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 جويبار ، آمد ، از باغ بدر

 سرد و كف كرده به هنگام سحر
 
 

 گاه چون مار به خود مي پيچيد
 گاه چون شعله بر آورده شرر

 
 

اشك روان گويي بود, آب نه   
سوز دل و خون جگر, اشك نه   

 
 

 خاك دلمرده ، به كامش چون زهر
 گل صد برگ ، به رويش پر پر

 
 

 گفت شوريده سر و نعره زنان
 كه بياورده ام از باغ خبر

 
 

 چه نشستيد درين ويراني
 پنج سرو دگر انداخت تبر
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تظاھرات اخير مردم  
افغانستان در برابر  
کنسولگری ايران در  
جالل آباد، بر عليه اعدام  
ھا در ايران، از اھميت  

اين تظاھرات برعليه  .  زيادی برخوردار می باشد 
زندانی سياسی که اخيرا در ايران    5اعدام نه فقط  

توسط جمھوری جنايتکار اسالمی به حلقه دار  
سپرده شدند، بلکه ھمچنين در اعتراض به اعدام  
ھای وحشيانه مھاجرين افغان در ايران انجام  

 . گرفت 
در اين تظاھرات، شرکت کنندگان، ضمن در دست  
داشتن پالکاردھای متعددی که حاوی تصاوير  
فرزاد کمانگر و ديگر اعدام شدگان سياسی بودند،  
در شعارھايشان نيز تشابه زيادی با شعارھای  
تظاھر کنندگان در ماه ھای اخير در ايران به چشم  

بعالوه، سوزاندن عکس خامنه ای و  .  می خورد 
احمدی نژاد و لگد کوب کردن عکس ھای آنھا که  
با نفرت و انزجار خاصی انجام ميگرفت، حکايت  
از ھمدلی و ھمدردی مردم دو کشوری می کرد که  
سی سال است زير پنجه ھای خون آشام مذھب  

جنايتکار اسالم و عاملين تبه کار آن دست و پا می  
 . زنند 

ھر چند در اين تظاھرات بدليل وحشت و رعب  
مذھبی ی حاکم بر افغانستان، بظاھر شعارھای ضد  
مذھبی به چشم نمی خورد، ولی بطور مشخصی  

از اينرو،  .  وجود جو ضد مذھبی در آن موج ميزد 
تظاھرات مزبور نه تنھا بيان ھمدردی و اعتراض  
و عمل مشترک مردم دو ملت بر عليه دولت  
مذھبی، بلکه مظھر تنفر و انزجار مشترک آنھا از  

 . قوانين و وحشيگری ھای خود مذھب نيز بود 
نکته جالب ديگر در اعتراضات اخير مردم و  
کارگران در ايران و افغانستان طی ھفته ھای اخير  
اين بود که در حاليکه در بيانيه ھای اول ماه می در  
ايران، کارگران ايران حمايت قاطع خود را از  
کارگران مھاجر افغانی، برعليه سرکوب و  
تبعيضاتی که در ايران به آنھا روا می شود، ابراز  
داشتند، مردم افغانستان نيز متقابال در تظاھرات  
خويش حمايت خود از مردم ايران و نفرت و  
انزجار خود از اعدامھای اخير را با صدای بلند  
فرياد زدند و روح انترناسيوناليستی قابل توجھی را  

اميد است که  .  از خود به معرض نمايش گذاردند  
ادامه اين نوع حرکات مشترک در ھر دو کشور،  
نه تنھا ھمبستگی بين المللی ميان آنھا را در مبارزه  

شان بر عليه دولت ھای مذھبی بيش از بيش  
بيافزايد، بلکه دامنه جنبش ضد مذھبی در ايران را  
به آنسوی مرزھا  گسترش داده، افغانستان را نيز به  
سنگر ديگر مبارزه بر عليه حکومت مذھبی و  

 . اسالم تبديل نمايد 
عالوه بر اين، کردھای ترکيه نيز روز جمعه در  
يک حرکت پرشکوه، در طی راھپيمائی بسوی  

نقطه ی مرزی، دست  
به اعتراض پر سر و  
صدائی بر عليه  
اعدامھای زندانيان  
سياسی در ايران زدند،  
و در نقطه مرزی  
موسوم به سرو، تجمع  
نموده، انزجار و نفرت  
خود را به جالدان  
اسالمی در ايران ابراز  

فشار و خشم  .  نمودند 
تجمع کنندگان در برابر  
پاسگاه مرزی بحدی  
بود که نزديک بود  

درب آھنی بزرگ پاسگاه را که مرز ايران و ترکيه  
را از ھم جدا و ماموران جمھوری اسالمی نيز در  
آنسوی آن ايستاده بودند، از جا بکنند که با دخالت  
. رھبران راه پيمائی از اينکار ممانعت بعمل آمد 

سخنرانان کرد و ترک و بدنبال آندو يک زن سالمند  
کرد، در سخنرانيھای خود جمھوری اسالمی را  

. بخاطر اعمال جنايتکارانه اش محکوم نمودند 
زنده باد  :  شعارھای راھپيمائی از اين قرار بود 

اين  /  زنده باد برادری خلقھا /  آزادی و برابری 
حکومت  ...  ميکنيم   وحشيگری ايران را محکوم 

کرد کشی  ...  شھيدان زنده اند  ....  ايران بيشرف  
صبر ما ھم  ...  ايران مواظب باش ...  بس است 

در اين راھپيمائی جای اعتراض به  .  پايانی دارد 

اعدام مھاجرين افغانی کم بود و نقصانی در آن  
با اينحال نشان از ھمبستگی ھر  .  بشمار می رفت 

چه بيشتر ميان ملتھا بر عليه جنايات جمھوری  
 . ننگين اسالمی بود 

برای دامن زدن به اين ھمبستگی بين المللی ما  
ايرانيان نيز در گردھمائی ھای خود در خارج از  

کشور، می بايست ھر جا که به اعدامھای اخير  
زندانيان سياسی در ايران اعتراض می نمائيم، بر  
عليه اعدام مھاجرين افغان در ايران نيز اعتراض  
نموده،بال استثناء خواست آزادی زندانيان افغانی و  
توقف اعدامھای آنھا را نيز در کنار خواستھای خود  

در اين راستا ھمه عناصر و نيروھای  .  قرار دھيم 
مترقی و انقالبی بايد در ھر گردھم آئی و تجمعی  
که در خارج از کشور در  
اعتراض به اعدام زندانيان  
سياسی در ايران، بدون اشاره  
به اعدام مھاجرين افغانی و  
اعتراض به آن، برگزار می  
شود، بپا خواسته اعتراض  

قربانيان تيغ خونين  .  نمايند 
حکومت مذھبی در ايران، از  
ھر نژاد و ملتی که باشند،  
بايد بدون ھيچگونه تمايزی،  
مورد حمايت قاطع ما قرار  

 .گيرند 
در حال حاضر، طبق آمار  
عفو بين الملل، در ايران  
چھار ھزار زندانی افغان بسر می برند که سه ھزار  

که فراتر از مقدار  (تن آنان به جرم حمل مواد مخدر  
معينی حمل آن در ايران می تواند با مجازات مرگ  

 .در خطر مرگ قرار دارند ) روبرو گردد 
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    89ارديبھشت    19 –نشريه دانشجويی بذر  

  من درد مشتركم
 مرا فرياد كن                                                 

  
 رفقا دوستان و  خواننده گان عزيز روشنگر                                               

ما در تالش ھستيم که روشنگر را در تيراژی 
ما از .وسيع و باال در اروپا منتشر و پخش کنيم

فرانکفورت شروع کرديم و االن در حال رشد 
استقبال .  در شھرھای ديگر آلمان و اروپا ھستيم

گسترده  خواننده گان و ناياب شدن نشريه در 
کپی و چاپ .زمان کوتاه  گواھی اين امر است

نشريه تا کنون در آلمان  فقط از طريق کمکھای 
مالی يکی دو نفر از رفقا انجام گرفثه و اين راه 
:                                                                      حل درازمدت نيست و آنھم بدو دليل

اول مخاراج  چاپ تشريه فقط به دوش يکی دو 
نفر است و ثانيا چاپ آن در تيراژ کم بسيار 

                   .گران است
 دوستان  رفقا و خواننده گان عزيز      

روشنگر نشريه است مستقل راديکال وافشاگر و 
اين ان چيزيست که کمبودش بسيار احساس می 
. شد و استقبال کم نظير آن دليل ساده اش ھست

ما برای چاپ وپخش آن در اروپا به کمکھای 
شما ھم برای چاپ و ھم برای پخش 

کمکھای مالی شما ھر چقدر که ھم .نيازمنديم
ھر .  ناچيز باشد برای ما مھم و حياتی است

ايورو و ھر سنت شما تيريست بر پيکر جھل و 
خرافات بر پيکر مذھب و سيستم ضدبشری 

شما می توانيد کمکھای .  سرمايداری حامی ان
مالی خود را از اروپا ودر اروپا به حساب زير 

     .واريز کنيد

 روشنگر اروپا
 305072536شماره حساب   
 500 502 01کد بانکی

Sparkasse Frankfurt/M 
Germany 

IBAN : 
DE 58 5005 0201 0305 0725 36 
SWIFT-BIC  : HELADEF 1822 
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www.bazr1384.blogfa.com 
Email: bazr1384@gmail.com  

 !مبارزه خانواده جان باختگان مي پيوندد جنبش دانشجويي به
 ! را مي شكنيم درهاي دانشگاه

 !در كنار خانواده هاي تمام جان باختگان ايستاده ايم
 !پرنده ديگري از آسمان خلق اعدام شد

 گيرم که می زنيد،
 گيرم که می بريد،
 گيرم که می کشيد

 با رويش ناگزير جوانه ھا چه می کنيد؟
. اعدام شدند   شيرين علم ھولی، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرھاد وکيلی و مھدی اسالميان امروز صبح  

اين زن را فقط برای خودش اعدام نکردند،  .  شيرين را بعد از مدتھا شکنجه اسالمی، بخوانيد تجاوز اعدام کردند 
شيرين اعدام شد تا  .  او را باالی دار بردند تا ضربتی ترين نيروی مبارزات يکساله اخير را مرعوب کنند 

 . دختران جسور با صورتھای پوشيده و سنگ در دست حساب کار خود را بکنند 
علی و فرھاد و مھدی را نيز ماھھا شکنجه قرون وسطايی کردند تا وادار به ھمکاری و قبول اتھامات واھی  

ھمانطور که می خواست و دايم در طول مسير می پرسيد،  .  اما فرزاد کمانگر به دريا رسيد .  کنند که نشد 
امواجی که  .  امواج سھمگينی براه انداخت .  فرزاد در ميان دريای آرام، طوفانی بپا کرد .  باالخره به دريا رسيد 

  ، بغير از کُردستان و محصالِن فقير وی، به سرتاسر شھرھا و روستاھای ايران از خوزستان تا بلوچستان 
نه  .  ماھی سياه کوچولو اينبار فضای ديگری را می ديد .  خراسان و حتی تا کشورھای ديگر نيز طوفان بپا کرد 

از درون برکه و رودخانه و يا حتی دريای بزرگ، فضايی به گستره مبارزات انقالبی مردم را از درون سلول  
نگاھش به گستره انقالب و به سرخی خون مردمی بود که  .  چند متری اش، از پشت ميله ھای اِوين می ديد 

 . برای آزادی و رھايی سينه در برابر گلوله سپر کردند 
 راستی چه کرد اين معلم که بايد اعدام می شد؟ 

داليل نابجای دستگيری و شکنجه و حبس وی را  ...  تمام سازمانھا، نيروھای سياسی و عفو بين الملل و  
نکته را فقط ما دانش آموزان، دانشجويان و مبارزانی می دانيم که  .  برشمرده اند ولی نکته ای از قلم افتاده است 

 . مسلح به آگاھی   فرزاد مسلح بود،  نکته باقی مانده اينجاست؛  ! آری . فرزاد معلممان بود و رفيقمان 
سالح ھايی که قلب  .  فرزاد مسلح به پيشرفته ترين سالح ھای دنيا بود .  رژيم جمھوری اسالمی اينرا فھميد 
ما نه او را ديده بوديم  .  وی از انبار مھمات خود ما را نيز مسلح می کرد .  ارتجاع و سرمايه را نشانه می رفت 

ايده ھايی که در جريان  .  و نه ارتباطی داشتيم ولی ھر روز منتظر ايده مبارزاتی جديدی از سوی فرزاد بوديم 
سالحی که در تجمعاتمان در دانشگاھھا دست بدست می  .  روزھای پُرخون يکسال گذشته، بارھا آنرا بکار برديم 

اما زھی خيال باطل که فرزاد بيش از  .  اين مسأله رژيم را وادار کرد که او را اعدام کند .  شد و گاھاً شليک 
در کُردستان و بلوچستان و تمام  .  تصور آنھا نيرو بسيج کرده بود و در روزھای آتی اينرا اثبات خواھيم کرد 

نقاط ايران، در مدارس و ميان دانش آموزان و معلمان، در دانشگاھھا و مراکز آموزشی تا کوھستانھايی که  
 . آرزوی رھايی را به دل فرزاد الھام کردند 

لحظه ای از يادآوری چشمان آبی  .  به سياه مذھبی و سبز علوی باج نداد .  کم نياورد .  زانو نزد .  او سر خم نکرد 
او در برابر دشمن مردم  .  دختر و پسر کوچولوھای روستاھای ميان کوھھای سر به فلک کشيده غافل نشد 

 . ايستاده جنگيد و در برابر آزادی و مبارزه برای رھايی به خاک افتاد 
ھمزمان با مذاکرات نمايندگان جنايتکار جمھوری اسالمی ايران با اربابان امپرياليستش در اروپا، نيويورک،  

و در حاليکه نيروھای سازشکار چشم براه گشايشی ديگر ھستند تا بتوانند به ميدان قدرت  ...  سازمان ملل و  
 . بازگردند و اسالم خمينی را دوباره احيا کنند، جسِم فرزاد کمانگر را از ما گرفتند 

اين اعدامھا ھيچ ھدفی نداشت بجز مرعوب کردن مبارزات راديکال مردم، جوانان و  .  نفر اعدام شدند   5امروز  
 . ھنوز چند روزی از اعتصابات دانشگاھھا نگذشته است که اين جنايت انجام شد . جنبش دانشجويی 

نشريه دانشجويی بذر از تمام نيروھای مبارز و انقالبی، دانشجويان و محصالن، اساتيد دانشگاھھا و معلمان  
مبارزه  .  می خواھد تا اين اعدام را به موج مبارزه عادالنه ای تبديل کنند ...  مدارس، کارگران و زحمتکشان و  

 .مبارزه برای رھايی . ای که فرزاد می خواست و می خواھد 

 
 :گزارش مالی اين ماه 

 
خرج  $  1080( 11 08مخارج اين ماه 

  cvc$ 12صندوق پستی ،  $ 16چاپ،   
بوده که با  ) خرج ماھيانه حساب بانگی 

دالر    40کمک مالی  $ 1040توجه به  
از اينرو، کل بدھی بالغ  . کسری داشته ايم 

دالر می شود که اميدواريم  به    555بر  
ھمت ديگر خوانندگان روشنگر تسويه و  

در ضمن از  . ما از بار آن فارغ گرديم 
ساير کمکھای رسيده از جانب خوانندگان  
در اين ماه نيز بی نھايت  متشکر و  

 .سپاسگزاريم 
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قلبم بتپد  آقای اژه ای، بگذار  
زندانم، زندانی  ماھھاست که در  
را، عشقم را و انسان  که قرار بود اراده ام  
زندانی که  .  بشکند بودنم را درھم  
بره  " ميکرد چون بايد آرام و رامم  

ماھھاست بندی  ،  "ای سر براه  
ديوارھايی به بلندای  زندانی ھستم با  

 .تاريخ 
ديوارھايی که قرار بود فاصله ای باشد بين من و مردمم که دوستشان   

دارم، بين من و کودکان سرزمينم فاصله ای باشد تا ابديت، اما من ھر  
روز از دريچه سلولم به دور دستھا ميرفتم و خود را در ميان آنھا ومثل  
آنھا احساس می کردم و آنھا نيز دردھای خود را در من زندانی ميديدند و  

 .زندان بين ما پيوندی عميق تر از گذشته ايجاد نمود 
قرار بود تاريکی زندان معنای آفتاب و نور را از من بگيرد، اما در زندان  

 .من روئيدن بنفشه را در تاريکی و سکوت به نظاره نشستم 
قرار بود زندان مفھوم زمان و ارزش آن را در ذھنم به فراموشی بسپرد   

، اما من با لحظه ھا در بيرون از زندان زندگی کرده ام وخود را دوباره  
 .به دنيا آورده ام برای انتخاب راھی نو 

و من نيز مانند زندانيان پيش از خود تحقيرھا، توھينھا و آزارھا را ذره  
ذره، با ھمه وجود به جان خريدم تا شايد آخرين نفر باشم از نسل رنج  
کشيدگانی که تاريکی زندان را به شوق ديدار سحر در دلشان زنده نگه  

 .داشته بودند 
اما روزی محاربم خواندند، می پنداشتند به جنگ خدايشان رفته ام و طناب  
عدالتشان را بافتند تا سحرگاھی به زندگيم خاتمه دھند و از آن روز  

اما امروز که قرار است زندگی  .  ناخواسته در انتظار اجرای حکم ميباشم 
را از من بگيرند با عشق به ھمنوعانم تصميم گرفته ام اعضای بدنم را به  
بيمارانی که مرگ من ميتواند به آنھا زندگی ببخشد ھديه کنم و قلبم را با  

  .ھمه عشق و مھری که در آن است به کودکی ھديه نمايم 
فرقی نميکند که کجا باشد بر ساحل کارون يا دامنه سبالن يا در حاشيه   

کوير شرق و يا کودکی که طلوع خورشيد را از زاگرس به نظاره می  
نشيند، فقط قلب ياغی و بيقرارم در سينه کودکی بتپد که ياغی تر از من  
آرزوھای کودکيش را شب ھا با ماه و ستاره در ميان بگذارد و آنھا را  
چون شاھدی بگيرد تا در بزرگسالی به روياھای کودکی اش خيانت نکند،  
قلبم در سينه کسی بتپد که بيقرار کودکانی باشد که شب سر گرسنه بر  
بالين نھاده اند و ياد حامد دانش آموز شانزده ساله شھر من را در قلبم زنده  

"نگھدارد که نوشت  کوچکترين آرزويم ھم در اين زندگی برآورده  : 
 .و خود را حلق آويز کرد " نميشود 

بگذاريد قلبم در سينه کسی بتپد مھم نيست با چه زبانی صحبت کند يا  
رنگ پوستش چه باشد فقط کودک کارگری باشد تا زبری دستان پينه بسته  
پدرش ، شراره طغيانی دوباره در برابر نابرابريھا را در قلبم زنده  

 .نگھدارد 
قلبم در سينه کودکی بتپد تا فردايی نه چندان دورمعلم روستايی کوچک  
شود و ھر روز صبح بچه ھا با لبخندی زيبا به پيشوازش بيايند و او را  
شريک ھمه شادی ھا و بازيھای خود بنمايند شايد آن زمان کودکان طعم  
فقر وگرسنگی را ندانند و در دنيای آنھا واژه ھای زندان ، شکنجه ، ستم  

 .و نابرابری معنا نداشته باشد 
بگذاريد قلبم در گوشه ای از اين جھان پھناورتان بتپد فقط مواظبش باشيد  
قلب انسانيست که نا گفته ھای بسياری از مردم و سرزمينش را به ھمراه  
  .دارد از مردمی که تاريخشان سراسر رنج و اندوه و درد بوده است 

بگذاريد قلبم در سينه کودکی بتپد تا صبحگاھی از گلويی با زبان مادريم  
 :فرياد برارم 

من ده مه وی ببمه باييھخوشه ويستی مروف به رم بو گشت سوچی ئه  
 " م دنياييه 

می خواھم نسيمی شوم و پيام عشق به انسانھا را به ھمه جای  : معنی شعر 
 اين زمين پھناور ببرم 

 فرزاد کمانگر 
   )بند بيماران عفونی، زندان رجايی شھر کرج   (

  8/10/87مورخ  
 اوين   209بند امنيتی    2/10/87تاريخ نگارش  

■■■ 

 با ما بودي ، بي ما رفتي،  
  چو بوي گل، به كجا رفتي

ما شنبه شب را در حالي گذرانديم که در نبود شيرينمان تلخ ترين لحظه  
ھاي زندان را سپري کرديم، شبي تاريک و بيم افزا که ھر ثانيه اش  

  .براي ما که در حسرت ديدار شيرين بوديم به بلنداي قرن ھا مي گذشت 
تلفن بند نسوان از عصر شنبه قطع بود و اين بر نگراني ما مي افزود،  
ھمه کنار ھم در اتاقي بوديم که از آن خود ما بود و شيرين که از ھمه ما  
بيشتر رنج حبس را چشيده بود، بيشتر مشتاق اين تفکيک اتاق بود، اما  

 ! اولين آزادي از اين اتاق با کليه وسايل شيرين بود 
آن شب کساني که سالھاي دور نيز روزگاري را در اوين گذرانده بودند،  
از خاطراتشان مي گفتند، از عزيزاني که به ناگاه در تاريکي گم مي شدند  
و به نور ابدي آزادي مي رسيدند، ساعتي را با خاطرات تلخ کساني  
گذرانديم، که روزي ناباورانه رفقايشان را به مسلخ گاه اعدام فرستاده و تا  
پشت درھاي آزادي بدرقه اشان کرده بودند و تحسين مي کرديم، مقاومت  
آھنين زناني، که زير بار مرگ ياران و غروب دوستي ھايشان شجاعانه  
ايستاده اند، تا روزھاي خوبي را براي نسل ھاي بعد به ارمغان آورند و  
اما زھي خيال باطل که دور تسلسل ظلم ادامه دارد و ديري نگذشت که  
عيار صبوري ما محک خورد، وقتي سراسيمه شيرين را بدون  
خداحافظي از ما جدا کردند، گويي طناب دار او را فرياد مي زد و اميد  
داشت کورسويي از ترس در چشمان ھمچون عقابش ببيند اما نيک مي  
دانم که شجاعت شيرين تاريکي نيمه شب اوين و سختي طناب دار را به  

  .سخره گرفته بود 
ھر ثانيه به سختي مي گذشت و ما در انتظار بوديم تا خبري از شيرين  

به بھانه اشتباه گفتن نام  )  9:50(دقيقه قبل از خاموشي    10بگيريم، وقتي  
پدر، شيرين را بردند، حتي لحظه اي به گمانمان نيامد که شايد ديگر  

اشتياق شيرين به زندگي و پيشرفت و  .  ديداري در پي اين جدايي نباشد 
تالش او در مطالعه شبيه کسي بود که تنھا چند روز از بازداشتش گذشته  

 ! اي واي که چه شبي گذشت؟ ! و بزودي ھم آزاد خواھد شد؟ 
آمار صبح يکشنبه بر دوش ما سنگيني مي کرد که ديگر اطمينان يافته  
بوديم که دست قساوت بار ديگر مبارزي، آن ھم شيرزني از خطه  
کردستان را به طناب دار سپرد، که کوه ھاي کردستان در برابر  
مقاومتش به سطوح مي آمدند، اما باورش سخت بود و غير ممکن، از  

شنيديم که طناب دار بر گردن شيرين بوسه زده است و    14اخبار ساعت  
باورمان شد که، آري ديگر شيرين باز نخواھد گشت و ما که تنھا در  
خاطرات و تاريخ شفاھي حس از دست دادن دوستي را تنھا شنيده بوديم،  

در  .  با تک تک سلولھايمان، تلخي از دست دادن شيرينمان را حس کرديم 
شبي که مجموع ھمه شبھاي عمرمان بود، چيزي را آرزو مي کرديم که  

سال پيش ھم اتاقي ھايمان بارھا و بارھا آرزو کرده بودند و آن    20
چيزي نبود غير از آرزوي پايان ظلم و اين که شايد نسل بعد از ما اين  

  .حس را درک نکنند 
روز از آن فاجعه مي گذرد و شالي سياه به رنگ روزھايمان بر    4حاال  

کسي که تخت ندارد و بر  (تختش نشان عزايمان و من که کف خواب  
اتاق سياسي ھا ھستم با وجود اصرار ديگران  )  روي زمين مي خوابد 

 . رشدني نيست حاضر نيستم جاي معلم سفالم را بگيرم، چون جاي او پُ 
■■■ 

  آخرين وصيت فرزاد كما نگر
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 كنون بنگر                    
 در اين ناقوس بد اهنگ
 بر اين ويراني دلتنگ 
 كه اين زخم است
 كه اين خون است
 كه اين مرگ است

 تجسم در سرايي سرد و تو خالي
 تو گويي اين جهان

 ! اينسان دگرگون است 
 درون خيمه ها هر شب

 شبيخون است
 به زير پنجه ظلمي چنين ويران

 گلوي شيرين و فرزادها 
 هيهات چه گلگون است
 به روي صبح آزادي

 مي بندند خورشيد جهان افروز
 وشب را 

 بر سر هر برزني بر پاي مي دارند
 جوانان را چه باك امشب

 كه از چشمانشان 
 بر پيكر اين ظلمت تيره 

 طلوع صبح ميجوشد
 جهان برده ز ياد انگار 
 تمام نا مرادي ها

 كه تاريخ هزار افسانه دلتنگ 
 فسانه در فسانه ميدهد پيغام

 بيا با هم كه برداريم 
 تمام پرده هاي حيله و نيرنگ

 تا آنجا 
 كه بيدار تمام فطرت تاريخ 

 
 )سيمين(
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توسط  "  دموکراسی و جامعۀ مدنی"کنفرانس 
پروفسور مليسا ويليامز، مدير بخش اخالقيات 
دانشگاه تورنتو و پروفسور رامين جھانبيگلو، 
کمک استاد بخش اخالقيات دانشگاه تورنتو، در 
مورد دموکراسی و جامعهء مدنی در ايران، 

، 2010روزھای چھاردھم و پانزدھم ماه می 
 . در بخش اخالقيات دانشگاه تورنتو برگزار شد

در بخشی از اين کنفرانس جلسه ای برای 
اسالم، "سخنرانی و گفتگو در موضوع 

اختصاص "  سکوالريسم و جامعۀ مدنی در ايران
بنظر ميرسد که برگزارکنندگان، .   داده شده بود

در تھران،  شناسی فرانسه انجمن ايران قمحق
 دکتر رامين جھانبگلو و ديگر شرکا آکادميک، با 

 
وار  با حمايتھای مالی سرشار، "گاندی"مھارتی 

اکبر گنجی، يوسف اشکوری، (ترکيب سخنرانان 
، اين )فاطمه حقيقت جو، مھرزاد بروجردی

جلسه را به گونه ای طراحی کرده بودند تا 
صدای سکوالريزم، الئيتيسه و جامعه انسانی را 

" خشونت پرھيزی"باری ديگر، در پيروی از 
، "جامعه مدنی اسالمی"رژيم اسالمی، تحت نام 

 . خفه کنند
نقش اتحاديه ھای "جالب اينجاست که در بخش 
از افرادی چون "  کارگری در جامعه مدنی ايران

رفرميست ضد "دکتر سعيد رھنما، تئوريسين 
کمپين برچيدن پرچم "و مخالف "  انقالب

در دانشگاه يورک، دعوت "  جمھوری اسالمی
بيش از اين انتظاری از دکتر .  شده است

 مرکز جھانبيگلو نميرود، آن زمان که رھبری
در ايران را بعھده داشت محققين  *  شناسی ايران

، آقای 2005برجسته ای از جمله، در سال 
، که )رھبر حزب ليبرال کانادا(  مايکل ايگناتيف

و ھوادار جورج "  حقوق بشر"آنزمان پروفسور 
بود، را به ايران به "  کاربرد شکنجه"بوش و 
 -دعوت ميکردند "  گفتگوی تمدنھا"جھت 

چنان "  جامعۀ مدنی اسالمی"تاثيرات اين گفتمان 
بر آقای ايگناتيف خوش نشست که لبيک گويان 
بسوی دانشگاه ھاروارد، يکی از دانشگاھھايی 

بود،  "  بنياد علوی"که ھمواره مورد سخاوتمندی 
شتافته و از پست خود استعفا کرده، و برای در 
دست گرفتن رھبری حزب ليبرال کانادا، شتابان 

به کانادا ھجرت کردند و ھمچنان بيصبرانه در 
 .انتظار پيروزی در انتخابات آتی بسر ميبرند

 
* the Contemporary Philosophy 
Department of the Cultural Re-
search Center.   

 
آکادميک "  يکی بود يکی نبود"ناگفته نماند اين 

، شامل بخش ھنری "کنفرانس برلين"از نوع 
بنابر به گزارش ھای .  ھم بود"  خشونت پرھيز"

رسيده، دکتر جھانبيگلو برای ديدن نمايش 
و به جھت رفع کسالت سخنرانان، بويژه "  گآرش

دالر به آقای سھيل  5000آقای گنجی، مبلغ 

 .پارسا، کارگردان اين نمايش پرداخت کرده اند
 آقای پارسا از کارگردانان نامی تئاتر می باشند  

 
 Who is“که چندی پيش نامشان را در بخش 

who?”  مرکز مطالعات ايران شناسی"سايت "
متعلق به آقای فاضل الريجانی، رايزن فرھنگی 

 . اسبق سفارت جمھوری اسالمی، ثبت شده بود
 باری، به گفتۀ آقای پارسا، اين اولين بار نيست 

در حاشيۀ اينگونه مراسم بر "  آرش"که نمايش 
ايشان در .  صحنۀ تئاتر تورنتوی کانادا ميايد

 : مصاحبه ای با نشريۀ شھروند توضيح دادند که
اولين اجرای آرش به زبان انگليسی که ترجمه "

کار آقای بھرام بيضايی بود، “آرش”و اقتباس از 
در تورنتو به صحنه رفت و  1998در سال 

بسيار ھم مورد استقبال قرار گرفت و برنده ی 
و در ادامه .  شد  Doraچندين جايزه ی تئاتری 

 :مصاحبه فرمودند که
به فستيوال ]  نمايش آرش[کار  2002در سال "

و اين  .فجر دعوت شد که به اين فستيوال رفتيم
کار برگشت به اصل خودش يعنی ايران و به 
زبان انگليسی و برای تماشاگر ايرانی بسيار 

 ."جذاب بود و اجراھای موفقی داشتيم
http://www.shahrvand.com/?p=6134 

 
الزم به تذکر است که بر اساس اخبار رسيده، 
برگزارکنندگان جشنواره فجر مبلغی بالغ بر نود 

به آقای پارسا برای )  90000(ھزار دالر 
 .شرکت و ارائه نمايش آرش پرداخت کردند

اميد است که در اين نمايشات يادی از 
جانباختگان در راه آزادی و جامعه انسانی، آنانی 
که قربانی توحش و خشونت گرايی اسالمی 

 ■.گشته اند، شده باشد

 آرش  »خشونت پرهيز« نمايش   –  »دموكراسي و جامعة مدني « 
 آقاي سهيل پارسا –دكتر رامين جهانبيگلو 

 فرامرز شيراوند
 

 رامين جھانبيگلو

 سھيل پارسا
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نظام سرمايه داری گند و کثافت :  توضيح مترجم
اش را به تمام سلولھای جامعه از سيدنی تا سياتل 
و از دبی تا ناشناخته ترين روستاھای نپال 

در دو دھه گذشته  دنيای .  گسترش داده است
سرمايه داری به خاطر گرد و خاکی که از 
ويرانه ھای سرمايه داری دولتی بلوک شرق بپا 
خاسته بود، دنيا را در چنبره تبليغات ضد انسانی 

 .خود فرو برد
از سال گذشته و با عروج بحران اقتصادی که از 
تبعات نظام سرمايه داری است زندگی به مراتب 
دھشتناک تری بر ميليونھا انسان در پنج قاره 

دبی نمونه عينی اين زوال و .  تحميل شده است
در اين گزارش ھمه جانبه که جان .  تباھی است

ھری از ژورناليست ھای موفق ايندپندنت تھيه 
کرده است، تمام جنبه ھای ضد انسانی نظام 

ترجمه اين .  سرمايه داری را می توان ديد
گزارش را به طبقه کارگر ايران بويژه کارگران 

، در "سوناپور"عسلويه که در مکانی مشابه با 
نبردی نابرابر با سرمايه داری دست و پنجه  نرم 

 .می کنند ، تقديم می کنم
 اعصاب خرد درقصرھای خريد. ٤

سرگشته  از ماجراھای کمپ، تلوتلو خوران 
خودم را به سايه سار پياده روھای مرمر فرش 

ھوا .  که در ھمه جای شھر برپاست، می رسانم
. آنچنان داغ است که کسی بيرون ديده نمی شود

مردم يا در اين قصرھای خريد جمع شده اند يا  
از ساھينال .  زير کولرھا حمام آفتاب می گيرند

جدا شدم وبعد از ده دقيقه، با تاکسی به مرکز 
" ھاروی نيکوالس"در مرکزخريد .  شھر رسيدم

با دختر فروشنده خسته ای مواجه می شوم که 
. ھزار پوندی را نشانم می دھد ٢٠پيراھن حرير 

ھمانگونه که می بينيد زير "دختره می گويد 
به نظر .  و من از نوشتن دست می کشم"  قيمته

.  می رسد که وقت در اين قصرھا نمی گذرد
روز جای خود را به چراغھای درخشان شب می 

/ دو.   دبی به بخش ھايش خالصه شده است.  دھد
در گرانترين قصرھا تقريباً .   بای يعنی خريد کن

فروشگاھھا خالی اند و صدا در آنھا .  تنھا ھستم
جلوی ميکروفون ھمه می گويند که  .  می پيچد

وضع تجارت روبراه است، اما خارج از ضبط با 
يک نمايشگاه کاله .  تحير نگاھت می کنند

درنزديک محل مسابقات تنيس دبی برپاست که 
پوند می  ١٠٠٠کاله ھای عالی را يک کالم 

پارسال زير "يک طراح کاله می گويد .  فروشند
او "!   دست مشتری له شده بوديم، حاال رو ببين
 .دستانش را روی يک قفسه خالی می چرخاند

ساله ھلندی نزديک می  ١٧به يک دختر بلوند 
شوم که گرمکن پوشيده و خسته از ازدحام 
مردانی که دورش را حلقه زده اند، می گويد 

اينجا را دوست دارم، گرما ، قصرھا و "
تا بحال از اينکه اينجا يک :  می پرسم!"  ساحل 

جامعه بردگان است آزرده شده ای؟ سرش را 
سعی "ھمانند ساھينال پايين می گيرد و می گويد 

حتی در ھفده سالگی ياد گرفته ".  می کنم که نبينم
احساس کردن گناه .  است که نگاه نکند و نپرسد

 .بزرگی است
بين قصرھا چيزی به جز فرش آسفالت وجود 

دبی مانند .  ھر جاده حداقل چھار باند دارد.  ندارد
اتوبانی است که با مراکز خريد نقطه گذاری شده 

اگر ھم بخواھی خودت را بکشی، بايد .  است
ساکنان دبی از .  روی جاده اين کار را بکنی

قصری به قصر ديگر با اتومبيل يا تاکسی می 
 .جھند

می خواھم از يک اماراتی بپرسم در مورد 
کشورشان که پر از خارجی ھاست چه جور فکر 

می کند؟ اما غير از سرمايه گذاران و بردگان  
نمی توانم به بومی ھای اماراتی نزديک شوم و 

آنھا را می بينم که در شھر .  چنين چيزی بپرسم
مردھا در رداھای سفيد خنک و .  می چرخند

غير ممکن است .  زنان در چادرسياه سوزان 

اينجا زنھا از آدم رم .  بتوانم  به آنھا نزديک شوم
می کنند و مردھا ھتاکانه نگاھت می کنند و با 

 ".دبی خوبه "لحن تندی می گويند 
در يک کافی نت چند جوان تيپيک اماراتی را 

 .پيدا کردم وبا ھم به گفتگو نشستيم
احمد العطار جوان بيست و سه ساله ميانه اندامی 

ردای سفيد پوشيده  و .  است که ته ريشی ھم دارد
. عينک چھارگوشه ھم  به چشم زده است

انگليسی را با لھجه آمريکايی حرف می زند و 
سريع نشان می دھد که لندن، پاريس و لس 

با .  آنجلس را بھتر از بيشتر غربی ھا می شناسد
قيافه تيپيک يک سوپر استار پشت صندلی اش 

اينجا بھترين نقطه دنيا "می نشيند و می گويد 
دولت پول تحصيل را تا .  برای جوان ماندن است
ھر وقت ازدواج کرديم .  سطح دکترا می دھد

خدمات پزشکی رايگان و اگر .  خانه مفت می دھد
الزم بود تو را به خارج می برند و پولش را ھم 

حتی مجبور نيستيم پول تلفن را ھم .  می دھند
ً ھر کس يک خدمتکار، يک .  پرداخت کنيم تقريبا

ھيچ وقت ماليات نمی .  پرستار و يک راننده دارد
تو ھم دلت نمی خواھد يک اماراتی بودی .  دھيم
از العطار خواستم داليل قوی برای اين "   ؟

توضيح شيادانه بياورد، اما او سريع به جلوخم 
ببين، پدربزرگ من ھر روز صبح "شد و گفت 

بلند می شد و تا غروب برای بدست آوردن آب 
آب که می خشکيد، بايد .  سر يک چاه می جنگيد

