ﭘﺴـﺮان اﻣـﺮوز  ،ازدواج ﻧﻤﯿﻨﻨـﺪ ؛ ﻧﻤـ ﺗﻮﻧﻨـﺪ ﯾـﺎ
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ؟!!!
ﭘﺴﺮان اﻣﺮوز  ،ازدواج ﻧﻤﯿﻨﻨﺪ ؛

ﻧﻤ ﺗﻮﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ؟!!!
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اوﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ وﻟ ﻧﻤﯿﺨﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮن،

ﺑﺎ دﺧﺘﺮان زﯾﺎدﺗﺮی ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯿﻨﻨﺪ و ﺳﺨﺘ راﺑﻄﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯿﻨﻨﺪ زﯾﺮا راه راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﻮن ﻫﺴﺖ
و آن آدم ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .
اﺳﺎﺳﺎ آدﻣﻬﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﺘ ﺑﺸﻨﺪ ،ﺗﻮ داﻧﺸﺎه ﺟﺰوه ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ،textbook

ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﻮن ﻏﺬای ﺣﺎﺿﺮی ﺗﻠﻔﻨ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﺬت آﺷﭙﺰی ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن در ﺧﻮاب )!( ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﻟﻐﺖ ﯾﺎﺑ و… آﻣﭙﻮل اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪ و ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﺗﺮوﭘﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪﻧﺴﺎزی …
زن ﻧﻤﯿﯿﺮﻧـﺪ زﯾـﺮا ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﺑﺮاﺷـﻮن ﻓﺮاﻫﻤـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐـﻢ و ﺑـ ﻣﺴـﻮوﻟﯿﺘ ﻓﺮاوان.ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎﺷﻮن ﻧﯿـﺰ
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮی ﻧﻤﯿﻨﻨﺪ .
ﺑﻌﻀ ﻫﺎﺷﻮن ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﯿﻞ داده اﻧﺪ وﻟ ﻣﺠﺮدی ﻗﺸﻨ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﺮج و ﻣﺮج و
اﻋﺘﯿﺎدﺑﻪ ﮐﺎر و ﺧﻠﻮﺗﻬﺎی ﭘﺮ از ﺗﻠﺨ ،وارداﺗ از ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎی دﻫﻪ  1960ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺘﻢ ﺑﺸﻪ ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﻮﻧ gathering آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ای و روﻧﺪ ﺗﺮاری ﺑ ﻧﺘﯿﺠﻪ…

واﻗﻌﯿﺘ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر
ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻼن ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﺷﯿﺸﻪ در ﺗﻬﺮان! ﻣﺮﯾﻢ ﯾﻮﺷ زاده
http://ayandeonline.com/?a=content.id&id=6725

آﯾﻨﺪه آﻧﻼﯾﻦ :ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺸﻪ ﻣ ﭘﺰم و ﭘﺨﺶ

ﻣ ﮐﻨﻢ .ﻋﻠﺖ دﺳﺘﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﯾ داﯾﺮه اﻣﻨﯿﺘ ﺣﺮﻓﻪ ای دارم.
ﻫﺮ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﻢ ﺷﻮد .دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن او ،ﺷﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ دوﯾﺪن در راه ﭘﻠﻪ ای
ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺧﻤﻪ ای ﺗﺎرﯾ در اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺘﺎدی ﺧﻤﺎر و ﺳﺮﮔﺮدان در ﭘﺎرک ﻫﺮوی دروازه ﻏﺎر ﮐﻪ ﻫﺬﯾﺎن ﻣ ﮔﻔﺖ و ﺳﺎﻗ اش
دﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻗ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر آﻣﺪ و ﺟﻨﺲ را ﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻒ
دﺳﺖ ﻣﺮدی ژوﻟﯿﺪه و ﺷﻤﺎره اش را ﺑﻪ ﻫﻮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ام ﮔﺮﻓﺘﻢ ؛ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی
دﯾﺮ  ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﺑﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﺒﻠ و ﺑﻌﺪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ ﻗﻮی ﺗﺮ و … .ﭘﻠﻪ ﻫﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﮐﻪ ﺧﺮده ﭘﺎ ﻧﺒﻮد و وﺻﻞ ﻣ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾ از
.ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﺸﻪ در ﺗﻬﺮان
او ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﻢ را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ اﻟﻒ .ﺻﺪاﯾﺶ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪﻫﺪ و
.ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮد
اﻟﻒ  .ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺖ ﺧﻮدش ،دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺖ ﮔﺎﻫ دﻟﺶ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻌﺘﺎدﻫﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫ ﮐﻨﺪ  .ﮔﻔﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺎرت ﺷﯿﺸﻪ
را ﺑﺬارد ﮐﻨﺎر و ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﺮ ﺑﺮود اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ او در اﯾﻦ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ و از ﺑﺎﺟﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ درﺑﺎره
ﺑﺎزار ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ و آﺧﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق آن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺣﺮف زد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدش ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و از آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ای ﺷﺪ
.ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﻮد
وﯾﮋﮔ ﺣﺮف ﻫﺎی اﻟﻒ ،ﺗﺎزﮔ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎر ﺣﻮزه اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ از آن را از زﺑﺎن ﻫﯿﭻ
.ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘ دﯾﺮی ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم
رﻓﯿﻖ ﺗﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪ ﻣ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺶ از  10ﺳﺎل اﺳﺖ در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭼﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﯿﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﯾﺪ ؟
ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺸﻪ ﻣ ﭘﺰم و ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﻢ.
ﻋﻠﺖ دﺳﺘﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﯾ داﯾﺮه اﻣﻨﯿﺘ ﺣﺮﻓﻪ ای دارم .ﻫﺮ ﮐﺴ
.ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﻢ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤ دادم ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﯾﻢ ﻧﻤ ﮐﺮدﯾﺪ
اﮔﺮ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم اﺟﺎزه ﻧﻤ دادم ﺧﺒﺮﻧﺎری ،ﭘﯿﺪاﯾﻢ ﮐﻨﺪ و درﺑﺎره اﺳﺮار ﮐﺎرم ﮐﻪ ﻣ
داﻧﻢ ﻣﺠﺎزاﺗﺶ ﺻﺪ در ﺻﺪ اﻋﺪام اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﺷﻤﺎ داﯾﺮه اﻣﻨﯿﺘ ﺗﺎن را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻣﻦ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﮐﺎر را ﮐﻨﺎر ﻣ ﮔﺬارم و از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣ روم .ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ زﻧﺪﮔ ﺗﺎزه ای

ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮔﺎﻫ اﺣﺴﺎس ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣ ﮐﻨﻢ .دﻟﻢ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺟﻨﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣ ﺳﻮزد .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ دوﺳﺖ دارم از ﺗ ﺗ
ﺷﺎن ﻋﺬرﺧﻮاﻫ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣ ﮔﻮﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺨﺮﻧﺪ ،ﻣﺼﺮف ﻧﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
.ﮔﻔﺘﻮی دروﻧ را ﻫﻤﯿﺸﻪ دارم
درﺑﺎره داﯾﺮه اﻣﻨﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﯿﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ از روش ﻫﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﻒ ﺷﺎن ﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﻣﺪﺗ ﺑﺎ
.اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﻤ،ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﺮدم
ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﻤ اﺳﺖ؟
ﻣﻨﻈﻮرم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ زن
ﻫﺎ،دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل روز ﺑﺎ  15‐ 10ﻣﺮد ارﺗﺒﺎط
دارﻧﺪ اﻣﺎ در آﻣﺪﺷﺎن ﺣﺘ ﺑﻪ  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤ رﺳﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮای
.داﯾﺮه اﻣﻨﯿﺘ ام ﺟﺬب ﻣ ﮐﺮدم
دﺧﺘﺮﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺧﻼف ،ﺧﻼف اﺳﺖ! دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺧﻼف ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻼف ﻣ ﮐﺮدم ﭼﻪ ﻓﺮﻗ ﻣ ﮐﻨﺪ
ﮐﺪام ﻣﺎن ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻼﻓ اﻧﺠﺎم ﻣ دادﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮدم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎن ﻣ ﮐﺮدم.
آﻧﻬﺎ ﭘﻮل  ،ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اش را ﺑﺮای ﺷﺎن ﺟﻮر ﻣ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ
.ﺷﻮﻧﺪ ،رﻓﯿﻘﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺷﺎن اﺟﺎره ﻣ ﮐﺮدم و اﺳﺎن ﺷﺎن ﻣ دادم ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺷﺎن ﺷﯿﺸﻪ ﺗﻌﺎرف ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘ ﻣﻌﺘﺎد ﻣ
ﺷﺪﻧﺪ از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻣ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺧﻮد دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﮐﺎر
.ﻧﻤ ﮐﺮدم .ﭼﻮن ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺸﯿﺪن و ﺑﺰن ﺑﺰن و آدم ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﺣﺎﻻ ﺣﻮﺻﻠﻪ اش را دارﯾﺪ؟
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺪارم وﻟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎرم را ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش دادم و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر
.ﮐﺮدم
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﻤ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﻤ را راه ﻣ اﻧﺪازم ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﯿ از
.ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد
ﺷﯿﺸﻪ را در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﺮدﯾﺪ؟

