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 سرمقاله

 

خواهی و در امتداد آن تشکیل انجمن های  جنبش مشروطهبه دنبال 

نیز  از این  زنان ، که همچنینایرانسری بسیاری در  سری و نیمه  

بسیاری از انجمن های زنان به .. قاعده مستثنی نبودند ،پا گرفت

طور مخفیانه در این دوران  بوجود آمدند که شکل گرفتن نطفه های 

اما بعدها، در سالهای . اولیه آن به واسطه ظهورجنبش مشروطه بود

هایی تاسیس شدند  سازمان جنگ جهانی دومپس از تشکیل مجلس و 

در مراحل ابتدایی .  پرداختند می حقوق زنانکه به طور مستقیم  به 

زنان از ( ۰۷۲۱اوایل دهه  – ۰۷۲۱اواخر دهه )انقالب مشروطه 

هایشان بیرون آمدند و در تظاهرات و اعتراضات دیگری که با  خانه

وجود دید ارتجاعی برخی از  روحانیت و تبلیغات وسیع  این قشر 

شد شرکت  کوته بین در میان عامه مردم غیرزنانه تلقی می

کم حرکت  ودر پی آن کم«.شورش نان»کردند، مانند جریان  می

ها و  آنها انجمن. تر شده و استقالل بیشتری پیدا نمود زنان محسوس

کردند و آگاهی اجتماعی و فعالیت  های خصوصی برپا می دوره

.                                          شان رشد پیدا می نمود غیرخانگی  

هاای ماخافای زناان نایاز باه ناباردهاای  ها و سازمان برخی از انجمن

ای  برای مثال، در مباارزه.  زدند مسلحانه برای مشروطیت  دست می

مسلحانه بین موافقان و مخالفان مشروطه، زنان آزادیخواه تبریاز باه 

هواداری از آزادیخواهان مشروطه  آذربایجاان  ماباارزه مسالاحااناه 

زن در لابااس مارداناه باعاد از ایان  ۷۱و به دنبال آن جساد . نمودند

وقاتای شاایاعاه شاد  ۰۷۲۱دیگر اینکه در سال . درگیری ها یافت شد

اناد حادود  هاا تان داده هاای روس برخی نمایندگان مجلس به خواساتاه

تن از زنان با تپانچه به مجلس رفاتاناد تاا آناان را ماجاباور باه  ۰۱۱

 .کنند« حراست از آزادی و تمامیت ارضی کشور»

، آدمایات، مالاز زاده، کساروینویسندگان بزرگ مشروطیت مانند 

دولات ، صافاا ای، نااظام االساالم کارماانای، محیط مافی، نظام مافی

در آثار خود اشاراتی به تشکلهای زنان در اناقاالب  رضوانی، آبادی

هاای دیاگار زناان باه طاور هاماه  اما از فعالیت.  کنند مشروطیت می

های مشروطیت اطالعات زیادی در دست نیست زیرا  جانبه در سال

هاای زناان آمایاخاتاه باه ماباارزات  در آن دوره هم فعالایات ساازماان

هاا ماخافایااناه  و هم بیشتر انجمن.  و غیر سیستماتیز بود  گرایانه ملی

نسابای و فیاای سایااسای ایاران در  آزادی بیاناما .  کردند عمل می

الامالالای در حاقاوق زناان  های پس از جاناگ و تاغایایارات بایان سال

، پایاروزی اناگالاساتاانو  آماریاکاادر  حا  رای زناانهاای  جنباش)

و  مارکسو مواضع آزادیخواهانه و مترقی  شورویدر  ها کمونیست

هاای   تاوان از عاوامال فاعاالایات هاماه  را مای(  درمورد زنان،  لنین

 .های بعد در ایران دانست آزادیخواهانه و فمینیستی در سال

های  انجمن جنگ جهانی اولو  انقالب مشروطههای بعد از  در سال

با هدف حقوق زنان به طور مستقل تأسیس شدند  فمینیستیمستقل و 

 های زنان انتشار نشریهو  های دخترانه تأسیس مدرسهکه بیشتر به 

.                                                                   .پرداختند می  

ده سال قبل از روی کار آمدن رضاخان در دوران  ۰۷۲۲در سال  

دوازده سال  ۰۰۰۰قاجار نخستین نشریه زنان منتشر شد و در سال 

بعد ار حکومت رضا شاه در دوران اوج قدرت  مداری رضا خان 

ها  ها و انجمن این سازمان. آخرین سازمان مستقل زنان منحل گشت  

و شهرهای  تهرانتوسط فعاالن حقوق زنان که غالبا از طبقه متوسط 

بودند که ابیشتر آنان در آن ( شیرازو  رشت، اصفهانمانند )بزرگ 

شدند و اکثرا از خانواده های  کرده محسوب می زمان تحصیل

دهه ها در  همه این سازمان.تاسیس گردید.آزادیخواه و روشنفکر بودند

در دوران سلطنت رضا شاه تعطیل شدند که آخرین آنها در ۰۰۱۱

بود که به دالیل همراه نبودن با سیا ست های آن دوره  ۰۰۰۰سال 

.                                                                      بسته گردید  

،     انجمن حریت نسوانتوان  به  های زنان می از میان این سازمان 

جمعیت نسوان ، جمعیت پیز سعادت نسوان، مجمع انقالبی نسوان  

  دانشتوان به  و در اتباط بانشریات این دوره می.اشاره کرد وطنخواه

  زبان زنان، (مریم عمید) شکوفه، (خانم دکتر کحال: سردبیر)

، ( روشنز نوعدوست) پیز سعادت نسوان، (آبادی صدیقه دولت)

التحصیالن عالی  ارگان فارغ) عالم نسوان، ( شهناز آزاد) نامه بانوان

پیز ، (فخرآفاق پارسا) جهان زنان، (مدرسه دخترانه آمریکایی
 دختران ایران، (محترم اسکندری) نسوان وطنخواه، سعادت نسوان

هاهمرا با برنامه ریزی و  این نشریه. اشاره کرد( زندخت شیرازی)

.تعطیل شدند رضا شاهپاکسازی نشریات مستقل و منتقد در سلطنت   

الملوک  شمس، آبادی صدیقه دولتتوان به  از مدرسه سازان می

ماهرخ ، درةالمعالی، طوبی آزموده، بی وزیرف بی، جواهر کالم

روشنز و  بی خانم استرآبادی بی، صفیه یزدی، گوهرشناس

های دخترانه  اشاره کرد که برای تاسیس و حفظ مدرسه نوعدوست

گرایان و  مراجع مذهبی  های بسیاری از سوی سنت خود با مخالفت

و به همین دلیل تاسیس مدرسه دخترانه کاری انقالبی . مواجه بودند

حکومت رضا شاه که نمی توانست اینگونه انجمن ها و فعالیتهای .بود

زنان را به طور مستقل تاب آورد دستور به تعطیلی آنان و برای 

جایگزین کردن آن فرمان به تاسیس سازمانهای و مدارس زنان زیر 

.                                                               نظر دولت را داد  

های زنان مستقل و غیر مستقل را  این دوره پاکسازی تمامی سازمان. 

در بر گرفت ازجمله تشکیالت زنان ایران وابسته به حزب تاوده  را 

و .  شناخته میشد نیز مورد هجاوم قارار داد(  نشریه بیداری ما ) که با 

هایی وابسته به حکومت با نشریاتی در جهات اهاداف دولاتای  سازمان

رو و خایاریاه  که انجمنی بسیار میانه کانون بانوانمانند .  تشکیل شدند

در زمان محماد رضاا شااه  سازمان زنان ایرانزیر نظر  رضا شاه و

و .  که آن هم سازمانی  بود که مستقیمازیار ناظار دولات اداره مایاشاد

در هار حاال .  کارشان تنها تبلیغ برای دربار بود پایه گاذاری گاردیاد

تاوان  اوایل حکومت محمد رضا شاه را می ۰۰۰۰تا  ۰۰۷۱های  سال

هاای تاجادیاد حایاات تصاناعای وماحادود و کاناتارل شاده ی  باه  سال

ای  هاای پاراکاناده ظاهرفعالیت اجاتامااعای زناان دانسات کاه ساازماان

( روزنااماه زن اماروزباا )   جاماعایات زناانهمچون سازمان زنان و 

چانادان هاماگارا  ۰۰۱۱ها بر خاالف دهاه  این سازمان.  تشکیل شدند

و از هویت آزادیخواهی و مبارزه بر سر حقوق دماوکاراتایاز . نبودند

و بااا دارا بااودن هااویااتاای، ضااد فاارهاانااگ .  زنااان خااالاای شااده بااودنااد

آزادیخواهی و با پشت کردن به طبقات ماحاروم و زحاماتاکاش زناان 

سعی در جایگزین نمودن فارهاناگ طاباقالات زناان مارفاه جااماعاه و 

و آن رادر دستور کار خود قرار داده . سرمایه داران آن دوران داشتند

هاایای   بیاانایاه ۰۰۰۰هر چند با وجود این هنوز هم حتی تاسال . بودند

بارای تاقااضاای حاقاوق سایااسای و «  هاای زناان ا تالف سازمان» از 

هاای  اماایان تاجادیاد حایاات ماحادود، در ساال.  شود اقتصادی دیده می

و او کار نیمه تمام پدر را باه . حکومت محمدرضاشاه نیز از بین رفت

های حاقاوقای زناان  را درکاناتارل دولات  و تمام فعالیت.  اتمام رساند

حکومت محمد رضا شاه شروع به ماتامارکاز  ۰۰۰۱دردهه .  قرارداد

وناتایاجاه ایان .  سازی جهت سیاستهای حکومتی در فعالیت زنان نمود

و باه . پایه گاذاری شاد سازمان زنان ایرانمتمرکز سازی نهایتا تحت 

طور کلی  از حالت جنبش اجتماعی و در بار گایارناده حاقاوق زناان 

 .خارج گردید

بعد از انقالب پنجاه و هفت و سرنگونی حکومت پهلوی باه ماوازات 

آن با وجود توهم برخی از نایاروهاای چاآ و آآزادیاخاواه نسابات باه 

ماهیت رژیم جمهوری اسالمی هنوز هم زنان سوسیاالایاسات و زناان 

چرا که لبه تیز سرکوب تماامای . آزادیخواه دست از مبارزه بر نداشتند

در وهالاه (  آسالم) جنبش های آزادیخواهانه  به واسطه ارتجاع مذهب 

 و رژیم با هزاران دسیسه سعی در نابود کردن .اول متوجه زنان بود

کاری را که رژیام پاهالاوی .  تمامی حقوق دموکراتیز زنان را داشت

اماا .  ناتمام گذاشته بود باید به دست ارتجاع سیاه به پاایاان مای رسایاد

و مبارزات خود کوب ها تسلیم نشدهزنان دلیر و آزادیخواه به این سر 

اولایان .. را با تکیه به دوران انقالب با جاوش و خاروش اداماه دادناد

یورش به زنان در همان اوایل انقالب با تصفیه باخاشای از زناان در 

اما در همان .ادارات و مطرح نمودن مسئله حجاب اجباری شروع شد

دوران شاهد تظاهرات یکپارچه زنان سوسیالیست و زنان آزادیاخاواه 

 بودیم که چکونه در تظاهرات با شعار ما انقالب نکردیم تا به عقب 

ارتجاع اسالمی .بر گردیم لرزه بر تن جمهوری اسالمی نوپا انداختند

حتی پای خود را از قوانین ضد انسانی رژیم پهلوی فراتر گذاشته 

بعد از این عکس العمل کوبنده زنان، رژیم به شکل وحشیانه اما .بود

و بسیاری از دست . سازمان نیافته ای شروع به قلع و قمع زنان نمود

.  آوردهای آنها از دوره های قبل را نیز از دست شان خارج ساخت

.      اما نتوانست مبارزه زنان را در سطوح اجتماعی خاموش نماید  

 نگاهی گذرا به مبارزات اجتماعی زنان ایران در تاریخ
 از مشروطیت تا به امروز

 سیمین رها

 

 

بست نشینی عده ای از زنان مشروطه خواه برای تاسیس : عکس

 عدالت خانه

و به دنبال آن  نیزگروهی از زنان مسلح در مبارزات رشت علیه 

زنانی همچون .  نیروهای مزدور حکومتیان مستبد، شرکت می کنند

دختر جوانی به نام آستفیز و نیز زن جوان دیگری به نام عذرا از 

اهالی کردستان، و همینطور لیال از همرزمان آنها هنگام نبرد خونین 

و پر هزینه در رشت، در لباس مردانه و در صف مقدم نبرد، همدوش 

 . مردان با قوای استبداد جنگیدند

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_(%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D8%AD%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87_(%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 56 MARCH2012  3 

بار تر شدن آن  -نشریه روشنگر نشریه ای است آگاهی دهنده با نظرات،انتقادات و پیشنهادات سازنده خود به هرچه پر

روشنگر نشریه ای است مستقل . همچنین با کمکهای مالی خود به این نشریه، در این امر به ما یاری رسانید.کمک نمایید

 که با کمکهای مردمی اداره می شود  

 

 آدرسهای تماس با روشنگر

 چک کمک مالی خود را به نام روشنگر  

 . و به آدرس های زیر ارسال نمائید

 .و یا از شماره حسابهای زیر برای واریز کمک مالی خود استفاده نمائید
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 لیست کمک ها و گزارش مالی این ماه  

 گزارش مالی

تیراژ این ماه هزار نسخه باال رفته  –خرج چاپ )$ 6142مخارج این ماه 
$  899کمک مالی، $ 2508بوده که با توجه به   ) هزار رسیده 8و به 

کسری از ماه قبل کل بدهی ما $ 162 0اضافی داشته ایم که با محاسبه 

 . می شود که امید است با یاری خوانندگان رفع گردد 1696$بالغ بر 

  

.اشعار ، داستان ، نثر ادبی ، و نقد های ادبی خود را برای چاپ در نشریه روشنگر به ایمیل آدرس زیر ارسال نمایید  

.ارسال مطالب شما به نشریه لزوما به معنای چاپ آن نمی باشد  

Simin.raha@yahoo.com 

 

بااه نفااع کیااست کااه زنااان شااهروند درجااه دوم باشااند  دسااتاوردهای 

محدودی که درکشورهای پیشرفته باه یمان مباارزات کاارگران بارای 

کاهش ساعات کار،رفااه،آزادی و براباری، بارای زناان حاصال شاده 

ایان خیال عظیاام .باسیار ناپایدارناد و مرتبااا ماورد هجاوم قرارمیگیرنااد

زنان و به ویژه مادران کم درآمدند که اولین قربانیان کاهش امکاناات 

اجتماعی اند و در صف اول اخراجیها قرار دارند،اکثریت توده وسیع 

کااااارگران نظافتچی،کااااارگران خااااانگی وغاااایره را زنااااان تااااشکیل 

گیریم که بخشی از زنان هم به وکالت وریاست و پارلماان راه .میدهند

یافتااه باشااند آیااا بجزتااز ین سیااستم موجااود توانااسته انااد کاااری بکننااد  

ازهناد، پاکااستان و افغاناستان وایااران گرفتاه تااا یوناان وچیان وغاایره، 

پیکاار و روح زنااان زیاار بااار سااتم طبقانی،سااتم جنااسی،کارخانگی و 

حکوماات ساارمایه داری،مذهباای .  ساالطپ پدرساااالری درهاام میااشکند

ایران سی وسه سال است که تالش میکند به نیروی مذهب و سانتهای 

 .ارتجاعی،زنان را به بی حقوق ترین انسانها تبدیل کند

 واقعا به نفع کیست که زنان همه جا برده باشند  

زنی که هار لحظاه در خطار اخاراج از کاار قارار دارد،کاار خانگای 

نیرو و توان او را باه یغماا میابرد، باارداری و بچاه داری باه عناوان 

مااشکل شخااصی اوبااه حااساب میایااد،زنی کااه درزناادگی خااود مااورد 

تحقایر، ساتم و آزار قرارمیگیرد،زنای کاه شاوهرویا خویاشاوندان در 

 ... کشتنش خود را مجاز میدانند

آیا بهترین نیرو بارای پاذیرش بیاشترین بای حقوقیهاا وتبادیل شادن باه 

 نیروی کار ارزان نیست  

منفعت نظم طبقاتی دراین ستم نهفته نیست   درحقیقات ایان سایاساتام 

سرمایه داری در جهان است که در جهت بقا و بازتولید ستم جاناسای 

 .تا آنجا ی که به سود این نظام باشد تالش میکند

برای رهاا ای !  رها ی زنان در روابط اجتماعی حاضر ممکن نیست

بارای نااباودی .  چاره ای بجز مبارزه ای سخت و چند جانبه ناداریام

تبعیض جنسی وهرآنچه تحق  آزادی، رفاه و زندگی انسانی را ماناع 

میشود، حول منافع واقعی خود، حاول مانافاعات خایال عاظایام زناان 

این بردوش ماست که چاهارم ماردان .  کارگر و فرودست متحد شویم

هم طبقه ای خود را به طرف خود برگردانیم و بگو یم نگاه کان ایان 

منم، همراه تو و بي حقوقتر از تاو،بارخااساتاه ام تاا بانایااد ساتام را 

براندازم، رها ی ما در گروی پایاوناد ماباارزاتای ماا و نااباودی کال 

 .روابط اجتماعی موجود است

 نابود باد حکومت سرمایه داری مذهبی وضد زن در ایران

 زنده باد آزادی زنان در تمامی جهان، زنده باد سوسیالیسم

 استکهلم -شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران
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، هم اولین و هم تنها فیلمی "جدایی نادر از سیمین"از آنجا که 

نیست، که اصغر فرهادی تهیه و کارگردانی کرده، گذر کوتاهی به 

تواند، برای بررسی خود این حداقل دو فیلم دیگر از او احتماال می

.                                                       فیلم کمز موثری باشد  

های به عنوان نمونه" سرگذشت الی"و " شهر زیبا"از این میان 

نکته قابل تذکری نیز در اینجا . اندبررسی انتخاب شدهپیش

یادآوری میشود، و آن اینکه مجموعه این بررسی به میمون و 

ست پردازد، و بررسی کار تکنیکی آن، موردیموضوع فیلم می

که به منتقدین سینمایی فیلم مربوط است، و من در اینجا وارد چنین 

.                              چیزی که ناتوان در آن هم هستم، نمی شوم  

ما با ورود به زندان کودکان و نوجوانان، ابتادا اا باا "  شهر زیبا" در 

که به عالوه هامایان .  ای بسیار حاد و اجتماعی روبرو میشویم مسئله

. تصویری سریع به عنوان باخاشای از جااماعاه اماروز ایاران اسات

در .  دغدغه کلی فیلم طرح فالکتی بنام اعدام کودکان در جامعه است

عین حال نمایشی از یز رابطه عاطفی و فالکت حفظ ظاهری یاز 

رابطه زناشویی منفصل شده، که تنها جهات یاز حافااظ اجاتامااعای 

ای، کاه پادر  است، نمایش داده میشوند، و همچنین فقر مالی خانواده

کاناد، در حاالای کاه  قصد قصاص خون دخترش را در آن دنبال می

ناتوان از تامین هزینه معالجه دیگر دختر معلول خود است، هاماه و 

همه فرعیاتی در این فیلم هستند، که مسئله حکم قصااص ناوجاوانای 

 81در آن نشان داده می شود، که آغاز فایالام، ورود او را باه سان 

فیلم نشان میدهد، که نوجوان قاتلی که دختری .  دهد سالگی نشان می

را کشته، در زندان نگهداشته شده است، تا با رسیدنش باه ایان سان، 

در ایان .  اسالمی قصاص در موردش قابل اجرا گاردد  -حکم شرعی

مثل بسیاری موارد دیگر که در جامعه ایاران ) فیلم پدر دختر مقتول 

اساالمای   -ماذهابای  -، ح  دخالت در قاتال قااناونای( شناخته شده است

فایالام از تاماامای اماکااناات .  تحت عنوان قصاص را پیدا کرده اسات

برد، تا این حاکام غایار انساانای را پاس  فردی و اجتماعی سود می

تا همینجا نویسنده و کارگردان حرف خود را به بایاناناده .  گرفته شود

ای اجتماعی و انسانی دارد، اما آنچه فارهاادی  او دغدغه.  گفته است

شود، این است، کاه او اسااساا خاود ایان قااناون  به آن نزدیز نمی

ای  دهد، و آنجا هم که اشااره بدوی را مورد پرسش جدی قرار نمی

کند، از رهگذر پاسخ آخوند مسجد محل، که خاود باخاشای  به آن می

ست، آن را واکااوی از چنین سیستم و ساختاری فکری و اجتماعی

تواند در ایران به چنیان ماوضاوعای  اینکه کارگردان نمی.  نماید می

ای باشد، اما نقد چنین موضوعی در هر حال بر  بپردازد، شاید نکته

ای بایااناگار  آن وارد است، و اتفاقا این نگاه ماحادود و غایار ریشاه

جایگاه بخش معینی در جامعه است، که هرگز خواستی فرا قااناونای 

کارگردان در ایاناجاا کااماال .  کند را هم در شرایط حاضر دنبال نمی

در حیطه خود این فرهنگ صرفا بدنبال بخشش است، و نه لغو ایان 

قانون و یا چیزی در این حدود، اگرچه بااز هام ایان وجاود دغادغاه 

ساراناجاام فایالام باا .  کاناد محدود وهمچنان انسانی فیلم را منتفی نامای

کشاند، تا ناگاران ماوقاعایات  چنین نگاهی تا به انتها ما را بدنبال می

نوجوان محکوم و خواهان ناجاات او شاویام، کاه در صاورت عادم 

بخشش پدر دختری که او به قتلش رسانده، خود نیز بزودی قارباانای 

همین قانون غیر انسانی قصاص در دین اسالم توسط سیاساتام حااکام 

جاویاد، هاماه در  ها و امکاناتی را که می کارگردان راه.  خواهد شد

فردی اسات و ناه باه زیار ساوآل باردن   -حیطه چشمداشتی اخالقی

تاریخی و مربوط به شریعتی که این حکم بر مبنای   -قانون اجتماعی

 -و به همین خاطار از طاریا  رواباط اخاالقای.  آن صادر شده است

فردی در بین مسئولین زندان گرفاتاه، تاا دوسات هاماباناد، و آخاوناد 

مسجد محلی که پدر مقتول در آنجا نمازش را بجا میآورد، و ضمنان 

اش  از او حرف شنوی هم دارد، راهی را در می نوردد، تا خواستاه

نهایتا بیننده در موقعیتی کاه صارفاا از .  را در این محدوده دنبال کند

 گیرد، اما هرگز با رهگذر روندی عاطفی ایجاد شده، قرار می

و حاکم بر (  اسالمی)پرسشی درباره خود این قانون جنایت مذهبی

به همین دلیل زبان و رفتار فیلم .  شودجامعه روبرو و درگیر نمی

ای که دال بیشتر عاطفی است، اما زبان پرسشگر و عمی  و یا صحنه

بر افشای چنین قانون پیشا تاریخی در سراسر فیلم باشد و به آن پرداخته 

در واقع فیلم به موضوعی عمیقا اجتماعی .  شده باشد، کامال غایب است

های آن نزدیز پردازد، که اما هرگز به دالیل و ریشهو تاریخی می

شود، و تا به شود و به همین دلیل محافظه کارانه با آن روبرو مینمی

 .     رساندآخر نیز آن را اینگونه به پایان می

، چنین است، که چند خانواده جوان به قصد "درباره الی"و در فیلم 

نیز جهت آشنایی با احمد که از " الی"پیز نیز به شمال میروند، و 

فیلم به . کندگردد، آنان را همراهی میخارج آمده، و بدنبال رابطه می

گوید، که الی نیز بدنبال رابطه است، و او البته که رابطه دیگری ما می

فیلم از . باشدبه عنوان نامزد دارد، که اما قصدش جدایی از او می

زبان سپیده که الی را دعوت کرده، در پی حوادثی که بعدا در فیلم اتفاق 

گوید، این ح  اوست، که به قصد آشنایی با احمد با آنان افتد، میمی

گره فیلم و جاذبه آن بدلیل بی اطالعی عموم از . همراه شده است

وضعیت الی و نامزد اوست و همه اینها در کنار بی اطالعی از نام و 

ست، که مسئله های فیلم و زمانینشان درست تر و کامل الی در نیمه

گم شدنش و سپس اینکه آیا الی در دریا غرق شده، یا نه و متعاقبا با 

آمدن همان نامزد او که تا پیش از آن کسی از وجودش خبر نداشت، رو 

های فیلم را برای بیننده فراهم شوند، که همه اینها مجموعا جذابیتمی

سازند، تا آن را دنبال کند و ببیند، که سرانجام الی اساسا کیست و می

دیگر اینکه آیا او واقعا غرق شده، و یا بی آنکه به آنان گفته باشد، به 

در نهایت و در نزدیز به پایان فیلم در جریان . تهران برگشته است

که میان سپیده و نامزد الی صورت میگیرد، نامزد الی که گفتگویی 

داده، میخواهد بداند، که آیا الی وقتی گویا قبال تن به جدایی از الی نمی

تا طبیعتا با کس دیگری آشنا )که تصمیم به همراهی با آنان گرفته، 

در . هیچگونه حرفی از رابطه با او هم بمیان آورده است یا نه( شود

اینجا یز نکته گرهی دنبال میشود، که در قسمت دیگری از فیلم 

هنگامی که جمع دور هم نشسته و پیشنهاد بازی پانتومیم داده میشود، 

این اشاره همان مسئله حقوق و رعایت ح  فرد . ای به آن میشوداشاره

کند، که وقتی یکی از آنها در نوبت خودش چیزی را اجرا می. است

های دانشکده حقوق دم بچه: "توضیح داده می شود، معنایش چنین بوده

که این نکته با تمامی کوتاهی و گذرایی خود در عین حال حرف "! گرم

اصلی فیلم است و سپیده نیز آگاهانه در پاسخ نامزد سمج الی هم می

چیزی که قبال )الی حرفی از رابطه با او نزده است، و جدایی! گوید، نه

و ح  آمدن الی را با خودشان برای آن نامزد ( الی خواهان آن بوده

..                                                                سمج روشن میکند  

اش چیست، گوید که دغدغپ اجتماعیدر اینجا فیلم باز هم به ما می 

در . زیرا که در رعایت این ح  جدایی و انتخاب مجدد به بیان در میآید

توان به این نکته شاید راه برد، که پس مرگ الی در اینجاست که می

پایان فیلم مرگی بود، که سپیده آن را برای نامزد الی رقم زد، و جدایی 

قطعی آنها را قطعیت بخشید، اما جدایی که این نامزد یا رابطپ 

ناخواسته، حتا پس از این هم دیگر حتا حاضر به اعالم خبر مرگ سابقا 

.                                                اش نیستنامزد خود به خانواده  

با چنین اتفاقی مسلما ما با همان نکته انسانی و اجتماعی در فیلم روبرو  

هستیم، اما در همان حال این واقعیت با مرگ الی موضوعیت یافته و نه 

در زنده ماندن او و در همینجاست که فیلم سر از یز نقص و کارکرد 

نا تمام در میآورد، و دفاع از حتا همین ح  نیز در لفافه و در عین حال 

خورد، و نه با زنده ماندنش و دفاع از آن که این با مرگ الی رقم می

نیز از " ح "ای است، که در ح  خود حکایت بیان محافظه کارانه

در غیر این صورت فیلم . شودسوی فیلم مدعی حقوق به پیش برده می

دفاع  -و نگاه دیگری -انتخاب و ح  آن-تازه بایستی به آغاز دیگر

ومقاومت می ا نجامید دفاع از ح ، حتا در دنیای حقوقی با راه بردن به 

مرگ، یعنی صرفا طرح چیزی و ناتوانی در ادای کامل مسئولیت در 

این ناتمامی خصلت نمای نگاه " سرگذشت الی"و در فیلم . قبال آن

کارگردان و محافظه کاری در طرح موضوعی است، که حتا خودش 

.                                         قادر به دفاع درستی از آن نشده است   

تواند، اندکی آشنایی برای خواننده این متن این مقدمات اکنون می

باشد، تا بداند که اصغر فرهادی در هر حال کارگردانی نیست که 

به مسا ل سطحی بپردازد، و یا نگاهش غیر انسانی و غیر 

اما آنچه مهم است، این است، که بدانیم این نگاه به . اجتماعی باشد

ها و طبقات در جامعه تعل  دارد                  کدام یز از بخش

من بر این نظرم که اصغر فرهادی به عنوان یز کارگردان،   

را بر اساسی کامال سمبلیز و بر پایه " جدایی نادر از سیمین"فیلم 

اول تقابلی اجتماعی میان مدرنیته با .سه نوع تقابل ساخته است

سنت، دوم تقابلی تاریخی میان ایران تباری و فرهنگ عربی و 

. سوم تقابلی طبقاتی که همجوار با تقابل اول به پیش برده میشود  

انتخاب " جدایی نادر از سیمین"نکته اول اینکه چرا عنوان فیلم 

من در اعالم نظری فیسبوکی ابتدا بعد از دیدن . شده و نه برعکس

توانست باشد، بی آنکه فیلم فکر کرده بودم، که هر دو حالت می

اما اندکی گذشت . نقشی درارتباط با کلیت موضوع فیلم بازی کند

.  زمان و باز اندیشی، این نظر را برای خود من بزیر سوآل برد

.  اما چگونه در فیلم ما با چند مورد بطور موازی روبرو هستیم

ابتدا موقعیت نادر و سیمین که زندگی مشترکشان بدلیل تصمیم 

.  سیمین برای رفتن به خارج از ایران دچار اختالل شده است

و مورد . مورد مهم دیگر و مشترک زندگی، یعنی دخترشان است

مهم و اساسی دیگر که بنیاد و نکته فیلم نیز بر آن استوار می

.                             باشد، پدر پیر و دچار فراموشی شده است  

ابتدا به همین چند نکته بپردازیم، تا سپس به سراغ بقیه موارد 

.                                                                          برویم  

در همان ابتدای فیلم بروشنی و از زبان سیمین و نادر می شنویم، 

پس . که این جدایی، جنبه گسست عاطفی میان این دو را ندارد

دلیل . نادر و سیمین در اینجا دلیلی هم برای چنین تصمیمی ندارند

کند، که سیمین به عنوان یز زن این جدایی آنجا بروز می

تابد، ولی نادر حاضر موقعیت دشوار اجتماعی را دیگر بر نمی

زیرا پایبند . خواهد که چنین کندنادر نمی. به همراهی با او نیست

کند، که و در این مورد سیمین به نادر گوشزد می. است" پدر"

شناسد، و نادر پدرش دچار فراموشی شده، و دیگر حتا او را نمی

دهد، که ما را به سمت درک یز نگاه و زبان پاسخی می

شناسد، اما من گوید او مرا نمینادر می. کندسمبلیز هدایت می

.                                                 شناسمکه هنوز او را می  

دانید، این پدر پیر و دچار فراموشی شده، همان  با این پاسخ آیا می

است، که دچار حادثه شاده، و در ایاناجاا در (  وطن فیلم) سرزمین 

چنین نقش سمبلیکی توسط کارگردان به بیننده معرفای شاده اسات  

یااباد، و  این است که در اینجا تاکید بر نادر و ماندن او ماعاناا مای

کارگردان بر همین اساس با انتخاب آگاهانپ سوی این جدایی یعانای 

کاناد، کاه او  نادر، بر مرزی اجتماعی و حتا سیاسی را تاکایاد مای

حتا بخاطر آن حاضر به تن دادن به این گسست و گذشت عااطافای 

بار هامایان .  از سیمین یعنی رابطه خصوصی خاود هام شاده اسات

اساس اگر موضوع را اندکی وسیعتر در ناظار باگایاریام، ماتاوجاه 

خواهیم شد، که مرز جدایی نادر در اینجا با نه تنها سیمایان، بال باا 

هر آن کسی است، که نخواهد رسم حفاظت و ماندن در کاناار ایان 

کارگردان با این سمبل و با این بیان مای.  پدر سمبلیز را بجا آورد

خواهد، برجستگی مانادن را در سارزمایان پادری بارای بایاناناده  

و در جای جای دیگر فیلم نیز و در مقابله با خاود .  بگذارد بنمایش 

هاایای  مثال در جاریاان جادل.  کند سیمین به این مسئله اشاراتی می

 64ادامه در صگیرد، که میان آنها در می

  

"جدایی نادر از سیمین"  

هایش  و سمبل   
منوچهر دوستی                                
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 خشونت علیه زنان 
 در کشورهای خاورمیانه

 بخش سوم
 ناهید جعفرپور

 

در کشورهای خاورمیانه یعنی کشوورهوا وی کوه در کونوار  و وومو  
سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده بازی می کونونود، 

زنان خانه دار، سرپرسو  خوانووار، ) بخصوص زنان اقشار ت تانی 
هر روز و هر دقیقه و هور اوانویوه در موعور  ...(  دهقان، کارگر و

 ...انواع و اقسام فشارها و خشون  ها قرار می گیرند 
زنوان جودا از مو،ویو ، .   قوق زنان درسرتاسر جهان نق  مویوشوود

فرهنگ، مذهب و موقعی  اجتماعیشان همواره هر چه بیشتر موورد 
خشون  عو،ویوه زنوان .  تبعی  های چندگانه و خشون  قرار میگیرند
 .عالم  مشخصه تمامی جوامع پدرساالر اس 

اما هرچه جامعه عقب مانده تر .  خشون  ع،یه زنان مرز نمی شناسد
و بیشتر ت   تاایر فرهنگ و مذاهب قرار میگیرد این خشوونو  هوا 

طوبویوعوتوا شو ول خشوونو  و درجوه .  عریان تر خود را نشان مویودهود
خشون  و درجه خدشه دار شدن  قوق بشر در کشورهای موتووواو  

برخی از کشورها تمامی نرم های جوهوانوی  وقووق .  باهم فرق می ند
 . بشر را زیر پا می گذارند و برخی بنوعی دیگر

با نگاهی به کشور های خاورمیانه یعنوی کشوورهوا وی کوه در کونوار 
  وم  سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کونونوده بوازی 

زنان خانه دار، سورپورسو  ) می کنند، بخصوص زنان اقشار ت تانی 
هر روز و هر دقیقوه و هور اوانویوه در ...(  خانوار، دهقان، کارگر و

معر  انواع و اقسام فشارها و خشون  ها قرار میگیرنود و بورخوا  
از آنجا که قوانین زن ستیز م، ه این جوامع اس  و در تاروپود ایون 
جوامع رخنه کرده اس ، برای فرار از این همه بی عدالتی و ظ،م و 
خشون  و بی  رموتوی راهوی جوز خوودکشوی و خوودسووزی و در 
بهترین  ال  سوختن و ساختن بوا بویومواری هوای عصوبوی و سوایور 
 . بیماری های رو ی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند

در برخی از این کشورها ماال چون افغانستان و عراق از یو  سوو 
جنگ و اشغال و فقر و بی بهرگی از تمواموی نوعوموا  یو  زنودگوی 
شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده اس  و از سوی دیگر رژیوم 
های بنیادگرا ی که با به قل و زنجیر بستن دس  و پای زنوان عوموال 

مس،موا .  قصد زنده بگور کردن این نیمه فعال جامعه را در سر دارند
بوطوور فوعوال و (  مواوال ایوران) در هر جامعه ای که جنبش زنان آن 

نیرومند وارد ص نه شده و در مقابل تمامی این خشون  ها موبوارزه 
نموده اس  در مقابل موفق هم گشته اس  قودموهوای بوزرگوی در راه 

در بوررسوی زیور بوه .  رفع تبعی  در  وزه های مشخوص بوردارد
نمونه های افغانستان، عراق، ف،سطین، لبنان و سوریوه و عوربسوتوان 

 .سعودی می پردازیم
 ۹.  ۰۲ها در تمام دنیا به  ، جمعی  ف،سطینی۰۲۰۲در سال : ف،سطین

م،یون نور در  ۰. ۴می،یون نور تخمین زده شده اس  که از این تعداد 
 دود نیمی از ایون افوراد را زنوان و . کنند خاک ف،سطین زندگی می
. درصود اسو  ۰.  ۶دهند و رشد ساالنه جمعیو   دختران تش یل می

نور در  ۴۰۲۶تراکم جمعی  درغزه، . درصد مسی ی هستند ۰. ۷۳
 .شود ترین تراکم در دنیا م سوب می هر کی،ومتر مربع اس  که باال

زنان در نوار غزه رنج می برند چون اولین کسانی هسوتونود کوه ایون 
آنها بایود هورروز شواهود .  شرایط و شتناک اشغال را باید ت مل کنند
بورخوی از زنوان آنوچونوان .  باشند که انسانها دستگیر و کشته میشوونود

خشمی در دل دارند که انسان تعجب می ند که آنهوا چوگوونوه بوا ایون 
خشم زندگی می کنند و ازهم فرونومویوپواشونود و یوا از موقورهوا پوا بوه 

فراموش ن نیم که در غوزه کواموال سویوسوتوم سویواسوی .  فرارنمیگذارند
دیگری   مورماس  و اید ولوژی ای که بر آنجا  اکم اس  عصبی 

 .تراز سیستمی اس  که بر کرانه غربی  اکم اس 
برای این ه بتوان جامعه ف،سطویونوی را زنوده نوگواه داشو ، بوایود بوه 

زنان با کم  کردن .  درس  بمانند ی  خانواده.  ی دیگر کم  نمود
زنان اکارا .  به ی دیگر می توانند فشارهای از خارج را ت مل نمایند

 . در گروه های زنان فعال هستند
در مویوان .  ف،سطین تاریخ طوالنی برای وجود جنبشهوای زنوان دارد
جونوبوش زنوان .  این جنبش سازمان های قوی و فوعوالوی وجوود دارنود

این جنبش در ابوتودا یو  .  ف،سطینی راه بسیار سختی را پیموده اس 
قدر  سیاسی بود و بعد برای  قوق بشور جواموعوه موتومودن  ورکو  

مش ل اینجاس  که همسران این زنان تالش می کنند زنان را .  نمود
سیستم سیاسی که زیر قودر  .  از جنبش جدا سازند وخانه نشین کنند

مردان اس  واز اسالم پیروی می ند برای این ه زنوان در سویواسو  
 تی اگر که این مردان بسویوار .  وارد شوند، آنچنان قدمی بر نمیدارد

فعال هم باشند و برع،یه تبعی  هم باشند اما از خیزش زنان استقبال 
اکار مردان ف،سطیونوی از ایونو وه زنوان بوخوشوی از رونود .  نمی کنند

 . تصمیم گیری سیاسی باشند ج،وگیری می کنند

که دفتر مورکوزی "   قوق و مشاوره زنان ف،سطین" سازمان غیر دولتی 
آن در اورش،یم اس  در موارد اعمال خشون  به زنوان در خوانوواده و 

یو وی از .  طالق و سایر موارد به زنان قو،وسوطویونوی یواری موی رسوانود
زنان ف،سطینوی بوعود از سوال هوای :"  بنیانگذاران این سازمان می گوید

. طوالنی مبارزه اما متاسوانه هنوز به هیچ آزادی ای دس  نویوافوتوه انود
زنان درکنار خشونو  اشوغوالوگوران اسورا ویو،وی هوموچونویون زیور اقوتودار 

 . مردساالرانه ف،سطینی قرار دارند
فعالی  های زنان در طول سال های اشغال، به شد  متاار از اقداما  

ات ادیه اص،ی  ۰۹١۴برای نمونه، زنان در سال .  مردان بوده اس 
زنان ف،سطین را بنیان نمودند و این ات ادیه زنان را آنچنان ارتقاء داد 
که سپس جمعی دیگراز زنان انجمن م،ی ف،سطین را دراورش،یم تاسیس 

زنان ف،سطینی جدا از فعالی  های .  نمودند که البته بعدها تعطیل گش 
اجتماعی در زندگی روزمره شان سختی های فراوانی را مت مل می 

در تمامی مناطق پاره پاره ف،سطین زنان ت   خشون  های .  شوند
 .اجتماعی، خانوادگی و خشون  در اار اشغال قرار دارند
عالوه براین .  در قدس شرقی زنان ف،سطینی تابع قوانین اسرا یل هستند

در کرانه غربی، قوانین اردن  اکم اس  و در غزه قوانین و مقررا  
زنی که اهل قدس اس  و بخواهد در کرانه غربی .  نظامی مصر

ازدواج کند، باید از دو قانون تبعی  کند و باید شرایط ازدواجش طبق 
تنها به این ش ل می تواند برای .  دو قانون اردن و اسرا یل باشد

فرزندش شناسنامه بگیرد و به همین ترتیب زنان در بخش های مخت،ف 
)سرزمین پاره پاره ف،سطین باید تابعی  از دو قانون کنند مصر، . 

از شب ه زنان "  استر لیوانتون(. "اردن، اسرا یل، غزه، کرانه غربی
"ف،سطین اشغالی  می گوید خشون  ع،یه زنان در اسرا یل به ع،  : 

نابرابری .  ویژگی خاص جامعه اس  و آن نظامی بودن اسرا یل اس 
 ." در  قوق، موقعی  و نهایتا خشون  ع،یه زنان ادامه دارد
خانوار،  ۴۲۲۲بر اساس آمارهای مرکزآمارف،سطین در میان بیش از 

اند ولی تنها کمی بیشتر از  درصد زنان دچار خشون  خانگی بوده۰۷
اند که مورد  ها گوته دوسوم آن.  اند ی  درصد زنان ش ای  کرده

خشون  بر ع،یه زنان در .  های روانی و سواستواده قراردارند خشون 
مانند چرا که  ها مس و  می های اشغالی همچنان در خانه سرزمین

در .  ها وجود ندارد مرکز، سازمان یا  تی م انی برای  مای  از آن 
ها، بازهم ناموس خانواده و آبروی  ف،سطین هم مانند بسیاری از کشور
. دهد راز خشون  ع،یه خود را افشا کنند خانوادگی به زنان اجازه نمی

های  دهد که افزایش خشون  شرایط ویژه جنگی این کشور نشان می
 .خانگی با افزایش اغتشاشا  رابطه مستقیم دارد

های خانگی  معموال  زنان و دختران ف،سطینی که در مورد خشون 
های خود، ب، ه از سوی افراد  گویند نه تنها از سوی خانواده سخن می

گیرند و متهم به آبروریزی  م ،ه و جامعه هم ت   فشار قرار می
های ناموسی را  ها و جرم همچنین دستگاه قضایی ف،سطین قتل. شوند می

 .شوند ها تنها م دود به چند سال زندان می گیرند و م  ومی  جدی نمی
 

 (ادامه مطلب در شماره آینده)

 نمی توان اطالعات مهم را نادیده گرفت:ویک تووز 

 دولت کانادا

استفاده از اطالعات بدست آمده از شکنجه مجاز است   

ناادا باه ساازماان اطاالعااتای خاود دساتاور داده اسات در کادولت 

صورت به خطر افتادن امنیت عمومی می توانند از اطالعاتای کاه 

 .از طری  شکنجه بدست آورده است، استفاده کند

. توسط دولت کااناادا صاادر شاده اسات ۷۱۰۱این دستور در سال 

وزارت امنیت عمومی این کشور می گوید بر اسااس ایان قااناون، 

ماموران امنیتی تنها می توانند در موارد خاصی از این اطاالعاات 

 .استفاده کنند

این وزارت خانه می گوید هدف از صادر کردن این دستور اجاازه 

 .دادن به ماموران برای استفاده از شکنجه نیست

اما برخی از سیاستمداران و گاروهاای حاقاوق بشاری کااناادا ایان 

 .حرکت را محکوم کرده اند

 .سازمان عفو بین الملل هم از این دستور انتقاد کرده است

توسط دولت محافظه کار کااناادا  ۷۱۱۲طب  دستوری که در سال 

صادر شد، به سازمان امنیتی کانادا، سی اس آی اس گفته شده باود 

که ماموران در صورت لزوم ح  دارند از اطالعات بادسات آماده 

 .از طری  شکنجه استفاده کنند

دولت کانادا دستور دیگری را صاادر کارد کاه  ۷۱۰۱اما در سال 

در آن می گاویاد دانساتان چاگاوناگای بادسات آمادن اطاالعاات از 

سازمانهای خارجی غیر ممکن است و اگر در شرایطی خاص این 

نوع اطالعات نادیده گرفته شود، امنیت عمومی را به خطر خواهد 

 .انداخت

بنا به گزارش خبرگزاری پرس کانادا، سازمان امنیتای کااناادا مای 

در چنین شرایطی دستگاه امنیتی کانادا باید امنیت کشاور و : "گوید

زندگی مردم را در ارجحیت قرار دهد و اطالعات را در اخاتایاار 

 ."سازمانهای دیگر بگذارد

ویز تووز، وزیر امنیت عمومی کااناادا در ماجالاس ایان کشاور، 

اطالعات بدست آمده از طری  شکنجه همیشه نادیده گرفتاه :"  گفت

می شود اما آیاا مای تاوان امانایات کشاور و فاردی را باه خاطار 

 "انداخت 

باب ری، رهبر حزب آزادی خواه کاناادا، هام قااناونای باودن ایان 

دستور را زیر سئوال برده و می گوید اطاالعاات بادسات آماده از 

 .نیست" مجاز"و " معتبر"طری  شکنجه 

  —دولت کانادا درباره فشارهای مخالفین هنوز موضع گیری

 پایان.                        نکرده است

http://eteraaz.com/news/8659-ete.html
http://eteraaz.com/news/8659-ete.html
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 استکهلم 

 2832فوریه  26 - –( AP)اسوشیتد پرس 

 فرامرز شیراوند: برگردان

 

: گازارش داد SIPRIموسسه بی  ن المللی تحقیقات صلح استکهلام    

 0282صد فروشنده بزرگ اسلحه در جهان به غیر از چایان در ساال 

میلیون دالر باه  822میلیارد و  188سالح و خدمات نظامی به ارزش 

بار  .افازایاش داشات 0222در مقایسه با سال  8% فروش رساندند که 

باا  0222اساس گزارش این موسسه، ارزش فاروش ساالح در ساال 

 .میلیارد دالر رسید 124هفت درصد افزایش به 

به گزارش این موسسه، جنگ در عاراق و افاغاانساتاان نایاز تااثایارات 

 .یکسانی بر فروش اسلحه داشتند

باازار "  : سوزان جکسون کارشناس صنعت تسلیحاتی این موسسه گفات

خدمات نظامی که شامل سامانه های پشتیبانی، آموزشی، تادارکااتای و 

." تعمیر و نگهداری می شود نیز همچنان روناد رو باه رشادی داشاتاه

بحران مالی، تأثیر عمده ای بر باودجاه ناظاامای در ساال " " وی افزود

هر چند که کاهش نیروها در عراق به طور عماده  .نداشته است 0282

سالح های تولید که ارا ه خدمات نظامی از جمله پشتیبانی از سایاساتام، 

 .آموزش، تعمیر و تدارکات را تحت تاثیر قرار است

شرکت های آمریکایی مثل همیشه در صدر لیست فروشندگاان اسالاحاه 

بازار فروش را به  42% شرکت آمریکایی بیش از  11قرار داشتند و  

ماورد  7  .میلیون دالر را در اختیار داشتند 422میلیارد و  014ارزش 

شارکات بازرگ فاروش اسالاحاه قارار  82از این شرکت ها در میاان 

 53داشتند که در این میان شرکت الکهید مارتین با فروشی باه ارزش 

 .میلیون دالر در جایگاه نخست ایستاد 722میلیارد و 

1. Northrop Grumman ،میلیارد  01،83، امریکا

 .دالر

2. General Dynamics ،میلیارد دالر 05،21، امریکا. 

3. Raytheon ،میلیارد دالر 00،21، امریکا. 

4. EADS Trans-European  ،84،54 میلیارد دالر. 

5. Finmeccanica ،میلیارد دالر 81،18، ایتالیا. 

6. L-3 Communications  ،85،27، ایاالت متحده 

 .میلیارد دالر

7.  United Technologies ،میلیارد  88،18، امریکا

 .دالر

 

 

این فهرست شامل نام  شرکتهای چینی، به دلیل نبود اطالعات 

 .کافی، نمی شود

php.story/story/templates/org.npr.www://http?: منبع

147464005=storyId 

 

انگلیس در مکان دوم، گروه  BAE شرکت سامانه های بی ای ایی

در مکان هفتم و شرکت فینمز  EADS ایی ای دی اس اروپا

  .در مکان هشتم قرار داشتند Finmeccanica کانیکای ایتالیا

شرکت بزرگ فروش  822شمار شرکت های اروپایی در فهرست 

شرکت در سال  52به  0222شرکت در سال  55سالح در جهان از 

میلیارد  882درصد فروش اسلحه به ارزش  02%رسید که  0282

 .دالر را به خود اختصاص دادند

برای تحقی  در زمینه جنگ و  8224این موسسه در سال :  توضیح

پنجاه .  ناآرامی، اسلحه، کنترل تسلیحاتی و خلع سالح تاسیس شد

از آن  .درصد بودجه مورد نیاز آن را دولت سو د تامین می کند

زمان تا کنون این موسسه، هر ساله فهرست صد تولید کننده بزرگ 

 . اسلحه را در جهان منتشر کرده است

SIPRIلیست موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم    10از  

   2010فروشندگان بزرگ اسلحه در سال

1.    Lockheed Martin امریکا ،U.S 35،73   میلیارد

 .دالر

2. BAE Systems ،میلیارد دالر 50،11، بریتانیا. 

3. Boeing میلیارد دالر 58،54، امریکا. 

 

 برادلی منینگ کاندیدای جایزه صلح نوبل 

 ترجمه مسعود الوند

به  2010ساله آمریکایی است که از ماه می  23سرباز  (1)برادلی منینگ 

جرم ارسال مدارک محرمانه به سایت ویکی لیکس  در زندان به سر می 

او در ماه ژو ن همان سال به انتقال مدارک کالسه شده به کامپیوتر . برد

در . خود و نیز انتقال مدارک دفاع ملی به یز منبع غیر مجاز متهم شد

به اتهامات " کمز به دشمن: "اتهام دیگر از جمله 22، 2011ماه مارس 

ماه از زندانی شدن او، پیش دادگاه او  21با گذشت حدود . او اضافه شد

طب  نظر بسیاری از خبرنگاران او به حبس ابد . بتازگی آغاز شده است

اخیرا یز گروه از نمایندگان پارلمان ایسلند آقای .  محکوم خواهد شد

خانم بریژیتا . برادلی منینگ را کاندیدای جایزه صلح نوبل کرده اند

که در واقع در رهبری این گروه را عهده دار است، این  (2)جانسدوتیر 

البته با توجه به سواب  . کاندیداتوری را در وبالگ خود منتشر کرده است

انتظار (از جمله اباما)تاریخی کمیته صلح نوبل و برندگان این جایزه 

ولی . اعطای چنین جایزه ای  به برادلی منینگ به یز رویا شبیه است

تقریبا همزمان با آغاز –این اقدام از سوی نمایندگان پارلمان ایسلند 

متن . میتواند نقش موثری درسرنوشت او داشته باشد -محاکمه منینگ

زیر ترجمه اطالعیه ای  است که در وبالگ خانم جانسدوتیر در این 

، تمام گروه جنبش 2012در روز اول فوریه . مورد منتشر شده است

، برادلی منینگ را برای جایزه (4)، سرباز طراز اول (3)پارلمانی ایسلند

متن زیر دالیلی است که ما برای کمیته فرستادیم و در . نوبل کاندید کردند

آن توضیح داده ایم که چرا آقای برادلی منینگ بایستی برای این موضوع 

مهم انتخاب شود و کمز های او برای صلح چه بوده است                  

نامه ما به کمیته صلح نوبل                                                    

این  افتخار بزرگی  برای ما است که سرباز طراز اول برادلی منینگ را 

منینگ یز سرباز آمریکایی است . کاندیدا کنیم 2012برای جایزه نوبل 

که متهم شده است  صدها هزار مدرک را به سایت افشاگر ویکی لیکس  

                           

مدارک ارسال شده نشان از سابقه  طوالنی  فساد، . فرستاده است

جنایات جنگی و امپریالیسم توسط دولت ایاالت متحده در روابط 

این مدارک باعث شعله ور شدن جنبش . بین المللی اش دارد

دمکراسی در سراسر جهان و از جمله انقالب دمکراتیز در 

بر اساس گزارشات روزنامه نگاران، اقدام او باعث . تونس شد

آغاز جنبش دمکراتیز بهارعربی  ونیز روشن شدن نقش 

شرکتهای چند ملیتی در سیاستهای خارجی ما شد و  اخیرا به  

عاملی تبدیل شد که اوباما به خروج سربازان آمریکایی از عراق 

.                                                                    تواف  کند  

برادلی منینگ، بدون هر گونه محاکمه ای برای مدت 

او مدت . بیش از یز سال  در زندانهای آمریکایی بسر برده است

ماه از این دوره را در زندان انفرادی و در شرایطی به سر  10

برده است که  بر اساس نظر کارشناسان جهانی به عنوان شکنجه 

.محسوب می شود                                                              

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ( 5)جووان مندز 

رفتار و مجازاتهای شکنجه آمیز ، ظالمانه ، غیر انسانی و 

تحقیرآمیز  مکررا خواهان  یز مالقات خصوصی با منینگ بوده 

مدارک ارسال شده . است ولی هر بار درخواست او رد شده است

این . جامعه  پنهان بمانند -توسط منینگ هرگز نباید از انتقاد

مدارک و از جمله  فیلمی  که در آن سربازان آمریکایی  به 

خبرنگاران رویتردر عراق شلیز کرده و آنها را کشتند باعث شد 

که  نقش آمریکا در کشورهای دیگر،تلفات غیرنظامیان در جنگ، 

سوء استفاده های امپریالیستی و نحوه عملکرد آن در  سطح جهانی 

.                                         مورد بحث و بررسی قرار گیرد  

مردم جهان در این زمینه دین بزرگی به ویکی لیس به خاطر . 

