه حکاومات اساالمای 

را باه باحاث “  های تاروریساتای و دیگر گروه
 .گذاشتند

هااای  هاناوز تاارکایاه، دولاات ساوریاه و گاروه
هااا  مااخااالااف حااکااوماات اسااد بااه ایاان گاازارش

 اند. واکنشی نشان نداده

 اشپیگل: ضارب نامزد شهرداری کلن با 

 ها در ارتباط بوده است نئونازی

زنجیره انسانی سیاستمداران در 

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%
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نکته کلیدی که نباید از آن گذشت این است که هایاچ انساانای 
نژادپرست به دنیا نمی آید؛ نژاپرستی در خون و خالاق هایاچ 
انسانی نهادینه نشده است بلکه دولت وسیستم طاباقاه حااکاماه 
است که باعث ترویج وتراشیدن این هویات هاای جاعالای از 
همان دوران بچاگای باا جاداساازی ایارانای و غایارایارانای، 
خارجی و بومی ... عرب و ایرانی میشود. بی تردید جاماعاه 
ایران جامعه ای به ماراتاب اگااه تار از شاکال حاکاومات و 
ایدولوژی ناسیونالیستی و مذهبی تاحامایال شاده بارآن اسات. 
متاسفانه دامن زدن به پروپاگاندای کمیف ناسیاوناالایاساتای در 
میدیا و رسانه ها دولتی، بخش نااگاه جامعه را تاحات تااثایار 
خود قرارخواهد داد. در کنار حمله و افشاکردن ناسیونالیاسام 
و مذهب و قانونهایای کاه از جااناب حاکاومات ایاران اجارا 
میشود باید انگشت اتهام و ماقا ار اصالای ناهاادیاناه کاردن 
فرهنگ نژادپرستانه و فاشیستی را به سوی سرمایه داری و 

 دولت ایران و طبقه حاکمه دراز کرد.
  

حکمت عملی و فایده امروزی عرب ستیزی برای جمهوری 
ی از قمااش اکابارعابادی ایاناسات کاه “ هنرمندان” اسالمی و 

دریافته اند که مردم چقدر از اسالم و قوانین اسالمی متنفرند 
و زیرکانه با حربه ناسیونالیسم این خشم و نفرت را باطارف 
عرب و اعراب منحرف میکنند.بدین ترتیب اینها و نظامشان 
چند کاررا همزمان باهم انجام میدهند: اول ازهمه میاخ خاود 
را بر پایه تبلیغ احسااساات عاقاب مااناده و شاایساتاه ع ار 
بربریت میکوبند. مردمی که به چانایان تابالایاغاات دروغایانای 
باورکنند ممل کسانیکه به اسالم و خدا باور دارند، پای ورقاه 
بردگی خود امضاء گذارده اند. همایاشاه مایاتاوان باخاشای از 
مردم را با غلیان احساسات در مورد "ملت و نژاد مناحا ار 
به فرد ما" به مسلخ برد. از سوی دیگر، ایناگاوناه تابالایاغاات 
ناسیونالیستی خوراک خوبی برای ناسیونالیسم قاومای عارب 
فراهم میکند. بعنوان نمونه کارگر عرب زبان درخاوزساتاان 
که هرروز زیر فشار تبلیغات "عجم"وار رئیس قبیله، مال و 
روشنفکر ناسیونالیست محلی در ماورد اخاتاالف و ضادیات 

قراردارد، از حدیث اممال اکبرعبدی بسمت “  عجم و عرب” 
تبلیغات ناسیونالیسام ماحالای جاذب خاواهاد شاد. ثاانایاا آقاای 
اکبرعبدی با عربده های ناسیونالیستی که سر داده، خاواساتاه 
اسالم عزیزش را از زیر تیغ حمالاه و نافارت ماردم باه در 
برد. ظاهرا مشکل، خاداوناد بااریاتاعاالای و اساالم عازیازش 

اناد!! اساتافااده اکابارعابادی “ اعراب وحشای” نیست، معضل 
ازاین صفات سهو و یا لغزش کالم نیست. عبدی اساالم زده 
بجائی نرسید، حال قرار است عبدی ناسیونالیست افراطی و 

بااا باااد زدن تاامااایااالت “  اصااالح طاالااباای” قااوم پاارساات پسااا 
ناسیونالیستی و راسیستی چند صبااحای دکاان تاخاتاه اش را 
بازنگهدارد. تمدن و شعور این جماعت همین اسات. شااناس 
آوردند که با زبان فاارسای ماکاناوناات قالابای شاان را بایاان 
میکنند. اگر این فرمایشات را با زبانهای اروپائی بگویناد ناه 
تنها جائی راهشان نخواهند داد بلکه کسی حاضر نخواهد شد 

 اتاقی هم به آنها کرایه دهند.
  

اینها هم اکنون با توجه به اوضاع خاورمیانه، با راه انداختان 
جنگ عرب و ایرانی که حجم بیشتر تبلیغات دولت اعتدال و 
کل بورژوازی ایران را شامل میشود، دارناد پاایاه ماادی و 
واقعی بقا و میداناداری جاماهاوری اساالمای در ماناطاقاه را 

 الپوشانی می کنند. 
 

هر کسی که به اوضاع ایران و منطقه کمی آشنا باشد میداناد 
که این نوع تبلیغات در خدمات ماناافاع باورژوازی ایاران و 
افسارگسیختگی انواع و اقسام دولتهای مارتاجاع در ماناطاقاه 
است که قربانی ردیف اول آن را شاهارونادان ایان کشاورهاا 
تشکیل می دهناد. باایاد یاکاباار و بارای هامایاشاه دکاان ایان 

 ناسیونالیسم و تفرقه قومی و ملی را بست.
این امر کمونیستها و انقالب کارگری در ایاران و ماناطاقاه  

 است. 
 :www.akhbar-rooz.com  

های مردان، به پاایاگااه م طفی آگاهی، رئیس اتحادیه آرایشگاه
خبری ع ر ایران گفته است، با آرایشگرانی که در ماه محارم 

ها و مضامین مقدس" مااناناد در تراشیدن موی مردان از "واژه
 ."یا حسین" استفاده کنند، برخورد خواهد شد

هاای مارداناه در هایی از آرایشاگااهبا شروع ماه محرم، عکس
ها اسامی و مضامین مرتباط باا ایان  ایران منتشر شده که در آن

شاود.  ماه و کلماتی چون "یاحسین" بر سرهای مردان دیاده مای

وگو باا ساایات ع ار ایاران، باه ایان اقاداماات  آگاهی در گفت
های مردانه واکنش نشان داده وتاکید کرده است کاه باا آرایشگاه

 .این آرایشگران برخورد شدیدی خواهد شد

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه چندی پیش به دویچه وله گفته 
اش را باه قاوانایان بود که "مرد باید مرد باشد" و البته این گفته

جمهوری اسالمی ربط داده بود. او زیر ابرو بارداشاتان ماردان 
را خالف عرف، شرع و قوانین جمهاوری اساالمای دانساتاه و 
گفته بود، ابرو برداشتن را در شان و فرهاناگ آرایشاگار مارد 

 .داند نمی

ی م طفی آگاهی، برداشتن زیر ابروی مردان، استفاده  به گفته
هاای مارداناه بارای به تبلیغای بارای آرایشاگااه ... از رژ لب و

جذب مشتری بیشتر در ماه محرم تبدیال شاده کاه او از آن باه 
 .عنوان "آرایش ماه محرم" یاد کرده است

آگاهی معتقد است، تراشیدن موی سر با عنوان "یاا حسایان" و 
دار شادن عافات عاماومای در  باعث جریحه ""آرایش ماه محرم

ای با عرف اجاتامااعای گوید، چنین مسئلهشود. او میجامعه می
همخوانی نداشته و به همین دلیل با هر اقدامای کاه ناارضاایاتای 

 .مردم را به دنبال داشته باشد، برخورد خواهد شد

وگاو باا  های مردانه چندی پیش در گفات رئیس اتحادیه آرایشگاه
دویچه وله تااکایاد کارده باود، بارداشاتان زیار اباروی ماردان، 

هاای  سوالریوم، تتو، خالکوبی و اصالح موی مردان باه "مادل
هاا گرایای" باه پالاماب شادن آرایشاگااه پرستی و همجنس شیطان

 .خواهد انجامید

گارایاای"  پارساتای یااا هاماجاناس او دربااره "مادل ماوی شاایاطاان
هاایای بارای آرایشاگاران توضیحی نداشت، اما از انتشار آلاباوم
هاای ماجااز اصاالح ماو"  خبر داده بود که به اصاطاالح "مادل

 .خوانده شده است

تاواناد  آگاهی در پاسخ به این پرسش که آرایشاگار چاگاوناه مای
تشااخاایااص دهااد کااه ماادل مااورد درخااواساات مشااتااری "ماادل 

هاایای را  پرستی" است، گفته بود: اگر آرایشگران آلاباوم شیطان
ایم الگو قرار دهند، از خطر پلاماب شادن در  که ما منتشر کرده

 .مانند امان می

های مردانه خاطر نشان کرده اسات کاه  رئیس اتحادیه آرایشگاه
هزار واحد صنفی فااقاد پارواناه کساب در حاال  ۲"در گذشته 

واحد کاهش  ۲۱۱اکنون این رقم به هزار و  فعالیت بوده، اما هم
 ."یافته است

تراشیدن موی سر با طرح یا حسین 

های در آرایشگاه  

  مردانه ممنوع است

 عرب ستیزی موقوف 

  بختیار پیرخضری
 ۵۱۰۲اکتبر  ۴۳

آخرین مورد ناسیونالیسم ایارانای و عارب ساتایازی کاه اوج 
وقااحاات خااود را عاایااان ساااخاات افاااضااات اکااباار عااباادی در 

کمیف و سایااه ” تلویزیون جمهوری اسالمی بود که عربها را 
و... مورد خطاب قرارداد. چنین توهایان “  با جوشهای چرکین

آشکار نژادپارساتااناه ای باه ماردم هار جااماعاه ای اگار در 
تلویزیون دولتی کشوری ممل فرانسه اتفاق بیفتد مردم متامادن 
ایان کشاور در آن تالاویاازیاون را پالاماب مایااکاناناد و چانایاان 

را بایکوت و ماجاباور باه ماعاذرت خاواهای در “  هنرمندی” 
انظار عمومی میکنند. استقبال میلیونی مردم متمدن اروپاا از 
آوارگان جنگی و پناهجاویاان ساوریاه ای، انساان دوساتای و 

 ضدیت شان با نژادپرستی را بیش از بیش ثابت کرد.
  

اما در جمهوری اسالمی دامان زدن باه ایان ناوع تابالایاغاات 
ی کاه “ هنر و هنرمناد” آشکار ناسیونالیستی کامال آزاد است. 

در این سیستم نان به نرخ روز میخورد کاری جاز باازتاولایاد 
اسالمی در جامعه ایران نادارد. ایان  -فرهنگ ارتجاعی ملی 

“ روشنفکارانای” و چنین “  هنرمندان” بزرگترین افتخار چنین 
 است. 

 
"ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را باه جاایای رسایاده 
کار، که تاج کیانی کند آرزو ، تافاو بار تاو ای چارخ گاردن 

باازی )گایام( ” ، “ از پذیرش بیماران عرب معذوریام!” ، “ تفو
از ورود اتباع افاغاانای باه داخال ” ، “ عرب زنی به بازار آمد

ما به هیچ عنوان راضی به ثبت نام اتباع ” ، “ استخر معذوریم
ورود سگ و افغاانای باه ” ، “ خارجه در این آموزشگاه نیستیم

خروج افاغاانای تاا آخار مااه ماباارک ” ، “ داخل پارک ممنوع
“ ماحاتارم” رمضان! درغیراین ورت تخلیه ازطرف اهاالای 

، و دهها پوستر ونوشته دیگر بر در ودیاوار مادارس، “ محله
تامادن و ” استخرها، پارکها و دیوارهای عمومی کشاوری باا 

در “.  قدمت و تاریخ و فرهنگ کاهان هازاران ساالاه آریاایای
ابعاد گسترده تر و ریشه ای ما شاهد این تابالایاغاات کامایاف و 
تبعیض نژادی عیان و به ماراتاب ساازماان یاافاتاه از طارف 

باه “  ایارانای”دولت و حاکمیت هستیم. پیوند اعضای بدن یک 
یک افغانی در بیمارستانها ممنوع است، حاتای اگار پازشاکای 
 بخواهد این عمل را انجام دهد قانونا اجازه این کار را نادارد! 
طبق آمار اداره کل اتباع خارجی استاناداری تاهاران، سای و 
پنج هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حااصال ازدواج 
زنان ایرانی با پدران افغان هستند در ایران وجاود دارناد کاه 
از هیچ گونه حقوق شهروندی برخودار نیستند. از سه میلیون 
افغاان ماقایام ایاران یاک مایالایاون و پاان اد هازارنافار آناهاا 
ازهیچگونه حقوق شهروندی برخودار نیستند. طاباق طارح و 
قانون جدید در شیراز، هر کسای کاه کاارت ایارانای ناداشاتاه 
باشد حق استفاده از وسائل نقلیه و ورود به فروشگاهها بارای 
خرید لوازم خوراکی و... را ندارند و طبق همین قانون بارای 
آسان کردن این مسئله برای بازرسی اتباع افاغاان نایاازی باه 
حضور پلیس نیست و هر ایارانای مایاتاواناد اتابااع افاغاان را 
بازرسی کند و کارت شناسایای از آناهاا باخاواهاد. وضاعایات 
کارگران افغان و شامل نشدن قوانین کار و خدمات اجتمااعای 
و بیمه برای آنها. مواردی از این قبیل که مساتاقایاماا باا حاکام 
مقامهای حکومتی به قااناون تابادیال شاده اناد و یاا در دسات 

 بررسی هستند کم نیست. 
 

قادماتای تااریاخای “  تفرقه بینداز وحکومات کان”ضرب الممل 
دارد. درطول تاریخ حکومتهای گوناگون ازتفرقه وجداسازی 
مردمی که رنگ پوست، زبان وفرهنگ متفااوتای داشاتاه اناد 
استفاده ابزاری برای بقای حکومتشان کارده اناد. جاماهاوری 

 اسالمی هم تافته جدا بافته نیست. 
 

ادپرستی را همه جا میتاوان یاافات؛ در ژماح ل فاشیسم و ن
انفجار بمب دو روز پیش آنکارا مشاهده کاردیام کاه چاگاوناه 
فاشیسم آتاتورکی پای اصلی این قضیاه اسات. در ایاران هام 
عظمت طلبی و آریایی گری اممال کم ماخ هاایای چاون اکابار 
 عااااباااادی ماااایااااتااااوانااااد حاااامااااام خااااون راه باااایاااااناااادازد. 

http://www.akhbar-rooz.com/
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آیا بازداشتگاه سنندج در استان کردستان ایران در فهرست 

  مخوف ترین زندان های دنیا قرار دارد؟

 
 
 
 

 -محمود صالحی
 0314شهریور ماه 

 
 
 
 
 
 

قضاوت درباره بازداشتگاه مخوف سنندج را به خواننده و 
کنم که هنوز در مورد این  مسئوالن حقوق بشری واگذار می

 .بازداشتگاه مخفی و در دنیای امروز ناشناخته است
زندان، جزو  21المللی، این  ها و معیارهای بین طبق بررسی

های دنیا به حساب  ترین زندان ترین و مخوف خطرناک
شویم  کنیم متوجه می های که می آیند. با مطالعه و مقایسه می

های مخوف، برای مجرمان عادی ساخته شده  که این زندان
جا  است اما گاهی زندانیان سیاسی را هم با این زندانیان یک

  .دهند تا آن را منزوی سازند قرار می
های مخوف ایران  این درحالیست که بسیاری از بازداشتگاه

از دید افکارعمومی وفعالین حقوق بشری واجتماعی مخفی 
نگه داشته شده است. برای ممال، بازداشتگاه مخوفی که 
اخیرا مرا به آن انتقال دادند به معنای واقعی برخورد غیر 
انسانی تعدادی از مسئوالن آن بازداشتگاه را دیدم و با 
گوشت و پوست لمس کردم. در چنین شرایطی، از خود 

زندان مخوف دنیا در مقابل آن بازداشتگاه  21پرسیدم که آن 
کس و یا هیچ سازمان  که در قلب شهر سنندج بنا شده وهیچ

حقوق بشری از آن اطالع ندارند و کامال ناشناخته است آیا 
تر نیست؟! به  تر و مخوف های دنیا خطرناک از همه زندان

همین دلیل، ت میم گرفتم که در مورد آن بازداشتگاه مطلبی 
های دنیا  ترین زندان بنویسم تا شاید آن هم در فهرست مخوف

  .قرار گیرد
ضروری است که چند نکته درمورد این بازداشتگاه برای 

هایی که خود را بعنوان حامیان حقوق  خواننده و سازمان
  .کنند، بیان کنم زندانی به دنیا معرفی می

این بازداشتگاه در قلب شهر سنندج در استان کردستان  -0 
های  کس از مساحت و یا تعداد سلول ایران بنا شده و هیچ

تواند تنها یک  انفرادی آن اطالع ندارد. چون کسی نمی
  .لحظه با چشم باز در داخل آن بازداشتگاه حرکت کند

زندانی به محض ورود به آن بازداشتگاه مورد  -  2
گیرد.  احترامی شخ یتی کارکنان آن بازداشتگاه قرار می بی

 “حاجی آقا”همگی کارکنان این بازداشتگاه، باید به نام 
تواند تشخیص دهد که از  کسی نمی خطاب شوند. یعنی هیچ

شود. چون که  احترامی می طرف چه کسی به او بی
های زندانی همیشه بسته است حتی در زمان بازجویی،  چشم

  .به جز در داخل سلولی که زندانی باید در آن زندگی کند
درآن بازداشتگاه خبری از دکتر ودرمان نیست وتنها  -  3

یک نفر وجود دارد که به او دکتر میگویند. ولی ایشان نه 
قدر به  اینکه دکتر نیست، بلکه از بازجوها مهمتر است و آن

کند که زندانی به هیچ عنوان آماده  احترامی می زندانی بی
)در آن مکان حتی زمانیکه به نزد   نیست تا نزد ایشان برود.

 )  .برند باید چشمانت بسته باشد دکتر می
یک از  این بازداشتگاه به شکلی ساخته شده که هیچ -  4

ها تماس مستقیم ندارد و درب  زندانیان با خدمه و یا نگهبان
سلول زمانی باز خواهد شد که زندانی را جهت بازجویی 
ببرند. در غیر این صورت تنها دریچه پایین درب سلول باز 

های  مانده آوری پس شود آن هم جهت تحویل غذا و یا جمع می

  .غذا
ساعت، تنها دو کلمه باید صحبت کنید؛ یعنی  24در طول 

چند  -0کنند:  زمانیکه حاجی آقاها برای تحویل غذا مراجعه می
خوری؟ زندانی باید سریع به آن  چای می -2خواهید؟  تا نان می

دو سئوال جواب دهد درغیر این ورت چای یا نان را 
)این مورد برای خود من پیش   کنند. ب ورت زندانی پرت می

آمده است و برابر تحقیقی که در میان زندانیان آزاد شده آن 
بازداشتگاه به عمل آوردم همگی این نوشته من را تایید 

 ).کردند
اگر مریض باشید و به آن حاجی آقاها اطالع دهید که  -  5

کس  مریض هستم شاید بعد از مدتی زیاد که وقت آن برای هیچ
مشخص نیست، زندانی مریض را نزد آن دکتر ببرند که از 
دکتری چیزی بلد نیست و تنها برای گرفتن حقوق به آن 

روز اعالم  01)من خودم بعد از  کند. بازداشتگاه مراجعه می
کردم که مریض هستم و نیاز به دکتر دارم، حتی مریضی 
خودم را با بازجوها درمیان گذاشتم، اما زمانی من را نزد 

 ) .هایم از کار افتاده بود دکتر بردند که دیگر کلیه
در آن بازداشتگاه چیزی به نام هواخوری وجود ندارد. اما  -  6

اند و طول و  یک اطاق وجود دارد که سقف آن را برداشته
رسد و اگر آن حاجی آقاهای  متر می 6عر  آن تقریبا به 

مسئول زندان دوست داشته باشند و آن روز سر حال باشند یک 
دقیقه به آن اطاقکی که  21روز در میان زندانی را به مدت 

برند. یعنی  تنها سقف آن با سلول خود زندانی متفاوت است، می
هواخوری آن بازداشتگاه به اندازه یک سلول است که تنها 

ها به دلیل این که حاجی آقاها با  سقف ندارد. خیلی از زندانی
دقیقه هواخوری هم  21کنند از آن  آنان برخورد غیرانسانی می

 آئیم. نمایند که به هواخوری نمی کنند و اعالم می نظر می صرف
 ) .روز تنها دو بار رفتم 32)شخص خودم در طول آن 

اگر متهم کاری داشته باشد و به اطالع حاجی آقای  - 7
بازداشتگاه برساند، آنان به جای اینکه به درخواست زندانی 

جا  گویند، برو اعتراف کن تا از این رسیدگی کنند به زندانی می
  ...خالص شوید و

در بازداشتگاه مخوف شهر سنندج، زندانی آب آشامیدنی  -  8
برای م رف روزانه ندارد و باید از آب گرم حمام برای 

روز، دو بار یکی از  32)اما در طول  خوردن استفاده کنند.
نگهبانان زندان که به نام آقا کرده مشهور است دو لیوان آب 
سرد برای من آورد. ولی این را باید اعتراف کنم که زمان 
بازجویی یکی از بازجوها مرتب برایم آب سرد می آورد. به 

 ).همین دلیل دوست داشتم همیشه در اتاق بازجویی باشم
در این بازداشتگاه چیزی به نام میوه و... وجود ندارد.  -  1

باشد.  دهند که بدترین غذا می تنها سه وعده غذا به زندانی می
هاست، تاریخ آن  اگر روزی برنج باشد؛ احتمال دارد که سال

برنج انقضاء شده، اما زندانی به دلیل اینکه هیچی برای 
  .خوردن ندارد باید آن را م رف کند

فرما است و  در این بازداشتگاه، سکوت کامل حکم -  01
کسی حق ندارد یک کلمه صحبت کند، یعنی اگر زندانی  هیچ

مدت زیادی در آن بازداشتگاه محبوس باشد، زبان انسان هم 
رود و باید ممل تارزان صحبت کند. در غیر  یادش می

احترامی نگهبانان که مشخص  این ورت زندانی مورد بی
گیرد. ) یک روز یکی از  نیست چه کسانی هستند قرار می

زندانیان که سلول ایشان دیوار به دیوار سلول من بود سئوال 
کرد ساعت چند است؟ من هم جواب دادم بعد از آن نگهبانی که 
در ان محوطه بود خیلی به من بی احترامی کرد و گفت من در 

 ) ...پشت بام بودم و صدای شما را شنیده ام و
کتاب و روزنامه و حتی دفتر و خودکار اکیدا ممنوع  -  00

تواند جز قرآن در خواست کتاب و یا  کسی نمی است و هیچ
  .روزنامه کند

در این بازداشتگاه زندانیانی وجود دارند که مدت هاست  -  02
در سلول انفرادی شب را به روز و روز را به شب سپری 

 .اند و شاید کسی از سرنوشت آنان اطالعی نداشته باشند کرده
احترامی در آن بازداشتگاه توسط حاجی آقاها به  بی -  03

زندانی خیلی عادی وعلنی است. اگر زندانی درخواستی 
گویند:  داسته باشد، قبل از هر چیز حاجی آقاها به زندانی می

یا اظهار “  برو اعتراف کن تا از اینجا خالص شوید.”
خروس را به این مکان آوردند بعد ازچند ماه با ”میدارند: 

 “ .گذاشتن چند عدد تخم مرک آزاد شد
قابل وکر است که این را اعتراف کنم، یک نفر از  -  04

حاجی آقاها با زندانیان خیلی برخورد انسانی دارد و کلیه 
)این فرد به نام نگهبان کرد  زندانیان او را دوست دارد.

مشهور است البته کرد نیست ولی زبان کردی خوب بلد 
 ) .است
کند  در آن بازداشتگاه، زندانی تنها زمانی صحبت می -  05

که پیش بازجو است. اگر یک ماه بازجو برای بازجوی 
مراجعه نکند، زندانی ممل آن است که کر و الل است و فشار 

ای است که زندانی معموال سالمت روانی  روحی به اندازه
کسی با او صحبت  دهد. چون هیچ خود را از دست می

کند، حتی زمانی که برای بازجویی و یا هواخوری  نمی
کند و زندانی هم یاد  رود، حاجی آقا درب سلول را باز می می

گرفته است که باید چشم خود را ببندد و به کریدور برود. آن 
حاجی آقایی که درب سلول را باز کرده است تنها بلد است به 

  .زندانی بگوید، حرکت کن، سرت را پائین بگیر و نگاه نکن
در داخل بازداشتگاه چیزی بنام تخت وجود ندارد و هر  -  06

چند روز یک بار یک نفر با صورت بسته داخل سلول میشود 
و زندانی را مجبور مینماید تا مدتی رو به دیوار بماند و 
شخص مورد نظر به بازدید از پتو ها مشغول میشود و 
مشخص نیست در آن سلول انفرادی دنبال چه چیزی است. 
این کار را انجام میدهند تا اینکه از نظر روحی زندانی را 

 .تحت فشار قرار دهند
در آن بازداشتگاه، شکنجه جسمی وجود ندارد و  -  07

برخورد بازجوها با متهمی ممل من، خیلی خوب بود. اما 
شکنجه سفید و تحقیر و توهین توسط حاجی آقاها به حدی 
زیاد است که بنده با توجه به این که سابقه زندان رفتن و 

  .بودم های زیادی دارم تا به امروز ندیده بازجویی
اگر قاضی پرونده و یا بازجوها م لحت بدانند که  -  08

زندانی با خانواده خود مالقات کند؛ زندانی را با چشمان بسته 
کنند و بعد از اینکه از  همراه چند نفر مامور سوار ماشین می

برند و زندانی  درب بازداشتگاه خارج شد به ستاد خبری می
های ستاد خبری با خانواده خود مالقات  در یکی از اطاق

کند. بعد از پایان مالقات، زندانی را با چشمان بسته به  می
گردانند. برای مخفی نگاه داشتن این  بازداشتگاه برمی

 .بازداشتگاه زندانی را جهت مالقات به ستاد خبری میبرند
ساعته چراک روشن است و  24در آن بازداشتگاه  -  01

زندانی در سلولی محبوس است که توالت و حمام هم در آن 
سلول انفرادی قرار دارد. باید این را بگویم که زندانی در 

  .توالت حبس خود را سپری میکند
های مخوف دنیا را برای کسانی  به این ورت تمام زندان

ساختند که درجامعه دچار تخلفاتی شدند و یا به شکلی برای 
  .اند افراد آن جامعه مشکالتی ایجاد کرده

ولی کسانی ممل ما که اقدام به تشکیل یک تشکل کارگری 
کردیم تا درمقابل کارفرما از حق وحقوق خودمان دفاع کنیم، 

داری شویم. این درحالی  ها درسلول انفرادی نگه باید مدت
است که همه ما کارگران از تشکیل تشکل کارگری دفاع 

دانیم.  کنیم و عضویت در آن تشکل را حق طبیعی خود می می
در تمام دنیا سلول انفرادی برای کسانی است تا به جرمی که 

 !!مرتکب شدند اعتراف کنند
قدر  آیا تاوان ساختن یک تشکل کارگری در کشور ما آن

دانستند  هزینه دارد که مسئوالن امنیتی با توجه به اینکه می
 قدر در سلول  شخص من از ناحیه کلیه مشکل دارم، من را آن
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كردن از معلمان معت ب و آنان را متهم به اخالل در پروسه 
تح یلی كردند و همچنین با اعالم اینكه پیشمرگهای كرد در 
جبهه های جنگ هستند و معلمها سنگر مدرسه را خالی كرده 
اند سعی نمودند معلمها را با واژگان مقدس بورژوازی مورد 
سرزنش قرار دادند، دوربینهای تلویزیونی از مناطق جنگی، 
پیامهایی از زبان پیشمرگه ها إرسال میكند كه ما از خاك 
كردستان دفاع میكنیم و از شما تقاضا داریم كه به كالسهای 
درس برگردید. اما معلمها در پاسخ به این تبلیغات دستگاه 
بورژوازی كرد، پاسخ میدهند كه ما مطالبات خود را پیگیری 
میكنیم، ما رو نداریم با خانواده های خود 
روبرو بشویم. یكی از معلمها در یك برنامه 
تلویزیونی اعالم میدارد، چند ماه هست كه 
قول خرید یك دستگاه آیپاد را به فرزندم داده 
ام اما بعلت عدم دریافت حقوق، امروز و 
فردا میكنم ولی فرزندم مرا متهم به 
دروغگویی میكند. معلم دیگری میگوید: كه 
چند ماهی هست أجاره خانه ام را پرداخت 
نكرده ام و اصال جرات نمیكنم جواب تلفن 

 .صاحبخانه را بدهم
آقای دلشاد عمر  2000102105در روز 

مدیر كل آموزش و پرورش سلیمانیه در 
 (rudaw) م احبه با تلویزیون روداو

اعالم نمود كه ما سعی كردم در چندین 
نوبت با نمایندگان معلمها نشست داشته ایم و 
قرار ما بر این هست كه مطالبات معلمها تا 
اواسط ماه دسامبر یا أواخر آورماه حل شود 
و همزمان اعالم كرد كه از مدیران ادارات 
خواسته است جهت تسهیل ایاب و وهاب 
معلمهای كه از سلیمانیه به شهرهای دیگر یا 
روستاها میروند، همكاری كنند و از طرفی اظهارمیدارد كه 

روز دركالس  ۹بعلت عدم كمبود معلم، معلمها میتوانند درهفته 
درس حاضرشوند و ازطرفی هشدارمیدهد كه با متخلفین 

 .برخورد خواهد شد
را پرداخت  7در پی مقاومت معلمان، حكومت اقلیم حقوق ماه  

ماه  ۹كرد ولی با نزدیك شدن پایان ماه اكتبر، معلمان همچنان 
حقوق دریافت نكرده اند، اما آنچه تاكنون روی داده، 

 دستاوردهای برای معلمان داشته است:
 الف: تمبیت حق اعت اب و تح ن از سوی معلمان

ب: به عقب راندن اتحادیه حكومتی معلمان و حراست از 
نیروی مستقل معلمان و اعالم اینكه اتحادیه حكومتی نماینده 

 معلمان معتر  نیست
ج: کناز نگاه داشتن خود از بازیها و رقابتهای احزاب 
ناسیونالیست و جلوگیری از قربانی شدن خواست های 

 اعت اب به سود احزاب حكومتی
اما انچه كه دورنمای اعت اب معلمها را نا روشن میكند این 
است كه تا چه اندازه معلمان خواستار ایجاد یك كانون صنفی 
مستقل از حكومت می باشند؟ این پرسشی است كه میبایستی 

 برای پاسخ به آن منتظر نشست. 

شعارها كاسته و آنرا در كنترل حاكمیت در آورند، شایان 
میالدی  ٠۱وكر هست كه اتحادیه معلمان كردستان در دهه 

بوجود آمد كه یكی از بازوان حركت فرهنگی ناسیونالیسم 
كردی بشمار میآید و همواره متاثر از رقابتهای احزاب 
كردی بوده و در جریان جنگهای داخلی كردستان عراق در 

میالدی به دو شقه تقسیم شده بود تا اینكه در سال  ۲۱دهه 
ب نَا بر قرارداد همپیمانی دو حزب عمده كردی، ۴۱۱۱

)اتحادیه میهنی كردستان و حزب دمكرات كردستان(دوباره 
 .ب ورت واحد درآمد

معلمهای ناراضی ضمن هوشیاری كامل و جلوگیری از به 
انحراف كشاندن اعت اب و تح ن خویش، حكومت را 
مورد انتقاد صریح قرار دادند. شعارهایی همچون : حكومت 
قمار چی / پاره ی نوتت دا به كی .یعنی حكومت قمار باز 

 پول نفت را به چه چیزی دادی)صرف چه چیزی كردی(؟ 
ده می راپرینه، ده می راپرین/حتی كی به سستی و پستی 
بژین : یعنی زمان شورش هست زمان شورش، تا چه زمانی 

 به خفت و پستی زندگی كنیم؟
یا معاشه كت جوانه)حقوقت زیباست : كه یكی از طنزهای 
بسیار قوی انتقادی معلمان نسبت به حكومت ( بیانگر احساس 
و خواست معلمهای كردستان از حكومت اقلیم كردستان می 

 باشد
از طرفی دیگر كمیته سرپرستی نارضایتی مردم كه اتفاقا 
عده ای از معلمهای معتر  در ان عضو هستند پیام 
پشتیبانی خویش را از حركت اعتراضی معلمها اعالم كرد که 

در محل اجتماع 0200102105نوسط رفیق سمكو در روز 
 .معلمین خوانده شد

نیز مدیركل آموزش پرورش  0600102105در پنجشنبه 

سلیمانیه اعالم نمود باید به اعت اب معلمها پایان داد و هفته 
آینده همه معلمها در كالس درس حاضر شوند ولی در مقابل 
معلمهای نا راضی اعالم كردند كه به اعت اب و تح ن 

 خویش ادامه می دهیم
معلمهای ناراضی در روز شنبه نیز به اعترا  خود ادامه 
دادند تا اینكه عده ای از مدیران مدارس وابسته به اتحادیه 
حكومتی معلمان ،در یك كنفرانس مطبوعاتی ،پایان اعت اب 
را اعالم كردند. این باره نیز از سوی معلمهای نا راضی 
جواب منفی گرفتند و انان در صفحه فیسبوك معلمان ناراضی 
اعالم كردند كه روز یكشنبه نیز اعت اب ادامه دارد و چنین 
شد، اما در روز یكشنبه اتفاقات دیگری روی داد، از یك 
طرف كارمندان اداره دادگستری خود را به محل اعت اب 
معلمها رساندند و ازانها اعالم پشتیبانی كردند و همچنین عده 
ای از أساتید دانشگاه سلیمانیه در صحن دانشگاه اعت اب 
كردند، از طرف دیگر نیروهای مسلح از ورود دوربینهای 
تلویزیونی و اصحاب رسانه در میان معلمان جلوگیری كردند 

را مورد ضرب و    NRTو خبرنگار تلویزیون ان آر تی
  .شتم قرار دادند و مانع فیلمبرداری شدند

در بعضی از رسانه های حكومتی شروع كردند به انتقاد 

  اعتراضات صنفی معلمان کردستان عراق

 
داری کردند تا هر دو کلیه خود را از دست  انفرادی نگه

بدهم! این در حالی است که من صدها بار اعالم کردم و 
های کارگری  باز هم اعالم خواهم کرد که تاسیس تشکل

کس و یا نهادی و دولتی  حق ما کارگران است و هیچ
  .تواند این حق را از ما سلب کند نمی

های سرکوب خود آماده  داری با تمام دستگاه جامعه سرمایه
است تا هرگونه اعترا  کارگری را به خاک و خون 
بکشد و برای مرعوب کردن کارگران و فعاالن کارگری 

وقت  از تمام امکانات آن جامعه استفاده کند. ولی ما هیچ
ایم که کارفرمایی به جرم پرداخت نکردن  نشنیده و یا ندیده

 حقوق معوقه کارگران محاکمه و یا بازداشت شوند!؟
مسئوالن امنیتی، هر زور برای ما کارگران به اشکال 

کنند تا اینکه ما را از مبارزه علیه  سازی می مختلف پرونده
داران و کارفرمایان بر حذر دارند. اگر مسئوالن  سرمایه

امنیتی برای مرعوب کردن ما کارگران از زندان گرفته تا 
کنند  احترامی و یا تخریب شخ یتی ما استفاده می بی

نشین و یا  ومیخواهند کارگران آگاه جنبش کارگری را خانه
با احکام سنگین آنان را راهی زندان کنند، این وظیفه آنان 

مند نیستیم.  است و ما از این برخورد آنان چندان هم گله
مامور و ”دانیم آنان وظیفه خود را بعنوان  چرا که می

  .دهند انجام می “حافظان سرمایه و قدرت”و  “معذور؟!
در طول چند سال گذشته، حمله به صفوف کارگران آگاه و 
فعاالن کارگری برای مسئوالن امنیتی در اولویت بوده 
است. اگر امروز حتی یک نفر از فعاالن کارگری را 

ها نفر دیگر در سراسر ایران پا به  کنند، ده زندان می
تر  گذارند. هر چقدر فشار امنیتی بیش عرصه مبارزه می

تر خواهد  باشد به همان اندازه مبارزه طبقه کارگر  رادیکال
  .شد

کنم که من به عنوان یک کارگر، که از  در پایان تاکید می
ام و استممار نیروی کار توسط  دوران کودکی کار کرده

های حامی سرمایه و  داری و حکومت سیستم سرمایه
های آن را نیز از  ها و شکنجه همچنین تهدیدها و زندان

ام با  دوران نوجوانی، با تمام وجودم لمس و تجربه کرده
هایم خواهان  ای کنم که من و هم طبقه صدای بلند اعالم می

لغو هرگونه شکنجه و اعدام، سانسور و اختناق و آزادی 
مان هستیم. بعالوه ما خواهان آزادی  بیان و تشکل در جامعه

نه تنها کارگران زندانی، بلکه آزادی بدون قید و شرط همه 
زندانیان سیاسی و اجتماعی هستیم و در این راه از هیچ 

 !تالشی فروگذار نخواهیم بود
  
 

 
 
 

 علی زیدونی 
 ۴۱۴۲اکتبر  20 
 
 
 

از اوایل ماه اكتبر سال 
جاری،عده ای از 

ماه حقوق  ۹معلمهای كردستان عراق، بعلت عدم دریافت 
، به نشانه اعترا  در كالسهای درس ۲و۸و۱ماههای 

حاضر نشدند و روزانه در مقابل اداره كل آموزش و 
پرورش سلیمانیه، اقدام به تح ن نمودند. كم كم این 
اعت اب به شهرهای دیگر گسترش یافت و معلمها اعالم 
كردند تا رسیدن به مطالبات صنفی خویش به حركت 
اعتراضی خویش ادامه می دهیم. در این میان كم كم 
اتحادیه صنفی معلمان كردستان كه نهادی وابسته به احزاب 
بوژوا ملی كرد هستند به معلمان ناراضی پیوستند و اعالم 
كردند كه از خواست معلمان ناراضی حمایت میكنند ولی 
آنها سعی نمودند كه حركت اعتراضی معلمان را كند كنند 
و آن را به انحراف بكشانند و آرام آرام، از میزان شدت 
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استیون هاوکینگ، استاد برجسته فیزیک نظری، 
ها به خودی خود  معتقد است پیشرفت روبات

نگران کننده نیست و چیزی که باید نگرانش باشیم 
های  داری و استفاده آن از پیشرفت نظام سرمایه

 .تکنولوژیک است
هاوکینگ در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا به 

ها و جایگزینی  کارگیری روزافزون روبات
نیروی کار انسانی با ماشین، با بیکار کردن 

 :رود، نوشت ها، یک تهدید به شمار نمی انسان
ها همه چیزهایی را که نیاز داریم  اگر ماشین”

کننده خواهد بود. اگر  تولید کنند، شکل توزیع تعیین
توانند  ثروت تولیدشده با ماشین تقسیم شود همه می

از یک زندگی مجلل و آسوده لذت ببرند. اما اگر 
ها موفق شوند ضد  تقسیم ثروت  صاحبان ماشین

افتند.  البی کنند، بیشتر مردم به فقر و بدبختی می
رسد که روند جاری با شق دوم هم  به نظر می

 “.جهت است و تکنولوژی به نابرابری فزاینده دامن زده است
نابرابری اقت ادی در جهان به سطحی رسیده که تخمین زده 

ثروتمندترین افراد جهان  ۴۱دارایی  ۴۱۴۲شود در سال  می
دیگر از ساکنان  ۲۲۱های  در مجموع بیشتر از کل دارایی

 .کره زمین باشد
 

 ۹۹۱۱مهر  ۹۱

طلب آمرزش کنید. ولی خدا طلب آمرزش شما را نمی 

پذیرد، مگر اینکه یک کشیشی بیاید و برای شما طلب 

آمرزش کند. آنوقت است که ممکن است خداوند گناه شما را 

ببخشد و شما را از مجازات  در آن دنیا معاف کند. خب، 

حاال باید چه کار کنید؟ باید برای اینکه یک کشیشی هنگام 

دعا و نماز تقاضای بخشش شما را بکند باید به او پول 

بدهید. باید یک برگه آمرزش گناه بخرید تا او واسطه شما و 

خدا بشود، و از جانب شما طلب آمرزش کند. باین ترتیب 

بود که آنها این برگه ها را که به آنها به انگلیسی می گفتند 

Indulgence   یا آمرزش نامه به مردم  می فروختند و از

این راه پول های کالنی به جیب می زدند. این مردم بدبخت 

هم به هر حال، از آنجائی که آنها را با این بیماری ها و 

اپیدمی ها ی کشنده که هربار که می آمدند کرور کرور 

مردم را درو می کردند و می کشتند، می ترسیدند این 

خرافات را باور می کردند و از سر استیصال برای اینکه 

دچار این گرفتاری ها نشوند می رفتند و آخرین دینار و سکه 

ای را که در جیب داشتند به جیب کشیش ها می ریختند تا 

 بلکه آنها واسطه بشوند و خدا از سر تقصیر آنها بگذرد.

داستان رفراماسیون در اروپا و لوتریسم هم از اینجا شروع 

شد که پاپ خیل کشیش های خود را برای فروش برگه های 

آمرزش نامه روانه شهرهای اروپا می کند و اعالم می نماید 

که می خواهد کلیسای سن پترو را  بازسازی کند و احتیاج 

به پول دارد. لوتر هم کشیشی است که با این امر مخالفت 

می کند و اعالم می دارد، برای تقاضای بخشش از خدا و 

اصوالٌ ارتباط با خدا نیازی به واسطه نیست.  برای تماس با 

خدا به چیزی بیشتر از کتاب مقدس و ایمان مذهبی نیاز 

به این ترتیب،  (Sola fide, So la escriptura).نیست 

لوتر سعی می کند دم و دستگاه کلیسا و کشیش ها را به 

عنوان واسطه بین انسان و خدا بالکل کنار بگذارد. مردمی 

هم که از ظلم و زور کشیش ها جانشان به لبشان رسیده بود، 

در حمایت از لوتر بر علیه کلیسا شورش می کنند و آن 

 جنبش عظیم رفرماسیون  در اروپا براه می افتد. 

