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بمب گذاری در مرکز اسلو و کشتار نوجوانان حامی حزب کارگر در   • 

کشته و ده ھ,ا زخ,م,ی ب,ر ج,ای گ,ذاش,ت  ٩۴که حدود "  اتوئيا" جزيره 

خطر زايش تروريسم راست افراطی و ورود بن,ي,ادگ,راي,ی مس,ي,ح,ی ب,ه 

 ...حوزه سياست و امنيت در قلب اروپا را نشان داد 

ھم آغوشی بنيادگرايی دينی و راست افراطی بار ديگر فاجعه آفريد و اين 
بار نه افغانستان، پاکستان، عراق، ھند، يمن، مراکش که نروژ در شبه 
جزيره اسکانديناوی به عنوان امن ترين حوزه ژئوپلتيکی جھان را ھدف 

پاکستانی و متوھم ھای ھوادار جنبش  –اينکه شوEپوشان افغانی . قرار داد
تروريستی القاعده مسبب بمب گذاری و کشتار نبودند و به خHف تصورات 
اوليه يک مو طHيی نروژی وابسته به گروه ھای بنيادگرای مسيحی و 
راست افراطی عامل اين فاجعه وحشتناک بودند، جدا از اينکه پيش داوری 
ھای اوليه و ھميشگی را باطل کرد ھم چنين موجب گرديد تا جھان به خطر 
راست افراطی و بنيادگرايی دينی فراتر از درک سنتی سال ھای اخير 

.                                 واقف شود  
بمب گذاری در مرکز اسلو و کشتار نوجوانان حامی حزب کارگر در 

کشته و ده ھا زخمی بر جای گذاشت خطر  ٩۴که حدود " اتوئيا"جزيره 
زايش تروريسم راست افراطی و ورود بنيادگرايی مسيحی به حوزه سياست 

عامل " اندرس برينگ بروس"دستگری . و امنيت در قلب اروپا را نشان داد
اصلی اين فاجعه خونين و افشای سوابق وی به عنوان يک نژادپرست 
افراطی که تمايHت بنيادگرايانه مسيحی را يدک می کشيد، برای اولين بار 
اروپاييان را متوجه خطری کرد که اين بار نه در بيرون که در درون 

اين حمHت تروريستی ھم زمان يک . جامعه خودی رشد و تکثير شده است
باور سنتی را در تفکر جامعه اروپايی مخدوش کرد و از طرف ديگر يک 
باور جديد را که خطر آن از سال ھا قبل توسط تحليلگران مستقل و معتبر 

آنچه ھم اکنون توسط پليس و . گوشزد می شد را به يقين عينی تبديل کرد
است نشان می دھد که بين بمب گذاری نھادھای اطHعاتی نروژ اعHم شده 

مرکز اسلو و تيراندازی فاجعه بار به کمپ نوجوانان حزب کارگر يک 
اين موضوع گويای يک اقدام از پيش . ارتباط روشن و آشکار وجود دارد

طراحی شده و با سازماندھی قبلی می باشد که فراتر از ابعاد بزرگ فاجعه، 
نشاندھنده عدم انطباق آن با اقدامات موردی توسط افراد در لحظه جنون آنی 

اين در واقع بازتوليد تروريسم نوين به . يا با سابقه روانی خاص می باشد
شيوه گروه ھای بنيادگرای اسHمگرا چون القاعده است که ھم اينک 
برادران مسيحی خود را نيز به مسير تاريک رقم زدن فجايع بشری با 

.                          توھمات بسته و ايدئولژيک فراخوانده است  
شوک اوليه به مردم نروژ در خصوص اين فجايع می بايست از اين پس 
جای خود را به يک شوک بزرگ در مورد زايش تروريسم بنيادگرای 
مسيحی و راست افراطی به تمامی رھبران جھان غرب و جوامع اروپايی 
بدھد حوادث تروريستی نروژ ھر چند که يک فاجعه تاسف بار بوده است 
اما به دEيلی می تواند يک حقيقت اجتناب ناپذير تاريخی و توجه يا تمرکز 
خاص بر يک رويه ی خطرناک تلقی شود که دير زمانی است جھان بشری 

                                                         .                  را تھديد می کند

 ورود بنيادگرايی مسيحی به بطن تروريسم نوين 
 

 اردشير زارعی قنواتی 

 
" استول,ت,ن ب,رگ" بعد از ساعت ھای اوليه از رقم خوردن حادثه .  

نخست وزير نروژ در يک پيام تلويزيونی ضمن تاک,ي,د ب,ر اي,ن,ک,ه 

بوده است، قول داد ک,ه اي,ن کش,ور "  حمله به دمکراسی" اين اقدام 

کوچک اروپايی با تمام قدرت از جايگاه جامعه دم,ک,رات,ي,ک خ,ود 

. دفاع کرده و مسببين حادثه را شناسايی و م,ج,ازات خ,واھ,د ک,رد

رھبران ج,ھ,ان ن,ي,ز ض,م,ن اب,راز ھ,م,دردی ب,ا م,ردم ن,روژ ب,ه 

ضرورت مبارزه با ريشه اين تفکرات نژادپرستانه ت,اک,ي,د ورزي,ده 

شايد روز خونين اسلو سرآغاز روندی ب,اش,د ک,ه از اي,ن پ,س .  اند

در مورد امنيت و دمکراسی را از حيطه م,رزب,ن,دی ب,ي,ن "  کليشه"

شرق و غرب در ھ,م ش,ک,س,ت,ه و ن,گ,اه ت,ازه ي,ی را ب,ه ھ,ي,وEی 

و پ,ي,ون,د آن ب,ا "  راس,ت اف,راط,ی  –بنيادگ,راي,ی دي,ن,ی " بيدارشده 

تروريسم بين المللی در چارچوب کلی تری به عنوان يک واقعي,ت 

اروپا و غرب از اي,ن پ,س م,ی ب,ايس,ت ب,ه ي,ک .  عينی اثبات کند

بازنگری از درون دست زده و ت,م,ام مص,ائ,ب بش,ری س,ال ھ,ای 

اخير را به قالب تنگ نبرد بين دمکراسی و اسHم يا غرب م,ت,ج,دد 

اتفاقا سابقه عام,ل ت,ي,ران,دازی ب,ه . با شرق عقب افتاده محدود نکند

کمپ نوجوانان حزب کارگر در خصوص روحيه مھاجر س,ت,ي,زی 

و اس,,Hم ھ,,راس,,ی وی م,,ی ت,,وان,,د درھ,,ای ج,,دي,,دی را ب,,ر روی 

خطر بنيادگرايی مسيحی .  تحليلگران و سياستمداران غربی بگشايد

با توجه به رشد تمايHت م,ھ,اج,ر س,ت,ي,زی و راس,ت اف,راط,ی در 

کشورھای اروپايی در روزی که نروژ ب,ه خ,اک و خ,ون کش,ي,ده 

. شد، می تواند ھمين آغاز شکست کليشه و نگاه تازه به حساب آي,د

اين حادثه ھم چنين در عمق اجتماعی و تفکر توده ھای مردمی در 

خصوص موضوع امنيت و دمکراسی يک ت,غ,ي,ي,ر اس,اس,ی اي,ج,اد 

خواھد کرد و ھر تروريستی ديگر از ق,ب,ل ب,ا م,ارک اس,Hم,ی و 

ب,ه ي,ق,ي,ن از اي,ن پ,س در .  شرقی به تصوير کش,ي,ده ن,خ,واھ,د ش,د

صندوق آرای احزاب راست افراطی و نومحافظه کار که در طول 

سال ھای اخير بر موج کاذب مھاجر س,ت,ي,زی ھ,زي,ن,ه ھ,ای ک,Hن 

انجام داده اند، يک تغيير اساسی رخ می دھد و به لحاظ اجت,م,اع,ی 

و سياسی اين گروه از احزاب در تبليغات نومحافظه کارانه خود با 

ج,ھ,ان در .  محدوديت و منفوريت ھای خاصی روبرو م,ی ب,اش,ن,د

پرتو حوادث خونين نروژ به درستی درک کرد که خطر تروريسم 

و بنيادگرايی دينی فراتر از مرزھای جغرافيايی و ت,ن,ھ,ا ي,ک دي,ن 

خاص بوده و می تواند به ھمان ان,دازه ی ت,ک,ث,ر ج,ام,ع,ه بش,ری، 

تکثر جنايات سازم,ان ي,اف,ت,ه در ورای م,رزھ,ای ج,غ,راف,ي,اي,ی و 

 فرھنگی را به ھمراه داشته باشد

من بسختى مى توانم بفھمم 
چگونه انسان مى تواند آرزو 
کند که مسيحيت حقيقت داشته 
باشد چون متن انجيل صاف و 
ساده سعى مى کند بگويد که 
مردمى که به مسيح عقيده 
ندارند و اين شامل پدرم، 

برادرانم و تقريبا ھمه دوستان 
خوبم مى شود، تا ابد مجازات 

اين يک دکترين . خواھند شد
 لعنت زده است

)داروين (   
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 ليست كمك ها و گزارش مالي اين ماه 

Income 

& 

Country Paid 

 دEر         1580 جمع مبالغ         

 آقای پرويز شکيبا         

 خانم ھنار 
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 خوزه
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 ميرزا آقا نيويورک

 آقای فرخ نيوجرسی

 آقای بھمن نيوجرسی 

 آقای عزيزی دارمشتات

رانندگان تاکسی 
 فرانکفورت

 آقای مسعود از آلمان
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فرانکفورت رانندگان 
 تاکسی 
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  تورنتو
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مطالب . مفھوم آزاد استروشنگر دراصHح و کوتاه کردن مقاEت با حفظ 

 . معذوريماز پس فرستادن مطالب . خود را به فارسی برای ما ارسال کنيد

مقاEت مندرج  در روشنگر، بيانگر نظرات نويسندگان آنھا بوده و  
 . کسی جز آنھا مسئول  نمی باشد

 

 
 

 برنامه  هاي تلويزيوني  

 سيامك ستوده

 در كانال  پيام افغان

 هر يكشنبه  و  جمعه    

 شب  ايران    8.15و    7بترتيب  

 صبح نيويورك  11.45و    10.5

عصر  2.5شنبه و   5عصر  1.5: تكرار 

 جمعه  بوقت ايران

تكرار مجدد برنامه ها در طول هفته 

 در

www.mardomtv.com 

 گزارش مالی

خ,رج م,اھ,ي,ان,ه  cvc$ 12خرج چاپ، $ 1535($ 1547مخارج اين ماه 
دEر $  33ک,م,ک م,ال,ی، $  1580ب,وده ک,ه ب,ا ت,وج,ه ب,ه )  حساب بانگ,ی

دEر بدھی از ماه قبل کل بدھی م,ا $  952اضافی داشته ايم که با توجه به 
با تشکر از کمکھای مالی بخص,وص ک,م,ک,ھ,ای .   می شود$  919بالغ بر 

رسيده از خوانندگان عزيز روشنگر در اروپا و آم,ري,ک,ا، ام,ي,د اس,ت ک,ه 
 . کسری مزبور نيز بزودی رفع گردد
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 سخنرانی و گفت و شنود
 

ریموند لوتا: سخنران  
 

نويسنده و محقق در اقتصاد سياسی  ريموند لوتا
آثار لوتا از جمله شامل کتاب . مارکسيستی می باشد

دارِی  است که به تبيين نظام سرمايه" آمريکا در سراشيب"
وی ھمچنين ويراستار کتاب . امپرياليستی می پردازد

آثار متعدد وی در . می باشد" اقتصاد سياسِی سوسياليستی"
ی ساختمان سوسياليسم و ھمچنين در مورد اوضاع  زمينه

، "انقHب"  جھانی و بطور مشخص خاورميانه در نشريه
. ارگان حزب کمونيست انقHبی آمريکا، منتشر شده است

در چند سال اخير، لوتا سلسله سخنرانيھايی را در 
دانشگاھھای آمريکا در باره بدخوانی تاريخ سوسياليسم و 

شورای پشتيبانی از مبارزات مردم کمونيسم انجام داده است
در ايران در ادامه برگزاری جلسات سخنرانی و تريبون 
آزاد، خوشوقت است که اکنون ميزبان ريموند لوتا می 

.                                                                 باشد  
                                                                        

:عنوان سخنرانی     

،دموکراسی  

توان به نظامی بھتر از  آيا نمی 
!آن دست يافت؟  

 زمان
 

ساعت سه و نيم بعد از ظھر – ٢٠١١آگوست  ٢١يکشنبه    

)ساختمان اويزی( ای .اس.آی.ساختمان او: مکان  

  ١٧٠اتاق  –طبقه پنجم  –خيابان بلور غربی  ٢۵٢

416 –407 - 7922و    647 – 772 - 9348: تلفن  

 )کانادا  –تورنتو (شورای پشتيبانی از مبارزات مردم در ايران 

Shora.poshtibani@yahoo.com 

 توزيع نشريه در اروپا
 

 آلمان
-اشتوتگارت-فرانکفورت-آخن-دوسلدورف-دورتموند-کلن -ھانفر  

 مونيخ و برلين
ھلند]  

روتردام-آمستردام  
 بلژيک بروکسل
 انگستان لندن

 فنHند ھلسينکی 
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 حدس بزن کدام کشور ورشکسته اتحاديه اروپا ، چھارمين وارد کننده تسليحات در جھان است؟
 

 بابک پاکزاد: مترجم -استيو مک گيفن 

ھيچ چيز بيش از کشف اخير روزنامه نگار فرانسوی، ژان لويی  •
دنيه، دورويی کسانی که ھم اکنون اتحاديه اروپا و تقريبا تمام 

وی . کشورھای عضو آن را اداره می کنند برمH و آشکار نمی کند
نشان داد که دولت يونان ترغيب شده تا مقادير بسيار زيادی پول 
صرف خريد مجموعه جنگ افزارھايی کند که ھيچ کس به آن 

دو سال گذشته ... احتياجی ندارد و ھيچ آدم عاقلی آن را نمی خواھد 
را با بحث و مجادله پيرامون اين موضوع گذرانديم که رياضت، 

و پاسخی نيست که بحران اقتصادی و مالی آن " ضروری"سياست 
و من دريافتم ، که در پشت صحنه، رياضت به آن گونه . را بطلبد

.  که رخ داده و در جريان است به ھيچوجه محلی از اعراب ندارد
آن مقاله نھايتا نشان ميدھد طی بحران جاری بدھی عمومی يونان و 
تحت ھدايت و سمت دھی ھمان سHطين بين المللی که کاھش و قطع 
پرداخت ھا به اموررفاھی، مستمری ھا،خدمات بھداشتی و بخش 

کشور کماکان به " سوسياليست"عمومی را تحميل کردند، دولت 
پرداخت مقادير بسيار قابل توجه جھت خريد تسليحات ادامه داده 

اين واقعيت که تامين کنندگان اصلی اين تسليحات، بزرگترين . است
،يعنی اياEت متحده و آلمان ھستند نبايد تعجب ما "رياضت"مدافعان 

ما از وضعيتی که در آن دروغگويی رھبران چندان . را برانگيزد
گذر کرده ) و انتظار نيز ھمين است(پسنديده و مورد پذيرش نيست 

و بسمت موقعيتی حرکت کرده ايم که در ھرحال واقعيت در گفتمان 
يونان ممکن است براساس تخمين ھای . آنھا ھيچ نقشی ايفا نمی کند

سياستمداران و وسايل ارتباط جمعی، خيلی بد اداره و حکمرانی 
فاسد باشدکه ) حکومت دزدان و غارتگران(شود و يک کلپتوکراسی 

بارون ھای دزد وطبقه کارگران بی تفاوت و تنبل را در خود جای 
دليل بHواسطه بحران . داده اما آن حداقل تا بن دندان مسلح است

است  ٢٠٠٨تا ٢٠٠۵مالی يونان دوبرابرشدن ارزش وام ھا از سال 
،وام ھايی که از سوی بانک ھای غربی به دولت اين کشور 

ميليارد دEر  ١۶٠تا پايان آن دوره، اين وام ھا به . پرداخت شده بود
در ھمان دوره زمانی، بودجه دفاعی اين کشور نسبتا. افزايش يافت  

يک سوم )  ٢٠٠٩تا سال (کوچک و فقير اتحاديه اروپا طی پنج سال 
افزايش يافت و آن را به چھارمين وارد کننده بزرگ تسليحات در جھان 

.                                                                                 بدل کرد  

ميليون نفرجمعيت، يکی از  11يونان کشوری است با کمتر از . 
پايين ترين نرخ ھای زاد و ولد درجھان را بخود اختصاص داده 

.    ونرخ رشد آن منفی است  
با نرخ توليد ناخالص داخلی که اسپانيا را پشت سر گذاشته، يونان به 
آن اندازه که در نظر گرفته می شود فقير نيست،اما ثروتش به شکلی 

امتوازن توزيع شده و تنھا چھار درصد بودجه ساEنه اش را صرف ن
آموزش و پرورش می کند و در اين عرصه در فھرست جھانی 

در اتحاديه . جايگاه يکصد و پنجم را به خود اختصاص داده است
اروپا، تنھا اسلواکی به نسبت مبلغ کمتری را صرف آموزش مردمش 

بودجه دفاعی يونان باEتر از اين است يعنی چھار و سه دھم . می کند
بسختی می توان به چنين ارقامی . درصد توليد ناخالص داخلی

دو ھزارسال از زمانی که يونان ابرقدرت بود سپری . اطمينان کرد
به اين . شده است اما ھنوز رھبرانش بمب را به کتاب ترجيح ميدھند

ترتيب روشن است که تضامين ھر دم فزاينده در حقيقت ، مستقيم يا 
سال از پس سال . غير مستقيم، به خريد تسليحات اختصاص داده شده

، يونان پولی که نداشته را صرف خريد سHحی که احتياج نداشته 
بر اساس تحقيقات مشترک مقامات قضايی يونان و . کرده است

آلمان،از رشوه خواری سياستمداران رده باE، مقامات رسمی دولت 
و سران نظامی يونان جھت کسب و به چنگ آوردن قراردادھا 

اين تسليحات توسط وام ھای بانکی ازھمان کشورھای تامين کننده بھر
حدود .سHح، شامل اياEت متحده،آلمان و فرانسه تامين و تدارک شد

سه ميليارد دEر بابت ھليکوپتر ھای جنگی فرانسوی،دوميليارد دEر 
پول خريد     . ه گرفته شده استبابت جنگنده ھای آمريکايی، حدودا 

ھمين مبلغ برای ھواپيمای ميراژ فرانسوی و سه برابر اين مبلغ 
به احتمال قوی اين اقدامات، يونان .  بابت زيردريايی ھای آلمانی

را از انتقاد اخير رابرت گيتس،وزير دفاع آمريکا، معاف می 
کند که گفت اروپايی ھا به اندازه کافی خرج ارتش ھايشان 

اما اين که يونان انتظار دارد در برابر چه چيزی از خود .نميکنند
دشمن ديرينه اش ترکيه درحقيقت .  دفاع کند ھنوز روشن نيست

بتدريج خريدھای نظامی اش را کاھش ميدھد و سال گذشته به 
يونان پيشنھاد توافقی را داد که براساس آن ھريک خريد سHح 
. را بيست درصد کاھش دھند که يونان اين پيشنھاد را رد کرد

که آتن در پرداخت بابت سHح ھای وارداتی  ٢٠٠٩تنھا در سال 
مشکل پيدا کرد ودرست درھمان مقطع، اتحاديه اروپا شروع به 

زمانيکه Eيحه برای مبالغ افسانه ای جھت .  ابراز نگرانی کرد
خريد تسليحات به تصويب رسيد ھيچکس بااين موضوع مشکلی 

درگيری اخير ميان آلمان وبانک مرکزی اروپا برسر .  نداشت
اين که چگونه ميتوان بی اينکه بازارھا بی ثبات گردند به 
بھترين نحو به يونان جھت پرداخت بدھی اش کمک کرد، با 
. مطرح شدن اين موضوع، در متن تازه و عجيبی قرارميگيرد

ھر وجه ازاين دعوا و قيل و قال تنھا درخدمت آشکارشدن 
واقعيت وضعيتی است که در آن کشوری با درآمد متوسط ديگر 
نميتواند ابزار ھای Eزم را برای مردمش فراھم ساخته تا از 
طريق آن زندگی رضايتبخش، مولد و شايسته ای داشته باشند اما 
ھنوز می تواند ميلياردھا ميلياردھا دEر صرف افزارھايی کند 
که می توانند زندگی ديگران را خيلی زود و نابھنگام به پايان 

در يونان ، دور جديد کاھش ھزينه ھا به مقدار شش و نيم .  برند
در پارلمان مورد بحث  ٢٠١١ميليارد يورو تا قبل از پايان سال 

اخيرا يک زن .  قرار گرفته و ھمزمان اعتراضات نيز ادامه دارد
جوان آمريکايی که از نزديک شاھد وقايع رخ داده در اسپانيا 

شورش در ديکتاتوری ھا راه حل . بود سوال جالبی از من پرسيد
ساده ای دارد، در اين مفھوم که شما يک دمکراسی پارلمانی راه 
می اندازيد و اميد داريد چارچوبی برای حل و فصل خشمی که 
 .            ھمگان را فراگرفته فراھم کنيد

اما چه رخ می دھد اگر در دمکراسی پارلمانی با شورش مواجه 
اما فکر می کنم بزودی جوابش را پيدا .  شويد؟ پاسخی نداشتم

 .کنيم
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 "ويسکی اس-می"

 ادامه از صفحه قبل

ان به اين سبب است ک,ه اي,م,ان آوردن,د پ,س .( 4و3سوره منافقون آيه 
ايش,ان ... کافر شدند، پس هللا مھر نھاد بر دلشان پس ايشان نمی فھم,ن,د

دشمنند پس حذرکن از ايشان بکشد ايشان را هللا ،چگ,ون,ه ب,رگ,ردان,ده 
آيات هللا مملو از کشتار و دستور قتل مخالفان است آنھم فقط ب,ه )شوند

م,ا م,ی دان,ي,م ک,ه ...  دليل دگر انديشی وانتقاد و تفحص و بيان آزاد و
بزرگان فلسفه ودانشمندان علوم و بزرگان علم حتی پ,ي,ش از ظ,ھ,ور 
پيامبراسHم و بقول مسلمانان در عصر جاھليت جھان مانن,د ارس,ط,و 
و افHطون و سقراط و ح,ک,م,ا بس,ي,ار دي,گ,ر ھ,ي,چ,گ,اه ب,ه دل,ي,ل رد 
نظريات خود توسط ديگران و يا انتقاد نه اينکه کسی را ماخذه و ب,ی 
حرمت نکرده اند بلکه از م,ب,اح,ث,ه و ن,ق,ادی و ب,ح,ث ن,ي,ز اس,ت,ق,ب,ال 
مينموده اند چه رسد که بخواھند منتقد و مباحثه ک,ن,ن,ده را ب,ا ت,ي,غ ب,ه 
خون کشند که البته چنين تفکری برای يک حکيم امکان پذي,ر ن,ي,س,ت 
و نبوده اما حکمت هللا کعبه سراسر آکنده از خشون,ت، قس,اوت وق,ت,ل 
وتھديد و ارعاب می باشد ھمانگونه که از آي,ات مش,خ,ص و ظ,اھ,ر 

 .است

اما آيا از ديدگاه هللا بھترين راه مبارزه با مخالفان عقيدتی کشتار آن,ان 
و حذف کامل صورت مسئله می باشد؟  شما چطور فکر ميکنيد آيا با 
هللا کعبه می توان از درب مباحثه سالم و آزاد ومعقول وارد شد؟  آي,ا 
از ديدگاه قرآن آزادی بيان و نقد جايی در حکمت و فظي,ل,ت م,ي,ت,وان,د 
داشته باشد؟  آيا با توجه به اين آيات بزرگ ت,ري,ن و خ,ط,رن,اک,ت,ري,ن 

دشمن هللا روشنفکران ودگرانديشان وقلم بدستان آزاد انديش ني,س,ت,ن,د؟  
داش,,,,,,,,ت,,,,,,,,ه آيا آزادی بيان وقلم در اسHم جايی م,ی ت,وان,د 

***** 

***** 

يک فعال کويتی است که طی چند ماه " سلوی المطيری"خانم 
اخير با اظھارات جنجال آميز خود موفق شده طی مدت بسيار 

او طی اين چند ماه . کوتاھی به شھرت بسيار زيادی دست يابند
ھمواره مسائل و راھکارھای ساختی و عجيب غريبی را 

را اجرا " اسHم معتدل"پيشنھاد می کند تا به قول خود بتواند 
با ھدف : وی در جديد ترين اظھارات مشابه خود گفت. کند

ارزش اسHمی و "با " لذت غربی"نزديک تر کردن ديدگاه 
که حHل است، " ويسکی اسHمی"بايد به دنبال توليد " شرقی
بايد ھمان لذت و نعشگی را به " ويسکی اسHمی"اين . باشيم

انسان بدھد که ويسکی وديگر مشروبات الکلی به انسان ميدھد 
! اما با اين تفاوت که بايد از موادحHل و ساخته و توليد شود

لذا بايد از نعنا، دارچين، اعشاب و سبزيجات مختلف و غيره 
او !   برای ساخت اين نوع مشروب الکلی حHل استفاده شود

ی توليد اين  برای تأسيس کارگاه يا کارخانه:  در ادامه گفت
از شھرداری کويت درخواست مجوز کرده " ويسکی اسHمی"
تا مجوز اين کار صادر شود، کار توليد را آغاز خواھم . ام

. کرد  
گفتنی است اين فعال کويتی چندی پيش نيز بھترين روش 
مقابله با  زنا در کويت را راه اندازی و افتتاح فاحشه خانه 

بايد ھر چه سريع تر دخترک :  ھای رسمی اعHم کرد و گفت
.           ھايی روسی از مناطقی ھمچون چچن خريداری شود
                    

سرگذشت پر مخاطره يک مھاجر 
 در عبور از مرزھا

 
 حسن گلزار

 مرز ترکيه :قسمت دوم   

 

از مجموع گفته .  داخل اتاق ھمگی با نوعی حسادت به ما نگاه ميکردند
ھا و رفتارھای ديگران فھميدم که يلماز يکی از بھترين قاچاقچی ھ,ای 
يونان ميباشد به ھمين دليل س,ع,ی ک,ردم در ب,رخ,ورد ب,ا او ان,ع,ط,اف 

. اھل حرافی و پر گوئی نبود .آدم آرام وساکتی بود.  بيشتری نشان بدھم
با دقت يک رياضی دان ھر روز روی نقشه ھای مخت,ل,ف م,ط,ال,ع,ه و 

  .کند و کاو ميکرد و مدام در حال جعل اسناد و مدارک بود
دو سه تا شناسنامه و پاسپورت ھای گوناگون برای خودش جعل ک,رده  

به يلماز گفتم حتی اگر شده دو ماه م,ا را .  لحظات حرکت ما ميشد.  بود
پياده ببرد اما ريسک زودتر رسيدن و ميانبر زدن از راه ھ,ای ش,ل,وغ 
را نکند و او به من ميگفت که در صورت م,ح,اص,ره ش,دن از ط,رف 

ھميشه م,ط,م,ئ,ن ح,رف .  پليس و ھر اتفاق ديگری فقط به دنبال او بدوم
 .قرار حرکتمان عصر بيستم ارديبھشت تعيين شد. ميزد

يک خانواده ی ايرانی برای رسيدن .  آن شب خبر تکان دھنده ای شنيدم
به اروپا با موقعيت خوب شغلی و اجتماعی تمامی داراي,ی ھ,ايش,ان را 
. به دEر تبديل ميکنند و به ترکيه می آيند ت,ا از آن,ج,ا ب,ه اروپ,ا ب,رون,د

نزديک بيست ھزار دEر نقد داخل اتاقش,ان واق,ع در ھ,ت,ل,ی ج,اس,ازی 
در حين گفتگو با قاچاقچی ھا برای رفتن به اروپا آنھ,ا پ,ی .  کرده بودند

به موجودی آنھا برده و با مطلع کردن مافيای قاچاق ترک ھا آنھا را به 
ھتل مذکور راھنمايی ميکنند، چھار نفر مسلح به درون اتاق رفته و ب,ا 
آويزان کرده دختر چھارده ساله ی آنھا از پنجره ھتل پانزده طبق,ه ای، 

پدرشان را مجبور ميکنند تا دEرھای جاسازی شده در اتاق را به آن,ھ,ا 
 پدر برای نجات دخترش پول ھا را به آنھا تحويل ميدھد. تحويل دھد

متاسفانه خبرھای اين گونه و حتی ت,ک,ان دھ,ن,ده ت,ر از اي,ن ن,ي,ز در . 
دختر ھای فراری از کش,ورھ,ای م,خ,ت,ل,ف را .  ترکيه زياد شنيده ميشد

روز روشن جلوی چشم صاحب ھتل ھا و با حمايت پل,ي,س ھ,ای ت,رک 
داخل اتاق ھا با کتک ھای ھرروزه و گرسنگی و تشنگی دادن و انواع 
شيوه ھای رذل و کثيف ديگر وادار ميکردند ک,ه ب,ه خ,واس,ت,ه ی آن,ھ,ا 

                 . يعنی خود فروشی تن بدھند
روز آخر را ترجيح دادم گشتی در خيابان ھا و کوچه پس ک,وچ,ه ھ,ای 

در م,ح,Hت ف,ق,ي,ر .  بعد از خوردن صبحان,ه راه اف,ت,ادم.  استانبول بزنم
بعد از ساعت ھا پياده روی و به ق,ول م,ع,روف م,ت,ر .  نشين راه افتادم 

کردن خيابان ھا و ھمينطور مشاھدات ديگرم در م,دت زم,ان,ی ک,ه در 
ترکيه بودم در اعتقادات قبلی ام در مورد ق,ان,ون,م,ن,دی ھ,ای ح,اک,م ب,ر 
زندگی انسان ھا راسخ تر شدم و آن چيزی نبود جز اين حکم قطعی که 
ھمه ی انسان ھا قبل از اينکه با جنس و نژاد و قوم و مليتشان ت,ع,ري,ف 

تو گوئی که در کوچ,ه .  شوند، با موقعيت اقتصادی شان تعريف ميشوند
پس کوچه ھای جنوب تھران قدم ميزنم، ھمان جوی ھای آشنای کثيف، 
ھمان مغازه ھا و خانه ی ھای تو در ت,و،  ب,ا ھ,م,ان چ,ھ,ره ھ,ای غ,م 

 .انگير، سرگردان و مھربان
ھمچو شيئی ب,ودم ک,ه ب,ي,ن .  غم جانکاھی تمام وجودم را فرا گرفته بود

حالت عج,ي,ب,ی داش,ت,م ک,ه ق,ب,ل از آن . زمين و آسمان معلق مانده باشم
 .حسی کامH جديد و غريب.مطلقا با آن آشنا نبودم 

 ادامه دارد  

بيست ساله، ن,زدي,ک دو س,ال,ی در ت,رک,ي,ه  شخص ديگری به نام علی 
ھربار بعد از ده الی پان,زده روز   حدودا چھار بار خواسته بود برود. بود

ب,ار آخ,ر ک,ف,ش .  راھپيمايی دستگير و به استانبول برگ,ردان,ده ش,ده ب,ود
ھايش پاره ميشود و او مجبور ميشود از ميان دشت و جنگل ھا با پاھای 
برھنه راه برود و نتيجه اش تورم پاھا و دملھای چرکين و زخم,ی و از 

مورد سو استفاده ی ھمساEنش ب,ود .  کار افتادن يکی از پاھايش شده بود
با آدمھ,ای زي,ادی  . برای گذراندن زندگيش مثل ديگران مواد ميفروخت

او .  رابطه داشت و اطHعاتش راجع به مسائل مختلف آن,ج,ا وس,ي,ع ب,ود
بود که برايم تعريف کرد چگونه کسانی که خواسته بودند پول قاچاق,چ,ی 

  .ھا را ندھند در ھمان اتاق به تخت بسته و شکنجه شده بودند
بعد از دو سه روز از احمد درخواست کردم که به من و دو ن,ف,ر دي,گ,ر 
از آشنايانی که از ايران سفارش شده بودند اتاق مجزايی را بدھد و بابت 
آن ھر شب ما نزديک سه دEر به احمد اجاره ميداديم در حالی که خ,ود 

دEر اجاره کرده بود و صاحب آن دو اتاق يکی  60آن دو اتاق را ماھی 
از پليس ھای ترک بود که احتماE عHوه بر شصت دEر ح,ق الس,ک,وت 

ھرک,س ک,ه م,ي,خ,واس,ت ب,رای . ھای ديگری نيز از احمد دريافت ميکرد
يک شب در آنجا بماند ب,اي,د ي,ک ال,ی دو دEر پ,رداخ,ت م,ي,ک,رد و ب,ا 
احتساب تعداد زيادی بی خانمان فکر ميکنم در عرض يک ش,ب اج,اره 

تعدادی از اي,ران,ي,ھ,ا ب,رای ام,رار .  ی يک ماه آنجا را از افراد ميگرفت
م,,ع,,اش در ش,,ھ,,رداری اس,,ت,,ان,,ب,,ول مش,,غ,,ول کش,,ت,,ن س,,گ ھ,,ای ھ,,ار 

م,ن .  تعدادی ديگر مشغول خياطی و کارھای متفرقه ديگر ب,ودن,د. بودند 
و دو نفر ھمراھم، محمد و يوسف منتظر برگشت يکی از قاچ,اق,چ,ی ھ,ا 
بنام بھرام بوديم که چند نفری را با خود به يونان برده ب,ود ام,ا ب,ع,د از 
پرس و جو ھای زياد متوجه شديم که او قاچاقچی ناشی و تازه کار است 

ب,ه ھ,ر ج,اي,ی ک,ه .  و به ھمين دليل به دنبال قاچاقچی بھتری ميگش,ت,ي,م 
ميتوانستيم سرک ميکشيديم و با انواع و اقسام آدم ھ,ا از واس,ط,ه ھ,ا ت,ا 

از .  قاچاقچی ھای حرفه ای، از مليت ھای مختلف وارد گفتگو م,ي,ش,دي,م
راننده ھای تريلی تا دEل ھای کشتی و ق,اي,ق و مس,ي,ر ھ,ای زم,ي,ن,ی و 

 .کوھستانی
تا اينکه روزی از روزھا که خسته از پياده روی ھای بی پاي,ان ک,وچ,ه  

پس کوچه ھای استانبول به اتاق برگشته بودم،  فرد ريز جثه ای را ديدم 
م,ن ن,ي,ز .  و برخورد ميکردن,د که ديگران با حالت احترام با وی گفتگو 

اسمش م,ح,م,د .  خودم را نزديک وی کردم تا به صحبت ھايش گوش کنم
نزديک پانزده .  ھمه محمد کوچولو صدايش ميزدند و ھم محمد آتنی.  بود

. به ات,ھ,ام ح,م,ل م,واد م,خ,در.  سال را در زندان ھای يونان گذرانده بود
آدم م,ط,ل,ع و  . ميگفت که زنش ي,ون,ان,ی س,ت و اس,ت,اد دانش,گ,اه اس,ت

س,ع,ی م,ي,ک,رد ح,داق,ل در ب,رخ,ورد ب,ا م,ن .  ھوشياری به نظر ميرسيد
خودش را فقط راھنما و ي,اری دھ,ن,ده .  مراعات ادب و احترام را بنمايد

اما ب,ه ق,دری آدم س,س,ت اراده ای ب,ود ک,ه .  ی آوارگان وانمود ميکرد
دو سه ساعت,ی  . حداقل نگذاشت چند ساعتی ماھيتش برايمان پنھان بماند

از ورودش نگذشته بود که متوجه شدم ب,ا چ,ن,د ن,ف,ر از ھ,م ت,ي,پ ھ,ای 
خودش به دور بساط ھروئين حلقه زدند و مشغول شارز کردن خودشان 

چشمش که به من افتاد ع,ذرخ,واھ,ی ک,وت,اھ,ی ک,رد و گ,ف,ت ک,ه . ھستند
. گھگاھی برای غلبه بر اضطراب و خستگی اش دمی به خ,م,ره م,ي,زن,د

موقعيتش را مديون زبان يونانی بود که م,ي,ت,وانس,ت مس,اف,ري,ن,ش را ب,ا 
کسانی که به کشورھای خارج,ی رف,ت,ه ان,د   . خطر کمتری به آتن برساند

خوب ميدانند که با مواجھه ب,ا م,ح,ي,ط ت,ن,ھ,ا چ,ي,زی ک,ه انس,ان آرزوی 
داشتنش را ميکند، نه ثروت، نه زور، نه دانش و نه ھيچ چ,ي,ز دي,گ,ری 

است که در آن روزھای نخستين مرھم ب,زرگ,ی   ست، تنھا دانستن زبان
بعد ھا بارھا و بارھا شاھد اوضاعی بودم ک,ه .  بر درد تازه واردان است

افراد آشنا به زبان موقعيت ي,ک ش,اھ,زاده را در م,ي,ان ھ,م,وط,ن,انش,ان 
سعی کردم خودم را به محمد کوچولو نزديک کنم، قرار ش,د در .  داشتند

بعد از صحبت ھای اوليه بابت . ازای نفری ھزار دEر ما را به آتن ببرد
سه نفر ششصد دEر پول پيش داديم تا بقيه را ب,ع,د از رس,ي,دن ب,ه آت,ن 

فردای آن روز ،  با ص,Hح,دي,د م,ح,م,د ک,وچ,ول,و ق,اي,ق,ی .  پرداخت کنيم
. خريديم و داخل اتاق بادش کرديم تا مطمئن ش,وي,م ک,ه س,وراخ ن,ي,س,ت

وعده ی حرکتمان از سه روز به ھفت روز کشيد و م,ن ب,ا ب,دخ,ل,ق,ی و 
تندی اولتيماتومی به محمد ک,وچ,ول,و دادي,م ک,ه اگ,ر ت,ا دو روز دي,گ,ر 

ھمان روز شخص-ی ب-ه   بعد از ظھر   .حرکت نکند پولمان را پس بدھد
ب-ود   نام يلماز با محمد کوچولو به اتاق آمدند، يلماز از کردھای ت-رک-ي-ه

او نيز معتاد بود ام-ا آدم .  اما در يونان با زن يونانی اش زندگی ميکرد
محمد به من گفت که برای او ک-اری پ-ي-ش .  و زرنگی بود  بسيار قوی

  .برويم آمده و قرار است ما با يلماز
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 فراخوان 

در اعتراض به ۶٧ی شصت و قتل عام تابستان  گان دھه باخته دمان جانيا

 ھا و برای آزادی زندانيان سياسی اعدام

 !خواه ھای مبارز و آزادی انسان

ساله خود  ٣٢وقفه به جنايات  داری جمھوری اسHمی، ھمچنان بی رژيم سرمايه
ھای  روزی نيست که خبر از اجرای يک يا چند اعدام و دستگيری.  دھد ادامه می

به ھمين جھت، و در آستانه سالگرد کشتار .ھا منتشر نشود مختلف در رسانه
، برای افشای جنايات ۶٧زندانيان سياسی در دھه شصت و به ويژه در تابستان 

 ٣يک برنامه در ساختمان آستا در روز شنبه ساله اين رژيم جنايتکار، و  ٣٢
در  اعتراضی در مرکز شھر فرانکفورت  سه اکسيونو  ٢٠١١سپتامبر 

 . شود ھای زير برگزار می تاريخ

ھا،  با شرکت در اين اکسيون. در برابر جنايت رژيم ساکت نمانيم
صدای اعتراض خود و مردم ايران را ھر چه رساتر به گوش 

 .جھانيان برسانيم

 :ھای اعتراضی اکسيون

 ١۶ - ٢٠؛ ساعت ٢٠١١اگوست  ١٣ :زمان

 ھاوپت واخه :مکان

 ١۶ - ٢٠؛ ساعت ٢٠١١اگوست  ٢٠ :زمان

 ھاوپت واخه :مکان

 ١۴ - ١٨؛ ساعت ٢٠١١اگوست  ٢٧ :زمان

 ھاوپت واخه :مکان

اين برنامه :  ٢٠١١سپتامبر  ٣ی شنبه  برنامه
در ساختمان آستا، دانشگاه گوته، برگزار شده و 

 .شود به زودی جزئيات آن به اطHع رسانده می

 زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 زندان، شکنجه، اعدام نابود بايد گردد

 سرنگون باد رژيم جمھوری اس-می

 

و  67و بازماندگان قتل عام  60جمعی از زندانيان سياسی دھه سال 
نيز گروھی از فعالين و سازمانھای سياسی و اج,ت,م,اع,ی ب,ا ان,ت,ش,ار 
نامه ای سرگشاده خطاب به احمد ش,ھ,ي,د گ,زارش,گ,ر وي,ژه ش,ورای 
حقوق بشر برای ايران از وی خواستند تا جنايات جمھوری اسHم,ی 
در قتل عام زندانيان سياسی را در تحقيقات خود مد نظر داشته و پی 

 . گيری نمايد

به گزارش ستاد خبری کميته شھری برگزاری چھارمين گردھمايی 
درباره کشتار زندانيان سياسی در ايران در اين نامه که برای 

 : حمايت عمومی انتشار يافته آمده است 

 جناب آقای احمد شھيد 

انتخاب شما بعنوان نمايندهء ويژه جھت بررسی وضعيت حقوق بشر در 
 : ايران موجب و موجداحساسی دوگانه ، اما ھمسو در ما ايرانيان گرديد 

ما خوشوقت و خوشحاليم از اينکه شورای حقوق بشر و :  نخست اينکه 
مأEٌ سازمان ملل متحد با تعيين نماينده ای ويژه ، تحقيق وبررسی در 

جمھوری «خصوص وضعيت حقوقی مردم ايران تحت سلطه و اداره ی 
را در دستور کار خود قرارداده است ، اين اقدام مايه ی دلگرمی »  اسHمی

مردمی است که حقوق اش بنحو مستمر و فزاينده ای نقض و ھرگونه 
 . صدای اعتراضش به طرز بيرحمانه ای سرکوب ميشود 

نفس ت,ع,ي,ي,ن ن,م,اي,ن,ده ء وي,ژه در خص,وص ب,ررس,ی :  ديگر اينکه 
وضعيت حقوق بشر در ايران ؛ برای چھارمين بار از آغاز ب,ر س,ر 

؛ ت,أئ,ي,د يس,ت ض,م,ن,ی ب,راس,ت,م,رار »  جمھوری اسHمی« کار آمدن 
وضعيت اسفبار و ھردم فزاين,ده ء ن,ق,ض آش,ک,ارح,ق,وق اس,اس,ی و 
بنيادين بشر در کشور ما وت,أک,ي,دی اس,ت ب,ر ض,رورت ت,ح,ق,ي,ق و 
بررسی و رسيدگی به اين شرايط غير انسانی ؛ و اي,ن ب,ن,وب,هء خ,ود 
يادآوری مجدد شرائط و وضعيت تأسفباری است که مردم کشور م,ا 

 .ايران، در آن بسر می برند

نقض ح,ق,وق بش,ردر اي,ران ک,ه در ھ,م,ه ء ع,رص,ه ھ,ای ح,ي,ات  
و ن,ظ,ام »  جمھوری اسHمی « اجتماعی ، ھمزمان و ھمپای استقرار

ِ◌ آن در کش,ورم,ا مض,اف »  وEي,ت ف,ق,ي,ه« سياسی مبتنی بر اصل 
برآنچه که در رژيم گذشته با آن مواجه بوديم ، ج,ري,ان داش,ت ؛ از 

ب,ا ش,روع م,وج  ١٣۶٠ب,راب,ر ب,ا خ,رداد و ت,ي,ر م,اه ١٩٨١ژوئن 
دستگيريھا و شکنجه ھا و اعدام و تيربارانھای دست جمعی مخالفي,ن 
و مع,ت,رض,ي,ن م,ح,روم از ط,ی آئ,ي,ن دادرس,ی وم,ح,ک,وم ش,ده در 
دادگاھھای چند دقيقه ای که بدون حضور وکيل مداف,ع و ب,دون ح,ق 
دفاع توسط متھمان و پشت درھای بسته و اغلب با چشم بند صورت 

 . ميگرفت

واردآنچنان مرحلهء تازه و دھشتناکی گرديد که کميسون حقوق بشر 
براساس ١٣۶٣برابر با مھرماه١٩٨۴اکتبر  ١٩را برآن داشت تا در 

خود آقای آندرس آگوئيHررا بعنوان نخستين  ۵۴/١٩٨۴قطعنامهء 
نمايندهء ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين 

به نخست وزيری »  جمھوری اسHمی «دولت وقت .  نمايد 
ميرحسين موسوی و رياست جمھوری سيد علی خامنه ای به 
آگوئيHر اجازهء ديدار از ايران و تحقيق و بررسی و تھيهء گزارش 
در زمينه ء وضعيت حقوق بشر را نداد و اگوئيHر بدليل عدم 
ھمکاری اين دولت و فقدان امکان انجام مأموريت اش در تاريخ 

از سمت خود استعفاء داد و  ١٣۶۴برابر با اسفند ماه ١٩٨۶مارس 
جای خود را به رينالدوگاليندوپل سپرد که بر اساس قطعنامهء 

 ١٣۶۵اسفند ماه  ٢١برابر با  ١٩٨٧مارس ١١در تاريخ ١٩٨٧/۵۵
تحقيق و بررسی و رسيدگی به وضعيت .  به اين سمت تعيين گرديد 

حقوق بشر در ايران و فقدان امکان و ارادهء Eزم در اين خصوص 
واحساس فارغ البال »  جمھوری اسHمی«، آنچنان موجب گستاخی 

 . و صاحب اراده بودن وی گرديد

ب,راب,ر ب,ا ١٩٨٨زندانيان سياسی در ژوئ,ي,ه ت,ا س,پ,ت,ام,ب,ر»  قتل عام« که 
که در نوع و شکل و بيرحم,ی و س,ب,ع,ي,ت  ١٣۶٧مرداد و شھريور ماه 

را ھمزمان با مأم,وري,ت ن,م,اي,ن,دهء !  بکار رفته ، بی مانند بوده و ھست 
ِ◌ وی ب,ه »  بيخ ِ گوش «  و به تعبير ما ايرانيان   -ويژه  رينالدوگاليندوپل

انجام رساند برغم دست يابی گاليندوپل به ليست ھزار نفرهء بدارآويخت,ه 
ق,ت,ل «و تيرباران شدگان که تنھا بيانگر بخش اندکی ازشمارقربانيان اين 

و  ١٣۶٨بود، وعليرغم انجام دو س,ف,ر ب,ه اي,ران درب,ھ,م,ن م,اه »  عام
و نيز عليرغم ان,ج,ام دور س,وم مس,اف,رت ب,ه اي,ران در  ١٣۶٩مھرماه 
و بازديد از زندان و استماع شھادت ١٣٧٠برابر با آذرماه ١٩٩١دسامبر

زندانيان سياسیِ  دھه ی شصت و ش,اھ,دان و ب,ازم,ان,دگ,ان آن ج,ن,اي,ت 
 ھولناک ، و برغم اذعان 

نمايندهء ويژه به وقوع اين جناي,ت در گ,زارش خ,ود ، م,ت,أس,ف,ان,ه 
اما ، از سوی وی و ک,م,ي,س,ي,ون ح,ق,وق »  قتل عام« موضوع اين 

بشر پی گيری نشد و اين پرونده حتی پس از تعيين نماينده ء وي,ژه 
 ٢ء جديد  موريس دنبی کاپيتورن  بعنوان سومين نمايندهء ويژه در

توسط کمي,س,ون ح,ق,وق  ١٣٧۴مردادماه١١برابربا  ١٩٩۵آگوست 
بشروبه رغم يک دورمسافرت و بازديد وی از اي,ران در ت,اري,خ 

 ١٣٧۴ب,ھ,م,ن م,اه ٢۵ت,ا٢١ب,راب,ر ب,ا  ١٩٩۶ف,وري,هء ١۶ت,ا  ١٠
 ! ھمچنان و ھنوز مفتوح مانده است 

پيامد عدم رسيدگی به پرونده ای اينچنين مھيب و قطور و س,ن,گ,ي,ن 
از جنايتی ھولناک و تاريخی که طی آن ھزاران تن از زن,دان,ي,ان,ی 

ب,ر »  اع,ت,راض« عق,ي,دت,ی و ب,ع,ن,وان ج,زای   -که بنابدEيل سياسی
  ِ ِ  غ,اص,ب ح,ق « سلطه ی بی حقوقی و فقدان آزادی و ح,اک,م,ي,ت

، ودر قبال خواست آزادی و براب,ری ؛ ب,ه زن,دان » حاکميت مردم
خ,ود و »  ! تحمل ِ کيف,ر«  افکنده ، شکنجه شده ، واکنون در دوران 