افشاگری هایش و روشن  کردن  این مسا ل دارند و ما از کمیته 

مصرا درخواست می کنیم که این جایزه به برادلی منینگ داده 

.شود  

ارادتمند   

 بریژیتا جانسدوتیر

 مارگارت بریگاوادوتیر

 پور ساری

.اعیای جنب پارلمانی ایسلند  

:توضیحات  

-  radley ManningB   

Birgitta Jónsdóttir 

3-  The Movement of Icelandic Parliament  

4-    Prvate first Class در ارتش امریکا به سربازی اطالق   

.میشود که حداقل یکسال در استخدام ارتش بوده است  

5-  Juan Mendez 

http://joyb.blogspot.com/2012/02/bradley-manning

-nobel-peace-prize.html  

 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=147464005
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=147464005
http://joyb.blogspot.com/2012/02/bradley-manning-nobel-peace-prize.html
http://joyb.blogspot.com/2012/02/bradley-manning-nobel-peace-prize.html
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 افغانستان سرزمین
 دسیسه های پشت پرده 

 

 اردشیر زارعی قنواتی

موازات عدم توسعه ساختاری، فقر مزمن،  تولید و قاچاق مواد مخدر،  بنیادگرایی 

اسالمی وعقب ماندگی فرهنگی، بستر مساعدی را برای منازعه درتمامی ابعاد 

در وهله دوم به لحاظ  بیرونی موقعیت افغانستان هم اکنون درکانون .  فراهم می کند

معادالت ژ وپلتیز منطقه ای و بین المللی قرارگرفته است  و منافع متناقض 

در . بازیگران این حوزه هرگونه برون رفت از بن بست کنونی را سخت تر میکند

چیدمان یز مجموعه میتوان بحران افغانستان را بطور هم زمان شامل گسست و 

منازعه بین مدرنیته و سنت، تقابل قومی و مذهبی، رویای تاریخی زایش کشور 

قدرت همسایه پاکستان،  ۰مستقل پشتونستان در دو سوی خط دوراند، منافع متناض 

هند و ایران، اهداف ومنافع نواستعماری قدرتهای فرامنطقه ای وهمچنین دریز 

.  صورتبندی عمومی گرانیکای تسویه حساب های داخلی و خارجی به حساب آورد

بهمین دلیل یافتن راه حل جهت برون رفت از بن بست کنونی  آن گونه که فکر می 

در سفر اخیر  حامد شود ساده نخواهد بود و احتیاج به زمان و پرداخت هزینه کال

کرزای  به کشورهای  اروپایی حاضر در بحران افغانستان هر چند  که  به ظاهر 

وی  توانست در  یز محیط دوستانه با عقد قراردادهای استراتژیز با فرانسه و 

بریتانیا راضی به خانه برگردد اما این امر کمز چندانی به رفع معیالت کنونی 

ر یس جمهوری این " نیکالی سارکوزی"همین که فرانسه  توسط . این کشور نمیکند

نیروهای  ۷۱۰۰کشور در مذاکرات با کرزای تاکید کرده است که آنان تا پایان سال 

خود را به خانه فرامیخوانند و بریتانیا بر روی اجماع نظر ناتو مبنی بر بازگشت 

اصرار می ورزد و دیگران را به خروج پیش از موعد  ۷۱۰۲نیروها در پایان سال 

.  هشدار میدهد، خود گویای شکاف در بین قدرتهای اروپایی در این خصوص است

از سوی دیگر بالفاصله بعد از این دیدارها منابع پارلمانی افغانستان که هم اینز 

 چندان همسو با کرزای نیستند، اعالم کردند که عقد هرگونه قرارداد استراتژیز  با 

"  حامد کرزای"بحران افغانستان بعد از سفر دوره ای 

ر یس جمهوری این کشور به اروپا و تالش های دوجانبه 

.  صلح در قطر وعربستان وارد مرحله جدیدی شده است

هرگونه نگاه  یکجانبه و مجرد به  تحوالت  افغانستان به 

جهت  موقعیت  پیچیده و عوامل متنوع  و بعیا متیاد 

به .  در شرایط عینی و ذهنی این بحران گمراه  کننده است

همین دلیل  رخدادها  و  کنش های بازیگران داخلی 

وخارجی یا پوزیسیون و اپوزیسیونی دراین مجموعه تنها 

در وهله  اول . یز قطعه از پازل بهم ریخته کنونی میباشد

  –موقعیت داخلی  این کشور مجموعه یی از کنش  

واکنش متناقض را از خود بروز میدهد  که یز طرف آن 

طالبان و حکومت مرکزی قرار دارند و طرف دیگر آن 

شکاف درونی نهاد قدرت بین جناح کرزای و جبهه شمال 

این درحالی است که ساخت قبیله ای .  رقم می خورد 

      —ودنبالگی قومی این کشور به  

کشورهای خارجی باید به تایید پارلمان برسد که همین 

موضوع نشاندهندم راه پر فراز و نشیب تدوین روابط آتی 

هم چنین .  بین نهاد قدرت داخلی و کشورهای خارجی است

بحث مذاکرات صلح  بین  طالبان و قدرت مستقر با  توجه به 

دو گانگی ایجاد شده در خصوص ایجاد دفتر سیاسی طالبان 

در قطر و مذاکرات  پنهان بین طالبان و واشینگتن در کنار 

تالش حکومت کابل  برای مذاکرات  جداگانه با طالبان در 

عربستان  گویای یز  پارادوکس  و تناقض ذاتی  و میدانی 

است که میتواند تالش های جداگانپ فوق را به وضعیتی سلبی 

باالترازهمه رسیدن به تواف  بین . و خنثی کننده تبدیل کند

طالبان با حکومت مرکزی یا واشینگتن  با توجه  به خواسته 

های  متناقض طرفین  راه ناهمواری است  که  بدون  تجدید 

نظر در بسیاری از قوانین داخلی و معادالت خارجی امکان 

در کنار رخدادهای هفته های اخیر می بایست . پذیر نمی باشد

وزیر امور خارجه پاکستان به " حنا ربانی " به سفر آتی  

افغانستان نیز توجه ویژه ای داشت چرا که بدون همکاری 

 –اسالم آباد رسیدن به تواف  بین طالبان و حکومت مرکزی 

پذیرش نقش اسالم آباد .  واشینگتن تقریبا  محال  می باشد

درافغانستان نیز خود داستان جداگانه یی است که حداقل در 

مان موهان "مورد پیمان منعقد شده سال گذشته بین کرزای و 

نخست وزیر هند، اما و اگرهای زیادی ایجاد می " سینگ

هم چنین اسالم آباد تا مشکل کنونی خود با واشینگتن را . کند

حل نکرده است  محال است که برگ برنده خود را در بازی 

با حریف از دست داده و به یز نظاره گر خنثی در امور 

در این میان نگاه به نقش طالبان برای . منطقه ای تبدیل شود

حیور در دو میدان متفاوت با دو حریف درمانده جالب 

در " آلترناتیو"توجه است و میتواند آنان را بعنوان بازیگر 

در یز موضوع نباید شز کرد و . جایگاه باالتری قراردهد

سال جنگ  بدون حاصل هم اکنون یز   ۰۱آن اینکه بعد از 

بین طالبان و  متحدین ستیزه جوی  آنان با " موازنه منفی " 

حکومت مرکزی و نیروهای خارجی به وجود آمده است که 

اصل اول آن بر اساس پذیرش میدان جدید بازی و سیاست 

به همان میزان که رویپ . استوار شده است" وحشت عینی"

بیرونی رخدادهای افغانستان تجسم جنگ و خشونت بی پایان 

است رویپ پنهان آن نیز تبلور معادالت و معامالت دسیسه 

آمیز و پر رمز و رازی است که آینده آن بر همگان و حتی 

پایان              .بازیگران اصلی هم پوشیده است          

 
 

 
 انتقال تجربۀ یک مادر 

 اگر فرصت داشتم که دوباره کودکم را بزرگ کنم

 ا

 اگر فرصت داشتم که دوباره کودکم را بزرگ کنم،

به جای آنکه انگشت اشاره ام را به سمت او بگیرم و به او اخظار 

 بدهم،

. در کنارش انگشتهایم را در رنگ فرو میبردم و نقاشی میکردم  

 اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم،

.به جای غلط گیری به فکر ایجاد ارتباط بیشتر می بودم  

.بیشتر از آنکه به ساعتم نگاه کنم به او نگاه میکردم  

.سعی میکردم در باره اش کمتر بدانم اما بیشتر به او توجه کنم  

 به جای اصول راه رفتن ، 

. اصول پرواز کردن و دویدن را با او تمرین میکردم  

 از جدی بازی کردن دست بر میداشتم ،

.و بازی را جدی میگرفتم  

 با او در مزارع بیشتری میدویدم،

  .و به ستارگان بیشتری چشم میدوختم

 بیشتر در آغوشش میگرفتم،

.و کمتر او را به زور میکشیدم  

  کمتر سختگیری میکردم

 

 و بیشتر تایید ش میکردم

 اول احترام به خود را در او می ساختم

 و بعد خانه و کاشانه اش را 

 و بیشتر از آنچه که عشق به قدرت را یادش بدهم 

.قدرت عشق را به او یاد میدادم  

دایان لومان با اندکی تغییرات بر ترجمۀ پروین قائمی    : شعر از   

 سخت است

چیزی به کسیفهماندن    

که برای نفهمیدن آن پول می گیرد    

احمد شاملو    
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 نقد کتاب

به مناسبت هشت مارس –فمنیسم بازار آزاد   
۱جوانا برنر  

نیا ی اکرم پدرام ترجمه  

اثر  «فمنیسم گمراه شده»در این نوشته برآنم که کتاب باارزش و خواندنی 

هستر اینشتین، استاد علوم اجتماعی کالج کویینز را معرفی کنم، اثری که به 

هستر اینشتین در این .  های اجتماعی باید مطالعه کنند نظر من همپ طبقه

های تاریخی نقد میکند و نشان  کتاب فمنیسم لیبرالی را با استفاده از نشانه

داری  یورش شرکتهای سرمایه «فمنیسم رایج»میدهدکه پذیرش نظریپ 

بزرگ را به طبقپ کارگرآمریکا، به کشاورزان وکارگران شهری 

وروستایی در کشورهای آمریکای جنوبی و سراسر جهان موجه جلوه 

.                                                                                   دهد می  

دار خدمت  ازدیدگاه او فمنیسم باب روز چون ُکلفَت ناآگاه به طبقپ سرمایه

داری جهانی  میکند و تاکنون تعریف رایج فمنیسم در دنیای اقتصاد سرمایه

.                                                   سبب رشد نولیبرالیسم شده است  

یا فمنیسم لیبرالی در فرهنگ  «فمنیسم رایج»به عقیدم هستر اینشتین نظریپ 

مردم آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان جا افتاده و بخشی از دانش 

همگانی شده؛ مثال همه این را قبول دارند که وقتی زن وارد بازار کار شد 

البته موج دومی از فمنیسم نیز . ومزد گرفت، به استقالل و آزادی میرسد

اش بر رشد  بوجودآمده که به فمنیسم سوسیالیستی گرایش دارد و هدف اصلی

کامل انسان و زن متمرکز است، اما بیشترینپ زنان فمنیست جهان سوم و 

شان  های رادیکال همپ هدف چنین فمنیست پوست و هم زنان فمنیست رنگین

های  شکوفایی ذاتی بازار آزاد  را بر پیشرفت فردی و باال بردن زمینه

بعبارت دیگر، با ترویج این نوع . اند رقابتی و نظام سیاسی متمرکز کرده

.   فمنیسم بازار آزاد نولیبرالیسم از ورود زن به بازارکار سود برده ومیبرد

                                                         

درست است که فمنیسم لیبرالی درمورد زن به مسا ل گوناگونی توجه 

از یکسو . دارد میکند، اما هنوز در بازارکار زن را به رقابت با مرد وامی

به مبارزه با تبعیض آموزشی و کاریابی، آزارجنسی و جبران 

دهد و از سوی  های گذشته  نسبت به زن و غیره اهمیت حیاتی می عدالتی بی

مان را تغییر داده  تا زمینه  دیگر، خود  این اید ولوژی که فرهنگ و قانون

ها آماده کند، سبب موجه جلوه دادن  ای شدن  زن را برای مدیر و حرفه

استثمار طبقپ کارگر زن، بدبخت و منزوی کردن این طبقه در آمریکا و 

البته همین استقبال از مبارزه با تبعیض . دیگر کشورهای جهان شده است

های باالتر شد،  آموزشی وکار یابی وغیره که منجر به رسیدن آنها به درجه

انداز اقتصادی و سیاسی را   به این دلیل بود که ورود زن به بازار کار چشم

تری  به این دلیل که این طبقه در هر سمتی نیروی کار ارزان. تغییر داد

.                                                                 نسبت به جنس مرد بود  

ها  پسند عالقپ زن ها ادعا میکنند که هر زنی باید کسی باشد و فمنیسم عامه آن

تر باال برده، امروز پس از چهل سال از  را برای رسیدن به دانش بیش

بینیم که میان زنانی که کار میکنند، فاصلپ  کوشش و مبارزات فمنیستی می

هستر اینشتین برای نشان دادن علت و چگونگی . بزرگی ایجاد شده است

های فمنیستی را در متن  ها و سیاست ی اندیشه رخداد این اتفاق، تاریخچه

.    کند های نولیبرالیسم بررسی می بازسازی اساسی اقتصاد جهان و سیاست

                                                                                 

صنعتی به کشورهای  -های تولیدی زدایی، انتقال شرکت ی او صنعت به گفته

ی  فقیر موسوم به جنوب، رشد بخش خدماتی، انفجار بخش مالی، مقابله

ی زن با کاِر  ها، همه از نمادهای کلیدی تغییر رابطه کارفرمایان با اتحادیه

. سازی رخ میدهد ست و تمام اینها در چارچوب به اصطالح جهانی مزدی

سازی سبب کاهش شدید  در کشورهای ثروتمند معروف به شمال، جهانی

هایی را که بنا به سنت همیشه با درآمد مرد  مزد مردها شده و خانواده دست

آور خانه بوده، با مشکل  خانواده زندگی میکردند، بعبارت دیگر، مرد نان

های  کار در فروشگاه)زمان، اقتصاد خدماتی  هم. مالی روبرو کرده است

افزایش یافته و از این روی نیاز به کار ارزان ( ای و خدمات اداری زنجیره

.                                                                      زن باال رفته است  

ها را به بازار  زن« فمنیسم رایج»درجنوب قارم آمریکا، جنبش فراگیر 

ها را به انجام دادن کارهای  چون فمنیسم زن. ای وارد کرد کارگری گسترده

ها را از سرکوب نظام مردساالری در خانه  کرد تا آن مزدی تشوی  می

وارد بازار کار ( زنان)قیمت  نجات دهد، جمعیت بزرگی از کارگران ارزان

قیمت  داری با استفاده از این کارگران ارزان شدند و کارفرمایان سرمایه

از سوی دیگر  میل زنان . شان را کاهش دادند های های شرکت سطح هزینه

های بزرگ در برابر هر  شمار به ورود به بازار کار سبب شد که شرکت بی

و وقتی فمنیسم ورود . گونه فشار برای افزایش حقوق کارگران مقاومت کنند

های  کشی شرکت معنی کرد، بهره« آزادی»زنان به بازار کار مزدی را 

. چندملیتی از کارگر زن در نواحی تجارت آزاد زیر این شعار مخفی ماند

.                 .             داری نوین شد به سخنی کوتاه، فمنیسم زبان سرمایه

                                                                           .   

ها پایان دهد ومثال از زنانی که نقش دوگانه دارند، هم  که به تبعیض 

شان هستند، حمایت  کاِر مزدی میکنند و هم درخانه مراقب فرزندان

کند و پرستارهای کودک خوب با بهای مناسب در اختیارشان 

.                                                                           بگذارد  

اندوبخاطر  اما میدانیم که تاکنون دراین هدف کامال ناموف  بوده 

های کارگری  داِرقدرتمند، اتحادیه های کارفرمایان سرمایه مخالفت

چنین حزب  عالقه به مبارزه برای حقوق زنان، و هم عرضه و بی بی

رود، جایی برای اجرای  دموکراتی که شتابان به سمت راست می

.               .                    های فمنیسم رفاه اجتماعی نمیماند برنامه

                   

های نظامی،  تنها با جنبش اجتماعی گسترده و مختل کنندم برنامه 

داری   های تجاری علیه سرمایه های فمنیستی و مبارزم اتحادیه مبارزه

و نژادپرستی و با دفاع از حقوق دگرباشان و حقوق مهاجران خواهد 

راه حل مناسب ما نقش … دست آورد توانست چنین امتیازهایی را به

.   بر آب کردن و شکست دادن است، نه گمراه شدن و فریب خوردن

گوید که فمنیسم دچار  به نظر من هستر اینشتین درست می   

جای  کم در مورد مادر بودن تمام وقت اما به دوگانگی شده، دست

های آن  شماتت فمنیسم برای این دوگانگی، من معتقدم که باید ریشه

داری جست و به  را در واقعیات مربوط به اقتصاد سیاسی سرمایه

ی  که آیا زن باید در خانه بماند و به وظیفه ثمری مثل این های بی بحث

.            اش عمل کند یا سر کار برود و مزد بگیرد، پایان داد مادری

                                                                         

هایی برای ترکیب  گمان زنان، از جمله مادراِن تنها باید راه بی 

ها  حل البته همپ راه. وظایف مادری و کار مزدی داشته باشند

توانند موثر باشند، مثال حتی مادرانی که کارشان را دوست  نمی

هایی  کنند و تحت فشارند و آن شان کار می دارند، اغلب بیش از توان

دهند، از نظر درآمد، حقوق بازنشستگی و  که تن به فشار کار نمی

های  هستر اینشتین فمنیست. پردازند های سنگینی می غیره جریمه

شان بر  خاطر پافشاری دانشگاهی را به « های جنسی حذف تفاوت » 

گوید، این انکار هر گونه ادعا در مورد  مورد نقد قرارمیدهد و می

« ها برتری زن رغم فمنیسم مادرانه که  کند به را از بنیاد خراب می «

گوید تغذیه و مراقبت از کودکان  های سنتی معتقد است و می آل به ایده

ست برای دادخواهی زن از جامعه و دولت، فمنیسم مدرن  دلیلی

های جنسی برای دادخواهی  سرسخت در برابر استفاده از تفاوت

ها را  هایی سبب شود زن ایستد، چون نگران است که چنین بحث می

ها  تر از مردها  تصور کرده و با همین باور با آن متفاوت و پایین

.                                                                   برخورد شود  

ما نباید برای نشان دادن .جاست به نظر من این نگرانی بسیار به  

ارزش زن کارهایی چون تغذیه و مراقبت از کودکان را از جمله 

نیازی نیست که برای . دهد کارهایی بدانیم که برتری زن را نشان می

های روانشناسانه بیاوریم تا بتوانیم  نگه داشتن مادران در خانه دلیل

مثال . ویژه مادراِن تنها، خرجی بخواهیم ها، به برای ادارم زندگی آن

های اجتماعی زیر  زمانی که کمز ۰۲۲۲تا  ۰۲۲۲های  در سال

های  های اجتماعی خواسته های پیاپی بود، گروه حقوق کمز ضربه

ی حمایت همگانی و گسترده از والدین قرار  مادران تنها را در برنامه

مثال مرخصی زایمان برای پدر یا مادر، یارانه برای )داد 

که سبب ( درآمد، ح  داشتن پرستار کودک مناسب های کم خانواده

آور خانه باشند و هم مراقبت از  شد مادران بتوانند هم نان می

گذشته از . ها میسر گردد ای مناسب با نیاز بچه شان به شیوه کودکان

های کوچز،  بحث دربارم مرخصی با حقوق برای مادران با بچه

هایش را به خطر  بحث بر سر این بود که وقتی کار مادر زندگی بچه

آورد، مادِر تنها باید  اندازد یا کیفیت مراقبت از آنها را پایین می می

این ح  را داشته باشد که از کارکردن سر باز زند و حقوق دریافت 

.                                                                                کند  

خواهد جنبشی برپا  ها می هستر اینشتین در پایان این کتاب از فمنیست

پوست و  کنند که به رفع نیازها و منافع زنان طبقپ کارگر و رنگین

.    زنان جوامع فقیر بیاندیشد و برای رسیدن به این اهداف تالش کند

جووانا برنر، استاد بازنشستپ دانشگاه پورتلند و عیو . ۰        

سازمان فمنیستی سوسیالیستی همبستگی و کوشندم سیاسی اجتماعی 

 آمریکایی                                                                         

.  ی او در مجلپ مانتلی ریویو است ی باال برداشتی آزاد از مقاله نوشته
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 پایان

دستی جنبش نوباب  نوسازی اقتصاد آمریکا به یاری و هم

یورش  ۰۲۲۱کار و روی کار آمدن ریگان در دهپ  محافظه

ها  تر کرد وبا گذر دهه پرده به کارگر سازماندهی شده را بی

ازسوی دیگر، حذف کمکهای . به قدرت این یورش افزود

کار    های اصلی حزب محافظه رفاهی دولتی یکی ازبرنامه

.  بود واصالح برنامپ رفاه ازمسا ل اساسی این دولت

ازآنجاکه فمنیسم همواره وفقط به این نکته پیله کرد که کاِر 

مزدی اساس استقالل و آزادی زن است، حقوق مادران تنها 

همسر فراموش شد و چون کمکهای رفاهی قطع شده  وبی

بود، فشاربزرگی براین گروه وارد آمد، بویژه وقتی 

رو، چون بیل کلینتون به کاروان اصالح  دموکراتهای میانه

های  های رفاهی پیوستند و سرانجام همپ کمز برنامپ کمز

.                                              رفاهی را حذف کردند  

                                              

همین ناتوانِی فمنیسم دربرانگیختن و دفاع از حقوق رفاهی 

ای از پیامدهای تاریخی مسیرهای اشتباه فمنیسم  زنان تا اندازه

ست که جنبش  داری آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه

از همان آغاز صداهای .  فمنیستی را سخت ناتوان کرده

غالب در جنبش زنان، رنج  طبقپ  کارگر زن و مشکالت 

حتی مسا ل بسیار . کرد پوست را منعکس نمی زنان رنگین

های  مهم طبقپ کارگر زن و زنان رنگین پوست وارد برنامه

از نظر هستر اینشتین، جنبش زنان در … فمنیسم رایج نشد

هایی هم که برای آزادی سقط جنین تشکیل دادند، این  سازمان

جای اینکه  تر انتخاب فردی تصویر کردند به موضوع را بیش

تِر  آن را بخشی از برنامپ گسترده  «ح  کامل تولید مثل  »

های ضد  چنین در ایجاد جنبش جنبش زنان هم. مطرح کنند

توانست در برابر  طبقاتی  یا  ضد نژادپرستی که می

پذیر باشد، ناتوان بوده  تر آسیب ها کم های دست راستی حمله

طور فمنیسم دزدیده شد و اکنون چه  راستی چه اما به. است

به قول هستر اینشتین آن شاخه از فمنیسم که به  باید کرد

افکارسنتی لیبرال معتقداست، و آزادی را فقط داشتن ح  

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی  رقابت زن با مرد در بازی

این فمنیسم . کند، سخت در اشتباه است و فرهنگی تعریف می

داری نولیبرالیسم جور و هماهنگ  تنها با سرمایه لیبرالی نه

پوست صاحب حرفه و  است، که فقط به منافع طبقپ زنان سفید

داری نولیبرالیسم  مدیرانی که از هواداران قدرتمند سرمایه

به این ترتیب نباید تعجب کنیم که این نوع . اندیشد هستند، می

. تر ای های ریشه کند، نه فمنیسم با دیدگاه فمنیسم رواج پیدا می

ها  های فمنیستی به این سیاست ناگفته نماند که همپ کوشنده

گرایش ندارند وعالوه براین گروه، موج دومی از فمنیسم با 

های دموکراتیز به راه افتاده، که من آن را فمنیسم  سیاست

های اصالحی  این گروه برنامه. نامم میرفاه اجتماعی 

فمنیسم رفاه اجتماعی از دولت می خواهد   . ای دارند گسترده
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های عربی است آیا الزمه آزادی زنان عرب آزادی از ستم طبقاتی دولت  
 نوال سعداوی

تبار هدی عوده ۀترجم  
زنان در تکاپو: زنان، انقالب، احزاب جدید   

نوال سعداوی نویسنده، 

فعال اجتماعی، فمینیست و 

 ۷۲پزشز مصری زاده 

او در . است ۰۲۰۰اکتبر 

لیسانس  ۰۲۱۱سال 

پزشکی و جراحی را از 

دانشگاه قاهره و فوق 

لیسانس پزشکی را در سال 

از دانشگاه کلمبیای  ۰۲۹۱

نیویورک گرفت و در 

«  عین شمس»دانشگاه 

 –قاهره به بررسی علمی 

او عالوه بر زبان عربی با . موضوعی درباره روان شناسی پرداخت

سعداوی معتقد است پیش . دو زبان انگلیسی و فرانسه نیز آشنا است

در حاشیه . نویس است که یز فمینیست باشد، نویسنده و داستان از آن

او، . ماندن زنان، برای سعداوی، همیشه پرسش برانگیز بوده است

فقدان دموکراسی و آزادی را در مصر، عامل عقب ماندگی وناآگاهی 

آشنایی خوانندگان عرب با نوال سعداوی، با . داند هموطنانش می

.  بود( خاطرات یز زن پزشز )نخستین رمان او مذکرات طبیبٔه 

امرآٔه عندنقطٔه : وی پس از آن به نگارش رمان های دیگری پرداخت

دو زن در یز )، امر أتان فی امرأٔه (زنی در نقطه صفر)الصفر 

و ( عش  در زمان نفت)، الحب فی زمن النفط ( غایب)، الغا ب ( زن

ترین نماینده  به گمان برخی، سعداوی بزرگ. چند داستان کوتاه دیگر

زنان رمان نویس عرب است که در رمان هایش بیش از همه به 

.                                         زندگی خود پرداخته است  

*** 

پس ازسقوط حسنی مبارک وتشکیل شورای اصالح قانون اساسی 

ما . شاهد آن بودیم که تمام اعیای این کمیته را مردان تشکیل میدهند

هم بالفاصله کار اتحادیه ی زنان مصر را که در زمان رژیم ساب  

دختران و پسران جوان با شور . بارها تعطیل شده بود از سر گرفتیم

و اشتیاق فراوان کارهای مقدماتی را انجام دادند وما توانستیم در 

نخستین بیانیپ خود را از طری   ۷۱۰۰تاریخ بیست و هشتم فوریه ی 

جلسات و تماس با سازمانهای زنان و جوانان . فیسبوک صادر کنیم

همچنان ادامه داشت تا مگر بتوانیم جنبش زنان مصر را که پیش تر 

به برکت وجود وزیران زن و مرد رژیم ساب  پاره پاره و از هم 

از جمله گام های آغازین ما برای . گسسته بود دوباره یکپارچه کنیم

این یکپارچه سازی و دمیدن روح دوباره در جنبش زنان ساماندهی 

یز راهپیمایی در روز جهانی زن بود که طی آن عناصر 

خودفروخته و مرتبط با رژیم ساب  به جوانانی که در راهپیمایی 

شرکت کرده بودند حمله نموده و آنان را مورد آزار و ضرب و شتم 

اما شور و اشتیاق این جوانان همچنان سر به فزونی . قراردادند

داشت و فعالیت زنان همچنان اوج گرفته و رو به مسیری نهاد که 

قیایای زنان را در ارتباط با تمام مسا ل موجود در حوزه ی 

.                                    فرهنگ و اقتصاد و اجتماع مطرح کند  

در ابتدا ما به اجرای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان   

از . پیش از تغییر قانون اساسی و قوانین انتخابات اعتراض کردیم

دید ما اجرای انتخابات قبل از تعدیل قانون اساسی همسو با اهداف 

نه کمیتپ تعدیل قانون اساسی ونه همه پرسی هیچکدام . انقالب نبود

برعکس؛ این اقدامات سطحی . شان نتیجپ مهم ومثبتی به بار نیاوردند

وجز ی سهم بسزایی درتشویش آرای عمومی وپاره پاره شدن 

صفوف نیروهای ملی که درجریان انقالب بهم پیوسته بودند ایفا 

.  اصل بنیادین همپ حکومتهاست« تفرقه بیانداز وحکومت کن».نمود

بدیهی است که نگارش قانون اساسی جدید باید ساب  بر وضع قوانین 

نو باشد واین هردو نیز باید پیش از انجام انتخابات پارلمان و ریاست 

اما متاسفانه این امور بسیاربدیهی را رسانه ها . جمهوری انجام گیرد  

و روزنامه های دولتی 

وحزبی ووابسته به نهادهای 

رسمی موردچشم پوشی 

قرارمیدهندتا بدین ترتیب ما 

مشغول شورش خود باشیم و 

آنها مشغول عقیم کردن 

انقالب وتقسیم صفوف 

دراین میان چشممان . مردم

های سیاسی  به جمال گروه

واقتصادی وابسته به رژیم 

پیشین ودولتمردان آینده 

روشن شد که مردم را 

دعوت میکنند تا به دیدم تسامح به فساد بنگرند تابدین ترتیب تحت 

لوای مصالحه وتسامح و تساهل راه برای چپاول ثروت مردمی 

همچنانکه همین رسانه ها پا درراه ترویج جریانهای دینی . فراهم آید

بنیادگرایی مینهند که حقوق زنان وتنگدستان جامعه برای آنان مسئله 

.                                      ای خنده دار است  

در این بین کسی نیست بپرسد که این جزم اندیشان از کجا بیکباره 

سر بر آورده اند که هر روز صبح چهره و حرف های آنان را در ده 

ها روزنامه و رسانه با تیترهای درشت باید تحمل کنیم  چه کسی 

پول این همه تبلیغ گسترده برای افکار قرون وسطایی و یاوه های 

زن ستیز و ضد مردمان فقیر را پرداخت میکند  ازهمان دوره برده 

داری نظامی بر جامعپ ما حاکم بود که تا به اکنون هیچ لرزشی در 

پایه های آن پیش نیامده است؛ نظام طبقاتی پدرساالری که در آن 

استثمار اقتصادی فرودستان و استثمار جنسی زنان از بنیادهای 

شریعت هم در این بین کاربردی . اساسی زندگی اجتماعی است

سیاسی دارد که نتیجپ آن تثبیت ارزش ها و نظام های اخالقی است 

که به نام دین مردمان را بر حسب جنس و نژاد و شریعت پاره پاره 

چه . وجود این ها حتی در تاریخ هم مایپ ننگ است.     کرده اند

گویا . برسد به اکنون که ما در قرن بیست و یکم به سر می بریم

تکنولوژی فقط آمده است تا در خدمت تبلیغ هرچه بیشتر و روزآمد 

تر برای همان آرای جاهلی باشد که نمیدانم از کجا وارد سرزمین ما 

شده اند و چه کسی پول تبلیغ گسترده برای آن ها را در رسانه ها 

 پرداخت می کند                                                                 

طبعا پول و منافع موتور محرک رسانه ها و روزنامه ها و نیز   

در اتحادیه ی نوپای زنان . تشکیل احزاب و گروه های سیاسی است

نه رسانه ای در کار . مصر اما این دو موتور محرک وجود ندارد

اغلب اعیای این اتحادیه دختران و پسران جوان . هست و نه پولی

و دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات علمی هستند که از قیا 

بیشترشان بیکار بوده یا از راه شغل های نیم بند وجز ی گذران 

زندگی میکنند و کامال از گروه های دست اندرکار حوزه ی سیاسی 

و اقتصادی و رسانه های گروهی دورهستند و هرگونه پشتیبانی 

اینان راه مشکل تررا برای رسیدن به . بیگانگان را نیز نپذیرفته اند

این کار . سرمنزل مقصود برگزیده و خود پشتیبان خود شده اند

خاصه در . امکان دسترسی به هدف ها را سخت تر نموده است

فیای فرصت طلبانپ سیاسی کنونی که رقابت شدیدی بر سر 

کاندیداتوری و دسترسی به منصب ریاست جمهوری و ریاست 

احزابی که ناگهان . مجلس و تشکیل حزب های جدید وجود دارد

ازدل زمین میرویند واسامی اعیای آنها را روزنامه ها باحروف 

درشت چاپ میکنند؛ اعیایی که برخی از آن ها همان وزیران زن 

همانهایی . ومرد رژیم گذشته هستند که دست پرورده ی آن رژیم اند

که در برابر فساد و ستم و غارتگری ملت سالهای سال سکوت کردند 

و در سایپ سازمان های پیشین در ناز ونعمت زیسته اند و سپس از 

پی عزلتی کوتاه ابتدا منتظر ماندند که آب ها از آسیاب بیفتد و سپس 

دن فرصت برای به دست آوردن دوباره ی قدرت      ربا غنیمت شم

                                                           

و ثروت دور خیز کنند و به 

جان هم افتاده و در تاریکی 

های شبانه دست به تشکیل 

احزاب سیاسی زدند و ما 

صبح دم با این خبر بزرگ 

از خواب بیدار شویم که 

حزب حاکم جدید متولد شد؛ 

حزبی که در آن نام های 

معروفی از اپوزیسیون 

قانونی و نیز از حزب حاکم 

پیشین و وزیران ساب  و 

برخی شخصیت های 

اقتصادی و صاحبان ثروت های میلیونی و میلیاردی چشم ها را می 

نوازد و در این میان نام برخی جوانان که هیچ نقشی در انقالب 

نداشته و رسانه ها از سرعمد آنها را بعنوان سخنگویان انقالبیون به 

 خورد مردمان داده اند برای رد گم کنی به چشم می خورد

جالب آنجاست که در میان نام های کسانی که روزنامه ها با عناوین 

پر طمطراق خود به عنوان حزب نماینده ی تمام الیه های مردم 

معرفی کرده اند نام هیچ کدام از دختران و پسران جوانی که روزها 

مبارزه بر . در میدان التحریر بست نشسته بودند به چشم نمی خورد

سر قدرت و ثروت تابع هیچ اصل اخالقی نیست اما اصول انقالبی 

مصر بسیارعمی  تر و ریشه دارتر ازآن است که این بازی بر سر 

تا وقتیکه مردان و زنانی در مصر . قدرت بتوان آن را از بین ببرد

. وجود دارند که وجدان شان بیدار است این اصول تباه نخواهد شد  

تا وقتی که انقالبی . انقالب تنها در عرصه ی سیاست جریان ندارد

در ساختار اجتماعی ما رخ نداده است؛ تا وقتی که ما همچنان بر 

اساس سیستم تاریخی خود می اندیشیم و عمل می کنیم انقالب هر آن 

.           ممکن است که به بیراهه برود و ناکام بماند  

که یکی از اساتید دانشگاه های مصر است در ستون " منی حلمی"

پرسیده  ۷۱۰۰ژانویه ی  ۷۷هفتگی خود بعنوان آوای قلم به تاریخ 

آیا آزادی از دولت های موجود شرط الزم ساب  بر آزادی : بود

زنان است که اگر محق  شود آن دومی هم خودبه خود بدست می 

آید  آیا به محض آنکه مردان از زیر یوغ ستم طبقاتی دولت های 

عربی آزاد شوند زنان نیز بطور اتوماتیز وار و بی هیچ تالشی از 

یوغ سلطپ مردانه آزاد خواهند شد  آیا صرف فروپاشی دولت های 

عربی سبب فروپاشی ساختار پدرساالر خانواده می شود  پرسشی 

چرا که حوزم . که تاریخ تا به امروز بدان پاسخی منفی داده است

عمومی نمیتواند چیزی جدا از حوزم خصوصی باشد وخانه 

وخانواده جزء جدایی ناپذیرساختاری است که دولت هم بخشی از آن 

آزادی طبقاتی و آزادی از پدر ساالری بطور همزمان و با هم . است

رخ میدهند و نمیتوان آزادی نیمی از جامعه یعنی زنان را به بعد از 

تحق  آزادی برای نیمپ دیگر موکول کردمنی حلمی جملپ زیبایی در 

مرد در برابر : "وی میگوید. توضیح حالت جوامع انقالبی ما دارد

استبداد حاکمان قیام میکند ووقتی به خانه باز می گردد همان استبداد 

.                              .        را علیه زن خویش از سر می گیرد

                                                   *****************
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 پاسخ کارگران یونان

به بحران سرمایه داری   

(صمد)تهیه و ترجمه    

در یونان با اشغال واعالم اعمال کنترل  Kilkisکارگران بیمارستان 

خود بر این بیمارستان پاسخ خود را به تمامی جناحهای بورژوازی 

یونان و حامیان بین   المللی آنها از صندوق بین اللمی پول و بانز 

به رساترین وجه ممکن   جهانی و سایر نهادهای مالی سرمایه داری 

دادندبنا به اخبار رسیده از یونان این کارگران در اولین بیانیه خود 

اعالم کرده اند که تمامی بیمارستان را به طورکامل تحت کنترل 

سایت .کارگری خود قرار داده اند Libcom.org  که این خبر را

منتشر کرده است از قول کارگران مینویسد مشکالت عدیده، عمی  

و پیچیده سیستم بهداشت و درمان یونان و سایر سرویسهای مربوط 

.  به آن را نمی توان با راه حلهای تاکنون ارا ه شده حل و فصل کرد

تالشهای هر دم فزاینده دولت بورژوازی یونان در روی آوری به 

سرکوب فاشیستی اعتراضا ت و مقاومت کارگران در سطح جامعه 

بطور عام و در بخش بهداشت و درمان بطور خاص کارگران این 

بیمارستان را بر آن داشت تا با ارا ه پاسخ خود در مقابل ناتوانی 

بخشهای مختلف بورژوازی یونان در پاسخگویی به بحرانهای هر 

ای که یونان را در آستانه سقوط محض قرار داده است، ه دم فزایند

اکنون کارگران .را بیش از پیش نمایان سازد kilkis  با اشغال

بیمارستان و اعالم اعمال کنترل مستقیم وشورایی خود ضمن 

پاسخگویی به مشکالت بیمارستان مزبور، به سمبلی برای سایر 

در چنین . تولید کنندگان نعمتهای مادی و معنوی یونان تبدیل شده اند

 وضعیتی مقامات بیمارستان اعالم کرده اندچنانچه دولت از

مسئولیتهای خود شانه خالی کند و خواسته های آنهارا برآورده 

ننماید، آنها برای کسب حمایت چه در سطح محلی و چه گسترده تر 

کارگران همچنین گفته اند که برای حفظ .به جامعه روی خواهندآورد

و مراقبت از سرویسهای رایگان درمان و بهداشت عمومی و جهت 

براندازی دولت و سیاستهای نئو لیبرالی آن به هر تالش ممکنی 

 دست خواهند زدکارگران بیمارستان اعالم کرده اند که

از روز ششم فوریه تا زمانی که حقوق حال و معوقه آنان پرداخت 

نشود تنها سرویسهای اورژانس را فراهم خواهند کردآنها همچنین 

خواهان بازگرداندن میزان حقوق و دستمزدها به سطح پیش از 

 اجرای طرح تعدیل اقتصادی هستند میاف

بر آن کارگران اعالم کرده اند که مجمع عمومی بعدی در تاریخ 

فوریه اجرا  ۰١فوریه و کنفرانس مطبوعاتی مربوطه در روز  ۰۰

کارگران بیانیه زیر را خطاب به جامعه منتشر کرده . خواهد شد

اند؛ما بر این باوریم که مشکالت مستمر و حال سیستم ملی بهداشت 

و درمان و سایر سرویسهای مرتبط با آن با اقدامات جداگانه و مجزا 

و درخواستهایی که منافع ویژه ای را بازتاب دهند، حل نخواهند 

شداین بخاطر آنست که این مسا ل محصول سیا ستهای ضد توده ای 

ما همچنین میدانیم که با . دولت و همچنین نئولیبرالیسم جهانی است

مطرح کردن و اعالم چنین خواسته هایی وارد بازی بی رحمانه 

حاکمان خواهیم شد حاکمانی که همواره میخواهند از ایجاد یز 

جبهه وسیع کارگری و توده ای با منافع و خواستهای مشترک در 

سطح ملی و بین المللی در مقابل سیاستهایی که موجب فالکت 

اجتماعی میشوند جلوگیری کنند و مردمی را در مقابل خود داشته 

به این دلیل، ما منافع خاص خود . باشند که پراکنده و ضعیف هستند

را در چهارچوب کلی ای که برگرفته از؛ مطا لبات سیاسی و 

اقتصادی بخش عظیمی از مردم یونان است که امروز تحت 

 وحشیانه ترین حمالت سرمایه داری قرار دارند؛ مطالباتی که برای 

 

مجامع .فوریه برگزار خواهیم کرد ۰۰صبح در دوشنبه  ۰۰ساعت 

عمومی هر روزه برگزار خواهد شد و باالترین مرجع تصمیم گیری 

.                          برای کارکنان و اقدامات بیمارستان خواهد بود  

ما خواستار همبستگی مردم و کارگران تمامی رشته ها ، همکاری 2

همچنین حمایت رسانه  اتحادیه های کارگری و سازمانهای مترقی، و 

هایی که بخواهند حقیقت را بگویند هستیم ما تا خالصی از خا نین به 

.مردم و کشورمان مصمم هستیم  

تصمیمات فوق از طری  یز کنفرانس خبری که تمامی مطبوعات 3

فوریه  ۰١محلی و ملی به آن دعوت خواهند شد در روز چهارشنبه 

به اطالع عموم خواهد رسید مجامع  ۰۷۰۱در ساعت  ۷۱۰۷

فوریه آغاز خواهد شد ما همه ۰۰عمومی ما در روز   

شهروندان را از هر تصمیم مهمی که در بیمارستان ما اتخاذ شود از 

کانال انتشار اخبار یا کنفرانسها مطلع خواهیم کردعالوه بر این، ما 

از هر امکانی برای بسیج و عمومی کردن این وقایع استفاده خواهیم 

.     کرد  

ماخواهان همبستگی همه شهروندان با تالشهایمان هستیم، 4

همه شهروندانی که بخاطر اعتراض و مخالفتشان علیه ( همبستگی)

ستمگران به شکل ناعادالنه با آنها برخورد شده است، کارگران سایر 

بیمارستانها باید برای نتیجه بخش بودن این مبارزه اقدام به اتخاذ 

.                           تصمیمات مشابه بگیرند  

مستخدمین در حوزه های دیگر، بخش دولتی و خصوصی و فعالین 5

سازمانهای کارگری و مترقی را به انجام عمل اقدامات مشابه به 

منظورتوسعه و کمز به فراتر رفتن این بسیج در بر انگیختن طغیان 

تا پیروزی نهایی در . و مقاومت توده ای و کارگری دعوت میکنیم

مقابل نخبگان سیاسی و اقتصادی که امروز کشور ما و همه جهان را 

.                           تحت ستم قرار داده اند، فرا میخوانیم  

به زیباترین نحو و  Kilkisبیانیه فوق و اقدام کارگران بیمارستان 

انسانیترین وجه ممکن پاسخی است به مشکالت عدیده یونان و جهان 

خیل وسیعی از کارگران یونان آنگاه که در گرماگرم نبردهای 

خیابانی اخیر با نیروهای حافظ سرمایه، در چند نوبت تالش ورزیدند 

با قنداق تفنگ و . تا پارلمان بورژوازی را  به تسخیر خود در آورند

با طوم پلیس و ارتش یونان و نیز چماق بدستان رفرمیستی که بنام 

طبقه کارگر به خیابان آمده بودند مواجه شدند چرا که همه الیه ها و 

طبقات حاکم و ذ ینفع در نظم و بوروکراسی موجود در چنین مواقعی 

.ماهیت واقعی خود را در حفظ نظم کهن نشان میدهند  

اکنون سالهاست جامعه کارگری و سایر طبقات زحمتکش در یونان 

تاوان سیاستهای بورژوازی یونان را با تحمل یکی از سختترین 

شرایط زندگی و با فقر روزافزون، بیکاری، محرومیت و سرکوب 

 می پردازند در مقابل طبقات حاکم با تاراج سرمایه

ها و اموال ملی کشور و تشدید استثمار اکثریت عظیم جامعه، در 

کنار کاهش دستمزدها و گرانی سرسام آور و بیکاری میلیونی 

اردوی کار تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی بدیل خود را برای 

بحران حاضر ارا ه میدهند بحرانی که چیزی جز ماحاصل 

.سیاستهای جناحهای رنگارنگ همین بورژوازی در قدرت نیست  

کارگر یونانی در این نبرد نابرابر و علیرغم سازمان یافتگی صنفی 

خود، بخاطر محرومیتش از سازمان انقالبی و سیاسی پرولتری که 

بتواند وی را برای در دست گرفتن سکان اداره امور جامعه و پاسخ 

گویی به بحرانهای وسیع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که یونان را 

باشد تا چنین اقدام . دربر گرفته است آماده و یاری نماید، رنج میبرد

انقالبی آغازی برای بمیدان آمدن کارگران به مثابه تنها طبقه پیشرو، 

که رسالت رهایی بشریت از جنگ و استثمار بورژوازی بر عهده 

                                     پایان.                           اوست، باشد

 
 

پر بار بودنشان بایستی تا آخر با همکاری طبقه متوسط و طبقات 

قرار داده ایم تنها راه دستیابی به این هدف .پایینی جامعه ما پیش برود

نه تنها به زیر سئوال بردن عملی مشروعیت سیاسی آن بلکه حقانیت 

و قانونی بودن این اقتدار و سلسله مراتب خودسر و نا محبوب که با 

شتاب سرسام آوری بسمت استبداد میرود وپاسخ کارگران بیمارستان 

ما بیمارستان را . به این استبداد، دمکراسی است Kilkisعمومی 

بیمارستان . اشغال و تحت کنترل و اراده تام و تمام خود قرار میدهیم

Kilkis  از این پس با شکل خود مدیریتی اداره خواهد شد مجمع

عمومی کارگران به پروسه تصمیم گیریهای این مدیریت مشروعیت 

.                                                             و قانونیت میبخشد  

دولت از براورده کردن تاعاهادات اقاتاصاادی خاود باه کاارمانادان و  

سرویسهای بیمارستان هنوز آزاد نشده است اما اگر آنهاا کامااکاان از 

تعهدات خود چشم پوشی کنند ما مجبور خاواهایام شاد کاه ایان را باه 

اطالع جامعه برسانیم و از مقامات محالای و باویاژه جااماعاه باه هار 

 :طریقی کمز بخواهیم تا 

؛ بیمارستان را حفظ کنیم،الف  

از حقوق جامعه در دستیابی به خدمات آزاد و مجانی حمایت :ب 

 کنیم،

؛ سرنگونی حکومت حاضر و هر سیاست نئو لیبرالی ای از پ

 طری  یز مبارزه مشترک مردمی بدون توجه به منشاء آن،

دمکراتیزاسیون وسیع که در آن جامعه خود مسئول اتخاذ :ت 

تصمیمات برای خود است و نه طرف سومی که به نیابت جامعه اما 

 در واقع برای آینده خود تصمیم بگیرد

.اتحادیه کارگری از ششم فوریه بنیان گذاشته خواهد شد -ج    

برای حفظ کار، و تا زمانی که پول تمامی ساعتهایی را که کار - چ

شده است پرداخت نشود وسطح حقوقها به نرخ قبل از اوردن 

طرحهای سه گانه صندوق بین المللی پول، بانز جهانی و ایورو بر 

 نگردد ما تنها سرویسهای مربوط به موارد اورژانس را ارا ه

خواهیم داددر عین حاال، ما به رسالت اجتماعی و تعهدات اخالقی 

آگاهیم                                                                                خود   

ما از سالمت شهروندان فقیری که نیازمند مراقبتهای پزشکی : د 

هستند با فراهم کردن سرویسهای پزشکی رایگان دفاع خواهیم کرد 

و از دولت میخواهیم که مسئولیتهای خود را بپذیرد و دراین لحظات 

..                واپسین بر بی رحمی های اجتماعی اش نظری اندازد  

 1-          

ما مجمع عمومی خود را در سالن جدید اجتماعات در بیمارستان به 

منظور تصمیم گیری در مورد اجرای هر چه بهتر تصمیمات اداری 

و فراهم کردن سرویسها و همچنین اجرای موفقیت امیز طرح 

 خودگردانی بیمارستان که از آنروز شروع خواهد شد، در
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، ...دولت های قدرت مند به دنبال احیای سلطنت بودند و هنوز هستند و

در حالی که تاریخ گواه است نیروهای چآ و مدافعین جنبش کاارگاری 

کمونیستی با تمام قدرت برای سارناگاونای حاکاومات جاهال و جاناایات 

اسالمی مبارزه می کردند و آگاهانه ده هاا هازار قارباانای هام در راه 

آزادی داده اند و هام اکاناون نایاز لاحاظاه ای از ماباارزه در راساتاای 

سرنگونی کلیت حکومت اسالمی، غفلت نمی کنناد، طابایاعای سات کاه 

دعوت شرکت در چنین کنفرانس هایی را نمی پاذیارناد و شارکات هام 

چنین جهت گیری نیروهای چآ و کمونیست، هام باه لاحااظ .  نمی کنند

. سیاسی و اجتماعی و هم به لحاظ انسانی، نقطه قدرت این نیاروهااسات

بنابراین، جای تعجبی نیست که افراد و جریانات راست و لیبرال پاسیو 

و بعیا ناشناخته با سواب  ماخاتالاف سایااسای چاون پااسادار، باازجاو، 

شکنجه گر، ماماور امانایاتای، ناماایاناده ماجالاس، تاوده ای، اکاثاریاتای، 

جمهوری خواه، مذهبی، سلطنت طلب، ناسیونالیست کرد، آذری، بلوچ 

و غیره در سالن های دربسته زیر پای سخنان نماایانادگاان دسات چانادم 

میلیونی ایاران،  73دولت ها بنشینند و درباره سرنوشت و آینده جامعه 

چنین تصمیامااتای میاحاز و خاناده دار و دسات کام .  تصمیم بگیرند

اما یز مسالاه روشان اسات و آن ایان کاه .  گرفتن شعور جامعه است

الگوی این افراد و جریانات راست و فرصت طلب، تحوالت عاراق و 

یعنی آن ها، به خاطر پاول و قادرت و تابادیال .  افعانستان و لیبی است

شدن به مالکی ها و کرزای های ایرانی با همادیاگار در حاال مسااباقاه 

در حالی که این ها، عمدتا در ماقاابال جاناایات هاای بای شاماار .  هستند

حکومت اسالمی، سیاسی سکوت را پیشه کرده اند و مثال در ماه هاای 

اخیر بسیاری از رسانه ها، حتی رسانه های فارسی زبان بیان الامالالای 

از تهدید و دستگیری و شکنجه بسیاری از فعالین کارگری چون رضاا 

شهابی خبر داده اند و یا اعدام ها روزمره در ایاران در جاریاان اسات 

حتی یز موضع گیری خشز و خالی از بسیاری از کسانی که اسامی 

شان برای شرکت در کنفرانس مرکز اولوف پالمه بارده شاده، نشانایاده 

به عالوه انگار برخی از دعوت شدگان، صارفاا باازارگارم کان .  است

حیور در چنین جلسات مخفی و معامله گر هستند و خاصیت دیگاری 

.  ناااااااااااااادارنااااااااااااااد                                         . 