بنابر این داستان مذاهب این است که بعد از این که یک 

نیروی خیالی مطلق و قادر را که خارج از دید و دسترس 

انسان است برای مردم خلق می کنند، آنرا در مقابل انسان 

بیمار و  ضعیف و درمانده می گذارند، و بعد به آن انسان 

ضعیف و درمانده می گویند، خب، حاال اگر می خواهی 

درمان شوی باید با این قدرت مطلق یا شبکه کیهانی که همه 

کار از دستش بر می آید، ارتباط برقرار کنی، و برای 

اینکار باید بما پول بدهی، آن فرد بدبخت هم که در بن بست 

گیر کرده، چاره ای ندارد جز اینکه تسلیم شود و همه چیز 

 را بپذیرد. 

می بینید که کار این آقای طاهری کپی مسیحیت و سایر 

مذاهب، یعنی درواقع یک دکان شیادی برای تلکه پول 

ازمردم است.  منتهی در اینجا شما بجای روحانیون و کشیش 

ها و مالها با فرادرمانگران سر و کار دارید و توسط آنها به 

این مرکز هوش جهانی که همان خداست وصل شده و درمان 

 می شوید. 

اکنون اجازه دهید ببینیم این فرادرمان گران چه کسانی هستند 

و چگونه کسی می تواند به این مقام دست پیدا کند. آقای 

طاهری در نوشته هایش می گوید: برای اینکه شما یک 

فرادرمانگر شوید احتیاج به چیز خاصی ندارید. فقط باید در 

برابر رهبر عظیم الشأن که البد خود آقای طاهری است یک 

سوگندی بخورید و از ایشان برای کارتان اجازه بگیرید. هیچ 

احتیاجی نیست که شما تعلیمی ببینید و یا تالشی بکنید و 

علمی بیاموزید. فقط رهبر باید اجازه بدهد. حاال اگر جناب 

رهبر خیلی شیاد و فرادرمانگران نیز بی نهایت احمق و بی 

دست و پا باشند که هیچ، همه درآمدها یکراست به جیب 
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Machines won't bring about 
the economic robot apocalypse -- but greedy hu-
mans will, according to physicist Stephen 
Hawking. 
In a Reddit Ask Me Anything session on Thurs-
day, the scientist predicted that economic ine-
quality will skyrocket as more jobs be-
come automated and the rich owners of ma-
chines refuse to share their fast-proliferating 
wealth. 

 استیون هاوکینگ: چیزی که باید از آن بترسیم 

 ها داری است، نه روبات سرمایه
Stephen Hawking Says We Should Really Be 

Scared Of Capitalism, Not Robots 

"If machines produce everything we need, the outcome will de-

pend on how things are distributed." 

۴ادامه عرفان حلقه از صفحه   

Kirsty Wigglesworth0Associated Press Ste-
phen Hawking wrote on Thursday that if ma-
chine-produced wealth is not shared, technolo-
gy will drive "ever-increasing inequality."  
 
If machines produce everything we need, the 
outcome will depend on how things are distrib-
uted. Everyone can enjoy a life of luxurious 
leisure if the machine-produced wealth is 
shared, or most people can end up miserably 
poor if the machine-owners successfully lobby 
against wealth redistribution. So far, the trend 
seems to be toward the second option, with 
technology driving ever-increasing inequality. 
Essentially, machine owners will become the 
bourgeoisie of a new era, in which the corpora-
tions they own won't provide jobs to actual hu-
man workers. 
As it is, the chasm between the super rich and 
the rest is growing. For starters, capital -- such 
as stocks or property -- accrues value at a much 
faster rate than the actual economy grows, ac-
cording to the French economist Thomas Piket-
ty. The wealth of the rich multiplies faster than 
wages increase, and the working class can nev-
er even catch up. 
But if Hawking is right, the problem won't be 
about catching up. It'll be a struggle to even 
inch past the starting line.   

http://www.huffingtonpost.com/alexander-c-kaufman
https://www.reddit.com/r/science/comments/3nyn5i/science_ama_series_stephen_hawking_ama_answers/cvsdmkv
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/16/thomas-piketty-inequality_n_5159937.html
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کیسینجر: خاورمیانه در حال 

 فروپاشی است
 

وزیر خارجه اسبق آمریکا ضمن هشدار نسبت به اینکه 
خاورمیانه درحال فروپاشی است، تاکید کرد که مبارزه با 
داعش در خاورمیانه اولویت اصلی است و از بین بردن 

تر از براندازی نظام بشار اسد  این گروه تروریستی مهم
 است. 

ای  هنری کیسنجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا در مقاله  
که روزنامه "وال استریت ژورنال" آن را منتشرکرد، 

هایی که امنیت و  درباره اوضاع وخیم خاورمیانه و بحران
ثبات منطقه را بر هم زده است صحبت کرد.                                 

وی گفت: هنوز مناقشه بر سرطرح مشترک بین المللی 
ای ایران وغرب جهت حفظ ثبات  برای اجرای توافق هسته

خاورمیانه آغاز نشده بود که چارچوب ژئوپولتیک منطقه 
 شروع به فروپاشی کرد. 

 
این مسئول سابق آمریکایی گفت: "مداخله" نظامی روسیه 
درسوریه جدیدترین عوار  از هم فروپاشی نقش آمریکا 
در حفظ ثبات خاورمیانه است؛ نقشی که آمریکا از زمان 

آن را ایفا کرده  ۴۲۱۹جنگ عرب و اسرائیل در سال 
است. م ر در پی جنگ مذکور روابط نظامی خود با 
شوروی سابق را کنار گذاشت و به مذاکرات صلح با 
اسرائیل با نظارت آمریکا پیوست.    درنتیجه معاهده 
صلح میان م ر واسرائیل ومعاهده دیگری میان اردن 

های فعلی منطقه  وی درباره بحران .واسرائیل امضا شد
خاورمیانه نیز گفت: چهار کشور لیبی، یمن، سوریه 
وعراق از تنش وآشوب زیادی درمنطقه رنج میبرند این 

اند که  هایی هدف قرار گرفته کشورها از سوی جریان
این مسئول سابق  .خواهند حاکمیت خود را تحمیل کنند می

خواهد دولت خالفت اسالمی به  آمریکایی گفت: داعش می
هایی بر پا کند که درنظام جهانی تعریف  جای دولت

وی مدعی شد: ایران از بازیگران دیگری حمایت  .اند شده
های "جهادی" در منطقه هستند  کند که نماینده گروه می

همانطور که در حال حاضر شاهد این مساله درباره 
 ها هستیم.  هللا، حماس و حوثی حزب

 
وزیر خارجه اسبق آمریکا گفت: خاورمیانه با چهار خطر 

دهند  اصلی مواجه است که به فروپاشی منطقه هشدار می
های ایران برای احیای نقش  ترین آن بلندپروازی و مهم

های تندرو برای سرنگونی  امپراتوری ایرانی، تالش گروه
های داخلی و  ساختارهای سیاسی کشورها، درگیری

های سیاسی و اقت ادی  فشارهای داخلی ناشی از تنش
  .محلی است

 
کیسینجر تاکید کرد: سرنوشتی که سوریه به آن دچار شده 
است نمونه واضحی برای تناقضاتی است که خاورمیانه 

برد. کاهش نقش آمریکا در منطقه موجب  از آن رنج می
های  ورود نظامی روسیه در خاورمیانه شد. سیاست

آمریکا در منطقه موجب تردید برخی همپیمانان آمریکا 
در خاورمیانه خواهد شد همچنین این نگرانی وجود دارد 
که برخوردهایی میان نیروهای آمریکا و روسیه در منطقه 

 به وجود بیاید.  
وی ت ریح کرد: اوضاع کنونی شبیه اوضاعی است که 
به جنگ جهانی اول منجر شد البته با این تفاوت که جنگ 

 جهانی اول با سالح کالسیک انجام شد.    
                                                            

کیسینجر از آمریکا خواست تا با جدیت برای ممانعت از 
ای و منع گسترش چنین  دستیابی ایران به سالح هسته

سالحی در میان کسانی که به دستیابی به آن چشم 
وی گفت: شکست داعش اولویت  .اند گام بردارد دوخته

اصلی در خاورمیانه است. نابودی داعش مهمتر از 
برکناری بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه است. باید با 
داعش جنگید و مناطقی را که به کنترل خود درآورده از 
این گروه پس گرفت؛ چرا که ممکن است این مناطق به 

 .ها در جهان تبدیل شود های امنی برای تروریست پناهگاه
 ۴۹۲۲مهر  ۴۲چهارشنبه 

   ۴۱۴۲اکتبر  ۴۲برگرفته از وال اسریت ژورنال 

رهبر می رود. در غیر اینصورت، یعنی اگر فرادرمانگران 

آنقدرها هم از هنر شیادی و کاله برداری بی بهره نباشند که 

به سادگی به جناب رهبر سواری مفت بدهند، دست آنها هم 

در کاسه رهبر می رود و در اینجا هم همان سلسله مراتب 

مذهبی که در آن همه دست اندرکاران، هر یک در حد خود، 

 از کیسه چپاول مردم سهم می برند، برقرار می شود. 

باین ترتیب، وقتی که حساب می کنید می بینید این قضیه آقای 

طاهری چیزی جز یک شیادی و حقه بازی صرف نیست. 

خود وی در نوشته هایش می نویسد وقتی شما به این شبکه 

شعور کیهانی برای درمان بیماریتان یا رسیدن به شناخت 

هستی وصل شدید هیچ تالش و کوششی الزم نیست بکنید. 

همین که وصل شدید اتوماتیک بیماری تان درمان می شود. 

 شما انفعال را در تمام این تعلیمات مشاهده می کنید. 

توجه داشته باشید که مذهب، تا شما را بصورت یک انسان 

منفعل در نیاورد، تا شما را قانع نکند که برای رسیدن به 

اهداف خودتان الزم نیست تالش کنید، نمی تواند متاع 

خودش، توسل به خدا، را به شما بفروشد. شما باید به اینجا 

رسیده باشید که در اثر کار و کوشش خودتان نمی توانید 

مسائل تان را، حاال چه بیماری باشد، چه مسائل و مشکالت 

خانوادگی و اجتماعی و سیاسی، حل کنید، باید به این بی  

اعتقادی و بی ایمانی به قدرت انسانی خودتان رسیده باشید، تا 

از لحاظ روحی و روانی، آماده توسل به آن قدرت نامرئی و 

خیالی بشوید. برای همین است که معموأل مذاهب، خرافات، 

فالگیری، رمالی، مسیحیت، اسالم و غیره و غیره، اینها در 

جامعه زمانی بوجود آمده، گسترش می یابد که جامعه دچار 

بن بست شده باشد. یعنی شرایط اجتماعی و اقتصادی آنقدر 

سخت و مایوس کننده شده باشد که انسان ها همۀ تالش 

هایشان برای رسیدن به یک زندگی بهتر که هیچ، حتی برای 

حفظ و بقای زندگی موجود نیز به بن بست رسیده باشد. همه 

تالش هایشان بی نتیجه مانده باشد، و بنابر این، به این نتیجه 

رسیده باشند که انسان با تالش خودش نمی تواند ره به جایی 

 ببرد.  

این همان زمینه روحی اعتقاد به دین است. اعتقاد به این که 

این خداست که همه کارها را درست می کند و باید به او 

متوسل شد. این شبکه شعور جهانی است که اگر من خودم را 

به او وصل کنم همه مسائلم حل می شود. یعنی علت اینکه در 

جامعه مکاتب این چنانی،  شیادی ها، خرافات و حقه بازیها 

طرفدار پیدا و نفوذ پیدا می کنند و آدم ها به طرف شان می 

روند، آن شرایط ناامیدانه ایست که جامعه برای افراد به 

 وجود می آورد. 

باین ترتیب است که در همۀ جوامع، با افزایش فشارهای 

اقتصادی، با باالرفتن قیمت ها، با افزایش بیکاری ها، ما بی 

بینیم که کار رمال ها، مذاهب و آخوندها گسترش می یابد. 

روضه خوانی ها و سینه زنی ها زیاد می شوند. نزر و 

نزورات افزایش می یابند. سود آن هم می رود به جیب 

کسانی که خود را واسطه بین این انسان درمانده و آن قدرت 

مطلقه کرده اند. حاال در جامعه ایران بدنبال سی سال 

حکومت جمهوری اسالمی، قدرت مطلقه ای که  نامش خدا و 

هللا بود بی اعتبار شده است. از چه زمانی بی اعتبار شده؟ از 

زمانی که مسؤلیت امور این جهان بعهده خود او و نمایندگان 

زمینی اش افتاده. تا وقتی که روحانیون از جانب خدا بهشت 

را به مومنین وعده می دادند، خب، این فقط یک وعده بود. 

چیزی نبود که ثابت یا رد بشود. برای اینکه هیچ کس از آن 

دنیا به این دنیا برنگشته بود که بگوید بهشتی نیست و دروغ 

است. بنابراین، مردم تحت آن شرایط استیصال، رسیدن به 

بهشت و آنچه را که در آن دنیا قرار است نصیب شان شود 

قبول می کردند. ولی از زمانی که آخوندها و مذاهب متصدی 

امور این جهان شدند، دیگر این حربه کارائی نداشت. یعنی 

در این جهان، وقتی که شما مسؤل امور شدید، مجبورید به 

مسائل و مشکالت مردم پاسخ دهید. وقتی که نمی توانید به 

وعده وعیدهای خود جامه عمل بپوشانید،  در نظر مردم 

همراه با وعده و وعیدهایتان بی اعتبار می شوید و دیگر 

 کسی شما را باور نمی کند.

وضعیت روحی جامعه ایران اآلن این است که مردم به 

آخوندها بی اعتقاد شده اند، و بخشی از این جمعیت  معترض 

به روحانیت که باهوش تر، فهمیده تر و منطقی تر اند، به 

خود مذهب هم بی اعتقاد شده اند. ولی هنوز بخش زیادی از 

مردم به مذهب عقیده دارند، یعنی تقصیر را به گردن آخوندها 

می اندازند. تقصیر را گردن واسطه می گذارند و از اینرو 

دنبال واسطه های جدید می گردند. بعبارت دیگر، هنوز به 

منبع این حقه بازی پی نبرده اند. برای این که این شرایط 

استیصال از لحاظ روحی دائما آنها را می کشاند به سوی این 

نیاز و رویا که ایکاش یک درمان کننده، یاری دهنده و نجات 

دهنده ای پیدا می شد و آنها را از این وضعیت نجات می داد. 

اینجاست که امثال عرفان حلقه که تعداد آنها در ایران زیادند 

 وارد می شوند تا این خالء روحی و جای خالی را پر کنند. 

بله، خدا از آن زمان که عهده دار امور این جهان شده، 

مشتش باز شده، و در جمعیت مؤمنین ریزش به وجود آمده. 

خیلی ها از مذهب روی گردان شده اند. شرایط فراهم شده 

است که حقه بازی مثل طاهری بیاید و بساط مذهب خودش 

را پهن کند. این همان مذهب است فقط جای خدا و هللا بی 

اعتبار شده را موجود مشابه دیگری به نام شبکه کیهانی 

 گرفته است.  

می بینیم که برای نیفتادن در دام این شیادی ها تنها مخالفت با 

این یا آن مذهب و رد آن کافی نیست. شما باید بتوانید مذهب 

را به طریق علمی رد کنید. یعنی قبل از همه شرایطی که 

 مذهب در آن بوجود می اید را درک کنید. 

امروزه خیلی ها اسالم  را رد می کنند، ولی دنباله رو 

زرتشت می شوند و یا بدنبال مسیحیت یا بهائیت وغیره می 

روند، به خاطر اینکه هنوز مکانیزم پیدایش مذهب را نفهمیده 

 اند. از یک چاه در می آیند و به چاه دیگر می افتند.  

می گویند مذهب زرتشت، بر خالف اسالم، مذهب خرد است. 

این هم یکی دیگر از حرف های شیادانه است. چرا؟ برای 

اینکه وقتی که من آمدم و به وجود خدای مطلق اعتراف کردم 

و مؤمن شدم به این که خدایی وجود دارد که  صاحب خرد 

مطلق است، معنی این حرف اینست که روی خرد انسانی خط 

کشیده ام. برای اینکه وقتی شما خرد مطلقی به نام خدا دارید 

دیگر الزم نیست عقل خودتان را به کار بگیرید. خدای شما با 

خرد مطلقش بهتر از شما برایتان تصمیم می گیرد. شما فقط 

باید فقط هرچه او می گوید گوش کنید. وقتی خدایی هست که 

با عقل مطلقش می تواند در مورد همه چیزها بهتر از شما 

تصمیم بگیرد، شما دیگر الزم نیست زحمت فکر کردن به 

 خودتان بدهید و عقلتان را بکار اندازید. 

بنابر این، وقتی کسی می گوید من خدا پرستم، این یعنی خط 

بطالن کشیدن روی عقل انسان. دیگر مهم نیست بعدش چه 

می گوید. اینکه بعدش بگوید زرتشت مظهر خرد بود، فقط 

تبلیغات است.  بنابراین می بینید که چگونه  مذهب  در ذات 

خود ضد پیشرفت، ضد تعقل و ضد فکر کردن و راه چاره 

جستن است. بشر در نتیجه تالش و کوشش خودش است که 

به اینجا رسیده است. ولی مذهب می آید روی همۀ این تالش 

ها خط می کشد، آنها را نادیده می گیرد و می گوید شما الزم 

نیست هیچ کاری بکنید. فقط خودتان را در دل خدا جا بدهید، 

 همه گره ها در زندگی شما باز خواهند شد. 

 متن باال نسخه نوشتاری یک گفتار تلویزیونی است. 
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 )قسمت هفدهم(
 

 تاریخچۀ نهضت کارگری در ایران
. 

 اعتصاب خوزستان
 تقلیل حقوق

 بخش دوم
 

منظور از تقلیل حقوق "بی صدا" این بود که طوری 
حقوق کارگران را کم کنند که نه تنها مورد اعترا  آنها 
واقع نشود بلکه بدین وسیله بتوانند کارگران را بیشتر تحت 
فشار قرار داده و مطیع خود سازند، بدبختی عجیبی است 
کارگران ساده و بی آالیش خوزستان با شرکتی مواجه شده 
اند که صدها سال است زحمتکشان اغلب نقاط دنیا را 
استممار کرده و در این رشته تخ ص و مهارتی تام 
دارند. بازیهایی که شرکت نفت انگلیس و ایران شروع 
میکند و خوابهای شومی که برای کارگران می بیند مدتها 
وقت الزم دارد تا کارگران صادق و نجیب خوزستان از 
معنی بازیهای شرکت نفت مطلع و از تعبیر خوابش آگاه 
شوند. کلیۀ بازیهای شرکت نفت برای ربودن زحمت 
کارگران و تحت فشار قرار دادن آنان است. حداکمر، 
استممار کارگران مستلزم تجربیات زیاد است که شاید 
سرمایه داران بعضی ممالک فاقد آن تجربیات باشند، ولی 
سرمایه داران انگلستان و مخ وصأ مدیران شرکت نفت 

 در آن قسمت مهارت خاصی دارند.
سرمایه داران انگلستان بیرحمترین و بی فکرترین سرمایه 
داران دنیا میباشند که با هر ملتی تفوق و تسلط پیدا کنند، 
آن ملت را به آتش فقر و بیچارگی میسوزانند، بدون اینکه 
عاقبت وخیم این کار را در نظرگرفته و بدانند نتیجۀ شوم 

 این عمل روزی دامن گیر خودشان خواهد شد.
بلی خوابی که برای کارگران دیده بودند عبارت از تقلیل 
حقوق بی صدا بود یعنی طریقی که به آن وسیله کارگران 

 را به آتش فقر و نداری بسوزانند.

 
 

طریق فوق عبارت بود از اخراج مداوم عده ای از 
کارگران شعبات مختلف و تشکیل اردوی بیکاران و بعد 
از مدتی مجددأ استخدام سالمترین و قویترین آنان با مبلغی 
به مراتب کمتر از حقوق سابق. شرکت نفت به بهانۀ اینکه 
کار کم شده و احتیاج به عده ای از کارگران ندارد، 
کارگران را از کارخانه اخراج کرده و آنان را به اردوی 
بیکاران ملحق میکرد. کارگران اخراج شده مدتی بیکار 
گشته، عالوه بر اینکه وخیره ای را که در نتیجۀ مدتها جان 
کندن عایدشان شده بود خرج احتیاجات عائله میکردند، 
کلیۀ اثاثیۀ خانه را به قیمت ناچیزی به کسبۀ بی ان اف 

خوزستان فروخته، باالخره مستأصل شده برای درخواست 
کاری مجددا به اداۀ استخدام شرکت مراجعه میکردند. 
مأمورین ادارۀ استخدام به بهانۀ این که شرکت فعأل کاری 
ندارد، ولی چون صاحب "رئیس قسمت" از شما راضی 

است ما می 
توانیم شما را با 
حقوق کمتر 
استخدام کنیم به 
شرط آنکه 
کوشش کنید 
همیشه رضایت 
و نظر صاحب 
را جلب کنید. 
منظور از جلب 
نظر صاحب این 
بود که از شدت 
و سختی کار و 
قلت حقوق 
شکایت نداشته 

 باشند.
 

کارگران 
مستأصل و 
درمانده شرایط 
غیر قابل قبول و 
کمر شکن 
شرکت نفت را 
ظاهرا قبول 
کرده برای تهیه 
قوت الیموت 

 عائله شان با حقوق ناچیز مشغول کار می شدند.
شرکت به وسیلۀ فوق یعنی اخراج کارگران و استخدام آنان 
با حقوق کمتر از سابق کارگران را به قدری مرعوب کرده 
بود که در مقابل توهین و کتک و جریمه و انواع و اقسام 
نامالیمات کوچکترین اعترا  و یا مقاومتی از طرف آنان 
مشاهده نمیشد ولی این یک آتش زیر خاکستر بود که 
میدانستیم عنقریب شعله ور خواهد شد. نقشۀ شرکت نفت 

ظاهرا بد نبود، زیرا بدینوسیله موفق شده بود حقوق 
کارگران را تقلیل بدهد بدون این که از احدی صدای 

 نارضایتی بلند شود.
ولی شرکت نمیدانست این خفقان و خاموشی روزی مبدل به 
صدای رسا خواهد شد که آن صدا در تمام دنیا پخش خواهد 
گشت. شرکت نمیدانست که عنقریب مواجه با اعت اب 
عمومی کارگران شده، مجبور خواهد شد مذاکرۀ تمدید 
قرارداد نفت را سه سال عقب انداخته و در مقابل 

 درخواستهای مشروع و قانونی کارگران تسلیم شود.
شرکت نفت انگلیس و ایران از آرامش دنیا و سرگرمی 
دولت اتحاد جماهیر شوروی و وجود دیکتاتور وقت استفاده 
کرده،  حقوق کارگران را تا حد امکان تقلیل داده بود. در 

حداقل حقوق کارگران ماهی شش تومان و حداکمر  0316سال 
تومان بود. حقوق بهترین متخ ص ایرانی از ماهی چهل و  1

پنج تومان تجاوز نمیکرد. حداکمر حقوق یک نفر منشی و 
تومان بود. فقط  کارگران و  45نویسندۀ ایرانی ماهی 

تومان حقوق میگرفتند که روابط سری  45کارمندانی بیشتر از 
با شرکت نفت داشتند. در تاریخ فوق الذکر اوضاع زندگی 
کارگران به درجۀ صفر رسیده بود. عالوه از قلت حقوق 
شرکت ماهی مبلغی از حقوق ناچیز کارگران را به عناوین 
مختلف )جریمه و تأخیر( وغیره کسر میکرد. چون حقوق 
کارگران در پاکتهای سربسته تحویل میشد و آنها حق نداشتند 
جلو باجه آن را شمرده و محاسبه نمایند، غالبأ چند ریالی توی 
پاکتها با حساب کارگران اختالف داشت که این نیز 
در خرابی وضع زندگی آنان تأثیر به سزائی داشته 
است. کارگران حق اعترا  به عمل ناروای شرکت 
نفت نداشتند. کسانیکه به عمل شرکت اعترا  کرده 
و در صدد احقاق حق می آمدند، فورأ از طرف 
شرکت به خدمت آنها خاتمه داده و گاهی برای عبرت 
سایر کارگران نام او در لیست سیاه قید شده، به 
اصطالح خودشان "بالک لیست" میشدند. کارگران 
اخراجی و بالک لیست، تا عمر داشتند حق برگشت 
به کار شرکت نفت را نداشتند. قبل از اعت اب 

عدۀ کارگران بالک لیست فقط در آبادان به  0318
 پان د نفر میرسید.

در تاریخ فوق بدبخترین و بیچاره ترین و مفلوکترین 
کارگران نفت دنیا عبارت از کارگران شرکت نفت 
انگلیس و ایران بود. کارگران این شرکت غذا و 
پوشاک و مسکن کافی نداشتند. این کارگران از 
حداقل زندگی محروم بوده هر آن مرگ را بر زندگی 
ترجیح میدادند. عده ای از این بدبختها بعلت نداشتن مسکن 
زیرسایۀ درخت خرما به زندگی تلخ وناگوار خود به امید آیندۀ 
بهتری ادامه میدادند. بعضی از آنان اطاقهایی از بوریا ساخته 
و زمستان و تابستان در توی آن به حیات پرمشقت خود ادامه 

 میدادند. در هر اطاق بوریائی چندین خانوار زیست میکردند.
 
 

آقای احمد گیالنی که وقتی رئیس شهرداری آبادان بوده )در 
بطور مرموزی کشته شد( در کنار شهر  0318اعت اب 

آبادان تعداد زیادی خانه های بوریائی ساخته و تحویل کارگران 
داده بود. آن محله فعال معمور و معروف به احمد آباد است. 
آقای احمد گیالنی بسیار مورد عالقه و اطمینان اهالی آبادان و 

 خاطرات دوران سپری شده 

 (1320تا  1200خاطرات یوسف افتخاری )
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دفعات اتفاق افتاده بود که انگلیسیها کارگری را به ضرب 
مشت و لگد کشته، متأسفانه از طرف مقامات قضایی مورد 
تعقیب واقع نشده بودند. در کارخانجات شرکت نفت کتک و 
توهین طوری رایج بود که حتی ارامنه و هندیهای مورد نظر 
مسترها، کارگران را سخت مضروب و مجروح میکردند. در 
نتیجۀ عدم رسیدگی به شکایات کارگران از طرف مقامات 

مربوطه و مساعدت علنی آنان به شرکت نفت، کارگران بیدار 
شده، پی به هویت مأمورین دولتی برده، میدانستند که این 
مأمورین دست نشاندۀ شرکت نفت بوده دست کمی از شیخ 

 خزعل و اطرافیان او ندارند.

یکی از دشمنان سرسخت شرکت نفت بوده که با تحریک و 
دستور آن شرکت از آبادان تبعید و در اهواز مشغول کسب 

 بود.
محلۀ کارگران )احمد آباد( بعلت نداشتن آب و مستراح به 
قدری کمیف و متعفن بود که اغلب امرا  از آنجا شیوع 
پیدا میکرد. جمعی از کارگران در محلی نزدیک شط 

العرب زیر طاقهای بوریایی مسکن داشتند که وضع 
 بهداشت آنان نیز بهتر از ساکنین احمدآباد نبود.

شرکت نفت تعداد کمی خانه های یک اطاقی و دو 
اطاقی ساخته تحویل کارگران متخ ص و باسابقه 
داده بود که تعداد آن از یک د و پنجاه باب تجاوز 
نمیکرد. برای هر یک نفر کارگر متاهل یک باب 
خانۀ دو اطاقی و برای شش نفر کارگر مجرد یک 
اطاق داده بودند. خانه هایی که شرکت نفت به 

 کارگران داده بود، نسبتأ تمیز و قابل سکونت بود.
فاصلۀ محل سکونت عده ای از کارگران تا ت فیه 
خانۀ آبادان بیشتر از دو کیلومتر بود. کارگران مجبور 
بودند در آن هوای گرم و طاقت فرسای خوزستان این 

 راه طوالنی را پیاده طی نمایند.
ظاهرأ ساعت کار شرکت نفت روزی هشت ساعت 
بوده ولی از روی حساب دقیق روزی یازده ساعت 
وقت کارگران در کارخانه و بین راه تلف میشد. در 
گرمای شدید و سوزانندۀ خوزستان روزی یازده 
ساعت کارکردن بسیار مشکل و حتی از قدرت هر 
حیوانی خارج بود فقط انسانهای اسیر و گرفتار از 

 روی اجبار تحمل آن شداید و سختی را می نمودند.
مدیران شرکت نفت هنوز ت ورنمیکردند که روزی 
این انسانهای اسیر گرفتار زنجیر اسارت را که 
شرکت نفت به گردن آنها انداخته پاره کرده و دامهای 

 گسترده را درهم خواهند شکست.
کارگران نفت جنوب نه فقط غذا و پوشاک و مسکن 
کافی نداشتند، حتی از داشتن امنیت نیز محروم بودند. 
هر آن که مسترها اراده می کردند می توانستند 
کارگران را از کارخانه اخراج کرده در صورت 
گستاخی )یعنی دفاع ا زحقوق حقۀ خود( وسیلۀ حبس 
و تبعیدشان را نیز فراهم نمایند. آنها هر روز نگران 
بودند که ممکن است مستر با اظهار جملۀ "شرکت به 
وجود شما احتیاج ندارد" بزرگترین بدبختی و سیاه 

 روزی را برایشان فراهم آورد.
اویت و آزار و کتک زدن کارگر جزو کارهای عادی 
انگلیسیها و زیردستان شده بود. هیچ مقام صالحیت داری به 
عرایض و شکایات کارگران رسیدگی نمیکردند. ]به[ 

 
سلیمان خان رئیس شهربانی آبادان)سلیمان محتشم(، رکن الدین 
خان مختاری رئیس شهربانی کل خوزستان و سرتیپ فرج اله 
خان استاندار خوزستان)سرتیپ فرج هللا آق اولی( در اجرای 
اوامر شرکت نفت انگلیس و ایران به قدری دقت و پافشاری و 
جدیت و خوش رق ی میکردند که حتی ایرانیانی که با شیخ 

خزعل مبارزه کرده و صدماتی دیده بودند آرزوی برگشت آن 
را داشتند. فشار سیاسی و محدودیت و اختناق آزادی به  اندازه 
ای زیاد و شدید بود که هرگز ت ور آن برای خوانندگان میسر 

 نیست.
عده ای از افسران دولت انگلیس از جنگ بین المللی 
برگشته در شرکت نفت به نام مهندس استخدام شده و 
حقوق گزافی دریافت میکردند. این آقایان با این که شوفر 
داشتند، اغلب خودشان رانندگی میکردند. آقایان افسران و 
یا مهندسین کذایی ]به[ دفعات ایرانیان را زیر ماشین 
گرفته به حیات ناگوار و پرمشقت آنهاخاتمه داده و مورد 
تعقیب مقامات قضائی واقع نمیشدند. اتفاقأ اگر منسوبین 
مقتول سر و صدائی راه انداخته و مأمورین دادگستری را 
مجبور به تعقیب قضیه میکردند، در آن صورت مرتکبین 
قتل شوفر ایرانی را به جای خود معرفی کرده، اوأل 
کمک میکردند که مجازات قاتل ساختگی خفیف باشد و 
ثانیأ حقوق مدت حبس راننده را پرداخته پس از 
استخالص از زندان ظاهرأ او را ترقی داده به شهر دیگر 

 منتقل میکردند، ولی دیگر اثری از آنها دیده نمیشد.
 “مرده حرف نمیزند.”انگلیسیها مملی دارند میگویند:  

نگارنده با اینکه کارگر فنی بوده و در قسمتهای مختلف 
فنی کار میکردم، ماهی هشت تومان حقوق میگرفتم. در 

 آن تاریخ قیمت یک کیسه آرد در آبادان پنج تومان بود.
چون کارگران قادر به معامله نقدی نبوده و مجبور  

میشدند نسیه معامله نمایند، کسبۀ بی مروت یک گونی 
تومان ارزش داشت به آنها شش تومان  5آرد را که 

حساب میکردند. چنانچه تذکر دادیم چون حقوق اغلب 
تومان تجاوز نمیکرد، مجبور بودند برای  6کارگران از 

پختن آن از تفالۀ نفت که انگلیسیها بیرون می ریختند 
 استفاده نمایند.

استفادۀ زنان کارگر از تفالۀ نفت منظرۀ اسف انگیزی 
داشت. زنان کارگران پیتهای نفت را با آن مایۀ سیاه که 
معروف به تفالۀ نفت بود پر کرده و روی سر گذاشته 
برای پختن نان و سیر کردن بچه های صغیر و لخت و 
گرسنۀ خود به طرف اتاقهای بوریایی روانه میشدند. 
پوشاک آنها عبارت از یک پیرهن بلند و پاره پاره بود که 
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نان خالی بچه هایش بود. وقتیکه آدرس او را گرفته و گفتم: 
سازمان سری کارگران تا مدتی که شما در بیمارتان بستری 
هستید نان بچه هایت را تأمین کرده و من هم مرتبأ به 
مالقات شما خواهم آمد. معلوم شد اظهارات من برای کارگر 
بیچاره به قدری غیرمنتظره و تعجب آور بود که محض 
شنیدن آن تکانی خورده و به صورت من با تردید و عدم 
اطمینان نگاه کرده وقتیکه با قیافۀ جدی و اطمینان کامل 
اضافه کردم که عالوه بر این انتقام شما را از غاصبین حق 
شما خواهیم گرفت، تردیدش برطرف شده  شروع به گریه 

 کرد.
  

برخالف مرسوم آن روز شرکت نفت هرچه زودتر م دوم 
را به بیمارستان برسانند. وقتیکه م دوم فداکاری و 
دلسوزی مرا دید، با اینکه حالش بسیار بد بود، مرا با اشارۀ 

خدا عمرت دهد جوان، ”سر نزد خود احضار کرده گفت: 
نترس چیزی نیست، نگران نباش من نخواهم مرد، منتها 
چیزی که مرا عذاب میدهد و پریشانم کرده وضع بچه هایم 
است. صبح که از خانه بیرون آمدم، بچه هایم نان نداشتند. به 
آنها قول دادم که بعد از خاتمۀ کار چند ریالی قر  کرده 
برایشان شامی تهیه نمایم. حاال که مرا به مریض خانه میبرند 

 “ممکن است آنها در اثر گرسنگی تلف شوند.
بدبخت م دوم در موقعیکه پایش شکسته، در حالیکه حالش 
بسیار بد و خطرناک بود، خود را فراموش کرده و در فکر 

  همایش هولناک شیرخوارگان حسینی

قسمت کمی از بدن را مستور میکرد. مایۀ سیاهی که 
روی سر گذاشته بودند در اثر حرکت به صورت آنها 
ریخته تمام اعضای بدنشان را آلوده میکرد. انگلیسیها 
با زنهای شیک پوش خود جلو زنان ستمدیده و صاحب 
اصلی ثروت و نفت را گرفته از مناظر رقت بار آنها 

 عکس برداری می کردند.
عکس هایی که انگلیسی ها از زنان و کارگران بر 
میداشتند منظرۀ رقت انگیزی داشت. عکس از اسکلت 
های نفت آلود و متحرک، هر بیننده را متأثر و متألم 
میکرد. متأسفانه این مناظر الم آور اسباب تفریح و 
سرگرمی و خنده زنان و مردان انگلیسی های مأمور 
حوزۀ نفتی خوزستان شده بود. این چه مر  و یا 
عادت عجیب است که انسان از مشاهدۀ اوضاع اسف 
آور و حزن انگیز دیگران خوشنود و محظوظ شود؟ 
در موقع عکسبرداری خنده وتفریح ومسخرۀ انگلیسی 
ها درنظر زنان ومردان کارگر به مراتب زشتر و 
بدتر و ناگوارتر از برهنگی و گرسنگی و بدبختی 
های دیگر بود. این حرکات و اطوار انگلیسی ها 
بیشتر کارگران را ع بانی کرده و برعلیه کمپانی وا 
میداشت. طبیعی است کسی که از پریشانی و بدبختی 
و گرفتاری همنوع خود متأثر نباشد، سهل است، 
محظوظ و مسرور شده، آن را وسیلۀ سرگرمی و 
تفریح خود و خانواده اش قرار دهد. در نظر مردم 

 منفور و مردود خواهد شد.
 
 

با این مایۀ سیاه که به طریق باال به دست می آوردند، سوخت 
نانشان بطور مجانی تأمین میشد، اما به همان کیفیت که در باال 
وکر شد، البته ماهی شش تومان حقوق که پول یک گونی آرد 

 میشد، فقط نان خالی کارگران را تأمین میکرد.
در ظرف سال خوراک کارگران سیاه )آنها که تخ  ی 
نداشتند( جز نان خالی چیز دیگری نبود. اغلب آنان از خوردن 
غذای گرم و گوشت و میوه حتی چای محروم بودند. روزی 
در نزدیک محل کار من )ورکشاپ( آهن روی پای کارگری 
بنام علی عباس افتاد و پایش شکست. دیدن این پیش آمد مرا 
بسیار متأثر کرده محدودیت و اختناق محیط را فراموش کرده 
برای نجات و اعزام کارگر مذکور به بیمارستان بیشتر از حد 
احساسات نشان داده و فداکاری میکردم. کوشش میکردم 

 

 سیامک بهاری
October 07, 2105 

که جمهوری اسالمی  ٬یک هفته پس از روز جهانی کودک
تمام دستگاه امنیتی اش را بخط کرد تا مانع برگزاری وسیع 

 آن شود و حقوق زیر پا گذاشته شده کودکان مطرح نشود.

یکی از ارازل و اوباش بسیجی اش طرح بغایت کودک  
ضد انسانی و ارتجاعی " همایش شیرخوارگان  ٬ستیزانه

 .حسینی" را اعالم کرد

این برنامه ضد کودک در سیزدهمین سال اجرای خود با توجه 
به وضعیت سیاسی منطقه و تبلیغات و رقابتهای جنگی 

امسال در ابعاد به مراتب بزرگتری  ٬جمهوری اسالمی
طراحی شده است. قرار است در دومین روز ماه محرم برابر 

مهرماه با بسیج سراسری و مخارج بسیار  ۴٤با جمعه 
این مراسم  ٬نقطه در داخل و خارج کشور ۹٣۱۱در  ٬هنگفت

برگزار شود. قرار است با پوشاندن لباسهایی منتسب به فرزند 
نوزاد سومین امام شیعیان )علی اصغر( و شیون و زاری 

 .تبلیغات مورد نظر خود را پیش ببرند ٬کردن

داوود منافی پور دبیر "مجمع جهانی حضرت علی اصغر" با 
وقاحت می گوید امسال این برنامه را علیه آل سعود و کودک 

در کشورهایی مانند پاکستان، " !کشی آنها برگزار می کنیم
کویت،  عراق،  بحرین،  ٬آمریکا اروپا،  نیجریه،   ترکیه، 

سیرالئون، گینه  عربستان، عمان، قطر، لبنان، نیجریه، 
،  ترکیه ، کانادا،  انگلیس آلمان،   تانزانیا، لبیریا، آمریکا،  بیسائو،

مالزی،  اکراین،  افغانستان، روسیه،  هند،   پاکستان، آوربایجان، 

 ."شود بنگالدش و ... برگزارمی فیلیپین، استرالیا، تایلند،  

دو رژیم جنایت پیشه که هرکدام در کودک ستیزی و اجرای 
قوانین ضد کودک از دیگری جنایتکارترند به جان هم افتاده 

هرکدام با تبلیغات زهرآگین ایدئولوژیک با تاریخ سازی  ٬اند
جعلی از درگیری رو در رو در جبهه های جنگ تا تبلیغات 

 .جنگ سردی علیه هم عربده می کشند

این همایش بار دیگر نه تنها رویکرد کودک ستیزانه جمهوری 
اسالمی بلکه بی حقوقی و بی پناهی کودکان در ایران را با 

 .بیشتر به نمایش می گذارد  زمختی هر چه

جمهوری اسالمی با اجرای این قبیل نمایشات در پی عملی 
کردن نقشه های پلید سیاسی خود و فروبردن جامعه در اوهام 
تاریخی مستعجل با مستمسک قرار دادن کودکان شیرخوار 

شیرخوارگان " است. پروژه های "شیرخوارگان حسینی" و
  .بسیجی" قدمتی طوالنی در اجرای این نقشه ها دارند

کشتن کودکی به نام علی اصغر در  ٬طبق تاریخ سازی تشیع
بهانه  ٬هزار و اندی سال پیش توسط سرداران جنگی بنی امیه

ای کشدار به قدمت قرون اع ار برای ادامه جنگ 
ایدئولوژیک بی انتهایی شده است که حاال جمهوری اسالمی 
قافله ساالر آن است و امسال با مضمون "کودک کشی آل 
سعود" قرار است بنی امیه را به آل سعود وصل کند و جنگ و 
لشکر کشی نیابتی در یمن و سوریه و عراق و بحرین و . . . 

 .را با این بهانه توجیه کند

همانقدر بمب های آل سعود کودک می کشد و خانه بر سرمردم 
خراب می کند که بمب های بشکه ای بشاراالسد وموشک های 

خانه و  ٬اهدایی جمهوری اسالمی زندگی مردم را منهدم میکند

کاشانه میلیونها نفر را از هم می پاشد و کودکان را می کشد. 
موضوع آل سعود  ٬در همایش هولناک شیرخوارگان حسینی



 

 Rowshangar    No. 98    November 2015 03 روشنگر 

بهانه ای بیش نیست! موضوع اصلی خشونت واتی جمهوری 
 .اسالمی و کودک ستیزی سیستماتیک این حکومت است

بودجه و هزینه این نمایش غیر انسانی بخشی از بودجه جنگ 
افرادی که   سردی جمهوری اسالمی است. در سراسر کشور

به طرق  ٬اغلب از وابستگان حکومتی اند را بسیج میکنند
مختلف تطمیع و راضی و یا با فریب و بازی کردن با 

این معرکه گیری تهوع  ٬احساسات عقب مانده مذهبی آنها
 .آور را برگزار می کنند

بکارگیری ضدکودک ترین روشها برای  ٬گریه و شیون
نمایشات مذهبی بخشی از فرهنگ ارتجاعی جمهوری 

 اسالمی در معرکه گیریها و تعذیه گردانی های رایج است.

