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، گ�زارش�ی ت�وس�ط ق�اض�ی ج�ف�ری 67اخيرا در رابطه با کش�ت�ار 
رابرتسون، يکی از حقوقدانان برجسته و کارشناس عاليرتبه جنايت 

اين گزارش به درخواس�ت ب�ن�ي�اد ب�روم�ن�د .  عليه بشريت منتشر شد
برای بررسی قتل عام زندانيان سياسی در ايران از نظر حقوق بين 
ال��م��ل��ل و ارائ��ه راه ک��ارھ��اي��ی ب��رای دادخ��واھ��ی خ��ان��واده ھ��ا و 

ضمن قدردانی از ت6شی . بازماندگان اين فاجعه ملی تھيه شده است
که بنياد برومند برای جمع آوری و در اختيار قرار دادن اس�ن�اد و 
مدارک، آرشيوھا و تسھيل تماس گواھان با قاضی رابرتسون انجام 
داده است، ;زم است که برخی نکات طرح شده در اين گزارش را 

 .با توجه به اوضاع و مسائل روز مورد دقت قرار داد
ارتکاب اين جنايت درست ب�ع�د  ،يکی از مواردی که از اين گزارش می توان دريافت و موشکافی کرد

. از پايان جنگ ايران و عراق و سکوت و رضايت دولت ھای مدعی حقوق بش�ر و دم�ک�راس�ی اس�ت
 :گزارش مطرح می کند که

اين موضوع نشانه آن است که آنچه در مورد بی خبری دنيا گفته می شود و اينکه اين جن�اي�ت ب�ه دور 
غ�رب�ی و !!  نه ت�ن�ھ�ا رس�ان�ه ھ�ای م�ع�ت�ب�ر برعکس،.  واقعيت ندارد از چشم جامعه جھانی اتفاق افتاده،

جھانی از فاجعه ای که در حال رخ دادن ب�وده اس�ت، م�ط�ل�ع ش�ده ب�ودن�د !!  سازمان ھای حقوق بشری
 :بلکه

يکی از موضوعاتی که در تفسيرھا و تحليل ھا مطرح می شود اين است که جمھوری اس6می با پنھان 
کاری و جلوگيری از درج اخبار و قطع م6قات ھا و در شراي�ط ب�ی خ�ب�ری 

در اين�ک�ه ح�اک�م�ي�ت اس�6م�ی س�ع�ی دارد .  دنيا دست به اين جنايت زده است
سرکوب ھای وحشيانه اش را با حداکثر مخ�ف�ی ک�اری ان�ج�ام دھ�د، ت�ردي�دی 
نيست، اما عليرغم ميل اين حکومت جنايت پيشه اوضاع بر اساس خواسته ھا 

آنچه که اين گزارش بيان می کند حاکی از اي�ن اس�ت .  واميال آن پيش نميرود
س�ال  22که از پنھان کاری رژيم اس6می در ارتکاب چنان جنايتی در ھمان 
 .پيش، نمی توان نتيجه گرفت که جامعه جھانی ھم بی خبر مانده بود

اما عمق فاجعه بسيار عميق تر از فقط باخبر شدن يا بی خبری سازمان ھا و 
نھادھای مدعی دفاع از حقوق بشر و رس�ان�ه ھ�ای ب�ه اص�ط�6ح ب�ی ط�رف 

قاضی رابرتسون مطرح می کند که حتی پ�س از آگ�اه ش�دن از اب�ع�اد .  است
چنين کشتاری، ھيچکدام از اين ارگان ھای بين ال�م�ل�ل�ی ح�اض�ر ب�ه م�ح�ک�وم 

 :کردن و افشاء آن در انظار جھانی نشدند و در گزارش می نويسد

موضوع نه تنھا در اين حد نمی ماند بلکه سعی می شود که چ�ن�ان ج�ن�اي�ت�ی را ن�ادي�ده ب�گ�ي�رن�د و ب�ه 
 :فراموشی بسپارند چنانکه در جای ديگری در گزارش آمده است

چنين نحوه برخوردی در ذھن ھر انسان آگاه و مسئولی يک ع6مت سئوال بزرگ را ترسيم ميکن�د ک�ه 
 چنين کشتار وقيحانه اینه فقط چگونه ميتوان خود را دمکرات و پايبند به حقوق بشر دانست اما چرا؟ 

؟ س�ک�وت ک�رد را محکوم و افشاء نکرد بلکه عامدانه در مورد آن
 و چرا چنين سازمان ھای جھانی و مشخصا کميسيون حقوق بش�ر

گال�ي�ن�دو " نماينده ويژه کميسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد يعنی 
که تحقيق و گزارش ازچنين کشتار وحشت�ن�اک�ی، وظ�ي�ف�ه اش "  پل

بوده است، حتی از نام بردن آن خود داری می کند؟ اما آن�چ�ه ک�ه 
در مورد اين گزارش جالب و تحسين برانگيز است اين اس�ت ک�ه 
رابرتسون در اينجا متوقف نمی شود و سعی در يافت�ن پ�اس�خ م�ی 

او با در نظر گرفتن اوضاع آن زمان در گزارش خود بي�ان .  نمايد
 :می کند

سال، تمايل رھبران اس6می ايران برای ادام�ه آن و  8وقوع جنگ ايران و عراق و ادامه آن به مدت 
از ط�رف اي�ران از  598اوضاع جھانی، وضع را به شکلی در آورده بود که اع6م قبول قطع�ن�ام�ه 

زاويه منافع قدرت ھای جھانی آنچنان اھميتی پيدا کرده بود که قتل عام زندانيان سياس�ی ب�ه آن ش�ک�ل 
در واقع نکته بسيار قابل تامل اي�ن اس�ت ک�ه اق�دام ب�ه اي�ن .  فجيع موضوعی دست دوم محسوب ميشد

جنايت عليه بشريت که با تصميم ھيئت حاکمه اس6می و صدور فرمان خمينی برای اج�راء ان ان�ج�ام 
اين کشتار درست در شرايط پايان جنگ و آغاز روند صلح ص�ورت گ�رف�ت .  شد، درزمان جنگ نبود

به ھمين دليل در گ�زارش ب�ه .  طوريکه کمترين ھزينه سياسی و بين المللی را برای رژيم ايران داشت
 :خوبی روی اين نکته انگشت گذاشته می شود که

با اين وصف اگر بخواھيم که با توجه به درس آموزی از آنچه در گذشته اتفاق  
افتاده پلی به امروز بزنيم، بايد به بازی ھسته ای که ج�م�ھ�وری اس�6م�ی آغ�از 

با توجه به شکست سياست ھ�اي�ی ک�ه .  کرد و استفاده ای که از آن می تواند بکند بطور جدی نگاه کرد
در دوره جورج بوش پيش برده ميشد و تغيير آنھا در زمان اوباما، تض�ادھ�ای ب�ي�ن آم�ري�ک�ا و س�اي�ر 
قدرتھا و رقابت بر سر کنترل منطقه حساس خاورميانه، موقعيتی  پي�ش آم�ده اس�ت ک�ه م�وض�وع�ات�ی 
ھمچون سرکوب وحشيانه جنبش مردم ايران و نقض حقوق بشر تنھا زمانی به کاراين ق�درت ھ�ا م�ی 
آيد که به عنوان وسيله فشار بر رژيم برای گرفتن بيشترين امتياز ممکنه و بيشترين تغيير در س�ي�اس�ت 

. ھا و ترکيب رژيم در جھت مطلوب کردن حکومت در جھت من�اف�ع�ش�ان در م�ن�ط�ق�ه، اس�ت�ف�اده ش�ود
جمھوری اس6می ھم با آگاھی از اين شرايط  سعی دارد با ھر چه داغ تر کردن آتش مش�اج�ره ھس�ت�ه 
ای، ھر موضوع ديگری را در رابطه با مشروعيت و سرکوبگری وحشيانه اش به مس�ئ�ل�ه ای دس�ت 

آمريکا و ساير قدرت ھا را در ص�ورت ب�ه  67چنين وضعيتی می تواند ھمچون سال .  دوم بدل سازد
توافق رسيدن با رژيم بر سر مناقشه ھسته ای آنچنان خشنود و خوشحال سازد که ھر مسئله ديگری را 
ناديده و فراموش شده در نظر بگيرند، کما اينکه ھم اکنون حتی بدون رسيدن به توافق ھ�م، در ع�م�ل 

ميداند که در صورت معامله ب�ر  67ھمينطور حاکميت اس6می ھم با توجه به تجربه .  چنين شده است
سر بازی ھسته ای و بذل و بخشش از د;رھای نفتی، می تواند ادامه حياتش را تضمين کند و در اي�ن 

 . مورد دول قدرتمند حاضر به ھر نوع بده بستان ھستند
نکته ديگری که به درستی و روشنی در گزارش رابرتسون آمده است، ماھيت و ق�درت ع�م�ل ارگ�ان 

 :در گزارش آمده است. ھای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل است

 

 جويا                          . م 
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خ�رج چ�اپ، خ�رج $ 1240(   $ 1296مخارج اين ماه  
 cvc$  12ص�ن�دوق پس�ت�ی، $  16، $ 28پست روشنگ�ر 

 910ب�وده ک�ه ب�ا ت�وج�ه ب�ه )  خرج ماھيانه حساب بانگی
$   146+  د/ر کس�ری داش�ت�ه اي�م $  386کمک مالی، $

ص�ف�ح�ه ب�ج�ای  36اضافه مخارج ( اشتباه حساب ماه قبل 
از اي�ن�رو، ب�ا ت�وج�ه ب�ه .  $ 532که می شود )  صفحه 28

د/ر $  1462بدھی از ماه قبل، کل بدھی بالغ ب�ر $ 930
می شود که اميدواريم  به ھ�م�ت  خ�وان�ن�دگ�ان روش�ن�گ�ر 

ھمانطور که م<ح�ظ�ه م�ی ک�ن�ي�د، اف�زاي�ش .   تسويه گردد
که مکررا ت�وس�ط   -کيفيت روشنگر طی شماره ھای اخير

مرھون افزايش ص�ف�ح�ات  -خوانندگان بما خاطرنشان شده
و گنجاندن مقا/تی بوده که قب< بخاطر ک�م�ب�ود ص�ف�ح�ات 

لذا حفظ کيفيت با/تر نش�ري�ه مس�ت�ل�زم .  حذف می شده اند
واضح است که اين مخ�ارج .  قبول مخارج بيشتر می باشد

بايد توسط شما که خواستار با/ نگھداشتن کيفيت و غن�ای 
نشريه ھستيد تامين گردد، و گرنه م�ا م�ج�ب�ور ب�ه ک�اھ�ش 

بھرحال، با تشک�ر از کس�ان�ی .  مجدد صفحات خواھيم شد
که ما را ياری داده اند، اميدواريم کس�ری ب�ودج�ه م�ا در 

 . اين ماه رفع گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رابرتسون با توجه به واقعيت فوق با صراحت نتيجه گيری می کند

ق�درت " از طرف حکومت اي�ران و ذوق زدگ�ی  598اين چنين است که با قبول آتش بس و قطعنامه 
از پايان جنگ، وابستگی و پيروی سازمان ھای حقوق بشری از سياست ھای تعيين ش�ده "  ھای جھانی

دولت ھای امپرياليستی و سوء استفاده رژيم اس6می از حمله مجاھدين برای فريب افکار عموم�ی، ب�ی 
رحمانه ترين و وقيحانه ترين کشتار زندانيان سي�اس�ی در اي�ران در ج�ل�و چش�م�ان ھ�م�ه دول�ت ھ�ا و 

 ■.نھادھای بين المللی اتفاق افتاد و تا به امروز پاسخی جز سکوت يا مماشات دريافت نکرده است
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جمله خوش شانسی طرفداران سل�ط�ن�ت ي�ک�ی  از
ھم اينست که بدست گروھی سرنگون شده اند که 
از خودشان بسی تبه کارترند، و در نت�ي�ج�ه، اي�ن 
شانس را دارند که با انگشت گ�ذاردن روی اي�ن 

. تفاوت، بخود، ھر چند بسختی، جلوه ای ب�دھ�ن�د
اين ک�اريس�ت ک�ه آق�ای گ�ن�ج�ی در م�ق�ال�ه خ�ود  

، م�ن�ت�ھ�ا در " 21چھار زنه کردن مردان ق�رن " 
مقايسه اس6م ب�ا ن�ظ�ام م�ردس�ا;ر ع�رب، ال�ب�ت�ه 

او س�ع�ی .  بطور وارونه، قصد ان�ج�ام آن�را دارد
دارد با نشان دادن اينکه تبه کاری ی اس6می در 
زمان خ�ودش ک�م�ت�ر از ت�ب�ه ک�اری ی ج�ام�ع�ه 
مردسا;ر عربی ی قبل از آن بوده، قوانين س�ي�اه 
اس6می را برای زمان خودش توجيه، و ب�ع�ن�وان 
قوانينی اص6حی، يا بقول خودش نوعی ح�اش�ي�ه 
نويسی اص6حی بر متن جامعه عربی، بخورد ما 

 . بدھد
او می گويد چند ھمسری ی اس6می بھتر از چند 
ھمسری ی رايج در زمان خود بوده اس�ت، ف�ق�ط 
به اين دليل ک�ه ت�ع�داد زن�ان�ی ک�ه در اول�ی م�ی 
توانسته اند به بردگی يک مرد در آي�ن�د ح�داک�ث�ر 
چھار و ترجيحا يک، و ب�اي�ن ت�رت�ي�ب ک�م�ت�ر از 

چ��ه .  ت�ع��داد ن��ام��ح��دود آن در دوم��ی ب��وده اس��ت
درس�ت م��ث�ل ط�رف��داران !  اس�ت�د;ل خ�ف��ت ب�اری

سلطنت که تعداد کمتر اع�دام�ي�ان در زم�ان ش�اه 
نسبت به زمان کنونی را دليل برحق بودن ن�ظ�ام 

 . سلطنت بر جمھوری اس6می قرار می دھند
آقای گنجی فکر می کند، و درست ھم ف�ک�ر م�ی 
کند، که برای حوزه علميه قم و بچه آخ�ون�دھ�ائ�ی 
که ھنوز ايمانش�ان را از دس�ت ن�داده، ول�ی در 
برابر موج آزاديخواھ�ی و ض�دي�ت ب�ا ش�ري�ع�ت 
متزلزل شده اند، صحبت می کند، ب�رای کس�ان�ی 
که نه با اصل اس6م و جمھوری اس6می، بلکه با 
اجرای باصط6ح نا خردمندانه اش در اوضاع و 
احوال موجود؛ نه با اصل قصاص، بلکه با نحوه 
ی اجرای آن، و نه با اصل نکاح اس6می، ب�ل�ک�ه 
با تعداد زنانی که می توانند به نکاح يک م�رد و 

 . بردگی وی در آيند، مشکل دارند
او نمی خواھد درک کند ک�ه مس�ئ�ل�ه ن�ه ب�ر س�ر 
تعداد زنانی که به نکاح اس6می ی م�رد در م�ی 

و ¼  آيند، بلکه خود نکاح اس6می، و نه بر س�ر 
سھم رئيس غارتگران از غارت، بلکه نفس  5/1

او از ي�ک�ط�رف زش�ت�ی ق�ان�ون .  غارت می باشد
قصاص را ب�ه  ج�ام�ع�ه ع�رب�ی ق�ب�ل از اس�6م 
منتسب می کند، و از طرفی ديگر سعی می ک�ن�د 
با اين استد;ل که  اس6م آنرا مح�دود و مش�روط 
کرده است، به دين مبي�ن ج�ل�وه ای اص�6ح�ی و 

 . انسانی بدھد
او با عطف اشاره به اين سنت محمد که ھر شب 
را اختصاص به ي�ک�ی از زن�ان خ�ود م�ی داده، 
ملزم کردن مردان به رعاي�ِت ن�وب�ت در ت�ج�اوز 
جنسی به زنان را عين عدالت اس6می و ن�وع�ی 

او از .  حاشيه نويسی اص6حی بر متن می فھ�م�د
آنجا که با مغز متحجرش قادر به فھم خ�وِد م�ت�ن 

. نيست، شي�ف�ت�ه ی اص�6ح�اِت در آن م�ی ش�ود
ھمانطور که ش�ي�ف�ت�ه ی اص�6ح�ات م�وس�وی و 

او .  کروبی بر متن جمھوری اس6می ش�ده اس�ت
با کند ذھنی ی يک فناتيک م�ردس�ا;ر، از ق�ول 
اس6م و مفسرين آن اع6م م�ی ک�ن�د ت�ف�اوت ي�ک 
برده و يک زن آزاد در اس6م اينست که به اولی 
می توان بدون نويت و به دومی با نوبت ت�ج�اوز 

ھمانطور که با تجاوزات جمھوری اس6می .  کرد
نيز نه با خود تجاوز، بلکه ص�رف�ا ب�ا خ�ارج از 

در اي�ن�ج�ا ن�ي�ز او .  قانون بودنش اعت�راض دارد

نمی فھمد، يا نمی خ�واھ�د ب�ف�ھ�م�د، ت�ا زم�ان�ي�ک�ه 
ھمبستری اس6می بر پايه ميل يکط�رف�ه م�رد، و 
نه ھمچنين ميل زن، قرار دارد، صحبت ب�ر س�ر 
رعايت نوبت، ت�6ش ب�رای ب�ه ن�ظ�م در آوردن 

او . فحشای خانوادگی و نه چيزی بيشتر از آنست
ميان عصر بردگی که کني�ز ھ�ر زم�ان ب�ه م�ي�ل  
صاحب اش م�ورد ت�ج�اوز ق�رار م�ی گ�رف�ت و 
عصر فئودالی ک�ه زن دارای ش�وھ�ر و ان�دک�ی 

 . حقوقی می شد، گير کرده است
با اينحال، وقتی که می کوشد در ع�ي�ن دف�اع از 
بردگی زن در اس6م، با لغ�و چ�ن�د زن�ی در آن، 
خود را به سلک انسان قرن بيست و ي�ک�م�ی در 
آورد، حکم انسان بشدت کوتوله ای را پ�ي�دا م�ی 
کند که بطور مضحکی سعی دارد با  با; کشيدن 
خ��ود روی ان��گ��ش��ت��ان پ��اي��ش، خ��ود را ھ��م ق��د 

ح�ک�م کس�ی ک�ه م�ی .  انسانھای ديگر نش�ان دھ�د
کوشد با مغز متحجر انس�ان عص�ر ب�رن�ز، ادای 

در نظر آقای گ�ن�ج�ی . انسان معاصر را در آورد
عدالت و برابری اس6می در ب�راب�ری م�وض�وع 
قصاص يعنی در اين خ6صه م�ی ش�ود ک�ه زن 
در برابر زن، چشم در ب�راب�ر چش�م و ب�رده در 

واق��ع��ا ک��ه چ��ه .  ب��راب��رب��رده قص��اص م��ی ش��ود
او در ب��اب قص��اص !  اس��ت��د;ل خ��ف��ت آوری

 : باالصراحه می گويد
در اين ميان، اس6م عاد;نه ترين راه را پيشنھاد "

كرد، نه آن را بكلى لغو نمود و ن�ه ب�دون ح�د و 
مرزى اثبات كرد، بلكه قصاص را اث�ب�ات ك�رد، 
ولى تعيين اعدام قاتل را لغو نم�ود و در ع�وض 
صاحب خون را مخير كرد ميان عف�و و گ�رف�ت�ن 

م�ن�ظ�ور ( آنگاه در قصاص رعايت م�ع�ادل�ه .  ديه
ميان قاتل و مقت�ول را ھ�م ن�م�وده، )  عدالت است

آزاد در مقابل كشتن آزاد، اعدام ش�ود، و :  فرمود
برده در ازاء كشتن برده و زن در مق�اب�ل كش�ت�ن 

  "زن
او; او برای امتياز دادن به اس6م مرتکب دروغ 

لغ�و قص�اص ب�ع�ن�وان ت�ن�ھ�ا راه .  گويی می شود
انتقام، و پيش نھادن فديه و خ�ون ب�ھ�ا ب�ج�ای آن 
مدتھا قبل از محمد در عربستان ج�اری و راي�ج 
بوده است و بھ�ي�چ�وج�ه از اب�ت�ک�ارات م�ح�م�د و 

ھ��م��ان��ط��ور ک��ه راب��رتس��ون .  اس��6م ن��ب��وده اس��ت
اسمي�ت ن�ي�ز ش�رح م�ی دھ�د ي�ک�ی از وظ�اي�ف 
رؤسای قبايل،  مذاکره ب�ا ق�ب�ي�ل�ه م�ق�اب�ل  ب�رای 
توافق بر سر مبلغ خون بھا بجای قص�اص ب�وده 

اين سنت قبل از محمد، و تقريبا در م�ي�ان .  است
ھمه ی اقوام بدوی، برای جلوگيری از کش�ت و 
کشتار ميان قبايل، و بعنوان يک اق�دام اص�6ح�ی 
وضع شده ب�ود و اس�6م ب�ر خ�6ف گ�ف�ت�ه آق�ای 

بال�ع�ک�س، .  گنجی ھيچ نقشی در وضع آن نداشت
اص6حيه ی اس6م بسيار نا عاد;نه و از اين�ق�رار 
بوده که اگ�ر ق�ات�ل مس�ل�م�ان ب�اش�د از م�ج�ازات 
معاف، و اگر غير مسلمان باشد قص�اص و ق�ت�ل 

 . او واجب بوده است
ثانيا توصيه گذش�ت در اس�6م در ام�ر قص�اص 
تنھا در مورد برادران دينی و نه ديگران بوده، و 
ھيچ مزيت انسانی برای اس6م ب�ب�ار ن�م�ی آورده 

چنانکه در قرارداد مدينه ج�ائ�ي�ک�ه م�ح�م�د .  است

برای اولين بار قانون قصاص را برای مسلمانان 
مومنين " مرعی می دارد، صراحتا تاکيد دارد که 

بايد از خون افرادشان که در راه خدا ريخته شده 
بقره نيزکه يک  178در آيه  . "است انتقام بگيرند

آيه قبل از ِآيه مورد اشاره ی آقای گ�ن�ج�ی اس�ت 
که برای فريب خواننده زيرکانه از آن گ�ذش�ت�ه و 

 :يادی از آن نکرده است، چنين می گويد
ای کسانی که ايمان آورده ايد م�رد آزاد را در " 

برابر مرد آزاد و بنده را در برابر بنده و زن را 
بجای زن قصاص توانيد ک�رد و چ�ون ص�اح�ب 
خون از قاتل که برادر دينی اوس�ت ب�خ�واھ�د در 
گذرد، بدون ديه يا گرفتن ديه، ک�اری اس�ت ب�س 

 ." نيکو
البته اين نوع ت6ش ھا، در ع�رص�ه ی ن�ظ�ری، 
جزئی از دست و پا زدن ف6کت باری اس�ت ک�ه 
مدتی است بخش زيرک تر متحج�ري�ن اس�6م�ی، 
از جمله کديور و سروش، اکن�ون ک�ه ب�ي�ض�ه ی 

ول�ی .  اس6م به خطر افتاده است، آغاز ک�رده ان�د
چيزی که به ت6ش آقای گنجی در اين مسير جنبه 
مضحکی می دھد اينست که در ح�ال�ي�ک�ه ام�ث�ال 
سروش از نبوغ فلسفه و سفسطه برای پ�وش�ان�دن 
تناقضات دورنی استد;;تشان ب�رخ�وردارن�د، او 
در فقدان چنين نبوغی ک�ارش ب�ه مض�ح�ک�ه م�ی 

 .   کشد
اما نکته مھمتر اينکه آقای گنجی بفرض آنھم ک�ه 
در مقايسه ی نظام اس6می و نظام بدوی، ج�ان�ب 
انصاف را رعايت کرده باش�د، ک�ه اب�دا ن�ک�رده، 
تازه با استد;ل ابتر خود مبنی بر انتخاب ميان بد 
و بدتر، عليرغم م�ي�ل خ�ود ب�ه دف�اع از اس�6م، 
عم6 و بطور ضمنی، به افشا و محکومي�ت  آن 

چرا که در بھترين حالت، ي�ع�ن�ی .  حکم داده است
در حالتی که نظام بدوی ماقبل اس6م را ب�ع�ن�وان 
بدتر، نظ�ام�ی ت�م�ام�ا م�ردس�ا;ران�ه و ب�رده دار 
بدانيم، چاره ای نداريم جز آن�ک�ه خ�ود اس�6م را 
نيز، بعنوان بد، شکل تنھا کمی اص6ح شده، ولی 
ماھيتا تغيير ن�ي�اف�ت�ه ی آن، ي�ع�ن�ی ن�وع�ی ن�ظ�ام 

من فکر نمی .  پدرسا;ر و برده دار، قلمداد نمائيم
کنم کسی بتواند اين استنتاج مرا که بر پ�اي�ه داده 
ھای خود فرد مدعی، ي�ع�ن�ی آق�ای گ�ن�ج�ی، اخ�ذ 

. شده، مورد کوچکترين شک و بدبينی قرار دھ�د
واقعا ھم که مخالفان يک نظام ھرگز نمی توان�ن�د 
آنقدر که ھواداران آن قادرند آن نظام را با گ�ف�ت�ه 
ھا و اقدامات خود ب�ه اف�ت�ض�اح ب�ک�ش�ان�ن�د، آن�را 

ما اينرا در مورد جمھوری اس6می . مفتضح کنند
در حوادث ي�ک�س�ال گ�ذش�ت�ه، و در م�ورد آق�ای 

 . گنجی  در مقاله ی مذکورش، ھردو، می بينيم
اما ايراد وارده به آقای گنجی تنھا در اين ن�ي�س�ت 
که با محدود کردِن خود به ان�ت�خ�اب م�ي�ان ب�د و 

ب�دت�ر .  بدتر، عم6 بر نفس بدی صحه می گ�ذارد
از آن اينکه وی در مقايسه ميان بد و بدت�ر ن�ي�ز، 
بدون رعايت انصاف و با حيله گری، برای آنکه 
اس6م را برنده کند، جای ب�د و ب�دت�ر را ع�وض 
می کند تا بتواند نظام اس6می را بدروغ، ان�دک�ی 
ھم که شده بھتر از نظام ماقب�ل آن، و از اي�ن�رو 

 : از جمله ميگويد. نظامی برحق جلوه دھد
شريعت اس6م، عرف مردم پيش و ھ�م�دوره ی " 

ب�ه  .پيامبر است که وارد کتاب و سنت شده است
تعبير ديگر، فرھنگ مردسا;ران�ه ی آن دوره، 

پيامبر اس6م در دل .  در قرآن بازتاب يافته است
 ". آن فرھنگ پرورش يافته بود

ش�ري�ع�ت .  آقای گنجی ک�ام�6 درس�ت م�ی گ�وي�د
اس6م واقعا ع�رف م�ردم پ�ي�ش و ھ�م دوره ی 

او حتی به مردسا;ران�ه ب�ودن اي�ن .  پيامبر است
آنچه که او زي�رک�ان�ه از . عرف نيز اذغان دارد

ذکر آن شانه خالی می کند اينست ک�ه در زم�ان 
م��ح��م��د و پ��ي��ش از او ع��رف دي��گ��ری ھ��م در 

عرف مادرتب�اری و .  عربستان جاری بوده است
نظام دمکراتيک و ب�راب�ری ط�ل�ب�ان�ه ب�دوی ک�ه 
ھرچند در حال از ميان رفتن بوده، ول�ی ع�م�دت�ا 
در صحرا و روستاھا، و بقايای قابل م6حظه ی 

عرفی که در .  آن در شھرھا ھچنان برقرار بوده
آن خديجه، يک زن، ب�ج�ای ب�رده ی ج�ن�س�ی و 
ک��اری خ��ان��گ��ی، ک��ارف��رم��ا و پ��ي��ش ق��دم در 
خواستگاری بوده، عرفی ک�ه در آن راب�ط�ه ی 

ب�ر پ�اي�ه " نکاح الصديقه"زن و مرد بنا بر سنت 
عشق و خواست داوطلبانه و نه م�ان�ن�د آن�چ�ه در 
اس6م و بخش مردسا;ر جامعه ی ع�رب�ی راي�ج 
بوده، بر اساس زن خری و بی حقوقی زن ب�وده 

عرفی که در آن برخ6ف ديکتاتوری سياه . است
ماه برای انتخاب ميان  4اس6می که به مشرکين 

اس6م و سرھای خود وقت می دھد، آزادی کامل 
عرفی ک�ه در آن .  بيان و عقيده حاکم بوده است

بر خ6ف الھی بودن غارت اموال ديگران، اي�ن 
 .عمل ممنوع بوده

آقای گنجی با سک�وت در م�ورد اي�ن ب�خ�ش، و 
محدود کردن عرف جامعه عربی به تنھ�ا ب�خ�ش 
مردسا;ر آن، قصد دارد با زي�رک�ی ی از ن�وع 
روستائی راه را بنفع خ�ود ب�ر آگ�اھ�ی خ�وان�ن�ده 
ببندد تا بتواند سياھی ھای اس6م را ھمچون لک�ه 
ھای باقی مانده برشانه ھای آن ب�ھ�ن�گ�ام ب�ي�رون 
آمدنش از جامعه ی ع�رب، و ن�ه از م�ن�ج�6ب 

درحال�ي�ک�ه در .  بخش مردسا;ر آن، قلمداد نمايد
اين مورد  که چرا اس6م از ع�رف م�ادرت�ب�ار و 
دمکراتيک جامعه عربی ننموده و آز آن ت�اث�ي�ر 

 . نگرفته است سکوت می نمايد
البته، ما ميدانيم که صحبت از واقعيت، واق�ع�ي�ت 
عرف مادرتبار و دمکراتيک جامعه ی ع�رب�ی، 
مانع از تحريف واقعيت، و طرح بدون درد س�ر 

ھ�م�چ�ن�ان�ک�ه در .  سناريوی بد و ب�دت�ر م�ی ش�ود
بازی ميان خمينی و شاه، خاتمی و خامن�ه ای و 
م�وس��وی و اح�م��دی ن��ژاد ن��ي��ز، خ�ف��ه ک��ردن و 
مسکوت گذاردن بخش ان�ق�6ب�ی و دم�ک�رات�ي�ک 
جنبش، شرط ض�روری ی ت�رس�ان�دن م�ردم از 

. بدت�ر ب�رای پ�ن�اه ب�ردن آن�ھ�ا ب�ه ب�د م�ی ب�اش�د
ناسيوناليست ھا، سلطنت طلبھا و بسياری گ�روه 
ھا و دسته ھای دي�گ�ر ھ�م در اي�ن�ک�ار ب�ا آق�ای 

آنھا ھم در ادبيات و ت�ب�ل�ي�غ�ات .  گنجی ھمداستانند
خود، عرف مادرتبار و دمک�رات�ي�ک ج�ام�ع�ه ی 
بدوی عرب را عامدانه مسکوت م�ی گ�ذارن�د ت�ا 
بتوانند با يکی جلوه دادن اس6م با  جامعه ب�دوی 
عرب، و ب�ا ان�ت�س�اب ص�ف�ات س�وس�م�ار خ�ور، 
غارنشين، وحشی، بيابانگرد، و غيره ب�ه آن، ب�ا 
بدتر جلوه دادن اس6م و ن�ظ�ام ب�دوی ع�رب در 
برابر نظ�ام ف�اس�د و س�رک�وب�گ�ر س�اس�ان�ی، آب 
تطھير بر سر آن و نظامات سرکوبگر  اي�ران�ی 

 ■                          . بريزند
 لينک مقاله اکبر گنجی 

http://www.roozonline.com/persian/news/
newsitem/article/////21-2.html 
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 مذهب سلب مسئوليت از تفكر و عقالنيت است

زمينه انتشار اسناد طبقه بندی شده تفاوت ج�ال�ب�ی 
در آمريکا ق�ان�ون آزادی اط�6ع�ات .  وجود دارد
طبق اين قانون دستگاه ھ�ای دول�ت�ی .  وجود دارد

سال اس�ن�اد ط�ب�ق�ه  30موظف اند پس از گذشت 
بندی شده خود را علن�ی ک�ن�ن�د و اگ�ر ب�خ�واھ�ن�د 
سندی را ھمچنان در حالت طبقه بندی ش�ده ن�گ�ه 

در چ�ن�ي�ن .  دارند، بايد دليل موجھی ارائ�ه ک�ن�ن�د
مواردی، محقق می ت�وان�د ب�ا اس�ت�ن�اد ب�ه ق�ان�ون 
آزادی اط6عات خواستار علنی ش�دن س�ن�د ف�وق 

اگر دستگاه دولتی م�رب�وط�ه ام�ت�ن�اع ک�ن�د، .  شود
محقق می تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوی کند 

. و سرانجام با حکم دادگاه سند را به دس�ت آورد
بر اساس اين رويه، بسياری از اسناد تاريخی در 

 .اختيار محققين قرار گرفته اند
 

در اي�ن .  در انگلستان مسئله کام6ً فرق م�ی ک�ن�د
دولت .  کشور قانون آزادی اط6عات وجود ندارد

بريتانيا می تواند اسناد را ھمچنان در حالت طبقه 
بندی شده نگه دارد و تنھا اسناد گزيده و دستچين 

ب�ه ع�6وه، .  شده را در اختيار محققين قرار دھ�د
امکان اقامه دعوی محققان عليه دولت به خ�اط�ر 

ب�ه .  علنی نکردن اسناد تاريخی نيز وج�ود ن�دارد
اين دليل، دستگاه ھای دولتی بريتانيا می توانند تا 
ھر وقت که بخواھند اسن�اد را در ح�ال�ت ط�ب�ق�ه 
بندی شده نگه دارند و از ان�ت�ش�ار آن خ�ودداری 

يک نمونه چشمگير و مھم، اس�ن�اد وزارت .  کنند
جنگ و اسناد نظامی انگليس در رابطه با اي�ران 

اين اسناد ھن�وز .  است 1921- 1914سال ھای 
در حالت طبقه بندی شده قرار دارند و اع6م شده 

، 2053که تا پنجاه سال ديگ�ر، ي�ع�ن�ی ت�ا س�ال 
حتی اگر اين پنج�اه س�ال ن�ي�ز .  علنی نخواھند شد

طی شود، ھيچ تض�م�ي�ن�ی وج�ود ن�دارد ک�ه اي�ن 
در .  اسناد حتی در آن زم�ان ن�ي�ز ع�ل�ن�ی ش�ون�د

اينجا، انسان حيران می شود که انگليسی ھ�ا م�ی 
خواھند چه چيزی را پنھان کنند؟ من ح�دس م�ی 

ن�ي�ز ت�ن�ھ�ا اس�ن�اد بس�ي�ار  2053زنم که در سال 
محدود و کم ارزش و بی خاص�ي�ت در دس�ت�رس 

ول�ی ع�م�6ً ت�م�ام�ی .  محققان قرار خواھد گ�رف�ت
کتبی که تاکنون دربارۀ تاريخ ايران در دھه ھای 
اّول قرن بيستم ن�وش�ت�ه ش�ده، م�ب�ت�ن�ی ب�ر اس�ن�اد 
انگليسی است و روايت انگليس�ی از ح�وادث را 

برای مثال، اشاره می ک�ن�م ب�ه .  منعکس می کنند
کتاب ھای اولسون، ھوشنگ صباح�ی، اس�ت�ف�ان�ی 

. کرونين، محمدعلی کاتوزيان، و س�ي�روس غ�ن�ی
 .اسامی ديگری را ھم می توان اضافه کرد

 
اي�ن اس��ن��اد آم��ري��ک��اي��ی ب��ه وي��ژه از اي��ن زاوي��ه 
ارزشمند و بااھ�م�ي�ت ھس�ت�ن�د ک�ه چش�م ان�داز و 
روايتی به کلی متفاوت را از ح�وادث اي�ران در 
سال ھای صعود و سلطنت رضا شاه عرضه می 

 . کنند
مث6ً، اسناد آمريکايی اين تصّور را ک�ه س�ال�ي�ان 
مديد در ميان ايرانيان وجود داشت تأييد و مستن�د 

می کنند که رضا شاه را انگليس�ی ھ�ا ب�ه ق�درت 
رسانيدند، ان�گ�ل�ي�س�ی ھ�ا ح�ک�وم�ت او را ح�ف�ظ 
کردند، و زمانی که تداوم قدرت او را غ�ي�رم�ف�ي�د 

رض�ا ش�اه را  1941تشخي�ص دادن�د در س�ال 

صحيح و سالم از ايران خارج ک�ردن�د و پس�رش 
دربارۀ رض�ا ش�اه دروغ .  را جايگزين او نمودند

. بزرگی رواج يافته که گويا او ھوادار آلمان ب�ود
اسناد آمريکايی ثابت م�ی ک�ن�ن�د ک�ه .  چنين نيست

رضا خان مي�رپ�ن�ج را ان�گ�ل�ي�س�ی ھ�ا ب�ه ق�درت 
رسانيدند و از حکومت او حفاظت کردند و قطعاً 
او ھيچگاه در برابر انگليسی ھا سرکشی ن�ک�رده 

دروغ ب�زرگ دي�گ�ر .  و ھوادار آلمان نشده است
اين است که گويا رضا شاه برخ6ف پسرش اھل 
انتقال پول ب�ه خ�ارج از کش�ور ن�ب�ود و ث�روت 

اسناد آمريکايی نش�ان .  مھمی در خارج نيندوخت
م�ي�ل�ي�ون د;ر  200می دھند که رضا شاه حدود 

م�ي�ل�ي�ون د;ر  50در بانک ھای خارج و معادل 
توجه کني�د .  در ايران ذخيره پولی شخصی داشت

مي6دی است و  1941که اين رقم متعلق به سال 
ب�ه پ��ول ام��روز ث��روت ف��وق را ب��اي��د ب��ا ارق��ام 

به ع6وه، ما می دانيم که .  ميلياردی محاسبه کرد
به ھي�ئ�ت  1941در سال »  اعليحضرت پھلوی«

نمايندگی انگليس در تھران پناھنده شد، به وسيل�ه 
يک کشتی انگليسی از ايران خارج شد و تا پايان 

. عمر در مناطق تحت سلطه انگليس زندگی ک�رد
به ع6وه، ما می دان�ي�م ک�ه ان�گ�ل�ي�س�ی ھ�ا قص�د 
داش��ت��ن��د رض��ا ش��اه را در اواخ��ر ع��م��رش از 
ژوھانسبورگ به کانادا انتقال دھن�د ک�ه ب�ه دل�ي�ل 

 .بيماری اش ميسر نشد
 

چه مدت بر روی اي�ن ک�ت�اب و اس�ن�اد :  شھبازی
مربوطه کار کرديد و چه شد ک�ه ب�ه ان�ج�ام اي�ن 

 پژوھش ع6قمند شديد؟
 

تحقيق بر روی اين اس�ن�اد ش�ش م�اه ط�ول :  مجد
مرکز اس�ن�اد م�لّ�ی .  کشيد و نگارش کتاب سه ماه

شش روز در ھ�ف�ت�ه )  نارا( ايا;ت متحده آمريکا 
باز است و سه روز از اين شش روز از ساع�ت 
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در .  ش 1324اس�ف�ن�د  26محمدقل�ی م�ج�د در 
تحصي�6ت خ�ود در دانش�گ�اه .  تھران به دنيا آمد
و )  1975( ، منچست�ر ) 1970( ھای سن اندريو 

با درجه دکترا به پايان برد و ب�ه )  1978( کرنل 
تدريس در برخی از دانشگاه ھای ايا;ت م�ت�ح�ده 

-  1993( آمريکا، از جمله دانشگاه پن�س�ي�ل�وان�ي�ا 
در اي�ن س�ال ھ�ا م�ق�ا;ت .  ، مشغول شد) 1998

م��ت��ع��ددی از م��ج��د در نش��ري��ات��ی چ��ون م��ج��ل��ه 
آمريکايی اقتصاد کش�اورزی، م�ج�ل�ه م�ط�ال�ع�ات 
دھقانی، مجله بين المللی مطال�ع�ات خ�اورم�ي�ان�ه، 
مطالعات خاورميانه، و مجله خاورميان�ه ان�ت�ش�ار 

ب�ه  1999دکتر محمدقل�ی م�ج�د از س�ال .  يافت
طور تمام وقت به ت�ح�ق�ي�ق و ت�أل�ي�ف در ح�وزه 

 .تاريخ معاصر ايران اشتغال دارد
 

کتاب جنابعالی را با عنوان بري�ت�ان�ي�ا و :  شھبازی
غارت ايران مط�ال�ع�ه ک�ردم و ب�راي�م :  رضا شاه

اين کتاب اھمي�ت ف�راوان دارد .  بسيار جالب بود
زيرا اولين پژوھشی است که دربارۀ تاريخ ايران 
در دوره رضا شاه ب�ر ب�ن�ي�اد اس�ن�اد ع�ل�ن�ی ش�ده 

تا آنجا . وزارت خارجه آمريکا صورت می گيرد
که اط6ع دارم تاکنون کسی از اين اس�ن�اد ب�رای 
شناخت تاريخ دوره رض�ا ش�اه اس�ت�ف�اده ن�ک�رده 

آيا اين تلقی درست است؟ و اين اس�ن�اد از .  است
 نظر تاريخی چه اھميت خاصی دارد؟

 
به نظر می رسد من اولين کسی ھس�ت�م ک�ه : مجد

از اسناد عل�ن�ی ش�ده آم�ري�ک�اي�ی ب�رای ب�ررس�ی 
 1941-  1921تاريخ ايران در طول سال ھای 

اسناد وزارت خ�ارج�ه آم�ري�ک�ا .  استفاده کرده ام
ح�دود س�ی  1941-  1921متعلق به سال ھای 

روش�ن .  سال پيش در اختيار محققين قرار گرفت
است که ت�ع�دادی از ن�ويس�ن�دگ�ان از وج�ود اي�ن 

مث6ً، ارجاعاتی به اي�ن اس�ن�اد .  اسناد مطلع بودند
در کتاب خانم است�ف�ان�ی ک�رون�ي�ن درب�ارۀ ارت�ش 

يا در ک�ت�اب  1926- 1910ايران در سال ھای 
آقای سيروس غنی دربارۀ صعود رض�ا پ�ھ�ل�وی 

ول��ی ت��ع��ج��ب آور اس��ت ک��ه .  دي��ده م��ی ش��ود
پژوھشگران از اين اسناد استفاده نکردن�د و ک�ار 
خود را محدود به اسناد وزارت خارجه بري�ت�ان�ي�ا 

اين پرسش بجاس�ت ک�ه چ�را آن ھ�ا ب�ر .  نمودند
 اسناد آمريکايی چشم پوشيدند؟

ميان عملکرد دولت ھای آمريکا و ان�گ�ل�ي�س در 

 
 در تاريخ نگاري معاصر ايران بايكوت -اسناد علني شده دولت آمريكا، تاريخ پهلوي و البي سانسور

 گفتگوي عبداهللا شهبازي با محمدقلي مجد

نف���ر از اف���راد ن���يروی  20روز گذش���ته تع���داد 
انتظامی و حراس�ت س�پاه ب�ا چن�د اتومبي�ل گ�شت 

مبارزه با ناھنجاری ھ�ای "ھای مختلف از جمله 
واق�ع "  شھرک انق�6ب"با سرعت در "   اجتماعی

در جاده خاوران منطقه مامازن پيدا شدند و اقدام 
ب��ه عملي��ات ب��رای دس��تگيری ب��ه ق��ول خودش��ان 

کردند  ب�ه مح�ض اينک�ه يک�ی "  اراذل و اوباش"
از جوان���ان مح���ل را دس���تگير کردن���د و م����ی 

اھال�ی .  خواستند سوار خودرو کرده با خود ب�برد
محل جلو آنھا را گرفتند وق�تی م�اموران حاض�ر 
ن��شدند آن ج��وان را آزاد کنن��د جوان��ان و م��ردم 

متحدانه ماموران را با چوب و " شھرک انق6ب"
نف���رات ن���يرو .  س���نگ م���ورد حمل���ه قراردادن���د

انتظ��امی و پاس��داران جناي��ت ک��ار دس��ت از پ��ا 
درازتر آن جوان را رھا کرده، فرار را بر قرار 

 .ترجيح داده و گريختند

 

 جمعی از کارگران ساختمانی تھران

20/5/1389 

درود بر جوانان و مردم قهرمان 

 شهرك انقالب

امام ده عالمت دارد از جمله آنها  •

، با پـا    ! ختنه شده بدنيا مي آيد

، جـنـب   ! وبراحتي متولد ميشود

، اگر بخوابد قلبش بيـدار  ! نميشود

است، چشمش ميخوابد ولي قلبش 

، همانطور كه از جلـو  ! بيدار است

يولد T ـ !  ميبيند از عقب هم ميبيند

مطهرا مختونا و ال يجنب و تـنـام   

عينه و ال ينام قلبه و يري من خلفه 

: منبـع    (  ـ T  كما يري من امامه

 319اصول كافي جلد يك ص     

 ) كتاب حجه باب مواليد االئمه 

مسواك زدن در حمام باعث درد    •

مـن ال    :  منبع( ـ !  دندان ميشود

. جلد يـك، ص     -يحضره الفقيه 

53( 

موقع خواندن متون زير چي به 

 ذهن شما مي رسد؟
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بنابراين، با اس�ت�ف�اده .  شب باز است 9صبح تا  9
ت�وانس�ت�م در )  ل�پ ت�اپ( از کاميپوتر قابل ح�م�ل 

ھمان زمان شش ماھه ھم بر روی اسناد ت�ح�ق�ي�ق 
کنم و ھم نسخه اّول و خام کتابم را بنويسم که در 

ب�اي�د ي�ادآور .  فرصت سه ماھه بع�دی ک�ام�ل ش�د
شوم که دستيابی من به برخی از اسناد مھمی ک�ه 

م�ن اب�ت�دا .  در کتابم استفاده کرده ام تصادفی ب�ود
در آن .  به ن�ارا م�راج�ع�ه ک�ردم 1999در سال 

زمان مشغول کار بر روی کتاب ديگرم، درب�ارۀ 
تقس�ي�م اراض�ی اي�ران در م�اج�رای م�وس�وم ب�ه 

در آن زمان ب�ه خ�اط�رات و .  انق6ب سفيد، بودم
دستنوشته ھای پدرم دربارۀ حوادث جنگ جھانی 
دّوم مراجعه می کردم و تصميم گ�رف�ت�م ک�ه اگ�ر 
در راب�ط�ه ب�ا مس�ائ�ل�ی ک�ه پ�درم م�ط�رح ک�رده 

. اط6عات و اسنادی پيدا شد، آن ھا را ضبط کنم
در جعبه ھايی که در آن روز برايم آوردند، چن�د 
گزارش دربارۀ وضع ايران در اواخر ح�ک�وم�ت 

اين گزارش ھا سرزمينی . رضا شاه وجود داشت
را توصيف می کرد که بيست سال غ�ارت ش�ده، 
با وحشی گری سرکوب شده و ب�ه ش�دت آس�ي�ب 

فقر، ستم، قتل در زن�دان، س�انس�ور، و .  ديده بود
جالب تر از ھ�م�ه ک�م�ب�ود م�واد غ�ذاي�ی در اي�ن 

اين وض�ع خ�ي�ل�ی م�ت�ف�اوت . کشور بيداد می کرد
بود با آن چه که ما در کتاب ھا دربارۀ رضا شاه 

. خوانده ب�ودي�م"  بنيانگذار ايران مدرن" به عنوان 
من به زودی متوجه شدم ک�ه اس�ن�اد م�رب�وط ب�ه 

اي��ران بس��ي��ار زي��اد  1941-1921س��ال ھ��ای 
و ف�ھ�م�ي�دم ک�ه کش�ف م�ھ�م�ی ک�رده ام و .  است

تصميم گرفتم که بر اساس اين اسناد کتاب رض�ا 
 .شاه را بنويسم

 
در خاطرات پدرم خوانده بودم که پس از س�ق�وط 
رضا شاه، بعضی از مردم، به ويژه دکتر مح�م�د 
مصدق، گفته بودند که تمام درآمدھای نفتی ايران 
در دوره رضا شاه عم6ً به بھانه خريد مھمات و 
اسلحه به حساب ھای ب�ان�ک�ی ش�خ�ص�ی ش�اه در 

تصميم گ�رف�ت�م ک�ه .  لندن و آمريکا ريخته می شد
ت�ن�ھ�ا .  اين ادعا را نيز مورد ب�ررس�ی ق�رار دھ�م

يک نگاه ساده به اسناد مربوط به ن�ف�ت و م�ال�ي�ه 
ايران و ارقامی که در اين اس�ن�اد ذک�ر ش�ده ب�ود 
کافی بود تا ثابت کند ک�ه ادع�ای مص�دق ک�ام�6ً 

بله، عم6ً ت�م�ام�ی درآم�دھ�ای .  درست بوده است
نفتی ايران در دوره رضا شاه، يع�ن�ی رق�م�ی در 

ميليون د;ر، به حساب ھای شخصی  200حدود 
برای اين که عظمت اين رق�م .  او انتقال يافته بود

را دريابيم بايد توجه کنيم ک�ه ک�ل ب�ودج�ه دول�ت 
مي�ل�ي�ون  20مي6دی حدود  1925ايران در سال 

جالب تر از ھمه، اکنون فاش ش�ده ک�ه .  د;ر بود
صدام حسين و پسرانش ميلياردھا د;ر در بان�ک 

منشاء اين ث�روت .  ھای سويس ذخيره مالی دارند
انتقال درآم�دھ�ای ن�ف�ت�ی ع�راق ب�ه حس�اب ھ�ای 

پيشگام اين کار، در ھش�ت�اد . بانکی شخصی است
 .سال پيش، رضا شاه بود

 
ب��ازت��اب ان��ت��ش��ار ک��ت��اب در م��ح��اف��ل :  ش��ھ��ب��ازی

دانشگاھی و پژوھشی آمريکا و انگليس چ�گ�ون�ه 
 بود؟

 
واکنش نسبت به انتشار کتاب ھ�ای م�ن در :  مجد

ب��رخ��ی از م��ح��اف��ل دانش��گ��اھ��ی آم��ري��ک��ا و ب��ه 
خصوص بريتانيا فوق العاده خصمانه و نامطبوع 

 -تعدادی از نويسندگان انگليسی و آمريکاي�ی.  بود
به ويژه استفانی ک�رون�ي�ن، پ�ات�ري�ک ک�6وس�ون، 

مقا;ت بسي�ار   -ونسا مارتين، و مايکل زرينسکی
ھم�ه .  خصمانه و کينه توزانه ای عليه من نوشتند

آن ھا گ6يه م�ی ک�ردن�د ک�ه چ�را م�ن از اس�ن�اد 
 .انگليسی استفاده نکرده ام

 
يکی از نکات بسيار جالب در اين ب�ررس�ی ھ�ای 
خصمانه اين بود که آن ھا به مطال�ب ک�ت�اب م�ن 
دربارۀ غارت نفت ايران به وسيله انگ�ل�ي�س�ی ھ�ا 

، يع�ن�ی ط�ی ي�ک 1951- 1911طی سال ھای 
دوره چھل ساله، و غارت درآمدھای نفتی اي�ران 
به وسيله رضا شاه مطلقاً اشاره نمی کردند و ب�ه 

ي�ع�ن�ی م�ن�ق�دي�ن .  مستندات من ارجاع ن�م�ی دادن�د
کتاب من حتی نمی خواستند اين رازھ�ای س�رب�ه 

در واق�ع، .  مھر در مقا;ت آن ھ�ا ت�ک�رار ش�ود
اسناد آمريکايی ب�ه روش�ن�ی نش�ان م�ی دھ�د در 
حالی که انگليس�ی ھ�ا ب�خ�ش اص�ل�ی درآم�دھ�ای 
عظيم ن�ف�ت�ی اي�ران را م�ی دزدي�دن�د، آن م�ق�دار 
اندکی ھم که به اي�ران داده م�ی ش�د ب�ه وس�ي�ل�ه 