پرواضح است که هر انسانی و جریانی که مخالف جناگ و خشاونات، 

سرکوب و کشتار، نابرابری و استثمار، سانسور و اختناق اسات ناه باا 

جناح های حکومت اسالمی، نه با دولت های قدرت مند غاربای رقایاب 

حکومت اسالمی، وارد هیچ گونه بند و بست و معاامالاه سایااسای نامای 

شود؛ با آن ها، در هیچ نشستی و جلسه مشترکی شرکت نمی کاناد؛ در 

عین حال با قدرت و اتحاد و همبستگی مردمی بر سرنگونی حاکاومات 

اسالمی و این که مردم ایران باید مساتاقایاماا سارناوشات خاود و آیاناده 

.                                        کشااورشااان را خااودشااان را رقاام باازناانااد، پااافشاااری ماای کاانااد

هم اکنون سرنوشت دردناک مردم عراق و افغانستان و اکنون نیز لیبای 

همین نیاروهاای رناگاارناگ راسات ایان .  در مقابل چشمان همه ماست

کشورها، با متحدان بین المللی خود و در راس همه ناتاو و آماریاکاا و 

اتحادیه اروپا و متحدان روسی و چینی شان، مردم این کشاورهاا را باا 

چنان فالکتی روبرو کرده اند که رهایی از آن، دست کم در دهاه هاای 

نیروهای راست با همکاری . آتی، حتی به دور از هرگونه تصور است

دولت های قدرت مند، این سه کشور را به جوالنگاه تروریسم دولتی و 

 تروریسم گروه های فاشیستی، مذهبی و ناسیونالیستی تبدیل کرده اند 

عطری، مریم معمارصادقی، مهران براتی، احمد باطبی، مسعود 

حسین  بهنود، پرویز دستمالچی، شاهین فاطمی، شهال فرید، امیر

نژاد، فریدون احمدی، رامین احمدی، فاطمه  گنجبخش، سعید قاسمی

زاده، فواد پاشایی، احمد رفعت، نیما راشدین،  جو، عباس حکیم حقیت

ضیا صدرالعشراقی، مصطفی حجری، بیژن حکمت، پویا جهاندار، 

مهرانگیز کار، بهزاد کریمی، مرتیی کاظمیان، جواد خادم، محسین 

خاتمی، فریدون خاوند، منوچهر مقصود نیا، محسن مخملباف، حسن 

منصور، سراج میردامادی، عبداله مهتدی، مرجانه ستراپی، شهال 

زاده، ماشااله سلیمی، خالد  عبقری، نسیم سرابندی، علیرضا نوری

عزیزی، آرش بهمنی، محسن سازگارا، حسن شریعتمداری، 

علی توفیقی، نیره توحیدی، مجتبی واحدی، مهرداد درویش  محمد

پور، رامین پرهام، گیتی کاوه، پروین اردالن، فریبا موحبی، گالله 

شرافکندی، مهشید پگاهی، ناهید حسینی، شهران طبری، شهال 

..              شفی ، آرام حسامی، رضا حسین بر، هوشنگ اسدی و  

کسانی که حتی آشنایی مختصری با سیاست های افراد و گروه های  

دعوت شده به این کنفرانس را دارند به سادگی می دانند که آن ها، 

همگی از طیف های مختلف گرایشات ناسیونالیستی، شوونیستی، 

مذهبی و راستی هستند و خوشبختانه هیچ گرایش چآ و مدافع جنبش 

چرا . کارگری در بین آن ها دیده نمی شود و قرار هم نیست دیده شود

که گرایشات سیاسی و اجتماعی چآ و مدافعین جنبش کارگری 

کمونیستی، مخالف هر نوع اپوزیسیون و بدیل سازی در غیاب توده 

ها مردم و محاصره اقتصادی ایران و حمله نظامی به این کشور 

هنگامی که بخشی از شرکت کنندگان این کنفرانس نظیر . هستند

سازگارا، در راس سپاه پاسداران بودند و در کردستان و ترکمن 

صحرا و جاهای دیگر ایران، به خصوص در ماه ها و سال های 

نخست انقالب لحظه به لحظه آدم می کشتند؛ هنگامی که برخی چون 

حقیقت جو نماینده مجلس بودند و قوانین ارتجاعی و غیرانسانی و 

وحشیانه را علیه زنان، کارگران، دانش جویان، روزنامه نگاران، 

نویسندگان، هنرمندان و غیره تصویب می کردند؛ هنگامی که 

مخملباف ها پیشتاز اسالمی کردن سینمای ایران در راستای سیاست 

های و اید ولوژی ارتجاعی حکومت اسالمی بودند؛ هنگامی که 

روزنامه نگاری چون بهنود ستایشگر سیاست های رفسنجانی بود؛ 

پیرو خط امام ... هنگامی که افشارها، راشدین ها، واحدی ها و

خمینی بودند؛ هنگامی که اسدی ها و کریمی ها در حزب توده و 

چریز های اکثریت از حکومت اسالمی دفاع می کردند؛ هنگامی 

که بخش زیادی از شرکت کنندگان این کنفرانس در این سال ها، تمام 

امید خود را به اقدامات و اصالحات جناحی از حکومت اسالمی 

دوخته بودند؛ هنگامی که ( دوم خرداد و یا اکنون سبز اسالمی)

  —برخی از شرکت کنندگان چون شهریار آهی ها در بند و بست با

بنا به گزارش رادیو پژواک، رادیو سراسری فارسی زباان دولات 

فاوریاه  3و  1سو د، قرار است در روزهای شنبه و یاز شاناباه 

، کنفرانسای در اساتاکاهالام، در راباطاه باا تاحاوالت ایاران 0280

. برگزارکننده این کنفرانس، مرکز اولوف پالمه است.  برگزار شود

عاناوان شاده «  اتحاد برای دموکراسی در ایاران» نام کنفرانس نیز 

 .است

براساس اطالعیه مرکز اولوف پالمه، در این کنفرانس نماینادگاانای 

از احزاب سیاسی، دانشگااهایاان، ژورناالایاسات هاا، ناویسانادگاان، 

فعاالن حقوق بشر، فعاالن زنان و فعاالن دیگر از جاواماع ایارانای 

ماحال بارگازاری و ناام .  در خارج کشور شرکت خاواهاناد داشات

 . دعااوت شاادگااان بااه کااناافاارانااس مااحاارمااانااه اعااالم شااده اساات

به این ترتیب، همین که محل برگزاری کنفرانس و دعوت شادگاان 

محرمانه است خود به خود نشان دهنده اپوزیسیون سازی کااذب و 

شخصت سازی اولوف پالماه ساناتار در راساتاای اهاداف احازاب 

 راست و دولت های غربی، بر علیه منافع و مصالح اکثریت مردم 

 Jens Orback مدیر مرکز اولوف پالمه به رادیوی بین الامالالای ،

سو د می گوید که هم چون کنفرانس های دیگری که این مرکاز از 

جمله در رابطه با برمه و ساوریاه بارگازارکارده، کانافارانسای باه 

پیشنهاد منتقدان رژیم ایران برای بحث و گفتگو درباره مسا ل ایان 

او می گوید که شایعاتی نیز از سوی رژیام .  کشور برگزار می کند

ایران که نسبت به این کنفرانس بدگمان است منتشر شده، شبایاه باه 

موردی که در رابطه با سوریه پیش آمد، اما مرکز اولوف پالمه به 

کار خود براساس اهداف تعیین شده برای مرکز که کمز باه رشاد 

 .دمااوکااراساای در کشااورهااای مااخااتاالااف اساات ادامااه ماای دهااد

دکتار امایار حسایان گاناج «یکی از دعوت شدگان به این کنفرانس، 

نام دارد که در سایت های اینترنتی از او به عنوان یکی از  »بخش 

نام برده شاده اسات باه  »خواهان سازمان جمهوری «گذاران  بنیان 

  گوید به خاطر نامعلاوم باودن اهاداف و بارنااماه می  »خودنویس«

او .  رود باه اساتاکاهالام نامای  »اولاوف پاالاماه«های جلسه در بنیاد 

شافااف «:  گاویاد درباره تردیدهایش درباره گردهمایی استکهلم مای 

… داند چه خبر اسات  کسی نمی  نبودنش به این شکل است که هیچ

خاواهاناد   گوید مای  است، یکی می »گوید آلترناتیو سازی یکی می 

. است »یز سمینار ساده«گوید  دولت موقت درست کنند، یکی می 

 !اساات، خااب ایاان غاالااط اساات »گااویااد دیااالااوگ ماالاای  یااکاای ماای

در شاهار  با نزدیز شادن باه زماان بارگازاری کاارگااه آماوزشای

استکهلم که مرکز اولوف پالمه برگزار کننده آن است، تاعادادی از 

دعوت شوندگان اعالم کرده اند که در این کنفرانس، شرکات نامای 

حاال این افراد چرا نخست چنین دعوت هایی را می پذیرند و .  کنند

چارا کاه !  سپس چرا پشمان می شوند خود داستان دیاگاری اسات 

اصوال شر و شروط برگزاری چنین جالاسااتای از قابال باا دعاوت 

 . شااااااونااااااده در ماااااایااااااان گااااااذاشااااااتااااااه ماااااای شااااااود

اسامی برخی از شرکت کنندگان کنفرانس مرکز اولوف پاالاماه کاه 

 :در رسااناه هاا باه اساامای آن هاا شااره شاده اسات عاباارتاناد از

شهریار آهی، جواد اکبرین، کاظم اکبرین، کاظم عالاماداری، رضاا 

 —علیجانی، نوشابه امیری، علی افشاری، جمشید اسدی، اکبر 
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23ادامه در صفحه             

هاای  دموکراسی نیز تنها دستاویزی برای تاجااوز و لشاکارکشای  

داری  شکی نایاسات کاه ناظاام سارماایاه .  مشروع برای آنان است

امروز، صرفاً یز نظام اقتصادی محض نیست و باه طاور قاطاع 

های نظامی جهت حفظ و پشتیبانای از ماناافاع آن، الزم و  رقابت 

گو اینکه دست نامر ی بازار نیاز به مشتی نامر ی . ضروری است

که این روزها و باا اداماه لشاکارکشای   –دارد و این مشت نامر ی 

نااماش ارتاش،   -های آمریکا چندان هم نامر ی بااقای نامااناده اسات

 .نیروی هوایی و تفنگداران دریایی آمریکاست

وجود و حیور یز دشمن خارجی، دشمنی که دیروز کاماونایاسام 

هاایای یاکای پاس از   بود و امروز تروریسم و پیاده کاردن طارح

جاناگ عالایاه ) دیگری درجهات تاأمایان کاناتارل ناظاامای آماریاکاا 

تروریسم، علیه تجارت موادمخدر و علیه تولید تسالایاحاات کشاتاار 

، تنها راهکارهایای بارای باه روز کاردن ایاد اولاوژی باه ( جمعی

 .داری است مرور فرسوده شده سرمایه

دولت آمریکا، رژیم قرون وسطایی طالبان و اربابان القاعده را باه 

ظاهر از میان برداشت اما به جای آن، جنگ ساالران اتحاد شماال 

را به صحنه کشاند که برادران عقیدتی طالبان اند و به اندازه آناان 

درکاناار آن نایاز حاکاوماتای .  و حتی بیشتر ضد دموکراسی هستاناد

نشانده چون حکومت حااماد کارزای را باه اریاکاه ماجاازی   دست

نتیجه آن چیزی است که امروز به اعتاراف ساازماان .  قدرت نشاند

ملل، در افغانستان تحت حاکمیت آمریکا، شاهد بسط یاافاتان دولات 

 .موادمخدر هستیم

هیچ کس منکر ددمنشی طالبان و اصالحات کرزای نیست، اما این 

 نکته هم پوشیده نیست که دراین مدت، صرفاً ماطاالاباات و رفارم

 پذیرش صاحبان خاارجای و دسات هایی صورت گرفته که قابل 

هایی نایاز   اندازی  طور قطع سنگ  به. اندرکاران این بازی است

در مسیر نوسازی و تقویت جامعه مدنی افغانساتاان باویاژه در راه 

« احوال شخصیه»امیای قانون . جنبش زنان صورت گرفته است

توسط کرزای و اساتاقاباال طاالاباان از ایان امار شااهادی بار ایان 

علم کردن وزارت زنان افغانستان که اجباری از جااناب .  مدعاست

الملل است زیرا این وزارت خانه تقاریابااً دارای هایاچ جامعه بین

این وزارتخانه صرفااً ماحادود  فعالیت .  گونه وظیفه اجرایی نیست

ها و هاماکااری ماحادود و  به ارا ه پیشنهادات به سایر وزارتخانه

الملال و مادافاع حاقاوق بشار  های بین کنترل شده با سایر سازمان

 .است

گایاران و قارباانایاان   هرچند مردان، زنان و کودکان همگای ساهام

اند اما در این بین، زنان همواره به دلایال فشاارهاا و  کشتار جمعی

تعلقات قومی و فرهنگی خود، مورد استثمار جنسی میاعفی واقع 

زنانی که از شرایط جنگی جان ساالام باه در بارده اناد .  شوند  می

هاای نااشای از جاناگ، دچاار مارگ  امروز به دلایال ناابسااماانای

 .اجتماعی شده اند

 ساله تصویر تلخ زن افغان 32،مادران « عروسان تریاک»
برخالف آنچه ادعا می شود که ناتو نیروهای خود را از افغانستاان 

های بایان الامالال باه ایان  های مالی سازمانخارج می کند، کمز

طلبان تاحات شادیادتاریان فشاارهاا و  کشور سرازیراست و جنگ 

حمالت قرار دارناد اماا تصاویار عاادی زنادگای اماروز زناان و 

 .غایت تلخیستدختران افغان بیانگر حقای  به

ساال 13با امید باه زنادگای کاماتار از   افغانستان امروز، کشوری

را در بایان  873افغانستان در زمینه توسعه انساانای رتاباه .  است

و میر مادران به هنگاام   که شمار مرگ  کشوری.  کشوردارد 877

کشوری کاه .  تن است 8422-8222هزار نفر، 822زایمان از هر 

آنان تنها خاودکشای را راه % 43هزار زن ساکن در کابل،  32از 

سال آن  81دختران زیر %  12کشوری که . دانندنجات خود می 

شوند یا به بََدِل پول و یا باه  و زنانش به زور وادار به ازدواج می 

افاغاانساتاان کشاوریسات کاه .  بهانه پیشکش به عاریه داده می شوند

کند و عروسان تریاک را در دل   تریاک جهان را تولید می%  22

اش،  ساالاه80ماادران   کشوری که کاوچاز.  خود جای داده است

ها توسط همسران   شدن کشیده  شان را با درد در آغوش  کودکی

کشاوری کاه .  کناناد  شان دوره می های کودکان   و آغوش گرفتن

 دالر ماعاامالاه مای 82-01مادران آن، فرزندان خود را به بهای 

افغانستان اماروز کشاوریسات کاه هار زن در آن، کامااکاان .  کنند

 .شودمایملز مردان تلقی می 

خشونت علیه زنان، شرایط ناامانااساب زناان بارای زنادگای، آزار 

توسط پدر و دیگر اعیای خانواده، گرسنگی، فقر و بی خاناماانای 

کننده سرنوشت و زندگی مادران امروز و فردای  هدایتگر و تعیین

 .افغانستان است

ها، تحت ستم دوگانه باید پذیرفت که زنان افغانستان طی این سال

ای هم از سوی مردان و هم از سوی فقر اجتماعی حاکم بر جامعاه 

زنان جورکشان هرگونه ستم جنسی و روانی باوده .  اند قرار گرفته

 . و هستند

که اساتاقااللاش را  8208افغانستان سرزمینی با قدمت بسیار که از سال 

از انگلستان بدست آورد تا کنون کمتر دوره ی باا ثابااتای را در تااریاخ 

خود شاهد بوده است که این موضوع نقش زیادی در وضعیت نابساماان 

ماطالاب پایاش رو گازارشای از وضاعایات زناان .  زنان این کشور دارد

افغانستان است به روایت یز زن افغان که شرایط زیسات زناان را در 

 .این کشور از دوره امان هللا خان تا دوران کنونی شرح می دهد

 پوش خورشیدان برقع
کشاتازارهاای «  عروسان تاریااک» پوشان کابل، قندهار و هرات،  برقع 

گوشه خاک تجاوز، زنان و دخاتاران   مادران گوشه خشخاش، کوچز 

داستان افغانستان را شاید بهتر باشد که .  افغان زندگی محنت باری دارند

تا روزگاار ماعااصار «  ثریا»و همسرش، ملکه « امان هللا»از زمان شاه 

 .مرور کرد تا واقعیت زندگی زن افغان به تصویر کشیده شود

 دهه اقبال خورشیدان برقع پوش
، « حابایاب هللا خاان» سال پیش و پاس از کشاتاه شادن امایار 12بیش از 

پادشاهی زمام امور افغانستان را در دست گرفت که اصالحاتی بانایاادی 

را دستور کار فرمانروایی خود قرار داد؛ اصالحاتی که سرآغاازی شاد 

 .بر نهیت زنان افغان

به همراه همسرش، ملکه ثریا درجهت ایجاد سااخاتااری  *شاه امان هللا  

منسجم، به اصالحاتی روی آورد تاا شاایاد چانادصابااحای، خاورشایادان 

ایان اصاالحاات شاامال ماهایاا .  اش را به عرش کشانَاد محروم سرزمین

، ماناع ( هاماچاون پساران) کردن امکان تحصیل دختران تا درجه ابتدایی 

نکاح دختران صغیر، از بین بردن بردگی خانگای و لاغاو قااناون تاعادد 

زوجات و اعزام نخاساتایان گاروه از دخاتاران دانشاجاو باه کشاورهاای 

 .اروپایی و ترکیه بود

باه «  حاماایات الاناساوان» مایاالدی، اناجامانای باا عاناوان 8202در سال 

، خواهر شاه جهت رسایادگای باه اعاتاراضاات « کبری جان» سرپرستی 

عادالاتای و ماظاالام شاوهارشاان  زنان و دادخواهی از آنان در برابر بای

باه (  مادارس اباتادایای) درهمین سال بود که درهای مکااتاب .  تأسیس شد

در «  مساتاورات» روی زنان گشوده شد و نخستین مکتب زنان با عنوان 

 .کابل و با همکاری شاه و ملکه دایر شد

میالدی، نخستین شماره از مجلاه هافاتاگای زناان باا 8208مارس 87در 

این مجله حاوی مطالبی در زمینه .  منتشر شد«  ارشاد النسوان» عنوان 

هایی چون آزادی و اساتاقاالل زناان باود و اناتاشاار آن تاا پاایاان ساال 

 .میالدی ادامه یافت8203

میالدی، شاه را در سفر بزرگ خود هاماراهای 8207ملکه ثریا در سال 

دیدار از ایران، ترکیه، روسیه، انگلیس، آلمان، فارانساه، ایاتاالایاا، .  کرد

مصر و هندوستان شوق و انگیزه اصالحات و پایاشارفات را چاناان در 

گارایای و  جان آنان زناده کارد کاه اماان هللا پاس از باازگشات، سانات

ریشه روسای قبایل را به شدت به باد انتقاد گرفت و بایاش  تعصبات بی

 .اش گام برداشتاز پیش درجهت بازسازی و ارتقای سرزمین

اما اصالحات او به ویژه در رابطه با زنان، اعاتاراضاات زیاادی را باا 

هاا کاه از « ماجاددی» .  تحریز عمال داخلی و خارجی به دناباال داشات

های روحانی شهر کابل بودند، فتوای کافار شااه را  بانفوذترین خانواده 

تن از علمای دینی رسانده و به والیات گوناگون ارساال  122به دستخط 

 .کردند

هایی از ملکه، ناخاساتایان زن افاغاان کاه کشاف  در این بین نیز عکس 

حجاب کرد و برقع خود را کنار زد توسط مخالفان به سراسر افغانستان 

 .فرستاده شد

سار باه شاورش   بدین ترتیاب ماردم باا تاحاریاز احسااساات ماذهابای 

این وضع تا بدان جا ادامه یافات کاه شااه باه اجاباار در ساال .  برداشتند

را برای جلب پشتیبانی مجدد ماردم دایار «  جرگه پغمان» میالدی 8201

 .ساخت

طب  دستور این جرگه آموزش برای زنان لغو، نکاح دختر صغیر جایز 

بدین ترتیاب دهاه .  زن بدون هیچ شرطی، آزاد شد 1و ازدواج مردان با 

با بارکانااری (  میالدی8282  -8202)اقبال خورشیدان برقع پوش افغان 

 .و تبعید شاه و ملکه به پایان رسید

 دهه های افول اقبال خورشیدان برقع پوش
این شرایط تقریبا تا یکسال بعد و تا زمان روی کار آمادن ناادرشااه، 

ادامه یافت اما در همین دوره بود که پاس از بارقاراری یاز ثاباات 

 .پوش پایتخت به مدارس میسر شدنسبی، زمینه ورود دختران برقع

زنان   –دوره ظاهرشاه، داوودخان   -های بعد به طور کلی، در دوره

ای از آزادی دست یافتند اما با روی کارآمدن مجااهادیان و  به درجه

هاای  در فاصله ساال.  طالبان، معادالت به گونه ای دیگر رقم خورد

هایی که آمریکا علایاه اتاحااد جامااهایار  میالدی، سال8272  -8212

ماتاحادی .  شوروی دست به مبارزه زده بود، با طاالاباان ماتاحاد شاد 

سپتامبر دلیل قاطعی بارای تاوجایاه و  88ساله که بعد از حوادث 80

طالبان در زباان فاارسای، جاماع .  تثبیت حیورامریکا در منطقه شد

. اسات«  شااگارد مادرساه قارآن» باه ماعاناای «  طاالاب» کلمه عربای 

هاای  از اردوگااه  -عموماً دارای اصلیت پشتاو–کودکان و نوجوانان 

آوری شادناد و در مادارسای تاحات ناظاارت  بزرگ پاکستان جمع 

این .  های ناب اسالمی تعلیم می دیدند های معتقد به آموزه پاکستانی 

کودکان در شرایطی سخت انیباطی، مملو از حس تنفار نسابات باه 

عمدتا این احساس .  زن، و نفرت از فرهنگ غرب آموزش می دیدند

شد که آنان نه تنها منکار وجاود  نفرت و انزجار تا جایی تقویت می 

شدند که حتی شأن او را تا حد حیوان خانگی یا کااال تانازل  زن می 

ها حاکام میالدی، ده 0228تا  8224های درفاصله سال. دادندمی 

مبنی بر ممنوعیت حیور زنان در محیط کار، عدم ادامه تاحاصایال 

زنااان، ماامااانااعاات مااداوای زنااان تااوسااط پاازشااز ماارد، ماامااانااعاات 

حیورزنان در اماکن عمومی باه تاناهاایای و بادون بارقاع، تاوساط 

مجازات زنان با . نیروهای طالبان به شکلی رسمی وضع و اجرا شد

ضربات چوب و شالق به دالیلی چون بااالرفاتان چاادر، دیاده شادن 

. زده و ناگاهاداری ناوارکااسات در خااناه اجاراشاد های الک ناخن

همچنین صدور و اجرای احکامی چون اعدام و سنگسار در مال عام 

صرفا به دالیلی همچون حیور زنی در جوار مردی بیگاناه، تاناهاا 

نشسته بر پیکره نیمی از جاماعایات ایان  ای از زخم به چرک  گوشه

دیدگاهی که رهبری طاالاباان بار اسااس آن، زن را .  سرزمین است

غاایات   هاای باه کنند و به گسترش فرهنگ و ساازماان  محدود می

زن باه »  پردازند، ایان اسات کاه   گرای خود می  متحجر و اسالم

جهت طبیعتش، موجودی ضعیف است و در برابر وسوسه، آسایاب

پس اگر بدون مراقبت نزدیکانش برای خاروج از خااناه رهاا .  پذیر

شود، توسط مردانی که صرفاً به دنبال لذت خاود هساتاناد، باه گانااه 

نکته جالب اینجاست کاه هامایان ماوجاود فاطارتاا .  « آلوده خواهد شد

هاا، ماورد   زمانی که با رعایت تماامای ایان بارحاذرباودن!  ضعیف

شود، باز هم گناهاکاار قالاماداد   استفاده و آزار مردان واقع میسوء

! کننده و اغاواگار می شود؛ زیرا بدون شز خودش عاملی تحریز

 .بوده است

 سپتامبر 33شرایط خورشیدان برقع پوش بعد از 
، برگ دیگری از دیکتاتوری و تحجار 0228سپتامبر  88اما رخداد 

واکنش نابهنگام و غافلگیرانه نیروی .  حاکم بر افغانستان را ورق زد

متحد دیرین و مخاالاف   -نظامی ایاالت متحده برای سرنگونی طالبان

، همه جهانیان و باه 0228های اکتبر و نوامبر  در ماه -امروزین

سارکاوب گاروه» بهانه حمالاه . ویژه مردم افغانستان را مبهوت کرد

ویاژه زناان از   های القاعده، طالبان و رهاایای ماردم افاغاان و باه

« طاالاباان!  ساالاه و رژیام ضادانساانای52های داخلی  چنگال جنگ

هدف از حیور نیروهای ناتو هم حفااظات از زناان در .  عنوان شد

بار و بازگرداندن عزت و حقوق انسانی آناان  قبال تجاوزات خشونت

هاا  ها، وقتی که این بهااناه امروز، پس از گذشت این سال. اعالم شد

زنیم و گردش روزگاران همچنان نابسامان افاغاانساتاان  را کنار می 

کنیم، چیزی جز تداوم سیاست جنگ طلبی آمریکا و هم  را سیر می

. پیمانانش در راستای کسب منافع شخصای خاودناماایای نامای کاناد  

اباازار ادامااه ساایاااساات هااای اسااتااثااماااری و «  جاانااگ» درحااقاایااقاات 

 ——حقوق بشر و . هاست انحصارطلبانه این دست از ابرقدرت

 خورشیدان برقع پوش

 رها لک
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های خانواده و قوانین دارای ضاماانات اجارایای و  عدم وجود دادگاه

کاه حاتای باا ناباود ) پاایاه و نااپساناد  حافظ منافع زنان، فشار سنن بی

محسوِس نیروهای طالبان، همچنان در اذهان مردم و در بطن زندگی 

حاتای از حاقاوق هارچاناد ) ، عدم آگاهی زناان ( آنان نهادینه شده است

هاای مساتاقال و ضعف تشکل ( ناچیز و جانبدارانه فقهی و دینی خود

 .آفرینان این خاک است زنان، فشار میاعفی بر گرده نسل

توان و نباایاد  شکی نیست که چنین اوضاع اسفبار و هولناکی را نمی 

تاماامای ایان فاجاایاع .  جدا و فارغ از اوضاع سیاسی افغانستان دانست

لحظه از آن به  دهد که غفلت لحظه  روی قرار می مسا لی را پیش

تاالش بارای ایاجااد .  شاود ها، به بهای نابودی یاز نسال تاماام مای 

بستری مناسب و تقویت جامعه مدنی افغانستان، بازتعریاف اولاویات

ها و ضروریات عماده درجاهات باازساازی ایان کشاور، آماوزش و 

وجوی کافی و مساتامار بارای کساب ابازارهاای مانااساب در  جست

راستای دفاع از حقوق انسانی مردم این سرزمین و باالخص کودکاان 

تحقا  ایان اهاداف مسالاماا .  و زنان این دیار از جمله این مسا ل است

. هایی خاموش و مرسوم خواهد باود سدی در مقابل چنین انسان کشی

دختر امروز، خورشید افغان، آبستن نطفه رهایی و تعاالایاسات، بااشاد 

 که آن را به بار نشاند

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

الزم به یادآوریست شاه امان هللا  مثل هماه شااهاان دیاگار، فاردی   *

از اینرو، همینکه پی گیاری .  فرصت طلب و صرفا در پی قدرت بود

در اصالحات موقعیت اش را در خطر قرار داد، دست از آنها کشایاد 

قبل از آنهم یکبار، در ساال هاای اولایاه .  و تسلیم ارتجاع اسالمی شد

انقالب اکتبر، هنگامی که دولت شوراها باه ماباارزه باا اماپاریاالایاسام 

انگلیس و بسیج نیروهای ضد انگلیسی مشاغاول باود، اباتادا خاود را 

برای بهره برداری از تاظااد دولات شاوری و اناگالایاس، باه دولات 

شوراها نزدیز و اعالم پشتیانی از آن کرد، ولی پس از چندی که از 

این نزدیکی طارفای ناباسات، دسات در دسات نایاروهاای ارتاجااعای 

اسالمی، دست به تالش برای تاسیس  یز دولت اسالمای در قالامارو 

 روشنگر. آسیا ی دولت شوروی  و در مقابله با آن زد

 مالزی خبرنگار متهم به کفرگویی را

به عربستان تحویل داد   

آقای کشغری بعد از توییت کردن درباره حیرت محمد، تهدید به  

 .مرگ شد

مقامات مالزی یز خبرنگار اهال عاربساتاان ساعاودی را اخاراج 

این خبرناگاار ماتاهام شاده .  اند کرده و او را به کشورش بازگردانده

است که در سایت توییتر به حیرت محمد، پیامبر اسالم، تاوهایان 

 .کرده است

اند که حمزه کشاغاری  سی گفته بی مقامات نیروی پلیس مالزی به بی

فوریه، به عاربساتاان ساعاودی بارگارداناده شاده  ۰۷روز یکشنبه، 

 .است

های مدافع حاقاوق بشار نسابات باه اخاراج ایان  پیش از این، گروه

 .خبرنگار از مالزی اعتراض کرده بودند

هفته گذشته و بعد از آن که آقای کشغری در سایت توییاتار دربااره 

هزار نفر به این ناظار  ۰۱حیرت محمد اظهارنظر کرد، بیش از 

او در توییتر واکنش نشان دادند و چندین نفر او را تهدید باه مارگ 

 .کردند

شود و فاردی کاه  توهین به پیامبر در دین اسالم کفرگویی تلقی می

شود، در عربستان سعاودی، باا ماجاازات  چنین جرمی مرتکب می

 .رو است اعدام روبه

سال دارد، هفته گذشته از عربستاان ساعاودی  ۷۰آقای کشغری که 

گریخت، ولی روز پنجشاناباه باه ماحاض ورود باه کاوآالالماپاور، 

 .پایتخت مالزی بازداشت شد

او در توییتاری کاه هامازماان باا ساالاروز تاولاد حیارت ماحاماد 

 .شز دارد( پیامبر اسالم)منتشرش کرد، نوشته بود که به او 

هایی که به ایان تاویایات او نشاان داده  آقای کشغری بعد از واکنش

شد، عذرخواهی و پیامش را از سایت توییتار پااک کارد، ولای باا 

 .ادامه تهدیدها، عربستان سعودی را به مقصد مالزی ترک کرد

گاویاد کاه دو  سی در کاوآالالماپاور مای بی جنیفر پز، خبرنگار بی

ای بارای اساتارداد  کشور عاربساتاان ساعاودی و ماالازی ماعااهاده

اند، ولی مالزی به عنوان یز کشور مسلماان  مجرمان امیا نکرده

 .روابط خوبی با عربستان سعودی دارد

گوید که وکیل آقای کشغری توانسته بود روز یکشنبه حکمی  او می

داد تا زمان برگازاری                                     را دریافت کند که به این خبرنگار اجازه می

دادگاهش در مالزی بماند، ولی گویا این حکم خیلی دیر صادر شده 

 .و آقای کشغری به عربستان سعودی برگردانده شده است

الملل هشدار داده است که اگر آقای کشغری در عربستان  عفو بین

.کند  سعودی به عنوان مرتد شناخته شود، خطر اعدام تهدیدش می   

                              پایان    

 

" در دامگه حادثه"برنامه اف  صداى آمریكا و برنامه مربوط به كتاب 

مالحظه یا كامنت . و مصاحبه با پرویز ثابتى را من هم نگاه كردم

.                                    كوتاه زیر برایم جدى ست  

این آنچه در اینجا مهم است نه تكذیب و تأیید این حادثه یا روایت، 

جوهر سناریویى است كه دارد ساواك را بزك میكند، بلکه عادى جلوه 

چنین وانمود .نکته قابل بحث و كنكاش این می باشد. دادن آن مى باشد 

مى كنند و با استفاده از جهنمى كه جمهورى اسالمى به بار آورده، مى 

كوشند رژیم پهلوى و ساواك را رو سفید نشان دهند تا مردم باور كنند 

"!                               صد رحمت به كفن دزد اول" كه   

زمانى كه تیمور بختیار به دنبال یك  ۰۰۲۱من یادم هست در دهه 

توطئه كودتا به بغداد فرار كرد و خواست خود را آزادیخواه نشان دهد 

(  مؤلف دا رة المعارف الذریعه)نامه اى به شیخ آقا بزرگ تهرانى 

حمایت " اهداف آزادى خواهانه اش"نوشته، از او خواسته بود تا از 

 ۷۲شیخ آقا بزرگ كه فرزندش ستوان محمد رضا منزوى پس از ! كند

با لگدهاى همین تیمور بختیار زیر شكنجه همراه با وارطان  ۰۷مرداد 

كشته شده ( هر سه از مبارزین توده اى)ساالخانیان و كوچك شوشترى 

تیمور بختیار، چنین : بود، در پاسخ به نامه اى كه امیا شده بود

و در ... " آقاى سرهنگ تیمور بختیار فرماندار نظامى تهران: "نوشت

كارى كه البته خمینى نكرد و از )نامه دست رّد محكمى به سینه او زد 

بختیار كوشیده (. با بختیار در تماس بود" آقا مصطفى"طری  پسرش 

بود چهره خود را با دستان خون آلودش نهفته در دستكش آزادیخواهى 

بپوشاند، همان كارى كه ساواكى هاى دیروز هم اكنون مى خواهند با 

كمك همدستانشان در سازمان سیا و موساد و با نقاب تحقی  و پژوهش 

به نظر من برخورد با جنایاتى كه . در عادى كردن خود انجام دهند

ساواك و همدستان بین المللى اش در ح  مردم ایران مرتكب شده اند و 

جمهورى اسالمى از خود برجاى " پس انداختن"نتیجه اى كه با 

اروپایى . گذاشته اند جاى هیچ چشم پوشى و سكوتى باقى نمى گذارد

هایى كه شالق فاشیسم و نازیسم بر گرده شان فرود آمده حتى پس از 

سال حاضر نیستند این پدیده جنایت بار تاریخى را عادى نشان  ۲۱ـ۹۱

دهند و بر سر این یا آن حادثه و روایت، ماهیت جنایتكارانه فاشیسم را 

من نشنیده ام كه كسى پاى صحبت امثال گوبلز و هس و . نادیده بگیرند

.بربى بنشیند و بپرسد كه درباره این یا آن واقعه فرمایش تان چیست  

را محق  معرفى مى " در دامگه حادثه"در برنامه اف ، نویسنده كتاب 

امان از )به پژوهش و داورى پرداخته است " بیطرفانه"كنند كه گویى 

دست این به اصطالح محققین ساخته و پرداختهء جمهورى اسالمى و 

ضد كمونیست هاى ریز و درشت دیگر كه هدف اصلى شان نابودى 

بارى نویسنده كتاب از جمله مشت خود را با این عبارت (. چآ است

مرداد را مرثیه خوانى مى نامد تا  ۷۲باز مى كند كه سخن از كودتاى 

جنایتى را كه نظام سلطنت و سیا و اینتلیجنت سرویس علیه مصالح 

جالب . مردم ایران مرتكب شدند عادى و قابل چشم پوشى نشان دهد

است كه امپریالیسم آمریكا با زبان بیل كلینتون اعتراف میكند كه راه 

 را با كودتا بر آزادى مردم ایران بسته بوده ولى این كاسه هاى از آش 

15ادامه مطلب در ص    

 

یاد بانو عالمتاج کالنتری مادر بیژن جزنی 

مادر ( جزنی )بانو عالمتاج کالنتری 
زنده یاد بیژن جزنی و خواهر زنده 

( سعید) یادان منوچهر و مشعوف 
در  ۱۹۳۱بهمن  ۲۲کالنتری روز شنبه 

 .تهران در گذشت
یادش را گرامی میداریم به پاس اینکه 
زنی بود که نخواست در حصار خانه و 
زندگی سنتی اکثر زنان هم عصرش 
اسیر بماند وتالش کرد در صف زنان 
مبارز برای رسیدن به حفوق مساوی 
پایدار بماند و راه را برای زنان مبارز 
 .    نسلهای بعد هموارتر و راهوارتر نماید

 بزك كردن ساواك
نرمالیزه كردن جنایت   

فوریه   20تراب حق شناس     : نویسنده  
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23ادامه در صفحه             

 تونس یک سال پس از انقالب 

 ۲۱۱۲ژانویه  ۹۱ -(Jorge Martin)خورخه مارتین 

 حبیب بکتاش: مترجم 

 مقدمه مترجم

 مشعل انقالب در دست کارگران تونس

ژانویه  ۹۱ای که ترجمه آن در اختیار شماست توسط خورخه مارتین نوشته شده و بتاریخ  نوشته

 .بچاپ رسیده است" در دفاع از مارکسیسم"در سایت  ۲۱۱۲

ای باناام ماحاماد  یز سال پیش، خاودساوزی جاوان تاحاصایال کارده

بوعزیزی، که از طری  دست فروشی گذران زندگی میکرد و تحات 

توهین و اجحاف پلایاس قارار گارفاتاه باود، جارقاه یاز اناقاالب باا 

شکوهی را زد که در عرض کمتر از یاز مااه طاوماار دیاکاتااتاور 

تونس، بن علی، را در هم پیچید و خود سرمناشااء اناقاالب مصار و 

بان عالای .  سایر انقالبات در منطقه شمال آفریقا و خاورمیااناه گشات

رفت ولی ارتش کنترل امور را در دست گرفات و رژیام بان عالای 

شش ماه بعد از سقوط بن علی انتخابات مجلس موساساان .  دوام یافت

صورت گرفت که در آن حزب اسالمی النهیه اکثریت کرسیاهاا را 

از آن خود کرد و در همدستی با ارتش و لیبرالها کاناتارل کشاور را 

برای اکثریت عظیم مردم تاوناس ساقاوط بان عالای .  در دست گرفت

نتنها گشایشی در زندگی اقتصادی آنها ببار نیاورد، بلکه وضع آناهاا 

همانطور که در مقاله خورخه مارتین مالحظه خاواهایاد .  بدتر هم شد

کرد بیکاری افزایش یافت، قمیت اجناس رشد تصاعدی پیادا کارد و 

 .کارگران و اقشار زحمتکش به فقر و فالکتی شدیدتر دچار شدند

یز عامل اصالای در ساقاوط بان عالای جاناباش کاارگاری و عالای 

ایان اتاحاادیاه یاز .  الخصوص اتحادیه عمومی کارگری توناس باود

سنت میلیتانت داشته و در تکوین شرایط انقالبی طی سالاهاا ماباارزه 

این بمیدان آمدن طبقه کارگر بود کاه زناگ پاایاان .  نقش داشته است

ایاران و در  ١۲در اناقاالب باهامان .  دیکتاتور منفور توناس را زد

مصار هام باه مایادان آمادن طاباقاه کاارگار  ۷۱۰۰انقاالب ژاناویاه 

. اصلیترین فاکتور در شاکاسات رژیام و فارار دیاکاتااتاورهاا باودناد

اعتراضات، تحصنها و اعتصابات کارگری تونس با فرار بان عالای 

کارگرانی که برای نان، آزادی و کرامت انسانی بمیدان .  پایان نیافت

آمده بودند به تحرکات خاود اداماه دادناد و هامااناطاورکاه خاورخاه 

اعتاصااب  ١٦۲مارتین میگوید در عرض یز سال گذشته بیشتر از 

هیات حاکمه کنونی تونس، یعنی ا تالف سه گااناه .  وجود داشته است

اسالمیها، ارتش و لیبرالها اعتراضات و اعاتاصااباات کاارگاری را 

عامل مشکالت و مسا ل اقتصادی مردم قلمداد میاکاناناد و تابالایاغاات 

شوم و سرکوبشان را علیه فعالین کارگری و اعتراضات آنها تشادیاد 

اما جوانان بیکار و کارگران به فالکت کشایاده شاده تاوناس .  اند کرده

زیر بار این تبلیغات و تهدیدات نمیروند و پیگیراناه خاواساتاار ساهام 

 .خود از ثروتی که خود تولید میکنند هستند

در این نوشته خواننده با اعتصابات و اعتراضاتی که طی ماه ژانویه 

الاباتاه طای بایاسات .  اند در جز یات آنها آشناا مایاشاود صورت گرفته

روزی که از نگارش این مقاله میگذرد اعتصابات بیشتری صاورت 

گازارش .  گرفته و فاراخاوان اعاتاصااباات بازرگای داده شاده اسات

ژاناویاه در  ۷١کارگر پیمانکاار بارای  ۰١۱۱۱فراخوان اعتصاب 

. های پیشین کارگر کمونیست به حیور خوانندگان ارا اه شاد شماره

مردم روستای مکتر ر یس جمهور توناس، ماناصاف مارزوکای، را 

مجبور کردند کاه پاناجام فاوریاه از ایان روساتاا دیادن باکاناد و باه 

کارگران شهرداریهای تاوناس فاراخاوان .  خواستهای آنها گوش بدهد

. اناد فوریه را داده ۷۰تا  ۷۱یز اعتصاب سراسری چهار روزه از 

این اعتصاب مورد پشتیبانی اتحادیه عمومی کارگری تونس هست و 

 .کارگران به سطح دستمزدها و پیمانکاری اعتراض دارند

رادیکالیسم طبقه کارگر و پیگیری آنهاا در ماباارزاتشاان و اصارار 

آنها برای بهبود فوری شرایط کار و زندگی خود یز پدیده امایادوار 

 . کننده است

نشان میدهد که انقالب تونس پایان نیافته است و نایاروهاای ساه این .  