برای تمامی این کودک آزاری سیستماتیک بودجه و هزینه  
کافی وجود دارد. بخش بزرگی از دستگاه تبلیغاتی جمهوری 

 .اسالمی اساسا در خدمت این اهداف ضد بشری است

دراین همایش کودک شیرخوار را به کجا می برند؟ در مقابل 
 ٬چشمان حیران این کودکان شیرخوار عده ای از جمله مادر

مشغول زاری و ندبه و تو سر زدن اند. خشونت و توحش از 
همه لحظات این مراسم فجیع می بارد. هر از چندی مادری 
کودکش را روی دست به هوا بلند میکند و برای قربانی 
کردن به پای امام هدیه میکند! این حقیقت تلخ بی حقوقی 
کودک در نظام جمهوری اسالمی است. از شیرخوارگی باید 

به وقت خودش  !این خشونت واتی حکومتی را آموزش داد
اگر مهد  ٬صادق خان مح ولی وزیر میلیاردر گفته بود

 .کودکها شهید تربیت نکنند باید تعطیل شوند

حق کودک برای شادی و بازی و امنیت چه میشود؟ چرا 
جمهوری اسالمی برای رفاه کودکان برنامه و همایش و رفع 

با امکانات کافی برای  ٬موانع ندارد؟ چرا مهدکودکهای مدرن
رشد و تعالی کودک در دستور کار حکومت نیست؟ در 
کجای دنیا کودک شیرخواره را در یک نهاد نطامی به نام 

کارت بسیج شیرخوار صادر می   بسیج ثبت می کنند؟!
کنند؟! این اقدامات به هیچ عنوان نمادین و سمبلیک نیست! 
این بخشی از مغزشویی و سربازگیری حکومت با بکارگیری 

 .رزیالنه ترین شیوه های دستبرد به حقوق کودکان است
در سالهای متمادی چندین نهاد بین  ٬در پی اجرای این مراسم

المللی مدافع حقوق کودکان به جمهوری اسالمی اعترا  
کردند. نهاد کودکان مقدمند کمپینی طوالنی مدت برای 

ممانعت از اجرای آن پیش برد. این صرفا یک مراسم مذهبی 
تاکید رسمی و دولتی بر زیر پا گذاشتن  ٬عقب مانده نیست

   .آگاهانه و عامدانه حقوق کودکان است

بردن کودکان به چنین مراسمی قطعا و بدون هیچ اغمازی 
باید اکیدا ممنوع گردد. کسی حق ندارد کودکان شیرخواره را 

 .ایدئولوژیک و مذهبی قرار دهد ٬مستمسک اهداف سیاسی
جمهوری اسالمی برای برگزاری چنین مراسم های هولناکی 

بعنوان بانی و آمر  ٬که جرم سنگین جنایی محسوب می شود
اجرای خشونت سازمان یافته باید در دادگاههای صالحه بین 
المللی محاکمه گردد. این یک نمایش کامل از تبلیغ و اجرای 
خشونت و ایجاد فضای وحشت برای کودکان است و باید 

 .بیدرنگ تعطیل شود

هزار خانوار با آمار آقای وزیر گرفتار فقر ۴۱۱ ٬سرانگشتی
غذایی و گرسنگی مطلق هستند! این آمار هم هنوز بخشی 
کوچک از حقیقتی عظیم و مهیب را بیان می کند. بحران 
سالمتی کودکان در ایران نمودار و بارومتری است که از 

.وضعیت فالکتبار کل جامعه خبر میدهد   
 ٬گزارش تکان دهنده دیگری نشان میدهد به دلیل سوءتغذیه

بوشهر و كرمان با  ٬درصد كودكان در سه استان ایالم ٣۱
كوتاهی قد و كاهش اندازه دور سر،  ٬معضل كم وزنی

دچارند. بنا به اعالم وزارت بهداشت، استانهای هرمزگان، 

سیستان و بلوچستان، كرمان، بویراحمد،  ٬بوشهر، كهگیلویه
خوزستان و ایالم بعنوان هفت استان دچار ناامنی غذایی 

 !معرفی شده اند

آنوقت حکومت اسالمی ایران وقیحانه همایش شیرخوارگان 
حسینی برپا می کند !گرسنگی و فقر میلیونها شیرخوار و 
کودک در کشور را زیر عبای گریه و شیون و زاری برای 
فرزند امام سوم شیعیان که حتی به روایت های معتبر وجود 
خارجی هم نداشته است و بخشی داستان سر هم شده عاشورا 
و بازار مکاره تجار دین است پنهان می کند تا صورت مسئله 
وخامت وضعیت کودکان در کشور را بپوشاند. جنایات 
بیشمارش در داخل کشور و سراسر جهان و شراکت در نسل 

 .کشی همراه بشاراالسد را ماست مالی می کند

تامین غذایی و مالی خانواده هایی که به سبب سیاستهای 
جنگی و اقت اد مقاومتی جمهوری اسالمی دچار گرسنگی 

با "طرح همسفره" میدهند. به همسایه   آشکار گردیده اند را
بگذار با تو همسفره  ٬بغل دستی ات گرسنه است ٬میگویند

 !شود! این همه جهاد اسالمی با گرسنگی میلیونی است

را باید بر سر  ٬بر سر دست گرفتن "علی اصغر" های نوزاد
این حکومت خراب کرد. نباید اجازه داد نوزادن و کودکان 

 .شیرخوار وسیله بازی سیاسی حکومت اسالمی شوند

کودک مذهب ندارد! هیچ فردی ولو سرپرست کودک حق 
 ٬ندارد کودکان را به دستجات و مراسم های مذهبی و سیاسی

نظامی و انتظامی بکشاند. اما جمهوری اسالمی خود  ٬امنیتی
رأسا عهده دار این رفتار فوق خشن اسالمی میشود. برایش 

وزرات خانه هایش را به خط می  ٬طرح و بودجه می ریزد
سفارتخانه هایش ردیف می کند تا بساط و امکانات  ٬کند

 .کودک آزاری رسمی دولتی را پهن کنند

این رفتار فجیع با کودکان جزیی از سیاست کودک ستیزی 
سیستماتیک جمهوری اسالمی است. هر سال با اسمی و به 

  .مناسبتی این مراسم را برپا می کنند

امسال در اوج بحران و کشمکش سیاسی و نظامی با حاکمیت 
عربستان سعودی کودکان شیرخوار نیز بازیچه و حربه ای 

 .برای مظلوم نمایی حکومتی اند

 ٬این رفتار فوق خشن باید توسط نهادهای مدافع حقوق کودکان
یونیسف و اممالهم بعنوان جنایت جنگی علیه کودکان قلمداد 
شود. خواهان تعطیل شدن آن گردند. بویژه در خارج کشور 
برگزاری چنین مراسمی چه درمساجد تحت تسلط جمهوری 
اسالمی و چه در سفارتخانه هایش باید رسما مورد تحقیق 
قرار گیرد و از انجام آن قویا ممانعت شود و برگزار کنندگان 
در هر مقامی که هستند بعنوان کودک ستیزی تحت پیگرد 

   .قانونی قرار بگیرند

در خارج کشور اگر جمهوری اسالمی جرأت چنین کاری را 
بخود بدهد باید این مراسم را بر سرش خراب کرد و برگزار 
کنندگان و شرکت کنندگان را افشا و تحویل دادگاه داد. 
وزرات خارجه کشورهای اروپایی بویژه در این باره باید با 
هوشیاری عمل کنند و با ممانعت رسمی ازاجرای چنین 

عذر این "دیپلمات" های وحشی و ضد کودک را  ٬مراسمی
 .بخواهند

در حالیکه بخش وسیعی از مردم ایران زیر بار بحران 
هست و نیست شان به باد می رود و  ٬اقت اد جنگی رژیم

حاشیه نشینی و سوءتغذیه شیوع  ٬فقر
جمهوری  ٬رسمی و علنی می یابد

اسالمی با دهن کجی عامدانه و بی 
آنکه اندک مسئولیتی در قبال این 

هزینه  ٬وضعیت فاجعه بار بعهده بگیرد
نگهداری از کودکان و رسیدگی به آنها 
را خرج تبلیغات مذهبی و جنگ سردی 

 .اش می کند

بیسوادی و  ٬بیکاری و حاشیه نشینی
سوءتغذیه در  ٬محرومیت از تح یل

ابعاد میلیونی موضوعیتی برای این 
حکومت ندارد. بی پروا اوعان میکنند 

اردیبهشت  ۴۴که: بنا به خبر ایرنا )
؛ به گفته دکتر علی اکبر (۴۹۲٤

سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی "هیجده 
درصد کودکان ایرانی، دچار سوءتغذیه 

میلیون ایرانی غذای  ۲۱شدید هستند و 
کنند. این امر  نامناسب م رف می

موجب بروز سوءتغذیه در جمعیت زیادی از کشور شده 
است، در این بین کودکان بیش از همه، در معر  خطر 

ها از سالهای گذشته  سوءتغذیه هستند کمبود برخی ریزمغذی
 ."است در کشور، چند برابر شده

این اعتراف هولناک هنوز بارها کمتر از حقیقت دردناک 
موجود است. یک ماه بعد خبرگزاری ع ر ایران در 

آمار سوء تغذیه شدید کودکان در ایران را  ۲۲خردادماه 
 ۲هزار کودک زیر ۸۱۱منتشر کرد که بر اساس آن حدود 

برند که حدود یک  سال ایرانی از سوء تغذیه شدید رنج می
چهارم کل کودکان ایرانی در 

  .این سن است

نیازی به تاکید نیست که عدم 
رشد مغزی کودکان تا شش 
سالگی سبب تخریب اساسی 
مغز می گردد و بطور 
برگشت ناپذیری کودک 
برای همیشه صدمه جدی 
می بیند. درآمد ناچیز 

گرانی و بیکاری  ٬خانواده
مهیبی که به جان مردم افتاده 

یکی از عوامل موثر  ٬است
در دچار شدن کودکان به 

 .سوء تغذیه است

اما این فقدان که فقط بعد 
غذایی و کمبودهای 
پروتیئینی را نشان میدهد 
بخشی از حقیقت هولناکی 
است که کودکان در 
جمهوری اسالمی به آن 

  .دچاراند

زاده معاون  محمد مهدی
آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی با وقاحت کم نظیری 

درصد کودکان ایرانی، خارج از چرخه  ۴۱" :می گوید
تح یل قرار دارند". به این رقم چند صد هزار کودک بی 
هویت و بی شناسنامه افغانستانی و سایر مهاجرین را هم باید 

 ٬اضافه کرد. هنوز هیچ آمار مستندی از وضعیت سوءتغذیه
ترک تح یل و کار حرفه ای کودکان در شهرها و 
روستاهای کشور موجود نیست. بیش از هفت میلیون دانش 

  .آموز از چرخه تح یل بازمانده اند

جانبه  به گزارش شهروند در "همایش ملی رشد و تکامل همه
مهر ماه امسال پاسدار  ۴۱در  ٬کودک"، در همین روزها

علی ربیعی وزیر کار فاش می کند که فقط در سال گذشته 
هزار مادر دچار سوءتغذیه بوده اند. یعنی با حساب  ۴۱۱
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یکی از فعاالن و داوطلبان کمک به 
پناهجویان خاورمیانه توسط اعضای 
 .خانواده اش در آلمان به قتل رسید

 
 2015اکتبر  5
 

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روژ، یک دخاتار ُکارد اهال 
اکتبار، تاوساط  ۴روژاوا به نام "رکستان ملک" روز پنجشنبه 

 نزدیکان و اعضای خانواده اش در شهر "دساو" به قتل 
 .رسیده است

نیروهای پلیس پس از مطلع شادن از مافاقاود شادن رکساتاان، 
 ۴۴جستجو برای یافتن وی را آغاز می کنند، کاه در ناهاایات 

ساعت پس گزارش اولیه مفقودی این شهاروناد، جاناازه غارق 
 .در خون وی را در آالچیق باک خانوادگی آنها می یابند

پلیس اعالم کرده که رکستان با ضربات متعدد چاقوی باغبانی 
 .به قتل رسیده است

سال سن داشت و اهل شهر قاامایاشالاو باود.  ۴۱ُرکستان ملک 
وی دو سال پیش از راه قاچاق خود را به آلمان رسانده باود و 
همراه خانواده اش در شهر دسااو در ایاالات زاکسان آناهاالات 

 .زندگی می کرد
وی ازاعضای یک موسسه کمک به پناهجویان بود و درطای 
مدت اقامت خود درآلمان ب ورت داوطلبااناه باه بسایااری از 

 .پناهجوهایان تازه وارد کمک میکرد
مقامات پلایاس شاهار دسااو چانادیان تان از اعضاای خااناواده 
ُرکستان ملک از جمله پدر وی را باازداشات کارده اناد و باا 
رفت و آمد دیگر خویشاوندان وی را در هماهنگی باا وزارت 

 .خارجه تحت نظر گرفته اند
دادستان کل استان آنهالت در گفتگو باا روزنااماه بایالاد اعاالم 
کارده کااه اناگاایازه عااماالن ایان قاتال مساائاال "خاانااوادگای و 

باه  .فرهنگی" بوده و با مقتول رابطه خویشااونادی داشاتاه اناد
گفته مقامات شهر دساو جنازه ُرکستان ملک بارای تاحاقایاقاات 

 .بیشتر به پزشکی قانونی شهر هاله منتقل شده است
این دختر جوان پیش از قاتال  NNSROJ بر اساس یافته های

به دلیل تهدید اطرافیان به یک مرکز حمایت از زنان در شهار 
بیترفلد پناه برده بود و روز پنجشنبه بارای دیادار باا خااناواده 

 .اش به دساو بازگشته بود
رودا ملک در حالیکه شوکه شده است میگوید "ُرکساتاان چاناد 
هفته در مرکز حاماایات از زناان زنادگای مایاکارد. اماا روز 
چهارشنبه پیش ما بازگشته بود و همه با هام در بااک باودیام و 

 ."غذا خوردیم
تحقیقات مقامات قضایی برای یافتن قاتل و یا قااتاالن ُرکساتاان 

 .ادامه دارد
قتل ُرکستان اولین مورد از قتلهای ناموسی در اروپا ناباوده و 
هرساله گزارش هایی در خ وص قتل و خشونت علیه زناان 

 .در میان جوامع مهاجر در اروپا گزارش میشود
 

  NNSROJسایت 

پس زمینه استعاره ای داستان تقریبا مشخص است و نایاازی 
به بیاان نادارد. ولای ناویساناده 
برای رفع هار گاوناه اباهاام و 
سوء تفاهم به خواننده یادآوری 
میکند که "جنون" عاجاایاب و 
غاارایااب کااه در ایاان داسااتااان 
ظاهر میشود "جناون حاماالت 
یااازدهاام سااپااتااامااباار: اهااریااماان 
خاااارجااای" اسااات . در ایااان 
حااکااایاات کااه بااه ماارور بااه 
داستانی حماسی از نابارد بایان 
نیکی و پالایادی بادل مایاشاود، 
سلمان رشدی تضاد و دشمانای 

گرائی بنیادگارا باا  مطلق اسالم
گرایی دوران روشنگری و آزادی بایاان را در قاالاب  منطق

رنگین و پرزرق و برقی که ماعاماوال در کاتااباهاای کامایاک 
 مارول سراک داریم به خواننده ارائه میدهد

و البته برای تکمیل این ت ویر هر از چند گاه خار تیزی هم 
البالی این ت ویر می گنجااناد: "روی آوردن باه خشاونات 

آن را  -و ناه چانادان دقایاق -افراطی، که معموال هاماگاان 
تروریسم می نامند، همواره برای آن گروه از مردانی کاه یاا 
باکره بوده اند و یا امکان پیدا کردن زوج نداشتند جذاب بوده 

 است."
درواقع نویسنده وشخا ایات کاتااب باه مارور باه یاکادیاگار 
نزدیک میشوند. راوی داستان دربخشی از کاتااب مایاگاویاد: 
"درواقع ابن رشد به نوعی یک شخ یت ضد شهرزاد باود. 
داستانهای شهرزاد جان او را نجات داد درحالیکه حارفاهاای 

 ابن رشد جان او را بخطر می انداخت
اینجا اشاره به فتوای مرگ سلمان رشادی باه خااطار کاتااب 

 "آیات شیطانی" کامال واضح است.
این کاتااب خ اوصایاات یاک اثاری تااریاخای، افسااناه ای 
وحااماااساای وحااتاای داسااتااانااهااای جاان و پااری را دارد ولاای 
خ وصیت غالب آن رئالیسم جادویی در مقیااسای خساتاگای 

 ناپذیر است
هر آنچه دراین داساتاان ناقال و ناوشاتاه مایاشاود بازرگاتار،  

درخشنده تر وجسورانه تر از دنیای واقعی است. با خاوانادن 
سلمان رشدی به خوبی میتوان فهمید چرا مفهوم "هنرناماایای 

 لفظی" ابداع شده است
درقدرت و ووق نهفته درکالم او شکی نیست ولای درایاناکاه 
این داستان درکلیت خود یک اثرموفق و کاارآماد بااشاد مان 

 چندان مطمئن نیستم
موارد تاکاراری در کاتااب زیااد و واضاح اناد. گااه راوی 
داستان آن قدر شهوانی بودن اجنه و پریان و عالقه وافر آنها 
به سکس را تکرار میکند که حالات حسارت خاوردن و لاب 

 گزیدن های یک پیرمرد هرزه را تداعی میکند
نکته دیگر زبان بازی طعنه آمایاز در تاوصایاف شاخا ایات 
هاست. بعنوان ممال اکمر شخ یت های زن داستان در قالب 
های کاریکاتور گونه کتابهای کمایاک تاوصایاف مایاشاوناد و 

 شخ یت های عمیق فقط منح ر به مردان است
اما ازهمه مهمتر اینکه وعده کتاب، باا اساتانااد باعاناوان آن، 
برای گفتن حکایت های متعدد به ساباک هازار و یاک شاب 

 هیچگاه در این داستان تحقق نمی یابد.
 

 بی بی سی

 لوسی اسکولز 
عنوان دوازدهمین کتاب داستان سلمان رشدی پژواک آشنایی دارد و اگر  

دو سال، هشت ماه و بیست و هشت شب را با هم جمع بزنیم نتیجه آن 
میشود هزار و یک شب، تعداد داستان هایی که شهرزاد ق ه گو برای به 

 تاخیر انداختن مرگ خود هر شب برای سلطان تعریف میکرد.

سلمان رشدی قاباال ق اه هاای هازار و یاک شاب را بارای 
خوانندگان نوجوان در دو کتاب خود با عنوان های "هارون و 

و ادامه آن باا عاناوان "لاوکاا و   ۴۲۲۱دریای ق ه ها" سال 
 بازآفرینی کرده بود ۴۱۴۱آتش زندگی" سال 

اما داستان "دو سال، هشت مااه وبایاسات ودو شاب" روایاتای 
مملو از سکس و خشونت و مخ وص خوانندگاان بازرگساال 

 است 
داستان از زبان یاک راوی نااشانااس و درهازاره آیاناده ناقال 
میشود. اما خواننده میتواند دریابد که صاحاناه وقاوع داساتاان، 
نسخه ای از نیویورک امروزی است. ناقال داساتاان دقایاقاا دو 
سال، هشت ماه و بیست و هشت شب طول میکشد و در خالل 
آن جنگی بین دنیای انسان و جهان های دیاگار روی مایادهاد. 
طوفانی عظیم شرایط طبیعی جهان آدمیان را به هم میریازد و 
با خود "عجایب و غرایبی" بهمراه می آورد که نشاان مایادهاد 
مرزها بین جهان آدمیان و دنیای جان و پاریاان فارو ریاخاتاه 

 است 
باغبانی ساکن محله منهتن یک روز صبح که از خواب برمای 
خیزد متوجه میشود که در هوا معلق است، شاخا ایات دیاگار 
داستان که یک نویسنده تازه کار رمااناهاای ساکاسای اسات باه 
مرور در خالل داستان شکل مایاگایارد، و ناوزادی باا قادرت 
خارق العاده برای تشخیص فساد را در ساخاتاماان شاهارداری 
رها کرده اند، شهردار با کمک این "جاروی انسانی" میتاواناد 

 اداره خود را پاکسازی کند
منشا خ وصیت و قاابالایات هاای "عاجایاب و غاریاب" ایان 
شخ یت ها در اصل و نسب آنهاست. در اندلس قارن دوازده 
میالدی، شاهزاده خانمی از عالم پریان به ناام "دنایاا" کاه باه 
زیستن به شیوه آدمیان عالقه وافری داشت، عاشق ابان رشاد، 
فیلسوف بزرگ آن زمانه، میشود. ابن رشد ماردی اسات اهال 
منطق، استدالل و علوم و "بهمین دلایال طارز فاکار او بارای 
بسیاری از هم ع رانش ناهنجار است"، به خ اوص بارای 
دشمن کینه توزش، محمد غزالی فقیه مسالاماان سارشانااس آن 

 دوره 
خون گرم و شهوت دنیا، ممل سایر جن و پریان، حد و مارزی 
ندارد. نتیجه هم بستری های پی در پی این زوج فرزندان بای 
شماری است. مح ول هر بارداری تولد حداقل هافات و گااه 

 حتی نوزده نوزاد است
در نسل های بعدی فرزندان و نوادگان دنیا که نویسناده آن هاا 
را دنیازت لقب داده، بی اطاالع از قادرت جاادویای خاود در 
سراسر جهاان پاخاش مایاشاوناد. تاا ایاناکاه روزی هاماه آناهاا 
فراخوانده میشوند تا در دفااع از آناچاه جاد بازرگشاان باه آن 
اعتقاد داشت به پا خیزند، چون جدال فکری بین دو انادیشاماناد 
بزرگ )ابن رشد و محمد غزالی( که قرناهاا پایاش مارده اناد، 

 ابعاد ملموس و خشونتباری به خود گرفته است
دراینجا هم خواننده باید باپاذیارد کاه باه گافاتاه راوی داساتاان 
"اصول حاکم برواقعیت به حادی مضاماحال شاده" کاه جادال 
فکری این دو   اندیشمند هنوز هم میاتاواناد اداماه یااباد. بارای 
خواندن این داستان خواننده باید در تمام مدت اعاتاقاادات خاود 

 را کنار بگذارد.
 رئالیسم جادویی در اوج

 شب، نگاهی به رمان تازه سلمان رشدی 59ماه و  9، سال5

 روشنگر متعلق به شماست 

با پشتیبانی ما لی خود به  ادامه انتشار 

روشنگر یاری رسانید.  

rowshangar1@yahoo.com 

+1-746-352-5404 
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دو روز اسات کاه روزنااماه ی 
ای از حامالاه باه  کیهان دور تازه

کانون نویسندگان ایران را کالایاد 
زده اساات. ایاان روزنااامااه روز 

مهر در ماطالابای باا  28 شنبه سه
راز ماناحاوس کااناون" " عناوان

های کاهاناه شاده  قطاری از انگ
را به ساوی کااناون و اعضاای 
نامی و قدیمی آن شلیک کارد و 

روز بعد در گفت و گویی با "یک ناویساناده" باه 
های نخ نمایی پرداخت کاه فاقاط باه  تکرار اتهام

آید و بس. شخ ای  کار پرونده سازی امنیتی می
که بنا به معرفی کیهان "نویسنده و منتاقاد ادبای" 

اش را باه  است در متنی کوتاه دشامانای و کایاناه
اناگایازش را  حایارت طااالعای ا آزادی بایاان و بای

و ماعاتابار ضاد   نسبت به تنها تشاکال باا سااباقاه
سانسور ناویسانادگاان ایاران یاکاجاا باه ناماایاش 

دانیام ایان جامااعات از هامایان  می .گذاشته است
اندازه فعالیت کانون که در ح ااری از تاهادیاد 

گیرد نیز بسایاار نااراحاتاناد،  وسرکوب انجام می
های کااناون  دانیم که شنیدن نام اعضا و چهره می

دانایام باا وجاود در اخاتایاار  تابناد، مای را برنمی
داشاتان هازاران تاریابااون تاااب تاحاامال باازتاااب 
اعضای کاناون را درهایاچ شاکالای و از هایاچ 
تااریاابااوناای ناادارنااد. امااا مااوضااوع ایاان چاایاازهااا 
نیست.این "کفت و گو"ها و "ستاون ناویسای"هاا 

ی کانون چیزی بگویاد از  بیش از آن که در باره
گاویاد؛  نویسندگان و ترتیب دهندگانش ساخان مای

شان با آزادی بایاان، از هاراس  از ضدیت بنیانی
آلودی که از سسات شادن بانادهاای ساانساور  تب

شان نسبت باه ادبایاات و  دارند و از نفرت عمیق
 .هنر مدرن ، آزاد، خالقانه و انسانی

 20آید دیروز )چهههارشهنهبهه  متنی که در پی می
  .مهر( در روزنامه کیهان منتشر شد

یک نویسنده در گافات وگاو باا کایاهاان: احایاای 
کانون  کانون منحله نویسانادگاان م اداق باارز 

 نفوو فرهنگی 

هااای  هااای اخایاار، باارخاای از رساانااه طای هافااتاه
هاای سایااسای مادعای  ای وابسته به کااناون اجاره

هاای  اصالحات، سلسله مطالبی را درباره چهاره
برجسته کانون منحله نویسندگان منتشار کاردناد. 

هاای  این مطالب گویای تالش آشکار این جاریاان
سیاسی بارای بارپاا کاردن دوبااره ایان کااناون 

 .منحله است

 -سرویس ادب و هنر

احمد شاکری نویسنده و منتقد ادبی در پااساخ باه 
سوال کیهان درباره چرایی تاالش جاریاان شاباه 
روشنفکر برای احیای کانون منحله ناویسانادگاان 

اند این کااناون را  گفت: آنها همواره تالش داشته
با وجودی که یک تشکل غیرقاناونای و ماناحالاه 
است احیا و مطرح کنند. اما مسئله این است کاه 

ای است که  اساسا کانون نویسندگان دارای سابقه
دهد همواره در تضاد با اناقاالب و در  نشان می

تقابل با نظام جمهوری اسالمی باوده اسات. ایان 
تضاد در بیانیه مشهور کااناون ناویسانادگاان در 
دوران دفاع مقدس دادند که انقاالب اساالمای را 
مسبب شروع جنگ تحمایالای دانساتاناد، مشاهاود 
بود. در ادامه نیز در وقایاع ماهامای چاون فاتاناه 

کاناون ناویسانادگاان تااجاایای کاه تاوان  88سال 
هااای  داشااتاانااد تااالش کااردنااد در کاانااار جااریااان

 .اپاااوزیسااایاااون و باااراناااداز، قااارار باااگااایااارناااد
وی اداماااااه داد: 
جدای از ایان نایاز 
رفااتااارهااای فااردی 
اعضاااای کااااناااون 
نااویسااناادگااان ناایااز 
گاااویاااای هااامااایااان 
وضااعااایااات اسااات. 

هاا و  آثار و نوشاتاه
اظااهااار نااظاارهااای 
آنها نشاان داده کاه 

انااد تااا  تااالش کاارده
ادباااایااااات را از 
ساحت سیاست جدا 
کااارده و ادبااایاااات 
مااتااعااهااد را نااوعاای 
ادبااایاااات دولاااتااای 
مااعاارفاای کااناانااد. از 
ابراهیم گلستان کاه 
در آثارش اهل دین 
را بااااه سااااخااااره 

گااایااارد و باااه  مااای
برخی معا اومایان 

کناد تاا  جسارت می
سایر اعضاای ایان 

 .کانون

 علی علیزاده:

چااه ماای شااود گاافاات کااه نااگاافااتااناامااان بااهااتاار 
است ...در مملکتی که ناویسانادگااناش کااناون 
ناادارنااد و بااه رسااماایاات شااناااخااتااه نااماای 
شوند،مداحان صااحاب کااناون اناد و رئایاس 
کانون مداحان ایران، مداحان را به ورود در 
ساااایاااااساااات تشااااویااااق و تاااارغاااایااااب ماااای 
نماید ...مشخص است در زمانه ای که اصاال 
نااوشااتاان جاارم اساات مااگاار زبااان بااه ماادح 
گشاید ...در چنین سرزمینی است کاه تاماامای 
کارهای فرهنگی بار دوش ماداحاان و ارباده 

 . کشان است

 محسن حکیمی:

امروز سه روز پی در پی است که روزنااماه 
کیهان برای چندمین بار تالش ساباق خاود را 
درباره پاپوش دوزی و پروناده ساازی بارای 
کانون نویسانادگاان ایاران آغااز کارده اسات. 
کیهان پیش از قتل هاای سایااسای  ماوساوم باه 
زنجیره ای نیز دست به همیان گاوناه پاروناده 
سازی و پااپاوش دوزی زد. آیاا اقادام اخایار 
کیهان زمیناه چایانای بارای دور تاازه ای از 
سرکوب و کشاتاار ناویسانادگاان آزادی خاواه 

 است؟

آنچه در دو روز گذشته روزنامه معلوم الحال 
کیهان در باره کانون منتشر کرده بایاشاتار در 

اصاالح ” چارچوب اختالفاتش با رسانه هاای 
می گنجد. کیهان طاوری ساخان گافاتاه  “ طلب

هستناد کاه “  اصالح طلبان”است که گویا این 
کاناناد.  “ احایاا” دارند سعی می کنند کانون را 

نخست این که کانون همیشه حضور داشتاه و 
به بهای هزینه های گزاف از جمله خون جان 
های شیفته و پاکی چون پوینده و مختااری باه 
فعالیت خود ادامه داده است. بنابراین، کلمه و 

بی ماعانای اسات. دوم، کااناون  “ احیا”مفهوم 
همیشه مستقل بوده و باه هایاچ وجاه باه هایاچ 

چااه  -کادام از جانااح بانادی هاای حااکاومات 
حکومت استبداد شاهاناشااهای و چاه اساتاباداد 

حتا نزدیک نبوده چه رسد باه ایان کاه  -دینی 
 “ اصالح طالاباان” به آنها وابسته باشد. سوم، 

همان قدر با فعالیت مستقل و آزادی خاواهااناه 
کانون مخالف اند که مرتجعان و سرکوبگران 
دو نبشی چون روزنامه کایاهاان. و ساراناجاام 

مشاکال  “ اصالح طلباان” با  کیهاناین که اگر 
دارد و می خواهد با آنها تسویه حسااب کاناد، 
پای کانون نویسندگان ایران را چرا باه مایاان 
می کشد؟ لطفا در دعواهای معطوف به بازی 
ننگین و سرکوبگرانه قدرت، پای یک تشاکال 

 آزادی خواه و مستقل را به میان نکشید!               

 اکبر مع وم بیگی:

دفعات پیش که چنین بوده . یادمان نامای رود 
با پاروناده  0377که قتل دگراندیشان در سال 

سازی هااو زمایاناه چایانای هاای امانایاتای ی 
 "کیهان "و "یالمارات "و "شلمچه "آغازشد.

 رضا خندان:

رزویش را که دارند اما امکانش را نه. آ  
میماند مقداری ایذا و آزار. لبخند به بیرون و  

اخم به داخل . معلوم است که برای برقراری 
 سکوت اول باید رفت سراک "زبان درازها".
 

 مجید فراهانی:

این جانیان وقتی در هاماۀ عارصاه هاا دچاار 
شکست می شوند و از همه جاا تاوساری مای 
خورند، خشام کامایاف ارتاجااعای شاان را باا 
سرکوب مردم و نهاد های ماردمای فارو مای 

 نشانند. 

  ی کهنه کیهان و کرشمه
 هشدار کانون نویسندگان

در اداماه  “ عریاان در بارابار بااد” نویسنده 
بیان کرد: نکته مهم این است که بدنه اصلای 
کانون منحله نویسندگان، بسیار پیر و دچاار 
انشقاق شده است. به همین دلیل هام اسااساا، 
این تشکل جایگاه اولیه خود را در عارصاه 
ادبیات اماروز ایاران نادارد. اعضاای ایان 
کانون، دیاگار از زایاش و خاالقایات ادبای 

اناد و دیاگار مارجاع و ماحال ارجااع  افتااده
نویسندگان طیف خودشان هام نایاساتاناد. اماا 
سوال این است که این تشکل چرا به مطرح 
کردن اعضا و نویسندگان خود امیدوار شاده 
است؟ پاسخ را باایاد بارخای از رفاتاارهاای 
سیاستمداران و مدیران فرهنگی دانست. باه 

آباادی از ایان  عنوان ماماال، ماحاماود دولات
گوید که یکی از مدیاران وزارت ارشااد  می

باارای او ماااشاایاان فاارسااتاااد تااا در دفااتاارش 
حضور یابد و درباره روال ارائه مجاوز باه 
کتابش صحبت کنند. یا عکسی که از هامایان 
نویسنده در کنار مدیر ارشد فرهنگی کشاور 
منتشر شده و گویای تحقیر این مدیر تاوساط 

 های یک تزلزل هستند. وی است، نشانه

شاکری ت ریح کرد: ایناکاه رهابار ماعاظام 
انقالب درباره نفوو فرهنگای غارب هشادار 

دهند یکی از م داق هایش، چراک ساباز  می
نشان دادن به جریان شبه روشنفکری است. 

شاود کاه آناهاا باه  چون این روند باعاث مای
هااای ت ااماایاام گاایااری  ماادیااریاات و کااانااون

 فرهنگی کشور نفود کنند.
متأسفانه این گونه چراک سبازهاا در دولات  

 .جدید بسیار زیاد شده است
اظااهااار  “ انااجااماان مااخاافاای” نااویساانااده رمااان 

 داشت:
بیانات رهبر اناقاالب در حاوزه فارهاناگ،  

مسئولین فرهنگی را موظف به حاماایات از 
کاناد. اماا چارا  نیروهای ماتاعاهاد جاوان مای

مدیران وزارت ارشااد از افارادی حاماایات 
کنند که نه جوان هساتاناد و ناه ماتاعاهاد؟  می

احااتااماااال پاااسااخ آنااهااا ایاان خااواهااد بااود کااه 
خواهند باگاویاناد فضاا بااز شاده و هاماه  می
توانند کار کنند. اما در عمل، آنچه اتافااق  می
افتد ضیق شدن فضاا و دریاغ اماکااناات  می

 .نسبت به جریان متعهد است
 

روشنگر: نظرات زیر در صفحه فیس بوک 
 کانون نوشته شده است. 

 عباس چلیاوی:

چه تشکیالتی در اینجا منحله نیست ؟ منحلاه 
صفت تشکلهائای سات کاه خاواب و خایاال  
منحل کنندگان را بار هام مای زناد: کااناون 
منحله، سندیکای منحله ، حزب منحله ، آدم 
منحله. جالب این است که پایداری تااریاخای 
اعضای کانون نویسندگان کار را باه جاائای 
رسانده است که دیگر حتی به وسایالاه خاود 
انها نیز منحل شدنی نیست. کانون به عنوان 
یک اسم عام در هر دوره بوده است، با هار 
کیفیتی از مدیریت، انگارکانون دارد به یک 
مفهوم تبدیل می شود؛ مفهومی در عارصاه 

 .                                          ی آزادی

 مهران شفیعی:

کانون نویسندگان منحله متزلزل و یااهارچاه 
که باشد وابسته به هیچ نهاد و ارگانی نیسات 
و شریف و مستقل درحوزه ادبیات فاعاالایات 
میکند بدون حاراج کاردن هانار و شارافات 
هنرمندانش وبادون هایاچ حاماایاتای ازساوی 

 نهادهای دولتی .

و ای کسانی که ایماان اوردیاد مایادانایاد کاه 
روزنامه شریعت نداری جزتوهیان و افاتارا 

 و قلم فروشی هیچ ارزش دیگری ندارد.
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زن هایی که مدل می شوند عالایاه خاودشاان 
خشونت می کنند. آناهاا اناقادر بادباخاتای مای 
کشند و رژیم می گیرند تا الغر شوند و زیباا 
شوند و به خدمت دیگران دربیایاناد. ایان هام 

و الاباتاه ایان دیاگاران  “ یک خشونت اسات.
برای کبری خادمی مردان هستند. به عاقایادۀ 

حتی برای زنانگی خودشان هم به ” ها  او زن
و فقط برای خدمات باه  “ خودشان نمی رسند

جنس مرد است که این همه سرمایاه گاذاری 
 می شود.

راه رفتن مهمترین نشانۀ مشترک میان تاماام 
پرفورمنس هایی است که اجرا کارده اسات. 

راه رفتن من را باه خایااباان مای  “ می گوید:
آورد. از کودکی به ما زناان افاغاان یااد مای 
دهند که در خانه باماانایام و حاق ناداریام باه 
خیابان بیاییم. نمی توانم در خانه بمانام چاون 
با در خانه ماندن آدم هیچ چیزی نامای شاود. 
خیابان صحنۀ نبرد من اسات. بارای ایان باه 
خیابان می آیم کاه نشاان بادهام حاق دارم و 
باارای ایاان راه ماای روم کااه بااگااویاام باارای 

 “گرفتن حقی که دارم جنگ می کنم.

های اخایار  خود او هم در یکی از پرفورمنس
که در اسپانیا اجرا کرده، با استفاده از همیان 

خاودش را  “ اباژه باودن بادن زن”موضوع 
در معر  خشونت گذاشته تا خشونت علایاه 

می خاواساتام “ زنان را نشان بدهد. می گوید:
از این جریان طور دیگری استفااده کانام در 

ای  نشان دادن اینکه حاال بدن ما چطور اباژه
هست؟ می خواستم خود را در چنین فضایای 
قرار بدهم و کسای کاه باه عاناوان داوطالاب 
بود، با همراهی در این پرفاورماناس مارا باا 
خشونت بزند تا نشان بدهد که ایان اباژه هار 
روز در معر  خشونات و درد قارار مای 

این پرفورمنس در اوایل ماه سپتامبر  “ گیرد.
در اسپانیا اجرا شده است. کبری خادمای در 
آن نمایش، از ابتدای خیابان اصلی روستایی 
به روی زمین خوابیده و یکی از تماشاگاران 
به عنوان داوطلب، شروع به جلو راندن بدن 
 او بااااا پااااا و لااااگااااد کاااارده اساااات. 
به گفتۀ خودش این پرفورماناس آناگاوناه کاه 
پیش بینی شده بود، تمام نشاده اسات. ماردی 
از میان تماشاچیان، در دقاایاق آغاازیان ایان 
نمایش، کبری را روی دساتااناش از زمایان 
بلند می کند و او را باه روی ساکاویای در 
میدان روستا می گذارد و می گوید برای من 
این نمایش همین جا تاماام شاد، خشاونات را 

چشاماانام ” تمام کنیم. کبری خادمی می گوید: 
بسته بود اما می شنیدم زناان و ماردانای کاه 
می آمدند و با صدای گاریاان چایازی باه آن 
داوطلب بیچاره که نقش کتک زننده را اجارا 
می کرد، می گفتند و مرا نوازش می کاردناد 
و دور می شدند. واکنش آنها برایم جالب بود 

ام بیاشاتار ایان  یعنی از وقتی که به اینجا آمده
ها برایم با چرا همراه شده است. تناهاا  واکنش

  ویدا سامعییورو نیوز، 
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 گفت و گو با کبری خادمی، هنرمند افغان
 

سریع حرف می زند اما کلمات را کامل ادا مای 
اش را  کناد. از دسات هاایای کاه حااالت چاهاره

تکمیل می کنند و از ناگااهاهاایای کاه گااهای باا 
یاداوری برخی اشخاص و بعضی خاطرات مای 
درخشد یا تر می شود، می توان فاهامایاد کاه زن 
پرشوری است. شاجااع هام هسات؛ راساتاش را 
بخواهید اگر بخواهی یک زره بسازی و بپوشای 

ترین ماحاالت کاابال راه  و در یکی از خطرناک
 بروی یا باید دیوانه باشی یا شجاع.

 افاغاانساتااندارد، اهال ساال  ۴۱کبری خادمای 
است اما در مشهد بزرگ شده و سالهاای زیاادی 

اش در  را در ایران زندگی کرده اسات. خااناواده
پاکستان به سر می برند و خودش برای مدتی به 
افغانستان بازگشته بود. باازگشاتای کاه یاکای از 
بزرگترین مباحث در میان جامعه مدنای در ایان 
کشور را به راه اناداخات. کاباری خاادمای یاک 

 “دستمالی”روز ت میم گرفت نشان بدهد که به 
ها در خیااباان تاوساط ماردان اعاتارا   بدن زن

دارد. به یک کارگاه آهاناگاری در کاابال رفات، 
چاکاش  “ باا اون اوساتاا” یک ماه به قول خودش 

کاری کرد تا یک زره بسازد، آن را بپوشد و باه 
جنگ و دفااع تاوام ” خیابان بیاید و بگوید برای 
صد یورو هم برای  “ به میان شما مردان آمده ام.

ساخت آن زره باه اوساتاای آهاناگاری دساتامازد 
توی نمایش زره “ پرداخت کرده است. می گوید:

می خواستم حتما در آن قسمت کابل بااشاد چاون 
مخاطبانم بارایام ماهام باودناد. کاوتاه ساناگای از 

ترین جاهای کابل است و مخاطبان مان  خطرناک
هم در آن منطقه قرار داشتند. نویسنده و هنرماناد 
نبودند. اصال هم نمی خواستم که مخاطابام بارای 

هاا تاا باحاال مارا  کار زره هنرمند باشد، هنرمناد
دستمالی نکرده اند. در آن محله بارای خاودم از 

ام و همین  ها افتاده و خیلی هم لمس شده این اتفاق
انگیزۀ راه رفتن با زره را در این محلاه باه مان 
داد. حتی مردی به باسن من دست زد آنروز اماا 
چااون زره پااوشاایااده بااودم اصااال ایاان لاامااس را 

 “احساس نکردم.
زره را کسی می پوشد که بجنگند و از خاودش 
در برابر حملاۀ دیاگاری دفااع کاناد. آناروز هام 

های کابل با زرهای کاه  کبری خادمی در خیابان
به تن داشت، جناگایاده باود. خاودش مای گاویاد: 

وقتی کسی به من متلاک مای انادازد از خاودم ” 
می پرسم باید سیلی به او بزنم یا سرم را پاایایان 
بیاندازم و رد بشوم. به یک نفر می توانم سایالای 
بزنم اما اگر ده تا یا صد تا باشن چه؟ این مردها 

هاا باایاد  آزاد هستاناد کاه راه باروناد اماا ماا زن
سرمان را بیاندازیم پاایایان و اگار کسای باه ماا 

 “دست هم بزند صدایمان را باال نیاوریم.