ھميشه گرسنه .  از کوھان شتر استفاده می کردند
او تمام عمرش می لنگيد .  و تشنه و عالف بودند

چون پايش که شکسته بود مراقبتھای پزشکی 
حاال ما رو .  الزم برای معالجه وجود نداشت

برای اماراتی ھا اينجا مدينه فاضله ای !"   ببين
است که الھه ھا پول ھای ريخته شده را برايشان 

با گرفتن اجاره بھا ازخارجی ھا، :  جمع می کنند
ماليات پنھان بر تجارت و فرودگاه و فروش 

بيشتر اماراتی ھا مانند .  آخرين چکه ھای نفت
احمد برای دولت کار می کنند ودر واقع روی 

تابحال "  او می گويد .  بالش اعتبارات لميده اند
دوستانم ھم .  ھيچ مشکلی احساس نکرده ام

کار تضمين شده است، اگر اشتباه .  ھمينطور
 ."فاحشی ھم بکنيم به مال خود آتش زده ايم

آيا قوانين جاری برای کمتر شدن :  می پرسم
امکان تاراج اماراتی ھا اندکی سخت تر شده اند 

ً "؟ می گويد  سرازير شدن سرمايه گذاران !  دقيقا
بعضی اوقات می تواند چشم بد به دنبال داشته 

اما ما سرمايه گذاران را به چشم بھايی  که .  باشد
چکار می .  برای توسعه پرداخته ايم نگاه می کنيم

توانيم بکنيم؟ ھيچکس نمی خواھد به دوران 
. بيابان نشينی برگردد، ايامی که کسی اينجا نبود

ما از يک وضعيت آفريقايی،  به درآمد سرانه 
ھزار دالر در سال رسيده ايم، آيا جای  ١٢٠

 "شکايتی ھست؟
او می گويد کمبود آزادی سياسی چيز خوبی 

مشکل بتوان يک اماراتی را پيدا کرد که ."  است
می گويم شايد به دليل . "پشتيبان شيخ محمد نباشد

ً از او "  جواب می دھد .  ترس است نه ما واقعا

به اين .  حمايت می کنيم، چون رھبر بزرگی است
دارد می گويد مطمئنم که زندگی .  عکس نگاه کن

 ."من ھم بسيار شبيه به زندگی شماست
استراحتی می کنيم ، قھوه ای می خوريم و به 

شما در لندن به : "احمد می گويد.  سينما می رويم
Nando's  ياPizza Hut ما ھم اينجا .  می رويد

يک کافه الته ."  در دبی ھمان چيزھا را داريم
 .ديگر سفارش می دھد

آيا تمام اماراتی ھای جوان اينطور زندگی می 
کنند؟ آيا ممکن است درحوزه سياست ھم وضعت 
آفتابی باشد؟ در ھتل مجلل برج امارات، سلطان 

ساله،  ٣١او روزنامه نگار.  القاسمی را می بينم
يکی از نويسندگان دبی پرس و کلکسيوندار 

او به آزاديخواھی، .  ھنرھای منحصر بفرد است
معاصربودن و طرفدار اصالحات تدريجی 

لباس غربی می پوشد، شلوار جين .  اشتھار دارد
بی نھايت تند حرف می .   و پيراھن رالف لورن

زند و در  ھنگام بحث خود را به اشتياق ديوانه 
 .واری می رساند

مردم اينجا تنبل شده اند، بچه "سلطان می گويد 
سيستم پرستاری شورش را !  ھايی سنگين وزن

چرا .  در آورده، خودمان ھيچ کاری نمی کنيم
ھيچکس حاضر نيست برای بخش خصوصی 
کارکند، چرا ھيچ پدر و مادری از بچه خود 

 "نگھداری نمی کند؟
با اين وجود وقتی که می خواھم بحث را به 
سيستم بردگی که دبی را ساخته است بکشم، 

مردم بايد به ما "عصبانی می شود و می گويد 
ما تحمل پذيرترين ملت جھان .  اھميت بدھند

موجود در "  جھان شھر"دبی در واقع تنھا .  ھستيم
با ھر کس که اينجا می آيد با احترام .  دنياست

 "برخورد می شود
مکثی می کنم و به کمپ سوناپور فکر می کنم که 

: می پرسم.  فقط چند مايل از اينجا دور است
اصالً می دانی چنين چيزی وجود دارد؟ عصبانی 

می دانيد، آيا اگر در سال، "می شود و می گويد 
داشته )  نقض حقوق کارگران(  سی ـ چھل مورد 

باشيم، به نظر شما زياد است؟ اما فکرش را بکن  
 ."که چقدر آدم به اينجا می آيد

اين وضعيت کل !  سی ـ چھل مورد:  می گويم
بحث من سر صدھا ھزار مورد .  سيستم است

سلطان غضبناک می شود، واھن و تلپ .  است
شما به مکزيکيھايی فکر کرده "  کنان می گويد 

ايد که در نيويورک با آنھا بدرفتاری می شود؟ 
چقدر طول کشيد تا بريتانيا با شھروندانش خوب 
رفتار کند؟ من ھم می توانم به لندن بيايم و 
درباره بی خانمانھايی بنويسم که در خيابان 
. آکسفرد ھستند و شھرتان را جايی بد گزارش کنم

اينجا کارگران ھر وقت دلشان بخواھد می توانند 
ھر ھندی، ھر آسيايی می تواند فلنگ را !  بروند
 !"ببندد

اشاره می کنم که اما آنھا نمی توانند، 
پاسپورتھايشان ضبط شده و حقوق شان به تعويق 
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  .مورد حمايت قرار ميگيرد گردد و 
       :جمھوری فدرال آلمان مسئول است

اگر ما به شما متوسل می شويم بخاطر اينست که از 
اھميت آلمان بعنوان قدرت اصلی در اتحاديه اروپا و 

رابطۀ .  آلمان در خاور نزديک آگاه ھستيم  نيز نفوذ 
فشرده ديپلماتيک آلمان با اسرائيل و فعاليتھای نظامی 

فعال از سياست اشغالگری   آن در منطقه و حمايت 
اسرائيل اين واقعيت را ثابت می کند که آلمان را در 

جنايت  جنگی   نقش بازيگری ببينيم که در رابطه با 
اسرائيل و اقدامات آن عليه حقوق خلقھا مسئول و 

بخاطر اين داليل است که ما خود را .  پاسخگوست
محق ميدانيم که از شما، بعنوان فعالين خواھان تغيير   

اجتماعی در آلمان و بعنوان اعضای حزبی که در 
حکومت ھای محلی نمايندگی می شود،   پارلمان و 

پاسخگويی اعمال دولت خود را در رابطه با 
        .سرزمين ما بعھده بگيريد

سياست اشغال دائمی و سلب حقوق از مردم فلسطين، 
. به ھيچ عنوان تنھا  مسئله داخلی اسرائيل نيست

ضد دموکراتيک دولت اسرائيل بر بيش از   حاکميت 
ميليون زن و مرد فلسطينی، که از ھرگونه حق  3

ھمچنين جنايات جنگی که در   انتخاب محروم ھستند ، 
مناطق اشغالی صورت گرفته، مسائلی ھستند که بيش 

قرار گيرد که برای   از ھمه بايد مورد توجه کسانی 
بيش از ھمه شھروندان .  حقوق بشر مبارزه می کنند

و   اروپايی ھستند که بايد بخاطر سياست تھاجمی 
استعمارگرايانۀ دولت ھايشان در خاورميانه که در 
حال حاضر ھم ادامه دارد، پاسخگوی منازعه خاور 

      . باشند نزديک 
با ھمۀ اينھا، بنظر می رسد که مقصر دانستن 
اسرائيل و محکوميت آن با اکراه شديدی مواجه می 

ھای اقتصادی، نظامی و سياسی   حمايت .  شود
اتحاديهء اروپا و بخصوص آلمان از اسرائيل، برای 

سرمايه گذاری ھای   مثال در شکل ارسال اسلحه و 
کالن و يا برخورداری از امتيازات ويژه  در 
قراردادھای تجاری با اسرائيل، نه تنھا حمايت از 

يک پروسه صلح  دايمی نيست، بلکه عمال سياست   
اشغال و سرکوب ھمه جانبه خلق فلسطين را تداوم 

       .می بخشد
بھمين خاطر، و بعلت ضعف فلسطينی ھا و تحت 
ستم بودن آنھا، ضرورت اعمال فشار  بر اسرائيل از 

. جامعه بين المللی ھر چه بيشتر بچشم ميخورد  جانب 
چرا که طرف قوی تر بدون فشار مؤثر ھرگز 

دولت اسرائيل بارھا .   نمی دھد  موضع خود را تغيير 
نشان داده است که بدون فشار کارآمد از سوی جامعه 

به بستن قرارداد   بين المللی و دولتھا اصوال حاضر 
       .صلح و پايان اشغال سرزمينھای فلسطينی نيست

آنچه ما را به ارسال اين نامه تشويق می کند موفقيت 
اخير شما در انتخابات پارلمان آلمان است و اين اميد 

ما بر می انگيزد که تقويت موضع شما باعث   را در 
شود که مسائل عدالت اجتماعی، حقوق شھروندی ، 

ضد نژادپرستی در آلمان فدرال   حقوق زنان و جنبش 
. به موضوع روز در صحنه سياست آلمان بدل گردد

حمايت گرانه درصحنۀ   ما مطمئنيم که سياست چپ و 
بين المللی نيز بايد طرح و برنامه خود را داشته باشد 

زمينه ھم   و ما انتظار داريم که حزب شما در اين 
فعاالنه به ديالوگ بين المللی با چپ ھا، نيروھای 
. ضد نژاد پرستی و نيروھای فمينيست بپردازد

بخشی از چنين ديالوگی ما در اينجا نقطه   بعنوان 
نظرات خود را در رابطه سياست حزب شما در 

7 

 .افتاده است
خوب، متأسفم که چنين شده و ھر کس "می گويد 

اما سفارت .  که اين کار را کرده، بايد تنبيه  شود
 ."خانه ھايشان بايد به آنان کمک کنند

اما چرا شما با .  آنھا تالش می کنند:  می گويم
زور جلوی کارگرانی را که عليه کارفرماھای 

 کثيف اعتصاب ميکنند، می گيريد ؟
خدا را شکر که ما به آنھا اجازه  نمی "می گويد 

کارگران  می "سلطان ادعا می کند که !"  دھيم
اما آنھا به خيابان ھا می .  توانند اعتصاب  کنند

نمی خواھيم مانند .  ريزند و ما اين را نداريم
فکرش را بکن که کارگران ھر .  فرانسه باشيم

در !  وقت دلشان بخواھد دست از کار بکشند
اينصورت کارگرانی که متقلب ھستند و دروغ 
می گويند را چکار می شود کرد؟ گورشان را گم 

 ."کنند و از اينجا بروند
سلطان حاال به جوش آمده است، .  آھی می کشم

ناگھان شيھه ای تمسخر آميز می کشد و در 
مردم "جواب به منقدان فرضی اش می گويد، 

غرب ھميشه از ما شکايت می کنند،  چرا با 
حيوانات خوب رفتار نمی کنيد؟ چرا تبليغات 
شامپويتان قشنگ نيست؟ چرا با کارگران خوب 

 "رفتار نمی کنيد؟
حيوانات، شامپو و :  سلطان خودش را لو می دھد

. او بيشتر به جوش آمده است.  بعد کارگران
اندکی در صندلی جابجا می شود و انگشتش را به 

من به کارگرانم "طرفم دراز می کند و می گويد 
عينک ايمنی و چکمه ھای مخصوص دادم، اما 

 !"چون کارشان را کند می کند! آنھا را نپوشيدند
بعد کمی می خندد و از بحث داغ اش خالص می 

وقتی ژورناليست ھای غربی "شود و می گويد 
را می بينم که از ما انتقاد می کنند، متوجه نيستيد 
که دارند به پای خود شليک ميکنيد؟ اگر دبی 
. سقوط کند، خاورميانه بسيار خطرناکتر می شود

مصريھای .  اميد است.  صادرات ما نفت نيست
فقير، ليبيايی ھا و ايرانيان بيچاره بزرگ می 

ما برای .  شوند و می گويند من ميخوام برم دبی
ما داريم نشان می دھيم که .  منطقه خيلی مھم ايم

اينجا اثری .  چطور کشور مسلمان مدرنی باشيم
اروپايی ھا نبايد نابودی .  از بنيادگرايی نمی بينی

می .   بايد خيلی نگران باشيد.   ما را آرزو کنند
دانی اگر اين مدل وربيفته چی پيش مياد ؟ دبی به 
سرنوشت ايران ، به سرنوشت اسالميست ھا 

 ."دچار ميشه 
به روشنی می بينم که  .  سلطان تکيه می دھد

با لحنی ماليم و .  بحث او را ناراحت کرده است
ً التماس کنان می گويد  گوش "دلسوزانه و تقريبا

بده، مادر من مجبور بود ھر صبح با يک سطل 
روز عروسی اش به او يک .  سر چاه برود

پرتقال ھديه می دھند، چون به عمرش پرتقال 
دو تا از برادران من در بچگی .  نخورده بود

ما را .  مردند، چون امکانات پزشکی نداشتيم
يکبار ديگر .  مورد پيشداوری قرار ندھيد

ما را مورد "  چشمانش پر از تمنا شده و می گويد 
 ■  ".پيشداوری قرار ندھيد

 
 ...ادامه در شماره بعد 

     .فلسطين ترسيم می کنيم   –مسئله منازعه اسرائيل 
ما بر اين عقيده ھستيم که دولت اسرائيل را برای 
اشغال  و سياست نژاد پرستانه و جنايات جنگی نبايد 

بلکه تنھا .  و باين ترتيب آنرا تقويت نمود  تشويق کرد 
اعمال سياستی که برای اسرائيل روشن کند که اقدام 

پذيرفتنی نيست، می تواند يک   عليه حقوق بين المللی 
صلح عادالنه برای تمام مردان و زنان ساکن اين 

  . سرزمين ببار آورد
از نظر ما ، مطالبات مشخصی که    :چند توصيه 

  :حزب شما می تواند پيشنھاد کند، از اين قرار است
( . . توقف ھرگونه صادرات اسلحه به اسرائيل   -١
، زيرا آلمان نه تنھا از دولتی که بطور سيستماتيک .)

بين المللی را زير پا می گذارد حمايت می   حقوق 
کند، بلکه اين کشور را با اھداء ميلياردھا يورو 

اخيرا دولت اسرائيل از آلمان   حتی . (تشويق می نمايد
تقاضا کرد که دو کشتی جنگی به ارزش ميليونھا 

 !) يورو به آن ھديه کند
جلوگيری از افزايش قراردادھای تجارتی بين    -٢  

ھنگامی که اروپا (......)  اتحاديهء اروپا و اسرائيل  
مناسبات اقتصادی خود را با اسرائيل بعنوان   گسترش 

بھبود روابط و اعتماد متقابل در نظر می گيرد، 
قدمھايی را بعنوان نقطه ضعف   دولت اسرائيل چنين 

اروپا و تشويق خود به ادامه تعرض به حقوق بشر 
فشار گذاشتن   پيشنھاد ما برای زير .  ارزيابی می کند

اسرائيل، ممنوعيت صادرات کاالھای اسرائيلی را 
از جمله بيت (که تماما يا بخشا در مناطق اشغالی 

توليد می شوند، ضروری تلقی می )  المقدس شرقی  
  . کند
درخواست برپايی دادگاھی عليه کسانيکه جنايات   -٣

فلسطين مرتکب شده اند  –جنگی در منازعه اسرائيل 
نمايندهء [اجرای پيشنھادھای گزارش گلداستون   و

کميسيون حقوق بشر ملل متحد برای بررسی عمليات 
  ].2009عليه غزه در ژاويه  نظامی اسرائيل 

حمايت از سازمانھا و فعالين جامعه مدنی در   -۴
فلسطين و بيش از ھمه از مقاومت غير   -اسرائيل 

دموکراتيک بر عليه کشيدن ديوار   خشونت آميز و 
و اسکان غير قانونی يھوديان در مناطق ]  جدا سازی[

     .اشغالی
با بذل توجه باين پيشنھادات ما اميدواريم که حزب 
شما موفق شود با درنظرگرفتن  اھميت پاسخگويی 

مردم آلمان در بارۀ آنچه در خاور   کشور آلمان و 
نزديک می گذرد، بحث   گسترده ای را سازمان 

از جنبه ھای   از نظر ما، اين بحث می بايد ھم .  دھد
تاريخی و ھم در رابطه با موقعيت فعلی و با 
نظرداشت منافع ھمۀ ساکنان زن و مرد منطقه، 

برای صلح، برابری اجتماعی و حقوق   سياستی را 
       . بشر پيشنھاد کند و به بحث بگذارد

ما خوشحال خواھيم شد که بھمراه رفقای فلسطينی 
مان ھم چنين ساير ھمراھان از زن و مرد، در بحث 

حزب شما در رابطه با مسائل منطقه   ھايی که در 
صورت می گيرد، فعاالنه شرکت نموده و اميدواريم 

ديالوگ پر ثمر و با   که اين نامۀ سرگشاده به يک 
حقوق برابر بين چپ ھا در آلمان و چپ ھا در 

  .   فلسطين منجر گردد –اسرائيل 
بيش از صد تن از شخصيتھا و فعالين چپ (    

فلسطينی از جمله موشه سوکرمان \  اسراييلی 
را امضا کرده اند که   نويسنده مشھور اسراييلی نامه 

 ■ .) عيناً در زير می آوريم
   

 رضا پايا ، برگرفته از سايت انديشه و پيكار: ترجمه 
  ٢٠١٠مه  ٠٣؛ ١٣٨٩ارديبھشت  ١٣دوشنبه ، 

خواستار شدند  2010مارس  25تاريخ پنجشنبه   در 
که اين حزب برای برقراری صلح و پايان منازعه 

از .  سياست ھمراھی در پيش گيرد  فلسطين   -اسرائيل
جمله امضاء کنندگان اين نامه اساتيد دانشگاه، فعاالن 

سر بازی سرباز زده   سرشناس، افرادی که از خدمت 
يادآوری می کنيم که .  اند و ھنرمندان بنام ميباشند

مواضع جريان ھای چپ چه رسمی و چه غير 
رسمی در آلمان بيشتر جانبدار اسرائيل است، ھرچند   

صداھای اعتراض رسايی ھم عليه سياست ھای 
بيش از    .کشور به گوش می رسد  استعماری اين 

تن از فعاالن چپ اسرائيلی در يک نامۀ  100
،  (Di Linke)   سرگشاده خطاب به حزب چپ آلمان 

مارس  27/28-73روزنامه يونگه ولت شماره 
کوتاه شدهء اين نامه را چاپ کرده که در  2010

       :را مالحظه می کنيد زير ترجمهء آن 
http://www.jungewelt.de/2010/03-

27/053.php?sstr         
 :رفقای عزيز

اين نامه را ما به عنوان شھروندان اسرائيلی که در    
گروھھا و سازمانھای چپ در اسرائيل و فلسطين 

ھمۀ اين فعاالن در زمينه .  ميفرستيم  فعالند، برای شما 
ھای حقوق بشر، محيط زيست، صلح، حمايت از 

حقوق کار، حقوق زنان   پناھندگان ، عدالت اجتماعی، 
       .و غيره مبارزه می کنند

ما خواھان آن ھستيم که در سرزمين  و  جامعه 
خودمان يک تحول اجتماعی اساسی صورت گيرد که 

اشغال سر زمينھای فلسطينی ھا بپايان برسد و   در آن 
جامعه ای شکل بگيرد که ھمۀ ساکنان آن اعم از زن 

فلسطينی از حقوق برابر   و مرد، اسرائيلی و 
      .برخوردار باشند

اخباری که از فعاليتھای حزب شما در رابطه با 
فلسطين منتشر   –اوضاع منطقه و موقعيت اسرائيل 

از آن .  به ارسال اين نامه وادار نمود  گرديده، مارا 
جمله است شرکت اعضای رھبری حزب شما در 

در برلين، که در آن   2009يک تظاھرات در ژانويه 
تقاضای ادامۀ بمباران باريکۀ غزه شده بود و يا 
اينکه برقراری و پذيرش يک گروه کاری در 

 BAK  با نام باک شالوم (سازمان جوانان حزب شما   
shalom    ( که از ھرگونه اقدام نظامی دولت

حمايت )  بدون قيد و شرط(فلسطينيھا   اسرائيل عليه 
می کند و شعارھای ناسيوناليستھای اسرائيلی راسر 

اکثريت اعضای رھبری   و سرانجام سکوت .  می دھد
شما در رابطه با سياست اشغال اسرائيل و حمايت 

کند که   ھمۀ اينھا ما را وادار می .  ضمنی از آن 
پروپلماتيک چنين    .ديگر ساکت نباشيم و دخالت کنيم

ما براين نظر نيستيم که .  دخالتی بر ما آشکار است
خودتان   برای شما ديکته کنيم که چگونه در مملکت 

      . فعاليت کنيد و موضع بگيريد
مربوط به اسرائيل )  ديسکورس(ما ميدانيم که گفتار 

در آلمان ، بداليل قابل فھم و بسيار مھم ، تم و معنای 
ھشياری تاريخی در مقابل .  حساسی دارد  بسيار 

ھولوکاست و نيز در آلمان معاصرمسأله مبارزه عليه 
، از وظايف بسيار مھم )ستيزی  يھود (آنتی سمی تيزم 

و درست بھمين .  ھر جنبش آزاديخواھی می باشد
درک کنيم   خاطر، برای ما بسيار مشکل است که 

چگونه  تاييد سياست اشغالگرانۀ اسرائيل در آلمان 
توجيه می »  تاريخ آلمان «بعنوان درس گيری از 

 فراخوان فعالين چپ اسرائيل به حزب چپ آلمان براي حمايت از يك صلح عادالنه در خاور نزديك

 جمعي از فعالين چپ اسرائيل : نويسنده

 مذهب سلب مسئوليت از تفكر و عقالنيت است
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شورای عربستان با رعايت شرايط خاصی به 
زنان عربستانی اين اجازه را داده است که اين 

 : شرايط عبارتند از
 

 شرائط عمومی: الف
 .سال سن داشته باشد 30زن راننده حداقل  -1
با رانندگی او رسما )شوھر يا پدرش(ولی زن  -2

 .موافقت کنند
گرفتن گواھينامه از مرکز آموزش رانندگی   -3

 .مخصوص زنان
لباس زن راننده بايد بدون ھيچگونه زينت   -4

 . باشد
اجازه رانندگی زنان فقط شامل نواحی داخل   -5

شھر است و در بيرون شھر و حتی روستا ھا و 
حومه شھر اعتبار ندارد مگر اينکه يکی از 

 .محارم ھمراه او باشد
زنان تنھا از روز شنبه تا چھارشنبه، و از    -6

. شب اجازه رانندگی دارند 8صبح تا  7ساعت 
ظھر  12روزھای پنج شنبه و جمعه از ساعت 

 .شب 8تا 
زن راننده حتما بايد ھمراه خود تلفن داشته   -7

 .باشد تا در مواقع ضروری استفاده کند
تماس با مرکز رانندگی زنان ھنگام بروز   -8

 .ھرگونه مشکل مزاحمت يا خرابی اتومبيل
پرداخت مبلغ مشخصی به مرکز رانندگی   -9

 .زنان جھت ھزينه نعميرات و گواھينامه 
 جرائم متخلفان:ج

 :عمومی:الف
کسانيکه به ھر دليل با راننده زن صحبت   -1

کنند به حبس حداقل يک ماه ھمراه با جريمه 
 .مالی محکوم خواھند شد

کسانی که سعی در تحريک زنان راننده و   -2
اذيت کردن آنھا در ھنگام رانندگی از قبيل 

نمايند به حبس حداقل ..  خارج کردن از جاده و
ماه ھمراه با جريمه مالی محکوم خواھند  12
 .شد
کسی که راه را بر رانندگان زن ببند به   -3

حبس به مدت يک روز ھمراه با چريمه مالی 
 .محکوم خواھند شد

 
 :جرائم راننده:ب

در صورت انجام ھرگونه عمل مخالف با آداب 
 .وسنن و شرع از سوی رانندگان زن

ماه توقيف می  6بار اول گواھينامه به مدت   -1
لایر محکوم  1000تا  500شود و جريمه بين 

و ھمچنين تعھدی مبنی بر عدم تکرار .می گردد
 .از او اخذ خواھد شد

اطالع رسمی به ولی زن از طريق ھيات   -2
 ■.امر به معروف و نھی از منکر

  .مقاله امروز قسمت بين المللی روزنامه معروف به لو فيگارو در فرانسه ھمين عکسھای زير بود
. ھا را درست کرده برای ترساندن مردم مفسر فرانسوی روزنامه نوشته که سپاه پاسداران اين يگان

باشد اين افراد ميتوانند  چرا که با اين شکل و شمايل و مخصوصا اينکه اصال صورت آنھا پوشيده می
  .ھر کاری کرده و شناسائی نشوند

  .ھا ھمه سر و ته يک کرباسند آخوند
  ذغال، گچ، خس و خاشاک

از وقتيکه آقای احمدی ديونه ملت ايران را خس و خاشاک خواند، سپاه و ارتش جمھوری ننگين 
تا اينکه يکان ھايی را درست کردند برای مقابله با .  آخوندی در فکر مقابله با اين خس و خاشاک بودند

  .مردم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . باشد گروه ذغال مخصوص درگيری و بازداشت مخالفين رژيم در شب می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گروه گچ مخصوص درگيری در روز روشن و اينکه ميتوانند خود را به ديوار چسبانده و با رنگ 
  .گچی که دارند استتار کنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
توی خيابان مانند تاپاله روی زمين . گروه خس و خاشاک يکان ارتش ھم که کارشان معلوم است

  !ميافتند تا مخالفين را ھدف قرار دھند
 ارسال از ياری

 پيک نت: برگرفته از
پيروان "در تائيد مطلبی که با عنوان   -با سالم
دادگاه ھا و زندان ھای کودتا، زير نظر   -واليت

: می خواھم بنويسم"  اين مرکز غيبی است
افشاگری بجائی در خصوص عملکرد ھيات 
. ھای پيروان واليت در سرکوبی مردم کرديد

طرح نيروی انتظامی بعنوان مبارزه با اراذل و 
 .اوباش ھم زير سر ھمين مرکز است

مجرمانی که :  نيا گفته است سردار حسين ساجدی
گيرند  در عمليات پليس مورد برخورد قرار می

ھا  اراذل و اوباش ھستند که با اقتدار با آن
وی با اشاره به ھماھنگی .  شود برخورد می

اين "انجام شده با مجموعه قضايی اعالم کرد 
افراد پس از دستگيری راھی محاکم قضايی 

و اين نشان از نظم و ھماھنگی بی "  خواھند شد
نظير نيروی انتظامی و قوه قضاييه در 

 ! جمھوری اسالمی ايران دارد
نظرات زندانيان آزادشده، درباره عملکرد ھيات 
پيروان واليت و قضات وابسته به اين شبکه 
مافيايی ھمه بيانگر اين موضوع است که سردار 

و ھمکارانش در نيروی انتظامی "  ساجدی نيا"
مجريان طرح ھايی اند که از مرکز غيبی 

 . ابالغ می شود" پيروان واليت"
برای آنکه شمه ای از آنچه درمحالت می گذرد 

 :را بدانيد، برايتان می نويسم
در "  پيروان واليت"افراد وابسته به ھيات ھای 

محله ھا، با شناسائی طرفداران جوان جنبش 
سبز که قبال عالمت گذاری شده اند، درگيری 

به محض اين که درگيری شروع .  ايجاد می کنند
می شود، نيروی انتظامی که در کمين است و 
بسيج پيروان واليت محالت را پشتيبانی می کند 
وارد عمل شده و جوانان سبز را به بھانه اين 

برای آنھا پرونده ای .  درگيری دستگير می کند
بعنوان نزاع در محله درست می کنند و برای 
صدور حکم می فرستند به مجتمع ھای قضائی 

که  در "  پيروان واليت"که قضات وابسته به 
به اين شکل، بجای اين که جوانان .  آنجا مستقرند

را به اتھام ھواداری از جنبش سبز دستگير کنند 
و پرونده سياسی برايشان تشکيل دھند، آنھا را با 
اين صحنه سازی ھا، به اتھام نزاع در محالت 

نام اين توطئه را ھم گذاشته .  دستگير می کنند
 !اند طرح برخورد با اراذل و اوباش در محالت

ھمانطور که سردار ساجدی نيا اعتراف کرده، 
موضوع از قبل با قوه قضاييه ھماھنگ شده تا 

که پيشتر درباره اش "  طالبی"قضاتی ھمچون 
نوشته بوديد با احکام از قبل صادر شده، اين 

 ■. جوانان را بفرستد زندان

 طرح مشترك نيروي انتظامي
 و مجتمع هاي قضائي 

 از ميان »پيروان واليت «عضو گيري 
 اراذل و اوباش محالت 

 شرايط اخذ گواهينامه زنان در عربستان  

باالخره و بعد از مدتھا بحث و جدل، با رانندگی 
 .زنان در عربستان موافقت شد

و به نقل از القبس، مجلس »  فردا«به گزارش 

 مقاله فيگارو
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 عسگر آهنين 
 

 

 

 

 

 سخن هاي پيغمبرت پيشكش
 !زگهواره تا گور آجر بكش

 
 بهشت ِ نماينـدگان ِ خـدا

 !نصيب تو كرده ست اين لقمه را
 

 به شكرانه، الحمد گو، اي پسر
 !كه رهبر كند كيف مانند خر

 
 بدان، اين همانست، عدل علي
 !پياده شده، خود، به دست ولي

 
 چو نا شكر باشي تو از روزگار
 !سپاه و بسيج ات نمايد شكار

 
 2010آوريل  27

 . مسئوليت پذير و باوجدان زيادی نيز وجود دارد 

اين سازمان می گويد بسياری از خانواده ھا ھيچگاه  
اده   ف متوجه نمی شوند که کودکانشان مورد سوءاست
ا کمال   قرار گرفته اند و برخی از خانواده ھا نيز ب
ميل فرزندان خود را به معلمانی می سپارند که می  

 . دانند از کودکان سوءاستفاده می کند 
ديدبان حقوق بشر از مقام ھای سنگال خواسته است  
نج سال پيش   ونی را که پ ان وارد عمل شوند و ق

 . تصويب کردند به اجرا در آورند 
ا   به موجب اين قانون مجبور کردن افراد به گدايی ب

 . ھدف کسب درآمد، جرم محسوب می شود 
اين سازمان می گويد تاکنون ھيچ يک از مدرسان  
د و   ه ان ت علوم قرآنی مورد پيگرد قانونی قرار نگرف
کسانی که از کودکان سوءاستفاده ھای جسمی کرده  

 ■. اند مجازات نشده اند 

خانم باربارا والترز كه از مجريان بسيار 
سرشناس تلويزيون ھاي معتبر آمريكاست سالھا 
پيش از شروع مبارزات آزادي طلبانه 
افغانستان داستاني مربوط به نقشھاي جنسيتي 

در سفري كه به افغانستان .  در كابل تھيه كرد
داشت، متوجه شده بود كه زنان ھمواره و 

قدم عقب تر از ھمسرانشان راه  5بطور سنتي 
 .مي روند

خانم والترز اخيرا نيز سفري به كابل داشت، 
مالحظه كرد كه ھنوز ھم زنان پشت سر 
ھمسران خود قدم بر مي دارند و علي رغم 
كنار زدن رژيم طالبان، زنان شادمانه سنت 

 .قديمي را پاس مي دارند
خانم والترز به يكي از اين زنان نزديك شده و 

چرا شما زنان اينقدر خوشحاليد از :  مي پرسد
اينكه سنت ديرين را كه زماني براي از ميان 
برداشتنش تالش مي كرديد ھمچنان ادامه مي 

 دھيد؟
اين زن مستقيم به چشمان خانم والترز خيره 

 .مين ھاي زميني بخاطر : شده و مي گويد
مھم نيست كه به :  نتيجه اخالقي اين داستان

بزنيد و يا به كجا برويد پشت    چه زباني حرف
 ■. باھوش قرار دارد   سر ھر مردي يك زن

 زناني كه جايگاه خود را مي شناسند

 50000مدارس قرآني سنگال روزانه دستكم 
. كودك را به گدايي وادار ميكنند  

 1389 فروردين 26 -بی بی سی 
يک سازمان برجسته حقوق بشر اعالم کرده است  
گال، مورد   رآنی سن دانش آموزان مدارس علوم ق
د و در   رن ي رار می گ اده ھای جدی ق ف سوءاست

 . شرايطی شبيه به بردگی به سر می برند 
(  2010آوريل    15در گزارشی که روز پنجشنبه  

ان  )  1389فروردين    26 دب منتشر شده است، دي
ه است که   گال خواست حقوق بشر از مقامات سن
د و   ن ن د ک ن رآنی اين کشور را نظام م مدارس ق
ھمچنين خواستار برخورد با مدرسانی شده است که  
از قانون وضع شده برای جلوگيری از وادار کردن  
اده از کودکان،   ف افراد به گدايی و ھمچنين سوءاست

 . تخطی می کنند 
وم   ديدبان حقوق بشر می گويد اغلب مدرسان عل
ه   قرآني، روازنه دست کم پنجاه ھزار کودک را ب

 . گدايی در خيابان ھای سنگال مجبور می کنند 
د و   بيشتر اين کودکان زير دوازده سال سن دارن
ده می   ا دي ھ ان آن حتی کودکان چھارساله ھم در مي

 . شود 
بر پايه گزارش مزبور، اين کودکان در معرض  

 . خطر ضرب و شتم و بی توجھی قرار دارند 
آنطور که ديدبان حقوق بشر می گويد برخی از اين  
مدرسان، ساالنه بيش از صد ھزار دالر از راه  
گدايی کسب درآمد می کنند و با استفاده از آموزش  
ان   ودک تصادی ک ار اق م ث ت ر اس ھای اسالمي، ب

 . سرپوش می گذارند 
گال از   جامعه مسلمانان و مدرسان علوم قرآنی سن
ادی در اين کشور   ماعی زي قدرت سياسی و اجت

 . برخوردار است 
در اين کشور بسياری از خانواده ھا کودکان خود  
ه   را برای تحصيل در امور مذھبی و اخالقي، ب

 . مدارس علوم قرآنی می فرستند 

ديدبان حقوق بشر می گويد در اين نھادھا مدرسان  

در چند ھفته اخير آزار جنسی و جسمی کودکان و  
و ساير مراکز  )  شبانه روزی (نوجوانان در مدارس  

کليسای کاتوليک در آلمان از موضوعات اصلی  
ھر روز اطالعات و  .  رسانه ھای آلمانی بوده است 

جزييات بيشتری از اين جنايات رو شده و ليست  
سياه آزاردھندگان و مراکزی که در آن کودکان  
مورد سواستفاده و آزار قرار گرفته اند، بلندتر  

 .ميشود 
و    70،  60بنا به گزارش رسانه ھا در دھه ھای  

کودکان و نوجوانان در مراکز کليسای    80
کاتوليک آلمان به طور سيستماتيک مورد اذيت و  

دستگاه  .  آزار جنسی و جسمی قرار ميگرفته اند 
قضايی آلمان به طور جدی دنبال پيگيری اين  

 -چندی پيش خانم لويتويسر .  قضيه است 
شنارنبرگر، وزير دادگستری آلمان، کليسای  
کاتوليک را متھم به عدم ھمکاری جدی کرده بود،  

مراجع کاتوليک  .  که اين باعث اعتراض کليسا شد 
شنارنبرگر خواسته بودند که بابت    -از لويتويسر 

اظھارات خود معذرت خواھی کند، ولی او اين کار  
  .را نکرد و حرفھای خود را باز ھم تکرار کرد 

چند روز پيش مشخص شد که تنھا در يک صومعه  
کودک قربانی آزارھای جنسی و    100بيش از  

در اين مرکز کودکان و نوجوانان  .  جسمی شده اند 
را به طور سيستماتيک کتک ميزده اند و اين  

توماس  .  ادامه داشته است   2009جريان تا سال  
فيستر، بازرس ويژه در گزارش خود ميگويد که  
در اين صومعه کودکان به طور گسترده مورد  
سواستفاده جنسی و اذيت و آزار جسمی و روحی  

  .قرار ميگرفته اند 
متاسفانه اين اطالعات دير علنی شده و اکثر اين  
جنايات مشمول مرور زمان شده است و ديگر  

  .نميتوان عاملين آن را محاکمه و مجازات کرد 
اين جريان بحثی را در آلمان درباره تجرد اجباری  

کشيشھای  .  کشيشھای کاتوليک دامن زده است 
کاتوليک حق ازدواج و رابطه جنسی ندارند و  
خيلی ھا فکر ميکنند که اين باعث کشيده شدن آنان  

ولی احتماال  .  به سواستفاده جنسی از کودکان ميشود 
با بررسی وضعيت مراکز مذھبی ساير اديان نيز  

نمونه اش  .  به چنين پديده ھايی برخواھيم خورد 
آخوندھای ايرانی ھستند که با اينکه ميتوانند چند  
زن عقدی و صدھا زن صيغه ای داشته باشند، باز  
ھم سواستفاده جنسی از خردساالن و نوجوانان در  

 ■ .بين آنان رواج دارد 

 آزار جنسي و جسمي كودكان 
 در مراكز كليسايي در آلمان

بدينوسيله کانون حمايت از سينمای زيرزمينی ايران  
مساز و   ل ي به اطالع می رساند که باربد طاھری ف