گانه اسالمیها و ارتش و لیبرالها نمیتوانند با خیال راحت به غاارت و 

ادامه اعتراضاات و اعاتاصااباات کاارگاری و .  چپاول مردم بپردازند

مبارزه برای سرنگونی بقایای رژیم بان عالای در تاوناس و ماباارک 

هاای طاباقاه  هاا و تاوطائاه درمصر نشانگر این است که اگر چه نقاشاه

سرمایه دار داخلی و خارجی توانسته است روند انقالب را تاا درجاه 

زیادی کند کرده و از پیشروی آن جلوگیری کناد، ولای آتاش اناقاالب 

هنوز در اعماق جامعه، در طبقه کارگر و اقشار زحمکتش و جوانان 

زبانه میکشد و این پتانسیل را دارد که برج و باروی حاکاماان دزد و 

استثمارگر سرمایه را در امواج خشم و نافارت خاود بساوزاناد و باه 

 .گورستان تاریخ بسپارد

خورخه مارتین بدرستی انگشت بر روی مسئله کلایادی ماردم تاوناس 

میگذارد و آن اینکه خواستهای اقتصادی مردم از خواستهای سایااسای 

و اجتماعی آنها جدا نیست و تنها راه حل واقعای ماردم تاوناس بارای 

مسا ل فوری و مبرم آنها سرنگونی کامل باقاایاای ناظاام بان عالای و 

البته این را هم باید اضافاه کارد .  سرنگونی نظام سرمایه داری هست

که برای سرنگونی بقایای رژیم بن علی و نظام سرمایه داری، ماردم 

تونس نیاز فوری و مبرم به یز حزب سیاسی دارند که خاواساتاهاا و 

منافع آنها را در کشمکشهای سیاسی نمایندگی بکند، اف  و چشم اناداز 

روشنی در برابر طبقه کارگر و اقشار زحمتکش و جوانان قرار دهاد 

و آنها را بر سر خواستهای مشخص متحد و سازماندهی کند، دشمنان 

انقالب و مردم را افشا و از میدان بدر کند، و استراتاژی سارناگاونای 

حکومت سرمایه داران و برپایی یاز جااماعاه ماباتانای بار آزادی و 

مردم تونس پایاش .  برابری کامل انسانها را در اختیار مردم قرار دهد

 .و بیش از هر چیز احتیاج به یز حزب کمونیستی دارند

*** 

 موجی از اعتصابات و خیزشها

یز سال پس از سرنگونی انقاالبای بان عالای، تاوناس باا ماوجای از 

ای، تاحاصاناهاا، و اناواع اعاتاراضاات  اعتصابات، خیزشهای منطاقاه

برای صدها هزار کارگر و جوان تونسی، که شجاعااناه .  مواجه است

های دیکتاتوری را به مبارزه طلبیدند تا کار و کارامات انساانای  گلوله

 .بدست آورند، چیزی بطور اساسی تغییر نکرده است

این درست است که دیکتاتور رفته است، اما سایاساتامای کاه باهاتاریان 

جوانهای تونس را به یز آینده آکنده از بیکاری و مهاجرت ماحاکاوم 

حقیقت این اسات کاه بارای بایاشاتار .  میکند هنوز سر جای خود است

 .مردم تونس اوضاع بدتر شده است

آزادیهای فرمال دموکراتیز، با وجود اهمیتشان، نه شغلی و نه ناانای 

از شروع اناقاالب تاوناس، .  برای اقشار فقیر تونس ببار نیاورده است

میلیونی جهش  ۰۰در یز کشور  ۲١۱۱۱۱به  ٦۱۱۱۱۱بیکاری از 

درصاد  ۷۱درصاد باه  ۰١بلحاظ درصاد، بایاکااری از .  یافته است

در مناط  فقیر که انقالب شروع شد، بیکااری تاا .  افزایش یافته است

 .درصد میرسد ١۱درصد و یا  ١۱حد 

یاز .  بیکاری تنها نوک کوه یخ بسیاری از مساا ال اجاتامااعای هسات

ای از قفصه دالیل احساس ناامیدی رشد یابنده را چانایان  فعال اتحادیه

 از زمان سقوط بن علی، حتی یز تز قدم هم برای : "توضیح میدهد

کنترل افزایش سریع قیمتها برداشته نشده است، بخصوص قیمت ناان 

ای و تهیاه شاغال  و دارو، و همینطور برای کاهش نابرابریهای منطقه

 ."کاری صورت نگرفته است

درصاد  ٦۷در الردیف، یز دژ محکم انقالب در حوزه معدن قفصه، 

های مردم در اینجا گرد آمدناد  توده.  از فارغ التحصیالین بیکار هستند

، را که پیاش درآماد اناقاالب ۷۱۱۲ژانویه، سالگرد خیزش سال  ١تا 

آنها هنوز در حال مبارزه هستند، همانطور کاه در .  بود جشن بگیرند

تمام شهرهای ناحیه معدن فسفات قفصه چنین است، جاایای کاه تاماام 

و گاروه (  گای.  پای.  سای) حیات اقتصادی حول شرکت فسفات قفصه 

 .متمرکز است( تی.سی.گی)شیمیایی تونس 

مراسم بزرگداشت در دفتر مرکزی اتحادیه کارگری عماومای تاوناس 

ادناان حااجای، یاکای از رهاباران .  صاورت گارفات(  تای. تی. گی. یو) 

زندانی شده باود، یاز ساخانارانای آتشایان  ۷۱۱۲اتحادیه که در سال 

بی پاسخ گذاشتن حتی یکی از خاواساتاهاای مشاروع ماا : " ایراد کرد

دولت جدیاد هایاچ اناتاخااب دیاگاری !  نمیتواند موضوعیت داشته باشد

شاماا !  ماردم الاردیاف!  ندارد، آنها باید به حرفهای ما گوش فرا دهاناد

وقات آن اسات کاه شاماا !  اولین قدم را در این انقالب تونس برداشتید

!" میوه آن سالهای خشز، سخت و غمناک رناج و فاقار را باچایانایاد

وفااداریام، " کسانی که گرد آمده بودند سخنرانی او را با فریاد حمایت 

 .پاسخ دادند!" وفادار به خون جانباختگان

ای کاه در جاریاان  هنوز در الردیف بقایای وضعایات قادرت دوگااناه

انقالب بوجود آمد وجود دارند، شرایطی که شهردار محلای از شاهار 

هاناوز .  فرار کرد و کارگران خودشان اداره امور را بدسات گارفاتاناد

یز شهردار ماحالای وجاود نادارد، اماا ماردم خاودشاان تاماام اماور 

 .ضروری جامعه را سازمان میدهند

برای آرام کردن هزاران جوان بیکار در منطقه، دو شرکات دولاتای، 

. اناد شغل جدید را اعالم کرده ۰۱۱۱تی، ایجاد . سی. گی و گی. پی. سی

در حالیکه اولین نتایج پروسه انتصاب ماناتاشار مایاشاد، در آخار مااه 

هایاچ .  نوامبر، شورشها در بیشتر شهرهای حوزه معدنی شروع شدناد

تقاضاهایی که باید ارجاحایات .  های انتصاب راضی نبود کس از شیوه

متقاضیانی کاه خااناواده داشاتاناد، فارزنادان ماعادناچایاان )داده میشدند 

پاذیارفاتاه (  بازنشسته، کسانی که کفایتهای دانشگاهی الزم را داشاتاناد

برای بسیاری از ماردم، ایان هاماانای باود کاه در رژیام .  نشده بودند

 .گذشته صورت میگرفت

آنها سنگرهای .  صدها جوان در مدهیال و موالرس به خیابانها ریختند

آتشین بپا کردند، ماشینها و اتاوباوساهاا را آتاش زدناد، و باه ادارات 

مسائاولایان دولاتای بایان .  شرکت فسفات و به مراکز پلیس حمله کردند

صبح درتمام محالت ایالت قفصه حکومت نظامی  ٦شب و  ۲ساعات 

 .اعالم کردند

دولت مجبور شد اعالم اسامی استخدامیها را به حالت تعلی  در آورد 

شماری از بیکاران یاز .  و قول داد به خواستهای بیکاران گوش دهد

 .تحصن را شروع کردند

اما آنها .  ژانویه، سه وزیر دولت از منطقه دیدن کردند ١باالخره، در 

 ساله ١۱یکی از آنها، بیکار . از مالقات تحصن کنندگان سرباز زدند

 22ادامه در ص  
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  روشنگر

 متعلق به شماست

 با پشتیبانی

 مالی خود 

 به ادامه انتشار 

 روشنگر 

 یاری رسانید 

دزدی ش س  تالش برای مبارزه با عروس: قرقیزستان   

های غایار دولاتای  ای بود برای سازمان رد شدن الیحه نکاح ضربه

دزدیدن " طب  قوانین جاری .  کنند دزدی مبارزه می که علیه عروس

. تا سه سال مجازات زندان به دناباال دارد" فردی به هدف ازدواج

 .دزدی نداشته است اما این قانون تأثیر زیادی در توقف عروس

 –کایاز " تاوساط انساتایاتاوی  0288پژوهشی انجام شده در اکتابار 

رسانی درباره  ، یز سازمان غیر دولتی که هدفش آگاهی"کورگون

درصااد زنااان مااتااأهاال در  13دهااد کااه  دزدی، نشااان ماای عااروس

بارخاالف مایال خاود  0288و  0282شهرستان کاراکول در سال 

قانون نکااح آخاونادهاایای را باه پارداخات جاریاماه .  اند دزدیده شده

 .کنند کرد که صیغه عقد را جاری می محکوم می

، یز سازمان غیر دولتی "اپن الین"مونارا بکنظروفا، از سازمان 

دزدی خادماات ارا اه  واقع در بیشاکاز کاه باه قارباانایاان عاروس

گوید، هنوز آخوندها اگر عروس بگوید کاه راضای باه  کند، می می

: به گفاتاه باکاناظاروف.  کنند ازدواج است، صیغه عقد را جاری می

رسد، غالباً عروس تحت فشاار جسامای قارار  وقتی آخوند سر می" 

الاباتاه . گرفته، به او تجاوز شده و به طرد اجتماعی تهدید شده است

 ."کند که رضایت خود را اعالم می

شاود حاقاوق  گوید که ازدواج ثبت نشاده ماوجاب مای بکنظروفا می

مدنی زن و در نهایات حاقاوق فارزناداناش ناقاض شاوناد زیارا در 

. های دیاگار را نادارناد صورت جدایی، ح  دریافت نفقه یا حمایت

دزدی به عنوان عملی عاادی در ناواحای  این امر به تحکیم عروس

 .رساند قرقیزستان یاری می

گوید، تعداد زیادی از نمایندگاان ماجالاس روساتاازاده  بکنظروفا می

اماا :  افازایاد وی مای. هستند و مسایل روستایی برایشان اهمیت دارد

تابستان سال گذشته نمایندگاان . " های دیگری هم دارند ها اولویت آن

دزدی را افازایاش  قانونی را به تصویب رساندند که مجازات احشام

ماا .  هاای زناان اعاتاراض خاواهاناد کارد مسلماً سازمان." " دهد می

کنایام، اماا چارا وقاتای  اهمیت احشام را برای کشاورزان درک می

رسد نباید هاماان قادر اهامایات  نوبت دختران دزدیده شده بیگناه می

 "بدهیم 

گذارد کاه  عدم تصویب الیحه نکاح بر نگرانی بکنظروفا صحه می

نافار  802از . گیرد دزدی را جدی نمی مجلس در کلیت اش عروس

رأی ماوافا   15از .  نفر در رأی گیری شرکت کردند 75نماینده، 

متعل  به زنان بود؛ ( زن نماینده در مجلس 04از )رأی  87الیحه، 

 17از .  رأی مخالف، سه رأی ماتاعالا  باه زناان باود 52در میان 

 .نفر مرد بودند 18گیری شرکت نکردند،  نفری که در رأی

ناماایاناده  2، تنها مرد موجود در مایاان " داستان بکشوف"از نظر 

ناظارات بسایاار " دهاد کاه  گیری نشان مای حامی الیحه نکاح، رأی

ی نمایندگان مانع تصویب قوانین حساس به مساایال " کارانه محافظه

: گاویاد مای"  یاورآسایاانات دات ارگ" بکشوف به .  شود جنسیتی می

گویند خیلی زود اسات کاه چانایان  بسیاری از نمایندگان مجلس می" 

سال است که با این مشکاالت  02اما ما . لوایحی به تصویب برسند

 ." روبروییم، بنابراین من این حرف را قبول ندارم

طبق این الیحه، اگر آخوندی برای عقدهای ثبت نشده در دفاتر 
کرد، به پرداخت جریمه نقدی  رسمی، صیغه عقد را جاری می

آخوندها در روستاها با شرعی کردن رسومی که .  شد محکوم می
دزدی، نقش مهمی در روستا  کند، نظیر عروس دولت تابو تلقی می

 .کنند بازی می
دزدی را کااهاش  باراناگایاز عاروس قانونی که قرار بود رسم مجادله

به گفته یکی از نمایندگان .  دهد، اخیراً در پارلمان قرقیزستان رد شد

پارلمان، این الیحه از این رو تاماورد تصاویاب قارار ناگارفات کاه 

شد از آن برای مبارزه با یز موضوع کلیدی دیگار هام اساتافاده  می

کرد، و آن هم رسام باه ظااهار غایارقااناونای، اماا ماورد اغامااض، 

 .چندهمسری بود

طب  این الیحه، اگر آخوندی برای عاقادهاای ثابات نشاده در دفااتار 

کارد، باه پارداخات جاریاماه ناقادی  رسمی، صیغه عقد را جاری می

آخوندها در روستاها با شرعای کاردن رساومای کاه .  شد محکوم می

دزدی، نقش مهمای در روساتاا  کند، نظیر عروس دولت تابو تلقی می

هایی که در دوره اتحاد شوروی به حایاات خاود  کنند، سنت بازی می

 .شوند چنان اجرا می ادامه داده و اکنون نیز در قرقیزستان مستقل هم

هاای ایان  دزدی غیر قااناونای اسات، ازدواج از آن جایی که عروس

اماا آخاونادهاا باا اجارای .  شوناد چنینی نیز در دفاتر رسمی ثبت نمی

ها که از نظر مقامات دولاتای  شرعی، به این ازدواج"  نکاح" مراسم 

 .بخشند شود، جنبه شرعی می ازدواج اجباری تلقی می

طب  قوانین رسمی قرقیزستان، چندهمسری هم ممنوع است و تا دو 

اما چندهمسری در میان مردانی که تاوان ماالای .  سال مجازات دارد

تاواناناد باا جااری کاردن  ماالهاا مای.  آن را دارند، عملی رایج اسات

 .صیغه عقد به چند همسری نیز جنبه شرعی بدهند

ژانویه در دستور کاار ماجالاس قارار گارفات و  04این الیحه روز 

. مباحث و شکست آن رابطه بین زنان و مردان نماینده را تیره کارد

ناماایاناده مارِد  21حداقل یکی از زنان نماینده گفت کاه تاعادادی از 

 .نفری خیال دارند چند همسر بگیرند 802مجلس 

اصارار دارد "  آتا ماکان" آسیه ساسیکبایف، نماینده مجلس از حزب 

دزدی در  کاااه خاااواسااات سااایااااسااای بااارای کااااهاااش عاااروس

او در تأیید حارفاش از .  وجود دارد(  پایتخت قرقیزستان" ) بیشکز"

ساالاگای  84سن ازدواج را از  0288برد که در سال  قانونی نام می

حامیان این الیاحاه باه لازوم حاماایات از .  سالگی افزایش داد 87به 

ای در برابر ازدواج زودرس تکیه کردناد، باه ویاژه  دختران مدرسه

 .دزدی بسیار رایج است در نواحی روستایی که هنوز عروس

وقتی شنیدم : " گفت"  یوراسیان نت دات ارگ"ساسیکابایف به شبکه 

دانساتام در  ها را افرادی مترقای مای بسیاری از نمایندگان مرد که آن

اماا .  اند، متعجب شادم ژانویه به این الیحه رأی مخالف داده 04روز 

دانیم که چند همسری غیار رسامای در قارقایازساتاان وجاود  همه می

ها به این الیحه رأی مخالف دادند تاا از ماناافاع  کنم آن فکر می.  دارد

 ."فردی خود دفاع کنند

یز تلگرام .  بحث در باره چند همسری در قرقیزستان تازگی ندارد

که به  0227وزارت امور خارجه ایاالت متحده به تاریخ آوریل 

دهد که تالش مجلس برای قانونی  خارج درز کرده است، نشان می

با تفاوت رأی اندکی به  8222کردن چندهمسری در میانه دهه 

 .تصویب نرسید

موضوع "طب  این تلگرام، در زمان نوشته شدن آن، چندهمسری 

بحث جامعه شده است زیرا این شایعه وجود دارد که احتماال 

بز  از جمله ر یس جمهوری کورمان...  بسیاری از مقامات رسمی

." بیش از یز زن دارندباکیف و نخست وزیر ساب  فلیکس کولوف 

در مجلس است در روز "  نامیس  -آر"کولوف که دبیر کل حزب 

ژانویه به الیحه نکاح رأی مخالف داد؛ وی در جریان شورش  04

 .از مقام خود به زیر کشیده شده بود 0282خیابانی خونین سال 

 

13ادامه مطلب از ص   

سال بر دوران سیاه پهلوى افزود  ۷۱داغتر آن جنایت عظیم را كه 
رژیم جمهورى اسالمى بدون شك فرزند خلف . ناچیز جلوه میدهند

اینكه ساواك توانسته بود . رژیم قبلى و دستگاه سركوب آن ساواك است
نفس ها را در سینه خفه كند و راه را بر هر اندیشه و بیان دمكراتیك و 

ببندد و سانسور و وحشت غیر قابل تصورى را بر مردم ایران  پیشرو

تحمیل كند باعث شد كه غول ارتجاع جمهورى اسالمى به عنوان 

جانبداران رژیم گذشته وبال جنایت هاى . آلترناتیو از شیشه بیرون آید

هر دو رژیم پیشین و كنونى متحدا . رژیم كنونى را نیز بر عهده دارند

براى سركوب كارگران و زحمتكشان كه اكثریت جامعه را تشكیل مى 

دهند و براى بى اعتبار كردن جنبش چآ از هیچ اقدامى فروگذار 

. نكرده اند  

نكته دیگرى كه در برنامه اف  شدیدا مشام را مى آزارد حیور یكى 

او در عمل و با مشاركت خود به . از مسئولین فدا یان اكثریت است

سیاست توجیه جنایات ساواك ادامه مى دهد و در درون كارگزاران 

دستگاه جهنمى ساواك نیز به دنبال یك داور با انصاف مى گردد و 

براى اینكه خود را خیلى متمدن جا بزند جنایكاران ساواك امثال ثابتى 

در گیر و دار سقوط . و عیدى را با لحنى احترام آمیز یاد مى كند

آزاد خیل مبارزین پیشین و له له زدن آنان براى جلب نظر امپریالیسم 

آمریكا به امید دست یافتن به مقامى موهوم، این برنامه تلویزیونى مى 

خواهد به همه كسانى كه آمادگى خود فروشى دارند در باغ سبز نشان 

. دهد  

نكته آخر اینكه پرویز ثابتى گویا به خاطر رعایت مسا ل امنیتى چهره 

خود را نشان نمى دهد مبادا كسانى كه ستم ساواك را تحمل كرده اند 

آیا عجیب نیست كه پرویز ثابتى معناى . دست انتقامشان به او برسد

مبارزه طبقاتى و تیاد بین ستمگران و ستمدیدگان را بهتر از برخى 

(  اگر نه از هول حلیم)از مدعیان كمونیسم مى داند كه ساده لوحانه 

علنى گرى را دامن مى زدند و به اعیاى خود فراخوان مى دادند كه 

توده ها رهبران خود را "عكس و مشخصاتتان را منتشر كنید تا 

  سطح نازل درك اینان از توده ها و امر رهبرى، یكى از "!بشناسند

تراژى كمیك هاى سال هاى اخیر اپوزیسیون به اصطالح چآ ایران 

اینان با همین شعارهاى انحرافى و نابخردانه باعث شدند كه . است

شمارى از دانشجویان مبارز دانشگاه هاى ایران علنى شوند و 

كنونى جمهورى اسالمى آنان را به راحتى شناسایى و با " ساواك"

معلوم نیست این به . كشتار و زندان و تبعید از دور خارج كند

اصطالح اپوزیسیون جمهورى اسالمى، دیگر تا كجا امكان سقوط 

.    دارد  

به نظر مى رسد كه تنها با سِر موضع بودن، با مبارزه انقالبى و 

رادیكال در مسیر مسلح كارگران و زحمتكشان و به رهبرى خود آنان 

است كه شاید بتوان نیرومند برپا ایستاد و سقوط فاجعه آمیز را كه 

                    پایان .                           عادى شده به حصار كشید

 

 گذشت زمان بر آن ها که منتظر می مانند

بسیار کند   
 

 بر آن ها که می هراسند بسیار تند
 

 بر آن ها که زانوی غم در بغل می گیرند

بسیار طوالنی   
 

 و بر آن ها که به سرخوشی می گذرانند

بسیار کوتاه است   
 

 اما، برآن ها که عشق می ورزند
 

 زمان را آغاز و پایانی نیست 

 ویلیام شکسپیر
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 انجمن زنان دموکرات در تونس چه می گویند

 گزارشی از فروغ ن تمیمی

کالیو چترتون، یکی از باتجربه ترین مدیران زندان، اساتافااده از 

احکام کوتاه مدتی که ساالنه هزاران زن باریاتاانایاا ای را رواناه 

 .زندان می کند، را محکوم کرد

چترتون در نامه ای به کن کالرک، وزیر دادگساتاری باریاتاانایاا، 

تصریح می کند که تجربه عهده داری مقام مدیریات زنادان زناان 

او را آشفته و ساردرگام (  Cheshire)در چشر ( Styal" )ستیل"

چترتون که سه ماه پیش بازنشسته شده اسات، .  به جا گذاشته است

سال تجربه کاری در زندان های مختلف بریاتاانایاا، ماعاتاقاد  57با 

است که زندان های کشور نیازماناد باهاساازی فاوری باوده و از 

دولت خواست که با جدیت در پی یافتن جایگازیانای بارای حاباس 

 .زنان باشد

وی گفت که بسیاری از قیات و روسای دادگاه ها ی کاه وی باا 

آنان صحبت کرده است، اذعان کرده اناد کاه حاکام زنادان بارای 

او پیشنهااد مای کاناد کاه تاعاداد .  بسیاری از این زنان الزم نیست

بیشتری از زنان را به واحدهای بهداشات روانای و جاایاگازیانای 

برای زندان؛ مکانی که این زنان بتوانند از مراقبت های مانااساب 

بودجه این مراکز نیز از صرفاه جاو ای .  بهره گیرند، منتقل شوند

در هزینه زندان یز سوم این زناان کاه در حاال حااضار بارای 

 .جرا م جز ی زندانی می باشند، فراهم خواهد شد

چترتون معتقد است که نیمی از زنان زندانای در زنادان کاه وی 

سابقا در آنجا کار می کرد، هرگز نمی بایست باه آناجاا فارساتااده 

دادن حبس های کوتاه مدت به زنان یاا ماادران آسایاب .  می شدند

وی به مورد زنی اشاره مای .  پذیر، میر و تحقیر کننده می باشد

روز حبس ماحاکاوم  80پوندی به  5کند که برای دزدی ساندویچ 

پاونادی تاماام مادت  80شده بود و دیگری برای دزدیدن شامپاین 

روز حبسش را در بیمارستان با دو مااماور ماحاافاظ ساپاری  82

 .کرد

با آسیب پذیری خااص در سایاساتام " گزارش بررسی حبس زنان 

توصیه می کاناد کاه وزرا جادول  0227در سال " عدالت کیفری

ماهه ای جهت بستن زندان های زنان تهیه کاناناد و ایان  4زمانی 

زندان ها را با شبکه های محلی از واحدهای کوچکی جاایاگازیان 

کنند که تنها برای آنانی که برای جامعه خطرناک ماحاساوب مای 

 .شوند، در نظر گرفته شود

بارونس حزب کارگر اظهار داشت که تجربه ی شخصی اش 

نشان داده است که برای چترتون و دیگر کارکنانی که گاه ده ها 

سال در زندان مردان خدمت کرده اند، رفتن به زندان زنان و 

دیدن تمام این زنان آسیب دیده، بیمار، آسیب پذیر و فقیری که با 

.           هدف صحیحی محکوم نشده اند، شوک وحشتناکی است

 پایان          

کند که این مسئله به این معنی نیست که مردم تونس خیلی  ولی تاکید می

 .مذهبی و خواهان روی کارآمدن دولت اسالمی هستند

یافته دیکتاتورهای عربی  به نظر او از آنجا که مخالفان جدی و سازمان

های اسالمی بودند، حاال مردم باه  در بیست وسی سال گذشته تنها گروه

اند و انتخابات اخیر در مصر و تونس هم ایان ماوضاوع  ها رای داده آن

بااه نااظاار کاااوتااار دارمااوناای، خااطاار اصاالاای باارای .  را ثاااباات کاارد

هاای دهاه  دیکتاتورهای عربی اپوزیسیون غیر مذهبی بود که در ساال

قرن گذشته سرکوب شد و درشرایط فعلی باید دوبااره باتاواناناد باا  ۲۱

 .پشتیبانی مردم به میدان بیایند

این هنرمند و استاد دانشگاه در مسافارتای کاه چانادی پایاش باه قااهاره 

داشت شاهد بود که در شرایط فعلی زناان مصاری بارای حیاور در 

او یاقایان دارد .  های عمومی اغلب ملزم به رعایت حجاب هستند حوزه

که اگر در تونس و یا بقیه کشورهای عربی اسالمگرایان کامال قادرت 

باه هامایان .  سیاسی را از آن خود کنند، باید فاتحه حقوق زنان را خواند

دالیل هم بسیاری از مردم درگذشته زندگی در زیارساایاه دیاکاتااتاوری 

علی را باه زنادگای در حاکاومات شارع تارجایاح  العابدین بن مانند زین

 .دادند و حاضر به طرفداری از اسالمگرایان نبودند می

کاوتار دارمونی و سوواد محاناود هاردو ازاساتاقاباال زناان تاوناس در 

اگارچاه بار اسااس .  هساتاناد  انتخابات این کشور در ماه اکتبرخوشحاال

دهاناد و  آمارتنها هفت درصد از رهبران احزاب را زناان تشاکایال مای

های زنان در وادار کردن احزاب سیاسی باه اناتاخااب  موفقیت سازمان

درصادی  ۱۱ها و معارفای  نسبت مساوی از دوجنس درفهرست نامزد

در جریاان اناتاخااباات در .  نامزدهای زن هم متاسفانه عملی نشده است

های انتخاباتی بیشتر بار عاهاده ماردان باود و  تونس نیز رهبری حوزه

استقبال زناان تاونسای .  تنها در چند محل مدیریت انتخابات با زنان بود

از انتخابات، همکاری چندین سازمان زنان و ناهاادهاای مادنای حاقاوق 

 .بشری در نظارت بر انتخابات به نظر سوواد بسیارامیدبخش است

خااناام سااوواد باارخااالف خااناام کاااوتااار، هااراساای از تااباالاایااغااات شاادیااد 

های پس از پیروزی قیام برای طرح اسالمی شادن  اسالمگرایان در ماه

های اسالمی و  گوید راهپیمایی گروه او می.  جامعه نداشته است و ندارد

 ۱۱خوانادن زناان پاس از تصاویاب طارح شارکات "  ناموس کشور" 

درصدی نمایندگان زن در انتخابات سروصدای زیادی برپا کرد، ولای 

های اسالمی علیه این طرح، در حالی باود  تجمع گروه.  به جایی نرسید

های زنان نیز برای تشوی  زنان باه شارکات دراناتاخااباات و  که گروه

فعالیت سیاسی و برانگیختن حساسیت عمومای نسابات باه ایان مسائالاه 

 . اندازی کرده بودند راه" سرت را باال بگیر"کمپینی را با نام 

" زنان و باهاارعاربای" در جریان سمیناری درباره  –تمیمی . فروغ ن

خاانام ساوواد مایاانساال، .  با سوواد محنود، فمینیست تونسی آشنا شادم

او عیو انجمن زنان دموکرات در . ریزاندام و پرجنب و جوش است

ساال تاالش در زمایاناه باراباری ۷۱تونس است؛ انجمنی کاه سااباقاه 

. حقوقی، عدالت اجتماعی و دفاع از زنان را در کاارنااماه خاود دارد

خاانام ساوواد .  این انجمن چندی پیش برنده جایزه سیمون دوباوار شاد

یکی از کسانی است که در جریان انتخابات اخایار تاوناس باه هاماراه 

گیری از زاویه نگرش جنسیاتای  گروه دیگری از زنان بر جریان رای

 .نظارت کرده است

، باه " ام ایارانای" پرسد کجایی هستی و با شانایادن پااساخ  او از من می

ایان فامایانایاسات تاونسای باا .  گیرد آید و بحث میان ما درمی هیجان می

هاا را  اینکه اینجا و آنجا آن.  گوید تحسین و حیرت از زنان ایرانی می

ازهشادارهاایای کاه .  هاا نشاساتاه اسات مالقات کرده و پای صحبت آن

اند، هم کمی حیرت کرده است و هام  زنان ایرانی به زنان تونسی داده

شارایاط تاوناس : " گاویاد مای.  ها چرا نگران بودند تواند بفهمد که آن می

سال پیش متفاوت است و صد البته زنان تونسی در  ۰۱فعلی با ایران 

 ."مقایسه با سایر کشورهای عربی خیلی جلوترند

سوواد محنود با حرارت تمام ازمبارزات اخیرمردم و زنان تونس در 

ازشارکات .  گاویاد عالای مای الاعاابادیان بان سرنگاون کاردن رژیام زیان

شوق و شورش . ها در قیام و چشیدن طعم شیرین آزادی جانبه زن همه

باه .  بارد در ایاران مای ۰۰۱۲های دور و انقالب باهامان  مرا به سال

خاطرات دوری برایم زنده .  توانم احساسات او را درک کنم خوبی می

او .  هاایاش هساتام مشتاق شانایادن حارف.  زنم شود، ولی حرفی نمی می

خواهان یز جمهوری دموکراتیز و مدافع سرسخت جدایای دیان از 

دولت است و اعتقاد دارد کاه احازاب اساالمای در تاوناس ناخاواهاناد 

 .توانست زنان را به خانه برگردانند

اگر در تونس و یا بقیه کشورهای عربی اسالمگرایان کااماال قادرت 

سیاسی را از آن خود کنند، باید فاتحه حاقاوز زناان را خاواناد، باه 

همین دالیل هم بسایااری از ماردم درگاذشاتاه زنادگای در زیارساایاه 

علی را به زندگی در حکومت شرع  العابدین بن دیکتاتوری مانند زین

 دادند و حاضر به طرفداری از اسالمگرایان نبودند  ترجیح می

های زنان و بخش مادرن جااماعاه را در ایان  خانم سوواد نقش انجمن

من هم در پاسخ، حقایقی عینای را یاادآوری .  داند زمینه خیلی مهم می

خاواهااناه و  ها، احسااساات آرماان کنم و برقدرت جادویی اسطوره می

هاا را  ها را تسخیر و چشم زدنی قلب هم اندیشی که درچشم به خطرجزم

کانام، اماا او خاوشابایان و امایادوار، احاتاماال  کنند، تاکید مای کور می

مادار را در کشاورش ماناتافای  ساتایاز و شاریاعات تصویب قوانین زن

رود و باا تاامال سارش را تاکاان  همه به فکر فرو مای با این.  داند می

 .دهد می

وگوی ماست، با شنیدن  کاوتار دارمونی، هموطن او هم که شاهد گفت

او، .  دهاد های خانم سوواد سرش را به عالمت تردید تاکاان مای حرف

ای در دانشگاه آمستردام و ماربای رقاص  استاد رشته مطالعات رسانه

او دانش و هنر را تاوامااً .  زنی باهوش، جوان و پرشور.  عربی است

های درس و رقصاش کاه خایالای هام پارطارفاداراسات، باه   در کالس

از دیدگاه این هانارماناد جاوان در جااماعاه .  کند شاگردانش عرضه می

تااونااس فاارهاانااگ سااکااوالر و دمااوکااراتاایااز در بااخااش باازرگاای از 

اقشارمردم نهادینه شده و مبارزه زنان درموفقیت قیام سال پیش ناقاش 

به عقیده او به علت وجاود ایان زمایاناه فارهاناگای .  مهمی داشته است

 .جنبش آزادیخواهی اخیر در جهان عرب از تونس شروع شد

 خانم کاوتار البته نگران به قدرت رسیدن اسالمگرایان افراطی است، 

 

 لزوم اصالحات در زندان های زنان بریتانیا

  گزارشی کوتاه از زندان زنان در بریتانیا

 

شهرهای آلمان، یکی پس از دیگری، به اعاده حیثیت به  :شهرزادنیوز

تحت آزار قرار "  ساحره"سال پیش به عنوان  122زنانی که حدود 

تازه ترین مورد آن اعاده حیثیت این قربانیان .  گرفته اند، می پردازند

 .توسط کمیسیونی در شورای شهر کلن بود

تعقایاب " ، نویسنده کتابی در رابطه با " پتر فوکس  -رالف" به گفته 

جاا افاتاادن ماوضاوع " ، عالات تاوجاه باه ایان مساألاه "ساحرگان

ایان ماوضاوع .  ساحران در بستر تاریخ زنان و جاناسایات هااسات

درصد کسانی کاه تاحات  12بدین صورت البته صحت ندارد، اما 

این عنوان مورد آزار قرار گرفته یا زنده زنده سوزاناده شاده اناد 

 .درصد قربانیان هم مرد بوده اند 02را زنان تشکیل می دادند و 

هزار نفر، البته بسیار  30تا  25به گفته وی، رقم قربانیان بین 

در برخی از کلیساهای اسقف نشین، از همان زمان . باالست

زنانی که مطاب  قوانین کلیسا "ریشه کن کردن"شواهدی برای 

این امر بعد . وجود دارد.  رفتار نمی کرده اند انجام می پذیرفت

. ها در تالش برای ریشه کن کردن یهودیان نیز خود را نشان داد

     .  پایان 

 

  
 اعاده حیثیت به زنانی که در آلمان 

به عنوان ساحره کشته شدند    
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 8208اریش فرید ازجمله شاعران انسان دوست چآ گرا، در سال 

او از .  در شهر وین در یز خانواده یهودی چشم به جهان  گشود

سنین خیلی پا ین با نژاد پرستی حاکم دولت فاشیستی هیتلر از یز 

. طرف  و سر کوب جنبش کارگری اتریش از طرف دیگر آشنا شد

پلیس اتریش تظاهرات کارگران در وین را به خاک  8207در سال 

این حوادث باعث شد .  و خون کشید و چندین کارگر را به قتل رساند

که نوشته ها و اشعار او رنگ سیاسی به خود   و بگیرد و در میان 

اریش در اشعارش هیچ .  عده کثیری از مردم جهان محبوبیت پیدا کند

گاه تبلیغ کشتار و خشونت و مرگ را نکرده، بلکه در تمام اشعارش 

در ماه .  این انسانیت و انسانگرایی است که در مرکز ثقل قرار دارد

پس از به قدرت رسیدن حزب ناسیونال  8255مارس سال 

سوسیالیست در انتخابات پارلمانی به رهبری آدولف هیتلر در آلمان، 

اتریش با درگیری های فراوان توسط فاشیست های اتریشی مواجه 

شد، و نژادپرستی به اوج خود در آنجا رسید تا اینکه کودتای 

این کامیابی .  به وقوع پیوست 8251فاشیست های اتریشی در سال 

علل خشونت های وحشیگرانه علیه دگراندیشان و به خصوص 

زمانی که اتریش توسط آدولف هیتلر اشغال . شهروندان یهودی گردید

سال بیش نداشت، وی تمام دوستان خود را که  87گردید اریش 

یهودی و ضد دولت فاشیستی بودند گرد هم می آورد و مبارزه علیه 

یکی از فعالیت .  دولت فاشیستی و نژاد پرستی را سازمان دهی میکند

هایی که اریش براه انداخت مخفی کردن کتابهایی که فاشیست ها آنها 

اریش .  را به عنوان کتب میر در جشن کتابسوزان می سوختند بود

بعد از به قتل رسیدن پدرش به لندن رفت و در آنجا فرصت یافت تا 

آثار نویسندگان و شاعران اروپایی و دیگران را مطالعه و بررسی 

او همراه با شاعران تبعیدی دوران حاکمیت فاشیسم مثل برتولت .  کند

برشت و توماس من ادبیات سیاسی و چآ تبعیدی را بنیان گذاری و 

عالوه بر این با ترجمه آثار شکسپیر از انگلسی به .  گسترش داد

او عیو .  آلمانی تاثیر زیادی بر ادبیات آلمان بعد از جنگ را داشته

بود که بر علیه جنایات آمریکا "  17گروه "  روشنفکران متشگل در

در ویتنام و همچنین سرکوب مبارزات مردم در مجارستان و 

چکسلواکی در زیر چکمه های حکومت استالین هم اعتراض 

اریش .  اولین اشعار وی توسط  انجمن قلم در لندن به چاپ رسید.کرد

او آثار ویلیام .  یز مترجم توانا و پر اعتبار زمان خود محسوب میشد

شکسپیر، توماس استرانز الیوت، ویالن تامس، و جان اردین را 

یکی از مفسرین سیاسی بی بی  8230اریش در سال .  ترجمه کرد

چشم از  8211نوامبر سال  00سی بخش آلمانی زبان شد، ودر 

مرگ :  اشعاری که از اریش باقی مانده است عبارتند از.  جهان بست

را با تو سخنی نیست، عاشقانه های عصر خشونت با ترجمه 

خسروناقد، و همچنین کتاب سکوت، آیندهُ من است به وسیله علی 

 

 

 
 

 
 

 شعله سلیمان خلیل

اریش فرید از شاعران مدرن زبان آلمانی اسات شاعار سااده و روان   
شاعار .  اوبیش از هر شاعر دیگری به زبان فارسی عرضه شاده اسات

کاتااب شاعار .  گاویاد های آشنا سخن می فرید از زندگی روزمره و تجربه
 .سرشار از همین حس و حال است" مرگ را با تو سخنی نیست"

 نه سنگ بودم و نه ابر 

 نه ناقوس و نه چنگ

 ای یا شیطانی ی دست فرشته نواخته

 من از آغاز هیچ نبودم جز انسان

 !خواهم دیگر چیزی باشم جز انسان و نیز نمی

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

 ترجمه: خسروناقد 

 در ویتنام خانه ها ویران است

 از وقتی باغبان شاخه های درختان را هرس کرده است

 سیب های باغم درشت تر شده اند

 فرزندانم همه تندرست اند

 اما برای پسر کوچکم نگرانم

 او هنوز در مدرسه جدیدش 

 با محیط انس نگرفته است

 در ویتنام کودکان می میرند

 بام خانه ام مرمت شده است

 فقط باید قاب پنجره ها را تمیز کرد و رنگ زد

 حق بیمه آتش سوزی، به خاطر افزایش قیمت خانه ها 

 باال رفته است

 در ویتنام خانه ها ویران است

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

 چپ ها و بچه ها

 گر به بچه ها گفتی دست راستی بیندیشند 

 راستگرایی تو

 گر به بچه ها گفتی که چپ بیندیشید

 راستگرایی تو

 گر گفتی که حق اندیشیدن ندارید شما

 راستگرایی تو

 گر گفتی که مهم نیست شما چه بیندیشید

 راستگرایی تو

 اما چنانچه گفتی به بچه ها که 

 من این چنین می اندیشم و 

 در البالی اندیشه هایم هم 

 چیزی های غلطی هم ممکن است باشد

 شاید که چپ باشی

 ترحمه آزاد گودرز حسنوند

 شعری ساده و صمیمانه

زبان اریش فرید، ساده و روان است و تصاویر شعری او 

درونمایه شعر او عشق به زندگی است و . ملموس و آشنا

ها و  های عادی، با آمال و آرزوها، ترس همبستگی با انسان

 :های فروتن و فانی های مقابل انسان رنج

 گوش دار

 های تیز با گوش

 تا سرانجام دریابی 

 شنوی تو تنها زندگی را می

 مرگ را با تو سخنی نیست

 .مرگ سخن راندن نتواند

 زندگان 

 گویند از مرگ می

 .اند زیرا که زنده

 آرد مرگ است آن که سخن بر لب نمی

 گزار نیست که سخن

 .گداز است سخن

در بیشتر شعرهای اریش فرید شور و هیجان زندگی در 

غلیان و جوشش است، اما مرگ نیز در هر صحنه حضوری 

 :محکم و قاطع دارد

 پیش از آن که بمیرم

 گویم دگرباره سخن می

 از گرمی زندگی

 تا تنی چند بدانند

 زندگی گرم نیست

 توانست ولی گرم باشد می

 پیش از آن که بمیرم

 گویم دگرباره سخن می

 از عشق 

 تا تنی چند بگویند

 عشق بود

 عشق باید باشد

 پیش از آن که بمیرم

 گویم دگرباره سخن می

 از بخت خوش امید بستن به خوشبختی

 :تا تنی چند بپرسند

 چیست این خوشبختی

 گردد؟ کی برمی
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     2012شماره پنجاه و شش مارچ . ماهنامۀ روشنگر  

 از مسابقه « زندانی تهران»

 !حذف شد" کانادا می خواند"

 فرامرز شیراوند:گزارشگر

هر ساله در این مسابقه برترین 

کتاب غیر تخیلی کانادا 

در پایان هر . برگزیده می شود

جلسه، پس از مناظره ای 

کوتاه،  اعیای پانل که هر 

یز مدافع ی کتابی است، در 

پروسه ای با رای خود یز 

کتاب را از مسابقه حذف می 

.                               کنند  

 Alanامساااال الااان تااایاااز   

Thicke  باازی" هنرپایاشاه، دفااع از کاتااب  "The Game  اثر  نر  

در یاز روز "   را بعهده داشت، دفاع از نتاب Ken Drydenدرایدن 

نایاز بار Dave Bidini  نوشته دیو بیدینی   On a Cold day" سرد

کتاب نوشته شاده .  بود Stacey Mckenzieی بنام "سوپر مدل"عهده 

خاطرات دخاتار :  شرزه"  ، Carmen Aguirreتوسط ، کارمن آگوییر 

 Something Fierce: Memoirs of aیااز انااقااالباای [  فاارزنااد] 

Revolutionary Daughter ,   شاد»را خواننده رپ »Shad  بعهاده

 Johnهم که تاوساط جاان ولایاانات The Tiger" ببر"داشت و کتاب 

Vailliant  نگارش شده توسط ان فرنس گاولادواتارAnne-France 

Goldwaterوکیل و هنرپیشه تلویزیون، نمایندگی شد ، . 

، در اولین روز این مسابقه، با رای پانلیست هاا « زندانی تهران»کتاب 

 .از ادامه مسابقه حذف شد( هیات داوران)

-Anne،  خاانام ان فارناس گالادواتار ناظره ی پانلیست هادر جریان م

France Goldwater  گفت نه خانم مارینا نمت شخصریرتری دپر ر ر  

باه " ، [ خاطرات مارینا نمت در زندان" ] زندانی تهران" نیست و کتاب 

کاه [  سیاسی زندانهای رژیم جمهاوری اساالمای] گواهی دیگر زندانیان 

وی اضافاه "   تجربیات خود را به اشتراک گذاشته اند، غیرحقیقی است

غیر تخیلی باید آگاهاناه ناابااوری خاود [  کتابی] برای خواندن " کرد که 

زماانای هام کاه شاماا " و در ادامه توضیح داد که ."  را  بتعلی  دراورد

 ." غیر حقیقی بودن آن پی می بریدکتاب را میخوانید به 

و از پایاشاکاساوتاان "  بنیاد خیریاه پاریاا" آقای ژیان قمیشی، از فعالین  

کااناادا مای " و  Q) )   " کایاو" و مجری برنامه "  کنگره ایرانیان کانادا" 

ایان یاز ناظار " با تکیه بار ایاناکاه   ، ( Canada Reads" )خواند

، با ناخرسندی تالش کرد تا نظرات خانم گولادواتار کاه " شخصی است

، را ماردود " داستان مارینا نمت داستانی است دروغیان" معتقد بود که 

 . بشمارد

اعاتاراضای " در پاسخ خانم گولدواتر توضیح دادناد کاه در ایان ماورد 

 ". واقعی وجود دارد، ژیان، اعتراضی واقعی

خانم گولدواتردر حقیقت اشاره ای باود "  اعتراضی واقعی:  " توضیح) 

زنادانای سایااسای ساابا   03به نامه سرگشاده اعاتاراضای باا امیاای 

زندانهای جمهوری اسالمی، از جمله خانم منیره برادران، به انتشارات 

. نوشته خانم مارینا نامات"  زندانی تهران" پنگو ن در زمینه چاپ کتاب 

 .(متن کامل این اعتراض نامه در پایین آمده است

، Arlene Dickinsonدر واکنش باه ایان امار آرلایان دیاکایاناساون  

، و از همکاران آقای ژیاان قامایاشای Dragons’ Denهنرپیشه برنامه 

در ماخاالافات باا "  زندانی تهران" در شبکه سی بی سی، و مدافع کتاب 

ما باید خیلی دقت کنیم و باید درک کنایام : " نظرات گولدواتر چنین گفت

را باا تاماام تاوان خاود  داستانایکه همه این نویسندگان سعی کرده اند 

 ."توصیف کنند که در مورد رخدادهای واقعی است

به پایان رسید و کتاب  0280فوریه  2بررسی کتابها در روز پنج شنبه 

 " انقالبی( فرزندی)خاطرات دختری : چیزی شدید"

Something Fierce: Memoirs of a Revolutionary 

Daughter ,   بعنوان برنده این مسابقه برگزیده شد . 

