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 گلشیفته فراهانی
 خراشی بر پوست شب 

 سیامک ستوده

همانگونه که مذهب با پوشاندن تن،  عن نر اس رعناس  ین منر کن ند  

لیبررلیسم بوسژوریر نیز مر کوشد تا با عالح عریانر ین به مقنابن نه بنا 

 . آن برخیزا

جدرل بی، بوسژریی و رستجاع مذهبر ماقبل عرمایه ارسی ننه بنر عنر 

که سیشه های رقتصاای ارسا  ب نهنه بنر عنر شنهنل آن    –نفس رعاس 

 . ی  ر شهل آیرا و مستبدرنه آنست

ری آنجا که حجاب روج تحمیق ج سر و مذهبر و اس نهایت رعاس  ین 

رعت  بر شک   شهست، آن نیز یگ گام اس سره آیرای وی بشماس منر 

 . سوا

رما آیرای ین  مان د هر مفهوم ایگری  یک مفنهنوم کن نر و رننتنزرعنر 

چیزی جز شهست، و سهائر ری قیوا موجوا و اس ری جا فنونوارلنر .  رعت

 .سر م  ا نمر اهد

 . لذر  ت ها اس رشهال ک هر  و مشخص آنست که ت یی، ته یف مر شوا

ری، ت ریفر رعت .  به م  ای آیرای ین نیست لزوماری ری رو  عریانر 

 . که بوسژوریی ری آن برری مقاصد خوا بدعت مر اهد

بای، ترتیب رعت که رو ری مباسیه ین اس سره سهائر خوا ت ها ری حق 

ین اسشوسش بر ع یه حجاب  ی  ر حق رو اس عریان بوان حنمناینت 

 .مر ک د

نهضت عریان عایی هر چ د بیان شوسش ین برری ب ابرری،  

بوسژوریی  اس .   سهائر  ولر لزوما به م  ای خوا ری، سهائر نیست

حالر که ری ری، حق افاع مر ک د و آنرر به پرچم مباسیه ی خوا 

برری آیرای ین تبدیل مر نماید  اس همانحال هر قدمر سر نیز که ین 

برری سهائر بیشتر  سهائر ورق ر خوا  به ج و بر مر ارسا  عد و 

 . عرکوب مر نماید

نمر ...  رعاعا افاع بوسژریی ری آیرای  امهررعر  برربری و 

چرر که نوع پیگیر و ورق ر آن به محو خوا .  تورند ناپیگیر نباشد

آیرای  ین  رنسان  و برربری ورق ر تا حد .  وی م جر مر گراا

ری ری رو  .  برربری رقتصاای  همگر مغایر با ع طه عرمایه رند

با شهل رجباسی آن  .  بوسژوریی با خوا رعاس  ین مخالف نیست

همانطوس که .  ی  ر نوع ماقبل عرمایه ارسی آن  مخالف رعت

امهررعر بوسژریر نه با خوا ع طه طبقاتر  ب هه  اس بهتری، 

حالت  ت ها با شهل یوسگویانه و غیر امهررتیک آن اس تقابل 

.   رعت عریانر گ شیفته فررهانر  ت ها ج وه ری ری شوسش . 

تاسیخر ین بر ع یه قیوا فووارلر و نه عرنوشت ری، شوسش و 

بیان حق رو اس اعت سا یان به قیوا مزبوس و نه .   رنقالب رعت

یک عریانگررئر شوسش گر  کوس و .  رنتخاب جایگزی، آنست

نام  وم اس ری هه .  تاسیخ ب دی آن نام  وم رعت.  بدون هدف رعت

به عریانگری و مدسنیته فاعد .  مقدمه ی سهسپاس به کدرم ایاس رعت

ری ری رو   محهوم .  هالیووای یا آیرای عریان و ورق ر رنسانر

کران آن  محهوم کران حق ین اس رنتخاب پوشش  و ری ری رو 

نااسعت  و تایید بالشرط آن نیز محدوا ماندن اس اس اریره ی نقد 

 . بوسژریر ری رعاس  ین و مسو ه حجاب رعت

www.siamacsotudeh.com 

------------------------ 

آناباپتیست های افراطی یکی از سکت هاای آناابااپاتایاسات باورنا   اه رر 

تاا اشاتارا ای  61مونستر آلمان رر ارامه نهضت پروتستاانایادر رر  ارن 

 ررن اموال و زنان پیش رفتن  و با هم ستی پروتستان هاا و نایاروهاای 

 .مسلح پرنس های  اتولیک سر وب و مضمحل ش ن 

ر جهان را فرا راسبرای ما کمونیست ها تصاویر عریان و اعتراضی گلشیفته فراهانی بخصوص در غوغای بی پایان اعتراضات و شورش ها ی دوران سازی که امروزه س
ما نه پای بند اخالقیات کهنه قرون وسطائی هستیم که از عریانی زیبائی های طبیعت بهراسیم، نه آنقدر کوته بین و سطحی نگریم که . گرفته است واقعه چندان غریبی نیست

 .در مبارزه با عمق تاریکی، با تنها خراشی بر پوست شب به وجد و سرور در آییم

عریانی زن تنها بیان حق او رر انتخاب میان پوشان ن یاا ناشاوشاانا ن 

 . تن است

بیان شورش او بر علیه  یور  هنه ما بل سرمایه راری و نه هیچ چید 

چنین شورشی هر چن  می توان  گامی رر مسیر رهائای ناهاائای .  ریگر

او باش ، ولی رر ضمن می توان  مق مه ای بااشا  بارای لانادیا ن رر 

اسارتی از نوع ریگر، اسارت تن فروشی ما رن  اه باااناوان سامابال 

م رنیته بورژائی رر سرمایه راری غرب بش ت رنگ آمیدی و مامول 

 . ش ه است

رر .  همین  ار را رر مورر رین و هر عرصه ریگری انجار می ره 

آنجا نید رر مبارزه با رین، رر بهترین حالت، نه با خور افیون رین، 

بلکه با تحمیل استب اری و اجباری آن مخالفت می  ن ، یانی تنها از 

یا با پروتستانیدر .  ازاری رین و حق انتخاب رین، رفاع می نمای 

 .  را سر وب می  ن * همراه می شور، ولی آنا بابتیسم افراطی

چرا  ه از آزاری زن تنها آزاری او از تامالاک شاوهار، آناهام بارای 

عرضه ش ن  االئی جنسیت اش رر بازار صنات سکس را طلب مای 

همانطور  ه از آزاری رهقان تنها تب یل شا ن وی باه  اارگار، .    ن 

 . یانی  االئی ش ن نیروی  ار وی را رنبال می نمای 
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 به بهانه مرگ کیم یونگ ایل
 ایدئولوژیک-چند نکته و کمی بیشتر در باب یک مغلطه تاریخی

 پریسا نصرآبادی

 برتراند راسل و خدا
  مصاحبه برتراند راسل با روزنامه گاردین

   

فنوسینه  ۱اسگنذشنتنٔه   -  ۸۱۸۱مه  ۸۱یرأه ) برتررند آستوس وی یام سرعل 

ارن  موسخ  جام ه ش اس و ف ال  ارن  سیاضر فی سوف  م طق(    ۸۷۸۱

 .                                                                              صنننن ننننی طنننن ننننب بننننریننننتننننانننننیننننایننننر قننننرن بننننیننننسننننتننننم بننننوا

عنالنگنر  مصناحنبنه ری بنا  71برتررند سرعل  اس رورخنر عنمنرش اس 

 . سوینامه گاسای، ارشت

 : خبرنگاس ری رو پرعید

عال رعت كه مر گویید خدر و یندگن  پنس ری  71ج اب پروفسوس  شما 

مرگ وجوا ندرسا و به یوای هم ری انیا مر سویند  حنال رگنر ری اننینا 

 سفتید و ایدید كه هم خدر هست و هم یندگر پس ری مرگ چه مر کن نیند     

 : برتررند سرعل اس جورب گفت

خانم خبرنگاس  ری، خدری  كه شما مر گویید وجوا ارسا  و م، مر گویم 

              وجوا ندرسا  باالخره عاال رعت یا خیر                                                                                          

 : خانم خبرنگاس

 .                                                     رلبته كه عاال رعت

 : برتررندسرعل

 .                                                           رگر عاال باشد هیچ مشك ر نیست

 : خانم خبرنگاس

 !                                                     چرر 

 : برتررند سرعل 

یا باید االیل فین نسنوفناننر سر !  خدریا :  چون رگر عاال باشد به رو میگویم 

كه وجوا تو سر رثبا  میكراند  قانع ك  ده تر مر عاخنتنر  ینا  هن، منرر 

عااه لوح تر و یواباوستر ری ری،  م، كه نباید تاورن ض ف االیل آن ها 

ری كه  ه، م، ایرباوس رعت هم كه اعت م، ننینسنت  چنون !  سر بپراریم

خوا   ه، مرر اسعت كراه ری  و گنرننه رگنر من، آام عنااه لنوح و 

یواباوس مان د مرام كوچه و بایرس بوام ری، االینل ـنـن ولنو قناننع كن ن نده 

 .نیست د ــ برري م، هم قانع ك  ده مر شدند

چ ین، تصنوینر منغنالنطنه . ریده نفر تهثّر و رعتقررس وحد  تاّم رعت

.      آمیزی کوچهتری، سبطر به اسک مناسکسنر ری کنمنوننینسنم نندرسا

تنا پنینش ری .  کره شمالر ری بدو تولّد همورسه رندرمورسه بواه رعنت -

و فروپاشنر رتنحناا جنمناهنینر شنوسوی  کنره شنمنالنر  ۸۷۷۸عال 

رسگانیک ری، قدس جهانر بواه و پس ری آن  به یرئده چی، بندل شنده 

رعت  رلبته ری، مّد  یمانر به طول رنجنامنینده تنا چنین، ننوین،  بنه 

رقتصاا قَدس قدستر بدل شوا و عنپنس شنرریند رنندرمنورسگنر منجنّدا 

فررهم آمده رعت و رما اّسه یمانر مینان وربسنتنگنر بنه شنوسوی تنا 

چی،  رنباشته ری رجساا قریب به او می یون نفر رنسانر رعت کنه ری 

 . قحطر جان اراه رند

ری، رلبته اس مذّمت و یشت خورنِر رندرمورسگر اس نظام بی، رلدولنر 

که قباحت وربستگر کره شمالر به شوسوی و چی، هماننقندس .  نیست

مساله بر .  رعت که یرئده رمریها بوان برری اولت مافیایر مهزیک

عر جان های بسیاسی رعت که اس هنزرستنوی پنین نینده آئنین، هنا و 

م اعک های شبه مذهبر و قدس  ط بر های  ی قیمت فرمنانندهنان 

کّل قور  جان مر بایند و حتّر گاه عدای هم نیست د که شماسه شوند 

ب ه  کره شمالر به چی، وربسته رعنت .  و به باقر رعدرا رضافه شوند

و چی، نیز ناجر رمریها اس بحررن رقتصاای گریبانگیر و خنریندرس 

روسرق قرضه ری م اال نیمر ری بدهر های رمنرینهنا رعنت و رین، 

چرخه به هیچ وجه با تح ینل هنای غنینر عنقنالننر حضنرر  ننمنر 

خورند  حال آنهه عورمفریبان لیبررل آژیر عرخ سر به صدر اس منر 

ع د مر ین ند تنا "  کمونیسم" آوسند و ری، قربانر کران ها سر به نام 

 . بر ج ایا  بر شماس رمپریالیسم اس انیا عایه بی دریند

بیش . ختم کالم رما اس افاع ری کوبا اس تقابل با کره شمالر رعت -0

عال رعت که کوبا اس حیاط خ و  و بیخ گوش های اسری و  ۰۱ری 

حّساس رمپریالیسم به ناِم رمریها به حیا  عیناعنر خنوا رارمنه اراه 

رقتصاای بر پایان و اهشت اک و رنبوه  -با تحریم های عیاعر. رعت

رمنا ننه ری .  توطوه های شرم آوس ع یه اولت کاعترو و هنمنررهنان

قحطر های چ د عال ِکش آمده خبری بنواه رعنت کنه منرگ هنای 

می یونر بیانجامد و نه رثری ری رعدرم شهروندرن عاای برری تنمناس 

ت ف ر با خاسج ری کشوس و نه کشتاس مخنالنفنان اس شنرریند کن نوننر 

ری، سر بیافزریید به آمویش و بنهندرشنت سرینگنان اس کنوبنا  .  هست

رفزریش طول عمر و رمید به یندگر که اس تنمنام قناّسه رمنرینهنا اس 

ساه نخست رعت و ایگر اعتاوساهای ع مر و فره گر که کوبا و 

مرام رش سر به مرام جهان پیوند مر یند و رگر غیر ری رین، بنوا  

مرام کوبا تا ک ون اه ها باس ع یه اولت و شنخنص کناعنتنرو قنینام 

رگنر لنینبنررل هنای جنورن و پنینر تنحنت آمنویه هنای .  کراه بوانند

ریدئولوژیک ب وک رمپریالیست ها کوبا و کره شنمنالنر سر اس ینک 

سایف قررس مر اه د  نه صنرفناا ری س رلنت شنان کنه ری من نفن نت 

رما نینروهنای چن  .  مشخص شان اس نبراهای طبقاتر جاسی رعت

و مترقّر نمر تورن د ری ییر باس مباسیه اس عاحت ریندئنولنوژی هنا 

 . شانه خالر ک  د و ع یه سوریت های ورسونه عهو  پیشه ک  د

مرگ کیم یونگ ریل فرصت م اعبر برری یک باینگری تناسینخنر   -

به ویژه اس جهانر که رغ ب ک ما  آن چه سر نیست د نماین ندگنر .  رعت

مننر کنن نن نند  بنناینند اسبنناسه کننمننونننیننسننم  حننزب کنناسگننررن  عنندرلننت 

ری، یمانر رهمیت مضاعف پیدر مر ک ند کنه ننام .  بایرندیشر کرا...و

کره شمالر و کوبا به بهانه های مخت ف اس پنر هنم و اس کن ناس هنم 

عیر وقایع تاسیخر و فاکت ها رموس البخورهر نیسنتن ند .   کر مر شوا

که به عااگر بتورن جا به جایشان کرا و ری کن ناس پنین نیندگنر هنای 

ری، ریآن جهت مهم رعت که لزوماا باید او .  سوندها به عااگر گذشت

ک ید خنوساه رنند  ۸۷۰۱پروژه کره شمالر و کوبا که هر او اس اهه 

موجوایت کوبای پس ری رنقالب اس منجنمنوع .  سر ری هم متمایز بدرنیم

تا ری، لحظه ری عوی کمونیست ها قابل افاع رعت  حنال آننهنه کنره 

 . شمالر چ ی، نمر تورند باشد

موجوایت مرموی کره شمالر سر باید اس پرتو ج نگ عنرا اسک  -5

قررس گرفت، ری، کشوس اس تمام عال های خاکستری ج گ عرا .  کرا

اس ب وک شرق محصول مورینه قوری بی، رلم  ر ری، اوسرن رعت و 

کمونیستر نامیده شدن ری، کشوس  بیش ری آن که با رسجاع بنه فناکنت 

ها و شاخصه های م یّ ر باشد که عوعیالیستر و کمنوننینسنتنر بنوان 

رقتنصناای سر تنوضنینی منر اهند  اس ورقنع بنه   -یک عیستم عیاعر

اس عنال .  م اعبا  ری، کشوس با رتحاا جماهیر شوسوی برمنر گنراا

کیم ریل عونگ  پدس کیم یونگ ریل که صدس حزب کاسگنررن  ۸۷۸۱

کره و فرمانده کّل قوری رستش خ ق کره شمالر بوا  رعالم میه د کنه 

ل ی یسم ننینسنت و بنه -ریدئولوژی سعمر کره شمالر ایگر ماسکسیسم

گو ری هه تا پنینش ری رین، هنم . تغییر کراه رعت" جوچه"ریدئولوژی 

 -باسها رعالم شده بوا که آن ها قررئت خنواشنان سر ری مناسکسنینسنم

ری، ریدئولوژی نوین،  ۸۷۱۱تا  ۸۷۸۱تا ری هه ری عال .  ل ی یسم ارسند

با جزئیا  بیشتری تدقیق میشوا  و اس قناننون رعناعنر کشنوس ننینز 

بن ن نورن ریندئنولنوژی سعنمنر "  جوچنه" تجدید نظر صوس  گرفته و 

ری، عبوس سعمر کیم ریل عونگ ری رعتنالنین، و منائنو . اسج مر شوا

 . بوا که برخر آن سر کیم ریل عونگیسم هم خورنده رند

 چیست  " جوچه" -

آئی ر نوـ کن نفنسنینوعنر رعنت منبنتن نر بنر رصنولنر کنه بنر "  جوچه" 

. هموژنیزه کران  خواگرارنر و خوابس دگر رنسان تناکنیند منر کن ند

جوچه کشوس سر به مثابه یک پیهره ورحد فرض مر کن ند و ری رین، 

ینهنر .  شوند( همگ،)سو رجزری ری، پیهره ورحد نیز باید هوموژنیزه 

ت فیقر ری رخنالق رجنتنمناعنر ) ری ریده های رعاعر آئی، نو ک فسیوعر 

رین، رعنت (  ارئوئینسنتنر-ک فسیوعر و م غمه ری ری ریده های بوایستر

که نهااها و شیوه های م اعب نظم و رنظباط اس جنامن نه بشنری اس 

 . ورقع بیانگر رصول تغییر ناپذیر و یا قورنی، حاکم بر کیهان رعت

باینمایر ری، رصول اس عیاعت ارخ ر و خاسجر کره شمالر اس عنه 

سر به آن  ۸۷۹۰اس  رینل عنوننگ كیم  رصل خالصه شده رعنت کنه 

 : صوس   یل بیان كرا

 رعتقالل اس عیاعت -۸

 خواكفای  اس رقتصاا  -۱

 خوا رتكای  اس افاع م ّ   -٣

ری، اس ورقع شهل ویژه ری ری نوعر سرعیسم و نژرا پرعتر رعت که 

سژیم کره شمالر سر به ریجاا نسل خالصنر ری کنره ری هنا منفنتنخنر 

عاخته و ری، اس یک خ د ریدئولوژیک  به ریده کمنوننینسنم بسند اراه 

 مر شوا و اس ورقع چ ی، تصویر مر شوا که گویا کمونیسم تج ّر 
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آمریکا نام مال عمر را از فهرست 
 هاى تحت تعقیب خود حذف كرد تروریست

هاى تحت ت قیب خوا خاسج كراه  اس عكو  ری فهرعت تروسیست 

كه نام ری،  هاى آمریكایى مب ى بر ری، كه ری، مسو ه باعث ورك ش مقام

 . فرا هرگز اس ری، فهرعت وجوا ندرشته رعت  شد

بر مب اى ری، گزرسش  مال عمر كه اس یمان حكومت طالبان اس 

میالاى قدس  سر اس رفغانستان اس اعت ارشت   75رورعد اهه 

نبوا ولى (  آى ب   رف)هاى تحت ت قیب  هرگز اس فهرعت تروسیست

نامش هم  ان اس فهرعت ویرس  خاسجه آمریكا قررس ارشته و بررى 

 . می یون االس آمریكا ت یی، شده رعت 05مراه  وى 

هاى  اس پاعخ به پرعشى اسباسه گزرسش سعانه( آى ب   رف)عخ گوى 

پاكستانى اسباسه حذف نام مال عمر ری فهرعت تحت ت قیب ری، رارسه 

ترایدى اسباسه حذف نام مال عمر ری فهرعت ما كه هم  ان »:  گفت

هایى رعت كه مسوول حمال  اس آمریكا هست د   شامل تروسیست

 « .وجوا ندرسا

هاى ضد و نقیضى اسباسه حذف نام مال  ین  اس شرریطى كه گمانه

وجوا ارسا  ( آى  ب   رف)هاى تحت ت قیب  عمر ری فهرعت تروسیست

كه ری حذف نام وى ری ری، فهرعت «  ركسپرس تریبیون»سوینامه 

خبر اراه بوا  ری، گزرسش سر ری خروجى پایگاه ری ترنتى خوا 

 . برارشت

طالبان به سهبرى مال عمر   بر مب اى گزرسش م ابع آمریكای   سژیم

سهبر عابق گروه «  رعامه ب، الان»عپتامبر  به  00پیش ری حم ال  

 .رلقاعده و رعضاى ری، گروه اس رفغانستان پ اه اراه بوا

 زنان مصری

 پلیس اخالقی را 

 با چوب زدند 

سهبر «  مال عمر»نام «  آى ب  رف»رارسه تحقیقا  فدسرل آمریكا :  ری  ا

خوا «  هاى تحت ت قیب تروسیست»گروه طالبان سر ری فهرعت 

 . خاسج كرا

هاى  به گزرسش ری  ا به نقل ری سوینامه ركونومیك تایمز  سعانه

 پاكستان رعالم كراند كه رارسه تحقیقا  فدسرل آمریكا نام مال عمر سر 

 

 

هایر ری  های خبری مصر  گروه های سعانه بر رعاس گزرسش

هایر برری  کاس رفررطر ع فر همورسه مزرحمت مرارن محافظه

ارسرن و مشتریان ین نورحر غیرشهری اس مصر  به بهانه  مغایه

که ری، رفررطیون اس  رما ه گامر. رند   ریجاا کراه“سفتاس ناشایست”

هفته گذشته به یک عال، ییبایر اس شهر التای نیل هجوم براند و 

چه سر اسحال رنجامش بواند  آن.  به ینان ارخل عال، اعتوس اراند

متوقف ک  د و موسا ت بیه بدنر قررس گیرند  ینان با فروا آوسان 

هایشان برآنها به ریشان پاعخ اراند و آنها سر به خیابان و  چوب

.         ج وی چشم جم یت مت جب مشغول تماشا و ری آنجا سرندند

طبق گزرسش تحریر نیوی  اس ت طیال  آخرهفته م تهر به عال   

م روف و  کمیته رمر به”نو  ری، مرارن جورن با رلگوبرارسی ری 

ها و عایر  فروش عربستان ع وای به لباس“ نهر ری م هر

های ری ری، اعت اس رعتان غ وبیه حم ه براه و رعالم  فروشگاه

رند که برری تضمی، رجرری رحهام رعالم اس آنجا حضوس  کراه

تورن د رلبسه  ها گفته شده که ایگر نمر به صاحبان فروشگاه. رند یافته

تورن د سیش مرارن سر  بفروش د  آسریشگررن ایگر نمر“ مبتذل”

شده که رنتظاس  فروشان هشدرساراه پیرریش ک  د و به تمامر خراه

م ظوس رطمی ان ری سعایت قورنی،  های گاه وبیگاه سر به بایسعر

.                                                                   ارشته باش د  

به مشتریان ترعان اعتوس پوشیدگر کامل اراه شد و ریشان  

حهم ”هم  ی، تهدید به جزری ع گی، اس صوس  عدم سعایت 

ا                  .                                    شدند“ رلهر بر یمی،

اس مقابل ( ب ها)اس عی، حال  وقتر که ینان اس عال، ییبایر  

نیروهای جورن ع فر ریستااند و پشتیبانر مرام خیابان و هم  ی،  

پشتیبانر اس ری ترنت سر نیز یافت د  و حتر یهر ری خورن دگان 

های  هیجان یاه پیش هاا کراه بوا که برری حفظ رسیش

اموکررتیک رنقالب  باید نیرویر متشهل ری ینان تشهیل شوا      

ماه گذشته  هزرسرن ین اس میدرن تحریر ع یه کتک و تحقیر   

ج سر اسموسا تظاهرک  دگان ین  مان د موسا م روف ضرب و 

که فی م ت رض “ ب د آبر اختر عی ه”شدن  عریانر کشیده   شتم و به

به رو اس ماه اعامبر عرفصل ع اوی، خبری جهان شد  رعتررض 

های رستش هیوت  برری یهر ری نخستی، باسها  ژنررل. کراند

اعامبر  ۸۸حاکمه ری، رتفاق سر پذیرفت د و حتر پیش ری سرهپیمایر 

یک هفته ب د  وقتیهه . طوس عمومر ری مرام عذسخورهر کراند به

م ظوس  به“ آیمون باکرگر”یک اراگاه مدنر  رعتفااه رستش سر ری 

عرکوب و تحقیر تظاهرک  دگان ین م ع کرا  رستش برری باس اوم 

   .                                                       با ناکامر مورجه شد

ها  اسختان کریسمس و  عالوه بر حم ه به مغایه“پ یس رخالقر”

ها سر موسا حم ه قررس ارا و  ها و بایرسچه تزئی ا  مقابل اسب فروشگاه

شیوخ ع فر نیز . و مم وع خورند“ حررم”جش، گرفت، کریسمس سر 

رسعال تبریک کریسمس سر م ع و برراسی مس مانانه سر برری سعاندن 

.            پیام شااباش کریسمس به برراسرن مسیحر م اعب رعالم کراند

ک د و  گرری ع فر موکدن جدریر ج سیتر سر تب یغ مر گروه رفررط 

ری، . ک  د بسیاسی ینان ع فر ری چااسهای تمام قد با سوب ده رعتفااه مر

گروه  با وعده مم وعیت رلهل و عورحل مخت د   ص  ت توسیسم سر 

مسیحیان قبطر که اس بهاس گذشته شاهد . نیز اچاس نگررنر کراه رعت

رند  ری فشاسهای  ها بواه شدن او ک یسایشان توعد ع فر به آتش کشیده

.                          بیشتر بیم ارسند  

سوحانیان ع ر مسجد کریم رالیهر قاهره و ارنشگاه برری حل ری، 

بر طبق گزرسش . ژرنویه رعالم ج سه فوسی کراند ۴مشهل سوی 

اس ری، ج سه رعالم شد که پ یس رخالقر ع فر ( رهررم آنالی، ) 

های مصر برخوسارس  ریهی گونه رقتدرس قانونر و مدون اس خیابان

  ..                                                                             نیست

او سوی ب د  مفتر عابق مصر  نصیر فرید  که یمانر مسوول صدوس 

فتورهای مبت ر بر مذهب شی ه بوا  با رعالم ری هه ری، جورنان اس رموس 

رند و حق تحمیل نظر و یا رحهام ای، خوا سر  حهومت اخالت کراه

.                        رند  مورفقت خوا سر با ری، تصمیم رعالم کرا ندرشته  

اس پاعخ  ری، گروه با رشاسه به پیرویی رخیر حزب رل وس اس رنتخابا   

که تقریبا عر کرعر پاسلمان سر نصیب ری، حزب کرا  خوا سر محق به 

.                                                     .رشاعه رحهام شی ه ارنست د  

آنها راعا کراند که نه ت ها ری پشتیبانر هیوت سهبری رعضای حزب  

رل وس برخوارسند  ب هه حتر سهبری رل وس اروط بان جورن سر به ری، 

.                                                رعت م ظوس پشتیبانر مالر کراه  

رلبته صفحه فیسبوک حزب رل وس پشتیبانر مالر ری گروه سر تهذیب کرا  

مقاما  سعمر حزب رل وس  ری عر رعتیصال اس سرعتای ک ترل وجهه 

سوهایشان سر هدریت ک  د و  شان  تالش کراند رعمال انباله عمومر

سوحانیان ع فر مستقل  مان د عبدرلم  م رلشها  اس رعه دسیه 

ب اهای “ نام اعب”های  کاس  سر که پیش هاا اراه بوا نقاشر محافظه

.                 تاسیخر مصر سر با موم بپوشان د  به عهو  اعو  نمای د

 

رعضای جورن پ یس رخالقر رولی، ج سه خوا سر ری، هنفنتنه بنرگنزرس 

 .کراند

برطبق گزرسشر که اس سوینامه رلیوم رلنمنصنری بنه چناد سعنیند   

اسباسه وظایف و م اطق جغررفیناینر ” هدف ری ری، ج سه ری، بوا که 

تحت نفو  رولی، اروط بان ننظناس  بنر سفنتناس منرام اس خنینابنان و 

 . بگیرند  رسییابر تطبیق آن با رحهام رلهر تصمیم

اروط بان لباس فرم عفید خوره د پوشید و برری برخوسا با متنخن نفنان 

رین نان بن ندهنا  بنه بناتنومنهنای .  اعت خوره د گنرفنت های بامبو به نر

 “.رلهتریهر مجهز خوره د شد

 

 نظرات و پیشنهارات خور را به ما ارسال نمایی  
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 :رنیای ا تصار

 

منینالای بنا  ۱۱۸۸ری، کشنوس اس عنال :  وییر ارسریر برییل تاکید کرا 

 . پشت عر گذرشت، رنگ یس به ششمی، رقتصاا بزسگ جهان تبدیل شده رعت

بنریینل :  به گزرسش فاسس به نقل ری ب ومبرگ گیدو مانتگا تصنرینی کنرا

تری، نرخ سشدهای رقتصناای سر اس  های آی ده نیز یهر ری عریع طر عال

 . بی، کشوسهای اس حال توع ه و نوظهوس خورهد ارشت

برییل اس ک اس عایر کشوسهای اس حال توع ه و نوظهوس مثنل سوعنینه  

هنای رقنتنصناای سر  تری، سشد های آی ده یهر ری عریع چی، و ه د طر عال

 —اس رختیاس خورهد ارشت و به سوند سشد و سونق رقتصاای خوا رارمه 

مر اهد بر رعاس ری، گنزرسش بنریینل قصند ارسا جناینگناه خنوا بنه 

های آی ده  های بزسگ رقتصاای جهان سر اس عال ع ورن یهر ری قدس 

 . حفظ ک د

تنرین نینون  ۰/۱رلم  نر پنول  رقنتنصناا  بر رعاس آماسهای ص دوق بی،

میالای با پشت عر گذرشت، رنگ یس بنه  ۱۱۸۸االسی برییل اس عال 

رلم  ر پنول  ص دوق بی،.  ششمی، رقتصاا بزسگ جهان تبدیل شده رعت

میالای با پینشنر گنرفنتن،  ۱۱۸۹بی ر کرا برییل تا عال  هم  ی، پیش

سشند .  بر فررنسه به پ جمی، رقتصاا بزسگ جهنان تنبندینل خنورهند شند

اسصند  ۰/۸منینالای بنه بنینش ری  ۱۱۸۱رقتصاای برییل طر عال 

  ——.اسصد خورهد سعید ٣سعید ولر ری، سقم رمسال به کمتر ری 

. درصد خواهد رسید ۰/۹رشد اقتصادی انگلیس امسال به کمتر از 
 : افزاید این گزارش می

های اخیر موجب شده تا  رشد و توسعه اقتصادی برزیل طی سال
گذاری در این کشور  های خارجی تمایل زیادی برای سرمایه شرکت

 .داشته باشند
گذاری های مستقیم خارجی در برزیل در یازده ماه  میزان سرمایه 

این رقم در .  میلیارد دالر رسیده است ۵۷به بیش از  ۱۹۲۲نخست 
 . میلیارد دالر رسیده بود ٨٣مدت مشابه سال قبل به 

بر اساس آمارهای بانک جهانی، میزان درآمد سرانه برزیل یک سوم 
میلیون نفری برزیل سه برابر انگلیس  ۲۰۲انگلیس است و جمعیت 

 پایان.  است

 با کنار زدن انگلیس
 برزیل 

 ششمین اقتصاد بزرگ دنیا شد 

 

   

 رنیجریهداعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای 

 سیف خدایاری

نیجریه پرجم یت تری، کشوس و اومی، رقتصاا بنزسگ قناسه آفنرینقنا  اس 

عالهای رخیر بیشتر به خاطر ج ایا  جریانا  رعالمر حناکنم بنر ریناال  

شمالر آن  به خاطر ع گساس ینان و کشتاسهای مذهبر  اس مرکز تنوجنه 

ری او هنفنتنه پنینش بنا رعنتنصنابنا  کناسگنری و .  میدیا و ر هان عموم بوا

رعتررضا  تواه ری  ری، باس نیجریه به  ورن یک کاننون گنرم منبناسیر  

طبقاتر و رجتماعر انیای عرمایه ارسی  رفهاس عمومر مرام اننینا سر بنه 

 .خوا ج ب کراه رعت

سوی رول ژرنویه بدنبال حذف عوبسید ب زی، ری عوی اولت و رفزریش 

چیزی که سئیس جمهوس آن کشوس )ع ت  ۷۷ع ت به  ۱۰قیمت آن ری 

(.                                         نامیده رعت" برارشت، غده عرطانر"  

موجر ریرعتررضا  طبقه کاسگر و تواه های محروم  کشوس سر  

حذف عوبسید ب زی، اس سرعتای عیاعتهای مالر عرمایه ارسی . فررگرفت

جهانر و اس سأس آن ص دوق جهانر پول مر باشد که اس عفر ماه 

اعامبر مدیررن ری، نهاا عرمایه به نیجریه  ضم، عتایش سئیس جمهوس 

به خاطر رجرری عیاعتهای م طبق با بانک جهانر پول رعالم کراه بواند 

که رگر نیجریه بخورهد به حویه کشوسهای ارسری اسآمد متوعد ورسا 

رلبته کاسگررن و تواه های .  شوا به یک شوک اسمانر اساناک نیای ارسا

می یون نفری  ۸۹۱اسصد جم یت  ۸۱محروم جام ه  ی  ر بیش ری 

م اال قیمت او لیتر ب زی، پیش هاای )نیجریه که با اسآمد ییر او االس 

یندگر میه  د  همیشه اس ری، شوک اسمانر یندگر !( بانک جهانر پول

قبالا حذف عوبسید نفت و گایوئیل اس کشوسی که مولدهای . کراه رند

برقر خانگر ت ها شیوه تأمی، رلهتریسیته موسا نیای خانه هاعت  کمر 

مرام سر خم کراه بوا رما برارشت، عوبسید ب زی، شوکر بوا که جهت 

عهس خوا عمل کرا و رعتررضا   خیابانر و رعتصنابنا  کناسگنری 

 :به گفته کوتر یهر ری شهروندرن نیجریه. گستراه بدنبال ارشت

ما مرام نیجریه با خرید مولدهای برقر به اولت عوبسیند بنرق منر " 

اهیم  با حفر چاههای آب اس م ایل خوا عوبسنیند آب منر اهنینم  بنا 

رعتفااه ری عه ت ف، موبایل به اولت عوبسید ت ف، مر اهیم چنون ننمنر 

عنوبسنیند .  ارنیم کدرمیک ری رپررتوسهای موبایل رمروی کاس منر کن ن ند

ب زی،  ت ها کمک هزی ه یندگر ماعنت و ننمنر تنورنن ند آن سر ری منا 

هشت سوی رعتصاب و تهدید رتحاایه های کاسگری مب ر بر ".  بگیرند

توقف تولید نفت تورنست عقب نشی ر چشمگیری به اولت تحمیل کن ند 

پیش بی ر مر شوا تنحنرک .  ع ت کاهش اهد ۹۱و قیمت ب زی، سر به 

رعتررضر تواه های می یونر و موفقینت رتنحنااینه هنای کناسگنری اس 

تحمیل ری، عقب نشی ر به اولت  ری رعتررضا  و رعتصابا  کن نوننر 

.              فررتر سوا و عنینسنتنم عنیناعنر ـن رقنتنصناای سر بنه چنالنش بنگنینرا

عیستمر که مبت ر بر رعتثماس کاس رسیرن طبقه کناسگنر و منتنهنر بنه 

. رعتبدرا عیاعر  عرکوب عریان و خفقان پن نینسنر تنمنام عنیناس رعنت

برری مقاب ه با تدروم رعتررضا  کاسگررن و مرام اس آخری، عناعنا  

سوی چهاسش به هیجدهم ژرنویه  نیروهای نظامر اولنت ننینجنرینه بنه 

م ابع مالر " آیرا شدن"حذف عوبسیدها و .حالت آمااه باش اسآمده رند

به بهانه عرمایه گذرسی ییرب ایر و تنحنول رقنتنصناای اس ننینجنرینه  

ارعتان کمابیش آش ایر رعت که طبقه کناسگنر و منحنرومنان جنامن نه  

 -—بخصوص ظرف ری، چهاس عال بحررن رقتصاای عرمایه ارسی 

ورق یت مسأله .  جهانر  اس بیشتر کشوسها تجربه کراه رند

چیزی جز رنباشت عوا بیشتر ری کانال رعتثماس کاس رسیرن 

کاسگررن ییر حاکمیت رعتبدرا و خفقان عریان  و نتیجتا تمرکز 

بیشتر عرمایه مالر و ثرو  بیهررن اس اعت رق یت عرمایه ارس 

حاکم بر عرنوشت طبقه کاسگر نیست  ثروتر که توعد نیروی 

کاس رسیرن طبقه کاسگر تولید میشوا رما عهم خوا طبقه کاسگر 

ری آن  مثل همیشه و هرجا رارمه فقر و محرومیت و عهم 

فساا عیاعر ـ رارسی .  ناچیزی ری ثرو  جام ه بواه رعت

نیجریه نمر تورند توجیه گر فقر و محرومیتر باشد که ری، 

کشوس پراسآمد سر به یهر ری بزسگتری، یرغه نشی ان جهان 

نزایک به یهسال پیش اولت بوسژوریر حاکم .تبدیل کراه رعت

بر ریررن نیز اس سرعتای رنباشت عوا بیشتر برری عرمایه اس 

ریررن و اس هماه گر با عیاعتهای عرمایه جهانر  نظیر همی، 

عیاعت اولت بوسژوریر نیجریه سر به رجرر گذرشت و با حذف 

یاسرنه ها ری م ابع رنرژی و پرارخت اسصدی ری اسآمد آن به 

اعت به تحمیل باس ع گی تر گررنر "  هدفم دی یاسرنه ها"ع ورن 

و فقر و فالکت گستراه تر بر اوش طبقه کاسگر و تواه های 

بحررن عیاعر ـ رقتصاای بوسژوریی .  محروم جام ه ریررن یا

حاکم  ت گ اهای م ابع مالر  رحتمال حذف مبالغ پرارختر یاسرنه 

ها و رفزریش قیمت ها وض یتر رعت که جام ه ریررن اس یک 

ری، عرصه .  عال گذشته بیشتر ری پیش با آن سوبرو شده رعت

کشمهش طبقاتر و رجتماعر کاسگررن و محرومان جام ه با 

هر اسجه ری موفقیت اس ری، .  جمهوسی رعالمر خورهد بوا

کشمهش ها اس گرو عایمان یافتگر صف مستقل طبقه کاسگر 

 پایان. اسخد مقدم تحرک تواه های م ترض جام ه خورهد بوا

http://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodn6YyBPEwMAsIztFAx.;_ylu=X3oDMTA3cnMybzJvBHNsawNpbWc-?back=http%3A%2F%2Fca.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3D%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AC%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2587%26fr%3Dush-mai
http://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodn6YyBPEwMAq4ztFAx.;_ylu=X3oDMTA3cnMybzJvBHNsawNpbWc-?back=http%3A%2F%2Fca.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3D%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AC%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2587%26fr%3Dush-mai
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 ن بست رر سوریهب

 لومون  ریشلماتیک  -آلن گرش  

قریب به اه ماه پیش  اس گرماگرم رنقالب های تونس   مصر  بحری، و 

 (. ۸)یم،  قیامر مرامر اس عوسیه آغای شد 

چهاسمی، عخ ررنر بشاس رعد پس ری آغای رعنتنررض هنا اس سوی اهنم  

  عالوه بر ری، که ناتورنر سژیم سر اس اسک آسمنان هنای ۱۱۸۱ژرنویه 

سژیم رنها سر عمدتا بنه تنوطنونه خناسجنر من نسنوب ) مرامر نشان میدهد 

 .    نشانه ب، بستر رعت که عوسیه با آن سوبروعت(میه د

رحتمال کمر وجوا ارسا که عرکوب خونی ر که صد ها کشته تا ک ون به 

جای گذرشته و نیز شه جه های عایمان یافته بتورند رسراه شوسشنینان سر 

 . اسهم بشه د

ری عوی ایگر  چ ی، پیدرعت که مخالفان نیز تورنائر عرنگونر سژیم و 

قدس  حاکمه   اعت کنم تنورنسنتنه .  حتر ریجاا یک جبهه متحد سر ندرسند

سر ....(  ع وی ها  مسیحیان و ) رعت بر طرفر بخش هائر ری رق یت ها 

 .کسب ک د و ری، رمر ارم ه ترف دهای رو سر رفزریش مر اهد

شنوسری من نر :  او جبهه بزسگ  ج بش شوسشیان سر نمای دگر مر کن ن ند

عوسیه به سهبری برهان غ یون که ری نیروهای عیاعر بسیاس گونناگنون 

  ری رخورن رلمس می، گرفته تا الئیک ها سر اس بر منر گنینرا و بنینشنتنر 

گرارن دگان آن اس خاسج ری کشوس بسر مر بنرنند  شنوسری هنمناهن نگنر 

م ر  که بیشتر رعضای آن اس ارخل عوسیه بواه و حیثم م اع عخ گنوی 

باید گروه ب دی های ایگرنظیر مخالفان کرا سر نیز رفنزوا کنه .  آن رعت

 (٣. )ری رنزوری خوا به وعی ه نیروهای ایگر شاکر رند

  برری سعیندن بنه پنینمناننر ۱۱۸۸تالش های او رئتالف اس ماه اعامبر 

اس مصاحبه طوالنر با تناسننامنه سویننامنه .  رعتررتژیهر به جائر نرعید

لب انر رالخباس به یبان رنگ یسنر  حنینثنم من ناع  االینل رین، شنهنسنت سر 

رو پیش ری هرچیزی رعتقاا ارسا کنه شنوسری من نر (.  ۴) توضیی میدهد 

ری، شوسر رئنتنالفنر ری گنروه .  عوسیه بد عامان یافته و اچاس تفرقه رعت

 . های ناهماه گ و بدون وحد  رعت

سا هر مدرخ ه ننظنامنر » :  جم ه ییر رختالف رعاعر سر نمایان مر عایا

:   بنا رین، تنوضنینی کنه « که به حاکمیت و رعتقالل کشوس آعیب برعاند

من ناع اسبناسه .  « یک مدرخ ه عربر   مدرخ ه خناسجنر تن نقنر ننمنینشنوا» 

مدرخ ه رعررب مر رفزرید که نیروی عربر میتورند شامل کاله عبزها اس 

رو اس رارمه تاکید میه د کنه تن ندرا .  ریآنان رعتقبال میه یم.  محل نیز باشد

 . ناظررن باید به پانصد نفر برع د

ریدۀ رعتقبال بهتر ری یک نیروی بی، رلم  ر اس عوسینه » رو مر رفزرید که 

رین، رمنر بنه هنینچ .  سر سعانه های کشوسهای خ یج فاسس ت قی، مر ک  د

 «.وجه حقیقت ندرسا

رمیر نشی، های خ یج فاسس با رنتقناا ری رتنحنااینه عنرب وعنمن نهنرا آن 

عالقه بسیاس ارسند که مسو ه عوسیه اس شنوسری رمن نینت عنایمنان من نل 

سوش، نیست که به چه الی ر ری، ننهناا منوثنر تنر ری ) متحد مطرح شوا 

 (.رتحاایه عرب خورهد بوا

اس صداند که عوسیه سر به میدرن » م اع توضیی میدهد که ری، کشوسها  

رمنا  منا ننمنر خنورهنینم قنربناننینان جن نگ .  نبرا خوا با ریررن تبدیل ک  د

ما نمر پذیریم که هیچ قدستر برری حفظ م افع خوا ری منا .  ایگررن شویم

 .«عوءرعتفااه ک د

اس حالیهه شوسری م ر عوسیه بطوس رعاعر بر سوی کشوسهای غربنر 

و کررنه خ یج فاسس حساب میه د  و نیز برخر ری رعضای آن مستقنینمنا 

خورعتاس مدرخ ه نظامر آنان شده و اس موسا رعتفااه ری قنهنر مسن نحناننه 

  کنمنینتنه ( که ری عوی ترکینه و لنبن نان تنقنوینت منر شنوا)تراید ارسند  

هماه گر م ر به تماس هایش با همه قدس  ها ری جنمن نه چنین، و رینررن 

رارمه اراه و هر نوع مدرخ ه نظامر سر که بدون تراید م نجنر بنه تن نفنا  

 .بیشتر و فروپاشر کشوس مان د عررق خورهد شد  سا مر ک  د

آنها هم  ی، اس موسا رنتخاب مشر مسالمنت آمنینز قناطن ناننه بنرخنوسا  

 .کراه و م تقدند که خشونت به عوا سژیم تمام مر شوا

آن کشنوس «  ت ن نق خناطنر» میتورن اسموسا نقش عربستان ع وای و 

ری، کشوس . نسبت به اموکررعر اس عوسیه تراید ارشته و پرعش کرا

  به هنمنان صنوستنینهنه بنه لنه کنران ( ۰) قیام بحری، سر لگدمال کرا 

منبناسیر  :  بحررن عوسیه او بن ند ارسا.  شی یان خوا نیز رارمه میدهد

مرام برری اموکررعر و آیرای  و رسراه عرنگونر سژیم متحد رینررن 

اس عوسیه اس شرریطر که ریاال  متحده   رتحاایه رسوپنا و رعنررئنینل 

 .تهاجم گستراه ری ع یه جمهوسی رعالمر سر آغای کراه رند

. عوسیه سر ننجنا  ننخنورهند ارا«  پاپا نوئ ر» م اع مر رفزرید که هیچ 

فقد بسیج آسرم ارخ ر و فشاسهای ارئمر به شهل تحریم هنا  حضنوس 

ناظررن عرب و نهوهش یوسگوئر های سژیم رمهنان خنورهند ارا تنا 

ری، مباسیر  و فشناس هنا بنه .  کشوس گذرسی به عوی اموکررعر بیابد

مرام عوسیه رمهان خورهد ارا تا آیرارنه عرنوشت خنوا سر رننتنخناب 

 .ک د

 :پا ور ی ها

، لومون  « وری مهلک رورمان االس  رر سوریه»به مقاله  -۱
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 تظاهرات زنان ماالوی 

 در

 حمایت ازآزادی انتخاب پوشش

اس کشوس آفریقایر ماالوی  حدوا عه هزرس ین با برگزرسی یک 

تجمع رعتررضر اس شهر بالنتیر  ری آیرای رنتخاب پوشش ری 

جم ه پوشیدن ش ورس و ارم، کوتاه افاع کراه و خورعتاس مقاب ه با 

اعتفروشانر شده رند که اس سویهای رخیر  به ینانر که ش ورس یا 

 .ارم، کوتاه بر ت، ارشت د حم ه کراه رند

سوی گذشته  بی گور ور موثاسیها  سئیس جمهوسی ماالوی  اس  

یک عخ ررنر ت ویزیونر گفت که ینان کشوس ری آیرای رنتخاب 

پوشش خوا برخوسارسند و رعالم کرا که حم ه ک  دگان به ینان 

 .بایارشت خوره د شد

اس اوسرن ایهتاتوسی هستی گز باندر  سهبر عابق ماالوی  

پوشیدن ش ورس برری ینان مم وع بوا رما ری، قانون با پایان 

 . لغو شد ۸۷۷۴حهومت عر و عه عاله رو اس عال 

   ۱۱۸۱ژرنویه  ۱۸.  بى بى عى 
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ری بینش .  برری خورن ده فاسعر یبان نی ه و آثاس رو رعامر ناآش ا نیست د