  17نويسنده آزاده و از اعضای اين کانون  ديروز  
ان سن حوزه در شمال   مارست ي ارديبھشت در ب

 .کاليفرنيا در گذشت 
ار  "  باربد طاھری کارش را در سينما با فيلم   ب " رگ

بھرام بيضايی به عنوان فيلمبردار و تھيه کننده آغاز  
زير  "  اميرنادری ،  "  خدا حافظ رفيق  "  کرد و فيلم  

وست شب   ار  "  ، "  پ ي ه و  ...   و "  سمک ع ي ھ ت
 .فيلمبرداری کرد  

ين    57با  شروع انقالب    متری    35با دورب ي ل ي م
د و   تظاھرات و مبارزات مردم را به تصوير کشي
به ياد ماندنی ترين صحنه ھای انقالب را تصوير  
کرد ، از مجموعه اين تصاوير فيلم مستندی ساخت  

 " .57سقوط  " بنام  
اع از آرمان ھای   بعد از پيروزی انقالب برای دف
ابل جمھوری   ق انقالب به ھمراه آزاديخواھان در م

اد  اگزير  .  اسالمی ايست ا اوجگيری سرکوب  ن ب
د را   ي ع ب سرزمين مادری خود را ترک کرد و ت

ا آخرين لحظه دست از  .  انتخاب کرد  در تبعيد ت
ا   مان خود ب ي د و بر سر پ تالش و مبارزه نکشي

نی  .  مردمش ايستاد  با شکل گيری سينمای زيرزمي
ه اين حرکت   ايران يکی از اولين کسانی بود که ب
پيوست و ھمه تالش خود را در اين راه  گذاشت و  
با شگردھا  و بدل سازی ھای حکومت در اين  

 .زمينه، با سخنرانی ھا و مقاالتش مقابله کرد  
گاه فرھنگی   ا و دست م ن رسي راب ا در ب ھ او نه تن
که   حکومت ايستاد و ماھيت آن را افشاء می کرد بل
ھنرش اين بود که ترفند ھای جمھوری اسالمی را  
ارزات   ب ه ھدر دادن م برای به انحراف بردن وب
ا موسوی   مردم چه در دوره خاتمی وچه اين بار ب
به درستی تشخيص داد و در حد امکان خود با گفته  

 .ھا و نوشته ھايش فرياد زد 
که   ل او نه تنھا در برابر ترفندھای حکومت ايستاد ب
ه اصطالح   در برابر نقش مخرب بخشی از اين ب
مخالفان رژيم  مثل مجاھدين  که از مسير مردم  
زحمتکش خارج شده وھمه چيز خود را برای  
ا بخشی از   صاحبان قدرت به حراج گذاشته اند  ت
ان   ب مدعيان چپ که بدنبال به اصطالح اصالح طل

زيون ھای   وي ل ا  ت د ت اده ان ت   24حکومتی راه  اف
ه   ساعته لس آنجلسی که نقش شان لوث کردن و ب
ارزه است ، صريح  و   ب دن اصل م ابتذال کشي
بدرستی موضع گيری کرد  و ماھيت آنھا را نشان  

در نھايت  !  داد که چگونه عملکرد اين نوع مخالفين 
او  بھای اين موضع  .  به سود خود حکومت است 

رداخت  ام سختی اين  .  گيری ھا را در عمل پ م ت
ا و آرزوھای   د ھ مسير را به دوش کشيد  و از امي

 .انسانی روی بر نگرداند  
 

 !يادش گرامی باد
 کانون حمايت از سينمای زيرزمينی ايران

 18/  ارديبھشت /  89

 باربد طاهري درگذشت

 

 
 اولين روحاني جهان
 اولين شيادي بود

 .كه به اولين ابله رسيد
 »ولتر  « 
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ون، ت ان وس وت ج ه دع رار ب د  از ق ن اي م  ۀن
زن  محافظه کار پارلمان فدرال از ونکوور و راي

ادا،  رسمی دولت محافظه ان کار با جامعۀ ايرانی ک
جھت ديدار با مقامات کانادايی  و  شيرين عبادی

و،  ت ورن ايراد يک سری سخنرانی در شھرھای ت
ر  ادا سف ان ونکوور، مونترال و اتاوا به کشور ک

دوی .  کرده است اه ب ه در دادگ عبادی ھفته گذشت
بريتيش کلمبيا در ونکوورغربی سخنرانی داشت 

آوريل نيز در ميھمانی شامی  26و روز دوشنبه 
ال (  واقع در شھر وان   Le Parcدر تاالر شم

   .سخنرانی کرد) شھر تورنتو
ه  ی ب سازماندھی اين مراسم سخنرانی را سازمان

ام  ح“ ن ل ی ص اداي ان روژه ک ن  پ ي ی ب ل ل م (“ ال
Canadian International Peace 

Project  (سازمان داده بود ) . “ ی اداي ان روژه ک پ
ح ن  صل ي ی ب ل ل م ی است “  ال ان ازم راری س ه ق ب

ی"  رحزب کل "  مستقل و غي اي ری م ه رھب ه ب ک
اد در سال  رس د  2006پ روژه مرمت مسج پ

ام  م ه ات ان را ب ت انس غ دخوی در اف ای ان ت روس
 ).رساند

ی، در  در بخش تبليغاتی مراسم ران پيش از سخن
سرسرای ورودی، برنامۀ چند دقيقه ای پرسش و 

ق .  پاسخ برگزار شد خش، طب ن ب ادی در اي ب ع
روال ھميشگی و در دفاع از جمھوری اسالمی 

و در پاسخ به نقض حقوق بشر توسط جمھوری 
ل  ي وسط اسرائ وق بشر ت اسالمی، به نقض حق

ت ف رد و گ اره ک زه اش ر : " درخصوص غ اي س
کشورھا حق ندارند در امور داخلی ايران دخالت 

د ً مخالف ."  کنن ا وي ان اعالم داشت ق اي و در پ
ران  تصادی اي م اق ھرگونه حمله نظامی و تحري
ران می  ردم اي ه چشم م است، چرا که دودش ب

 .رود
ی  ون ن شيرين عبادی در پاسخ  در مورد جنبش ک
ادی در  ب ن ع ري در ايران، گرايشھا و جايگاه شي

ت د : " اين جنبش گف اي ق يش ع ت ف ا ت ً ب ا اس من اس
م ت س ي ق ن واف ه…  م واب ب : و در ج

عقا تفتيش پرسد می گر مصاحبه که سئوالی يعنی" 
ر"  : ، ادامه داد"…است يد خي م .  ن خواھ جواب ن
 ..." داد

 : عبادی در پاسخ به پرسش شيرين
ام "   شايع است که دولت کانادا در صدد افزودن ن
ی"  الم الب اس ق داران ان اس اه پ پ ست "  س ي ه ل ب

د،  ي ف ال خ ه  م ل تروريست ھاست؛ شما با اين مسئ
 ."لطفا توضيح دھيد

 )کليپ  7:14زمان (
 ?watch/com.youtube.www://http

player=feature&FpSUSFnzpVQ=v
embedded_ 

اسداران اه پ پ ی از س ا * با تحکم و در پشتيبان ، ب
 : خشم پاسخ داد

ه "   وان ي ه عن اسداران ب من موافق نيستم سپاه پ
ه ." نھاد تروريستی شناخته بشه و در ادامه اضاف

ی  8ايران با  عراق : " کرد ن ي سال  جنگ خون
ران  داشت و تعدادی از اين سپاھيان بخوبی از اي
ه  يست ک ه ن ادالن ن  ع د؛ و اآلن اي ردن اع ک دف

ه ا .  بگوييم که ھر کس در سپاه ھست تروريست ام
ه  وجه ب ا ت ان را ب دھ ان رم رخی از ف شود ب مي
روريست  وان ت ن ع کرشان ي ف عملکرد و طرز ت

 ."معرفی کرد
ل  ه دالي ادی" شيرين عبادی بنا ب ب اسی   -"  ع سي

اسداران اه پ پ ان س ن ھم * فراموش ميکنند که اي
ه  ژه در دھ وي  60است که در سی سال گذشته ب

ا  ھ وب ی از " ھمواره در  سرک خوب جمھوری [ ب
 . کرده است" ايران دفاع] اسالمی

باری جمھوری اسالمی ھمواره در تالش است تا 

اسی از  تصادی و فشارھای سي تحريم ھای اق
ادھای" خارج را از طريق البيگری  ي ه "  بن ت وابس

ا از  د؛ ام به خود، عمال و ھوادارانش کاھش دھ
خلع ....)  نياک و( و شرکا "  بنياد علوی" آنجاييکه 

ی" سالح شده اند و کشتی جنبش  " ضد امپرياليست
ه است، "  ضد جنگ" به اصطالح  ل نشست ه ِگ ب

ون  وزيسي ازسازی اپ جمھوری اسالمی نيازمند ب
ن .  بدلی خود است رد اي بنظر ميرسد که در پيشب

ن  بدل سازی است که رژيم اسالمی اين بار شيري
مت " نپرداختن "  جرم" عبادی را نه به  ي خمس غن

مت " بلکه به علت نپرداختن "   جنگی ي ماليات غن
اب " صلح رت ی خود پ دل ون ب وزيسي ، به دايرۀ اپ

ی و  الم وری اس ھ م اع از ج ا در دف رده ت ک
ری  ارگانھای سرکوبش و مھمتر از آن در پيشگي
از تحريم ھای اقتصادی و فشارھای سياسی، در 
ه  رک ع اروپا و امريکای شمالی با تعزيه خوانی م

 .گيرد
وان  شيريناز  ن ع زه " عبادی ب اي ان ج م ل زن مس
ی سبب "  بگير ست، ب ي بيش از اين انتظاری  ن

ادی  ب دی در وصف ع ادی خرسن ه ھ نيست ک
 : مسلمان اينچنين سروده است

 
اموريت  ۵سپاه پاسداران شامل *  ھای  نيرو، با م

 .متفاوت است
 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی.1

 نيروی ھوايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی.2

 نيروی دريايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی.3

 سازمان بسيج مستضعفين.4
 نيروی قدس

 
اه  پ ده س ان ری( فرم ف ز جع ه)  عزي ت ا دس دی  ب ن ب

دھای  دي ھ ه ت تھديدات عليه جمھوری اسالمی ب
ھای مردمی بدون سالح  شورش( سخت  نرم، نيمه

صادی ت دھای اق دي ھ ی و   -گرم، ت اسی داخل سي
ه، جنگ  شورش( و سخت )  خارجی ان ھای مسلح

د )  داخلی و جنگ خارجی دي ھ وظيفه مبارزه با ت
ه م ي ه  نرم را به بسيج غيرنظامی، ن سخت را ب

اه  بسيج نظامی و سخت را به نيروی زمينی سپ
 ■.کند و بسيج نظامی محول می

 
 
 
 

 ليال قبادی

دی   چگونه است که تمام وابستگان  مافيای سبز سي
دان آزاد می   وات از زن اصالحات با سالم و صل
زه حقوق   دان صد جور جاي شوند در ھمان زن

د و از اوين  ....   بشری، قلم، صلح و  رن ي می گ
ا   د ام ن ن رواز می ک دن پ ن مستقيم به واشنگتن و ل

پس از  "  سبز نشده " آزادی خواھان واقعی دربند  
ماھھا و سالھا شکنجه و آزار بی خبر اعدام می  

 شوند؟؟؟ 
 

روز و      اکبر گنجی يکی  داران دي اق صلح  " از چم
ماشين  "  حفظ "البته در چارچوب  (امروزی  " طلبان 

ه     يکی !)  جنايت جمھوری اسالم   ت ھای    اززندان رف
انت  "  سوپر استار "  ان خي است که در آخرين سخن

ا " به سود  :  کند     بارش صريحا اعالم می  يست  "  م ن
و  "  امروز رژيم جمھوری اسالمی سرنگون شود  

داد   ع ه ھمين خاطر است که ت د درست ب شاي
ه    جايزه  ھای حقوق بشری که دريافت کرده دارد ب

ا    ۶٠ تعداد آزادی خواھانی که در سالھای   لو داده ي
 !شکنجه کرده نزديک می شود 

 
ار  "  ع دل ا شج " و نمونه ديگر   ازي وودی، م ي ال ھ

بھاری است که بيش ازخبر مرگ مايکل جکسون  
ادا   ان در رسانھای طرفدار مافيای اصالحات در ک

ان  (     سی     بی     از جمله سی  ه ژي د دار و دست بخواني
گيرد و خواھد      پوشش خبری گرفت، می )  قميشی  
 گرفت؛ 

 
و سی  ی     رادي ادا؛    سی     ب ان اری  "  ، ک ھ ار ب ازي م

رانی  ه    -    ژورناليست اي ه  ب ادايی ب ان سال    ١٣ ک
ضربه شالق محکوم شد اما خوشبختا   ٧۴ زندان و  

 "!!!نه او در بريتانيا به سر می برد 
 

 فال ش بک 
قط   ود و  ١   ١٨ مازيار بھاری ف دان ب روز در زن

ھای   ماجرای  زندانش لحظه به لحظه توسط رسان
غربی و رفرميست گزارش شد بعد ھم يک نصف  
روزمقابل دوربين نشست و اعتراف کرد  که  

ردای آن روز  !!!  جاسوس شرق و غرب بود ه   ف
ازار   ھرمان در ب وان ق ھم   در لندن بود و به عن

وده  "  دموکراسی خواھان اصالح طلب "  مکاره  ت
ا   ه ب رار گرفت در مصاحب ال ق ب ای مورد استق

درباره اينکه آيا شکنجه شده      سی     بی     تلويزيون سی 
انی    نه ابراز می   يا   وھين زب شتر از ت ي کند که ب

که بوی تند گالب  -استفاده می کردند اما بازجويش  
ه اش ھم    -می داده  ل چند باری با انگشت به پس ک

 !زده 
 
ايسه  "  بازجويی " و اين روش متمدنانه  (  ق د م رأ باي

ا   م ب کرد با روشھای قرون وسطأيی ھمين رژي
ا در شب پيش از اعدام "  زندانيان واقعی "  ). حت

بھاری در پاسخ به اين پرسش که در مقابل نقض  

 

 از طوفان ها وامواج نترس.. وقتي داري در درياي زندگي سفر مي كني 
 درياي آرام ناخداي با تجربه و ماهر نمي سازد.. هميشه به خاطر داشته باش 

 !شيرين عبادي چون هميشه در دفاع از ا رگا ن هاي سركوب رژيم اسالمي يد طواليي داشته اند

روشنگر -فرامرز شيراوند   

 2010آوريل  26 

 يك بام و دو هوا ؟ 
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parliament. On July 1, Belgium as-
sumes the rotating six-month presi-
dency of the EU, and it is not certain 
there will be a Belgian Prime Minister 
to preside over it. 
The Greek problem is the problem of 
spread. Will Greece's difficulties not be 
replicated - are they not already being 
replicated - elsewhere in Europe? Can 
the euro survive? The Belgian problem 
presents however an even greater prob-
lem of spread. If Belgium comes apart, 
and both parts are then members of the 
EU, will not other states consider com-
ing apart? There are after all important 
secessionist or quasi-secessionist 
movements in many EU countries. Bel-
gium's crisis could easily become 
Europe's crisis. 
Of the two threatened implosions, the 
one symbolized by Greece is easier to 
solve. It basically only requires that 
Germany realize that its needs are bet-
ter met by European protectionism than 
by German protectionism. 
The Belgian crisis poses a much more 
fundamental question. If Europe were 
ready, right away, to move forward to a 
truly federal state, it could accommo-
date the break-up of any of its existing 
states. But it has not been ready up to 
now. And the world's collective eco-
nomic difficulties have much strength-
ened the narrow nationalist elements in 
virtually every European country, as all 
the recent elections have shown. With-
out a strong European federation, it 
would be extremely difficult for Europe 
to survive a stream of break-ups. 
Amidst the political havoc, Europe 
could go down the drain. 
There is a certain Schadenfreude 
among U.S. politicians about Europe's 
difficulties. What may however save 
Europe from any implosion is precisely 
the ever-increasing threat of the implo-
sion of the United States. Europe and 
the United States are on a seesaw, on 
which as one goes up the other goes 
down. How this will play out over the 
next two to five years is not at all 
clear.■ 
  
by Immanuel Wallerstein 

the erstwhile Austrian Netherlands, 
with a king imported from elsewhere. 
Belgium was always a composite of 
Dutch-speaking "Flemish" and French-
speaking "Walloons," largely but im-
perfectly located in two different geo-
graphical sectors (the north and south 
of Belgium). There was also a small 
German-speaking zone.  
Up to 1945, the Walloons were the 
more educated, wealthier ones, and 
they controlled the major institutions of 
the country. Flemish nationalism was 
born as the voice of the underdogs 
fighting for their political, economic, 
and linguistic rights.  After 1945, the 
Belgian economy underwent a struc-
tural shift. Walloon areas lost strength 
and Flemish areas gained strength. Bel-
gian politics became as a consequence 
a never-ending struggle of the Flemish 
to obtain more political rights - devolu-
tion of powers, with the ultimate objec-
tive for many of dissolving Belgium 
into two countries. 
Bit by bit, the Flemish got more and 
more of their way. Today, Belgium as a 
country has a common monarchy, a 
common foreign minister, and very 
little more. The sticking-point in this 
arrangement is that Belgium is now a 
confederal state with three, not two, 
regions - Flanders, Wallonie, and Brus-
sels (the capital).  
Brussels is not only the capital of Bel-
gium. It is the capital of Europe, the 
locus of the European Commission. 
Brussels is also a very bilingual city. 
And the Flemish are insisting on mak-
ing it less so. The problem is that, even 
if there were to be agreement on the 
dissolution of Belgium, there would be 
no easy way to arrange the fate of 
Brussels.  
The latest negotiations were so intrac-
table that Le Soir, Belgium's leading 
French-language newspaper, pro-
claimed that "Belgium died on April 
22, 2010." Their lead editorialist asked 
"Does this country make sense any-
more?" At the moment, the king is try-
ing, perhaps vainly, to recreate a gov-
ernment. He may have to call new elec-
tions, without much hope that the elec-
tions will produce a really different 

restructuring. This idea is very unpopu-
lar in Greece - a blow to Greek sover-
eignty, Greek pride, and especially 
Greek pocketbooks. It was also greeted 
with dismay in a number of European 
states that feel that financial assistance 
to Greece should come first of all from 
other EU members. 
The explanation of this scenario is quite 
simple. Greece has a big budgetary 
deficit. Because Greece is part of the 
eurozone, it cannot devalue its currency 
to alleviate the problem. So it needs 
financial aid. Greece asked for Euro-
pean aid. The biggest and wealthiest 
European country, Germany, has been 
highly reluctant, to say the least, to give 
such aid. The German public is 
strongly opposed to helping out Greece, 
basically out of a protectionist reflex in 
a time of European stress. They also 
fear that Greece is the first of a line of 
others (Portugal, Spain, Ireland, and 
Italy) who will make similar demands 
if Greece gets such aid. 
The German public seems to wish it 
would all go away, or at least that 
Greece somehow be thrown out of the 
eurozone. Aside from the fact that this 
is legally impossible, the country that 
would suffer most as a result, besides 
Greece, is surely Germany, whose own 
economic health is largely based on the 
strong export market it has within the 
eurozone. So, for the moment, we seem 
to be at an impasse. And the market 
vultures are hovering over all the euro-
zone countries that are in sovereign 
debt trouble. 
In the midst of this, the now perennial 
Belgian crisis has reared its head in a 
particularly acute way. Belgium, as a 
country, came into existence as a result 
of pan-European politics. The collapse 
of the Habsburg empire of Charles V 
resulted in the partition of the so-called 
Burgundian Netherlands into the 
United Provinces in the north and the 
Austrian Netherlands in the south. The 
Napoleonic Wars led to the two parts 
being put together again in the restored 
Kingdom of the Netherlands. And the 
European conflicts of 1830 led to the 
two parts being split apart again, with 
the creation of Belgium in more or less 

Saturday, May 01, 2010 
Immanuel Wallerstein's ZSpace 
PageJoin ZSpace 
 
Europe has had its nay-sayers since it 
started on the long road to unification. 
There were many who believed it im-
possible. And there were many who 
thought it undesirable. Still one has to 
say that, in the long and sinuous path it 
has taken since 1945, the project of 
European unification has done remarka-
bly well.  After all, Europe had been 
torn apart by nationalist conflict for at 
least 500 years, conflict which culmi-
nated in the particularly nasty Second 
World War. And revenge seemed to be 
the dominating emotion. As of 2010, 
what is now called the European Union 
(EU) houses within it a common cur-
rency, the euro, which is used by 16 
countries. It also has a zone with 25 
members, called Schengen, which per-
mits somewhat free movement without 
visas. It has a central bureaucracy, a 
human rights court, and is on track to 
having a president and a foreign minis-
ter. 
One shouldn't exaggerate the strength 
of all these structures, but one shouldn't 
underestimate the degree to which all 
this has represented, for good or ill, the 
overcoming of nationalist resistance 
throughout Europe, especially in some 
of the stronger states. Yet, it is also the 
case that right now Europe seems in 
some important ways to be imploding. 
The code words for this implosion are 
"Greece" and "Belgium." 
Greece, as all the world is aware, is 
undergoing a severe sovereign debt 
crisis. Moody's has declared Greek state 
bonds to be junk bonds. Prime Minister 
George Papandreou has said, very re-
luctantly, that he would probably have 
to turn to the International Monetary 
Fund (IMF) for a loan, a loan that 
would imply the usual IMF conditions 
requiring specific forms of neoliberal 

"Is Europe 
Imploding?" 

ا و اعدامھای اخير   -حقوق بشر    ھ توسط    -زندان
د   ي اک ه شدت  ت ار ب رژيم ايران چه بايد کرد ھر ب

ا    می  ا " کند که وظيفه م ھ ن و  "  اطالع رسانی  " " ت
ود  " دموکراسی خواھی "  است نه بيشتر و بايد آرام ب

 و اھلی بود و 
 .....خشونت نکرد  

 
ندش   م مست می    -چندی بعد به بھانه نمايش فيل ل ي ف

به  )     " ضد استعمارانگليس "  مبارز ( درباره  مصدق  

 ؟ !!! "سی     بی     بی "تھيه کنندگی  
د    - ن در گفتگويی با راديو کانادا فتوا صادر می ک

که ايران کشوری مذھبی است و حتا اگر اين رژيم  
 !!!ھم نه يک رژيم مذھبی حکومت خواھد کرد 

 
بعد ھم ھمانجور در بوق و کرنا ست  توسط  ...  

 .رسانھای غربی  
 ....براستی که چه  روزگار وقيحی است نازنين 

پس نگرانی برای حکم دادگاه عليه امثال بھاری رأ  

خواه    به رسانه  ا آزادي م و دھھ اري ھای غربی بسپ
انگر و   رزاد کم واقعی در صف اعدام چون ف
ا و   اھھ م که م ي اب شيرين علم ھولی  گمنام را دري
د ،   ن ن د اعتراف نمی ک ن ان سالھا در زندان می م
د ھم بی خبر اعدام می   ع مزدور نمی شوند و ب

 ...شوند  
اح   سرنگون با د جمھوری جنايت اسالمی با ھرجن

 ■.... و دسته چه سبز چه سياه  
  

 دين،
افساري است كه به گردن  

 تان مي اندازند،
 تا خوب سواري دهيد،
 و هرگز پياده نمي شوند،
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گنجی بجای قلم فرسايی در اينباره که مارکس  
آلمان را مکانی نمی يافت که شمشيرکشی "

، خوب بود متن کامل نامه را "زبانی را برتابد
يا حتی به شرايط معين تاريخی .  مطالعه ميکرد

آنزمان آلمان، سرکوب و اختناق حاکم، سانسور 
و بستن مطبوعات، ازجمله مھر و موم نشريه 

که مارکس سردبير ان »  راينيشه زايتونگ«
بود، رجوع ميکرد تا بفھمد که جو فکری 
پاريس بواسطه انقالبات پی در پی و در استانه 

، از چه خودانگيختکی فکری، ١٨۴٨انقالبات 
صراحت و تازگی زبان انديشه برخوردار 

 ...بود 

کارل   -.  زبان جوھر بيان زنده تفکر است
 مارکس 

مارکس اولين فيلسوفی است که فلسفه را 
منظومه تفکر .  تاريخی و تاريخ را انسانی کرد

او سھم بی نظيری در تحول جوامع بشری و 
شکلبندی خوداگاھی جھان معاصر ايفا کرده 

سال از تولد انديشه  ١۵٠با اينکه بيش از .  است
مارکس ميگذرد، جھت گيريھای گرايشات عصر 
ما يا بنوعی در تداوم و انکشاف ان و يا در 

از .  تقابل با ان پا بعرصه وجود گداشته اند
تا ساختارگرايی، )  وجودگرايی(اگزيستانسياليسم 

مدرن، مستقيما بر -و از مدرنيسم تا انديشه پسا
حتی متفکرين .  پيکره فلسفه مارکس روييده اند

سرمايه داری جھانی شده، بھنگام بروز ھر 
بحرانی از خواب پريده و دوباره به مارکس 

اقتصاددانان سرمايه داری فقط .  رجوع ميکنند
در زمان بحران، يعنی وقتيکه بقول مارکس 
خانه بر سرشان خراب ميشود است که پی 
ميبرند قانون مطلق انباشت سرمايه، تراکم و 
تمرکز سرمايه، بدون بروبرگرد به افت نرخ 

تأللو گستره عظيم جھان .  سود منتھی ميشود
مادی يا مرده در روال عادی حاوی اين ادراک 

که در قامت و "  کار مرده"باژگونه است که 
منظر جھان بی روح اشيأ ظاھر ميشود، بخودی 

، يعنی انسان مولد، "کار زنده"خود و بدون 
 . ارزش زاست

مارکس روند منطقی اين انباشت سرمايه را 
تاآنجا دنبال ميکند که سالھا قبل از پيدايش 
سرمايه داری دولتی، حضور آنرا پيش بينی 

بديده او اين روند ميتواند تا آنجا پيش .  ميکند
رود که سرمايه اجتماعی در انحصار يک 

در اين .  سرمايه کلی يا دولتی متراکم شود
، سرمايه دار تام ميشود ولی "جامعه"حالت، 

ماھيت از خودبيگانه روابط اجتماعی انسانھا 
کار مرده کماکان بر کار .  برطرف نمی شود

جھان مادی "  بتوارگی"زنده حکمروايی کرده و 
بصورت رابطه اجتماعی بين اشيأ و رابطه 

فروپاشی .  مادی بين انسانھا جلوه گر ميگردد
نظام سرمايه داری روسيه که نام مارکسيسمی 
جعلی را يدک ميکشيد، شاھد عينی اين گزينه 
مارکسی است که تمرکز سرمايه سرشت 
تضادمند روابط اجتماعی سرمايه داری را 

اتفاقآ با ريزش کمونيسم .  برطرف نمی سازد

روسی، رويکردھای نوينی درسراسر جھان به 
انديشه دايره المعارفی مارکس صورت گرفته که 
بعضآ مويد يکی از مشاھدات اکبر گنجی است 

نقدھای نافذ او ھمچنان "وقتيکه اذعان ميکند که 
 ." آدمی را مسحور می سازد

زبان "گنجی در مقاله بسيار کوتاھی زير عنوان 
که بتازگی در سايت "  زبان شمشير:  مارکسی

انتشار يافته، ھم درابتدا و ھم در انتھا "  زمانه"
مارکس متفکری بزرگ و عميق "تأييد ميکند که 

اما اين داوری را درخالل مطلبش ."  است
برعکس، بالفاصله مدعی .  مستدل نمی کند

ارای او را "  برخی از"ميشود که رشد معرفت، 
" برخی از"اما گنجی اين ."  ابطال کرده است"

لذا اين پيش قضاوتی .  را به ما معرفی نمی کند
چه در تمجيد و چه در نقد مارکس باشد، ھيچ 
ايده ای را پرداخته نکرده و فاقد ارزش تحقيقی 

 . است

درپاسخ به گنجی خوانندگان بسياری با نقطه 
نظراتی متفاوت ابراز نظر کرده اند که بسيار 

تقريبا تمامی اين خوانندگان نوشتار .  گوياست
دانسته و عاری از مضمونی "  سرسری"وی را 

درواقع اين .  معرفت شناسانه ارزيابی ميکنند
واکنشھا شامل تمام نويسندگانی ميشود که قدرت 
فاھمه خوانندگان خود را دست کم ميگيرند، 

ھمانطور که .  بخصوص در شرايط فعلی ايران
مالحظه حضور است، ما در حال حاضر در 
برابر ھژمونی ايديولوژی اسالم سياسی حاکم، 
ھم شاھد يک جنبش پخته و عظيم اجتماعی 
ھستيم و ھم باھيجانی فکری که فوران و 
شکفتگی ارا و عقايدی متنوع را بھمراه آورده 

تحت چنين شرايطی، بی توجھی به بلوغ .  است
فکری خوانندگان، پی امدھايی در بر دارد که به 

بطوريکه يکی .  مذاق نويسنده خوش نخواھد امد
شما نه "از خوانندگان به گنجی ميگويد که 

پس بجای "  فيلسوف ھستيد و نه مغز متفکر
ورود به مباحثی که از ان سررشته نداريد، 

 ! مطلوب تر است" خاموشی"اختيار 

البته اين حق گنجی است که بدون دغدغه و 
اما درعين حال .  واھمه افکارش را بزبان بياورد

ديگران ھم حق دارند که افکار ما را زير ذره 
بين نگاه انتقادی قرار دھند و آن را بری از 

گنجی "  نيت"بفرض انکه .  ارزش تحقيقی بيابند
نه زبان سازش و مماشات با حکام مستبد ايران 
بلکه اشاعه فرھنگ دموکراتيک در جنبش 
روشنفکری و تحمل ارأ و نظرات گوناگون 
باشد، ايا سرھم بندی چند نقل قول از کليت 
پيکره فکری مارکس و خارج کردن ان گزينه 
ھا از بستر زمان و تاريخ نگارش آنھا، و سپس 
صدور حکم، خود به آلودگی فکری، ايجاد جوی 
مسموم و اشاعه نظراتی که محک نخورده و 

 فاقد محتوی پژوھشی است کمک نمی کند؟ 

کارل مارکس فيلسوفی بود که عالوه بر تسلط 
بر ده ھا زبان تاريخی و زنده، درعين حال 

فراگيری زبان، از .  مبتکر فلسفه زبانی نوين بود
التين گرفته تا روسی، نه بخاطر ابراز فضل و 

بصرف کسب دانش، که جھت آشنايی با تاريخ، 
. فرھنگ و روابط انسانی درجوامع مختلف بود

شناخت وسيع مارکس از فالسفه و ادبيات جھان 
باستان، دوران رنسانس و معاصرين خود، 

اما انچه در اين .  زبانزد خاص و عام است
نوشتار ضرورت تبيين دارد، نه پرداختن به 
بيوگرافی مارکس و برجسته کردن شخصيت 

" فلسفه زبان"وی بلکه بازگوکردن شمه ای از 
مارکس امروز زنده نيست که در .  وی است

. برابر گنجی در مقام دفاع از خود حاضر شود
آنچه از وی زنده مانده است، مجموعه افکار 
اوست که چنانچه فاقد ارزش عينی بود و ترسيم 
کننده روح زمانه نبود، با مرگ او به پايان می 

 . رسيد

يکی از نقل قولھايی که گنجی در نقد مارکس 
"ذکر ميکند، قابل تأمل بسيار است ما از بشر . 

واقعی شروع ميکنيم و از روی جريان واقعی 
زندگی آنھا، رشد و ظھور بازتاب ايديولوژيک 

اين ."  و طنين ھای زندگی آنان را نشان ميدھيم
بعضآ بدانمعنی است که سير حکمت و فلسفه از 
روندی تاريخی برخوردار است که بدون 
کالبدشکافی ان تاريخ، يعنی بدون بررسی ھستی 
اجتماعی انسانھا، چونان ذاتھايی بيواسطه و 

درمنظر مارکس .  مستقل، قابل ادراک نيستند
. باندازه عمر شعور انسانی است"  زبان"قدمت 

زبان، شعوری بالفعل و واقعی است که فقط در 
بستر روابط اجتماعی انسانھا موجوديت پيدا می 
کند و ھمچون عقل و بلحاظ ضرورت ارتباط 

 . يابی و تقابل افراد ظھور می يابد

" زبان شناس"مارکس اما فقط درمقام يک 
انديشه او معطوف به .  عرض اندام نميکند

عصر خود و مستدل کردن بازتاب جھان 
تضادمند در زبان تکلم و نقدی ايجابی از نحوه 
مراوده زندگی و زبان غيريت يافته معمول 

در "  بتوارگی کاالھا"فی المثل در بخش .  است
اظھار ميکند که اگر »  سرمايه«فصل اول کتاب 

کاالھا امکان تکلم داشتند، افکار خود را در 
زبانی ھيروگليفی مکشوف مينمودند که فقط 

زبان "خودشان باآن اشنايی داشتند؛ يعنی 
اينکه فراورده ھای کوشش و کار آ ."  کااليی

استحاله "  ارزش"دميان ازآشيايی مصرفی به 
پيدا ميکنند بھمان اندازه محصولی اجتماعی 

بعبارتی زبان صريح و .  است که زبان آنھا
مستقيم مکالمه بين انسانھا از طريق جھان اشيأ 
وساطت ميشوند بطوريکه انگار اين اشيأ مرده 

بقول .  اند که باھم وارد مراوده و تعامل شده اند
ما بقدری ازسرشت طبيعی انسان "مارکس 

بيگانه شده ايم که زبان مستقيم ان سرشت 
طبيعی ھمچون ابطال منزلت انسانی نمودار 
ميشود درحاليکه زبان بيگانه ارزشھای مادی 
بمثابه تصريح محقانه منزلت انسانی پديدار 
ميگردند که خودآگاه و متکی بنفس 

) ٢٢٧، ص٣کليات اثار انگليسی، جلد."(است
زبان فلسفی در منظر مارکس ميبايستی که اين 
. زبان غيريت يافته و مرموز را مرتفع کند

فلسفه برای تشخيص زبان وآرونه جھان واقعی 

در .  نيازمند گذار به زندگی مردمان عادی است
آنصورت متوجه ميشود که خرد و زبان فاقد 
حياتی مستقل بوده، نماد ھستی بالفعل، يعنی 

 . خرد و زبان انسان اند

بعقيده مارکس، يکی از سخت ترين وظايف 
به "  تعقل محض"فيلسوفان اينست که ازعرصه 

زبان، فعليت بالواسطه : "جھان عينی فرود ايند
ھمانطور که فيلسوفان به تفکر .  تفکر است

وجودی مستقل بخشيده اند، بھمان وجه برای 
زبان نيز عرصه ای مستقل قايل گرديده 

(اند چنانچه اکبر )  ۴۴۶، ص۵کليات، جلد." 
گنجی نيز اين توصيه عام را رعايت ميکرد، از 
نقد مارکس به زبان و اخالق حاکم به مقوله 

اگر .  نميرسيد"  اخالق پرولتاريا"موھومی بنام 
گنجی حقيقتآ در افکار مارکس کندوکاو کرده 
بود، بسھولت درمی يافت که صورت مسأله را 

انديشه ايجابی مارکس نه منوط .  بد فھميده است
که نقد خود "  سلطه پرولتاريا"به ازلی کردن 

سلطه و نفی علت وجودی فرادستان و 
آيا برای وصول به يک پيشنھاده .فرودستان است

نيازمند رفع "  اخالق"عام و جھانشمول ھمچون 
تخاصمات واقعی در جھان منقسم و مثله شده 
کنونی نيستيم؟ گنجی اما بدون تفحص و پژوھش 

اگر اين "الزم درفلسفه مارکس، مدعی است که 
از ارای مارکس معتبر ]  روايت من[روايت 

باشد، معيارھای عام اخالقی وجود نداشته و 
استفاده ی از دشنام و اتھام در رويارويی با ]  لذا[

 ."(!) طبقه بورژوا مجاز می باشد

مارکس حق داشت که در سالھای اخر عمرش 
در مواجھه با مقلد ينش که از مبارزات بالفعل 
اجتماعی کارگران برای کسب حقوق مدنی 

اگر اين "منتزع شده بودند اعالم کند که 
اگر ."  مارکسيسم است، من مارکسيست نيستم

آقای گنجی از گفتمانی که مطلقا در عرصه 
سياسی محض غوطه ور است به زندگی افراد 
رجوع کند امکان می يابد که از سطح به عمق 

انوقت شايد بتواند پی ببرد که نقد .  گذار کند
نه بخاطر نفی حقوق "  حقوح بشر"مارکس به 

انسانھا بلکه بلحاظ انکشاف ان ازآزادی حقوقی 
 . صرف تا آزادی حقيقی بود

اجازه دھيد به نقل قول ديگری که گنجی از 
مارکس می اورد رجوع کنيم تا اين ادعا را 

"ثابت کنيم انان کارگران را خورد ميکنند و . 
بصورت بقايايی از يک بشر در ميآورند، او را 

ھرگونه .  بسطح ضميمه يک دستگاه تنزل ميدھند
آثاری از جذابيت را در کارش از ميان می برند 
و ان را به زحمتی نفرت انگيز تبديل ميکنند؛ 
توانمنديھای عقالنی فرايند کار را، به ھمان 
نسبتی که علم بعنوان نيرويی مستقل دران 

مارکس ..."  ترکيب ميشود، از او سلب ميکنند
بواسطه يک عمر تحقيق درروابط سرمايه داری 
اثبات ميکند که عرصه بازار يا مبادله و گردش 
در حکم پوسته ظاھری روابط اجتماعی است که 

در .  ماھيت روابط بين انسانھا را استتار ميکند
عرصه بازار برابرنھاده ھايی انتزاعی 
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من بعنوان فروشنده ظرفيت .  حکمروايی ميکنند    
کارم ظاھرآ در کمال ازادی وارد معامله ای 

 . با خريدار توان کار ميشوم" برابر"

انظباطی "اما بمحض ورود به کارخانه، مشمول 
. ميشوم که از من سلب ازادی ميکند"  پادگانی

درخالل کار،خودرا ازخود بيگانه ميکنم و 
محصولی را توليد مينمايم که تجسم خارجی 

قدرت افرينش .خالقيت فکری و عملی من نيست
انسانی، و ذات مثبت کار به ضد خود مبدل 

کار و تالش نه ھمچون خصيصه فطری .  ميشود
انسانی مولد بلکه صرفآ وسيله ای برای امرار 

درحين کار جای فاعل و مفعول .  معاش ميشود
ابزار و ادوات کار انسانی به .  عوض ميشود

دستگاه پيچيده خودمختاری دگرديسی می يابند 
"که بر کنشگر فايق می ايند او را به سطح . 