کبری خاادمای باعاد از آن روز و آن کاار، باه 
عناوینی مانند جاسوس سیاسی و فااحشاه مالاقاب 

انتظار این همه واکنش عجیب و ” شد. می گوید: 
غریب را نداشتم. فکار نامای کاردم کاه ایاناهاماه 

ای پاناهاان شادم و  جنجال به پا کند و چناد هافاتاه
پنهان زندگی می کردم چاون تاهادیاد شاده باودم. 
ولی فاهامایادم کاه در آن جااماعاه اگار یاک زن 

 “بخواهد قد علم کند چقدر غیرقابل پذیرش است.
تمام تار و پاود در  خشونت علیه زنانبه نظر او 

زندگی آنها تنیده است. زن زره پوش کاابال مای 
هااا خاایاالاای راحاات در مااعاار   مااا زن” گااویااد: 

خشونت قرار می گیرم. به ناظار مان حاتای ایان 

های  پاسخی که به خودم دادم این است که زن
ها را درک  ها و خشونت اینجا هم این تبعیض

هاا  می کنند چون با آنها آشنا هستاناد. ایان زن
که اشک می ریختند برای دلسوزی نبود، من 
حقیقتی را ممل آیینه به مقابل آناهاا گاذاشاتام و 
آنها خودشان را دیدند. حاال زنی ممل مان از 
افاغااانسااتااان یااا از عاراق خاایاالاای زیااادتاار از 
کشورهای دیگر ممل کشورهاای اروپاایای باا 
این مساالاه درگایارناد. در کشاورهاایای مامال 
کشور ما این موضوع یعنای خشاونات عالایاه 
زنان حادتر است تا اینجا. در جریان زره هام 
همینطور بود؛ کسانای کاه باا ایان درد آشاناا 
بودند، با من همراهی کردند اماا کساانای کاه 
مخالف بودند و باه مان فااحشاه و جااساوس 
گفتند، خود را در خاطار مای دیادناد. یاعانای 
خودشان را به خاطر کاری که می کاناناد در 

 “خطر دیدند.

تفاوت جامعه مرد ساالر با جامعۀ حق سااالر 
یا شایسته ساالر هم در همایان امار مشاخاص 

ای کاه زن نایامای از آن  می شود. در جامعه
جامعه محسوب می شود، این حقاوق بایاشاتار 
قابل دستایاابای اسات اماا در جاواماعای مامال 
افغانستان وضع فرق می کاناد. ایان هانارماناد 

در جااماعاه ماا، افاغاانساتاان “ افغان می گوید:
سنت است که به زن می گوید بایاد در خااناه 
بماند و از آشپزخانه بیرون نیاایاد. زن خاوب 
توی خانه است. حرف نمی زند، بیرون نامای 

اش باا مارد حاق  آید و حتی در رابطۀ جنسای
لذت ندارد. برای پرفورمنس زره با خیلی از 
زن هایی که آزار دیده بودند حارف مای زدم 
تا خودم را از ناظار روحای آمااده کانام، باه 

شاان تاجااوز  ها در شاب زفااف بیشتر این زن
شده بود ولی خودشاان نامای دانساتاناد. حاتای 
یکی از انها به من گفت وقتی هاناگاام ساکاس 

هاای بااز او شاده کاه  همسرش متاوجاه چشام
دارد نگاه می کند، این زن را چشام سافایاد و 

حیا خطاب کرده که جرات نگاه کاردن باه  بی
همسرش را یافته و به همین خاطر شاوهارش 
او را کتاک زده اسات. در جاواماعای مااناناد 
افااغااانسااتااان زن حااق ناادارد کااه عضااوی از 
جامعه باشد چاه بارساد باه ایاناکاه حاقاش را 

به عقیدۀ کبری خاادمای هار چاقادر  “ بخواهد.
یک زن باه حاقاوق خاود آگااه بااشاد، بارای 
مردهای آن جامعه خطرناک تر می شاود. او 

یک زن آگاه جای ماردهاا را در  ”می گوید: 
جامعه تنگ می کند، یک زن موفق و باساواد 
و زنی که بتواناد از ناظار ماالای خاودش را 
تامین کند، ممل خاار در چشام ماردان اسات. 
مردها زن مطیع می خواهند تا بر او سالاطاه 

 “کنند.

اما اینکه چرا کبری خادمای ماوضاوع دسات 
اندازی و آزار خیابانی را بارای نشاان دادن 

هاایاش اناتاخااب کارده  ها و ناماایاش اعترا 
است، داستان غم اناگایازی دارد. مااجارا باه 

های پیش برمای گاردد، وقاتای کاه  خیلی سال
سال داشات. روزی ماردی در  ۲کبری فقط 

خیابان او را لمس می کند، مردی کاه بایاماار 
بوده و حتی نتوانسته از کنار یک کودک پناج 
سااالااه ناایااز باادون آزار بااگااذرد. خااودش بااا 
ناراحتی از آن مااجارا حارف مای زناد. مای 

ام  ترین اتفاق زنادگای این ماجرا حقیقی” گوید: 
ای شد بارای ایاناکاه االن هساتام.  بود و جرقه

حس می کردم هیچ شدم و نمی توانستم حاتای 
به مادرم باگاویام. حاس گانااه داشاتام اگار باه 
مادرم می گفتم مرا کتک می زد و مای گافات 

  کبری خادمی: خیابان حق من است، آن را پس می گیرم

که چرا بیرون رفتی، خودم هام دائام باه خاودم 
می گفتم چرا بیارون رفاتام اگار در خااناه مای 
ماندم این اتفاق نمی افتاد. وقتی این اتفاق افتااد، 
من مردم اما آن مرد اصاال باه باعاد از مااجارا 
حتی نگاه هم نکرد انگار کاه مان وجاود نادارم 

اش باه خاودم  اصال. دائم گریه می کردم و همه
می گفتم کاش شورتم آهنی بود. وقتی بازرگاتار 
شدم دیدم که این درگیری هر روزۀ زنهاست و 
نمی شود که بیرون نیایم و در خااناه باماانام و 
متلک نشونم. حتی توی وسایل نقلیۀ عمومی هم 

ها باید خودمان را جاماع کانایام چاون ان  ما زن
مرد گشاد نشسته و حق خودش هم می داناد کاه 

ها را می دیدم و کم کام باا  گشاد بنشیند. همۀ این
حقیقت جامعه در برابر زن آشنا می شدم. هاماه 
به اینجا ختم می شد که زن باید سرش را پایایان 

 “ بیاندازد و حق ندارد در خیابان باشد.

این دختر جوان امروز و کودک پرشور دیروز 
زیاد هم از مادرش کتک خورده است. کاودکای 
آرامی نداشته و سر هر موضاوعای کاتاک مای 
خورده است. به خاطر نقاشی هایی کاه کشایاده 

هاا را  هم کتک خورده و اتفاقا بیشتر این کاتاک
هم از ماادرش خاورده اسات. یاکای از ساخات 

هاای  ترین تنبیه ها به خاطر نقاشی از بادن زن
ای باوده کاه در حاماام عاماومای دیاده و  برهنه

متعجب از زیبایی این کشف، کاغذهای سفید را 
خیالای شار باودم و “ سیاه کرده است. می گوید:

مادرم هم با کتک سعی می کرد ادبم کند. بعدها 
که بزرگتر شادم، باا ماادرم شاروع باه حارف 
زدن کردم و این رابطه را درست کردم، مادرم 
زن خوش قلبی است و خودش را هم خوشبخت 
می داند، می گوید اینکه در خانه ماناده و باچاه 
به دنیا آورده و ما را بزرگ کارده خاوشاباخات 
است اما مفهوم خوشبختی او را من نمی فهامام. 
مادرم االن خیلی عو  شده، همان مادری کاه 

سالگای مارا باه بااد کاتاک گارفات کاه  ۴۱در 
ازدواج کنم، حاال از من می پرسد از کارهایات 

هایت برایم بگو. مرا تشاویاق مای کاناد و  و ایده
مادر کبری خادمی، یاک  “ این دلگرمم می کند.

زن سنتی، روز بعد از راهپیمایی او با زره در 
های  کابل، در مسجدی در پاکستان از سوی زن

دیگر مورد حمله لفظی قرار می گایارد اماا باه 
دفاع از دخترش برمی خیزد و باه آناهاا پااساخ 

ها  دخترم اینکار را برای حق شما زن”می دهد 
کرده است، شما زن هایی که نمی تاوانایاد تاوی 
خیابان راحت راه بروید، اینکار را بارای ایان 
کرده که به همه بگوید به ما دست نزنایاد. تاوی 

کاباری خاادمای مای  “ خیابان ما هم حق داریام.
وقتی این را از ماادرم شانایادم بایاشاتار ” گوید: 

م مم شدم که این راه را که انتخاب کارده ام، 
هاایام اداماه مای دهام و از  ادامه بدم، با نمایاش

خیابان هم به خانه بارناخاواهام گشات، خایااباان 
صحنۀ نبرد من است، مردها نمی توانند ماا را 

هاایام  مجبور به خانه نشینی کنند. من از شکست
هایم را مای  ها، ایده انگیزه می گیرم و از تجربه

سازم. سعی می کنم از مخاطبانم انرژی بگیارم 
و به آنها هم انرژی بدهم، حتی اگر بتوانایام در 
هر نمایشی یک نفر را به فکر کاردن بایاانادازم 

 “کلی موفق شده ام.

۴۸دامه در  صفحه ا  
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های اخیار در  ر سالدفاطمه اختصاری  

هاای شاعاری حضاور  بسیاری از جشاناواره
است. کاتااب  داشته و موفق به کسب مقام شده

یک بحث فمینیستی قبل از پاخاتان سایاب ” او 
از ناماایشاگااه  ۴۹۸۲که در سال  “ ها زمینی

آوری شد نایاز در ساومایان دوره   کتاب جمع
 “ جاایازه  خاورشایاد” جایزه  کتاب سال زنان 

توانست به مرحله  نهایی راه پیدا کناد داوری 
 ۴۹۸۲جشنواره  غزل پست مدرن در ساال 

و سردبیری نشریه  تاخا ا ای غازل پسات 
 ۴۹۸۲های  در سال “ همین فردا بود” مدرن 

توقیف و لغاو  ۴۹۸۸که در خرداد  ۴۹۸۸تا 
گاریاه ” مجوز شد، و انتخاب آثار ماجاماوعاه  

هاای  از دیگر فاعاالایات“  روی شانه تخم مرک
 .ادبی اوست

پس از دستگایاری  ۴۹۸۲وبالگ او در سال 
شد و از آن  فیلتراش، بنا به دستور قضایی 

ناویساد. از  زمان او در وبالگ جادیادش مای
تاوان باه  های او در وبالگ جادیاد مای فعالیت

ایجاد کارگاه مجازی شعر و داساتاان اشااره 
کرد. او در ابتدای دهه  هشتااد در رادیاو باه 
عنوان نویسنده و گوینده مشغول فعالیت باود. 

روزی کاه ” برخی نوشته های او عبارتند از 

ترفندهای زباانای در غازل پسات ””زن شدم
 …و “مدرن

هاای او اجارای یاکای از  از دیگار فاعاالایات
شااهایان اشعار کتاب اولاش در آلاباومای از 

 افشین ماقادم، مهدی موسوی به همراه نجفی
اسات اشاعاار دیاگاری از او  یغما گلروییو 

، یاسایان شادی امینیتوسط خوانندگانی نظیر 
صفاتایاان، ناویاد زردی، کااوه ساوری و... 

هاای شاعار او در  اجارا شاده اسات. کاارگااه
با انتاشاار خاباری در  ۴۹۲۴تهران در سال 

و انااتااشااار در  باااشااگاااه خااباارنااگاااران جااوان
تعطایال  اصولگراهای  ها و سایت خبرگزاری

هایی تاوساط  شد با فاطمه اخت اری م احبه
روزنااااماااه شاااهااارآرا، رادیاااو زمااااناااه و 

بر اساس آنچه خبرگزاری هاا ماناتاشار کارده 
 “ دادگااه اناقاالب اساالمای”   28اند، شعبه ی 

فاطمه اخت اری، مهادی ماوساوی و کایاوان 
سال و نایام زنادان  00کریمی را به ترتیب به 

 11سااال زنادان و  1ضارباه شاالق،  11و 
ضارباه  223سال زندان و  6ضربه شالق و 

شالق محکوم کرده است. مهدی ماوساوی در 
صفحه ی خود در ایناساتااگارام باه ایان حاکام 

لاکاه ی ناناگای بار ” اعترا  کرده و آن را 
شعور انسانی و آزادی بیان دانستاه اسات. باه 
نظر کانون نویسندگان ایاران نایاز مسائالاه باه 
آزادی بیان مربوط می شاود. کااناون در ایان 
باره که هنرمانادان جاوان در هانار خاود چاه 

آن را  “ دادگااه” چیزی را بیان کارده اناد کاه 
تبلایاغ عالایاه ” و  “ توهین به مقدسات” م داق 

ً ساخانای نامای  ”نظام دانسته است نفیاً یا اثبااتاا
گوید. کانون از آزادی بایاان ایان هانارمانادان 
دفاع می کند، که طبق منشورش هاماگاان بای 
هیچ ح ار و اساتاماناا باایاد از آن بارخاودار 
باشند. افزون بر این، حاکامایات و باه طاریاق 
اولاای قااوه ی قضااایاایااه ناابااایااد در روابااط 
خ وصی افراد دخالت کند، و روشان اسات 

روبوسی و دسات دادن باا ” که عناوینی چون 
دست آویزهایی است برای سرکاوب  “ نامحرم

دگراندیشان. همین جا الزم است اشااره کانایام 
از  “ تسات باکاارت” که عمل شرم آور گرفتن  

زندانی سیاسای، آتاناا فارقادانای، نایاز از ایان 
مقوله است. اگر این درست اسات کاه اکاناون 
سال هاست، گیریم به صورت دوفاکتو، دیگار 
زنان و مردان  همراه با هم را در خیابان ها و 
اماکن عمومی به بازجویی کشیده نامای شاوناد 
کااه چااه نساابااتاای بااا هاام دارنااد، در روابااط 
خ وصی  این هنرمندان جوان نیز تحت هیاچ 
عنوانی نباید دخالت کرد، چه رسد به ایان کاه 

 .آن را مااااجاااارمااااانااااه تاااالااااقاااای کااااناااایاااام
کانون نویسندگان ایران فااطاماه اخاتا ااری، 
مهدی موسوی و کیاوان کاریامای و نایاز آتاناا 
فرقدانی را به هیچ عنوان مستحق احکاام باس 
ساانااگاایاان و ناااعااادالنااه ای کااه باارای آنااان 
صادرشاده نامای داناد و خاواهاان الاغاای بای 

 .قیدوشرط این احکام است

 کانون نویسندگان ایران
  0314مهر  20

 

 

بیانیه ی کانون نویسندگان 

ایران درباره ی محکومیت 

 سه هنرمند جوان

کاه   ن تاهارادر   ۴۹۲۲زاده   مهدی مهوسهوی
 “ غازل پسات مادرن” اکمر منتقدان او را پدر 

می دانند شاعر ایرانای و پاژوهشاگار ادبایاات 
ی هاا های مهم او ایجاد کاارگااه است. از فعالیت

و داستان در شاهارهاای ماخاتالاف ایاران  شعر
و... در  کرج، تهران، شااهارود، مشاهادنظیر 

اسات.  بوده ۴۹۸۸تا سال  ۴۹۱۲های  طی سال
، به فاطمه اخاتا ااریتوان  از شاگردان او می

حامد داراب، محسن عاصی، ماحاماد حسایانای 
مقدم، الهام میزبان، موناا زناده دل و آنااهایاتاا 

هاای او پاس از  اوستایی اشاره ناماود. کاارگااه
 .تاعاطایال شاد ۴۹۸۲دستگیری اش در ساال 

 ۴۹۸۱و  ۴۹۸۲هااای  چااناایاان او در سااال هاام
نشاریاه  "  هامایان فاردا باود” سردبیری نشاریاه  

را باه عاهاده    تاخا ا ای غازل پسات مادرن
 داشت که پس از انتخابات لغو مجوز شد. 

پرنده کوچولو؛ نه ” یکی از شعرهای مجموعه  
 ۴۹۸۲در سااال  “ پاارنااده بااود! نااه کااوچااولااو!
 “ شاعر تاماام شاده” توسط شاهین نجفی به نام 

هاا و  تاراناه.   به صاورت ماوزیاک اجارا شاد
شعرهای دیگری از او نیز توسط خواننادگاانای 
ناظایاار آریاا آرام ناژاد، شاادی اماایانای، امایاار 
عظیمی، یاسین صفاتیاان، ناویاد زردی، کااوه 
سوری، میماق بنی مهد، حسام باهامانای، امایار 

 .است و... اجرا شده خرم نژاد

بااشاگااه خابارناگااران جاوان  ۲۴در تابستاان 
هااای  )مااتااعاالااق بااه صاادا و ساایاامااا( و رسااانااه

مهدی موساوی ” اصولگرا مطلبی تحت عنوان 
چه کسی است و چاگاوناه باه خاواناناده مارتاد 

علیه او ماناتاشار کاردناد کاه  “ رساند کمک می
منجر به فایالاتاریاناگ دوبااره  وباالگ، انساداد 

ماهادی ” سایت شخ ای و دساتاگایاری ماجادد 
شااد. در ایاان مااقااالااه، ایاان شاااعاار،  “ مااوسااوی

ناامایاده شاده و باه  “ ما شریم” پدرخوانده  حلقه  
هاای خ اوصای او، از  همراه انتشار عاکاس

نهادهای امنیتی و انتظامی برای دستگیاری او 
 درخواست شده بود. 

هاامااراه فاااطاامااه هااای او بااه  انااتااشااار عااکااس
در ورزشااگاااه آزادی در بااازی  اخااتاا اااری

کره جنوبی حواشی در نشریات داخل و -ایران
خارج از کشور داشت و باحاث حضاور زناان 

هااا را دوباااره باار ساار زبااان  در ورزشااگاااه
نشریات اصولگرا شدیداً به این اتافااق  .انداخت

هاای فامایانایاساتای ماوساوی  و همچنین فعاالایات
  .معتر  بودند

 ۴۹۲۴آور ساال  ۴۱مهدی موسوی در تاریخ 
تاوساط نایاروهاای امانایاتای ساپااه در مانازلااش 

روز زناادان  ۹۸بااازداشاات شااد و پااس از 
در ناماایشاگااه   .انفرادی به قید وثیقه آزاد شاد

هااای  ابااتاادا خااباارگاازاری ۴۹۲۹کااتاااب سااال 

او  .اناجاام شاده اسات   خبرگازاری کاتااب ایاباناا
بوده اما به دلیال  ماماییدانشجوی دکترای رشته  

 .فرهنگی اخراج شاده اسات-فعالیت های سیاسی
 ]برگرفته از ویکی پدیا[

 

به چیزهای قشنگی که نیست! 
 فکر بکن

 
 به چیزهای قشنگی که نیست! فکر بکن
 ↓کنار کوچکی من بایست!... فکر بکن 

  
 “آینده”به روز ِ منتظری توی دست 

 به باز کردن ِ یک نامه ی پر از خنده
  

 ها به چندتا ِلگوی زرد و خانه سازی
 ها به هی قدم خوردن، توی شهربازی

  
 به فیلم دیدن ِ در صحنه ی هماغوشی
 به اینکه صبح، کنارم لباس می پوشی

  
 به یک تنفس کشدااااار در اتاقی که...

 های نگفته از اتّفاقی که... به حرف
  

 به راهت افتادم، از بلندی شب هام
 مدام دل دل ِ یک بوسه گوشه ی لب هام

  
 رسیده ایم به هم توی خواب میدان ها

 ایم کنار هم از خیابان ها“گذشته”
  

 دو صندلی بغل هم! میان یک اتوبوس
 دو دست قفل شده در شمارش معکوس

  
 به چشم های پُف ِ صبح زود فکر بکن
 به چیزهای قشنگی که بود! فکر بکن

  
 “امام حسین”به چیزبرگر خوشمّزه ی 

 “ع”به حرف اّول یک ارتباط یعنی: 
  

 به بوی من که به پیراهن تو می چسبید
 به گفتن ِ حرفی، بعد سال ها تردید

  
 به چادرم که سه سال است رفته ای زیرش

 به شهر خسته ی من با هوای دلگیرش
  

 نشسته منتظرم ایستگاه راه آهن
 چه زود پُر شده از غّصه کوله پشتی ِ من

  
 “اکنون”دوباره یخ زدن ِ زندگیم در 

 که دست های من از جیبت آمده بیرون
  

 دلم هوای تو را کرده در شب کشدااار
 و گریه می کنم آهسته روی تخت قطار

  
قیافه ای معمولی گرفتن از َسر ِ درد 

 )سردرد(
 یواشکی بازی با سه تا مکّعب زرد...

  
 برای ماندن لبخندهات در یادم

 به صحنه های قدیم ِ کنارت افتادم
  

 ام با نفس درون خودت به عشق/ می کشی
 نشسته ام وسط نامه ای ته ِ کمدت

  
 به بغض ِ جا مانده بین چیزبرگرها
 شبانه دررفتن، از میان شاعرها

  
 به روز اّولمان پشت یک دَر ِ بسته

 به گریه های من و مرد ِ ازهمه خسته
  

 به دست ِسر شده ی روی دست فکر بکن
 به چیزهای قشنگی که هست! فکر بکن 

 
 فاصمه اخت اری

فاصمه اخت اری، شاعری که به جرم سارودن 
ساال  00شعر و برقراری دوستی با نامحرم به  

ضارباه شاالق ماحاکاوم شاده  11و نیم زندان و 
 است.

 زندان و شالق برای هنرمندان جوان

در  ۴۹۲۴در سال فاطمه اخت اری  ضورح

کره جنوبی-ورزشگاه آزادی در بازی ایران   

 1مهدی موسوی، شاعری که به جرم سرودن شعر به 

.ضربه شالق محکوم شده است 11سال زندان و    

۴۸ادامه در صفحه   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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حاال و بعد از اینهمه راه آمده، کبری خاادمای 
در فرانسه و در پاریس با دنیای جدیدی آشاناا 
شده است. با تعجاب از هاماۀ ایان چایازهاای 

ای کساب مای  های جدید تجرباه جدید و چهره
کند و در چامادان کاوچاکای مای گاذارد کاه 
همراه همیشگی اوسات. هاماان چامادانای کاه 

هایش هشت کایالاو وزن  برای یکی از نمایش
کاام کاارده تااا در آن جااا شااود و ماافااهااوم 

خانمانی را نشان بدهد. از اینهاماه تافااوتای  بی
که طی ماههای اخیر در کشورهای ماخاتالاف 
نسبت به کشور خودش افاغاانساتاان دیاده، باا 

ناام مای بارد. مای گاویاد:  “ اناقاالب” عنوان 
نمی دانم دوباره کی به افغانستان بارخاواهام ” 

گشت اما اگر به آنجا برگردم این اناقاالب را 
در کارهایم نشان خواهم داد ولای قاطاعاا بااز 
هم در خیابان خواهم بود. خیااباان بارای مان 
ممل زندگی است، باه تاو نامای گاویاد باماان، 
بمیر، خفه شو، مفهوم خیابان یعانای رفاتان و 

هاا باایاد  برای رفتن بایاد بایارون بایاایای، زن
بیرون بیایناد، باا درخااناه ماانادن هایاچ کاس 
پزشک نمی شود، هایاچ کاس هانارماناد نامای 
شود، هیچ کس خبرنگار نمی شود، هیچ کاس 
آدم نمی شود، توی خانه هیچ مای شاویام، باا 

او  “ در خانه ماندن به هیچ تبدیل مای شاویام.
به نقش دین هم در تنگ کردن فضای جامعاه 
باارای زنااان اشاااره ماای کاانااد و ریشااه ایاان 

ها میان زن و مرد را در دین می بیناد.  تفاوت
به خاطر دین است که ما طاالاباان ” می گوید: 

و داعش داریم و دائام باه سامات تانادروی و 
ها را سااخاتاه  افراط می رویم. دین این تفاوت

هاا  و ما را مجبور می کند که باه ایان تافااوت
 “تن بدهیم.

ای که نشسته ایام، صادایای از  از بیرون کافه
باالااناادگااو شااعااار ماای دهااد. انااگااار تااجاامااع یااا 
راهپیمایی باشد. بیش از دو ساعت گاپای کاه 
زده ایم، گالاویاش را خشاک کارده و قاوری 
چایی که روی میزمان گاذاشاتاه شاده هام تاه 
کشیده است. از پیشخدمت خواهاش مای کانام 
برایمان دوباره آب بیاورد. آب را می خاورد 

خیلی چیزهاا بارای زن افاغاان ” و می گوید: 
می خواهم اما بزرگترین آن این است کاه از 
خانه بیرون بیایند، این بیرون آمدن فقط تاوی 
خیابان آمدن نیست، بیرون آمدن یعانای ناقاش 
گرفتن در جامعه و دلم می خواهد زن افاغاان 

هاا را داشاتاه بااشاد.  در جامعه نیمی از ناقاش
آن کشاور بارگاردیام،  ۱۱حداقل به سالهاای 

هااای افااغااانسااتاااناای هاام حااق دارنااد مااماال  زن
 “  های اینجا در جامعه باشند. زن

صدایی که از تجمع بیرون می آید مربوط باه 
هاای  جمعی از زنان و مردان است که با بادن

برهنه و سرخ شده با رنگ قرمز، باه کشاتان 
حیوانات اعترا  دارند، کبری خادمی، یک 
زن جوان افغان که یک روز زره پاوشایاد و 

های کابل راه رفت، هیچان زده از  در خیابان
زنان و مردانی که در کنار هام دراز کشایاده 

وقاتای در ” اند، عکس می گیرد و می گوید: 
خیابان راه مای روم و کسای باه مان دسات 
اندازی نمی کند، احسااس آراماش مای کانام. 
حتی در خیابان هم می شود احسااس آراماش 
داشت به شرطی که قانونی باشد کاه باتاوانای 
به آن اعتماد کنی و مردها باه خااطار هامایان 

هاا هام مای دهاد،  قاناون کاه حاق را باه زن
 “شان را کنترل کنند. ها و هوس دست

کبری خادمی آن زره آهانای را جاایای مایاان 
ابزار کارهایش کنار گذاشته و شاید روی آن 

ای کشیده باشد تا خاک نگیرد اما باا  هم پارچه
ای کااه دارد، باادون زره هاام بااه ایاان  اراده

تا هار  “ راهپیمایی خودش برای گرفتن حق” 
 زمان که الزم باشد، ادامه خواهد داد. 

  
 نگاه کردم و دیدم پدر سرش خم بود

 نه! غم نداشت، پدر واقعاً خود غم بود!!
 پدر شکستن ابری میان هق هق بود
 پدر اگرچه غریبه، هنوز عاشق بود

 
  مهدی موسویسروده 

 
بارای کیوان کهریهمهی 
ماارز ” فاایاالاام کااوتاااه 

در اختتامایاه  “ شکسته
ای  جشنواره فیلم واگن

سی کشاور ماکازیاک 
جایزه بهترین مساتاناد 

 .کاااوتااااه را گااارفااات
فاایاالاام کااوتاااه مسااتاانااد  
در  “ ماارز شااکااسااتااه” 

جشنواره فیلم کوتاه و 
ای سای و  مستند واگن

در سااالاان ساایااناامااا و 
 ۴۲تر چانزا روز  تئا

باااه  2102  اکاااتااابااار
 .نمایش درآمد

فیلم هاایای از کشاور 
اسااپاااناایااا، روماااناای، 
آلمان، آمریکا، ایتالایاا 

در ایان فساتایاوال حضاور …  و مکزیک و
داشتند. جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی ایان 
جشنواره نیز به فایالامای از کشاور روماانای 

 .تعلق گرفت

قاااچاااق مااواد  در مااناااطااق ماارزی ایااران 
سوختی امری رایج است که افرادبیاشامااری 

کاناناد. اگار چاه  از این راه امرار معاش مای
شکل و نوع وسیله حمل بار قاچاق بساتاه باه 

شااااااااااارایااااااااااااط 
جاااغااارافااایاااایااای 
متافااوت اسات، 
امااا در تااماااماای 
ایاااان شاااارایااااط 

هااااا بااااه  انسااااان
عاناوان عاواماال 

 اصلی قاچاق

عاااالاااای رغاااام  
سااخااتاای کااار و 
خطارات نااشای 
از آن به قااچااق 
مااااااااااااااااااااااااااااواد 

ماای  سااوخااتاای 
 پردازند.

فیلمی اسات باه کاارگاردانای “  مرز شکسته” 
کیوان کاریامای دربااره قااچااق ساوخات در 
مرزهای کردستان. مردمی که بارای ناجاات 
از فقر به قاچاق سوخات و کااالهاای دیاگار 

و چه بسا جاان خاود را نایاز در  رو آورده 
 این راه از دست می رهند.

تاولایاد و تاا کاناون  ۴۹۲۱ ساال  این فایالام 
هماچاون  های بین المللی مختلفی  درجشنواره

سان “ ،“ اروگاوئاه“ ،“ بیلباائاو“  ،“ تسالونیکی” 
و... و چندین شبکه تلویزیاونای  “ پترزبورگ

به نمایاش در آماده اسات و چانادیان جاایازه 
معتبر از جمله؛ جایزه ویاژه هائایات داوران 

کشور ایاتاالایاا، جاایازه “  تولفا” جشنواره فیلم 
یژه هئیت داوران و جایزه بهترین فایالام از  و 

 “ مااگاماا” نگااه ماخااطاباان جشاناواره فایالام 
نیوزیلند، جایزه بهترین فیلم مستند جشاناواره 

کشور ماکازیاک و جاایازه “  واگن اف سی” 
الامالالای  بهترین فایالام مساتاناد جشاناواره بایان

در کشاور  “ فیالاو فسات”های دانشجویی  فیلم
 اسلوونی را نیز از آن خود کرده است.

عوامل فیلم مرز شکسته عبارتند از طرح و 
کارگردانی: کیوان کریامای، ت اویارباردار: 

ای اصاااولاااگااارا باااه ساااردساااتاااگااای  زناااجااایاااره
اناتاشاار کاتااباش را باه  “ خبارگازاری فاارس” 

انتشار کتاب شاهین نجفی تعبیر کرده و ماورد 
حمله قرار دادند. پس از تاکاذیابایاه  ناماایشاگااه 

 “ روزناماه  کایاهاان” کتاب، این حمالت توسط 
ادامه پیدا کرد که به جماع شادن کاتااب ماهادی 

نشاار ” مااوسااوی از ناامااایشااگاااه و بسااتااه شاادن 
نایاز  ۴۹۸۲منجر شد. قباالً در ساال  “ ن یرا

پرنده کوچولو؛ نه پارناده ” کتاب دیگر او با نام 
از نماایشاگااه جاماع و خامایار  “بود نه کوچولو

تاوان کاتااب  از آثاار ماطارح او مای . شده بود
را ناام بارد. ایان  “ ها خودکشی کاردناد فرشته” 

کتاب بعد از توقیف توساط وزارت ارشااد در 
صورت زیارزمایانای در ساال  ، به۴۹۱۲سال 

چااناایاان در  بااه چاااپ رساایااد. او هاام ۴۹۸۴
های نقد، داستان و سینما هم باه فاعاالایات  زمینه

هاایاش در تاعادادی  مشغول است و آثار و مقاله
از نشااریااات داخاالاای و خااارجاای بااه چاااپ 

 . ]برگرفته از ویکی پدیا[است رسیده

  عقاب عاشق خانه! بدون پر برگشت

 عقاب عاشق خانه! بدون پر برگشت
 غریب رفت، غریبانه تر پدر برگشت

  
 رسید و دستش را، روی زنگ خانه گذاشت

 طلوع کرد دوباره ستاره ای که نداشت!
  

 دوید مادر و در چشم های او نِگریست
 بعد درآن بازوان خسته گریست ”سالم... “-
  

 که تشنه است کویری که در تنش دارد
 که هفت سال و دو ماه است که عطش دارد

  
 کدام ِسحر، کدامین خزان اسیرت کرد”

 کدام برف به مویت نشست و پیرت کرد
  

 که هفت سال غم انگیز بی صدا بودی
 چقدر خواندمت اّما... بگو کجا بودی؟!

  
 همینکه چشم گشودم به... مرد خانه نبود
 رسید نامه ات اّما... نه! عاشقانه نبود

  
 حدیث غمزه ی لیال و مرگ مجنون بود

 رسید نامه ات اّما وصیّت خون بود
  

 نگاه کن پسرت را که شکل درد شده
 که هفت سال شکست ست تا که مرد شده!

  
 که رفت شوکت خورشید و سایه ها ماندند

 تو کوچ کردی و با ما کنایه ها ماندند
  

 که هیچ حرف جدیدی به غیر غم نزدیم
 دم نزدیم -آه!-فقط کنایه شنیدیم و 

  
 نمرده بودی و پر می زدند کرکس ها
 به خواستگاری من آمدند ناکس ها!

  
 شکنجه دیدی و اینجا از عافیت گفتند
 نمرده بودی و صد بار تسلیت گفتند

  
 تمام شهر گرفتار ترس و بیم شدند

 تو زنده بودی و این بّچه ها یتیم شدند
  

 شد ”خود ”هر آنکه ماند گرفتار واژه ی 
 تو رفتی از بِر ما و هر آنچه می شد، شد!!

  
 به باد طعنه گرفتند کار َمردَم را

 سکوت کردم و خوردم صدای دردم را
  

 منی که مونس رنج دقایقت بودم
 ”سکوت کردم و ماندم... که عاشقت بودم!! 

۴۲ادامه گفت و گو... از صفحه  سرکیو مسگری کایاوان کاریامای، صادا باردار:  
پور، تدوین: شااهاو ماحاماودی کایاوان  آرام احمد

کااریااماای، دسااتاایااار کااارگااردان: یاااساار قااادری، 
دستیار صدا: سوران احمدی، مدیر تولایاد: فاواد 

 ساوان، تهیه کننده: کیوان کریمی

 “ ماجراهای زن و شوهار کاارگار” یلم کوتاه ف
به کارگردانی کایاوان کاریامای، فایالاماسااز کارد 
ایااراناای جااایاازه بااهااتااریاان فاایاالاام جشاانااواره 

 را از آن خود کرد.“ سوررئالید”

تاا  ۲رادیو زمانه ، این جشنواره از  به گزارش
و  سپتامبر در شهر بوگوتا پایتخت کالامابایاا  ۴۹

های فیلم بلند داستانی و مستند و کاوتااه  در بخش
 .برگزار شد

که اقتباسی است آزاد از داساتاانای باه  این فیلم 
نویسناده ایاتاالایاایای  “ ایتالو کالوینو”همین نام از 

های مختلفی از جمله جشنواره فیلم  ،در جشنواره

 “ مادیاا ویاو” سوئیس، جشاناواره  “ فرایبروگ” 
و  “ فاااسااتااوریااا” مااجااارسااتااان ، جشاانااواره فاایاالاام 

در پارتاغاال باه ” تارویاا  “همچنین جشنواره فیلم
  نمایش درآمده است.

به دلیل ساخت فیالام  ۲۴کیوان کریمی، آور سال 
روز   ۴۴و پاس از  بازداشت ”نوشتن بر شهر” 

 .شد آزاد

هااا و  کااه بااه تاااریااخ دیااوارنااویساای  ایاان فاایاالاام
های سیاسی و اجتماعی پس از اناقاالب  گرافیتی

ایران می پردازد در ایران توقیف و باه ناماایاش 
 در نیامد.

باه  از این فیلماسااز کاه  “ مرز شکسته”مستند  
م ااائااب کااولاابااران در ماارزهااای کااردسااتااان 

الامالالای ناماایاش  جشنواره بیان ۲۲پردازد در  می
جایزه را باه دسات آورده  ۲داده شده و تاکنون 

اش،  است. این فیلم در آخاریان حضاور جاهاانای
جایزه بهترین فیلم مستاناد جشاناواره بایاروت را 

 گرفت.

 

 مدادخبربا

 223سال زندان و  6کیوان کریمی، هنرمندی که به جرم  فیلمسازی به  
.. ضربه شالق محکوم شده است.  

 صحنه ای از فیلم مرز شکسته اثر کیوان کریمی

  ۴۱ادامه محکومیت سه هنرمند جوان...از صفحه  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B1
http://www.radiozamaneh.com/176800
http://www.radiozamaneh.com/115554
http://www.radiozamaneh.com/116721
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مارکس از جنسیت، باید خاطرنشان کنم  در خ وص دریافت
نه فقط به بحث از  ۴۸۲۲های  نوشته که مارکس در دست

پردازد،  باوری می سرمایه، طبقه، ازخودبیگانگی، و انسان
پردازد و آنچه را که  ی[ جنسیت می بلکه همچنین به ]مقوله

نامد، به منزلۀ مقیاسی  می “ی مردان و زنان رابطه”خود 
 گیرد. بنیادی برای سنجش پیشرفت کلی اجتماعی در نظر می

 
 

چکیده: در متن پیش 
رو مفهوم 
اینترسکشنالیتی )

intersectionality )
برای بررسی نظریۀ 
مارکس دربارۀ نژاد و 
طبقه طی جنگ داخلی 
آمریکا و نیز 

های مارکس  نوشته
دربارۀ جنسیت، و 

ها با آثار  رابطۀ این
گذاران اومانیسم  بنیان

مارکسیستی  )

Marxst‐Humanism ایاالت متحده، رایا دونایفسکایا و )
 شود. چارلز دنبی به کار گرفته می

های آرای این دو تان باا سای.  این بررسی همچنین به تفاوت 
که در کاتااب اخایار ژاکالایان جاوناز آماده  ال. آر. جیمز، چنان

در  ۴۱۴۲پردازد. این متن نخساتایان باار تاابساتاان  است، می
ماناتاشار شاده اسات. / ویاراساتااران )  ۴۲:۴نشریۀ لوگاوس )

 اومانیسم مارکسیستی نشریه
 

                               * * * 
در اواخر قرن بیستم گفتمانی نظری دربارۀ اینترسکشاناالایاتای 

های حیات روشانافاکاری  ( در بسیاری از بخش0)نظریۀ تالقی
رادیکال تقریباً هژمونیک )فراگیر( شد. در این گفتمان، که به 

های اجتماعی حول ناژاد، جاناسایات، طاباقاه،  مقوالت و جنبش
پاردازد،  ( و سایر اشکال ساتام مایsexualityگرایش جنسی )

گارایای  شد که ما بایاد از هارگاوناه تاقالایال اغلب چنین گفته می
ها جنسیات و ناژاد در ویال  که در آن 3گرایی یا وات 2طبقاتی

شد  گردد پرهیزکنیم. عمدتا، چنین گفته می مقولۀ طبقه درج می
های حول نژاد، جنسیت، گرایش جاناسای، یاا طاباقاه  که جنبش

توانند به آسانی در یاک  میتوانند با یکدیگر تالقی کنند، اما نمی
داری )کاه از  جنبش واحد علیه ساختار قدرت و نظام سرمایاه

هاا در پاس سااخاتاار قادرت جاای دارد(  دیدگاه ماارکسایاسات
درآمیخته شده و یکپارچه گردند. بنابراین، تالقای واقاعای ایان 

ً ماحادود در  -آنان بر خالف جدایی  –ها  جنبش ماعاماوالً نساباتاا
 نظرگرفته میشد، هم به لحاظ واقعی و هم از منظر امکان.

گارایای  استداللی خالف این، محرک خطر سقوط به درۀ تقلیل 
 گرایی بود. یا وات

بگذارید ممالی از ستم نژادی بزنم تا پتانسیل تالقی آن باا ساتام 
هاای  طبقاتی را بیان کنم. شاعاارهاای ماردمای رایاج در دوره

 “ سفید و سیاه، ماتاحاد شاویاد و پایاکاار کانایاد!” پیشین، نظیر 
(Black and white, unite and fight کااماااباایااش بااا ،)!