ری عه اهۀ پیش به همت شماسی ری مترجمان بسیاسی ری آثاس رص ر رو 

با ری، حال رغنررق ننینسنت .  به مروس به یبان فاسعر برگرارنده شده رند

رگر بگوئیم که برغم کثر  ترجمه آثاس نی ه بنه فناسعنر  هن نوی حنتنر 

یک مطال ۀ رنتقاای جامع اس موسا رندیشه ها و آثاس وی به همی، یبنان 

 . اس اعت نیست

رنتشاسر  فررنسوی اولگا تقریباا به طوس همزمان او مطال ۀ جدیند اس  

موسا رفهاس ری، متفهر آلمانر عده نویاهم به فررنسه ترجمه و من نتنشنر 

کراه که نه ت ها ری حیث نگاه  عمق و وعن نت ننظنر منطنالن ناتنر بنس 

رنتقاای و خورندنر هست د  ب نهنه بنه هنمنین، خناطنر جنایشنان اس یبنان 

 . فاسعر بسیاس خالر رعت

نام ارسا به قن نم منّوسخ صناحنب  * رولی، کتاب  نی ه فی سوف رستجاعر

عبک ریتالیایر اومی یهو لویوساو و ایگنری  ننابنوای عنقنل  بنه قن نم 

ری نااس نوربغ ف سفر عدۀ بینسنتنم کنه بنرخنر آثناسش ری   -ژوسژ لوکاچ 

جم ه تاسیخ و آگاهر طبقاتر و هگل جورن به همت ینده یاا محمدج فر 

 . پوی ده به فاسعر برگرارنده شده رند

آن ه نقطه رشتررک آثاس لویوساو و لوکاچ به شماس مر سوا رین، رعنت 

که رفهاس نی ه سر به هیچ ع ورن جهان بی ر ری بر جانب ت بینر ننهنراه 

: بالن نهنس .  رند که گویا فرری تاسیخ و ت اسضا  اسونر آن قررس ارسا

هر او نویس ده کل آثاس نی ه یا اس حقیقت عقل عتیزی رو سر ورکن نشنر 

بر پراه به آسمان های برربری خورهانه و آیرای خنورهناننه اس تناسینخ 

و ری، خالف غالنب تن نابنینر من ناصنر رعنت کنه .  تمدن تفسیر نمواه رند

نابوای "   " براه ارسی جدید" و "  بربریت" کوشیده افاع جانانه نی ه ری 

سر به ک ایا  و رعت اسه "  می یون ها رنسان عاطل" و یا "  نژراهای م حد

هایر فروبهاه د که گویا م انر کامالا متفاو  و یا متضاا با آنن نه منر 

 . گوی د  اس ال ارسند

 لوزوررو 

نشنان منر اهند کنه "  نی ه فی سوف رستنجناعنر" اومی یهو لویوساو اس 

افاع ری براه ارسی که غالب آثاس نی ه سر به رشهال مخت ف آک ده کنراه 

اس رصل نموارس گرریش های سرعت رفررطر اس ف سفه رعت که اس نیمۀ 

لویوساو تأکید مر ک د که . اوم عدۀ نویاهم اس غرب به روج مر سع د

  همزمان رعت بنا تنجنربنۀ " یریش تررژای" نه ت ها نخستی، کتاب نی ه 

کمون پاسیس  و نوعر ورک ش  گیرم اس قالب رعطوسه  ع یه آن  ب هنه 

اس پر ری، تجربه  نی ه به طوس پر گیر مروج و مندرفنع تندربنینر شندیند 

عاصر ُمدسن مر شوا که رابیا  جدید ری آنان ب ضناا "  براه های"ع یه 

 . یاا کراه رعت" پرولتاسیای جدید"با ع ورن 

ری نگاه لویوساو  آثاس نی ه به سغم پررک دگر عبنک و مشنغن نه شنان  

هدفر ورحد سر انبال مر ک  د که همان نابوای عوعیالیسم  امنوکنررعنر 

 . و ریدۀ ترقر رعت

 نابوری عقل

اسورقع  میتورن گفت که رلهام بخش کتاب لویوساو بنه ننوعنر کنتناب 

فی سوف منجناسی تنبناس رعنت کنه بنرری "  لوکاچ" رثر "  نابوای عقل" 

ین ن نر اس آخنرین، اوسۀ ینندگنر ننویسن نده  ۸۷١١رولی، باس اس عال 

م تشر شد و اس ک اس ایگر رثر مهم رو  اسآمندی بنر هسنتنر شن ناعنر 

وجوا رجتماعر   او رثر مهم اوسۀ پختگر وی به شماس مر سونند کنه 

 . همان د غالب آثاس نویس ده به آلمانر نوشته شده رند

نابوای عقل بر رغررق تا ه وی ت ها مطال ۀ جامع رننتنقناای ری رفنهناس 

نی ه رعت که برغم گذشت بیش ری نیم قرن ری رنتشاس رول آن به یبان 

. آلمانر هیچ ری قدس  و اسعنتنر گنزرسه هناینش کناعنتنه نشنده رعنت

بال هس ری، رثر به طریی مرموی بایخورنر رفنول رنندیشنه اس اوسۀ 

م اصر  اوسۀ ظهوس و رنحطاط رمپررتوسی های جدید  به شمناس منر 

 . سوا

اس نابوای عقل لوکاچ نشان مر اهد جهشر کنه رننقنالب فنررنسنه اس 

ف سفه آفرید اس ورک ش  گرریش قّوی ری عقل عتنینزی اس آلنمنان عندۀ 

و اس آغنای ری خنالل شنخنصنینت هناینر چنون شن نین نگ و )نویاهم 

به وجوا آوسا که اس پر نخستی، رننقنالب هنای کناسگنری (  شوپ هاوس

مطنرح تنرین، ننمناین ندۀ خنوا سر اس  ۸۱۸۸و عپس  ۸۱٨۱رسوپا اس 

لوکاچ تصریی مر ک د که نی ه به چن نین، .  شخصیت و آثاس نی ه یافت

مقامر اعت نمر یافت رگر ف الیت فهری رو با نخنسنتنین، نشناننه هنای 

 . ظهوس رمپریالیسم همزمان نمر شد

فنررنسنه بنه هنینچ  ۸۱۸۸رنتخاب ری، او تاسیخ به ویژه تاسیخ رنقالب 

وجه تصاافر نیست تا آنجا که اس پر ری، او تجربۀ تناسینخنر فن نسنفنۀ 

بوسژوریی مجااال  خوا سر بیش ری پیش ع نینه اشنمن، جندیند خنوا  

 .   ی  ر عوعیالیسم  هدریت کرا

عالوه بر منالحنظنا  و رشناسه هنای وعنینع خنوا ننین نه اس آثناس و 

مهاتباتش  یمی ه تاسیخر ف الیت فهری رو نیز نشان مر اهند کنه ننه 

ت ها کمون پاسیس و سشد رحزرب تواه ری عوعیالینسنتنر بنه وینژه اس 

آلمان  ب هه نبراهای پیرویم د بوسژوریی ع یه ری، رحنزرب تناثنینری 

ماندگاس بر رندیشه های رو ارشته و به یک م  ا عمت و عوی آننهنا سر 

 .   نیز ت یی، کراه رند

اس ورقع  نفو  خاسق رل ااه رندیشه های ننین نه کنه رو سر بنه ننمناین ندۀ 

گرریشر ری سوش فهررن مت صب آلمان بدل نموا ری، رعت که نگاسش 

آثاسش با اوسۀ بیسماسکر و رولنین، تنالش هنا بنرری تنأعنینس اولنت 

نقطۀ مرکزی : " لوکاچ مر گوید .  رمپریالیستر اس آلمان همزمان رعت

که حول آن رندیشه های نی ه به هم مر پیوندند عتیز با عوعیالینسنم و 

تالش برری ریجاا آلمانر رمپریالیستر رعت هر چ د رین، ریندۀ منرکنزی 

 ." آهسته آهسته اس نزا رو شهل گرفت

رو تأکید مر ک د که ری نظر نی ه کام تری، افاع اس مقابل آن ه وی 

مر ارند تشهیل یک اولت رستجاعر و عنمنینقناا "  خطر عوعیالیسم" 

بناسی  بنه .  خش، اس خدمت رهدرف بوسژوریی رمپریالیسنتنر رعنت

الیل همی، تقاسن  نی ه اس قالب رعطوسه و یا گزرسه های رعطنوسه 

ورس مسائ ر سر پیش بی ر و حتا حل مر ک د که نسنل بن ند تن نهنا ری 

به رعتقاا لوکاچ بر یمی ه همی، تقاسن .  نزایک با آنها آش ا مر شوا

رعت که نی ه تاسیخ گذشته و به ویژه تفسیر خنوا سر ری فنرهن نگ 

یونان باعتان مر پروسا تا ری آن اعت مایه تنوجنینه بنراه بنرارسی 

آن ه  اس ورقع  رعاس ری، تفسیر بنه شنمناس منر .  م اصر سر بسایا

سوا  ری، رعت که همان د یونان باعتان براه ارسی نیای حیناتنر هنر 

رگنر رین، اسعنت : " خوا نی ه منر ننوشنت .   شه ر ری تمدن رعت

رعت که یونانیان به الیل براه ارسی ری میان سفت د ری، نینز اسعنت 

 ." رعت که ما نیز اس نبوا براه ارسی ری میان خورهیم سفت

رو نجا  .  نی ه هرگز اعت نهشید"  فهر سره ما" ری ری، باصطالح 

تمدن سر مشروط به وض یتر مر ارنست که اس آن رقن نینتنر بنرتنر 

تمام قدس  و رمتیای خوا سر بر کاس طاقت فرعا و رعتثماس رکثرینت 

فره گ بنالن نده تن نهنا " رو مدعر بوا که .   محرومان ب ا عاخته باشد

اس جام ه ری یراه مر شوا که به او کاعنت منتنمناینز تنقنسنینم شنده 

کاعت کاسگررن و کاعنت فناسغنان ری کناس  ین ن نر کناعنت :  باشد 

 ." کسانر که برری لذ  و فررغت حقیقر عاخته شده باش د

با ری، همه  لوکاچ تصریی میه د که نفو  خاسق رلن نااۀ ننین نه ننزا 

نس های ب دی اسعی، حال مرهون رعت درا خاص روعت تا آنجا کنه 

وی قدستنر خنینره کن ن نده اس پنینش بنین نر ارشنت و اس قنیناس بنا 

سوش فهررن اوسۀ خوا حساعیت ویژه ری نسبت به مسنائنل یمناننه 

 . رش ریخوا نشان میدرا

 لو اچ 

به ع ورن سورنش اس فره گ  نی ه بدون شک بنا : لوکاچ مر گوید 

رعت دراتری، نمای دۀ خواآگاهر سوش فهررن بوسژوریی ری رنحطاط 

خوا بوا که مر تورنست به یاسی همی، رعتن ندرا غنررینز شنوسشنر 

رما  آن ه  اس هر حال  چ ی، بنرتنری ری بنه .   آنان سر رسضاء ک د

نی ه مر بخشد آمیزشر رعت ری ضدیت رفررطر با عوعنینالنینسنم و 

همزمان رنتقاا هایر به جا و موشهافانه ری مقوله هنای فنرهن نگ و 

 . ه ر

تاثیر فررتاسیخر ری، رعت درا بنر عنبنهنر :  لوکاچ هم  ی، مر گوید 

ری نگاسش اس نزا نی ه نیز مبت ر رعت که بجای بنهنره گنینری ری 

نثر م ظم یا نثر ع تر ف سفه ری گزرسه های کوتاه عوا مر جوید کنه 

گاه اس شهل پ د ظاهر منر شنونند و گناه اس قنالنب پنینشنگنوینر و 

رحهامر که به ری، ع ورن خص ت رفسانه ری و سریآمیز گفتاس رو سر 

 پایان.      تشدید مر ک د

 نیچه، فیلسوف ارتجاعی
 ناصر اعتمادی
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م، اس رنتهای جهان   خانه»بامدرا به رنتشاس کتاب . رلف  مؤعسه

  هایر ری رحمد شام و به بهانه م تشرنشده»با ع ورن فرعر « رعت

. رعتررض کرا« یایاهمی، عال خاموشر ری، شاعر  

 

: اس یااارشت رسعالر ری، مؤعسه آمده رعت  

 

رنسان یراه شدن                    »  

 

.                      تجسد وظیفه بوا  

 

بامدرا                                 . ر  

 

م، اس رنتهای   خانه»بامدرا اسباسه کتاب . رلف  توضیی مؤعسه

«                           جهان رعت  

 

نشر می ا  به : ناشر« )م، اس رنتهای جهان رعت  خانه»کتاب 

بهروی : کوشش عیاوش شام و  گراآوسی تصحیی و ویرریش

که با چ ی، چی ش و ( 1390رختیاسي  چاد رول تابستان  صاحب

مسما و فاقد رنسجام و عاختاس هیچ رستباطر به میررث  گزی ش ب 

.  رلف  قدس رحمد شام و ندرسا  به االیل ییر موسا تأیید مؤعسه گررن

قررس « بامدرا. ر»تورند اس شماس آثاس رسیشم د  بامدرا نیست و نم 

:    گیرا  

اس خصوص ری، « هایر ری رحمد شام و م تشرنشده»ع ورن . 1

ها اس  که ری نشانر م ابع و تاسیخ نوشته کتاب صحت ندرسا و چ ان

بامشاا    نامه ها پیش اس هفته آید  ری، آثاس عال ها برم  پانویس

. چاد و م تشر شده رعت... رطالعا  هفتگر و   

جا که محتویا  کتاب خاسج ری ضوربد نظاستر  ری آن. 2

عرپرعتر آثاس و مؤعسه ت ظیم و گراآوسی شده رعت  صحت و 

.                        رصالت مطالب موسا تأیید نیست  

شده اس کتاب اس رختیاس رنتشاسر   حق رنتشاس رکثر مطالب چاد. 3

و ایگر « میررث»  نامه تیتررژ فی م  نگاه رعت  به طوس مثال  تررنه

مطالب کتاب که عابق اس مطبوعا  به چاد سعیده رعت و نشر 

می ا بدون رخذ مجوی و بدون رطالع رنتشاسر  محترم نگاه  رقدرم به 

.                        چاد ری، مطالب کراه رعت  

مخاطبی، فهیم و   های کتاب که فاقد کیفیت شایسته عهس. 4

قدس شام وعت  بدون  کر نام عهاس و نیز بدون کسب رجایه  گررن

.                        ری ریشان به چاد سعیده رعت  

مگر ! م سوب به شام و« مران قبل ری مرگ»ش ری با ع ورن . 5

 ه وی چ د قرن ری غیاب شاعر گذشته رعت                             

مان اعتخوش ری، هرج و  ارسیم که میررث فره گ  سور نم . 6

مرج ناپس د شوا که هر کس به خوا رجایه اهد  عره و ناعره  

ری سر به  های اوس و نزایک شاعر و نویس ده هایر ری نوشته پاسه

ری گرا آوسا  ویرریش ک د  مقدمه ب ویسد و  خوا اس مجموعه  ع یقه

.                             خوا به چاد برعاند  رلخد موسا عالقه با سعم

   

با رشررف افتر نظاس  بر حفظ و نشر »کتاب حاضر ظاهررا . 7

ری، افتر . کتاب شده رعت  بایرس آشفته  سورنه« آثاس رحمد شام و

عایی ریجاا شده  رعاعاا اس همان یمان تأعیسش نیز با هدف کتاب

ها و وصایای  عمل پوشاندن به خورعت  بوا  نه با هدف جامه

شاعر و نه با هدف خدمت به خورن دگان رو  به همی، عبب 

های مؤکد شاعرمان  به چاد آثاسی ری  برخالف وصایا و عفاسش

.   خورنده بوا« غیرقابل تجدید چاد»ها سر  رو رقدرم کرا که وی آن  

( سیتا آتانث عرکیسیان)بامدرا توعد آیدر شام و . غیرتجاسی رلف  مؤعسه

سعماا ری عوی رحمد شامن نو بنه عن نورن  0080که ری عال )پاشایر . و ع

  بنه ( رند رل مر نظاس  بر چاد و نشر آثاس رو ت یی، شده عرپرعتان ماارم

ارن  ناشررن محترم رنتشاسر  نگاه و نشر چشنمنه و  یاسی اوعتان حقوق

رنند  طنر تشنرینفنا   نیز همررهر اوعتانر که موسا تنأینیند شناعنر بنواه

به ثبت سعیده رعت و مسنؤولنینت  0007فروسای،  00قانونر اس تاسیخ 

ت ظیم قررساراها و نظاس  بر چگونگر چاد و نشر آثاس رو سر بر عهنده 

تر  سعاند که یی، پس برری سعایت بیش به ری، وعی ه به رطالع م .  ارسا

آثاس بامندرا بنه ننحنوی   رسرئه  محترم رحمد شام و و نیز رارمه  حقوق وسثه

نام رو و ش وس خورن دگان آثاسش  ناشری، محترم بنرری تن نظنینم   شایسته

 . قنننننررسارا بنننننه ریننننن، منننننؤعنننننسنننننه منننننررجننننن نننننه فنننننرمنننننایننننن ننننند

 

شنوا بنرری تن نینین،  رندسکاسرن نشر می ا اسخورعت من  ری مباشر و اعت

بامدرا مررج ه کن ن ند  اس غنینر .  رلف  مزبوس به مؤعسه  ته یف مجموعه

 « .ری، صوس   ریشان مسؤول پیامدهای قانونر خوره د بوا
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 بسنننننننننننم ر رلنننننننننننرحنننننننننننمننننننننننن، رلنننننننننننرحنننننننننننینننننننننننم"  

ریاورج ری ع تهای سعول رکرم صل ر ع یه و آله و ) رل هاح رلس تر 

.                    عننننننننننننننننن نننننننننننننننننم رعنننننننننننننننننت )  ر    .

آعتان قدس سضوی جهت رستقای فضای من ن نوی جنامن نه و رینجناا 

شررید م اعب سوحر و آسرمش خیال برری برراسرن یرئنری کنه اس 

بناشن ند  مد  ییاس  حرم مطهر رمام هشتم ری هنمنسنر خنوا اوس منر

هنای کنوتناه مند  اس جنورس حنرم  رقدرم به برگزرسی مرکنز صنینغنه

 .                                          .سضننننوی نننننمننننواه رعننننت

تنا  ۸۱اس ری، سرعتا ری ک یه خورهررن باکره موم ه که ع، آنها بنین، 

هر یک ری خنورهنررن بنر .  عال رعت اعو  به همهاسی می ماید ٣۰

ری که با آعتان قدس سضوی م  قند منین نمناین ند  عاله ۱رعاس قررسارا 

. سوی به صیغه برراسرن یورس اس آین ند ۱۰موظف د که ماهانه حدرقل 

مد  هر .  گراا مد  قررسارا جز عابقه رعتغال متقاضر محسوب مر

 . بننناشننند سوی منننتنننغنننینننینننر منننر ۸۱عننناعنننت تنننا  ۰صنننینننغنننه ری 

 . منننبننن نننغ پنننرارخنننتنننر بنننابنننت هنننر صنننینننغنننه بننندیننن، شنننرح رعنننت

 هننننزرس تننننومننننان ۰۱             عنننناعننننتننننه ۰هننننای  صننننیننننغننننه

 هنننننزرس تنننننومنننننان ۸۰             سویه ۸هنننننای  صنننننینننننغنننننه

 هنننننزرس تنننننومنننننان ۸۱۱             سویه ۱هنننننای  صنننننینننننغنننننه

 هنننننزرس تنننننومنننننان ۸۰۱             سویه ٣هنننننای  صنننننینننننغنننننه

 هنننزرس تنننومنننان ٣۱۱     سوی ۸۱سوی تننا  ۴هنننای ری  صننینننغننه

خورهررن باکره که برری رولی، باس صیغه میشوند مب غ یهصند هنزرس 

 .تومان رضافه بابنت بنرارشنتن، پنراه بنهناس  اسینافنت خنورنند کنرا

عاله اس صوستر که ع، خورهررن به خند  ۱ب د ری رنقضای قررسارا 

عال نرعیده باشد  اس صوس  تمایل میتنورنن ند اس لنینسنت  ٣۰نساب 

 . های ارئم قررس بگیرند رنتظاس صیغه

اسصد ری مب غ اسیافتر هر ضینغنه سر بنه حنرم  ۰خورهررن موظف د 

 .مننننننننننننظننننننننننننهننننننننننننر ورسیننننننننننننز نننننننننننننمنننننننننننناینننننننننننن نننننننننننند

قط ه عهس تنمنام  ۱م د اسخورعت مر شوا  ری ک یه خورهررن عالقه

آخری، مدسک تحصی ر  وض یت بنهناس  و (  با حجاب رعالمر) قد 

گورهر عالمت سورنر سو جسمانر ری عایمان بهندرشنت شنهنرعنتنان 

محل عهونت خوا سر حد رکثر تا عنر و ینهنم رساینبنهنشنت هنزرس و 

 .عنننینننصننند و هشنننتننناا و ننننه بنننه آاسس اینننل رسعنننال ننننمنننایننن ننند

عال سضایت سعمر پدس و یا جد  ۸۴برری خورهررن کمتر ری : توجه

 . پننننننندسی ینننننننا عنننننننمنننننننو رلنننننننزرمنننننننر منننننننینننننننبننننننناشننننننند

خنینابنان شنهنیند ننورب صنفنوی (  ع) مشهد باسگاه رمام سضنا :  آاسس

 صنننننننحننننننن، کنننننننوثنننننننر افنننننننتنننننننر رمنننننننوس صنننننننینننننننغنننننننه

جنننهنننت رطنننالعنننا  بنننینننشنننتنننر بنننا تننن نننفننن، حننناج آقنننا منننحنننمنننوا 

۱          منننننننننننننننننننمنننننننننننننننننننتنننننننننننننننننننای ۱ ۷ ۱ ۰ ۸ ۸ ۱ ۱ ۱ ۰ ۸ ۷ ۱ 

برری آگاهر بیشتر ری جنزئنینا  کنامنل شنرریند .  تماس حاصل نمائید

 . مننربننوطننه بننه عننایننت آعننتننان قنندس سضننوی مننررجنن ننه کنن ننینند

 : پنننناوسقننننر تننننوضنننننیننننحننننر ری عنننننایننننت شنننننبننننهنننننه یننننننان

h t t p : / / w w w . k v i n n o n e t . o r g / 

 مشنننننننهننننننند  -صنننننننحننننننن، کننننننوثنننننننر :  مننننننحنننننننل بننننننن ننننننگننننننناه

 . عنننالنننه رعنننتنننخننندرم ننننمنننینننشنننونننند ۸۱کنننواکنننان کنننوچنننهنننتنننر ری 

عال نیای به سضایت سعمى پدس  جد پندسى  ۸٨کواکان کوچهتر ری 

 . یننننننننننننننننننننننا عننننننننننننننننننننننمننننننننننننننننننننننو ارسننننننننننننننننننننننند

 . صننننننند االس رضنننننننافنننننننه بنننننننررى رهننننننندرء بنننننننهننننننناس 

حنق رلنجناکشنى   -االس  ٣۱۱سوی  ۸۱تا  ٨ -االس  ١۱عاعته  ١یغه 

 ٪ ری خورهررن رخذ میشوا١

 . 

 به نقل از مقاله  عکس نیمه برهنه زن و جمهوری اسالمی  

 اعتراض

بامداد. الف  مؤسسه   

به انتشار کتاب جدید شاملو    

 

 

 متن آگهی استخدام کودکان

برای بهره کشی جنسی   

توسط آستان قدس رضوی   

نوشته ثریا شهابی     

 
 

ش یده رم جایزه ری با 

ع ورن حقوق بشر اس 

حویه ی کاسگری به نام 

م، رعالم و به شخصر 

مهدی »به نام 

تحویل شده «  کوهستانر

الیم میبی م به .  رعت

رطالع عموم برعانم که 

نه ب ده و نه هیچ یک ری 

رعضای خانوراه و نیز اوعتانم که باوس به رعتقالل کاسگری ارسند  اس 

 .جریان ری، رتفاق نبواه ریم

نه نمای ده و نه «  مهدی کوهستانر»هم  ی، الیم به توضیی رعت که 

 .همفهر م، رعت

اس پایان ری اوعتان و عموم کاسگررن و تشهل های کاسگری اسخورعت 

 .ارسم که هر موسای سر ت ها با کمیته افاع ری ری جانب مطرح نمای د

 کاسگر اسب د –سضا شهابر 

 0075ایماه  05

شماره تلفن سخنگوی  میته رفاع از رضا شهابی ، آ ای محمور 

09188747104: صالحی   

k.d.shahabi@gmail.com 

 

 اطالعیه رضا شهابی درباره ی جایزه ی حقوق بشر

 کمیته دفاع 01اطالعیه شماره  
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 !اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را  واداربه عقب نشینی کرد
 تقی روزبه 

   

پس ریگذشت یک هفته ریرعتصاب عررعری اسنیجریه که به اعو  

رتننحنناایننه هننای کنناسگننری صننوس  گننرفننت وبنناپننیننوعننتنن، کنناسگننررن 

وکاسم درن شرکت نفت بنه رعنتنصناب  اولنت ننینجنرینه منجنبنوسشند 

ریعیاعت حذف یناسرننه هنای منوراعنوخنتنر  کنه قنینمنت آن سر بنه 

گرچه رین، عنقنب .  اوبرربررفزریش اراه بوا یک گام به عقب به نشی د

بیشترنیست  با رین، هنمنه ینک عنقنب % 05نشی ر ه وینیم ب درعت و

نشی ر آشهاسریعیاعت بنقنول خنواشنان لنینبنررلنینزه کنران رقنتنصناا 

اولت مدعر بواکه ریری، طرینق .  تولیدر  نفتر وقطع یاسرنه ها رعت

مر تورند با صرفه جوئر  هفت ونیم می یاساالس رسی  آن سر صنرف 

رما مرام وکاسگررن ننینجنرینه بنا .  ییرعاخت ها وتوع ه کشوسب ماید

تننجننربننه تننروآگنناه تننرریآن بننواننندکننه  وعننده و وعننینندهننای سئننیننس 

به تک تک مرام نیجریه رطمنین نان منر اهنم " جمهوسمب ر برری، که 

که رحساس سنج ک ونر گذسرعت وبا تحمل وفدرکاسی خوا سویهنای 

 .  آنها سر بفریبد"بهتری سر خوره د اید

یهر ایگر ریتوجیها  اولت  برری به عقب سرندن واسهم شنهنسنتن، 

ج بش رعتررضر مرام بهره گیری ریفضنای رمن نینتنر بنواکنه اسپنر 

گسترش عم یا  تروسیستر رعالم گرریان رفررطر بوجوا آمده رعنت 

که حتر توعل به آن هم نتورنست تنأثنینری بنرعنزم کناسگنررن بنرری 

اسک استرف دهای فنوق رهنرم .  م  ق کران رعتررضاتشان برجای نهد

چن نان کنه اسپنر حنمنال  خشنوننت : رص ر اولت همانا عرکوب بوا

آمیزی که با ش یک گایوگ وله وضرب وجرح تظاهرک  دگان همنرره 

نفرکشتنه وصندهنا ننفنرمنجنروح  وبسنیناسی اعنتنگنینر  0بوا حدرقل 

با ری، همه ری، یوسشنهنا ننتنورنسنت  خن ن نر اس عنزم .  ویندرنر شدند

کاسگررن ورعتصاب ک  دگان که اسقالب اوشهل تاکتیهر رعنتنصناب 

عننمننومننر وتننجننمنن ننا  اسمننیننااینن، وپنناسکننهننا جننریننان ارشننت ورسا 

صفوف متحد و می ینوننر کناسگنررن وکناسمن ندرن بنخنش ننفنتنر. آوسا

وکننناسکننن نننان حنننمنننل وننننقنننل (  شنننرینننان رصننن نننر رقنننتنننصنننااکشنننوس) 

... ونیزعایربخشهای رقتصاای کشوسباهمررهر  ارنشجویان و وکالء 

اعت اسعت اهنم اولنت سر ورارسبنه ننخنسنتنین، گنام عنقنب نشنین نر 

چرر کنه روال .  رلبته ری، عقب نشی ر ه وی ناقص ونیم ب د رعت. کراند

قیمتها رعت وه ویبه نرخ قب ر باینگنشنتنه %  05ت ها مشمول کاهش 

رعت وثانیا م جربه تجدیدنظراسکل عیاعت ننونولنینبنررلنینسنتنر اولنت 

ری، که ری، مباسیه تاکجا پنینش خنورهند سفنت بنه عنورمنل . نشده رعت

  .گوناگونر وربسته رعت که رک ون نمر تورن اسموسا آن عخ ر گفت

رما آنن نه کنه مسن نم  وبسنیناسمنهنم رعنت  صنفنوف رعنتنررضنر هنم 

اسبرگیرنده شاغ ی، بخش رعتررتژیک وحیاتر صن ن نت ننفنتنر رعنت 

وهننم جنن ننبننش ریبننراتننواه ری اسمننیننان کنناسگننررن ویحننمننتننهننشننان 

ری، که  کاسگررن ویحمتهشان اسیهر ریکشنوسهنای . برخوسارسرعت

قاسه آفریقا  بتورن د اسعطحر چ ی، گستراه وعن نینه عنیناعنتنر کنالن 

وضدمرامر رعتصاب وتظاهرر  برپاک  د بنر تنرایند ورجندرهنمنینت 

ییاای رعت ومر تورند به نوبه خنوا رلنگنوئنر بنرری عناینرکشنوسهنا 

ری، . اسمقاب ه با عیاعت های نوولیبررلیستر وحهومت های مستبدباشد

تجربه به ما مر آمویاکه شیرنفت رهنرمنر فنقند اساعنت رعنتنبندرا -

ارخن ننر ویننا شنرکننت هننای فنررمنن ننیننتننر واولننت هننای حنامننر آن هننا 

نیست ب هه با شهل گیری ج بش طبقه کاسگرویحمتهشان مر تنورنند 

به رهرمر اساعتان آنها برری اعت یابر به مطالبا  ورق ر وعدرلنت 

 خورهانه    رشان  تبدیل شوا                                                                

ناگفته نماند که نیجریه گرچه به الیل وجوا  خایرنفتر وتولید  

وصدوسآن ریثروتم دتری، وغ ر تری، کشوسهای رفریقائر محسوب 

مر شوا باری، همه فقر ونابرربری عمومر اسآن بیدرامر ک د وهمی، 

مسأله موجب سشدب یااگررئر اسبخشر ری الیه های فقیروبیهاسآن 

.                                                                        شده رعت   

بر شک فساا وسشوه مثل همه مورسا ایگراسری، نوع کشوسها بویژه 

اسمیان طبقه  حاکم واعتگاه اولت بیدرامر ک دوب دوبست وباندبایی 

ورمتیایر  هزرسفامیل بخش الیتجررئر ریمهانیزم باالکشیدن ثرو  

های رجتماعر رعت وبخشر ریع ل ناسضایتر عمومر سر تشهیل 

باری، همه سعانه های  قدس  های غربر تالش مر ک  د که .   میدهد

ع ت رص ر ج بش رعتررضر سر که مثل بسیاسی ریمورسا مشابه 

جهانر به رعمال عیاعت های نوولیبررلیستر وحذف خدما  رجتماعر 

برمر گراا سر  سیخت وپاش اولتمرارن وفساا وعدم لیاقت 

تجربه ج بش کاسگری .  یمامدرسرن ورفررا طبقه حاکم ع ورن ک  د

نیجریه گرچه ه ویاسگامهای نخست خوا قررسارا وه ویهم به همه 

خورعتهای مطرح شده خوانرعیده رعت رما تاهمی، جا هم که اولت 

سر ورارسبه عقب نشی ر محدوای کراه رعت حامل اسس گررنبهائر 

 .برری کشوسماعت

گرچه نیجریه وریررن ارسری تفاوتهای مهمر ریجها  گوناگون هست د 

با ری، همه ارسری تشابها  واساهای مشترکر نیزهست د که مر تورن د 

ری، تشابها  سرمر تورن اسحهومت های .ری تجاسب یهدیگر بیامویند

مستبد نقش رقتصاا نفتر اسهر اوکشوس  اسپیشبراعیاعت های 

ریجم ه عیاعت حذف )ص دوق و بانک جهانر توعد هراوکشوس

وارشت، یک بخش کاسگری مهم بویژه اسبخش ص ایع (  یاسرنه ها 

اسریررن نیزخورعتهای مطالباتر کالن   .نفتر وخدماتر مشاهده کرا

ومشترک نظیرحذف یاسرنه ها  ع یه رفزریش شتابان توسم به مریهای 

ویا رفزریش خد فقربه بیش ریعه برربرحدرقل حقوق %  05

ها گسترش شتابان بیهاسی اسک استشدید فشاسهای تحریمر جهان 

اعت وخطرفروپاشر رقتصاا بحررن یاه  اعت بدعت هم اراه وبیش 

ریپیش یم یه های عی ر بوجوا آمدن یک ج بش مطالباتر عررعری ر

اسچ ی، شرریطر .سر بوجوا آوساه رعت(  ورلبته نه فقد مطالباتر)

تجاسب مثبت کشوسهائر چون نیجریه اسبرپائر یک ج بش مطالباتر

عیاعر رییهسو وتجربه ناکام ج بش عبزکه توجه به مطالبا  پایه -

ری طبقه کاسگر ورقشاسفرواعت وهم چ ی، مطالبا  عایرج بشهای 

وری، رلبته ت ها یهر ریرشهاال  عمده آن )رجتماعر اسآن مفقوا بوا

مر تورند اسبسترص وایک  بحررن مرکب و همه جانبه ری که (  بوا

اسآن بسرمر بریم  رلهام بخش شهل گیری رعتررضا  وحرکت های 

یک پاسچه ج بش کاسگری و پیوند باعایرج بشهای رجتماعر حول 

نباید فررموش ک یم که بویژه اسشررید .مطالبا  عررعری شوا

عرکوب حااعیاعر وآشهاسشدن شهست برنامه ها و عیاعت های 

رقتصاای سژیم و برویعالئمر ریوسوا آن به فایجدیدی ریبحررن  

نقش ج بش های مطالباتر به مثابه نقطه رتهاء پیشروی ج بش و 

بخصوص اسشرریطر که .بایعایی آن ارسری رهمیت ویژه رعت

عیاعت های فالکت آفری، وعرکوبگررنه یک رعتبدرامذهبر بر رمان 

اسارخل بیدرامر ک د وریعوی خاسج نیزتالش فررورنر برری 

 بهاسگیری رهرم نفت وتهدیدهای نظامر برری رهدرف وم افع قدس  

های بزسگ اسجریان رعت  م  وم منر شنوا کنه رلنگنوهنای اینگنری 

 . نیزبرری خروج ریگرارب ک ونر وجوا ارسند

 http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com 
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ف ال مصری که چ د سوی پیش «  غااه کمال عبدرلخالق»خانم 

حم ه خشونت باس نیروهای رستش مصر به رو و عریان کرانش 

تری، و  اس نزایهر میدرن رلتحریر قاهره  به یهر ری ج جالر

مهمتری، رخباس جهان عرب تبدیل شد  تاکید کرا که سرهپیمایر 

 .آنان مسالمت آمیز بواه و ری رستش شهایت خورهد کرا

نظر اس  رعت  اس رولی، رظهاس"  آوسیل ۹ج بش "وی که عضو 

اس :  موسا چگونگر و ماجرری حم ه نیروهای رستش به رو  گفت

آمیز اس  ک اس ت درای ری اوعتان و م ترضان  به صوس  مسالمت

ناگهان عربایرن رستش به عمت ما حم ه .  حال ش اس اران بوایم

تالش کرام فررس ک م رما چهاس عربای مرر گیر رندرخته و .  کراند

 : رو اس رارمه رفزوا.شروع کراند به یان م،

. سوی یمی، رفتاام.  یهر ری آنها موی مرر گرفت و عرم سر کشید

بدون شک خی ر ری . ایگری شروع کرا به پاسه کران پیرره، م،

 . رفررا اس عررعر جهان ری، صح ه سر ایدند

هنای  ری و ننینز عناینت هنای خنبنری و مناهنورسه ییرر بسیاسی ری شبنهنه

کن ن ند کنه سفنتناسی  هنمنه رعنتنررف منر.  ری تنرننتنر آن سر پنخنش کنرانند

 .رخالقر و وحشیانه بوا غیر

کنران  حتر بن ند ری عنرینان:  هم  ی، گفت«  غااه کمال عبدرلخالق»خانم 

بنه .  بدن م، مقابل اید همگان  شروع کراند به کشیدن من، سوی یمنین،

ک  دگان نسبت به چ ی، کاسی  رهمیت نندرانند  ر  فریاا و رعتررض تظاهر

بدن . اس حالر که ری، حااثه اس مقابل اسب رص ر پاسلمان مصر سخ ارا

 عریان مرر به یک عاختمان اس همان 

. اس آنجا یک عرتی  ری رفسنررن رستنش حضنوس ارشنت.  نزایهر براند

ری، همان اختنری رعنت کنه " یهر ری عربایرن خطاب به آن رفسر گفت 

 .هوش شدم ب د ری آن بر". ارا به شما فحش مر

اقایقر ب د به هوش آمدم و پزشنهنر سر بناالی عنرم : وی اس رارمه گفت

ایدم  رلبته نه اس بیماسعتان ب هه اس یک مرکز پزشهر میدرنر  کنه اس 

 . نزایهر محل اسگیری ب ا نهااه شده بوا

منرر تنحنوینل عنربنایرن " با ترس شروع کرام به فریاا یان و گفتم 

تنو آیرا هسنتنر  " رما پزشک مرر آسرم کرا و گنفنت ".  رستش ندهید

 ".آنها ری جا نیست د و با تو کاسی ندرسند

ری آن .  گنذسم من، ری حنقنم ننمنر:  اس پایان گنفنت« غااه عبدرلخالق»

عربایرن رستش اس اراگاه شنهناینت خنورهنم کنرا یینرر من، فنرای 

آمنینزی  ت ها گ اه م، ری، بوا که اس تظاهرر  مسالمنت.  گ اه هستم بر

رم که خورعتاس پایان اران به حهومت نظامیان و سوی  شرکت کراه

هنا و  ب ده نظامیان سر مسوول اسگینری.  نظامیان رعت کاس آمدن غیر

 .ارنم کشتاسهای جاسی اس قاهره مر

های مصری من نتنشنر شند  گفت ر رعت سوی گذشته خبری اس سعانه

اولتر مدرفع حقوق بشنر  اه هنزرس  مب ر بر ری هه یک مؤعسه غیر

غااه کمال »ک  ده به  االس جایزه برری اعتگیری عربای رص ر حم ه

 پایان           .ت یی، کرا« عبدرلخالق

 

 دختر مصری كه توسط نیروی های ارتش عریان شد

 من از حقم نمی گذرر: گفت 

 ساله ۸۲یلدا پیشمرگ زن 

 در اردوگاه سازمان زحمتکشان 

 گلوله کشته شد ۸با ضرب  

عاله که با ضرب او  ۱۱چ د عاعتر ری پخش خبر اسگذشت ینر 

گ وله اس رساوگاه عایمان رنقالبر یحمتهشان کراعتان ریررن 

کشته شده رعت میگذسا ب د ری گذشت چ د عاعت ری پخش ری، 

NNS ROJخبر اس شبهه های رجتماعر عایت کوسای  جزئیا   

.                                ری، فاج ه سر ری   ی، م  هس کراه رعت

                                

نزایک به " باییان"اس رساوگاه  ۱۱۸۸۱۸۱۱۸۱رمروی اوش به )

س .عاله به اعت همسرش ش ۱۱س .شهر ع یمانیه ینر به رعم ی در

رهل ایورندسه کشته شده رعت ی در یهر ری پیشمرگان کومه له 

رنقالبر یحمتهشان کراعتان ریررن بواه رعت که چ دی پیش به 

همرره گروهر به الیل مشهال  تشهیالتر ری کوم ه یحمتهشان 

تا ک ون خبری اس سربطه با ع ت کشته . کراعتان جدر شده بوا

شدن ری، ین م تشر نشده رعت   رما طبق رخباسی که بدعتمان 

.                        سعیده رعت به ضرب او گ وله کشته شده رعت

الیم به  کر رعت اس یهر او عال گذشته چ دی، رتفاق مشابه اس  

رساوگاه کومه له یحمتهشان کراعتان و کومه له رنقالبر 

یحمتهشان کراعتان ریررن سخ اراه رعت                               

کومه له رنقالبر یحمتهشان کراعتان ریررن عایمانر کراعتانر با  

خد و خطوطر ناعیونالیستر رعت که سهبری آن سر عبدر مهتدی 

بر عهده ارسا ری ری، عایمان جریانر با نام کومه له یحمتهشان 

.                                              کراعتان رنش اب کراه رعت   

 

 سخنانی از آلبرت انیشتن

 

 

 

 

در برابر یک قدرت متشکل و منظم،فقط یک 

 قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

************** 

اگر واقعیات، با نظریات هماهنگی ندارند 

ها را تغییر بده واقعیت  

******************** 

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی 
زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی 

 برای بشر وجود نخواهد داشت

 ******************* 

سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن 

 انسان ارزشمندی باشی

***************** 

 سه قدرت بر جهان

کند حکومت می   

حماقت-۳حرص -۸ترس -۱    

 

 

که سهبری آن سر نیز عمر ری نخناننر یراه بنرعنهنده ارسا اس چن ند عنال 

گذشته رخباس و تصاویر ییاای ری یا و خوسا فیزیهر مینان پنینشنمنرگ 

 .های ری، او جریان اس سعانه ها م تشر شده رعت

جم ر ری کاسبررن شبهه رجتماعر فیس بوک با ریجاا صفحه ری بنه ننام 

ضم، ربرری رحساس همدسای قتل ی در سر منحنهنوم "   برری همه ی درها" 

 . کراه رند و خورهان ریجاا کمپی ر وعیع ع یه ری، فجایع هست د

 سایت اشتراک: منبع

 

 

http://www.nnsroj.com/NNS-ROJ-KU/News/Body.aspx?NewsID=1388
http://www.facebook.com/groups/325977094096617/
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23رارمه اس صفحه             

  

اس جنرینان بنایایند خنوا ری ینندرننر اس رل  0775لیزر لوگر اس عال 

عالوراوس گزرسشر تهیه کراه رعت که رهنمنینت آن فنررتنر ری شنرریند 

گزرسشر مست د ری خشونت های .  یمانر ومهانر تهیه گزرسش مر سوا

جنبنهنه " رعمال شده به شهل تجاوی گروهر به همه ف النین، ین ینندرننر

توعد اینهنتناتنوسی ننظنامنر وربسنتنه بنه " آیرای بخش فاسربونده ماستر

ری، گزرسش نشان منر اهند کنه بنه وینژه فن نالنین، ین عضنو .  آمریها

عایمان های چ  اس آمریهای التی، چنه بنهنان عن نگنین، و غنینرقنابنل 

جبررنر برری سهائر ری، کشوسها ری یوغ ایهتاتوسی های نظام   کنه 

منتناعنفناننه .  مجری رورمر برراس بزسگ شمالر خوا بواند  پرارخته رنند

بخشر ری ف الی، ین ریررنر که رک ون چشم به مرحمت ها و کمک های 

. نهااهای وربسته به اولت آمریها ارسند چشم بر ری، ج ایت ها بسته رنند

به بهانه سوی جهانر م ع خشونت ع یه ینان بایخورنر ری، تنجنربنه هنا 

  .مر تورند مفید و یاا آوس بسیاسی ری ورق یت ها باشد

حاکمان مستبد برری حفظ قدس  اعت به خشونت و نقض حنقنوق بشنر 

شه جه گررن نیز ری بهاس گیری شیوه های جدید و وحشنیناننه .  مر ین د

شه جه همیشه بنا خشنوننت جن نسنر و تنحنقنینر . شه جه اسیغ نمر ک  د

رما ورق یت ری، رعت که ینان ری، ننوع شنهن نجنه هنا سر .  همرره میباشد

مرارن فهر مر ک  د که بنر ینناننر .  شدید تر ری مرارن تجربه کراه رند

که ری نقش رص ر خوا م حرف شده رند باید فرمانروریر ک  د  و به رین، 

ینان ایگر به چشم اختر باکره همسر  خورهر نگاه نهراه ب هه با آننان 

به همی، خاطر مرارن برری خنوا .  ب  ورن یک فاحشه برخوسا مر ک  د

ری، حق سر قائل مر شوند که ینان سر ت بیه   تحنقنینر کنراه و بنر آننان 

برری ینان شهن نجنه جن نسنر بندتنرین، ننوع تنحنقنینر .  تس د ارشته باش د

. محسوب مر شوا که تا حدوای به نابوای شخصیت ینان مر رننجنامند

ری رل عنالنوراوس "  لنوی" اس ری، نوشته مر خورهم اس باسه ینر به ننام 

رو سر "  رین نوپنوننگنو" اس یندرن یننان  0701عخ، بگویم  که اس رکتبر 

رلبته باید گفت شررید اس رل عالوراوس و یندرن هنای آن .  مالقا  کرام

  .ری آن یمان به ری، عو تغییر کراه رعت

با ری، نوشته نباید ب  ورن تشریی موق یت ینندرننینان عنیناعنر آن یمنان 

برخوسا شوا ب هه باید آنرر بر فرری شررید یمانر و بنه عن نورن شنینوه 

خاصر ری خشونتر که به ینان ب  ورن یندرنیان عیاعر سور منر شنوا  

  .نگاه کرا

 بایاید ری یندرن ری وپانگو 

 ب د ری ری، که م، اس اس وسوای مدرسک ش اعایر خوام سر تحویل ارام 

و بایسعر بدنر سر پشت عنر گنذرشنتنم  تنورنسنتنم ورسا ینندرن یننان 

ربتدر ینان به کمونر براه مر شوند که همه یندرننینان اس آننجنا .  بشوم

. سویهای یهش به ب د ری ظهر خانوراه های خوا سر مالقا  مر کن ن ند

 * چ د قدم آن طرف تر آام مر تورنست اس قسمت چ  ری اوس پرچم

FMLNو عالمت " COPPES "  کمیتنه ینندرننینان عنیناعنر اس رل

و سره چم زرس به طرف یندرنیان عیاعر ییر یندرن یننان "  عالوراوس

ینندرن آننهنا بنه   -ری، ها همه اس یک قسمت ویژه قررسارشت د . سر ببی د

و ینان سر اس ینک   -ع ت یلزله آعیب ایده وه وی هم ت میر نشده بوا

م طقه آیرا اوس رفتااه اس چااس های مت  ق به ص نینب عنرخ مسنتنقنر 

بن نه اس  5ین و  00یمانر که م، به مالقا  آنها سفتم . کراه بواند 

رلبنتنه .  ری، چااسهایور که اس ری، قسمت قررس ارشت یندگر مر کراند

گاهر ت درا ینان و ب ه های نگهدرسی شده اس ری، چااسهنا بنه چنهنل 

یننان ینندرننر ری آیرای هنائنر کنه ینندرننینان .      نفر نیز مر سعید

عیاعر مرا ارشت د محروم بواه با ری، حال رمنتنینایرتنر بندعنت آوساه 

نگهبناننان غنینر ری سوعنای ینندرن رجنایه وسوا بنه من نطنقنه :  بواند

شبها ینان خوا به نوبت نگهبانر مر .  یندرنیان عیاعر ین سر ندرشت د

اراند برری آن کنه بنتنورنن ند ری خنطنرتنجناوی جن نسنر ینندرننینان ین 

محوطه یندرن ایگنر  0708ری یمان یلزله اس عال . ج وگیری نمای د

ری فاص ه اوس قابل ک ترل نبوا با ری، حال خطر فررس وجوا ندرشت و 

منانن ند ینندرن (  حتر اس پایگاهای پ یس م ر) ینان یندرنر اس هیچ جا 

  .اس رمان نبواند

... آنها سویهای خوا سر با کاس خیاط   بافتدگر و اوخت، سومیزی و

تولیدر  ینان یندرنر به فروش گذرشته شنده و عنوا .  بسر مر آوساند

ری آن جایر که . ورسیز مر شد )COPPES ( حاصل ری آن به حساب

غذری یندرن بر مزه  کم و حقیررنه بوا آنها تورنسته بواند ری طنرینق 

بنر سوی تنهنه .  خوایاسی سرهر برری تامی، مورا غنذرئنر پنیندر کن ن ند

یمی ر که اس محید یندرن ا سرختیاس آننهنا گنذرشنتنه شنده بنوا  س   

. حبوبا  و عبزیجا  کاشته و ت درای هم بنز ننگنهندرسی منر کنرانند

عبزیجا  به مصرف خواشان رختصاص مر یافت و بخشا به اینگنر 

مغایه ری نیز که ارسری رقنالمنر منانن ند .  ینان یندرنر فروخته مر شد

پخت و پز و شست و .نیز وجوا ارشت... چاي  کاغذ تورلت   شمع و 

  .شو با عایماندهر کاس جم ر پیش براه مر شد

هنمنه یننان کنه بنه .  کاس جم ر اس میان یندرنیان ین بسیاس مهنم بنوا

منرتنهنب "  بسنر منینبنرنند   "  رین نوپناننگنو" ع ورن یندرنر عیاعر اس 

 رو به رتهام همهاسی با : برری مثال لوی" کاسهای خالف شده بواند

رو اه .  بنایارشنت بنوا )FMLN(جب ش چریهر چ  رل عالوراوس

سوی عررعر ری وحشت سر اس بخش رم یت رارسه پ یس بسر براه و 

عنالوه بنر بنایجنوینر و .  اس آن جا بایجویر و شهن نجنه شنده بنوا

شه جه   ع صر آیرس و تجاوی جن نسنر ننینز بنرری ینندرننینان ین 

ری، به ری، م  ر بوا که مرارن شه جه گنر خشنوننت .  وجوا ارشت

ج سر خفته و تخیال  ج سر بیماسگنوننه خنوا سر بنر سوی یننان 

بنطنوس پنر اس پنر لنخنت بنه "  لنوی. " یندرنر تنجنربنه منر کنرانند

و همیشه با چشم های بسته موسا بایجوینر .  بایجویر براه مر شد

بنایجنوینان .  قررس مر گرفت تا نتورند شه جه گررن خوا سر بش اعند

رو سر تهدید مر کراند که رگر رعتررف نه د عینم خناسارسی سر کنه 

رو .  سوی چوب پی انده بواند اس آلت ت اع ر رش فرو خوره د کنرا

مر تورنست عیم خاسارس سر یمانر که بنه منوهناش منر پنین نانندنند 

یهر ری شه جه گررن آلت ت اع ر کنثنینف و بند بنوی .  رحساس ک د 

. رین، هنا هن نوی کنافنر ننبنوا.  خواش سر به صوس  وی مر منالنیند

بایجویان به وی ارسو و عرم تزییق مر کراند تا اچاس عنرگنینجنه 

و ض ف عمومر شده و ه گامر که شب اس چااسش به وی تجاوی 

تنجناوی بنه رین، ین منبناسی .  مر کراند قااس به افاع ری خوا نشوا

مرا برری چ دی، شب پر اس پر رارمه ارشت به طنوسی  00توعد 

اچاس خونریزی شدیند شنده و ری ضن نف تنورن تنهنان "  لوی"  که 

رو سر بر سوی ص دلر چرخدرس بنه اراگناه بنرانند .  خوسان ندرشت

جائر که ری وی عوورل شد که آیا موسا شه جه قررس گرفته رعت یا 

اسحالر که وض یت ظاهری وی آثاس شه جه سر فنریناا منر !  نه  

یمانر که مطمو، شد که اوباسه به بخش رم نینت پن نینس "  لوی." یا

م تقل خنورهن ند کنرا "  ری وپانگو" نخورهد سفت ب هه رو سر به یندرن 

رما وقتر که رو سر منجندار عنورس مناشنین، .  شروع به رفشاگری کرا

. کراند متوجه شد که مسیر حرکت همان مسیر رارسه پن نینس رعنت

رما ه گامر که ماشی، حامل وی بنه رارسه پن نینس سعنیند رو سر بنه 

نگهبان ین یندرن به وی قول ارا کنه .  عاختمان ایگر م تقل کراند

" لنوی. "  مورظب رو خورهد بوا تا هیچ مرای به رطاقش ورسا نشوا

فقند یمناننر خنواش سر اس رمن نینت رحسناس کنرا کنه بنه ینندرن 

ری وپانگو اس ک اس سفقای خنوا من نتنقنل شند جنائنر کنه خنوا یننان 

 . نگهبانر سر به عهده ارشت د

اس یندرن ینان ریهمه ینان هم ب دی خوا ش ید که آنها نیز " لوی  

همان عرنوشت وحشت اک سر تجربه کراه رند و بدی، ترتیب رمید   

                              30ادامه مطلب در ص               

             