حتی بعضاٌ در شراي,ط پ,س از س,پ,ری ش,دن دوران م,ح,ک,وم,ي,ت 
خويش بسر ميبردند ؛ دسته دسته و گروه گروه به دار آويخته و ي,ا 

ج,م,ھ,وری « تير باران شدند ، برای رژيمھای سياسی ي,ی ھ,م,چ,ون
ِ  ج,ن,اي,ات و »  اسHمی چيزی نيست جز گستاخی بيشت,ر و اِع,م,ال

واق,ع,ي,ت !  نقض بيشتر حقوق مردمی که برآنھ,ا تس,ل,ط ي,اف,ت,ه ان,د 
تأسفباری که طی دوسال اخيرما و شما و ھمه ی م,ردم ج,ھ,ان از 
نزديک و يا بصورت سمعی  بصری شاھد آن بوده ايم و ھ,م,چ,ن,ان 

 ! نيز شاھديم

کشتار در خيابانھا ، تجاوز به زنان وجوانان دختروپسر و قت,ل در 
مدنی  و کارگری ،   -زندانھا ، سرکوب عريان اعتراضات سياسی 

دستگيری و حبس و شکنجهء مجدد زندانيان دھهء شصت و اع,دام 
تعدادی از آنھا ، و حتی شروع به دستگيری و حبس خانواده ھ,ا و 

ھ,م,ه و ھ,م,ه ب,ي,ان,گ,ر آن ...  بازماندگان قتل عام شصت و ھ,ف,ت 
در »  جمھوری اس,Hم,ی« جسارت و گستاخیِ  آشکاری ست که به 

پی مشاھده ء بی ترتيب اثر ماندن عظيم ترين جنايت ھولن,اک,ی ک,ه 
مرتکب شده  يعنی قتل عام ش,ص,ت و ش,ص,ت ھ,ف,ت  دس,ت داده 

 . است 

زندانيان سياسی ی دھهء شصت و بازماندگان قتل عام «ازاينرو ما 
قويآ برآنيم واع,Hم م,ی ک,ن,ي,م ک,ه پ,ي,ش درآم,د و »  شصت و ھفت

Eزمه ء ھرگونه تحقيق و بررسیِ  جّدی ، حقيقی ومعتبردر ب,ارهء 
  ِ وضعيت حقوق بشردرايران ، ھمانا تحقيق وب,ررس,ی ورس,ي,دگ,ی
ھمه جانبه به پرونده ء ھمچنان وھنوزمفتوح ِ ق,ت,ل ع,ام ش,ص,ت و 

ي,ک  :  تحقيق و بررسی ای که معطوف خواھد بود ب,ه . ھفت است 
؛ »  قت,ل ع,ام« برسميت شناختن و اعHم اين جنايت ھولناک بعنوان 

و دو  شناسائی و معرفی ِ مسئولين و آمرين و عامHن اي,ن کش,ت,ار 
درھر پست و مق,ام ک,ه ب,وده ان,د و "  جنايت عليه بشريت"  بعنوان 
اين کار نيز ميسر نيس,ت م,گ,ر اي,ن,ک,ه ع,Hوه ب,رب,ررس,ی . ھستند 

مستندات و اسناد و مدارک Eزم و موجود و ممکن ، نمايندهء ويژه 
با خانواده ھای جانباختگان و بازماندگان و زندانيان و ش,اھ,دان آن 
جنايت ھولناک مHقات و به استماع مشاھدات يکايک آنان ک,ه ھ,ر 

ب,ع,ن,وان .  يک شاھدان عينی آن مجموعه جنايات ميباشند ، بپردازند
که در چ,ھ,ارم,ي,ن گ,رد ھ,م,ائ,ی :  اولين قدم به شما پيشنھاد می کنيم

س,پ,ت,ام,ب,ر  ١١ت,ا ٩سراسری برای کشتار زندانيان سياسی ک,ه از 
. در شھر گوتنبرگ سوئد برگزار می گردد، شرکت نم,ائ,ي,د ٢٠١١

شما می توانيد با شرکت دراين گرد ھمائی درکوتاه ترين زمان وب,ا 
صرف کم ترين ھزينه ی م,م,ک,ن، ھ,م,زم,ان ب,ا دھ,ھ,ا ت,ن ازج,ان 
بدربردگان وبازماندگان اين کشتارھا وھمچنين دھھا تن ازخ,ان,واده 
ھای جانباختگان که در اين گرد ھمائی حضوربه ھ,م م,ی رس,ان,ن,د 
ديداروگفتگو نمائيد وبا استفاده از اين فرصت اس,ت,ث,ن,ائ,ی ، ع,Hوه 
برثبت اظھارات شاھدان اين جنايات اسناد و مدارک بي,ش,م,اری را 

 . ھم دراين زمينه فراھم آوريد

 اط4عيه جمعی از زندانيان سياسی ی دھه ی شصت و بازماندگان قتل عام شصت و ھفت

 و کانون ھای فرھنگی و سياسی خارج از کشور
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 پاسخ علی اکبر دھخدا به سفارت آمريکا 

 و يادداشت سيامک ستوده در مورد آن

اخيرا اين نوشته که ما نميدانيم انتساب آن به علی اکبر دھخدا جعلی يا واقعی 
است، در اينترنت توزيع شده است و از آنجائی که بھرحال دارای پيام معين و 

 مقصودمندی می باشد، چاپ و پاسخ به آنرا ضروری دانستيم

دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دھخ,دا ب,رای مص,اح,ب,ه ب,ا 
 راديو صدای آمريکا

 تھران 1332ديماه  19

صدای آمريکا در ن,ظ,ر دارد ب,رن,ام,ه ای از زن,دگ,ان,ی  -آقای محترم
دانشمندان و سخنوران ايرانی، در بخش ف,ارس,ی ص,دای آم,ري,ک,ا از 

اين اداره جنابعالی را ن,ي,ز ب,رای م,ع,رف,ی ب,ه .  نيويورک پخش نمايد
در صورتی ک,ه م,واف,ق,ت ف,رم,اي,ي,د، .  شنوندگان ايرانی برگزيده است

ممکن است کتباً يا شفاھاً نظر خ,ودت,ان را اع,Hم ف,رم,اي,ي,د ت,ا ب,رای 
 .مصاحبه با شما ترتيب Eزم اتخاذ گردد 

ضمناً در نظر اس,ت ک,ه ع,Hوه ب,ر ذک,ر زن,دگ,ان,ی و س,واب,ق ادب,ی 
سرکار، قطعه ای نيز از جديدترين آثار منظوم يا من,ث,ور ش,م,ا پ,خ,ش 

 .گردد

بديھی است صدای آمريکا ترجيح می دھد که قطعه انتخابی س,رک,ار، 
چنانچ,ه خ,ودت,ان . جديد و قبHً در مطبوعات ايران درج نگرديده باشد

نيز برای تھيه اين برنامه جالب، نظری داش,ت,ه ب,اش,ي,د، از پ,ي,ش,ن,ھ,اد 
 .سرکار ُحسن استقبال به عمل خواھد آمد

 :با تقديم احترامات فائقه 

 ولز. ادوارد. سی

 رئيس اداره اطHعات سفارت کبرای آمريکا

 

******** 

 پاسخ استاد علی اکبر دھخدا

 ولز،. ادوارد. جناب آقای سی

 رئيس اداره اطHعات سفارت کبرای آمريکا

جنابعالی رسيد و از اينکه اين ناچيز را  1332ديماه  19نامه مورخه 
Eيق شمرده ايد که در بخش فارسی ص,دای آم,ري,ک,ا از ن,ي,وي,ورک، 

 .شرح حال مرا انتشار بدھيد متشکرم 

شرح حال من و امثال مرا در ج,راي,د اي,ران و رادي,وھ,ای اي,ران و 
اگر به انگليسی اي,ن ک,ار م,ی .  بعض از دول خارجه، مکرر گفته اند

شد، تا حدی مفيد بود؛ برای اينکه ممالک متحده آمريکا، مردم اي,ران 
ولی به فارسی، تکرار مکررات خواھد بود، و به ع,ق,ي,ده .  را بشناسند

و چون اجازه داده ايد که نظري,ات خ,ود را دراي,ن ... من نتيجه ندارد 
باره بگويم واگرخوب بود، حسن استقبال خواھيد کرد، اي,ن اس,ت ک,ه 

بھتر اين است که اداره اط,Hع,ات س,ف,ارت ک,ب,رای :  زحمت می دھم 
آمريکا به زبان انگليسی، اشخاصی را که Eيق می داند، معرفی ک,ن,د 
و بھتر از آن اين است که در صدای آمريکا به زبان انگل,ي,س,ی ب,رای 
مردم ممالک متحده شرح داده شود که در آسيا مملکتی به اس,م اي,ران 
ھست که در خانه ھای روستاھا و قصبات آن,ج,ا، در و ص,ن,دوق,ھ,ای 
آنھا قفل ندارد، و در آن خانه ھا و صن,دوق,ھ,ا ط,H و ج,واھ,رات ھ,م 
ھست، و ھر صبح مردم قريه، از زن و مرد به صحرا م,ی رون,د و 
مشغول زراعت می شوند، و ھيچ وقت نشده است وقتی که ب,ه خ,ان,ه 

يا يک ش,ت,ردار ... برگردند، چيزی از اموال آنان به سرقت رفته باشد 
ايرانی که دو شتر دارد و جای او معلوم ني,س,ت ک,ه در ک,دام قس,م,ت 

دو ب,ار »  پ,ن,ج دEر« مملکت است، به بازار ايران می آيد و در ازای
زعفران يا ابريشم برای صد فرسخ راه حمل می کند و نص,ف ک,راي,ه 
را در مبداء و نصف ديگر آن را در م,ق,ص,د دري,اف,ت م,ی دارد، و 

و نيز دو تاجر . ھميشه اين نوع مال التجاره ھا سالم به مقصد می رسد
ايرانی، صبح شفاھاً با يکديگر مع,ام,ل,ه م,ی ک,ن,ن,د و در ح,دود چ,ن,د 

 ميليون، و عصر خريدار که ھنوز نه پول داده است و نه مبيع آن را

 

گرفته است، چند صد ھزار تومان ضرر می کند، معھذا ھ,ي,چ وق,ت 
اينھ,اس,ت . آن معامله را فسخ نمی کند و آن ضرر را متحمل می شود

که شما می توانيد به ملت خودتان اطHعات بدھيد، تا آنھا ب,دان,ن,د در 
اينجا به طوری که انگليسی ھا ايران را معرفی کرده اند، يک مشت 

 ...آدمخوار زندگی نمی کنند 

 .در خاتمه با تشکر از لطف شما احترامات خود را تقديم می دارد

 علي اكبر دھخدا 

 يادداشت سيامک ستوده

 آقای دھخدا خوب بود اينرا ھم می گفت

البته، اگر علی اکبر دھخدای م,ع,رف,ی ش,ده در اي,ن ن,وش,ت,ه ط,ب,ق  
معمول جعل سازی سلطنت طل,ب,ھ,ا و ن,اس,ي,ون,ال,ي,س,ت ھ,ای وط,ن,ی 
ساختگی نباشد، بايد گفت که ايشان فراموش کرده است در م,ع,رف,ی 
ايران اينرا ھم بگويد، که در اين خاک پر گھر تا بوده ديکتاتورھ,ای 
خون آشام مانند خود ديکتاتور معاصر دھخدا، رضا خان م,ي,رپ,ن,ج، 
حکومت می کرده اند، در اينج,ا دي,ن پ,ر ف,ت,وت اس,Hم ب,ر زن,دگ,ی 
روزمره مردم حکومت می کند که در آن نيمی از زنان از اب,ت,دائ,ی 
ترين حقوق خود محروم و در حکم برده ی ج,ن,س,ی ش,وھ,ران خ,ود 

مخالفين در زندان با تزريق آمپول براحتی تسويه حس,اب  .  می باشند
می شوند و روزنامه نگاران به جرم درج کوچکتري,ن م,ط,ل,ب ض,د 

و م,ھ,م,ت,ر .  دولتی توسط فرمانده قوا شخصا به چوب بسته می شوند
از ھمه، اگر مال التجاره تجار  سالم ب,ه م,ق,ص,د م,ی رس,د ب,خ,اط,ر 
آنست که دولت بموقع ھر زمان که بخواھد خودش آنھا را سرک,ي,س,ه 

ھمينطور، اگر روستائيان بھن,گ,ام رف,ت,ن ب,ه ص,ح,را درب .  می کند
خانه ھای خود را باز می گذارند، بخاطر آنست ک,ه م,ال,ک,ي,ن چ,ن,ان 
شيره آنھا را مکيده اند که آھی در بس,اط آن,ھ,ا ب,رای چ,پ,اول ب,اق,ی 

روس,ت,ائ,ي,ان ھ,م وق,ت,ی ک,ه ب,ه !!!  اموال و جواھ,رات .  نگذاشته اند
صحرا می روند، سالم و دست نخورده ب,اق,ی م,ی م,ان,د، و از دزد 
سرگردنه و خرده پا خبری نبوده اس,ت، ب,خ,اط,ر آن,ک,ه دزد گ,ردن 
کلفتی بنام رضا خان وجود داشته است که ب,رای غص,ب ام,Hک و 
جواھرات مردم نيازی به قطاع الطريق نداشته،  اينکار را مستق,ي,م,ا 

بله خ,وب ب,ود .  با مامور ان دولتی سر براه خود انجام می داده است
آقای دھخدای جعلی يا حقيقی ما، اينھا را ھم از سرزمين گل و بل,ب,ل 
ما می گفت و مردم را در ح,م,اق,ت ت,ع,ري,ف و ت,م,ج,ي,د ج,ع,ل,ی از 

 سيامک ستوده. سرزمين فلک زده خود نگه نمی داشت

www.siamacsotudeh.com 

در اسرائيل بزرگترين تظاھرات طی دو ھفته ) جوEی30(روزشنبه 
گذشته در اعتراض به گرانی در چند شھر اسرائيل از جمله تل آويو 

ده ھا .                      .                           پايتخت آن برگزار شد
تل اويو (ھزار نفر يھودی    و عرب در تظاھرات چند شھر از جمله 

و خواھان پايين .دست به راه پيمايی و تظاھرات زدند)و بيت المقدس
و شعار از بين رفتن اختHف .آمدن قيمت ھا ورفاه اجتماعی شدند

.      و به شرايط سخت مالی خود اعتراض کردند.درآمد را سر دادند
                                                           

:                يکی از تظاھر کنندگان به خبر نگار بی بی سی گفت  

من با ھزاران اسرائيلی ديگر آمده ايم که به دولت کاپيتاليست و نئو 
دولتی که راه نفس کشيدن طبقه کارگر .ليبرال اسرائيل اعتراض کنيم

عرب و يھودی زير فشار دولت .و تفاوتی نميکند.را بسته است
.                                .                    سرمايه داری ھستند

تعداد تظاھر کنندگان را حدود صدو پنجاه ھزار ) ھآ رتص (روزنامه 
نفراعHم کرده و گفته است اين ميتواند يک خطر جدی برای دولت 

دEرومتوسط 2500متوسط در آمد ھر ماه در اسرائيلدر حدود .باشد
نخست  –اسرائيل .                    دEر ميباشد 600000خريد خانه 

وزير اسرائيل، آقای بنيامين نتانياھو س از دو ھفته از آغاز 
اعتصاب ھا و تظاھرات در کشور اعWم داشت ھيئتی از وزيران را 
مأمور خواھد کرد با معترضان نسبت به وضع کنونی وارد گفتگو 

وی که پيش از نشست ھفتگی ھيأت دولت با وزيران حزب . شوند
سخن می گفت، اظھار داشت که تصميم گرفته " ليکود"خود، 

اعتراضات مردمی .اولويت ھا را به صورت مسئو[نه تغيير دھد
نخستين اثر خود را آشکار کرد و مدير کل وزارت ) يکشنبه(امروز 

او در . از پست خود استعفا داد" خييم شانی"دارايی اسرائيل، آقای 
به او اجازه داده نشده از تخصص : نامه کناره گيری خود نوشت

خود برای رفع مشکWت اقتصادی کشور بھره بگيرد و لذا چاره ای 
آقای بنيامين نتانياھو در نشست ھفتگی دولت .جز استعفا نمی بيند

نيز برپايی ھيئت مأمور رسيدگی به کار وزارت دارايی را اعWم کرد 
دستور داده ام ھيئتی از وزيران برپا شود و يک برنامه «: و گفت

نخست ». عملی به ھدف سبک کردن بار اقتصادی مردم ارائه دھد
وزير گفت از اعضای ھيئت می خواھد با نمايندگان ھمه طبقات و 
سازمان ھا به گفتگو بپردازند و مشکWت آنھا و راه حل ھايی را که 

به گفته .ارائه می دھند بشنوند تا در مورد آنھا تصميم گرفته شود
نخست وزير اسرائيل، وی اکنون قادر است برای رفاه شھروندان به 
اقدام بپردازد چرا که تا کنون دولت او در زمينه اقتصادی سنجيده و 
مسئو[نه عمل کرده و ترتيبی داده که وضع اقتصادی شکوفا شود و 
ميزان بيکاری به حداقل برسد که در جھان غرب نيز بی سابقه 

آقای نتانياھو ھشدار داد که اقدامات غيرمسئو[نه . است
نبايد به «: احتمال دارد کشور را دچار بحران سازد و گفت

اقدامات عجو[نه دست بزنيم زيرا اين کار امکان دارد کشور 
را ھمانند برخی از کشورھای اروپايی به ورشکستگی 

»                  .بکشاند  

يکصد و سی و چھارمين روز اعتصاب و ) يکشنبه(امروز  
تظاھرات از سوی پزشکان و رزيدنت ھای بيمارستان ھا در 

.                                                             اسرائيل بود  

 تظاھرات ده ھا ھزار نفری در اسرائيل
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اتفاقات و عملکرد دستگاه انتظامی و پليس و نيز اظھار  نcظcرھcايcی 
دھد که کسانی که بcه بcاغ يcورش  شود نشان می که در اين مورد می
اند و اين عده  اصطWح اراذل و اوباش نبوده اند به  برده و تجاوز کرده

گيری مcذھcبcی  اند که قصد انتقام ای بوده از افراد از جمله افراد مذھبی
  .اند داشته

زنی که مورد تجاوز بی رحمانه عده ای از مردان ھوسران در باغی 
و .  درب باغ زده شد.  در نزديکی اصفھان قرار می گيرد می گويد

گفتند که .  دو نفر پشت در بودند.  يکی از آقايان رفت و در را باز کرد
آنھا لباس .  از طرف پليس ھستند و دارای حکم قاضی می باشند

. شخصی بر تن داشتند و ظاھرشان به نيروھای بسيجی شبيه بود
. صورتشان دارای ريش بوده و پيراھن شان نيز روی شلوارشان بود

ھمين که وارد شدند چند نفر ديگر ھم از ديوار و .  وارد باغ شدند
ما را تھديد کردند که .  درب وارد شدند و ھمه جا را محاصره کردند

مردان چون گمان می کردند که آنھا .  از تلفن ھمراھمان استفاده نکنيم
اين زن می گويد ما به .  مأمور ھستند از خود مقاومتی نشان ندادند

. پليس زنگ زديم ولی پليس بعد از اينکه متجاوزين رفتند سر رسيدند
بعد از آن ھم به ما گفتند که جرأت نداريم حرفی در اين خصوص در 

به ھيچ عنوان .  جايی مطرح کنيم و حال نيز اجازه حرف زدن نداريم
اجازه نمی دھند ما واقعيت را مطرح کنيم و بگوييم که کسانی که به 
باغ ھجوم آوردند از نيروھای لباس شخصی بودند که با تنی چند از 
اشرار تبانی کرده بودند تا اين فاجعه را رقم بزنند و حال آنھا ھستند 

 . که نمی خواھند مجرمين اصلی دستگير شوند

گفته ھای اين زن که نخواست ن,ام,ش از ت,ھ,دي,دھ,اي,ی ک,ه ش,ده اس,ت 
به خصوص اينکه اتف,اق,ات و ع,م,ل,ک,رد .  مطرح گردد قابل تأمل است

دستگاه انتظامی و پليس و نيز اظھار نظرھايی که در اي,ن م,ورد م,ی 
شود نشان می دھد که کسانی که به باغ يورش برده و تجاوز کرده ان,د 
به اصطHح اراذل و اوباش نبوده اند و اي,ن ع,ده از اف,راد از ج,م,ل,ه 

ن,خ,س,ت,ي,ن .  افراد مذھبی بوده اند که قصد انتقام گيری مذھبی داشته ان,د
موضع گيری رسمی پليس درباره فاجعه تجاوز زنان در خمينی ش,ھ,ر 

امام جمع,ه .  اصفھان و ھمچنين امام جمعه اصفھان نيز جای تامل دارد
اصفھان طبق گزارشی که روزنامه روزگار منتشر کرده اس,ت گ,ف,ت,ه 

.  اگر خانمھا حجاب داشتن,د، م,ورد ت,ج,اوز ق,رار ن,م,ي,گ,رف,ت,ن,د:  است
ال,ب,ت,ه :  شھر ھمچنين گف,ت,ه اس,ت االسHم سالمی امام جمعه خمينی حجت

ان,د،  السالم,ی ن,ب,وده  ھای عليه اند آدم آنھا ھم که مورد تجاوز قرار گرفته
اند برای پارتی به ش,ھ,ر  نفری که فقط دو نفرشان خانواده بوده ١۴اين 

خواری و رق,اص,ی ي,ک ع,ده دي,گ,ر را ھ,م  ما آمده بودند و با شراب
واحد مرکزی خبر نيز پيش تر از ج,ان,ب س,رپ,رس,ت .  تحريک کردند

: اطHع رسانی فرماندھی انتظامی استان اصفھان گزارش داده بود ک,ه
در يکی از باغ ھ,ای اط,راف اص,ف,ھ,ان   چھارشنبه گذشته چند خانواده

بدون رعايت موازين شرعی و عرف,ی، م,ي,ھ,م,ان,ی را ب,رگ,زار ک,رده 
 بودند که 

عده ای از اراذل و اوباش اين منطقه با اطHع از اين ميھمانی و با 
ھمدستی دوستان خود ضمن ورود به داخل باغ، زنان و دختران اين 

 . ميھمانی را مورد اذيت و آزار جنسی قرار داده بودند

 

روز از اين واقعه تلخ می گذرد و تا زمانی که مردم شھر سکوت  ١٨
خود را نشکنند، صدايی از مسئولين در نمی آمد و حال که صدای 
مردم خمينی شھر، بلند شد وآنھا به اعتراض راھپيمايی و تجمع کردند، 
مسئولين اظھارنظرھايی ميکنند تا بار مسئوليت خود ومجرمين را 

از جمله پليس آگاھی استان اصفھان در اولين اظھارنظر .  کاھش دھند
رسمی ميگويد اگر اين خانمھا حداقل حجاب را رعايت کرده بودند، 

روزنامه روزگار در .   شايد مورد آزار و اذيت قرار نميگرفتند
خصوص تحقيق در رابطه با فاجعه ای که در اصفھان رخ داد نوشته 
است که ھيچ کس پاسخگو نبود، بعد از ورود به شھر سر زدن به 
ادارات و نھادھای رسمی را شروع کرديم و تقريبا جز يکی دو مورد 

ھمه بصورت غيررسمی اطHعاتی ميدادند، .  جواب رسمی ای نشنيديم
 . البته ضبط صوتھای ما روشن بود

چرا مسئولين نبايد پاسخگو باشند؟ با قربانيان اين حادثه مصاحبه ای 
مطمئنأ قربانيان حادثه ھمانطور که برخی از مسئولين .  نمی شود

درخواست کرده اند به جای مجرمين به دليل نداشتن حجاب در باغ 
خود يا اقوامشان، محاکمه و مجازات خواھند شد و از طرفی تحت 
فشارھای امنيتی قرار خواھند گرفت و در پشت تلويزيون حاضر شده 
و به نفع نظام جمھوری اسHمی و به زيان خود سخن خواھند گفت و يا 
اينکه افراد بی گناھی را يافته و با تحت شکنجه قرار دادن آنھا، برای 
اينکه افکار عمومی را آرام کنند، در جلوی تلويزيون اقرار گرفته و 

 . چند بی گناه را به جای گناھگاران اصلی محاکمه خواھند کرد

جالب اينکه فرماندار اصفھان در اين مدت خود را مخفی کرده 
سالھا اين :  اما معاون وی به خبرنگار روزگار می گويد.  است

ھمه دست در اين شھر سوی خدا باE بوده نيامديد يک خبر 
معاون فرماندار ھم .  سر و کله تان پيدا شده...  بگيريد، حال که

مسئول .  ھيچ نمی گويد و حواله ی مان ميدھد به اتاق حراست
حراست ھم بعد از باE و پايين کردن نامه ام و کمی صحبت 

يکی .  دوستانه ھيچ نميگويد و ارجاع می دھد به فرماندھی پليس
 .از مديران ارشد فرمانداری اما اطHعاتی درباره ماجرا ميدھد

ميگويد حاضران غير از دو نفر ھمه خانواده بوده اند، زن و  
او ناراحت است و معتقد است پليس .  شوھر و خواھر و برادر

ظاھرا عکس اين .  پيش از اين در برخورد با آنھا شل گرفته است
اين مسئول .  متھمان برای شناسايی در نماز جمعه پخش شده است

اين مثل مسأله »  خبر نبايد اين قدر پخش می شد«می گويد 
بچه ھا خيلی ھم تHش . خانوادگی است و بايد در شھر حل می شد

کردند آن تجمع برگزار نشود، اما متاسفانه شد و حاE با آبروی 
در حالی که امام جمعه اصفھان می .  شھر دارد بازی می شود

گويد قربانيان جرم فقط دو نفرشان خانواده بوده و ديگران از 
يعنی در اين سرزمين کسانی که .  شھرھای ديگر آمده بودند

خانواده نيستند يا حجاب نداشته باشند يا شرب خمر کنند، اگر 
 تجاوزی به آنھا شد اشکالی نخواھد داشت؟ 

 

. ھيچکس در اين داستان پاسخگوی ھيچ خبرنگاری نيست
خبرنگار روزنامه روزگار ھم که از تھران به دادستانی اصفھان 
می رود با برخورد توھين آميز مسئولين مواجه ميشود مثH يکی 

بايد برويد پيش آقای دادستان «:  از مسئولين به خبرنگار می گويد
روسری و سر و وضع تان .  البته نوع پوشش تان اينطوری نباشد

خبرنگار »  .من ميتوانم رنگ گوشواره شما را ھم ببينم.  پيداست
» !خب اگر اين طور است، نگاه نکنيد آقای محترم«:  می گويد

» .اگر نگاه نکنم که می گوييد بی ادبی کرده ام«:  ميگويد
اص� من اين را به حساب بی ادبی شما نمی «: خبرنگار می گويد

 » .گذارم

خير من ميخواھم به شما نگاه کنم و شما با اين وضع «:  می گويد
شما برويد و وضعتان را .  پوشش تان مرا به گناه می اندازيد

خبرنگار روزنامه روزگار می نويسد ھمين آقا ما »  .درست کنيد
را نزد آقای بت شکن بازپرس پرونده می برد و به او از مصداق 

به جناب بازپرس پرونده می گويم که .  بدپوششی ما گله می کند
مگر پوشش من چه ايرادی دارد و مرد مدام پشت سر ھم حرف 

بت شکن معرفی نامه می خواھد يا .  می بافد که چنين و چنان
کاغذ را به دستش می سپارم و در صندلی کناری او می .  کارتی
با دست اشاره می کند که روی صندلی ديگری که چند .  نشينم

گويا کسی در دادستانی خمينی .  متری با او فاصله دارد، بنشينم
يکی پرونده .  شھر قرار نيست درباره پرونده به ما پاسخی بدھد

 . را منکراتی می خواند و يکی محرمانه و پيچيده

حادثه در شب ھنگام رخ ميدھد و بی حجابی زنان و پايکوبی 
حاضرين در باغ بھانه ای می شود در دست، مسئولين حکومتی 
که به راحتی موضوع را Eپوشانی کنند تا اين فاجعه از ذھن 

 

 کار کار خودشان بوده

 تجاوز به زنان در خمينی شھر

 

يكي از علماي عربستان به نام شيخ صالح فوزان فتوايي صادر ك,رده 
 .كه به شخص اجازه ميدھد كه دوستش را اگرنماز نمي خواند بكشد

با آغاز دوباره ج,دل ھ,ا درم,ورد آرا و ف,ت,واھ,اي اف,راط,ي ع,ل,م,اي 
عربستان كه قتل ديگران را به راحتي در موارد گوناگون م,ث,ل ت,رك 

تجويز ميكن,ن,د ،س,اي,ت ھ,اي اي,ن,ت,رن,ت,ي ..  نماز و ارتباط با نا محرم و
وازجمله اجتماعي مثل فيسبوك دوباره با ان,ت,ش,ار ف,ي,ل,م,ي در س,اي,ت 
يوتيوب مربوط به يكي ازعلماي عربستان به نام صالح فوزان ي,ادآور 
شدند كه اين عالم در جواب سؤالي كه از وي پ,رس,ي,ده ب,ودن,د م,ب,ن,ي 
براينكه با كسي كه نماز نمي خواند چگونه بايد رفتار كرد، اي,ن ع,ال,م 
فتوايي داده بود كه اين اجازه را به شخص مي داد كه دوست,ش را ب,ه 

 .قتل برساند وبكشد
اين اولين بار نيست ك,ه .   م صادر شده بود2009اين فتوا ماه دسامبر 

علماي عربستان چنين فتواھايي را صادر ميكنند و ف,ت,واھ,اي ع,ج,ي,ب 
 .ديگري دارند كه ھمواره مورد بحث و جدل بوده است

: علماي عربستان دوباره فتوا صادر كردند 
 اگر دوست شما نماز نمي خواند او رابكشيد
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 خيابان مال من ھم ھست

 مبارزه زنان افغان با خيابان آزاری
 

 رامين انوری

 

زمانی که در افغانستان زن به دنيا می آيی، جامعه به شما می آموزد 
به شما ياد داده ميشود . که چگونه از زن بودن خود شرمسار باشی

.  که چگونه از داشتن موھای بلند و يا اندام زنانه خود خجالت بکشی
ياد می گيری که چگونه با شانه ھای افتاده راه بروی و مجبورت 
ميکنند  به اين باور برسی که اين حق طبيعی ديگران است که با تو 

.                                                                  بدرفتاری کنند  

نورجھان اکبر، بيست ساله، در جامعه ای که خودش چنين تعريفی 
زنان جوان برای " از آن دارد، بزرگ شده است، اما حاE او و گروه 

می خواھند کليشه ھای اجتماعی موجود در افغانستان را به " تغيير
.                                                                    چالش بکشند  

حدود بيست نفر ازاعضای اين گروه، برای نخستين بار درتاريخ 
افغانستان، به خيابانھا آمدند تا اعتراض خود را عليه خيابان آزاری 
ابراز کنند خHف آنچه که اينجا تصورميشود، زنان برای اين ساخته 

ماميخواھيم .نشده اند که درخانه ھا بمانند وبرای مردان خدمت کنند
در فعاليتھای اجتماعی شرکت داشته باشيم، سياستمدار شويم، فعال 
اجتماعی وکارمندادارات باشيم واين مسئله نبايدبرای کسی مشکل 

.                                                                        ايجاد کند  

اين خيابان از من "يکی از شرکت کنندگان اين راھپيمايی که شعار 
ما اينجا ھستيم تا صدای خود را : "را حمل می کرد، گفت" ھم ھست

بلند کرده و به ھمه بگوئيم که ديگر بدرفتاری را در خيابانھا تحمل 
.                                                                     نخواھيم کرد  

اين حق زنان است که مانند مردان در جامعه بدون اينکه : "او افزود
"            ھراسی داشته باشند، زندگی کنند، کار کنند و درس بخوانند

خيابان آزاری در افغانستان، درحال تبديل شدن به يک مشکل جدی  
است و چيزی که به باور فعاEن اجتماعی، مانع بزرگی را در برابر 

.                                    مشارکت زنان در اجتماع ايجاد می کند  

اين باور وجوددارد که حضور زنان در اجتماع که در پی فروپاشی 
رژيم طالبان و به ويژه در سالھای اخير پر رنگ تر شده، به ايجاد 
.              واکنش منفی جامعه مردساEر افغانستان کمک کرده است

)  مردان(آنھا :"شبانه، يک دانشجوی دانشگاه کابل ميگويد 
نميتواننداين حقيقت را تحمل کنندکه حضورزنان دراجتماع درحال 
 گسترش است                                                                    

به شما ياد داده می شود که چگونه از داشتن موھای بلند و يا اندام '
 زنانه خود خجالت بکشی                                                      

خHف آنچه که اينجا تصور می شود، زنان برای اين : "او می افزايد
ما . ساخته نشده اند که در خانه ھا بمانند و برای مردان خدمت کنند

 می خواھيم در فعاليت ھای اجتماعی شرکت داشته باشيم، سياستمدار 

شويم، فعال اجتماعی و کارمند ادارات باشيم و اين مسئله نبايد برای 
"                                                       کسی مشکل ايجاد کند  

 افغانستان با وجود آنکه در سالھای اخير شاھد تغييراتی در زمينه 

حضور زنان بوده، ھنوز يک کشور به شدت مردساEر است       
در بسياری از مناطق افغانستان، ھنوز بيشتر زنان نمی توانند  

 بدون اجازه اعضای مرد خانواده، از خانه ھای خود بيرون شوند

 

 

:  تمنا حميدی که تازه دانشکده حقوق را به پايان رسانده می گويد
ذھنيت مخالفت با مشارکت اجتماعی زنان بسيار عميق است و "

"     شکستن رفتارھای اجتماعی عليه زنان، يک چالش جدی است
ھر روز برای رفتن به محل کار، بايد يک فاصله : "او می گويد. 

کوتاه را پياده طی کنم و اين دقيقا زمانی است که رفتارھای بدی 
ھر دقيقه بايد مواظب باشم که کسی مرا دنبال نکند و . را می بينم

"                                  يا کسی تHش نکند به بدنم دست بزند  

ما ميخواھيم در فعاليت ھای اجتماعی شرکت داشته باشيم،  
سياستمدار شويم، فعال اجتماعی و کارمند ادارات باشيم و اين 

.                                 مسئله نبايد برای کسی مشکل ايجاد کند  

با آنکه تاکنون ھيچ تحقيق رسمی در مورد مسئله خيابان آزاری و 
دEيل و عوامل آن در افغانستان انجام نشده است، اما شنيدن 
تجربيات روزمره زنانی که برای کار و يا درس از خانه ھای 
خود بيرون می شوند، نشان می دھد که خيابان آزاری در اين 
کشور بسيار گسترده است و در مواردی سبب شده است دختران و 
زنان به دليل دوری از آزار خيابانی ترجيح داده کار و يا ھم 

.                                                تحصيل خود را ترک کنند  

فعاEن اجتماعی درافغانستان ازاين نگرانند که خيابان آزاری به 
يک ھنجار اجتماعی بدل شده است واين درحالی است که دولت 

برنامه ای برای جلو گيری و يا ھم مبارزه با آن ندارد                
    .  

                            

سه روز پس از واگذاری مسئوليت امنيتی شھر لشکرگاه، مرکز وEيت 
ھای محلی از اعدام يک پسر ھشت ساله توسط طالبان در  ھلمند، مقام

ھا وEيت  گرشک يکی از ولسوالی. اند شھر گرشک اين وEيت خبرداده
داوود . ھلمند است که گروه طالبان در مناطق روستايی آن نفوذ دارند

احمدی، سخنگوی والی ھلمند گفت که طالبان اين پسر ھشت ساله را 
روز جمعه ربودند و از پدر او خواستند که در بدل آزادی پسرش خود 

به .نقليه پليس به طالبان تسليم کند) وسيله(را به ھمراه يک واسطه 
گفته آقای احمدی، پدر اين کودک مامور پليس محلی وEيت ھلمند است 
و پس از آن که او اين درخواست طالبان را رد کرد، طالبان پسر او را 

او افزود که طالبان جسد اين کودک را روز شنبه، اول .به دار آويختند
سخنگوی والی ھلمند ھمچنين . مرداد به خانواده او تحويل دادند/اسد

گفت که پليس برای آزادی اين پسر تHش کرد، اما نتوانست او را آزاد 
. کند و طالبان خيلی زود اقدام به قتل او کردند                               
                                                                                    .

آفتاب                                                                                 سايت(
                                                                                 

اعدام جنايتکارانه يک کودک 

بی گناه ھشت ساله بدست 
 

 

انجبل و قران آموخت که زنان گناه و 
مرگ را به اين جھان آوردند، باعث 
نزول نژاد انسان شدند و بخاطر اين 
گناھان در برابر دستگاه قضاوت 
بھشت محاکمه شده، محکوم و 

ازدواج مايه انقياد زن، . مجازات شدند
مادر شدن براى او يک دوره رنج و 
محنت است و او بايد در سکوت و 

انقياد بسر برده و در نقش وابسته مرد 
و ارضا کننده ھمه تماي4ت او بسر 

اين موضع دين درباره زنان . برد
.است  

 اليزابت کيدى استا نتون
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 ھاي آجرپزي تھيه يک لقمه نان درميان دود و آتش کوره. خشت مي زنم تا زندگي کنم 

دوربين عکاس را که مي بيند با لھجه آذري خنده کنان مي گويد تورابه .
مي گويم مگر کارخHفي مي کني !آبرو داريم.خدا ازما عکس نگير

نه ،اما به نامزدم درشھرمان گفته ام درتھران :  ؟باانرژي جواب مي دھد
حاE اگرببيند کارخانه اي که ازآن تعريف .دريک کارخانه کارمي کنم 

احمد و ھمکارانش ھمگي !  کردم اين جاست حسابي آبرو ريزي مي شود
تا 30اند و به ازاي ھرروز کارکردن روزي  اھل ھشترود آذربايجان شرقي

کارشان سخت و طاقت فرساست اما .ھزارتومان مزد مي گيرند40
ھا ھنوزوارد اين کارنشده اند چون جابه جا کردن روزانه چند  زن.مردانه

سليمان با دقت   !تن خشت خام و آجرپخته شده قدرت بدني مي خواھد وبس
خشت ھا را درون کوره مي چيند تاپس ازيک روز حرارت ديدن بشوند 

چند روزي مي شود که کوره را .سقف باEي سر و ديوارخانه ھايمان
خاموش کرده اند تا خنک شود اما بازھم گرما براي ما غيرقابل تحمل 

در کارگاه .است و آجر چيدن درچنين شرايطي براي کارگران مHل آور
ھزار 20کوره درکناريکديگر قرار گرفته اند و درھرکوره مي توان تا 28

سليمان و چند کارگر .خشت خام را براي آجر شدن روي ھم چيد
ھشترودي ديگر يک به يک خشت ھاي خام را بانظمي خاص برروي ھم 

ازبخت .مي چينند تادرنھايت کوره آجرپزي براي داغ شدن آماده شود
خوب ما قرار است کوره را روشن کنند،درکوره رابا گل مي پوشانند و از 

ھا اين است که خشت  باE مشعل ھاي گازي روشن مي شوند،روال کارآن
ساعت درون کوره پخته شوند پس ازخاموش کردن شعله ھا و 24ھا بايد 

ساعت زمان Eزم است تاکوره و آجرھايي که 48بازکردن درکوره 
گرماي کوره ھاي داغ ھمراه با .ازشدت گرما سرخ شده اند خنک شوند

آفتاب سوزان تابستان دست به دست ھم داده اند تازندگي و کارکردن براي 
کودکانشان .اين مردان و زنان سخت کوش سخت ترو سخت ترشود

تابستان را درخاک و گل مي گذرانند تا درباره موضوع انشاي خود 
درسال تحصيلي جديد براي ھم شاگردي ھايشان از کاري بنويسند که تا 

ھايش داشته  مانند آن را به چشم نبينند نمي توانند تصوردرستي از سختي
از مسئول کارگاه علت زياد بودن ساعت کاري و کم بودن حقوق و .  باشند

مزاياي اين کارگران را مي پرسم،با حالتي حق به جانب ازطرف کارفرما 
ميليون تومان پول قبض 12ماھم ھزينه ھايمان باEست ماھانه :مي گويد

کارماتمام است و بايد .  دھيم  ميليون تومان ھم پول برق مي3گاز و حداقل 
برگرديم اما درکناراين مردان وزنان بودن و نگريستن به زندگي و نحوه 

با وجود گرماي زياد وخاک .کند براي کارکردن مان مي تHششان مصمم
ھاي مان نشسته است خسته نيستيم يا شايد بھتر  زيادي که برلباس ھا و نفس

ھا  اين باشد که بگوييم ازگفتن واژه خستگي درمقابل کاراين انسان
 .شرمساريم

 

 

 عليرضا کافی         

 

آفتاب داغ تيرماه با چاشني خاک وکارطاقت فرسا ميشود تمام زندگي اين 
آدم ھايي که مجبورندبراي گذران زندگي شان خانوادگي .آدم ھا

دخترک .کارکنند،کاري طاقت فرسا که ھرکسي را توان انجامش نيست
صورتش را با روسري پوشانده تا بيش ازاين خاک به عمق ريه ھايش 
نفوذ نکند، کم حرف است و پرکار، پا به پاي پدر کار ميکند تا دراين 

پدراما آرام است و خوشرو سHممان .ماھه کمک حال او باشد 6فرصت 
پدر،مادرو .را بالھجه اي شيرين پاسخ مي دھد؛ لھجه شيرين خراساني

دختر و پسرنوجوانشان ازمشھد به اين جا آمده اند تا درحاشيه پايتخت 
 .خشت بزنند و ناني به سفره ببرند

محله اي با نام فرون آباد درحاشيه شھرستان .  اين جا حاشيه تھران است
ھاي اطراف فرون آباد  پس از کلي پرس و جو و رانندگي دربيابان.پاکدشت

کوره پزخانه ھايي که قراراست .باEخره کوره پزخانه ھا را پيدا مي کنيم
آفتاب داغ .ھاي اين شھردرآن ھا ساخته و پخته شوند خشت خشت خانه

بيش ازھرچيز ديگري ماندن دراين منطقه را براي ھرموجود زنده اي 
سخت مي کند چه رسد به انسان ھا و خانواده ھايي که قراراست روزي 

آن ھم کاري طاقت فرسا که حتي .ساعت دراين شرايط کارکنند18
با اجازه .فکرکردن به آن ھم نفس ھايمان را به شماره مي اندازد

درآن .سرکارگرکارگاه و به بھانه انداختن چند عکس وارد کارگاه مي شويم
مردي ميانسال ھمراه .جاخانواده اي به دورھم جمعند و سخت مشغول کار

با ھمسر و پسر و دخترنوجوانش مشغول کاراست،کارخانوادگي ھمراه با 
پدر مي گويد اھل مشھد است .شيطنت ھاي فريبا کوچولوي دوساله

وھرسال فروردين ماه ھمراه با خانواده به اين منطقه مي آيد تا خشت بزنند 
دخترش قالب خشت زني را ازگل پرمي کند تا پدرکمي آن .  و آجر بپزند

 11ساعت .طرف ترخشت ھا را برروي زمين درکناريکديگررديف کند
شود که کار روزانه شان  ساعتي مي 8صبح است و محمود و خانواده اش 

از شرايط .وقفه کارکنند ساعت ديگربي10را شروع کرده اند و بايد تا 
کارودرآمد ماھانه که مي پرسم با ھمان لحن آرام و دوستانه اش مي 

ھزارعدد خشت تحويل 3بايد روزي .کارما کنتراتي است:گويد
البته .ھزارتومان30درآمدمان ھم به طور متوسط مي شود روزي .بدھيم

ھنوز مشخص نيست صاحب کارقراراست چقدر به مادستمزد بدھد چون 
 .طبق قراردادمان درپايان کاريعني شھريور ماه تسويه حساب مي کنيم

اين جا درآمدمان :چراتھران؟مگرمشھد کوره آجرپزي ندارد؟ مي گويد 
کوره پزخانه ھاي مشھد مبلغ .ھزارتومان بيشتراز مشھد است5روزي 

ماه اول 6کمتري به کارگرھا مي دھند به ھمين خاطرھم من و ھمسرم 
سال را به تھران مي آييم و بچه ھا ھم بعد ازامتحاناتشان به تھران مي آيند 

 .تا ھم کمک حالمان باشند ھم اين که تنھا نباشند

 بيمه مزيتي که خيلي ازکارگران فصلي را به کوره پزخانه ھا مي کشاند

ماه دوم سال کاري براي 6محمود کارگرفصلي است و مشخص نيست 
انجام دادن و درآمدي براي خرج کردن داشته باشديا خير ولي کارکردن 
دراين کارگاه ھيچ چيز که نداشته باشد يک حسن براي کارگران ايراني 
اش دارد؛بيمه مزيتي که خيلي ازکارگران فصلي را به کوره پزخانه ھا 

ماه از سال را بيمه ھستند و خيالشان ازبابت 6کارگراني که .مي کشاند
ماه بعدي ھم  6ھزينه ھاي درمان راحت است و به قول مادرخانواده براي 

 .خدابزرگ است

 از ديدن اين بچه ھا کوه غصه و غم برسرم آوارمي شود

مگر :زن با بغض به پسر و دخترنوجوانش نگاه مي کندو مي گويد 
ھاي من چه چيزي از بچه ھاي ديگرکم دارند که تابستان بايد با اين  بچه

ھا ورزش کنند،به  بچه ھاي من ھم دوست دارند تابستان.شرايط کارکنند
به خدا از ديدن اين بچه ھا .کHس زبان بروند و اززندگي شان لذت ببرند

کوه غصه و غم برسرم آوارمي شود چون نتوانسته ام زندگي خوبي 
 .برايشان فراھم کنم

کنند تابتوانند  ساعت کارمي18خشت زن ھاي کوره ھاي آجرپزي روزي 
ھزارعدد خشتي راکه طبق قرارداد موظف به توليدشان ھستند تحويل 3

ھزارتومان حقوق براي 30کارفرما دھند درغيراين صورت از روزي 
 !نفره درروز خبري نيست4کاريک خانواده 

سرپناھي شوند براي شايد زحمت کش ترين کارگران 
اين ناحيه ،خانه و کاشانه اي براي بازي کودکان و 

ترھايي که تمام روز ازخاک آجر مي  استراحت بزرگ
 .سازند

شان ساده و بي  خانه ھا ساده اند مانند ساکنين
آEيش؛جاي درپرده اي کھنه آويزان کرده اندو از وسايل 
زندگي ھم رختخوابي دارند و چند تکه ظرف براي غذا 

راستي اين مجموعه !خوردن ، ازکولرھم خبري نيست
مسکوني آشپزخانه و ظرفشويي ھم دارد؛يک اجاق گاز 

نفرکارگرو يک شيرآب و تخته اي 60براي بيش از
برروي زمين که دخترکان از آن به عنوان ظرفشويي 

 .استفاده مي کنند

درست کناردرورودي کارگاه يک چھارديواري شبيه به 
ويرانه با چند شاخه لوله و يک منبع بزرگ آب برروي 
سقفش که ازتابش مستقيم آفتاب حتما آبش به جوش آمده 
نام حمام به خود گرفته تا کارگران و خانواده ھايشان 

 .ساعت کارروزانه تني به آب بزنند18پس از

محمود و خانواده اش تنھا خشت زنان اين کارگاه 
گروه ديگرمانند اين خانواده بايد 10آجرپزي نيستند شايد 

ھزارخشت رابراي پخته شدن درکوره آماده 3روزي 
 کنند مرداني که بي وقفه کارمي.کنند

مرحله بعدي پس ازخشک شدن خشت ھا درآفتاب داغ 
ھا براي پخته شدن  ھا به کوره تابستان انتقال آن

ھاي خام درکوره ھم  حمل تا کوره و چيدن خشت.است
مرداني که ازشدت .کارگر مخصوص به خود رادارد

گرما عرق ازسرو رويشان مي ريزد ولي بي وقفه 
ھا را  احمد به سرعت تعداد زيادي از خشت.  کنند کارمي

روي وسيله اي که شباھت زيادي به فرغون دارد مي 
 چيند و به سمت کوره حرکت مي کند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلويزيونی چشم انداز ،  کانال
  .اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور برنامه ای از 

 يک بعد از ظھر به وقت شرق آمريکا  يکشنبه ھر 
 عصر به وقت اروپای مرکزی ٧ساعت  

 به وقت ايران  شب ٩. ٣٠ساعت  
از طريق کانال تلويزيون انديشه به مدت يک ساعت  

 tv.andisheh://http/. پخش خواھد شد
صبح به وقت   ٨راس ساعت   دوشنبه باز پخش ھر 

 .  شرق آمريکا
com.gmail@etehadchaptv  
com.gmail@iranleftalliance  

 بخش تبليغات اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور
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 مشت نمونه ی خروار نيست
مسؤلين محترم ماھنامه ی روش,ن,گ,ر ب,ا س,Hم و خس,ت,ه ن,ب,اش,ي,د در  

