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بيانيۀ تروتسکی پيرامون    
 انتشار معاهدات محرمانه

 

 

 آرمان پويان: ترجمه

بالفاصله پس از پيروزی انقالب اکتبر روسيه، در                  
، نخستين موضع دولت انقالبی     1917 نوامبر   8تاريخ  

 -"فرمان صلح  "در قبال سياست خارجی، در قالب                
 -مصّوب دّومين کنگرۀ شوراهای سراسر روسيه                    

اين فرمان خواهان اتمام کشتار جنگ                  .  اعالم شد   
" صلحی عادالنه و دموکراتيک      "جهانی اّول بر پايۀ         

بود؛ مضاف بر آن، لغو معاهدات سّری موجود را                   
اعالم داشت و تعّهد نمود که تمامی معاهدات آتی                        

به مذاکره گذاشته       "  کامًال آشکار در نزد جهانيان            "
 .خواهد شد

انتشار معاهدات رژيم تزاری و دولت های روسيه،                
فرانسه و غيره، از توطئه های آنان برای تقسيم غنايم            

انتشار اسناد مربوط     .  جنگی ميان خود پرده برداشت       
در قالب مکاتبات           (به معاهدات دوران جنگ                      

) ديپلماتيک و تلگرام های کدگذاری شده ميان دولت ها        
، 1917 نوامبر    23در روزنامۀ ايزِوستيا، به تاريخ          

 تا فوريۀ      1917آغاز شد و هم چنين بين دسامبر                   
انتشار اين  .  ، به شکل جزواتی به چاپ رسيد           1918

به "  منچستر گاردين  "اسناد در روزنامۀ بريتانيايی            
، هياهويی در آن کشور و          1917 دسامبر    12تاريخ  

 .اياالت متحده به راه انداخت

با انتشار اسناد ديپلماتيک محرمانه از آرشيو سياست             
خارجۀ تزاری و هم چنين آرشيو دولت های ائتالفی                
بورژوايِی هفت ماه نخست انقالب، ما به وعده ای                    
جامۀ عمل ميپوشانيم که وقتی حزب ما درگير مبارزه           

ديپلماسی پنهانی،   .  بود، به انجام آن تعّهد نموده بود             
ابزار ضروری اقليتی مالک است؛ اقليتی که ناگزير             
است تا بمنظور فريفتن اکثريت، اين ابزار را به نفع                

امپرياليسم، با نقشه های سياه اش          .  خود به کار گيرد     
برای پيروزی، و با اتحادها و معامالت غارتگرانۀ                 
خود، نظام ديپلماسی پنهان و محرمانه را به منتهی                   

مبارزه عليه امپرياليسم، که در           .  درجۀ خود رسانيد    
حال نابود و تباه ساختن مردمان اروپاست، هم زمان               
. مبارزه ای عليه ديپلماسی سرمايه داری نيز هست                

ديپلماسی ای که به اندازۀ کافی دليل برای ترس از                    
مردم روسيه و مردمان         .  توّجه افکار عمومی دارد        

اروپا و سراسرجهان، ميبايد از حقايق پيرامون اسنادی 
که به وسيلۀ صاحبان سرمايۀ مالی و صنعتی، به طور   

 پارلمان و ] نمايندگان[پنهانی و سّری و از طريق 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيانيۀ تروتسکی پيرامون انتشار 
 معاهدات محرمانه
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اين فرمان خواهان اتمام کشتار جنگ                  .  اعالم شد   

" صلحی عادالنه و دموکراتيک      "جهانی اّول بر پايۀ         
بود؛ مضاف بر آن، لغو معاهدات سّری موجود را                   
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 .خواهد شد

 
دنيای استثمار گران دنيای توطئه، دروغ، ترور و                   

در نتيجه پنهان کاری و دوروئی      .  جنايت بوده و هست   
چيزی که   .  جزء اجتناب ناپذير آن بشمار می رود                

دمکراسی فقط پوشش   .  ديپلماسی پنهان نام گرفته است     
زيبا و پر زرق برقی است که برای پوشاندن تعفن اين           

می خواهيد به مفهوم       .   دنيای کثيف ابداع شده است        
واقعی اين تعفن و پوسيدگی پی ببريد؟ کافی است                       
بدانيد که در اين دنيای دمکراتيکی که ادعا می شود                 
بهترين نظام برابری سياسی است، طبق ادعای برنی            

، سناتور ايالت           )Bernie Sanders(ساندرس      
در آمد ملی آمريکا به تنها يک           %   23.5ورمونت،  

، 1970رقمی که در     .  اقليت يک درصدی تعلق دارد      
بوده %   8معادل   23.5 سال قبل بجای            40يعنی   
و تاسف اينجاست که واقعا هم اين نظام متعفن و     .  است

نابرابر، بهترين بخش اين جهان نابرابر سرمايه داری          
حاال شما حساب کنيد       .  در جهان را تشکيل می دهد           

وقتی که در بهترين دمکراسی جهان سرمايه داری                  
 300در آمد آن به تنها يک درصد جمعيت            %  23.5

مليونی آن تعلق دارد، در بخش غير دمکراتيک آن که           
دنيای ديکتاتورها و واليت فقيه هاست، دنيائی که بيش         

جهان سرمايه داری را تشکيل می دهد، چه         %  80از  
غوغائی است و سرکوب و دروغ و جنايت چه بيدادی           

بله، يک چنين نابرابری اقتصادی، براستی           .  می کند  
هم نياز به ديپلماسی دروغ و تزوير و پنهان کاری                    

تحت چنين شرايطی است که افشاگری های                 .  دارد
ويکی ليکس اهميت می يابد، افشاگری هائی که برای            
چنين دنيای پوسيده و پر تزويری يک خطر جدی                      

اما جالب است که بدانيد ويکی ليکس        .  بشمار می رود  
تنها امروز و توسط آقای جوليان آسانژ شروع نشده                

 سال  93ويکی ليکس واقعی، برای اولين بار            .  است
. قبل با انقالب شکوهمند اکتبر در روسيه شروع شد               

انقالب توده ی مردمی که بهمراه واژگون کردن نظام            
پوسيده  و گنديده ی سرمايه داری، در شوراهای خود            
تصميم گرفتند با اتخاذ ديپلماسی باز و آشکار در                        
برابر ديپلماسی پنهان و پر تزوير سرمايه داری،                      
برای اولين بار مفاد همه ی قراردادهای سری ميان                
دول امپرياليست را در برابر انظار ميليونها مردم                    
جهان برمال کنند، و اين کار را با قدرت و قاطعيت                   
تمام انجام دادند و شگفتی تمامی جهان را در برابر                   

ما بی مناسبت نديديم،         .  اين اقدام خود  برانگيختند           
، بمناسبت انتشار اسناد محرمانه توسط ويکی ليکس              

بيانيه اولين دولت شوراها مبنی بر اتخاذ  ديپلماسی                  
 .  آشکار را در زير به نظر شما يرسانيم

ويکی ليکس و دنيای 
 استثمارگران

 

 

 

 

. ديپلمات ها جعل و ساخته شده است، آگاه شوند                          
 حقايق را با به مردمان اروپا  بهای حق دسترسی 

فداکاری های بی شمار و ويرانی های اقتصادی در                 
 .جهان پرداخت کرده اند

ن          ري لغو ديپلماسی محرمانه و پنهانی، نخستين و مهم ت
ًا               ع شرط يک سياست خارجی صادقانه، مردمی و واق

دولت شوروی، وظيفۀ خود می داند . دموکراتيک است
ه       .  که چنين سياستی را در عمل محقق سازد              ًا ب ق ي دق

ح موقت                 اد صل همين خاطر است که ما، ضمن پيشنه
ن                     ان اي م زم ان، ه اصم و دول آن خ ت ردم م ان م ي م

م؛            ي ادی  [ معاهدات و قراردادها را افشا می کن ن ه  ]  اس ک
ازان و                ران، سرب ارگ التزام به حفظ آن، ديگر برای ک
فی شده                 ت ن دهقانانی که قدرت را به دست گرفته اند، م

ان   . است م سياستمداران و ژورناليست های بورژوای آل
اًال تالش می              -و امپراتوری اتريش   م ت مجارستان، اح

اسی                            م ل پ رای نشان دادن دي ه ب ادی ک ن ا از اس کنند ت
ده است،           امپراتوری های اروپای مرکزی منتشر گردي

ن تالش        .  تا حّد ممکن به نفع خود استفاده کنند        ي ن اّما چ
د             ار خواه هايی، به دو دليل محکوم به شکستی رقت ب
اد                            ن ًا اس ع ا سري م ت ا قصد داري ه م بود؛ نخست آن ک
وری                   رات پ اسی ام م ل پ محرمانه ای را که صريحًا با دي
ۀ                  زد محکم د، در ن های اروپای مرکزی ارتباط دارن

م       م          .  افکار عمومی افشا و منتشر کني ه ورد دّوم، و م م
در                         ان ق م ی ه ان ه ن اسی پ م ل پ تر، آن که روش های دي

ی             ت س ي ال ري پ ای ام اول ه پ ه چ ست ک ي ان ه ی .  ج ت وق
ه                       گذارد، ب دم ب قالب ق ر ان ه مسي پرولتاريای آلمان ب
ه          اسنادی سّری از دولتمردان خود دست خواهد يافت ک
ا                 ر از آن چه م از نظر درجۀ اهمّيت، ذّره ای پايين ت

 . قصد انتشارش را داريم، نخواهد بود

م               ی و ه ان ه دولت کارگران و دهقانان، هم ديپلماسی پن
د               ن ا  .  دسايس، اسرار و دروغ های آن را فسخ می ک م

گر             .  چيزی برای پنهان کردن نداريم     ان ي ا، ب ۀ م ام رن ب
ران،                ارگ ر از ک ف خواسته های شورانگيز ميليون ها ن

ان است       ان ق ازان، و ده ی       .  سرب م حت ي واه ا می خ م
ردد            ه واژگون گ اي ا افشای     .  االمکان، حاکمّيت سرم ب

ا              ان، م عملکرد طبقات حاکمه در نزد تمامی مردم جه
ر            پيامی را به کارگران می رسانيم که بنيان تغيير ناپذي

د        ای     :  "  سياست خارجۀ ما را تشکيل می ده اري ت رول پ
 !"سراسر جهان، متحد شويد 

 برنامه تلويزيونی از  

 سيامک ستوده
 در کانال تلويزيونی پارس
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http://ahriman-
azadi.blogspot.com/2009/08/
blog-post.html 

ان          زرگ کر ب يکی از روشهايی که می شود انديشه و ف
شان                       ي ان دگ ان در زن ای آن ه ررسی حرف را شناخت،ب

ان اسالم                       . است زرگ د سخن و حديث از ب اين جا چن
 !مياورم تا دوستان هم استفاده کنند

طر را                   د ف ي از ع يکبار پيامبر به مصلی ميرفت که نم
ی رد شد و گفت                     ان   " بخواند، او از کنار زن ! ای زن

ايب          ( صدقه بدهيد،   را او ن اين صدقه به او ميرسيد زي
السلطنه خدا روی زمين به شمار ميرفت و پول را بين      
کسانی که رضايت آنها را خواستار بود يا برای نشان            

ر            )  دادن سخاوت پخش ميکرد    ث ده ام اک چرا که من دي
ا                        د از شم ن ت م هس ن ان ( کسانی که دچار آتش جه ) زن

ن                  )  زنان( آنها  ."  بودند ي ن د ای رسول اهللا چرا چ ن گفت
ه             " است؟ او گفت     شما دائما لعنت ميفرستيد و نسبت ب

دازه     .  شوهرانتان ناسپاس هستيد  ه ان من هيچ کسی که ب
يک مرد . شما در عقل و دين نقص داشته باشد نديده ام

ا                             اه وسط شم ز ممکن است ت ي ول ن ق ع هوشيار و م
ای رسول اهللا، چه    " زنان از او پرسيدند     "  منحرف شود 

ا  " او گفت       "  نقصانی در عقل و دين ما وجود دارد؟         آي
د                    ن ت رد هس د م همين که دو شاهده زن برابر يک شاه

د        "  کافی نيست؟  بت دادن ث ن  " او گفت       .  زنان پاسخ م اي
ه          .  دليل نقصان عقل آنها است     يست ک آيا اين درست ن

زنان در دوران حيض خود نه ميتوانند نماز بخوانند نه   
د             "  ميتوانند روزه بگيرند؟   بت دادن ث اسخ م ان پ او .  زن

 ".اين نيز نقصان آنها در دينشان است"گفت 

شماره , 6کتاب , 1صحيح بخاری پوشينه 
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 :گزارش مالی 
اه         ن م ارج اي خ خرج $  1075( $  1103م

ی ،           $  16چاپ،       دوق پست  cvc$  12صن
ا                   ه ب وده ک گی،  ب ان خرج ماهيانه حساب ب

ی،         $  685توجه به     ال دالر $  418کمک م
م      ه اي ه               .  کسری داشت وجه ب ا ت رو، ب ن از اي

ر            $  283 غ ب ال بدهی از ماه قبل، کل بدهی ب
دالر می شود که اميدواريم بتوانيم با       $  701

 .  ياری بيشتر خوانندگان آنرا برطرف نمائيم

آدرسهای تماس با 
 روشنگر

  چک کمک مالی خود را به نام روشنگر 
 . و به آدرس های زير ارسال نمائيد

و يا از شماره حسابهای زير برای واريز 
 .کمک مالی خود استفاده نمائيد

 کانادا
TD Canada Trust 
Name: Roshangar 

Acct. # 03152 004 79065218649 
ABA (Rout No.): 026009593 

Switch Code: TDOMCATTTOR 

 :درس های پستیآ
 کانادا

CEES 
P.O BOX  55338 300 Borough Dr. 

Scarborough ON. M1P - 4Z7  

CANADA 

Tel & Fax : (905) 237-6661 

(905 237 66 61) 

 

 ليست کمک ها و گزارش مالی اين ماه 
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 آقای احمد

 آقای مسعود الوند

 آقای پرويز

 آقای ذبی

 خانم ناديا

 آقای بلوچ

 آقای افشين

 باقيمانده در آمد پارتی

 آقای سيامک

  آقای محمد
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& 

Support 

  685جمع مبالغ                                

 

توان جنسی در کتاب های 
 اسالمی

 

توان بدنی انسان درکاميابی از زنان به                )  دربهشت(
، 14، جلد  کتاب کنزالعمال  .  اندازه صد نفر می گردد        

  468ص 

بهترين چيزهايی که مردم در دنيا و آخرت از آنها                     
برند، لذت آميزش و بهره برداری از زنان                  لّذت می  

 ) 468، ص 14کتاب وسائل، جلد. (باشد می

همانا بهشتيان به چيزی بيشتراز نکاح               :  پيامبراکرم
 ) 503کتاب لثالی، ص . (برند اشتها ندارند و لذت نمی

حوری از خيمه خود بيرون آيد و روی به تخت مؤمن            
بخرامد و چون به نزد مؤمن می آيد با پانصد سال                      
ازسالهای دنيا همديگر را بوسه زنند که برای هيچ                   
. کدامشان ، خستگی و مالل حاصل نمی گردد                             

هرمؤمنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار            
دارد و    زن از آدميان، که ساعتی با حورّيه صحبت می         

ساعتی با زن دنيا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر             
. دارند   اند و بايکديگر صحبت می            ُکرسيها تکيه زده    

 ) 98، ح 157، ص 8بحاراالنوار،ج (

بيشتر نهر های بهشتی از نهر کوثر است که در کناره           
در بهشت  .  رويند  می)  مانند گياه (آن دختران نار پستان     

نهری وجود دارد که در دو طرفش دختران باکره                     
اند و مشغول تغنی           سفيد روی و سفيد پوش نشسته             

 ) ١٩۶، ص ٨بحاراالنوار، ج . (هستند) آواز خواندن(

دوشيزگان با چنان صدايی می خوانند که خاليق                        
اند و اين نعمت،               تاکنون چنين صدايی را نشنيده              

باالترين نعمات بهشتی است اين دوشيزگان به تسبيح             
. تغنی ميکنند              )  ذکر صفات الهی                             (
 ) ١٢٧بحاراالنوارص(

هريک ازآن حوريان، هفتاد حّله پوشيده اند و سفيدی              
از جماع با   .  ساق ايشان از زير هفتاد حّله معلوم است         

هر يک ازآن حوريان لّذت صد مرد را می يابد که                    
هريک چهل سال خواهش مجامعت و آميزش داشته                

، 8بحاراالنوار،ج  . (باشند و برايشان ميّسر نشده باشد       
 ) 205ح 

پس آن مؤمن با قّوت صد جوان با آن حوری جماع                   
. وآميزش کند ويک آغوش با اوهفتادسال طول ميکشد         

مؤمن متحّير ميباشد که نظر بکدام اندام حوری بکند،             
برروی او يا بر پشت او يا بر ساق او، بر هر اندام او               
که نگاه ميکند از شّدت نور و صفا، روی خود را                       

پس دراين حال زن ديگری بر      .  درآن مشاهده می نمايد   
او مشرف ميگردد که خوشروتر و خوشبويتر از اّولی          

 ) 205، ح 8بحاراالنوار،ج . (است

هيچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوند               
فرمايد که با هر        غنّی ، پانصد حوری به او عطا می            

باشد که هريک     حوری هفتاد غالم وهفتاد کنيز نيز می       
. باشند      مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می                                   

 ) 205، ح 8بحاراالنوار،ج (

  ****** 

 

خبرگزاريها، برای دومين بار  طبق اخبار مندرج در
کارگران بخش نساجی دست به گذشته در سال 
در تابستان امسال . گسترش زدند در حال  اعتراض
  مبارزه ميليونی کارگران، دولت و سرمايه دارن در پی

با کارگران رسيدند که سطح  به يک توافق ضمنی
چيزی در   تاکا،٣٠٠٠ به ١۶۶٠دستمزد حداقل را از 

با گذشت ماهها   .  يورو، افزايش دهند ٣۴حدود 
را زير پا گذشته و  بسياری از سرمايه دارن اين توافق

تظاهراتی در روز يکشنبه در  در پی. ناديده گرفته اند
در شهر چيتگنگ، پليس بر  شرقی  بندر جنوب

 کارگر ۴کارگران آتش گشود که منجر به کشته شدن 
اين  در پی. شدن تعداد زيادی از کارگران شد و زخمی

کارگری به  پليس سرمايه، اعتراضات عمل ضّد انسانی
اکثر مراکز کارگری کشور را فرا  مانند حريقی

دوشنبه در شمال در   کارگر در روز۵٠٠٠ . گرفت
شهر گزيپور شاهراه ميان اين شهر و دهکا، پايتخت  

در . نشسته مسدود نمودند را با يک اعتصاب
 ۵٠٠٠نيز   ای اشوليا دهکا، در منطقٔه کارخانه نزديکی
در . دست به بستن خيابانها و اعتصاب زدند کارگر

زن به   پايتخت نيز چندين هزار کارگر بويژه کارگران
تعدادی ماشين  درگيری با پليس، خيابان آماده و در پی  

.                                   به آتش کشيده شد
              ******   

  خيزش کارگری در حريق
  بنگالدش بار ديگر شعله ور شد

 
 

نوشتاری از سايت آخرين 
 نفسهای اسالم در ايران

 

 روشنگر  
 !متعلق به شماست

 با پشتيبانی مالی خود
 به ادامه انتشار 
 !روشنگر ياری رسانيد
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) ......05(ادامه در صفحۀ   

درباره نقش ما در 
ترويج خشونت 

:ناموسی  

 چرا به جوک رشتی

  می خنديم؟

 سهيال وحدتی 

پژوهش درباره دليل خنده دار بودن يک        
مطلب ميدان های گوناگون روانشناسی،       
جامعه شناسی، زبان شناسی، فلسفه،                
ادبيات و حتی علوم کامپيوتری را در بر        

براساس اين پژوهش ها،            .  می گيرد   
بطور خالصه می توان گفت که آنچه                
مطلب يا لطيفه ای را برای ما خنده دار            
می سازد يا حماقت کاراکتر لطيفه است،       
يا اينکه وضعيت تعريف شده در لطيفه            
با انتظارات ما بر اساس تربيت و جامعه        

بدين .  پذيری و شناخت ما تناقض دارد          
ترتيب که تربيت اجتماعی ما يک سری         
انتظارات عمومی در ما ايجاد کرده که            

اين .  همه ما بر سر آنها اتفاق نظر داريم        
تربيت اجتماعی بر اساس فرهنگ و                 
سنت و عرف و مذهب و روابط                            
اجتماعی است که توسط همه ما به                      
خوبی شناخته شده است و افزون برآن،          

زمينه .  توسط همه ما پذيرفته شده است         
ی بيان يک لطيفه همين است که همه ما          
به پيش زمينه ی آن آگاهی داشته و اين             
انتظارات عمومی را خيلی دقيق شناخته        

بيان لطيفه در حقيقت بيان     .  و پذيرفته ايم  
يک کنش يا واکنش ناهمخوان يا متناقض 
با اين مجموعه از انتظارات عمومی                 

 . ماست

هنگامی که يک ماجرايی تعريف می               
شود که در آن فردی از ميان ما بر                       
خالف همه آن انتظارات عمومی رفتار          
می کند، ما آن را بانمک و خنده دار می          

 .يابيم

بر اين مبنا، می توان ديد که در هر                      
لطيفه خنده داری يک اليه پنهان                            
فرهنگی وجود دارد که ناگفته می ماند             
زيرا که نيازی به بيان آن نيست و فقط              
کنش يا واکنش ناهمخوان و متناقض با            

اين .  آن است که در لطيفه بيان می شود         
اليه پنهان و ناگفته همان فرهنگی است           
که همه ما با آن کامال آشنا هستيم و آن               
را به خوبی می شناسيم و در بطن اين               

 

 ! اهللا، همان اهريمن است 
 

 

 زيارتگاه رندان  کجاست؟

 

ای است در               زاده          امام
ی چهل کيلومتری            فاصله

تهران، نزديک اتوبان که اگر بخواهيد به قزوين                       
های شمالی ايران عازم تهران شده           برويد يا از استان    

زاده،    بارگاه امام  .  باشيد، از جاده قابل رويت است             
. دستانه از معماری عصر صفويه             تقليدی است خام     

های اتوبوس    راننده.  هايی بلند   ای با مناره    گنبدی فيروزه 
 صوت را     شوند، صدای ضبط    وقتی از کنارش رد می     

گذارند و صلواتی  کنند دستشان را روی سينه می کم می
. از دور همه چيز عادی است                            .  فرستند      می
ی ديگر؛ اما اگر       زاده  ايست مثل هزاران امام      زاده  امام

تان جلب    ماشين را کنار بزنيد و جلوتر برويد، توجه            
زاده    هايی که آنها را در هيچ امام                شود به چهره       می

بينيد اکثر    کنيد می   بيشتر که دقت می    .  ايد  ديگری نديده 
زاده، بلکه به سمت گورستان آن        مردم نه به سمت امام    

پسران و دخترانی با چهره های امروزی با          .  روند  می
احتياجی به پرس و جو     .  های ُرز و گاليل در دست       گل

ی کسانی    همه.  فقط کافی است دنبالشان برويد      .  نيست
شوند و به سمت چپ             که از در امامزاده وارد می            

به مکان معهود که     .  پيچند مسيرشان مشترک است      می
شويد که مردم دارند زير         شويد متوجه می     نزديک می 

کنند و بعد از گذشتن از چند پيچ           لب چيزی زمزمه می   
بينيد که باالی قبر کسی ايستاده يا              و خم از دور می       

باالی مزار غول زيبايی که غريق زاللی            .  اند  نشسته
 )1(های جهان است  همه آب

احمد شاملو هيچگاه نامش در هيچ رسانه رسمی برده            
ی او        ای درباره       در هيچ کتاب درسی کلمه             . نشده

ای حق ندارد به نام او برگزار             هيچ جايزه . اند  ننوشته
. شود     مراسم بزرگداشتی برايش گرفته نمی                 . شود

ها در دوم خرداد        هايش بعد از سال       بسياری از کتاب   
 سال از مرگش گذشته           10. اند   مجوز انتشار گرفته     

با اين حال   . شکنند  است و هر سال سنگ قبرش را می        
زاده طاهر کرج ميعادگاه هميشگی            مزار او در امام      

از هر   . هايی است که عاشقانه دوستش دارند                انسان
بعد بلند  . خوانند  روند و شعر می       ی سنی آنجا می       رده
هايش   تر و به همسايه     روند کمی آن طرف     شوند می   می

به گلشيری، به مختاری، به             . کنند    ادای احترام می     
اسامی ممنوعه همه آنجايند،      . پوينده، به احمد محمود     

هايی که به         نام. اسامی پنهان، اسامی ترس خورده           
                                                                                                             .زبان آوردنشان جرم است

 برگرفته از سايت تهران ريويو               

 

فرهنگ کامال شناخته شده و پذيرفته شده            
ی ماست که می توانيم مسخره بودن و يا             
خنده آور بودن وضعيتی را که با آن                       
ناهمخوان است، تشخيص دهيم و همه با             

به بيان ساده، لطيفه ها به       .  هم بدان بخنديم  
گونه ای آينه فرهنگ ما هستند و ما می                
توانيم فرهنگ خود و انتظارات اجتماعی          

 . خويش را در آنها بيابيم

حاال بياييد ببينيم آن بخش از فرهنگ ما                
که در لطيفه های رشتی پنهان شده                           

در مورد لطيفه های رشتی،                  .  چيست
معموال محور لطيفه يک مرد رشتی است         
. که مرد ديگری با زنش خوابيده است                 

آنچه لطيفه رشتی را برای ما خنده دار                  
حالت .  می سازد معموال دو حالت دارد             

يک اينست که مرد رشتی هالو است و                  
متوجه نمی شود که مرد ديگری با زنش             
خوابيده است، و ما به حماقت او می                       

در اين حالت به حماقت کاراکتر             .  خنديم
 .لطيفه می خنديم

حالت دو اينست که مرد رشتی متوجه اين          
رابطه جنسی می شود، اما واکنشی از                  
خود نشان نمی دهد و به سادگی از کنار               

يعنی وضعيت تعريف شده       .  آن می گذرد    
در لطيفه با انتظارات ما بر اساس تربيت           
و جامعه پذيری و شناخت ما تناقض دارد           
و از اين روست که وضعيت به نظر ما                

 .خنده دار می آيد

حاال بياييد حالت دو را در نظر بگيريم و             
نگاهی عميق تر به دليل خنده داربودن                 

هدف اين    .  جوک های رشتی بياندازيم          
است که ببينيم که تربيت و جامعه پذيری             
و شناخت ما چگونه است که واکنش مرد            
رشتی در تناقض با آن قرار می گيرد و               

 .ما را به خنده می اندازد

مگر نه اينکه انتظار داريم که هر مردی             
وقتی که مرد ديگری را با زنش می بيند،           
عصبانی شده، غيرتش به جوش بيايد و                
بزند يکی از آن دو يا هر دو را بکشد؟ و              
واکنش خونسرد و عاری از خشونت مرد          

در !  رشتی ما را به خنده می اندازد                      
فرهنگ ما، ناموس و غيرت متاسفانه                   
چنان ريشه دوانده که بدون آنکه آگاهانه              

 بدان بيانديشيم، در ذهنيت ما همواره 

 

 
 

 

 )اميد . م ( مهدی اخوان ثالث 

 خدا ما را از اين اهللا اهريمن رها سازد

 يقين اهريمن و اهللا همدستند حافظ جان

 

 سيه کاران در ميخانه ها بستند حافظ جان

 خم و مينا و جام باده بشکستند حافظ جان

 

 به مستان می انگور حدها می زنند آنان

 که از کبر و غرور و مکر سرمستند، حافظ جان

 

 خدا گويند و می گيرند جان و مال مردم را

 خدا داند که بس نا مردم و پستند حافظ جان

 

 خدا کی نان جان با شرط ايمان ميدهد کس را

 چرا اللهيان اين را ندانستند حافظ جان

 

 خدا ما را از اين اهللا اهريمن رها سازد

 يقين اهريمن و اهللا همدستند حافظ جان

 

 همان اهريمن است اهللا و در اين شک ندارم من

 گواهم ايزدی ايرانيان هستند حافظ جان

 

 ببين شب ها چه تاريک است زير پرچم اهللا

 ببين مردم چه بدبخت و تهيدستند حافظ جان

 

 سالمی کن به خيام آن ابرمرد از من مسکين

 بگو پستان در ميخانه ها بستند حافظ جان

   

مذهب سلب 
مسئوليت از 

تفکر و 
عقالنيت 
 است

*****

*****

          

          چه چيزی درباره لطيفه های رشتی            
 خنده آور است؟    
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   ******  

در دزفول، جاسم که خود دارای سه زن            
اش را به دليل اينکه          ساله 15بوده دختر    

کرد عمويش به او تجاوز کرده،           فکر می 
 .سر بريد

باز در دزفول، مردی با سوءظن به                      
همسر دومش و با ادعای اينکه پسرش                

 7متعلق به او نيست، سر وی و فرزند                
 .اش را بريد ساله

 ساله اهوازی زمانی که           7زهرا دختر      
پدر (مادرش بر سر اختالفی با شوهرش          

اش   ، به همراه وی به منزل پدری           )زهرا
رود، پس از بازگشت مورد سوءظن            می

 7پدر به زهرای    .  گيرد  پدر خود قرار می   
کند که شايد زمانی که او              ساله شک می    

در منزل پدربزرگش بوده، مورد تجاوز           
وی با اين       .  اش قرار گرفته باشد             دايی

 ."شود سوءظن به دست پدر کشته می

پروين بختيارنژاد در اين کتاب تالش                  
کرده نمايی از فاجعه خاموش را به ما                 

مردهايی که او به ما نشان می       .  نشان دهد 
 ساله،    7دهد، مردهايی که سر دختر                 

 ساله خود را     15 ساله و زن       17خواهر  
مرد "می برند، مردهايی که هيچکدام                 

اينان همه مردان باغيرتی     .  نيستند"  رشتی
هستند که از ناموس خود دفاع می کنند و           
واکنش آنها همخوان با انتظارات فرهنگی      
ماست، و از اين رو برای ما خنده دار                  

 !نيست

ولی آيا واقعا اينطور است؟ آيا ماجرای              
قتل های ناموسی گريه آور نيست؟ اگر ما        
واقعا از هر مردی که زن يا دختر يا                     
خواهر خود را با مرد ديگری می بيند                 
انتظار نداريم که دست به جنايت بزند،               
چرا به جوک های رشتی می خنديم؟ وقت  
آن نرسيده که از خود بپرسيم فرهنگ                  