ﻧﻪ .در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮاد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣ رﺳﺎﻧﺪم.ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﺎ
اﺟﺎره ﺑﺎﻻ و ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﮐﻢ ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﺟﺎره را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪ اش ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻣ
ﮐﺸﯿﺪﻣﺶ ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﻤ ﺷﺪ آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ .دﺳﺖ آﺧﺮ ﻫﻢ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ اﺛﺎﺛﺶ رﻫﺎ ﻣ
.ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮاری ﻣ ﺷﺪم
ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل و ﭘﻮل ﭘﯿﺸ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ،ﺿﺮر ﻣﺎﻟ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤ آﻣﺪ ؟
.در آن ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،دﺳﺘﻢ  50ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭘﻮل ﭘﯿﺶ را درآورده ﺑﻮدم
ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻮی ﺑﺪی دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺎه
ﻫﺎﯾﺶ را در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ! اﺻﻼ ﺑﺎور ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺨﺘ دارد .ﻟﻮازﻣ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرم
.ﻻزم دارم در ﯾ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻮز ﻫﻢ ﺟﺎ ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺷﻮد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﮐﺮد
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﻮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دارد ،ﻫﻢ دود ﻗﺮﻣﺰی اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻫﺎﯾﺶ)
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ( ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ .در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣ ﮐﺮدم
دﺳﺘﻢ  5-4ﺧﺎﻧﻪ آﺗﺶ زده ام اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪم و ﺣﺎﻻ آﺳﺎن ﻣﺎن
.ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻢ
ﻣﺪﺗ در ﯾ از ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ) ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﯿﺸﻪ ( اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدم و آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ دود ﺷﯿﺸﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ دودﮐﺸ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮه
ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﺎرﮔﺎه ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪ ای ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ دود ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﺒﺎر در ﻃﺒﻘﻪ دوم آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﮐﺎرﮔﺎه راه اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺑﻪ
.دردﺳﺮ اﻓﺘﺎدم
وﻗﺘ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮدم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﯾ در زد .وﺣﺸﺖ زده ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ؛ اﺗﻔﺎق
ﻋﺠﯿﺒ در ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ اش اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮدم را ﺑ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺎن دادم .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،دﯾﺪم ﻫﻤﻪ ﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻤﺮ در دود ﻗﺮﻣﺰ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ! ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪم
ﭼﻮن ﺑﺨﺎر ﺷﯿﺸﻪ اﺳﯿﺪی اﺳﺖ ،ﻟﻮﻟﻪ ای راﮐﻪ ﺑﺎ آن ،دود را از ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﺮدم  ،ﺣﻞ ﮐﺮده و ﻧﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﯾ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣ
داﻧﺴﺖ آن دود ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ زﻧ زده ﺑﻮد اﻻن ﻫﻤﻪ ﻣﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرده ﺑﻮدﯾﻢ ) .اﻋﺪام
) .ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ
ﺟﻨﺲ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺪام ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟ ،ﺑﻮﯾﮋه از رﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﻮر ،ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﯿﺶ .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺸﺘﺮی

.داﺷﺘﻪ ام .ﺣﺘ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮی دارم
ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﺗﻮزﯾﻌﺶ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ؟
در ﻫﺮ دوره ﺷﯿﻮه ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺘﺶ رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ و ﺗﯿﻢ ام ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮاد ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺎن،
ﻫﯿﭻ ﺳﻮء ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﺎ ،ﺑﻠﯿﺖ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﻮان ﻫﺎﯾ
را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ 5 .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺸﺎن
ﻣ دادﯾﻢ .ﺷﯿﺸﻪ را ﻣ رﯾﺨﺘﯿﻢ ﺗﻮی ﭘﻼﺳﺘﯿ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮی اﻧﺸﺖ داﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺟﺎ
.ﻣ دادﯾﻤﺶ ،ﺑﻌﺪ ﭘﻠﻤﭗ ﻣ ﮐﺮدﯾﻤﺶ و ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣ دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﺑﺨﻮردﻧﺪ
ﻫﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﭼﻘﺪر ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻣ ﺑﻠﻌﯿﺪ؟
ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮدش داﺷﺖ .در ﻫﺮ اﻧﺸﺘﺪاﻧﻪ 100 ،ﮔﺮم ﺷﯿﺸﻪ ﺟﺎ ﻣ ﺷﺪ .ﺑﻌﻀ
.ﻫﺎ ﺗﺎ  500ﮔﺮم ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ
ﻣﺸﺘﺮی آﻧﻄﺮف ﻣﺮز را ﭼﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﭘﻮل ﭘﻮل را ﻣ ﺟﻮرد ،آب ﮔﻮدی را! ﺧﻼﻓﺎر ،ﻃﺮف ﺧﻼﻓﺎرش را ﻫﺮﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .رﻓﻘﺎﯾ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺲ را آب ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺠﺎ
ﺳﻮدﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد  20ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪ ﻧﻤ
.رﺳﯿﺪ
ﺷﻨﯿﺪه ام ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﺬب اﻟﯿﺎف ﺷﺎن ﻣ ﺷﻮد و
.ﮔﺮوﻫ از ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن از اﯾﻦ راه ،ﺷﯿﺸﻪ را آﻧﻄﺮف ﻣﺮز ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ
ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ! ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻨﻮز
ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ .زﻣﺎﻧ ﺗﯿﻤ در ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ » ﺣﻮﻟﻪ«  .اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ
وﻗﺘ ﺣﻮﻟﻪ ای را داﺧﻞ آب ﻣ اﻧﺪازﯾﺪ و ﺑﺪون ﭼﻼﻧﺪن ﺑﯿﺮون ﻣ ﮐﺸﯿﺪش ،ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر
.زﯾﺎدی آب ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﺪ
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺣﻮﻟﻪ را داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﯿﺸﻪ ﻣ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺸ ﻣ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﺬب ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺣﻮﻟﻪ ﻣ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮﻟﻪ را ﻣ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮی
ﭼﻤﺪان و ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ آﻧﻄﺮف ﻣﺮز و آب ﻣ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آن آب را ﭘﺨﺖ ﻣ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺸﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺮف ﺗﻮ ﺣﺮف رﻓﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺄاﻣﻮرﻫﺎ
.رﺳﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ؟

ﻧﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮده ام .ﮐﺎر را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺮدم .ﯾﺎدم ﻣ آﯾﺪ زﻣﺎﻧ ،ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ
ﮐﯿﺶ ﻣ رﻓﺘﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﯿﺸﻪ را ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺗﻮی ﺑﻄﺮی ﻣ رﯾﺨﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣ ﺑﺮدم و
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺨﺖ آﺧﺮ را ﻣ زدم ﺗﺎ ﭘﻮدر ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ .روزﮔﺎری ﻫﻢ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ،
رﺳﺘﻮراﻧ ﺳﻨﺘ را اﺟﺎره ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوغ ﺳﻨﺘ دارم از اﯾﺮان ﻣﺤﻠﻮل
ﺷﯿﺸﻪ را در ﺑﻄﺮی ﻫﺎی دوغ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎدم .دوغ … ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺎ دارد
ﭼﻮن در ﺗﻮﻟﯿﺪش از ﭘﻼﺳﺘﯿ ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻠﺶ
.ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ روش ﻫﻢ دﯾﺮ ﺑﺎب ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﯾ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ آن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ؟
ﭼﻮن ﺟﻨﺴ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ارزان ﺗﺮ از ﺟﻨﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﻣ آﯾﺪ ﯾﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد و ا ز ﻃﺮﻓ ،ﻣﺎ
ﺟﻨﺲ ﻣﺎن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﭽﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻣ ﻓﺮوﺷﯿﻢ ﯾﻌﻨ ﺷﯿﺸﻪ ای
.ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ارزان اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮان
درﺑﺎره ﻫﺮ روﺷ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺣﺎﻻ از ﭼﻪ روﺷ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد؟
واﻗﻌﺎً ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﻢ؟! در ﺿﻤﻦ ﻣﻦ دﯾﺮ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ
.ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻧﺪارم و در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻢ
آﺧﺮﯾﻦ روﺷ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮی ﻫﺎی دوغ
ﺑﻮد؟
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺟﻨﺴ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮدم ،ﯾ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺗﻌﺪادی از
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺷﯿﺸﻪ ،ﺣﺪود 600
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را ،ﺑﺎ ﻃﺮﺣ ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺒﺮﻧﺪ 130 .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از آن ﺑﺎر ﻫﻢ
ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﻮد .ﭘﻮدر ﺷﯿﺸﻪ را رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎ .در واﻗﻊ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
.رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰی ﺻﺎدر ﻣ ﺷﻮد
ﺷﯿﺸﻪ را ﺗﻮی ﻇﺮف ﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻇﺮف ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟ
را ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن ﺧﺮده
.ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎ ﻫﻢ،ﺷﯿﺸﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻟﻮ رﻓﺖ ؟
.ﻓﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﺎر ﮐ ﺑﻮد
در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺗﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﻣ ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺪام

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص از ﺗﻬﺮان را دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮﺟﺎ دﻟﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﻨﺴ ﮐﻪ
دﺳﺖ ﻣﻌﺘﺎدﻫﺎ ﻣ دﻫﯿﻢ ،ﺷﯿﺸﻪ ای ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ ﻣﺜﻼ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺧﻮش و ﮔﯿﺠﻨﺪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای دﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺖ زده اﻧﺪ و در ﺟﺎﯾ ﻫﻤﻪ
.ﺑﯿﻘﺮارﻧﺪ
در واﻗﻊ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺘﺎدﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺷﭙﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﮐ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
ﺟﻮر ﺟﻨﺴ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﻮر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ ﺑﺪﻫﺪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻀ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎ از ﭼﺎه ﺑﺎزﮐﻦ ﭼﻨﺘﻪ و آﻧﺘ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺸﻪ
.اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
ﭘﺎﺗﻮق ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺠﺎی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ؟
.ﻣﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﮐﺴ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در زﻧﺪان ﻫﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
.ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در زﻧﺪان ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﮐﺴ ﺧﻤﺎر ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ
ﺷﯿﺸﻪ را ﭼﻮﻧﻪ وارد زﻧﺪان ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺪاﻧ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺮﺧﺼ ﻣ روﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ را ﻣ ﺑﻠﻌﻨﺪ و در زﻧﺪان
.ﭘﺲ ﻣ دﻫﻨﺪ
.وﻟ ﻣﻦ درﺑﺎره روش ﭘﺮﺗﺎﺑ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ام
روش ﭘﺮﺗﺎﺑ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﺷﺎن آﺑﺎدی ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮔﺬر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﻄﻮری ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ ،ﻣﻮاد را در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﻪ ﺟﻮان ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺧﺪﻣﺖ آﻣﺪه
اﻧﺪ ،ﻣ دﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ را از اﯾﻦ ﻃﺮف دﯾﻮار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺣﯿﺎط زﻧﺪان ﭘﺮﺗﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪاﻧ ﻫﺎ در آن ﺳﺎﻋﺖ
.ﻣﻌﯿﻦ ،در ﺣﯿﺎط زﻧﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮاد را ﺑﺮدارﻧﺪ
ﭼﺮا ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار ﺷﯿﺸﻪ را ﮐﺴﺎد ﮐﻨﺪ؟
ﺷﯿﻮا ،ﯾﺎﻣﺎ و ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺸﻪ را
ﺑﯿﺮد ﭼﻮن ﺑﺪن ﻣﻌﺘﺎد اﯾﺮاﻧ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی را ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎد اﯾﺮاﻧ اﯾﻨﺠﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎ
.ﻧﻤ ﺳﺎزد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی اش را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﻄﻌ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ؟

.ﻣﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧ ﺗﺄاﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺪ؟
.ﺳﺎﻟﻪ ام 32
ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮدﯾﺪ؟
.ﻓﺮوﺷﺎه … .داﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣ رﻓﺘﻢ و ﮐﺎﻻ ﻣ آوردم
ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ اﻓﺘﺎدﯾﺪ؟
ﺧﺐ! ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ از ﮐﺎر ﺧﻮدم آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻮد و ﺳﻮدش آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻤ
ﺷﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﯾ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻮﮐﺲ و ﺳﻪ
ﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪم و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾ را ﺧﺮﯾﺪاری
….ﮐﺮدم .ﺣﺎﻻ دﯾﺮ وﺿﻊ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮد ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه
ﭼﺮا ﺳﻮدش ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﮔﺮ ﻣ ﮔﺬاﺷﺘﻢ 120 ،ﺗﺎ  130ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣ آوردم .اﺧﯿﺮاً ﺳﻮدم ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﯾﻌﻨ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر،
ﯾ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ،ﺳﻮد ﻣ ﮐﺮدم ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز ،ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﻢ 15 ،
.ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣ ﺷﺪ .در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آوردم
ﭼﺮا اﺧﯿﺮاً ﺳﻮد ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
از ﯾ ﻃﺮف ،دﺳﺖ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺧﻼﻓﺎری ،راه و ﭼﺎه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ زدن را ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓ دﯾﺮ ،ﺧﯿﻠ از ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎ از اﻋﺪام وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﯿﺸﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻗﺎﭼﺎﻗﺶ  ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎﭼﺎق دارو ﺑﻮد و
.ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﺰو ﺟﺮاﯾﻢ ﭘﺰﺷ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﻣﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در روز ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺗﺎزﮔ ﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ای  20ﮐﯿﻠﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﻪ روزﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﻤ ﮐﻨﻢ .ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮر
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮدم ﻫﻢ رﻟﻪ ﺑﺎﺷﻢ؛ روی ﻓﺮم ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد .ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻢ .از وﻗﺘ داﯾﺮه اﻣﻨﯿﺘ ام را ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮ ﮐﺮده ام ﻣﺠﺒﻮرم اﺳﻠﺤﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎر ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﻢ  8-7 ،روز زﻧﺪاﻧ ام ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺳﺒ ﺧﻮدم را از زﯾﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﺑﺸﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺮا
.ﺑﺸﯿﺪ ،ﻧﻤ ﮔﻮﯾﻢ
ﭼﺮا ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺘﻨﺪ؟

.ﻣﻦ ﺟﺰو  20ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﯿﻢ دارم .ﮐﺸﺘﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﯾﺪ؟
.ﻧﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻈﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺗﻬﺮان دﺳﺖ ﺗﺎن ﻫﺴﺖ ؟
ﻣﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻢ و درﺑﺎره اﻧﻮاع دﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﯿﺰی
ﻧﻤ داﻧﻢ .آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ دارم ﮐﯿﻠﻮﯾ 16 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺮده
ﻓﺮوﺷ اش ،ﮔﺮﻣ 30 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد .دﯾﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ ﺳﻮت )ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ
.و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﯾ دﻫﻢ ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣ ﺷﻮد ( ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻤ ﻓﺮوﺷﺪ
ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻫﺎ ﻫﻢ ،ﮔﺮﻣ ﻣ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوش ﺑﺮود ،ﻫﻢ
ﺧﻄﺮش ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺘﺎد اﯾﻦ ﻃﻮری از دﺳﺖ ﻣﺎن در ﻧﻤ رود .وﻗﺘ ﯾ ﮔﺮم ﺷﯿﺸﻪ
دارد ﻓﺮ ﺗﺮک ﻧﻤ اﻓﺘﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺬار اﯾﻦ ﯾ ﮔﺮم را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزی آﺧﺮ) اﺻﻄﻼﺣ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک
)!اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﺎزی آﺧﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .آن ﯾ ﮔﺮم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﻮﺑﺖ ﯾ ﮔﺮم ﺑﻌﺪی
.اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزی آﺧﺮ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل وﺳﻮﺳﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻋﻮارﺿﺶ را دﯾﺪه ام .ﯾﺒﺎر ﺑﺎ رﻓﯿﻘﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﻮد ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑ ﺧﻮاﺑ
ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ،دﯾﻮاﻧﻪ اش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .دوﯾﺪ
ﻃﺮف ﺧﻮدروی ﺑﻐﻠ .راﻧﻨﺪه را ﮐﺸﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﺑﺎ ﺳﻼﺧ ) ﭼﺎﻗﻮی ﺳﻼﺧ 10 ( ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر
ﮐﻮﺑﯿﺪ روی ﻓﺮق ﺳﺮش .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻮاره زدن ﺧﻮن را ﻣ دﯾﺪم .آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
.ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻌﺪ دوﯾﺪ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻦ ﭘﺎﯾﻢ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ روی ﮔﺎز و در رﻓﺘﯿﻢ .ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ردﻣﺎن را ﺑﯿﺮد .وﻗﺘ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﻃﺮف را ﺧﻂ اﻧﺪاﺧﺘ ) ﭼﺎﻗﻮ زدی ( ﮔﻔﺖ » ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد! ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد! ﺑﺮادر زﻧﻢ
ﺑﻮد .ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺸﻤﺶ «.ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﺮادر زﻧﺶ را دﯾﺪه ام آن ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ
اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮد! ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ.
ﺧﯿﻠ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﺑﺮادر زﻧﺶ ﻣ دﯾﺪ و ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺸﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .ﯾﺒﺎر ﻫﻢ
رﻓﯿﻘ داﺷﺘﻢ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺧﻮدم ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺼﺮف ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﭘﺎﯾﭗ را اﻧﺪاﺧﺖ ﻫ
داد ﮐﺸﯿﺪ » آﻣﺪﻧﺪ  ،آﻣﺪﻧﺪ …« ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺠﻨﺒﯿﻢ دوﯾﺪ و ﺧﻮدش را از ﻃﺒﻘﻪ دوم
اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﻮ ﺣﯿﺎط .اﻧﺎر ﺗﻮﻫﻢ زده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮی ﺧﺎﻧﻪ .ﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ زده
ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ را زﯾﺎد دﯾﺪه ام .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﻤ ﮐﻨﻢ .ﭼﯿﺰی از ﻣﻐﺰ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺮﯾﻢ ﯾﻮﺷ زاده

ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮری ﺷﺪه اﯾﻢ ؟
در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷ“ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ، ”ﻣﺪرس دوره ،ﻧﺎﺗ در ﺧﺼﻮص زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎی آن
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ ”Air Port“ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈ اش
ﻣﯿﺸﻮد “ﺑﻨﺪر ﻫﻮاﯾ .”ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎن “ﻣﻄﺎر” ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ“ ﻣﺤﻞ ﭘﺮواز” و اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ:
“ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾ .”ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﻮﯾﯿﻢ :ﻓﺮودﮔﺎه!
اﻧﻠﯿﺴ زﺑﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ “ ، ”Hospitalﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎن آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘ
اﺳﺖ .اﻋﺮاب ﺑﻪ آن “ﻣﺴﺘﺸﻔ ”ﯾﻌﻨ ﻣﺎن ﺷﻔﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن “ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ” ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺎ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻬﻠﻮی اول“ ،ﻣﺮﯾﺾ ﺧﺎﻧﻪ” و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻤ ﺷﯿ ﺗﺮ“ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن”
واﻗﻌﺎً ﭼﺮا؟ ﭼﺮا ﻣﺎ از  Airportﻓﻘﻂ ﻧﺸﺴﺘﻦ را دﯾﺪه اﯾﻢ؟ اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻪ “ﭘﺮواز” ﺑﻮده اﺳﺖ را ﭼﺮا ﻧﺪﯾﺪه
اﯾﻢ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ذﻫﻨﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد؟ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﻪ ﻣﺤﯿﻄ اﻓﺴﺮده
ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮد و ﭘﺮ از ﺑﯿﻤﺎر؟ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﻓﺎرﺳ در واﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎردان اﺳﺖ! ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺪاری ﺑﯿﻤﺎران .ﺑﺮ
ﺧﻼف زﺑﺎﻧﻬﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮب ﺷﺪن و ﺷﻔﺎﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﯿﻮﯾﯿﻢ “ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر”؟ ﻧﻤﯿﻮﯾﯿﻢ ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ؟ ﻣﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﺴﺐ ﺷﻮد؟ ﭼﺮا ﻣﯿﻮﯾﯿﻢ “ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ” ؟ ﻣﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ دو ﻃﺮف ﻓﻘﻂ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ؟ ﺷﻨﯿﺪﻧ در ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ،ﻧﺸﺎﻧﺮ ﻧﻮﻋ ﺗﻔﺮ اﺳﺖ .ﺗﻔﺮی ﮐﻪ ﻻﺑﺪ از ﭘﺲ ﻫﺰاران
ﺳﺎل ،ﭘﺲ از ﺟﻨ و ﮔﺮﯾﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﭘﺲ از ﺳﺘﻢ ﮐﺸ ﻫﺎ و ﺳﺘﻤﺮی ﻫﺎی ﻓﺮاوان و دﻫﻬﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ
دﯾﺮ ﺳﺮ ﺑﺮآورده و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ) .اﺻﻼ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ،ﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﯿﺰ اﺻﺎﻟﺘﺎً اول
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا اول اﻓﺘﺎدن را دﯾﺪه اﯾﻢ؟
ﻻﺑﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺮ ﻣﺮدم دﯾﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺷﻔﺎ ﻧﻮﻣﯿﺪ اﺳﺖ و  Hospitalﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ و
ﺑﺲ.
ﻻﺑﺪ از ﺑﺲ ﺳﻘﻮط و ﺳﺮﻧﻮﻧ دﯾﺪه ،ﭘﺮواز را ﺑﺎور ﻧﺪارد و  Airportرا ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺪ و اﻣﯿﺪی ﺑﻪ
ﭘﺮﯾﺪن ﻧﺪارد.
ﻻﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻮده در اﯾﻦ دﯾﺎر ،ﮐﺎر اﺻﻞ ﻧﺒﻮده و اﺻﻼ ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﯿﺮده اﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻓﻌﻞ ﺧﺮان ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ :ﺧﺮﮐﺎر! و ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﭘﺮﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻮﯾﻢ ﻣﺸﻼت ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺘﺮ و رﯾﺸﻪ دارﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺣﺘ در زﺑﺎﻧﻤﺎن ﻫﻢ ﺧﻮدش
را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻻﺟﺮم درﻣﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯿﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
————————————–
ﺑﺎ ﺗﺸﺮ از ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﻼ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ارﺳﺎل اﯾﻦ ای ﻣﯿﻞ

ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯿﺸﻮی…
وﻗﺘ ﻏﺬاﯾ ﻣﺴﻤﻮم ﯾﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه را از ﺟﺎﯾ ﺑﺮ ﻣﯿﺪارﯾﻢ  ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ آﻧﺮا در دﻫﺎن ﺑﺬارﯾﻢ  ،آﻧﺮا ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ

و ﻣﺜﻼاﮔﺮ ﮐﭙ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دور ﻣ اﻧﺪازﯾﻤﺶ

در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  ،ﻫﺸﺪار ﺑﻌﺪی را ﺑﻮﯾﺎﯾ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻏﺬا را ﭘﺮت ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮ ﺳﻄﻞ،
ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﮔ را دﯾﺮﺗﺮ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻟﻘﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﯿﯿﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺬا زد
اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾ و ﺑﻮﯾﺎﯾ و ﭼﺸﺎﯾ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺬارد ﻣﺴﻤﻮم ﺷﻮﯾﻢ
——————————————
ﺟﻮاﻣــﻊ وﻗﺘــ ﻣﺴــﻤﻮم ﻣﯿﺸﻮﻧــﺪ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑــﻪ رﻓﺘــﺎری ﺧﻄﺮﻧــﺎک  ،ﺑﺎﯾــﺪ ﭼﺸﻤــﺎن ﻫﺸﯿــﺎر ﻧﺨﺒــﺎن  ،ﻓﺴــﺎد را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻮﯾﺎﯾ و ﭼﺸﺎﯾ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺎﯾﺪ  ،ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﯿﺎت اﯾﻦ
ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ وﯾﮋﮔ ﺑﺎرزی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿ ، ﻧﺎﭘﺎﮐ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ،درﺳﺖ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده اﻧﺪ  ،آﻟﻮده ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻬﺎی اﻟﻮده و دﻧﯿﺎزدﮔﯿﻬﺎی ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
اﻻ ﺗﺮون ان اﻟﺤﻖ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻪ و اﻟﺒﺎﻃﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻪ ؟
آﯾﺎ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﯿﺸﻮد ؟
اﯾﻦ ﺳﻮال ﭼﻪ ﮐﺴﯿﺴﺖ ؟ ﯾ ﺳﺠﺎده ﻧﺸﯿﻦ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺐ ؟ ﯾ ﺳﺮدار ﺗﻨﻬﺎ؟
او ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺳﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻃﻌﺎم اﻟﻮده “رﺿﺎﯾﺖ از اﻣﻮﯾﺎن” را ﺗﻨﺎول ﻧﻨﻤﻮد :