 شکنجه زنان در ال سالوادور

 لیزر لوگر
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23رارمه اس صفحه             

ری برقه ری كه عر تا پا سر مر پوشاند گرفته تا چااس و حنجناب ربنریشنمنر 

عیاه تمامر ری ها به سوش تری، تری، ربنزرس و عنمنبنول ریندئنولنوژی رعنالم 

تا ك ون مقاال  منهنمنر اس بناسه .  عیاعر اس چ د اهه گذشته تبدیل شده رند

ع ل و تاسیخ حجاب نوشته شده رند كنه چنگنوننه رعنالم آننهنا سر بنه منثنابنه 

اس ری، مقاله مر خورهنم .  پوششر بسیاس خش، برری ینان توجیه كراه رعت

بر عر جدلر كه اس موسا توجیه پوشیدن حجاب رعنالمنر بصنوس  رارمنه 

ارسی موجوا بواه رعت ری ایدگاه ی اسونر تمركز ك م و هم  ین، بنه رین، 

نكته بپراریم كه چگونه ینان جورن مس مان كه اس غرب تحصیل مر ك ن ند 

تالش مر ك  د كه موق یت خوا سر كه توعد مذهبر كه با تبن نینض گنررینر 

 .ج سر  رتیش به آنها تحمیل شده  نهاای ه نمای د

رمریوه ینان جورن مس مان حجاب سر كشف مر ك  د و آن سر اس پنرتنو ”  

حجاب ك ترل نهایر بدن خویش سر به یننان   -رهدرف رص یش م  ر مر ك  د

م، حجاب سر سعایت مر ك م چرر كه به من، آیرای منر ...  بای مر گرارند

م، آنرر مر پوشم چرر كه م، یك ین مس مان هستنم و رعنتنقناا ارسم .  بخشد

 ‘‘.كه بدنم مسو ه خصوصر مشخص م، رعت

نقل قول باال مقاله ری رعت ری ینك ین مسن نمنان منتنولند كنانناار كنه فناسغ 

اس ع، بیست و یك عالگر به ناگهان تصمیم به كشف .  رلتحصیل كالج رعت

با وجوا رحتررم كامل به ایندگناه هنای آیاری هنای .  مجدا حجاب مر گیرا

مندننر و آیرای رننتنخنناب هننر نننوع پنوشننش بننرری ینننان اس یننك جننامن ننه 

اموكررتیك  كماكان نمر تورنم اسك ك م كه چه عورم ر باعث منر شنوا تنا 

یك ین تحصیل كراه و بزسگ شده آمریكای شمالر آیرای خوا اس رنتخاب 

پوشش سر سها كراه و حجاب بر عر ك د و خوا سر بفریبند كنه اینگنر آیرا 

 .شده رعت

رو فكر مر ك د كه صرفا با پوشیدن حجاب ك ترل كنامنل بنر بندن خنوا سر 

ما نیای ارسیم كنه !  ورق ا چه اسك متوهمر ری ریده سهایر.  كسب كراه رعت

به سیشه چ ی، اسكهایر ری سهایر پرارخته و سربطه پوشش به سهایر ینان 

ری آنجایر كه كل ریده پوشش ری اعتوسر  مستقینم قنرآن .  سر برسعر نماییم

عرچشمه مر گیرا  رجایه اهید اس مرح ه رول به چ د آیا  كه ری ننوشنتنه 

های مقدس رعت نگاهر بیاندرییم و برسعر ك نینم خندرونند تنا چنه حندوای 

 00شماسه  85كتاب  1ج د . ك ترل بدن توعد خوا ین سر به رو اراه رعت

آن ه كه بیشتر ری همه راریش سورعت  حقر رعت كه بنه ”  : پیغمبر مر گوید

ری جم ه حقنر كنه . ) مرا اراه شده تا ری بخش های خصوصر ین لذ  برا

 M0.0(Ref:0,p058)( اس عقد ریاورج رعت

: رلنف. ) شوهر حق كامل ارسا كه ری همسر خوا لذ  بنرا:  حقوق شوهررن

ری باالتری، نقطه عرتا كف پا  هر چ د اخول ری مق د مطن نقنا غنینر منجنای 

 .تا یمانر كه ری نظر فیزیكر ییان ورسا نك د( رعت

یك ین باید رسگانهای ت اع ر خوا سر جهت خدمت اس تنمنامنر :  رمام غزرلر

 .روقا  آمااه نگهدرسا

(Ref:7:vo1.I,p235):3355Number 008 book (Shahin 

Muslim) 

رگر ینر شبر سر اوس ری سختخورب شوهرش بگذسرند  فرشته ها تا بنامندرا 

 .به رو ل  ت خوره د فرعتاا

ریهنینچ منرای ”  : فنرمنوانند(  سحمنت ر)پیغمبر: عمرب، رلخطاب مر گوید

 “.ع ت كتك یان همسرش بایخورعت نخورهد شد

(Sunann Abu Dawud 00.5005(Book00, Number 5005: 

سر كنه منرا بنخنورهند بنه ‘‘  شنینوه ری” ب ظر مر سعد كه قانون رلهنر هنر 

 همسرش اخول ك د و یا هر وقت بخورهد رو سر ت بیه ك د سر تضمی، نمواه 

یمانر وجوا ارسا كه هم ون قط ه مب ر توعد آنها موسا . نیست 

ب ه ع جش قیمت ین مت اعب با . آیمایش قررس خورهید گرفت

هر چ د كه . جذربیت رو  اس ورقع نگرش جهانشمول مرارن رعت

رعالم با سبد اران ری، مسایل به فرمان رلهر برری مرارن مس مان 

پیغمبر : كمر آبرو خریده باشد مثال همان د آن ه كه اس ییر مر آید

بهتری، ینان آنان د كه صوس  ییبا و مهریه ناچیز : ” فرموا

.‘‘                                                               ارشته باش د  

 550همانجا صفحه 

توجیه گررن رعالمنر اس تنالش جنهنت افناع ری پنوشنش  رغن نب 

رنگشت خوا سر به ینان اس غرب نشانه سفته و آننان سر بنه جنرم 

تن نرینف ‘‘  پوشیدن چیزی نزایك به نپوشنیندن”  ری كه سهایر سر با 

بنرری رین، ننوع رفنررا  یننان ینا بنر .  مر ك  د  محكوم مر نمای د

حجاب رند یا حجاب كامل ارسند  هیچ چیز بی، ری، او رفررط ننمنر 

ری، اسعت رعت كه اس غنرب یننان بنر !  تورند وجوا ارشته باشد

آنهنا تنبندینل بنه ربنزرس .  رعاس ظاهرشان رسیش گذرسی مر گراند

بدون شك هر جنامن نه .  گشته و رغ ب ری آیرس ج سر سنج مر برند

م، مشخنصنا ری رین نكنه یننان اس كنل .  ری مشكال  خوا سر ارسا

ما باید . سعانه ها به ربزرس ج سر تبدیل مر گراند  خوشحال نیستم

قبول ك یم كه ینان اس آمریكای شمالر و رسوپا بسیاسی ری حنقنوق 

و آیرای های خوا سر با چ د اهه مباسیه و ج بش ها بدعت آوساه 

رگر ما .  آیرای پوشش فقد یكر ری چ دی، حقوق مدنر آنهاعت.  رند

اعتاوساها و خدما  ینان سر ك یشه كراه و آنان بنه هنوسر كشنان 

خاسج گوا تق یل اهیم نه ت ها هیچ خدمتر بنه یننان كن نینه جنورمنع 

نكراه ریم ب كه رمید آنان به ( بخصوص جورمع رعالمر)عقب مانده 

 .پیشروی سر عركوب كراه ریم

قانع ك  ده تری، الینل جنهنت سعناینت حنجناب ری طنرف عن نمنای 

رعالمر چیست  آنها مدرم بحث مر ك  د كه پنوشنیندن سوعنری ینا 

حجاب  مراها سر ری نگاه به ینان به مثابه یك ربنزرس جن نسنر بنای 

حجاب باعث مر شوا كه مراها به ظاهر ین بر توجنه   -مر ارسا

چنه ”  . شده و اس عوض به شخصیت و رفكاس آننهنا تنوجنه ننمناین ند

بحث م، ری، رعت كه حجاب به تنحنكنینم !  م طق ییبای ورسورنه ی

ری، ریده كه ینان به غیر ری ربزرس ج سر چیز ایگری نیست د  منر 

” و بدی، ع ت رعت كنه یننان منجنبنوسنند كنل مسنونولنینت.  پراریا

سر با پنین نیندن بنر قنورسه ‘‘  تحریك نكران مرا تحت هر شرریطر

رما ورق یت ری ست كه برقه و یا . خوا اس پاسچه ری  بدوش بگیرند

عال گذشته قااس ننبنواه منوقن نینت یننان سر بنه  0055حجاب اس 

مهم نینسنت كنه تنا .  گروه ی ری رنسانهای آیرا و مستقل رستقاء اهد

چه حد رعالمیان اس افاع ری حجاب توجیه گری ك  د  آنن نه منهنم 

رعت ری، رعت كه حجاب عمبل براگر و عتنم یننان مسن نمنان اس 

جدرعایی ینان ری ینندگنر رجنتنمناعنر  .  عررعر جهان بواه رعت

ك ترل آیرای حركت و هم  ی، نهااین نه كنران عنینسنتنم آپناستنایند 

 .ج سر فقد برخر ری بهتری، خدما  حجاب تا ك ون بواه رعت

توجیه گررن رعالمر همیشه اعت و بال بایی اس تب یغ ری كه 

و جایگاه ی برری نقش ف ال اس  -سهایر ورق ر”رعالم به ینان 

رعت ‘ سهایر ورق ر’ آیا به الیل همان . اراه  ارشته رند‘‘ جام ه

كه ما شاهد ری   ی، اسصد باالیر ری بر عورای اس میان ینان 

و آیا به همان ع ت رعت كه جهان عرب سر ‘‘ خاوسمیانه هستیم  

ب ظر ‘‘  .رخت اق ینان اس برگرفته و بسمت سكوا پیش مر سوا

مر سعد كه هیچ كس نمر خورهد به رشتباه رعاعر ری، بحث كه 

محافظت مر‘ حجاب ینان سر اس مقابل عوء رعتفااه ج سر مرا’  

  30دامه در ص ر
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نیای . رعت و ری كه ین هیچ حق شخصر اس ری، موسا سر ندرسا

بدرن نیست كه نگاه ی عمیق به جورمع رعالمر بیاندرییم تا ببی یم 

.  كه قانون شرعر هزرس عاله چه بالیر بر عر ینان آوساه رعت

بخاطر عدم وجوا آش ایر قبل ری ریاورج  ین مس مان مجبوس رعت 

خوا سر به مرا كامال بیگانه ری كه به رو شوهرش اراه رند تس یم 

عوورل م، ری، . نماید و مالكیت بدن خوا سر كامال به رو ورگذرسا

رعت كه حجاب چگونه مر تورند به افاع ینر بروا كه شب 

ریاورج به تجاوی رو م تهر مر شوا  چه حفاظر حجاب مر تورند 

برری ین فررهم نماید یمانر كه باید نیایر  شوهر سر برآوساه 

نماید  حتر رگر خوا رو چ ی، نیایی سر ندرشته باشد  چرر رو نمر 

ك ترل كامل بر ”تورند روضاع سر بدعت خوا گرفته و به رصطالح 

سر رختیاس ك د و ری ری، طریق اس مقابل ت بیهاتر كه ‘‘ بدن خوا

.      حدیث ها برری شوهرش قایل شده رند  ری خوا حفاظت نماید  

ین جورن كانااریر اس مقاله خوا به نكا  جالبر رشناسه منر كن ند   

پوشیدن حجاب مرر ری توجه ارئمر به جسم خوام سهنا كنراه ’’ مثل 

. چرر كه ظاهر م، موضوع قضاو  عمومر قررس نمر گیرا. رعت

ییبایر م، و یا حتر عدم وجوا آن ری ق مرو بحث مشنروع خناسج 

كسر ایگر نمر ارند موهای عر م، چگونه رعنت  آینا .  گشته رعت

همی، لحظه ری عال، آسریش بیرون آمده رم یا نه  آینا كنمنر رضنافنه 

وین ارسم یا نه  و یا ری كه پوعتم آثاس تنرك خنوساگنر ارسا ینا ننه 

رین، كنرارس بنه ‘‘  . چون كسر چیزی نمر ارند  رهنمنینتنر هنم نندرسا

شنایند ‘‘  م رض قضاو  عمومر قنررس ننگنرفنتن،”  :  ظاهر م طقر

چ ی، تصوسی سر بیافری د كه ینان مس مان ری كسب رعتانندرساهنای 

باالی ییبایر که مرارن برری ینان ت یی، مر ك  د  سها گشته رند و 

بر ری، رعاس ورق ا به مثابه رنسانهایر بنرربنر اس جنامن نه خنوا بنه 

چ ی، بحثر بیشتر شبیه فانتزی فمی یسنتنر رعنت تنا .  حساب مر آی د

آیا شما مر تورنید یك جام ه رعالمنر سر بنینابنیند كنه !  بحث رعالمر

م یاسهایر ری قبیل ظاهر فیزیكر ینان بخنصنوص یمناننر كنه اس 

جستجوی عروس آی ده که ری طریق ریاورج ع تر ت ظنینم شنده  سر 

ببخشید  خورهری كه خاطرخنوره حنجنابنیند  آامنهناینر .  شامل نشوا

ارسا و خنورهن ند ارنسنت كنه ‘‘  رهنمنینت” وجوا ارسند كه برریشنان 

 —پوعت پیشانر شما چروك خوساه یا آنكه موی عرتان م اعب 
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تناننگ ری  15گزرسش کراه رعت عربسنتنان عن نوای قصند ارسا 

ری، منوسا .  شرکتر آلمانر ب ام کرورس مافر ـ وگم، خریدرسی ک د 

تائید ژنررل عبدر رل صالی وییر افناع عنربسنتنان و ننینزمسنونول 

 . سوربد عمومر  ک سولگری آلمان اس سیاض قررس گرفته رعت 

ویرس  رقتنصناا آلنمنان اسگنزرسشنر رعنالم کنراه رعنت کنه تنمنام 

مجویهای صااسر  نظامر پس ری برسعر اقیق تضمی، شده رعت 

  طوسی که صدوس آن ناقض حقوق بشرنگراا و ینا اس عنرکنوب 

رمنا ننمناین نده حنزب چن  آلنمنان .  مرام موسا رعتفااه قررس نگینرا 

سر یک وسشهستگنر عنیناعنر بنرری  5505صدوس رع حه اس عال 

ری عوی ایگر او نفر ری مشاوسرن ص نی کنمنینتنه . آلمان ق مدرا کرا

فدسرل ب امهای پیتر شتروتی سهر ولوهر ه ه، اسخنورعنت کنرانند 

که ت ها رقدرم موثر اسعدم رسعال عالح ممن نوع کنران قناننوننر آن 

 .رعت تا بتورن ری رمهانا  موجوا برری ص ی رعتفااه کرا

   پایان

عررنجام اس پر یک محاکمه پر عر و صدر اس کاناار  منحنمند شنفنینه  

بهمرره همسر اوم و فریند پسرش  به  جرم  قتل فجیع همسنر رول و 

 .  عه اختر نوجورن وی به حبس ربد محهوم شدند

ری، ورق ه باس ایگر پراه ری ج ایا  و مظالمر که  رمنرویه اس منینان 

م ل مس مان خاوس میانه و شمال رفریقا  بخصوص ریررن و رفغانستنان 

. و پاکستان  اس حق ینان و اختررن م صوم رعمال مر شوا برارشت

ری، ج ایا  بر پایه رخالقیا  و ع ، ضد رنسناننر و قنرون وعنطنائنر 

. باقیمانده ری رعصاس پیشی، م جم ه رعالمر رعت که رنجنام منر گنینرا

اس ری، میان مالیان و سهبررن مح ر سیز و اسشت و مزوس رعنالمنر 

که بطوس مستقیم و غیر مستقیم اعت همه ی آنان به ری، ج ایا  آلنواه 

رعت  عر ری النه اس آوساند و برری تبنرئنه ی خنوا ری رین، وحشنر 

مدیای غرب نیر برری آننهنه منبناار بنه .  گری ها عر و صدر بپا کراند

رحساعا  فرتو   عقب رفتااه و ضد رنسانر جماعت مس نمنان لنطنمنه 

ری ورسا شوا  ری، عر و صدرها سر ب  نورن عن ندی بنر منبنری بنوان 

رعالم ری ری، وحشر گری ها همه جا پخش کرا و بطوس موثنری رین، 

ریده سر که ری، رعمال با قورنی، محبت آمنینز و صن نی طن نب رعنالمنر 

ولر هی یهس ری آنها عورل ننهنرا  .  مغایر رعت  اس همه جا بسد ارا

مگر ری، اختررن م صوم بخاطر ارشت، سوربد عشقر و ج نسنر قنبنل 

ری ریاورج که اس رعالم و طبق نص صریی قررن م ع و بن ن نورن یننا 

مشمول رشد مجایر  قررس گرفته رعت  نبوا که بنه قنتنل سعنیندنند  و 

مگر رمرویه بیشتری، رخباس ری ری، نوع جن ناینا  ری عنریمنین، هنای 

رعالمر نیست که بگوش مر سعد  پس ایگر ری، چه عایی رعت کنه 

گویا رعالم با چ ی، رقدرما  وحشیانه ری عر و کاس نندرسا  منگنر هنم  

رک ون بر بر صفیه اس پاکستان من نتنظنر حنهنم منرگ خنوا بنه جنرم 

توهی، به پیغمبر شما اس ع ول رننفنررای و اس شنرریند ضند رنسناننر 

نگهدرسی نمر شوا  مگر همی، چ دی پیش بر بر صفیه اینگنری اس 

پاکستان بجرم ورهر سربطه با منرا اینگنری بنین نر و لنبناننش بندعنت 

ج ایتهاس شوهرش بریده نشد  مگر اس ریررن  ینان سر به همین، ننوع 

جرریم ع گساس نمر کن ن ند  منگنر اس هنمنین، کنانناار شنمنا عن نر اس 

برقررسی قورنی، شری ه نمر ک ید  و مگر اس قورنی، شری ه شنمنا ین 

و اخنتنر ری حنق بنرقنررسی سربنطنه بنا منرا خناسج ری چنهناسچنوب 

عتمگررنه خانوراه ی رعالمر م ع نشده رند  و منگنر هنمنین، عنقنایند و 

ت صبا  کوس مذهبر نبواه که محمد شفیه  پسر جورن و هنمنسنر اوم 

رش سر که مر تورنست د رنسان های شریفر باش ند بنه ینک ینک اعنتنه 

 ج ابتهاس شهره ی جهان تبدیل نهراه رعت  

خوشبختانه اس ریررن به مندا حضنوس شنوم ینک حنهنومنت رعنالمنر 

آگاهگری اس موسا ری، ج ایا  و رخالقیا  قرون وعطائر با وعن نت 

چ ی، ج بش آگاهگررنه ری که سوشن نگنر ینک پنای .  شروع شده رعت

موثر آن منر بناشند  بنایند اس جنورمنع اینگنر رعنالمنر  بنخنصنوص 

به رمید ری هه همه ینان و مرارن آگناه .  رفغانستان و پاکستان آغای شوا

به حقوق رنسانر اس ری، یمی ه پیشگام شده  با همه ی نیرو اس بنرربنر 

 . ری، وحشیگری های رعالمر و مراعاالسرنه قیام نمای د
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(500یونگه ولت  شماسه )  رییوسن بووه  رعت که اس سوینامه آلمانر 

هندف ( . 5500اعامبر  0تاسیخ رنتشاس پ ج ش به )  به چاد سعیده رعت 

ریترجمه ری، مت، کوتاه رن هاس گوشه ری ریتولید مهما  و تنجنهنینزر  

با توجه به بحررن ک ونر و کم . نظامر اس یک کشوس رمپریالیستر رعت 

عابقه  رقتصاا نظام عرمایه ارسی که طر آن اولنت هنا بنحنررن بندهنر 

خوا سر با برنامه های سیاضت وصرفه جویر به جامن نه تنحنمنینل منر 

ک  د  با توجه به رعتررضا  جهناننر حنول آن و ننینز منوج تنغنینینر و 

تحوال  اسکشوسهای عربر و شمال رفریقاونیزتشدید سقابت کشوسهای 

رمپریالیستر  و اس حالر که تولید رضنافنه سوی اعنت عنرمناینه ارسی 

جهانر  باا کراه رعت  اس چ ان شرریطر تولید وعائل نظامر وکشنتناس 

جم ر نه ت ها اس رنباسها نمانده   ب هه رفزریش آن سونق بنر عنابنقنه ری 

 .آماسآن فاج ه آمیز رعت .  کراه رعت   چرر که مصرف باالیر ارسا

عفاسش تجهیزر  نظامر به کاسخانه های رع حه عایی آلمان اس عنال 

گذشته غیر قابل تصوس بنواه رعنت وبنه حند بنمنب صنااسرتنر سعنینده 

 0 5حندوا  5505رسیش صااسر  رعن نحنه ری آلنمنان اس عنال . رعت

می یاسا یوسوبواه رعت   آنطوسکه اس کابی ه اولت اس برلین، بنه تناینیند 

ری، گزرسش نشان مر اهد که ری، رفنزرینش اسمنقنایسنه بنا .  سعیده رعت 

بنرطنبنق گنزرسش .  اسصندی ارشنتنه رعنت  00یک سشند  5557عال 

کشوس آلمان ب ند ری 5505موعسه خدما  تحقیقاتر اس رمریها اس عال 

رمریها و سوعیه عومی، صااس ک  ده تجهیزر  ننظنامنر اس اننینا بنواه 

عالمت رختنصناسی رنسنتنینتنوتنحنقنینقناتنر ( رس ـ آی ـ د ـ رس ـ آی .) رعت

ص ی رعتهه م رعت که ب ا به گزرسشر اس تابستان رمسال نشنان ارا کنه 

طر پ ج عال گذشته آلمان به ت هایر م اال او کشوس فررنسه و رنگ نینس 

 . تجهیزر  نظامر و رع حه صااس کراه رعت 

ویرس  رقتصاا آلمان ضم، تایید رفزریش حنجنم صندوس رعن نحنه رعنالم 

کرا که رلبته نصف آن ری طنرینق کشنتنر هنای ننظنامنر نناتنو تنحنوینل 

اس عی، حال ع ت رفزریش صنااسر  .  کشوسهای عضو ناتو شده رعت 

رع حه آلمان نیز تقاضای باالی کشوسهای اس حال توع ه بنرری خنریند 

 050به  5557می یون یوسو اس عال  05ری، رفزریش ری . آن بواه رعت 

منین نینون  80ری ری، سقم ت هنا  .  می یون ی  ر او برربر رستقا یافته رعت 

 . می یون به عررق رسعال شده رعت  8 51یوسوبه پاکستان و 

مجوی صااسر  تجهیزر  نظامر بنالنغ بنر  5505اس مجموع اس عال  

منین نینون ینوسو ری  575می یاسا یوسو گزرسش شده رعت  هر چ د  1 0

اسصند شنامنل  15ری رین، حنجنم .  عال قبل تر کاهنش نشنان منر اهند

می یون یوسوبرری کشوسهای اسحنال  080کشوسهای رسوپایر و ناتو و 

منین نینون  00طبق نتایج ویرس  رقنتنصناارین، سقنم .   توع ه بواه رعت 

رما نمای ده حزب  چن  بن نام ینان .  بواه رعت 5557یوسوکمتر ری عال 

ورن رک، اس سربطه با رسییابر ریری، نتایج گفت ت ها قسمت ناچنینزی ری 

اسصدحجم تقناضنا  5.00تقاضا ها برآوساه نشده رعت چیزی اس حدوا 

 .  سا شده رعت 5505اس عال 

بزسگتری، کشوس غیر رسوپایر ورسا ک  ده عالح و تجهیزر  آلنمناننر    

کره ج وبر بواه رعت که رسیش مجویحجم آن  بالغ بر  5505اس عال 

 585رمناسر  منتنحنده عنربنر بنا خنریند .  می یون یوسوبواه رعت  515

می یون ریرو اومی، ورسا ک  ده و عربستان عن نوای  کنه اس ساه اهنم 

منین نینون ینوسو  005اسیافت ک  ده رع حه ری آلنمنان بنواه رعنت منبن نغ 

 .        پرارخته رعت 

اولت آلمان اس تابستان رمسال موسا رنتفاا شدید قررس گنرفنت چنرر کنه  

تانگ عریع با ته ینک )   5لیوپاسا مدل  555طبق گزرسش جررید حدوا 

 طوسی که هفته نامه عایت . به کشوسهای عربر صااس شده رعت ( باال

 همه جا ردپای سالح های آلمانی

 یورن بووه ـ ترجمه مینا اخگر

January 16, 2012 

   

 یک معترض ایرانی

 در آلمان خودکشی کرد  

  ۱۹۲۱ژانویه  ٨۹

شب گذشته در کمپ پناهندگی شهر ووتسبورگ آلمممان در ایمالمت 

بایرن، یک جوان ایرانی سی سمالمه، بمه نشمانمه ی ا متمرا  بمه 

شرایط سخت پناهندگی و دادگاه های استان بایرن، در کمپ محمل 

 .اقامتش خود را حلق آویز کرده و به زندگی خود پایان داد

او .  این جوان پناهجو محمد رهسپار نام داشت و اهل شمیمراز بمود

در ایران از مامورین انتظامی جمهوری اسالمی بوده و به خاطر 

مخالفت با حکومت و درگیری با نیروهای انمتمظماممی ممجمبمور بمه 

مماه پمیمش بما تمقما مای  ۵فرار و ترک ایمران شمده و از حمدود 

پناهندگی از آلمان، در کمپ مزبور منتظر رسیدگی بمه و معمیمت 

 .   خود بود

محمد رهسپار دو بار به دلیل افسردگی نماشمی از شمرایمط سمخمت 

اردوگاه پناهندگی خود در بیمارستان بستری شده و مسموموالن را 

تهدید کرده بود که اگر به تقا ای پناهندگی اش رسمیمدگمی نشمود، 

درخواست ها و تهدیدهای وی با بی توجهی ! خود را خواهد کشت

کامل مسوولین هایمم و پمنماهمنمدگمی اسمتمان بمایمرن روبمرو شمده و 

 .سرانجام منجر به واقعه اسف بار خودکشی وی گردید

در هایم ووتسبورگ در حال حا مر ده هما ایمرانمی زنمدگمی ممی 

در طی یکسال گذشته هیچ کدام از کسانی کمه دارای کمیمس .  کنند

سیاسی پناهندگی هستند، جواب مثبت قبولی دریافت نکمرده انمد و 

دادگاه ها و مسوولین این استان با ایجاد شرایمط سمخمت زنمدگمی و 

کنترل پادگانی اردوگاه و بالتکلیفی های طوالنی، سعی نموده انمد 

که متقا یان پناهندگی سیاسی را به انصراف از تقا اهای خمود 

 . مجبور کنند

این و عیت موجب بروز افسردگی در  ده ای از پمنماهمنمدگمان و 

 .                  اخیرا حوادثی نظیر خودکشی محمد رهسپار شده است

 از اخبار روز 

 

قتل فجیع اعضای یک خانواده 
در کانادا افغانی  

بدست پدر، پسر و همسر دوم   

 مهرناز نادری از لندن
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به انیا آمده که بطوس  کاشاناس  ۸٣۱۸مهر  ۸۴عهررب عپهری اس 

پدسبزسگش میریر نصرر . مهرماه ثبت کراه رند ۸۰سعمر یراسویش سر 

خانه كاشان  پدسش رعدهلل و مااسش  خان عپهری نخستی، سییس ت گررف

.                         ماه جبی، نام ارشت د که ورلدی ش رهل ه ر و ش ر بواند

وی اس ربتدر به عبک نیمایر ش ر مر عروا ولر ب دها سویه خواش سر  

اس ری، شیوه جدید عهررب عپهری بر ایدگاه رنسان مدرسرنه و . بای ش اخت

آموخته هایر که ری طبی ت و ف سفه فرر گرفته بوا به شیوه جدیدی اعت 

وی . شیوه تهامل یافته عبهش محسوب مر شوا« حجم عبز»یافت که 

عاا  ارشت که اوس ریهیاهوی جام ه آثاس ه ری رش سر خ ق ک د و برری 

و کویرهای کاشان سر رنتخاب کراه « قریه چ اس»سعیدن به ری، م ظوس

.                                                                                       بوا  

ش ر وی صمیمر  عرشاس ری تصویرهای بهر و تایه رعت کنه هنمنرره بنا 

یبانر نرم  لطیف  پاکیزه و م سجم تصویر عایی مر ک د ری م روفنتنرین، 

سر نام بنرا کنه  مسافرو  صدری پای آبنشانر  :  ش رهای وی مر تورن به

. ش ر صدری پای آب یهر ری ب  دتری، شن نرهنای ننو یبنان فناسعنر رعنت

که ری اوعتان نزایک وی بواه اس یمنان حنیناتنش بنرخنر ری  کریم رمامر

 . ش رهای عهررب سر به یبان رنگ یسر ترجمه کراه رعت

  رننگن نینسنرب دها نیز مترجمان اینگنری شن نرهنای وی سر بنه یبناننهنای 

شن نرهنای  ۸٣۸۸اس عنال .  ترجمه کرانند ریتالیایرو  رعپانیایر  فررنسوی

« منا هنینچ  منا ننگناه» بنا ننام  شرق رندوهو  حجم عبزم تخبر ری او کتاب 

 ۸٣۸۰اس عنال .  به یبان رعنپناننیناینر تنرجنمنه شند«  کالسر خانیس» توعد 

جناویند منقندس م تخبر ری رش اس عهررب عپهری توعند هن نرمن ند رینررننر 

اس  YKYبه یبان ترکر رعتانبولر ترجمه و ری عوی رنتشاسر   صدقیانر

 .کشوس ترکیه م تشر شد

وی اس نقاشر ری اعتاوساهای ییبایر ش اختر شرق و غرب بهره م د 

اس آثاس نقاشر رش . گشته بوا که ری، تا ثیرها اس آثاسش ج وه گر بواند

سویهرا نوی، و متفاوتر ارشت به طوسیهه فرم های ه دعر نخوای و 

.        خاكستری سنگش با تمامر نقاشان فیگوسرتیو همزمانش متفاو  بوا  

رو اس نقاشر به شیوه ری موجز  نیمه رنتزرعر اعت یافت که برری بیان  

عپهری بیشتر . مهاشفه های شاعررنه رش اس طبی ت کویری کاسگشا بوا

نمایشگاه های ارخ ر آثاس نقاشر رش سر اس گالری عیحون برگزرس مر کرا 

و عاا  ندرشت که برری سوی م رفر اس نمایشگاه شرکت ک د               

-به بیماسی عرطان خون مبتال شد و به  ۸٣۰۸عهررب عپهری اس عال 

.                     برری اسمان به رنگ ستان سفت ۸٣۰۱همی، عبب اس عال 

رما بیماسی بسیاس پیشرفت کراه بوا و وی ناکام ری اسمان به تهررن 

اس بیماسعتان  ۸٣۰۷رسایبهشت عال  ۸رو عررنجام اس غروب . بایگشت

قبرعتان . پاسس تهررن به ع ت ربتال به بیماسی عرطان خون اسگذشت

ب، محمد باقر سوعتای مشهد رساهال ورقع اس رطررف  ع ر رمامزراه ع طان

.                                            .    کاشان میزبان ربدی عهررب گراید

 نداي آغاز

 (سهراب سپهری:) « حجم سبز»بیست و یكمین شعر از دفتر 

 

 كفش هایم كو كفش هایم كو  

 عهررب  : چه كس  بوا صدر یا

 .  آش ا بوا صدر مثل هور با ت، برگ

 .  مااسم اس خورب رعت

 .   و شاید همه مرام شهر و م وچهر و پرورنه

 شب خرارا به آسرم  یك مرثیه ری سوي عر ثانیه ها م  گذسا 

 . و نسیم  خ ك ری حاشیه عبز پتو خورب مرر م  سوبد

 : بوي هجر  م  آید

 .  بالش م، پر آوری پر چ   ه هاعت

 صبی خورهد شد 

 و به ری، كاعه آب 

 . آعمان هجر  خورهد كرا

 .  باید رمشب بروم

 م، كه ری بایتری، پ جره با مرام ری، ناحیه صحبت كرام 

 .  حرف  ری ج س یمان نش یدم

 .   عاشقانه به یمی، خیره نبوا هیچ چشم 

 . كس  ری ایدن یك باغ ه مجذوب نشد

 .  هیچ كس  یرغ ه ی  سر عر یك مزسعه جدي نگرفت

 م، به رندریه یك ربر الم م  گیرا 

 وقت  ری پ جره م  بی م حوسي 

  -اختر بالغ همسایه  -

 پاي كمیاب تری، ناسون سوي یمی، 

 . فقه م  خورند

   لحظه های  پر روج  چیزهای  هم هست

 مثالا شاعره ی  سر ایدم )

 آن چ ان محو تماشاي فضا بوا كه اس چشمانش 

 .  آعمان تخم گذرشت

 و شب  ری شب ها 

 مراي ری م، پرعید 

 تا ط وع رنگوس  چ د عاعت سره رعت 

 .  باید رمشب بروم

 باید رمشب چمدرن  سر 

 كه به رندریه پیرره، ت های  م، جا ارسا  برارسم 

 و به عمت  بروم 

    كه اسختان حماع  پیدرعت

 . سو به آن وع ت ب  ورژه كه همورسه مرر م  خورند

 عهررب : یك نفر بای صدر یا

 كفش هایم كو  كفش هایم كو 

 

  مانه 

 

 گ وله ری سر به یاا ندرسم

 که به نیت پوعت نایک آیرای 

 ش یک شده باشد و 

 عررنجام 

 به قصد شقیقه ی اژخیم 

 کمانه نهراه باشد

 چاقویر سر به یاا ندرسم 

 که برری گ وی خوش آوری عشق

 ری غالف بیرون یاه باشد و 

 آخر اعته ی خواش سر 

 نبریده باشد

 حاال   

 هر چه مر خورهید ش یک ک ید و 

 هر چه مر خورهید چاقو بهشید

                                               * * * * * * *  

 

 

 

از دفتر به همین سادگی   

 حسین منزوی

 دو شعر کوتاه از خانم سارا محمدی اردهالی 

همین نشریه بخوانید  18مصاحبه با این شاعره را در ص   

 قراری بی

 حال م،

 ی تو گذشته

 ی ما آی ده

 سع د هیچ کدرم به پای هم نمر

                                       * * * * * 

 آدم شبیه

 شبیه رعب 

  خسته

 اس میدرن رعب اورنر

 شبیه گاو 

 عصبر

 اس میدرن گاو بایی

 شبیه خوام 

 کالفه 

 عصر اس میدرن ولر
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چنینزي منثنل .  هست د Gekرم م تقد رعت پ اه ده ها ری ام  ه  دي همسایه 

شما پ اهن نده هناي  خورهد بگوید  ك م م  م، خیال م .  كس ُخل و مش گ

چون تا به حال نش یده و ندیده رم جز با م، .  شوا ریررن   رما سویش نم 

رم با پ اه ده هائ  ری جاهاي ایگر سفت و  و یك  اوتا ری اوعتان ریررن 

بنه رین،   ری خواش شن نینده رم  باوسش به ُكس خ   ما  .  آمد ارشته باشد

بی د ما همه رش عر چیزهای  كنه بنه ننظنر رو ری منا  گراا كه م  برم 

اوس رعت و سبد مهم  هم با ما ندرسا با هم عر و ك نه من  یننینم ولن  

من، .  گنزا عر موضوعا  مهم و بالف ل اس یندگ  مان كك مان هم نمن 

بنه خصنوص ننتنینجنه .  تا رمروی عر ری، نظر با رو به تورفق نرعینده رم

گیري قاط ش كه ری، ب  رعت ائ  به مشكال  بالف ل اس یندگن  سویي 

خورهید بدرنید تنه النم هنمنینشنه رین،  سرعتش سر م .  اهد كاس اعتمان م 

رش با خوام و اوعتانم بنه  عقیده رو سر ع یرغم سفتاس مهربان و صمیم 

رش كنه من نتنقندم اس  رندك  عقاید نژراپرعتانه رو و یا حس ناعیونالیست 

ك نم ننظنرم ییناا بن   فكر هم نم .  شوا نسبت اراه رم همه آام ها پیدر م 

عر موضوع  كه او عه هفته پیش سخ اراه بوا  وقتن  بنای .  سبد باشد

ی ن ن  تنو  Je bent echt gek :ب  رعت ائ  م، سر اید  ب  مقدمه اسآمد

گرچه ری، حرفش به هم عخت بنرخنوسا رمنا چنون بنا .  ورق اا ُكس خ  

 .خ ده گفت ییاا جدي رش نگرفتم

آشنغنال ارنن   شد كه توي مح ه ما عر رین، كنه  ماجرر به ری، مربوط م 

بزسگ عیمان  سر اس كدرم نقنطنه كنوچنه بنگنذرسنند بنرري مناه هنا بنین، 

. م، یك عالن  رعنت بنه رین، جنا آمنده رم.  همسایگان بحث بوا و هست

وقت  ینم طالقم ارا و یا م، طالق گرفتم و خی   سرحت اس ع، پن نجناه 

و چهاسعالگ  اوباسه عزب شدم  به ری، آپاستمان  كه رالن تویش هستم 

رعباب كش  كه نه  تختخورب یك فره ي فنكنسن ن  و .  رعباب كش  كرام

چ د ج د كتاب  سر كه ارشتم اس چ د نوبت  باس اوچرخنه رم كنرام و بنا 

كمك یك  ری اوعتانم كشان كشان آوسام ری، جا تا عر فرصت چیزهاي 

ضروسي یك خانه سر ری ماشی، سختشوئ  و یخ ال و رجاق گایگنرفنتنه 

خوا ری، موضوع جدرئن  رم .  تا بشقاب و قاشق و چ گال ب دها تهیه ك م

بنواننم  gekهم وقت  با همسایه ه  دي رم اسمیان گذرشتم مزید بر ع ت 

وقت  م، و خناتنون    یاام رعت چ د سوی ب د ری ری، گفتگوي مان  .  شد

ین عابقم  سر بر حسب تصااف اس خیابان اید كه اعت اس اعت ارسیم 

ل گد گاه  وقنت  ین عابقم چون خوساه رعت یمی، و م )  قدم م  ینیم

عرش سر آوسا نزایك گوشم و (  ها موقع سره سفت، رحتیاج به كمك ارسا

ین ن ن  «    Jullie zijn echt gek»     :  آن طوس كه خاتون هم ش ید گنفنت

چنون عنابنقنه رین، كناس سر .  خناتنون خن ندیند.  جفت تان مشن نگ هسنتنیند

كرا ت ها به م، فحنش  ارنست و ه  دي رش هم بدتر ری م، بوا خیال  نم 

چون اس رین، كناس .  رما سرعتش ری، باس  ییااي بهم برخوسا. اراه رعت

او ننفنر بن ند ری چن ند .  كرام هیچ الی   برري مش گ بوان مان پیدر نم 

ری، كجاینش .  عایند عال با هم یندگ  كران متوجه شده بواند با هم نم 

عیب ارشت كه به جاي توي عر وك ه هم یان  مثل او آام منتنمندن ری 

سرعنتنش خنورعنتنم .  هم جدر بشوند و اوعت  شان سر بنا هنم حنفنظ كن ن ند

رمنا .  برگرام و با همان یبان رلك، ه  دي رم جد و آبااش سر به ُگه بكنشنم

مد  هاعت به ری، نتینجنه سعنینده رم ننبنایند عنر .  رسیید نم .  هیچ نگفتم

به خوام گفته رم رصالا قررس نیست عر هنر .  چیزهائ  رلك  عصبان  شد

حرف  كه مرام م  ین د آتش  شد و تمام ب دهناي سربنطنه سر بنا آن هنا 

م، چون خی   یوا ری كراه هاینم پشنینمنان . بُرید  كه ب د ها پشیمان شد

ك م ییاا كاس سر خررب نك م كه ب د ها نتورنم اسعنتنش  شوم ع   م  م 

 .ك م

ری، آشغال ارن  یك مك ب بزسگ . گفتم رما ارشتم ری آشغال ارن  م 

حدوا او  تا . عیمان  رعت كه اس بیشتر مح ه هاي شهرمان وجوا ارسا

یك عكوي عیمان  پ ه مان دي هم . عه متري طول و عرض ارسند

م موالا اس بغل شان هست كه باید سوي آن بروي و ب د اس یك  ری او 

آشغال ارن  هاي ف زي سر كه توي آن مك ب بزسگ عیمان  جاعایي 

. شده رند ب  د ك   و ب د كیسه آشغالت سر ری همان باال بی دریي آن تو

ری، . ك د آید و آن ها سر خال  م  عر هفته هم ماشی، شهرارسي م 

 آشغال ارن  ری همان سوی عكونتم اس ری، مح ه تایه باعث ال چركی   

وقت  سوی رول و یا اوم منوقنع تنمنینز كنران .  م، ری همسایگان رم شد

رتاق ها ارشتم آ  و آشغال هاي جمع شده سر كیسه كیسه تنوي آن من  

چپاندم ایدم عر ت دراي ری چوب ها ری ال آشنغنال ارنن  بنینرون یاه 

همانطوس كه بواند آن ها سر گذرشتم و بقنینه خنر  .  توجه نكرام. رعت

به نظر خنوام .  شد اوس و برش چیدم و پر  ها سر كه توي آن جا نم 

پیش ری م، خین ن  هناي اینگنر خنر  و پنر  .  كرام كاس خالف  نم 

هن نوی .  سفت همان جا گذرشته بنوانند هائ  سر كه توي آشغال ارن  نم 

چ د قدم ری آشغال ارن  اوس نشده بوام كه حس كنرام ینك چنینزهنائن  

وقنتن  عنر بنرگنرارنندم رول .  عنویرنند ارسا رنگاس پشت گرانم سر من 

پیرمرا .  چ د قدم  ری ریورن خانه شان ج وتر آمده بوا.  پیرین سر ایدم

پشت عر پیرین توي ریورن خانه ریستااه بوا و ارشت بنّر .  سر ب د ایدم

نگاه جفت شان آن چ ان تیز و عنرا و اشنمن ناننه .  كرا و بّر نگاهم م 

پیرین اوقدم ج وتنر آمند و .  بوا كه یبانم سر برري لحظه ري قفل كرا

  :ب د با عصبانیت گفت. ریستاا

 «!هه. سوا عرش سر رندرخته پائی، م ! هه»

كن نم اس هنمنین، لنحنظنه بنوا كنه  فكر من .  ماندم چه جورب  به رو بدهم

ننوع .  رلبته رول چشنمنان و ننوع ننگناه كنراننش سر ایندم  پیرمرا سر 

نگاهش مثل عوخت كمك  به موشنكن  بنوا كنه بنایند آن سر جن نوتنر 

و موشك نگاه ین بوا كه حاال اعت به كمر ریستنااه بنوا .  پرتاب ك د

 .و م تظر عكس رل مل م، بوا

پنینرین .  عرم سر طوسي تكان ارام ی    ری حرفش عر اسنیاوساه رم

 :ری، باس آتش  تر ری پیش رشاسه كرا به یباله ارن  و گفت

 «ری، ها چیه ری یباله ارن  یاه رعت بیرون « 

 «رشكال ارسا »: گفتم

ییبائ  مح ه به ك اس  چشم رنندری جن نو خناننه .  م  وم رعت كه ارسا» 

 «.مرر خررب كراه رعت

 «!رهه! رهه»   :موشك كمك  هم به حرف اسآمد

 .نفهیدم چرر اوباس

وقت  ری، باس نگاهشان كرام به نظرم سعید جفت شان سر همان وقت 

و حنتن  منتنوجنه شنده .  سفتم ایده بنوام كه ارشتم با آشغالدرن  وس م 

بوام نگاه م تظر و ك جكاوشان سر سوي خنوام و كناسي كنه ارشنتنم 

ننرفنت .  ارننم نمن   حاال چرر خی   یوا فررموش كراه بوام .  كرام م 

رندرختم كنه  به ك ه رم حت   مگر ارشتم عر بریده توي آشغال ارن  م 

ارنم ری، ب  توجه  ب ندي  نم . ك  د آن ها ارسند ری، طوسي نگاهم م 

ترعم رگر مسو ه سر بنه رین،  سرعتش م .  سر باید به حساب چه گذرشت

شكل كش بدهم به نتایج ت خ  اسباسه خوام بنرعنم كنه مشنابنهنتن  بنا 

 .حرف همسایه رم ارشته باشد

برري چه ری، چوب ها سر ری، طنوسي »     :  پیرین ری، باس با فریاا گفت

 «رندرخت  و سفت   نم  بی   اسعت سوبروي ریورن خانه ماعت 

م، ارشتم عاك، آن منحن نه .  نم  ارنستم باید به رو حق بدهم یا به خوام

و ری، حق طبی   من، بنوا ری یبنالنه ارنن  عنمنومن  آن جنا .  شدم م 

ارنستم كه خانه هاي حت  اوكوچه آن طنرفنتنر  ری، سر م .  رعتفااه ك م

هر مح نه یبنالنه ارنن  خنواش سر .  هم حق ندرشت د ری آن رعتفااه ك  د

ری، بوا كه با راب و رحتررم و خی   آسرم   رلبته وقتن  بن ند ری .  ارشت

آن وقفه طوالن  و مكث سوي نگاه هاي آن ها حالم كم  جا آمده بوا  

  :گفتم

ارنید كه م، به ری، جا رعباب كش  كنراه رم  خناننه رم  شاید شما نم » 

 .و رشاسه كرام به طبقه عوم  جائ  كه آپاستمانم بوا« .ری، جاعت

  :پیرین ری، باس آتش  تر ری پیش گفت

  بی   یباله ارنن  جنا نندرسا  وقت  م  .  رعباب كش  كراي كه كراي»