مذھبی جمھ,وری اس,Hم,ی   –مبارزه تان بر عليه رژيم سرمايه داری 
 . و به اميد پيروزی مبارزات مردم ايران

ماھنامه ی شما تاکنون سه بخش از مطلبی  47تا  45در شماره ھای  
.  منتشر شده است نظر سنجی در مورد جنبش کارگریتحت عنوان 

و ھمکارانشان، مّدعی اند که پس از . مصاحبه کننده، آقای مھران ع
چند فّعال کارگری در شھرھای ديگر تھيه ی اين نظرسنجی آن را به 

داده و اين  به ويژه تھران نشان  “فّعالين کارگری„ ھم بعد از  
خواندن اين نظرسنجی با بخش بسيار زيادی از آن موافق بوده و 
وضعيّت جنبش کارگری را ھمانگونه ارزيابی کرده اند که در اين 

بنابراين مصاحبه کننده به خود اجازه داده که . نظرسنجی آمده است
به اين نتيجه برسد که اين گزارش از واقعيّت می تواند پايه نقطه 

اقتصادی  –عزيمتی باشد برای ھرگونه تحليل از وضعيّت معيشتی 
از آنجا که من . کارگران، سطح آگاھی و سطح مبارزات طبقاتی آنھا

به عنوان کسی که با يکی از نھادھای  چھارده گانه ی ھمبستگی با 
مبارزات کارگران ايران فّعاليّت می کند، با بخش بسيار زيادی از 
نظريات مطرح شده در اين نظرسنجی موافق نيستم و از بد شانسی 

و ھمکارانشان در تھيه ی چھار روزشمار کارگری . آقای مھران ع
که يکی از آنھا آيينه ی تمام نمايی از مبارزات روزمره ی طبقه ی 
کارگر ايران برای احقاق حقوق صنفی خودش می باشد فّعاEنه 

ھای  مطرح شده در   ٌ واقعيتدرگير ھستم، مايلم که گوشه ھايی از ٌ 
اين نظر سنجی ھا را به نقد کشيده و با آمار و ارقام نشان دھم که اين 
مصاحبه ھا ھدفی جز وارونه جلوه دادن اوضاع  واقعی کارگران و 
زحمتکشان ايران نداشته و خواسته يا ناخواسته در راستای تطھير 

ھر کسی که واقعيّت زنده و موجود . جمھوری اسHمی قرار دارند
اسفبار زندگی کارگران و زحمتکشان ايران چشم او را به روی اين 
//:httpاوضاع اسفبار نگشوده است می تواند با مراجعه به 
nahadha.blogspot.com اين واقعيات را به صورت آمار و  /
ارقام نيز مشاھده کند، ھر چند اين آمار تنھا اعدادی بر روی 

آيا . صفحات ھستند و بيانگر عمق درد و رنج مردم ايران نمی باشند
اين ارقام می توانند نگرانی و اضطراب خانواده ھايی را بيان کنند 

که نان آور خانواده شان ماه ھاست حقوق دريافت نکرده اند؟          
آيا آنھا می توانند رنج و شرمندگی کارگران و زحمتکشانی را   

منعکس کنند که پس از ساعت ھا انتظار در خيابان ھا برای فروش 
نيروی کارشان دست خالی به نزد زن و فرزندان گرسنه شان باز می 
گردند؟ آيا اين آمار می توانند فرياد خانواده ھايی را به گوش برسانند 
که با دفترچه ی کذايی بيمه در دست از اين بيمارستان به آن 
بيمارستان، از اين دکتر به آن دکتر، از اين داروخانه به آن داروخانه 

آيا آنھا می توانند سفره ی . ھمچون توپ فوتبال پرتاب می شوند؟
خالی کارگران و زحمتکشان را برای ما ھويدا کنند؟ نه،  نه و 

برای اينکار بايستی قلبی مملو از عشق به اين . ھزاران بار نه
باشد که با برخورد فّعاEنه ی دوستان ديگری که .  زحمتکشان داشت

در اين زمينه بيش از من تجريه و اطHّع دارند با تبليغ نظريات 
انحرافی در مورد وضعيّت  کارگران و زحمتکشان مبارزه ای فّعال 

ضرورت اين مبارزه و برخورد دو .  و افشاگرانه صورت گيرد
به باور چندان می شود وقتی که بدانيم که مصاحبه کننده معتقد است  

ما پاسخ ھای داده شده به پرسش ھا خود به زبانی صريح سخن می 
گويند و می توانند سطح آگاھی و مبارزه را در ميان بخشی از 
کارگران بازتاب دھند. اين پاسخ ھا بايد برای ما کمکی باشد تا بر 
اين اساس به ارائه ی تحليلی واقعی از شرايط موجود در طبقه ی 
کارگر دست يابيم و بتوانيم مبتنی بر آن راھکارھای خود، سبک کار 
و بايدھا و نبايدھايمان را ھر چه عينی تر و دقيقتر تعريف و برنامه 
.ريزی کنيم                                                                        

مصاحبه کننده ابتدا تHش می کند که برای خواننده اين شرايط را   
فراھم کند که ھر نظری که در اين مصاحبه مطرح شده پايه و نقطه 
عزيمتی است از ھر گونه تحليل درباره ی جنبش کارگری، ولی از 
آنجا که ايشان خود اين اّدعا را اغراق آميز تشخيص می دھند در 
                                         انتھای يادداشت خود اضافه می کنند 

بايد البتّه تصريح کرد در بسياری از کارخانه ھا و يا محيط ھای 
به نسبت، از ...کارگری مورد بررسی در اين نظرسنجی، کارگران 

درواقع . وضعيّت خود در مقايسه با ديگر کارگران راضی تر بوده اند
بايد گفت که وضعيّتی که ارائه شده نه وضعيّت طبقه ی  کارگر ايران 
در مجموع، بلکه شايد وضعيّت بخش بسيار کوچکی از اين طبقه است، 
بخشی که نسبتاً از وضعيّت مالی خوبی برخوردار است و به ھمين دليل 

البتّه ناگفته نماند که مطابق . ھم با ھر گونه اعتراضی مخالف است
، 47گزارش سّوم اين مصاحبه ھا، منتشر شده در روشنگر شماره ی 

وضع اين کارگران ھم چندان جالب توّجه نبوده و حتّی اين بخش از 
کارگران ھم برای احقاق مطالبات خود به اعتراض برخاسته اند، چرا 
که کارگر مصاحبه شونده از کارخانه ی ايران رادياتور، که در پاسخ 
به سؤالی در مورد تHش او برای ايجاد حرکتی اعتراضی می گويد که 
گاھی که پيش می آيد صحبتی بکنيم می گويند تو ديگر چه می 
خواھی؟ اين ھا که ھمه چی به تو می دھند، ھم حقوق با[ و ھم 

ديگر برای چه می خواھی اعتراض  ھمه چيز داری... امکانات
 اصWً به فکر اين که بخواھند اعتراضی داشته باشند نيستند...کنی؟

ما از حوادث ايران رادياتور کمی بعد در پاسخ به سؤالی ديگر می گويد 
يک سری  اعتراضات و اخراج ھايی که شده بوددر . خبر زياد داشتيم

خواننده ی بيچاره نمی داند که کدام حرف را قبول . عکس فرستاده شد
کند، عدم تمايل کارگران ايران رادياتور برای اعتراض يا اعHم اين 
موضوع که در آنجا اخراج ھايی شده و کارگران ھم اعتراضاتی داشته 

شايد کارگران اعتراض کرده اند که حقوق شان باEست و خواھان . اند
 کم کردن حقوق شان بوده اند؟                                                   

خواننده با کمی تيز بينی متوجه می شود که در تمامی اين مصاحبه ھا 
:سؤاEت يکسانی در مورد مقوEت زير از کارگران پرسيده می شود   

1 . وضعيّت بيمه ی کارگران    

استخدام رسمی يا قراردادی: نوع استخدام  . 2  

 آيا مطالبات مشخص کارگری ای مثل حقوق معّوقه وجود دارد؟ . 3

4 . آيا تشّکل کارگری ای در کارخانه وجود دارد؟    

 آيا کارگران حرکتی يا اعتراضی می کنند؟ . 5

:با مرور مختصر جواب ھا، می توان به نتايج زير رسيد   

.تمام کارگران بيمه ھستند و از اين نظر مشکلی ندارند . 1  

کارگران قديمی استخدام رسمی ھستند : استخدام ھا بر دو نوع است  . 2
ولی کارگران و نيروی متخّصص جديد ھمه دارای قرارداد موقّت 

در ضمن در يک مورد ھم در مورد وجود قرارداد سفيد امضاء . ھستند
.و يا يک ماھه ھم پاسخ منفی بوده است  

.در ھيچ کدام از کارخانه ھا مسئله ی حقوق معّوقه وجود ندارد . 3  

تنھا تشّکل کارگری موجود شوراھای اسHمی کار است و  . 4
.کارگران ھيچگونه تشّکل ديگری را نمی شناسند                      

کارگران از وضعيّت خود راضی ھستند و بنابراين دليلی  . 5
.برای اعتراض، چه رسد به اعتصاب، نمی بينند                      

تHش می کنم که با آمار و ارقام خHف نظريات مطرح شده در 
قبل از آن اّما Eزم می بينم توضيح نسبتاً . باE را نشان دھم

کوتاھی در مورد اوضاع اقتصادی ايران دھم، چرا که بی شک 
اين اوضاع ھر چه باشد ردپای خود را در زندگی طبقه ی کارگر 
و ساير زحمتکشان بجا ی گذاشته و می تواند روشنگر بسياری 

.                                    از مسائل مطرح شده در اينجا باشد  

بی شک نه تنھا کارگران بلکه اکثريت مردم ايران ساليان سال 
است که در نتيجه ی سياست ھای اقتصادی سرمايه دارانه ی 

بويژه از دی .  جمھوری اسHمی به ورطه ی ھولناکی افتاده اند
ماه سال گذشته تاکنون، يعنی از زمان اجرايی شدن طرح حذف 
يارانه ھا، نه تنھا وضعيّت اقتصادی اکثريت اين مردم وخيمتر 
شده بلکه حتّی اقتصاد ايران به ورطه ی ويرانی و وابستگی 
بيشتر به سياستھای مراکز تصميم گيری اقتصادی جھانی يعنی 
سازمان تجارت جھانی، بانک جھانی و صندوق بين المللی پول، 
سوق داده شده است، مراکزی که نمايندگان شرکت ھای چند 
ملّيتی بوده و مسبب سيه روزی زندگی ميلياردھا انسان زحمتکش 
در سراسر جھان ھستند و ما امروزه عاقبت پيروی از سياستھای 
.  آنھا را به بھترين نحوی حتّی در اروپا بويژه در يونان شاھديم

بی شک کسی که چشمی برای ديدن داشته باشد تاثيرات اين 
سياست در ايران را در ھمين مّدت کوتاه با پوست و گوشت خود 

اين تاثيرات نه تنھا باعث وخامت بيشتر اوضاع . لمس کرده است
اقتصادی اکثريت مردم شده اند بلکه حتّی بخش زيادی از 
کارخانه ھا و کارگاه ھای توليدی ايران را به ورشکستگی سوق 
داده و در آينده ای نه چندان دور باعث نابودی بعضی از حرفه 

بعنوان نمونه می توان از نابودی بخش . ھا در ايران خواھند شد
زيادی از کارگاه ھای چرم سازی بويژه در استان آذربايجان نام 

اّما اينھا ھمه آيا می تواند بدون تاثير در وضعيّت طبقه ی . برد
کارگر باشد؟ آيا ورشکسته و تعطيل شدن کارگاه ھا و کارخانه 
ھای کوچک ، متوّسط و بخشاً بزرگ خود پيامدھای وخيمی 
برای کارگران و زحمتکشان ايران بدنبال  ندارد؟ بيکاری و 
ناتوانی در پرداخت دستمزدھا حّداقل پيامد چنين ورشکستگی 

کافيست که روزنامه ھای منتشر شده در ايران را . ھايی ھستند
جالب اّما اينجاست که در . بخوانيم تا به وخامت اوضاع پی ببريم

حالی که دلسوزان و حاميان جمھوری اسHمی، دولت و مسؤلين 
را از عواقب چنين سياستھايی برحذر داشته و خطرات آنرا که 

برآمد بيشتر اعتراضات طبقه ی کارگر با در نظر گرفتن  
اعتراضات فعلی اين طبقه است گوشزد می کنند، مصاحبه 
کنندگان ما و ٌفّعاEن کارگری ٌ مقيم ايران در خواب خرگوشی 
بسر برده و می خواھند به ما القاء کنند که اصHً طبقه ی کارگر 
ايران دليلی برای اعتراض نمی بيند، چرا که به زعم آنھا اين 
طبقه ھنوز نا آگاھست و فقط بدنبال مسابقات فوتبال و ساير 
مسابقات ورزشی است و ھم ا ينکه سروقت و بطور مقرر حّداقل 
حقوق خود را دريافت ميکند و بيمه ھم ھست و خدا را شکر جای 
.                   نگرانی نيست و مشکلی ھم ندارد                     

با ھم به آمار منتشر شده  از سوی خود رژيم ايران مراجعه می  
اّول . کنيم تا ببينيم که وضعيّت طبقه ی کارگر ايران چگونه است

از ھمه به موضوع بيمه ی کارگران می پردازيم تا ببنيم که آيا 
مطابق آنچه که مصاحبه کننده می خواھد به ما بقبوEند کارگران 

برای اين کار ما . ايران از بيمه ی اجتماعی برخودار ھستند يا نه
نه چند کارخانه در رشت بلکه در ابتدا قوانين بيمه ھای کارگری 
در ايران را بررسی کرده و بعد بر اساس آمار و ارقام نشان 
خواھيم داد که بخش بزرگی از کارگران ايران شامل بيمه ھای 
اجتماعی نبوده  و از ھمين حّداقل مزايايی که بيمه شدگان از آن 
.           بر خوردار ھستند  نيز محرومند                             
                                                         

قانون کار ايران، کسانی که در کارگاه ھای  188مطابق ماده ی 
. خانوادگی کار می کنند شامل قانون بيمه ھای کاری نيستند

بعنوان مثال بر طبق اين ماّده کسانی که در اکثر کارگاه ھای قالی 
بافی، که خانوادگی ھستند، کار می کنند بيمه نيستند و کيست که 
شرايط کار طاقت فرسا و غير بھداشتی و غير انسانی در اين 

.                                                      کارگاه ھا را نشناسد  

آلمان -بھنام کرمی  
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قانون کار ايران                                                     189ماّده ی    

در بخش کشاورزی، فعاليتھای مربوط به پرورش و بھره برداری از 
جنگلي ،  مراتع ، پاركھاي انواع نباتات و جنگلھا،درختان ميوه، 

دامداري ، توليد و پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان ، پرورش 
آبزيان ، زنبور عسل و كاشت ، داشت و برداشت و سايرفعاليتھا در 
كشاوزي ، به پيشنھاد شوراي عالي كار و تصويب ھيات وزيران مي 

.                              تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد  

به اين ترتيب کارگران بخش کشاورزی از شموليّت قانون کار خارج شده 
  .                                                                                      اند

يکی ديگر از مواد قانون کار، که تصويب آن موجی از اعتراضات 
 191کارگران و نھادھای حامی طبقه ی کارگر را بدنبال داشت، ماّده ی 

 10قانون کار است که بر طبق آن کارگاه ھای کوچک با کمتر از  
به اين ترتيب  کارگران . کارگر را از شموليت قانون کار خارج می کند

اين کارگاه ھا بعنوان مثال تحت پوشش بيمه ھای پزشکی قرار نمی 
.                                                                                  گيرند  

، که در پايين بعنوان يکی از بخش ھای عظيم کارگران ساختمانی
کارگری مفّصHً به آن می پردازم، نيز عمHً تحت پوشش بيمه ھای 
.کارگری قرار نمی گيرند                                                            

عHوه بر موارد نامبرده در باE، قانون بيمه ھای پزشکی  شامل کارگران 
:             شاغل در گروه ھای کاری ای که بدنبال می آيند نيز نمی گردد

کارگران فصلی                                                                        

در . کارگران فصلی جزو بی حقوق ترين بخش از کارگران ايران ھستند
مورد وضعيّت اين قشر از کارگران زياد گفته شده است و من قصد ندارم 
آنھا را تکرار کنم ولی برای اينکه عمق بی حقوقی آنھا در رابطه با بيمه 
ھای کارگری را نشان دھم به نقل قولی از سايت جام جم آنHين اکتفا می 

.                                                                                     کنم  

: افزايد می وی. برند ايران به سر می « ھای مقيم  در صد افغانی ٣٠
کسانی ھم که .  کنند برند کار می ايران که قانونی به سر می

ھای  بری و کوره بری، گچ ھای سنگ غيرقانونی و در کارخانه
ھستند بر اساس قوانين جمھوری اسHمی ايران حق  آجرپزی مشغول

.کار در ايران را ندارند                                                       » 

:                                                         او ھمچنين می افزايد   

 « مزايای يک کارگر ايرانی و کارگران افغانی ھيچوقت از حقوق  
کنند و  ساعت کار می ١٢آنھا روزانه . اند و نيستند برخوردار نبوده

کارفرمايان ايرانی به دليل . از کارگران ايرانی کمتراست مزد آنھا
.دھند می کارزياد آنھا کارگران افغانی را ترجيح » 

شوند، افغان  بسياری از کودکانی که در ايران به کار گمارده می
.                                                                             ھستند  

             .(http://karyab57.com/2011/04/27/ 

 کارکنان شاغل در مناطق ويژه ی اقتصادی و مناطق آزاد 

-دانا-ايران -آسيا-البرز(ھمچنين افراد شاغل در شرکت ھای بيمه 
مشمول مقررات خاص خود بوده و قانون کار تنھا به ) بيمه مرکزی

افرادی که برای مشاغل کارگری مشخص شده استخدام شوند 
.                                   شموليت خواھد يافت                         
                                                 

متاّسفانه بدليل نداشتن آمار دقيق در ايران نمی توان آمار مستند و 
واقعی در مورد تعداد کارگران و زحمتکشانی که در بخش ھای 
نامبرده کار می کنند ارائه داد و ما مجبور ھستيم به ھمين آمار 
سرودم بريده و ناقص اکتفا کنيم، ھر چند اين آمار خود بيانگر عمق 

.                                                                فاجعه می باشند  

 

 

معاون توانمندسازي و مھارت آموزي سازمان رفاه ، خدمات و ." 
ھزار  کارگر فصلي  30حضور بيش از  مشارکت ھاي اجتماعي از

از اين تعداد سه ھزار کاگر ساماندھي : در پايتخت خبر داد و افزود
."کارگر ماھر بيمه شدند 336و  شده  

، شماره ی خبر 1389دی  17جام جم آنHين، جمعه ( 
100832538439                                                             (  

شبکه ی " مطابق اطHّعات سايت  کارگران کارگاه ھای زيرزمينی  
، در استان 1388مرداد  11در تاريخ " اطHّع رسانی بانک و بيمه 

ھزار نفر کارگر در کارگاه ھای زيرزمينی مشغول به  560تھران 
. کار بوده و از ھر نوع مزايايی محروم می باشند http://

w w w . b i n a . i r / h t m l /m o d u l e s . p h p ?
op=modload&name=News&file=article&sid=8422  

 

 کارگران مھاجر از جمله کارگران افغانی

سيد احسان کارشناس افغانی امور مھاجرين افغانستان که مقيم   
ی وضعيت کاری اين مھاجرين تحقيق  درباره ھا شھرمشھد است و سال

ميليون نفراست و  زند که تعداد مھاجران قانونی يک کرده، تخمين می
حدود يک ميليون نفر ديگر نيز به صورت غيرقانونی در حدود         

با ھم بعنوان مثال رشته ی ساختمان بعنوان يکی از بزرگترين رشته 
ھای اقتصادی ايران را  بررسی کرده و بينيم اوضاع بيمه ی کارگران 

.                                                      در اين رشته چگونه است  

مطابق آمار دست اندرکاران رژيم و کسانی که در ايران در اين رشته  
ميليون کارگر يا بطور دائم و يا بطور  5تا  4فّعال مايشاء ھستند بين 

اگر افراد ھر خانواده ی کارگری را . فصلی در اين رشته کار می کنند
 20تا  16نفر فرض کنيم ميتوانيم بگوييم که حدود  4بطور متوّسط 

             . ميليون نفر از مردم ايران در ارتباط با اين رشته قرار دارند
اين موضوع نشان می دھد که ما در اينجا تقريباً با يک چھارم .  

.                         جمعيّت ايران سروکار داريم                            
بيمه می  1352کارگران شاغل در رشته ی ساختمان در ايران از سال 

شدند، اّما اين بيمه فقط شامل بيمه ی حوادث بود، تا اينکه در آبان ماه 
مجلس شورای اسHمی قانون بيمه ی اجتماعی کارگران  1386سال 

اجرايی شدن  1389ساختمانی را به تصويب رساند و مرداد ماه سال 
بر اساس اين بخشنامه کارگرانی . اين قانون از سوی دولت ابHغ شد

مشمول مقررات خاصی از نظر بيمه و می توانند خود را بيمه کنند که 
از سازمان  معتبرکارت مھارت فنّی و دارای  بازنشستگی نيستند

ھمانطور که می بينيم . آموزش فنّی و حرفه ای کشور می باشند
قانونگذار در اينجا بيمه شدن کارگران ساختمانی را به پيشفرض ھايی 

مرتبط کرده است                                                                   

، که خود عمHً باعث حذف بخش زيادی از کارگران از بيمه 
مطابق اين قانون آن دسته از کارگرانی که قبHً . شدن می باشد

بيمه ی آنان قطع شده و يا  1385سابقه ی بيمه داشته و تا سال 
سال باشد شامل قانون بيمه ی کارگران  47سن شان بيشتر از 

عHوه بر آن کارگرانی می توانند بيمه . ساختمانی نخواھند شد
برای آنھا کارت مھارت شغلی از  8.2.1389شوند که از تاريخ 

جالب اينجاست . طرف سازمان فنّی و حرفه ای صادر شده باشد
که از اين تعداد قليل بيمه شده، تعھّد گرفته می شود که در قبال 
ھر گونه تغيير و تحولّی در بيمه شان، حّق ھيچگونه اعتراضی 

برای اينکه عمق فاجعه را بھتر درک کرده و .نداشته باشند
ببينيم اين پيشفرض ھا، بويژه دارا بودن کارت مھارت شغلی 
بعنوان يکی از شروط بيمه شدن، چه مانع عظيمی در راه بيمه 
شدن کارگران ساختمانی بوجود می آورند، آمار کارگران 
ساختمانی شاغل در تھران را ذکر می کنيم که دارای اين کارت 
می باشند و قضاوت در مورد ساير شھرھا را به عھده ی 

مطابق نظر مدير کّل معماری و ساختمان . خواننده می گذاريم
مبنی بر ضرورت بھره  با وجود الزام قانونیشھرداری تھران، 

درصد  2.5گيری از آموزش و دريافت گواھی کار، تنھا حدود 
کارگران ساختمانی در تھران اين دوره ھا را پشت سر گذرانده 

، شماره ی خبر  1388آذر  7جام جم آنHين، شنبه ( اند 
وقتی اوضاع در رابطه با کارت مھارت ).100923855572

فنّی در تھران با آنھمه امکانات بيشمار آموزشی اش در مقايسه 
با ساير شھرھا اينگونه است، پس خواننده می تواند تصّور کند 
که در مابقی شھرھا چند درصد از کارگران ساختمانی از اين 

. پيروی کرده و دارای کارت مھارت فنّی ھستند الزام قانونی
فاجعه باز ھم عميقتر می شود اگر حتّی خود منابع رسمی و 

مطابق برآورد . فّعال مايشاء در اين رشته را ماخذ قرار دھيم
consbankسايت بانک اطHّعات ساختمان  ، که مرجعی  
معتبر برای اطHّعات مربوط به امور صنعت ساختمان است، 

ميليون کارگر فّعال در رشته ی  5تا  3ھزار نفر از  7تنھا 
ساختمان دارای کارت شناسايی معتبر از سازمان فنّی و حرفه 

( ای ھستند  www.consbank.com/fa/news/781 ، تاريخ    

اگر فرض را بر اين بگيريم که تعداد کارگرانی که در ط,ّی اي,ن 
يکسال و نيم تاکنون دارای اين کارت شده اند در سراس,ر اي,ران 

ھزار نفر رسيده باشد و با احتساب خان,واده ی آن,ھ,ا 25به حدود 
 100به اين نتيجه مير سيم که در بھترين ح,ال,ت چ,ي,زی ح,دود 

اگر تHش .  ميليون نفر شامل اين بيمه می شوند 16ھزار نفر از 
ھای بی شمار سرمايه داران  ب,رای م,م,ان,ع,ت از اج,رای اي,ن 
قانون سر و دم بريده را ھم به اين فاجعه اضافه کنيم متوّجه م,ی 
شويم که در واق,ع ک,ارگ,ران س,اخ,ت,م,ان,ی در اي,ران ب,ا ت,م,ام,ی 

درص,د  30زحماتی که می کشند و با توّجه به اين واقع,يّ,ت ک,ه 
سوانح کار در ايران مربوط به اين بخش است، در چه ورطه ی 
ھولناکی بسر ميبرند و با چه بی حقوقی ی مطلقی دست و پن,ج,ه 

ھ,ر چ,ن,د ب,ر اس,اس ت,ج,رب,ه ی س,ی و دو س,ال .  نرم می کنن,د
حکومت دروغ و فريب جمھوری اسHمی به آمار ارائه ش,ده از 
طرف مسؤلين جمھوری اسHمی و دست اندر کاران اي,ن رژي,م 
نمی توان اطمينان کرد، اّما ھمين اندازه آمار ھ,م ک,ه از ط,رف 

م,ط,اب,ق .  آنھا منتشر می شود می تواند م,ب,ن,اي,ی ب,رای م,ا ب,اش,د
پايگاه اطHّع رسانی صندوق تامين اجتم,اع,ی "  اطHّعات سايت 

. درصد مردم ايران تحت پوشش ب,ي,م,ه ق,رار دارن,د 42حدود "  
حتّی اگر اين ارقام دروغين را بپذيريم می بي,ن,ي,م ک,ه س,ه پ,ن,ج,م 

اگر به اين موضوع .  جمعيّت ايران زير پوشش بيمه قرار ندارند
کار شکنی ھای سرمايه داران و بی اعتباری دفترچه ھای ب,ي,م,ه 
را اضافه کنيم، می بينيم که عمHً در ح,ال,ي,ک,ه ھ,ف,ت درص,د از 
حقوق کارگران به بھانه ی بيمه کسر می شود ولی آنھا در موقع 
بيماری بخش اعظم ھزينه ھای درمانی را خ,ود ب,ايس,ت,ی ت,ق,بّ,ل 

من در بخش بعدی که مربوط به نوع قراردادھاست مج,دداً . کنند
به موضوع بيمه ی کارگران خواھم پرداخت اّم,ا در پ,اي,ان اي,ن 
بخش و از آنجا که مصاحبه کننده ی ما با کارگران چند کارخانه 
در رشت مصاحبه کرده  بد نيست آماری از وضعيّت ک,ارگ,ران 
در استان گيHن ارائه دھم تا ببينيم که آيا اوضاع کارگران ح,تّ,ی 
در اين استان آنگونه است ک,ه در اي,ن ن,ظ,رس,ن,ج,ی ھ,ا آم,ده ؟  

 13محّمد علی رمضانی مدير کّل تع,اون گ,ي,Hن ب,ا ب,ي,ان ن,رخ 
درصدی بيکاران در اين استان  تعداد ب,ي,ک,اران اي,ن اس,ت,ان را 

گيHن نيوز، چھارشنبه ( ھزار نفر ارزيابی می کند 150تا  130
ب,ه اي,ن ت,رت,ي,ب در ). 6862، شناسه ی خ,ب,ر 1390خرداد  25

حدود يک ميليون نفرنيروی کار در اين استان وج,ود دارد، ک,ه 
م,ي,ل,ي,ون ن,ف,ر در  4نفر اعضاء يک خانواده حدود  4با احتساب 

بنا به اظھارات خليل ح,ن,ي,ف، م,دي,ر .  اين استان زندگی می کنند
 کّل اداره ی کار و امور اجتماعی استان گيHن، در اين استان 

) 30(  ادامه مطلب در صفحه   
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 .تلخی ی شنيدن واقعيت، اولين گام برای شناخت حقيقيت است 

   نوشته سيامک ستوده" بازيگران عصر تمدن، کوروش، محمد و چنگيز" به بھانه انتشار  کتاب 

.  توھم زدائی و مبارزه با خ,راف,ات ي,ک ض,رورت ھ,م,ي,ش,گ,ی اس,ت
سيام,ک س,ت,وده در ک,ت,اب ت,ازه خ,ود  چ,گ,ون,گ,ی اي,ج,اد دول,ت,ھ,ای 
ھخامنشی، اسHمی و مغول و فرايند تاريخی شکل گيری آنھا و ن,ق,ش 

ستوده در اي,ن ک,ت,اب ب,ر .  کوروش، محمد و چنگيز را توضيح ميدھد
خHف داستان پردازيھای پوچ و خ,ي,ال ب,اف,ي,ھ,ای ش,اه ا ل,ل,ھ,ی ھ,ا و 
اسHميست ھای وطنی به ذکر وق,اي,ع ت,اري,خ,ی و دEي,ل وق,وع آن,ھ,ا 

او قھرمان س,ازي,ھ,ای ب,ی اس,اس و دروغ,گ,وي,ھ,ای ج,ع,ل .  ميپردازد
رس,ان,ه ھ,ای . کنندگان تاريخ را برمH و نيرگھای آنان را افشا م,ي,ک,ن,د

فارسی زبان خارجی و ايرانی ھم,واره ب,گ,ون,ه ای از ت,اري,خ اي,ران 
باستان صحبت ميکنند که اگر ندانی چه مصيبت ھائی صورت گرفته 
است، گذشته ای طHئی را در ذھن شنونده ھا و بيننده ھ,ای خ,ود ب,ه 

اين رسانه ھا فقط کشور گشائيھ,ا و ج,ن,گ,ج,وئ,ي,ھ,ای .  تصوير ميکشند
پادشاھان و فرماندھان جنگ طلب و مت,ج,اوز ب,ه ح,ق,وق انس,ان,ی را 
بمثابه کارھای قھرمانی و مHک موفقيت و پيروزی ملتھ,ا ج,ا زده و 
نيتجه اش را برقراری رفاه و آسايش موھوم عموم مردم کشور اعHم 

رسانه ھای فارسی زبان گفته ھا و نوشته ھای شمشير بدست,ان . ميکنند
و ادمکشان تاريخ را مHک ارزيابی و سنجش حقانيت گفته ھای خ,ود 
قرار داده و از ھر گونه نقد مستند تاريخی و ثبت شده دوری مي,ک,ن,ن,د 

بخش و س,ه پ,ي,وس,ت ب,ن,ام,ھ,ای،  61فصل و  10کتاب ستوده  شامل 
نظام ساسانی، نمونه ديگری از نظامcھcای " ، " فجايع شاھان ايرانی" 

در ھ,رک,دام .  ميب,اش,د"  زن در زمان ساسانی" ، و " سرکوبگر باستان
نوشت,ه ھ,ا و س,ف,رن,ام,ه   -از بخشھا با استناد به آثار تاريخی باقيمانده،

عمل و سياست,ھ,ا، ج,ن,گ,ھ,ا، ش,ک,س,ت و   -ھا، تحقيقات مستند تاريخی 
ي,ک,ی از .  پيروزيھای حاکمان، و ش,راي,ط زن,دگ,ی م,ردم آم,ده اس,ت

مطالب جالبی که ستوده به آن اشاره ميک,ن,د چ,گ,ون,گ,ی ط,رح دروغ 
اگ,ر چ,ه .  در سازمان ملل اس,ت"  منشور آزادی بشر کورش" بزرگ 

بنا بر نوشته ستوده، طرح کاذب منشور آزادی کوروش در س,ازم,ان 
اشپيگل منتشر شده ولی ھيچ,ي,ک از . ملل  قبH در روزنامه ی المانی 

)61صف,ح,ه ( رسانه ھای فارسی  زبان در مورد آن صحبت نميکنند 
يک کپی از لوح کوروش را ھمزمان ب,ا  1971اکتبر 14کسی که در 

ساله شاھنشاھی به سازمان ملل برد آن,ق,در  2500برگزاری جشنھای 
و حتی گفته ن,م,ي,ش,ود .  بدنام است که ھيچ جا نامی از آن برده نميشود

که اين کپی در چه تاريخی بعنوان ھديه به س,ازم,ان م,ل,ل ب,رده ش,ده 
است تا تبليغ برتری آريائيھا با ھدف تحميق جامعه توسط شاه مخل,وع 
و دست بدامان شدن وی به نوشته يک جنايت کار بزرگ تاريخ مب,ادا 

اين رسانه ھا نميگويند که حامل کپی لوح ،کسی بغير از .  بر مH شود
زيرا اشرف پھلوی بقدری در .  اشرف خواھر دوقلوی شاه نبوده است

دنيا بد نام است و مردم ايران از او نفرت دارن,د، ک,ه ھ,ن,وز ھ,م  از 
اي,ن .  طرف رسانه ھای فارسی زبان ھيچ خبری از او منتشر نميش,ود

مطلب مرا به ياد نکته ديگری انداخت و آن اي,ن,ک,ه م,ل,ی گ,راي,ان و 
طرفداران سلطنت شايعه ای ساخته بودند مبنی بر اينکه شعر سعدی، 

بر سر در سازمان مل,ل ن,وش,ت,ه ي,ا ......"  بنی آدم اعضای يکديگرند"
در زمان شاه خيلی در مورد آن گفتگو و ت,ب,ل,ي,غ م,ی .  حک شده است

در زمان رياست جم,ھ,وری خ,ات,م,ی،  79و  78ولی  در سالھای . شد
موقعی  که ظريف رئيس ھيئت نمايندگی ايران در سازمان ملل ب,ود، 
معلوم شد که چنين نوشته ای در ھيچ يک از ساخ,ت,م,ان,ھ,ا وي,ا س,ردر 

در آن  زمان يک قطعه فرش ايرانی ھ,م,راه .  ھای سازمان ملل نيست
با تابلوی اين شعراز طرف دولت جمھوری اسHمی به سازم,ان م,ل,ل 

تابلوی حاوی شعر، به ديوار ي,ک,ی از س,ال,ن,ھ,ای ع,م,وم,ی .  ھديه شد
اي,ن ک,ار .   سازمان ملل نصب و فرش ھم در ھ,م,ان اط,اق پ,ھ,ن ش,د

جمھوری اسHمی  شبيه نوشته لوح کوروش است که عظمت ط,ل,ب,ان 
آيا ميتوان نتي,ج,ه گ,ي,ری ..  برای آن ادعای ارزش فوق بشری می کند

کرد چون جمھوری اسHمی ادعای پيروی از شعر سعدی را می کن,د 
نشان دھنده انسان دوست بودن آن دولت است؟ آيا ادعای کوروش در 
مورد آزادی که در لوح آمده نشان دھنده حقيقت حکومت اوست؟  اين 
بزرگ سازيھا از گذشته بدون اشاره به سرک,وب، ج,ن,گ، کش,ت,ار و 

اي,ن .   قتل عام ھائی  که صورت گرفته، ساخته و پ,رداخ,ت,ه م,ي,ش,ون,د
تبليغات جعلی از گذشته ی ضد انسانی حاکمان چ,گ,ون,ه م,ي,ت,وان,د ب,ه 
شرايط امروز ما ارتباط  داشته باش,د و چ,ه چ,ي,زی ع,اي,د ص,اح,ب,ان 
رسانه ھا ميکند و چه تأثيری در عموم مردم ميگذارد، بسيار س,وءال 

ق,ال,,ب ک,ردن پ,ادش,اھ,,ان .  ب,ران,گ,ي,,ز اس,ت و ن,ي,,از ب,ه ب,ررس,ی دارد
جنايتکاری ھمچون خسرو پرويز به ھنر دوس,ت,ی و ع,اط,ف,ی ب,ودن،  
انوشيروان به عدل و داد، کورش حامی حقوق بشر، محمد و ابوب,ک,ر 

به مساوات طلبی و رأف,ت و داري,وش ب,ه )  از نظر مسلمانان( و علی 
 کشور گشائی، از سوی رسانه ھا بدون ذکر وقايع  مستند تاريخی، 

اي,ن واژگ,ون . رابطه بسيار تنگاتنگی با شرايط کنونی زندگی م,ا دارد
نمايی، جعل و دروغگوئيھ,ا، در م,ورد وق,اي,ع ت,اري,خ,ی ف,ق,ط ب,رای 

تا جائی که گ,م,راه .  پاسخگوئی  به نياز حاکميت سرمايه داری ميباشد
کردن و فريب جامعه، پيشه دائمی گروھی از نويسندگان و سخنوران 
رسانه ھای حامی ديکتاتوری و اس,ت,ث,م,ار دول س,رم,اي,ه داری ش,ده 

وقتی ميتوان برای مشک,ل,ی راه ح,ل ي,اف,ت، ک,ه در م,ورد آن .  است
صحبت کرد و چگونگی پيدايش آنرا بررسی و راه حلھای مم,ک,ن را 
سنجيد و در صورت امکان با آزمايش و تجربه، راه ھای زوال يا از 

در مورد مسائلی که اکنون گريبان جامعه اي,ران .  بين بردن آنرا يافت
را گرفته و بسياری از خانواده ھا با بيکاری و ف,ق,ر و گ,ران,ی م,واد 
غذائی روبرو ھستند وھمچنين روزانه با تعطيلی کارخانه ھ,ا و ع,دم 
پرداخت دستمزد کارگران روبرو ھستيم، سلطنت طلبان و جمع,ی از 

و ھ,م,ه ج,ا .  اصHح طلبان به طرح واژگونه تاريخ عHقه مند شده اند
) ھمچون پادشاھان و جن,گ,ج,وي,ان( تبليغ ميکنند که گويا اين يا آن فرد 

و  ف,ق,ط )  خدا، هللا، ھورامزدا و يا مردوک(در تاريخ با قدرتی پنھانی 
با تکيه به توانائيھای  ف,ردی ت,وانس,ت,ه ب,رای م,ا ع,ظ,م,ت و ش,ک,وه 

و يا با حمله خود، ايران را غارت و چپاول و مردم را ق,ت,ل .   بياورند
و اکنون ھم اگر خامنه ای )  مانند محمد و چنگيز و ھوEکو( عام کرده 

يک در دوره خود يکی از افرادی بودند که توانستند به کشورگشائی 
و چرا به دھھا و شايد ت,ع,داد ب,ي,ش,ت,ری از اف,رادی چ,ه بس,ا . برسند

. جنگجو ترکه نتوانستند موفقيت چشمگيری کسب کنند کاری ن,دارن,د
آنان دنبال قھرمانان افسانه ای  خ,ود ھس,ت,ن,د و ن,ه پ,اس,خ,گ,وئ,ی ب,ه 

آنچه که ستوده در کتاب خود بدرستی روی آن ت,أک,ي,د .  چرائی تاريخ
می ورزد، ضرورت گذار از نظام قبيله ای به نظام ت,م,دن و اي,ج,اد 

دوران گذار .   دولت طبقاتی در سه دوره مختلف از نظرزمانی است
از نظام قبيله ای به نظام تمدن، با ايجاد دولت طبقاتی در ن,ت,ي,ج,ه ی 
اتحاد قبيله ھا و پذيرش يکتا پرستی و رھبری ي,گ,ان,ه و ت,ب,ع,ي,ت از 
رھبر که عنوان پادشاه، پيامب,ر و ي,ا ام,پ,رات,ور را دارد، ب,ه پ,اي,ان 

ھر سه نفر کوروش، محمد و چنگ,ي,ز ق,ب,ل از ھ,ر چ,ي,ز ب,ا .  ميرسد
غل,ب,ه   -از طرفداران و قبيله خود-جنگھای متوالی بر قبايل کوچکتر 

. يافته و بتدريج با قدرت يابی به جنگ قباي,ل ب,زرگ,ت,ر اق,دام ک,ردن,د
اينکه ھر يک از آنھا بنا به گفته خودش,ان ب,ر گ,زي,ده خ,داي,ان ي,ک,ت,ا 
پرستان زمان خود بوده اند و دارای مأموريتی غير زم,ي,ن,ی ھس,ت,ن,د 

ضرورت ط,ی ش,دن .    ،تبليغاتی برای فريب مردم ناآگاه بوده و بس
دوران گذار از نظام قبيله ای به دولت،  م,ح,رک و ب,وج,ود آورن,ده 

پس از حداقل سه جنگ و شکست مادھا ( اتحاد بين قبايل ماد و پارس
با جنگھای پی درپی ( در ايران و اتحاد قبايل عرب)  در آخرين جنگ

و تشکيل دولت اسHم,ی در ع,ربس,ت,ان و ) محمد و کشتار مخالفينش
با حمله به قبايل کوچکتر و حتی محو ف,ي,زي,ک,ی ( تشکيل دولت مغول

زمان چنگيز ميشود  ستوده توضيح م,ي,دھ,د )  قبايل مخالف سر سخت
که چگونه  تغييرات ناگھانی شرايط آب و ھ,وائ,ی، ات,ح,ادھ,ای ب,ي,ن 
سران قباي,ل، ع,ادت ب,ه پ,راک,ن,دگ,ی ق,ب,اي,ل  م,خ,ت,ل,ف و ع,ادت ب,ه 
جداسازيھای اوليه ای قبيله ای  ونارضايتی از ظلم وس,ت,م دول,ت,ھ,ای 
ايجاد شده و عوامل غير قابل پيش بي,ن,ی، س,رع,ت ف,رآي,ن,د گ,ذار ب,ه 
دوران تمدن، يعنی ايجاد دولت طبقاتی را برای قبايل عقب مان,ده از 

اتحاد ھای ق,ب,ي,ل,ه ای ھ,م,واره ب,ا . نظام تمدن، تحت تأثير قرار ميداد
جنگ و خونريزی و دربدری شکست خوردگان و گ,اھ,ی ق,ت,ل ع,ام 

آن,چ,ه .  مقاومت کنندگان در برابر نيروھای مھاجم ھمراه ب,وده اس,ت
که رسانه ھای فارسی از آن نام نميبرند روش ھ,م,ان,ن,د اي,ن ف,ات,ح,ان 
تاريخ ،برای  تشکيل دولت خود، يعنی تجاوز و تسخير و غ,ارت و 

حمله ھا و جنگھای کوروش و پ,ادش,اھ,ان .  کشتار مخالفانشان ميباشد
ايرانی  به ديگر کشورھا برای شکست خوردگان ھمان ن,ت,اي,ج,ی را 

غ,ارت . ببار آورد که حمله مغول و يا اع,راب ب,ه اي,ران ب,ب,ار آورد
ثروت و دسترنج مردم، چپاول ذخائر پادشاھان زورگ,وی ق,ب,ل,ی،ب,ه 
اسارت و بردگی گرفتن ملل شکست خورده وب,رق,راری م,ال,ي,ت,ھ,ای 

ارت,ب,اط ب,ي,ن دوران . سنگين، از عام ترين نتايج ھ,ر ح,م,ل,ه ای ب,ود
گذاراز نظام قبيله ای به تمدن، با يک,ت,ا پ,رس,ت,ی و ح,ف,ظ و ت,وس,ع,ه 
روابط پدر ساEری و ضرورت وجود آن برای غ,ل,ب,ه دي,ک,ت,ات,وری 
فردی بر جامعه از سوی طبقه حاکمه در کتاب ستوده خوب توضيح 

پايمالی آزادی زن,ان و ت,ح,ت ان,ق,ي,اد درآم,دن زن,ان .   داده شده است
توسط مردان و برخورد پادشاھان و طبقه حاکمه با ھ,رگ,ون,ه آزادی 
زن به اقتضای  نياز تاريخی ديکتاتوری فردی، با استناد به م,دارک 
تاريخی از مواردی ميباشد که کتاب،با است,ن,اد ب,ه م,دارک ت,اري,خ,ی 

لوح باقی م,ان,ده از تس,خ,ي,ر .  دروغھای عظمت طلبان را افشا ميکند
بابل با تبليغات و دروغ سازيھای سلطنت طلبان ب,ه ي,ک,ی از م,ن,اب,ع 
اصلی نادانان و رياکاران حقوق بشری نظام س,رم,اي,ه داری ت,ب,دي,ل 

در ادامه به مطالب کتاب ستوده در مورد منشور کوروش . شده است
" م,ن,ش,ور" و مطا لب آن و افشای دروغ پردازيھا يی ک,ه در م,ورد 

 .     شده است ميپردازم

 

و باند اسHمی او از ايران بروند و حکومت سرنگون شود زير س,اي,ه 
ميت,وان,ي,م ب,ه )  موسوی و امثالھم-مانند رضا پھلوی، کروبی( رھبران 

و استناد آنھا به جع,ل ش,ک,وه آم,ي,ز گ,ذش,ت,ه و .!  رفاه و آسايش برسيم
رواج ناسوناليسم ايرانی تا آن حد که بايد جان را فدای ميھن و خ,اک 

ھ,م,ان م,ي,ھ,ن,ی ک,ه ش,اھ,ان,ش وق,داره کش,ان و .  آن کرد، پيش ميرود
جنايتکاران و برپاکنندگان ساواک و ش,ک,ن,ج,ه و اع,دام م,وق,ع ف,رار 
چنگی از خاکش را ھمراه با ملياردھا دEر ثروت مردم ب,رداش,ت,ن,د و 

رسانه ھای راديو تلويزيونی بجای اينکه در مورد .  از کشور گريختند
مشکHت و چگونگی دخالت عموم مردم در تصميم گيريھا و ک,ن,ت,رل 
و اداره جامعه برای رسيدن به زندگی بھتر و رفاه و بح,ث در م,ورد 
ضرورت ايجاد نھادھای اجتماعی ک,ه س,ازم,ان دول,ت,ی دي,ک,ت,ات,وری 
سرمايه را واژگون نمايد، به انتشار دروغھا و تبل,ي,غ م,ل,ی گ,رائ,ی و 

تجرب,ه بش,ری ب,ارھ,ا .  برانگيختن احساست ناسيوناليستی می پردازند
غلط بودن و ضد انسانی بودن افکار ناسيوناليستی را آزموده و نمونه 
آخرين آن کشتار جوانان درنروژ توسط  آندرس بھ,ري,ن,گ ب,ري,وي,ک 

ھدف ع,ظ,م,ت ط,ل,ب,ان م,خ,ت,ل,ف .  ميباشد 2011جوEی  22در تاريخ 
،مانند گروه ھای سلطنت طلب و اص,Hح ط,ل,ب,ان چ,ي,زی ج,ز ح,ف,ظ 
شرايط استثماری موجود با پائين نگھداشتن سطح معيش,ت ج,ام,ع,ه و 
کسب ارزش اضافی توليد شده ک,ارگ,ران و ت,داوم  خ,ري,د و ف,روش 

برداش,ت وارون,ه از ت,اري,خ، ب,ه ش,راي,ط .    نيروی کار انسانھانيست
اجتماعی اقتصادی تغييرات سياسی و اجتماعی کاری ندارد و م,Hک 

س,ط,ح,ی .  ارزيابيش حرکات و گفته ھای فHن جنگجو و پادشاه اس,ت
 نگرھا به تاريخ، اينکه چرا فقط کوروش، محمد و يا چنگيز  که ھر 

 احمد پرتوی
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 سيامک ستوده 

محمد، پس از پيروزی در جنگ ب,در، ب,رای  
تحکيم قدرت و نفوذ خود علت پيروزی در جنگ را تماماً به خواست 
خدا مربوط می سازد و با داستانھای ساختگی وخ,راف,ی م,ان,ن,د س,پ,اه 
فرشتگان و کور کردن چشم دشمنان، راه را ب,رای خ,راف,ه س,ازی و 
داستانھای ساختگِی بيشتر، توسط خوِد مس,ل,م,ان,ان و راوي,ان خ,ب,ری 

به طوری که بعداً مسلمانان با آب و تاب ن,ق,ل .  آنان، ھموار می سازد
پ,ن,ج ھ,زار ف,رش,ت,ه، از ب,ھ,ر " می کنند که چگونه آن روز خ,داون,د 