گرفتن گفتمان تالقی فروکش کاردناد. ایان تاا حادی، یاک  جان
رویداد ممبت بود که در آن یکتایی ستم بر سیاهان و خاالقایات 

باه  5رهااساازی-بارای خاود 4هاا آمریکایای مبارزات آفریقایی
شد، همچنانکه شکست مالزم بسایااری از  رسمیت شناخته می

های تالش کارگران سفید برای اتحاد با کارگران سایااه،  نمونه
آمریکا )که کارگران سفید هام  به دلیل نژادپرستی ژرف جامعه

کارد. اماا در ساطاحای  از آن م ون نبودند(، را ت دیاق مای
سااز باود،  تالقی[ مساالاه دیگر، موضع جدید ]بر مبنای نظریه

های تالقی بدین سو گرایش داشاتاناد   چون انواع مختلف نظریه
که هر امکان جدی برای اتحاد علیه سرمایه از طریق خطاوط 

 نژادی را انکار کنند.
ممابه کسی کاه هام  این امر چه جایی برای مباحث مارکس، به

داری و هم اماکاان غالاباه بار آن،  در حوزۀ ]شناخت[ سرمایه
گاذارد؟ اگار  شود، بااقای مای ترین اندیشمند محسوب می بزرگ

داری و نژادپرساتای در آماریاکاا  برای مارکس براندازی برده
و  00تنها یک مسالۀ سیاسی مرتبط با اصالحات قانون اساسی

ای  نبود، بلکه همچنین ماقاولاه 02های حقوق بشری دادخواست
بود که با ساختارهای اقت ادی جامعه پیوند داشت. بناابارایان، 
او همچنین در کتاب سرمایه به پایاکاار بارای تاقاسایام مازارع 

( زمایان و acreآکر ) ۲۱داری در قالب واگذاری  بزرگ برده
 نویسد: کند و می یک قاطر به هر بردۀ آزاد شده اشاره می

داری، یک دگرگونی رادیکال در منااساباات  پس از لغو برده”  
در ایااالت ماتاحاده  03موجود میان سرمایه و مالکایات زمایان

، ص. ۴]سارماایاه، جالاد  “ باید در دستور کار قرار گیارد. می
، کاه تاا اماروز  تنها چنین اشکالی از دگرگونی اقت ادی[ ۲۹

تواناد بانایاادهاای ماادی  در ایاالت متحده تحقق نیافته است، می
 ستم نژادی را براندازد.
ام، هاماگای  هایی که تا اینجا نقال کارده   مایلم تأکید کنم که نمونه

 اند. مارکس بوده “اقت ادی”های  برگرفته از نوشته
ناژاد  مساالاه که او در جاهای دیگر بسیار بیشتر درباره درحالی 

اش و  های ژورناالایاساتای نویسد، خواه در نگارش و انقالب می
ای کااه در  هااایااش. ماامااال باارجسااتااه نااگاااری خااواه در نااامااه

ای  توان وکر کرد بحمی است که مارکاس در نااماه می زمینه این
به )  ۴۸۲۲به ویرجینیا ) 04تهاجم جان براون به انگلس درباره

انقالب ” میان میکشد، جاییکه مارکس درخ وص امکان یک 
[ در 4، ص.  MECW  40آید. ]مجلد  به شوق می “ بردگان

-آفاریاقاایای 05اینجا شاهد ستایش مارکس از سوژگی انقاالبای
 ها هستیم. آمریکایی

هاای[ ماارکاس و جاناسایات چاه   پیوند میان ]انادیشاه اما درباره
اتار باراون کاتااب درخشاانای  هایی می نمونه توان برشامارد؟ ه 

، و به این خاطر، من 06این موضوع منتشر کرده است درباره
نژاد با اختا اار بایاشاتاری باه ایان  در اینجا درمقایسه با مقوله

هاای  پردازم. با اینحال، مایلم برای ممال به دفاتارچاه مبحث می
هاای پاایاانای حایاات ماارکاس اشااره کانام،  سال 07شناسی قوم

داری و مانااساباات  ای از جوامع پیشاسرماایاه جاییکه او گستره
ها را مورد باررسای قارارمایادهاد؛ از  آن گرایانه کمونی و جمع

و دیگار باومایاان آماریاکاا، تاا جاواماع  01سرخپوستان ایرکوا
بندی مارکس آن باود کاه  . جمع21رومی-بسیار آغازین یونانی

]اصلی: فاقد خط نوشاتااری/ 20تمدنی-بسیاری از جوامع پیشا
م.[ در نواحی مختلف جهان درجۀ بسیار بیشتری از مشارکات 
زنان و قدرت اجتماعی زنان )از جمله در رهبری سیاسی( را 
در مقایسه با آنچه در جوامع مدرن یاافات مایاشاود باه ناماایاش 

و درایاناجاا ماتافااوت باا  گذارند. اما مارکس درعایان حاال، می
انگلس و اندیشمندان بعدی ]مارکسیست[، چنین منااسابااتای در 

شاواهاد زیاادی  ) ۴کاناد. زیارا: ) جوامع اولیه را ایدآلیزه نامای
دهد حتای در ایان جاواماع نایاز زناان   وجود دارد که نشان می

گارایای  ناوع جاماع)  ۴اناد؛ و ) مااناده مادون/تااباع ماردان بااقای
-شده در این جاواماع جاایای بارای آزادی فاردی و خاود یافت

 گذاشت. در معنای مدرن آن باقی نمی 22پروری
همچنان که رایا دونایفسکایا رهنمون شده اسات، ماارکاس در 

اش پااس از ساارمااایاه، درساات پاایااش از  هااای واپساایان ناوشااتااه
بازگشته بود، به ویاژه باه  ۴۸۲۱ اش، به رادیکالیسم دهه مرگ
، “ ۴۸۲۲فالاسافای  -هاای اقاتا اادی ناوشاتاه دسات” های  آموزه

بااورانااۀ  هاای انسااان جاایایااکاه او بارای ناخاسااتایان باار ماقاولااه
اش را  آتی را که چارچوب کارهای حیات فکری 23دیالکتیکی

عاناوان ماماال دیاگاری در  ریازی کارد. باه فراهم کاردناد، پای
مارکس از جنسیت، باید خاطرنشان کانام کاه  خ وص دریافت

ناه فاقاط باه باحاث از  ۴۸۲۲هاای  ناوشاتاه مارکاس در دسات
پاردازد،  بااوری مای سرمایه، طبقه، ازخودبیگاناگای، و انساان

پاردازد و آناچاه را کاه  ی[ جنسیت می بلکه همچنین به ]مقوله
نامد، به منزلۀ مقیاسی بنیادی  می “ رابطۀ مردان و زنان” خود 

برای سنجش پیشرفت کلی اجتماعی در نظر مایاگایارد، تاا باه 
 چنین دریافتی برسد:

ای، میتوانیم کل مارحالاۀ تاوساعاۀ  چنین رابطه بنابراین بر پایه” 
بشر را مورد داوری قراردهیم. از روی خ لات ایان راباطاه 

ای به ساطاح یاک ماوجاود  معلوم میگردد که بشر تا چه درجه
( رشد کرده است و خاود را در ایان species beingنوعی )

( به رسمیت شانااخاتاه human beingمقام، یعنی نوع انسان )
 [.۴۲۲-۲۲، صفحات  MECW ۹]مجلد  “است.

در اینجا، هامااناطاورکاه دوناایافاساکاایاا باارهاا ناوشاتاه اسات، 
زن و باه هاماۀ -مارکس مفهوم بیگانگی را باه راباطاۀ مارد” 

 .“24داری تعمیم داده است های[ زندگی تحت سرمایه ]ساحت
هایای کاه ماا را باعاناوان  پرسش با اینکه مارکس مسلماً به همه

انقالبیون امروز تحت فشار قارارمایادهاناد پااساخ ناداده اسات، 
ت ور میکنم میتوانیم بگوییم کاه نازد ماارکاس ناژاد، طاباقاه، 

های ماخاتالافای  هایی انضمامی هستندکه به شیوه وجنسیت مقوله

شود که مارکس همچنان یک متفکر معااصار اسات،  ادعا می
چنانکه به نظر من هم باید چنین ادعایی کرد، باور دارم کاه 

هاای ماارکاس، ماوضاوعاات حاول  هنگام پرداختن به اندیشه
اینترسکشنالیتی نباید نادیده گارفاتاه شاوناد ]اصالای: باه زیار 

ماارکاس و  فرش رانده شوند. /م.[ بطور مسلم، تمرکز اصلای
داری  های اصلی او معطوف به ماهیت سارماایاه بیشتر نوشته

کاه باه پارولاتااریاای  و امکان برگذشتن از آن بود، هاماچاناان
مدرن به منزلۀ محمل این گذار؛ ]البته[ باه شارطای کاه ایان 
کارگران تا ]سطح[ نقد دیالکتیکی ژرف سرمایه که ناظاریاه 
و سیاست مارکسیستی عرضه کرده است با یکادیاگار پایاوناد 

(. اماا 6ای سلسله مراتبی و پیشاهنگی بیابند )طبعا نه به شیوه
مارکس دربارۀ تالقی نژاد و جنسیت و طبقه واقعاً چه حرفی 
باارای گاافااتاان دارد؟ درواقااع، بساایااارزیاااد. مااتااأساافااانااه 

هاای او را مادون  های پس از مارکس که اندیشاه مارکسیست
کردند اغلب از این مساله آگاه نباودناد، یاا بادتار ایاناکاه، در 

ناژاد و جاناسایات را  برخی موارد تفکارات ماارکاس دربااره
 سره پس زدند. یک

ناژاد و طاباقاه و  هاای ماارکاس را دربااره برای ممال نوشتاه
این دو با سرماایاه در ناظار باگایاریام. حاتای پایاش از  رابطه

مانیفست کمونیست، مارکس جوان ایان ناظاریاه را پارورش 
داری مدرن بر بنیاد کار بردگان سیاه بارقارار  داد که سرمایه

 است:
داری مسااتااقاایاام بااه هاامااان ماایاازاناای مااحااور چاارخااش  باارده” 

آالت و اعتبار باناکای  امروز ماست که ماشین 7گرایی صنعت
ای ناخاواهاد باود؛ بادون پاناباه  داری پناباه و غیره. بدون برده

]ماارکاس و اناگالاس،  “ صنعت مدرنی در میان نخواهد باود.
، باا ۴۱۴-۴، صافاحاات MECWمجاماوعاه آثاار  ۹۸جلد 

 اناااااگااااالااااایاااااسااااای[ انااااادکااااای تاااااغااااایااااایااااار در نساااااخاااااه
بنابراین، مساله تنها بر سر استممار نایاروی کاار مازدباگایار 
قانوناً آزاد از سوی سرمایه در بریتانیا، یعنی قدرت صنعتای 
پیشروی آن زمان، نبود؛ بلکاه ]دیادگااه ماارکاس[ هاماچانایان 

تری از مناسباتی باود کاه ناوعای کاار  وسیع ناظر برمجموعه
یعنی کار باردگاان را نایاز در بار مایاگارفات کاه  8غیرآزاد

یاافاتاه باود، باطاوریاکاه باا  درمعنای کاماالً مادرنای ساازماان
هاای  داری تفااوت داری دوران روم یا اشکال پیشین برده برده

 بارزی داشت.
 ۴۸۲۴-۲۹های ماقادمااتای  نوشته همچنانکه مارکس در دست

اماان  ترین اثرش سرمایه نگاشاتاه اسات، فشاار بای مهم برای 
تولید ارزش و انابااشات سارماایاه، باه ایان شاکال مادرن و 

ً مااناناد  داری خ لتی بی دارانۀ برده سرمایه رحمانه و تاقاریاباا
ها تا سار حاد  داده است، که از آفریقایی 1کشی عام و نسل قتل

 کشد: می مرگ کار
داری کارگر را مجبور سازد که اماروز بارای  اگر سرمایه” 

ساعت کار کند، فردا این کارگر قادر ناخاواهاد باود  ۴۱ممال 
ساعت در روز را انجام دهد و شاید اصال  ۴۴که کار عادی 

کااری بارای  قادر به انجام هایاچ کااری نابااشاد. اگار اضاافاه
ای طوالنی تمدید شود، کارگر شاید فقط بتاواناد خاودش  دوره

ساال حافاظ کاناد، در  ۱اش را تنها برای  و طبعا توان کاری
اش را برای  حالیکه در غیر این ورت میتوانست توان کاری

چانایان چایازی ]دقایاقاا[ هاماان …  سال حفظ کند.  ۹۱یا  ۴۱
وضعیتی است که در حال حاضار در کاوباا بارقارار اسات، 

 ۴سااعات کاار در کشاتازارهاا،  ۴۴جاییکه سیاهان پس از 
ساازی  در پیش دارند، تاا آمااده 01ساعت دیگر کار فرآوری

،  MECW  ۹۱]مجلد  “ شکر یا تنباکو را به انجام برسانند.
 [۴۸۴-۹صفحات 

مارکس در جلد اول سرماایاه، هاماچانایان باه عاوامال وهانای 
دهد، جاییکه دربارۀ  مرتبط با نژاد، طبقه و انقالب ارجاع می

آگاهی اجتماعی در حال تغییر نیروی کار سفیدپوست آمریکا 
 نویسد: پس از جنگ داخلی می انقالبی در دوره

هر جنبش کارگری مستقل در ایااالت ماتاحاده آماریاکاا، تاا ” 
داری بخشی از سیاماای جاماهاوری را تاخاریاب  جاییکه برده

( در قاالاب پاوسات سافایاد laborشد. کاار ) کرد، فلج می می
نمیتواند درجاییکه در قالب پوست سیااه داک ناناگ مایاخاورد 

داری  خااود را رهااا سااازد. بااا ایاان وجااود، از ماارگ باارده
، ۴بالفاصله زندگی جدیدی زاده شد. ]مارکس، سرمایه، جلد 

، ۴۲۱۱، انتشارات پاناگاوئان، نایاویاورک Fowkes   ترجمه
 تأکیدات از سوی مولف.[. ۲۴۲ص. 
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تصویر عریان عفریت 
 جنگ در یک رمان

 زاده رضا عالمه 

 
یاعانار در آغااز  ۴۲۹۲این رمان كه براى اولین بار در سال 

جنگ دوم جهانر نوشته و منتشر شده ق ۀ تكاندهندۀ "جاانار" 
یك جوان ساده كه براى شركت در جنگ به سارباازى مایارود 

  را روایت مر كند.
 

هیچوقت شده یك رمانر را خوانده باشید و نسخه اى از آن را 
هم داشته باشید و حتر فیلمش را هم دیده باشید بااز وقاتار در 
یك كتابفروشر چشمتان به چاپ تازه اى از آن مر افتد نتوانیاد 
جلوى وسوسه تان را بگایاریاد و یاك نساخاه از آن كاتااب را 

 بخرید؟
براى من پیش آمده! دیروز در یك كتابفروشر چاپ جدیدى از 

 Johnny Gotرمان تكاندهندۀ دالتون تروماباو باا عاناوان: "
His Gun كه مىشود آن را به فارسر "جانر اسلحه دارد" یا "

تحت اللفظر تر، "جانر اسلحه اش را برداشت" ترجمه كارد، 
 بااه چشااماام خااورد و چاااره اى جااز خااریاادنااش نااداشااتاام!

نمىدانم چقدر با این رماان و خاالاقاش آشاناائار داریاد. دالاتاون 
ترومبو در اصل فیلمنامه نویس بود كه غیرممكن است عناوان 

 فیلمنامه هائر كه نوشته و فیلم شده اند را نشنیده باشید:
اسپارتاكوس، اكسدوس، آن مرد شجااع، شاجااعاان تاناهاایاناد،  

 پاپیلون، و... و سیاهه پرافتخار بلندى از فیلمنامه هاى دیگر.
 

اما شهرت دالتون ترومبو بسیار فاراتار از فایالامانااماه هاایاش 
است. او یكر از ده نفر دست اندركار سینما درهالیوود بود كه 
در دورۀ معروف به مك كارتیسم در آمریكاا باعاناوان عانا ار 
چپگرا به همراه نه نفر دیگر از همكاران سینمائیش حاضر باه 
همكارى با كمیته ى تفتیش عقاید نشد و به دلایال دفااع جاانااناه 
اش از آزادى بیان یك سال به حبس افتاد. او حتر پس از پایان 
محكومیتش به همراه برتولات بارشات و چاارلار چااپالایان در 
لیست سیاه قرار گرفت و از كار در سینما ممنوع شاد. جاالاب 
اینكه در همین دوره یك باار باا ناام مساتاعاار "رابارت ریاچ" 
فیلمنامه "آن مرد شجاع" را نوشت، و بار دیاگار باه اسام یاك 
آدم واقعر ولر غیرنویسنده باه ناام "یاان ماك لایاالن هااناتار" 
فیلمنامه "تعطیالت رومر" را خالاق كارد كاه هار دو جاایازه 

 اسكار بهترین فیلمنامه را ربودند!
ماجراى دادگاه و زندانش را ترومبو در كتاب كوچكر كه سال 
ها ممنوع بود با عنوان "سال هاى وزک" نوشت و منتشر كارد 
)من پانزده بیست سال پیش این كتاب را به فارسر بارگارداناده 
و در یك نشریه ماهانه كه عنوانش از وهنم رفتاه و در آلاماان 
زیر نظر باقر مرتضوى منتشر مىشد ب ورت پاورقر انتشاار 

 داده ام(.
و اما رمانر كه انگیزه نوشتن این مطلاب شاد و مان هامایاشاه 
براى یافتن معادل فارسر عنوانش مشكل دارم، به اعتاقااد مان 
ضدجنگ ترین رمانر است كاه تاا كاناون ناوشاتاه شاده اسات 

 )ادعاى كوچكر نیست ولر تردید در بیان آن ندارم(.
یاعانار در آغااز  ۴۲۹۲این رمان كه براى اولین بار در سال 

جنگ دوم جهانر نوشته و منتشر شده ق ه تكاندهنده "جاانار" 
یك جوان ساده كه براى شركت در جنگ به سارباازى مىارود 
را روایت مىكاناد. درهاماان ف ال آغاازیان رماان باه تادریاج 
درمىیابیم كه او در اثر انفجار بمب نه تنها دست و پا و چشم و 
گوشش را از دست داده بلكه چیزى جز تكه گوشت باند پیچیده 
اى نیست. اما مغزش ممل ساعت، دقیق و هشیار كار مىكند. و 
همین مغز هشیار و حساس است كه واقعیت دردناك جناگ را 
برایمان تشریح مىكند، آنهام باا چاناان زباان تااثایارگاذارى كاه 
خواندن این كتاب در هر دو جباهاۀ ماتاخااصام در جاناگ دوم 

 جهانر، براى سربازان ممنوع اعالم مىشود!
دالتون ترومبو سه دهه بعد بر مبناى همایان رماان تاناهاا فایالام 
سینمائر اش را كارگردانر مىكند و جایزه ویژه هیئات داوران 
جشنواره كن فارانساه را مىابارد. دو جاایازه اساكاارى كاه باا 
نامهاى ناشناس برنده شده بود سالها باعاد باه ت اویاب كامایاتاه 

(، و ۴۲۱٠اسكار، یكر درست قبل از مرگ به خودش )سال 
 دومر پس از مرگ دالتون ترومبو به بیوه اش تقدیم شد.

حاال با این تف یالت اگر شاماا جااى مان باودیاد چااپ جادیاد 
رمانش را نمر خریدید!؟ آنهم در زمانه اى كه عفریات جاناگ 
بسیار بیشتر از همیشه چهره نافارت اناگایازش را باه ناماایاش 

 گذاشته است؟

کند ]با هام[  ای که او تحلیل می های تولید تاریخی در پهنۀ شیوه
بسااتااه/  و گاااهاای بااه روشاای انااقااالباای هاام-کااناانااد،  تااالقاای ماای

 میشوند. 25یکپارچه
( Marxist-Humanists( باوران مارکسیست ما بعنوان انسان

ایم تا این سویه از ]درک[ مارکس را امتداد دهایام، ناه  کوشیده
هاا  هایش، که برخای از آن فقط با یک مواجهۀ مستقیم با نوشته

اناد، بالاکاه  در چارچوب تفاسیر مسلاط باه حااشایاه راناده شاده
هاای بانایااناگازاران  همچنین به مایااناجای ماباارزات و ناوشاتاه

مارکسایاسام اوماانایاساتای در ایااالت ماتاحاده: فایالاساوف رایاا 
رهاایای زن و دیاالاکاتایاک ” دونایفسکایا )مولف آثاری چون: 

های سیاه به مماباه   تمدن آمریکایی در محاکمه: توده” ؛ “ انقالب
، و فاعاال حاقاوق مادنای سایااهاان و فاعاال (“ 26آهناگاان پیش

قلب خشمگین: ژورناالای بارای ” کارگری چارلز دنبی مولف 
 ”. 27کارگران سیاه

ناژاد در آماریاکاا باا  مساالاه ای دربااره  اخیراً کتاب ستایش شاده
، باه قالام ژاکالایان جاوناز، “ 28نیرنگ هراس اناگایاز” عنوان 

باه -زندگی و آثار چارلز دنبی را درماعار  دیاد وسایاعاتاری
قرارداده وتوجهات واشاراتی به آرای دنابای را  -نسبت گذشته

 هاااااای پااااایاااااشاااااروجااااالاااااب کااااارده اسااااات. درروزنااااااماااااه
کاتااب  دربااره 21در پایان، مایلم فرازی از فاراخاوان گافاتاگاو

 ژاکلین جونز را نقل کنم:
های سیااسای چاارلاز دنابای بار  جونز در تحلیل کردار و ایده” 

تانایادگای مایاان ناژاد، طاباقاه و ماارکسایاسام  اندرکنش و درهام
کند. او باه دریاافات دنابای ازناژادپارساتای  اومانیستی تأکید می

اصالای اناقاالب اجاتامااعای  کاارگارسافایاد، باعاناوان مااناع طباقاه
ناویساد  درآمریکا توجه نشان میدهد، جاییکه ازکاارگارانای مای

پاوسات خاود اصارار  در تقابل/ مخالفت با همکاران سایااه” که 
 “کنناد. 31ورزند که خود را به عنوان سفیدپوست شناسایی می

دنابای را  30عمر ای از جستجوی تمام زمان  تاریخچه جونز هم
کاناد، جساتاجاویای کاه گااه در ایاجااد هاماباساتاگای  روایت مای

کارگر درامتداد خطوط رادیکال موفق بوده است. عاالوه  طبقه
پاردازد )هارچاناد ناه  بر این، جونز همچنین به این مساالاه مای

ی مایاان  بطور کامل( که سنت اومانیسم مارکسیستی چه رابطه
 32گرایای/اکاتایاویسام دهی و کنش سو[ و سازمان فلسفه ]از یک

]از سوی دیگر[ قایل است، و سپس این رویکرد را در برابار 
، چهرۀ دیگری از مارکسیسم و 33رویکرد سی. ال. آر. جیمز

دهد. در فرازی از فراخوان گفتگو  قرار می 34رهایی سیاهان
ایم که در کتاب جاوناز  کتاب ژاکلین جونز، چنین نوشته درباره

نقش فلسفه در هادایات کاارگاران ” تعهد دونایفسکایا و دنبی به 
هاای  ، به جای گردآوری صرف روایت35فهمی-به سوی خود

هاا باه ساوی اناقاالب  کارگران و اناتاظاار ایاناکاه ایان روایات
رهنمون شوند، بعنوان دلیل عمدۀ جدایی راه ایان دو نافار از 

 “ت ویر شده است. ۴۲۲۲سی. ال. آر. جیمز در سال 
دهای و  میان فلاسافاه باا ساازماان رابطه” و این موضوع، یعنی 

 پرسشی برای زمانۀ ماست. “سیاهان
 

*** 
توضیح نویسنده: این مقاله برگرفته از یک سخنرانی است که 

اندازهای انتقادی  چشم”در پنلی با عنوان  ۴۱۴۲  در ژوئیه
مبارزات مربوط به نژاد، جنسیت،  اینترسکشنالیتی: درباره

 Loyolaدر دانشگاه لویاال )“ طبقه، و اکولوژی
University )- .شیکاگو ارائه شد 

( استاد Kevin Andersonنویسنده: کوین اندرسون ) درباره
شناسی، علوم سیاسی و مطالعات فمینیستی در دانشگاه  جامعه

( است. از وی Santa Barbaraسانتا باربارا )-کالیفرنیا
مارکس، هگل، مکتب  هایی درباره تاکنون آثار و نوشته

های  شناسی، و شورش فرانکفورت، میشل فوکو، شرق
اجتماعی به ویژه در خاورمیانه و اروپا انتشار یافته است. از 

هایی از  ها اشاره کرد: گزیده توان به این های او می میان کتاب
، فوکو )۴۱۱۲)به همراه پیتر هیودیس،  36ُرزا لوکزامبورگ

گرایی )به همراه  های اسالم جنسیت و فریب و انقالب ایران:
ها:  ، و مارکس در حاشیه)۴۱۱۲ژانت آفاری، 

). ۴۱۴۱( 37گرایی، قومیت و جوامع غیرغربی ملی درباره
 “38المللی اومانیسم مارکسیستی سازمان بین”او عضوی از 

 است. ]به نقل از تارنمای منبع/ م.[
* * * 

 ای است از: منبع: متن فوق ترجمه
Karl Marx and Intersectionality 

By Kevin Anderson, International Marxist-
Humanist Organisation, March 2105 

 
 ها: پانویس

تالقی ) . برای آشنایی مخت ر با نظریه0
Intersectionalityی زیر: ( رجوع کنید به دفترچه 

نقد، مه  تالقی | پروسه فمینیسم  سیاه: معرفی و بررسی نظریه
 . اف.( . دی پی نسخه( ۴۱۴۲
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04 .John Brown 
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Family, Leiden: Brill, 2100. 
ای در معرفی این اثر  مقاله “ارغوان”وبسایت فمینیستی 
 منتشر کرده است:
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24 .Raya Dunayevskaya: Women’s Liberation 
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Humanities Press, 0185, p. 01. 

25 .coalesced 
26 .Raya Dunayevskaya: American 

Civilization on Trial: Black Masses as 
Vanguard. 

27 .Charles Denby: Indignant Heart: A Black 
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34 .Black liberation 
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 ی فارسی این کتاب: . ترجمه36

، به کوشش پیتر هیودیس “هایی از رزا لوکزامبورگ گزیده”
حسن مرتضوی، نشر نیکا، تهران  و کوین آندرسن، ترجمه

0386. 
قومیت و جوامع ”فارسی این کتاب با نام  . ترجمه37

) ۴۹۲۱به همت حسن مرتضوی )نشر ژرف، “ غیرغربی
این کتاب  انتشار یافته است. به عنوان معرفی کوتاهی درباره

برای ممال رجوع کنید به یادداشت یاشار دارالشفاء در 
 شرق.  روزنامه
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میرود و به انسان در جهان واقعی، انسان در مناسبات 
اجتماعی، انسان در سیاست و دولت توجه میکند: "انسان، 
جهان انسان، دولت و جامعه است. این دولت و این جامعه 
مذهب را می آفرینند، مذهبی که آگاهی وارونه از جهان 
است، چرا که آنها جهانی وارونه هستند." جامعه و دولت 
چگونه و به چه معنا جهانی وارونه هستند؟ بعدا در نقد 
مارکس از اقت اد سیاسی، این "باز گم کردن" که ظاهرا یک 
مقوله کلی و انتزاعی است در تحلیل از موقعیت طبقه کارگر 

 در نظم سرمایه داری با جزئیات باز میشود. 
در "دستنوشته های اقت ادی و فلسفی" در بحث کار بیگانه 
وقتی در مورد رابطه کارگر با مح ول کارش صحبت 
میکند فورا آن را با رابطه انسان با خدا قیاس میکند. این 

مخلوق خود انسان  -کاال و خدا  -قیاس دو وجه دارد. هردو 
هستند اما در هر دو این انسان است که تحت سیطره مخلوق 

هستند. کارگر با مح ول کارش به ممابه  -کاال و خدا  -خود 
شیئی بیگانه رابطه دارد. شیئی که هر چقدر وسیعتر و 
قدرتمندتر میشود همانقدر کارگر ضعیفتر و از زندگی 
درونیش تهی تر میشود. در قلمرو مذهب هم همین اتفاق 
میافتد: هر چقدر خدا قدرتمندتر، انسان ضعیفتر؛ هر چقدر 
خدا پرتر، انسان تهی تر؛ هر چقدر خدا داناتر، انسان نادانتر 
است و باالخره به قول مارکس "هر چه آدمی خود را بیشتر 

 وقف خدا میکند، کمتر به خود میپردازد." 
در کاپیتال، مارکس انسان کارگر در مناسبات کاالیی سرمایه 
داری را این چنین با دنیای مذهب قیاس میکند. در مناسبات 
کاالیی رابطه ارزشی میان کاالها یعنی مح والت کار 
"چیزی جز رابطه اجتماعی معینی میان انسانها نیست". 
کاالها به اعتبار اینکه تجسم کار انسانی هستند میتوانند به 
ممابه تجسم ارزشها با هم مبادله شوند. ولی در نظر انسانها 
رابطه کاالها "شکل خیالی و موهوم رابطه میان اشیاء را به 
خود میگیرد". در قلمرو مذهب چه اتفاقی میافتد؟ خدایان که 
خود ساخته وهن بشر هستند ب ورت "چهره هایی ویحیات و 
خودمختار" ظاهر میشوند. چهره هایی قائم به وات، مستقل و 
متکی برخود "که هم میان خود و هم میان خود و نوع بشر 

 روابطی برقرار میکنند." 
تحت سلطه مناسبات سرمایه داری، اکمریت عظیم جامعه 
همیشه در هراس و ناامنی از آینده و معیشتشان بسر میبرند. 
نگاهی کوتاه به کارنامه همین امروز جهان سرمایه داری 
براستی هراس انگیز است. ابعاد ناامنی اقت ادی و ترس از 
شبح بیکاری و بی پناهی و گرسنگی و مرگ از بی دارویی و 
بی غذایی و تخریب پرشتاب محیط زیست و جنگ و ترور 
اکمریت عظیم جامعه را در هراس دائمی نگه داشته است. 
هراسی که طبقات حاکم از آن ممل زمین شخم زده برای 
رواج دادن به گرایشات مضر به حال بشریت ممل ناسیونالیسم 

 و البته کاشت و برداشت مذهب استفاده میکنند. 
نقش مذهب که خود حاصل این جهان وارونه است چیست؟ 
چه کاری انجام میدهد؟ کارش در اساس توجیه این وارونگی 
و قابل تحمل کردنش است. به قول مارکس "منطق آن به 
شکلی مردم پسند است". "جواز اخالقی" آن است، بنیانی 

 برای "تسلی و توجیه" آن است. 
این عبارت از مارکس بسیار مشهور است. "مذهب افیون 
توده هاست". اما این توده باید به افیون نیاز داشته باشد تا 
مذهب نقش افیون را برایش بازی کند. این توده باید از دست 
چیزی فرار کند و به افیون پناه ببرد. از دردی رنج بکشد تا 
به آرامش افیون متوسل شود. مارکس در عبارات پیش از این 
جمله با جمالتی بسیار قدرتمند به این "نیاز" اشاره میکند: 
"... مذهب آه مخلوق ستم دیده، احساس جهانی بی احساس، و 

 جان اوضاعی بیجان است. مذهب افیون مردم است." 
همین امروز تعداد زیادی از کانالهای ساتالیت چه در دنیای 
اسالم زده و چه در خود غرب مشغول فروش سازمانیافته 
تریاک مذهب هستند. حتی در جهان به اصطالح سکوالر 
مخ وصا در آمریکا اوانجلیستهای شارالتان "مخلوق 
ستمدیده" را شبانه روز با توکل و توسل به خدا و مسیح و 
معجزه و خرافات تسلی میدهند تا هم در خلسه آن دنیا 
مشغولشان کنند و تالش و مبارزه در این دنیا را از 
دستورشان خارج کنند و هم البته ته مانده چندرغاز درآمدشان 

 آته ئیسم مارکس و نقد او از مذهب
 

 گفتگو با محسن ابراهیمی
 

سیامک بهاری: روی آته ئیسم مارکس و نقد او از مذهب 
متمرکز میشویم که تقریبا مربوط به نیم قرن بعد از انقالب 
فرانسه است. اجازه بدهید از تمایز مارکس با نقد روشنگران 

 از مذهب شروع کنیم. 
مارکس بیزاری عمیق خود از خدا را در محسن ابراهیمی: 

سالگی در تز دکترای خود در باره اختالف بین فلسفه  23
طبیعت دموکریتی و اپیکوری اعالم میکند. در مقدمه کوتاه 
این رساله از پرومته در اسطوره های یونانی که آتش را از 
بارگاه زئوس خدای خدایان دزدیده و به بشر هدیه کرده بود با 
تحسین یاد میکند. از شعار پرومته به وجد میاید که گفته بود: 
"من از این گله خدایان بیزارم" و او را "برجسته ترین قدیس 
و جانباخته تقویم فلسفی" خطاب میکند. مارکس این انزجار 
از "خدایان" را بعدها در زمین، در میدان مبارزه طبقاتی، 
آنجا که گله خدایان در خدمت گله اربابان وسالطین و حکام و 
صاحبان سرمایه انجام وظیفه میکنند دنبال میکند. م اف 
نظری و نقادانه مارکس با خدایان در نقد رادیکالش از 
مذهب، منشاء تاریخی و طبقاتیش، دالیل تولید و بازتولیدش، 
و باالخره شرایط رهایی کامل بشر از مذهب متبلور میشود. 
مارکس به سراک مذهب به ممابه تئوریسین جنبش طبقاتی 
کارگر علیه شرایط بردگی خود و جامعه، علیه آخرین شکل 
تسلط طبقه ای بر طبقات دیگر میرود. همین، نقد مارکس از 
مذهب و آته ئیسم او را از آته ئیسم ماتریالیستی ماقبل خودش، 

 آته ئیسم قرن هجده متمایز میکند.
در یک سطح تحلیلی پایه ای تر آته ئیسم قرن هجده ع یان 
فکری و فلسفی نمایندگان فکری طبقه بورژوا علیه افکار و 
آراء و اخالقیات متناسب با مناسبات کهنه فئودالی است. 
همانطور که در مانیفست ت ریح شده است با زوال دنیای 
قدیم مذاهب کهن هم زوال پیدا کردند و مغلوب مسیحیت شدند 
و بعدا در قرن هجده م اف افکار تجدد طلبانه با عقاید 
مسیحی همزمان و در متن پیکار مرگبار بوروژوازی انقالبی 
با جامعه فئودال پیش رفت. در قرن هجده ایده های مربوط به 
آزادی اندیشه و مذهب، بازتاب سلطه آزادی رقابت در 
عرصه عقاید بود در حالیکه آته ئیسم مارکس جلوه ای از 
مبارزه همه جانبه طبقه کارگری بود که نه تنها علیه تمام بقایا 
و رسوبات فکری و فرهنگی و اخالقی اع ار گذشته بلکه 

 علیه خود بورژوازی پا به میدان گذاشته بود. 
طبقاتی متفاوت فاکتورهایی را وارد آته  -همین پایه اجتماعی 

ئیسم کمونیستی مارکس در قرن نوزده میکند که در آته ئیسم 
بورژوایی قرن هجده نمیتوانست بوجود بیاید. برای ممال، اگر 
چه مارکس و انگلس و بعدا لنین به نقش روشنگری قرن 
هجده علیه مذهب آنقدر ارج میگذاشتند که ترجمه و انتشار 
وسیع آثار آنان در میان طبقه کارگر را قویا توصیه میکردند 
اما آن را برای رهایی کامل از مذهب ابدا کافی نمیدانستند. از 
نظر آنان برای رهایی کامل از مذهب باید آن شرایطی را از 

 میان برد که به مذهب نیاز دارد. 
مارکس در ع ری و در شرایطی مذهب را نقد میکند که 
طبقه کارگر کل بورژوازی اروپا را به هراس انداخته بود و 
"آزاد اندیشی" و دفاع از"آزادی وجدان" دیگر برای خود 
بورژوازی خطرناک بود. "آزادی وجدان" قرار بود دست 
سرمایه داری را در میدان در هم شکستن موانع فکری جامعه 
فئوال باز بگذارد. آته ئیسم روشنگران بورژوایی قرار بود 
دست و بال خدا و نمایندگان زمینی اش را از دخالت در امور 
سرمایه در حال شکوفایی قیچی کند. آنجا که طبقه کارگر به 
یک خطر سیاسی تبدیل شد، رابطه بورژوازی اروپا و 
نمایندگان فکریش با ماتریالیسم و آته ئیسم هم تیره شد. به قول 
انگلس بورژوازی فرانسه و آلمان راهی نداشت جز اینکه 
"بدون سر و صدا آزاداندیشی را رها کند، همانطورکه یک 
نوجوان که سیگار به لب با تکبر به عرشه کشتی می آید به 
مجردی که عارضه دریاگرفتگی بر او مستولی میشود، بی 
سر و صدا سیگار روشنش را به زمین می اندازد." جنبش 
طبقه کارگر آن دریایی بود که طوفانش بورژوازی متکبر 
اروپا را به سرگیجه انداخته بود و به اظهار ندامت از 

استهزای مذهب و خدا مجبور کرده بود. انگلس وضع آته 
ئیستها و روشنگران دراین مقطع را اینچنین به ت ویر 
میکشد: "استهزا کنندگان مذهب یکی پس از دیگری در 
مالء عام عابد شدند، از کلیسا و اصول و آداب آن با احترام 
سخن میراندند، و حتی آنجا که چاره نداشتند خود نیز آنها را 
اجرا میکردند. بورژوازی فرانسوی روزهای جمعه گوشت 
نمیخورد و بورژوازی آلمانی درمراسم طوالنی یکشنبۀ 
پروتستانها روی نیمکت می نشست. آنها میانه شان با 

 ماتریالیسم به هم خورده بود." 
میتوان گفت که از همان ع ر مارکس مبارزه با مذهب بر 
دوش آته ئیسم کمونیستی طبقه کارگر افتاده بود. چیزی که 
در روسیه ع ر لنین به مراتب برجسته تر میشود و امروز 
البته دیگر تماما برعهده کمونیسم است. اگر انگلس و 
مارکس زنده بودند به چشم خود میدیدند که امروز مذهب 
دردست بورژوازی ونمایندگان فکریش به خونین ترین و 
مخربترین و ویرانگرترین ابزار سیاسی درمقابل بشریت و 
طبقه کارگر تبدیل شده است و لطمات سنگین به مبارزات 
جنبشهای پیشرو و روند مبارزه طبقه کارگر میزند. به 
هیوالیی تبدیل شده است که هیچ جنبشی جز جنبش طبقه 
کارگر و کمونیسم، جنبشی بشدت سازمانیافته از عهده اش 

 بر نمی آید. 
برخالف روشنگران قرن هجده، مارکس وقتی از بنیادهای 
مذهب و مخ وصا شرایط بازتولید آن در جوامع طبقاتی 
صحبت میکند از جهل بشر درباره طبیعت و ترس از آن، 
از نقش شیادان حرفه ای در مهندسی مذهب فراتر میرود. 
باز تولید و تداوم مذهب در وهنیت اجتماعی توده مردم دیگر 
اساسا اجتماعی و طبقاتی و سیاسی است. مربوط به 
شرایطی است که انسان را از خود و تواناییهایش بیگانه 
میکند و زیر سلطه نیروهای بیگانه قدرتمند اسیر میکند. 
مذهب تبیین تماما وارونه از جهان وجامعه، از مناسبات 
اقت ادی و اجتماعی و سیاسی است. یا بهتر است بگوییم 
مذهب بازتاب وهنی دنیایی است که همه چیزش وارونه 
است. مذهب همه چیز را روی سرش قرار میدهد همانطور 
که در خود دنیای زمینی هم همه چیز وارونه است. و با این 
نگرش است که نگاه مارکس به راه رهایی از مذهب هم به 
طور بنیادی با راه حل ماتریالیسم روشنگران قرن هجده 
متفاوت است. برای رها شدن از مذهب فقط آگاهگری علیه 
خرافات از جمله خرافه خدا کافی نیست. باید زمینه های 
اجتماعی و اقت ادی و طبقاتی مذهب را از بین برد. باید 

 دنیای وارونه را روی قاعده اش قرار داد. 
سیامک بهاری: فاکتورهای اصلی و پایه ای نقد مارکس از 
 ریشه های مذهب و زمینه های بازتولیدش چه ها هستند؟ 

نقد و برخورد مارکس به مساله مذهب در محسن ابراهیمی: 
یک سطح تحلیلی انتزاعی بیشتر در مطالب مشهور به آثار 
دوره جوانیش ممل "مقدمه ای بر نقد فلسفه حق هگل"، 

فلسفی"،  -"درباره مساله یهود"، "دستنوشته های اقت ادی
"خانواده مقدس" و "ایدئولوژی آلمانی" منعکس هستند. در 
آثار مربوط به نقد اقت اد سیاسی ممل گروندریسه و کاپیتال 
هم میتوان به آن بنیادهای اقت ادی پی برد که زمینه را 
برای بازتولید توهم مذهبی در اشکال و قالبهای جدید و 

 تداوم حیات مذهب فراهم میکند. 
مارکس در همان صفحه اول "مقدمه ای بر نقد فلسفه حق 
هگل" درباره بنیاد شکل گیری مذهب ورابطه متقابل انسان 
ومذهب اعالم میکند که "انسان مذهب را میسازد، مذهب 
انسان را نمیسازد." اینجا اگرچه انسان مستقل از موقعتش 
در تولید واقت اد، انسان مستقل ازموقعیت طبقاتیش مد نظر 
است اما همینجا درهمین سطح کلی هم سئوال این است که 
کدام انسان وچرا انسان مذهب رامیسازد؟ مذهب بخشی 
جدانشدنی از وجدان و شعور و آگاهی انسان علی العموم 
درهمه مکانها و درهمه زمانها نیست. مذهب وجهی ازلی و 
ابدی از حیات انسان نیست. "مذهب، خودآگاهی و آگاهی از 
خود انسانی است که یا هنوز خود را نیافته و یا خود را باز 

 گم کرده است." 
"انسان مذهب را میسازد، مذهب انسان را نمیسازد". این 
اگر چه حکمی انتزاعی به نظر میرسد اما مارکس در همین 
سطح انتراعی بحث هم بالفاصله از مفهوم کلی انسان فراتر 

 آته ئیسم و جنبش ضد مذهبی
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عبارت بیگانه واقعی است که "کل آزادی" که از نظر مارکس"
است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خود 
انسان" است متحقق میشود و همراه با آن انسان از زنجیر 
توهمات مذهبی رها میشود. از دست سمبل بی اختیاری 
مطلقش یعنی خدا رها میشود. از اسارت مخلوق خود رها 
میشود. همانقدر که انسان اختیار جهان خود را بدست میگیرد 
اختیار را از خدا سلب میکند. اما رابطه ای دوسویه میان 
مبارزه با خدا و شرایطی که خدا را می آفریند وجود دارد. 
مبارزه با خرافه خدا وجهی مهم از مبارزه برای از میان بردن 
شرایطی است که خدا را خلق کرده است. با این وجود رهایی 
کامل از توهم خدا مستلزم رهایی کاملی از شرایطی است که 

 توهم به خدا را نیاز دارد. 
می بینیم که آته ئیسم مارکس وجهی و جلوه ای از یک جنبش 
و یک م اف همه جانبه فکری، سیاسی و طبقاتی با مناسباتی 
است که مذهب یک روبنای فکری و ایدئولوژیک ساختاری و 

 جدانشدنی آن است. 
سیامک بهاری: در آخرین سئوال این بخش دوست دارم در 
باره نظر مارکس در مورد جدایی مذهب از دولت و جامعه 
سکوالر صحبت کنیم. نظر مارکس در مورد محدود کردن 
مذهب در چهارچوب همین نظمی که به مذهب نیاز دارد 

 چیست؟ 
میدانیم که مساله مارکس صرفا نقد نظری  محسن ابراهیمی:

دنیای موجود نیست. مارکس مفسر بی تفاوت جهان نیست. 
نظریه پرداز جنبشی است که میخواهد جهان را آگاهانه و 
فعاالنه تغییر دهد و زیر و رو کند. میخواهد طبقه کارگر را 
که تجسم بیگانگی انسان از تواناییهای خود در جامعه سرمایه 
داری است به صاحب اختیار زندگی خود و از این طریق کل 
افراد جامعه را به شهروندان صاحب اختیار کل جامعه و 
زندگیشان مبدل کند. میخواهد اختیار و آزادی را به بشریت 
بازگرداند. اینجا فرصت نیست در باره نقش واقعی مذهب در 
ع ر مارکس مف ل صحبت کنیم. اما همانطور که در پاسخ 
به سئواالت قبلی گفتم در مقطع حیات مارکس دیگر از 
روشنگرانی که در دفاع از "آزادی وجدان" در قرن هجده 
مبارزه میکردند خبری نیست. آنها "روزهای جمعه گوشت 
نمیخورند و در مراسم یکشنبه ها روی نیمکت کلیساها می 
نشینند" و کال"میانه شان با ماتریالیسم به هم خورده است". 
مبارزه علیه خدا و خرافه مذهب بر دوش طبقه کارگر و 
کمونیسم افتاده است. مارکس قرن نوزده، قرنی که طبقه 
کارگر از لحاظ سیاسی در موقعیتی هست که مارکس بیانیه 
مبارزاتی اش را در مانیفست کمونیست اعالم کرده است، هم 
میخواهد سم مذهب را از همه زوایای زندگی بشر پاک کند و 
هم واقف است که رسیدن به این هدف در چهارچوب نظامی 
که بنیادش بر از خودبیگانگی کارگر و به تبع آن همه بشریت 
استوار است امکانپذیر نیست. به این اعتبار مارکس در همان 
چهارچوب نظم موجود هم برای عقب راندن مذهب و کوتاه 

 کردن دست خون آلودش از زنگی بشر تالش میکند. 
در کتاب "جنگ داخلی در فرانسه"، مارکس در اشاره کوتاه 
تایید آمیزی به اقدامات کمون پاریس علیه مذهب سازمانیافته 
این نکات را برجسته میکند: کمون بعد از حذف ارتش دائمی 
و پلیس بعنوان دو نهاد سرکوب فیزیکی، به سراک ابزار 
معنوی سرکوب یعنی قدرت کلیسا و کشیشان میرود. با فرمان 
کمون جدایی کلیسا از دولت عملی میشود. از کلیساها خلع 
مالکیت شده وکشیشها به سوی آرامش زندگی خ وصی 
روانه میشوند تا از صدقات مومنین ارتزاق کنند. دست کلیسا 
از دخالت در امر آموزش قطع میشود و همه موسسات 
آموزشی بطور رایگان در دسترس همه شهروندان قرار 

 میگیرد. 
از نظر مارکس، اقداماتی از این قبیل در جهت سکوالر کردن 
جامعه و بیرون راندن مذهب از قلمرو دولت و نهادهای 
عمومی در چهارچوب نظم موجود اگرچه مهم و امکانپذیر 
است اما کافی نیست. مذهب میتواند امر خ وصی افراد اعالم 
شود اما این افراد همچنان در بردگی و بندگی فکری و درونی 
مذهب باقی بمانند. "دولت میتواند خود را از محدودیتی آزاد 
کند، بی آنکه انسان حقیقتا از آن محدودیت آزاد شده باشد". 
دولت میتواند از محدودیت مذهب آزاد باشد بی آنکه انسان از 
مذهب آزاد شود. در یک کالم "آزادی دولت از مذهب، آزادی 
انسان واقعی از مذهب نیست." درچنین شرایطی انسان از 

به تعبیر دقیقتر آزادی -مذهب آزاد نمیشود بلکه آزادی مذهبی
 را بدست میآورد.  -مذهب و بی مذهبی 

پس اگر محدود کردن مذهب، راندن آن به قلمرو خ وصی 
هنوز آزادی واقعی خود انسانها از مذهب نیست، چگونه 
میتوان از خود مذهب بطور کامل رها شد؟ آیا نباید در همان 

میدهد در حالیکه بیگانگی اقت ادی در حیطه زندگی 
واقعی است" و نتیجه میگیرد که "فرا رفتن از بیگانگی، 
هر دو جنبه را در بر میگیرد". اما عمق بحث مارکس این 
است که میگوید مذهب در کنار خانواده، دولت، قانون، 
اخالق، علم و هنر از قانون عام شیوه تولید تبعیت میکنند. 
آنها همه اشکال و قالبهای وهنی، فرهنگی و سیاسی بیگانه 
شدن انسان از خود هستند. همه اینها بر روی مالکیت 
خ وصی استوار هستند که خود نمود مادی و ملموس 
زندگی انسانی بیگانه شده است. مارکس نتیجه میگیرد که 
برای رها شدن از همه این اشکال از خود بیگانگی از 
جمله مذهب باید از بنیاد از خودبیگانگی رها شد. باید از 
مالکیت خ وصی یعنی "یعنی تحت تملک در آوردن 
زندگی انسانی" رها شد. فرارفتن از مالکیت خ وصی 
شرط و زمینه مادی"فرارفتن از هرگونه بیگانگی" است. 
شرط و زمینه "بازگشت آدمی از مذهب، خانواده، دولت و 
غیره به وجود انسانی یعنی به وجود اجتماعی خویش" 
است. روشن است که در سرمایه داری این "بازگشت آدمی 
به وجود انسانیش" از طریق فرا رفتن از مناسبات مبتنی 
بر کار مزدی، فرار رفتن از تملک ارزش اضافه توسط 
مالکان وسایل تولید و در یک کالم لغو کار مزدی 

  امکانپذیر است. 
مارکس در ادامه نکات مورد وکر، با جمالتی کوتاه در 
باره تمایز و رابطه آته ئیسم و کمونیسم صحبت میکند که 
جا دارد رویش تامل کنیم: "کمونیسم از همان ابتدای کار 
)اوئن( با آته ئیسم آغاز میکند اما آته ئیسم بدوا به هیچ وجه 
کمونیسم نیست و در حقیقت هنوز عمدتا یک انتزاع است." 
در آخرین جمالت همین پاراگراف و همین بحث تمایز آته 
ئیسم و کمونیسم با ارجاع به "بشردوستی"توضیح داده 
میشود: "... بشردوستی آته ئیسم بدوا بشر دوستی فلسفی و 
انتزاعی است درحالیکه بشردوستی کمونیسم هم واقعی 

 است و هم مستقیما به عمل متکی است." 
مارکس بعنوان نظریه پرداز و رهبر کمونیسم، تئوریسین 
جنبش واقعی طبقه کارگر برای تغییر واقعی اوضاع، به 

 -م اف همه نیروهایی که حافظ وضع موجود هستند
ازجمله خرافه خدا و مذهب و کلیسا ـ میرود. قبال در 
تزهای فویرباخ گفته است که فالسفه جهان را تفسیر کرده 
اند درحالیکه مساله بر سر تغییر آن است. همین تز پایه ای 
در برخورد به مذهب هم خود را نشان میدهد. مارکس آته 
ئیست فقط در قلمرو فلسفه نیست. صرفا یک خداناباور 
نیست. خدا برای مارکس مظهر و تجسم و تبلور بیگانگی 
واقعی انسان در قلمرو دنیای درونی و وهنی است که خود 
انعکاسی از بیگانگی انسان درعرصه اقت اد، سیاست، و 
بطورکلی در زندگی مادی و واقعی است. بنیاد آته ئیسم 
مارکس انساندوستی است. سعادت انسان است. حرمت 
انسان است. از میان بردن بیگانگی انسان در دنیای 
درونیش است. اما وقتی از خودبیگانگی درونی انسان 
مح ول از خودبیگانگی انسان در قلمرو اقت اد است 
آنگاه مسیربازگرداندن اختیار و اراده و آزادی به انسان هم 
از تغییر در همین قلمرو مادی واقت ادی میگذرد اگر چه 
آگاهگری در همین عرصه وهنی هم وجهی از مبارزه 

 برای رهایی از بیگانگی در اقت اد و سیاست است.
بیست و سه سال بعد از دستنوشته ها در فرازی از جلد اول 
کاپیتال همین نکته مجدد مورد تاکید قرار میگیرد. 
"انعکاسات مذهبی عالم واقع در وهن انسانها تنها هنگامی 
میتواند زوال یابند که مناسبات عملی حیات روزمره )میان 
انسان و انسان، انسان و طبیعت( ب ورتی شفاف و 
عقالنی بر آنها ظاهر شود." مذهب نقابی است که بر چهره 
واقعی مناسبات وارونه میان انسانها کشیده شده است. نقابی 
که آن چهره واقعی را نه تنها پنهان بلکه توجیه میکند. این 
نقاب را باید کنار زد و آن چهره واقعی را نشان داد. این 
اتفاق رخ نمیدهد. این "نقاب از چهره پروسه حیات 
اجتماعی، بمعنای پروسه تولید مادی آن، فرو نمی افتد 
مگر آن زمان که تولید بدست مجامعی از انسانهای آزاد 
انجام شود و تحت کنترل آزادانه و برنامه ریزی شده آنان 

 قرار گیرد." 
همه بحث مارکس این است انسان در دنیای واقعی و 
اقت ادی بی اختیار شده است و مذهب از خود بیگانگی 
انسان و بی اختیاریش در حیات درونی است که خود 
انعکاسی از بیگانگی و بی اختیاری انسان در حیات واقعی 
و اقت ادی است. نمیتوان از این بیگانگی در دنیای وهنی 
و درونی رها شد مگر با رهایی از بیگانگی در دنیای 
واقعی و اقت ادی. فقط از طریق رهایی از این دنیای 

 را به جیب بزنند. 
همینجا این را هم روشن کنم که جامعه در مقابل تعر  
مذهب هیچ موقع پاسیو نبوده است و در جهان معاصر به 
طریق اولی نیست. یک وجه مهم تالش بشر برای رسیدن به 
آزادی و رفاه و حرمت انسانی مقابله فعال با تعر  مذهب 
بوده است که جلوه های قدرتمندش را در همین سالهای اخیر 

 در کل دنیا دیده ایم. 
سیامک بهاری: مبانی نقد مارکس در باره رهایی از مذهب 
چه ها هستند؟ نقد نظری مذهب؟ نقد اجتماعی آن؟ هر دو؟ 

 تاکیدات مارکس در این مورد چه ها هستند؟ 
مارکس اگر چه مقابله با خدایان و خرافات :  محسن ابراهیمی

مذهبی و همچنین مذهب سازمانیافته را مهم میداند و به این 
معنا هم از تعر  فکری روشنگران قرن هیجده به مذهب 
سازمانیافته، مسیحیت و خدا هم از اقدامات کمون پاریس در 
قطع ید از کلیسا دفاع میکند اما هنوز این ها را برای رهایی 
نهایی و کامل از مذهب کافی نمیداند. پاسخ مارکس به این 
سئوال مبتنی است بر تبیین ماتریالیستی و طبقاتیش نه تنها در 
باره ریشه مذهب بلکه و مخ وصا شرایط واقعی و مادی که 
مذهب را در اشکال و قالبهای جدید بازتولید و بر جان و 

 روح جامعه مسلط میکند. 
مارکس در "مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل" میگوید: "... 
مبارزه با مذهب، مبارزه ای غیرمستقیم با جهانی است که 
مذهب رایحه معنوی آن است." ولی برای زدودن کامل خود 
این "رایحه معنوی" از وهنیت بشر مارکس مبارزه مستقیم با 
خود همان جهان را پیشنهاد میکند. از نظر مارکس اگر 
انسانها "سعادت واقعی" داشته باشند،"سعادت خیالی" جایی 
در وهنیت بشر نخواهد داشت؛ اگر "اوضاعی که نیاز به 
توهم دارد" از میان برداشته شود، "توهم در باره اوضاع " 
هم از میان میرود و باالخره اگر"جهان پردرد" تغییر یابد، 
مذهب که "هاله مقدس" آن است و قرار است این درد را قابل 
تحمل کند زوال می یابد. می بینیم که از نقطه نظر مارکس هم 
مبارزه با خود مذهب که روشنگران قرن هجده با قدرت پیش 
میبردند الزم است و هم مبارزه مستقیم با زمینه مادی تداوم 
مذهب. نمیتوان به عنوان یک آنتی تئیست مبارزه با خدا و 
خرافات را پیش برد و ت ور کرد کار مذهب دیگر تمام است 
و از سوی دیگر نمیتوان به مبارزه با خرافات بی اعتنا بود، 
دست روی دست گذاشت و منتظر رهایی از جامعه طبقاتی 
شد با این توجیه که رهایی کامل از مذهب منوط به رهایی از 

 شرایط مادی بازتولید مذهب است. 
مارکس بحمش را این چنین ادامه میدهد "... نقد مذهب، توهم 
را از انسان می زداید تا شاید او چون انسانی توهم زدوده و با 
خردی بازیافته بیندیشد، عمل کند، و واقعیت خود را سامان 
دهد؛ تا شاید چون خورشید راستین، خود گرد خویش 
بگردد." اینجا هم ما با جایگاه مهم تبلیغ و افشاگری علیه 
مذهب و مذهب زدایی در نقد مارکس مواجه هستیم. اما این 
جمالت ظاهرا این معنا را میدهند که تغییر در ایده ها، تغییر 
در وهنیت بشر، تغییر در نگاه بشر و رفع توهم از بشر از 
طریق مذهب میتواند تغییر در واقعیات را تعیین کند واینکه 
مذهب زدایی از طریق مبارزه فکری میتواند جایگاه مرکزی 
انسان را تامین کند و بشریت را صاحب حرمت و آزادی و 
اختیار کند. اما مارکس بالفاصله میافزاید که "مذهب صرفا 
خورشید موهومی است که انسان تا زمانیکه گرد خویشتن 
نمیچرخد، گرد او میچرخد. "پس سئوال این است که چه باید 
کرد که برای انسان خود انسان محور باشد. انسان به گرد 
ت ور و توهمی که ساخته خود است دور نزند. اسیر و 
مقهور این توهم نباشد. روشنگری علیه مذهب است که انسان 
را به چنین موقعیتی ارتقا میدهد یا شرایط دیگری برای 
ارتقاء انسان به چنین وضعی الزم است؟ چه شرایطی و چه 

 تغییراتی در چه عرصه هایی الزم است؟
بحث مارکس این است که بشر باید در موقعیتی قرار بگیرد 
که نیازی به "خورشید موهوم" نداشته باشد. مارکس در کتاب 
"در باره مساله یهود" در دو سطح به سراک پاسخ این سئوال 
میرود. هم مقابله با مذهب، محدود کردن و به عقب راندن آن 
و نهایتا آزاد کردن دولت از مذهب یا جدا کردن مذهب از 
دولت )همان سکوالریزه کردن مناسبات سیاسی در جامعه( 
مد نظرش است و هم اینکه این سطح آزادی از مذهب هنوز 
نمیتواند "خورشید موهوم" خدا را با خورشید خود انسان 
جایگزین کند. باید شرایط واقعی انسان را عو  کرد که 

 بتواند با قدرت وآزادی و اختیار زندگی خود را سامان دهد. 
در یادداشتی تحت عنوان "مالکیت خ وصی و 
کمونیسم" )دستنوشته ها ...( از این صحبت میکند که 
بیگانگی مذهبی"در قلمرو آگاهی و زندگی درونی آدمی روی 
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قلمرو خ وصی هم به سراک مذهب رفت و آن قلمرو را سم 
 زدایی کرد؟ 

یک وجه دیگر جامعه سکوالر این است که ضروری است در 
همان جامعه مبارزه نظری و نقادانه علیه مذهب را پیگیرانه 
ادامه داد. از نظر مارکس نه فقط ادبیات آته ئیستی روشنگران 
قرن هجده باید وسیعا منتشر شود بلکه او بر اهمیت مبارزه 
آگاهگرانه حزب کمونیست علیه مذهب هم تاکید میکند. درنقد 

کوتاهی فراز برنامه گوتا در بخش مربوط به "آزادی وجدان" 
هست که حاکی از اهمیت برخورد مستقیم به مذهب توسط 

 حزب را نشان میدهد:
)اشاره به اقدامات  Kulturkampf"اگر در این ع ر 

بیسمارک علیه احزاب کاتولیک حامی زمینداران جنوب غربی 
آلمان( بر آن بودیم که شعارهای لیبرالیسم را بار دیگر بیاد 
آوریم، قاعدتا چیزی با این مضمون بوجود می آمد: هر کس 
باید بتواند بدون دخالت پلیس نیازهای دینی و فیزیکی خود را 
برآورده سازد ولی در این رابطه، حزب کارگران باید حداقل، 
آگاهی به این نکته را متذکر میشد که فرجام واقعی مفهوم 
بورژوایی "آزادی وجدان" چیزی جز رواداری در مقابل 
انواع و اقسام آزادی وجدان مذهبی نیست و این حزب به سهم 

 خود خواهد کوشید تا وجدان را از شبح مذهب رهایی بخشد." 
اینجا الزم است یک نکته را هم روشن کنیم که برای مارکس 
آزادیخواه حتی در قلمرو رهایی از قدیمی ترین زنجیر بر 
گردن بشریت یعنی مذهب هم جایی برای سرکوب فیزیکی 

 وجود ندارد. 
تایید اقدامات کمون و تاکید بر فعالیتهای آته ئیستی حزب 
)روشن است که صحبت از حزبی است که تبلور تشکیالتی 
جنبشی واقعی برای رهایی از کار مزدی، یعنی کمونیسم 
است( هیچ ربطی به تبدیل کردن آته ئیسم به ایدئولوژی دولتی 
ندارد. دولت آته ئیستی و سرکوب دولتی مذهب در آته ئیسم 
مارکس جایی ندارد. دولت موظف است وهن و روح کل 
جامعه و مخ وصا کودکان جامعه را از تعر  مذهب 
م ون نگه دارد؛ دولت موظف است امکانات جامعه را برای 
اشاعه علم و رهایی جامعه از خرافات به خدمت بگیرد؛ دولت 
موظف است حتی با نیروی قهر به سراک هر سازمان مذهبی 
که به جان و زندگی مردم عمال تعر  و تجاوز میکند برود 
اما دولت نباید و نمیتواند با سرکوب سراک مذهب به عنوان 

 عقیده برود. 
که مارکس هم درقید حیات بود در نقد  0874انگلس در سال 

بیانیه کمونارهای بالنکیست که ظاهرا "در رابطه با انکار 
وجود خدا افراطی تر از دیگران عمل میکنند" میگوید در این 

، طی 0713شرایط بالنکیستها میخواهند که خداوند به مانند 
حکم و فرمانی ساقط شود: "در کمون جایی برای کشیشها 
وجود ندارد و هر نوع تجمعات مذهبی و هرگونه تشکیالت 
دینی باید ممنوع شود." انگلس این را ممل "فرمان مفتی" تلقی 
میکند و معترضانه میگوید که "تنها خدمتی که امروز میتوان 
در حق خدا انجام داد، این است که خدانشناسی را بعنوان 

در "آنتی دورینگ" هم مساله عقیدتی اجباری کرد". انگلس 
خیلی قاطع این نظر دورینگ را که در جامعه سوسیالیستی 

 مذهب قدغن خواهد بود رد میکند. 
در پایان این گفتگو مخت را اضافه میکنم که تمام این مباحث 
بحث بدون تاکید بر یک نکته مهم ناقص هستند. نقش افیونی 
مذهب فقط یکی از کارکردهای مذهب است. اما مذهب 
کارکرد دیگری هم دارد. میتواند دست روی عقب مانده ترین 
بخشهای جامعه بگذارد و تحریکشان کند تا به اعمال حیرت 
انگیز و خوفناکی دست بزنند. آنجا که این افیون مذهب 
کارساز نیست و توده ستمدیده به جای آه مذهبی علیه خود ستم 
ع یان میکنند شمشیر مذهب جایگزین میشود. همه دسته های 
تا دندان مسلح مذهبی که منطقه خاورمیانه را غرق آتش و 
خون کرده اند عمال دارند همان کاری را میکنند که افیون 
مذهب ازعهده اش برنیامده است. در هم شکستن تالش و 
اعترا  و تحرک توده مردمی که ت میم گرفته اند به جای 
انتظار شیر و عسل در آن دنیا معیشتشان در این دنیا را بهتر 
کنند. نقش اسالم در جهان معاصر و رشد آته ئیسم ضد اسالمی 
در جهان اسالم زده خود موضوع مف لی است که باید به آن 

 در فرصت دیگری پرداخت. 
 
 

*********** 
 630منتشر شده در انترناسیونال 

 

 ناصر اعتمادی 
  ۴۱۴۲اکتبر  ۲
 

 درباره مارتین هایدگر
 

معروف است که هایدگر روزی به دوستانش گفته بود که او 
هنوز انبانش را خالی نکرده است. اگر ماناظاور هاایادگار از 

رازآمایازی بااشاد کاه پایارو  دفهتهرههای سهیهاهاین رازگاویای 
اش باید بعنوان آخرین جزء ماجاماوعاه آثاار او  نامه وصیت

دفهتهرههای باا چااپ  منتشر شوند، اکنون شاید بتوان گفت که 
"انبانش را حقیقتاً خالی کرده است سیاه،   ".هایدگر 

  
صاافااحااه از  ۴۹۱۱کااه در باارگاایاارناادۀ دفههتههرهههای سههیههاه  

ها و تأمالت هایدگر پس از روی کار آمدن فاشیسام  یادداشت
در آلمان و شکست و فروپاشی آن به دست متفقایان در ساال 

های صریح فلسفی" شابااهات  است، بیشتر به "هذیان ۴۲٤٣

جاناایات در عاالام "ای از آنها نیاز باه عاناوان  دارند که عده
  .اند اندیشه" یاد کرده

این اسطوره نیز خاتمه مایایااباد  دفترهادرواقع، با انتشار این 
که گویا گرویدن هایدگار باه ناازیسام ت اادفای یاا نااشای از 
خطاهای زودگذر بوده که درهرحال هیچ ارتباطی با "ناباوک 

به دیگر کاالم،  های ناب فلسفی" وی نداشته است.  و اندیشه
هایدگر ت ورات تااکاناونای را درباارۀ  دفترهای سیاهانتشار 

رابطۀ مهمترین فیلسوف سدۀ بیستم باا ناازیسام باه لارزه در 
میآورد تا آنجا که این دفترها که شامل افکار هایدگر از ساال 

هستند مواضع بیسابقه وبااورناکاردنای  ۴۲٤۴تا سال  ۴۲۹۴
نویسندۀ آنها را دربارۀ یهودیان وقتل عام آنان تاوساط آلاماان 

 .نازی برمالمیکنند
آوری  اگر تا پیش از انتشار این دفتارهاا هاناوز مایاشاد روی

هایدگر را به نازیسام ناوعای ت اادف جاانابای در قایااس باا 
دفهتهرههای های بلند" او معرفی کرد، پس از انتاشاار  "اندیشه

 .رسد چنین موضعی ناممکن به نظر میسیاه دفاع از
)کاه از ایان پاس انتشار نخستین بخش های دفترهای سیاه 

مجموعه آثاار هاایادگار را تشاکایال  ۲۲و  ۲۲، ۲۲جلدهای 
میدهند( در واقع افکار سیاه، ناژادگارایااناه و یاهاودساتایازاناۀ 
نویسندۀ آنها و بعضاً پیوندشان را با "فلسفۀ وجاود" هاایادگار 

هایدگر از یاهاودیاان باا دفترها، گذارد. در این  به نمایش می
      "عاااناااوان "یاااهاااودیااات" و یاااا "جاااهاااودیااات جاااهاااانااای

(Weltjudentum)   یاد میکند کاه در تابالایاغاات ناازیاهاای
آلمان وسیعاً مورد استفاده قرار میگرفت. او با بهاره گارفاتان 

ایان  گافات کاه هادف از همین نزدیکی زبانی و مفهومی مای
الامالالای باه یااری  "یهودیت جهانی" دستیابی به سالاطاۀ بایان

 .ها و تمهیدات مخفیانه و قدرتمند است توطئه

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آنچه در نگاه هایدگر یهودیان را به چنین مق ودی وامیداشت، 
آنان بعنوان مردمان "بدون زمین یا سرزمایان"، یاعانای  ویژگی

در واقع مردمان "بدون میهن و تاریخ مشخص" و نیز مردمان 
سرگردان و در نتیجه بدون "ریشه در جاهاان" اسات. در نازد 

یهاودیاان را عاماالً در وضاعایاتای باه   ریشگی هایدگر این بی
کام بار  مراتب بدتر از جانوران قرارمیدهد. زیرا هایدگر دست

بهره از جهان نیساتاناد، هارچاناد  این اعتقاد بود که جانوران بی
مایه است. نه فاقاط در ایان ناگااه  شان از جهان بی مندی بهره

زدایی یهودیان را در نزد هایدگر مالحظاه  میتوان نوعی انسان
جهان" که از مفاهیام -در-کرد، بلکه نیز میتوان گفت که "وجود

هایدگر به شمار میرود دربرگیرنادۀ  وجود و زمانکلیدی کتاب 
 .گرایانه است معنایی یهودستیزانه یا تبعیض

 
بی سبب نیست که هایدگر یهودیان را ناتوان از فهم "وجود" و 

دانست و در مقاابال آلاماان  مهمترین مانع در دستیابی به آن می
سااز غارب عالایاه  را داوطلب و پیشگام اصلی نبرد سرنوشات

این مانع، یعنی علیه یهودیان معرفی میکرد. از نگاه هاایادگار، 
شاان بارجاهاان، رویادادی  یهودیان باه دلایال قادرت و سالاطاه

پا افتاده درقیاس باا "وجاود" هساتاناد  ت ادفی، زودگذر و پیش
نائل شوند. هاایادگار هامایان  "های حیاتی ونمیتوانند به "ت میم

عقیده را دربارۀ ادموند هوسرل داشت که به گمان او باه دلایال 
 .نبرد بودنش هرگز به معنای اساسی پدیدارشناسی پی یهودی

ناامایاد،  طلبی جهانی یهودیان" می او با استناد به آنچه "برتری
مدعی بود که اراده و میل یهودیان به اعمال قادرت در هامایان 

جهانی" ریشه داشت که بعضاً خاود را در  ریشگی، یا "بی بی
های لیبرالیسم یا سوسیالیسم متبلور ساختاه اسات. آناچاه  اندیشه

 مهم است این است که هایدگر در ادامۀ این استدالل حتا به "
 

 گفت : عام یهودیان" میرسید و می شناسانۀ قتل انکار هستی
ریشاگای و  میمرند، زیرا، به دلایال بای یهودیان در اصل نمی 

 دفترهای سیاه یا افکار سیاه هایدگر؟

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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ریزش طرفدارنشان و هم نشان دادن حضور خود به جامعه، 
احتمال میرود که دست به اقدامات سرکوبگرانه بازناناد. بااناد 
مغلوب ق دش این خواهد بود که با سرکوب خاواساتاه هاای 
رفاهی جامعه ، از طرفداران جناح غاالاب کااساتاه و قادرت 
خود را بنمایش بگذارد. باند های جاماهاوری اساالمای بادون 
پشتوانه اقشار نا آگاه جامعه حتی یک روز هام نامای تاواناناد 
دوام بیااورناد. هار دو بااناد حااکامایات باا تاکایاه باه نایاروی 
مزدبگیران  نا آگاه در قالب طرفدارانشان ، خرده حسااباهاای 

 خودشان را تسویه میکنند. 

فراموش نکنیم که پس از شکست اصولگرایان در اناتاخااباات 
و به قدرت رسیدن اصالح طلبان، برنامه ترور مخالفایان  76

شدت پیدا کرد.  اینکه نیروهای سرکوبگر ایان باار چاگاوناه 
عمل میکنند قابل پیش بینی نیاسات ولای نامای تاوان احاتاماال 
بکارگیری چنان شیوه هایی را هم انکار کرد. نقطه مشاتارک 
همه اصولگرایان سرکوب شادیاد و غاالاب کاردن تارس بار 
جامعه بوده است تا بتوانند سهم باری خاودشاان را از ماازاد 
نیروی کار کارگران حفظ کنند. اصالح طلاباان باا عاباور از 

و عادم ماوفاقایات در جاذب ماوثار  61سال هاای پار تاناش 
فرماندهان سپاه همواره خواسته اند که پشتیبان خیابانی بارای 
خود سازمان دهند  کاه تاا کاناون باا ماخاالافات شادیاد جانااح 

،  13اصولگرا روبرو شده اند. کما اینکه حتی در انتخاباات 
برگزاری میتینگهای تبلیغات خیابانی را ممنوع اعالم کردند. 
ترس جناح راست از جمع شدن مردم و احاتاماال تابادیال هار 
گردهمایی به تظاهرات عالایاه رژیام مااناع فاعاالایات اصاالح 

 طلبان شده است.

آنچه که تاکنون تجربه شده و آزماودن دوبااره آن خاطااسات 
تکیه به اعترا  و تاظااهارات خایااباانای اسات. تاظااهارات 
خاایاااباااناای باادون وجااود یااک تشااکاال سااراسااری از ناایااروی 

مزدبگیران نتیجه اش فقط میتواند غلبه یک بخش از حاکمیت  
صاحب رسانه و بلند گوهای تبلیغاتی بر بخش دیگر و بدست 
گیری ابزار دولت توسط جناح دیاگاری از حااکامایات شاود. 
نیروی جنبش های اعتراضی را مزدبگیران تشکیل مایادهاناد 

 که برای تامین هزینه های زندگی خود ناچارند کار کنند.

همه انسانها از نیروی محدودی برخورداند، و کارگران هام  
میتوانند تا مدتی محدود به اعترا  ادامه دهاناد. حاکاوماتاهاا 
بخوبی از این توانایی معترضین آگااهای دارناد، و قاتای کاه 
نتوانند با سرکوب قدرت خود را حفظ کنند، باه شایاوه ای باا 
اعتراضات مقابله میکنند تا انرژی اعتراضی کاهش یافاتاه و 
سپس به دستگیری و سرکوب فعالین اقدام میکنند. مانند آنچاه 
که در م ر هنوز در حال اجراست)زندانی کاردن فاعالالایان 
مدنی و سیاسیون(.  جنبش اعتراضی با ناباود آزادی و فاقار 
اقت ادی و سرکوب کارگران و هنرمانادان و فاقادان تشاکال 
های سراسری در چنین شرایطی میتواند منحرف شده و هار 
یک  از خواسته های حداقلی را به ممابه شااهاراه رهاایای از 
ستم سرمایه برای خود ت ور کند که در این صورت پس از 
مدتی اعترا  و درگیری با نیرو های رژیم سرخورده شاده 
و دوباره ولی باشرایاطای باماراتاب ساخات تار باه پاذیارفاتان 

 استممار تن بدهد.   

مقابله با ترفندهای دولتها که در باال بادان اشااره شاد، ایاجااد 
نهادهایی است که هر کادام باتاواناد یاکای از خاواساتاه هاای  
جنبش اعتراضی بر آورده نماید و یا پیگیری کناد. ایان ناهااد 
ها با مشارکت عمومی و انتخابات آزاد و قادرت بارکانااری 
منتخبین بدرخواست انتخاب کنندگان ایجاد مایاشاوناد و تاعاداد 

 آنها میتواند به تعداد شهرها و یا محالت هر شهر باشد.

منظور شورا های کنونی نیست. شوراهای کنونای شاهارهاا   
حتی کارکاتوری از شورا نیستند، بلاکاه ماحالای بارای چااناه 
زنی احزاب دولتی بر سر تقسیم ثاروت جااماعاه مایابااشاناد و 
تعداد اعضائ آنها هیچ تانااسابای باا ضارورت هاای کاناونای 
شهری ندارند.  فقط ایجاد نهاد های اجتماعی در ماحال هاای 
کار و زندگی و پیوند این نهاد ها با هم میتواند کماباود قادرت 

مزدبگیران را در عرصه اعتراضات خیابانی جبران ناماایاد.  
بدون ایجاد این نهادها اعتراضات خیابانی همواره زیر پرچم 

 یکی از باند های سرمایه در حاکمیت قرار خواهد گرفت.         

 احمد پرتوی
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هایدگر از نازیسم فاصالاه مایاگایارد، زیارا، باه گاماان او، 
فاشیسم هیتلری نیز تماماً آمریکایی، حسابگر و فنگرا و باه 

 .تعبیر خود هایدگر مقهور "یهودیت جهانی" شده است
 
** 

اگر چه تاکنون مطالب فراوانای در ماورد تاحاول و سایار 
اسانااد دفترهای سهیهاه فکری هایدگر نوشته شده است، اما، 

هاای  دست اّولی هستند که به وضوح خطاوط و دروناماایاه
در این دفترهاا کاه  .کنند اصلی افکار هایدگر را ترسیم می

با پرسش "چه باید کرد؟" آغاز میشود هایدگر نباردی یاک 
تنه را علیه همکارانش ازجمله یاسپرس و هماچانایان عالایاه 

وجهود و تاریان اثارش  خود آغاز میکند تا آنجا که معروف
"مشاتای زمان  را که موجاب شاهارت جاهاانای او شاد باه 

ای و  اراجیف" تشبیه میکند که به حد کافی و بطور ریشاه
رادیکال پرورده و اندیشیده نشده است )هایدگر هرگز جالاد 

گهرفهت  زمان و وجود را مهیدوم این اثر را که باید عنوان 
 به رشتۀ تحریر درنیاورد(.

او در پی روی کار آمدن نازیسم در آلماان باه ایان ناتایاجاه 
 وجود و زمهان  رسیده بود که "ادا و اطوارهای هیستریک 

کمترین ارتباطی با "اندوه جدید جهان" ندارد. در این دوره 
هایدگر به ایان عاقایاده مایارساد کاه خاود او در خ اوص 

، یاعانای در ایان زمان و وجهود"سوژه" یا انسان در کتاب 
اعتقاد که انسان میتواند با "انتخابی اصیل" آزاد شاده و باه 

 .انسانی "حقیقی" تبدیل شود دچار مبالغه و توهم شده است
هربرت مارکوزه که در دورۀ جاوانای شااگارد و مساحاور 

هاای اساتاادش  هایدگر بود و معتاقاد باود باه یااری انادیشاه
داری را فهمیده و تاحالایال کاناد، در  میتواند انسان سرمایه

مینوشت که "هایدگر سوژه را از میان بارده و  ۴۲۹٤سال 
خواه تسلیم کارده اسات و نابارد او عالایاه  به دولت تمامیت

عقل، عاقبت وی را به دامان نیروهای در قدرت سوق داده 
 ".است

خلق" و "دولات"جاای فارد را " دفترهای سیاهدرواقع، در 
میگیرند و"تقدیر" یا "سرنوشت" وجاود، وجود و زمان در 

درساال  .مایاشاونادوجهود و زمهان جایگزین "ت میام" در 
هایدگر تهی کردن وجود از انسان را شرط فلاسافای  ۴۲۹۴

انقالب ملی میدانست که قرار بود "سارناوشات غارب" را 
 .در "فساد این زمانه" تغییر بدهد

هنگامیکه هایدگر در این دوره از آدولف هایاتالار صاحابات 
میکند، عناان خاود را از دسات مایادهاد و او را یاکاساره 

پیشاوا "آور" "وجود" معرفی میکند. او از  "فرستاده و پیام
بعنوان مسرت و بیدارکنندۀ واقعیتی جدید" یااد مایاکاناد کاه 

ای را پیش روی اندیشه میگشاید، بلاکاه  "نه فقط مسیر تازه
تحرکی تازه نیز به آن داده است." او میگوید که در هایائات 

الاعاادۀ ماردمای بایادار شاده و در  پیشوا "یک ارادۀ خارق
ای که جهان را پوشانده به پا خاسته است." هایادگار  تیرگی

تأکید میکرد که از خالل "پیشوا" "ایاماانای بازرگ کشاور 
جوان آلمان را فراگرفته و جهان از ناو باه ساوی حاقایاقات 

هاای ناخاساتایان  پیش میرود و آلمان پیوندهایش را با قدرت
 ".یابد بازمی

-هایدگر حتاا یاک لاحاظاه نایاز در ضارورت "نااسایاوناال
سوسیالیسم" تردید به دل راه نداد. تنها نگرانی او ایان باود 

سوسیالیسم" در میانۀ راه از نافاس بایاافاتاد و -که "ناسیونال
سااالر  مسیری را برگزیند که وی مدرنیتۀ حسااباگار و فان

 .نامید و نسبت به آن تنفری عمیق داشت می
 

هنگامی که آلمان هیتلری جهان را به آتاش  ۴۲٤۴در سال 
 می نوشت :دفترهای سیاه و خون کشیده بود، هایدگر در 

"همه چیز باید نابود شود. تنهاا باه ایان تارتایاب اسات کاه  
میتوان ساختماان دو هازارساالاۀ ماتاافایازیاک را باه لارزه 

 ".انداخت
نسبت باه   در پایان جنگ جهانی دوم هایدگر حتا یک کلمه 

-ها یهودی، کمونیست، لیبرال و ساوسایاال قتل عام میلیون
دفترههای ناشر  "دموکرات ابراز تأسف نکرد. "پتر تراونی

ساۀ ماارتایان هاایادگار در دانشاگااه سیاه  "ماؤسا و مادیار 
ووپرتال" گفته است که هایدگر همواره بر این عاقایاده باود 
که "یهودیت جهانی" همواره خاواساتاه اسات آلاماان را باه 

ایان روح  ۴۲٤٣زانو درآورد و با شکست آلمان در ساال 
 .مدرنیته بود که عاقبت بر آلمان ظفر یافت

 
  rfiبر گرفته از 

 .شان، وجود خارجی یا تاریخی ندارند سرزمینی بی
در این حال، در نگاه هایدگر، یهودیان یک "ناژاد" در ماعاناای 

شناسانۀ کلمه نیز هستند. هایدگر همانناد رهاباران آلاماان  زیست
نازی مدعی بود که جنگ جهانی دوم توسط یهودیاان باه آلاماان 
تحمیل شد و اینکه این جاناگ در واقاع جاناگای ناژادی باود و 
بنابراین مسئلۀ اصلی از نظر او این بودکه درایان نابارد مارگ 
وزنادگاای کااداماایااک از دو نااژاد یااهااودی وآلاماااناای بااردیااگااری 

آیاا آلاماان کاه  هایدگارمایاپارسایاد:دفترهای سیاهپیروزمیشود. در
اش به ثمر رساندن سرنوشت کل جهان غارب اسات،  مأموریت

پیروز این جنگ خواهد بود یا یهودیت که هدف اش سالاطاه بار 
 جهان و نهایتاً نابودی زمین و انسان است؟

 
گفات کاه قاتال عاام یاهاودیاان ناه فاقاط  در این افق، هایدگر می

سرنوشت محتوم آنان، بالاکاه نایاز نااباودساازی آناان باه دسات 
یاهاودیاان عااماالن  : خودشان است. چگونه؟ هایدگر مدعی باود

اصلی سلطۀ جهانی تکنولوژی هستند و به همین سبب مبتکاران 
دستگاه هیوالیی نابودی خود نیاز باه شاماار مایاروناد. هاایادگار 

گاراناه اشاان  معتقد بود که خود یهودیان به دلیل روحیۀ حسااب
اند که عاقابات خاود  مبتکر تکنیک و جامعۀ صنعتی مدرن بوده

آنان را به خاکستر تبدیل کرد. از نگاه هایدگر، در این نااباودی، 
ها نه نقش جالد، بلکه نقش ابازارهاای ماوقاتای را بارای  نازی

 .پاکسازی وجود" ایفا کردند"
مجاماوعاه آثاار  ۲۱که جلد  دفترهای سیاههای دیگری از  بخش

ای درباارۀ افاکاار  هایدگر را تشکیل خواهند داد اطالعات تازه
 کنند. ارایه می ۴۲٤٣او در پایان دومین جنگ جهانی در سال 

فاجعه نه در نابودی یاهاودیاان " : گفت هایدگر در این دوره می 
ساوزی، بالاکاه در ایان  هاای آدم های گاز و کاوره توسط اتاق

نهفته اسات کاه ایان "بااصاطاالح" جاناایاات )عالایاه یاهاودیاان( 
ای برای تبدیل کردن آلمان به یاک اردوگااه بازرگ شاده  بهانه
 ".است

 در مقاولاۀ قاتال عاام یاا نااباودی کاامال ۴۲۹٤هایدگر از سال 
(Vernichtung)  یهودیان مطالبی نوشته و گافاتاه باود. او در

ها علیه یهودیان آلمان کاه  همزمان با جنایات نازی ۴۲۹۸سال 
 دفتهرههای سهیهاهبه "شب کریستال" معروف است، در جلد هفتم 

به اندیشه نشان میادهاد درسات  "وجود"نوشت : "راهی را که 
 ".به مرز نابودی منتهی میشود

 
در حااالاایااکااه شااهاار  ۴۲٤۴سااه سااال بااعااد، در پااایاایااز سااال 

اشتات" به اردوگاه اجباری یهودیان تبدیل شاده باود و  "ترزاین
رهبران نازی یهودیان را ناچار میکردند در ساماندهی نااباودی 

 : خودشان مشاارکات ورزناد، هاایادگار از ناو اعاالم مایاکارد
ترین نوع و عمل سیاسی عبارت از این اسات : طاوری  عالی"

عمل کنیم که دشمن در وضعیتی قرار بگیرد که خود ناچاار باه 
 ".شود (Selbstvernichtung) نابود کردن خویش

 

 
هایدگر در پایان جاناگ جاهاانای دوم و شاکاسات آلاماان ناازی 
نوشت : "اکنون سرنوشت و مأموریت ملت آلمان توسط متفقیان 
که خود احتماالً تحت سالاطاۀ یاهاودیاان هساتاناد، هادف تاهااجام 
قرارگرفته است." هایدگر این سرکوب را بمراتب ویاراناگارتار 

سوزی میدانسات و عالات آن را نااپایاگایاری  های آدم از کوره
 .اش اعالم میکرد نازیسم در دنبال کردن هدف عالی

 
سوسیالایاسام" کاه -گیری هایدگر از "ناسیونال اتفاقاً علت فاصله

آغاز میشود همیان نااپایاگایاری  ۴۲۹۲به گفتۀ خود وی از سال 
اش باوده اسات. از هامایان  نازیسم در دنبال کردن هدف عاالای

دوره، هایدگر به این دید و نظر میرسد که نازیسم هایاتالاری در 
تحقق مسئلۀ وجود با شکست روبرو شاده، زیارا، خاود ناهاایاتااً 

سااالری گشاتاه کاه، باه زعام  مح ول و ماقاهاور ناوعای فان
هایدگر، برای از میان بردنش روی کار آمده بود. در این دوره 

  ۹ادامه خامنه ای  رهبر من است   از صفه 
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 االهه نجفی 
ای به قلم حامد عبدالصمد،  کتاب تازه

شناس مصری منتشر شده  نویسنده و اسالم
 .است

 .“تسویه حساب با محمد”نام این کتاب:  
نویسنده در این اثر در شاخا ایات پایاامابار  

در ایان اثار  “ ماحاماد” کاناد.  اسالم تأمل مای
پیامبری نیست که از سوی خداوند ماباعاو  

سااز اسات باا  شده. او یک شخ یت تااریاخ
 های انسانی متناقض و در جدال با هم. سویه

های داعاش و  حامد عبدال مد به تروریست
  .کند های تکفیری اشاره می دیگر گروه

ها نام ماحاماد را بار پارچاماشاان  گوید آن می
زنند، زناان  اند، به نام محمد گردن می نوشته

بارناد و  و دختران جوان را باه اساارت مای
دارناد، در  ها را به بردگی جاناسای وامای آن

 “ اساالم رحاماانای” ای از  همان حاال عاده
ها را باه  ها و سلفی گویند و تکفیری سخن می

کنند و ایان  تفسیر نادرست از اسالم متهم می
آورناد کاه ساخان قارآن  ادعا را در میان می

ست باه هامایان اعاتاباار، حااماد  چیز دیگری
اش  عااباادال اامااد اکاانااون در کااتاااب تااازه

“ تساویاه حسااب” خواهد با پیامبر اسالم  می
کند. با این ق د که نشان دهد اسالم از یاک  

 .سویه تکفیری هم برخوردار است
 

 تسویه حساب با یک اسطوره
 

شناس م ری که پیش از ایان در  این اسالم
را   کتاب فاشیسم اسالمی  آوریل سال گذشته

ایان مادعاا کاه ” گوید:  منتشر کرده بود، می
های محمد پایاباناد نایاسات و  داعش به آموزه

اساالم رباطای    این جریان تکفیری باه دیان
کننده است، بلکه بسیار  ندارد، نه تنها گمراه 

خطرناک هم هست. داعش کاری نکرده کاه 
محماد ناکارده بااشاد. در زماان ماحاماد هام 

داشتناد و در  دگراندیشان را به بردگی وامی
زدناد. واقاعایات  ها اسرا را گاردن مای جنگ

این است که مسلمانان هرگز پیامبارشاان را 
اند، بلکه از او یاک چاهاره  به چالش نکشیده

اند. اکنون وقات تساویاه  ای پرداخته اسطوره
حساب فرارسیده است. حامد عبدال ماد در 

متولد شد. پدر او امام جامااعات  ۴۲۱۴سال 
ها در حومه قااهاره باود. او در  مسجد سنی

قاهره به تح یل زبان انگلیسی، فارانساه و 
در شاهار  ۴۲۲۲ژاپنی پرداخت و در سال 

آوگسبورگ، در جنوب آلماان تاحا ایاالتاش 
 .را در رشته علوم سیاسی ادامه داد

در دانشگاه مونیاخ  ۴۱۱۲عبدال مد تا سال 
باه  ۴۱۴۹کارد. او در ژوئایاه  تدریس مای

قاهره رفت و درباره رویکردهای فاشیستای 
سخانارانای کارد. پاس از  “المسلمین اخوان” 

ایاان سااخاانااراناای یااکاای از رهاابااران گااروه 
هاا او را کاافار  جماعات اساالمای و سالافای

خواند و به مرگ تهدیاد کارد. از آن زماان 
تاکنون جان او همچاناان در خاطار اسات و 

 .کند پلیس آلمان از او محافظت می
وداع مان باا ” های  دو کتاب عبدال مد با نام
زوال جااهااان ” و  “ آساامااان، تااولاادی دوباااره

نایااز  تاوساط ب. بای “ بایانای اسالم، یاک پایاش
)داریااوش( از آلااماااناای بااه فااارساای تاارجاامااه 

است. انتشارات پویا، فروک و خاوران در  ه شد
هااا را ماانااتااشاار  خااارج از ایااران ایاان کااتاااب

 .اند کرده
 
حکومت 
پیامبر 

اسالم بر 
جهان از 
درون 
 تابوت 

حااااااااااماااااااااد 
عااباادال اامااد 

گاااویاااد:  مااای
مااااااااااااااااان ” 

خااواهااام  ماای
آشوب به پاا 
کنم. وقاتاش 
رسیده اسات 
که به محماد 

به چشم یک انساان باناگاریام. پایاامابار اساالم 
سال پیش درگذشت. اما او هارگاز باه  ۴۲۱۱

درستی دفن نشد. او در تابوتش آرمایاده و از 
درون تااابااوت باار جااهااان اسااالم هاامااچاانااان 

کند. در این مایاان اماا جاهاان  حکمفرمایی می
 .تغییر کرده است

 
آمیز است، اماا  سخن حامد عبدال مد تحریک

متکی بر کتااب و  “ محمدشناسی” تازه نیست. 
ای از محاماد باه  سنت است. بر این مبنا چهره

عاناوان یاک شاخا ایاات آساماانای سااخاتاه و 
پرداخته شده. اما در هماان حاال گاروهای از 

ای کااماالً  کناناد چاهاره شناسان تالش می اسالم
 انسانی و جایزالخطا از پیامبر ارائه دهند.

