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مشکل بعضی از آنھا که ھنوز ھم از مزايای نظام  
سرمايه داری صحبت می کنند، يکی ھم اينست که  
در نظام ھای سرمايه داری غرب نشسته اند و از  

آنھم در حاليکه قادر به  .  آنجا دنيا را نگاه می کنند 
من ھميشه گفته  .  ديدن چھارمتر آنطرفتر خود نيستند 

حکايت اين افراد مثل کسی است که وضعيت  .  ام 
برده داری را از زاويه وضع بردگان خانگی در  
خانه برده دار يعنی از وضعيت موالتو ھا قضاوت  

موالتو ھا در آمريکا زنان برده ی زيبايی  .  می کند 
بودند که در عين زيبائی رنگ پوستشان نيز چندان  
سياه نبود و برده داران آنھا را از ميان بردگانی که  
با شالق و خون در مزارع عرق می ريختند و جان  
می کندند، دست چين کرده و برای عيش و عشرت  
خود در خانه ی اربابی و در ناز و نعمت  نگه  

اين بردگان، باضافه بردگان  .  داری می کردند 
خانگی که ھمه در خانه ی ارباب زندگی و کار می  
کردند، نسبت به بردگان ديگر البته از رفاه بيشتری  
برخوردار بودند و زندگی شان با بردگانی که در  
مزارع عرق می ريختند و مثل حيوان در طويله  
. ھای انسانی زندگی می کردند کامال متفاوت بود 

طبيعی است که نظام بردگی شامل ھر دوی اينھا  
زيرا يکی بدون ديگری ممکن نبود و  .  می شد 

احمقانه ترين کار اين بود که کسی بردگی در  
آمريکا را صرفا از زاويه بردگان خانگی قضاوت  

ھمانطور که گفتم اين داستان ھميشه مرا به  .  نمايد 
ياد کسانی می اندازد که وقتی از نظام سرمايه داری  
صحبت می شود، زندگی در غرب و آزادی ھای  
مندرج در آنرا به رخ ديگران می کشند و توجه به  
اين ندارند که سرمايه داری يک نظام جھانی است  
و ھمانطور که ھمه جھان را بنا بر اصول خود نظم  
می دھد، مسئوليت ھر آنچه که در ھر گوشه ای  
جريان دارد بعھده ی اوست، و تنھا شامل غرب و  

ھمه ی جھان را در بر  .  بخش مرفه آن نمی شود 
می گيرد و مسئول نه تنھا بخش اربابی ی آن بلگه  
بخش ھای ديگر آن در آسيا و افريقا و ھمه ی نقاط  

در واقع بدون فقر و فالکتی که در نقاط  .  جھان است 
ديگر جھان وجود دارد و ھر روز نمونه ھای  
دردناک آنرا در صفحه ی تلويزيون می بينيم، رفاه  
و آسايشی که مرکز از آن برخوردار است، ممکن  

حتی در ھمين مرکز نيز چنين تناقضی که  .  نيست 
در اينجا  .    ذاتی نظام سرمايه داريست، وجود دارد 

نيز بر ھر کسی واضح است که الزمه ثروت و  
رفاه بخش دارا مستلزم فقر و استثمار بخش  

حاال با چنين ديدی به سراغ  .  زحمتکش جامعه است 
به جنازه ھای  .  ھائيتی و مسائل دردناک آن برويد 

روی ھم ريخته شده در گورھای دسته جمعی نگاه  
کنيد، به خيابانھا و کوچه ھای کثيف و متعفن آن که  
انسان را به ياد بيغوله ھای شھرھای قرون وسطايی  
می اندازد توجه کنيد، به انسانھای گرسنه و بيکار،  
و مصيبت زده که ھنوز از مصيبت زلزله خالص  

بعد به خيابانھای  .  نشده دچار مصيبت وبا شده اند 
تميز و مرتب تورنتو، سانفرانسيسکو و لندن،  
کلينيک ھای بھداشتی آماده ی مبارزه ی سريع و  

نگاه  ...  برق آسا با ھر نوع بيماری اپيدميک، و  
کنيد و بمن بگوئيد چه کسی مصبب اين بدبختی  
ھاست؟ مرزھای سرمايه داری را تا کجا بايد کشيد؟  
آيا بايد تنھا به بھشتی که سردمداران سرمايه داری  

بپا    خانه ی اربابی خويش در    برای خود جھانی  
کرده اند، خيره شد، يا جھنم برپا شده در بقيه جھان  

را نيز در حسابرسی از سرمايه داری بحساب  
آورد؟ و آيا نبايد بخاطر ھمه ی اينھا به روی  
سرمايه داری تف انداخت؟ بخاطر فقر و فاقه ای که  
در جھان برپا کرده است؟ بخاطر جنگ و  
کشتارھائی که شب و روز برای غارت ملل ديگر،  
ھمانھايی که زندگی شان بخاطر ھمين غارت ھا به  
چنين درجه نازل حيوانی تنزل کرده است، براه می  
اندازند؟ برای توطئه ھائی که ھر لحظه بر عليه  
مردمی که ھر از چند گاھی برای بدست گرفتن  
سرنوشتشان به حرکت در می آيند و تغيير حکومت  
می دھند بر پا می کند؟ و بخاطر ھزار جنايت و تبه  
کاری ديگری که شب و روز به آن مشغول بوده،  

 لحظه ای ھم از آن غافل نمی شود؟  
و آيا وقتی ھمين سرمايه داری، کشورھای سابقا  
بزعم وی کمونيستی را بخاطر فقر و فاقه و کاستی  
ھايشان بی امان  بباد انتقاد و سرزنش می گرفت،  
ھرگز به چنين فجايعی نيز که در قلمرو خودش رخ  
می دھد، گوشه چشمی  بخرج ميداد؟ واقعا چه کسی  
مسئول اين ھمه فجايع، فقر و مصائب بشری است؟  
آيا در کوبا و حتی کره شمالی که امروزه اينقدر از  
آن بدگوئی می شود، کشورھائی که بزعم دستگاه  
ھای تبليغاتی غرب مردم آن غرق فقر و بدبختی  
اند، چنين مصائبی، حتی ذره ای از آينھا رخ می  

 دھد؟  
آيا ھمين تبه کاری، فساد و  :  و بعد نکته ی ديگر 

زبونی سرمايه داری در تامين نازلترين نيازھای  
انسانی  نيست که به موجود فرتوت ديگری مثل  
احمدی نژاد اين جسارت و فرصت را می دھد، که  
در مورد مديريت اسالمی خودش بر جھان زبان  
درازی کند؟ واقعا تا کی بايد جھان عرصه ی  
ترکتازی اين نيروھای پوسيده ی ضد بشری باشد؟  
تا کی بايد بشر در جھانی که در آن اينھمه ثروت و  
تکنولوژی گرد آمده است، باز ھم شاھد اين مصائب  

 و دردھا باشد؟                   
 سيامک ستوده 

دون  آقای ستوده گرامی،   اينطور فھميده ام که کمونيستھا ب
تصادی  ه  -تحليل علمی از شرايط اق ماعی، مرحل اجت

انقالب، ته تنھا حق ايجاد، گروه، سازمان و حزب را  
ا آن   طه ب اسی در راب ندارند، حتی مجاز به صحبت سي

فعاليت سياسی شما مثل ھر مبارزه سياسی  .  جامعه نيستند 
ن است  رام م ت ورد اح گری م ود را  .  دي ا خ م ر ش اگ

د   بول داري کمونيست می شناسيد و تعريف مذکور را ق
ودن شرايط   ه داری ب اي يل از سرم حل لطف فرموده ت
ودن   ستی ب ي ال جه سوسي ي ت اقتصای کشور ايران و در ن

د  ي ائ رم ه ف ه  .  مرحله ی انقالب آينده آنرا ارائ چه، ب ان چن
د، لطف   اور داري ران ب دمکراتيک بودن انقالب آينده اي
. نموده تحليل علمی خود را از شرايط حاضر ارائه نمائيد 

د   ن يست و ھست از آنجا که حرکت بدون تحليل معقول ن
کسانی که به مرحله بودن انقالب آينده ايران باور ندارند،  
لطفا تحليل علمی از ھمين نظريه را در صورت اين باور  

 .  ارائه فرمائيد 
 ام شيراکوند . موفق باشيد 

 
ان،  شيراکوند عزيز،   آقای  با تشکر از ارسال ای ميل ت

سرمايه داری بودن ايران مطلبی است که بحث   تحليل 
قالب   در ميان کمونيستھای ايران  آن  ان    57قبل از ان اي پ

من   .پذيرفت و ديگر بحث بر سر آن موضوع روز نيست 
د   ق البته در ھمان سالھا کتاب مفصلی در اين مورد و در ن
ان   ه در جري ان اسف نظرات قبلی خودم نوشته بودم که  مت
ان   ي ان از م عقب نشينی کومه له از مناطق ازاد کردست

ه  .  رفت و گرنه خدمت شما تقديم می کردم  اي ا سرم ن اي ث
قالب   ه ان از ب ي داری بودن ايران لزوما به معنای عدم ن

امه  .  دمکراتيک نيست  رن من در اين موارد مفصال در ب
در سايت من در  .  ھای تلويزيونی خودم صحبت کرده ام 

د  . قسمت فايل ھای تلويزيونی ای تو می توانيد گوش دھي
ه   ي ھ سی دی ھای آنھم توسط عالقه مندان اين برنامه ھا ت

م  .  شده که می توانند برايتان پست کنند  دي بھرحال من معتق
ائی   ر پ در شرايط کنونی بدون انقالب دمکراتيک و ب
دمکراسی، کارگران ايران غير محتمل است بتوانند خود  
د در اين   را برای انقالب سوسياليستی آماده کنند، ھر چن
مورد نيز نبايد بطور جزمی برخورد کرد و شرايطی نيز  
ه   م ب ي ق د گذار مست وان ت ا ب ان که بسط مبارزه طبقاتی احي

در  . انقالب سوسياليستی را ممکن سازد را در نظر داشت 
ه ضرورت   اد ب ق ضمن الزم به توضيح است که اعت
شرايط دمکراتيک برای فراھم آمدن پيش شرطھای عينی   
و ذھنی انقالب سوسياليستی به معنای مرحله ای دانستن  

ه  . انقالب دمکراتيک نيست  زيست که ب منظور آن چي
 . انقالب پرمنانت معروف است 

 سيامک ستوده . پيروز و سرفراز باشيد 
□□□  

 
 جهان و مديريت سرمايه داري

 

 : 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 اطالع رسانی کنيد
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 :گزارش مالی 

اه  ن م ارج اي خ اپ،  $  1075( $  1143م رج چ خ
ی ، $  16 دوق پست ه  cvc$  12صن ان ي اھ خرج م

ه )  کپی ثبت$  40حساب بانگی،  وجه ب بوده که با ت
م$  93کمک مالی،   1050$ ه اي ت . دالر کسری داش

بدھی از ماه قبل، کل $  1690از اينرو، با توجه به 
ا $  1783بدھی بالغ بر  $ 1500دالر می شود که ب

ه  ا ب گر، کسری م ی روشن ارت در آمد ناشی از پ
د$  283 ن ی ک دا م ي اھش پ ه .  ک م ا تشکر از ھ ب

ار  ه ک ه ادام ی ب ارت ا شرکت در پ ه ب دوستانی ک
ا  م ب ي وان ت ه ب م ک دواري روشنگر ياری رساندند، امي
ار،  ب ک برگزاری اين نوع پارتی ھا در ھر سه ماه ي

  .    کمبود مالی خود را جبران نمائيم

 : چك كمك مالي خود را به نام 

Roshangar 
 و به آدرس روشنگر ارسال نمائيد

 و يا از شماره حساب زير براي واريز كردن
 .كمك مالي خود استفاده كنيد

 :كانادا
TD Canada Trust 

Name: Roshangar 
Acct. # 03152 004 79065218649 

ABA (Rout No.): 026009593 
Switch Code:  

TDOMCATTTOR 

:فهرست مطالب مندرج در اين شماره   
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Date of Publication:     August 2010 Vol. 4, Issue 38, Page 7 

Our File No. A0064_________________________________ 

 

You are the publisher and editor of the Roshanger newspaper, which is pub-
lished in the Province of Ontario, and distributed worldwide. 

Our client,  Yousaf Zamanifar, complains that the above noted article is false, 
malicious, and defamatory of him and his business reputation and interests. 

We have been alerted to your August 2010 article, which contains numerous 
false allegations, and personal attacks on Mr. Zamanifar, which are clearly false 
and are clearly intended to interfere with his business at 6120 Yonge Street< 
Toronto. 

You accused Mr Zamanifar of refusing to sell meat to a lady of the Bahai faith.  
This is false. 

You stated, “the Canadian Police interfered”.  This is also false. 

You have recommended that customers boycott Mr. Zamanifar’s business. 

You have falsely accused Mr. Zamanifar of posting a notice on his door detail-
ing such discrimination.  This was also false. 

You have attacked Iranian customer who you accuse of “follow[ing] the Islamic 
superstitious nonsense regarding prohibited or unprohibited meat and visit this 
disseminating superstition store”.   This is discriminatory and hateful language 
and is also false. 

You have falsely accused Mr. Zamanifar of being an “owner [who] is from an-
cestor of criminals who have murdered hundreds or thousands of Bahais”.  This 
is hateful language and is also false. 

On behalf of our client, we put you on notice that you will be held liable for all 
damages, which result from the dissemination of the article, and our client will 
seek vindication of our client’s personal and business reputation. 

As an initial step, we therefore request on behalf of Mr. Zamanifar, that you 
forthwith publish and broadcast a full retraction correcting the errors and that 
you publish and broadcast the correction with the same prominence and circula-
tion as the defamatory publication and broadcast in both the Farsi and English 
languages. 

We ask that you publish an erratum, which will specifically refer to the fact that 
no such incident ever took place. 

We ask that you kindly provide this office with a draft copy of your correction, 
for our approval, prior to publishing or broadcasting same. 

We look forward to hearing from you immediately upon receipt this letter. 

This is not the first time you have published libel regarding Mr. Zamanifar, and 
accordingly if this matter is not resolved amicably, our client will be asking the 
Court to award him punitive damages for repeatedly abusing him. 

If we do not hear from you within 3 business day from the date of this letter, our 
client will proceed on the basis that you will not be publishing a correction. 

Yours very truly 

 

NORMAN EPSTEIN 

NE/llb/LIT  

باز هم زماني دست به خوش رقصي       ”  نوشته زير مطلبي است كه در رابطه با مقاله ي            
روشنگر، بدست ما رسيده كه جهت اطالع خوانندگان          38مندرج در شماره    “   زده است 

در ضمن، بدينوسيله به اطالع مي رساند كه مقاله ي مزبور            .  آنرا عينا چاپ مي كنيم    
 .نوشته من سيامك ستوده بوده است كه به دليل اشكال تكنيكي از قلم افتاده بود
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 November /4/2010   

 كنفرانس دوستي ميان مذاهب يكتاپرست

 سالم تورنتو 

ر اختالف « :  ميگويد منظور از فائق آمدن فقط ب
ای  ر گروھھ ت ھ که درک ب ل بين اديان نيست، ب

انسانھای خوب در .  سکوالر را ھم شامل ميشود
راطی  ه اف ه ک گون ان م د، ھ ن ت ا ھس ھ ھمه گروھ

 ».گرايان ھم در ھمه گروھھا وجود دارند
راطی  ا اف طه ب را در راب ت کل اس اي ی م روحان

د گوي ذاھب « :  گرايی مي ه م م ون، در ھ راطي اف
د ن راطی در .  ھست ر يک اف ن ب ذاشت گشت گ ان

ار  ي ار بس مذھب ديگر کار نسبتاً آسانی است، ک
ن  مشکل، انگشت گذاشتن بر يک افراطی در دي

د .  خودمان است اي و اين کاری است که ما ھمه ب
 ».بر آن شويم

د الً در « :  روحانی کارن ھميلتون اضافه ميکن ث م
مورد کشيشی در فلوريدا که ميخواست قرانھا را 
بسوزاند، چيزی که خيلی ھا نميدانند اين است که 
د  ان دليل اصلی ای که او طرحش را به اجرا نرس
ی  اين بود که يکی از پرنفوذترين مقامات روحان
ه او زنگ زد و از او  ً ب ا شخصا ک ري در آم

 » .خواست که دست از اين کار بردارد
ان  رست ي برنامه گفت و گو و معرفی اديان در دب

ی  90تورن ھيل حدود  دقيقه بطول کشيد و بخوب
اين برنامه ھمچنين شامل يک بخش .  برگزار شد

وزان حضور .  کوتاه پرسش و پاسخ بود دانش آم
ق صحبت  فعالی داشتند و سخنرانان کوتاه و دقي

دا .  کردند ن چارد ل ھمانگونه که مجری برنامه ري
ه واحد  ع ام گفت، جامعه کانادايی بعنوان يک ج
دن  کوشش بسزايی برای درک و تفاھم و فائق آم

 27ريچارد لندا که .  بر اختالفات بعمل می آورد
ن  ي سال است در زمينه برگزاری گفت و گوی ب

د ن « :  اديان فعاليت ميکند ميگوي ادا اي ان ا در ک م
ن  ي بخت را داشته ايم که در زمينه گفت و گوی ب

ا .  اديان قدمھای بلندی به جلو برداريم باور کنيد ي
ل  ظر حداق ا  20نه، آمريکا از اين ن سال از م

  - - - - - - - - - - - - - - -» .عقب است
که  ن م، اي ي ن ما فقط از آقای مصباح سؤال می ک
اه ھای  روشگ شما چھار سال پيش در يکی از ف
رداخت  دون پ ا را ب ايرانی شماره ھای اصغر آق
پول آن زير بغل خود گذاشتيد و از مغازه خارج 
ه  را ب د آن وي ه ن شديد، از جمله اخالقياتی است ک
ان سال در  مردم می دھيد؟ آيا اينکه شما در ھم
ه  فروشگاه مزبور، صاحب فروشگاه ه را تھديد ب
ات  اين کرديد که اگر از اين پس مطالب و نشري
وا  ت ضد شرعی را به فروش برساند به مسلمين ف
ی  خواھيد داد که خريد از آنجا حالل نيست، جزئ
اشی از عشق و محبت و  از ھمين اخالقيات ن
احترامی است که بگفته شما انسانھا بايد نسبت به 
ه  م ک گوي ھم داشته باشند؟ اگر چنين است، بايد ب
ه  جري ران در حال ت ردم اي سی سال است که م
ھجن و ضد بشری  ات مست ي ن اخالق کردن اي
مذاھب يکتاپرست می باشند، و نيازی به وعده و 
ست ي گر ن . وعيد ھای شيادانه شما و معممين دي

ا  ا ب ادی شم ھ ن ش ي ات پ ي ه اخالق د ک شايد بگوئي
اوت است ف ت اگر .  اخالقيات جمھوری اسالمی م

چنين است، آيا ھيچگاه بعنوان امام جمعه ی يک 
گران درس  ه دي د شب و روز ب ه الب مسجد ک
دامات  اخالق می دھد، جمھوری اسالمی و اق
د؟  ضد بشری و ضد اخالقی آنرا محکوم کرده اي
يا اين بيانات مشعشانه ی شما در مورد اخالقيات 
ی  ت ه صف ا و روب ادی ھ ي ھم  جزئی از ھمان ش

سال است  1400ھای جماعت روحانی است که 
ی در  ان دارد؟ کاش کسان در جامعه ی ما جري
ن  د، و مشت اي ردن اين گردھمائی شرکت می ک
شيادان روبه صفت را در برابر ديگران باز می 

 .            کردند
 سيامک ستوده

□□□ 

ام  يس و ام ه رئ وسوی ک اح م ی مصب ان روح
ی است   -جماعت مرکز ايرانی ام عل اسالمی ام

ات « :  دراينباره گفت ي رای اخالق مذھب، بنيانی ب
آورد ه، .  فراھم مي م ه ھ م ک ه آن داري از ب ي ا ن م

ه  م، ب ی داري ذھب صرفنظر از اينکه چه دين و م
 ».ھم عشق و محبت و انصاف بورزيم

ورای  ل ش ر ک ي ون، دب ت ل ي م ارن ھ ی ک ان روح
ی او  ذھب کانادايی کليساھا معتقد است که گروه م

او .  بايد در اين زمينه کوشش بيشتری بعمل آورد
 : ميگويد

ادا «  ان م در ک دي ما مسيحيان به خاطر آنکه از ق
ه  ل ئ ار مس ن م، راحت از ک ه اي ت ت داش ري ث اک

ه يک مسجد .  ميگذريم ود ک ھمين چندی پيش ب
ه  ام رن ت، من در ب محلی مورد حمله قرار گرف
راز  مربوط شرکت کردم و ديدم يھوديان برای اب
از،  ي حظه ن ھمبستگی خود با مسلمانان در آن ل
دم  کنارشان ايستاده اند، اما تعداد مسيحيانی که دي

ی .  بسيار اندک بود ت ام، وق ان اي ً در ھم و تقربيا
يک موج شديد ضد يھودی براه افتاد، بسياری از 
ه ھای  ام مسلمانان برای برادران يھودی خود ن
م،  ھمدردی و حمايت نوشتند، ولی در آن مورد ھ

د از .  حضور چندانی از مسيحيان ديده نشد اي ما ب
ان  ا ادي رای ھمکاری ب م و ب انفعال خود بکاھي

 ».مختلف فعالتر شويم
ن سه  ن اي ي در اين برنامه، بر وجوه مشترک ب
ن، از  ن سه دي که اي دين نيز تاکيد شد، نظير آن
م  ي اديان ابراھيمی ھستند که توسط حضرت ابراھ
اد  ق ت دا اع ه يک خ بنيان گذاشته شد، و ھر سه ب

د .  دارند در رابطه با کسانی که به خدا باور ندارن
اح موسوی  ر مصب ت و يا ھيچ مذھبی ندارند، دک

دا « :  ميگويد ه خ ه ب ی ک ا کسان ھنگام صحبت ب
وده و  اعتقاد ندارند، ما بايد متواضع و مودب ب

ز »  . آنھا را درک کنيم ي روحانی کارن ھميلتون ن

ازعات  ن در اين دنيای لبالب شده از اختالفات، م
ی  گی، سه روحان ن رھ ل ھای ف اب ق سياسی و ت
ه  د ک دن ن ش ر اي محلی از سه دين يکتاپرست، ب
ان  ي گرد ھم آمده اشتراکات فکری خود را در م
ی ھای  ت ي ون ي ام ان ک ي گذاشته و مشوق وحدت م

 .خود باشند
ره  ھ ه چ ن س ر، اي ب وام ه دوم ن ب ن ه ش روز س

را  ـ ـ ـ  Rabbiمذھبـــی، به اسامی مايکـــل است
Michael S.Stroh  ون ـ ـ ت ل ي م ارن ھ ر ک دکت

Reverend Dr. Karen Hamilton  و
وی  وس اح م ب م مص اظ ر ک ت  Dr.S.Mدک

Kazem Mesbah Moosavi  ادل ب رای ت ب
ل  ـ  Thornhillنظر در دبيرستــــان تورن ھيــ

Secondary School د دن م آم اداره .  گرد ھ
دو  ن چارد ل  Richard Landauبرنامه را ري

اس  ارشن ی و ک ون توليد کننده برنامه ھای تلويزي
ده داشت ھ ع ان ب ن ادي ي حدود .  گفت و گوھای ب

درسه و  ان م يکصد تن از دانش آموزان، کارکن
 .نمايندگان رسانه ھا در اين برنامه حضور يافتند

ان  ن ادي ي ه ھای گفت و گوی ب ام ھر چند برن
وز  ن مختلف در کانادا رو به افزايش است ولی ھ

 .آن را بايد پديده ای جديد بشمار آورد 
اره گفت ب ن راو در اي : روحانی يھود مايکل است

گفت و گوی بين اديان مختلف برای تبادل نظر « 
د  دي ً ج ا ت ب و يادگيری از يکديگر، موضوعی نس
ه  ع ام ر ج ظي است، ولی در جامعه پرگونه ای ن
ن اھميت  م، اي ي ن ک ي دگی م ای که ما در آن زن
گر را  کدي ر ي ت اساسی دارد که در ابعادی عميق

 ».درک کنيم
تم اصلی اين برنامه، تاکيد بر اين درک مشترک 
ن و  ه دي دن ب ان ادار م بود که ميتوان ضمن وف
مذھب خود، خشنود و شاد با مردمانی از مذاھب 

 .ديگر ھمنشينی داشت
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 »شوند می
بر «دھد  رو ادامه می او با اشاره به قوانين پيش

نامه سازمان جھانی كار در مورد  حسب مقاوله
منع بدترين اشكال كار برای كودكان كه به 
امضای ايران نيز رسيده، الزم است تا كودكان 

دزدی و ساير مشاغل  گردی، زباله از زباله
زا منع شوند؛ با توجه به اينكه  پرخطر و آسيب

اين قبيل كودكان بدون دستكش و امكانات 
روند  بھداشتی در مخازن پر از زباله فرو می

آوری اين قبيل  بايد اقدام اساسی برای جمع
 »كودكان و نوجوانان شود

فارغ از اين مسئله كه اگر شھرداری تھران كار 
دھد، ديگر   ھا را به درستی انجام تفكيك زباله

آوری و به خطر افتادن  ای برای جمع زباله
سالمتی كودكان فقير و نيازمند وجود ندارد اما 
ظاھرا برخی از پيمانكاران شھرداری از نيروی 
كار ارزان اين كودكان سوء استفاده كرده و به 

 .رسند اين واسطه به سودھای كالنی می
زاده از اعضای كميته ھماھنگی شبكه ياری  قاسم

بارھا برای «:  كودكان كار ايران اعتقاد دارد
بررسی اين معضل با شھرداری تھران تماس 
گرفته شده اما شھرداری اين مسئله را جدی 
نگرفته و با اعالم اينكه فعاليت اين كودكان در 
شھر ارتباطی با مخازن زباله ندارد، از آن شانه 

 »كند خالی می
ھا  به گفته اين فعال حقوق كودك كميته فوق عكس

و مداركی مبنی بر اينكه اغلب كودكان و 
ھای  گرد با برخی از شركت نوجوانان زباله

خصوصی و پيمانكاران شھرداری در اين زمينه 
كه  قرارداد دارند، در دست دارد به طوری

شده بر روی   ھای چاپ ھای موجود و آرم عكس
دھنده فعاليت آنھا برای  لباس اين كودكان نشان
 .عامالن شھرداری است

در اين ميان مريم پناھی عضو كانون فرھنگی ـ 
حمايتی كودكان كار نيز اعتقاد دارد كه در ميان 

، كودكان و نوجوانی وجود  كودكان بازيافتی
دارند كه استعداد بااليی در كسب علم و يادگيری 

دارند به ھمين دليل اين كودكان بايد شناسايی و 
 .ميزان توانايی آنھا سنجيده شود

شھرداری بايد به جای سوء :  دھد او ادامه می
استفاده از نيروی كار ارزان اين كودكان، مراكز 
خاصی را برای حمايت از اين كودكان 

ھای حمايتی  دھد تا به كمك انجمن اختصاص می
ھای ناشی از كار  و فعال بتوان خطرات و آسيب

 .اين كودكان فقير را به حداقل رساند
بر اساس اين گزارش با وجود آنكه اين كودكان 

كنند و به طور مستقيم با  در تھران كار می
مخازن تعبيه شده توسط شھرداری در ارتباط 

ھای دولت در اين زمينه،  ھستند، جدای از كاستی
شھرداری تھران نيز در قبال آنھا وظايف زيادی 
را بر عھده دارد اما ظاھرا اين كودكان با كار 
سخت و ارزان خود، چنان منفعتی به شھرداری 

ای  رسانند كه شھرداری نيز انگيزه تھران می
برای حمايت از اين كودكان و يا رسيدگی 

شايد اوج حضور .  حداقلی به وضعيت آنھا ندارد
به تعبير فعاالن حقوق (گرد و يا  كودكان زباله

ھا به سال گذشته  كودكان بازيافتی در خيابان
برگردد اما تامين معاش اين كودكان با مخازن 

آغاز شد و اين كودكان ھمراه  87زباله از سال 
با قشر قابل توجھی از معتادان از مخازن زباله 

 .كند كسب روزی می
مندان به مسايل  بر فعاالن حقوق كودك و عالقه

كودك پوشيده نيست كه شھرداری تھران در تير 
شناسه «، طرحی را تحت عنوان 87ماه سال 

آغاز و شروع به تھيه »  كودكان كار و خيابان
اطالعات خام مربوط به اين شناسه كرد اما بر 
اطالعات به دست آمده و انتقاالت افراد آگاه و 
فعاالن حقوق كودك كه از مراحل آمارگيری 
طرح فوق به دست آمده، كارھای تحقيقاتی اين 

ھا، عقيم  طرح به دليل نامنظم بودن پرداختی
 .مانده و ھنوز نتايج دقيق آن اعالم نشده است

سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شھرداری 
ميليون تومان  400تھران اگرچه نزديك به 

كرد اما اطالعات مبھم و  برای اين شناسه ھزينه
ارزش از اين طرح ارايه داد تا در برابر  بی

ھای فعاالن حقوق كودك پاسخی داشته  پيگيری
 .باشد

ھا خواستار  اگرچه اكثر حاميان كودك و انجمن
سازی در اين زمينه بودند اما شھرداری  شفاف

تھران ھنوز پس از گذشت سه سال، اطالعات 
آن را ارايه نداده و تنھا آمار و ارقام نامربوط و 

كه تمام  حالی در   .اطالعات مبھمی ارايه داده است
گردھا  معضالت مربوط به كودكان كار، به زباله

شود اما ھمچنان بر سر اصل  خالصه نمی
ھای مختلف  موضوع كار كودكان ميان سازمان

 .نظر وجود دارد جر و بحث و اختالف
وزارت كار، بھداشت، بھزيستی، شھرداری، 
نيروی انتظامی و ساير سازمان و نھادھای 
مسئول در مورد كودكان كار و خيابان مواضع 
متفاوتی را در پيش گرفته و در زمان پاسخگويی 

اندازند با اين  نيز، توپ را به زمين ديگری می
ھای ضد و نقيض  وجود در پيش گرفتن سياست

در مورد مسايل آنھا چيزی جز زدن مھر تائيد 
ھای  بر روی كار دشوار اين كودكان و دغدغه

مھر تائيدی بر سفره كودكان كه بر .  آنھا نيست
شود و تمام سھم آنھا چيزی  فراز زباله پھن می

نانی مختصر كه با مشقت به دست  جز لقمه 
 .آيد، نيست می

 وب سايت انجمن حمايت از حقوق کودکان:منبع 
□□□ 

شود كه  عايد مافيای كالن و بزرگی می  بزرگ
استفاده كرده و از نيروی  از اين كودكان سوء

 .برند كار ارزان آنھا به نفع خود بھره می
گرد نه تنھا در جنوب تھران  كودكان زباله

سرگردان به دنبال گذران روزی از طريق 
مخازن زباله ھستند بلكه اين كودكان ھمه روزه 
در تمام مناطق تھران و در زمان وارسی يا باال 
و پايين كردن مخازان سنگين زباله به چشم 