می فرستد؛ و يا وقتی که از م,ح,م,د س,ئ,وال م,ی "  نصرت دين اسHم
کنند که صدای وحشتناکی که ھ,م,چ,ون ص,دای رع,د ب,ه گ,وش ش,ان 
رسيده چه بوده؟ پاسخ می دھد که اين صدای فرياد جبرئيل به اس,ب,ش 

بشتاب و لشکر اس,Hم دري,اب و ک,اف,ران را " بوده که به او می گفته 
؛ ي,ا اي,ن ک,ه ي,ک,ی از اص,ح,اب ک,ه در پ,ی "دمار از روزگار بر آر

قريشيان بوده است پيش از اين که تيغش به آن ھا ب,رس,د، س,ر آن ھ,ا 
توسط تيغ غيبی فرشتگان به زمين م,ی اف,ت,اده اس,ت؛ دي,گ,ر اي,ن ک,ه 
عصايی را که محمد به عکاشه برای جنگ داده بوده است، در ط,ول 
جنگ به  شمشيری بّران تبديل می شود؛ و سرانجام اين ک,ه ي,ک,ی از 

 :اصحاب به مردم مدينه می گويد
ای اھل مدينه، ما را تھنيت از بھر چه می کنيد، که اين ف,ت,ح ن,ه ب,ه " 

من ديدم که کافران را سر از تن جدا می ش,د و ھ,ي,چ ...  مردِی ما بود
کس را نمی ديديم که شمشير می زد و بعضی کافران می ديدم که ب,ه 
مثاِل اشتران بُختی که افتاده و دست و پای بسته، پس ما چ,ون ايش,ان 
را چنان می ديديم ميرفتيم و کارد در ح,ل,ِق ايش,ان م,ي,ران,دي,م و س,ِر 

چون اين سخن ب,گ,ف,ت، س,ي,دع,ل,ي,ه الس,Hم .  ايشان از تن جدا ميکرديم
راست می گويد که آن فرشتگان بودند ک,ه دس,ت :  تبسمی بکردو گفت

وپای ايشان را می بستند و ايشان را می افکندند تا مسلمانان مي,رف,ت,ن,د 
 ."و ايشان را می کشتند

 اسرا و سنگدلی و درنده خوئی عمر
در خاتمۀ جنگ، اسيران را که درميان آنھا اق,وام م,ح,م,د ن,ي,ز وج,ود 

عمر که فردی بسيار خونخوار و درنده ب,ود.  داشتند به مدينه می برند
و ما بعداً  به کرات شاھد نمونه ھای ديگری از سنگدلی و بيرحم,ی   -

خواستار قتل عام تمامی اسرا م,ی گ,ردد و م,ی   -ھای او خواھيم بود
ای پيمبر خدای، ت,و را ت,ک,ذي,ب ک,ردن,د و ب,ي,رون,ت ک,ردن,د، : " گويد

ول,ی م,ح,م,د ک,ه از ي,ک ط,رف اق,وام ".  بيارشان و گردن شان ب,زن
خودش نيز درميان اسرا بودند و از طرف ديگر به منظور کس,ب در 
آمد از اسرا، به جز قتل تعدادی از آن ھا که سرسخت ترين دشمنانش 

تعداد .  بودند، تصميم به نگھداری و آزادی بقيه در ازاء فديه می گيرد
معدودی از آن ھا را نيز به دEيل خاصی امان داده و يا بدون گرف,ت,ن 

 .فديه آزاد می کند
از ش,م,ا    ھر كس"  از جمله، وقتی که به مسلمانان خطاب می کند که 

بن عبدالمطل,ب   و ھر كه عباس....يكى از بنى ھاشم را ديد او را نكشد
اين امر باع,ث   ،"عموى مرا ديد او را نكشد كه نا به دلخواه آمده است

اب,وُح,ّذي,ف,ة ب,ن " منجمله .  اعتراض بعضی از مسلمانان به او می شود
و ب,رادرش "  ّش,ي,ب,ه" و ع,م,وي,ش "  ُعتبَة بن ربي,ع,ه" که پدرش "  ُعتبّه

کشت,ه ش,ده   -به شرحی که گفته شد  -ھر سه در جنگ تن به تن" وليد"
پ,دران و ب,رادران م,ا : " بودند، از گفتۀ محمد خشمگين شده می گويد

ھمه کشته شدند و عباس را چرا رھا کنند؟ به خدای که اگر من او را 
 ". دريابم وی را پاره پاره کنم و زنده رھا نکنم

محمد که اين سخن به گوشش می رسد در اين مورد از عم,ر س,ئ,وال 
ای ابو حفض می شنوی که حذيفه گفت,ه ش,م,ش,ي,ر ب,ه روی : " می کند

و عمر دوباره با س,ن,گ,دل,ی و درن,دگ,ی "  عموی پيغمبر خدا می کشم؟
 : خاص خود پاسخ می دھد

ای پيغمبر خدا بگذار تا گردن او را به شمشير بزنم که منافقی ک,رده " 
 ."است

ک,ه از   -را"  ُس,ھَ,ي,ل ب,ن َع,م,رو" در يک مورد ديگر ن,ي,ز وق,ت,ی ک,ه 
در جنگ بدر اسير کرده به   -مخالفين جدی و بسيار فصيِح محمد بوده

:  مدينه نزد محمد می آورند، عمر رو به سوی محمد کرده و می گويد
يا رسول هللا، اگر مرا دستوری دھی تا بروم و دندان ھای سھيل ب,ن "

م، تا ب,ع,د ازي,ن در  َعمرو بکنم و زبان وی از دھن بيرون کشم و ببُرَّ
 ".ھيچ محفل سخن بد نتواند گفتن

تنھا گناه سھيل در مکه، مخالفت نظری با مح,م,د و ج,ن,گ,ي,دن ب,ا او  
البته اصرار عمر برای بريدن زبان .  برای دفاع از اموالش بوده است

او نه به خاطر جنگ با مسلم,ي,ن ب,ل,ک,ه ص,رف,اً ب,ه خ,اط,ر ن,ظ,ري,ات 
چنان که محم,د در . مخالفت آميز سھيل عليه محمد و اسHم بوده است

ھمان جنگ، يکی ديگر از اسرا را که او نيز فردی فصي,ح و ش,اع,ر 
بود ولی مانند سھيل سابقه بدگويی و مخالفت عليه محم,د را ن,داش,ت، 

 شرافت و مروت اعراب بدوی
 و درنده خوئی سردمداران نظام جديد 

از جمله وقايع دردناک و از طرفی تحسين برانگيز که سطح باEی 
شرافت و بزرگواری اعراب بدوی را نشان می دھد، داستان 

او ھمان کسی است که در مکه به نفع محمد . اَبواَلبَختریَّ بن ِھشام است
محمد پس از اطHع از . با تحريم اقتصادی بنی ھاشم مخالفت کرده بود

زنده ماندن ابو البختری در جنگ، به او زنھار داده دستور ميدھد که 
تا اين که يکی از انصار . ھر گاه او را يافتند از قتل او خودداری کنند

او را يافته از زنھار محمد مطلع می نمايد و از او " ُمَجذَّر "به نام 
.            درخواست می کند برای گرفتن امان با ھم به نزد محمد بروند

اگر مرا زينھار دھی رفيق مرا نيز : ابوالبختری به او پاسخ می دھد 
و وقتی که مجذر به او می گويد که محمد فقط جان . زينھار ده تا بيائيم

:                                       تو را زينھار داده است، به او می گويد  

نضر ھمان کسی بود که به خاطر آشنائی اش با اساطير و داستان ھای 
را به نام وحی و " اساطير پيشينيان"ايرانی، محمد را متھم می کرد که 

وی که اسير شده بود در وادی . آيه ھای خدا به خورد اعراب می دھد
صفراء، در راه مدينه، به دستور محمد و به دست علی سر از تنش جدا 

عقبه نيز کسی بود که با آشنائی اش به منابع يھودی، محمد را . می شود
او نيز که اسير شده بود، در ھمان محل و . به سختی زير سئوال می برد

قبل از اين که . به ھمان سرنوشت شوم دچار و سر از تنش جدا می شود
يا محمد عيال : "علی او را به قتل برساند، عقبه از محمد سئوال می کند

و فرزندان من به کی باز می گذاری؟ سيد عليه السHم جواب داد که به 
."                                                                        آتش دوزخ  

کسانی که محمد را بر اين اساس تبرئه می کنند که کشتن اسرا رس,م آن 
مقدسی مورخ اسHمی در کتاب خود ب,ه .  زمان بوده است، در اشتباه اند

ما می گويد که چگونه در ھمان زمان در ش,م,ال و م,غ,رب چ,ي,ن اق,وام 
ايشان کشتن اسيران و سخت گي,رى و ت,اخ,ت " ترکی می زيسته اند که  

اگر در جنگ مجروحى ب,ي,اب,ن,د .  آوردن بر مجروحان را روا نمى دارند
. "م,ي ف,رس,ت,ن,د   و به خان,ه اش   او را درمان مى كنند و نزد خانواده اش

درواقع محمد و آئين ضد انسانی اش نه تنھا در مقايسه ب,ا ھ,م عص,ران 
خود بلکه در مقايسه با جنگ افروزان کنونی ن,ي,ز ک,ه ح,داق,ل خ,ود را 
ملزم به عدم آزار و قتل اسرای جنگی می دانند بس,ي,ار درن,ده ت,ر ب,وده 

 . است
 آئين محمد

 مروج حس نفرت و برادر کشی در ميان اعراب 
جنگ بدر که مايه افتخارمسلمانان ب,ود، ج,ن,گ,ی ب,ود م,ي,ان ي,ک گ,روه 
چپاولگر يعنی سپاھيان اسHم درمقابل مردمی ک,ه ب,رای دف,اع ازام,وال 

 درعين حال اين جنگ يک برادر کشی . شان آمده بودند يعنی سپاه مکه

ميان افراد مختلف با اقوام و آشنايان خ,وي,ش در ط,رف م,ق,اب,ل 
اَب,و " در جنگ بدر علمدار مسلمانان و "  مصعب بن ُعَمير. "بود

ابوُحَذي,ف,ة . " برادر وی علمدار سپاه کافران بود"  َعزيز بن ُعَمير
ُع,ت,بَ,ة ب,ن " در يک سوی جنگ با مسلمانان و  پدرش "  بن ُعتبَه

ب,ا ط,رف دي,گ,ر "  ول,ي,د" و ب,رادرش "  َشيبه" و عمويش "  ربيعه
حمزه يکی از عموھ,ای م,ح,م,د در ج,ب,ھ,ۀ مس,ل,م,ان,ان و .  بودند

بنابراين ن,ه ت,ن,ھ,ا ....  عموی ديگرش عباس در جبھۀ کفار بود و
در حين جنگ برادران و پسران و پ,دران ب,ه دس,ت,ور هللا ش,ک,م 
ھمديگر را می دريدند بلکه پس از پايان جنگ نيز صحن,ه ھ,ای 
دلخراِش برخورد ميان آن,ان از ل,ح,اظ انس,ان,ی ک,م,ت,ر از خ,ود 

 .صحنه ھای جنگ خفت آور نبود
ھنگاميکه مصعب علم,دار مس,ل,م,ان,ان م,ی ب,ي,ن,د ک,ه م,ردی از 
انصار، برادرش ابوعزيز را به اسيری ميبرد، به اسير کنندۀ او 

اين مرد که گرفته ای دست وی سخت ببند، ن,ب,اي,د ک,ه : " ميگويد
از تو بگريزد که مادرش مال بسيار دارد و چون بشنود ک,ه وی 
را اسير کرده اند و گرفته اند، مال بسيار بفرستد و وی را ب,از 

، و ابوعزيز، چون اين حرف بي,رح,م,ان,ه را از ب,رادرش " َخَرد
چون شفقتی نم,ی : " می شنود، خنده ای می کند و به او می گويد

ت,و ب,رادر م,ن : " و مص,ع,ب م,ي,گ,وي,د".  کنی باری َغمزی مکن
نيستی، که برادر من آن کس است که ھر دو دست تو می ب,ن,دد، 

 ".يعنی آن مرد انصاری
در گذشته کمتر سابقه داش,ت ک,ه ف,ردی، ب,رادری ب,ا ي,ک ف,رد 
غريبه و غير خونی را، به خصوص چنين بيرحمانه، بر ب,رادر 

ولی اکنون و با ورود اس,Hم، . خونی و قبيله ای خود ترجيح دھد
يع,ن,ی   -برادری مذھبی، يعنی بردگی کورکورانه از يک شخص

جايگزين برادری قبيله ای، يعنی تبعيت ازمنافع   -خدا و رسولش
از اينرو جنگ بدر، ازاين نظرنيز، جنگی ع,ل,ي,ه .  کل قبيله ميشد

 .  نظام قديم واولين پيروزی عليه آن بود
پس از خاتمۀ جنگ، محمد دستور می دھد تا جنازۀ کشته شدگان 

وقتی که جسد ُعتبة بن ربي,ع,ه رھ,ب,ر . قريش را در چاه بياندازند
انسان دوست و صلح طلب  قريش را به ط,رف چ,اه، ب,ه روی 
صورتش بر روی زمين می کشيدند، پسرش ابو ُح,َذي,ف,ه ک,ه از 
مسلمانان بود، با ديدن پدرش که او را با آن وضع فجيع به روی 

اين از چشم محمد به دور نمی .  خاک می کشيدند متغير می شود
بنابراين کنايه زنان از او م,ی پ,رس,د ک,ه چ,را ب,ه خ,اط,ر .  ماند

زي,را :  پدرش ناراحت شده است؟ و اب,و اي,وب ج,واب م,ی دھ,د
خ,ود را از " ب,ود، "  ع,ق,ل و فض,ل" پدرم که صاحب اين ھ,م,ه 

که البته م,ح,م,د از .  نرھانيد و به اسHم مشرف نشد"  ظلمت کفر
ما نمی داني,م .  چنين پاسخی بسيار مسرور شده او را دعا می کند

که او اين پاسخ را از روی ترس و خوش آمد محمد می گويد ي,ا 
ولی اين داستان نشان دھندۀ اين است ک,ه .  از روی عقيدۀ خودش

با قدرت گيری تدريجی محمد، چگونه عنصر کنترل و ارع,اب 
 . ديگران در رفتار وی افزايش می يابد

م,ث,ال,ی .  البته اين تنھا نمونه از اين نوع، در رفت,اِر م,ح,م,د ن,ب,ود
ديگر در اين مورد مربوط است به يکی از زنان م,ح,م,د ب,ه ن,ام 

ک,ه "  ُسھَيل بن َعم,رو" و يکی از اسرا به نام "  ُسوده بِنِت َزمَعه" 
سوده از مش,اھ,دۀ او .  از بزرگان قريش و از خويشان سوده بود

در اطاق محمد و در حاليکه دست و پايش را به گردنش  بس,ت,ه 
اگر تو را کشته بودندی بھ,ت,ر : " اند متاثر شده به سھيل می گويد

محمد که ص,دای ".  بودی که تو را بدين فضيحتی رسوا کرده اند
سوده را می شنود، او را به خاطر اين گفته و احس,اس انس,ان,ی، 
متھم به خيانت به خدا و رسول می کند که سوده به استغ,ف,ار در 

 : آمده می گويد
يا رسول هللا، به آن خدائی که تو را به راستی به حق فرستاد، "

که نه با خود بودم چون اين سخن می گفتم، از بھر آن که چون 
سھيل بديدم که وی را دست باِز گردن بسته است، عصبيت 
خويشی مرا غلبه کرد و آن سخن از من بر آمد و اکنون مرا 
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کار تعصب به فردوسی چنان باE گرفت که حتا زنده ياد اخ,وان،  •

رسم مروت و رفاقت را کنار نھ,اد و در ج,ري,ان ي,ک پ,رس,ش و 

خ,واھ,د ج,ل,ب  ھ,ا م,ی با اين ح,رف]  شاملو[احمد ”: پاسخ درآمد که

خودنمايی آن ھ,م . شما را به خدا نقد و پاسخ را بنگريد. “توجه کند

طرح چنين مقوEتی از سوی .  از سوی مشھورترين شاعر معاصر

س,ب,ب گ,ردي,د   -که به شدت او را رن,ج,ان,ده ب,ودن,د  -دوستان شاملو 

 ..طلب به ميدان آيند و گرد و خاک راه بياندازند  ای فرصت عده

 درب,,,,,,اره ی اي,,,,,,ن م,,,,,,ق,,,,,,ال,,,,,,ه ی پ,,,,,,ر م,,,,,,اج,,,,,,را. 

ھنوز جوھر سخن رانی شاملو در برکلی خش,ک  ١٣۶٩فروردين 

نشده بود که بر اساس گزارش ني,م ب,ن,د نش,ري,ه ی دول,ت,ی ک,ي,ھ,ان 

از دش,م,ن,ان ع,ق,ده .  ھوايی موجی از ناسزا عليه شاملو به راه افتاد

يی شاملو انتظار می رفت که سياه بر سفيد او را به دشنه ی دشنام 

اما دوستان فريب خورده و جوگير نيز مرعوب فض,ای .  ھای ببندد

ناگھان ھمه يک شبه تاريخ دان . ساخته گی دولتی عليه شاملو شدند

و اسطوره شناس و فردوسی دوست و ناسيوناليست دو آتشه ش,دن,د 

" غرب زده ی چ,پ گ,را" و در رثای مام وطن که توسط شاملوی 

ب,اری در آن .  فضای سياھی بود.  ھجو شده بود، مرثيه ھا سرودند

فضای سرد من که در گ,ي,ر پ,ي,ش,ب,رد پ,روژه ي,ی آم,وزش,ی ب,ودم 

يادداشتی کوتاه نوشتم و با توجه به بعد مکان با مکافات به ش,ام,ل,و 

آدينه که در اختيار جريانی خاص بود فقط به درج .  و آدينه رساندم

. دو مقاله عليه شاملو بسنده کرد و پرونده را مختومه اعHم ف,رم,ود

شاملو بعدھا در گفت وگو با ھمان م,ج,ل,ه ب,ه ص,راح,ت از ھ,م,ان 

 :يادداشت و به تعبير خ,ود م,ق,ال,ه ی چ,اپ نش,ده چ,ن,ي,ن ي,اد ک,رد

. ما سانسورچی نيستيم که حکم کنيم اين چاپ بشود آن يکی نش,ود« 

بحث ما فقط بر سر معيارھای انتخاب مطالبی است که قرار اس,ت 

در صفحات مسلماً محدود نشريه “ يک موضوع مشخص”در باب 

از ميان مطالب و نامه ھای رسيده و چاپ نش,ده ي,ی .  منعکس شود

گان -که در اين پرونده ھست و نظريات مخالفت و موافقت نويسنده

شما دست کم اين مقاله خ,وان,دن,ی را پ,ي,ش . شان را مطرح می کند

به جز اين سی و شش نامه يا مقاله با يا بی ................ ايد-داشته
اما من از آن جھت روی اين مقاله . عنوان ديگر ھم در پرونده ھست

انگشت گذاشته ام که نويسنده اش نه از خودنمايی دست به قلم برده نه 
از فرط بی کاری و موافقت و مخالفت اش را بی حب و بغض به 

آرمان : ”احمد شاملو ٧١مرداد  ٧٢آدينه شماره » .ميان آورده است
.“                       ھنر جز تعالی تبار انسان نيست  

)٧٠٧-٧١٠: جواد مجابی، شناخت نامه شاملو، صص(  
البته شاملو به جز يادداشت من ھشت نوشته ی ديگر را نيز پسنديده 

به گمان ام دو سال بعد که صحبت از ھمان ماجرا به ميان آمد . بود
او فروتنانه از من سپاس گزارد که در آن شرايط سنگين به کومک 

به او گفتم که اگر ممکن است يادداشت را بدھد تا . اش شتافته بودم
يکی دو بار ديگر که . گشت و نيافت. پذيرفت. تکميل و منتشر کنم

سراغ ھمان يادداشت را گرفتم به گمان ام حال و حوصله نداشت که 
دست . مقالتو می گم. نمی دونم کدوم گوری انداختم! قربونت” گفت 
قرار شد به دعوت  ١٣٨۴اردی بھشت . که کوتاه آمدم!!“ بردار

دانشجويان دانشگاه تھران در مورد فردوسی و البته موضع شاملو در 
دست به کار شدم و با استناد به حافظه ی . اين خصوص صحبت کنم

ضربه خورده ام مقاله يی نوشتم که مبسوط بود و با آن چه که به 
مقاله برای تايپ در اختيار . شاملو داده بودم اندکی متفاوت

و من به زمين گرم خوردم و تا شش . معتمد. ی قرار گرفت“عزيز”
بعد مجله يی را ديدم که متن خHصه شده . ماه رخت خواب گير شدم

با اين توضيح که . ھمان مقاله را به نام ھمان عزيز منتشر کرده است
خط شکسته ی نستعليق من که خواندن نوشته ھای خطی ام را شاق 
می نمايد کلی غلط وحشت ناک و مضحک به متن راه داده بود و 
مضاف به اين که شيوه ی خاص نگارشی و نثر متفاوت و خاص من 

فHنی نام مستعار ”سبب شده بود که خيلی ھا به طعنه در آيند که 
در حوزه “ عزيز”عHوه بر اين ھا فقدان سابقه ی آن “ زنانه چرا؟

نقد تاريخ و فرھنگ و شعر و حتا نداشتن يک مقاله به اين فضای 
من اما زمين گير و در عمق . دامن زده بود“ سعيده”ناشاد و نا

.                            .                     بيماری و بی خبر از ھمه جا
باری اينک متن نھايی آن مقاله که سخت مورد توجه شاملو بود،  

به اين اميد که ھم دوست داران . برای نخستين بار منتشر می شود
فردوسی و ھم سينه چاکان شاملو به اين راه وسط و ميانه رضايت 

.                            دھند  
 تعصب به جای کينه و نقد                                               

جا کليد خورد که احمد شاملو در  به طور خHصه ماجرا از آن
دعوت دانشگاه برکلی را پذيرفت و به جمع  ١٣۶٩فروردين ماه 

ھای تاريخ  ھا و شکست گروھی از فارسی زبانان پيوست تا ُگسست
سياسی ـ اجتماعی ما را در چند محور باز نمايد و پرده از روی 

ی ناگزير و  ھايی بردارد که از سوی مشتی مورخ مرعوِب نواله  فتنه
يی مخدوش و  مقھوِر دستوِر اجتناب ناپذيِر حاکمان خودکامه، به گونه

مغشوش ضبط شده و به تدريج تبديل به باورھای تابووار گرديده و 
سان که  آن. به ھمين شکل نيز به ادوار پراَدبار ما رسيده و ماسيده

ء “ھو”ھای فرھنگی ھمان و در معرض  نگاه کج به اين سنت
.... ادب قرار گرفتن ھمان جماعت ھوچی اديب و بی  

ای نبود، اما در مجموع  ی تازه رانی برکلی اگر چه حاوی نکته سخن
ی  اش به اندازه  ھای شاعری بود که چون سخنان مشغولی بازتاب دل

ی پژوھشی کHسيک  کافی مستند به متون معتبر نبود و از بنياد و بنيه
متاثر از کلمات نزديک به فرھنگ  -بھره بود و با ادبياتی ويژه  بی

که يکی از ... و“ مشدی، الدنگ مشنگ، داش”کوچه مانند 
شد، Eجرم به  مطرح می -سازد  ھای گفتمان شاملو را می گی ويژه

نھادھايی ھمچون پرتاب  جای نقد منصفانه و مدون با پيش
ھنگام ورود به ايران و فحاشی و ھتک  -فرنگی به شاعر  گوجه

تر  حرمت که صدھا برابر از کHم شاملو به لومپنيسم ادبی نزديک
کار تعصب به فردوسی چنان باE گرفت که حتا زنده . بود مواجه شد

ياد اخوان، رسم مروت و رفاقت را کنار نھاد و به جای استفاده از 
رانی برکلی، در جريان  نامه و به تبع آن نقد سخن اِشراف نسبی به شاه  

خواھد  ھا می با اين حرف[ شاملو]احمد : ”يک پرسش و پاسخ درآمد که
خودنمايی آن . شما را به خدا نقد و پاسخ را بنگريد“. جلب توجه کند

طرح چنين مقوEتی از سوی . ھم از سوی مشھورترين شاعر معاصر
ای  سبب گرديد عده -که به شدت او را رنجانده بودند -دوستان شاملو 

در نتيجه معدود . طلب به ميدان آيند و گرد و خاک راه بياندازند فرصت
که  -کسانی ھم که از روی تعقل و تحقيق مطالبی را تدوين کرده بودند 

 -پسنديد  ھا را می زا بود و شاملو آن منطبق بر منطق نقد علمی و درون
 -از خير چاپ و انتشار مقاEت خود گذشتند و چند نقد نسبتاً قابل توجه 

به دEيلی از جمله غلظت “ گزند باد”مانند نقدھای طوEنی 
ھا  يی که سال  ای نبرد و در نتيجه مقوله راه به ده کوره -ايدئولوژيک 

ی علی حصوری در  ی سانسور شده پيش از شاملو و حتا قبل از مقاله
، مطرح شده بود و ظرفيت فراوانی برای توليد ١٣۵۶کيھان سال 

و .... پژوھی داشت، ابتر ماند نامه  ی شاه مقاEت مفيد و گسترش گستره
مدتی  -صرف نظر از ميزان اھميت آن  -ای ديگر که  مانند ھر مساله

کند و سپس به سرعت در  ی ايران را دچار تب و لرز می کوتاه جامعه
شود، فراموش شد  َحَسب ظاھر اينک که آن  اتاق نسيان بايگانی می

توان با خيالی آسوده و به دور از  ماجرا از تب و تاب افتاده است، می
ی  جنجال و شانتاژ ھر دو سوی قضيه به نقد و ارزيابی اسطوره

غوغا بر سر ”ضحاک پرداخت و در ھمين مجال کوتاه نشان داد که 
رانی برکلی اين است که  ی جالب پس از سخن اولين نکته“  چيست؟

ی قيل و  ھای شاملو به ايران نرسيده بود و ھمه ھنوز متن کامل صحبت
قال از چند سطری که به صورت شکسته، بسته روی تلکس کيھان 

اعم از اين که حرفی  -ھوايی رفته بود، برخاسته بود که ھر کسی 
نامه را، حتا بخشی از اين اثر را يک  برای گفتن داشت يا نداشت يا شاه

وارد ميدان شد   برای خالی نبودن عريضه -بار خوانده يا نخوانده بود 
  -اش توسط شاعر ملی  که حريم حرمت -و به دفاع از شاعر حماسی 

توانست سخنان درشت و غالباً خالی از منطق  شکسته شده بود تا می
از جمله يکی . علمی و پژوھشی، با لحنی غيربھداشتی نثار شاملو کرد

ی  از استادان دانشگاه تھران مشتی چنين وزين و البته سنگين حواله
... ، [بخرند]مرغ  مقداری تخم.... جوانان «:  نھاد داد شاملو کرد و پيش

، سپس يک روز [بگذارند]پز کنند و چند روز در مجاورت آفتاب آب
ھا رفته و با مبلغی بسيار کم و شايد ھم  غروب به بازار سبزی فروش

ی لھيده و فاسد شده خريده و در اول وقت  رايگان مقدار زيادی گوجه
اش بيرون بيايد به  ران از منزل صبح روز بعد قبل از اين که سخن

»                           ....سراغش بروند و  

  20دامه د ر ص ا

                            

 نادرست گفتن، درست نگفتن نيست 
 فردوسی و شاملو 

ادامه در صفحه           

 محمد قراگوزلو 
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  Working Class Hero 

by John Lennon 

As soon as you're born they make you feel 
small 

By giving you no time instead of it all 

Till the pain is so big you feel nothing at all 

A working class hero is something to be 

A working class hThey hurt you at home and 
they hit you at school 

They hate you if you're clever and they despise 
a fool 

Till you're so fucking crazy you can't follow 
their rules 

A working class hero is something to be 

A working class hero is something to be 

When they've tortured and scared you for 
twenty odd years 

Then they expect you to pick a career 

When you can't really function you're so full of 
fear 

A working class hero is something to be 

A working class hero is something to be 

Keep you doped with religion and sex and TV 

And you think you're so clever and class less 
and free 

But you're still fucking peasants as far as I can 
see 

A working class hero is something to be 

A working class hero is something to be 

There's room at the top they are telling you 
still 

But first you must learn how to smile as you 
kill 

If you want to be like the folks on the hill 

A working class hero is something to be 

A working class hero is something to be 

If you want to be a hero well just follow me 

 فرامرز شيراوند: برگردان

 از بدو تولد احساس خواری و کوچکی را بر تو تحميل می کنند

 . در عوض ھمه آنھا به تو فرصتی نمی دھند

 .تو ھيچ حس اش نمی کنی  - تا آن دم که درد بسيار بزرگ است

 .قھرمان طبقه کارگر چيزيست برای بودن

 .قھرمان طبقه کارگر چيزيست برای بودن

 . در خانه آزارت می دھند و در مدرسه کتکت می زنند

 . و حقير می شمارند احمق را  - از تو متنفر می شوند اگر باھوش باشی

 .از قوانين شان می توانی تبعيت کنی ،تا آن دم که يک لوده لعنتی ھستی

 .قھرمان طبقه کارگر چيزيست برای بودن

 .قھرمان طبقه کارگر چيزيست برای بودن

 وقتی بيست سال تمام تو را ترساندند و شکنجه ات کردند، 

 پس از آن، منتظر ھستند تا تو مسير و شغلت را انتخاب کنی 

 و آنگاه که نمی توانی وظيفه ات را به شکل کامل انجام دھی 

 .ترس بر سراسر وجودت چيره می شود

 .قھرمان طبقه کارگر چيزيست برای بودن

 .قھرمان طبقه کارگر چيزيست برای بودن

 قھرمان طبقه کارگر

working Class 
By: John Lennon 

جان لنون: شعری از   

John Ono Lennon :زاده ٩ اکتبر  (جان اونو لنون (به انگليسی)
١٩۴٠ - درگذشته ٨ دسامبر ١٩٨٠)، خواننده، آھنگساز و شاعر 
معروف انگليسی و از برجسته ترين چھره ھای دنيای موسيقی راک، 
در ٩ اکتبر ١٩۴٠ در شھر ليورپول انگليس، در خانواده ای از طبقه 
کارگر به دنيا آمد. او به جز موسيقی در زمينه ھای سياست، صلح، 
نويسندگی و ھنرپيشگی ھم فعاليت داشت لنون طی مصاحبه ای که با 

ھا از  روزنامٔه انگليسی ايونينگ استاندارد انجام داد، گفت که بيتل
ترندوباعث برانگيخته شدن خشم واتيکان وتحريم و  مسيح ھم محبوب

با نام اصلی  1904پابلو نرودا، شاعر شيليایی، متولد 
در تموکو . نفتالی ریکاردو ریس باسوالتو در پارال شيلی

به بعد نام  1920از . دوران جوانی و نوجوانی را گذراند
ـ  1834(پابلو نرودا را به احترام یان نرودا شاعر چک 

اولين کتابش به نام  1921در . برای خود برگزید) 1891
بيست شعر «و یکسال بعد » گرگ و ميش سپيده دم«

را منتشر کرد که برایش » یک ترانه نوميد«و » عاشقانه
به سنای شيلی راه  1945در . شھرت به ارمغان آورد

یافت در حاليکه پيش از آن به نھضتھای مردمی اسپانيا و 
به علت سخنرانی اعتراض  1947در . فرانسه پيوسته بود

آميز نسبت به رئيس جمھور وقت شيلی ـ بيده R ـ 
به  1952در . شيلی را مخفيانه ترک كرد و به اروپا رفت

جایزه نوبل ادبيات را به خود  1971کشورش بازگشت و در 
ت\ش انسان : از آثار برجسته او ميشود به. اختصاص داد

بی پایان؛ اقامت در خاک، اسپانيا در قلب من، خشمھا و 
محنتھا، آواز ھمگانی، شعرھای ناخدا، چکامه ھای 
بنيادین، انگورھا و باد، صد شعر عاشقانه، یادداشتھای 
ایس\نگرا، کتاب سؤالھا، بودھا و یادبودھا و دھھا اثر دیگر 

مجموعه خاطرات ادبی و » بودھا و یادبودھا«. اشاره کرد
سياسی شاعر است که اتفاقاً به فارسی نيز ترجمه 

چند روز پس از کودتای  1973نرودا در سال . شده است
  پينوشه به علت سرطان خون در ایس\نگرا فوت کرد

 
  به آرامی آغاز به مردن می كنی

  اگر سفر نكنی
  اگر كتابی نخوانی

  اگر به اصوات زندگی گوش ندھی
  اگر از خودت قدردانی نكنی

  به آرامی آغاز به مردن می كنی
  زماني كه خودباوري را در خودت بكشی

  وقتي نگذاري ديگران به تو كمك كنند
  به آرامي آغاز به مردن می كنی

  اگر برده ی عادات خود شوی
  اگرھميشه از يك راه تكراری بروی

  اگر روزمرّگی را تغيير ندھی
  اگر رنگھای متفاوت به تن نكنی

  يا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی
  تو به آرامی آغاز به مردن می كنی

  اگر از شور و حرارت
  از احساسات سركش

  و از چيزھايی كه چشمانت را به درخشش واميدارند
  و ضربان قلبت را تندتر مي كنند

  دوری كنی
  تو به آرامی آغاز به مردن می كنی

  اگر ھنگامی كه با شغلت، يا عشقت شاد نيستی، آن را عوض نكنی
  اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی

  اگر ورای روياھا نروی
  اگر به خودت اجازه ندھی

  كه حداقل يك بار در تمام زندگي ات
  ورای مصلحت انديشی بروی

  امروز زندگی را آغاز كن
 امروز مخاطره كن 
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من زمان زيادي در سيرک زيسته ام وھميشه وھر لحcظcه 
اما اين .  براي بند بازان روي ريسمان لرزنده نگران بودم

 حقيقت را بگويم که مردم بر روي زمين استوارو گسترده 
بيشتر از بند بcازانcي کcه روي ريسcمcان لcرزنcده ھسcتcنcد 

 . سقوط مي کنند
 بخشی از وصيت اش به جرالدين

 

 اموخته ام که
 

با پول مي شود خانه خريد ولي آشيانه نه، رختخواب خريد ولي خواب 
نه، ساعت خريد ولي زمان نه، مي توان مقام خريدولي احترام نه، مي 
توان کتاب خريد ولي دانش نه، دارو خريد ولي سWمتي نه، خانه خريد 

ولي زندگي نه و با[خره ، مي توان قلب خريد، ولي عشق را نه        
که تنھا کسي که مرا در زندگي شاد مي کند کسي است ... آموخته ام   

.                     تو مرا شاد کردی: که به من مي گويد  
که ھرگز نبايد به ھديه اي از طرف کودکي، نه ... آموخته ام آموخ
که مھربان بودن، بسيار مھم تر از درست بودن است    ... ته ام گفت   

که مھم نيست که زندگي تا چه حد از شما جدي بودن ... آموخته ام  
را انتظار دارد، ھمه ما احتياج به دوستي داريم که لحظه اي با 

 ويبه دور از جدي بودن باشيم
که گاھي تمام چيزھايي که يک نفر مي خواھد، فقط ... آموخته ام 

 دستي است براي گرفتن دست او، و قلبي است براي فھميدن وي
که راه رفتن کنار پدرم در يک شب تابستاني در ... آموخته ام 

 کودکي، شگفت انگيزترين چيز در بزرگسالي است
که زندگي مثل يک دستمال لوله اي است، ھر چه به ... آموخته ام 

 انتھايش نزديکتر مي شويم سريعتر حرکت مي کند
که پول شخصيت نمي خرد... آموخته ام   
که تنھا اتفاقات کوچک روزانه است که زندگي را ... آموخته ام 

 تماشايي مي کند
که چشم پوشي از حقايق، آنھا را تغيير نمي دھد... آموخته ام   
که اين عشق است که زخمھا را شفا مي دھد نه ... آموخته ام 

 زمان 
که وقتي با کسي روبرو مي شويم انتظار لبخندي ... آموخته ام 

 جدي از سوي ما را دارد
که ھيچ کس در نظر ما کامل نيست تا زماني که ... آموخته ام 

 عاشق بشويم
که زندگي دشوار است، اما من از او سخت ترم... آموخته ام   
که فرصتھا ھيچ گاه از بين نمي روند، بلکه شخص ... آموخته ام 

 ديگري فرصت از دست داده ما را تصاحب خواھد کرد
 

که آرزويم اين است که قبل از مرگ مادرم يکبار به ... آموخته ام 
 او بيشتر بگويم دوستش دارم 

 
که لبخند ارزانترين راھي است که مي شود با آن، ... آموخته ام 

 نگاه را وسعت داد
  چارلی چاپلين

سال از تولد  ١٢٠مجله Bيف به مناسبت گذشت 
  چاپلين بزرگ برای ا ولين بار منتشر کرد

راھ,,ی ک,,ه او در 
سينما آغاز کرد در 
نھايت ب,ه س,ي,ن,م,ای 

گ,,,,,,,وی  داس,,,,,,,ت,,,,,,,ان
 .منجر شد ھاليوود

ھ,ا ھ,م  باEخره ايرانی
به ف,ک,ر اف,ت,ادن,د ي,ک 
فيل,م ن,اط,ق ي,ع,ن,ی ب,ا 

ھ,,ا  ص,,دای ھ,,ن,,رپ,,ي,,ش,,ه
در ايران اين .  بسازند

پذي,ر ن,ب,ود  کار امکان
عبدالحس,ي,ن « تااينکه  

/خ,,,,ان ش,,,,ي,,,,روان,,,,ی
، م,ع,روف » شيرازی

-1348( »  سپن,ت,ا« به 
ی دوم دھ,ه  نگار در ن,ي,م,ه ، شاعر، نويسنده و روزنامه) خورشيدی 1286
خورشيدی، به قصد تحقيق در ھنر و فرھنگ ايران باستان به ھ,ن,د  1300

ھای متع,دد ک,ه در زم,ي,ن,ه چ,اپ و نش,ر ک,ت,اب  سپنتا بعد از تجربه.  رفت
داشت، به دليل آشنايی با فرھنگ و علوم اي,ران,ی ک,ه از دي,دگ,اه ي,ک,ی از 

ت,وانس,ت م,وف,ق ب,اش,د،  دوستانش از طريق سينما، ب,ي,ش,ت,ر از ن,وش,ت,ه م,ی
ماه کار مداوم نخس,ت,ي,ن  7گيرد وارد عالم سينما شود؛ و بعد از  تصميم می

ک,ه م,ردم »  دختر ل,ر«يا » ايران ديروز و ايرن امروز«فيلم ناطق ايرانی 
ک,ردن,د، س,اخ,ت,ه ش,د و ب,ا مش,ک,Hت  ياد م,ی» جعفر و گلنار«از آن با نام 

دخ,ت,ر ل,ر، ب,ر اس,اس داس,ت,ان ع,ام,ي,ان,ه . شماری به نمايش درآم,د بی
اي,ن ف,ي,ل,م در راب,ط,ه ب,ا زن,دگ,ی .  ش,ک,ل گ,رف,ت»  جعفر و گلنار« 
يک دختر لر در منطقه ای تحت کنترل راھزنان مسلح ب,ه »  گلنار«

ک,ن,د و  ای ک,ار م,ی خانه گلنار در قھوه.  است» قلی خان«فرماندھی 
خواھد با  شود و می ، ازمامورين دولت آشنا می» جعفر« جا با  در آن

البته Eزم به توضيح است که به علت ع,دم وج,ود . ( او ازدواج کند
سازی در ايران، اين فيلم در ھندوستان توسط امپ,ري,ال  استوديو فيلم

 .)فيلم ساخته شد
را نوشت، صديق,ه را ب,رای  »دختر لر«ی  نامه زمانی که سپنتا فيلم

را خ,ود س,پ,ن,ت,ا ب,ازی »  جعفر« برگزيد و نقش »  گلنار«ايفای نقش 
تر از اين رو برگزيده شد که ھيچ زنی قبول  صديقه شايد بيش.  کرد
چ,را ک,ه .  کرد جلوی دوربين برود تا تصويرش بر پرده بياف,ت,د نمی

اما صديقه پذي,رف,ت و ب,ا س,پ,ن,ت,ا .  ھنوز زنان درحجاب کامل بودند
ولی به دلي,ل ن,ھ,اي,ی ن,ب,ودن .  ای را امضا کرد قرار داد چھل روزه

برداری، ک,ار س,اخ,ت,ن ف,ي,ل,م ب,ه  ھا و امکانات فيلم نامه، ديالوگ فيلم

ی غ,ل,ي,ظ ک,رم,ان,ی  خ,اط,ر ل,ھ,ج,ه ھفت ماه کشيد و در ضمن سپنتا به
ای تغيير دھد تا موض,وع  نژاد ناچار شد داستان فيلم را به گونه سامی

 .آن مربوط به اياEت و قدرت حکومت مرکزی ايران باشد
در اک,ران ع,م,وم,ی ص,ورت  » دخترلر« به دليل استقبالی که از فيلم 

ی  که ساخت,ه»  شيرين و فرھاد« گرفت، سامی نژاد بعد از آن در فيلم 
س,ال ب,ه اي,ران ب,از  ١٨سپنتا بود، بازی کرد و پس از آن، بع,د از 

پ,س .  اش ق,رار گ,رف,ت گشت و مورد انتقاد و سرزنش شديد خان,واده
سرخورده از اين تجربه، ناگزير ش,د خ,ود را از دي,د م,ردم پ,ن,ھ,ان 

ن,ژاد  انگيز س,ام,ی روح. ھای بسياری را در انزوا گذراند بدارد و سال
نامه سيکل اولش را گ,رف,ت و در  پس از بازگشت به ايران، گواھی

وزارت بھداری به عنوان پرستار مشغول به کار ش,د و در ت,ھ,ران 
 . اقامت گزيد

او پس از مدتی کارپرستاری را به کنار گذاشت و از طريق اج,اره  
ای ک,ه خ,ري,ده ب,ود، گ,ذران زن,دگ,ی  ی دوطبق,ه دادن طبقه اول خانه

ھ,ای ن,اگ,زي,,ر  اش ب,,ه ازدواج ن,ژاد در ط,ول زن,دگ,ی س,ام,ی. ک,رد م,ی
 . متعددی تن در داد

» اله محتش,م نصرت« او در ھمان ھندوستان از دماوندی جدا شد و با 
 .ازدواج کرد که مدت زيادی طول نکشيد و غيابی طHق داده شد

اش ازدواج  شوھر خواھرزاده » ماشااله عمرانی« در تھران با برادر 
کرد و پس از ازدواج مجدد از او طHق گرفت و تا پايان عمر ت,ن,ھ,ا 

 .سال طول کشيد 30زيست؛ تنھايی که حدود 

ای  است که در آن يک داستان به وسيله دن,ب,ال,ه ھنرای از  شاخه  سينما
فيل,م يک اثر سينمايی که .  شود نمايش داده می)  فيلم(از تصاوير متحرک 

ای از  به صورت مجموع,ه( شود، از عناصر تصوير  ناميده می سينمايی
يک فيل,م ب,ر .  است تشکيل شده)  گفتگو، صدا و موسيقی(و صدا ) ھا فريم

، ک,ارگ,ردان، بازيگرھاای از  و توسط مجموعه سناريويا  فيلمنامهاساس 
، ھ,ن,رسينما جديدتري,ن ش,اخ,ه .  شود و عوامل ديگر ساخته می بردار فيلم

ت,ري,ن و  معروف ب,ه ھ,ن,ر ھ,ف,ت,م اس,ت ک,ه ام,روزه ي,ک,ی از ع,م,وم,ی
سينم,ا ھ,م,چ,ن,ي,ن ب,ه م,ح,ل .  کند ترين توليدات ھنری را ارايه می محبوب

 .شود پخش عمومی فيلم سينمايی نيز گفته می
 

 تاریخچه 
 

اول,ي,ن دورب,ي,ن ف,ي,ل,م ( س,ي,ن,م,ات,وگ,راف ١٨٩۵برادران لومير در س,ال 
توان اين دو برادر ف,رانس,وی را  ھرچند نمی.  را اختراع کردند)  برداری

پيدايش سينما . يگانه افرادی دانست که به پيدايش ھنر سينما کمک کردند
ھای بسيار زيادی ھم در عرص,هُ  و فن فيلمبرداری خود مرھون پيشرفت
ب,ط,وري,ک,ه .  ع,ک,اس,یھ,ای اول,ي,ه  تکامل نگاتيو بود و ھم تکامل دستگ,اه

. ع,ن,وان م,خ,ت,رع س,ي,ن,م,ا ن,ام ب,رد توان ق,اط,ع,ان,ه از ي,ک ن,ف,ر ب,ه نمی
ھايی ھمچون کينتوسکوپ، ويتاسکوپ و بايوسکوپ ھ,م,گ,ی در  دستگاه

 .اند پيدايش دستگاه سينماتوگراف موثر بوده
ھا فيلم کوتاه ساختند که ھمهُ آنھ,ا ص,رف,اً از ي,ک  برادران لومير خود ده

از .  شد و قطع و وصل و ت,دوي,ن در آن,ھ,ا وج,ود ن,داش,ت نما تشکيل می
ک,ه ب,ه ع,ن,وان "( ورود قطار ب,ه ايس,ت,گ,اه" توانيم به  ھا می جملٔه اين فيلم

خروج قاي,ق از " ، ) شود اولين فيلم ساخته شده به دست بشر محسوب می
" خ,روج ک,ارگ,ران از ک,ارخ,ان,ه" و "  غذا خ,وردن ک,ودک" ، " لنگرگاه

 .اشاره کنيم
ل,ي,س  ديدگاه م,ه.  باعث تکامل فن سينما شد ليس ژرژ مهپس از لوميرھا، 

ھای گوناگونی از نم,اي,ش  او پرده.  نسبت به سينما يک ديدگاه تئاتری بود
. کرد ھا را به يکديگر متصل می کرد و سپس اين پرده را فيلمبرداری می

پ,س از .  ليس ھمچنين پ,دي,دآورن,ده ف,ن ت,روک,اژ در س,ي,ن,م,اس,ت ژرژ مه
 . ليس، ادوين اس پورتر باعث تکامل بنيادين و ساختاری سينما شد مه

س,رق,ت ب,زرگ " و "  نشان آمريک,اي,ی زندگی آتش" ھای  او با ساختن فيلم
 . شناسيم معرفی کرد ای که امروزه می سينما را به عنوان پديده" قطار

سينمای پورتر ديگر ارتباطی به تئاتر نداشت، ب,ل,ک,ه ھ,ن,ری مس,ت,ق,ل و 
 . باشد پورتر، پيشگام فن تدوين فيلم نيز می. جديد بود
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ھا، خدیجه را مانند گله سگی که گرگی را در ده غریبی  بچه
دوره کند، در ميان گرفته بودند و سرتاسر راسته بازار 

:                     زدند و دم گرفته بودند  دنبالش دست می  
                                 « .زداده داره ء حروم ھو، ھو، بچه  

.               زاده داره ھو، ھو، بچهء حروم » 
دخترک با پای پتی و یپراھن کرباسی که از رو شانه تا 

اش  شکمش جر خورده بود شکم سنگيِن تو دست و پا افتاده
ھای کاه و  خرده. رفت  کشيد و ھول خورده می  را می

خارخسک تار موھایش را تو ھم قفل کرده بود و چون پشم 
. ش آویزان بود گوسفند دور چھره چرکين  

اش  به دکان نانوایی که رسيد پاھایش ایستاد و باR تنه
پسرکی از پشت . موجی خورد و نگاھش رو پيشخوان ماند
نگاه دختر از دکان . سر تریش پيراھن او را گرفت و ِجر داد

دستش را به پشتش برد و . تو پشتش سوخت. بيرون نيامد
سرسری آنجایی را که ِجر خورده بود ماليد و نگاھش برای 

.ھا شده بود والِه نان. کشيد  ھای روی پيشخوان موج می نان  
ش رو پيشخوان به  ھای دست. نانوا پای ترازو پا بپا شد

ھا  دخترک از جایش جنبيد و پيش رفت و دست. کندوکو افتاد
ھای دخترک از نان آبستن شد و  برای گرفتن دراز شد و ُلپ

ھا تو دستش مچاله شد و  بيخ گلویش باز و بسته شد و نان
. دیگر دھنش جا نداشت که نان توش بتپاند  

گی تُولَت مال   خوای ترکمون بزنی؟ چرا نمی  آخه تو کی می
کنيم آّبی بریزه سرت   وادارش می. کيه تا فکری برایت بکنيم

.    بشویدت  
نانوا اصرار داشت ازش حرف بکشد و ھر روز ھمين را ازش 

داد و حاR ھم داشت با   پرسيد و دخترک جواب نمی  می
داد نان نجویده را   ای که بيخ دلش مالش می گشنگی کھنه