 خشونت ناموسی را چرا پذيرفته ايم؟ 

آيا نبايد از خود بپرسيم که نقش ما در                   
 رواج فرهنگ خشونت ناموسی چيست؟ 

آيا بهتر نيست آرزو کنيم که تناقض ميان          
فرهنگ آشنا و پذيرفته شده ما و واکنش             

از ميان " مرد رشتی"به نفع " مرد رشتی "
مرد "برود و همه مردهای ايرانی همانند         

باشند تا   "  غيرت"خونسرد و بی     "  رشتی
هيچ زن و دختری قربانی خشونت                         

 ناموسی نشود؟

واکنش خشونت بار او با انتظارات                        
. فرهنگی ما از او تناقضی ندارد                            

انتظارات فرهنگی ما درباره خشونت                
ناموسی فقط در چارچوب فرهنگی خود           

 .ما و برای مرد ايرانی مصداق دارد

به !  اين وضعيت رقت بار فرهنگی ماست     
عنوان روشنفکر به نقد حکومت                              
جمهوری اسالمی می پردازيم که چرا                
دست به سنگسار می زند، ولی کمتر به              
نقد فرهنگ ناموسی وغيرت پرستی                    
خودمان می پردازيم که مسبب قتل زنان           
و دختران بسياری در اين مملکت بوده و          

 . هست

برای اينکه عمق اين وضعيت رقت بار             
روشن تر شود، اجازه دهيد چند خطی از          

قتل های        (فاجعه خاموش               «کتاب        
به قلم پروين بختيار نژاد را           »  )ناموسی

 .در اينجا نقل کنم

   ******  

 ساله مريوانی که يک              16شيدا زن       "
در حال   ...   ساله نيز داشت            2کودک   

حرف زدن با مردی در خيابان توسط                  
 .برادرش به قتل رسيد

مردی به علت سوءظن به همسرش او را         
 سال زندگی مشترک در برابر      29پس از   

  .ديدگان فرزندانش به قتل رساند

ای در خوزستان در کيف دختر               خانواده
. خود کارت تبريکی بدون امضاء يافتند           

دختر توسط عمويش به قتل رسيد و                       
 .خانواده آن دختر قاتل را بخشيدند

 ساله بلوچستانی به دليل       14سعيده دختر    
شک پدر به او، به وسيله پدر، برادر و               
دوستان برادرش سنگسار شد و به قتل                

 .رسيد

ای در دهی      ساله 17دلبر خسروی، دختر    
نزديکی مريوان، به دليل داشتن قصد                  
طالق از همسر ناخواسته و اجباری خود،    

 .توسط پدرش سر بريده شد

ای و        ای همسر صيغه            ساله   46مرد    
 سال بيشتر نداشت به     15نوجوانش را که    

دليل سوءظن با ضربات چاقو مجروح               
کرد و مردی که در خيابان در حال                        

زدن با او بود را با ضربات چاقو               حرف
 . به قتل رساند

ارزش نهادن به         .  جاری است     
ناموس و غيرت يک پيش زمينه ی                        
تربيتی و شناختی به ما می دهد که بر                   
اساس آن است که جوک رشتی بانمک               

 . می شود

اول از همه اينکه ما زن را ناموس مرد              
می دانيم و هنوز باور نداريم که زن هم              
. يک انسان است که اختيار خود را دارد           

يک دليل خنده دار بودن جوک رشتی                  
اينست که زن را هنوز ابزار جنسی برای        

هر مردی که        .  استفاده مرد می دانيم           
دستش برسد، به زن مرد رشتی تجاوز               

زن .  می کند و کنار او می خوابد                         
اعتراضی نمی کند، چيزی نمی گويد، و           
اصوال در همه جوک های رشتی                            
کاراکتری ندارد، و هنگامی که مردی به          
. سراغ او نمی آيد هيچ اعتراضی نمی کند

زن رشتی انتخابی ندارد، اعتراضی                    
ندارد، صدايی ندارد، فقط يا لخت روی             
تخت خوابيده، يا مورد تجاوز مرد                         
. همسايه و بقال و حسن آقا قرار می گيرد         

زن رشتی در همه ی اين لطيفه ها فقط                
مرد رشتی هم   !  مرد رشتی است"  ناموس"

که به ناموس اهميتی نمی دهد، پس هر               
مردی می تواند به زنش دست درازی                 

 .کند

داشته باشد،  "  غيرت"دوم اينکه مرد بايد       
خود دفاع کند و     "  ناموس"يعنی اينکه از     

اگر مرد ديگری را با زن خود ديد، از                 
! و خون بريزد       خود خشونت نشان دهد       

دليل اصلی بانمک بودن جوک رشتی                 
همين تناقض آشکاری است که بين                        
انتظارات فرهنگی ما درباره خشونت                
ناموسی و واکنش بدون خشونت مرد                   

به بيان ساده، اينکه        .  رشتی وجود دارد     
مرد رشتی بدون ارتکاب خشونت از کنار 
ماجرا رد می شود، برای ما بشدت خنده            

 . دار است

آخرين جوک رشتی را که شنيده ايد به                
" مرد رشتی  "خاطر بياوريد و به جای              

. را در آن قرار دهيد      "  مرد سوئدی "يک  
آيا بازهم بانمک و خنده دار است؟ طبيعی        
است که از مرد سوئدی انتظار نمی رود           
که دست به چاقو بزند و زن خود يا مرد              

فرهنگ و قانون کشور       !  ديگر را بکشد    
خونسردی و عدم       .  سوئد متفاوت است      

)04(ادامه از صفحۀ ......  چه چئزئ خنده اور   
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Robert Green Ingersoll By 

١٨٣٣ - ١٨٩٩ 

بگذاريد آنانی که . زندگی کنيم) انسان(بگذاريد بنام آدم 
درجستجوی حقيقت طبيعت بودند و هرگز انسان های 

ستاره . مشابه خود را اعدام نکردند را بياد بياوريم
شناسان، و شيمی دان ها هرگز زنجير آهنين بهم 

زمين . نبافتند، هرگز حفره تاريک زندان نساختند
شناسان هرگز ابزاری برای شکنجه و آزار ابداع 

فيلسوفان تئوری های حقيقی و حقيقت را با . نکردند
 .سوزاندن همسايگانشان به مردم ارائه ندادند

آزاد انديشان و دگر انديشان برجسته فقط برای نيکی 
مردمان و انسان ها زيسته اند باور من بر اين است که 

بايستی به آنچه در اطراف ما ميگذرد توجه ديگری 
سئوال کنيم تا بطريقی بعضی نا شکفته ها  –بکنيم 

برای من مهم نيست که خدا وجود دارد . شکافته شوند
من وجود دارم، ولی مهم است که تا زنده هستم . يا نه

بنا بر اين، بهتر است توجهم را به . شاد زيست کنم
يافتن راهی برای شاد زيستن متوجه سازم نه يافتن 

 . راز کهکشان ها و جهان اليتناهی

ما بنيان و اساس معبد بزرگی از آينده را بر پا ميداريم 
نه معبد خدايان متعدد را؛ و البته بنيان آن همه  –

که با آداب و تشريفات معقولی مذهب  -مردمان 
ما هر کار کوچکی . انسانيت را جشن خواهند گرفت

از دستمان بر ميآيد ميکنيم تا با شتاب هرچه تمامتر 
آنروز هائی را در جامعه ببينيم که ميليونر و گدا توليد 

ولع تنبلی و سستی و همچنين گرسنگی  –نميشود 
 .صنعتی توسعه نمييابد

انسانيت بزرگترين مذهب است، و هيچ خدائی نميتواند 
انسانها را در يک دنيای ديگر به جهنم رهنمون گردد، 
در حاليکه در اين دنيا يک بهشت کوچک درست کرده 

 .اند

خدا نميتواند انسان را بدبخت و بينوا کند در حاليکه آن 
خدا نميتواند . شخص کس ديگری را شاد کرده است

نفرت خود را نسبت به اشخا صی که قادر بوده اند فرد 
آن يک کلمه  –ديگری را دوست بدارند ابراز دارد 

 .همه چيز را در بر ميگيرد) انسانيت(

اگر قرار است که ظلم و بد رفتاری برچيده شود انسان 
ها بايد برای تحقق بخشيدن اين امر مهم، کمر همت 
ببندند، اگر برده ها بايستی آزاد باشند انسان بايستی 

اگر حقيقت تازه ای بايستی آشکار . آنها را آزاد کند
. شود، مردمان بايستی آن حقيقت را آشکار سازند

اگربرهنگان بايستی لباس بر تن کنند؛ اگر گرسنگان 
بايستی غذا داده شوند؛ اگر داد بايد داده شود؛ اگر کار 

بايد مزد داده شود؛ اگر موهوم پرستی و خرافات 
بايستی از مغز ها رانده شوند؛ اگر بی دفاع ها بايستی 
حمايت شوند و در نهايت اگر حقيقت آشکار و پيروز 

پيروِزی . باشد) مردمان(شود همه اينها بايد کار انسان 
های آينده بايستی توسط انسان ها و فقط انسان ها 

بدست آيند انسان بايستی فرا بگيرد که بخود اعتماد و 
او ) هر کتاب آسمانی(اتکاء داشته باشد خواندن انجيل 

را از سرمای شديد زمستان محفوظ نخواهد داشت 
بلکه يک خانه، آتش و لباس مناسب اينکار را خواهد 

 برای جلوگيری از فقر و گرسنگی يک شخم در. کرد
 زمين ارزش ميليون ها موعظه و نيايش را پيدا ميکند 

و حتا ابداع يک دارو بيشتر بيماری ها را شفا خواهد 
داد تا آنهمه دعا که از پيدايش زمين تا به امروز بکار 

 .گرفته شده است

. من ترجيح ميدهم کس ديگری را مسئول اينکار نکنم
اگر برهنگان بايستی لباس بتن : ترجيح ميدهم بگويم

کنند انسان بايستی به آنها لباس بدهد؛ اگر گرسنگان 
من . بايستی سير شوند مردم بايستی به آنها غذا بدهند

ترجيح ميدهم به آمال و آرزو های انسان بيشتر اعتماد 
و تکيه کنم، به ذکاوت و هوشياری انسان، به قلب و 

شواهدی در دست نيست . مغز مردمان تا به چيز ديگر
که نشان دهد خدا در امور انسان ها دخالت نموده 

دست های زمينيان بی ثمر به سوی بهشت دراز . است
کشتی شکستگان . از ابر ها کمکی نخواهد رسيد. شده

بيهوده رو به خدا زاری و گريه ميکنند، زندانيان 
بيهوده و عبث آزادی و روشنائی را از خد ا طلب 

دنيا به چرخش خود ادامه ميدهد، و بهشت  –ميکنند 
گوش هايش کر است، الل و خاموش، بی زبان است 

سرما يخ توليد ميکند، آتش ميسوزاند، تهمت . و نا بينا
و افترا زننده شکسته و خرد ميشود و دعا ها در لبهای 

 کيش و اعتقاد خشک

در باال  –مذهب مثل درخت خرما ميماند . ميشوند
برگ های خزان زده و مرده . رشد ميکند تا قد بکشد

همه مثل عقايد کليسا ئی هستند، در حاليکه همه تازه 
 داده ها بدعت گذار ميباشند 

اولين قدم در جهت تحول و دوباره زايش ملی قبول 
همه گير و جهانِی نظريه ای است که بيان ميدارد 

هرگز راه فراری برای نتيجه حاصل از اعمال 
من نميتوانم باور کنم که اين خدشه . خودمان نيست

روانی و فکری فرار از مسئوليت در مرور زمان 
مستهلک شده ونميتوان از نتيجه حاصل فراری را 

اگر انسانی در دنيا پيدا شود که مايل . تصور نمود
نباشد همه حقوقی را که برای خود مدعی است به بنی 
آدم ديگری ارزانی دارد، او به وحشی بيشتر شباهت 

. اين يک سئوال صادقانه است. دارد تا به يک انسان
انسانی که مايل نيست بخشش نمايد و نميخواهد تا  
ديگران همانند او از آن حقوقی بهرمند شوند که او 

برای خود قائل است يک دروغ گو؛ متقلب، خودخواه 
اگر حقوق يک انسان تحقير شده . و حيوان صفت است

و در خفت نگاهداشته شده باشد حقوق همه در خطر 
ما هرگز نميتوانيم آزادی ديگران را . قرار ميگيرد

مختل سازيم بدون اينکه حقوق خودمان نيز صدمه 
با به هيجان آوردن و بکار گيری تبعيض بدست . ببيند

خود تحقير و خفت و دادگستری قانون را دامن زده ايم 
ما موظف . و تخم وحشيگری و جنايت را پاشيده ايم

نيستيم در مقابل کسانی که تصور ميکنند وظيفه شان 
اينست تا زندگی ديگران را از آنان بگيرند آرام نشسته 

 .و کشته شدن را بپذيريم

اجازه بدهيد همديگر را با نتيجه اعما لمان بسنجيم نه              
نه با آنچه در گذشته اعتقاد داشتيم        . با تئوری های آنان   

زيرا اين مسئله بيشتر به آنجائی که دنيا آمده اند                      –
من معتقدم بايد ديگران را ياری             . ارتباط پيدا ميکند     

معتقدم شرکت های        . دهم تا بخودشان کمک کنند               
بزرگ، مردان موفق و مردمان دگر انديش ممتاز                    
ميبايست تمام ٌهم خود را بکار گيرند تا از چاپيدن                      

مردمان ممتاز بايستی انسان های      . ديگران پرهيز کنند  
قدرتمندان بايد سپر       . زير دست را در پناه بگيرند               

 امروز بطور اخص اين وضعيت . ضعيفان باشند

شکست در بين بعضی ها به . درست برعکس است
 .موفقيت ديگران منجر ميشود

در خود بيداری را بوجود آوريد تا با افکار و کردار 
خويش به آرمان وکمال مطلوبی در ادراک خود 

برسيد، بخود آن پر پروازی را بدهيد که يک زنبور 
عسل با تخصص شيميدانی خويش شهد الزم از سبزه 

و  گياهان مشابه را جستجو ميکند، با چشمان تعليم ديده 
و بصيرت الزم برای پيدا کردن تار های ماهرانه ای 
که گذشته و امروز را بهم پيوند ميدهد، دانشتان را تا 
بدانجا باال ببريد تا بار سنگين را ازضعيفان بر کنار 

کنيد، مغز هايتان را پرورش دهيد تا ازحق و داد دفاع 
من به نجابت . کنيد، اين است نيايش و پرستش واقعی

من به عشق و کاشانه، به . طبيعت انسانی باور دارم
من به همياری و . مهربانی و انسانيت باورد دارم

دوستی نيکو وبه خوشروئی، به شادی همسر و 
من به طبيعت زيبا باور دارم، به . فرزندان باور دارم

دادن تمام حق ها به ديگران همانگونه که برای خود 
من به آزادی . روا ميداريد و تجربه ميکنيد باور دارم

انديشه ايمان دارم، به دليل، مشاهده و مالحظه و تجربه 
من به دلگرمی های شخصی و اعتماد و . باور دارم

اميد واثق من شامل همه . ابراز پندار نيک باوردارم
 اميدوارم،. بشريت ميشود

هر نوع نيکی بر کسی شامل ميشود بايستی شامل همه            
 .باالتر از همه من به آزادی ايمان دارم. شود

انسان ها     -مذهب انسان ها را متمدن نکرده است                    
 .مذاهب را بصورت متمدن در آورده اند

مذهب به نيايش خدايان خالصه نميشود، اما رهنمودی          
برای بهتر زندگی کردن ميباشد، برای شادی انسان ها           

هرگز هيج انسانی نتوانسته دريابد خدا وجود                  . است
" خدای ما "هر آنچه در گذشته در مورد          . دارد يا خير   

خدايان ديگر مردمان نوشته و گفته شده بنيان و اعتبار            
 .اساسی ندارد

اجازه . کلمات بدون انديشه همانند ابر بدون باران است        
 .بدهيد خدا شناسی را خارج از مذهب نگاه کنيم

مذهب و سيرت اخالقی هيچ مرز مشترکی با هم                          
ندارند، و مذهبی نيست که بدون سيرت های اخالقی                

هر آنچه که مذهب نام دارد                  . بتواند برآورده شود       
 .خرافات و موهوماتی بيش نيست

مذهب واقعی    . مفهوم حقيقی مذهب يعنی دادگستری            
يعنی دادن حق به ديگران در مورد هر آنچه که بخود                

مذهب واقعی يعنی ابراز وظيفه يک                 . روا ميداريم   
انسان نسبت به انسانی ديگر، سير کردن گرسنه،                       
پوشاندن برهنگان، دفاع از بيگناهان، و گفتن آنچه را             

 .که اعتقاد داريد حقيقت است

مذهبی که افکار واال را احترام نمی نهد، در مدت                       
بسيار کوتاهی، موجب استهزا و خنده همه قرار خواهد          

 .گرفت

من به آن خانه ايمان     ... من به خانه و کاشانه باور دارم       
که ارزش زيست   ....دارم، به فاميل و واحد خوب دولت      

افتخار، مکان، آوازه و        . کردن در اين دنيا را دارد             
شهرت، جالل و شکوه، تمول، همه در اين دنيائی که               
شمادوستش داريد؛ خاکستر، دود و خاک هستند مگر               
کسی شما را دوست داشته باشد؛ مگر جائی باشد که                  

 شما بتوانيد در آنجا بازوی فرزندانتان را دور گردن 

ل عـشق                            ـي دـل ق ـب طــل طـور ـم ه ـب ـک ـي اـئ خود حس کنيد، ـج
من ميگويم، مذهب، در     .  ديگران مقدس و روحانی شده    

ا وظـاـئف                       ه ـم ـم ه ـه اين دنيا، در همين جا، اين اـست ـک
ه                    ی ـک اـئ ان ـه م، انـس خود نسبت به ديگران را بجا آورـي
ه او          ه ـب خانه ای ميسازند، با دخترانی ازدواج ميکنند ـک
د،             ـن ـن ـک عشق ميورزند، به سرفرازی از او پرستاری مـي
طـور             فاميل را دوست دارند، شب ها در خانه ميمانند؛ ـب
ا                د ـت ـن ـک ـي کلی، قرض های خودش را ميپردازد، سعی ـم
مــام آمــال و                        ه الزم دارد بــدـست آورد، ـت يــزی را ـک ـچ
ال             خواسته هائی را که در ادراک او پذيرفته شده را دنـب

ر                 ـن ری ـه اـل ميکند، قسمتی از مغزش را که سرسرا و ـگ
ای ظـرـيف                  ه ـه ـم های ظريفه است به نقاشی ها و مجـس
ه               ری اـست ـک اختصاص داده، و شامل فرو رفتگی ديـگ
وه و                 ـک ا ـش د ـب ـب ـن به موزيک اختصاص يافته، به يک ـگ
ای                             ان ـه ـم دای آـس ـن ـل ه ـب ه ـب اری ـک ر ـب ات ـپ ـم مجلل، کـل
ه                         د ـک ـن ی آن ـک اـن ر انـس روز، ـه د، اـم ـن رـس شکوهمند مـي
ه           بزرگان بخاک خفته بدست آوردند، و آن هارا بهانديـش
ه هـست              های زندگان امروز مبدل سازد، دنيا را از آنـچ

رد          د ـک واـه ر ـخ ه                .  شاد ـت اـن ادی را در ـچ دان ـش ـخ او زـن
ود و                 ـم د ـن واـه اد ـخ شخصی که به او عشق ميورزد ايـج

ـشت                         ـه ا ـب ذاـشت ـت د ـگ واـه ان ـخ ودـش ال ـخ خدايان را بـح
ا               ی ـب ـن خويش را آنطور که ميخواهند اداره کنند طالع بـي

اه         .  ستاره شناسی اشتباه شده است     ـي رـس ـن کيميا گری و ـه
وم                .  بندی جای شيمی را گرفته     ـل ا ـع ده اـست ـت در ـش ـق ـم

ده               .  جای مذهب را بگيرد      ـن ذـهب آـي ن، ـم رآورد ـم در ـب
 .خواهد بود" دليل"

ما مذهب حقيقت را نياز داريم، دينی که همه چيز را 
اجازه بدهيد اين دنيا را . برحقايق بنيان نهاده باشد

من . دنيائی که ما در آن زيست ميکنيم -دگرگون کنيم
دنيا را قربانی فردی که از او چيزی نميدانم نخواهم 

من در اين دنيا با ترس و واهمه زندگی نخواهم ! کرد
کرد، وقتی آگاه نيستم از چه چيز آن بايستی ترس 

من به آزادی تمام يک انسان دراين دنيا . داشته باشم
من محصول افکارم را درو خواهم . زندگی خواهم کرد

 . .. کرد، هر قدر هم که ضعيف و کوچک باشد

تقوا و  –اصرار ميورزم، شادی آخرين کالم است 
پاکدامنی به اين معنی است، يا هر چيزی که اشک را 

تنها . از صورت انسان ديگر ی پاک کند خوب است
 .حقيقتی که ما ميدانيم –قادر مطلق طبيعت است 

من به . من به مذهب دادگستری و نيکی ايمان دارم
من به اين ايمان دارم که مفيد بودن . انسانيت ايمان دارم

انسان مفيد بهترين . باالترين نوع ممکن عبادت است
من به . مردم است، انسان مفيد يک پارسای خوب است

ما وراء الطبيعه، اسطوره ها و سر و معما اهميت 
 .نميدهم، اما برای انسان اهميت قائل هستم

کردار نيک بهترين نيايش است؛ زندگی که زندگی 
 .شود بهترين مذهب است

هيچ چيز . من به دروغ و کذب کمترين احترامی ندارم
نميتواند به اندازه يک خانه مقدس باشد، هيچ چيز 

 .نميتواند جای يک قلب پاک را بگيرد

جای اين . تنها شادی خوب است: کيش من اين است
راه شاد . زمان شادی هم اکنون است. شادی اينجاست

 .زيستن، شاد کردن ديگران است

             ****** 

 مذهب انسانيت
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 ميترا الياتی                  

ای است که ضمير نويسنده را                        هر قصه آيينه       
ای است در برابر      نماياند و ضمير آدمی خود آينه        می

 .جهان

 )آلن رب گری يه(

 و شاخص      ،سانسور و خودسانسوری مؤلفۀ بارز           
ها       قرن      ،شان    ای است که ارثيه             های جامعه       آدم

برای اين    .  است    ديکتاتوری و فرد محوری بوده             
 همان   ، دستاورد استبداد طی قرون متمادی          ،وارثان

ريشۀ .   وخودسانسوری است     ،ترويج روحيۀ حذف     
آيد و زن        خودسانسوری از ناخودآگاه قومی ما می          

ايرانی که هميشه حول محور مردانه چرخيده و مدام          
 مسلمًا اين استبداد    ،تحت استبداد و اقتدار مردانه بوده     

بيرونی را به درون ارجاع ميدهد و خود دچار                        
شود و ديکتاتوری درونی                    استبداد درونی می         

 حذف خود و           ، و سانسور است          ،حاصلش حذف   
بدين ترتيب      .   سانسور خود وديگران               ،ديگران

چون سالحی تلقی     خودسانسوری برای زن ايرانی هم    
شود که او را در برابر اقتدار مردانه مصون                      می
دارد و طبيعتًا مشخص است که در صورت عدم             می

رو است و       او با عدم حاشيه امنيت روبه          ،وجود آن 
 و  ،کند  اين حفظ امنيت است که او را وارد حاشيه می       

گيری در حضيض        او به جای بلند پروازی و اوج            
سان است که انديشه و ذهنيت زنانه                 بدين.  ماند   می

شود و حوزۀ زنانه تا سطح              عمًال عقيم و ابتر می        
 و ادبيات زنانه       ،يابد   حريم و حرم مردانه تقليل می          

نيز در بخشی از وجوه خود بازتابی از اين وجه                     
 .حذف و سانسور است

 انديشه جامعه امروز ايران وارث            ،از سوی ديگر    
های عرفانی است و انديشه عرفانی مبتنی بر             انديشه

عرفان و ادبيات عرفانی ما       .  تحقير تن و جسم است      
يعنی اين که پرداختن به       .  ستيز است   ستيز و جسم     تن

ای    شود و گونه       جسم و تن امری سخيف تلقی می             
 اين روح    ،پليدی و شيطان صفتی است و در مقابل            

بدين گونه جسم در تقابل با          .  است که بايد جال يابد       
/   بد   ،زيبا/  های هميشگی زشت     روح به صف تقابل    

 .يابد زمينی  راه می/   آسمانی،خدا/ شيطان. خوب

هايی      در مرور تاريخ گذشتۀ ايران به دوره                            
برميخوريم که سخن ازعشق گفتن خصوصًا وقتی که 

 گناهی کبيره        ،مشخص شود عشقی زمينی است              
از آن رو است که جامعه خشن             .  شود   محسوب می  

جنسی نمودن    چيند برای تک     ای می   مردساالر توطئه 
ها    زنان دردهليزها واندرونی    .  جهان پيرامون خود    

ترين حقوق يک         حبس ميشوند و حتی از طبيعی              
در اين  .  مانند   يعنی با سواد شدن محروم می          ،انسان
 جو و             گفتمان ستيزه       ،ها گفتمان مسلط                دوره
بدين جهت نقش زنان درحد ابزار         .  جنسی است   تک

بقاء نسل و زينت اندرون تنزل می نمايد و دامنه ی               
اين امر و اين شيوه نگريستن تک بعدی مرد ساالر              

. يابد  تا ادبيات مردانه ی امروز ايران نيز تعميم می            
زن اثيری نقطۀ مقابل زن          »  کور   بوف«  در رمان  

در اين اثر زن لکاته زنی است که                    .  لکاته است  
کند و    مطابق با هنجارهای اخالقی جامعه زندگی نمی      

همواره تابع هيجانات و شور زنانه جنسی است و                 
ای   رفتار و کردار و هويتش بر مبنای چنين رابطه              

نمونۀ ديگر اين تقابل و اين                   .  شود    تعريف می   
» شازده احتجاب  «گذاری در         بندی و ارزش        تقسيم

. هوشنگ گلشيری به روشنی قابل بررسی است                  
در مقابل    )  است    همان لکاته تعريف شده         (فخری    
 زن اثيری در نوشتار مردانۀ ما زنان                     ،فخرالنسا

اثيری زنانی هستند که در داستان حضوری پاک و              
 ،روند   آنان هرگز به راه خطا نمی           .  معصوم دارند  

 از    ،شوند    هرگز وسوسۀ شيطان جسم و تن نمی                  
   ،آوردند هويت مستقل خود حرفی به ميان نمی

            
 

آورد؟ اين وضعيت بيانگر آرزوی زنان  لذت پديد می
برای رها شدن از سيطرۀ قرارداد اجتماعی وقربانی 

پذير و  مند ساختن جوامع از سخنی انعطاف خواه و بهره
تواند آن چه را هنوز در  آزادتر است، سخنی که می

گذاری کند، يعنی رمز و راز  جامعه انتشار نيافته نام
های  ها و کينه های نهان، شرمساری بدن، روياها، شادی

جنس دوم، به زعم ژوليا کريستوا اين نکته که اخيراً 
های  نوشتار زنان حداکثر توجه متخصصان و نيز رسانه
. گروهی را به خود جلب کرده، بسيار قابل درک است

هايی وجود دارد که  با اين حال در اين راه پرتگاه
گويد به عنوان  او می. ها چشم پوشيد توان از آن نمی
آيا نويسندگان مرد همواره کوچک شمرده : مثال
های  شوند، نويسندگانی که برای بسياری از نوشته نمی

آيند؟ و آيا بسياری از آثار زنان  زنان الگو به شمار می
رسانيم،  را به شکرانۀ برچسب فمينيستی به فروش نمی

لوحانه و  های ساده آثاری که بدون اين برچسب مرثيه
شان به منزلۀ مطالبی متروک و کهنه و  رمانتيسم بازاری
شوند؟  مردود شناخته می  

های ژوليا کريستوا جالب است که           در راستای اين گفته    
به نکاتی دربارۀ وضعيت نوشتار زنان در ايران اشاره            

های اخير ما شاهد تمايل ناشران به چاپ               در سال .  کنم
آثار زنان هستيم که پيش از اين چنين تمايلی وجود                        

چنين سوژۀ زنانه در ادبياتمان تبديل به مد                    هم.نداشت
است و نکتۀ جالب توجه            شده ووجهی فانتاستيک يافته      

ها شاهد اختصاص جوايز            ديگر اين که ما اين سال             
اين مسئله بسيار دلگرم    .  متعددی به زنان نويسنده هستيم     

کننده است اما دونکته هست که مرا در اين ارتباط کمی             
کند، يکی اين که ما در اين جا شاهد تشويق                بدگمان می 

آثاری هستيم که در آن، زن تسليم فضای مردانۀ خانواده          
شود و از طرفی داوران عمومًا مرد هستند و                              می

بنابراين پشت اين قضيه نهايتًا اراده معطوف به لذت                   
مردانه وجود دارد، که اين نکته اصًال خوشايند نيست و            
شايد به آن جا منتهی شود که نويسنده زن مجبور شود                 

بينيم که    از طرفی می  .  به نوعی تحت سلطۀ مردانه باشد      
در کنار باال رفتن تعداد نويسندگان زن، با اندک منتقد                 

مسئلۀ ديگری که بايد عنوان       .  رو هستيم   جدی زن روبه   
کنم اين است که امروزه نگاهی که به ادبيات داستانی از 
جانب منتقدان و يا حتی داوران جوايز ادبی صورت                   

گيرد نگاهی موضوعی است تا نگاهی فرمال،                          می
به طور مثال موضوع           (تکنيکال و زبان ورزانه،               

هارا من    چراغ«بازگشت زن به سوی خانواده در رمان         
، يا موضوع صبرو پايداری و فداکاری  »کنم خاموش می 

زن در هر شرايط و موقعيت سخت خانوادگی در رمان            
، با اين وصف، به زعم      )نوشتۀ فريبا وفی  »  پرندۀ من «(

کريستوا بدون توجه به چند و چون نتايج آثارزنانه، آن              
اند و    چه اهميت دارد اين است که زنان در حال نوشتن             

همگان چشم انتظارند که آنان چه چيز نويی خواهند                     
 .نوشت

نويسی   ام به رويکردهای داستان      در اين جا نگاهی کرده      
قبل از هر چيز بايد اشاره کنم . و نوشتار زنانه در ايران