 حامد عبدال مد به این گروه دوم تعلق دارد 
میالدی، پس از مارگ  ۲۹۴قرآن که در سال 

محمد گرد آمد، از دو بخش تشکیل شده: آیات 
مکی و آیات مدنی. عبدال مد برای ماماال باه 

از سوره مائده و از آیات مکی اشااره  ۹۴آیه 
گوید هر کس یک انساان را از  کند که می می

مرگ نجات دهد، ممل این است که بشریت را 
نجات داده و این آیه را با آیه قتل کاافاران در 
ساوره تااوباه، یااکای از آیاات ماادنای مااقاایسااه 

“ تسویه حساب با محاماد” کند. او در کتاب  می
منشأ و دلیل آیات قرآنی با دو پیام متناقض را 

هاا باه  دهد. به گمان او این تناقاض توضیح می
این دلیل شکل گرفت کاه ماحاماد در ماکاه باا 

های امیدبخش و رحاماانای پایاروانای پایادا  پیام
هاای  نکرد. پاس باه مادیاناه رفات و باا گاروه

طلاب هامادسات شاد، باه غاارتاگاری و  جنگ
جنگ و آدمکشی روی آورد و چنین باود کاه 

هااای امااپااراطااوری  باه ضاارب شاامااشایاار پاایااه
 .اسالمی را ساخت

هنگامی که آیاات قارآن ” گوید:  عبدال مد می
دهنده صلح و دوستی بودند، موفاقایاتای  بشارت

ن یب محمد نشد. این شمشیر بود که نخستین 
ها را ن یب پیامبار اساالم کارد. ایان  کامیابی

واقعیت صدر اسالم اسات و آن را ناباایاد از 
 .نظر دور داشت

 یک پیامبر و دو اسالم
کاناد  حامد عبدال مد، به یک معاناا تاالش مای

دریابد که چه اتفاقی برای پیامبر اساالم افاتااد 
که او به یک شورشای رادیاکاال تابادیال شاد. 

مان ق اد نادارم آیاات ” گویاد:  عبدال مد می
مکی و مدنی را با هم مقایسه کنم. بلکه تاالش 

ام ایان آیاات را در ماتان تااریاخ صادر  کرده
جویانه در مکاه  اسالم بررسی کنم. آیات صلح

 “محمد”تسویه حساب با 
طالابااناه  و آیات جنگ

در مااادیااانااه، اساااالم 
رحااماااناای و اسااالم 
تکفیری، هر دو یاک 

 .اند اسالم
توان از  ها را نمی آن 

هم تفکیک کرد و دو 
اساااالم سااااخااات و 
پرداخت. ماحاماد هام 
باااااعاااااناااااوان یاااااک 
شااخاا اایاات در مااتاان 
تاااریااخ صاادر اسااالم 

سات. او  قابل بررسی
ست کاه دیاگار ماعااصار  یک شخ یت تاریخی

 .زمان ما نیست
این سخنان ممکن است جسورانه باشد. اما ایان 

آید که آیا باهاتار نایاسات باه  پرسش در میان می
زدایی از پیامبار اساالم و تاحاریاک  جای تقدس

هاای  مسلمانان، مدارا پیاشاه کانایام و بار جاناباه
 رحمانی و بشردوستانه قرآن تأکید کنیم؟

 وجه. نه. به هیچ”دهد:  عبدال مد پاسخ می
جو را هم باایاد باا تااریاخ  اتفاقاً مسلمانان صلح 

صدر اسالم و با شاخا ایات ماتانااقاض ماحاماد 
ها باید دریابند که قرآن یک متن  درگیر کرد. آن

ست.  تاریخی و محمد هم یک شخ یت تاریخی
های رحمانی قرآن مشکلی را از  تأکید بر جنبه

دارد. او که به آیات رحمانای قارآن  میان برنمی
دهنده صلح باشد، نبایاد  کند که بشارت استناد می

افاروزی و  تعجب کند اگر دیگری برای جاناگ
 .غارتگری به آیات تکفیری قرآن استناد کند

انگیز دیگار بارای ساکاوالر  یک کتاب مناقشه
کردن دین اسالم. عبدال مد در پی دگرگونای 
ماهوی اسالم از یک دین سیاسی به یک دیان 
شخ ی مبتنی بر سنت روشنگری در غارب 

 .است
سااویااه "تاش  عاباادال امااد در کااتاااب پاایاشاایاان

هم بارای اساالم یاک ساویاه "  حساب با محمد
عرفانی و یک سویه قضایی و سایااسای قاائال 
شده باود. او بار ایان ناظار اسات کاه ساویاه 
قضایی و سیاسی اسالم رویکردهای فاشیستی 

گارا وارد  دارد. به باور او وقاتای یاک اساالم
شود هدفی ندارد جز اینکه  عرصه سیاست می

نخست حاکمیت اسالم را به جامعه تحمیل کناد 
 و سپس بر جهان مسلط شود.

ها: شبکه یک تلویزیون آلمان  قول منبع نقل
  )ویدئو(

، “تسویه حساب با محمد” شناس م ری حامد عبدال مد، نویسنده و اسالم
 نوشته حامد عبدال مد

 ای از طرفداران داعش در غرب عده

http://www.radiozamaneh.com/134662
http://www.radiozamaneh.com/238476
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/videosextern/der-prophet-mohamed-eine-abrechnung-von-hamed-abdel-samad-102.html
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/videosextern/der-prophet-mohamed-eine-abrechnung-von-hamed-abdel-samad-102.html
http://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2015/09/HAMEDAB02
http://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2015/09/HAMEDAB03
http://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2015/09/HAMEDAB01
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و ابوُعبَید روانه میکند. به این ترتیب شورش "در تمام 
روستاها از باال تا پائین فرات " به پا میشود و مسلمانان در 
تنگنا افتاده همگی گرد ممنی جمع شده به جنگ جاپان که در 
نمارق در یکی از مراکز شورشی قرارداشته میروند و بر او 
چیره میشوند. جاپان نیز اسیرمیگردد. باقی مانده سپاه وی نیز 
به نزد نرسی یکی دیگر ازرهبران شورشی رفته که درآنجا 
در کسگر با سپاه ابوُعبَید روبرو میشوند و ازآن شکست 
میخورند. نرسی فرارمیکند وغنائم وبخ وص آووقۀ زیادی 

 ن یب مسلمانان میشود. 
جاپان و نرسی قبل از جنگ از رستم تقاضای کمک میکنند و 
او جالینوس را به کمک آنها میفرستد. ولی قبل از آن که 
جالینوس خود را به نرسی برساند ابو ُعبَید کار نرسی را تمام 
میکند و سپس به سوی خود جالینوس رفته او را نیز شکست 
میدهد. در پس این شکست ها دهقانان مناطق اشغال شده 
حاضر به پرداخت جزیه به مبلغ هر سر، چهار درهم میشوند 

 و به دنبال آن ابو ُعبَید راهی حیره میشود. 
 جنگ پل

وقتیکه جالینوس شکست میخورد، بهمراه باقی مانده سپاه 
خود، نزد رستم میرود. رستم نیز وی را همراه سپاه بهمن 
جاوویه میکند و دوباره به جنگ مسلمانان میفرستد. در سپاه 
بهمن چند فیل منجمله یک فیل سفید "که تیغه های بران بر آن 
ردیف کرده بودند" وجود داشت. درفش کاویان، پرچم 
کسری، که از پوست پلنگ و هشت ورع عر  و دوازده 
ورع طول داشته نیز در پیشاپیش سپاه در اهتزاز بوده است. 

هزار نفری خود در مروحه در  01الی  6ابو ُعبَید نیز با سپاه 
 برابر بهمن قرار می گیرد. 

در این جنگ كه به جنگ پل معروف است مسلمانان به  
سختی شكست میخورند و چهارهزار تن از آنها کشته یا در 
آب فرات غرق میشوند. خود ابو ُعبَید نیز به زیر فیل رفته 

روز بعد از جنگ یرموك اتفاق  41كشته میشود. جنگ پل 
از ایجاد یك    می افتد و این اولین پیروزى ایرانیان پس

بنا بر یک روایت علت شکست   فرماندهر متمركز است.
 مسلمانان این بوده است که:

"اسبان عرب از فیالن داس دار و اسبان زره دار و سواران 
مویین پوش رمان بود )می رمیدند( و چون مسلمانان حمله 
میخواستند برد، اسبان پیش نمیرفت و چون پارسیان با فیل و 
جرسها به مسلمانان حمله میبردند رسته هایشان را پراکنده 
میکردند و اسبان می رمید و پارسیان با تیر آنها را نشانه 
میکردند و از رنج زحمت بودند و به دشمن دسترسی نداشتند. 
به ناچار ابوعبید پیاده شد، که کسان نیز پیاده شدند و پیاده 
سوی دشمن رفتند و شمشیرها در هم افتاد و چون فیل به 
گروهی حمله میبرد آنها را میراند. ابوعبید بانگ زد که به 
پیالن حمله برید و تنگ آن را ببرید که فیل سواران فرو 
ریزند و خود او به فیل سفید حمله برد و در تنگ آن آویخت 
و آن را ببرید و فیل سواران فرو ریختند و دیگر کسان چنان 
کردند و فیلی نماند که بار آن را پایین نکشیدند و سوارانش را 
نکشتند. فیل سفید سوی ابوعبید حمله برد که خرطوم آن را با 
شمشیر زخمی کرد و فیل با دست خود به دفاع پرداخت، ابو 

در این زمان، عمر با فراغت از ت رف سوریه، اولین 
کاری که میکند دعوت مردم مدینه در نماز جمعه برای 
جنگ با ایرانیان است. همانطورکه قبالً نیز اشاره کردیم تا 
سه روز هیچکس از مردم مدینه برای جنگ با ایران که به 
نظرشان دشوار می آمده داوطلب نمیشود. روز چهارم، 
ممنی که پس از اعزام سپاه عراق به فرماندهی خالد به 
جنگ شام، جانشین وی در حیره شده و اکنون به مدینه آمده 

 بود، در نماز جماعت باال رفته و چنین میگوید:
"ای مردم این جبهه را سخت مدانید که ما روستای پارسیان 

 )منطقۀ میان دجله و فرات.   را گرفته ایم و بر بهترین نیمۀ سواد
تسلط یافته ایم و به آن ها دست اندازی کرده ایم و کسان 
پیش از ما با آن ها جرات کرده اند و انشاء هللا کار دنباله 

 دارد."
 آن گاه عمر باال رفته میگوید:

"..... روندگان مهاجر که به وعدۀ خدا میرفتند کجا شدند؟ 
در زمین روان شوید که خدایتان در قرآن وعده داده که آن 
را به شما میدهد و فرموده که اسالم را بر همه دین ها چیره 
میکند، خدا دین خویش را غلبه میدهد و یار خود را نیرو 
میدهد و میرا  امت ها را به اهل آن می سپارد. بندگان 

 صالح خدا کجایند؟"
به این ترتیب است که روزچهارم ابوُعبَید داوطلب جنگ 
میشود وبه دنبال او دیگران نیز قدم به جلو میگذارند. با این 
وجود بیش از هزارنفر داوطلب نمیشوند که عمر آنها را به 
فرماندهی ابو ُعبَید ده روز پس از ممنی عازم حیره و 

 پیوستن به او میکند.  
در ضمن عمر دست به کار دیگری میزند و آن اینکه 
برخالف ابوبکر که از شرکت مرتدین در جنگ عراق 
ممانعت به عمل آورده بود، آنها را نیز دعوت به پیوستن به 
سپاه های شام و عراق میکند. همینطور به ابو ُعبَید که به 
جای خالد فرمانده کل قوای شام بوده است دستورمیدهد که 
پس از پایان کار خود، سپاه عراق را با پیوستگان مرتد به 

 عراق بفرستد. 
کار دیگر عمر در بدو خالفت به انجام رساندن وصیت 
محمد در امر بیرون کردن غیر مسلمانان از نجران بود. 
ابوبکر نیز هنگام مرگ به پیروی از محمد در مورد مردم 
نجران وصیت کرده بود که "... هر که میخواهد بر دین 
خویش باشد برود، مسلمان بماند، زمین کسانی را که 
میروند مساحت کن و در اقامت دیارهای دیگر آزادشان 
گذار و به آنها بگو که به فرمان خدا و پیغمبر وی بیرون 
 شان میکنیم که گفته است: در جزیرة العرب دو دین نماند." 

به این ترتیب همۀ آنها که حاضر به قبول اسالم نشده و بر 
دین خود میمانند از نجران اخراج شده، در جای دیگر 

 معادل زمین شان برای اقامت به آنها داده میشود. 
و اما در جبهه ایرانیان، رستم از دهقانان  مناطق تحت  

اشغال مسلمانان میخواهد که همگی در یک روز معین علیه 
مسلمانان سر به شورش بردارند وجاپان و نرسی را نیز 
برای رهبری شورش به نمارق و زندورد در مناطق 
مزبور میفرستد. درضمن سپاهی را نیز برای جنگ با ممنی 

 سیامک ستوده

 تاریخ اسالم
 حمله به ایران

 
مسلمانان که قدرت شان با فتح دمشق، فلسطین و اردن به 
مراتب افزایش می یابد، اکنون با قدرتر بیش از گذشته دوباره 
به جنگ با ایرانیان باز میگردند. و این در حالی است که 
ایرانیان همچنان در آتش اختالفات داخلی و توطئه ها و کشت 

 و کشتارهای درباری می سوزند. 
ما قبالً دیدیم که چگونه هنگامی که محمد مشغول صلح ُحدَیبیه 
بود ایرانیان به دنبال شکست از روم، خسرو پرویز را که 
خواستار ادامه جنگ با روم بود زندانی وسپس به قتل 
میرسانند، قباد شیرویه را جانشین وی میکنند و با قرارداد 
صلحی که با رومیان می بندند تمام مت رفات خود در قلمرو 
روم یعنی یمن، سوریه، فلسطین، اورشلیم و حتی م ر را 
نیز از دست میدهند. این قرارداد صلح هرچند به تشنجات و 
جنگهای پیاپی با امپراطوری روم خاتمه میدهد، ولی منجر به 
هیچگونه ثباتی در دربار ایران نمیشود. بالعکس، بر دامنۀ 
توطئه ها و کشمکش های درباری می افزاید. بطوریکه خود 
قباد نیز پس از رسیدن به سلطنت، برای تضمین قدرتش، کلیۀ 
برادران خود را قتل عام مینماید. قباد نیز پس از چندی در 

میالدی در جریان توطئه ای به دست سربازان خویش به  621
 قتل میرسد.  

سرانجام در سیزدهمین سال هجرت، هنگامی که مسلمانان 
مشغول فتوحات خود در این سوی دجله و سپس در جنگ 
یرموک و فتح دمشق بودند، به دنبال توطئه های درباری پی 
در پی در دربار ساسانی "شهر براز" پسر اردشیر به شاهر 
می نشیند. شهربراز سپاهر بزرگ به جنگ مسلمانان میفرستد 
كه شكست میخورد. چندی بعد شهربراز میمیرد و دوباره 
میان پارسیان بر سر جانشینر وی اختالف میافتد. حاال 
مسلمانان تا دجله پیش آمده اند و سرزمین هاى این طرف 

را ت رف  -سرزمین هاى عربر  جزو قلمرو ایران -دجله
کرده اند. این بار درباریان، آورمیدخت دختر كسرى را پادشاه 
میكنند. ولر به زودى، به دنبال توطئه های درباری، او نیز 
بر كنار شده، شاهپور پسر شهربراز را به تخت پادشاهر می 

، شاهپور و فرخزاد را   نشانند. ولی آورمیدخت با یاری كسانش
به قتل رسانده دوباره خود بر تخت سلطنت جلوس میکند. با 
اینحال کار توطئه و تشتت در دربار به همین جا ختم نمیشود. 

 طبرى مىگوید:
"وقتر سیاوش، فرخزاد پسر بندوان را كشت و آورمیدخت به 
شاهر رسید پارسیان اختالف كردند و در همه مدت غیبت 
ممنر از كار، مسلمانان به خود مشغول بودند تا وقتىكه وى از 

از من( این خبر  -مدینه باز آمد و پوران )دختر دیگر کسری
را براى رستم فرستاد و تاكید كرد كه با شتاب بیاید كه رستم 
بر مرز خراسان بود و با سپاه بیامد و نزدیك مدائن مقر گرفت 
و هر كجا به سپاه آورمیدخت برخورد آن را بشكست. در 

هزیمت شد و ح ارى شد،    مداین نیز جنگ شد و سیاوخش
آورمیدخت نیز محاصره شد، و چون مداین را بگشود 

را كشت و چشم آورمیدخت را كور كرد و پوران را    سیاوخش
به پادشاهر برداشت. پوران از او خواست كه به كار پارسیان 
قیام كند و از ضعف و ادبار امور شكایت كرد و گفت كه ده 

از آن پادشاهر به خاندان    سال پادشاهر به او میدهد پس
كسرى باز گردد، اگر از جوانان قوم كسر را یافتند بدو دهند 

 و گرنه با زنان باشد. "  
رستم به فرماندهی قوا ولی با اختیارات کامل بسنده میکند و 

از    عازم جنگ با مسلمانان میشود. به این ترتیب ایرانیان پس
یك دوره اختالفات داخلر، كشتار و توطئه هاى مكرر بر سر 
قدرت پادشاهر، سرانجام موفق مىشوند کسی را به فرماندهر 
قوا و با اختیارات كامل انتخاب نمایند و نوعر تمركز 
فرماندهر در كار خود به وجود بیاورند. ولی اکنون کمی دیر 
شده بود. چرا که وقتی اعراب با تمام نیرو در شام مشغول 
جنگ با رومیان بودند و عمده سپاه عراق در شام بود، 
ایرانیان بهترین فرصت برای حمله و باز پس گرفتن مناطق 
از دست رفته را داشتند، ولی آنها درگیر جدال هاى داخلر بر 
سر تخت پادشاهر بودند، و اکنون که اعراب پس از شکست 
روم با نیروئی به مراتب قویتر و با روحیه ای بهتر باز گشته 

 بودند، ایرانیان تازه به فکر مقابله جدی با آنان افتاده بودند.

تاریخ گفته 

 نشده اسالم

 تاریخ اسالم
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مجمع تشخیص مصلحت نظام درجلسه امروز به ریاست 
های مسئولین  اکبرهاشمی رفسنجانی، محرمانه بودن دارایی

 نظام را تصویب کرد

  ۵ماده 
های افراد مشمول و نیز اسناد و اطالعات  فهرست دارایی

مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و 
نامه ویل آن تعیین شده است، محرمانه  آیین

بوده و هر یک از مسئوالن و کارکنان که 
حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ 

های افراد مشمول یا اسناد و  فهرست دارایی
اطالعات مرتبط با آن، موضوع این قانون 
باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در 
ً عامداً  اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالما
مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد 
شوند یا خارج از حدود وظایف اداری در 
اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی 

ها مطلع سازند، به یکی  دیگران را از مفاد آن
 ۴۲مقرر در ماده  ۲های درجه  از مجازات

 ۴۹۲۴قانون مجازات اسالمی م وب 
محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد 
کسانی نیز مقرر است که با علم و اطالع 
مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطالعات 
مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا 

 .ها را فراهم نمایند انتشار آن
چنانچه افشاء اطالعات بر اثر عدم رعایت 
نظامات اداری غیرعمد باشد مرتکب و یا 

 ۸های از درجه  مرتکبین به یکی از مجازات
الذکر محکو م  قانون فوق ۴۲مقرر در ماده 

 .خواهند شد
ادامه این بحث در جلسات آتی مجمع پیگیری 

 .خواهد شد
 

 ایلنا 
۴۹۲۲مهر  ۴۸  

های مسئوالن محرمانه است    دارایی مجمع تشخیص مصلحت نظام :     

محافظت میکرده اند، حمله نموده آن را غارت میکنند.سپس 
خود را به بغداد رسانده به بازارهای اطراف آن حمله 
مینمایند و پس از کشت و کشتار مردم، آنها را غارت 
مینمایند. ممنی به سپاه خود میگوید که "جز طال و نقره 
چیزی نگیرید، و از کاال چندان بگیرید که بر مرکب خویش 

 توانید برد."
آنگاه به بعضی طوایف ت غلَب و نمر که در صفین بودند حمله 
میکنند. بطوریکه قبل از رسیدن به صفین "مردم صفین 
گریزان شدند و از فرات عبور کردند و آنجا ح اری 
شدند". سپس به کاروانی از مردم دبا و حوران برخورد 
کرده آنها را مورد حمله قرار میدهند و غارت شان میکنند. 
سپس به قبیلۀ آنان که قوم بنی رویحله بودند حمله کرده 
"مردان را بکشتند و زن و فرزند اسیر کردند و ... چندان که 
خواستند شتر گرفتند و به هر یک از آنها پنج شتر و پنج 
اسیر رسید". ولی "مردم َربیعه که در اردوی مسلمانان بودند 
با سهم غنیمت خود اسیران را خریدند و آزاد کردند و چنان 
بود که مردم َربیعه در ایام جاهلیت اسیر نمیگرفتند." سپس 
به صفین  که مردم نمر و تَغل ب آن جا بودند حمله بردند 

 جمعی از آن ها را در آب ریخته غرق کردند. 
آن گاه ممنر بازار بغداد را غارت میكند و اموال زیادى را  

از این پیروزى شروع به    به دست می آورد. مسلمانان پس
حمله به قبایل و نقاط مختلف در عراق كرده كشتارها و 
غارت هاى زیادى از مردم به عمل می آورند. منجمله سابات 
و تكریت را به ت رف خود در می آورند. به این ترتیب 
عراق به ت رف کامل مسلمانان در آمده سپاه آنان به خود  

 سرزمین پارس می رسد.
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دست آمده بود برای همیشه از دست میدهد. در این کشمکش 
فهلوجیان طرفداری از رستم میکنند و پارسیان به طرفداری 

 از فیروزان بر می خیزند.
ممنی نیز از فرصت استفاده کرده چه از طریق جمع آوری 
نیرو های جدید از منطقه، منجمله مسیحیان بنی ث غلَب، و چه 
از طریق نیروهای تازه ای که عمر از مدینه به سوی آنها 
روانه میکند، خود را آماده جنگ بعدی مینماید. بطوریکه 
وقتی رستم و فیروزان آشتی کرده مهران را برای جنگ 
راهی حیره می نمایند، ممنی نیروی زیادی را در اطراف 
خود گرد آورده بوده است. جنگ در ماه رمضان از سال 

م.( در کنار فرات در میگیرد و به نفع  634سیزدهم هجرت )
 مسلمانان تمام میشود. 

در این جنگ که به جنگ بَُویب معروف میشود، ممنی از 
سپاهیان خود که روزه داشته اند میخواهد برای آنکه قوت 
داشته باشند روزۀ خود را بشکنند. ایرانیان نیز در سه صف 
پیاده که در پشت هر صف یک فیل قرارداشته، در برابر 
مسلمانان صف آرائی میکنند و سرود خوانان به سوی سپاه 
مسلمانان به راه افتاده با آن درگیر میشوند. جنگ بَُویب 
بسیار سخت و خونین بوده است و تلفات زیادی به جا 
میگذارد. به خ وص ایرانیان که به پیشنهاد مسلمانان برای 
جنگ به این سوی فرات می آیند پس از شکست و فرار، از 
آن جائی که پل روی فرات به دست مسلمانان بسته میشود در 
کنار فرات گیر کرده و تعداد زیادی از آنها کشته میشوند. این 
همان وضعی بوده است که قبالً مسلمانان در جنگ پل که به 

 آن سوی فرات رفته بودند دچار آن شده بودند. 
نقل است که تعداد کشتگان به حدی بوده است که تا سالیان 
سال هر بار که آنجا را می کندند از زیر خاک انبوهی از 

 استخوان های سربازان کشته شده بیرون می آمده است. 
با پیروزی در این جنگ، عراق به دست مسلمانان می افتد و 
آنها بر مناطق بیشتری تا این سوی دجله دست می یابند. آن 
ها همه مناطق جدید را مورد تاراج و غارت خود قرار 

 میدهند. 
ابتدا به بازار خناقس که قبایل َربیعه و قُضاَعه از آن 

عبید همچنان در آن آویخته بود و فیل با دست وی را بزد که 
به زمین افتاد و او را در هم کوفت و بر پیکرش ایستاد. و 
چون مسلمانان ابوعبید را زیر پای فیل افتاده دیدند بعضی از 
آن ها بترسیدند و آن که پس از ابوعبید ساالری داشت پرچم 
بگرفت و با فیل بجنگید تا از روی پیکر پس رفت و آن را 
سوی مسلمانان کشید و با فیل در آویخت و فیل با د ست خود 
او را بزد و در هم کوفت و بر پیکرش استاد و هفت کس از 
ثقفیان پیاپی پرچم را بگرفتند و جنگیدند و کشته شدند. پس از 
آن ممنی پرچم را بگرفت و مسلمانان فراری شدند. و چون 
عبدهللا بن مرثد ثقفی کشته شدن ابوعبید و جانشینان وی و 
رفتار قوم را بدید سوی پل دوید و راه را بست و گفت ای 
مردم مانند سران خود شجاعانه جان بدهید یا فیروز شوید. و 
مشرکان مسلمانان را تا پل تعقیب کردند و بسیار کسان از 
ترس در فرات جستند و هر که پایمردی نکرد غرق شد و 

 هر که پایمردی میکرد در خطر کشته شدن بود."
در این زمان عبدهللا بن مرثد را که بر پل ایستاده مانع عقب 
نشینی مسلمانان به آن سوی فرات میشد میگیرند و نزد ممنی 
میبرند. ممنی نیز او را زده و علت این کار را میپرسد و او 

 میگوید "برای آنکه کسان جنگ کنند". 
هزار نفری سپاه خود از پل  5بهرحال ممنی با باقی ماندۀ 

عبور کرده، به آن سو میرود. ولی در آنجا دو هزار تن 
ازنفراتش منجمله کسانیکه از مدینه آمده بودند، پراکنده شده 
و به مدینه و نقاط دیگرمیروند و ممنی را با گروه اندکی باقی 

 میگذارند.
 

 جنگ بَُویب و پیروزی مسلمانان
ایرانیان با شکست سختی که در جنگ پل بر مسلمانان وارد 
میسازند برای اولین بار بر آنان پیروز میشوند. ولر این 
پیروزى ادامه نمی یابد چرا که سپاه ایرانیان که کامالً قدرت 
این را داشته که پیشروی نموده سپاه ممنی را به کلی از میان 
برداشته و مناطق اشغالی را باز پس گیرد، در اثر اختالف 
میان رستم و فیروزان، و شورش یکی علیه دیگری در 
مدائن، ناچار به بازگشت شده فرصت گرانبهائی را که به 

تجمع اعتراضی جوانان قلعه کنعان 
) چنعان( شهر اهواز در اعتراض به مصادره 

 زمینهای خاکی فوتبال آنها
” قلعه چنعان “گروهی از جوانان  ۴۹۲۲مهرماه  ۴۴وز شنبه ر

شهر اهواز در اعترا  به م ادره ی زمین فوتبال آنها در 
 .کردند مقابل دفتر شورای قلعه چنعان تجمع 

سال پیش روستای قلعه  ۴۱طبق گفته یکی از اهالی منطقه؛ 
زمین بازی بود اما در آغاز راه اندازی جاده بین  ۹چنعان دارای 

قلعه چنعان و کانتکس،مردم منطقه در قبال اعطای زمینهای 
مذکور را خواستند  سه زمین بازی  خود جهت راه اندازی جاده، 

اما شورا و راه وترابری با دادن یک زمین بازی موافقت کردند. 
سه سال پیش  این معتر  می گوید: جهت این زمین بازی 

داده   جهت ساخت و ساز این زمین خاکی بودجه ای به شورا 
شد اما متاسفانه مسؤولین از نماینده مجلس و شورا و ارگانهای 

 .دیگر به وعده خود عمل نکردند

یکی دیگر از جوانان قلعه چنعان می گوید:هر وقت در زمین 
بازی کنیم افرادی مانع ما می شوند و اجازه بازی به ما نمی 
دهند. به همین دلیل برای بازی مجبور بودیم از زمین فوتبال 

تیم بازی  ۴۲که از منطقه ما دور است و در آن ”پیچ خزامی“
می کنند،استفاده کنیم اما بدلیل زیاد بودن تیم ها و دوری از 

 .منطقه ما با مشکالتی روبرو شدیم

این جوان می گوید: امروز در اعترا  به وعده های کذب 
فوتبالمان تجمع کردیم و اجازه  و م ادره ی زمین  مسؤولین 

 .م ادره آن را نخواهیم داد

مسؤولین نه تنها زمین فوتبال برای جوانان این منطقه تهیه و 
مجهز نکردند بلکه زمینهای خاکی ورزشی آنها را م ادره و 

 .بودجه آن را خوردند

قلعه چنعان در حومه شهر اهواز دومین روستای پرجمعیت 
 .هزار نفر می باشد ۴۲ایران با جمعیتی بیش از 

 کریم دحیمی
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فروش اشتباه  تصور فراری و معتاد بودن تمامی زنان تن
 است

 
شادی طلب در ادامه ضمن تاکید بر آنکه بررسی وضعیت 
این زنان قبل از گرایش به تن فروشی در این پژوهش برای 

درصد  ۱۲ما از اهمیت باالیی برخوردار بود، اظهار کرد: 
زنان حاضر در این پژوهش اظهار کردند که هرگز سابقه 

ها گمان  اند. پس این ت ور که خیلی فرار از منزل را نداشته
کنند اکمر آنها افراد فراری هستند اصال صحت ندارد زیرا  می

تنها حدود یک سوم این افراد تجربه فرار از منزل را داشتند؛ 
کنند میان م رف مواد و تن  همچنین برخی ت ور می

درصد این  ۴۹فروشی ارتباط وجود دارد در حالی که تنها 
اند.  زنان قبل از گرایش به تن فروشی م رف کننده بوده

درصد زنان حاضر در این پژوهش قبل  ۴۴عالوه بر آن تنها 
 .اند از گرایش به تن فروشی تجربه ورود به زندان را داشته

وی افزود: کمتر از هفت درصد آنها اظهار کردند که برای 
های م رف مواد خود اقدام به تن فروشی  تامین هزینه

اند و این در  کرده
حالیست که 
معموال این ت ور 
در جامعه وجود 
دارد که این افراد 
برای تامین مواد 
خود وارد پروسه 
تن فروشی 

 .شوند می
 ۲وی ادامه داد: 

درصد این زنان 
برای نخستین بار 
به اجبار شوهر، 

درصد به  ۴۸
اجبار والدین 
)غالبا پدر( 
مبادرت به تن 

 .اند فروشی کرده
شادی طلب در 
ادامه اظهار کرد: تعداد زیادی از این افراد را زنان و 

درصد زنان  ۱۱دهند به طوری که  دختران جوان تشکیل می
سال بود که تن فروشی را  ۲حاضر در این پژوهش کمتر از 

سالگی  ۴۲یا  ۴۸آغاز کرده بودند و عمدتا شروع آنها نیز در 
 .بوده است

 
 مهمترین عوامل موثر در شیوع تن فروشی در کشور

 
این جامعه شناس در ادامه به مهمترین عوامل موثر در شیوع 
تن فروشی در کشور مبتنی بر این پژوهش اشاره کرد و 

 گفت:
 
به ترتیب مسئولیت تامین مخارج چند نفر در زمان تن  

فروشی، مهمترین دلیل و دارای بیشترین فراوانی در میان 
 زنان تن فروش بوده است.