آيند در عين حال اغلب كودكان فاقد دستكش  می
و بدون لباس مخصوص با مخازن زباله سر و 
كار دارند و به دليل اينكه دستشان به انتھای 

ای ندارند كه از  رسد، چاره مخازن زباله نمی
ھای زباله را  كتف خود استفاده كرده و جايگاه

خم كنند كه اين كار دشوار، فشار زيادی را بر 
 .آورد روی كمر و دست آنھا وارد می

اكثر فعاالن حقوق كودك با ابراز نگرانی از اين 
... كنند كه خطر ايدز، ھپاتيت و  مسئله اعالم می

گرد است چرا كه از  در كمين اين كودكان زباله
ھای تزريقی تا ساير اجناس كثيف و  سرنگ

غيربھداشتی در اين مخازن وجود دارد و به 
طور حتم سالمتی كودكان طی تماس با اين 

گردی و  اگرچه زباله.  افتد ابراز آلوده به خطر می
آوری زباله از مخازن و امرارمعاش از راه  جمع

ترين و بدترين نوع كار در  فروش آنھا كثيف
ميان كودكان است و از ميان كار كودك در 

تر  ھا، خطرناك ھا، كارخانه و كارگاه سرچھاراه
توان گفت كه ھيچ نھاد يا  است اما به جرات می

مسئولی، مسئوليت مستقيم حمايت از اين كودكان 
و رسيدگی به مشكالت و خطرات در كمين آنھا 
را نپذيرفته و شغل سخت آنھا را به حساب 

 .نياورده است
يك عضو كميته ھماھنگی شبكه ياری كودكان 

گونه  گرد ھيچ كار ايران با انتقاد از اينكه زباله
حامی و دلسوزی در جامعه ندارند 

مرجعی برای رسيدگی به كودكان « :گويد می
گرد تھرانی وجود ندارد و اين دسته از  زباله

ھا پاس كاری  كودكان ميان برخی از سازمان

كرده  تا سال گذشته در يك كارگاه نجاری كار می
اما از روزی كه كارفرما بدون دادن حق و 

خواھد روی پای  حقوق، اخراجش كرده می
خواھد مستقل كار كند، با اين  خودش بياستد، می

وجود تمام سنگينی كيسه پر از زباله را بر 
كشد تا ھم جواب شكم گرسنه خودش  دوش می

را بدھد و ھم دستش جلوی پدر و مادر معتادش 
دراز نباشد؛ با آنكه به سنگينی مخازن زباله 

كند، كبود  عادت كرده، كتفش ھنوز درد می
 !دھد ھا به سختی تكا نش می است؛ شب

اما زباله جمع كردن برايش خرجی ندارد؛ اگر 
اش از مخازن زباله تامين شود،  رزق و روزی

ھر سه ماه يكبار يك دستكش پالستيكی ھم 
دھد به جای خريدن  ميخرد، اما ترجيح می

بازی برای برادر كوچكش   دستكش، يك اسباب
خواھد ھميشه تابستان باشد تا  بخرد، دلش می

مردم به بھانه تشنگی ھم كه شده، بطری آب يا 
اش را به مخازن بياندازند،  شربتی بخرند و زباله

ھای پالستيكی و  اش را پر از زباله وقت كيسه آن
كند تا نان شبش  می»  باارزش«يا به قول خودش 

 !تامين شود
جای دوری نيست، يكی از كارھای خيابان 

ديگر، پسربچه جلوی   ھا مغازه خاوران، مابين ده
رسد چمباتمبه  در بزرگی كه گاراژ به نظر می

زده و منتظر است تا به محض آنكه نوبتش 
شود، گونی پر از زباله تحويل بدھد تا  می

آيد  دلش نمی.  چندرغاز پول كف دستش بگذارند
از گونی فاصله بگيرد، آخر دست رنج زحمات 

 .شود روز و شبش در ھمين كيسه خالصه می
به فاصله ده متر ديگر چند پسربچه ھمچنان 

كنند و خود را به  مخازن زباله را وارسی می
نشينند و  رسانند، پشت سر ھمديگر می گاراژ می

با يك بطری آب كه از شن و ماسه پر شده بازی 
دھد،  كنند؛ اصغر بطری را به فرھاد پاس می می

به محض خارج شدن يك .  فرھاد ھم به ناصر
كودك از گاراژ كه كيسه خالی را به دوش دارد 

ھای زباله بر روی لباسش ريخته،  و شيرابه
اصغر ھراسان و دستپاچه از اينكه نوبتش 

 .شود رسيده، داخل می
ھايش را فروخته و كمی  اصغر كه زباله

رسد آينه كوچك از جيب  خوشحال به نظر می
. كند آورد و موھايش را تميز می بغل درمی

بعد از سه روز ميرم پيش مامانم كه «:  گويد می
واسش پول ببرم، تازه بايد لباسمم عوض كنم، 

كنم،  اگه مامان بفھمه روز و شب زباله جمع می
بره، آخه به مامان گفتم كارگر كارگاه  گوشمو می

 .!بری ھستم شيشه
اين روزھا قبل از آنكه  کارگران شھرداری 
برای تفكيك زباله به سراغ مخازن سطح شھر 
بروند، كودكانی گوی سبقت را ربوده و از 

 .كنند ھا امرار معاش می محتويات زباله
فعاالن حقوق كودك اعتقاد دارند كه به فاصله 

گرد در  كودك زباله 30ھر ده دقيقه، حدود 
ھای تھران در جستجوی مخازن زباله به  خيابان
برند كه نه دستكش به دست دارند و نه  سر می
طوری كه اكثر آنھا با وجود  اند به بند بسته دھان

داشتن قدھای كوتاه، مجبور ھستند كه تا كمر 
داخل مخازن زباله فرو رفته و فشار زيادی را 

 .به كمر و كتف خود وارد كنند
غيرقابل كتمان است كه تعداد اندكی از اين 
كودكان درآمد نسبتا خوبی از اين راه به دست 

آورند اما تعداد كثيری از آنھا نيز جزو  می
ترين عضو از اين چرخه بوده و پول  كوچك

 !كودكان زبا له گرد  
 كورسوي اميد كودكان بر مخازن زباله

 .شود ھايی كه بر فراز زباله پھن می گزارشی از سفره
 سميه جاھد عطائيان: تھيه کننده 
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ھای  ، آمار تخمينی و غيررسمی ازدواج»آنالين
را »  مردھای بيگانه«ثبت نشده زنان ايرانی با 

مھمان «ھزار مورد ذکر کرد و با  ٢٠٠
خواندن اھالی افغانستان در ايران »  ناخوانده

با «تر، افغانھا  افزود که بنابر آمارھای رسمی
ھزار زن ايرانی ازدواج  ٣٠نزديک به 

 . »اند کرده
بنابر قوانين ايران، ھر زن ايرانی که با مردی 
افغانی ازدواج کند تابعيت ايرانی خود را از 

دليل ورود غيرقانونی مردان دھد و به دست می
ھا ثبت محضری  افغان به ايران، اين ازدواج

شود و اين موجب عدم اعطاء شناسنامه به  نمی
 . شود کودکان آنھا می

 از فروش فرزند تا خودسوزی 
کارشناسان اجتماعی ايران، تھيدستی و نياز مالی 

ھای ازدواج زنان  عنوان يکی از انگيزهرا به
ويژه در نواحی مرزی، با شھروندان  ايرانی به
 . دانند افغان می

خبرگزاری فارس نيز چندی پيش از قول مدير 
کل اتباع و مھاجران خارجی استانداری سمنان 

ھا،  نبود آگاھی از قوانين و عواقب اين ازدواج«
فقر اقتصادی در مناطق روستايی و باال رفتن 
سن ازدواج دختران روستايی به واسطه 

از داليل انجام »  مھاجرت پسران به شھرھا را
 . ھا دانست اين ازدواج

دھد  بررسی اخبار مرتبط با اين زنان نشان می
که آنھا با رفتن به افغانستان با وضعيت حقوقی 

شوند و با ماندن در ايران  نامعلومی مواجه می
زنانی با فرزندان محروم تبديل  نيز به بيوه

 . شوند می
 کودکی باربر در ميدان عتيق اصفھان 

در اين پيوند، مشاور حقوقی اداره اتباع خارجی 
نقل از کنسولگری وزارت کشور چندی پيش به

زن ايرانی  ۶٠٠حدود «:  ايران در ھرات گفت
دليل کنند که متاسفانه به در ھرات زندگی می

رسمی نبودن ازدواجشان اجازه بازگشت به 
 . »ايران را ندارند

اين شرايط باعث شده تا در خبرھا ھمواره در 
مورد افزايش تعداد خودسوزی زنان ايرانی 

ھايی برسد و  ساکن افغانستان گزارش
گری و افسردگی از معضال ت شايع در  روسپی

 . اين گروه ذکر شود
ھا گاه در مورد سرنوشت اين  الی رسانه در البه

خورد  چشم می زنان ايرانی جمالتی به
که مديرکل اداره اتباع و مھاجران  طوریبه

 ٢٣خارجی استانداری خراسان رضوی روز 
، »شھرآرا«شھريور امسال در اين باره به 

زنان ايرانی که «:  روزنامه محلی مشھد، گفت
اکنون در افغانستان اسکان دارند، با مشکالت 

که برای امرار  طوری ای مواجه ھستند به عديده
معاش به اجبار فرزندان خود را نيز 

 . »فروشند می
مسأله حل مشکل اين زنان و کودکان، زمانی در 
مجلس ھفتم ايران به بحث گذاشته شد ولی 

گفتند  نمايندگان مخا لفی که می»  استدالل«
ازدواج زنان ايرانی با مردان بيگانه سبب «

ورود سيل جمعيت خارجی به ايران و در نتيجه 
بر نظرات »  شود گسترش جمعيت کشور می

ديگر چربيد و مسئوالن بار ديگر از کنار اين 
معضل انسانی گذشتند و آن را به باد فراموشی 

 . سپردند
ھای  ھای ايرانيان با افغانھا در رسانه از ازدواج

کاری از روی «عنوان ايرانی معموالً به
» کاری با عواقب منفی«و »  اشتباه«، »ناآگاھی
ھای مرتبط با اين  شود و مصاحبه ياد می

دھد که بسياری  ھا نشان می موضوع در رسانه
طور کل از مسئوالن و کارشناسان داخلی به

گذاری در اين خصوص انتقادی  نحوه قانونبه
» اشتباه«و »  ناآگاھی اين زنان«نداشته و تنھا 

 . دانند آنان را دليل پديد آمدن اين مسأله می
اين امر در مصاحبه سيد محمود موسوی، مدير 
کل اتباع و مھاجرين خارجی استانداری فارس 

با خبرگزاری ايرنا به روشنی  ٨۵در خرداد 
 . است بيان شده

بر طبق قانون، «:  وی به اين خبرگزاری گفت
گونه مجوزی برای ازدواج بانوان ايرانی با ھيچ

گونه شود و دولت ھيچ اتباع خارجی صادر نمی
تعھدی در قبال اينگونه پيوندھای ناقص و بدون 
مجوز به عھده ندارد و بارھا تبعات منفی اين 

تکليف ماند ن فرزندان ناشی از  ھا و بی ازدواج
اين پيوندھا و در نھايت پايا ن پذيرفتن مد ت 

 . »است اقامت و سکونت اين آوارگان اعالم شده
قانون برای اتباع «چنين افزود که  وی ھم

خارجی و حتی اتباع ايرانی و خانواده اتباع 
ايرانی که بدون اجازه دولت نسبت به ازدواج 
اتباع ايرانی با اتباع بيگانه اقدام کرده باشند، 

 ■.است بينی کرده مجازاتھايی پيش

زدواج زنان ايرانی با مردان افغان از سال ا
سو از طرف دولت ايران پذيرفته  به اين ١٣٨۵
شود و به اين خاطر زنان ايرانی که با  نمی

کنند مجبور  شھروندان افغانی ازدواج می
شوند برای ادامه زندگی با ھمسرانشان، در  می

 . افغانستان بمانند
چنين  به گزارش راديو فردا دولت ايران ھم

پذيرد و از آنھا  ھا را نمی فرزندان اين ازدواج
ياد »  شناسنامه ھويت و بی کودکان بی«عنوان به
اين کودکان و نوجوانان در ايران از .  کند می

اند و  بھره اجازه تحصيل، بيمه درمانی و کار بی
پس از رفتن به افغانستان حق بازگشت به ايران 

 . را ندارند
اين کودکان حتی اگر در ايران متولد شده باشند 

عنوان شھروند افغانی از سوی ايران تنھا به
سالگی  ١٨مگر اينکه تا سن .  شوند شناخته می

در ايران زندگی کنند و تابعيت افغانی خود را 
 . رد کنند
روزی در مورد شمار اين کودکان در  آمار به
اما .  خورد چشم نمی ھای داخلی ايران به رسانه

مدير کل اتباع خارجی استانداری تھران، مدتی 
ھزار نفر  ٣٢را »  ھويت کودکان بی«پيش تعداد 

ھزار کودک بدون  ٣٢«ذکر کرد و افزود که 
ھويت و شناسنامه که حاصل ازدواج دختران 

است در وضعيت نامعلومی  ايرانی با اتباع بيگانه
 . »برند سر میبه

از سوی ديگر، ابراھيم اسماعيلی ھريسی، از 
پژوھشگران حقوق و وکيل دعاوی در ايران، 

خبر «ای با  مرداد ماه امسال در مصاحبه

 !چنان بدون شناسنامه سرگردانند افغاني هم -ها هزار كودك ايراني ده

تبديل می شوند و بسياری از کودکان نيز حتی 
ھايشان فرار می کنند و به کودکان  از خانه

 .شوند خيابانی تبديل می
ای است که جامعه ايران در گذشته  اين پديده

ھای اخير با آن آشنا شده  شناخت و در سال نمی
ای که ھر روز ابعادش ھم گسترده  است؛ پديده
 . تر می شود

تواند باشد؟  دليل افزايش اين آمارھا چه چيزی می
 چه کسی يا دستگاھی مسئول اين موضوع است؟ 

ای را  پيش از پاسخ دادن به اين پرسش بايد نکته
در مورد کودکان افغان در ايران اضافه کنم و 
آن اينکه شماری  از اينان که به مدرسه راه پيدا 

کنند و تبديل به کودکان کار يا کودکان  نمی
 .اند ھا منظور نشده شوند، در گزارش خيابانی می

ھزار کودک افغانی در ايران ھستند  ۴٠٠حدود 
که حق راه يافتن به مدارس را ندارند، زيرا 

 .حضور يا اقامتشان در ايران قانونی نيست
اين در حالی است که بر اساس کنوانسيون 

تصويب شده  ١٩٨٩المللی کودک که در سال  بين
و ايران ھم از امضا کنندگان اين کنوانسيون 
است، ھر کودکی که در ايران ھست، حتی اگر 
مليت ايرانی نداشته باشد، دولت موظف است که 
امکانات آموزشی و زندگی را برای او فراھم 

 . کند
توان گفت  حال اگر برگرديم به سئوال شما، می

توجھی  ريزی و بی بيش از ھر چيز، عدم برنامه

به اساسی ترين حقوق کودکان، يعنی تحصيل و 
امکانات تحصيلی و يا تامين آن زندگی حداقل 
برای کودکانی که در فقر ھستند برای اينکه 
بتوانند ھمچنان به مدرسه بروند يا کار نکنند، 

 .سبب شده است که اين وضعيت به وجود بيايد
تواند به مدرسه برود يا اآلن  اگر کودکی نمی

کند و اين  دارد به جای مدرسه رفتن، کار می
 ١۵يک کودک از چھار کودک ايران را در سن 

دھد، به نوعی به وضعيتی که  سالگی تشکيل می
گردد؛  جامعه برايشان ايجاد کرده است، برمی

يعنی فقر و عدم امکانات يا عدم امکانات 
 . آموزشی

به ھر حال، دولت مقصر اصلی در اين زمينه 
است، زيرا به طور عملی، ھيچ گام جدی برای 
اينکه جلوی اين وضعيت گرفته شود، برنداشته 

 .است
المللی حقوق کودک مطرح  بحث کنوانسيون بين

ھا را  آيا پيوستن به اين کنوانسيون دولت.  شد
 کند يا خير؟ ملزم به اجرای مفاد آن می

امضای اين کنوانسيون به اين معناست که دولت 
المللی متعھد کرده  ايران خود را از نظر بين

است که در راه دستيابی به حقوق کودکان به آن 
ای که در اين کنوانسيون وجود دارد،  ماده ۵۴

بندی کند و حتی به  ريزی و زمان تالش، برنامه
ھايی  سازمان ملل گزارش دھد که چه پيشرفت

 .در اين زمينه حاصل شده است

ھای غيردولتی وجود دارند  در ھمه دنيا، سازمان
کنند به  که در کنار نھادھای دولتی تالش می

عنوان ناظر، بررسی کنند تا چه اندازه اھداف 
. اين کنوانسيون در کشورھا عملی شده است

متاسفانه در ايران، نه تنھا دولت ھيچ کار عملی 
نکرده و در زمينه قوانين داخلی ايران ھيچ گامی 
برای انعکاس اين کنوانسيون در قوانين ايران 
برداشته نشده است، بلکه حتی جلوی کار 

ھای غير دولتی که برای  بسياری از سازمان
ما .  شود کنند، گرفته می حقوق کودکان مبارزه می

موارد بسيار بسيار آشکاری از نقض 
 .ترين حقوق کودکان داريم ابتدايی

المللی  برای مثال، فصل دوم کنوانسيون بين
حقوق کودک خواھان عدم تبعيض از نظر 
مذھبی و فرھنگی است؛ يا اصل چھاردھم 

 . خواھان آزادی مذھب کودکان است
اما در ايران اين اصول در مورد برخی از 

شود يا در مورد خيلی از  ھا رعايت نمی اقليت
 . شود ھای ديگر به طور کامل رعايت نمی اقليت

اين کنوانسيون، آموزش  ٣٨ھمچنين اصل 
نظامی و ھر نوع اقدام نظامی که کودکان در آن 

کند، در حالی که  شرکت کنند را ممنوع اعالم می
نه تنھا وزارت آموزش و پرورش اين مورد 

کند، بلکه امسال حتی قرار شده بسيج  رعايت نمی
که يک سازمان نيمه نظامی و شبه نظامی است، 

 ■. به مدارس برود

ھزار کودک  ٣٠٠ميليون کودک کار و  ۴،١ 
 بازمانده از تحصيل در ايران 

خبرگزاری ايلنا در گزارشی به مناسبت ھشتم 
: مھر ماه، روز جھانی کودک، نوشت ١۶اکتبر، 
المللی  سال است که به کنوانسيون بين ١٧ايران 

 ١۵حقوق کودک پيوسته است، اما کمتر از 
ھايشان با اين قانون  درصد از کودکان و خانواده

 . آشنا ھستند
درصد از  ۵٠بر اساس اين گزارش، بيش از 

والدين ايرانی، تنبيه بدنی کودکان را حق طبيعی 
درصد از کودکان يک تا پنج  ٣٠دانند و  خود می

 .سال در معرض آزارھای جسمی ھستند
اين گزارش ھمچنين حاکيست که امسال حدود 

اند و يک  ھزار کودک از تحصيل بازمانده ٣٠٠
ھزار کودک کار در ايران وجود  ۴٠٠ميليون و 

 .دارند
سعيد پيوندی، استاد آموزش و پرورش در 
دانشگاه پاريس، درباره اين آمارھا به راديو فردا 

 :می گويد
چه در دوره پيش از انقالب و چه :  سعيد پيوندی

در دوره پس از انقالب، ھيچ وقت پوشش 
آموزشی ايران، دست کم آن قدر که قانون آن را 

داند؛ يعنی تا پايان دوره راھنمايی،  اجباری می
نتوانسته عمومی شود و ما حدود دو و نيم ميليون 
کودک داريم که از چرخش نظام آموزشی ايران 

شوند و خيلی از آنھا به کودکان کار  خارج می

 ميليون كودك كار در ايران  1،4  -كودكان كار در ايران 

  ٠١:٢٣ - ٢٠١٠اکتبر  ١٢ - ١٣٨٩مھر  ٢٠, سه شنبه -بھروز کارونی 
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مراسم خاکسپاری مرضيه با حضور انبوده اعضا 
و ھواداران مجاھدين و دوستداران او در پاريس 

جنازه ی او در ميان فريادھای شوم .  برگزار شد
هللا اکبر، ھمان خدائی که ھزار و چھارصد سال 
است جنايت می کند و زندگی مردم در ممالک 
اسالمی، منجمله ايران را، تباه کرده است، تشييع 
شد و به شيوه منحوس اسالمی و در قيل و قال 
صدای اذان که چيزی جز اعتراف به بندگی 
انسان به يک موھوم خيالی، بی رحم و شکنجه 
گر و اطاعت کور کورانه نسبت به او و فرستاده 

صحنه اين .  اش نيست، به محل دفن حمل شد
ھيچ تفاوتی با مراسم .  مراسم واقعا تھوع آور بود

انگار که يک مشت حزب .  حزب الھی ھا نداشت

الھی عقب افتاده در ايران جنازه يکی از 
دعاخوانی و .  سردمداران خود را تشيع می کنند

قران خوانی با صدای خود مرضيه نيز که بعد از 
واقعا .  آن شروع شد، کمتر حيرت انگيز نبود

رقت آور بود که ھنرمندی، گيرم بی نھايت باھنر 
و پر قدرت، زندگی ی اين چنين پر نوسان و 

با تمکين و تمتع از .   تناقض آميزی داشته باشد
نظام ارتجاعی ی سلطنت شروع و به پناه بردن 
به يک سازمان ارتجاعی و تبليغ مذھب، اين 

 .   سياھترين پديده ی ضد بشری، به پايان برساند
اما رقت آور تر مصاحبه خانم شاکری، ھنرمند 
انقالبی، با بی بی سی و سخنان تناقض آميزی 

او با .  بود که وی در مدح مرضيه ابراز داشت
کمال تعجب از مرضيه بعنوان خواننده مردمی و 
از صدای او بعنوان صدای آزادی و صدای مردم 

معلوم نيست به چه دليل بايد از مرضيه .  ياد کرد
که نيمی از عمرش را به مماشات با رژيم 
سلطنت، و نيم ديگر را به توسل به يک جريان 
ارتجاعی و ضد مردمی و تر و خشگ شدن در 
دامن آن گذرانده است، لقب مردمی داد؟ آيا 
بخاطر اينکه او بر خالف عشقی ھا و تختی ھا 
در تمام دوران ديکتاتوری شاه سر تعظيم بر 
آستان قدرت او سائيد؟ يا صرفا بخاطر اينکه در 
ميان مردم ھواداران زيادی داشت؟ اگر از نظر 
خانم شاکری ھواداری در ميان مردم می تواند 
دليل مردمی بودن شخص باشد، پس چرا ايشان 
از خمينی بعنوان يک رھبر مردمی نام نمی برد؟ 
و از اين بدتر، چگونه می توان از او بعنوان 
صدای آزادی و صدای مردم نام برد؟ بخاطر 
پيوستن اش به مجاھدين که ھنوز به قدرت 
نرسيده، در سرکوبی مخالفين و خفه کردن 
آزادی، گوی سبقت را از ھمگان ربوده است؟ يا 
بخاطر اذان خوانی و قران خوانی اش که چيزی 
جز قرار دادن صدا و ھنرش در خدمت ضد 
آزادی ترين و ضد مردمی ترين بانگ مذھبی 

 نيست؟ 
خانم گيسو شاکری در ادامه گفتارش اظھار 

مرضيه بر اساس آرمانھايش که انتخاب : "داشت
خود او بود به مجاھدين پيوست و ما بايد به 

اوال، اگر او آرمانی "  انتخاب او احترام بگذاريم
داشت، يعنی آرمانی انسانی، ھيچگاه به جريان 

ثانيا، چه کسی گفته .  سياه مجاھدين نمی پيوست
است که ما بايد به انتخاب ديگران، منجمله او 

آيا شما به انتخاب يک بسيجی و .  احترام بگذاريم
لباس شخصی به پيوستن به نيروھای سياه و 
سرکوبگر نظام نيز احترام می گذاريد؟ مگر آنھا 
ھم انتخاب خود را آزادانه و بر اساس آرمان 

 اسالمی خودشان انجام نداده اند؟ 

تازه خانم شاکری پس از اين اظھارات سؤال 
برانگيز خود کوتاه نيامده برای ما نتيجه گيری 

." ھنر بايد در خدمت مردم باشد"می کند که 
!!! عجبا، اين يکی را ديگر ما نمی دانستيم

بخصوص که در ادامه، مالک مردمی بودن يک 
ھنرمند را صرفا قرار گرفتن وی در برابر دولت 

واقعا تعجب آور است که کسی مانند .  می داند
خانم شاکری که از جمله روشنفکران انقالبی 
جامعه ما محسوب می شود، مالک مردمی بودن 
يک فرد را مخالفت اش با دولت حاکم، بدون 
توجه به اينکه اين مخالفت و مبارزه از چه 

چون در اينصورت، .  موضعی می باشد، بداند
قرار گرفتن خمينی در برابر دولت شاه، و 
کروبی و موسوی و حتی امثال ريگی و امثالھم 
نيز در برابر دولت احمدی نژاد بايد مالک 

و از ھمه جالب تر .  مردمی بودن آنھا تلقی گردد
اينکه خانم شاکری در پايان معترضانه شکوه می 
کند که اگر ما بخواھيم ھنرمندان را بر اساس 
تفکرات سياسی شان قضاوت نمائيم، خودمان قدم 

فکر می .  اول در مسئله سانسور را بر داشته ايم
کنم در اين مورد نيز خانم شاکری به کجراه می 

چون ما ھمانطور که ھنزمند بودن فرد را .  رود
ھمانطور که منھم در باال از او (بر اساس ھنرش 

قضاوت )  بعنوان يک ھنرمند پرقدرت ياد کردم
می نمائيم، ھمين طور مردمی بودن و صدای 
آزادی خواندنش را نيز که اموری کامال سياسی 
اند، بر اساس تفکرات سياسی اش قضاوت می 

معلوم نيست چرا خود خانم شاکری که با .  نمائيم
تبديل مرضيه به صدای آزادی نسبت به او دست 
به يک قضاوت کامال سياسی می زند، اينکار را، 
بزعم خود، سانسور نمی داند، ولی ما که او را 
بخاطر پيوستن اش به يک سازمان سياسی ی 
ارتجاعی سرزنش می کنيم به سانسور وی متھم 

 سيامک ستوده.          می کند
□□□ 

دولت فرانسه مفاد رفرم  2010در بھار سال  
اين در .  سن بازنشستگی را علنا اعالم کرد

حالی بود که سنديکاھای کارگری از مدت ھا 
قبل به عدم مشورت دولت و کارفرمايان با 
سنديکاھای کارگری دراين زمينه اعتراض 

اولين اعتصاب سراسری که توسط .  داشتند 
تمامی سنديکاھای کارگری فرانسوی فراخوانده 

. برگزار شد 2010ژوئن  24شد ، در تاريخ 
درصد فرانسوی ھا  75اين اعتصاب ھمبستگی 
مسئله بازنشستگی در .  را با خود ھمراه داشت 

فرانسه سوژه ای حساس است که قبل از 
که   –  1995، اعتصابات  2010اعتصابات 

و نيز   -منجر به سرنگونی دولت آلن ژوپه شد
در اين زمينه در ذھن ھمه  2003اعتصابات 

فرانسويان است  که دولت را وادار به عقب 
 . نشينی مقطعی از رفرم ھايش کرده اند

ژوئن با وجود اينکه جمعيت  24اعتصاب 
وسيعی را به ميدان کشانده بود ، از طرف 

. دولت و کارفرمايان مورد تمسخر قرار گرفت 
سنديکاھا اعالم کردند که بعد از تعطيالت 
تابستان آنقدر به اعتراضات خود ادامه خواھند 
داد تا دولت و کارفرمايان را وادار به عقب 

به ھمين دليل اعتصابات  ديگری .  نشينی کنند
سپتامبر، دوم  23سپتامبر ،  7در تاريخ ھای 

اکتبر از  28اکتبر و  19اکتبر ،  12اکتبر ، 
جانب سنديکاھای کارگری سازمان داده شد و 
اعتصاب بعدی در تاريخ ششم نوامبر خواھد 

 . بود
اعتراض مردم به باال بردن سن بازنشستگی 

تا قبل از تصويب رفرم توسط مجلس در .  است 
سال و  60اکتبر، سن بازنشستگی  27تاريخ 

سالگی  60کسانی که در سن .  سال بود 65
بازنشست می شدند ، حقوق بازنشستگی شان 

درصد ميانگين حقوق بيست سال از  75برابر 
بھترين سالھای خدمتشان می شد و کسانی که در 

سالگی بازنشست می شدند ، حقوق  65سن 
با رفرم .  کامل بازنشستگی دريافت می کردند

سال رسيده  67و  62جديد سن بازنشستگی به 
 . است 

اين رفرم در حالی صورت می گيرد که تعداد 
جوانان بيکار به رکورد بی سابقه ای رسيده 

دولت و کارفرمايان می گويند که به دليل .  است 
باال رفتن متوسط طول عمر مجبورند سن 

 . بازنشستگی را باال ببرند
اين توجيه دولت و کارفرمايان جھت منحرف 
کردن اذھان خيلی زود مورد اعتراض خاص و 
عام قرار گرفت چرا که بنا به آمار دولتی 
افزايش توليد و درنتيجه ارزش ااضافی توليد 

 . برابر شده است  5،  1960نسبت به سال 
در حالی که دولت کسری بودجه بيمه ھای 

 2009ميليارد يورو در سال  20اجتماعی را 
برآورد کرده است ، ماليات ھای بخشيده شده از 

شرکت کالن سرمايه   40جانب دولت به 
ميليارد يورو در ھمين سال  32فرانسوی برابر 

 . است 
مردم معترض در فرانسه به رفرم جديد دولت ، 
خواھان کاھش اين بذل و بخشش ھا از جيب 
فرانسويان به نفع شرکت ھای کالن سرمايه و 
تقسيم سود حاصله از ماليات بر درآمد در جھت 

الزم به توضيح است که .  منافع عمومی ھستند
بذل و بخشش مالياتی دولت نسبت به سرمايه 
ھای بزرگ با کسری بودجه جھت تامين حقوق 

 . ھای بازنشتگی ارتباط مستقيم دارد
ھمانطور که مالحظه می کنيد اين اعداد آنقدر 
گويا ھستند و بی عدالتی روز افزون در فرانسه 
را بازگو می کنند که براحتی می توان دليل 
خشم اکثريت فرانسويان را در شرايط فعلی و 
 .تمايل ادامه جنبش اعتصابی آنان را درک کرد

تمامی اعتصاب ھايی که در بخش ھای مختلف 
صورت گرفت ، با خرد جمعی و کامال 

کارگران در .  دمکراتيک تصميم گيری شد
مجامع عمومی روزانه در مراکز کاری به 
اعتصاب و ادامه اعتصاب رای دادند واعتصاب 
و ادامه آن به صورت يک بخشنامه از طرف 