.                      کرد  داد و زل زل به نانوا نگاه می  قورت می  
پوست تنش . رو صورت و گردنش شتک ِگل نشسته بود

ھا ولش  بچه.ھاش کووره بسته بود دست. چرک و چرب بود
. کردند  پيش رو و پشت سرش ورجه ُورجه می. کردند  نمی

زدند و   سنگش می. کردند  انگولکش می. دادند  ُھلش می
:                                                              خواندند  می  

                                     « .زاده داره ھو، ھو، بچهء حروم  
.                                      زاده داره ھو، ھو، بجهء حروم »  

زنی؟ آخه باباش کيه؟ مال   تو چقدره ِسر تقی دختر، چرا حرف نمی
. شد  و پياپی پشت دخل پا بپا می نانوا ديHق و Eغر بود ھمين دھيه؟

ناگھان يکی از پس او را ھُل . زد  کرد و مژه نمی  خديجه به او نگاه می
ای که نتواند جلو  که به جلو ھُل خورد مانند آدم لَغوه چنان داد و او ھم

ھای لُخِت قد  حرکت خودش را بگيرد راھش را گرفت و رفت و بچه
يکی از آنھا کونه ھويجی که تو . و نيم قد پشت سرش راه افتادند

: دستش بود گاز زد و از بچهء پھلو دستش پرسيد  
 «اين دختره چکار کرده؟»                                                    
                                             « .زاده تو شکمشه بچه حروم » 
ـ                   « زاده چيه؟ بچهء حروم » 

بابای کی معلوم نيس کيه؟                                «  
»ـ               زاده؟ بابای بچه حروم » 
 «چرا معلوم نيس؟»ـ           
»ـ         .ديگه جنده شده. برای اينکه معلوم نيس » 

ش را به طرف دخترک پرت کرد که خورد  سپس پسرک کونهء ھويج
پشت سر دخترک که ھولکی خم شد رو زمين دنبال سنگ گشت که 
سنگ گيرش نيامد و يک تکه پوست انار به دستش آمد که آن را به 

دويد و   ھا می ھا در رفتند و او دنبال بچه ھا پراند که بچه طرف بچه
ش تو  ھای کشيده سنگين ش تو دست و پاش ولو بود و پستان شکم
ھا  خورد و باز برگشت و براه خودش رفت و باز بچه  اش لّت می سينه

:             دنبالش افتادند و خواندند و دست زدند  
                               « .زاده داره ھو، ھو، بچهء حروم  

.زاده داره              ھو، ھو، بچهء حروم » 
. ای به دست، رسيد تفنگ به دوش و دستمال بسته  ژاندارمی

او ھم يک دستمال بسته و يک . راھگذری ھم با ژاندارم ھمراه شد
ھا خاموش پابپای ھم  آن. فانوس لوله دود زدِه خاموش تو دستش بود

:   راھگذر به ژاندارم گفت. شناختند  ھمديگر را نمی. رفتند  راه می  
خيلی وخته ھمين جوری شکمش . مثه اينکه خيال ترکمون زدن نداره

.                                     تو دست و پاشه  
 «آخرش معلوم نشد بّچش مال کيه؟»ـ                  
»ـ  عجب دنيايی . گن مال يه جوونی تو ده باEئيه می. مال اينجاھا نيس

.               شده  
شم  خدا کنه خودش سر زا بره بچه. خير و برکت از ھمه چی رفته

زبونم Eل، بعضی وختا آدم از کارای خدا سر در «ـ . نفله بشه
چقدره اين دختر تو اين شھر کتک خورد؟ بازم بّچش نيفتاد . اره نمی

.                       که نيفتاد  
»ـ  ھنوز يکی دو ماه بيشتر نبود که . کاشکی کتک خالی خورده بود
مش غHمرضای مالک سيا کHه بردش بّسش به گاوآھن که زمين 

زاده تو دس و پای مردم  گفت نباس بچه حروم  می. واسش شخم کنه
.       مثه سگ ھفتا جون داره. ھر کاری کرد بّچش نيفتاد. وول بزنه

          
ھر کاری . گه راس می. شناسمش  مش غHمرضا آدم با خدائيه، می

چه جوری بود؟                 . کرد خوب کرد  
با سر . بله، به پاسبان خبر دادن که يه دختری تو سياکHه داره ميميره
ره، چند  کار ستوان رفتيم اونجا ديديم تو مزرعه افتاده خون ازش می

تحقيقات . خود مش غHمرضا ھم . تا دھاتی ھم دور ورش بودن
محلی کرديم معلوم شد مش غHمرضا به خيش بّسه بودش تو کمر 
کش بازراچه، روستايی درشت انداِم زمختی که زنجير خرس بچه 
ای تو دستش بود سبز شد و بچه ھا به ديدن خرسک ھر که ھر چه 
تو دستش بود به سوی دخترک پرتاب کرد و ھمه دنبال خرسک 

خنده داغمه . دخترک ھم برگشت و به خرس بچه خيره شد. افتادند
بسته ای رو لبان گلفتشن نشست و چند گام دنبال خرسک کشانده شد  

آفتاب تو . باز ایستاد و باز نگاه کرد و باز براه خودش رفت
چنگل قایم شد و برق خيابان و زنبوری دکان ھا روشن شد 

خوابيد دوتا خر     تو طویله ای که خدیجه شبھا در آن می
.                        ھم بود که مال خرکچی پيرمردی بودند  

طويله مال خرکچی بود که چسبيده به آلونکی بود که خودش با 
. کردند  که زن او بود در آن زندگی می  پيرزنی يک چشمی

کرد و از وقتی که يکی از   پيرمرد روزھا رو خرھا کار می
خورد، تنھا رو يکی   خرھا ناخوش شده بود و از جاش تکان نمی

.     کرد  از آنھا کار می  
شکافی تو ديوارش بود . طويله تاريک بود و در و پيکر نداشت

يکی از خرھا پيش آخور ايستاد . کردند  که از توش آمد و شد می
خر ديگر به پھلو رو زمين افتاده بود و دست . خورد  بود کاه می

دختر، اول خرھا . زد  و پاھاش جلوش دراز بود و نفس نفس می
آمد   ھر شب که به طويله می. کرد  ھا را حس می اما آن. را نديد

خورد و خر ديگر افتاده   يکی از خرھا چيز می. ھمين جور بود
شد   بعد که چشمانش به تاريکی يار می. کرد  بود و ِخر ِخر می

ای که رو تن  ھای حنائی رنگ و رو رفته ديد و وصله  ھا را می آن
.                      خورد  آنھا داغ خورده بود به چشمش می  

ی طويله در تب و  يک راست رفت به سوی تخت پِھنِی که گوشه
اش رو آن انداخت و زمانی  تاب بود و خودش را با شکم بر آمده

جنبش و نفس کشيدن خرھا را حس . در تاريکِی يار نشده نشست
سپس به پشت دراز کشيد و . از بودن آنھا خوشحال بود. کرد  می

از تو . سقف کار تُنک گرفتِه دود زده چوبيِن طويله خيره ماند
آلونک بغل طويله گفتگوی صاحب آلونک و زنش تو گوشش راه 

.                       باز کرد  
زاده تو شکمشه بياد تو خونيهء  خوام کسی که بچيه حروم  ـ نمی

گفته بود و پيرزن  پيرمرد«. ره برکت از کارم می. من بمونه
خدا غافل شدی؟ سگ تو  چه برکت؟ مگه از«: جوابش داده بود
اد رو تخت  يه الف آدم که شب تا شب می. مونه  اين طويله نمی

و » ره؟ خوابه برکت از کارت می  پِھن گوشهء طويلهء تو می
: پيرمرد گفته بود « پس . شه  خرم داره سقط می. برکت کارم رفته

اون يکی خر ھم . شن دوتا  اينا برای چيه؟ فردا که ترکمون زد می
تيرھای رنج  و يپرزن ھيچ نگفته بود و دختر به» .شه ناخوش می

کشيده متروک و غم گرفتهء سقف خيره مانده بود و بو تُرشال 
.                       کشيد  تخته پِھن را به درون می  

بو خواب . داد  بو خاموشی می. آمد  از بو تُرشال پِھن خوشش می
دست و پايش را زير انبوه آن . جاش گرم و نرم بود. داد  می
. کشيد  قلقلک دھنده آن را تو تن خود ھورت می  دواند و گرمی  می

دانست که خرک   می. کوبيد  ِخرِخر خر ناخوش تو گوشش می
خورد و ھميشه   نمی. ريختند  زخم و زيلی بود و ھر چه جلوش می

نما شده سقف  تو تاريکی نخ. کرد  چشماش باز بود و ِخرِخر می
: کرد  پيش خودش فکر می«طويله خيره مانده بود   

« بچيه خر خيلی . زام  گاسم يه بچه خر کوچيک گشمال می
گاسم يه . خواد بگيردش تو بغل ماچش کنه آدم دلش می. قشنگه

.  جقده قشنگ بود. مثه ھمينن که تو بازار بود. بچه خرس بزام
آوردمش  شد می زدن؟ بابا ننش کجان؟ کاشکی می چرا کتکش می

اگه مال . خوابيدم چقده قشنگ بود گرفتمش تو بغلم می اينجا می
زديم به جنگل اونوخت ديگه شير و  رفتيم می من بود با ھم می

داشتم شب  اول ورش می. نه. پلنگم             کارمون نداشتن
قاسم تا . کردم بردمش خونيه قاسم از خواب بيدارش می می

.  شد افتاد زھله ترک می ّچشاش به خرس به اون گندگی می
اگه نگيری . گفتم يا¡ زود باش حاE که آبّسنم کردی بيا بگيرم می
گم خرسه  اما اگه نگرفتم بازم نمی. گم خرسه بخوردت می

ھنوز دندانھايش به خنده باز نشده بود بچه خوبيه قاسم . بخوردش
زود دلش آشوب افتاد و سرش . که ناگاه پيچ سردی تو نافش دويد

درد زود ول کرد و . اين سو آن سو رو پِھن دم کرده موج خورد
تنش نَم کشيده بود و تو فکر درد ناگھانی . جای آن بيخ دلش ماند

تنش خيس عرق و بود که چگونه آمد و رفت، که درد باز آمد 
.                                                                           شد  
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و از جايش جست و نشست و سپس رو زمين ُکنُجله شد و از پشت 
به پھلو غلتيد و باز پا شد نشست و تنش زير لعاب عرق پيچ و تاب 
خورد و باز درد رفت و تنش کوفته ماند و لُخت رو تخت پِھن 

.  باز منتظرش بود. به تنش و درونش زلزله دردی افتاده بود. افتاد
لرزيد و درونش  تمام تنش می. دانست اين درد کجای تنش است نمی

.کرد سبک شده بود و ديگر سنگينی شکمش را حس نمی  
زد و  پِھنھا را چنگ می. حاE باز درد آمد و گرفت و کوفت و ماند

کرد و با ناخن تن خود  دندان غرچه می.به سر و روی خود ميپاشيد
چھرھاش از اشک و عرق تر بود و خاک پِھن روش . خست را می

ريخت و تنش موج  گرفته بود و ناله از دورنش بيرون می
گذاشت جای پاش و تنھائی و درد تو دلش  خورد و سرش می می

.                    چنگ انداخته بود  
.                          کرد گريه می. ناليد می  

چراغ موشی لرزانی که حبابی از دود پرپشتی دور فتيلھاش گرفته 
ھمراه آن پيرزن و پيرمردی . بود فضای طويله را سرخگون کرد

چھره بيم . لرزيد چراغ تو دست پيرزن می. تو طويلهء ھل خوردند
خورده و توفانی آنھا دنبال ناله کشدار رسوائی بپا کنی که از 

: . نياپيرزن ديد و دانست و گفت تو. گشت گوشه طويله بلند بود می
اگه اين . اين دخترس  خر ما از بد قدمی خوای بگو ھر چه میتو

.زاد حاE ھم که داره می. رفت اينجا نيومده بود خر مام از کف نمی  
اين حرفا :  پيرزن برزخ شد و به سوی بستر پِھن رفت و گفت

خوره؟ تو برو  مگه نميبينی مثه مار داره دور خودش پيچ می. نيس
پيرمرد سرش را تکان داد و  . گيرم من خودم بچه رو می. بخواب

ديوار گرفت و رويش را از بستر پِھن گرداند و رو  دستش را به
.                          زمين تف کرد و برگشت تو آلونک  

لرزيد و نگاه بيم خوردهِ  پيرزن آمد باEی سر دختر که می
خورد و چشمان سياھش از ميان  يارجوئی تو چھرھاش موج می

خاربست مژھھا جسته بود ونگاھش به جابجا شدن پيرزن و چراغ 
خورد و درد زلزله به جانش  گشت و تنش پيچ و تاب می موشی می

انداخته بود و چھره اش ماسيده شده بود و شکم و پستانھايش از 
پيرزن چراغ را جای . گريبان ِجر خوردھاش بيرون جسته بود

آجری که چون دندان کنده شدھای تو فک ديوار دھن باز کرده بود 
گذاشت و رو دختر خم شد و نشست و دستھای او را به دست 

.   گرفت  
دختر با شوق دردناکی دستھای پيرزن را چسبيد و او را با زور 

دستھا تو ھم قHب شد و . جوان دخترانه اش به سوی خود کشيد
درد دختر تو تن پيرزن راه يافت و ميخ گداخته ای تو نخاع دختر 
دويد و از جا کنده شده و در دم بی جنبش رو بستر پھن افتاد و 

Eشه دختر شل شد و لخت شد و دستھای . پاھايش از ھم باز شد
پيرزن ول ماند و درد و نگاه زخم خورده دختر مرد و تHش و پيچ 
و تاب و ترس و تنھائی ھمراه بچه و جفت و ُشر ُشر خون بيرون 

.                    ريخت و نعره بچه، سياھی خونين را شست  
پيرزن بچه و جفت را گذاشت رو بستر پھن و شتابزده پا شد رفت 
تو آلونک و در دم با يک تکه گونی و يک کارد گنده برگشت به 

ناف بچه را بريد و جفت را، گرم و خونين و آماس کرده، . طويله
پيرزن غرغر کرد و آن را » ديگه يه دختر«به گوشھای پرت کرد 
چھره اش خنديد و بردش جلو نور چراغ و  Eی گونی پيچيد و تو

انگشت درشت و ناخن گره خورده و خرد شده اش را تو حلق بچه 
تپاند و سق او را برداشت و نعره طفل بلند شد و يپرزن با دھن 
.بيدندان برايش موچ کشيد                    

زد و سايه  سوخت و بچه زار می بچه تو بغل دختر بود و چراغ می
ھای سرخ و سياه چراغ، طويله را به دھن کجی انداخته بود و 

زاری کودک با صدای خرخر  ناخوش قاتی شده . پيرزن آنجا نبود
نفس تبدار خر پره ھای بينِی جر خوردھاش را از ھم . بود
خر ديگر ھر چه در آخور بود خورده بود و حاE رو . شکافت می

.                کرد چھار دست و پا خوابيده بود و جلوش را نگاه می
  کرد به ھوش آمد و گرمی از فرياد بچه که بغل کونش زق زق می 

و سنگيين و بخور بوی خون گرفتِه کودک، سرش را به سوی او 
ترسيد، نيم خيز شد و به  . يله کرد دستش دور طفل حلقه زده بود

دردی جانکاه در وجودش چنگ ميزد .صورت نوزاد خيره شد
.                    اما نمی توانست توانش را نداشت.سعی کرد بخندد

و لبھای داغمه بستھاش از ھم باز نشد و چھره و چشمانش خنديد و 
ناگھان موجی خون تو چھار بست کمرش جوشيد و ُّشری از ميان پايش 
بيرون ريخت و چشمانش سياھی رفت و تندی نشست و چندتا اوق 
خشکه زد و داغمه لبھاش پاره شد و کف چسبناکی رو چانه اش ول شد 

.                         و نگاھش به خر ناخوش افتاد و باE آورد  
تنش . آنگاه از جايش پا شد. سپس شتابزده برگشت بچه را ورانداز کرد

ساقھای پاش سرخ . بچه را بلند کرد گرفت تو بغلش. لرزيد روياھاش می
گونی . شد پھن پول زير پاھاش خالی می. لرزيد زانوھاش می. و تر بود

.                   را دور بچه پيچيد و از طويله بيرون آمد  
بانگ خروسی که بغل گوشش از رو ديوار جيغ . تو کوچه کسی نبود

سردش شد و لرزيد و ترسيد و زير بازارچه . کشيد دلش را تو ريخت
خورد و  يک خرکچی را ديد که دو تا بار کود رو اEغ جلوش تلولو می

بو . کردند حمله برده بود او با بيل به سگھايی که دورش واق واق می
از اEغھا . گند آغشته با خاکستر تنيده تو گاله ھا، دماغش را سوزاند

جلو افتاد و بيرون بازارچه ستاره صبح را ديد که تو پيشانی آسمان ُزق 
کرد و خياباِن گل و گشاِد دکانھا در آن به خواب رفته، او را به  ُزق می

.                       خود کشيد و به سوی پل راھيش ساخت  
دختر . شد تفنگ به دست تو اتاقک چوبی پاسگاه با بپا می  ژاندارمی

اندام نزار بچگانه خود را به آن سوی خيابان که پاسگاه نبود و ژاندارم 
نبود کشانيد و از Eی سايه روشن ھوای مه گرفته سحر به پل نزديک 

.   شد  
« !ھمونجا که ھِس وايسا به تکاپو افتاد . پرده گوش دختر خراش خورد «

.                              و تند دويد  
« !زنم اگه وانّسی می خورد و سنگينيش جلو افتاده   دختر سکندری می «

ديوار سنگی پل او . سوخت خورد و درونش می بچه تو بغلش لنگر می
.را در آغوش کشيد و سپس پل خالی ماند و جنگل او را بلعيد  

سپس . پل خالی مثل گوژپشت بود. ژاندارم به سوی پل گردن کشيده بود
ژاندارم !: قربونلی! قربونلی.: سرش را تو راھرو ھل داد و داد کشيد

يقه باز سر برھنھای که يک سر نيزه رو کپلش آويزان بود از تو آمده 
:                               نگھبان به او گفت. بيرون  

برو زود به سرکار ستوان بگو يه نفر ـ يه زن که يه چيزی تو بغلش 
ژاندارم يقه باز سربرھنه که  بود مثه گلوله از پل گذشت و زد به جنگل

:                    کرد گفت و دھن دره می چشمانش را ميماليد  
« .خوبه ھيچ نگيم. آد اگه واسه اينکار بيدارش کنيم کفرش در می » 

نگھبان گفت » .پس برو گروھبان نگھبانو بيدار کن و زود بيارش اينجا
ژاندارم يقه باز سر . کرد می چشم و نگاھش تو سياھی جنگل کندوکو

ژاندارم نگھبان اخم . برھنه رفت و تو و زود با يک سرجوخه برگشت
.  کرد و سر جوخه را نديد و او را حس کرد کرده بود و رو پل نگاه می

کی بود؟ چی باش داشت؟           :  سرجوخه ھولکی پرسيد  
« . زد به جنگل. اما يه چيزی تو بغلش بود. حتما زن بود. مثه يه زن بود

.  مثه اينکه يکی عقبش کرده بود. خيلی دسپاچه بود  
. کرد و نميخواست تو رو سرجوخه نگاه کند نگھبان به جنگل نگاه می

از او بدش ميآمد ژاندارم سر برھنه يقه باز و سرجوخه رفتند تو و بعد 
ھُرم سر کار ستوان تو دماغ نگھبان خورد . سه نفر شدند و بيرون آمدند

تفنگش ميان سه انگشت دست راستش . و خبردار ايستاد و بعد او را ديد
سرکار ستوان ده تيری تو کمر بندش خوابيده بود . بغلش ايستاده بود

خورد و سيگار تازه آتش  خلقش تنگ بود و خواب تو چھرھاش موج می
.                  گرفتھای ميان لبھاش چسبيده بود  

چراغ قوه را بردار او رفت و با چراغ قوهء درازی .سرکار ستوان گفت
ھر سه رفتند به . ديگر سرش برھنه نبود و يقه اش بسته بود. برگشت 
و . کرد نگھبان سر جاش ايستاده بود و پشت سر آنھا نگاه می. سوی پل

صدای تاق تاق ميخ کفشھاشان تو . رو پل رسيدند. حاE آزاد ايستاده بود
.                 ديد ديگر نگھباِن دم پاسگاه آنھا را نمی. ھوا خال ميانداخت

           
قربونلی تو برو اين طرف، اکبر . اگه رّدشو پيدا کردين منو صدا کنين

طرف و آن طرف را با دست  سرکار ستوان اين .تو ھم برو اون طرف
به آنھا نشان داد و خودش ايستاد و سر تا پای درختان جلو خود را 

بعد خودش ھم آن راھی رفت که نه آنطرف و نه . ورانداز کرد
.                      اينطرف  

. صدای شاخه به شاخه شدن پرندگان خواب زده و جيغ جغدھا بلند بود
لرزيد و خش  کردند و برگ درختان می زنجرھھا و سوسکھا وز وز می

لوليد و ته رِخ آسمان از Eی شاخھھا  کرد و آب تو جو می خش می
سرکار «: صدای ذوق زده ای خاموشی جنگل را خراشيد. زد سوسو می  

که سرکار ستوان خودش را به   و ھنگامی» .ستوان پيداش کردم
رسانيد سر جوخه ھم سر رسيد زنی چندک رو بروشان،  ژاندارم

سرکار ستوان با نور چراغ قوه تيرگی . رو زمينن نسسته بود
.                                                       خاموش جنگل را دريد  

سرکار ستوان تو سر دخترک »چيکارش کردی؟ . چی ھمرات بود 
دختر ديوونه اس  اين ھمون«: و بعد سر جوخه خندان گفت. داد زد

پدر «: ستوان باز داد زد و سرکار» .که بچيه حرومزاده تو شکمشه
  و آنگاه ژاندارمی» :چيکارش کردی بقچتو. سوخته زود باش بگو

برداشت به طرف دخترک و شانھاش را  که سرجوخه نبود خيز
چشمان » .ِد جون بکن حرف بزن«: چسبيد و تکان داد و داد کشيد

فضای خالی ميان ھيکل ژاندارمھا، آن دورھا نگاه  دختر از Eی
.  کرد می  

افسر پيش دخترک رفت و چراغش را خاموش و روشن کرد و دور 
ور او را کاويد و نور چراغ چشمان از چشمخانه بيرون جسته دختر 
را آزرد، و پای افسر توی تل خاک نمناِک تازه زير و رو شدھای 

.                            فرو رفت  
افسر . بچه نمايان شد. ژاندارمھا خاک پوک نمناک را پس زدند

: راست ايستاد و نفسش را قورت داد و گفت « و » .ببرينش پاسگاه
و يکيشان ھم بچه را  ژاندارمھا دخترک را به سوی پاسگاه راندند

بغل کرده بود و افسر تو جيبش دبنال سيگار گشت و چشمانش رو 
بعد تکمه شلوارش را باز کرد و تو . ّرد شيارھای دور گودال بود

گودال شاشيد و چراغ قوه را روشن کرد و به شاش خودش نگاه 

                                           پايان.                             کرد
          

18ادامه داستان از ص   

 تا طلوِع آفتاب ...

 جمشيد پيمان

 چه سنگين است شب

 .و سکوت  ، چه ھمراه 

 کWمی ست باد را

 با شکفتِن گل 

 ــ در ميعاِد صبح و سکوت ــ

 و دل را

 .قّصه ای با خوِن بی تاب

 ابرھا درھم تنيده اند

 و زمزمه می کنند زايِش نور را

 بی حضور آذرخِش با[ بلند

 و تندرھا

 در پيله ھای سکوت

 .به رويِش فرياد ھا می انديشند

 در انزوای بی تعريف،

 ايستاده ام بر پھنه ی انتظار

 و دلم را رھا می کنم

 ميان بی تابِی دست ھايم

 و به کاروانی  می انديشم

 .در عبور از ھزار بياباِن بی منزلگاه

 ايستاده ام بی خياِل زمان

 تا برآيی ، بشکفی ،بپـايی

 ايستاده ام ، 

 تا با تو بشکند حصاِر انتظار

 و فرو ريزند

 لحظه ھای تاريِک ھزاره ھای بی قرار

 ايستاده ام

 تا 

 . طلوعِ آفتاب
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، ١٣٨١ھا،  ھا و عاشقانه احمد شاملو شاعر شبانه: به نقل از( 
)   ٣٧٣ص   

يکی ديگر از استادان ! باقی سناريو را خودتان حدس بزنيد
: بسيار قديمی و تمام وقت دانشگاه تھران ھم نوشت  

ام، فقط  را نخوانده[ اسم ندارد] ی اخير آن آقا من نوشته و گفته«
فردوسی     .اند که حق با ضحاک است شنيدم که در خارج گفته

اين طور که معلوم است اين شخص اصHً با .... فئودال است 
ايران و ايرانی سر و کاری ندارد و فقط به فکر شھرت و 

)٣٧۴پيشين، ص » ( ....جنجال است  
ھا چيست؟ ھر چه ھست،  بر من دانسته نيست که نام اين نوشته

ھا فاصله دارد،  به نظرم نه فقط از منطق نقد و نقادی فرسنگ
دانشگاه تھران بعيد است !! که اصوEً از يک استاد تمام وقت بل

فرمايشات و . در مورد چيزی که نخوانده است اظھارنظر کند
مرغ گنديده و  افاضات استاد صاحب نظر در امور پرتاب تخم

...          . ی لھيده به شاعر ملی، بماند تا گوجه  
زده مويد تعصب  ھای عصبی و ھيجان طرح چنين حرف

از منظر ايشان فردوسی . حضرات به شخص فردوسی بود
تابووار در مقام انبيا و اوليای اEھی نشسته بود و ھيچ کس حق 

گيرم  -ُخرده بگيرد و اثر او را  -به حق يا ناحق  -نداشت بر او 
ی  نقد کند و شگفت اين که ھمه -گی و دانايی اندک  با کج سليقه

رانی برکلی نيز بر محور توصيه به تعصب   ی و مايه سخن پايه
ھا شکل بسته بود و  ستيزی و دعوت به عقHنيت در نقد پديده 

مباحثی از قبيل انوشيروان و کمبوجيه و داريوش و برديا و 
گئومات و جمشيد و ضحاک و فريدون و کاوه و فردوسی و 

آويزی برای فراخوانی عام به منظور  سعدی و غيره تنھا دست
سازی انديشمندان و ھنرمندان و نفی  پرھيز از تابوپرستی، بت

.و فکر بود  ورزی نسبت به اھل فرھنگ پرستش و تعصب  
:معلوم است که وقتی فردوسی به صراحت می گويد  

...                        .ھنر نزد ايرانيان است و بس  
حاE در ھر برھه يی که گفته باشد قرن چھارم يا ھر گاه 
ديگری، به نحو روشنی انديشه يی فاشيستی را نماينده گی کرده 

ھمان طور که ممکن است يک عضو شيرين عقل حزب . است
:نازی بفرمايد    

...                        .ھنر نزد آلمانيان است و بس  
نرسيده و به “ بس”ھنر ھيچ گاه نزد ملت مشخصی به کفايت 

خصوص مردم ايران که در بسياری از ھنرھا تا کنون نيز از 
.ملت ھای ديگر به شدت عقب مانده تر بوده و ھستند  

زنان را در  -حاE مستقيم يا به نقل قول  -و يا وقتی که فردوسی 
.حد سگان تنزل می دھد انسان دچار تھوع می شود  

زنان را ستايی سگان را ستای که يک سگ به از صد زن 
 پارسای    

:                      و يا  
زن و اژدھا ھر دو در خاک به وزين ھر دو ناپاک جھان پاک 
 به
برداريد و اين انديشه را به ميان زنان مھجورترين کشور دنيای 

اين ھا با ھيچ معياری قابل ! می زنند توی سرتان. معاصر ببريد
خواه فردوسی يا ھر  -ی آن ھر که باشد -دفاع نيست و گوينده

و يا . محکوم به نژادپرستی و زن ستيزی است -کس ديگر 
بسی رنج بردم درين سال سی : زمانی که فردوسی می گويد

 عجم زنده کردم بدين پارسی                       
چرا که . واقعيت اين است که از نوعی نارسيسم سخن می گويد

ما در حال حاضر با ده ھا زبان و فرھنگ آشنا ھستيم که نه شاه 
نامه داشته اند و نه حضرت فردوسی به آنان افتخار داده است؛ 

مضاف بر اين که شاه نامه به . اما با اين ھمه زنده و پويا ھستند
علت فقدان صنعت چاپ در نسخه ھای محدود و معدودی آن ھم 
ميان اھل دربار رايج بوده و زنده ماندن زبان فارسی ربطی به 

من از اين مباحث در مقاله ی پر قشقرق . فردوسی ندارد
به تفصيل سخن گفته ام و فی “ تابوی فردوسی در محاق نقد”

بت ”تابوپرستی و يا به تعبير شاملو . الحال از آن می گذرم

!!آبدار نثار نگارنده کرده است که راستش به مصونيت رسيده ام  
که به نقد آن خواھيم پرداخت  -اش  ھای باری شاملو در پايان صحبت

:                              نتيجه گرفت -  
ی  گويم که مبتH به ھمه آور عصر جديد را می پرستی شرم ھمين بت«

ای از ُحسن  گی مجموعه ی افتراق و عامل پراکنده ماست و شده نقطه
ھا تا ھر کدام به دست خودمان ِگردخودمان، حصارھای تعصب  نيت

گان  انسان به برگزيده. باE ببريم و خودمان را درون آن زندانی کنيم
ھای آنان روشنايی  گذارد و از مشعل انديشه بشريت احترام می

گان زمينی و اجتماعی  گيرد اما درست از آن لحظه که از برگزيده می
کند نه فقط به آن  خود شروع به ساختن بت آسمانی قابل پرستش می

رغم نيابت آن فرد برگزيده،  که عH دارد بل روا می فرد برگزيده توھين
برخHف تعاليم آن آموزگار خردمند که خواسته است او را از اعماق 
تعصب و نادانی بيرون کشد بار ديگر به اعماق سياھی و سفاھت و 

پرستی  زيرا شخصيت . شود ابتذال و تعصب جاھHنه سرنگون می
مغزانه و قضاوت دگماتيک را به دنبال  Eمحاله، تعصب خشک 

انگيزی است که فرد مبتHی به  کشد و اين متاسفانه بيماری خوف می
انسان خردگرای . زند ی خود می آن با دست خود تيشه به ريشه

را بايد نسبت به افکار و باورھای خود تعصب  صاحب فرھنگ چه
.  تعقل فاقد فرھنگ است ورزد؟ تعصب ورزيدن کار آدم جاھل بی به

اش به طور منطقی فکر کند به صورت  تواند درباره چيزی را که نمی
پذيرد و در موردش ھم تعصب  ساخته می يک اعتقاد دربست پيش 

)، شھريور٣٣و  ٣٢، ش ١٣۶٩دنيای سخن، ( »....١دھد نشان می  
 

ھای شاملو                        دل مشغولی  
ی ضحاک و بررسی  ی بازخوانی اسطوره که وارد مقوله پيش از آن

مند از  ی نقد مدرِن بھره ھای احمد شاملو شوم و فاصله تحليل
متدولوژی و اپيستمولوژی را با تابو ستايی و ھتاکی نشان دھم، از 
منظر حفظ جامعيت ُجستار و از مزغل احترام به احمد شاملو، 

رانی برکلی را، بدون داوری و به  مايه ھای سخن دانم بن شايسته می
گانی که از  نقل از حافظه روايت کنم تا آن بخش از خواننده

خبراَند؛ در جريان ماجرا  ی بحث بی تبارشناخت موضوع و سابقه
. پای ما حرکت کنند تری ھم قرار گيرند و با آگاھی فزون  

ابلھا مردا                         ”  
 عدوی تو نيستم                          

“.                         انکار توام  
و نه عدوی فردوسی ) منکر(واقعيت اين است که شاملو نه انکار 

ی نظامی و  و خمسه -ی فردوسی  نامه اين نکته که شاملو شاه. بود
تر بگويم  را شعر و به -الدين محمد و گلستان و بوستان  مثنوی جHل

دانست و معتقد بود که اين آثار ادبيات منظوم با  شعر ناب نمی
ی او از  ھايی از شعراَند به درک، فھم و برداشت و خوانش ويژه بھره

شاملو شعر را حاصل شھود، کشف و رستاخيز . گردد شعر باز می
دانست و بر آن  از کلمات جوشيده در اعماق جان شاعر می  پيچيده  

شعر خودش . ”که برای خلق يک شعر، نيازی به کوشش شاعر نيست
گونه  تو چه: ”گفت و به نقل از آلن مرتب و به تاکيد می“ شاملو -آيد  می
ای به صورت  اَت به نثر انديشيده ھا در ذھن توانی آن چه را که مدت می

) نقل به مضمون از حافظه“. (شعر درآوری  
شاعر ما عقيده داشت آثاری از قبيل ليلی و مجنون و خسرو و شيرين و 

ی فردوسی که تکه تکه در روزھا و ساعات مختلف سروده  نامه البته شاه
گرچه دارای تصاويری . شده و به ھم متصل گرديده است، شعر نيست

بارھا به ستايش گلستان  -به شھادت ما  -با اين ھمه شاملو . شاعرانه باشد
ی  شاملو ھنر استادانه. ی فردوسی سخن گفته بود نامه سعدی و شاه

ستود که موفق شده است در قالب مثنوی و در وزن  فردوسی را می
ھای عاشقانه و جنگ  تصاوير زيبايی از صحنه“ فعولن فعولن فعولن”
.                     بيافريند) بزم و رزم(  

رانی برکلی نه به دنبال نقد و نفی  ی سخن شاملو در متن و از نتيجه
که در جست و جوی طرح مباحثی ديگر بود که تHش  فردوسی، بل

در قالب تيتر يا . ھای آن را باز کنم کنم در نھايت ايجاز، سرفصل می
!                         شرح فشرده و موجز  

شاملو نماد اين افراد را در سيمای . گان زدايی از قدرت خودکامه تقدس 
ديد و در  می) قاجار(انوشيروان، چنگيز، نادر، تيمور و محمد خواجه 

گفت،  زد و به ما می دوستی پيوند می شعری حماسه را با عشق و انسان 
که  -نی برای او  تنھا نام شنيده. خواھد نام اين افراد را بداند يا بشنود نمی

. بود[ معشوقه]نام معشوق -عاشق انسان بود   
ü ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی که در بطن تاريخ  تابوزدايی از چھره 

شاملو برای تصريح و نشان . اند ما مطلِقِ◌ مقدس و مقدس مطلق شده
. ناگزير از مراجعه به تاريخ بود -و سپس نقد آن  -دادن اين فراگرد 

نمودھای گذشته و معاصر تاريخ اجتماعی ما به  اگرچه آشنايی او با رخ
جا که  ی شاعران معاصر بود، اما از آن تر از ھمه تر و فربه تحقيق بيش

ی تاريخ اِشراف نداشت و نسبت به نقد متدولوژيک و  شاملو به فلسفه
ھای  شناخت از تاريخ مسلط نبود، Eجرم تحليل متکی به مبانی معرفت 
ايم، از اصول علمی و ديالکتيکی نقد تاريخ  تاريخی که از او شنيده

ھای  تحليل. است و به شدت پوپوليستی و سخت عاميانه است بھره  بی
ھای روسی و به طور  ھای آکادميسين تاريخی شاملو تحت تاثير انديشه

مشخص کسانی چون پطروشفسکی، بارتولد، پيگولوسکايا، بلينتسکی و 
ی خود  ی چندانی در چنته ياکوبووسکی بازتوليد شده است و شاعر مايه

ای که بر  که او در تحليل تاريخ عصر حافظ، طی مقدمه کما اين. ندارد
ھای حافظ نوشته است؛ خواننده را به کتاب  روايت خود از غزل

ی  نوشته“ کشاورزی و مناسبات ارضی ايران در عصر مغول”
داده و به تمجيد و ستايش از محتوای آن کتاب سخن  پطروشفسکی ارجاع 

  ٢.گفته است 
با اين ھمه شاملو به درست معتقد بود که حقايق تاريخی در متون مکتوب 

.  مخدوش است -چون توسط مورخان درباری ضبط شده است  -موجود 
اش  او برای رسيدن به حقايق تاريخی ابتدا شک را به جھان نگری

به شکلی که  -کرد ھيچ موضوعی را  افزود و به مخاطب توصيه می می
.                        دربست نپذيرد -به ما رسيده است   

چه که از گذشته به ما رسيده است، فرھنگ و ميراث  ی آن به نظر او ھمه
ھا  ھا مياست و فقط به درد موزه ای از آن فرھنگی نيست و بخش عمده

ھايی را که در مثنوی، گلستان و ساير  شاملو بعضی از آموزه. خورد می
برای . کرد سره ضد فرھنگ تلقی می آثار ادبی ـ اخHقی آمده است يک

: ھای دينی در اين دو بيت از آغاز گلستان  حقوقی اقليت مثال بی  
ی غيب گبر و ترسا وظيفه خورداری ای کريمی که از خزانه  

سعدی، (داری  دوستان را کـجا کنی محـروم تو که با دشمن اين نظر
                   4)، ص١٣۶٢

مجوس، مگوسيا، مغان، ايرانيان زرتشتی، و = توضيح اين که گبر (
مسيحی، موبد مسيحی، ھر دو موحد و خدا پرست بودند و ھستند و : ترسا

) بگذريم.... اما سعدی . آورند خدا را دشمن به شمار نمی  
شاملو برای اثبات مخدوش بودن تاريخ اجتماعی ما و بعضی متون ادبی 

برد  ی تاريخ می دست به توبره -اند  که به حکايات تاريخی استناد کرده -
عام مزدکيان توسط خسرو انوشيروان را بيرون  ی اصل قتل و نسخه

خواری ھمچون انوشيروان را دادگر  که خون -کشيد و از سعدی  می
.                                               کرد ِگله و انتقاد می -خوانده بود   

15ادامه از ص    
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 پيوند ايران و افغانستان فقط به ھمت کارگران ايران و افغانستان قابل دستيابی است 
 "ايران به نيروي کار افغان نياز دارد:  " وزير کشور ايران

چگونگی تأمين نيروی کار ارزان ھم اکن,ون ب,ه ي,ک م,ع,ض,ل ج,ھ,ان,ی  
حفظ نظ,ام س,رم,اي,ه داری ب,دون ت,ام,ي,ن .  سرمايه داری تبديل شده است

بحران کنونی سرمايه . نيروی کار ارزان با مشکل اساسی مواجه ميشود
داری بدون تھاجم به معيشت کارگران و پ,ائ,ي,ن آوردن س,ط,ح زن,دگ,ی 

دولت,ھ,ا در کش,ورھ,ای م,خ,ت,ل,ف ک,ارگ,زاران .  جامعه نميتواند پايان يابد
ھر دولتی  بسته به ش,راي,ط .  محلی جناحھای سرمايه داری جھانی ھستند

جامعه و متشکل بودن يا متشکل نبودن کارگران س,ي,اس,ت,ھ,ای ري,اض,ت 
را در —به بيان گوياتر تحم,ي,ل ف,ق,ر ب,ي,ش,ت,ر ب,ه ک,ارگ,ران—اقتصادی

در ايران بدليل متشکل نبودن کارگران .  دستور کار خود قرار داده است
رياضت اقتصادی شامل قراردادھای موقت کار، خارج شدن خ,ي,ل,ی از 
مشاغل از شمول قانون کار، عدم پرداخت حق بيم,ه ک,ارگ,ران، اخ,راج 
کارگران بدون پرداخت حق سنوات و عقب افتادن دستمزد ک,ارگ,ران ت,ا 
بيش از دو سال مانند کارگران نساجی کاشان و ت,ع,ط,ي,ل,ی ک,ارخ,ان,ج,ات 

و اگر اعتراضی ھم صورت ميگي,رد ب,از ب,ه دل,ي,ل پ,راک,ن,دگ,ی .  ميباشد
کارگران، معترضين فورا سرکوب و نم,اي,ن,دگ,انش,ان از ک,ار اخ,راج و 

و . زندانی و شکنجه و بعضا به زندانھای طوEنی مدت محکوم م,ي,ش,ون,د
حتی دولت در صورت خطر کارگران معترض را مانند م,ورد خ,ات,ون 

 .به گلوله ميبندد 88و اعتراضات سال  82آباد در سال 

يکی از عواملی که دست دولت را در کاھش دست,م,زدھ,ا ب,از م,ي,گ,ذارد 
ب,ه ب,خ,اط,ر .  فراھم بودن ارتش ذخيره کار و ن,ي,روی ک,ار ارزان اس,ت

سالھا جنگ و تجاوز باندھا و جناح ھای سرمايه به مردم اف,غ,انس,ت,ان و 
وجود تعداد بسيار زياد کارگر مھاجر افغان، اجرای سياستھای رياض,ت 
اقتصادی دولت ايران را نسبت به بس,ي,اری از کش,ورھ,ا آس,ان,ت,ر ک,رده 

م,ح,م,د ن,ج,ار وزي,ر کش,ور  90تا جائی که در تاريخ دوم مرداد .  است
ايران اين کارگزار سياست ھای سرماي,ه داری در نش,س,ت ک,م,ي,س,ي,ون  

اگر ني,روی ک,ار " نمايندگان مجالس دو کشور  به صراحت اعHم ميکند 
و ".  افغان از ايران برود ما  از نظر دستمزدھا دچ,ار مش,ک,ل م,ي,ش,وي,م

 3جمھوری اسHمی ھزينه ھ,ای ھ,ن,گ,ف,ت,ی ص,رف " سپس ادامه ميدھد 
وی بدون ذکر کوچکت,ري,ن آم,اری از ". ميليون مھاجر افغان کرده است

سھم کارگران افغان در توليد ايران و مقدار ارزش اض,اف,ی ت,ول,ي,د ش,ده 
توسط آنان و سود انباشه شده به ثروت سرمايه داران در طی اي,ن ھ,م,ه 
سال اقامت کارگران افغان در ايران، در کمال اقت,دار ب,ه س,خ,ن,ان خ,ود 

نجار بدون کوچکترين اشاره و انواع مختلف م,ح,روم,ي,ت,ھ,ا .  ادامه ميدھد
از جمله عدم برخورداری از بيمه درمانی و اجتماع,ی، ح,ق ت,ح,ص,ي,ل، 
داشتن حساب بانک، خريد خود رو ح,ت,ی م,وت,ور س,ي,ک,ل,ت، ورود ب,ه 
دانشگاه، خريد مسکن، رسيدگی به شکايت در دادگاھا، که ت,ا ک,ن,ون ب,ه 
کارگران  افغان تحميل شده و در بسياری موارد دارو ن,دارش,ان ت,وس,ط 
نيروھای انتظامی جمھوری اسHمی ربوده شده  و خودشان م,ورد آزار 

ت,ح,ص,ي,ل " و اذيت و شکنجه و حتی اعدام واقع شده اند، بدروغ ميگويد 
نجار نميگويد ک,ه ".   فرزندان افغان از دغده ھای مھم احمدی نژاد است

بواسطه عدم برخورداری ھ,م,ه ک,ارگ,ران  م,ھ,اج,ر اف,غ,ان از ح,داق,ل 
امکاناتی که بخشی از کارگران ايران ب,ع,ل,ت س,ال,ھ,ا م,ب,ارزه ب,ا دول,ت 
بدست آورده اند محروم بوده و به اين دليل محکوم به پ,ذي,زش دس,ت,م,زد 

و از طرفی بدليل نبودن ھيچگونه حمايت قانونی از .  پائين تر بوده است
کارگر افغان، دست کارفرمايان را برای نپرداختن ھمان دستمزد کمت,ر، 
حق بيمه، سنوات، لباس کار، بن کارگری، حق اي,اب و ذھ,اب، ن,ھ,ار، 

و به ھمان دEي,ل اش,اره .  حق مسکن و اضافه کار باز گذاشته شده است
ارزان,ت,ر ت,م,ام )  س,رم,اي,ه داری( شده نيروی کارشان برای استثمارگران

اينھا را محمد نجار خوب ميداند و ھيئت ھای مجلس دو کشور .    ميشود
ھم کامH از آنچه که اتفاق ميافتد با خبرند خود را به نادانی و ب,ي,خ,ب,ری 
ميزنند و ھيچ اشارھای به نحوه چ,گ,ون,گ,ی ارزان,ی ن,ي,روی ک,ارگ,ران 

درص,د ج,م,ع,ي,ت  12بنا ب,ر گ,ف,ت,ه وزي,ر کش,ور اي,ران .  افغان نميکنند
ج,م,ع,ي,ت .  افغانستان بصورت کارگر  م,ھ,اج,ر در اي,ران اق,ام,ت دارن,د

 60ميليون ن,ف,ر م,ي,ب,اش,د ک,ه  3کارگران مھاجر افغان در ايران بالغ بر 
ن,گ,ران,ی دول,ت .  درصد آنان بصورت غيرقانونی در ايران ساکن ھستند

افغانستان از حضور مھاجران افغان در ايران مطلبی است که دولت,ھ,ای 
ولی ب,ب,ي,ن,ي,م ک,ه .  ايران و افغانستان ميبايست برای آن راه حلی پيدا کنند

تجربه جنبش کارگ,ری در .   اين نگرانی چيست و چرا بوجود آمده است
ھمه جای دنيا نشان ميدھد که ارتباط کارگران دو کشور از م,ؤث,رت,ري,ن 
. راه ھای انتقال تجربيات مبارزاتی کارگران به کشورھای يکديگر است

برای ما در ايران تجربه کارگران اي,ران,ی در ب,اک,و در زم,ان ج,ن,ب,ش 
مشروطه و جنبش جنگ,ل واي,ج,اد پ,ي,ون,د بس,ي,ار ن,زدي,ک ب,ي,ن ف,ع,ال,ي,ن 

پيون,د .  جنبشھای کارگری و اجتماعی دو کشور نمونه بسيار خوبی است
اگ,رچ,ه ھ,ن,وز ب,ه ( و انتقال تجربه چندين ساله جنب,ش ک,ارگ,ری اي,ران 

و )  گستردگی جنبش کارگری باکو و روس,ي,ه ق,ب,ل از ان,ق,Hب ن,رس,ي,ده
 موفقيتھای کسب شده تا کنونی چنان ترسی در دل دو دولت ايجاد کرده 

 :اصل خبر 
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وزير کشور در جمع روساي کميسيون ھاي مجلس افغانستان با تاکيد بر 
اگر نيروي کار : اين که ما به نيروي کار برادران افغان نياز داريم، گفت

به .افغان از ايران بيرون برود ما از نظر دستمزدھا دچار مشکل مي شويم
در نشست مشترک روساي کميسيون ھاي مجالس " نجار"گزارش مھر، 

ايران و افغانستان با تاکيد بر اين که جمھوري اسHمي در سه دھه گذشته 
ميليون مھاجر افغاني کرده است، اظھار  3ھزينه ھاي ھنگفتي را صرف 

درصد کل جمعيت افغانستان ھستند و  12افغان ھاي مقيم ايران : داشت
 .تحصيل فرزندان افغان از دغدغه ھاي مھم رئيس جمھور است

که از ھم اکنون در پی راه چاره ای برای جلوگيری از انتق,ال اي,ن 
زب,ان مش,ت,رک و داش,ت,ن .  تجربيات به داخل افغانست,ان اف,ت,اده ان,د

تاريخ گذشته مشترک از موارد بسيار مثبتی است که زمينه فعاليت 
م,ا ک,ارگ,ران .  مشترک کارگران دو کشور را سھل و آسان مي,ک,ن,د

در ھردو کشور بايد بکوشيم که ھرچه زود تر اين پيوند را بوج,ود 
ب,رای .  آورده وبا ايجاد سازمان دھی مشترک آنرا مس,ت,ح,ک,م ک,ن,ي,م

’جلو از تردد غير قابل کنترل کارگران مھاجر بين دو کشور  گيری
سال پيش دولت ايران به بھ,ان,ه ج,ل,وگ,ي,ری از ق,اچ,اق  8از قريب 

. مواد مخدر اقدام به ساخت ديوار بتنی در مرز شرقی کشور نم,ود
از .  ساخت اين ديوار به پايان م,ي,رس,د 2015و گفته ميشود تا سال 

سوی ديگر طرح جديدی برای ثبت حضور م,ھ,اج,ري,ن اف,غ,ان در 
ايران مطرح شده و بنظر ميرسد که دولت افغانستان ن,ي,ز آم,ادگ,ی 
خود را برای اجرای آن و ب,ا پ,رداخ,ت ھ,زي,ن,ه آن ت,وس,ط اي,ران 

انچه که تا کنون در باره  اين طرح مطرح شده نشان . پذيرفته است
از کنترل حضور کوتاه مدت کارگران مھاجر در ايران ط,ی دوره 
ھای کمتر از دو سال با گرفتن تعھد از کارفرما  برای تأم,ي,ن ک,ار 
در مدت اقامت در ايران و بازگشت ب,ه اف,غ,انس,ت,ان پ,س از پ,اي,ان 

روندی شبيه به آنچه که در کشور ام,ارات .  مدت ويزای کر ميباشد
و برای کارگران موقت در کانادا، نيوزEند و اس,ت,رال,ي,ا ب,ر ق,رار 

که کارگر مھاجر موقت ميب,ايس,ت پ,س از پ,اي,ان .  است خواھد بود
بدينوسيله ھر دو دول,ت .  مدت ويزای کار خود به کشورش برگردد

ايران و اف,غ,انس,ت,ان از اق,ام,ت ط,وEن,ی م,دت ک,ارگ,ران م,ھ,اج,ر 
جلوگيری کرده و موقتی بودن ويزای کار مانن,د ش,م,ش,ي,ری ب,اEی 
سر کارگران مھاجر آنانرا از ھرگونه فعاليت کاری برای خواست,ه 

 . ھای به حقشان باز ميدارد

ما کارگران در مقابل ميتوانيم نظاره گر ب,رن,ام,ه ري,زی دو دول,ت 
برای جدائی کارگران دو کشور باشيم و يا ب,رای رس,ي,دن ب,ه ي,ک 
زندگی انسانی دست در دست کارگران افغان برای ساختن آينده ای 
بھتر به سازمان دھی مشترک با ھ,م ط,ب,ق,ه ای ھ,ای اف,غ,ان خ,ود 
پرداخته و نيروی مبارزه خود راعليه نظام سرمايه داری دوچندان 

 .کنيم

 احمد پرتوی                       

 تير نود 7
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ھايی از جنوب سومالی رسcمcا وضcعcيcت  سازمان ملل متحد برای بخش

در اين منطcقcه بcيcش از .  زدگی و گرسنگی اعWم کرد اضطراری قحطی

کcودک  ۶بcرنcد و روزانcه  درصد کودکان از گcرسcنcگcی رنcج مcی ٣٠

 .ميرند می

ی سازمان ملل در ناي,روب,ی  ھای بشردوستانه ی کمک کننده دفتر ھماھنگ

ميليون نفر، يعنی نيمی از مردم س,وم,ال,ی در  ٣/  ٧اعHم کرد که حدود 

ساب,ق,ه، ب,رای م,ن,اط,ق  در پی خشکسالی کم.  برند سر می خطر عاجل به 

 .وضعيت اضطراری اعHم شده است" لورشابله"و " باکول"جنوب 

ی سازمان ملل به اين مناسبت آمده است که ج,ن,گ داخ,ل,ی در  در بيانيه

 .زده را دشوار ساخته است رسانی به مناطق قحطی سومالی، کمک

ال,م,ل,ل,ی  ی بين ی کمک برای سومالی، جامعه کننده مارک بودن، ھماھنگ

ب,ه .  ھای مالی خود را ارائ,ه دھ,ن,د را فراخواند تا ھر چه سريعتر کمک

گذرد، ب,رای ش,م,ار زي,ادی از ک,ودک,ان و  ی او، ھر روزی که می گفته

 .ی آنھا، موضوع مرگ و زندگی مطرح است خانواده

. 