 .شخص رضا شاه دزديده می شد
 

نکته جالب ديگر در اين نقدھا، به ويژه در مقال�ه 
استفانی کرونين، اين بود که مسئوليت بريتانيا در 
عملکرد سوء و ستمگری ھای رض�ا ش�اه ک�ام�6ً 

آن .  انکار و در واقع دولت بريتانيا تبرئه می ش�د
ھا ادعا می کردند اي�ن درس�ت اس�ت ک�ه دول�ت 

ک�رد ول�ی "  ک�م�ک" بريتانيا به صعود رضا ش�اه 
ب�ود و ل�ذا "  مس�ت�ق�ل" پس از آن رضا شاه کام�6ً 

انگليسی ھا ھيچ مس�ئ�ول�ي�ت�ی در ق�ب�ال رف�ت�ار و 
م�ن در ک�ت�اب�م، ب�رخ�6ف اي�ن .  کردار او ندارن�د

ادع��ا، اب��ع��اد گس��ت��رده وابس��ت��گ��ی رض��ا ش��اه ب��ه 
م�ث�6ً، ط�ب�ق اس�ن�اد .  ام انگليسی ھا را نشان داده 

آمريکايی، حتی پس از قتل ع�ام مش�ھ�د در س�ال 
نيز مسئوليت تأمين امنيت شخصی رض�ا  1935

 .شاه به دست انگليسی ھا بود
 

در ک�ت�اب :  من به اين حم6ت چ�ن�ي�ن پ�اس�خ دادم
ھای مربوط به تاريخ ايران در دوره رضا ش�اه، 
و حداقل در شش کتابی که اخيراً منتشر شده، از 
اسناد انگليسی استفاده فراوان شده و من چرا بايد 
بار ديگر اين گزارش ھای ناقص و گمراه کن�ن�ده 
را تکرار می ک�ردم؟ م�ردم از خ�وان�دن رواي�ت 
ھای کھنه که مرتب تکرار می شود خس�ت�ه ش�ده 

اسناد آمريکايی چشم اندازھای تازه و بس�ي�ار .  اند
جالبی را عرضه می کنند و به اين دليل من ف�ق�ط 

 .از آن ھا استفاده کردم
 

ب�ه ن�ظ�ر م�ی رس�د ک�ه ان�ت�ش�ار ک�ت�ب :  شھبازی
تاريخی دربارۀ ايران معاصر، ب�ه وي�ژه درب�ارۀ 
دوره پھلوی، در دانشگاه ھای غ�رب ب�ه وس�ي�ل�ه 
يک گروه فکری منسج�م و ھ�م�اھ�ن�گ و دارای 
پشتوانه مالی کافی ھدايت می ش�ود ک�ه دوس�ت�ان 
زيادی در ايران دارن�د و اگ�ر ک�ت�اب�ی ب�رخ�6ف 
نظرات آن ھا منتشر شود به شدت ب�اي�ک�وت م�ی 

محفل .  شود و حتی در ايران ھم بازتاب نمی يابد
فوق اين کتاب ھا را معمو;ً ب�ه وس�ي�ل�ه ن�اش�ران 
خاص خود منتشر می کند مثل ان�ت�ش�ارات�ی آق�ای 

ک�ه در )  I. B. Tauris( ايرج باقرزاده در لندن 
ھدف آن .  ايران ارتباطات و دوستان زيادی دارد

. ھا ارائه يک چھره م�ث�ب�ت از رض�ا ش�اه اس�ت
مث6ً کتاب سيروس غ�ن�ی درب�ارۀ رض�ا ش�اه ب�ه 
سرعت به فارسی ترجمه و در ايران با تبل�ي�غ�ات 
فراوان منتشر می شود در ح�ال�ی ک�ه در ک�ت�اب 
فوق از اسناد جديد مطلقاً استفاده نشده و ت�ک�رار 

ول��ی ک��ت��اب .  ھ�م��ان ح��رف ھ��ای دي�گ��ران اس��ت
جنابعالی به رغم اھ�م�ي�ت ع�ل�م�ی آن و اس�ت�ف�اده 
گسترده از اسناد کام6ً جديد به کلی بايک�وت م�ی 

 .شود و حتی در ايران نيز انعکاس نمی يابد
 

نمونه ديگر از اين توطئه سکوت را در ماجرای 
کتاب راجر آدلسون، استاد دانشگاه آريزونا، م�ی 

. پروفسور آدلسون محقق سرشن�اس�ی اس�ت.  يابيم
او کتابی نوشته به نام لندن و اي�ج�اد خ�اورم�ي�ان�ه 

 -1902پول، قدرت و جنگ در سال ھای : جديد
به رغم اين که کتاب در ھشت سال پيش . 1922

م�ن�ت�ش�ر ش�ده، ب�ه رغ�م اي�ن ک��ه )  1995س�ال ( 
نويسنده آن از اساتيد سرشناس تاريخ آمريکاست، 
به رغم اين که ناشر آن انتش�ارات دانش�گ�اه ي�ي�ل 
است، و به رغم اين که کتاب فوق برای شناخ�ت 

در اي�ران و  1299فضايی که منجر به کودتای 
ص��ع��ود رض��ا خ��ان ب��ه ق��درت و اس��ت��ق��رار 
ديکتاتوری پھلوی شد اھميت فراوان دارد، ول�ی 
در ايران ھيچ ان�ع�ک�اس�ی ن�م�ی ي�اب�د و ب�ه ک�ل�ی 

 .بايکوت می شود
 

در مقابل، ما می بينيم که ک�ت�اب خ�ان�م اس�ت�ف�ان�ی 
" ن�وس�ازی ارت�ش" کرونين دربارۀ رض�ا ش�اه و 

اين خانم را، .  ب6فاصله در ايران منتشر می شود
(که در دانشکده مطالعات شرقی دانشگ�اه ل�ن�دن 

SOAS  ( کار می ک�ن�د، م�ن در اي�ران دو ب�ار
بار اّول به م6قاتم آمد و درخواست ک�م�ک .  ديدم
من ھم به ت�ھ�ي�ه ب�رخ�ی تص�اوي�ر و اس�ن�اد .  کرد

در مقدمه کتاب از م�ن .  برای کتابش کمک کردم
بار دّوم در س�م�ي�ن�اری ک�ه وزارت .  تشکر کرده

ام��ور خ��ارج��ه اي��ران درب��ارۀ رواب��ط اي��ران و 
ھر دو جزو سخنرانان . بريتانيا برگزار کرده بود

به نظر م�ن، خ�ان�م م�ح�ت�رم�ی اس�ت ول�ی .  بوديم
دانش کافی ندارد و به او گفت�ه ان�د ک�ه از رض�ا 

ش�ن�ي�ده ام .  شاه يک چھره متجدد و م�دي�ر بس�ازد
اخيراً ني�ز در ح�ال ت�ھ�ي�ه و ان�ت�ش�ار م�ج�م�وع�ه 
مقا;تی است در تمجيد از رضا ش�اه ب�ه ع�ن�وان 

از اين ن�م�ون�ه ھ�ا ".  رھبر مدرنيزاسيون ايرانی" 
مث�6ً، ک�ت�اب اس�ت�ف�ن دوري�ل درب�ارۀ .  زياد است

ساله اخير اينتليجنس سرويس بريت�ان�ي�ا  50تاريخ 
اي�ن .  م�ن�ت�ش�ر ش�ده 2000در سال )  6.  آی.  ام(

کتاب نھصد صفحه ای حاوی مطالب کام6ً ت�ازه 
اس�ت  1332مرداد  28و مھمی دربارۀ کودتای 

ولی در ايران کام6ً ن�اش�ن�اخ�ت�ه م�ان�ده اس�ت در 
حالی که کتاب بريان لپينگ يا کتاب وودھاوس يا 
بولتن دکتر ويلبر دربارۀ کودتا به سرعت ترجمه 
و منتشر می شود و به م�ن�اب�ع اص�ل�ی م�ورخ�ي�ن 

 .مرداد بدل می گردد 28ايرانی دربارۀ کودتای 
 

. من اين رويه را در قبال ک�ت�اب ش�م�ا ن�ي�ز دي�دم
. يعنی توطئه سکوت و بايکوت ک�ام�ل در اي�ران

 تلقی جنابعالی چيست؟
 

مسئله ای که شما مورد توجه قرار داده ايد :  مجد
نه تنھا يک س�ي�س�ت�م ک�ام�6ً .  فوق العاده مھم است

سازمان يافته بايکوت ک�ت�اب در غ�رب و اي�ران 
وجود دارد بل�ک�ه ي�ک س�ي�س�ت�م بس�ي�ار م�ؤث�ر و 
سازمان يافته سانسور ھم وج�ود دارد ک�ه ت�6ش 
می کند از ان�ت�ش�ار ک�ت�اب ھ�اي�ی ک�ه تص�وي�ری 
متفاوت از تاريخ ايران، از آغاز قاجاريه تا پايان 

از .  پھلوی، به دست م�ی دھ�ن�د ج�ل�وگ�ي�ری ک�ن�د
انتشار کتاب ھايی که از ايران در دوره قاجاري�ه 
حتی يک تصوير اندک مطلوبی ھم به دست دھ�د 

ب���اي���د 

از انتشار کتاب در نقد انگل�ي�س�ی .  جلوگيری شود
اي�ن دس�ت�گ�اه .  ھا و پھلوی ھا بايد جلوگيری شود

سانسور در دانشگاه ھای ايا;ت متحده آم�ري�ک�ا، 
کانادا و ب�ري�ت�ان�ي�ا بس�ي�ار اس�ت�وار و م�ن�س�ج�م و 

ب��ه ع��6وه، ب��ن��گ��اه ھ��ای .  س��ازم��ان ي��اف��ت��ه اس��ت
انتشاراتی خاصی ھم به اين شبکه سانسور تع�ل�ق 

ت�وري�س در .  ب�ی.  شما اشاره کرديد به آی.  دارند
من نيز اشاره می کنم به ان�ت�ش�ارات�ی م�زدا .  لندن

در کاستامزای کاليفرن�ي�ا و ان�ت�ش�ارات�ی م�ي�ج در 
اين ناشرين ھيچ کت�اب�ی را ک�ه ح�اوی .  واشنگتن

و .  نقد بريتانيا و پھلوی ھا باشد چاپ ن�م�ی ک�ن�ن�د
ب�اي�ک�وت از   -بايد اضافه کنم ک�ه ;ب�ی س�انس�ور

نظر مالی ف�وق ال�ع�اده ق�وی و دارای پش�ت�وان�ه 
انتشار کتاب من دربارۀ بري�ت�ان�ي�ا و رض�ا .  است

شاه در وھله نخست بيانگر شکست اي�ن دس�ت�گ�اه 
اين کتاب اخ6لی در ک�ار آن ھ�ا .  سانسور است

از آن زم�ان دس�ت�گ�اه س�انس�ور ف�وق .  ايجاد کرد
ولی خوشب�خ�ت�ان�ه آم�ري�ک�ا کش�ور .  ھشيارتر شده

پھناوری است و لذا آن ھا نمی ت�وان�ن�د س�انس�ور 
متأسف�ان�ه، ب�ه دل�ي�ل .  کامل و مطلقی برقرار کنند

بايکوت، مطالعات اي�ران�ی  -سيطره ;بی سانسور
در دانشگاه ھای آمريکا و اروپ�ا ب�ه ي�ک ح�وزه 

. سبک و بی مغز، به يک جوک، تبديل شده است
ناشرينی چون ميج و مزدا از عدم موفقيت ک�ت�اب 
ھای خود دربارۀ ايران در بازار اي�ا;ت م�ت�ح�ده 

چ�را م�ردم :  پاسخ من اي�ن اس�ت.  شکوه می کنند
بايد کتاب ھايی را بخوانند که حت�ی ک�ودک�ان ھ�م 
متوجه نادرستی و بی دقتی م�ط�ال�ب آن ھ�ا م�ی 

 شوند؟
 

با اجازه شما، برخی از برخوردھای خ�ود را ب�ا 
ماشين سانسور در مي�ان ن�اش�ري�ن دانش�گ�اھ�ی و 

 :دانشگاه ھای آمريکا و کانادا شرح می دھم
 

پس از اتمام ک�ت�اب ج�دي�دم درب�ارۀ غ�ارت آث�ار 
-  1925باستانی و عتيقه ايران طی س�ال ھ�ای 

کار بر روی تحق�ي�ق�ی  2001، از نوامبر 1941
را آغاز کرده ام دربارۀ ت�اري�خ اي�ران در زم�ان 

اين بار ھ�م م�ت�وج�ه ش�دم ک�ه .  جنگ اّول جھانی
اسناد وزارت خارجه آمريکا در اين زمينه بسيار 
گست�رده و م�ف�ي�د اس�ت ول�ی ط�ی اي�ن س�ال ھ�ا 

اولين ک�ت�اب .  کمترين توجھی به آن ھا نشده است
من دربارۀ اين حوزه پ�ژوھش�ی ب�ا ع�ن�وان زي�ر 

قحطی بزرگ و نسل کشی در :  منتشر خواھد شد
قرار اس�ت .  1919-1917ايران طی سال ھای 
اي�ن . [ م�ن�ت�ش�ر ش�ود 2003اين کتاب در پ�ائ�ي�ز 

 ]شھبازی. کتاب ھم اکنون منتشر شده است
يافته ھای من در اين زمينه واقعاً شگف�ت ان�گ�ي�ز 
است و در داوری ت�اري�خ�ی م�ا ت�ح�ول ب�زرگ�ی 

بزرگ ترين فاجعه نسل کش�ی .  ايجاد خواھد کرد
قرن بيست�م در کش�ور م�ا، اي�ران، ات�ف�اق اف�ت�اده 
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سرانجام، انتش�ارات دانش�گ�اه دول�ت�ی ن�ي�وي�ورک 
بعد م�ت�وج�ه .  حاضر شد کتاب من را بررسی کند

شدم که اين کتاب ب�رای ب�ررس�ی ب�ه اف�راد زي�ر 
م�درس ( دکت�ر ف�رھ�ن�گ رج�اي�ی :  داده شده است

و دکت�ر )  علوم سياسی در دانشگاه کارلتون کانادا
مدرس تاريخ در ک�ال�ج وي�ل�ي�ام و ( مونيکا رينگر 

 ).دبير اجرايی انجمن موسوم به مطالعات ايرانی
 

طبعاً انتظار می رفت کتابی که بيانگر نسل کشی 
انگ�ل�ي�س�ی ھ�ا در اي�ران در دوران ج�ن�گ اّول 
ج��ھ��ان��ی اس��ت، ع��6ق��ه ف��راوان��ی را در م��ي��ان 

ول�ی ب�ه .  خوانندگان ايرانی و خارجی برانگيزاند
زودی روشن شد که دک�ت�ر ف�رھ�ن�گ رج�اي�ی و 
دکتر مونيکا رينگر به شدت ن�گ�ران ش�ده ان�د و 
می خواھند اين جنايت عظيم دولت بريتانيا ع�ل�ي�ه 
مردم ايران، اين بزرگ ت�ري�ن نس�ل کش�ی ق�رن 

پس از ماه ھا انتظ�ار، دک�ت�ر .  بيستم، را بپوشانند
رجايی اظھار نظر کرد که کتاب تن�ھ�ا ب�ر ب�ن�ي�اد 
اسناد وزارت خارجه آمريکا نگاش�ت�ه ش�ده و از 

روش�ن اس�ت .  اسناد انگليسی استفاده نش�ده اس�ت
که من نمی توانستم، به د;يلی که شرح دادم، از 

ھمان�ط�ور ک�ه گ�ف�ت�م، .  اسناد انگليسی استفاده کنم
اسناد وزارت جنگ و ساير اسناد نظامی بريتاني�ا 

ھ�ن�وز  1921-  1914دربارۀ ايران سال ھ�ای 
طبقه بندی شده است و در دسترس محققين نيست 
و تا پنجاه سال ديگر در اخ�ت�ي�ار م�ح�ق�ق�ان ق�رار 

اسناد علنی شده وزارت خ�ارج�ه .  نخواھد گرفت
بريتانيا ھم حاوی ھيچ مطل�ب�ی درب�ارۀ م�وض�وع 

 .تحقيق من نيست
 

ايراد ديگر فرھنگ رجايی ب�ه ک�ت�اب م�ن ح�ت�ی 
او پيشنھاد می ک�رد . عجيب تر از مطلب قبل بود

که من دوره مجله مذاکرات مجلس طی سال ھای 
را مطالعه کنم و افزوده بود ک�ه  1919-  1917

نسخه ای از اين نشريه در کتابخ�ان�ه ک�ن�گ�ره در 
مسلماً، ھ�ر کس�ی ک�ه ب�ا .  واشنگتن موجود است

تاريخ ايران آشنا باشد می داند که مجلس سّوم در 
تعطيل شد ي�ع�ن�ی در زم�ان�ی ک�ه  1915نوامبر 

ارتش روسيه به فرماندھ�ی ژن�رال ب�ارات�وف ب�ه 
و اعض�ای دم�ک�رات م�ج�ل�س از .  تھران رس�ي�د

اي�ن دوره از م�ج�ل�س ت�ن�ھ�ا در .  تھران گريختند
کار خود را از س�ر گ�رف�ت ي�ع�ن�ی  1921ژوئن 

. زم�ان�ی ک��ه ق�وام الس�ل�ط��ن�ه ن��خ�س�ت وزي�ر ش��د
بنابراين، در دوره تاريخی مورد بررسی م�ن ن�ه 

 !مجلس در کار بود نه مجله مذاکرات مجلس
 

برخورد آن خانم به کتاب من نيز مانند ب�رخ�ورد 
دک�ت�ر .  دکتر فرھنگ رجايی بسي�ار ع�ج�ي�ب ب�ود

مونيکا رينگر ابت�دا ب�ا م�ن ت�م�اس گ�رف�ت و از 
ول�ی ب�ع�د، پ�س از م�اه ھ�ا .  کتاب س�ت�اي�ش ک�رد

تأخير، حاضر نشد گزارش مکتوبی در ت�أي�ي�د ي�ا 
من بعداً از طريق مس�ئ�ول�ي�ن .  رد کتاب ارائه دھد

انتشارات دانشگاه دولتی نيويورک م�ت�وج�ه ش�دم 
که وی شفاھاً عليه کتاب م�ن اظ�ھ�ارن�ظ�ر ک�رده 

ري��ن��گ�ر ب��ه ط�رز آش��ک�اری م��ی ت��رس��ي��د .  اس�ت
 .اظھارنظر خود را مکتوب کند

 
خيلی روشن است که ھدف ف�رھ�ن�گ رج�اي�ی و 
مونيکا رينگر ;پوشانی جنايات بريتانيا و حمايت 
از آن است و وفاداران�ه اي�ن ام�ر را دن�ب�ال م�ی 

م�ا ب�ه ط�ور خ�ي�ل�ی واض�ح�ی ب�ا ب�ق�اي�ا و .  کنند
بازمانده ھای شصت سال حاکميت استعماری ب�ر 

س��روک��ار )  1979-  1919س��ال ھ��ای ( اي��ران 

نکته ديگری که من متوجه شدم اين اس�ت .  داريم

که تأثير و قدرت آن ھا در آمريکا مثل ب�ري�ت�ان�ي�ا 
البته، دانشگاه ھای آمريکا و کانادا پ�ر از .  نيست

يکی از مأموريت ھ�ای آن .  چنين آدم ھايی است
ھا جلوگيری از ان�ت�ش�ار ک�ت�اب ھ�اي�ی اس�ت ک�ه 

. ديدگاھی مغاير با ديدگاه آن ھا را بيان می دارند
اين سيست�م�ی اس�ت ش�ب�ي�ه ب�ه س�ي�س�ت�م س�انس�ور 

خوشبختانه، زمانی که . ساواک در اوج قدرت آن
فرھنگ رجايی و مونيکا رينگر به اي�ن ح�رک�ات 
بی معنی دست می زدند، ناشر ديگری پيدا شد و 
ع6قه جّدی خود را به کتاب من اب�راز داش�ت و 
پس از مطالعه و بررسی کتاب، پذي�رف�ت ک�ه آن 

ب�ه ھ�ر ح�ال، .  چ�اپ ک�ن�د 2003را در پ�ائ�ي�ز 
تجربه اي�ن ک�ت�اب ب�رای م�ن و دي�گ�ران خ�ي�ل�ی 

 .ھشداردھنده و افشاگر است
 

اگر ممکن است خ6ص�ه ای از ي�اف�ت�ه :  شھبازی
ھای پژوھش�ی خ�ود را ب�ي�ان ک�ن�ي�د و ارزي�اب�ی 
خويش را دربارۀ دوران حکومت رضا شاه بي�ان 

معمو;ً عنوان می شود که رضا ش�اه، ب�ه .  نمائيد
رغم ديکتاتوری و ح�ک�وم�ت خش�ن پ�ل�ي�س�ی در 

. ايران، به روند نوسازی در ايران خ�دم�ت ک�رد
ن�ح�ل��ه خ��اص�ی از م��ورخ�ي�ن ان�گ��ل�وس��اکس�ون و 
ھمفکران و دوستان ايرانی آن ھ�ا م�اي�ل ان�د ک�ه 
رضا شاه را به ع�ن�وان ب�ن�ي�ان�گ�ذار اي�ران ن�وي�ن 
عنوان کنند و البته مجبورند که ب�رخ�ی ان�ت�ق�ادات 
را ھم بيان کنند ولی در پايان تصوير رض�ا ش�اه 
ب��ه ع��ن��وان م��ع��م��ار ن��ھ��ادھ��ای ج��دي��د در اي��ران 

تلقی جنابعالی در اي�ن راب�ط�ه .  درخشش می يابد
 چيست؟

 
بزرگ ترين افس�ان�ه ای ک�ه درب�ارۀ رض�ا :  مجد

بن�ي�ان�گ�ذار " شاه ساخته شده، معرفی او به عنوان 
ب�ه وس�ي�ل�ه "  مدرنيزه ک�ردن اي�ران" و "  ايران نو

ھشتاد س�ال اس�ت ک�ه اي�ن دروغ را ب�ه . اوست
ھمانطور ک�ه اش�اره ک�ردي�د، .  خورد ما می دھند

محافل خ�اص�ی در ل�ن�دن در ح�ال ت�ھ�ي�ه ک�ت�اب 
جديدی ھستند که طی آن رض�ا ش�اه ب�ه ع�ن�وان 

ويراستار اين .  مطرح می شود" ايران نو"معمار 
کتاب استفانی کرونين است و ع�ن�وان آن چ�ن�ي�ن 

، 1941-  1921:  س��ازن��دگ��ی اي��ران ن��و:  اس��ت
م�ن .  دولت و جامعه در دوران رضا شاه پھ�ل�وی

حدس می زنم که در اين کت�اب ھ�م�ان دروغ ب�ه 
 .شکلی بزرگ تر و آشکارتر تکرار شود

" ايران ن�و" اجازه دھيد به برخی از واقعيات اين 
 :در دوره رضا شاه اشاره کنم" ايران مدرن"يا 
 

رض�ا ش�اه اي�ران را  1941زمانی که در سال 
ترک کرد، نود درصد جمعي�ت اي�ران ب�ی س�واد 

می دانيد که خود رضا شاه ھ�م ب�ی س�واد .  بودند

سفير آمريکا در ت�ھ�ران رض�ا ش�اه را در .  بود
پس�ر « :  زمان سلطنتش چنين توصيف کرده است

، م�ردی ک�ه » بی سواد يک روستاي�ی ب�ی س�واد
» . تنھا مقدار ناچيزی ب�ا ت�وح�ش ف�اص�ل�ه دارد« 

ش�اه ف�رھ�ن�گ " حا; اين آدم را ب�ه ع�ن�وان ي�ک 
 !معرفی می کنند" پرور

، يعنی زمانی که سل�ط�ن�ت رض�ا 1941ر سال د
شاه به پايان رسيد، ايران ي�ک�ی از ع�ق�ب م�ان�ده 

. ترين و يکی از فقيرترين کشورھای ج�ھ�ان ب�ود
ب�ان�ک ج�ھ�ان�ی درب�ارۀ  1952به گزارش س�ال 

در اين گزارش چني�ن آم�ده .  ايران استناد می کنم
ال�ی  13طی چھل سال گذشته، جمعي�ت « :  است
ميليون نفری ايران به ط�ور ع�م�ده ب�ه ک�ار  18

کشاورزی اشتغال داشتند و تعداد اندکی از آن ھا 
به رغم فراوان�ی .  در کار تجارت و کارگاه بودند

مواد خام، نيروی کار و دستيابی ب�ه دري�ا، ھ�ي�چ 
نوعی از صنعت سنگين و تول�ي�د م�واد خ�ام، ب�ه 

اح�ت�م�ا;ً ھ�ي�چ .  جز استخراج نفت، وجود نداش�ت
کشوری را در جھان نمی توان ي�اف�ت ک�ه م�ان�ن�د 
ايران منابع مواد خامش مانع توسعه اقتص�ادی و 

ھنوز نيز، بدون .  سبب عقب ماندگی آن شده باشد
شک، ايران دارای بزرگ ترين م�ن�اب�ع ن�ف�ت�ی ب�ا 

اي�ن ع�ي�ن »  . نازل ترين ق�ي�م�ت اس�ت�خ�راج اس�ت
عباراتی است که از گزارش ب�ان�ک ج�ھ�ان�ی در 

در اي�ن گ�زارش س�پ�س .  نقل ک�ردم 1952سال 
مقايسه ای ميان عقب م�ان�دگ�ی اي�ران و ت�وس�ع�ه 
ترکيه طی ھمان دوره تاريخی به دست داده ش�ده 

 .است
 

م�ع�م�ار آن "  رضا شاه کبي�ر" ، که " ايران نو"اين 
بود، يک ديکتاتوری بی رحمانه و خشن ن�ظ�ام�ی 
بود که در آن قانون اساسی و مجلس ب�ه ش�وخ�ی 

يکی از فقيرت�ري�ن "  ايران نو" اين .  شباھت داشت
و عقب مانده ترين کشورھای جھ�ان زم�ان خ�ود 
بود که نود درصد جمعيت آن بی سواد ب�ودن�د از 

رضا شاه ھر چند در زمينه . جمله خود رضا شاه
بی سوادی به نود در صد مردم تحت سلطه خ�ود 
ش�ب��اھ��ت داش��ت، ول��ی در ي��ک چ��ي��ز ب�ا آن ھ��ا 

او ي�ک�ی از ث�روت�م�ن�دت�ري�ن م�ردان .  متفاوت بود
 .جھان زمان خود به شمار می رفت

 
دربارۀ ثروت رضا خان در خ�ارج از :  شھبازی

. کشور ني�ز تص�وي�ر روش�ن�ی در دس�ت ن�ي�س�ت
برخی از مورخين مدعی اند که گويا رضا ش�اه، 
به رغم ح�رص او در غص�ب ام�وال م�ردم در 

داخل ايران، اندوخت�ه ق�اب�ل ت�وج�ھ�ی در 

 1914طبق اس�ن�اد آم�ري�ک�اي�ی، در س�ال .  است
ميليون ن�ف�ر ب�ود ک�ه در س�ال  20جمعيت ايران 

ت�وج�ه .  ميليون نف�ر ک�اھ�ش ي�اف�ت 11به  1919
ال�ی ده م�ي�ل�ي�ون ن�ف�ر از  8يعنی حدود . بفرماييد

مردم ايران از گرسنگی و بيماری ھای ناشی از 
در اس�ن�اد .  کمبود مواد غذايی و سوءتغذيه مردند

آمريکايی مدارک مست�ن�دی درب�ارۀ اي�ن ت�راژدی 
چھل درصد از م�ردم .  بزرگ انسانی وجود دارد

. ايران طی دو سه سال قلع و قمع و ن�اب�ود ش�دن�د
بود ک�ه اي�ران ت�وانس�ت ب�ه  1956تنھا در سال 

 .برسد 1914ميليونی سال  20جمعيت 
 

عجيب تر از ھمه نقش بريت�ان�ي�ا در اي�ن ف�اج�ع�ه 
قحطی بزرگ در زم�ان�ی ات�ف�اق اف�ت�اد ک�ه .  است

. سراسر ايران در اشغال نظامی انگليسی ھا ب�ود
ولی انگليسی ھا نه تنھا ھيچ کاری برای م�ب�ارزه 
با قحطی و کمک به مردم ايران نک�ردن�د، ب�ل�ک�ه 
عملکرد آن ھا اوضاع را وخيم تر کرد و س�ب�ب 

درس�ت در .  مرگ ميليون ھا نفر از ايرانيان ش�د
زمانی که مردم ايران به دليل قحط�ی ن�اب�ود م�ی 
شدن�د، ارت�ش ب�ري�ت�ان�ي�ا مش�غ�ول خ�ري�د م�ق�ادي�ر 
عظيمی غله و مواد غذايی از بازار ايران ب�ود و 
با اين کار خود ھ�م اف�زاي�ش ش�دي�د ق�ي�م�ت م�واد 
غذايی را سبب می شد و ھم م�ردم اي�ران را از 

ج�ال�ب ت�ر اي�ن ک�ه .  اين مواد م�ح�روم م�ی ک�رد
انگليسی ھا مانع واردات مواد غذايی از آمريک�ا، 

به ع�6وه، در .  ھند و بين النھرين به ايران شدند
زمان چنين قحط�ی ع�ظ�ي�م�ی، ان�گ�ل�ي�س�ی ھ�ا از 
پرداخت پول درآمدھای ن�ف�ت�ی اي�ران اس�ت�ن�ک�اف 

چنين اقداماتی را ق�ط�ع�اً ب�اي�د ج�ن�اي�ت .  ورزيدند
ھيچ .  جنگی و جنايت عليه بشريت به شمار آورد

ترديدی نيست که انگليسی ھا از قح�ط�ی و نس�ل 
کشی به عنوان وسيله ای برای سلط�ه ب�ر اي�ران 

 .استفاده می کردند
 

به رغم اھميت اين کتاب و يافت�ه ھ�ای پ�ژوھش�ی 
کام6ً مستند و معتبر آن، من با دشواری ب�زرگ�ی 

بسي�اری از ن�اش�ري�ن .  برای چاپ آن مواجه شدم
دانشگاھی آمريکا حتی حاضر نشدن�د اي�ن ک�ت�اب 

تجربه من با ان�ت�ش�ارات دانش�گ�اه .  را تورق کنند
اي��ن ب��ن��گ��اه .  ک��رن��ل بس��ي��ار روش��ن��گ��ران��ه اس��ت

انتشاراتی در سال گذشته کتابی دربارۀ نسل کشی 
. در رواندا چاپ کرده بود که بسيار شھرت يافت

ولی ھمين ناشر حاضر نشد ح�ت�ی ک�ت�اب م�ن را 
اين نشان می دھد که ناشر فوق ب�ه ک�ت�اب�ی .  ببيند

ع6قه دارد که نسل کشی آفريقائيان س�ي�اھ�پ�وس�ت 
به وسيله ساير آفريقائيان را نشان دھد ول�ی ن�م�ی 
خواھد کتابی را منتشر کند مشتمل بر اسنادی ک�ه 
نسل کشی مردم ايران را ب�ه وس�ي�ل�ه اروپ�ائ�ي�ان 

. نش��ان م��ی دھ��د)  ان��گ��ل��ي��س��ی ھ��ا( س��ف��ي��دپ��وس��ت 

ميرپنج رضاخان در کنار اتومبيل مصادره شده نصرت الدوله فيروز 

9ادامه در ص .... ....    



 

 

 Rowshangar  Publication Vol.4, Issue. 39, September  2010    8 ٢٠١٠سپتامبر . ٣٩شماره . سال چھارم . ماھنامۀ روشنگر 

نظام سرمايه داری گند و کثافت :  توضيح مترجم
ا ش را به تمام سلولھای جامعه از سيدنی تا 
سياتل و از دبی تا ناشناخته ترين روستاھای 

در دو دھه گذشته  .  نپال گسترش داده است
دنيای 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 

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

که جان ھری از ژورناليست ھای موفق 
ايندپندنت تھيه کرده است، تمام جنبه ھای ضد 

. انسانی نظام سرمايه داری را می توان ديد
ترجمه اين گزارش را به طبقه کارگر ايران 
بويژه کارگران عسلويه که در مکا نی مشابه با 

، در نبردی نابرابر با سرمايه داری "سوناپور"
 .دست و پنجه  نرم می کنند ، تقديم می کنم

 ھياھو بر سر بيابان. ٩
  

دبی شھری نيست که فقط  بر اساس درآمد 
تجاری اش ساخته شده باشد، بلکه روی درآمد 

شما روی چمن .  اکولوژيک اش زندگی می کند
آرايش شده نشسته ايد و درھر طرف خود آب 

توريستھايی را می بينيد .  نماھای منور می بينيد
پا روی يخچال کوه .  که با دلفين ھا شنا می کنند

مانندی می گذاريد که پيست اسکی با برف 
واقعی روی آن ساخته اند و صدايی در پشت 

اينجا بيابان :  سرجيغ جيغ کنان به شما می گويد
دبی کم آب ترين نقطه دنياست اماچه طور . است

چنين چيزی ممکن است؟ دنيا می خواھد دبی را 
جنگل .  تنبيه کند، آن را خشک کند و فوتش کند

جديد ببرھای ط6يی روزانه به چھار ميليون 
گالون آب نياز دارد، در غير اينصورت به 

معمو;ً .  راحتی پژمرده می شود و به باد ميرود
سرتاسر شھر پس از توفانھای گرد  وخاک  که 
شھر را در مه فرو می برد و افق را تيره می 

گرد و خاک که می رود،  .  کند، شسته می شود
گرما ھر چيزی را . گرمای سوزان فرا می رسد

که ھميشه بطور مصنوعی مرطوب نشده است 
 .می سوزاند

دکتر محمد رئوف، مدير مرکز مطالعات زيست 
او درمحل .   محيطی خليج اندوھگين است
اينجا منطقه ای "کارش در دبی ھشدار ميدھد که 

بيابانی است و ما سعی می کنيم طبيعتش را 
وضعيت فعلی خيلی غير عاق6نه .  حفظ کنيم

اگر تو را به بيابان ببرند، دچار .  است
 ."سردرگمی می شوی

شيخ مکتوم شھر دکورمانندش را در جايی 
ساخت که آب بدرد بخوری در آن  پيدا نمی 

اينجا اص6ً ھيچ آبی روی زمين يافت نمی .  شود

دارای تعداد کمی سفره زير زمينی است و . شود
بنابراين دبی .  کم بارش ترين نقطه زمين است

آب امارات از شورترين .  دريا را می نوشد
آبھای منطقه خليج تأمين می شود و ھمين مسأله 

بسيار .  باعث شده گرانترين آب در منطقه باشد
بيشتر از توليد بنزين ھزينه می برد، و مقادير 
زيادی دی اکسيد کربن برای توليد آب به ھوا 

به ھمين دليل است که يک .  فرستاده می شود
فرد ساکن دبی به طور متوسط بزرگترين توليد 
کننده دی اکسيد کربن در دنياست ـ دو برابر 

 .ميزان توليد توسط يک آمريکايی
دکتر رئوف بر اين باور است که اگر بحران 

اقتصادی فعلی به رکود بينجامد، ممکن است در 
در حال "او می گويد .  دبی آب يافت نشود

حاضر ما منابع مالی برای انتقال چنين حجم 
اما اگر .  عظيمی از آب به وسط بيابان را داريم

درآمدمان پايين بيايد، به عبارت ديگر اگر دنيا 
به منبع انرژی ديگری غير از نفت روی 

آب .  بياورد، مشکل بسيار بزرگی خواھيم داشت
سرچشمه اصلی زندگی است و فاجعه بزرگی 

دبی فقط برای يک ھفته آب .  در انتظار ماست
نمی .  تقريباً ذخيره ای در کار نيست.  کافی دارد

دانم اگر منابع مان دچار تزلزل شود، چه پيش 
فقط می دانم که زندگی تقريباً غيرممکن .  مياد

او می افزايد که گرم شدن جھانی ."   خواھد بود
"مشکل را حادتر می کند ما اين ھمه جزاير . 
اگر سطح آب درياھا .  مصنوعی ايجاد کرده ايم

با; بيايد، ھمه آنھا از بين خواھند رفت و ما 
مھندسان می .  ھمه چيزمان را خواھيم باخت

گويند مشکلی از اين بابت وجود ندارد و آنھا 
اما من مطمئن .  فکر ھمه چيز را کرده اند

 ."نيستم
آيا دولت دبی دراين باره نگران :  می پرسم

آنھا ع6قه "نيست؟ با ناراحتی جواب می دھد 

اما تنھا برای زنده .  ای به اين امور ندارند
ماندن، ھر ساکن دبی به طور متوسط سه برابر 

در قرن .  مصرف جھانی  به آب نياز دارد
معضل جھانی آب و تغيير منابع انرژی از 
سوخت ھای فسيلی، دبی آسيب پذير ترين کشور 

 ."دنياست
می خواستم بدانم دولت دبی چه تصميمی در اين 

بنابراين تصميم گرفتم به چگونگی .  رابطه دارد
برخورد دولت با يک  پديده زيست محيطی 

يک .  فعلی، يعنی آلودگی سواحل نگاھی بيندازم
زن آمريکايی در يکی از ھتل ھای بزرگ کار 
می کند و مطالب زيادی درباره آلودگی سواحل 

. که ھر روز بدتر و بدتر می شود نوشته است
به تندی .  از او خواستم که ھمديگر را ببينيم

: گفتم".  نمی تونم با شما حرف بزنم"جواب داد 
حتی اگر حرفھايت را ضبط نکنم؟ جواب داد  

با اصرار بيشتر ."  نمی تونم باشما صحبت کنم"
گفت .  اما از شما اسمی به ميان نمی آورم:   گفتم

نمی .  شما گوش نميديد، تلفن کنترل می شود"
بسرعت گوشی را ."  توانم با شما صحبت کنم

 .گذاشت
قبل از .  روز بعد او را در محل کارش ديدم

شروع به  پياده روی با گامھای تند در ساحل، 
اگر ھويت مرا آشکار کنی، با اولين "گفت 

و در ادامه ."  پرواز از اينجا بيرونم می کنند
افرادی که از .  ماجرا از اينجا شروع شد"گفت 

ساحل استفاده می کردند به ما شکايت می 
رنگ و بوی آب غيرعادی بود، و آنھا .  کردند

بعد من نامه ای .  بعد از استفاده مريض می شدند
به وزارت بھداشت و توريسم نوشتم وانتظار 

سکوت . اما خبری نشد. داشتم فوری جواب دھند
. نامه ھا را دستی بردم، باز ھم ھيچی!  محض

ميھمانان ھتل، .  کيفيت آب بدتر و بدتر می شد
مدفوع، کاندوم و نوار بھداشتی مصرف شده را 

بعدھا ھتل از يک .  در دريا به ما نشان می دادند
آنھا . شرکت متخصص تقاضای آزمايش آب کرد

به ما گفتند دريا پر ازفضو;ت است و باکتريھا 
من ھم به مھمانان می گفتم که در .  بی شمارند

دريا شنا نکنيد، ھر چند آنھا برای ھمين کار به 
آنھا .  حا; خودت حساب کن.  اينجا می آيند

 ."حسابی دلخورمی شدند
او شروع به ارسال نامه ھا و راه انداختن بحث 
در ميان سرمايه گذاران کرده بود و مردم 

دبی به حدی اشغال .  منتظر نتيجه بحث ھا بودند
توليد می کند که امکانات مربوطه از عھده اش 

ماشين ھای حمل زباله بايد ھر سه .  بر نمی آيد
يا چھار روز يکبار به محل بيايند اما در عوض 
مردم اشغال ھا را داخل آب روھا و کانال ھا 

. به ھمين دليل دريا پر شده است.  می اندازند
ناگھان رازی برم6 شد و مسئولين شھرداری 

آنھا گفتند که سيستم .  مسأله را توضيح دادند
حمل زباله را بھبود خواھند بخشيد اما کيفيت آب 

پر . "آب بدبو وسياه گشته است. تغييری نمی کند
. از مواد شيميايی شده، نمی دانم چه موادی اند

 ."اما سمی اند
او به شکايات خود ادامه داده بود و تلفنھای 

"ناشناس به او زنگ زده بودند از آبروريزی . 
دبی دست بردار، ويزايت لغو خواھد شد و از 

سرمايه "می گويد ."  اينجا اخراج می شويد
يک نظر .  گذاران جرإت نمی کنند چيزی بگويند

. انتقادی در روزنامه منجر به اخراجت می شود
در اينصورت  چه کاری از دست من بر می 

مردم واقعاً .  آيد؟ حا; آب بدتر از ھميشه است
مرض چشم، مرض .  دارند مريض می شوند

نگاه کن .  گوش، ناراحتی معده و خارش پوست
در نزديک يکی از مشھورترين ھتل ھای دبی "

او با اندوه می ."  مدفوع روی آب شناور است
آنچه من از دبی فھميده ام اينه که مقامات "گويد 

کشور يه پول سياه برای محيط زيست ارزش 
آنھا دارند سموم را به درياـ .  قائل نيستند

اگر .  مھمترين جاذبه توريستی شان، می فرستند
در آينده معضل زيست محيطی بدتر شود می 

آنھا انکار می :  توانم بگويم دولت چکار می کند
کنند، سرپوش ميذارن و صبر می کنن تا فاجعه 

در اين ھنگام گردبادی شنی می ."  شروع شود
وزد و بيابان در ت6ش است که آرام آرام و با 

 .مقاومت،  قلمرو اصلی خود را دوباره  فتح کند
 درختان مصنوعی و پ6ستيکی. ١٠ 

در آخرين شب اقامتم در ديزنی لند دبی، سر راه 
فرودگاه، در يک پيتزايی کنار يکی از جاده 

 .ھای بی انتھا و عريض دبی توقف کردم
از ھر جنبه دقيقاً مانند رستورانی است که در 

حتی دکوراسيون قی .  لندن نزديک خانه ام است
. مخم سوت می کشد و گيج شده ام.  گونه اش

دارم فکر .  شايد دبی اينگونه مرا گيج کرده است
می کنم، چون در اينجا تمام منابع مالی جھان 

با اينکه بسياری از کا;ھای .  متراکم شده است
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کتاب جنابعالی عکس اي�ن قض�ي�ه .  خارج نداشت
را نشان می دھد و ثابت می کند که رضا شاه ب�ه 
طور مدام در حال انتقال بخش مھم�ی از ث�روت 

 .خود به بانک ھای خارج بود
 

رضا در يک خانواده ف�ق�ي�ر روس�ت�اي�ی در :  مجد
طبق اسن�اد .  منطقه سوادکوه مازندران به دنيا آمد

آمريکايی، رضا در نوجوان�ی ب�ه ع�ن�وان م�ھ�ت�ر 
در ھ�ي�ئ�ت ن�م�اي�ن�دگ�ی ب�ري�ت�ان�ي�ا )  نگھبان اس�ب( 

طی دوران بي�س�ت س�ال�ه ای .  مستخدم بوده است
که او بر ايران حکوم�ت ک�رد، ب�دون ت�ردي�د ب�ه 

. يکی از ثروتمندان درجه اّول جھ�ان ت�ب�دي�ل ش�د
اين موفقي�ت ب�زرگ�ی اس�ت ب�رای ش�خ�ص�ی ک�ه 
زندگی خود را به عنوان يک روستايی بی س�واد 

اثبات اين که رضا ش�اه ي�ک�ی .  شروع کرده است
از ثروتمندان بزرگ جھ�ان در زم�ان خ�ود ب�ود 

اجازه دھ�ي�د ب�ه م�ي�زان ث�روت .  نسبتاً ساده است
 :رضا شاه اشاره کنم

 
رضا شاه شش ال�ی ھ�ف�ت ھ�زار روس�ت�ا را در 

اين ام6ک از فري�م�ان .  ايران به زور تملک کرد
در استان خراسان شروع می شد و ت�ا ;ھ�ي�ج�ان 

در استان گي6ن امتداد داش�ت و ع�م�6ً ب�ي�ش ت�ر 
اراضی لرستان، ش�م�ال خ�وزس�ت�ان و ب�ي�ش ت�ر 
کرمانشاھان، بخش مھم�ی از ک�رم�ان و ت�م�ام�ی 
مناطق جنوبی تھ�ران، ب�ه وي�ژه ورام�ي�ن، ج�زو 

تمامی ھتل ھای شمال اي�ران ب�ه .  ام6ک شاه بود
م�ن�اط�ق پ�ھ�ن�اوری در .  رضا ش�اه ت�ع�ل�ق داش�ت

تھران و شميران از مالکين ب�ی دف�اع آن ھ�ا ب�ه 
زور گرفته شد و در مالکيت شخصی ش�اه ق�رار 

به اين ترتيب، رضا شاه نه ت�ن�ھ�ا ب�زرگ .  گرفت
ترين زمين دار قاره آسيا بلکه بزرگ ترين زمين 

 .دار در سراسر جھان بود
 

رضا شاه تعدادی ک�ارخ�ان�ه ھ�ای ق�ن�د و ش�ک�ر، 
اين کارخانه ھا ب�ه . ابريشم و نساجی احداث کرد

دولت ايران تعلق نداشتند بلکه ملک شخصی شاه 
بودند ولی ھزينه احداث آن ھا ب�ه وس�ي�ل�ه دول�ت 

ما بر اساس منابع متع�دد، از .  ايران پرداخت شد
جمله گزارش ھای آمريکائيان، می داني�م ک�ه در 

م�ي�ل�ي�ون e در  750رض�ا ش�اه  1941سال 
اين رق�م ب�راب�ر .  بانک ملّی تھران پول نقد داشت

م�ن ب�ر .  م�ي�ل�ي�ون د;ر زم�ان خ�ود 50است با 
اساس اسناد وزارت خ�ارج�ه و وزارت خ�زان�ه 

ام ک�ه رض�ا ش�اه ح�دود  داری آمريکا نشان داده 
ميليون د;ر در حساب ھای بانکی خود در  200

 .خارج از کشور پول نقد داشت
 

اين پول از کجا به دست آمد؟ م�ھ�م ت�ري�ن م�ن�ب�ع 
ثروت رضا شاه درآمدھای نف�ت�ی اي�ران ب�ود ک�ه 
طی ساليان سال ب�ه حس�اب ھ�ای ب�ان�ک�ی او در 
لندن، نيويورک، سويس و ح�ت�ی ت�ورن�ت�و واري�ز 

اسناد آمريکايی مکانيسم انتقال اي�ن پ�ول .  می شد
اين مکاني�س�م س�اده .  را به روشنی نشان می دھند

سھمی که کمپانی نفت انگلي�س و اي�ران ب�ه .  بود
. دولت ايران می داد ھيچگاه وارد ايران نمی ش�د

اين پول در بانک ھای لندن ذخيره می شد و ھ�ر 
سال مجلس به اصط6ح تص�وي�ب م�ی ک�رد ک�ه 

از .  درآمدھای نفتی خرج خري�د تس�ل�ي�ح�ات ش�ود
اين به بعد اتفاق عجيبی م�ی اف�ت�اد و پ�ول ن�ف�ت 

طبق گزارش وزارت خزانه داری . ناپديد می شد
-  1921آمريکا و بانک جھانی، طی سال ھ�ای 

 185ک�م�پ�ان�ی ن�ف�ت ان�گ�ل�ي�س و اي�ران  1941
اي�ن .  ميليون د;ر به ايران پ�رداخ�ت ک�رده اس�ت

پول چه شده است؟ طبق گزارش وزارت خارجه 
، رضا شاه در اين زم�ان 1941آمريکا در سال 

ميليون د;ر در حساب ھای بان�ک�ی خ�ارج  100
گزارش ھای تکميلی نشان م�ی دھ�د .  پول داشت

ميليون د;ر پ�ول  150که او فقط در بانک لندن 
ط��ب��ق گ��زارش وزارت خ��زان��ه داری .  داش��ت

آمريکا در ھمين سال، رضا ش�اه در ن�ي�وي�ورک 
ھ�زار د;ر پ�ول داش�ت ک�ه  400ميليون و  18
ميليون د;ر آن به صورت پول نقد و ط6 و  14

ميليون د;ر آن به صورت س�ھ�ام و اوراق  4/4
اين گزارش ھا نشان می دھد که رض�ا ش�اه .  بود

مبالغ ھنگفتی در ب�ان�ک ھ�ای س�وي�س ان�دوخ�ت�ه 
. شخصی داشت و ھمين طور در تورنتوی کانادا

طبق اين گزارش ھای کام6ً رسمی و معتبر، در 
مجموع ثروت رضا ش�اه در ب�ان�ک  1941سال 

. ميليون د;ر رسيده بود 200ھای خارج به رقم 

يعنی در عمل تمامی درآمدھای نفتی اي�ران ط�ی 
 .به سرقت رفته بود 1941-1921سال ھای 

 
. غارت ايران به وسيله رضا شاه واقعاً عظيم بود

ط��ب��ق اس��ن��اد آم��ري��ک��اي��ی، م��ح��ص��ول زراع��ت 
روستاھايی که رضا شاه غص�ب ک�رده ب�ود ھ�ر 
ساله به روسيه و آلمان صادر می شد و پ�ول آن 
به حساب ھای بانکی ش�اه در ل�ن�دن، س�وي�س و 

درآمد صادرات تري�اک .  نيويورک واريز می شد
ايران به ھنگ کنگ و چين ھم در حس�اب ھ�ای 

. بانکی شاه در لندن و نيويورک ذخ�ي�ره م�ی ش�د
حتی گله ھای گوسفند و چوبھای م�ن�ط�ق�ه دري�ای 
خزر ھم به روسيه صادر و به د;ر تبديل شده و 

توجه کني�د . در بانک ھای خارج ذخيره می شدند
ک��ل گ��ردش پ��ول ب��ان��ک  1941ک��ه در س��ال 

صادرات و واردات آمري�ک�ا ص�د م�ي�ل�ي�ون د;ر 
در اين زمان رضا شاه دويست ميليون د;ر .  بود

من تصّور نمی کنم که راکفلر ھم .  پول نقد داشت
ما . در آن زمان چنين پول نقدی در اختيار داشت

ھمچنين به طور مستند می دان�ي�م ک�ه رض�ا ش�اه 
بھترين قط�ع�ات ج�واھ�رات س�ل�ط�ن�ت�ی اي�ران را 

به اين ارقام اضاف�ه ک�ن�ي�د . خارج کرد و فروخت

ھفت ھزار روستا، ھتل ھا و کارخانه ھا و غيره 
 .را
 

در اينجا معمايی مطرح می شود ک�ه ب�اي�د م�ورد 
ھفت ھزار روستا يعنی ھفت . بررسی قرار گيرد

ھزار ملک ششدانگی که رض�ا ش�اه از م�ردم و 
خرده مالکين ايرانی غصب کرده بود، در ط�ول 

فروخ�ت�ه ش�دن�د ول�ی  1960و  1950دھه ھای 
پول ھای نقد رضا شاه در بانک ھای خارج چ�ه 

پ�ول ن�ق�د  1957شد؟ ما می دانيم ک�ه در س�ال 
محمدرضا پھلوی در حساب بانکی اش در ل�ن�دن 

ول�ی اي�ن .  ميليون پوند استرلينگ ب�ود 20حدود 
ثروت نقدی رضا شاه واق�ع�اً ب�ه .  ھمه پول نيست

کجا رفت؟ و نيز اين مھم است ک�ه ب�دان�ي�م اداره 
اين سرمايه عظيم با چه کسی و ب�ا چ�ه م�ؤس�س�ه 