نويسان مطرح زن در تاريخ ادبی ما و تا پيش           که داستان 
از انقالب نسبت به تعداد نويسندگان مرد، اندک اند و                  

رنگ    دهندۀ حضور کم        شمار، اين مسئله نشان          انگشت
های فرهنگی و ادبيات جدی آن دوره             زنان در عرصه   

عرصۀ ادبيات دقيقًا به معنای عرصۀ               .  تواندباشد   می
خواهد حرف      سخن گفتن است، يعنی جايی که زن می             

های خود را به      خواهد بلندپروازی   بزند، جايی که زن می    
های فرهنگی و         رخ بکشد اما به شدت دچار ناتوانی               

اقتصادی و آموزشی است چرا که جامعه و نظام                            
 های خالق  ارزشی ما مردساالر است و توانايی

 

زنانگی .  مظهر صبرو شکيبايی  و نماد گذشت هستند          
. يابد    ها در سکوت و معصوميتشان تبلور می                        آن

شدۀ اخالقی و            ها تنها به بعد پذيرفته                  زنانگی آن   
آنان .  اجتماعی و رسمی آن در جامعه محدود است                

زنان منفعلی هستند که سرنوشت محتوم خود را                         
 .اند پذيرفته

زن ايرانی درحالی که ظاهرًا مدرنيته و عقالنيت 
تواند  اما هنوز نمی. کند مدرنيته را تجربه می

. اش را آشکار کند و پيرايشش را به رخ بکشد زيبايی
او ناچاراست که فراموش کند اين بخش الينفک اخالق 
مدرن است و بدين ترتيب در اين جا نيز دچار حذف و 

ما «: به قول خانم آنی سيسکو. شود خودسانسوری می
ايم و به طور ننگينی ياد  مان رويگردان بوده از تن
  ...» ايم که آن را ناديده بگيريم  گرفته

 زنان اين شرم و حياء را به ،ظاهرًا در عصر مدرن
اند اما زن نويسنده ما حتی در حوزۀ ادبيات  دور ريخته

نيز قادر به بازتاب آن نيست و بعضًا به طور محافظه 
او . کند ای خود را در پشت اثرش پنهان می کارانه
او . اش بپردازد اش و به تن تواند به زنانگی نمی
های سرکوب شدۀ جنس زن در  تواند از خواسته نمی

اش  زندگی زناشويی
بنويسد و بدين ترتيب 

اش را در  خود زنانه
نوشتارش سانسور 

 چرا که اسير ،کند می
های سازمانی  ايده

مردانه در همۀ 
 . هاست عرصه

رسد  اصوًال به نظر می
که نوشتن زنان دربارۀ  

 دربارۀ ،شان جنسيت
وجوه متکثر آن و اساسًا 

شان امری  دربارۀ تن
بسيار . ناممکن است

رسد  احمقانه به نظر می
آن جا که سخن از تن 

 ،آيد زن به ميان می
عدم تحکيم . تصورمان تنها مسئلۀ لذت جنسی او باشد

چنين درصد بااليی از آمار   و هم،روابط زناشويی
طالق که همه روزه در کشورمان شاهد باال رفتن آن 

گردد به عدم شناخت متقابل زن و مرد  هستيم نيز برمی
 .شان از مسئله تن و تنانگی

از طرفی مرد سنتی نه اين که اندام زن را تقبيح کند 
برای . پسندد بلکه آزادی ارادۀ زن دربارۀ تنش را نمی

های  بعضی از شبه روشنفکرهای ما شنيدن داستان
چرانی  اروتيک از سوی زنان نويسنده يک جور چشم

ها  توانم عين الت اگر من نمی: روشنفکرانه است
 .شود  اين جوری که می،دختربازی کنم

واژۀ نفس در معنای مطلق در : در جايی خوانده ام 
دهندۀ مرکز غرايز  روايات مذهبی به عنوان نشان

در . اصوًال واژۀ نفس لفظ مؤنث است. معرفی شده
 اثر ، نمايشنامه رام کردن زن سرکش،آثار کالسيک 

به » عقل«بشر و » مادر«به عنوان » نفس« ،شکسپير
اشعار موالنا توصيف . شود عنوان پدر بشر ظاهر می

توضيح » نفس«دقيقی دارد ميان زوجی که مادر 
دهد که پسر حساس و ظريفش نبايد به مدرسه  می
 پدر مظهر عقل وشعور ميل دارد تعليم و ،برود

 .تربيتی عالی برای پسرش فراهم شود

های عرفانی و  های زن داستان تقريبًا همۀ قهرمان
.  هستند» نفس«حماسی به عنوان نمادی از   

توانند به    اين موجودات در آغاز ناپاک هستند اما می       
 .سمت چيزی برتر تکامل پيدا کنند

. شود  به زنی بد تشبيه می     »  نفس«در سورۀ يوسف    
گر    زليخا به عنوان زنی وسوسه ،در کتاب عهدعتيق 

در قرآن زليخا نماد     .  سعی دارد يوسف را اغوا کند      
تواند جلو      زنی که نمی    .  گری است     طنازی و حيله    

های عاميانۀ مذهبی      در افسانه .  نفس خود را بگيرد     
شود و انديشۀ     گری زيبا ظاهر می     حوا مانند وسوسه  

در   .شود  گناه اوليه به وسيلۀ عمل جنسی ايجاد می            
ها را من خاموش      چراغ«دورۀ حاضر هم در رمان      

 زمانی که انديشۀ گناه        ،خانم زويا پيرزاد   »  کنم  می
در ذهن کالريس شخصيت زن رمان شکل                             

 در موعد ديدار مرد بيگانه در حريم                     ،گيرد   می
 ،طوفان.  خيزد   طبيعت با او به ستيز برمی       ،اش  خانه

ريزد و هم زمان با ورود        محله و شهر را به هم می      
» ياعشق ممنوع به خانۀ کالريس             «مرد بيگانه       

در بخشی از اين     .  کنند  جا حمله می    ها نيز به آن      ملخ
 يوئيل که يکی از            ،در کتاب مقدس     «:  متن آمده  

دهد از    پيغمبران قوم يهود است به مردم هشدار می         
ها         گناهانشان توبه کنند تا       از بالی حملۀ ملخ                     

در       اين رمان وقتی ک                               .»در امان باشند    
الريس از گناه                        

اش توبه                    نکرده
 طوفان         ،کند         می
ها           ملخ  ،خوابد می

شوند و                نابود می     
وقتی که به سوی                   

گردد           خانواده برمی   
دوباره طبيعت با او            

 .شود مهربان می

تاريخ ما تاريخ                 
ما .  مردانه است       

همواره تحت                           
سيطرۀ اصالت                      

 قانون                   ،مردانه
 نظام                     ،مردانه

ارزشی مردانه                
وبوطيقای مردانه          

ما ظاهرًا حق رأی داريم و حتی فرصت              .  ايم  بوده
رويم که حقوقی برابر                و به سمتی می             ،شغلی
 مردانه تعريف و         ،باشيم اما اين هماهنگی           داشته

شود    شود و از ما خواسته می             مرتبًا باز توليد می      
 يعنی حفظ   ،مان  مان به نقش هميشگی     حتی در ادبيات  

 نظم دادن و تداوم بخشيدن به قرارداد                          ،کردن
 ، پرستار  ، همسر  ،اجتماعی نمادين در مقام مادر           

 . معلم و غيره اکتفا کنيم،پزشک

جايگاه ما در اين قرارداد مردانه کجاست؟ ما                         
توانيم جايگاه خودرا در اين قرارداد                  چگونه می  

جايگاهی که در وهلۀ اول بواسطه           .  آشکار سازيم  
بسيار جالب است که ژوليا                .  سنت وارث آنيم       

ميل زنان به تأييدشدن درگرايش       :  گويد  کريستوا می 
 تبلور   ،به آفرينش هنری وخصوصًا آفرينش ادبی           

 اما چرا ادبيات؟. مييابد

آيا اين امر از آن رو نيست که ادبيات در مواجهه با       
 آگاهی و گاهی حقيقتی را                ،هنجارهای اجتماعی   

 شبانه، رمزگونه         ،پيرامون جهان سرکوب شده            
سازد؟ و نيز از آن رو که بدين  وناآگاهانه آشکار می

ها و راز و رمزها،                 تربيت از راه بيان ناگفته            
کند؟ و هم چنين       قرارداد اجتماعی را دو چندان می       

بدين خاطر که از نظام انتزاعی و ناکام کننده                          
های معمول    های اجتماعی يا به عبارتی واژه          نشانه

) ......08(ادامه در صفحۀ  ای فضا برای تخيل و  ای بازی، گونه روزمره گونه  
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رويکرد ديگری که در ادبيات نسل چهارم ما به وجود           
آمده اين است که چيزی به نام ادبيات زنانه و مردانه               

به منزلۀ  /  مرد/  از اين ديدگاه تقابل زن       .  وجود ندارد 
تقابل دو رقيب نگرشی، نگاهی متافيزيکی است و به             
نوعی همان تقابل دوگانه دکارتی است و مردود                         

اعتقاد ايشان اين است که متن را بايد          .  شود  شمرده می 
به سمت وجوه مادرانه برد و زنانه کرد در حقيقت                    
شکل ايمايی زبان، يعنی موقعيتی از زبان که پيش از             
واژه و يا حتی هجا و نيز کامًال متفاوت از نام پدرانه                
وجود دارد و دارای يک داللت ضمنی مادرانه است،            

باشد و از        آن حرکت ابتدايی ريتم و لحن زبان می                
های   العمل  شناسی در اولين عکس     نشانه–لحاظ ژنتيکی   
شما امروزه در آثار ادبی               .  شود    می    کودکان ديده   

نويسندگان ما به ويژه در شعر با نحوزدايی، به                           
ريختگی لحن رسمی و در ادبيات داستانی با وجوه              هم

ربط گويی      پردازی، بی     چون حاشيه     شيزوفرنيک هم  
 .رو هستيد سازی روبه فرار تفکر و واژه

ها بايد گفت ادبيات نوعی  پردازی با همۀ اين نظريه
زايش است و اين زايش در نهاد مادينه جهان به امانت 

های جهان را  ترين ديکتاتوری حتی خشن. شده گذاشته
و در پايان بايد بگويم که . هم زنی به دنيا آورده

امروزه ما شاهد باال رفتن تعداد نويسندگان زن هستيم 
های زن مدار و رشد  و اين پيرو گسترش انديشه

جنبش زنان ايران . های زنان در ايران است جنبش
تواند در روند حرکت  هايی است که می يکی از جنبش

به سمت دموکراسی در ايران مثمر ثمر باشد که 
خوشبختانه در ادبيات شاهد شکوفايی زنان در اين 

.                                    عرصه هستيم  

  منبع از سايت جن و پری 

 ******           

چند هفته   :  حضرت آيت اهللا گلپايگانی نقل می کنند               
پيش به اتفاق مقام معظم رهبری به مسجد جمکران قم            
رفته بوديم، مقام معظم رهبری به منظور تجديد وضو           

به .  جدايی معظم له از ما طوالنی شد       .  از ما جدا شدند   
همين خاطر من نگران شده و به طرف وضو خانه                   
رفتم، در جلوی وضو خانه ديدم رهبری انقالب با                     
فردی در حال خوش وبش است و بعضا از مطالب او            

خودم را به آنان نزديک کردم         .  يادداشت بر می دارد    
. ناگهان ديدم فردی که با آقا هم صحبت بود، غيب شد             

در اين هنگام مقام معظم رهبری برای اولين بار به                  
چرا بدون اجازه وارد بحث ما        :  من اخم کرد و گفت        

اقا در   .  اين مرد که بود      :  شدی ، از آقا سوال کردم          
: حالی که گونه هايش از اشک خيس شده بود، گفت                 

 .حضرت جعفر طيار بود 

            ****** 

شعر او بوده بلکه نقشمندی او به مثابه زنی که در                     
چه که تاکنون معذوريت       فکنی آن   ادبيات خود به برون    

عدم .  کند      است نيز او را متمايز می                                 داشته
خودسانسوری، جسارت و استراتژی فروغ از او در             

 .ادبيات گذشتۀ ما شخصيتی يگانه ساخت

هايی است که در دهۀ        ادبيات زنانه، لحن زنانه، مقوله     
 که  57بعد از انقالب     .  هفتاد در ادبيات ايران باب شد      

اوج آرمان خواهی مردم بود و سپس جنگ  هشت                     
ای که واقعًا همه چيز را ويران کرد و نيز رکود                ساله

چندسالۀ پس از جنگ که معموًال عارضۀ هر نوع                    
شويم که    رو می   ای روبه   جنگی است، ما با نسل سوخته     

ديگر از آرمانگرايی دست شسته است و در واقع                      
تحوالت پيرامونی و تناقضات ناشی از آن او را در                 
وضعيتی قرارداده که اساسًا ناچار است در مقابل اين            

العمل نشان دهد و      ها عکس   ها و تنش    تناقضات، بحران 
طبيعی است که نويسندۀ اين نسل، اين وضعيت                           
گسست، اضمحالل و تخريب را در اثرش بروز دهد              

ای را به        و ديگر حاضر نيست هيچ مميزه و مؤلفه               
سان او    عنوان پاسدار رهيافت هنری خود بداند و بدين         

در اثرش سعی بر تخريب ساختار معنی شناختی،                    
 .شناسی زندگی امروز دارد زبان و هستی

های متفاوت پرسمان زنانه،       مسأله پردازی و صورت    
. شود  های امروزين نويسندۀ زن ايرانی می        نبض مؤلفه 

از طرفی شتاب جريان انديشگی و فلسفی در اين دهه             
گذارد و در واقع در  بر رويکرد زنان نويسنده تأثير می

ای فرهنگی، بلکه به  ها فلسفه نه به مثابه مقوله اين سال
های هر انسانی مورد توجه قرار                        عنوان دغدغه   

های   گيرد و در اين ميان مفاهيم فمينيستی دگرگشت          می
اين مفاهيم، زن، زنانگی، زن ساالری و نظاير آن                   

های فلسفی برای نويسندۀ زن،         همه به صورت پرسش    
حتی اگر با آن ادعاهای فلسفی موافق . (شود مطرح می 

شود گفت که اين نسل در پی                    بدينسان می  .)  نباشد
رسيدن به يک سوژۀ زنانه، شناخت زنانه و زبان و                 

ای   خانه«هنر زنانه است يا به تعبير ويرجينيا وولف             
اما به هر حال موانع اجتماعی،                  »  از آن خودش      

فرهنگی و مذهبی همواره ديوار بلندی در مقابل                        
رويکرد .  های خالقانۀ ادبی زنان بوده و هست        سرکشی

به نوشتار زنانه در نظام نرينه مداری که همه چيز را            
خواهد حول محور خود بچرخاند عمًال ناممکن                    می

زنند و      است و اذهانی که الگوهای ثابت را پس می                
شان در حد     شوند، نوشتار زنانه    تسليم هيچ اقتداری نمی   

رسد، چرا که        ماند و به مصرف نمی           توليد باقی می    
 .اساسًا مجوز ورود به حيطۀ مصرفی ندارند

باشد اين      مسئلۀ ديگری که امروزه بسيار مطرح می            
است که زيباشناسی معاصر يک زيباشناسی مؤنث                 

بخشی هنر معاصررا اين        اين نگاه، جنس لذت     .  است
هنر معاصر يک هنرپخش،          :  کند    گونه معرفی می      

شقه، فاقد هر گونه تاريخيت، اصالت،            مرکز، شقه   بی
فرم هنری  .  قانون، استراتژی و بوطيقای ارزشی است     

فرم هنری امروز يک فرم         .  امروز فرم متکثر است      
هنر امروز مبتنی بر نفی است، نفی هر             .  سلبی است 

به طور   .  چيزی که پيش از اثر هنری وجود داشته               
مثال تاريخ ما تاکنون مردانه بوده، تاريخ را مردان                 

اند، هر چيزی که          اند، قانون را مردان نوشته           نوشته
. تحت عنوان اصالت عنوان شده تعريفی مردانه دارد           

ها همه کالن بوده و خرده                     در اين راستا روايت         
ها   گاه سخنی از حاشيه     هيچ. است ها وجود نداشته  روايت

حال به اين گفته ژوليا کريستوا        .  نشينان نبوده   و حاشيه 
زنان اگر هم نقشی        «:  دربارۀ نقش زنان توجه کنيد         

داشته باشند تنها همين است که موضع منفی اختيار                  
چه را که در نظم موجود متناهی،              کنند، يعنی هر آن     

» .معين، ساختمند و سرشار از معناست، نفی کنند                  
امروزه در ادبيات گروهی از نويسندگان هر چيز                     

کنند، البته القابی نيز به آثار        سرشار از معنا را نفی می 
ادبيات پسامدرن،  :  شود از جمله    اين نويسندگان داده می   

يا ادبيات زبان، يا ادبيات متفاوت که البته اين رويکرد           
 .بينيم تر در شعر می را ما بيش

چيز زن   قبل از هر . است زنان را محدود کرده 
 نويسنده درگير نهادی سنتی  به نام خانواده است و                    

او از لحاظ اقتصادی وابسته           .  اسير اقتداری مردانه     
است و بنابراين، اين وابستگی اقتصادی، موقعيت اورا 

او .  گيرد   کند و اعتماد به نفس او را می                متزلزل می 
تواند نويسنده باشد به شرطی که الگوهای مردانه               می

به همين   .  را بپذيرد و مادر و همسر مناسبی باشد                  
بينيم که حتی در بخشی از ادبيات داستانی                 جهت می 

. زنان نيز، زن قصه، گرچه راوی اصلی داستان است        
يعنی فاقد نقشی    .  ای را به عهده دارد        اما نقشی حاشيه   
« به طور مثال زری راوی رمان             .  مستقل و بارز     

که در حقيقت داستان بايد حول محور                  »  سووشون
زندگی او بچرخد، اما شخصيت يوسف، شوهرش در            

در سووشون، زری نمادی      .  شود  اين اثر برجسته می     
اش   از صبرو تحمل است، زنی که در زندگی زناشويی    

ای جز توجه شوهرش       چيزی جز عشق مردش، توجه      
خواهد، توجه شوهرش را که بيرون از او و                     رانمی

. خانه درگير مسايل بيرونی و اجتماعی وسياسی است         
زری زندگی عادی خود را برهر چيزی ترجيح                         

ها و تمايالتش     بينيم که خواسته    اما در پايان می   .  دهد  می
کند و در        را به نفع مردش سرکوب و سانسور می                

 .گردد حقيقت در شخصيت او مستحيل می

های    رويکرد ديگری که زنان نويسندۀ ما طی سال                 
اند، پرداختن به زن بوده، اما در قالب                     اخير داشته  

دنيای زندگی خانوادگی، تجارت، بارداری، توليد و               
اين وضعيت    .  تربيت نوزاد، روابط دختر و مادر                

دهندۀ نگاهی زنانه است اما به هر روی                گرچه نشان 
ها در ادبيات داستانی زنان ما،                  اين گونه پردازش     

قدری منفعالنه است و ناشی از اعمال اقتدار مردانه و           
حفظ نهاد سنتی خانواده، البته ناگفته نماند هستند زنان            

ای که از منظرهای متفاوتی به موضوع زن                نويسنده
های    آنان از محروميت    .  نگرند   در جامعۀ امروز می      

های  از سينۀ زنان که ماالمال از تجربه. گويند زنان می
های    از حقارت  .  تلخ تاريخی و قومی و مذهبی است           

 .هايشان از ناديده انگاشته شدن. زن

زاده، منيرو      در آثار فرخنده آقايی و فرخنده حاجی               
توان ياد  ها به فراوانی  می از اين نمونه... پور و روانی
به طور مثال رمان طلسم شهال پروين روح با               .  کرد

چنين جسارتی دربارۀ ويرانی زن در جامعۀ فناتيک              
مردساالر نوشته شده، موضوعی که با فرمی تازه و               

همتا موقعيت زن را در شرايط دشوار زندگی به                  بی
تصوير و نمايش درآورده، متأسفانه اين کتاب چندان              
که شايسته تقديرش باشد، از جانب منتقدان مرد به                    

و باز تفکر حاکم بر جامعۀ نرينه به           .  نشد  بازی گرفته 
(آن روی خوش نشان نداد             اش     هرچند نشد ناديده      . 

بگيرند و تا پای دريافت جايزۀ سال اکثر بنيادهای                     
داستان زن عقيمی    »  طلسم«  .)جايزه دهنده پيش رفت    
کند به کوه پناه      دار شدن نذر می     است که به منظور بچه    

جا     به کمک حکيم دعانويس يهودی به آن                      .  ببرد
جاست که مورد تجاوز چند راهزن               در آن  .  رود   می

های ضدو نقيض اهالی در        گيرد و بنا به گفته       قرار می 
شود و مورد     راه بازگشت به خانه با خرسی مواجه می        

و وقتی زخمی و    .  گيرد  هجوم و تجاوز او هم قرار می       
گردد شوهرش هم به او تجاوز            ويران به خانه برمی     

 .کند می

گويد زن در     اليۀ اين رمان به ما می       يکی از وجوه اليه   
جا، حتی در بستر              اش هم امنيت ندارد هيچ                 خانه

اين نگاه  .  زناشويی هم ميتواند مورد تجاوز قراربگيرد      
زده و معترض به نظام مردساالری و            نگاهی عصيان 

اقتدار مردانه است و مبارزه جهت خارج شدن از                     
چه که در اين نوع ادبيات         آن.  حاشيه و پيوستن به متن     

مشهود است استفاده از جسارت مردانه جهت حمله به           
فروغ فرخزاد شاعره بلند          .  نظام مردساالری است      

چه که فروغ را          آن.  آوازۀ ما نيز از اين دسته است            
منحصر به فرد ساخت در واقع نه فقط وجوه بالغی                 

)7(ادامه از صفحۀ ......            نوشتار زنانه   
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اولين اخم مقام معظم رهبری به 
 من

 ما خواهان آزادی فوری

 رضا شهابی و تمامی فعالين 
کارگری زندانی و خاتمه تعقيب 

 .قضايی آنان هستيم

 سفير جمهوری اسالمی ايران در پاريس

 آقای سفير،

ما يکبار ديگر اعتراض مان را بخاطر نقض مکرر 
آزادی های کارگری و تالش متداوم حکومت ايران 

برای سرکوب اتحاديه های مستقل کارگری اعالم می 
 .کنيم

ث ژ ت در جريان وخيم شدن سالمتی آقای رضا 
 ماه است بدون دليل در زندان نگه داشته ۶شهابی که 

ما به شدت رفتار و منش مقامات . شده است قرار دارد
ايران را که با به کارگيری قدرت دولتی سعی در 

سرکوب فعاليت های مستقل کارگری با وجود تعهدات 
ما بشدت از . بين المللی خود دارد محکوم می کنيم

دستگيری فعالين کارگری و اعمال شکنجه گرانه و 
بربريک اعتراف گيری برای توجيه زندانی نمودن 

آقای شهابی " منفعت. "فعالين کارگری خشمگين هستيم
 ماه زندان اين بوده است که اينک جانش نيز ۶پس از 

بخاطر اعتصاب غذايی که شما در قبال آن مسئول 
 .هستيد در خطر است

ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی و تمامی فعالين 
 .  کارگری زندانی و خاتمه تعقيب قضايی آنان هستيم

با احترم به شما، ژان فرانسوا کورب رئيس روابط 
 اروپا و بريتانيا ، ث ژ ت

*****
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است و يا درآمد سرانه مردم ايران در اين پنج سال                 
سه برابر افزايش يافته و در رديف درآمد مردم                         

در هر حال مردم از       )  کشورهای درجه اول درآمده       
جانشان به لب    )  مال محمود و مالعمر       (  اين دو مال     

البد بايد  .  رسيده و بدبختانه نمی دانند چه بايد بکنند              
 پی مالی ديگری بگردند ؟

 
              ****** 

http://ahriman-
azadi.blogspot.com/2009/08/
blog-post.html 

ان             زرگ يکی از روشهايی که می شود انديشه و فکر ب
شان                      ي ان دگ ان در زن ای آن ه ررسی حرف را شناخت،ب

ان اسالم                     . است زرگ اين جا چند سخن و حديث از ب
 ! مياورم تا دوستان هم استفاده کنند

 
 : رساله آيت اهللا خمينی2412مسئله 

دون اجازه شوهر از                     د ب اي زنى آه عقد دائمى شده نب
ه او                   ى آ ذت خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر ل

خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى            مى
ا از شوهر                         ه ن د و اگر در اي ن آردن او جلوگيرى نك
وازم                          زل او و ل ن اس و م ب ذا و ل اطاعت، آند تهيه غ
ديگرى آه در آتب ذآر شده بر شوهر واجب است و              
اشد                    ه ب ت داش ا ن اگر تهيه نكند چه توانايى داشته باشد ي

 .مديون زن است

 ******          
 : رساله آيت اهللا خمينی2413مسئله 

ه شد                           ت ف يش گ ه پ ال ه در مس اگر زن در آارهايى آ
ذا و                        اطاعت ار است و حق غ ك اه ن شوهر را نكند گ

 .لباس و همخوابى ندارد ولى مهر او از بين نميرود

                 ******  
  2127 شماره 4صحيح مسلم کتاب 

د يک شب در                     ه محم از عايشه روايت کرده است ک
ه                        ان ده است از خ ي ايشه خواب د ع حالی که فکر ميکن
خارج ميشود، عايشه مخفيانه او را دنبال ميکند، محمد         
يب                            ق ع ايشه دارد او را ت ه ع د ک ن ي ب بر ميگردد و مي
ميکند، محمد او را مجبور ميکند که اعتراف کند او را 
ه و              دنبال ميکرده است، زيرا اگر او دروغ بگويد اجن

ی       .  ارواح او را آگاه خواهند کرد      ت عايشه گفته است وق
من اعتراف کردم که او را دنبال ميکرده ام او به سينه            

 .من کوبيد که اين سبب درد من شد

                                    ******
پرسيدند آه اگر آسى ) عليه السالم(از حضرت صادق 

زن خود را عريان آند و به او نظر آند چونست؟ 
و پرسيدند آه . فرمود آه مگر لذتى از اين بهتر ميباشد

اگر بدست و انگشت با فرج زن و آنيز خود بازى آند 
چونست؟ فرمود باآى نيست اما بغير اجزاى بدن خود 

و پرسيدند آه آيا مى تواند . چيزى ديگر در آنجا نكند
 .در ميان آب جماع بكند فرمود باآى نيست

حليه المقتين، عالمه مجلسی، باب آداب 
 .زفاف و مجامعت

              ******  

 بر روی ما نگاه خدا خنده مي زند،
 هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ايم

 
 زيرا چو زاهدان سيه آار خرقه پوش،
 پنهان ز ديدگان خدا می نخورده ايم

 
 پيشاني ار ز داغ گناهي سيه شود،
 بهتر ز داغ مهر نماز از سر ريا

 
 نام خدا نبردن از آن به آه زير لب،

 بهر فريب خلق بگوئی خدا خدا
 

 ما را چه غم آه شيخ شبی در ميان جمع،
 بر رويمان ببست به شادی در بهشت

 
 او آه به لطف و صفای خويش،… او می گشايد 

 گوئي آه خاك طينت ما را ز غم سرشت
 

 توفان طعنه، خنده ی ما را ز لب نشست،
 آوهيم و در ميانه ی دريا نشسته ايم

 
 چون سينه جای گوهر يكتای راستيست،

 زين رو بموج حادثه تنها نشسته ايم
 

 ما آه طعنه زاهد شنيده ايم،… مائيم 
 ما آه جامه تقوی دريده ايم؛… مائيم 

 
 زيرا درون جامه بجز پيكر فريب،
 زين هاديان راه حقيقت، نديده ايم

 
 آن آتشی آه در دل ما شعله می آشيد،
 گر در ميان دامن شيخ اوفتاده بود؛

 
 ديگر بما آه سوخته ايم از شرار عشق،

 نداده بود! نام گناهكاره رسوا 
 

 بگذار تا به طعنه بگويند مردمان،
 ما! در گوش هم حكايت عشق مدام 

 
 هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق”

 “ثبت است در جريده عالم دوام ما

  ****** 

فرق بين نبوغ و حماقت اين است که نبوغ حدی              
 . دارد

 . عاشق سفر هستم ولی از رسيدن متنفرم

 . من هوشِ  خاصی ندارم، فقط شديدا کنجکاوم

سعی نکنيد موفق شويد، بلکه سعی کنيد با ارزش          
 . شويد

نه به   .  دنيا جای خطرناکی برای زندگی است             
خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که             
شرارتها را می بينند و کاری در مورد آن انجام              

 . نمی دهند

يکی ازقويترين عللی که منجر به ورود آدمی                   
بعرصة علم و هنر ميشود فرار از زندگی                           

 . روزمره است

مثال زدن، فقط يک راه ديگر آموزش دادن                        
 . نيست؛  تنها راه آن است

حقيقت آن چيزی است که از آزمون تجربه،                      
 . سربلند بيرون آيد

برای حفظ   .  زندگی مثل دوچرخه سواری است         
 تعادل بايد حرکت کنيد 
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 انيشتن
 

 
 

هر احمقی می تواند چيزها را بزرگتر، پيچيده تر         
و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به           

دست .  کمی نبوغ و مقدار زيادی جرات نياز است       
خود را يک دقيقه روی اجاق داغ بگذاريد، به                  

يک ساعت در     .  نظرتان يک ساعت خواهد آمد        
کنار دختری زيبا بنشينيد، به نظرتان يک دقيقه              

 
 
 
 

 علی ضرابی : نوشته 

 
 مال عمر افغانی و و مال محمود ايرانی

در مقايسه رياست جمهوری ايران با مال عمر که                      
دوره ای سردمدار افغانستان بود به نکات جالب                         

 . ابتدا شباهت های آنان . توجهی برمی خوريم 
محمود احمدی نژاد و مالعمر افغانی دو چرخ يک                  

گاری که به سوی دوران         .  گاری در حرکت هستند         
اين .  اعراب باديه نشين و صدر اسالم  پس می رود               

دو برای تامين هزينه برنامه ها و دستيابی به اهداف                
خود که همانا شستشوی مغزی ملت های ايران و                       

پشتوانه   مالعمر.  افغان است نياز به منابع مالی دارند         
ای چون بن الدن و مال محمود منابع نفت ايران را در            