 
سپس سابقه بازداشت و جرم پدر )اکمر افرادی که توسط  

شوند در این گروه قرار  والدین مجبور به تن فروشی می
دارند(، وضعیت تاهل )نوع رابطه با همسر در شروع تن 

تاثیر نبوده است( و همچنین حضور در بین  فروشی بی
دوستان تن فروش و معاشرت با افرادی که اقدام به تن 

اند در آخرین رتبه علل ابتال به این پدیده بوده  فروشی کرده
 .است

 
وی در خصوص فعالیتهای اقتصادی این زنان قبل از اقدام 

درصد آنها شاغل  ۲۲به تن فروشی نیز تصریح کرد: تنها 
اند که هیچ  درصد آنها اعالم کرده ۰۸اند و در واقع  بوده

شغلی نداشتند و در عین حال مسئول تامین زندگی چند نفر 
 .اند بوده

 
اند گفت:  درصدی که شاغل بوده ۴۴شادی طلب در خ وص 

 فروشان دارای تحصیالت تکمیلی آمار تکان دهنده تن
 اکتبر ۴۱  -اخبار روز

 
 

سالمت زنان و ”در نخستین نشست “  ۴۲تأمین ”  به نوشته 
که روز یکشنبه “  رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی

مهر در تهران برگزار شد ژاله شادی طلب جامعه شناس  ۴۲
با تاکید بر آنکه در خ وص تعداد زنان تن فروش در کشور 
و سطح شهرها و محالت هیچ آمار دقیقی وجود ندارد، عنوان 
کرد: چنانچه هر مسئولی با توجه به مسئولیت خود آماری را 

از این زنان اعالم و منتشر کند نیز در خ وص صحت آن 
 .خودش مسئول است

 
فروش تهران و علت  پژوهش و آمارهایی درباره زنان تن

 های اینچنینی گرانی پژوهش
 

شادی طلب در ادامه این نشست ضمن بیان اینکه حدود هشت 
سال پیش پژوهشی را برای وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در سطح شهر تهران با همکاری سایر 

ها، اعم از قوه قضائیه به انجام رسید، به تشریح  سازمان
های  آمارها و نتایج این پژوهش پرداخت و گفت: ویژگی

های  ای، مشتری ظاهری علل جذب این افراد به چنین حرفه
آنها و غیره همگی در این پژوهش بررسی شدند؛ تعداد کل 

 ۹۱۱زنان تن فروشی که در این پژوهش قرار گرفتند حدود 
ها آنها  ( نفر بودند که عمدتا در خیابان۴۸۲نفر )به طور دقیق 

را پیدا کردیم. در واقع در این پژوهش به سازمانی خاص 
برای دریافت این زنان مراجعه نکرده و تمامی آنها کسانی 

 .کردند بودند که در سطح شهر تهران کار می
وی افزود: ممال خیابان شهید مطهری، زیر پل محمودیه، 
ابتدای اتوبان کردستان، میدان ونک، همچنین توانیر و جنوب 
شهر تهران و غیره از اق ی نقاطی بودند که این زنان را در 

 .آنجا یافتیم
پرسشنامه  ۹۱۱این جامعه شناس ادامه داد: در این تحقیق 

 .م احبه عمیق داشتیم ۱۲کامل و حدود 
وی ت ریح کرد: به دلیل آنکه زنان از ساعت کار خود زده و 

دادند باید در ازای پاسخ آنها  وقتشان را در اختیار ما قرار می
کردیم که چنین  به سواالتمان مبلغی را به آنها پرداخت می

های اجتماعی اعم از  های آسیب ای در سایر پژوهش مسئله
ها به  کند به همین ترتیب پژوهش در آسیب اعتیاد هم صدق می

 .های گرانی هستند طور کلی پژوهش
 

مهمترین عوامل موثر در شیوع تن فروشی در کشور   
مبتنی برپژوهش:مسئولیت تامین مخارج چند نفر در زمان 
تن فروشی، مهمترین دلیل و دارای بیشترین فراوانی در 
میان زنان تن فروش بوده است. تکان دهنده ترین مسئله در 

 ۴۲خ وص سطح سواد این زنان نیز آن است که حدود 
 .. اند درصد آنها دارای تح یالت فوق دیپلم و لیسانس بوده

هشت درصد آنها کارمند امور اداری بازرگانی، هفت درصد 
منشی، چهار درصد فروشنده، هفت درصد آرایشگر، پنج 
درصد کارگر و همچنین دو درصد اقدام به کار سیاه 

آید مشاغل آنها قبل از تن فروشی از  اند و به نظر می کرده می
 .کرده است لحاظ مالی آنها را تامین نمی

های این زنان نیز اظهار  وی در خ وص تعداد افراد خانواده
نفر بود که بیشتر  ۹٫۲میانگین بعد خانوار  ۸۲کرد: در سال 

هایی بیش از میانگین بعد خانوار کشور و  آنها در خانواده
 .معموال پرجمعیت بودند

 
 سن گرایش به تن فروشی

 
شادی طلب همچنین در خ وص سن گرایش آنها به تن 

سالگی برای  ۴۱فروشی نیز عنوان کرد: اغلب اینها در سن 
اند به طوری که زنانی که  اولین بار اقدام به تن فروشی کرده

سال سن قرار  ۴۲سال سابقه کار بودند در حدود  ۲دارای 
 .داشتند

 
وی در خصوص وضعیت تاهل این زنان نیز عنوان کرد: 
اغلب زنان حاضر در این پژوهش اولین ازدواج دائم خود را 

سالگی داشتند البته تعدادی هم ازدواج  ۹۰تا  ۹۵در سن 
سال داشتند با وجود آنکه طبق قوانین بین  ۹۵کمتر از سن 

 .شود المللی ازدواج کودکان جرم محسوب می
 

 فروشان دارای تحصیالت تکمیلی آمار تکاندهنده تن
 

این جامعه شناس در خ وص تح یالت این زنان نیز اظهار 
کرد: با توجه به افزایش نرخ سواد در کشور شاهد آن بودیم که 
تنها شش درصد آنها بیسواد بودند اما بیشترین گروه دارای 

 .ها هستند تح یالت راهنمایی و ابتدایی و سپس دیپلمه
تکان دهنده ترین مسئله در خصوص شادی طلب ادامه داد: 

درصد آنها  ۹۱سطح سواد این زنان نیز آن است که حدود 
اند که این مسئله  دارای تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس بوده

هشداری است برای کشور که حاکی از آن است که گرفتن 
مدرک دانشگاهی لزوما به معنای کسب شغل برای تامین 

 .زندگی نیست

 

 در تهران “سالمت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی“نشست 
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By Rob Sewell* 

 
 تلخیص و ترجمه: آناهیتا اردوان
 

پیشرفت درایت و فراست انسانی در ع ر کنونی عزیمت به  

دورترین بخشهای منظومۀ شمسی و اختراع خودروهای بدون 
راننده را میسر ساخته است.  پیشرفت و گسترش علم، صنعت 
وتکنولوژی براستی حیرت انگیز وشگفت آوراست. اما، 
کماکان از تدارک مسکن کافی و درخور جهت ساماندهی بی 
خانمانی اجباری و فرآوری کسب و کار مناسب برای جوانان، 
عاجز و ناتوان است. انسانها از سائو پائولو و قاهره تا لندن و 
کشورهای صنعتی سراسر جهان از معاضیل بدوی و پی 
آمدهای ناشی از آن، در رنج اند. درهمان هنگام، میلیاردرها 
نظیر رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ و یارانشان در لندن 
و مناطق گوناگون برخوردار از ساختمانها و آپارتمانهای 
مجلل و کشتیهای قایقرانی گرانبها، مجموعه آثار هنری 

 ۲۴درصد این زنان دارای ازدواج دائم،  ۴۴وی ادامه داد: 
درصد بیوه و همچنین  ۲درصد مطلقه،  ۹۲درصد مجرد و 

اند که بدون طالق، جدا از همسر  تعداد کمی از آنها کسانی بوده
 .اند کرده خود زندگی می

 
 مرز بین تن فروشی و ازدواج موقت بسیار مبهم است

 
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست شادی طلب در خ وص 

های موقت و تن فروشی زنان نیز اظهار کرد: در  نقش ازدواج
حال حاضر مرز بین تن فروشی و ازدواج موقت بسیار مبهم 

دانیم ازدواج موقت دارای مزایایی همچون  است؛ البته می
مشخص بودن پدر فرزند، داشتن حق و حقوقی برای زن، مدت 
زمان مشخص و غیره است اما با تمام اینها واقعیت این است که 

 .مرز بین ازدواج موقت و تن فروشی همچنان مبهم است
آمیز با بیان اینکه زمانیکه نمیتوانیم بگوییم  وی با لحنی کنایه

ازدواج موقت بد است ومخالفت با آن را نیز از گناهان کبیره 
ای  دانیم ادامه داد: ما باید آگاه باشیم که این مسئله پیچیده می

است ودرحال حاضر حتی شاهد آن هستیم که این زنان 
درصورت ازدواج موقت نیز عده سه ماه و ده روزه صیغه را 

 .نیزرعایت نمیکردند
 

 فروش تحصیالت، سن و درآمد مشتریان زنان تن
 

های این زنان نیز  این جامعه شناس در خ وص مشتری
ساله  ۲۱تا  ۹۱ت ریح کرد: اغلب مشتریان این زنان مردان 

درصد دارای تح یالت  ۹۱هستند که نیمی از آنها متاهل بوده، 
 .درصد تح یالت دبیرستانی هستند ۹۹عالیه، 

 ۲۲درصد آنها شاغل هستند و  ۸۱وی همچنین عنوان کرد: 
 .های پردرآمد قرار دارند درصد این مردان در گروه

شادی طلب در ادامه در خ وص اولین تجربه این زنان در تن 
فروشی نیز اظهار کرد: اغلب آنها نخستین بار در کنار خیابان 

اند و پس از اینکه چندین بار به این کار  اقدام به تن فروشی کرده

درصد آنها  ۲۴مبادرت داشتند وارد شبکه شده به طوری که 
درصد کنار خیابان و  ۴۴از طریق شبکه روابط اجتماعی، 

اند و  درصد از طریق تماس تلفنی به کار خود ادامه داده ۴۲
 .اند های دیگر اقدام به این کار کرده سایرین از راه

های جلب مشتری توسط  این جامعه شناس در ادامه به مکان
های اصلی شهر و  این زنان اشاره کرد و گفت: خیابان

های جلب مشتری  همچنین منزل خود این مردان از مکان
 .توسط این زنان و این امر جای تعجب دارد

وی ادامه داد: اغلب زنان تن فروش حاضر در این پژوهش 
منطقه توانیر به باال را شمال شهر دانسته و مرکز شهر را 
طالقانی، نجات اللهی، مطهری و شهید بهشتی می دانند که از 

 .های مورد تردد این زنان است خیابان
 

 فروش از ایدز آگاهی بسیار اندک زنان تن
 

این جامعه شناس ادامه داد: تعداد زیادی از این زنان 
درصد از  ۲۸های بسیار کمی از ایدز داشته بطوریکه  آگاهی

درصد از زنان مطلقه تن فروش  ۱۲زنان مجرد تن فروش و 
اند و یا از لوازم پیشگیری استفاده  هرگز آزمایش ایدز نداده

 .اند کرده نمی
های عفونی هم که در این  مینو محرز، متخ ص بیماری

 ۲۴تا  ۲۴نشست حضور داشت، گفت بررسی ما در سال 
مراتب بدتر است.  دهد که وضع به نفر نشان می ۴٠۴روی 

زن معتاد  ٣۱۱حاضر و طبق آماری که دقیق نیست،  حال در
دار جنسی در شهر تهران هستند که برای تأمین مواد،  و مسئله

نفر، دو  ۴٤دهند و بطور میانگین از هر  این کار را انجام می
زن  ٠۸۸. همچنین حدود ممبت است HIV نفر مبتال به

خواب خیابانی در کشور وجود دارد؛ آماری که در  کارتن
 .های قبل اصال وجود نداشت سال

  

 

 

 !چرا باید سوسیالیست باشید
جهان بازگشته است که اغنیا به خوشگذرانی های تجملی و 

 !عیاشی، می پردازند
 

 بدون منظور و رهنمونی
صنایع در جوامع در حال پیشرفت و پسرفت حاالیی ب ورت 
دوره ای  ورشکست یا تعطیل می گردند و کارگران افزونتری 

هرروزه به جمعیت بیکاران و افسردگان اضافه میشوند.  
 ازاین جهت که صنعت و تبحر آنان دیگر مورد نیاز نیست!

دستمزد و مزایای کارگران کاهش یا قطع میگردد وب ورت  
نیمه وقت بکار گمارده میشوند. جوامع سرمایه داری درهنگام 
بحرانهای ادواری به نوعی فاجعۀ فطری وطبیعی گرفتار می 
آید. شهروندان قادر به حل و مرتفع ساختن مایحتاج و 
ضروریات زندگی اشان، نیستند. چنین وضعیتی را با کدامین 
منطق و خردی میتوان معنی و تفسیر کرد؟! متولیان سامانۀ 
سرمایه داری با اطمینان خاطر میگویند که راه برون رفتی از 
بحرانهای مزبور نیست. تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها و 
بیکاری کارگران جزو جدایی ناپذیر از فعل و انفعاالت بازار 
است و بمانند هرس کردن درختان و برچیدن چند برگ ُمرده 
جزو طبیعت حیات انسان بشمار می آید. بحرانهای اقت ادی 
 همواره وجود داشته و خواهند داشت ) کالمی گزاف و مهمل(!

از اینرو، پایا و دائمی اند! آیا گذران زندگی بی شمار  
شهروندان در محالت کمیف و خیابانهای شلوک درحالیکه 
آپارتمانها و ساختمانهای مسکونی فراوانی بمنظور احتکار و 
کسب و انباشت سرمایه، خالی نگاه داشته میشوند، جزو 
سرشت طبیعی حیات انسان است؟!. آیا گرسنگی و بی خانمانی 
ناشی از روند طبیعی و پایدار زندگانی انسان است بخ وص 
زمانیکه کشاورزان به ترک زمینهای شخم زده اشان در مقابل 
دریافت پول ناچیزی، مجبور میگردند؟! آیا این امری طبیعی 
است که شهروندان بسبب عدم توانایی پرداخت هزینۀ 
بیمارستان و دارو، در گوشه ای تیره و تار چشم از جهان فرو 
بندند؟ پذیرش و تایید استدالل و براهین بمعنای طبیعی بشمار 
آوردن معاضیل و م ائب مزبور، بی تردید ساده لوحانه و 
غیرمنطقی است. چرا کارگزاران و مسؤالن، توانایی تنظیم و 
برپایی نظمی نیستند که تمامی شهروندان از ثروت وقدرت و 
فواید علم و تکنیک بهره مند گردند؟ افراد ماهر و چیره دست 
در حوزه ها و عرصه های مختلف بدانسان که راکت بسوی 
ستارۀ پلوتو و فراتر ازآن پرتاب میکنند و شگفتی می آفرینند، 

 قادرند دشواریهای کنونی را نیز مقهور و مهار سازند.
امکانات ومنابع برای بناکردن مسکن برای همگان موجود  

است. ولی، کمپانیهای ساختمانی وصاحبان امالک تاجراند و 
تنها زمانی به پی افکندن عمارات مبادرت می ورزند که سود 
هنگفتی ن یبشان گردد. در حقیقت، ساختمانها و ممالک کمتر، 
سود بیشتر، لیست انتظار کرایۀ مسکن طوالنی تر و دشوارتر، 
سود بیشتر. البته آنان هرگز چنین فرایافتی از واقعیات و 
حقایق رقت انگیز جاری را نمی پذیرند. آنان با اتکاء به ترفند 
و ریاکاری پیوسته مشکالت را قسمی از بخش الینفک از 

 .روند طبیعی زندگانی انسان، معرفی می کنند
 

 سرمایه داری کازینویی
سرمایه داران، صاحب و مالک همه چیزاند و  تنها به کسب و 
انباشت سرمایه عالقه دارند. سرمایه ماح ل زحمت و کار 
طاقت فرسای کارگران و دیگر اقشار زحمتکش در قبال 
دستمزد ناچیزی است. آنان به اندازه ای مزد دریافت می کنند 
که تا دریافت اجرت آتی، به کار مزدوری ادامه بدهند. 
استممارگران و صاحبان ابزار تولید در فازهای پیشین 
بهرصورت ماده یا محموله ای تولید میکردند. اما، در فاز 
کنونی میکوشند بدون دردسر تولید و وابستگی به نیروی کار، 
به احراز سرمایه نائل آیند. وارسی لیست ثروتمندان شنبه های 
تایمز نشان میدهد که سرمایۀ ثروتمندان از طریق ار ، 
امالک، بانکداری، موسسه های مالی و بطورکلی بخش 
غیرتولیدی ..بدست آمده است. آنان بیشتر از تولید کاال به خرید 

 و فروش سهام و اوراق بهادار حتی بنجل، مشغول اند.
 کاروسازهای بازار سهام نظیر کازینوی قمار عمل میکند. 
متاسفانه، زندگی میلیونها نفر درجهان به پرتاب یک تاس  

درمیان میلیاردرها، مشروط و مرتبط است. ثروتمندان هرگز 
نمی بازند و برایشان مهم نیست که چه چیزی تولید می کنند یا 

 .می خرند و می فروشند

ارزشمند و بی همتا، با ناوگان و اتومبیلهای شیک و تجملی و 
هواپیماهای خ وصی به سفر و سیاحت مشغول اند. افزون 
بر اینها، ارتشی از خدمه و راننده و چاکر و کلفت شب و 
روز، برابرشان سر تعظیم فرود می آورد. انباشت بی اندازۀ 
ثروت و قدرت در دست عدۀ قلیلی براستی موجد حیرت و 

نفر از میلیاردرها،  85شگفتی است. بعنوان ممال، درآمد 
افزونتر از ثروت اکمریت مردم جهان است. زمانیکه 
ثروتمندان در بار و  رستورانهای مجلل به نوشیدن شراب و 
تناول بهترین خوراکها مبادرت می ورزند، شمار چشمگیر و 
رو به تزایدی از والدین، خانوارهای کارگری، به عمد از 
م رف مواد خوراکی الزم و حیاتی بمنظور تأمین هزینۀ 
تح یل فرزندانشان، پرهیز دارند. اکمریت رنجبران جهان 
ً ساعتهای  اگر خیلی خوش شانس و بیکار نباشند، ضرورتا
طوالنی و ب ورت ناهنجار، کار میکنند. بیماریهای سل و 
نرمی استخوان در حالی به  خیابانهای م یب زدۀ شهرهای 
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بیش از صد میلیون مسکن در روسیه، ساخته و بنا  0168
شد. این میزان بیشتر از طرح مسکن سازی سراسری در 
اروپای غربی، ژاپن و آمریکا، است. بدین سبب، به کار 
بستن برنامه های دموکراتیک  با توجه به رشد علم و تکنیک 
در جهان قطعا تاثیرات چشمگیری در بهسازی معیشت 
کارگران بهمراه خواهد داشت. سیستم سرمایه داری تمامی 
فعل و انفعاالت اقت ادی و سیاسی را در دست خود گرفته و 
اعالن میدارند، کارگران قادر به رهبری جامعه نیستند. چرا 
نه؟! تمامی نعمات مادی و معنوی جهان حاصل کار طاقت 
فرسای کارگران و دیگر زحمتکشان است که  میتوانند از علم 
و تکنیک و تمامی دانش حاالیی برای ابطال بیکاری و فقر و 

کالهک جنگی  05711حرمان استفاده کنند. امروزه، بیش از 
در سراسر جهان موجود است که با قدرتی که دارد میتواند 
تتمه آنچه از جنگهای امپریالیستی، سالم باقی مانده را از بین 
ببرد. دولتها مترصدند طی دهۀ آینده  بیش از یک تریلیون 
دالر صرف تولید سالح هسته ای کنند. چه م رف زیان 
آور، بدنام و افتضاحی! علم و تکنیک کنونی به ممابۀ ماح ل 
کار طاقت فرسای کارگران یدی و فکری شایسته است 
صرف ارتقاء سطع معیشت انسانها گردد و نه ساختن بمبهای 
بزرگتر و قویتر! منابع، علم و دانش بیرون مهیا و آماده اند. 
اما، در کنترل دیکتاتوری سرمایه داری مالی،  موسسات و 

 .بانکها و میلیاردرها قرار دارند
برنامه ریزی سوسیالیستی برای چگونگی پیشبرد برهمکنش  

سیاسی و  اقت ادی و بهره برداری از تکنولوژی و علم و 
فناوری پیشرفته بدست خود کارگران تنها راه رهایی و 

 .خالصی  از شرایط دهشتناک کنونی است
*Rob Sewell is the editor of Socialist Appeal 

برابر بیشتر  215.2مدیران و روسای شرکتهای آمریکایی  
 21از کارگران معمولی، درآمد داشته اند. این برابر با رشد 

است. درآمد ساالنۀ  0165درصدی در مقایسه با سال 
میلیون پوند،  5مدیران شرکتهای انگلیس بطور متوسط به 

 061برابر زیادتر از دستمزد کارگران با رشدی  083
، گزارش شده است. ده نفر 2101برابری در مقایسه با سال 

از عالی رتبه ترین مدیران و روسای کشور انگلیس تقریبا 
میلیون پوند در سال درآمد دارند. این، بخش کوچکی  056

از پی آمدهای ناگزیر سیستم سرمایه داری است. قانون 
حاکم بر بازار سیستم سرمایه داری همانطور که کارل 
مارکس مدتها پیش توضیح داد از آنارشیزم ) هرج و مرج( 
تبعیت میکند. اصلی ترین تضاد سیستم سرمایه داری این 
است که کارگران قادر نیستند تمام موادی که تولید می شود 
را خریداری کنند. امروزه، اضافه تولید به  باالترین حد 
خود رسیده است. تولید روز افزون و بی رویه با توجه به 
گنجایش فراوری، تولید انبوه و کالن برای بازاری که 
مشتریان اش بطور فزاینده ای در حال کاهش اند ماح لی 

 .جز تولید و بازتولید بحران، ندارد
 

 کنترل خودکار و بیکاری بی شمار
میلیونها نفر بویژه جوانان در جهان بیکارند. استعدادها و 
خالقیتهای ایشان پوسیده و ضایع میگردد. توانایی و نیروی 
کار میلیونها نفر در سال بسبب بیکاری از بین میرود. بر 

، نیمی از کار و 2103پایۀ تخمین گزارش آکسفورد سال 
مشاغل کنونی در مدت یک یا دو دهۀ آینده ناپدیده خواهند 

 !!شد. ت ور کنید! نیمی از مشاغل از بین بروند
این پیشگفتار کنترل خودکار و گسترش پروژۀ ربات 
) آدمهای مکانیکی( است. پیشرفت باورنکردنی تکنیک 
رباتها میتواند بسیاری از انسانها را از زحمت و مشقتهای 
بی حسابی خالص سازد. اما، دستاورد گسترش علم ربات و 
آدمهای مکانیکی تحت کنترل و مدیریت سرمایه داری به 
عکس خود و در حقیقت تشدید رنج و حرمان انسانها، تبدیل 
شده است. ماشین بتدریج جای نیروی کار انسانها را گرفته 
است و انسانها را به موجودی بی م رف و اضافی 
دگرگون میسازد. همگان در چرخه ای گرفتارند که پیوسته 
سریعتر و سریعتر میچرخد و بسیاری را از دور خارج 
میسازد. اگر در گذشته یک نفر از اعضای خانواده کار 
میکرد و خرج دیگران را می پرداخت. اکنون بیشترین 
اعضای خانواده بایستی به چندین کار مبادرت ورزند  و 
ب ورت نیمه وقت کار کنند تا شاید قادر باشند حداقل 
نیازمندیهای تمام اعضای خانواده را برطرف سازند. 
میلیاردرها، طبقۀ فوقانی، یک درصدیها بطور حیرت 
آوری ثروتمندتر میگردند و بتدریج، دستیابی به شغلی که 
پاسخگوی حداقل نیازهای کارگران باشد، بسیار دشوارتر 
میگردد. آنان میگویند سودمندی تولید باید ارتقاء یابد. به 
بیان دیگر، سرمایه داری بایستی با کاهش میزان احتیاج به 

کارگر، تولیدات بیشتری به بازار  -نیروی کار انسان
عرضه نماید. سرمایه داری نیازمند افزایش تولید ولیکن با 
توسل به نیروی کار کارگران کمتر است. این سیاست 
راهبردی برای رییس و روسا بسیار سودمند و مفید است. 
اما، اقت اددانان سرمایه داری میبایست پاسخ دهند که در 
شرایطی که کارگران بطور فزاینده ای بیکار و بی پول می 
شوند چه کسی میخواهد کاالهای بنجل را بخرد؟ از اینرو، 
سرمایه داری در شرایط حذف نیروی کار انسان جهت 
تسهیل کسب سود و سرمایه، نیز دچار بحران میگردد. 
اضافه تولید با توسل به راهبرد کنترل و هدایت دستگاهی 
بطور خودکار نیز سیستم سرمایه داری را از بحرانهای 
ساختاری خالص و رها نمیسازد. بکارگیری بهینه از علم و 
تکنیک امروزین بویژه رباتها میتواند از رنج و محنت کار 
طاقت فرسای شهروندان جهان، بکاهد. هستی پذیری چنین 
ظفری نیازمند خلع ید از صد و پنجاه انح ارات بهمراه 
تاسیسات مالی و بانکی از ثروت عمومی و مطمح نظر 
قرار دادن برنامه های دموکراتیک تولیدی برابر با نیازهای 
انسانها و الغاء مالکیت خ وصی بر ابزار تولید و علم و 
تکنیک، است. اجرای برنامه ریزی اقت ادی بر پایۀ 
نیازهای انسانها و نه حرص و طمع  میتواند تولید را ساالنه 

درصد افزایش دهد. میلیاردها سرمایۀ انباشت  25تا  21
شده در دست طبقۀ فرادست بایستی در راستای رفع نیاز 

پرورشی،  -انسانها، برق، آب، مسکن، کار، آموزشی
بهداشتی و افزایش سطح دستمزدها، آزاد گردد. نتایج 

بر  0107اجرای برنامه های دموکراتیک پس از انقالب 
تا  0158واقعیت مزبور داللت دارد. بطورممال، ازسال 

 !سرمایه داران: مولد ثروت یا پارازیت و طفیلی؟
 67با دارایی نزدیک به  “وارن بافت”میلیاردر شهیر، 

 “شکار فیل”میلیارد دالر بازار خرید و فروش سهام را به 
سرگرمی و تفریحی که افراد بسیار اندکی از آن آگاه اند، 

یک شرکت پارچه بافی را با  “بافت”تشبیه میکند.  آقای 
میلیارد دالر به شرکت به  354سرمایه ای نزدیک به 

اصطالح جوش سنگ در آمریکا مبدل ساخت که بسیاری از 
شرکتهای راه آهن، کارخانه ها و برق را از نظر بیمه و وام، 
پوشش میدهد. عالوه بر این، امور مالی بین شرکتهای بزرگ 

بورگر ”وابسته به  “تیم هروتن”و  “هینز”و  “کرفت”نظیر 
شبکه ای از  “وان تویل”را ترتیب و تنظیم میکند.  “کینگ

میلیارد دالر  4خرید و فروش اتومبیل در آمریکا به قیمت 
واپسین ملک شرکت وارن بافت است. او پس از خریدن 
شرکت مزبور گفت: با وان تویل مالک بیش از نه شرکت 

ثبت هستند. از اینرو، بیش از  511هستیم که در فرچون 
 .ماهی برای سهامداران در دریا ریختیم 411

برخی از سرمایه داران کالسیک که نتوانستند نظیر آقای 
بافت کار کنند از دور خارج شده اند. بسیاری از مدیران 
شرکتهای ورشکسته توسط ثروتمندانی نظیر بافت، بکار 
گرفته شده اند. این آقا و سرمایه دارانی مانند او بسیار سخت 
مشغول کار هستند. ولیکن، آیا کاری که اممال بافت انجام 
میدهد برای تولید ثروت واقعی الزم االجرا و ضروری 

 !است؟
جان استراچی، کمونیست بریتانیایی بیش از یک دهه پیش 
پاسخ بسیار مناسبی به این پرسش میدهد. او میگوید: کشوری 
را ت ور کنید که تمام جاده ها و خیابانهایش به دروازه های 
پرداخت عوار  منتهی میشود. صاحبان این دروازه ها در 
محل کارشان زندگی میکنند و با نزدیک شدن اتومبیلها، پول 
می گیرند، دروازه را باز میکنند و سپس می بندد. 
ً معتقدند که صاحبان  اقت اددانان چنین کشوری مطمئنا
دروازه ها سزاوار تمام پول و سکه هایی هستند که دریافت 
میکنند. زیرا، بسختی کار میکنند، در هر آب وهوایی بایستی 
دروازه را باز کنند و ببندند و ترافیک و عبور و مرور 
اتومبیلها را سامان دهند. از همین رو، اقت اددانان بجهت 
فعالیت شبانه روزی و مزد اندکی که صاحبان دروازه ها 
دریافت میکنند م رانه فعالیت ایشان را تولید بحساب می 
آورند که کشور بدون وجودشان پریشان و مشوش، خواهد 
گشت. اگر شخ ی بگوید که بدون دروازه ها و صاحبان 
دروازه، نیازی به پرداخت پول وعوار  نیست، عبور و 
مرور اتومبیلها تسهیل و ترافیک سبکتر میگردد، بسرعت 
نظرش از سوی اقت اددانان سرمایه داری بی اساس خوانده 
میشود و مورد خشم و غضب قرار میگیرد. اگرچه زحمت 
وتالش افرادی که کارمیکنند بهیچوجه ناچیز نیست. اما، 
مدیران شرکتهای سهام، بانکداران، محتکران، سفته گیران 
وکوسه های بزرگ سرمایه گذار و بطورکلی شرکتهای 
بزرگ نوگرا دقیقا  شبیه صاحبان دروازه های روایت سادۀ 
جان استراچی، هستند. تعدادی قلیلی از سهامداران بدون 
هیچگونه تولیدی با استفاده از شیوه ها و اسالیب مختلف به 
کسب و انباشت سرمایه سرگرم اند. یکی از سهامداران 
وقیحانه دوران کنونی را وقیحانه به دوران پاداش گرفتن از 

 .پول دیگران که حقیقت تلخی است، تشبیه میکند
 

 اضافه تولید
مشکل بزرگ  پارازیتها این است که نمیتوانند بتنهایی 
ثروتشان را م رف کنند. تناول خاویار و نوشیدن مشروب 
نیز حد و اندازه ای دارد. بنابراین، بیشترین ثروت اشان را 
در مسیر احراز سرمایه بیشتر خرج میکنند. در این روند، 
عالی ترین جایگاهها در سوداگری و بازرگانی، دولت و 
سیاست را ازآن خود میکنند و بدین ترتیب عناصر مهم طبقۀ 
فرادست را تشکیل میدهند. اکمریت سرمایه داران نه بطریق 
کار و زحمت، بلکه بخت و اقبال و ار  و میرا ، ثروتمند 

افسانه و  “کار کنید تا روزگاری ثروتمند گردید”گشته اند. 
مزاح عامیانه ای  بیش نیست. تعداد قلیلی از کارگران ممکن 
است بسوی طبقۀ فرادست بخزند و از فقر و محنت رهایی 
پیدا کنند. سازوکار سامانۀ سرمایه داری به گونه ای است که 
کارگر هر چقدر بیشتر زحمت بکشد، فقیرتر میگردد و تنها تا 
زمانیکه تاب و توان کار کردن دارد، کارگر باقی میماند. 
سعی و جهد طاقت فرسای افراد در سیستم سرمایه داری 
بمعنای دستیابی به رفاه اقت ادی، نیست. اگرچه بی گمان بر 
سود و سرمایه صاحبان ثروت و قدرت می افزاید. امروزه، 
سهم نیروی کار از ثروت ملی کشورها به رغم رشد 

، 2103روزافزون ثروت، شدیداً کاهش یافته است. سال 

بحران پناهندگی: توافق اتحادیه 
 اروپا و ترکیه بر سر اصول

اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد بحران پناهندگی بر سر 
 .اصول یک برنامه مشترک به توافق رسیدند

 رادیو زمانه 
 

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا شامگاه 
مهر پس از دیدار رهبران کشورهای   ۴۹ 0 اکتبر ۴۲شنبه  پنج

عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، ضمن اعالم این خبر گفت: 
اتحادیه اروپا در صورت مؤثر بودن سیاست توقف هجوم ”

پناهجویان به اروپا، صدور روادید به شهروندان ترک را 
 .“تسریع خواهد کرد

ها، ترکیه برای رسیدگی به وضعیت  گفته دیپلمات به
پناهجویان از اروپا درخواست کمک سه میلیارد یورویی 

گوید میزان این کمک باید  کرده است. ژان کلود یونکر می
روشن شود. پیشنهاد تاکنونی اتحادیه اروپا یک میلیارد یورو 

 .بوده است
ها  اگر آن”گوید:  دونالد توسک، رئیس شورای اروپا می

توسک  “کنیم. ها کمک می )ترکیه( به ما کمک کنند ما به آن
هجوم ”معتقد است توافق زمانی معنا خواهد داشت که 

 .متوقف شود “پناهجویان
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نیز گفته که مبلغ کمک سه 

 .“نقش بازی کرده است”میلیارد یورویی در مذاکرات 
در جریان جنگ چهار ساله سوریه تاکنون دو میلیون سوری 

هایی از این  های اخیر گروه اند و در ماه به ترکیه پناه برده
پناهجویان از مرز یونان خود را به کشورهای اروپایی 

اند. دونالد توسک افزون بر ترکیه از کمک به اردن،  رسانده
 .اند سخن گفت ها را پذیرفته لبنان و کشورهایی که سوری

کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین بر سر حفاظت بهتر 
از مرزهای اروپا به توافق رسیدند. در بیانیه پایانی نشست 

برای بهتر شدن محافظت “  های فنی راه حل”اتحادیه اروپا از 
، نهاد نظارت بر “فرونتکس”از مرزها صحبت شده و 

ای را  های ویژه بایست هرچه سریعتر تیم مرزهای اروپا، می
دراین رابطه درمناطقی که پناهجویان متمرکزهستند 

ها  های آن مستقرکند. بر این اساس پناهجویانی که سرزمین
امن شناخته شده و حق پناهندگی ندارند هر چه سریعتر 

 .شوند بازگردانده می
شود که ممکن است تغییرات جزئی در بیانیه اتحادیه  گفته می

بندی  اروپا وارد شود اما کشورهای عضو درباره سهمیه
پناهجویان در داخل مرزهای اتحادیه اروپا در این بیانیه 

 .اند سخنی نگفته

http://www.radiozamaneh.com/241328
http://www.radiozamaneh.com/241328
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به رشد کردند! سودسرشار این شرکتها 
در تداوم جنگ و بی ثباتی است. بنام 
صلح و دمکراسی و حقوق بشر، به بی 
ثباتی کشورها دامن میزنند تا تداوم 
حضور خود و کسب سودهای نجومی را 
تضمین کنند! آتش افروزانی که در لباس 

… آتش نشانی وارد میدان می شوند!
قوانین بین المللی را صاحبان و مدیران 

و در یک …  شرکتهای چندملیتی، بانکها
کالم طبقه حاکم بر جهان برای دفاع و 
تضمین منافع خود تدوین و ت ویب 

میکنند! ولی بکمک رسانه های جهانی که 
در خدمت آنهاست، منافع خود را بنام 
دفاع از منافع توده ها و قربانیان نظام 
حاکم در زیباترین شکل و قالب به توده ها 

 … …!عرضه میکنند
ما چاره ای نداریم جز اینکه در این میدان 
نابرابر با افشای حقایق و زدودن ماسک 
زیبا و نیکوکار این نخبگان حاکم از آنها 
مشروعیت زدایی کنیم! در تمام تاریخ 
بشریت حقیقت همواره مهمترین سالح 
قربانیان بوده است. درچنین شرایطی بیان 
وانتشار حقیقت خود عملی است انقالبی 

 !برای انسانی تر کردن جهان
بشریت محکوم به بردگی نیست! فقر و 
استممار و بردگی مح ول قوانین طبقاتی 
هستند! هیچ انسانی برده بدنیا نمی آید، 
مناسبات اجتماعی حاکم آن فرد را تبدیل 
به برده و انسان فقیر میکند! پس انسانهای 
آگاه و متحد میتوانند قوانین موجود را 

 !تغییر دهند! جهان دیگر امکان پذیر است
 

آرژانتین 
استخدام دلقک 

در بیمارستان های 
کودکان را 
  اجباری کرد

 |۴۹۲۲مهر  ۴۱ 
  رومینا آماتو روانشناس و دلقاک آماوزش دیاده

داند که خنده بهاتاریان دارو  آرژانتینی خوب می
 .است

کند، ربطای باه سایارک و  جایی که او کار می 
سالن نمایش ندارد؛ جاایای اسات کاه ماردم باه 

خاواهاناد باخانادناد؛ یاک بایاماارساتاان  ندرت می
کاودکاان در مااحالاه نسابااتاا فااقایاارنشایان حاومااه 

 .بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین
چرا بیمارستان؟ قااناون جادیادی در آرژاناتایان 

کاانااد  باایاامااارسااتااان کااودکااان را مااوظااف ماای
های آموزش دیده را برای سرگرم کاردن  دلقک

و خنداندن کودکان بیمار استخدام کاناناد. وضاع 
این قانون پیامد پژوهشای اسات کاه نشاان داده 

دهد و موجب  خنده استرس و درد را کاهش می
شیمیائی که باه انساان  -شود عناصرع بی می

 .کند تقویت شود احساس خوب بودن را القا می
در ایاالت متاحاده  ۴۱۴۲ای که در سال  مطالعه

انجام شد حاکی است که یک خاناده از تاه دل، 
دهاد و باه انساان  استرس و درد را کاهاش مای

 .بخشد احساس خوبی می
کند دو دلقاک  در بیمارستانی که رومینا کار می

دیگر هم مشغول هستند که کار آناهاا نااشای از 
همین قانون جدید آرژانتین است که بیمارساتاان 

هایی را بارای  کند دلقک کودکان را موظف می
 .خنداندن کودکان بیمار استخدام کنند
گاویاد: "ماا  رومینا آماتو درباره کاار خاود مای

های دلقکی داریم و ماناناد پازشاکاان لابااس  اسم
پوشیم تا بتوانیم به کودکان نزدیک شاویام و  می

آنها ت ویر دیگری از پزشاک داشاتاه بااشاناد. 
آنها از ایان راه راباطاه نازدیاکاتاری باا ماا و 

هاا جاالاب  کنناد. بارای باچاه پزشک برقرار می
است که ببیند کسی در لباس دکتر، اشتباه کاناد، 

 ".بترسد و تلو تلو بخورد
لورا گاوماز ماادر یاکای از کاودکاانای کاه در 

گوید که حضاور  بیمارستان بستری است هم می
هاا کاماک  ها در بیمارستان به بهبود باچاه دلقک

کناد چاون باودن  می کند و آنها را خوشحال می
 .ها خوش آیند نیست در بیمارستان برای بچه

هاا حاتای بارای پارساتااران  حضور این دلاقاک
 .کودکان نیز فرح بخش است

ها به ناظار سارگارم کاناناده  البته کار این دلقک
ای پایاروی  است ولی آنان باید از مقررات ویژه

های معاماول کاودکاان را یااد  کنند. باید بیماری
بگیرند و مقررات امنایات بایاولاوژیاکای را در 

 .بیمارستان رعایت کنند
هاا  گوید حضاور دلاقاک مدیر این بیمارستان می
های پزشکی مانند قارار  به هنگام برخی درمان

دادن ماسک اکسایاژن بار صاورت کاودک یاا 
 .کند آمپول زدن به کودک کمک می

آرژانتین اولین کشور جاهاان اسات کاه چانایان 
گذارد. پیش از ایان چاناد  قانونی را به اجرا می

بیمارستان در برخی از کشورها نظیر استرالیاا 
هایی را در بیمارستان کودکان به خادمات  دلقک

 .گرفتند اما قانونی در این باره وضع نکردند
 

 لباس ارزان بهای گزاف 
 احمد پوری )هلند(

 ۴۱۴۲اکتر  ۴۱
فقر و ثروت دو روی یک سکه هستند! اینکه 

میلیارد  3.5نفر در این جهان بیش از  85
انسان ثروت دارند، باید دلیلش را در مناسبات 
اقت ادی حاکم، در زندگی و سرمایه بغارت 

میلیارد انسان در گوشه فقیر  3.5رفته آن 
 !جهان جستجو کرد

بهای گزاف لباسهای ارزانی را که در 
کشورهای صنعتی و مرفه م رف میشود، در 
گوشه دیگر جهان میلیونها و میلیاردها کارگر 

فقیری می پردازند که از شدت استممار به 
مرگ تدریجی در زندانهایی بنام محل کار 
محکوم شده اند! زندان هایی که بظاهر نه 
دیوار، نه نگهبان و نه شکنجه گر دارد! ولی 
امکان رهایی از این شرایط، بسیار کمتر از 
امکان رهایی از زندانهای مخوفی ممل زندان 

 !اوین است
در این زندانها همه چیز نامرئی است! 
دیوارهای زندان، نگهبانان، بازجوها، شکنجه 

باالتر از همه خود زندان هم نامرئی …  گرها،
است! رشته نامرئی که شما را تا ابد در این 
زندان نگهمیدارد قوانینی استکه عدالت و 
دمکراسی سرمایه داری نامیده میشود! 
دمکراسی و عدالت در این نظام چنان تنظیم 
شده اند که از چهارگوشه جهان سودها 
بطوردائم به حسابهای بانکی مشتی جهانخوار 
سرازیر میشوند! شرایط کار و مناسبات 
اجتماعی را چنان فراهم کرده اند که کسی شما 
را بزور و با شکنجه سرکار نمیبرد! از شدت 
فقر و درد گرسنگی و فالکت بچه ها و خانواده 
خودتان برای رفتن به محل کار سر و دست 
می شکنید! بجای اتحاد با هم سرنوشت های 
تان، تا سرحد مرگ رقابت میکنید که مبادا 
امروز بیکار بمانید و خانواده شما زیر فشار 

پس قوانین …  این دردهای بی پایان تلف شود!
چنان تنظیم شده اند که شما داوطلبانه تن به 
بردگی و استممار شدن میدهید! خشونتی به 
مراتب پایدارتر از خشونت دوران بردگی 

 !عریان
سودهای میلیاردی از آسمان نازل نمیشوند! از 
نابودی زندگی و غارت دسترنج و مح ول 
کار میلیاردها انسان ناشی میشوند! آنها حتی 

ساعت در هفته کار میکنند! ولی  72بیش از 
 !همچنان شکم شان گرسنه است

برای میلیاردها انسانی که در این مناسبات 
اسیرند، امکان رهایی از این زندان زمانی 

 !میسر است نظام سرمایه داری سرنگون شود
نظامی که بر قانون جنگل و داروینسم 

اجتماعی استوار است و تنها بر محور سود 
میچرخد. محیط زیست و کره زمین و 
بشریت را تهدید به نابودی میکند! لستر 
تارو که یکی از اقت اد دانان ارشد جهان 
سرمایه داری است و در دانشگاه هایی 
نظیر ام آی تی و هاروارد و خیلی از 

تدریس …  دانشگاهای مهم اروپا و ژاپن 
در کتاب آینده سرمایه داری …  کرده است

می گوید: این نظام به جایی رسیده است که 
در آن  برنده، همه چیز را ت احب می 

 !کند

عالوه بر اینکه قوانین و پلیس در خدمت 
نخبگان حاکم بر جهان هستند، یکی از 
مهمترین رازهای موفقیت آنها رسانه هایی 
هستند که با تولید میلیونها مقاله، فیلم، 
برنامه های خبری، میزگردها، تفسیر 

حقایق را وارونه کرده و …  متخ  ین،
بدرستی  !قربانیان را مغزشویی میکنند

اعتراف می کنند : منفعت و اخالق در دو 
 !جهت مخالف حرکت میکنند

یان پیترزکون بزرگترین ژنرال تاریخ هلند 
و فاتح بیش از سه هزار جزیره اندونزی و 
بنیانگذار اولین امپراتوری جهانی سرمایه 
داری بدرستی می گوید: هیچ جنگی بدون 
تجارت و هیچ تجارتی بدون جنگ نیست! 
بهتر از این جمله نمیتوان روح جنگهای 
امپریالیستی را افشا کرد! آنهم از زبان 
بزرگترین ژنرال امپراتوری سرمایه 

 … !داری
بنیاد نظام سرمایه داری بر محور کسب 
بیشترین سود، در کمترین زمان ممکن 
استوار است! بی جهت نیست که جنگهای 
ویرانگر و دائمی جزئی جدایی ناپذیر از 
نظام امپریالیستی است. الوین تافلر در 
کتاب جنگ و ضدجنگ میگوید دورانی را 

دوران پس از ”که ما در آن زندگی میکنیم 
جنگ می نامند! و این درحالی است که در 
این مدت جهان تنها سه هفته بدون جنگ 
بسر برده است! نظام سرمایه داری 
جنگهای ویرانگر و جنایتکارانه را به جزء 
طبیعی واقعیت زندگی بشریت تبدیل کرده 
است! رسانه های عمومی جهانی هر روزه 
به بهانه ای برای جنگهای جدید، حتی 

زمینه چینی  “اتمی دقیق و تمیز”جنگهای 
و تبلیغات می کنند! جرج بوش با حمله به 
خاورمیانه شروع جنگهای بی پایان را به 
بشریت بشارت داد! از آن زمان به بعد 
شرکتهای خ وصی جنگ و استخدام 
مزدوران جنگی جنایتکار ممل قارچ شروع 
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کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 01:31تا  8:31 به وقت ایران:  

صبح 00تا  1به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 8تا  6به وقت اروپا:   

بعدازظر۴تا    ۴۴به وقت تورنتو   

 

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 0:31به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 00به وقت اروپا:   

صبح ۱تا  ۲به وقت تورنتو   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 01:11تا  8:31به وقت ایران:   

صبح  01:31تا  1به وقت لوس آنجلس:      

بعد از ظهر 7:31تا  6به وقت اروپا:        

بعدازظر۴:۹۱تا  ۴۴به وقت تورنتو   

 

یکشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 4به وقت ایران:   

بامداد 4:31به وقت لوس آنجلس:   

بعدازظهر  0:31به وقت اروپا:   

بامداد ۱:۹۱به وقت تورنتو    

برنامه های 

تلویزیونی 

 به دور از آسمان سیامک ستوده

 اش به دور از نور و تیغه

 به دور از دیوارهای شوره بسته

 هایی به دور از خیابان

 گشاید پیوسته، های دیگر می که به خیابان

 ی پوستم های وز کرده به دور از روزنه

هایم ــ فروغلتیده به  ها و دندان به دور از ناخن

 ژرفاهای چاه آینه ــ

به دور از دری که بسته است و پیکری که آغوش 

 گشاید می

 به دور از عشق بلعنده

 صفای نابودکننده

 های ابریشم پنجه

 لبان خاکستر،

 به دور از زمین یا آسمان

 اند گرد میزها نشسته

 :آشامند دستان را می آن جا که خون تهی

 گرد میزهای پول

 میزهای افتخار و داد

 میز قدرت و میز خدا

 ی مقدس در آخور خویش ــ خانواده

 ی حیات چشمه

 یی که در آن تکه آینه

 آشامد و نرگس از تصویر خویش می

 نشاند و عطش خود را فرومی

 نه آسمان نه زمین
 جگر

 …ها است گان و کرکس خوراک فرستاده

 به دور از زمین یا آسمان

 همخوابِی پنهان

 قرار، بر بسترهای بی

 پیکرهایی از آهک و گچ

از خاکستر و سنگ ــ که در معرض نور از سرما منجمند 

 شود ــ می

 و گورهایی برآمده از سنگ و واژه

 ــ یار خاموش برج بابل و

 کشد و آسمانی که خمیازه می

 گزد، دوزخی که ُدم خود را می

 و رستاخیز و

 :گی که پایدار است روز زنده

 غروب روِز بی

 .بهشِت اندرونِی جنین

 اکتاویو  پاز 

 ترجمه : احمد شاملو 

 روشنگر متعلق به شماست 

با پشتیبانی ما لی خود به  ادامه 

انتشار روشنگر یاری رسانید.  

rowshangar1@yahoo.com 

+1-746-352-5404 