 خارجی بود؟
□□□ 

من توسط افراد نيمه برده، دو ھزار مايل دورتر 
از اينجا ساخته شده اند،  اما بعضی از آنھا تنھا 
دو مايل با من فاصله دارند و در مواردی می 

در واقع  .  توانی چھره ھايشان را نگاھی بيندازی
 .دبی جھانی شدن سرمايه در يک شھراست

از يک دختر فيليپينی پشت صندوق می پرسم که 
آيا اينجا را دوست دارد؟  با ترديد می گويد 

جدی؟ آھی از سر اندوه می :  می گويم"  خوبه "
کشد که نمی توانم تحمل اش کنم، می گويد 

چند .  ازش متنفرم.  وحشتنا کترين جای دنياس"
ماه اينجا بودم که فھميدم ھمه چيز اينجا تقلبی 

درختان تقلبی، قراردادھای کار جعلی، .  است
حتی آب آن .  جزاير تقلبی، خنده ھای مصنوعی

. اما او اينجا گير کرده است!"  ھم جعلی است
اينجا که آمدم بدھکار شدم وتا سه سال "می گويد 

.  ديگه داستان ما کھنه شده.  ديگرگير کرده ام
يک توھم .  فکر می کنم که دبی يک سراب است

خيال می کنی که از دور .  است، واقعی نيست
آب می بينی، اما جلوتر که ميايی يه توده شن 

اين را که می گويد، يک مشتری ديگر . می بينی
دختر خنده تھی و مصنوعی دبی .  وارد می شود

را بر چھره می آورد و می گويد جناب امشب 
 چه خدمتی از دستم بر مياد ؟

 .تعدادی از اسامی در اين گزارش تغيير يافته اند
-------------------------- 

 : موخره  
نيمه تاريک دبی، گزارش جان ھری، که توسط 
سيف خداياری ترجمه شده است، جلوی زنده و 
تمام عياری است از آنچه که انسان کارکن، 
کارگر، خالق ثروت و امکانات، نيروی ممکن 

، ميتواند و توانسته است "غيرممکن ھا"کردن 
 .در بيابان برھوتی چون دبی بسازد

دبی، بھشت سرمايه، از ھر ملت و رنگ و با 
ھر جنسيتی، است که بر گرده طبقه کارگر 
مطلقا بی حقوق، از ھر ملت و رنگ و با ھر 
جنسيتی، طبق نيازھای اقليتی انگل ساخته شده 

 .است
آنچه که سرمايه را به دوبی ميکشاند، کار 
ارزان و برده وار طبقه کارگر جھانی، 

. خارجيان غيرشھرند و مطلقا بی حقوق، است
آنچه که کارگر را به دوبی ميکشاند، فقر، 
بيکاری، محروميت، و درگروبودن امکان زنده 

اين گزارش .  ماندن آن در دست سرمايه است
گوشه کوچکی از اقيانوس عظيم استثمار و 

، "برھوت دوبی"بردگی مزدی را، که از 
بھشت برين ساخته است، به زيبايی تصوير "

 . کرده است
نيمه تاريک دبی، بع6وه گزارشی زنده و نمونه 
ای از قدرت و موقعيت طبقه کارگر جھانی 
است، خدای زمينی که خالق ھمه چيز است اما 

 .اسير دست مخلوق دست ساز خود  گشته است
اين نيرو اگر برای برآورده کردن نيازھای 
خود، سرنوشت کار و زندگی خود را بدست 
بگيرد، جھان با انفجار عظيمی از امکانات، 
رفاه، زندگی و س6مت برای ميلياردھا بشر کره 

اين خدا اگر .  خاکی، روبرو خواھد شد
زنجيرھای بردگی اش را درھم شکند، فقر و 
محروميت در سراسر جھان را از چھره بشريت 
پاک خواھد کرد و دريايی از رفاه و زندگی 

 .انسانی را برای ھمه ببار خواھد آورد
 پايان

نگھبان و مھتر سفارت)  رضا شاه بعدی(رضا ا�شتی قزاق  

7ادامه از ص ... ... اسناد علنی شده   



 

 

    Rowshangar  Publication Vol.4, Issue. 39, September  2010 ٢٠١٠سپتامبر . ٣٩شماره . سال چھارم . ماھنامۀ روشنگر 

و مصدومان شيميائی آمدند تا آنھا را به ن�زدي�ک 
مص�دوم�ي�ن ب�ه .  ترين بيمارس�ت�ان ان�ت�ق�ال ب�دھ�ن�د

کرند، کرمانش�اه، اس�6م آب�اد و ب�ي�م�ارس�ت�ان�ھ�ای 
فارابی، چھارمين شھيد م�ح�راب و ام�ام حس�ي�ن 

برخی ني�ز چ�ن�د روزی ت�وس�ط . انتقال داده شدند
بنياد مھاجرين مورد حمايت قرار گرفتند و سپس 

 .به بيمارستان اعزام شدند
فقط تعداد کمی توانستند از گردنه ی چ�ھ�ار زب�ر 
که ھم اکنون تنگه مرصاد ناميده می شود ع�ب�ور 

چون کمی بعد از بمباران شيميائی، گ�ردن�ه .  کنند
چھار زبر به تصرف نيروھای سازمان مجاھدين 

لذا کسان�ی .  درآمد و توسط اين نيروھا مسدود شد
که ديرتر حرکت کرده بودند نتوانستند از گ�ردن�ه 

 . عبور کنند و خودشان را به بيمارستان برسانند
برخی از آنھا ھم به خاطر کش�ت�ه ش�دن اعض�ای 
خانواده و عزيزانشان و شرايط سخت روحی ک�ه 
داش�ت�ن��د و ھ�م��چ�ن�ي��ن ب��ه خ��اط�ر دام��ھ�ايش��ان ب��ه 

اين مسئله ع�6وه ب�ر .  بيمارستان مراجعه نکردند
اينکه بر آمار شھداء افزود ھم�چ�ن�ي�ن ب�اع�ث ش�د 
س�ال�ھ�ا ب�ع�د وق�ت�ی م�ردم م�ی خ�واس�ت�ن�د ت�وس��ط 
کميسيون پزشکی تعيين درص�د بش�ون�د ب�ه دل�ي�ل 
نداشتن پرونده بالينی و ص�ورت ص�ان�ح�ه ت�ح�ت 

 .پوشش بنياد جانبازان قرار نگيرند
ھر چند امروز برخی مردم زرده گ6يه دارند از 
اينکه تعدادی از بيمارستانھای کرمانشاه، مدارک 

 .بالينی و پرونده آنھا را گم کرده اند
در آن سال آمار س�اک�ن�ان روس�ت�ای زرده ط�ب�ق 
اظھارات آقای شيرمحمد کرمی، رئ�ي�س ش�ورای 

ن�ف�ر از آن�ھ�ا  42نفر بوده که  1046اين روستا 
مابقی کشته شدگان کسانی ب�ودن�د . شھيد می شوند

که از شھرھا و روستاھای اطراف برای زي�ارت 
و اجرای مراسم خ�اص ع�ي�د ق�رب�ان ب�ه م�ق�ب�ره 

 .بابايادگار در روستای زرده آمده بودند
در بمباران شيميايی روستای زرده از بمب ھ�ای 

شيميائی سيانور، خردل و گاز اعص�اب اس�ت�ف�اده 
 .شده است

سال از بمباران شيميائی روستای زرده م�ی  22
گذرد اما ھنوز ھم کسی نمی داند که آثار زيس�ت 
محيطی اين بمباران چقدر اس�ت و چ�ه ع�واق�ب�ی 

 .می تواند داشته باشد
بعد از بمباران ھيچ ستاد ب�ح�ران�ی تش�ک�ي�ل ن�م�ی 
شود و از سوی دولت کسی برای کمک به مردم 

روز ب�ع�د از  3ت�ن�ھ�ا .  زرده، به آنجا ن�م�ی رود
بمباران تعدادی از نيروھ�ای ام�داد ب�ه روس�ت�ای 
زرده می روند اما بر اساس گفته ھای مردم اي�ن 
نيروھا فقط روستا را ض�دع�ف�ون�ی م�ی ک�ن�ن�د و 
برای ساکنان روستا ھيچ کار خاصی انجام ن�م�ی 

ھمچنين پائيز ھمان سال گروھی دي�گ�ر از .  دھند
نيروھای امدادی به روستای زرده م�ی رون�د و 

م�ردم .  تمام ميوه ھای اين روستا را می سوزانن�د
نسبت به اين مسئله اعتراض داشتند و می گفتن�د؛ 

آنھا قائدتاً از قبل بايد به ما اط6ع می دادند ک�ه « 
تا آن روز ما م�ي�وه . نبايد از ميوه ھا استفاده کنيم

 ».ی خيلی از درختھا را مصرف کرده بوديم
کسی به روستای زرده توجھی نش�ان  80تا سال 

نمی دھد و مسئله شيميائی ش�دن اي�ن روس�ت�ا در 
جايی مطرح نمی گردد بنابراين ھيچ پ�رون�ده ای 

س�ال .  ھم برای کسی تا آن سال تشکيل نمی ش�ود
يک اک�ي�پ پ�زش�ک�ی و دک�ت�ر خ�اط�ری ب�ه  80

مردم روس�ت�ا را ح�دود . روستای زرده می روند
پزشک متخصص پوست، ريه و چشم مع�اي�ن�ه  6

ن�ف�ر  200بعد از مع�اي�ن�ه ف�ق�ط ح�دود .  می کنند
تحت پوشش بنياد جانبازان قرار م�ی گ�ي�رن�د در 
حاليکه طبق آمار خانه ی بھداشت روستای زرده 

ن�ف�ر ب�وده  1046تعداد ساکنان اين روستا حدود 
است و ب�راس�اس اظ�ھ�ارات ش�ي�رم�ح�م�دک�رم�ی، 
رئيس شورای زرده اکثر مردم اين روستا که ب�ه 

مش�ھ�ور ش�ده از ع�وارض »  دھکده ش�ي�م�ي�ائ�ی« 

روستای زرده از ت�واب�ع ش�ھ�رس�ت�ان دا;ھ�و در 
استان کرمانشاه که مابين ک�رن�د غ�رب و س�رپ�ل 

ت�ي�ر م�اه س�ال  31ذھاب قرار دارد در صبحگاه 
مصادف با عيد قربان توسط چن�د ف�رون�د از  67

ھواپيماھای عراقی ھدف بمباران شيمي�ائ�ی ق�رار 
گرفت و طی آن شمار زي�ادی از ھ�م�وط�ن�ان�م�ان 

 .کشته و زخمی شدند
ع6وه بر روستای زرده، نس�ار دي�ره از ت�واب�ع 
شھرستان گي6نغرب و چشمه کلبعلی نيز در سال 

. مورد حمله و بمباران شيميائی قرار گرفتن�د 67
ش�ھ�ر  66ھمچنين در روزھ�ای پ�اي�ان�ی اس�ف�ن�د 

نودشه از توابع شھرستان پاوه توسط رژيم بع�ث�ی 
 .عراق بمباران شيميايی شد

 275در روس�ت�ای زرده  67تير سال  31روز 
نفر شھيد شدند که اکثر کشته شدگان را زن�ان و 

 .کودکان تشکيل می دادند
در بمباران شيميايی روستای زرده از ھواپيم�اھ�ا 

بمب رھا م�ی ش�ود ک�ه ب�ر اس�اس اظ�ھ�ارات  4
کي�ل�وگ�رم  250مردم روستا وزن ھر کدام حدود 

 . بوده است
دود ناشی از انفجار بمب ھا به رنگ سبز، زرد، 

برخی از مردم آن را به .  سفيد، قرمز و سياه بود
رنگين کمان و عده ای ديگر به پرده ای رن�گ�ي�ن 

 .تشبيه می کنند
صدای حاصل از انفجارھا بسيار خفي�ف ب�وده و 
ھيچ کس حدس نمی زده که قرار است چه فاجعه 

 .ای به بار بياورد
مردم بعد از انفجارھا ابتدا ب�وی ت�ع�ف�ن و ب�وي�ی 

سپ�س پ�رن�ده .  شبيه ادويه گنديده احساس می کنند
 .ھا از روی درختھا بر زمين می افتند

يکی از بمب ھا به چشمه اصلی تأمين کن�ن�ده آب 
ب��رخ��ی از م��ردم .  روس��ت��ا اص��اب��ت ک��رده ب��ود

روستای زرده بعد از بمب�اران ب�رای ش�س�ت�ش�وی 
مواد روی سر و صورت و بدنشان به سمت آب 
فرار می کنند اما آب که قب6ً با اصابت ي�ک�ی از 
بمبھا آلوده شده بود تنھا بر شدت ج�راح�ات آن�ان 

کسانی که از آب استفاده ک�رده ب�ودن�د .  می افزايد
می گفتند که آب در آن ل�ح�ظ�ه بس�ي�ار داغ ب�وده 

ساکنان روستای زرده در ابتدا نمی دانستند . است
تعدادی از م�ردم پ�اوه . که بمباران شيميائی است

در آن روز در زرده حضور داشتند و چون قب�6ً 
بمباران شيميائی را تجربه کرده بودن�د ب�ن�اب�راي�ن 
مردم را در جريان شيميائی بودن بم�ب�اران ق�رار 

 . می دھند
. مص�ادف ب�ا ع�ي�د ق�رب�ان ب�ود 67تير سال  31

مردم زيادی از ش�ھ�رھ�ا و روس�ت�اھ�ای اط�راف 
زرده برای انجام مراسم مذھب�ی خ�اص آن روز 
به مقبره بابايادگار در با;ی روستای زرده آم�ده 

ھمچن�ي�ن ب�ه ع�ل�ت ف�وت ي�ک�ی از م�ردم .  بودند
روستا و برگزاری مراسم ختم وی تع�داد زي�ادی 
از مردم روستای زرده در مقبره داوود واق�ع در 

 . خود روستا ی زرده جمع شده بودند
دو مراسم فوق بر تع�داد ج�ان�ب�اخ�ت�گ�ان ب�م�ب�اران 

مردم م�ث�ل پ�رن�ده .  شيميائی روستای زرده افزود
 . ھا نقش بر زمين شدند

مردم از روستاھای اطراف به کمک مج�روح�ي�ن 

 بمباران شيميائي روستاي زرده مشهور به دهكده ي شيميائي 
 

 ژي6 گلعنبر -سوسن محمدخانی غياثوند: تھيه
  2010اگوست  15 -سوسن محمدخانی غياثوند : تنظيم

 

 .ناشی از س6حھای شيميائی در رنج ھستند
آنطور که م�ردم روس�ت�ا م�ی گ�وي�ن�د زم�ي�ن�ھ�ای 
کشاورزی بعد از بمباران ديگر قابل اس�ت�ف�اده و 

بعد از بمباران تمام دامھا به تدريج .  کشت نيستند
سال پيش در روستا دام�پ�روری  4تا .  می ميرند

سال پيش تعداد م�ع�دودی  4انجام نمی شد اما از 
از مردم به خريد و ن�گ�ھ�داری گ�او و گ�وس�ف�ن�د 

دامھا نمی توانند از گياھان مناطق .  روی آوردند
سيميائی شده و کنگر اين مناط�ق اس�ت�ف�اده ک�ن�ن�د 
چون پوستشان براثر مصرف گياھ�ھ�ای م�ن�اط�ق 
فوق تاول می زند، زخم می ش�ود و ب�ه ت�دري�ج 

اگر مردم ھم از گ�وش�ت ي�ا ش�ي�ر آن .  می ميرند
 . گوسفندھا استفاده کنند، سياه زخم می گيرند

اکث�ر م�ردم روس�ت�ای زرده از ن�اراح�ت�ی ھ�ای 
آمار .  پوستی، عصبی، چشم و ريه رنج می برند

سرطان و سقط جنين در روستا به شدت افزايش 
تا زمان ب�م�ب�اران ح�ت�ی ي�ک م�ورد .  يافته است

سقط جنين در روستای زرده وجود ن�داش�ت�ه ام�ا 
شيرمحمد کرمی، رئيس شورای اين روست�ا م�ی 

م�ورد س�ق�ط  40بعد از بمباران تا کنون «: گويد
بعضی خان�م�ھ�ا ھ�م ب�ع�د از س�ق�ط .  جنين داشتيم

. اولين بچه شان ديگر ھيچ وق�ت ب�اردار نش�دن�د
مورد سرطان بع�د از ب�م�ب�اران در  30ھمچنين 

ميان مردم روستا مشاھده شده که اغلب سرط�ان 
چ�ن�د م�ورد ھ�م .  ريه، حنجره و خون بوده اس�ت

 ».تومور مغزی داشتيم
برخی از مصدومان شيميائی روست�ای زرده ب�ه 
دليل نداشتن صورت صانحه و پ�رون�ده ب�ال�ي�ن�ی 

. تحت پوشش بنياد جانب�ازان ق�رار ن�گ�رف�ت�ه ان�د
اکثر مردم روستا از ع�وارض ن�اش�ی از س�6ح 

ن�ف�ر  200ھای شيميائی در رنج ھستند اما فق�ط 
 .آنھا تحت پوشش بنياد جانبازان قراردارند

ع��ده ی زي��ادی از مص��دوم��ان اي��ن روس��ت��ا ب��ه 
آن�ھ�ا م�ی .  درصد جانبازی شان اعتراض دارن�د

اين عده زمانيک�ه .  گويند که دقيق معاينه نشده اند
برای احراز درصد جانبازی شان م�راج�ع�ه م�ی 
کنند ظاھراً در ليست، نام افراد زيادی از مناطق 

ت�ع�داد م�ح�دودی .  ديگر نيز گن�ج�ان�ده ش�ده اس�ت
نف�ر را  1700پزشک در طول يک روز حدود 

برای تشخيص و تعيين درصد جانبازی م�ع�اي�ن�ه 
 .می کنند

جانبازان�ی ک�ه درص�دش�ان پ�ائ�ي�ن اس�ت ح�ق�وق 
تنھا خدماتی که به آن�ھ�ا ارائ�ه .  دريافت نمی کنند

می شود يک دفترچه درمانی است که ب�راس�اس 
گفته ھای خودشان فقط ب�رای ب�ي�م�اري�ھ�ای س�اده 

 .می توانند از آن استفاده کنند
داروی مصدومان شيميائی گران است و ب�ا اي�ن 
دفترچه خدمات درمانی برخی از آن�ھ�ا را ن�م�ی 

 .توان تھيه کرد
ھمچن�ي�ن ت�ع�دادی از اي�ن ج�ان�ب�ازان ب�ا ھ�زي�ن�ه 
شخصی خود تحت جراحی چشم و يا ري�ه ق�رار 
گرفته و ھيچ کمک ھزينه ای از طريق دفت�رچ�ه 

 .دريافت نکرده اند
مشک6ت جسمی برخی از اين افراد بسي�ار زي�اد 

است و توانايی ان�ج�ام ک�ار ن�دارن�د ام�ا 

12ادامه در صفحه ی   
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ای که امکان مالی خريد اين ن�وع    طبقه بورژوازی 
ت�وان گ�روه ھ�دف اي�ن ن�وع    اتومبيل دارد را م�ی 

ام�ا ط�ب�ق�ه ب�ورژوازی  .  ھای تبليغاتی دانست   آگھی 
در ايراِن امروز يک دست و مت�ج�ان�س ن�ي�س�ت و  

قشری که دارای   -١ : شامل دو قشر مشخص است 
قش�ری    -٢ .  ای از لذت ن�دارد   قدرت است و تجربه 

اي�ن  .  ان�د   اند اما ف�اق�د ق�درت   که طمع لذت را چشيده 
و  »  س��ن��ت��ی « ت��وان را اقش��ار    دو قش��ر را م��ی 

 ...ی بورژوازی ايران دانست    طبقه » مدرن «
 www.akhbar-rooz.com :اخبار روز 

 ٢٠١٠ ژوئن    ١١   - ٩ ٣٨ ١ خرداد    ٢١ آدينه   
 

ی لذت؛      قدرت، تجربه : تھران ... نامه از  «ی      مقاله 
ی    ن�وش�ت�ه »  معاصر و فرھن�گ دي�داری آن   تھران  

ی م�ط�ال�ع�ات    ی رش�ت�ه   آموخته   زاده دانش   وحيد ولی 
 ی   ف����رھ����ن����گ����ی اس����ت ک����ه در نش����ري����ه 

Vertigomagazine  منتشر شده است. 
 Cultural) اگر چه قدمت مط�ال�ع�ات ف�رھ�ن�گ�ی 

Studies)  ای ب�ه    ای ب�ي�ن رش�ت�ه   به عنوان حوزه
گردد، اما در    مي6دی در بريتانيا بازمی   50ی      دھه 

ب�اش�د ک�ه    ای ج�دي�د م�ی   علوم اجتماعی ايران حوزه 
 .ايم   گيری در اين زمينه بوده   کمتر شاھد آثار چشم 

مطالعات فرھنگی معاصر به فرھن�گ ب�ه ع�ن�وان  
ھ�ا    ی روينايی، مجرد و منفک از ديگر حوزه   پديده 
ھ�ای    پردازد ب�ل�ک�ه ب�ررس�ی ف�رھ�ن�گ، ک�ن�ش   نمی 

چ�ه در زن�دگ�ی روزم�ری ان�ج�ام    فرھ�ن�گ�ی و آن 
ش�ود را در    دھيم و در فرھنگ عامه انجام م�ی   می 

ارتباط ب�ا دي�گ�ر س�اخ�ت�ارھ�ا، رواب�ط، ن�ھ�ادھ�ا و  
نظامات اجتماعی بررسی کرده و روابط قدرت و  

 .کند   ايدئولوژی ھر طبقه را درون آن بازنمايی می 
اس�ت�وان  « ی اخير جامعه شناس�ان�ی چ�ون    در نحله 

» ريموند وي�ل�ي�ام�ز « ،  » ريچارد ھوگارت « ،  » ھال 
در س��ن��ت م��ط��ال��ع��ات  »  ت��ام��پ��س��ون .  پ��ی .  ای « و  

فرھنگی دانشگاه ب�ي�رم�ن�گ�ھ�ام ب�ا م�ف�ھ�وم م�ت�داول  
گ�راي�ان�ه از آن دارد،    فرھنگ که ت�ع�ب�ي�ری ن�خ�ب�ه 

مخالفت ک�رده و ب�ه ب�ررس�ی ف�رھ�ن�گ ع�ام�ه و  
 .پردازند   طبقات فرودست جامعه می 

ک�ارب�ردھ�ای  « برای ن�م�ون�ه ھ�وگ�ارت در ک�ت�اب  
ی    پ�ي�داي�ش ط�ب�ق�ه « و تامپس�ون در ک�ت�اب  »  سواد 

تغييرات و تکوي�ن ف�رھ�ن�گ  »  کارگر در انگلستان 
ی کارگر در بريتانيا را مورد ب�ررس�ی ق�رار    طبقه 
 .دھند   می 

در اين رويکرد مردم به عنوان کنشگرانی من�ف�ع�ل  
که ھنجارھای فرھنگی ط�ب�ق�ات مس�ل�ط را پ�ذي�را  

شوند، بلکه خود ن�ي�ز    شوند، در نظر گرفته نمی   می 
ی    ھای روزم�ره   دارای ھنجارھای فرھنگی و کنش 

معنادار و مخصوص به خود ھستن�د ک�ه چ�ه بس�ا  
 .در تقابل با ھنجار ھژمونيک جامعه قرار گيرد 

ش�ود    ی حاضر که در اين نوشتار معرفی م�ی   مقاله 
نير با رويکردی مناسِب مط�ال�ع�ات ف�رھ�ن�گ�ی ب�ه  

و   (Power) «ق����درت « ب����ررس����ی رواب����ط  
به عنوان نم�ودھ�ای ب�ارز   (Pleasure) «لذت «
 .پردازد   می » روبنا «و  » زيربنا «
 

دو بيلبورد بسيار ب�زرگ در ب�زرگ�راه ھ�م�ت در  
ت����ھ����ران ب����ا تص����وي����ری از ات����وم����ب����ي����ل  

و ع��ب��ارت ت��ب��ل��ي��غ��ات��ی   (B.M.V) «و . ام . ب��ی « 
در روی آن،  »  ی ل�ذت   احساس ق�درت، ت�ج�رب�ه «

ی م�ذک�ور    فرصتی فراھم کرده برای نگارش مقاله 

 .و بررسی روابط لذت و قدرت نھفته در آن 
ھای ھدِف چنين تبليغاتی،    ه   نگارنده با توصيف گرو 

ايدئولوژی بورژوازی پِس پشت آن را ب�ازن�م�اي�ی  
را تجمسی از ايدئ�ول�وژی اي�ن  »  و . ام . بی «کرده و  
 :داند   طبقه می 

ای که امکان مالی خريد اين ن�وع    طبقه بورژوازی 
ت�وان گ�روه ھ�دف اي�ن ن�وع    اتومبيل دارد را م�ی 

اما طبقه بورژوازی در  .  ھای تبليغاتی دانست   آگھی 
ايراِن امروز يک دست و متجانس نيست و ش�ام�ل  

 :دو قشر مشخص است 

ای از    قشری که دارای قدرت اس�ت و ت�ج�رب�ه  -1
 .لذت ندارد 

ان�د ام�ا ف�اق�د    قشری که ط�م�ع ل�ذت را چش�ي�ده  -2
 .اند   قدرت 

و  »  س�ن�ت�ی « ت�وان را اقش�ار    اين دو قش�ر را م�ی 
 .ی بورژوازی ايران دانست   طبقه » مدرن «

قشر سنتی که مشاغل م�ھ�م�ی در ک�ارخ�ان�ج�ات و  
مراکز صنعتی دولتی و ھمچنين م�ن�اص�ب م�ھ�م�ی  
درون س��اخ��ت��ار ق��درت ح��ک��وم��ت دارد، دوران  

و ب�ا پ�ي�ش�ه  »  ل�ذت « ی      اش را بدون تج�رب�ه   جوانی 
کردن پرھيزکاری از ل�ذات دن�ي�وی س�پ�ری ک�رده  

ی ل�ذت    ی تجربه   واردين به عرصه     اين تازه .  است   
سالی خ�ود ک�ه دارای    غيردينی، امروز و در ميان 

اند، ت�وان و    قدرت بيشتری در ساختار قدرت گشته 
ی    ی چنين لذاتی را يافته، از گذش�ت�ه   فرصت تجربه 

اش    اش پشيمان گشته و به دوران جوان�ی   بدون لذت 
 .نگرد   با حسرت می 

ای ب�ی ل�ذت و    اين قشر در برزخ گذار از گذش�ت�ه 
ھ�اي�ی    کردن چني�ن ل�ذت     ای پر لذت، در تجربه   آينده 

اس�ت، ع�ج�ل�ه    ھا بيگانه ب�وده    که پيش از اين با آن 
ای    دارد و به سرعت در جھت تحقق چنين ت�ج�رب�ه 

 .کند   از لذت ت6ش می 
ی بورژوازی اگر چه پيش از اين    قشر مدرن طبقه 

ھايی    ، چنين لذت 1357و حتی در پيش از انق6ب  
اش چ��ون    ھ��ای زن��دگ��ی   را در ک��ن��ار دي��گ��ر ل��ذت 

نش�ي�ن�ی و    موسيقی، مشروبات الکلی، مجالس ش�ب 
روابط با جنس مخالف تجربه ک�رده اس�ت ام�ا در  

عمومی جامعه فاقد ق�درت    حال حاضر در عرصه  
بوده و ت�ن�ھ�ا در م�ح�اف�ل خص�وص�ی و م�ج�ال�س  

ھ�اي�ی    ی چ�ن�ي�ن ل�ذت   اش قادر به ت�ج�رب�ه   خانوادگی 
 .است 

ی تب�ل�ي�غ�ات در    داری به واسطه   ايدئولوژی سرمايه 
کردن مناسب�ات ح�اک�م ب�ر ج�ام�ع�ه و    جھت کا;يی 

در  »  ک��م��ی « ھ��ای    کس��ب ھ��ژم��ون��ی ب��رای ارزش 
و انس�ان�ی، ت�ع�ري�ف  »  ک�ي�ف�ی « ھ�ای    برابر ارزش 
: دھ��د   ارائ��ه م��ی »  ل��ذت « و  »  ق��درت « ج��دي��دی از  

 ».!و .ام .داشتِن بی «

در اين تبليغات يافتن شغل مورد ع6ق�ه، خ�وان�دن  
رمان يا شعری جالب، گفتگوی ھم�د;ن�ه ب�ا ي�ک  
دوست، پياده روی شبانه يا مشارکت در ج�ام�ع�ه  

شوند و قدرت به معنای داش�ت�ن    لذت محسوب نمی 
ی آن اس�ت    به واسطه »  و . ام . بی « پول و مالکيت  

 .ھا   و نه ھمبستگی انسان 
داری ک�ه ھ�م�چ�ون ھ�ر    س�رم�اي�ه     در اي�دئ�ول�وژی 

ژی ديگر م�روج آگ�اھ�ی ک�اذب و ن�وع�ی    ايدئولو 
ھ�ا    انسان در ميان م�ي�ل�ي�ون »  فرديت « توھم است،  

انسانی که در ميان کوھی از دود و آھ�ن و ب�ت�ن  
ی    شود و ت�ن�ھ�ا ب�ه واس�ط�ه   اند، محو می   پنھان شده 

ثروت، موقعي�ت و ق�درت م�ورد س�ت�اي�ش ق�رار  
شود ک�ه در آن    ای بنبان نھاده می   گيرد؛ جامعه   می 
افزايش ارزش جھان اشياء نس�ب�ت�ی مس�ت�ق�ي�م ب�ا  « 

ھ����ا    ک����اس����ت����ن از ارزش ج����ھ����ان انس����ان 
ھر ش�خ�ص  « و  )  125:  1382مارکس، (» دارد 

ای برای ديگ�ری    در اين انديشه است که نياز تازه 
 .(190: ھمان (» خلق کند 

ھر کسی مم�ک�ن اس�ت در در ع�ب�ور از ام�ت�داد  
بزرگراه ھمت اين عبارت تبليغاتی بسيار ب�زرگ  

را بخواند، اما ويژگی و  »  و . ام . بی « درباره تبليغ  
م�ھ�م  »  و . ام . ب�ی « خصوصيت شما برای کم�پ�ان�ی  

نيست و از اين لحاظ بين شما و ديگ�ران ت�ف�اوت�ی  
داری ج�ز    ھا وحود ندارد چرا که سرمايه   برای آن 

با پول شما، با فرديت يا ش�خ�ص�ي�ت ش�م�ا س�ر و  
 .کاری ندارد 

داری از رھ�گ�ذر م�ال�ک�ي�ت خص�وص�ی    سرماي�ه 
ب�ا  « .  است     آسيب بزرگی به فردگرايی وارد کرده 

اش، فردگرايی را از    يکی دانستن انسان و دارايی 
س�ود ھ�دف  .  اس�ت     معنای واقعی خود تھی ک�رده 

ھ��ا    اس��ت ن��ه رش�د انس�ان؛ و انس�ان   اص�ل�ی ش�ده  
اس�ت ن�ه  »  داش�ت�ن « ت�ري�ن چ�ي�ز،    اند م�ھ�م   پنداشته 

ی او    اما کمال واقعی انسان نه به داشته .  »بودن «
 )16: 1386وايلد، (» که به بوِد اوست 

خ�واھ�د و    پ�ول ش�م�ا را م�ی »  و . ام . ب�ی « کمپان�ی  
داران ايرانی به حرص و طمع داشت�ن آن    سرمايه 

 .نيازمندند 
ايدئولوژی ھمواره با تناقضاتی نيز ھم�راه اس�ت؛  
بيلبوردھای تبليغاتی را برای جل�ب ت�وج�ه ک�ردن  

ی    ت�ري�ن ن�ق�ط�ه   در پر رفت و آم�دت�ري�ن و ش�ل�وغ 
اند، اما اين ش�ل�وغ�ی در    بزرگراه ھمت قرار داده 

عي�ن ح�ال م�وج�ب ش�ده اف�راد ت�وج�ھ�ی ب�ه اي�ن  
 !تبليغات نداشته باشند 
گويد حتی اگر در راھبندان و    اين تبليغ به شما می 

تواند به ش�م�ا    می »  و . ام . بی « ايد    ترافيک گير کرده 
ی ل�ذت ب�دھ�د، ام�ا اگ�ر    احساس قدرت و تج�رب�ه 

ترين شغل تجاری دنيا را ھ�م داش�ت�ه ب�اش�ي�د،    مھم 
در م�ي�ان ھ�زاران  »  و . ام . ب�ی « وقتی با ک�م�پ�ان�ی  

کني�د، مض�ط�رب، درم�ان�ده،    ماشين ديگر گير می 
گرديد و نام تجاری اتومبي�ل�ت�ان    نااميد و بيچاره می 

در اي�ن وض�ع�ي�ت ھ�م�چ�ون  .  گ�ردد   مع�ن�ی م�ی   بی 
ک��ه در ح��ال    دي��گ��ران در ع��ذاب ھس��ت��ي��د و اي��ن 

ب�اش�ي�د ت�ف�اوت�ی  »  و . ام . ب�ی « رانندگی با پيکان ي�ا  
 !ندارد 

ھای طراحی    ی راه   اين واقعيتی است که در شبکه 
داری شم�ا ن�ه احس�اس ق�درت    شده توسط سرمايه 

 .خواھيد کرد و نه لذتی را تجربه خواھيد کرد 
□□□ 

چون حقوق دريافت نمی کنند ناگ�زي�ر ب�ه ان�ج�ام 
کار می باشند ھ�م�ي�ن مس�ئ�ل�ه م�ن�ج�ر ب�ه تش�دي�د 

 .مشک6ت جسمی آنھا شده است
افرادی که مدعی مصدوميت ش�ي�م�ي�ائ�ی ھس�ت�ن�د 
برای تعيين درص�د ج�ان�ب�ازی ب�اي�د آزم�ايش�ھ�ای 

انجام بدھن�د ک�ه ھ�زي�ن�ه  HRCTاسپرومتری و 
مردم روس�ت�ای زرده ب�ا ت�وج�ه ب�ه .  با;يی دارد

استضعاف شديد م�ال�ی ق�ادر ب�ه ت�ام�ي�ن ھ�زي�ن�ه 
ھ�م�چ�ن�ي�ن آزم�ايش�ھ�ای .  آزمايشھای فوق نيس�ت�ن�د

تنھا مص�دوم�ي�ت ن�اش�ی  HRCTاسپرومتری و 
از گاز خردل را نشان می دھد در حاليکه ع�ل�ي�ه 
مردم زرده از انواع س6ح شيميائی استفاده ش�ده 

بنابراي�ن ب�رای اح�راز درص�د ج�ان�ب�ازی .  است
مردم اي�ن روس�ت�ا ان�ج�ام آزم�ايش�ھ�ای ت�ک�م�ي�ل�ی 

 .ضروری به نظر می رسد
براساس تحقيقات انجام شده س6ح ھای شيمي�ائ�ی 
تا سه نسل در آدم�ھ�ا و ت�ا ص�د س�ال در خ�اک 

 . عوارض خود را نشان می دھند
بچه ھايی که در روستای زرده متولد می ش�ون�د 
اغلب از ناراحتی ھای پوستی، عص�ب�ی و چش�م 

ھوا، آب و خاک روس�ت�ای زرده .  رنج می برند
سال که  17کنگر اين روستا بعد از .  آلوده است

مورد استفاده قرار می گيرد سبب بروز سرطان 
 .می گردد

تماس با خاک مناط�ق ش�ي�م�ي�ائ�ی ش�ده روس�ت�ای 
زرده باعث ايجاد خارش و ت�اول در اف�راد م�ی 

اما بنياد جان�ب�ازان ف�ق�ط کس�ان�ی را ت�ح�ت . شود
پوشش قرار م�ی دھ�د ک�ه ھ�ن�گ�ام ب�م�ب�اران در 

جانبازان شيميائی ب�اي�د .  روستا حضور داشته اند
سال يک بار به کميسيون پزش�ک�ی اع�زام  4ھر 

و مجدداً تعيين درصد بشوند اما برخی از م�ردم 
روستای زرده اظھار می دارند که فقط در س�ال 

بنياد ج�ان�ب�ازان .  به کميسيون معرفی شده اند 80
ب�ه « :  در پاسخ به اعتراض آنھا ف�ق�ط م�ی گ�وي�د

 ».دکتر برويد
نکته آخر اينکه ت�خ�ص�ص ک�م�ي�س�ي�ون پ�زش�ک�ی 
جھت احراز درصد جانبازی مصدومان شيميائی 
به دليل نداشتن ت�ج�رب�ه در زم�ي�ن�ه س�6ح ھ�ای 

 . شيميائی ھمچنان مورد ترديد است
برای ت�ھ�ي�ه ی گ�زارش�ی از روس�ت�ای زرده و 
مصدومان شيميائی اين روس�ت�ا از ک�رج راھ�ی 
کرمانشاه می شوم تا از آنجا ھ�م�راه خ�ان�م ژي�6 
گ��ل��ع��ن��ب��ر ي��ک��ی از روزن��ام��ه ن��گ��اران م��ن��اط��ق 
کردنشين ايران به سمت زرده حرکت ک�ن�ي�م ام�ا 
متاسفانه ب�ه م�ح�ض ورود ب�ه روس�ت�ای زرده، 
اعضای شورای زرده اع6م می ک�ن�ن�د ک�ه ق�ب�6ً 
توسط فرماندار شھرستان دا;ھ�و احض�ار و ب�ه 
آنھا اخطار داده شده که مردم و شورای زرده با 
ھيچ خبرنگاری حتی خبرن�گ�ارھ�ای داخ�ل�ی ھ�م 
حق مصاحبه در خص�وص ب�م�ب�اران ش�ي�م�ي�ائ�ی 
روستای زرده و مسائل و مش�ک�6ت مص�دوم�ان 
شيميائی اين روس�ت�ا را ن�دارن�د م�گ�ر ب�ه ش�رط 

ل�ذا ش�ي�رم�ح�م�د .  دريافت مج�وز از ف�رم�ان�داری
کرمی، رئيس شورای روستای زرده م�ا را ب�ه 
فرمان�داری م�ی ب�رد ت�ا ب�ا دري�اف�ت م�ج�وز از 
فرماندار شھرستان دا;ھ�و ب�ت�وان�ي�م ب�ا اعض�ای 
شورا و مردم روستای زرده مصاحبه ا ی داشته 

 ■.باشيم
 

 اخبار روز : از سايت  برگرفته
□□□ 

 !ي لذت ؛ احساس قدرت، تجربه»و.ام.بي 11ادامه از صفحه ی ...  ...  

 خسرو صادقي بروجني
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فکر می کنيد انديشه يک مسلمان يا يک 
يھودی يا يک مسيحی ارتودکس چقدر با 

ھزار سال پيش  6انديشه انسانی که در 
زندگی می کرده است ، تفاوت دارد؟ آيا می 
دانيد اس6م که به قول مسلمين پيشرفته ترين 
دين است و به خاطر بلوغ فکری بشر بی 
نياز به دين ديگری است، چقدر با يھوديت، 
مسيحيت يا آتش پرستی و مرده پرستی 

 تفاوت دارد؟
ھزاران سال پيش وقتی مذھب در شکل 

پرستش روح (بسيار ابتدائی نياپرستی 
بود، مذھب برای تمام شئون )  مردگان

مردم .  زندگی انسانھا تصميم می گرفت
برای شادی روح رفتگان آتشی روشن می 
کردند و پسر بزرگ خانواده مسئول بود که 
ھميشه آتش را روشن نگه دارد تا روح 

البته خشنود .  مردگان راضی و خشنود باشد
کردن روح مردگان به اين سبب بود که 

زيرا .  روح دست از آزار و اذيت بردارد
اگر مردگان از طعام و شرابی که به آتش می 
دادند بھره مند نمی شدند، بيم آن می رفت که به 

زنا امری ناپسند بود و با .آزار زنده ھا بپردازند
مرگ مجازات می شد، چون نگھداری از آتش 
بعھده پسر بود و پسر حاصل از زنا از پشت 
مرد خانواده نبود تا پس از مرگ بتواند آتش را 

محدوده ای که خانواده ھا را از .محافظت کند
يکديگر جدا می کرد، فقط به اين دليل بود که 

پدر که مسئول .چشم بيگانگان به آتش خانه نيفتد
انجام امور مذھبی بود و در حقيقت، آينه تمام 
نمای مذھب خانوادگی بود، برای ھمه امور 

چه پسر و چه دختر بايد با .  تصميم می گرفت
اجازه او و با شخصی که او انتخاب می کرد، 

درست کردن شراب، اقدام به .ازدواج می کردند
جنگ ، اقدام به صلح ، ساخت شھر ، ھمه و 
ھمه با انجام مراسمی مذھبی صورت می گرفت 

فرزندان، .  تا مبادا خدايان رنجيده خاطر گردند
ھمسران و بردگان ھمه از اموال پدر خانواده 

چون پدر نگھدارنده آتش .  محسوب می شدند
بود، تمام اين امتيازات را دين خانوادگی به او 

پس از مدتی خدايان مادی ظاھر .  اعطا ميکرد
شدند و بازھم چون سرطانی بر تمام شئون 

وقتی انسانھا به .  زندگی انسانھا سايه افکندند
انگيزه رويدادھايی چون زلزله و باران و طوفان 
و غيره پی بردند، باز ھم مذھب را از سرزمين 
ذھن خود بيرون نراندند و اين ديو بدنھاد به 
شکل ديگری ھمچنان به فرمانروايی خود ادامه 

ا;ن نيز که در قرن بيست و يکم ھستيم عده . داد
ای ھمچنان به مذھب اجازه می دھند که در تمام 
عرصه زندگی ايشان جو;ن بزند و طوق 

آنچنان مذھب بر آنھا .اسارت را برگردنشان بنھد
سلطه دارد که نمی توانند باور کنند، که اين 
مذھب روزی به دست خود آنھا برای ترس از 
مردگان اين ھمه بند به دست و پای آنھا بسته 

آنھا ھرگز نمی توانند بپذيرند که مذھب از .  است
شکل و صورت .  نياز و ترس ريشه گرفته است

قوانين مذھبی از گذشته تا کنون بسيار تغيير 
خدا که روزی روح مرده بود، بعد .  کرده است

ھا جای خود را به آتش داد و بعد به خداھای 
گوناگونی مثل ژوپيتر ، ديانا، آتنا، زئوس و 
غيره تغيير يافت و بعد مثل يھوه، روح القدس يا 

او .  i ناديدنی شد؛ اما انسان مذھبی تغيير نکرد
ھنوز ھم مثل انسان سه ھزار سال پيش می 

. انگار که زمان برای او ايستاده است.  انديشد
. اکنون خدا برای او روح مرده يا آتش نيست

خدايش تغيير کرده است، اما ھنوز در ھراس 
است که مبادا کردار او i يا روح القدس يا يھوه 
را خشمگين کند و او را به عذاب ھميشگی 

برای ھمين از نوزادی تا مرگ ، .  گرفتار کند
باز ھم مذھب دست از سرش بر نمی دارد و می 

يک .خواھد به جای خرد او برايش تصميم بگيرد
انسان مذھبی را اگر با ماشين زمان به عقب 
برگردانی و به چھار ھزار سال پيش ببری ، 

جوھر انديشه .  ھرگز احساس ناراحتی نمی کند
در .  يک ديندار ھيچ سنخيتی با پويايی ندارد

ھزاران سال پيش پدر خانواده مسئول بود برای 
خدايان قربانی کند، اکنون ھم مراسم قربانی 

 .برای i در مراسم حج وجود دارد
در ھزاران سال پيش ھر مرده ای مقام خدايی 
می يافت و پدر خانواده در آتشی که در خانه 
برپا شده بود، طعام می ريخت تا مرده را شاد 

يا سالی چند بار در قبرستان بر روی .  کند
ھنوز ھم وقتی کسی می .  گورھا غذا می گذاشتند

ميرد، بر روی قبرش در مراسم چھلم و ھفته و 
. غيره، غذا يی مثل عدس پلو و حلوا می گذارند

از آن گذشته ھنوز بعضی از مرده ھا به مقام 
خدايی می رسند و برای بر طرف شدن 
مشک6تشان به روح آن مرده نذر و نياز می 
دھند ، گوسفند قربانی می کنند، آش می پزند، 
شله زرد و پلوی نذری می پزند، تا روح آن 

 .مرده مشک6تشان را بگشايد
ھنوز ھم زن و فرزند اموال مرد حساب می 
شوند و در صورتی که دختر يا پسری به دست 
کسی کشته شود ، پول خون او را به پدرش می 

در صورتی که پول خون ھرگز نمی تواند .دھند
 .ريشه جرايمی مثل قتل را در جامعه بخشکاند

ھنوز ھم اگر از مذھبيون بپرسيد چرا يک مرد 
زن می تواند داشته باشد، اما زنان نمی  4تا 

توانند به جز يک شوھر داشته باشند، در پاسخ 
می گويند، چون اگر زن با مردان مختلفی باشد، 
معلوم نمی شود که فرزند او از کدام مرد 

ھر چند که ديگر نيازی نيست فرزندی از .است
پشت مرد خانواده باشد تا آتش را نگه دارد، اما 
زشتی زنا در نگر مذھبيون به ھمان دليليست که 
ھزاران سال پيش مذھبيون به خاطر حفظ آتش 

 .به آن معتقد بودند
 

خ6صه به ھر آيين مذھبی که نگاه کنيد، می 
بينيد که ھنوز از نظر محتوی به قوانين سالھای 
نياپرستی شباھت دارد، فقط از نظر ظاھری 

آتش جای خود را .  تفاوت کرده است
به i يا يھوه يا روح القدس داده 

گويی که جويبار انديشه ی .  است
مذھبيان يخ بسته است و توان رفتن 

 .يکجا ايستاده اند. به جلو ندارد
حتی اگر به فکر تحولی باشند، آن را 

به .  در چھارچوب دين می جويند
زعم اينگونه افراد مث6ً يک فقيه می 
تواند خوش فکر باشد و ديگری 

غافل از اينکه کسی که در .  بدفکر
چھارچوب دين فکر می کند ، ھرگز 
صاحب انديشه نيست که بخواھيم او 

خيلی اشتباه .  را خوش فکر بناميم
است که ما فکر کنيم اس6م قوانينی 

سال پيش تعلق  1400است که به 
خيلی اشتباه ھست که فکر کنيم .  دارد

سال  1400يک مسلمان به مراسم 
اين آيينھای .  پيش دل بسته است

مذھبی بسيار کھن تر از ھزار و 
ھمه آيينھای مذھبی بن و .  چھارصد سال ھستند

ريشه ای بسيار کھن دارند که در ظاھر تغيير 
کرده اند، اما وقتی درون آنھا را کنکاش می 
کنی و با تمدن مردم قديم مقايسه می کنی، متوجه 

. می شوی که زمان برای مذھبيون ايستاده است
در اين ارتباط می توانيد به کتاب تمدن قديم (  

نوشته فوستل دوکو;نژ ، ترجمه نصرi فلسفی 
 )مراجعه کنيد

برای انسانی که زنجير مذھب را پاره کرده 
است، دکتر سروش، مطھری، صانعی و کديور، 

. تومانی قديم ندارند 5فرقی با مو;يان منبر 
اينھا .  چون دينداری با پويايی سرسازش ندارد

ھرگز به فکر نجات انسان نبوده اند، بلکه ت6ش 
در ک6می ساده تر .  برای نجات دين می کنند

فقط به جای .ھنوز يخھای ذھنشان آب نشده است
البته برای .  عبادت آتش ، i را برگزيده اند

فريب مردم سعی می کنند اين عفريته را بزک 
 .کنند

آيا با توجه به ماھيت ايستايی ذھن دينداران، می 
توان اميدوار بود که کسانی به اسم روشنفکری 
دينی بتوانند دين را با دنيای مدرن وفق بدھند؟ 
اص6ً دين به خاطر ماھيت ايستايی خويش می 

 تواند با دنيای مدرن سازگار باشد؟
شخصی می گفت شما شمشير را از رو بسته ايد 
و با صحبت در مورد اس6م با عواطف مردم 

آيا می توان در مورد اس6م .  بازی می کنيد
سکوت کرد و فقط ھدف را بر روی مبارزه با 
جمھوری اس6می گذاشت و آن وقت انتظار 
داشت از دامن زنی که شله زرد تقديم روح 
حسين می کند، ناگھان فرزندی بدنيا عرضه شود 
که به ھمسايه يھودی خود به اندازه عموی شيعه 
خود عشق می ورزد؟ آيا ذھن فريز شده می 
تواند درست تصميم بگيرد که ما کاری به انجماد 
مغزش نداشته باشيم و فقط به فکر دردھايی 
باشيم که جمھوری اس6می بر او تحميل کرده 
است؟ آيا جمھوری اس6می حاصل ھمين ذھنھای 
فريز شده نيست؟ آيا بدون روشنگری در مورد 
اس6م می توان اميدوار بود که در آينده ھرگز 

 دچار چنين طاعونی نخواھيم شد؟
به نگر من مبارزه با جمھوری اس6می و مبارزه 

تا مردم به ماھيت .  با اس6م بايد در کنار ھم باشد
واقعی دين پی نبرند، فکر ايران آباد توھمی بيش 

 .نخواھد بود
bikhodayan.com 

□□□ 

 
خ�رداد  ٢٠ش�ن�ب�ه،  در طی مراسمی در روز پنج

با حضور مشاور ب�اراک اوب�ام�ا، ج�اي�زه  ١٣٨٩
ب�ه »  بنياد ملی دموک�راس�ی« ی دموکراسی  سا;نه

ب��ن��ي��اد م��ل��ی « .  ج��ن��ب��ش س��ب��ز اي��ران اع��ط��ا ش��د
خانم سيمين بھبھان�ی را ب�ه ع�ن�وان »  دموکراسی

يک نماينده سمبوليک از جنبش سبز انتخاب کرد 

در ن�ب�ود ايش�ان ب�ه (  و به طور غيابی به ايشان 
 .اھدا نمود) مھناز افخمی 

خدا خيرشان ب�دھ�د ج�اي�زه دادن�د، دس�ت�ش�ان درد 
نکند، ديگر  چرا خانم مھناز افخم�ی را ب�ر س�ر 
خانم سيمين بھبھانی آوار کردند؟  شخص شايسته 
تری از خانم مھن�از اف�خ�م�ی ک�ي�ف ک�ش اش�رف 

 پھلوی سراغ نداشتند؟ 
 

خوب  اين ھم ابتکار جالبی است که ج�وان�ان در 
ايران کشته و زندانی شوند و متوليان استب�داد ب�ه 

؟ واقعا ابت�ک�ار ب�زرگ�ی !ميدان آمده جايزه بگيرند
اما قفيلی به ھپلی غر می زند ک�ه  مس�ال�ه !  است

زن بودن افخمی رل بزرگی در اين مورد داشت�ه 
ھپلی ن�م�ی دان�د آخ�ر م�گ�ر در آم�ري�ک�ا .  است 

 قحطی زن ايرانی است؟ 
 

ھپلی سر از سياست در نمی آورد ولی ب�ا ت�وج�ه 
به اوضاع شيرتوشير فع�ل�ی ک�ه دوغ و دوش�اب 
قاطی شده  قفيلی در صدد اس�ت ع�م�ل ج�راح�ی 
کرده به قفيليه تغيير نام دھد شايد ک�ه ف�رج�ی ھ�م 
در کار او رخ دھد؛ البته توصيه  من اينس�ت ک�ه 
در اين صورت اس�پ�ری رن�گ س�ب�ز ھ�م ي�ادش 

   .نرود
 

 برگرفته از سايت ايران ليبرال
□□□ 
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بنياد ملي «جايزه ساالنه 