به ھمين .  رھبری سنديکاھا صورت نگرفت 
دليل است که برخی از بخش ھا زودتر به سر 
کار بازگشتند چراکه در مجمع عمومی روزانه 
چنين تصميمی از جانب اکثريت کارگران اتخاذ 

 . شده بود 
اين اعتصابات در دو بخش نفت و بنادر ھمه 

کارگران پااليشگاھھای نفت و بنادر به . گير شد 
در .  روز اعتصابشان ادامه داشت  33مدت 

طی اين مدت صندوق ھای مالی مردمی در 
سراسر فرانسه جھت کمک به اين کارگران 
برای اينکه بتوانند اعتصابشان را ادامه دھند ، 

من خود نيز به تشکيل صندوقی .  ادامه داشت 
در محله ام با ديگر فعالين سنديکايی و نيز 
اعضای سازمان ھی چپ فرانسوی پرداختيم و 
در چندين نوبت کمک ھای جمع آوری شده را 

ما با گذاشتن .  به پااليشگاه گراند پويی برديم 
صندوقی جلوی اداره پست محله در روزھای 
شنبه موفق به جلب حمايت زيادی برای 

اين اقدامان محلی ھمچنان در .  اعتصابيون شديم 
 . سراسر فرانسه ادامه دارند

در بخش ھای ديگر مانند حمل و نقل ، 
شھرداری ھا ، بيمارستان ھا ، کارخانه ھای 

نيز ...  اتومبيل ، دانشگاھھا و دبيرستانھا و 
شرکت چشمگير بخش .  اعتصابات ادامه يافت 

خصوصی نيز يکی از فاکتورھای مھم اين 
 . جنبش اعتصابی است 

شرکت جوانان دبيرستانی و دانشجو در اين 
دولت و کارفرمايان .  اعتصابات چشمگير بود

سعی کردند مبارزات جوانان را با مطرح کردن 
اينکه مسئله بازنشستگی ربطی به جوانان ندارد 

حتی پليس با فرستادن .  ، به مسخره بگيرند 
افرادی به ميان صفوف جوانان و تحريک آنان 
سعی کرد که صحنه تظاھرات را تبيديل به 
صحنه جنگ کند و بدينسان جنبش اعتصابی را 
تخطئه و بی اعتبار کند ، ھمچنين پليس اقدام به 
شکستن ويتزين ھای مغازه ھا در طول 
تظاھرات کرد و سعی کرد که اين اقدامات را به 
جوانان نسبت دھد ولی اين عمل آنھا توسط 

 .  سنديکاھا و احزاب چپ  افشا شد
کارگران بنادر و  2010اکتبر  29در تاريخ 

پااليشگاه ھای نفت اعالم کردند که با توجه به 
اينکه اکثريت کارگران رای به بازگشت به کار 

اين تصميم به دنبال ترفند جديد دولت .  داده اند

 مراسم تهوع آور خاكسپاري مرضيه
 سيامک ستوده

 ” آنان كه باد كاشتند ، طوفان درو خواهند كرد ”
 گزارش جنبش اعتصابی اخير در فرانسه 

8ادامه در ص .... ....    
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مبنی بر فراخواندن اجباری کارگران بر سرکار 
بنا .  طی حکمی از جانب دادگاه صورت گرفت 

به اين حکم اگر کارگری به سر کار خود 
برنگردد ، مورد پيگرد دستگاه قضايی قرار 

گفتنی است که سنديکاھا سوء .  خواھد گرفت 
استفاده دولت از قانون بازگشت اجباری به کار 
به درخواست کارفرمايان را افشا کرده و در 
حال پيگيری اين امر از طريق مراحل قانونی 

قانون بازگشت اجباری تا کنون به جز .  ھستند
مواردی خاص در شرايط جنگی يا در شرايط 

کارگران .    فجايع طبيعی استفاده شده است 
بنادر و پااليشگاھھای نفت اعالم کرده ند که  با 
دقت حرکات دولت و کارفرمايان را دنبال 
خواھند کرد و ابتکارھای جديد اعتراضی را 

 .بکار خواھند بست 
در تمامی  2010اکتبر  28در تظاھراتی که در 

شھرھای فرانسه صورت گرفت ، در تمامی 
صفوف تظاھر کنندگان خواست اعتصاب 
عمومی چه به شکل شعار و چه به شکل 

 .باندرول به چشم می خورد
بی گمان،  اعتصاب دراز مدت تنھا چند بخش 
اقتصادی ، ضربه کاری را به دولت و 

تا کارگران .  کارفرمايان وارد نخواھد ساخت 
تمامی بخش ھا به طور يکپارچه دست از کار 
نکشند و تمامی بخش ھای اقتصادی در اثر 
اعتصاب فلج نشوند ، انتظار عقب نشينی دولت 

بحث اعتصاب عمومی ھم اکنون .  بيھوده است 
در تمامی سنديکاھای فرانسوی به شدت جريان 
دارد و بدنه سنديکاھا با برپايی اين مباحث و 
فشار آوردن به رھبری سنديکاھا ، آنھا را وادار 
به فراخوان به اعتصاب يک روز در ھفته کرده 

 . اند
 2010اکتبر  31پاريس  –مھشيد مجاوريان 

چگونه ژولين آسانژ، ھاکر استراليايی در رديف  
چھره ھای سرشناس جھان قرار گرفته است، وی  

در رده بندی چھره ھای    2010در نوامبر  
قدرتمند جھان از سوی مجله معتبر فوربس در  
جايگاه شصت و ھشتم قرار گرفت، آسانژ با  
اسامه بن الدن که در رديف پنجاه و ھفتم جای  

 ] 1.[گرفته فاصله زيادی ندارد 
گفته می شود که ژولين آسانژ بنيانگذار و  
سخنگوی رسمی سايت اينتر نتی ويکی ليکس می  
باشد، ولی آسانژ اين گفته را رد کرده و گفته است  

ژولين آسانژ در  .  او بنيانگذار ويکی ليکس نيست 
در تانزويل استراليا به دنيا آمد و    1971سال  

کارشناس کامپيوتر است، آسانژ می گويد پدر و  
مادرش ھنرپيشه ھای دوره گرد بودند و او ناچار  
شده دوران جوانی اش را در سی و ھفت مدرسه  

 ] 2. [و دبيرستان و شش دانشگاه بگذراند 
ژولين آسانژ شباھت بسياری به توماس ادوارد  
لورنس، دارد ھمان جاسوس سرشناس انگليسی  
. که با نام لورنس عربستان شناخته می شود 

ھنرپيشه انگليسی که  "  پيتر اتول  "  ژولين آسانژ از 
نقش لورنس را بازی کرد به قھرمان داستان  

 . بيشتر شبيه است 
شايع است، ويکی ليکس از سوی سازمانی به نام  

اداره ميشود و بودجه آن را  "  سان شاين پرس  "  
فعالين حقوق بشر و خبرنگاران و کارشناسان  

ولی روزنامه لوموند در يازدھم  !  تاًمين می کنند 
به نقل از خبرگزاری فرانسه فاش    2009نوامبر  

سان شاين  "  کرد که ويکی ليکس شرکتی زير نام  
در جزيره ايسلند به ثبت رسانده تا کار  "  پرس 

 ] 3. [خود را بگونه قانونی دنبال کند 
 درد سرھای حقوقی ويکی ليکس  

ويکی ليکس ادعا می کند که از آغاز کارش با  
بيش از يکصد شکايت حقوقی روبرو بوده و بی  
. شک ھزينه گزافی در اين راه پرداخته است 

سايت ويکی ليکس از خدمات يک شرکت  
اينترنتی سوئدی برخوردار است، قانون سوئد در  
زمينه اينترنت اين امکان را به ژولين آسانژ و  
ھمکارانش می دھد که با توجه به فشار ھايی که  
برای بستن اين سايت در جريان است کار خود را  
دنبال کنند، گذشته از اين ويکی ليکس روی  
سرور ھای گوناگونی در سراسر جھان سوار شده  

 . است تا بتواند بی وقفه به کارش ادامه دھد 
به گزارش    2010روز شنبه بيستم نوامبر  

پليس بين  )  اينترپل (خبرگزاری فرانسه، سخنگوی  
يادداشت  "  المللی در شھر ليون اعالم کرد که  

مبنی بر حکم بازداشت بين المللی ژولين  "  قرمز  
آسانژ را از سوی مقامات قضايی کشور سوئد  

سخنگوی اينترپل افزود بدون  .  دريافت کرده است 
اجازه مقامات سوئدی نمی تواند محتوای اين حکم  

پيش تر گفته شده بود که  .  بازداشت را فاش کند 
اين بازداشت در چھار چوب تحقيق در باره  
شکايت ھايی است که در آن ژولين آسانژ در  

] 4.[سوئد متھم به تجاوز و آزار جنسی شده است 
نوامبر گفته بود اگر    18دادستان سوئد در تاريخ  

آقای آسانژ مجرم شناحته شود ممکن است به دو  
اين گفته دادستان سوئد  !  سال زندان متھم شود 

شک برانگيز است چون مجازات تجاوز و آزار  
جنسی در اين کشور دستکم چند دھه زندان می  

 . باشد 
آسانژ در گفتگويی با بی بی سی اشاره کرده بود  
که ويکی ليکس به تازگی اطالعات مھمی به  

 . دست آورده است 
چگونه اخبار ارتش آمريکا به دست ويکی ليکس  

 افتاد ؟  
ويکی ليکس ادعا می کند که بيش از يک ميليون  

اين سايت بار ديگر  .  سند مھم در اختيار دارد 
با انتشار چھارصد ھزار سند    2010دراکتبر  

. سّری ارتش آمريکا در عراق جنجال آفرينی کرد 
در    2006ويکی ليکس نخستين بار در دسامبر  

اينترنت قرار گرفت، سپس با انتشار اسناد  
محرمانه به ويژه اسناد ارتش آمريکا در جنگ  
افغانستان برای خود کسب اعتباری کرد و سر و  

 . صدايی در جھان به راه انداخت 
در يک پايگاه نظامی آمريکا در شصت کيلومتری  
بغداد، يکی از نظاميان جوان بنام برادلی منينگ  
بيست و دو ساله روی اينترنت به دوست تازه  
خود آدريان المو، بيست و نه ساله، ھاکرسابق  
کاليفرنيايی می گويد دويست و شصت ھزار سند  
ازجمله فيلم کشته شدن دو خبرنگار رويتر در  

توسط ھليکوپترھا ی ارتش آمريکا    2008سال  
در بغداد را از راه شبکه اينترنت به ويکی ليکس  

[فرستاده است  برادلی منينگ می افزايد؛  ]  5. 
سپس داليلی به  .  جھانيان بايد حقيقت را بدانند 

دست آمد که نشان می دھد برادلی منينگ اين  
 ] 6. [سرباز جوان آمريکايی ھمجنس باز می باشد 

آدريان المو که پيش تر به دليل ھک کردن  
کامپيوتر ھای روزنامه نيويورک تايمز محکوم  

" شده بود از شنيدن اين خبر ترسان می گردد و  
او سپس به  .  را در جريان می گذارد "  اف بی آی  

از نظر اخالقی در  «  :  ھمين روزنامه گفته است 
 . »تنگنا قرار گرفتم  

 ! فقط می خواھم که اين ھا بيرون ريخته شود  
ماه مه در يک ارتباط اينترنتی ميان    22در  

برادلی منينگ، سرباز آمريکايی و آدريان المو،  
ھاکر کاليفرنيايی ، سخنان زير رد و بدل می  

 ] 7: [شود 
نمی توانم باور کنم چرا بتو اعتماد  :  برادلی منينگ 

کردم، من مدت ھا تنھا بودم، ميل داشتم آدم خوبی  
باشم و يک زندگی معمولی داشته باشم، ولی  
وقايع مرا مجبور کرد تا به دنبال زنده ماندن  

آنقدر زرنگ ھستم که بفھمم چه چيزھايی  .  باشم  
اينجا  ...  می گذرد ولی کاری از دستم بر نمی آيد 

من مانند يک  .  ھيچ کس به من توجھی ندارد 
ديوانه دارو مصرف می کنم ، تو چيز ھايی را از  

 . دست دادی 
 چه نوع چيز ھايی ؟  : آدريان المو 

 صد ھا  : برادلی منينگ 
 مثالً چی، کنجکاوم بدانم چه نوعی  : آدريان المو 

... نمی دانم، آنقدر ھست که  :  برادلی منينگ 
پاپ اعظم  ...  ھوم ...  مدارک اصلی را ندارم 

 . ونظرش درباره رسوايی جنسی در واتيکان 
 ... تو چاخان می کنی : آدريان المو 

اين يک شوخی بود ؛ يک تلگرام  :  برادلی منينگ 
طبقه بندی شده از سفارت آمريکا در ريکجاويک  

  13در باره يک بانک اينترنتی ايسلندی در  
نتيجه آن شد که سفير به آمريکا  ...  2010ژانويه  

 .. فقط يک تلگرام . فراخوانده و از کار بر کنار شد 
ھنوز ھم چيز ھايی است که پخش  :  آدريان المو 
 نشده باشد ؟  

 بايد از آسانژ بپرسم  : برادلی منينگ 
 برای چه از او ؟  : آدريان المو 

فقط می خواھم که اين چيز ھا  ...نه :  برادلی منينگ 
 . نمی خواھم دخالت داشته باشم ... پخش بشود 

پخش  «  در پايان ماه مه برادلی منينگ به دليل  

بازداشت و به يک پايگاه  »  اخبار طبقه بندی شده 
از آن زمان  .  نظامی آمريکا در کويت برده شد 

وکالی ژولين آسانژ نگران ھستند و به او سفارش  
ويکی ليکس سه  .  کرده اند به آمريکا سفرنکند 

وکيل برای دفاع از سرباز برادلی منينگ استخدام  
کرد ولی ھنوز نتوانسته اند موکل خود را مالقات  

 . کنند 
با بررسی اطالعاتی که تاکنون در ويکی ليکس  
انتشار يافته است به نظر می رسد که آمريکا  

  2008در سال  .  ھدف اصلی اين سايت است 
ميالدی ويکی ليکس عکس ھا و آدرس ھای پستی  
و ايميل ھا يی از سارا پيلين نامزد معاونت  

 . رياست جمھوری آمريکا را منتشر کرد 
طبقه بندی اطالعات درسازمان ھای اطالعاتی  

 آمريکا  
آمريکايی ھا می گويند؛ با انتشار اسناد طبقه بندی  
شده دولت، وزارت دفاع و سازمان ھای  
اطالعاتی آمريکا ضربات جبران ناپذيری به اين  
سازمان ھا وارد می شود و سازمان ھای  
اطالعاتی کشور ھای ديگر به اين اطالعات دست  
خواھند يافت و می تواند منافع آمريکا را با مشکل  

 . روبرو سازد 
بيشتر سازمان ھای اطالعاتی جھان اسناد خود را  
به چھار دسته طبقه بندی می کنند، اين کار به  
ھدف جلوگيری از درز کردن اطالعات به بيرون  

کسانی که مسائل امنيتی و طبقه بندی را  .  می باشد 
رعايت نکنند در برابر قانون مجرم شناخته می  
شوند و مجازات ھای سنگينی برای آنان پيش  
بينی شده است که در پاره ای از کشور ھا کيفر  

باالترين درجه طبقه  .  آن تا حد مرگ می باشد 
 . است " بکلی سّری  " بندی اطالعات  

می تواند آسيب  "  بکلی سّری  "  افشای اطالعات  
بی اندازه و جبران ناپذيری به امنيت ملی يک  

يک پله  "  سّری "  طبقه بندی  .  کشور وارد آورد 
پايين تر جای دارد وافشای مدارک سّری می  
تواند مشکالت جّدی به امنيت ملی يک کشوروارد  

در رده پايين  "  خيلی محرمانه  "  طبقه بندی  .  نمايد 
ترازسّری قرار دارد و افشای اين اطالعات می  
. تواند به امنيت ملی يک کشور زيان برساند 

می تواند عوارض  "  محرمانه  "  افشای اطالعات  
برخی از کشور ھا مانند  .  نامطلوبی ايجاد کند 

آمريکا در سيستم خود از طبقه بندی محرمانه  
 . استفاده نمی کنند 

سازمان ھای اطالعاتی آمريکا اسناد خود را به  
سه دسته ؛ خيلی محرمانه، سّری و بکلی سّری  
طبقه می کنند، اين روش طبقه بندی بر پايه  

رياست جمھوری به ثبت    13292فرمان شماره  
آمريکايی ھا در زمان جنگ دوم  .  رسيده است 

را  "  محدود "جھانی مانند انگليسی ھا طبقه بندی  
نيز به کار می بردند ولی اين طبقه بندی امروز  
در سازمان ھای اطالعاتی آمريکا کاربردی  

 . ندارد 
(قانون آزادی اخبار و اطالعات در آمريکا  

Freedom of Information Act  (  در سال
اجازه داد که برخی اطالعات از طبقه    1996

بندی خارج شوند به شرط آن که در شمار  
 . دفاعی کشور نباشند " سّری  " اطالعات  

ميالدی با فرمان شماره    2009دسامبر    29در  
رياست جمھوری، از سوی پرزيدنت    13526

اوباما قوانين حقوقی طبقه بندی اطالعاتی  
پرزيدنت اوباما مخالف طبقه بندی  .  دگرگون شد 

از اين پس اين اطالعات  .  دائمی اطالعات است 
بگونه خودکار پس از گذشت بيست و پنج سال از  

 . طبقه بندی خارج خواھند شد 
سازمان ھا می توانند با ارائه داليلی درخواست  
نمايند که مدت طبقه بندی برخی از اطالعات تا  

 در پشت پرده ويكي ليكس چه مي گذرد ؟

 حق طالق و پوسيده فكران اسالمي

 7ادامه از ص ... ... آنان که باد کاشتند  

مرغ بلد نيستند  زنان امروز تخم:  يك مقام قضايي
 !خواھند بپزند، حق طالق ھم مي

سرپرست شوراي حل اختالف خانواده در تھران 
كه در برنامه بحث روز راديو تھران شركت 

با توجه اينكه زنان ھشتاد درصد :  بود، گفت
دھند، اگر حق  متقاضيان طالق را تشكيل مي

طالق رابه آنھا بدھيم، ھمه مردھا مجرد خواھند 
 !  ماند

علت اصلي ھمه »  فريدون اميرآبادي«   
» توقعات نابجاي زن«اختالفات خانوادگي را 

دانست و ده سال اول زندگي را دوران شناخت 
 . طرفين از يكديگر خواند

زنان امروز حتي توانايي پختن :  وي تاكيد كرد
يك تخم مرغ را ھم ندارند و اگر حق طالق را 
 . به آنھا بدھيم ھيچ مردي روز خوش نخواھد ديد

سرپرست شوراي حل اختالف خانواده در تھران 
يك (  صدور حكم طالق به خاطر اعتياد مرد را  

در كشور :  دانست و گفت)  اصل منسوخ شده
چھار ميليون معتاد داريم در صورتي كه بسياري 

زند بلكه اعتياد  از اعتيادھا به زندگي لطمه نمي
بايد مخل زندگي باشد،بھتر است زنان با اين 
مسئله كنار بيايند تا مردھا ھم بتوانند با خيال 

 .! راحت اعتياد خود را ترك كنند
□□□ 
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پنجاه سال تمديد شود، ولی اين زمان نبايد از ھفتاد  
پس از اين مدت تنھا شخص  .  و پنج سال بگذرد 

رئيس جمھور می تواند طبقه بندی سندی را تمديد  
 . نمايد 

 طبقه بندی اخبار منتشر شده در ويکی ليکس  
بيشتر اخباری که ويکی ليکس در باره ارتش  

" آمريکا در سايت خود منتشر کرده است  
به شمار نمی آيند، بلکه در گروه  "  اطالعات  

در آغاز ھر  .  دسته بندی می شوند "  خام  "  اخبار  
خبر به دست آمده در يک طبقه بندی جای می  

ممکن است ھنگام بررسی يا پرورش خبر،  .  گيرد 
نوع طبقه بندی آن تغيير کند و در دسته باالتر يا  

 . پايين تری قرار گيرد 
نيروھا ی ارتش آمريکا در مناطق عملياتی اقدام  
به شناسايی ، گشت زنی و عمليات جنگی می  
کنند و الجرم اخباری را در پيوند با جو، زمين و  
دشمن در منطقه به دست می آورند و به رکن دوم  

اين اخبار از مشاھدات  .  ارتش گزارش می کنند 
محلی گرد  "  مخبرين  "  عينی نيرو ھا و تماس با  

آوری می شوند و رخداد ھا را که از شش عنصر  
خبری؛ کی، ِکی، کجا، چه ،چطور و چرا،  

 . بايستی شکل گيرند، تعريف می کنند 
اين گزارش ھا سپس از سوی کارشناسان  
اطالعاتی بررسی و پس از گذشتن از مراحل  
کارشناسی گوناگون از حالت خبر خارج و به  

درجه طبقه  .  اطالعات طبقه بندی تبديل می شوند 
 . بندی را کارشناسان مشخص می کنند 

اکثر اخباری که ويکی ليکس در باره ارتش  
" آمريکا منتشر کرده است دارای طبقه بندی  

بی آنکه به راستی دارای چنين  !  ھستند  "  سّری  
اھميتی باشند، تنھا دليل کارشناسی اين است که  
نيروھايی اخبار خام را جمع آوری می کنند، در  
گزارش ھای درج شده خود به اھميت اخبار به  
دست آمده و نوع طبقه بندی آنھا واقف نبوده اند و  
در راستای انجام وظيفه سربازی يا بنا به دستور  
فرماندھان، از ھمان آغاز حد ميانی طبقه بندی  
ھای اطالعاتی آمريکا را برگزيده و اکثر اخبار  

 ] 8. [جای داده اند " سّری  " را در طبقه بندی  
رمز، عطر تنباکوی قليانی که در رستوران    نام 

 . لندن کشيديم 
نيکال وآزن  "    2010ھشتم اکتبر    19.30ساعت  

در فرانسه ايميلی در  )  OWNI(مدير انتشارات  "  
يافت کرد که شخصی بطور فوری خواستار  
گفتگو با برنامه ريز و مسئول تکنيکی برنامه  

اين  .  شده بود )  WARLOGS(کامپيوتری  
در اين  .  برنامه در ژوئيه گذشته ساخته شده است 

خانم يا آقای عزيز، من  «  :  ايميل نوشته شده بود 
در تالش برای پيدا کردن فردی ھستم که اين  
برنامه را ساخته است، من در جستجوی پيدا  
کردن افراد فنی ھستم که بتوانند اين برنامه را  

من بسيار مايلم که ايميل شخصی آنان  .  سوار کنند 
را به دست بياورم و پيشنھاد بسيار جالبی برای  
آنان دارم و مطمئن ھستم که آن ھا نيز مايل به  

مشتاقانه منتظر پاسخ  .  گفتگو در باره آن می باشند 
 ] 9.[»با احترام  . شما ھستم 

نيکال وآزن، می گويد که پس از رد وبدل کردن  
چند ايميل، شماره تلفن دستی اش را به فرستنده  
ايميل می دھد و در زمانی کوتاه ژولين آسانژ به  

" نيکال وآزن  "  او تلفن می کند، پس از اين گفتگو  
برنامه ريز ارشد شرکت  "  پير رومرا "  به ھمراه  

)OWNI  (  به لندن می رود و روز دوازدھم
اکتبر، ژولين آسانژ را در کافه ای مالقات می  
کنند، معامله جوش می خورد و به توافق می  

قرار می شود که ھمه کار ھا در شش روز  .  رسند 

آماده    2010اکتبر   18انجام شود و سايت برای  
باشد تا بتوانند چھار صد ھزار سند طبقه بندی  

نام  .  شده ارتش امريکا در عراق را منتشر نمايند 
عطر  :  رمز دسترسی به سايت نيز تعيين می شود 
 . تنباکوی قليانی که در رستوران لندن کشيديم 

نيکال وآزن، می گويد که ھنگام کار دريافته است  
که اخباری که برای نمونه کار در دسترس او  
گذاشته بودند دست چين و سانسور شده بودند و  

با  .  اصوالً اطالعات مھمی در آنھا يافت نمی شد 
اين حال در قرار داد پيش بينی شده بود که در  
صورت عدم رعايت حفاظت و درز اخبار از  

اين شرکت مبلغ صد  )  OWNI(سوی انتشارات  
جريمه  "  سان شاين پرس  "  ھزار پاوند به شرکت  

 ] 10. [پرداخت کند 
ژولين آسانژ نشان داد که تنھا يک ھاکر يا  
کارشناس کامپيوتر معمولی نيست، او به خوبی به  

او  .  ارزش اخبارو حفاظت اطالعات آگاه می باشد 
مانند يک ماًمور کار کشته اطالعاتی عمل می  

به راستی ژولين آسانژ کيست، به کجا وابسته  .  کند 
است، منابع مالی او از کجا تاًمين می شود و در  
پس پرده چه می گذرد؟ سايت ويکی ليکس چه  
ھدفی را دنبال می کند ؟ افشای اسناد سّری دست  
چين شده به سود و ضرر چه کسانی خواھد بود ؟  

چه پيش آمد ھايی  !  اين ھرج و مرج اطالعاتی  
در جھان در پی خواھد داشت ؟ وده ھا پرسش  

 ... ديگر 
ويکی ليکس ادعا می کند ھر کسی می تواند به  
گونه ناشناس ھر گونه سند سياسی طبقه بندی شده  
و سانسور شده را که به ھر دليلی تاکنون افشا  
نشده باشد ارائه دھد ولی گروھی از خبرنگاران  
داوطلب و کارکنان سايت در باره انتشار اسناد  

آسانژ چند ماه پيش به بی  !.  تصميم خواھند گرفت  
بی سی گفته بود که با بھره گيری از روش ھای  
رمز نگاری از منابع اطالعاتی خود محافظت می  

 . کنند 
 نقش انگليسی ھا در ماجرای ويکی ليکس  

دست اندر کاران سايت ويکی ليکس برای تبليغ  
بيشتر، اخبار مھمی را که به دست آورده اند در  
دسترس چند رسانه گروھی معروف جھان قرار  
دادند؛ تاکنون لوموند فرانسه، گاردين انگليس،  
اشپيگل آلمان، نيويورک تايمز آمريکا، تلويزيون  
الجزيره و يک تارنمای انگليسی بنام دفتر تحقيق  

که به تازگی در اينترنت پديدار  !  روزنامه نگاری  
شده است ھمزمان با ويکی ليکس اين اسناد را  

 . انتشار داده اند 
)The Bureau of Investigative 

Journalism  (  دفتر تحقيق روزنامه نگاری، نام
يک رسانه اينترنتی انگليسی است که در کنار  
رسانه ھای گروھی معروف جھان مورد عنايت  
ويکی ليکس قرار گرفته و به اسناد ويژه و سّری  

 ! ارتش آمريکا دسترسی پيدا کرده است  
،    2010آوريل    26اين نشريه اينترنتی دوشنبه  

تنھا شش ماه پيش از انتشار چھار صد ھزار سند  
طبقه بندی شده ارتش آمريکا در عراق، به کار  

سايت اينتر نتی اين نشريه در ماه  .  افتاده است 
در آدرس زير به ثبت رسيده  2009دسامبر  

 ] 11: [است  
167-173  Goswell Road- London, 

Greater London EC1V 7HD-United 
Kingdom  

سر دبير دفتر  )  Iain Overton(يان اورتون  
تحقيق روزنامه نگاری می باشد، او از تھيه کنند  
گان ارشد بی بی سی انگليس بوده است، در اين  

 Mail on(راه راشل اولدرويد، خبرنگار با سابقه  

Sunday  (  و آنگس استيکلر، گزارشگر قديمی
بی بی سی و ايريس مائور خبرنگار راديو  
تلويزيون کانال چھار انگليس، يان اورتون را  

دفتر تحقيق روزنامه نگاری  .  ھمراھی می کنند 
سال گذشته برای آغاز کارش دو ميليون پاوند  

 !. انگليس از سوی بنياد پاتر دريافت کرده است 
بنياد پاتر، يک بنياد نيکوکاری در زمينه ھای  
روابط انسانی، حقوق بشر و آموزش و پرورش  
است که از سوی داويد و اليان پاتر در سال  

بنيانگذاری شده است و تاکنون ده ميليون    1999
پاوند انگليس به سازمان ھای اجتماعی خارجی  

دفتر تحقيق روزنامه  .  وانگليسی کمک کرده است 
نگاری پس از دانشگاه کمبريج دومين سازمانی  
است که چنين مبلغ چشمگيری را به عنوان کمک  

 ] 12. [از بنياد پاتر دريافت کرده است 
دکتر داويد پاتر در کيپ تاون آفريقای جنوبی  

درکمبريج علوم    1963متولد شده و در سال  
دکتر اليان پاتر نيز در  .  طبيعی خوانده است 

آفريقای جنوبی متولد شده و در انگليس زندگی  
کرده است، وی در آکسفورد علوم سياسی و  

 . روزنامه نگاری خوانده است 
 ! سازمان اطالعات جھانی  

ما اميدواريم که با تغييرات پيش  «  آسانژ می گويد  
آمده در اين سايت، بتوانيم تعدادی منابع مستقل  
اطالعاتی در سراسر جھان ايجاد کنيم و ھمچنين  
بتوانيم به عنوان ميانجی بين منابع اطالعاتی و  

 ] 13[» .روزنامه ھا عمل کنيم 
چه چيزی پشت اين ادعا پنھان شده است ؟ اگر  
چنين سازمانی ھم در جھان مورد نياز باشد تنھا  
نھاد قانونی و رسمی می تواند سازمان ملل متحد  
باشد نه ژولين آسانژ، نه ويکی ليکس و نه  

 ! انگليسی ھا  
چه ضمانتی وجود دارد که اخباری که ويکی  
ليکس در آينده منتشر کند از منابع موثق و يا  
درست باشند ؟ با زمينه سازی و تبليغات و افشای  
شماری اطالعات درست می توان اعتماد مردم را  
جلب کرد و سپس با برنامه ريزی دقيق اخبار  
جعلی و ساخته و پرداخته شده را در راستای  
اھداف برخی از نيرو ھای مرموز درجھان پخش  

 . کرد 
ميانجی ميان منابع  «  منظور ژولين آسانژ از  

نمی تواند معنايی بجز  »  اطالعاتی و روزنامه ھا 
فروش اخبار مھم به دست آمده و در نتيجه کسب  
بودجه الزم برای ادامه اين تجارت پر سود داشته  

در نظر داشته باشيم که بسياری از سازمان  .  باشد 
ھای اطالعاتی کشورھا و کسانی که مورد ھدف  
اين افشاگری ھا واقع می شوند خريداران دست و  

 . دلبازی برای اين اخبار می باشند 
گذشته از اين ھا، اشخاص و سازمان ھای  
اطالعاتی می توانند اخبار انحرافی خاصی را  
بطور ناشناس به ويکس ليکس بفرستند تا با  
انتشار آن ھا به ھدف ھای ضد اطالعاتی خود  