مال محمود نيز مانند مال عمر در تمامی         .  اختيار دارند 
عرصه ها با هر نشانه ای از دنيا معاصر و مدرن به               

از لباس و پوشش گرفته تا تيشه            .  تقابل می پردازد      
زدن به ريشه هنر و ادبيات و و تغيير کتاب های                         
درسی به بهانه بومی سازی و امروز تالش در خدشه            

از تلويزيون جمهوری   .  دار کردن مفاهيم علوم انسانی   
اسالمی مراسم فارغ التحصيلی يا سرگذاردن عمامه به  
جای کاله و لباس فارغ التحصيلی طالب دانشکده يا                
دارالعلم حقوق قم را ديدم آنها سفيران ترويج مذهب و            

حتم می دانيد که در      .  خدمت به نظام ارتجاعی هستند       
مقطع دبيرستان ها قرار است به تدريس کتبی چون                 

در تمام سطوح   .  بحاراالنوار و از اين دست بپردازند        
و عرصه ها اعم از فرهنگی ،  اداری و ورزشی                       
کشور ماليی را می بينيم که مثل نماينده ساواک در                  

مثال کسی از نماز ظهر       .  سيستم گذشته مراقب است       
غافل نشود و يا شخصی بدون ريش در جايی ظاهر                 
نشود و يا زنی با مردی روی نيمکت حتی در پارک                

البته برای جلو گيری از چنين            .  پهلوی هم ننشينند        
. گناهانی پارک ها را هم زنانه و مردانه کرده اند                      

همراه هر تيم فوتبالی در زمان بازی مالی معممی                   
حضور دارد و فوتباليست ها بايد قبل از بازی نماز                  

در موقع نماز او کاپيتان تيم است و همه                  .  بخوانند   
. پشت سر او بايد بايستند و بعد به مسابقه بپردازند                    

معلوم نيست تيموريان ارمنی و يا يک فوتباليست سنی          
 . که قبله او با قبله شيعيان فرق می کند چه می کنند 

مثال مال عمر از روی     .  اين دو تفاوت هايی نيز دارند       
حماقت دستور نابودی  مجسمه های بودا را که از                     

از .  ميراث فرهنگی دنيا به شمار می رفت می دهد                
سويی مال محمود در يافتن امامزاده های مجهول و                  
تامين بودجه برای ساخت مسجد و محوطه و گماردن            
. ماليی به عنوان امام جماعت آنها يد طواليی دارد                  

اما در مورد ساخت سد باالی مقبره کوروش حرفی                 
مال عمر پول   .  زيرا کوروش که مسلمان نبوده     . ندارد  

های بن الدن را به شيخ حسن نصراله و يا رهبران                    
غزه نمی دهد و فقط به افغان های هم وطنش می دهد               

ولی .  که جلوی توپ و تفنگ آمريکايی ها را بگيرند             
مالمحمود برای هر کدخدايی که از بيروت و يا                          
فلسطين و يا سوريه به دست بوس رهبر بيايند چمدان             
های دالر فشرده شده را تا داخل هواپيمای آنها می                    

 . برد 
مال عمر فعال کاری به مردم افغانستان يا وضع                           

ولی مال محمود کليد       .مردم ندارد     زندگی و معيشت   
چاه های نفت که درآمد ملی مردم ايران هست در                      
دست گرفته و کوپن بنزين به ملتی می دهد  که بر                      

آن هم به قيمتی گران تر . اقيانوسی از نفت می خوابند 
سرمايه مردم  .  از نرخ بعضی از کشورها بدون نفت          

کشور را به عنوان سرمايه گذاری در کشورهايی که             
نيمی از ايرانيان و حتی اروپائيان اسم آنها را غلط                    

مثال سرمايه  .  تلفظ می کنند به هدر داده و می دهد                  
مال عمر   .  گذاری در اوگاندا و يا چنين کشورهايی               

حتی در همان زندگی کوهستانی که برای خود ساخته            
جز نان بخور و نمير ، چيزی  به کس و کار خود                        
نمی دهد ولی مال محمود مشاغل  نان و آب دار را                     

مال .  بين خويشان درجه اول تا سوم خود تقسيم کرده              
. عمر چون مسلمان معتقدی است ابدا دروغ نمی گويد          

مال محمود چون دين و ايمانی ندارد به هيچ راهی                     

اين همان شعری از فزوغ فرخزاد 
 است که به خاطر آن نام وی

  را از ليست کتاب شاعران

 : معاصر حذف کردند

عبيد زاآانی را 
اسالم را چگونه :گفتند 

 ديدی؟ 
. گفت دين عجيبی است 

چون در آن وارد شوی 
سر آلتت را ببرند و چون 
خارج شوی سر خودت 

 !را

 
 

نوشتاری از سايت آخرين 
 نفسهای اسالم در ايران
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ار          بايد پرسيد که اساسا آثار عهد قديم به چه ک
ررسی و                        رای ب اری ب ن آث ي ه چن د؟ ک ن ميآي
ا             ه شود ت پژوهش در اختيار هنرمندان گذاشت
رای                 ی، ب ن از آن به عنوان قواعد و اصول ف
ا                           ه ه آن ا ب ه م اری ک د و  آث دي ار ج ق آث خل

 . نيازمندهستيم استفاده کنند

ولی هنر نوين بايد کاربرد و  مورد استفادۀ               
و بايد اميدوار باشيم،    .  آثارش را مشخص کند   

که برای نقاش هايی که نقاشی می کنند تنها              
برای اين که تماشاگران به آن با چشم های                
حيرت زده خيره شوند، نام هنرمند را اتالق            

 . نکنند

تاريخ دانان هنر  ترقی خواه ضرورت مورد          
استفاده های آثار هنری را به عنوان عنصر            

ولی اشتباه  .  تعيين کننده باز شناسی می کنند        
بزرگ آنها در اين نکته نهفته که فکر می                  
کنند تنها کافی خواهد بود که به افراد به                       
اندازۀ کافی غذا برای رفع گرسنگی بدهيم تا           
حائز شرايط برای استفاده از چنين آثاری                  

به اين ترتيب، بر اساس نظريات                  .  باشند
ژروم «  تاريخ دانان هنر ارزش تابلوی                   

اثر فرواهوف دربارۀ رابطه      »  مقدس و شير   
ای زيبا بين انسان و حيوان است، و فکر می           
کنند چنين رابطه ای برای تمام انسان ها                     

حتی آنهايی که کامال سير                .  معتبر است   
هستند، آدمهايی که در عصر حاضر زندگی           
می کنند، حيوانات را تنها در بشقاب غذايشان       
می بينند، ولی در تابلوها بايد در پی رابطۀ               

 .سخاوتمندانۀ انسان و حيوان باشند

خوشبختی خندانی که در روح فردی که                     
سرشار از احساس صلح فروتنانۀ شادی در            
سکوت است، به چه کار می آيد، در بهترين            
معانی تنها می تواند حالت روحی خاصی را          

 .منتقل سازد

نه هنرمندان و نه تاريخ دانان هنر       :  نه هرگز   
نمی توانند از مسئوليتی که تحت چنين                         
شرايطی بر عهده دارند  و از ايجاد تحول در          

 .آن شانه خالی کنند

  گاهنامۀ هنر و مبارزه1928برتولت برشت 

  ******        

 
ق                   ل ع راد ت دکی از اف تجاری، تنها به تعداد ان

آنها با چنين نظرياتی خودشان را      .  داشته باشد 
د          ن ی می دان ا             .  کامال انقالب ه ه آن د ب اي ی ب ول

يش                    اهی را در پ ب ت ه راه اش يادآوری کرد ک
روش از                  ف ه راهشان م د ک گرفته اند، هر چن
ار                   ي اشد و در اشکال بس سنگ های قيمتی ب

د        اش ده ب ده ش ي راش ی ت ال ع،     .  ع را در واق زي
زی               گي فرت ان رابطۀ عميق و در عين حال ن
ران                  ه های گ بين تابلوی ها نقاشی و مجسم
رای                  ر ب ود شي ب م قيمت، و وضعيتی که به ک

 .کودکان گرسنه انجاميده است، وجود دارد

ق     همان روحيه ای که چنين آثار هنری را خل
 . کرده، اين وضعيت را نيز  خلق کرده است

ه                م ک ي هنر را نبايد به آن شيوۀ بيانی تعبير کن
زرگ              منحصر به بازنمايی شخصيت های ب
ی           ائ منحصر به فرد به عنوان پديده های استثن

 . است

م     ن           .  ولی بايد منطقی فکر کني قت اي ي ق اگر ح
مت خود              ي است که شخصيت های استثنائی ق
م              را برای تمام جهان ديکته می کنند، و آن ه
ن حال              قيمت هايی به اين گرانی، ولی در عي
ه کودک                         م ن ه رای اي ه ب م ک ي ن ي عمال می ب

که   تا وقتی ...  گرسنه ارزشی قائل نمی شوند،    
د          چنين شخصيت های بی بديلی که می خواهن
ری          جهان را به بيان خودشان تبديل سازند، اث
ا               ه ۀ آن که متعلق به خود آنها و بر اساس سليق
ی                  ان ودک ن صورت، ک خلق شده باشد، در اي

 . گرسنه هم  وجود خواهند داشت

م           ي نبايد شکايت داشته باشيم و يا خوشحال باش
ن                 تخصصي که هنر بيش از پيش به حيطۀ م

ده  « .  اختصاص پيدا می کند    ر  »  فرزند بخشن اث
ژروم بوش  که قيمت آن به سی صد و هشتاد     
ه                  ی آن ک ده است، ب و پنج هزار مارک رسي
م      شناخت فنی داشته باشيم، سه مارک و نيم ه

ه می            .  ارزش ندارد  د ک ن ولی چه کسانی هست
د             ن ن . توانند اين شناخت تخصصی را کسب ک

ن                 ي ه کسب چن به سادگی می توانيم بگوييم ک
د                     ن ازم ي ی ن ت گف ن ۀ ه ن زي تخصص هايی به ه

ت  اس                      .  اس ر اس اء را ب ي د ارزش اش اي ب
 به اين ترتيب . استفادۀواقعی آن تعيين کرد

 

 

 

 

تاريخ دانان هنر افرادی هستند که به دور از           
دگی می                   ی زن اي وزه ه جهان سياست، در م
اشی،                  ق و های ن ل کنند که در آن عالوه بر تاب
رم             ای ک زه ده و خرده ري ي راش ای ت گه ن س

 . خورده به نمايش گذاشته شده اند

برای اين افراد کامال بی خطر، اتفاق خاصی         
ه                        ان ب ه اگ ه ن ا ک ن ع ن م روی ميدهد، و به اي
ری             اء هن ي شکل موفقيت آميزی به فروش اش

د      گر           .  بی خطر نائل می آين ی از سوی دي ول
رای                       ول ب ا پ ه م د ک ن اد می کش مخالفين فري
خريد شير نداريم و کودکان گرسنه اند، با اين        
ر                   ت د م ن د چ وجود اين همه پول صرف خري

ر      .  شود  پارچۀ نقاشی شده می    ن تاريخ دانان ه
د،                 ن وي ا می گ اده با شگفتی در مقابل اين فري
وهای              ل اب تأييد چنين قيمت های بااليی برای ت
نقاشی، موجب نيست که ما چنين وضعيتی را 
ان شده است                ودک که مانع خريد شير برای ک

 . تأييد کنيم

ا                          ه ب ئل ن دو مس ه اي د ک ن ن آنها تصور می ک
دارد       رخی         .  يکديگر رابطه ای ن رای ب اگر ب

ه از                    انی ک ودک ار ک قابل تأسف است که شم
ا در حال               م خوردن شير محروم مانده اند دائ
افزايش است، در عين حال اظهار تأسف می          
ری را                          ار هن ه آث رادی ک ار اف ه شم د ک ن کن

ه   خريداری ميکنند، دائما رو به کاهش دارد        ب
ظر                    ه ن ح ب وان صحي عقيدۀ آنها، به هيچ عن

 نمی رسد که اشکال هنری، مثل شرکت  
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پيام رضا شهابي به مناسبت سال    )1928(در باب ضرورت هنر در دوران ما    
   7خبر شماره  –جديد ميالدي 

ن       209رضا شهابي آارگر زنداني در بند         دان اوي  زن
ارگري و                          ات آ ب طال وق و م اع از حق آه به دليل دف
ارگري                   ل آ ق ت پافشاري بر حق داشتن تشكل هاي مس

د مي          7اآنون و به مدت نزديك به        ن  ماه است آه در ب
اسبت اغاز سال                   ن ه م ام         2011باشد ،ب ي الدي پ ي  م

تبريكي به آارگران سراسر جهان به شرح ذيل صادر     
 :                          آرده است

 !آارگران و تشكل هاي آارگري در سراسر جهان 

الدي                           ي د م دي ه ي سال ج ان ت ه در آس ون آ ن سال ( اآ
قرار داريم ،مايلم تبريك خود را بدين مناسبت )  2011

به تمامي شما عزيزان ،همكاران و هم طبقه اي ها در            
 .                        هر جاي دنيا آه هستيد اعالم آنم

ل          ي ه دل در مدتي آه من و ديگر همكاران و آارگران ب
م تشكل                        ل ه حق مس پيگيري مطالبات خود و از جمل
م                   وده اي راج و حبس ب ب ،اخ ي ق ع حت ت واهي ،ت خ
ا اعالم             ،آارگران و تشكل هاي آارگري بسياري از م
ه               حمايت آرده اند و مراتب اعتراض خود را نسبت ب

ه    . رفتار هاي انجام شده عليه ما ابراز داشته اند         از جمل
در مدت بازداشت من و در دوره ي اعتصاب غذاي                
ران در                ارگ اينجانب ،حمايت هاي مختلفي از سوي آ

 .                            سراسر جهان انجام شده است

من ضمن تقدير و تشكر از تمامي اين اعالم حمايت ها          
گي هرچه                  ست ب م اميدوارم آه ما آارگران بتوانيم با ه
بيشتر ،همدلي و اتحادمان در راستاي به دست آوردن           
ه دست اوردن                          راي ب ان و ب م ات ب ال ط خواسته ها و م
ري             راب زندگي انساني و رسيدن به عدالت و آزادي و ب
م و                              ر شوي وفق ت ز م ي ه روز ن م و روز ب تالش آني
ه داري موجود                    اي ات سرم اسب ن سرانجام بتوانيم از م

 .                          عبور آنيم و به حق خود برسيم

دون                      ا آرامش و ب ا ب ه م اميدوارم روزي فرا برسد آ
دگي                    ك زن گر ي دي ك ار ي ن زي در آ ري جنگ و خون

 .                        شرافتمندانه و انساني داشته باشيم

الدي آرزوي             در پايان بار ديگر با تبريك سال جديد مي
سالمت ،موفقيت و اتحاد براي تمامي آارگران ،تشكل         
ه                            ا را ب ه ي شم م هاي آارگري را دارم و دست ه

 .   گرمي ميفشارم

                                           

 زندان 209رضا شهابي آارگر زندانی بند 
تهران –اوين   
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شاعری فمينيست که ) ژاله ( اندکی در باب عالم تاج قائم مقامی  
 تاريخ کمتر به آن اشاره کرده است

خوش داری با روسری به خاک سپرده شوی يا : هيچ کس از زنی مرده نمی پرسد.بی روسری به خاکش سپردند 
بی روسری ؟ وقتی هفت ساله بود خوش داشت با روسری به ديستانش بفرستند می خواست خانمی باشد برای 

خود و اين حسرت به دلش ماند زيرا مردی که بر سرزمينش فرمان می راند آزادِی زن را در رهايی از حجاب 
وقتی هفتاد ساله بود، خوش داشت بی روسری راه برود در خيابان ها و حس کند دست نوازشگر نسيم را . ميديد

بر گيسوانش اما اين حسرت به دلش ماند زيرا مردی که از پسِ  انقالبی اسالمی بر سرزمينش فرمان می راند 
چيست دلخواه تو ؟ با : "از گهواره تا گورهيچکس حتی يکبار از او نپرسيد.آزادیِ  زن را در بندِ  حجاب می ديد

 ...گويی همه ی عمر جسدی بود اليقِ  گور" روسری يا بی روسری؟

 : ای از شعر او  و اينک نمونه

 ام  ای دوست و آزادی  بود مـوالی من بسته  در  زنجـير  آزاديسـت  سر تا پای  مـن      َبرده

 گرچه آزاديست عکس  بردگی  در چشم خلـق     مجمع آن هر دو ضد  اينک  دل  شيـدای من

 دانم  که اوست     مرهمی راحت رسان بـر زخم تن فرسای من چيست آزادی؟  نديدم  ليک می

 کــنـد افســانـه ســودای من  من نه مردم ليک چون مردان  به بازار  وجود    هـای و هـويی می

 پـر کـند  ای مـرد  آخـر  گـوش  سنـگين  تـرا     منطـق  گويـای  من،  شعـر  بلنــد  آوای  من

 کـند  افکـار  مردآسای  من  من نه مـردم  ليـک  در اثبات  اين  شايستـگی     شور و غوغا  می

  مرد نيسـت     نقش مردی را  به معنی  بنگر از سيمای منهمالای برادر گر به صورت زن 

 عـرصـه ديـد  من  از ميـدان  ديـد تسـت  پيش     هم فزون  ز ادراک  تو احساس  ناپيدای  من

  زای  من باش تا  بينی که  زن  را  با همه  فـرسـودگی     صورتی  بخشد  نوآيين  طبع  معنی

 از تو گر  برتر نبـاشد جنس زن  مانند  توست     گو، خالف رای  مغـرور تو  باشد  رای  من

 در ره  احقاق حق  خويش  و حـق نوع خويش     رسم  و آييـن  مدارا  نيست  در  دنيـــای من

  چون  سر برآرد همت  واالی  من١گریپنجـه  اندر  پنجـه  مردان  شـيـر افکـن  زنـم      از 

 باکی از طوفان ندارم ساحل از من دور نيست     تا نگويی گور توست اين سهمگين دريای من

 جنسان خويش     گر نباشد ؟  گو  نباشد  مرد  را  پروای  من من به فکر خويشم و در فکر هم

 گر به  ظاهر  ناتوانم   ليک  با  زور  آوران      کوهی  از  فوالد  گردد  خود  تن  تنهای من

 زيردستم گو مبين ای مرد کاندر وقت خويش      از  فلک  برتر  شـود  اين   بينـوا  باالی  من      

 ******          برگرفته از سايت کافه نادر

 سياه اي ديگر
 
دلم خواهد که يابد بال 

 پرواز 
 که يک شب بيخبر پرواز گيرد 
 رود سوی جهانی بی سرانجام 

 ره خوبی خوشی آغاز گيرد 
 بخواند از ته دل نغمه ای را 
 دمی با اختران دمساز گردد 

 بساط شادمانی راگشايد 
 گره ازدردهايش بازگردد 

 شود مست وبنالدازغم خويش 
 بفريادی کند آگه خدارا 

 خدايابس کن اين نامردميها 
 بخوان از روی ما غمهای مارا 

 خدايا دست بردار ازخدايی 
 دمی از اين تجملها حذرکن 

 زروی پرنيان آسمانها بيا 
 چندی بدنيايت سفرکن 

 نظر برچهرهای زرد انداز 
 بفرياد دل ازکف دادگان رس 

 بسوز سينه عشاق محروم 
 بدرمان زپا افتادگان رس 
 خدايا غم دلم را ميدراند 

 دلم می خواست من جای تو بودم 
 بدنيا خط بطالن ميکشيدم 
 جهانی پر صفا می افريدم 

 بدست مردمانش يک گل سرخ 
 جهانی پر ز عشق وشادی وشور 

 تهی ازدردوهجروغم واندوه 
 جهانی خالی از هر پرچم زور 

 خدايا تابه کی ای کاش گوييم 
 گناه ما از ان سيب وحوا بود 
 تمام عمر بوديم اندراين دور 
کجای کارمان از چه خطا بود

 ******                   

 جای خالی تو
 چه غريبانه رنگی دارد

 معصوميت نگاهت

 در آبی تبسم

 آنزمان که آوار ستاره است

 بر نقش پيراهنت

 اتاق کوچک تو

 تمامی جهان بود

 هوای پنجره تو را

 ميبرد نسيمی از شبنم وريحان

 ومن همواره 

 سوای دلتنگی تو

 فضای خالی ذهنم را

 کنار پنجره ات

 سيراب می کنم

 عاشقانه در من نشستی

 درتبسم قاب عکست

 که ميبرد حجم بيهودگی را تا انتها

 چه بيرحمانه است نبودن تو

 در تنگی عشق و ايثار

 وچه معنايی ميبخشد

 بر اين آوار ناخالص تن

 زمانی که آغوشت را ميگشايی

)سيمين (  

                          ******  
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مردی نامرئي در آسمانها زندگي مي آند : مذهب مردم را متقاعد آرده آه   
 آه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد،

 و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام آارهايي آه تو نبايد آنها را انجام دهي،   لحظه به لحظه آن را
 و اگر يكي از اين آارها را انجام دهي، 

 او تو را به جايي مي فرستد آه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتي است 

 و بايد تا ابد در آنجا زندگي آني، 
 رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله آني 

  ! …ولي او تو را دوست دارد
  "جورج آارلين "

روشنگر متعلق به  
 !شماست

با پشتيبانی مالی خود به 
ادامه انتشار روشنگر ياری 

 !رسانيد

مقاالت، نظرات و پيشنهاد و  
انتقادات خود را با ما در ميان 

.بگذاريد  

 

rowshngar1@yahoo.com 



 

 

      2011ژاويه       . شمارۀ  چهل و دو       .   سال چها رم     .   ماهنامۀ روشنگر        

 .شود زنم ساآت می
  :گويم می

 قانع شدي؟ -
 .برو جلو و پولت را بگير. نه -
 .هي مرا تحريك آن و بفرست دم تيغ -
گفتم برو جلو، حقت را بگير و به                               -

 .ترسم در آينده مثل تو بشوند می. هايت ياد بده بچه
 .خطر دارد. توانم بروم جلوتر از اين نمی -
 ترسي؟ از چه می -
 .از چماقدارهاش -
 .ها بگو و آبرويش را ببر به همسايه -
عجيب است آه هر آدام از                   .  گفته ام    -

 .ها راه به نوعي تيغ زده همسايه
تا اين آارها را نكنند آه سرمايه دار                         -

 .شوند نمی
ديروز چند تا آارگر افغاني، بابت بيل زدن           -

باغچة خانه اش آمده بودند و طلبشان را                                         
 .خواستند می

ديروز رفته بودم آوپن گوشت يخ زده مان         -
  .چيز عجيبي تعريف آرد. را به آقا ممد سوپري بدهم

 .ها -
گفت چند روز پيش آقاي چوبين خواه              می -

بيست و پنج آيلو گوشت راسته و فيله و ماهيچه و                 
پس از چند دقيقه از خانه اش تلفن زد            .  سردست برد 

 .آه آقا ممد، دويست گرم آم داده اي
 عجب، بعد چه شد؟ -
بعد معلوم شد آه گربة ُمنا، دخترش، تكه             -

 .اي از گوشت را برداشته و برده
 .ببين گير چه جانوري افتاده ايم -
درِد هر چه جانور است بخورد طوق                       -

 .ها از عجايبند اين. سرشان
هاي بي دست و پاي ما در آينده با اين            بچه -

 ها چه خواهند آرد؟ گرگ
 .رفتي بايستي براي درس دادن می نمی -
ديدي آه خودش آمده بود        .  دانستم  چه می  -

و »  استدعا دارم  «مرا با دو سه جملة               .  در خانه  
 .روگير آرد» خواهش دارم«
. حاال چه آار آنيم؟ لوزة سوم اين بچه                   -

 .شود دخترآم دارد آب می
 وام چطور شد؟ -
از يك ضامن   .خواهند  چك معتبر و سفته می     -

 .بايد آاسب باشد. معتبر
 دهند؟  چه مبلغ می -
 .ده هزار تومن -
 .براي عمل آافي نيست -
 .بقيه اش را از جاي ديگري بايد تهيه آرد -
 اين اتوبوسي بغل خانه مان مگر چك نداد؟ -
 چكش را قبول نكردند؟ -
 چرا؟ -
گفتند اتوبوس متحرك است و روي                  می -

از يك آاسب    .  آتيه اش نامعلوم است     .  گردد  چرخ می 
 .غير منقول بايد چك بگيري

 ."مثال -
از اين    .  از سوپر مارآتي، مغازه داري             -

 .قبيل
 .چك آقاي عباسپور را قبول نكردند -
 
 .نه -
 چرا؟ -
 .خب قبول نكردند -
  .او آه آارمند است و آتيه اش روشن -
گفتند سنش زياد است و قند خون و چربي           -

 .و فشار خون هم دارد
آخر مگر وام دهنده، آزمايشگاه                                 -

 .داند پاتوبيولوژي است آه اين چيزها را می
از .  اين روزها همه جا آامپيوتري شده              -

 .جيك و بيك آدم خبر دارند
پس بايد صاحب چك، جوان و سرحال                     -

يعني اين آه اگر عقب مانده نبوديم آه اين           -
 .زندگي مان نبود

 .پس شعر آن شاعر را نشنيده اي -
 آدام شاعر؟ -
 .دارد ز هشياران عالم هر آه را ديدم غمی -
 ...اي بابا آن شاعر هم مثل تو -
 !ها گويي عقب مانده هستيم پس می -
آدم باهوش همان يارو آوفت خورده است          -

 ...آه ده تا آارخانه
آورند و    هايش از رياضي تجديد می        و بچه  -

 .شوند دست به دامان ما می
 خب چه اشكالي دارد؟  -
اشكال در اين جاست آه رياضيات محك                 -

 .خوبي براي سنجش هوش است
 .دانند نه ما رياضيات واقعي را آنها می -
درس اگر نخوانند و بيسواد باشند به چه              -

 .خورند درد می
تا هفت    .  خواهند چه آار           درس را می       -

پشتشان شب و روز سكه طال بخرند باز هم تمام                        
 .شود نمی

هاي   حق با شماست؛ اما زندگي جنبه        .  بله -
 .ديگري هم دارد

براي عمل اين دختر        .  حاال چه آار آنيم        -
 .بايد پولي تهيه آرد

 .آنيم تهيه می -
 از آجا؟ -
 .صبر آن -
ها،   تا آي؟ االن دو سال است آه تابستان             -

دهي،    هاي اين يارو آوفت خورده را درس می                  بچه
 پس پولش آو؟

 .هنوز نداده -
براي يك  .  نداده؟ البد تو چيزي نگفته اي          -

مردم .  مرتبه در زندگي ات، آمرويي را آنار بگذار               
خواهند درس بدهند، همان جلسة اول قبل از           وقتي می 

 .گيرند شروع درس پولشان را می
 .توانم اين آار را بكنم من نمی -
 .نكن و حاال بدو دنبالش -
 .دوم دارم می -
 خب جوابش؟ -
دو ماه پيش مرا ديد و گفت حسابمان و                  -

شود؟ گفتم جناب آقا، دويست ساعت        آتابمان چقدر می  
. هايت، قابل ندارد          درس داده ام به چهار تا بچه                  

 .و رفت» باشد«:گفت
 .برو در خانه اش -
گفت "  يك بار هم صراحتا   .  دو سه بار رفتم    -
بعد از آن هم ديگر هر       »  .دهم  ها نمی   من از اين پول   «

 .گرداند بيند، روي مبارآش را برمی وقت مرا می
برو جلوش را    .  اي تف به روي مبارآش        -

 .آنم بگو آه شكايت می. بگير
 به آي شكايت آنم؟ -
 .به شوراي محل -
  .خودش رييس شوراي محل است -
 .به دادگاه -
اگر در دادگاه محكوم شدم چه؟ آن وقت                  -

مثل اين آه خبر نداري با          .  خسارتي هم بايد بپردازم     
 .آي طرفيم

 ...با آي طرفيم؟ البد رييس آل -
گويند توي    می.  با نفوذ است   .  پولدار است  -

داني قيمت آن              می.  خانه اش اسلحه هم دارد                 
 هايش خريده چقدر است؟ هايي آه براي بچه ماشين

 .نه از آجا بدانم -
 .ها تومن ميليون -
 راستي؟ -
 
 .بله -
 داني؟ تو از آجا می -
 .در روزنامه خواندم -
 !خب -
، آن تويوتا و آن           190و قيمت آن بنز            -

 .ولوو آه براي دخترش خريده

 :گويم می
يادت باشد باطل      .  آوپن پنير اعالم شده         -

 .نشود
 :گويد می

 .آورند دستمال آاغذي با آارتن براشان می -
 :گويم می

آن همه چيز خوردن، پاك              .  الزم دارند    -
 .آردن هم دارد

 :گويد می
 
چه ريخت و       .  زهرمارشان بشود االهي       -

 .ها آنند آوفت خورده پاشي می
 :گويم می

 .بشمار -
 :گويد می

هايش ريخته      ديروز غرب باز هم الدنگ           -
برو .  بودند تو آوچه به مزه پراآني و شلنگ انداختن          

دخترهايش چغ و چغ    .  بيا پايين و ِهرِهر   .  باالي آوچه 
و چغ چاك دهنشان را باز آرده بودند و هي آدامس                  

 .جويدند می
 .آن غذاها بايد تحليل برود -
 

□□ 
 

زنم .  خواندم آه در زدند     نشسته بودم خانه و آتاب می      
پشت در  .  رفت دم در و پس از لحظه اي مرا صدا زد            

 :آه رسيدم آهسته گفت
 
 .يارو با تو آار دارد -

 يارو آدام است؟ 
 .يارو آوفت خوردة خيكي -

 .شناسم نمی
 .خانة روبه رويي. آقاي چوبين خواه -

ايستاده است دم در و آلة آوچكش را         .  روم بيرون   می
 .خاراند می

 .سالم و عليكم جناب آقاي دبير -
  .داند اسم مرا نمی

 .سالم آقا، بفرماييد -
آب در آوزه و ما تشنه لبان        .  خيلي متشكر  -

 .گرديم می
 .فرمايش. اختيار داريد -
امسال تابستان، چندتايي           ...  هايم      بچه -

 ...شنيده ام جنابعالي. تجديدي آورده اند
 .بله، بله... البته... خب -
 .استدعا دارم قبل زحمت بفرماييد -
 .خواهش دارم -
 ...اگر ممكن است روزي چند ساعت -
 هايي؟ چه درس -
بقيه ...  عربي و  .  رياضي، زبان انگليسي     -

 .اش را از خودشان بايد پرسيد
 .آنم تا آن جا آه بتوانم آوتاهي نمی. باشد -
 .قربان شما -
 