به جنبش سبز » دمكراسي

 تعلق گرفت

 ! براي مذهبيون زمان ايستاده است
 پارميس سعدي: نويسنده
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 : توضيح روشنگر
 س��ھ��ي�6 وح�دت��ی ب�ن��ا ،م�ط��ل�ب ت��ح�ق��ي�ق��ی دک�ت��ر 

اط+عاتی ھا در ميان ما خارج نش&ي&ن ھ&ا چ&ه " 
و نظرپردازی ھ�ای ب�دن�ب�ال آن در ، " می کنند؟

فيس بوک را، يکی از خوانندگان روشنگر برای 
از آنجاييک�ه م�ط�ل�ب   -نشريه ارسال داشته است 

دھنده و ھمچنين واکنش و نگرانی به  ھوشياررا 
" شف�اف" آنرا، از سوی شخصيتی شناخته شده و 

در جامعه ايرانی تورنتو و کانادا، آموزنده يافتي�م 
بر آن شديم که به جھت آگاھی، بازشن�اس�ی و   –

بيداری خوانندگان روشنگر، مطلب  را بازچ�اپ 
ت�ا ح�د ام�ک�ان ب�ه اي�ن ام�ي�د ک�ه ب�ت�وان�ي�م .  کني�م

م��ام��وري��ن اط��6ع��ات��ی ج��م��ھ��وری اس��6م��ی را 
راه خنث�ی ک�رده و  وخلع س6ح شناسايی، افشا، 

شيوه ی مقابله ب�ا ح�رب�ه ھ�ای م�ام�وري�ن گشای 
  .اط6عات شويم

 
 پيش درآمد

 
در ميان ما تبعيديان و گريختگان از جھنم 
جمھوری اس6می در خارج از کشور، بويژه در 
کانادا، افرادی پرسه ميزنند که ھمه ما آگاھيم که 
ظرفيت آن را دارند که عامل نفوذی باشند؛ 
گرچه برای اثبات اين آگاھی، اسناد اندکی در 
دست است، اما بر اساس آموخته ھا و پنداشتی 
سنجيده و بر گرفته از تجارب عينی از رفتار، 
کردار، کاراکتر و جايگاه اين شخصيتھا در 

 –ھنری، عبادی   -فراز و نشيبھای فرھنگی
سياسی، به   –اقتصادی، و بويژه اجتماعی 

 . رويکردی واقع بينانه ميرسيم
باری اين واقعيتی است که اط6عاتی ھا در ميان 
ما ھستند، نفوذ کرده اند و ت6ش دارند ھر چه 
بيشتر نفوذ کنند و مديريت جريان ھای خارج را 

از آنجاييکه رژيم اس6می   .به دست گيرند
ھمواره در ت6ش است تا برآورد دقيقی از 
ھويت و فعاليتھای مخالفين خود داشته باشد، 

 . نفوذ اط6عاتی ھا موجب نگرانی است
در اين زمينه اط6عاتی ھا بھترين راه ھای 
نفوذ، از جمله شخصيت سازی، را در ميان 

از اينرو .  گروه ھای مخالف شناسايی می کنند
دانشجويان، نخبگان دانشگاھی، (برخی افراد 

فعالين بنيادھای خيريه و شخصيتھای 
مطبوعاتی، اعم از اط6عاتی و يا حاضر به 

، را دستگير کرده و )ھمکاری با اط6عات
به آنھا حکم زندان می دھند،   -زندانی می کنند 

و برايشان کارنامه ی فعاليت و مخالفت با 
افزون بر آن، .  جمھوری اس6می را ميسازند

آنان را به اسم ناراضيان و مخالفين فراری با 
زندانی "مزين به ُمھر "  کارت ملی"شناسنامه يا 

 . ، به خارج از کشور صادر می کنند"سياسی
تاسف در اينست که گاھی فعالين خارج از 
کشور برای نجات اين افراد ت6ش کرده و آنان 

ناگفته نماند از آنجاييکه .  را به خارج ميآورند
اين افراد کارنامه زندان رفتن را با خود به يدک 
ميکشند، در  ھمه جا به عنوان مخالف جمھوری 

صدای آمريکا، چھره ای  VOAاس6می، بويژه 
 . مورد پذيرش، پيدا ميکنند

، "روشنفکر سياسی"گاه کسانی که به ظاھر 
رھبر جنبش "و "  فعال جنبش مدنی"

ھمبسته، "، )خرداد 22خرداد يا  2" (دانشجويی
" ملت ايران/دلبسته، پيوسته و يا وابسته به امت

ھستند "  اس6می  -مدافع حقوق بشر ايرانی "و يا 
به خارج ھجرت می کنند و سريعا وارد محافل 
اپوزيسيون شده و حتی نقش عمده ای را چون 

در يک گروه يا گروھھای فعال به عھده " انوش"

حميد "می گيرد، و البته گاھی ھم، چون 
 . به ايران باز می گردند" درخشان

به ھر حال تاکنون جمھوری اس6می با فرستادن 
در مخدوش   -چه لو رفته باشند يا نه  -نفوذی ھا

کردن مرزھای ھمبستگی ميان اپوزيسيون 
نه اص6ح طلب (سرنگونی طلب و واقعی، 

با ھم نگاھی به .  ، موفق عمل کرده است)خودی
 .مقاله ی سھي6 وحدتی مياندازيم

 
اط+عاتی ھا در ميان ما خارج نشين ھا چه می 

 کنند؟
 دکترسھي6 وحدتی بنا

 
  دکتر سھي6 وحدتی بنا پژوھشگر مستقل،

نويسنده و فعال حقوق بشر است که بخش عمده 
وی درباره .  کار وی به حقوق زنان توجه دارد

اعدام و ھمچنين خشونت و تبعيض عليه زنان 
در ايران بسيار نوشته و در اين راستا مطالب و 

المللی متعددی نيز ترجمه کرده  سندھای بين
وی با فعا;ن حقوق بشر و زنان در ايران . است

ھمکاری نزديک داشته و از اعضای بنيانگذار 
بوده و بصورت »  سنگسار قانون بی«کمپين 

فعال در کارزار مبارزه با اعدام به خاطر جرايم 
او دارای درجه دکترای .  کودکی شرکت دارد

مھندسی برق از دانشگاه ايالتی کاليفرنيا در 
برکلی بوده و درحرفه مھندسی مشغول به کار 

وی به ھمراه ھمسر و دو فرزند خويش .  است
 . کند در کاليفرنيا زندگی می

  www.akhbar-rooz.com اخبار روز
 ٢٠١٠ژوئن  ٨  - ١٣٨٩خرداد  ١٨شنبه   سه
 

ھنگامی که فردی از ايران با من از طريق 
ايميل تماس گرفت و از نوشته ھايم تعريف کرد، 

ھمينطور وقتی که پس از .  خيلی خوشحال شدم
يکی از صحبت ھايم در يک اتاق پالتاک، فردی 
به من پيام داد که می خواھد با من صحبت کند، 
و توضيح داد که در ايران زندگی می کند و 
برايش جالب است که من در رابطه با وقايع 
ايران نگاه واقع بينانه ای داشته ام، باز من 

  .خوشحال شدم
ھمه ی اين افراد ابتدا از ديدگاه ھای من و 

صحبت با تعريف . نوشته ھايم تعريف می کردند
از کار من شروع می شد، و سپس پرسشی را 

من پرسش ھا را البته پاسخ .  مطرح می کردند
می دادم، و رابطه ی اينترنتی ادامه پيدا می 

گاه فقط س6می بود از طريق پيام و چت، .  کرد
  !و گاه حتی دعايی برای س6متی ام

گاه درخواست برای مصاحبه بود که قرار بود 
در ف6ن نشريه دانشجويی که نسخه اينترنتی 

پاسخ پرسش ھای مصاحبه را . ندارد، چاپ شود
ھم می دادم، و ذوق زده می شدم از اينکه 
زحمت ھايی که داوطلبانه و بی چشمداشت در 
کنار کار روزمره و بار زندگی بدوش می کشم، 
بی ثمر نمی ماند و ھستند کسانی در ايران که 
تشنه ی شنيدن حرفھای من ھستند و ديدگاه مرا 

 .کام6 قبول دارند و از آن بھره می برند

اين ذوق زدگی اما زياد نپائيد و با اولين ت6ش 
اين افراد برای ھک کردن کامپيوترم ھمان چند 

اما البته ت6ش اين .  سال پيش به پايان رسيد
افراد برای ھک کردن کامپيوترم به پايان 

 !نرسيد
چند روز پيش بود که يک دانشجو که ادعا می 
کرد استادشان متن اع6ميه جھانی حذف 
خشونت عليه زنان را که من به فارسی 
برگردانده ام سر ک6س مطرح کرده و از آنھا 
خواسته که تحليلی درباره آن بنويسند، و اين 

دو .  دانشجو در اينباره از من کمک می خواست
 email) روز بعد، ايشان پرونده ی ايميل

account)  مرا ھک کرده و با استفاده از نام
 !شناسه ی خود من با من شروع به چت کرد

البته تا حدی تقصير از خود من بود که رمز (
عبور را مدتھاست عوض نکرده ام، و صدالبته 
سخت کوشی برادران اط6عاتی که پيگيرانه 

 ).کار خود را دنبال می کنند
ھمه کسانی که از ايران با ما خارج نشين ھا 

اما اط6عاتی . تماس می گيرند، اط6عاتی نيستند
ھا شيوه برخورد خاص خودشان را دارند و 

 :نسبتا به راحتی قابل شناسايی ھستند زيرا که 
 
صحبت را ھميشه با تعريف و تمجيد از نوشته  *

 .ھا يا صحبت ھای شما شروع می کنند
پرسشی را در مورد کار شما يا نظر و ديدگاه  *

 .شما مطرح می کنند
 .مايل به ادامه تماس با شما ھستند *
کام6 بدون :  وجه مشخصه عمده اط6عاتی ھا *

خجالت، بدون حاشيه، بدون ترديد، با ھدف 
برقراری تماس به شيوه ی صريح عمل می کنند 

در حاليکه افراد .  و وارد گفتگو می شوند
معمولی بيشتر به توضيح درباره خودشان می 
پردازند، اندکی شرم دارند و مطمئن نيستند که 
شما که در خارج نشسته ايد، برای آنھا وقت 

ولی اط6عاتی ھا مطمئن ھستند که .  داشته باشيد
. شما وقت کافی داريد و در تله آنھا خواھيد افتاد

البته ( .از اين رو با اطمينان کامل عمل می کنند
پس از خواندن ھمين مطلب، ممکن است شيوه 
عمل خود را عوض کرده و با شرم و ترديد 

 )بيشتری وارد گفتگو شوند
گاه از شما می خواھند که از طريق شما، و  *

گاه حتی با معرفی مستقيم شما، با ديگر افراد 
و از آنجايی که از طريق شما به .  تماس بگيرند

ديگران معرفی می شوند، مورد اعتماد کامل 
 .آنھا قرار می گيرند

ھدف اط6عاتی ھا از ھک کردن ايميل ھا و 
 کامپيوترھای ما چيست؟

به نظر می رسد ھدف ھمان است که با نفوذ در 
در خارج کشور .  ميان ما دنبال کرده و می کنند

کسانی در ميان ما ھستند که ھمه ما می دانيم 
ممکن است عامل نفوذی باشند، گرچه ھيچ 
سندی وجود ندارد و حدسی است که قابل اثبات 

افزون بر آن، گاه کسی که به ظاھر .  نيست
روشنفکر سياسی يا مدافع حقوق بشر است به 
خارج سفر می کند و خيلی سريع وارد جمع 

ھای ما 
می شود، و حتی نقش عمده 
ای را در يک گروه فعال به عھده می گيرد، و 

گاه .  يا شايد پس از مدتی به ايران بازمی گردد
حتی پس از بازگشت به ايران، تماس خود را با 

 .ما حفظ می کند و به فعاليت ادامه می دھد
گاه اين وارد شدن در جمع از طريق اينترنت 

  .صورت می گيرد
بھرحال اط6عات به شيوه ھای گوناگون 
عنصرھای نفوذی خود را در جمع ھای 

به نظر می رسد حکومت .  گوناگون دارد
جمھوری اس6می با تجربه فراوانی که در زمينه 
کسب اط6عات و نفوذ در ميان گروه ھای 
گوناگون بدست آورده، دست کم چند ھدف را 

 .دنبال می کند
 

 ھا" نقشه"کسب اط+عات، کشف نقش ھا و 
 

حکومت جمھوری اس6می، مانند ھر حکومت 
ديگری، مايل است برآورد دقيقی از ھويت، 

اما .  نقش و عملکرد مخالفين خود داشته باشد
نگرانی جمھوری اس6می از مخالفين خود در 
غرب به تازگی بويژه شديد شده است چرا که 
بشدت از پروژه ھای براندازی نرم وحشت 

در اين وحشت، يک ھسته ی واقع بينانه .  دارد
وجود دارد زيرا که دولت امريکا پول و ت6ش 
زيادی را به شيوه حسابگرانه و برنامه ريزی 
شده صرف براندازی رژيم جمھوری اس6می به 
شيوه ظاھرا مدنی و انق6ب مخملين کرده، می 

اما جمھوری اس6می با توجه . کند و خواھد کرد
به ميزان نارضايتی عمومی در داخل کشور، 
آگاه است که يک جرقه ی اعتراض مدنی می 

از .  تواند باعث انفجار سياسی گسترده ای شود
اين رو، در ھراس دائمی از توطئه بسر می برد 
و از اين ديدگاه ھراس محور، ھمه ی ما خارج 
نشينان نقشی مستقيم يا غيرمستقيم در براندازی 

  .نرم داريم
به اين ترتيب، جمھوری اس6می ايران بشدت 
روی فعالين خارج کشور حساس است و ت6ش 
دارد که نقش و عملکرد ھريک از فعالين را 
شناسايی کرده و تا حد امکان پرده از روی 

 .ھای احتمالی بردارد" نقشه"
جالب اينکه حتی من که خود را يک مدافع 
حقوق بشر می دانم و مدتھاست که از فعاليت 
سياسی کنار کشيده ام، از زير ضرب برادران 

جمھوری اس6می .  اط6عاتی مصون نيستم
متاسفانه به شيوه دائی جان ناپلئون به ھمه چيز 
و ھمه کس مظنون است در حاليکه کافيست 
مجازات اعدام را لغو نمايد و حبس ابد را 
جايگزين آن کند تا بسياری از فعالين حقوق بشر 
را که برای لغو اعدام مبارزه می کنند، خلع 

ولی اين حکومت با منطق دائی جان .  س6ح کند
ناپلئون در ھراس از توطئه براندازی فقط و فقط 

 .به دنبال کشف توطئه است
پس از کشف نقش ھای افراد در خارج کشور، 

ھک .  کشف اط6عات شخصی ھم مھم می شود
کردن کامپيوتر يک نفر می تواند کلی اط6عات 
شخصی درباره يک فرد و زوايای زندگی او به 

اط6عات می تواند از اين .  اط6عات بدھد
اط6عات برای زير فشار گذاردن فرد، تھديد يا 

 .تطميع، و جذب فرد به ھمکاری استفاده کند
 

 چھره سازی 
 

حکومت جمھوری اس6می در اولين گام برای 
نفوذ در ميان مخالفين خود، چھره سازی 

 

 اطالعاتي ها در ميان ما خارج نشين ها چه مي كنند؟

 دكترسهيال وحدتي بنا

19ادامه در ص .... ....    
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ج�وزی اي��م�ز زن ج�وان�ی اس�ت ک��ه ب�ه خ�اط��ر 
خشونت ھای شوھر که به ھ�ر ب�ھ�ان�ه ای او را 
تحقير کرده و به باد کتک می گ�ي�رد، ب�ه ھ�م�راه 

پس���ر ن���وج���وان و دخ���ت���ر (  دو ف���رزن���دش 
خانه ی نا امن خود را ترک ک�رده )  کوچولويش 

و به خانه ی پدری خود در ش�ھ�ر ک�وچ�ک�ی در 
 . مينه سوتا باز می گردد

اينا نتيجه ی ولگردی ھای شبونه اته ، مگ�ه ن�ه " 
 "؟

اين جمله ای است که ھمراه با يک نگ�اه ت�ح�ق�ي�ر 
آميز به کبودی ھای سر و ص�ورت ج�وزی، از 

 .دھان پدر در اولين ديدار با دخترش در می آيد
پس از مس�ت�ق�ر  (Charlize Theron)جوزی  

شدن در خانه ی پدری در يک سالن آرايش و به 
عنوان کسی که موھای مشتريان را ش�ام�پ�و م�ی 
کند مشغول به کار می شود ولی دستمزد ن�اچ�ي�ز 

. اش کفاف مخارج خود و بچه ھايش را نمی دھد
به ھمين دليل در برخوردی تصادفی با ي�ک�ی از 

 Frances)دوس��ت��ان دوران ت��ح��ص��ي��ل اش 

McDormand) Glory   ک�ه زن�ی اس�ت ک�ه
سالھا است در معدن کار م�ی ک�ن�د، و ع�ل�ي�رغ�م 
مخالفت شديد پدر که او نيز سالھ�ا اس�ت ک�ارگ�ر 

ھمان معدن است به کار در معدن آھن با حقوق�ی 
چند برابر کار قبلی اش رو م�ی آورد و ام�ا ب�ه 
زودی زود در می يابد که محي�ط ک�اری اش در 
معدن نه تنھا دست کمی از محيط آزار دھ�ن�ده ی 
دوران ازدواجش ندارد بلکه در مواردی به ھ�ي�چ 

 .وجه قابل تحمل نيست
جّوِ  مردانه ی حاکم بر ذھ�ن و ف�ک�ر ک�ارگ�ران 

معدنچيان مذکری که به ھيچ وجه مايل به   -معدن
استخدام کارگران زن در معدن نيس�ت�ن�د، ش�وخ�ی 
ھای زشت و زننده ی آنھا و آزار و اذي�ت ھ�ای 

از خص�وص�ي�ات   -جنسی توسط ھمک�اران م�رد 
کار جديد جوزی می باشند ولی عل�ی رغ�م ھ�م�ه 
ی اين نام6يمات جوزی مجبور است که در ابتدا 
به اين شرايط سخت ت�ن در داده و عض�وی از 
کارگران انگشت شمار زن باقی ب�م�ان�د زي�را از 
دست دادن اين کار برای او به م�ف�ھ�وم از دس�ت 
دادن استق�6ل م�ال�ی و در ن�ت�ي�ج�ه ب�ازگش�ت ب�ه 

 .زندگی ِ تو سری خوری ِ سابق اش است
نياز شديد به کار برای نگھ�داری و س�ي�ر ک�ردن 
شکم دو فرزند، حقوق چند برابر ک�ار در م�ع�دن 
در مقايسه با کارھ�ای م�وج�ود دي�گ�ر، م�خ�ال�ف�ت 
شديد پدر و جو سنت�ی م�ردس�ا;ران�ه ی زادگ�اه، 
شرايط کمرشکن کار در محيط معدن و م�واج�ھ�ه 
با خشونت و اذيت و آزارھای لفظی، فيزيک�ی و 
ج�ن��س�ی ت�وس��ط ھ��م��ک�اران م�رد، ع�دم ت�وج��ه و 
رسيدگی کارفرم�ا ب�ه ش�ک�اي�ات زن�ان در م�ورد 
شرايط طاقت فرسای کار و مواجھه با رفتارھای 

در م�ع�دن، ھ�م�ه و ھ�م�ه )  قلدرمنش�ان�ه( ماچوئی 
مشک6ت و تضادھايی است ک�ه ادام�ه ک�اری را 
برای جوزی روز به روز سخت تر می کند ولی 

ب�ه گ�ذش�ت�ه ای  خواس&ت ع&دم ب&ازگش&ت دوب&اره
دردناک در شرايطی که ھمه چ�ي�ز و ھ�م�ه ک�س 
  ِ خ��واھ��ان ع��ق��ب ران��دن و ب��ه زان��و در آوردن
جوزی ھستند او را به رويارويی و مبارزه علي�ه 

 .اين آزار ھا وا می دارد

او مسئله خشونت جنسی عليه کارگران زن را به 
دادگاه می کشاند و اين در حالی است که نه پ�در 
و نه ھي�چ�ي�ک از ھ�م ش�ھ�ري�ان از اي�ن پ�رون�ده 

حمايت نمی کنند از اين رو که می ان�ديش�ن�د اي�ن 
عمل ممکن است باعث بسته ش�دن م�ع�دن و در 

حتی ھ�ي�چ .  نتيجه بيکاری صدھا مرد و زن شود
حاض�ر ب�ه ح�م�اي�ت و  ھمکاران زنِ  اوکدام از 

پشتيبانی از وی نمی شوند چرا که فکر می کن�ن�د 
می کند اما "  بدتر" اين گونه کارھا فقط وضع را 

ج�وزی ع�ل�ی رغ�م ھ�م��ه ی مش�ک�6ت و ح�ت��ی 
تھديدات ک�ارف�رم�اي�ان م�ع�دن ح�اض�ر ب�ه دس�ت 

 . کشيدن از خواسته ی خود نمی شود

North Country به کارگردانی ني�ک�ی ک�ارو ،
Niki Caroس��ازن��ده ی ف��ي��ل��م وي��ل راي��در ، 

Whale Rider ت��ج��رب��ي��ات ق��اب��ل ل��م��س��ی از ،
زندگی زنان را به دور از پرداخت ھای اض�اف�ی 

 .برای مخاطبين به نمايش می گذارد

اين فيلم بر اساس و برگرفته از داست�ان�ی واق�ع�ی 
در مورد زندگی ي�ک زن ک�ارگ�ر م�ع�دن�چ�ی ب�ه 
تصوير کشيده شد که ت6ش و ايس�ت�ادگ�ی وی در 
مقابل نابرابری ھای اجتماعی، در اواسط دھه ی 
ھشتاد منجر به نقطه عطفی در ت�اري�خ و ت�غ�ي�ي�ر 
قوانين آمريکا در مورد خشونت و آزار ج�ن�س�ی 

 .عليه زنان شد
، ” Class Action “ف��ي��ل��م ب��ر اس��اس ک��ت��اب 

داستان پرونده ی لوئي�س ج�ن�س�ون اس�ت ک�ه در 
سال ت6ش باعث تغيير قوان�ي�ن  14نھايت پس از 

آمريکا در مورد آزار و اذيت جنسی عل�ي�ه زن�ان 

 .شد
از نکات برجسته ی اين فيلم تأثير عميق و خ�رد 
کننده ای است که واقعيات تلخ تبعيض و ت�ح�ق�ي�ر 
جنسی در جريان جلسه ی کارگری و ب�ه دادگ�اه 
کشانيدن موضوع خشونت جنسی عليه زن�ان ب�ر 
ش��خ��ص��ي��ت ھ��ای ف��ي��ل��م، خ��ان��واده ی ج��وزی و 
ھمکارانش می گذارد و باعث تجديد نظر آنھا در 
نگاه و دريافت آن�ان در ب�رخ�ورد ب�ه مس�ئ�ل�ه ی 
زنان می گردد و اما ;زم به تذکر است که ھ�م�ه 
ی اينھا در نتيجه ی به ت�رس�ي�م کش�ي�دن ب�ازی و 
نقش آفرينی خوب مجموعه ی بازيگران فيل�م از 

 : جمله

Sissy Spacek  ،Woody Harrelson و 
Sean Bean می باشد. 

North Country فيلمی است روشن و زن�ده ،
که قلب بيننده را به درد و خشمش را عليه ظلم و 

ب�ه ت�م�اش�اي�ش م�ی .  ستم موجود بر م�ی ان�گ�ي�زد
 .حتما آن را ببينيد. ارزد

 وداد پايا
□□□ 

All she wanted was to make a living ;  
Instead she made history. 
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ھر چند گاه يکبار اتم ب�ازی ج�م�ھ�وری اس�6م�ی 
وقدرت ھای سرمايه داری که خودشان، خودشان 
را جامعه جھانی ناميده اند شدت بيشتری می يابد 
و ب6فاصله ھم پروژه حمله نظامی از زي�ر م�ي�ز 
به روی ميز، منتقل می شود؛ موافق ومخالف ھم 

 .وارد گود می شوند
احمدی ن�ژاد ودار ودس�ت�ه اش ب�ه گ�ون�ه رھ�ب�ر 

، ! کبيرشان از ن�ع�م�ت ھ�ای ج�ن�گ  م�ی گ�وي�ن�د
حاميان کليت نظام و س�ب�ز ال�ھ�ی ھ�ای م�خ�ال�ف 
احمدی نژاد که نه نگران مردم و تنگ دست ت�ر 
شدنشان ھستند و نه ھراسشان از جنگ به خاطر 
آسيب ھای جانی ناشی از آن است چرا ک�ه خ�ود 
جان ھای بسياری را گرفته اند و در فقر و فس�اد 
و تباھی که جامعه ام�روز اي�ران در آن غ�وط�ه 
ور است سھيم ھستند، اي�ن�ھ�ا ھ�م ب�ا حس�اب�گ�ری 
وارد م�ع�رک�ه م�ی ش�ون�د و ھ�م�ه ی ت��6ش�ش�ان 
ب��ازگش��ت ب��ه دوران ط��6ي��ی ق��درت در زم��ان 

آنھا به چپاولگران چراغ سبز .  خمينی ج6د است
نشان ميدھند با اين اميد ک�ه ام�ک�ان�ات ب�ر گش�ت 
شان را فراھم کنند و ھمه چيز به خوبی وخوشی 
و به نفع قدرت ھای سرمايه داری ح�ل و فص�ل 
شود، غافل از اينکه قدرت ھای چپاول�گ�ر اص�6 
قصدشان حتا تض�ع�ي�ف اي�ن ن�ظ�ام م�اف�ي�اي�ی ک�ه 
بيشت�ري�ن ب�ھ�ره را از آن ب�رده ان�د وم�ی ب�رن�د 

. چ�ه ب�رس�د ب�ه ت�غ�ي�ر وض�ع�ي�ت در آن.  ني�س�ت
ب�رای ن�م�ون�ه )  سرنگونی نظام که پيش�ک�ش�م�ان ( 

ھم�ي�ن دول�ت آل�م�ان از ي�ک ط�رف خ�ودش را 
رسانده است به راس کشورھای تصمي�م گ�ي�رن�ده 

اس��6م��ی واز ط��رف دي��گ��ر .  ب��رای ت��ن��ب��ي��ه ج
و  ARDضرعامی قاتل را در اس�ت�ودي�و ھ�ای 

ZDF  ميچرخ�ان�د وال�ت�م�اس م�ی ک�ن�د ب�ل�ک�ه ب�ه
گشايش دفتر در دارالخ6فه رضايت دھد و يا ب6 
فاصله بعد از ضرغامی سردار تيمسار ق�ال�ي�ب�اف 
را دع��وت م��ی ک��ن��د ب��ه آل��م��ان و در ي��ک��ی از 

جناب شھردار مفتخر است که شھ�ردار  Tشھرھا
دار الخ6فه ميھمانشان است،عکس خ�ن�دان آق�ای 
شرودر صدراعظم پيشين در کنار قال�ي�ب�اف ي�ک 

 . تصوير گويا را می سازد
من ھنوز نميدانم چند در صد از مت�واري�ان ج�ور 
و ستم آخوندھا نگران بھره ھ�ای س�ي�اس�ی رژي�م 

ھستند؟ اما اين را مي�دان�ي�م اگ�ر واق�ع�ا ب�خ�واھ�ي�م 
امکانات تبليغات�ی رژي�م را م�ح�دود ک�ن�ي�م ب�دون 
اينکه در انتظار معج�زه ی غ�ارت�گ�ران ج�ھ�ان�ی 

از .  باشيم خودمان قادريم امکانش را فراھم ک�ن�ي�م
طريق بايکوت صادرات فرھنگی ھم می شود به 

بله می ت�وان ب�ا .  نظام لطمه ای موثر وارد آورد
ھ�ن�ری ج�م�ھ�وری / بايکوت ص�ادرات ف�رھ�ن�گ�ی

ھ�م�ي�ن اروپ�ا .  اس6می به نتايج مثبتی دست يافت
ھم وقتی قصد داشت ھيت�ل�ر را ب�ران�دازد ھ�م�ي�ن 
شيوه را بکار گرفت يا افريق�ای ج�ن�وب�ی ھ�م ک�ه 

دوم خردادی ھا خيلی شيفته راه و روش م�ب�ارزه 
اش ھستند کليه برنامه ھای فرھنگيش ب�ه ھ�ن�گ�ام 
تسلط رژيم نژاد پرست در ھم�ي�ن اروپ�ا ت�ح�ري�م 

ھمچنين بود وضعيت شيلی و کشورھای .  می شد
جھان سوم بعد از کودتای امريک�اي�ی پ�ي�ن�وش�ه و 

 .يونان در دوران سرھنگھا
اما ما نه تنھا مقابله جدی با تبل�ي�غ�ات وص�ادرات 

دف&اع فرھنگی رژيم نمی کنيم بلکه خود به بھان�ه 
امکان رشد ت�ب�ل�ي�غ�ات�ی ن�ظ�ام  از ھنرمندان داخلی

البته باندھای مرت�ب�ط .  فاشيستی را فراھم می کنيم
به نظام که به خارج از کشور کوچ کرده ا ن�د و 

گاه د;ل ھا و ک�ارچ�اق .  دارند تبعيد به تنلباس 
کن ھا و يا معدودی متوھم را در م�اس�ک م�ع�ت�ر 
ض ميفرستند به برخی از برنامه ھای صادرات�ی 

تا کمی س�ر و ص�دا )  البته با شال ومچ بند سبز( 
اما اين نوع اعتراض ھا فقط ش�ام�ل .  راه بيندازند

پروگرام ھايی می شود که سبز الھی ھا تشخيص 
!» احمدی نژاد چی« :می دھند فراھم آورندگانش 

 . ھا ھستند
بخشی از اپوزيسيون ھم نظاره گ�ر م�ان�ده ان�د و 
اين دل�ي�ل را ارائ�ه م�ی دھ�ن�د ک�ه ن�م�ی ت�وان�ن�د 
تشخيص دھند که چ�ه ب�رن�ام�ه ای دول�ت�ی اس�ت 
وکدام مستقل؟ می گويم اين نيز ب�ھ�ان�ه ای ب�ي�ش 
نيست اول اي�ن�ک�ه ک�ارھ�اي�ی ک�ه از م�ج�راھ�ای 

با مساعدت سران نظام  بع�د از ب�ررس�ی   رسمی
نماينده ی واواک  در کميته مخصوص با حضور

ب�رای م�ا ارس�ال ، وزارت ارشاد و بنياد فارابی 
می شود، ترانه ھايی که مجوز پخش می گيرد و 

اي�ن ...  برای اجرا در خارج تن�ظ�ي�م م�ی ش�ود و
ھدف را مد نظر دارند که به جمھ�وری اس�6م�ی  

يعنی اگر بھره سياسيشان م�ح�رض .  بھره برساند
تمام ف�ي�ل�م�ھ�ا .  نشده باشد، امکان صدور نمی يابند

وتمام برنامه ھای ديگر مث�ل م�وس�ي�ق�ی و ت�ئ�ات�ر 
ھم اين مراحل را طی می کند ھمچنان که تا ... و

کنون نيز اين چنين بوده و بعد از اين و تا زمانی  
که اين نظام بساطش ج�م�ع نش�ده چ�ن�ي�ن خ�واھ�د 

 * بود
ديگر آنکه ا;ن بيشتر برنامه گذاران آنقدر وق�ي�ح 

. و پر رو شده اند که با برگ رو بازی می ک�ن�ن�د
وقتی بھروز افخمی ، حزب الھی خالص و شيفته 

، وک�ي��ل م�ج��ل�س ارت��ج�اع، دس��ت�ي��ار " ام�ام ام��ت" 
از "  ف&رزن&د ص&ب&ح" فيلم ننگين کروبی ، سازنده 

" روزش�ي�ط�ان" و سازنده فيلم "  امام امت" زندگی 
با افتخار ک�6س ھ�ای ت�دري�س  واواکبا سرمايه 
 تورنتو ی آلوده به وي&روس آخ&ون&دھ&اسينما در 

چ�ه کس�ی ھس�ت ک�ه ک�م�ی .  را تشکيل م�ی دھ�د
نسبت به مس�اي�ل اي�ران ام�روز حس�اس ب�اش�د و 
وابستگی اين گ�ون�ه ط�رح ھ�ا را ب�ه ج�م�ھ�وری 

 اس6می درک نکند؟ 

عارف محمدی، ھمکار و عض&و خصوص که  به
 کانادا  -تيم تحريريه ی  نشريه شھروند 

 در، ن�ه ت�ن�ھ�ا ) آرايشگر برنامه ھ�ای ن�م�ايش�ی(  

با اي�ن )  2008آگوست  28ـ  1192شماره (شھروند 
موجود گفتگو ميکند و اين آق�ا ھ�م ب�ا ص�راح�ت 

در بلک�ه   -توام با وقاحت پيشينه اش را ميشکافد 
و ب��ا ح��م��اي���ت "   خ��دم��ت���ی  خ��وش"    راس��ت��ای

Production Design & Print Studio585 
گروه فرھنگی وھنری م&وج  ن&و، تحت نام   و  

"  کارگاه آم&وزش ف&ي&ل&م س&ازی"برپايی  مديريت
، 2010و زمس�ت�ان   2009در م�اه پ�اي�ي�ز را 

 .بدست ميگرد
اص6 جو کانادا برای پ�ي�اده ش�دن ب�رن�ام�ه ھ�ای  

جمھوری اس6می خيلی آماده است؛ دولت ک�ان�ادا 
م�ی دان�ي�م ک�ه (  که بابت پرون�ده زي�ب�ا ک�اظ�م�ی 

جمھوری اس6می، در دوران ش�ک�وف�ای ري�اس�ت 
خاتمی ب�ا آن ش�ق�اوت و ب�ع�د از ت�ج�اوز، زي�ب�ا 

چ�ن�ي�ن ت�ظ�اھ�ر )  کاظمی را به قتل رسان�ده اس�ت
ميکند که با جمھوری اس6می مسئله دارد، ال�ب�ت�ه 
گاه نيش ھايی ھم ميزند، امتيازی می گيرد و بار 
ديگر ميدان تاخت و تاز ج�م�ھ�وری اس�6م�ی را 

 . ھموارتر می کند

ب�ا » يکی بود يکی نب�ود « مگر برنامه رسوا شده 
ي�ک�ی از ده ھ�ا  سايت ومجله شھروندھمکاری 

طرح و پروژه ای نبود که زي�رع�ن�وان گس�ت�رش 
فرھنگ وھنر عرض�ه اش ک�ردن�د؟ ام�ا ب�رن�ام�ه 
ھای ديگر ھم در ابعاد متفاوت در ھ�م�ي�ن کش�ور 

از ترتيب سخنرانی برای نبوی : برگزار می شود
و بھنود بگيريد ت�ا ک�6س ھ�ای آم�وزش س�ي�ن�م�ا 

 -حزب الھی شناخته شده   - بھروز افخمیتوسط 
اکران متوالی فيلم ھای جمھ�وری اس�6م�ی،  در 

از ھ�ي�چ ن�وع ي�اری  شھروند ھمه اين برنامه ھا
ال�ب�ت�ه س�6م .  نک�رده اس�ت  !  وھمراھی کوتاھی

تورنتو ھ�م دس�ت ک�م�ی از ش�ھ�رون�د ن�دارد ام�ا 
مديران اين نشريه فکر نمی کنم ادعای مبارزه با 
جمھوری اس�6م�ی را ھ�م داش�ت�ه ب�اش�ن�د و ي�ار 

مثل رضا براھنی ھم سنگشان را "  روشنفکرانی"
در ھ�م�ي�ن کش�ور ب�ود ک�ه دول�ت .  به سينه بزنند

پ�ادگ�ان�ی و ي�ا ب�ه ق�ول م�غ�ل�وب�ي�ن ش�ب�ه /  امنيت�ی
جش�ن�واره " انتخابات دولت کودتايی احمدی نژاد، 

 2009را در ماه اک�ت�ب�ر "   فيلمھای کوتاه ايرانی
بھمين م�ن�اس�ب�ت نش�ري�ه .  در تورنتو برگزار کرد

و د;ل دست چندم ! س6م تورنتو با مدير انديشمند
. گفتگويی ک�رده اس�ت شاھرخ بحرالعلومیرژيم 

جش�ن�واره، اس�ام�ی داوران را !  و مدير انديشمن�د
 :اينگونه اع6م می کند

مرتضی شايسته تھ�ي�ه  :ھيات داوران عبارتند از"
كننده سينما و رئيس اتحاديه تھيه كنندگان سينمای 
ايران، عليرضا رئ�ي�س�ي�ان ك�ارگ�ردان س�ي�ن�م�ا و 
رئيس كانون كارگردانان سينمای ايران، م�ھ�ت�اب 
كرامتی بازيگر سينما و سفير بين ال�م�ل�ل�ی ص�ل�ح 
يونيسف مستقر در اي�ران، م�ح�م�د رض�ا ع�رب 
كارگردان سينم�ا و مس�ت�ن�دس�از و دب�ي�ر چ�ن�دي�ن 

ان�ق�در جش�ن�واره ع�ل�م ( مختل�ف ! جشنواره مستند 

 

 :دالل و كارچاق كن جمهوري اسالمي در كانادا مي گويد
 شاھرخ بحرالعلومی." ھم در خارج از کشور داشتيم" سردار رادان "فقط ای کاش يک "

 2010اوت  5 -بصير نصيبی 

com.azad-cinemaye.www 

سردار تيمسار محمدباقر قاليباف، شھردار 

صدر اعظم " گرھارد شرودر"تھران و 

فرزند "بھروز افخمی سازنده فيلم 
"صبح  

 عارف محمدی

شاهرخ بحرالعلومی   
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، خان�م ) کرذه اند که آقا فقط مدير چندتايشان است
مھناز افشار بازيگر جوان ، سوپر استار سينمای 

، و ) سوپر استار بودن که ق�ب�6ج�رم ب�ود(  ايران 
ابراھيم بحراالعلومی ب�ازي�گ�ر س�ي�ن�م�ا و م�درس 

و ح�ام�د ب�ھ�داد )  پدر ش�اھ�رخ( سينما در دانشگاه 
 ."سينما!بازيگر ارزشمند 

که خودش،  بحرالعلومیاول اينکه خود اين آقای 
خودش را تا مديريت جشنواره ارتقاء داده اس�ت 
چه گونه موجودی است؟ البته اينھا، بحرالعلوم�ی 
وھمزادش عارف محمدی ک�ه او ھ�م پ�اي�گ�اھ�ش 
شھروند بوده است، خودشان وزنه ای نيستند، م�ا 
ھم وقتی حرف ھايشان را مطرح م�ی ک�ن�ي�م ک�م 
زجر را تحمل نميکنيم، اما وقتی ميخواھيم نمون�ه 
ای ملموس ب�دس�ت دھ�ي�م چ�اره ای ج�ز ت�ح�م�ل 
نداريم و ھمين آقای د;ل وقتی ورقه مام�وري�ت�ش 
برای خارج کشور امضاء شد، خب ھمين جوری 
که قادر نبود سری تو سرھا در ب�ي�اورد پ�س در 

شھروند حس&ن زرھ&ی و بدو ورود وصل شد به 
 ،) 110م&ح&ض&ر (  حسن بنی ط&ب&ا "   به ھمراھی

از زن�دگ�ی ، فيلم مستندی برای  پخش در اي�ران
آن�ج�ا   و  تھيه کردرضا براھنی "  روشنفکر" استاد 

خودش را ساخت و راه ھا را يافت تا اي�ن�ک�ه ب�ه 
ب��ن��ي��اد   –ش��غ��ل ش��ري��ف پ��ادوي��ی وزارت ارش��اد 

ال�ب�ت�ه ض�ام�ن .  سينمايی ف�اراب�ی م�ف�ت�خ�ر گ�ردي�د
پ��اپ��ا س��ي��د اب��راھ��ي��م   -م��ط��م��ئ��ن��ی ھ��م داش��ت 

 !بحرالعلومی
 

س�ال ب�ع�د از  31ھيچ فکر کرده ايد اين�ھ�ا چ�را 

جايزه را  1500عمر ننگين خود و ادعای اينکه 
! از طريق فيلم ھای سينم�ای فس�ت�ي�وال�ی ب�ه ح�ق

ک�ه اص�6 "  فيلمھای کوت�اه" کسب کرده اند اما به 
بھايی نميدادند يه يک باره شيفته فيلم کوتاه شدند؟ 
بله اينھا سالھاست تمام بودجه ای که بايد ص�رف 
پيشبرد سينما کنند برای چند فيلم از چند فيلم�س�از 

ام�ا دي�گ�ر م�اھ�ي�ت   -آرايشگر ھزين�ه ک�رده ان�د 
فريبکاری ھايشان شفاف شده ومديران جش�ن�واره 
ھ��ا ھ��م ب��ه پ��ي��روی از س��ي��اس��ت کش��ورھ��ای 

ھ�م�ان ف�ي�ل�م�س�ازان .  مطب�وعش�ان ن�از م�ی ک�ن�ن�د
حکومتی برای حفظ موقعي�ت خ�ودش�ان و کس�ب 
محبوبيت عامه سر ناسازگاری گذاشته ان�د و ب�ه 

" نم�ک خ�وردن�د ون�م�ک�دان م�ی ش�ک�ن�ن�د" نوعی 
ورژيم برای اينکه بتوانند باز ھم در عرصه بي�ن 
المللی به مانند گذشته برای رژي�م ب�ی آب�رويش�ان 
آبروی ق6بی کسب کنند دست به دامن فيلم ک�وت�اه 

واين شبه جشنواره را ھم زي�ر .  سازان شده است
عنوان سينمای جوان برگزار می ک�ن�ن�د ت�ا ب�رای 
شبه جشنواره شان يک موقعيت مستق�ل  وج�وان 

م��اه  25  -  20ق��رار اس��ت از .  گ��را بس��ازن��د
شبه جشنواره سينم&ای ھم  دکان  2010سپتامبر

دوم�ي�ن جش�ن�واره ف�ي�ل�م ھ�ای  " را زير نام  جوان
 .بار ديگر در تورنتو بگشايند" ايرانی

ام�ا ت�رک��ي��ب داوران��ی ک��ه دوره اول ک�ارھ��ا را 
 -ازج�م�ل�ه .  ارزيابی کردند ھم قاب�ل ت�ام�ل اس�ت

تھيه کننده ام�ن�ي�ت�ی ک�ه س�ال�ھ�ا   -مرتضی شايسته 
مستقي�م�ا از دف�ت�ر رفس�ن�ج�ان�ی ت�غ�دي�ه م�ی ش�د؛ 
وھمچنين تنی چند از عوامل سينمايی اس6می که 
درجريان جنگ و جدل ب�ان�د ھ�ای ح�ک�وم�ت�ی ب�ا 
احمدی نژاد مان�دن�د و از ش�ال س�ي�دی م�وس�وی 

و البته به ھمه اينھا اضافه ک�ن�ي�د، .  فاصله گرفتند
: موجود حزب الھی خ�ال�ص و ذوب در و;ي�ت

پ�در گ�رام�ی م�دي�ر  سيد ابراھيم بح&ر ال&ع&ل&وم&ی
سينماشناس جشنواره سينم�ای ج�وان ت�ورن�ت�و را 

برای اينک�ه ب�ا ... )  پسر کو ندارد نشان از پدر( 
که در دامان پر مھ�رش پس�ری !  اين داور مستقل

چون شاھرخ پرورش يافت�ه ب�ي�ش�ت�ر آش�ن�ا ش�وي�د 
 :بخشی از خاطرات ابراھيم را بخوانيد

فورا وارد ساختمان حضرت امام م�ي�ش�وم ح�اج " 
مھدی عراقی چيزی در گوش امام ميگويد و امام 
روی كاغذ كوچكی ك�ه  ب�ر روی زان�وی خ�ود 
قرار داده اند چيزی می نويسند و به من می دھند 

خي�ل�ی م�راق�ب " ;  حين دادن نامه به من می گويند
" باشيد تلويزيون و راديو از ھ�م�ه م�ھ�م�ت�ر اس�ت

وقتی كاغذ را در دستم می گيرم روی آن نوش�ت�ه 
برادر سيد ابراھيم بحرالعلومی من ش�م�ا را :  شده

روح .   به عنوان محافظ تلويزيون تعيين می ك�ن�م
 i الموسوی الخمينی

من با مسئوليتی كه از امام گرفته ام روی پاھ�اي�م 
 ..."بند نيستم

فکر کنم ھمين ترکيب داوران خود نشان می دھد 
چه جشنواره پر ارزشی را دولت پادگانی امنيت�ی 
برای ايرانيان عزيز متواری که از دس�ت ھ�م�ي�ن 
رِژيم گريخته اند تدارک دي�ده ب�ود و امس�ال ھ�م 
موجوداتی از ھمين دست را برای داوری اع�زام 
می کنند پس برگرديم و برخی ديگ�ر از ب�ي�ان�ات 
مدير محترم جشنواره را ھم بخوانيم تا لذت م�ان 
از اين دست پخ�ت دس�ت�گ�اه و;ي�ت ص�د چ�ن�دان 

و البته اين آقای کارچاق کن، که خيل�ی ھ�م .  شود
پ�رش�ي�ا ف�ي�ل�م (  فعال تشري�ف دارن�د، ھ�م س�اي�ت 

Persia Film  ( وھم دفتر سينمايی درکانادا علم
البته ايشان کم ک�م از خ�ودش�ان ي�ک .  فرموده اند

شخصيت سينمايی ساخته ان�د م�رت�ب�ط ب�ا س�اي�ت 
که در گفتگوي�ی در   –در ايران بانی فيلم  دولتی

سايت بانی فيلم اين موجود اينط�ور م�ع�رف�ی م�ی 
 :شود

م�ن�ت�ق�د و م�دي�ر ,  شاھرخ بحرالعومی فيلمس�از « 
عامل پرشيا فيلم اولين سايت تخصصی س�ي�ن�م�ای 

که چند س�ال�ی اس�ت در ش�ھ�ر  .  ايران بوده است
تورنتو کانادا اقامت دارد و در راس�ت�ای اھ�داف 

اي�ران ب�ه ]  جمھوری اس6م�ی[ بين المللی سينمای 
" فعاليت می پردازد، با خ�ب�ر ش�دي�م ک�ه اخ�ي�را 

را "   PFPIXساعته   24اولين شبکه سينمايی 
پخش قانونی فيلم ھای سينمای که اختصاص به 

 ».دارد نيز در کانادا تاسيس کرده است ايران
 :آقای مدير در ھمين گفتگو ميفرمايد

من يکی دو ماه ق�ب�ل ب�ا ت�ل�وي�زي�ون س�راس�ری "  
کانادا در شھر مونتe يک گفتگو داشتم و گ�ف�ت�م 
مھندس ضرغامی و مجموعۀ مديران ت�ل�وي�زي�ون 
در سال�ھ�ای اخ�ي�ر ي�ک ت�ح�ول ع�ج�ي�ب�ی را در 
توليدات رسانۀ ملی ايجاد کرده ان�د ک�ه م�دي�ري�ت 
ايشان قابل ستايش است بد نيس�ت ب�دان�ي�د ک�ه پ�ر 
بيننده ترين تلويزيون ھای فارسی زبان خارج از 
کشور شبکه ھای صدا و سيما ھستند و پيش يبنی 

ما اين است که ايرانيان و فارسی زبانان سراس�ر 
جھان تا سالھای آتی ھ�ي�چ ش�ب�ک�ه ف�ارس�ی زب�ان 
ديگری را به جز صدا و س�ي�م�ا ن�گ�اه ن�خ�واھ�ن�د 
کرد، آمار و ارقام مشاھدات برنامه ھای ص�دا و 
سيما بر روی سايت ھای م�ت�خ�ل�ف، ق�اب�ل ارائ�ه 

 ."است و وجود دارد
ھمچنين  اين جناب برای خوش رقصی به رژي�م 
و کسب امتياز بيشتر از اقدام خودش برای ح�ف�ظ 
منافع آخوندھا و ج�ل�وگ�ي�ری از ک�پ�ی ف�ي�ل�م�ھ�ای 
جمھوری اس6می باچه شور وھيج�ان�ی ص�ح�ب�ت 

 :می کند وميفرمايد
من و امثال من نمی توانيم ساکت باشيم و تا حد « 

ف&ق&ط قابل توجھی با اين موضوع مقابله ک�ردي�م، 
ای کاش ي&ک س&ردار رادان  ھ&م در خ&ارج از 

 ». کشور داشتيم
البته از چند س�ال پ�ي�ش  ج�م�ع�ی از ھ�ن�رم�ن�دان 
وايرانيان متعھد ومسئول و گرو ھای سي�اس�ی ب�ا 
دست خالی و با اراده ای مصمم عليه اي�ن بس�اط 
حرکت ھای م�وث�ری را آغ�از ک�رده ان�د از آن 

ي�ک�ی "  شفاف کردن ماھيت شبه جشنواره :  جمله
مصادف   -  2008در ماه ژوئيه " بود ويکی نبود

با بيستمين سالگرد کشتار زندان�ي�ان س�ي�اس�ی، ب�ه 
اولين جشنواره فيل�م ھ�ای ک�وت�اه " تعطيل کشاندن 

در ري�چ�م�ون�د ھ�ي�ل  2009در ماه اوت " ايرانی
ک��ان��ادا و ب��رپ��اي��ی ت��ظ��اھ��رات در اع��ت��راض ب��ه 

در "  جشنواره فيلم ھای کوت�اه اي�ران�ی" برگزاری 
، ت�ع�ط�ي�ل ک�ردن ک�6س 2009تورنتو در اکتبر 

در  2010ھای فيلم بھروز اف�خ�م�ی در ف�وري�ه 
ت�ظ�اھ�رات در اع�ت�راض ب�ه تورنتو،  و برپاي�ی 

نمايش فيلم وزارت اط<عات جم�ھ�وری اس�<م�ی 
در ساختۀ ابراھيم حاتمی ک�ي�ا " به رنگ ارغوان"

 ..... ري�����چ�����م�����ون�����د ھ�����ي�����ل ک�����ان�����ادا و

اما اين جمع گسترده ايرانيان م�ق�ي�م ک�ان�ادا چ�ی؟ 
اگر ايرانيان يک روش آشتی ناپذير با جم�ھ�وری 
جھل وجن�ون و ج�ن�اي�ت اس�6م�ی م�ي�داش�ت�ن�د ن�ه 

و نظايراشان ص6ح  س+م تورنتوو  نه  شھروند
ميدانستند آرايشگر برنامه ھای ارسالی جمھوری 

... و نه افخمی و بحرالعل�وم�ی و  -اس6می باشند 
جرات ميکردند اين چنين ب�ا وق�اح�ت در ج�ھ�ت 

 . حفظ نظام جنايت کار برنامه ريزی کنند
فقط ای ک�اش ي�ک : " وقتی بحرالعلومی می گويد

و "  ھم در خارج از کشور داشت�ي�م  سردار رادان
رسما ايرانيان، از ديد سينمای جمھوری اس�6م�ی 
خاطی، را تھديد به سرکوب می کند، باز ھم م�ی 
توانست به راح�ت�ی در ت�ورن�ت�و دک�ان�ش را ب�از 
نگھدارد و حتا برای ايراني�ان ب�رن�ام�ه جش�ن�واره 

حضورايرانيان�ی اي�ن .  سينمای جوان برگزار کند
چنينی که به اين گونه کارچاق کن ھا  پ�رو ب�ال 
می دھند فقط  باعث تاسف نمی شود بلکه ح�ال�ت 