اين انسان ."  ضميمه يک دستگاه تنزل ميدھند
نيست که با به تحرک دراوردن اشيأ و االت 
مادی به محصولی دست می يازد که از پيش در 
. ذھن خوداگاه و ھدفمندش متصور شده بود

برعکس، اين انسان است که ميبايد با شرايط 
عينی محيط کار و شتاب و سرعت ابزار کار و 

در اينجا جھان .  مصنوع دستش خود را وفق دھد
فرد با ھمکاران و .  مرده بر زنده حاکميت ميکند

ھمنوعان خود نه در تعاونی ازادنه و اگاھانه 
 . بلکه در ارتباطی بيگانه شده قرار ميگيرد

بقول مارکس بنظر می رسد که تمام اختراعات 
و پيشرفتھا به نيروھای مادی يک ھستی معنوی 
اعطأ کرده و ھستی انسانی را به نيرويی مادی 

اين نظام بظاھر خودپو و خودکفای .  مبدل ساخته
" علمی"مادی در تکاپوی حيات قايم بالذاتش 

بيگانه با رستگاری و سعادت بشری را جذب 

 -وجود خود ميکند و به ھويت منقسم شده انسان 
به انسانی که کار مغزی و انسانيکه کار يدی 

اين روند واقعی در .  تداوم ميبخشد  -ميکند 
اعماق روابط انسان در تمامی سطوح جامعه 

حقوق "پس نقد مارکس به .  نيز بازتاب می يابد
نه بواسطه بی اعتنايی به آزادی واقعی "  بشر

انسان که بخاطر محدوديت انست چراکه آزادی 
 -حق من در برابر حق تو   -"  حق"را در قلمرو 

به "  منفی"يعنی ازآزادی .  محبوس می کند
شايسته تر انی بود که .  ازادی مثبت نمی رسد

گنجی بجای ارتکاب اين بی عدالتی معرفتی 
غيرقابل گذشت نسبت به فلسفه انسانگرای 
مارکس، دستکم تا حدی در ھمان نقل قولھای 

 . بريده بريده مداقه ميکرد

من توصيه ميکنم که گنجی بجای واکاوی زير و 
بم انديشه مارکس، بھمان نقل قول اولی که 
. نوشتارش را با آن آغاز ميکند، بسنده کند

گنجی در آنجا قسمتی از نامه مارکس به ارنولد 
 ١٨۴٣روگه را بازگو ميکند که در سپتامبر 

ايزايا «گزيده ای را که گنجی از .  نگاشته شده
اقتباس ميکند و بدون مراجعه به متن »  برلين

اصلی نامه نعل بالنعل منعکس مينمايد، ناقص، 
 . تحريف شده و جعلی است

من گزيده گنجی را با چندين ترجمه متعدد 
گنجی .  مقايسه کردم ولی تشابھی بين انھا نيافتم

] المان[فضای اينجا : "  از قول مارکس مينويسد
راحت .  واقعأ غيرقابل تحمل و خفقان اورست

نيست که آدم حتی بخاطرآزادی، خودش را عين 
جوجه تيغی جمع کند و بجای انکه شمشير 

حتی ."  بدست بگيرد به پرتاب خار قناعت کند
متن انگليسی خود ايزايا برلين ھم حرفی از خار 

درمتن برلين آمده که .  و جوجه تيغی نمی زند
راحت نيست که حتی بخاطرآزادی، آدم خودش "

را سرافکنده کند و بجای شمشير به سوزن مسلح 
اما در تمامی متون موجود، منجمله ."  نمايد

مارکس، اين گزيده اينطور درج »  کليات اثار«
"شده است من تا آخر اين ماه وارد پاريس : 

خواھم شد چرا که فضای اينجا ادم را به بندگی 
درآلمان ھيچ حوزه ای برای فعاليت .  وامی دارد

درآلمان ھمه چيز به زور .  آزاد نمی يابم
سرکوب شده است؛ ھرج و مرج فکری و قلمرو 

. زوريخ تابع برآن است.  بالھت مستولی است
بنابراين ھرچه بيشتر واضح ميگردد که برای 
ذھن مستقل و متفکر ميبايست مرکز تجمع 

(را جستجو کرد]  پاريس[جديدی  کليات اثار، ." 
  )١۴٢، ص ٣جلد

گنجی بجای قلم فرسايی در اينباره که مارکس 
آلمان را مکانی نمی يافت که شمشيرکشی "

، خوب بود متن کامل نامه را "زبانی را برتابد
يا حتی به شرايط معين تاريخی .  مطالعه ميکرد

آنزمان آلمان، سرکوب و اختناق حاکم، سانسور 
و بستن مطبوعات، ازجمله مھر و موم نشريه 

که مارکس سردبير آن »  راينيشه زايتونگ«
بود، رجوع ميکرد تا بفھمد که جو فکری 
پاريس بواسطه انقالبات پی در پی و در استانه 

، از چه خودانگيختکی فکری، ١٨۴٨انقالبات 
. صراحت و تازگی زبان انديشه برخوردار بود

اگر گنجی ھمان کتاب ايزايا برلين را چند 
صفحه بيشتر ورق زده بود، می فھميد که درآن 
مقطع، پاريس مرکز اجتماع تمام متفکرين 

وانگھی درمی .  مھاجر از اقصی نقاط جھان بود
يافت که ھدف مارکس نه صرفأ گريز از دست 
پليس سياسی آلمان که آغازی تازه برای 

 . راھبردی نوين بود

مارکس در ادامه ھمين نامه می گويد که وجه 
جھان "مشخصه اين حرکت جديد در انست که 

را بطور جزمی پيش بينی نميکند بلکه ازطريق 
. نقد جھان کھنه، جھانی نوين را کشف ميکند

تاکنون فيلسوفان کليد رمز تمام معضالت را 
کافی بود که .  درکشوی ميزھای خود داشتند

جھان ابله خارجی دھان بگشايد تا مرغان بريانی 
فلسفه سکوالر شده و .  شده بدرونش پرواز کنند

وجه مشخصه اثباتش ھم در اينست که 
خودآگاھی فلسفی از درون و برون به مشقات 

 ." مبازره کشانده شده

بخاطر تسلی اکبر گنجی ھم که شده بايد ياداوری 
مقدمه مدخلی بر نقد فلسفه «کنم که مارکس در 

تصريح ميکند که اسلحه انتقاد »  حق ھگل
اما تيوری ھم .  نميتواند جايگزين نقد اسلحه شود

وقتيکه ھمه گير شد، خود به سالحی مادی تبديل 
البته گنجی ھمچون ھر کس ديگری .  می گردد

. آزاد است که به نشر افکار خود مبادرت ورزد
درعين حال ھر انديشمندی مسوليت دارد که 

متاسفانه .  مفروضات خودرا به اثبات برساند
نوشتار وی از قبول چنين مسوليتی سرباز زده 

درخاتمه شايد بدنباشد پاسخ يکی از .  است
"خواننداگان مقاله ايشان را بازگو کنيم من نه : 

کمونيستم و نه حتی چپی، ولی ھرچه تالش 
. کردم ايرادی در ادبيات جناب مارکس نديدم

زبان برای بيان ايده ھاست و نيازی به آبکشی 
مشکل گفتار چون شمشير نيست، مشکل .  ندارد

رفتار با شمشير و قتل و تجاوز است که در 
  ■."رژيم اسالمی جريان دارد

 ١٣٨٩ارديبھشت  ۴علی رھا، 
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" 
 ای در شش بخش نمايش دو پرده

دی، شاعر و  ادی خرسن ايش ھ م ن ن ي خست ده سال از ن
مدی  طنزپرداز، با پرويز صياد، از نوابغ  سينما، تئاتر و ک

، شخصيت نمايشی معروف “ آقا” تصويری، در نقش صمد 
ه است و روستايی ساده ت ذش ايش .  دل عاشق، گ م ن ن در اي

د "  تراپی" خرسندی با ترفند  ت ا م ی ب ن ف ل و با نسخه پيچی ت
ی"  وي د " دكتر ھالك ا” ، صم ر روی تخت “  آق روان " را ب

ه "  درمانی ال ه در طی ده س رات حاصل ي ي غ ا ت خوابانده ت
 .ھا را دريابد“ آقا”و صمد “ آقا”گذشته، در صمد 

  
ه می" نمايش در حقيقت  ا ك قط  نمايشی برای آنھ د ف ن خواھ

شكل .  ، است" خواھند بخندند بخندند و برای آنھا كه فقط نمی
 -ساختاری نمايش، ھمان ساختار نمايش ده سال پيش است 

 گويی ھادی خرسندی که با يك تك
 

 ھوس زلزله کرديم
 با يار پريروز دلی يکدله کرديم

 يعنی که دوتايی ھوس زلزله کرديم
 گفتيم که خاليست عجب جای فالن شيخ
 ھم ياد ز ھمرايی آن سلسله کرديم
 پيغام بداديم به او در وسط سکس

 کای حجت االسالم کلينکس کلينکس 
 

با   -در شش صحنه تفکيک شده “  آقا” آغاز و با ورود صمد 
اريک  عنوان ھای مشخص و پخش قطعه ای موسيقی و با ت

د شدن نور، ادامه می دآپ .  ياب ن ت وع اس ايش از ن م ان ن ي ن ب
وار است؛  ز است ار و طن ت ف ر گ ه ب كمدی دونفره است ک

د "  ادی و صم ا” ھ ا “  آق ر را ب اگ اش م ايش ت م در طول ن
خ  ھايی فقط برای خنداندن و شوخی شوخی ل ھايی عميق و ت

دل  شوخی  -روشنفكرانه  ب دی م ھايی که لبخند را به زھرخن
 .شاھد قرار ميدھند –ميکند 

 
، " دو ساعت با ھادی خرسندی و صمدش" بر خالف نمايش 

ی  د " خط داستان ادی و صم ا” ھ د“ آق ع د " ، ده سال ب اق ، ف
اشاگر .  تضادی بين شخصيت ھاست م ن ت شي ي در نمايش پ

رخورد يك  د ب كر" شاھ ف ن ی  -روش ران ن اي سي ي ادم ا "  آک ب
که حاصل   -ميباشد )  “ آقا” صمد ( شخصيتی عامی و دھاتی، 

ت ا  آن، كمدی داستان رويارويی و تضاد بين اين شخصي ھ
ۀ   -بود  اي ر پ ن، ب شي ي بنيان اين نمايش، بر خالف نمايش پ

ده است شخصيت ا ش ن ان ب ه داست ايش .  ھا و ن م ن ن در اي
ه  خرسندی، به شوخی، در لباس يك دكتر روانکاو ميرود ک

دن  موجب می ي ن شود تا تماشاگر نمايش را با جديت برای ش
 .كند ھا دنبال  شوخی

 
ه را با پيشينۀ فيلم“  آقا” تماشاگران، صمد  ت ذش ه  ھا و گ اش ب

د  ا صم ی ب اروي ا” ياد دارند و از اينرو در روي ه “ آق ی ك ي
ات  ي جرب ه، ت ت ذاش رخدادھای سه دھه تبعيد را پشت سر گ

د ن اي ن اآش رده است، ن در .  جديد و تلخی را کسب و تغيير ك
اد و  رات را صي ي ي غ طول نمايش، تلخی اين تجربيات و ت

ی ن ري ی و شي اي ب ت، زي ا ظراف ا   خرسندی ب ی ب ن ي زھرگ

زريق "  شيطنت" اشاگر ت م ه ت شگی ب ي ھم
ا  ميکنند؛ و اين چنين است که تماشاگر را تا پايان نمايش ب
ه  ده ب ن ا خ دگی، ب ز زن اميد به تجربيات تلخ و شيرين طن

 .كشانند دنبال خود می
 

ی دو  ن ي زيباترين طنز نمايش، شوخی ھايی است با مضام
اه  پھلو، که تماشاگر را به فرامرز خنديدن برده و در ايستگ

ه مخاطب،   -نخنديدن مرددانه رھا ميکند  اه ک گ ژه آن وي ب
اورھای خرافی . خود تماشگرانند ه ب ی   -آنھنگام ك ذھب م

ا  آويزی می دست)  معجزات و چاه جمکران(  ادی " شوند ت ھ
د  ا” و صم ا “ آق ران را ب اشاگ م ه ت ان رك ی زي ت ا ظراف ، ب

ی.  نيش بزنند"  جوالدوزالھيات"  ه ب ام ک ه  يا آنھنگ چگون ي ھ
ه "  اسالمی  –اخالقيات ايرانی " واھمه ای  فرھيختگان را ب

روا وارد  ا" استھزاح کشيده و بی پ دھ ن اي اخوش مرو ن ل " ق
ی   -ميشوند و به نقد پوچی و گزافه گويی ھای ناسيوناليست

 .پردازند شووينيستی می
 
وده ای" در حيطۀ سياست به "  صمد آقا"   وسف ت و ي " عم

اه جمکران" مبتکر  عجزۀ چ ن م ارات ی م اي م می "  راه پي
ه روايت  ردازد؛  ب ا" پ د آق ن " صم ن" ، اي ارات وسط "  م ت

ن "  گداعلی تک پا"  ت رف و برای مجازات او در به سخره گ
ان " معجزات چاه جمکران"  االن، صراف ق ، و با ھماھنگی ب

نگ  ي ا دوپ و متوليان دارالخليفۀ چاه به طرق گوناگون و ب
د .  يی، بارھا به نمايش گذاشته ميشود" صمد آقا"  ان م ناگفته ن

اری  ه ي اق و ب ي ت ا اش دان ب ن م ت اج ر راه، ح ه در مسي ک
ا" چنان غافلگيرانه  به "  امدادھای غيبی"  ی تک پ داعل " گ

ه  ه ک ت ل بس اتک زده و دخي ی" پ داعل را دچار شب "  گ
 .آشفتگی ميکنند

 
گی  ت ن شب آشف ن از اي بنظر ميرسد که در دوری جست
ه  اال ب م کاران، احت د و ھم است، که طيف نشريه شھرون

دن "  سفره ابوالفضل" ميمنت  ه دي ادی، ب ب خواھر شيرين ع
د ن .  نمايش نيامدن ه اي ی "  طيف" شگفت آور است ک حت

ا "  خبرنگار طرح کادی"  وده ای" خود که نه تنھ يست "  ت ن
ه ای "  مرکز مطالعات ايرانشناسی تورنتو" بلکه از  ورسي ب

ان جان در " ھم دريافت نميکند و تابستانھا چون  دگ ن اھ ن پ
ران" به !"  خطر ايرانی ن "  اي دن اي ه دي رود، را ب ي م م ن ھ

" ضدامپرياليستی" بايد معجزه ای از نوع .  نمايش نفرستادند
 ! در کار باشد

 
“ آقا” ھادی و صمد " ميبايست که مشتاقانه به ديدن نمايشات 

ا شور و عشق از  ا خاست و ب رفت، در برابرشان به پ
د و کف زد ي ه در .  صميم قلب برايشان ھورا کش اشد ک ب

اد  ت يست" برنامه ھای آتی اشاره ای به افاضات اس رم " رف
رچم جمھوری "  ناموافق" دانشگاه يورک تورنتو، آن  ا پ ب

اده از " اسالمی و شديدا مخالف  ف ت ه اس راض ب ن اعت کمپي
 .، داشته باشند"پرچم رژيم در دانشگاه يورک

  
ا و  به اميد ديدن ھمكاريھای بيشتر و بھتر ھنری، شوخی ھ

 . شناسانه ھادی خرسندی و پرويز صياد نقدھای جامعه
□□□ 

  »، ده سال بعد“آقا”هادي و صمد  «
 كاري از پرويز صياد -تئاتر دونفره  

 تورنتو –در كانون نوجوانان ارامنه 
 حسين افصحي: برگزاركننده

 فرامرز شيراوند
 2010مه  4سه شنبه  -روشنگر 
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ا  اه مصادف است ب شت م ھ ب م اردي دھ ج ي ھ

ه شدن  ت ان« سالگشت کش ي ان ان ساالخ . » وارت

ه  االصل که در باورمندی آزاده مردی ارمنی ش ب

ردم داشت،  ه م ه ب عدالت اجتماعی و عشقی ک

 .ھا را تاب آورد و نشکست ترين شکنجه شکننده

ام »  احمد شاملو«  ه ن ه ب اال ک در پانويس شعر ب

» ھوای تازه« در مجموعه شعر »  مرگ نازلی« 

ده، »  وارتان« و به ياد  ي ه چاپ رس سروده و ب

ران  ۀدربار اسی اي او که در تاريخ مبارزات سي

 :لقب گرفت، نوشته است»  اسطوره ی مقاومت« 

رداد  28وارتان ساالخانيان پس از کودتای «   م

ار شد 32سال  گری ـ .  گرفت ارز دي ب راه م م ھ

ه»  کوچک شوشتری«  ان ی  ـ زير شکنجۀ ددمنش ئ

ان جای  ازجوي ه ب به قتل رسيد و به سبب آن ک

 ھا باقی نگذاشته بودند برای  سالمی در بدن آن

از ن ردن، ج م ک زگ ۀ  ۀاي ان ه رودخ ھر دو را ب

 .جاجرود افکندند

 

حمل  يک بار شکنجه » وارتان«  ئی جھنمی را ت

ار .  کرد و به چند سال زندان محکوم شد ا ب ھ منت

د رون خود  ۀديگر يکی از افراد حزب توده در پ

اره  رد و دوب داد ک م ل او را شريک جرم خود ق

ارش  دان قصر احض ی از زن وئ ازج رای ب ب

د ردن ی دوم در .  ک ازجوئ يش از ب من او را ب

ار  زندان موقت ديدم که در صورتش داغ ھای شي

ود ان ب اي م ه وضوح ن ده ب ده ش ن  .وار پوست ک

در پاسخ »  وارتان« ھای مجدد بود که  در شکنجه

ھای بازجو لجوجانه لب از لب باز نکرد و  سؤال

جه ن ر شک ی زي اخن  حت دن ن ي ی چون کش ائ ھ

ھا و ساعات متمادی تحمل دستبد قپانی و  انگشت

ی  شکستن استخوان ھای دست و پای خويش حت

 ». . .ئی ھم نکرد ناله

 

 پانويس   

شار  ت ان ان از اين سرودۀ احمد شاملو که در زم

بنا به مصلحت آن روزگار و شايد به قصد جان 

ام  مرگ « به در بردن شعر از تيغ سانسور، با ن

 ■چاپ رسيد؛  به» نازلی

 
 
 

 
 

بهار خنده زد و � ! وارتان� ـ
 .ارغوان شكفت

در خانه، زير پنجره گل داد ياس  
 .پير

 !دست از گمان بدار 
 !با مرگ نحس پنجه ميفكن 
بودن به از نبود شدن، خاصه در  

 ». . . بهار
  
 .سخن نگفت� وارتان� 
 سرافراز  
دندان خشم بر جگر خسته بست و  

 . . .رفت
 

 !سخن بگو�! وارتان�ـ «  
 مرغ سكوت، جوجة مرگي فجيع را  
 »!در آشيان به بيضه نشسته است 

 
 .سخن نگفت� وارتان� 
 چو خورشيد  
از تيرگي بر آمد و در خون نشست  

 . . .و رفت
 
 

 سخن نگفت � وارتان� 
 ستاره بود � وارتان� 
يك دم درين ظالم درخشيد و  

 . . .جست و رفت
 

 سخن نگفت � وارتان� 
 بنفشه بود � وارتان� 
 گل داد و  
 و » !زمستان شكست«: مژده داد 
 . . .رفت 

 
   

 

 درد و رنج تازيانه چند روزي بيش نيست« 
 اي راز دار خلق اگر باشي، هميشه زنده 

برای فرزاد کمانگر، شيرين علم ھولی، 
علی حيدريان، فرھاد وکيلی و مھدی 

 اسالميان

 نعمت آزرم  

 ھمين نه مردم شھر تو داغدارانند 

 که خانه خانۀ ھر شھر، سوگوارانند

 اند امروز ھا بی معلم  تمام مدرسه

 مداد و دفتر و شاگرد اشکبارانند

 نه پنج ُکرد جوان را خليفه اکنون ُکشت

 که کشتگان ستمکاری اش ھزارانند

 اند اين ُکردان ھميشه پيشمرگ وطن بوده

 که پيش صاعقه چون صخره استوارانند

 که قوم ُکرد، نژاد اصيل ايرانی ست

 تبارانند عزيز مردم ايران و ھم

 عزای ُکرد ھمانا عزای ملی ماست

 به سوگشان ھمۀ خلق داغدارانند

 بدا به دولت دين پيشگاِن ُکرد ستيز 

 که پيش صبح حقيقت سياھکارانند

 :مقّدر است که توفان درو کنند اينان

 ُگرا۫ز اھرمنانی که باد کارانند

 برای ُرفتن اين تازيان چنگيزی، 

 دو نسل، بابک و يعقوب، سربدارانند

 مبين که ُرويۀ دريا به چشم خاموش است

 به عمق، يکسره امواج، بی قرارانند

 سپاه دانش و نيروی کار، ھم پيمان 

 به رزمگاه ھمانديش و ھوشيارانند

 يقين که دير نپايد بساط جھل و جنون

 چنين که دختر و مادر به کارزارانند

 به نامنامۀ کوشندگان آزادی

 ھرآنچه مھدی و فرزاد ماندگارانند

 به صبح روشن فردای داد و بھروزی 

 ستارگان شِب تيره يادگارانند 

□□□ 
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ه دعوت  ود، ب ده ب ا اوم رھ ھمونطور که در خب
ان و  م ارل ار پ ظه ک اف ح ده م ن جان وستون، نماي

ه ع ا جام ر ب ارپ ی  رابط رسمی دولت ھ ران ی اي
ايشون .  کانادا، خانم شيرين عبادی به کانادا اومد

امت شون ضمن حضور در  در طی مدت اق
وق بشر  ون حق پارلمان فدرال و گفتگو با کميسي
م  ر خارجه ھ ر و وزي خست وزي پارلمان، با ن

 .ديدار و گفتگو کردن
ی و خوشی  ه خوب ز ب تا اينجای قضيه ھمه چي
داشت پيش می رفت و ما ھم از شدت غرور و 
اد  م و ب دي ه خودمون غره ش ی ب افتخار حساب

ا، در .  کرديم ل م وب ح ن تا اينکه برنده جايزه صل
ا  ودن و ب م ی ن ران اطراف تورنتو اقدام به سخن
م  و ھ ت ورن د وسالم ت رون ه ھای شھ ام ه ن ت ف ھ

ا چه .  مصاحبه کردن د  از شم ع ه ب ا ب ج از اين
پنھون، بادمون در رفت ويک جاھايی پاک قاطی 
م  کرديم و يک جاھايی ھم احساس کرديم داريم ني

ه .  کاسه می بينيم م ک ي ت رف م گ ي برای ھمين تصم
ا  ا شم د را ب ظرمون اوم اون چيزھايی که به ن

 .درميون بذاريم تا خودتون قضاوت کنين
ن :" شيرين خانم در يک جا ميگه  ه دي دم ک ق ت مع
د يک جای   " 1بايستی از حکومت جدا بشود ع ب

ات :" ديگه ميگه اب اگر در جايی مردم در يک انتخ
ا  ی و ي ه يک حزب اسالم د ک آزاد رای دادن
م  ا حق داري حکومت اسالمی به قدرت برسد، م

د؟  ھا نمی بگوييم آن رن گي توانند چنين تصميمی ب
ای "..." . مسلماً نه ن رب ی زي ت ال ن ح ي در يک چن

ی مذھب  ن ع حکومت يعنی ايدئولوژی حکومت ي
ط حقوق  ه ضواب بايستی طوری تفسير بشود ک
ن  ه اسالم اي ان ت خ د و خوشب بشر را قبول بکن
ه من  ل است ک ي پتانسيل را دارد و به ھمين دل

ه  می وان ب گويم با تفسير درستی از اسالم می ت
 1".حقوق بشر احترام گذاشت

خوب اگه اينقدر باعث خوشبختيه که ميشه تفسير 
کاری نداريم به اينکه کی ( درستی از اسالم کرد 
ه م )  قراره اين تفسيرو بکن وق بشر ھ ا حق ه ب ک

جور در بياد، پس ديگه چرا اعتقاد به جدايی دين 
 از حکومت داری؟

گه ي گه م قالب :" يا مثلن يک جای دي د از ان ع ب
ان تصويب شد . قوانين تبعيض آميزي عليه زن

م ن ك ي ا اشاره م ھ طبق .  من به چند نمونه از آن
رد  قانون ارزش جان زن نيمي از ارزش جان م

ه .  است ل ورد حم اگر در خيابان زن و مردي م
قرار بگيرند و يكسان صدمه ببينند، خسارتي كه 
ه  ه ب به مرد ميدھند دو برابر خسارتي است ك

ادت دو زن .  زن تعلق ميگيرد ون شھ ان طبق ق
رد .  معادل شھادت يك مرد در دادگاه است ك م ي

ميتواند چھار ھمسر بگيرد و بدون عذر موجه 
راي .  زنش را اطالق بدھد ن ب ت وليكن طالق گرف

ه .  زن بسيار دشوار و گاه غيرممكن است زني ك
قاللش را از دست  ازدواج ميكند ھويت و است

بعنوان مثال براي كار كردن يا براي ترك .  ميدھد
ي ھمسرش  ب ت ازه ك ه اج كردن كشور احتياج ب

 2".دارد

مون  ا چون خودش را مسل رم گي شايد جايزه ب
ن  ي وان ميدونه خجالت کشيده که بگه اينھا ھمون ق

ز، .اسالمی در مورد زنھا ھست ي عيض آم ب که ت

ه ي ان ه !  چه عرض کنم، ضد انس ون م ن مشت ن اي
ام  ظ ا در ن ھ وق زن ق ده ح ن ون دھ روار، نش خ

ا چطوری می !  اسالميه آخه شيرين خانوم، شم
خوای اين قوانين اسالمی ضد زن را يک جوری 
ا  ن شم ل ث وق بشری بشه؟ م ه حق تفسير کنی ک

ون  م ار را از ھ س گ ن ا  1500س يش ت ال پ س
ی ازش  امروز،چطوری ميتونی يک تفسير انسان

 بدی؟ 
ك  :" اگه به قول خودت نمي توان نيمي از افراد ي

رد و  جامعه را از حقوق انساني خود محروم ك
م داشت پس چطور می  2" . ادعاي دمكراتيك ھ

ه نصف آدم ھای يک  ی ک ن ه دي گی ک تونی ب
م  ه ھ کی نصف جامعه را به اندازه نصف اون ي
حساب نمی کنه ، ميشه تفسير حقوق بشری کرد؟ 
ه  يا از اون بدتر يک جاھايی اصلن ھمون نصف

که.  ھم حساب نمی کنه ن  "  يکيش خودت که با اي
ن  صب  22در س ن ه م ران ب ي در اي گ ال س
راساس  2"قضاوت قالب ب داز ان ع ا ب دی ام رسي

ن اسالمی  ي وان ار " ھمون ق ن ار قضاوت ك از ك
اه " ی " گذاشته شد گ خشھاي اداري دست و به ب
شدی، حاال رئيس جمھور شدن زن  2" قضا منتقل
 !ھا پيش کش

اال در  شيرين عبادی با مقامات کانادايی سطح ب
ا صحبت  ی ھ ران مورد وضعيت حقوق بشر اي

ه :" ميکنه و ميگه ل من ھدفم در ھر سفري از جم
ه  ران را ب ردم اي كانادا، اين است كه وضعيت م
ا  يب ب رت ن ت دي م و ب رسان ا ب ي ردم دن گوش م

 2."سانسور موجود در ايران مبارزه كنم

ه ا :" اما ھمينکه ازش سئوال ميشه ک ادا ب ان در ك
مقامات كانادايي در رابطه با مسئله حقوق بشر 
ا و  رخوردھ د، ب ردي ه ك در ايران، صحبتھايي ك
وده  ه چه صورت ب د ب دي ي ه شن ھاي ك ت صحب

 2".به اين سوال جواب نميدھم:"ميگه" است؟

گی  ه ب ی ک ن چرا؟ يعنی ما را آدم حساب نمی ک
انسور  چی گفتی و گفتند؟ يعنی اين قسمت را س
ه  ان م محرم کردی؟ يعنی موضوع حقوق بشر ھ

ه   شد؟ اعث شد ک راستش اينجور جواب دادن ب
ه .  فکر ما به ھزار جا بره عی ک مخصوصن موق

ه :" خونديم ام ا روزن و ب خانم عبادی درگفت وگ
ه است،  24نشنال پست روز شنبه  ت ف ل گ ري اپ

ه ای سبب  تمرکز جامعه جھانی بر مسئله ھست
ده  ادي ران ن شده که موضوع حقوق بشر در اي

کی از اون "  3. گرفته شود ه ي م ک دي ي م ھ د ف ع ب
ار  ظه ک اف ح اعضاء جامعه جھانی ھمين دولت م
رده و در  کاناداست که خانم عبادی را دعوت ک
ه  ل ئ ا مس طه ب اعمال تحريم ھای مختلف در راب

ه .  انرژی ھسته ای خيلی فعاله م ک ي ت اف سپس دري
ل :" شيرين خانم فرموده اند من موافق نيستم که ک

ی  روريست اد ت ھ سپاه پاسداران به عنوان يک ن
ا عراق جنگ .  شناخته شود ايران ھشت سال ب

ه  ان ب ي اھ ن سپ دادی از اي ع خونينی داشت و ت
د ردن اع ک ران دف ی از اي ه .  خوب ادالن و االن ع

اه است  ه در سپ م ھر کس ک ي نيست که بگوي
ی از  رخ ود ب ی ش ا م ت، ام ت اس روريس ت
کرد و طرز  فرماندھان سپاه را با توجه به عمل

وع "  3. تفکرشان تروريست معرفی کرد و با ھر ن
م  تحريم اقتصادی ھم مخالفت ميکنه و حاضر ھ

ی  اداي نيست در مورد صحبت ھاش با مقامات کان
اسه ای  ه ک ن جواب بده آدم می ره تو فکر که نک

 زير نيم کاسه ھست؟
 اصل حاشيه ای

ی  ران ن ه از سخ زارشی ک رح ظاھری در گ ف
ی را از حواشی  ات ک ود ن ادی داده ب ب شيرين ع
برنامه مطرح کرده که ما را ھم تشويق کرد يک 

البته ما ھم مثل .  حاشيه ای بر حاشيه اش بنويسيم
ا  م، ام ي ايشون شيرين خانوم را پاسخگو نمی دون

ه " با توجه به اينکه  متاسفانه برگزاری اين برنام
ی  اداي ان ی ک ران ه اي مھم و تاريخساز برای جامع
چ  بخصوص به کسانی سپرده شده بود که به ھي
د و  ن ت اخ عنوان نه بافت کاميونيتی ما را می شن
ه  ون داشت ن اک ا ت ھ نه ارتباط و مراوده ای با آن

د دم " و "  . ان ه و ع ام رن زاری ب رگ وع ب ن
ان راجع ه م ان ب دگ ن ن زارک رگ ی ب و "  پاسخگوي

چ وجه "  ه ھي ا ب ه ھ شيوه ی برخورد با رسان
ود ه "  3مناسب نب ب  4و اختصاص يک مصاح

ه  دقيقه ای با خانم عبادی برای شھروند طوری ک
ی " ران ال اي ع بايد پاسخ پرسش ھايش از يک ف

ه  ی ب اداي ان ه ی ک حقوق بشر را از يک نشري
االی "  3. دست آورد و در آخر جواب ھای سرب

ده  ي خانم عبادی به مصاحبه گران ايرانی نشون م
ن وضعيت  ا اي که جايزه بگير نوبليست ما ھم ب

 .مشکلی نداشته
ورد  ر رضا   عدم حضور" نکته ديگه در م ت دک

ادا ان ... مريدی، نماينده ی ايرانی تبار پارلمان ک
ده  ام ي ل ن ه عم ً از ايشان دعوت ب ا ه اساس ک

قط "  3. بود ن ف ه اي د ک ما را به اين نتيجه رسون
ه  ل ي ب ه ق ن ک ست احزاب و سازمان ھای ايرانی ني
بازی در ميارن و فقط ھوای دارودسته خودشون 

 !را دارن بلکه کانادايی ھا ھم بعله
ادی  ب م ع ان که خ ن ه جالب  اي و اما آخرين نکت

د  می:" فرمودند که رات خواھ وک دانم که ايران دم
. شد، زيرا که اين خواست ھمه مردم ايران است

اما چگونه و کی؟ پاسخی است که جوابش االن 
ل  ه عوام گی ب را بست می دشوار است، زي ک
بسياری دارد که خارج از ايران در جريان است 
اسی  يت سي ه وضع گی دارد ب ه بست ل از جم

ه  ھمسايگان ايران، قيمت بين ل المللی نفت، مسئ
طه  انرژی ھسته ا، راب ای، رابطه ايران و آمريک

ايران با چين و روسيه و وجود اين عاليم متغير 
که چگونه و  بينی برای اين شودکه پيش باعث می

می دشوار  د ک اي ي ران ب ه اي راسی ب وک کی دم
 " 1.باشد

ه  ی ک ل ام ظاھرن در بين ھمه اين عوامل، تنھا ع
ه  از نظرشيرين خانوم ھيچ نقشی در اينکه چگون
داره، عامل  اد ن ي ران ب ه اي راسی ب و کی دموک
داخلی است که ھمون مردم ايران و مبارزه شون 

 .ھست
مصاحبه اختصاصی شھروند  با شيرين عبادی، برنده 

 )2010آوريل  29(ـ ٢٠٠٣جايزه صلح نوبل
اپريل مصاحبه اي  26سالم تورنتو روز دوشنبه 
 )2010آوريل  29(تلفني با دكتر عبادي ـ 

آوريل  29(سخنرانی شيرين عبادی در تورنتو ـ 
2010(  
■■■ 

   

 

 

 

 فراخوان
كمپين اعتراض به آويختن پرچم 

 جمهوري اسالمي
كانون دانشجويان ايراني ”توسط  

 ”دانشگاه يورك
 
 
 
 
 
 
 
 

ه ای و  ورسي ان ب چندی است که دانشجوي
ی "ھوادار رژيم در  کانون دانشجويان ايران
ن جمھوری "  دانشگاه يورک گي ن رچم ن پ

اسالمی، اين سمبل  آپارتايد جنسی، توحش 
و بربريت اسالمی، سمبل سه دھه خشونت 
جاوز و  دان، ت و وحشت، سرکوب و زن
شرمی  ي شکنجه، اعدام و سنگسار را، با ب

وان  رچم رسمی" تمام به عن وار "  پ ر دي ب
ن  ل اي ح ون" م ان ورک "  ک اه ي گ در دانش
 .آويخته اند

  
ه ای  ورسي اين خوش رقصی دانشجويان ب
و ھوادار رژيم، خشم دانشجويان آزاديخواه 
ه  ت خ و مخالف جمھوری اسالمی را برانگي
ن  است، دراين راستا و برای برخورد با اي
ن  خت ه آوي راض ب ن اعت ي رايزنی ھا، کمپ
ده است . پرچم جمھوری اسالمی آغاز ش

ری از  ي وگ ل ن ج ي پ م ن ک ی اي ھدف اصل
ايت  ن ل و ج ت ھرگونه ابراز وجود رژيم ق
اه  اسالمی و رايزنی مزدورانش در دانشگ
 .يورک و ديگر دانشگاھھای تورنتو است

  
ورک  اه ي خواه دانشگ ان آزادي ما دانشجوي
م  ل رژي ب رچم سم ن پ ه اي براين باوريم ک
ن از  ايست که عامل آواره گی ھزاران ت

ت ه اس ت ان گش ي ران ا .  اي رو م ن از اي
ورک  اه ي گ واه دانش خ ان آزادي وي ج دانش
م و  خواھان افشا اين اعمال و عوامل ھستي
ان  ن نش م، اي رچ ن پ ن آوردن اي ي اي ا پ ت
م  بربريت و توحش اسالمی، ساکت نخواھي

 .ماند
  

 از شما دعوت ميكنيم كه
 !به اين كمپين بپيونديد 

  
 سارا اکرمی
 مسئول کمپين
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به دليل اھميت موضوع تعامل با ايرانيان  : وی افزود 
مھم توسعه    خارج از كشور برای ھمكاری در امر 

ايران اسالمی دولت نھم تالش كرد ديدار و گفتگو با  
كنند را در    ايرانيانی كه بيرون از مرزھا را زندگی می 

دستور كار قرار دھند و شورای عالی امور ايرانيان  
خارج از كشور با پيگيری اين مسئله تا كنون بيش  

 .ھمايش در اين زمينه برگزار كرده است   20از  
ھای مذكور    در ھمايش : وی در پايان خاطرنشان كرد 

با ايرانيان مقيم شھرھای مختلف كانادا در خصوص  
شرايط امروز  انديشی شد و    آخرين تحوالت كشور ھم 

و ضمن    ايران به درستی برای آنھا تشريح گرديد 
برخی از مشكالت  پاسخگويی به سواالت آنان به  

 .مربوط به ايرانيان خارج از كشور نيز رسيدگی شد 
——————————————— 

 راه اندازی نخستين خانه ايران در بالروس 
  10/11/1388: تھران 

نخستين خانه ايران در خارج از کشور با  : ايسکانيوز 
حضور جانشين رئيس جمھور درشورای عالی امور  

 .ايرانيان خارج از کشور در بالروس گشايش يافت 
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويی  

در اين مراسم که به دنبال سفر  " ايسکانيوز "ايران  
" مينسک  " چھار روزه اسفنديار رحيم مشايی به شھر 

با حضور ھزاران نفر از چھره  پايتخت بالروس و  
ھای فرھنگی ، تجار و بازرگانان ، دانشجويان و  

، رحيم  فرھيختگان ايرانی مقيم بالروس برگزار شد  
به دنبال حضور در  : مشايی در سخنانی اظھار داشت  

چندين ھمايش ايرانيان مقيم خارج از کشور دريافتيم  
بسياری از ھموطنان که سالھا قبل از وطن خارج  
شده اند ھمواره با اين سوال رو به رو بوده اند که  
آيا در وطن شان ھنوز جايگاه و احترامی دارند يا نه  

به ھمين خاطر ھمواره آقای رئيس جمھور و  ! ؟ 
ساير مسئوالن نظام بر اين نکته تأکيد کرده اند که  

 . ايران متعلق به تمام ايرانيان است 

جانشين رئيس جمھور در شورای عالی امور  
ھويت ايرانی  : ايرانيان خارج از کشور تصريح کرد  

با خون و عشق به وطن عجين شده است و  
حال آنکه حتی  . ھيچکس ھم نمی تواند تغييرش دھد 

اگر بر يک ايرانی به ھر علتی از سر ناچاری يا  
ضرورت و برای تمکين از قوانين مھاجرت کشور  
مقيم ، ترک تابعيت ھم کرده باشد بايد بداند ھميشه  

 .ايرانی است و ھويت فراتر از تابعيت است 
ما ميليون ھا ايرانی  : مشايی خاطر نشان کرد  

متخصص و فرھيخته مقيم خارج از کشور داريم که  
از اولويت ھای بسيار مھمی در جھت توسعه ، رشد  
و پيشرفت ھمه جانبه کشور برخوردارند که سرمايه  

مند    ھای فرھنگی و شاد بھره   و ھنری، از برنامه 
 ■.خواھند شد 
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 ) ايرنا (خبرگزاری جمھوری اسالمی  
  03/14/2010 23/12/1388: زمان مخابره 
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 بررسی راه اندازی خانه ايران درھامبورگ 
جزييات راه اندازی خانه ايران در   -ھامبورگ  

ھامبورگ درنشست عصر روزيکشنبه جانشين  
رييس جمھوری در شورای عالی امور ايرانيان  
خارج از کشور با ھموطنانمان در ھامبورگ بررسی  

 .شد 
به گزارش ايرنا، در اين نشست که نمايندگانی از  
تجار و متخصصين ايرانی حضور داشتند، ويژگی  
ھای خانه ايران، مکان، در برگيری آن و انتظارات  

  .از اين خانه مورد بررسی قرار گرفت 
مشاور و رييس دفتر رييس جمھوری در اين نشست  
با تاکيد بر اينکه خانه ايران غيردولتی خواھد بود،  

اين خانه ھمچنين غيرسياسی و تنھا به  : افزود 
  .مسايل فرھنگی و اجتماعی ايرانيان خواھد پرداخت 

اسفنديار رحيم مشايی تاکيد کرد که خانه ايران بايد  
نشانگر فرھنگ و تاريخ ايران و انتقال دھنده آن به  

  .نسل ھای بعدی ايرانيان باشد 
وی به ابراز عالقه و درخواست ايرانيان در سرتاسر  
جھان برای راه اندازی و تاسيس اين خانه اشاره  

کشور آلمان و شھر ھامبورگ از جمله  : و گفت   کرد 
مکان ھايی است که برای تاسيس چنين خانه ای در  

  .اولويت قرار دارد 
ھزار ايرانی در شھر ھامبورگ زندگی می  25حدود  

کنند که اين جمعيت با توجه به ايرانيان ساکن در  
مناطق و شھرھای اطراف و نزديک به اين شھر به  

  .ھزار نفر نيز می رسد 60
عمده جمعيت ايرانی حاضر در ھامبورگ را تجار  
تشکيل می دھند که جزو اولين گروه از ايرانيان  
مھاجر به آلمان بوده و در سطوح مختلف اين شھر  

  .حضوری موفق دارند 
گفت وگو و  رحيم مشايی روز پنجشنبه گذشته برای  

ديدار با ايرانيان و پيگيری طرح راه اندازی خانه  
  .وارد آلمان شده است   ايران 

وی پيش از اين در شھرھای فرانکفورت، مونيخ و  
برلين با ايرانيان درباره راه اندازی خانه ايران گفت  

 ■. وگو کرده است 

 .ھای ملی محسوب می شوند 
عضويت در خانه ايران که  : وی تصريح کرد  

مجموعه ای غيردولتی و تحت مديريت فرھيختگان  
  .و نخبگان مقيم ھر کشور است ھيچ شرطی ندارد 

حال آنکه معتقديم ھمسران خارجی ايرانی ھا و  
 ■.فرزندانشان نيز ايرانی ھستند 

———————————————- 

ايران در کشورھای دنيا      خانه   14سال آينده  
 شود   اندازی می   راه 

سياست  |   20:22:38 - 1388اسفند    11سه شنبه  
 دولت > 

ھمه بايد  :دبيرکل امور ايرانيان خارج از کشور گفت 
ھای    مندی از توانمندی   ھای حضور و بھره   زمينه 

 .ھای مختلف فراھم کنيم   ھموطنانمان را در عرصه 
زاده دبيرکل    فارس، محمد شريف ملک     به گزارش 

امور ايرانيان خارج از کشور در ھمايش سفرا و  
ھای ايران در خارج از کشور با بيان اينکه    نمايندگی 

طبق فرموده مقام معظم رھبری که بر ارتباط  
تاثيرگذار با ايرانيان مقيم خارج از کشور تاکيد  

ھای حضور و    اند، بنابراين ھمه بايد زمينه   کرده 
ھای ھموطنانمان را در    مندی از توانمندی   بھره 

موضوع  :  ھای مختلف فراھم کنيم، گفت   عرصه 
ھای اساسی    ايرانيان مقيم خارج يکی از اولويت 
ای    ھای ويژه   دولت است به ھمين خاطر نيز برنامه 

در دستور کار دولت و شورای عالی امور ايرانيان  
 .خارج از کشور قرار دارد 

شورای عالی امور ايرانيان خارج  وی با بيان اينکه  
ای،    از کشور دارای پنج کار گروه فرھنگی و رسانه 

علمی و آموزشی، حقوقی و قضايی، کنسولی،  
، از تصويب ششمين  اقتصادی و بازرگانی است 

"  ھای نوين   علوم و فناوری "کارگروه تحت عنوان  
در شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور خبر  

رياست اين کارگروه نيز بر عھده  : داد و گفت 
 .معاونت علمی و فناوری رياست جمھوری است 

اندازی و    راه زاده در بخش ديگر سخنانش    ملک 
ھای ايران در خارج از کشور را نيز از    تشکيل خانه 
ھای شورای عالی امور ايرانيان خارج    ديگر اولويت 

در    89از کشور برشمرد و ابراز اميدواری کرد سال  
کشور دنيا زمينه ساخت، خريد و    14حداقل  

 .ھای ايران فراھم شود   اندازی خانه   راه 
دبيرکل امور ايرانيان خارج از کشور ھمچنين از  

ھای نوروزی برای ھموطنان    ھا و جشن   برنامه 
از کشور در ايام عيد نوروز خبر    ايرانی مقيم خارج 

ھای    ريزی   بر اساس برنامه : داد و خاطرنشان کرد 
صورت گرفته، ھموطنان ايرانی مقيم خارج از  

ھای برجسته فرھنگی    ھمزمان با اعزام گروه کشور  

 خانه ايران
 رويای جمھوری اسالمی 

 در خارج از کشور" خانه ايران" 14درگشايش 
 در کاناداست؟" خانه ايران"آيا جمھوری اسالمی در صدد گشايش 

 بدون شرح  
   2009مارس    18اسفنديار رحيم مشايی در تاريخ   

تعامل ايران با ايرانيان خارج از كشور  "به منظور  
جمھور برای مالقات    در كانادا به عنوان نماينده رئيس 

به کانادا سفر و درتورنتو  " با ايرانيان مقيم كانادا 
 . برگزار كرد " انديشی   ھمايش ھم "

بخشی از متن دعوتنامه سفارت جمھوری اسالمی  
 : در تورنتو " فرھيختگان و نخبگان ايرانی " از  

 با ياری ايزد منان "
بر آنيم که به طريق معھورد ورسيم مالوف گرد ھم  

اين  . آئيم و آئين ھم انديشی ايرانيان را بجای آوريم  
نشست که به تشريف فرمائی شما مزين خواھد بود  
محفل انسی است که با حضور رئيس شورای عالی  
ايرانيان و رئيس نمايندگی جمھوری اسالمی ايران  

برای بررسی راھکارھای  ] اسفنديار رحيم مشايی [
رگزاران شما و  کا خدمت رسانی دقيق تر از سوی  

مرور نقطه نظرات و دلمشغولی ھای احتمالی جامعه  
 .پرافتخار ايرانی برگزار می گردد 

 "باشد که طرحی نو دراندازيم 
اسفند    18(  ٢٠٠٩ مارس    18يکشنبه مورخ  : زمان 

 ٢٠:٣٠ الی    ١٨ ، از ساعت  )1387
Ball Room, West Inn Prince Hotel  ،

900 York Mills Rd., M3B 3H2 
 ■اتاوا   –سفارت جمھوری اسالمی ايران  

————————————— 
 نژاد به کانادا رفتم  از طرف احمدی : مشايی 

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=41070 
 ٢٨   -  ١٩:۵٠ :  تاريخ انتشار  ۴١٠٧٠ : كد خبر 
  ١٣٨٧ اسفند  

آخرين ھمايش تعامل     :رحيم مشايی تصريح كرد 
ايران با ايرانيان خارج از كشور در كانادا برگزار  

جمھور برای    شد كه بنده به عنوان نمايده رئيس 
مالقات با ايرانيان مقيم كانادا به آن كشور سفر كردم  
و مجموعا در شھرھای ونكوور، ادمونتون، تورنتو،  

 .انديشی برگزار شد   ھمايش ھم   8اتاوا و كانادا  
جمھور    اسفنديار رحيم مشايی كه جانشين رئيس ....  

در شورای عالی امور ايرانيان خارج كشور است،  
در خصوص سفر اخيرش به كانادا نيز توضيح داد  

سال گذشته از سوی نظام ھيچگونه    30كه در طول  
تماس رسمی با ايرانيان مقيم كانادا صورت نگرفته  

 .بود 

، "جانشين رئيس جمھور احمدی نژاد"
  :اسفنديار رحيم مشايی

عضويت در خانه ايران که مجموعه ای "
غيردولتی و تحت مديريت فرھيختگان و 
نخبگان مقيم ھر کشور است ھيچ شرطی 

 ." ندارد

 ھرکس  از اين در درآيد، 
و ايمانش  باشيد پذيرايش

 !نپرسيد
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 :و محمد پاسخ ميدھد 
رِم   " رِم من َح الَبل، خون من خون شماست و َح

ه   شماست و من از شماام و شما از من ايد، با آن ك
كه صلح      جنگ كنيد من نيز جنگ كنم و با آن كس 

 4."كنيد من نيز صلح كنم 

گوھاى   ت بنابراين، ھمانطور كه از مفاد بيعت و گف
آنان بوضوح بر مي آيد، بيعت محمد با انصار يك  
نظور تصرف   ه م بيعت كامال سياسى و بيعتى ب
. قدرت از طريق جنگ با عرب و عجم بوده است 

ز      با سران قريش     چيزى كه محمد در مذاكراتش  ي ن
 . در پى آن بود 

ان عباس  د از زب يعت      بعبارت ديگر محم ه ب ب
كنندگان مدينه به وضوح خاطر نشان مى سازد كه  
ه   دتى ب ي مسئله فقط بر سر قبول خدا و پيوستن عق
ين   ف ا مخال يك دين تازه نيست، بلكه ھدف جنگ ب

 . براى استقرار قدرت جديد ميباشد 
داھه و       مسلم است كه عباس  ب اين مطلب را فى ال

بلكه قاعدتا آنرا بايد از مباحثات  .  از خود نمى گويد 
قبلى كه ميان آنان و محمد جريان داشته گرفته بوده  

وط  .  باشد  اين نكته بسيار مھمى در گفتگوھاى مرب
راى درك   ه آن ب به اين بيعت مى باشد كه توجه ب
ادى   ع آتى از اھميت زي اي عدى و وق احث ب ب م

 . برخوردار است  
به اين ترتيب محمد به سرعت در مدينه جاى پائى  
ادن   رست ه ف د و شروع ب ن دا مى ك ي براى خود پ

د  اي م ه مى ن ن دي ه م ن  .  ھواداران خود ب راى اي ب
ر از   ف ن ن ادن آخري رست ا ف ظور، او خود، ت ن م

ر از    70    ھوادارانش كه عبارت از كم و بيش  ف ن
د،    * 33مكه و   وده ان تن از بازگشتگان از حبشه ب

د  ان ه  .  در مكه باقى مى م انى ك كه در زم طوري ب
تصميم به قتل وى مى گيرند، جز او،      سران قريش 

ه      على و ابوبكر كس  ان در مك ان م ديگرى از مسل
رغم خواست  .  نبوده است  ي ه عل جز چند نفرى ك

د و در   ن زن ي محمد از مھاجرت به مدينه سر باز م
  .مكه باقى مى مانند 

 
كى ھم      در واقع نيز قريش   ، در آخرين لحظه ، ي

به اين دليل تصميم به قتل محمد مي گيرند كه مانع  
وجود   ه و ب ن دي پيوستن او به ھواداران خود در م

از  .  آمدن نيروى مخالف جديدى بر عليه خود شوند 
اد   ھ شن ي ر پ ا ب ن دوه، ب َن ه در دارال رو است ك اين
لف   ل مخت اي ب ان ق ابوجھل، به چھل تن از جوان

چھل شمشير ميدھند تا بھنگام خواب بر سر      قريش 
 . محمد ريخته او را از پاى در آورند 

لف   ل مخت اي ب دا از ق آنھا چھل تن مزبور را عم
ع      قريش  ان يب م رت اين ت ا ب د ت ن ن خاب مى ك ت ان

خواھى   برخواستن بنى ھاشم براى جنگ و خون
ا صف  .  شوند  آنھا فكر مى كردند كه چون جنگ ب

راى      متحِد قبايل قريش  د، ب براى خونخواھى محم
ور   بنى ھاشم ناممكن بوده است، بنابراين آنھا مجب
ا تن داده، و   ھ افت خون ب ه دري مى شده اند تا ب

منجر      مسئله بدون آنكه به جنگ و پراكندگى قريش 
درست بود  . گردد، از راه مسالمت آميز فيصله يابد 

ده و در   د كشي ايت محم كه ابولھب دست از حم
م سكوت   دي ه دي برابر اذيت و آزار او ھمآنظور ك

ه غيرت او اجازه  .  کرده بود  ود ك ب ولى معلوم ن
 .  ميداد تا قتل او را نيز تحمل نمايد 

د در   ل محم ت ۀ ق وطئ بھرحال، ديديم كه چگونه ت
بر آب شد و محمد كه قبال      نتيجه ھوشيارى او نقش 

ز   ي ود، خود ن اده ب رست ھواداران خود را بمدينه ف
و َخزَرج، وارد مدينه مى      تحت حمايت قبايل اوس 

 . شود 
ع،   اب ن   24تاريخ ورود او به مدينه، بنا بر اغلب م

ع االول از    622سپتامبر   ي ا دوازدھم رب معادل ب
اريخ ھجرت   ه ت ه ب ود ك عثت ب سال چھاردھم ب

ا     16معروف شده و ابتداى ھمان سال كه معادل ب
دى    622جوالى سال   م جدي وي بود نيز به مبداء تق

 .براى مسلمانان، تقويم ھجرى، تبديل مى گردد 
 و َخزَرج    چرا فقط افرادى از قبايل اوس 
 به محمد مى پيوندند 

ه      پيوستن افرادى از قبايل اوس  ن دي و َخزَرج در م
ه در  . به وى بى شك دليل سياسى داشت  ما ديديم ك

دالالت مذھبى خود   مكه، ھر جا كه محمد به است
خاطر عقب   براى جلب اعراب متوسل مى شد، ب

، و بخاطر اينكه قصد به اطاعت    افتادگى نظراتش 
كشانيدن اعراب را داشت، و از آنجائيكه آنھا افراد  

  .آزاده اى بودند، نا موفق از آب در مى آمد 
ه   ما حتى در مورد داستان معراج و َمسرى ھم ك

بسيارى از مسلمانان از  " بقول مقدسى با شنيدن آن  
د  گردن ه ھر چه او غلظت  "  دين بر مي م ك دي دي

ه ھاى      خرافى دعوتش  ه افسان رد و ب ب ي را باال م
ار   ك ن ر از اي ت خرافه آميز ترى متوسل مٮشود، كم
ه   خود نتيجه مى گيرد، در حاليكه ، در مراجعه ب

گيزى      قبايل اوس  وَخزَرج، با سرعت شگفت ان
وده  .  موفق از آب در ميآيد  علت اين امر دو چيز  ب

  :است 
ه   ه اى نسبت ب ان ن اول اينكه مدينه در رابطه دشم

بسرمی برده است ، و بنا بر قانون رايج در      قريش 
ده   حساب مى آم صحرا ، دشمِن دشمن دوست ب
است و دوم اينكه در جنگھاى مداوم و بى حاصلى  

ل اوس  اي ب زَرج      كه براى مدتھا ميان ق در    * و َخ

ه   ل جم ن ه م ن دي مدينه جريان داشته است، مردم م
ه تنگ   اعضاى قبايل مزبور از اوضاع موجود ب
ادل   ع ح و ت رارى صل رق آمده ، مشتاقانه در پى ب
د  وده ان خاصم ب ت روھاى م . قواى جديدى ميان ني

دون ھيچ   ه و ب اصل الف ه ب بخاطر ھمين است ك
مشکلى، قرار داد اتحاد ميان قبايل مدينه با محمد و  

ازه وارد را      ھوادارانش  كه اكنون حكم  يك قبيله ت
داشتند ، به قرارداد اتحاد و صلح ميان کم و بيش  
خاصم   ت ل م ھمه قبايل مدينه، علی الخصوص قباي

ان      اوس  ه آن ه ب ھودى  وابست و َخزَرج و قبايل  ي
 .منجر مى گردد 

اينھا کسانی ھستند که به دنبال سازش محمد با    *
قريش در جريان آيه ھای شيطانی ، با اين تصور  
که ديگر مورد اذيت و آزار قريش قرار نمی  

 .گيرند، به مکه باز می گردند 
ه  *  ان دو قبيل آخرين مورد از اين سلسله جنگھا مي

م، يكى دو سال قبل    617مزبور جنگى بود كه در  
ا اوسيان، در  د ب  -  "بوعاث "از اولين مالقات محم

ه   محلى در نزديكى مدينه، رخ ميدھد كه در آن قبيل

زَرج را شكست    اوس  ، در اتحاد با قبايل يھود، َخ
ميدھد، و معلوم بود كه بزودى جنگ دوباره توسط  

شروع مى     قبيله َخزَرج، براى انتقام جوئى از اوس 
 . شود 

ا   دت رغم علت عم ي ه عل البته، بايد توجه داشت ك
ان   ي سياسى پيوستن افراد به محمد در مدينه، در م
اعراب نيز، چه در مكه و چه در مدينه، مانند ھر  
خاطر عقب   ه ب د ك وده ان جاى ديگرى، كسانى ب
ر فشار   ى، و زي رست ه پ كرى و خراف افتادگى ف

اجتماعى، خود را نيازمند    -محروميتھای اقتصادى 
توسل به نيروئى ماوراء الطبيعه و مقتدر مى ديده،  

 . مى يافته اند    با تسليم خود به اين نيرو آرامش 
ه    -ما اين پديده را   يعنى وجود افراد پراكنده اى  ك

د،   در ميان اعراب به وجود خداى واحد معتقد بودن
ر  .  قبال نيز در مورد حنفيان مشاھده كرديم  عالوه ب
تن عربى    6آنھا ، تا آنجا كه ما مي دانيم در ميان  

به محمد پيوستند، چند     نيز كه در ابتدا از قبيله اوس 
ا   ھ ت ا از ب وده ي تنى از آنان از قبل، خدا پرست ب

دسى مى  .  دورى مى جستند  ق ه در شرح م چنانك
 :خوانيم 

د و سپس  "   6    تا اينكه سال يازدھم نبوت فرا رسي
را      تن ازاوس  را درعقبه ديد وايشان را به اسالم ف

نخستين كسانى از ايشان كه اسالم آوردند  ... خواند  
ۀ  "  اسعد بن ُزراره "  ل ي ب جار، ق نی ن ه ب ل ي رھبر قب

د و او در  "  قُطَبة بن عامر " مادری محمد، و   ودن ب
و گويند نخستين  .  مى گفت "  ال اله اال هللا  " جاھليت  

بود و او  " ابواَلَھيَثم بن اَلتَّيَّھان "كسى كه اسالم آورد  
 5".در جاھليت به بتھا نزديك نمى شد 

ه   گام ورود ب ن د ھ ه محم م ك ما بعدا نيز مى بيني
و عامر  " مدينه، با گروه ديگرى تحت رھبرى   اب

ه  "  راھب  ر مى خورد ك د ب كه يكتاپرست بوده ان
. البته آنھا باو معتقد نشده و تبعيت او را نمى پذيرند 

6 

د   د، ھر چن در مكه نيز، در ميان ھواداران محم
ر از   كسانى از طبقات پائين بوده اند كه بخاطر تنف
رار   د ق ون رو در روى محم اشراف مكه كه اكن
گرفته بودند،  به او مى پيوندند، بى شك كسانى نيز  
لى و   ب ه ق ن ي وجود داشته اند كه چه با سابقه يا زم
ادگى   ت آشكار نشده يكتاپرستى، و چه بدليل عقب اف
افت   بوت و دري فكرى، فريب محمد در ادعاى ن

 . وحى از خدا را خورده باشند 
ه  .  بھرحال ، يك چيز مسلم است  اينكه خود محمد ك

ا خدا   جاعل داستان ھاى ساختگى وحى و رابطه ب
بوده، از اصل قضيه و ساختگى بودن اين داستانھا  

چنانچه وقتى محمد وارد  . اطالع قطعى داشته است 
و   مدينه مى شود براى مدتى در طبقه پائين خانه اب

دراين  .  ساخته شود     ايوب سكنا مي كند تا خانه اش 
مدت خانواده ابوايوب كه به طبقه باالى ھمان خانه  
ه   خت نقل مكان مى كنند، ھر شب براى محمد غذا پ

لى  .  و براى او به پائين ميفرستادند  ق ابوايوب در ن
 :كه ابن ھشام از او ميكند ميگويد 

ه  " ي ر، عل ب م ھر شب طعامى مى ساختيم و بر پيغ
ه اى   ده اى ( السالم، مى برديم، و فضل ان م ي اق از  -ب

از پس     كه از پيش )  من  ا      وى ب ا ب د، م مى آوردن
فرزندان آن را تبرك مى دانستيم، تا يك شب چيزى  

ان      اما آنچه كه حكم تير خالص   ي را در روابط م
ه      محمد و سران قريش  پيدا مى كند، قرارى است ك

الى   ا عده اى از اھ محمد در سال يازدھم بعثت ب
گفتيم كه محمد سالھا  . مى گذارد    مدينه از قبيله اوس 

مجاز   در فصل زيارت به بازارھاى عكاظ ، ذی ال
و المجنت ميرفت تا زائرانى را كه براى زيارت و  

ه دين     فروش  د ب محصوالت خود به مكه آمده بودن
جه اى از   ي خود دعوت نمايد، ولى تا سالھا ھيچ نت

ازدھم  .  اينكار خود نميگرفت   ه در سال ي ك ن ا اي ت
در يكى از اين گشت و گدارھا در  .) م   621(بعثت  

تن از كسانى كه از مدينه و      محلى بنام عقبه با شش 
 .آمده بودند، آشنا مى شود    از قبيله اوس 

اين زمانى است كه او با نااميدى از طائف بازگشته  
ردن   است و با شدت در پى يافتن جائى براى پناه ب

د      شش . است  اضاى محم ق ه ت نفر مزبور بالفاصل
به ميان قبيله      سپس . براى يارى به او را مى پذيرند 

گر      خود رفته و سال بعد، پنج تن آنان، شش  تن دي
راه   ھم را كه بعضى شان از قبيله َخزَرج بوده اند ب

  .خود مى آورند 
يعت   د ب افراد جديد نيز بھمراه افراد قديمى با محم
د كسى   ن نموده مسلمان مى شوند و از او مى خواھ

ه      را براى آموزش  ا ب ھ ا آن از ب م قران و گذاردن ن
ُمصَعب بن ُعَمِ◌ير بن ھاشم  " محمد  .  مدينه بفرستد 
د "  بن عبد َمناف  . را براى اينكار به مدينه مى فرست

ل   اي ب او موفق به جلب تعداد بيشترى از اعضاى ق
و َخزَرج به اسالم مى گردد، بطوري كه سال     اوس 

اد و دو تن از   ت بعد، يعنى سال سيزدھم بعثت، ھف
ان،   ان اعضاى اين دو قبيله  كه بخاطركمك به مسلم
ارت   ان زي د، در جري به انصار معروف مى شون
يعت مى   كعبه، در عقبه، مخفيانه با محمد پيمان ب

 : ابن ھشام مى گويد . بندند 
يعت جمع  "    ھر ب چون قوم انصار در عقبه از ب

ود،  "  بن ُعبادة بن َنْضله     عباس " آمدند،   از انصار ب
بر پاى خاست و روى در قوم خود آورد و گفت  

اى قوم ، ميدانيد كه با محمد چه بيعت مى  :  ايشانرا 
اين بيعت چنانست كه از  :  گفت .  بگوى :  كنيد؟ گفتند 

دا   بھر عرب و عجم جنگ كنيد و سر و مال خود ف
از   سازيد، و در ھيچ حال از نصرت دادن وى ب

   1  ."نايستيد 
 :آنگاه محمد نيز در جواب می گويد  

ه عم من    " بيعت مى كنم با شما، ھم بدان وجه ك
مرا نيز  (گفت، چنانكه زن و فرزند خود را بكوشيد  

د  )  بكوشيد  ي ن اع ك و ھمچنانكه َذب از حريِم خود دف
د   اشي از آن من نيز بكنيد، و با دوستاِن من دوست ب

 2".و با دشمنان من دشمن باشيد 

د      پس  ا محم بيعت كنندگان شروع به دست دادن ب
ھان " يكى از آنان بنام  .  مى كنند  َي َت " اَبو اَلَھيَثم بن اَل

 :ھنگام دست دادن با محمد به او ميگويد 
م و   " ي ن يا رسول هللا ، ما ميترسيم بدين جمله وفا ك

م از   ي ن دوستان ما كه اھل شركند، با دشمن خود ك
از  -با خودمان دشمن كنيم آنھا را از بھر تو ( بھر تو 

و  ) من  م و ت ؛ و جانب تو بر ھمه جوانب مقدم داري
قوم خود آئى      بعاقبت ما را فرو گذارى و باز پيش 

ھور و محذول   ق و م ان ت ن ا دشم به مكه، چون م
 3."گردانيم 
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از   م؛ چون ب ودي ده ب پخته بوديم و پياز در آن افگن
اده      پس  ھ ن آوردند، سيد، عليه السالم، دست بر آن ن
م     پس .  بود  ي ت ف : چون چنان ديديم، دل تنگ شديم، گ

د  . مبادا كه سيد، عليه السالم، از ما رنجيده است  بع
از آن برخاستم و به خدمت سيد، عليه السالم، شدم  

اد،  :  و گفتم   و ب داى ت يا رسول هللا، مادر و پدرم ف
ا   ادى، و م ھ خير است كه امشب دست بر طعام نن
د   ھر شب فضله اى كه از خدمت تو باز مى آوردن

: سيد، عليه السالم، گفت .  آن را بتبرك مى دانستيم 
ھر   در آن طعام پياز بود و بوى آن مى آمد، و از ب

من مى آمد، من      آنكه جبرئيل، عليه السالم، به پيش 
كراھيت داشتم و آن نخوردم، شما بخوريد كه باكى  

م و آن را      من دل خوش     پس .  نيست  ت رف شدم و ب
ھر   م از ب ي بكار برديم، و ديگر ھر طعامى كه پخت

 7."وى سير و پياز در آن نمى كرديم 

ه خودش  ه      بنابراين، چگونه ممكن است كسى ك آي
ل می كرده،   ي ھا را می ساخته، و ھر زمان كه م
ح روز و   ر مصال دست ساخته ھاى خود را، بنا ب

ر مي داده      نيازھاى شخصى اش  ي ي غ ه ھاى  ( ت آي
ا   شيطانى، آيه ھاى مربوط به حالل بودن ازدواج ب
دن   راخوان د در ف زن نا پسرى، حق استثنائى محم

ه مى خواھد، و      زنانش  براى جماع ھر زمان ك
ودن  )  دھھا آيه ديگر  ه و ساختگى ب ازاصِل مسئل
با خدا بى اطالع باشد؟ اين چيزی      رابطه خويش 

مى   داللى جور در ن است كه با ھيچ منطق و است
تا جائيكه بعضى ازخود مسلمانان برجسته نيز،  . آيد 

كرى شان، چه در زمان   با ھمه عقب افتادگى ف
خود محمد و چه بعد از او، آنرا رد کرده حاضر  

 . به قبول آن نمى شوند 
مى آيد كه او  در پى چه      بنابراين، اين سئوال پيش 

درت  او  .  چيز بوده است؟  بی شك درپى كسب ق
ا   ت ك دا اعراب را از طريق ي ت قصد داشت كه اب

ه      پرستى مطيع خدا و در واقعيت امر، خودش  ك
او  . آنھا را سرور عجم    نماينده او بود، بكند و سپس 

ا سران قريش ،   اينرا نه تنھا درمذاكرات خود ب
حظات آخر   مذاكراتى كه عمويش ابوطالب در ل

يب      ميان او و سران قريش     عمر براى سازش  رت ت
مى خواھم كلمه اى  (  داده بود، صراحتا بيان ميكند  

بگويند كه عرب مطيع آنھا شود و بر عجم تسلط  
ه االهللا  :  يابند   ه دوم  " ) كلمه الال م ي ه در ن ك ل ، ب

 .  در مدينه نيز عمال به اثبات ميرساند    زندگى اش 
كه سران قريش  ي ه      طبيعى است كه  در صورت ب

د،   خداى محمد عقيده يافته فرمانبردار او مي شدن
از آنجا كه فرامين خدا توسط محمد به  آنھا صادر  
مى شد، او مي توانست آنچه را كه مى خواست از  
د  ن ه ك ت ك ا دي ھ ه آن ام خدا ب ن . جانب خود ولى ب

ه   ود ك بنابراين، كلمۀ هللا  براى محمد اسم رمزى ب
ود  ده ب ي . در پشت آن قدرت شخصى خود او خواب

خاطر كودنى   ا ب اسم رمزى كه ھواداران محمد ي
ز   ي ا از سر ت د و ي شان از آن سر در نمى آوردن
ھوشى و به اميد آنكه خود نيز در قدرت پنھان شده  

 .آن، سھيم شوند، آگاھانه آنرا مى پذيرفتند    در پس 
 قدرت    كشاكش 

 بر سر خداى واحد    كشمكش    در پس 
ر سر خداى واحد      ما گفتيم در پشت كشمكش   ب

ود     مسئله كشمكش  . برسر قدرت شخصی خوابيده ب
ر   مسئلۀ قدرت مطلقه محمد يا قدرت پراكنده و غي

 متمركز اشراف و سران قبايل عرب؟  
اينرا، ما در اولين بيعت محمد با انصار مدينه، در  
ه، بوضوح مى   ب ا، در عق ھ ا آن مالقات دوم او ب

در مواد ششگانه مورد توافق در اين بيعت،  .  بينيم  
طبقاتى آينده،   -نه تنھا خصوصيات نظام ديكتاتورى 

د و   ب ر مست وان رھب ن بلكه جايگاه محمد در آن بع

ه و   مطلق العنان آن بوضوح مورد تاييد قرار گرفت
در مورد اين بيعت و شرايط آن  .  تضمين مى گردد 

 :ابن ھشام چنين مى گويد 
ه السالم،  "...    ي شرايط آن بيعت كه با پيغمبر، عل

اول آنكه شرك با خداى  :  چيز بود     كرده بودند شش 
ا روا  .  دوم آنكه دزدى نكنند .  نياورند  ه زن ك سوم آن
اعده اھل  .  ندارند  چھارم آنكه فرزندان را چنانكه ق

و پنجم آنكه دروغ و بھتان بر  . جاھليت است نكشند 
ه  .  نبندند     كس  ي ر، عل ب م غ ي ه طاعت پ ك و ششم آن

  8  ."السالم، برند و عصيان و مخالفِت وى نكنند 
ون اساسى و اصول      اين شش  ان ع  ق ماده در واق

ا   ر پ د در پى ب ه محم داد ك نظامى را تشکيل مي
ه در آن زمان  . داشتن آن بود  بايد توجه داشت ك

ذا   كرد و ل ي ه خود را طى م ي اسالم مراحل اول
مقررات و قواعد آن كه ھمان اصول و قواعد نظام  
م و   آتى بود، ھنوز چندان بسط و توسعه نيافته و ك

ر      بيش  ه را در ب چيزى جز ھمين فقرات ششگان
م  .  نميگرفت  ي ن ي ب ي ا م دا م ع ه ب ه است ك ن در مدي

د،   رن گي ي بتناسبى كه پايه ھاى قدرت جديد شكل م
اسِى   ماعى وسي ى، اجت ذھب مقررات و آئينھاى م
وجود   د ب متناسب با آن نيز بصورت آيه ھاى جدي

فقرۀ مورد     با اينحال ھمين شش . آمده، بسط مٮيابند 
ه، اساس  ب يعت عق    موافقت محمد با انصار در ب

  مى سازند    تمامى جامعه جديد را در خود منعكس 
ه   ماده اول، يعنى نھى از شرك با خدا، ھمانطور ك
درت   ھى از شريك شدن در ق م، ن ي ت قبال نيز گف

وده است   ھى،  .  مطلقه خليفه يا شاه ب يت ال وحدان
نى اش  ي اسى و      ھمه جا معناى زم يت سي وحدان

وده است  ر ب ف ك ن درت در دست ي ز ق رك م . ت
ظام   ر سر ن بنابراين، ماده اول عبارت از توافق ب

 .ديكتاتورى فردى بوده است 
ر اصل   د اخالقى ب ي اك ع دزدى، ت ن ماده دوم، م

ما قبال  .  مالكيت خصوصى در نظام آتى بوده است 
ظام   گفتيم نھى دزدى در اسالم، ھمچنانكه در ھرن
وع دزدى، دزدى   ا يك ن ھ ن ھى ت طبقاتى ديگر، ن
اع از دزدى   ا خرده دزدى در دف ى ي ون ان رق غي

وده است  ون  .  قانونى يا دزديھاى بزرگ ب ان در ق
محمدى نيز ھمانطور كه گفتيم، خرده دزدى حرام  
ولى غارت كاروانھا و دزدى اموال ديگران تحت  

ن،  .  عنوان غنيمت جنگى حالل بوده است  راي اب ن ب
د   ي اك د ت ودن جامعه جدي اين ماده نيزبر طبقاتى ب

 . داشت 
ه مفصال در   ماده سوم، نھى زنا نيز، ھمانطور ك
گذشته شرح داديم، رواج و قانونى كردن فحشای  
اح، و   ك وان ن خانوادگی در نظام جديد، تحت عن
وده   تبديل بردگى جنسى زن به پرچم جامعه جديد ب

ان اسارت زن و  .  است  بعبارت ديگر، اين ماده بي
اعالم اين بوده است كه در نظام جديد، زن تنھا از  
طريق فحشا يا بردگى جنسى و كارى براى مرد يا  
 .شوھِر خود است كه ميتواند حق حيات داشته باشد 