□□ 
 

 :گويد زنم می
. شود  دارد دير می   .  ُگلي را بايد عمل آنيم        -

جزيي بادي آه    .  شد  ديشب توي خواب داشت خفه می       
تا آي  .  افتد  شود و می     خورد، بالفاصله آنژين می       می

گفت اگر      دآتر می  .  بايد آنتي بيوتيك به او بخورانيم          
دچار عقب ماندگي ذهني             .  اين طور پيش برود            

 .شود می
 عقب ماندگي ذهني؟ -
 .بله -
ما آه در همه چيز عقب       .  اي داد و بي داد      -

 .فقط اين يكي را آم داشتيم. مانده هستيم
 ...از آجا معلوم است آه در اين يكي هم -
 يعني چه؟ -
 

 لوزه ی سوم
 

 علي اشرف درويشيان 
 

سه تا آارخانة    .  دار است   آقاي چوبين خواه، آارخانه     
آرد، و دو تا آارخانة ماآاروني، دو مرغداري عظيم              

ها براي توسعة         تازگي.  و يك آارخانة سيمان دارد          
  .آارش پانصد ميليون تومان هم وام گرفته است

مويش .  بلند قد، چاق و هيكل دار      .  بينم  اغلب او را می   
  .هم خاآستري شده است

دو پسر و دو دختر دارد آه در دورة راهنمايي و                        
  .خوانند دبيرستان درس می

هر روز صبح آه عسكرخان، رفتگر محلة ما،                            
ريزد و زير و      هاي آشغالشان را توي چرخش می    آيسه
 :گويد آند می رو می

هاي   ها، مرغ نيم خورده، تكه       آنند اين   چقدر نفله می   -
هاي    هاي گوشت و ميوه         پنير ليقوان نفله شده، تكه        

  .درشت آه فقط يك گاز شده اند و دور انداخته اند
 :پرسد گيرد و می سر يك آناناس له شده را می

 اين ديگر چه ميوه ايست آقا؟ -
 .اين آناناس است عسكرخان -
و اين آه شبيه سيب زميني است            !  عجب -

 !اما پشم دارد
 .آي وي -
 آي چي؟ -
 .آي وي -
 اسم خارجي است؟ -
 .بله -
 آها، به چه معني آقا؟ -
 .اسم ميوه. اسم است. دانم نمی -

عسكرخان همة آنها را در يك آيسة پالستيكي                             
 .برد خانه ريزد و می می

عسكر خان هر وقت مرا گير بياورد، سربيخ گوشم                 
 :گويد گذارد و می می

 ...هاي آقا، از آن قرص -
 .آدام -
 ...از آن آه براي اسهال -
 .دارم. بله -
يك دانه اش      .  معرآه است به جان شما           -

 .آند معجزه می
 

□□□ 
 

  :گويد زنم می
خورند، آي          ها، آي می             آوفت خورده     -

 .خورند می
 .خواهي آي بخورد آنها نخورند می -
 .ديروز پنير ليقوان با حلب براشان آوردند -
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. ورقة آزمايشگاهي اش همراهش باشد    .  باشد
داراي سوپرمارآت غير منقول باشد و فشار و قند و              

 .چربي هم نداشته باشد
 .بله -
اين طور آسي را از آجا پيدا آنيم؟ آن هم              -

 .در اين دوره و زمانه
 ...از گور -

سر ساعت  .  زند  ُگلي سرفه می   .  نشينم گوشة اتاق     می
باز هم سرفه       .  دهم    شربت سفالكسينش را هم می            

آيد    ُگلي می  .  لرزد   با هر سرفه اش دلم می           .  زند   می
. آنم      نازش می     .  نشيند روي پايم                 می.  آنارم
موهاي آشفته اش را با دست شانه                  .  بوسمش   می
 .آنم می
 .پنبه اي. هايش زرد است و نرم گونه
 :گويد می

 .بابا مرا نبر براي عمل -
 چرا دختر ُگلم؟ -
 .ترسم می -
ترسي عزيزن، آن جا آه چيز              از چه می     -

 .ترسناآي نيست
 .ترسم گذاريد و من می شما مرا تنها می -
عملش خيلي ساده    .  گذاريم  تنهايت نمی .  نه -

 .و آسان است
 آند؟ درد می -
 .نه، يعني خيلي آم -
 !بابا -
 .عزيزم -
اگر خيلي ساده و آسان است و خيلي آم                 -

آند پس چا شما اين قدر با مامان درباره اش               درد می 
  زنيد؟ حرف می

حرف مان مربوط به      .  زنيم  خب حرف می    -
 .عمل لوزة شما نيست

سرش را روي پايم             .  شود     ساآت می     -
 .برد خوابش می. آند ُخرُخر می. گذارد می

اتاق ساآت  .  دهم  سرم را به ديوار تكيه می       -
خواهم سرش را روي پايم جا به جا آنم آه               می.  است

انگشتانم در   .  سرش نرم و سبك است         .  ُخرُخر نكند  
مثل .  مثل فرورفتن درپنبه        .  رود     سرش فرو می        
 .فرورفتن در برف

 !زن. اين بچه مرده است... اين -
 .پرم از خواب می. آشد زنم جيغ می -
 چه خبر است؟ -
 تو هم با ُگلي خوابت برده بود؟ -
 چرا جيغ زدي؟... مثل اين آه -
 !نگاه آن يارو -
 آدام يارو؟ -
 .آوفت خورة خيكي -

اين آيست؟ آه لوزة سوم به          .  آنم  از پنجره نگاه می     
اندازه هيكل يك آدم، از خانة رو به رويي بيرون                         

دو پا دارد،      .  چكد   چرك و خون از آن می             .  آيد   می
 .درست مثل پاهاي آقاي چوبين خواه

 .بايد عملش آرد --
 برگرفته از سايت ديباچه

   
             ****** 
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  ٢٠١٠ دسامبر ٢٨. لوران ژاک 
 شيروين احمدی -برگردان

 اسطوره و واقعيت جنگ جهانی ارزی
 

ا و                    ٢١روز   ه اروپ ادي ح د از ات ن رل  نوامير گذشته، اي
رد                  ول در خواست کمک ک از .  صندوق بين المللی پ

ل وحشت از                  ي ه دل فردای آنروز دالل بازی بورسی ب
ه      .  سرايت بحران به پرتغال و اسپانيا تشديد شد    مگر ن

يست                 روه ب م        (  آنکه سران دولت های گ اه ه ب  ٩٠ک
در گردهم  )  درصد اقتصاد جهانی را نمايندگی می کنند      

آئی شان در سئول که ده روز پيش از آن برگزار شده             
تصادی                       ه های يک رشد اق اي « بود وعده استقرار پ

ه    »  مستحکم، مداوم و متوازن    را داده بودند ؟ نشستی ک
شرکت کنندگان در آن با به رخ هم کشيدن چنگال های       
ه                  ی را ب ل ل م تيز شان فقط شکنندگی سيستم پولی بين ال

دو                    .  نمايش گذاشتند  ي ای گ ل ، آق رزي صاد ب ت ر اق وزي
ل               اب ق مانتگا، نگران از نرخ مبادله ارز کشورش در م
اه                   ه از م ود ک دالر امريکا و يوان چين، اولين کسی ب
ه صدا در آورد و                        سپتامبر گذشته زنگ خطر را ب

اين اصطالح  .  را به ميان کشيد   »  جنگ ارزی «  حرف  
بالفاصله از سوی رئيس صندوق بين المللی پول، آقای 

من خطر   «  :  دومينيک استراوس کان، بکار گرفته شد     
يک جنگ ارزی را ، حتی بصورتی پنهان، جدی می            

 ).١(»دانم

تصادی             »  تکان دهنده «  اين جمله    حران اق ه ب اشاره ب
اهش               ١٩٣٠سالهای   ده آن ک ن ن  دارد که عامل تشديد ک

ه           ارزی رقابتی ميان مهمترين اقتصادهای جهان بود ک
ان      .  در وضعيتی مصيبت بار بسر می بردند       از آن زم

ه است        ت گران    :  منظره ارزی بين المللی تغيير ياف ازي ب
د           . اصلی آن متعدد و قوانين بازی مجددا تعريف شده ان

د                        ده ان ان اقی م ه جای خود ب ا ب رشد  :  با اينهمه داوه
است                 ه سي ه ب ت اقتصادی و اشتغال زائی همچنان وابس

ی  (های خويش محوری اقتصادی   د    )  مرکانتيليست ن ت هس
د                  ايت می شون ). ٢( که با کاهش ارزش پول ملی حم

اقی است                 : قانون کهنه ديروز همچنان به قوت خود ب
ر              يک کشور با ارزی ضعيف محصوالتش را آسان ت

 .صادر می کند چرا که بهای آنها کمتر شده است

ن         ي چندی است که تب و جنب و جوش صحنه ارزی ب
اقدامات وسيع و بی حاصل بانک      .  المللی را فرا گرفته   

ر                       ب ام ت پ ن در س اهش ارزش ي رای ک مرکزی ژاپن ب
گذشته؛ سياست های کنترل ورود سرمايه در برزيل و         
حده در                 ت االت م ان اي تايلند؛ رای وسيع مجلس نمايندگ
ه                    مرکی ب ه گ رف ع پايان سپتامبر گذشته برای وضع ت
ولشان را             د ارزش پ محصوالت کشورهائی که به عم

ه            ( پائين نگه می دارند      ت رف رار گ چين مستقيما هدف ق
؛ تزريق وسيع نقدينگی در اقتصاد امريکا توسط    ) است

صندوق فدرال که باعث کاهش قيمت دالر می شود و            
دن           ..  غيره ان رس رای ت شليک گلوله های هشداردهنده ب

ه دارد       ان ادام ن چ م گران     . حريف ه ازي دام از ب رک ه
ا                     د ت اهش ده درنهان می خواهد بهای ارز خود را ک

د                  ن ن ک ي ا  .  بدين ترتيب رشد اقتصادی اش را تضم ام
مت ارز          :  بازی در نهايت بی حاصل است         ي اهش ق ک

گران                  ه دي توسط يکی از بازيگران باعث می شود ک
ا        .  نيز قيمت ارزشان را کاهش دهند      ع ا واق جنگ   «  آي

 آغاز شده است ؟» ارزی 

 ، توافق های برتون وودز ١٩٧١ تا ١٩۴۴از سال 
را پايه ريزی کردند که » نظم نوين پولی « شالوده 

می بايست جهان را از خطر بحران هائی مصون دارد 
. که در فاصله دوجنگ آنرا چند پاره کرده بود

 صندوق بين المللی پول از همين گذر پديد آمد و وظيفه 

اش هماهنگ کردن سيستم پولی بين المللی باهمکاری         
ود      ا            .  بانکهای مرکزی کشورها ب ا ب ادل ارزه ب رخ ت ن

ن             ي ي دالر تطبيق داده شد که ارزش مرجع آن با طال تع
ه    ).   دالر برای هر اونس    ٣۵با نرخ   ( می گرديد    اصل ف

ا دالر و طالی                          بيش از يک درصدی هر ارزی ب
ورد           معادلش، بالفاصله دخالت بانک مرکزی کشور م

ا              .  نطر را سبب می شد     اه ب ز گ ي بی شک اين سيستم ن
مهم ترين آنها با کاهش های         :  شکاف هائی روبرو شد   

ق های ضروری                ارزش پولی در ارتباط بود که تطبي
ادل                  ع ت د و م ي بين ارزی را برای تداوم سيستم می طلب

 .تر کردن تراز پرداخت بعضی از کشورها را 

ال       ان               ١٩۵٨از س ازم ای س وره ن کش ري م ت ه ، م
رخ       )  OCDE( همکاری و توسعه اقتصادی       رل ن ت ن ک

د                  ردن وقف ک ت جاری را م مبادله ارزی بر معامالت ت
ان حال       )  صادرات و واردات کاال و خدمات     (  و در هم

يک  :  کنترل برروی مبادالت سرمايه ها را ادامه دادند       
ن                 ي صاد ب ت ظره اق ن رشد اقتصادی استوار و مداوم، م
المللی را تغيير داده و سيستم پولی طراحی شده پس از 

 .جنگ را بی معنی ساخته بود

ه             ١٩٧١در سال    ری دالر ب ذي ل پ دي ب ، اياالت متحده ت
برای هراونس را بطور يک      )  ٣(  دالر ٣۵طال با نرخ    

اس                 ا ارزش اسکن م جانبه لغو کرد و بدين ترتيب رس
اهش داد       گر کشورهای                 .  سبز را ک ه خود دي وب ه ن ب

اضا               ق صنعتی نيز ارزهايشان را براساس عرضه و ت
ت          ال ه ح اور « ب ن د»  ش ن         :  درآوردن ان اي زم از آن

بازارمبادالت و نه بانک های مرکزی کشورها بود که         
رد         م را               .  نرخ ارزها را تعيين می ک ت س ن سي ه اي ت ب ال

يف   «  شناورکردن   ث ا                 »  ک ه دولت ه د چراک ن ام می ن
رخ ارزشان وارد                  ه ن بطور وسيع برای جهت دادن ب

ادالت        .  عمل می شدند   ب رم سبک شدن تدريجی کنترل ب
ه از                        رد ک زی را وادار ک رک ای م ک ه ان ارزی ب
ادالت ارزی چشم                        ب رخ م ر ن ق شان ب حاکميت مطل

 .پوشی کنند

د         ن ت داش وب         .  بهر حال آنها چاره ديگری ن حه محب اسل
ا يک       –صندوق های ذخيره ارزی  –شان   ه امروز تن

قطره در مقابل اقيانوس بازارهای ارزی به حساب می  
ارد     ۴٠٠٠آيد که مبادالت روزانه در آن بيش از          ي ل ي  م

دوق های             دالر است که عمال پنج برابر جمع تمام صن
ورو است                ه ي طق ن ره ارزی م ر      .  ذخي ت م  درصد    ۵ک

ام               ج جاری ان مبادالت روزانه در ارتباط با معامالت ت
ال            ٩۵می گيرد و   ق ت ل و ان ق  درصد آن در ارتباط با ن

طی     .  های سرمايه های سوداگرانه است     در چنين شرائ
د                  وان ت انک مرکزی ب تقريبا غيرممکن است که يک ب
ر                     ي ي غ رخ ارزی اش را ت گرايش به نزول و صعود ن

 .دهد

ره کردن دالر                  ا ذخي در بهترين حالت تنها می تواند ب
ر                      دت ن ای ارزش را ک ه اميدوار باشد که جهش های ب

ا        .  سازد اين همان چيزی است که از مدتها پيش در آسي
ن : شاهد آن هستيم  يش از     (  ديروز با وزن سنگين ژاپ ب

و امروز با چين که )   ميليارد دالر دخيره ارزی١٠٠٠
ره       ٢۵٠٠بيش از   (  جای آنرا گرفته      ميليارد دالر ذخي

نگ،              ) ارزی وان، هنگ ک اي ی، ت که توسط کره جنوب
ال می شود            ب ه        .  سنگاپور و مالزی دن درست است ک
وک                  ل ع ب ا رشد سري ل،    (  BRICکشورهای ب رزي ب

ن      د،                    )  روسيه، هند، چي ن ل اي ن مکزيک، ت ي ن م چ و ه
ل و                       ق ه محدود کردن ن ی ب وب اندونزی و افريقای جن
ل                      داق يب ح رت ن ت دي د و ب انتقال سرمايه ادامه می دهن
د،                 ن ن ال می ک کنترلی برنرخ مبادالت ارزی شان اعم
 اما همه اينها همزمان با پيشرفت ليبراليزاسيون بازار 

طه    .  ها کمرنگ تر می شود      ب يک سيستم ظروف مرت
وع           –اعالم جنگ ارزی     وق اگر چنين جنگی روزی ب

ن        ١٩٩٠به سالهای     -بپيوندد  برمی گردد و تصميم چي
ه دالر           ن امر     .  برای وابسته کردن بهای ارز خود ب اي

ه            وازن باعث جلوگيری از رشد بهای يوان علی رغم م
ان   ).  ۴(ميانه می شدتجاری مثبت امپراتوری   زم در آن

نرخ رشد    .  اقتصاد چين هرچه بيشتر شتاب می گرفت    
اشی از     )   درصد ١٢ تا ١٠بين (اقتصادی ساالنه اش  ن

ا          انفجار صادرات بود که به دليل انتقال محل توليد و ي
واگذاری بخشی از توليد توسط شرکت های چند مليتی     

در حرکتی .  امريکائی، ژاپنی و اروپائی تشديد می شد      
ن                          جاری چي ه ت وازن ه م زان ک ي ان م م متقارن، به ه
افزايش می يافت، کسری موازنه تجاری اياالت متحده       
ده                ن زاي اشت ف تشديد می گشت، پديده ای که موجب انب

ود       ن ب طور                 .  دالر در چي ايت ب ه ه در ن ی ک ائ دالره
ه           اي وسيعی در اوراق قرضه خزانه داری امريکا سرم

ادل               .  گذاری می شدند  ب رخ ت وعی ن طور مصن پکن ب
ه                   رب ت م ارزی ای را ثابت نگه می داشت که هرچه ک
ای واردات اش                 ه ل ب اب ق ی اش در م د صادرات درآم

د          ي خش ه صادراتش                 .  توازن می ب گر سخن ب ه دي ب
ی            االئ مرکی ب سوبسيد می داد و در همانحال حقوق گ

رد          اری       .  بر کاالهای خارجی تحميل می ک ت ان رف ن چ
ان                   ا خواه ه اروپ ادي ح باعث شد که اياالت متحده و ات

د     ۴٠ تا   ٣٠افزايش بهای يوان به ميزان       .  درصد شون
دولت چين درپاسخ ابراز می داشت که چنين تصميمی      
ه                     ايش را ب زرگی از شرکت ه ورشکستگی بخش ب
ری           ي همراه خواهد داشت و باعث بيکاری وسيع ودرگ
درت                   ه چشم ق ه ب ی ک ل ائ های اجتماعی می شود، مس
حدان                       ت ی م ت ارضاي ر از ن مرکزی بسيار بااهميت ت

اين اواخر چين بنوبه خود به سهل          .  تجاری اش بودند  
ی و                  ات ي ال انگاری های امريکائی ها در زمينه های م
ا عدم                         ش ن حده را م ت االت م رد و اي پولی اعتراض ک
 .تعادل هائی خواند که اقتصاد جهانی را تهديد می کند

متحدان تجاری چين می توانند محدوديت های گمرکی         
د         ن ن يب جنگ            :  متقابلی را به پکن تحميل ک رت ن ت دي ب

د شد                   ل خواه دي ب جاری ت ه جنگ ت ن  .  ارزی ب ي ن چ
ا               ژه ب وي سناريوئی چندان نيز نامحتمل بنظر نمی آيد ب
است های              رشد اقتصادی کنونی که علی رغم تمام سي

راه         -تشويقی سنتی   م ه مانند کاهش نرخ بهره مرجع ب
ده                   –کسری های بودجه ای        ان اقی م د ب ن ان ک چن هم

ی          .  است ول است پ با اينهمه چين با گام های آهسته سي
ز  .  اش را تغيير می دهد    و بين المللی کردن يوان را ني

ايش                       ه خارج از مرزه وان ب ه ي با دادن امکان حوال
ه های        .  تجربه می کند  ان در همين جاست که اولين نش

ده می                     ادالت ارزی ای دي ب رل م ت لغو تدريجی آن کن
اور  :  شود که امريکا خواهان آنست     يوان آزادانه تر شن

ر                ي ي غ زت ب می شود و نرخ تبادلش در مقابل اسکناس س
 .می يابد

ر              شت با اينهمه در کنار اولين محور اين درگيری که بي
کالسيک و بين چين و باقی دنيا ست، محور دومی در     
ان                   م ه ه ا ب حال بوجود آمدن است که کمتر آشکار ام
اشد و حول حضور                      ده می ب ن اندازه اولی نگران کن
ی از دالالن                      رل ت ن ل ک اب رق ي هرچه وسيع تر ارتش غ

رد                     ي ی گ ل م ک ی ش ال ق ت الت ان ام ع  carry« :  م
traders«ها. 

ای                     که ان ن ب ي ول ئ م، مس دي همانطور که پيش از اين دي
ه               ع وس اری و ت ک م ان ه ازم ای س وره زی کش رک م

 ، مديريت صندوق های ) OCDE(اقتصادی
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کالف های سردرگمی که عبدالکريم 
 !سروش می پيچيد 

 

    2010 نوامبر 26 -سياوش 

يکی از دوستانم که از مريدان                              
عبدالکريم سروش است،  مرا به                       
. خواندن گفتاری از ايشان دعوت کرد         

برای روشن شدن ذهن آن دوست                      
ودوستان ديگرم، نقدی برآن گفتار                   

همه ما با ادبيات عبدالکريم           .  مينويسم
سروش آشنايی داريم، ادبياتی سنگين            
که به وفور از اشعار شاعران ايرانی            
برای تاييد برخی گفته ها در آن استفاده         

سخنرانی آقای سروش در         .  می شود  
سايت جرس با عنوان اخالق و سياست        

 .منتشر شده است

آقای سروش در اين مقاله سعی دارد               
که بگويد راه اصالح جامعه، از                         

در سلسله     .  اصالحات دينی ميگذرد        
گفتار ايشان ابتدا به رابطه دين و                        
سياست اشاره می شود و می گويد                    
ليبراليسم، اصلی به نام مدارا دارد و               
مدارا همان پايبندی به اخالق است تا              
تحملی وجودداشته باشدکه دريک                    
جامعه،افراد مختلف با تنوع افکار                   
بتوانند با تکيه براصل مدارا درکنار               
يکديگر زندگی کنند پس چون ليبراليسم       
به اخالقيات پايبند است سياست با                     

سروش به   .  اخالق رابطه مستقيم دارد      
همين راحتی نتيجه گيری ميکند،                      
بگذريم از اين استدالل پوک که براحتی    
ميتوان آنرا شکست که مثًال اگر يک               
سياستمدار، ليبرال نباشد آن گاه                          
عبدالکريم سروش چگونه آن                               
سياستمدار را به اخالق متصل ميکند؟          
و ديگر اينکه ليبراليسم هيچگاه مقبول           
آقايان نبوده است، حال چه شده است               
که برای اثبات نتيجه گيری خود دست           

 به دامن اصول ليبراليسم می شوند؟

اما نکته پررنگ اين گفتار در ادامه                
است که ايشان با پيچيدن کالفی                           
سردرگم، دين و سياست را به هم ديگر         

ترجيح می دهم برای      .  متصل می کنند   
اين قسمت، عينًا گفتار ايشان را نقل                 

 :کنم

سر سکوالريسم، جامعه برانگيخته و                  
آيا سطح آمادگی         .  برآشفته خواهد شد        

جامعه ايران برای پذيرش سکوالريسم از       
جامعه عراق  پايين تر است؟ حال در                   
عراق با آن سطح فرهنگی، ائتالف                       
سکوالرها در انتخابات پيروز می شود و         

 بر سر سکوالريسم       بحث برخی هنوز از   
 .  در ايران ترس دارند

 برگرفته از وبالگ مسير سبز 

         ****** 

بوش تحت آموزش های آئين مسيحيت در        
پی رهايی مردم افغانستان و عراق از                 

 .دست نظامی دينی بوده است

 :و در پايان سروش می گويد

من ديدم در مطبوعات به خصوص در               
مطبوعات خارج از کشور،                                        

بحث بر سر       –اينترنت،سايتهای مختلف     
جامعه آينده بايد            :  سکوالريسم است     

دين بايد از سياست جدا         –سکوالر بشود    
و .  شود،  ولی اينها نقطه آغاز ما نيست            

اگر از اين راه ها برويم داريم به بی                       
جامعه ديندار خودمان را     .  راهه می رويم  

 .بر می انگيزيم و آشفته می کنيم

عبدالکريم سروش می گويد که نبايد فعًال          
بر سر سکوالريسم بحث شود و اگر در              
اين مورد صحبت شود، جامعه ديندار                 

دو موضوع  .  برانگيخته و آشفته می شود      
اول اينکه آيا     .  در اين ميان مطرح است        

بايد مالحظه اسالمگرايان را کرد و از               
بسط سکوالريسم جلوگيری کرد؟ ايشان            
طبق چه شناختی از جامعه ايران می                   
گويند صحبت کردن از سکوالريسم باعث      
تنش در جامعه می شود، جامعه ايرانی به        
خوبی دارد به آن باور می رسد که دين                
بايد از سياست جدا باشد، حال بايد ديد                  
چرا سکوالريسم، چنين غول بی شاخ و             
دمی است که آقايان اينگونه از آن می                  

به واقع چرا هنوز مقصد را در             .  ترسند
مصلحت طلبی می بينند که در فالن مقطع 
زمانی، از گفتن چنان حرف های خود                

اما آيا به واقع جامعه ايرانی         .  داری شود 
از بحث بر سر سکوالريسم، برآشفته می         
شود؟ چندی پيش در آمريکا يک کشيش             

جوامع .  زندبقرآن را آتش             مسيحی،    
اسالمی چون پاکستان و افغانستان در                 
همان ساعات اوليه برآشفته شد و                             
تظاهراتی مردمی به راه افتاد تا جايی که          
برخی اماکن به آتش کشيده شد و فضا به            
شدت ملتهب شد اما در ايران واکنش                    
چشمگيری نشان داده نشد تا جايی که چند         
روز بعد، يک تظاهرات مهندسی شده                 
شکل گرفت که نقش حکومت در آن کامًال 

حال سوال اينجاست که             .  مشهود بود    
جماعتی که حتی نسبت به مقدس ترين                
اعتقادات خود چنين واکنش هايی نشان              
می دهند، آيا عقالنی است که ما بگوييم              

 در صورت بحث بر

پس .  اديان عموما پشتوانه اخالق اند               
بنابراين سياست با دين هم يک رابطه ای         
دارد و اينکه عده ای اصراردارند بگويند        
. دين از سياست جداست اشتباه ميکنند               

سياست با     –دين از سياست جدا نيست           
اخالق با دين رابطه       -اخالق رابطه دارد   

دارد پس بنابراين سياست با دين رابطه             
 .دارد

آيا هر چه که پشتوانه اخالق باشد بايد به 
سياست متصل شود؟ مثلن فرهنگ 
اگر .سرخپوستی با سياست رابطه دارد

طبق قانون نسبّيت آقای سروش بسنجيم، 
نتيجه ميگيريم فرهنگ سرخپوستی از 

سياست جدا نيست، چون سياست با 
اخالق با فرهنگ  -اخالق رابطه دارد

سرخپوستی رابطه دارد پس بنابراين 
سياست با فرهنگ سرخپوستی رابطه 

و در ادامه سوالی ديگر اينکه آيا .دارد
اديان عمومًا پشتوانه اخالق هستند؟ 

اصوًال کی و کجا دين به اخالقيات پايبند 
برای هر سخنی بايستی . بوده است

استداللی وجود داشته باشد نه اينکه مثالً 
بگوييم اسالم بهترين دين است و مدعای 

چه استنادی . حرفمان آيات قرآن باشد
وجود دارد که ثابت کند اديان عموماً 

؟  سروش در !پشتوانه اخالق هستند 
مبحث قبلی مدارا را يکی از اصول 

اخالقی می داند و طبيعی است که مدارا 
. نکردن يکی از اصول بد اخالقی است

در جديدترين استفتاء آيت اهللا صانعی، از 
جمله علمايی که به روشنفکری و به 

روز بودن مشهورند در مورد جايز بودن 
توهين آمده است که توهين تنها در 

شرايطی بدون اشکال است که فردی 
بخواهد در دين اسالم بدعت ايجاد کند، نه 

تنها اشکالی ندارد بلکه الزم است تا به 
آن فرد تهمت زده شود تا چهره آن فرد 

اين . در بين مردم از اعتبار ساقط شود
! جديدترين شيوه پايبندی به اخالق است

از اينگونه استدالل ها در گفتار 
. عبدالکريم سروش زياد ديده می شوند

مثًال در ادامه می گويد چون منتظری و 
بازرگان از افراد دين دار جامعه بوده اند 
و به سياست روی آورده اند، پس دين با 

اگر اينگونه باشد . سياست مخلوط است
ما می توانيم بگوييم چون جرج بوش هر 

هفته به کليسا می رود، پس در آمريکا 
 دين با سياست گره خورده است و جرج 
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 .خويش بنگرند و جهان را ببينند

ــ توجه به تغييرات و بهبودی که در زندگی معمولی و 
روزمرهء مردم و با مشارکت خودشان بايد پديد آيد، 

چيزی که تا آنجا که می دانيم نه در برنامهء گروه 
های سياسی در کردستان می گنجيده، نه در غالب 

درصورتيکه زاپاتيست ها . اردوگاه های فلسطينی
را برای ) يا حکومت صالح(» دولت خوب«تجربة 

حل مشکالت روزمرهء مردم با کمک و مشارکت 
خودشان دارند که خود مدرسه ای ست برای تربيت و 

نظر زاپاتيستها درعدم . مسؤوليت پذيری فرد و جامعه
تالش برای کسب قدرت سياسی بمعنی عقب نشينی و 

 آنان در .اين نکته را نبايد بد فهميد .زاهد منشی نيست
 هايی مرزبندی می کنند که مبتنی ست واقع، با روش

. برهمه چيز برای کسب قدرت سياسی، آنهم بهر قيمت
آنها تجربهء حاکميت مردمی و ادارهء امور جامعه را 

بدست خود مردم بخوبی پاس ميدارند و نمونه اش، 
است و تا آنجا که ) حلزون(شورای دولت خوب 

ميدانيم در اين مناطق، قدرت سياسی و اجتماعی و 
بعبارت ديگر، کسب قدرت .  غيره را در دست دارند

ولو به اصطالح به نمايندگی (سياسی اگر حق يک باند 
نيست، حق مسلم توده های کار و زحمت ) مردم
 .هست

ــ خوانندهء عالقه مند و هشيار در اين کتاب به واژه 
ها و تعبيراتی بر می خورد که بار معنايی آنها او را 
مستقيم با دنيای زاپاتيست ها آشنا می کنند و او را به 

تماشای گونهء ديگری از کار سياسی می برند، که 
واژه . خود عين زندگی ست، با زيبايی خيره کننده اش

ها و اصطالحات ويژه  و پر معنای زاپاتيست ها، 
چنان که در سطور پيش به آنها اشاره کرده ايم، 
فرهنگ ديگری ست، زبان صريح آنان در عين 
درآميختگی شگفت انگيز با طبيعت، سرشار از 