 . تھوع به انسان دست می دھد
 .دريغ و درد

 
جمعی ھم متوجه ن�ي�س�ت�ن�د ک�ه ارزش ک�ارھ�ای * 

ارائه شده مد نظر ما ن�ي�س�ت ، ب�ي�ش�ت�ري�ن ب�ھ�ره  
سياسی را فيلم ھای خ�وش س�اخ�ت، خ�وان�ن�دگ�ان 
خوش الحان، سروده ھای قشنگ وقصه ھايی که 
خوب پرداخت ش�ده م�ی ت�وان�ن�د ب�ه رژي�م ھ�ای 

بناب�راي�ن م�ب�ارزه  ب�ا رژي�م .   سرکوبگر برساند
ھدف نھائی اس�ت ک�ه از اي�ن گ�ون�ه آث�ار ب�ھ�ره 

 . ميبرد، نه ھنرمندی که اثری را خلق کرده است
■■■ 

  سيد ابراھيم بحر العلومی

سعيد مرتضوی و سردار رادان   

خامنه ای—مجيد مجيدی—حاتمی کيا  

رييس س�ازم�ان م�ل�ی    مھرداد بذرپاش، م���ھ���ن���دس  
رسانه عامل انتقال غنای فرھن&گ&ی کش&ور  :  جوانان 

است و ھويت ملی و مذھبی ما مظروفی اس&ت ک&ه  
بايد بدانيم چه ظرفی قابليت و تحمل ان&ت&ق&ال آن را  

 . دارد ، اين کار بر عھده رسانه است 
الملل جشنواره جوان    دبير بخش بين »  الھام حميدی «

 .ايرانی شد 
بازيگر سينما و تلويزيون دبيری  "  الھام حميدی "

نخستين  »  ويژه جوان ايرانی خارج از کشور «بخش  
 .جشنواره ملی جوان ايرانی را بر عھده گرفت 

نخستين    -به گزارش خبرگزاری سينمای ايران  
جشنواره ملی جوان ايرانی با حضور سيدمحمد  

، محمدعلی  )وزير فرھنگ و ارشاد اس<می (حسينی  
، مھرداد  )معاونت مطبوعاتی وزير ارشاد (رامين  

، پرويز  )رئيس سازمان ملی جوانان (بذرپاش  
سرپرست فدراسيون وزنه  (کرمی، حسين رضازاده  

و جمعی از مسوو/ن و ھنرمندان  )  برداری 
ھای بين المللی    کشورمان در محل مرکز ھمايش 

 .صدا و سيما آغاز به کار کرد 
در بخشی از اين مراسم  :  بر اساس اين گزارش 

بخش اين جشنواره توسط مھندس    14احکام دبيران  
اسفنديار رحيم مشايی؛ رئيس دفتر رياست  
جمھوری، مھندس مھرداد بذرپاش؛ رئيس سازمان  
ملی جوانان و دکتر سيد محمد حسينی؛ وزير  
فرھنگ و ارشاد اس<می اھدا و الھام حميدی از  
بازيگران جوان عرصه سينما و تلويزيون کشورمان  

ويژه جوان ايرانی خارج از  «به عنوان دبير بخش  
جشنواره معرفی شد، در نخستين جشنواره  »  کشور 

ھای    ملی جوان ايرانی از جوانان برتر در حوزه 
 .شود   مختلف تقدير می 

 خبرگزاری سينمای ايران 
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وزارت خارجه جمهوري اسالمي با هماهنگي با  

 سازمان ملي جوانان

دانشجويان فعال فيلمسازي در كانادا را جذب  «

 »كنيم مي
10 /12 /1388 

سازمان ملی جوانان براساس قانون برنامه سوم  
توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرھنگی جمھوری  
اس+می ايران، جھت ساماندھی اساسی امور  

 .جوانان کشور تشکيل شد 
 

سازمان ملی جوانان از زير مجموعه ھای دفتر  
عالی    شورای رياست جمھوری و تحت نظارت  

جوانان به رياست رييس جمھور و رييس شورای عالی  

ري�اس�ت    .  محمود احمدی نژاد ميباشد جوانان،  
سازمان ملی جوانان در دولت نھ�م م�ح�م�ود اح�م�دی  
نژاد  از اھداف سازمان م�ل�ی ج�وان�ان، ح�ل مس�ائ�ل  
جوانان، اعت< و رشد نسل ج�وان کش�ور و اس�ت�ف�اده  

 .ھا و توانايی ھای نسل جوان ميباشد   بھينه از استعداد 
 

سازمان ملی جوانان ب�ا احس�اس ض�رورت ب�ه اي�ن  
در ج�وان�ان اي�ران�ی    ] اس+می [ ھويت ملی  نياز که  

داخل و خارج از کشور بايد ب�ي�ش از پ�ي�ش ت�ق�وي�ت  
شود و اتحاد و انسجام /زم ميان جوانان اي�ران�ی در  
عرصه ھای ملی و بين المللی به وجود آيد، در ن�ظ�ر  

جشنواره ملی جوان ايرانی را در بخش  دارد تا  
ب�رگ�زار ن�م�اي�د ت�ا ج�وان�ان    جوانان خارج از کشور 

ايرانی، ف�ارغ از اي�ن�ک�ه در ک�دام کش�ور س�ک�ون�ت  
با يکديگر نقاط مشترک فکری، فرھنگی و    دارند، 

معنوی را احساس نموده و در نتيجه برای منافعی  
سازمان ملی  در اين راس�ت�ا  .  مشترک ت+ش نمايند 

آيت هللا  [جوانان با ھمکاری نھاد مقام معظم رھبری  
جمھوری  [ و وزارت امور خارجه   ]  خامنه ای 

در ن�ظ�ر دارد ج�وان�ان اي�ران�ی خ�ارج از    ] اس+می 
علمی، فرھنگی،  کشور را که در ع�رص�ه ھ�ای  

ورزشی، اجتماعی، دينی و سياسی به موفقيت  
دست يافته اند شناسايی نموده و به عنوان الگويی  
برای ھم نس+ن خود در داخل و خارج کشور مورد  

 .تقدير قرار دھند 
 
 

http://vije.javananeirani.ir/
default.aspx?Culture=fa-

IR&page=moarefy 
 

 حيات  -تھران 

http://www.hayat.ir 
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دب�ي�ر جش�ن�واره م�ل�ی ج�وان اي�ران�ی    الھام حميدی، 
ھدف ما از  ): " بخش ويژه جوانان خارج از کشور ( 

برگزاری اين جشنواره برقرار کردن وحدت در بين  
محور  ." " جوانان داخل و خارج از کشور است 

اصلی بخش ھای جشنواره نشاط اجتماعی، اميد به  
 ".اس+می است –آينده وھويت ايرانی  

به گزارش س�روي�س ف�رھ�ن�گ�ی ح�ي�ات ب�ه ن�ق�ل از  
الھام  س�ت�ادخ�ب�ری جش�ن�واره م�ل�ی ج�وان اي�ران�ی،  

بر آنيم تا جوانان  در اي�ن جش�ن�واره  ....   حميدی 
ھنرمند و نخبه ايرانی را که در خارج از کشور  

 ....، اقامت دارند شناسايی کنيم 
دبير جشنواره بخش ويژه با اشاره به اين که ھدف ما  
از برگزاری اين جشنواره ايجاد انگيزه برای جوانان  
خارج از کش�ور اس�ت ت�ا ب�ت�وان�ن�د از اي�ن ط�ري�ق  

،  ارتباطی مناسب با کشور خودشان برقرار کنند 
در م�ورد داوری ھ�ر ک�دام از ب�خ�ش ھ�ا در  :  گفت 

و پس از    دبير متخصص انتخاب می شود حوزه يک  
ارسال آثار داوری انجام شده و در ن�ھ�اي�ت ب�ع�د از  

: اف�زود ...  وی  .  ارزيابی کلی نتايج اع<م م�ی ش�ون�د 
آثار ارسالی به جشنواره که مورد تاييد قرار  
. گيرند،از حمايت سازمان نيز برخوردار می شوند 

بخشی از تماس ھای گرفت�ه ش�ده  :  حميدی اع<م کرد 
با دبيرخانه م�ت�ع�ل�ق ب�ه ج�وان�ان اي�ران�ی س�اک�ن در  

 .بوده است   کانادا، اتريش و سوئد کشورھای  
، با مديريت شاھرخ بحرالعلومی، و با  »پرشيا فيلم 
و با حمايت    »سازمان ملی جوانان «ھمکاری  

 »نھاد مقام معظم رھبری و وزارت امور خارجه «

جشنواره ملی جوان ايرانی را در ب&خ&ش ج&وان&ان    
خارج از کشور در ري&چ&م&ون&دھ&ي&ل ک&ان&ادا ب&رگ&زار  

 .ميکند «
 نامه جديد   امضاي تفاهم

 جشنواره ملي جوان ايراني؛

دانشجويان فعال فيلمسازي در كانادا   « : حميدي

  »كنيم را جذب مي

بازيگر سينما و  " الھام حميدی ": خبرگزاری فارس 
ويژه جوان ايرانی خارج از  « تلويزيون دبير بخش  

] شاھرخ بحرالعلومی [ نامه با    از امضای تفاھم   کشور 
ھای ايرانی در ك�ان�ادا خ�ب�ر داد و    دبير جشنواره فيلم 

نامه به منظور جذب دانشجويان    اين تفاھم :  گفت 
ايرانی فعال در حوزه فيلمسازی و سينمايی مقيم در  

 .كانادا و آمريكا شمالی منعقد شده است 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ستاد خ�ب�ری  
جشنواره ملی جوان ايرانی، الھام حميدی دبير ب�خ�ش  

ب�ا  :  الم�ل�ل جش�ن�واره م�ل�ی ج�وان اي�ران�ی اف�زود   بين 
دبيرخانه بخش فيلم جشنواره  امضاء اين تفاھمنامه  

اس�ت و    ملی جوان ايرانی در كشور كانادا داير شده 
آث�اری ارس�ال��ی دانش��ج�وي��ان اي�ران��ی م��ق�ي��م در اي��ن  

  .شود   آوری می   تر جمع   كشورھا راحت 
الملل    مراسم اختتاميه بخش بين :  وی اضافه كرد 

جشنواره ملی جوان ايرانی نيز به صورت اينترنتی  
اكران خواھد  »  پرشيافيلم « در شبكه سينما ايرانی  

  .شد 

الملل جشنواره ملی ج�وان اي�ران�ی از    دبير بخش بين 
آثار ارسالی به دبيرخانه ھسته  روند روبه صعود  

كشورھای تحت پوشش  (علمی ھنرھای اس+می  
  .خبر داد ) خاورميانه و اقيانوسه 

    1389مرداد   1 

برگزيدگان جشنـواره    :با حضور رييس ج�م�ھ�ور 

 .ملي جوان ايراني تقدير شدند

برگزيدگان بخش ھای مخ&ت&ل&ف جش&ن&واره  
ملی جوان ايرانی مورد تقدير رييس جم&ھ&ور ق&رار  

 .گرفتند 
به گزارش خبرنگار سياسی خ�ب�رگ�زاری ب�رن�ا، در  
م���راس���م اخ���ت���ت���ام���ي���ه جش���ن���واره م���ل���ی ج���وان  

محمود احمدی نژاد رييس جمھور  حضور   با  ايرانی 
ای  ش ھخدگان بزيرگان، از بورمی کشاس+م
مختلف اين جشنواره با اھدای لوح تقدير قدردانی  

  .شد 

ب�خ�ش    15 برگزيدگان جش�ن�واره ج�وان اي�ران�ی در 
ای    ش��ام��ل ت ھيالعی، فايشمای نرھنرآن، ھق

اجتماعی، موسيقی، مبتکرين و مخترعين، رسانه،  
کارآفرين، سرباز، توانايی ھای خاص، جوانان  
ات  يی، ادبايتاورز و روسور، کشخارج از کش

و ف�ي�ل�م ج�وان  وطنز، طلبه جوان، ھنرھای تجسمی  
 .مورد تقدير قرار گرفتند 

جشنواره ملی جوان ايرانی سعی بر آن داشت ضم�ن  
ورود به حوزه ھای مختلف فعالي�ت ج�وان�ان، دس�ت  
جوانانی را با/ ب�گ�ي�رد ک�ه ک�م�ت�ر در داي�ره رص�د  

اي�ن جش�ن�واره ح�اص�ل  .  مسوولي�ن ق�رار داش�ت�ه ان�د 
مطالعات کارشناسی شده و ابتکار ج�م�ع�ی س�ازم�ان  

 ملی جوانان بود 
:lhtm.djxagiiw6w.vdcfjjdj/ir.bornanews://http  

 
مھرداد بذرپاش رييس سازمان ملی جوانان،  
مسعود زريبافان رييس بنياد شھيد و ايثارگران و  

در    مجتبی ثمره ھاشمی دستيار ارشد رييس جمھور 
 .اين مراسم حضور دارند 
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در شھر کلن ب�ه  ١٩١٧دسامبر  ٢١ھاينريش بل  
در بيست سالگی پس از اخ�ذ دي�پ�ل�م در .  دنيا آمد

يک کتابفروشی مشغول به کار شد اما س�ال ب�ع�د 
زمان ب�ا آغ�از ج�ن�گ ج�ھ�ان�ی دوم ب�ه  از آن ھم

 ١٩۴۵خدمت سربازی فراخوانده شد و ت�ا س�ال 
بي�ش�ت�ر دوران .  ھای جنگ به سربرد را در جبھه

ھای شرق آلمان ب�ود  خدمت سربازی او در جبھه
و در پايان جنگ ھم به جبھه فرانس�ه اع�زام ش�د 
که در آنجا برای چندين ماه ب�ه اس�ارت م�ت�ف�ق�ي�ن 

 .درآمد
ھ�ای خ�ود را ب�ه  اول�ي�ن داس�ت�ان ١٩۴٧در سال 

چاپ رسانيد و با چاپ داس�ت�ان ق�ط�ار ب�ه م�وق�ع 
و در .  ، به ش�ھ�رت رس�ي�د١٩۴٩رسيد، در سال 

با برنده شدن در جاي�زه ادب�ی گ�روه  ١٩۵١سال 
برای داستان گوسفند سياه موفق ب�ه دري�اف�ت  ۴٧

ب�ه اي�رل�ن�د  ١٩۵۶در . اولين جايزه ادبی خود شد
ھ�ای روزان�ه  سفر کرد تا سال بعد کتاب يادداشت

 .ايرلند را به چاپ برساند
رياست انجمن قلم آلمان را ب�ه ع�ھ�ده  ١٩٧١در 

رياست انج�م�ن  ١٩٧۴او ھمچنين تا سال . گرفت
 ١٩٧٢او در س�ال .  بين المللی قل�م را پ�ذي�رف�ت

توانست به عنوان دومين آلمانی، بعد از ت�وم�اس 
م���ان، ج���اي���زه ادب���ی ن���وب���ل را از آن خ���ود 

ھاينريش بل خروج خود و ھ�م�س�رش را از . کند
. ، اع�6م ک�رد١٩٧۶کليسای کاتوليک، در سال 

از دنيا رفت و جس�د او  ١٩٨۵ژوئيه  ١۶او در 
 .در نزديکی زادگاھش به خاک سپرده شد

 
کش�ي�د و ب�رای  کسی در موطنم انتظ�ارم را ن�م�ی

ج�ا  ب�ه آن 1950ھمين بع�د از ج�ن�گ ت�ا ب�ھ�ار 
وقتی برگشتم با پول�ی ک�ه پ�در و .  برنگشته بودم

مادرم برايم به ارث گذاشته ب�ودن�د ات�اق�ی اج�اره 
 . کردم

کارم ش�ده ب�ود ک�ه روی ت�خ�ت دراز ب�ک�ش�م و 
م�ن�ت�ظ�ر چ�ی، .  سيگار دود کنم و من�ت�ظ�ر ب�م�ان�م

ک�ردن ھ�م  حوصله کار پ�ي�دا.  دانستم خودم ھم نمی
برای خريد مايحتاج و پخت و پز ب�ه زن .  نداشتم

وقتی غذا يا قھ�وه ب�راي�م .  دادم صاحبخانه پول می
 .ماند آورد زيادی پيشم می می

پسرش در جايی به اسم ک�ال�ي�ن�وف�ک�ا کش�ت�ه ش�ده  
آم��د س��ي��ن��ی را روی م��ي��ز  داخ��ل ک��ه م��ی.  ب��ود
راست به گوشه تاريک اتاق ب�ه  گذاشت و يک می

زدم  سمت تخت�ی ک�ه غ�ال�ب�ا روی آن چ�رت م�ی
ع�ادت داش�ت�م س�ي�گ�ارم را روی دي�وار .  آم�د می

خاموش کنم، برای ھمين کاغ�ذ دي�واری اط�راف 
زن .  ت��خ��ت پ��رش��ده ب��ود از ل��ک��ه ھ��ای س��ي��اه

از ديدن صورت .  صاحبخانه ;غر و رنجور بود
. ترس�ي�دم اش در تاريکی و با;ی سرم می خم شده

اش سب�ب ش�ده  چشمان درشت و از حدقه در آمده
خص�وص�ا .  بود که اوائل فکر کنم کمی خل ب�اش�د
 .گرفت که مرتب سراغ پسرش را از من می

ش�ن�اخ�ت�ي�ش، ھ�ي�چ وق�ت ک�ال�ي�ن�وف�ک�ا  واقعا نم�ی« 

 »نبودی؟
رو ب�ه دي�وار .  ج�ا را نش�ن�ي�ده ب�ودم حتی اسم آن
ن��ه ن��ب��ودم، ي��ادم « :  گ��ف��ت��م زدم و م��ی غ��ل��ط��ی م��ی

 ».ياد نمی
زن آرامی ب�ود ک�ه س�وال .  ام خل نبود صاحبخانه

ھ�رب�ار ک�ه .  کردن و کنجکاويش آزار دھنده ب�ود
ک�رد  گ�ذاش�ت�م، وادارم م�ی قدم به آشپ�ز خ�ان�ه م�ی

عکس پسرش را نگاه ک�ن�م، ع�ک�س�ی رن�گ�ی ک�ه 
لباس پياده ن�ظ�ام .  با;ی سرتختی نصب کرده بود

 .به تن داشت، موبور و خندان بود
تو پادگان گرفته، قبل از فرستادنش به «: گفت می

تنه، با کاسکت آھنی و ن�م�اي�ی   عکس نيم»  . جبھه
ھ�ای مص�ن�وع�ی در  از قصری ويران با پ�ي�چ�ک

 .عقب سر
 ».بليت فروش تراموا بود، کارمند خوبی بود«

ھ�ای او را از ;ب�6ی ت�ک�ه  بعد ھم جعبه ع�ک�س
ھای به ھ�م ت�ن�ي�ده ب�ي�رون  ھا و نخ ھای پارچه پاره
ھ�ا را ي�ک�ی ي�ک�ی  کرد آن کشيد و مجبورم می می

جمعی دوران مدرسه او  ھای دسته در عکس. ببينم
ديدی که روی زان�و  ھايی می را نشسته و با لوحه
ھای ششم، ھفتم و ھشتم ح�ک  گذاشته بود، شماره

ھ�ای ت�ح�ص�ي�ل�ی او در  شده روی آنھا نشانه سال
ھای اولين عش�اه رب�ان�ی او  عکس. راھنمايی بود

ای ق�رار داده  را در پاکت قرمز رن�گ ج�داگ�ان�ه
رو شم�ع در دس�ت ب�ا ک�ت  بود، خردسال و خنده

در پس او پنجره کليسا . شلواری مشکی و رسمی
در .  و ج��ام��ی ک��ه روی آن ن��ق��اش��ی ش��ده ب��ود

ھای ھنرستان، او کثيف و سياه و س�وھ�ان  عکس
 .شد به دست کنار ميز و گيره ديده می

ھنرست�ان ب�راش س�خ�ت « :  داد که سپس ادامه می
 ».بود، به کارش نيامد

ک�ه ب�ه  بعد نوبت به آخرين عک�س او، ق�ب�ل ازآن
ب�ا ل�ب�اس ف�رم .  رس�ي�د خدمت احض�ار ش�ود، م�ی

در آخ�ر  9فروشی، کنار ترام�وای ش�م�اره  بليت
دک�ه .  خ�وردن�د ھ�ا دور م�ی خ�ط، ج�اي�ی ک�ه ري�ل
شناختم، قب�ل از ج�ن�گ از  نوشابه فروشی را می

ج�ا  ھ�ا ھ�ن�وز آن س�پ�ي�دار.  خ�ري�دم جا سيگار می آن
اش دو ش�ي�ر  يی که ب�ر دروازه از آن خانه.  بودند

دخ�ت�ری را ک�ه .  ط6يی قرار داشت، خبری نبود
آورم، در ھمين  ھای جنگ غالبا به ياد می در سال

ش�د؛ ص�ورت�ی پ�ري�ده  م�ی 9ايستگاه س�وار خ�ط 
لح�ظ�ات�ی ب�ه ع�ک�س .  رنگ، چشمانی زيبا داشت

ھ�ای ت�رام�وا را  دوختم و ص�دای چ�رخ چشم می
ي�ی ک�ه در آن  شنيدم و کارخانه ص�اب�ونس�ازی می

ھا کنار  ھايی را که تابستان کردم و نوشابه کار می
نوشيدم و آن تابلوی سبز تبليغ س�ي�گ�ار  آن دکه می

 .آورم و آن دختر را به ياد می
 ».شايد يه روزی اونو بشناسی«

دادم، ع�ک�س را  در حالی که سرم را ت�ک�ان م�ی
ک�ه ھش�ت س�ال�ی از  با اي�ن.  گذاشتم توی جعبه می

 .عمرش گذشته بود نو و براق بود
آخه من ھيچ وقت کالينوفکا نبودم، ھ�ي�چ .  نه نه« 

 ».وقت
رفتم و او ھم غ�ال�ب�ا ب�ه  ھر روز به آشپزخانه می

شدم به چيزی فکر ک�ن�م  آمد و مجبور می اتاقم می
: خواست برای ھميشه فرام�وش�ش ک�ن�م که دلم می

درپ�ی پ�ای ت�خ�ت  خاکستر سيگارم را پ�ی.  جنگ
ت��ک��ان��دم و ت��ه س��ي��گ��ارھ��اي��م را روی دي��وار  م��ی

 .کردم خاموش می
ش�ن�ي�دم و گ�اھ�ی  گاھی صدای پای دختری را می

ھم ص�دای م�رد ي�وگ�وس�6وی را ک�ه دي�وار ب�ه 
کرد و ق�ب�ل از داخ�ل  ديوار آشپزخانه زندگی می

شدن به اتاقش، در ح�ال�ی ک�ه دن�ب�ال ک�ل�ي�د ب�رق 
 .داد گشت، به زمين و زمان فحش می می

بعد از سه ھفته زندگی در آن خانه و ديدن بارھ�ا 
در ايستگاه آخر با کيف )  کارل( و بارھای عکس 

، 9چرمی و صورت خندان، کنار تراموای خ�ط 
متوجه دختری شدم که در تراموا نشسته بود اي�ن 
بار از ن�زدي�ک ب�ه ع�ک�س ن�گ�اه ک�ردم، ھ�م�ان 
دختری بود که در طول جنگ غالب�ا ب�ه ف�ک�رش 

ام را که ديد نزدي�ک  خانه کنجکاوی صاحب.  بودم
 »شناختی، آره؟«: شد و گفت

ام سرک کشي�د و ب�ه ع�ک�س ن�گ�اه  از روی شانه
بند گرفت�ه  بوی نخود سبزھايی که ميان پيش.  کرد

 .بود، به مشامم خورد
 ».شناسم ولی اين دخترو می. نه«: آرام گفتم

 ».بھتر که نديديش. اون؟ نامزدش بود«
 »واسه چی؟«

پاسخی نداد و رفت کن�ار پ�ن�ج�ره روی ص�ن�دل�ی 
نشست و به دانه کردن ن�خ�ودھ�ای م�ي�ان دام�ن�ش 

 »شناختيش؟ می«: ادامه داد، پرسيد
که عکس را توی دستان�م گ�رف�ت�ه ب�ودم،  در حالی

و  9درباره کارخانه و ايستگاه آخر و خط شماه 
ش�د ح�رف  جا سوار م�ی دختری که ھميشه در آن

 .زدم
 »فقط ھمين؟«
 ».خب آره«

نخودھا را در آب�ک�ش ري�خ�ت و زي�ر ش�ي�ر آب 
اش را ب�ھ�ت�ر  پشت نح�ي�ف و اس�ت�خ�وان�ی.  گرفت

 .ديدم می
فھمی چه خوب شد که ک�ارل  اونو که ببينی، می«

 ».نديدش
 »من اونو ببينم؟«

ھاي�ش را خش�ک ک�رد و آھس�ت�ه  بند دست با پيش
کرد  به من نگاه می.  عکس را از دستانم جدا کرد

ب�ازوي�م .  رنجورتر از ھميشه ب�ود.  ديد و مرا نمی
اش  گم، خون�ه اون، آنا رو می« :  را گرفت و گفت

اون�و ص�ورت .  اونجاس، ديوار به ديوار اتاق ت�و
 »ای؟ واقعا اونو نديده. کنيم آبی صدا می

ص�ورت�ش .  ام نه فقط چند باری صداش�و ش�ن�ي�ده« 
 »عيبی داره؟

خواد بگم ولی بھتره ب�دون�ی، ص�ورت�ی  دلم نمی« 
براش نمونده، پرزخمه، انفجار ي�ه ب�م�ب پ�رت�ش 

 ».تونی بشناسيش کرد توی پنجره، ديگه نمی
آن ش��ب، ب��رای ش��ن��ي��دن ص��دای رد ش��دن��ش از 

. بار اش�ت�ب�اه ھ�م ک�ردم يک.  راھرو، منتظر ماندم
متعجبانه، م�را .  ھمسايه قد بلند يوگوس6و من بود

. که سراسيمه از اتاقم بيرون پريده بودم نگاه کرد
 .سری تکان دادم و به اتاقم برگشتم

ھ�ای ع�م�ي�ق  سعی کردم ص�ورت او را ب�ا زخ�م
باز ھم به ک�ارخ�ان�ه .  مجسم کنم، ھمواره زيبا بود

صابونسازی و به پدر و مادرم فکر ک�ردم و ب�ه 
اليزابت دختری که گ�اھ�ی ب�ا او ب�ي�رون 

 

 صورت آبي
 

 ھانريش بل 
 فرزاد محصص: برگردان

16ادامه در ص .... ....    
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وقتی او را .  کردند صدايش می)  پوس( رفتم و  می
خنديد و آدم دچ�ار ح�س  خودی می بوسيدم بی می

 .شد حماقت می
ف�رس�ت�ادم و او ھ�م  م�ی)  م�ارت( از جبھه برايش 

برای من شيرينی خانگی و س�ي�گ�ار و روزن�ام�ه 
ھ�ا خ�رد ش�ده ب�ه دس�ت�م  ش�ي�ري�ن�ی.  ک�رد پست م�ی

م�ط�م�ئ�ن ھس�ت�م « :  بار ن�وش�ت�ه ب�ود يک.  رسيد می
ک�ه ت�و  ھای ما پيروز خواھند شد و از اي�ن جوان

 ».کنم ھايی احساس غرور می نيز يکی از آن
ھ��ا ب��ودم و احس��اس غ��رور  م��ن ي��ک��ی از آن

با .  به مرخصی که آمدم خبرش نکردم.  کردم نمی
دختر سيگارفروشی که در آپارت�م�ان م�ا زن�دگ�ی 

ھای اھدايی کارخان�ه  صابون.  کرد دوست شدم می
به سالن رقص .  دادم را در ازای سيگار به او می

شان نب�ود،  رفتيم يکدفعه که کسی خانه و سينما می
 .به اتاقش رفتم

توی تاريکی و روی تخت وقتی روی او خم شده 
م��وذي��ان��ه .  ب��ودم، چ��راغ ات��اق را روش��ن ک��رد

روی ديوار با;ی سرش عکس ھي�ت�ل�ر .  خنديد می
ھ��ای  نص��ب ش��ده ب��ود، ب��ا ق��اب��ی ک��ه از ع��ک��س

ھای ج�ن�گ ش�ک�ل  ای بريده شده قھرمان روزنامه
ھ�اي��ی ک��ه  ق�ھ�رم��ان�ان��ی ب�ا ک�اس��ک�ت.  گ�رف�ت��ه ب�ود

دخترک را رھ�ا .  بخشيد ای فاتح به آنان می چھره
کردم، سيگاری روشن کردم و از خ�ان�ه ب�ي�رون 

بعد از آن که به ج�ب�ھ�ه ب�رگش�ت�م ھ�ر دوی .  آمدم
ھا برايم نامه نوشتند و رفتار مرا توھين آم�ي�ز  آن

 .ھا ندادم ديگر پاسخی به آن. خواندند
پ�ی در پ�ی در .  مدت زيادی م�ن�ت�ظ�ر آن�ا م�ان�دم

صدای چ�رخ�ي�دن .  کشيدم تاريکی اتاق سيگار می
ترسيدم بلند ش�وم و ب�روم .  کليد در قفل برخاست

توی اتاق اين ط�رف و .  و صورتش را نگاه کنم
رف�ت و زي�ر ل�ب چ�ي�زی زم�زم�ه  آن طرف م�ی

رف�ت و  وقتی به راھرو رفتم، نه راه می.  کرد می
. ترسيدم در اتاق او را ب�زن�م.  کرد نه زمزمه می

. رف�ت مرد يوگوس6و اين طرف و آن طرف م�ی
صدای شير آب ظ�رفش�وي�ی ص�اح�ب�خ�ان�ه ش�ن�ي�ده 

. ات��اق آن��ا در س��ک��وت ف��رو رف��ت��ه ب��ود.  ش��د م��ی
ھای سياه روی کاغذ دي�واری ات�اق�م، از ;ی  لکه

ص��دای پ��ای م��رد .  ش��د در ن��ي��م��ه ب��از دي��ده م��ی
ش��د او ھ�م روی ت�خ��ت  ي�وگ�وس��6و ش�ن��ي�ده ن�م�ی

ک�ت�ری .  زد خوابيده بود و ب�ا خ�ودش ح�رف م�ی
در اي�ن ف�ک�ر .  صاحبخانه از جوشيدن افتاده ب�ود

بودم که دخترک در آينده خواھد گفت وق�ت�ی م�ن 
ب�ع�دھ�ا .  پشت در بودم، چه احساسی داشت�ه اس�ت

 .ھمه چيز را تعريف کرد
به عکسی ک�ه ک�ن�ار در نص�ب ش�ده ب�ود، چش�م 

ي�ی ک�ه از آب  درياچه پرتا;لويی با پری.  دوختم
اش را ب�ه نس�ي�م  بيرون آمده بود و موھای ط6يی

قسمت�ی از پس�ت�ان .  سپرده بود، مقابلم گشوده بود
گردن سفيدش کمی دراز ب�ود .  ديدم چپ او را می

ھ�ای  و داشت به پسری که خودش را مي�ان ب�وت�ه
 .خنديد سرسبز پنھان کرده بود می

دانم چه موقعی، درست قبل از آن  زمانی بعد نمی
که دستگيره در را بگيرم و به آرامی باز کنم، آنا 

با صورتی پوشيده از .  بخشی از وجودم شده بود
از قابلمه روی اجاق گاز .  ھای درخشان آبی زخم

در را باز ک�رده ب�ودم و .  آمد بوی قارچ پخته می
 .اش حلقه کردم و خنديدم دستم را دور شانه

 ديباچه: سايت ادبی
 

□□□ 

  14ادامه از ص ... صورت آبی   

اسم مستعار شاعری است از  [Badria] بدريه
   .عربستان سعودی

 
 
 
 بيند آن   چه تاکنون نديده سرم می
 آ يند ھای ماسه گرد می که ذره
ھا  چه را که انسان پوشانند آ ن و می
  .اند آلوده

 بيند سرم سرانجام از نزديک می
  شوند ھا  چگونه  بر ھم انبار می سنگ

  .ھا ببخشند شان را به انسا ن تا سختی
 بيند سرم سرانجام از زير می

 ھا، سنگين يا نرم و ُکند، گام
   .دھند حال و روز انسان را نشان می
 بيند سرم سرانجام در دوردست می

 چگونه آسمان با بخشندگی بی انتھا يش
   .گسترد سقفی بر سر انسان می

 پرسد سرم از خود می
 بيند چرا اين ھمه را اکنون می

اکنون که ج+د تن از سنگينی ِ آن آزاد 
  .کند می

 
 کوشيار پارسی: برگردان

 سايت کتاب شعر
□□□ 

 .ی معاصر از چچن است اسم مستعار شاعره)   Rajisa(راجيسا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .امروز شير نبود
 کردند ی فشنگ بازی می دو پسر تو کوچه با پوکه 

 بين ساعت چھار و شش برق قطع شد
 !دست به سيم برق نزن

 ی تيرکمان جان به در برد  گربه از ضربه 
 .داد رو مردی نشسته بود و تربانتين به ريه فرو می تو پياده

 راستی دو خانه در انتھای خيابان ما
 فرو ريختند
 .از بمباران

.                                              خبر ديگری نيست  

ی  شاعرسوری باشنده) 1930) (علی احمد سعيد(آدونيس  
شعرش به تمامی از سنت شعر عرب . بيروت و بعد پاريس

 . فاصله گرفته است

  
 
 

 ھا ش را درخت برگ
 .گريد کنار رودخانه می

 ھا ش را قطره از پس قطره اشک
 . پاشد بر کرانه می

 برای رودخانه 
 .خواند ی آتش می چکامه

 ام من آخرين برگ
 .بيندش که کسی نمی

 مردم من
 فروخفته چون آتش

 . ای بی نشانه -ميرند می
□□□ 

 



 

 

 Rowshangar  Publication Vol.4, Issue. 39, September  2010   ٢٠١٠سپتامبر . ٣٩شماره . سال چھارم . ماھنامۀ روشنگر   

 

17 

www.secularismforiran.com 

 )1952  - 2001(به ياد داگالس آدامز 

 »آيا براي اينكه ببينيم باغ زيباست بايد باور كنيم كه پرياني هم ته باغ هستند؟«

 پيشگفتار
وقتی ھمسرم کوچک بود از مدرسه نفرت داشت 

س�ال�ھ�ا ب�ع�د، .  و می خواست ترک تحص�ي�ل ک�ن�د
وقتی بيست و چند ساله شد، اين حقيقت تلخ را با 
والدين اش در ميان گذاشت، م�ادرش م�ت�ح�ي�ران�ه 

اما عزيزم، چرا نيامدی اين م�وض�وع را : " گفت
، ھمان نکته ی م�ورد 1پاسخ ;; "  به ما بگويی؟

اما ن&م&ی دانس&ت&م ک&ه م&ی : " نظر کتاب من است
 ."توانم

 نمی دانستم که می توانم
که خيلی   –خوب، در واقع مطمئن ام   –به گمانم 

از کسانی که مذھبی بار آمده اند، دل خ�وش�ی از 
دين ندارند، به آن بی اعتقاد اند، يا نگران خباثت 
ھايی ھستند که به نام دين انجام م�ی گ�ي�رد؛ اي�ن 
دسته اشتياق گنگی برای ترک دين وال�دي�ن ش�ان 
را دارند و آرزو می کنند که کاش می ت�وانس�ت�ن�د 
دين را ترک کنند، اما درنمی يابند که گ�زي�ن�ه ی 

اگر شما ھم از .  ترک دين ھم پيش رويشان است
ھ�دف .  اين دسته ھستيد، اين کتاب برای شم�اس�ت

آگاھی بخشی در   –اين کتاب آگاھی بخشی است 
بودن ي�ک خ�واس�ت�ۀ  2مورد اين حقيقت که بيخدا 

واقع�گ�راي�ان�ه اس�ت؛ خ�واس�ت�ه ای ش�ج�اع�ان�ه و 
می ت�وان�ي�د ب�ي�خ�دای ش�ادم�ان، م�ع�ت�دل، .  باشکوه

اين ن�خ�س�ت�ي�ن پ�ي�ام .  اخ6قی و فرھيخته ای باشيد
س�ه پ�ي�ام آگ�اھ�ی .  آگاھی بخش کتاب م�ن  اس�ت

بخش ديگر ھم دارم که در ادامه ب�ه آن�ھ�ا اش�اره 
 .می کنم

من يک مستند تلويزيون�ی  2006در ژانويۀ سال 
) کانال چ�ھ�ار( دو قسمتی برای تلويزيون بريتانيا 

م�ن  3"  ريشه ی ھمه ی ش&ر؟" تھيه کردم به نام 
دي�ن ريش�ه .  از ابتدا اين عنوان را دوست نداشت�م

شرارت ھا ن�ي�س�ت، زي�را ھ�ي�چ چ�ي�ز  ھمه یی 
اما از آگھی اين برنامه .  ريشه ی ھمه چيز نيست
در اي�ن آگ�ھ�ی تص�وي�ر .  در نشريات خوشم آم�د

چشم اندازی بود از افق منھتن، ھمراه با ع�ن�وان 
ارت�ب�اط آن ".  جھانی بدون دين را تص�ور ک�ن�ي�د" 

تصوير و اين ع�ن�وان چ�ه ب�ود؟ در آن تص�وي�ر 
برج ھای دوقلوی سازم�ان ت�ج�ارت�ی ج�ھ�ان�ی ب�ه 

 .طرز چشمگيری وجود داشتند
به سياق ترانه ی جان لِنون، جھانی بدون دين را 

تص��ور ک��ن��ي��د ک��ه ب��م��ب گ��زاران .  تص��ور ک��ن��ي��د
 4ج�و;ی  7سپتامبر نبود،  11انتحاری نبودند، 

نبود، جنگ ھای صليبی نبود، شکار ج�ادوگ�ران 
تجزيه ی ھ�ن�دوس�ت�ان .  نبود 5نبود، طرح باروت 

نبود، جنگ اسرائيل و فلسطين نبود، کش�ت�ارھ�ای 
مسلمان در بالکان نبود، تعق�ي�ب /  کروات/  صرب

ن�ب�ود، "  قات�6ن مس�ي�ح"و آزار يھوديان به عنوان 
ن�ب�ود، '  ج�ھ�اد' ی اي�رل�ن�د ش�م�ال�ی ن�ب�ود، ' مناقشه' 

واعظان تلويزيونی خوش پوِش و فُ�ُک�ل�ی ن�ب�ودن�د 
که مردم ساده لوح را بفريبند و پ�ول ھ�ايش�ان را 

خدا از شم�ا " اين واعظان می گويند (  با; بکشند 
می خواھد آن قدر صدق�ه ب�دھ�ي�د ت�ا ب�ه مض�ي�ق�ه 

تصور کني�د ن�ه ط�ال�ب�ان�ی ب�ود ک�ه ک�ه ").  بيافتيد
مجسمه ھای باستانی را منفجر کند، نه قط�ع س�ر 
کافران در م�6ء ع�ام ب�ود، ن�ه ش�6ق زدن ب�ر 
پوست زنان به جرم بي�رون ب�ودن ي�ک اي�ن�چ از 

ات��ف�اق�اً ھ�م�ک��ارم دزم�ون��د .  پ�وس�ت وج��ود داش�ت
موريس به من يادآور شد که يک بار ج�ان ل�ن�ون 
ھنگام اجرای ترانۀ باشکوه اش در آم�ري�ک�ا اي�ن 

دي�ن ]  تص�ور ک�ن ک�ه[ و "  جمله را ھم افزود که 
و حتی در روايت دي�گ�ری از ت�ران�ه، ".  ھم نبود

و ھيچ " اين جمله را به اين صورت تغيير داد که 
 ".ھم نبود دينی

ش��اي��د احس��اس م��ی ک��ن��ي��د ک��ه ;ادری گ��ری 
ديدگاه معقولی است، اما بيخ�داي�ی  6]  اگنوستيسيم[

ديگر مذاھب است؟ اگ�ر اي�ن  7به ھمان جزميت 
ن�ظ�رت�ان را  2طور باشد، ام�ي�دوارم ک�ه فص�ل 

عوض کند چ�ون در آن�ج�ا م�ی ک�وش�م ش�م�ا را 
ھ�م ي�ک  8"  ف�رض�ي�ه ی خ�دا" متق�اع�د ک�ن�م ک�ه 

فرض�ي�ه .  فرضيه ی علمی درباره ی کيھان است
ای که بايد آن را با ھمان شکاکيتی تحليل کنيم که 

شايد ھم آموخته .  به ديگر فرضيه ھا می پردازيم
ايد که فيلسوفان و ا;ھيدانان د;يل خ�وب�ی ب�رای 

اگر اين ط�ور ف�ک�ر .  باور به وجود خدا يافته اند
ب�رھ�ان " ، با عن�وان 3می کنيد، چه بسا از فصل 

در آنج�ا   –است محظوظ شويد "  ھای وجود  خدا
نشان می دھيم که اين برھان ھا بس�ي�ار ض�ع�ي�ف 

. شايد می انديشيد که وجود خدا بديھ�ی اس�ت.  اند
آخر چطور ممکن است جھان بدون خدا به وجود 
آمده باشد؟ چطور ممکن است حيات، با تمام غن�ا 
و گوناگونی اش، و با تمام جاندارانی ک�ه ان�گ�ار 

ش�ده ان�د، اي�ج�اد ش�ده "  ط�راح�ی" ھر کدام ش�ان 
باشد؟ اگر انديشه ھايتان در اي�ن ح�ول و ح�وش 

ب�ھ�ره  4سير می کنند، اميدوارم بتوانيد از فصل 
چرا ب�ه اح�ت�م�ال : " عنوان اين فصل ھست.  ببريد

نظريه ی شکوھمند ".  قريب به يقين خدايی نيست
انتخاب طبيعی داروين نه تن�ھ�ا ح�اک�ی از وج�ود 
يک طراح نيست، بلکه با تبيين قوی و برازندگی 
نابودگرش پندار وجود طراحی در جھان را م�ی 

و گرچه انتخاب طبيعی فی نفسه منح�ص�ر .  زدايد
به تبيين جھان جانداران است، اما ب�رای م�ق�ايس�ه 

ھای تبيين ايجاد کيھان به " اھرم"و امکان سنجی 
دوم�ي�ن .  کار می آيد و آگاھی بھتری به ما ببخشد

پيام از چھار پيام آگاھی بخ�ش م�ن ق�درت اھ�رم 
 .ھايی مانند انتخاب طبيعی است

شايد می انديشيد که بايد خدا يا خ�داي�ان�ی ب�اش�ن�د، 
چون مردم شناسان و م�ورخ�ان م�ی گ�وي�ن�د ک�ه 

. اعتقادات دينی در ھ�م�ه ی ج�وام�ع وج�ود دارد
اگر اين مطلب را متقاعد کننده می يابيد، لطفاً ب�ه 

رج�وع "  ريش�ه ھ�ای دي�ن" ، با ع�ن�وان  5فصل 
کنيد، که شرح می دھد چرا باور دين�ی اي�ن ق�در 

شايد ھم فکر می کني�د ک�ه ب�اورھ�ای .  شايع است
دينی ضروری اند تا مبنايی برای اخ6قي�ات م�ان 
فراھم کنند؟ آيا برای خوب بودن ن�ي�ازی ب�ه خ�دا 

را ب�خ�وان�ي�د ت�ا  7و  6نداريم؟ لطفاً فصل ھای 
آي�ا ھ�ن�وز ھ�م گ�وش�ه .  ببينيد که چرا چنين نيست

چشمی به دين داريد و آن را چيز مطلوبی ب�رای 
مردم می دانيد، حتی اگر ايمان خودتان زايل شده 

شما را فرا می خواند تا بيانديش�ي�د  8باشد، فصل 
 .که دين چندان ھم چيز خوبی برای دنيا نيست

اگر خود را گرفتار دين آب�ا و اج�دادی ت�ان م�ی 
يابيد، می ارزد از خود بپرسيد که اين گ�رف�ت�اری 

ع�م�وم�اً پ�اس�خ را در .  چطور اي�ج�اد ش�ده اس�ت
اگ�ر .  تعليمات دوران کودکی تان خ�واھ�ي�د ي�اف�ت

اصو;ً مذھبی باشيد، به احت�م�ال زي�اد دي�ن ش�م�ا 
اگ�ر در آرک�ان�زاس .  ھمان دين پدران ت�ان اس�ت

زاده شده ايد و می انديشيد که مس�ي�ح�ي�ت درس�ت 
است و اس6م نادرست، گرچه خوب می دانيد که 
نظر کسی که در اف�غ�انس�ت�ان زاده ش�ده م�خ�ال�ف 
نظر شماست، قربانی تعليمات دوران کودکی تان 

و ھمين طور اگر در افغانستان زاده ش�ده .  ھستيد
 . ايد و برعکس اين می انديشيد

، دين و ک�ودک�ی اس�ت، ک�ه 9موضوع کل فصل 
سومين پيام آگاھی بخش اين کتاب را نيز در ب�ر 

، م�ی 9درست ھمان چندش ش�ان م�ی آي�د .  دارد
 sheو  manبه جای  humanخواھم ھرکسی 

طور که فمنيست ھا از شنيدن ھم که  heبه جای 
ب�چ�ه " ي�ا "  ب�چ�ه ک�ات�ول�ي�ک" اصط6حاتی م�ان�ن�د 

اگ�ر .  را می ش�ن�ود دچ�ار چ�ن�دش ش�ود"  مسلمان
ب�چ�ه ھ�ای وال�دي�ن " دوست داريد می ت�وان�ي�د از 

حرف بزنيد، اما اگر شنيديد ک�ه کس�ی "  کاتوليک
سخن می گويد، حرف اش را "  بچه کاتوليک" از 

قطع کنيد و مؤدبانه به او يادآور شويد که بچه ھا 
کوچک تر از آنند که در م�ورد چ�ن�ي�ن مس�ائ�ل�ی 
نظر داشته باشند، درست ھمان طور که کوچ�ک 
تر از آنند که در مورد اقتصاد يا س�ي�اس�ت ن�ظ�ر 

درست به خاط�ر اي�ن�ک�ه ھ�دف م�ن .  داشته باشند
آگاھی بخشی است، معذور نيستم از اينکه ع�6وه 

، در پيشگفتار ھم بر اين نکت�ه ت�أک�ي�د 9بر فصل 
. شما چندان مجال اين يادآوری را نمی يابي�د.  کنم

ف6ن ک�ودک ي�ک .  پس من باز ھم تکرار می کنم
بچه مسلمان نيست، بلکه بچه ی والدين مس�ل�م�ان 

کودک خردسال تر از آن است که مسلمان .  است
ب�چ�ه .  بچ�ه مس�ل�م�ان وج�ود ن�دارد.  باشد يا نباشد

 .مسيحی ھم وجود ندارد
سر و ته اين کتاب اند که ھر يک  10و  1فصل 

به شيوه ای شرح می دھند که چگونه داشتن فھ�م 
درستی از شکوھمندی جھان واق�ع�ی، م�ی ت�وان�د 
بدون دراف�ت�ادن ب�ه دام�ان دي�ن، آن ن�ق�ش ال�ھ�ام 

 –بخشی را ايفا ک�ن�د ک�ه دي�ن در ط�ول ت�اري�خ 
 .غصب کرده است –نابسنده وارانه 

پيام آگاھی بخش چھارم من، ف�خ�ر ب�ه ب�ي�خ�داي�ی 
اص6ً ;زم نيست از بيخدايی خود شرمن�ده .  است
برعکس، بايد به ب�ي�خ�داي�ی خ�ود م�ب�اھ�ات .  باشيم
و ب�رای ن�ظ�اره ی اف�ق ھ�ای دور گ�ردن .  کنيم

افرازيم، چرا که بيخدايی تقريباً ھمواره نش�ان�گ�ر 
استق6ِل ذھنی، و درحقيقت، نشانگر ذھن�ی س�ل�ي�م 

مردمان بسياری ھستند که در اع�م�اق دل .  است
شان می دانند که بيخدا ھستند، اما شھامت اب�راز 
آن را نزد خ�ان�واده ش�ان، و در ب�رخ�ی م�وارد، 

تا حدی ب�ه اي�ن س�ب�ب . حتی نزد خودشان ندارند
" ب�ي�خ�دا" که مؤمنان جھد بليغی کرده اند تا واژۀ 

داس�ت�ان  9در فص�ل . را مھيب و ترسناک نمايند
کميک جوليا سوين�ی ک�م�دي�ن را ن�ق�ل   -تراژديک

می کنيم که والدين اش در روزنامه خوان�دن�د ک�ه 
آنھا می توانستند .  شده است]  بيخدا[ جوليا اتئيست 

بپ�ذي�رن�د ک�ه او ب�ه خ�دا ب�ی اع�ت�ق�اد ب�اش�د، ام�ا 
 ! استغفرi... اتئيست

بايد در اينجا مخصوص�اً س�خ�ن�ی ب�ا خ�وان�ن�دگ�ان 
آمريکايی بگويم، چون دين در آمري�ک�ای ام�روز 

سخن ِوندی ک�ام�ي�ن�ِر .  واقعاً نقش چشمگيری دارد
وکيل که می گويد ريسک ريشخند کردن دين در 
آمريکا دست کمی از ريس�ک آت�ش زدن پ�رچ�م 

 10آمريکا در انجمن مل�ی ن�ظ�ام�ي�ان آم�ري�ک�اي�ی 
ام�روزه .  ، فقط اندکی غ�ل�و آم�ي�ز اس�ت 11ندارد 

موقعيت بي�خ�داي�ان در آم�ري�ک�ا ش�ب�ي�ه م�وق�ع�ي�ت 
ھمجنس گرايان اين کشور در پ�ن�ج�اه س�ال پ�ي�ش 

ام��روزه، پ��س از ج��ن��ب��ش م��ب��اھ��ات ب��ه .  اس��ت
، يک ھمجنس گرا ھم ق�ادر  12گرايی .  ھمجنس 

است به مناصب دولتی انتخاب شود، گرچه چنين 
در يک نظ�رس�ن�ج�ی   13چيزی چندان آسان نيست 

از م�ردم س�ئ�وال  1996مؤسسۀ گالوپ به سال 
شد که آيا حاضرند به کسانی با قاب�ل�ي�ت ھ�ای از 

 92(  زن باش�ن�د :  ھر لحاظ يکسان رأی دھند که
( ، کاتولي�ک روم�ی ب�اش�ن�د )درصد موافق بودند

درصد  79(  ، مورمون باشند )درصد موافق 94
) درص�د م�واف�ق 79( ، ھمجنسگرا باشند )موافق

آشکار ). درصد موافق بودند 49( يا بيخدا باشند 
ام�ا، ش�م�ار .  است که راه درازی در پي�ش داري�م

بيخدايان، به ويژه در م�ي�ان ن�خ�ب�گ�ان ت�ح�ص�ي�ل 
کرده، بسيار فزون تر از آن اس�ت ک�ه بس�ي�اری 

حتی در قرن ن�وزدھ�م ھ�م چ�ن�ي�ن . گمان می کنند
بود، زمانی که جان استوارت ميل م�ی ت�وانس�ت 

جھان مبھوت خواھد ش�د اگ�ر ب�دان�د ک�ه : " بگويد
تابناک ترين گوھرھايش، برجس�ت�ه ت�ري�ن چ�ھ�ره 
ھايی که عقل و فضيلت شان شھره ی خ�اص و 

 ."عام است، کام6ً در قبال دين شکاک اند
با ذک�ر ش�واھ�د  3در حقيقت، چنان که در فصل 

نشان خواھم داد، امروزه اين مطلب را می ت�وان 
کثرت بيخداي�ان ب�ه اي�ن .  با قطعيت بيشتری گفت

سبب به چشم مردم نمی آيد که بسياری از م�ا از 
من ام�ي�د .  بيخدايی خود ابا داريم 14" ُبروز دادن"

دارم که اين کتاب بتواند به مردم ک�م�ک ک�ن�د ت�ا 
دق�ي�ق�اً م�ان�ن�د ج�ن�ب�ش .  عقايد خود را بروز دھ�ن�د

ھمجنس گرايی، ھرچه تع�داد ب�ي�ش�ت�ری خ�ود را 
بروز دھند، پيوستن ديگران به آنھا آسان ت�ر م�ی 

ای، .  ش�اي��د ب�رای آغ�از واک��ن�ش زن��ج�ي�ره.  ش�ود
 15نيازمند يک ِجرم بحرانی باشيم 

در آمريکا نظرسنجی ھا حاکی از آنند که ش�م�ار 
بيخدايان و ;ادريان بر شم�ار ي�ھ�ودي�ان و ح�ت�ی 

ب�ا .  پيروان بسياری از مذاھب دي�گ�ر م�ی چ�رب�د
اين حال، برخ6ف يھوديان که نفوذشان در ;ب�ی 
ھای سياسی شھره است، و ب�رخ�6ف مس�ي�ح�ي�ان 
ِاوانجليک، که نفوذشان در قدرت س�ي�اس�ی ح�ت�ی 
بيش از ي�ھ�ودي�ان اس�ت، ب�ي�خ�داي�ان و ;ادري�ان 
سازمان يافته نيستند و لذا نفوذشان در حد ص�ف�ر 

در واقع، سازماندھی بي�خ�داي�ان م�ث�ل گ�لّ�ه .  است
آنان تمايل به مستقل ان�ديش�ی .  کردن گربه ھاست

اما يک گام مناسب .  و ناھمنوايی با اتوريته دارند
ب�روز ' نخستين، تشکي�ل ي�ک ج�رم ب�ح�ران�ی از 

اس��ت، ت��ا اب��راز ب��ي��خ��داي��ی را ب��رای '  دھ��ن��دگ��ان
حتی اگر ن�ت�وان گ�رب�ه .  ديگران نيز ميسر سازند

ھا را گلّه کرد، می تواند تعداد کاف�ی از آن�ھ�ا را 
يک جا جمع کرد ت�ا آن�ق�در س�روص�د اک�ن�ن�د ک�ه 
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 .ديگر نتوان آنھا را ناديده گرفت
در ع�ن��وان اي��ن ]  پ�ن��دار[ ‘   delusion’ واژه ی 

کتاب، برخی از روانپزشکان را برآشف�ت، زي�را 
اين واژه را يک اصط6ح تخ�ص�ص�ی م�ح�س�وب 

س�ه .  می کنند که نبايد سرسری به کار برده ش�ود
نفر از آنان به من نامه ن�وش�ت�ن�د و ي�ک واژه ی 

: تخصصی ب�رای پ�ن�دار دي�ن�ی پ�ي�ش�ن�ھ�اد ک�ردن�د
 ’relusion   ‘ ]ش��اي��د اي��ن اص��ط��6ح ].   ِدن��دار

ام��ا ف��ع��6ً م��ی خ��واھ��م ھ��م��ان .  ک��ارس��از ب��اش��د
’delusion  ‘ را به کار برم، و بايد اي�ن ک�ارب�رد

دي�ک�ش�ن�ری ان�گ�ل�ي�س�ی پ�ن�گ�وئ�ن  .  را توجيه ک�ن�م
’delusion ‘ب�اور ي�ا : " را چنين تعريف می کند

و جالب اينکه نقل قول توضيحی ".  ادراکی کاذب
ديکشنری پنگوئن برای اين واژه، ج�م�ل�ه ای از 

داروي�ن�ي�س�م رواي�ت : " ج�انس�ون اس�ت.  فيليپ ای
رھايش بشريت از اين پندار است که س�رن�وش�ت 

. بشر در يد قدرت قادری فراسوی بشر می باش�د
جانسونی نيست .  آيا اين شخص ھمان فيليپ ای"  

که امروزه دعوای خلقت انگاران آمري�ک�اي�ی در 
مقابل داروينيسم را رھبری م�ی ک�ن�د؟ چ�را، در 
واقع ھمان شخص است  و، ھمان ط�ور ک�ه م�ی 
توان حدس زد، اين نقل قول خارج از زمينه اش 

اميدوارم اين توضيحی که دادم . مطرح شده است
کافی باشد تا ديگر بر من خ�رده ن�گ�ي�رن�د، زي�را 
اين خارج از زمينه نقل ک�ردن در م�ورد دي�گ�ر 
نقل قول ھايی که از خ�ل�ق�ت ان�گ�اران م�ی آورم 

مقصود خود ج�انس�ون ھ�رچ�ه ک�ه .  صادق نيست
. باشد، من با کم�ال م�ي�ل ج�م�ل�ه اش ق�ب�ول دارم

ديکشنری ھ�م�راه م�اي�ک�روس�اف�ت ُورد، واژه ی  
’delusion  ‘حف�ظ :  را را چنين تعريف می شود

يک باور کاذب ماندگار ب�ه رغ�م وج�ود ش�واھ�د 
قوی خ6ف آن باور، به ويژه به عنوان نشان�گ�ان 

بخش نخست اين تعريف ".  يک ناھنجاری روانی
اما اينکه آيا ايمان .  کام6ً با ايمان دينی می خواند

نشانگان يک ناھنجاری روانی ھم ھس�ت ي�ا ن�ه، 
ِذن و پ�ي�رس�ي�ن�گ م�ؤل�ف .  من با نظر روبرت م

موافق ام که می  16  ھنر نگھداری موتورسيکلت
ھنگامی که يک نفر دچار پندار می ش�ود، " گويد 

ھنگامی که اف�راد بس�ي�اری .  ديوانه اش می گويند
دچار ي�ک پ�ن�دار م�ی ش�ون�د، م�ؤم�ن ش�ان م�ی 

 ". خوانند
اگر اين کتاب آن طور ک�ه م�ی خ�واھ�م ک�ارس�از 
باشد، خوانندگان مؤمنی که کتاب را می خ�وان�ن�د 

. وقتی آن را زمين می گذارند بيخدا خواھن�د ب�ود
البته، دي�ن خ�وي�ان !  عجب خوشبينی گستاخانه ای

. کله ش�ق در ب�راب�ر اس�ت�د;ل مص�ون�ي�ت دارن�د
مقاومت آنھا ناشی از سالھا تعليمات دينی دوران 

اين تعليمات را با روش ھاي�ی .  کودکی شان است
در ط�ی )  يا به طور تکاملی يا طراحی ش�ده( که 

ي�ک�ی .  قرنھا بھينه شده به خورد مؤمنان داده ان�د
از مؤثرترين شيوه ھای ايجاد مصونيت در برابر 
شک، اين ھشدار خوف انگي�ز اس�ت ک�ه ھ�رگ�ز 
;ی ھيچ کتابی مانند کتاب حاضر را باز نک�ن�ن�د، 
زيرا چنين مطالبی مطمئناً از تراوشات شي�ط�ان�ی 

اما من يقين دارم ک�ه م�ردم�ان آزادان�دي�ش .  است
کس�ان�ی ک�ه ت�ع�ل�ي�م�ات دي�ن�ی دوران :  بسي�ار ان�د

کودکی شان خيلی موذيانه نبوده است، ي�ا اي�ن�ک�ه 
نک�رده ان�د، ي�ا ھ�وش ذات�ی "  ھضم"آن تعاليم را 

شان آن قدر قوی بوده که ب�ر آن ت�ع�ال�ي�م ف�ائ�ق 
اين جان ھای آزاده تنھا ب�ه تش�وي�ق�ی ان�دک .  آيند

ن��ي��از دارن��د ت��ا خ��ود را ک��ام��6ً از چ��ن��گ دي��ن 
دست کِم کم، من اميدوارم ک�ه ھ�ر ک�س .  برھانند

نم�ی ' اين کتاب را می خواند بتواند با خود بگويد 
 .'دانستم که می توانم

برای تأليف اين ک�ت�اب م�ن م�دي�ون ک�م�ک ھ�ای 
 17... دوستان و ھمکاران بسياری بوده ام
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کمتر کسی ھست که داستان آدمخواری برخی از 
اين شيوهء ھولناک . قبايل آفريقايی را نشنيده باشد

البته در ھمه جای آف�ري�ق�ای س�ي�اه راي�ج ن�ب�ود و 
در م��ي��ان ب��رخ��ی از ج��ن��گ��ل نش��ي��ن��ان “  ص��رف��ا

غيرمتمدن نقاط اندکی از آن قاره و از جم�ل�ه در 
جايی که امروزه جمھوری کنگو نام دارد وج�ود 

م�خ�ت�ص آن “  اما س�ن�ت آدم�خ�واری او;.  داشت
قبايل آفريقايی نبود و در ديگر ن�ق�اط ج�ھ�ان ن�ي�ز 
رايج بود و ديگر آنکه اين آدمخواری ھا نه ي�ک 
نوع تغذيه و برای لذت بردن از خوردن گ�وش�ت 

بلکه متاسفانه ع�م�ل�ی م�ذھ�ب�ی م�ح�س�وب  انسان، 
برای مثال ، قبايل نيمه وحشی ج�ن�گ�ل�ھ�ای .  ميشد

انبوه کنگو وقتی در نبرد با قبيلهء رقيب کسی ي�ا 
کسانی از آنھا را زنده به اسارت می گرفت�ن�د، ب�ا 
حضور جادوگر قب�ي�ل�ه ک�ه رھ�ب�ر م�ذھ�ب�ی ش�ان 
محسوب ميشد، اسير نگونبخت را می کش�ت�ن�د و 
طی مراسمی دينی تک�ه ت�ک�ه اش م�ی ک�ردن�د و 
گوشتش را می خوردند تا قبيله ش�ان را از ش�ر 

در مقطعی از ت�اري�خ، .  ارواح خبيث راحت کنند
وايکينگھا نيز در شم�ال اروپ�ا ھ�م�ي�ن س�ن�ت را 
داش�ت�ن��د و ب��رخ�ی از س�اک��ن�ي�ن ش�م�ال ج�زي��رهء 
بريتانيای کنونی را که در جنگ اسير می کردن�د 
به جزي�رهء اي�رل�ن�د م�ی ب�ردن�د و در م�راس�م�ی 

در .  مذھبی ک�ب�اب م�ی ک�ردن�د و م�ی خ�وردن�د 
جزاير جاوه و اندونزی کنونی ھم که در قديم ب�ه 

س����ن����ت    ج���زاي����ر ادوي����ه م���ع����روف ب����ودن����د
م�ع�روف�ت�ري�ن انس�ان�ی ک�ه .  رايج ب�ود آدمخواری

توسط قبايل آدمخوار کشته شد و ھنوز زن�ده ب�ود 
که گوشت بدنش تکه تکه شد و در آيينی م�ذھ�ب�ی 
خورده شد، بزرگترين و ش�ري�ف�ت�ري�ن دري�ان�ورد 

. ت��اري��خ ي��ع��ن��ی ف��ردي��ن��ان��د م��اژ;ن ب��ود ک��اش��ف
لومومباردی دی پيگافتا ھمراه و دستي�ار م�اژ;ن 
در کتاب سفرنامه اش شرح می دھد که چ�گ�ون�ه 
بوميان جزاير ادويه بر س�ر آن ن�اخ�دای ب�زرگ 
ريختند و با چه شور و شعفی و در چه مراسم�ی 

 .وی را کشتند و خوردند
 

آدمخوارھا در مراسمی مذھبی ، ماژ;ن را 
 کشتند و خوردند

دينی و برای  گرچه جنگيدن و آدم کشتن به د;يل
خدمت به مذھب و برای جلب رض�اي�ت خ�داون�د 

در ھمهء اديان جھان وج�ود دارد وم�ي�ان “  تقريبا
ھمهء م�وم�ن�ي�ن دن�ي�ا مش�ت�رک اس�ت، ام�ا س�ن�ت 
آدمخواری به نيت دينی و از آن م�ھ�م�ت�ر وج�ود 

در برخی از فرقه ھ�ای “  مومنين آدمخوار صرفا
اديان خاصی و آنھم تنھا در بخش�ھ�ای ان�دک�ی از 
جھان وجود داشت�ه اس�ت و دام�ان ع�م�وم ادي�ان 

از ھ�م�ه م�ھ�م�ت�ر اي�ن�ک�ه .  الھی به آن آلوده نيست
رسم آدمخواری تنھا در ميان م�ل�ل بس�ي�ار ع�ق�ب 
مانده و بی تاريخ و بی فرھنگ و ن�ي�م�ه وحش�ی 

اما در اين م�ي�ان ي�ک م�ل�ت از .  رايج بوده است
يعنی در ظ�اھ�ر و .  اين قاعده مستثنی بوده است

در زمانهء خود مردمی و ح�ک�وم�ت�ی و ج�ام�ع�ه 
مترقی و متمدن و با فرھنگ محسوب ميشدند  ای

اما در ھمان زمان بنا به سنتی م�ذھ�ب�ی ک�ه خ�ود 
اختراع کرده بودند، آدمخواری نيز می کردن�د و 
اين عمل شنيع و ھولناک در کش�ورش�ان و آن�ھ�م 
در با;ترين سط�وح ح�ک�وم�ت�ی ش�ان ب�ه ع�ن�وان 
ش��ي��وه ای اع��ت��ق��ادی و دي��ن��ی و ب��ا ان��گ��ي��زه ای 

توسط جماعتی که خود را  وجود داشت و مذھبی
مومنين راستين و واقعی می دانست�ن�د ان�ج�ام م�ی 

م��ت��اس��ف��ان��ه و ش��رمس��اران��ه، آن م��ردم .  گ��رف��ت
آدمخوار ما ايرانی ھا بوديم و اين شيوهء ھولناک 
در کش��ور م��ا و در دوران ص��ف��وي��ه ک��ه ج��زو 
باشکوه ترين ايام ترقی ايرانيان بوده است، راي�ج 

اينکه گفته شود وجود رس�م آدم�خ�واری در . بود
دربار صفوی ربطی به عموم مردم ايران نداشت 
توج�ي�ھ�ی ع�ق�6ن�ی و م�ن�ط�ق�ی ن�ي�س�ت چ�را ک�ه 

که م�ا خ�ود   –آدمخواری در ديگر نقاط دنيا نيز 
ھ�رگ�ز  – آنھا را متھم به آدم�خ�واری م�ی ک�ن�ي�م

ض��م��ن آن��ک��ه کش��ت��ن .  رس��م��ی ع��م��وم��ی ن��ب��ود
خوردن مخالفين سياسی پادشاھان صف�وی در  و 
وحشتناک افتخاری م�ح�س�وب م�ي�ش�ده  دوران  آن

که نصيب ھ�ر اي�ران�ی ن�م�ی گ�ردي�د وگ�رن�ه در 
اي��ران ن��ي��روھ�ای آم��اده ب��رای  ج�ام��ع��هء آن��روز 

ج��ل��ب رض��اي��ت  ب��ه م��ن��ظ��ور   –آدم��خ��واری 
و البته جلب رضايت ح�ک�وم�ت م�ذھ�ب�ی    خداوند

 کم نداشتيم –صفوی 

مومنينی تربيت  شاه عباس صفوی در دربارش 
 کرده بود که انسان را در حالی که زنده بود، 

 می خوردند

 !ديني كه آدم مي كشد ، قومي كه آدم مي خورد
 عبداللطيف عبادي        
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زنده ياد علی اکبر س�ع�ي�دی س�ي�رج�ان�ی ي�ک�ی از 
معدود نويسندگان و روشنفکران ايران�ی ب�ود ک�ه 
در زمينهء قتل ھا و آدم�ک�ش�ی ھ�ا و آدم�خ�وری 

ب�ه د;ي�ل   ھايی که در ط�ول ت�اري�خ کش�ورم�ان
مذھبی و با انگيزه ھای دينی توسط م�ردم اي�ران 
و سلسله ھای حکومتی در ايران انجام ش�ده ان�د، 
دست به تحقيقات فراوانی زد و حقايق ھ�ول�ن�اک�ی 

س�ع�ي�دی .  را در اين زمين�ه کش�ف و افش�ا ن�م�ود
سيرجانی شرح داد که چگونه حکومت ھ�اي�ی ب�ا 
نام دين و در لوای دين مخالفين سياس�ی خ�ود را 
می کشتند و به چه س�ان ج�م�اع�ت�ی ک�ه خ�ود را 
مومن و مسلمان و بسيار معتقد به اصول دينی و 
مقيد به فرايض مذھبی ميدانستند ، نقش ج6دھا و 
آدمکشان آن حکومتھای رياکار و جنايت پيشه را 
ايفا می کردند تا ;بد خداوند خود را و ;بدتر از 
آن، حکومت و مقامات عالی آن و خ�داون�دگ�اران 

سعيد سيرجانی از جمله در .  خود را خشنود کنند
مقدمهء کتاب شگفت انگي�ز و ب�ی ن�ظ�ي�ر وق�اي�ع 

 :اتفاقيه که تدوينش کرده است، می نويسد
شاه عباس صفوی يک دسته ج6د داشت به ن�ام " 

چ��ي��گ��ي��ي��ن ھ��ا ي��ا کس��ان��ی ک��ه گ��وش��ت را خ��ام 
کار چيگيين ھا اين بود که مقصران . خورند  می

ي�ع�ن�ی . ( را به امر شاه، زنده زن�ده م�ی خ�وردن�د
روی سرش می ريختند و ھر يک با دن�دان ت�ک�ه 
ای از بدن آن نگون بخت را در حالی که از درد 

به )."  به خود می پيچيد، می کندند و می خوردند
روايت موئلف روضه الصفويه ، م�ورخ رس�م�ی 

ي�ع�ن�ی آدم�خ�وران (  دربار ص�ف�وی ، آن ف�رق�ه 
آلت سياست و غضب حک�وم�ت )  مذھبی صفوی 

ب�ودن�د، ک�ه گ�ن�اھ�ک�اران واج�ب ال�ت�غ�دي�ر را از 
يکديگر می ربودند و ان�ف و اذن ايش�ان را ب�ه 
دندان قطع نموده و بلع می فرمودند و ھ�م�چ�ن�ي�ن 
بقيهء اعضای بدن ايشان را به دندان افصال داده 

زندگانی ش�اه . (  و می خوردند)  يعنی می کندند(  
عباس اول تاليف نصرi ف�ل�س�ف�ی ، ج�ل�د دوم ، 

 ) .  ١٢۵صفحهء 
برای آنھاييکه فرصت مراجعه به اي�ن م�اخ�د را 
ندارند ، نقل ھمين چند سطر از ھمان کتاب شاي�د 

شاه اس�م�اع�ي�ل اول پ�س از : "تامل برانگيز باشد
آنکه بر شيبک خان ازب�ک غ�ل�ب�ه ک�رد و او را 

جنازه اش را به ميان مومنين و م�ت�دي�ن�ي�ن ( کشت 
و به صوفيان گفت ھ�ر ک�ه س�ر )  صوفی انداخت

مرا دوست دارد از گ�وش�ت اي�ن دش�م�ن ب�خ�ورد 
تازه اين صوفيان جزو علمای دينی دربار بودند ( 

آن آدم�خ�وران رس�م�ی ک�ه چ�ي�گ�ي�ي�ن ھ��ا  و ن�ه 
خواج�ه م�ح�م�ود س�اغ�رچ�ی ک�ه در آن !).  باشند

معرکه حاضر بوده گفته است که پس از ف�رم�ان 
شاه ازدحام صوفيان برای خوردن جس�د ش�ي�ب�ک 
خان به جايی رسيد ک�ه ج�م�ع�ی ت�ي�غ کش�ي�دن�د و 

به جان يکديگر اف�ت�ادن�د )  برای خوردن آن جسد( 
و آن مردهء به خ�اک و خ�ون آغش�ت�ه را م�ان�ن�د 
;شه خواران از دست يکديگر می ربودند و م�ی 

پ��در ).  ن��ق��ل از روض��ه الص��ف��وي��ه(  خ��وردن��د 
بزرگوار شاه عباس کب�ي�ر ھ�م ج�م�ع�ی از ري�ش 
سفيدان و صوفيان طوايف را در م�ج�ل�س�ی ج�م�ع 
ن��م��وده ب��ع��د از ذک��ر و ذاک��ری ک��ه در م��ي��ان��هء 

: صوفيان معمول است ، به ايشان خ�ط�اب ک�رد 
ھر کس خ6ف اراده و سخن مرشد ع�م�ل ن�م�اي�د 

موم�ن و م�ت�دي�ن و ( تنبيه او چيست؟ آن جماعت 
گوشت بدن او را خ�ام خ�واھ�ي�م :  گفتند که)  متعبد

ن�ق�ل از (  و بر اين نيت i i کشي�دن�د ..  خورد 
 ■)." خ6صه التواريخ

 برگرفته از سايت روزنامه نگار آزاد

يعنی برخی افراد را که حاضر .  کندمی 
به ھمکاری با اط6عات شده اند، يا از آغاز 
اط6عاتی بوده اند، دستگير و زندانی می کند، 
به آنھا حکم زندان می دھد، و کم کم نام اين 
افراد به عنوان فعالين مخالف جمھوری اس6می 

پس از مدتی، ديگر .  بر سرزبان ھا می افتد
کسی نمی پرسد که سابقه فعاليت اين فرد چه 
بوده و کارنامه ی ت6ش ھای او چيست، بلکه 
فقط زندان رفتن او کافی است که چھره ای 
مورد قبول به عنوان مخالف جمھوری اس6می 

چه بسا فعالين .  باشد و ھمه جا پذيرفته شود
خارج کشور برای نجات او ت6ش کرده و کمک 
می کنند که او را به خارج کشور بياورند، 
ھمانطور که بسياری از فعالين مورد پيگرد را 

 .در خروج از کشور کمک می کنند
اط6عاتی ھا با بدست آوردن اط6عات مشخص 
از ھويت، نقش و عملکرد افراد مختلف، بھترين 
راه ھای نفوذ را در ميان گروه ھای مختلف 

 .شناسايی می کنند
 

مخدوش کردن مرزھا و دامن زدن به جو بی 
 اعتمادی

 
از آغاز انق6ب تا کنون موج مھاجرت 

. ناراضيان به خارج کشور ادامه داشته است
بويژه افرادی که مورد پيگرد حکومت بوده اند 
و دستگير و زندانی شده اند، و يا احتمال دارد 

طبيعی .  زندانی شوند، به خارج کشور آمده اند
است که جمھوری اس6می برای اينکه به عوامل 
نفوذی خود چھره ھای مورد قبول عام بدھد، 
ابتدا چھره سازی می کند، يعنی آنھا را دستگير 
و زندانی می کند، و سپس به اسم ناراضی و 

  .مخالف فراری به خارج کشور می فرستد
برخی از اين افراد بصورت نفوذی عمل می 
کنند، و برخی ديگر به تدريج دستشان رو شده و 

ولی در ھر حال، حکومت .  طرد می شود
جمھوری اس6می در مخدوش کردن مرزھای 

چرا که ھيچ راھی .  اعتماد موفق عمل می کند
برای تشخيص اينکه چه کسی که تازه از ايران 
آمده نفوذی اط6عات ھست يا نيست، وجود 

بنابراين فعا;ن خارج کشور به ھمه .  ندارد
. کسانی که نياز به کمک دارند، کمک می کنند

و ھمه کسانی را که مايل به ھمکاری ھستند، در 
در ھمين حال، جايی .  ميان خود راه می دھند

برای اعتماد کامل به کسانی که از ايران به 
خارج مھاجرت می کنند، وجود ندارد و اين 
شامل رابطه ميان خود افرادی که از داخل به 

يعنی خود اين افراد .  خارج می آيند نيز می شود
نيز قادر نيستند با اطمينان تشخيص دھند چه 
کسی در ميان آنھا ممکن است نفوذی اط6عات 

 .باشد
 

 تخريب شخصيت چھره ھای مخالف
  

کسب اط6عات، يکی از عملکردھای نفوذی 
يک عملکرد ديگر آنان، تخريب .  ھاست

شخصيت چھره ھای مخالف حکومت است که 
گاه ممکن است به تخريب شخصيت چھره ھای 
مشخص يک جناح درون حکومت نيز منجر 

يک فرد نفوذی اط6عات برای تخريب .  شود
شخصيت چھره ھای مخالف حکومت از نوشتن 
مقاله، افشاگری، و يا حتی شايعه پراکنی در 
محفل ھای دوستانه و غيبت ھای خودمانی و 

يک .  تعريف خاطره ھای گذشته استفاده می کند
مقاله که مث6 بيش از نوددرصد متن آن يک 
مطلب جالب و مورد قبول ھمگان است، ممکن 
است در حاشيه به برخورد شديد با يک چھره ی 
برجسته مخالف حکومت و تخريب شخصيت 

از آنجايی که بخش عمده مقاله .  وی بپردازد
مورد قبول ھمه است، اين لگد ضمنی در 

راستای تخريب شخصيت نيز تاثيرگذار می 
 .گردد

تخريب شخصيت ھمچنين از طريق کسب 
اط6عات درباره زندگی شخصی يک فرد و 

. افشاگری در اين زمينه می تواند رخ دھد
اط6عات تله ھای شخصی برای افراد مخالف 
خود می چيند، آنھا را در دام رابطه ھای 
احساسی و عاطفی می اندازد، و با افشاگری در 

 .اين زمينه به تخريب شخصيت آنھا می پردازد
 

 منحرف يا خنثی کردن حرکت
 

افراد نفوذی اط6عات وقتی که وارد يک حرکت 
مدنی يا سياسی می شوند، ت6ش می کنند که به 
آن حرکت جھتی بدھند که در نھايت بصورت 

. خنثی در مخالفت با جمھوری اس6می اثر کند
خنثی کردن تاثير يک حرکت از طريق منحرف 
کردن مسير آن می تواند از جمله با اين شيوه ھا 

 :عملی شود
 
پيش آوردن بحث ھا و ھدف ھای ديگری که  *

با بحث ھا و ھدف ھای اوليه ی گروه فاصله 
دارد و تاکتيک ھايی که استراتژی را تغير می 

  .دھد و از ھدف اوليه دور می سازد
تفرقه اندازی ميان افراد گروه که با ايجاد  *

بدبينی ميان فعالين انجام می گيرد و راھھای 
گوناگونی دارد که از بی اعتماد سازی از راه 

زدن ھست تا غيبت " اط6عاتی"اتھام و برچسب 
و شايعه سازی شخصی درباره شخصيت يک 

 .فرد
دامن زدن به بحث ھای فرسايشی و وقت تلف  *

کردن در گروه که باعث می شود کار گروھی 
بی نتيجه باقی بماند و کم کم به ياس و نااميدی 

 .افراد و انفعال آنھا بيانجامد
 

 به دست گرفتن مديريت حرکت
 

يکی از موفق ترين کارھای اط6عات جمھوری 
اس6می، مثل سازمان اط6عات ھر کشور 

. ديگری، به دست گرفتن مديريت حرکت است
اين حرکت می تواند مدنی يا اعتراضی يا 

  .سياسی باشد
به دست گرفتن مديريت می تواند با نفوذ در يک 
حرکت موجود صورت بگيرد و فرد نفوذی در 
ميان گروه نقش کليدی را بدست گيرد، يا اينکه 
خود اط6عات می تواند حرکت ھای موازی 
حرکت ھای اعتراضی و مدنی را سامان دھد و 
خود آنھا را مديريت کند تا اينکه يک، در جذب 
نيرو با حرکت اصلی رقابت نموده و آن حرکت 
اصلی را به تدريج از جريان خارج سازد و دو، 
مديريت حرکت را بصورت کامل در دست 
داشته باشد تا ضمن اينکه بظاھر حرکتی وجود 
دارد، در عمل ھرگز به بنيان حکومت لطمه 
نزند و سوپاپ اطمينانی وجود داشته باشد که 

 .کام6 بی خطر است
 

 چه می توان کرد
 

وزارت اط6عات جمھوری اس6می و سازمان 
اط6عات سپاه پاسداران ھر دو بشدت در داخل 

با افزايش نگرانی .  و خارج کشور فعال ھستند
حکومت از شکل گيری توطئه براندازی نرم در 
خارج، حساسيت نسبت به فعا;ن خارج کشور، 
بويژه نسبت به آن دسته از فعالين خارج کشور 
که با کنشگران داخل کشور در تماس ھستند، 

ھمه ما از نفوذ .  بشدت رشد کرده است
اط6عاتی ھا نگرانی داريم و می دانيم که از 

از سوی ديگر دل خوش !  آنان اميد خير نيست
داريم که مدتی است ترورھای خارج کشور 
فروکش کرده و دست کم بصورت مقطعی 

بھرحال اين واقعيتی است که .  متوقف شده است
اط6عاتی ھا در ميان ما ھستند، نفوذ کرده اند و 

ت6ش دارند بيشتر نفوذ کنند و ھرچه بيشتر و 
بيشتر اط6عات و آگاھی از ما و کارھای ما 
بدست آورند و مديريت جريانھای خارج کشور 

ما چه می توانيم بکنيم و .  را نيز به دست گيرند
به نگرانی خود از اط6عاتی ھا چگونه پاسخ 

 دھيم؟
مھمترين شيوه ی مقابله با عملکرد اط6عات اين 

مھمترين .  است که حربه ھای آن را خنثی کنيم
حربه ھايی که اط6عات دارد، يکی آگاھی از 
برخی اط6عات پنھان و شخصی است، و 
ديگری چھره سازی است که به منظور نفوذ و 
تحريف حرکت يا بدست گرفتن مديريت حرکت 

بايد اط6عاتی ھا را در اين .  صورت می گيرد
 .زمينه ھا تا حد امکان خلع س6ح کنيم

 
 حرکت با شفافيت

 
شفافيت را می توان در زندگی خصوصی و نيز 

 .در حرکت اجتماعی حفظ کرد
کسانی که به   -شفافيت در زندگی خصوصی 

روی می   –مدنی يا سياسی   –فعاليت اجتماعی 
از . آورند، به نوعی چھره اجتماعی پيدا می کنند

اين رو، بخشی از زندگی آنھا در ميدان ديد 
عموم بوده و ھمچنين مورد قضاوت عموم قرار 

اط6عاتی ھا ت6ش می کنند زاويه .  می گيرد
ھای پنھان زندگی خصوصی را پيدا کنند و از 

گاه .  آن برای باجگيری يا افشاگری استفاده کنند
حتی ت6ش می کنند زاويه ھای پنھان برای 
زندگی يک نفر بسازند و مث6 او را در تله ی 
رابطه ی عاطفی توجيه ناپذير يا نامشروعی 
قرار دھند، و بعد با افشا کردن آن زاويه ی 
پنھان که به عمد ساخته شده است، به تخريب 

 .شخصيت وی بپردازند
 

اگر ھمه ی زاويه   –شفافيت در حرکت گروھی 
ھای يک حرکت گروھی شفاف و روشن نباشد، 
بدين معناست که زاويه ھای پنھانی وجود دارد 
که مربوط به فعاليت يا فعالين آن گروه می 

در چنين شرايطی، معمو; ميزان .  شود
پنھانکاری با رده ی فرد ارتباط مستقيم پيدا می 

يعنی ھرچه فرد رده ی با;تری در گروه .  کند
و . داشته باشد، ميزان دانسته ھای او بيشتر است

به عکس، ھرچه فردی دانسته ھای پنھان 
بيشتری داشته باشد، موقعيت و رده ی با;تری 

و اين خطرناک است .  نسبت به سايرين می يابد
زيرا که اط6عاتی ھا می توانند اط6عات را 
کسب کنند و يک نفوذی را براحتی در رده ھای 

 .با;ی گروه جای دھند
 

 پرھيز از چھره سازی: حرکت سازی
 

مھمترين اصل در پرھيز از ضربه پذيری، 
اگر ما به دنبال .  پرھيز از چھره سازی است

چھره ھا نباشيم، نفوذی ھای اط6عات ھيچ 
کاری در منحرف کردن حرکت و يا به گروگان 

تاکيد ھر .  گرفتن حرکت نمی توانند انجام دھند
حرکت و فعاليت گروھی بايد روی حرکت 

حرکت ھر چه .  سازی و گسترش آن باشد
گسترده تر باشد، کمتر ضربه پذير است و بھتر 

در حرکتی که شفاف است و .  عمل می کند
تصميم گيری در آن بصورت جمعی صورت 
می گيرد، يک فرد نمی تواند نقش زيادی در 

 .ضربه زدن ايفا کند
فضای تبليغاتی که در مخالفت با جمھوری 
اس6می اخيرا بشدت رايج شده متاسفانه باعث 

در .  شده که به چھره سازی دامن زده شود
تبليغات سياسی مخالف رژيم جمھوری اس6می 
و حتی تبليغات حقوق بشری مرتب نام کسانی 
که زندانی شده اند و حکم گرفته اند تکرار می 

زندان رفتن به نوعی کوپن شھرت تبديل .  شود
ديگر کمتر کسی می پرسد که . شده است

  14ادامه از ص ... اط<عاتی ھا 

27ادامه در ص .... ....    
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از موضع تعصب قبيله اى اس�ت ك�ه م�ورد ح�م�ل�ه  
  :قرار مى دھد 

 باْسِت َبنى مالَك و الََنبيِت   
 و َعوِف و باسِت َبنى الَخزَرج 

أطُعم اُتاِوَى ِمن َغيُِركم                                         
 ف6َ ِمن مُراِد و ;َمذحِج 

 تُف بر شما باد بنی مالک و بنی الَّنبيت 
 و شما مردان عوف، تُف بر شما باد ای بنی َخزَرج  
شما که سر به اطاعت بيگانه ای بسته ايد که از شما  

 نيست 
 نه از قبيله مُراد است و نه از َمذحِج 

آيا وقتی که سرورانتان به قتل رسيده اند دل به ام�ي�د  
 او می بنديد؟ 

مانند مردان حريصی که در انتظار خ�وردن غ�ذای  
 در حال پختن است؟ 

آيا در ميان شما مرد غيرتمندی که ناغ�اف�6ن�ه از او  
 انتقام بگيرد، 

  iiiو اميد از فريب خوردنتان قطع کند وجود ندارد؟ 
 

اب�و ع�ام�ر  " گروه مخالف ديگر، گروه ي�ك�ت�اپ�رس�ت  
اب�ن ھش�ام  .  بود كه قب6 نيز از آن نام برديم  " راھب 

 :مى گويد 
و ديگر ابو عامر راھب بود، و اين اب�وع�ام�ر در   "

س�خ�ت م�ح�ت�رم ب�ود و      على الخص�وص     قبيله اوس 
مقبول؛ از براى آنكه در جاھليت ترك ب�ت پ�رس�ت�ى  
كرده بود و سر بزھد و رھبانيت ب�ر آورده ب�ود، و  

پوشيدى و پيوسته از خلق ع�زل�ت گ�رف�ت�ى و      پ6س 
قوم وى از اين سبب او را دوست داشتندى و عظي�م  

  "تقرب و تبرك به وى نمودندى 
او را      ابو عامر كه بخاطر زن�دگ�ى م�ع�ت�ك�ف�ان�ه اش 

مى ناميدند،  در اولين م6قاتى  "  راھب "يا  " اَلرvھيب "
از ورود خود به م�دي�ن�ه  ب�ا      كه محمد ب6فاصله پس 

وی ميكند، بدنبال سئو;ت زيادى كه از محمد بعم�ل  
می آورد، باين نتيجه ميرسد كه محمد به دروغ و از  
   روى كذب و ريا ادعاى پيامبرى نموده و ع�ق�اي�دش 

او سرانجام، بى آنكه با محمد به تواف�ق  .  باطل است  
برسد يا تسليم او شود، به روايت ھ�اى م�خ�ت�ل�ف ب�ا  

نفر از پ�ي�روان خ�ود در م�خ�ال�ف�ت ب�ا    50الى    13
اب�ن ھش�ام آن�ھ�ا را  .(  محمد به مكه مھاجرت مينمايد 

ابن ھشام، جلد اول، قارس�ی،  .  تن اع6م می کند   13
 )515ص  

در آنجا او حتى بر عليه مسلمين اسلحه ب�ر م�ي�دارد،  
از آنكه اجبارا به سوريه مھ�اج�رت م�ى      و بعدا، پس 

نمايد و در آنجا، قبل از آنكه سوريه بدست مسل�م�ي�ن  
 .  بيفتد، چشم از جھان مى بند 

اين واقعيات، ع6وه بر اينكه نشان دھ�ن�ده م�وق�ع�ي�ت  
محمد در اوائل مھاجرت به مدي�ن�ه م�ى ب�اش�ن�د، در  
ضمن بر استنتاجات قبلى مب�ن�ى ب�ر اي�ن�ك�ه ح�رك�ت  

، در اس�اِس، ي�ك    محمد عليرغم  ظاھر مذھ�ب�ى اش 
حركت سياسى و بمنظور استق�رار ن�ظ�ام م�ت�م�رك�ز  
سياسى و قدرت فردى در عربستان بود مھ�ر ت�اي�ي�د  

الع�م�ل      بھمين خاطر است که می بينيم عكس .  ميزنند 
اعراب از دستجات مختلف با وی ن�ه ي�ك ب�رخ�ورد  
عقيدتی، بلکه سي�اس�ی و در واق�ع ج�دال�ى ب�ر س�ر  

 .قدرت است 
در حاليکه اگ�ر مس�ئ�ل�ه م�ورد اخ�ت�6ف م�ح�م�د ب�ا  
   ديگران صرفا يك مسئله ع�ق�ي�دت�ى و ي�ك كش�م�ك�ش 

صرفا نظرى بر س�ر وج�ود ي�ا ع�دم وج�ود خ�دای  
" ابو ع�ام�ر "واحد بود، چرا بايد گروھى مانند گروه  

كه از لحاظ نظرى كام6 با محم�د ھ�م ع�ق�ي�ده ب�ود،  
اينچنين سخت از در م�خ�ال�ف�ت ب�ا وى در آي�د، و  

اعراب بت پرست مدينه كه از لحاظ نظرى      بالعكس 
عقايد كام6 متفاوتى با وى داشتند، اينچنين س�ري�ع و  

و ي�ا در ح�ال�ي�ک�ه  .  سھل به حمايت از وى برخيزند 
گروه يكتاپرست محمد از مكه به بيرون رانده ميشد،  

  .گروه يكتاپرست ابو عامر به مكه وارد شود 
ھمين امر در مورد يھوديان و مسيحيان اھ�ل ك�ت�اب  

آنھا ن�ي�ز ب�ع�ن�وان گ�روھ�ھ�اى  .  در مدينه صادق بود 
م�ت�ح�دي�ن ط�ب�ي�ع�ى      خداپرست قاعدتا ميبايست ن�ق�ش 
چيزى ك�ه م�ح�م�د  .  محمد را در مدينه ايفا  مينمودند 

به مدينه در ان�ت�ظ�ار آن      خود نيز در ابتداى ورودش 
 .بود 
ك�ه      و شما مسلمانان با يھود و نصارا و م�ج�وس "  

اھل كتابند جز به نيكوترين طريق بح�ث و م�ج�ادل�ه  
و به اھل ك�ت�اب ب�گ�وئ�ي�د ك�ه م�ا ب�ه ک�ت�اب  ... نكنيد 

آسمانی قران ک�ه ب�ر م�ا ن�ازل ش�ده اس�ت و ک�ت�ب  
آسمانی شما ايمان آورده ايم و خداى ما و شما ي�ك�ى  

و م��ا  .  اس�ت و م��ا م�ط�ي��ع و تس��ل�ي�م ف��رم�ان اوي��ي�م 
ت�ورات  ( ھمچنانکه بر رسو;ن پيشين کتاب آسمان�ی  

فرست�ادي�م ب�ر ت�و ھ�م ای رس�ول  )  و انجيل و زبور 
قران نازل کرديم پس آنانکه به آن کتب که ب�رايش�ان  
فرستاديم ايمان آوردند به اين کتاب نيز ايمان آوردن�د  
و بجز کافران ھيچکس آيات ما را ان�ک�ار ن�خ�واھ�د  

   ".کرد 
از آنکه از پيوستن ي�ھ�ود و مس�ي�ح�ي�ان ب�ه      ولى پس 

خود نااميد می شود، لحظه اى ھ�م در ح�م�ل�ه و ب�ه  
اطاعت كشيدن آنھا بزور ج�ن�گ و کش�ت�ار درن�گ  

اينھا ھمان اي�ه ھ�اي�ی ھس�ت�ن�د ک�ه دس�ت�ه ای  ( نميكند 
ازمسلمانان آنھا را مس�ت�م�س�ک ع�ق�ي�دۀ خ�ود م�ب�ن�ی  
برخصلت صلح طلبانه و تحمل گ�رای اس�6م ق�رار  

در حاليکه اي�ن آي�ه ھ�ا ص�رف�ا م�رب�وط ب�ه  .  ميدھند 
زمانيست که محمد ناچار به نرم ک�ردن ل�ح�ن خ�ود  

، و اھل كتاب را كه  )  برای جلب يھوديان بوده است 
بعنوان نيروھاى يكتاپرست قاعدتا ميبايست در ح�ك�م  
نزديك ترين متحدان او ب�اش�ن�د ھ�م�چ�ون خ�ط�رن�اک  
ترين دشمنان خود مورد حمله و ق�ل�ع و ق�م�ع ق�رار  

  .ميدھد 
 

 محمد ھواداران خود را در مدينه متحد می کند 
اولين اقدام محمد در مدينه متحد س�اخ�ت�ن ن�ي�روھ�اى  

   قرارداد مدي�ن�ه در اس�اس .   خود يعنى مسلمانان بود 
قراردادى ميان مھاجرين و انصار يعن�ى مس�ل�م�ان�ان  
مکه و مدينه بود كه يھوديان و پاگانھا، يعن�ى ق�ب�اي�ل  

از اي�ن  .  بت پرست مدينه را نيز در بر م�ى گ�رف�ت 
نظر قرار داد مدينه قراردادى ميان ھمه قبايل مدي�ن�ه  
و بيان يك اتحاد صرفا دفاعی ق�ب�ي�ل�ه اى در ب�راب�ر  

  .و ھر قبيله متخاصم ديگر بود    قريش 
اين اتحاد از توافق اوليه ميان محمد ب�ا  كس�ان�ى از  
افراد مدينه كه او را در راه زيارت م�ك�ه در ع�ق�ب�ه  
م6قات کرده و به او پيوسته بودند نشأت گرفته بود،  
و با ورود محمد به مدينه ، به قراردادى ميان محم�د  

  .و قبايل ساكن در آنجا  تبديل گشته بود 
تن از ساكن�ان م�دي�ن�ه ك�ه دو    75در قرارداد عقبه،  

زن نيز در ميان آنان بود، به ن�م�اي�ن�دگ�ى از ج�ان�ب  

نبايد فكر كرد كه پاگيرى اوليه محمد در مدينه چندان  
در ب�راب�ر ھش�ت  .  ھم يكسره و خالى از مخالفت بود 

ك6ن و تيرۀ اوليه  اى كه ب�ه م�ح�م�د م�ى پ�ي�ون�دن�د،  
بسيارى از ك6نھاى بدوى ع�رب ن�ي�ز در م�دي�ن�ه ،  
بدون اينكه موضع چندان فعالى در مخ�ال�ف�ت ب�ا وی  
بگيرند، حداقل در ابتدای امر، حاض�ر ب�ه پ�ذي�رف�ت�ن  

از ج�م�ل�ه اي�ن�ھ�ا،  .  خداى يكتاى م�ح�م�د ن�م�ی ش�ون�د 
گروھى از ك6ن ھاى  پرستنده بت منات ب�ودن�د ك�ه  

 . مى ناميدند ) ھديه منات " (منات    اوس "آنھا را  
كه قب6 نيز از او ياد كرديم و گفتيم  "  عبدi  بن اَُبى "

كه يكى از رھ�ب�ران بس�ي�ار ب�ا ن�ف�وذ م�دي�ن�ه ب�ود و  
و َخ�زَرج قص�د      گروھى از اعض�اى ق�ب�اي�ل اوس 

برپائى پادشاھى وى بر م�دي�ن�ه را داش�ت�ن�د، ب�ن�ا ب�ر  
، در ابتدا، از جمل�ه م�خ�ال�ف�ي�ن ورود  " بحار ا;نوار " 

چنانكه يكبار وقتى كه ب�ا م�ح�م�د  .  محمد به مدينه بود 
مواجه مى شود، او را خطاب قرار داده و م�ي�گ�وي�د  

برو بميان مردمى كه ترا فريب داده اند و ما را در  " 
ك�ه ھ�م�راه او  "   سعيد بن ُعَبيَده " و  ".  اينجا فريب نده 

اينكه مبادا محمد ف�ك�ر ك�ن�د ك�ه      بوده است، از ترس 
در اين گفتار خشن خود حرف دل انص�ار را  "  اَُبى "

   ميزند و  آنرا بدل بگيرد، ب6فاصله از محمد پ�وزش 
او اي�ن ك�6م را از  "  خواسته و اظھار مي�دارد ك�ه  

  ".iو دشمنى ميگويد    روى غرض 

بنابراين، اگر چنين چيزى درست ب�اش�د، ھ�واداری    
او از محمد، بعد از اين و در ھنگامى رخ ميدھد ك�ه  
با پيوستن افراد بيشتری به محمد نفوذ وى در مدي�ن�ه  

 . بيشتر مى شود 
گروه ديگر، كه موضع فع�ال�ت�رى ب�ر ع�ل�ي�ه م�ح�م�د  

" َعصماء بِنت َم�روان " داشتند شعراى مدينه بنامھاى  
، پيرمردى كھن سال، و  " ابو َعفَك " شاعره اى نابينا،  

آنھا نه تنھا با خود محمد و  . بودند " َكعب بن اَشرف "
مخالف بودند، ب�ل�ك�ه در اش�ع�ار خ�ود      خداى يكتايش 

و َخزَرج را نيز بخ�اط�ر ح�م�اي�ت از او      قبايل اوس 
  .مى کردند    شديدا سرزنش 

   قبايل اوس     نكته قابل توجه اينكه ابو َعفَك در شعرش 
و َخزَرج را دقيقا از ھم�ان م�وض�ع�ى م�ورد ان�ت�ق�اد  
قرار ميدھد كه ما نيز در گذشت�ه ب�ع�ن�وان م�وض�وع  

ميان محمد و اعراب بدوى از      اصلى مورد كشمكش 
از م��وض��ع آزادي��خ��واھ��ى ب��دوى و  :  آن ي��اد ك��ردي��م 

اع�راب      او در شعرش .  مخالفت با ديكتاتورى فردى  
ميكند كه اگر در پى گردن ن�ھ�ادن      مدينه را سرزنش 

بر قدرت فردى ھستيد چرا بجاى م�ح�م�د گ�ردن ب�ه  
، حاكم عربستان جنوبى يا يمن ن�م�ى  " طوبا " اطاعت  
 سپريد؟  

 من سالھای درازی زندگی کرده ام، اما ھرگز 
 جمع و گروھی را  

اوس و  ( وفادارتر و باايمان ت�ر از ف�رزن�دان َق�ي�لَ�ه  
 به متحدين خود ) َخزَرج 

 بھنگامی که آنھا را طلب ميکنند 
 .نديده ام 

 کوھھا پيش از آنکه آنھا تسليم شوند خرد می شوند، 
و آنوقت اينجا سواری بميان آن�ھ�ا آم�ده و ب�ي�ن آن�ان  

 دودستگی انداخته است، 
 .که به ھرچيزی ميگويد اين ح6ل است و آن حرام 

 اگر شما به قدرت  
 و زورمندی عقيده داشتيد 

ي�ک�ی از س�6ط�ي�ن ع�ربس�ت�ان  ( چرا در پ�ی ط�وب�ا  
  iiنيفتاديد؟ ) جنوبی 

بنابراي�ن او اع�راب را ب�خ�اط�ر ت�ب�ع�ي�ت از ن�ظ�ام  
دي��ك��ت��ات��ورى ف��ردى و م��ط��ل��ق��ه ن��ھ��ف��ت��ه در م��ذھ��ب  
يكتاپرستى است كه مورد ح�م�ل�ه ق�رار م�ي�دھ�د، در  
حاليكه عصماء، با آنكه لحنى بم�رات�ب ت�ن�دت�ر دارد،  

، تازه مسلمان شدگان مدينه را بيشتر    ولى در شعرش 

م�ا  : " ديگران، در برابر محمد اع�6م داش�ت�ه ب�ودن�د 
اگر از نزديك�ان ت�و  " و  "  ھمگى از تو و تو از مائى 

كسى نزد ما بيايد، يا اگر تو خودت بيايى، ما از ت�و  
در برابر ھر چيز آنچنانكه از خود دف�اع م�ى ك�ن�ي�م  

  ".دفاع خواھيم كرد 
سه تن از اوسي�ان و    -آنگاه دوازده تن از ميان خود 

نه تن از َخزَرجيان، انتخاب کرده بودند ك�ه ھ�ن�گ�ام  
ورود مھاجرين به مدي�ن�ه ب�ر اج�راى اي�ن ق�رارداد  

ب�ر  .  نظارت داشته و اج�راى آن�را ض�م�ان�ت ك�ن�ن�د 
اين قرارداد اوليه ميان مسلمين مكه و م�دي�ن�ه      اساس 

بود كه راه ورود محمد و ھواداران�ش در م�ک�ه ب�ه  
بنابراين، اولين قرارداد ميان مح�م�د  .  مدينه باز ميشد 

و ديگران نه قرارداد ميان ق�ب�اي�ل ب�ل�ك�ه ق�راردادى  
ميان مسلمي�ن، ط�رف�داران ي�ك ع�ق�ي�ده، ي�ك ح�زب  
سياسى، و در يك ك6م آنچه كه نطفه امت اس�6م�ى  
و نطفه سازماندۀ ديكتاتورى آتى را تش�ك�ي�ل م�ي�داد،  

 .بود 
اين حزب قرار بود، ھمانطور كه محمد قب6 نيز به    

گفته بود، ابتدا عرب و سپس عج�م را      سران قريش 
بنابراين، از ھمان ابتدا ھدف تش�ک�ي�ل  .  تابع خود كند 

يک دولت ديکتاتوری، يع�ن�ی ي�ک ھ�دف س�ي�اس�ی  
ح�اض�ر      اكنون كه قريش .  روشن را در پيش داشت 

به پذيرفتن برنامه و اھداف دراز مدت مح�م�د نش�ده  
بودند، اين وظيفه به گردن انصار ميافتاد كه ھ�م�راه  
با مھاجرين،  در اتحاد با محمد، و ب�ع�ب�ارت ب�ھ�ت�ر  
پيوستن و گردن نھادن به او و خداى وى، آن�را ب�ه  

  .انجام برسانند 
البته، ما قب6 ديديم كه انصار ن�ه ب�ا اي�ن ان�گ�ي�زه و  
ھدف، بلكه با انگيزه ھاى ديگرى بود كه به م�ح�م�د  

با اينحال، آنھا ھر انگيزه اى ك�ه داش�ت�ن�د،  . پيوستند 
عم6 و بى آنكه خود بدانند و يا از نتايج آت�ى ات�ح�اد  
خود با محمد اط6ع داشته باشند، در ھ�م�ان راھ�ى  

 . گام نھادند كه محمد در نظر داشت 
اقدام ديگر محمد در امر ي�ک�ی س�اخ�ت�ن ن�ي�روھ�ای  

باين معن�ا  . ھوادار خود اع6م برادری ميان آنان بود 
که او ازھر يک از مسلمانھا م�ی خ�واھ�د ت�ا ي�ک�ی  
ديگر از ھم مسلکان خود را ب�ه ب�رادری ان�ت�خ�اب  

خود وی نيز علی را ب�ع�ن�وان ب�رادرخ�وي�ش  .  نمايد 
 . برمی گزيند 

ما در گذشته ديديم ک�ه ب�رادری نش�ان س�م�ب�ول�ي�ک  
اتحاد قبيله ای در ميان اعراب بدوی بود، واعضای  
يک قبيله علی رغم  وج�ود ي�ا ع�دم وج�ود راب�ط�ه  
خونی ميانشان، صرفا بخاطر اين�ک�ه عض�و ق�ب�ي�ل�ه  
. واح�دی ب��ودن��د، ب��رادر ھ��م م��ح��س��وب م��ی ش��دن��د 

بنابراين، اع6م برادری ميان مسلمانان که از ق�ب�اي�ل  
مختلف آمده بودند، چيزی جز اي�ج�اد ن�وع�ی ات�ح�اد  
قبيله ای ميان آنان و در واق�ع ب�وج�ود آوردن ي�ک  

  .قبيله تازه نبود 
ما خصوصيات قبي�ل�ه ای دي�گ�راي�ن ات�ح�اد، م�ان�ن�د  
پ��رداخ��ت دس��ت��ج��م��ع��ی خ��ون ب��ھ��ا ب��رای م��ق��ت��ول  
غيرمسلمان ودريافت سھم غنيمت جنگ�ی از گ�روه  
خود را، که بازبه پ�ي�روی از س�ن�ن اع�راب ب�دوی   
اتخاد شده بود، در قرارداد مدينه که چ�ن�دی ب�ع�د و   

. به ابتکار خود محمد نوشته م�ی ش�ود، م�ی ب�ي�ن�ي�م 
ھمچنين ماده ديگری از ق�رارداد ک�ه مس�ل�م�ي�ن را  
موظف  ميسازد تا در ميان خود بدھی کسی را ک�ه  
قادر به پرداخت دين خود نيست بپردازند، از ھمي�ن  

ب�ي�اد  .  عقد برادری در ميان آنان سرچشمه می گيرد 
داريم که اعراب با عقد برادری در ميان خود گاھی  

  .در اموال و حتی زنان خود نيز شريک می شدند 
بنابراين، محمد اولين حزب سياسی خ�ود را ک�ه ت�ا  
پايان بعنوان عامل بسيار مھم و ت�ع�ي�ي�ن ک�ن�ن�ده در  
تحولی که او نماينده آن بود ايفای نقش مي�ن�م�اي�د، ب�ا  
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 دور از کارخانه 
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چاپ -نشر قطره
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ھا خاموشی، دوب�اره ف�ع�ا;ِن ج�ن�ب�ش  بعد از مدت
ان�د بس�ت�ری را  کارگری به ھزار زحمت توانسته

. ی نشر مھيا ک�ن�ن�د برای حضور خود در عرصه
مج6ت و کتبی ھرچن�د ب�ه ص�ورت م�ح�دود در 

. ی مسائل کارگری ب�ه چ�اپ رس�ي�ده اس�ت زمينه
ھرچند به دنبال مشکِل اساسی توزيع کت�اب، اي�ن 

. رسد تر به دسِت ع6قه مندان می گونه آثار ھم کم
آث�ار    به ھمين منظور صحي�ح ب�ود ک�ه ي�ک�ی از
م�ن�دان  پيش گفته را، ھر چند خ��6ص�ه ب�ه ع�6ق�ه

 .معرفی کنيم
نيا و ھمسرش بھزاد فراھانی ک�ه ھ�ر  فھيمه رحيم

ی تئاتر و سي�ن�م�ا  دو از بزرگان و فعا;ِن عرصه
ن�ام�ه  ی دو نم�اي�ش ھستند، اين بار دست به ترجمه

 . زده اند» مسائل کارگری« با موضوع 
که طی چند سال اخي�ر  نشر قطرهکتاب از سوی 

ھای بسياری را به چاپ رسانده اس�ت،  نامه نمايش
دور از « ی  ن�ام�ه منتشر شده و شامل دو ن�م�اي�ش

ی  دو چ&ھ&ره « و "  ژان پل ونزل" اثر »  کارخانه
 .می شود" لويی والدز"اثِر » يک کارفرما

ی ن��خ��س��ت رواي��ت��ی از ي��ک زوِج  ن��ام��ه ن��م��اي��ش
سال بازنشسته است که مرِد خانواده، کارگ�ر  کھن

ی ذوب آھن ب�وده و ح�ا; ب�رای گ�ذران  کارخانه
. اند گی به يي6ق آمده گی در دوران بازنشسته زنده

کمک گرف�ت�ه » يي6ق«نويسنده از انتخاب فضای 
تا خواننده را بر مح�ي�ط درون�ِی خ�ان�ه و رواب�ط 

ھا بدون توجه ب�ه ش�خ�ص�ي�ِت دي�گ�ری،  شخصيت
 .متمرکز کند
ت�وان  را می"  دور از کارخانه "ی  نامه تماِم نمايش

گ�ِی  ت6ِش زوِج بازنشسته برای فرار از ف�رس�وده
شود بخ�ش�ی  اما مگر می. کار در کارخانه دانست

از ح���ي���ات آدم���ی را ن���ادي���ده گ���رف���ت؟ رواِل 
دھد ک�ه  ھا اين را نشان می وگوھای شخصيت گفت

وگ��وھ��اِی زوِج  ج��اِی گ��ف��ت ک��ارخ��ان��ه در ج��ای
خ�واھ�د  بازنشسته حضور دارد و گ�وي�ی ک�ه م�ی

ام�ا .  ھا معين ک�ن�د گی کنونِی آن نسبتش را با زنده
داری  ی س�رم�اي�ه گرايِی فزاين�ده در مقابِل مصرف

که به تغيير کيفی در ت�ول�ي�د ک�ا;ھ�ا م�ن�ج�ر ش�ده 
ھايی که برای زوج ب�ازنش�س�ت�ه در  است، ارزش

وج��ود داش��ت��ه اس��ت ع��م��ده "  ک�ار در ک��ارخ��ان�ه" 
شوند و يک نوع ھويت ک�اذب ب�رای ت�وج�ي�ه  می

ب��ارش��ان در ک��ارخ��ان��ه اي��ج��اد  ی ف��6ک��ت گ��ذش��ت��ه

کپی برداری از نظام قبيله ای موجود در عربستان،  
 ■.بر پا می سازد 

 . 108، ص  19بحار ا;نوار، جلد   -15
Ibn-e- Hisham, Sira, Das Leben Mohameds, 
ed F. Wustenfeld, Gottingen, p. 292. In 
Rodinson Maxime, Muhammad, p. 157. 
Ibid. ; Wagidi, the Kitab al Maghazi, ed. 
Marsden Jones, p. 1265 top. 