 .ھزار کودک، دو تن بميرند

تغذیه کودکان در سومالی، از باRتـریـن نـرخ در  سوء
در نيمی از مـنـاطـق .  سراسر جھان برخوردار است

اکنـون .  برند این کشور، کودکان از گرسنگی رنج می
ھا وضعيت  شمار این کودکان در مناطقی که برای آن

درصد رسيده و  ٣٠اضطراری اع\م شده، به بيش از 
تـغـذیـه  تـن از سـوء ۶روزانه از ھر ده ھزار کودک، 

 .ميرند می

در  ١٩٩١پس از سـرنـگـونـی زیـادبـاره در سـال 
دولت . سومالی، در این کشور جنگ داخلی درگرفت

ھایی از  تواند بخش مرکزی که ناتوان است، تنھا می
. مگادیشو پـایـتـخـت ایـن کشـور را کـنـتـرل کـنـد

ھای بزرگی از مرکز و جـنـوب سـومـالـی در  بخش
" الشـبـاب" نـظـامـی  گرایان گروه شبـه کنترل اس\م

 .است

نيروھای امداد خـارجـی را  ٢٠٠٩این گروه در سال 
ی  بـه گـفـتـه.  تھدید و از این منـطـقـه بـيـرون کـرد

جاسـوس " گرایان الشباب، امدادگران خارجی  اس\م
اکـنـون .  ھسـتـنـد"  سلحشوران صـلـيـبـی" و "  غرب

زدگـان بـاعـث شـده کـه  وضعيت اسفبار قـحـطـی
چـنـد روز پـيـش "  الشباب" گرایان وابسته به  اس\م

 .خود از خارج درخواست کمک کنند

ی  سازمان یونيسف از بدترین بحران تغذیـه در قـاره
آفریقا از بيست سال پـيـش بـه ایـن سـو سـخـن 

مـيـلـيـون  ١١در کل شاخ آفریقا بيـش از .  گوید می
. انسان در معرض قحطی و گـرسـنـگـی ھسـتـنـد

اعـ\م کـرده "  پاسداری از کـودکـان" سازمان امداد 

 اع-م وضعيت اضطراری قحطی و گرسنگی برای جنوب سومالی

 

 

ی کارگاه کمک اوکسفام، يک کمک ي,ک م,ي,ل,ي,ارد دEری م,ورد  به گفته

آوری ش,ده، از اي,ن م,ب,ل,غ بس,ي,ار  ھايی که تا کنون جم,ع کمک.  نياز است

ی ج,ھ,ان,ی  مارک بودن خاطر نشان ساخ,ت ک,ه اگ,ر ج,ام,ع,ه.  کمتر است

ھای واگي,ر ت,ا دو  سريعا واکنش نشان ندھد، قحطی و گرسنگی و بيماری

ی ج,ن,وب س,وم,ال,ی گس,ت,رش خ,واھ,د  ی ھش,ت م,ن,ط,ق,ه ماه ديگر به ھمه

اع\م وضعيت اضطراری برای قحطی و گرسنگـی از . ياف,ت

ایـن .  سوی سازمان ملل، تابع یک درجـه بـنـدی اسـت
درصـد  ٣٠شود کـه بـيـش از  وضعيت زمانی اع\م می

تغذیه رنج ببـرنـد و  کودکان یک منطقه از گرسنگی و سوء

ی بحران تغذيه در  است که ھم اکنون يک ميليون کودک در نتيجه

 .خطر مرگ قرار دارند

 پايان

نفر از کارگران صنايع مخابراتی راه دور  ٣۵٠
ماه  ٢۴شيراز، در اعتراض به پرداخت نشدن 

 . حقوق خود در مقابل مجلس در تھران تجمع کردند

 

نفر از کارگران صنایع مخابراتی راه دور شيراز، صبح روز  ٣۵٠

ماه حقوق خود در  ٢۴یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 

مقابل ساختمان مجلس شورای اس\می در تھران تجمع 

 .کردند

این سومين بار است که کارگران این کارخانه به عدم اجرای 

ھای دولت برای کمک به حل مشک\ت این واحد توليدی در  قول

 .اند تھران تجمع کرده

حق «، »مصوبات دولت اجرا باید گردد«این کارگران با شعارھای 

زندگی، معيشت، حق «و »  و حقوق کارگر پرداخت باید گردد

نارضایتی خود را از اجرایی نشدن مصوبات »  مسلم ماست

 .سفرھای استانی رئيس جمھور ابراز داشتند

دو تن از تجمع کنندگان گفتند که پنج مصوبه ھيئت دولت و 

ھمچنين مصوبات کارگروه حمایت از گروه توليد وزارت صنایع و 

ستاد تسھيل وزارت صنایع ھنوز اجرایی نشده است و کارگران 

 .اند صنایع مخابراتی راه دور حقوق خود را دریافت نکرده

 ٨٨در عين حال، بيمه کارگران این کارخانه از اردیبھشت سال 

با مصوبه دولت، تحت پوشش ھيئت حمایت از صنایع قرار 

گرفت، اما تاکنون حق بيمه آنھا توسط دولت به سازمان تامين 

اجتماعی پرداخت نشده است و این سازمان نيز از ارائه خدمات 

 .کند ای، رفاھی و تامين اجتماعی به کارگران امتناع می بيمه

نژاد بارھا اخباری مبنی بر عدم پرداخت  در دولت محمود احمدی

ھا در شھرھای مختلف کشور  حقوق کارگران از سوی کارخانه

 .منتشر شده است

 

 

ما عظمت طلبی و شوينيسم ايرانی،مغول،وعرب رادر 
با< تنھا از زاويه تناقضات ناسيوناليس=ت=ی ن=ھ=ف=ت=ه در 
آن موردانتقاد قرار داديم و ديديم چگونه خ=ودخ=واھ=ی 
ملی ی ملت خودی،ھسته ی اصلی اين عظمت ط=ل=ب=ی 
را تشکيل می دھد،در حالی که اگر خوب دقت کنيم،در 
پشت اين خودخواھی و برتری طلبی ی م=ل=ی،ھ=م=واره 
منافع يک طبقه و نه يک قوم و ملت مع=ي=ن خ=واب=ي=ده 

چرا که در مسير شکل گيری اين امپراطوری ھا . است
آنچه ک=ه ص=اح=ب ق=درت و ث=روت م=ي=ش=ده اس=ت ن=ه 

اعضای معمولی يک قوم و ملت،بلکه طبقه ح=اک=م ب=ر  
دراصل ھم،تاريخ بر پائ=ی ھ=ر ي=ک از .  آن بوده است

اين امپراطوری ھ=ا چ=ي=زی ج=ز ت=اري=خ ش=ک=ل گ=ي=ری 
اش==راف==ي==ت و ط==ب==ق==ه،و ارت==ق==اءق==درت آن ت==ا ح==د ي==ک 

از اينرو،نه تنھا اق=وام وم=ل=ل .  امپراطوری نبوده است
ديگر،بلکه خود توده ھای قوم و ملت ع=ظ=م=ت ي=اف=ت=ه 
نيز از جمله قربانيان شکل گيری ی اين ام=پ=راط=وری 

 . ھا بوده اند
 

 1پ  310صفحه) بازيگران عصر تمدن(نقل از کتاب
 سيامک ستوده:نويسنده 
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 از عروسی خوبان و سھم عدالت برای محرومان

 بھمن شفيق
سی سال است که ايران کشوری اسHمی است، نظ,ام,ش ج,م,ھ,وری 
اسHمی کوخ نشينان و مستضعفان است، م,رام,ش ع,دال,ت اس,Hم,ی 
است، مرادش حکومت عدل علی، رھب,رش ن,ظ,ري,ه پ,رداز ع,دال,ت 

مجلسش، قوه قض,ائ,ي,ه .  است و رئيس جمھورش عدالتخواه مھرورز
اش شورای نگھبانش، بسيجش، پاسدارش ھمه و ھم,ه رھ,روان راه 

اقتصادش اقتصاد اسHم,ی . عدالتی اند که رھبرش ترسيم نموده است
است  که  نه سرمايه داری است و ن,ه س,وس,ي,ال,ي,س,ت,ی، ح,ت,ی ات,اق 

 .بازرگانی اش و کارآفرينانش ھم عدالتخواھند

نمايشی سوررئاليستی در ص,ح,ن,ه ای ب,ه .  ھمه در مبارزه با فسادند
. وسعت يک ميليون و ششصد و چھل و ھشت ھزار کيلومت,ر م,رب,ع

فقط حکايت غريبی است که در اين گلخانه ي,اس ب,رای خ,وب,ان م,ی 
ضريب جينی دائ,م,ا در ح,ال ن,زول « .  رويد و يأس برای محرومان

که ظاھرا نشان از کاھش شک,اف ط,ب,ق,ات,ی دارد، ام,ا ت,ع,داد »  است
ويHھای تجار محترم و وکH و پزش,ک,ان م,ت,خ,ص,ص و م,ھ,ن,دس,ي,ن 

کف دستمزد ماھان,ه س,ي,ص,د ھ,زار .  مجرب در کانادا رو به افزايش
و ن,ظ,ام .  تومان است و قيمت ھواپيمای شخصی چھار ميليارد تومان

اين ھم عروسی خوبان,ش .  ھمچنان عدالت خواه است و عدالت پرور
 :گزارش زير را با ھم بخوانيم تا بعد. است

از چھارراه ولی عصر وقتی وارد خيابان ج,م,ھ,وری بش,وي,د ، ...  «
. ھای مجلسی عروسی و نامزدی است ھا متعلق به لباس راسته مغازه

ھا را باE و پايين کن,ي,د ت,ا ي,ک آم,ار دس,ت,ت,ان  کافی است کمی قيمت
 .بيايد

ھ,ای  ھای نامزدی که اکثرا با پارچه ساتن، ت,ور و س,ن,گ قيمت لباس
ھزار تومان است و از قي,م,ت ل,ب,اس  150اند، باEی  تزئينی کار شده

تري,ن آن ف,ق,ط ي,ک ت,ور س,اده  که بگذری، تور سر عروس که ساده
. آي,د ھ,زار ت,وم,ان گ,ي,ر ن,م,ی 30است و دور آن دوخته شده، زي,ر 

دھ,ن,د ت,ا  ھا را در اب,ت,دا نش,ان م,ی ھا ژورنال لباس بعضی فروشگاه
و ب,ا  2010ھای مدل  عروس  لباس. ھا را ببينی و سفارش بدھی مدل

کمی چين و تور اضافه با ادامه لباس که روی زمين ب,ک,ش,د؛ ق,ي,م,ت 
 !گذراند لباس را ناگھان از مرز يک ميليون تومان می

در حال حاضر قيمت لباس عروس در م,ن,اط,ق م,خ,ت,ل,ف ت,ھ,ران ب,ا 
م,ث,Hق,ي,م,ت .  تفاوت ھای چشمگير و تعجب برانگيزی م,واج,ه اس,ت

خريد لباس عروس در مناطق جنوبی و مركزی تھران مب,ل,غ,ی ب,ي,ن 
ھزار تومان برآورد می شود  300ھزار تومان تا يك ميليون و  200

در حالی كه قيمت ھمين لباس عروس در مناطق غرب، شرق و در 
م,ي,ل,ي,ون ت,وم,ان و  10ھزار تومان ت,ا  900نھايت شمال تھران از 

 .بيشتر متغير است

و اما كت و شلوار آقا دامادھا در مناطق مركزی و جنوبی شھ,ر در 
ھزار ت,وم,ان درم,ی 70ساده ترين طرح و ارزان ترين پارچه حدود 

نكته قابل تامل در .  برابر و بيشتر20آيد و در مناطق شمال شھر گاه 
خصوص قيمت لباس داماد در مناطق باEی شھر اي,ن اس,ت ك,ه در 
اكثر مناطق ب,اEی ش,ھ,ر ك,ت و ش,ل,وار دام,ادی ك,م,ت,ر از دس,ت,ی 

ھزارتومان وجود ندارد و افرادی كه در م,ن,اط,ق ب,اEی ش,ھ,ر 200
ميليون تومان و بيشتر ھم برای خ,ري,د  4لباس داماد می خرند گاه تا 

 !)نوش جان فروشنده! (يك دست كت و شلوار ھزينه می كنند

 آرايشگران مرد با اختصاص وقت ويژه برای عروس خانم ھا

پس از طی اين مراحل و خ,ري,دھ,ای ت,ك,م,ي,ل,ی ن,وب,ت ب,ه آرايش,گ,اه 
آرايشگاه ھا ھم بسته به ميزان شھرت، مبال,غ .  عروس خانم می رسد

اي,ن ق,ي,م,ت ھ,ا از .  متفاوت و البته قابل توجھی دري,اف,ت م,ی ك,ن,ن,د
ھزارتومان در آرايشگاه ھای معمولی و درج,ه دو س,ه ش,روع 200

می شود و در آرايشگاه ھايی كه كمی اسم و رسم دارند و سند باليدن 
به خودشان ھم اين است كه دختر فHن مسئول و ي,ا ع,روس ب,ھ,م,ان 
نماينده مجلس برای عروسی اش اينجا را انتخاب كرده است مبال,غ,ی 

. ميليون تومان تنھا برای شب عروسی درياف,ت م,ی ك,ن,ن,د 3بالغ بر 
 !جدا(!) تازه حنابندان و پايتختی

از آنسو آرايشگاه ھای مردانه ای در سطح تھران فعاليت م,ی ک,ن,ن,د 
که عHوه بر آرايش و ھمراھی داماد در مراسم عروسی، اي,رادھ,ای 

 .که در آرايش عروس به وجود آمده را نيز برطرف می کنند

بنابر گفته يکی از اي,ن آرايش,گ,ران، ان,واع آراي,ش، گ,ري,م اع,م از 
برداشتن ابرو، برنزه کردن، رنگ کردن پوست ص,ورت و ب,دن و 

 شان را در که عکس-طراحی چھره به شکل بازيگران ھاليوودی 

خدماتی اس,ت ک,ه در اي,ن -آلبومی به مراجعه کنندگان نشان می دھد 
 .آرايشگاه ھا انجام می شود

يکی از مسووEن اين آرايشگاه که در يکی از مناطق مرکزی ت,ھ,ران 
اگر مشکHتی در آرايش عروس ھ,م پ,ي,ش « :  قرار دارد، مدعی است

بيايد به عنوان ھديه آن مشکHت را برطرف می کنيم؛ ح,ت,ی م,وردی 
پيش آمده که تزييناتی را نيز بر ب,دن ي,ک ع,روس ن,ق,اش,ی ک,ردم ت,ا 

 نقصی که در لباس او وجود داشت، بر طرف شود

 شما بگوييد شب عروسی باران بيايد يا نه؟ ھلی کوپتر می خواھيد؟

رويای نزول باران الھی در به يادماندنی ترين شب زن,دگ,ی بس,ي,اری 
از جوانان را از ھمان كودكی به خوردن ته دي,گ ت,رغ,ي,ب ك,رده ت,ا 

ام,ا .  شايد بھترين شب زندگيشان با نزول اين نعمت الھی پيوند بخورد
امروز آنھايی كه پول بيشتری دارند، نيازی ندارند كه سال ھای س,ال 

 .با ته ديگ خوردن روياپردازی كنند

به عنوان مثال اگر عروس و داماد بخواھند يك ھواشناس,ی درس,ت و 
ش,ان در آب و ھ,وای ب,اران,ی،  حسابی انجام شود ت,ا روز ع,روس,ی

ب,رگ,زار ش,ود، ك,ل,ی ف,رق دارد ب,ا ...  ابری، صاف ھمراه با نسيم و
البته زوج ھای ...  زمانی كه تنھا به يك مراسم عروسی بسنده می كنند

جوان طبقات مرفه پايتخت برايش,ان ق,ي,م,ت م,ھ,م ن,ي,س,ت و ھ,ر چ,ه 
 .بخواھند بدون پرسيدن قيمت سفارش می دھند

. حتما شنيده ايد که می گويند عقد بعضی ھا را در آسمان ھا بست,ه ان,د
حاE انگار . اين جمله البته مال قديم ھا بود و اEن ديگر مصداق ندارد

عقد خيلی ھا در آسمان ھا بسته می ش,ود، ب,ه م,دد ھ,ل,ي,ک,وپ,ت,ر ھ,ای 
خدمات ھوايی با کادری حرفه "  اجاره ای شرکت ھای خدمات ھوايی

نفره و مدل ھای  E "4ما"نفره،  1" ھيوز"انواع ھليکوپترھای "  ای 
نفره انجام فيلمبرداری و عکاسی ھوايی از عروس و دامادھا،  3و  5

فيلم برداری برای ساختن کليپ قبل از مراسم عروسی برای ع,روس 

. و دامادھا، اين متن بخشی از آگھی يکی از اين دست شرکت ھ,اس,ت
ش,م,ا . البته خدمات اين گونه شرکت ھا در ھمين حد متوقف نم,ی ش,ود

قرن پيش،  1می توانيد صحنه آشنايی تان را به سبک فيلم ھندی ھای 
Eبه Eی درختان يا لب ساحل جزيره کيش يا حتی شم,ال ب,از س,ازی 

آن ھ,ا ق,ول م,ی دھ,ن,د ک,ه !  البته به مدد ھنر اين دوستان خ,Hق.  کنيد
 .صحنه ھای به ياد ماندنی برايتان به جای بگذارند

 ليموزين ضد گلوله و فورد پWک موقت لطفا

خ,واھ,ي,د ب,رای ي,ک ش,ب م,راس,م  اگر آدم ولخرجی ن,ي,س,ت,ي,د و ن,م,ی
عروسی، خانه خود را بفروشيد که ھيچ؛ ولی اگ,ر چ,ن,ي,ن تص,م,ي,م,ی 
گرفتيد کافی است سری به مراکز کرايه ماشين عروس بزنيد و قيمتی 

ھ,زار ت,وم,ان، پ,روش,ه  30دوج کارتر ساعتی .  از خودروھا بگيريد
 35ھزار تومان، مدلی از ن,ي,س,ان پ,Hک م,وق,ت  40کروک ساعتی 

ھزار تومان کرايه داده می شوند و ي,ک,ی از م,راک,ز ک,راي,ه م,اش,ي,ن 
عروس از فورد پHک موقتی صحبت می کند که نمونه اش در تھران 

در . ھزار تومان بايد ھ,زي,ن,ه ک,رد 65نيست و برای اجاره آن ساعتی 
ھ,ا ھ,م  مراکزی که ماشين عروس اجاره می دھ,ن,د ب,رای رم,ان,ت,ي,ک

. برنامه ای وجود دارد؛ البته کمی متفاوت با شرحی که در باE رف,ت
تمام کارھا را با ماشين خود انجام می دھند ولی ھنگام ورود به مح,ل 
برگزاری مراسم و گرفتن عکس، سوار بر کالسکه ای سفيد ب,ا اس,ب 

 3ال,ی  2ساعت و طی مسافتی حداکثر  3-2سفيد می شوند که برای 
 .ھزار تومان بايد پرداخت 400کيلومتر حدودا 

 !ببخشيد اين ژيگوی بره دقيقا يعنی چه؟

ھمه مقدمه چينی ھا و خري,دھ,ای ع,روس,ی ي,ك ط,رف خ,ود م,راس,م 
شايد در حال ح,اض,ر ك,م,ت,ر ع,روس و دام,ادی . عروسی يك طرف

باشند كه رضايت بدھند عروسيشان در منزل برگزار شود مگر اينكه 
خانه آنقدر بزرگ و مجلل باشد كه بتواند پاسخگوی ت,م,ام م,ي,ھ,م,ان,ان 

در حال حاضر تاEرھای پذيرايی معموE م,ب,ل,غ,ی را بس,ت,ه ب,ه .  باشد
اينكه در كدام محله قرار دارند بعنوان ورودی دريافت ميكنند ك,ه در 

اي,ن .  ھزار تومان تا يك ميليون توم,ان م,ت,غ,ي,ر اس,ت 200پايتخت از 
پ,س از .  مبالغ در روزھای آخر ھفته و ايام تعطيل كمی بيش,ت,ر اس,ت

آن ھم برای ھر نفر بايد ھزينه جداگانه پرداخت كه اين ميزان ھ,م از 
ھزارتومان در م,ن,اط,ق م,رك,زی ش,ھ,ر ش,روع ش,ده و در  3نفری 

. ھ,زارت,وم,ان ھ,م م,ی رس,د 90تاEرھای باEی شھر گاھی به نفری 
البته در صورت تماي,ل ب,ه ب,رگ,زاری م,راس,م در ب,اغ ب,ا ت,وج,ه ب,ه 

مي,ل,ي,ون  8آن ھزينه ورودی از سه ميليون تا (!)  مساحت باغ و دنجی
سفارش ميز غذای چند طبقه كه در آن انواع غذای . تومان متغير است

رژيمی و غيررژيمی گوش,ت,ی و س,ب,زي,ج,ات دري,اي,ی، ب,اق,ال,ی پ,ل,و، 
ژيگوبره، Eزانيا، زرشك پلو، رولت فرانسوی، جوجه كباب و ھ,زار 
مدل غذايی كه می توان به يقين گفت نصف بيشتر ميھمانان حتی نمی 
توانند اسم اين غذاھا را ھم تلفظ كنند از جمله ھزينه ھای مت,غ,ي,ر اي,ن 
تاEرھا است البته اگر دلتان می خواھد كه ميھمانان حتم,ا ك,ب,اب ب,ره 

م,ع,ل,وم .  ھزارتوم,ان اس,ت,ف,اده ك,ن,ي,د50بخورند بايد از منوھای باEی 
نيست يك نفر چقدر می تواند گرسنه باشد كه فرص,ت ك,ن,د در زم,ان 

از اي,ن غ,ذاھ,اي,ی ك,ه !) بدون شرح(نيم ساعت با آن حواشی ظاھری 
 !ھزارتومان برای آن ھزينه شده است، بخورد 90گاه نفری 

 ميليون 7ماندگار شويد آنھم با 

پ,,رداخ,,ت ي,,ك م,,ي,,ل,,ي,,ون ت,,وم,,ان ب,,رای م,,اش,,ي,,ن ع,,روس، دس,,ت,,ه گ,,ل 
ھزار شاخه  20ميليونی و ريختن 4ھزارتومانی، گروه موسيقی  300

به خاطر سن عروس و ھوس مسخره و توصي,ه دخ,ت,رخ,ال,ه ( گل رز 
زير پای عروس و دام,اد در ھ,ن,گ,ام ورود ب,ه ب,اغ و !)  ترشيده اش

ھزار مورد ديگر از جمله تداركاتی است كه مثH برای بھتر برگ,زار 
ام,ا م,ان,دگ,ارت,ري,ن . شدن مراسم ازدواج از آنھا بھره گرفته م,ی ش,ود

تمام ھ,زي,ن,ه .  ھزينه برای مراسم، بخش عكس و فيلمبرداری آن است
ھايی كه به آنھا اشاره شد، ھزينه ھايی ھستند كه پس از پ,اي,ان جش,ن 
نشانی ندارند اما تنھا عكس و فيلم از مراسم است كه تا پ,اي,ان ع,م,ر، 

بس,ي,اری .  طعم شيرين مراسم عروسی را در خاطره ھا حفظ می ك,ن,د
م,ي,ل,ي,ون ت,وم,ان  7از پايتخت نشينان با صرف ھ,زي,ن,ه ای ب,ال,غ ب,ر 

نفره فيلمبرداری به خدمت می گيرند ت,ا  4نفره عكاس و  5گروھھای 
تمام اين ولخرجی ھا و تجمHت را در زيباترين شكل به ثبت ب,رس,ان,د 

اين گزارشی اس,ت » ! و گاه ھم سر از ناكجا آبادھای مجازی دربياورد
سايت ابصار نيوز نيز آن را به نقل .  که در سايت برنا درج شده است

. برنا خبرگزاری سازمان ملی جوانان اس,ت.  از برنا درج کرده است
 ابصار نيوز نيز احمدی نژادی است . اين سايتی است احمدی نژادی
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 ماجرای توزيع نشريات در فروشگاه ھای ايرانی    

يکی از انتظارات ما، وقتی که ايران را باEجبار ترک کرديم و به 
جامعه ای نسبتأ دموکراتيک آمديم، اين بود که حداقل بتوانيم نشريه 
مورد دلخواه خود را انتخاب کنيم بدون اين که مورد اذيت و آزار و 

ولی ھميشه انتظارات خود به خود . يا تمسخر و سرزنش قرار بگيريم
چندی  پيش، از فروشگاه پارس فود واقع در خيابان . به تحقق نمی پيوندد

به نشريات و مجHتی که در آن جا . يانگ پHزای ايرانيان خريد می کردم 
چيده شده بود نگاه کردم، ھمه جور نشريات از جمله مجاھدين و نشريات 

. دنبال نشريه روشنگر می گشتم، پيدا نکردم. فارسی زبان ديگر موجود بود
به صندوق که رسيدم وسايلی که برای خريد انتخاب کرده بودم را روی ميز 
گذاشتم و از فردی که پشت صندوق بود که خودش مسئول آن فروشگاه 
است سئوال کردم که؛ دنبال نشريه روشنگر می گردم اما متأسفانه پيدا نمی 

وقتی . ايشان گفتند؛ اگر باشه بايد کنار ساير مجHت قرار گرفته باشد. کنم
گفتم فکر نکنم . گفتم چندين بار گشتم اما پيدا نکردم گفت؛ حتمأ تمام شده

و باز ايشان اظھار داشتند که حتما برای . چون تازه از زيرچاپ بيرون آمده
گفتم؛ ا£ن به سر دبير روشنگر زنگ می زنم که برايتان . ما نيآورده اند

وقتی که اصرار من را ديدند گفتند که نه Eزم                     . بيآورند
سؤال کردم چرا؟ گفتند به دليل اين که مشتری ھای ما . نيست، ما نمی آوريم

خوب مگر من مشتری شما نيستم؟ اگر تمايل مشتری . خوششان نمی آيد
برای شما اھميت دارد، من ھم مشتری شما ھستم و می خواھم اين نشريه 

و به . دوباره ايشان گفتند نه به دليل اين که به مذھب اعتراض دارد. باشد
گفتم فکر نمی کنيد که خيلی از انسان ھا نظرات اين . مذھب بد می گويد

نشريه را قبول دارند، خوب برای آن دسته از انسان ھا چی؟ دوباره روی 
حرفشان ھمچنان بودند که نه ما نشريات ديگر را می آوريم اما روشنگر 

خوب من ھم گفتم پس من ھم از شما خريد نمی کنم، چون به لحاظ !!! نه
. موافق بودن با روشنگر نمی توانم مشتری شما باشم و از مغازه خارج شدم

بعد از آن جريان آقای ھادی خرسندی در تورنتو برنامه داشتند و  
ھرجا زنگ زدم بليط . متأسفانه من دير اقدام برای خريد بليط کردم

از روی ليست فروشگاه ھای ايرانی به پارس فود . تمام شده بود
زنگ زدم که بليط آقای ھادی خرسندی موجود است يا نه؟ در جواب 

؟ گفتم نخير آقای "آقای علی خرسندی"کی؟ : با لفظ مسخره گفتند
آقای آدی : " دوباره با ھمان لحن جواب گرفتم. ھادی خرسندی

اعتراض کردم . ، که من متوجه موضع گيری آن ھا شدم"خرسندی
به چه حقی مرا به مسخره می گيريد؟ چرا وقتی به فروشگاھتان 
مراجعه می کنم کلی وقت مرا می گيريد که نشريه بايد در جايی در 
کنار ساير نشريات باشد و وقتی ديديد که من ھنوز جويا ھستم مرا به 
بازی می گيريد که نيآورده اند و در آخر می گوييد که چون ضد 
مذھب می نويسند نمی خواھيد بيآوريد و حاE در جواب اسم آقای 

در اينجا گفتند . برای من سر ھم می کنيد" علی و آدی"ھادی، کلمات 
.                      .        که نه، ما اص� بليط ايشان را نمی فروشيم   

ايشان گفتند . صحبت کردم...... به مغازه ايشان رفتم و با خود آقای 
ھمين که ھست ما نشريه روشنگر نمی آوريم و بليط امثال آقای ھادی 

گفتم من برخورد غلط و به بازی و . خرسندی را ھم نمی فروشيم
تمسخر گرفتن شما را در نشريات مطرح می کنم و ايشان با کمال بی 
ادبی و لبخند تمسخرآميز و مضحکشان گفتند برو ھر کاری می 

!!!!                                                                خواھی بکن  

ھما  فريد: گزارشی از  

***** 

 ادامه مطلب از صفحه قبل

و از معدود سايتھای اين جريان است که فعH از تيررس آيات عظام و  
اين تنھ,ا گ,زارش,ی از .  حجج اسHم Eريجانی و اژه ای دور مانده است

اين دست نيست که در سايتھا و رسانه ھای اين ج,ري,ان م,ن,ع,ک,س م,ی 
اگر ط,رف م,ق,اب,ل ع,ک,س,ھ,ای ب,ي,غ,ول,ه ھ,ای زاغ,ه نش,ي,ن,ان را .  شود

آگرانديسمان می کند و رھا کردن بيمار بی پول در بيابان، اي,ن ط,رف 
يکی فHکت و فقر . ھزارتومانی برج ميHد را علم می کند 168ھم شام 

را پرچم کوبيدن دولت می کند، ديگری ثروت بيکران را ابزار در ھ,م 
بر اينجا ھم ھمان قانونی حاکم اس,ت ک,ه در .  شکستن پايه طرف مقابل

ن,ف,ره از دان,ه  300ي,ک ط,رف ل,ي,س,ت,ی .  مبارزه با فساد دانه درشتھ,ا
درشتھای فاسد تحويل قوه قضائيه می دھد تا بعد در کمال تعجب نظاره 
کند که چگونه ھمان قوه قضائيه که آن ليست را به سطل آشغال انداخته 
است، به شکار دانه درشتھای طرف مق,اب,ل ک,ه اک,ن,ون رس,م,ا ب,ه ن,ام 

اي,ن ج,ن,گ ق,درت اس,ت، .  جريان انحرافی شناخته شده است ب,رخ,ي,زد
اما موضوع اين جنگ، ابزاری که دو طرف به کار گرفته ان,د و . آری

موضوع کار کمونيس,ت,ھ,ا اس,ت، .  به کار ميگيرند، موضوع کار ماست
موضوع کار چپ عدالتخ,واه و ب,راب,ری ط,ل,ب اس,ت، م,وض,وع ک,ار 

اي,ن م,وض,وع,ی . جنبش کارگری است، موضوع کار چپ جامعه است
ع,دال,ت اج,ت,م,اع,ی در .  است که سالھاست مصادره و مسخ ش,ده اس,ت

جمھوری اسHمی تئاتری سوررئاليستی برای ف,ري,ب تش,ن,گ,ان ع,دال,ت 
ھيچ ب,ه اي,ن ف,ک,ر .  است و يک پرده دراماتيک اين تئاتر در پيش است

کرده ايد که چرا ھر چه انتخابات مجلس ن,زدي,ک,ت,ر م,ی ش,ود، افش,ای 
نابسامانی ھای اجتماعی از سوی مسببين ھمين نابسامان,ی ھ,ا اف,زاي,ش 
. می يابد؟ اين گونه است که می توانند چپ جامعه را خلع س,Hح ک,ن,ن,د

زمانی که ماجرای مبارزه با امپرياليسم مطرح بود ب,ا اش,غ,ال س,ف,ارت 
آمريکا اين کار را کردند، بعد که آزادی ھای اج,ت,م,اع,ی ع,م,ده ش,د ب,ا 
توسعه سياسی و جامعه مدنی سيد خندان آن را ربودند و ح,اE ھ,م ک,ه 
روح عدالتخواھی ج,ھ,ان ع,رب را دگ,رگ,ون ک,رده اس,ت و ب,ه ق,ل,ب 
سرمايه داری پيشرفته نيز راه يافته است، ب,رم,وض,وع ع,دال,ت چ,ن,گ 

اين ن,ظ,ام,ی اس,ت :  يک چيز را نبايد ھيچگاه فراموش کرد.  انداخته اند
. ھوشمند تر از تمام اپوزيس,ي,ون,ش.  باھوش، اين خشونتی ھوشمند است

ھمين ھم آن را برای جريان اصلی درون طبقه سرمايه دار ج,ذاب م,ی 
و برای چپ چه مانده است؟ بگذريم از کسانی که ش,ب و روز ب,ه . کند

آن,ھ,ا را ح,ت,ی .  ناله در باب حصر خانگی موسوی و کروبی مشغ,ول,ن,د
الباقی اما مشغ,ول چ,ه ک,اری اس,ت؟ ص,د .  نمی توان و نبايد چپ ناميد

مشغول افشای پوسته سياس,ی و .  البته مشغول افشای جمھوری اسHمی
ايدئولوژيک آن، مشغول افش,ای خ,راف,ات ام,ام زم,ان,ی اش، مش,غ,ول 

 ناتوانی اقتصادی اش«افشای 

، مشغول اثبات اين که اين بار ديگر درگيری ھای جناحی رژيم »
کار را تمام می کند و راه خروجی از آن نيست، مشغول اثبات اين 
که اين رژيم اصH قادر به تأمين نيازھای انباشت سرمايه نيست، 
مشغول ليست کردن اسامی کارگران زندانی و حماسه سرائی 
برايشان، مشغول جمع آوری امضا و ديدار با مقامات اين نھاد و 
آن سازمان و مشغول اثبات اين مدعا به سازمانھا و نھادھای بين 
المللی که رژيم می گيرد و می بندد و سرکوب ميکند و اجازه 

امر طبقاتی فقط تا آنجا در ادبيات اين . فعاليت نمی دھد و کذا و کذا
چپ راه می يابد که در خدمت محکوم کردن رژيم باشد و فقر و 
فHکت و بی حقوقی کارگران را از آن نتيجه بگيرد و بعدھم آنانرا 

امر . ھمين. به انقHب رھائيبخش تحت رھبری خود فرا بخواند

طبقاتی نزد اين چپ تا آنجا اھميت دارد که در راستای افشاء رژيم 
تحول طبقاتی نزد اين چپ وعده سر خرمن فردای . است

سرنگونی جمھوری اسHمی است، طرحی برای سياست عملی 
به بيانی ديگر امر طبقاتی برای چپ در خدمت افشای . نيست

اين دقيقا ھمان چيزی است که جنبش . رژيم است و نه برعکس
اصيل طبقاتی کارگران با ھمه گرايشاتش را از اين چپ متمايز 
می کند که نزد او افشای رژيم سياسی مسلط در خدمت امر طبقاتی 

بی دليل نيست که سنديکای ھفت تپه آنجا که به افشای . است
قانونی ميپردازد که داشتن مدرک فوق ليسانس را شرط کانديد 
شدن برای انتخابات مجلس ميداند، قانونی که جنبه طبقاتی ھمين 
رژيم جمھوری اسHمی را به آشکارترين شکلی به نمايش ميگذارد 

و نشان ميدھد که در چھارچوب التزام عملی                           

به وEيت فقيه يک رژيم طبقاتی به مراتب عريان تر از دمکراسی 
بی .  ھای غربی جاری است، متھم به جانبداری از رژيم می شود

دليل نيست که چپ موجود به ستايش لفاظی ھای بيانيه اول ماه مه 
مبارزه برای «ھفت تشکل می نشيند که از حق پست مدرنيستی 

دفاع می کند، اما آشکار ترين بيان امر طبقاتی در بيانيه »  تغيير
و ھمچنين در بيانيه مشترک اتحاديه مستقل   –سنديکای ھفت تپه 

: را يکسره ناديده می گيرد که  –کارگران شمال خوزستان و دزفول 
حداکثر درآمد نبايد بھيچوجه بيش از ده برابر حداقل دستمزد «

سوسياليسم نزد اين چپ اسم رمز مبارزه برای سرنگونی .  »باشد
 .رژيم است و نه برعکس

چپ موجود در قالب بورژوايی قرار گرفته است، چپ جامعه را اما 
امر طبقاتی امروز . تنھا در قالب کارگری است که می توان شکل داد

اين .  بيش از ھر زمانی به امر بHواسطه سياسی بدل شده است
بازسازی جنبش .  ابزاری است که بايد آن را به دست گرفت

کارگری، بازسازی چپ جامعه، بازسازی کمونيسم در گرو اين 
افقی که کارگران مصری آن را طرح کرده .  رويکرد طبقاتی است

اند و به جنبش کارگری ايران نيز راه يافته است، می تواند نقطه 
اين شعار محوری را بايد به .  عزيمت و محور اين بازسازی باشد

 :يک سياست ھمه جانبه ارتقاء داد

حداکثر درآمد نبايد به ھيچوجه  بيش از ده  برابر حداقل دستمزد «
 .»باشد

 پايان

 

! ھمه به خدا احتياج دارند
پولدارھا براى حفظ ثروت 

و فقرا براى تحمل 
)Bادرى. ..(محروميت   
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  آزادی بيان وقلم از ديدگاه قرآن

اين آيه ھرگونه زندگی مسالمت آميز با بی ايمانان وآزاد انديش,ان را  
فتنه ای بزرگ وفسادی عظي,م ب,رش,م,رده و از ھ,رگ,ون,ه م,ع,اش,رت 
مسلمانان را با کف,ار م,ن,ع ن,م,وده وهللا چ,ن,ان از دوس,ت,ی و زن,دگ,ی 
مسالمت اميز مسلمانان با غيرمسلم,ان در ھ,راس اس,ت ک,ه ھ,رن,وع 
برخورد آرام و انسانی ومعق,ول از اي,ن ن,وع را مس,ت,وج,ب ع,ذاب,ی 
دردناک دانسته و به اين ط,ري,ق و ب,ا اب,زار رع,ب و وع,ده ع,ذاب 
مسلمانان را از تبادل انديشه و عقيده برحذر داشته وزندگی مس,ال,م,ت 
آميز وآزادی بيان وحق تفکر وتعقل رابه عذابی دردن,اک وع,ده داده 
است،چرا که اسHم به معنی تسلي,م واط,اع,ت ب,ی ق,ي,د وش,رط اس,ت 
والبته در اطاعت وتسليم جايی برای آزادی بيان، آزادی انديشه و نق,د 

م,ی ب,ي,ن,ی بس,ي,اری از ( چنين آم,ده ک,ه  83سوره مائده آيه .   نمی باشد...و
مسلمانان دوست می گيرند آنان را که کافر شدند ھر آينه بد است آنچ,ه پ,ي,ش 

در اي,ن )  فرستاده نفسشان،خشم کرد هللا برايشان و ايشان در عذاب جاودان,ن,د
آيه هللا کعبه عHوه بر اينکه خشم ونفرت خود را علنا بيان ميکند و مسلمانان 
را از سرپيچی از دستورات شديدا نھی کرده وخ,اط,ي,ان را م,ج,دا ب,ا ح,رب,ه 
رع,ب ب,,ه ع,,ذاب,ی ج,,اودان,ه وع,ده داده وب,دي,,ن ط,,ري,ق راه ھ,رگ,,ون,ه ت,ب,,ادل 
نظر،انديشه وگفت وشنود را بر مسلمين مس,دود ن,م,وده ودر ن,ت,ي,ج,ه آگ,اھ,ی 
وکسب اطHعات و پويندگی عقل را به صفرکاھش داده ومخالفت شديد خ,ود 
را با بيان آزاد،نقدعقايدوانديش,ه ھ,ا وش,ن,ي,دن ع,ق,ي,ده ون,ظ,رات م,خ,ت,ل,ف را 
درفضائی دوستانه وبرابروعادEنه ابرازداشت,ه اس,ت وھ,رش,ک,ل مص,اح,ب,ت 

اما براستی چرا هللا کعبه از گفتگ,و ، . وحتی دوستی سالم منع ومحکوم نموده
بحث، نقد وابراز عقايد ديگران وھرگونه ط,رح س,وال ون,ق,د آي,ات خ,ود در 
ھراس و ترس ميباشد وبه چه دليل مس,ل,م,ان,ان را از م,ق,اب,ل,ه ف,ک,ری وب,ي,ان 
جواب به نقادان وطرح پاسخ صحيح و معقول درمقابل ديگ,ران م,ن,ع ن,م,وده 
وھرگونه مجالست و مصاحبت ب,ا م,خ,ال,ف,ان را مس,ت,وج,ب ع,ذاب ج,اودان,ه 
دانسته ؟ ايا هللا کعبه که به کرات وبارھا در قران بر دانش وعلم خود ت,اک,ي,د 

در ...  نموده چرا بايد از تبادل عقايد وبيان ان,ديش,ه ھ,ا وط,رح س,وال ون,ق,دو
ھراس باشد وازطرح جوابھ,ای م,ع,ق,ول وم,ب,اح,ث,ه وب,ک,ار ب,ردن روش,ھ,ای 
صحيح و عقHنی وانسانی طفره رود وبالعکس از ابزارھای خش,ون,ت آم,ي,ز 
وايجاد فضای وحشت ورعب و دشمنی وح,ذف ف,ي,زي,ک,ی اس,ت,ف,اده ک,ن,د، آي,ا 
چنين روشی يعنی اعمال خشونت دور از ع,ل,م، م,ن,ط,ق، دان,ش، ش,ع,ور و 
فرزانگی نيست؟  آيا هللا عاج,ز ب,وده از ط,رح ج,واب ب,رای س,وال,ھ,ای ب,ی 
ايمانان ودگر انديشان؟ اما جالب اينکه هللا کعبه پا را از اي,ن ھ,م ف,رات,ر م,ی 
گذارد وچنان عرصه را بر آزادی بيان و نقادان و ان,ديش,ه وران ت,ن,گ م,ی 

 .نمايد که بجز حذف فيزيکی انان رضايتش حاصل نمی شود

ھر آينه اگ,ر ب,از ن,ايس,ت,ن,د ( چنين حکم شده که  63الی  60سوره احزاب آيه 
منافقان وآنان که در دلھاشان مرض است و اراجيف س,ازان در م,دي,ن,ه ھ,ر 
آينه برگماريم ای پيامبر تو را بر ايشان، لعنت شدگانند ھر کجا ي,اف,ت,ه ش,ون,د 
گرفته شوند و کشته شوند کشتنی بليغ به دستور هللا و ھرگز نيابی دستور هللا 

روشن است که اين ايه جرم نقادی، دگ,ران,ديش,ی، ت,ف,ک,ر آزاد و )  را تغييری
آزادی بيان را فقط و فقط در حذف فيزيکی آن,ھ,م در ش,ک,ل,ی ب,ل,ي,غ و رع,ب 

 ...آور

هللا کعبه اين چنين اشخاص را لعن شدگان خطاب کرده  و ازآزادی ب,ي,ان و 
 تفکر آزاد  به مرض دل وارجيف و نفاق تعبير کرده ومستحق مرگ آن ھم 

مرگی بليغ واين حکم الھی را غير قابل تغيير برشمرده و برای ابد سازگاری 
اسHم را با آزادی بيان و انديشه نو ونقادی وھر گونه مصالحه با دگرانديشی را 
منتفی دانسته وبر آن خط بطHن کشيده واين چنين هللا کعبه موضع خود را آشتی 

ناپذير با ھر تفکری و ھر انديشه ای  اعHم می دارد و پاسخ ھر گونه انتقاد و 
طرح سوال از آيات قرآن واسHم را فقط در مرگی بليغ به تصوير وبه تجويز 

اما چرا براستی بايد جرم نقد وآزادی بيان وانديشه متفاوت وطرح . درآورده
عقيده نو ودگر انديشی مرگ باشد ان ھم مرگی بليغ آيا اين روش رسالت يکی از 

ستونھای حکمت هللا ويکی از دربھای رفيع رحمت و اساس فضيلت وکمال 
مطلق اوست؟ هللا کعبه برای اينکه محکم کاری کرده باشد و برای نائل شدن به 
ھدف خود مرگ دگر انديشان  مجددا در آيه ای ديگر خواستار شده آنان را در 

 .91محاکمه ای به مرگ محکوم نموده سوره نسا آيه 

دوست داشتند کافر شويد ھمچنان که کافر شدندپس بوده باشيد يکسان مگيريد از (
ايشان دوستان تا ھجرت کنند در راه هللا وايمان آورند پس اگر روی برگرداندند 

بگيريدشان و بکشيدشان ھر جا که بيابيدشان ومگيريد از ايشان دوستی نه 
 )ياوری

اين آيه کافران را فقط به دليل عقيده متفاوت به مرگ محکوم نموده و فقط دو 
 راه برای ايشان مشخص نموده يا اطاعت محض و ايمان به هللا و يا مرگی بليغ

در ھر مکان و ھر زمان ، آيا جبر ،خشونت، قتل مخالف، کشتار منتقد وحذف 
بی دين را با چه منطق وشعور ودانشی می توان توجيه کرد و به آن بر چسب 

Eزم بذکر است که اين آيه گوياست که کافران حربی را .فضيلت وکمال چسباند
نشانه نرفته بلکه فقط دگرانديشان راخطاب  قرار داده است چرا آيات برای کفار 

 .حربی متفاوت است

هللا کعبه آزادی بيان ،آزادی انديشه وتب,ادل اف,ک,ار و آرا ون,ق,د را ب,ه ھ,ر ش,ک,ل 
ممنوع نموده و بر حذف فيزيکی مخالفان عقيدتی  اص,رار و پ,افش,اری ع,ج,ي,ب,ی 
نموده که با ھيچ ميزان منطقی و عقHنی قابل بيان وتوضي,ح وت,وص,ي,ف ن,ي,س,ت، 
البته مسلم است و روش,ن ک,ه کش,ت,ار م,خ,ال,ف ع,ق,ي,دت,ی ودگ,ران,ديش,ان ون,ق,ادان 
ومتفکران وروشنفکران غير دينی را با ھيچ فضيلتی ودر ھيچ کمالی ن,م,ی ت,وان 

نمود، اما آيا تفاوت عقيده و يا بی دينی ودگ,ر ان,ديش,ی ب,ه هللا ممجوج جا داد و يا 
 کعبه ضرر می زند؟

ونيست محمد مگر رسولی و ب,ه ت,ح,ق,ي,ق گ,ذش,ت,ه ان,د .( 138سوره آل عمران آيه 
پيش از او رسوEن ايا اگر مرده بود يا کشته شده بود بر می گشتيد از دين  و ھر 
که بر گردد از دين پس ھر گز ضرر نمی رساند هللا ھيچگ,ون,ه چ,ي,زی وب,زودی 

 )هللا جزا می دھد شکر گزاران را

بر اساس اين آيه اگر هللا ضرری نمی بيند از بی دين,ی ي,ا از ت,غ,ي,ي,ر دي,ن اس,Hم 
توسط مسلمين، چرا اين ھمه قس,اوت وخش,ون,ت وکش,ت,ار ورع,ب و وحش,ت را 
تجويز وتحکيم نموده، آيا اين دروغ,ی آش,ک,ار در ک,Hم هللا ک,ع,ب,ه ن,ي,س,ت؟  آي,ا 

 براستی او از ترد اسHم از طرف مردم در ھراس نيست؟

در اين آيه هللا از بی دينی وبی ايمانی وکفر انسانھا و حت,ی مس,ل,م,ي,ن اظ,ھ,ار ب,ی 
ضرری و ابراز عدم اشکال و ايراد و عيب نموده و خود را بی نياز دانسته، ام,ا 
اگر به واقع ارتداد افراد و بری شدن آنان از دين زيان وضرری به هللا نميرس,ان,د 
چرا او درمقابل بی دينان و مرتدان ودگرانديشان چ,ن,ي,ن ج,ب,ھ,ه گ,ي,ری دش,م,ن,ان,ه 
وخصمانه ای را در پيش گرفته است و آنان را به شديدترين عذابھا وع,ده داده و 

مرگی بليغ را برايشان تجويز نموده آيا اين دوگانگی در کHم هللا ن,اش,ی از ت,رس  
و وحشت اوست يا از بی نياز و قدرت اوس,ت، مش,خ,ص اس,ت ک,ه مس,ت,ب,دان و 
زورمداران وظالمان ھمواره  مخال,ف,ان خ,ود را ب,خ,ص,وص م,خ,ال,ف,ان ع,ق,ي,دت,ی 
وسياسی وانديشه وران را ھميشه با يک اھرم  آن ھم مرگ حذف فيزيکی ن,م,وده 
اند و از شدت قساوت وخشونت و وحشت در چنين مواردی ھرگز پرھيز نداشت,ه 
اند وتاريخ گواه اين مطلب می باشد که زورمداران ومستبدان ھمي,ش,ه از ان,ديش,ه 
آزاد ونقد وانتقاد و قلم بدستان وحشت و ھراس داشته اند وآن ط,ب,ق,ه را ب,ا ش,دت 
وھمت کامل سرکوب و در خون کشيده اند، آيا به استناد اين آيات سبک و روش 

 هللا کعبه نيز چنين نمی باشد؟

بحث و مجادله نمی کنند در آيات هللا مگر آنان که کافر ش,دن,د .( 4سوره مومن آيه 
 )پس نبايد که فريب دھد تو را ايمان آوردنشان در شھرھا

هللا چنان از بحث و نقد آيات خود در ھراس است که ھر گونه بحث ، انتقاد ون,ق,د 
را مساوی کفر می نامد و حتی برای مسلمانان نيز ح,ق س,وال و چ,را و ام,ا را 
سلب نموده ومھر کفر را بر منتقدان خود پيشاپيش زده وحکم کافر نيز جز مرگ 

آل عمران ارتداد مسلمانی برای هللا ض,رری در پ,ی  138اگر مطابق آيه .  نيست
. ندارد ،چرا هللا کعبه برای مرتدين و از دين برگشتگان حکم مگر صادر ن,م,وده 

 اين تناقض وتضاد در کHم هللا از حکمت بی کران او سر چشمه گرفته است؟

 

بادقت وتامل درآيات قرآن به سادگی می توان به موضع هللا کعب,ه  
در مورد آزادی بيان و انديشه اشراف پ,ي,دا ن,م,ود، ام,ا اص,وE ب,ا 
کمی دقت و با کمی تحقيق در متن آيات ق,رآن مش,خ,ص اس,ت ک,ه 
نظر هللا کعبه در مورد آزادی بيان وانديشه و بطورک,ل,ی ن,ق,ادی و 
بيان ھرگونه ع,ق,ي,ده وت,ف,ک,ری ش,دي,دا م,خ,ال,ف وب,ه ش,دت از آن 
ھراسان، نگران ودر ضديت کام,ل ب,اآن اس,ت،و ح,ت,ی س,ع,ی در 
نابودی کامل و حذف فيزيکی افراد واشخاص دگرانديش ونقاد م,ی 
باشد وھيچگونه نقد، انتقاد و حتی گ,ف,ت,گ,وی س,ال,م را ن,م,ی ت,وان,د 
تحمل نمايد و بشدت امر ب,ه ح,ذف اي,ن گ,ون,ه روش,ھ,ای م,ع,ق,ول 
انسانی وعقHنی نموده و گفتگوی سالم و مسالمت آم,ي,ز را بش,دت 
تمام با دشمنی وخصومت برابر و ھم تراز دانسته و در وحله اول 

 .به ايمان آورندگان و مومنان چنين خطاب می نمايد

ای کسانی که ايمان آورده ايد نگيريد پ,دران,ت,ان ( 23سوره توبه آيه 
را و برادرانتان را دوستان خود اگر گزيده اند کفر را بر ايمان ب,ه 
هللا و کسيکه دوست بگيردشان از شما اين آيه صري,ح,ا ھ,ر گ,ون,ه 
ارتباط،دوستی وتفاھم و ھرگونه ت,ب,ادل ن,ظ,ر را در ب,ي,ن ف,ام,ي,ل 
ونزديکان ممنوع می کند ومسلمانان,ی را ک,ه قص,د دوس,ت,ی وھ,م 
نشينی و معاشرت با فاميل نزديک را داشته باشند جزو ستمکاران 
و اھل دوزخ می شمارد وبه ھمين ترتيب ب,ا اي,ج,اد ج,و رع,ب و 
ترس از عذاب و با توسل به اھرم ارعاب و تحديد ھرگونه ارتباط 
و حق تبادل نظر و ھم صحبتی و ھم نشينی مسالم,ت آم,ي,ز را از 
مسلمانان سلب می نمايد و ايش,ان را ب,ه اي,ن ش,ک,ل از ھ,رگ,ون,ه  
ارتباط  و اگاھی و بيان آزاد و شنيدن نظرات مختلف و انتقادھا و 
نقدھا وعقيدھا محروم نموده و در حصری کامل ف,ک,روان,ديش,ه را 
در انجماد و خH کامل و دور از ت,ب,ادل اف,ک,ار در ج,ھ,ل و ت,ک 
فکری و تعصب نگه می دارد و حق ھر گونه انديشه نو و ت,ف,ک,ر 
جديد را و استدEل را سلب می نمايد وفکر وانديشه را از ت,م,ام,ی 
آزاديھا محروم نموده وحق انتخاب،تفکر و تجزيه وت,ح,ل,ي,ل را از 

جرا که تنھا و تنھا در تبادل فکر،انديشه وگ,ف,ت,گ,و . مسلمانان گرفته
و نقد ميتوان به حقيقت وبالندگی ف,ک,ری واح,ت,رام م,ت,ق,اب,ل دس,ت 

گفتگو و شنيدن نظرات ديگران و تعمق در آن و ابراز نظر .  يافت
آزاد و پرسش وپاسخ ونقد ھميشه وھمه جا باعث بالندگی ف,ک,ری، 
پيشرفت کمال و معرفت گشته و اضمحHل جھ,ل را م,وج,ب م,ی 

 .گردد

اما چرا هللا کعبه از ھر گونه ت,ب,ادل ف,ک,رھ,ا و ان,ديش,ه در ب,ي,م و 
ھراس است، اين سواليست که پاسخ  آن را در ط,ول اي,ن ب,ح,ث 

واما هللا کعبه در آياتی ديگر باز تاک,ي,د ف,راوان ب,ه .  خواھيم دانست
حصر انديشه و تفکر نموده وھر گونه تب,ادل ع,ق,ي,ده و ان,ديش,ه را 

وچ,ون (   :چنين ح,ک,م ن,م,وده  67و در سوره انعام ايه . نھی کرده
می بينی کسانی را که گفتگو می کنند به عناد در اي,ت,ھ,ای م,ا پ,س 
رو بگردان از ايشان تا در ايند در سخنی ديگر پس اگ,ر ف,رام,وش 

 )گرداند تو را شيطان پس از ياد امدنت منشين با گروه فاسقان

اين آيه ھرگونه انتقاد وايراد ونقد را به عناد ت,ع,ب,ي,ر ن,م,وده و از  
طزح ھرگونه سوال در آيات هللا مسلمانان را م,ن,ع ک,رده وط,راح 
چنين سواEتی را معاند ناميده وترک چنين جلساتی را برمسلمان,ان 
واجب دانسته واز مسلم,ان,ان خ,واس,ت,ه ک,ه ازاي,ن اش,خ,اص روی 
بگردانند،اما سوال اين است چرا هللا کعبه از مسلمانان نخواسته که 
دوستانه و درکمال ادب ومتانت به انتقادھا وسوال فاس,ق,ان ج,واب,ی 
منطقی بدھند ودر فضايی دوس,ت,ان,ه و ب,دور ازدش,م,ن,ی ش,ک ھ,ا 
وترديدھا وايرادات را از ذھن فاسقان پاک کنند، ايا مسلمانان ق,ادر 
به پاسخگويی ورفع ابھام نبودند وع,اج,ز از ح,ل س,وال,ھ,ا و رف,ع 
انتقادھا بوده اند و يا اينکه هللا از ھرگونه نقد و انتقاد از خود متنفر 

 و بيزار است و از گفتگوی سالم وتبادل انديشه بيمناک؟

البته بيزاری هللا کعبه از نقد و گفتگوی سالم و آزادی ب,ي,ان چ,ن,ان 
و آن,ان ک,ه ک,اف,ر ( حکم نموده ک,ه  74است که در سوره انفال ايه 

شدند بعضی از ايشان دوستان بعضی اند و اين خواھد شد فتن,ه در 
 )زمين و فسادی بزرگ
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23ادامه در صفحه             

 بوزينه تنان 
 فيروز نجومی 

 

بوزينه تنان، حجاب را به نماد عفاف در ج,ام,ع,ه اس,Hم,ی ت,ب,دي,ل  • 
موضوعی بسيار ج,ال,ت ب,رای .  ساخته اند، نمادی ظاھری و ميان تھی

ح,ال آن,ک,ه در فض,ای ت,اري,ک زي,ر زم,ي,ن، ھ,م .  مبالغه و غلو گويی
چنانکه فحشا بيداد ميکند و خريد و فروش الکل رواج دارد، بس,ي,اری 

در منظر بوزينه تنان، رواج يافته است که  -از رفتار ھای ھنجار شکن
بيانگر رشد فرھنگی ست که روزی جام,ع,ه ی اس,Hم,ی را از درون 

گر نيک بنگری، آن,ان ک,ه ب,ر ج,ام,ع,ه ی اس,Hم,ی، ... منفجر ميسازد 
ح,ک,م "  ولی فقيه " جامعه ای که بر آن شريعت دين اسHم حاکم است و 

. ميراند، تنھا بخش فوقانی بدن شان از جنس انسان است، يعنی سر آنھا
چرا که اين موجودات تواناي,ی ت,ع,ق,ل و .  تن شان، اما، تن بوزينه است

ب,ه ج,ھ,ان .  تفکر را دارا می باشند، ولی بسی محدود و تنگ و باري,ک
نگاه آنان به انسان، نگاه بشری س,ت ک,ه .  ھستی از ته سوزنی مينگرند

ب,ي,اب,ان گ,رد ب,وده اس,ت و .  در دوران طفوليت خود بسر ميبرده اس,ت
ن,ه .  نه خواندن ميدانسته است و نه نوش,ت,ن، ن,ه ري,اض,ی.  صحرا نشين

ن,ه انس,ان و .  فيزيک، نه قوانين حاکم بر طبيعت را کش,ف ک,رده ب,ود
توانايی ھای نھادين و ظرفيت ھای کس,ب,ی او را م,ورد چ,ن,د و چ,ون 
. قرار داده بود و نه در کيستی و چيس,ت,ی او ب,ه ک,اوش پ,رداخ,ت,ه ب,ود

ب,وزي,ن,,ه ت,,ن,ان آن,ق,,در در گ,,ذش,ت,,ه و اح,ک,,ام از پ,,ي,ش س,اخ,,ت,ه ش,ده و 
قرن پيش از اين، غرق گرديده اند که بر آنچه تا اي,ن  ١۴پيشداوريھای 

زمان از انسان به منصه ظھور رسيده است و جھانی که به دست خ,ود 
نميتوان,ن,د پ,ذي,رای اي,ن ح,ق,ي,ق,ت .  آفريده است، ديدگان خود را بسته اند

البته بوزي,ن,ه .  باشند که رشد و تکامل انسان نا متناھی و نا محدود است
تنان بر آنند که مھم نيست که انسان به کدام ق,ل,ه ی رف,ي,ع در ع,رص,ه 

م,ھ,م ن,ي,س,ت ک,ه ح,ت,ی اگ,ر ب,ه ت,ه .  ھای گوناگون ھستی، دس,ت ي,اب,د
س,ال پ,ي,ش از اي,ن در  ١۴٠٠کھکشانھا ھم خود را برساند، ھم,ه در 

پيش بينی شده است، زمانيکه برنامه ی زن,دگ,ی بش,ر و "  قرآن کريم " 
را هللا، خداوند يکتا و يگانه به رس,ول " صراط مستقيم،"ھدايت وی به 

خود، محمد ابHغ نمود، احکام و فرامينی ک,ه از ان دوران ت,ا ک,ن,ون 
پس چه ت,ع,ج,ب .  مطلق و خشک و انعطاف ناپذير و بH تغيير مانده اند

اگر موجوداتی که از سر، انسان و از تن، ب,وزي,ن,ه ان,د، انس,ان را ب,ه 
حيوانی تقليل دھند بر ساخته شده از دو عنصر شھوت جن,س,ی و ن,ي,از 

در او چيزی جز ش,ھ,وت، .  انسان را مخزن شھوت می پندارند.  شکمی
ھمچنانکه برای سيری شکم نيز حاضر است دست خ,ود را .  نمی يابند

ارضای شھوت نيز ب,ه س,رکش,ی و .  به ھر نا شايستی، بشر آلوده نمايد
يعنی که شکم و شھوت، ھ,ر دو . زيرپا گذاردن اجکام شرعی ميانجامد

اما شھوت ست که با گناه آلوده است .  ميتوانند مخرب و ويرانگر باشند
شھوت که غلبه کند، انسان را از تسليم خويشتن ب,ه .  و به تن لذت بخشد

زي,را ک,ه .  هللا و اطاعت بی چون و چرا از شريعت اسHم، باز م,ي,دارد
ل,ذت .  ھيچ نجويد و نخواھد مگر رضا و خشنودی، مگر لذت و ال,ت,ذاذ

شھوت، انس,ان .  تن است که به بی بند و باری و ھنجار شکنی ميانجامد
ھرج و م,ر .  را گمراه و منحرف ميسازد و شور بر انگيز و عصيانگر

ج ببار آورد و انحطاط و تباھی، شرايطی که آشتی ناپذي,ر اس,ت و در 
ب,دي,ن .  ستيز و خصومت با اصل عبوديت و بندگی، بنيان آئين اس,Hم,ی

لحاظ ، تنھا پائين تنه ی انسان است که در مرکز ت,وج,ه ب,وزي,ن,ه ت,ن,ان 
تمامی احکام فقاھتی که با اب,زار اج,ت,ھ,اد از ق,رآن، ک,ت,اب .  قرار دارد

ب,ه ب,ن,د :  دارای يک ھدف بيش,ت,ر ن,ي,س,ت,ن,دآسمانی، استخراج شده است 
از انسان تنھا بخش پائي,ن ت,ن,ه .  کشيدن تن انسان، بويژه بخش پائينی آن

به سر او و آنچه در سر وی مي,گ,ذرد اص,H اع,ت,ن,اي,ی . اش را می بيند
پ,س آن,را ب,اي,د ب,ه .  شھوت در پائين تنه خانه دارد ، نه در س,ر.  ندارند

انسان پائين تنه خود را بايد در ت,ب,ع,ي,ت .  اطاعت و فرمانبر ی وا داشت
قواعد و مقرارت معين طھارت و غسل و تيمم در آورد تا ن,ج,اس,ات و 

تا آنگ,اه ب,ت,وان,د روزان,ه ق,ام,ت ت,ن را در .  آلودگی ھا را از آن بزدايد
احکام فقاھتی نه تنھا در برگيرنده ی احک,ام ن,م,از و .  برابر هللا بشکاند

روزه و انواع و اقسام آب ھای پاک کننده ی نجاست از پائين تنه اس,ت 
مرد و زن و مرد و مرد "  نزديکی " بلکه در بر گيرنده ھمآغوشی و يا 

و انسان با حيوان نيز ميشود، کنش ھايی که اساسا از ناحيه پائ,ي,ن ت,ن,ه 
آيت هللا ھا، ب,وي,ژه آي,ت هللا خ,م,ي,ن,ی "  توضيح المسائل. "ريشه برگيرد

برای ترسيم دقيق اعمال طھارت از فرو ب,ردن ي,ک ب,ن,د ان,گ,ش,ت در 
 -استب,را  -مخرج گرفته تا چندين بار فشردن سر آلت در بين دو انگشت

، شھرت بسيار ياف,ت,ه  ۵٧و آميزش جنسی با حيوانات در اوايل انقHب 
بوزينه تنان بر آن باورند که ب,ا ک,ن,ت,رل و ب,ه اس,ارت در آوردن . بود

ش,ر از .  پائين تنه، تمامی مسائل انسانی و اجتماعی حل خواھ,د گ,ردي,د
اح,ک,ام .  پائين تنه از لذت بری، بويژه التذاذ جنسی است که بر م,ي,خ,زد

 به بند کشيدن تن نه تنھا شامل احکام عبادت و 

را ھم در " نگاه کردن "ميشود حتی که احکام " نکاح "نيز احکام 
آيت هللا خمينی در . بر ميگيرد که خود از پائين تنه بحرکت آفتد

با دقت بسيار، " احکام نگاه کردن "توضيح المسائل خود در بخش 
که تا يک دھم مثقال " کر "با ھمان دقتی که برای اندازه گيری آب 

ھم به پيش ميرود، به انواع نگاه در شرايط متفاوت و چه کسانی 
چه کسانی نگاه کنند، " عورت "ميتوانند بر صورت و يا بدن و يا 

می پردازد و محرم ھا و نا محرم ھا و نگاه حرام و حHل را از 
يکديگر مجزا ميکند وی خاطر نشان مينمايد که بمنظور اجتناب از 
.  حرامی، صواب و احتياط آن است که از نگاه کردن پرھيز نمود

اگر از سر ضرورت نگاه کردن به موی و رخ زن Eزم گرديد، 
ھمراه باشد، حکمی که برای زن نيز مصداق " لذت "نبايد با قصد 

بعبارت ديگر، انسان برای نگاه کردن به انسانی ديگر، مثل . دارد
تمام امور عبادی و غير عبادی، بجای آنکه به عقل و خرد خويش 
رجوع کند، احکام استخراجی فقھا از کHم هللا را بايد به تقليد و 

ما در تمام رساله . تبعيت بيآموزند، ھمچون حيوانی اھلی و خانگی

با اين وجود در تحميل آن بر دانشگاه ھای . حوزه ھا، تبديل نمايند
ايران و بازسازی آنھا در پی الگوی حوزه ھای علميه، پس از گذشت 

بھمين دليل، بوزينه تنی . بيش از سه دھه با شکست مواجه گرديده اند
در مجلس شورای اسHمی، بنام آقای علی مطھری، فرزند معمار 
اصلی انقHب اسHمی، آيت هللا مرتضی مطھری، در پاسخ به بوزينه 

"  طرح "تن ديگری، آقای رئيس جمھور، محمود احمدی نژاد، که 
و بدون در نظر " طرحی غير عالمانه "عدم اختHط جنسيت را 

گرفتن تبعات آن خوانده و امر به توقف اجرای آن داده بود، وی را 
قانون "ميخواند و پيش بينی ميکند که ھمچنانکه از تصويب " ليبرال"

جلوگيری بعمل آورده است، از اجرای طرح جدا " حجاب و عفاف،
چنانکه گويی . سازی جنسيت ھا در دانشگاه ھا نيز سر باز ميزند

آقای رئيس جمھور با مخالفت با طرح عدم اختHط جنسيت ھا قصد 
آقای علی مطھری، به . آن دارد که روابط جنسی را آزادی بخشد

رئيس جمھوری که بزعم وی در منجHب ليبراليسم غرق گرديده 
اگر بناست اختHط آزاد باشد بايد : "است، خاطر نشان ميکند که

روابط جنسی ھم مانند دنيای غرب آزاد باشد واE عوارض روحی و 
نمی توان بخشی از نظام خانوادگی و . روانی در پی خواھد داشت

روابط زن و مرد را از اسHم گرفت و بخشی را از غرب يا بايد 
روش امثال . نظام اسHمی را در اين حوزه پياده کنيم يا نظام غربی

اين گفتار سند گويايی ." است» کج دار و مريز« جناب عالی مصداق
ست مبنی بر قرار گرفتن سر يک عالم سياستمدار، مجتھد دانشگاه 

سياست پيشه ای که محور انديشه اش . ديده، بر بدن يک بوزينه،
او ھر گونه ارتباط و معاشرت و . چيزی جزپائين تنه انسان نيست

گويی در . آميزش دانشجويان را بستری برای آميزش جنسی ميداند
بوزينه تنان بر . غرب اختHط جنسی سبب آزادی روابط جنسی گردد

آن تصورند که چون قرآن را ميخوانند، نخوانده، ھمه تاريخ جھان را 
از جمله تاريخ مبارزات زنان در کشورھای غربی و پستی بلندی 
ھای آن آگاه اند، تاريخی که در طی آن زنان پيوسته بسوی رھايی از 
. يوغ مردان و شکستن تابوھا فرھنگی گام ھای بلند برداشته اند

روشن است که به زنان در ھر سه دين بزرگ جھان، ستم رفته است 
و التذاذ جنسی را شرم آورو زشت و گناه آلود می پندارند و آنرا نيز 

اما در کشورھای غربی زنان . منع نموده اند، مگر بمنظور توليد مثل
توانسته اند از دوران تاريکی ، دورانی که مرد ارباب بشمار ميرفت 

که ھماکنون بر -و زن رعيت، عاری از ھر گونه حق و حقوقی 
اگرچه فرھنگ غربی ھنوز . عبور کنند -جامعه ی ايران حاکم است

مرد محور است، اما زنان ھمدوش مردان در بازار کار و در ميدان 
سياست و مديريرت حضور دايمی دارند و در رھبری جامعه نقش 

زنان از مردان در حرفه ھای مختلف علم و . اساسی بازی ميکند
در جوامع . بويژه در تحصيHت دانشگاھی سبقت گرفته اند.مديريت

غربی يک زن ميتواند به مقام جنرال در ارتش برسد ، رئيس جمھور 
دست . اين زنان در جمع مردان ميزيند. و وزير امور خارجه شود

مردان را ميفشرند، با مردان بر سر ميز مذاکره و شام و ضيافت می 
نشيند، اما تا کنون خبری از روابط جنسی آنان با مردانی که تماس 

در يک جامعه ی نسبتا آزاد بوده . دارند بگوش کسی نرسيده است
است که زن توانسته خود را بتدريج و از راه مبارزه به حق و حقوق 

وجود " آزادی جنسی "در غرب چيزی بنام . انسانی خود دست يابد
انسان بالغ آزاد است که در باره روابط جنسی خود با جنس . ندارد

نياز . اين يک حق طبيعی ست نه قانونی. مخالف تصميم بگيرد
کی و چه . جنسيت ھا به يکديگر چيزيست نھادين در سرشت انسانی

وقت به روابط جنسی بپردازند يک تصميم فردی و در اتخاذ اين 
تصميم دارای اراده ی آزاد اند، مفھومی که بوزينه تنی ھمچون آقای 

چرا که او انسان را ھمچون خود . علی مطھری با آن بيگانه است
او کمال انسان را . بنده ای بيش که اسير پائين تنه اش است، نمينگرد

نه در آزادی بلکه در صعود به رفيع ترين قله تسليم و اطاعت، می 
..  بيند  
آقای علی مطھری، از پدر عالم و فقيه و فيلسوف و معمار اصلی . 

:                              جمھوری اسHمی، نقل ميکند که  
28ادامه در صفحه    

 

 

مراجع تقليد و آموزش احکام فقاھتی، يک چيز صريح و روشن 
ھرچه . که وجود زن است که شھوت برانگيز است: بيان ميگردد

که از امواج راديويی و رسانه  -در او ھست از صدای او گرفته 
تا رخ و  -ای به محض قدرت رسيدن بوزينه تنان، خاموش گرديد

موی سر و برجستگی ھای بدن، ھمه تحريک کننده غرايز مرد 
تن زن است که شھوت را در مردان بيدار ميکند و به . است

هللا به منظور آنکه . طغيان و کنش ھای زشت و پليد وا ميدارد
شھوت را در مرد خفته نگاه دارد، زن را مکلف ساخته است که 
رخ و موی خود را بپوشاند و برجستگی ھای بدن خودرا اکيدا 
پنھان نمايد، چنانکه گويی دارای شی ای شرم آور و شر انگيز را 

مسلم است که افشان سازی موی سر، . در بر خود پنھان دارد
آرايش و وEيش صورت، نماياندن قوزک پا و روسری ھای 
قيطانی و مانتو ھای تنگ و کوتاه از مصداديق اصلی بد حجابی 
وEجرم به فساد و ھنجار شکنی و نيز به خطر انداختن امنيت 

در جمھوری اسHمی عدم رعايت . اخHقی جامعه ميانجامد
مقررات حجاب و اختHط جنسيت يکی از بزرگترين معضل ھای 

سال، بدون بکار گيری  ٣٢اجتماعی است که پس از گذشت 
نيروھای امنيتی و انتظامی و گشت ھای مختلف ارشادی، اختفای 
وجود در پس حجاب و مرزھای مصنوعی بين زنان و مردان، در 

گرچه بوزينه تنان بر دوش نيروھای انتظامی و . ھم فرو ميريزند
تيغ و تازيانه، تنبيه و مجازات، توانسته اند مردان را از زنان جدا 
.نموده و نظم و انضباط حجاب را حاکم و جامعه را به مساجد و    
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فيروز نجومی در نوشته خود، به آزاديھا ی جامعه عربستان و  
جايگاه زن و اھميت زياد باروری و دوره مادر ساEری، ھيچ 

در " انسان عرب"گوئی که از بدو پيدايش . اشاره ای نکرده است
، فقط  نظرات جنسی و سکسی و ضد زن "صحرای عربستان" 

وجود داشته، آن نظرات ھم در ذات وجود ساکنان آن سرزمين به 
تغييری ژنتيک تبديل شده و از طريق توارث به مطھری و 
.  فرزندش و ديگر آيتا¡ ھای ايرانی و غير ايرانی ھم رسيده است

خير آقای فيروز نجومی، شما يا از تاريخ بی اطHعيد و يا خود را 
به نادانی ميزنيد، که در ھردو صورت حقيقت تاريخ را کله پا 

متأسفانه نفوذ افکار  عظمت طلبان و سخنانشان چنان .  ميکنيد
قوی است که آقای نجومی نميداند که  قرنھا قبل از پيدايش اسHم، 
در ايران خودمان پس از ايجاد دولت ھخامنشی و گسترش يکتا 
پرستی و پادشاھی، زنان بمنظور توليد فرزند، بردگان جنسی 
.  مردان، و از ھيچگونه حقوق فردی ھم  برخوردار نبوده اند

ايشان از دورانھای گذار تاريخی از نظام قبيله ای به دولت طبقاتی 
و يکتا پرستی، و نياز آن به برقراری  تمام و کمال پدرساEری، 

، توسل دولتھا علت تداوم دين تا زمان کنونی .ظاھرا بی اطHع اند
به مذھب و در زمان حاضر فقط وفقط نياز نظام سرمايه داِری به 

حفظ ارتش ذخيره نيروی کار و . انقياد ذھنی و روانی جامعه است
پائين نگھداشتن دستمزدھا بمنظور کسب ارزش اظافی توليد شده 

و نظام سرمايه . توسط کارگراشاھرگ حيات سرمايه داريست
داری برای حفظ آ به ھر کاری از جمله تبليغ اديان ھم متوسل 

سرمايه داری از شرکای بسيار با نفوذش مانند، واتيکان، .  ميشود
طالبان، شيوخ عرب، کليسای آمريکای جنوبی و آفريقا تا اخوان 
المسلمين،  آيتا¡ ھای ايرانی و پاکستانی، مفتی ھای مصری، 

آيا ضد . داEی Eما و ھندوھا و ھمه و ھمه مذاھب حمايت ميکند
لطفا، تاريخ را به غلطت . زن بودن فقط از عربستان آمده است

.                                                                  تعرف نکنيد  

 پايان                   

 

 

به استثمار کشيده شدن زنان در جوامع سرمايه داری با 
سياست ھای گوناگون  چه از طريق مذھب وچه از طريق 

کاEيی شدن زن به دست صاحبان زر و زور                   
                                            

 

ان به اين سبب است ک,ه اي,م,ان آوردن,د پ,س .( 4و3سوره منافقون آيه 
ايش,ان ... کافر شدند، پس هللا مھر نھاد بر دلشان پس ايشان ن,م,ی ف,ھ,م,ن,د

دشمنند پس حذرکن از ايشان بکشد ايش,ان را هللا ،چ,گ,ون,ه ب,رگ,ردان,ده 
 )شوند

 

آيات هللا مملو از کشتار و دستور قتل مخالفان است آنھم فقط ب,ه دل,ي,ل 
ما می داني,م ک,ه ب,زرگ,ان ...  دگر انديشی وانتقاد و تفحص و بيان آزاد و

فلسفه ودانشمندان علوم و بزرگان علم حتی پيش از ظھور پيام,ب,راس,Hم 
و بقول مسلمانان در عصر جاھليت جھان مانند ارسط,و و اف,Hط,ون و 
سقراط و حکما بسيار ديگر ھيچگاه به دليل رد ن,ظ,ري,ات خ,ود ت,وس,ط 
ديگران و يا انتقاد نه اينکه کسی را ماخذه و بی حرمت نکرده اند ب,ل,ک,ه 
از مباحثه و نقادی و بحث نيز استقبال مينموده اند چه رسد که بخ,واھ,ن,د 
منتقد و مباحثه کننده را با تيغ به خون کشند که البته چنين تفکری ب,رای 
يک حکيم امکان پذير نيست و نبوده اما حکمت هللا کعبه سراس,ر آک,ن,ده 
از خشونت، قساوت وقتل وتھديد و ارعاب می باشد ھ,م,ان,گ,ون,ه ک,ه از 

 .آيات مشخص و ظاھر است

 

اما آيا از ديدگاه هللا بھترين راه مبارزه با مخالفان عقيدتی کشت,ار آن,ان 
و حذف کامل صورت مسئله می باشد؟  شما چطور فکر ميکن,ي,د آي,ا ب,ا 
هللا کعبه می توان از درب مباحثه سالم و آزاد ومعقول وارد شد؟  آيا از 
ديدگاه قرآن آزادی بيان و نقد جايی در حکمت و فظيلت ميت,وان,د داش,ت,ه 
باشد؟  آيا با توجه به اين آيات بزرگ ترين و خطرناک,ت,ري,ن دش,م,ن هللا 
روشنفکران ودگرانديشان وقلم بدستان آزاد انديش ني,س,ت,ن,د؟  آي,ا آزادی 

 بيان وقلم در اسHم جايی می تواند داشته باشد؟

25ادامه از ص   



 

 

 28     2011شماره چھل ونه آگوست  . ماھنامۀ روشنگر  

 

اصوEً اگر التذاذھای جنسی و منظورھای شھوانی در کار نيست چه 
اصراری است که بيرون رفتن زن به اين شکل باشد؟ چرا اصرار 

در اينجا مطھری " ورزند که دبيرستانھای مختلط به وجود آورند؟ می
زيرا که در . پدر، قصد نيت و اختHط جنسيتھا را زير سوال می برد

منظر وی ھر گونه اختHطی بين جنسيت ھا تنھا ميتواند به يک منظور 
مرد و زن نه بايد به يکديگر ." التذاذ ھای جنيسی: "بر قرار گردد

ھمراه ھم به . بنگرند، و دست يکديگر را بفشرند و يا کنار ھم بنشينند
ھمه ی اين کنشھا بزعم . کافه و کتابخانه بروند و به مطالعه بپردازند

مطھری پير، کنشھايی ھستند گناه آلود چون نميتواند ھمراه نباشد با 
واقعيت آن است که ھيچ چيز مثل التذاذ                        . التذاذ جنسی

البته بنا بر شريعت . جنسی، بوزينه تنان را بوحشت نمياندازد   
اسHمی، از آن ميتوانی بھره ور شوی اگر آنرا تابع احکام نکاح و 
زفاف نمايی آنگونه که هللا مقرر داشته است و مراجع بزرگ تقليد از 

با اين وجود التذاذ جنسی را . جمله امام خمينی تاييد و تصديق نموده اند
برای جلوگيری از مظاھر التذاذ جنسی . زشت و پليد بشمار ميآورند

است که حجاب را برای زن اجباری نموده است تا مردان و زنان به 
جدا سازی . اگر نبينند، نخواھند. اسارت غرايز جنسی خود در نيايند

اين در . زنان از مردان قرار است که ميوه عفت و عفاف بدست دھد
ھمان حالی است که پيامبر اسHم نماد فرمانروايی ست شھوتبار، چنان 

ھيچ زن . ساله بردارد ۶اسير شھوت بود که نتوانست چشم از کودکی 
مھم نبود که آن زن کيست و با وی چه . زيبايی نبود که او نخواھد

آقای . نسبتی دارد، او را در بر ميکشيد و به تعداد زنان خود ميافزود
اما از زبان پيامبر . علی مطھری بدون شک آگاه از اين حقيقت است

نقل ميکند که چگونه پيامبر، فرمان بر تعبيه دو درب ورودی برای 
مردان و زنان در مساجد بسازند که مباد تن مردان و زنان با يکديگر 

آقای مطھری افسوس ميخورد که چرا دانشگاه ھا تا . تماس پبدا کند
او البته بر آنست که تمامی . کنون به حوزه ھای علميه تبديل نشده اند

جامعه بايد تبديل به حوزه شوند، حوزه ھای علميه ای که در ان استادان 
بر شھوت و . و دانشجويان و يا علما و فقھا و طلبه ھا، تسليم و افتاده

شکم غلبه يافته و به نماد پاکی و طھارت، تقوا و پرھيزکاری تبديل شده 
اما بوزينه تنان، ابلھانی بيش نيستند که نميتوانند چشم خود را . اند

. بگشايند و نتايج زيانبار حجاب و جدايی جنسيت ھا را مشاھده نمايند
بوزينه تنان بر آن تصورند که ميتوانند با غرايز طبيعی انسان در افتند 

را بر " عفاف"و با ابزار حجاب، شھوت انسان را به بند بکشند و 
حال انکه سرکوب غرايز طبيعی لزوما آنھا را . جامعه حاکم سازند

خاموش و خفته نميسازد بلکه در خفا و در زير زمين به زيست 
چرا که امری است پنھانی و دور از . ميپردازند بدون ھيچ قيد و بندی

ھم چنانکه . چشم نظاره گر و بازدارنده ی جماعت، بوقوع می پيوندد
مصرف و توليد مشروبات الکلی به زير زمين فرو رفت و به يکی از 
پر درآمدترين حرفه ھا مبدل شد، التذاذ جنسی نيز در اعماق زمين فرو 

روسپيگری ديگر حرفه چند زنان بالغ و عاقل نيست، سن . رفته است
 ١٣روسپيگری در دوران حکومت حجاب و جدايی زنان از مردان به 

 

 اثر خواندنی و جديد سيامک ستوده منتشرشد

 بازيگران عصر تمدن

 کورش، محمد، چنگيز

کتابی خواندنی، با مطالبی کام4 متفاوت با آنچه 
 که تاکنون خوانده و شنيده ايد

 

 افشاگر دروغ ها و جعليات تاريخي

 

و شكننده بت هائي كه به منظور عبوديت فكري 

 انسان ساخته شده اند

 

بت هائي كه تجلي تقدس آميز  مفاهيم نا 

مقدسي هستند كه قرار است همراه با خود 

 آنها به باور انسانها در آيند 

 و تنها با شكستن خود آنها شكسته مي شوند

 

(برای خريد در لس آنجلس به شرکت کتاب 
سرای  و در تورنتو به) 7477-477-310

 مراحعه کنيد)  905-780-5947(بامداد 

 

برای سفارش مستقيم با آدرس ھای زير در تورنتو و 
 .فرانکفورت تماس بگيريد

 

 )تورنتو( 6661-237-905

com.siamacsotudeh@info 

 )فرانکفورت( 0049-178-7310-596

و تنگدست از اقشار پائين جامعه نيستند که به روسپيگری 
ميپردازند بلکه زنان مزدوج ھستند و دانش آموزان و دانشجويان 
که رسمی و غير رسمی، دست به تن فروشی ميزنند نه برای 

حجاب بجای ايجاد کار و . التذاذ بلکه بمنظور امرار معاش
.  اشتغال برای زنان، آنھا را به فحشا و روسپيگری کشانده است

سال تجربه حکومت اسHمی نشان ميدھد که حجاب، فحشا و  ٣٢
با . روسپيگری را سھل و ساده ساخته و بشدت رواج داده است

چنين نتايج در خشانی است که آقای مطھری اصرار دارد که 
طرح عدم اختHط جنسيت ھا را در دانشگاه ھا پياده سازی کند   

مضاف بر اين، حجاب، زنان را نه تنھا از رفتار انزجار آميز    
مردان مثل تنه زدن به زنان و توھين و تحقير و زبان رکيک آن، 
مصون نداشته است بلکه احساس محروميت را تشديد نموده و بر 
.  غيض و غصب و خشونت ، طرفين نسبت بيکديگرافزوده است

چرايی افزايش تجاوز بعنف و زورگيری را بايد در نظم و 
انضباط حجاب جستجو نمود، جنايتی که بطور روزانه اتفاق 

سوء استفاده، تجاوز . ميافتد و ھرگز کسی سخنی از آن نگويد
ضرب و شتم زن، بخشی از زندگی روزمره ی درصد قابل 

اما بوزينه تنان از آنجايی که نگران . مHحظه ای از جامعه است 
پايان سلطه حجاب اند، رای شان بر اين قرار گرفت که تجاوز 

بعنف و زورگيری ھای اخير ازجمله وقعه ی خمينی               
شھر در اصفھان و گلستان را رسانه ای کنند بلکه در کالبدم       

مرده ی حجاب و جدايی جنسيت ھا جانی تازه بدمند و با ايجاد    
امام . ترس و وحشت، سلطه ی حجاب بر جامعه را تداوم بخشند

ھای جمعه ھرگز نه زور گيری و نه تجاوز بعنف را نه تنھا 
"  بدحجابی "محکوم نکرده اند بلکه ھمه ی تقصيرات را در پای 

پس Eزم است . مينيويسد وآن را عامل قتل و جنايت اعHم ميکند
که ملت به ھوش باشد و در حرم خصوصی خود جانب احتياط 

مسلم است که اگر زن از سر تا پاخود را پوشانده . را بگيرند
نباشند، اگر صدای طرب و شادی آنان از دور بگوش مردان 
برسد، مردان عقل و خرد شان را از دست مينھند و به حيوانی 

اين زنان ھستند که حيوانات درنده را . درنده تبديل ميگردند
پرورش ميدھد نه نظام حجاب و عدم اختHط جنسيتھا که انسان 

بوزينه تنان، حجاب را به نماد عفاف در . را بحيوان تقليل ميدھد
.  جامعه اسHمی تبديل ساخته اند، نمادی ظاھری و ميان تھی

حال آنکه در . موضوعی بسيار جالت برای مبالغه و غلو گويی
فضای تاريک زير زمين، ھم چنانکه فحشا بيداد ميکند و خريد و 

در  -فروش الکل رواج دارد، بسياری از رفتار ھای ھنجار شکن
منظر بوزينه تنان، رواج يافته است که بيانگر رشد فرھنگی ست 

اين . که روزی جامعه ی اسHمی را از درون منفجر ميسازد
فرھنگ زير زمينی که دامنه و وسعت آن شناخته شدنی نيست، 
.  نه تنھا باز ايستادنی نيست بلکه بسرعت در حال رشد است

بوزينه تنان با نشان دادن چھره واقعی شريعت دين اسHمی، 
شرايط دفن دين اسHم را فراھم آورده است، دينی که در ايران 
.         جان گرفت و زنده شد، در ايران نيز بخاک سپرده ميشود
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 !انتخابات آزاد يا سرنگونی حکومت اسWمی؟

 

چه به نمايش انتخابات مجلس ش,ورای اس,Hم,ی ن,زدي,ک ت,ر م,ی ھر 
ان,ت,خ,اب,ات « شويم، شاھد بحث ھای بی پايه و اساسی چون برگ,زاری 

را از زبان سران و مقامات حکومت اسHمی، ب,ه وي,ژه ج,ن,اح »  آزاد
اصHح طلبان گرفته تا گرايشات مختلف اپوزيسيون راست و ل,ي,ب,رال 

دراين مورد، م,ھ,م,ت,ري,ن س,ئ,وال اي,ن اس,ت ک,ه .  خارج کشور ھستيم
انتخابات بيش از سه دھه حکومت اسHمی، چه گلی برسرمردم ايران 
زده است که بعدازاين ن,ي,ز ب,زن,د؟ م,گ,ر ھ,م,ي,ن ان,ت,خ,اب,ات ري,اس,ت 

نبود که با يک ت,ق,ل,ب آش,ک,ار رھ,ب,ری  88جمھوری خرداد ماه سال 
حکومت اسHمی، دولت احمدی نژاد، سپاه، بسيج، شورای ن,گ,ھ,ب,ان، 
مجلس و قوه فضائيه و غيره مواجه شد؟ مگر ھمين ھا، م,خ,ال,ف,ي,ن و 
حتی منتقدين رای دھنده به اين تقلب آشکاررا به خونين ترين ش,ک,ل,ی 
سرکوب و کشتار نکردند؟ مگر قوانين ح,ک,وم,ت اس,Hم,ی و ارگ,ان 
ھای آن به ويژه ارگان رھبری و شورای نگھبان و غيره، تاکن,ون ب,ه 
امر انتخابات و آرای مردم اھميتی داده اند؟ سران و مقامات حکومت 

» رھ,ب,ر« اسHمی، آشکارا می گويند که مردم صغي,ر ھس,ت,ن,د و اي,ن 
است که در مورد ھمه چيز وھم چنين نتايج انتخابات تص,م,ي,م گ,ي,ری 

يعنی سران ومقامات حکومت به مردم اجازه داده م,ي,دھ,ن,د ب,ه .  ميکند
منتخبين شورای نگھبان رای بدھند بايد شکرگزار باشند و ک,اری ب,ه 
کار نتايج نھايی آن که بستگی به رای و ن,ظ,ر رھ,ب,ر دارد، ن,داش,ت,ه 

، ھرکس بگويد رای من کو؟ از زندان ھاي,ی 88اگر مانند سال .  باشند
چون کھريزک سر درمی آورد و حتی زير ت,ج,اوز و ش,ک,ن,ج,ه ن,ي,ز 

از اين رو، انت,خ,اب,ات در ح,ک,وم,ت اس,Hم,ی، ن,م,اي,ش .  کشته ميشود
مضحکی بيش نبوده و حتی قابل مقايسه با نوع انتخ,اب,ات کش,ورھ,ای 

در کش,وری ک,ه .ھمسايه ايران چون ترکيه و پاکستان نيز ن,م,ی ب,اش,د
رسانه ھا، احزاب سياسی و نھادھای دمکراتيک مردمی آزاد ني,س,ت,ن,د 
و سانسور و اختناق مطلق حاکم است؛ نصف جامعه، يعن,ی زن,ان از 
ابتدايی ترين حقوق خود نيز محروم ھستند؛ زندان ھا پر از زن,دان,ي,ان 
سياسی است و شکنجه و اعدام نيز لحظه ای ق,ط,ع ن,م,ی ش,ود؛ پ,س 

زد؟ ب,ر » انتخابات آزاد«چگونه می توان در چنين حاکميتی سخن از 
اين اساس، بحث انتخابات آزاد در ايران کنونی، اگ,ر از روی س,اده 
انگاری و سطحی نگری سياسی نباشد عوام فريبانه است و رس,م,ا و 

ب,ن,اب,راي,ن، ب,ح,ث .  علنا در مقابل گرايش سرنگونی ط,ل,ب ق,رار دارد
انتخابات آزاد در شرايط موجود ايران، عمH پھن کردن ت,ور اي,م,ن,ی 

اک,ب,ر .زير نعش متعفن حکومتی که در لبه پرتگاه قرار گ,رف,ت,ه اس,ت
ھاشمی رفسنجانی رييس جمھور سابق و رييس تش,خ,ي,ص مص,ل,ح,ت 

، تقريبا در ح,اش,ي,ه س,ي,اس,ت 88نظام که از انتخابات خرداد ماه سال 
ھای کHن حکومت قرار گرفته، اکنون در تHش است ھ,م ب,رای اي,ن 
نمايش انتخابات بازار گرمی کند و ھم احتماE بتواند به جايگ,اه ق,ب,ل,ی 

 22بنا به گزارش آفتاب، چھارش,ن,ب,ه .خود در درون حاکميت برگردد
، رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار 1390تير 

داش,ت  گرام,ی « اعضای انجمن فرھنگ و سياست دانشگاه شيراز، با 
دانش جو تا پرسش و شک نك,ن,د « ، با اشاره به اين كه » اعياد شعبانيه

ھ,ای اف,راط,ی   متاسفانه برخی جريان« :  ، گفت» به يقين نخواھد رسيد
ان,د ك,ه جس,ارت  در حوزه و دانشگاه، فض,اي,ی را ب,ه وج,ود آورده 

پرسش و سئوال از دانش جويان و طHب سلب شده و اين ام,ر نش,اط 
او، در پ,اس,خ ب,ه . » ك,ن,د   علمی و سياسی را در جامعه تضعيف م,ی

ھای خروج كشور از وضع سي,اس,ی ك,ن,ون,ی، ب,ا   پرسشی درباره راه
وضعيت كنونی ب,دي,ل,ی ب,رای ن,ظ,ام ج,م,ھ,وری « تاكيد بر اين كه در 

ای ب,ه   هللا خ,ام,ن,ه اسHمی مبتنی بر وEيت فقيه و ني,ز ش,خ,ص آي,ت 

نيتی كه در مقام معظم رھبری سراغ دارم، انش,اء  با حسن « :  افزود
هللا فضای كشور به سوی وحدت، ھمبستگی و تالي,ف ق,ل,وب پ,ي,ش 

 .»آيد خواھد رفت، چرا كه اين كار تنھا از عھده ايشان برمی 
رفسنجانی، درحالی به سر مبارک رھبرشان قسم می خورد که ب,ه 
فرمان او، در ھمين دو سال گذشته، فرزندان خود او، بارھا ت,ھ,دي,د 
به دستگيری شده اند و ھواداران رھبر نيز ب,ارھ,ا ع,ل,ي,ه خ,ود او، 

بعHوه باي,د ت,اک,ي,د   .حتی از تريبون ھای نماز جمعه سخن رانده اند
ک,ن,,ي,,م ک,,ه ب,ر خ,,Hف ادع,,ای او، در دوره ھش,ت س,,ال,ه ري,,اس,,ت 
جمھوری اش، ھرگز فضای باز سياس,ی و رس,ان,ه ای در کش,ور 

در دوره رياست جمھوری او، سانسور و اختن,اق و .  وجود نداشت
فشار بر روزنامه نگاران، نويسندگان و ھنرمندان ب,ه ح,دی ش,دي,د 

و در اوج  1373در س,ال »  نويسن,ده 134« بود که نامه معروف 
برخی از اين ن,ويس,ن,دگ,ان .  منتشر شد»  سردار سازندگی؟ « قدرت 