 «.بگذرس اس رنباس  تا ماشی، شهرارسي بیاید

و بای با خشم رشاسه كرا به عر چوب ها كه مثل ع م ینزیند ری یبنالنه 

 .ارن  یاه بواند بیرون

ری آن گذشنتنه حنركنا  منوشنك بنینشنتنر .  ایدم حرف رش اسعت رعت

گفنتن، رش  «  ! رهه!  رهه» با اوس خواش چرخیدن و .  كرا عصبانیم م 

گفت ری، سر باش كه با ری، ع، و عنال قضنینه ري بنه  رنگاس ارشت م 

برري ری، كه قال قضیه سر بك م و شر بینشنتنر .  فهمد ری، عااگ  سر نم 

باال نیاوسم كه رگر به گوش ین عابقم برعد خنینال كن ند هنمنه رین، هنا 

مان رعنت  اعنت راب بنه عنین نه  ناش  ری سنج هاي اسون  ری جدرئ 

گدرشتم و به ع ت ه دي ها  شاید هم ژرپ   هنا  عنر خنم كنرام و بنا 

چشم آن »     : حالت  كه تو سر به هرچه م  پرعتید قسم كوتاه بیایید  گفتم

 «.برم ها سر م 

و خم شدم سوي یباله ارن  و كیسه ایالق هنا سر اسآوسام و ینكن  

پیرمرا تا وقنتن  آخنرین، كنینسنه سر .  یك  برام گذرشتم توي رنباسي

گوئ  هر لنحنظنه .  كرا ارشتم همان جا ریستااه بوا و نگاهم م  برم 

م تظر بوا م، ری خستگ  و یا ت ب   كنینسنه ري سر جنا بنگنذرسم تنا 

 «!رهه! رهه»  :اوباسه و اوباس بگوید

رم اس اوهنفنتنه  گفت، همی، ماجرر با همی، جزئیا  به همسایه ه  دي

رلبنتنه یننش من نتنقند رعنت ارل .  ب د باعث اوعت  بی، مان شده بوا

اس رین، .  عدس ت دي كه به آن ها اراه رم بیشتر موجب آن بواه رعت

مد  فهمیده بوام كه ه  دي ها ری غذرهاي ت د و عجنینب و غنرینب 

 .آید خی   خوششان م 

تا وقت  نامه ري ری شنهنرارسي بنه اعنتنم ننرعنینده بنوا كنه بنرري 

سعیدگ  به مشك   كه آشغال ارن  اس مح ه منان بنه وجنوا آوساه 

كنرام بنا قضنینه ري  رعت اس ج سه ري شركت ك م  هیچ فكنر ننمن 

با ری، همه چون رولی، باس ننبنوا كنه بنا مشنكنل .  جدي سوبرو هستم

كنرام اس هنر  شندم فنكنر من  كیسه آشغال و آشغال ارن  سوبرو م 

 .صوس  باالخره سره ح   برري سفع مشكل خوام پیدر خورهم كرا

آمد  یوسم م   عال رول  كه آمده بوام به ه  د ری خست و یا هرچ  

آشغال هاي خانه رم سر .  كیسه مخصوص آشغال ری فروشگاه بخرم

سیختم توي كیسه هاي پالعتیك  كوچك  كه ه گام خریند  همیشه م 

. ارانند ری فروشگاه هاي ترك ها و مرركش  ها مجان  بنه هنمنه من 

كیسه هاي پر ری آشغال م، اس آشپزخانه تا ته هفته گاه  ت دراشان 

برري آن ها باید یك یباله ارن  عنمنومن  .  گذشت ری او و عه هم م 

چون اس مح ه ري كه م  نشستم یباله ارن  عنمنومن  .  كرام پیدر م 

همه مجبوس بواند كه آشغال هاي شان سر توي كیسنه .  وجوا ندرشت

هاي بزسگ  كه برري ری، كاس عاخته شده بوا  با عنرهناي ری بناال 

گره یاه تا آخر هفته اس خانه ننگنه ارسنند و بن ند اس عصنر سوی 

یكش به و یا صبی اوش به كول ك  د و یا اعت بگیرند و ری چ د پن نه 

من، .  بیاوسند پائی، و بگذرسند عر كوچه تا ماشی، شنهنرارسي بنبنرا

كشیدم كیسه هاي كوچك آشغالم سر كن ناس كنینسنه  سرعتش خجالت م 

باالخره ب د ری كم  جستنجنو ینك .  هاي شیك و پیك ایگررن بگذرسم

آشغال ارن  كوچك پیدر كرام كه مال یك فنروشنگناه رغنذینه گنرم و 

  یباله ارنن  رغنذینه فنروشن   .  صاحبش یك ویت ام  بوا. عرا بوا

یباله ارن  محشري بوا و اسعت اس نزایك تری، مركز خنریند بنه 

ییااه ری حد .  ت ها عیب رش صاحبش بوا.  محل عكونتم قررس ارشت

و مورظب بوا كس  رعتفااه غیرقناننونن  ری آن .  هوري آن سر ارشت

ب د ری چ د باس رندرخت، كیسه رم اس آن جا و عوض شدن جاي .  نك د

یباله ارن   فهمیدم باید كاسم سر چ ان با مهاس  رنجام اهم كنه گنینر 

. كن ند ویت امیه كشیک م  كشید ببی د چه كس  ری، كاس سر من .  نیافتم

ب    و م، هر او سوی یك باس با رنجام یك ع س ه عم یا  پاستیزرن  

آن كه رو بتورند م م سر بگیرا كیسه كوچك و عنبنكنم سر پنر  من  

كرام آن تو و صح ه سر بندون گنذرشنتن، ساي ری خنوام تنرك من  

خوشبختانه قبل ری آن كه اعتم سو شوا و یا اس ینكن  ری آن .  كرام

. عم یا  گیر بیافتم  ینم ری ریررن آمد و م، هم آی آن جا كوچ كرام

 اس پاگرا پ ه هاي . آپاستمان تایه رصالا مشكل یباله ارن  ندرشت

 آشغالدانی
 نسیم خاکسار

 اوترخت  0999ماه جون 
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هر کسر بست، یک سوبنان «  جدریر نااس و عیمی،» رمسال اس موسا فی م 

به اعتش یا به عرش سر ب د بوا به م ت فَتور ارا که بروید و ری، فین نم سر 

ببی ید و سفت، به عی ِما و ایدن ری، فی م به م  ای مبناسیه و منخنالنفنت بنا 

حهومت غاصبر رعت که سأی مرام سر ایاید و ظناهنررا هنر کسنر بنه 

کاس بران یک خواکاس بیک سر ب د بواه اس تمجنیند رین، فنین نم ننوشنتنه و 

ها و آقایان قن نمنزن حنزب تنواه هنم بنا عنین نک  برریش تب یغ کراه  خانم

ری و چشمان خماس و راعاهای فمین نینسنتنر منطنالنب شناخندرسی اس  گربه

رند و خالصنه کناسننامنه  موسا ری، فی م برری فریفت، ر هان عمومر نوشته

ری به اسوغ برریش آفریده رند که هیچ با ورق یت خوا فی م جنوس اسننمنر 

 ..... آید

شوا رما رین، شنهنافنر کنه  آغای مر«  جدریر» فی م با ک مه :  یبان برعهس

بی، ین و مرا و بی، ای، و یندگر و بی، قانون و مص حنت و خنالنصنه 

بی، او چیز هست با ری، فی م آغای نشده رعت ب هه گوینا قصند فنین نم رین، 

رعت که مسأله جدریر نااس ری عیمی، سر که یک جدریر فره گر رعت به 

شه ر شرعر و ع تر و باعمه ری فیص ه بدهد و به تنمناشناگنر بنا یبنان 

یبانر بگوید که حق با نااس رعت و آیا وظیفنه شنرعنر ینک ین رین،  بر

رش بماند و کاس خانه سر رننجنام بندهند و بنه  نیست که عر خانه و یندگر

یندگر برعد و کون پدس ع یل شوهرش سر چون محرم رعت آب بهشد و 

حرف ییاای هم نزند و محید عالم و پیشرفنتنه و فنرهن نگنر و منتنرقنر 

( که ری قضا مثل بی ر پسر نیست ب هه اختنر رعنت) برری سشد فریندش 

رش بماند  آیا ری، همنه کناس فنقند مسنألنه  سر نخورهد و عر خانه و یندگر

 کوچهر رعت 

آید چرر که اس جام ه شرقر و  رعت که مر«  نااس» رعم «  جدریر»پس ری 

آید و همنینشنه  اس رعالم بر خالف آارب جام ه غرب نام مرا اس ربتدر مر

سوا و بن ند  آقایان مقدم رند اس ه گام سره سفت،  آقا و حاج آقا رول سره مر

رهالر م زل و حرم به انبالش  پس برری همی، آقا ننااس ننامنش قنبنل ری 

خانم مر رید  رما آیا ری، نااس رعت که ارسا ری عیمی، جندر منر «  عیمی،» 

بی یم که نه  ب هه عیمی، رعت که ارسا برری آی نده  شوا  ری همان ربتدر مر

تر و رعتررض به محید پنروسشنر رینررن ری  بهتر و ارشت، محید سرحت

جندرینر » نااس جدر مر شوا  اس حقیقت فی م بر خالف نامنش بنر رعناس 

خورهد ری عیمی، جدر شوا ب هه  نیست  چرر که نااس نمر«  نااس ری عیمی،

بنرری (  اس صوس  جندرینر ری عنینمنین،)بر عر مشهالتر رعت که نااس 

حفظ یندگر خوا و رموس م زل و کاسهای خانه ارسا و رگر عیمین، ارسا 

شوا برری ری، رعت که یندگر با نااس پناعنخنگنوی هنمنه  ری نااس جدر مر

های رو نیست و عیمی، شرریطر متفاو  و م اعب سشد اختنرش  خورعته

یبنان =  وسالننگ » و رارمه ینندگنر خنواش سر منر خنورهند  پنس بنه 

فی م توجه ارشته باشید  آیا ع ورن صحنینی رین، فنین نم  جندرینر «  برعهس

 فره گر عیمی، ری حاج آقا و رصغر و نااس و ب ه نااسنیست 

مثالً زبان غیر شفاف نادر؛ نادر زبانی غالب دارد و مدام برای ایمن و 

شمود، زبمان او در  میمن  کند و با همه گالویمز ممی آن تکلیف تعیین می

غالب بودن غیرمستقیم و غیر شفاف است، در نتیجه با این زبان غالمب 

به زن حامله شریفی که به خدمتکاری و کلفتی و سرانجام شستن کمون 

کمنمد و  که البته در دادگاه حاشما ممی) زند پدر او تن داده تهمت دزدی می

من دیدم مقداری از پولهما » گوید  چرخاند و می حرف را مثل همیشه می

 ؟ «کمه، پرسیدم شما برداشتین؟ من نگفتم دزدی

  ترمه ایگر مهتاب محموای نیست که ب ه باشد و حنق رننتنخناب  

ندرشته باشد و بتر رو سر بغل بزتد و با خوا ببرا ب هه ترمه مأموس 

منر » پرعد  مااسش شده و ری طرف قانون پدسعاالس ری عیمی، مر

خب کجای ری، تغییر لباس و جابجایر اس فی مر عقیدتنر  «  مونر 

م شر فمی یستر رعت  اختر سر اس برربر مااسش قررس بده د تا رو 

 سر عر جایش ب شان د  و آن هم به صوس  غیرمستقیم 

اس عی مای عقیدتر رفررا ری سورنش اعر عاای برخوسارس نینسنتن ند 

ب هه بر مبن نای منفناهنینمنر کنه ارعنتنان قنررس رعنت من نتنقنل کن ند 

گنویند کنه  اه د  مثالا چرر نااس اس اراگاه منر رل مل نشان مر عهس

اخترش ری لحاظ عاطفر به رو وربسته رعت  چرر نااس عخن نگنوی 

اخترش مر شوا  چرر اختر به مااسش هنینچ ننزاینهنر عناطنفنر 

ندرسا  و چرر نباید به مااسش وربستگر عاطفر ارشته باشند  چنرر 

گفت، رین، جنمن نه بنه «  ! ارسه مر سه ورق ،» گوید  ترمه به نااس مر

ری، م  اعت که حتا ترمه سفتن، منااس سر جندی ننگنرفنتنه و منثنل 

پدسش کهش هم نگزیده و نااس بنرری قنو  قن نب اران بنه رو بنا 

چطوس نااس ری قدس بر رحسناس «  برمر گراه» گوید  خونسرای مر

و بر عاطفه با سفت، همسر و مااس فریندش سفتاس مر ک ند  چنرر 

برا که حاال با گرفت، خدمتهاس جای خالنر عنینمنین،  نااس گمان مر

 اس خانه پر خورهد شد  مگر عیمی، خدمتهاس خانه بوا 

یبانر و با ناگفته های قشری بنا تنمناشناگنر حنرف  فی م به یبان بر

یند و ری، پیامهای بر کالم ری همان ربتدر ری البه الی رعم فنین نم  مر

سوا و  شوا و الی ایالوگها و اس اسون شخصیتنهنا منر شروع مر

شنوا و  مدرم حرف و جهان بی ر قشری و آیی، شرع سر یااآوس مر

گنذرسا  اس  عیمی، سر به جاینش منر.  ر.  بدون هیچ بحثر موریی، ج

نتیجه اراگاه رول همان اراگاه عدل رعالمنر رعنت کنه کن ناس ننااس 

ریستااه رعت و عیمی، و عیمی، ها سر ننااینده منر گنینرا  خنب ری 

ک د و چشم اسمر آوسا و آامنینزرا سر  حهومتر که اعت قطع مر

ک د چه تنوقن نر ارسیند  حناکنم شنرعنش بنا  ینده ینده ع گساس مر

ژعت اموکررتیک ک اس آقانااس ریستااه رعت و بر ری، رعتقاا رعنت 

سوا ری آن خانه فقد با کف،  که ین با لباس عپید به خانه شوهر مر

تورند بیرون بیاید و طالق به قصد مهاجر  رینده  عپید رعت که مر

« کررمر ع یه کررمنر» ری شیطانر و باطل رعت پس اس مقایسه با 

ری همان ربتدر ق م پای ین سر پیش ری سفت، بنه خناسج و تنقناضنای 

مر شه ینم  ینا اس (  با ق م نویس ده و توعد تب یغا  گستراه) طالق

ک یم و عیمی، سر برری قهر به خناننه  نهایت با بزسگورسی لطف مر

خنورهند ینندگنر منتنحنولنر  مااسش مر فرعتیم رما هرگز رو که مر

ارشته باشد و اس صدا رستقاء خوا و اخترش رعت و ری یینر بناس 

کاس خانگر شانه خالر کراه رعت سر نخورهیم بخشید و با تمام قنور 

و رین، بناس ) تالش خورهیم کرا تا عیمی، سر به عوی خانه شنوهنر 

 .بایگرارنیم( برری ربد

آقا نااس مان د نویس ده آنقدس مو ی و منراسنند رعنت کنه بنا طنرح 

م ماهای غریب به شهل طرح عوورال  شرطر  مدرم عنینمنین، و 

 پی اند و هیچ حرف صریحر که بتورند موق یت نااس  بی  ده سر مر

  28دنباله مطلب در ص 
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 جدائی نادر از سیمین
 مهستی شاهرخی : نویسنده

عین نمناینر .  ر. نباید هرگز فررموش کرا که عی مای ج: عی ِمای عقیدتر

عقیدتر رعت و همیشه جدل عقیدتر سر به شیوه ری ارعتانر بنینان منر 

آیا اس کشوس مرارن نشان اران !  ک د  چرر ناگهان او ین و او اختر 

یندگر او ین با او اختر ری او طبقه مخت ف  مااسرن شاغل و تالش 

برری همورس کران آی ده اختررن شان  عجیب نیست  آیا رین، تن ندا و 

تهررس م  ایر ارسا  عیمی، و اختر جورنش ترمه و سرضیه و کنواک 

رید که چ د عالیست لشگنر رمنام  مگر ری یاا براه!  رش ثمیه  چهاس عاله

. ر. یمان با ینان بیولوژیهر که ری اوسرن شنینرخنورسگنر اس منهند ج

رند سر با آسریش و پیرریش و به نام فمی یست و ف نال حنقنوق  سشد کراه

رند تا توعد منأمنوسرن  ینان و عخ گوی ینان ریررن سورنه غرب کراه

ین  حقوق ینان ریررنر ناایده گرفته شوا و جن نبنش یننان رینررن سر 

م زوی و  م ف ل ک د   بنه طنوس منثنال  منگنر سرضنینه بنا ینندرن و 

ط بهاسهای شوهرش و رخالق رو نمر عاینند و شنهنم حنامن نه اعنت 

گیرا و برری کمک خرج شوهرش بوان ک فنتنر ننمنر  اخترش سر نمر

به قشنر منرفنه عنینر «  جدریر و مهاجر » ک د  پس ری، رارهای لوس 

 .رختصاص ارسا و ری عیری رعت

ببی ید چطوس ناگهان برری نیای عقیدتر  کواک اس فی م کررمرها تغییر 

 —شوا و به اختر نوجورنر محجبه که  اهد و بزسگ مر ج سیت مر

                                                          متاسفانه  

   بخش هائی از مقاله بخاطر طوالنی بودن آن حذف شده است
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بنرری من، کننه عنالوه بنر شنناعنری و  : ماجاتااباا پااورماحاساان

نویسر  م تقد هستم و مدرم با ایدگاه رنتقاای به هنر چنه  ارعتان

کن ن نده رعنت کنه  ک م  خی ر خوشنحنال اوسوبرم رعت  نگاه مر

یابم که ننینایی بنه رثنبنا  هنوینت  ری سر مر شاعری یا نویس ده

عناسر منحنمندی رساهنالنر  ینهنر ری .  خوا ندرسا  آثناسش هنم

های ب وری رخیر  آسرم آسرم آمده  شاعررنر رعت که ری پس عال

و خواش سر تحمیل کراه و به شاعری بسیاس خوب تبدیل شده 

که چن ند مناه پنینش «  ها ع گ»اومی، مجموعه ش ر رو . رعت

م تشر شد  نشان ارا که رگر رهل ش ر هسنتنینم رجنایه نندرسینم 

با رو اسبناسه شن نرهنا و .  انیای ش رهای رو سر ناایده بگیریم

 .رش گفت و گو کرام جهان شاعررنه

 

سارا محم ی اررهالی شاعری خاورش را چاطاور تاوضایاح 

آیاا .   انام ره ؟ یک جور ریگری این سوال را ماطارم مای می

گاویانا  شااار یاک  شما از آن رست شاعرانی هستی   اه مای

اتفاق است و شاعر هیچ و یا الا ل نقاش مساتاقایامای رر آن 

نویسی  اشراف راری  و حا ا ال  ن ارر، یا بر شارهایی  ه می

 نی ؟ با ایان تاوضایاح  اه رارر  بخشی از آن را مهن سی می

 .             ااااااااااااااااناااااااااااااااام گااااااااااااااااذاری نااااااااااااااااماااااااااااااااای ارزش
کنرام  خنینال  هنر چنینزی سر کنه حنس منر,  نوشتم همیشه مر

هنا چنینسنت  ارنستم رین، کرام یا اوعت ارشتم رتفاق بیفتد نمر مر

کن نم  رمنا لنذتنر  که ک اس افتر فیزیک و جنبنرم ینااارشنت منر

ی کننالس پننر  یاه ورس ارشننت  رنننگنناس ری فضننای یننخ ایننورنننه

که کسر بفهمد و عرینشم ک ند  تن نهنا گناهنر  کشیدم  بر آن مر

ها اس حال خورندنش بنوانند رارمنه  سر که ب ه  تورنستم مت ر نمر

های خوبنر هنم ارشنتنم کنه بنررینم رول  اعتر بدهم  همیشه بغل

یانند  حناال هنم  پاسرگررفر سر که باید خورنده شوا عالمت منر

طوس رعت  اس گفتگوهای سویمنره هنم کنه  هن نم جنای  همی،

ارنم جنورب ینک تن ناسف سر چنه بنایند ارا   ایگر رعت و نمر

گوید بگو شما خی ر لطف ارسید و منرر  اوعتر ک اس گوشم مر

اهد  یک سوی آقای رحمد پوسی به م، گفت د بنرخنر  نجا  مر

 .ری کاسهای م، ش ر رعت و برخر چرند  به عمت ش ر سفتم

طنوس افنتنر پشنت افنتنر  تر  ییاا  همین، نوشتم شوسیده بای مر

آن که برری کسر بخورنم  چه رتفاق خنوبنر   کرام  بر عیاه مر

آقای حافد موعوی سر ایدم  قنبنول کنرانند چن ند کناس من، سر 

بننخننورننن نند  و رینن، شننروعننر بننوا بننرری خنند کشننینندن سوی 

ی ش ر حرف یان  نفس کشنیندن  رم  اسباسه های بیهواه نوشته

 .اس رابیا  و ک مه

 

باریا  از   ه به راحتی خور را زیر نار این بادرگاان مای از این

ترسی  این  ار باعا  شاور ئائاقاه  اما نمی.  طبع بلن تان است

تان مح ور به پسنا  ایان بادرگاواران شاور و حاتاا  شارهای

تار  هاای ماتافااوت صورت ناخورآگااه راه را بارای تاجارباه به

 بااااااااااااااااارایاااااااااااااااااتاااااااااااااااااان بااااااااااااااااابااااااااااااااااانااااااااااااااااا ر؟
های جدید و جندیندتنر بنا  چه ترعر ری عالقه وجوا ارسا  رفق

آی د  رنگاس بنگنوینیند عشنق  شوس و حال بیشتر به عمت آام مر

های عجیب و شگفت ارسا  سها شدن  عشق تجربه.  ترس ارسا

های یینبنا و سننگناسننگ  کنه رلنبنتنه  اس رقیانوعر پر ری ماهر

تنورننم ینک  تابم و رصالا نمنر اسش کوعه هم هست  م، کالا بر

 .جا بمانم

. های شارهای شما سارگی آن اسات ترین ویژگی یکی از مهم

های اخیر رر بایان  نویسی رر سال رانی  ساره طور  ه می همان

اما غالباا  ایان رویاکارر باه . شاعران مشتریان زیاری راشته

مانتالیسم ختام  نویسی و نوعی سانتی نویسی، به سطحی ساره

. شما هم شاعر ساره ناویسای هساتایا . ش ه البته به زعم من

اش را با با  تان و سارگی خواهم ب انم  ه آیا رنیای شاعری می

ای ؟ و اگار  نتیجه رویکرر ریگران به این مساله مقایسه  رره

 ایاااا ؟ ای گاااارفااااتااااه طااااور اساااات چااااه نااااتاااایااااجااااه ایاااان
 ک م طوس خاصر  نویسم تالش نمر طوس که هستم مر م، همی،

طنوس  ننویسنم  رین، منِ، من، رعنت کنه رین، ارنید م، چطنوس منر باشد  شما مر

گویید عااه رعنت  بناشند عنااه رعنت  فنرقنر  ک د  شما مر نگاهش سر بیان مر

 .ک د برری م، نمر

پرسم سارا محم ی  اتفا ا  رارر می. من  ه نخواستم تاثیری روی شما بگذارر

 ه باه ررساتای هایاچ شااعاری   –اررهالی اگر نتوان  شارش را تاریف  ن  

. رارر شای  بتوان  بگوی  شارش را از چه چیدهایی رور نگه می –توان   نمی

چیدهایی  ه رر شار شاعران ریگر خوب نیافته و خواسته شار خاورش را 

 باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااویسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ؟                
ک م  یک چیزی هست اسونم که آسرم آسرم تربنینت شنده  شنایند ری  تالشر نمر

ننویسنم  چیزها که ایدم و ش یدم و خورندم  کاس ناتورن سر اوعت ندرسم  تنا منر

تورند گن نینمنش سر ری  اعت و پا که نمر ی بر بی م  نه ری، بد رعت  مثل ب ه مر

گذرسم پناگنرا بنبنین نم  آب بیرون بهشد  گاهر هم همی، اعت و پا چ فتر سر مر

اه د که رلبته برریم جالب رعت  گاهر هم شن نر  ایگررن چه ورک شر نشان مر

حس رعت  آخر که چر  چه نتر ارسا کنه  بی م چه بر خورنم مر یک نفر سر مر

شنوا کنه بنه خنوام  طنوسی منر اس  ه، آام بنمنانند  ال آام سر بن نوریا  رین،

سوم با کاسهای جدیدم که رصنالا رین، چنر  شوم و هر ک  جاس مر گیر مر عخت

چه حسر ارسا که ال سر ب ریرند آام سر تهان اهد  مجبنوس کن ند بنای و ,  ارسا

گنینرا  رم منر شوا  گاهنر گنرینه بای اوعت ارشته باشد بخورندش  آام ر یت مر

با ک ما  اعنورینم .  چه سر که اس  ه م تصویر شده  ک مه ک م تورنم آن وقتر نمر

رنند اس  ها محهم ریسنتنااه بی م  نه آن رند  ب د مر شوا که رحمق و اعت خالر مر

 .رعتخدرم م،  ناتورن م م

اولین مجموعه شار شما بور « روباه سفی ی  ه عاشق موسیقی بور» تاب 

شای  خایالای جاالاب باه ناظار نارسا   اه آرر رر .  منتشر ش  ۷۸ ه رر سال 

 ا ر  اماا چارا ایان(  با خنا ه! ) ها، حرف از سن و سال بدن  مصاحبت با خانم

تان افتاری ؟ چون شاعران روسه رهه اخیر خیالای  ریر به فکر چاپ شارهای

از زمان شاروع ناوشاتان شااار تاا .  زورتر وارر عرصه عمومی شار ش ن 

 تاااان را چااااپ  ااارریااا ، چاااطاااور گاااذشااات؟ زماااانااای  اااه اولااایااان  اااتااااب
عاا  کراه بوام اس فضای مجایی ب نویسنم  منخناطنبناننم من، سر خنوب ننقند 

های خوبر ارشتم  اس انیای کوچک ییبایم  اس قصنرم  منثنل  کراند  نامه مر

کنه ری  کنرام  تنا رین، کرام  رحساس خوشبختنر منر لیدی آو ش و  یندگر مر

کرام انیای بیرون سر ایندم  اننینای  رم وقتر موهایم سر شانه مر پ جره اس آی ه

خ دیدند   کراند  به ارم، ب  دم مر سحمانه نقد مر عختر که ورق ر بوا  مرر بر

گقت ند رین، مندل تنوعنت منهنم  شدند کسانر که مر رندرختم  رما پیدر مر اعتم مر

ت جب کرام ربتدر  ترعیدم  ولر بن ند ری . ها سر نیست  گفت د باید چاد ک ر ری،

تورنستم لباس بپوشم و ب ن ندتنر و  چاد  انیاهایم اس هم ت یده شدند و ییباتر مر

 .تورنستم بخ دم تر مر خیال بر

 گااافاااتااایااا  خاااوشاااباااخاااتااایااا ؟ یااااااانااای االن ایااان احساااا  را نااا اریااا ؟ مااای
خاطنر رین، هنمنه سننج   ترم  سنج هست  بسیاس هم هست و به بخت رالن خوش

رنند  های جدید آوساه بختر های جدید برریم خوش ترم رک ون  سنج بخت م، خوش

 .اس انیاهای جدیدترم

شااعار و راوی صارفاا  یاک  اهارماان «  هاا برای سناگ» رر مجموعه شار  

هاای  منلوب یا ض  هرمان محبوب نیست و باه فاراخاور باافات شااار ناقاش

از » باار  شاور، یاک مای«  خواساتانای» بار راوی  یانی یک.  پذیرر متفاوتی می

شاور شااارهاای  این تنوع باع  مای.  و حتا گاهی تنفربرانگید«  رست رارنی

گر جهان بایانای  آیا این نشان.  تاب هر یک جذابیت خورشان را راشته باشن 

 ساااایااااال شاااااعاااار اساااات یااااا ریشااااه رر جااااای ریااااگااااری رارر؟
شنوم   خوسم  عصنبناننر منر شوم  شهست مر ها عاشق مر م، آامم  شهل آام

هایم  کشم  خوب اس نوشته ک م خوب باشم  گاهر فریاا مر بخشم  تالش مر مر

 .پیدرعت که کرگدن نیستم

چاون .  شاناور این شای  بهترین  لماتی باش   ه رر این مصاحبه از شاماا مای

رنیای »تر از  تر و پیچی ه خوانم رر جهانی متنوع شارهایی  ه من از شما می

 اه شاماا رر ایان جاهاان  ایان.  آیا   ه عاشقش هستی  به ناظار مای«   وچکی

 …شاااویااا  و شاااویااا ، تاااا حااا  مااار  نااااامااایااا  مااای عصاااباااانااای مااای
عایم وعد ج گ نم   عماس  مر,  ک م پراریی مر م، اس آن انیای کوچک خیال

بان رعت و  شوم که ج گل آوسم م تطر مرای مر ی عرتق به انیا مر عه تا ب ه

بی م  لریم و وقتر ری پ جره مر ممه، رعت خرس خوساه باشدش  ری ترس مر

شنوم و ینک افن نه اه صنفنحنه  حال منر پیروی به خانه برگشه  حسابر خوش

ارنم کجا و چطوس ری مرگ گریخنتنه  نویسم  ری مرای که ینده رعت و نمر مر

 .خورهد شیری ر یندگر سر مزه ک د و مر

. ناویسای باوریا  تان به نظر  می گرفتار یک آفت سااره رر  تاب اول

یانی این  ه به مرور شای  به اشتباه رر رار یک الاگاوی مشاخا  

نویس   ه باع  می شور شارها نگااهای تاکاراری راشاتاه  شار می

تان  اما رر  تاب رور.  ه خور شاعر متوجه شور حتا ب ون آن. باشن 

 ایاااان تااااناااایاااایاااار آگاااااهااااانااااه بااااوره؟.  طااااور ناااایااااساااات ایاااان
. ی خوبر نیست  من، البند سشند کنرام بنا خنورنن ندگناننم آگاهانه ک مه

نویس د  بنا هنم حنرف  خورن دگان م، خی ر با ش وس هست د  برریم مر

تنر منا هنم سر بسنیناس اوعنت  ک  د و ری همه مهم اعوریم مر,  ینیم مر

 .ارسیم و ری، نیروی شگفتر رعت

باشا ؟ «  …همه چید آرومه» نی  این پاسخ زیار از جنس  فکر نمی

ماطاما انام شاماا رر  اماال «  خوانن گان من خیلی با شاور هستانا » 

خواهم ب انام ایان  اما می.  زنی  ص ا ت و وارستگی این حرف را می

چاطاور اتافااق افاتااره؟ چاون «  رش  باا خاوانانا گاانام» عبارت  لی 

نویس ، باالخره ماخااطابای رارر و بارایاش آن  هر سی  ه شار می

 .ماااااااااااااااخااااااااااااااااطاااااااااااااااب ماااااااااااااااهااااااااااااااام اسااااااااااااااات
رش ری، ننینسنت کنه حنالنش  گوید حالم خوب رعت  م  ر کسر که مر

جم ر   ک یم  همه اعته اس ری، سویها ما ارسیم تالش مر. خوب رعت

اس اننیناینر .  ک یم لبخ د بیافری یم  یندگر ک یم  تجربه کن نینم تالش مر

هنای ننفنس  ک یم سوش که نباید خی ر چیزها سر تجربه ک یم  تالش مر

کشیدن سر کشف ک یم و به هم بگویییم  ما اعته جم ر ق م سر منحنهنم 

ی خنواش  و منخناطنبنان  هرکس به شیوه.  ریم یمی، نیفتد همی، گرفته

رنند  گنرفنتنه ری ری ری، ق مر سر که اعت م، رعت   م، هم محهم گوشه

بدون مخاطبان پاگرا  مهتاب و سهگذس .  فهمم و م، ری، سر خوب مر

هنای اینگنر  عناسرینر  و حسی، و راسیس و لیال و نگناسین، و خنین نر

برری همی، کتاب رول م، پر ری ش رهایر رعت که به ,  وجوا ندرشت

 .رند رم تقدیم شده    اوعتان ایده و ندیده

 نی ،  ااری  تان منتشر می شما بسیاری از شارهایتان را رر وبال 

 نی   فکر نمی. رهن   ه ماموال  ریگران با وسوا  بیشتری انجار می

تان از  انتشار م اور شارها رر فضای مجازی، بر استقبال مخاطبان

 تان تاثیر منفی بگذارر؟ های  تاب
. جنا هسنتن ند اوعتان م،  خورن دگان خوب من، آن. ری، حس سر ندرسم

شوا  کاسی رگر خوب باشد خوب رعت  رگر  حاال کتابر هم چاد مر

شنوا  رش هنم ننمنر شوا و کاسی آب پژمراه مر بد هم باشد مثل گل بر

هیچ ترعر ندرسم که آخری، ش رم سر هنمنه بنخنورنن ند و افنتنرم . کرا

آید و بهتر ری قبل  رگر هم نیستم  خالر شوا  رگر شاعر باشم ش ر مر

 .بهتر که یواتر اعتم سو شوا

ار  ه تا به حال مصاحبه  نی  یا ررباره شاری اظهاارناظار  من ن ی ه

 ال  چق ر با جریان شار مااصر رر ارتابااط هساتایا  و چاقا ر .   نی 

 خااااااااواناااااااایاااااااا ؟ شااااااااااااااااارهااااااااای ریااااااااگااااااااران را ماااااااای
ینک اننینا .  ک د حرف یان سر اوعت ندرسم  آام سر بیهوای خسته مر

, باید آسرم آسرم کاسهایم سر پنینش بنبنرم.  م، هم خی ر ُک دم.  کاس هست

ش رهای شاعررننر کنه ,  خورندم حاال خی ر کمتر قب ، بیشتر ش ر مر

 .کنننننن ننننننم حسننننننشننننننان سر بنننننناوس کننننننرام  انننننننبننننننال مننننننر

  ه حاال  متر شار بخوانایا ؟  نی  خیلی زور باش  برای این فکر نمی
خنورننم رمنا  ش رهای یک نفر هست که خی ر منر.  ک م فهر نمر  خی ر

 .ری، یک سری رعت

تاوانانا   نامای/  رستام را» :  این است«  ها برای سنگ»شار آخر تاب 

 رار گارفاتان «  . ی توست شار منتشر نش ه/  های من رست/ بخوانن 

 تاان اسات؟ جورهایی مانیفیاسات شاااری این شار رر آخر  تاب یک
 .ک م اعتم سر خورندید  فهر نمر

 .م تشر شده رعتفرهیختگان وگو اس سوینامه  ری، گفت

  

Contact: mojtabapourmohsen (at( googlemail.com 
 

  گفت و گو با سارا محمدی اردهالی، شاعر

 گفت و گو با سارا محمدی اردهالی،  شاعر
  

 ترم بخت خاطر این همه رنج، من خوش به 
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رنجام شنده رعنت و «  گزرسش» ری، گفت و گو توعد نشریه :  توضیی  

رمنا .  رین، نشنرینه من نتنشنر شنوا ۸٣۷۱قررس بوا اس شمناسه ای مناه 

بدون هیچ توضیحر ری رنتشاس ری، مصاحبه عنر بنای یاه «  گزرسش» 

همه گونه عانسوس سر ایده بوایم جز ری، یهر سر که نشنرینه ری .  رعت

ری یک عو با رصررس خورهان مصاحبه شوا و ری عنوی اینگنر بندون 

رین، !!  هیچ گونه توضیحر به فرِا طرف مصاحبنه آن سر حنذف کن ند

عانسوس خائفانه و اس عی، حال االل م شانه هیچ عن نخنینتنر بنا سوش 

م مول سوینامه نگاسرن شریف ندرسا و فنقند و فنقند ری اکنانندرسرن 

شاسالتانر برمر آید که وقتر مر بی  د م ام ه ری برریشان عوا نندرسا 

 .ابه اسمر آوسند و آن سر به طوس یک طرفه به هم مر ین د

 محس، حهیمر

اس کشوسهای شمال آفریقا و خاوسمیانه تحوالتر سوی اراه و اس حال 

 سیشه ری، تحوال  چیست . تدروم رعت

سیشه ری، تحوال  سر قبل ری هرچیز باید اس سربنطنه عنتنمنگنررننه ری 

جست و جو کرا که بی، رنسان ها به طنوس کن نر و رنسنان هنای رین، 

اس ری، سربطه رجتماعر و .  م طقه ری جهان به طوس خاص وجوا ارسا

رقتصاای  رکثریت رنسان ها برری ینده ماندن هیچ سرهر نندرسنند جنز 

آن که نیروی کاس خوا سر به رق یت بسیاس ناچیزی ری جم یت جنامن نه 

ری، سربطه رک ون اس کل جهان به ویژه اس مهد پیندرینش رین، .  بفروش د

ینهنر ری حنااتنرین، .  سربطه ی  ر غرب اعتخوش بنحنررن شنده رعنت

عن نت حند  .  کانون های ری، بحررن  خاوس میانه و شمال آفنرینقناعنت

بیشتِر بحررن ری، م طقه نیز وجوا ایهتاتوسی هنای رعنتنبندرای بنرری 

سوشن، رعنت کنه .  رقتصاای رعنت  -حفاظت ری همان سربطه رجتماعر

ربزرس ری، ایهتاتوسی ها برری نگهبانر و افاع ری سربنطنه رجنتنمناعنر 

عرمایه  عرکوب عریان رکثریت مرام و تحمیل بر حقوقر مط ق بنه 

به ری، ترتیب  حد  بحررِن برخاعته ری مجموعه م اعبا  .  آن هاعت

رقتصاای و ایهتاتوسی حافظ آن رعت که باعث قیام آیرای   -رجتماعر

. خورهانه مرام ری، م طقه ری جهان و تحوال  ناشر ری آن شنده رعنت

اس تونس و مصر  به ع ت عاختاس رجتماعِر نسبتاا مدسن تنر آن هنا  

سوند تحوال  عیاعر به گونه ری نسبتاا متمندنناننه تنر و بنا هنزین نه و 

ت فا  کمتر پیش سفته رعت و هم  ان پیش مر سوا  هرچ ند جنز اس 

موسا خورعت برک اسی یی، رل ابدی، ب، ع ر و حس ر مبناسک حنتنر 

. اس ری، کشوسها نیز مرام ه وی بنه منطنالنبناتشنان اعنت ننینافنتنه رنند

اس لیبر  به . روضاع کشوسهای ایگِر ری، م طقه نگررن ک  ده تر رعت

ع ت عاختاس قبی ه ری و به ویژه به الیل فقدرن نهنااهنای مندننر بنرری 

هدریت مدسن و متمدنانه ج بش ضدعرمایه ارسی مرام  جن نبنش ورسا 

فای نظامر شد بر آن که تحوال  عیاعر به رندریه کنافنر سشند کنراه 

کنه رلنبنتنه .  باشد به طوسی که مرام اسک ک  د انبال چه چیزی هست د

حرکت مرام با عرکوب خونی، سژیم قذرفر سو بنه سو شند و عنقنب 

همی، عقب نشی ر و ناتنورننر منرام اس بنررنندریی قنهنرآمنینز .  نشست

. سژیم بهتری، فرصت سر به ناتو ارا تا اس لیبر اخنالنت ننظنامنر کن ند

اسیم،  عاختاس رجتماعر ری لیبر هم قبی ه ری تر و ع تر تنر رعنت و 

اس عنوسینه .  رمهان تهررس آن ه اس لیبر رتفاق رفتاا بسیاس ییناا رعنت

نیز هم رک ون اسگیری ها به عرصه نظامر کشیده شده رعت و اولنت 

بشاس رعد به بهانه ف الیت مس حانه بخش هایر ری مرام رعنت کنه رین، 

با تنوجنه بنه رین، .  سویها ارسا قیام مرام سر به خاک و خون مر کشد

که اخالت نظامر ناتو اس عوسیه و کشنوسهنای اینگنر من نطنقنه بن نیند 

نیست  فهر مر ک م برسعر و اسس آمویی ری تنجنربنه لنینبنر بسنیناس 

 .ضروسی رعت

ناتو اس قالبر که آن سر رقدرم بشراوعتانه ت ریف کرا به لنینبنر حنمن نه 

 ک ید  کرا  شما ری، حم ه سر چگونه تح یل مر

برری جورب اران به ری، عوورل باید به رختصاس به آن ه اس لیبر رتفاق 

پایگاه مباسیه مرام لیبر شهر ب غایی بوا  عمدتنا بنه .  رفتاا رشاسه ک م

ری، الیل تاسیخر که مرام آنجا رحساس مر کراند که سژیم قنذرفنر اس 

به همین، .  تب یض سور مر ارسا( نسبت به مرام طررب س)موسا آن ها 

ری، .  الیل  ج بش مرام ع یه سژیم قذرفر نخست اس ری، شهر پا گرفت

گسترش یافت و پیشروی به عوی  ۱۱۸۸ج بش اس چ د ماه روِل عال 

خوا قنررس ارا  فتی م اطق ایگر لیبر به ویژه طررب س سر اس اعتوس 

تنأکنیند بنر رین، .  بر آن که رعاعاا عخ ر ری اخالت ناتو اس مینان بناشند

 نهته ری ری، نظر مهم رعت که برخر تح ی گررن اخالت ناتو اس لیبر 

ری، مقایسه به رین، النینل .  سر با حم ه آمریها به عررق مقایسه مر ک  د

جنز اس من نطنقنه ) نااسعت رعت که اس عررق رعاعاا ج بش بنالنفن ن نر 

حال آن که اس لینبنر .  ع یه سژیم صدرم حسی، وجوا ندرشت(  کراعتان

رما همین، جن نبنش بنه .  ج بشر مرامر برضد سژیم قذرفر شهل گرفت

ع ت آن که نتورنست به خواش متهر شوا و قنااس نشند خنوا سر بنه 

صوس  شوسریر و مستقل برضد سربطه رجتماعر عنرمناینه عنایمنان 

شنوسری » .  اهد  سهبرِی ع اصری ری همان سژیم قذرفنر سر پنذینرفنت

عمدتا ری همی، ع اصر تشنهنینل شنده بنوا و چنون منر «  رنتقالر لیبر

خورعت ری طریق کمک غرب به قدس  برعد آعمان لینبنر سر تنحنت 

. به طوس کامل اس رختیاس ناتو گنذرشنت« م طقه پروری مم وع»ع ورن 

به ری، ترتیب  رنقالب مرام ع یه سژیم قذرفر تحت ش اع حم ه ناتو به 

رگنر رین، .  لیبر قررس گرفت  و ری، م  ول ضن نف جن نبنش منرام بنوا

ج بش قدس  ارشت ی  ر عای و برگ و عاختاسهای مستنقنل خنوا سر 

تنورنسنت سوی   برری مباسیه با سژیم قذرفر تدرسک ایده بوا  ناتو ننمنر

 ...ج بش عورس شوا و م افع خوا سر پیش برا

 م ظوس شما ری عاختاس چیست 

ها و نهااهاینر رعنت کنه بنا طنرح منطنالنبنا  پناینه رِی  م ظوس تشهل

مشخص ری سژیم قذرفر  تواه های هرچه وعیع تنری سر یینر پنرچنم 

کراند و به رین، تنرتنینب ینک آلنتنرنناتنینو  ری، مطالبا  عایماندهر مر

اس مقابنل او قنطنب سژینم ) عیاعِر مستقل و اس ورقع یک قطب ثالث 

 ...سر به وجوا مر آوساند( قذرفر و ناتو

رما صحبت ری نجناعنت کنه اولنت قنذرفنر بن ند ری سوی کناسآمندن بنا 

آلترناتیویاریر ری جام ه و عرکوب نهااهای مندننر رمنهنان هنرگنوننه 

 تحرک سر ری مخالفان ع ب کراه بوا 

گیری نهنااهنای  اس فضای خفقان و ایهتاتوسی شهل.  گویید اسعت مر

رما روالا ری، فضا نمر تنورنند .  پذیر نیست عیاعِر ع  ر و سعمر رمهان

به ع ورن مثال  بنرخنر فن نالنینت هنای .  هرگونه ف الیتر سر م تفر ک د

بنه جنرینان .  رجتماعر حتر اس شررید رعتبدرای نیز رمهان پذیر رعنت

رین، جنرینان حنتنر اس اوسرن .  رخورن رلمس می، اس مصر نگناه کن نیند

رخت اق رنوس عاار  و حس ر مباسک نیز تورنست به ف الیت رجتمناعنر 

مگر ف الیت یک ج بش مخالف اس هر شرریطر بنایند .  خوا رارمه اهد

شهل عیاعر آن هم بررندریرنه ارشته باشد  اس لیبر  رعاعاا  سوینهنرا 

ثناننیناا  حنتنر پنس ری .  رجتماعر برری عایماندهنر منرام غناینب بنوا

ننینز منا  ۱۱۸۸شهسته شدن فضای خفقان اس شهر ب غایی اس روریل 

شاهد شهل گیری نهااهای مدنر رجتماعر و فره گنر و عنیناعنر اس 

ری، فنقندرن سر کنه اینگنر ننمنر تنورن بنه رخنتن ناق و .  ری، شهر نبوایم

ورق یت ری، رعت کنه اس شنهنر بن نغنایی فضنا .  ایهتاتوسی نسبت ارا

نقنطنه ضن نف .  رما ری، کاس نشد.  برری عایماندهر کاسگررن آمااه بوا

ج بش اس ری، جا بوا که کاسگررن به جای عایماندهر مستقل و متهر 

به خوا به عمت پذیرش سهبری نیروهایر سفنتن ند کنه قنبنالا هنمندعنت 

که خواشان منر   -و هست د   -قذرفر بواند  ییرر فاقد ری، نگرش بواند 

 ارسی سها  تورن د خوا سر با نیروی خویش ری چ گ م اعبا  عرمایه

اسعت به همی، ع ت ی  ر به الیل نوع نگاه لیبررلر مب ر بنر . عایند

آویزرن شدن به رحزرب رپوییسیون و فقدرن برنامه برری عایماندهنر 

خوا بوا که مرام رعتمدرا ری غرب و رعورن و رنصاس ارخن نر آن سر 

 .پذیرفت د

 بوا   رما ری، رعتمدرا ری غرب به خاطر شد  عرکوب

ورق یت ری، رعت که ناتو با هدف تامی، م افع کشوسهای عضو خنوا 

یک فریب رعنت و «  اخالت بشراوعتانه» ورژه .  شوا ورسا ج گ مر

ک  ده م افع کشنوسهنای  ناتو یک نیروی تامی،.  نباید به آن توهم ارشت

ارسی غننرب رعننت و بنندون اس نننظننر گننرفننتنن، شننررینند  عننرمننایننه

ورننگنهنر  .  شنوا ارسی حاکم بر ری، کشوسها ورسا عمنل ننمنر عرمایه

چرر مقاب ه مرام با عرکوب سژیم قذرفر لزوماا باید ری طرینق کنمنک 

 گرفت، ری ناتو چاسه جویر مر شد 

به نظر شما رعاعاا گرفت، هر کمهر اس آن شنرریند ری نناتنو تنوعند 

 رنقالبیون رشتباه بوا 

به نظر م،  کمک گنرفنتن، ری ینک .  ری، بحث حساس و مهمر رعت

نیروی خاسجر ری جم ه ناتو رشتباه نیست به ری، شرط بسیاس منهنم و 

ت یی، ک  ده که ری، کمک رصل سهایر منرام تنوعند خنوِا منرام سر 

رگر ج بش مرام سوی پای خوا ریستنااه بناشند منر .  ییر عوورل نبرا

تورند ری تضاا بی، اشم ان خوا رعتفااه ک د بر آن که به یرئنده ینهنر 

ج بشر که اس لنینبنر عن نینه سژینم .  ری آن ها ع یه ایگری تبدیل شوا

قذرفر شهل گرفت  رگر عای و برگ و عاختاسهای الیم برری سوی 

تورنست به گونه ری ع جنینده  پای خوا ریستاان سر تدرسک ایده بوا مر

ری ناتو کمک بگیرا بدون آن که به رو رمتیای اهد و یا ییر  پرچمنش 

رما ایدیم که ج بش لیبر به جای کمک ع جیده ری ناتو خنواش .  بروا

هنینچ «   من نطنقنه پنروری منمن نوع» پذیرش .  سر اس رختیاس آن قررس ارا

بنه رین، تنرتنینب  .  م  ایر جز گذرشتِ، ج بش اس رختیاس ناتنو نندرشنت

ج بش لیبر ری، رمهان سر بنه نناتنو ارا کنه اس صنوس  بنه عنایش 

سعیدن با سژیم قذرفر به جنای حنمن نه بنه ننینروهنای قنذرفنر بنتنورنند 

نیروهای ج بش سر بمباسرن ک د  و اس مورسای ننینز هنمنین، کناس سر 

 .کرا

خورهید بگویید وسوا رپوییسیون مخالنف قنذرفنر بنه منبناسیه  شما مر

 آنتاگونیستر و مس حانه یواه گام بوا 

ری، گونه طغیان های رجتمناعنر  بنه وینژه رگنر شنهنل مسن نحناننه و 

وقنتنر .  قهرآمیز به خوا بگیرا  مثل حوراث طبی ر عمنل منر کن ن ند

عینل منر آیند  مسنون نه ری کنه منطنرح منر شنوا یواهن نگنامنر ینا 

ایره گامِر عیل نیست ب هه ری، رعت که چگونه مر تورنیم کاسهناینر 

سر جبررن ک یم که قبالا باید مر کراه ریم رما نهراه ریم  کناسهناینر کنه 

مر تورن د عیل سر به مسیری بی ندرینند کنه حنتنر رلنمنقندوس بنه جنای 

منرام لنینبنر ننینز بنا تنوجنه بنه .  ویررنگری عایندگر به بناس آوسنند

مجموعه شررید یندگر خوا ع ینه سژینم قنذرفنر مسن نحناننه طنغنینان 

ری، طغیان باید توعد پیشروتری، رنسان های آن جام ه حنتنر .  کراند

رلمقدوس به مسیری رندرخته مر شد که ض ف ها و نناتنورننر هنای آن 

. سر ری طریق عایمان یابر مستقل و شوسریر مرام جبررن منر کنرا

رگر چ ی، مر شد  رمهان تاکتیک اسعت اس بنرخنوسا بنا ننینروهنای 

. ناتو برری رعتفااه ری آن ها برضد سژیم قذرفر ننینز فنررهنم منر شند

تنرجنینی ارانند «  شوسری رنتقنالنر» حال آن که مرام لیبر به تب یت ری 

که ض ف و ناتورنر ج بش خوا سر ری طریق آوینزرن شندن بنه نناتنو 

های خوا سر ری طریق رتها به  ج بشر که نتورند ض ف. برطرف ک  د

اسعنت ورسا   خوا برطرف ک د و با رتنخنا  رعنتنررتنژی و تناکنتنینک

مباسیه طبقاتر شوا و خوا سر به ع ورن یک نیروی مستنقنل تنثنبنینت 

 .ک د به یرئده و ربزرس  م افع نیروهای عیاعر ایگر تبدیل مر شوا

های ری، ج بش برری مباسیه با نیروی هنمنانن ند قنذرفنر اس  شرط پیش

 ارنید  شررید نامت اسف ییست اس فضای ایهتاتوسی سر چه مر

یندگر یک الیه نیست کنه بنا رنسندرا ینک فضنا بنگنوینینم کنل ببی ید 

جن نبنش منخنالنف سژینم قنذرفنر .  یندگر به حالت ت  یق اس آمده رعت

 بایست با عایماندهر شوسریر  برری ری، که سوی پای خوا بایستد مر

 11ارامه مطلب رر ص 

 بررسی تجربه لیبی
 ویادداشت سیا مک ستوده بر آن

 ژانویه ۸۲ محسن حكیمي 
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 و ازدواج رسوائی بر انگیز محمد با وی