  18 -. 515ابن ھشام، فارسی، جلد اول، ص   -18
 ، قمشه ای 47-46سورۀ عنکبوت، آيه ھای   -19

  Rodinson Maxime, Muhammad, translated 
in English, p. 144 .  

سختی و مي�راِث ک�ار در ک�ارخ�ان�ه ب�رای زوِج 
 .بازنشسته بيافريند

ی  رابطه"  ی يک کارفرما دو چھره" ی  نامه نمايش
يک کارگر و ي�ک ک�ارف�رم�ا را ع�م�ده ک�رده و 

دي�گ�ر  ھ�ا را ب�ا ي�ک واسطه تضاِد اس�اس�ی آن بی
کارفرما از لطف و محبتی ک�ه در .  دھد نشان می

گ�وي�د و ک�ارگ�ر  حق کارگر کرده است سخن م�ی
 –و بيشتر از روی ناتوانی –ھم از روی ناچاری

اي�ن اب�راز ل�ط�ف .  پ�ردازد به م�ج�ي�ز گ�وي�ی م�ی
ن�ھ�اد  گ�ي�رد و ب�ه ک�ارگ�ر پ�ي�ش کارفرما ب�ا; م�ی

دھد که ماسک و لب�اس او را ب�رای ام�ت�ح�ان  می
 . کردِن نقِش کارفرما بر خود بپوشاند

نھاد ک�ارف�رم�ا را  کارگر با اکراه و ناباوری پيش
پ�وش�د و  کند و ل�ب�اس ک�ارف�رم�ا را م�ی قبول می

 .زند ماسکش را بر چھره می
کارف�رم�ا ب�ع�د از در آوردن م�اس�ک و ع�وض 

ک�ارگ�ر .  شود کردن لباسش کام6ً شبيه کارگر می
رود و به ک�ارف�رم�ا  چنان در نقش خود فرو می آن

راند که کارفرما از کاِر خودش پش�ي�م�ان  حکم می
. کند که لباسش را پس بگ�ي�رد شود و سعی می می

در اين کشاکش کارف�رم�ا ب�ه اس�ت�ث�م�اری ک�ه ب�ه 
ک�ن�د  اشکال متفاوت انجام داده است، اعتراف م�ی

ھ�ای  ھايی که در ابراز لط�ف و م�ح�ب�ت و تناقض
ن�ويس�ن�ده .  ش�ود اش وجود داشت ن�م�اي�ان م�ی اوليه

) ل��ب��اس و م��اس��ک(  ت��غ��ي��ي��ر را ت��ن��ھ��ا در ظ��اھ��ر
ی ک�ارگ�ر  ک�ن�د و آن را ب�ه ط�ب�ق�ه گيری نم�ی پی

خ�واھ�د  دھد، بلکه از اين طري�ق م�ی نھاد نمی پيش
به شکل ساده و البته جذابی نکاتی که در استثمار 

شد، ت�وس�ط  کارگران از سوی کارفرما مخفی می
دليِل ديگِر ما برای اي�ن .  خوِد کارفرما بيان شوند

که بخواھيم از اين ھدِف ن�ويس�ن�ده دف�اع ک�ن�ي�م و 
» س�ازی س�اده« چنين در مقابل وارد آمدِن اتھ�ام ھم

به نويسنده، حرفی داشته باشيم، اين است ک�ه در 
داده به کارف�رم�ا  تغيير چھره   آخِر نمايش، کارگرِ 

محافظ و نوکر گوش به ف�رم�اِن ( توسط چارلی  –
تغيير چھره داده به   –از شر کارفرمایِ )  کارفرما
شود ولی رو به ت�م�اش�اگ�ران  خ6ص می  –کارگر

ی اموال کارفرما را ب�ه  گويد که ھمه کند و می می
او پ��س خ��واھ��د داد، زي��را ک��ه ف��ردای آن روز 

ب�ا اي�ن .  ی آن اموال متعلق به او خواھد ب�ود ھمه
گزينی را در س�ط�ح و  بندی، نويسنده، جای پايان

اگر بخواھيم در ُبعد سياسی ب�ه آن ن�گ�اه   –ظاھر
و تنھا در تغيير ساختار سياسی نمی بين�د،   –کنيم 

درک&ی دھد که بر اس�اِس  بلکه فردايی را نويد می
ی ت&ول&ي&د  طبقاتی از ست&م و اس&ت&ث&م&ار و ش&ي&وه

ای  م&ب&ارزه استوار شده و به دن�ب�الِ  داری سرمايه
 .حاصل شده است گير پی
توانيم از زوايایِ  ديگر ھم به نقد و بررسی ِ  می 

ھای مذکور بپردازيم اما س�خ�ن ک�وت�اه  نامه نمايش
ھای فوق را  نامه کنم و در پايان خواندِن نمايش می

من�دان ھ�ن�ِر ن�م�اي�ش و م�ب�اح�ث ک�ار و  به ع6قه
 .کنم نھاد می کارگری پيش

 22ی  صفحه –يک   ِسنِ : نگاه کنيد به ) 1( 
و اين که رشد تکنولوژی چگونه به استثمار ) 2( 

ی ک�ارگ�ر ان�ج�ام�ي�ده اس�ت، خ�ود  ی طبقه فزاينده
 ■.بحث مفصلی می طلبد

حا; ديگر کا;ھا دوامی ن�دارن�د و زود .  شود می
ش�ان دوام  ش�ون�د و ب�ه م�دت گ�اران�ت�ی خراب می

اين ناشی از رشد تک�ن�ول�وژی اس�ت . )1(آورند می
. ) 2( داری قرار گرفته است  که در خدمت سرمايه

اما برای زوِج بازنشسته صرِف ف�راوان ن�ي�روی 
ک��ار ب��رای ت��ول��ي��د ک��ا;ی ب��ا ک��ي��ف��ي��ت، ارزش��ی 

دارِی   ی س�رم�اي�ه مانده از دوران سپری شده باقی
اوايل قرن بيستم است که دررفتار مرِد بازنشسته 

 .کام6ً نمايان است
ف���ي���ل���س���وف و )  karl marx( ک&&&ارل م&&&ارک&&&س

ھ�ای  داری، از خص�ل�ت  اقتصادداِن منتقِد سرمايه
شده را يک�ی، ع�دِم تس�ل�ط ک�ارگ�ر ب�ر  کاِر بيگانه

داند که نقش فعاليت و خ6قيت  رونِد توليد کا; می
اي��ن .  ف��ردی در آن بس��ي��ار ک��اھ��ش ي��اف��ت��ه اس��ت

دارِی ق�رن ن�وزدھ�م  برداشِت مارکس از سرم�اي�ه
ای  بوده است و حا; با رشد تکنولوژی و مرح�ل�ه

ی فرآينِد توليد، بيش از پيش ک�ارگ�ر  شدِن فزاينده
از فرآينِد توليد بيگانه شده است و تنھا چيزی ک�ه 

ت�ن�ھ�ا و  گي�رد، داری قرار می مورد توجه سرمايه
ی  ی خ��6ق��ه اس��ت و اراده»  مص&&رف« ت��ن��ھ��ا 

. ش�ود کارگران بر روند توليد ن�ادي�ده گ�رف�ت�ه م�ی
در چ��ن��ي��ن »  گ��راي��ی مص��رف « ئ��ول��وژِی  اي��ده

داری يافت�ه  ای اھميت حياتی برای سرمايه  مرحله
ب�ا )  در ن�ق�ش وي�زي�ت�ور( وقتی که ف�رانس�وا.  است

زوِج بازنش�س�ت�ه ب�رای ف�روش ک�ا;ھ�اي�ش وارد 
شويم که ارتباطی ب�ي�ن  شود متوجه می مذاکره می

ش��ود چ��را ک��ه ھ��ن��وز  ھ��ا ب��ر ق��رار ن��م��ی  آن
ھايی برای زوج پير وجود دارد ک�ه ;اق�ل  ارزش

اندکی از خ6قيِت انسان�ی و ح�دودی از اخ�ت�ي�اِر 
اش در آن نمايا ن است که البته  گی انسان بر زنده

دور از «  ی ن�ام�ه حتا اين م�ي�زان ھ�م در ن�م�اي�ش
ت�وان�د ح�ي�ات�ی دوب�اره و ج�دا از  ن�م�ی»  کارخانه
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کردم که مغز در حال بزرگ�ت�ر ش�دن  من فکر می
م�ل�ي�ون س�ال از  ٢ب�رای ”  : ھاوکس گ�ف�ت. است

ھا نش�ان  اما حا; يافته“ تکامل ما اين واقعيت بود 
او صحبتش را ب�ا .  ميدھند که برعکس شده است

سال  ٢٠٠٠٠بيش از .  ارقامی ترسناک ادامه داد
/  ١۵٠٠پيش ميانگين حجم مغز انسان مذکر از 

cc  ١٣۵٠به   /cc از .  ک�اھ�ش پ�ي�دا ک�رده اس�ت
مغز .  دست دادن حجمی به اندازه يک توپ تنيس

انسان مونث ھم به ھمين نسبت کاھش حج�م پ�ي�دا 
من آن را کاھش عظيم حجم در ي�ک .  کرده است

زمان کوتاه به مانند پلک زدن در دوره ت�ک�ام�ل�ی 
اين در چين ، اروپا ، آف�ري�ق�ا، :  او گفت.  می نامم

اگر مغ�ز .  تقريبا ھرجا ما جستجو کرديم رخ داده
سال آينده ادام�ه دھ�د  ٢٠٠٠٠به کاھش حجم در 

خ��واھ��د رس��ي��د ک��ه    cc  ١١٠٠ب��ه ان��دازه 
از بس�ت�گ�ان   يکی"  ھومو ارکتوس" مغزدر    حجم

انسان که در نيم مليون سال پيش زندگی مي�ک�رده 
. احتما; ميشود گ�ف�ت عص�ر ک�اھ�ش.  بوده است

. ط�ول کش�ي�د ک�ه م�ن م�ط�ل�ب را دري�اب�م   کمی
خنگ تر "  انسانھا" ميگويی که ما   يعنی: " پرسيدم

از ادب بريت�ان�ي�اي�ی   شويم ؟ ھاوکس با ترکيبی می
: گ�وي�د کن�د و م�ی و بد ذاتی فردی به من نگاه می

مسلما اين به تو مزيت داشتن مغز ب�زرگ را از 
پس از م6قات با ھ�اوک�س . منظره ديگری ميدھد

من به جستجوی متخصصين ديگری پرداختم ک�ه 
. مغزمان چيزی ميدان�ن�د احتما; از کوچک شدن 

را   متخصصين ژنتيک که تکام�ل ژن�وم انس�ان�ی
مطالعه ميکنند به اندازه من تعجب زده ب�ه ن�ظ�ر 

؟   ميکنی  شوخی:  واکنش آنھا اين بود .  ميرسيدند
مرا به اين فکر واميداشت که نک�ن�د ) اين واکنش(

  ترين فرد جھان باشم ک�ه م�ورد ش�وخ�ی من ساده
به زودی دريافت�م ک�ه، .  ھاوکس قرار گرفته باشم

ھاوکس مرا دست نيانداخته بود، فقط ي�ک ح�ل�ق�ٔه 
رسد ک�ه از  محدودی از باستان شناسان بنظر می

رس�د ک�ه  و حتا ب�ن�ظ�ر م�ی.  اين راز باخبر باشند
تئوری ھاي�ی ک�ه .  گيج باشند  درمورد مساله کمی

قصد توضيح علت کاھ�ش ح�ج�م م�غ�ز را دارن�د 
معتقدند ف�رس�اي�ش و   بعضی.  بسيار متنوع ھستند

اح�م�ق   تحليل ماده خاکستری مغز حقيقتاً به معنی
م�وض�وع�ی ب�رای . ( تر شدن انسان م�درن اس�ت

ھای کمدی آخر شب که ميتوان�د س�وژه خ�ن�ده  شو
تئوری ديگر با اس�ت�د;ل ک�ام�6 م�ت�ف�اوت )  باشد 

کاھش حجم مغز نشان از ب�ازدھ�ی :  معتقد است 
آن دارد و م��ا را ب��ه   ب��ا;ت��ر ش��ب��ک��ه ارت��ب��اط��ی

ام�ا .  ک�ن�ن�د  متفکرانی با فکر چابک تر ت�ب�دي�ل م�ی
است برای   معتقدند کاھش حجم مغز دليلی  بعضی

اھلی شدن خ�ودم�ان ھ�م�ان�ط�ور ک�ه گ�وس�ف�ن�دان، 
ھای اھلی م�غ�ز ک�وچ�ک�ت�ری  خوک ھا، و گوساله

ھ�ر چ�ه م�ن . نسبت به اجداد وحش�ی خ�ود دارن�د
ب��ي��ش��ت��ر در م��ورد ک��اھ��ش ح��ج��م م��غ��ز انس��ان 

اين يافته ھا نه تن�ھ�ا . آموختم بيشتر گيج ميشدم  می
در اخبار بل�ک�ه در ب�ي�ن دانش�م�ن�دان ن�ي�ز ک�ام�6 

م�ن ب�ا ک�ريس�ت�ف�ر اس�ت�ي�ن�گ�ر .  شناخته شده نيست
م�وزه " باستان شناس و متخصص در مبدأ انسان 

م��واف��ق ھس��ت��م ک��ه "  ت��اري��خ ط��ب��ي��ع��ی ل��ن��دن
دانشمندان توجه ;زم را که اي�ن ي�اف�ت�ه :" گويد می

ھ�ا آن را   خيل�ی.  طلبد، به اين کشف نکرده اند می
اھ�م�ي�ت دانس�ت�ه   ناديده انگاشته اند و يا آن را بی

ک�ه ب�ه ن�ظ�ر   اما اين پديده ب�ه آن ع�ج�ي�ب�ی".  اند
کند با توجه ب�ه  استينگر اشاره می.  رسد نيست می

موضوع مقايسه ک�ردن، ب�ه ع�ن�وان ي�ک ق�ان�ون 
ھرچه بيشتر گوش�ت روی ب�دن داش�ت�ه " عمومی 

بافت مغز بيشتری ن�ي�از داری ت�ا ح�رک�ت   باشی
برای مث�ال م�غ�ز ي�ک " .  عض6ت را کنترل کند

فيل ميتواند تا چھار برابر مغز انسان وزن داشته 
مقايسه کردن اندازه بدن با حجم مغز نش�ان .  باشد

انس�ان " ميدھد که چرا ھيچک�س از ان�دازه م�غ�ز 
سال پي�ش  ٣٠٠٠٠تنومند که   ـ انسانی"  نئاندرتال

. م���ت���ع���ج���ب نش���ده اس���ت  -م���ن���ق���رض گ���ردي���ده
Magnons-  Cro ای از  ن��ام گ��ون��هHemo 
Sapiens  ت��ا  ٢٠٠٠٠ب��ا ب��زرگ��ت��ري��ن م��غ��ز

آن�ھ�ا .  ميک�رده  سال قبل در اروپا زندگی ٣٠٠٠٠
فّک بسيار بزرگ " بشکه شکل" قفس سينه ستبر 

در ن�ت�ي�ج�ه م�غ�ز .  با تعداد زيادی دندان داشته اند
بزرگ آنھا به بدن بسيار عض6نيشان نسبت داده 

ای  ھای يک مطالع�ه يافته.  ميشد تا ھوشمندی شان
نش&ان که به گستردگی مورد استناد قرار گ�رف�ت�ه 

" نسبت حجم م�غ�ز ب�ه وزن ب�دن ک�ه  ميدھد که
Encephalization Quotient -  EQ  " در

Magnons-  Cro  ھمانقدر است که در انس�ان
گويد اجداد ما مسلما قدرت  استينگر می.  امروزی

اک�ن�ون .  يکسانی با ما داش�ت�ه ان�د)  شناخت( تفکر 
. از انسان شناسان به اين مع�ادل�ه م�ع�ت�ق�دن�د  خيلی

يک چيز ديگر روشن نيست و آن اي�ن�ک�ه س�ط�ح 
EQs مطالع�ات .  برگردد  به عصر پارينه سنگی

عص�ر   در ن�زدي�ک�ی  ھ�ای انس�ان�ی اخير از فسيل
کنند مغز با سرعت ب�ي�ش�ت�ری از   مدرن اشاره می

از آن م�ھ�م�ت�ر آزم�ايش�ات .  بدن، کوچک ميش�ود
مقايسه ای ژنم نشان ميدھ�د ک�ه انس�ان ام�روزی 
در مورد مفاھيمی مانند انديشه و احساس، دق�ي�ق�ا 

دقيقا در ھ�م�ان م�ق�ط�ع ک�ه .  مثل اجدادمان ھستند
م�ا ب�ه DNAمغز در ح�ا  ک�وچ�ک ش�دن ب�ود  

ج��ھ��ش ھ��ای ان��ط��ب��اق��ی م��ت��ع��ددی در م��ورد 
سازوساخت مغز و سيستم تباد;ت عصبی ادام�ه 

گرچه مغز کوچکتر ميشود “بر اينکه   ميداد دليلی
ت�اث�ي�ر آن ."  ک�ن�د کارکرد درونی آن نيزتغيي�ر م�ی

  ميماند، اما بعض�ی  جھش ھای ژنی نا معلوم باقی
دانشم�ن�دان م�ع�ت�ق�دن�د ک�ه در اث�ر آن ج�ھ�ش ھ�ا 

در س�رش�ت ذات�ی و ي�ا م�ن�ط�ق و ق�ؤه   تغيراتی
بعد از تع�داد زي�ادی .  استد;ل بشر رخ داده است

تلفن، من دريافتم که حت�ا ب�ھ�ت�ري�ن م�ت�خ�ص�ص�ان 
واقعا نميدانند که چرا ارگان ھ�وش و ق�ؤه درک 

ام�ا پ�س از .  در حال ناپديد شدن است -مغز  -ما
از آن�ھ�ا   اساس دانستن موضوع، بعضی  مدتھا بی

دست کم به اين باور رسي�دن�د ک�ه اي�ن م�وض�وع 
. برای تحقيق�ی ج�دی دارد  ارزش و اھميت کافی

جس�وران�ه اگ�رچ�ه م�ق�دم�ات�ی   آنھا حتا به نتايج�ی
 .ند دست يافته ا

 : کند ذھن کردن
در تحقيق برای توضيح جھانشمول کوچک ش�دن 

دانش�م�ن�دان ب�ه گ�رم�اي�ش   جمجمه انسان ب�ع�ض�ی
س�ال ق�ب�ل آغ�از ش�ده  ٢٠٠٠٠زمين که ھمچنين 

از آن�ج�ا ک�ه ب�دن جس�ي�ي�م ب�ھ�ت�ر .  اشاره ميک�ن�ن�د
حرارت را نگھداری ميکنن�د، اس�ک�ل�ت ب�زرگ�ت�ر 
ممکن است که در محي�ط س�ردت�ر ب�ھ�ت�ر گ�ذران 

ھنگامی که سياره گرمتر شد انتخاب طبيعی .  کند
ب�ن�اب�راي�ن .  احتما; به نفع مردم کوچک جث�ه ب�ود

استد;ل با ب�ا; رف�ت�ن دم�ا اس�ک�ل�ت و ج�م�ج�م�ه 
کوچک�ت�ر م�ي�ش�ود، و م�غ�ز ھ�م در اي�ن ف�راي�ن�د 

اس�ت�ري�ن�گ�ر ب�اور داراد ک�ه .  کوچکت�ر م�ي�گ�ردد
چيزی در اين استد;ل ھست اما او به اين تفسي�ر 

ھ��م��ان ط��ور ک�ه او نش��ان م�ي��دھ��د .  ش�ک دارد 
م�ل�ي�ون  ٢ھای گرمايش مشابه  ب�ارھ�ا در  دوره

سال رخ داده اما بدن و اندازه مغز به طور منظم 
يک تئوری محبوب ديگر اين ک�اھ�ش  .رشد کرده

را به کشاورزی پيشرفته نس�ب�ت م�ي�دھ�د ک�ه ب�ر 
عکس آنچه مينمايد تاثيری اوليه ب�ر ب�دت�ر ک�ردن 

کش�اورزان اول�ي�ه در   ب�ه س�ادگ�ی.  تغذي�ه داش�ت

م�وف�ق ن�ب�ودن�د و رژي�م   برداشت محصول خيلی
غ��ذاي��ی ح��اوی دان��ه ھ��ا در م��ق��دار وي��ت��ام��ي��ن و 

  رشد بدن و مغز ک�اف�ی  برای  پروتئين ھای حياتی
در پاسخ به سٔو تغذيه مزمن احتما; ان�دازه .  نبود

از   خ�ي�ل�ی.  بدن و حجم مغز ک�اھ�ش ي�اف�ت�ه اس�ت
  ”Anthropologist“دانشمندان م�ردم ش�ن�اس

نسبت به اين استد;ل مشکوک ھس�ت�ن�د، چ�را ک�ه 
انق6ب کشاورزی تا ت�ق�ري�ب�ا زم�ان م�ع�اص�ر ب�ه 
استرليا و يا جنوب آفريقا نرسيده بود ام�ا ک�اھ�ش 

در اي�ن م�ک�ان   اندازه مغز از زمان پارينه سنگی
ک��ه ت��ن��ھ��ا ام��ک��ان .  ھ��ا ادام��ه پ��ي��دا ک��رده اس��ت

گ�ذارد ک�ه  م�ی  ناخ�وش�اي�ن�دی را ب�رای م�ا ب�اق�ی
 David . احتما; مايل به شنيدنش نخواھي�د ب�ود

Geary دانش�گ�اه   دانشمند م�ط�ال�ع�ات ش�ن�اخ�ت�ی
بھترين توض�ي�ح ب�رای ک�اھ�ش :  ميسوری ميگويد

 .است ”تئوری ايديوکراسی“اندازه مغز ما 
Geary   ٢٠٠۶به فيلمی تول�ي�د ش�ده در س�ال�ه 

ف��ي��ل��م .  ک��ن��د اش��اره م��ی ”Mike Judge“س��اخ��ت��ه
درمورد مردی جوان است ک�ه درگ�ي�ر آزم�اي�ش 

 Hibernation“خ�����واب مص�����ن�����وع�����ی 
Experiment”  پ�س .  ميش�ود ٢١در پايان قرن

ک�ه ج�وان از خ�واب ب�ي�دار   سال وقت�ی ۵٠٠از 
ميشود درميابد که با ھوش ترين ف�رد در دن�ي�ای 

 David.  رو ب���ه ح���م���اق���ت رف���ت���ه اس���ت
Gearyک�ن�م ک�ه چ�ي�زی  م�ن ف�ک�ر م�ی:" ميگوي�د

به زب�ان “ تقريبا شبيه به اين به سرمان آمده است
. ديگر ايديوکراسی جائی است که ا;ن ما ھست�ي�م

از   و ي�ک�ی David Gearyيک مطال�ع�ه ک�ه 
انج�ام دادن�د آن�ھ�ا   ”Drew Bailey“ھمکارانش

پيش فرض مطالعه آن�ھ�ا  .رسانيد  را به اين نتيجه
تغ�ي�ي�ر ان�دازه ج�م�ج�م�ه گ�ون�ه   چگونگی  بررسی
ھ�ای روزاف�زون   ھمزم�ان ب�ا پ�ي�چ�ي�دگ�ی  انسانی

مليون تا  ٩/١محيط اجتماعی درطول زمانی بين 
که محققين ھيچ   از آنجايی .سال قبل بود ١٠٠٠٠

سند نوشته ای از محيط اجتماعی اجداد ما که در 
زمان ماقبل تاريخ و قبل از کش�ف ال�ف�ب�ا زن�دگ�ی 

  ن�د ن�د ارن�د، درن�ت�ي�ج�ه ت�ي�م ت�ح�ق�ي�ق�ات�ی ميکرده ا
ميسوری از تراکم ج�م�ع�ي�ت ب�ه ع�ن�وان راھ�ن�م�ا 

اس�ت�د;ل .  اجتماعی استفاده ک�ردن�د  برای پيچيدگی
آنھا بر اين استواربود که ھرگاه ت�راک�م ج�م�ي�ع�ت 
بيش�ت�ری در ي�ک م�ن�ط�ق�ه ج�غ�راف�ي�اي�ی زن�دگ�ی 

ج�م�ي�ت ن�ي�روی ک�ار ب�ي�ش�ت�ر،   ميکردند به معنی
ای گرداوری شده بيشتر،نياز ب�ه دادوس�ت�د و  وغذ

در نتيجه ارتباط متقابل افراد بيشتر و جامع�ه ای 
دري�اف�ت�ن�د   Bailey & Geary.ثروتمندتر است

با اندازه مغز دارد   تراکم جمعيت ارتباط نزديکی
ھرگاه ج�م�ع�ي�ت ک�م  .اما به طوری شگفت انگيز

بود، چنانکه در بيشتره دوره تکامل، جمجم�ه ب�ه 
اما ھنگامی که جمعيت از  .بزرگ شدن ادامه داد

   پراکندگی به تراکم گرائي�د، در ن�واح�ی ب�ررس�ی
ب�ط��ور .  ش�ده ان�دازه ج�م�ج�م�ه ک�اھ�ش پ�ي�دا ک�رد

آغ�از   EQدرص�د اف�ت ۴ت�ا  ٣مشخص کاھش 
. س��ال ١٠٠٠٠س��ال ق��ب�ل ت��ا  ١۵٠٠٠ش�ده در 
Geary ما اين يافت�ه ھ�ارا در اروپ�ا: " ميگويد ،

چين، آفريقا، مالزی، تقريبا در ھرک�ج�ا جس�ت�ج�و 
از اين ت�ح�ق�ي�ق�ات   مشاھدات ناشی."  کرديم، ديديم
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ھ�رگ�اه ک�ه :  م�ن�ج�رگ�ردي�د  گيری اساس�ی به نتيجه
. تر گرديد مغ�ز ک�وچ�ک ت�ر ش�د اجتماعی پيچيده

زيرا که انسانھا نياز به ھوش زيادی ب�رای زن�ده 
ت�وض�ي�ح  Gearyھم�ان�ط�ور ک�ه . ماندن نداشتند

که به خودی خود ام�ک�ان ادام�ه   ميدھد اشخاصی
حيات را با ھوش خود نداشتند به وسيله نخست�ي�ن 
شبکه امنيت اجتماعی و کمک بقيه افراد اجت�م�اع 

گ�وي�د ک�ه  ن�م�ی  Geary. يافتند  اين امکان را می
اش�اره ب�ه ش�ک�ل (پيشانی بلند با ابرو ی برجسته 

م��ا را ب��ه ق��ل��ٔه دان��ش )  ج��م��ج��م��ه اج��داد انس��ان
Cor کند اگر اما با جسارت اضافه می. رساند می

-Magnos با اسباب ب�ازی ھ�ای ت�ک�ن�ول�وژي�ک
امروزی تربيت ميشدند من مطمئن ھست�م ک�ه ب�ه 

فراموش نک�ن�ي�م ک�ه .  دست می يافتند  نتايج خوبی
بودن�د، ان�ق�6ب�ی   ھمين ھا مسئول انفجار فرھنگی

که به شروع نوع جديدی از بي�ان م�ان�ن�د ن�ق�اش�ی 
ھای ديوار غ�ار ھ�ا، اب�زار ت�خ�ص�ص�ی، ت�ب�دي�ل 

در مقايسه ھوش ذات�ی، .  استخوان به اولين فلوت
در   –نابغ�ه" او معتقد است که آن انسانھای اوليه 

حتا ممکن است که ما . اند حد نوابغ امروزی بوده
در م�ورد اس�ت�ف�اده  Geary. را شگفت زده کنند

 Cor-Magnosکلمه نبوغ در م�ورد تش�ري�ح 
ع�م�6 اج�داد م�ا " او توضيح م�ي�دھ�د . ترديد دارد

ازلحاظ خرد و يا سازندگی ب�ا م�ا ق�اب�ل م�ق�ايس�ه 
ب�ھ�ره   ب�ی  چراکه آنھا از حمايت فرھنگی.  نبودند
رشد کشاورزی و شھر س�ازی م�درن ب�ر .  بودند

پايه اقتصاد و تخصص به باھوش ترين ھا اجازه 
ھنر،و ديگر استعدادھ�ا , داده که در مطالعه دانش

اج��داد اي��ن ھ��وش��م��ن��دان از .  م��ت��م��رک��ز ش��ون��د
زيرساختھای مشابه برخوردار نبودند که از آن�ھ�ا 

تمام ت6ش آنھا برای گ�ذران زن�دگ�ی .  حمايت کند
 .روزمره خ6صه ميشد
 کوچکتر اما باھوشتر

که من مطلب را ب�ا ھ�اوک�س دن�ب�ال ک�ردم   وقتی
که برای اولين ب�ار س�ر ن�خ   ھمان باستان شناسی

ماده خاکستری گمشده مغزرا به من داد، تص�ور 
. ب�اش�د Geary من اين بود که تفسير اوبه مان�ن�د

اگر چه ھاوکس مخال�ف�ت�ی ب�ا ت�ح�ق�ي�ق م�ي�س�وری 
و ب�ه زب�ان (ندارد، اما او تفسيری کام6 متفاوت 

. نس�ب�ت ب�ه داده ھ�ا داش�ت)  خود او م�ت�رق�ی ت�ر
ھاوکس تابستان سال گذشته را ب�ه ان�دازه گ�ي�ری 
جمجمه انسان اروپ�اي�ی از زم�ان عص�ر ب�رن�ز، 

س�ال پ�ي�ش ت�ا ق��رون وس�ط��ی ک�رد، در  ۴٠٠٠
که زمين پر از انسان شد دقيقا ھمان طور   زمانی

ک�رده   ميسوری پ�ي�ش ب�ي�ن�ی  که مدل تيم تحقيقاتی
بود، مغز با سرعت بيشتری نسبت به اندازه اندام 
ھا به کوچکتر شدن ادام�ه داد و ب�اع�ث ش�د ک�ه 

خ��6ص�ه اي�ن�ک�ه .  بيشتر کاھش يابد EQ ضريب
را در  Geary & Bailey ھ��اوک��س م��ط��ال��ع��ه

. تر تائيد و مستند نم�ود  فسيل ھای قديمی  بررسی
در واقع الگويی که او کش�ف ک�رد رس�م�ا ب�ي�ان 

از زمان عصر برنز، مغز ک�اھ�ش ح�ج�م :" ميکند
." سري�ع ت�ری نس�ب�ت ب�ه ان�دازه ب�دن پ�ي�دا ک�رد

در مقايسه مغز با ان�دازه " ھاوکس گزارش ميکند 
ای که در انسان اروپ�اي�ی م�ذک�ر ام�روزی دي�ده 
ميشود، اگ�ر ان�دازه ب�دن ھ�م ب�ا ھ�م�ان س�رع�ت 
کوچک ميشد اکنون جثه انسان به ک�وچ�ک�ی ي�ک 

ھ�اوک�س م�ط�ال�ع�ه انس�ان .  م�ي�م�ون ک�وت�ول�ه ب�ود
او .  کن�د اروپايی را تا دوره کذشته اخير دنبال می

توضيح ميدھد به دليل بقايای استثنأيی که از اي�ن 
دوره به جا مانده اس�ت ام�ک�ان ت�رس�ي�م تص�وي�ر 
کاملی از آنچه به وقوع پيوسته است م�ي�ش�ود ب�ه 

ھاوکس انتخ�اب خ�ود را روی اروپ�ا .  دست داد
متمرکز کرد زيرا به طور استثنايی من�اب�ع دس�ت 

در آن�ج�ا   نخورده ای از بق�اي�ای فس�ي�ل�ی انس�ان�ی
موجود است که امکان باز سازی تصوير ک�ام�6 
دقيقی در مورد آنچه که در دوران ک�اھ�ش ح�ج�م 

در کش�ف او .  ک�ن�د جمجمه رخ داده را ايجاد م�ی
يافت ميشود که با ثابت مان�دن ان�دازه  زمان ھايی 

ب�ه ط�ور .  مغ�ز، ان�دازه ب�دن ک�وچ�ک�ت�ر م�ي�ش�ود
مشخص او به دوره رومی ھا ت�ا ق�رون وس�ط�ی 

اما به طور شايع تر اين مغز است .  کند اشاره می
که کوچکتر ميشود در حاليکه بدن در ان�دازه ای 

نظريه شکل گرفته ب�ه وس�ي�ل�ه .  ميماند  ثابت باقی
ھاوکس بر روی مي�زان ت�ق�اض�ای ان�رژی م�غ�ز 

که اشت�ھ�ای س�ي�ری ن�اپ�ذي�ر   ارگانی.  تمرکز دارد
درص�د از  ٢٠برای سوخت دارد، که ب�ي�ش از 

. ک�ن�د کنيم، مصرف م�ی انرژی را که ما جذب می
بنابراين اگرچه مغز بزرگتر احت�م�ا; :" او ميگويد

ميتواند کارايی بيشتری داشته باشد، اما به زم�ان 
طو;نی تری برای نمو نياز دارد، و ب�ه ان�رژی 

اح�ت�م�ا; ان�دازه م�غ�ز .  بيشتری ھم اح�ت�ي�اج دارد
. آن ن�ي�روھ�ا ب�وده اس�ت  وابسته به تناسب تمامی

بھترين راه حل، مغزی است با با;ترين خ6قي�ت 
پذيرد ک�ه  ھاوکس می.  و مصرف کمترين انرژی

برای آنکه تکامل، اين محصول تازه را توليد کند 
. ن�ي�از دارد  احتما; به چندين جھش ژنی مت�وال�ی

ھزار س�ال  ٢٠رشد انفجاری جميعت انسانھا بين 
ھزار سال قبل امکان و اح�ت�م�ال ;زم  ١٠قبل تا 

  را برای اين ساخت و ساز تکاملی به وج�ود م�ی
ھرچه افراد بيشتر، ذخيره ژنی بزرگتر، و . آورد

او .  ش��ان��س ب��ي��ش��ت��ر ب��رای رخ��داد ج��ھ��ش ژن��ی
چ�را "  حتا داروين ھم اي�ن را م�ي�دانس�ت:" ميگويد

که ادعا کرد انسان ھای عص�ر دام�داری دارای 
ھ�اوک�س م�ت�وج�ه ش�د .  بزرگتر بودن�د  جمجمه يی

چنين تغييراتی با تعداد زيادی جھش ژنی مرت�ب�ط 
ھزاره گذش�ت�ه س�ازگ�اری  ٢٠با مغز در بيش از 

کند طرح سي�م کش�ی س�ل�ول  او استد;ل می.  دارد
ک�ن�د و  ھای عصبی مغز بازدھی بيشتری پيدا می

مغز تغيير ميکند، و احت�م�ا; ھ�ردوی اي�ن   شيمی
 .تغيرات به قدرت تفکر ما ميفزايند

 : يک نژاد تربيت کننده
از ھمکارانشان با   ديگر محققين معتقدند که خيلی

تمرکز بر ميزان ھوشياری  برای ح�ل  م�ع�م�ای 
ناپديد شدن بافت خاکستری مغز، به بيراھه رف�ت�ه 

چيزی که احتما; باعث اين : آنھا ادعا ميکنند. ند ا
. تغيير شده انتخاب در مقابل پ�رخ�اش�گ�ری اس�ت

ب�ن�اب�ر ”  اساس�ا م�ن�ظ�ور، اھ�ل�ی ک�ردن دام اس�ت
اس��ت��اد  Richard Wranghamت��ح��ق��ي��ق��ات 

دانشگاه ھاروارد و اولين ط�رف�دار اي�ن ن�ظ�ري�ه، 
ق�رار   حيوان اھلی ش�ده م�ورد ب�رس�ی ٣٠تقريبا 

درص�د  ٢٠ت�ا  ١۵ی آن�ھ�ا  گرفت که تقريبا ھمه
حجم مغز کوچکتری نسبت به اقوام وحشی خ�ود 

حيوانات اھلی شده ھمه اندامی کوچک . ند داشته ا

پوزه (صاف تر   تر، دندانھای کوچکتر، صورتی
، رنگ پوست و موی متن�وع ت�ر و ) کوچکتر  يی

. مجعداز نژاد ھا گوش ھای افتاده و دم   در خيلی
به جز دو صفات آخری، نژاد ھای اھلی شب�اھ�ت 

که پرخاشگری، را در   وقتی.  زيادی به ما دارند
  کنيم ب�ه ن�ت�اي�ج ع�ج�ي�ب�ی مقابل انتخاب مقايسه می

راح�ت ت�ري�ن  : م�ي�گ�وي�د Wranghamميرسيم،
راھی که انتخاب طب�ي�ع�ی ت�ک�ام�ل ب�رای ک�اھ�ش 
پرخاشگری دارد اين است، افرادی که م�غ�زش�ان 
نسبت به بدنشان آھسته تر ت�وس�ع�ه م�ي�اب�د ک�م�ت�ر 

اي��ن قس��م ح��ي��وان��ات، .  پ��رخ��اش ج��و ھس��ت��ن��د
پرخاشگری کمتری از خود نشان م�ي�دھ�ن�د چ�ون 

ھمانطور ک�ه ح�ي�وان�ات ن�ا .  مغز جوانتری دارند
اي�ن ي�ک .  بالغ کمتر از بالغ ھا پرخاشجو ھست�ن�د

 . ھدف آسان برای انتخاب  طبيع�ی ت�ک�ام�ل اس�ت
Wranghamبه دليل اينکه اين : کند استد;ل می

تغيرات به جھش ھای ژنی وابسته ن�ي�س�ت ب�ل�ک�ه 
  تنھا به تغيير در سرعت يک يا دو ژن م�ع�م�ول�ی

توان زمان بندی اين تغييرات را تخمين  است، می
زد، و کوتاه بودن زمان اين دگرگونی را توضيح 

در ن��ت��ي��ج��ه او م��ع��ت��ق��د اس��ت ي��ک ب��ال��غ .  داد
م�ث�6 .  ک�ن�د خصوصيات يک جوان را اختيار م�ی

اي�ن   برای روشن کردن چگونگی.  در خلق و خو
ک�ه   ما رابه تحقيق عل�م�ی Wranghamرخداد 

تقريبا نيم قرن پيش در سيبری آغ�از ش�د ارج�اع 
دانش�م�ن�د ژن�ت�ي�ک روس ب�ه  ١٩۵٨در .  مي�دھ�د

در اب��ت��دا .  پ��رورش روب��اه ن��ق��ره ای پ��رداخ��ت
حيواناتی را برای پرورش انت�خ�اب ک�رد ک�ه در 

انس�ان ب�ا ق�ف�س ش�ان   مواجه با انسان يا نزديکی
پ�س .  قراری م�ي�ک�ردن�د  کمتر دندان قروچه و بی

از اھلی شدن در   نسل نشانه ھايی فيزيکی ١٢از 
يک لکه سف�ي�د روی پ�ي�ش�ان�ی، رام .  آنھا پيدا شد

بودن آنھا به مرور زمان افزايش مي�اف�ت و چ�ن�د 
. نسل بعد بيشتر شبيه به سگ ھ�ای اھ�ل�ی ب�ودن�د

جثه آنھا کوچکتر، لکه ھای سفي�د ب�ر روی پش�م 
مج�ع�د، آنھا پيدا شده بود، گوش ھای افتاده، و دم 

شکل جمجمه آنھا ھم تغيير شکل داده بود، و در 
ب�ن�اب�راي�ن .  کل آنھا پرخاشگری ک�م�ت�ری داش�ت�ن�د

امکان اين ھست که انسان ھ�م در ھ�م�ي�ن مس�ي�ر 
 تغير نسل، تغيير کرده باشد؟ 

ح&&ک&&م :  اي��ن اس��ت  Wranghamپ��اس��خ ک��ور 
 .اعدام

ھ�زار س�ال  ١٠٠کند از  بيش از  او استد;ل می
پ��ي��ش زب��ان ب��ه ط��ور پ��ي��چ��ي��ده ای پ��اس��خ��گ��وی 

ب�ا ق�ل�دری   کس�ی  ارتباطات شد، چ�ن�ان�ک�ه وق�ت�ی
مکرراً ايجاد م�زاح�م�ت م�ي�ک�رد م�ردم گ�رد ھ�م 

انجام  جوميامدند و ميگفتند ما بايد کاری در باره 
و با خونسردی جمعا تصميم ميگرفت�ن�د ک�ه .  دھيم

ب��اي��د او را کش��ت و ي��ا او را ت��ب��ع��ي��د ک��رد ک��ه 
معادله کشتن بود زيرا ک�ه او ب�ه   تصميمی عملی

  دانش م�ردم ش�ن�اس�ی.  نبود  تنھايی قادر به زندگی
معتقد است که در مورد انس�ان�ھ�ای ش�ک�ارچ�ی و 
گردآورنده غذا، حکم اع�دام ي�ک ح�ک�م م�ع�م�ول 

در دو مطالعه جديد و مس�ت�ن�د ک�ه در .  بوده است
مورد آداب و رسوم مردم باستانی قبايل گين�ه ن�و 

درص�د ج�وان�ان ھ�ر  ١٠انجام شده، نشان ميدھد 
 Wrangham. نسل شامل حکم نھايی می شدند

داس�ت�ان ھ�ای ن�وش�ت�ه ش�ده ب�ر روی ” :  م�ي�گ�وي�د
ھزار سال پ�ي�ش ت�ا  ۵٠استخوان نشان ميدھد از 

“ . کنون انسان بيش از پيش صلح طلب شده اس�ت
اگر نتيجه گيری او ص�ح�ي�ح ب�اش�د اھ�ل�ی ش�دن، 

ن�ظ�ري�ه .  ھمچنين تفکر ما را ھم تغيير داده اس�ت
او ب�ر م�ب�ن�ای م�ط�ال�ع�ات�ی اس�ت ک�ه ب�ه وس�ي�ل�ه 

ان��ج��ام ش��ده  Brian Hareدانش��ج��وی ق��دي��م��ش 
مقايسه حيوانات خ�ان�گ�ی ب�ا اق�وام وحش�ی .  است
خ�ب�ر خ�وب اي�ن :" مي�گ�وي�د Wrangham .آنھا

است که شما نميتوانيد بگوييد ک�ه ي�ک گ�روه از 
اي��ن��ج��اس��ت ک��ه ."  دي��گ��ری ب��ا ھ��وش��ت��ر اس��ت

دانش�گ�اه دوک  استادي�ارم�ردم ش�ن�اس�ی ت�ک�ام�ل�ی 
تمام آنچه ميشود گفت اين است که گونه :" ميگويد

دو ."  ھای وحشی و اھلی متفاوت ف�ک�ر م�ي�ک�ن�ن�د
درک گرگ   دانشمند در مطالعه و مقايسه توانايی

گ�رگ ھ�ا ب�ا م�غ�ز .  رس�ي�دن�د  و سگ به نتاي�ج�ی
بزرگتر برای داشتن بصيرت ناگھانی مستع�د ت�ر 
ھستند که به آنھا اج�ازه م�ي�دھ�د مس�ائ�ل خ�ود را 

در م�ق�ايس�ه س�گ ھ�ا ب�ا م�غ�ز .  خود ح�ل ک�ن�ن�د
کوچکتر از کمک انسان برای تفوق يافتن استفاده 

رس�د ک�ه گ�رگ ھ�ا در ح�ل  به نظر م�ی.  ميکنند
مانند باز کردن يک بسته و يا پيدا ک�ردن   مسائلی

. راه برگشت نسبت به سگ ھا مص�رت�ر ھس�ت�ن�د
اما از طرف ديگر س�گ ھ�ا ، در م�ورد دن�ب�ال 
کردن غاز ھا و فرمان بردن از انسان از گ�رگ 

خوب مي�ت�وان�ن�د ک�ه از   سگ ھا خيلی.  ھا بھترند
انسان ب�ه م�ان�ن�د اب�زار ب�رای ح�ل مش�ک�6تش�ان 

در حال�ي�ک�ه س�گ ھ�ا ت�ن�ب�ل و ن�از .  استفاده کنند
از ان�ھ�ا    پرورده به ن�ظ�ر م�ي�رس�ن�د ام�ا ب�ع�ض�ی
از انس�ان   ميتوانند برای نسل ھا در مناطق  خالی

مي�گ�وي�د  Brian Hareع6متی که . کنند  زندگی
 . وحشی است  توانأيی بازگشت آنھا به زندگی

 :تا حدودی واقعيت
اين تفاسي�ر   کردم تمامی می  که من سعی  در حالی

را جذب کنم به اعجاب ديگری در مورد ت�ک�ام�ل 
پس از يک پسرفت طو;نی، . انسان بر ميخوردم

. نشانه ھايی از افزايش مغز انسان به چشم خورد
  دانش�گ�اه ت�ن�س�ی ب�ه ب�ررس�ی  استاد مردم شناسی

اندازه جمجمه در دوران اس�ت�ع�م�ار در آم�ري�ک�ا، 
او دري�اف�ت ح�ج�م م�غ�ز .  اروپا و افريقا پرداخت

از ان�ج�ا ک�ه ت�ک�ام�ل .  دوباره در حال رشد اس�ت
پديده ای نيست ک�ه در ي�ک ش�ب ات�ف�اق ب�ي�ف�ت�د، 

بپندارد اين  ت�غ�ي�ي�ر ج�ھ�ت   ممکن است که کسی
ب�ه ت�ک�ام�ل )  مانند تغيير قد و وزن(ھای ناگھانی 

ھ��اوک��س ب��رای م��ث��ال  .  ژن��ت��ي��ک بس��ت��گ��ی ن��دارد
مانن�د . تغذيه: ميگويد توضيح اين پديده ساده است

ان�دازه م�واج   چيز ھا در زن�دگ�ی انس�ان�ی،  خيلی
است سر بست�ه و در م�ق�ايس�ه ب�ا    مغز ما رازی

گونه ھای حيوان قادر به تخمين جھت و يا ھ�دف 
ان&ت&خ&اب .  مسافرت تکاملی انس�ان ن�خ�واھ�ي�م ب�ود

در آن .  طبيعی با انتخاب مصنوعی متفاوت است
. ھر چيزی خصوص&ي&ت م&ن&ح&ص&ر ب&ه ف&رد دارد

کام6 قابل باور است که مغز مدرن ما از جھ�ت�ی 
 .کوچکتر، کم ھوشتر، و مطيع تر است
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ناسازگاری آن با اس6م، و صورت بندی خطری 
سيدقطب، .  سخن گفت"  که بر آن مترتب است

انديشمند مصری، تا حدی تحت تأثير المودودی 
استي6 بايد تنھا به i "بود، و احساس کرد که 

بازگردد، يعنی به اس6م که نظام کلّی اعطا شده 
بايد يک يورش تمام عيار، يک .  به بشر است

جھاد، عليه مدرنيته شکل گيرد تا اين تجديد 
ھدف غائی برقرار کردن . س6ح اخ6قی رخ دھد

 ..."مجدد حکومت خدا بر زمين است
دوم اينکه، از ياد نبريم که ھر سه شکل اصلی 
اديان ابراھيمی بيخردانه ھستند، يعنی، مبتنی بر 
جزميات غيرعق6نی ھستند که تاب کنکاش 

چارچوب ھر سه ی اين .  انتقادی را نمی آورند
اديان، تاريخی است، زيرا ھر سه مبتنی بر 
وثوق رخدادھای مفروضی ھستند که در کتاب 

اما .  ھای مقدس مربوطه شان بيان شده است
پرسشگری انتقادی فزاينده و انديشه ی علمی 

) تاريخی، ريشه شناسانه، باستان شناسانه(
استبعاد رخدادھای تاريخی شرح داده شده در اين 

. متون و سنت ھای قدسی را آشکار کرده است
که توسط ]  8"[نقادی عالی انجيلی"درحالی که 

انديشمندان بزرگی چون اسپينوزا مطرح شد و 
بعدھا در آلمان قرن نوزدھم بسط يافت، دست کم 
برای عموم غربيان تحصيل کرده و روشنفکر 
شناخته شده است، اما تعداد کسانی که از سستی 
مبانی باورھای مسلمين آگاھند، حتی در ميان 
اس6م شناسان غربی به طرز حيرت آوری اندک 

 .است
ظاھراً مسلمانان آگاه نيستند که نتيجه ی پژوھش 
ھای نقادی عالی آلمانی مستقيماً در مورد نظام 

. اس6م ھم صدق می کند)  نظام عقيدتی(باور 
که ظاھراً در )  نظام عقيدتی ای(نظام باوری 

. برابر ھرگونه انديشه ی عق6نی نفوذناپذير است
برای مثال، مطلقاً ھيچ گونه شواھد باستان 
شناسی، کتيبه شناسی، سندخوانی در دست نيست 
که ابراھيم ھيچ گاه پا به جزيرة العرب نھاده 
باشد، تا چه رسد به اينکه کعبه را ھم بنا کرده 

[تامپسون.  ال.  بسياری از محققان مانند تی.  باشد
حتی اين ايده را پيش نھاده اند که نه ابراھيم ]  9

يا .  وجود خارجی داشته، نه اسحاق و نه يعقوب
[به رغم پژوھش ھای متفکرانی چون ;پرير

، اسپينوزا و ھابز در قرن ھفدھم و ]10
که ]  11[مورخانی چون جوليوس ِولھاوزن

ھمگی احتجاج کرده اند که امکان ندارد موسی 
اسفار پنجگانه ی عھدعتيق را نوشته باشد ، 
مسلمين ھمچنان اين عقيده ی جزمی را حفظ 

ھيچ يک از دانشگاھيان غربی داستان .  کرده اند

 )بخش دوم(اسالم، خاورميانه و فاشيسم 
 نوشته ي ابن وراق

 فرزام.ترجمه ا

مجعول عيسی را که در قرآن می يابيم قبول 
به ع6وه، اين عقيده که قرآن سخن .  ندارد

اندکی .  خداست مسلماً سراسر بيخردانه است
انديشه ی انتقادی کافی است تا ببينيم که قرآن 
محتوی واژگان و عبارت ھايی است که خدا را 

مث6ً الفاتحه، اyنعام (خطاب قرار می دھند 
-15، التکوير آيات 16-11، اyنشقاق 104
و  104، اyنعام 1، اyسراء 91، النمل 29

در :  ؛ قرآن پر از غلط ھای تاريخی است.)غيره
سوره ی ھود قرآن به اشتباه ھامان  11آيه ی 

را، که در واقع وزير خشايارشای پارسی بوده 
وزير )  و در کتاب عشتار از او نام برده شده(  

فرعون و معاصر موسی می شمارد؛ ھمچنين 
قرآن مريم مادر عيسی را با مريم خواھر موسی 
و ھارون اشتباه می گيرد؛ در سوره ی بقره، 

به روشنی می بينيم که قرآن  250-249آيات 
اشتباھاً داستان سائول را در مورد جدعون از 

بيان می کند؛  7.5کتاب داوران عھد عتيق 
روايت قرآن از اسکندر کبير ھم از حيث 
تاريخی به طرز نوميد کننده ای آشفته است 

 ).82سوره ی کھف آيه (
و ]  13[، ;منز]12[سرانجام اينکه، ُگلدزيھر

نشان داده اند که بخش کثيری از ]  14[شاشت
که حتی منتقدترين و شکاک )  احاديث(سنت 

ترين مسلمانان نيز آنھا را پذيرفته اند، در واقع 
اول و [جعليات قرن ھای ھشتم و نھم مي6دی 

اين سنت "  صحت"پذيرفتن .  ھستند]  دوم ھجری
 .بيخردی محض است

تاريخ ا;ھيات اس6می را می توان کشمکشی 
ميان عقل و وحی دانست که در نھايت به 
پيروزی و چيرگی وحی ختم می شود، که ھمانا 
پيروزی بيخردی گرايی و تبعيت کورکورانه از 

 .سنت است
بی شک درست است که در طليعه ی اس6م 
گرايشی برای عق6نی سازی، مث6ً نزد معتزله، 

اما معتزله ھم باyخره مسلمان .  وجود داشت
بودند، و کوشيده ام نشان دھم، که ھمين به 
خودی خود نشانگر غيرعق6نی بودن 

دوم اينکه، معتزله نيز آماده .  باورھايشان است
ی کشتن کسانی بودند که آموزه ھايشان را نمی 
پذيرفتند و ھم طرفدار جھاد با ھمه ی اديانی که 

معتزله متولی .  جزميات ديگری را می پرستيدند
 .بودند) تفتيش عقايد مسلمين(محنت 

سرانجام، عقل گرايی معتزله مغلوب فلسفه ی 
البته .  شد)  مي6دی 935متوفی (اyشعری 

اyشعری عقل را به طور کامل ترک نکرد، 
و .  بلکه آن را ذيل و تابع وحی محسوب کرد

مرگ نھايی عقل گرايی حاصل غلبه ی سنت 

گرايان واقعی بود که ديدگاه ھايشان عاقبت بر 
سنت گرايان حوصله .  جھان اس6م مستولی شد

را نداشتند، )  علم ک6م(ی ا;ھيات اسکو;ستيک 
زيرا اين نوع ا;ھيات برايشان فرقی با فلسفه ی 

و ھر دو را منتھی به   –ارسطويی نداشت 
سنت گرايان اتکا به عقل .  ض6لت می شمردند

به نظر آنان .  را برای فھم دين ;زم نمی دانستند
حقيقت دين در قرآن و سنت بيان شده و بايد آن 

برای مثال، .  را بدون چون و چرا پذيرفت
الشافعی به سياق يک سنت گرای نمونه می گفت 
که کسانی را که با اتکا به خرده عقل خود مدافع 

بايد با ش6ق و پاشنه ی صندل "علم ک6م ھستند 
مضروب کرد و آنھا را در ميان تمام قبايل و 

اين است "منازل دوره گرداند با اين ندا که 
سزای کسی که قرآن و سنت را ترک و خود را 

غزالی ھم به ھمين سياق ."  وقف ک6م می کند
او مکرراً يونايان و .  اھميت عقل را منکر شد

. فيلسوفان مسلمان متأثر از آنان را به نقد گرفت
به نظر غزالی، يونانيان منشاء تمام انواع کفر 
بودند؛ او با روح پرسشگری آزادانه مطلقاً 
مخالف بود؛ برای مثال، در بخش ھفتم از فصل 
دوم کتاب احياءعلوم الدين نوشت که برخی از 
علوم طبيعی خ6ف شريعت ھستند و در فصل 
سه ھمان کتاب از ما می خواھد تا از انديشه ی 

ابن .  انتقادی حذر کنيم و احکام پيامبر را پذيريم
خلدون کبير ھم نسبت به عقل بی لگام مشکوک 

ابن خلدون .  بود و آن را منشاء کفر می دانست
در (فرد بايد با ترک ھر گونه تأمل : " می نويسد
به ما امر شده . از خود مراقبت کند) ... باب علل

که ھرگونه تأمل درباره ی علل را ترک کنيم و 
خود را متوجه علت العل سازيم، تا روح بتواند 

مردی که در علل متوقف . يگانگی خدا را دريابد
به درستی می توان او را .  شود نوميد خواھد شد

پس محمد ما را از مطالعه ی علل ... کافر خواند
 ."منع کرده است

قاعده ی ارتداد بارزترين نشانه ی ھراس اس6م 
سوره ی النحل (در قرآن .  از اخت6ف نظر است

مرتدان فقط به عذاب اخروی تھديد شده )  106
اند اما در شريعت اس6م مجازات ارتداد مرگ 

در سنت آمده که ابن عباس از پيامبر نقل .  است
يا "  کسی را که تغيير دين داده بکشيد"کرده که 

؛ 2ابن ماجا ،حدود، باب " (سرش را قطع کنيد"
؛ بخاری، مرتدين 14نسايی، تحريم الدم، باب 

، ابو داوود، 25؛ ترمذی، حدود باب 2باب 
، 217، 1؛ ابن حنبل، بخش 1حدود، باب 

282 ،322( 
. می رسيم"  اجانب"سرانجام به ھراس اس6م از 

بی شک اس6م برابری ھمه ی مردان مسلمان 

با توجه به اينكه هر آنچه كتاب مقدس و 

به “ ما از كجا آمده ايم”كليسا در مورد 

 ما گفته بودند غلط از آب در آمد،

چطور مي شود به آنها اعتماد كرد كه  

ناشناس –به ما بگويند به كجا مي رويم؟   

اومبرتو اکو در سخنرانی خود در دانشگاه کلمبيا
چھارده ويژگی برای آنچه که فاشيسم ]  1[

. می خواند ذکر کرد] )  2[يا اورفاشيسم(جاودانه 
اين ويژگی ھا را نمی : "البته با اين توضيح که

توان نظام مند کرد؛ بسياری از آنھا يا با بقيه 
متناقض اند، و يا مشخصه ی ديگر صور استبداد 

اما وجود فقط يکی از اين .  يا ارتجاع نيز ھستند
ويژگی ھا کافی است تا فاشيسم حول آن دلمه 

 ."ببندد
 برگرفته از. با اندکی تلخيص
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"2[اومبرتو اکو  سنت گرايی حاکی از نفی ]: 
روشنگری و عصر خرد را ...  مدرنيسم است

به اين معنا .  ابتدای ض6لت مدرن خوانده اند
] 6[را می توان بيخردی گرايی]  فاشيسم جاودانه[

 ."تعريف کرد
بيخردی گرايی ھمچنين متکی ]: "3[اومبرتو اکو 

[بر کيِش عمل به خاطر عمل است در اين ... 
لذا فرھنگ .  انديشيدن نوعی اختگی است]  کيش

بی .  مبتنی بر نگرش انتقادی، مظنون است
اعتمادی به جھان روشنفکری ھمواره از 

 .بوده است] فاشيسم جاودانه[نشانگان اورفاشيسم 
ھيچ کيش التقاطی تاب تحليل ]:  4[اومبرتو اکو 

روحيه ی انتقادی تمايز می . انتقادی را نمی آورد
در .  نھد، و تمايز نھادن نشان مدرنيسم است

فرھنگ مدرن، جامعه ی علمی اخت6ف نظر را 
به سان شيوه ای برای ارتقای معرفت ارج می 

نزد اورفاشيسم اخت6ف نظر مصداق خيانت .  نھد
 .است

گذشته از اين، اخت6ف نظر ]:  5[اومبرتو اکو 
اورفاشيسم با بھره گيری و .  نشان تکّثر است

وخامت بخشيدن به ترس طبيعی از تفاوت، به 
نخستين ھجوم فاشيسم، ھجوم .  دنبال اتحاد است

يا فاشيسم (اورفاشيسم .  عليه نفوذی ھاست
 .طبق تعريف راسيست است) جاودانه

اکنون نشان خواھم داد که اس6م نيز، با قائل 
شدن تفاوت ھای ضروری، مدرنيسم را نفی می 
کند، با خرد و انديشه ی انتقادی می ستيزد؛ از 

ھراس "  نفوذی ھا"اخت6ف نظر می رمد، و از 
دارد، گرچه اس6م برپايه ی دين تبعيض قائل می 

 .شود نه نژاد
خيزش انديشه ی مدرن اس6می، ِدين فراوانی به 

و سپس (ھندی ]  7[نوشته ھای ابوالع6 المودودی
المودودی نخستين انديشمند .  دارد)  تر پاکستانی

جھاد در "مسلمانی بود که در آثاری مانند 
اصول دولت "و "  اس6م و جاھليت"، "اس6م

ورود خزنده ی آلودگی مدرنيته و "از "  اس6می

 

 

 

 

 

 !مطهري 

در مرحله اول زبان عربی را زبان دوم گردانيم؛ یعنی با کثرت استعمال لغات عرب، و دور داشتن لغات فارسی )  باید"(

و غير عربی، او= زبان ھمه مردم را به عربی گفتن آشنا کنيم بطوریکه ھمه مردان و زنان بتوانند به عربی مذاکره و 

در اینصورت ناگھان زبان به زبان عربی و قرآنی !  با اطفال خودتان که می خواھند زبان باز کنند با عربی گفتگو کنيد

باز می گردد، و عIوه بر جميع مزایای معرفتی و علمی که حاصل می شود، وحدت ميان مسلمين که یکی از 

 )160نور ملکوت قرآن، ص : مطھری." (جھاتش وحد ت زبان قرآن است بھتر شکوفا می گرد د
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اما مسلماً .  را تبليغ می کند)  غير برده(زاده -آزاد
در اس6م زنان و بردگان مسلمان با مردان 

پس اس6م از .  مسلمان برابر محسوب نمی شوند
حيث نظری راسيست نيست بلکه بر اساس عقيده 

از ديدگاه .  و جنسيت تبعيض قائل می شود
. اس6م، رستگاری غيرمسلمين غيرممکن است

جھان در نگاه اس6می به جھان مسلمين و جھان 
آيات بسياری .  غيرمسلمين تقسيم بندی می شود

در قرآن ھست که مبلغ نفرت و بدخواھی برای 
اين آيات نشانگر ھراس بالينی .  غيرمسلمين است

 :ھستند" اغيار"اس6م از 
 

ايم و ]  بت بپرستان[ما منكر شما :  4الممتحنه 
ھمواره در ميان ما و شما دشمنى و كينه پديد 

 .آمده است تا آنكه فقط به i ايمان آوريد
ومى نيابى كه به خداوند و روز :  22المجادله 

بازپسين ايمان داشته باشند و با كسانى كه با 
ورزند، دوستى   خداوند و پيامبر او مخالفت مى

كنند، ولو آنكه پدرانشان يا فرزندانشان يا 
اينانند كه .  برادرانشان يا خاندانشان باشند

. ايمان نگاشته است)  نقش(در دلھايشان ) خداوند(
 )ترجمه خرمشاھی(

اين از آن است كه آنان با :  14-13اyنفال 
خداوند و پيامبر او مخالفت ورزيدند؛ و ھر كس 

)   بداند كه(با خداوند و پيامبر او مخالفت ورزد 
بدانيد (اينھا را بچشيد و .    كيفر است  خداوند سخت

.   براى كافران عذاب آتش جھنم مھياست)    كه
 )ترجمه خرمشاھی(

بدترين جنبندگان از نظر خداوند :  55اyنفال 
اند و ايمان   كسانى ھستند كه كفر ورزيده

 )ترجمه خرمشاھی.(آورند نمى
...  72المائده  ھر كس به خداوند شرك آورد، : 

گرداند و سرا و   خداوند بھشت را بر او حرام مى
)   مشرك(سرانجام او دوزخ است و ستمكاران 

 )ترجمه خرمشاھی. (ياورانى ندارند
اى مؤمنان، پدران و برادرانتان را :  23التوبه 

اگر كفر را از ايمان خوشتر دارند، دوست 
مگيريد، و آنان كه از شما ايشان را دوست 

 )ترجمه خرمشاھی. (گيرد، آنانند كه ستمكارند
ای مؤمنان، ھمانا مشرکان نجس :  29التوبه 
 .ھستند

ای مؤمنان، از غير خود ھيچ :  118آل عمران 
جز تباھی شما را ]  کافران[آنان .  دوستی نگيريد

نمی خواھند و به ھيچ چيز جز زوال شما راضی 
کينه ی آنان آشکار است و آنچه در .  نمی شوند

 ...دل ھايشان نھفته از اين فزون تر است
و از كسانى كه گفتند ما مسيحى :  14المائده 

،پس آنچه به آن ايشان را پند   ھستيم پيمان گرفتيم
، تا   داده بودند، فراموش كردند، پس بين ايشان

؛ و i آنان را  روز قيامت دشمنى و كينه انداختيم
 .كردند، آگاه خواھد ساخت آنچه مى
و يھوديان مدعى شدند كه دست i :  64المائده 

، دستان خودشان بسته باد؛ لعنت بر   بسته است
، ھر گونه كه  آنان باد؛ آرى دستان او گشاده است

بخواھد می بخشد؛ و آنچه از سوى پروردگارت 
بر تو نازل شده بر طغيان و كفر بسياری از آنان 

افزايد؛ و تا روز قيامت دشمنى و كينه در   مى
؛ ھر بار كه آتش جنگ   ايم  ميانشان انداخته

افروختند i آن را خاموش گرداند؛ و در زمين 
كوشند و i مفسدان را دوست   به فتنه و فساد مى

 .ندارد
يھود و ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده: 51المائده 

آنھا اولياى !  نصارى را ولّى انتخاب نكنيد
يكديگرند؛ و كسانى كه از شما با آنان دوستى 
كنند، از آنھا ھستند؛ خداوند، جمعّيت ستمكار را 

 )ترجمه مکارم(كند  ھدايت نمى

مسيحيان در اس6م قدری بھتر از يھوديان 
محسوب می شوند، اما قرآن ھمچنان آنان را 

 :متھم به تحريف متن مقدس می کند
ھمانا آنان که گفتند خدا سوميِن سه گانه است، 
کفر ورزيدند؛ و جز خدای يگانه خدايی نيست؛ و 
اگر از آنچه می گويند دست برندارند ھمانا 

. کافران شان عذاب دردناک را خواھند چشيد
 )5المائده (

ھمچنين قرآن مسيحيان را به پرستش عيسی به 
عنوان پسر خدا متھم می کند، و لذا آنان را مانند 
يھوديان از جمله ی گمراھانی می داند که بايد به 

 .دين حق، يعنی اس6م، بازگردانده شوند
به گفته ی قرآن، يھوديان نفرت عميقی نسبت به 
مسلمين حقيقی دارند و به سزای گناھان شان، 
در گذشته برخی از آنھا به بوزينه يا گراز بدل 

و باقی درحالی که ) 63سوره ی المائده (شده اند 
دستانشان به گردن شان بسته شده در روز جزا 

نگرش مسلمين به .  به آتش افکنده خواھند شد
يھوديان را تنھا می توان سامی ستيزی خواند که 
مسلماً منجر به تفاھم بھتر يا مدارا برای 

 .ھمزيستی نمی شود
ايد،   اى كسانى كه ايمان آورده:  64-57المائده 

كسانى را كه دين شما را به ريشخند و بازى 
از كسانى كه پيش از شما به آنان )    چه(اند   گرفته

، دوستان   كافران)  چه از(كتاب داده شده و 
مگيريد، و اگر ايمان داريد از خدا پروا )  خود(

خوانيد، آن   و ھنگامى كه به نمازشان مى.  داريد
گيرند، زيرا آنان   را به مسخره و بازى مى

 .انديشند اند كه نمى مردمى
، آيا جز اين بر ما عيب   اى اھل كتاب:  بگو
گيريد كه ما به خدا و به آنچه به سوى ما   مى

، و به آنچه پيش از اين فرود آمده است  نازل شده
 ، و اينكه بيشتر شما فاسقيد؟ ايم ايمان آورده

اين كيفر )    صاحبان(آيا شما را به بدتر از : (بگو
؟ ھمانان كه خدا   در پيشگاه خدا، خبر دھم

لعنتشان كرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان 
، و آنانكه طاغوت   بوزينگان و خوكان پديد آورده

،   اينانند كه از نظر منزلت.  اند  را پرستش كرده
 .ترند بدتر، و از راه راست گمراه

 ، آنان را از گفتار گناه  چرا الھّيون و دانشمندان
دارند؟   شان باز نمى  و حرامخوارگى)  آلود(

ترجمه . (دادند  راستى چه بد است آنچه انجام مى
 )مکارم

 
در قرآن يھوديان اغلب متھم به تحريف متون 
مقدس و اعتقاد به آموزه ھايی می شوند که 

 :ھرگز بدان ھا معتقد نبوده اند
با كسانى از اھل كتاب كه به خدا : 30-29التوبه 

آورند، و آنچه را خدا   و روز بازپسين ايمان نمى
دارند و   اند حرام نمى  اش حرام گردانيده  و فرستاده

گردند، كارزار كنيد، تا با   متدين به دين حق نمى
 .خوارى به دست خود جزيه دھند )  كمال(

و نصارى ."    ُعَزير، پسر خداست: "و يھود گفتند
اين سخنى است كه  ." ، پسر خداست مسيح: "گفتند

آورند، و به گفتار كسانى كه پيش از   به زبان مى
خدا آنان را بكشد؛ .  اند شباھت دارد  اين كافر شده

 )ترجمه مکارم(شوند؟  چگونه بازگردانده مى
 :و اينان کام6ً سزاوار تنبيه ھستند

ھرگز بر !    اى موسى: "و چون گفتيد:  61البقره 
، از خداى خود براى ما   يك خوراك تاب نياوريم

روياند، از سبزى و   بخواه تا از آنچه زمين مى
" خيار و سير و عدس و پياز، براى ما بروياند

"  گفت آيا به جاى چيز بھتر، خواھان چيز : 
تريد؟ پس به شھر فرود آييد، كه آنچه را   پست

و ."    ست)در آنجا مھيا(ايد براى شما   خواسته
آنان زده )    پيشانى(خوارى و نادارى بر )    داغ(

شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند؛ چرا كه آنان به 
ھاى خدا كفر ورزيده بودند، و پيامبران را   نشانه

، از آن روى بود كه   كشتند؛ اين  بناحق مى
. ، و از حد درگذرانيده بودند  سركشى نموده

 )ترجمه فو;دوند(
ى از (آرى به سبب ظلم :  161  -160النساء 
، و به سبب بازداشتنشان   يھوديان)    بعضى

را از راه خدا، چيزھاى )    از مردم(بسيارى 
اى را كه بر آنان ح6ل بود، بر آنان حرام   پاكيزه
و نيز به سبب رباگرفتنشان كه از آن نھى .  كرديم

شده بودند، و اينكه اموال مردم را به باطل 
و ما براى كافرانشان عذابى دردناك .  خوردند  مى

 . ايم آماده ساخته
بی خبر " بنيادگرايان"ا ينھا تنھا احساسات برخی 

از ک6م خدا درباره ی يھوديان نيست، بلکه نص 
خود قرآن است که به نظر مسلمين برای ھمه ی 
زمان ھا و مکان ھا مطلقاً معتبر است و ھيچ 

 .شبه ای در آن روا نيست
رفتار محمد با يھوديان تنھا سرزنش کردن آنان 

نفر  900تا  600قتل عام خونسردانه ی .  نبود
از قبيله ی يھودی بنی قريظه، تبعيد بنی نضير و 

که اغلب در کتاب ھای (سپس تر کشتار آنان 
نشانه ی )  تاريخ از آنھا چشم پوشی می شود

رفتار محمد با .  بزرگواری و رحمت نيستند
الگوی معاھده "يھوديان واحه ی خيبر به عنوان 

ھای اعراب فاتح پس از فتح سرزمين ھای 
محمد به سال .  فراسوی عربستان قرار گرفت

به واحه ی )  سال ھفتم ھجری(مي6دی  628
خيبر حمله کرد، يکی از رھبران آن قبيله را 
شکنجه کرد تا گنج ھای مخفی شان را بيابد، و 
آنگاه ھنگامی که يھوديان تسليم شدند، به آنھا 
اجازه داد تا به کشت و زرع خود بپردازند به 

. شرطی که نصف محصول شان را به او بدھند
ھمچنين اين حق را برای خود محفوظ داشت که 
ھر وقت خواست اين معاھده را به طور يکجانبه 

اين نوع معاھده يا .  ملغی و آنان را اخراج کند
و کسانی را که آن .  قرارداد را ذّمه می خوانند

ھمه ی .  را می پذيرند ذّمی ناميده می شوند
غيرمسلمانانی که تفوق مسلمين را پذيرفتند بايد 
جزّيه بپردازند و در مقابل، مسلمانان بايد از 

 ".حمايت کنند"ذمّيون 
خليفه ی )ھجری 19(م، 640بعدھا در سال 

دوم، عمر، با استناد به معادھده ی خيبر، 
از جمله (يھوديان و مسيحيان را از حجاز 

از او .  اخراج کرد)  شھرھای مقدس مکه و مدينه
نقل شده که از پيغمبر شنيده که حق دارد ھر 
معاھده ای را که خواست لغو کند، و اين سخن 

در جزيرة العرب دو "مشھور از پيامبر است که 
تا به امروز، ."  دين نبايد ھمزمان باقی باشند

تأسيس اماکن مذھبی ھمه ی اديان جز اس6م در 
عربستان سعودی ممنوع است، و مسيحيان 
بسياری تنھا به سبب انجام مناسک دين خود 

 .  اعدام شده اند
 ادامه دارد 

-------------------------- 
 .1995سخنرانی به تاريخ ] 1[ 
]2 . [Eternal Facism (Ur-Fascism 
]6 . [irrationalism 
]7 . [al-Maududi 
]8 . [Higher Biblical Criticism 
]9 . [T. L. Thompson 
]10 . [La Preyre 
]11 . [Julius Welhausen 
]12 . [Goldziher 
]13 . [Lammens 
]14 . [Schacht 

 چند خاطره از چند شخصيت 
 !خاطره انگيز

 ... مراعات همسر

روی در ورودی   -;له خانم  -ھمسر حميد مصدق  
 : سالن خانه شان با خط درشت نوشته بود 

لطف�ا م�راع�ات ک�ن�ي�د و  .  حميد بيماری قلبی دارد  
 ـ .بيرون از خانه سيگار بکشيد  

خود حميد مصدق ھم ميآمد بيرون سيگار ميکشي�د  
 .به احترام ;له خانم است  : و ميگفت  

*** 

 چرا نميميرم؟

رف�ت�ه ب�ودم س�وي�س  :  دکتر محمد عاصمی ميگف�ت 
يکھفته است ک�ه  :  گفتند .  ديدن محمد علی جمالزاده 

 .در بيمارستان است و در اغماست  
ي�ک ھ�ف�ت�ه ای  :  پرستارھا گف�ت�ن�د .  رفتم بيمارستان 

ايشان بيش از پ�ن�ج�اه  :  گفتم . است که بيھوش است 
سال رفيق گ�رم�اب�ه و گ�ل�س�ت�ان م�ن ب�وده اس�ت؛  
ميشود خواھش کنم بگذاريد به ديدنش بروم؟ آن�ھ�ا  

ديدم ب�ي�ھ�وش  .  رفتم اتاق جمالزاده . ھم اجازه دادند 
نشستم کنار تخت او و ب�ه  .  روی تخت افتاده است 

ي�ک�ب�اره  .  ياد خاطرات تلخ و شيرين س�ال�ھ�ا اف�ت�ادم 
جمالزاده چشم ھايش را باز کرد و نگاھی ب�ه م�ن  

 :انداخت وگفت 
بعدش ھم چشمش  !  ممد تويی؟ من چرا نمی ميرم؟ 

را گذاشت روی ھم و ديگر ھم ت�ا دم م�رگ ب�از  
 .سال داشت    107جمالزاده ھنگام مرگ  . نکرد 

*** 

 ... مي راسانمت

يک شب که باران شديدی ميباريد پ�روي�ز ش�اپ�ور  
 چرا اينقدر عجله داری ؟  : از شاملو پرسيد 

 .می ترسم به آخرين اتوبوس نرسم  : شاملو گفت 
 .من ميرسونمت : پرويز شاپور گفت 

 مگه ماشين داری؟  : شاملو پرسيد 
 ..!اما چتر دارم  ! نه  : شاپور گفت 

*** 

 ..يه پان يه پان 

ي�ک روز رف�ت�ه ب�ودم  :  محمد علی سپانلو ميگف�ت 
 زنگ در را که زدم شاملو . ديدن شاملو 
 پرسيد کيه ؟ 

 سپانلو  : گفتم  
لطفا سه بار يه پان ي�ه پ�ان  .  پله ھا لق شده :  گفت  

 !بيا با; 
  *** 

 ...شاعر بي پول 

يک شب نصرت رحمانی وارد کافه نادری شد و  
من ھم�ي�ن ح�ا; س�ی ت�وم�ن  :  به اخوان ثالث گفت 

 . پول احتياج دارم  
من پ�ول�م ک�ج�ا ب�ود؟ ب�رو خ�دا  :  اخوان جواب داد 

 .روزی ات را جای ديگری حواله کند 
نصرت رحمانی رفت و بعد از مدتی بر گش�ت و  

 . بيست تومان پول و يک خودکار به اخوان داد  
 . اخوان گفت اين پول چيه ؟ تو که پول نداشتی 

از دم در؛ پ�ال�ت�وی ت�و رو  :  نصرت رحمانی گفت 
چون ب�ي�ش از  .ورداشتم بردم پنجاه تومن فروختم  

سی تومن ;زم نداشتم؛ بگير؛ اين بيست تومن ھ�م  
ضمنا اين خ�ودک�ار ھ�م ت�وی پ�ال�ت�وت  !  بقيه پولت 

 ....بود  
 itanz.comاز سايت  

 :  پوزش 
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جنبش پيشرو، منجمله چپ و امری کام6 طبيعی  
است، و ثانيا شعار تشکيل جبھه خلق شعار بی  
نھايت غلط و انحرافی است که ريشه در تزھای  

و به ابتکار    1926مصوبه کمينترن در اج6سيه  
استالين دارد که برای انحراف بلشويسم و قلب  
ماھيت جنبش چپ عنوان شده و ھمواره باعث  
سوق دادن نيروھای انق6بی به اتحاد با نيروھای  
ارتجاعی و مسلخ گاه اين نيروھا شده و خواھد شد  
. که بايد بطور بی امانی برعليه آن مبارزه کرد 

من فکر می کنم شما و ھمه کسانی که خواستار  
اتحاد گروه ھای مختلف چپ اند، شايد بی آنکه  
خود بدانند، در بھترين حالت صرفا در پی  
سرنگونی جمھوری اس6می اند و نه چيزی  

چون اخت6ف قسمت اعظم گروه ھای چپ  . بيشتر 
. بر سر سوسياليزم و چگونگی ساختمان آنست 

چگونه ممکن است بتوان بنای ساختمانی را به  
جمع مھندسانی که نقشه ھای کام6 متفاوتی برای  

فکر نمی کنيد در ھمان ابتدا  . ساختمان دارند سپرد 
ميانشان اخت6ف و از ھم جدا خواھند شد؟  

من  .  دقت کنيد (ھواداری شما از رھبری سبز ھم  
نه مخالف جنبش سبز، بلکه مخالف رھبری آن  

بخشی از اين جنبش سرنگونی طلب  .  بوده ام 
بنظر  )  چگونه من می توانم مخالف آن باشم .  است 

من علتش اينست که شما تنھا خواستار کنار رفتن  
من ھمانطور  . جمھوری اس6می ھستيد و نه بيشتر 

که بارھا گفته ام، تقويت جنبش نه از طريق تنزل  
مطالبات آن برای کشاندن ھر کس و ناکسی به  
درون آن، بلکه از طريق بيرون ريختن عناصر  
ارتجاعی از آن برای جلب نيروھای واقعا  

نظريات شما به  . گفتم . دمکرات و انق6بی به آنست 
نظرات کسی می خورد که تنھا قصدش کنار زدن  
جمھوری اس6م، بھر طريق حتی با جماعت  

با اين متحدين مرتجع، بعد از  .  مرتجعين است 
جمھوری اس6می چه چيزی را می خواھيد  
بسازيد؟ فراموش نکنيد سرنگون کردن جمھوری  
اس6می وقتی ارزش دارد که بتوانيد بجای آن  

چنين نظامی  .  نظامی درست و انسانی بر پا کنيد 
. را با امثال کروبی و موسوی نمی شود برپا کرد 

آنھا مثل خمينی از امثال شماھا برای به قدرت  
رسيدن خود استفاده کرده و بعد شما را به زباله  

اگر قصدمان از  .  دانی تاريخ خواھند ريخت 
سرنگونی بر پا کردن يک جامعه واقعا دمکرا  
تيک است اينکار را تنھا می توانيم با کمک  
نيروھای واقعا دمکراتيک و انق6بی انجام دھيم و  

 .  لذا ما بايد تنھا با اين نيروھا متحد شويم 
 .با تشکر مجدد   سيامک ستوده  

 

 :به جنا ب سيامک ستو ده  
. دوست گرام قب6 برای جواب ايميل تشکر ميکنم  

من به سايت شما مراجعه کر د م  و به چند برنامه  
اينکه  .  ای که مستقيم نشنيد ه بو دم گوش کر دم  

شما طر فدار سوسياليسم ھستيد و در نتيجه جانبدار  
آ زا دی و دمکراسی و عدالت اجتماعی ميباشيد  
بسيار ارزشمند و در اين جھان سر تا پا بی عدالتی  
و خشو نت اينگو نه نظر اينگونه افراد قابل احترا  
مند اجازه ميخواھم که نظر خو د را در مور د  
مسائل روز جھان وايران با نقدی که بر نظر جنا  

 .بعا لی دارم بيان کنم  
مسائل جھان امروز عمد تا تسلط بی بند وبار  
سرمايداری و امپرياليسم بر کره زمين و جوامع  
بشری است و  نتيجه اين تسلط پيدايش فقر گستر  
ده در جھان است پس از شکست سوسياليست در  
اتحاد شوروی وعدم حضور يک آ التر ناتيو  
منسجم و يکپا رچه سرمايداری با طرح نظم نوين  
جھا نی مرگ سوسياليسم و مارکسيسم را اع6م  

 .وبه تجاوز مستقيم به حقوق مردم د نيا پر داخت  
طرفدا ران سوسياليسم که اگر بد بين باشيم بنا بر  
اد عا و اگر خوشبين با شيم به واقع  تنھا راه  
رھائی بشر از  چنبره اختا پوس  سر مايه  

امروزه دچار آ نچنان تفرقه ای شد ه اند که  .است   
ھيچ نيروئی و دم عيسی ھم نميتواند فصل مشترکی  
برای اين حضرا ت    بيا بد من نه سواد آنرا د ارم  
نه توان آ ن را در خو د ميبينم که بتوانم برای شما  
اين فاجعه را که جامعه بشری بطور  عام و ايران  
ما بطور خاص  با آ ن روبرو ست در اين چند  

فقط پس از ھفتاد و ھشت سال  .  سطر روشن کنم  
عمر وپشتوانه سی سال تدريس د ر مدارس کشور  
و دنبال کر دن حوا دث سياسی ميتوانم بگو يم که   
تمام کسا نی که امروز مد عی مارکسيسم ھستند،   
الفبای آ نرا د ر   حز ب تو ده ايرا ن آ مو خته اند  
اين حز ب اگر چه د ر موا ردی د چا ر اشتبا ھا  
تی بو د ه است ولی به نظر من فرھنگ چپ ايران  
متعلق به اين حز ب است و; غير امرو ز ھر  
کس که ميخو اھد بگويد که صا حب عقيد ه  
مارکسيست يا سوسياليسم نا ب است ابتد ا  اھانت  
به اين حز ب را سر لو حه کار خو د قرا ر ميد  

در طو ل عمر خو د شا ھد مبارزه بی امان  .  ھد  
اين حزب بو ديم و چون امپريا ليست بخوبی  
وزيرکی دشمن خو د را ميشنا سد، در ھر پيچ  
تاريخی اين حزب را مو ر د ھجو م وحشيا نه  

از قبل بشما عرض کنم من به تمام  .  قرار د ا د  
اشتبا ھات اين حزب که بر خی نا شی از اعتقا د  
به سوسياليسم مو جو د در اتحا د شو روی بو د   
وا قفم چيزی را که من د رک نميکنم ، اين جدا ئی  
و تفرقی است که مانند اديان در مو رد نوشته و  

من عا می  .   نظريه مار کس بوجو د آ مد ه است  
سوسياليسم  آ قای سيامک ستو ده را قبو ل کنم ؟  
يا آ قای علی جوادی را ؟ آ قای شالگو نی را باور  
کنم يا  حکمت را ؟ تفسير  آقای بھروز فرا ھانی  
را بپذيرم يا نوشته اشر ف دھقا نی را ؟ وووووو  
ھمه ميگو يند سوسياليسم ناب محمد ی نز د من  
است بشتا بيد  شب و روز با نوشته و گفته ھای  
خو د تبليغ ما ست خو د را ميکنند و ضمنا يک  

می اند  )  بقول خودشان  (لجن ھم بسمت چپ سنتی  
اما برای تميز ط6 از مس سنگ محک  .  ازند 

موجو د است نميشو د در پا ريس و لس آ نجلس  
نشست و راجع به وضع   اجتما عی وسياسی د نيا  

بد و ن  اند ازه گيری  . سخن گفت وبريد و دوخت  
و انحرا ف  از اھد اف مترقی آ    57انق6ب سال  

ن  يکی از محک ھای تميز سره از نا سره بود   
ما شا ھد آ ن بو ديم که چپ ھای دو آ تشه تر از  
مارکس و لنيين بدون داشتن پا يگاه مردمی و قد  
رت تعيين کننده چگو نه پا يشان را در يک کفش  
کر دند و خواستند ايران پس از انق6 ب يک حکو  

(مت صد در صد سوسياليست بشو د   نه يک  . 
!!  کلمه کم نه يک کلمه زياد   درست ھمان  ) 

خواست خمينی برای جمھوری اس6 می ، منتھا با  
ميليون ، مليون جمعييت پشتيبا ن  اين چپ ھا ی  
بی دانش بکمک مجا ھدين سبب شد ند که اين  
اجامر و اوباش که اکنون در حکو متند وبر خر  
مراد سوار روز بروز قوت بيشتر بگيرند و  
خمينی ھم شمشيرش را از رو ببند د و بازا ريا ن  

آ يا تن ندادن به تشکيل جبھه  !!  را محترم شمار د  
متحد ضد ديکتا توری يکی از عوا مل موثر در  

 !! .نبو د    57شکست انق6ب  
يعنی سوسياليست ناب  (  شما با محک خو دتان  

که بقول جناب دکتر مر تضی محيط  ) مارکسيستی  
) حتی لنيين ھم آ نرا درست نفھميد ه بو د ه است  (

نھضت سبز را مور د ارزيا بی و انتقاد قرار ميد  
. تحريم کنند گان انتخا بات را درست ميد انيد  . ھيد 

که ھمين انتخا بات وھجو م مر دم  يکی از د; ئل  
جناب آ قای ستو ده  .  وجو دی اين نھضت است  

ھمه مذ ھبيون مسلمان را يکی د انستن و ھمه را  

بيک چوب راند ن کار يک تحليل گر ويا گروه و   
. سازمان و حزب سياسی سيا سی واقع بين نيست  

آيا اين سه مليون جمعييت معترض به نتيجه انتخا  
بات ھمه چپ يا مجا ھد يا سلطنت طلب بو دند ؟  
شما ميگو ئيد ھدف منشور صا د ره از طرف آ  
قای موسوی نه مر دم ايران بلکه حزب i است  
مگر طرفد اران حز ب i کمند ونبايد به حسا  
بشان آ ور د  ؟ ھزار و چھارصد سال اس6م در  
ميان تو ده ھا ريشه د ار د و آ قايان بھبھانی و اميد  

... وار ومشيری و فو;د وندو علی جوا دی و  
ميخواھند از لس آ نجلس و واشنکتن دين را نه تنھا  
از ايران بلکه اگر بشود از تمام کره ارض پا ک  
کنند ، آ نھم نه با حمله به مرتجعيين حاکم بلکه  
نوک تيز حمله را بايد متو جه موسوی و کرو بی  

بايد نھضت سبز را دفن شد ه  .  و خاتمی نمو د  
اينھا که ما مورند و معذ ور روی  .  اع6م نمو د  

سخن با اين چپ      ھا ست که نا دانسته در طيف  
مخالفين نھضت سبز که از سلطنت طلبان و ;بی  
ھای ضد اس6م و فاشيست ھای حاکم حجتيه ای به  
پشتيبانی امپرياليسم جھانخوار تشکيل ميشو د   

اين ھم صدائی چپ ھای چپ تر  .  قرار ميگير ند  
از مارکس با اين اجامر و اوباش سئوال انگيز  
نيست ؟ سخن کو تاه کنم  اگر از تمامييت خواھی  
و صفر ياصد وھمه يا ھيچ بگذ ريم راه برون  
رفت مملکت وملت ما از اين وضعييتی که بد;ئل  
گوناگون دچا رش شد ه ايم ، از راه تقويت اين  

نھضتی که بر خ6ف نطر  .  نھضت ميگذرد  
مغرضين نه تنھا خاموش نشد ه بلکه روز بروز  
قشر ھای وسيع تری از مر دم را دربر گرفته  

 .وروبه تعميق وگسترش است  
 10/20/8با احترام فيروز از اورلند و   

 دوست عزيز، 
با تشکر از زحمتی که بخود داده ايد و مطالبتان را  
به قلم آورده ايد، من در پاسخ شما صحبت چندانی  

چون ھمه مطالبی را که در اين مورد بايد  .  ندارم 
عرض کنم به تفصيل در برنامه ھای تلويزيونی  

 خود که در 
 www.siamacsotudeh.com   تنھا  .  گفته ام

چيزی که در اينجا، آنھم به حسب تکرار و تاکيد  
بايد بگويم اينست که راه انق6ب نه با اجماع گروه  
ھای چپ، بلکه بالعکس با تمايز و شفاف نمودن  
تمايزات ميان آنان برای نشان دادن سره از ناسره  

من در برنامه ھای  .  امکان پذير می باشد و ;غير 
خود مفص6 با اسناد و مدارک انکار ناپذير  
توضيح داده ام که او; تفرقه ی آرا بر سر  
سوسياليزم و نحوه ساختمان آن، بدليل نو و  
ناشناخته بودن راه، خصلت اجتناب ناپذير ھر  

 

 

 : براي ديدن برنامه از طريق اينترنت   
com.mardomtv.www 

www.glwiz.com 
Monday, Wednesday, Friday 

8-10 pm New York time 

 درسهاي انقالب

 پيام افغان در كانال سيامك ستوده برنامه جديد تلويزيوني 

 ايرانبعدازظهر به وقت  4:30تا  2:30هرجمعه 

 صبح به وقت تورنتو 8تا  6

 !لطفا به داخل ايران اط<ع رسانی کنيد
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  دوستان،

نمايندگان فرھنگی رژیم جمھوری اسIمی از طریق بنيادھای خيریه، 

اسIمی -نشريات به اصطIح فرھنگی، راديو و تلويزيونھای ملی

، "فرھنگی"سعی دارند تا با بھره گيری از  فعاليتھای به اصطIح  

بويژه سينما، در ميان جوامع تبعيدی ايرانی در خارج کشور دستگاه 

  .تبليغاتی و =بيگری خود را پھن کنند

 

با سنگر گرفتن پشت پروژه ھای  ارژیم اسIمی در صدد است ت

 ھمایش ایرانيان خارج از کشور،(اسIمی بظاھر بی طرف   -ایرانی 

اسIمی، –مراکز مطالعات ایران شناسی، کنگره ھای ایرانی 

آتش کنسرتھای موسيقی،جشنواره سينمایی، نمایشات فيلم، 

بازیھای چھارشنبه سوری، جشنھای نوروزی، صدور ھنرمندان 

تاسيس زنده و مرده، سينماگران، عکاسان و خوانندگان،   –شاعران (

در محيط خارج از کشور رخنه کند و سر رشته ...)  خانه ھای ایران و 

اين سياستی است که در چند سال گذشته .  اوضاع را بدست گيرد

بنيادھای خيریه سکو=ر، بدل سازی اپوزیسيون (با نامھای متفاوت 

در پی خنثی سازی مخالفين برانداز خود در پيش گرفته شده ...)  و 

 . است

 

از آنجایی که جمھوری اسIمی، درھای جشنواره ھای سينمایی 

غربی را برخود بسته می بيند و چون سابق، نمی تواند حضور چشم 

گيری در این صحنه ھا داشته باشد، بر آن شده است تا جشنواره 

 . ھای پر خرج ميان ایرانيان، بویژه در کانادا، راه بياندازد

 

دومين جشنواره بين اللملی فيلم ھای "  تحت نام "  جوانان خارج از کشور"در بخش "  جشنواره ملی جوان ایرانی"

به رھبری محمود "  سازمان ملی جوانان"،  و  با ھمکاری "پرشيا فيلم"   ، با مدیریت شاھرخ بحرالعلومی در"ایرانی

در ريچموند ھيل "  نھاد مقام معظم رھبری، خامنه ای، و وزارت امور خارجه به ریاست متکی"احمدی نژاد و با حمایت 

 .فرھنگی ميباشد -کانادا، از این دسته فعاليتھای سياسی 

 

چشم سينمای ایران را به ایرانيان تبعيدی و مھاجرین معرفی کند و "  الھی"قرار است، از سویی، ھمایش رشد "  جشنواره"این 

ھولوکاست "ایرانيان تبعيدی را به سراب ھنری رژیم اسIمی خيره کند و سرپوشی بر  کشتار جوانان در سی و یکسال، بخصوص 

 .با این اميد که ایرانيان را به فراموشی فرھنگی دچارکند. ، سرکوبھا و اعدامھا یکسال گذشته باشد67، کشتار "60اسIمی دھه 

 

ھمایشاتی است که در خارج از کشور برای سربازگيری ھنرمندان و فارغ التحصيIن "از جمله "  جشنواره"از سوی دیگر، این 

دانشگاھی، چون محمود یادگاری از دانشگاه رایرسون و مسئول خرید جمھوری اسIمی، و ھمچنين جذب و افزایش کارچاق کننان 

 .  فرھنگی رژیم اسIمی باشد)  =بی ھای(

 

ماھيت نفرت آور جمھوری اسIمی و جناياتی که تاکنون مرتکب شده است برای او به پاشنه آشيلی تبديل شده است که ھمه جا 

مرکزھنری ریچموند ھيل اعتراض باید به .  متوقف کرد باید این خيمه شب بازی حيله گرانه را افشا و.  سبب ناکامی اش می شود

 .بيایيد تا با ھم در پایان دادن به این دلقک بازیھا اعتراض کنيم. کرد

 

 !فردا دير است

 کانادا –ھنرمندان در تبعيد  انونک

 2010سپتامبر

 

 . در فراهم آوردن اين خيمه شب بازي دعوت ميكنيم »مركزهنري ريچموند هيل«همگان را به اعتراض به 
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عملکرد و کارنامه اين زندانی ھا چه 
  .بوده است

چھره سازی از کسانی که به زندان می افتند به 
طبيعی .  محدود سازی حرکت نيز دامن می زند

است که در عمل چنين حرکتی که محدود به 
. چھره ھای زندانی است، نمی تواند گسترش يابد

ھيچ حرکت اعتراضی، مدنی يا سياسی که در 
. چھره زندانيان خ6صه شود، نمی تواند رشد کند

حرکت را بايد از روی تاثير آن برروی جامعه، 
 .و نه از روی حکم زندانی ھای آن، سنجيد

و حتی اگر قرار است چھره سازی کنيم، بھتر 
است کارنامه فعاليت سياسی يا مدنی ھر فردی 

نبايد از قربانيان .  را معيار قضاوت قرار دھيم
زندان جمھوری اس6می، قھرمان مدنی يا سياسی 
بسازيم و در چھره پردازی اغراق کنيم چرا که 
در اينصورت جمھوری اس6می کارگاه چھره 

. سازی موفقی در اختيار خود خواھد داشت
درست است که ما مدافعين حقوق بشر و بسياری 
از ھم ميھنان خارج کشور برای نجات ھمه 
کسانی که به جرم ھای سياسی در زندان ھستند 
ت6ش می کنيم، ولی اين ربطی به قضاوت 
شخصيت سياسی يا اجتماعی آنھا ندارد و دليلی 

اصو; حکم .  برای بزرگ کردن يک فرد نيست
دادگاه معيار قضاوت سياسی افراد يا کارنامه 

 .فعاليت مدنی آنھا نيست
 

 گسترش و جمعی کردن حرکت
 

حرکتی که در يک گروه کوچک و مديريت 
فردی خ6صه شود، براحتی می تواند مورد نفوذ 
اط6عاتی ھا قرار گرفته و مديريت آن ربوده 

ربودن مديريت يعنی اينکه يا يک نفوذی به . شود
مديريت گروه برسد، يا اينکه مدير گروه زير 
فشار اط6عات مجبور شود خيلی از چيزھا را 

  .رعايت کند و دست و پا براه حرکت کند
اما حرکتی که با تصميم گيری جمع پيش می 
رود، اگر چه افت و خيز بيشتری دارد و خيلی 
کندتر حرکت می کند، اما امکان ربوده شدن آن 

  .توسط اط6عاتی ھا خيلی کمتر است
 

 نتيجه گيری
 

با اينکه اط6عاتی ھای جمھوری اس6می بشدت 
فعال ھستند، ھمه جا نفوذ دارند و از امکانات 

 –مانند ارتش سايبری   –فوق العاده ای 
برخوردار ھستند، اما بايد به خاطر داشت که 
مسير مبارزه ھموار و مستقيم نيست، بلکه پر از 

  .چاله و چوله و دست انداز است
 

مھمترين نکته اينکه از راه ناھموار نبايد ترسيد، 
چرا که ترس پيامدی جز تسليم در برنخواھد 

می توان .  در ھمين حال، بايد ھشيار بود.  داشت
ترس را با ھشياری جايگزين ساخت و تا جايی 
که می توانيم، ميدان عمل اط6عاتی ھا را ھموار 

بلکه به عکس، ت6ش کنيم که زمينه ی .  نکنيم
عمل اط6عاتی ھا را با گسترش و جمعی کردن 
حرکت، با شفافيت، و با پرھيز از چھره پردازی 

 .تنگ و تنگ تر سازيم
□□□ 

 سينماي جمهوري اسالمي 

 كانادا  -در ريچموند هيل، انتاريو 

  19ادامه از ص ... اط<عاتی ھا 
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