در .  ترور شدند و بسياری از آن ھا اجبارا کشور را ت,رک ک,ردن,د
» اس,Hم,ی«  دوره او، فHحيان وزي,ر اط,Hع,ات و س,ع,ي,د ام,ام,ی 

معاون او بود با فرمان ھای مستقيم و آشک,ارت,ر س,ران ح,ک,وم,ت، 
ترورھای زيادی را در خارج و داخل کشور، طرح ريزی ک,ردن,د 
و توسط ارگان ھای تروريست,ی خ,ود چ,ون وزارت اط,Hع,ات و 

کجا در دوره رفسن,ج,ان,ی، .  سپاه پاسداران به مرحله اجر درآوردند
تعطيلی روزنامه ھا، خمير ک,ردن ف,ي,ل,م ھ,ا، س,انس,ور ک,ت,اب ھ,ا، 

 سرکوب ھای سياسی و اجتماعی، دستگيری ھای گسترده و 

 

در عرصه اقتصادی نيز ف,ق,ر  .و شکنجه ھا و اعدام ھا قطع گرديد
و فHکت به حدی کمرشکن و وي,ران,گ,ر ب,ود ک,ه ک,ارگ,ران و ب,ی 
کاران و مردم محروم برخی از شھرھای ايران، دست ب,ه ش,ورش 

از رفسنج,ان,ی ب,اي,د س,ئ,وال ک,رد ک,ه .  زدند و شديدا سرکوب شدند
سعيدی سيرجانی، به دستور کی و چگونه در زندان به قتل رسي,د؟ 
در خ,,ارج کش,,ور، ت,,رور غ,,Hم کش,,اورز، ص,,دي,,ق ک,,م,,ان,,گ,,ر، 
عبدالرحمان قاسملو، بختيار، چيتگر، رجوی و ده ھا تن دي,گ,ر در 
کشورھای اروپايی، ترکيه، عراق، پاکستان و غيره را چه کس,ان,ی 

، 67صادر کردند؟  قتل عام چندين ھزار زندانی سياسی در س,ال 
 با فرمان خمينی چگونه طراحی و اجرا شد؟

واقعيت اين است که در ھيچ دوره ای از حيات حکومت اس,Hم,ی، 
سياست ھای سرکوب و سانسور و ترور و اعدام حکومت اسHمی 

بن,اب,راي,ن، .  قطع نشده و ھم اکنون نيز با شدت بيش تری ادامه دارد
روشن است که ھمه سران و جناح ھای حکوم,ت اس,Hم,ی، ب,رای 
برون رفت از بن بست و ب,ات,Hق ب,ح,ران اق,ت,ص,ادی، س,ي,اس,ی و 

 .اجتماعی نجات يابند به دنبال راه حل ھا بگردند
سيدمحمد خاتمی، ديگر رييس جمھور پيشين حکومت اسHمی ن,ي,ز 

ف,ع,اEن س,ي,اس,ی «  ، در ديدار با جم,ع,ی از 1390تير  20دوشنبه 
، ب,ه ط,رح دي,دگ,اھ,ش درب,اره ان,ت,خ,اب,ات پ,ي,ش رو » شمال کشور

نبايد در ان,ت,خ,اب,ات ش,رک,ت  ٨۴ما از سال «: پرداخته و گفته است
اين بار اگ,ر ش,راي,ط ف,راھ,م .  متاسفانه اين اشتباه ما بود! می کرديم

او، البته افزوده است ک,ه »  . نشد حتما در انتخابات شرکت نمی کنيم
اين نظر شخصی من است و ھمه بايد بعد از شور و راي,زن,ی ب,ا « 

 .»ھم تصميم بگيريم
ت,ا زم,ان,ی ک,ه م,ج,ری و ن,اظ,ر « خاتمی در اين دي,دار گ,ف,ت,ه ک,ه 

 انتخابات مطمئن نباشند و ھر دو از يک جريان باشند، مطمئنا ا

او، به جناح حاکم رقيب شان پيشنھاد می ک,ن,د » ...نتخابات سالم نيست
بيايند از ھمين احزاب موجود افرادی را بدين منظور انتخ,اب ک,ن,ن,د « 

تا انتخابات سالم تری داشته باشيم، اگر شرايط فراھ,م نش,د ح,ت,م,ا در 
بنابراين، انتقاد رفسنجانی به جناح حاکم ني,ز »  . انتخابات شرکت نکنيم

کم ترين ربطی به آزادی رسانه ھا و احزاب و زن,دان,ي,ان س,ي,اس,ی و 
غيره ندارد، بلکه سھم خواھی جناح اصHح ط,ل,ب,ان از ج,ن,اح ح,اک,م 

سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، تھديد و ت,رور، ب,ه .کنونی است
خصوص ترور نويسندگان سرشناسی چون محمدجعفر پوينده، مح,م,د 
مختاری، مجيد شريف و ھم چن,ي,ن ف,ع,اEن س,ي,اس,ی م,ع,روف,ی چ,ون 
پروانه فروھر و داريوش فروھر و ده ھا ت,ن دي,گ,ر، ف,اج,ع,ه ح,م,ل,ه 

و س,,رک,,وب  78ت,,ي,,ر  18وحش,,ي,,ان,,ه ب,,ه ک,,وی دانش,,گ,,اه ت,,ھ,,ران در 
اعتراضات دانشجويی و مردمی در تھران و ب,رخ,ی ش,ھ,رس,ت,ان ھ,ا 

، در اوج قدرت اصHح طلبان و رياس,ت ج,م,ھ,وری خ,ات,م,ی ب,ه ... و
وقوع پيوست که در مورد اين جنايات نيز خ,ات,م,ی و دي,گ,ر اص,Hح 

موسوی تبريزی، از قص,اب,ان س,ال .طلبان مھر سکوت به لب زده اند
ھای نخست انقHب در دادگاه ھای ق,ت,ل و ت,ج,اوز و ج,ن,اي,ت ب,ود و 
ھمواره حکم اعدام صادر می کرد که در س,ال ھ,ای اخ,ي,ر، اص,Hح 
طلب شده است و ھم اکنون دبيرکل مجمع محققين و م,درس,ي,ن ح,وزه 

طلبی ج,ز از راه   اصHح«او نيز تاکيد کرده است که . علميه قم است
رود و کس,ی ک,ه ب,ه  انتخابات آزاد و ط,رف,داری از آن پ,ي,ش ن,م,ی 

ب,ه »  . دموکراسی معتقد است بايد به انتخ,اب,ات آزاد ھ,م م,ع,ت,ق,د ب,اش,د
هللا حس,ي,ن  ، آي,ت 20/4/1390گزارش خبرگزاری حکومتی اي,ل,ن,ا، 

و « موسوی تبريزی، با تاکيد به خرافات م,دھ,ب,ی و ب,ا ات,ک,ا ب,ه آي,ه 
قرآن کريم ھم به مشورت ک,ردن و » :، گفته است» امرھم شورا بينھم

ھ,ای گ,روھ,ی  اداره امور کشور اعم از سياست و حکومت از روش 
مسلم اس,ت ک,ه رفس,ن,ج,ان,ی، خ,ات,م,ی، م,وس,وی . » توصيه کرده است

تبريزی، تاج زاده و غيره، نگران آينده حکومت شان باش,ن,د و ب,رای 
برون رفت از بن بست سياسی و جلوگيری از ف,روپ,اش,ی اح,ت,م,ال,ی، 

ق,درت »  عادEن,ه« سياست ھای آشتی پذيری در پيش گيرند و با تقسيم 
و ثروت ھای جامعه بين خود، از يک سو بتوانند جواب گوی بح,ران 
ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی حکومت شان ب,اش,ن,د و از س,وی 
ديگر، با اتحاد و ھمکاری جناح ھای درونی ح,ک,وم,ت م,خ,ال,ف,ي,ن را 
شديدتر سرکوب کنند تا شايد از اين طري,ق ب,ق,ای ح,ک,وم,ت ش,ان را 

در واقع به قول ک,روب,ی، ھ,م,ه آن ھ,ا در ي,ک کش,ت,ی .  تداوم بخشند
 .نشسته اند و اگر اين کشتی غرق شود ھمه شان غرق خواھند شد

» آزاد« حتی در چارچوب ھمين حکومت نيز زمانی انتخابات نيم بن,د 
برگزار می شود که تغييرات بنيادی در قوانين آن و مھم ت,ر از ھ,م,ه 

بنابراين، .  رھبرشان را راضی کنند که در آخرين دقايق دبه درنياورد
نخست بايد عدم حمايت رھبر از يک جناح در مقابل ج,ن,اح دي,گ,ر و 
گردن گذاشتن او به نتايج آرا، تضمين شود؛ نظارت استصواب,ی ل,غ,و 
گردد؛ شورای نگھبان منحل گردد؛ نيروھای نظامی و ان,ت,ظ,ام,ی ب,ه 
ويژه سپاه و بسيج ھمانند ساي,ر کش,ورھ,ای ج,ھ,ان، ح,ق دخ,ال,ت در 
سياست و انتخابات را نداشته باشند؛ کانديداتوری زنان در ان,ت,خ,اب,ات 
. رياست جمھوری آزاد شود و عموما فيلترھا نظارتی برداشته ش,ون,د

آيا چنين امری ممکن است؟ جواب روشن اين است و تجربه سي,اس,ت 
ھا و عملکردھای تاکنونی حکومت اسHمی به سادگی نش,ان داده ک,ه 
ھر کدام از اين تغييرات، ھر چه بيش تر جنگ قدرت را در حاکميت 

اما بحث انتخ,اب,ات آزاد، اي,ن حس,ن را .  دامن می زند و عملی نيست
برای کليت حکومت اسHمی دارد که با اين بازی ھای انتخاباتی، ب,از 
ھم بخشی از مردم را متوھم س,ازن,د و ب,ه پ,ای ص,ن,دوق ھ,ای رای 

 .تشريفاتی و نمايشی خود بکشانند
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 ادامه از صفحه قبل 

در چنين موقعيتی و در حالی ک,ه ت,ح,وEت پ,رش,ت,اب م,ن,ط,ق,ه ھ,م,ه  
کشورھا را يکی پس از ديگری در می نورد و اکنون نفرت عم,وم,ی 
مردم سوريه از حکومت بشار اسد و حتی از حکومت اسHمی اي,ران 
نيز به دليل رابطه و ھمکاری ھای تنگاتنگ از ج,م,ل,ه در س,رک,وب 
اعتراضات مردم اين کش,ور، ھ,م,ه س,ران و ج,ن,اح ھ,ای ح,ک,وم,ت 
اسHمی را نگران کرده است؛ رفسنجانی، خاتمی و ديگران، ھم چون 
گذشته می خواھند با اين بحث انتخابات آزاد، ت,ن,ور س,رد ان,ت,خ,اب,ات 

در حالی که بخ,ش آگ,اه ج,ام,ع,ه .  مجلس شورای اسHمی را گرم کنند
محال است دوباره با سياست ھای پوسيده اصHح ط,ل,ب,ان و ف,رص,ت 
طلبان و پراگماتيست ھايی چ,ون رفس,ن,ج,ان,ی دوب,اره ب,ه داخ,ل چ,اه 

اي,ن ج,وان,ان و دان,ش ج,وي,ان ع,زي,زی ک,ه .  حکومت اسHمی بروند
رفسنجانی از آن ھا نام می برد س,ال ھ,اس,ت ک,ه پ,رچ,م س,رن,گ,ون,ی 
حکومت اسHمی را برافراشته اند و از ھر فرصتی ني,ز ب,رای نش,ان 
. دادن عمق نفرت خود به کليت حکومت اسHمی، است,ف,اده م,ی ک,ن,ن,د

جوانان و دانش جويانی که سرکوب و سانسور، درد و رنج، زندان و 
شکنجه و فقر حکومت اسHمی را با تمام وجود خود تج,رب,ه و ل,م,س 

 .کرده اند
ازسوی ديگر، آن بخش ازف,ع,ال,ي,ن ف,رھ,ن,گ,ی، س,ي,اس,ی واج,ت,م,اع,ی 

اح,زاب وس,ازم,ان,ھ,ای س,ي,اس,ی »  دم,ک,رات,ي,ک« وھمچنين ن,ھ,ادھ,ای 
ورسانه ھای عمومی اپوزيسيون راست و ليبرال، دست کم با مواضع 

) س,ب,زھ,ای( سياسی بحث آزاد رفسنجانی و سران جناح اصHح طلب 
اما اين بخش اپوزيسيون نيز ن,ي,ک .  حکومت اسHمی ھم جھت ھستند

ميدانند که حتی بر فرض محال انتخابات مد نظر آن ھا در چ,ارچ,وب 
حکومت اسHمی برگزارشود باز ھم اي,ن,ھ,ا را ب,ه اي,ن زودی ھ,ا ب,ه 

اما اين بخش از اپوزيسيون راست و ليب,رال ب,ا .  بازی نخواھند گرفت
اين جھت گيری ھای سياس,ی خ,ود ب,ا ت,وھ,م پ,راک,ن,ی ب,ه ان,ت,خ,اب,ات 

چ,را .  حکومت اسHمی، خدمت بسيار بزرگی به اين حکومت می کند
که اوE، به توھم پراکنی درجامعه ايران دامن می زن,ن,د؛ دوم,اَ ، در 
سطح بين المللی زمينه ھای مساعدی را برای انعکاس سياس,ت ھ,ا و 
ترفندھای حکومت اسHمی به وجود می آورد؛ سوماَ، در ميان ھم,ي,ن 
بخش اپوزيسيون، يک گرايش بسيارقوی وجود دارد که به کرزای ھا 
و مالکی ھا تبديل شوند ودرھمکاری ھای نھان وآشکار با دولت ھای 
غربی و غيره، مردم ايران را ھم چون مردم عراق، افغانستان، لي,ب,ی 
و غيره به خاک سياه بنشانند و جامعه را از حاکمي,ت دي,ک,ت,ات,ورھ,ای 
سابق رھا نشده، به دام ديکتاتورھای جديد و جنگ داخلی و ان,ت,ق,ام و 
ترور و رق,اب,ت ھ,ای ق,درت ھ,ای ب,زرگ و ھ,م چ,ن,ي,ن گ,رايش,ات 

 .رنگارنگ بورژوازی داخلی و بين المللی بکشانند
اما اپوزيسيون سرنگونی طلب که درون اين گرايش نيز صف بندی 
ھای مختلفی وجوددارد و برخی شخصيت ھا وسازمانھای سياسی از 

و آن ھم فقط » امپرياليسم«چپ و کمونيست بودن فقط مبارزه با 
     آمريکا را ميفھمند و دراين راه حتی به نوعی نسبت به حزب هللا 

لبنان و حماس فلسطين وگروھھای تروريستی اسHمی درعراق،  
سمپاتی نشان ميدھند و ضدکاپيتاليست نيستند؛ از اينرو، گرايشات 
سوسياليستی اين بخش از اپوزيسيون موظف است سياستھای 

«  حکومت اسHمی و گرايشات راست و ليبرال و حتی چپ ھای
غرب ستيز را افشا کند و با روشنگری پيگير خود » ضدامپرياليست

درعين حال، گرايش . نگذارد خاک به چشم جامعه پاشيده شود
سوسياليستی طبقه کارگر واحزاب و سازمانھايی که نه بصورت 
تظاھر و از منظر منافع تشکيHتی و سياست ھای سکتاريستی، بلکه 
به معنای واقعی طبقاتی و عمH منافع و رھايی خود و کل جامعه را 
در پيشروی طبقه کارگر می بينند و ھمچنين خود را نه صرفا 
ضدامپرياليست، بلکه ضدسرمايه داری از موضع طبقه کارگر ميداند 
و برعليه ھرگونه ستم و سرکوب، فقر و استثمار بی وقفه مبارزه 
ميکند و ازسويی، دراين مبارزه آلترناتيو طبقاتی شان نيز نه حاکميت 
حزبی و سازمانی، بلکه حاکميت طبقاتی طبقه کارگر آگاه و متحد و 

يعنی . متشکل و ديگر اقشار محروم و آزادی خواه جامعه است
حاکميت اکثريت جامعه؛ حاکميتی که به ھيچ عذر و بھانه ای حقوق 
و آزادی ھای فردی و جمعی اقليت را ناديده نمی گيرد و محدود نمی 

اين گرايش، بايد شعارھا و بحث و سياست ھای اثباتی خودرا . کند
بيش ازپيش به گوش جامعه برساند و تاکتيک ھايی را اتخاذ کند که 
ھم بسرعت توده گير شود وھم درخدمت استراتژی طبقاتی شان 

در چنين وضعتی، روشن است که اين گرايش نبايد به حرکت . باشد
ھای محدود و روزمره دل خوش کند و از سياست گذاری ھای کHن 

ھمگان .سياسی، اجتماعی و فرھنگی ازگرايشات   ديگر،عقب بماند
ميدانند که جامعه ما، دوران بسيارحساس و متحولی درپيش 

.                                          داردوآبستن حوادث مختلفی است   

ازاينرو،ھمه افراد وجرياناتی که بمعنای واقعی دلسوز جامعه ھس,ت,ن,د 
آگاھانه وآزادان,ه و داوط,ل,ب,ان,ه وظ,ي,ف,ه انس,ان,ی وس,ي,اس,ی دارن,دک,ه 
جوابگوی کمبودھا و انتقادات و سياستھا و عملکردھای درست وغلط 
خود باشند و باجسارت واعتماد به نفس بيشتری نقاط ضع,ف و ق,وت 
خودرا جمع بندی کنند، با آمادگی بيشتری به استقبال تحوEت سياس,ی 
و اجتماعی بروند تا گام ھای بلند و ماندگاری در جھت م,ن,اف,ع ط,ب,ق,ه 
. کارگر و ديگر جنبش ھای اجتماعی حق طلب و عدالت جو ب,ردارن,د

در چ,ن,ي,ن !يعنی به خاطر ديدن درختان، نبايد جنگل را فراموش ک,رد
اوضاع و احوال جھانی، منطقه ای و داخلی، ھمه افراد و ج,ري,ان,ات,ی 
ک,,ه چ,,ه از درون ح,,اک,,م,,ي,,ت ج,,م,,ھ,,وری اس,,Hم,,ی و چ,,ه از درون 
اپوزيسيون راست و ليبرال، با وجود اين که اختHفات سياسی زي,ادی 
ھم با ھمديگر دارند، اما ھمه شان به لحاظ افق و چشم انداز سياسی و 

از اين رو، آن ھا مواضع سياسی ھم جھت,ی .  اجتماعی ھم طبقه ھستند
تب,ل,ي,غ,ی از ج,م,ل,ه در م,ورد   -را در راه انداختن کمپين ھای سياسی 

انتخابات آزاد راه انداخته ان,د و ب,ه دل,ي,ل اي,ن ک,ه گ,رايش,ات راس,ت 
اپوزيسيون، نسبت به نمايش انتخابات ح,ک,وم,ت اس,Hم,ی، دس,ت ب,ه 
توھم پراکنی در جامعه و افکار عمومی داخ,ل و خ,ارج کش,ور زده 
اند، ضروری ست که از سوی گرايشات راديکال س,رن,گ,ون,ی ط,ل,ب 
آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو، به ويژه ت,وس,ط گ,رايش,ات 
سوسياليستی مورد نق,د و افش,اگ,ری ق,رار گ,ي,رن,د و در م,ق,اب,ل آن، 
آلترناتيو سرنگونی حکومت اسHمی با اتحاد و ھمبستگ,ی ک,ارگ,ران، 
زنان، جوانان، دانش جويان، روشنفکران و به طور کلی م,ردم آزاده 

اين گرايشات که از درون جناح اصHح .  ايران مورد تاکيد قرار دھند
طلبان حکومتی گرفته تا اپوزيسيون راست و ليب,رال داخ,ل و خ,ارج 
کشور، با ھر تفاوت و اختHف سياسی که با ھ,م,دي,گ,ر دارن,د ام,ا ب,ه 

طبقاتی شان، ک,م ت,ري,ن ع,Hق,ه ای   -لحاظ منافع و استراتژی سياسی 
ندارند که کليت حکومت اسHمی، ب,ا ق,درت م,ردم,ی و ب,ه وي,ژه ب,ا 

ب,ه ھ,م,ي,ن .  پيشگامی گرايش سوسياليستی طبقه کارگر سرنگون ش,ود
دليل، اين گرايشات رنگارنگ راست و ليبرال اپوزيسيون، با ح,رص 
و ولع بی پايانی برای شرکت در ق,درت، ب,ه ھ,ر ط,رف چ,ن,گ م,ی 
اندازند و ھم خود را به يک جناح حکوم,ت,ی وص,ل م,ی ک,ن,ن,د و ھ,م 

راه م,ی ان,دازن,د ت,ا ب,ا »  ان,ت,خ,اب,ات آزاد« جھت با آن، از جمله بحث 
تغييرات جزئی در باE، اصHح طلبان جايگاه خ,ود را در ح,اک,م,ي,ت 
پيدا کنند و ھم به دنبال سياست ھای دول,ت ھ,ای غ,رب,ی و در راس 
ھمه آمريکا ھستند و کم ترين توجھی ھم به پرنسيپ ھ,ای س,ي,اس,ی و 

واقعا بايد گفت که عشق به قدرت و کيش ش,خ,ص,ي,ت، .  اخHقی ندارند
چشم آن ھا را به واق,ع,ي,ت ھ,ای اق,ت,ص,ادی، س,ي,اس,ی، اج,ت,م,اع,ی و 

البته راھ,ی ک,ه اي,ن .  فرھنگی جھانی و منطقه ای و داخلی بسته است
بخش از اپوزيسيون در مقابل خود قرار داده اس,ت در ح,ال ح,اض,ر 
بيش از اين که به نفع خود و محفل ھايشان تمام شود، بيش تر به ن,ف,ع 

در اين ميان، واقعا حيرت آور نيست ف,ردی و .حکومت اسHمی است
جريانی که سی و سه سال، شاھد اين ھم,ه ج,ن,اي,ات و وحش,ی گ,ری 
ھای ھمه جناح ھای حکومت اسHمی، در دوره ھ,ای م,خ,ت,ل,ف ب,وده 
است پس چگونه وجدان سياسی و انسانی شان را راضی می کنن,د ت,ا 
از يک جناح اين حکومت جھل و ج,ن,اي,ت و ت,رور ح,م,اي,ت ک,ن,ن,د؟ 
حکومتی که دست ھمه سران و مسئولين و مقامات و جناح ھ,ای آن، 
حتی به خون ده ھزار انسان بی گناه و خانه خرابی ميليون ھ,ا انس,ان 

در چنين شرايطی، ھ,م,ه اي,ن گ,رايش,ات راس,ت و !ديگر آلوده است؟
فرصت طلب از درون جناح بندی ھای حکومت اس,Hم,ی گ,رف,ت,ه ت,ا 
جمھوری خواھان ملی، جمھوری خواھان Eئيک و سک,وEر، ط,ي,ف 

اکثريتی، مشروطه خواھان، رضا پھلوی و طرفدارانش، جبھه  -توده 
ملی و به طور کلی گ,رايش,ات Eئ,ي,ک، م,ل,ی و م,ذھ,ب,ی ي,ک ت,رس 

 -طبقاتی دارن,د و آن ھ,م وق,وع ان,ق,Hب س,ي,اس,ی   -مشترک سياسی 
اجتماعی توسط جنبش ھايی چون ج,ن,ب,ش ک,ارگ,ری، ج,ن,ب,ش زن,ان، 
جنبش دانش جويی، جمع ھای روشنفک,ری و م,ردم آزاده ب,ا اف,ق و 
چشم انداز سوسياليستی در جھت برپاي,ی ي,ک ج,ام,ع,ه ب,راب,ر، آزاد، 

ھ,م,ه اي,ن گ,رايش,ات .  عادEن,ه و م,رف,ه و پ,رنش,اط در اي,ران اس,ت
بورژوازی و حاميان بين المللی شان، ھمگی ترس از اين دارند که با 
سرنگونی کليت حکومت اسHمی و ب,رپ,اي,ی ي,ک ج,ام,ع,ه ن,وي,ن در 

جامعه ای ساخته شود که در .  ايران، منافع طبقاتی شان به خطر بيفتد
آن جامعه، ھيچ گونه برتری و منفعت طلبی و کيش شخصي,ت ج,اي,ی 
نداشته باشد و بر عکس، ھمه شھروندان کشور بدون در نظر گرف,ت,ن 
مليت، جنسيت، باورھای سياسی، مذھبی و غيره از حقوق ي,ک س,ان 
و برابری برخوردار باشند و در اتحاد و ھمبستگی با ھمدي,گ,ر و در 
فضايی سالم و صميمانه و به دور از ھ,رگ,ون,ه ت,رس و واھ,م,ه ای، 
جامعه خود را با اتکا به آخرين دس,ت,اوردھ,ای ف,رھ,ن,گ,ی، ع,ل,م,ی و 
تکنيکی و سياست ھا و قوانين جھان شمول براب,ری ط,ل,ب,ان,ه، آزادی 

ب,دي,ن ت,رت,ي,ب، ب,ح,ث .خواھانه و عدالت جويانه و انسانی اداره ک,ن,ن,د
در شرايط کنونی و در چارچوب حکوم,ت اس,Hم,ی  «انتخابات آزاد«

را بايد با نه محکم و صريح و سرافراز جواب داد و در م,ق,اب,ل آن، 
سرنگونی کليت حکومت اسHمی و برپايی يک جامعه آزاد و ب,راب,ر 

 !و مرفه و انسانی را با تمام قدرت فرياد زد

31(ادامه از صفحه    

و کاھش مقام وی به  وسيله لذت جوئی خود، تنھا به پائي,ن ت,ن,ه او 
ھمان اتھام دغلکارانه ای که اسHم ب,ه انس,ان ب,راب,ری .  توجه دارد

طلب عصر جاھليت ، و انسان متمدن به آنسان عصر ماق,ب,ل خ,ود 
جالب است که در اينجا نيز، مانند مورد باE، ن,ويس,ن,ده ب,ا . می زند

آنکه در ن,ق,ش ن,اق,د ن,ظ,ام اس,Hم,ی وارد م,ي,دان م,ی ش,ود، ول,ی 
استدEEت خود را با تکرار نعل به ن,ع,ل خ,زع,ب,Hت اس,Hم,ی در 
مورد انسان بيابانگرد عصر جاھليت، يعنی انسان بدوی و م,اق,ب,ل 

محمد نيز قوانين زن س,ت,ي,ز و .  تاريخ در عربستان به پيش می برد
شھوت طلبانه و مردساEرانه خود را در تقابل با آزادی جنسی در 
عربستان قبل از اسHم  که مبتنی بر برابری جنسی زن و م,رد و 
روابط انسانی ميان آن دو ق,رار داش,ت، ق,رار م,ی داد، و م,ان,ن,د 
نويسنده ما، در حاليکه انسان برابری طلب عصر جاھ,ل,ي,ت را ب,ه  
شھوترانی و عصيان جنسی متھم می نمود، توصيف عفيفانه ای از 
قوانين شھوت پرستائه و مردساEرانه خود ارائه می داد و آنھ,ا را 
دقيقا بھمانگونه که امروز روحانيون شھوت پرست، روابط آزاد و 
برابر جنسی در غرب را متھم به آنچه که خود آل,وده ب,ه آن,ن,د م,ی 

 : کنند، آنھا را با آتش جھنم تھديد می کرد
ب,ه آن,ھ,ا ( دوزخ متوج,ه س,ازن,د   و روزى كه كافران را بر آتش  "

را در زندگى دنيا به شھ,وت,ران,ى   شما لذات و خوشى ھايتان)  گويند
ام,روز    و عصيان برديد و بدان لذات دنيوى بر خوردار بوديد پ,س

به عذاب لذت و خوارى مجازات مى شويد چون درزمين ب,ن,ا ح,ق 
 ." گرفتيد  و تبھكارى پيش  تكبر كرديد و راه فسق
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ھزار نفر بيمه شده وجود دارد که با خانواده شان ح,دود ي,ک  227
، 1390ارديبھشت  7گيHن نيوز، چھارشنبه (  ميليون نفر می شوند

اگر حتّی اين آمار دروغين را ب,پ,ذي,ري,م ب,ا ).  6421شناسه ی خبر 
يک حساب سر انگشتی می بينيم که حدود س,ه چ,ھ,ارم م,ردم اي,ن 

اردش,ي,ر روح,ی، رئ,ي,س .  استان تحت پوشش ب,ي,م,ه ق,رار ن,دارن,د
درص,د  48سازمان جھاد کشاورزی استان گيHن، م,ی گ,وي,د ک,ه 

گ,ي,Hن (  جمعيّت شاغل اين استان در بخش کشاورزی فّعاليّت دارند
و عمHً تحت ) 6816، شناسه ی خبر 1390خرداد  21نيوز، شنبه 

غHمرضا ھاتفی، رئيس م,رک,ز پ,ژوھ,ش .  پوشش بيمه قرار ندارند
ھای شوراھای اسHمی شھر رشت، با اشاره ب,ه اي,ن,ک,ه ک,ارگ,ران 
شھر رشت به دEيل متعدد يه مشاغل,ی م,ی پ,ردازن,د ک,ه ت,ن,ھ,ا در 
فصل ھای ويژه ای از سال امکان فّعاليّت آنھا وجود دارد، م,ع,ت,ق,د 
است که شاغHن اين حوزه با مسائل و چالش ھای متعددی م,واج,ه 

به گفته ی وی کارگران فصلی فاقد حمايت ھای قانون,ی م,ان,ن,د .  اند
قانون کار و بيمه اند و دستگاھی بطور مستقيم مسؤليّت سامان,دھ,ی 

، 1389بھمن  6گيHن نيوز، چھارشنبه ( آنھا را بعھده نگرفته است
اّما جالب تر از اينھا اظھارات محمد پارسا، ). 5727شناسه ی خبر 

به عقيده ی .  رئيس کانون شوراھای اسHمی کار استان گيHن است
او حتّی وضعيّت کارگران رسمی در استان مناسب نيست و برخ,ی 

 7گ,ي,Hن ن,ي,وز، چ,ھ,ارش,ن,ب,ه (  از کارخانه ھا در ب,ح,ران ھس,ت,ن,د
در قسم,ت ھ,ای ب,ع,دی ).  6419، شناسه ی خبر 1390ارديبھشت 

اين نوشته مجدداً نقل قول ھای اين مس,ؤل,ي,ن اس,ت,ان گ,ي,Hن را از 
زوايای ديگری بيان خواھم کرد تا نشان دھ,م ک,ه اوض,اع واق,ع,ی 

در پايان اين قسمت وضع,يّ,ت .  کارگران در اين استان چگونه است
بيمه کارگران ساختمانی در اين استان را نشان داده و قض,اوت در 

مطابق خبر ايسنا ی م,ن,ط,ق,ه . مورد آن را به خواننده محّول می کنم
ی خزر و مطابق ليست سازمان فنّی و حرفه ای استان گيHن تن,ھ,ا 

نفر از کّل  کارگران شاغل در بخش ساخت,م,ان اي,ن اس,ت,ان   3060
اس,ت,ان   –ايس,ن,ا (  شامل قانون بيمه ھای تامين اجتماعی م,ی ش,ون,د

فاجعه ).   8910-8589-5، کد خبر  11.10.1389گيHن به تاريخ 
 . عميقتر از آن چيزی است که احتياج به توضيح داشته باشد

***** 
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 "بوزينه تنان "
 شبه اس-می؟   يانقد ضد اس-می 

  سيامک ستوده

 
م,ق,ول,ه ای اس,ت ک,ه "  ال,ت,ذاذ ج,ن,س,ی" ، بوزينه تناندر مقاله 

نويسنده با متھم کردن اسHم به ضديت ب,ا آن ب,ح,ث خ,ود را 
و در استنتاج از اين مقوله ی بزعم وی پ,اي,ه  آغاز کرده است

ايست که به سراع ارزيابی و نقد پ,دي,ده ھ,ای دي,گ,ری چ,ون 
ام,ا مش,ک,ل اص,ل,ی در اي,ن .  رفته اس,ت... حجاب اسHمی و 

مقاله در ھمان مقوله اصلی  و درک نادرست نويسن,ده از آن 
اين مشکل  که  نويسنده، به خطا، ضديت اس,Hم .   ه استنھفت

با لذت جوئی زن را با لذت جوئی انسان بط,ور ک,ل,ی اش,ت,ب,اه 
گرفته، و فراموش کرده است که اسHم نه تنھا با لذت ج,وئ,ی 
شھوانی مرد کوچکترين مخالفتی ندارد، بلکه تمام,ی آي,ات و 
قوانين فقھی اش در پی آنست که بيشترين امکان,ات را ب,رای 
لذت جوئی وی فراھم آورد، تا جائی که ح,ت,ی از ب,از ک,ردن 
راه برای لذت جوئی م,رد از ک,ودک ش,ي,رخ,وار ن,ي,ز دري,غ 

بايد توج,ه داش,ت ک,ه در اي,ن م,ورد ھ,م ط,ب,ق .  نکرده است
معمول، اين مرد و نه زن است که م,ج,از ب,ه ل,ذت ب,ردن از 

 . کودک شيرخواره ی مخالف جنس خودش می باشد
نمونه ديگر اينکه وقتی روحانيت به نقد روابط ج,ن,س,ی در 
فرھنگ غرب می پردازد، اين نه آزادی جنس,ی م,رد، ب,ل,ک,ه  

وی اس,ت ک,ه "  بی بندو باری"آزادی جنسی زن و بزعم آنان 
زير حمله قرار می گيرد و با تکيه بر ق,وان,ي,ن م,ردس,اEران,ه 
شريعه، مانند حق چند زنی، تجاوز روزمره و ب,ه ع,ن,ف ب,ه 

قوانين تمکين يکطرف,ه و اج,ب,اری زن ب,ه ن,ي,ازھ,ای (ھمسر 
تبرئه م,ت,ج,اوز ب,ه ب,ھ,ان,ه ( و حتی غير ھمسر )  جنسی شوھر

، رابطه جنسی با دخ,ت,ران زي,ر س,ن ) تحريک وی توسط زن
، در )حتی شيرخواره(قانونی و سرانجام ايذاء جنسی کودکان 

برابر قوانين حماي,ت,ی زن,ان و ک,ودک,ان در ف,رھ,ن,گ غ,رب 
قوانين مربوط به منع چند ھمسری، و مج,ازات م,ت,ج,اوزي,ن ( 

، اي,ن ) جنسی و رابطه جنسی ب,ا ک,ودک,ان زي,ر س,ن ق,ان,ون,ی
محدوديت مردان در لذت جوئی  از زنان و دختران است ک,ه 

 .  مورد اعتراض قرار می گيرد
بنابراين، می بينيم که عنوان اينکه اسHم با لذت جوئی جنسی 
.  انسان بطورکلی مخالف است، بکلی با واقعيت تناقض دارد

بالعکس، يکی از تمايزات اسHم با اديان ديگری مثل 
مسيحيت که با سنت ھائی از قبيل تارک دنيا شدن و دوری 
جستن از لذائذ جنسی برای زن و مرد، برای نزديکی به خدا، 
بيشتر ھمراھی دارد، در سکسيست بودن و مّصر بودن اسHم 
در  تلذذ جنسی، البته تنھا برای مردان، می باشد که در 
.        زندگی شخصی خود محمد نيز کامH مشھود بوده است

اما اگر خوب به مسئله دقيق شويم، مسئله صرفا بر    سر    
تجزيه و تحليل يک مقوله انتزاعی و بحث و فحص آکادميک 

آنجه در خور اھميت و توجه است . حول و حوش آن نيست
باين معنا  که . تبعات و نتايج عملی چنين ديدگاھی می باشد

برداشت ناقص و نادرست نويسنده از مقوله ی لذت جوئی 
جنسی در اسHم، عمH به ناديده گرفته شدن  جنبه 

.                        مردساEرانه و زن ستيزانه آن می انجامد  

اين ديدگاه نادرست از مقوله التذاذ ج,ن,س,ی در اس,Hم ن,ت,ي,ج,ه 
نادرست ديگری را در پی دارد  که کم اھم,ي,ت ت,ر از م,ورد 

م,رد و اينکه گويا حجاب برای ک,ن,ت,رل ش,ھ,وت .  باE نميباشد
آن، ي,ع,ن,ی ھ,م,ان )  وي,ران,گ,ر( و جلوگ,ي,ری از م,ظ,اھ,ر  زن

استدEلی که روحانيون در اين مورد بکار می برند، ب,رق,رار 
نويسنده با آنکه در ج,ائ,ی ب,ا ط,رح ت,ب,ع,ي,ت ل,ذت .  شده است

جوئی اسHمی از احکام نکاح آغاز ب,ه ج,ھ,ت گ,ي,ری نس,ب,ت,ا 
درستی در مسئله م,ی ک,ن,د ول,ی پ,ی آن,را ن,گ,رف,ت,ه، دوب,اره 

برای جلوگ,ي,ری از "  اينطور نتيجه گيری می نمايد که اسHم 
التذاذ جنسی است که ح,ج,اب را ب,رای زن اج,ب,اری  مظاھر

به اسارت غرايز جنسی خود در  مردان و زناننموده است تا 
ھمانطور که گفته شد اين دقيقا ھم,ان اس,ت,دEل گ,م,راه " نيايند 

کننده ايست که خود روحانيون برای پرده پوشی علت واق,ع,ی 
. برقراری حجاب و توجيه اخHقی آن بدان متوسل می ش,ون,د

در حاليکه حجاب، در واقع، ن,ه ب,رای ج,ل,وگ,ي,ری از ال,ت,ذاذ 
جنسی زن و مرد، بطور کلی، بلکه ت,رف,ن,دی ب,رای تض,م,ي,ن 
 مالکيت خصوصی مرد بر زن و انحصار لذت جوئی مرد از 

 

 ."  به آن بكند بھره بردارى كند و يا ديگرى را دعوت به تجاوز 
البته بايد توجه داشت که گفته سيد قطب نه گ,ف,ت,ه ای از خ,ود، ب,ل,ک,ه 

زن,اِن    پ,س "...:   تقسير دقيق اي,ن اي,ه در ق,ران اس,ت ک,ه م,ی گ,وي,د
شايسته و مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوھران باشن,د و آن,چ,ه 

احتراز از عريانی و ..."   را كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگھدارند
گری برای شوھر و صاحب زن، پوشاندن خود در چادر و حجاب

بن,اب,راي,ن، ح,ج,اب، ب,ر .  نه تنھا منع، بلکه تجويز ھم شده است
خHف نظر نويسنده، نه برای جلوگيری از تح,ري,ک م,ردان و 
مظاھر شھوت بطور کلی، بلکه برای جلوگ,ي,ری از ت,ح,ري,ک 
غير به دست اندازی به مايملک فرد، و در يک ک,Hم، مص,ون 
داشتن حق مالکيت شوھر از دستبرد ديگران به آن وض,ع ش,ده 

می بينيد که تمام اين قوانين در داي,ره اح,ک,ام م,رب,وط ب,ه .است
در ي,ک .  مالکيت، يعنی ماليکت شوھر، بر زن وضع ش,ده ان,د

کHم، مرد در اسHم، آزاد است يه ھر اندازه که می خواھ,د ب,ه 
زنان ديگر نگاه کند، نسبت به آنھ,ا ش,ھ,وت,ران,ی و ب,ا آن,ھ,ا ھ,م 
آغوشی و لذت جوئی کند، بشرط آنکه، و فقط به ھ,م,ي,ن ش,رط 
که آن زن را بعنوان ھمسر دائم، يا موقت، يا ک,ن,ي,ز خ,ري,ده ي,ا 

 . اسير کرده و در يک کHم به مال,ک,ي,ت خ,ود در آورده ب,اش,د
كسانى كه اندام خود را از شھوترانى نگاه مى دارند مگ,ر ب,ر " 

كه از اِعمال شھوت ب,ا آن,ھ,ا   زنان حHل و كنيزان ملكى خويش
و به ناروا شھوت (ھيچ مHمت ندارند و ھر كه غير از اين كند 

بنابراين، می بينيم ک,ه ." به حقيقت متعدى و ستمكار است) راند
اسHم اوE، لذت جوئی را نه برای مرد، بلکه ت,ن,ھ,ا ب,رای زن 

بنابراين، گفتن اينک,ه م,خ,ال,ف ل,ذت ج,وئ,ی . محدود کرده است
جنسی بطور کلی است، نه تنھ,ا ن,اق,ص و غ,ي,ر دق,ي,ق، ب,ل,ک,ه 
ھمچنين نوعی چشم پوشی بر محروميت زن و ست,م ب,ر او در 

زن در اسHم وظيفه اش ل,ذت دھ,ی و م,رد .  اينمورد می باشد
آنچه دامنه ی اين لذت دھی و لذت بری . کارش لذت بری است

را تعيين می نمايد، نه اخHقيات و نه ھيچ چيز دي,گ,ری، ب,ل,ک,ه 
از .  تنھا و تنھا حق مالکيت، يعنی قدرت اف,ت,ص,ادی م,رد اس,ت

آنجا که در اسHم ھر نوع رابطه جنسی تنھا از ط,ري,ق خ,ري,د 
زن بطور دانم يا موقت، يعنی از طري,ق ف,ح,ش,ای ش,رع,ی، ي,ا 
اسارت، يعنی تجاوز به عنف، امکان پذير می ب,اش,د، ل,ذا م,رد 
بعنوان طبقه افتصادی ي,ا ن,ظ,ام,ی مس,ل,ط، آزادی ج,ن,س,ی اش 
نامحدود، و درواقع محدود به ق,درت خ,ري,د و ق,درت ت,ج,اوز 
فيريکی اش نسبت بديگران می باشد، و زن بعنوان طبقه تح,ت 

ک,ه ب,اي,د در خ,ان,ه ب,م,ان,د و ب,ه ( سلطه و فاقد قدرت افتصادی 
م,ح,ک,وم ب,ه ل,ذت )  نيازھای جنسی و ک,اری م,رد پ,اس,خ دھ,د

بنابراي,ن، م,ی . بخشی، يعنی فقدان ھر گونه آزادی جنسی است
بينيم که چگونه برداشت غلط از مقوله لذت جوئ,ی ج,ن,س,ی در 
اسHم نه تنھا مانع نقد جنسی، بلکه ھمچنين مانع نقد طبقات,ی از 
اسHم می شود، و نقد نويسنده را در بھترين حالت در ح,د ي,ک 
نقد سطحی، ناپيگير و سانتی م,ان,ت,ال اخ,Hق,ی، و در ب,دت,ري,ن 
ح,,ال,,ت در س,,ط,,ح ن,,ق,,دی ش,,ب,,ه اس,,Hم,,ی ، م,,ح,,دود ن,,گ,,ه م,,ی 

سومين ضعف نوشته، ديد غير تاريخی نويسنده به مس,ئ,ل,ه .دارد
رابطه زن و مرد بطور کلی و مسئله لذت جوئی جن,س,ی ع,ل,ی 

اين ديد که روابط مزبور را بعنوان پدي,ده ای . الخصوص است
تاريخی که در طول زمان تغيير و تکامل می يابد، و پ,دي,ده ی 
اسHم و قوانين شريعه نيز مانند ھر قانون ديگری م,ب,ي,ن ت,ن,ھ,ا 

اي,ن ض,ع,ف ن,ي,ز .  لحظه ای از اين تکامل می باشد، نمی ب,ي,ن,د
بدEيل روشن و غير قابل انکار، ناشی از بی اطHعی نويس,ن,ده 
از تاريخ، و در نتيجه افتادن به دام خزعبHت ناسيوناليستی  و 
اسHمی، يعنی دروغ پ,ردازی ھ,ای انس,ان م,ت,م,دن در م,ورد 

"  : وی می گ,وي,د.  دوران ماقبل خود و انسان ماقبل تاريخ است
گر نيک بنگری، آنان که بر جامعه ی اسHمی، جامع,ه ای ک,ه 

ح,ک,م "  ول,ی ف,ق,ي,ه " بر آن شريعت دين اس,Hم ح,اک,م اس,ت و 
ميراند، تنھا بخش فوقانی بدن شان از جنس انسان است، يع,ن,ی 

چرا که اين م,وج,ودات .  تن شان، اما، تن بوزينه است.  سر آنھا
توانايی تعقل و تفکر را دارا می باش,ن,د، ول,ی بس,ی م,ح,دود و 

ن,گ,اه .  به جھان ھستی از ته سوزنی م,ي,ن,گ,رن,د.  تنگ و باريک
آنان به انسان، نگاه بشری ست ک,ه در دوران ط,ف,ول,ي,ت خ,ود 

ن,ه .  بيابان گرد بوده اس,ت و ص,ح,را نش,ي,ن.  بسر ميبرده است
 ."   خواندن ميدانسته است

حقيقت اين است که آنچه که نويسنده به غلط ب,ه انس,ان م,اق,ب,ل 
، نسب,ت م,ی " انسانی که بيابانگرد بوده و صحرا نشين" تاريخ، 

فک,ر ک,ردن، دق,ي,ق,ا "  پائين تنه" دھد، يعنی شھوترانی و تنھا به 
 خصوصيت انسان متمدن است که با تبديل زن به مايملک مرد 

اي,ن خ,ط,ای  دوم,ی اس,ت در ک,ار .  ھمسر، يعنی از موضوع مالکيت خود اس,ت
نويسنده که جلوی نقد طبقاتی، يعنی نقد اسHم بعنوان ايدئ,ول,وژی م,داف,ع م,ال,ک,ي,ت 
خصوصی بطور کلی و در اينجا مالکيت خصوصی مرد بر زن را م,ی گ,ي,رد و 
نويسنده را به بيراھه، و بدتر از ھمه، به ھمان جائی که خ,ود اس,Hم در دف,اع از 

 . حجاب ايستاده است، می برد
ھمه می دانند که خانواده پدرساEر با زن خری در پنج الی  شش ھزار سال پيش، 
و بدنبال پيدايش مالکيت خصوصی برای اولين بار در تاريخ،  و در دست مردان 
شروع شد و درست از ھمين زمان بود که بدرجه ای که آزادی  جنسی مردان، 
مانند چند زنی، افزايش يافت، بالعکس، آزادی  و لذت جوئی جنسی زن که اکنون 

مذاھب نيز . به مايملک مرد و وسيله لذت جوئی وی تبديل شده بود، محدود گشت
در ھمين زمان بعنوان روبنای جامعه طبقاتی نوپائی که در آن طبقه دارا به مدد 
ثروت خود می توانست ھمه لذائذ و مواھب زندگی، منجمله لذت جوئی از زن را، 
به خود اختصاص دھد، و بعنوان دست پخت ھمين طبقات، پا به عرصه وجود 
.گذاشتند                                                                                             

اسHم نيز يکی از ھمين مذاھب بود که در جامعه بدوی عرب که در آن زن م,ق,ام 
با مرد داشت، پ,ا ب,ه ع,رص,ه وج,ود )  حداقل در بخش مادرتبار آن(باE و برابری 

گذاشت و يکی از وظايف اش اين بود ک,ه ام,ر ب,ردگ,ی زن ب,ه م,رد را در ش,ب,ه 
جزيره عربستان که محدود به بخش مردساEر آن ب,ود، ب,ه س,راس,ر آن گس,ت,رش 

ھمه قوانين اسHمی در تنظيم رواب,ط زن و م,رد، چ,ي,زی ج,ز ت,ث,ب,ي,ت ح,ق .  دھد
اگر اسHم مرد را از نگاه ک,ردن ب,ه .  مالکيت انحصاری شوھر بر زن خود نيست

زن منع می کند، نه نگاه به زن خود، بلکه نگاه به زنی را که به او ت,ع,ل,ق ن,دارد، 
ھمينطور، منع زن ن,ي,ز .  يعنی منع نظر داشت به مايملک ديگری را مد نظر دارد

از نگاه کردن به مردی جز شوھر خود، جلب او به رعايت حق مالک,ي,ت ش,وھ,ر، 
يعنی برحذر داشتن او از چيزيست که ممکن است به ھم اغوشی اش به ي,ک م,رد 

چيزی که س,ي,د . غريبه، يعنی کسی جز مالک و صاحب اصلی خودش، منجر شود
 .قطب در شرح زير با صراحت و وقاحت بيشتری بر آن تاکيد می ورزد

واگذار شده ، حق ندارد ،   كسى كه مسئوليت نگھدارى از چيزى بر عھده اش" 
بنابراين قاعده حقوقى ، دخترى نيز كه . به دزدى آن دعوت كند  ديگرى را 

خود را از دست مى دھد و تنھا ) فرج(لت جنسى  ازدواج مى كند ، چون مالكيت آ
   وظيفه نگھدارى از آنرا بر عھده دارد ، از اينرو، حق ندارد ، از آلت تناسلى اش
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