 

 :برای اطالعات بیشتر به وب سایت سی بی سی مراجعه کنید

/1221254309/Shows/#/video/ca.cbc.www://http 

2193485245=ID 

 

 

  

 

 ی جمعی از زندانیان سابق به انتشارات پنگوئن نامه

 « زندانی تهران»اعتراض به انتشار کتاب  

از سااوی «  زناداناای تاهااران» کااتااباای باه نااام  ۷۱۱۲در ماااه آوریال 

ی کتاب، خاانام  نویسنده.  انتشارات پنگو ن به زبان انگلیسی منتشر شد

خاطرات او از دو ساال «  زندانی تهران» مارینا نمت مدعی است که 

 .و دو ماهی است که در تهران زندانی بوده است

انتشار هر کتابی که به روشان شادن حاقاایا  پاوشایاده در زناداناهاای 

مایاالدی، کاماز کاناد،  ۲۱جمهوری اسالمی ایران، به ویژه در دهه 

طبعا مایه خوشحالی همه ماست که آن ساالاهاای سایااه را در زنادان 

کسانی نیز در بین ما، امیاکنندگان این نااماه، خااطارات . گذرانده ایم

و شهادت های خود را از زندان انتشار داده اند، که باعایای از آناهاا  

 .به زبانهای دیگر هم ترجمه شده اند

. اما باید بگو یم که کتاب خانم مارینا نامات خشام ماا را باراناگایاخات

صحنه ها و فیاهای این کتاب نه تنها به روشن شدن حاقاایا  زنادان 

هیچ کمکی نمی کند، بلکه برعکس حاقایاقات را واروناه و ماخادوش 

برای ماثاال .  این فیاها و صحنه ها غیر واقعی هستند.  جلوه می دهد

 :تنها چند نمونه را یادآوری می کنیم

صحنه اعدامی که خانم نمت شرح می دهد، آنقدر غیرواقاعای اسات   -

 .که تنها می تواند از تخیل نویسنده ناشی شده باشد

فیای بی درو پیکر و خارج از کنتارل زنادان و ورود و خاروج    -

،  ۷۱۲بی مانع زندانی به همراه بازجو، تصویر سالاولاهاای انافارادی 

زندان و رفتار بازجوها و نگهبانان که هاماگای بارای مانااساب شادن 

داستان مارینا نمت شکل می گیرند، با واقاعایات اویان در آن ساالاهاا 

 .کامال بیگانه است

فیا ی که بطور زیرکانه در این کتاب بارای حاذف چاهاره دیاگار   -

زندان، یعنی چهره مقاومت، صورت می گیرد، از نظر ما توهین باه 

 .ویژه زندانیان سیاسی زن است تمامی زندانیان سیاسی ایران، به

در این نامه متاسفاناه اماکاان آن نایاسات کاه روایاتاهاا و اطاالعاات  

را صفحه به صفحه برای شما نشاان «  زندانی تهران» نادرست کتاب 

 .دهیم

اگر خانم مارینا نمت این کاتااب را 

بعنوان داستان و یا رماان ماعارفای 

اماا .  کرد، مسئالاه ماتافااوت باود می

ایشان در تمام گافاتاگاوهاایای کاه باا 

انااد،   هااای گااروهاای داشااتااه رسااانااه

« مساتاانااد» و «  واقاعاای» باارهااا باار 

 .بودن کتاب پافشاری کرده اند

این استدالل هام کاه ماا اخایارا در 

مصاحبه مااریاناا نامات باا بارنااماه 

تلویزیونی فارسی صادای آماریاکاا 

شنیدیم، مبنی بار ایاناکاه قصاد وی 

ها و خاطرات شخصی بوده و نه تصاویار زنادان، از  ارا ه روایت

ایان خااطارات .  مسئولیت ناویساناده در قاباال حاقایاقات نامای کااهاد

. در زندان اوین می گذرد ناه در چاهااردیاواری خااناه«  شخصی» 

بنابراین هر خاطره شخصی از زندان در عین حال تصویری است 

 .از آن زندان در زمانی معین

ایراد و اعتراض ما به کتاب خانم نمات شاخاصای باودن 

اعتراض ما جایگزیان کاردن تاخایال اسات باه .  خاطرات او نیست

جای واقعیت، ساختگی بودن کتاب است و مخدوش ساختان چاهاره 

 .واقعی زندان

هاای جاماهاوری  هاا در زنادان کنندگان زیر که خود ساال ما امیاء

هاای باازجاویای، شاکال بارپاایای  اسالمی زندانی بوده ایم و با شیوه

حتا در بهاداری زنادان و در کاناار تاخات ) ای  های چنددقیقه دادگاه

آشاناا ...  های اعادام و ، رفتار زندانبانان و بازجوها، صحنه(زندانی

های مخدوش و ساختگی را توهین به خود  هستیم، چاپ این روایت

و هزاران زندانی سیاسی می دانیم که در زندانهای رژیم جمهوری 

ما مستند سازی وقایاع زنادان .  اسالمی به جوخه مرگ سپرده شدند

و حوادث دهشتناک آن را وظیفه خود می دانیم و در ایان راه مای 

 .کوشیم

 :امضاء کنندگان 

؛ مانایاره ٦۱؛ هادی امینیان، دهه ۰۰٦۲تا  ۰۰٦۱سودابه اردوان، 

؛   هاماناشایان ٦۱؛ بهروز برومناد دهاه ۰۰٦۲تا  ۰۰٦۱برادران 

؛ گالارخ ۰۰٦۲تاا  ۰۰٦۷؛ فاریاباا ثاابات،  ۰۰٦۲تا  ۰۰٦۱بهار،

؛ مایاناازریان، ۰۰٦۷تا  ۰۰٦۱؛ سودابه جزنی، ۰۰٦۱جهانگیری، 

؛ عازیازه شااهامارادی، ٦۱؛ بهروز ساورن دهاه ۰۰٦۲تا  ۰۰٦۱

؛ باهاااره ۰۰٦۲تااا  ۰۰٦۷؛ شاهااب شاکااوهای، ۰۰٦۲تاا  ۰۰٦۰

؛ رحمت غالمی٦۱؛ ستاره عباسی دهه ۰۰٦۲تا ۰۰٦۱طوقانیان، 

تااا آخاار  ۰۰٦۷؛ رضااا فاااناای یاازدی،۰۰٦۲تااا  ۰۰٦۷( مااافااان) 

؛ ساایاااوش ٦۱؛شاامااس فااتااحاای دهااه ۰۰٦۲؛شااهاارام فاارد، ۰۰٦۲

؛ ایارج ٦۱؛ کاباری ماتایان زاده دهاه ۰۰٦۲تا  ۰۰٦٦کوهرنگ، 

؛ فاا ازه ٦۱؛ محمدرضاا ماعایانای دهاه ۰۰۲۱تا  ۰۰٦۱مصداقی، 

؛ ماریام ۰۰٦١تا  ۰۰٦۱؛ ؛ اکرم موسوی،۰۰٦۷تا  ۰۰٦۱منزوی،

 . ۰۰٦۲تا  ۰۰٦١نوری، 

منیره برادران محق  و زندانی ساب ، فیای کتاب زندانای تاهاران 

زناادانای بااود ماثاال " را فیاایای غایارواقااعای از زنادان اویان کاه 

، مای " های دیگر با سیستم نظارتی و امنیتی شادیاد ترین زندان بدنام

داند و می پرسد چگونه بازجوی مارینا می توانسته او را از زندان 

بیرون ببرد یا با خانواده شوهرش مالقات داشاتاه بااشاد، و ایاناکاه 

همچنین باه گافاتاه او نامات در   توابین رفتاری مانند مارینا نداشتند

زندان به یز مسلمان دوآتشه تبدیل شده بود که شبانه روز مشغاول 

 .نماز خواندن بود

ادعا کرده اند کاه آقاای "  زندانی تهران"خانم مارینا نمت در کتاب 

، تاوساط سارباازان اماام " بازجو و شاوهارش" سید علی موسوی، 

بر اساس تحقیاقاات آقاای .  زمان، تیم الجوردی، به قتل رسیده است

ایرج مصداقی چنین فردی در هیچ کجای ایران نه در آن ساال هاا 

 پایان.                        بلکه هیچوقت کشته نشده است
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، نووشوتوه خوانوم مواریونوا نوموت، « زندانی تهران» کتاب داستان 
کانادا موی " ایرانی تبار از مسابقه انتخاب کتاب "  نویسنده ی" 

برنامه ای از شوبوکوه خوبوری (  Canada Reads" )خواند
در اولویون روز   1321فوریوه  6، روز دوشنبه CBCکانادا 

 . مسابقه، حذف شد
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 زنان مبارز جنبش چپ در تاریخ
 

 ویژه نامه هشت مارس

 Nguyen Thi Dien ۱۳۲۱نگوئین دین 
 
دین در انقالب ویاتاناام و ماباارزات  

ضد استعماری آن بطور همه جااناباه 

ای شرکت داشت و پس از رهاباری 

کاه  ۰۲۹۱قیام ماعاروف سان تایاره 

ناامااونااه اسااتااراتااژیااز باارای هاامااه 

نایااروهااای ازادیاابااخاش بااه مااعاااوناات 

فرماندهی کال ارتاش ازادیاباخاش و 

عیویت هئیت ر یسه کمیته مرکزی 

اتاحاادیاه  ۰۲۹۱رسیاده و در ساال 

زنان برای آزادی ویتناام جاناوبای او 

. را به ریاست اتحادیه اناتاخااب کارد

او همچنان به نقاش ارزناده خاود در سااخاتاماان جااماعاه ناویان 

 .سوسیالیستی ویتنام ادامه میدهد

 

  ۰۹۰۰ – ۰۲۰۶ناتالی لومل، 
بادنایاا آماد و پادر و ” بارسات“ در شاهار  ۰۲۷۹ناتالی، در سال 

مادرش نهایت فداکاری را بکاربردناد تاا فارزنادشاان از ساطاح 

ازدواج کارد  ۰۲۲۱وی درسال .  آموزش خوبی برخوردارشود

او یکی ازشخصیتای بارجساتاه درکاماون .و دارای سه فرزند شد

سالگی، ناتالی لومل به خانه ساالامانادان  ۲۱پاریس بود، در سن 

: درگاذشات ۰۲۷۰ماه  ۲سال بعد در تاریخ  ۱منتقل و ” بیِستر“ 

 در پنجاهمین سالگرد کمون پاریس در ماه مه

 

 

 
 

 Nadezhda Krupskayaنازدا کروپسوکوابوا 
۱۳۹۳ – ۱۶۸۳ 

از چااهاارهااای درخشااان سااوساایااال 

دماوکاراسای روس و جاناباش زناان 

در تاادویاان تاائااوری . شااوروی بااود

اناااقاااالبااای و آماااوزش و پااارورش 

،ماااباااارزه عااالااایاااه بااای ساااوادی 

زناااان،ساااوسااایاااالااایااازه کاااردن کاااار 

خااااناااگااای،ایاااجااااد ماااهاااد کاااودک و 

. … کودکستان و مراکاز رفااهای و 

در شااوروی خاادمااات ارزنااده ای 

او همسنگر هم رزم و در عایان . کرد

 .حال همسر لنین بود

 

 

  Mary Jones ۱۳۹۱ – ۱۶۹۱ماری جونز 
از سرشناسترین ساازماان دهانادگاان 

مبارزات کارگری در تاریخ آمریکاا 

بود او که معروف باه ماادر جاوناز 

بود در تمام اعتصاباهاا و ماباارزات 

کارگری دوران حیات خود حیاور 

داشاات و بااخااصااوص در بساایااج و 

سااازماااناادهاای زنااان زحاامااتااکااش 

 .ابتکارات بی نظیری بکار برد

 

 

 

 

 –  Eleanor Marx  ۱۶۳۶الووونوووور موووارکوووس 
۱۶۱۱ 

از پااایاه گاذاران ناخااساتاایان تشاکاایااالت 

سااوساایااالاایااسااتاای در انااگاالااسااتااان و از 

رهبران اتحادیه های کارگری باود و 

به کماز هاماسارش ادوارد اولایاناگ 

را نگاشته «  مسئله زن»جزوه ای بنام 

اسات او کااوچاکااتااریاان فاارزنااد کااارل 

 .مارکس بود

 

 

 

 

 Ana G. Martin s ۱۳۱۹آنا مارتینز 
 

  Clara zetkin ۱۳۹۹- ۱۶۱۱کالرازتکین 
 

کالرا زتکین از پاایاه گاذاران حازب 

کمونیست آلاماان و از رهاباران بایان 

در تشاکایال .  الماللی زنان کارگر بود 

بین الملل دوم نقش مهمی ایفاا کارد و 

ساار دباایاار نشااریااه  ۰۲۲۰در سااال 

ارگااان زنااان سااوساایااال «  باارابااری» 

دموکرات آلمان گردید و هماراه روزا 

لااگاازاماابااورگ در ماابااارزه عاالاایااه 

رویریونیسم برنیشتنی ناقاش بسازا ای 

او ماباتاکار روز جاهاانای زن . داشت 

 .هشتم مارس میباشد

 

 

 

 

 

 –  Rosa luxemburg  ۱۳۱۳روزا لووگوزاموبوورگ 
۱۶۱۱ 

از چهرهای برجسته جنبش سوسایاالایاساتای 

لهستان و آلمان و از متفکاریان و رهاباران 

بنام خط انقالبی در انترناسیونال دوم و در 

مبارزه علیه سوسیال شووینیاسام درون آن 

از او آثاار تائاوریاز و ناوشاتاه هاای . بود

ارزناده ای بااقای مااناده اسات و یاکای از 

الگاوهاای درخشاان زناان اناقاالبای جاهاان 

 .است

 

 

 

 

 Alexandra Kollontai  ۱۳۱۲الکساندرا کولنتای 
– ۱۶۱۲ 

از همراهان کالرا زتکین و فعالین کاناگاره 

های بین المللی زناان ساوسایاالایاسات و از 

اعیای حزب بلشاویاز روسایاه شاوروی 

وی نماینده شورای کنگره بین المالالای .  بود

 .بود ۰۲۷۰زنان کمونیست در سال 

 

 

 

 

از چااااااریااااااکااااااهااااااای  

ساندینیستاهاا و یاکای از 

چااهااره هااای باارجسااتااه 

انقالب نیکااراگاو اه مای 

او در پاااروساااه .  بااااشاااد

مبارزات مسلحانه و قیام 

مسئولیت عملیات مهامای 

را به عهده داشات و از 

 اولین زنانی است که در 

بعد .دوره جنگ رها ی بخش به درجه فرماندهی رسید

 —از انقالب نیز از جمله زنانی است که در حکومت

انقالبی و در سازمانهای توده ای نیکاراگو ه نقش های 

.                                 مهم و کلیدی را بعهده داشت

 Dora Maria Tellezدورا ماریا تلز  

 

 

 

و از  FDRاز رهبران جبهه دموکراتیز انقالبی 

در .  زنان سرشناس اناقاالب الساالاوادور مایابااشاد

دوران مبارزات دانشجو ی پارورش یاافات و در 

نحصیالت پزشکی را رها کرد و باه  ۰۲۹۲سال 

او که معروف به . یز انقالبی تمام وقت تبدیل شد

است طی سفرهای متعدد سیاسی «  رفی  فرمانده» 

و دیپلماتیاز و ماالقاات باا ماقااماات کشاورهاای 

مختلف و تبلیغات بین المللی نقاش ارزناده ای در 

بسیج حمایت جاهاانای از اناقاالب الساالاوادور را 

 .بعهده دارد

 

 Vilma Espinویلما اسپین 
از رزمندگان و رهبران جنبش چاریاکای کاوباا و 

(  F M C) « فدراسیون زنان کوباا» سازمان دهنده

فادراسایاون جاهاانای دماکاراتایاز » و نایب ر یس 

عیو کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا «  زنان

و از صاحب ناظاران بارجساتاه در زمایاناه هاای 

 .مختلف می باشد
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 برتولت برشت

 آن که در راه کمونیسم می جنگد

 بتواند باید

 که بجنگد و بجنگد

 که حقیقت را

 به به زبان آرد یا نیآرد

 که به همراهی خیزد یا نخیزد

 خویشتن را به خطر اندازد و ز خطر بگریزد

 بشناسندش گاه، گاه اما نشناسند

 آن که در راه کمونیسم می جنگد

از فییلت های جهان باالترین فییلت را 

 داراست

 این که در راه کمونیسم می جنگد

مارس  8  

سیمین رها: تهیه و تنظیم از   
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!زندگی به سبک دموکراسی غربی  

   

از کتاب   

مرد شرقی   

عزیز نسین: نویسنده  

 ۹ -۰۲۰۱ دسامبر ۷۱) َعزیز نَسینمعروف به  َمحَمت نُصَرت

.      است ترکیهاهل  طنزنویسنویسنده، مترجم و ( ۰۲۲۱ ژو یه  

 گاهنامهای، نسین سردبیری شماری  پس از خدمت افسری حرفه

های سیاسی او منجر به چند بار به  دیدگاه. دار شد را عهده طنز

و  ساالری دیوانبسیاری از آثار نسین به هجو . زندان رفتن شد

آثار . های اقتصادی در جامعٔه وقت ترکیه اختصاص دارند نابرابری

بسیاری از . اند زبان گوناگون ترجمه شده ۰۱او به بیش از 

و  رضا همراه، احمد شاملو، بان ثمین باغچههای کوتاه او را  داستان

.                                  اند به فارسی ترجمه کرده صمد بهرنگی  

های پایانی زندگی، عزیز نسین به مبارزٔه روزافزون با  در سال

آزادی او به . خواند پرداخت می گری دینی افراطیچه نادانی و  آن

  فتوایبعد از . معتقد بود اسالمپوشی از  و ح  انتقاد بدون چشم بیان

را  آیات شیطانی، نسین ترجمٔه کتاب سلمان رشدیبرای قتل  خمینی

این مهم منجر به مورد هدف قرار گرفتن وی از سوی . آغاز کرد

 سیواسهتلی را در شهر  ۰۲۲۰در . های افراطی اسالمی شد گروه

خود . شدند کشتار سیواسنفر در واقعٔه  ۰۲آتش زدند و سبب مرگ 

.                                    نسین از این جریان جان سالم بدر برد  

های عزیز نسین گاه به صورت جدا و بیرون از  داستان  

ها به فارسی ترجمه  های خود و گاه در قالب اصلی کتاب مجموعه

توان به این  هایی که به فارسی ترجمه شده می از داستان. اند شده

باز، خری که مدال گرفت، زن  پخمه، حقه: ها اشاره کرد داستان

کلفت، یز خارجی در استانبول،  گیر، عروس محله، گردن بهانه

ای روی مرز،  نابغه هوش، مگر تو مملکت شما خر نیست ، خانه

شود ، غلغلز، زن  داماد سرخانه، چگونه حمدی فیل دستگیر می

وسواسی، موخوره، مرض قند، طب  مقررات، گروهز کرامت و 

شعرهای عزیز . و شارالتان( زوبوک)گروهز سالمت، چاخان

ترجمٔه ثمین . پنجاه داستان طنزترجمٔه رسول یونان ،  . نسین

.                                  هللا عاصفی و دیگران بان و ولی باغچه  

بارای  ایاتاالایااالمللی طنز در  ، جایزٔه مسابقٔه بیننخل طال، ۸۸۹۱ 

 .   حمدی فیلداستان 

بارای  ایاتاالایااالمللی طناز در  ، جایزٔه مسابقٔه بیننخل طال، ۸۸۹۱

 .مراسم دیگداستان 

المللی طنز در  ، جایزٔه مسابقٔه بینخارپشت طالیی، ۸۸۱۱

.  بلغارستان

 از كتاب مرد شرقی اثر عزیز نسین

!زندگی به سبک دموکراسی وارداتی  غربی   

شركت زن ها در كارهای اجتماعی و اثر آن در خوشبختی خانواده یكی 

از مسا ل مهم اجتماعی است كه طرفداران و مخالفایان پار و پاا قارص 

شركت زن در كارهای اجتامااعای مااناع )مخالفین عقیده دارند كه . دارد 

حرف از این مازخارفاتار نامای (. " خوشبختی و سعادت خانواده ها است

من میتوانم خالف این را ثابت كنم و بهترین دلیل و مدركم زندگی "  شود

از موقعی كاه دماوكاراسای را باه كشاور ماا .  موفقیت آمیز خودم است 

وارد كردند به همان نسبت كه روز بروز انتخابات و تعیین و كاال آساان 

باه هامایان .  تر شده،در عوض زندگی مشكل تر و سخت تر گردیده است

دلیل وقتی من تصمیم گرفتم زن بگایارم خاانامای را اناتاخااب كاردم كاه 

او ششصد و پنجاه لیره حقوق داشات و در .  كارمند یكی از بانك ها بود

همین حدود هم من از روزنامه ای كه شب ها در آنجا كار می كردم می 

با این ترتیب ازدواج فشار چندانی روی كول من ناداشات و اگار .  گرفتم

هر دو حقوقمان را روی هم می گذاشتیم مای تاوانساتایام زنادگای نساباتاآ 

روزی كه می خواستم عروسی كنیم زن من از بانك . خوبی را بگذارانیم

مرخصی گرفت و من هم با اینكه شب پیش تا صبح كار كارده باودم آن 

بدباخاتااناه .  روز نخوابیدم و برای اجرای مراسم ازدواج به محیر رفتم

ساعات خوشی و لذت من خیلی كم دوام كرد چونكه من شب ها كار مای 

كردم و مجبور بودم به اداره روزنامه بروم ناچار خسته و بای حاال باه 

وقتی به خانه بر گشتم زنم باه اداره .  سر كارم رفتم و تا صبح كار كردم

رفته و یادداشتی به این میمون روی در اطااق خاواب ساناجااق كارده 

شوهر عزیزم نتوانستم صبر كنم بیایی كارم دیر می شد چشم های : ) بود

از خواندن این جمله اشك ذوق تاوی چشاماانام پار شاد .(  تو را می بوسم

 ولی به قدری خسته و كوفته بودم 

هنگامی كه از . كه بیش از چند دقیقه نتوانستم به او فكر كنم و خوابم برد

خواب بیدار شدم محبوبه نازنینم هنوز از سر كار بر نگشته بود و مدتای 

در جواب زنم یاد داشتی نوشتم و هاماان . هم از سرویس كارم می گذشت

عزیزم،با همه اشتیاقی كاه باه دیادنات دارم : ) جا روی در سنجاق كردم

فاردا .(  لآ های تو را می بوسام. چون كارم خیلی دیر شده مجبورم بروم

هم ما همدیگر را ندیدیم و زن ایده آل من دوباره یاد داشت پار ماعانای و 

عزیز دل مان، هازار هازار هازار :) شیرینی روی در سنجاق كرده بود

:مان هام جاواباش را هاماان جاا روی در گاذاشاتام.( بار مای باوسامات

تصدقت،نامه ات رسید خیلی ممنونم ،برای یك باوساه ات دلام یاك ذره ) 

از این به بعد تمام این هفته را ما به وسیله نامه همادیاگار را مااچ (.  شده

 می كردیم 

و بااز از روز .  و با یك دنیا شوق و آرزو در انتظار روز تعطیل بودیم

اول هفته معاشقه كتبی ما شروع می شد،ولی هر هفته جمالت كوتاه تار 

باعاد !  و مختصر تر می شد،گاهی هم این وظیفه را فراموش می كاردم 

از دو سه ماه یك روز صبح كه باه خااناه بارگشاتام ماتاوجاه شادم كااغاذ 

مفصلی روی در اتاق خواب سنجاق شده باا تاعاجاب آن را بارداشاتام و 

شوهر بهتر از جانام حاالام خایالای خاوبسات مای :) شروع بخواندن كردم

خواهم خبر خوشی به تو بدهم ، به زودی ما صاحب یاك باچاه خاواهایام 

می دانی از امروز وظیفه ما خیلی مشگل تر خواهد بود می بایسات .  شد

از این به بعد بیشتر كار كنیم و ساعات فراغت و حتی روز های تعطیال 

را هم بیهوده نگذارانیم یادت نرود كه من منتظر كاغذ های تو هستم فقط 

از دانستن این خبر مثل همه پدر ها خوشحال شدم و با این كاه (.  مال تو 

 خیلی خسته بودم به 

و عصر هم كه . بازار رفتم و یك دست بند طالیی برای زنم خریدم

می خواستم به سر كارم بروم یادداشتی نوشتم و روی در سنجاق 

كادوی ناقابلی برایت تهیه . فرشته من بی اندازه خوشحالم:)كردم

كرده ام و زیر بالش گذاشته ام هزار هزار هزار بار ترا می 

البته با گذشت زمان زن و شوهر ها به هم عادت می كنند (. بوسم 

و عش  آتشین آن ها كم كم سرد می شود ما هم كمتر بیاد هم می 

اما جوراب های . یواش یواش نامه نوشتن ما هم قطع شد.. افتادیم

شسته و زیر پیراهنی هایم كه هر هفته روی میز كنار تخت حاضر 

بود نشان می داد كه زنم هر روز به خانه می آید و كار هایش را 

با این ترتیب سال های زیادی از زندگی سعادت . انجام می دهد

آمیز خانواده ما گذشت بدون این كه ما فرصت پیدا كرده باشیم 

یك روز كه . دعوا و مرافعه كنیم و برای یكدیگر بهانه بتراشیم

خیلی خسته بودم به سینما رفتم در سالن سینما پیش آمد عجیبی رخ 

داد یك زن خوشگل كه لباس شیك و گرانقیمتی پوشیده بود در 

تا بچه كوچولو دنبالش بودند به طرف من آمد و با ذوق  3حالی كه 

قیافه اش خیلی به نظرم . من یكباره یكه ای خوردم. زدگی سالم داد

از قیافه ام و از خیره گی چشمهایم . آشنا آمد ولی او را نشناختم

زنت هستم این ها هم بچه هایت . منم –: موضوع را فهمید و گفت

گر چه ح  هم داشتم آخر من .. من از خجالت سرخ شدم . هستند

زن و بچه هایم را هیچوقت اینجوری تر و تمیز و لباس پوشیده 

حاال چند سال از آن روز می گذرد و ما چند تا بچه . ندیده بودم

دیگر پیدا كرده ایم و بحمدهللا تا كنون كوچكترین اختالفی بین ما 

پیدا نشده و زندگی ما تیره نگردیده چون اصآل وقت پیدا نكرده ایم 

در حالی كه اگر من با زنی ازدواج . كه روی موضوعی بحث كنیم

می كردم كه بیكار بود مسلمآ در همان ماه های اول سر و صدا و 

دعوا و مرافعه راه می انداختیم و زندگی زناشویی ما زیاد طول 

این آزمایش بهترین دلیلی است كه شركت زن در . نمی كشید

كارهای اجتماعی هیچوقت مانع خوشبختی خانوانده ها نیست بلكه 

تنها عامل مؤثر دوام و بقا خانوادهاست و من امروز یكی از 

!              طرفداران جدی شركت زن ها در امور اجتماعی هستم
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 به پیشواز سال نو

 می رویم 

 

 

 قتل های ناموسی زنان 

 و علل آن در افغانستان

 شمله سلیمان خیل آلمان

و نا گفته نماند که خودکمسیون  حقوق بشربه این آمار معتقد نبوده و 

نمی خواهد که در باره آمار اصلی و حامیان اصلی این خشونتها 

در افغانستان روابط ارباب رعیتی همراه با مذهب و . چیزی بگوید

مرد ساالری وتیوکراتیز زن ستیزبه شکل غیر انسانی ووحشیانه 

حاکم است، که در نتیجه این مناسبات در جامعه زن را به عنوان 

نیروی پست مثل برده معرفی و تحت ستم قرار داده و زن کرامت 

هویت اصلی خود را به طور کلی از دست داده و هویت که جامعه 

مرد ساالر برایش تعین و تحمیل میکند که علت اصلی و اساسی آن 

جهل و بی سوادی خود زنان است که اکثراً بدون کدام اعتراض توسط 

عوامل مختلف از قبیل  مذهب،اجتماع،فرهنگ و اقتصاد تحمیل شده و 

آمار که سی . به آیین جامعه مبدل و میراث به نسل های بعدی میماند

در صد  12.6تخمین زده بود زنان در حدود  2000آی ای در سال 

زن افغان در هر جا ی از . اشخاص با سواد جامعه را تشکیل میدهد

دنیا که باشد به شکل یز زن محروم از ابتدا ی ترین حقوق انسانی و 

مدنی بسر برده و  باقی میماند و حتی اگر یز گام  به سوی آزادی 

خویش بردارد به اشکال مختلف از طرف جامعه غیر انسانی مرد 

باید یاد آور شد که    موقعیت، مکان و ساالرافغانی سر کوب میشود 

سطح آگاهی طرف برای  عمل خشونت علیه زن در این جا قابل بحث 

نیست زیرا ریشه  ی این مناسبات فرتوت آنقدر در مرد های افغان 

زدن به چنین عمل ناشا سته ضد زن را بر عالوه عم  دارد که دست 

اشخاص بی سواد و اسالمیست ها، سکوالرها ،روشنفکران و حتی 

زیرا مردان افغان از . نیز انجام میدهند " انقالبی"چآ های مبارز 

لحاظ فکری اسیر مناسبات نا برابری و ضد زن استند و این اسارت 

فکری ضد زن را با خودشان نگهداشته، و مناسبات سنتی و قبیله یی 

جامعه افغانی را با خود تا آنسوی مرز ها نقل میدهند، که مثال آن 

آمارظلم واستبداد و خشونت های خانوادگی و قتل های ناموسی زنان 

به این ترتیب زنان افغان برای . در اروپا و دیگر نکات جهان میباشد

پیش برد مبارزه علیه ستم بر زن باید در دو زمینه به مبارزه خود 

اوالً ایجاد تشکالت زنان برای مبارزه در سطح وسیع : ادامه دهند

اجتماعی و تدوین قوانین برابر در سطح کل جامعه دوم مبارزه فردی 

و شخصی در سطح خانواده و ایستادن در برابر فرهنگ و 

و همچنان روی ...افکارشوونیزم مردساالرانه پدر، برادر، شوهر

فرزندان و نوزادان خویش برای دادن آموزش آزادی خواه و برابری 

بنیاد ستم بر زن آن زمان گذاشته شد که . طلبانه سعی و تالش نمایند

.  ستم اقتصادی بوجود آمد و زن از لحاظ اقتصادی وابسته به مرد شد

ستم بر زن وابسته به ستم اقتصاد مستقر در جهان میباشد بنابراین 

ایجاد تشکالت مدنی زنان در شهرها و قصبه ها گام بسیار جدی برای 

.         ریشه کن کردن این مناسبات منفور الزمی و ضروری میباشد  

دست به یز سلسله ریفورمها برای حقوق و آگااهای زناان زدناد، 

مثل تبلیغ روی لچی زنان، تاسیس مکتب مستورات برای دختران، 

ساله گی، سفر های تحصیلی خاارج  88الی  4تحصیل اجباری از 

از کشور برای زنان، ، افتتاح اولایان ماجالاه زناان باه اسام ارشااد 

نسوان، تاسیس یز شفاخانه برای زنان و اعاالن حاقاوق مسااوی 

.                       ساال اعاالن شاده 52زن و مرد، که این حقوق در غرب بعد از 

اما اقدام این ریفورمهاا تاوساط ایان شااه مالای گارا فااقاد تاغایارات 

زیربنا ی بود، و این تغیرات در ریفورم ها محدود به خانواده هاای 

به همین ترتیب این روش ریفورم های .  اشراف، وزرا و وکال ماند

روبنایی کم و بیش تا دوره های شاه ماحاماود و ظااهار شااه اداماه 

در دوران حکومت سردار محمد داود خان ماکااتاب رسامای . یافت

دخترانه تاسیس شد، زنان طبقات بااال در شامااری از اداره هاای 

رسمی آغاز به کار کردند و صدای میرمن پروین کاه آواز خاوان 

زن بود برای اولین بار از اماواج رادیاو پاخاش شاد، باا تصاویاب 

. قانون اساسی زنان به حقوق سیااسای و حا  رای دهای رسایادناد

برای اولین بار دو خانم درکمیته تصویب قانون اساسی و چند خانم 

در پارلمان حیور یافتند، و دو خاانام دیاگار باه عاناوان سانااتاور 

بعد از کودتای هفت ثاورساازماان دماوکاراتایاز .  انتصاب گردیدند

زنان افغانستان تحت رهبری حزب دموکراتیاز خالا  افاغاانساتاان 

برای سازماندهی زنان البته برای تامین منافع رژیام دسات نشااناده 

توسط امپریالیزم اتحاد جمایر شوروی شروع به فعالیت کرد که از 

جمله صدور فرمان شماره هفت صورت گرفت کاه ماوضاوع ایان 

ولای در آن .  فرمان مسایل مربوط به ازدواج را در بار مایاگارفات

منسوخ مهریه، تحریم تعاداد زوجاات، و حا  طاالق بارای زناان 

پس از روی کاار شادن دولات ارتاجااعای اساالمای .  وجود نداشت

آزادی قشر کوچکی از زنان جامعه نیز سلب شاد و دادگااه عاالای 

حکومت ربانی فتوای بسته نمودن مکاتب دختاراناه، اخاراج زناان 

از ادارات دولتی، منع فعالیت زنان بیرون از خااناه و ماناع روی 

لچی را داد و عملی کردن اساسی این فتوا باه شاکال خشان آن در 

حیورمجاهدین و طالبان جاماعاه .  دوره ای طالبان صورت گرفت

ساال قابال دوره  8122افغانستان را به طرف قرون وسطا ی و به 

                    .دجااهااالاات کااه اسااالم خااودش را در آن مسااتااقاارکاارد سااوق دا

                                                                د                                                                                                                            

بعد از حمله امریکا به افغاانساتاان و مساتاقار شادن  0228در سال 

دولت پوشالی شاه شجاع سوم،  یکای از دالیال کاه باه پشاتایاباانای 

ازحمله خود امریکایی ها استفاده میکردند حقوق انسانای و بشاری 

زن بود که ورد زبان های خانمهای مشهور امریکایی شده بود، که 

فعالً آمار خانمها و دختران زیر سن که تعداد بیشتار زنادان زنااناه 

بادام بااغ را تاحات عاناوان جارایام عااشاقااناه کاابال،ازدواج هاای 

اجباری،طالق های یکطرفه،به شوهر دادن دختران صغیر ،کشتان 

زنان خانه با تیشه، قتل های ناموسی، تجاوزهای جناسای فاردی و 

گروهی ، سنگسار در منظر عام، بریدن گوش و بایانای، خشاونات 

های خانوادگی، خودسوزی زنان، قاچاق شدن زنان به کشور هاای 

مختلف جهان نشان ده برقراری حقاوق زن باعاد از حامالاه ایشاان 

وبرخالف وعده های دروغین ایشان این انگایازه پالایاد ضاد . میباشد

کاماسایاون  حاقاوق   0288لیستی را که در سال . زن افزایش یافت

واقعه خودساوزی،  828بشردر باره خشونت علیه زنان ارا ه داده 

واقعه تاجااوز جاناسای، و  08واقعه قتل،  12واقعه خودکشی،  83

 واقعه میباشد  822ضرب و شتم 

در این روز ها در مطبوعات جهان خبر های هولناک و وحشاتانااکای 

. در مورد قتل های زنان افغانی ازهر گوشاه و کاناار پاخاش مایاشاود

سالاه و روناا  85ساله و گیتی 87ساله با خواهرانش سحر  82زینب 

امیر محمد همسر دوم پدرش توسط برادر، پدر و مادرایشان در شهر 

به همین ترتایاب .  کینگستون در ایاالت اونتاریای کانادا به قتل رسیدند

ساله تاوساط شاوهارش  00خفز شدن ستوری  0280جنوری  58در

شاایاار مااحاامااد درقااریااه چااارتااوت ولسااوالاای خااان آباااد والیاات کااناادز 

افغانستان،همزمان خانم دیگرمسکونه قریه تورانای ولساوالای باغاالن 

ساله توسط شوهرش بازمحمد ابتدا خفز  04در افغانستان بنام فاطمه 

سالاه  10مهوش خانم .  شده و بعداً باالیش آب جوش انداخته شده است

مستأجر نان فروشی یا بیکری در شهر هامباورگ آلاماان، از تااریاخ 

باعاد از چاناد هافاتاه پاولایاس آلاماان .  غاایاب اسات0280جنوری  03

شوهرش رسول افغان نویس را باز داشت کرد ولی تا هنوز ایان راز 

زنان افغان همه روزه باا .  را که مهوش کجاست به پولیس بیان نکرده

بارای . عمل خشونت و قتل های ناموسی در سراسر دنیا مواجه استاناد

پی بردن به علل این قتل ها که معروف به قتلهای ناموسی هستند بایاد 

کمی به عقب برگردیام و ریشاه آنارا کاه در سااخاتاار اقاتاصاادی و 

 .فرهنگی جامعه افغانستان جستجو کنیم

در جنگ های مداوم داخلی و اشغال کشور افغانستان به وسیله  ی  

امپریالیستهای از انگلیس گرفته تا آمریکا وشوروی یز  مانع بسیار 

بزرگ برای رشد و تغیر مناسبات اقتصادی، فرهنگی، 

ساختاراجتماعی، و آداب و رسوم جامعه افغانستان بوده و سبب شد 

. که جامعه افغانستان وارد مناسباب مدرن بورژوا ی امروز نشود

مناسبات . زنان نیم از آسمان و نیم از جامعه را تشکیل میدهند

فیودالی، شوونیزم مرد ساالر و اشغال امپریالیستی کشوردر صد 

سال اخیر باعث عدم رشد نیم از جامعه را که زنان تشکیل میدهند 

تالش در راستای سرکوب زن به اشکال مختلف خود را نشان . شد

داده است، به طور مثال غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ 

میگویید که در جنگ دوم افغان و انگلیس در کابل مردم بیرق های 

رنگارنگ را در قلعه های کوه بر افراشتند  ومقاومت مردمی را 

زنان کابل وظیفه آب و نان رسانی را . علیه انگلیس ها شروع کردند

نفر از زنان کابل در این وظیفه سهم  400بدوش گرفتند که به تعداد 

گرفتند و هشتاد و سه نفر آنان در جنگ کوه آسما ی جان خود را از 

یکی از نیرنگ های که انگلیس برای فلج کردن نیم از . دست دادند

جامعه بکار برد، چادری دوالق یا بورقه که درافغانستان و پاکستان 

به عنوان حجاب اسالمی یاد میشود بود که توسط روحانیون مذهبی 

متنفذین قومی و اشخاص جاه طلب در بین مردم تبلیغ و رایج داده 

شاه امان هللا و ملکه ثریا اولین اشخاص روشنفکر، مترقی و  . شد

 —ملی گرا در تاریخ ما افغان ها بودند که در دوران سلطنت ایشان 
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نیروهای اشغالگر آزاد شد ولی به مبارزه اش بر علیه دولت خیانت  

کار وابسته به فاشیست ها ادامه داد و برای بار سوم باز دستگیر 

نشریه (  1946-19469)در جریان جنگهای داخلی یونان. شد

را منتشر می کرد که باز به همین "ریتسوس پاستیس "کمونیستی 

دلیل دستگیرشد و دادگاه اورا به اعدام محکوم کرد که بخاطر 

اعتراضات گسترده بین المللی و شهرت وی در بین مردم یونان 

.                                      دادگاه او را به حبس ابد محکوم کرد  

بعنوان نماینده چآ دمکراتیز  1951او در زندان بود که در سال  

یونان درانتخابات پارلمانی وارد مجلس شد ولی علی رغم انتخابش 

وی  1958در سال . آزاد شد 1954او در زندان ماند و در سال 

دسگیر شد و تا "  جاسوسی"مجددا در جریان جنگ سرد بجرم 

در  1962وی برای ششمین باردر سال . در زندان بود 1958سال

در  1967زمان حکومت سرهنگان یونان دستگیر شد و تا سال 

بعد از آزادی وی مجددا تشکیالت چآ های دمکرات را . زندان بود

از طرف حزب سوسیالیست یونان  80سازماندهی کرد و در دهه 

 بعنوان نماینده ای مستقل ازاودر لیست این حزب وارد پارلمان شد

وقتی مردم شهر  1941مه  31در

آتن از خواب بیدار شدند چشمهای 

شان را بهم می مالیدند و فکر می 

کردند که اشتباه دیده اند و باورشان 

پرچم بزرگ فاشیست . نمی شد

های اشغالگر آلمانی که بر فراز 

آکروپلیس از یز ماه پیشتر بر 

افراشته بود و از دور قابل رویت 

مانولیس ِگِل . بود  دیگر انجا نبود

سال  18سوس که آنزمان بیش از 

سن نداشت  با کمز دوستش 

آپوستولوس سنداس شبانه به باالی آکروپلیس میرود و پرچم نازی ها 

را مخفیانه  به پایین می کشد  و فرار می کنند پیام این دو قهرمان با 

 89مقاومت امکان پذیر هست امروز ِگِل سوس :  این کار این بود 

ساله هست و همچنان بر طبل  مبارزه می کوبد و مردم یونان را به 

مقاومت و جنگ در مقابله سرمایه دعوت می کند در حالی که 

پارلمان یونان در میدان زین تاگما ی آتن قوانین بردگی جدید را که 

از طرف سرمایه جهانی به آنها دیکته شده را مورد بحث قرار می 

فوریه  سندیکاهای  12و  11در آخر هفته گذشته یعنی  در .  دهد

کارگری یونان    یز اعتصاب عمومی گسترده را سازماندهی 

کردند که در میتینگ برگزار شده بدین مناسبت  دو نفر سخنران  

مانولیس ِگِل سوس و میکیس تئودراکیس آهنگ ساز .اصلی بودند

که  با آهنگ بسیار زیبا و جاودانه اش در فیلم زد معروف یونانی 

 70و  60تاثیری فراوان بر علیه حکومت سرهنگ یونان در دهه 

ِگلِوس با موهای بلند و سبیل های سپیدش همچون .قرن داشته است

آرش کمانگیر بیانگر و سنبل  مبارزات ضد فاشیستی و سوسیالیستی 

سالگی مبارزه اش  17او از .ساله اخیر مردم یونان هست 70تاریخ 

را در ابتدا با ایجاد یز گروه ضد فاشیسی بر علیه نیروهای اشغالگر 

ایتالیا به رهبری موسلینی شروع کرد که بعد از جایگزین شدن آنها با 

وی بعد از بزیر . نیروهای اشغالگر آلمانی این نبرد را ادامه داد 

او بعداً در سال .  کشیدن پرچم نازی ها غیابا به اعدام محکوم شد

دستگیر شد و شکنجه های فراوانی هم از دست نیروهای  1942

آلمانی و هم نیروهای اشغالگر ایتالیایی را متحمل شد و بعد ازخروج 

ِگِل سوس چآ هیچگاه دست از  

افکار سوسیالیستی رادیکال خود 

اتحاد   2000برنداشت ودر سال 

را " سیناس پیسموس"چآ رادیکال 

بنیان گذاری کرد و از دو سال پیش 

که یونان در بحران عمی  اقتصادی 

بسر می برد این جنگجوی کهنسال 

 6سوسیالیست که تا کنون بیش از 

جلد کتاب هم به تحریر در آورده هر 

روز دوش به دوش تظاهر کنند گان 

در آتن بر علیه زور و زر که چیزی 

جزء حاکمیت سرمایه نیست به 

در فراخوانی که در اکتبر گذشته وی با . مبارزه اش ادامه می دهد

انتشار " آزادی خل  های اروپا"میکیس تئودراکیس مشترکا برای 

داد مردم را به مبارزه بر علیه امپراطوری پول و سرمایه 

:                                                       فراخوانده و نوشت که   

پول و  صندوق بین المللی,  اتحادیه اروپا قدرت های سه گانه یعنی

بانز مرکزی اروپا یونان را به موش آزمایش گاهی خود تبدیل 

کرده و می خواهند با ازبین بردن دست آوردهای سیاسی و 

اقتصادی سالهای مبارزه  طبقه زحمتکش اروپایی و با  شروع آن 

در  یونان زحمتکشان اروپا  را  به محز می گذارند تا عکس 

العمل طبقه کارگر اروپا درمقابل سیاست های ضد کارگری 

دولتهای حامی زور و زر  در از دست دادن این دست آورد ها 

.                                                                          بسنجند  

 پایان          

  

تمبر پستی از گلسوس در 

1956سال   

آری آری جان خود در تیر کرد آرش   
 کارصدها  صد هزار شمشیر کرد آرش

عصر جدید یونان " پرومیته "
خشم چریک پیر یونان ِگِل سوس    

علیه امپراتوری سرمایه در یونان و جهان   
 

گودرز حسنوند  فرانکفورت                     

ما، امیاء کننادگاان کاه در ساال هاای سایااه شاصات و هافاتااد از 

بازماندگان جنبش فدایی روایت جانباختگی و شرافت شنیده ایم و در 

بازتولید نقاط قوت این جنبش ماندگار، کوشیده ایم والبتاه بار آن در 

اکنون می بینیم که آقاای مازروعای . برخی جای ها نقد نیز داشته ایم

چه می تاوانایام کارد !  قرار است جنبش فدا یان خل  را گرامی بدارد

جز این که متاسف باشیم برای جریانی که خود را ادامه ی تااریاخای 

فدا یان نشان می دهاد اماا درتاالش اسات باا سایااسای کااری هاا و 

، آن را « بابارهاای عااشا » مصلحت طالابای هاای دور از آرماان 

آیا این اعالم رسمی آغاز به کاار تاجاارت خااناه ای .  مستحیل سازد

سیاسی نیست که دیوارهایش پر است از عاکاس هاای یاادگااری باا 

جنازه ها  آیا این صحنه از نمایش سازمان اکثریت، کامادی باه باار 

آمده از تکرار تراژدی گذشته ی آن ها نیست  نزد ماا، اقادام اخایار 

فدا یان اکثریت جدا از رویه ی تاریخ حیات اش، از جامالاه خاط و 

در اناتازاع از جااماعاه ی ماعاتارض باه   -مشی سال های اخیر آن 

نیست و بنا باه جاهات گایاری هاای  -ها " باالدست"منظور اتحاد با 

متناقض و آشکارا ضد چآ این سازمان، سویه ی غایارماناتاظاره و 

اما از آن جا که سازمان اکاثاریات باا .  شگفتی آوری در آن نمی بینیم

اجتناب از اعالم رسمی گساسات خاود باا جاناباش فادایای، کامااکاان 

سرمایه ی معنوی این جنبش را به نفع مشی کنونی خود هزیاناه مای 

چرا کاه جاناباش فادایای را .  کند، انتشار این متن را ضروری یافتیم

بخشی از میراث مبارزاتی مردم می دانیم که وفاداری به آن الزماه 

لاحاظاه ای .  تداوم رادیکالیسم در زنجیره مبارزات اجاتامااعای اسات

چشم ها را می بندیم و بر ذهن سیال می گذرانیم، امیر پرویز پاویاان 

تاریاخ تاوالای :  را که لختی سر می جنباند و زیر لب زمزمه می کند

 ۷۱۰۷فاوریاه ...   فصول نیست، چشم اندازهای بی بازگشت اسات 

 بیست و یکم

فاطمه حسان  –بهزاد باقری  -بابز اکبری فراهانی  –مریم افشاری 

فواد شاکری فرد  –مینا زاده  –بهمن خدادی  –امین حصوری  -زاده

 –آرش کایاا  –فرشین کاظمی نیا  –غزال طبری  -سوسن شهبازی -

یاوناس   -آرماان ماعاجانای  –پاژهاان ماخاتااری   -امیرحسین محمادی 

 حمید یاوری –مرضیه هداوند  -آرمین نیکنام  -میرحسینی

 پایان

، در شهر اسن ۷۱۰۷فوریه ی  ۰۲شنیدیم و خواندیم که در روز 

بزرگداشتی در یادبود چهل و ( اکثریت)آلمان سازمان فدا یان خل  

یکمین سالگرد قیام سیاهکل برگزار نموده و در کمال شگفتی، یکی 

نماینده ی )از سخنرانان اصلی این سمینار، آقای رجبعلی مزروعی 

برای ما که وابستگی . بوده است( پیشین مجلس شورای اسالمی

سازمانی و گروهی و حزبی نداشته و نداریم، بی آن که خواسته باشیم 

و رویکرد تاریخی آن را « سازمان چریز های فدایی خل  ایران»

کنیم، از جا ی که به این جنبش آزادی خواهانه ی تاریخ « تقدیس»

.  معاصر ایران عالقه مندیم، عملکرد سازمان اکثریت تکان دهنده بود

بدیهی است که هر کس می تواند حرف خود را بزند و نقد و آرایش 

را داشته باشد ولی سازوکاری که منجر به چنین قلب ماهیتی می شود 

قصد ما تخطئه ی آقای مزروعی . برای ما پرسش برانگیز است

که به  -نیست، بلکه پرسشی است از مسئولین سازمان اکثریت 

و آن این که  -نوعی، خود را منادی آرمان های فداییان می داند 

چگونه آقای مزروعی که از معتقدین به آرمان های مذهبی و 

و از ( و بارها هم بر آن پای فشرده اند)جمهوری اسالمی هستند 

مخالفین جریانات روشنفکری چآ بوده اند، در انتخاب آن ها برای 

آن  –تجلیل و نکوداشت قیام سیاهکل جای گرفته است  آیا این کار 

هم در این فیای مه آلود که سردسته ی شکنجه گران ردای برا ت 

نعل وارونه ای نیست که  –می پوشد و منادی حقوق بشر شده است 

دعوت کنندگان این سمینار بر مسیر ناهموار تاریخی ما می زنند  به 

راستی چرا می خواهند بر چشم پویندگان در راه و نسل آینده خاک 

به راستی در کجای : بپاشند و سکه ی تقلبی به آن ها بنمایانند  آقایان

 جهان ایستاده اید                                                                 

 (اکثریت)در اعتراض به فدائیان خلق 

 به راستی در کجای جهان ایستاده اید؟! آقایان 

 ۲۱۱۲فوریه  ۲۲ 

 

  

 سفر

از سهیال کیانی   

 

می روم من, میروم  من    

 ازکنار  جاده  خاطره ها

 با کتاب  کهنه خاطره هام

  از کنار  شب این شهر

 گذر خواهم کرد

کوله باری  از غم, با دلی پر حسرت  

 وکتابی  از درد

 من سفر خواهم کرد

 در فراسوی  همه افسانه ها

 بر فراز شعر ها  خاطره ها

 من زشهر تو  سفر خواهم کرد

 

 ای  عزیز

 

به بلندای  همه  خاطره ها    

افسانه ها, در پس این  قصه ها   

 یاد تو خاطره ای  خواهدشد

 درکتاب کهنه  خاطره ام

 در نهانخانه پر درد دلم
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 !از اتحاد بین المللی بیاموزید
 امیر پیام 

اخیرا مطالبی علیه حیور اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در 

ایران در کنفرانس کارگری ترکیه در برخی سایت های اینترنتی درج شده 

علت مخالفت نیز این ذکر شده که چون سولیدارتی سنتر یکی از .  است

شرکت کنندگان، یا یکی از اداره کننده گان جلسات، و یا یکی از برگزار 

کنندگان بود، لذا این کنفرانس در خدمت سولیدارتی سنتر و امریکا و 

 . اسرا یل قرارداشته و اتحاد بین المللی نمی بایست در آن شرکت می کرد

شاید این درست باشد که اتحاد بین المللی هیچگاه به این دست ایرادات 

. مغرضانه و غیرمسئوالنه ای در باره فعالیت های خود پاسخ ندهد

کسانیکه نقشی در امر جلب همبستگی بین المللی کارگری با جنبش 

کارگری ایران ندارند فاقد درک الزم از چند و چون این نوع فعالیت و از 

لذا اُسطُرالب این حیرات .  بی صالحیت ترین ها در این امور هستند

درباره حیور سولیدارتی سنتر در کنفرانس ترکیه هر طور که بچرخد 

تغییری دراین حقیقت نمیدهد که کنفرانس ترکیه با حیور بیش از صد 

وده اتحادیه کارگری از گرایشات سیاسی مختلف از مهمترین اجتماعات 

کارگری در سالهای اخیر است و حیور نمایندگانی از طرف جنبش 

 . کارگری ایران در آن بسیار ضروری و حیاتی بود

اتحاد بین المللی باید بسیار خوشنود باشد که بواسطه فعالیت هایش در حفظ 

استقالل جنبش کارگری ایران از دولتها، و جلب همبستگی طبقه کارگر 

جهان از جنبش کارگری ایران، ضرورت استقالل فعالیت همبستگی 

کارگری از دولتها و نیز ضرورت هوشیاری نسبت به نهادهای ضد 

کارگری نظیر سولیدارتی سنتر را به خیلی ها بویژه در خارج آموخته 

جنبش کارگری ایران به یمن سطح باالی آگاهی طبقاتی فعالین .  است

مستقل کارگری و نیز فعالیت های اتحاد بین المللی به یکی از مناط  

اگر چه افشای ماهیت ضد .  ممنوعه برای سولیدارتی سنتر بدل شده است

کارگری نهادهایی نظیر سولیدارتی سنتر همیشه الزم و هوشیاری به 

عملکرد آنها امری دایمی است، اما اکنون افشای سیاست کسانی که نقش 

سولیدارتی سنتر را به دکان سیاسی خود بدل نموده اند نیز به همان اندازه 

کسانی که نمی فهمند و یا نمی خواهند بفهمند که دامن زدن به .  مهم است

نقش غیرواقعی سولیدارتی سنتر در رابطه با جنبش کارگری ایران در 

خدمت تقویت همان نهاد ضد کارگری و ریختن آب به آسیاب رژیم 

 اسالمی سرمایه است که خون طبقه کارگر ایران را به شیشه کرده است

مخالفت با حیور نمایندگانی از جنبش کارگری ایران در کنفرانس ترکایاه 

به دلیل حیور سولیدارتی سنتر در آنجا، مخالفت و سیااساتای تامااماا ضاد 

چرا که  از یکسوحیور دهها اتحادیه مستاقال و رادیاکاال .  کارگری است

کارگری در کنفرانس را نادیده گرفته و همه را از قماش سولیدارتی سناتار 

معرفی می کند، و از سوی دیگر جنبش کارگری ایران را از حیاور در 

یز اجتماع مهم بین المللی کارگری و امکان  تشریح وضعایات خاودش و 

بارای ایان .  افشای دشمنانش و جلب همبستگی کارگری محروم مای ساازد

جماعت اما مسایل و نیازهای طبقه کارگر صرفاا ابازاری بارای ارضاای  

 .       فانتزی های اید ولوژیز و فرقه بازیهای سیاسی ایشان است

این جنجال ضد کارگری همچنین به وابسته نمودن رذیالنه 

کنفرانس کارگری در ترکیه به اریز لی و لیبراستار و سولیدارتی 

سنتر بسنده نکرده و بشیوه بسیار کثیف و باب دندان ارتجاع 

اسالمی تالش کرد تا  این کنفرانس را وابسته به دولت اسرا یل 

اینجا دیگر مساله کینه توزی اینان علیه اتحاد بین . نیز قلمداد نماید

المللی نیست، مساله دفاع از همه آن صدها فعال کارگری عزیز و 

تی انگلیس تا کوساتوی . ام. شرافتمند از اقصا نقاط دنیا، از آر

آفریقای جنوبی، و از دیسز ترکیه تا فدراسیون اتحادیه های 

کارگری فلسطین است که در کنفرانس ترکیه حیور داشتند و 

اکنون به دلیل راست یا دروغ حیور عناصری از هیستادروت، 

چنین . اعتبار و حثیت شان چنین بیشرمانه زیرپا گذاشته می شود

تالش هایی از طرف هر کس و جمع و گروهی که باشد، عملی 

همچنین باید افزود که در موقعیت جنبش . عمیقا ضد کارگری است

کارگری ایران که تحت سلطه و سرکوب یکی از خونبارترین 

رژیم های استبدادی سرمایه داری قرار دارد و به همبستگی بین 

المللی و لذا شرکت در چنین گردهمایی هایی و آنهم در ابعادی 

زیاد شدیدا محتاج است، این تالش های مخرب تماما در خدمت 

.                                           جمهوری اسالمی ایران است  

اتحاد بین المللی در مسیر فعالیت بی وقفه خود برای جلب  

 همبستگی کارگری با جنبش کارگری ایران از هیچ امکانی برای 

حیور مستقل خود و از هیچ تریبونی  برای تشریح وضعیت  

در این .  طبقه کارگر ایران و افشای دشمنان آن نباید غفلت کند

راه اتحاد بین المللی نباید به این فشارهای ضد کارگری و منحط 

از اینرو همه ما فعالین کارگری موظفیم که ماهیت .  وقعی بگذارد

ضد کارگری این گونه جنجالها را افشا کنیم تا بهیچوجه نتوانند 

حتی ذره ای عرصه را برای انجام این فعالیت های حیاتی و 

ضروری تنگ کنند، تا فعالین کارگری  در فیایی سالم، محترم 

و عاری از چنین جنجالهای ضدکارگری در مجامع کارگری هر 

چه بیشتر و پرقدرت تر شرکت کنند و در کنار توضیح وضعیت 

طبقه کارگر ایران و افشای سیاست های ضد کارگری جمهوری 

سرمایه داری اسالمی، نهادهای ضد کارگری نظیر سولیدارتی 

یعنی همان کاری که دقیقا فعالین اتحاد بین .  سنتر را نیز افشا کنند

 .المللی در کنفرانس ترکیه انجام دادند

اتحاد بین المللی در طی بیش از یز دهه فعالیت خستگی ناپذیر 

خود نشان داده که می داند  چرا باید و چگونه می توان همزمان 

هم سولیدارتی سنترها را افشا نمود و هم جمهوری اسالمی و 

سیاست های ضد کارگری اش را افشا کرد و هم جنبش مستقل 

به جای گذاشتن چوب الی .  کارگری در ایران را تقویت نمود

چرخ این فعالیت ضروری و حیاتی برای جنبش کارگری ایران، 

خوب است که حیرات از اتحاد بین المللی بیاموزند و برای 

جلب همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران عمال گامی 

این فعالیت برای جنبش .  بردارند و کاری مثبت انجام دهند

 پایان.      کارگری ایران از هرچیز واجب تر است

 روشنگر -از این بابت از نویسنده پوزش می خواهیم. این مقاله که بخاطر اشتباه نشریه در شماره قبل به چاپ نرسید، اکنون به نظر شما میرسد
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11ادامه مطلب از ص   

. که هیچ شهروندی احساس امنیت جانی و مالی و شغلی نمی کند

تروریسم و جنگ و انتقام جویی نفس مردم این کشورها را بریده 

اما عش  رسیدن به قدرت و ثروت، آن چنان چشم کرزای ها و . است

ما را کور کرده است که این واقعیت های عراق « وطنی»مالکی های 

فراتر از ! و افغانستان و لیبی را می بیبند اما درس عبرتی نمی گیرند

همه، بی شرمانه بمباران های وحشیانه ناتو و جنگ و کشتار و 

انسان »تروریسم دولتی و غیردولتی در این کشورها را مداخله 

معلوم نیست از کی و از چه تاریخی هواپیماهای ! می نامند« دوستانه

بمب افکن و جنگی، هلیکوپترهای توپدار، تانز ها، موشز اندازها، 

شاید در کنفرانس ! شده اند « انسان دوستی»سفیر گلوله ها، پیام آور 

استکهلم، علی افشاری و هم فکرانش به این مساله جواب بدهند         

                              

اما مسلم است که جنبش های اجتماعی ایران نظیر جنبش کارگری، 

جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان، روشنفکران و هنرمندان 

مترقی و همه نیروهای چآ و کمونیست و مدافع آزادی، برابری و 

عدالت اجتماعی آن قدر قوی هستند که بتوانند این نوع بازی های 

سیاسی و ترفندها و معامالت گرایشات راست اپوزیسیون و شبه 

اپوزیسیون و فرصت طلب را با دولت های غربی و غیره را خنثی 

کنند و محکم و قاطع با قدرت و همبستگی مردمی خود، حکومت جهل 

و جنایت و ترور اسالمی را سرنگون کنند و جامعه دل خواه خودشان 

 را بسازند                                                             

 پایان

حااازب عااادالااات و آزادی 

اخااوان الاامااساالااماایاان، طاای 

ای قااانااون تشااکاایاال  باایاااناایااه

" شورای ملی زناان" مجدد 

مارشال حسیان .  را رد کرد

 88طنطاوی، روز شاناباه 

فوریه، قانون مارباوطاه را 

باارای بااازسااازی شااورای 

نیاماه رسامای زناان مصار 

اعالم کرده بود که طب  آن 

زن اعیاای جادیاد آن  52

ایان .  را تشکایال مای دادناد

شورا پس از سقوط حسانای 

 .مبارک، منحل شده بود

جااماعاه " هاای  بر پایاه داده

، که " بین المللی حقوق بشر

مااااقاااار آن در شااااهاااار 

فرانکافاورت آلاماان اسات، 

نهاد اباول :  اعیای جدید شورای ملی زنان مصر، از جمله عبارتند از

خسام، ر یس مرکز حقوق زنان، نوین مسعد، استاد علوم سیاسی و هدا 

 .سعده، متخصص مسایل جنسیت ها ال

، زمان زمامداری حسنی مبارک، باه 0222شورای ملی زنان در سال 

ایان تشاکال هام .  منظور بهبود وضعیت زنان مصر تشاکایال شاده باود

نایاروهاای ماذهابای ایان .  ها و هم سکوالرهاا باود مورد مخالفت مذهبی

دانسااتانااد و  تااهادیاادی بارای ارزش هااای زن مساالامااان مای" شاورا را 

سکوالرها از آن به خاطر حیاور ساوزان ماباارک، هاماسار حسانای 

مبارک، انتقاد می کردند؛ چرا که به گفته آنان وی از این شاورا بارای 

 .برجسته کردن نقش خود استفاده می کرده است

سعداوی، چهره شناخته شده حقوق زنان مصر،  -در این میان نوال ال

. خواستار تشکیل سازمان های نوینی برای پیشبرد امر زنان شده است

                                                                          

بااا ادامااه درگاایااری، ایاان دره 

" هاا دره بایاوه" منظره به  خوش

بسیاری از آنها را .  مشهور شد

کاناناد،  هایشاان رهاا مای خانواده

چون سربار مالی و اجاتامااعای 

همیشه فارزنادان .  شوند تلقی می

از ماااادران بااایاااوه پااایااارشاااان 

نیقت شافایاع .  کنند داری نمی نگه

" کاماز" پاندیت، موسس بنیااد 

هاا و  رسانی به یتایام برای یاری

باایااوه : " گااویااد زنااان فااقاایاار، ماای

یعنی رانده شاده، کاه ماعاناایاش 

 ."اش تقصیر زنان است این است که همه

 42ساله از زادگاهش در کلکته کنده شد و به پیارماردی  00سکینه،  

 بتوا شرما برای گاردین: عکس. ساله فروخته شد

ای باا چاناد تاکاه اسابااب و  سکینه در کنار پنجره خاناه: شهرزادنیوز

پرتویی .  اثاثیه چمباتمه زده و با زانوهای چسبیده به سینه نشسته است

اش را روشان کارده  از آفتاب که به داخل اتاق سارد خازیاده، چاهاره

این پرتو پیرامون این زن ریز نقش پیچیاده در شاالای مانادرس .  است

 .هایی به وجود آورده است سایه

ای با بیش از  اش به غریبه ساله، زمانی که توسط خانواده 00سکینه، 

فروخته شد، ناوجاوانای (  پوند 83) روپیه  8022سال سن به مبلغ  42

خواهرش که معامله را جور کرده باود، پایاش از ماراسام .  بیش نبود

معرفی کرده و سکینه را فریاب "  قیافه جوانکی خوش" ازدواج، او را 

. او در شب ازدواج با دیادن ایان پایارمارد جاا خاورده باود.  داده بود

. گی و فقر اما راه فراری برای این عروس باقی نگذاشته باود چاره بی

 ."هیچ کس کمکم نکرد: "گوید می

اش در کاالااکااتااه کاانااده شااده و باارای زناادگاای بااه  سااکاایاانااه از خااانااه

. ، روستایی در منطقه بودگام دره کشمیر، فرستااده شاد"پارخارپورا"

مایلی از شرق به شمال برای وی به معنای ورود باه  8022این سفر 

 .فرهنگ و آب و هوایی کامالً متفاوت بود

توانست به شاوهارش کاه قاادر ناباود از  زمان گذشت، اما سکینه نمی

باعاد : " گاویاد می.  نظر عاطفی و جنسی او را ارضا کند، رضایت دهد

 ."از چهار سال کامالً از نظر جنسی ناتوان شد

. داشت زن جوان هنوز در رویای ازدواج با فردی بود که دوستش می

شد، شاوهارش را تارک  اما ترس از دست دادن دو فرزندش مانع می

 .کند

هایی نظیر سرگذشت سکینه در پااخاارپاورا و روساتااهاای  سرگذشت

شاان  های مسلمان دختران خانواده.  اطراف واقع در هیمالیا زیاد هستند

. فاروشاناد روپیه به مردان کشمیری مای 02222تا  322را در برابر 

هاای فاقایار از  این دختران که سواد زیادی ندارند، متعل  باه خااناواده

ای یاز  لوبنا خان، زن پزشکی که هفتاه.  نواحی مختلف کشور هستند

ای باه  رود که به ندرت چشم بیگانه ای می بار به روستاهای دورافتاده

ام؛  باری شنایاده های رقت در این مورد داستان: "گوید افتد، می ها می آن

 ."باید جلوی این کار گرفته شود

خان، تنها معتمد بسیاری از این عروسان فروخته شده در این منطقه، 

گاویاناد  فعاالن محلی می"  این پیرمردها چه مرضی دارند : " پرسد می

که فروش عروس در نواحی روساتاایای در دهاه اخایار رواج یاافاتاه 

ساال درگایاری بایان  02ها آن را به افزایش فقر و پیامدهای  آن.  است

نظامیانی نسبت می دهند که خواهان استقالل کشمایار  ارتش هند و شبه

 .هستند

. البته تجارت عروس تنها تراژدی پنهان این منطقه دورافتااده نایاسات

شاان بارای آزادی  هاایای کاه شاوهاران این روستاها پر هستند از بیاوه

دولت کمز زیاادی باه .  اند نظامیان پیوسته و کشته شده کشمیر به شبه

 .کند شان نمی ها و فرزندان این بیوه

اند که به جای ازدواج با این  فعاالن زنان از مردان کشمیری عصبانی

 .       گیرند ها، از جاهای دیگر زن می بیوه
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شمیمه را خانواده شوهر بدون یز روپیه پس از مارگ شاوهارش 

ساالاه باا کاار  10بایاوه .  از خانه بیرون اناداخاتاناد 0221در سال 

آورد تا از دو بچه و مادر نابیاناایاش  گلدوزی کمی پول به دست می

خواهد با کسای ازدواج کاناد کاه حااضار  شمیمه می.  داری کند نگه

اماا .  هایش کمز کناد است یارش باشد و به او در نگهداری از بچه

پس از مرگ شاوهارش، باایاد از خاودش در بارابار ماردانای کاه 

سه ماه . اش سوء استفاده کنند، محافظت کند خواستند از موقعیت می

پس از مرگ شوهرش، یکی از دوستان نزدیز وی باه ساراغاش 

 .آمد

به من پیشنهاد کرد حاضار اسات از : " گوید با چشمان پر اشز می

آن هم کسای کاه .  داری کند، اگر من در اختیارش باشم خانواده نگه

 ."گذاشت شوهرم خیلی به او احترام می

گفتند که تاناهاا هساتاناد و باه دناباال  ترها، می چندین بیوه، حتا مسن

توانند حارف دلشاان را  ها نمی آن: " گوید خان می. گردند همدلی می

به زبان که بیاورند مسخره خواهناد شاد، تاازه اگار جااماعاه . بزنند

 ."ها را طرد نکند آن

مشاهاور "  هاا دره بایاوه" منظره به  با ادامه درگیری، این دره خوش

کنند، چاون سارباار  هایشان رها می ها را خانواده بسیاری از آن.  شد

همیشه فارزنادان از ماادران بایاوه .  شوند مالی و اجتماعی تلقی می

نایاقات شافایاع پاانادیات، ماوساس بانایااد .  کنند داری نمی پیرشان نگه

بایاوه : " گویاد ها و زنان فقیر، می رسانی به یتیم برای یاری"  کمز" 

اش تاقاصایار زناان  یعنی رانده شده، که معنایش این است کاه هاماه

 ."است

تاواناناد ماردان را نصایاحات  به نظر پاندیت رهبران مذهبی که می

های بالدیده کشمیری ماهارباان بااشاناد، باایاد باه ایان  کنند تا با بیوه

 .مسئله توجه کنند

اگر این همه بیوه جوان داریم، چرا مردان کشمیری : " گوید وی می

کارد،  ها ازدواج مای کنند  اگر پیغمبر ما با بیوه ها ازدواج نمی با آن

 "چرا مردان مسلمان ما حاضر نیستند همان کار را بکنند 

سال، تصمیم گارفات از خاارج  مقبول وانی، یز کارگر الغر میان

خاواسات از ایان  وانی نمی.  از منطقه زن بگیرد تا جهیزیه نپردازد

اش را خااراناد،  که مدتی ریش  پس از آن.  اش خجالت بکشد تصمیم

ها را مای  هوا را با چهار انگشتش پس می زند و بعد یکی یکی آن

ماا : " گاویاد کاناد، مای در حالی که انگشت کوچکش را خم مای.  بندد

 ."ما در اعماق هستیم. پول نداریم و امید زیادی هم نداریم

والدین نوجوان دیگری که اهل حیدرآباد، واقاع در جاناوب، اسات 

 .نیز همین محاسبات مالی را کرده اند

در جاماعاه آناان خااناواده هاای عاروس هساتاناد کاه جاهایازیاه را 

. فروش دخاتارشاان یاز اماکاان بسایاار مانااساب باود.  پردازند می

گاوسیه، زن بسیار جوانی که اکنون حدود بیست و چند سال دارد، 

دانند  والدینم می.  تری بدهند خواستند پول کم ها فقط می آن: " گوید می

 ."که خوشبخت نیستم؛ امیدوارم تا ابد از این کارشان پشیمان باشند

شاان هساتاناد، پاس از آن کاه  دخترانی کاه چانایان دور از زادگااه

اسام .  کناناد دهند، هویت خود را گم می شان را تغییر می شوهران نام

او .  تار کشامایاری بااشاد تغییر یافت، که بیاش" گلشن"به " گاوسیه"

گااوسایاه کاه اسام ."  آیاد او از این اسم بیشتر خوشش می: " گوید می

تاواناد باا  گوید خوشحال است کاه مای اش را دوست داشت، می قبلی

 .این خبرنگار به زبان اردوی محلی خودش صحبت کند

کند که جا به جایی ناگهانی این دخاتاران جاوان  پاندیت یادآوری می

از محیط آشنا و پرتاب شدن به زندگی زناشویای، ماوجاب ضارباه 

شااان بااا ایاان دخااتااران جااوان  تااازه شااوهااران: " شااود روحاای ماای

 ."باریست این وضعیت رقت. کنند رفتاری هم نمی خوش

گاوسیه که با وجود شرایط اش، آدم مساتاقالای اسات، عالایاه آب و 

هوای سرد، غذا و چایی که مجبور بود با نمز بخورد، اعاتاراض 

کااه  زناانااد، بااناااباارایاان باارای آن هااا زیاااد مسااواک نااماای آن. " کاارد

و در همان حاال "  خورند هایشان زود خراب نشود، شکر نمی دندان

. مواظب پسرهای دوقلوی کوچکش است که روی زمایان نایاافاتاناد

 ."یاد گرفتن این چیزها سخت بود"

هااا و  بااا وجااو گااذشاات سااالاایااان، ایاان زنااان هاانااوز از واسااطااه

هاا  برخی از آن.  اند اند، عصبانی ها را فروخته هایشان که آن خانواده

ی دیادار  گارچاه وعاده.  شان را بابایاناناد امیدوارند که دوباره زادگاه

 پایان.شود، چون بلیط قطار گران است گاه عملی نمی مجدد هیچ
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کاارگاران . اند اند و حتی شدیدتر هم شده اند ادامه داشته بلرزه در آورده

جمع آوری آشغال در المرسی، یز شهر ساحلی نزدیز شهر تونس، 

یز محل توریستی معمول باا طاباقاه ماتاوساط، وارد ساومایان هافاتاه 

کارگران اداره بهداشت مالای نایاز در مانااطا  . اند اعتصاب خود شده

کاارگاران .  اناد تونس، مانوباا، بان آروس، و آریااناا اعاتاصااب کارده

ساعتاه  ١۲هواپیمایی ملی مدنی و کارگران فرودگاهها یز اعتصاب 

زارزیاس، و -کارتژ، جرباه-اند که فرودگاههای تونس را شروع کرده

نافتا را در برمیگیرد، و به عدم اساتاخادام کاارگاران پایاماانای -توزور

کااارگااران ماایاادان ناافااتاای .  بااعاانااوان کااارگااران دا اام اعااتااراض دارنااد

نایاز حارکات (  ای باورماا ای  –پای . ای. تای. آی. اس) ای بورما  ای سیتآ

اینها تنهاا بارخای از . اند ژانویه از سر گرفته ۷۰اعتصابی خود را از 

این ماوج عاظایام .  اند اعتصابات هستند که از اول سال صورت گرفته

اعتصابات که یز سال ادامه داشته است نشانگر اعتماد بنفس جادیادا 

بدست آمده کارگران باعاد از جاناباش اناقاالبای هسات کاه باه ساقاوط 

کاارگاران احسااس قادرت مایاکاناناد و در .  دیکتاتور منفور منجر شد

موضع تعرضی هستند و خواهان عزل مدیران کهاناه، دساتامازدهاا و 

این وضعیت بخشا .  شرایط کار بهتر، پایان پیمانکاری، و غیره هستند

در کنگره اتحادیه کارگری عمومی تونس در مااه دساامابار ماناعاکاس 

است که یز رهبری جدید هماهنگ با فشار از پایین انتخاب کرد، که 

هاای کاارگاری  شامل یز سری رهبران مالایاتاانات از چاآ اتاحاادیاه

اعاتاصااب وجاود داشات کاه در آن  ١٦۲، ۷۱۰۰در ساال .  میشود

تاعاداد .  شارکات ماتافااوت شارکات کاردناد ۰١۱کارگر از  ۰١۱۱۱۱

افزایش داشت و تاعاداد  ۷۱۰۱درصد نسبت به سال  ۰۷۷اعتصابات 

اناتاخااباات ماجالاس .  درصد افازایاش داشات ۰۰١روزهای اعتصاب 

موسسان و استقرار یاز دولات ا اتاالفای ساه گااناه قاادر باه تاوقاف 

همانطور که ما در یز مقاالاه قابالای تاوضایاح .  اعتصابات نشده است

ایم، پیروزی حزب راسات اساالمای الاناهایاه در آن اناتاخااباات  داده

هایی که انقالب کرده باودناد ناماایانادگای  چرخش به راست را در توده

این انتخابات بیشتر نماینگر نبود یز آلترناتیو جدی باود کاه .  نمیکرد

به مسا ل اجتماعی و اقتصادی بپردازد که اکثریت تونسیهاا را تاحات 

دسامبر، ر ایاس جاماهاور جادیاد، ماناصاف  ۷۰در .  تاثیر قرار میدهد

مرزوکی، یز درخواست عمومی کرد مبنی بر اینکه یز آتاش باس 

ایان ساخانارانای در جالاساه .  اجتماعی شش ماهه به دولات داده شاود

آ ایراد شد و هدف آن اطمایاناان دادن . سی. تی. سازمان کارفرمایان  یو

اماا کاارگاران در شارایاطای .  به آنها و سرمایه گذاران خاارجای باود

وزیار اماور اجاتامااعای هشادار داد کاه .  نیستناد کاه ماناتاظار بااشاناد

اعتصابات و اعتراضات تنها شرایط اقتصادی را وخایاماتار خاواهاناد 

را علیاه ماعاتارضایان باکاار "  تمام قدرت قانون" کرد و تهدید کرد که 

قبال هم پلایاس بارای پاایاان باخاشایادن باه تاحاصان در . خواهد گرفت

دولات و .  تاسیسات گاز انگلستان در صفاقس بکار گرفتاه شاده اسات

های بورژوازی کمپین تبلیغاتی علیه اعتراضات و اعتاصااباات  رسانه

اناد و اعاتاصااب کانانادگاان را مسائاول تاماام مساا ال  را شروع کرده

شارکات  ۰۲۱اقتصادی جلوه میدهند، و بحثشان این است که تصمیام 

اماا، .  خارجی برای تعطیل کار خود نتیجه مستقیام ایان جاناباشاهااسات

همان کارگران و جوانانی که زندگی خود را به خطر انداختند و دهها 

جانباخته را در مبارزه علیه رژیم ظاهرا قدرتمناد بان عالای قارباانای 

. کردند، با تهدیدهای این دولت ضعیف میدان را خالی نخاواهاناد کارد

یز میلیتانت اتحادیه کارگری در قفصه، عمار امروسیا، شارایاط را 

بن علی شاید افتااده بااشاد، اماا سایاساتام او : "اینگونه جمعبندی میکند

هنوز سر جایش هست، و اگر امور به این شکال پایاش باروناد، یاز 

کل وضعیاتای کاه در طای ساال ."  انقالب دوم صورت خواهد گرفت

گذشته در تونس انکشاف یافته است تاییادی هسات بار ماوضاعای کاه 

خاواساتاهاای :  مارکسیستها موقع شروع انقالب از آن دفااع مایاکاردناد

اجتماعی و اقتصادی مردم را نمیشود از خواستهای دموکراتیز آناهاا 

جدا کرد و هیچکدام از اینها در محدوده نظام سارماایاه داری بادسات 

وقات .  بدبختانه کسی در آن زمان از این دیدگاه دفاع نمایاکارد.  آید نمی

آنست که پیشروترین فعالین انقالبی کارگری و جوانان نتایج الزم را 

های تونس سرنگونای کاامال  تنها راه حل نیازهای فوری توده.  بگیرند

های نظام بن علی، یعنی، سرناگاونای خاود ناظاام سارماایاه  باقی مانده

 .داری هست

 پایان

 

  14ادامه مطلب از ص 

هاا جازو تاحاصان  و پدر سه فرزند، عمار قارساا ، کاه بارای هافاتاه

او پاس .  کنندگان بود، بنزین به روی خود ریخت و خود را آتاش زد

سه شخص دیاگار، یاز زن و دو مارد، در .  از چند روز درگذشت

ایان یاز عاالمات .  جربه و صفاقس، به همین طری  خودکشی کردند

روشنی از ناامیدی هست که هازاران نافار در تاوناس باا آن ماواجاه 

هستند، که یکسال پس از انقالبی که جرقه آن با عمل خودسوزی زده 

شد، انسانهای بیشتری مجبور میشوند همان عمل ناامیدانه را در پیاش 

جاناباش .  بگیرند تا توجه را به وضاعایات اسافانااک خاود جالاب کاناناد

اعتراضی به کاارگاران کشااورزی گساتارش یاافات و آناهاا نایاز باه 

این یاز پایاشاروی .  ژانویه، پیوستند ۲اعتصاب غذا در الردیف، در 

مهم است، بخاطر اینکه نشان میدهد چگونه بخشاهاای دیاگار جااماعاه 

بطور غریزی جذب جنبش کارگری سازمانایاافاتاه مایاشاوناد و تاحات 

رهبری آنها قرار میگیرند، که در این ماورد خااص شااخاه اتاحاادیاه 

در .  کارگری عمومی تونس است که یز سنت دیرپای اناقاالبای دارد

ژاناویاه باه جاناباش  ۰۷یز جنبش دا ما رشد یابنده، ماعادناچایاان در 

اعتراضی پیوستند، که برخی از آنها به صفوف اعتصابیون غذا نایاز 

بدنبال فراخوان اتحادیه کارگری عمومی تاوناس بارای یاز .  پیوستند

ژاناویاه در حاماایات از  ۰۲اعتصاب عاماومای، تاماام الاردیاف در 

معلمان مادارس اباتادا ای و . خواستهای جنبش به حالت تعطیل در آمد

. ای پایاوساتاناد دبیرستان و دانش آموزان دبیرستان به این جنباش تاوده

کاارگاران تاماام : " رهبر محلی اتحادیه کارگری، عدنان حاجی، گافات

بخشها در الردیف خواستهای یکسانی درباره رفرم و دخاالات دولات 

اعتراض نتیجه سرخوردگی گساتارده " او همچنین میگوید که ". دارند

او تاهادیاد ."  از بی توجهی دولت نسبت به نیازهای فوری جامعه است

شرکت " کرد که اگر خواستهای کارگران الردیف برآورده نشود، آنها 

فسفات قفصه را خواهند بست و ممکن است که اعتراضات را تشادیاد 

 ."کنند

بعد از یز آتش بس کوتاهی که آنها باه .  اینها حرفهای توخالی نبودند

دولت دادند تا فرصتی برای پاسخ به خواساتاهاای آناهاا داشاتاه بااشاد، 

جنبش اعتصابی دوباره شروع شد، که الردیف، ام الرایس، مادهایاال، 

جاواناان بایاکاار در .  و کاف اددور در بخش المتلوی را در برگارفات

صف اول این حرکت قطارها را از حارکات بااز مایاداشاتاناد، و در 

ساختمان ایالتی در قفاصاه باه تساخایار .  مدهیال با پلیس درگیر میشدند

معترضان در آمده است و استاندار مجبور بود در یز هاتال نازدیاز 

ژانویه یز انفجار اجاتامااعای دیاگار  ۰۰در ضمن، در . آن پناه جوید

جمعیات، در ایاالات سالایااناه، باوقاوع  ۰۷۱۱۱در روستای مکتر، با 

تحت شرایط وخیم اقتصادی، با نبود گاز، ناباود آب جااری، .  پیوست

نبود امکانات بهداشتی، مردم مکتار یاز اعاتاصااب عاماومای اعاالم 

آنها با درخاتاهاای باریاده .  کردند که ابعاد یز شورش را بخود گرفت

. شده و الستیز اتومبیل تمام راههای ورودی و خاروجای را بساتاناد

ما شورش میکنیم، : " آیدد سالما، یز معلم جوان زبان انگلیسی، گفت

ایان ."  بخاطر اینکه، بسیار ساده بگویم، شرایط غیرقابل تحامال اسات

اعتراض، که قبل از اینکه یز تواف  آتش بس با دولت ملی صاورت 

بگیرد، شش روز بطول انجامید، همچنیان باه روساتااهاای دیاگار در 

منطقه گسترش یافت، از جمله، کسری، سیدی باورویاس، و باورادا، 

حازب اساالمای الاناهایاه .  ها را بستند که طی آن بیکاران محلی جاده

درصد آرای انتخابات مجلس موسسان را در شهار ماکاتار از آن  ١۱

اند، و کسی نمیداند نماینده محلای  حاال ادارات آنها بسته شده.  خود کرد

ی  خیوزش مشوابوه آن .  آنها کجاست و کسی هم اهمیتی به آن نمیدهد

نور جمعویو ، در ایوالو  مودنویون در  ۰٠۲۲۲در سیدی ماخ،وف، با 

ژانویه، اتووواق افوتواد کوه یو  اعوتوصواب  ۰۷جنوب شرق، در روز 

ی بار دیگر، آنها خوواسوتوار تووسوعوه .  عمومی فراخوان داده شده بود

مذاکرا  با  اکم . اقتصادی، شغل، ام انا  بهداشتی، و غیره هستند

ای موفوق نوبوودنود و موردم تصومویوم گورفوتونود او را در اداره  منطقه

همچنین در جنودوبوه، در شوموال .  نمایندگان م ،ی به گروگان بگیرند

ها را بستند، و هوموانوطوور در نوووظوه، در  غرب، جوانان بی ار جاده

هاماساایاه تاسیسا  گاز انوگو،وسوتوان در ایوالو  ".  بیجه"ایال  همسایه 

تاسیسات گاز انگلستان در ایالت صفاقس نیز توسط جاواناان ".  بیجه" 

عاالوه بار ایان جاناباشاهاای .  اند بیکار محلی خواهان شغل مسدود شده

ای، که در برخی موارد شکل شورش بخود  اعتراضی محلی و منطقه

 اند، امواج اعتصابی که از سقوط بن علی به اینور کشور را  گرفته

 بازیگران عصر تمدن، کوروش،محمد،چنگیز"برگرفته از کتاب 

 سیامک ستوده: نویسنده 

 جنگ میان دو نظام اجتماعی در بابل 

 بهنگام حمله کورش

، پسر کاهن معبد سین، معاباد در زمان کورش نبونید شاه بابل 

خدای ماه، و مخالفان او طرفداران مردوک خدای مرد و کورش نیز  

پس از یز نظر، مباارزه .  به ادعای خود، برگزیده ی همین خدا بود

میان کورش و نبونید  جز ی از یز مبارزه وسیعتر میان نظام چاناد 

خدا ی و نظام یکتاپرستی، و بعبارت دیگر بقایای مبارزه میان نظاام 

دمکراتیز اشتراکی و نظام مطلقه ی پاادشااهای باود کاه طای یاز 

هزار سال در منطقه جریان داشت و مراحل پایانی ی خاود را طای 

 . می کرد

اکنون اگر بدانید که خوِد ناام کاورش، در زباان اصالای، خاورَوش 

+ خورشید )به معنای خورشید گونه یا مانند خورشید ( وش+ خور )

بوده است، و این را در کاناار یاکاتااپارساتای اهاورمازدا ای و (  گونه

ادعای برگزیده شدنش توسط مردوک بگذاریام، آناگااه در اساتاناتااج 

باالی من که این درگیری ها و کشاماکاش هاا جالاوه هاا ای از یاز 

مبارزه بزرگتر و عمی  تر میان دو نظام اجاتامااعای در ماناطاقاه و 

. بعبارتی در جهان بوده اند، هیچگونه تردیدی به خود راه نمی دهایاد

مبارزه ای که در آن اگر قرار دادن نبونید باطاور کاامال در جاباهاه 

دمکراسی بدوی، بخاطر آنکه بهرحال یز شااه باود، کامای دشاوار 

باشد، ولی قرار داشتن کورش در جبهه ی دیگر، جبهه ی ناظااماات 

از ایان .  مطلقه ی فردی و نظام یکتاپرستی، امری مسلم باوده اسات

لحاظ موقعیت کورش و محمد بعنوان ناماایانادگاان یاکاتااپارساتای در 

 .     مبارزه با نظام چند خدا ی در یز ردیف بوده است

 آلبرت انیشتین

 از دیروز بیاموز،برای امروز زندگی کن،

 و امید به فردا داشته باش

 

 تخیل مهمتر از دانش است 

 تخیل فرمانروای جهان است

زمانی که بر علم استوار باشد   

 

 زندگی مانند دوچرخه سواری است

 برای حفظ تعادل

همیشه باید در حرکت بود   
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با درود به شما جناب ستوده، جناب ستوده کتابی به تازگی از شما به 

منتشر شده کاه در (  کورش،محمد ،چنگیز) نام بازیگران عصر تمدن

کمال تاسف در جای جای آن خطاهای بارز تاریاخای،شایاوه غالاط ، 

برداشت و تجزیه و تحلیل های نادرست از روایات تاریخای، وجاود 

در ناهاایات ....  انواع تناقیات و پارادکس ها در گفاتاار ناویساناده و

نظری مغرضانه برای اثبات باورهای نادرست خود بچشم مایاخاورد 

که به عقیاده مان باجاز تاعاهادات اخاالقای یاز ناویساناده باه قالام و 

آنچه کاه از !  سندگی هیچ چیز دیگری را بزیر سوال نمی برد... نوی

محتوای این کتاب به خواننده انتقال می یابد پس از اندکی تاحاقایا  و 

تجسس در میان منابع سنتی و آثار بارجاای مااناده بااساتاان شانااسای

و تحاقایاقاات ( همچون الواح و پلمه های گلی و کتیبه ها و سالنامه ها) 

محققین از جمله باستان شناسان و مورخین مشخصا چایازی نایاسات 

بجز نبود آگاهی و اشراف نویسنده این کتاب به برخی از ساده تریان 

اصول تجزیه و تحلیل وقایع تاریخی و جستجو و کاناکااش در آثاار 

برجای مانده برای دست یابی به یز نتیجه گیری با کمترین حاب و 

بغض،که البته امریست بس دشوار برای یاز ماولاف،کاه باا کاماال 

آناچاه . تاسف کمتر در نظرات نویسنده این کاتااب مشااهاده مای شاود

مشخص است مولف گرامی این کاتااب خاارج از هارگاوناه غارض 

ورزی و یکجانبه نگری مجددا باید با دیدی بازتر و تجسس و تحقی  

با دامنه ای وسیعتر به تاریخ ایران و دیگر اقوام و ملتهای بااساتاانای 

باا آرزوی . بنگرند،تا نتیجه حاصله برای خواننده مفیدتر واقاع گاردد

 موفقیت برای شما کریم کایدان

 :پاسخ

دوست عزیز شاید اگر بجای اینهمه اناتاقاادات ناامشاخاص یاکای دو 

مورد از ناراستی های کتاب را می گفتید برای من بیشتر راهناماا ای 

نمیدانم شاید هم نقد شما نقدی غیر نقادانه و ابرازی صرفاا .  کننده بود

 سیامز ستوده.  از سر خشم است

 

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

Mr sotudeh, we watching your program, it is very 

interesting and knowlegeable. It would be better if 

you could have more time to explain about (asreh be 

khodaei),  

I already read a book about this matter. The name of 

the book is (ENSAN KHODA RA AFARID).  I 

think this is a right, and believe Ensan the same as 

Khoda. 

  

  

Regards 

  

Amir 

Australia 

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

دوست عزیز اطالق کلمه خدا به انسان  از نظر من نادرست و 

انسان مظهر تعقل، عدالت، منط  و مبارزه . نوعی توهین به اوست

برای آزادی و برابری است،  در حالیکه خدا مظهر شرارت، 

چگونه می توان این دو را . سرکوب و شکنجه و همه زشتی هاست

به یکدیگر اطالق کرد  من معتقدم که اگر می خواهیم از فرهنگ 

زشت و غیر انسانی یکتاپرستی ببریم، این برش باید کامل باشد و 

 . لغات و مفاهیم را نیز در بر گیرد

 آب در خوابگه مورچگان

برداشات "  مرکز ملی پاسخگو ی به سواالت دینی" مطلب زیر از سایت 

 شده است که به نظر خوانندگان روشنگر می رسد

سالم سوال من این هست که با توجه به ایمان و اعتقاد قلبی و راساخ باه 

( ع) و ا مه (  ص) حقانیت دین مبین اسالم و حقانیت دعوت رسول اکرم 

که ما از بچگی به آن اعتقاد داریم اما مشاهده میاکانایام بارخای از کاتاب 

ممنوعه و منتقد و ضداسالمی باتمرکز بار خارافای باودن و سااخاتاگای 

" ساال05"  بودن بسیاری از مفاهیم و مبانی دین اساالم هاماچاون کاتااب

بازیگران عصار " و یا کتاب "  عایشه بعد از پیغمبر" علی دشتی یا کتاب 

از سیامز ستوده  و کتااب هاای بسایاار " تمدن کورش چنگیز محمد ص

دیگر و حتی برخی سایت ها ووبالگ ها باا عاناوان جاناباش رهاایای از 

اسالم وجود دارند که بعیا برخی مسا ل را برای ما جوانان به شز و 

شبه تبدیل میکنند لطفا بفرمایید ایان حارف هاا وناوشاتاه هاا چاه بانایاان 

 .واساسی دارند واز کجا منشا میگیرند

با توجه به اینکه نویسندگان این کتاب ها افاراد سارسانااش و ماعاروفای  

خاواهاش مایاکانام .  هستند و به راحتی نمیتوان با این موضوع کاناار آماد

جواب منطقی به دور از تعصب بدهید تا خدای ناکارده ایان ناوشاتاه هاا 

از .  تأثیر گذار نبوده و در راه اعتقاداتمان دچار شاباهاه و تاردیاد نشاویام

 زحمات شما سپاسگزارم

 :پاسخ

. انحراف و كج فهمي در دین و مذهب علل فراواني مي تواند داشته باشد

 :مانند 

 .امیال نفساني و تبعیت از هواي و هوس -8

اِن اتَّابَاَع »   فَإِْن لَْم یَْستَجیبُوا لََك فَاْعلَْم أَنَّما یَتَّبُِعوَن أَْهواَءهُْم َو َمْن أََضال  ِمامَّ

َ ال یَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِمیَن  ِ إِنَّ هللاَّ اگر این پیشناهااد " « هَواهُ بَِغْیِر هُدًى ِمَن هللاَّ

و آیاا .  كناناد  تو را نپذیرند، بدان كه آنان تنها از هوسهاى خود پیروى مى

گمراهتر از آن كس كه پیروى هواى نفس خویش كرده و هایاچ هادایات 

مسلّامااً خاداوناد قاوم ساتاماگار را !  شود  الهى را نپذیرفته، كسى پیدا مى

 (8.")كند هدایت نمى

 .لجاجت در برابر ح  -0

اَفَتَْطَماُعاوَن اَْن » :  در رابطه با برخي از این افراد قرآن كریم مي فرماید 

ثُمَّ یَاحاُرفُاونَاهُ ِماْن بَاْعاِد     یُْؤِمنُوا لَُكْم َو قُْد كاَن فَریٌ  ِمْنهُْم یَْسَمُعوَن َكالَم هللّا 

َعقَلُوهُ َو هُْم یَْعلَُموَن؛ آیا طمع دارید كه به شما ایمان بیااورناد  باا آن كاه 

شنیدند، سپس آن را بعد از فاهامایادناش،  گروهى از آنان سخن خدا را مى

 (0.)«! دانستند  كردند و خودشان هم مى تحریف مى

عدم تخصص در مسا ل دیني و مباني اعتقادي ولي به خااطار جاهال   -0

مركب، شخص خود را متخصص مي پندارد و با اظهار نظرهاي غایار 

كارشناسانه و غیر تخصصي دچار انحراف شده و موجبات اناحاراف و 

 .كج فهمي دیني را در جامعه به وجود مي آورد

داشتن مباني غیر دیني و الحاادي و باه كاار بساتان آن در باررساي   -5

 .مسا ل دیني

ِ اَل »      : و بر این اساس است كه امیر المومنین فارماوده اسات إِنَّ ِدیاَن هللاَّ

همانا دین خدا " «  یُْعَرُف بِالُرَجاِل بَْل بِآیَِة اْلَحُ  فَاْعِرِف اْلَح َّ تَْعِرْف أَْهلَه

بلاكاه باه وسایالاه .  به وسیله مردان مشهور و سرشناس شناخته نمي شود

دلیل و حجت ح  شناخته مي شود پس ح  را بشناس و از شناسا ي ح  

 (5.")اهل آن را بشناس

علم باالي افراد بزرگ باراي ماا ناماي تاواناد دلایال خاوباي باراي 

حقانیت هر سخني از او باشد چه برسد به شهرت و ماعاروفایات و 

هار فاردي ماي تاواناد باه هار دلایالاي مشاهاور و .  سرشناس بودن

آیا مي توان ایان شاهارت را دلایال بار .  سرشناس و معروف گردد

حقانیت و بلكه دلیل بار ماحاتاوا داشاتان ساخان او دانسات  انساان 

موجودي پیچیده است و ممكن است به خاطر عواملي كه از ناظار 

ما مخفي است حقای  را وارونه جلوه دهد و ما با اعتماد به ظااهار 

خوب و آراسته علمي و اجتماعي اش و باه خااطار عادم باررساي 

بنابراین در برخورد با این .  حقانیت سخنش، به بیراهه كشیده شویم

كه مطالبي علیه اساالم الاقاا ماي   گونه مطالب و كتابها و سایت ها،

تحقایا  و  كنند و شبهاتي به مباني دیني وارد مي كنند، بهترین راه ،

البتاه باا ماراجاعاه باه مانااباع  بررسي حقانیت یا بطالن آن مطالب ،

چه آنكه خداي ماتاعاال در قارآن .  اصیل و كارشناسان فن مي باشد

الَّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعاوَن *  فَبَُشْر ِعبَاد ...  » : كریم مي فرماید 

ُ َو أُولئَِك هُْم أُولُوا اْْلَْلبااِب  پاس " ...  «  أَْحَسنَهُ أُولئَِك الَّذیَن هَداهُُم هللاَّ

شنوند و از   همان كسانى كه سخنان را مى*  بندگان مرا بشارت ده 

كنند آنان كسانى هستند كه خدا هادایاتاشاان   نیكوترین آنها پیروى مى

 (5. " )كرده، و آنها خردمندانند

همانگونه كه مالحظه میفرما ید قرآن كریم حتي به خوب هم بسناده 

نكرده است بلكه مي فرماید بندگان صالح خدا كساني هستند كاه از 

بهترین سخنان تبعایات ماي كاناناد و ایان از عاال ام خاردمانادان و 

ممكن است در بین سخناني كه از گوشه و .  صاحبان عقل مي باشد

كنار در سایتها و كتابها نوشته مي شود حارفاهااي خاوباي هام پایادا 

دلایال .  ولي ما باید به دنبال حرفهاي بهتر و بلكه بهترین باشیم.  كرد

بهتر و عاقالنه تر و مطاب  با قوانین منطقاي و عاقالاي ماي تاواناد 

چاون از .  راهگشاي انسان از میان انبوه سخنان و ناظاریاات بااشاد

هر )  افرادي در سوال نام برده اید و كتابها ي از آنها ذكر كرده اید 

چند كه به عنوان نمونه بوده و منظور ناظار شاماا فاقاط ایان افاراد 

ما به نمونه اي از نقد این گونه كتابها اشاره مي كنیم كه باا (  نیستند 

مراجعه به آن بتوانید پاسخ شبهات مطرح شده در آن را دریاافات 

نوشته آیت هللا سبحاناي كاه در «  راز بزرگ رسالت » كتاب . كنید

نوشته علي دشتي، مي تواند مرجاع «  بیست و سه سال »  نقد كتاب 

در .  خوبي براي پاسخ به شبهات مطرح شاده در ایان كاتااب بااشاد

باره كتاب دیگر چون نقدي كامل در دسترس نیست، تاوصایاه ماي 

كنیم هر شبهه و سوالي كه از طری  این كتاب یا هر كتااباي مااناناد 

آن به نظر مي رسد، به همین روش كه سوال خود را مطرح كارده 

باا  22412اید و یا به روشهاي دیگر مثل تماس باا شامااره تالافان 

كارشناسان فن مطرح كنید و پاسخ خود را دریافت كنید و بدانید كه 

هیچ كدام از این شبهه ها بي پاسخ نمي باشد و وظیفه ما تاناهاا ایان 

توصیه آخر ماا نایاز ایان .  است كه به دنبال یافتن آن پاسخ ها باشیم

است كه تا به مرحله اي از كمال علمي و اعتقادي كه بتوانایاد آرام 

و مطمئن در سرزمین شبهات قدم بزنید، نرسیده اید مصلحت شاماا 

و هر فرد دیگر كه آمادگي الزم را ندارد، نمي بااشاد كاه خاود را 

آماج حمالت فكري و اعتقادي این گونه كاتاب و ساایاتاهاا و افاراد 

البته این سخن كه عرض ماي كانایام ماناافااتاي باا دیادن آراء .  كنید

ولي حكم عقل این است كه تا انسان به آمادگاي هااي . مختلف ندارد

الزم علمي و اعتقادي نرسیده است قدم در خارستان شبهه و ساوال 

همانگونه كه تا فردي آمادگي بدني كامل در اثر تاماریاناات .  نگذارد

مداوم و مستمر پیدا نكند اجازه ورود به میادین مسابقه باا حاریافاان 

قدرتمند و كارآزموده، نمي یاباد و چانایان كااري را هایاچ عااقالاي 
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23ادامه در صفحه             

 تاریخ اسالم
 جنگ خندق

 جنگی که محمد از آن تنها با حیله گری جان سالم بدر برد
 سیامک ستوده

بهرحال کندن خندق که همه، منجمله زناان و کاودکاان و 

حتی خود محمد نیز در آن شرکت می کنند شاش روز باه 

حتی اعیای قبیله بنی قریظه، تنها قبیله .  طول می انجامد

ای از یهودیان که اتحاد خود با محمد را هاماچاناان حافاظ 

با ایناحاال، تاعاادل قاوا .  کرده بود در آن شرکت می نمایند

چنان بر ضد مسلمانان بود کاه در دل آناان باطاور جادی 

بطوریاکاه بسایااری فاکار .  ترس و تردید به وجود می آید

میکنند که حتی کندن خنادق نایاز نامای تاواناد آناان را از 

مهلکه ای که در آن گرفتار آمده اند نجات دهد و در صدد 

 . ترک معرکه بر می آیند

و آنگاه طایفه ای از آن کافران و منافقان دین گافاتاناد ای " 

که همه " یثربیان دیگر شما را در مدینه جای ماندن نیست 

در .  باز گاردیاد"  به شهر و دیار خویش.  کشته خواهید شد

آن حال، گروهی از آنهاا بارای رفاتان از پایاامابار اجاازه 

در .  خواسته می گفتند خانه های ما دیوار و حفاظی نادارد

صورتیکه دروغ می گفتند و ماقاصاودشاان جاز فارار از 

 ."جبهه جنگ نبود

محمد متوجه مى شود كه باید كارى انجام دهاد و روحایاه 

را باال ببرد و گرنه ممکن است ترس و تردید در   افرادش

. میان آنان گسترش یافته و همه، اطراف او را رهاا کاناناد

باه .  از این رو مانند گذشته، دست به دامن خرافات میشود

اینصورت که مسلمانان در حیان کانادن خانادق باه ساناگ 

بزرگی بر می خورند که شاکاساتان آن غایار ماماکان مای 

سلمان به نزد محمد آمده و او را برای چاره جاویای .  نماید

در این موقع محمد خود کالاناگ را .  بر سر سنگ می برد

به دست گرفته برای شکستن سنگ بر آن می کاوباد و از 

برخورد کلنگ و سنگ جرقه ای بار مای خایازد كاه در 

محاماد از ایان مسائالاه اساتافااده .  تاریکی شب می درخشد

 : نموده و به مسلمانان روحیه باخته می گوید 

راست گفتید وقتى ضربت اول را زدم و برقاى كاه شاماا "

دیدید پیدا شد قصرهاى حیره و مداین كسرى را دیادم كاه 

گویى دندان هاى سگ بود و جبر یل به مان خابار داد كاه 

آنگاه ضربت دوم را زدم و . امت من بر آن تسلط مى یابند

برقى كه شما دیدید نمودار شد قصرهاى سارخ سارزمایان 

روم را دیدم كه گویى دندان هاى سگ بود و جبار ایال باه 

آناگااه .  من خبر داد كه امت مان بار آن تسالاط ماى یااباناد

ضربت سوم را زدم و برقى كه شما دیادیاد ناماودارشاد و 

قصرهاى صنع را دیدم كه گویى دندان هاى ساگ باود و 

. جبر یل به من خبر داد كه امت من بر آن تسلط مى یااباناد

بشارت كه فایاروز ماى شاویاد، بشاارت كاه فایاروز ماى 

 ."شوید

این وعدة صدق : "مسلمانان خوشدل می شوند و می گویند

روز ".  از حصار وعده فیروزى مىادهاد   است كه خدا پس

بعد، وقتی این خبر برای تقویت روحیاه مسالامااناان مایاان 

ماناجامالاه .  آنان پخش می شود، بسیاری آن را نمی پذیارناد

جناح مخالف محمد، منافقین، می گویند محمد ماي خاواهاد 

با وعده هاى دروغ در دل شاماا امایاد و آرزو باه وجاود 

شما كه در این جا خندق مي كنید و اجازم چاناد قادم .  آورد

آن طرف تر رفتان بارای قیااى حااجات را هام ناداریاد 

چگونه مي توانید در یثرب قصرهاى حایاره و مادا ان را 

 ببینید  

تعجب نمى كنید كه سخن مى گوید و آرزومند مى كناد و " 

مى گوید كه در یثارب قصارهااى .  وعده نادرست مى دهد

حیره و مداین كسارى را ماى بایاناد كاه شاماا آن را ماى 

گشایید، ولى شما خندق مى كنید و نمى توانایاد باه قیااى 

 ." حاجت روید

سرانجام کار کندن خندق در میان امید و ترس به پایان 

می رسد و مسلمانان خود را برای دفاع از مدینه در آن           

 سوی آن آماده می کنند

 

28ادامه مطلب در ص   

 

ابان  .در شوال سال پنجم هجرت جنگ خانادق رخ مایادهاد

سبب جنگ آن بود كه وقتى پیمبر یهودان : " اسحاق میگوید

بنى نییر را از دیارشان بیرون كرد تنى چناد از یاهاودان 

ساالم بان اباى الاحاقایا  " بنى نییر و بنى وا ل و از جمله 

باه "  ابو عمار وا لى" و "  وا لى   هَوَذة بن قَیس" و "  نییرى

  ماا باا:  مكه رفتند و آنها را به جنگ با پیمبر خوانده وگفتناد

: قریشیان به این یهودان گافاتاناد.  شماییم تا ریشه او را بكنیم

. شما اهل كتابید واز موارد اختالف ما و محمد خابار داریاد

دیان شاماا :  آیا دین ما بهتر است یا دین او  یاهاودان گافاتاناد

و خدا این آیه را در ." بهتر است و شما به ح  نزدیك ترید

 :بارم آنان نازل فرمود

مگر آن كسان را كه از كتاب آسمانى بهره اى باه ایشاان " 

داده اند نمى بینى كه به بت و طغیانگر گاروناد و در بااره 

ایاناان .  كافران گویند این گروه از مومنان هدایت یافته ترناد

همان كسانند كه خدا لعنتشان كرده و هر كه را خادا لاعانات 

مگر آناهاا را از .  كند هرگز یاورى براى او نخواهى یافت

این ُملك بهره اى هست كه در آن صاورت پاوساتاه هساتاه 

خرما ى به مردم ندهند و یا به مردم نسبت به آنچه خادا از 

به ایشان داده حسد مى برند؛ حقا كه ما خانادان    كرم خویش

ابراهیم را كتاب و حكمت دادیم و روى گردانیدند و جاهانام 

 ."افروخته آتشى است  بس( آنها را)

در اینجا اعتراض محمد این است كه چرا یهودیان كه خادا 

پااساخ .  پرست و دارای کتاب اند به بت پرستان مى گاروناد

به خاطر نجات خود از دست چپاول و قتل و : روشن است 

براى همین است كه یهودیان به درستای .  غارت هاى محمد

بت پرستان را بهتر و بر ح  تر از محمد و پیرواناش ماي 

چون از آن ها كمتر ظلم و بى عدالتى دیده اناد و در .  دانند

واقع، آنها در مقایسه با محمد، آزارشان به کسی نمی رسید 

و ما هیچ اثر تاریخی نداریم که از تجاوز آنها به حاقاوق و 

آزادي هاى مردم خبر دهد و یا حاکی از این باشد که مانناد 

مسلمانان و محمد زن و فرزند و اموال مردم را غاارت و 

 .  مورد دست درازی قرار دهند

با این حال معلوم نیست كه چرا خداى محمد، یاهاودیاان را 

که آنان نیز مانند مسلمانان از بانادگاان ماومان وی باوده و 

حداقل دراین مورد مظلوم واقع شده وکمتر به دیگران ظلام 

میکردند لعنت می کند  جاز ایاناکاه ایان خادا باایاد حاامای 

 ظالمین و ستمگران باشد تا مظلومین و پایمال شدگان  

البته ما در گذشته نشاان دادیام کاه چارا و چاگاوناه خادای 

یکتای محمد، همانطور که خود گفته باود قارار باود بایاان 

سلطه اشرافیت عرب بر توده بدوی و سلطه عرب بر عجم 

 . باشد

و اما نکته جالب دیگر در این آیه این است کاه در آن، از 

نظر قرآن، یهودیان که قرنها در مدینه زندگی میاکارده اناد 

وحاال خانه و زندگی شان توسط محمد و یارانش غصب و 

بر باد رفته است متهم می شوند که هسته خرما ی به ماردم 

نمی دهند، به اموال مسلمانان حساد بارده و از ایان ِمالاز 

بهره ای ندارند، ولی مسلمانان که از ماحال دیاگاری آماده 

اموال و زن و فرزندان مردم را مورد حمله و تجاوز قرار 

داده و زمین های یهودیان را غصب کارده اناد، صااحاباان 

هامایان .  واقعی مدینه و مشمول کرم خدا قارار مای گایارناد

سخنان بی پایه و یاوه به خودی خاود و باه تاناهاا ای بارای 

نشان دادن ماهیت غارت گاراناه و ظاالامااناپ دار و دساتاه 

محمد و خادای خاود سااخاتاه وی، بارای هار انساانای کاه 

صاحب اندکی منط  و انصاف باشد کافی و وافی به ناظار 

 .می رسد

از آنكه قریشیان پیشنهاد یهودیان را در   بهرحال پس  

قبیله غطفان رفتند و   پیش"اتحاد بر علیه محمد می پذیرند 

آنها را به جنگ پیغمبرخدا خواندند و گفتند كه با آنها 

هستند و قرشیان نیز همدلى مى كنند و مردم غطفان نیز 

بنی "از مردم غطفان طوایف ". دعوت یهودان را پذیرفتند

ه"و " فَزاره با افراد خود به " بنی اشجع"و " بنی  ُمّرً

همراه دیگران راهی مدینه می شوند تا به یکباره و برای 

به این . همیشه، گره مشکل محمد را از سر اعراب بازکنند

ترتیب کار تدارک جنگ خندق آغار میشود و دو طرف 

چنین نیرویی در یز جنگ رو در رو . تن نمیرود 3000دراین جنگ گرد آورد فراتر از 

 20000نفری و به روایتی  13000تحت هیچ شرایطی نمی توانسته در برابر نیروی 

از این رو، به نظر می . نفرِی قریش و متحدین آن برای یز لحظه هم  تاب تحمل بیاورد

آمده که کار محمد تمام باشد و ظاهرا تنها یز معجزه می توانسته او را از چنین مهلکه 

.                                                                          غیر قابل گریزی نجات بخشد  

 نقشه جنگی هوشمندانه           

 مسلمانان
از آنجا که جنگ خندق نیز بالفاصله پس از شکست مسلمانان در جاناگ احاد باوده اسات 

ومسلمانان خود را درمعرض نابودی حتمی می بینند، آنان همانند جناگ بادر، باه نااچاار، 

هوش و فراست خود را در آن به نهایت به کار برده و وادار می شاوناد تاا بارای جاباران 

ضعف خود در امر نفرات حد اکثر بهره برداری را از عوامل طبیعی و پایاراماونای خاود 

در واقع نیز آنچه که باعث نجات محمد از مهلکه نابودی در جنگ خندق میشود نه . بنمایند

این عوامل را مایاتاوان در دو .  یز معجزه بلکه عوامل و علل زمینی درخود جنگ بودند

یکی نقشه جنگی هوشمندانه ای که مسلمانان با بهره برداری از شرایط : چیز خالصه نمود

طبیعِی اطراف مدینه برای جبران ضعف کمی خود به کار می برند و دیگری حیالاه گاری 

 . و هوشمندی محمد در اواخر جنگ

درمورد اول یز عامل مهم، شرایط طبیعی، یعنی دشات هاای پاوشایاده از صاخاره هاای 

این صخره هاا در جاناوب، غارب و شارق مادیاناه .پراکنده و باقی مانده از آتش فشان بود

بطورطبیعی هجوم ناگهانی دشمن به آن و بخصوص حمله سوارنظام را که خطارنااک تار 

 . از همه بود سد میکرد

بنابراین تنها قسمت باز برای حملپ دشمن، بخش شمالی مدینه بود که آن هم به پیشنهاد   

سلمان فارسی که با تاکتیز های جنگی پیشرفته ایرانیان آشنا بود،  توسط حفر یز خندق، 

.                                                            در برابر هجوم دشمن محافظت می شود  

سلمان به پیمبر گفت كه خندق بزند و این نخستین جنگى باود كاه :  محمدبن عمر مي گوید" 

اى پایامابار، باه خادا ماا در :  سلمان در آن حیور داشت و در این هنگام آزاد بود و گفات

 ."كشور پارسیان وقتى محاصره مى شدیم خندق مى زدیم

البته حفر خندق بعنوان وسیله دفاعی در عربستان و برای نموناه در طاا اف و یامان، بای 

با اینحال در میان اعراب عمومیت چندانی نداشته و به همین دلیل نسبت باه آن .  سابقه نبود

بعالوه، همانطور که قبال نیز گافاتاه شاد جاناگ در مایاان اعاراب، .  اطالع زیادی نداشتند

صرف نظر ازعلل و ضرورت های مادی، در ضمن عرصه ای برای به نمایاش گاذاردن 

شجاعت ها و دلیری های آنها و دفاع از غرور و تعصبات قبیله ای شان بود کاه احاتامااال 

از این رو، اشکالی از آرایش جنگی که حالت دفاعی داشاتاه .  مورد توهین قرار گرفته بود

و بخواهد نشان ضعف و زبونی آنان  باشد، مگار از روی نااچااری، ماقاباولایات چانادانای 

 . نداشته و لذا چندان رایج نبود

در نتیجه، افتخارآمیزترین جنگ، جنگ رو در رو و بالواسطه، یعنی یورش بی محابا باه 

. دشمن بود، جنگی که بیش از همه دلیری و جسارت عرب بدوی را به نمایش مای گاذارد

در اخالقیات بدوی، شکست و مرگ  شرافتمندانه در برابر دشمن، واالتر و خردمندانه تار 

خرد بدوی، خردی اخالقی و شرافتمندانه و متفاوت .  از پیروزی زبونانه و حیله گرانه بود

 . از خرد حیله گرانه و غیر اخالقی انسان متمدن بود
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موهوم روح مانند خدا، از مواهیمی اسو  کوه بوشر 
در زمووان طوولیوو  نوووع خووود و جهوول مط،قووش از عالووم 
هستی، ابداع کرده که به مرور زمان اسوتخوان الی زخوم 

 . زندگی او شده اس 

نگاهی ژرف به زمان، ع،و  و چگونگوی پیدایوش 
ایوون موهوووم، و آگوواهی از سوووء اسووتواده هووایی کووه ادیووان و 
مذاهب از آن کرده و می کننود، موی توانود بوسیاری از دل 
نگرانیهای انسان را از آخر و عاقبو  زنودگی او از میوان 

 .بردارد

هوشنگ معین زاده در سور تخی،ی خوود بوه دنیوای 
ارواح و نگاه ژرف و عقالنی اش به این موهووم،  قایقوی 
را آشوو ار مووی سووازد کووه دانووستن آنهووا بوورای هوور انووسانی 

 قووایقی کووه در هیووچ یوو  از کتابهووای .  ضووروری اسوو 
دینی، بدانها اشاره نشده و پژوهشگران و اندیوشمندان نیوز 

 . به آنها نپرداخته اند

به یاد داشته باشیم که به بهانۀ وجوود روح و نقوش 
آن در  یوووا  و پوووس از مووورس انوووسان اسووو  کوووه ادیوووان 
تو یوودی دنیووای آخوور  را سوواخته انوود کووه بووه بزرگتریوون 

در  ووالی کووه اگوور .  دغدغووه ف ووری انووسان در آمووده اسوو 
روح نباشد، بشر عالوه براین ه در طول زنودگی خوود از 
دس  ا  ام متناق  خدا و از شر نماینودگان دروغیون او 
نجا  پیدا می کند، ب، ه از ف ر و خیال روز رسوتاخیز و 

چورا کوه زیور بنوای ادیوان .  معرکۀ معاد نیز رها می گردد
وجووود خوودای یگانووه و بقوواء روح پووس از »تو یوودی را 

دو موهومی که فقوط در توصورا  .  تش یل میدهند«  مرس
 .ذهنی انسان وجود دارند، نه در عالم واقع

نویووسنده، در ایوون کتوواب بووا دالیوول ع،مووی و عق،ووی، 
مقوووال  نق،ووی ادیووان و مووذاهب را در بووارح موهوووم روح، 
مووورد بررسووی و تجزیووه و ت ،یوول قوورار مووی دهوود، و در 
رابطۀ روح و خدا با انسان،  قایقی را مطورح موی سوازد 

توا زنودگی دو .  که الزم اس  هر انسانی از آنها آگاه گوردد
. روزح او بدون دلهره و نگرانی، و به آسودگی طوی شوود
دریووا اسوو  کووه انووسان شوویرینی زنوودگی را بووا  وورف و 
 دیاهای بی پایه و اساس پیشینیان برخوود و دیگوران ت،وخ 

 . سازد

در سور تخی،ی هوشنگ معیون زاده، بوا او هموسور 
شوید و بوا چوشم دل واقعیتهوای نوا گوتوه و پنهوان مانوده را 
ببینید تا بتوانید با خیال را و  و آسووده زنودگی کنیود، بوی 

 ناشر. آن ه نگران دوران پس از مرس خود باشید
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و "  َسالاع" محمد، مقر فرماندهی خود را در همان نزدیکی در کوه     

نیروی سیازده هازار .  نیروهایش را در این سوی خندق قرار می دهد

نفری دشمن که ده هزار نفرشان از قریش بودند نیز، در دو اردوگااه 

 .                                   جداگانه در قسمت شمال و شمال شرقی مدینه مستقر می شوند

برای سه هفته متوالی مسلمانان در یاز طارف خانادق و قاریاش و  

متحدان آن ها در طرف دیگر بر علیه هم شعر خوانی، رجز خوانای، 

در .  و مشاجره سیاسی کرده، به سوی یکدیگر تیر پارتااب مای کاناناد

چند مورد که تعدادی از قریش با اسب های خود به داخل خندق رانده 

قصد عبور از آن را می کنند، با سنگ باران دشمن که در پشت تالای 

از خاک های کنده شده در آن سوی خندق پناهاان شاده باودناد ماواجاه 

در .  شده، بی نتیجه پس می نشینند و به محل اولیه خود باز می گردند

یز مورد که تعدادی از آن ها موف  به عباور از خانادق و رساانادن 

خود به آن سوی آن می شوند، با نیروی دفاعی مسلمانان مواجه شده، 

به علت قلت نفرات شکست خورده باه ایان ساوی خانادق راناده مای 

یکی از آنان که پیرمرد نود ساله ای بوده به دست عالای کشاتاه .  شوند

می شود و فرد دیگری نیز به هنگام بازگشت در داخال خانادق گایار 

 . افتاده زیر سنگ باران مسلمانان به قتل می رسد

در همین واقعه است که عمر با برادر خود که از ماهااجامایان باوده و 

ولای از قاتال .  موف  به عبور از خندق می شود رو به رو مای گاردد

وی، به خاطر قولی که به خود داده بوده است که دستش را باه خاون 

آیا عامار از روی عااقابات .  هیچ قریشی آلوده نکند، خوداری می کند

اندیشی منفعت طلبانه این قول را به خود داده بوده است و بارای ایان 

که اگر احتماال قریشیان پیروز شدند جاناش در اماان بامااناد   یاا از 

 .روی غیرت و تعصب قبیله ای  ما نمی دانیم

درهرصورت، جنگ و گریزهای پراکنده در دو طرف خنادق بارای  

کشاتاه از مسالامااناان و ساه کشاتاه از  3سه هفته و با بر جا گذاشتن 

متحدین، بی آنکه  نتیجه ای حاصل آیاد، اداماه مای یااباد، و باه ایان 

ترتیب، تاکتیز جنگی خندق به بهترین وجه از مسلمااناان در بارابار 

چنانکاه در ماورد آن شااعار عارب .  نیروی دشمن محافظت می کند

 :چنین می گوید

 اگر به خاطر این خندقی که دست به دامنش شدند نبود،

 آن ها را از صفحه زمین پاک کرده بودیم،

ولی خندق، آن جا، در مقابل آن ها بود و آن هاا،در وحشات از ماا، 

 .    دزدانه پشت آن، این سوی و آن سو می رفتند

در چنین شرایطی، وقتیکه تالش برای عباور از خانادق بای حااصال 

مانده و پیشبرد جنگ از طری  جنگ، باه بان بسات مایارساد، تاالش 

 . طرفین متوجه سمت دیگر جبهه می شود
 .37-38سوره النساء، آیه های   -
 .751ابن هشام، جلد سوم، فارسی، ص   -

- Rodinson Maxime, mohammad, in English, p. 209. 
 .8241طبری، جلد سوم، فارسی، ص   -
 .، قمشه ای85سوره احزاب، آیه  -
 .8278طبری، جلد سوم، فارسی، ص  -
 .همان جا -

- Rodinson Maxime, mohammad, in English, p. 210. 
 - Ibid. 

تظاهرات زنان : عکس از سایت اخبار ترکیه و آلمان

 استانبول در روز والنتاین علیه خشونت و تجاوز جنسی

در حالی که هزاران شاخه گل سرخ به مناسبات روز  : شهرزادنیوز 

والنتاین در ترکیه خریداری شده و زوج های بسایااری در ایان روز 

یز زن جاوان ایان "  قتل ناموسی" گفتند، خبر "  بله" ازدواج کرده و 

 .روز را در ترکیه به خون آلود

زوج در  53از سویی، به گزارش رسانه های ترکیاه در ایان روز 

زوج در ساکاریا رسما ً ازدواج  03زوج در کوجا  لی و  48بورسا، 

درصاد گال هاای  72و طب  گفته رجآ گدیاز، گالافاروش، .  کردند

 .خریداری شده گل سرخ بودند

ساله، بر مبناای شاایاعاه  05از دیگر سو، در شهر وان عایشا هانای، 

، در منطقه چالدران به ضارب گالاولاه " داشتن رابطه با مردی دیگر" 

شوهر و پدر و برادر شوهر و عموی شوهر در این رابطه .  کشته شد

 .دستگیر شدند

ساال  52در شهر قهرمان ماراش نیز مردی هاماسارش را، پاس از 

زندگی مشترک، در پی یز نزاع لفظی با ضربات تبر در کنار مایاز 

 .آنها دارای دو فرزند بودند. صبحانه به قتل رساند

در این روز زنان در استانبول با برگزاری تظاهراتی در میدان 

تاکسیم علیه سوء استفاده جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت شعار 

       .                                                                   دسر دادن

                                                                  پایان

”قتل ناموسی“هلهله عروسی و   

در روز والنتاین در ترکیه    
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 !رئیس اتحادیه پلیس یونان  خواستار دستگیری نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول شد

 1321فوریه  26 -روزنامه آفتون بالدت

 مصاحبه کننده کد هامار

 1321فوریه 22 -مترجم حمید قربانی

 مقدمه مترجم 

با نگاهی به سایت ها چشمم به خبری درساایات روزنااماه ی آفاتاون 

بالدت روزنامه ی عصر سو د افتاد که حقیقت ان و واقعن برایم غیر 

خبر مربوط به مصاحبه ای است با ر یس اتحادیه ی . قابل تصور بود

ناماایانادگاان اتاحاادیاه پلیس یونان، کریستوس فوتوپاوآلاوس کاه درآن 

باعاناوان    اروپا، بانز مرکزی اروپا و صندوق پول بایان الامالالای را

 . جنایتکار معرفی نموده و دستور دستگیر شان را صادر کرده است

این روز هاا ماطاالاب زیاادی در بااره باحاران یاوناان و ماباارزات  

ازجمله نمونه هایای از آن را .  کارگران و زحمتکشان آنجا می بینیم 

نفر نماایاناده ماجالاس باه  12من خوانده بودم که تعداد . اشاره می کنم 

جرم رأی ندادن به جعبه ریاضت اقتصادی پیشنهاادی از طارف ایان 

مان دیاده باودم .  از احزاب خود اخراج شده اناد(  ترویکان) سه ارگان 

که ساختمان احزاب خا ن به کارگران و توده ها وبانز هاا در آتاش 

تظاهرکنندگان خشمگین را دیده ام که باشعار آزادی ونان .  می سوزند

این  را نایاز مای .  چه بی باکانه با نیروی سرکوبگر در گیر می شوند

دانستم و شنیده بودم که دانش آموزان شرکت کننده در تظاهرات روز 

و شب  جمعه تا یکشنبه، در جواب سئوال خبر ناگااری کاه پارسایاد، 

شما چرا در مدرسه نیستید و در تظاهرات هساتایاد  خایالای ماهاربااناه 

برای اینکه امروز صبح غذا به انادازه کاافای : "  جواب آنها چنین بود

ایان ".   . نداشتیم و با شکم خالی چگونه می توانیم به درس گوش کنیام

را  نیزدیده بودم که یز دانشجو می گفت که در یونان هماه چایاز را 

غارت کرده اند، همه چیز را بانز ها دزدیده اند و ما بارای بایاشاتار 

زماانای کاه  .  غارت نشدن مجبور به اعاتاراض و تاظااهارات هساتایام

دوستان اش  گفتند که راهی جز فرار از یونان برایشان نماناده اسات، 

، زمانی که خبرنگار  دلایال ." نه، من می مانم: "  او خیلی ساده گفت 

انسان نمی تواند و : " اش را پرسید،دختر بیست ساله گفت برای اینکه

منصفانه و درست نیست که از مشکل فرار کند، بلکه بایاد مااناد وآن 

وزیار دولات  1هاماچانایان ایان را خاواناده باودم کاه ".  را حال کارد

تکنوکرات و برگزیده همین سه ارگاان حااکام   -پاپادیموس بوروکرات

بر اقتصاد جهان، بعلت مخالفت با برنامه های ریاضت اقتصادی اش 

و اما، ناظم نظم  را نادیاده باودم کاه . استعفا داده و یا بر کنار شده اند

خود بر علیه نظم و اداره کنندگان و دستور دهندگان اش بایستد و آنها 

را جانی و جنایت کار خطاب نماید و مستح   باازداشات وماحااکاماه 

آیا واقعن این، نشانه این . آری این دیگر واقعن عجیب می نماید! شدن 

نیست که یونان در آستانه ی انقالب اجتماعی است  آیا  طبقه حااکاماه 

یونان از هم فرو نمی پاشد  آیا این را نمی توان نشانی از پیاش رفات 

و تعمی  یافتن جنبش دانست  بله، در تاریخ انقالبات هماواره زماانای 

فرا می رسد که در میان نیروهای وابسته به ناظام کاهاناه و در حاال 

ماا .  فروپاشی شکاف افتاده و بخشی از آنها به انقالبیون مای پایاونادناد

روزهای آخر مبارزات و اعتراضات مردم ایران بر علیه نظام نوکار 

سرمایه  وشکنجه گر شاهنشاهی را بیاد داریم که بخشی ازنایاروهاای 

ساتاون : " به قول مصاحبه کاناناده.  هوا برد ارتش به انقالبیون پیوستند

های نگه داری نظم  اجتماعی موجودیکی بعد از دیگری در هام مای 

این را می گویند شرایط انقالبی، این را می گویند اوضااع و ". ریزند

هزار پلیس بیایاد و  32هنگامی که ر یس .  شرایط قبل از خود انقالب

بگوید اینکه بوسیله سیاست ماداران دساتاور داده شاود، کاارگاران و 

مردم را سرکوب نمایند و گاز اشز آور به طرف اعتراض کننادگاان 

پرتاب نمایند، این دیکتاتوری است، این هاماان چایازی اسات کاه در 

زمان اشغال نازیست های آلمانی در جنگ دوم جهانی در یونان اتفاق 

آنچه امروز در یونان می بینیم، همان خفقان و فشاری است کاه .  افتاد

سایااسایاون باه پالایاس .  در زمان حکومت سرهنگان نظامی اعمال شد

فرمان سرکوب تظاهرکنندگان را می دهند که فقط از سارماایاه داران  

 . ما دیگر توان این کار را نداریم. و بانز ها حمایت و دفاع کنند

سیاسیون به ماوجاودات وحشاتانااکای 

آناهاا ناه تاوان و ناه .  تبدیل شاده اناد

ایان .  لیاقت رهباری ماردم را دارناد

فروپاشی نظم کاهاناه و فارا رسایادن 

زمااان فاارا رو اایاادن نااظاام جاادیااد از 

جانایان بارای .  زهدان نظم کهنه است

خفه نشدن، مااماایاش را فاریااد مای 

 .زند

در زیر خالصاه ای از تارجاماه را 

می خوانید و می توانید با مراجعه به 

 . خود مصاحبه را ببینید( 8)این آدرس  

سیاستمداران از نیروی پلایاس بار : "  فوتوپوآلوس رئیس اتحادیه پلیس

علیه کارگران، جوانان و مردم عادی فقط برای دفاع از سرماایاه داران 

ایان هاماان کااری اسات کاه در .  این دیکتاتوری اسات.  استفاده می کنند

زمان اشغال نازیستی کردند، درحکومت سرهنگان کردند و اماروز در 

سیااساتاماداران فاکار مای .  این جنایت است.  یونان باز هم انجام می دهند

برای کشور یونان خطر هستیم کاه (  0) کنند که من ومیکیس تئوداراکیس

 . "به پلیس دستور می دهند که بسمت ما گاز اشز آور پرتاب کنند

این حرف ها ی یز تظااهار کاناناده خشاماگایان در مایادان :  خبر نگار  

و در جلوی پارلمان یونان نیست و هاماچانایان (  سیگماتاما) مرکزی شهر

این یز فعال سیاسی نیست که چنین اتهاماتی را متوجه سیاست ماداران 

هازار پالایاس را  32می کند، بلکه این ر یس اتحادیه پالایاس اسات کاه 

واقاعان چاه .  ریاست می کند و در اتاق گرمش این حرف ها را می زناد

دارد اتفاق می افتد زمانی  که نیروی نظم بر عالایاه  حااکاماان ناظام  و 

دستور دهندگان اعالم جرم نماید   دریاز شارایاط عاادی ایان نایاروی 

پلیس است که پروانه به کار بردن خشونت را برعلیه تظاهر کنندگان و 

گاان اعتراض کنندگان بهم زننده ی آرامش و نظم و زیر سائاوال بارناده 

و اما، اکنون ایان .  در یونان هم این چنین بود. نظم مستقر را دارد اقتدار

. نیروی نظم است  که از به کار بردن خشونت دولتی عاجزمااناده اسات

یونان به کدام سوی می رود  به سوی گسترش اعتراضات اجتمااعای و 

 تبدیل به از هم پاشیدن  

من شنیده ام که شما دستور دستگیاری ناماایانادگاان اتاحاادیاه :  خبر نگار 

اروپا، بانز مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول  را صاادر کارده 

ناه، :  حتمن، این یز شوخی است، مگر نه   ر یس اتحادیاه  پالایاس.  اید

آنها باایاد .  اصلن شوخی نیست و ما جدان خواستار دستگیری آنها هستیم

آناهاا بار عالایاه .  زیرا که آنها مجرم هستند. دستگیر شده و محاکمه شوند

ما خودمان نمی .  کار آنها جنایت است.  مردم یونان مرتکب جرم شده اند

توانیم این کار را بکنیم، ولی از هیچگونه همکاری برای دساتاگایاری و 

 . "تحویل آنها به دستگاهای قانونی خود داری نمی کنیم

که کریستوس فوتوپوآلوس مایل است که نیروی : خبر نگار  می نویسد

دیروز در آتن قول داده شد که . نظم در کنار تظاهر کنندگان قرار بگیرد

یونانی ها تظاهارات و .  میلیون یورو دیگر پس انداز نماید 622یونان 

آناهاا .  سیاست مداران موجودات وحشتناکی هساتاناد.  اعتراض می کنند

هار چاه زماان مای گاذرد، .   هر گونه حمایت مردم را از دست داده اند

زماانای کاه .   فقط ثروتمندها تروتمندتر شده و فقرا فقیرتار مای شاوناد

، آنها پلیس را بر علیه تطاهرکننادگاان  قدرتمندان خود را مورد تهدید می بینند

کاریساتاوس  .   بسیج می کنند، برای اینکه از متمکنان و پاول داران ماواتابات کاناناد 

او خود هنگامی کاه بار  .  فوتوپوالوس فکر می کند، این اقدام،  اقدام وعملی غلط است 

علیه کاهش دادن ها و جعبه ریاضت اقتصادی در تظاهرات شرکت کرده باود، ماورد  

اکنون او برای پی آمدها اخطار می دهد، در آینده اعاتاراضاات  .  شلیک گاز قرار گرفت 

 . و این منجر به شورش می شود .  زیادتر می شوند 

ما  . از پلیس برای فشار بیشتر به مردم استفاده می کنند  - کریستوس فوتوپوآلس 

. ثروتمندها ثروتمندتر می شوند و فقیرها فقیرتر . دیگر توان این کار را نداریم 

این به  رشد، عمی  تر گردیدن و گسترده شدن بیشتر اعتراضات منجرمی  

 . این به شورش و طغیان منجر می انجامد . شود 

ما باید اعتراف کنیم که پلیس را در جهت  غلطی مورد  : او همچنین می گوید  

این درست همان شیوه ای است که در زمان اشغال  . استفاده قرار می دهند 

این همان شیوه ای است که در  . بوسیله نازیست های آلمانی  به کار گرفتند 

زمان حکومت خوانتای نظامی به کار گرفته شد که امروز باز هم در یونان   

. نمی توان از فرمان سیاسیون پیروی نمود . مورد استفاده قرار می دهند 

هنگامی که آنها از کاپیتالیست ها، بانز داران و متمکنان حمایت و مواظبت  

 . می کنند 

نماینده مجلس متعل  به دو حزب بزرگ یونان و  12:  خبر نگار

ازطرفداران برنامه های ریاضت اقتصادی  پایا دیموس 

به خاطر مخالفت با .  تکنوکرات از این احزاب اخراج شدند

سیاست این احزاب سیاسی در پشتیبانی از جعبه ریاضت 

اقتصادی و کاهش در بودجه  عمومی و فقیرتر کردن فرودستان 

ستونهای نظم موجود در حال فروریزی .  جامعه ی یونان

این دلیلی قانع کننده است  که نمایندگان بسیاری در ".هستند

 :مصاحبه در سایت زیر.  مجلس می بایست نگران شوند

http://www.radda-sverige.nu/polischef-eu-

ar-kriminellt/ 

میکیس تئودوراکیس موزیسین، آهنگ ساز و خواننده شهیور   -

او سازنوده  وخوالوق .  یونانی است  که معرف حضور همه است

ی بواشود لینوک آهنگ ضد بر علیه حکومت سرهنگان یونان م 

که اکنون پیر شده و در فیلمی که می بینید   او با تکیه به چنود 

نفر در تظاهرات چند صد هزاره میدان سیگاماتا شرکت نومووده 

 پایان.                          است

 

 محکومیت پلیس مذهبی عربستان

زن 4زن بیشتر از  2به خاطر داشتن     

 :شهرزادنیاوز
یاااز پااالااایاااس 

امر باه " اداره 

" مااااااعااااااروف

عاااااربساااااتاااااان 

ساااعاااودی، از 

سااااوی یااااز 

دادگاااه تااجاادیااد 

نظر در شاهار 

جده، به خاطر 

زن  4داشااتاان 

در کشورهاای 

 4مختلف، باه 

هفته زنادان و 

ضااربااه  802

شالق محاکاوم 

 .کرد

باااه گااازارش 

روزنااااااااماااااااه 

الشرق، این مأمور گسترش فییلت، با ساه زن تاباعاه عاربساتاان 

سعودی و یز زن خارجی مقیم این کشور ازدواج کرده بود، اماا 

زن، وی دو زن خارجی دیاگاررا، کاه باه طاور  1افزون بر این 

غیر قانونی در آنجا زندگی می کردند، نیز به عقد خود در آورده 

 .بود

 1طب  قوانین شرعی، مردان در عربستان سعودی ح  دارند تاا 

زن بایاش از حاد نصااب  0زن داشته باشند، اما مأمور مازباور 

 .شرعی داشته است

مأموران اخالق عربستان، با ریش پهن و باتوم به دست، بر 

رعایت حجاب و عفاف در این کشور نظارت دارند و سر مشقی 

هستند " پلیس اخالق"برای دیگر کشورهای اسالمی برای تشکیل 

 پایان     

 

لوگوی اداره امر به معروف: عکس  

و نهی از منکر عربستان    

http://www.radda-sverige.nu/polischef-eu-ar-kriminellt/
http://www.radda-sverige.nu/polischef-eu-ar-kriminellt/
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 " جناح چپ"رشد 

در (UCU)در اتحادیه دانشگاها و کالج ها 

 ! بریتانیا

 ,February 23ستار رحمانى 

دولت ا تالفی در انگلیس کاه جانااح .  

راساات ساارمااایااه داری انااگاالاایااس را 

نمایندگی می کند همانند بعیی دیاگار 

از دولاات هااای اروپااا اای بااا بااحااران 

حازب .  عمی  اقتصادی  روبرو اسات

کااارگاار کااه انااتااخااابااات را در سااا ل 

بااه مااحااافااظااه کاااران باااخاات،  0282

اکناون در اپاوزیسایاون، حاتای بارای 

تبلغات سیاسی هم کاه شاده درماقاابال 

حاامااالت دولاات بااه سااطااح زناادگاای 

بر طب   آمارهای دولتای، بادهاکااری .    کارگران واکنش نشان نمی دهد

روشان .  به یز تریلایاون پاوناد رسایاد 0280دولت انگلیس تا ماه فوریه 

است که  دولت حافظ منافع سرمایه داران نامای خاواهاد کساری باودجاه 

تنها منبعی که بااقای . خود را  با افزایش مالیات سرمایه داران  تامین کند

در .  است با ال بردن شدت استثمار و کاهش هزینه هاای خادمااتای اسات

چنین شرایطی اتحادیه های کارگری می بایست وارد میدان شوند و راه 

چاره ای برای اعیای شان  که مورد حملاه مساتاقایام قارار گافاتاه اناد، 

. دولت آشکارا جنگ طبقاتی علیه کارگران  را اعالم کارده اسات.  بیابند

دولت  برای سر و سامان دادن به کسر بودجه ، این هدف را در ماقاابال 

خود قرار داده است که  ازبیمه های خدماتی کارگران باکااهاد،  باودجاه 

بیمارستان ها را کاهش دهد، بخشی از کارگران  را اخاراج و باقایاه را 

مجبور به کار بیشتر  و شدید تر کند؛ تعداد معلاماان را کام اماا سااعاات 

کااهاش و .    کار بیشتری  را به آنهایی  که اخراج نشده اند، تحمیال کاناد

در بسیاری موارد قطع بیمه بیکاری، هجوم گستارده باه ساطاح زنادگای 

 .  تهی دستان جامعه را نیز باید به این موارد  افزود

تغییر سیستم  بیمه باز نشستگی  به زیان کارگران و باه نافاع دولات و   

دولات  قصاد دارد .  کارفرمایان  یکی از اهداف این حمالت دولت است

طرح جدیدی را جایگزین  قانون کنونی بیمه باز نشستگی کناد کاه ساال 

در طارح جادیاد .  هاست کارگران بخش دولتی از آن استافااده مای کاناناد

بازنشستگی که شامل کلیه کسانی که در بخش خدماات دولاتای کاار مای 

کنند می شود ، کارکنان و کارگران دولتی مجاباور خاواهاناد شاد کاه باه 

درصااد از حااقاوق شاان را بارای بایاامااه  2درصااد کانااونای،   4جاای 

به ایان تارتایاب مایازان پارداخات بایاماه بااز .  بازنشستگی پرداخت کنند

مثال اگار در حاال حااضار  یاز .  درصد افزایش می یابد 32نشستگی 

پاوناد درهار مااه،  840پوند در سال،   52222آموزگار کالج با حقوق 

ح  بازنشستگی از حقوقش برداشته می شود در طرح  جدید این ماقادار 

بعالوه  سان باازنشاساتاگای از .  پوند در ماه افزایش خواهد یافت 015به 

با همه این ها اما حقوق دریاافاتای .   افزایش خواهد یافت 41سال به   43

در حاال حااضار ماقادار حاقاوق  در .  باز نشستگان کاهش خواهد یافت

زمان بازنشستگی بر مبنای باالترین حقوق پارداخاتای  باه کاارگاران و 

بر طب  طارح جادیاد .   سال آخر کار، محاسبه می شود  82معلم ها  در 

متوسط حقوق کل سنوات خدمت مبنای حقوق بازنشاساتاگای  قارار مای 

مسلما متوسط حقوق، بسیار کمتراز باالترین حقوق در ساال هاای .  گیرد

نتیجه این که کارگران  ح  بیاماه بایاشاتاری خاواهاناد .  آخر کار می باشد

 .پرداخت و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت خواهند کرد

حقوق باز نشستگی برای همه کسانی که از بازنشستگی دولتای اساتافااده 

همه اعیا ی اتحادیه ها  در بخش دولتی  با .  می کنند حا ز اهمیت است

 .  طرح جدید مخالف اند  و به آن اعترض دارند

اما همانطور که اشاره شد کارگران و اعیای  اتحادیاه هاای کاارگاری 

اخاراج از .  تنها با هجوم دولت به شرایط بازنشستگی ماواجاهاه نایاساتاناد

کار،  افزایش شدت کار، عدم تناسب افازایاش حاقاوق باا نارخ تاورم و 

گرانی کاالهای اولیه زندگی، مجموعه شرایطی را ایجاد کرده اسات کاه 

 .زندگی را برای کارگران غیر قابل تحمل  کرده است

اکنون رهبران اتحادیه ها به شدت از سوی اعیا  کاه خاواهاان دسات   

بحران سارماایاه داری، .   زدن به اقدام هستند، زیر فشار قرار گرفته اند

رهبران  اتحادیه های کارگری را  در شرایط نا خاوشاایانادی قارار داده 

سران اتحادیه های کارگری سال هاست که در کنار حزب کارگار .  است

تا قبل از باحاران .  برای آرام کردن اعتراضات کارگری تالش کرده اند

اخیر برخی از شعبه های محلی اتحادیه ها فعال تر از سایرین  بودناد و 

. تالش می کردند که در همان سطح محلی از حقوق کارگران دفاع کناناد

 اما با  آغاز بحران و تشدید آن،  و روی کار آمدن دولت ا تالفی  دست . 

کاندیداتوری خود بیشتر از دسو  آورد 

هایی دفواع موی کونود کوه موورد هوجووم 

او از اصول .  دول  قرار گورفوتوه اسو 

آموووزش و پوورورش در بوورابوور رواج  

در آمووووزش و "  سوووودآوری" اصووول 

پرورش  رف می زند؛ از قوانوون بواز 

نشستگی موجود دفاع موی کونود؛ عو،ویوه 

اخراج ها، افزایش  شد  کار و شرایط 

او از .  نامساعود کوار سوخون موی گوویود

 قووق موعو،وموان نویوموه وقو  و  وقووق 

اما همه این موطوالوبوا  .  موجود در آموزش و پرورش دفاع می کند

ا و هیچ خواس  جدیدی که بنیاد های سیستم آموزش و . تدافی اس 

پروش را دگرگون کند، و یا کل نظام سرمایه داری را زیر سو وول 

 .قرار دهد طرح نمی کند

ن ته جالبی که مارک در تب،یغا  خود  بر آن  تاکید کرده این اس  

که او همان  قوقی که اکنون به عنوان استاد دانشگاه دریوافو  موی 

 .پوند در سال 000222کند را می خواهد  و نه 

برای بخش هوای موخوتو،وف " چپ"در  ال  اضر تعداد کاندیداهای 

ات ادیه بیشتر از دیگر کاندیدا ها اس ، و  این امر نشان می  دهود 

در شرایطی اس  که نیاز به فوعوالویونوی دارد کوه  UCUکه ات ادیه 

بونوا بورایون .  بتوانند به مش ال  و خواس  های  اعضا  پاسخ دهنود

 .در انتخابا  کنونی بیش از دیگران  اس " جناح  چپ"شانس 

این انتخوابوا  را بوبورد ویوا "  جناح چپ" اما  صرف نظر از این ه 

  UCUجناح های دیگر، واقعی  این اس  که نه تنوهوا رهوبوران  

ب، ه رهبران بیشترات ادیه ها  دیگر نمی توانند  به شیوه سوابوق بوا 

سازش و همراهی با  جنا ی از سرموایوه داران و ا وزاب آنوهوا ، 

چرا که  سه  زب بزرس، یعنی  . اعضای خود را راضی نگهدارند

 زب م افظه کاران و  لیبرال دمو ورا  هوا در قودر  و  وزب 

کارگر در اپوزیسیون به جز  م،ه به سطح معیش  کوارگوران، اموا 

با شیوه های متواو ، سیاسو  دیوگوری بورای ارا وه بوه  اعضوای 

 .ات ادیه ها ندارند

 

جنبش کارگری انگ،یس سالهاس  که توسط سوران اتو وادیوه هوا بوه 

سران ات ادیه های کارگری در انوگو،ویوس .  سازش کشیده شده اس 

اکنون به همراه ب ران سرمایه و مبارزا  کارگران ع،یوه  وموال  

آش ار و و شیانه سرمایه به  قوق شان در موقعیو  بسویوار بود و 

فشار فعالین کارگری از پوایویون  و افشوا .   ب رانی  قرار گرفته اند

گری ع،یه  سازش های سران بورکرا   ات ادیه موجب شده اسو  

 .که  رهبری  ات ادیه ها در دو راهی رق  انگیزی قرا بگیرند

اما آیا ات ادیه های کارگری پوا را فوراتور خوواهونود گوذاشو  و بوه 

مقدسا  سرمایه  م،ه خواهند کرد؟ به نظر من با ساخوتوار کونوونوی 

نیز  رهبری را به دس  بگویورد، "   جناح چپ"ات ادیه ها  تی اگر 

ات وادیوه هوا . در بهترین  ال  به صور  تدافعی عمل خواهند کرد

ی انگ،یس قدر   م،ه را سال هاس  که از دس  داد ه اند و  قادر 

نیستند برای بهتر شدن شرایط زندگی کارگران به  موبوارزه واقوعوی 

 .   ع،یه  سرمایه داری بپردازند

فعالین کارگری به خوبی بر این امر آگاهند و هم اکنون شیوه هوای 

دیگری از مبارزه را بر ع،یه ک،ی  نظام سرمایه داری آغاز کورده 

تش ل های م ،ی کارگران در  ال رشود اسو  و درسومویونوار .  اند

نشانه اعترا  وسویوع اعضوای ایون "  جبهه مقاوم " ها ی از نوع 

ات ادیه ها به سیستم بورکراتی   اکم بر ات ادیه ها را بخوبی موی 

برای سران ات ادیه ها ایون گوونوه سومویونوار هوا  .   توان مشاهده کرد

هشداری جدی اس   مبنی بر این ه  بر آمد  واقعی جنبش کارگری 

در اولین گام مم ن اس  این رهبری را به زیر کشد  توا راه خوود 

 .را برای ات اد کارگری و برای کسب قدر  سیاسی هموار کند

 پایان**************************************  -

  

راستی  شدت حمالت به شرایط کار و زندگی کاارگاران باه گاوناه 

.  ای  است که  چندان جایی بارای چااناه زنای بااقای  نامای گاذارد

دولت محافظه کار به همراه لیبرال دموکرات ها راه حلی غایار از 

 . حمله به سطح معیشت کارگران در برابر خود نمی بینند 

،  0288در ژو ن سال .  با آغاز بحران، نرخ بیکاری افزایش یافت

 2این نرخ اکناون حادود .  درصد اعالم شد 7نرخ  رسمی بیکاری 

نرخ بیکاری اعاالم شاده .  درصد و همچنان در حال افزایش است 

درصد می رساد و در ماحاالت قافایار  02در بین جوانان به حدود 

و ایان در .   در صد افزایش یافته است 32نشینی چون تاتن هام به 

حالی است که  روسای بانز ها همچنان پاداش های کالن دریافات 

می کنند، نمایندگان مجلس متهم به اختالس مالی می شوند و پلایاس 

از کسانی چون ریچارد مرداک صاحب  دست راست ترین رساناه 

برای دادن  اطالعات روشوه هاای کاالن   -مانند روزنامه سان  -ها

یکی از دالیل شاورش جاواناان ماناطاقاه تااتان هاام  در .  می گیرد

تابستان سال گذشته و به آتش کشیدن بانز ها و مراکز تجاری بعد 

از به قتل رسیدن مارک داگن، یز جاوان سایااه پاوسات، از یاز 

طرف نشان گر  خشم جوانان این منطقه از بایاکااری، عادم وجاود 

چشم اندازی برای آینده، اوضاع ناا بسااماان زنادگای و فساادماالای 

دولت  واز طرف  نشاان گار عادم وجاود تشاکال هاای  رزماناده  

 .  کارگری که از منافع آنان دفاع کند، بود

)خانم سلی هانت،  دبیر کال  اتاحاادیاه کاالاج هاا و دانشاگااه هاا، 

UCU    )  از جمله رهبرانی است که سیاست های حزب کارگار را

ایشان بیشاتار .  تا قبل از بحران اخیر، در این اتحادیه دنبال می کرد

تاا قابال از .   به چانه زدن پشت  میز ها معتقد اسات تاا اعاتاصااب

،  سلی هانت  هیچ اهمیتی   باه 0288نوامبر  52اعتصاب عمومی 

درخواست های مکرر شعبه های مختلف این اتحادیه  برای عاقاب 

اماا دو عاامال، .  راندن دولت از طری  اعاتاصااب نشاان نامای داد

باعث شد که  رهبری اتحادیه از موضع خود بطور موقت هام کاه 

یکی  نزدیز شدن انتاخاابااب بارای تاعایایان .  شده  عقب نشینی کند

سالاه دیاگار اسات، و دیاگاری  3رهبری  اتحادیه برای یز دوره 

جانااح " خطر رشد گرایش چآ در درون اتحادیه است  که خود را 

 .می نامد" چآ

ایان .  پوند در ساال اسات 804222حقوق ساالنه خانم هانت حدود  

حقوق بیش از چهار برابر ماتاوساط حاقاوق اماوزگااران کاالاج  و 

استادان دانشگاه و تقریبا دوبرابر حقوق نماینگان پارلمان  انگلایاس 

این در آمد  البته شامل پاداش های کالنی که او  باه خااطار .  است

روشن است خانم هانت به هیاچ .   شغلش دریافت می کند، نمی شود

 .رو  نمی خواهد این موقعیت و شغل را از دست بدهد

. نوامبر، ایشان به ناگاه رادیکال شدناد 52بعد از اعتصاب عمومی 

ایمیل پشت  ایمیل می فارساتاادناد و از اعیاا ناظار خاواهای مای 

در درون "  جانااح چاآ" سلی هانت  وقتی که ماتاوجاه شاد .  کردند

اتحادیه به سرعت در حال رشد است، با  سبقت گرفتان از اناهاا و 

قبل از هر اتحادیه دیگر اعالم کرد که  باید اعتصاب های دیاگاری 

را سازماندهی کرد و به هیچ عنوان نباید با دولات ساازش  ناماود 

ایشان  حتی با دستپاچگی تمام اول ماه مارس را  روز اعاتاصااب  

 .بعدی اعالم کرد

خانم سلی هانت در انتخابات یز رقیب بیشتر ندارد  و او  ماارک 

. کمبل، استاد ارشد دانشگاه متروپلیتن لندن در رشته کامپیوتر است

 National) مارک در حال حاضر عیو کمیته اجرا ای  مالای  

Executive Committee (NEC  ))و کمیته دانشگااه هاا اسات .