ز،   ي دان ن ماده چھارم، نھى زنده بگور كردن فرزن
م، بطور كلى   ھمانطور كه در گذشته شرح دادي
مدن، و بطور   ظام ت ه ن دوى ب ظام ب عبور از ن

، تا آنجا كه به منع زنده بگور كردن دختران   اخص 
االئى شدن زن و   ر ك د ب ي اك مربوط مى شود، ت

 .يافتن آن براى مبادله جنسى بوده است    ارزش 
ماده پنجم، نھى دروغ و بھتان، تنھا موردى است  

در نظر اول، اين  .  كه در گذشته به آن نپرداخته ايم 
ه چرا در يك   د ك ن انديشه به خاطر خطور مى ك
د   ن ان قرارداد سياسى و مھم بايد يك مسئله اخالقی م
وافق   نھى از دروغگوئى بعنوان يكى از موارد ت

در حاليكه اگرمعناى قرآنى  .  مورد تاكيد قرار گيرد 
وجه مى   دورغ وبھتان به ديگرى رابدانيم كامالمت

شويم كه معناى آن در فرھنگ قرانى كامال با آنچه  
كه ما از آن درك مى كنيم متفاوت مى باشد، و از  
ر سر   اينرو، در قرارداد عقبه، نه تنھا موضوع ب
وده،   ب توافق بر سر يك مسئله شخصى و اخالقى ن
ِى مورِد   درت ظاِم ق بلكه اصل سياسى مھمى در ن

وده است  ان ب ي د در م ى،  .  نظِر محم رآن ان ق زب ب
منظور از نھى از دروغ و بھتان زدن به ديگران،  
ات اوست  . نسبت دروغ دادن به محمد و تكذيب آي

ارت   ب ع يعنى نفى و دروغ دانستن مسئله وحى و ب
ديگر رابطه اي بوده است كه محمد تمام حقانيت و  

ه است  ت گرف ه  .  قدرت خود را از آن مي ه اين آي ب
 :توجه كنيد 

د   " در جھان از آنھائی که به خدا نسبت دروغ دادن
د   ستمكارتر کيست؟ آنان بر خدا عرضه داشته شون

که بزرگترين  ( و گواھان محشر گويند اينان ھستند  
  9." بر خدا دروغ بستند ) ظلم را مرتکب شده 

يست  ه من ن ه، اين نظر خود ساخت ه  .  البت ك ل ب
مورد      چيزٮاست كه پرفسور ايزوتسو كه نظراتش 

ه   ذشت تاييد جامعه اسالمى است و ما آنھا را در گ
د  اودر  .  نيز بكرات مورد استناد قرار داديم مى گوي

د،   -كتاب خود، مفاھيم دينى  ران مجي اخالقى در ق
اى      پس  ن ع از آنكه براى تاييد نظر خود در مورد م

د   وي واقعى دروغ و بھتان آيه باال را ميآورد، می گ
ال  آورد   "  ث وان  م ت ي د  م در اين مورد تا بخواھي

ه  مون افی     * ولی  برای منظور ما ھمين يک ن ک

 10.است 

ر  "  ز ب ي جم ن ن اده پ بنابراين، مالحظه ميكنيم كه م
ظام   ه اين ن ك ن خصلت الھى نظام آتى، يعنى بر اي
رد، و در   ي ا خدا مى گ حقانيت خود را از هللا  ي
د مي   نتيجه يك نظام مذھبى و تئوكراتيك است تاكي

  .ورزد 
د و   ردارى از محم ب ان و سرانجام ماده ششم، فرم
ان   ي ه وى، ب ي ل ر ع ان ب ي فت و طغ ال خ ھى م ن
ه او در   ديكتاتورى فردى وى و جايگاھى است ك

بعبارت ديگر، در اين ماده  . نظام آتى خواھد داشت 
د را از خود   انصار حق ھرگونه مخالفت با محم
ه   سلب مينمايند، و اين براى اولين بار امر بى سابق

 . ايرا در عربستان بدوى برقرار مى كند 
ظام   تاكنون، ھمانطور كه قبال نيز شرح داديم، درن
فت   قبيله اى عرب، اعضاى قبيله نه تنھا حق مخال

خود، بلكه حق عزل وى را نيز داشتند، و      با رئيس 
ه   د ك در اينجا، براى اولين بار سنتى بوجود مى آي

ظام آتى را      بعدا اساس  ردى در ن ورى ف ات ت ك دي
ا  .  شالوده ريزى مى كند  ر ب اي غ امال م اين سنت ك

ه در   اقصى ك ى بشكل ن دوى، حت راسى ب ك دم
 .     عربستان آنزمان شيوع داشت، بود 

بنابراين، بيعت محمد با انصار، بيعتى بر سر نظام  
ائى آن      طبقاتى آتى و تالش   -ديكتاتورى  رپ براى ب
چيزى كه حوادث بعدى نيز صحت آنرا  . بوده است 

  .بطور كامل به اثبات ميرسانند 
ماده     اين بيعت در مالقات دوم، يعنى جائى كه شش 

مزبور مورد موافقت قرار ميگيرد، خصلتی صرفا  
خود   ظامى ب سياسى و در مالقات سوم خصلتى ن

ز  .  مى گيرد  ي ا ن ھ اين ھمان چيزى است كه مسلمان
ا  .  از آن بعنوان آمدن آيه قتال ياد مى كنند  ن باين مع

ه در   كه اظھار مى كنند كه آيه قتال يعنى آيه اى ك
ان اجازه جنگ و   ان م ه مسل آن براى اولين بار ب
كشتن دشمنانشان را ميدھد در ھمينجاست كه فرود  

 :مى آيد 
ان اسالم  "   گجوي رخصت جنگ با دشمنان به جن

ر   داده شد زيرا آنان از دشمن ستم کشيدند و خدا ب
  11." ياری آنھا قادر است 

ه (ما نيز در بيعت دوم   ب م  )  سومين مالقات عق دي دي
ا   د صحبت از جنگ ب كه براى اولين بار محم
ا   ظامى ب دشمنان خود يعنى صحبت از يك اتحاد ن
ه   ك ي انصار بر عليه مخالفين خود مى كند، در حال
ظامى   در بيعت اول صحبتى از جنگ و مبارزه ن

نطور     .در كار نيست  ه را اي ل ابن عشاق اين مسئ
 :بيان مى كند 

ود   " ه ب ت اف ي پيغمبر قبل از عقبه دوم ھنوز اجازه ن
ود  .  كه بجنگد و خون بريزد  ه ب ت او تنھا دستور ياف

حمل   موده، ت كه مردم را به سوى خدا دعوت ن
روان      قريش .  اھانت كرده و منكران را ببخشايد  ي پ

ا را   ھ او را آزار و اذيت كرده بودند، بعضى از آن
ه   به خروج از مذھب خود، اغوا، وبقيه را وادار ب

ا  .  ترك كشورشان كرده بودند  د ي ودن ور ب آنھا مجب
را      دست از مذھب خود بكشند، يا بدرفتارى قريش 

بپذيرند، و يا از سرزمين خود فرار كنند و بعضى  
د  رون ه قريش .  به حبشه و بقيه به مدينه ب تى ك    وق

يت واالى او را   د و ن اخ شدن نسبت به خدا گست
منكرشده، او را متھم بدروغ نموده ، و با او آغاز  

د  امبرش ...  به بد رفتارى نمودن ي ه پ اجازه      خدا ب
 12." جنگ و دفاع خود را داد 

ه خدا  "   * ه ب ك ر است از آن چه كسى ستمكارت
د،   ن كذيب مى ك ات او را ت دد و آي ن دروغ مى ب

د  مى شون سورۀ  ."  بدرستى كه مجرمان رستگار ن
    18و    17يک آيه ھای  

يعت   البته، ابن عشاق يا مترجم كتاب وى، بجاى ب
دوم، باشتباه، عقبه دوم را مى آورد، در حاليكه اين  

وده است  ھرحال، ابن  .  عقبه سوم يا بيعت دوم ب ب
 :  ھشام مسئله را روشن تر بيان کرده ميگويد 

م از   " ردي اد ك ه ي ن، ك ن دوازده ت سال دوم، اي
ة االُولى   ب روساى انصار، به مكه رفتند و در عق
سيد عليه السالم، بديدند و بيعت كردند و بعضى كه  

د  اوردن ي د اسالم ب و اين اول  .  اسالم نياورده بودن
يعت شرط  .  بيعتى بود كه در اسالم رفت  و اين ب

رو      َحرب درش  ال ف ت وز آيت ق نبود، زيرا كه ھن
 13."نيامده بود 

اين مسئله نكته ديگری را نيز براى ما روشن مى  
د در  .  كند  ه محم ان اينكه حالت دفاعى و صلح طلب

ه   ن دي مكه و حالت جنگى و تعرضى بعدى وى درم
روِى   ي چيزمتضادى جزمراحل مختلف تكاملى يك ن

و خيز برداشته براى قدرت      از ھمان ابتدا متعرض 
ه ابن  .  نبوده است  ه آنطور ک د ن ن، محم راي بناب

ال را   ت عشاق ميگويد، بلکه برای اين در مكه آيه ق
نياورد كه در آنجا ھنوز قدرت رويارويى و عمل  

را نداشت، درحاليكه در عقبه     نظامى برعليه قريش 
ظامى   درت ن ھمينكه با بيعت با انصار صاحب ق

 .  شد، لحظه اى ھم در آوردن آيه قتال درنگ نكرد 
ا     د درھمه ج ه محم بھرحال، اين حقيقت را ك

ر   نى ب درپى قدرت شخصى و استقرار نظامى مبت
عتش  ي ا در ب ھ ن ه ت ود، ن ه خود ب ا      قدرت مطلق ب

ه در    انصار، در مذاكرات وى با سران قريش  ، بلك
وخ   كى از شي ا ي مباحثات او با ديگران، منجمله ب
عرب كه براى زيارت به مكه آمده  و طبق معمول  
ده   ر آم ه اسالم ب ساالنه، محمد در پى جلب وى ب

 . بود نيز ميتوان مشاھده كرد 
ل عرب      فرد مزبور كه احتماال رئيس  اي ب يكى از ق

و  : " بوده است، از محمد سئوال مى كند  اگر ما از ت
د،   پيروى كنيم و خدا ترا بر دشمنانت پيروز گردان
د   م؟ و محم آيا ما ھم در قدرت تو سھيم مى شوي

او آنرا به ھر  . قدرت از آن خداست : "جواب ميدھد 
و شيخ عرب كه خوب مى  "  كه بخواھد ميدھد     كس 

يست،      جز محمد شخص     فھمد كه آن كس  ديگرى ن
ه  : " تيز ھوشانه پاسخ ميدھد  ن د سي بنابراين ، ما باي
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 !لطفا به داخل ايران اطالع رسانی کنيد

ا   م ت ي ن ر ك خود را بخاطر تو در برابر اعراب سپ
د  ن ن ! خدا ترا پيروز گرداند، و ديگران فرماندھى ك

و محمد   14." از پيشنھاد تو خيرى بما نخواھد رسيد 
 .  را تنھا مى گذارد 

ا سران قريش  د ب ذاكرات محم وساطت      در م ب
ر سر      كشمكش     ابوطالب نيز اساس  دو طرف ب

ه      اينكه محمد در تالش .  ھمين مسئله است  آنست ك
بفھماند كه اگر آنھا زير نام هللا  و      به سران قريش 

   پشت سر وى متحد شوند، ميتوانند عرب و سپس 
د  تى  .  عجم را تحت سلطه خود در آورن ق ي اين حق

است كه بعدا نيز صحت آن عمال باثبات مى رسد،  
، بلكه از راه اتحاد    ولى نه از طريق اتحاد با قريش 

عدی قريش    با اوس  م ب ي ه اين      و َخزَرج و تسل ب
عيت  .  اتحاد  م، در موق دي بھرحال، ھمانطور که دي

ضعيف و در واقع ھيچ كاره اى كه محمد در مکه  
ز     داشت، در نظر قريش  ي اد وى مسخره آم پيشنھ

 . بنظر مى رسد 
تصادى و      در آنزمان، قريش  حاظ اق ا از ل اساس

د  ن . سياسى در موقعيت بسيار مستحكمى قرار داشت
نه تنھا كنترل اقتصادى و سياسى مكه را در دست  
خود داشتند، بلكه با نفوذى كه از طريق دادن وام  
ور   به قبايل ديگر، پرداخت حق و حساب براى عب
ا، و شريك   ھ اطق آن ن سالم كاروانھاى خود از م
گر   اطق دي ن كردن آنھا در كاروانھاى خود، در م

مى     بھم زده بودند، كمبودى از اين جھت احساس  ن
كردند، و لذا خود را نيازمند توسل به راه ديگرى  

وذ خويش  ف درت و ن د     براى توسعه ق دن مى دي . ن
بنابراين، ھيچ دليلى براى تغيير اوضاعى كه عمال  
مى   ود ن شرفت ب ي در جھت منافعشان در حال پ

ده  .  ديدند  ان اقى م در واقع نيز  اطالعات تاريخِى ب
در آن      از آن زمان، بما ھيچ نشانى از اينكه قريش 

يشروى خود دچار   ر پ ان، در مسي مقطع از زم
ه   راى ادام مشکلى شده، و نيازمند به راه جديدى ب

 . روند قدرت يابى خود شده باشند، نمى دھند 
ارچه      ، قريش   بعالوه، اگر ھم بفرض  پ ك راى ي ب

گران   ا دي كردن قدرت در عربستان در پى اتحاد ب
د  ه  .  بودند، چرا بايد با محمد متحد شون ه ن كسى ك

ا   راه شدن ب تنھا نيروئى بحساب نمى آمد، بلكه ھم
حدين قريش  ت و      او بى شك منجر به نارضايتى م

بھمين دليل، پيشنھاد محمد  .  تضعيف آنان مى گشت 
ررسى و      از نظر قريش  مسخره و حتى ارزش ب

   براى ھمين بمحض .  فكر كردن را ھم پيدا نمى كند 
   اينكه از جانب محمد طرح مى شود، سران قريش 

د  ن اي م ع   .  جلسه را ترك مى ن اي ه وق ھرحال، ھم ب
د در   راى محم سيزده ساله اول نشان ميدھند كه ب

ھيچگونه شانسى وجود     مكه و در ميان قبايل قريش 
گر   د بخت خود را در جائى دي ندارد، و او باي

 .جستجو کند 
اما در مورد بيشتر از صد ھوادارى كه او در مكه  
درستى   اد، ب دان اسن ق خاطر ف ا ب داشته است، م
نميدانيم كه ھر يك از آنھا واقعا با چه انگيزه اى به  

حتى در مورد خود محمد نيز،  . محمد پيوسته بودند 
قبل از      اطالعاتى كه بتواند بر زندگى شخصى اش 

ه   ك ل چ، ب م ھي ي گوئ بعثت پرتوى بي افكند، اگر ن
بنابراين، ما نميدانيم كسانى مانند  .  بسيار اندك است 

ه   زه اى ب خديجه، عمر و ابوبكر، واقعا با چه انگي
وادگى؟ از   خاطر روابط خان د؟ ب او پيوسته بودن

عقوبت در جھان ديگر؟ و يا براى رسيدن به     ترس 
قدرت؟ و يا از سر سادگى، عقب افتادگى فكرى و  

 عقيده به وجود خدا؟  
د شق اول   ردي در مورد على ميتوان گفت كه بى ت

زيرا او در زمان اسالم آوردن كودك  . صادق است 
ر    15. نبود     ده ساله اى بيش  و از اينرو نميتوانست ب

عالوه، او  .  خوردى عقالنى به مسائل داشته باشد  ب
ابوطالب، بخاطر قحطى و مضيقه مالى،       را پدرش 

از اينرو،  .  از دوران خردسالى به محمد سپرده بود 
خاطر روابط   درش را داشت و ب د حکم پ محم
عاطفی و نزديکی که با او داشت طبيعى بود که با  

 .  عقل کودکانۀ خود از وی پيروی نميايد 
ر      ولى در مورد بردگان و كسانى كه از بخش  ي ق ف

مھمى از ھواداران      جامعه برخاسته بودند و بخش 
ات   ه حدسي وان دست ب ت ي او را تشكيل ميدادند، م

بال ھم  .  روشن ترى زد  ه ق انطور ك يكى آنكه ھم
ِى   ال ي درت خ ه يك ق اشاره كرديم، معموال عقيده ب
مطلق، ھمواره پناھگاه اقشار محروم، سركوب  
ه   ايی ك ھ عنی آن شده و بى پناه جامعه بوده است ي
آرزوھاى گمگشته و ارضاء نشده خود را در اين  
د،   دنيا  الجرم در دنيايى ديگر جستجو مى كرده ان

د در مورد  .  بوده است  ه ھاى محم بسيارى از آي
مواھب و لذائذ بھشتی نيز در مكه خطاب به ھمين    

د خدايى  .  افراد بوده است  حتى با آنكه خداى محم
ايست طرف خطابش     جھانى بوده و نتيجتا مى ب
ال   ھمۀ ابناء بشر در سراسر دنيا باشند، ولى با كم
تعجب مشاھده مى كنيم ھنگاميكه او از وعده ھاى  
ر   ذت نشستن در زي بھشتى سخن مى گويد، از ل
سايه درختان كه فقط مطلوب ساكنين منطقۀ گرم و  

 .  سوزان عربستان بوده است نام ميبرد 
ا اخالص ( آنان   " اك و ب دگان پ ن در  ( را  )  خدا     ب

ِى بی حساب  )  بھشت  انى و روحان روزِى جسم
ا   ھ معين است و ميوه ھاى گوناگون بھشتى، وھم آن
م   ِع َن ُت بزرگوار و محترمند و در بھشت پر نعمت ُم
د   اند و بر تختھاى عالى روبروى يكديگر نشسته ان
ان   راى آن و حور و غلمان، جام شراب و طھور ب

ه  .  در مى آورند     به گردش  شرابى سپيد و روشن ك
نوشنده را لذت كامل دھد نه در آن مى، خمارى و  
زم   درِد سر، نه مدھوشى و مستى است، و در ب
ه   ه جز ب حضورشان حوران زيبا چشمى است ك

د     شوھران خود به ھيچكس  گرن آن حوران در  .  نن
دى   ي پ ت ( س اف ط ون  )  ل ن ك ه م ض ي ى ب وي گ

د  اى  ." ( ان ه ھ ات، آي ا  " ؛  ) 49-41الصاف ان ب آن
زنانشان در سايه درختان بھشت بر تختھاى عزت  

اگون و ھر  .  تكيه زده اند  براى آنھا ميوه ھاى گون
اده است  ه ھاى    يس ." ( چه بخواھند آم و    56، آي

كه  ) و زنان زيبا    يا فراش (و فرشھاى پربھا  "؛  )67
شه  )  در كمال زيبائى ( آنھا را ما   ي بيافريده ايم و ھم

آن زنان را باكره گردانيده ايم و شوھر دوست و  
ه ھاى  " ( جوان  ه ، آي ان در  " ؛  ) 37-34الواقع آن

ه   ي بھشت به عزت بر سريرھاى زربفت مرصع تك
روى   ان روب اران و دوست ا ي زنند و ھمه شادان ب
ا   ب يكديگر بر آن سريرھا مى نشينند و پسرانى زي
ه   ا ب ھ دى است گرد آن كه حسن و جوانى شان اب
ا و   ه ھ ا و مشرب ا كوزه ھ د ب خدمت مى گردن

و از گوشت مرغانى  ... جامھاى پر از شراب ناب  
ا و   ھ كه مايل باشند و زنان سيه چشم زيبا كه در ب

است  ي ھ ا م ھ اين  .  لطافت چون ُدر مكنون اند بر آن
اداش  ى پ ھ اى ال ھ ت م ع ان      ن ي ت ش ھ ال آن ب م اع

 )24-15الواقعه، آيه ھاى  ." (است 

ه   چه را ك رار است آن د ق بنابراين، خداى محم
اعراب بدوى را از  )  اشراف عرب ( خدايان زمينى  

   آن محروم كرده اند، در بھشت خيالى در دسترس 
ا  .  آنان قرار دھد  ھ ن طبيعى است كه اين افسون، ت

اده اى از   ت مى تواند عناصر كوته فكر وعقب اف
د  ن . اعراب فقير و محروم را بسوى خود جلب ك

ه   ه ب روى آورى بيشتر اقشار فقير و محروم جامع
ه   ت مذھب، حتى در جوامع امروزى نيز، بر اين نك

 .مھر تاييد ميزند 
ه      از اينرو، بخش  زيادى از ھواداران محمد در مك

نه بداليل عقلى و فكرى، بلكه بخاطر سرخوردگى،  
ه   محروميت ھاى مادى و نيازھاى روحى است ك

د  ده مى شون د  .  بسوى او كشي راى ھمين محم ب
كه بعنوان ثروتمندترين شھر    -درابتدا، فقط در مكه 

اعی و   م ت کامل اج ان مركزى از ت در عربست
رخوردار است و در آن   اقتصادی پيچيده تری ب
اط   محروميت ھا و تفاوت ثروت و فقر بيشتر از نق
وع را   ديگر است، مي تواند ھوادارانى از اين ن

ه  .  بسوى خود جلب نمايد  ن دي ه در م م ك ي دان ي ما م
ل ديگرى   ي ا دل روى آورى اعراب به محمد عمدت

 . داشت 
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کمپين از خود نشان داده است و به صرف  
اينکه گويا اطالعيۀ کمپين ھمۀ دانشجويان  
انجمن را طرفدار رژيم دانسته، مخالف  

جملۀ اطالعيه در  (کمپين ھم درآمده است  
کمپين را ھم در باالتر درج کردم و نشان  
ميدھد که اين ادعا کامال بی پايه و اساس  

آقای رھنما ازاين ھم پيشتر رفته و  ).  است 
بخود جرات داده است که اعالم کند که اطالعيه  
کمپين لحن پولپوتی دارد و به سبک جمھوری  

جای بسی تاسف است که استاد ھمين  !  اسالمی ست 
دانشگاه که در ھمين مصاحبۀ کوتاه به وجود  
اعتراضات قبلی در مورد نصب پرچم رژيم اشاره  
کرده و گفته که شنيده است که اين پرچم نصب شده  
است، بجای ابراز عصبانيت و انزجار از نصب  
پرچم رژيم در دانشگاه و تالش برای برچيدن آن،  

و لحن اطالعيه  (  چنين به دانشجويانی تاخته است  
که حاضر نيستند  )  شان را پولپوتی خوانده است 

اسالمی در دانشگاه نصب    –پرچم رژيمی پولپوتی  
آيا اين نوع  !  شود و کمپينی عليه آن راه انداخته اند 

حمله به کمپين دانشجويان آزاديخواه در دانشگاه  
برای برچيدن پرچم رژيم، ابراز موافقت ضمنی با  
نصب آن نيست؟ گيريم لحن اطالعيه مقداری ھم تند  

، آيا بھتر نبود و  )که واقعا اينطوری نيست (باشد  
نيست که شخصيتی مثل آقای رھنما اين کمپين را  
ياری ميکرد تا ھم لحن قابل قبولتری برای ايشان و  
برای ممانعت از اتھامات بی پايۀ ايشان و  
گزارشگر مذبور داشته باشد، ولی در عين حال  
ھمۀ دانشجويان و استادان ضد رژيم دانشگاه را  
عليه نه تنھا نصب پرچم، بلکه برای ممانعت عليه  
ھرگونه حضور رژيم در دانشگاه بسيج ميکرد؟ آيا  
واقعا لحن مورد اشارۀ ايشان در اطالعيۀ کمپين  

خطرناکتر  )  اگر واقعا حقيقت داشته باشد، که ندارد (
و مضرتر است يا حضور رژيم و فعاليتھايش در  
داخل دانشگاھی که اکثريت بزرگ آن را  
دانشجويان ايرانی تشکيل ميدھند؟ آيا ميدانيد که  
نتيجۀ موفقيت اين کمپين در ممانعت پرچم رژيم و  
فعاليتھای آن در دانشگاه، ايجاد ميدان سياسی  

بازتری برای ھر انسان آزاده ای خواھد بود و عدم  
موفقيت آن نيز ميدان ھمکاری و ھمياری با رژيم و  
يا حضور عوامل و ايادی رژيم را وسيعتر ميکند؟  
آيا و اگر واقعا مخالف حضور رژيم در دانشگاه  
ھستيد چرا به اين کمپين نميپيونديد و با آن ھمکاری  
نميکنيد و آن را تقويت نميکنيد؟ تضعيف کمپين و يا  

آيا جايز  !  عدم موفقيت آن به چه کسی خدمت ميکند؟ 
و ضروری نيست که از کسی مثل آقای رھنما  
بپرسم که اگر مخالف حضور رژيم در دانشگاه  
است، چرا خود را مخالف کمپين عليه حضور  
پرچمش در دانشگاه ميداند؟ خيلی دوست دارم اين  
آقايان جواب اين سواالت و انتقادات را، ھمانند  
سمپاشيھا و اتھامات بی پايه شان عليه کمپين و  
مسئول آن، با خوانندگان شھروند در جريان  

 !بگذارند 
من بدليل اھميت موضوع ممانعت از حضوررژيم  
در دانشگاھھای تورنتو، و درک اھميت و ارزش  
فعاليت اين کمپين، اکنون الزم و ضروری نميبينم  
که به اھداف اصلی پشت سر چنين گزارشی و  
نظرات مطرح شده در آن عليه کمپين و مسئول آن  

اما  .  بپردازم و آن را به فرصتی ديگر موکول ميکنم 
بعنوان يک فعال سياسی خواھان سرنگونی رژيم و  
مخالف حضور رژيم در خارج، خواھان پيوستن  
ھمۀ دانشجويان و استادان ضد رژيم جمھوری  
اسالمی به اين کمپين ھستم و ھمۀ اين انسانھای  

از جمله آرش عزيزی و سعيد  (شريف و آزاده  
را به منسجم کردن صف آزاديخواھی در  )  رھنما 

 !دانشگاه دعوت ميکنم 
 مصطفی يونسی 

 آوريل   26
عه متن گزارش   خوانندگان محترم اين نامه را به مطال
ين   پ ۀ مسئول کم د، مصاحب مندرج در نشريۀ شھرون

جھت اطالع کامل از اين موضوع و قضاوت  ( مذبور،  
 :که در لينکھای زير آمده، دعوت ميکنم ) در مورد آن 

 :لينک اطالعيه مربوط به شروع بکار کمپين 
http://www.iran-tribune.com/2009-01-25-02
-27-10/7095-2010-04-01-02-40-07  

:لينک گزارش   
http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23
-03-32/2009-03-21-23-49-15/7400-2010-04
-23-03-59-24 

:لينک مصاحبۀ مسئول کمپين   
http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-
23-03-32/2009-03-30-18-27-05/7458-2010-
04-27-00-33-16 

حضور پرچم رژيم جای تعجب نيست  
و خود از فعالين ضد  (شروع کرده است  
، استاد دانشگاھی که  )رژيم بوده و ھست 

در طول ھمين چند روز يکی از امضا  
نفره عليه حضور    9کنندگان نامه ای  

در  "  مطالعات ايران شناسی "مرکزی بنام  
که گويااز جانب رژيم راه انداخته  (تورنتو  

می باشد، اينگونه  )  شده و يا حمايت مالی می شود 
در برابر راه انداختن کمپينی که اھداف کامال  
آزاديخواھانه و ضد رژيمی دارد موضعگيری کرده  

 .و عليه آن به چنين سمپاشی ای دست زده اند 
لحن اطالعيۀ کمپين و  "گزارشگر مينويسد که  

تبليغات استفاده شده حاوی اتھامات بسياری ست و  
لطف کنيد  !   واقعا؟ ".  اعتراضھا را برانگيخته 

اطالعيۀ کمپين را بطور کامل در نشريۀ شھروند  
ولی  .  بچاپ برسانيد تا خوانندگان خود قضاوت کنند 

عليه دانشجويان مدافع    تنھا جملۀ بکار رفته من  
حضور پرچم رژيم در دانشگاه را در ھمينجا نيز  
مينويسم که خوانندگان خود قضاوت کنند و ببينند که  

جملۀ  .  کجا قيد شده است "  اتھامات بسيار "اين  
اين خوش رقصی دانشجويان  :"  اطالعيه ميگويد 

بورسيه ای و ھوادار رژيم، خشم دانشجويان  
آزاديخواه و مخالف جمھوری اسالمی را برانگيخته  

در اين راستا و برای برخورد با اين  .  است 
رايزنيھا، کمپين اعتراض به آويختن پرچم جمھوری  

 ." اسالمی اغاز شده است 
دوست گزارشگر، اگر قرار باشد ھر کسی کمپينی  
عليه حضور پرچم رژيم و مدافعانش راه بياندازد با  
چنين لحن کامال غير منصفانه و مغرضانه ای  
روبرو شود، آيا ديگر جرات ميکند که مانع حضور  
رژيم و مدافعانش در دانشگاھھا، و يا ھرجای  

 ديگری گردد؟ 
با  "آقای رھنما، که در متن مصاحبه گفته که  

حضور ھر سمبل جمھوری اسالمی در ھر کجا که  
باشد توافق ندارد و مخالف نصب پرچم جمھوری  

،  "اسالمی در اطاق انجمن دانشجويان ايرانی ست 
عکس العمل خيلی مغرضانه تری نسبت به اين  

 »كمپين اعتراض به استفاده از پرچم رژيم در دانشگاه يورك«
 حمايت يا مخالفت؟

، با ھمين  "نامه ای سرگشاده به شھروند : "يک توضيح 
تيتر و در جواب به گزارشی از طرف گزارشگر  

کمپين اعتراض به استفاده از پرچم رژيم  "شھروند عليه   
اين  .  به نشريۀ شھروند ارسال شد "  در دانشگاه يورک 

نامه در خود نشريه بچاپ نرسيد و با سر تيتری ديگر و  
فقط بمدت تقريبا يک ھفته و نيم روی سايت آن گذاشته  

نظر به اھميت موضوع حضور رژيم و مدافعانش  .  شد 
در دانشگاه و ضرورت برچيدن اين دم و دستگاه جنايت  
و بی حقوقی نه تنھا در دانشگاھھا، بلکه ھر جای  
ديگری در خارج کشور، و اھميت ضرورت حمايت  
وسيع از اين کمپين، اين نامه را برای نشريۀ روشنگر و  
چندين سايت سياسی ديگر ارسال کردم تا مردم در  
جريان نظرات و فعاليتھای انسانھای دلسوز و مدافع  
آزادی و برابری و ھمچنين دست اندازھايی که بنا به ھر  

 . دليل بر سر راه اين نوع فعاليتھا وجود دارد، باشند 
 زنده باد آزادی،  

 !مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی 
 مصطفی يونسی 

!نامه اي سرگشاده به شهروند  
 !دوستان محترم نشريۀ شھروند، با سالم و درود 

) 1278شماره  (در نشريه شھروند ھفتۀ گذشته  
کمپين اعتراض به استفاده از  "گزارشی پيرامون  

. منتشر شده است "  پرچم رژيم در دانشگاه يورک 
ظاھرا اين گزارش خواسته است انعکاس تشکيل  
اين کمپين و تاثيرات آن در محيط دانشگاه را به  

بعنوان کسيکه موافق نه تنھا  .  خوانندگان نشان دھد 
برچيدن پرچم رژيم در دانشگاھھا، بلکه ممانعت از  
ھرگونه فعاليت اين رژيم در ھر محيطی در خارج  
ھستم، الزم ديدم نکاتی را در مورد اين مسئله  

 .مطرح نمايم 
اوال گزارشگر با ھدف ويژه ای، ورای امر تھيۀ  
گزارش بعنوان شخص ثالث يا بيطرف، اقدام به  

با  )  گزارشگر (آرش عزيزی  .  اينکار کرده است 
رده بندی سواالت و اشخاص مصاحبه شده آگاھانه  
می کوشد طوری وانمود کند که راه انداختن اين  

برای  .  کمپين اقدامی کامال منفی و نابجا بوده است 
اينکار ھم به يکی از استادان ھمين دانشگاه، آقای  
سعيد رھنما، توسل جسته و نقل قولی آورده تا  
بتواند سناريوی منفی بافی در مورد اين کمپين را  

قبل از اينکه به گفته ھای اين  .  واضحتر بنماياند 
دوستان و نقل قولھا بپردازم، بايد بگويم که جای  
بسی تاسف است که گزارشگری که جملۀ خود را  
با اشاره به اينکه برانگيخته شدن احساسات عليه  
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 :پليس امنيتي تركيه
 چهل پناهنده را كشتيم و چال كرديم

ه و   رکي بر اساس گزارشی از روزنامه صباح ت
ه در   ق ک تی ساب ي ن يس ام ل ات يک پ رف ه اعت ا ب ن ب

ان  * شھر  ه گروھب وان َحکّاری منطقه يوکسک اووا به عن
ه      در قسمت اطالعاتی  ه مشغول ب ژاندارمری اين منطق

رار  ه  ( خدمت بوده است،چھل پناھنده را که در صدد ف ب
د )صورت قاچاق  وده ان ه ب رکي ران ت تل  , از مرز اي ه ق ب

 .رسانده و در يک گور دسته جعمی دفن کرده اند 
 چھل پناھنده را کشتيم و چال کرديم 

ه   ا ب ن ه و ب رکي اح ت بر اساس گزارشی از روزنامه صب
اری  * اعترفات يک پليس امنيتی سابق که در شھر   کّ َح

ان در قسمت   ه گروھب وان ه عن منطقه يوکسک اووا ب
وده      اطالعاتی  ژاندارمری اين منطقه مشغول به خدمت ب

رار   ه صورت  (  است،چھل پناھنده را که در صدد ف ب
ده و    -از مرز ايران )  قاچاق   ترکيه بوده اند به قتل رسان

 .در يک گور دسته جعمی دفن کرده اند 
ه    وی ادعا می  د جای اين گور دست وان ت ي ا م کند که حت

اگھانی از   دھد،او پس از اخراج ن جعمی را نشان ب
اربکر   ژاندارمری به مقامات ويژه دادستانی در شھر دي
مراجعه کرده و از اين مقامات تقاضای حفاظت جانی  

 .کرده است 
کند که دوازده سال پيش، به مدت سه    او ھمچنين ادعا می 

دارمری شھر   اری  * روز در زمان خدمتش در ژان کّ َح
رناک   يوکسک اووا ، شمديالن، چوکورجا در منطقه شي
وان و در آخر دياربکر با سازمان امنيتی به نامه مستعار  

و به نام مبارزه با ترور به عنوان بازجو به طور  “  جيتم ” 
 .موقت خدمت و ھمکاری کرده است 

ه صورت    او می  دگان ب اھن ن گويد در زمان ورود اين پ
ميالدی وی در يک پست    ١٩٩٧ در سال      قاچاق ، يعنی 

ليس مرزی  وان پ ه عن در شھر وان ،در  ;  موقتی و ب
کرده است،او در توضيحات    منطقه باش قلعه خدمت می 

ابع کشورھای  :  خود ادامه ميدھد   دگان ت اھن اکثر اين پن
 .ايران، افغانستان و پاکستان بودند  

دگان ،از   اھن ن بنا به اعترافات اين شاھد ،دستور کشتار پ
اين  :  طرف فرمانده کل منطقه و با اين عنوان بوده است 

يگرد   افراد فراری ھستند و از طرف کشورشان در پ
ه      قانونی  م و ب ي ن گير ک ارا دست ھ قرار دارند ،اگر ما آن

را که   دارد زي ده ای ن اي م ھيچ ف دادستانی تحويل دھي
ه    دادستانی آنھارا يا آزاد می  ا را ب ھ نکه آن ا اي کند و يا ي

ا در   ھ ن د اي ت ف کشورشان بازميگرداند ،و اگر اين اتفاق بي
اره      مدتی  کوتاه دوباره به صورت قاچاق برای ورود دوب

دست ھمشان را از  . … به خاک ترکيه تالش خواھند کرد 
 !!پشت ببنديد و بعد آنھا را بکشيد  
ا   ب ري ق ه ت ه دور از    ۵ اين جنايت، در فاصل ومتر ب ل ي ک

بل عالمت      ايستگاه پليس ھمان منطقه در جايی  که از ق
رد،و در گزارش    گذاری شده بوده است صورت می  گي

ه ميشود  وشت نطور ن راد از اعضای  :  پليس اي اين اف
وده * ) سازمان تروريستی پکک   د و در يک جنگ    ب ان

 …مسلحانه کشته شدند 
دگی   ده و مدارک برای رسي رون در حال حاضر اين پ
بيشتر به مقامات ويژه دادستانی کلّ در شھر وان فرستاده  

 شده است 
ه کردی Hakkari:  به ترکی ( َحکّاری  :  توضيحات  : ، ب

Colemêrg ظ ف ل ه “  ، ت ول رگ   ج شھری است در  )  ِم
ران   منتھی  . اليه جنوب شرقی ترکيه و در نزديکی مرز اي

 .اين شھر مرکز استان حکاری است 
ه پ  ان معروف ب ام  . ک . حزب کارگران کردست ک ن

ه   اکور  ( گروھی چپگرا و مسلح در جنوب شرقی ترکي ب
ان بزرگ در  )  کردستان  است که خواستار ايجاد کردست

 .مناطقی از ترکيه، عراق، ايران و سوريه است 

 آدرس روشنگر تغيير كرده است
www.rowshangar.ca 

 
 ايران يک انقالب می خواھدو بس 

 خونريزی بی حساب می خواھد وبس 
 روز دگر درخت آزادی ملک 

 ازخون من توآب می خواھد بس  
 )عشقی (

 