 :استعاره های ادبی ست، غنی ولی مفهوم و تأثيرگذار

ما آن مردگان هستيم که بار ديگر می «
چه وقت واقعًا همگی . ميرند، اما اين بار برای زندگی

خواهيم مرد؟ راستش يادم نمی آيد، اما آن روز آه 
همهء مردان . آفتاب يك شانه می رفت همه مرده بوديم
فكر می آنم . و زنان، زيرا زنان نيز همراهمان بودند
زيرا آخر، . به همين دليل نمی توانستند ما را بكشند

خب، مرده از مردن . آشتن يك مرده آار سختی است
آن روز . نمی ترسد زيرا به خودی خود مرده است

نمی دانم آه آيا به اين . صبح از مردم محشری بپا بود
خاطر بود آه جنگ شروع شده، يا به اين خاطر آه 

می ديدند آه اين همه مرده پيشروی می آنند، و مانند 
خب، . هميشه گام بر می دارند، بدون چهره، بدون نام

بعد  می . مردم اول می دويدند، بعد ديگر ندويدند
ايستادند  و نزديك  می شدند تا بشنوند آه ما چه می 

اگر زنده بودم بايد خيلی احمق ! عجب خيالی. گوئيم
چطور ! می بودم که بروم ببينم يک مرده چه می گويد
اين ها . فكر می آردم آه مرده حرفی برای گفتن ندارد

بترساند  انگار مرده آارش اين است آه. که مرده اند
يادم می آيد در خاك ما می گفتند آه . و حرف نزند

مردگانی آه همچنان گام برمی دارند، آار ناتمامی 
در خاك من اين . دارند و به همين دليل آرام نمی گيرند

گمان می آنم خاآم ميچوآآان نام دارد، . گفتند طور می
همچنين يادم نمی آيد آه . اما خيلی هم به ياد ندارم

اسمم پدرو است يا مانوئل يا چيز ديگری، گمان می 
آنم آه اهميتی نداشته باشد آه نام مرده چه باشد، زيرا 

شايد وقتی آسی زنده است مهم . او ديگر مرده است
باشد آه اسمش چيست، ولی وقتی مرده، ديگر چه 

جنگ با «يا » شأن انسانی«ــ تعبير  »اهميتی دارد؟
ناديده گرفتن و حذف موجوديت بوميان »  فراموشی

می شود، بر مبارزه با مناسبات سرمايه داری و 
وحدت طبقاتی با کارگران و زحمتکشان پای فشردند 

 ). بيانيهء ششم از جنگل الکاندونا در پايان کتاب.رک(

ــ جنبش زاپاتيستی کوشيده است مجموعهء تجربه های 
چپ  که را خونبار و در عين حال نيرومند پيشين

بگيرد و  بديده را همه اشته د1968از  مکزيک پس
 .آنها را خالقانه به کار برد

: ــ ابتکار، ابتکار و خودداری از تقليد و الگوبرداری
از جمله، شکل سازماندهی که درست واژگونهء نظام 
حزبی رايج است يعنی فرمان دادن و رهبری کردن 

فرمانده مردم اند و آنکه در . در عين مطيع بودن
معاون «ِسَمت فرمانده انجام وظيفه می کند در واقع 

است و به اين نام خوانده می شود و مورد » فرمانده
طرد ايدهء کسب قدرت به هر . خطاب قرار می گيرد

قيمت، توجه به کسب قدرت از پايين و اعمال قدرت 
توده ای و قدم به قدم متناسب با صالحيت خود و 

  :از خود مارکوس بشنويم. شرايط بيرونی راه پيمودن

 ها، پايه های کمک رسانی زاپاتيستی اشکالی توده«
از سازماندهی را تجربه می کنند که در حين عمل به 

اين اشکال نه از هيچ کتابی حاصل می . آن می رسند
شود، نه از هيچ جزوهء آموزشی؛ و البته بديهی ست 

اين ها اشکالی هستند از . که ما هم به آنها نگفتيم
سازماندهی که بسيار به تجربهء خود آنها بر می 

منظورم فقط تجربه های خيلی قديمی و تاريخی . گردد
ای که از چند سده پيش دارند نيست، بلکه همچنين 
 .»تجربهء آنها ست به عنوان زاپاتيست در سازماندهی

 :و باز

اما در يک مورد به هيچ  .خيلی شک داشتيم«
. عنوان شک نداشتيم آنهم مشروعيت کارمان بود

منظورم تصميم شخصی هرکدام از رزمندگان نيست 
که تا حد مرگ برای به دست آوردن چيزی مبارزه 

منظورم پيش ! کند ــ که البته خيلی هم مهم است ــ خير
بردن عملی ست با پشتوانهء جمعی؛ و در اين مورد 

 .»پشتوانهء ده ها هزار بومی و هزاران رزمنده

ــ تشخيص اينکه جنبش نمی تواند در پيلهء 
خود فرو رود و در نتيجه، اقدام  به برقراری ارتباط 
با جهان بيرون با استفاده از تکنيک ارتباطی مدرن و 
کنفرانس های جهانی هزار نفره و سه هزار نفره در 

دل جنگل های مکزيک و ايجاد پيوند با جهان 
 ستمديدگان 

. ــ زاپاتيست ها تجربهء جالبی در سکوت کردن دارند
اينکه چه بگويند، کی بگويند، چه نگويند و کی سکوت 

کنند و درعين حال کار خود را آرام و هشيار ادامه 
آنان که بارها ثابت کرده اند تا چه اندازه ارزش . دهند

کالم را می دانند،  بارها نشان داده اند که ارزش 
زاپاتيست . سکوت را نيز به همان اندازه می شناسند

ها بارها، گاه به مدت طوالنی در سکوت گام برداشتند 
تا هربار که زبان می گشايند با ابتکاری جديد پا به 

اگر يک بار پس از سکوت، . عرصهء کالم بگذارند
را سازمان دادند، » رنگ خاک« راه پيمائی با شکوه

سخن » نخستين فستيوال خشم شايسته« باری ديگر با
اينک زاپاتيست . گفتند و برای ديگران فضائی شکافتند

ها بيش از يک سال است که در سکوت بسر می برند 
در سکوت، معلم آموزش ). ٢٠٠٩ از ژانويهء(

ميدهند، پزشکيار تربيت ميکنند، ميدانهای کشت 
داروهای گياهی را در روستاهای مختلف سازمان 

ميدهند، ميليشيا آموزش می دهند، مراکز بهداشتی و 
مدرسه می سازند، و با پيوستن بی های و هوی 
روستاهای جديد، خون تازه به رگهايشان جاری 

آنان در سکوت بسر می برند تا در درون . ميشود

حکايت های «کتاب . به بهترين وجهی برقرار باشد
نمونه ای درخشان از ) انديشه و پيکار(» آنتونيوی پير

حضور و پيوند افسانه ها، سنت ها با ايدآل های آينده 
قدرت بسيج اين سمبل ها و سهولت انتقال . است

مفاهيم از اين طريق بسيار چشمگير است و در يک 
استفاده از حافظهء جمعی برای انتقال آگاهی و :کالم

ارجاع به نام و سنت انقالبی و . سپس اقدام مناسب
نظير نام اسپارتاکوس در (مبارزاتی اميليانو زاپاتا 

 و زنده نگه) اتحاديهء اسپارتاکيست رزا لوکزامبورگ
داشتن آن به عنوان نماد مقاومت و شورش دربرابر 

سلطهء استعماری و تالش برای رهايی و ساختن آينده 
آنها بين گذشته و حال پل زده اند که پشتوانهء . ای آزاد

مقاومت امروز است و سابقهء هويت مبارزاتی شان 
که امروز با ادامهء آن، از نو حياتی افتخارآميز می 

 .يابد

ــ نوآوری زاپاتيستها در تحميل موجوديت شان از 
امری قابل ) 1994در ژانويه (طريق قيام مسلحانه 

توجه است، زيرا بدون اين قيام نه خودشان، يعنی 
مردمشان، آن را جدی می گرفتند و به ملزومات 

تشکيالتی، مادی و روانی آن تن می دادند و با آن 
ُاخت می شدند؛ و نه دشمنانشان آنان را به چيزی می 

آنها با تکيه بر اسلحه و حالت تدافعی درست . گرفتند
خود را با مقتضياتی انطباق داده اند که شرايط مادی 

توصيهء  به نظر ما اگر آنها به . شان ايجاب می کند
 داده بودند که امروز نهادهای سراپا گوشمشکوکی 

ايدئولوژيک سرمايه داری بين المللی برای قالب 
بين توده های حق  «عدم خشونت»کردن به اصطالح 

طلب می پراکنند هيچ کس امروز از زاپاتيست ها 
طبعًا در اشکال (بدون زور . خبری نمی شنيد

 های گوش هيچ کسی بدهکار شنيدن خواست) مختلفش
حفظ اسلحه در دست به منظور . حق طلبانه نيست

نه حملهء روزانه به دشمن و انجام (دفاع از خود 
عمليات نظامی از نوعی که در جاهای ديگر سراغ 

در . يکی از دستاوردهای زاپاتيستها ست) داشته ايم
يک کالم، توجه به اهميت اعمال قدرت مسلحانه در 

توازن نيروهای موجود و درعين حال مهار آن را در 
دست داشتن؛ زيرا بدون اين مهار، مبارزه ممکن است 

به گودال هايی ليز بخورد که از ابتدا تصورش نمی 
زاپاتيستها در همان حال که بر اهميت نيروی  .رفت

 نظامی تاکيد دارند درهمان حال از هرگونه نظامی
گری در مناطق خود و حضور و نمايش علنی افراد 

اين نمايانگر اعتماد به قدرت  .مسلح خودداری ميکنند
 .توده ای از پائين است تا به نيروی مسلح

ــ جنبش زاپاتيستی برخالف اغلب اقليت های تحت 
ستم در سراسر دنيا که معموًال خواستار استقالل و 

جدايی اند، کوشيده است از طرق مختلف با توده ها 
در داخل مکزيک و در جهان تماس برقرار کند و بر 

خواست خويش جهت آنکه بوميان حق مساوی 
شهروندی با ديگر مردم مکزيک داشته باشند، پای 

آنها در اين راه اليه های ديگری از . بفشارد
ستمديدگان نژادی، قومی، جنسی و نيز طبقاتی 

در . مکزيک را به حقوق خويش آگاه می کنند
عرصهء مطالبات سياسی، آنجا که ديگران با دستاويز 

 »حق تعيين سرنوشت ملل«قرار دادِن اصل درست  
خواستار اعالم استقالل و جدايی از واحد کشوری 
معينی هستند، زاپاتيستها پافشاری می کنند که ما 

مکزيکی هستيم وجزئی از آن؛ و تا آنجا که می دانيم 
اين درست برعکِس راه و روش اقليت های حق طلب 

 .است) از جمله ايران(در هرجای ديگر دنيا 

ــ زاپاتيست ها از تأکيد بر حقوق بوميان و ديگر 
مطرودان و مبارزه با نوليبراليسم آغاز کردند و 

سپس، همان گونه که در بيانيه های تبليغی شان ديده 

 ٢٠١٠نوامبر   -تراب حق شناس 

. می دانيم» مبارزان بی مرز«ما خود را 
با آنکه برايمان بديهی ست که . انترناسيوناليست هستيم

تغيير بنيادين در هر جامعهء طبقاتی از ويژگی های 
خاص خود می گذرد و هيچ تجربه ای قابل 

الگوبرداری نبوده و نيست، اما به نقاط مشترک نيز 
در واقع، جنبه های عام و جنبه های ويژه  .توجه داريم

همهء . دو روی يک سکه اند و از هم جدايی ناپذير
پرولترها، دوزخيان روی زمين، کارگران و 

زحمتکشان و عموم ستمديدگان از هر جنس و رنگ و 
. نژاد، و از هر دين و زبان در يک صف قرار دارند

اين است که هرجا مبارزه ای نمايان جريان داشته، در 
عين آنکه برای ما کانون همبستگی بوده کانون 

چنين بود که ما، يعنی جريان . آموزش نيز بوده است
سياسی، انتقادی و انقالبی تاريخی يی که بدان تعلق 

داريم، از  سالها  پيش، درعين  زيستن  در مبارزهء  
زحمتکشان  ايران و  چالش هايش، به درس های 

انقالب فرانسه و کمون پاريس و انقالب روسيه و چين 
و کوبا و نيز به تجربهء مبارزات ضد استعماری در 

الجزاير، ويتنام، فلسطين، ظفار، السالوادور و حاال به 
آزمون بديل های ضدامپرياليستی و ضد سرمايه داری 

در آمريکای التين و به ويژه در چياپاس، و هرجای 
ديگری که در آن آزادی ـ برابری شرط زندگی بود 

خود را از آنان . چشم دوختيم، خود را در آن ديديم
پا به پای شادمانی های «هم درد کشيديم و هم . دانستيم
درهای . هيچ جا قبله مان نيست. پای کوبيديم» مردم

ابتکار باز است و خوشبختانه جنبش مردمی اخير 
گام هايی در اين راه برداشت، ) 1388سال (ايران 

 .گام هايی آغازين در راه هزار فرسنگ

کارگرانی هستند  «جهان چهارم«اگر پرولترها در 
بدون کار، مهاجرانی بدون کارت اقامت، انسانهايی 
بدون سرپناه، بدون حقوق شهروندی، بدون مدرسه، 
بدون بيمارستان، حتی بدون قبر که می توان تنها در 

آنها را تعريف ) les sans(» بدون«يک واژهء 
کرد، پرولترها در فلسطين آواره نام دارند و در 
. آمريکای جنوبی و چياپاس بومی ناميده می شوند
عمليات نابودسازی بوميان در آمريکا از زمان 

آغاز شد، کليسا به ) ميالدی 1492(کريستف کلمب 
تأييد اين جنايت ضدبشری پرداخت با اين توجيه که 

برای » روح و جان«معلوم نيست بوميان دارای 
دستگاه ايدئولوژيک «پذيرش مسيحيت باشند؛ و 

از جمله با ساختن فيلم های وسترن و »  دولتی
وانمود » تجسم شر«کاوبوی در هاليوود بوميان را 

کرد تا نابودی شان را بتوان به معنی پيشرفت و تمدن 
نشان داد، همان سياستی که قرن ها ست در آفريقا 

بدان مشغول اند و هم اکنون در افغانستان و عراق و 
از طريق » تمدن و دموکراسی«فلسطين، يعنی بردن 

بمباران و ادامهء اشغال و محاصره که در واقع هدفی 
نقطهء مشترک پرولترهای . جز غارت منطقه ندارد

 در مبارزه هيچ از دست نمی دهند جهان اين است که
جز زنجيرهاشان، اما ويژگی هاشان در هرجا با 
 .ديگری فرق می کند و به ناچار شيوهء رهايی شان

پانصد سال رنج و مقاومت بوميان، ارتش آزاديبخش 
. »چون صدف از سينه بيرون داد« زاپاتيستی را

) به گفتهء رژيس دبره(معاون فرمانده مارکوس که 
يکی از نويسندگان بزرگ آمريکای التين است بيان و 
لحنی دارد متناسب با موقعيتی که مردم بومی در آن 

 .به سر می برند

ــ جنبش زاپاتيستی فرزند زمانه و اوضاع خاص 
نمادهای تاريخی و فرهنگی به استادانه . خويش است

ترين نحوی مورد استفاده قرار می گيرند تا رابطهء 
) ......16(ادامه در صفحۀ تودهء ستمديده با گذشته و نيز با چشم انداز آينده اش   
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 حيثيت انسانى ستمديدگان جهان

 و خروش آن در آوه هاى چياپاس



 

 

      2011ژاويه       . شمارۀ  چهل و دو       .   سال چها رم     .   ماهنامۀ روشنگر        

يادآوری می   سال گذشته را به خواننده 500طی 
همه »چنان که سخنانی چون  .کند و به چالش می کشد

قدرت نمی «، «چيز برای همه، برای ما هيچ چيز
ما هم مکزيکی «، «فرمانبر فرمان دادن»، »خواهيم
که در آن دنياهای ] می خواهيم[دنيايی «، »هستيم

و » مسلح بودن برای دفاع«، «پرشمار بگنجند
باالخره آغاز قيام و اعالم موجوديت جنبش همزمان با 

 NAFTAقرارداد بازار مشترک آمريکای شمالی، 
 .وضع آنان را در دنيای کنونی نشان می دهد

ــ در آثار زاپاتيست ها تالش برای خروج از قيد و 
بندهای سرمايه داری، تالش برای پيوند باطبيعت و 
اهتمام به آن و نيز کار اشتراکی آشکارا به چشم می 

 . خورد

برخالف آنچه معموًال در بين برخی نيروهای سياسی 
رواج دارد زاپاتيست ها در پی آن نيستند که جنبش 

های توده ای را برای کسب قدرت يا در کشمکش با 
مسأله شان تحت . دولت حاکم در خدمت خود گيرند

هدف آنها ايجاد دنيای . کنترل گرفتن جنبش ها نيست
اهميت اين جنبش در آن است که به ما . نوينی ست

نشان می دهد که جنبش های توده ای از پايين، جنبش 
های روستايی، محلی، منطقه ای، حد اقل در مقياسی 

کوچک ممکن است اشکالی از قدرت غير 
بوروکراتيک و مبنی بر گردش و تعويض نمايندگان 

را به وجود آورند که هيچ وجه مشترکی با روش های 
زاپاتيستها با درکی . سلطهء دولتی و امثال آن ندارند

مبارزهء طبقاتی در راه های که از جهان کنونی و 
عرصهء جهانی دارند می کوشند در محدودهء توانايی 
 .خويش، عنصر و عامل مؤثری در اين مبارزه باشند

زيرا باور دارند که در اين عرصهء فکر و عمل است 
 .که بر ضعف های تاريخی خود نيز فائق خواهند آمد

آمريکای التين آزمايشگاه بديل های ضد سرمايه داری 
ست، و اين است علت اساسی اهتمام ما به اين جنبش 

بديهی ست . ها و سرنوشت مشترکی که با آنها داريم
که تحوالت تاريخی و ساختار اجتماعی و فرهنگی 

آنان با مثًال جامعهء ما يکی نمی تواند باشد و فرآيند 
آگاهی و توافق جمعی طبعا درشرايط روستا که محيط 
کار و زندگی جمعيت محدودی ست، با زندگی شهری 
درجوامع سرمايه داری مدرن تفاوتهای بسيار اساسی 

اين اشاره از اين جهت مهم است که ما  . ومهمی دارد
نه  به الگوبرداری برسيم و نه  به نفی مطلق اهميت 

اين جنبش، بلکه با دقت تمام تنگناها، دستاوردها، 
 مهم درک  .محدوديتها و افق های آنرا دنبال کنيم

با وجود . مکانيسم های قدرت توده ای از پائين است
 .اين، با فروتنی، بايد از تجربهء آنان درس گرفت

زاپاتيستها تالش خود را به کار می برند و هم اکنون 
مبارزهء طبقاتی با . يکی از عوامل مؤثر دراين راه اند

گنجينه های تئوريکش و ميدان های نبردش برای 
همهء آنان که در اردوی کار عليه سرمايه می رزمند 

  .آموزنده است، پاالينده است، سازنده است

اين يادداشت را با اين سطور از کتاب به پايان می 
 :بريم

آری، اگر وادارم آنيد حتی برايتان نقش مفسر «
ببينيد، می گويم مشكل اين . سياسی هم بازی می کنم

به همين دليل . آشور اين است آه پر از تضاد است
آفتابش سرد است، و مردم می بينند و اجازهء 

جنايتكار بر . هرآاری را می دهند، انگار مرده اند
مسند قضاوت نشسته، و قربانی در زندان، و دروغگو 

حقيقت همچون بيماری تحت . بر دولت سوار است
به . پيگرد است، دانشجويان زندانی اند، و دزد آزاد

نادان ُآرسی استادی عطا می آنند، و دانشمند را نديده 
تنبل صاحب سرمايه است، و آنكه آار می . می گيرند

آسانی آه در اقليت اند فرمان می . آند هيچ ندارد
آنكه . رانند و آنان که در اکثريت اند اطاعت می آنند

زياد دارد، هرچه بيشتر می برد،و آنكه آم دارد، بی 

( ادامه از صفحۀ ......           کوهائ چياپاس   

 ياشار گولشن
ه               مسابقات جام ملتهاي آسيا فرصتي به وجود آورده ک
ي           رائ ان گ ترکيب نامتجانسی از فاشيسم مذهبي با باست

رد         ي ا        .  آريائي در مقابل ديد جهانيان قرار گ ر ه در خب
وان و                     ي، عن ران امات اي ق آمده که بنا به درخواست م
ران                   اران اي وبوس حامل ورزشک شعار روي بدنه ات

خاب شده است         “  شاهزاده هاي پارسي   ” بصورت   ت . ان
وسط                           زاده ت فظ شاه اده از ل ف ت اه اول اس گ شايد در ن

مگر   .  مقامات جمهوري اسالمي عجيب و غريب باشد      
ا در                 اس نه اين است که ظهور و بقاي اين حکومت اس
پي سرنگوني حکومت شاه و جمع کردن هر چه شاه و       
ن            شاهزاده بوده است؟ مگر نه اينست که ايدئولوژي اي
ا و              حکومت بر نفي ملي گرائي متداول دوره پهلوي ه
نگاه به امت اسالمي استوار بوده است؟ پس اکنون چه     
شود و                     ي شده که ناگهان اين وسط ساز مخالف زده م
ارس و                             ذهب، از پ ن و م بجاي اسالم و امت و دي
شاهزاده صحبت ميشود؟ اين سوال ها البته براي ناظر        
اي         متعارفي که از سابقه جمهوري اسالمي و تئوري بق

ان  .آن آگاهي نداشته باشد بيجواب ميماند   اما واقعا داست
 چيست؟

راي کسب و                  هوري اسالمي ب واقعيت اينست که جم
ل و                         ت رور و ق ن ت اشي ار م ن بقاي حاکميت خود در ک
اه                    ا آگ وده ن سرکوب، هميشه روي حمايت عمومي ت

راي کسب                .  متوهم تکيه کرده است    م ب م ، ه ن رژي اي
هژموني بين نيروهاي انقالبي در جريان انقالب ، وهم         
ي                          گون ال سرن ب دن ه خود ب ق ل ط درت م براي تحکيم ق
حکومت پهلوي، به جد از پشتيباني اقشاري برخوردار        
ال              ع بود که بنا به توهمات مذهبي خود بدنه اجتماعي ف
د                    دادن ي ل م . و قدرتمندي را براي اين حکومت تشکي

ي                 ل کي از دالي ار ي وجود چنين طبقه اجتماعي پر شم
قالب               داي ان بود که همه نيروهاي چپ و ليبرال در ابت

ن            57بهمن   ري  از صحنه رانده شدند و يکي از وسيع ت
دون                  ران ب عاصر اي کشتارها و سرکوب ها در تايخ م

ا     .  هيچ عکس العمل جدي توده اي رقم خورد          م ام رژي
ار شده             اکنون با گذشت سي سال در مخمصه اين گرفت
که ديگر اين قشر پر قدرت نا آگاه متوهم تقريبا وجود             

جدا از نسل جواني که به مدد انفجار اطالعات            .  ندارد
از طريق اينترنت، ماهواره، اس ام اس و ساير وسائل          
د،                  دارن م ن وژي رژي ول دئ ارتباطي،توهمي از جنس اي
ه                       جرب ا ت ن ز ب ي ان ن ي ران اساسا بخش ديندار و سنتي اي
د               ده ان ري . فاجعه بار سي سال گذشته از اين حکومت ب

آنچنان که ميشود ديد که همه پشتيبانان فعلي حکومت             
ي و خارجي               را همان مزدوران و جيره خواران داخل
آن تشکيل ميدهد که ادامه حيات و منافع مادي خود را            
ن                             ي م ر ه د و ب ن دان ي ن حکومت م ي م در گرو حفظ ه

د     اي حامي               .  سياست نيز عمل ميکنن آن جمع خرده پ
ن                      د و اي شون ي ر م رژيم نيز که بصورت موردي اجي

ه از            "  سانديس خور " اواخر به    ز ن ي معروف شده اند ن
ا در                       اه ادي، گ از م ي ل ن ي دل که ب سر اعتقاد دروني بل

 .صحنه حمايت از رژيم ديده ميشوند

د                       يک جدي ت اک شود ت ي ولت م با اين مفروضات به سه
ي و                 گرائ ان ت اس مقامات ايراني در توسل به موضوع ب
وي را                ل ه راسيسم آريائي باقيمانده از دوره حکومت پ

 در واقع جمهوري اسالمي با توسل . بهتر درک نمود

 اين همهء داستان نيست، بلكه .مجازات می آنند
مردگان حرف می زنند و راه می روند و آارهای 

عجيب می آنند، مانند همين آوشش در تنظيم آردن 
آفتابی آه سرما دارد، و فقط نگاهش آن، از پهلو می 

رود، بدون آنكه به نقطه ای برسد آه يادم نيست 
 .»...اسمش چيست

تاريخچه ای از ارتش ( از ديباچه کتاب آتش و کالم 
نوشتهء گلوريا مونيوز ) زاپاتيستی آزاديبخش ملی

 انتشارات انديشه و پيکار. راميرز ترجمة بهرام قديمی

            ****** 
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ه اي از                          ق ايت طب دوار است حم ي ا ام به اين شعاره
ايرانيان را که اتفاقا بنا به تعلقات اقتصادي و اجتماعي         
د ودارای            خود صداي بلندتري در داخل و خارج دارن
ان                      ي ز در م ي ي ن درت ر ق اي پ ي ه اطات و الب ب ارت

د         اي م ي     .  سياستمداران خارجي هستند را کسب ن است ي س
ي      ” ،  “ ايرانيت” که با تکيه به      ران ه    ” ،   “ مکتب اي وان ت اس

ر              “ کوروش ب م غ ي ه پ ل ک ي ب ، و حتي ادعاهائي از اين ق
ن                       ي م اي ه وده است در راست ارسي ب اسالم خودش پ
سياست جلب آن دسته از جوانان و محافلي است که از       
هوري                 ده جم ن ن دست سياست هاي اجتماعي محدود ک
ه يک سري                   وسل ب اسالمي به جان آمده و به دنبال ت
وژيک در             ول مسائلي هستند که بعنوان سپر دفاعي ايدئ
د                ق ه ن برابر اين تحميالت قرار دهند و از قضا دست ب
اه                      ه در دوره رضا ش د ک رون ي زي م ي راغ آن چ س
بصورت ايدئولوژي پايه اي براي ساخت ملت واحد               
ي               ان ه زم در ايران ايجاد و ترويج شده بود همانطور ک
ن                 ي اصول دي خميني گفته بود که براي حفظ نظام حت
ه           را نيز ميشود تعطيل کرد، اينک نيز قابل فهم است ک
ه          مقامات جمهوري اسالمي براي حفظ حکومت خود ک
رخوردار            از کمترين ميزان حمايت داخلي و خارجي ب
گري چنگ               است، به دامن ايدئولوژي هاي پوسيده دي
ال دوره                     ي ا و خ وز در روي ن ميزنند تا جمعي را که ه
حکومت پارس ها در دو هزار وپانصد سال پيش بسر           

ن              –ميبرند با اين حکومت      و يا ال اقل با جناحي از اي
همراه سازند و يا دست کم جريان مخالف را     -حکومت

اطعيت و شور و حال                            م از ق ن رژي در مقابله با اي
 .بياندازند

ا                        وي ه گ رد ک اه را ک ب ت با اين حال نبايد اين تصور اش
در واقع . رژيم اصول اعتقادي خود را تغيير داده است

ر                      ان ب چن ن حکومت هم اصل اساسي بقاي قدرت اي
وع                         قط ن وار است، ف ت م اس وه ت اه م جذب اقشار نا آگ

ه    .  توهمات وطيف متوهمان عوض شده است    ت ذش در گ
اگر رژيم بدنبال اقشاري بود که ته ريشي داشتند و در      
پيشاني اشان عالمت مهرعبادت بود اينک بدنبال نسل          
در ظاهر مدرن شيک پوشی است که از حسرت بدالن  
ردازان دوره                 ال پ ي زندگي عرفي دوره پهلوي و از خ

در واقع اصول   .  کورش و پارس و هخامنشيان ميباشند     
که                      ل هوري اسالمي عوض نشده ب حکومتداري جم

 .مخاطب و نوع گفتمان عوض شده است

ا                اره از اين به بعد نيز در عين حاليکه بايد منتظر شع
ه                  م آنست ک ه و سياست هاي مشابه بيشتري باشيم ، م
است                  ن سي چگونگي برخورد اقشاري که مخاطب اي
شاهزاده بازي پارسي هستند را رصد کنيم و اينکه اين          
بار چند سال ديگر الزم است تا اين مخاطبان به ظاهر           
ه جاي                 د و ب امروزی و تحصيل کرده از رويا بدر آين

ل        ي ب ي از ق ائ ار ه ع ا       “  ش ا نسل آري ست و   “  نسل م
ي                 “  جمهوري ايراني ”  وخال ل ت ر طب و به جاي زدن ب

تفوقات تاريخي و فرهنگي، خود را عضوي از جمع              
جاي                  د، و ب ن دان يک ايران چند فرهنگي و چند مليتي ب

در از          -نگاه حسرت بار به گذشته       که معلوم نيست چق
وهمات است                 در از آن ت ه ساخت        -آن واقعي و چق ب

دنياي مدرن با نرم ها و اصول مترقي و جهان شمول             
 .و چند فرهنگي رايج در جهان امروزي بپردازند

  ****** 

 

 راز ترکيب نامتجانس شاهزاده
  های پارسی و امت اسالمی

http://ahriman-
azadi.blogspot.com/2009/08/
blog-post.html 

ان           زرگ کر ب يکی از روشهايی که می شود انديشه و ف
شان                       ي ان دگ ان در زن ای آن ه ررسی حرف را شناخت،ب

ان اسالم                       . است زرگ د سخن و حديث از ب اين جا چن
 ! مياورم تا دوستان هم استفاده کنند

اشد، در                 :  امام صادق  • م ب ه ک دار جزي ق اگر م
 آنان حاصل نشده و             پرداخت تفاوتى در روحّيه   

 .کنند احساس حقارت نمى

وقتی غذا ميخوريد   با : فرمود) ص(رسول اهللا  •
شيطان    با . دست راست خود بخوريد و بنوشيد
 . دست چپ خود ميخورد و مينوشد

اين روايت در ( 49.4.6الموطأ، امام مالک 
 )حليه المتقين نيز هست

وقتی : " پيامبر گفت :  ابوحريره روايت کرده است    •
ن                ي مگس در کاسه غذای شما افتاد ،آن را اول ب

گر           ( آن آب    ی دي دن وشي رده     )  يا هر مايع ن رو ب ف
را يک               د زي ي سپس مگس را بيرون آوريد، بنوش

 "بال آن مرض و بال ديگر آن شفا است 

 و سنن ابن ماجه 7.71.673صحيح بخاری 
اين روايت در حليه المتقين نيز  ( 5.3504

 )هست

قت               • ده      ( اگر سگان گونه ای از خل ري وعی آف ) ن
د           ه شون ی  .  نبودند فرمان ميدادم همه شان کشت ول

 .سگهايی که تمامًا سياه رنگ هستند را بکشيد

 2839، شماره 16سنن ابوداوود، جلد 

  ****** 

 
 

نوشتاری از سايت آخرين 
 نفسهای اسالم در ايران
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must be investigated vigorously. There 
is nothing wrong with your police 
wanting to question Mr. Assange 
about these allegations, and while I 
understand why he seemed to go into 
hiding (people tend to do that when 
threatened with assassination), he 
nonetheless should answer the po-
lice’s questions. He should also sub-
mit to the STD testing the alleged vic-
tims have requested. I believe Swe-
den and the UK have a treaty and a 
means for you to send your investiga-
tors to London so they can question 
Mr. Assange where he is under house 
arrest while out on bail.  