 

محمد که به موریر  رفزریش قدس  و ثرو  رش سوی به سوی رشتهایش 

برری لذ  جویر ری ینان رفزریش مر یابد  بنینشنتنر اس رین، منوسا بنر 

محمد یک سوی برری ایدن نا پسریش یید  به خانه .  تابانه عمل مر ک د

رو میروا و یی ب ین وی سر اس لباس بدن نمای خوا مر بی د و شینفنتنه 

محمد که اعو  یی ب برری وسوا به خانه سر سا .  ییبائر رو مر گراا

تنقندینس پنروساگناس : "  مر ک د  اس حال بایگشت یینر لنب منر گنویند

یین نب کنه ".  بزسگ سر  تقدیس خدریر که ال ها سر اگنرگنون منر کن ند

ییند ننینز بنه .  عخ ان محمد سر مر ش وا آن سر برری یید بایگو مر ک د

 : نزا محمد سفته به رو مر گوید 

ری پیمبر خدری ش یدم عوی خانه م، سفته بوای پدس و منااسم فندرینت " 

چرر ورسا نشدی  رگر یی ب ترر به شگفتر آوساه رعنت من، ری رو جندر 

 ."مر شوم

ولر عررنجام وقتیهه مقاومتش به پایان میرعند .  رلبته محمد قبول نمیه د

و پس ری آن که یید نیز سره سر بنرری وی هنمنورس ننمنواه  یین نب سر  

 .طالق میدهد  اس یک موق یت م اعب اعت به عمل مر یند

یک سوی که پیمبر با عایشه  عخ، منینهنرا  پنینمنبنر سر حنالنت وحنر "

کر پیش یی نب منینروا : گرفت و چون به خوا آمد خ درن بوا و میگفت

و مژاه میدهد که خدر رو سر به ینر به م، اراه رعت و رین، آینه سر منر 

 "خورند

رلبته ریاورج با یی ب وهم  ی، بر تابر محمد اس بنرربنر یننان  رمنری 

چنرر کنه رگنر .  طبی ر بواه و مر تورنست رشهالر اس بر ندرشنتنه بناشند

فرض ک یم که یید اروط بانه ری یی ب جدر شده و یی ب نیز بنه ریاورج 

با محمد بر عالقه نبوا  ب ابرری، همه چیز با سضناینت طنرفنین، رننجنام 

 . گرفته بوا

ولر رشهال مسو ه ری نظر جام ه آن سوی عرب م جم ه مس مناننان  اس 

ری، بوا که محمد  همانطوس که اس فصل اوم شرح اراه شد  بنرخنالف 

یهر ری سعوم مهم عرب عمل میهرا  ی  ر مم وعیت ریاورج با ینهنر 

ری، مسو ه بهی نوجنه بنرری .  ری محاسم ج سر و ریاورج با عروس خوا

رعررب و م جم ه مس مانان قابل قبنول ننبنوا و اینگنر رین نهنه بنه جنای 

سضایت کسر که اسری، میان وجه رلمصالحه قنررس منینگنرفنت  ین ن نر 

یی ب  یک ع صر خاسجنر و خنینالنر  ین ن نر خنورعنت خندر  منبن نای 

 .  مشروعیت  ری، وص ت ورقع مر شد

و چون تو آن کس که خدریش ن مت رعنالم بنخنشنیند و تنورش نن نمنت " 

  به نصیحت گفتر برو ینر سر نگهدرس کنه ( ی  ر یید ب، حاسثه) آیرای 

و آن چنه اس ال پن نهنان ( و طالقش مده)همسر توعت و ری خدر بترس 

مر ارشتر خدر آشهاس عاخت و تو ری مخالفت و عرینش خ ق ترعیدی 

چون یید ری (  بدی، غرض) و ری خدر عزرورستر بوا بترعر  پس ما هم 

رو سر به نهاح تنو اس آوساینم تنا (  و طالقش ارا) آن ین کام ال گرفت 

ب د ری ری، موم ان اس نهاح ینان پسر خورنده خوا که ری آن ها کامیاب 

بر خویش حرج و گ اهر نپ درسند و فرمان خندری (  وطالق اراند) شدند 

 ."   به رنجام سعید

رک ون برری همه به جز گروه کوچهر ری مسخ شده تنرین، پنینرورن 

رو و حتر برری بسیاسی ری کسانر که به پیامبری وی باوس ارشت د  

مشاهده چ ی، موسا سعور بر رننگنینزی کنه اس آن منحنمند  خندر و 

سربطه با رو سر با چ ی، صررحتر وعی ه سفنع منورننع جن نسنر خنوا 

قررس مر ارا  شک بررنگیز بوا و اس رصالت پیامنبنری وی رینجناا 

گرچه بیدرسی وجدرن اس میان مس مانان با توجه به .  تراید مر نموا

ری، مسائل بیشتر مر شد ولر باید توجه ارشت کنه هنر چنه منحنمند 

قدستم دتر مر شد به عهم مس مانان ریغ ائم ج گر ننینزرضنافنه منر 

شد ب ابرری، توجه به وجدرن به اوس ری صرفه بوا و کمتر م جر به 

 .           رستدرا و عرکشر بر ع یه محمد مر شد

ب ابرری، اس حالیهه اس مهه ییااه سوی محمد اس آوسان آینه هنای 

خررفر اس جریان م ررج  م جر به بیندرسی بن نضنر مسن نمناننان و 

ک اسه گیری یشان ری رعالم گشت ولر رک ون و اس مندین نه  آینه ری 

چ ی، ورضی و سوش، که حاکر ری جن ن نر بنوان بنایی منحنمند بنا 

 . خدریش بوا هیچ مس مان خفته ری سر ری خورب بیدرس نمر نموا

همی، رمر اسموسا ع ت تض یف تدسیجر م افقی، و ج ناح رصنالح 

ط ب که رفتضاحا  ج گر و ج سر و رقدرما  تجاویگررنۀ منحنمند 

ع یه یهوایان قاعدتاا مر بایست بر نفو  آننان اس منینان مسن نمناننان 

ب درا نیز خورهیم اید که بال هنس  بنا رفنزرینش .  بیافزرید  صااق بوا

ایهتاتوسی محمد و اعتگاه خفقان و عنرکنوب وی چنگنوننه ننفنو  

 .  م افقی، اس میان مس مانان سوی به سوی کاهش مر یابد
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ینان بر سوی کاس  ش اعایر  با رعطای کناس  شن ناعناینر بنه یننان 

ری، مخالفت بنا تنهنینه بنر رین، رصنل رعنالمنر کنه .  کراند مخالفت مر

مرارن عرپرعت ینان هست د و اس نتیجه آنها به ارشت، هویت سعنمنر 

هنای اولنتنر  ورق نینت رین، رعنت کنه بنخنش. شد نیای ندرسند  توجیه مر

رین، رارسر  . پنذینرنند بسیاسی وجوا ارسند که کاس  ش اعاینر سر ننمنر

کاس  ش ناعناینر خناننوراگنر ینا او (  ینان) اولتر برری ش اعایر فرا 

 . ک  د شاهد برری تأیید هویت ینان اسخورعت مر

موضوع سرن دگنر ... سرن دگر ینان اس عربستان ع وای مم وع رعت 

 ... ینان بر رعاس فتوری مقاما  مذهبر کشوس مم وع رعت 

میالای چهاس ین آلمانر رالصل مقیم ع وای با ناایده ۸۷۷۱  اس عال 

گرفت، ری، مم وعیت رقدرم به سرن دگر اس عطی شنهنر سیناض کنرانند 

های منحن ّنر منطن نب  سوینامه.  که بالفاص ه توعد پ یس اعتگیر شدند

ها ری شنهنر  توهی، آمیزی ع یه آنان رنتشاس اراند و خورعتاس رخررج آن

 .شدند

ع مای عربستان نیز بر حررم بوان سرن دگر ینان به الیل ریجاا فسناا 

 و آعیب سعاندن به عفت پافشاسی کراند

تورن د اس نخستی، رننتنخنابنا   اولت عربستان رعالم کراه که ینان نمر

... اهن ند عررعری ری، کشوس که رنتنخنابنا  شنوسری شنهنر رعنت سری

سییس اولت رعالم کرا که ینان فاقد صالحینت الیم بنرری قضناو  

 اسباسٔه کاندیدرهای رنتخاباتر هست د

رعنت  و  با ری، که اولت ع وای اختررن سر ری آمنویش من نع ننهنراه

رعنت  حضنوس  حتر آمویش سریگان نیز برری ریشان اس نظنر گنرفنتنه

طنبنق آمناس .  ها و مدرسس بسیناس منحندوا رعنت اختررن اس آمویشگاه

اسصند  ۸۷اسصد ارنش آمویرن ربنتندرینر   ۰۰سعمر اولت ع وای 

اسصد ارننش آمنویرن ابنینرعنتنان پسنر  ۱۸ارنش آمویرن متوعطه و 

 . هست د

رعت که بسیاسی ری اخنتنررن  های ع تر اس عربستان باعث شده ایدگاه

 .گوی د اس ع ی، پایی، مدسعه سر ترک مر

اس قورنی، ع وای  رشتغال ینان به هر کاسی جز تدسیس و پرعتاسی 

 رعت  مم وع گشته

وسوا ینان بدون همررهمر منحنرم بنه بسنیناسی ری رمناکن، عنمنومنر 

. هنا منمن نوع رعنت ها  فنروشنگناه ها  سعتوسرن ع وای ری جم ه بانک

هنای عن نوای من نمنوالا او بنخنش جندر بنرری منجنراهنا و  سعتنوسرن

 . ها ارسند خانوراه

رعنت کنه  های کوچک ت ظیم شده ها به غرفه بخش خانوراگر سعتوسرن

تورن د اس آن نقاب سر برارشته و غذر بخوسند  بندون رین، کنه  ینان مر

 . مرا نامحرمر ورسا شوا

 .شرکت ینان اس مجامع عمومر حتر اس مسجد بسیاس محدوا رعت

سوا ه گام خروج ری خانه  حتمنا  بنا منرا  ری ینان ع وای رنتظاس مر

 .محرم همرره باش د

ع مای ح ب ر عفر ینان سر بدون همررهر مرای ری محاسمش مم نوع 

شنوا و بنه  اس عربستان ع وای ری، قانون به اقت رجرر منر.  ارن د مر

رین، .  شنوا ینانر که محرم به همرره ندرسند  رجنایٔه خنروج اراه ننمنر

قانون هم اس عفرهای اسون کشوس و هم اس عفرهای برون کشنوسی 

  .صااق رعت

پوشش ینان ع وای اس مجامع عمومر چااس عیاه گشناای رعنت کنه 

پنوشنشنر کنه .  شنوا گیرا و عبناینه گنفنتنه منر ری عر تا پا سر اس بر مر

. ننام ارسا(  سوبن نده) صوس  ینان عن نوای سر فنررمنر گنینرا ننقناب 

رنند  ها و صوس  برری تمام اختررنر که به ب وغ سعینده پوشاندن اعت

مدرسس ع وای تمام اختررنر سر کنه بنینش ری اه عنال .  رجباسی عت

  پنافشناسی ۱۱۱٣اس عال . ک  د ع، ارسند مجبوس به پوشیدن نقاب مر

پ یس مذهبر عربستان اسباسٔه سعایت نقناب بنه منرگ پناننزاه اخنتنر 

نوجورن اس آتش عویی یک مندسعنٔه سرهن نمناینر اخنتنررننه اس منّهنه 

عورمل وربسته به اولت سیاض  اس ری، عاننحنه  مناننع ری آن . رنجامید

شدند که اختررنر که صوس  خوا سر نپوشاننده بنوانند  ری کنام آتنش 

 .بگریزند

 قوانین مضحک اسالمی
 در 

 عربستان سعودی  

 سیامک ستوده

 

 .فروش عگ و گربه اس ری، کشوس مم وع رعت

وسوا غیر مس مان ب ا به حرمت رماک، رعالمر  به م ناطنق حنجنای

هتنل ) م ماس بهتری، هتل مهه . مم وع رعت(  شهرهای مهه ومدی ه) 

منجنبنوس شندریطنرینق اوسبنین، .  کنه غنینر مسن نمنان رعنت(  هی تون

های رطنررف شنهنر پنروژه عناخنت هنتنل سر  وبرسوی یهر ری تپه

 .نظاس  وپیگیری ک د

 .عال، عی ما اس عربستان وجوا ندرسا

 .عهسبرارسی اس بیشتر رماک، عمومر مم وع رعت

 .شوند جااوگررن گران یاه مر

ب ضر ری ع مای مذهبر عربستان خورهان قانونر شدن براه ارسی 

 .هست د

ها جدرعایی ج سیتر به شند  رجنرر  اس رماک، عمومر وغذرخوسی

 .شوا مر

 .بررثر فشاس بیش ریحد برسوی ینان  آماس خواکشر ینان باالعت

شنوا کنه شنامنل حندوا و  اس عربستان مجایر  رعالمر رجنرر منر

قورنی، ت زیررتر رعت ب  ورن مثال  چهاس رنگشت فرا عاسق بریده 

هم  ی، اس ب ضر مورسا وبرری قصناص رعضنای اینگنر .شوا مر

 .شوا بدن نیز بریده مر

 .شوند اس ری، کشوس رفررا مجرم اس مأل عام گران یاه مر

تاک ون می یونها کتاب مذهنبنر رقن نینت منذهنبنر تنوقنینف وآتنش یاه 

 .رعت شده

پس ری چ دی، اهه برسعر و به اننبنال بنه وجنوا آمندن مشنهنال  

بنا  ۱۱۱۰مربوط به هویت  ویرس  کشوس عنربسنتنان اس آوسینل 

حق یننان عن نوای بنرری ارشنتن، کناس  شن ناعناینر اس صنوس  

بسیاسی ری ینان تصمیم گنرفنتن ند . اسخورعت خوا آنها مورفقت کرا

ری ارشت، کاس  ش اعایر صرف ظر ک  د نه بنه رین، النینل کنه آننهنا 

خورعت د کاس  ش اعایر ارشته باش د  ب هه ری، منحنرومنینت بنه  نمر

 —ها به الیل چاد عهس  ری، الیل بوا که پدس  همسر یا برراس آن
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 !     محاکمه کنیم  بیایید ُگل شیفته فراهانی را
  شادان

خانم گل شیفته فررهانر ه رم دیست که برری ما آش اعت 

رو ه رپیشه عی ما عت وبه االی ر نیز مغضوب حهومت 

رعالمر بواه و هست و مر ارنیم که ریشان اختر 

جورنیست که اسکاسو حرفه خوا خوب اسخشیده رعت و 

موفقیت رو اس کاسش رنهاس ناپذیر رعت رما ریشان جدیدر 

اس فی م کوتاهر که همه ایده ریم بصوس  ُعریان ظاهر 

شده و عده ری بر ری، باوسند که روعفت یک ین سر ییر 

پا گذرشته وعم ر ناپس د رنجام اراه با فره گ و ع ُ، 

جام ه ما اس تضاا رعت وعفت وحرمت ین سر ییر 

عورل براه وری، طیف ری جام ه ری، حرکت رو سر 

ناپس د مر ارن د وقابل عرینش رما آیا و بسیاسیشت 

اید   بررعتر ما مر تورنیم فقد وفقد ری اسی ه و یرویه

محدوا وگاها مت صبانه خوا حهم و نظری ربرری نماییم 

وعمل رو سر ری   ی، ییر عورل ببریم و بهوبیم ومحهوم 

.نماییم آیا ما مذهبر هستیم و ری اسی ه ت صب و مذهب  

 و عقاید خوا به رسییابر خانم فررهانر نشسته ریم 

آیا ما مذهبر نیستیم رما بررعاس ع تها و باوسها و 

رسیشهایر که به آن م تقدیم ری، موسا سر عبک وع گی، 

مر ک یم  آیا ما فقد پایب د به رسیشهای رخالقر هستیم 

 وبر رعاس رخالقیا  اس ری، مقوله و موسا

جبهه گیری کراه ریم  رما مهم ری، نیست که ما بر چه 

نگرش وچه عقیده وچه رسیشر م تقدیم وپایب د مهم ری، 

که آیا یک رنسان چه ین وچه مرا ری، حق سر . رعت

ارسا که بر رعاس آن ه که مر رندیشد برخالف جریان 

تفهری و رسیشر جام ه و باوسها و ع تهای جام ه 

حرکت ک د یا ری ری، حق محروم رعت  ما مر ارنیم گل 

شیفته فررهانر یک ه رم د رعت رما حتر بدون اس نظر 

گرفت، حرفه و شغل ریشان آیا مر تورن رو سر بخاطر ری، 

حرکت محهوم ویاعرینشت کرا  آیا رو ب  ورن یک 

رنسان و یک آیرا رندیش ری، حق سر ارسا که ه ر 

رعتررضر و یا هرگونه رندیشه سر اس هر قالبر به 

م رض نمایش گذرسا وآیا ما رصوال اس چ ی، مورسای 

حق رنتخاب ارسیم و یا حق محاکمه و آیرس  ورق یت ری، 

رعت که فره گها و ع تها ورسیشها همیشه اس طول 

تاسیخ توعد ه رم درن به نقد وچالش کشیده شده رعت 

وه رم درن بواه رند که با پرارخت بیشتری، هزی ه ها 

.                تغییرر  ویمی ه تحول سر بوجوا آوساه رند  

بر همه آشهاس رعت که ه رم د مر تورند یک نقاش  

باشد ویا نویس ده یک مجسمه عای یک شاعر و یک 

باییگر ورمثالهم رگر اقت ک یم اس سباعیا  حهیم عمر 

خیام به عااگر اس مر یابیم که رو اس یمانر که رقتدرس 

خفقان شری ت رعالم اس روج خوا بواه با شجاعت تمام 

مهتب و رعاس ریدوئولوژی رعالم سر ییر عورل مر برا 

و رصول ای، رعالم ریجم ه عدل و م اا ونبو  سر به 

شد  به چالش مر کشد که اس سباعیاتش به وضوح 

ری خاطره تاسیخ بیرون نیست که حافظ .آشهاس رعت

شیرریی سر به الیل عروان غزلیاتر اس مدح شررب 

مُرتد خورندند و حهم بر تهفیر و قتل رو   ویاس و شاهد  

صااس نمواند فقد به ری، الیل که خالف جریان تفهری یمان خوا حرکت 

.مر کراه ری یاا نبراه ریم شیخ رجل ع دی سر که به الیل نوشت، باب عشق  

و جورنر که به همج س بایی رشاسرتر ارسا واس گ ستان رو موجوا رعت به 

فساا اس رسض و رستدرا محهوم شد وحتر پس ری مرگش عده ری قصد 

گشوان قبر رو کراه و رهانت ها بر آن عجوبه فره گ و راب سور ارشت د 

قصد م، ری یااروسی ری، وقایع وحقایق تاسیخر مقایسه و هم ترری کران 

خانم گل شیفته فررهانر با بزسگان رندیشه و فره گ نیست رما ری ری، 

یااروسی مر تورن به نفس کاس و حقیقت نهفته اس تاسیخ اسعها آموخت 

ورلبته یااروسی ظ م و عتمر که همیشه بر بزسگان عرصه ه ر و 

ه رم درن ما سفته رعت ورجب مر باشد چرر که ه رم درن ری، عریمی، 

برری حفظ و بقای آیرای ومباسیه با تابوها و جهالت ها هزی ه های 

.بسیاسپرارخته رندو همت ها گماساه رند رما بررعتر کاس خانم گل شیفته  

فررهانر ب  ورن یک ه رم د آیا قابل نهوهش و عرینش مر باشد  رگر 

حرکت رو سر ری ایدگاه یک ه رم د برسعر ک یم یک ه رم د اس نمایش و 

اس ش ر و اس نقاشر و اس ه ر خوا آیرا رعت به بیان و ربرری تفهر و 

وم  ر آیرای   ومخاطب نیز آیرا رعت اسرنتخاب  رندیشه و طریقه ری نو

واموکررعر ی  ر آیرای بیان و ق م ورندیشه نه تهفیر وت زیر وت بیه و 

تحقیر و تحدید   ما شاید ه وی نمر ارنیم که عریان بوان به م  ر هریه 

بوان وفاعد بوان نیست و چرر رعاعا باید همیشه رندرم ینان سر ری ایدگاه و 

یرویه عهس موسا نقد قررس ارا آیا ری گونه نگرشها و ایدگاهها م رف 

 ه، و تفهر بیماس ما نیست و ری ع تها و باوسهای متحجررنه ما م شاء 

آیا کژ رندیشر و ت صب ت خ یرئیده جهل تاسیک و  ه، بسته .نمر گیرا  

 ما نیست                            

شهست، تابوها رلبته هزی ه ری گزرف ارسا و آنان که جساس   پرارخت 

چ ی، هزی ه های گزرفر سر ارسند رنسانهای ری خوا گذشته و بزسگر هست د 

که اس جهت تابو شه ر رسیشها و ع تهایر که ب ضا تاسیخ مصرفش تمام 

.شده ری همه چیز خوا مر گذسند و با قامتر رعتورس مر ریست د و رلبته  

یااروسی ری، مط ب مهم رعت که بدرنیم عریان بوان مساوی با هریگر 

نیست همانطوس که باحجاب بوان و ُمحجبه بوان مساوی با عفت وعمت و 

.طهاس  نیست ما چگونه به خوا رجایه مر اهیم که حرکتر و گامر سر که  

اس جهت تابو شه ر وحذف خررفه گرریر برارشته مر شوا سر با بد اه ر 

.                                                             و به یشتر محهوم ک یم  

بسیاس رب هانه رعت که ما سره مباسیه مقبول و م طقر سر آن بدرنیم که خوا  

آیرای و اموکررعر رعت  مر پس دیم و ری، تفهر خوا رولی، گام بسوی 

وچرخشر بسوی حذف تب یض و رعتبدر میباشد   آیا ری ایدگاه آیرای و 

یک ه رم د حق ریفای نقشر چ ی، پُر   اموکررعر به م  ر ورق ر ک مه

 هزی ه ری سر اس جام ه خوا ندرسا                                                  

رلبته حرکت هایر که رثر گذرسند و اس بط، جام ه سعوخ مر ک  د همیشه  

موسا تهاُجم و رنتقااهای گستراه بواه و هست و همی، موج بزسگ رنتقاا 

الی ر بر وجوا تاثیر عمیق ری، حرکت مر باشد چرر که جام ه و رفهاس 

عمومر مخصوصا نسل جدید آمااگر و پذیرش نقد مثبت چ ی، حرکت 

هایر سر ارسا وبه همی، الیل ع تگررها و به گل نشستگان تحُجر به شد  

ری هم گُسسته خوا سر اس خطر مر بی  د و ری خوا رنف ال   موق یت رعتقاای

.                                             شدید نشان مر اه د   

مر ارنیم که فحشا عابقه ری چ دی، هزرس عاله ارسا و هی گاه اس جام ه 

و گستراه اس مقابل فحشا جبهه گیری نشده و نمر شوا و   بصوس  جدی

بسیاس عااه ری فحشا اس رکثر جورمع رعالمر و ع تر چشم پوشر مر شوا 

رما چرر چ ی، حرکت های نماای ر ری، گونه موسا تهاجم قررس مر گیرا 

 رلبته ری، حرکت های نماای، حرکتر بر رعاس فحشا نیست ب هه بسیاس 

متفاو  و بسیاس رثر بخش اس جهت سوش، بی ر و سوش گریست و بسیاس 

مهُ ک برری بقای ع تهای پوعیده و رسیشهای که ه ین عتیز هزرس عاله 

 که جام ه سر مخصو صا ینان سر اس حصاسی تاسیک و رعاس  باس به 

آسی اس ع ت های پوعیده ما ین.ب دگر و رطاعت محض کشانده   

تا کجا و .همیشه بصوس  کاال رسیش یابر شده نه بشهل یک رنسان با حقوق

تا چه یمان رنتخاب شخصر یک ین به هر شهل و ری هر نوع یک گ اه و 

یک عصیان باید ت قر شوا مگر ینان نباید صدری رعتررضر ارشته باش د 

 چرر ما ینان آیراه سر باید نماای ری بر عفتر بدرنیم                              

آن یمان که اس یندرنهای سژیم به صد ها ین و اختر تجاوی مر شوا وآن  

یمان که اختررن ما  سر اس شهرها به جرم بد حجابر اس کالنتریها موسا 

تجاوی قررس مر اه د کجاییم که رعتررضر چ ی، گستراه ک یم آیا نمر بی یم 

که خیابانهای شهر های ما به الیل فقر و نا رم ر اختررن ما سر اس گ درب 

فحشا خفه مر ک درلبته باید فریاا کشید که جسم ینان نه برری                    

!                                                    فروش رعت و نه تحصیل م اش   

و چه خوب ری، فریاا سر ُگل شیفته فررهانر اس گوش ها ط ی، رندرخت و  

متاعفانه ری، هررس نه آن هررس رعت که کمال و   رما. همه سر هررعان کرا

گر چه نسل جدید چشمانشان بی اعت و گو . ش وس و خرا خفته سر بیدرس ک د

.ششان ش ور و تش ه آیرای هست د وخراگرر آسی جسم ینان کاال نیست برری  

.                      فروش بر عر عفره عقد به چ دی، عهه طال وتابو نیست  

برری عواجویر اکه ای مدرسرن ب هه رندرم ینان بسیاس باالتر و رسیشم د تر  

فهررن مذهبر آن سر جزء تم ک عقیدتر و ع تر خوا   رعت ری ری هه کوته

و . اسروسند و بر آن مت صبانه و جاهالنه و رنحصاس ط بانه فرمانروریر ک  د

.  شاهدیم که گامهای آیرای اس جهت پاسه کران ری، قیوا پوعیده برارشته رند

. ینان ما باید ری، رنحصاس مخوف و اهشت اک و تس د عقیده و مذهب سر ری  

.                                                                      گران خوا بگس  د  

آنگونه که خوا مر پس دند بر ت، و رندرم خوا حهمررنر ک  د نه آن گونه که  

و بر آن لگام شری ت و رحهام مر گذرسند . ایگررن مر پس دند رحتررم به .

آیرای ی  ر قبول یک ین به ع ورن یک رنسان آیرا نه یک فرمانبر که بر 

رعاس تجویز قورنی، و ع تها ورسیشهای گذشته گان عر تس یم و  لت بزیر 

وبه خاطر ری، رطاعت   آوسا ما باید .ورعاس  موسا تحسی، و تهریم باشد 

که برری خوا ت یی، ته یف نمای د و آن   قبول ک یم که ینان ری، حق سر ارسند

که .حقیقت ری، رعت. گونه که مر پس دند مباسیه ع یه تب یض سر انبال ک  د

م د همت  -جام ه برری نجا  ری گ درب خررفه و جهالت ای، بشد  نیای   

ینان مباسی و تابو شه، مر باشد و بدون حظوس ینان و اختررن مباسی و 

ری خوا گذشته آیرای هیچ گاه محقق نخورهد شد و تا یمانر که ینان ما ری 

جام ه ری فالکت و گ درب جهل .سهایر نیاب د  قید و ب د خررفه و موهوم

                                    پایان.                            نجا  نخورهد یافت

 روشنگر

تالشی است در راه زدودن  

خرافات،تعصبات،ایده های کهنه و 

 ارتجاعی از فرهنگ جامعه ایرانی

با کمک های مالی خود   

آن را در این راه یاری دهید    
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چشنم .  عرخر آفتاب که بپاشد نوک ق ه حتمر الهره هایت بنینشنتنر منر شنوا

رندری   قابر که باالیش لبه های چااسی عفید و گ درس رعت و پاینین نش لنهنه 

ری یینر هنمنان چنااسگن ندرس کنه .  های خونر که نمر ارنر مر پاشد بنه کنجنا

برعر  رندرخته رند مر بی ر اوا رعپ د باال مر آید و صدری عنوسنناچنر منر 

عقب منر کشنر تنا لنهنه .  آفتاب ه وی باالی عر  رعت. سیزا سوی ت، اوا

بنه .  نگاهت سر مر ب دی تا نبی نر.  چاقو به رعتخورن گ و گیرکراه.  ارس نشوی

ری . پایت یمی ش یاه رند تا بال سر اوس ک د ری خانه ری که ب اعت ره ش باشر

ک اس اعت و پایانهایش گذشته ری وقتر که نفس بنا ِخنرِخنر ری منینان حن نق 

باسها ری اعتت آب و گیاه خوساه بوا و هر باس به .  بریده رش بیرون مر یند

پشمش عیاه بوا و . چشمانش یل یاه و گفته بوای رول خون تو ب د خون م،

رنگناسی .  بقیه سر به یبان نمر آوسای.  لهه ری عفید اوس چشمهای عیاهترش

ری اسون عنیناهنر چشنمنش منر .  حیورن مر فهمید و تو خجالت مر کشنیندی

شبر کنه بنه گنمنان بن نه گناننه ر  .  سفتر تا شبر که قررس بوا بانویش باشر

به گیاههای ب  د لب جوی مشغنول بنوا وقنتنر .  ب اعت تا صبی ری آن تو باشد

. ارغر ت ت قد مر کشیند و بناال منر آمند.  اعتتان ری الی پشمش به هم سعید

عنطنِش خنورعنتن، .  صدری نفسهای ب  د  همرره آب مر سفت تا آن عِر یمی،

کنر پنیندرینش شند و .  برری لحظه ری نشست میان نفسهای قناطنر شنده ینتنان

تابه خوا بیایر باگریه به انبال چ ندقنطنره .  چگونه به تو سعید هیچ نمر ارنر

. گنفنت خنالف شنرع ننهنراه ریند.  خون میان خاک و عبزِی گیاه مر گشنتنر

قسم خوسا شب عروعر چ دقطره ری خون گوعف د قنربناننر بنرینزا .  نامزاید

ری، فقد چ دلحظه ری منر تنورنسنت .  سوی اعتمال و به همه بگوید باکره ری

رگر نهرا  رگر اسوغ گنفنت  .  آسرمت ک د رما اوباسه تراید به جانت مر رفتاا

سر (  ۸) «  پابِر» .  آنوقت به جای چ دقطره شاید همه ی خونت به یمی، بریزا

لبخ د و ل ک عفیندش بنینشنتنر بنه . به جای خوا  اس آی ه ی بختت مر بی ر

ری نگاهش نمر تورنر بنفنهنمنر .  چشم مر آید و صوستر که پیر رعت و جدی

. مهمانها که بروند با اعتمالر به رتناقنت منر آیند. چگونه با تو تا خورهد کرا

 هن نت .  عفاسش مر ک د که شام کم بخوسی.  اسعت مر اویاش وعد تشک

اسگیر مر شوا به ری هه شام نخوسانت به نفع توعت یا ارماا  یاا  مر اهند 

حتر گنوشنش . همان جا پشت اس بماند. ب دش باید بیرون بروا. چگونه باشر

ت دت د هم به اس بزند تنا ارمناا کناسش سر یوا .  باید بش وا.  سر به اس ب سباند

بیرون که سفت همه ِکل بهش د و . تمام ک د رگرنه به مرای رش شک مر ک  د

رگر عروس ری خانوراه لرها بناشند .  برری ایدن اعتمال خونر به رتاقت بیای د

یننهنا بنا .  با ش یک چ دگ وله خبر باکره بوانش سر به رهنل آبناای منر اهن ند

شند . ) بیته عاحابر  بینتنه عناحنابنر:  صدری ب  د و به یبان مااسی ر  بگوی د

مر گفتر با ری، جم ه همنینشنه بنه تنو رین، رحسناس (.  صاحبش  شد صاحبش

سویگناسی بنرری .  اعت مر اراه که مثل یک حیورن من نامن نه ر  کنراه رنند

پ هانر تری، عضو ت ت باید پاعخگوی پندس و بنرراس و منرارن طناینفنه منر 

ارماا نمر آیند و تن نهنا منر .  بوای و حاال هم باید به شوهر جورب پس بدهر

ری گفت، ننزا تنو هنم .  پچ پ ه ها سر مر ش وی که کم کم ب  د مر شوند.  مانر

گفت رگنه .  اسوغ گفت و نیامد.  ع ت سر مر ارنر.  عورلر ندرسی.  ربایر ندرسند

. پیش م، ُشل شده پس پیش هر کس ایگه ری هم مر تونه به سرحتر ُشل بشنه

. گفت اوسه ی نامزای همه چیز سو ری اعنت ارای.  گفت ین شل نمر خورا

رگنر پندس ارمناا ورعنطنه .  گفت ین بر پراه نمر خورا.  گفت یوا سکاب اراه

ماندی و یندگر کرای رما .  نمر شد همان شب باید به خانه پدس بر مر گشتر

شبهایر که پس ری آن اس آغوشت کشید هنر بناس کنه یناا  منر آمند آهسنتنه 

فنقند .  چیزی ننمنر گنفنت.  اسگوشش مر گفتر حس مر ک م با یه خر خوربیدم

ب ضر وقتها رما منمنهن، بنوا ینک مشنت حنورلنه ی .  ک اس  اسری مر کشید

باسها ری پس آن مشتها ط م خون سر اس اهانت مزه منزه کنراه .  اهانت شوا

ارمناا قسنم خنوساه بنوا .  سر هنم کنه بنه ینااارسی(  نام تغییر یافته)عی مه .ری

مر گفت ری همه . موهای عرش سر بتررشد و سوی ک  ر رش هم ماعت بریزا

. منااسشنوهنرش ورعنطنه شند.  پول خرج نهرام که اختر ناقص بیاسم خنوننه

کسر نفهمید پراه رش سر چطوسی و کنر و .  همان شبانه تحویل پدسش اراند

 قسم مر خوسا کسر به . هر چه کتک خوسا چیزی نگفت. کجا ری اعت اراه

 

 بکارت رر فرهنگ ازرواج
 بکارت در فرهنگ ازدواج برخی مناطق کردنشین ایران

  ۸۱۱۸ژانویه  ۱۳ 

 سوسن محمدخانی غیاثوند

آن حنتنر بنا وجنوا «  ح قوی قابل رتسناع» اس نوع .  متولد مر شوند 

آمیزش ج سر و اخول آلت ت اع ر مرا  پراه هم  ان عنالنم بناقنر 

ورسا آمندن ضنربنه » عورم نر هنمن نون .  مر ماند و پاسه نمر شوا

ع گی، به م طقه ی ورژن  رنجام حرکتهای وسیشر ع گی،  عنمنل 

خوارسضایر رگر به وعی ه ی ارخل کران یک شر به ارخنل ورژن 

ننینز منر «  رنجام شوا و رنجام جررحیهای ع گنین، اس نناحنینه لنگن،

ی  ر االینل ییناای منر . تورن د عبب پاسگر اس پراه بهاس  بشوند

برخر پنراه هنا .  تورند وجوا ارشته باشد که یک ین فاقد پراه باشد

منرام .  هم ه گام نزایهر و پناسه شندن رصنالا خنوننرینزی نندرسنند

م اطق مخت ف کرانشی، چقدس اسموسا ری، مسائل آگاهر ارسند  آیا 

قررس گرفت، ینر اس چن نین، شنررینطنر و بنر رطنالعنر منرام اس 

خصوص پراه ی بهاس  تا ک ون باعث شده که ری، ین و خاننوراه 

رش با مشهل خاصر مورجنه شنونند  عنورلنهناینم سر بنا تن ندرای ری 

بنر شنک .  ف االن کرِا برخر نقاط کرانشی، ریررن اس میان گذرشتنم

قصدم ری، نبواه که بهاس  سر یک مسو ه منخنتنص جنامن نه کنرای 

بهاس  ه وی هم اس نقاط مخت فر ری جهان  مسو نه ری .  م رفر ک م

حتر نمر تنورننم راعنا کن نم کنه طنر رین، گنزرسش .  حل نشده رعت

. بهاس  اس جام ه ی کوسِا ریررن موسا برسعر قررس گرفته رعنت

برری چ ی، کاسی مر بایستر سوعتا بنه سوعنتنا  شنهنر بنه شنهنر  

م طقه به م طقه و رعتان به رعتان کرانشین، رینررن سر یینرپنا منر 

 .گذرشتم که رصالا رمهان چ ی، کاسی برری هم ون م ر فررهم نبوا

بهاس  اس فنرهن نگ » پاعخ ف االن کرا به پرعشهایم اس خصوص 

سر منر تنورننیند اس  ینل «  ریاورج برخر م اطنق کنرانشنین، رینررن

 :بخورنید

قدرعت یک اختر به عالم بوان بهناس  حنتنر اس اوسرن ننامنزای 

 بستگر ارسا

شهی، محمدی  ف ال حقوق ینان و موعس رنجم، ینان مریورن اس 

اس حنال حناضنر تسنت بنهناس  بنرری :  پاعخ به پرعشهاینم گنفنت

ریاورج یک اختر رمری الیم و ضروسی رعت و قط ا رین، تسنت 

مررعم خاص شب عروعر ننینز اس حنال حناضنر .  رنجام مر شوا

رما اس گذشته  پس ری رتمام سقص و پایهنوبنر و .  م سوخ شده رعت

آوسان عروس به خانه ی شوهر  غروب ه گام عروس و ارماا سر 

ری، او نفر جورن که هیچ تنجنربنه ری ری .  اس رتاقر ت ها مر گذرسند

یندگر ندرسند  ری عوی کسانر که برری ری، کاس مشخص شنده رنند 

اس ارخل رتاق  پاسچه ری . رلبته بیرون ری رتاق. تحت مررقبت هست د

عفید سنگ سر په، کراه و آن سر به فرش یا تشنک منر اوینند کنه 

باید پسر بر سوی آن رقدرم به عمل یناشویر به من نظنوس بنرارشنتن، 

خنوننر حناصنل ری پناسگنر پنراه ی .  پراه ی بهاس  اختر ننمنایند

بهاس  بر سوی پاسچه ی عفید سنگ مر سیزا و ری، خنون نشناننه 

ری، پاسچه توعند خناننمنر . ی شرف و عز  اختر و خانوراه رعت 

که ریعوی خانوراه ی اخنتنر  عنروس سر هنمنررهنر کنراه و اس 

نامنینده منر شنوا بنه خناننه ی عنروس بنای «  پیخه عو» رصطالح 

گرارنده مر شوا و ری عوی مااس عنروس تنا مندتنهنا بنه نشناننه ی 

اس فره گ ما پیخه عو ینا .عز  و شرف اختر نگهدرسی مر شوا

پاخسو ینر رعت م تخب ری طرف خانوراه عروس که م موالا خاله 

 عمه خورهر بزسگتر و یا هر شخص م تمد ایگری غیر ری ری، ها 

که موسا رطمی ان بواه و عروس سر تا پایان شب یفناف هنمنررهنر 

 ——. مر کرا و چون شب حج ه فرر مر سعید

  11ادامه مطلب در ص

بامرای غریبه ریاورج کرا و برری همنینشنه .  رو اعت نزاه رعت

 .ری سوعتا سفت

سر هم که تو و م، و هنمنه منر (  نام تغییر یافته) ماجرری شیری، 

شیری، گریه مر کنرا .  ارماا بیرون آمد و گفت باکره نبواه.  ارنیم

. اعنتنمناِل سوی تشنک عنفنیند بنوا.  و مر گفت اسوغ مر گنویند

مر گفت خنبنر .  مر گفت بر آبرو شده ریم.  پدسش ری هوش سفت

شیرین، رمنا مندرم .  مرگشو بهش مر اران بهتر ری رون ن گ بواه

منر گنفنت .  گریه مر کرا و منر گنفنت ارمناا اسوغ منر گنویند

پندس کنه بنه هنوش آمند بنا .  نزایهر ارشته رند و رو بناکنره بنواه

عصبانیت پرعید پس چرر اعتمال خونر نینسنت  چنرر اعنتنمنال 

عفیده  شیری، که خجالت مر کشید آهسته به پابر گفت رصالا رو 

حنرف بنه .  سوی فنرش کناسش سر کنراه.  سر به عر تشک نبراه

س ... ب  د ارا یا آخه پدسعگ م، حاال خون .  گوش پدسش سعید

چنرر گنذرشنتنر روننجنا !  تو سو ری کجای ری، گالی قالر پیندرکن نم 

مگه خری نمر فهمر چرر اعتمنال عنفنیند سو !  کاسش سو به ه 

کاس به شهایت کشیند و پنزشنهنر قناننوننر !  مر اوین به تشک 

تایید کرا که شیری، باکره بواه و پنراه رش هنمنان شنب تنوعند 

 .خوا ارماا برارشته شده

آن چه سوریت کرام  حهایت اختررنر بوا ری خاننوراه کنراهنای 

رگر به قزوی، بروید و پای صنحنبنت .  تب ید شده به م طقه قزوی،

ینان کرا عاک، ری، م طقه ب شی ید مطمو اا ماجررهای بنر شنمناس 

ییاای ری ری، اعنت اس عنین نه ی خنوا منحنفنوظ کنراه رنند کنه 

یااآوسی فقد کمر ری آن ه کنه بنر .  بخوره د برریتان بایگو نمای د

اختررن کرا ری، م طقه سفته عبب طرح چ ند پنرعنش اس  هن نم 

 .گراید

آیا تست بهاس  اس م اطنق منخنتن نف کنرانشنین، رینررن وجنوا " 

آیا هن نوی منرعنوم رعنت کنه خناننمنر مسن، اس شنب »   « ارسا 

عروعر پشت اس حج ه بماند و پاسچه ی آغشته به خون بهاس  

مررعم شب عنروعنر اس »   « سر برری خانوراه ی عروس ببرا 

م اطق مخت ف کرانشی، ریررن اقیقاا به چه شهن نر بنرگنزرس منر 

باکره بوان عروس برری مرام کرا م ناطنق منخنتن نف »   « شوا 

اسصوس  باکنره ننبنوان عنروس »   « ریررن چقدس رهمیت ارسا 

چه مشهالتر ممه، رعت بنرری وی و خناننوراه رش بنه وجنوا 

ینان کرا چقندس نسنبنت بنه تسنت بنهناس  و منررعنم »  «بیاید 

بر رعاس رطالعا  به » و «  خاص شب عروعر سضایت ارسند 

 برخر ینان بدون پراه . اعت آمده  پراه رنورع مخت فر ارسا
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 بیراهه های انقالب
 و تحلیل هائی در مورد بهار عربی

 بخش اول

 سدمکراسی و نیروی مسلح توده ای                                                           ستوده سیامک

شما رطالع ارسید که طر یک ماه گذشته چگونه اولت عرمایه ارس و 

چپاولگر تونس که عرتاپا فاعد و ایا بوا  اس شرریطر کنه بنینهناسی 

بیدرا مر کرا  موسا ت رض و رعتررض تواه مرام قررس مر گینرا و 

اس برربر ری، رعتررض مقاومت مر ک د و اعت به عرکوب منر ینند  

و ب د ری بقتل سعاندن صد ت،  برری ری هه روضناع وخنینم تنر نشنوا 

اعت به یک عقب نشی ر مختصر مر یند و وعده مر اهد که قنینمنت 

 .  ها سر پایی، خورهد آوسا

اس نتینجنه  اعنت بنه ینک .  با ری حال  ت رض مرام متوقف نمر شوا

عقب نشی ر ایگر مر یند و ری باس قنول منر اهند کنه ری رستنش منر 

بای هم مرام عقب نمر نشین ن ند و .  خورهد که به مرام تیررندریی نه د

عررنجام سئیس جمهوس مجبوس به ترک کشنوس و فنررس منر شنوا و 

 .نخست وییر  اس مقام سیاعت جمهوس  رموس سر به اعت مر گیرا

رمروی هم خبرارس شدیم که سئیس مج س به عن نورن سئنینس جنمنهنوس 

موقت عهده ارس رموس شده و قررس رعت رعالم حهومت نظامر نمواه  

رستش و پ یس خیابان ها سر قرق کراه  مرام به خانه هنای خنوا بنای 

تا ری، لحظه نیز جز گزرسشاتر ری  حم ه  به  عوپرماسکت هنا  .  گراند

 .  و مصااسه مورا غذریر  رخباس جدیدی به اعت ما نرعیده رعت

تا ری، جای قضیه ما متوجه مر شویم وقتر مرام ت رض خواشان سر  

بر ع یه حهومت ها و نظاما  فاعد و عرمایه ارس شروع منر کن ن ند  

رگر به ت رض خوا رارمه بده د  رین، حنهنومنت هنا نناچناس بنه عنقنب 

اس .  نشی ر مر شوند و گرنه آنها ت رض متقابل خوا سر آغای مر ک  د

موسا  ریررن  رگر بخورهیم آن سر با تونس مقایسه ک یم  مر بنین نینم کنه 

 . ری، عقب نشی ر ه وی رتفاق نیافتااه رعت

از طرف جمهوری اسالمی، به رلایال سارساخاتای اش، و از جااناب 

مررر، به خاطر این  ه به   ر  افی توره های وسیع بخصوص طبقه 

 .  ارگر و ا شار پایین جاماه به این جنبش نشیوسته ان 

آیا تواه منرام .  ما رلبته نمر ارنیم اس تونس چه رتفاقاتر سخ خورهد ارا

به همی، رندریه ری عقب نشی ر هیوت حاکمه سضناینت خنورهن ند ارا و 

م تظر رصالحاتر که حول قانون رعاعر قول آن اراه شنده  خنورهن ند 

 . ماند  یا به ت رضا  خویش رارمه خوره د ارا

آن ه که برری ما مهم رعت ری ست که ری تجربه تونس برری آنن نه کنه 

خوا اس پیش ارسیم رعتفااه ک یم و  ه، خوامان سر اس موسا گام هایر 

ری، که سوش، ک ینم رین، :  که اس آی ده مر بایست برارسیم سوش، نمائیم

نوع ج بش ها  چه اس ریررن  چه اس تونس یا رلجزریر  رسان  و ننقناط 

ایگر  اس نهایت به کجا خوره د سعید و مرام مر بایست چه مسینری 

چون همان طوس که م، باسهنا اس گنذشنتنه بنرری شنمنا .  سر طر به  د

گفته رم  مسو ه رعاعر عرنگونر نظاماتر مثل جنمنهنوسی رعنالمنر و 

نه ری هه ری، ها مسائل مهمر نیست د  بن نهنه آن .  حهومت تونس نیست

چه که گره کوس عرنوشت ما سر تشهیل مر اهد رین، رعنت کنه منرام 

نمر ارن د پس ری عرنگون کنران رین، حنهنومنت هنا چنه چنینزی سر 

 . جایگزی، آن ک  د

تواه مرام نیروی کافر برری عرنگونر سر ارسند و ری، سر بناسهنا اس 

حناال منمنهن، رعنت ینک حنهنومنتنر منثنل .  تاسیخ به رثبا  سعانده رند

جمهوسی رعالمر  عرعختر نشان اهد و ری، عرنگونر بنرری مندتنر 

به ت ویق بیفتد ولر به قول م روف ایر و یا یوا ارسا ولر عوخت و 

 . عوی ندرسا

رما آن ه که ما همورسه اس رنقالبا  گذشته اس حل آن ور مانده رینم رین، 

بواه رعت که نمر ارنسته ریم که پس ریعرنگونر ری، حنهنومنت هنای 

ب ابرری،  ارئنم ری .  فاعد چه نظام و م اعباتر سر جایگزی، آن ها به یم

 . چاله اس آمده اسچاه رفتااه ریم 

ی  ر آن چه کنه  هن، .  همی، مسو ه اس موسا مرام تونس صااق رعت

ما سر اساسجه رول به خوا م طوف مر ک د ری، رعت کنه عنرننوشنت 

ری، ج بش وعی ر که اس تونس شروع شده  اس رلجزریر و رسان  اس 

مقیاس کوچهتری جریان ارسا   و اسنقاط ایگری هم مانن ند بنولنینوی  

 . .جریان ارسا  به کجا ختم خورهد شد

ب ابرری،  م، فهر مر ک م  قبل ری هر چیز  باید بدرنیم مسیر آتر  مان 

کدرم رعت   چه گام هایر  سر  باید  برارسیم   و  ر صنوال  هندف منا 

 . چیست

تا ما ری، مسائل سر برری خوامان سوش، نه یم  اس پیچ و خم تحوال  

رنقالبر قااس نخورهیم بوا  گام های اسعتنر بنه جن نو بنرارسینم و بنای 

رعیر اعت مشتر ع اصر رستجاعر مر شنوینم و بن ند ری مندتنر آش 

ری، چیزی رعت که ارئما برری ما رتفاق رفتااه .  همان آش و کاعه همان

پس رجایه اهید بحث خوامنان .  رعت و حاال هم مر تورند اوباسه بیافتد

 .سر ریهمی، جا شروع ک یم

برری همه ما سوش، و مبره، رعت کنه بنرری رین، کنه ینک جنامن نه 

رنسانر و آیرا و اسخوس یندگر بشری سر بساییم قبل ری همه نیای بنه 

یک محید امهررتیهر ارسیم که اس آن همه رحاا جام نه  هنمنه گنروه 

ها و رحزرب بتورن د طرح ها و نظرر  خواشان سر مطرح به  ند  اس 

موسا آن توضیی بده د  مرام سر آگاه به  د  و ب د اس یک رننتنخنابنا  

آیرا  تواه مرام تصمیم بگیرند که ری میان ری، طنرح هنا و ننظنرر  

 . رحزرب و گروه ها  چه طرحر سر برری آی ده جام ه رنتخاب ک  د

به هر حال ری، ت ها طریقر رعت که اس برربر  م تر که ننمنر خنورهند 

عرنوشت خواش سر به اعت یک ایهتاتوس یا یک رق ینت عن نطنه گنر 

ین ن نر .  بدهد  ب هه مر خورهد خوا آن سر به اعت بگینرا  قنررس ارسا

سره همفهری و همدلر  بحث و گفتگو و تصمیم گیری اس یک محنیند 

 . آیرا و امهررتیک

اس یک  چ ی،  جام ه ری  حتر  رگر   هم رشتباهر سخ اهد  تا یمانر 

که شررید  امهررتیک  وجوا  ارسا  ری،  رشتباها   مر تورن دسایابر 

شده  سفع گراند و عررنجام جام ه مر تورند به طرح ریده آل و ننقنشنه 

بنرری هنمنین، رعنت کنه  اس  . ری که خوشبختر رو سر تأمی، ک د بنرعند

رکثر ری، ج بش ها مسو ه رعاعر یا یهر ری مسائنل رعناعنر کنه جنزو 

ییرر وقتر اس جام ه . مطالبا  مرام قررس مر گیرا  امهررعر  رعت

ری امهررعر وجوا ندرسا م  ایش ری، رعت که تمام ک ترل و تس د و 

ربزرس قدس  اس اعت یک رق یت  یک اعته عرمایه ارس و پنولندرسمنر 

 . رفتد که به ت ها چیزی که فهر نمر ک  د م افع مرام رعت

همی، ها هست د که با چپاول جام ه و پر کران جیب خواشان شنرریند 

سر به جای رنفجای آمیزی ی مر سعان د که ما هر لحظه  اس رین نحنا و 

ب ابر ری،  رولنین، مسنون نه .  آنجا  اس نقاط مخت ف جهان شاهد آن هستیم

ری که اس برربر ما قررس مر گیرا  اس قدم رول  ریجاا چن نین، شنرریند 

 . امهررتیک اس جام ه خوامان رعت

رک ون ری، مسو ه مطرح مر شوا که ری، شررید امهنررتنینک چنگنوننه 

رگر ما م  وم ک یم کنه اس .  پاعخ سوش، رعت.  مر تورند به وجوا بیاید

گذشته چگونه شررید امهررتیک ریبنین، سفنتنه و اینهنتناتنوسی هنای 

فرای جایگزی، آن شده رند  آنگاه پاعخ عوورل خوامان سر پیدر خورهیم 

ایهتاتوسی فرای اس هر جام ه ری عباس  ری ری، رعت که یک .  کرا

قدس  مط قه  متهر به یک رق یت محدوا  مر تورند با تهیه بنه ربنزرس 

ب ا بر ری، آن ه که .  عرکوب  قدس  خواش سر به ایگررن تحمیل به د

به ری، رق یت رجایه حفظ ع طه و رعمال ایهتاتنوسی رش سر منر اهند 

نیروهای عرکوبگر  مثل عپاه پاعدرسرن  لباس شخصر ها  رستش  و 

ب ابرری،  ورضی رعت که رگر قررس رعت اس جنامن نه  .  پ یس مر باشد

بخشر ری آن به صوس  رستش و پ یس مس ی بشوند  رع حنه بنه کنمنر 

ارشته باش د  قمه اس اعت بگیرند  تانک و تنود و بنر عنینم و پنول 

ارشته باش د  و اس برربر آن رکثریت جام ه خن نع عنالح شنده بناشن ند  

 . صحبتر ری امهررعر نمر تورن کرا

بر راری یک جاماه رمکراتیک رر   ر اول به مانای اناحاالل و رر 

هم شکستن  وای نظامی و سر وبگر، و پایان رارن به تقسیم جاماه 

تا و تی  ه یک گروه مسلحی .  به رو بخش مسلح و غیر مسلح است

رر جاماه تحت عنوان ارتش و پلیس و غیره وجور رارر  ه  نترلش 

نه رر رست مررر بلکه رر رست رولت یا یک ا لیتی از جاماه اسات، 

 . طبیاتأ صحبتی از رمکراسی نمی شور  رر

رآلن شما اس تونس ببی ید  به محنض فنررس سئنینس جنمنهنوس  رستنش 

رآلن تانک ها و عربایها همه اس . بالفاص ه  خیابان ها سر قرق کرا 

هیوت حاکمه ری که عقب نشی نر کنراه بنوا .  خیابان ها مستقر هست د

حارال نیروی مس ی خواش سر به خیابان ها آوساه و م تظر رعت ببی د 

رگر حهومت ری، نیروی مس ی سر ندرشت طبی نتنأ .  نتیجه چه مر شوا

حناال .  نمر تورنست پس ری فررس بوع ر ع طه خواش سر برقررس ک ند

گیرم که مرام بای به خیابان ها بیای د و ری، سئیس جمهوس منوقنت سر 

ب د هم اس رنتخابا  شرکت کراه  اولت جدیدی سر .  هم ک اس بگذرسند

ری، اولت جدید تا یمانر که ری،  ربنزرس عنرکنوب .  هم رنتخاب کراند

سر اس اعت ارسا مجدار مر تورند همه ی اعنت آوساهنای منرام سر 

 .پس بگیرا و ایهتاتوسی رق یت سر اوباسه برقررس ک د

تنواه هنای .   سر اس برربنر  چشنمنان خنوامنان  ارسینم 01ما رنقالب 

مرام  هرچ د با یک  سهبری  رستجاعر  سژیم ع ط ت سر عرنگنون 

کراند و حتر قوری مس حش سر اس هم اسیدند  به پنااگنان هنا حنمن نه 

حتر رگر کامل هم م حل مر شد و .  کراند و تقریبا  ری، قور م حل شد

مرام یک اولت جدید رنتخاب مر کراند  ولر رجنایه منر ارانند کنه 

ری، اولت اوباسه برری خواش رستش و نیروی مس ی و عنرکنوبنگنر 

عایمان اهد  ری، اولت جدید  گیرم کنه اولنت رننقنالبنر  گنینرم کنه 

اولت موقت  مر تورنست برگراا و با تهیه بر نیروهای مسن نی رش 

چون منرام وقنتنر بنه .  تمام ری، اعت آوساها سر ری مرام پس بگیرا

خورعت های خواشان و حتر بخشر ری آنها مر سع ند  من نمنوال بنه 

خانه های خواشان بر مر گراند  پررک ده مر شوند و اس رین، منوقنع 

رعت که ت رض مجدا ری طرف  آن  رق یت  شروع مر شوا  و  بنای 

 . آش همان و کاعه همان

 ری، چیزی رعت که  اس  تونس  هم  رگر  تواه مرام به مطالبا  

ب دی خواشان آگاه نباش د   و ندرن د که گام ب دی شان چیست  رتفناق 

ما هم اس رنقالب و تحول ب دی جام ه مان با ری، مسو نه .  خورهد رفتاا

به ری، جهت رعت که مر بایست ری، رنقالبنا  سر  .  مورجه خورهیم شد

ب ابر ری،  وقتنر صنحنبنت .  ارئمأ برسعر ک یم و ری آنها اسس بگیریم

ری امهررعر مر ک یم باید م  ای ری، امهررعر سر بفهمینم  بنفنهنمنینم 

که شرط رول هر امهررعر  شرط رول جام نه ری کنه اس آن هنمنه 

رفررا بتورن د آیرارنه نظر بده د و آیرارنه رنتخاب  کن ن ند  و تصنمنینم 

 . بگیرند ری، رعت که قبل ری همه قوری عرکوبگر آن م حل شوند

رگر ج بشر که  یک عال  قبل اس جام ه ما شروع شد بنه پنینشنروی 

های خواش رارمه مر ارا  ب ند  ری  شن ناسهناینر منثنل  سأی  من، 

کجاعت و مرگ بر خام ه ری  یهر ری مطالباتر که منر بنایسنت اس 

صدس خورعت هایش قررس مر گرفت رنحالل همه قنوری عنرکنوبنگنر 

ب ابرری،  بدون رنحالل قوری عرکوبگر اس یک جام ه صحبنتنر .  بوا

شننرط رول بننرقنررسی آن شنررینند .  ری امنهننررعنر نننمنر تننورن کنرا

امهررتیهر که ما بتورنیم اس آن برری آی ده جام ه تصمنینم بنگنینرینم  

ولنر خنب  .  ری، رعت که قوری مس ی م حل شوند و ری منینان بنرونند

حنتنر رگنر اس رین، .  م موال چ ی، چیزی به سرحتر رتفناق ننمنر رفنتند

رنقالبا  مرام پیشروی به  د و مثل آن ه که اس تونس ایندینم هنینونت 

حاکمه سر ورارس به عقب نشی ر به  د  ری، هیوت حاکمنه  بنالفناصن نه 

شخصیت های جدیدی سر که بدنام و حد رقل به بدنامر ایگررن نیست د 

عر کاس مر آوسا  قوری مس ی سر  حتر رگر اس جریان رنقالب لطمنه 

هم ایده باشد  تجدید عایمان مر ک د و توعد آن  وقتر روضاع آسرم 

شد  مجدار شروع به ت رض مر ک د و تمام اعتآوساهای گذشنتنه سر 

 . پس مر گیرا

اس همان گرماگرم قیام  بن ند ری رین، .  ایدیم 01ما ری، سر اس رنقالب 

که مرام به پااگان ها حم ه کراند و عمال ری، قور سر م حل ننمنوانند  

خمی ر ری مرام خورعت که رع حه هائر سر که ری پااگان ها مصااسه 

رول نفررتش سر به خیابان هنا فنرعنتناا کنه بنه .  کراه بواند پس بده د

. پااگان ها حم ه نه ید  چون به ری، نیروی عرکوبگر رحتیاج ارشنت

 . ب د وقتر که عالح های . مر ارنست که ب دأ چه مر خورهد به د
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ییاای به اعت مرام رفتاا ری همه خورعت که عالح ها سر بنرگنرارنن ند  

مرام سر خ ع عالح کرا  و ب د اس شرریطر که  مرام ری سوی ناآگاهر 

فهر مر کراند حهومت عدل رلهر بنرقنررس شنده و بنه خنورعنت خنوا         

سعیده رند  شروع به اعتگیری و عرکوب هر صدری مخالفر  ری ینان 

گرفته  تا رتحاایه های کاسگری و شوسرها کرا  و قدم به قندم منرام سر 

بنننه آن جننناینننر عنننقنننب سرنننند کنننه رمنننروی شننناهننند آن هسنننتنننینننم                          

ولمی .  پس اصل اول جامعه دمکراتیک، انحمالل نمیمروهمای سمرکموبمگمر اسمت

. خب، همان طور که گفتم، دولت ها معموال به چنین چیزی تن در نمی دهمنمد

بنابر این چاره کار چیست؟ چاره کار این است که توده مردم وقتی رژیمم هما 

را وادار به  قب نشینی می کنند، در شرایط نیمه دمکراتیکی که باین طمریمق 

بوجود می آید، مثل آنچه که احتماال در تونس ممکن است بوجود آممده بماشمد، 

بوجوا آمده بوا  باید بالفاص نه خنوا سر  01یا برری خوا ما اس رنقالب 

عایمان بده د  متشهل ک  د  ننینروی خنوا سر ری حنالنت پنررکن نده اس 

بیاوسا  کاسگررن  رتحاایه ها  ع دیهاها و مجمع عمومر هنای خنوا و 

کاسم درن شوسرهای خنواشنان سر تشنهنینل بندهن ند  یننان تشنهنل هنای 

 . خواشان سر بوجوا بیاوسند

همان طوری  ه طبقه حا م یک گار عاقاب مای نشایانا  تاا خاورش را تاجا یا  

سازمان  ن  تا روباره به مررر  تارض نمای ، همانطور هم مای باایسات تاوره 

مررر از  بل این آگاهی را راشته بااشانا   اه و اتای رشامان را باه عاقاب مای 

نشانن ، و تی با این عقب نشینی، زنجیرهای ریاکاتااتاوری و سار اوب  امای 

سست می شور و یک محیط   نسبتأ آزار به وجور می آی ، بالفاصالاه باایا  از 

این محیط نسبتأ  آزار  ه آغاز پی ایش جاماه رماکاراتایاک مای بااشا ، باهاره 

ماباارزه .  برراری  نن  و آن ها هم نیروهای خاورشاان را ساازماانا های  انانا 

همین  اه ماتاو اف شا  و ماررر باه .  چیدی نیست  ه رر جاماه متو ف بشور

چارا  اه باالفااصالاه تااارضاات رشامان .  خانه های خورشان رفتن ، بازن ه انا 

 . شروع می شور

شما ببی ید که ب د ری ج بش عبز که حاال به هر الی ر کنه ننمنر خنورهنم 

صحبتش سر به م  به پایان خواش سعید  سژیم شروع به ت رض کنراه 

با اعتگیری ها  با رعدرم ها  و حاال حتر سهبررن ج بش عبز سر .  رعت

اس نتیجه  رگر مرام اس مقابنل رین، .  هم رحتماال مر خورهد اعتگیر ک  د

خنوشنبنخنتناننه .  ها مقاومت نه  د آنها به ت رض خواشان رارمه مر اه د

با کمپی، بی، رلم  ر و وعی ر که اس بنرربنر .  مرام ریررن مقاومت کراند

رعدرم ها سره رندرخته رند تورنستنه رنند جن نوی بن نضنر ری رعندرم هنا سر 

بگیرند و به هر حال سره سر برری پیشروی اشمن، عنخنت و اشنورس و 

ولر به محض ری، که ری، مقاومت متوقنف شنوا  اشنمن، .  ناهمورس ک  د

ب ابر ری،  ما اس آین نده کنه جن نبنش .  ت رضا  خواش سر بیشتر مر ک د

اوباسه ری جایر عر اس خورهد آوسا  اس رولی، فرصتر که سژیم سر بنه 

عقب سرندیم  بالفاص ه باید ری آن بنرری عنایمنانندهنر و تشنهنل ینابنر 

چنون اس حنال حناضنر ننمنر تنورننینم .  نیروهای خوامان رعتفااه کن نینم

ببی ید ع دیهای شرکنت ورحند . تشهال  تواه ری خوا سر بوجوا بیاوسیم

 . و هفت تپه و هر تشهل ایگری با چه عختر رمهان پذیر رعت

اس چ ی، شرریطر  رعت  که  عقب  نشنانندن اشنمن، و رینجناا شنرریند 

چنون  .  امهررتیک به یک خورعت  و  مطالبه  رعاعر تبدیل  منر شنوا

به محض اینکه چنین شرایطی بوجور بیای  این امکان پیش می آی   ه زناان، 

 ارگران،  ارمن ان، و رهقانان، همه خورشان را سازمان با هانا  و ماتاشاکال 

یانی رر هر نبرری  ه رشمن با رارن یک امتیاز عقاب نشایانای باکانا ، .  شون 

این آتش بست و توافق، به مانای ختم مبارزه نخواه  بور، بلکاه باه ماااناای 

این است  ه نیروهای متخاصم از این فرصت و آتش بست برای سازمانا های 

این  اریست  ه مسلماا باورژوازی .  و تارض با ی خور استفاره خواهن   رر

و طبقات حا م و جمهوری اسالمی می  نن  و اگر ما نکنیم، اگر مررر نکنانا ، 

مثل جن نگنر .  اگر مررر تونس رر حال حاضر انجار ن هن ، بازن ه خواهن  بور

که اس آن ما فرصت سر برری آمااه کران خوامان برری ج گ ب دی ری 

اعت بدهیم و طبی تا  اس  چ ی، حالتر چیزی جز شنهنسنت نصنینب منا 

 . نخورهد شد

پس همی، که اس یک ج بش همگانر  تواه مرام قااس مر شنونند سژینم 

سر به عقب ب شان د  اس عایه ض ف ع طه هیوت حاکمه و آیرای هنای 

و .  نسبر که بوجوا مر رید  بالفاص ه باید خواشان سر عایماندهر ک ن ند

مهمتر ری همه ری، که شوسرهای خواشان سر بوجوا بیاوسند  چون رگنر 

مرام نمر خوره د عرنوشت خواشان سر به یک رق یت چپاولگر بدهن ند  

بلکه می خواهن  سرنوشت خور را رر رست خورشان بگیرن ، تنها راهای  اه 

یانی از طریق تجمااتی  اه هاماه تاوره .  ممکن است، از طریق شوراها است

مررر از زن و مرر، از  ارگر و غیر  اارگار، رر آن حاق شار ات و تصامایام 

 . گیری راشته باشن 

خب  همان طوس که گفتم  وقتر  که  سژیم های عنرکنوب گنر اس رثنر 

ج بش و مباسیه مرام  مثل آن ه که اس تونس سخ  ارا  یک گام عنقنب 

رر مقابل هم توره مررر می بایست از این عقب نشینی استفاره بکانانا  و از 

این نسیم آزاری  ه وزی ن گرفته است اساتافااره بابارنا  و خاورشاان را رر 

شوراها و رر اتحاریه ها و رر تشکالت متفاوتی  ه مایل هستن  سازمان های 

رهبران این تشکالت است  ه می توانن  گرر هم جمع بشون  و نیروی .   نن 

نیروی مقااومای  اه ماتاشاکال .  مقاور واح ی را  رر برابر رژیم شکل ب هن 

است، نیروی مقاومی  ه مر دیتی رارر، نیروی مقاومای  اه مای تاوانا  رر 

شوراها تصمیم بگیرر، و هر تصمیمی را برای عمل به رهبران خاور اباال  

 .   ن 

فرض بگیریم تواه مرام خواشنان .  ولر بای ری جا کمبوای وجوا ارسا

سر متشهل کراه رند و شوسرهای خواشان سر تشهیل اراه رنند  فنرض 

بگیرید تانک ها هم ایگر اس خیابان ها نیست د  مرام یوسش آوساه رند 

و ری، تانک ها هم به پااگان ها و عربایخانه ها سفته رند و یک محید 

خی ر خب  ولر تا وقتر که ری، شنوسرهنا .  کامال آیرا بوجوا آمده رعت

مس ی نیست د  رستش و نیروهای عرکوبگر مر تنورنن ند ری پنااگنان هنا 

برری ری، که تواه ی خن نع عنالح . بیرون بیای د و اوباسه ت رض ک  د

شده  حتر مس ی هم که باشد  نمر تورند اس برربر یک ننینروی مسن نی 

مر تورند نیروی مس ی سر به عقب ب شاند  ولر بنای بن ند .  مقاومت ک د

ری مدتر نیروی مس ی مزرحنمنش منر شنوا  اوبناسه منینایند و آن سر 

چرر ری، اندرن لق سر نباید ری بیخ ک د و ری بین، بنرا .  عرکوب مر ک د

و بجای آن  نیروی مس حر سر که اس خدمت جام ه و تنحنت کن نتنرل 

 آنست قررس ارا  

بنابر این، می بینی ، اولین ررسی  ه ما از این جنبش ها و تنییر و تحاوالت 

ناشی از آنها مای گایاریام ایان اسات  اه اگار ماا مای خاواهایام یاک ماحایاط 

رمکراتیکی را رر جاماه ایران و جوامع ریگر به وجور بایااوریام، ماحایاطای 

 ه رر سایه آن، احداب و گروه ها و توره مررر، بتوانن  طرم ها و ناظارات 

خورشان را مطرم و بح  بکنن ، و رر یک انتخابات آزار رر ماورر آن هاا 

تصمیم  بگیرن ، عالوه بر اینکه بای   وای سر وبگر را منحل  نن ، عاالوه 

بر اینکه بای  خورشان را متشکل نماین ، مهم تر از همه این ها، باایا  خاور 

را نید مسلح  نن ، یانی تشکالت مسلح خور را  رر برابر رولاتای  اه عاقاب 

نشینی  رره، ولی هنوز مسلح اسات و رارر خاور را بارای تااارض بااا ی 

سازمان مای رها ، باوجاور بایااورر، یااانای رر بارابار  ا رت رولاتای  ا رت 

 .   ریگری،   رت روگانه ای را بوجور آورر

وقتر سژیم شاه عرننگنون شند  ارس و اعنتنه خنمنین نر  01اس رنقالب 

ری یک طرف  .  بالفاص ه شروع به عایماندهر مس ی خواشان کراند

حق ه های گل سر ننمناین ندگنان .  باقیمانده رستش به خدمت خمی ر اس آمد

خمی ر به گران عررن رستش رندرخت د  و ری، عقد نامباسک بی، ری، او 

بسته شد و ب د با ریجاا عپاه پاعدرسرن که نیروی وفاارستری بنحنسناب 

. مر آمد  اعت آوسا های مرام سر یهر یهر ری اعت آنها اس آوسانند

ورضی رعت که بدون رستش و عپاه پاعدرسرن ری، هنا ننمنر تنورنسنتن ند  

 . مرام سر عقب ب شان د و ری خیابان ها به خانه برگرارن د

خب  اس آن موقع مرام خواشان سر اس شوسرها تنا حندوای منتنشنهنل 

اس هنر رارسه ری .  اس هر کاسخانه ری شوسر وجوا ارشت.  کراه بواند

شوسر بوا  اس محال  هم کم و بنینش شنوسرهنائنر بنوجنوا آمنده بنوا  

بخصوص اس کراعتان و ترکم، صحرر شوسرها اس عطی بزسگتنری 

خالصه کاسگنررن  کناسمن ندرن  یننان و حنتنر اس .  تشهیل شده بواند

ولر اس ری هاس .  مورسای اهقانان  خواشان سر عایماندهر کراه بواند

یهر ری، بوا که هر شوسریر عرش اس .  او نقض رعاعر وجوا ارشت

رین، هنا بنا هنم جنز اس .  الک خواش بوا و کاس خواش سر منر کنرا

مورسا رعتث ائر تماس نگرفت د تا اس برربر اولت خمنین نر ینک قندس  

رگر هنم گنرفنتن ند منوفنق بنه .  یهپاسچه و متمرکزی سر بوجوا بیاوسند

وقتر که پاالیشگاه نفت رعتصاب کرا و اس ورقنع کنمنر .  ری هاس نشدند

سژیم شاه سر شهست  ری، پاالیشگاه  ری، کناسگنررن و رین، سهنبنررن  

ری، شوسری کاسگری  با آن قدس  و عظمتر که ارشت  ب د ری مند  

کوتاهر که اس برربر خنمنین نر منقناومنت کنرا  تسن نینم شند و اوبناسه 

شیرهای نفت سر بای کرا و به جای ری هه متحند بنا شنوسرهنای اینگنر 

یک قدس  یهپاسچه مستقل  یک نیروی اوگانه ری سر اس برربر سژیم 

خنب  رگنر رین، .  خمی ر بوجوا بیاوسند  اعت ری منقناومنت بنرارشنت

شوسرها متحد شده بواند و نیروی ورحدی سر اس برربر اولت بایسگان 

م تصب خمی ر برپا کراه بنوانند و خنواشنان سر مسن نی و ب د اولت 

کراه بواند  ی  ر آن موق ر که خمی ر آمد رع حه هنا  سر جنمنع کنرا 

آنها سر حفظ مر کراند   آن وقت پاعدرس و عپاه پاعدرسرن بنه سرحنتنر 

نمر تورنست د  بیای د و ری، رتحاایه ها و عایمان ها سر ظرف یهنر او 

بن نابنر رین،  گنام عنومنر کنه منا اس . سوی م حل به  د و ری بی، ببرند

حرکت آی ده ب د ری عقب سرندن جمهوسی رعالمر بنایند بنرارسینم رین، 

 رعت که تشهال  خوامان سر اس شهل یک شوسری عمومر مس ی 

ک یم  ی  ر اس برربر اولت موجوای که ب د ری رننقنالب ینا بن ند ری 

عقب نشی ر طبقا  حاکم و رق یت چپاولگر  برری ت رض مجدا بنه 

ما  به وجوا آمده   ما هم یک اولت مرامر سر کنه ننوعنر اولنتنر 

. به ری، مر گنوین ند قندس  اوگناننه.  مس ی تواه ریست  تشهیل اهیم

ی  ر شما اشم، سر با تظاهرر  تواه ری عقنب منر سرننیند  اشنمن، 

ب ضر ری مطالبا  شما سر قبول منر کن ند تنا شنمنا تن نرضنتنان سر 

متوقف ک ید تا رو تبورند خواش سر بنرری تن نرض منجندا بنه شنمنا 

ب ابرری،  شما هم رگر هنوشنیناس بناشنیند  بنایند ری رین، . عایمان اهد

فرصت رعتفااه ک ید   نیروهای خوا سر متشهل و مسن نی کن نیند تنا 

فرار به محض ری هه آن حهومت چپناولنگنر و عنرکنوبنگنِر تنجندیند 

عایمان یافته  برری عرکوب شما حرکت کرا  خوا سر  اس بنرربنر 

تا بتورنید رگر تس یم نشد  اس آی ده نزایهنر .  مقاومت مس ی شما ببی د

که بحررن اس جام ه شد  مر یابد و تواه های مرام به ننقنطنه ری 

که باید اعت به یک رقدرم نهایر و قاط انه  بزنن ند ننزاینک شندنند  

 . ک ک آنرر برری همیشه به ید و حهومت مرامر سر برقررس نمائید

نابر این فرض  نی  رر آین ه با جنبش توره ای  ه راه می افاتا ، رژیام ب

جمهوری اسالمی عقب نشینی می  ن ، حتی والیت فقیه منحل مای شاور 

اسمش را هام مای .  و بورژازی رست به تشکیل حکومت ج ی ی می زن 

گذارر حکومت مو ت، یا سکوالر، و از مررر می خواه   ه بسایاار خاب، 

حاال  ه والیت فقیه از بین رفته و سران جمهوری اسالمی برای محا ماه 

. رستگیر ش ه ان ، به خانه های خورتان برگرری ، هاماه چایاد آرار اسات

اگر مررر هوشیار نباشن  و به خااناه هاای خاور باازگاررنا ، روبااره ایان 

رولت حتی اگر نیروهای مسلح اش را هم منحل  رره باشی ، روباره آنهاا 

ولنر .  را تج ی  سازمان می  ن  و سر فرصت رست به تااارض مای زنا 

رگر مرام هوشیاس باش د  ری ری، فرصتر که اس آن نیروهای مس نی 

م حل شده رند  و ایگر کسر نیست که بیاید اس خانه اعنتنگنینرشنان 

ک د  رعتفااه و شروع به تشهیل شوسرها و متشهل کنران و مسن نی  

کران خواشان مر ک  د و یک قدس  مرامر  اولت غنینر سعنمنر 

عایمان مر اهن ند " رنقالبر" ولر تواه ری سر اس برربر اولت موقت 

و با ری، قدس  مس ی تواه ری ری امنهنررعنر و آیرای بنه من ن نای 

ورق ر آن پاعدرسی مر ک د  ی  ر هر جا که نیروهای مس ی اولنت 

جدید آمد و خورعت کسر سر اعتگیر به د  چاد خانه ری سر بب دا  

سوینامه ری سر توقیف ک د  ج نوی تنظناهنرر  و تشنهنل یننان سر 

بگیرا  اس برربر آن مر ریست د و ب د  ری آنجا که روضاع به هنمنین، 

شهل باقر نمر ماند و بقول ع دی  او َم ِک اس ینک ِمن نک ننمنر 

گ جد  یهر ری ری، او اولت مر بنایسنت بنه ننفنع اینگنری ری بنین، 

بای، ترتیب که اس یک ت رض عمومر  آن اولتر  کنه ننمنر .  بروا

خورهد ییر باس امهررعنر و خنورعنت هنای منرام بنروا  تنوعند 

ایگری عرنگون مر شوا و اس یک رنتخابا  آیرا قانون رعاعر و 

اگر پس از هر انقالبای  ارار اسات یاک   . حهومت جدید بر پا مر شوا

حکومت مو ت تشکیل بشور، و انتخابات بارای تااایایان  ااناون اسااسای 

ج ی  برگذارشور، یکی از مطالبات اساسی مررر بای  این باشا    اه  ابال 

از انتخابات نیروهای مسلح رولتی منحل بشون ، نایاروی مسالاح جا ا از 

چاون .  مررمی وجور ن اشته باش   ه بیای  من و شاماا را رساتاگایار  انا 

تحت چنین شرایطی، آزاری و رمکراسی بمانای وا ااای آن نامای تاوانا  

طبقات سارماایاه رار و سار اوباگار و چاشااولاگار  اه .  وجور راشته باش 

  رتشان به خطر افتاره رر انتخابات رخالت می  نن ، آزاری را از باضای 

گروه ها سلب می نماین  و رر مورر بقیه مح ور می  نن ، و اصاو  ایان 

امکان را به جاماه نمی رهن   ه رر شرایط آزار و بطاور آگااهااناه راجاع 

ما ری، سر باسها و بناسهنا اس تناسینخنمنان . به آین ه خور تصمیم بگیرر

اس رنقالب مشروطه هم وقتر که رنقالب اس قندم رول . شاهد بواه ریم

پیروی مر شوا و محمد ع یشاه سر ک ناس منر ینند  منر بنین نینم کنه 

چگونه ت ها نیروی رنقالبر مرامر  نیروی مس حر کنه اس تنبنرینز 

تحت سهبری عتاسخان و کمونیستها  وجنوا ارشنت سر بنه تنهنررن 

عتاسخان سر هنم .  کشیده  و اس آن جا محاصره و خ ع عالح کراند

چون بدون ری بی، بران نیروهای مسن نی تنواه ری .  به قتل سعاندند

 نمر تورنست د ام و اعتگاه های خواشان سر مجداأ برقررس ک  د  

ب ابرری،  رگر امهررعر رولی، نیای هر جام ه برری تصمیم گنینری 

امهررتیک و برارشت، قدم های ب ندی  و بنرپناینر ینک حنهنومنت 

مرامر و یک نظام رنسانر باشد  شرط رعناعنر آن رین، رعنت کنه 

نیروهای مس حر که اس ک ترل رق یت عرمایه ارس و نه منرام رعنت 

م حل شوا  تا تواه مرام اس یک شررید کامأل رم، و آیرا بنتنورنن ند 

به تباال نظر بپراریند و مسائل خنواشنان سر منطنرح کنراه و اس 

 ارامه رارر.  موسا ری ده خوا به م  ر ورق ر آن تصمیم گیری ک  د
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 نامه های رسیده

از شما   

 

با عالم خدمت رعتاا گررمر  رعتاا عزیز  سرهن نمناینر و کنمنک ریتنون 

سرعتش گ د یان به مم هت  رمروی کاسخانه ما به ع ت گرونر .میخورم 

فرار هنم رگنر رننتنخنابنا  !  گررنر ارسه بیدرا میه ه. االس  اسش سو بست

باوس ک ی، پدس بزسگ و منااس بنزسگ من، !  برعه همه میرن سری میدن

خنین نر هنا هنمنین، ! عال ارسن ه وی هم که ه ویه ارسن سری منیندن  05

طوسن  تا کر باید تقاص چ ی، نفهم هایر سو بدیم  م ت تبریز فقد فنهنر 

هنمنش صنبنی تنا شنب ! و  کرش شده جدریر ری ریررن  غرق تو مذهبن، 

نوحه عرریر و عنین نه یننر  اسوغ منینگن،  سرعنتنش تنقنصنینر آخنونندر 

رگه ما به آخوند عورسی نندینم .  ری خوامون ارسیم ضربه میخوسیم. نیست 

مگه میتونه یوس بگه  یه نگاهر به ت وییون جمهوسی رعالمر ب دریی،  

خوب .  همش رخونده  باوس ک ی، صد برربرآن آخوند  نشست، پای م برش

موندیم یه عده ک اس ری، همه ننفنهنم  .  ایگه چه رنتظاسی ری مال باید ارشت

 .یه سره ح ر پیش هاا بدی،. توهی، نیست  نمر اونیم چر کاس ک یم

———————————————— 

 

همدسام همتباسم هموط م و همریمم با راب و رحتررم الیم میدرنم عنپناس 

و قدسارنر خواسر به پاس تالش مستمر شما اس جهت رگناهنر بنخنشنر و 

چن ندی . رفشای چهره اام شان حاکم بر همرره با اعته گ ر تقدیمتان بدرسم

پیش اوعت مشترکمان برریم ریمی ر رسعال ارشتن ند کنه اسآن من، بنرری 

رولی، باس با چهره شما رش ا شدم و برریم بسیاس خوشحال کن ن نده بنوا اس 

ری، فی م ج اب الر مشغول مصاحبه با مااسی رفغانر هستید که جمنهنوسی 

آخوندی فریند ریشان سر رعدرم کراه یا میخورهد به د چون بخنش ییناای 

ری عخ ان ریشان بخوبر قابل تشخیص نبوا رما آن ه م، سر بر آن ارشنت 

تا برسوی ری، مصاحبه ت مقر ارشته باشم  ری، رعنت کنه جن ناب عنتنواه 

عزیز هرچ د که انیای عیاعنت رمنروی بسنیناس آلنواه و تنورم بنا تنروس 

رمنا من، پنس ری .  شخصیت حریف  قصد یوا سعیدن به هدف سر ارسنند

چهل عال تحمل شالق شاه و شیخ  ری، نوع مباسیه سر ننمنر پنذینرم روال 

و ینقنین نا ری آنن نه اس تناسینخ . کسر م هر رگاهر فرای چون شما نیست

و میدرنیند .  گذشته و م اصر گذشته و میگذسا اس حد باال با رطالع هستید

که کشوس و م ت ریررن به اف ا  چه یخمهایر ری منهناجنمنان رفنغنان اس 

مخصوصا ری یمانر که بحررن اسوننر رفنغنانسنتنان فنزوننر .  عی ه ارسا

. گرفت  و حدوا او می یون ری رنها ب  ورن پ اهجو ورسا کشوس منا شندنند

رما متاعفانه ری همان بدو وسوا تا ک ون عنررعنر رینررن شناهند جن ناینا  

بیشماس ری، قوم بواه که رنقدس گستراه رعت  که تاعف رنسان بررنگینخنتنه 

رما ری طرفر م، میدرنم که عپاه و بنخنش رمن نینتنر و رطنالعناتنر .  میشوا

حهومت رخوندی خوا ری کاستل های بزسگ وسوا و خروج مورا مخدس 

و با نفو  به اسون باندهای بزسگ تا ک ون می یاساهنا پنول کنثنینف . رعت

سر بدعت روساه وبه لحاظ بنر نشنان بنوان رین، پنولنهنا اس جنهنت هنای 

و م، میدرنم که م ضال  رجتمناعنر  . مخت ف میتورند ری رن رعتفااه نماید

رمنا .  بخشر ری عدم رجرری عدرلت رجتماعر ری عنوی حناکنمنان منینبناشند

هرگز به خوا سغبت و رجایه نمیدهم با توجه بنه رین نهنه منیندرننم کشنوس 

رفغانستان بزسگتری، تولید و صااس ک  ده مورا مخدس اس جهان رعت  ری 

قاچاق یان و باندهای خطرناک آن که موجب مرگ و تبناهنر منین نینوننهنا 

جورن اس کشوسمان و اسم طقه شده رند  به ورعطه مخالفت با حنهنومنت 

 رلبته م، اس مورسا خاص بسیاس با مقوله رعدرم . آخوندی افاع ک م

مخالفم  رما شرط عقل رن رعت که رگر برری چ دمی، باس میهربر مرر 

. باید برری ری بی، براندش رقدرم ک م. بیماس کرا  و رنرر ش اعایر کرام

هرچ د که میدرنم تا یمانیهه مالتاسیسم اس کشوسمان وجوا ارسا ما 

.هم  ان مبتال به ری، میهرب هستیم  

به امید ایرانی ازاد و پاکیزه از وجود الودگی اخوندی      با تشکر 

                 کاوه

 

——————————————— 

درود به شما استاد گران قدر   

 ۷استاد ستوده بنده حامد مدیر تار نمای آزادی ایران هستم ، تا کنون 

های ارزشمند شمما در تمارنممما قمرار گمرفمتمه کمه بما   نوان از کتاب

از شممما داشمتمم   در خواستی نظیری مواجه شده است ،  بی   استقبال

بمازیمگمران " از کمتماب   مبنی بر اینکه آیا شما نسخٔه الکمتمرونمیمکمی

در دسترس دارید که در اختیار بنده قرار دهیمد تما بما "  عصر تمدن

، البته نا گفته نماند  در تارنما قرار دهم؟" دانلود" اجازٔه شما جهت 

 . که این درخواست تعداد زیادی از کاربران داخل ایران است

ع نورن پنر "  تاسیخ گفته نشدٔه رعالم"و اس پایان باید  کر ک م که کتاب 

های موجوا سر ارشنتنه  طرف ارستری، کتاب ضد خررفر اس بی، کتاب

و ری، رفتخاسی بس بزسگ برری م، و هم مینهنین ناننم رعنت کنه . رعت 

 . عایٔه رعتاا بزسگورسی هم ون شما بر عر جورنان هموط تان رعت

و خناننوراه   با عپاس ری شما و آسیوی موفنقنینت بنرری جن ناب عنالنر

 .محترمتان  م تظر پاعخ شما هستم

 اوعت عزیز

. ماشی، تحمیق عنایی سژینم بنرری ربند اورم نندرسا.  آنقدس بد بی، نباشید

وقتر که سژیم عقوط ک د  که رجنتن ناب نناپنذینر رعنت  خنورهنیند ایند کنه 

تا آنزمان باید با سوشن نگنری  هنر .  چگونه باوسهای مرام تغییر مر ک د

 .چه بیشتر به قشر آگاه جام ه رفزوا

ب الوه .  قابل رصالح و تغییرند.   اوعت عزیز  رنسانها میهرب نیست د

رفررا گمرره اس میان همه م ت ها وجوا ارسند و به رفغانر ها 

بیشتری، آنها مقاما  جمهوسی رعالمر رند که همه .  رختصاص ندرسند

ری، جمهوسی رعالمر رعت که برری تفرقه رندرخت، میان .  ریررنر رند

ما و م حرف کران  ه، مرام ری ع ل ج ایا  که بیشتر رقتصاایست  

ع ر مر ک د اس موسا جرریم رفغانر ها بزسگ مائر و اسوغ پراریی 

ب الوه  شما مر ارنید که بهتری، سره مباسیه با میهرب و .  ک د

با . بیماسی  پیگیری ی آن ری طریق ریجاا محیز بهدرشتر و عالم رعت

ری، .  رصالح جام ه شررید پروش جرم و رنحررف ری میان مر سوا

 .همان چیزیست که سژیم نمر خورهد ما به آن فهر ک یم

با تشهر ری نامه محبت آمیزتان  خنوشنحنالنم کنه کنتناب تناسینخ گنفنتنه 

بخصوص جورنان عنزینز ورقنع شنده  رعالم باب طبع خورن دگان نشده

نیز که بنررینتنان ضنمنینمنه کنراه رم    رمیدورسم کتاب باییگررن.  رعت

 عیامک عتواه. شاا و کامرور باشید. موسا پس د آنان قررس گیرا 

نفس وجود شاه، در هیئت قدرتی 

مطلقه، به معنای بی حقوقی توده مردم 

معنای حقوقی . و رعایای او بوده است

شاه، به معنای بی حقوقی انسان ها و 

بالذاته خود بزرگ ترین ناقض   حقوق 

قدرت شاه، همانطور . بشر بوده است

که دیدیم، به مدد شمشیر و سرکوب 

دیگران در برابر قدرت وی شکل می 

بنابراین، شاه و موجودیت . گرفته است

او، خود نتیجه ی بالفصل بی حقوقی و 

بی دلیل . محو حقوق دیگران بوده است

نیست که اساسا مفهوم حقوق بشر و 

بیانیه ی آن، بمعنای ادعا نامه ی 

بورژوازی در برابر حکومت های 

مطلقه، تنها پس از پیدایش این طبقه و 

در پی سرنگونی حکومت شاهان و 

قدرت های مطلقه ی سلطنتی در اروپا 

و در نتیجه انقالباتی که بر علیه این 

قدرت ها برپا شد، شکل گرفته و پا به 

کسی که از . صحنه ی وجود گذاشت

حقوق بشر قبل از این دوران و این 

انقالبات سخن بگوید، تنها بالهت و 

نادانی خود را نسبت به تاریخ و نظام 

.  های سیاسی به نمایش می گذارد

بنابراین، کسی که از کورش بعنوان 

بانی حقوق بشر یاد می کند فردیست 

که یا بشدت از نادانی و بالهت تاریخی 

رنج می برد، و یا آنکه جز یک حقه 

باز و شارالتان سیاسی که برای فریب 

دیگران و پیشبرد مقاصد سیاسی 

معینی عمل می کند، چیز دیگری نیست 

          

از کتاب بازیگران عصر تمدن   

(              سیامک ستوده)  
 با کمکهای مالی  خود

ما را در راه رساندن آگاهی   

کمک نمایید   
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 کارگر پیمانی تونس ۳٠۱۱۱
 به اعتصاب میروند 

 حانن کسکس 
 ترجمه حبیب بكتاش 

January 18, 2012  

                                                    ———————:                               ماااقااا ماااه ماااتااارجااام

  ارگران تونس سهم خور را از انقالب میخواهن 
با عقوط ب، ع نر اس .  حدوا یهسال و یک ماه ری رنقالب تونس میگذسا

رثر رعتررضا  و رعتصابا  قدستم ند منرام و کناسگنررن رستنش یمنام 

رموس سر به اعت گرفت و قررس شد با بایینهنای پناسلنمناننر روضناع بنه 

نتیجه ری، باییها اعت یافتن، حنزب رلن نهنضنه بنه .  حالت عاای برگراا

کرعیهای پاسلمان شد و قررس رعت با وضع یک قناننون رعناعنر جندیند 

طر یک عال آی ده و رنتخابنا  سیناعنت جنمنهنوسی و پناسلنمنان جندیند 

رمنا مسنائنل رصن نر کنه منرام سر بنه .  اموکررعر بر تونس حاکم شنوا

کناسگنررن و رقشناس .  خیابانها کشاند ه وی بر عر منینز جنامن نه هسنتن ند

بنه .  رنند یحمتهش ه وی به خورعتهای رعاعر رقتصاای خوا اعت نیافته

ری و رعنتنصنابنا  کناسگنری کنمناکنان  همی، خاطر هم رعتررضا  تواه

اس یینر تنرجنمنه ینک خنبنر رعنتنصناب کناسگنری عن نینه .  رارمه ارسنند

م، ری جا فقد به لیست بنرخنر ری رعنتنصنابنا  .  پیمانهاسی سر میخورنید

 :کاسگری رشاسه میه م که ظرف عه ماه رخیر صوس  گرفته رند

 رکنننتننبنننر ٨:                                       رعننتننصننناب پنننزشننهنننان 

 رکنتنبنر ٣۸:                      رعتصاب کاسگررن آبجنوعنایی و تنبنریند

 رکنتنبننر ۱۱:                   رعنتنصناب کناسگنررن گنروه شنیننمنر تننوننس

 اعنامنبنر ۱:               رعتصاب کاسگررن رم یت رجتماعر و بنهندرشنت

 اعنامنبنر ۸١:           رعتصاب جورنان و ف الی، رجتماعر ع یه بیهاسی

ری  رمنیندورسم بنتنورننم اس آین نده.  رلبته ری، شامل تمام رعتصابنا  ننینسنت

نزایک تصویر بهتری ری رعتصابا  کاسگری تونس اس رخنتنیناس شنمنا 

 بگذرسم

                    . 
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  اااارگااار پااایاااماااانااای تاااوناااس باااه اعاااتاااصااااب مااایااارونااا  ۳٠۱۱۱
  مونجر عنبندرلنرحنینم  ( تر. تر. گر. یو)عخ گوی رتحاایه عمومر تونس 

ژرننوینه ورسا  ۱١کاسگر ری بخشهای مخت ف اس  ٣١۱۱۱تایید کرا که 

رعتصاب اس رعنتنررض بنه بنر عنمن نر اولنت و .  رعتصاب خوره د شد

 ۱۱۸۸شهست آن اس عم ر کران قررسارای هست که اس آوسیل عنال 

به تورفق سعیده رعت که رعتخدرم کاسگررن توعد شرکتهای پینمناننر سر 

 .غیر قانونر رعالم کراه رعت

هشت ماه ب د ری رعالم قررسارا  بسیاسی "آقای عبدرلرحیم تاکید کرا که 

ری شرکتها نظیر ت ه کام  پست تونس  و چ دی، بیماسعتان به رعتفااه ری 

." ورعطه برری رعتخدرم کاسگررن  با قررساراهای ض یف  رارمه میده د

رننند  نننظننیننر  رمننا  بننرخننر ری نننهننااهننا بننه قننررسارا رحننتننررم گننذرشننتننه

 .رس  و ه وی آن سر مررعا  میه  د.رس.رن.عر

هنا ننابنرربنری اس بنین،  آقای عبدرلرحیم گفت که رعتخدرم توعد ورعنطنه

کاسگررنر که ری طریق شرکتهای پیمانهاس بنه .  کاسگررن بوجوا میاوسا

ری نظیر بیمه رجتماعر  حق ننهناس  و  رعتخدرم اس میای د ری مزریای پایه

عنالوه بنر آن  رین، کناسگنررن .  سویهای تن نطنین نر منحنروم منینشنونند

اعتمزای کمتر ری حدرقل اعتمزا اسینافنت منینهن ن ند و شنرریند کناسی 

 .عختر سر متحمل میگراند

شرکتهای رعتخدرمر ورعطه اس تمام بنخنشنهنای رقنتنصناا تنوننس فن نال 

ب ا به رظهاسر  آقای عبدرلرحیم  ری، شرکتها هیچ اعتنوسرلن نمنل .  هست د

 .مشخصر اس تونس ندرسند

هنا سر  به تورفق سعید قررس بوا ورعنطنه ۱۱۸۸قررسارای که اس آوسیل 

غیر قانونر رعالم ک د و هم  ی، قررساراهای جاسی توعد ری، شرکتهنا 

آقای عبدرلرحیم میگوید که ری، رمر شررید کاسی بهتری سر .  سر لغو ک د

 پایان. بوجوا خورهد آوسا و به رفزریش باسآوسی کاس م جر خورهد شد

 

ننفنر اس سره  ۹۱۱۱بر رعاس آماس مخالفان تنا کن نون .  خون نهشد

چ ی، پیدرعت که مرام منخنالنف .  عرنگونر سژیم رعد کشته شده رند

ری، سژیم نیز هم ون مرام لیبر به کمتر ری عرنگنوننر بشناس رعند 

رمنا .  ری، خنورعنت منرام بنر تنرایند حنقناننینت ارسا.  سرضر نیست د

مرامر که برری ری، خورعت مباسیه مر ک  د چون خنوا سر عن نینه 

کل نظام عرمایه ارسی عایمان ندراه و بنه رین، تنرتنینب بنه قندس  

متشهل و نیروم دی تبدینل نشنده رنند خنین نر سرحنت منمنهن، رعنت 

ی  ر ممه، رعت بشاس رعد با نیروی نناتنو حنذف .  جاخالر بخوسند

من نطنقنه » هم رک ون بخشر ری رپوییسیون خورهان بنرقنررسی ) شوا 

بنر آن کنه منرام بنه منطنالنبنا  (  اس عوسیه رعنت«  پروری مم وع

اس چن نین، شنررینطنر بنه قنول .  آیرای و سفاه اعت پیدر کراه باش د

م روف عالج ورق ه سر قبل ری وقوع بایند کنرا  ین ن نر بنایند سینل 

مباسیه عیاعر ری طریق عایمان یابر شوسریر حول مطالبا  پاینه 

ری سر جایگزی، سیل مباسیه برری عنرننگنوننر بشناس رعند بنه هنر 

مقصد ری، سیل نیز عرنگونر سژیم رعد رعت  رمنا رین، .  قیمت کرا

عرنگونر رگرچه ممه، رعت ایرتر متنحنقنق شنوا تنورم بنا تنحنقنق 

حال آن که نتیجه سینل کن نوننِر منبناسیه منرام .  آیرای و سفاه رعت

رین، .   عوسیه جایگزی ر یک ایهتاتوسی با ایهتاتوسی ایگنر رعنت

حرف شما اس شرریطر که بحث اراِن رمتنینایر  بنه منخنالنفنین، اس 

شنوا  حنمناینت و  قالب رصالحا  ری طرف بشاس رعد منطنرح منر

شنوا  رگنر رصنالحنا   ها توعد بشاس رعد ت قر نمر توجیه عرکوب

عوسیه حاوی آیرای و سفاه بنرری منرام بناشند  منرام  بنر هنینچ 

م، رصالا چ ین، بناوسی نندرسم کنه .  ترایدی باید ری آن رعتقبال ک  د

آنن نه رین، سژینم .  سژیم بشاس رعد به مرام آیرای و سفاه خورهد ارا

ری آن یاا مر ک د فریبر بنینش ننینسنت و «  رصالحا » تحت ع ورن 

سژینم عنوسینه جنز .  هدف آن نیز خریدن یمان بیشتر برری بقاعنت

ت ویض سی ر . عرکوب عریان هیچ پاعخ ایگری برری مرام ندرسا

که م، اس باال به آن رشاسه کرام روالا  با گرفت، ری، بهانه ری اعنت 

سر عنرکنوب منر کن ند  ارمن نه «  تروسیست ها»سژیم که گویا ارسا 

عرکوب سر کاهش مر اهد و  ثانیا  سژیم بشاس رعد سر اس منقنابنل 

یک او سرهر قررس مر اهد که پیموان هر یک ری آن هنا بنه ننفنع 

یا به مطالبا  منرام تن، منر اهند کنه اس رین، :  ج بش مرام رعت 

صوس  مرام به مطالباتر اعت یافته رند که تورن آن هنا سر بنرری 

مباسیه بیشتر رفزریش مر اهد  یا هم  ان بنه عنرکنوب رارمنه منر 

کنه اس رین، (  که رحتمال آن بسیاس بینشنتنر ری شنق رول رعنت)  اهد

صوس  باعث تسریع اس سیزش نیروهای سژیم و پیوعت، آن ها به 

ب ابرری،  طبقه کاسگر عنوسینه هنم رکن نون بنایند بنه .  مرام مر شوا

قنیند و شنرط  جای خورعت برک اسی بشاس رعد خنورهنان آیرای بنر

تمام یندرنیان عیاعر  آیرای بیان  آیرای مطبوعا  و ف الیت ک ینه 

رحزرب و تشهل ها  بایگشت نیروهای رم یتر و نظامر بنه پنااگنان 

قبیل ها و خروج نظامیان ری صح ه عیاعت و نیز خورعت هایر ری 

رفزریش اعتمزا  آمویش سریگنان  بنهندرشنت و ارسو و اسمنان سرینگنان  

رگنر منرام بنتنورنن ند رین، .  مسه، م اعب و ایگر منطنالنبنا  سفناهنر شنوا

مطالبا  سر ری سژیم بگیرند  مباسیه عیاعِر مدسن تر و متمدنانه تری سر 

جایگزی، مباسیه ک ونر کراه رند که اس ورقع قربانر اران هر چنه بنینشنتنر 

برری عرنگونر بشاس رعد به هر قیمت رعت  بر آن که رفق و چشنم رنندری 

 .سوش ر ری تحقق خورعت های مرام سر اسبرارشته باشد

  19ارامه مقاله لیبی از ص

ارا و با پشتورنه  های ایگر یندگر سر عایمان مر خوا عرصه 

رجتماعِر عایمان یافته ورسا مباسیه عیاعر و اس صوس  لزوم 

اس ری، صوس  مر تورنست نیروهای حقوق بشری اس . شد نظامر مر

های عرمایه  خاسج ری لیبر سر نیز ورارسا که با رعمال فشاس بر اولت

.ارسی بحث حقوق بشر اس لیبر سر اس صدس مطالبا  خوا قررس اه د  

های شما متوجه شدم شما با حم ه نظامنر و  تا ری جا که م، ری صحبت

 ج گ مشه ر ندرسید ب هه مسأله شما شیوه مدیریت ج گ رعت 

ک م ب هه ری، سرهنهناس  م،  برخالف برارشت شما  ری ج گ افاع نمر

های  سر به م ظوس ج وگیری ری حم ه نظامر به لیبر و تحمیل خساس 

های آن کشنوس منطنرح منر  ماای و م  وی به رنسان ها و ییرعاخت

اس عی، حال  م، با ری، نظر مخالفم که ج بش مرام لیبر بایند بنا .  ک م

ننینروینر کنه .  ناتو همان برخوسای سر مر کرا که با سژیم قذرفر کرا

مرام سر عرکوب مر کرا و خون آن ها سر مر سینخنت سژینم قنذرفنر 

مرام نیز به اسعتر مباسیه خوا سر متنوجنه رین، سژینم .  بوا و نه ناتو

رگر بخورهم عباس  شما سر به کاس ببرم بنایند بنگنوینم کنه .  کراه بواند

مسو ه موسا نظر م، مدیریت برخوسا با ناتو و به طوس ک ر عرمناینه 

ج نبنش منرام لنینبنر رگنر قندس  . ارسی غرب رعت نه مدیریت ج گ

مستقل و نیروم د و عایمان یافته ری بنوا منر تنورنسنت حنتنر بنرری 

غرب شرط ت یی، ک د و به رو بگوید رگر مر خنورهنر بنه من، کنمنک 

اس رین، .  ک ر م، به تنو منر گنوینم چنه کناس بنهن، و چنه کناس ننهن،

چهاسچوب  گرفتِ، تس یحا  نظامر ری ناتو بدون هیچ قید و شنرطنر 

کمک بوا رما گذرشت، آعمان لیبر اس رختیاس ناتو به هیچ وجنه کنمنک 

ممه، رعت بگویید کنه نناتنو .  نبوا ب هه ت، اران به تجاوی نظامر بوا

اس آن .  بسیاس خوب  ننپنذینرا.  چ ی، شرط و شروطر سر نمر پذیرفت

صوس  ج بش  به سرحتر مر تورنست چهره تجناویکناسرننه و جن نگ 

به هرحنال  بنرننده رین، تناکنتنینک .  ط بانه ناتو سر برری مرام رفشا ک د

ینا نناتنو شنرط و شنروط رین، جن نبنش سر منر .  ج بش مرام لیبر بوا

پذیرفت که نتیجه آن تقویت جبهه ج گ مرام با سژیم قنذرفنر بنوا بنر 

آن که آعمان کشوس خوا سر اس رختیاس ناتو قررس اراه باش ند  ینا ننمنر 

که اس آن صوس  ج بش   -که به رحتمال ییاا چ ی، مر شد   –پذیرفت 

تورنسته بنوا خنوا سر اس منقنابنل ننفنو  رمنپنرینالنینسنت هنا و رهندرف 

 .ضدمرامر آن ها ورکسی ه ک د

آقای حهیمر شما اقت ک ید  به هر شهل ج گر رتفناق رفنتنااه رعنت و 

های عن نگنین، بنرری عنرکنوب منرام  قذرفر نیروهای خوا سر به عالح

 ک ید  کراهایر صحبت مر شما ری چه باید  مر. تجهیز کراه رعت

م، به آن ه باید اس بدو شهل گیری ج بش رننجنام منر گنرفنت رشناسه 

حال شما مر گویید نه ت ها ری، کاسها رنجام نگرفت ب هه تا پیش .  کرام

ری اخالت نظامر ناتو  سژیم قذرفر اس شرف نابوا کران ج بش مرام 

 و البد مر خورهید نتیجه گیری ک ید که ب ابرری، ج بش چاسه ری. بوا

رما م، م تقد ننینسنتنم کنه .  جز آن که به ناتو رجایه اخالت نظامر اهد 

پس ری عقب نشی ر مرام ب غایی اس مقابل سژیم قنذرفنر فنقند او سره 

یا حم ه نناتنو بنه سژینم قنذرفنر ینا ننابنوای :  برری مرام وجوا ارشت 

به نظر م،  شق ثالثر وجوا ارشت و آن تن نوینض سینل .  ج بش مرام

مباسیه مس حانه برری عرنگونر قذرفر به هر قیمنت بنا سینل منبناسیه 

عیاعر ری طریق رعالم آتش بس با هدف رفزریش تورن ماای و فهنری 

بنه .  ج بش ری طریق عایمان اراِن خوا حول مطالنبنا  پناینه ری بنوا

ننااسعنت بنوا و «  عرنگونر قذرفر به هر قیمنت» نظر م، رعتررتژی 

نتیجه رجت اب ناپذیر آن  تبدیل ج بش مرام به یرئنده عنیناعنر نناتنو و 

هم رک ون بسیاسی ری منرام لنینبنر پنر .  اعت نشاندگان ارخ ر آن بوا

رعنتنررتنژی »براه رند و اس آی ده بسیاس بیشتر پر خوره د براکه ری ال 

یک حهومت کامالا رستجناعنر بنینرون «  عرنگونر قذرفر به هر قیمت

وییر پنینشنین، ) خروجر ری، رعتررتژی مصطفر عبدرلج یل . آمده رعت

رعنت  کنه اس (  اراگستری قذرفر و سئیس ک ونر شوسری رنتقالر لیبنر

های سینخنتنه شنده  فراری عرنگونر قذرفر با بر رعت ایر کامل به خون

سر یهر ری رولویت های حهومنِت «  ت دا یوجا »مرام قانونر کران 

باید اقت کرا و ری، تجربه گررننبنهنا سر اعنت کنم . پس ری قذرفر نامید

نگرفت که عرنگونر ایهتاتوسها  بندون تنحنقنق فنوسی و بنیندسننگ 

مطالبا   آیرای خورهانه و سفاه ط بانه مرام نتیجه رش فنقند و فنقند 

 .گیری نیروهای رستجاعر و عرمایه عاالس رعت قدس 

بر مب ای تحن نینل شنمنا حنرکنت رپنوییسنینون اس عنوسینه ننینز بنا اس 

 های ری، ج بش رشتباه رعت  نظرگرفت، پتانسیل

م، فهر مر ک م رگر طبقه کاسگر عوسیه ری تجربه لیبر اسس ننگنینرا 

هنم رکن نون .  رحتمال تهررس تجربه لیبر اس عوسیه بسنیناس ییناا رعنت

 -سویی نیست که سژیم بشاس رعد اس عوسیه اه ها نفر سر به خاک و 

 

 :یارراشت سرربیر

از نظر من بح  آ ای حکیمی رر مورر ضرورت تشکیل شوراها بانوان 

ظرف پیشبرر و رهبری مبارزات رر لیبی و سوریه  امال ررست و 

مطالبه سرنگونی  ه هم  ولی رر مورر اینکه مررر بای  از منطقی است،

ا نون رر رستور  ار آنها  رار رارر، رست  شی ه به خواستهای ابت ائی 

تر، خواست های سیاسی و رفاهی عقب نشینی  نن ،  امال ا ونومیستی 

شوراها می . بوره و با رون  تکامل مبارزه رر سوریه خوانائی ن ارر

توانن  رر عین اینکه بانوان ارگانهای مسلح توره ای خواست سرنگونی 

را به پیش برن ، رر همان حال با باه ه گرفتن م یریت زن گی روزمره 

مررر و وضع  وانین مناسب رر این مورر، امر به می ان  شی ن 

این همان  اریست  . وسیاترین ا شار توره ها را نید به انجار برسانن 

 مون همدمان با تسلیح عمومی همه .  ه  مون پاریس باه ه گرفت

شهرون ان مذ ر و بالغ، اعالر جمهوری فرانسه و لنو رولت ورسای، 

به انجمار اجاره های عقب افتاره، لنو فروش اموال وثیقه، لنو جریمه 

پرراخت و باین ترتیب ....  ارگران بخاطر ریر رسی ن بر سر  ار و 

توانست مبارزه نظامی، و بسیج سیاسی و ا تصاری، هر رو را به پیش 

به  نظر من بح  آ ای حکیمی رر مورر اینکه نظار شورائی فرضی .برر

رر لیبی با مس له  مک های نظامی ناتو چگونه می بایست برخورر می 

 رر نید  امال ررست، ولی رر اینمورر  ه تنییر ریل سرنگونی به ریل 

مبارزه سیاسی بهانه سر وب را از رست رژیم اس  خارج می  ن   امال 

بالاکس، من فکر می  نم رست  شی ن از خواست . ناررست می باش 

سرنگونی  ه نوعی عقب نشینی بشمار می رور، رژیم اس  را جری تر 

و آنرا رر سر وب مررر، به امی  تحمیل عقب نشینی های بیشتر، 

                         .                                            مصرتر می نمای 
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 (آشغالدانی)       01ادامه داستان از ص 
بیرون ری آپاستمان ها یك اس میان عوسرخ  تنوي اینورس بنوا كنه تنو 

تورنست  هروقت كه الت خورعت كیسنه یبنالنه ر  سر ری آن بناال  م 

و گوش بده  به صدري عقوط آن كه یك رستنفناع .  پرتاب ك   توي آن

كرا و با صدري ارمب  مثل ختم پر طن نین،  اه بیست متري سر ط  م 

رفتاا توي یباله ارن رصن ن  اس یینر  یك آه گ ع گی، و اسرماتیك م 

 .یمی،

یك هفتنه بن ند ری .  نامه شهرارسي سر ب د ری خورندن رندرختم گوشه ري

. هنمنسناینه هن ن ندي رم سر ایندم سفتم  ها پائی، م  آن  وقت  ارشتم ری پ ه

  :گفت

 «.رمشب اس عاعت هشت و نیم ج سه رعت. سرعت  یاا  نروا»

 .پاك موضوع سر ری یاا براه بوام« برري چه »

 «.حل مسو ه آشغال ارن »

 :برري ری، كه ری موضوع بیشتر عر اسبیاوسم پرعیدم

 «مشكل رص   چیست »

رم گوئ  با موجوا عجیب و غریب  سوبرو شده باشد  با  همسایه ه  دي

و «  مگر نامه سر نخنورننده ري »     :ت جب یل یا توي چشمانم و پرعید

ب د رنگاس منوج خشنمن  سر ری عنر گنذسرننده بناشند ننفنسن  كشنیند و 

باید رمشب تصمیم بگیرینم منحنل آشنغنال ارنن  سر »     : خونسرارنه گفت

چون عاك ی، آن او خناننه سوبنرو من نتنقندنند منحنل . تغییر بدهیم یا نه

. ك ون  آشغال ارن  باعث یشتر چشنم رنندری رینورن شنان شنده رعنت

و به شوخ  یا جدي برري رین، كنه بنه شنركنت اس جن نسنه «  فهمیدي 

  :تحریكم ك د و یا ری تاثیر ت جب و خشم و پ هان وجواش كم ك د گفت

سرعتش طنرف »     : و رضافه كرا«  . آی د موشك و موشك كمك  هم م » 

 «.رص   اعور همان ها هست د

رم  م، برري آن كه آن موج رولن  اوبناسه اس وجنوا هنمنسناینه هن ن ندي

 «.چشم»  :برنخیزا  مثل كواك  ابستان  برربر آمویگاسش  گفتم

 «!حتماا بیائ  ها» : گفت

 «.آیم حاال كه قول اراه رم  م . صد اس صد» :گفتم

و .  یك  ری اوعتانم عر یاه ری آلنمنان آمند.  ری بدشانس  نتورنستم بروم

و بن ند .  ب د صحبت ری رنتخابا  اس آلمان شد و بران رحتمال  عبزهنا

بحث كرایم ری رعتفااه ري كه جمهوسي خورهان آمریكا ارسند م  ك  د 

و همی، حرف ها باعث شد قول  سر كنه .  ری ماجرري سعورئ  ك ی تون

منانند  سرعتنش رگنر یناام من .  به همسایه رم اراه بوام پاك فررموش ك م

تورنستم بنرري اوعناعنتن  منهنمناننم سر تن نهنا  به هر حال م .  سفتم  م 

اس همان شب  عاعت اه و نیم  وقت  ری شنرربن  كنه خنوسا .  بگذرسم

گشنت بنا ایندن  بوام عرم كم  گرم بوا همسایه رم كه ری ج سه بنرمن 

وقنتن  اس .  رم ینگ اس خانه رم سر یا سوش، بوان چررغ رتاق پذیررئ 

اس .  سر گشوام با ایدن رو یاا قررس محكم  كه با رو گذرشته بوام رفتاام

خورهد برري نیامدنم به ج سنه ري كنه ری پنینش  چشم هایش خورندم م 

اسباسه ضروس  شركت اس آن مجاب شده بوام الیل قاننع كن ن نده ري 

. نم  تورنستم همه گ اهان سر به گنران اوعنتنم بنین ندریم.  ری م، بش وا

م  ارنسنتنم گنفنتن، رین، كنه چنون منهنمناننم ری سره اوس آمنده بنوا و 

تورنستم ت هایش بگذرسم  الیل بسیاس قناننع كن ن نده ري ننبنوا بنرري  نم 

بنرري .  كشنیند غیبت اس ج سه ري كه یك  اوعاعت بیشنتنر طنول ننمن 

ریستاان سوي چن نان حنرفن  اس وهن نه رول بنایند خنوام آن سر بناوس 

پس با كمال صدرقت اسآمدم كه سرعتش قررسم سر با رو پناك .  كرام م 

رم كم  نگاهم كرا و ب د همانطوس  همسایه ه  دي.  فررموش كراه بوام

كه لب و لوچه رش سر  به عبك همه ه  دي ها اس رین، طنوس منورقنع  

ارا  بفهم  نفهم  رنگشتش سر بنه  كرا و چانه رش سر تكان م  جمع م 

»     : و گنفنت.  عمت شقیقه رش برا ی    رنگاس ری جنا  كناس ننمن  كن ند

برري ج نسنه بن ند حنتنمناا !  ع   ك، ایگر فررموش نك  .  رشكال ندرسا

 «!بیا

تنورننم رین،  خوشحال ری ری، كه ج سه ري اینگنر هنم هسنت و من، من 

حنتنمناا »      : بدقول  رم سر جبررن ك م  اعتش سر چ دباس فشرام و گنفنتنم 

و به یوس اعوتش كرام بیاید تو و ری شنرربن  كنه اوعنتنم ری «  حتماا 

با ری، شرط كنه وقنتن  نندرسا ییناا .  پذیرفت.  آلمان آوساه رعت ب وشد

 .ب شی د

وقت  آمد تو  برري ری، كه همان چ د اقیقه نشنسنتن، رش پنینش منا بنه 

عكو  نگذسا و اس ضم، حرف  هم نزنم كنه یناا عندم حضنوسم اس 

. یاینم ج سه بیافتد  برریش توضیی ارام اسباسه چ  ارشتیم حنرف من 

رم با عكو  بنه حنرف هناینم گنوش ارا و شنرربنش سر  همسایه ه  دي

یا گنفنت كنه  وقت  ارشنت ری اس بنینرون من . نوشید و ری جا ب  د شد

چیزي هم میان حرفش پررند به ری، م  نا .  ج سه آی ده سر فررموش نك م

 .كه بهتر رعت به همی، آشغال ارن  مان ب سبیم

یا و بای ری بدشانس  ج سه آی ده اس یك  او ماه ب د خنوسا بنه وقنتن  

كه ب د ری مد  ها اس شهرمان برري یك شاعر رینررنن  جن نسنه شن نر 

م، بای مانده بوام كه بی، ری، او جن نسنه كندرم سر .  گذرشت د خورن  م 

رم گنذرشنتنه  توجنهن  برري ری، كه به حساب بدقول  و یا ب . رنتخاب ك م

نشوا شب قبل ری ج سه  مسو ه سر بنا هنمنسناینه هن ن ندي رم اس منینان 

 .گذرشتم

رین، منوضنوع .  مسو ه خی   مهم رعنت!  ببی،» :   همسایه ه  دي رم گفت

به حس و اسك تنو اس .  ایگر سبط  به ت یی، جاي آشغال ارن  ندرسا

رحتررم به قررساراهاي رجتماع  كه ضام، اموكررع  رعنت بسنتنگن  

 «.ارسا

سرعتش ری صحبت هاي بیش ری حد جدي رو و سبند آن بنه تضنمنین، 

 : گفتم. امكررع  لجم گرفت

ارننم چنرر بنایند  رصنالا من، ننمن .  ری، هنا چنه سبنطن  بنه هنم ارسنند» 

خنوب رگنر .  موضوع  به ری، ب  رهمیت  ری، قدس برري شما مهم شوا

. جایش سر عوض كن ن ند.  ری، ها اوعت ندرسند آشغال ارن  آن جا باشد

 «!ری ری، عر كوچه ببرندش آن طرفتر

بنه عنااگن   ك   همسایه آن طرف تنر  تو خیال م »  : عصبان  اسآمد

كن ن ند   ارنیم چ د نفرند  قبول ننمن  رو و یا بقیه كه نم .  اهد سضایت م 

 «!آقا

. آقا سر چ ان با تاكید گفت كه م، یاا آقا گفت، منااس ین عنابنقنم رفنتناام

شد به جاي آن كه رعمنم سر صندر كن ند  وقت  ری اعت م، عصبان  م 

 .گفت كه ری صدتا فحش بدتر بوا ئ  م « آقا»چ ان 

 «شوا نظر كتب  ارا  نم »  :پرعیدم

رین، بناس «  ه وی كنه بنه سري گنینري ننرعنیندینم »     : با عصبانیت گفت

رنگاس اس صوستم خورنده بوا ممك، رعت م، هم ری كنوسه !  نگفت  آقا

بنبنین، »   :  ب د ری اس مص حت خوره  اسآمد و به آسرم  گنفنت. اسبروم

شاید هم تورنست  آن . برري خوا  هم خوب رعت كه با بقیه آش ا شوي

رصنالا .  آیند ارند چه پیش من  توي بحث هی كس نم .  ها سر مجاب ك  

خنورعنتن ند  ورال ری هنمنه منا من .  جوهر تشكیل ری، ج سا  همی، رعت

به هرحال ایدن و گوش اران به حنرف هناي . نظرمان سر كتب  بدهیم

 «.یكدیگر برري پیشبرا كاس مفید رعت

آین ند   رما اوعتان ایگرم هم من .  سرعتش م طقش سر قبول ارسم»       : گفتم

 «.نم  شوا ری، ج سه ش رخورن  سر نروم

شنمنا پن ناهن نده هنا رننگناس ینك چنینزي تنان »      : ب  سواسبایست  اسآمد

 «!شوا م 

 «مثالا » : گفتم

و حنالنتن  گنرفنت كنه «  !. رما بهتر رعت بینائن . گویم ب دها م »  :گفت

شنب . با الخوسي ری هم جدر شدیم. ی    بهتر رعت بحث سر كوتاه ك یم

ج سه یاام هست یك رتفاق غریب رفتاا و ج سنه شن نر خنورنن  سر هنم 

ری بس . ماجرري اعتگیري روجاالن اس ك یا سخ اراه بوا. ك اس گذرشتم

اوعتان كُرام نگررن  نشان اراند آن ها سر اعو  كرام به خانه رم تنا 

ب د ری اه عال و رندي یندگ  اس تب ید اعنتنم .  با هم خبر سر انبال ك یم

آمده بوا اس ری، طوس مورقع با هم بوان خی ن  بنهنتنر ری تن نهنا منانندن 

بنه .  اس ت هائ  هزرس فكر و خنینال نناجنوس بنه عنر  من  ینند.  رعت

 .خصوص رگر عیاع  و جورن باش 

صبی سوی ب د وقت  ری سره پ ه ها پائی، م  سفتم با رطنالعنینه ري كنه 

یك  ری همسایگان به ایورس یاه بوا فهمیدم ج گ مغ وبه شده رعنت و 

و .  عاك ی، سوبروی آشغال ارن  حرف شان سر به كرعن  نشناننده رنند

و حندس .  همی، سویهاعت كه آشغال ارن  سر ری عر جاینش بنرارسنند

م  شد یا با مخالفت عاك ی، طرف ایگر كوچه مان اس نصب آشغال 

بنا رین، كنه .  شدینم ارن  اس ج و خانه شان  ما عمالا ب  رشغال ارن  م 

خورعت ری طریق همسایه ه  دي رم ری جزئنینا  گنفنتنگنو  خی   الم م 

ترعیدم ینك مشنت . اس ج سه رطالع بیشتري كسب ك م عررغش نرفتم

ری مت، رطالعیه با همه بدفهم  رم ری .  ك فت باسم ك د و اعورمان شوا

یبان ه  دي فهمیدم به همسایه ها برخوساه رعت و قررس رعت ع یه آن 

متن، .  هائ  كه ری، ماجرر سر برپا كراه رند ج گ تایه ري سر آغای ك  د

گنرفنت كنه من،  سوي ایورس با چ ان تود و تشر و خشمن  پناینان من 

خوشبختانه وقنتن  .  ش یدم صدري اسسفت، تود و تانك سر اس گوشم م 

ارشتم اوچرخه رم سر ری توي رنباس اس من  آوسام  ننویسن نده منتن، سر 

با عصبانیت گفت هرگز تس یم نخوره د شد و گنفنت .  توي سرهرو ایدم

اس آن ج سه تهدید كراه رعت اس صوس  بران آشغال ارن  ری محنل  

آشغالش سر اس جاي عابق آن   سوبرو به خانه هائ  كه من نتنرض بنه 

 .آن بواند  خورهد گذرشت

ارنم ك   ماشی، شهرارسي آمد و  یك هفته ب د  اس شب   غروب   نم 

و منا ینكنبناسه بندون .  آشغال ارن  سر ب  خبر ری ما ری جا كن ند و بنرا

آشغال ارن  شدیم و مرب   عفید با رضالع  تیره كه بر عطی آعفالت 

یمی، كوچه ری آن به جاي مانده بوا  هر صبی به نیشخ ندي شنكنسنت 

به خصوص به سخ پیرمراي كه . كشد مفتضحانه ما سر به سخ مان م 

. با رولی، رطالعیه رش ج گ تایه ري سر اس مح ه ما شروع كراه بنوا

اس طول ری، مد  بی، م، و اوعت ه  دي رم ك مه ري سا و بدل نشنده 

ینش رما كم و بیش با عالم و رحورلپرع  ئن  عنااه و منخنتنصنر . بوا

او سوی بن ند وقنتن  پنا بنه .  كرا سربطه بی، مان سر نگه ارسا ع   م 

خیابان گذرشتم و او عه كیسه آشغال سر میان آن مربع كم  تینره ایندم 

سوی بن ند شنمناسه  . فهمیدم نفر او یا عوم  هم به پیرمرا پیوعته رعت

من، .  و سوی بن ند ری آن بنه اه تنا.  كیسه ها بنه پن نج تنا سعنینده بنوا

كیسه هاي آشغال من، .  ارنستم اس ری، بایي تایه چگونه ورسا شوم نم 

ه وی همان كیسه هاي سنگ به سنگ  بوا كه به ه گام خرید منینوه و 

 ——و رعتفااه . شد عبزي و ب ش، ری مغایه هاي ترك  نصیبم م 

 

تورنست ری ت ندرا  ری آن ها به جاي كیسه آشغال ت ها سره  بوا كه م 

آن ها اس آشپزخانه و رنبناس كنه سوی بنه سوی هنم نناخنورعنتنه ییناا 

تصمیم گرفتم پیش ری آن كه ری موق یت طرفی، رین، .  شدند كم ك د م 

رولنین، .  ج گ تایه و عورقب آن عر اسبیاوسم با رحنتنیناط عنمنل كن نم

كرام پیدر كران یك آشغال ارن  برري آن كنینسنه هنا  كاسي كه باید م 

بوا و ب د سره  برری عفت کران پیچ هاي رستباط تق و لنق شنده رم 

رول  سر خی   یوا پیدر كرام نزایك به خانه مان . با همسایه ه  دي رم

بندي .  یك ریستگاه رتوبوس بوا كه آشغال ارن  كوچك  ك اسش ارشنت

و م، باید به خاطر من  عنپنرام .  رش ری، بوا كه فقظ اسش ت گ بوا

 .سفت د كه كیسه هایم تا نیمه پر شده باش د و گرنه ری اس آن تو نم 

ایدن م ظره سایف كیسه هاي یبالنه اس جناي عنابنق آشنغنال ارنن   

اسعت سوبروی ریورن خانه موشك و موشك كنمنكن   تنو سر بنه یناا 

رندرخت كه ب د ری فتی عریمین ن  حناال لنم اراه بنوانند  عربایرن  م 

سوي یمی، ج و كاخ فرمانده  كشوس شكست خوساه و بنا تنكنینه بنه 

كنرانند و ری  كوله پشت  هاشان ارشت د شیشك  برري عابری، اس من 

م  وم بنوا .  جریان فتی شان ارعتان هاي خ ده ارس برري هم مر گفت د

ری، وضع نه قابل اورم بوا و نه برري همسایه هاي پیروی اس جن نگ 

با سعیدن رخطاسیه پ یس به اعتم فهمیدم روضاع به گونه .  قابل تحمل

اس رخطاسیه پ یس آمده بوا رگر كسن  غنینر ری .  ري ایگر خورهد شد

آن هم اس غروب  كیسه یباله رش سر بیرون بنگنذرسا اس  یكش به ها  

باس رول به پرارخت جریمه ري نقدي م اال صد گ دن محكوم خورهند 

اسننگ عنقنب  ری پیش م  وم بوا با همی، رخطاسیه عربنایرن بن .  شد

صد گ دن پول كم  نبوا كه ه  دي جنمناعنت ری .  نشی   خوره د كرا

 .آن مفت بگذسا

سوی ب د ری رخطاسیه پ یس  ری كیسه هاي آشغال اس بنینرون خنبنري 

با ری، هنمنه من ن نوم .  عربایرن به موقع عقب نشی   كراه بواند.  نبوا

چون كم  اوس تر ری محل عنابنق .  بوا ه وی ج گ پایان نیافته رعت

آشغال ارن   بر یمی، چم، نزایك به ریورن خناننه منوشنك و منوشنك 

كمك  او عه كیسه كوچك پالعتیكر كنه تنوي آن سویننامنه چنپناننده 

م  وم بوا مسوولیت گذرشت، آن ها سر كس  به عهنده .  بواند رفتااه بوا

م، كه اس ری، مد  به تصااف یك آشغال ارنن  كنوچنك .  نگرفته بوا

ایگر نزایك به پاسك خانه مان پیدر كراه بوام كه اسش شكستنه شنده 

ارا  فاسغ ری ری،  بوا و سرحت كیسه رشغال هاي رم سر اس خوا جا م 

ج گ و جدرل ها  هر او سوی یك باس وقتن  بنا اوچنرخنه رم سكناب 

سفتم  كیسه آشغال رم سر ِگل فرمنان اوچنرخنه  ینان به محل كاسم م 

سعیدم  ب  یحمنت پنینااه  م  كرام و وقت  اس عر سرهم به پاسك م 

شدن ری اوچرخه  كم  خم م  شدم و كیسه رم سر اس ال آشغال ارن  

ارام و ب د عو  ینان و سكاب ینان به عمت كاسم  اس شكسته جا م 

 .سرندم م 

ماجرري مباسیه مخف  با موشك و موشك كمك  به هنمنان او كنینسنه 

كس  ییر باس گنذرشنتن، آن .  ب كه به طوس مدروم رارمه یافت.  ختم نشد

پ یس ها وقت و بن  وقنت بنا مناشنین، اوسي .  سفت ها اس كوچه نم 

توي كوچه ما م  یاند و با ایدن یك  او كیسه بر عطی عنبنز چنمن، 

شدند و موشك و منوشنك كنمنكن  هنم  با عصبانیت ری ماشی، پیااه م 

پیوعت د تا رفررا مشنكنوك منحنل سر بنه آن هنا  بالفاص ه به آن ها م 

تورنست  همسایه ها سر ببی   كنه  با تاسیك شدن هور م .  گزرسش اه د

ری الي پراه هاي ك فت كم  ك اس یاه منورظنب كنوچنه و خناننه هنا 

م  خورعت د هم ری كاس چریك هناي منخنفن  كنه كنینسنه هناي . هست د

كراند عنراسبنیناوسنند و  یباله شان سر با مهاس  اس كوچه پرتاب م 

هم خواشان  با رعتفااه ری چ د لحظه غف ت موشك و منوشنك كنمنكن  

كه حاال شغل كشیك   سر هم به عهده گرفته بواند  كیسنه یبنالنه ري 

وضع م، به ع ورن یك غریبه ری همه خررب تنر .  اس خیابان بگذرسند

عابقه بدم اس برربر او همسایه مخالف ترع  اس الم نشانده بنوا .  بوا

برري هنمنین، .  كه نك د تمام كاعه كویه ها عر م، غریبه شكسته شوا

یك سوی  وقت  ارشتم طبق من نمنول . كرام خی   با رحتیاط حركت م 

 گذرشتم متوجه  كیسه كوچك یباله رم سر اس یباله ارن  اس شكسته م 
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و سفنتنگنرهناي .  شدم او كیسه قب   رم ه وی عنر جناي خنواشنان رعنت

با ری، كه كم  تن نجنب كنراه بنوام ولن  .  شهرارسي آن ها سر نبراه رند

رما ب د ری آن كه كمن  ری آن جنا اوس شندم  سفنتنم . ییاا به جد نگرفتم

م موالا اس عرض هفته ری، یباله ارن  ها یك  اوباسي خالن  .  توي فكر

خوره د كیسه هاي رین، رطنررف سر بنرري  به خوام گفتم نك د م .  شد م 

همی، فكر باعث شد كنه .  یافت، نشان  بگراند تا سا خرربكاسرن سر بزن د

با عرعت برگرام و كیسه تایه و او كنینسنه قنبن ن  سر بنای گنل فنرمنان 

اوچرخه رم ك م و سكاب ینان به رطررفم نگاه كن نم  بنرري پنیندر كنران 

وقنتن  ری جن نو منجنتنمنع .  جائ  كنه ری شنر مندسك جنرم سرحنت شنوم

گذشتم  یكنهنو بنه یناا  ري كه ین عابقم اس آن جا م  نشست م  مسكون 

بنه خنوام .  عوسرخ یباله ارن  توي ایورس سرهرو پ ه هاي آن جنا رفنتناام

خوشبختاننه هن نوی .  بالفاص ه ترمز كرام.  گفتم چه جائ  ری ری، رم، تر

آسرم .  ك ید اس بزسگ وسوای عاختمان سر میان اعته كن نیندهناینم ارشنتنم

یبنالنه ارنن  منتنحنرك سر ری تنوي .  سفتم تو و اس رولی، طبقه عاختمنان

ایورس كشیدم بیرون  یك  یك  كیسه هنا سر گنذرشنتنم تنوي آن و بنرش 

ب د به عه صدري پر ط ی، ارمب كه پشنت عنرهنم تنوي یینر .  گرارندم

با آن عه ضربه گوئ  پنراه تناسینكن  ری جن نو .  یمی   پی ید گوش ارام

چشمانم ك اس سفته باشد حس كنرام بنه حنل ینكن  ری مشنكنال  بسنیناس 

بنه خنوام .  پی یده و اس ضم، عابقه ارس تب یدم اس ه  ند منوفنق شنده رم

عنرم .  تورنم به كاسهاي ایگرم بنرعنم گفتم ری ری، پس با خیال سرحت م 

سر ب  د كرام و ری همان پائی، پینام تشنكنري بنرري ین عنابنقنم كنه من  

 .ارنستم اس آن وقت سوی خورب رعت فرعتاام

ناتو اس افاع ری .  اس ری، حیص و بیص ج گ بالكان هم شروع شده بوا

شهرهاي یوگسالوي و مرركز نظام  و غیر نظام  آن سر «  كوعووو»

من  .  و م، بیشتر روقا  چشمم به رخباس ت ویزیون بنوا.  كرا بمباسرن م 

مگر ج گ جهان  اوم ری آشنوب اس .  ترعیدم ارم ه ج گ گستراه شوا

یك آبجو فروش  اس یك  ری شهرهاي آلمان شروع نشده بوا  هنمنسناینه 

ه  دي رم كه تورنسته بوام اس ری، مد  گفتگوي كنوتناهن  بنا رو ارشنتنه 

باشم  آشوب  سر كه عر ماجرري یباله ارن  اس مح نه منا سخ اراه بنوا 

تقصیر م، گذرشته بوا و م تقد بوا رگر م، آن موقع اس ج سا  شركت 

ایندینم  و هر باس كنه هنمندینگنر سر من .  آمد كرام ری، وضع پیش نم  م 

. خنورعنتن   بیا الیل مش گ بوان خواتان سر من » :  پررند كه  مت ك  م 

 «!ری، هم الیل

. ارننم چنه جنوربن  بنه رو بندهنم ارنستم و ه وی هم ننمن  م، سرعتش نم 

ك م و گاه كه خسته ری ت قیب رخبناس جن نگ و  خاموش كاس خوام سر م 

غمگی، ری وض   كه برري مرام ب  پ اه م طنقنه سخ اراه  پنراه هناي 

پ جره رم سر ك اس م  ینم تا بیرون سر نگاه كن نم و چشنمنم بنه آفنتنابن   

ری الي پراه پ جره هاي مقاب م  همنسناینگنان رم سر من    اسخت  بخوسا  

بی م كه با ك جكاوي و رحتیاط ری ری، كه ایده نشوند ارسند كوچه سر من  

كوچه ري كه اس آن اس جاي آشغال ارن  رش یك منربنع عنفنیند بنا .  پای د

و بر عطی عبز چم، رش همیشه ینكن  .  ك د رضالع  تیره خوانمائ  م 

و ب د م،  ری، غنرینبنه مشن نگ  ری .  او كیسه پالعتیك  یباله ولو رعت

فهمم اس كوچه ما ج گ بر عر آشنغنال ارنن  هن نوی رارمنه  همی، ها م 

 پایان.                    ارسا

سر به شهل شفاف مشخص ک د ری اهانش بیرون نخورهد آمد  ننااس 

کن ند   پنین نانند و عنفنسنطنه منر وقفه ری ربتدر تا رنتها مسایل سر مر بر

ری نیست نااس با جمال  شرعر  با قسم اران اینگنررن و گناه  چاسه

مان د قانون شرع با ناگفته های خوا  خوا سر به عینمنین، و بنین ن نده 

ک د  نااس اس صدا تغییر پذیری و تحول یافت، ننینسنت و  تحمیل مر

ری، نهته رستجاعر فی م رعت که نااس مایل به هیچ تغیینری ننینسنت  

و صندوس آن .  ر. چرر که فی م مت  ق به افاع ری رسیشهای خناص ج

 ..…به غرب رعت

رعتفااه ری تجدا و مدسنیته ارشت، ماشنین، :  مدسنیته و تجدا ظاهری 

سختشویر و یا ماشی، ظرفشوی خالصه نمر شوا  ب هه با سفتاس و 

رعمال مدسن و تفهر مدسن  تجدا اس یندگر رفنررا و خناننوراه سره 

پیدر مر ک د و جای خوا سر اس جام ه بای منر کن ند  هنینچ من ن نوم 

نیست که چرر تا به حال نااس برری کنمنک بنه هنمنسنرش بنه فنهنر 

گرفت، خدمتهاس نیفتااه بوا  آیا ری، نااس رعت که ارسا ری عنینمنین، 

جدر مر شوا  نااسی که چناسچن نگنولنر بنه عن نتنهنای پنوعنینده رش 

چسبیده  نااسی که به کاس رندرخت، ماشنین، سخنتنشنوینر سر هنم بن ند 

! نیست و تاک ون رندرخت، ش ورس و شوستش به گران همسرش بنواه

کجای ری هه برری طهاس  و غسل بیماس نامحرم  بنایسنت بنا شنینخ 

ت ف ر مشوس  شرعر کرا و بنا رو صنالح و مصن نحنت کنرا بنه 

یندگر مدسن سبد ارسا  ری هه سرضیه ارخل آپناستنمناننر اس بناالی 

 شهر قررس گرفته 

بی یم به ینک من ن نا  مدسنیته با یندگر آپاستمانر چ ان که اس فی م مر

نیست  تجدای که اس ری، آپاستمان ها وجوا ارسا اس حند رعنتنفنااه 

بی یم شهل ینندگنر  ظاهری ری وعایل برقر رعت رما هم  ان که مر

ری، رفررا آپاستمانر ع تر رعت و تفهر ع تر و قانون قبی ه و تفنهنر 

اس یندگر آپاستمانر و قالنر سر اس ورن آب «  نجس و پیس» ع تر 

کشیدن و کر اران م جر مر شوا  و نگاه شوهر به ین  همان نگاه 

نااس رعت که م تقد رعت عیمی، بایست بماند و جوس همه سر بهنشند 

قاط یت نااس هیچ جای بحث و مذرکره ندرسا  چون هنمنین، !   و بس

رعت که هست  آیا با ری گونه نگرش سعیدن به مدسنیته و تا تنفنهنر 

 مدسن سره بسیاس اسریی اس پیش نیست 

فقدرن مدسنیته و تجدا اس عررعر فی م جاسی رعت  چنون اس هنینچ 

لحظه فی م نخورهیم اید که کسر سره حنل عنااالننه ری کنه من ناعنب 

های عنینمنین،  یمانه و شررید ف  ر باشد و بتورند پاعخگوی خورعته

رسرئنه (  محض خ ده هنم کنه شنده) و یا مطالبا  ینان باشد ری خوا 

کسنر  شوا و جای بحث هنم ننینسنت  هنینچ شوا که نمر بدهد  نه نمر

نیست که بیاید پیش هاا بدهد و بگوید که پدس به ینک پنرعنتناس ارئنم 

شوا اس آعایشگاه عنالنمن ندرن گنذرشنت   رحتیاج ارسا و یا پدس سر مر

کس به عق ش نرعیده و نگفته خندمنتنهناس و ینا  رنگاس تا به حال هیچ

حدرقل پرعتاس سویرنه  ری کاس طاقت فرعای عیمی، کنم منر کن ند  

و اس قرن بنینسنت و ینهنم ری «  عوخت، و عاخت،» ورقع ماندن و  اس

قانون قبی ه پیروی کران  سره حل رسشاای فنین نم بنه من نت رعنت و 

کن ند  وقفه همان سر تهررس منر ماند و بر نااس تا پایان عر حرفش مر

و مسایل عیمی، هم توعد حاج آقا که مجری قانون رعت اس ربتدری 

رهمیت شمراه شند و  فی م مسأله ری فرعر و کوچک و اس نتیجه بر

ری عوی شوهرش هم هیچ جدی گرفته نشد تا به مذرکره بن نشنین ند و 

بنین ند  جویر ننمنر اس صدا سره ح ر باشد  نااس خوا سر م زم به چاسه

ری  تورن مرای سر که هینچ لنحنظنه سرعتر چگونه مر«  پیش هاا بده» 

خنورهند  ک د و فقد منر ری فی م به سرحتر و آعایش همسرش فهر نمر

عیمی، بماند و رارمه بدهد  مرای کنه جنز قن ندسی و ینهنه بندو بنا 

تنورن چن نین،  گوید  چگونه منر همسرش  کالمر مهرآمیز به رو نمر

 .… مرای سر مرای مدسن و سوش فهر ارنست 

ری رولنش هنینچ من ن نوم ننینسنت چنرر ننااس :  نها  رنحررفر ارعتان

تقاضای ویزر اراه بواه  آیا به صوس  نمایشر تظاهر بنه سفنتن، و 

همررهر کراه و به عیمی، اسوغ مر گفته  آیا بن ند کنه وینزریشنان 

آمده و قضیه جدی شده  پشیمان شده  رما ری که مرای رقتصناای و 

پول ش اس رعت ب ید رعت که برری ویزر و رقامنت و غنینره پنولنر 

گوید اس عین، اسعنت بنوان   خرج کراه باشد  پس آن ه عیمی، مر

چرر ری قدس ب ید و غریب به نظر مر سعد  چرر اراگاه رین نقندس بنر 

حساب و کتاب رعت که همه با هم به صوس  ع  نر بنگنو و منگنو 

 —ارسند و به حاج آقا رنگیزه و خد مر اه د  مثالا چرر سرضیه ری

خورهد که خانم م  م اخترشان بیاید و شهاا  بدهد کنه رو  حاج آقا مر

ها اسباسه حام گر حرف یاه رند  رصنالا  حام ه رعت و ج وی نااس آن

مگر هل اران یک رنسان و پرخاشگری و ضرب و جنرح کنالا جنرم 

های فرهاای آامهنا عنرینع سوی هنم اعنت بن ن ند  نیست  رلبته اس فی م

چنه شنرعنر و چنه ) ینن ند  چنرر  ک  د و به سرحتر همدیگر سر منر مر

همه مجایند تا اعت بزن ارشته باش ند  چنرر بنر خنالف (  غیرشرعر

ری  تصوس خورن ده یا بی  ده  نااس که به جرم قتل عمد یا غیرعمند بن نه

ارند بنه جنای  و حم ه به ینر حام ه متهم رعت و خواش هم ری، سر مر

ک د و ط بهاس  رحساس گ اه و پشیمانر  مر سوا ری سرضیه شهایت مر

برا و ع یه سرضیه پروننده  هم هست و پدسش سر به پزشک قانونر مر

عایی مر ک د  ری جان ری، ین کاسگر چه مر خورهد  منگنر خنواش 

تورند کواک رو سر ینده ک د که سرضیه بتورند پدس رو سر بنه حنرف  مر

 تورند ج وی شاشیدن پدس سر بگیرا  یان ورارسا  و آیا عیمی، مر

آیند و حنرف تنوی اهنان بن نه  م  وم نیست چرر خانم م  م ترمنه منر

من ن نوم ننینسنت !  گذرسا و ییر یبان ثمیه چنهناسعنالنه سر منر کشند مر

چطوسی نقاشر ب ه چهاسعاله به ع ورن مندسک اعنت ننااس بنواه و 

هنای ارعنتنان بنینشنمناس رعنت و قنابنل  سره به اراگاه پیدر کراه  ض ف

پوشر نیست  جز ری هه نویس ده برری پی اندن ارعتان به نفع نااس  چشم

و عر کاس گذرشت، بی  ده ری هر چنینز غنینر من نطنقنر و غنینرمنجنایی 

های نااس همیشه عفسطه و پی اندن مسناینل  رعتفااه کراه رعت  حرف

م  وم ننینسنت چنرر ننااس بنه خناننم !  رعت و آخرش ط بهاس هم هست

یند تا رعم اکتر سرضیه سر بدرند و به چه حقر رو بنه  قهرریر ینگ مر

اهد مان د ک مبو اس موسا اکتر و حام گر ین اینگنری  خوا رجایه مر

تحقیق ک د  چرر با وجوای که اخترش مایل نیست  بای هم با مناشنین، 

سوا ام مدسعه رو و خانم م  م اخترش سر با مناشنین، تن نقنینب منر  مر

ک د  چه چیزی بی، نااس و خناننم قنهنررینر هسنت کنه ننااس خنوا سر 

ارند به شوهر خانم قهرریر یک عذسخورهر بدههناس بندرنند  موظف مر

خنورهند بشن نوا و  و به خواش توضیحر بدههاس رعت که ایگری نمر

ری عوی ایگر چرر خانم قهرریر تا ری، حد ری نااس طرفدرسی مر ک د  

کن ند و ری رو  تا حدی که آهسته به سئیس اراگاه عفناسش ننااس سر منر

هنا  حمایت مر ک د  آیا خانم قهرریر اس یک عال گذشته که با خاننه آن

بنه (  اس آعتانه طنالق) کراه اس وض یتر مشابه با نااس  سفت و آمد مر

عر مر براه  و همی، ری، او سر به هم نزاینک کنراه رعنت  آینا رین، 

نزایهر باعث پشیمان شدن نااس ری سفت، به خاسج و ماندن اس رینررن 

شده رعت چرر پس ری ج جال شاکر ام اس مدسعه و تهدید رو به کشف 

ک د و به ت ف، رو ایگنر جنورب  ری، سری  خانم قهرریر ری نااس فررس مر

ها چر بواه  آیا فرر خانم قهرریر ری نااس ع نتنش پنر  نمر اهد  بی، آن

بران رو به اسوغگویر و ری عوی ایگر خشونت غنینر قنابنل کن نتنرل 

رعتنبناسی  نااس نیست  آیا به همی، الیل که به شهاا  اسوغ خوا و بر

سوا و شهاا  خوا سر پس مر گنینرا  آینا  حرفهای نااس نیست که مر

 ری ترس رعت 

تورند بیان ک د و فی م به رو مجال ری، سر نمنر  عیمی، شخصیتش سر نمر

فهمیم که عیمی، اس یندگیش چه مر خورهد  ری رول فنین نم  اهد  ما نمر

خورهد و حاضنر رعنت  بی یم که اخترش سر مر اس اراگاه عیمی، سر مر

بی یم کنه پنیناننوینش سر فنروخنتنه و ری  ری همه چیزش بگذسا  ب د مر

پیانویش چشم پوشیده و موقع سفت، ری خناننه شنوهنر بنه عنبنک هنمنه 

ه نرینک رینبنسن، «  خانه عروعک» ینانر اس ری، موق یت  ری نوسری 

گرفته تا قرن بیست و یهم  رکثر ینان با اعت خالر رو فقد ینک عنر 

ری (  تب یغ برری عبزر و خنورنن نده من نتنخنب شنان.  توجه) ای شجریان

یندگر مشترک  برمر ارسا تا با خوا ببرا و تنایه بنرری هنمنان هنم 

رجایه مر گیرا  عیمی، چرر یک ایورن حافظ برندرشت که ش نر نناب 

که، رعت تا فنرهن نگ خنوا سر نشنان بندهند  عنینمنین، اسجناینر منر 

رش خنورهند  گوید که ری مهرینه و بای مر«  ماشی م سو مر فروشم» گوید

گذشت و وقتر نااس اس بایارشت رعت و به وثیقه ننینای ارسا عنینمنین، 

گذرسا ی  ر عیمی، نه ت نهنا  آوسا و گرو مر قباله خانه پدسی رش سر مر

بخشد ب هه بیشتر ری آن ه مر  خورهد و آن ه ارسا سر هم مر چیزی نمر

گذرسا  سر ری، وعد ارسا مایه مر(  ع د خانه ورلدی ش)تورند ارشته باشد 

و وثیقه نااس مر ک د  عیمی، م  وم نیست چرر به ع ورن گن نه گنذرسی 

هنینچ بنه من، » گوید  ک د و مر شوا که اس سره گریه مر ری قدس نایل مر

رننگناس ننه رننگناس منا !  یک باس نگفت طنالقنت ننمنر اهنم!  نگفت نرو

  —ض ف شخصیت عیمی، و تفهر« چهاساه عال با هم یندگر کرایم
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به ع ورن ناظر و نگهبان عروس و ارماا مررقب بوا تا هیچ مان ر باعث 

بر هم یان مررعم حج ه نشوا و اس رم، و رمان عروس وارماا رولی، ایدرس 

پاخه عو قبل ری وسوا ارماا یک متر پاسچه .  یناشویر خوا سر تجربه نمای د

عفید سر که ری طرف خانوراه عروس تهیه مر شد به تشک عروس وصل 

مر کرا تا خون حاصل ری پراه بهاس  سوی آن سیخته شوا و پا خه عو 

 .مسوول حمل ری، پاسچه به خانوراه عروس مر شد

ولر اس حال حاضر  چ د سوی قبل ری مررعم عروعر  عروس به همرر 

ارماا وگاهاا یک نفر ری نزایهان عروس و ارماا نزا متخصص ینان تست 

. بهاس  سر رنجام مر اه د و ارماا سر ری نوع پراه بهاس  مط ع مر عایند

گورهر صااس شده اس او نسخه با تایید پزشک صااس مر شوا که رکثررا 

یک نسخه به خانوراه عروس و یک نسخه به خانوراه ارماا جهت رطمی ان 

و به رندریه ی مرعوما  .  ری عالم بوان بهاس  اختر تحویل مر گراا

 .م سوخ گذشته عروس و ارماا کمتر عرخوساه و مضطرب مر شوند

باکره بوان عروس خی ر مهم و ری م زوما  رعت و بر ری، باوسند که 

قدرعت یک اختر و عفیف بوانش به عالم بوان بهاس  حتر اس اوسرن 

نامزای بستگر ارسا طوسی که اختر وپسری عقد شده حتر پس ری 

طوالنر شدن اوسرن عقد هم تا شب عروعر نباید سوربد ج سر سر تجربه 

اس گذشته عالم نبوان بهاس  به هر الی ر مشهال  و عورقب  .کراه باش د

سعوریر آنها .  بسیاس نامط وبر برری اختر و خانوراه رش اس پر ارشته رعت

م موالا اس .  و به هم خوسان آسرمش و یندگر سویرنه  ری جم ه آن مر باشد

یا ری هه .  چ ی، مورسای  عروس به خانه ی پدسش بای گرارنده مر شوا

ری عوی خانوراه ی .  گیسورن رو سر تررشیده و بر خری عورس مر کراند

پدسش نیز موسا شه جه و آیرس قررس مر گرفت و به رحتمال بسیاس ییاا 

کشته مر شد یا به قول م روف  تا لهه ی ن گ ری سخساس خانوراه پاک 

و رگر چ ان ه مشخص شوا که چه کسر عمل ج سر سر با رو رنجام !!  شوا

حتر گاهاا هیچ .  اراه  کاس به نزرع خانوراگر و قبی ه ری کشیده مر شد

موسای سفتاسی نبواه و نوع پراه ی بهاس  اختر تشخیص اراه نشده و 

چه بسا اختررن پاک و م صومر که به خاطر عدم آگاهر رطررفیان ری نوع 

 .بهاس  آنان یندگیشان تباه و یا کشته شدند

رلبته نباید فررموش کرا که رحتماال  ییاای وجوا ارسند که م جر به پاسگر 

ری .  پراه ی بهاس  اختر مر شوند بدون ری هه عمل ج سر رنجام شده باشد

که به الیل وض یت یندگر م طقه ری ...جم ه پرش و عقوط ری رستفاعا  و

اس بسیاسی مورقع اختر به ه گام عقوط یا .  ری، قبیل سویدراها فررورن رعت

پرش ری رستفاع متوجه پاسگر پراه ی بهاس  خوا و خونریزی حاصل ری 

اس چ ی، مورق ر خانوراه ها رقدرم .  آن مر شوا و شهامت رظهاس آن سر ارسا

. به صوس  ج سه و گرفت، شهوا مر ک  د تا ب درا مشه ر متوجه آنها نشوا

رما گاهاا اختر بی اسه به الیل شررید رجتماعر و خانوراگر شهامت آشهاس 

رلبته االیل پزشهر .  کران آن سر ندرسا  لذر ب درا م جر به فاج ه مر شوا

 .ایگری نیز اس ری، یمی ه وجوا ارسند

اس خصوص میزرن سضایت ینان نسبت به تست بهاس  یا مررعم ویژه ی 

شب عروعر باید بگویم رگر ری، رمر سر نسبت به گذشته بس جیم تست 

اس پشت اسب رتاق حج ه ترجیی مر «  پاخه عو»بهاس  سر بر وجوا 

ولر تا جایر که ب ده رطالع ارسم و پرس وجو نمواه رم ینان م طقه .اه د

رنجام ری، عمل سر نوعر تب یض  توهی، و بر رحتررمر به خوا ت قر مر 

ک  د و عقیده ارسند که باید مرارن به اسجه ری ری آگاهر و سشد فهری 

برع د که باکره بوان سر اس سوح و فهر ینان تشخیص اه د نه اس چ د 

وبرری خی ر ها ری، عورل پیش مر آید که رگر ینان ری طریق !  قطره خون

بهاس  عفیف بوان خوا سر نشان مر اه د پس مرارن سر چگونه باید 

 !ع جید 

اسموسا رنورع پراه و عورم ر غیر ری آمیزش که مر تورند عبب پاسگر آن 

هم  ان که پیشتر به .  شوا اس گذشته هیچ نوع آگاهر وجوا ندرشت

مشهال  ناشر ری آن رشاسه نموام رما رک ون با رتهاء به ع م پزشهر و 

رنجام تست بهاس  قبل ری عروعر و توجیه ارماا ری نوع پراه بهاس  

عروس مشهال  حل شده رعت رما رگر اس حی، رنجام تست مشخص شوا 

که بهاس  اختر ری طریق سوربد ج سر با مرای غیر ری ارماا ناقص شده 

باشد نه ت ها ریاورج ک سل خورهد شد ب هه عورقب عختر برری اختر ری 

رگر هم ون گذشته عرش تررشیده نشوا و رو .  لحاظ سوحر خورهد ارشت

سر عورس بر خر اس رنظاس عموم نمایش نده د رما به شیوه های ایگری 

هم ون طالق قبل ری ریاورج  آیرس وشه جه  ط  ه و عرینش رطررفیان  

رختالفا  خانوراگر موسا ر یت قررس مر اه د که باعث رفسراگر شدید 

 .اختر و گاهاا حتر به خواکشر نیز م جر مر شوا

ورژه ری رعت که اس لهجه ی لهر موسا رعتفااه قررسمر گیرا "  پابِر"  -)۸

و به ینر مس، گفته مر شوا که ری عوی خانوراه عروس رنتخاب شده تا 

ری، ین اس شب عروعر آمویشهای .  همرره عروس به خانه ی ارماا بروا

الیم سر به عروس مر اهد و بر رولی، سربطه ی ج سر میان عروس و 

پس ری رتمام مررعم خاص شب .  ارماا اس شب عروعر نظاس  کامل ارسا

عروعر وی باید اعتمال عفید آغشته به خون بهاس  سر برری مااس 

ری، اعتمال اس برخر ری .  عروس ببرا و ری وی مژاگانر اسیافت نماید

خانوراه های کرا م طقه قزوی، پس ری شستشو تا به انیا آمدن رولی، ب ه ی 

عروس نگهدرسی شده و رولی، لباس نویرا با همی، اعتمال بزسگ و عفید 

 پایان                                   .اوخته مر شوا

   12ارامه مطلب السالوارور از ص 

تنجناوی  .  ورس شد که بتورندبا ری، تجربه تن نخ بنه ننحنوی کن ناس بنینایند

بنر جنای "  لنوی"  شه جه و تحقیر یخم های ییاای بر سوح و سورن 

رمنیندورس بنوا "  لنوی." نهااه و خی ر چیز هنا سر اس رو شنهنسنتنه بنوا

ه گامر که اوباسه به سفیق و اوعت پسرش  که با اختر هشت ماهنه 

شان به خاسج فررس کراه بوا  بهم مر سع د اوعت پسرش شررید سر 

اسک ک د و رو اچاس عرنوشت ینانر نشوا که اوعتان و همسررنشان 

  .پس ری رطالع ری تجاوی ج سر شه جه گررن  آنها سر ترک کراه رند

تجاوی و خشونت ج سر یک خشونت عیاعر رعت که بنه تنحنقنینر و 

نابوای سوح و سورن یندرنیان عیاعر مر رنجامد و حناکنمنان ری رین، 

حنتنر آگناه بنه رین، کنه . حربه برری رارمه حیا  خوا رعتفااه مر ک  د

تجاوی به ع ورن یک حربه عیاعر ع یه یندرنر به کاس سفته رعت بای 

  .هم هضم ری، تجربه ت خ سر آعان نمر ک د

 ری عایت رخباس آمریهای التی،  0775لیزر لوگر رو  : م بع 

*- FMLN "عنایمنان چن  "  جبهه آیرای بخنش فناسربنوننده مناستنر

اس آل عالوراوس با شنرکنت پن نچ  0705چریهر ماسکسیستر اس عال 

عایمان چ  پایه گذرسی شد و تا اوریاه عال ع یه ایهتاتوسی نظامر 

 0775ری عنال .  حاکم بر آل عالوراوس به ننبنرا مسن نحناننه پنرارخنت

به عایمان عیاعر مبندل شند و بنه منبناسیر  بنه "  فاسربونده ماستر" 

اس  Mauricio Funes "موسی یو فنوننس. " شهل عیاعر رارمه ارا

اس "  فناسربنوننده مناستنر" به ع نورن کنانندیندری  5557پانزاهم ماسس 

او مناه .  رنتخابا  سیاعت جمهوسی آل عالوراوس به پنینرویی سعنیند

اس رنتخابا  مح ر و م ر برنده شنده و "  فاسربونده ماستر" قبل ری آن 

 پایان.   رکثریت کرعر ها سر به خوا رختصاص اراه بوا

  

‘‘ تحریك نكران مرا تحت هر شنررینطنر”  ینان مجبوسند كل مسوولیت

رمنا ورقن نینت .  سر با پی یدن بر قورسه خوا اس پاسچه ری  بدوش بگیرند

عال گذشته قااس نبواه منوقن نینت  0055ری ست كه برقه و یا حجاب اس 

مهم ننینسنت .  ینان سر به گروه ی ری رنسانهای آیرا و مستقل رستقاء اهد

كه تا چه حد رعالمیان اس افاع ری حجاب توجیه گری ك  د  آنن نه منهنم 

رعت ری، رعت كه حجاب عمبل براگر و عتم ینان مس مان اس عررعنر 

جدرعایی ینان ری یندگر رجتنمناعنر  كن نتنرل آیرای .  جهان بواه رعت

حركت و هم  ی، نهاای ه كران عیستم آپاستاید ج سنر فنقند بنرخنر ری 

توجیه گررن رعالمر همینشنه .  بهتری، خدما  حجاب تا ك ون بواه رعت

و   -سهناینر ورقن نر” اعت و بال بایی اس تب یغ ری نكنه رعنالم بنه یننان 

آیا به الیل همان .  اراه  ارشته رند‘‘ جایگاه ی برری نقش ف ال اس جام ه

رعت كه ما شاهد ری   ی، اسصد باالیر ری بر عنورای ‘  سهایر ورق ر’  

و آیا به همان ع ت رعت كه جنهنان ‘‘  اس میان ینان خاوسمیانه هستیم  

‘‘  . عرب سر رخت اق ینان اس برگرفته و بسمنت سكنوا پنینش منر سوا

ب ظر مر سعد كه هیچ كس نمر خورهد به رشتباه رعاعر رین، بنحنث كنه 

محافظت مر كن ند  ‘  حجاب ینان سر اس مقابل عوء رعتفااه ج سر مرا’ 

چرر مراهای مس مان به ری، رینده كنه بنه هنمنه منراهنا و اس .  بپراریا

تمامر ع ی، مربوط مر گراا  وق ر نمر گذرسند  یمانر كه آنها اعنت 

و یا گران لخت یك اختر سر مر بی  د حالر به حالر مر شنونند  چن نین، 

شیوه نگرشر چه پیامر برری یك اختر جورن مس مان مر تنورنند ارشنتنه 

یمانر كه رو قدم به انیای بیرون مر گذرسا  آیا نباید بیامنویا كنه .  باشد

نیای به رحتررم به ج س مخالف ارسا  بسیاس عجیب رعت كه منا هنرگنز 

به ضربا  سورنر مخت فر كنه ینك اخنتنر جنورن  بنا سعناینت حنجناب 

ینان مس نمنان بنه چنینزی .  رجباسی مر تورند متحمل شوا فكر نمر ك یم

آنان نیای به هدریت رخنالقنر ارسنند .  بیشتر ری ت  یما  قرآنر نیای ارسند

. كه مر تورن د بدون كمك پوشش و حنجناب  فنروتن، و شنرینف بناشن ند

رصال چرر باید ینان همیشه نگررن آن بناشن ند كنه چنه بنپنوشن ند و چنه 

نپوش د  مهم ری ست كه آن ه به ین رحتررم مر بخشند بنا رین نكنه رو چنه 

پوشیده بسیاس بر سبد رعت ب كه ری، مسو ه بیشتر به تنفنكنر رو و شنینوه 

اس آخر  اس رستباط با آن ه كنه ین جنورن بنر .  رعتفااه ری آن سبد ارسا

م، حجاب سر سعایت مر ك م  چون كه رنتخاب خوا ”  آن تاكید مر ك د 

م، ری ری كنه رو ‘‘  .ری، اس م، رحساس سهایر ریجاا مر ك د.... م، رعت

رحساس سهایر مر ك د و ری، آیرای سر ارسا كه حجاب سر رنتخاب كن ند 

رما آن ه كه نیای به یااآوسی ارسا ری، رعت كه منین نینوننهنا ین .  خرع دم

حجناب .  عرب و ریررنر ری آیرای حق رنتخاب پوشش برخوسارس نیست د

م، فكر مر ك م برری ینان .  برری آنان یك رلزرم قانونر و رجباسی رعت

مس مانر كه اس جورمع آیرا بزسگ شده رند  هورارسی ری پنوشنش و ینا 

حجاب به م  ر نمایشر ظالمانه ع یه صدها و هزرسرن ینر رعت كه به 

صوستهایشان تیغ یاه و رعید پاشیده رند و هم  ی، بسیاسی كه كشنتنه و 

یندرنر گشت د تا سژیم رعالمر اس ریررن و ایگر اولتها تورنست د حجناب 

 پایان.سر رجباسی و ع طه خوا سر برقررس ك  د

   22دنباله مطلب از ص 

 

 

 

 

13ارامه حجاب از ص   

 550همانجا صفحه 

توجیه گررن رعالمر اس تالش جهت افاع ری پوشش  رغن نب رننگنشنت 

خوا سر به ینان اس غرب نشانه سفته و آنان سر به جرم ری كنه سهناینر 

ت ریف مر ك  د  منحنكنوم ‘‘  پوشیدن چیزی نزایك به نپوشیدن”  سر با 

برری ری، نوع رفررا  ینان یا بر حجاب رند یا حجاب كامنل .  مر نمای د

رین، !  ارسند  هیچ چیز بی، ری، او رفررط نمر تورند وجوا ارشنتنه بناشند

اسعت رعت كه اس غرب ینان بر رعاس ظناهنرشنان رسیش گنذرسی 

آنها تبدیل به ربزرس گشته و رغ ب ری آیرس ج سر سننج منر .  مر گراند

م، مشخصا ری .  بدون شك هر جام ه ری مشكال  خوا سر ارسا.  برند

ری كه ینان اس كل سعاننه هنا بنه ربنزرس جن نسنر تنبندینل منر گنرانند  

ما باید قبول ك یم كنه یننان اس آمنرینكنای شنمنالنر و .  خوشحال نیستم

رسوپا بسیاسی ری حقوق و آیرای های خوا سر با چ د اهنه منبناسیه و 

آیرای پوشش فقد یكر ری چن ندین، حنقنوق .  ج بش ها بدعت آوساه رند

رگر ما اعتاوساها و خدما  ینان سر كن نینشنه كنراه و .  مدنر آنهاعت

آنان به هوسر كشان خاسج گوا تق یل اهیم نه ت ها هیچ خدمتر به یننان 

ننكنراه رینم بن نكنه (  بخصوص جورمع رعالمر) ك یه جورمع عقب مانده 

 .رمید آنان به پیشروی سر عركوب كراه ریم

قانع ك  ده تری، الیل جهت سعایت حجاب ری طرف ع مای رعالمر 

چیست  آنها مدرم بحث مر ك  د كه پوشیدن سوعری یا حجاب  مراها 

حجاب  -سر ری نگاه به ینان به مثابه یك ربزرس ج سر بای مر ارسا

باعث مر شوا كه مراها به ظاهر ین بر توجه شده و اس عوض به 

! چه م طق ییبای ورسورنه ی.” شخصیت و رفكاس آنها توجه نمای د

بحث م، ری، رعت كه حجاب به تحكیم ری، ریده كه ینان به غیر ری 

و بدی، ع ت رعت كه . ربزرس ج سر چیز ایگری نیست د  مر پراریا  

 
                                             

 هم سفر بودن و هم هدف بودن 

ابدا به معنی   

شبیه بودن و شبیه شدن نیست   

و شبیه شدن دال بر کمال نیست  

 بلکه دلیل توقف است

می توان به سوی   

رهایی گریخت   

اما بازگشت ما به اسارت  

 نابخشودنی است

 نادر ابراهیمی
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 29       2012شماره پنجاه و پنج ژانویه . ماهنامۀ روشنگر  

اش که طالق ندادن شوهر و سماجت مرد را نشمانمه  مالقمه  امیانه 

دهد که سیمین زنی نیست کمه  داند و از نادر توقع دارد نشان می می

به حقوق خود آشنایی داشته باشد و به آن احترام بمگمذارد، بمخمشمش 

های سیمین در جامعه و اشا ه آن، بسیار جنبه بدآموزی دارد که با 

ذکاوت بسیار از سوی نویسنده نوشته شمده تما بمه فمانمتماسمم ممردان 

کمنمد  ایرانی پاسخ بدهد ، سیمین زنی که از شوهرش جدا زندگی می

مدام در حال فیصله دادن به دردسرهای ناتوانی و کملمه شمقمی همای 

نادر، آنهم به شکلی معقوالنه و  ملی است تما بمتموانمد بمه صملم  و 

کند و اهل هنر اسمت دارد  آرامش برسد، سیمین زنی که تدریس می

بخشد ولی پشت این بخشش همای سمیمممیمن خمرد و  مدام از خود می

دانایی و آگاهی نیست و ما صدای سیمین را نمی شنویم؛ ما صمدای 

ا ترا  سیمین را حتا به صورت نجوا در هنگامی که در د موای 

مردها دماغش به خون افتاده و آسیب دیده، نمی شنویم؛ نویسنده حتا 

گذارد تا ما با سیمین همذات پنداری کنیم و دمی بما او  ای نمی لحظه

تنها بمانیم و صدای بغ  کرده اش را بشنویم در حالمی کمه وقمتمی 

افمتمد صمدای  شوید و بمه گمریمه ممی نادر دارد پدرش را در حمام می

شنویم و با نادر همذات پنداری می کنیم؛ نویسمنمده  بغ  نادر را می

گذارد تا با تمرممه تمنمهما بمممانمیمم و صمدای درون ایمن مموجمود  نمی

مهتاب محمودی که توسط پدر )هویت شده و این گروگان روحی  بی

، این نموجموان بمه ( تربیت شده و زیر سلطه روحی آنهاست.  ا.  و ج

ظاهر مونث را بشمنمویمم؛ در درون تمرممه چمه ممی گمذرد؟ اولمیمن 

روزهای بلوغ، اولین دردهای زنانه و سماال در ممورد قما مدگمی، 

اولین کنجکاوی ها در مورد زن حاملمه ای کمه دارد آدرس دکمتمر 

گیرد را در ترمه نمی بینیم؛ ترمه دختربچمه نمیمسمت بملمکمه  زنان می

بی هویتی زنها در ایمن داسمتمان بمی نمهمایمت !  بچه نادر است و بس

است، مادر سیمین نیز سیمین را جدی نگرفته و ممادرزن نمه تمنمهما 

کند و بعد  گیرد و شوخی می طرف نیست بلکه با دامادش گرم می بی

دارنمد و  بینیم که پدر نادر را خانواده سیمین گه گاه نمگمه ممی هم می

شان را هم وثیقه نادر می کنند، نادری که در شرف طالق  سند خانه

آیا این رفتار  مجمیمب و نمابمجما و !  و طالق کشی با دخترشان است

غیرمنطقی نیست؟ آیا این فانتاسم یک مرد ایرانی نیمسمت کمه ممادر 

زنش طرف او را بگیرد و خانواده همسرش هر چمه دارد بمه پمای 

 داماد گلشان بریزد؟ حتا در آستانه طالق؟

دادگاه دوم که پیامد دادگاه اول و یا دادخوست سیمین است که با 

ای که بر اثر  ربه در شکم  شکست مواجه شده بود، بر سر بچه

شود به اینکه سیمین را  مادرش از بین رفته، سرانجام منجر می

آید تا ق یه را با پول  برای حل مسأله اولیه مصمم کند؛ سیمین می

و غرامت و دادن بدهی های حجت فیصله بدهد، از سوی دیگر 

نادر کله شق را را ی کند تا کمی کوتاه بیاید و اجازه بدهد تا او 

مشکل را حل کند و به این مسأله خاتمه بدهد، درست در همین 

کند و  قب  لحظات ناگهان به شکل معجزه آسایی، را یه شک می

نشیند و  لیرغم نیاز مبرم مالی و قر ، پول را نمی خواهد؛  می

گوید  زند و می حرف می «پول حرام»و  «پول حالل »را یه از 

اش را از دست داده چون روز قبل  تقصیر خودش است که بچه

خورده به یک ماشین و شب قبلش درد داشته و مطمون نیست، پس 

چرا را یه شماره ماشین را برنداشته؟ چرا را یه در آن موقع 

ا ترا  نکرده؟ چرا تا حاال هیچی نگفته؟ همان شب وقتی سیمین 

ها  برای دادن پول به خانه آن( یک خانواده کامل)و نادر و ترمه 

خواهد که  پیچاند و از را یه می می روند، نادر باز حرف را می

بیاید و به قرآن قسم بخورد که او را مسوول و مقصر در از دست 

داند که را یه با توجه به  اش نمی داند؛ نادر به خوبی می دادن بچه

تواند قسم شک دار و یا دروغ بخورد و از  ا تقادات قوی خود نمی

 این کار سر باز خواهد زد،     

حجت خوا سر مر یند  نااس پیروی شده نه پولر اراه و نه گ اهنهناس  

کس نیست که ری نااس بخورهد بنه قنرآن  ق مدرا مر شوا  رما چرر هیچ

یا هر چیزی که م تقد رعت قسم بخوسا که همسرش سر اوعت ارشته 

خورهد اس ک اس هم یندگر کن ن ند  کنه  و به رو وفاارس بواه و الش مر

برری یک باس هم که شده  نظرش سر صاف و پوعت ک ده و شنفناف 

بیان ک د  نااس که به رعتقاا سرضیه ورقف رعنت و بنوا چنرر آن ین 

موم، سر به ایای متهم کرا  آیا رین، تنهنمنت جنهنت ابنه اس آوسان 

 —برری ندران اعتمزا یک سوی کاس 

نااس  مرای رعت که ینش سر کنتنک ننزاه بن نهنه بنه   –نااس کیست  

خدمه خوا حم ه کراه  رو اس اراگناه اوم منتنهنم بنه ضنرب و جنرح 

سرضیه رعت  رگر خشونت عرا و ک ه شقنر ننااس اس اراگناه رول سر 

نگرفته رید به سفتاسش پس ری وقوع حااثه توجه ک ید کسر کنه خشن، 

یند و نه ین هنمنسناینه سر هنل منر اهند   نباشد نه ین خواش سر مر

خشونت طبقاتر نیست  یان همسر و یا خدمه بنرری تنمناشناگنر ینهنر 

ها و طبنقنا  و لنحنظنا   منرای  رعت  رما ری هه با جابجا کران نقش

خوا سر موَجز و موجه بدرند که اعت بر عر کسر ب  د ک د  تهدید ک ند 

رگر فهر «  م، باید رالن با لگد تو سو ری ری، خونه مر رندرختم بیرون» 

خشونت  کالم خشونت باس و باالخره عمل خشونت بناس سر بشنوا بنا 

توجیه کرا و «  رون لحظه یاام نبوا که حام ه رعت« » عصبانر بوام» 

شوند و همه تبنرئنه منر شنونند   خوا سر تبرئه کرا پس همه توجیه مر

ک ترل سفتاس اس ری، لحظه رعت که مهم مر شوا  مهم رین، رعنت کنه 

اس چ ی، لحظاتر کسر سر نزنیم و ک ترل سفتاس خنوا سر حنفنظ کن نینم 

برری سرضینه «  خشونت غیرعمد» با «  خشونت رسرای» وگرنه تفاو  

شنوا منرای بنا  رش سر ری اعت اراه چیست  و چگونه منر ری که ب ه

منرای بنه » و ننه «  فهر مرای سوش،» خشونت های متفاو  نااس سر 

 ارنست « فهر ظاهر سوش،

قسم به قرآن و سرضیه اس پایان نمایشر رعت که تنوعند ننااس بنه سره 

شوا تا اس برربر فریندرن اسوغ که اس آین نده  رفتد و کاسگرارنر مر مر

بایست بمان د و جمهوسی اسوغ سر عر پا نگهدرسند سرضیه سر بنه ارم 

ک ن ند  ها اس پایان فهر نمر رندریا و حجت سر عاجز مر ک د  آیا ب ه مر

که سرضیه اسوغگوی بزسگر رعت  آینا اس رین، شن نبنده خنون بن نه 

ه وی به انیا نیامده ری که شهید شد محو و شسته نمر شوا  هندف ری 

ری، صح ه جز نشاندن حجت و سرضیه بر عر جایشان و عاکت کران 

آنها چیست  حاج خانم کجای ری، مفاهیم فمی یستر رعت  ایدید چطوس 

به جای ری هه بنه ینک منفنهنوم رنسناننر بنرعنینم ری طنرینق عنین نمنای 

گیری عقیندتنر رسشناای سعنیندینم  ایندیند  به یک نتیجه.  ر.صااسرتر ج

کس و هیچ چیز تغییر نهرا  ایدید نااس نخورعنت تنغنینینر کن ند و  هیچ

برری هیچ تغییری اس جهت بنهنبنوا تنالش هنم ننهنرا  آن قسنم آخنر 

ها به بیگ اهر خوا ری آن ین سننجندینده  گرفت، اس برربر چشمان ب ه

کنرا آشنهناس  رش سر ری اعت اراه برری چه بوا  ایدید عمل ری که ب ه

سر   ینااتنان هسنت سرضنینه سر کنه .  ر. عیستم تورب عایی عی مای ج

برری شست، کون پیرمرا ری مفتر ت ف ر تأینیند منر خنورعنت  منررعنم 

قالر شویان توی ورن سر توعد سرضیه ینااتنان هسنت  شنسنتن، قنالنر 

شاشر شده  آمویش سفنتناس شنرعنر و رسشناای سر ایندیند  آخنر ری 

سرضیه نخورعته بواند که قالر سر بشنویند  کنافنر بنوا سرضنینه فنقند 

کاسهایر که ری رو خورعته رند سر رنجام بدهد  مگرنه  آیا ری، یک فی نم 

آمویشر رسشاای نیست  آینا اس پناینان ننااس رنندکنر رحسناس غنذرب 

وجدرن ارسا  آیا رحساس عذرب وجدرن به سرضیه م تقل نشد  سرضنینه 

که قربانر و ری سنجبرتری، مرام بوا  پس هدف فنین نم چنه بنوا  چنه 

هدف ورالیر  ت قی، ری هه ما همیشه منجنرم هسنتنینم و بنایسنت عنذرب 

بهشیم و اس عوض نااس و ق دسها با یبنان قنالنب و غنالنب بنررینمنان 

 تصمیم بگیرند 

ترمه با عشوه و نایی که م  وم نیست عن نتنش :  به پایان فی م مر سعیم

گنویند کنه  چیست  مثل یک شاگرا خوب که اسعش سر بن ند رعنت منر

تصمیمش سر گرفته و حدس تصمیم ترمه با توجه به سورل فی م  هنینچ 

عجیب نیست رما مگر ارعتان بر عر نااس و عنینمنین، ننبنوا  حناصنل 

خورهد بماند چیسنت   چهاساه عال یندگر مشترک برری نااسی که مر

آیا عشقر وجوا ارشته  آیا خوشبخت بواه رند  چرر فنقند عنینمنین، اس 

جستجوی فضایر تایه و هوریر تایه برری خوا و اخترش رعت  چرر 

نااس جز ع طه سوحر بر اخترش و اسوغ و پنین نانندن هنمنه  کناسی 

برری بهبوا شررید نمر ک د  چرر حتا ب ه سر اس من نذوسینت رخنالقنر 

ک ر م، مقصرم تن نفن، بنزن بنرینم  رگه فهر مر» پی اند  گذرسا و مر مر

هنا اس چن نین،    آیا اخنالنت و ورسا کنران بن نه« پول سو بهشون بدیم

هنا  ها و ماجررهایر برری سشد و عالمت سوحر و تربنینت آن قضاو 

 م اعب رعت 

اراگاه عوم فی م بای اراگاه طالق عیمی، و نااس رعت  سئیس اراگاه ینا 

حاج آقا ری، باس جورن رعت و کت و ش ورس به ت، و بدون سیش  رو ری 

پس ری کرشمه تنرمنه بنرری !  خورهد بیاید و نظرش سر بگوید ترمه مر

خورهد به عقد حاج آقا اس بیاید  گفت، نظرش مثل عروس خانمر که مر

   « رالن باید بگم »

نااس و عیمی، سر اس سرهروی اراگستری مر بنین نینم  هنر کندرم ینک  

کن ن ند  کرام با ری، فی م همه خاسجر ها فهنر منر طرف  ارشتم فهر مر

که نیمر ری وقت ریررنیان اس اراگستری و اراگاه هنای عندل رعنالمنر 

مر گذسا  حاج آقاها همه آسرم و صبوس بنا گنوش شن نور و منأمنوسرن 

همه خ درن و آسرم و با اندرنهای مسورک یاه و یندگر اس عایه رعنالم 

 و شرع به خوبر رارمه ارسا  مگر ری، بخشر ری پیامهای فی م نبوا 

ری، همه قانون اس کشوس بر قانون  رین، هنمنه !  عه اراگاه اس یک فی م

 رهمیت برری یک طالق بر رهمیت  ییاا نیست 

شخصیت ترمه اس ارعتان هینچ شنهنل ننگنرفنتنه  تنرمنه اس حنقنینقنت 

عروعک عخ گوی حرفها و ت قی ا  و رفهاس پدس خویش رعت و عن، 

ورق ر و رمیال ورق ر و رفهاس ورق ر و رحساس حقیقر خوا سر نسنبنت 

به مااسش ندرسا  باییگر نقش ترمه که همان اختنر آقنای کناسگنرارن 

تر رعت  هیچ  باشد  ری ع، یک ب ه یایاه عاله  عه چهاس عال بزسگ

م  وم نیست چرر ری، اخترب ه به مااس ه رم دش عالقمن ند ننینسنت و 

تفاو  رعت و چرر رین، هنمنه بن نه بنابناعنت  چنرر ری  نسبت به رو بر

م صومیت یک کواک اس حال سشد  اس ترمه رثری نیسنت  چنطنوس 

شوا و بنا ینااآوسی صنحن نه ری منچ  ترمه اس لحظاتر ب ه ک مبو مر

پدسش سر مر گیرا  و چرر بنا وجنوای کنه اسوغنگنوینر پندس بنر رو 

آشهاس شده  خواش به سرحتر به حاج آقا اسوغ مر گوید  هیچ م  وم 

فنرعنتند و  نیست چرر نااس اخترش سر برری ب زی، یان به پناینین، منر

اهد تا بروا پایی، و منانن ند بنقنینه  خواش باع، محترمش سر تهان نمر

سرن ده ها ب زی، ماشی ش سر بزند  چرر رن نامنر کنه اس قنبنال کناس بنه 

خنورهند  اه د سر به اخترش مر بخشند  آینا منر کاسگر پم  ب ری ر مر

اخترش سر عاا  بدهد که اس قبال کاسهایر که اس سره رعت بنه جنای 

کاسگر اس خانه  مزا ناچیزی بگیرا و آن کاس سر رننجنام بندهند  هنینچ 

م  وم نیست چنرر آامنهناینر منثنل ننااس کنه منثنل آب خنوسان اسوغ 

ها سر باوس کن ن ند و حنقنینقنت و  گوی د ری ایگررن توقع ارسند که آن مر

ها بشوند  ترمه م  وم نینسنت چنرر اس هنمنه  سرعت سر ری ری یبان آن

ک د ولر اس همه  مورسا طرف نااس رعت و گرچه گاهر به رو شک مر

رگه تو نرفته بوای  بابام رالن تنوی » ارند  مورسا مااسش سر مقصر مر

« تو ول کرای سفتر کنه رین، خناننومنه رومند رین نجنا»  یا « یندرن نبوا

 هیچ م  وم نیست طبق چه مجویی و یا به چه الی ر حاج آقنا اخنتنر 

یایاه عاله سر به ع ورن شاهد کشف ماجرر رحضاس منر کن ند  آینا اس 

پرع د و طنبنق منینل  ریررن  اسهمه مورسا مشابه نظر اخترب ه سر مر

ک  د  رگر ری اسی ه قناننون  ننظنر ینک کنواک  رو  خوا سر ت ظیم مر

یایاه عاله تا ری، حد مهم رعت  پس چرر سأی رنبوهر ری ریررننینان اس 

رنتخابا  سیاعت جمهوسی به هیچ گرفته شد  یا آیا اختر ری کنواکنر 

باید خوا سر مطیع نظر حاج آقا و آقا نااس و بابا و جام ه منرا عناالس 

ت ظیم ک د و مطیع آنان عمل بیاید تا تضاای سخ ندهد  یا اس صنوس  

سأی هم ور با حاج آقا و پدس و جام ه و قانون مراعاالس  و فنقند اس 

 ....ری، صوس  رعت که نظر  ش یده مر شوا 

جای عشق ین و شوهر  عشق نااس و عیمی، به یهدیگر و یا حتا یک 

آی ده سر بنا شنرعنینا  ننمنر عناینند  !  طرفه هم شده  اس فی م خالیست 

کن ند و  شوا و رارمه پیندر منر یندگر مشترک با عشق و تفاهم آغای مر

جز ری، تولید عی مای صااسرتر با پیامهای آمویشر ای ر شرعیانر به 

جهان   جز خوسرک اران به تولیدر  عی مایر منافنیناینر  منگنر بن نای 

 ایگری اس پر نخورهد ارشت 

 ا

 همواره در پیوند با رویاها باش 

 چرا که با مرگ رویاها 

 زندگی 

 چون پرنده بال شکسته ای است 

 که یارای پرواز ندارد 

 (لنگستون هیوز ) 
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 همایون خیری

 نگار در استرالیا روزنامه 

 ژانویه  28 

 
 

هناینر کنه اس  ری سهبررن م ترضان اس مصاحبه بنا تن نوینزگنفنتنه رعنت آن

ویینر هنم  ارنسنتن ند کنه ننخنسنت رطررف سعتوسرن تجمع کنراه بنوانند ننمنر

ها اس رنتظاس خروج تونر آبو  بواند تا ری رو بپرع د آیا آنن نه  آن.  آنجاعت

مناینهنل منانسنل  . های خوا رو بواه رعت یا ننه ها مطرح شده گفته اس سعانه

هنر سوی : " ها گفته رعت یهر ری سهبررن با نفو  بومیان رعتررلیا  به سعانه

ایگری سر که جش، بگیرید ما مورفقیم رما همه بومیان رعتنررلنینا رمنیندورسنند 

 ".شوا ژرنویه جش، گرفته مر ۱۹آخری، عالر باشد که سوی  ۱۱۸۱عال 

 خواهن ؟ بومیان استرالیا چه می

" عنفناس  چنااسی" آن ه اس چهل عال گذشته م جر به برپا نگهدرشته شدن 

شده تقاضای بومیان رعتررلینا بنرری پنرارخنت غنررمنت اس ریری تصنرف 

به سغم ری، که ری جن نبنه رارسی من نطنقنه .  شان توعد اولت رعت های یمی،

که محل عهونت رص ر بومیان رعتررلیاعت به شهنل ینک "  عرحد شمالر" 

رما همی، نقطه تمایز نیز بنرری بنومنینان قنابنل قنبنول .  شوا ریالت رارسه نمر

هنای  هنا ری کن ناسه ها متوجه کوچ اران ننامنحنسنوس آن رعتررض آن.  نیست

هنای  ی طبنین نر جنزو بنینابنان عت که ری ج به عورحل حاص خیز به م اطقر

 .شوند ب دی مر رعتررلیا طبقه 

ها که بر رعاس یک برننامنه  گوی د کوچ اران آن سهبررن بومیان رعتررلیا مر

رعت نمناسی بنواه من نجنر بنه ری اعنت سفنتن، بنخنش بنزسگنر ری یبنان و 

شنمناسی یبنان و فنرهن نگ ری  شان شده و رک ون فقد ت درا رنگشنت فره گ

عنالوه بنر .  یبان ش اخته شده بومیان رعتررلیا به جا ماننده رعنت ٣۱۱میان 

هنای جندیند  هنوینتنر نسنل های فره گر عفیدپوعتان م جر به بنر ری،  برنامه

 .بومیان شده رعت

ری فجاین نر  ۱۱۱۱وییر پیشی، رعتررلیا  اس عال  گرچه  کوی، سرا  نخست

ها بنر بنومنینان رعنتنررلنینا سور ارشنتنه شند بنه طنوس سعنمنر  که برری اهه

هویتر نسل جورن بنومنینان  گوی د بر عذسخورهر کرا رما سهبررن بومیان مر

های رعنتنررلنینا نناشنر  های ضدفره گر اولت رعت که ری برنامه  موضوعر

 .شده و حاال عذسخورهر سعمر چاسه کاس نیست

اه د اس م طقه عرحد شمالر میزرن رعتیاا جنورننان بنومنر  آماسها نشان مر

بنینهناسی .  به مورا مخدس عه برربر بیشتر ری عایر م اطق اس رعنتنررلنیناعنت

شدید و تجاوی به کواکان نیز ری جم ه م ضال  شناینع اس منینان بنومنینان 

عنت کنه پن نینس عنرحند شنمنالنر بنه طنوس مندروم ری  رعت و ری، اس حالنر

شنان جن نوگنینری  اهد کنه ری تنحنصنینل کنواکنان اعتگیری ورلدی ر خبر مر

 .ک  د مر

رند م طقه عنرحند شنمنالنر سر بنه  سهبررن بومیان رعتررلیا ری اولت خورعته

ع ورن یک ریالت ش اعایر ک د و رارسه رموس آن سر اس رننحنصناس بنومنینان 

برارسی ری م اان م طقنه سر فنقند بنه  عالوه بر ری،  رجایه بهره.  قررس اهد

بومیان رعتررلیا بدهد و عالوه بر پرارخت شش مین نیناسا االس غنررمنت بنه 

بومیان هر عاله نیز اسصد مشخصر ری تولید ناخالص م ر رعتررلیا سر بنه 

 .بومیان بپراریا

گرچه تاک ون هیچ اولتر اس رعتررلیا به چ ی، اسخورعتر پاعخ مثبت نندراه 

وییر و سقیب رننتنخنابناتنر رو اس سوی  رما حم ه بومیان م ترض به نخست

اهد حاال ایگر بسیاسی چیزها اس جهان تغیینر کنراه  م ر رعتررلیا نشان مر

حرفر که تونر آبو  به یبان آوسا و حم ه رمنروی بنه رو نشنان ارا .  رعت

 . بومیان رعتررلیا نیز به چ ی، تغییررتر ورقف د

 تاریخ بومیان استرالیا      

تری، یمان عهوننت اس قناسه رعنتنررلنینا سر  آیمایشهای سرایو کرب،  قدیمر

هنرچن ند پنژوهشنهنای .  اهند حدوا چهل تا پ جاه هزرس عنال قنبنل نشنان منر

 ژنتیهر رستباط مستقیمر بی، بومیان رعتررلیا و هی هدرم ری نژراهای ج وب 

 

 بومیان استرالیا 

 با یک سفارت چادری

 و آرزوهای بزرگ 

 

چهاس مرا عیاهپوعت بومر بنا ینک ۸۷۸۱ژرنویه عال ۱۸سوی 
چتر آفتابگیر عاح ر ورسا محوطه چم، مج س رعتررلیا اس شهر 

عنفناس  بنومنینان " کانبرر  پایتخت رعتررلیا شدند تا  مقری به نام 
عفاستر که هرگز ری ج بنه عنیناعنر بنه .  سر رفتتاح ک  د" رعتررلیا

سعمیت ش اخته نشد رما چ ان پنا گنرفنت کنه منجن نس رعنتنررلنینا 
شنمناس سویهنا و .  ری ننقنل منهنان کنرا ناگزینر بنه منهنان تنایه

رمنا بنومنینان رعنتنررلنینا .  هایر با او مفهوم متضاا کم نیست د مهان
" سوی تنهناجنم" سوی م نر رین، کشنوس منهناجنرپنذینر سر بنه ننام 

هنا هنمن ن نان تنایه  یخمنر کنه پنس ری گنذشنت اهنه.  ش اع د مر
" سوی م ر رعتررلیا"ژرنویه به نام  ۱۹سوی  ۸۱۱۱ری عال .رعت

ع ت ننامنگنذرسی رین، سوی  وسوا رولنین، .  نامگذرسی شده رعت
نشی ان به عیدنر اس بیست عال پینش ری رین، اس  کشتر مست مره

هنر عنالنه . منینالای بنواه رعنت ۸۸۱۱همین، سوی و اس عنال 
ژرنویه میزبان گنروه بنزسگنر  ۱۹وییر رعتررلیا اس سوی  نخست

های مخت ف رعنت تنا یناابنوا  ری برگزیدگان ری، کشوس اس یمی ه
رهندر "  شخصیت عال رعنتنررلنینا" عال سر طر مررعمر سعمر به 

 .                                                       ک د

هر عاله همزمان با ری، مررعم  بومیان رعتررلیا نیز اس رطنررف 

شنان  آی د تا به تصناحنب عنریمنین، گرا هم مر"  عفاس  چااسی" 

عخن نان رمسنال تنوننر . توعد عفیدپوعتان رسوپایر رعتررض ک  د

آبو   سهبر حزب منخنالنف اس منجن نس رعنتنررلنینا  من نجنر بنه 

 ۱۹) بررفروخته شدن آتش رحساعناتنر شند کنه سوی پن نجنشن نبنه 

و عاعاتر پس ری برگزرسی منررعنم سعنمنر سوی من نر (  ژرنویه

 .وییر رعتررلیا  شد رعتررلیا ارم گیر رو و جولیا گیالسا  نخست

وقنت " پیش ری مررعم سوی م ر رعتررلیا  تونر آبو  گفنتنه بنوا 

بسیاسی چیزها اس جهان تغییر . آن سعیده که چااس برارشته شوا

کراه رعت و بومیان رعتررلیایر باید قدسارن کسانر باش د کنه بنه 

 ".!رند ری، عریمی، آمده

گروهر ری بومیان خشمگی، به سعتوسرنر کنه منحنل بنرگنزرسی 

مررعم تقدیر ری کاسک ان خدما  رضطررسی رعتررلیا بوا  حمن نه 

کراند و شد  اسگیری به حدی سعید که نیروهای رم نینتنر پنس 

ویینر و  ری بیست اقیقه کشمهش مجبوس به خاسج کران ننخنسنت

اس جریان ری، خنروج .  تونر آبو  ری اس ک اسی سعتوسرن شدند

وییر به یمی، خوسا و چن نان فنرصنت کنوتناه  عررعیمه  نخست

های رو که ری پایش اسآمده بوا اس صنحن نه  بوا که یهر ری کفش

نیروهای رم یتر پس ری بیست اقیقه کشمهش منجنبنوس .  باقر ماند

 یهر . وییر ری اس ک اسی سعتوسرن شدند به خاسج کران نخست

سعد عامل رص ر مهاجر  به رعتررلیا شهاس و یافت، غنذر  به نظر مر

هنا تن ن نق ارسنند کنه  بومیان رعتررلیا به گروهر ری رنسنان.  رعت بواه

. ننامنیند(  Hunter-gatherer) گررآورن ه-شکارچیتورن آنها سر  مر

هنا سورج  ری، شیوه یندگر قبل ری فررگیری کشاوسیی تنوعند رنسنان

هنا  تنمنام منورا غنذرینر  ارشته و به ری، م  اعت که گروهر ری رنسان

هنا و  موسا نیای خوا سر ری سره شهاس حیورنا  و یا جمع آوسی منینوه

بیشتر بومیان رعتررلیا تا وسوا رسوپائیان به رین، .  گیاهان تامی، نمای د

های کوتاهر  رند و م موالا مهاجر  ییسته عریمی، به همی، شهل مر

 .رند اراه اس م طقه خوا برری یافت، غذر رنجام مر

اس عال ۸۸۸۱ کاپیتان جیمد  وک نیروهای خوا سر اس م طقه نیو 

ساوت ولد پیااه کرا و هشت عال ب د ری، م طقه سعما مست مره 

ری، مساله باعث ت ش و تأثیرر  ییاای بر بومیان م طقه . بریتانیا شد

های ییستر جدید نیز به قاسه اعت  شد چرر که با وسوا ری ان  گونه

نخوساه رعتررلیا ورسا شد و بیماسیهای ورگیرارس گوناگونر چون وبا 

ری عوی ایگر عپیدپوعتان . و طاعون نیز به جورمع بومر م تقل شد

برری شهرعایی و کشاوسیی نیای به یمی، ارشت د و به همی، جهت 

بومیان سر ری یمی هایر که به آن عاا  ارشت د اوس عاخت د و اس ری، 

رما بومیان بسیاسی نیز به تایه ورسارن . سره به یوس نیز متوعل شدند

. عالقه م د شدند و اس جورمع جدید به کاس و یندگر مشغول شدند

شوا که بر رثر کمبوا آب و یمی، و نیز شیوع بیماسیهای  راعا مر

ورگیرارس و نیز خشونت مستقیم عپیدپوعتان  بیشتر بومیان اس ری، 

.     فاص ه کشته شده باش د و ری جم یت آنان بسیاس کاعته شده باشد

  

ش ه                                                                  نسل ربوره  

طر مد  حدوا یهصد عال ری اهه هفتاا قرن نویاهم تا اهه هنفنتناا 

قرن بیستم  عفیدپوعتان رعتنررلنینا تن ندرا ییناای ری کنواکنان بنومنر 

رعتررلیا سر به االینل منخنتن نف بنا تنوعنل بنه یوس و فشناس آننهنا سر 

ها و یا تنحنت عنرپنرعنتنر  هایشان جدر کراند و اس نورنخانه ریخانوراه

رین، گنروهنهنا رمنرویه بنه .  های عفیدپوعنت تنربنینت کنرانند خانوراه

 پایان.        رند نس های سبواه شده شهر  یافته

 

 

اهد رما پژوهشگررن به رتفاق بر ری، باوسند که بومیان  آعیا نشان نمر

رند که کم کم ری نورحر ج وبر آعیا به  رمرویی عاک ان قاسه آعیا بواه

هنا و  شمال رعتررلیا ورسا شنده و طنر هنزرسرن عنال اس قنالنب قنوم

گنروهنر .  [ ۸] رنند  گروههای مخت ف اس ری، عریمی، وعیع پخش شده

ارنن ند رمنا  ری ارنشم درن بومیان رعتررلیا سر هنم ننژرا منرام هن ند منر

ممه، رعت آنان ری م اطق ایگری مان د ج وب شرق آعیا و یا حنتنر 

 .سوعیه به رعتررلیا کوچ کراه باش د

http://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodi6kiVPdQIAORntFAx.;_ylu=X3oDMTA3cnMybzJvBHNsawNpbWc-?back=http%3A%2F%2Fca.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3D%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A7%2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%88%D9%84%D8%B2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Oyster_cove_mob.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7#cite_note-0
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