برای بعضی ازآنھا که با نويسندگی سرکاردارند  
خلق عنوان مطلب چندان ھم آسان نيست من ازآن  

ولی بعضی اوقات ھم وقتی  .گروه نويسندگان ھستم 
موضوع مطلب در فکرجای می گيرد خودبخود  

من وقتی به فکرنوشتن  .عنوان ھمراه مطلب می آيد 
مطلبی درباره ميرزاده عشقی افتادم به ياد محمد  
مسعود که اوخود گلی بود که درجھنم روئيد وکتاب  

) گل ھائيکه که درجھنم روئيدند (ارزشمند وی  
افتادم وخيلی راحت عنوان اين کتاب ضميمه نام  

واقعاً ميرزاده عشقی گلی بود که  .ميرزاده عشقی شد 
درجھنم روزگارش روئيد وخودبخود درآتش جھنم  

 . سوخت 
قمری درھمدان متولد  1372ميرزاده عشقی درسال  

نام اصلی او سيد محمدرضا وفرزند سيد  . شد 
ابوالقاسم کردستانی بود واو خود دراشعارو  
ديگرنوشته ھائيکه از اومانده، ميرزاده عشقی  

او چون  : اميرتيمورکاللی می گفت . تخلص ميکرد 
عاشق ايران وعاشق شعروادبيات عاشق آزادی  

خود را ميرزاده  .  ودموکراسی وسوسياليسم بود 
عشقی می ناميد واما از ھمه مھم تراو عاشق  
مبارزه با فساد وجھل وستمی که برمردم بخصوص  

 .بانوان ايران نيزبود 

عشقی درشعروادبيات ما تأثيرگذاربوده وبی شک  
طرح نواو درشعريک ابداع به حساب می آيد  
نگاھی به اشعارعشقی سبک نوين او رابه روشنی  

عشقی در نوجوانی برای تحصيل به  . می بينيم 
تھران رفت ودرمدرسه الفت وآليانس به تحصيل  
پرداخت، ولی ھنوزپايان نامه تحصيلی خود را  
ازمدرسه فرانسوی آليانس نگرفته بود که، يک  
بازرگان فرانسوی پس از دقايقی صحبت با اووی  
را برای امور تجارتی وترجمه سازمان بازرگانی  
خود استخدام کرد عشقی ازھمان ايام با بزرگان  

ملک الشعرای بھار به  . ادب فارسی نزديک شد 
حدی به عشقی عشق می ورزيد که اغلب در خانه  
او بود وسبک جالب ونوآوری اورا درشعرونثرمی  

در اوائل جنگ جھانی اول گروھی از  . ستود 
ايرانيان برای کمک به ترکيه عثمانی درجنگ به  
ترکيه رفتند وعشقی که معتقد بود حقوق ترکيه  
دراين جنگ ازسوی مھاجمين در خطر ھست با  
روحيه دموکراسی دراين گروه قرار گرفت وبه  
ترکيه رفت او دردارلفنون ترکيه به تحصيل فلسفه  
پرداخت وپس ازچندی به ميھن بازگشت وروزنامه  

گذشته  .  را درھمدان منتشر کرد )  نامه عشقی ( 
براينکه اين روزنامه درايران درسطح وسيعی  
منتشرميشد، به کشورھای افغانستان وترکيه  

اپرای رستاخيز که  .وھندوستان نيزجای بازکرده بود 
يکی از زيباترين کارھای عشقی ھست دراين  
روزنامه منتشرشد و زرتشتيان ھند به حدی تحت  
تأثيراشعارو نوشته ھای عشقی قرارگرفتند که گلدان  

 .ارزشمندی را به عنوان ھديه برای وی فرستادند 
يکی از نوشته ھای کم نظيرعشقی نوروزی نامه  
است که دراستابول نوشته ودرچاپخانه شمس  

 .استانبول چاپ ومنتشرشده 
عشقی که در بدوامر به سردارسپه دل باخته بود  
واو را ناجی ايران تصور ميکرد به يکباره متوجه  
شد که تصوراواشتباه بوده ورضاخان ھم مثل  
سايرکسان ديگری بود که ندای ملت خواھی را  
برای سوارشدن برخرمراد سرميدادند واوھم يک  
ديکتاتوربود وھيچ بويی ازآزادی وآزاديخواھی  

لذا علم مخالفت را با اوبدست گرفت  .   نبرده بود 
ومبارزاتش را با ستمکاری وظلم به خصوص عليه  

مطالب انتقادی  .دستگاه ھای فاسد دولت شروع کرد 
واجتماعی اوبيشتردرروزنامه قرن بيستم که خود  
اوامتيازآنرا داشت منتشرميشد و روزنامه ھای  
ديگرآن زمان برای نوشته ھای اوارزش بسيار قائل  

ً بزرگی را  . بودند  عشقی در تھران منزل نسبتا
اجاره کرده بود وخانه اوخانه آزادی خواھان  

بھار  .  وشعرای مبارزمثل ملک الشعرا بھاربود 
درباره او می گويد او از مھمترين روشنفکران  

ازکارھای  . مولود روشنگری بعداز مشروطيت بود 
بيادماندنی که ھميشه درتاريخ شعر وادب ايران  

بايد از سه تابلومريم، احتياج ورستاخيز  . خواھد ماند 
ھمانطورکه درباال گفته شد او با پيداشدن  . نام برد 

رضاخان سردار سپه تصور می کرد وی ناجی  
ايران آينده خواھد بود ولی، پس ازچندی ماھيت  
رضاخان براو روشن شد و سخت عليه او به پا  
خواست ونوشته ھا واشعارانتقادی عشقی سرانجام  
موجبات مرگ او را درجوانی فراھم ساخت  

 ميرزاده عشقي
 گلي كه درجهنم روئيد 

 
 
 
 
 

 

)علي ضرابي (   

وسرتيب درگاھی دستورقتل او را از سردارسپه  
دريافت کرد ودر روز دوازدھم تيرماه  

شمسی مامورين درگاھی وی را درآن زمان  1303
که بيش ازسی ويکسال نداشت باھفت گلوله ازپای  

جالب اينکه يکی از خويشان عشقی که به  .درآوردند 
تازگی در شھربانی شغلی گرفته بود از دستورقتل  
او آگاه شد وفوری خود را به عشقی رسانيد وبه  
اواطالع داد که درچه وضعی قرارگرفته ولی  
درھرحال دستور قتل اجرا شد ويکی از شعرا  
وادبای مبارزوجوان ايران درزمانی که ملت به  

 .اواحتياج داشتند مردم را تنھا گذاشت 
عشقی درآن زمان برای پيدايش دموکراسی وپياده  
کردن سوسياليسم درايران طرحی را به صورت  
شعرونثربه مردم ارائه کرد وآن بدينگونه که پنج  
روزرا درتمام ايران عيد خون بناميم ودرآن پنج  
روزمردم مراسمی شبيه ايام عيد ترتيب داده وبه  
خوشگذارنی بپردازند وروزپنجم گذارشی را که  
عده ای ازمردان منصف که قبالً درستی وصداقت  
آنھا مورد تأييد ملت قرارگرفته وقبالً برای اين  
کارتعيين شده اند درمحل معينی که جشن درآن  
برپاست دراختياريک ھئيت منصفه ای که با رأی  
مردم تعيين شده اند، بگذارند وگزارش  جمع آوری  
شده درسال را که اسامی خيانت کاران به منافع ملی  
وخيانت کارانی که با پول ازچنگال عدالت فرار  
کرده اند وآنھا که به ھرنحو خائن به کشوراعالم  
شده اند توقيف وآن دادگاه ملی ھئيت منصفه فوری  
رأی الزم را صادرکند ومحکومين درآن واحد  

 .اعدام شوند 
          عيد خون گير پنج روز از سا ل         
 "سيصد و شصت روز راحت باش   

عشقی معتقد بود درصورت اجرای چنين طرحی  
ھيچ کس ازبيم گرفتارشدن به دادگاه ملت  
ازھروسوسه شيطانی بدور خواھد ماند وخيانتکارو  
زالوھای اجتماعی که خون ومال مردم رامباح می  

حرکت خود را در رديف مردم سوق خواھند  . دانند 
داد زيرا ھرکس بداند برای کارخالف او مجازاتی  

شعرعيد خون  . درکارھست از خطا پرھيز می کند 
خيلی ھا معتقد  . عشقی برپايه ھمين طرح می باشد 

 .ھستند ھمين طرح سبب طرح قتل عشقی شد 
روزقتل عشقی تھران يکپارچه عزادارشد می گويند  
وقتی تابوت او را به ابن با بويه می بردند جمعيت  
انبوه مشايعت کنندگان که دو قسمت شده بودند،  

و  " کشتند به چه آسانی "گروه اول می خواندند  
عشقی به  ".باتيررضاخانی  " گروه دوم می خواندند  

 .ملک الشعرا بھارعشق می ورزيد 
دراطاق او تصويرفيلسوف بزرگ وطراح  

ھمان تصويری  . سوسياليسم کارل ماکس ديده ميشد 
اودرديوان خود  .که ھم اکنون درديوان اوديده ميشود 

اززرتشت به عنوان بزرگترين شخصيتی که او  
نام خيلی ازبزرگان علم وادب  . ميشناسد نام می برد 

مثل شکسپيرودانته وداروين درکتاب اوديده ميشود  
ميرزاده عشقی درعنفوان جوانی خود را فدای  
آزادی نمود ولی ھم وطنان اوراھش را گم نکرده  
اند وآنرا ادامه ميدھند وازخاک او ميرزاده ھای  

 ■ . ديگری روئيدن گرفته اند 
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چه فكر :  خبرگزاری حکومتی ايلنا، تارا بنياد
كنيم ھميشه درباره زنان كارگر، زناني كه  مي

ھاشان خشك  ھاشان پينه بسته و اشك چشم دست
دارند و نان  شده، اما با غرور سر را باال نگه مي

 .خورند بازوي خودشان را مي
. يازدھم ارديبھشت ماه، روز جھاني كارگر است

شوند،  چقدر در اين روز زنان كارگر ديده مي
دوند تا آينده  ھاي تنگشان مي زناني كه با كفش

كاش دست كم در  اي.  فرزندانشان را روشن كنند
اين روز از كنار كارگراني كه در ايستگاه 

بينيم، زني كه در رستوران ميزمان  اتوبوس مي
كند، دختري كه براي نظافت به  را پاك مي

كاش  اي.تفاوت رد نشويم آيد، بي مان مي خانه
دست كم در اين روز با يك لبخند در را بر روي 
مستخدم اداره باز كنيم، اي كاش در اين روز آن 

از كودكي «:  گفت زن را به ياد بياوريم كه می
خواست، پدر و مادرم كه  كس مرا نمي ھيچ

گفتند  مردند، آواره خانه اين و آن شدم، ھمه مي
شد برايش كاري كرد، اما دختر  اگر پسر بود مي

 .«خواھم نمي
كسي در شانزده سالگي  زني كه از فرط بي

شود  كند و از مرد معتادش جدا نمي ازدواج مي
كه سايه مرد باالي سرش باشد، زني كه شب و 

كند تا كودكانش به مدرسه  روز سبزي پاك مي
بروند و از مردش كتك نخورد، زني كه 

تا پيش از اين كه حامله شوم، نان خشك :  گفت مي
خوردم؛ حامله   زدم و مي كردم و آب مي جمع مي

خوردم، بچه كه به  ام شير مي كه شدم براي بچه
دنيا آمد بزرگ كه شد، و بچه بعدي ھم؛ روزي 

فروشي،  بس كه از كارھاي يك روزه و دست
سبزي خريدم،   كالفه شده بودم، چند بسته

تميزشان كردم و به يك مدرسه دخترانه بردم و 
ھا  تومان، مدت 200اي  ھا فروختم بسته به معلم

با چند   شب.  بود كه غذاي گرم نخورده بوديم
فرنگي خانه رفتم، شام كه  مرغ و گوجه تخم

ريختم، سفره گذاشتم و  كردم، اشك مي درست مي
، خوشحالي »بياييد غذا بخوريد«ھايم گفتم  به بچه
ھايم دور سفره باعث شد كه اشكم تا صبح  بچه

 .قطع نشود
ھاي  زن اين كار را ادامه داد، آنقدر كه مشتري

ثابت پيدا كرد و حاال نزديك به چھار سال است 
اش شده است، روزي يكي از  اين حرفه

دھد،  اي مي  مشتريانش به او و فرزندانش ھديه
ھديه را كه باز كردم يك :  كند زن تعريف مي

دست كامل لباس نو بود، مانتو، شلوار، 
ھايم ھم  روسري، حتي جوراب و براي بچه

ھا را ببينم يا  كه لباس طور، به جاي اين ھمين
بوييدمشان،  ھا را بغل كرده و مي بپوشمشان لباس

آخر من ھرگز عطر لباس نو را حس نكرده 
بودم، اولين بار بود در زندگيم، كه اصال لباس 

 .ديدم نو مي
زن حاال توانسته بود فرش و يخچال دست دوم 

زند و جاي  بخرد، اما چادرش را كنار مي
گويد،  مي:  دھد مي  اش را نشانم ھاي نداشته دندان

ھايش افتادم و  اي سبزي بردم كه از پله براي خانه
توانم به  چھار دندان با ھم رفت، حتي نمي

آورم،  ھايم فكر كنم، آنچه درمي برگرداندن دندان
گرچه آنقدر است كه ديگر براي سير كردن 
فرزندانم در گوشه خيابان دنبال نان خشك نگردم 
اما، آنقدر ھم نيست كه براي درست كردن 

 .ھايم حرامش كنم دندان
گذرم، از زني كه بعد از چھار سال  از او مي

سبزي پاك كردن دستانش به رنگ گل سبزي در 
ھرگز به اين فكر .  داد آمده بود و بوي سبز مي

نكرده بودم كه ممكن است چه كسي پشت 
ھاي تميز و خرد و خشك شده باشد كه  سبزي

كند و من با خيال  تابه، جلز و ولز مي توي ماھي
شكنم و دلم خوش  مرغ در آنھا مي راحت يك تخم

ھرگز به اين فكر .  ام است كه غذا درست كرده
كنم و  نكرده بودم كه وقتي در يخچال را باز مي

دارم و  يك قاشق بزرگ پياز داغ آماده برمي
كنم ته قابلمه، اشك چشم زني برايش  اش مي خالي

خشك شده است، زني كه پسرش معلول است و 
اش سوخته  اي كه پرونده شوھرش جانباز شيميايي

ھاي درمانش از اشك چشم و بوي دائمي  و ھزينه
ھرگز به اين فكر نكرده .  شود پياز داغ تامين مي

ام  آيم و جنازه بودم كه وقتي خسته به خانه مي
ام را فرش  افتد و خستگي روي فرش مي

خورد، زني پشت دار قالي آنقدر شانه زده كه  مي
اش شده،  زدن، موسيقي متن زندگي  صداي شانه

اش جدا شده اما ھنوز  زني كه از شوھر كراكي
داند كه ھمسر  بعد از ده سال تنھا بودن كسي نمي

ھاي مردانه ھميشه پشت در دھان  ندارد، كفش
بندد كه مرد در خانه است و اين  ھا را مي ھمسايه
ھاي مردم  ده سال پيش خانه.  كس نيست زن بي

اش وقتي  كرد، بدترين روز زندگي را تميز مي
. بود كه پيرمردي كه دو سال پرستارش بود مرد

ھاي مردم  كرد، دوباره به خانه حاال بايد چه مي
بازگشت، اما اين بار خيري در راھش قرار 

گيرد، تا بتواند ھنري را كه از چھار سالگي  مي
داشته اما به خاطر نداشتن سرمايه نتوانسته 

حاال حتي .  دنبالش كند، با سرمايه او آغاز كند
دھد،  بافي را يادشان مي شاگرداني دارد كه قالي

: كنند اند و فكر مي دختركاني كه در ابتداي جواني
 .شايد روزي اين ھنر به دردشان بخورد

مان كه نگاه كنيم كارگراني  به ھر گوشه زندگي
كنند، كه  كش راحتي ما را فراھم مي زحمت
شان زنان كارگراند كه نه تنھا ناديده  بسياري

شوند، بلكه بسيار ھم مورد اجحاف  گرفته مي
ھاي كار مردانه و در  در محيط.  گيرند قرار مي
تر، زني كه مسئول حراست يك  اي مردانه جامعه

تمام :  گويد دولتي است، مي شركت بزرگ نيمه
. ام دانند كه من مطلقه ھمكارھايم مرد ھستند و مي

ھا سنگين است و پيشنھادھای كريه كه  آنقدر نگاه
ھاي مختلف شركت جابجا  مرتب در بخش

شدم، حاال چند سالي است كه در حراست  مي
ام، اما جرات ندارم جواب سالم ھمكاري را  مانده

از  .  شوھر بدھم، چرا كه مرد است و من ھم بي
طرفي ديگر اگر پا به پاي مردان كار كني حتي 

كني،  بھتر از آن، ھرگز ارتقاي سمت پيدا نمي
آخر مردھا آنقدر ھستند كه نوبت تو نرسد و از 
آن بدتر كارفرما آنقدر ترسو است كه از 

العمل ديگران پس از ارتقا دادن به يك زن  عكس
 .بترسد

كرد  زني كه در يك كارخانه داروسازي كار مي
و كمي باسوادتر از ديگران بود و سرپرست 

در كارخانه با كسي مشكل :  گفت خانوار، مي
  .حتي كارخانه ما مھدكودك ھم دارد ندارم، 

ھاي ديگر ھم  مشكل من كه شايد مشكل خيلي
باشد، قوانيني است كه از سوي وزارت كار 

كند و حاال ھم ھمه نگران قانون  مرتب تغيير مي
كاھش ساعت كاري زنان ھستيم، قانوني كه 

طبيعي است .  كند كار مي احتماال ھمه ما را بي
تواند مردي را استخدام كند كه  كارفرمايي كه مي

كند قرارداد مرا  دو ساعت از من بيشتر كار مي
من ھم جاي او .  كند و حق ھم دارد تمديد نمي

كردم، چرا بايد با يك مبلغ  بودم ھمين كار را مي
 .پول دو ساعت كمتر، كار دريافت كند

ھايي داريم، اما شايد  ھمه ما در زندگي دغدغه
ھا  ھايي را تنھا در فيلم ھميشه چنين دغدغه

زني و  با اين زنان كه حرف مي.  ديديم مي
بيني و قدرتي را كه حس  ھايي را كه مي اشك
شود كه چقدر از قافله عقبي  كني، باورت مي مي

ات غرقي و چنان خودت  و چقدر كور در زندگي
ھاي  بيني كه وقتي زني در فرقوني سبزي را مي

فروشد، بي اينكه به  مرتب و دسته كرده را مي
 گويي،  زن بگويي، خسته نباشيد، مي

 !اي  به چه سبزي
 

■■■ 

 

فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشری  •

که توسط دادگاه ھای جمھوی اسالمی به بود 

اعدام محکوم شد و حکم اعدامش در روز 

در زندان اوين به  1389ارديبھشت  19

او از زندان رجايی شھر کرج، .  اجرا در آمد

نامه ای خطاب به دانش آموزان خود نوشته 

فرزاد کمانگر چھارده سال در شھر .  بود

کامياران معلم بوده و در اين نامه از دلتنگی 

 ...ھای خود سخن گفته است 

 بچه ھا سالم، 

دلم برای ھمه شما تنگ شده، اينجا شب و روز 
با خيال و خاطرات شيرينتان شعر زندگی 
ميسرايم، ھر روز به جای شما به خورشيد 
روزبخير ميگويم، از الی اين ديوارھای بلند با 
شما بيدار ميشوم، با شما ميخندم و با شما 

ھمه »  چيزی شبيه دلتنگی«گاھی .  ميخوابم

 . وجودم را ميگيرد
کاش ميشد مانند گذشته خسته از بازديد که آن را 
گردش علمی ميناميديم، و خسته از ھمه 
ھياھوھا، گرد و غبار خستگيھايمان را ھمراه 
زاللی چشمه روستا به دست فراموشی 
ميسپرديم، کاش ميشد مثل گذشته گوشمان را به 

و تنمان را به نوازش گل و »  صدای پای آب«
گياه ميسپرديم و ھمراه با سمفونی زيبای طبيعت 
کالس درسمان را تشکيل ميداديم و کتاب 
رياضی را با ھمه مجھوالت زير سنگی 
ميگذاشتيم چون وقتی بابا نانی برای تقديم کردن 
در سفره ندارد چه فرقی ميکند، پی سه مميز 
چھارده باشد يا صد مميز چھارده، درس علوم 
را با ھمه تغييرات شيميايی و فيزيکی دنيا به 
کناری ميگذاشتيم و به اميد تغييری از جنس 

لکه ھای ابر را در آسمان »  عشق و معجزه«
ھمراه با نسيم بدرقه ميکرديم و منتظر تغييری 
ميمانيدم که کورش ھمان ھمکالسی پرشورتان 
را از سر کالس راھی کارگری نکند و در 
نوجوانی از بلندای ساختمان به دنبال نان برای 
ھميشه سقوط ننمايد و ترکمان نکند، منتظر 
تغييری که برای عيد نوروز يک جفت کفش نو 
و يک دست لباس خوب و يک سفره پر از نقل 

 . و شيرينی برای ھمه به ھمراه داشته باشد
کاش ميشد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم 
اخموی مدرسه الفبای کرديمان را دوره ميکرديم 
و برای ھم با زبان مادری شعر می سروديم و 
آواز ميخوانديم و بعد دست در دست ھم 

 . ميرقصيديم و ميرقصيديم و ميرقصيديم

کاش ميشد باز در بين پسران کالس اولی ھمان 
دروازه بان ميشدم و شما در رويای رونالدو 
شدن به آقا معلمتان گل ميزديد و ھمديگر را در 
آغوش ميکشيديد، اما افسوس نميدانيد که در 
سرزمين ما روياھا و آرزوھا قبل از قاب 
عکسمان غبار فراموشی به خود ميگيرد، کاش 
ميشد باز پای ثابت حلقه عمو زنجيرباف دختران 
کالس اول ميشدم، ھمان دخترانی که ميدانم 
سالھا بعد در گوشه دفتر خاطراتتان دزدکی 
 . مينويسيد کاش دختر به دنيا نميامديد

ميدانم بزرگ شده ايد، شوھر ميکنيد ولی برای 
من ھمان فرشتگان پاک و بی آاليشی ھستيد که 

بين چشمان »  جای بوسه اھورا مزدا«ھنوز 
زيبايتان ديده ميشود، راستی چه کسی ميداند اگر 
شما فرشتگان زاده رنج و فقر نبوديد، کاغذ به 
دست برای کمپين زنان امضاء جمع نميکرديد و 

خاک فراموش شده «يا اگر در اين گوشه از 

به دنيا نمی آمديد، مجبور نبوديد در سن »  خدا
سيزده سالگی با چشمانی پر از اشک و حسرت 

برای آخرين بار با »  زير تور سفيد زن شدن«
» قصه تلخ جنس دوم بودن«مدرسه وداع کنيد و 

دختران سرزمين .  را با تمام وجود تجربه کنيد
اھورا، فردا که در دامن طبيعت خواستيد برای 
فرزندانتان پونه بچينيد يا برايشان از بنفشه تاجی 
از گل بسازيد حتماً از تمام پاکی ھا و شادی ھای 
 . دوران کودکيتان ياد کنيد

پسران طبيعت آفتاب ميدانم ديگر نميتوانيد با 
ھمکالسيھايتان بنشينيد، بخوانيد و بخنديد چون 

» غم نان«تازه »  مصيبت مرد شدن«بعد از 
گريبان شما را گرفته، اما يادتان باشد که به 
شعر، به آواز، به ليالھايتان، به روياھايتان پشت 
نکنيد، به فرزندانتان ياد بدھيد برای سرزمينشان 

شعر و «برای امروز و فرداھا فرزندی از جنس 
باشند به دست باد و آفتاب ميسپارمتان تا »  باران

فردايی نه چندان دور درس عشق و صداقت را 
 .برای سرزمينمان مترنم شويد

 رفيق، ھمبازی و معلم دوران کودکيتان  

 زندان رجايی شھر کرج –فرزاد کمانگر 

نامه ي فرزاد كمانگر، معلم محكوم به 
 اعدام، به دانش آموزانش 
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حزب کمونيست کارگری ايران :  ندای انقالب 

اطالعيه ای منتشر کرده است و در آن به يک 
. توطئه ناکام رژيم عليه حزب اشاره کرده است

موضوع چيست؟ ميتوانيد اين مساله را برای 
خوانندگان نشريه باز کنيد؟ اين توطئه چه بوده 

 است؟
ھمانطور که در اطالعيه اعالم :خليل کيوان  

کرديم بابک شديدی توسط مامورين وزارت 
اطالعات برای اجرای يک توطئه عليه حزب 

او در نيمه راه اين طرح .  بکار گرفته شده بود
جنايتکارانه پشيمان شد و ماجرا را برای ما و 

بنا به اظھارات او طرحی .  پليس بر مال کرد
برای ترور چند تن از اعضا رھبری حزب در 

ترور قرار بود در آلمان در .  دستور رژيم بود
يک جلسه گفت و شنود که چھار تن از اعضا 
رھبری حزب در آن شرکت داشتند با گاز سمی 

اين اطالعاتی است که در اختيار .  صورت گيرد
موضوع از .  ما و پليس سوئد قرار گرفته است
 .طرف پليس در حال پيگيری است

اين اولين مورد است که شنيده :  ندای انقالب 
ميشود جمھوری اسالمی از اين روش استفاده 

به .  کرده است و يا ميخواسته است استفاده کند
 چه صورت؟
بايد بر اين تاکيد کنم که منبع ما در :  خليل کيوان 

بنا به .  مورد جزئيات طرح اظھارات بابک است
گفته او قرار بود يک قطعه ای که ابعاد آن در 
حد يک قوطی کبريت است به زير ميز پانل 

ضامن اين دستگاه بسيار کوچک .  چسبانده شود
که نوع آن برای ما ناروشن   -حاوی گاز سمی 

قرار بود با کنترل از راه دور رھا شود و   -است
گاز که نه رنگ دارد و نه بو، محوطه اطراف 

بنا به گفته تروريست .  ميز پانل را پوشش دھد
ھای جمھوری اسالمی که طرح را برای بابک 
شديدی در يک محل مخفی در سوئد توضيح داده 
اند و فيلمی را ھم از شکل و نحوه کار آن 
برايش نمايش داده اند، فقط ده دقيقه پس از رھا 
کردن ضامن و پخش گاز، کار سخنرانان يکسره 

قرار بوده است تيمی در آلمان بابک را .  ميشد
و .  مالقات و اين قطعه را به وی تحويل دھند

فردی ھم از راه دور ضامن اين دستگاه را آزاد 
اين موضوع در شکايت بابک به پليس .  کند

 .منعکس شده است
 اين اتفاق کی قرار بود رخ دھد؟: ندای انقالب 
در ماه ژانويه امسال يعنی حدود :  خليل کيوان  

 .سه ماه قبل
چرا با اين تاخير در مورد آن :  ندای انقالب 

 صحبت ميکنيد؟
. ما بايد سنجيده حرکت ميکرديم:  خليل کيوان  

ابتدا بايد مطمئن ميشديم که اين اطالعات واقعی 
در عين حال بايد ابعاد مساله را تا حدی .  است

ميخواستيم بدانيم .  که ممکن بود روشن ميکرديم
. حال که اين توطئه عملی نشد، بدنبال چه ھستند

بعالوه، مدتی طول کشيد تا بابک تصميم بگيرد 

علنی در مورد اين مساله 
ھمچنين، بايستی .  صحبت کند

قبل از افشاگری در مورد اين 
مساله، موضوع قانونی 

بالخره، .  بجريان می افتاد
بابک به پليس مراجعه کرد و 
از اينکه او را تحت فشار 
گذاشته و به ھمکاری کشانده 
اند و قصد داشته اند او را به 

يک تله جنائی و تروريستی بکشانند، شکايت 
ھمزمان حزب ھم شکايت خود را به پليس .کرد

 .ارائه داد
اگر چه عضويت بابک در حزب عمال خاتمه  

يافته بود اما در عين حال ما مراقب بوديم که 
. زندگی او دستخوش ناماليمات بيشتری نگردد

ميبينيد که اين کار ظرائفی داشت که مستلزم 
وقت و دقت بود و ما بايد به ھمه آنھا توجه 

طوری حرکت کرديم که نگذاشتيم .  ميکرديم
وزارت اطالعات از اينکه ما از موضوع مطلع 

ما در اين مدت درجه .  شده ايم بوئی ببرد
مراقبت ھای امنيتی مان را باال برديم و در عين 
حال ھمه فعاليت ھايمان را بروال ھميشگی ادامه 

 .داديم
فکر ميکنيد چگونه ميتوان جلو اين :  ندای انقالب

توطئه ھا و تالشھای جمھوری اسالمی را 
 گرفت؟

اوال اشکال فعاليت ھای امنيتی، :  خليل کيوان  
تروريستی و سياسی جمھوری اسالمی در خارج 
عليه مخالفين و احزاب و سازمانھای اپوزيسيون 

 .اينھا را بايد از ھم تفکيک کرد. متنوع است
برخی از فعاليت ھای جمھوری اسالمی ظاھر  

سياسی و فرھنگی دارد و تحت پوشش ھای 
"  مختلف به پيش برده ميشود مرکز مطالعات . 

در تورنتو که اخيرا افشا شد، "  ايران شناسی 
جمھوری اسالمی نھادھا .  يک نمونه متاخر است

و مراکز متعددی در خارج با بودجه ھنگفت 
. برای مقاصد سياسی و امنيتی ايجاد کرده است

اينھا را بايد افشا کرد و حتی قانونا در پی 
 .برچيده شدن آنھا بود

تحت فشار قرار دادن فعالين سياسی و مخالفين  
رژيم در خارج از طريق فشار به بستگان آنھا 
در ايران، روشی است که از طرف جمھوری 

ابعاد اين مساله در .  اسالمی بکار گرفته ميشود
برخی از کشورھا، وسيع بوده است و نمونه 

در سوئد اين مساله .  ھائی نيز افشا شده است
بارھا به رسانه ھا و مطبوعات ھم کشيد شده 

نمونه ھای متعددی ھم چه در سالھای .  است
گذشته و چه ماه ھا و ھفته ھا و حتی روزھای 

دور کردن برخی .  اخير به ما گزارش شده است
از اعضا از احزاب و سازمانھا و يا حتی پاسيو 
کردن آنھا و در موارد معدودی حتی به ھمکاری 
کشاندن آنھا مثل نمونه فوق، از اھداف امنيتی 

در واقع .  وسياسی رژيم در خارج کشور است
ايجاد فضائی که مردم بسمت مبارزه سياسی و 

بويژه احزاب و سازمانھای 
سياسی کشانده نشوند، 
بخشی از استراتژی سياسی 
امنيتی جمھوری اسالمی در 

راه مقابله با .  خارج است
اين سياست علنی کردن آن 
و تعرض محکم و قاطع به 

با .  جمھوری اسالمی است
خانواده ھر کس تماس 
ميگيرند بھتر است موضوع را علنی کند و آنرا 
به اھرم فشاری بر عليه جمھوری اسالمی تبديل 

تجربه نشان داده است که ھر کس مقابله .  کند
قاطع کند جمھوری اسالمی دست از سر خانواده 

 .آنھا بر می دارد
در دوره ای که با اعتراضات گسترده مردم  

روبرو ھستيم مثل ده ماه گذشته، ھر جا که فشار 
اپوزسيون و مردم بر رژيم سنگين است، تقويت 
امثال توده ای اکثريتی ھا و طرفداران موسوی و 
کروبی نيز بخشی از استراتژی سياسی امنيتی 

بی شک اين سياست رژيم .  رژيم در خارج است
نميتواند مستقيما از طريق خود رژيم به پيش 

بخشی از اپوزسيون باصطالح .  برده شود
اصالح طلب که در ھمسايگی سياسی محافل و 
شخصيت ھای اپوزسيون مجاز قرار دارند و 
بويژه با توجه به اينکه بسياری از شخيصت ھای 
آنھا ھم اکنون در خارج مستقر بودند در اين راه 
خدمت شايانی به اين سياست رژيم داشته و 

 .دارند
و باالخره ضربه فيزيکی نيز ميتواند در دستور  

اين را نبايد از نظر دور .  جمھوری اسالمی باشد
اين يکی اما، کار بمراتب سخت تر و با .  داشت

پی آمدھای سياسی سنگين برای جمھوری 
به ھمين خاطر اين سياست .  اسالمی خواھد بود

را در شرايط ويژه و يا در ابعاد محدودی بکار 
تروريسم رژيم در خارج به اين شکل، .  ميبرند

تابع موقعيت و توازن قوای سياسی ھر دوره 
آدمکشی ھمواره يک رکن اصلی سياست .  است

جمھوری اسالمی .  جمھوری اسالمی بوده است
 .که آدمکش نباشد، سر پا نميماند

جمھوری اسالمی در سالھای اول حکومت و  
حتی تا يک دھه، سياست آدمکشی علنی را در 

در داخل و خارج می کشت و .  دستور داشت
ابائی ھم نداشت که اين را با صدای بلند اعالم 

که روزانه صدھا نفر را   ۶١و   ۶٠سالھای .  کند
اعدام و با صدای بلند برای رعب در جامعه آن 

در ھمان دھه اول حاکميت .  را اعالم ميکرد
جمھوری اسالمی، جوخه ھای ترور آن در دنيا 
عليه نيروھای اپوزسيون و مخالفين سرشناس 

ترورھای وسيعی در خارج کشور .  فعال بود
بطور .  توسط جمھوری اسالمی صورت گرفت

سلمان رشدی .  علنی فتوای ترور صادر ميکردند
دوره .  نمونه برجسته و قربانی اين سياست بود
بمرور .  ای ھم ميکشت و صدای آنرا در نمياورد
قتل ھای .  حتی، وقتی ميکشت انکار ھم ميکرد

زنجيره ای را و قتل ھای اخير را در نظر 
قتل ندا و .  ھمه ميدانند کار رژيم است.  بگيريد

تجاوزات کھريزک را دنيا ميداند کار خودشان 
اين نشانه .  است اما، خودشان انکار ميکنند

رژيمی است که زير ضربات .  توازن قوا است
مردم دارد خرد ميشود جرئت نميکند سياست 
ترور و آدمکشی علنی را در دستور بگذار و از 

با ھر ترور در خارج مرزھا، دنيا .  آن دفاع کند
قيمت گزافی .  روی سر رژيم خراب خواھد شد

مردم دنيا چھره جنايتکار اين رژيم .  بايد بپردازد
را بخوبی شناخته اند و مردمی که در ايران 
برای بزير کشيدن آن خيز برداشته اند، دست 
رژيم را برای بکار گيری اين سياست بشدت 

رژيم از انسجام کافی برای اين .  بسته است
گاه گاه نقشه ھايشان .  سياست برخوردار نيست
اينھا امکان بکارگيری .  به بيرون درز ميکند

سياست ترور در خارج را بشدت محدود کرده 
با اينحال ھر جا رژيم و در حد محدودی .  است

ھم اين سياست را بخواھد در دستور بگذارد بايد 
 .کل اپوزسيون متحد در مقابل آن بايستند

آيا قصد نداريد با جزئيات بيشتر :  ندای انقالب
در اين مورد صحبت کنيد؟ چه برنامه ای در اين 

 زمينه داريد؟
ما اين موضوع ھم از طريق :  خليل کيوان  

يک .  قانونی و ھم از طريق سياسی دنبال ميکنيم
سر اين توطئه در سوئد و يک سر ديگر آن در 

بايد در ھر دو کشور مساله .  آلمان بوده است
موضوع فی الحال در سوئد از نظر .  دنبال شود

در آلمان ھم پليس از .  قانونی در جريان است
بايد تروريست ھائی که .  ماجرا مطلع شده است

در سوئد و آلمان در جريان اين پروژه بوده اند 
ما نشانه ھائی داريم که .  به جامعه معرفی شوند

سفارت جمھوری اسالمی در سوئد در اين اقدام 
پليس و دولت ھای سوئد و .  دست داشته است

آلمان موظف اند که اين مساله را پيگيری و 
 .نتايج آن را به اطالع عموم برسانند

اين توطئه نشان داد که سفارتخانه ھا صرفا 
اينھا مراکز .  مراکز سياسی رژيم نيستند

امنيتی و سازماندھی ترور عليه   -اطالعاتی
به ھمين خاطر بايد .  مخالفين ھم ھستند

سفارتخانه ھای رژيم و ھمه مراکز فرھنگی 
ھرگونه رابطه دولتھا و .  سياسی آن بسته شوند

نھادھای بين المللی با رژيم آدمکش جمھوری 
اسالمی و سرکوبگران مردم ايران بايد قطع 

با تالش و فعاليت گسترده مردم در خارج .  شود
کشور ميتوان و بايد برای منزوی کردن بيشتر 

بايد برای اخراج .  جمھوری اسالمی کار کنيم
نمايندگان جمھوری آدمکش اسالمی ايران از 
ھمه مراکز و نھادھای بين المللی با نيرو و شدت 

يک توطئه وزارت اطالعات  .بيشتری کار کنيم
جمھوری اسالمی عليه حزب کمونيست کارگری 

 .ناکام ماند
 بابک شديدی 
 2010آوريل  7

 !سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي النه ترور است
 مصاحبه با خليل کيوان درباره يک توطئه ناکام رژيم عليه حزب کمونيست کارگری ايران