But that really wouldn't be like you 
would it, to go all the way to another 
country to pursue a suspect for sexual 

assault when you can't even bring 
yourselves to make it down to the 
street to your own courthouse togo 
after the scores of reported rapists in 
your country. That you, Sweden, have 
chosen to rarely do that in the past, is 
why this whole thing stinks to the high 
heavens. 

And let's not forget this one final point 
from Women Against Rape's Katrin 
Axelsson: 

"There is a long tradition of the use of 
rape and sexual assault for political 
agendas that have nothing to do with 
women's safety. In the south of the 
US, the lynching of black men was 
often justified on grounds that they 
had raped or even looked at a white 
woman. Women don't take kindly to 
our demand for safety being misused, 
while rape continues to be neglected 
at best or protected at worst. "This 
tactic of using a rape charge to  to go 
after minorities or troublemakers,  

 guilty or innocent -- while turning a 
blind eye to clear crimes of rape the 
rest of the time — is what I fear is 
happening here. I want to make sure 
that good people not remain silent and 
that you, Sweden, will not succeed if 
in fact you are in cahoots with corrupt 

governments such as ours. 

Last week Naomi Klein wrote: "Rape 
is being used in the Assange prosecu-
tion in the same way that 'women's 
freedom' was used to invade Afghani-
stan. Wake up!" 

I agree. 

Unless you have the evidence (and it 
seems if you did you would have is-
sued an arrest warrant by now), drop 
the extradition attempt and get to work 
doing the job you've so far refused to 
do: Protecting the women of Sweden. 

Yours,  
 

Michael Moore 

 □□□□□        

 ذهن ما باغچه است

 گل در آن بايد کاشت

 ورنکاری گل اگر علف هرز درآن ميرويد

 زحمت کاشتن يک گل سرخ

 کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است

 گل بکاريم بيا

 تا مجال علف هرز فراهم نشود

 زنده ياد   مجتبی کاشانی

 : چک کمک مالی خود را به نام 
Roshangar 

 و به آدرس روشنگر ارسال نمائيد
 و يا از شماره حساب زير برای واريز کردن

 .کمک مالی خود استفاده کنيد
 :کانادا

TD Canada Trust 

Name: Roshangar 

Acct. # 03152 004 79065218649 

ABA (Rout No.): 026009593 

Switch Code:  

TDOMCATTTOR 

 

 

 
Dear Government of Sweden 

 By Michael Moore 
December 16th, 2010 9:17 PM  
 

Dear Swedish Government: 

Hi there -- or as you all say, Hallå! 
You know, all of us here in the U.S. 
love your country. Your Volvos, your 
meatballs, your hard-to-put-together 
furniture -- we can't get enough! 

There's just one thing that bothers me 
-- why has Amnesty International, in 
a special report, declared that Swe-
den refuses to deal with the very real 
tragedy of rape? In fact, they say that 
all over Scandinavia, including in your 
country, rapists "enjoy impunity." And 
the United Nations, the EU and Swed-
ish human rights groups have come to 
the same conclusion: Sweden just 
doesn't take sexual assault against 
women seriously. How else do you 
explain these statistics from Katrin 
Axelsson of Women Against Rape: 

** Sweden has the HIGHEST per cap-
ita number of reported rapes in 
Europe. 

** This number of rapes has quadru-
pled in the last 20 years. 

** The conviction rates? They have 
steadily DECREASED.  

Axelsson says: "On April 23rd of this 
year, Carina Hägg and Nalin Pekgul 
(respectively MP and chairwoman of 
Social Democratic Women in Swe-
den) wrote in the Göteborgs 
[newspaper] that 'up to 90% of all re-
ported rapes [in Sweden] never get to 
court.'" 

Let me say that again: nine out of ten 
times, when women report they have 
been raped, you never even bother to 
start legal proceedings. No wonder 
that, according to the Swedish Na-
tional Council for Crime Prevention, it 
is now statistically more likely that 
someone in Sweden will be sexually 
assaulted than that they will be 
robbed. 

Message to rapists? Sweden loves 
you! 

So imagine our surprise when all of a 
sudden you decided to go after one 
Julian Assange on sexual assault 
charges. Well, sort of: first you 
charged him.  

Then after investigating it, you 
dropped the most serious charges 
and rescinded the arrest warrant.Then 
a conservative MP put pressure on 
you and, lo and behold, you did a 180  

and reopened the Assange investiga-
tion. Except you still didn't charge him 
with anything. You just wanted him for 
"questioning." So you -- you who have 
sat by and let thousands of Swedish 
women be raped while letting their 
rapists go scott-free -- you decided it 
was now time to crack down on one 
man -- the one man the American 
government wants arrested, jailed or 
(depending on which politician or pun-
dit you listen to) executed. You just 
happened to go after him, on one pos-
sible "count of unlawful coercion, two 
counts of sexual molestation and one 
count of rape (third degree)." And 
while thousands of Swedish rapists 
roam free, you instigated a huge inter-
national manhunt on Interpol for this 
Julian Assange!  

What anti-rape crusaders you've be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

come, Swedish government! Women 
in Sweden must suddenly feel safer? 

Well, not really. Actually, many see 
right through you. They know what 
these "non-charge charges" are really 
about. And they know that you are 
cynically and disgustingly using the 
real and everyday threat that exists 
against women everywhere to help 
further the American government's 
interest in silencing the work of 
WikiLeaks. I don't pretend to know 
what happened between Mr. Assange 
and the two women complainants (all 
I know is what I've heard in the media, 
so I'm as confused as the next per-
son). And I'm sorry if I've jumped to 
any unnecessary or wrong-headed 
conclusions in my efforts to state a 
very core American value: All people 
are absolutely innocent until proven 
otherwise beyond a reasonable doubt 
in a court of law. I strongly believe 
every accusation of sexual assault 
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 great deal of social mobility, which is 
something that is sometimes under-
played in terms of the popular sup-
port for the Cuban regime. Just in 
terms of the massive emigration of 
the petty bourgeoisie, the big bour-
geoisie 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 Com-
munist Party, that does. 

So it isn't socialism that is being re-
placed. A bureaucratic state ruling 
class has decided to incorporate as a 
very junior partner in the economy a 
newly created petty bourgeoisie--
some of whom will be successful, 
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 eventually develop. 
But there is also the question of po-
litical power, and the central bu-
reaucracy isn't going to share power 
with newly minted capitalists unless 
they totally assimilate into the ruling 
bureaucracy. But this has also hap-
pened in China--you have capitalists 
joining the Communist Party and be-
coming 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 cri-
sis in Cuba and independently of the 
crimes and misdeeds--and they are 
numerous--of the bureaucracy. 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 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 domina-
tion of U.S. imperialism. 

But there is also a practical reason. 

tion and religion, the poll found. Those 
with less education were more likely to 
hold a creationist view that God created 
life thousands of years ago, while col-
lege graduates were more likely to hold 
one of the two viewpoints involving evo-
lution.  

Perhaps unsurprisingly, Americans who 
attend church frequently were most 
likely to accept explanations for the ori-
gin of humans that involve God. Still, 
the Perhaps unsurprisingly, Americans 
who attend church frequently were most 
likely to accept explanations for the ori-
gin of humans that involve God. Still, 
the creationist viewpoint, which was 
held by 60 percent of weekly churchgo-
ers, wasn't universal even among the 
most highly religious group. Also, about 
a fourth of those who seldom or never 
attend church choose the creationist 
view. 

A significantly higher percentage of Re-
publicans indicated a creationist view of 
human origins, which Gallup experts 
say reflects in part the strong relation-
ship between religion and politics in 
contemporary America. Republicans 
are also significantly more likely to at-
tend church weekly than are others. 
Democrats and Independents showed 
similar views on human origins: 

Republicans: 36 percent think humans 
evolved through a God-guided process; 
8 percent say God had no part in the 
process; and 52 percent held the crea-
tionist view. 

Democrats: 40 percent agree with evo-
lution through a God-guided process; 
20 percent say God had no part in the 
process; and 34 percent held the crea-
tionist view. 

Independents: 39 percent agree with 
evolution through a God-guided proc-
ess; 21 percent say God had no part in 
the process; and 34 percent held the 
creationist view. 

Gallup officials wrote that it's not sur-
prising some 80 percent of Americans 
hold a view of human origins that in-
volves God, since most Americans be-
lieve in God and about 85 percent iden-
tify with a religion 

  □□□□□ 

The fact of the matter is that the Cu-
ban regime has used the U.S. block-
ade for years and years as an excuse 
to hide its own dictatorial nature and 
economic incompetence. 

So for both principled and practical 
reasons, 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 resistance? 

I THINK a lot of people are going to be 
left out in the cold, because a lot of 
these enterprises will not have ade-
quate 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 de-
veloped as an ally of the nascent labor 
movement. Co-op members in Cuba 
may have neither the access to re-
sources 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 peo-
ple? Emigration form Cuba has been a 
safety valve for quite some time. But 
it's bureaucratically difficult and quite 
expensive to emigrate--there's no le-
gal 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 ac-
tivity. As I was saying, the problem of 
theft in Cuba is enormous--not just 
theft for the purpose of private enter-
prise, but to survive. 

Most promising in terms of the breadth 
of alternatives about what goes on in 
Cuba is the tremendous youth alien-
ation that is taking place, particularly 
among Black youth. There is a hip-hop 
movement in Cuba that expresses the 
disgust of young Black people, specifi-
cally 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 radi-
calization and a higher level of strug-
gle will be considerably increased with 
the kinds of measures that the regime 
is taking. I have no doubt about that.  
From socialist worker 

□□□□□ 

Saturday, 18 December 2010 

If you're in a room of 100 people, odds 
are likely about 40 think God created 
humans about 10,000 years ago, part 
of a philosophy called creationism, ac-
cording to a Gallup poll reported Friday 
(Dec. 17). That number is slightly lower 
than in years past and down from a 
high of 47 percent in both 1993 and 
1999. 

And 38 percent of Americans, the poll 
estimates, believe God guided the 
process that brought humans from 
"cavemen" to today's incarnation over 
millions of years, while 16 percent think 
humans evolved over millions of years, 
without any divine intervention.  

This secular view, while a relatively 
small number, is up from 9 percent in 
1982, according to Gallup.  

Like most American attitudes, Gallup 
wrote, views on human origins have 
political consequences. For instance, 
debates and clashes over which expla-
nations for human origins should be 
included in school textbooks have per-
sisted for decades. And with 40 per-
cent of Americans continuing to hold to 
an anti-evolutionary belief about the 
origin of humans, it is highly likely that 
these types of debates will continue, 
according to Gallup.  

The findings also stand in stark con-
trast to another announcement Friday, 
this one by John Holdren, director of 
the White House Office of Science and 
Technology Policy. The memo was 
issued to federal science agencies to 
guide them in making rules to ensure 
scientific integrity. 

The Gallup results are based on tele-
phone interviews conducted Dec. 10-
12 with a random sample of 1,019 
adults, ages 18 and older, living in the 
continental United States. The findings 
were weighted by gender, age, race, 
education, religion and phone lines to 
make the sample nationally represen-
tative. 

Americans' views on human origins 
varied significantly by level of educa-  
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Monday, 20 September 2010 
The Cuban government of Raúl Cas-
tro 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 coop-
eratives. 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 Cuban Revolution Re-
considered [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 dra-
matic 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 de-
cline being accelerated because of the 
terrible economic situation. 

This is the result of a combination of 
factors. One is the irrationalities and 
crises generated by the bureaucratic 
system itself. Another, of course, is 
the world recession, which has had a 
very negative economic 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 ac-
tually been even more important 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 re-
gime has been talking about how 
there are 1 million excess state work-
ers--not half a million, but 1 million. So 
this is what I imagine could be  

 because a lot of people have been 
doing this illegally for some time. What 
consequences this will have is uncer-
tain because there hasn't been a situa-
tion like this, really, since the sixties. 
This is uncharted territory--especially if 
they succeed in getting investment 
money from Cuban friends and rela-
tives in Miami. 

Again, that's illegal under American 
law, but there has always been a sec-
tion of the American political establish-
ment that thinks it's important to pro-
vide 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 
possible. 

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 offi-
cially in 2008, so he has been the prin-
cipal person leading the government 
on a day-to-day basis. It's unclear 
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 under-
way since Raúl Castro took over, 
which can be explained in part by the 
fact that Raúl Castro has been a great 
admirer of the Chinese model--since 
long before he took power. But even 
more important, of course, is the se-
verity of the economic crisis affecting 
Cuba. 

THE MEDIA largely describes what is 
taking place in Cuba as a turn to capi-
talism--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 
existed in Cuba had nothing to do with 
socialism. But unfortunately, large sec-
tions of the left have confused state 
ownership with socialism.  

When we talk about socialism, we 
should be talking about rural and ur-
ban workers--and their class allies, like 
the peasantry--running society to-
gether. 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 im-
provements in standards of living for 
the poorest people--and it provided a 

considered a "compromise position"--
of laying off half a million people, in-
stead of 1 million, as had been dis-
cussed. 

Of those half million, 250,000 are sup-
posed to be given licenses for self-
employment, and another 200,000 are 
supposed 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 responsible. This is what 
they've already done with taxis, and 
barbershops and beauty parlors. They 
want to do that with a lot more occupa-
tions and industries. 

The official announcement of the lay-
offs from the main trade union federa-
tion--and by the way, shouldn't that be 
the function of the employer?--left 
50,000 workers unaccounted for, per-
haps because they will be given new 
state jobs different from the 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 im-
portant 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 renew-
able contracts--to farmers after the 
sugar industry almost completely col-
lapsed, 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 deter-
mined by the government. 

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 ma-
jority of the people who were given 
land hadn't previously engaged in agri-
culture. They were people from the 
cities who were clearly desperate to 
improve their economic situation, so 
they took this opportunity. 

However, it has been very difficult for 
those people to acquire the tools they 
need. And by tools, I don't mean high-
tech scientific 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 busi-
nesses. For example, one of the occu-
pations that will be shifted into self-
employment or co-ops is auto repair. 
So a previous state employee be-
comes 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 corrup-
tion 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 government ra-
tion that only covers two weeks. The 
ration book is being cut down all the 
time, and even sharper cuts are immi-
nent. 

So people carry out theft from the 
state as a way of surviving, and I sus-
pect that if somebody becomes an 
auto mechanic, they'll have to engage 
in even greater theft to be able to sur-
vive as a small businessperson. 

The other possible avenue here is that 
people may get help from outside Cu-
ban capital, 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 un-
charted territory. 

The Cuban government is in classic 
contradictory 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 strug-
gling farmers I just mentioned, but it 
also includes 143,000 self-employed 
in the cities. This is going to add an-
other 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 people who will be le-
gally 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 
bourgeoisie in Cuba--and I say legal  
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روی سايت اين شبکه قرار دارد، اعالم داشت که توسط 

يکی از کارکنان ايرانی بانک های کشور مالزی در 
جريان ليستی از پول مقامات و رهبران جمهوری 

اين شبکه . اسالمی در خارج از کشور دست يافته است
تلويزيونی مدعی شد که کارمند ايرانی بانک های مالزی 

بدليل عالقه ای که به جنبش سبز در ايران دارد، اين 
.  گذاشته استC.N.Nليست را برای انتشار در اختيار 

C.N.N ضمن تشکر از اين فرد ايرانی که نام وی را 
اعالم نکرده است، ليست مورد بحث را انتشار داده است 
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 سپرده مقامات اسالمی در بانگهای خارج از کشور

 
چقدر زيبا، پر از واقعيت 
است اين جمله از استيون 

نوبل  واينبرگ برنده جايزه
 :فيزيک

با دين يا بدون آن، انسانهای 
خوب ،کارهای خوب می 
کنند و انسانهای شرور، 

اما، . کارهای شرارت بار
برای اينکه انسان های خوب 
کارهای شرورانه بکنند، به 

 .دين نياز است
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ره در آتش دوزخ          )  ١٧ابراهيم  (   ق روزی که طال و ن
ه آن              ا را ب ه گداخته شود و پيشانی و پشت و پهلوی آن

 )٣۵توبه ( داغ  کنند 

ا                         ه د جزای آن ر شدن اف آنان که به آيات خدای خود ک
 )١١جاثيه ( عذاب دردناک دوزخ است 

اران است                دک همانا درخت َزقوم جهنم قئت و غذای ب
 )۴۴-۴٣دخان ( 

جوشد                   ي ه م ت داخ که آن غذا در شکمشان چون مس گ
 )۴۵دخان ( 

زد                   رو ري ر سرش ف دخان  (  پس از آن آب جوشان ب
۴٨( 

ود             ارج   (  که از عذاب خدا هيچ کس ايمن نخواهد ب ع م
٢٨( 

دا                             هر و عذاب سخت خ ران از آتش ق اف ر ک وای ب
 )٢ابراهيم ( 

ام نحس                         دی در اي ن اد ت ما هم بر هالک آن قوم عاد ب
ا             شوم فرستاديم تا به آنها عذاب ذلت وِخذالن را در دني
بچشانيم در صورتی که خواری عذاب آخرت بيش از           

 )١۶فصلت ( دنياست 

بايد شما مؤمنان هر يک از زنان و مردان زنا کار را            
ارهء             به صد تازيانه مجازات و تنبيه کنيد و هر گز درب
ه                       د، اگر ب داري آنان در دين خدا ترحم و رافت روا ن
اران را                 دک روز  قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن ب

 )٢نور ( جمعی از مؤمنان مشاهده کنند 

ن موضوعات                ري ت کشتن انسان از مکرر ترين و مهم
 .اشاره شده در قرآن است 

 مرتبه در بيش از     ١۵٨ در اشکال مختلف آن       قتل لغت
يش از                        ١٣٠ ه در ب ه است ک ت ه    ٢٠ آيه بکار رف  آي

 :خداوند مستقيما امر به کشتن انسانها ميدهد 

د و از شهر                        ي ان ل رس ت هر جا مشرکان را يافتيد به ق
 )١٩١بقره (هايشان برانيد 

ق                         ردار خل ار و ک ت ف ه گ بکشيد در راه خدا که خدا  ب
 )٢۴۴بقره ( شنوا و داناست 

ارزار               ان ک شما ای اهل ايمان کافران را بکشيد و با آن
د و خوار                          ن ا عذاب ک دست شم کنيد تا خدا آنان را ب

 )١۴توبه (گرداند 

د         ي کش آنان در دين شما تمسخر و طعن زنند، آنان را ب
ر        که آنان را سوگند استواری نيست، تا از ترس شمشي

 )١٢توبه ( از طعن زدن به اسالم بس کنند 

خدا جان و مال اهل ايمان را به بهای بهشت خريداری    
ن را               کرده، آنها که در راه خدا جهاد کنند و دشمنان دي

 )١١١توبه ( به قتل رسانند و يا خود کشته شوند 

) يهودی و نصاری(ای اهل ايمان هر که از اهل کتاب 
دا                 که ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آنچه را خ
ا            و رسولش حرام کرده، حرام نميدانند بکشيد تا آنگاه ب

ود   ) ٢٩توبه (  ذلت تواضع به اسالم جزيه دهند        ه و ي
ن               و نصاری گفتند مسيح پسر خداست اي

 سخنان را که اينها بر زبان ميرانند خود 

 

 
 بهرام صالحی 

در اسالم با خداوند جنايتکاری مواجه هستيم که                          
سرشناس ترين جناياتکاران تاريخ بشريت در مقابلش           

 .رو سفيدند 

 قهار ترين شکنجه گران است بی رحم ترين جالدان              
هولناک ترين موجودات است که خود بار ها             .  است  

 آيه از قرآن تاکيد ميکند که از من                  ۵٠در بيش از       
 : بترسيد 

 )١٧۵آل عمران (و از من بترسيد اگر اهل ايمانيد 

 ۶٠ بار در بيش از         ٧٣ در قرآن لغت هالک کردن         
 :آيه به اشکال مختلف آن به کار رفته است 

يهلکون   -  ٣مهلک    -  ١٧اهلکنا    -  ۴هلک    -  ۵يهلک  
 -٢فاهکلو   -١فاهلکنا     -١المهلکين     -  ٢نهلک     -٢

 ۴اهلکناها  - ٣فاهلکناهم  -١فاهلکه  -١اهلکت 

مهلکم   -١تهلکنا   - ١مهلوکوا  - ٨اهلک  - ١مهلکی   -
 -  ۴اهلکناهم    -١مهلکوها  -  ٢ليهلک    -١فتهکلنا    -١

 -  ١لمهلکهم  -التهلکنا    -١لنهکن    -١اهلکنی    -  ١يهلکنا
 -١اهلکتهم  -١هالک 

 که خداوند در آنجا به شرح سرگذشت اقوام و                              
 :مردمانی که آنها را قتل عام کرده است ، ميپردازد 

چه بسيار اهالی شهرها که بر هالک آنها عذاب                           
فرستاديم آنگاه که در آسايش شب يا خواب صبحگاه                

 )۴اعراف ( بودند 

پيش از اهل مکه هم ما اهل شهری که ايمان نياوردند،           
همه را هالک کرديم، آيا اهل مکه ايمان خواهند آورد             

 )۶انبياء (

و اهل دياری که ما هالک گردانيديم زندگانی بر آنها               
 )٩۵انبياء ( حرام و هرگز به دنيا باز نخواهند گشت 

 )١۶مرسالت ( آيا ما پيشينيان را هالک نکرديم 

و از پی آن هم قومی ديگر را نيز هالک ميکنيم                           
 )١٧مرسالت ( 

ما برای هر يک از اين طوايف پند ها و مثلها زديم و               
 )٣٩فرقان (همه را هالک کرديم 

و ما اقوام و مللی را پيش از شما به کيفر ظلمشان                       
سخت به دست هالکت سپرديم و با آنکه پيامبرانی با                
آيات و معجزات بر آنها آمد باز هيچ ايمان نياوردند ،              
ما هم اينگونه مردم عنود زشت بد عمل را به کيفر                    

 )١٣يونس (ميرسانيم 

چه بسياری از ملل و اقوامی را بعد از نوح به جرم                   
 )١٧اسراء (کفر و عصيان هالک کرديم 

هيچ شهر ودياری در روی زمين نيست جز آنکه پيش           
از ظهور روز قيامت اهل آن شهر را يا هالک کرده                
يا به عذاب سخت معذب مبکنيم، اين حکم در کتاب                   

 )۵٨اسراء ( علم ازلی حق مسطور است 

در صورتی که ماپيش از اين با کافران چه کرده ،                     
بسياری را که داراتر و خوشتربودند همه را هالک                 

 )٧۴مريم (گردانيديم 

و چه بسيار اقوامی از اهل عناد را که پيش از اين                      
 معاندين هالک ساختيم، آيا چشم تو ديگر به احدی از 

 آنها خواهد افتاد ، يا کمترين صدايی از آنان در دنيا تا             
 )٩٨مريم ( ابد خواهی شنيد 

همانا ما پس از آن که طوايفی از امم گذشته را به                        
کيفر کفر هالک کرديم به موسی برای بصيرت و                     
رحمت وهدايت خلق کتاب تورات راعطا کرديم                        

 )۴٣قصص (باشدکه مردم راه خداپرستی پيش گيرند

آيا آن طوايف و قبايلی را که ما پيش از اين مردم                        
کنونی هالک کرديم و اينان به جای آنها رفت و آمد                   
ميکنند، هالک آنها موجب هدايت وعبرت اينان                          
نگرديد، البته دراين هالک آيات پند وعبرت است آيا               

 )٣۶سجده ( باز هم سخن نميشنوند 

 )۵٠نجم ( خدا قوم عاد را در اول هالک ساخت 

 )۵١نجم ( خدا قوم ثمود را هالک ساخت 

 )۵٢نجم ( و پيش از اينان قوم نوح را هالک ساخت 

 )۵٣نجم ( خدا قوم لوط را هالک ساخت 

ه چون           آيا اينان بهترند يا قوم ُتَبع و اقوام پيش از او ک
م                   ي ت ه را هالک ساخ بسيار مردم بدکاری بودند ما هم

 )٣٧دخان (

ا هالک                     ه ن يش از اي آيا نديديد چه بسيار طوايفی را پ
د                   ن ت گش از ن   يس   ( کرديم که ديگر ابدآ به ديار اينان ب

٣١( 

م عبرت                       ردي ه را هالک ک م آيا از گذشتگان که ما ه
 )١٢٨طه ( نگرفتند 

ه هالکت                   اری را ب ي ا طوايف بس ه ن يش از اي ا پ م
رسانيديم وآن هنگام فريادها کردند وهيچ راه نجاتی بر         

 )٣ص (آنها نبود 

ا                    ه ب م ک ردي و چقدر طوايفی را پيش از اينها هالک ک
 )٣۶ق ( قهر و قوت تر از اينان بودند 

ا                   ما چه بسيار اهل شهر و ديار را که در اطراف شم
ردم                رای م بودند همه را هالک کرديم و آيت عبرت ب

 )٢٧احقاف ( گردانيديم تا مگر به درگاه خدا بازگردند 

م و                 ردي و ما قويترين سرکشان را به عقوبت هالک ک
  )٨زخرف (شرح حال پيشينيان گذشت 

ا                م آي ردي ما بسياری از پيشينيان امثال شما را هالک ک
 )۵٠قمر ( کيست که از آن پند و عبرت بگيرد 

آيا نديديد ما پيش از ايشان چه بسيار گروهی را هالک         
 )۶انعام ( نموديم 

همانطور که خوی فرعونيان و پيش از آنان بر اين شد    
ه                 ا را ب که آيات خدای خود را تکذيب کردند ما هم آنه
ا                ه دري ن را ب کيفر گناهانشان هالک نموديم و فرعوني

 )۵۴انفال ( غرق کرديم 

م          ردي رسول حق را تکذيب کردند و ما آنها را هالک ک
 )١٣٩شعراء ( و بيشتر آنان به خدا ايمان نياوردند 

ام نحس                         دی در اي ن اد ت اد ب ما هم بر هالک آن قوم ع
ا       ي شوم فرستاديم تا به آنها عذاب ذلت وِخذالن را در دن
بچشانيم در صورتی که خواری عذاب آخرت بيش از           

 ١۶فصلت ( دنياست 

داد                عذابنيز لغت    ع ه ت جه ب  به معنی مجازات و شکن
ه در اشکال          ٣٠٠ مرتبه در مجموع بيش از        ٣۶۵  آي

 :مختلف آن به کار رفته است 

ذاب      -  ١۵۴عذاب   عذب       -  ٨۶الع ذاب       -  ٩ي ع  -  ١٣ب
 -١تعذب      -  ١معذبين   -  ١تعذب   -  ٣عذب  - ٣٩عذبا  

عذب     -  ٢معذبهم   -  ٣عذابه   -  ۵لعذاب  - ١تعذاب   ي  ١ل
ه        -  ١معذبوها    - ذب ع ا         -  ١ن م ه ذاب ا        -  ١ع ه ذاب  -  ٢ع

م   - ١فاعذبهم  - ١عذبناها  - ١لعذبنا  - ١ليعذبه   فيعذبه
 - ٢تعذبهم  - ٩عذابی  - ١

کم      ه       -  ۴يعذب ذاب        -  ٢اعذب ع ال ن          -  ۶ب ي ذب ع م  -  ٣ب
 -١بعذابکم  - ۶يعذبهم  - ١المعذبين 

ا                         ن عذاب ه ري ه سخت ت د ب دي که در آنجا خداوند ته
ی                 اي ميکند ، روش های مختلف شکنجه ها و عذاب ه
ردن                           کار ب د و ب ده ي رد را شرح م ب را که به کار مي

 :انواعی از آنان را به مؤمنان آموزش ميدهد 

ه                          گامی ک ن ران را ه اف و اگر بنگری سختی حال ک
د    فرشتگان جان آنها را گرفته و بر پشت آنها تيغ ميزنن

 )۵٠انفال ( و ميگويند بچشيد طعم عذاب سوزنده را 

ن     همان طور که سرگذشت فرعونيان پيش از اين بر اي
ه                     ا را ب ه م آن شد که آيات خدا را تکذيب کردند و ما ه

 )۵۴انفال ( کيفر گناهانشان هالک نموديم 

رود آرد                ه ف خدا بر شما شراره های آتش و مس گداخت
 )٣۵رحمان ( تا هيچ نصرت و نجاتی نيابيد 

ه                              گامی ک ن د ه رو شون پس با چه حال سختی روب
ه ی                    ان ازي ا ت ه فرشتگان جانشان بگيرند و بر پشت آن

 )٢٧محمد ( قهر زنند 

د و                 ده ان ري کافران را لباسی از آتش دوزخ به قيامت ب
زد                   رو ري م ف ن حج  (  بر سر آنان آب سوزان حميم جه

١٩( 

ه آن آب               است ب ه تا پوست بدنشان و آنچه در درون آن
 )٢٠حج (سوزان گداخته شود 