ﻣﺜﻠ ﻻ ﯾﺒﺎﯾﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ،ﮐﺴ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ) ﯾﺰﯾﺪ( ﺑﯿﻌﺘ ﻧﺪارد ﮐﻨﺪ
——————————————–
ﺻﺪای اوﭘﺲ اوﭘﺲ ﺗﺮاﻧﻪ )!( ﻓﻼن ﻣﺪاح ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺶ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﻨﺴﺮت راک اﻧﺪ رول ﻣ
اﻧـﺪازد  ،ﺟـﺮت ﻣﯿﺴـﻮزد از ﻃﻌـﻢ ﻓﺎﺳـﺪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻋﺰادارﯾﻬـﺎ ﮐـﻪ ﻧـﺎم ﻣـﺪاﺣﺎن در ﺑﻨﺮﻫـﺎی ﺷﻬـﺮی از ﻧـﺎم
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ  ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ درج ﻣﯿﺮدد
ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﺣﺴﻦ اﺑﺎد و اﻣﯿﺮﯾﻪ و ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ و…ﻫﺴﺘﻢ  ،ﻧﻘﻞ ﺳﺎل  ۶۰‐۵۹را ﻣﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم  ،ﺗﻮ ﯾﻪ دﻫﻪ ،
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯿﺸﺪ ﯾﻪ ﺟﺎﯾ ﻏﺬا ﺣﻀﺮﺗ ﺑﺪﻫﺪ  ،ﯾﻌﻨ اﺻﻼ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﻪ دﻫﻪ ﯾﺎ ﯾﻪ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﻮﻧﻪ
و ﺗﯿﻪ و ﻣﺴﺠﺪ و…ﻏﺬا ﺣﻀﺮﺗ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻻن راﯾﺞ اﺳﺖ وﻟ اﺧﻼق دوران ﺟﻨ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺸﻬﻮد
ﺑﻮد  .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺟﻨ زده ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ) ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺟﻨ آواره
ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن و …ﺷﺪﻧﺪ (
اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ
در ﻫﯿﺎﺗﻬﺎﯾ ﺑﻮده ام ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻃﺮف ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺘﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟ ﻫﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﻟﭙﻪ ﻗﯿﻤﻪ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﯿﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﺮاﻓﻪ ﮔﺮاﯾ و رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﻫﻤﺴﺎﯾ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی…
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ﺷﻬﯿﺪ “ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن” اﺳﺖ ؛ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﻋﺰادارش ﺧﻮاب زده ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺰاران
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﯿﻪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺬﻫﺒ و زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرای ﺟﯿﺒ و…دارﯾﻢ ؛ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﻼق
ﮔﺮاﯾ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ در ادارات و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و راﻧﻨﺪﮔ و ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ؟
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﻗﯿﻤﻪ ﺣﻀﺮﺗ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی از ﻋﺎﺷﻮراﯾ ﺑﻮدن در آدﻣ ﺑﺬارد  ،ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ اﻓﺘﺪ ؟ ﭼﻪ
ﺑﻼﯾ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻤﺎﻟ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن  ،ﺑﯿﺶ از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﺬارﻧﺪ؟
رﺳﻮل اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﻦ اﺣﺒﺒﺖ  ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺴ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داری
ﺧﺐ از رﻧ و ﺑﻮی ﻣﺎ ) در داﻧﺸﺎه و اداره و ﺧﯿﺎﺑﻮن … ( ﻣﯿﺘﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ
اﺳﺖ ﯾﺎ دل در ﮔﺮو دﯾﺮی دارﯾﻢ
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ در ﻗﻠﺐ دوﺳﺖ داران ﺧﻮﯾﺶ
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮐﻪ آﺑﺮو دار اﺳﺖ
ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻮﺳﺠﻪ ﮐﻪ وﻓﺎدار اﺳﺖ ﻫﻨﻮز

ﻧﯿﻦ در وﺑﻼﮔﺶ ﻧﻮﺷﺖ :

ﺷﺐ اول ﻣﺤﺮم ﻣﺸﻐﻮل ﭼ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﺪﻓﻪ ﺑ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻧﺪم رو ﺷﺒﻪ ﻧﻮر ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻫﺴﺖ.ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪن ﯾ ﺳﻮال اﺳﺎﺳ و ﺣﯿﺎﺗ !از ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ
ﺑﻮد  ” :ﻗﯿﻤﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻮن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﯿﻤﻪ ﻫﺎ رو داره ﭼﺮا ﻃﻌﻤﺶ ﯾﻪ ﺟﻮر دﯾﺲ؟!اون ﭼﯿﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺬای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ اﯾﻨﺎرو ﻣﯿﻨﻪ؟”
اﻗﺎی ﻣﻬﻤﻮن ﻫﯿﺌﺖ دار ﻫﻢ ﺑﻐﺾ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾﻪ ﺣﺲ روﺣﺎﻧ و اﺷ ﮐﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﭼﻮن اﻣﺎم ﻣﺒﺪل
اﻟﺴﯿﺌﺎت ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﺎت ه …!!
ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎوردﻣﻮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮ ﻋﻮض ﮐﺮدم!
ﯾﻌﻨ اﻣﺎم،ﻃﻼﯾﻪ دار ﻣﻌﺮﻓﺖ و دﯾﻨﺪاری واﻗﻌ در ﺣﺪ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﮐﺮدن ﻏﺬای ﻧﺬری ﺗﻮ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ و
ﺗﺎﺛﯿﺮ داره؟؟

ﭘﺴﺮان رﻗﺎص اﻓﻐﺎن
ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐ وﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎر

ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾ ۱۴‐۱۰ ﺳﺎﻟﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻨﺪ  ،ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﭻ ﭘﺎﯾﺶ آوﯾﺰه ﻫﺎی ﺻﺪا
دار ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﻗﺺ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﻨﺪ و او ﻣﯿﺮﻗﺼﺪ در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدان و ﺑﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و زﻣﯿﻦ دار ﯾﺎ ﻧﻔﺮ دار اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺨﺮ ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ ) ﺗﺮﮐﯿﺒ از رﻓﺘﺎر ﺑﺮده
داری  +ﭘﺪوﻓﯿﻠﯿﺎ( ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴ ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ و
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮل اﯾﻦ آﻗﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﭽﻪ ﺑﺎزی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠ ﻃﺒﯿﻌ در وﻻﯾﺎت ﺷﻤﺎﻟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد  ،ﺣﺲ ﻋﻤﯿﻘﺎ دردآوری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﻬـﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺘﻨﺪ را رﺳـﺎﻧﻪ  PBSﺗﻬﯿـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .رﺳـﺎﻧﻪ ای آﻣﺮﯾـﺎﯾ ﮐـﻪ از ﺳـﺎل  ۱۹۸۳ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
 FRONT LINEﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی ﺗﺎن دﻫﻨﺪه ای درﺑﺎره زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺴــﺘﻨﺪ  ) DANCING BOYS OF Afghanistanﻟﯿﻨــ اﯾــﻦ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ در ﺻــﻔﺤﻪ رﺳــﻤ ﻓﯿــﺲ ﺑــﻮک
ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از  ( https://www.facebook.com/doctorshiri :در آﭘﺮﯾــﻞ  ۲۰۱۰ﭘﺨــﺶ ﺷــﺪ ﮐــﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﯿﺐ اﻟﻪ ﻗﺮﯾﺸ ﯾ از ﺧﺒﺮﻧﺎران اﻓﻐﺎن ﮐﻪ در اﻧﻠﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﯿﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺠﯿﺐ
اﻟﻪ در ﺳﺎل  ۹۱ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺰارﺷ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺘ ﺧﻮرده و ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯿﺸﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ
ﺳﺮی ﻧﺘﺮس اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎن دﻫﻨﺪه را ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﻨﺪ .

در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ “دﺳﺘﺠﯿﺮ” ﯾ از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ اﻻن از ﭘﻮﻟﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﺠﺎرت
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ  ،آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ  ،ﻣﺮدی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ دارای ﺧﺎﻧﻮاده و دو ﻓﺮزﻧﺪ  ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮان و
ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺼﻼح ﮐﻪ ﮐﺎرش اداره ﮐﺮدن ﯾ از ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﭽﻪ ﺑﺎزی اﺳﺖ .ﻧﺠﯿﺐ اﻟﻪ اﻋﺘﻤﺎد دﺳﺘﺠﯿﺮ را
اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻄﺒﯿﻘ درﺑﺎره ﺳﻨﺖ رﻗﺺ ﭘﺴﺮان اﻓﻐﺎن و اروﭘﺎ را دارد .
در اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﭽﻪ ﺑﺎزی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺮوﯾﻢ .ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی  ۱۵‐۱۱ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری و ﯾﺘﯿﻤ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻨﺪان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﮔﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻨ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و
ﺣﺘ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ) در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺖ ( ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻞ اﻋﺠﺎب آوری ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ارﺷﺪ ﭘﻠﯿﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
از ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزی ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ وﻟ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻗﺺ ﭘﺴﺮان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ !
در ﺑﺨﺸ از ﻓﯿﻠﻢ ﯾ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻓﻐﺎن در زﻣﺎن
ﺟﻨ ﺷﻮروی ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ورزﯾﺪﻧﺪ و اﮔﺮ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدی  ،ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻗﺪرت راﻫﺖ
ﻧﻤﯿﺪادﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﺧﯿﻠ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻢ اوﻣﺪ و اﮔﺮ زﻧﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎزﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻢ )
ﻟﺤﻦ واﺿﺢ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺠﺎﻟﺘ از اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﯿﺸﻨﺪ و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﻮر ﺻﺮﯾﺢ اﺳﻼم ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺳﻨﺴﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮداﻧ ، ﭼﻮﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺪوی ﺑﺮده داری
ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﻼم در اﯾﻦ دﯾﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ! (