 او در تبلیغات  در حال . است" حناح چآ"مارک کمبل  کاندیدای 
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سال پیش رساماا اعاالم کارد کاه در مادارس  ۰۱دولت فدرال کانادا 

شبانه روزی شامل این طرح بدرفتاری جسمی و جنسی در ساطاحای 

 گسترده صورت گرفته است

کمیته تحقیق و بررسی طرح جداسازی کودکان بومیان کانادا کاه تاا 

اجرا می شد، جزئیات تازه ای از بدرفتاری و آثار دراز  ۸۸۱۱سال 

 .مدت این طرح بر جامعه بومیان کانادا منتشر کرد

بنا بر گزارش این کمیتاه، آثاار ساوء اجارای طارح اعازام اجابااری 

کودکان بومیان به مدارس شبانه روزی انگلیسی زبان، ماوجاب پادیاد 

 .آمدن نسلی آزرده و مستعد بزهکاری شده است

از زمان شکل گیری کشوری تحت عناوان کااناادا در قارن ناوزدهام 

آشناکردن باومایاان باا " میالدی، دولت این کشور در طرحی که برای 

به اجرا در می آماد، کاودکاان باومایاان کااناادا را از "  فرهنگ مدرن

خانواده و قبیله شان جدا می کرد و آنها را در مدارس شبانه روزی و 

 .نزد خانواده های سفید پوست به فرزند خواندگی می فرستاد

دهها هزار کودک بومی کانادا از میان صدها قبیله به چنین مادارسای 

اعزام شدند و تنها هنگامی که دوران دبیرستان را به اتاماام رساانادناد 

 .اجازه یافتند که به نزد قبیله و خانواده خود بازگردند

در گزارش جدید کمیته رسایادگای باه آثاار ایان طارح، تاعاداد داناش 

آموزانی که در مدارس شبانه روزی تحت نظر کلیساها مورد اذیت و 

 .هزار نفر برآورد شده است ۰۱۱آزار قرار گرفته اند 

 بیشتر بدانید

بیشتر دانش آموزان اعزام شده به مدارس شبانه روزی باه  ▪

هنگام فارغ التحصیل شدن و باازگشات باه ماحال زنادگای 

متوجه می شدند که خانواده یا قوم آناهاا جااباجاا شاده و یاا 

 .دیگر شکل اجتماع های پیشین را نداشتند

این زبان ها که اغلب گفتاری بودند تنها از طری  آموزش سینه به 

)مانند زبان ایناک تیتات . سینه به کودکان آموزش داده می شوند

Inuktitut )که زبان بومیان قبیله اینیویت (  Inuit یا همان ( 

.                                                                   اسکیموهاست  

در بخشی از این گزارش کاودکاانای باومای کااناادایای را کاه از ایان 

" کاودکاانای باا روح مارده و آزرده" مدارس فارغ التحصیل شده اند 

 .توصیف شده اند

این گزارش همچنین نوجوانانی که در دهه های گذشته از این مدارس 

مستعد بزهکاری، اعتیاد به الکل و مواد " مرخص می شدند را بسیار 

 .ارزیابی کرده است" مخدر

منتاشار (  پنجم اسفند  -فوریه  ۷۲)در این گزارش جدید که روز جمعه 

شد، اجرای طرح مدارس شبانه روزی برای کودکان باومایاان کااناادا 

طرحی ارزیابی شده که موجب سوء رفتاار باا ایان کاودکاان، آسایاب 

رساندن به خانواده های آنها و تخریب فرهنگ قبایل بومی کانادا شاده 

 .است

دهه از تعطیل شدن آخرین مدرساه شابااناه  ۲اکنون با گذشت بیش از 

روزی در کااناادا، نسال هاای بارجاا مااناده از آن زماان، در مایاان 

فقیرترین جوامع کانادایی قرار دارند و اغلب آنها همچنان ترجیح مای 

 .زندگی کنند( رزرویشن)دهند که در مناط  تحت اداره قبیله خود 

دولت کانادا تاکنون بیش از دو میلیارد دالر غرامات باه باازماانادگاان 

 .مدارس شبانه روزی و خانواده های آنها پرداخت کرده است

هزار نفر از این افراد توسط کمیته رسیدگای باه  ۷۱هم اکنون پرونده 

قبیلاه  ۱۱۱این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بازدید از 

 .کارمند ساب  این مدارس کنکاش به عمل آمده است ۰۱۱بومی از 

 'طرحی برای متمدن کردن'

طرح جداسازی اجباری کودکان سرخپوستان کانادا و آمریکا در ابتدا 

به منظور فراهم کردن زمینه تعامل بیشتر و یکپارچه کاردن جاواماع 

 .سفید پوست و بومیان این کشورها به اجرا گذاشته شد

و باه  ۰۲۲۰هکتور النگوین، وزیر خدمات عمومی کانادا در سال 

به منظور آموزش صحیح کاودکاان : " هنگام آغاز این طرح گفته بود

برخی ممکن است ایان کاار .  ما باید آنها را از خانواده شان جدا کنیم

 ."را نپسندند اما برای متمدن کردن آنها چاره ای دیگر نداریم

سال پیش رسما اعاالم کارد کاه در مادارس  ۰۱دولت فدرال کانادا 

شبانه روزی شامل این طرح بدرفتاری جسمی و جنسی در سطاحای 

بسیاری از دانش آموزان مورد تانابایاه .  گسترده صورت گرفته است

بدنی قرار گرفته بودند، از دیدار با اعیاای خااناواده شاان ماحاروم 

شده بودند و از صحبت کردن به زبان مادری و انجام رسوم و آیایان 

( پنجام اسافاناد  -فوریه  ۷۲) روز جمعه .  های خود محروم شده بودند

مورای سینکلر ر یس کمیته بررسی آثار مدارس شابااناه روزی در 

ماعاماوال یاز قابایالاه و : " مراسم ارایه گزارش جدید این کمیته گفت

دهکده همه با هم در تربیت و بزرگ کردن یز کودک باومای ناقاش 

یاز کاودک را از دهاکاده و (  در آن ایاام) داشتند، اما دولت کانادا 

آغوش خانواده و قومش جدا کرده و به ماناطاقاه ای دور دسات مای 

فرستاد و آنجا هم همان اتفاقاتی برای یز کودک می افتاد کاه بارای 

 ."هر کودک دور از خانه و کاشانه روی می دهد

در گزارش جدید این کمیته، آثار بر جای مانده از این مدارس شباناه 

روزی بر فرهنگ، زبان و تاریخ بومایاان کااناادا عالات وارد شادن 

آسیب جدی به رابطه میان اقوام بومی کانادا و سفید پوستان ارزیابی 

در پایان این گزارش، پیشنهاد شده اسات کاه باا گساتارش . شده است

 .آموزش برای آشتی میان بومیان و جامعه امروز کانادایی اقدام شود

اکنون بیش از چهار میلیون سرخپوست در کانادا زندگی می کنناد و 

اماا .  در سالهای اخیر نرخ رشد جمعایات آناهاا افازایاش یاافاتاه اسات

جوامع بومی این کشور همچنان در میان فقیرترین اجتمااع هاا و باا 

ضریب باالی بزهکاری، اعتیاد به الکل و ماواد اعاتایااد آور قارار 

 پایان.                                      دارند

 

 حقایقی جدید از بدرفتاری با کودکان بومیان کانادا
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     2012شماره پنجاه و شش مارچ . ماهنامۀ روشنگر  

 زمین ، غذا، و سیاست در گواتماال

الرسن، دانشجوی علوم  -سیمون گرانوسکی:  نوشته
سیاسی دانشگاه یورک، این نوشته  قسمتی از تحقیق 

 دکترای او است    

پرتو: ترجمه   

     ttp://www.yufreepress.org  بر گرفته از

 روزنامه دانشجویان  دانشگاه یورک    

گواتماال کشوری است که اقتصاد آن عمدتا کشاورزی است و از جمله 

معدود کشورهایی است که  بخش بزرگی از جمعیت آن هنوز به 

.                  کشاورزی اشتغال دارند و در روستاها زندگی می کنند  

هنوز اکثریت گواتماالیی ها، و به خصوص بومی های این کشور از  

داشتن زمین محروم نگه داشته شده و  تالش آنان برای رفع نابرابری 

.            ها و محرومیتها با سرکوب شدید دولتی پاسخ داده شده است  

موسوم ) در طول پانزده سال اخیر اما، اجتماعات و تشکالت مردمی 

موف  شده اند  خود، زمینهایی وسیع در دامان طبیعت ( به کمپسینوس

کار و تالش این  تشکلهای . را تصرف و به کشاورزی بپردازند

مردمی برای تهیه غذا و گذران زندگی همواره  با موانع و 

.                               کارشکنیهای حکومتها  رو به رو بوده است  

، صدها تشکل ، اجتماع و گروههای کوچز از 1990از اواخر دههء 

کشاورزان گواتماالیی موف  به کسب ح  قانونی بر قطعاتی از 

.                   زمینهایی شده اند که قبال در آنها کشاورزی میشده است

مشکل اینجا است که نیمی از این گروهها برای خرید زمین از    

بانز  جهانی وام گرفته اند و زیر بار قرض رفته اند در حالیکه 

برخی دیگراز این . زمینهای بایر و دور افتاده ای به آنها داده شده

تشکلها راههای دیگر مثل مبارزه قانونی، اعتراضات، والبیگری را 

در پیش گرفته اند و در این راه بعیا  از کمکها و حمایتهای 

.                                    سازمانهای اجتماعی برخوردار شده اند   

اما قریب به اتفاق آنها بسیار سخت و به ندرت توانسته اند ادعای خود  

.                                 را برای  دستیابی به زمین به انجام برسانند  

در ظول . تالش برای بدست آوردن زمین هرگز آسان نبوده است   

صدها سال از زمان اشغال توسط اسپانیاییها، بومیهای گواتماال  از 

طری  جنبشهای مقاومت محلی،  برای باز پس گیری  زمینهای ربوده 

.                                                                   شان جنگیده اند  

ولی همچنان ازکشت و زرع در زمینها و مناط  زیادی  باز داشته  

دولت به منظور توزیع دوباره زمین از  1950اقدام سال . میشوند

و از آن پس .  طری  اجاره دولتی ، به وسیله یز هجوم نظامی الغا شد

در طول بیش از چهل سال، این هجوم و تعدی روز افزون  به وسیله 

نیروهای دولتی ادامه داشته  و حتی به نسل کشی و سوزاندن و 

.                                            خشکاندن کشتزارها انجامیده است  

امروزه ، موجی از تخلیه ها و بیرون راندنهای اجباری کشاورزان از  

روستاها و کشتزارها ،  پشت صحنه ی پروژه های توسعه اقتصادی 

مثل بهره برداری از معادن، ساخت سدهای مولد برق، و تولید ذرت 

گیاهی، در گواتماال است                 ( سوخت)به منظور تهیه بنزین 

به بعد،  وجه عمده و بارز جنبش اجتماعی جامعه  1996در دوره  

(  کمپسینوس ها)گواتماال، درگیریها و رویارویی  این تشکلهای محلی

.                                              با نظامیهای حکومتی بوده است  

نیروهای دولتی . خشونت علیه این جنبش اجتماعی همچنان ادامه دارد   

و محافظین یا گاردهای شخصی کمپانیهای خصوصی عوامل 

شناخته شده ای هستند که مرتبا  این گروههای کشاورز محلی را 

از زمینها با زور و تهدید  به  بیرون رانده، کشتزارهایشان را 

.             مسوزانند و گاه  اعیای این تشکلها را به قتل میرسانند

عالوه بر آن رهبران این اجتماعات اغلب هدف ترورهای برنامه  

.                                ریزی شده قرار گرفته و به قتل میرسند  

با مشکالت دیگری "  کمپسینوسها"جنبش اجتماعی و مردمی   

از جمله اینکه تعداد بسیاری از آنها تا کنون . نیز مواجه است 

موف  نشده اند با یکدیگر متحد شده و جنبشی در سطح کشوری 

علت عمده این است که  اغلب نیرویشان صرف . داشته باشند

مبارزه و دست و پنجه نرم کردن  با توطئه های کارشکنانه ی 

.                                               حکومت نئولیبرالها میگردد  

این گروهها بدون هیچ حمایت دولتی به حال خود گذاشته شده و  

سرنوشت آنها بسته به توانایی و امکانات محدود خود در تولید 

به همین علت  به سختی میتوانند از . محصوالت ضروری  است

کارگر کشاورز بدون زمین به مالکان جمعی زمینهای کشاورزی 

.                                                     مشترکشان تبدیل شوند  

وجه امید بخش و سازنده این جنبش اجتماعی این است که   

مردمی  موف  شده انددر طول  سالها تالش به زمینهای شان 

.            دسترسی پیدا کرده و به کار کشاورزی و تولید بپردازند  

کشت ذرت به خصوص برای این گروههای کشاورز بسیار با 

هدف این اجتماعات از تاکید در  کشت و تولید . اهمیت است   

ذرت،  تامین غذای اصلی  است  چون ذرت  غذای اصلی مردم 

گواتماال بوده و یکی از عناصر قابل توجه در فرهنگ ماالیی 

.                                                                            است  

آنها برای گردهماییهایشان در زمینهای تصرفی ، با ساده ترین و کمترین 

امکانات  سالن اجتماعات میسازند ، حوضچه هایی برای پرورش ماهی را 

پرورش ماکیان، کشت قهوه ، لوبیا سبز و محصوالت دیگر . تجربه میکنند

همچنین آنها امیدوارند که اضافه .   نتیجه تالشهای سازنده و جمعی آنهاست

اینها ست وجه روشن و شور انگیز . محصول برای فروش نیز داشه باشند

کار جمعی  انسانها که  با اتکا به  کار و توانایی خودشان  به زندگی ادامه 

مردمی که میروند که  خود را از مرحله تالش برای بدست آوردن .   میدهند

.                   زمین، به مراحل باال تر زندگی انسانی برسانند  

 

 اثر خواندنی و جدید سیامک ستوده منتشرشد

 بازیگران عصر تمدن

 کورش، محمد، چنگیز

کتابی خواندنی، با مطالبی کامال متفاوت با 

 آنچه که تاکنون خوانده و شنیده اید

 افشاگر دروغ ها و جعلیات تاریخی

و شکننده بت هائی که به منظور عبودیت 

 فکری انسان ساخته شده اند

 بت هائی که تجلی تقدس آمیز 

 مفاهیم نا مقدسی هستند که قرار است  

 همراه با خود آنها به باور انسانها در آیند 

 و تنها با شکستن خود آنها شکسته می شوند

 برای خرید در لس آنجلس به شرکت کتاب 

و در تورنتو به سرای بامداد ( 7277-277-223

 مراحعه کنید(  6227-783-236)

برای سفارش مستقیم با آدرس های زیر در تورنتو 

 .و فرانکفورت تماس بگیرید

 (دورنتو) 6662-127-236

com.siamacsotudeh@info 

 (قرلنکفورت) 0049-178-7310-596
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 بیراهه های انقالب
 و تحلیل هائی در مورد بهار عربی

 دومبخش 

 سیامک ستوده

 شورائی کردن نیروهای مسلح

در بحث گذشته من گفتم که اگر ما واقعأ در پای ایاجااد یاز 

شرایط کامأل دمکراتیز هستیم، این امر بدون در هام شاکاساتان و 

انحالل قوای مسلح سرکوبگر در جامعه امکان پذیر نیست؛ و ایان 

چون اگار قارار بااشاد پاس از .  نیست که فقط این قوا منحل بشوند

منحل شدن دوباره توسط دولت جدید، ایجاد گردند، در واقع، هایاچ 

رژیم همان رژیم است و فاقاط عانااصار و .  چیز عوض نشده است

 . افراد اجرایی آن عوض شده اند

شما در تونس مالحظه می کنید که حتی اتحادیه کارگری که 

در اپوزیسیون قرار دارد اعالم کارده اسات کاه خاواساتاار دولات 

. گیرم که این دولت نجاات مالای هام تشاکایال شاد.  نجات ملی است

گیرم که اصأل انتخابات هم برگزار شاد و ماردم در آزادی کاامال 

دولت جدیدی را انتخاب کردند، حتی فرض بگیرید  ارتش و پلیاس 

ولی اگر قرار باشد این دولت جدید مجددأ بایاایاد و .  هم منحل شدند

شروع به عیو گیری جدید برای تشکیل یز ارتش ملی بکند، در 

برای اینکه این دولت جدید وقتای .  واقع هیچ کاری انجام نشده است

که مردم از جوش و خروش انقالبی افتادند و باه خااناه هاای خاود 

رفتند، با تکیه به این ارتش دوباره شروع به سارکاوبای آزادی هاا 

می کند و آن چه را که در جریان انقالب برای آرام کردن مردم به 

امروز زنادانای هاای سایااسای و .  آن ها داده، از آنها پس می گیرد

احزاب را آزاد می کند، ولی همین کاه جاوش و خاروش اناقاالبای 

مردم فرو نشست و حیورشان در خایااباان هاا کااهاش یاافات، باا 

همان ارتش جدید ،به بهانه ها و مستمسز هاایای، دوبااره احازاب 

را  منحل و دوباره شروع باه دساتاگایاری ماخاالافایان و باه زنادان 

 . انداختن آنها می کند

من در بحث هایام گافاتام، تاناهاا چایازی کاه مای تاواناد یاز 

دمکراسی واقعی و پایدار را بوجود بیاورد این است که جامعاه باه 

دو بخش مسلح و غیر مسلح تبدیل نشود؛ بلکه به جای ارتش مسلح 

خب در ایان .  حرفه ای ی جدا از مردم، ما توده مسلح داشته باشیم

اینکه   اگر یاز .  جا می رسیم به سئوالی که دوست عزیزی کردند

کشور همسایه به ما حمله و تجاوز کرد، ما با ایان تاوده ی مسالاح 

 . ما نیاز به یز ارتش حرفه ای داریم. چگونه جلوی آن را بگیریم

اوْل اگر انقالب ما تا آنجایی پیش برود که قوای مسلح را هم 

در هم بشکند، که تاوده ماردم را مسالاح باکاناد و حاتای گاام هاای 

جلوتری بردارد و بخواهد از اقلیت سرمایه داری که صاحب هاماه 

ثروت های جامعه است، خلع ید کند، مسلمأ سرمایه داری جاهاانای 

و دسات باه سارکاوب ایان اناقاالب .  بیکار و ساکت نخواهد نشست

و  این انقالب چاره ای ندارد جز آن که باه کشاورهاای .  خواهد زد

در  8287دیگر گسترش پیدا بکند، مثل آن که آن چه که در ساال 

 . خارج از روسیه اتفاق افتاد

وقااتاای کااه انااقااالب روساایااه رخ داد ، تاامااام کشااورهااای 

امپریالیستی از اطراف، دست به کار شدند و آن را ماورد حامالاه 

ولای در هاماان حاال کاارگاران و ماردم کشاورهاای  .  قرار دادناد

. متجاوز نیز بر علیه این تجااوزات شاروع باه تاظااهارات کاردناد

شوراهای خودشان را تشکیل دادند و در کشورهای اروپاایای ماثال 

آلمان نیز شرایط نزدیز به شرایط انقالبی بوجود آمد و مای رفات 

 —که در این کشورها هم طبقات زحمتکش و توده مردم، سرمایه 

داران را سرنگون کنند و قدرت را به دست بگیرند و در واقع یز 

.                                                      انقالب جهانی رخ بدهد  

خب انقالب ایران یا هر انقالب دیگر هم، مای تاواناد در زیار  

مای .  هجوم  سرمایه داری  جهانی به چنین شرایطی بسط پایادا باکاناد

می تواند در خودش بماند و سارناوشات خاودش را باا .  تواند هم نکند

ولی تا زماانای کاه ایان اناقاالب باه .  تکیه به توان خودش تعیین نماید

کشورهای دیگر گسترش پیدا نکند و به یاز اناقاالب جاهاانای تابادیال 

نشود، ما به آن شرایطی که داریم از آن صحبت می کنیم؛ یعنی به آن 

شرایط ایده آل که در یز جامعه سوسیالیستی و یز نظام شورایی به 

جای ارتش ما تودم مسلح را داشته باشیم، و دیگر همسایه ماتاجااوزی 

وجود نداشته باشد که بخواهد به ما  حمله  بکند  که ما نیاز باه ارتاش 

 منظم 

 . داشته باشیم بطور کامل و خالصی دست پیدا نمی کنیم

ولی بالفاصله شما این سئوال را می کنید که یز چنین اناقاالب 

جهانی که یز روزه و دو روزه اتفاق نمی افاتاد  طای یاز پاروساه 

در این پروسه اگر ما مورد حمله کشاورهاای خاارجای . اتفاق می افتد

 قرار گرفتیم تکلیف مان چیست  

اوال، برای جلوگیری از یز تجاوز خارجی، ما لزوما احاتایااج 

مگر تجاوز آمریکایی هاا .  به یز ارتش منظم از نوع رایج آن نداریم

در ویتنام را یز ارتش منظم عقب نشاند  در ویاتاناام تاوده مسالاح و 

 . مقاومت مسلحانه توده ای بود که آمریکایی ها را شکست داد

بعالوه، مگر وقتی که ما از توده مسلح صحبت می کنیم ماعانای 

اش این نیست که منظم نیست و هر کس که در خیاباان قادم مای زناد 

یز تفنگ روی دوشش است و به ابتکار خودش عمل می کند  چنین 

این توده مسلح آموزش دیده است، جایش در گاروهاان، . چیزی نیست

گردان و دسته معینی که از قبل تعیین شده، قرار دارد، بطوری که به 

محض این که جامعه مورد حمله خارجی قرار گرفت، با یاز زناگ 

خطر، تمام این افراد در جایگاه های تعیین شده ی  خودشان قرار می 

گیرند و این توده مسلح ظاهرا بی شکل در یز لحظه تبادیال باه یاز 

 .ارتش منظم و سازمان یافته می شود و به دفاع از خود می پردازد

. ثانیا، بحث ما اصال بر سر ارتش منظم و غیار ماناظام نایاسات

 بحث 

بر سر اینست که نیروی مسلح جامعه بایاد مااناناد ساایار باخاش هاای 

یعنی از طری  شاوراهاا کاناتارل اش بادسات .  جامعه دمکراتیزه شود

خود افراد باشد، و این از طری  شوراهای سارباازان کاه  در ماورد 

در . مسا ل آن و حتی انتخاب فرماندهان تصمیم می گیرند انجام پذیرد

نتیجه، جناب سرهنگ و سرلشاگار نامای تاواناد از بااال و سار خاود 

تصمیم بگیرد که هنگ و لشگر خودش را رواناه ی سارکاوب ماردم 

کند، در چنین شرایطی تکلیف خود وی را هم شورای سربازان اسات 

 . که تعیین می کند

بنابر این بحث ما همچنان برجای خودش باقایاسات کاه اگار ماا 

خواستار یز جامعه دمکراتیز به ماعاناای واقاعای آن هساتایام، یاز 

اصل را نباید فراموش کنیم، و آن ایان کاه مای باایسات قاوای مسالاح 

سرکوبگر را منحل نموده، به جای آن نیروی مسلح دمکاراتایاکای کاه 

. اختیار آن در دست خود سربازان و شوراهای مردمی است باناشایاناد

این تاناهاا راهای .  یعنی ما از نظام شورایی در ارتش حمایت می کنیم

است که می تواند قدرت را در دسات ماردم حافاظ ناماوده، باه تاداوم 

 . دمکراسی کمز بکند

 ما امروزه در تونس هم با همین مسئله مواجه هستیم، به نظر 

من آنچه که مردم تونس و نیروها و احزاب دمکراتیز آن باید مطرح 

بکنند، تشکیل دولت نجات ملی نیست، بلکه شورا ی و دمکراتیزه 

کردن نیروهای مسلح، و بازنویسی قانون اساسی و بحث و گفتگو و 

برای اینکه . تصمیم گیری در مورد آن در یز محیط کامال آزاد است

تا وقتی که قانون اساسی . هر دولتی طب  قانون اساسی عمل می کند

موجود که مبنای عمل دولت سرکوبگر گذشته بوده است وجود دارد، 

هر دولتی که بیاید همین حالت را خواهد داشت و چیزی عوض نمی 

.                                                                                 شود  
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 برای خرید در  لوس آنجلس به شرکت کتاب 

(7277-277-223 ) 

 و در تورنتو

(  236-783-6227)به سرای بامداد  

 مراجعه کنید

 برای سفارش مستقیم با آدرس های زیر

 .در تورنتو و فرانکفورت تماس بگیرید 

 (تورنتو) 6662-127-236

com.siamacsotudeh@info 

 (فرا نکفورت)

0049-178-7310-596  
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     2012شماره پنجاه و شش مارچ . ماهنامۀ روشنگر  

4دامه جدایی نادر از سیمین از ص ا  

کند، که او همیشه ضعف نشان داده، و فرار ، نادر به او یادآوری می

کرده، و حاال هم با در پیش گرفتن راه خارج ادامه همان روند را دنبال 

قابل توجه است، که از همین رهگذر پدر پیر و فرتوتی که . کندمی

حتا پسر خود را هم فراموش کرده، اما با تکرار نام سیمین، باز هم به

خواهد بیان کند، که پدر یا سرزمین پیر و کهن ای سمبلیز میگونه

قا ل ( یا در وطن)سال سهمی برای او یعنی برای زن در خاطره خود

.                                                                                 است  

ها حتا پدر دست مدعای این استدالل آنجاست، که در یکی از صحنه

کند، تا او کند و با تمام ضعفش تالش میسیمین را گرفته و رها نمی

.از این جدایی بپرهیزد                                                             

تا همینجا فیلم مشکالت اجتماعی را نه انکار کرده، و نه از کنار آنها  

هایی نیز در دادگاه خانواده و مسئله گذشته است، و حتا با نمایش تکه

دهد، که زن در موقعیتی است، که پیگیری طالق، به بیننده سند می

گیرد، و قاضی دادگاه اسالمی خودش راسا بجای زن تصمیم می

تا اینجا مسئله فیلم، در قبال . کاری به حرف و مشکل زن هم ندارد

چنین بی حقوقی  ی و با این نمایش سمبلیز، ماندن و تن به گریز 

اما اکنون بی آنکه مسئله فرزند مشترک را فراموش کنیم، . ندادن است

گیریم، که دوباره ما را با دو نوع درگیری فیلم را اینگونه پی می

فیلم در جریان یافتن یز . سازدمیدیگر در یز خانواده فقیر روبرو 

جایگزین جهت پرستاری از پدر، بیننده را با موقعیت اجتماعی دیگری 

خواهد، چیز جدید دیگری را کند، و با نشان دادن آنها میروبرو می

و بعدتر با شوهر ( راضیه)در اینجا فیلم ما را با زنی . به او القا نماید

کند، که هر دو بشدت درگیر نان شب و سمبل روبرو می( حجت)او

با ورود این دو ما با گفتمان . های اجتماعی هستندگیمطل  وامانده

کنیم، زیرا راضیه شدیدا پایبند مذهب، کامال جدید دیگری برخورد می

و پیرو نظریات شرعی است، و شوهرش کارگری است اخراجی با 

در اینجا فیلم این پدر . نمایدهایی که چندان به هنجار نمیویژه گی

اش بدست همین طرز نگاه و رفتار، که سمبلیز را جهت نگهداری

اتفاقا هنوز از مرز خرافه هم پا را فراتر نگذاشته، و دنیای امروز را 

بدین ترتیب پدر پیر و فرتوت بدست بد . سپاردهم درک نکرده، می

( پدر و یا وطن)کسی افتاده، و به همین دلیل هم او را به تخت بسته و 

با به زیر افتادن و دچار مشکل تنفسی شدن، دچار ضربه هولناکی می

راند، دیگر ای را هم که بر زبان میشود، تا آنجا که حتا چند کلمه

من دلم به همین چند "گوید که نادر می. به سکوت کامل بدل می شود

."                                                                  کلمه خوش بود  

همانطور که اشاره شد، درک این نکات تنها در صورتی میسر است، 

که ما ابتدا متوجه جنبه سمبلیز نقش پدر شویم، تا سپس سر از سمبل 

بعدی یعنی راضیه و به عبارتی نمایندم پیرو خرافه و سنت به عنوان 

.                                                      پرستار سرزمین در آوریم  

عالوه بر این راضیه در این فیلم در عین حال و به سهم خود نماینده  

اگرچه در همان ابتدا . پاییندی به راستی و صداقت معرفی میشود

اشتباها از سوی نادر که او را برای حفظ و نگهداری پدر استخدام 

و از چنین مجموعپ سمبلیکی چه . شودکرده، متهم به دزدی می

تواند نصیب بیننده شود، جز آنکه مملکت بدست آدمبرداشتی می

توانند آن را جمع های نامناسبی هستند، که نمیهایی افتاده، که انسان

خواهند، اما نمیگوید که میفیلم البته خودش به ما می. و جور کنند

آخر اینهایی که از عهده زندگی خود . های بدی هم نیستندو آدم. توانند

آیند، و کارهای خود را هم در دنیای و درک دنیای مدرن هم بر نمی

کنند، چگونه میامروز در ارتباط با جواز شرعی حل و فصل می

خواهند پرستار این پدر دچار فراموشی و یا به عبارتی دچار گسست 

این بی ارتباطی تیمارداری حتا از . از خویشتن خویش شده، شوند

زیرا . شودمجرای بازیگوشی سمیه دختر راضیه هم به بیننده القا می

سمیه دستگاه اکسیژنی را که به پدر جهت تنظیم تنفس او وصل شده، 

. کندگیرد و شیر آن را مدام باز و بسته و کم و زیاد میبه بازی می  

  -مدرن -به این ترتیب نادر که خود نماینده سمبلیز بخش دیگر جامعه

ماند، تا سرانجام راهی برای این مشکل یا تناقیی که پدراست، می

.                                             درگیر آن شده است، بیابد( وطن)  

اکنون اگر به موقعیت فرزند مشترک آن دو برگردیم، مالحظه می

یعنی خود )مداری و حقوق اجتماعیگی قانونکنیم، که سمبل نماینده

در نهایت به دخترش نیز ح  انتخاب رفتن یا ماندن نزد پدر یا ( نادر

در . گذارداش آزاد میدهد و او را در تصمیم گیریمادر را می

ست، که فیلم نوید آن را به ایاینجا مدرنیسم و رعایت حقوق، آینده

.                                                               بیننده خود می دهد  

توان چنین برداشت نمود، که کارگردان در این فیلم ما این است که می

           -را با موقعیت و نوعی داوری میان حاکمیت خرابکارانه سنت

از سویی و تالش برای دست یافتن به دنیای مدرن از سوی دیگر  

.                                                    کندروبرو می  

نگاه و طبعا زبان و به بیان هنری فیلم کامال سمبلیز است، و این 

توان محصول شرایط اجتماعی و سیاسی کارکرد را تا حدی می

دانست و به بیان سیاسی، زبان آن بخش از جامعه است، که اگر 

ست، که منافعی"ملت"قانون و حقوق در مورد آن رعایت شود، 

این فیلم با طرح پاییبندی سمبلیکش به وطن و . اش رعایت شده است

هایی به بی قانونی و بی حقوقی و همچنین نمایش گوشهاشارت

ای بسامان به معنای حقوقی و هایی از فالکت، آرزومند جامعه

.                 مدرن امروز است، تالشی که حرف اصلی فیلم است  

فیلم در همان دادگاه طالق با طرح مشکل پدر دچار فراموشی شده،   

اهل و ( نادر)، و با پدر(وطن)آغازدبه عنوان دلیل اصلی جدایی می

نماینده و سمبل وطن مدرن  -نادر)خواهان مراعات حقوق اجتماعی

و با دادن امکان انتخاب به دخترش و یا زن آینده در دادگاه به ( آینده

فیلم با نمایش حیور زن در دادگاه مرجع بی . رسدسرانجام می

.                                  کندحقوقی را برای بیننده فیلم مستند می  

نادر در جریان درگیری بر سر پرستاری نادرست از پدر، با پرت 

کردن راضیه نیز به بیرون از خانه، حاکمیتی را که هنوز با واقعیت 

دنیای امروز سازگار نشده، البته همچنان به صورتی سمبلیز به 

.                                                                  کشدچالش می  

های زیر مورد مالحظه ها نمونهبرای توضیح بیشتر این سمبل 

.                                                          گیرد بیشتر قرار می  

اش، میدر جریان درگیری میان خانواده نادر با راضیه و خانواده

شنویم که روز پیش از پرت شدن به بیرون از خانه توسط نادر، او

به قصد آوردن پدر به خیابان رفته، و در آنجا دچار ( راضیه)

توجه داشته باشیم، که ما در اینجا با دو . تصادف با ماشین شده است

مورد روبرو هستیم، یکی عمل نادر و بیرون کردن راضیه از خانه 

و معاف کردن او از پرستاری پدر، که دور کردن سمبلیز سنت و 

است، که به او ( وطن)اش در حفظ و نگهداری از چیزیناتوانی

کند، که سپرده شده، و دوم اینکه وقتی هم که راضیه بعدتر بیان می

در نتیجه تصادف با ماشین جنین خود را از دست داده، به بیننده تفهیم 

در جامعه با ماشین یعنی آپارات فعال جامعه ( سنت)کند، که اومی

مدرن به مشکل برخورده است، و دچار سقط و نازایی شده است، و 

اش در نتیجه در بطن این سنت، کودکش هم به عنوان سمبل آینده

تواند، مرده است، و بنابراین چنین چیزی اساسا چشم اندازی نمی

برای آینده داشته باشد، و ضمنا با همان قسم و آیه و آیه کاری، یعنی 

های فکری خودش او یا به عبارتی خود سنت را وادار به اهرم

کند، که او یعنی نادر یا نماینده مدرنیسم و آینده در اعتراف می

اینباره هیچگونه تقصیری ندارد، و این ناتوانی در خود سنت و در 

های فعال و نوین آن که او سر برخوردش با جامعه امروز و واقعیت

در اینجا فیلم باز هم در . آورد، نهفته استاز درکشان در نمی

حالیکه ترمه توسط نادر به جمع و به عنوان شاهد و شنونده حقیقت 

ای ای را با چنین اثباتیهفراخوانده شده است، مدرنیسم پاک و پالوده

.                   گی آینده معرفی می نمایدبه او یعنی به سمبل نماینده  

و اما باز هم با نگاهی به نقش پدر و کال به خانواده نادر مالحظه می

کنیم، که پدر علیرغم مشکل فراموشی، اما هنوز از طری  

روزنامه، یعنی یکی از امکانات ارتباطی جهان مدرن با مجموعه 

اتفاقات پیرامون خود که در همان روزنامه هم به عنوان یز 

گیرد، قطع ارتباط نکرده است، و فیلم مجموعه در دسترس قرار می

کند، و ضمنا در گوید، که او دا ما خود را بروز میبه ما می

(  بگو تاج ایرانی)ای از تاج اصفهانیقسمتی نیز با پخش شدن تکه

ای زند، و دیگر آنکه نشانهگذری هم به خاطره و تاریخ پیشین می

و این پدر پیر و . کنداز مدرنیسم را هم او با کراوات نمایندگی می

ای است بخودی فرتوت با یدک کشیدن سمبلی از مدرنیسم اشاره

اش به دوران پهلوی باز می خود به گذشته مدرنیسمی که سرچشمه

و اینها نکاتی در جهت تا ید سمبل پدر به عنوان همان وطن و .  گردد

پدری که چه چیز یا چیزهایی . یا سرزمین مورد نظر کارگردان است

را فراموش کرده باشد، که اینها تنها عال م و آثاری اندک و نمادین 

بد نیست ضمنن در این مورد بیاد بیاوریم که آنچه را . از آن هستند

های پدر فراموش کرده، نادر در هنگام تمرین با ترمه با معادل

کند، و یا در جای دیگری توسط مادر گیری میفارسی کلمات پی

بزرگ تحت عنوان سوآل چگونگی تقسیم بندی اجتماعی در دوران 

آری در قبال فراموشی پدر، . شودساسانیان به ترمه آموزش داده می

اما به ترمه به عنوان سمبل آینده چنین رهنمودی هم از ایران تباری 

های فیلم آگاهانه ضمنا از آنجا که اسامی شخصیت. شودداده می

شوند، و هر یز بار معنایی معینی را با خود حمل میانتخاب می

نمایند، پس انتخاب نام نادر تلنگر به خاطره اتحاد و قدرت در 

دورانی است که کوه نور یکی از ره آوردهای آن بوده است          

در کنار اینها که گفته شد، به عالوه بایستی به کلکسیون نام های 

، و (1سمبل ایرانیت)دو خانواده یعنی سیمین، ترمه و نادر

کلکسیون نامه های عربی یعنی راضیه، سمیه و حجت نیز توجه 

در اینجا و حتا تحت این عنوان هم کارگردان این دو را به . کرد

.                        ای سمبلیز در مقابل هم قرار داده است گونه  

.  و نکتپ قابل توجه دیگر اینکه آرایش چهرم نادر و ریش اوست

سمبل بسیار حساس دیگری، که هرگز با آرایش و ریش سنت 

این آرایش، آرایش چهرم . حاکم و معلوم روز سنخیتی ندارد

بیاد بیاوریم که پدر در این فیلم ریش ندارد و . سرباز ساسانی است

ضمنا روحیه و رفتار نادر هم در تمامی طول فیلم اساسا ربطی به 

در صحنه ماقبل پایان فیلم نیز، . آ ین و رفتار حاکم و مذهبی ندارد

کند، تنها با آنجا که نادر از راضیه درخواست سوگند به قرآن می

: گویدشود و دقیقا به او میاو به سبز خودش وارد عمل می

و خود را با ظرافت از چنین دایره عقیدتی " شما آدم معتقدی هستید

این نکته در کنار کلیه گفتارها و رفتارهایی . گذاردبیرون می

.                        است که نادر در تمامی فیلم حامل پیام آنهاست  

.                     و نکته پایانی این بررسی تقابل طبقاتی آن است  

با ورود حجت به صحنه به عنوان شوهر راضیه، کارگردان ما را 

سپس متوجه می. کند، که اخراجی استبا کارگری روبرو می

های بسیار و توسط طلبکارانی که چزشویم که او به علت بدهی

در . هایشان برگشت خورده مکرر زندان را تجربه کرده است

ادامه فیلم ما باز هم بیشتر با شخصیت تماما ناهنجار، عصبی و 

شخصیتی که . شویمموهن، تهدید کننده و خودزن حجت آشنا می

خواهد آخرین چشمه رفتارش و آن هم در قبال همسری که نمی

گردد، نمونه " گناهکار"وارد خانه اش شود، تا مبادا " پول حرام"

و درست در همین صحنه . کاملی از فرصت طلبی و تقلب است

خواهد، تا را بدست آورد، از راضیه می" حرام"برای آنکه پول 

".               اونش با من: "گویدبر روی قرآن بزند و به او می  

حجت در صحنه درگیری با نادر در دادگاه گفته بود، من چیزی 

ای از همان گفتار معروف و این گونه. ندارم که از دست بدهم

" کارگران چیزی ندارند تا از دست بدهند، مگر زنجیرهایشان را"

از . در اینجا کارگردان با یز تیر دو نشان را زده است. می باشد

سویی به کسانی که عالقمند به مسا ل طبقاتی هستند، ظاهرا و بنا 

در حالیکه از سوی دیگر او را . به قولی عامیانه حال داده است

نشان سنتی نموده، که در سراسر فیلم تالش نمود، تا همذات و هم

.                                 را از شر او خالص کند( وطنش)پدر   

با این حساب کارگردان در پروژه مدرن خود به بیننده، همتایی 

کند، و به این حجت کارگر و عقب ماندگی سنت را یادآوری می

ترتیب به عنوان نماینده بخش متوسط جامعه و خواهان مدرنیسم، 

کند، که نه خانه دارند و نه گل آخر را هم وارد دروازه کسانی می

                                               ...!پول و نه پدر دارند و نه 

نام نادر اگرچه از زبان عربی است، اما، با توجه به :  1توضیح 

خاطره ای که در تاریخ ایران از مجرای قدرت و نقش نادرشاه بر 

.                           .           جا گذاشته، بیشتر ایرانی شده است

پایان                              

34 

 آهن در اثر عدم استفاده 

زنگ میزند   

آب بی حرکت   

پاکی خود را از دست می دهد  
 و با سرما یخ می بندد

بهمین ترتیب بیکاری اندیشه    

اعتبار آن را   

از بین می برد    

لئونارد داوینچی   
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کاترپیالر در لندن انتاریو و چهره عریان سرمایه-کارگران کارخانه الکترماتیو دیزل  

 کانادا -گزارش سفر حمایتی  کمیته حمایت از مبارزات کارگری ایران 

ایم و این بار عازم لنادن اناتااریاو  باز هم در اتوبوس نشسته 

مایارویام .  هستیم که در فاصله دو ساعتی تورنتو قرار دارد

 -اوت شده کارخانه الکتروماتیاو دیازل که از کارگران الک

 .کاترپیالر حمایت کنیم

روز است که سرمایه در هاای  08ژانویه است و  08روز 

نفر در سارماای  143روی کارگران بسته و  کارخانه را به

زمستان کانادا مجبور باه پایاکات در پشات درهاای بساتاه 

کاارگاران فاراخاوانای بارای حاماایات از .  اناد کارخانه شاده

اند و در پاسخ به این فراخوان، هزاران  هایشان داده خواسته

اند تا در ویکتوریا پارک لندن تاجاماع و  تن روانه لندن شده

پیما ی کنند و صادای اعاتاراض کاارگاران  ها راه در خیابان

 .گوش همگان برسانند را به

کااناادا ایان   -کمیته حمایت از ماباارزات کاارگاری ایاران 

سرعت پاسخ گفت و  پس از یز بسیج چاناد  فراخوان را به

سوی لندن باه  ها نشسته و به روزه، یاران کمیته در اتوبوس

آوری کاماز ماالای  در اتوبوس، پیشنهااد جاماع.  راه افتادیم 

دالر جمع کنیم که در محال باه  752کردیم و توانستیم مبلغ 

از اتاوباوس کاه پایااده .  تحویل دادیام 07صندوقدار لوکال 

سوی محل سخانارانایاهاا راه  شدیم با بنر و پالکاردهایمان به

کاارگاران .  های حمایاتای در جاریاان باود سخنرانی.  افتادیم

ها از کبز، آلابارتاا و سارتااسار اناتااریاو گارد  واکتیویست

های حمایتی یکی پاس از دیاگاری خاواناده  بودند و پیام آمده

دساتااه ماوزیاز جاواناان ساارودهاای هامااباساتاگاای .  شاد مای

 .کردند ها همراهی می خواندند و جمعیت با آن می

، ساارانااجااام باازرگااتااریاان کااارخااانااه 0282درماااه جااون 

لوکوموتیوسازی آمریکای شاماالای و باه لاحااظ صاناعاتای 

تاریان تاکاناولاوژی سااخات  تاریان و مادرن  صاحب پیچیده

لوکوموتیو در جهان، توسط شرکت آمریکاا ای کااتارپایاالر 

شدن کارخانه،  خریداری شد و شمارش معکوس برای بسته

تان کاارگاران  143انتقال آن به مناط  دیگر دنیا و اخراج 

دولت کانادا که از دو ساال قابال  در فاکار .  آن شروع شد

فروش این واحد به بخش خصوصی بود، طب  معمول مفاد 

شرکات کااتارپایاالر .  داشت قرارداد فروش را محرمانه نگه

در ظرف کمتر از یز سال، با استفاده از تکناولاوژی ایان 

-کارخانه، سه واحد جدیاد تاولایاد لاوکاوماوتایاو در ماانسای

ایندیانای آمریکا، برزیل و مکزیز راه انادازی کارد ولای 

آالت این کارخانه ها کهاناه هساتاناد وهاناوزباه طاور  ماشین

اوت  کامل راه اندازی نشده و کارگران اخراجی که باا الک

اند که از خاروج  اند، مصمم در حالت اعتصاب قرار گرفته

آالت از کارخانه لندن اناتااریاو جالاو گایاری  و انتقال ماشین

 .نمایند

پاایاان     در ماه دسامبر قرار داد دسته جاماعای کاارگاران باه

باه   رسید و کوشش اتحادیه برای تمدید همان قرار داد قبلی

عیو اتحادیه کارگران اتومابایال    این کارخانه. نرسید  جایی

در .  را دارد  نامایانادگای آن ۷۲سازی کاناداست و لاوکاال 

    را باه  مقابل، کمپانی غول آسای ، پیشنهاد یز جااناباه ای

    کارگران ارا ه داد که بر اساس آن دستمزدهاا و مازایاا باه

  کالای    نصف  کاهش می یافت ، مازایاای باازنشاساتاگای باه

حا  کاار در " حذف میشد و کارگران جادیاداساتاخادام، از 

باا  .شدند برخوردارمی"  کارخانه بدون عیویت در اتحادیه

 ۰۱این پیشنهاد ، آزمندی بیشرمانه کاترپیالر ساالنه مبالاغ 

میلیون دالر از حقوق و دستمزد کارگران را به جیب خاود 

کرد وحذف اتحادیه های موجود را در دساتاور  سرازیر می

 داشت تا نشا ن دهد که سرمایه هیچ نوع تشکل کارگری 

.                                                         حتی همین اتحادیه های زرد را طاقت نمی اورد  

این ترتیب بود که شب یکم ژانویه در     طبیعتاً کارگران هم، چنان پیشنهادی را نمی پذیرفتند و به

های آهنی  کاترپیالر دور تا دور کارخانه را با نرده. های بسته کارخانه متوقف شدند مقابل در

کرده بودند، بالفاصله در   بلندی محصور کرده بود وکارگران که این را پیش بینی

.                      پیکت ایستادند و از مردم درخواست حمایت نمودند  به  های بسته درب  مقابل 

                                                                                

آنها از ورود اعتصاب شکنان جلوگیری می کنند و اجازه خروج مواد و تولیدات کار خانه را 

شش تن ه کارگران اجازه داده اند ک. کند تنها نیروگاه برق کارخانه است که کار می. نمی دهند

این نیروگاه،  . از مدیران وارد کارخانه شوند تا نیروگاه برق کارخانه را درحال کار نگهدارند

خواستند که هم طبقه هاشان در  کند و کارگران نمی برق کارخانه مجاور را نیز تامین می

.                                                                                    کارخانه باالتر بیکار شوند  

ی دیگر، اتحادیه کارگران اتومبیل سازی ، حمل و نقل محصوالت  اینکه  از سو    و با توجه به

این کارخانه را تحریم نموده کارگران راه آهن هم عیو همین اتحادیه هستند ،عملی کردن این 

کارگری با کارگران اعتصابی جای پر اهمیتی پیدا   تحریم  قطعی است واین اقدام در همبستگی

.                                                                                                            کند می  

ها سرازیر شوند وشعار گویان به  خیابان    بعد از تجمع در پارک ، انتظار میرود که جمعیت به

شنویم که رهبران اتحادیه خواسته اند که تجمع   می. تظاهرات ادامه یابد  ی شهر سرازیر و سو

کنند  خیابان ها باز می    دسته ای نزدیز به چهار صد نفرراه خود را به. را همین جا خاتمه دهند

کارخانه بروند و با     دسته دیگری می خواهند به. آنها به پیوندند    از جمعیت می خواهند که به  و

.                    رویم  ما با این دسته می. نمایند  کارگران درخط  پیکت  دیدار و اعالم همبستگی

های  هنوز هیچ نشده در هراس از قدرت اتحاد کارگران، دور کارخانه را با چپر  کاترپیالر 

.  نماید  آدم  دهان کجی می  بر آن ، به  آهنین بلندی محصور کرده است و زنجیر و قفل بزرگی

دسته موزیز جوانان زود تر از همه خود را به اینجا رسانده اند و با شور و حرارت تمام بر 

.                                                                               . کوبند و می خوانند ها می طبل  

ای نه چندان دور بر سینه دشت ازنفس  در فاصله  کاتر پیالر -  کارخانه عظیم الکترو ماتیو

دارد  رهگذران اعالم می    سرو صدا به  تنها تابلوی کوچکی بر باالی دروازه بسته،  بی. افتاده

های آتش حلقه زده اند و جمعیتی را که  کارگران کنار بشکه  .که کارگران الک آوت شده اند

.                                                  پیاده و سواره خود را به اینجا رسانده اند پذیرا میشوند  

    کند و به بینم که با دو پسر و یز دختر جوانش کنار آتش خود را گرم می  را می  زنی

پنجاه و چند ساله . با نوک پنجه اش روی زمین ضرب گرفته  ، ضرباهنگ دسته موسیقی

. از گروه ما اشکهایش را رها کرده  بینم که در میان بازوان زنی  لحظه هایی بعد می...مینماید

داند  نمی! به همین سادگی... شوهرش تا شب عید در کارخانه کار میکرد و حاال بیکار است 

الک "های که  تا تین ایجر در خانه، قسط خانه و صورتحساب  با سه  چه بر سرشان خواهد آمد

.                                                                                       سرشان نمی شود" اوت  

شود که شما  باورم نمی:" می گوید. خواند  اندازد و امیای ما را زیرش می  به بنر ما می  نگاهی

این سرعت خبر الک اوت ما پخش شده   خوشحالم که شما برای حمایت     به...خبر را گرفته اید

شوهرم می گوید ماهها طول خواهد   می دانید راه درازی در پیش داریم...از ما آمده اید

باز ...باز هم میاییم..تنها نیستید... میدانم : کنم  ام اشکهایش را پاک می با دست یخ زده..."  کشید

..                                                                                                        آیند  هم می  

خاوانایام و  در راه بازگشت ، اناتارنااسایاوناال را مای

ها  تلفن.  کنند با ما همراهی می   جمیعت داخل اتوبوس

های   ها و دوستی ها رد و بدل میشوند،  رابطه و ایمیل

    باه   باردیگر از پنجره اتاوباوس.  جدیدی باز می شود

سرزمایان وسایاعای کاه زیار بارفاهاا خافاتاه ناگااهای 

ماا :  تارنام اسات    صدایی در گوش جان به.  اندازیم  می

 ..ما بسیاریم... بسیاریم

 ...بسیار... بسیاریم  
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