چگونه می توان درستی اين اخبار را  .  دست يابند 
 . تشخيص داد 

آيا بريتانيا ناچار به بازبينی روابط خود با آمريکا  
 شده است ؟  

ھنگامی که آقای اوباما در کاخ سفيد مستقر شد  
مجسمه نيم تنه وينستون چرچيل را که مدت ھشت  
سال زينت بخش دفتر آقای جرج بوش رياست  
جمھوری آمريکا بود به سفارت بريتانيا  

 ] 14. [بازگرداند 
نشريات بريتانيا به سختی روابط حقارت آميز  
نخست وزيران پيشين؛ تونی بلر و گوردن براون  
را در برابر آمريکا به باد انتقاد گرفته بودند از  

اينرو ديويد کامرون نخست وزير تازه بريتانيا در  
» انقياد  «  سخنان خود گفت؛ رابطه ای به دور از  

 ] 15. [دربرابر آمريکا پيش خواھد گرفت 
ھنگامی که آقای اوباما بر مسند رياست جمھوری  
آمريکا تکيه زد نشان داد که اھميت ويژه ای  
برای روابط با اروپا و انگليس قائل نيست و  
آمريکا را نيروی برتر ھر دو کرانه اقيانوس آرام  

به نظرمی رسد که نسل تازه زمامداران  .  می بيند 
آمريکا روابط دو جانبه ميان خود و بريتانيا را  
رابطه ای معمولی و به دور از احساسات پر  
شور، يادگار جنگ جھانی دوم می دانند، روابطی  
که در گذشته ديگر کشورھای اروپايی به آن  

 . رشک می ورزيدند 
آقای اوباما انفجار سکوی نفتی شرکت بريتيش  
پتروليوم درخليج مکزيک را فاجعه محيط زيست  
ناميد و سخنان تندی نسبت به شرکت بريتانيايی  

برای بازخواست  )  BP(مدير شرکت  .  ايراد کرد 
اين  .  به مجلس نمايندگان آمريکا فراخوانده شد 

واکنش آمريکا خوشايند انگليسی ھا نبود، تا جايی  
که آقای بوريس جانسون شھردار لندن به بی بی  
سی گفت که نگران لحن ضد بريتانيايی است که  

 ] 16. [ازآمريکا شنيده می شود 
پيوند ھا ی ويژه ای در زمينه    1947از سال  

ھای دفاعی، امنيتی، تبادل اطالعات، نظارت و  
شنود سيستم ھای ارتباطی و جاسوسی در اروپا و  
خاورميانه ميان آمريکا و بريتانيا برقرار شده  
است، پايگاه ھا ی انگليسی چلتنھام و قبرس به  

 ] 17.[ستاد کل مخابرات بريتانيا متصل می باشند 
گروه نمايندگی بريتانيا در آمريکا بيش از  

شماری از افسران و  .  چھارصد تن می باشد 
کارمندان وزارت دفاع بريتانيا در مراکز  
راھبردی نظامی و اطالعاتی آمريکا ادغام شده  

برای نخستين بار نمايندگان    2005در سال  .  اند 
وزارت دفاع بريتانيا در فراھم کردن گزارش  
بررسی چھار ساله راھبرد دفاعی آمريکا نقش  

بريتانيا پس از آمريکا بيشترين نيرو ھای  .  داشتند 
.نظامی را به افغانستان و عراق گسيل داشته است 

]18 [ 
بريتانيا بدون ھمکاری آمريکا توان دست زدن به  
عمليات بزرگ نظامی را ندارد و آمريکا ھم برای  
اينکه بتواند کمبود مقبوليت بين المللی خود را  
جبران کند نياز به ھمکاری انگليس دارد، نمونه  
بارز آن ھمکاری دو کشور در جنگ افغانستان و  

 . عراق می باشد 
افغانستان  «  ]  19[به نوشته ھفته نامه اکونوميست  

امروز دغدغه آمريکا است و بريتانيا نقشی جز  
تصميم  «  اکونوميست افزود  »  سياھی لشکر ندارد 

آقايان اوباما و کامرون در گردھمايی سران در  
تورنتو مبنی بر جايگزين کردن نيروھای  
بريتانيايی با بيست ھزار نيروی امريکايی در  

، در  »شمال ھلمند تاًييد کننده اين نظريه می باشد 
حاليکه گذشته استعماری بريتانيا و تجربه تاريخی  
و شناخت ژرف اين کشور در اين بخش از جھان  
می تواند کمبود نيرو ھای نظامی بريتانيا را  

نمونه ھای بارزی در دست است که  .  جبران کند 
وجوداختالف نظر درزمينه ھای سياسی،اقتصادی  

 . و نظامی ميان دو کشور را تاًييد ميکند 
آيا در پشت شيطنت ھای ويکی ليکس می توان  

 دست استعمار پير را ديد ؟  
 

 فرامرز دادرس  
 2010نوامبر    22 -يکم آذر ماه 

 برگرفته از سايت پارس ديلی نيوز 
□□□ 

 

 :نوبل فيزيك چقدر زيبا، پر از واقعيت است اين جمله از استيون واينبرگ برنده جايزه

 .اما، براي اينكه انسان هاي خوب كارهاي شرورانه بكنند، به دين نياز است. با دين يا بدون آن، انسانهاي خوب ،كارهاي خوب مي كنند و انسانهاي شرور، كارهاي شرارت بار
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  »بنجامين ديزرائيلي «. آنجا كه علم پايان مي يابد ، مذهب آغاز ميگردد

 

 انتشارات آذرخش تقديم ميكند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوشته هوشنگ معين زاده

قصه ای است تخيلی که بر مبنای مستندات تاريخی و دينی، در گسترۀ جوالن انديشه دربارۀ خدای يکتا، نوشته ، »وصيت نامه خدا«

خدايی که تاکنون در باره اش جز توصيف صفات وی، سخنی نگفته اند و ھيچ کس ھم او را تعريف نکرده است، چه .  شده است

 . پيغمبران و عارفان، چه فيلسوفان و انديشمندان، در کتب آسمانی ھم به ھمه چيز اشاره شده، بجز تعريف خدا

نويسنده عالوه بر اين که حقايق مربوط به خدا را مطرح می سازد، واقعيت او .  در کتاب حاضر، برای اولين بار خدا تعريف می شود 

بخصوص اين که چطور در طول تاريخ، خدا پرستان را بجای خدای واقعی، به دنبال خدای خاص اين و آن .  را ھم شرح می دھد

، خدای کوھستان سينا را که خدای پنداری او بود، بر »ده فرمان«چنانکه در سه ھزار و سی صد سال پيش، موسی با آوردن. کشيده اند

بعد ھم ھمين خدا را با کمک دو فرزند خلف دين يھود، يعنی مسيحيت و اسالم .  مسند خدايی قوم يھود نشاند و دين يھود را بر پا کرد

 . بنام خدای يکتا، بر بخش عظيمی از اعتقادات دينی مردم جھان مسلط کردند

بنابراين، جای تعجب نيست که اين خدا، در پايان عمر خدايی اش، وصيت نامه ای بنويسد و با فرامين تازه اش، واپسين پيام و آخرين 

خدای يکتايی که .  رھنمودھای خود را به باورمندانش بدھد و راه رستگاری و رھا شدن آنھا را از دست خدامداران دروغين ارائه نمايد

موسی زاده شده، دوران نوزادی و کودکی اش را در دامان دين يھود، جوانی و ميانسالی اش را با مسيحيت و روزگار »  ده فرمان«با

پيری و کھنسالی اش را با اسالم گذرانده است، اکنون ھم که مانند ھر موجود زاده شده ای به زمان رفتن خود نزديک شده، وصيت 

قديمی موسی، از باورمندانش ميخواھد که پس از »  ده فرمان«تازۀ خود با»  ھفت فرمان«نامه اش را می نويسد و با جايگزين کردن 

در عين حال، با کمال فروتنی با خداپرستان وداع ميکند و از ھمۀ .  او به دامان خدايان ديگر نيفتند و از نو به گمراھی کشيده نشوند

 . آنھايی که به نام وی از طرف نمايندگان دروغين او مورد جور و جفا قرار گرفته اند، پوزش خواھی ميکند و حلّيت می طلبد

. تو ھم مثل ما پير شده ای«  :  ، اختصاص به وصيت نامه نويسنده دارد که خدا در آخرين ديدارش به او گفته است بخش دوم کتاب

 .... »!بھتر است پيش از اين که دنيا را ترک کنی، وصيت نامه خود را بنويسی، چون راه چندان درازی در پيش نداری

                                                                                         .....  و، نويسنده به توصيه خدا، وصيت نامۀ خود را نوشته که آن ھم حکايتی ديگر است

 ..عالقمندان می توانند اين کتاب را از آدرس زير دريافت کنند. وصيت نامۀ خدا بزودی منتشر خواھد شد

 . يورو است 20قيمت کتاب با ھزينه پست معادل 

: آدرس درخواست  

Houshang Moinzadeh 
B . P : 31 

92403 Courbevoie-Cedex 
France 

moinzadeh@gmail.com /www.moinzadeh.com   

" شيرين عبادی و اکبر گنجی به اعطای جايزه 
به کورت  ٢٠١٠سال "  آزادی و آينده رسانه ھا 

وسترگارد کاريکارتوريست دانمارکی اعتراض 
اين جايزه ھر سال توسط يک بنياد .  کردند

رسانه ای در شھر اليپزيک آلمان  به 
ھايی اعطا  نگاران، نويسندگان و رسانه روزنامه

شود که با به خطر انداختن خود برای آزادی  می
 . کنند ھا تالش می رسانه

کورت وسترگارد يکی از طراحان 
با کاريکاتور بمب در (کاريکاتورھای محمد

منتشر شد و با  ٢٠٠٥است که در سال )  عمامه
. خشم سردمداران اسالم سياسی مواجه گشت

به دنبال دستگيری سه  ٢٠٠٨وسترگارد از سال 
تروريست اسالمی و ناکام ماندنشان در ترور، 
تحت مراقبت ھميشگی پليس زندگی می کند و 

در   ٢٠١٠آخرين بار در تاريخ اول ژانويه 
خانه خود مورد ھجوم تبر و چاقوی يکی از 
اعضای حزب بنيادگرای اسالمی الشباب 
سومالی قرار گرفت که خوشبختانه با مداخله 

 .سريع پليس نجات يافت
داليل انتخاب کورت وسترگارد برای اين جايزه  

به ھمان اندازه روشن و واقعی است که داليل 
انتخاب پاسدارگنجی از سوی ھمان مؤسسه  در 

ھر گونه !  مبھم و غيرواقعی بود  ٢٠٠٧سال 
مقايسه بين وسترگارد و پاسدارگنجی در ميزان 
آزاديخواھی، در درجه اول توھين به آزادی 

گنجی يکی از اعضای وزارت اطالعات .  است
و سپاه پاسداران از مخوف ترين نھادھای 
جمھوری اسالمی است که در دھه اول حکومت 
جمھوری اسالمی بيش از صد ھزار نفر را به 
جوخه اعدام سپرده اند و ھنوز ھم جمھوری 
اسالمی بدون وجود آنھا يک روزش را به شب 

او در جريان پروژه خاتمی توانست .  نمی رساند
به يمن رسانه ھای بورژوايی از پاسدار انقالب 

ژورناليست و تحليل "و شکنجه گر به مقام يک 
حزب کمونيست .  ارتقا پيدا کند"  گر سياسی

پرونده جنايت گنجی  ٧٩کارگری ايران در سال 
و ساير جانيان اسالمی را نزد مردم ايران گشود 
و تا زمان سپردن آنھا به دادگاه ھيچگاه بسته 

شيرين عبادی نيز  در خدمت به .  نخواھد شد
جنبش ملی ـ مذھبی و در نتيجه بقای نظام ضد 
بشری جمھوری اسالمی و تالش برای پوشاندن 

جلوه دادن "  مدرن"چھره قابل تحمل از اسالم و 
اعطای .  آن از ھيچ تالشی دريغ نکرده است

جايزه نوبل به عبادی نيز بخشی از ھمان پروژه 
خاتمی و آوانس غرب به يکی از جناحھای 

 .جمھوری اسالمی بود
عبادی و گنجی که برای شرکت در مراسم 
اعطای جايزه به وسترگارد دعوت شده بودند، 
در آخرين لحظات و به گفته خود به محض 
اطالع از اعطای جايزه به وسترگارد از شرکت 
در ادامه مراسم خودداری کرده و در اظھاراتی 

گنجی که دورانديش .  به اين کار اعتراض کردند
تر از عبادی است تريبون را به خانم وکيل 
سپرده تا با غور در لوايح و مفاد حقوق بشر 

وی با :"حکم الزمه را صادر نمايد و بگويد
کاريکاتورھايش احساسات مذھبی را جريحه دار 

جريحه دار نمودن احساسات ".  کرده است
توھين به "مذھبی مردم ھمان روی ديگر سکه 

نظام "  مقدسات و تشويش اذھان عمومی
جمھوری اسالمی است  که به جرم آن ساالنه 
ھزاران نفر را راھی زندانھا می کنند و به 
شالق می بندند ـ خانم وکيل احتماالً خاطراتی از 

را به ياد می "  احساسات مذھبی"موکلين قربانی 
آورد ـ وبا ھمين جرايم  که زمانی در دستگاه 

خوانده می "  دگرانديشی"پرطمطراق اصالحات 
اگر .  شد، دھھا ھزار نفر را اعدام کرده اند

مؤسسه نوبل و ساير نھادھای فرھنگی سرمايه 
داری در بال و پر دادن به چھره ھايی شترمرغ 

ً دچار  " اشتباه "  نما مانند گنجی و عبادی گاھا
می شوند، عبادی و گنجی در دفاع از نظام 

ھيچگاه دچار "  دموکراسی دينی"  اسالمی و 
کافی است کمی پرده را کنار .  لغزش نمی شوند

زد تا تعفن پشت صحنه اين سناريو نويسان 
 .بورژوا اسالمی فضا را غير قابل تحمل نمايد

دااليی الماھای وطنی بيش از اين نمی توانند 
پشت چھره بزک کرده با رنگ و لعاب 

قضيه .  قايم شوند"   آزاديخواھی"دموکراسی و 
بين آزادی مطلق و بی قيد و :  خيلی ساده است

شرط که شامل ابراز عواطف، احساسات، 
انديشه ھا و استعداد بشری و از جمله جوک 

مقدسات ملی ـ "ساختن و کاريکاتور کشيدن از 
است و استبداد از نوع جمھوری "  مذھبی

اسالمی يا نمونه ھای خوش خيم تر گنجی 
راه ميانه .  عبادی اش بايد يکی را انتخاب کرد

تمدن بشری به مرحله ای از .  ای وجود ندارد
رشد عقلی رسيده است که ھيچ چيزی را مقدس 
نداند و ھمه چيز از جمله احساسات مذھبی خانم 

  .عبادی را به ريشخند بگيرد
 

□□□ 

  

 داياريسيف خ  

October 30, 2010  
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 شير كو بي كس
 سليمانيه كردستان عراق/ ميال دی 1940متولد 

 ...عقاب ـ دو سرود كوھی ـ درة پروانه ھا ـ صليب و مار و تقويم شاعر ـ سايه زن و باران ـ گورستان چراغھا و: از آثار او
 .سليمانيه انتخاب و به فارسی برگردانده شده است 1999چاپ » سايه«قطعه شعرھای زير از مجموعة  

 صالح الدين قره تپه: برگردان

 تناسخ

 اگر در روزی توفانی بميری

 بسا كه روحت در تن ببری حلول كند

 اگر در روزی بارانی بميری

 بسا كه روحت در بركھايی حلول كند

 اگر در روزی آفتابی بميری

 بسا كه روحت در انعكاس پرتويی حلول كند

 اگر در روزی برفی بميری

 بسا كه روحت در تن كبكی حلول كند

 اگر در روزی مھآلود بميری

 بسا كه روحت در دره  ای حلول كند

 :اما بدينگونه كه ميبينيد

 من زندھام و

 شعر برايتان ميخوانم

 با اين ھمه دير زمانی است

 .روحم در تن كردستان حلول كرده است

 

 كمين                
 

 )توفان ھماره در كمين بود(

 برگی تمامی اسرار درختش را ميدانست

 پيوند ميان او و تاالب و نجواھای شبانه

 پيوند ميان او و پرنده و نامة مزرعه و

 آمد و شد شعاع و حركت ميان واژه و

 .غروب در جنگل

 پيوند ميان او و مھتاب

 پيوند سايه او و پسرك چوپان و

 نيلبك اش

 )زمستان ھماره در كمين بود(

 دانه ای شن ھم

 راز جويبار در سينه اش بود

 رازو ريشه ھا

 راز او و زلف گياه و

 راز او و رخسار دخترك چوپان و

 راز او و سرچشمه

 )سيالب ھماره در كمين بود(

 توفان ھجوم آورد

 سيل ھجوم آورد

 برگ بر تخت شاخه و

 شن بر بستر آب

 ھردو كشته شدند

 اما ھيچكدام

 !راز عشق را نگشودند

 

 نوشتن

 

 آنگاه كه با سا قة تاكی بنويسم

 تا كه برخيزم

 !سبد كاغذم از خوشة انگور پر شده است

 يكبار با سر بلبلی نوشتم

 ليوان د م دستم لبريز از نغمه بود... برخاستم

 روزی با بال پروانه ای نوشتم

 سر ميز و تاقچة پنجره ام... برخاستم

 لبريز از گل بنفشه بود

 زمانی ھم

 كه با شاخه گياه دشت انفال و حلبچه بنويسم

 :ميبينم...ھمين كه برخيزم

 اتاقم، خانه ام، شھرم، سرزمينم

 ھمه آكنده از جيغ و داد و

 از چشم كودكان و

 !از پستان زنان

 
 ويرانه

 
 واژه را كاشتيم

 برای آنكه در دشتھا
 !فردا برويد

 واژه را با باد درآميختيم
 تا در آسمان

 !حقيقت پرواز كند
 شعر را ركاب سنگ كرديم

 تا در كوه ھا
 !تاريخی نو قيام كند

 !دريغ...اّما دريغا
 دشتھا را چنان برگی سوزانديم

 آسمان را قفس كرديم و
 ...كوھھا را ترور

 بد ينگونه شعر نيز
 !اينك به ويرانه ای سوخته مبدل شده است

 
 مجله شعر: منبع
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صداگذاری فيلم به 
بين .پاريس می رود 

 1937سالھای
چھار فيلم  1935_

داستانی و يک فيلم 
کوتاه می سازد که 
اسمش را در عنوان 
بندی آنھا نمی 

 1938در سال .آورد
برای مدتی به 
نمايندگی دولت به 
ھاليوود می رود اما 

با روی کار آمدن فرانکو بار ديگر به کمپانی 
در اين سالھا او تنھا .برادران وارنر می پيوندد

به ساخت فيلمھای تجاری می پردازد تا اينکه 
بار »  فراموش شدگان«با فيلم  1950در سال 

ديگر مطرح می شود و جايزه بزرگ کن را با 
فيلمی در مورد کودکان و .سر و صدا می برد

نوجوانان مکزيک و زندگی خشن و بی سرانجام 
در فيلم، بونوئل به شيوه ھموطنش پيکاسو .  آنھا

عناصر واقعيت را تشريح 
عضوی می کند و با 
بازسازی آن بر پرده با 
تدوينی تکان دھنده به بيان 
خشن واقعيت می پردازد و 
با نگاھی ژرف تا اعماق 
مسائل اجتماع فرو می 
رود ، آن را می کاود و با 
تخيالت و تصورات 
رويايی خود در ھم می 

 .زديآم
فيلم »صعود به آسمان «

ديگری است که در سال 
می سازد و با  1951

وجود ارزش ھنری فوق العاده از نظر شھرت 
اين فيلم .به پای فراموش شدگان نمی رسد

سرگذشت مسافرت گروھی است که با يک 
اتوبوس از روی تنگه ای در باالی کوھستان و 

تصاوير .به ھنگام رعد و برق عبور می کنند
رويايی بونوئل در لحظاتی حساس 
با قطع فيلم به آن حالتی کابوس 
 .گونه می بخشد

مرد بيرحم «فيلم  1952در سا ل 
را می سازد که داستان آن در »  

اما .محيط کشتارگاه اتفاق می افتد
او «در فيلم 

«EL) )،  1953 بونوئل به
تجزيه و تحليل روانی مردی به 

می پردازد که »  فرانچسکو«نام 
فردی مومن و مورد احترام است 
ولی نسبت به ھمسر جوانش سوء 

ظن دارد تا حدی که دچار جنون شده و شبھا از 
ترس ميله بافتنی ھمسرش را به سوراخ کليد 
فرو می کند تا چشم موجودات خيالی ترس آور 

اوج فيلم در صحنه بحران روحی .  را کور کند
مرد است که حسادتش نسبت به ھمسرش در 
يک کليسا به جنونی مبدل می شود و چھره 
کشيش و مردمی که برای دعا آمده اند در چشم 

او بصورت 
موجوداتی کريه در 
می آيد که در گوش 
ھم نجوا می کنند و 

 .لبخند ميزنند
فيلم بعدی بونوئل، 

رابينسون «
(»  کروزوو 

بر خالف )  1953
که ضد »او «

مسيحيت و 
بورژوازی بود تنھا 

بلنديھای «در ھمين سال .جنبه افسانه ای داشت
را نيز دستمايه فيلمی »  اميلی برونته» «بادگير

با فيلم 1955اما دو سال بعد در سال .قرار داد
او «بار ديگر به تمھای »  آرچيبالدو دالکروز «  

آرچيبالدو که ھنوز کودکی بيش .برگشت»  
نيست در خيال خود مرگ دلخراشی را برای 
زنان طراحی می کند اما ھر بار پيش از اجرای 
نقشه دچار شک و ترديد می شود و تعجب 
اينجاست که ھر بار اين 
زنان زيبا به طريقی 
مشابه آنچه آرچيبالدو در 
ذھن داشته کشته می 

روياھای آرچيبالدو .شوند
در واقع انعکاس تخيالت 

خيال و .جنسی اوست
واقعيت در فيلم جوی 
متراکم و خفقان آور ايجاد 

فيلم سرشار از .کرده اند
طنزی تلخ و گزنده و 

مارکی «استعاراتی از 
است که تاثير »  دوساد

زيادی بر بونوئل داشته 
 .است

به بعد در فرانسه دو فيلم  1956ونوئل از سال 
ھاله «و »  نامش سرخی صبح است«  تجاری 

را می سازد که در آنھا »  طاعون جنگل 
داستانھايی ساده را در قالبی سوررئاليستی بيان 

در 1959اما در سال .می کند
» نازارين«مکزيک فيلم 

NAZARIN  را می سازد که
نازارين .شاھکاری ديگر است

کشيشی مکزيکی است که 
سعی دارد فرامين مذھبش را 
بی ھيچ سازشی با محيط 

حمايت مستقيم او .تحقق بخشد
از رنجديدگان ،دشمنی کليسا 
را عليه او تحريک می کند و 
او مجبور است نقش يک 

پس از .انقالبی را بازی کند
آنکه او را به زنجير می کشند زن فقيری ھديه 
کوچکی به او می دھد که از نظر بونوئل 
نمايشگر انسانی ترين ھمبستگيھای بشری است 
و اين در حالی است که نازارين نسبت به ايده 
آلھای انسانی قوانين مسيحيت دچار ترديد شده 

 .است
را »  دختر جوان «بونوئل فيلم  1960در سال 

در يکی از 1900لوييس بونوئل در سال 
دوران .شھرھای اسپانيا ديده به جھان گشود

کودکی را در زادگاه خود سپری کرد و از ھمان 
مدتی .کودکی به سوی سينما گرايش پيدا کرد

کار کردو تا »  ژان اپشتاين«بعنوان دستيار نزد 
 .اندازه ای با فنون سينما آشنا شد

با ھمکاری »  آندره برتون«  1922در سا ل 
مکتب »  بنجامين پره «و »  لويی آراگون «

سوررئاليسم را بنياد نھاد و بونوئل که ذھن 
طغيانگرش از مدتھا قبل عليه مبانی مذھبی ، 
اجتماعی و اخالقی غربی و منطق بورژوايی 

نخستين فيلم .ھنر بپا خواسته بود آنرا پذيرفت
صدف و مرد روحانی «سوررئاليستی را به نام 

بر اساس  1927عنوان کرده اند که در سال »  
ژرمن «و توسط »  آنتوان آرتو«سناريويی از 

اين فيلم سرگذشت .ساخته شده است»  دوالک
حيرت انگيز جوانی معيوب است که برای جلب 
نظر زنی زيبا با ژنرالی صاحب قدرت به 

در اين فيلم حمالت شديد به .مبارزه بر می خيزد
کليسا و مسيحيت به صورتی خواب گونه و 

 .کابوس وار و شاعرانه انجام می شود
با الھام از يک شعر »  من ری «  1929در سال 

ستاره «فيلم سوررئاليستی »  روبر دسنوس«  
را ساخت که در آن دنيا بشکلی سيال »  دريايی 

در ھم فرو می رود و فرمھايی عجيب ايجاد می 
شود که در آن انسانھا چون ماھيھای آکواريوم 
در ھم می پيچند و کابوسھای خوفناک با طنز و 

 .احساسی شاعرانه در ھم می آميزند
» سگ آندلسی «اما بونوئل با ساخت 

UNCHIEN ANDALOU  1928در سال 
. گام بزرگی در بيان سوررئاليستی بر می دارد

موفق شدند که انقالب »  سالوادور دالی«  او و 
 .سوررئاليستی را به سينما بکشانند

آنھا نقطه ديدشان را از يک تصوير رويايی اخذ 
کردند که بنوبه خود تصوير ديگری را بدنبال 

اگر تصوير .آورد تا کليت پبوسته ای شکل گرفت
يا ايده ای ناشی از خاطره يا الگوی فرھنگی آنھا 
بود يا دارای رابطه ای خود آگاه با يک ايده قبلی 
بود کنار گذاشته می شد و بدينسان به يک تجربه 

در پيدايش فيلم .ناب سوررئاليستی رسيدند
ھيچگونه توجه منطقی ، زيبايی شناختی به 
مسائل تکنيکی مد نظر نبوده و و يک عملکرد 

را ايجاد می »  ناخودآگاه روانی «آگاھانه 
از اينرو نمی کوشد يک رويا را تداعی کند .کند 

ھر چند از مکانيسمی شبيه مکانيسم رويا بھره 
اين فيلم قدرت سينما را در بيان .می گيرد

 .سوررئاليستی جلوه گر ساخت
به کمک  1930فيلم بعدی بونوئل که در سال 

 L`AGED`OR»  عصر طاليی «دالی ساخت 
که در آن ھم تصاوير کابوس گونه و .نام داشت

ھولناک در ھم می آميزد و بونوئل به عمد عليه 
نھادھا و ايدئولوژيھای اجتماعی و اخالقی نظام 

 .بورژوايی دنيای غرب بپا می خيزد
 LAS«  فيلم مستند 1932او در سا ل 

HURDES را می »  ، سرزمين بدون نان
سازد که از برجسته ترين فيلمھای کوتاه و مستند 

پس از آن به يشنھاد کمپانی .تاريخ سينماست
برای کار در زمينه »  برادران وارنر«

می سازدکه در مورد مرد سياھپوستی است که 
به يکی از سواحل جنوب آمريکا فرار کرده و 
او را متھم کرده اند که به زن سفيدپوستی 

را »ويريديانا «در ھمين سال .تجاوز کرده است
می سازد که در آن عشق به ھمنوع و ديگر 

اوج فيلم .موازين اخالقی را به سخره می گيرد
يکی صحنه عريان کردن ويريديانای بيھوش 

موتزارت »  رکوئيم«توسط عمويش با موسيقی 
ھاله «و ديگری صحنه شام آخر فقرا با موسيقی 

اشارات مذھبی بونوئل .ھندل است»  لويای
ھمچون تاج خار ويريديانا و صحنه شام آخر با 

اشاره ای است ...جزئيات و خواندن خروس و
 .بر تاثيرات ناخوداگاه بونوئل در ساخت فيلم

ساخته می  1961فيلم بعدی بونوئل که در سال 
نام دارد که از نظر فرم »  فرشته مرگ «شود 

» عصر طاليی «و موضوع شبيه 
گروھی از ثروتمندان يک شھر در قصر .است

بزرگی به دور ھم جمع شده اند و تحت تاثير 
يک نيروی نامريی نمی توانند از آنجا خارج 

عصبانيت و دلھره آنھا را فرا گرفته و به .شوند
نظر می رسد که آنھا قربانی ھوسھای خود شده 

اين بار بونوئل با پرداخت ويژه خود از .  اند
ديدگاھی سوررئاليستی انتقادات اجتماعی و 

 .مذھبی خود را بيان می کند
» دفتر خاطرات يک مستخدمه «او دو سال بعد 

را می سازد که مورد توجه و تحسين منتقدين 
در اين فيلم بونوئل بی ھيچ .قرار می گيرد

ترحمی به پستيھا و حقارتھای انسانی اشاره می 
کندو انسان برای او موجودی است متظاھر و 
تھوع آور حتی مستخدمه خوش قلبی که از 

بونوئل !  پاريس آمده تا در خانه اربابی کار کند
سرگذشت افراد اين خانه را چيزی عجيب 
نميداند و طرز زندگی آنھا و روابط اخالقی بين 
آنھا را بطور سمبليک نشانه زندگی امروز 

 . آدميان می داند
در مورد يک قديس است و »شمعون صحرا «
در  BELLE DE JOUR»  زيبای روز «

مورد کابوسھای خيانت يک زن به شوھرش 
 .است که به خودفروشی روی می آورد

را می سازد و »  راه شيری «بونوئل پس از آن
که در مورد  TRISTANA»  تريستانا «بعد 

دختر يتيمی است که مورد تجاوز پيرمردی 
تريستانا عاشق مرد .ثروتمند قرار می گيرد

نقاشی می شود اما بسختی بيمار می شود و 
و .  مجبور می شوند يک پايش را قطع کنند

تريستانا بار ديگر مجبور ميشود بسوی مرد پير 
ثروتمند برگردد و با او ازدواج کند بدون اينکه 
توانسته باشد استقالل خود را در زندگی 

 .دردناکش حفظ کند
جذابيت پنھان «پس از آن بونوئل فيلمھای 

ميل مبھم «و »  شبح آزادی «،»  بورژوازی 
با کوله  1983را ساخت و در سال »  ھوس 

باری از آثار ارزشمند و در حالی که ھمچنان 
به آرمانھای سوررئاليسم وفادار بود دار فانی را 

 .    بدرود گفت
   4cinema: از سايت 

□□□ 

 

 زندگينامه ي لوييس بونوئل كارگردان بزرگ سينما
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در آبادان نويسنده و    ١٣٣۴ محمد بھارلو زاده  
نخستين داستان خود را در  .  نگار است   روزنامه 

او مدتھا با  .  با عنوان گاوميش نوشت   ١٣۵٢ سال  
نشرياتی نظير آدينه، دنيای سخن و چيستا ھمکاری  

 .  داشت 
محمد بھارلو، داستان نويسی است كه به علت  

اش به صادق ھدايت، برای نخستين بار      دلبستگی 
كتابی درباره    1372پس از انقالب در سال  
ای از آثار    مجموعه «ھدايت منتشر كرد؛ كتاب 