 مقاالت، نظرات و پيشنهاد و انتقادات خود را با ما در ميان بگذاريد 
rowshngar1@yahoo.com 
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23.03.2010  
Großansicht des Bildes mit der 

: Bildunterschrift  به عقيده فروم انسان سالم
 .يابد   ای سالم پرورش می   تنھا در جامعه 

  اريش فروم از انديشمندان تأثيرگذار قرن بيستم 
اريش فروم در پيوند با نظريات فلسفی و اجتماعی  
قرن بيستم پرورش يافت و ديدگاه نظری او از  

ھای گوناگون    ھا و گرايش   نشينی انديشه   آميزش و ھم 
او موفق شده بود از برگزينش يا  .  شکل گرفت 

ای منسجم در    نظريات گوناگون به نظريه "  التقاط "
ای از    نقد جامعه معاصر برسد و آن را در رشته 

 .آثار خواندنی عرضه کند 
در شھر فرانکفورت،    ١٩٠٠ اريش فروم به سال  

ھای    در دانشگاه .  در غرب آلمان، به دنيا آمد 
ھايدلبرگ و مونيخ و انستيتوی روانکاوی برلين در  

. ھای فلسفه و روانشناسی به تحصيل پرداخت   رشته 
(با به قدرت رسيدن رژيم رايش سوم در آلمان  

او نيز مانند ھزاران انديشمند و روشنفکر  )  ١٩٣٣ 
 . ديگر، ميھن خود را ترک کرد و به مھاجرت رفت 

  ١٩٣۴ فروم پس از اقامتی کوتاه در ژنو، در سال  
او  .  به آمريکا رفت و تابعيت اين کشور را پذيرفت 

در دانشگاه کلمبيای نيويورک به تدريس مشغول شد  
و در محافل علمی گوناگون به کار و پژوھش  

به مکزيک رفت و    ١٩۵٠ فروم در سال  .  پرداخت 
ی روانکاوی را در دانشگاه مکزيکوسيتی    رشته 

فروم در سالھای پايانی زندگی به  .  تأسيس کرد 
 . درگذشت   ١٩٨٠ سويس رفت و در  

 محيط اجتماعی نابھنجار 
عزيمتگاه نظريه فروم، مانند تمام انديشمندان دوران  

ی انسان، و تأمل بر    معاصر، مطالعۀ سرنوشت تيره 
انسان قرن بيستم بر قله  :  يک پرسش ساده است 

دستاوردھای عظيم مادی و معنوی قرار گرفته و به  
رفاه و آسايشی دست يافته که در سراسر تاريخ  

سابقه است، اما اين انسان در طول تاريخ خود به    بی 
روز ديده    ندرت خود را تا اين حد درمانده و تيره 

 چرا؟ . است 
فروم در جستجوی پاسخ به آثار دو متفکر بزرگ  

کند، اما در نظريات خود به ھيچ کدام    تکيه می 
کارل مارکس و زيگموند  :  ماند   دربست وفادار نمی 

ی شناختی دوگانه شکل    نظريه فروم بر پايه .  فرويد 
کند،    انسان در زندگی احساس سعادت نمی :  گيرد   می 

گويد و    زيرا جامعه به نيازھای اساسی او پاسخ نمی 
فروم  .  کند   عاليق و غرايز اصلی او را سرکوب می 

بند است، اما برخالف او، علت    تا اينجا به فرويد پای 
ھای جنسی    ھا و کشش   را نه در سرکوب رانه 

بلکه در ناھمواری شرايط اجتماعی و  )  ليبيدو (
 .بيند   ھای فرھنگی می   کاستی 

 بالی بيگانگی در جامعه مدرن 
فروم، در نقد جامعه معاصر، مانند انديشمندان  
ھمروزگارش در مکتب فرانکفورت، به نقد  

عارضۀ  .  داری تکيه دارد   مارکسی جامعه سرمايه 
در اين نقد از جايگاھی محوری  "  ازخودبيگانگی "

 .برخوردار است 
فروم به طور ساده و خالصه اعتقاد دارد که جامعه  
معاصر به صورت مضاعف انسان را به بيگانگی  

نخست نيازھای اساسی او را  :  کند   محکوم می 
کند، و در نتيجه او را به واخوردگی و    سرکوب می 
در مرحلۀ بعدی جامعه ضربۀ  .  راند   بيزاری می 

به جای توجه  :  آورد   شديدتری بر روان فرد وارد می 
به نيازھای واقعی انسان، نظام مسلط برای فرد  

سازد، که با روح و    نيازھايی کاذب و جعلی می 
اينجا جامعه فرد را با  .  روان او ناسازگار ھستند 

 .کند   ھستی خود بيگانه می 
ھای مکتب    ھای اجتماعی فروم به آموزه   برداشت 

اين  .  نزديک است "  نظريه انتقادی "فرانکفورت و  
ی    دھد که جامعه پيشرفته   مکتب ھشدار می 

، ھرگز  "روشنگری "داری، با وجود نيل به    سرمايه 
از بربريت و وحشيگری در امان نيست و انسان را  

چه بسا انسان  .  کند   با مخاطراتی تازه تھديد می 
ابتدايی با تعادل و ھماھنگی بيشتری با جامعه خود  

 .کند   زيست می 
فروم، به پيروی سنت اومانيسم، به پاکی ذات بشر  

است که  "  جامعۀ بيمار "به عقيده او اين  .  باور دارد 
کند، افراد را به    زندگی را از محتوا تھی می 

دھد و مانع رشد و    اعتمادی سوق می   پريشانی و بی 
جامعه  "او در کتاب  .  شود   شکوفايی استعداد آنھا می 

دھد که جامعه معاصر با ايجاد    توضيح می "  سالم 
عدم امنيت در اعضای خود، آنھا را به سوی  

 . راند   ناسازگاری و پريشانی ذھنی می 
 ھای تمدن ماشينی    آفت 

ھای بيگانگی انسان در    اريش فروم در کاوش ريشه 
. گيرد   جامعه مدرن از نظريات مارکس بھره می 

مارکس به تفصيل به فرايند بيگانگی توليدکنندگان  
افزون بر اين او در  .  در روند توليد پرداخته است 

نظريه خود از روندھايی مانند سير غيرعقالنی  
توليد، چيرگی قوانين و مقدرات بازار بر سرنوشت  
افراد و ھمچنين از نظامی سخن گفته است که ھمه  

کند    چيز، از جمله ھويت انسان را به شيئی بدل می 
 .سنجد   می " ارزش کااليی "و آن را با  

ھای مکتب    اين نظريات ھم در رشد آموزه 
فرانکفورت مؤثر بود، و ھم در کار پژوھشی  

گرا، مانند ھربرت    برخی از انديشمندان مارکس 
مارکوزه، ويلھلم رايش و اريش فروم گسترش  

 .يافت 
فروم اعتقاد دارد که در جامعه مدرن انسان بر  
فعاليت خود مسلط نيست، بلکه برده و اسير آن  

ای کوچک در ماشين توليد است    او تنھا مھره .  است 
پرسش ممنوع، تفکر  «:  دھد   که به او دستور می 

انتقادی ممنوع، دلبستگی و عالقه ممنوع، تا  
 ».ی توليد بدون ھيچ مشکلی بچرخد   گردونه 

نظام اجتماعی غيرعادالنه ماھيت فردی انسان را  
. اراده بسازد   بی "  آدمک "کند، تا از او يک    نابود می 

داری    برای رسيدن به اين ھدف، جامعه سرمايه 
آورد که    بيمارگونه پديد می "  منش "ھايی از    گونه 

اعتمادی،    اضطراب، بی :  ھای اصلی آن   شناسه 
 . بدبينی و دشمنی با ديگران است 

 شخصيت سالم 
ای سالم    به عقيده فروم انسان تندرست تنھا در جامعه 

کند که با تالش    اما او تأکيد می .  يابد   پرورش می 
تواند    معنوی و با تکيه بر فضيلت اخالقی، فرد می 

 .ای تباه نيز به سالمت و آرامش برسد   در جامعه 
در ھمين رابطه فروم نظريه اخالقی خود را مطرح  

کند که تا حدی به اخالق خردگرای کانتی وامدار    می 

انسان آزاده، از عالم بيرون و احکام رايج  .  است 
برد، بلکه تنھا به ندای وجدان خود گوش    فرمان نمی 

ھا و    تواند با بارور ساختن توانايی   او می .  دھد   می 
استعدادھای ذاتی، شخصيت و خويشتن خويش را  

 . تحقق بخشد 
ھای    فروم به نقش نيروھای درونی و توانايی 

شخصی، و ھمچنين اھميت اصول اخالقی باور  
او برخالف مارکس، انسان را تنھا عاملی در  .  دارد 

ای از    داند، بلکه او را در رشته   مناسبات توليدی نمی 
 . بيند   روابط شخصی و عاطفی درگير می 

فروم به روابطی ھماھنگ، سازنده و مسئوالنه با  
به نظر او عشق انسان را با  .  دھد   ديگران اھميت می 

" ديگری "آميز با    ای درونی، آزادانه و شوق   علقه 
 .دھد   پيوند می 

 جايگاه عشق 
ھنر  "فروم نياز به ھمبستگی عاطفی را در کتاب  

با بيانی پرکشش تشريح کرد، به  "  عشق ورزيدن 
از  .  ای که اين کتاب به اثری پرفروش بدل شد   گونه 

نظر فروم عشق معنايی فراگير دارد و نيرويی است  
ای آزاد با جھان پيرامون    که انسان را در رابطه 

عشق اکسيری است که انسان را در  .  دھد   پيوند می 
 . کند   ھای جامعه مدرن ايمن می   برابر تمام آفت 

گذرد و با    نزد فروم، با عشق انسان از خود می 
شود، بی آنکه ھويت و استقالل    ديگران ھمبسته می 
از نظر او عشق ورزيدن  .  دھد   خود را از دست ب 

با ھوسرانی و ولنگاری سازگار نيست، بلکه  
ای دشوار است که با احترام و احساس    وظيفه 

 . مسئوليت نسبت به ديگری ھمراه است 
فروم معتقد بود که عشق بھترين نوع ارتباط و تنھا  
راه غلبه بر تنھايی، اضطراب روحی و پريشانی  

اما در شرايط حاکم، معموال وجه  .  درونی است 
ناسالم ارتباط است که در قالب سلطه و اقتدار بر  

 . کند   روابط انسانی غلبه می 
 سلطه و سرکوب فرديت 

در قرن  )  گرا   تام (ھای توتاليتر    با قدرت گرفتن نظام 
بيستم بسياری از انديشمندان به اين پديده توجه  

فروم که از نزديک شاھد عروج نظام  .  کردند 
شناسی    آميز آدولف ھيتلر بود، از ديدگاه روان   جنون 

او  .  اجتماعی به مطالعه اين پديده تاريخی پرداخت 
گويد    از نيروی نامفھوم و مرموز قدرت سخن می 

گويی  "  متمدن و پيشرفته "ای    که حتی در جامعه 
کند و عنصر خرد را در آنھا    ھا را جادو می   انسان 

 .کشد   می 
گريز از  "ی نظر خود را در کتاب    فروم جانمايه 

منتشر    ١٩۴١ تشريح کرده است که به سال  "  آزادی 
او در اين کتاب به يک معضل يا نابھنجاری  .  شد 

آدميان با تالش و مبارزه  :  دھد   اساسی توجه می 
کنند، اما پس از دستيابی به آن،    آزادی را کسب می 

 .کنند   از آن فرار می 
دھد به طور خالصه اين است    پاسخی که فروم می 

ھای    ای از مکانيسم   که جامعه مدرن با مجموعه 
. آورد   بيمارگون، انسان را زبون و پريشان بار می 

انسان مخلوق اين جامعه، قادر نيست از آزادی بھره  
ببرد، زيرا توان تحمل بار مسئوليت را در خود  

گذرد، به    در نتيجه به سادگی از آزادی می .  بيند   نمی 
اين فراگرد،  .  آورد   عبوديت و بندگی روی می 

فريبان    موقعيتی مناسب برای خودکامگان و عوام 
سازد تا قدرت جابرانۀ خود را بر افراد    فراھم می 

 .اراده حاکم کنند   زبون و بی 
به نظر فروم، انسان عاجز و درمانده به اقتدار روی  

شخصيت  .  آورد، تا ناتوانی خود را بپوشاند   می 

اقتدارگرا به بلوغ نرسيده است؛ او از نظر احساسی  
تواند دوست بدارد و نه قادر است    نه می .  عقيم است 

کانت به انسان نھيب  .  از خرد خود استفاده کند 
زد که فھم و شعور خود را آزادانه به کار    می 

 . بيندازد و سرنوشت خود را به دست گيرد 
انسان جامعه مدرن، تاب تحمل آزادی را ندارد،  

طلبد که اراده خود را به کار    زيرا آزادی از او می 
اما او  .  اندازد، تصميم بگيرد و دست به عمل بزند 

که از حقارت خود باخبر است، تمام آزادی خود را  
گذارد، تا برای او تصميم    وا می "  برتر "به مقامی  

 . بگيرد 
 روانشناسی توده 

ای جامعه معاصر با    در نظريات فروم نقد ريشه 
به نظر او در  .  آميخته است "  روانشناسی توده "
، که ھرگونه    فرد ازخودبيگانه "  گير   نظام توده "

کند با    ارزش و فرديتی را از دست داده، تالش می 
نِزديک شدن به مدار قدرت، برای خود ھويت يا  

در عوض او استقالل و  .  ماھيتی وام بگيرد 
 .گذارد   شخصيت فردی خود را گرو می 

و  "  خودآزاری "ھای    اريش فروم به ناھنجاری 
(دگرآزاری " در نظريات  )  مازوخيسم و ساديسم " 

پوشاند، و از آن برای    فرويد، جامه اجتماعی می 
خودآزاری به  .  جويد   توضيح نظريه خود سود می 

آيد و ديگرآزاری به درد    پذيری می   درد سلطه 
کند که اين    فروم تأکيد می .  جويی بر ديگران   سلطه 

دو پديده به يکسان بيمارگونه ھستند، الزم و ملزوم  
 .يکديگر و مکمل ھم ھستند 

فردی که دچار مازوخيسم است، از فرط ناتوانی،  
ضعف و حقارت، خود را به مقام يا مرجعی  

ای آزاد و    فرد که از رابطه .  کند   نيرومند مرتبط می 
برابر با ديگران ناتوان است، تمام احساس و عالقه  

کند، تا    خود را به مقام يا مرجعی نيرومند منتقل می 
خود نيز احساس  "  قدرت بزرگ "در پيوند با  

او با پيروی از يک مقام، يک حزب  .  کند "  بزرگی "
سياسی، يک کيش، يک رھبر است که احساس  

 .کند   وجود می 
دھد که مراجع قدرت، در چنگ    فروم نشان می 

طلب،    نابھنجاری ساديستی اسير ھستند؛ افراد قدرت 
درست مانند افراد زير فرمان خود، بيمار ھستند و  
از ناتوانی برقراری ارتباط سالم با ديگران رنج  

 .برند   می 
 آزادی مثبت  

به عقيده فروم انسان با پرورش درست، اعتالی  
تواند به وجه    روحی و تکيه بر عشق و خرد، می 

تواند آزاد باشد، اما از    او می .  مثبت آزادی دست يابد 
فروم عقيده دارد که ھنرمندان با  .  ديگران جدا نباشد 

تکيه به نيروی آفرينش به اين سعادت دست  
 . يابند   می 

افراد بشر به ياری آزادی مثبت و فعاليت  
کنند، به    خودانگيخته، بر وحشت تنھايی غلبه می 

يابند، و فرديت      وحدتی ھماھنگ با دنيا دست می 
آدميان با تکيه بر دو عامل  .  کنند   خود را حفظ می 

ای فعال و مثبت در    نيروبخش عشق و کار، به گونه 
ای ھماھنگ و متعادل با جامعه پيوند    رابطه 

 . خورند   می 
  ١٩٧٠ و    ١٩۶٠ ھای    نظريات اريش فروم در دھه 

ھای بزرگی از مردم، به ويژه جوانان و    بر گروه 
روشنفکران تأثير گذاشت، و آثار او خوانندگان  

ھای اين انديشمند    بسياری از کتاب .  شمار داشت   بی 
   ■.برجسته به زبان فارسی نيز ترجمه شده است 
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" فردا يکصدمين سالروز شھادت معلم آمريکائی  
در جريان انقالب مشروطه  "  ھوارد باسکرويل  

روزنامه نيويورک تايمز در مقاله  .  آذربايجان ھست 
 .ای به اين موضوع پرداخته است 
ميالدی در    1885باسکرويل در دھم ماه آوريل  

متولد  )  ايالت نبر اسکا  (  محل نارث پالته امريکا  
شد و در کالج اين ايالت تحصيالت مقدماتی خود را  

    جا مانده     به     ای   نوشته     دست     از باسکرويل .  انجام داد 
و      درباره زبان     پژوھش     از عالقه او به     که     است 

 .دارد     حکايت     بيگانه     فرھنگھای 
اين جوان امريکايی، تحصيالت خويش را در  

 .به پايان رساند " بزاستن "دارالفنون  
به دعوت مدرسه مموريان    1908در پاييز سال  

تبريز، جھت تدريس به ايران آمد و در حالی که  
 .سال نداشت شروع به تدريس کرد    23بيش از  

درس عمده او تاريخ عمومی بود، ولی بعدا به  
موجب درخواست شاگردان ارشد و بعضی از  
معلمان مثل مرحوم شريف زاده ، کالسی نيز برای  

 .تدريس حقوق بين المللی داير کردند 
اين جوان پاک درون چون به تبريز رسيد و سراسر  

خونش  .  شھر را پر از جوش و خروش يافت  
با  .  بجوش آمد و به آزادی خواھان دلبستگی پيدا کرد 

شريف زاده که از معلمان مدرسه مموريان بود  
ارتباط گرمی پيدا کرد و شھادت آن سيد بزرگوار  
دل جوان امريکايی را تکان داد و شب و روز نا  

وی که در آمريکا دوره سربازی ديده  .  آرام گردانيد  
بود و بعنوان يک افسر نيروی دريائی خدمت کرده  
بود و در آن زمينه اطالعاتی داشت جوانانی را زير  

برای اين  .  دست خود گرفته مشق نظامی ياد ميداد  
که سرکنسول آمريکا و مدرسه آگاھی نيابد حيات  

" ارک را برای اين کار برگزيد و دسته خود را  
    به     آمريکا، با توجه     وقت     کنسول .  ناميد "  فوج نجات  

، کوشيد    طرفی   خود در حفظ بی     متبوع     دولت     سياست 
. کارھا باز دارد     را از اينگونه     تا باسکرويل 

    آمريکا، ھمراه     کنسول     با رد درخواست     باسکرويل 
مورا،      نام     به     ايرلندی     نگاران   از روزنامه     يکی 

و      تبريز برخاست     خواھان   مشروطه     ياری     آشکارا به 
    بازگشت     برای     ستارخان     درخواست     از پذيرش     حتی 

او می  .  نيز، سرباز زد     و ادامه تدريس     مدرسه     به 
تنھا فرق من با اين مردم، زادگاھم است و اين  : گفت 

 .فرق بزرگی نيست 
سرکنسول آمريکا ھوارد باسکرويل را دعوت و به  
وی گفت جنگ تبريز موضوع داخلی ايران ھست  
و ما حق دخالت در موضوعات داخلی ايران را  

ھوراد باسکرويل پاسپورت سياه آمريکائی  .نداريم 
من  :  خود را به سرکنسول آمريکا ارائه داد و گفت  

 .ديگر آمريکائی نيستم 
شمسی بود و تبريز    1288فروردين ماه سال  

از شب تا سحر و  .  روزھای سختی را می گذراند  
از پگاه تا غروب، گلوله ھای توپ و تفنگ بود که  
از ھر سو بر سر مردم شھر ميباريد و شھر از  
چھار طرف چنان در محاصره بود که بيم  
گرسنگی، ھمه را پريشان خاطر کرده بود و سختی  
نان و خوار بار و تالشھای خدعه آميز کنسولھای  
روس و انگليس سردار و ساالر را بر ان داشت که  
بار ديگر به جنگ بزرگی برخيزند و اين بار غرب  
تبريز را برگزيده بر آن شدند که به شنب غازان که  

يکی از لشکرگاھای صمد خان شجاع الدوله بود  
يورش برند و چون بسيج نيرو ميکردند باسکريول  
چنين خواست که فوج نجات در اين تاخت پيش  

 .جنگ باشد  
آوريل    1288/18فروردين    30صبح دوشنبه  

اولين کسی که قدم به ميدان جنگ گذاشت و    1909
فوج خود را فرمان حمله داد باسکرويل بود و  
نخستين کسی ھم که ھدف تير دشمن گرديد و جان  

گلوله پيشانی ھوراد را  .سپرد باز باسکرويل بود  
 .شکافته و باعث شھادتش شده بود 

و با      پرشکوه     آيين     تبريز در يک     روز بعد، مردم 
    آنھا، شاگردان     و پيشوايان     مجاھدان     شرکت 

    تبريز، پيکر او را تشييع     و آمريکاييان     باسکرويل 
    خاک     به     ويژه آمريکاييان     کردند و در گورستان 

 .سپردند 
بعد از شھادت باسکرويل در تبريز که بشدت گلوله  
باران می شد چنان مراسم بزرگداشتی برای  
 .باسکرويل برگزار شد که سابقه نداشت 

مردم تبريز برای قدردانی از رشادتھای باسکرويل  
فرشی را با نقش تصوير باسکرويل بافته و آنرا  
ھمراه تفنگ و مقداری پول که جمع آوری کرده  
بودند به سرکنسول آمريکا در تبريز تحويل دادند تا  
به مادر باسکرويل که در آمريکا زندگی ميکرد  

 .برساند 
سرکنسول آمريکا در تبريز از قبول پول خودداری  
کرد ولی تفنگ و قالی را برای رساندن به مادر  

 .باسکرويل قبول کرد 
سالگرد      پنجاھمين     ، آيين 1338    فروردين   30در  

از      برخی     کوشش     در تبريز، به     باسکرويل     درگذشت 
برگذار گرديد  »    نجات     فوج «از      مانده     باقی     اعضای 

    نام     به )    پيشين     ممولایر (    پروين     و تاالر دبيرستان 
 .شد     گذاری   نام »   تاالر باسکرويل «

از مھم ترين قالی ھای مشروطه ، قاليچه ايست که  
پس از شھادت ھوارد باسکرويل امريکايی به جھت  
سپاسگذاری از وی به دست زنان تبريزی بافته شد،  
طرح آن، لچک ترنجی و حواشی قاليچه نيز دارای  
طرح قاب قابی است، به احتمال زياد تمام پشم  
دارای رنگ متن روناسی بوده، لچکھای اطراف  
نيز دارای طرح سرو نازھای مارپيچ زيبا است ،  
در ترنج آن تصوير باسکرويل با مھارت و چيره  
دستی زياد نقش بسته ، ھمچنين در اطراف قاب  

ياد و خاطره ھوراد  :  ترنج به دو زبان نوشته شده  

 .باسکرويل و ھمه شھدای آذربايجان گرامی باد 
 :لينک روزنامه نيويورک تايمز 

" فردا يکصدمين سالروز شھادت معلم آمريکائی  
در جريان انقالب مشروطه  "  ھوارد باسکرويل  

روزنامه نيويورک تايمز در مقاله  .  آذربايجان ھست 
 .ای به اين موضوع پرداخته است 
ميالدی در    1885باسکرويل در دھم ماه آوريل  

متولد  )  ايالت نبر اسکا  (  محل نارث پالته امريکا  
شد و در کالج اين ايالت تحصيالت مقدماتی خود را  

    جا مانده     به     ای   نوشته     دست     از باسکرويل .  انجام داد  
و      درباره زبان     پژوھش     از عالقه او به     که     است 

 .دارد     حکايت     بيگانه     فرھنگھای 
اين جوان امريکايی، تحصيالت خويش را در  

 .به پايان رساند " بزاستن "دارالفنون  
به دعوت مدرسه مموريان    1908در پاييز سال  

تبريز، جھت تدريس به ايران آمد و در حالی که  
 . سال نداشت شروع به تدريس کرد   23بيش از  

اين جوان پاک درون چون به تبريز رسيد و سراسر  
خونش  .  شھر را پر از جوش و خروش يافت  

با  .  بجوش آمد و به آزادی خواھان دلبستگی پيدا کرد 
شريف زاده که از معلمان مدرسه مموريان بود  
ارتباط گرمی پيدا کرد و شھادت آن سيد بزرگوار  
دل جوان امريکايی را تکان داد و شب و روز نا  

وی که در آمريکا دوره سربازی ديده  .  آرام گردانيد  
بود و بعنوان يک افسر نيروی دريائی خدمت کرده  
بود و در آن زمينه اطالعاتی داشت جوانانی را زير  

برای اين  .  دست خود گرفته مشق نظامی ياد ميداد  
که سرکنسول آمريکا و مدرسه آگاھی نيابد حيات  

" ارک را برای اين کار برگزيد و دسته خود را  
    به     آمريکا، با توجه     وقت     کنسول .  ناميد "  فوج نجات  

، کوشيد    طرفی   خود در حفظ بی     متبوع     دولت     سياست 
. کارھا باز دارد     را از اينگونه     تا باسکرويل 

    آمريکا، ھمراه     کنسول     با رد درخواست     باسکرويل 
مورا،      نام     به     ايرلندی     نگاران   از روزنامه     يکی 

و      تبريز برخاست     خواھان   مشروطه     ياری     آشکارا به 
    بازگشت     برای     ستارخان     درخواست     از پذيرش     حتی 

او می  .  نيز، سرباز زد     و ادامه تدريس     مدرسه     به 
تنھا فرق من با اين مردم، زادگاھم است و اين  : گفت 

 .فرق بزرگی نيست 
سرکنسول آمريکا ھوارد باسکرويل را دعوت و به  
وی گفت جنگ تبريز موضوع داخلی ايران ھست  
و ما حق دخالت در موضوعات داخلی ايران را  

ھوراد باسکرويل پاسپورت سياه آمريکائی  .نداريم 
من  :  خود را به سرکنسول آمريکا ارائه داد و گفت  

 .ديگر آمريکائی نيستم 
شمسی بود و تبريز    1288فروردين ماه سال  

از شب تا سحر و  .  روزھای سختی را می گذراند  
از پگاه تا غروب، گلوله ھای توپ و تفنگ بود که  
از ھر سو بر سر مردم شھر ميباريد و شھر از  
چھار طرف چنان در محاصره بود که بيم  
گرسنگی، ھمه را پريشان خاطر کرده بود و سختی  
نان و خوار بار و تالشھای خدعه آميز کنسولھای  
روس و انگليس سردار و ساالر را بر ان داشت که  
بار ديگر به جنگ بزرگی برخيزند و اين بار غرب  
تبريز را برگزيده بر آن شدند که به شنب غازان که  
يکی از لشکرگاھای صمد خان شجاع الدوله بود  
يورش برند و چون بسيج نيرو ميکردند باسکريول  
چنين خواست که فوج نجات در اين تاخت پيش  

 . جنگ باشد 
آوريل    1288/18فروردين    30صبح دوشنبه  

اولين کسی که قدم به ميدان جنگ گذاشت و    1909
فوج خود را فرمان حمله داد باسکرويل بود و  
نخستين کسی ھم که ھدف تير دشمن گرديد و جان  

گلوله پيشانی ھوراد را  .سپرد باز باسکرويل بود  
 .شکافته و باعث شھادتش شده بود 

و با      پرشکوه     آيين     تبريز در يک     روز بعد، مردم 
    آنھا، شاگردان     و پيشوايان     مجاھدان     شرکت 

    تبريز، پيکر او را تشييع     و آمريکاييان     باسکرويل 
    خاک     به     ويژه آمريکاييان     کردند و در گورستان 

 .سپردند 
بعد از شھادت باسکرويل در تبريز که بشدت گلوله  
باران می شد چنان مراسم بزرگداشتی برای  

 .باسکرويل برگزار شد که سابقه نداشت 
مردم تبريز برای قدردانی از رشادتھای باسکرويل  
فرشی را با نقش تصوير باسکرويل بافته و آنرا  
ھمراه تفنگ و مقداری پول که جمع آوری کرده  
بودند به سرکنسول آمريکا در تبريز تحويل دادند تا  
به مادر باسکرويل که در آمريکا زندگی ميکرد  

 .برساند 
سرکنسول آمريکا در تبريز از قبول پول خودداری  
کرد ولی تفنگ و قالی را برای رساندن به مادر  

 .باسکرويل قبول کرد 
سالگرد      پنجاھمين     ، آيين 1338    فروردين   30در  

از      برخی     کوشش     در تبريز، به     باسکرويل     درگذشت 
برگذار گرديد  »    نجات     فوج «از      مانده     باقی     اعضای 

    نام     به )    پيشين     ممولایر (    پروين     و تاالر دبيرستان 
 .شد     گذاری   نام »   تاالر باسکرويل «

از مھم ترين قالی ھای مشروطه ، قاليچه ايست که  
پس از شھادت ھوارد باسکرويل امريکايی به جھت  
سپاسگذاری از وی به دست زنان تبريزی بافته شد  
، طرح آن ، لچک ترنجی و حواشی قاليچه نيز  
دارای طرح قاب قابی است ، به احتمال زياد تمام  
پشم دارای رنگ متن روناسی بوده ، لچکھای  
اطراف نيز دارای طرح سرو نازھای مارپيچ زيبا  
است ، در ترنج آن تصوير باسکرويل با مھارت و  
چيره دستی زياد نقش بسته ، ھمچنين در اطراف  

 : قاب ترنج به دو زبان نوشته شده  
ياد و خاطره ھوراد باسکرويل و ھمه شھدای  

 ■. آذربايجان گرامی باد 

 را فراموش نكرده اند ” هوارد باسكرويل“ مردم تبريز خاطره 

 روزنامه ی نيويورک تايمز 
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 !روشنگر متعلق به شماست 
 !با پشتيباني مالي خود به ادامه انتشار روشنگر ياري رسانيد

: در پی اعدام پنج نفر از جوانان مبارز و شجاع
شيرين علم ھولی، فرزاد کمانگر، مھدی 
اسالميان، فرھاد وکيلی و علی حيدريان توسط 

 ٢۴رژيم جمھوری اسالمی در سحرگاه روز 
ارديبھشت، موج خشم و نفرت بی پايانی در 
ايرانيان داخل و مقيم خارج از کشور برانگيخته 

 . شد

مردم مبارز و آزاديخواه در ھر کجای جھان که 
بودند در اعتراض به اين جنايت جمھوری 
اسالمی، به آکسيون و تظاھرات پرداختند و 
مراکز وابسته به رژيم اسالمی را مورد حمله و 

شھر تورنتو نيز روزانه شاھد .  يورش قرار دادند
اعتراضات و تظاھرات متعددی توسط ايرانيان 

 . آزاديخواه بود
 در ميدان  ٢٠١٠ماه مه  ٩در روز يکشنبه

ايرانيان تورنتو تجمع کردند و "  مل لستمن"
بر عليه جمھوری اسالمی شعار سر داده و 

 . سخنرانی کردند
 در  ٢٠١٠ماه مه  ١٠در روز دوشنبه

مقابل پارلمان انتاريو کنفرانسی مطبوعاتی  
 .برگزار شد

 ماه مه در مقابل  ١١در روز سه شنبه
متعلق به "  مرکز مطالعات ايران شناسی"

 ٢٩٠سفارت جمھوری اسالمی، واقع در 
خيابان شپرد غربی در شھر تورنتو تجمع 

مرگ بر "کرده و با نوشتن شعارھايی مانند 
و نصب عکسھای اعدام "  جمھوری اسالمی

شدگان بر در و ديوار آن به روشنگری 
 . برعليه جنايات رژيم پرداخته شد

 ماه  ١٣در باران و سرمای روز پنجشنبه
مه نيز در يکی از پر رفت و آمدترين 
چھار راه ھای شھر تورنتو با سر دادن 

"شعارھايی زندانی سياسی آزاد بايد : 
جمھوری اسالمی با ھر جناح و "، "گردد

مرگ بر جمھوری "، "دسته نابود بايد گردد
 . به تظاھرات پرداختند... و " اسالمی

 ماه نيز ايرانيان آزاده  ١۴در روز جمعه
مقيم تورنتو با ھمکاری و سازماندھی قابل 
تحسينی از صبح زود به سمت اتاوا، 
پايتخت کانادا، حرکت و با ھمراھی 
ايرانيان مقيم شھر مونترال و اتاوا در مقابل 
سفارت جمھوری اسالمی تجمع کرده و به 

تظاھرکنندگان خشم و .  تظاھرات پرداختند
نفرت عميق خود نسبت به جنايات رژيم 
جمھوری اسالمی را با سر دادن شعار و 
پرتاب سنگ به سمت ساختمان سفارت 

 . ابراز داشتند
در اين اعتراضات از احزاب، سازمانھا و فعالين 
سياسی و حقوق بشر مختلف شرکت جسته و با 

اين .  يکديگر صميمانه به ھمکاری پرداختند
تجمعات و تصاوير قربانيان مورد توجه تعداد 
زيادی از عابرين قرار گرفت و برخی نيز در 
پشتيبانی و محکوميت جنايات جمھوری اسالمی 

 ■. دقايقی در کنار تظاھرکنندگان ايستادند

به دنبال اعدام بی رحمانه پنج زندانی سياسی در تھران توسط جمھوری 
در ، 2010مه  16در عصر روز يکشنبه "  خانه کورد" اسالمی ايران، مراسم ديگری به دعوت 
 . ميدان مل لستمن شھر تورنتو برگزار شد

 . اين مراسم با استقبال گروه ھای مختلف سياسی و اجتماعی قرار گرفت
در اين گردھمايی اعتراضی، حاضران با در دست داشتن تصاوير اعدام شد گان و زندانيان سياسی و 
نيز سر دادن شعار، و با سخنرانی جنايات رژيم جمھوری اسالمی را محکوم کرده و خواھان 

 . اين رژيم شدند  کناری  بر

تورنتو، بنياد   -، حزب کوموله، انجمن سکوالرھای سبز"خانه کورد"در اين برنامه نمايندگانی از 
، شورای ملی مقاوت ايران، )اداپ(فرھنگ و ادبيات آذربايجان، انجمن دفاع از زندانيان آذربايجان 

دکتر رضا مريدی و جمعی از )  پارلمان(کميته ھبستگی با مردم ايران، نماينده ريچموند ھيل 
 ■ .و فعالين حقوق بشر حضور داشتند دانشجويان و زندانيان سياسی سابق

 تجمعات و اعتراضات در واكنش به اعدامها
 بابك آزاد

 ٢٠١٠مه  ١۵

بابک آزاد: عکس   -ماه می در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در اتاوا  14تظاھرات جمعه   

 گزارشي از مهدي حويزي از تظاهرات
عليه اعدامهاي اخير در ميدان مل لستمن   

  ٢٠١٠مه  ١٦يکشنبه  

 روشنگر:  عکس  -  ٢٠١٠ماه مه ١١ تظاھرات در مقابل مرکز مطالعات ايران شناسی وابسته به سفارت جمھوری اسالمی در تورنتو سه شنبه

 روشنگر:  عکس  - تورنتو "  مل لستمن"در ميدان  ٢٠١٠ماه مه  ٩يکشنبه  تظاھرات 



Courage is not the absence of fear, rather a principle which has priority over fear! 

 راهكارهاي تاريخ

 ما كجاي تاريخ ايستاده ايم و به كدام سو بايد برويم؟
 سيامك ستوده

 براي خريد با شماره و اي ميل زير تماس بگيريد
905-237-6661 

Rowshangar1@yahoo.com 

،)مونتريال(، طپش )تورنتو(سراي بامداد، پگاه  
)لس آنجلس(شركت كتاب    
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که اگر ناممکن ترين  ما در آستانه ی چنان انقالب عظيمی قرار  گرفته ايم
افق ھا را ھم در برابر خود قراردھد، از انرژی و نيروی الزم برای دست 

اين انرژی  از  ابعاد  عظيم و غير قابل .  يافتن به آن ھا برخوردار خواھد بود
سال توسط  جانی ترين   30باور جنايات و سرکوب ھائی برمی خيزد که طی 

و يک حکومت  سياه  مذھبی  بر  توده ھای  مردم اعمال  جمھوری ی تاريخ
الزمه ی اين  کار  البته  آنست که توده ھای کارگر و زحمتکش  .  شده است

که  نيروی  محرکه ياصلی ی اين انقالب را تشکيل  می دھند،  نسبت به اين 
افق ھا و رابطه ی  تنگاتنگی که  تحقق  آنھا  باارزوھا و خواست ھای  پايه 

اينکه آيا نيروھا و عناصر پيشرو قادر  .  ای شان  دارد،  روشن وآگاه گردند
اما آنچه .  به انجام اين کار شگرف  خواھند  شد يا  نه، به  آينده مربوط است

راکه ازھم اکنون و با قاطعيت ميتوان پيش بينی کرد آنست که اينکه  اين افق 
تا چه حد و تا کجا توسط انقالب آتی گشوده وفتح خواھند شد، دقيقا بستگی  ھا

به ژرفای آگاھی و وقوف خود آنھا، يعنی توده ھای انقالب کننده، باين  افق 
آگاھی ھمينکه به ميان توده ھا برود به نيروی مادی برای .  ھا  خواھد داشت

 .  تحقق خود مبدل خواھد شد