اشد              و گرز گران و عمودهای آهنين بر سر آنها مهيا ب
 )٢١حج ( 

جات              دوه آن ن هرگاه خواهند از دوزخ بدر آيند و از ان
يابند ، فرشتگان عذاب ، آنان را به دوزخ برگردانند و           

 )٢٢حج ( گويند باز عذاب آتش سوزان را بچشيد 

د   ( بر آن کافران آتشی سرپوشيده احاطه خواهد کرد           ل ب
٢٠(  

د                ن اش ه   (  آنها در عذاب باد َسموم و آب جوشان ب ع واق
۴٢( 

ه              از پی گردنکش عنود آتش دوزخ خواهد بود و آب ک
 )١۶ابراهيم (می آشامد ، آب پليد چرکين است 

ده شود                             ي ر کش جي ا غل و زن ايشان ب چون گردن ه
 )٧١مؤمن ( 

د                   ي م خواه ن خ جه ل شما ای گمراهان از درخت زقوم ت
د          ر سازي ه     (  خورد تا آنکه شکم را از آن پ ع -۵٢واق

۵٣( 

آنگاه همه از آب گرم جهنم مينوشيد بدانسان که شتران          
 )۵۵-۵۴واقعه (تشنه آب می آشامند 

ه                     ت روخ تا به حميم دوزخ در افکنند سپس در آتش اف
 )٧٢مؤمن ( شوند

وارای او              چ گ که آن آب پليد را پيوسته می آشامد و هي
ه وی روی آور شود                          نشود و از هر جانب مرگ ب

) ......22(ادامه در صفحۀ  ولی نميميرد تا دائم در عذاب سخت معذب باشد   
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ه      کيش کافران مشابه ميکنند ، خدا آنان را بکشد        را ب
 )٣٠توبه ( 

ر است                ای اهل ايمان با کافران از هر که به شما نزديکت
ی              شروع کنيد و آنان را بکشيد و بايد کفار در شما درشت
دا                      ه خ د ک ي دان د وب ن ن ونيرومندی و قوت پايداری حس ک

 )١٢٣توبه ( هميشه يار پرهيزکاران است 

ردآورده                           دا گ ه سوی خ د ب ه شوي ت دا کش اگر در راه خ
 )١۵٨آل عمران ( ميشويد 

ه رحمت و                       ان ب اگر در راه خدا کشته شويد در آن جه
آمرزش خدا نائل شويد و آن بهتر از هر چيزيست که در            

آل ( حيات دنيا در حيات دنيا برای خود فراهم توان آورد            
 )١۵٧عمران 

ان و          )  از يهودان ( و آن گروه از مشرکان را   ب ي ت ه پش ک
رود        کمک مشرکان بودند خدا از حصار و سنگرهاشان ف
ا آن                            د ت ن ک ن ترس اف ي م ل ا مس آورد و در دلشان از شم
ر                      ده و گروهی را اسي ي گروهی از آنها را به قتل رسان

 )٢۶احزاب ( گردانيدند 

د،                       ن ت د هس اه خداون دهء درگ اين مردم  پليد بد کردار ران
احزاب  (  هر جا يافت شوند آنان را گرفته و جدآ بکشيد              

۶١( 

ا را                 ي ادی دن مؤمنان بايد در راه خدا، آنان را که حيات م
اد در راه                     بر آخرت برگزيدند بکشند و هر کس در جه
ه او را در                          اشد ک د زود ب ردي خدا کشته شد و يا فاتح گ

 )٧۴نساء ( بهشت ابدی اجری عظيم دهيم      

د            ن گ اهل ايمان در راه خدا و کافران در راه شيطان ميجن
، پس شما مؤمنان با دوستان شيطان قتال کنيد که مکر و           

 )٧۶نساء (سياست شيطان بسيار سست و ضعيف است 

اد                     ه و فس ن ت ن ف ي ای مؤمنان کافران را بکشيد که در زم
 )٣٩انفال (ديگری نماند و آئين همه دين خدا گردد 

ران را کشت و ای                             اف دا ک که خ ل ا ب ای مؤمنان نه شم
ال  (  رسول چون تيری افکندی  نه تو  بلکه خدا افکند             انف

١٧( 

ان را                      د آن اي د ب رو شدي شما مؤمنان چون با کافران روب
 )۴محمد ( گردن زنيد 

ورزد                ي ر م عبس   (  ای کشته باد انسان چرا تا اين حد کف
١٧( 

 همانا کيفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخيزند 

ه       و در زمين به فساد کوشند جز اين نباشد که آنها را ب
ه                           ايشان ب ا دست و پ د و ي ن قتل رسانند يا به دار کش
ن                                 ي د از سرزم ي ع ب د و ت ل فی ب ا ن ا ب د، ي خالف ببرن
وی                ي صالحان دور کنند ، اين ذلت و خواری عذاب دن
ی                            ه عذاب از در دوزخ ب ا در آخرت ب است و ام آنه

 )٣٣مائده ( بزرگ معذب خواهند بود 

تنبيه  کردن و زدن از خفيف ترين رفتارهای خشونت       
آميز است که خداوند زدن زنان را توسط مردان مجاز          

 :دانسته است 

دا                    ت د اب ي اک ن م ي زنانی که از مخالفت و نا فرمانی آنان ب
ان              اه آن آنان را موعظه کنيد اگر مطيع نشدند از خوابگ
دوری کنيد، اگر مطيع نشدند آنان را به زدن تنبيه کنيد          

 )٣۴نساء (

ن،               شمار آيه های خشونت آميز، که در ارتباط با کشت
ام کردن است از                  ل ع ت   ٧٠٠عذاب و شکنجه دادن، ق

 .آيه تجاوز ميکند 

يش از      ای        ٣٠٠٠ درصد از       ۵٠ ب ه ه وع آي جم  م
ه های                         ا آي اط ب ب وعی در ارت ه ن باقيمانده قرآن نيز ب

 .خشونت آميز    اند 

 بطوری که  به سختی امکان پذير است صفحه ای از 
اين کتاب را باز کرد و آثاری از خشونت و 

 .وحشيگری در آن نيافت 

وای برما که اين کتاب شيطانی را درايران و ساير 
 کشورها در مدارس به کودکانمان آموزش ميدهند 

 سال است اين کتاب بر زندگی ميلياردها انسان ١۴٠٠
تاثير گذار است، در طول تاريخ صدها هزار انسانها 

را کشته و ميکشد، امروز جهان با پديده هولناک 
تروريسم اسالمی روبروست که جان انسانها را در 

 .هر گوشه از جهان تهديد ميکند 

اسالم در حاکميت را مردم ايران سالهاست تجربه 
ميکنند و همه ی ما دست و پا بريدن ها ، سنگسار 

کردن ها و اعدام های حکومت اسالمی را در خيابان 
تنها ايران نيست ، نکبت اسالم . در مال عام ديده ايم 

در حاکميت در بسياری کشورهای ديگر نيز حاکم 
 .است 

اما انسانيت و آزادگی هرگز در هيچ کدام از دوره ها 
و تا امروز در برابر اسالم سکوت نکرده است و 

مبارزه برای نابودی اين افيون هولناک تا پايان ادامه 
 .خواهد داشت 

مردم جهان برای رسيدن به يک دنيای بهتر ، به 
دنيايی که انسانها يکديگر را نميکشند ، برای رسيدن 

ارد     ٢۴در ماه سپتامبر گذشته است که با تزريق         (ادامه از صفحۀ ......                   در قران   ـي ـل  مـي
ه           دالر درعرض چند ساعت سعی کرد بدون هيچ نتيـج

 .ای از کاهش قيمت ين جلوگيری کند

 carry« کشورهای با رشد اقتصادی سريع که هدف     
traders «   ايشان ها هستند و از باال رفتن بهای ارزه

رل                   ت ن ادالت ارزی را ک ب د م هراسانند، سعی می کنن
ه           کنند تا شايد جلوی گران شدن ارز خود را بگيرند ک

اشد                 ده ب ن ن ج ک ل االت  .  می تواند برای صنايع شان ف اي
ه راه                  اس را ب متحده و انگلستان، دستگاه چاپ اسکن

ام            ( انداخته اند    روشی کهنه که به مد روز در آمده و ن
درن    ا   »    quantitative easing«  م اط  « ي س ب ان

يب           )  را به خود گرفته است   »  کمی پولی  رت ن ت دي ا ب ت
جاری                وازن ت درمانی برای کسری بودجه و يا عدم ت

اما کشورهای حوزه يورو در حال حاضر       .  شان بيابند 
د        رده ان ه ک ش ي ر پ ه          :  صب ان را ب ايش ن ه ا واگ ه آن

ايشان را تحت                     صاده ت لوکومتيو آلمان بسته اند و اق
ل وسواس                        ي ه دل ه ب د ک رار داده ان فرمان يوروئی ق
ان                 چن ورم هم ورد خطر ت بانک مرکزی اروپا در م

آنهم در شرائطی که حتی .  گران نگه داشته شده است      
ان،      (  کشورهای حاشيه ای     ون پرتغال، ايرلند، ايتاليا، ي

وان                )  اسپانيا د ت وان ت ه ب د ک چشم انتظار يوروئی هستن
 ).۵(رقابتی شان را افزايش دهد

ی ارزی،                      ان ح يک جنگ جه تا زمان محو شدن شب
ه           هرکس بدون فکرکردن به ديگری، از سالح هائی ک

 .هنوز در اختيار دارد، استفاده می کند
 .٢٠١٠ اکتبر ٧مصاحبه با روزنامه لوموند،  -١
ال    -٢ يک سياست مرکانتيليستی برای حمايت از اشتغ

ه         ال صاد                « دنبال می شود، مق ت ه اق ون رد شکست گ ب
ان م ه    »  آل ت وش د      Till Van TREECKن ون وم  ، ل

ر              ب ام ت پ ک س ي ات م ل پ //:http.  ٢٠١٠دي
ir.mondediplo.com/article١۵٩۶.html 

 دالر برای هر انس  ١۵٠٠بهای طال هم اکنون به  -٣
 .نزديک شده است

خورد                « مقاله  -۴ ي م م ن رق ، » سرنوشت دالر در چي
يک              Ibrahim WARDEنوشته   ات م ل پ د دي ون وم ، ل

ارس      /http://ir.mondediplo.com.  ٢٠٠۵م
article۵۵۵.html 

ه    »سالگرد نيم بند يورو«مقاله  -۵  Laurent، نوشت
Jacque             ه وري يک ف ات م ل پ د دي ون وم  . ٢٠٠٩ ، ل

h t t p : / / i r . m o n d e d i p l o . c o m /
article١٣٧۵.html 

 برگرفته از سايت ايران تريبيون  

           ******  

 درسهای انقالب 
در سيامک ستوده برنامه تلويزيونی 

 پيام افغان کانال 
 بعدازظهر 4:30 تا 2:30هرجمعه 

 ايرانبه وقت 
  صبح به وقت تورنتو8 تا 6

لطفا به داخل ايران اطالع رسانی 

)13(ادامه از صفحۀ ......    

خش آن از پ برای ديدن برنامه و باز
 : طريق اينترنت 

com.mardomtv.www 
www.glwiz.com 

به صلح و آسايش ،  تيشه برداريم و بر ريشه مذهب 
 .   زنيم 

 

  از ايران از سايت مبارزان کمونيست

      ******    

           

دوق های                        جاری ، صن انک های ت گی، ب ازنشست ب
اب          سوداگری در بورس و هم چنين خانم معروف واتان

)Watanabe ( را برعهده دارند که استعاره ای است
ار       از زن خانه دار ژاپنی که پس انداز خانواده در اختي

امالت   »  carry traders« .  اوست ها که دربازار مع
ارز فعاليت دارند ، سدهای مصنوعی ای را دور می              
ايت از          زنند که از سوی بانک های مرکزی برای حم

اده از        .  نرخ مبادالت ارزی برپا شده است     ف ت آنها با اس
ازارهای                     ورسی در ب رخ سوددهی اوراق ب تفاوت ن
ه                              ت رف ن وام گ ي ائ ره پ ه رخ ب ا ن اارزی ب مختلف،   ب

ا ارز      (  ذاری   «  اصطالح ه گ اي رم و در ارزی     )  » س
ه   )  » انتقال«  اصطالحا ارز   (  بانرخ باالی بهره     اي سرم

که       ٢٠٠٠در ابتدای سالهای     .  گذاری می کنند   ي ان ، زم
ل        نرخ بهره در ژاپن عمال صفر بود، افراد معمولی مث
ذاری پس                       ه گ اي ه سرم د ب ردن خانم واتاناب شروع ک
ه               ا ک ي رال اندازشان در اوراق قرضه انگلستان و يا است

اينکار .  درصد را تضمين می کردند٨ تا ۵سودی بين 
که تا زمانيکه نرخ تبديل ارز ثابت بماند سودآور است          
، می تواند نفع اوراق قرضه را دو برابر سازد بشرط            
ده شده ارزش اش                    آنکه ارزی که اوراق در آن خري

ازی        .  نسبت به ارز مبدا کاهش يابد     م دالل ب موج عظي
ها در   »  carry traders«در بازار ارز بدين ترتيب  

ه                    د ک ن ن زي ی می گ شرائط کنونی در کشورهائی سکن
حده              ت نرخ بهره در آنها تقريبا صفر است مثل اياالت م

ورو      ه ي و هدف را کشورهای          .  ، انگلستان و يا منطق
ی                            رخ سود جذاب ه ن د ک ن رار می ده روبه رشدی ق
ای                          ق ري ا اف ه و ي ي رک ل، ت رزي ل ب ث پيشنهاد می کنند م

روی می         . جنوبی ي اين پديده که از قوانين سوداگری پ
رخ ارز       :  کند خود منشا تغذيه خويش می شود          رشد ن

اهش                        راه می آورد و ک م ه ه کشور مورد هدف را ب
می در          .  بهای ارز مرجع را    در مقابل چنين موج عظي

ا               بازار معامالت ارزی ، بانک های مرکزی کشوره
ن جنگ        .  عمال ناتوان باقی می مانند     آخرين مورد چني

 از پيش شکست خورده ای ، اقدام بانک مرکزی ژاپن 

  اقتصادهای بزرگ  
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در اين فيلم يک آقايی دين شناس در تلويزيون ايران                
به اصطالح از عربی بودن زبان بهشت و عجمی                     

. سخن می گفت   )  غير زبان عربی   (بودن زبان جهنم      
در اين عصبانيت چند چيز جالب است يکی تفسيری               

بی .  است که از عجمی بعنوان زبان فارسی می شود            
آنکه آن شخص حتی حرفی از زبان فارسی به زبان                

دومی حساسيت بيش از اندازه به چيزی است          .  بياورد
که بسياری به آن هنوز باور ندارند و به اصطالح در             

کسانی که گويا در دنيای واقعی و آن هم             .  آن دنياست 
در قرن بيست و يکم نمی بينند ميليونها انسان                               

ملت   -غيرفارس در ايران را که با شعار زبان واحد             
واحد بيش از هشتاد سال است در معرض سياست                    

آنها .  آسيميالسيون و فشار فرهنگی؛ زبانی قرار دارند       
از حق تحصيل به زبان مادری و استفاده از آن در                    

محروم شده و نامهای              ...راديو و تلويزيون و                  
صاحب مغازه هايی   .  جغرافيايی اشان عوض می شود     

که از اسامی غير فارسی چون ترکی استفاده می کنند            
 .به اداره اماکن احضار می شوند 

تواند با دموکراسی تجميع          گرايی می     اما آيا اين ملی      
شود؟ جامعه ای که، حتی روشنفکران اش نيز چند                  
سال پيش نه تنها هيچ عکس العملی به چاپ حديث                    

دانش اگر در ثريا هم باشد،           "  جعلی و نژادپرستانه       
" مردانی از سرزمين پارس بدان دست خواهند يافت             

بر روی اسکناس پنج هزار تومانی اعتراضی نکرده            
 بلکه حتی به آن نيز شايد در           دو آن را به نقد نکشيدن       
گروههای منتقد و روشنفکری   . دل خود خوشحال شدند 

که همگام با حکومت ايران حرکت هايی ملی و مدنی             
در مناطق غيرفارس را که در استيالی ابتدايی ترين              
حق خود هستند را با اتهام هائی چون ترويج                                  

 .به دادگاهها می کشند... ناسيوناليسم و تجزيه طلبی

شود،   گرايی سياهی دفاع می      از چنان ملی   تا زمانی که  
شود،  گرايی نگريسته می و همه مشکالت با عينک ملی

از ديد اين       .  امکان تفاهم دموکراتيک وجود ندارد            
طيف، مسئله غيرفارس ها برابر است با تجزيه و                     

در …  مرتبط با تقدس تماميت اراضی کشور و                      
کند که سخن طرف            که دموکراسی ايجاب می           حالی

 .مقابل شنيده شود

غيرفارس ها در ايران مطالباتی دارند؛ اين مطالبات             
هر .  بايد شنيده شود و امکان طرح مطالبات اعطا شود       

اندازه به حقوق و مطالبات پاسخ داده نشود، به همان               
. ميزان هم مطالبات بيشتر و راديکال خواهد شد                       

هنگامی که يک هويت، سياسی شد، ديگر امکان                       
پس اين رابطه مستقيمی دارد      .  نابودی آن وجود ندارد    

 .با ناسيوناليسم غيرفارسی که خواهان استقالل است

آيا روزی در    :  اصوال بايد اين پرسش را مطرح کنيم         
ايران حکومتی بر سر کار خواهد بود که ميان خود و             

گرايی فاصله بگذارد؟ اگر چنين حکومتی باشد با             ملی
چه اقبالی روبرو خواهد شد؟ حتی اگر امروز چنين                

تواند ادامه حيات دهد؛           حکومتی به وجود بيايد نمی         
فقط طبقه کوچک          )  ايران(زيرا در جامعه ما                   

روشنفکر هستند که ميان خود و ناسيوناليسم فاصله                
پس کسانی که بطور راستين دغدغه جامعه       .  گذارند  می

مدنی و حقوق شهروندی را دارند بايد با حس                               
 .مسئوليت به مسائل جمعيت غيرفارس ايران نگاه کنند

           ****** 

ق                   أت های حل اختالف از طري ي ار و ه ادارات ک
اشراف به قانون و طرح شکايات کارگری و هدايت و        
وم             حمايت از کارگران گرايش جديدی را از سوی عم

 .کارگران به سنديکا باعث شود 

دستگيری و تهديد اعضای سنديکای کارگران شرکت          
مردی                     اي ل پ ي ه دل ه ب واحد اتوبوسرانی تهران و حوم
ی             وسران وب دات اعضای سنديکای کارگران شرکت واح
ران            ارگ ر ک درجهت دفاع ازمسئوليتی است که دربراب

ول      .  و اعضايشان پذيرفته اند      آنها در مجمع عمومی ق
ی در                     د و حت ن ن ک دادند تا به اعتماد کارگران خيانت ن
ی وحتی           دان شرايطی که خودشان اخراج، بی کار، زن
ضرب و شتم شده اند به انجام وظايفشان از راه های                
ه         مختلف وابتکارهای گوناگون درجهت آگاهی بخشی ب
ران در                    ارگ ی ک اب کارگران و سازماندهی و تشکل ي
ه داده              ار ادام چهارچوب مقاوله نامه های بين المللی ک
زاحمت و                      همت، م د، ت دي ه دان، ت اند، دستگيری، زن
ی                 ن گي ضرب و شتم خود و خانواده هايشان با همه سن
ه است              ت که داشته است، در ايمان کارگری آنها نتوانس

 .خللی وارد کند 

ران            ارگ اعتقاد آنها به درستی راهشان و اعتمادی که ک
د                       ن ن کای خود می ک دي ن ه س در زير فشار فاشيستی ب

د          ن امروز  .  پاداش سختی هايی است که آنها تحمل ميکن
ايسه                    ق ا م ه ب پ کارگران شرکت واحد و نيشکر هفت ت

ه       1384شرايط کارشان با قبل از سال       ی ک ات ان  و امک
ه دست                        ی شان ب کاي دي ن از بدو فعاليت های مجدد س
ارگری و تشکل                     رام ک آورده اند، حق دارند که از م
ران                       دي رای آزادی م د و ب ن ن ايت ک کارگری شان حم
ه             ادي ح سنديکايی زندانی شده شان و گسترش تالش ات

د            ن ن ه       .  ای خود متشکل شده و تالش ک راه دشواری ک
ه دور وچه امروز                 ت ذش سنديکاهای کارگری چه درگ
طی ميکنند دستاوردهای حقوق بشری و آموزش های          
ه              م ردم، ه دموکراتيک داشته است که متعلق به همه م

 .کارگران و همه جهانيان است 

دگی از اعضای                      ن اي م ه ن در اين کار، در اين پيکار ب
سنديکای کارگران شرکت واحد همه دست هايی را که         
صميمانه برای کمک به کارگران و مردم ايران، برای 
ه             ت احقاق حقوق دموکراتيک و انسانی خود به پا خواس
ون                دراسي ام ف م اند و تالش می کنند، می فشارم و از ت
ه در        های کارگری جهانی، يونيون ها و سنديکاهايی ک
ه                   دن ب اين سال ها ما را تنها نگذاشته اند و برای رسي
ی و               دردان حقوق قانونی امان از ما حمايت کرده اند، ق
اران در                     ا ي خون قلبم را به آنها اهدا می کنم و از شم
دن            سراسر جهان می خواهم که اين پشتيبانی را تا رسي
ی خويش                کارگران و همه مردم ايران به حقوق انسان

 :ادامه دهيد 

 آينده از آن ماست

 آينده از آن توده هاست

 .حقوق کارگران حقوق بشر است 

ران                    ارگ ی ک ل ل م ن ال ي پر اهتزاز باد پرچم همبستگی ب
اد       رار ب جهان با جنبش آزادی خواهانه مردم ايران برق

 صلح، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت

منصور اسانلو، رييس هيأت مديره سنديکای      
هران و            ی ت کارگران شرکت واحد اتوبوسران

ی            8بند سه، سالن      –حومه   دان رجاي  ،  زن
 شهر کرج       

            ****** 

 منصور اسانلو
راضی                              بش اعت ا رشد جن ر ب اه اخي کی دو م طی ي
ه                  ران، ب ردم اي ز م کارگران ايران در کنار جنبش سب
ران           ارگ دليل اخراج های غير قانونی، ندادن دستمزد ک

دی           ي ول لف ت اتی     –در واحد های مخت ه        ( خدم اه ب ه گ ک
ده است          ي د ضد              )  پانزده ماه هم رس رل های شدي ت ن ک

رخی از            تشکيالتی و ضد سنديکايی، تهديدهای تلفنی ب
فی                  يت های صن ال ع  –کارگران درجهت منع آنها از ف

سياسی، دادن احکام سنگين زندان و حبس، اخراج از        
ران                ( محل کار    ارگ کای ک دي ن ران عضو س مثل کارگ

ه              )  نيشکرهفت تپه  ي ل غ ع ي ل ب ايراد اتهامات واهی مثل ت
مقام رهبری و جلوگيری از بازگشت به کار هشت نفر         
ران شرکت واحد                 ارگ از کارگران عضو سنديکای ک

اه                    همن م ه ازب ران وحوم ه ا    1384اتويوسرانی ت  ت
ی                           اي ی و آدم رب اپ ي ری های پ گي د دست امروز، شاه

 . حفاظتی از کارگران هستيم  –اطالعاتی

ی           ن پس از آدم ربايی که نسبت به غالمرضا غالمحسي
ران          و سپس همايون جابری از اعضای سنديکای کارگ
د            شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بوديم، شاه
ظری از                  ر ن ب ی اک دستگيری مرتضی کمساری و عل
ديگر اعضای اين سنديکا هستيم و همچنين تهديد تلفنی         
ا و                 ک دي ن ره س دي أت م ي ای داود رضوی عضو ه آق
دی                     ي ه حسن سع ز ب ي د آم همينطور پيغام رسانی تهدي
ران شرکت واحد                    ارگ کای ک دي ن ديگر عضو فعال س

 .اتوبوسرانی تهران و حومه هستيم 

ا                        وأم ب ی ت ن رفتار خشنی که با غالمرضا غالمحسي
يش               ضرب و شتم به هنگام ربايش و سپس نگهداری ب
د هشت                          ن رادی ب ف ول های ان از يک ماهه او در سل
راد ضرب و جرح،                       ر، اي ی رجايی شه زندان امنيت
ه                        واده اش ک ان ذاء خ ی و روحی و اي فشارهای روان
ه حسن خان                ع ل درمنطقه کارگرنشين و حاشيه نشين ق
دان و          کرج مستأجر می باشند، انتقال او به قرنطينه زن
رای                   ه مجدد ب اه صدور حکم بازداشت موقت يک م

دان                    .  او   ظری در زن ر ن ب ی اک تراشيدن سر آقای عل
ه                    طی ب ه رب اوين و اعزام او به زندان قزل حصار ک
فعاليت های سنديکايی آقای نظری ندارد و بيشتر افراد      
واد مخدر می                 زندانی در آنجا در رابطه با اتهامات م
ظری             باشند، به نوعی شکنجه روحی آقای علی اکبر ن

 .است 

ه دوم                    ب اری شع مساری در دادي بازداشت مرتضی ک
ن    (  دادسرای قاضی مقدس       د             )  اوي ن ه ب و اعزام او ب

داد    هشت زندان اوين، ادامه بازداشت رضا شهابی، امت
د           دان    350حبس کشيدن آقايان ابراهيم مددی در بن  زن

ر،         3اوين و منصور اسانلو در بند         زندان رجايی شه
رای                 پرونده سازی و افزايش يک سال حبس مجدد ب
ران            ارگ منصور اسانلو رييس هيأت مديره سنديکای ک
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اخراج مجدد        
ناصر محرم زاده راننده عضو سنديکای شرکت واحد،        
وق           شرحی از ادامه عملکردهای غيرقانونی و ضد حق

ان     87 و     98بشری و مخالف کنوانسيون های         سازم
ار است           ی ک ل ل ن فشارهای             .  بين الم ي ن ی چراچ راست

ران شرکت واحد              سنگينی بر اعضای سنديکای کارگ
ا            اتوبوسرانی تهران و حومه وارد ميشود؟ جواب را م

کای                         !  ميدانيم   دي ن يس س ايب ري يس و ن ه ري با آن ک
ه                   ي ق د، ب رن ب ي کارگری اتوبوسرانی در زندان به سر م
ه وظائف                          ا ب ک دي ن ن س ي ال ع ره وف دي اعضای هيأت م
ه چراغ                   د ک دادن د واجازه ن سنديکايی خود عمل کردن
ا و               ک دي ن اميد سنديکا خاموش شود وکماکان حضور س
گر                  د و دي ران شرکت واح ارگ رای ک اعضای آن ب
ه در                   دی است ک ي مراکز کارگری تکيه گاه و نقطه ام

 ائلشن موغانلی

گرايی و تعصب در جامعه ايرانی کماکان به حيات  ملی
گرايی بر همه طبقات          خود ادامه می دهد و اين ملی           

است   است، دموکراسی سير قهقرايی يافته      فرما شده   حکم
به همين   .  است   تر شده     وخيزهای سياسی بيش       و افت  

گرايی و ضعف دموکراسی               نسبت ميان رشد ملی          
 .زمانی، قابل مشاهده است همواره يک هم

، شاهد همايش   ٢٠١٠ اکتبر   ٣١ تا   ٢٩دانشگاه مريلند؛   
فرهنگ آزادی های مدنی، حقوق بشر و دمکراسی در         

جمعی از ايرانی ها که در حوزه حقوق                .  ايران بود  
بشر؛ جامعه شناسی و مطبوعات فعال هستند در                        

ولی باز به مشکل          .  همايش مذکور شرکت داشتند         
اساسی بيش از نصف جمعيت ايران يعنی غيرفارس              
ها سرپوش گذاشته شد و از نقض گسترده حقوق                        
بشری در آذربايجان،کردستان،اهواز، بلوچستان و                
ترکمن صحرا ترجيحا در هيچيک از قسمتهای اين                 

بقول يکی از دوستان از       .  برنامه سخنی به ميان نيامد      
اينرو برگزار کنندگان اين مراسم شايسته می بود به                
جای استفاده از نام ايران در عنوان مراسم کلمه فارس          

 .را جايگزين می کردند

شود که آيا با اين              ولی حال اين پرسش مطرح می            
وضعيت اپوزوسيون و کسانی که ادعای تغيير در                   
ايران را دارند می توان راه به جايی برد و آيا با                           

گرايی فارس محور ميتوان به توافق         دموکراسی و ملی  
گرايی ايرانی مشکالت را حل کرده و             رسيد؟ آيا ملی   

 .ها را حادتر کرده و خواهد کرد کند يا فقط آن می

ناسيوناليسم ايرانی با تکيه بر هويت فارسی هم در                   
های    جامعه سياسی و روشنفکری ايران و هم رسانه              

فارسی زبان داخلی وخارجی بعنوان يک گفتمان                      
 شده است واين بسياردردناک است؛               معمول پذيرفته  

گرايی يک بينش وتلقی رخدادهای جهان                  زيرا ملی  
امروز همه گروهها از اين زاويه نگاه            .  بيرون است 

 .کنند می

. کند  تقسيم می »  ها  ما و آن   «ناسيوناليسم جهان را به        
تعريف يک عضو يا هوادار حزب پان ايرانيست و                  
کسی که هوادار جمهوری اسالمی است، تفاوت                        

ما و    «چيزی که ثابت است، موجوديت                  .  کند    می
رنگ    خواهد همه را يک         گرايی می     ملی.  ست»ها   آن

نابود کند و   »  سازی  يکسان«ها را از راه      ببيند و تفاوت 
 .رود اگر نتوانست، مسئله تا نابودی فيزيکی پيش می

. ناسيوناليسمی که در ايران است شديدًا قومی است                 
. ناسيوناليسم قومی به معنای ناسيوناليسم نژادی نيست         
. در مفهوم قوميت فرهنگ نيز جايگاه خود را دارد                 

اگر شما     .  طور که دين، زبان و عدالت                           همان
بودن را در درجه نخست اهميت بدانيد، خواهيد             فارس

گفت فرهنگ فارس و زبان فارسی بايد حاکم شود و                
اين .  های قومی را نيز فارس خواهيد ناميد            بقيه گروه 

 .همان ناسيوناليسم قومی است

شايد آوردن مثالی به روز در اين خصوص به درک               
 .مطلب بيشتر کمک کند

چند روز پيش ويديوئی را در شبکه های اجتماعی                   
 . ديديم که سبب عصبانيت بسياری از ايرانيها شده بود
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