اش    كه با انتخاب و مقدمه تفصيلی »  صادق ھدايت 
 . ھمراه بود 

: از جمله آثار بھارلو ميتوان به رمان ھای 
انتشارات نگاه، بختک   -) 1369(ھای عقرب    سال 

. ، اشاره کرد )1380(و بانوی ليل )  1369(بومی  
) 1370(باد در بادبان  در زمينه داستان نويسی،  

(مجموعه داستان، حکايت آن که با آب رفت  
(مجموعه داستان و شھرزاد قصه بگو  )  1379
ديگر  .  مجموعه داستان را ميتوان نام برد )  1384

) 1372(آثار بھارلو شامل داستان کوتاه ايران  
با  )  1374(ھای صادق ھدايت    گردآوری، نامه 

برگزيده  )  1378(کشی    مقدمه و حواشی و عشق 
 .ده رمان سال ھستند 

 
 *انَت ُعمری 

 محمد بھارلو 
 
آرام به طرف ما  .  وقتی از در آمد تو برگشتيم  

لنگر  .  آمد که پشت ميِز وسط نشسته بوديم   می 
چشمھاش سرخ بود و موی سرش  .  داشت   برمی 

 :آشوت گفت . کوتاه و مجعد 
 .دير آمدی امشب آقا سيا ه پور  -

سيا ه پور که سرش باال بود به طرف پيشخان  
 :برگشت 

 جا؟   ژرژ نيامد اين  -
 کدام ژرژ؟ : آشوت گفت 

 .ژرژ عکاس : سيا ه پور گفت 
او  .  ژرژ بد گريک .  بگو ژرژ گريک :  آشوت گفت 
شلوار مرد که دو تا شد فکر  .  جا   آيد اين   ديگر نمی 
 .افتد   زن نو می 

 .مھمان ما باش امشب : درويش گفت 
سيا ه پور انگار تازه ما را ديده باشد لبخند زد،  

آن که لبھاش که کلفت و سياه بود باز    محو، بی 
ھاش گره بود و با پاھای گشاد از ھم    مشت .  شود 

سنگين  .  نشست .  من صندلی را کشيدم .  ايستاده بود 
برگشت به  .  صندلی زير پايش صدا کرد .  بود 

اش    سينه .  داد و توتون   بوی الکل می .  طرف من 
 :کرد   صدا می 

 سيگار داری؟  -
پا کت خالی را  .  پاکت سيگار درويش خا لی بود 

 :توی مشتش مچاله کرد و رو کرد به آشوت 

 .مستر آ شوت، يک بسته سيگار با يک ليوان  -
 :رو کرد به سيا ه پور 

 خواھی عکس بيندازی؟   می  -
 .نه  -

آشوت  .  اش را صا ف کرد   سينه .  صدايش گرفت 
بستة سيگار و ليوان را روی ميز گذاشت و  

 :پرسيد 
 ای انگار؟   امشب جای ديگر بوده  -
 .برو پی کا رت  -

درويش بستة سيگار را  .  آشوت رفت پشت پيشخان 
باز کرد گرفت جلو سياه پور و بعد از بطری در  

سياھپور پاکت  .  ليوان خالی ريخت، تا نصفه 
يک سيگار برداشت و پاکت را  .  سيگار را گرفت 

نگاھش به ما  .  توی جيب گشاد پيراھنش گذاشت 
 :کرد   اش صدا می   سينه . نبود 

 .آيد   گفت می  -
 :درويش رو کرد به من، پرسيد 

 کی؟  -
سيا ه پور نيمی از ليوان را خورد و سيگارش را   

 :روشن کرد، گفت 
 .ژرژ  -

آنجا پا توِق  .  رود ميلک بار   می :  درويش گفت 
 .ملوانھای فرنگی است 

خان    ھا را روی پيش   آرنج .  کشيد   آشوت سيگار می 
پيرمردی از در  .  کرد به ما     گذاشته بود و نگاه می 

پاھا يش برھنه بود و  .  آمد تو و در آستا نه ايستاد 
. پاچة شلوار پای راستش تا زانو لوله شده بود 

 :آشوت گفت 
 !برو بيرون . چند دفعه گفتم نيا تو  -

 :پيرمرد زير لب خواند 
 ...انَت عمری  -

ھا    سيا ھپور با پشت دست لب .  به ميز ما نگاه کرد 
پيرمرد سرش را برای او تکان داد  .  را پاک کرد 
 :سيا ھپور گفت . و لبخند زد 

 .خواھد بده بھش   ھرچی می  -
. از سر شب کا رش ھمين است :  آشوت گفت 

اش اين    کند و ھمه    ھا را سرکيسه می   آيد مشتری   می 
 .خواند   تصنيف لعنتی را می 

 !به تو چه : سيا ه پور گفت 
ھا را    کف دست .  پيرمرد رفت به طرف پيشخان  

کشيد؛    ماليد و پا يش را روی زمين می    به ھم می 
ليوان را که آشوت جلوش  .  فقط پای راستش را 

ليوان را به  .  لرزيد   دستش می .  گذاشت برداشت 
. دھن گذاشت و سر کشيد، يک نفس تا قطرة آخر 

اش را پاک کرد و    بعد به ما نگاه کرد و چانه 
پشت در  .  سرش را تکان داد و رفت به طرف در 

 :صدايش را شنيديم 
 ...انَت عمری  -

گرد د دم    دوره می .  کارش ھمين است :  آشوت گفت 
 ...ھا تا   فروشی   عر ق 

 :سيا ه پورگفت 
 !به تو چه  -

 .آد   شا ن نمی   ھا خوش   مشتری : آشوت گفت 
 .آد   من خوشم می : سياھپور گفت 

 :درويش خنديد و گفت 
 .ماند   دھن باز بی روزی نمی  -

 :بعد رو کرد به سياھپور  
 .اندازد   ژرژ خوب عکس می  -

من ھم  .  کرد   به چشمھای سرخ سيا ھپور نگاه می 
انگار ميترسيد سياھپور دعوا راه  .  نگاه کرد م 

رفت به  .  آشوت چيزی گفت که ما نشنيديم .  بيندازد 
طرف کنج ديوار، انتھای پيشخان، راديو را روی  

شد که يک    صدای زنی پخش می .  رف روشن کرد 
سيا ه پور ليوان را که  .  خواند   تصنيف ارمنی می 

 :داد زد . برداشته بود گذاشت روی ميز 
 !ببندش  -

 :آشوت برگشت 
 برای چی؟  -
 .آد   چون من خوشم نمی  -

باز زير لب چيزی گفت  . آشوت پيچ راديو را بست 
ھا را    آرنج .  آمد ايستاد روبه روی ما .  که نشنيديم 

گذاشت روی پيشخان و چانه را گذاشت تو کاسة  
ھا، که پھن بود وسرخ و موی روی    دست 

. سياھپور ليوان را سر کشيد .  انگشتھاش بور بود 
کرد و لولة    سيگارش در زيرسيگاری دود می 

 :سيا ه پور گفت . خاکستر روی ميز افتاده بود 
دوميليون نفر پشت سر جنازه  !  فکرش را بکن   -

 .اند   بوده 
 کی؟ : گفتم 
تر از جمعيتی که عبدالناصر را تشييع    بيش :  گفت 

 .کردند 
 کی؟ : گفتم 

 .مرحوم ام کلثوم : درويش گفت 
 :سيا ه پور خنديد 

گويند تا    ھا می   کوکب الشرق، اين را غربی   -
 .کوچکش کنند 

سيگار را از زيرسيگاری برداشت و با آ تش آن  
چند قالج زد و ابری  .  سيگار ديگری روشن کرد 
. داد   دود بوی الکل می .  از دود روی ميز جمع شد 

 :درويش گفت 
 !حيف شد  -

 :درويش گفت . سيا ه پور برگشت به طرف در 
 .رفته تلفنخا نه با اھل واليتش درِددل کند البد  -

 کی؟ : سيا ه پور گفت 
ای يونا نی    وقت ديده   ھيچ .  ژرژ :  درويش گفت 
 حرف بزند؟ 

 :گفتم . سيا ه پور ھيچ نگفت 
 .نه  -

 .زبا ن شا ن مثل جھودھا ست . ام   من ديده : گفت 
 :برگشت به طرف پيشخان 

 آوری تو از زبا نشان؟   مستر آ شوت، سر در می  -
 .آورد گمان کنم   خودش ھم سردر نمی : آشوت گفت 

ام که با ما درش حرف    خودم ديده :  درويش گفت 
 .زند   می 

کند، ھمين    يک چيزی بلغور می :  آشوت گفت 
 .جوری، االبختکی 

ھا تا نيمه    درويش بطری را برداشت و تو ليوان  
ليوان تو  .  سياھپور ليوان را برداشت .  الکل ريخت 

مشت سياه و درشتش گم شد، جز قسمتی از دھنة  
برگشت به طرف  .  درخشيد   آن که از نم الکل می 

 :درويش گفت . در 
َ   پيداش می  -  .شود حتما

 کی؟ : سيا ه پور گفت 
 .ژرژ : درويش گفت 
اش    اگر آمد نی باشد قاقار لکنته :  آشوت گفت 

 .خيابان را برمی دارد 

رفت به  .  ليوان توی مشتش بود .  سيا ه پور بلند شد 
کرد به خيا    نگاه می  .  داشت     لنگر برمی .  طرف در 

آشوت رو  .  بان که تاريک بود و خلوت و سا کت 
 :کرد به درويش 

 اش شده اين؟   چه  -
 ای؟   مگر نشنيده  -
 ام؟   چی را نشنيده  -

رفت به طرف پيشخان و دست  . سيا ه پور برگشت 
 :درويش بلند شد، گفت . کرد توی جيب شلوارش 

 !شود جان سيا ه پور   نمی  -
سيا ه پور دست از جيب  .  مچ درشتش را گرفت 

خان گذاشت، زد    ليوان را روی پيش .  درآ ورد 
روی شانة درويش، بعد دستش را به طرف من  
جلو آ ورد و راه افتاد به طرف در، سنگين و تابه  

ھای پنجره    اش به لنگة در خورد و شيشه   تنه .  تا 
 :آشوت گفت . لرزيد ند 

 .آمد  -
 کی؟ : درويش گفت 

 .صدای لکنتة ژرژ  -
سيا ه پور وسط خيا بان  .  نگاه کرديم به طرف در 

ايستاده بود، در نور چراغ زردی که از اتومبيل  
دوِد سياھی ھم توی نور موج می  .  تابيد   ژرژ می 

سيگاری به لب گذاشته بود و داشت کبريت  .  زد 
پا کتی دستش  .  ژرژ به طرف او رفت .  کشيد   می  
پاکت را به سيا  .  ايستاد  توی نور، پشت به ما .  بود 

درويش  .  سيا ه پور پاکت را باز کرد .  ه پور داد 
 :گفت 

 .بندم عکس يک زن است   شرط می  -
 دانی؟   از کجا می : گفتم  

 .کند   طور بھش نگاه می   ببين چه  -
 !سيا ه پور و عشق  -

مدتی طوالنی به عکس نگاه کرد، بعد دست کرد  
سيا ه  .  ژرژ مچش را گرفت .  توی جيب شلوارش 

زد روی شا نة  .  پور عکس را توی پا کت گذاشت 
 :گفتم . ژرژ 

 .شايد عکس ام کلثوم باشد  -
 .شايد : درويش گفت 

کدام نبودند و    وقتی به خيا بان نگاه کردم ھيچ  
چراغ اتومبيل ژرژ خاموش شده بود و صدايی از  

 .شد   دور شنيده می 
 ...انَت عمری  -
 ديباچه : برگرفته از سا يت ادبی   
سروده احمد شفيق کامل به    انَت ُعمری   -*

آھنگسازی محمد عبد الوھاب جزء يکی از بھترين  
و معروفترين اثر وی   و محبوب ترين آثار ام کلثوم 

عاشقانه ترين ترانه جھان   را  است که برخی آن 
دقيقه به اجرا درآمده    60اين اثر که در    .می نامند 

است مانند ساير آھنگھای وی مورد توجه بسياری  
. از اصحاب ھنر در سراسر دنيا قرار گرفته است 

بازخوانی انت عمری توسط ديگر خوانندگان  
عرب زبان و ترانه گذاری بر روی موسيقی آن و  

از   بن مايه اصلی داستان قرار گرفتن،  يا حتی 
کسب   جمله موفقيت ھايی است که اين ترانه 

بسياری از خوانندگان امروز جھان   .است  کرده 
کوکب   انس با صدای  عرب، توفيق خود را در 

دنيای   و تعدادی از آھنگ سازان مطرح  الشرق 
منبع الھام گيری آثار   عرب، انت عمری را 

  .■عاشقانه ی خود معرفی می کنند 
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  ادبيات واقع گرا

 

وقتی می !  وقتی می نويسی مبارزه کن!  مبارزه کن«
واقعيت  .نويسی، نشان بده که در حال مبارزه ھستی

واقعيت دوشا دوش تو است، پس تو نيز  .گرايی تھاجمی
بگذار زندگی حرف  .دوشادوش واقعيت مبارزه کن

و بدان که بورژواھا  .با خشونت با آن رفتار نکن .بزند
ولی تو، تو  .به زندگی رخصت حرف زدن نمی دھند

حتی چنين .  می توانی خود را برای اين کار مجاز بدانی
ديدگاھی را انتخاب کن .  گزينشی برای تو اجباری است

که واقعيت در آن جا به استتار درآمده، جا به جا و 
کار تو برکشيدن نقاب از .  تغيير شکل داده شده است

به جای تک گويی، ضد و نقيض .  چھرۀ واقعيت است
دليل و برھان ھای تو، انسان زنده ای است .  حرف بزن

که دست به عمل می زند و از اين طريق به زندگی اش 
شجاع باش، زيرا  به حقيقت بستگی .  تحقق می بخشد

اگر در نظرياتت حق با تو باشد، در نتيجه بايد !  دارد
بتوانی تضادھای جھان واقع را نيز تحمل کنی، کندوکاو 
مشکالت در وجه تماميت دھشتناک آن، روياروی ھمه 
کاری کن تا آرمان طبقاتی تو پيشرفت کند، که آرمان 
تمام بشريت است، ھيچ چيزی را به اين بھانه که در 
چھار چوب نتايج و پيشنھادات و اميدھای تو نمی گنجد، 
حذف نکن، از چنين رفتاری بايد اجتناب کنی زيرا 

نشان بده که .  ضرورت آن به حقيقت بستگی دارد
 .مشکالت با تمام سنگينی شان قابل حل است

در اين مبارزه تو تنھا نيستی، و اگر بتوانی مبارزه ات 
را ھدايت کنی خوانشگر تو نيز در کنارت مبارزه می 

راه حل را تو به تنھايی پيدا نمی کنی، تنھا به عھدۀ .  کند
 .تو نيست، او نيز در اين کندوکاو شريک تو است

 
 . نظريه برای ادبيات پرولتاريايی. برتولت برشت(

 )1938-1933»در باب واقعيت گرايی«
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 مذهب شوخي سنگيني بود كه محيط با من كرد

 و من سال ها مذهبي ماندم

 بي آنكه خدايي داشته باشم

                                سهراب سپهري                                 

 

د.  کوچک که بودم پدرم بيمار شد ان ار م م ي دگي ب ان زن اي ا پ ود. و ت چي ب گراف ل درم ت در طراحي دست . پ
. را به من آموخت )  مورس( الفباي تلگراف .  او مرا به نقاشي عادت داد.  تار مي نواخت. خوش خط بود. داشت

 .در چنان خانه اي خيلي چيزھا مي شد ياد گرفت
م.  من قالي بافي را ياد گرفتم و چند قاليچه ي کوچک از روي نقشه ھاي خود بافتم  ت ي داش اي . چه عشقي به بن

ار شوم.  طاق ضربي را درست مي زدم.  ديوار را خوب مي چيدم م ع م م اري .  آرزو داشت م ع ال م ب ف،دن حي
 .نرفتم

ن.  از ھر چه درخت بود باال مي رفتم.  در خانه آرام نداشتم ي اي ودم.  از پشت بام مي پريدم پ ادرم .  من شر ب م
ي مي .  من ھم ماندم. پيش بيني مي کرد که من الغر خواھم ماند طان شه ھاي شي ق ه ن ان ما بچه ھاي يک خ

 .کشيديم
م 1940روز دھم مه  ي .  موتور سيکلت عموي بزرگم را دزديديم، و مدتي سواري کردي ل وه را خي ي دزدي م
شب ھا در دشت !  چه کيفي داشت. از ديوار باغ مردم باال مي رفتيم و انجير و انار مي دزديديم. زود ياد گرفتيم

ان مشت .  صفي آباد به سينه مي خزيديم تا به جاليز خيار و خربزه نزديک شويم ي تاريکي و اضطراب را م
 .ھنوز دستم نزديک ميوه دچار اضطرابي آشنا مي شود.تمرين خوبي بود. ھاي خود مي فشرديم

ه .  پدر و عموھايم شکارچي بودند.  تمام روياھايم به بيابان راه داشت.  خانه ما ھمسايه صحرا بود ا ب ھمراه آنھ
 .شکار مي رفتم

ود.  بزرگتر که شدم عموي کوچکم تيراندازي را به من ياد داد ا ب ب ھرگز .  اولين پرنده اي که زدم يک سبز ق
ان .  شکار خوشنودم نکرد ي ح را م د و ھواي صب ي اما شکار بود که مرا پيش از سپيده دم به صحرا مي کش
دم.  در شکار بود که ارگانيزم طبيعت را بي پرده ديدم .فکرھايم مي نشاند در آب .  به پوست درخت دست کشي

 !چه شوري براي تماشا داشتم. در باد روان شدم .روان دست و رو شستم
ار .  اگر يک روز طلوع و غروب آفتاب را نمي ديدم گناھکار بودم ه ب ب راق ھواي تاريک و روشن مرا اھل م

 .تماشاي مجھول را به من آموخت. آورد
 .من سال ھا نماز خوانده ام

 .در دبستان ما را براي نماز به مسجد مي بردند. بزرگترھا مي خواندند، من ھم مي خواندم
ر :" بقال سر گذر گفت. روزي در مسجد بسته بود کت زدي دا ن ه خ ر ب ت نماز را روي بام مسجد بخوانيد تا چند م

 "!باشيد
 !و من سال ھا مذھبي ماندم ، بي آن که خدايي داشته باشم. مذھب شوخي سنگيني بود که محيط با من کرد

 .... ز کتاب ھنوز در سفرما
 سھراب سپھري
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 Members of the English Defence League 
during a march in London against Islamic 
fundamentalism. Photograph: Rex 
 
The English Defence League, a far-right 
grouping aimed at combating the 
"Islamification" of British cities, has devel-
oped strong links with the American Tea 
Party movement. 
An Observer investigation has established 
that the EDL has made contact with anti-
jihad groups within the 
Tea Party organisation 
and has invited a senior 
US rabbi and Tea Party 
activist to London this 
month. Rabbi Nachum 
Shifren, a regular speaker 
at Tea Party conventions, 
will speak about Sharia 
law and also discuss fund-
ing issues. 
The league has also devel-
oped links with Pamela 
Geller, who was influen-
tial in the protests against 
plans to build an Islamic 
cultural centre near 
Ground Zero. Geller, dar-
ling of the Tea Party's growing anti-Islamic 
wing, is advocating an alliance with the 
EDL. The executive director of the Stop 
Islamisation of America organisation, she 
recently met EDL leaders in New York and 
has defended the group's actions, despite a 
recent violent march in Bradford. 
Geller, who denies being anti-Muslim, said 
in one of her blogs: "I share the EDL's 
goals… We need to encourage rational, 
reasonable groups that oppose the Islamisa-
tion of the west." 
Devin Burghart, vice-president of the Kan-
sas-based Institute for Research & Educa-
tion on Human Rights, said: "Geller is act-
ing as the bridge between the EDL and the 
Tea Party. She plays an important role in 
bringing Islamophobia into the Tea Party. 
Her stature has increased substantially in-
side the Tea Party ranks after the Ground 
Zero mosque controversy. She has gained a 
lot of credibility with that stuff." 
Details of the EDL's broadening aspirations 
came as about 1,000 supporters yesterday 
gathered to demonstrate in Leicester, which 
has a significant Muslim population. Home 
secretary Theresa May banned marches in 
the city last week but the EDL said its pro-
test would proceed, raising fears of vio-
lence. Parts of Leicester were cordoned off 
to separate a counter-protest from Unite 
Against Fascism. Officers from 13 forces 

the internal affairs of Cuba and try to use 
its economic might to force its preferred 
capitalist system to be installed in Cuba. 
This is the principal reason for our contin-
ued opposition to the blockade--to reaffirm 
the principle of national self-determination 
and stop the domination of U.S. imperial-
ism. 
But there is also a practical reason. The 
fact of the matter is that the Cuban regime 
has used the U.S. blockade for years and 
years as an excuse to hide its own dictato-
rial nature and economic incompetence. 
So for both principled and practical rea-
sons, I think it's high time that this criminal 
blockade, which has gone on for more than 
50 years, comes to an end. 
WHAT WILL the effect of the state layoffs 
be in Cuba? Will they spark a new resis-
tance? 
I THINK a lot of people are going to be left 
out in the cold, because a lot of these enter-
prises will not have adequate access to the 
resources they need to succeed. 
With respect to the so-called co-ops, they 
will be created from above. They won't be 
co-ops created as a result of a surge in the 
workers' movement, as has taken place, for 
example, in the U.K. and the Scandinavian 
countries, where a co-operative movement 
developed as an ally of the nascent labor 
movement. Co-op members in Cuba may 
have neither the access to resources nor the 
political motivation to succeed. 
So it will be the case that many of these co-
ops and private enterprise will be failures--
for the reasons I was talking about before. 
What is going to happen to those people? 
Emigration form Cuba has been a safety 
valve for quite some time. But it's bureau-
cratically difficult and quite expensive to 
emigrate--there's no legal right to travel in 
Cuba--so this won't be sufficient. 
Up until now, discontent and disgust with 
the political system has, to some extent, 
been directed into criminal activity. As I 
was saying, the problem of theft in Cuba is 
enormous--not just theft for the purpose of 
private enterprise, but to survive. 
Most promising in terms of the breadth of 
alternatives about what goes on in Cuba is 
the tremendous youth alienation that is 
taking place, particularly among Black 
youth. There is a hip-hop movement in 
Cuba that expresses the disgust of young 
Black people, specifically against police 
harassment and brutality. 
So youth frustration and alienation may 
express itself in political protest. This is 
possible, though we can't be sure. I don't 
want to be like so many people on the left 
and say that this is going to happen because 
we want it to happen. Unfortunately, things 
don't work out that way. 
But the objective possibility of a radicaliza-
tion and a higher level of struggle will be 
considerably increased with the kinds of 
measures that the regime is taking. I have 
no doubt about that.■ 

From socialist worker 

were on hand to maintain order. 
The Tea Party is expected to be an influen-
tial force in America's mid-term elections. 
Last month their candidate Christine 
O'Donnell romped to the Republican nomi-
nation in Delaware, following a stream of 
populist rightwing candidates who carry the 
movement's endorsement. Burghart says 
anti-Islamic tendencies have become far 
more marked in the grassroots organisation: 
"As we move farther and farther away from 

the Tea Party origins, that were ostensibly 
around debt and bail-outs, social issues like 
Islamophobia are replacing that anger, that 
vigour. The idea that there is a war between 
Islam and the west is becoming common-
place." 
Another Tea Party-associated grouping, the 
International Civil Liberties Alliance, 
which campaigns against Sharia law, con-
firmed that EDL leaders have made 
"contacts with members of important or-
ganisations within the American counter-
jihad movement". A statement said: "It 
seems now that America and Europe are 
acting as one, and united we can never fail." 
With the Tea Party said to benefit from 
millions of dollars of funding from conser-
vative foundations, experts warn an alliance 
between the EDL and extremist elements 
within the US movement could allow the 
English group to invest in wider recruit-
ment and activism. 
Shifren, a Californian senate candidate, said 
Britain's Jewish community should rally 
behind the EDL: "The Jewish community is 
paralysed with fear, exactly what most radi-
cal Muslim agitators want. The people of 
England are in the forefront of this war – 
and it is a war. One of the purposes of this 
visit is to put the kibosh on the notion in the 
Jewish community that they cannot co-
operate with the EDL, which is rubbish." 

The EDL's website relaunched briefly last 
week with new US links. Currently shut 
down for "maintenance", the site featured 
prominent links to a site called Atlas 
Shrugs, which is run by Geller, and another 
US-based site, Jihad Watch, which com-
piles negative news coverage of Islamic 
militancy. 
In addition, two members of the EDL lead-
ership, a British businessman called Alan 
Lake who is believed to fund the group and 

a man known by the alias 
Kinana, are regular con-
tributors to web forum 
4Freedoms. The forum 
claims to be "organising 
US activities" and has 
links to the anti-jihad 
group, American Congress 
for Truth, which in turn 
has supporters within the 
Tea Party. 
Lake is also believed to 
have been in touch with a 
number of anti-Islamic 
Christian evangelical 
groups in the US. One 
posting by Lake on 4Free-
doms warns that the UK of 

the future will start to fragment into Islamic 
enclaves. Lake, believed to be a principal 
bankroller of the EDL, which claims to be 
a peaceful, non-racist organisation, is un-
derstood to be keen on the possibility of 
setting up the UK equivalent of the Tea 
Party. At an event organised by the Tax-
payers' Allliance last month, US Tea Party 
organisers outlined how the movement 
emerged last year, partly in protest at the 
US bank bail-out. 
Those present included Freedom Works 
and the Cato Institute, one of the Tea 
Party's main backers. However, Simon 
Richards, director of the Gloucestershire-
based Freedom Association, which is look-
ing at developing a pseudo-Tea Party 
movement in the UK, said he was con-
cerned the project could be hijacked by 
elements such as the EDL. Nick Lowles of 
anti-fascist organisation Searchlight said: 
"The EDL is an integral part of an interna-
tional campaign against Islam. While some 
are fighting in a cultural and political 
arena, the EDL are taking it to the streets. 
The images of the EDL allegedly taking on 
Muslim fundamentalists on the streets of 
Britain is also delighting right wing reli-
gious organisations in US." 
 

□□□ 
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English Defence League forges links with America's Tea Party  

As the far-right group marches in Leicester 

Gauardian- UK 

details are emerging of growing contacts with extremist US groups in a  

'war on Islamification" 
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ones they had before. 
THIS IS certainly not the regime's first step 
in this direction, is it? 
I WOULD call this new move an important 
milestone in a process that's been going on 
for some time. 
A couple years ago, the government began 
to lease land--in 10-year renewable con-
tracts--to farmers after the sugar industry 
almost completely collapsed, and the land 
was going to waste. The idea was for the 
farmers to become private farmers--to use 
the land for whatever they wanted. But 
they aren't owners. They pay rent to the 
state to use previously idle land, and they 
must sell most of what they produce to the 
state at prices determined by the govern-
ment. 
I think this experience with farming might 
indicate tremendous problems ahead in 
terms of whether the shift of half a million 
state workers into self-employment or co-
ops will work. 
In the case of private farming, the majority 
of the people who were given land hadn't 
previously engaged in agriculture. They 
were people from the cities who were 
clearly desperate to improve their eco-
nomic situation, so they took this opportu-
nity. 
However, it has been very difficult for 
those people to acquire the tools they need. 
And by tools, I don't mean high-tech scien-
tific equipment or tractors or anything like 
that--I mean quite basic agricultural tools. 
The state has done a very inadequate job, 
to say the least, in helping these people 
with the basics. So the results so far have 
been far from impressive. 
I expect that similar problems will take 
place with these new private businesses. 
For example, one of the occupations that 
will be shifted into self-employment or co-
ops is auto repair. So a previous state em-
ployee becomes an auto mechanic. Where 
is he going to get spare parts? Where is that 
auto mechanic going to get the appropriate 
tools, except from the state? 
Here's where the problem of corruption 
comes into play. Corruption in Cuba is 
absolutely pervasive, and people are driven 
to steal in order to survive. At the most 
basic level, this takes place because you 
simply can't survive on a monthly govern-
ment ration that only covers two weeks. 
The ration book is being cut down all the 
time, and even sharper cuts are imminent. 
So people carry out theft from the state as a 
way of surviving, and I suspect that if 
somebody becomes an auto mechanic, 
they'll have to engage in even greater theft 
to be able to survive as a small business-
person. 
The other possible avenue here is that peo-

ple may get help from outside Cuban capi-
tal, particularly from South Florida. That 
would be illegal from the U.S. point of 
view, though it probably won't be illegal in 
Cuba, because they want that capital to 
come in. But the consequences of allowing 
in outside Cuban capital on any scale are 
uncharted territory. 
The Cuban government is in classic contra-
dictory situation in Marxist terms. It has to 
take these actions, and yet if it does, all 
kinds of outcomes that could potentially 
subvert the system arise. They are between 
the devil and the deep blue sea. 
Before this latest move, there were 591,000 
people employed in private businesses. 
That includes the struggling farmers I just 
mentioned, but it also includes 143,000 self
-employed in the cities. This is going to 
add another 250,000 people to the self-
employed, plus 200,000 people in co-ops. 
If you're just talking about strictly private 
businesses, there will be 450,000 private 
farmers, plus 400,000 self-employed peo-
ple who will be legally allowed to hire 
other people. We're talking about 850,000 
people out of a labor force of 5 million--
that's 17 percent. 
So they are creating a legal petty bourgeoi-
sie in Cuba--and I say legal because a lot of 
people have been doing this illegally for 
some time. What consequences this will 
have is uncertain because there hasn't been 
a situation like this, really, since the sixties. 
This is uncharted territory--especially if 
they succeed in getting investment money 
from Cuban friends and relatives in Miami. 
Again, that's illegal under American law, 
but there has always been a section of the 
American political establishment that 
thinks it's important to provide money to 
private enterprises in Cuba to the extent 
that it can enter the island. Now, the Cuban 
government will probably allow it, and this 
will place heavy pressure to modify the 
U.S. economic blockade to make it possi-
ble. 
IS RAÚL Castro responsible for this new 
direction in economic policy? Does any of 
it extend back to when Fidel Castro was in 
charge? 
ALL OF this--back to the initiative around 
private farming--has taken place under 
Raúl Castro. Raúl Castro took over de 
facto in 2006 and officially in 2008, so he 
has been the principal person leading the 
government on a day-to-day basis. It's un-
clear what role Fidel Castro has played in 
setting policy during that time, and what 
role he will play in the future. 
So these measures have been underway 
since Raúl Castro took over, which can be 
explained in part by the fact that Raúl Cas-
tro has been a great admirer of the Chinese 

model--since long before he took power. 
But even more important, of course, is the 
severity of the economic crisis affecting 
Cuba. 
THE MEDIA largely describes what is 
taking place in Cuba as a turn to capitalism
--away from socialism. But is that accurate
--to describe what has existed in Cuba for 
the past 50 years as socialism? 
I HAVE always maintained that what ex-
isted in Cuba had nothing to do with so-
cialism. But unfortunately, large sections 
of the left have confused state ownership 
with socialism. 
When we talk about socialism, we should 
be talking about rural and urban workers--
and their class allies, like the peasantry--
running society together. That has never 
existed in Cuba. 
It is true that for long periods of time, the 
regime was popular because it was able to 
deliver significant improvements in stan-
dards of living for the poorest people--and 
it provided a great deal of social mobility, 
which is something that is sometimes un-
derplayed in terms of the popular support 
for the Cuban regime. Just in terms of the 
massive emigration of the petty bourgeoi-
sie, the big bourgeoisie and professionals 
from Cuba, that alone allowed for a great 
number of people to take over those jobs. 
But the point is that socialism, in our view, 
is not state ownership of the economy--
because the question then is: Who controls 
the state? Certainly, working people in 
Cuba don't control the state. Rather, it is a 
bureaucracy, organized around the Cuban 
Communist Party, that does. 
So it isn't socialism that is being replaced. 
A bureaucratic state ruling class has de-
cided to incorporate as a very junior part-
ner in the economy a newly created petty 
bourgeoisie--some of whom will be suc-
cessful, and may become a new group of 
private capitalists, which has not really 
existed in Cuba since the 1960s. 
So the bureaucracy will share power with 
this new group--economic power, at any 
rate--and a situation like China may even-
tually develop. But there is also the ques-
tion of political power, and the central 
bureaucracy isn't going to share power 
with newly minted capitalists unless they 
totally assimilate into the ruling bureauc-
racy. But this has also happened in China--
you have capitalists joining the Commu-
nist Party and becoming a part of it. 
WHAT ARE the implications of that 
analysis for what socialists should say 
about the U.S. blockade of Cuba? 
THIS seems to me to be something that 
needs to be said over and over again, quite 
independently of the crisis in Cuba and 
independently of the crimes and misdeeds-
-and they are numerous--of the bureauc-
racy. We should continue to insist that the 
criminal economic blockade of Cuba must 
come to an end. 
There is a matter of principle here: The 
United States has no right to intervene in 
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Where is Cuba headed? 

INTERVIEW: SAM FARBER 
 September 20, 2010 

The Cuban government of Raúl Castro 
announced last week that it would push 
500,000 workers out of state jobs next 
year. According to the official trade union 
at least half of the 500,000 workers would 
be given new licenses for self-
employment, and another 200,000 would 
be absorbed into cooperatives. The layoff 
announcement marks the latest stage of 
Raúl Castro's drive to transform the Cuban 
economy from the heavily state-owned 
economy that dates back to the years after 
the 1959 Cuban Revolution. 
Sam Farber is a veteran socialist who was 
born and raised in Cuba. He is the author 
of numerous articles and books on the 
country, including The Origins of the Cu-
ban Revolution Reconsidered [1]. He 
spoke to Alan Maass about the meaning of 
the layoff announcement--and what's 
ahead for Cuba. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
WHAT'S THE background to the dramatic 
announcement about Cuba shedding half a 
million state jobs? 
I THINK it's important first of all to place 
this in the context of the Cuban regime 
being in decline, and that decline being 
accelerated because of the terrible eco-
nomic situation. 
This is the result of a combination of fac-
tors. One is the irrationalities and crises 
generated by the bureaucratic system it-
self. Another, of course, is the world reces-
sion, which has had a very negative eco-
nomic impact on the Cuban economy. 
For example, while the number of tourists 
to Cuba has continued at more or less the 
same rate, income from tourism is down. 
And income from nickel production, 
which has actually been even more impor-
tant than tourism for the last several years, 
really fell dramatically because of the big 
drop in commodity prices--though since 
then, the price has recovered somewhat. 
So the economic crisis is very severe, and 
for a couple years now, the regime has 
been talking about how there are 1 million 
excess state workers--not half a million, 
but 1 million. So this is what I imagine 
could be considered a "compromise posi-
tion"--of laying off half a million people, 
instead of 1 million, as had been discussed. 
Of those half million, 250,000 are sup-
posed to be given licenses for self-
employment, and another 200,000 are sup-
posed to be placed in non-state jobs--by 
which they mean many state businesses 
are going to be converted into co-ops, 
where the employees will be the ones re-
sponsible. This is what they've already 
done with taxis, and barbershops and 
beauty parlors. They want to do that with a 
lot more occupations and industries. 
The official announcement of the layoffs 
from the main trade union federation--and 
by the way, shouldn't that be the function 
of the employer?--left 50,000 workers 
unaccounted for, perhaps because they will 
be given new state jobs different from the 
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. فراتر از دايره پيروان مسلمان خود نمی رفت 
ھمانطور که ديديم در توضيح ابن عشاق در مورد  
قرارداد نيز آمده بود که قرارداد مزبور توافقنامه  
ای ميان مھاجرين و انصار بود که در آن با  

منتھا، چون  .    يھوديان نيز دوستانه توافق شده بود 
قبايل يھودی در جنگ ميان اوس و َخزَرج ھر  

کالن پيوسته    8کدام به يکی پيوسته و از اينرو با  
به محمد که از اوس و َخزَرج بودند، متحد بشمار  
ميرفتند، لذا بنا بر رسم عرب ميبايست وضعيت  
خود را در قبال اتحاد جديد ميان متحدين سابق  

روشن  )  مھاجرين (با تازه واردين  )  انصار (خود  
باين معنا که معلوم ميکردند که آيا جزو  .  ميکردند 

   .اين اتحاد ھستند يا نه 
اين  : "برای ھمين در ابتدای قرارداد گفته می شود 

نوشته ايست از محمد ميان مسلمين قريش و يثرب  
و کسانی که تابع آنھايند و به آنھا ملحق شده در  

از اينرو، وقتی که انصار بنا  ".  کنار آنھا ميجنگند 
بر قرارداد مزبور، قول ميدھند که از مھاجرين  
در صورتيکه مورد حمله  قريش قرار گيرند  

نيز  )  يھوديان (حمايت نمايند، عمال متحدين آنھا  
موظف به شرکت در جنگ و دفاع از آنھا می  

مگر آنکه بخواھند از اتحاد با اوس و  .  شوند 
ولی يھوديان نميتوانستند  .  َخزَرج خارج شوند 

دست از اتحاد خود با قبايل مدينه بشويند چون در  
انيصورت تنھا مانده در معرض خطر قرار  

لذا از سر صلح خواھی و برای حفظ  .  ميگرفتند 
اتحاد خود با قبايل اوس و َخزَرج ناچار به قبول  

  .اتحاد با محمد ميشوند 
برای ھمين در متن قرارداد نوشته شده بود که  

ميان مسلمانان قريش  "قرارداد مدينه نوشته ايست  
و يثرب و مومنين و کسانی که تابع آنھايند و به  

  .آنھا ملحق شده در کنار آنھا می جنگند 
بنابراين قرارداد مدينه نه قراردادی کتبی ميان  
ھمۀ مردم و قبايل مدينه، بلکه ميان محمد و  
مھاجرين از يکطرف و مسلمانان اوس و َخزَرج  
از طرف ديگر بود که بطور خودبخود و با توافق  

  .دوستانۀ يھوديان آنانرا نيز در برميگرفت 
تاکيد بر اين مسئـله از اينجھت حائـز اھميت است  
که ھم نويسندگان اسالمی و ھم  بسياری ازمحققين  
غيراسالمی، اولی ازروی تعصب مذھبی و دومی  
بخاطر سطحی نگری، بی دقتی و دنباله روی  
کورکورانه از محققين مغرض مسلمان، در  
ارزيابی از اھميت قرارداد و حدود و ثغور آن  

ازجملۀ اين  .  دچار اغراق و  زياده روی شده اند 
محقق  (نويسندگان دستۀ دوم، پطروشفسکی  

و مونتگمری وات،  )  رويزيونست شوروی سابق 
ميباشند که ھريک بطريقی در قضاوت خود  
درمورد ماھيت قرارداد مدينه دچار انحرافات  

    :پطروشفسکی ميگويد .  جدی و فاحشی شده اند 
                         :  

از مضمون سندی که عادتا اصيل شمرده  "
پيداست که محمد در حينی که رئيس   ...  ميشود 

جماعت مسلمين بوده درعين حال رھبری سياسی  
ھمۀ     شھر مدينه را به عھده داشته و مقنن و  

باين معنی که ھمۀ  ...  داور آن شھر بوده است 
ساکنان مدينه می بايست ھمچون يک واحد سياسی  
شمرده شوند واز حقوق يکسان استفاده کنند، بدون  

در نظر گرفتن انتساب ايشان به فالن با بھمان  
اگر کسی مرتکب قتل ميگرديد نمی  .  قبيله يا دين 

بايست در ھيچ يک ازقبايل کسی به حمايت و  
خصومت و خونخواھی بين  .  دفاع ازاو بر خيزد 

در منازعات ميان آنان محمد  .  قبايل ممنوع شد 
حقوق مسلمانان و يھوديان و  ...  داوری می کرد 

   ".مسيحيان و بت پرستان يکسان شناخته شد 
پذيرفتن اينکه تا چه حد يک محقق ممکن است تا  
اين حد به بيراھه رفته بخاطر مصلحت گرايی  
سياسی، سطحی گری و نااستواری علمی و يا ھر  
دليل ديگری تا اين اندازه به قلب واقعيت بپردازد،   

باآنکه پطروشفسکی منبع خود را  .  دشوار است 
در اين استنتاجات، توافقنامۀ مدينه که در کتاب  
ابن عشاق و ساير کتب تاريخی اسالمی مندرج  
است ميداند، ولی اندک دقتی نشان ميدھد که تا چه  
حد استنتاجات او بی پايه و با مواد قرارداد مدينه  

 :در يک مورد او ميگويد . تناقض دارد 
اگر کسی مرتکب قتل می گرديد نمی بايست در  "

ھيچ يک از قبايل کسی به حمايت و دفاع از او بر  
خصومت و خونخواھی بين قبايل ممنوع  .  خيزد 

 ."                                              شد 
در حاليکه در قرار داد بصراحت می خوانيم که  

مؤمنين بايد از خون افرادشان که در راه خدا  "
کسی که  "و  ."  ريخته شده است انتقام بگيرند 

محکوم شود که مومنی را  بدون دليل بقتل رسانده  
است در معرض تالفی قرار ميگيرد، مگر آنکه  

) از طريق خون بھا (رضايت تبار بالفاصله وی  
بدست آمده باشد، و مومنين مانند يک تن بر عليه  
او خواھند بود، و موظف اند که در اين مورد  

کسی نميتواند  "، و سرانجام،  "دست به عمل بزنند 
مانع فردی که در پی انتقام گرفتن ازيک زخم  

  ".است بشود ) از من -خونی (
بی شک اين ھمان رسم خونخواھی در نظام قبيله  
ای در ميان اعراب بود که اگر رضايت قبيله  
مقتول برای دريافت خون بھا بدست نمی آمد،  
قبيله مقتول ھمچون يک تن واحد برای انتقام و  
. کشتن قاتل يا فردی ازقبيله او اقدام می کرد 

وآنوقت با کمال تعجب پطروشفسکی ميگويد  
".  خصومت و خونخواھی ميان قبايل ممنوع شد "

بنابراين، مالحظه می گردد که استنتاج  
پطروشفسکی تا چه حد بی پايه و متناقض با مواد  

 .قرارداد ميباشد 
ھمينطور، درجائـيکه پطروشفسکی می گويد  

محمد رھبری تمام شھر مدينه را بعھده داشته  "
، بھيچوجه محق نبوده و چنين ادعايی توسط  "است 

. ھيچ يک از مواد قرارداد پشتيبانی نمی گردد 
چرا که  چگونه ممکن است قبايل بت پرست و  
يھودی که ھنوز او را به پيغمبری قبول نداشته  

  .اند، تن به رھبری سياسی او داده باشند 
در اين مورد نيز که پطروشفسکی اظھار ميدارد  
که محمد مقنن شھر بوده است، کامال راه خطا  
. ميرود و واقعيت امر را به شدت تحريف می کند 

اين قدرتی بود که محمد پس از آنکه ساير قبايل  
عرب را بضرب شمشير منکوب و مطيع خود  

برای ھمين ھم ھيچ سند  .  ساخت، بدست آورد 
تاريخی وجود ندارد که نشان بدھد قانونی از  

  .جانب محمد برای شھر مدينه وضع شده باشد 

عليه محمد را نداشت، بلکه اعضای جامعه نيز  
  .محروم از حق حمايت از فرد مخالف بودند 

بايد توجه داشت که در فرھنگ اسالمی ياغی  
کسی است که بر عليه خدا و پيامبر او مخالفت و  

بعالوه، منظور  .  قيام کند و يا حتی منکر آنان شود 
از بی عدالتی، گناه و فساد،  ھمه آن کارھايی  
است که فرد در يک جامعه انسانی، بنابر حقوق  
عادالنه ای که از آن بر خوردار ميباشد، ميتواند  
آزادانه انجام دھد، مانند مخالفت با حکومت ،  
رابطه آزادانه جنسی، رقصيدن و آواز خواندن و  
خالصه ھمه آن کارھايی که در اسالم بی عدالتی،  

                 .گناه و فسق و فجور تلقی ميگردند 
          

: ثالثا،  در اين قرارداد در ماده ای که ميگويد 
ھيچ مومنی طرِف بردۀ آزاد شده يک مسلمان را  "

، بر بی حقوقی بردگان آزاد  "بر عليه او نمی گيرد 
شده، که از يکطرف با برده کردن اسرای جنگی  
دايما بر حجم آنھا افزوده می شد و از طرف  
ديگر بطور تناقض آميزی آزادی آنان تشويق می  

، تاکيد می شود وحق آنان از اينکه بطور  !شد 
برابر با ديگران مورد حمايت قرار بگيرند زير پا  

اين تناقض اين نظريه را  که  .  گذارده می شود 
تشويق مسلمين به آزاد کردن بردگان نه از روی  
دلسوزی برای آنھا، بلکه بخاطر جلب آنھا به  

  .اسالم بوده است، بيشتر تاييد می کند 
و سرانجام، اين قرارداد ماھيت ضد زن و  
مردساالرانه جامعه اسالمی را از ھمان ابتدا نشان  

در يکی از ماده ھا برخالف مرد که بھر  .  ميدھد 
زن  "کسی ميتواند پناھنده شود، اعالم می شود که  

) از من -شوھرش (  تنھا با رضايت خانواده اش  
بنابراين ماده، اگر  " .  می تواند نزد کسی پناه جويد 

زن مورد آزار و ظلم شوھرش قرار گيرد تنھا با  
اجازه کسی که به او ظلم کرده است ميتواند نزد  

  .ديگران منجمله پدرش پناه ببرد 
بنابراين، قرارداد مدينه، در عين حال که در  
اساس، اصول و ضوابط  ميان مسلمانان در مدينه  
و در واقع جامعه آتی اسالمی را  تعيين می کرد،  
در عين حال بيان اتحاد دفاعی ميان مسلمانان و  

بايد توجه داشت  .   قبايل غير مسلمان در مدينه بود 
که اين اتحاد فقط يک اتحاد نظامی بود، آنھم نه  
در ھر موردی، بلکه فقط وقتيکه يکی از آنھا  

چنانچه اگر  .  مورد حمله قرار ميگرفت، معنا ميداد 
مسلمانان برای جھاد دست به جنگ ميزدند،  
ديگران موظف به حمايت از آنھا در جنگ آنھا  

  .نبودند 
بنابراين، اين موافقت نامه بيان يک گام پيشتری  
بود که محمد در جھت قدرت يابی خود بجلو  

چرا که اکنون محمد در مقايسه با  .  برميداشت 
موقعيتی که در مکه داشت، نه تنھا صاحب  
نيرويی از مسلمانان گوش بفرمان خود بود،  بلکه  
قبايل مدينه را نيز برای دفاع از خود در برابر  
مکيان،  بنا بر يک قرار متقابل نظامی، درکنار  

  .خود قرار داده بود 
در اين وضعيت، ھرچند محمد در موقعيت کامال  
بھتری نسبت به موقعيت کامال بی دفاعی که در  
مکه داشت، بود ميبرد، با اينحال، تا آنجا که به  
قدرت شخصی اش مربوط ميشد اتوريته اش  

ما در شماره قبل مواد قرارداد مدينه را در  
در اين شماره به  .  معرض ديد شما قرار داديم 

تجزيه و تحليل و بررسی انتقادی بندھای آن می  
 .پردازيم 

اگر مواد قرارداد مدينه را بدقت مورد بررسی  
قرار دھيم متوجه می شويم که اين قرارداد،  
مسلمانان ساکن مدينه را بر ھمان اساس  
غيردمکراتيک و تبعيض گرايانه ای سازمان  
ميدھد که بعدا محمد جامعه اسالمی را بر پايه آن  

 :در اين قرارداد . بوجود می آورد 
اوال، منافع مسلمانان بوضوح بر غير مسلمانان  

چرا که در يکی از مواد خود  .  ترجيح داده ميشود 
"ميگويد   . يک مومن نه خون يک مومن ديگر  : 

را بخاطر يک کافر می ريزد، و نه به يک کافر  
بعبارت  .  بر عليه يک مومن کمک می نمايد 

ديگر، مبنای حمايت از ديگران نه حق و حقيقت،  
بلکه مسلمان بودن يا به گروه خود تعلق داشتن  

تبعيض و جدايی ميان قشر مومنين و  .  آنانست 
غير مومنين بحدی است که در يکی ديگر از  

مومنين در  "مواد قرارداد حتی توصيه ميشود که  
)  از من -يعنی غير مومنين (تمايز با خارجی  

بعبارت ديگر، مسلمانان نبايد  ".  دوست يکديگرند 
البته، ما اين سيستم  .  با غير مسلمانان دوستی کنند 

کاستی و دشمنی ميان بخشھای جامعه بشری را  
بعدا که محمد از قدرت بيشتری برخوردار می  
شود، در آيه ھای صريحتری که بر عليه يھوديان  
و مسيحيان و بخصوص کفار می آيد با وضوح  

  .بيشتری می بينيم 
ھمانا اين کافران آيات خدا را تکذيب کردند و  "

بزودی حادثۀ ھالک آنانکه به آيات حق استھزاء  
    ".کردند به اينان خواھد رسيد 

از اھل کتاب يھود و  (به ھر که  )  ای اھل ايمان ("
که ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و  )  نصارا 

آنچه را خدا و رسولش حرام کرده اند حرام  
نميگروند قتال  )  و آئين اسالم (نميدانند و بدين حق  

  ".و کارزار کنيد تا به ذلت و تواضع جزيه بدھند 
ثانيا، در اين قرارداد نه تنھا بر غير مسلمانان  
نسبت به مسلمانان تبعيض روا ميشود، بلکه  
درميان خود مسلمانان نيز نظام ديکتاتوری فردی  

چرا که ھمانطور  .  و نابرابری حقوقی وجود دارد 
که در قبل گفتيم، قانون تبعيت بی چون و چرای  
مسلمين از محمد که از اصول الينفک نظام  
اسالمی است، حکايت از نظام تبعيض آميز و  
نابرابری ميکند که در آن ھيچگونه تعادلی ميان  
اختيارات و حقوق اعضای اين جامعه و رھبر آن  

در حاليکه در ميان قبايل عرب تبعيت  .  نميباشد 
اعضای قبيله از رئيس قبيله، ھمانطور که ما در  
مودر قبيله عبداالشھل ھنگام پيوستنشان به اسالم  

  .ديديم، امری پيشنھادی و به رای خودشان بود 
اين تبعيض و نابرابری حقوقی ميان خوِد  
مسلمانان را ما دريکی ديگراز مواد قرارداد نيز  

"جايی که ميگويد .  مشاھده ميکنيم  مومنين خدا  : 
ترس بر عليه ھر ياغی يا کسی که در ميان  
مومنين بی عدالتی، گناه و دشمنی، و فساد می  
پراکند بوده؛ ھر کسی بايد دست رد بر سينه او  

بنابراين ماده،  ".  بزند حتی اگر وی پسر او باشد 
نه تنھا ھيچکس حق مخالفت و ياغی گری بر  
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و دائما نيز گوشزد می کنيم که عدول از آنھا 
. مساوی با آتش جھنم و عذابی دردناک است

کودکان نيز بر اساس اين آموزه ھا، تصورات 
وحشتناکی از جھنم و عذاب الھی در ذھن خود 
می سازند که تاثيرات مخربی در ناخودآگاھشان 

در آموزه ھای مذھبی دليل .  بجای می گذارد
انجام دادن کار خوب، خشنودی خداوند و 
دريافت پاداش و دليل پرھيز از کار بد، ترس از 
. عصبانيت خدا و دريافت عذاب تعريف ميشود

جزييات عذابی که برای کودکان توصيف ميکنيم 
 .اغلب به کابوسھای شبانه آنھا بدل می شوند

نکته ديگر اينکه، يکی از مھمترين استدالل 
ھايی که مذھبيون با استناد به آن اصول و 
تعاريف خود را بنا می کنند، مبحثی است تحت 

به اين .  ”  فطرت خداجو“يا ”  فطرت پاک“عنوان 
مفھوم که انسان اساسا از انجام کار خوب 
احساس خوشايندی دارد و با انجام کار بد 

 .احساس شرمندگی و گناه به او دست می دھد
علم رفتارشناسی امروزه ثابت کرده فطرت 
. خداجو يا فطرت پاک وجود خارجی ندارد

در (احساس گناھی که پس از انجام کار حرام 
به ما دست می دھد به اين دليل )  تعريف مذھبی

نيست که ما ذاتا از خدا شرمنده ايم بلکه فقط و 
فقط زاييده تعليمات و آموزشھايی که در سنين 
کودکی دريافت کرده ايم و در ناخودآگاھمان 

 .شکل گرفته
روانشناسان دريافته اند که ضمير ناخودآگاه  

. سالگی شکل ميگيرد 4تا  2کودک بين سنين 
اين ناخودآگاه در نوجوانی و بزرگسالی به فرد 

در واقع ما با يک .  احساس گناه القا ميکند
ناخودآگاه مملو از موھومات نسل پيشين مواجه 
ھستيم که اصالح کردن آن در بزرگسالی کاری 
بسيار دشوار و در بسياری از موارد ناشدنی 

کودک :  دليل آن نيز بسيار ساده است .  است
موجودی ضعيف است و برای بقا به والدين 

ذھن کودک طی يک فرآيند .   خود نياز دارد
تدريجی کم کم می آموزد که برای بقا آنھا 

بطور مثال وقتی کودک برای .  محتاج است
اولين با اطوی داغ مواجه می شود ھيچ درکی 

اين “تکرار جمله .  در خطرناک بودن آن ندارد
و احيانا تجربه ”  !خطرناک است، می سوزی

ھای تلخی که برايش پيش می آيد، باعث می 
شود ذھنش در يک پروسه تدريجی به اين نتيجه 

والدين بھتر می دانند و بايد برای “:  برسد که
اين فرايند تا قبل از ”  .نجات به آنھا اعتماد کرد

و کودک بشکل .  سالگی تثبيت می شود ۵
ناخودآگاه می آموزد که بايد رفتار والدين را 

بھمين دليل آموزه ھای دينی را نيز .  دنبال کند
 .بدون چون و چرا می پذيرد

به دختربچه ھای مسلمان ھمواره گفته می شود 
که نداشتن حجاب به شما احساس بدی خواھد 

ھمانطور که . (احساس لخت بودن می کنيد.  داد
احتماال به پسرھای سيک ھندوستان گفته می 

ولی آيا دختری .)  شود که موی خود را نتراشند
که در قبايل آفريقای مرکزی زندگی می کند و 
گاھی حتی باالپوش نيز ندارد ھمين احساس 
شرم را تجربه می کند؟ آيا او نيز احساس گناه 

ھيچگاه از بچگی به او .  دارد؟ البته که ندارد
ای زن به تو از فاطمه اينگونه :  گفته نشده 

ارزنده ترين زينت زن حفظ /  خطاب است 
ناخودآگاه او در اين مورد اساسا .  حجاب است

 .درکی از احساس گناه ندارد
در اين باره به جزييات بيشتری نيز می توان 
. پرداخت که از حوصله اين نوشتار خارج است

فقط در پايان يکبار ديگر يادآوری کنيم که اگر 
به دين خاصی معتقد ھستيد و عميقا به آموزه 
ھای آن باور داريد، فقط به اين دليل است که در 
خانواده ای با آن ايدئولوژی متولد شده ايد و آن 
. باورھا از کودکی در ذھن تان حک شده اند

 .ھمين
 از ويالگ پاچال

□□□ 

ديدگاه :  ساله بپرسيم که 7اگر از والدين کودکی 
سياسی فرزند شما چيست؟ اصالح طلب است يا 
اصولگرا؟ جمھوريخواه است يا دموکرات؟ 
طرفدار حزب کارگر يا ليبرال؟ در پاسخ به 
احتمال زياد ابتدا به شما می خندند و بعد می 

ھنوز درکی از .  او ھنوز خيلی بچه است:  گويند
وقتی بزرگ شد خودش .  اين چيزھا ندارد
ولی اگر از ھمان پدر و مادر .  تصميم می گيرد

راستی دين فرزندتان چيست، :  سوال کنيد
معمولن بالفاصله و با سری افراشته پاسخ می 

 …مسلمان، مسيحی : دھند
چه اتفاقی می افتد؟ چه می شود که ما برای 
ديدگاه سياسی فرزندانمان که موضوعی ساده تر 
و پيش افتاده تر از ديدگاه ايدئولوژی و نقش خدا 
در زندگی اش است، اظھار نظر نمی کنيم؟ و 
تصميم گيری را بخودش وگذار ميکنيم ولی 
بخود اجازه ميدھيم از ابتدا، ايدئولوژی خود را 
به او بخورانيم و برچسب بچه مسلمان، بچه 

 به او بزنيم؟… مسيحی و
به (ما از معصوميت فرزندمان :  جواب اينجاست

سو استفاده می )  مفھوم تربيتی کلمه نه مذھبی آن
 .کنيم و اين کار را از والدين خود يادگرفته ايم

چگونه؟ نسل ھای پيشين برای بقا، عقايد 
مشترک را بين خود حفظ ميکردند و با عقايد 

انسان جامعه غير مدرن که .  مخالف می جنگيدند
بشکل قبيله ای زندگی ميکند، به تنھايی شانس 
بقا ندارد و برای اينکه از قبيله طرد نشود بايد با 
عقايد جمع ھماھنگ باشد، اين رفتار به نسل 
ھای بعدی نيز منتقل می شود و ھمچنان در 

 .انسان امروز نيز ديده می شود
مسلمانان در لحظه تولد فرزند خود را مسلمان 
می نامند و در گوشش اذان ميخوانند، مسيحيان 
آب بر سرش می ريزند و غسل تعميدش می 

ما بزرگ می شويم و بيشترمان …  دھند و 
بدون اينکه عميقا فکر کنيم ھمينگونه با 

از دوران طفوليت .  کودکانمان رفتار می کنيم
عقايد مذھبی خودمان را برايش تکرار می کنيم 

واقعيت اينست که تا آنزمان، محمد تنھا در رابطه  
بنابراين، اين  .  با مسلمين حق قانونگزاری داشت 

ادعای پطروشفسکی نيز که محمد مقنن مدينه  
بوده است از ھر نظر که به آن نگاه کنيم با  

 .واقعيت امر بطور وحشتناکی فاصله دارد 
  

ھمينطور، جائـيکه او ميگويد بنا بر قرارداد  
حقوق مسلمانان و يھوديان و مسيحيان و بت  "

ما قبال ديديم که  ."  پرستان يکسان شناخته شد 
چگونه در بندھای مختلف قرارداد، صراحتا  
مسلمانان بر کفار و گروھھای ديگر ترجيح داده  
. شده و منافعشان بر ديگران مقدم شمرده شده بود 

منجمله ديديم که در يکی از  بندھا بصراحت گفته  
 :  ميشود 

يھودی که از ما پيروی کند ازبرابری و حمايت  "
او نه مورد ظلم قرار  .  ما برخوردار خواھد شد 

  ".ميگيرد و نه به دشمنانش کمک ميشود 
اين بند بصراحت ميگويد که يھوديان تنھا اگر از  
مسلمانان پيروی نمايند با آنھا برابرمحسوب شده  

واضح  .  مورد حمايتشان قرار خواھند  گرفت 
است آن برابری که مشروط به پيروی يکی  از  
ديگری باشد، ديگر برابری نبوده، بلکه بردگی  

 .صرف است 
به عالوه، در ھمين بند می بينيم که چگونه   

يھوديان تھديد باين ميشوند که اگرازمسلمانان  
پيروی نکنند مورد ظلم قرار گرفته و به دشمنان  

 :در بند ديگری گفته می شود . آنھا کمک می شود 
يک مومن نه خون يک مومن ديگر را بخاطر  "

يک کافر می ريزد، و نه به يک کافر بر عليه  
 ".يک مومن کمک مينمايد 

در اين بند نيز به روشنی مالحظه ميگردد که  
چگونه محمد با مسلمانان رفتاری متفاوت از کفار  
داشته و ميان آنھا فرق گذارده و تبعيض قائل می  

بنا بر اين، در اين بند نيز کفار از نظر  .  شود 
برخوردی که مسلمانان با آنان ميکنند در موقعيتی  

چرا که  .  متفاوت و نابرابربا مسلمانان قرار دارند 
کمک به يک کافر در برابر يک مسلمان، حتی  

ھمين طور  .  اگر حق با کافر باشد منع می گردد 
"است در بندی که بصراحت می گويد  مومنين  : 

) از من -يعنی غير مومنين (در تمايز با خارجی  
   ".دوست يکديگرند 

در قرارداد حتی نسبت به خود مسلمانان تبعيض  
چنانکه حق زن و مرد در مورد  .  روا می شود 

باين معنی  .  پناھنده شدن به ديگری متفاوت است 
که زن تنھا با اجازۀ شوھرش چنين حقی را دارا  

بنابراين، قراردادی که در مورد خود  .  ميباشد 
مسلمانان تبعيض روا ميدارد، چگونه ميتواند در  
مورد غير مسلمانان رعايت برابری و عدالت را  

ما اينرا در متن  قرارداد در مورد رفتار با  .  بکند 
 . بردگان نيز ديديم 

حقوق مسلمانان  "لذا، گفتن اينکه در قرارداد مدينه  
و يھوديان و مسيحيان و بت پرستان يکسان  

اگر نگوئيم يک دروغ آشکار، مسلما  "  شناخته شد 
يک بدفھمی تحريف آميزوغيرقابل بخشش از  
جانب يک فرد مدعی محقق بودن، و دنباله روی  
کورکورانه از مدعيات دروغ آميز و خودستايانه  

  .مسلمانان در مورد خود است 
بنابراين، قرارداد مدينه اگر ھم بدعت گذار رسم  
و سنت جديدی بوده است، اين سنت جديد، سنِت  
شکستن برابرِی مذھبِی موجود در ميان قبايل  

 .عرب و نه برقراری آن بوده است 
□□□ 

 .اند اگر به دين خاصي معتقد هستيد، به اين دليل است كه از كودكي برچسب اش را به شما زده
 بيان ديدگاه  razegiتوسط  2010, 31شده در اکتبر  نوشته
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: اين طور كه جد بزرگوارمان می فرمايد 
ظاھراً باريتعالی آن باال، فاحشه خانه راه  

 !!!انداخنه است 
توان بدنی انسان درکاميابی از زنان  ) دربھشت (

کتاب  .(  به اندازه صد نفر می گردد 
  468، ص  14جلد )کنزالعمال،  

بھترين چيزھايی که مردم در دنيا و آخرت از  
برند، لذت آميزش و بھره برداری    آنھا لّذ ت می 
(باشد   از زنان می  ، ص  14کتاب وسائل، جلد . 

468 ( 
ھمانا بھشتيان به چيزی  ):  ص (پيامبراکرم 

. برند   بيشتراز نکاح اشتھا ندارند و لذ ت نمی 
 )503کتاب لثالی، ص  (

حوری از خيمه خود بيرون آيد و روی به تخت  
مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن می آيد با  
پانصد سا ل ازسالھای دنيا ھمديگر را بوسه  
زنند که برای ھيچ کدامشان ، خستگی و مالل  

ھرمؤمنی را ھفتاد زوجه از  .  حاصل نمی گردد 
حوران می دھند و چھار زن از آد ميان، که  

دارد و ساعتی با    ساعتی با حورّيه صحبت می 
زن دنيا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر  

اند و بايکديگر صحبت    ُکرسی ھا تکيه زده 
(دارند   می  ، ح  157، ص  8بحاراالنوار،ج  . 
98 ( 

بيشتر نھر ھای بھشتی از نھر کوثر است که  
) مانند گياه (در کناره آن دختران نار پستان  

در بھشت نھری وجود دارد که در  .  رويند   می 
دو طرفش دختران باکره سفيد روی و سفيد  

) آواز خواندن (اند و مشغول تغنی    پوش نشسته 
 ) ١٩۶ ،ص ٨ بحاراالنوار،ج . (ھستند 

دوشيزگان با چنان صدايی می خوانند که  
اند و اين    خاليق تا کنون چنين صدايی را نشنيده 

نعمت، باالترين نعمات بھشتی است اين  
تغنی  )  ذکر صفات الھی (دوشيزگان به تسبيح  

 ) ١٢٧ بحاراالنوارص . (ميکنند 
ھريک ازآن حوريان، ھفتا د حلّه پوشيده اند و  
سفيدی سا ق ايشان از زير ھفتاد حلّه معلوم  

از جماع با ھر يک ازآن حوريان لّذت  .  است 
صد مرد را می يابد که ھريک چھل سال  
خواھش مجامعت و آميزش داشته باشند و  

(برايشان ميّسر نشده باشد  ،  8بحاراالنوار،ج  . 
 ) 205ح  

پس آن مؤمن با قّوت صد جوان با آن حوری  
جماع و آميزش کند و يک آغوش با او ھفتاد  

مؤمن متحّير می باشد که  .  سال طول می کشد 
نظر به کدام اندام حوری بکند، بر روی او يا  
بر پشت او يا بر ساق او، بر ھر اندام او که  
نگاه می کند از شّدت نور و صفا، روی خود  

پس دراين حال زن  .  را درآن مشاھده می نمايد 
ديگری بر او مشرف ميگردد که خوشروتر و  

، ح  8بحاراالنوار،ج  . (خوشبويتر از اّولی است 
205 ( 

ھيچ مؤمنی داخل بھشت نمی شود مگر آنکه  
خداوند غنّی ، پانصد حوری به او عطا  

فرمايد که با ھر حوری ھفتاد غالم وھفتاد    می 
باشد که ھريک مانند لؤلؤ منثور و    کنيز نيز می 

(باشند   لؤلؤ مکنون می  ، ح  8بحاراالنوار،ج  . 
205(■ 

 برخورد اسالمي با پيروان مذاهب ديگر
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 سكس در بهشت

به عوض سالم جلو االغش را گرفت و او را 
ه  ی ک ا جاي پائين آورد و با افسار ھمان االغ ت
اره را  چ ي ت آن ب ازو داش زور در ب

دان، ص ..." ( زد ري دوستان راستان، سھراب ف
216( 

شخص ذمی، يھودی يا مسيحی، در يک روز " 
ه  معين به سرای اميری که برای دريافت جزي

دی .  انتخاب شده می رود ن ل ر تخت ب ر ب ي ام
رود و .  نشسته و ذمی بايد بايستد ي و م ذ می جل

اده  ھ کف دستش را که مبلغ جزيه بر روی آن ن
ه دستش .  شده جلو می برد ه طوری ک امير ب

فوق دست ذمی می باشد پول را بر می دارد و 
بعد به او يک پس گردنی می زند، و بعد کسی 
که پيش تخت او ايستاده با خشونت و خواری 

مردم می توانند .  ذمی را از در بيرون می راند
د ن اب راسم حضور ي ن م ." ( برای تماشا در اي

Tritton, A. S. -1970- The Caliphs 
and their Non-Muslim Subjects, 

P. 227( 
مذھب در ھر شکل و شمايل اش، چه اسالمی، 
حی زشت و  چه يھودی و چه زرتشتی يا مسي

دفاع از حق افراد در داشتن ھر .  متجاوز است
ه  د، ھر گز ب رايش دارن ه آن گ ه ي مذھبی ک
. معنای احترام و قبول عقايد مذھبی آنان نيست

اگر زرتشتيان و مذاھب ديگر در حال حاضر 

ی آن  ت زير ضرب و ستم اسالم و سلطه ی دول
ن  ه اي يست ک ا ن ن ع ن م قرار دارند، اين به اي
د  مذاھب ھنگامی که خود حاکم بر اوضاع شون
ذاھب  ھمين ستم ھا و تجاوزات را به پيروان م

افی .  ديگر روا نمی دارند ه ھای ک تاريخ نمون
ان را  ه ی آن م از ستمگری و جنايت پيشگی ھ

ی .  نشان داده است روان زرتشت ي ن پ مگر ھمي
ھنگاميکه در زمان ساسانيان در موقعيت يک 
مذھب حاکم قرار داشتند، کم به مردم و منجمله 

 مسيحيان ستم و تجاوز روا داشتند؟ 
و  واقعيت اينست که مذھب در ذات خود زورگ

تی .  و تجاوز گر است ه وق م آنست ک علت ھ
ادر  م و ق ال ه ع د ک ي ت شما به خدائی عقيده داش
ار  مطلق است، ديگر جائی و نيازی برای اظھ

چرا که احکام او .  وجود ديگران باقی نمی ماند
ه  اب ث ه م حقيقت مطلق اند و ھر نوع نفی آنھا ب
ذھب،  نفی حقيقت تلقی شده و در منطق پيرو م

د اب ا د .  اجازه سرکوب می ي ق ت ه اع جت ي ت در ن
ھی  ت ن مذھبی لزوما به بدترين ديکتاتوری ھا م

د .  می شود ي اي ه در ت ر را ن ما نمونه ھای زي
جاوزگر  مذاھب، بلکه در نشان دادن جوھر ت

 ■. آنھا ست که  ارائه می دھيم
 سيامک ستوده

 

ا  1895تا سال  داشت ب ی حق ن ھيچ زردشت
ه  ی ک ان خود چتر ھمراه داشته باشد و حتی زم

ودم  زد ب ن ي ی حق )  1970( م ت يک زردش
اشد ه ب ا .  نداشت در خود شھر يزد چتر داشت ت

زردشتيان حق عينک زدن نداشتند  1895سال 
ه  گشت داشت و اجازه نمی يافتند انگشتر در ان

ر .  باشند اسی زي کمربندشان می بايست از کرب
ا سال ...  باشد  ازه  1860ت ا اج ی ھ زردشت

ی  نداشتنددرشھر يزد بر االغ سوار باشند و حت
ری از دور می  ب ت ع در بيابان وقتی مسلمان م

د ان .  آمد می بايست به احترام پياده شون م ا ھ ت
د  ودن سال اجازه تجارت نيز نداشتند و مجبور ب
ه  ه ب ان ن خ ي ر زم کا اليشان را مخفيانه از زي

ل  1870مشتری بفروشند و تا سال  چ طف ي ھ
 ."زردشتی حق رفتن به مدرسه نداشت

 ) Malcolm. N. (1908), Five Years 
in a Persian Town)  

ه " د ک ه می دي ع ه شي ولو يک بچه ھشتنه سال
ا  يک نفر کليمی يا زردشتی سوار االغ شده، ب
د آن  سنگ و چوب يا ھرچه به دستش می آم

ی آزرد ت را م خ دب ی از .  ب ک ه ای ي ع دف
ود و  تال ب زردشتيان يزد به مرض رماتيسم مب
يب می رفت . بر آالغ سوار شده به منزل طب

رخورد  در بين راه به پيشنماز مجله خودشان ب
پيشنماز . و با کمال خضوع و خشوع سالم کرد

 

 كجاي اين جهانيم؟  ما زنهاي ايراني

 .در عمل اين مبارزات را سد می کردند
و با به روی کار آمدن رژيم  57بعد از انقالب 

شبه فاشيسی جمھوری اسالمی اوضاع شکل 
اين را ما ھمه  زنان .  ديگری به خود گرفت

ميدانيم و ھر روز با گوشت و پوست خون خود 
نداشتن حق طالق، نصف :  آنرا احساس ميکنيم
تا روسری اجباری و ....  مردان ارث بردن 

درجه   ۴٠پوشيدن شلوار در گرمای باالی 
ھای مداوم در کوچه و خيابان  تابستان ، مزاحمت

اللھی و پاسدار و  با اراذل و اوباش حزب
از جھنميست که ما   اينھا بخش کمی...   بسيجی

ھر روز آنرا در اين جمھوری اسالمی لمس 
 .کنيم می

پيدا کردن کار و شغل  ھست   مساله مھمتر ولی
از مبرمترين   به يکی ۵٧که بعد از انقالب 

مشگالت ما بدل شده علی رغم اينکه در آمد نفتی 
در رژيم جمھوری .  کشور چند برابر شده

شود   اسالمی تا آنجا که ممکن ھست، تالش می
که زنھا را از پروسه توليد خارج کرده و آنھا را 
به ھمان نقش سنتی که ھمانا تبديل شدن به يک 

ھای خونه و بچه  ماشين جوجه کش که تمام کار
 .داری  را ھم بايد  بدون دست مزد سوق دھد 

در حقيقت بعد از انقالب نه فقط سنت ھای 
ارتجاعی حاکم بر جامعه مانع رشد و باعث 
سرکوب و عقب ماندگی زنان می شود بلکه 
قوانين جديد در اين رژيم جديد بطور وحشتناکی 
ھمان حقوق بسيار اندکی را ھم که ما داشتيم از 

 .ما گرفت
سوال بعدی من اين ھست حاال ما چه بايد چه 
کنيم؟  ما بايد در مبارزات زنان با خواستھای 

 حتی محدود ھم که شده  شرکت به کنيم يا نه؟
به عقيده من ما بايد با تمام نيرو  در مبارزات 

ترين خواستھا ھم  روزمره زنان  برای کوچک
شرکت کنيم و عين کارگران و مزدگيران 
زحمتکش که ھر روز برای بھبودی شريط کار 
و دستمزد مبارزه می کنند ما ھم بايد ھم در کنار 
ھمسران و دوستان مرد خود نه فقط برای اين 
خواستھا بلکه برای خواستھای ويژه خودمان به 
پا خيزيم  و از ھمين قطره قطره  مبارزات کو 
چک و مقطعی است که روزی دريای عظيم و 

.                   طوفانی انقالب به وقوع خواھد پيوست
 لندن   -مھرناز نادری 
□□□ 

 

ين سواليست که من از خودم به عنوانه يک زن ا
داشتم و ھميشه اين سواالت در ذھنم   ايرانی

 :مطرح بود که ما زنھا
 
بايد داشته   چه حق و حقوقی داريم و چی  -1

 باشيم؟
وضعيت و حقوق اجتماعی و سياسی ما   –  2

 چه تغييری کرده؟ 57نسبت به سال 
ھم به دليل مبارزات خود   57تا قبل از بھمن 

زنان چه در جنبش مشروطه و چه بعد از آن از 
يکطرف و اصالحات و رفرمھا رژيم پھلوی از 
طرف ديگر راھھای عملی برای رشد و شرکت 
زنان در عرصه ھای مختلف سياسی و اجتماعی 

 .و اقتصادی باز شد
در زمان شاه اگر چه قوانين و به خصوص 
قوانين ارتجاعی اسالم ھمچنان سايه شوم خود را 

افکنده بودند و ...  در قانون اساسی و جزائی 
رژيم پھلوی حاضر به ثغييری در قوانيی مثل 
حق ارث و چند ھمسری نبود ولی رشد گسترده 
و عملی مبارزات خود زنان در عمل مانع 
اجرای برخی از اين قوانين می شدند و اين سنت 
ھا و رسم و رسوم ارتجاعی فرھنگی بودند که 

 !روشنگر متعلق به شماست 

 !با پشتيباني مالي خود به ادامه انتشار روشنگر ياري رسانيد 
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ھاينريش ِشِدر كه در چگونگی برخورد فرھنگی  
ما با يونانيان محتمالً ژرفتر از آن انديشيده است  
كه ديگران پيش يا پس از او، و با چيرگی  

ھای    نظيرش بر فرھنگ غربی و فرھنگ   كم 
ای بھتر از ھركس ديگر توانسته است    خاورميانه 

مندی    در مشكل تأثير فكر يونانی بر شرق و بھره 
بند شرق از آن بنگرد، در اين باره چنين    نيم 
ی حياتی    كسی كه با يونانيان رابطه «:  نويسد   می 

خواھد دانسته شاگرد آنھا    برقرار كند بايد ببيند می 
تأثير نيروی انديشه و خرد يونانيان كه  .  شود يا نه 

انديشد و    اش كليت واقعات را می   در خوداستواری 
ست    گيرد، به قدری قوی   آن را در نظام خود می 

كه به عنوان تنھا شق ممكن به ھركس برخورد او  
به ھمين جھت كسی كه به  .  كند   را مجاب می 
ای جز اين ندارد كه از    خورد چاره   يونانيان برمی 
شرقيان نيز چون باقی اقوام  .  آنان بياموزد 

. ی يونانی مصون بمانند   اند از نفوذ انديشه   نتوانسته 
توانند فقط ابزار فنی را از    اند می   اما گمان كرده 

آنھا بگيرند، و ديگر الزم نيست خود انديشيدن را  
آيا مجاز نيستيم و نبايد در  [...]  از آنھا بياموزند 

اينجا از قصوری سخن گوييم كه شرقيان مرتكب  
 )1(» اند؟   شده و ھرگز آن را جبران نكرده 

: گويد   گويد، بدون ترديد درست می   آنچه ِشِدر می 
اينكه ھيچگاه گذشتگان ما از يونانيان انديشيدن  

بر اين بايد افزود كه ما اكنون در  .  اند   نياموخته 
كنيم كه    مناسبات با اروپاييان ھمان كار را می 

زمانی پدران فرھنگی ما با يونانيان كرده بودند،  
خوار    با اين تفاوت كه ما در فرھنگ خودمان ريزه 

ھايی چسبيده بر سراپای آنان، و    اين پدرانيم، انگل 
ی كار خود نه تنھا از ما    آنان در ھمان شيوه 

اند بلكه    تر بوده   امروزيان با استعدادتر و جدی 
اند كه در ما به دشواری    ھايی ھم داشته   اصالت 

جای قصور بزرگ نياموختن    به .  توان يافت   می 
انديشيدن، قدمای ما ابزار فنی را برای تنظيم و  

اند و    بينی خود از آنھا گرفته   ترتيب مصالح جھان 
ی فكر    گرچه ِشِدر نفوذ و احاطه .  اند   به كار برده 

دينی در شرق را به خوبی ديده و بدان موكداً  
اشاره كرده، اما با آنچه در اين مورد فقط به  

. گذارد   گويد اساس را ناگفته می   ی مؤكد می   اشاره 
ی برخورد بينش دينی اسالم با امور    اساس گونه 

سازد    است كه نه فقط انديشيدن را غيرممكن می 
گيرد و آن    بلكه به ھمين سبب نيز ابزار فنی را می 

: كند   تواند بياموزد می   را جايگزين آنچه نمی 
ھيچ موجبی ھم وجود ندارد  .  جايگزين انديشيدن 

توان    برای اينكه نمی :  بلكه بعكس .  كه جز اين كند 
ای را به منظور تحكيم و نگھداری آن    بنياد خانه 

توان    خانه به دست خود برداشت، برای اينكه نمی 
ای آموخت و    به قصد تحكيم و نگھداری خانه شيوه 

به كار برد كه خانه را از پای بست براندازد، مثالً  
  !ی بينش دينی را   خانه 

انديشيدن به معنای يونانی آن اين كار را با بينش  
كند، چنانكه با مسيحيت كرده و آن را در    دينی می 

پايگاه وارثان خود  
خصوصاً در اروپای غربی  
به امری شخصی و خانگی  

انديشيدن به  .  تقليل داده است 
معنای يونانی آن اگر در  
فرھنگ ما نافذ و راسخ  

شد چنين كاری را به    می 
كرد، برای اينكه اسالم از    شدت بيشتر با اسالم می 

. تر است   ناپذيرتر و مآالً شكستنی   ھر دينی انعطاف 
اما  !  بوديم   آنوقت ما ايرانيان ديگر اسالمی نمی 
يا قرآن  :  شق دوگانه در بينش اسالمی اين است 

يا قرآن  :  تر بگوييم   درست .  ھست يا جز قرآن 
با چنين تشخيص قرآنِی درستی  .  ھست يا ناقرآن 

آيد عمر توانسته    كه از اصالت پندار اسالمی برمی 
ھای ناقرآنی و بيگانه را روا    است سوزاندن كتاب 

نه  :  معنای اين شق متناقض دوگانه اين است .  بداند 
ً «تواند    قرآن می  باشد، و نه ھيچ امر  »  ضمنا

ً «تواند    ناقرآنی می  . در كنار قرآن باشد »  ضمنا
داند، نه    كسی كه اين امر و اھميت آن را نمی 

داند قرآن چيست و نه اسالم، گرچه قرآن را    می 
قدمای ما  .  بارھا خوانده و حتا از حفظ كرده باشد 

دانستند، چون در منش دينی خود    اين را خوب می 
قرآن كتابی چون تورات  .  اصيل و صميمی بودند 

اين دو كتاب برای يھوديان و  .  و انجيل نيست 
ھای    مسيحيان در واقع جنگی از روايات و نوشته 
فقط  .  قديسين يھودی و مسيحی است، نه كالم خدا 
ً كالم شخص خدا است و بس  ھيچ  .  قرآن مطلقا

ً در رأس، در خدايی بودن   مسلمانی، محمد طبعا
كالم قرآنی در خواب ھم به خود ترديد راه  

برای اثبات اين واقعيت  .  دھد   داده و نمی   نمی 
ی    حقانی، بارھا محمد مدعيانش را به مسابقه 

دعوت كرده، و جالب اين است  »  قرآن گويی «
توانسته    يك نفر در اين مسابقه، يا نخواسته يا نمی 

(شركت كند  ی    يك نشانه و فقط يك نشانه ).  ٢ . 
ھمتايی قرآن بنابر اعتقاد مسلمانان، تقليدناپذير    بی 

و اگر كسی  .  بودن زبان و ساختار اين كتاب است 
گذرا بگويد وای بر ادبيات آن مردمی كه  
شاھكارش اين كتاب باشد، چون ممكن است  
بسياری از دانايان و اديبان اسالمی برنجند، من  

 .پرھيزم   از گفتن چنين سخنی در اينجا می 
ھرسان قرآن آنطور كه محمد خود به    اما به 

گويد و مسلمان مؤمن    صراحت و به كرات می 
يا الاقل رونوشت  .  داند كالم خود خداست   می 

. مصدقی از اصل لوح محفوظ در جايی از آسمان 
حتا  .  در اين امر احدی جرأت شك كردن ندارد 

آنان كه ممكن است دل به دريا بزنند و شاھنامه يا  
كالميت  !  گلستان را سخن فردوسی و سعدی ندانند 

خدايی قرآن به حدی است كه در باور محمد  
كتاب تصورناپذير بوده    كالم به معنای بی   خدای بی 

اطالعی    به ھمين علت و نيز به سبب بی .  است 
ھای مقدس    موجھش از چگونگی پيدايش كتاب 

يھود و نصارا، محمد  
تورات و انجيل را،  
چنانكه پيشتر توضيح  
داديم، وحی منزل بر  
موسی و عيسی  

دانسته و پيروان آنان    می 
را به اين سبب اھل  

به ھمين علل ذكر شده  .  كتاب خوانده است 
گويد اين بغرنج را    ھاينريش ِشِدر با آنچه نمی 

چگونه اصالً در آغاز فرھنگ  :  گيرد   ناديده می 
طور اعم    ايران اسالمی يا فرھنگ اسالمی به 

توانستند انديشيدن را از يونانيان    اسالميان می 
بياموزند و مسلمان بمانند؟ و پس از آنكه در آن  

توانستند در    آغاز نياموختند ديگر چگونه می 
درون اينھمه تار و پود تنيده و بافته از اراجيف  
دينی اصالً خود و خارج خود را به واقع ببينند و  
درك كنند، تا وحشتشان بگيرد و از فرط اين  

» آموختن «وحشت قادر به جبران مافات شوند و  
را از نو آغاز نمايند، و تازه چون گذشته با وجود  
قرآن كه كالم خداست و معارض ناپذير؟ بدين  

ی ِشِدر كه ما در آموختن انديشيدن    ترتيب گفته 
ايم    ايم و آن را جبران نكرده   يونانی قصور ورزيده 

اش در مورد آنچه به صورت يك    در عين درستی 
داده، مشكل ما را از يكسو    واقعيت تاريخی روی 

كند و از سوی ديگر، اگر بد فھميده شود،    حل نمی 
. دھد   گشودن آن را به نحوی خاص آسان جلوه می 

توان يونانی    كند كه می   يعنی القاء شبھه می 
انديشيدن را مثالً چنان آموخت كه رياضيات يا  

توانسته    و البته منظور او ھرگز نمی .  فيزيك را 
كند كه    به ھمين جھت نيز تأكيد می .  اين بوده باشد 

. آدم بايد دانسته بخواھد شاگرد يونانيان شود 
معنای اين گفته اين است كه آدم بايد خود را به  

اما چگونه، وقتی ما حتا  .  پرورش يونانی بسپارد 
ست؟ و    دانيم پرورش يونانی چگونه پرورشی   نمی 

  توانستيم بدانيم؟   چگونه اصالً می 
انديشيدن به معنای يونانی آن نه از خواندن  

گردد، نه    ھای سوفكل و آشيل حاصل می   تراژدی 
از يادگرفتن تئوری دوگانگی جھان افالطونی و  

ی حركت و مفھوم محرك    نه از دانستن نظريه 
ھا را قدمای ما    اين آخری .  اول در تفكر ارسطو 

نه فقط به مراتب بھتر از ما امروزيان  
دانستند، بلكه با ھنرمندی و زبردستی    می 

آوری از آنھا برای پيكردادن به بينش دينی    شگفت 
و در اين مورد ما ھرچه  .  اند   خود استفاده كرده 

يعنی    يونانی انديشيدن نه .  ھستيم انگل ميراث آنانيم 
يعنی    با آثار سوفكل و آشيل آشنا شدن و نه 

سقراطيان و افالطون و ارسطو را    ھای پيش   فلسفه 
آثار تراژيك كسانی چون آشيل، سوفكل  .  آموختن 

برای مردم  .  م .  ی پنجم پ   و اوريپيد در سده 
متعارف در تآترھای خيابانی نمايش داده  

ست ما را با اين    و ھمين يكی كافی .  اند   شده   می 

رو كند كه يونانيان چه مردمی    پرسش روبه 
ست كه    يونانی انديشيدن كار آن ذھنی !  اند   بوده 

است،      چنان تماشاچيان يا خوانندگانی داشته 
نويسان و    نگاران، فيلسوفان، كمدی   تراژدی 

ھای ديگر را به وجود    ھنرمندان و پديده 
آورده، و رياضيات و فيزيك را چنان در    می 

اش انديشيده كه تا امروز و آينده نيز    بدايت اصولی 
در اينجا  .  متضمن تحول آنھا بوده و خواھد ماند 

توانيم گذرا اين را بگوييم كه    نيز ما فقط می 
توانسته    منحصراً چنين روالی از بدايت خود می 

است با ضرورتی درونی نويسنده و ھنرمند  
بپروراند، يا كسانی چون كپرنيك، گاليله، نيوتن و  
اينشتين را به ھمان اندازه ميسر كند كه فيلسوفان  
و متفكران غربی را، اعم از فرانسيس بيكن،  
ھابز، ھيوم، دكارت، كانت، ھگل، ماركس،  

... نيچه، فرويد، اشپنگلر، فرويد، ھايدگر، سارتر 
ی    ی اينھا از ھمين روال ذھنی در معارضه   ھمه 

ميان خودشان بر سر موضوعات گوناگون آدمی  
به ھمين جھت نيز در تعارض  .  اند   و جھان برآمده 

و اشتدادی كه ميانشان وجود داشته ھمگی يك كل  
اند، كلی كه فقط در اين تعارض و    ساخته   را می 

بدينسان اين  .  تواند باشد   گوناگونی درونی می 
توان به معنای    روال را به ھمان اندازه نمی 

متعارف آموختن ياد گرفت كه به صرف خواندن  
توان به آتش    و آموختن اشعار نغز عرفا نيز نمی 

عشق الھی سوخت آنطور كه مثالً عطار سوخته  
بردن به چگونگی اين ذھن و روالش    پی .  است 

ً نمی  زده و    تواند جايی ميسر گردد كه آشوب   قطعا
ھا برايش    اندام باشد، يا نظمی داشته باشد كه قيم   بی 

اند، از خدا و پيغمبر گرفته تا ھر پيشوا و    ساخته 
اش افسار زدن به مردم و    پيشرويی كه وظيفه 

  .ھدايت آنان است 
 H.H. Schaeder: Der Mensch in ـ ١ 

Orient und Okzident, S.125 ff 
الحارث،    دانيم كه نُصربن   ـ در عين حال مي ٢ 

ی    سخنور عرب در زمان پيغمبر اسالم، به شيوه 
برده    گذاشته و از او می   خود با او مسابقه می 

الحارث در تكيه يا بازار، نه    اين نُصربن .  است 
چندان دور از محمد، داستان رستم و اسفنديار  

و به  .  اند   شده   گفته، و مردم به گرد او جمع می   می 
كرده، و    اين ترتيب كار پيغمبر اسالم را كساد می 

بيند و پس از پيروزی    البته سزايش را ھم می 
مسلمانان در جنگ بدر، از ميان اسيران دو تن  

. الحارث است   کشند که يکی ھمين نُصربن   را می 
هللا، ترجمه و انشای    سيرت رسول .:  نگ 
بن محمد ھمدانی، به اھتمام    الدين اسحق   رفيع 

، جلد اول،  ١٣۶١ اصغر مھدوی، چاپ دوم  
از سايت آرامش       277صفحه  تا    

 275دوستدار 
www.aramesh-dustdar.com 
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يھوديان سعی می کند اما ھرگز مسلمين را . "شد
: يا به قول بغداد آبزرور."  مغلوب نخواھند کرد

اياالت متحده يک کارزار تبليغی در شورای "
امنيت به راه انداخته تا عراق را به زانو 
درآورد، اقتصادمان را فلج و مردم مان را دچار 

اما چنان که فصل اول اين توطئه به .  فالکت کند
شکست انجاميد، فاز نھايی نقشه ی دشمن ھم به 

اين توطئه .  ھمان سرنوشت دچار خواھد شد
 ." محکوم به شکست است

"  9[اومبرتو اکو  فاشيسم ([نزد اورفاشيسم ]: 
تنازع برای بقا نيست، بلکه بقا برای )  جاودانه

پس اورفاشيسم صلح گرايی .  تنازع است
صلح را .  را تعامل با دشمن می داند]   پاسيفيسم[

 . نمی پسندد زيرا زندگی را نبردی دائمی می داند
ھمه می ]  در اورفاشيسم]:"... [11[اومبرتو اکو 

اين کيش قھرمان ...  آموزند تا قھرمان شوند
در .  پروری پيوند عميقی با کيش مرگ دارد

جوامع غير فاشيستی، به عموم گفته می شود که 
مرگ دلپذير نيست اما بايد با وقار با آن روبرو 

مؤمنان به اديان معتقدند که مرگ شيوه ی .  شد
. دردناکی برای وصول به سعادت اخروی است

اورفاشيسم اما، شيفته ی مرگ قھرمانانه است، و 
آن را بھترين پاداش زندگی قھرمانانه می 

قھرمان اورفاشيست برای مردن بی تابی .  شمارد
و در حين اين بی تابی، ديگران را به .  می کند

 ." کام مرگ می فرستد
که اومبرتو اکو برای  11و  9ويژگی ھای 

به ھمين .  فاشيسم ذکر می کند با ھم پيوند دارند
سبب اين دو را با ھم بررسی می کنم و ويژگی 

 .  را به بعد موکول می کنم 10
سرشت تماميت خواه اسالم در ھيچ جا بيش از  

جھاد نبردی مقدس .  آموزه ی جھاد مشھود نيست
است که ھدف غائی آن فتح کل جھان و 
گروانيدن کل جھانيان به دين حق و به قانون هللا 

بيرون از   –چرا که تنھا اسالم حق است .  است
جھاد وظيفه ای .  اسالم رستگاری ممکن نيست

امر واجبی است که در قرآن و   –مقدس است 
سنت بيان شده تا کل بشريت را زير بيرق اسالم 

جھاد يک امر االھی است که ھدف .  بياورد
مسلمانان بايد به .  اصلی آن گسترش اسالم است

 : نام خدا بکوشند، نبرد کنند و کشته شوند
ھاى حرام به سر آمد،   پس چون ماه:  5التوبه 

مشركان را ھر جا كه يافتيد بكشيد و به اسارت 
شان كنيد و ھمه جا در   بگيريدشان و محاصره

توبه كردند )  از كفر(كمينشان بنشينيد؛ ولى اگر 
و نماز برپا داشتند و زكات پرداختند، آزادشان 

.     بگذاريد كه خداوند آمرزگار مھربان است
 )ترجمه خرمشاھی(

كنند   مؤمنان در راه خدا كارزار مى:  76النساء 
؛ آرى با دوستداران   و كافران در راه طاغوت

)   در نھايت(شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان 

 )بخش چهارم(اسالم، خاورميانه و فاشيسم 
 نوشته ي ابن وراق

 فرزام.ترجمه ا

 )ترجمه خرمشاھی. ( ضعيف است
چنين بود كه پروردگارت به :  12األنفال 

،   فرشتگان وحى فرستاد كه من با شما ھستم
قدم بداريد، كه به زودى در دل   مؤمنان را ثابت

، پس گردنھا و   افكنم  كافران ھراس مى
(سرانگشتانشان را قطع كنيد ترجمه . 

 )خرمشاھی
و با آنان كارزار كنيد تا آنكه :  40-39األنفال 

، سراسر دين   باقى نماند و دين)    ى شرك(  فتنه
خدايى باشد؛ و اگر دست بردارند خداوند به كار 

و اگر روى گرداندند .      و كردارشان بيناست
بدانيد كه خداوند سرور )    شما مسلمانان(

.    ؛ چه نيكو سرورى و نيكو ياورى است  شماست
 ) ترجمه خرمشاھی(

در نظر مؤمن، شانه خالی کردن از نبرد با 
کافران، گناه بزرگی است که سزاوار آتش 

 : دوزخ است
اى مؤمنان چون با انبوه :  16-15األنفال 

كافران رو در رو شديد ھرگز به آنان پشت 
و ھر كس در چنين روزى به آنان پشت .   مكنيد
كارزار، )    ادامه(جو براى   مگر آنكه كناره-كند 

سزاوار   -باشد)    خودى(جو به گروھى   يا پناه
، و سرا و سرانجام او   خشم الھى شده است

(  ؛ و بد سرانجامى است  دوزخ است ترجمه .  
 )خرمشاھی

نشويد خداوند )  جھاد(اگر رھسپار :  39التوبه 
گرداندتان و قومى غير   دچار عذابى دردناك مى

سازد، و به او   مى)  شما(از شما را جانشين 
رسانيد؛ و خداوند بر ھر كارى   زيانى نمى
 ) ترجمه خرمشاھی.  ( تواناست

کسانی که ھنگام نبرد در راه دين حق، يعنی 
اسالم، کشته می شوند در آخرت پاداش کالنی 

 :  دريافت می کنند
و كسانى كه زندگانى دنيا را به :  74النساء 

فروشند، بايد در راه خدا كارزار كنند،  آخرت مى
و ھر كس كه در راه خدا كارزار كند آنگاه 
كشته يا پيروز شود، به زودى به او پاداشى 

 )ترجمه خرمشاھی.  ( بخشيم عظيم مى
از سوره ھای باال بسی آشکار است که منظور 
قرآن از جھاد، کارزار استعاری و نبرد اخالقی 
نيست؛ بلکه از قتال در ميدان جنگ سخن می 

خواندن اين دستورات خونبار در يک .  گويد
 . کتاب مقدس تکان دھنده است

اسالم انسان ھا را به دو دسته تقسيم بندی می 
مسلمانان عضو .  مسلمان و غيرمسلمان:  کند

و در قلمرو  .  امت يا جامعه ی اسالمی ھستند
داراألسالم زندگی می کنند که در آن احکام 

غير مسلمين حربی ھستند و .  اسالم جاری است
. زندگی می کنند)  سرزمين جنگ(در دارالحرب 

دارالحرب شامل تمام کشورھايی است که قلمرو 
قلمرويی که ھنوز به تسخير اسالم .  کفار ھستند

درنيامده، اما عاقبت، يا توسط گرويدن مردم آنجا 
حت لوای اسالم )  حرب(به اسالم و يا با جنگ 

در دارالحرب ھمه ی اعمال .  درخواھد آمد
ھمين که دارالحرب تسليم شد .  جنگی مجاز است

فرد حربی زندانی جنگی محسوب می شود و 
امام می تواند به مقتضای شرايط ھر چه بخواھد 

وای به حال شھری که در .  بر سرش بياورد
برابر اسالم مقاومت کند و سپس مغلوب سپاه 

در اين حالت، ساکنان آن شھر ديگر .  اسالم شود
ھيچ حقی ندارند و چنان که ِسر استيون روکيمن 

[1453سقوط قسطنتنيه، "در کتاب  می ]  1" 
 : نويسد

لشکر فاتح اجازه ی سه روز غارت ]  در اسالم"[
دارد؛ و در اين سه روز پرستشگاه ھا و ھمه 
ساختمان ھای ديگر ملک سردار فاتح مسلمان 
می شود؛ او می تواند ھر گونه که صالح بداند 

پس از فتح [سلطان محمد .  از آنھا استفاده کند
به سربازانش  سه ]  1453قسطنتنيه به سال 

... آنان به شھر ريختند.  روز فرصت تاراج داد
و ھر که  را که يافتند از مرد و زن و کودک بی 

جوی ھای خون در خيابان ھا ..  درنگ کشتند
اما به زودی شھوت کشتار فرو .  روان شد
سربازان دريافتند که اسير و اشيای .  نشست

 ." غنيمتی برايشان سود بيشتری دارد
در موارد ديگر ھم مسلمين مردم سرزمين ھای 
مغلوب را به عنوان برده فروختند، تبعيد کردند 
يا ذّمی محسوب کردند، يعنی به عنوان رعيت 
درجه دوم پذيرفتند، تا وقتی که جزيه ی مقرر 

 .  را بپردازند
مسلمان و غربيان ]  2[امروزه نزد عذرتراشان

را به معنای "  جھاد"دوستدار اسالم باب شده که 
جھد "يا "  کوشش اخالقی"غيرنظامی و معادل 

اما ھيچ توجيھی ندارد که .  تعبير کنند"  اخالقی
قتال "وانمود کنيم قرآن و کتب فقھی اسالم از 

بلکه چنان که رودولف .  سخن گفته اند"  اخالقی
در پژوھش روشنگرش درباره ی ]  3[پيترز

در کتب فقھی اسالم، واژه ی "جھاد می گويد 
جھاد به معنای کارزار مسلحانه با کافران است 
." و اين واژه در قرآن نيز به ھمين معناست

عذرتراشان مسلمان، حتی اگر بپذيرند مقصود از 
جنگ است، ھمچنان وانمود می کنند که "  جھاد"

. است"  مقاصد دفاعی"آموزه ی جھاد فقط برای 
انگار که جنگ ھای مسلمين فقط  برای دفاع از 
خود بوده، و جنگ تھاجمی در اسالم نامشروع 

اما آموزه ی کالسيک اسالم چيز ديگری .  است
چنان که پيترز خاطرنشان می کند، .  است

مسلمين آيات محاربه ی در قرآن را به عنوان 
مجوز نبرد بی قيد و شرط با کفار تعبير کرده 

به عالوه، آيات محاربه ھمه ی آيات ديگر .  اند
درباره ی تساھل با غيرمسلمين را نسخ کرده 

پيترز آموزه ی کالسيک جھاد را چنين .  اند

پيروان اورفاشيسم در برابر ]:  8[اومبرتو اکو 
ثروت و قدرت چشمگير دشمنان احساس 

اما معتقدند که می توانند بر ...  فرودستی می کنند
به اين ترتيب، اورفاشيسم با .  دشمنان فائق آيند

تغيير پيوسته ی شيوه ھای بالغی خود، دشمنان 
را ھمزمان بسيار قوی و بسيار ضعيف می 

به باور برخی، دولت ھای فاشيستی به .  شمارد
اين سبب ھمواره در جنگ ھا شکست خورده اند 
که توان دشمنان خود را به طور عينی ارزيابی 

 .  نکرده اند
مسلمان خاورميانه قرن ھاست که تحقير شده اند، 
اما  از اواخر قرن ھجدھم و ھنگامی که ناپلئون 

از .  مصر را فتح کرد اين تحقير شدت يافته است
آن زمان تاکنون، مسلمانان ھمزمان مجذوب 
تمدن غرب و فرآورده ھای مادی و معنوی آن 
بوده اند اما در عين حال يا به سبب ناتوانی شان 
در خريد اين فرآورده ھا و يا به سبب ترس شان 
از اتھام خيانت به اسالم، از تقليد غرب ابا داشته 

جنگ شش روزه ی اعراب و اسرائيل،  .   اند
. اعراب و  کل مسلمانان جھان را سرافکنده کرد

و چنان که امبرتو اکو می گويد، اعراب ظاھراً 
به اين خاطر جنگ را باختند که ارزيابی عينی و 
درستی از نقاط قوت و ضعف دشمن خود 

دشمن را يا زيادی قوی تصور می .  نداشتند
به گفته ی فيلد، نگرش .  کردند يا زيادی ضعيف

پيوند آشکاری با جھل "پارانوئيد خاورميانه ای 
عمومی نظريه پردازان آن درباره ی جھان 

ً اين جھل برای ھر جامعه .  خارج دارد و  مسلما
باور به وجود توطئه، ھمراه با .  ای مضر است

جھل، سبب شده که اعراب درباره ی  قدرت 
 ."  غرب و انگيزه ھای شوم آن  اغراق کنند

در نظر مردم خاورميانه، توطئه گران يھودی يا 
امپرياليست ھم زيادی قوی ھستند و ھم زيادی 

"جمال عبدالناصر گفته است.  ضعيف توطئه : 
دچار تزلزل نمی .  گران ھرگز آرام نمی گيرند

خطا نمی کنند و ھرگز ھراسان نمی .  شوند
ھر روز  نقشه ی توطئه ی ]  دشمنان" [و ."  شوند

توطئه گران يھودی منابع .  جديدی را می کشند
پول، رسانه ھا، :  سرشاری در اختيار دارند

صنعت، فنآوری، نفت، ادوات نظامی و 
مؤسسات اطالعاتی که توسط موساد و سيا 

جمال عبدالناصر ھمچنين به ."  کنترل می شوند
"عليم بودن غرب باور داشت آمريکاييان به : 

خوبی می دانند که ما چه می گوييم، چه می 
و به قول ستاره ."  کنيم، و چه خواھيم کرد

فرمانفرمائيان، در ايران پيشخدمت ھای خانه 
معتقد بودند که انگليسی ھا چنان شيطان "شان 

صفت ھستند که حتی می توانند موجب سيل، 
ايرانيان معتقد بودند .   خشکسالی و زلزله شوند

 ."که  بريتانيايی ھا ھوشی تقريباً فراطبيعی دارند
با اين حال، دشمنان اسالم ھرگز پيروز نخواھند 
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اين ويژگی ھا را نمی توان نظام مند کرد؛ : "البته با اين توضيح که. می خواند ذکر کرد] ) 2[ )يا اورفاشيسم(چھارده ويژگی برای آنچه که فاشيسم جاودانه ] 1[اومبرتو اکو در سخنرانی خود در دانشگاه کلمبيا
 ."اما وجود فقط يکی از اين ويژگی ھا کافی است تا فاشيسم حول آن دلمه ببندد. بسياری از آنھا يا با بقيه متناقض اند، و يا مشخصه ی ديگر صور استبداد يا ارتجاع نيز ھستند
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 يكي به احمد كسروي گفته بود كه 
آقا جان شما ديگر داريد همه چيز را منكر مي 

 .شويد
 كسروي گفت مثالً چه چيزي را؟ 

 مثالً معجزات را: گفت
 گفت مثالً معجزات چه كسي را؟
 گفت معجزات پيامبر اسالم را

 گفت مثالً كدام معجزه را؟ 

 ! گفت همان كه با سوسمار حرف زد
 گفت خوب با چه زباني با سوسمار حرف زد؟ 

 گفت با زبان عربي 
گفت مرد حسابي اين كه مي شود معجزه 

 .سوسمار، پيامبر كه خودش عرب بود

ھر شھروندی متعلق به .  گرايی مردمی باشد
بھترين مردم روی زمين است؛ اعضای حزب، 
بھترين شھروندان ھستند؛ و ھر شھروندی می 

 ..." عضو حزب باشد) يا بايد(تواند 
در اين مورد با اندکی جانشانی واژگان می توان 
مالحظه کرد که اين ويژگی دھم که اومبرتو اکو 
برای فاشيسم ذکر می کند بر اسالم نيز قابل 

متعلق به بھترين ]  مسلمانی[ھر :   اطالق است
] امت[مردم روی زمين است؛ و اعضای 

بھترين شھروندان ھستند؛ و ھر شھروندی می 
 .  باشد] امت[عضو ) يا بايد(تواند 

: سوره المائده که می گويد 3طبق آيه ی 
امروز دين شما را برايتان به كمال رساندم و "

نعمتم را بر شما تمام كردم و دين اسالم را بر 
و  چنين .  اسالم اکمل اديان است"  شما پسنديد

مقرر شده که اسالم سرانجام فاتح شود، چنان که 
او كسى : "سوره التوبه می خوانيم 33در آيه ی 

است كه پيامبرش را با ھدايت و دين حق 
، تا آن را بر ھمه اديان پيروز   فرستاده است

. گرداند و لو آنكه مشركان ناخوش داشته باشند
 ) 9، التحريم  28الفتح . ھمچنين نک" (

فريتوف شون، يک غربی که به يکی از آئين 
ھای عرفانی اسالم گرويده، به خوبی اين تکبر 

 : مسلمين را دريافته است
حاصل مبانی و آموزه ھای اسالم اين است که "  

ھر مسلمان عادی می پندارد که غيرمسلمين يا 
حقيقت اسالم را می دانند و خيره سرانه آن را 
انکار می کنند، و يا در جھل به سر می برند و 
می توان با توضيحات ابتدايی آنان را به اسالم 
گرواند؛ در مخيله ی مسلمان نمی گنجد که کسی 
بتواند آگاھانه و صادقانه مخالف اسالم باشد، 
چرا که در نظر او اسالم ھمان منطق مقاومت 

 ادامه دارد... ...         ."  ناپذير امور است
---------------------------  

 
//:httpبرگرفته از . با اندکی تلخيص
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 : خالصه می کند
آموزه ی جھاد، به صورتی که در آثار فقھی 
اسالم آمده، برگرفته از نص قرآن و طبق الگوی 
زندگی پيامبر و خلفای نخستين است، که در 
حديث ضبط شده است؛ لب مطلب جھاد اين است 
که يک حکومت واحد اسالمی وجود دارد که بر 

. حکم می راند]  جامعه ی مسلمين[تمام اّمت 
وظيفه ی اّمت توسعه ی قلمرو امارت اسالمی 
است تا حتی األمکان افراد بيشتری تحت لوای 

ھدف غائی جھاد، مسلمان کردن .  اسالم درآيند
ھمه ی جھانيان، آوردن دنيا زير بيرق اسالم و 

با آنان چندان نبرد : "  ريشه کن کردن کفر است
باقى نماند، و دين فقط دين )    شرك(كنيد كه فتنه 
توسعه ).  39و األنفال  193البقره ." (الھى باشد

واجب (طلبی جھادی يک وظيفه ی جمعی 
است يعنی بايد تعداد کافی برای مشارکت )  کفايی

اگر چنين نباشد، کل .  در آن وجود داشته باشد
 . امت گناھکار است

اين ھم آيات جنگجويانه ی ديگری از قرآن، کالم 
هللا که به مسلمين امر می کند در راه خدا بکشند 

 :و کشته شوند
، و آن   بر شما جھاد مقرر شده است:  216البقره 

؛ و چه بسا چيزى را   براى شما نا خوشايند است
ناخوش داشته باشيد و آن به سود شما باشد، و 
چه بسا چيزى را خوش داشته باشيد و آن به 

داند و شما   زيان شما باشد، و خداوند مى
 )ترجمه خرمشاھی. (دانيد نمى

، روانه شويد   چه سبكبار، چه سنگين:  41التوبه 
و به مالتان و جانتان در راه خدا جھاد كنيد، كه 

(  اگر بدانيد اين برايتان بھتر است ترجمه .  
 )خرمشاھی

اى مؤمنان با آن كفارى كه نزديك :  123التوبه 
شما ھستند كارزار كنيد و بايد كه در شما درشتى 
.     بينند و بدانيد كه خداوند با پارسايان است

 )ترجمه خرمشاھی(
اى پيامبر با كافران و منافقان جھاد :  9التحريم 

، و با آنان درشتى كن كه سرا و سرانجامشان   كن
(  جھنم است و بد سرانجامى است ترجمه .    

 )خرمشاھی
اى پيامبر با كافران و منافقان جھاد :  73التوبه  

، و با آنان درشتى كن كه سرا و سرانجامشان   كن
(  جھنم است و بد سرانجامى است ترجمه .    

 )خرمشاھی
اى پيامبر مؤمنان را به جھاد :  65األنفال 

اگر از شما بيست تن )    و بدان كه(برانگيز؛ 

شكيبا باشند، بر دويست تن غلبه خواھند كرد و 
اگر از شما صد تن باشند بر ھزار تن از كافران 

كنند، چرا كه اينان قومى ھستند كه   غلبه مى
 )ترجمه خرمشاھی.  (يابند چيزى در نمى

، از كافران اطاعت مكن و با   پس:  52الفرقان 
 )ترجمه خرمشاھی.    ( آنان به سختى جھاد كن

ھيچ پيامبرى را نسزد كه اسيران :  67األنفال 
را نگاه دارد، مگر تا ھنگامی که در )    دشمن(

زمين بسيار کشتار کرده باشد؛ شما متاع دنيوى 
) براى شما(خواھيد و خداوند آخرت را   مى
 .    خواھد؛ و خداوند پيروزمند فرزانه است مى

کيش شھادت نزد مسلمين نمونه ی بارزی است 
از آنچه که اومبرتو اکو قھرمان پروری و کيش 

قرآن به کسانی که در راه .  مرگ می خواند
اسالم کشته شوند وعده ی بھشت و حوريان مه 

 :پيکر می دھد
خداوند جان و مال مؤمنان را در :  111التوبه 

ھمان كسانى (؛   ازاء بھشت از آنان خريده است
كشند و   كنند و مى  در راه خدا كارزار مى)    كه

شوند؛ بر وفق وعده حقى كه به راستى   كشته مى
و درستى در تورات و انجيل و قرآن بر عھده 

؟   ؛ و كيست از خداوند وفادارتر به پيمانش  اوست
ايد، شادمان   پس به دادوستدى كه به آن دست زده

.      باشيد، و اين ھمان رستگارى بزرگ است
 )ترجمه خرمشاھی(

و كسانى را كه در راه :  171-169آل عمران 
اند، مرده مپنداريد، بلكه اينان   خدا كشته شده

. اند و در نزد پروردگارشان روزى دارند  زنده
از آنچه خداوند از لطف خويش به آنان بخشيده 
شادمانند، و از احوال كسانى كه به دنبالند و 

اند خوشوقتند، چرا كه نه   ھنوز به آنان نپيوسته
و  .   بيمى بر آنھاست و نه اندوھگين مى شوند

به نعمت و بخشش الھى شادمانند و به اينكه 
.  گذارند  خداوند پاداش مؤمنان را فرو نمى

 )ترجمه خرمشاھی(
و اگر در راه خدا كشته :  158  -157آل عمران 

شويد، يا بميريد، آمرزش و رحمت خداوند بھتر 
و اگر در گذريد يا .  اندوزند  است از آنچه آنان مى

كشته شويد، سرانجام به نزد خداوند محشور مى 
 ) ترجمه خرمشاھی.  (گرديد

از اناس : "بخاری ھم اين حديث را ذکر می کند
ھر کس "پيامبر گفت :  بن مالک نقل است که

بميرد و خير االھی را ببيند ھرگز ميل بازگشت 
به اين دنيا نمی کند، حتی اگر ھمه ی دنيا را به 

مگر شھدا که علو شھادت را  در می ..  او بدھند

يابند و می خواھند دوباره به جھان برگردند و 
 ."" شھيد شوند) در راه خدا(باز 

سرانجام اينکه، درباره ی الزامی بودن جھاد بايد 
از دو تن از متفکران بزرگ مسلمان و مستحسن 

نخست، ابن خلدون، در .  در غرب نقل قول کنم
در اجتماع مسلمين، جھاد : "مقدمه اش می نويسد

يک وظيفه ی دينی است، و اين به سبب کليت 
گروانيدن جھانيان به اسالم )  و الزام(مأموريت 

است، چه توسط ايمان آوردن به اسالم و چه با 
 ." زور

دومی ابن رشد است، که حتی محبوبيت بيشتری 
 :  نزد غربيان دارد

به گفته ی اغلب علما، طبيعت الزامی جھاد از "
سوره ی بقره استخراج می شود که  216آيه ی 

"می فرمايد ،   بر شما جھاد مقرر شده است: 
ھمه ی ."  ھرچند براى شما نا خوشايند است

مسلمانان بالغ و آزاد که سالمت و  استطاعت 
علما توافق دارند ...  دارند ملزم به جھاد ھستند

سوره  39که بايد با شرک جنگيد؛ اين از آيه ی 
با آنان : "  ی األنفال مستخرج است که می فرمايد

باقى نماند و )    ى شرك(  كارزار كنيد تا آنكه فتنه
اغلب علما ."   ، سراسر دين خدايى باشد  دين

موافق اند که شيوه ی رفتار با اسيران بسته به 
او می تواند آنھا را ببخشد، به .  تصميم امام است

بردگی بگيرد، بکشد، يا با گرفتن فديه رھايشان 
رعايای درجه [کند و يا آنھا را به عنوا ن ذّمی 

محسوب کند که در اين حالت ]  دوم امارت اسالم
اخير اسيران آزاد شده ملزم به پرداخت جزيه 

: سوره ی األنفال می فرمايد 67آيه ی ...  ھستند
ھيچ پيامبرى را نسزد كه اسيران را نگاه "  

دارد، مگر  تا ھنگامی که در زمين بسيار کشتار 
که ھنگام جنگ [شأن نزول اين آيه ."  کرده باشد

ثابت می کند که کشتن اسيران ]  بدر نازل شد
خود .  ارجح تر است تا به بردگی گرفتن آنھا

پيامبر در برخی مواقع اسيران را خارج از 
ميدان جنگ نيز می کشت، و در مواقع ديگر 

ايشان عادت داشتند زنان را به .  آنان را بخشيد
مسلمانان موافق اند که ھدف از ...  بردگی بگيرند

يا اسالم :  جنگ عليه اھل کتاب دو چيز است
 ." بياورند يا جزيه بپردازند

نخبه گرايی اشراف مآبانه ] : "10[اومبرتو اکو 
يک وجه بارز ھمه ی ايدئولوژی ھای ارتجاعی 

و اين نخبه گرايی اشراف مآب و .  است
ميليتاريستی حاکی از خوار داشتن بی رحمانه ی 

اورفاشيسم فقط می تواند حامی نخبه .   ضعفاست
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  پايگاه اطالع رساني كارزار مردمي جهاني دادگاه دهه خونين در فيس بوك 

 ! به پيونديد 60به كارزار جهاني براي رسيدگي به كشتار زندانيان سياسي در دهه 
برای نخستين بار در تاريخ ايران، کارزاری جھانی برای رسيدگی مردمی به کشتار  

پيش از اين، چنين دادگاھی با عنوان دادگاه .  زندانيان سياسی در حال شکل گرفتن است
غير از .  ، عليه جنايات جنگی دولت آمريکا در ويتنام برگزار شد١٩۶٧راسل در سال 

دادگاه راسل، تقريبا تمامی محاکماتی که در قرن معاصر برگزار شده، ميا ن دولت ھا بوده 
دادگاه راسل، تنھا دادگاھی در تاريخ .  و يا به درخواست دولت ھا برگزار شده است

معاصر است، که مستقل از دولت ھا و حکومت ھا، عليه جنايات جنگی دولت آمريکا در 
 . ويتنام برگزار شد

ھدف اين کارزار، تشکيل دادگاھی است برای رسيدگی به اعدام ھای دسته جمعی و 
ما، جمعی از .  ۶٧و قتل عام زندانيا ن سياسی در تابستان  ۶٠گسترده سال ھای اوليه دھه 

، اين تالش را آغاز ۶٠خانواده ھای جان باختگان و جان بدر بردگان از کشتارھای دھه 
اين کارزار تاريخی، تالشی است برای دادخواھی و يک دست کردن مبارزات .  کرده ايم

 .  مان برای رسيدگی به قتل عزيزان مان
برای به اجرا در آوردن اين دادگاه، به کارزاری جھا نی نياز است که توده ھای مردم 
عدالت خواه و مدافع حقوق انسانی، ايرانی و غيرايرانی، اعم از کارگر، نويسنده، شاعر، 

، به آن به پيوندند و به پيشبرد ...حقوقدان، روزنامه نگار، فعال سياسی، ھنرمند، دانشجو و
 . آن ياری رسانند

 !کارزار را ياری دھيد 
گورستان خاوران و ده ھا گورستان بی نام و نشان در ايران، محل د فن ھزاران زن و 

برای جمع .  در زندان ھای جمھوری اسال می قتل عام شدند ۶٠مردی است که در دھه 
آوری مشخصات و تکميل ليست ھای موجود، به ياری شما خانواده ھا و خويشاوندان و 

 . آشنايان جان باخته گان نيازمند يم
 : به مشخصات و اسناد زير نيازمنديم

 نام، نام خانوادگی 
 محل و تاريخ تولد 

 شغل
 تاريخ دستگيری 

 نام زندان 
 اتھام 

 تاريخ اعدام 
 يک پرده عکس 

 نامه جان باخته گان به خانواده ھای شان
 وصيت نامه 

 برگ ھای مالقات
 اسناد حکومتی در رابطه با کشتار و اعدام ھا 

در  ٦٠اين اسناد طبقه  بندی و ترجمه  شد ه و به عنوان اسناد واقعی جنايات رژيم در دھه 
اين اسنا د و نتايج کار دادگاه به صورت مجموعه ای برای نسل .  دادگاه ارائه خواھند شد

 .   ھای بعدی به چاپ خواھد رسيد
خامنه ای، رفسنجانی و موسوی بايد در باره کشتار زندانيان سياسی در :  جفری رابرتسن 

 .  پاسخگو باشند ۶٧تابستان 

40در روشنگر “  آقاي مشائي چندان هم بي ربط نمي گويد”اين ميلها و نامه هاي رسيده در پاسخ به مقاله         

 جناب ستوده سالم
ا  من متولد پس از انقالب ھستم و تا اونجايی که مطالعه کردم، چپ ھا که شم
اده صاف کن  ه ج ت اخواس وعی ن ه ن ظاھرا از اين دسته ی محترم ھستيد ب
ه  د ب آخوندا شدند و حکومت  پھلوی رو ساقط کردند و اتقالب رو تقديم کردن

 .آخوندا و خودشون ھم بدست آخوندا قلع و قمع شدند
 با سپاس 

 
ام دوست عزيز من،  ن گر ب ه من در روشن ت با تشکر از ای ميلتان، مطلب شما چه ربطی به نوش

ه "  آقای مشائی چندان ھم بی ربط نمی گويد"  د ک ي ن د و قضاوت ک ي خوان را ب ه م دارد؟ شما نوشت
رد.  چکار داريد چه کسی گفته.  درست است يا نه ول ک ب د ق اي د ب زن . حرف درست را شيطان ھم ب

  با تشکر مجدد سيامک ستودهدرست می گويم يا نه؟ 
 

Aghaye Sotudeh kheyli say mikonand maghame Irani ra 
payeen biavarand vali  IT DOES NOT WORK. 

آقای ستوده خيلی سعی می کنند مقام ايرانی را پائين بياورند، ولی کاری از 
 . پيش نمی برند

را )  مدير تلويزيون مردم( قای سربی  ظر م وده   ن ت کار س ورد اف لطفا در م
ه   که با افکار پوسيده  کسی.  نخواھيد ه امروز ب ا ب اش ھزاران ھزار نفر را ت

م  گوي ي کشتن داده   و ھنوز خود را روشنفکر ميداند که من به او و امثال او م
د  .  فکرھای تاريک  ذھن روشن و اما در مورد کورش من به شما گفتم که بروي

بار اسم کورش آماده که خدا او را  ١٧قرآن يا انجيل را بخوانيد که در ھر دو 
ان.  برای آزادی بابل فرستاد ن  اميدوارم که ايران خودش را ھم از دست جھ ري کب خواران  و مست

ران   حالی وجود او در ايران برای من بأعث خوش.  نجات دھد که ميدھد است و اميدوارم   که در اي
رای  مھم اين است که مردم ايران ھمه بچه.  بماند ھای کورش ھستند و قرار نيست که امثال ستوده  ب
ده  مرگ بر وطن.  طلبی خود نمايد مين بار مردم را گمراه کنند و آنھا را فدای قدرت چند فروش و عقي

د.       گمراه کننده ی.  ننگ آبدی و دو دنيوی بر اين گونه افراد باد که منکر ھمه چيز ميشون ت ه   وق ک
ی کرويی و   -تيرشان برای آوردن موسوی ه راھی  خاتمی به سنگ خورد   حاال در پ د ک ن ت   آن ھس

د اطل. برای خود پيدا کنند که اين بار بتوانند برای ھميشه مردم را نابود کنن ال ب ي ا زھی خ دا .  ام خ
ه در آن  در آن شرکت می  جای حق نشسته و اما در مورد تلويزيون شما  من زمانی م ک خواستم بکن

است   اما تی وی شما فقط برای سرگرمی و وقت تلف کنی.   باشد  که بتواند به ھمه کمک کند   بحثی
 .   و شايد ھم خط قرمزی داريد که بايد آن را حفظ کنيد نميدانم

 روزتان خوش

 سحر روشا
 
 

 :مينوشتم بر  ماسه زار
 

 سخنی ديگر بايد گفت        
 

 حرفی نو ازجنس زمان             
 

 عشق را پررنگ بايد ديد                  
 

 آواز بايد سرداد با فرياد                         
 

 شعررا درحقيقت بايد سرود                            
 

 :مينوشتم بر  ماسه زار
 

 زندگی پرززيبايی ھاست       
 

 درک بايد کرد حس سبزينه رويش را            
 

 بارش باران را                 
 

 روح رابايد شست با ھمدلی                     
 

 :مينوشتم بر  ماسه زار
 

 بايد اما که نسيم عطر گل راببرد            
 

 پيوند بايدزد قلبھاراباھم                 
 

 آزاد بايد کرد دل راازغم                       
 

 .....و........
 

يک موج روی نوشته ام                                   
...غلطيد   

 
 

□□□ 



Courage is not the absence of fear, rather a principle which has priority over fear! 

 

 تظاهرات

 براي بزرگداشت شانزده آذر 
 

 روز دانشجو، روز اعتراض به استبداد و ديکتاتوری و نابرابری

 برای آزادی زندانيان سياسی، رھايی زنان و آزادی جوانان

  عليه تحميل فقر و فالکت  به توده عظيم کارگران

 عليه مداخله حکومت و نظاميان در دانشگاھھا

 عليه سرکوب و زندان و سنگسار و اعدام

 

 عليه حذف يارانه ها
   عليه جمهوري اسالمي ايران

 
بعد از ظهر 3دسامبر ساعت  4شنبه : زمان  

 

تجمع در پالزاي ايرانيان : مكان  
سپس حركت به سمت ميدان مل لستمن و  

 
،)کانادا –تورنتو (مارس  ٨سازمان زنان : حمايت کنندگان  

تشکيالت کانادا، –حزب کمونيست ايران   

تشکيالت کانادا، –) حکمتيست(حزب کمونيست کارگری ايران    

تورنتو، –) م ل م(ھواداران حزب کمونيست ايران    

واحد کانادا، –فدراسيون سراسری پناھندگان ايرانی   

) کانادا-واحد تورنتو(اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران    

 
 زنده باد آزادي، زنده باد برابري، 

 زنده باد سوسياليسم
 سرنگون باد جمهوري اسالمي ايران

 )كانادا  –تورنتو ( شوراي پشتيباني از مبارزات مردم در ايران 
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