در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز ﭼﻨﯿﻦ درج ﺷﺪه اﺳﺖ :
ﮐﻮدک آزاران ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل را ﺑﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﭘﻮل و
ﻏﺬا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺎن در ﺑﻌﻀ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪﯾﺪا ﺳﻨﺘ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺜﻞ ” ﺗﺨﺎر “ ،ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ وﯾﺪﺋﻮی ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﭽﻪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻠﻨ در آن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ در ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺸﺎن ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ درﻧ ﻧﻤ
ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ“ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزى” و “ﺑﭽﻪ ﺑﺎزان” در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻫﺪان دراﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓـﺮاد ﺑﻠﻨـﺪﭘﺎﯾﻪ در اﯾـﻦ ﺗﺠـﺎرت و ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐـﺎن ،ﻧﻘـﺶ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ دارﻧـﺪ .ﻓﯿﻠـﻢ “ﭘﺴـﺮﻫﺎی رﻗﺼـﻨﺪه
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن” ،ﭘﺮده از ﺗﺸﯿﻼت ﮔﺴﺘﺮدهی ﭘﺪوﻓﯿﻞﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻣدارد.
از دﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎن دﻫﻨﺪه ,ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وﺣﺸﺖ اﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺷﺪه و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﭽﻪ ﺑﺎزی
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﻣﺮدان و “ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد” اﺑﺮاز ﻣ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ از
زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر راﺿ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ در ﺟﻠﻮی
دورﺑﯿﻦ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤ ﮐﺮده و ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺗﺒﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن و واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮد آوران ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺳﻮداﮔﺮان ,ﺗﺮس از ﺟﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮل ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ی ﺑﻘﺎ و زﻧﺪﮔ.

در ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺿﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎزی ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ وﻟ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎﻫﺪﯾﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ اﻻن ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮل و ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮی ﺑﺰرگ دارد.
ﭼﺮا اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ؟

در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴ در اﯾﺮان ) ﻧﻮﺷﺘﻪ وﻟﯿﻢ ﻓﻠﻮر – ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﻨﻮ ﺧﺮد – ﻣﻨﺘﺸﺮه
در اﺳﺘﻬﻠﻢ‐ ﻗﺎﺑﻞ داون ﻟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﻨﺎک ( ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴ در ﻓﺮﻫﻨ اﯾﺮان اﺷﺎره
ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻘﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺼﻪ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﺮان ﮔﺰارﺷﻬﺎی آﻣﺎری دﻗﯿﻘ درﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺪوﻓﯿﻠﯿﺎ ) آزار ﺟﻨﺴ ﮐﻮدﮐﺎن( ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ وﻟ ﭘﺮ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮﺑ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ ﻫﯿﺲ – ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻮران درﺧﺸﻨﺪه‐ ﮔﺎﻣ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻬﻤﺎن وﯾﮋه ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ ﭘﺎرﺳﺎل درﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﻧ دادم و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻣﺤﺮوم
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن ﺑﺬارﻧﺪ وﻟ
در اﯾﺮان  ،ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑ ﻫﺎی دﯾﺮی ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ .ﺳﺎﺑﻘﻪ آزار ﺟﻨﺴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎرم  ،آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ روان ﻓﺮد
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﯿﺰﻧﺪ و او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪی اﺣﺘﯿﺎج دارد  .ﻓﺮدی ﮐﻪ آزار ﺟﻨ در ﮐﻮدﮐ دﯾﺪه ﺑﻪ ” ﻣﻦ
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻢ” ﺷﺪﯾﺪی دﭼﺎر ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﻃ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎﺳ ﻣﺒﻬﻢ درﺑﺎره
ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری او ﻣﯿﺮدد

==================================================
============================
ﭘﺎﻧﻮﺷﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ :
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮی را ﻋﯿﻨﺎ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻓﺎرﺳ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﻨﻢ :
وﯾﻠﻢ ﻓﻠﻮر ) ،(Willem Floorﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﺮ ﻫﻠﻨﺪی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳ و ﻋﺮﺑ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﻂ
اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎلﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ زﯾﺎدی را درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨ اﯾﺮان ﻧﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی اﻧﺘﺸﺎرﺗﺮﺟﻤﻪی
ﻓﺎرﺳ ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋ رواﺑﻂ ﺳﺴ در اﯾﺮان« را ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ

»ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵۰۰ﺳﺎﻟﻪی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ،اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎ و زﻧﺎﺷﻮﯾ و زﻧﺎﺷﻮﯾ ﻣﻮﻗﺖ ،روﺳﭙﮔﺮی ،ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾ و
رواج ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮدار ﺳﺴ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان« آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ »ﺳﻔﺮ ﺗﺎرﯾﺨ «ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﮐﺮدارﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه درﮔﺬرﻗﺮنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

وﯾﻠﻢ ﻓﻠﻮر
ﻓﻠﻮر در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ادﺑﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺮان ،از ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻤﺎن،

ﺳــﻮزﻧ ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪی ،ﺣــﺎﻓﻆ و ﺳــﻌﺪی ،ﻣﻮﻟــﻮی و ﻋﻄــﺎر ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺗــﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫــﺎ ،ﺧــﺎﻃﺮات و ﻣﺸﺎﻫــﺪات
ﺧﺎرﺟﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﮔﺰارشﻫﺎﯾ درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
وﯾﻠﯿﺎم ﻓﻠﻮر ﮐﯿﺴﺖ ؟
وﯾﻠﻢ ﻓﻠﻮر  ،Willem Floorدر ﺳﺎل  ۱۹۴۲در ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۹۶۳ﺗﺎ  ۶۷در داﻧﺸﺎه
اوﺗﺮﺧﺖ در رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .او د ر ۱۹۷۱در ﻫﻤﯿﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ از داﻧﺸﺎه
ﻟﯿﺪن دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻠﻮر ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮﻫﻨ اﯾﺮان ﺷﺪم و دﯾﺮ
رﻫﺎﯾﺶ ﻧﺮدم .از آن زﻣﺎن ،ﮐﻪ  ۴۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ و ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
اداﻣﻪ دادم «.او در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻗﺼ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﺮ وﯾﻠﻢ ﻓﻠﻮر ﻣ ﺗﻮان از “ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺌﺎﺗﺮ در اﯾﺮان”“ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ در اﯾﺮان دوره
ﻗﺎﺟﺎر”“ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋ در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ”“ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺪرﻟﻨﻪ” ،و ﮐﺘﺎب
دﯾﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﻣﯿﻨﺎب“ ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻇﻬﻮر ﻋﺮبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  ”۱۷۹۲ – ۱۷۴۷و
ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺧﯿﺮ وی “ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان از  ۱۷۷۰ﺗﺎ  ، ”۱۷۷۴اﻟﻘﺎبﻫﺎ و اﺟﺮتﻫﺎ در اﯾﺮان ﺻﻔﻮی ﻧﺎم
ﺑﺮد .وﯾﻠﻢ ﻓﻠﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺎرش ﮐﺘﺎب “ﺑﺎزیﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ”اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺷﻮد.
——————————————————————————-
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت  frontlineدرﺑﺎره ﻣﺴﺘﻨﺪ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ وﺑﻼگ ” ﻣﺠﯿﺐ اﻟﻪ ژرف ﻧﺮ” داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﺪه ﻓﻘﻪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ داﻧﺸﺎه ﻫﺮات ﺳﺮی ﻣﯿﺰﻧﻢ

:
داﺷﺘﻦ ﯾ ﺑﭽﻪ ﺟﻮان زﯾﺒﺎ و رﻗﺼﻨﺪه ﺧﻮب اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر دارد.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﺑ رﯾﺶ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻮان ﮐﻪ رﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﺸﻨ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧﻪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ
و در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮﺷ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻧﺎن را ﻣ رﻗﺼﺎﻧﻨﺪ.
در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺮوج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺮدان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی رﻗﺼﻨﺪه را ﻧﺎه ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی
ﺗﻌﺪاد از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨ ﺳﺎﻻر ﻣﺸﻬﻮر اﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣ ﮔﯿﺮد.
در اﮐﺜﺮ وﻻﯾﺎت ﺷﻤﺎﻟ و ﮔﺎﻫ وﻻﯾﺎت ﺟﻨﻮﺑ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺪﻫﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻗﺼﺎﻧﺪن ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﯾ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﯾ ﻗﺸﺮ از زورﻣﻨﺪان آن ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟﻬﺎدی ﯾ ﻗﺪم ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑ رﯾﺸﺎن ﺧﻮد را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮﺷ ﺑﻪ ﺷﻞ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻗﺺ ﭘﯿﺶ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣ ﮐﻨﺪ از دﯾﺮان ﭘﯿﺸ ﮔﯿﺮد .
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎور ﯾﺘﻦ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻬﺎدی ﺿﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :
” ﺑﭽﻪ ﺑﯿﺮﯾﺶ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ از ﯾ دﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ .
” ﻟﺒﺎس ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﻢ  ،زﻧ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣ ﺑﻨﺪﯾﻢ  ،ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻨﺎم رﻗﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻟﺐ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻟﺐ ﺳﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺨﻤﺮی
ﻣﺮﮐﺰ وﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼن ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ”.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺎزی ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد .
اﻣﺎ اﮐﺜﺮاً ﺑﭽﻪ ﺑﺎزﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از رﻗﺺ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻗﺺ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .
ﯾﺎور ﻣﯿﻮﯾﺪ  :ﻣﻦ از ﻧﻬﺪاﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﯿﺮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم.
“ﺧﻨﺪﻫﺎ و ﺑﻮی ﻋﻄﺮاﮔﯿﻦ ﺑﺪﻧﺶ ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻧﺎزش ﻣﺮا ﻣ ﮐﺸﺪ”
ﯾﺎور  ۳۸ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﯾ ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾ
ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻗﺸﻨ را ﺑﺮای ﮐﻤ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﻦ را ﮐﻤ ﮐﻨﺪ  ،او ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ روزی  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ .
ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺗﻼش ﺷﻐﻠ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻦ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .

“ﯾﺎور” ﮐﻪ ﻋﺲ ﭘﺴﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ داد ﮔﻔﺖ ”:ﻣﻦ زن ﻧﺪاﺷﺘﻢ او ﻣﺎﻧﻨﺪ زن ﻣﻦ ﺑﻮد “

ﯾ ﮐﺎرﻣﻨﺪ زرﻧ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑ ﻏﺎﻓﻠﯿﺮﻣﻮن ﮐﺮد

دﻋﻮت ﺷﺪه ام ﺑﻪ ﯾ ﭘﮋوﻫﺸﺪه دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧ درﺑﺎره
” ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒ ﻣﻨﻔ و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازی  PROCRASTINATIONدر ﺳﺎزﻣﺎن “
در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺨﻮرد  ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﮋوﻫﺸﺪه ﻧﯿﺰ
ﮐﻨﺎرم اﯾﺴﺘﺎده و دو ﺗﺎﯾ دارﯾﻢ ﻣﺘﻦ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ  ،ﻃﺮف ﮐﻪ ﮐﻨﺎرم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﻦ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺎﺷﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺷﯿﻄﻨﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
– اﯾﻦ دﮐﺘﺮه  ،دام ﭘﺰﺷﻪ ؟
– ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮدم از اﯾﻦ ﺳﻮال  ،ﺧﻮدم را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪم؟ دام ﭘﺰﺷ؟ دام
) ﺑﺮ وزن ﺑﺎم…ﺷﯿﺐ (..ﭼﺮا آﺧﻪ ؟!!
– ﺧﺐ وﻗﺘ واﺳﻪ ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ” دام رواﻧ ” ﻣﯿﺨﻮاد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎ ﺟﻨﻮن ﮔﺎوی ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﭼﯿﺰی
دارﯾﻢ و اﯾﻦ را آورده اﻧﺪ ﺑﯿﻨﻤﻮن …
ﺟﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺘﻪ ﺳﻨﺞ !
———————————
دﯾﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﯿﺘﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮدم ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﻗﺒﻠﺶ در ﺧﯿﺎﻟﻢ اون ﮐﺎرﻣﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ
وﺟﺪاﻧﻢ  ،ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم!

درﺳﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧ ﯾﺎﻧ ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،وﯾﮋﮔ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه ام ) ﺣﻀﻮرا ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ( ﻋﺴﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ رﻫﺒﺮان  ،ﻗﺪﺳﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
رﻫﺒﺮان و آرﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ  .ﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﺮ ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺼﺪ دارد

ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ در ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ ﺗﺪاﻋ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی  ،واﮐﺎوی ﮐﻨﺪ :

==============================================
ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ دوم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮه ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ژاﭘﻨ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ  ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ژاﭘﻨ
ﺟـﺰﯾﺮه را ﺗـﺮک ﻣﯿﻨﻨـﺪ و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺷـﻮروی از ﺷﻤـﺎل و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی آﻣﺮﯾـﺎﯾ از ﺟﻨـﻮب ﺑـﻪ ﺷﺒـﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﻨﻨﺪ و در ﻣﺪار  ۳۸درﺟﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
 ، ۱۹۵۰ﮐﯿﻢ اﯾﻞ ﺳﻮﻧ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب را از روﺳﻬﺎ ﻣﯿﯿﺮد و ﺗﺎ ﺳﺌﻮل را اﺷﻐﺎل ﻣﯿﻨﺪ.
ﺗﺮوﻣﻦ آﻣﺮﯾﺎﯾ دﭼﺎر ﻫﺮاس ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ۱۷ ﮐﺸﻮر ،
ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ را ﺑﯿﺮد .آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻫﻮاﯾ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧ ﯾﺎﻧ ﭘﯿﺸﺮوی
ﻣﯿﻨﻨﺪ !
ﭼﯿﻨﯿﻬﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺮه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎﻟ ، دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آرﻣﺎﻧﻬﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧ رواﻧﻪ ﮐﺮه ﻣﯿﻨﻨﺪ و دوﺑﺎره ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﻮب را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺮاﻧﻨﺪ و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻌﺪ  ۳ﺳﺎل در ژوﺋﻦ  ۱۹۵۳ﻗﺮارداد آﺗﺶ ﺑﺴ اﻣﻀﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ  ۳۸درﺟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
آﺗﺶ ﺑﺲ ﮐﻨﻨﺪ

اﯾﻦ ﺟﻨ ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤ ﮐﺮه ای و  ۳۸۰۰۰ﮐﺸﺘﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

۱

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ﺟﻨ ، ﮐﯿﻢ اﯾﻞ ﺳﻮﻧ رﻫﺒﺮ ﻓﻘﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ دﺳﺘﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟ ) ﻋﯿﻦ ﻣﺪل ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗ و ﺷﻮروی
وﮐﻮﺑﺎ و …( در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ

وﺣﺪت ﮐﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ .

ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از ﺧﺮدﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ داده ﻣﯿﺸﻮد  ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨ آﻧﻬﺎ را ﭘﺮ
از ﺗﻮﻫﻢ ﺟﻨ ﺑﺮای ارﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ ﻣﯿﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ  ۶۰ﺳﺎل از آن واﻗﻌﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧ ﮐﻪ آن دوران را ﺑﻮده اﻧﺪ  ،ازدﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻟ ﻓﺮزﻧﺪان ژﻧﺮاﻟﻬﺎ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮت از آﻣﺮﯾﺎی ﻣﻮﻫﻮم را ﺑﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ
ﭼــﻪ ﺟﻨــﺎﯾﺘ در ﺣﻘﺸــﺎن ﺷــﺪه اﺳــﺖ  ،داﺋــﻢ ﻓﻀــﺎ را در  ۱۹۵۰ﻓﯿــﺲ ﻧــﻪ ﻣﯿﺪارﻧــﺪ ﺗــﺎ ﻓﻘــﺪان
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﺸﺎن در  ۲۰۱۳و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ ﺗﻠﺨﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺟﻨﻮﺑ را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ

در ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ  ،در
ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی ﺿﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺤﻄ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ
ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺮوب ﮐﻨﯿﺎک ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧ اﯾﻞ ﺳﺎﻟ ۷۰۰ ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮد ) دﻫﻪ .(۹۰
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻓﺮد ﺷﻨﺠﻪ ﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را درﺑﺎره اﻋﺪام ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ در ﮐﺸﻮر
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﻫﯿﭻ آزادی ﻣﺬﻫﺒ در ﮐﺮه وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺣﻮﻣﺖ ﺗﺮﺳ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی از ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻣﺜﻞ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دارد و داﺋﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﯿﻢ اﯾﻞ ﺳﻮﻧ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ

اردوﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ روی ﮔﻮﻻﮐﻬﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨ را ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺜﻼ
از ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ،ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده درﺟﻪ ۱و  ۲او ﺑﻪ اﯾﻦ اردوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ !!!
ﺑﺮای ازدواج ﻫﺮ ﺟﻮاﻧ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺰب اﺟﺎزه ﺑﯿﺮد و اﮔﺮ ﺣﺰب ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد

ﺑﺮﺳﺪ
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺻﺎدرات ﺗﻨﻮﻟﻮزی ﺑﺎزﺟﻮﯾ و ﺷﻨﺠﻪ و اﻋﺘﺮاف ﮔﯿﺮی در ﺟﻬﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺟﻨ ۶۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﺪﺑﺨﺖ

ﻓﻌﻠ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾﯿﺎن در دﻧﯿﺎ ﺻﺤﻪ ﺑﺬارد  ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾﯿﻬﺎ
در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﯾﺰه آﻣﺮﯾﺎی ﻻﺗﯿﻦ ) ﻣﺜﻞ آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻو ﺷﯿﻠ ( ﮐﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدم را ﺳﻼﺧ
ﻧﺮده اﻧﺪ) ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮک از ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺋﻮﻣ ﮐﻼﯾﻦ در اﯾﻨﺒﺎره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﺼﻠ اراﺋﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ( وﻟ ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ ﻓﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ اراﻣﺶ و ﺛﺮوت و ﻓﺮﺻﺖ
ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺶ ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘ و ﺳﺮﮐﻮب و اﺳﺘﺤﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮان درﺑﺎره ﻓﺮﻋﻮن ،ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ را ﺑﻪ اﺳﺘﻀﻌﺎﻓ ﺗﻠﺦ
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ  :انﱠ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻼ ﻓ اﻻرض و ﺟﻌﻞ اﻫﻠﻬﺎ ﺷﯿﻌﺎ ﯾﺴﺘﻀﻌﻒ ﻃﺎﺋﻔﺔً ﻣﻨﻬﻢ ﯾﺬﺑﺢ اﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
و ﯾﺴﺘﺤﯿ ﻧﺴﺎءﻫﻢ اﻧّﻪ ﮐﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺪﯾﻦ« ﻓﺮﻋﻮن در زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻧﻔﺮازی ﮐﺮد و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺗﻔﺮﻗﻪ
اﻓﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺳﺮﺑﺮﯾﺪ و زﻧﺎﻧﺸﺎن را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺮد  ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﺮاﻧﯿﺰ

اﺳﺖ

=======================================
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﺎراﮔﺮاف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم را ﺟﻠﺐ ﻣﯿﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و ﺑﻌﻀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺿﺪ آﻣﺮﯾﺎﯾ اﻣﺮوزی
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺘﻮﻗﻒ در  ۶۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ :

دارم ﻣﯿﺮم ﻓﺮودﮔﺎه و ﯾ ﺑﯿﻠﺒﻮرد رو ﻋﺮض ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده  ،ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﻣﯿﻨﻪ  ،ﺧﯿﻠ ﻃﺮح ﻋﺠﺒﯿﻪ !دو
زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺴ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﺎ .ﻃﺮف اﯾﺮاﻧ رﯾﺶ ﭘﺮوﻓﺴﻮری داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺘﻠ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ! اﻟﺒﺘﻪ داﺷﺘﻢ در ﺑﺤﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ از ﯾﻪ ﻣﺘﺮی ﯾﻪ ﺗﺼﺎدف رﻫﯿﺪم
!

ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳ ﺧﺎرﺟ اﯾﺮان
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ) ﻣﻮﺳﺴﻪ اوج ( ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻮال ﺟﺎﻟﺐ
ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ آﯾﺎ “ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ “ﻣﺠﺎزﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ

دﺧﺎﻟﺘﻬﺎ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﺧﺮج ﮐﺮدن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاب ﻣﺮدم ﻣﯿﺸﻮد و
ﻋﺰﺗ ﺑﺮای ﭼﻬﺮه اﯾﺮان اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣ آورد؟
ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ در اداﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎدم ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﻣﺒﺘﺬل وﺳﻄﺤ و
“ﻣﺮدم اﺣﻤﻖ اﻧﺎر”ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺴﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﯿﻤ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻪ را در
ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب در ﻃﺮاﺣ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻬﺮی در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮح زﯾﺮ

دﻋﻮت ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری اﺧﯿﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ :

ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯿﺮﺳـﺪ ﺷﻬـﺮداری ﺗﻬـﺮان ﺑﺴـﯿﺎری از ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻓﺮﻫﻨـ و ﻋﻤﺮاﻧـ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣﺎﻧـﺪه در ﺧـﻮر ﻣـﺮدم
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دارد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺬارد ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﻪ را ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اداره ﮐﻨﺪ؟
اﻻن ﯾﻪ ﺗﯿﻢ اﻓﺮاﻃ در ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﺎ  ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻌﻮدی و ﺣﺘ ﻋﺠﺒﺎ در ﺑﻌﻀ ﻧﻘﺎط
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺻﻠﺢ و رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ و…ﻋﺼﺒ اﻧﺪ و ﺣﺮﻓﻬﺎﺷﻮن ﻋﯿﻦ ﻫﻢ اﺳﺖ!
 ۲۴اﮐﺘﺒﺮ  ‐۲۰۱۳ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ‐۱۳۹۲ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی
‐۱ﺟﻨ ﮐﺮه

 ‐۲ﮔﺰارش آﯾﻨﺪه آن ﻻﯾﻦ
====================================
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ از دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی
.1

ﭼﻮﻧﻪ ﮔﺮاز ﺷﺪﻧﺪ ؟
اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻟﻤﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮق ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﺸﺎن را ﻣﯿﺴﻮزاﻧﺪﻧﺪ  ،در

ﻣﺨﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ ، ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد
ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻮره ﻫﺎی آدم ﺳﻮزی ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ  .ﻧﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﻪ ﺷﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ از
اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﯾﺎ از ﺳﻮت ﻣﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯿﯿﺮد  ،در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ای
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻗﻮﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ” ان اﻟﺴﻤﻊ و اﻟﺒﺼﺮ و
اﻟﻔﻮاد  ،ﮐﻞ اوﻟﺌ ﮐﺎن ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻮوﻻ = ﺷﻨﻮاﯾ و ﺑﯿﻨﺎﯾ و ﻗﻠﺒﺘﺎن ﻣﺴﻮول اﺳﺖ ” اﻣﺮوزی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮ ﺷﻮر ﻧﺎزی و آن ﻣﺮدم ﻧﻮن ﺑﺨﺖ ﯾﻬﻮدی ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻨﺪ و

اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭼﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻏﻮل ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﻨﻘﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

.2

ﭼﻬﻞ ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺑﺮدﮔ و اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﭼﻬﻞ روز ﮔﺬﺷﺖ از داغ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪن ﺗﻮ ای ﺑﺰرگ ! ﭼﻬﻞ ﻫﺰاره از ﺑﺮدﮔ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺬرد و ﺻﺪای
ﺣﺰﯾﻦ آن ﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻮاﺧﺘ ،ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺑﻪ رﻋﺸﻪ در آورده اﺳﺖ.

==========================

اﯾﻨﺴﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ؟
ﻓﺮازی از دﻋﺎی ﻋﺮﻓﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻪ
ﻣﻦ وﺟﺪک ﻓﺎذا ﻓﻘﺪ و ﻣﻦ ﻓﻘﺪک ﻓﻤﺎذا وﺟﺪ؟ ﮐﺴﯿﻪ ﺗﻮ را از دﺳﺖ داد ،ﭼ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﮐﺴﯿﻪ ﺗﻮ را
ﯾﺎﻓﺖ  ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ داده؟
از ﺧﺪا ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮﻧ در اﯾﻦ ﻗﻠﺐ وﺟﻮد داره  ،ﻣﻮﺳﺎﯾ در اﯾﻦ ﺟﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮد اﻋﺠﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ
—————————————————————————-
ﺧﺒﺮ زﯾﺮ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ و درد ﻣﯿﺸﻢ :
“در ﺳﺎل  ۲۰۰۹دادﮔﺎﻫ در ﻣﺎﻟﺰی ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤ اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ﮐﻪ از واژه »اﻟﻪ« اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﮔﺮوﻫـ از ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣـﺎﻟﺰی از اﯾـﻦ ﺣـﻢ ﻧـﺎراﺿ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ آن اﻋﺘـﺮاض داﺷﺘﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻋـﺪه
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد واژه اﻟﻪ ﺟﺎﯾ در دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿﺤ ﻧﺪارد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن آن اﺟﺘﻨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم اﻟﻪ را دارﻧﺪ” .
————————————–
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ !درد ﻣﯿﺸﻢ از اﯾﻨﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی ” ﺗﻮ” دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪا اﻧﺤﺼﺎری اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ  :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺑﺼﻔﻮن
درد ﻣﯿﺸﻢ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب وﺣ ﻓﺮﻣﻮد ” ﻻ ﻧﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ” ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺗﻔﺎوﺗ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﭘﯿﺮوان
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺢ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم اﻟﻪ را ﻧﻮﯾﯿﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و …ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ از
اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮردن از اﺑﻠﯿﺲ!
ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺸﺘﺶ ﻣﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن اﻧﺸﺖ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ

