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 فهرست مطالب
 

 

 P- 

 00صادق افروز با فریبرز رئیس دانا ص 

 01جدایی نادر از سیمین ص 

 01یونان سمبل مبارزه و مقاومت ص 

 ( داستان و اشعار رسیده از شما -طنز)هنر و ادبیات 

 21 —01—01 —01ص

 21چپ شیعه و حرکت تاریخی ص 

 21انقالباتی که به هرز می روند ص 

 01زلزله اعتصابات عمومی کارگران اسپانیا ص 

 4قرارداد زیانبار اقتصادی ص

 2تحصن پناهجویان ایرانی ص 

 21تاریخ اسالم ص 

 04سوسیالیست های انقالبی و دولت مصر ص 

  1گزارشی از مراسم هشت مارس در فرانکفورت ص 

 1فراخوان زنان عرب ص 

 20از حزب توده تا مشروطه سلطنتی ص 

 24سرگذشت پر مخاطره یک مهاجر ص 

 11مخالفت دولت تونس با قانون اساسی ص 

 01چهار شنبه سوری فرصت اعتراض ص 

 01بیانیه مردم مریوان ص 

 11آخرین تالش یک مادر برای یک لقمه نان ص 

 14تا  10ص کنگره ایرانیان کانادا و دغدغه سرمایه گذاران 

 فهرست مطالب

 75شماره 

   

 

 
 

 
  

 

 

نفر در حمایت از پناهند گان اعتصابی در شهر ورتشبورگ آلمان صورت  255مارس تظاهراتی با حدود  52در روز یکشنبه 

درصدی های آلمانی  99این تظاهرات از طرف فدراسیون جهانی پناهنده گان و نیروهای چپ و آنارکوسندیکالیست و . گرفت

 ارگانیزه شده بود 

  12دستاورد چپ در انتخابات تونس ص

28بارزانی نخست وزیر عراق را متهم می کند ص   

26جاهلیت قانونمند و خشونت گرا ص    

   6سنگسار جوانان عراقی ص 
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 اثر خواندنی و جدید سیامک ستوده

 منتشرشد 

 

 

 

 

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 سفارش مستقیم با تلفن های زیر تماس بگیرید 

 USA (440-673-1833) 

1110-211-111 CANADA  

EUROPE   (0049-178-7310-596) 

com.siamacsotudeh@info 

 

بازیگران  عصرتمدن 
 سیامک ستوده

 اعتراض
 به جهِت خود کشی   

 یک پناهجوی ایرانی
 بنام محمد رهسپار

 در آلمان 

تعدادی از پناهجویان ایرانی و دیگر خااجیای هاا  اعاد از وا ار جوز 

ساله ایارانای دج  33فوجیه  مناسبت خود کشی یک پناهنده  72دوشنبه 

آخر ماه ژانویه، محماد   . مقا ل دفتر ایاالت  ایرن دج  رلین تجمع نمودند

جهسپاج یک پناهجوی ایرانی دج کمپ پنااهاناد اان شا ار وجتساباوج  

دجینوب آلمان دج اعتراض  ه  التکلیفی پروسه پناهند ی و شرایط ناا 

وی  اعالات  ای .    مناست ماحال زناد ای ات دسات  اه خاودکشای زد

سرنوشتی اقامت و شرایط دشواج زند ی دجکمپ دچاج افسرد ای شاده 

ژانویه هرچه دجب اطاق محاماد  33و  قول همسایه اطاق ات دج جوز 

جا میکو یدند یوا ی نشنیدند  عدا  ه پلیس اطالع داده دجب اطاق محماد 

.                                         جا شکسته واجد شده ، و  ا یسد  ه داج آویخاتاه ماحاماد جو ارو شادناد

پناهجو خااجیای زناد ای  442دج کمپ پناهند ان دجش ر وجتسبوج  

نفر ایرانی و  اقی از کشاوجهاای افاساانساتاان  72میکنند که ازان یمله 

 فته میشود این کمپ یک ساختمان قدیمی ماتاسالا   اه .   وغیره میباشند

اجتش آلمان  وده که  ه شرایط  سیاج دشواج زند ی، معروف میباشد و 

خانم پروین دج این جا طاه . خود کشی نیز دجهمین کمپ جخ داده است 

دج اطالعیه که   مین مانااسابات از طارف  اروهای از .  چنین میگوید

پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی دج اعتراض اماروز دج ماقاا ال دفاتار 

ماحاماد جهساپااج .  نماینده ایاالت  ایرن دج رلین منتشر شده ، آمده اسات

او نیز مانند همه ما فکر میکرد آلمان کشوجی پنااهاناده .  خود کشی کرد

پذیر است و  رای نجات یان خودت و  ار خاوجداجی از  ارا اری و 

محمد دج شرایطی قراج  ارفات .  آزادی دجخواست پناهند ی کرده  ود 

که او جا قدم  ه قدم  ه سوی وضعیتی جاند ، تا  ه زند ی خودت پاایاان 

محمد نه اولین کسی ازمیان ما  ود که چنین کرد و نه آخرین نافار .  دهد

 .                                                     .                                   خاااااواهاااااد  اااااود

کبودی  ردن محمد تن ا وضعیت دشواجی جا افشآ کرد که دج آن مر  

 .ساااده تااریاان و ناازدیااک تااریاان انااتااخاااب  اارای پااناااهااجااویااان اساات

اعتراض کنند ان می  فتند ما اینجا آمده ایم و میخواهیم  ا اعتراض  اه 

 .شاارایااط پااناااهااجااویااان ایااالاات  ااایاارن ایاان جا آشااکاااج ناامااایاام 

زند ی دائمی دج وضعیت ناا ماعالاوم و اضاطاراب آوجی کاه آجاماش 

اعتراض کنند ان میگفتناد ماا .  شایسته ی زند ی انسانی جا نا ود میکند

.                            خواهان پایان دادن  ه جوندی هستیم که هیچ تفاوتی  ا شاکاناجاه ناداجد

طوالنی  ودن پروسه کاج پناهجویان دج المان ماه ها و حاتای ساال هاا 

طول میکشد و اغلب یواب جد میگیرند و این موضاوع  ار مشاکاالت 

دج ماه های  ذشته  اه ده هاا فاامایال .  جوانی شان تآثیر منفی می  ذاجد

افسانستانی یواب جد آمده و از آنان خواسته شده  رای خود پااساپاوجت 

افاساانا اا نایاز دج شارا اط . افسانی ی ت عودت  ه افسانستان ت یه نمایند

 . ساااایاااااج نااااا ااااواجی دج کاااامااااپ هااااا زنااااد اااای ماااایااااکااااناااانااااد

طوالنی  ودن پروسه تصمیم  ایاری ماحااکام آلاماان  ار جو  و جوان 

پناهجویان تآثیر منفی  ر یا میگذاجد و خیلی ها  علت  التکالایافای خاود 

اغلب آن ا  ا مشکالت زیاد  اه آلاماان .  وخانواده دج نگرانی  سر میبرند

و یا هلند جسیده اند ، و از فامیل شان یدا شده ، و  ی صبرانه ماناتا ار 

دیداج همدیگر میباشند این یدائی از فامیل،  سیااجی از ماادجان جا  اه 

امراض جوحی جوانی  رفتاج نموده، و تآثیرات نا واج آن دج زناد ای 

.                                       .                                                                 جوزماااره مشااااهااااده ماااایاااشااااود

شرایط  سیاجدشواج و اذیت و آزاج و اهی کتک پناهجویان افساانای دج 

یونان تاوساط پالایاس و یاا ساازماان هاای جاسات افاراطای وضاعایات 

پناهجویان جا  ه شدت وخیم ترساخته و  عضی از پناهجویان  رای مااه 

. ها و حتی سال ها دج یونان سر ردان  وده ، پولشان  ه سرقت مایارود

غرق شدن شماج زیادی از پناهجویان افسانی که توسط کشتی ها کا اناه 

و سوجاخ شده از دجیا عبوج میکنند  اهی  ه غارق شادن اطافاال و یاا 

 زج ساالن منجر میشود دج ماه های  ذشته خبر های نا واجی ازغرق 

 .شاااادن شااااماااااجی از افااااساااااناااا ااااا ماااانااااتااااشاااار شااااده اساااات

من از مواجدی اطالع داجم که فامیل هاا  ارای آمادن فاامایال شاان از 

یونان از دوستان پول قرض  رفته ،  ه یونان فرستاده اند ولی قاچاقبار 

تا حال حکومت افسانستان دج یاوناان .  پولشانرا  رفته فراج نموده است

سفاجت نداشته ، اکنون سفاجت افسانستان دج یونان فعال شده است ولای 

 ه وضعیت  سیاج دشواج پناهجویان افسانی تا حال تآثیر مثبتای ناداشاتاه 

 ..                                   اسااااااااااااااااااااااات

 

 محمود منجم زاده برلین

                               

 6اطالعیه شماره 
 اعتراض و تحصن پناهجویان ایرانی

 !در ورتسبوگ با قدرت وارد سومین روز خود شد 

ماجس پناهجویان ایرانی دج ش ار وجتساباوج   91از جوز دوشنبه 

دج اعتراض  ه سیاست ای ضاد پانااهاناد ای دولات آلاماان دسات  اه 

این مباجزه انعکاس  سترده ای دجمدیای . اعتصاب و تحصن زده اند

ده ا  زاجت و مصااحاباه تاوساط جسااناه هاای . آلمانی داشته است

و اماا آخاریان .  آلمان  ا متحصنین و سخنگویانش اناجاام شاده اسات

 :ماجس 79اخباج این تحصن تا  عد از و ر امروز چ اجشنبه 

از صبح امروز مردم ش ر وجتساباوج  دساتاه دساتاه  اه ماحال * 

 ر زاجی تحصن آمده و پتیشن حمایت از خواست ای پناهجویان جا 

دجصدی ا از دیروز سه تاا چاادج  11فعالین ینبش .  امضا می کنند

دج حمایت از اعتراض پنااهایاویاان دج یاواج چاادج پانااهاجاویاان 

 .متحصن  رپا داشته اند

امروز و ر پالکاجد  زج ی  ه این مضماون از طارف یاناباش *  

ماا سااکاناان شا ار :  دجصدی ها دج محل نصب  اردیاده اسات 11

چانادیان نافار از .  وجتسبوج  از اعتراضات شما حمایت می کنایام

فعالین و دست اندجکاجان این ینبش دج محل حاضر و دج تاماامای 

 .کاج وفعالیت ا شرکت فعاالنه داجند

 خش استان  اایارن ضامان  9قبل از و ر امروز تلویزیون کانال * 

حضوجدج محل تحصن و ت یه  زاجت و فیلم،  ا حسن حسین زاده 

 .سخنگوی معترضان مصاحبه کرد

فدجاسیون سراسری پناهند ان ایرانی واحد آلمان  ا قدجت دج کناج 

ماا هاماه .  و همراه  ا پناهجویان این اعتراض جا  ه پیش مای  ارناد

احزاب، سازمان ا و انسان ای مدافع حقوق  شر و پناهند ی جا فارا 

ماا از هار  اوناه .  می خواینم که از این اعتراض حاماایات ناماایاناد

 .همکاجی دج این زمینه استقبال می کنیم

 های دیگر  فدجا -همبستگی

 

او .. فخرا یونوس زن پاکستانی که قر انی خشونت شوهرت  ردید

طی ده سال  ا سی وشش  اج عمل یراحی  ر جوی صوجت و  دن 

او خود جا از ساختمان شش طبقه ای دج .خود  ه زند یش خاتمه داد

ش ر جم دج ایتالیا یایی که او  رای مداوای خود  ه آنجا جفته  ود  ه 

و  ه جنجی که می کشید و خود  اجها  ه آن اعتراف . پایین انداخت

یونوس دختر زیبایی  ود که دج سنین نویوانی  ه .کرده  ود پایان داد

 رای  ذجان .عنوان زنی مطلقه  ا کودکی که از این ازدواج داشت 

دج . زند ی خود و کودکش   ه جقصیدن دج کا اجه ها می پرداخت

کشوجی که چنین عملی از یک زن نشان از عم  دجماند ی و 

ذج همین ایام  ا شوهر دومش آشنا می .زند ی نا  سامان او داجد

این مرد که از خانوادهای سرشناس پاکستان  ود  ه واهر .شود

عاش  او می شود و  ا ویود داشتن دو همسر دیگر   ه ازدواج 

این مرد که نامش  الل خان می  اشد .سومش  ا یونوس اقدام می کند

پسرممصطفی غالم خان از نمایند ان پاجلمان که قبال استانداج 

یالب اینجا است که همسر مطلقه خود غالم .پنجاب  وده می  اشد

مسئولیت پرونده یونوس جا  ه ع ده ( ت مینه دوجانی) خان  ه نام 

می . او که از نزدیک  ا خانواده شوهر یونوس آشنا است. می  یرد

یونوس  عد از سه سال زند ی  ا شوهر دومش  الل خان  ه .  وید

علت خشونت و آزاج و اذیتی که از طرف او  ه یونوس اعمال می 

تا اینکه .شد از او یدا می شود و دج خانه مادجت زند ی می کند 

یک شب  الل  االی سر او جفته و دج مقا ل چشمان کودک او  ر 

ت مینه می  وید از یک زن زیبا واهری . جویش اسید می پاشد

 ویود آمده  ود که من  ا اینکه  ا این قبیل زنان  اجها جو دج جو 

و تاب دیدن این همه مصیبت  رایم .شده  ودم اما وحشت می کردم

 سیاجی اعتقاد داجند  ه دلیل داشتن آشنا و واسطه . طاقت فرسا  ود

های  سیاج دج دولت پاکستان یناب  الل خان ممکن است  تواند  ه 

وسیله این دست ای پن ان پرونده جا مسکوت  ذاشته و از زیر 

(  نیر شبانان کیانی) طب   زاجت .ینایتی که کرده شانه خالی کند

هزاجان ( سازمان دفاع از حقوق زنان)عضو فعال دج  نیاد اوجات 

پرونده قا ل  رجسی دج داد اه های پاکستان از خشونت مردان 

خانواده اعم از شوهر، رادج و پدج مویود است که معموال این 

پرونده ها  ا یدیت دنبال نمی شوند چرا که دج کشوجی زند ی می 

کنیم که قوانین آن صریحا حقوق زنان جا  ه نام تقدس مذهبی نادیده 

دج .یسد یونوس دج جوز هفدهم ماجچ  ه پاکستان منتقل شد.می  یرد

حالی که یکماه قبل از آن یک مستند ساز پاکستانی فیلمی دج  اجه 

که این فیلم  رنده اسکاج   ترین فیلم . قر انیان اسیدپاشی ساخته  ود

.                               پایان.                                  مستند شد

خودکشی زن پاکستانی که به صورتش 

 اسید پاشیده شد

mailto:info@siamacsotudeh.com
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 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

 

 کانادا
 

TD Canada Trust 

Name: Roshangar 

Acct. # 03152 004 79065218649 

ABA (Rout No.): 026009593 

Switch Code: TDOMCATTTOR 

 :   آدرس جدید  پستی

50 Weybright   crt.suit # 46 

Toronto on M1s_5A8 

CANADA 

Tel : (905) 237-6661 

 سیامک ستوده: سردبیر

 الماس شعار: ویراستار

 سیمین رها: گرافیک و صفحه آرایی

 سیمین رها: مسئول صفحات ادبی نشریه

 

 0555:  تیراژ

تورنتو، مونترآل ، اتاوا، نیویورک، 
 هیوستون، 

 داالس نیوجرسی ویرجنیا آتالنتا

 بروکسل -آلمان-لندن : در اروپا

 شرکت کتاب: توزیع روشنگر در لوس آنجلس

 

 نماینده روشنگر در آمریکا

 پویان پویا

TEL :1-440-673-1833 

 نماینده روشنگر در اروپا 

 آقای گودرز حسنوند 

Tel:  49 - 178 - 7310 - 596 

 

  

 

 

 

 گزارش مالی

کسری داشته ایم که با $  221کمک مالی، $ 0111که با توجه به ) هزار رسیده 1تیراژ این ماه باز هم هزار نسخه باال رفته و به  –خرج چاپ )$ 0114مخارج این ماه 
در همینجا از خوانندگان محترم حوزه آمریکا که این . می شود که امید است با یاری خوانندگان رفع گردد$ 0122کسری از ماه قبل کل بدهی ما بالغ بر $  0111محاسبه  

 .ماه جانانه به کمک ما آمدند، نهایت سپاسگزاری را داریم

 

همچنین با کمکهای مالی خود به این نشریه،.نشریه روشنگر نشریه ای است آگاهی دهنده با نظرات،انتقادات و پیشنهادات سازنده خود به هرچه پر بار تر شدن آن کمک نمایید  
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 معرفی صفحه فیسبوکی دوستی مردم ایران و مردم اسرائیل بر علیه جنگ

دیر زمانیای  اسات ماا مامانرز  .   شمسی است ٣١٣١عذرا آدمی  متولد 

یصف میشتر زیدگی را در حنل ممنرز  و تالش مرای یا  .  پیوستا است

کتنب حنضر یتیجاا گاگاتا اویای کاوتان  و .  دیینی مهتر، سپری کرد  است

و یویسید  کاتانب مار . حضوری اسد گلچییی من مندرش عذرا آدمی، است

اسنس آشینیی من تنریخ میست و چید سنلاا مامانرز  ایا االمای در ایارا  و 

 .کردستن ، ای  گگت و را مشکل کتنب حنضر آمند  کرد  است

 !خواییدگن  گرامی

در  « " آمانجای" زیدگی و ممنرز  کموییست سانلامایاد عاذرا آدمای » کتنب 

مان .   سنل مایا اذرد٧از ایتشنر ای  کتنب .  میتشر شد  است ٤٣٣٢فوریا 

شد  ای  کتنب را مجددا از طریق سنیتهن در (  اف.  د.  پ)ای  م دما فنیل 

 .اختینر شمن  عزیزا  قرار میدهم

همییجن از کسنییکا میخواهید میوگرافی خود از زیدگی و مامانرز  را در 

شکل کتنب میتشر کیید، من استگند  از ال وی ای  کتنب مایاتاوایایاد مان ما  

 .تمنس م یرید

 (آلمن )کل  ٤٣٣٤منرس ٤٧یسن  یودییین  

nasan_nodinian@yahoo.de 

. ما قصد هیچ آسیبی  ه شاماا جا ناداجیام.  ما شما جا دوست داجیم

 رعکس، دوست داجیم شما جا  بینم و  اهم ق وه ای  نوشیم و دج 

همه آن ایی که احساس مشا  ی داجناد، .     اجه وجزت  پ  زنیم

لطفا این پیام جا پخش کنند و کمک کنند تاا  ادسات ماردم ایاران 

 .جانی، تل آویو.  رسد

لینک صفحه مر وط  ه دوستی مردم ایران و مردم اسرائیال کاه 

 عکس اول آن جانی و دخترت جا نشان میدهد

https://www.facebook.com/israellovesiran 

سانل   24ای  پینم ای  صگحا است کا توسط رایی معالام گارافایا ، 
منرس تن کیو  مورد توجاا وسایار در جانماعاا  42یوشتا شد  و از 

مر خالف تگسیر و .  اسرائیل و در سطح می  المللی قرار گرفتا است
تعمیر هنی می می سی کا میخواهید مر ای  حرکت موی ینسیوینلایاسام 

لیی  صگحا .   و مذهب مییدازید، ی  یپنم عمی ن ایسنیی در آ  هست
 :هم در ایتهن آمد  است

 ه مردم ایران،  ه همه پدجها، مادجها،  یه ها، خواهر ها و 

 رای اینکه ینگی  ین ما  اشد اول  اید از هم  ترسیم،  اید ...  رادجها

اما من ترسی از شما نداجم، نفرتی از شما . از هم متنفر  اشیم

هیچ ایرانی  ه من لطمه ای . من حتی شما جا نمی شناسم... نداجم

فقط یکباج ... من هر ز هیچ ایرانی جا مالقات نکرده ام. نزده است

 عضی وقت ا . آدم خو ی  ود... دج پاجیس یکی جا دج یک موزه دیدم

دج تلویزیون یک ایرانی می  ینم که جایع  ه ینگ ( اسرائیل)اینجا 

.  مطمئنم که او همه مردم ایران جا نمایند ی نمی کند. صحبت میکند

جا می  ینید که جایع ( از اسرائیل)ا ر شما دج تلویزیون کسی 

مطمئن  ات که او همه ما ...  مباجان کردن شما صحبت میکند

.  من نماینده جسمی کشوجم نیستم. جا نمایند ی نمی کند( اسرائیلی ها)

من خیا ان ای ش رمان جا می شناسم، . من یک پدج و یک معلم هستم

 ا همسایه ها صحبت می کنم،  ا خانواده ام،  ا دانشجویانم،  ا  

(          میخواهم  گویم)دم ا آ ه نام همه این ... دوستانم حرف میزنم

3 

 نماینده روشنگر در لندن

 مهر ناز نادری

00447787654122:     تلفن  

Mahrnaz naderi@yahoo.com 

 

 "آباجی"زندگی و مبارزه کمونیست سالمند عذرا آدمی 

 نسان نودینیان: نویسنده 
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 مریکاآ

 شمال کالیفرنیاخوانندگان  

 خواننده      میامی

 خواننده      نیویورک

 خانم مریم      دنور

 //آقای بهرنگ    

    اوکال هاماآقای صبوری 

  آمریکاآقای عباس کافر 

 جمع

 :    جمع کل

 

 

 

 لیست کمک ها و گزارش مالی این ماه 
 

 کانادا

 خانم روشنک  تورنتو

 خوزستان   اتاوا

 آقای الوند    تورنتو

//سکوالرسبز      

//آقای شیراوند      

//خانم فرید          

//آقای سیامک       

//خانم فاطی و منصور   
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 آلمان

 آقای عزیزی

 عباس آقا

 خوانندگان
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 روشنگر 

 متعلق به شما ست

 با پشتیبا نی

 ما لی خود 

 به ادامه انتشا ر 

 روشنگر 

 یاری رسانید 

 

سرانجام  عد از  ذشت سه سال، یزئیات یکی از زیان  اج ترین 

. قراجدادهای اقتصادی  عد از انقالب  ا کشوج چین  رمال شد  

؛ سه سال قبل مطا    ا یک قراجداد « ازتاب» ه  زاجت خبرنگاج 

عجیب، دولت ایران دجآمد حاصل از فروت نفت جا نزد دولت چین 

جا، دج اختیاج این کشوج می  ذاجد تا  عنوان پشتوانه ال سی های 

.                    خرید کاالی چینی  رای ایران استفاده  ردد  

 نا راین قراجداد، دولت چین عالوه  ر آن که پول خرید نفت ایران جا 

نزد خود نگه میداجد، مدیریت این پول جا نیز  ه ع ده داجد و خود 

 این پول جا  ه اجزهای مختلف میتواند تبدیل کند

یکی از نکات یالب و البته تاسف  اج دج این قراجداد، این  وده است 

که دولت چین، هییگونه تع دی نسبت  ه نتیجه اقدام خود نداجد و 

ا ر  ه خاطر اشتباه س وی یا عمدی دولت چین  خشی از سود یا 

اصل پول ایران  ا نوسانات نرخ ای اجز از  ین  رود، مسئولیت آن 

. .                                                         رع ده ایران است  

اما ترکمانیای  ودن این قراجداد  ه اینجا ختم نشده و سایر مفاد 

قراجداد عجیب تر است؛ از یمله اینکه دولت چین  رای افتتا  ال 

سی یا فروت نسیه کاال  ه ایران، دج حالیکه پول نقد ایران  عنوان 

پشتوانه دج اختیاج آن است، اقدام  ه دجیافت  یمه از ایران می کند که 

امری عجیب و کم سا قه دج  انکداجی ی ان است این موضوع  ه 

این معناست که فروشنده دج حالیکه مبلسی  سیاج  یشتر از پول کاال 

 ه صوجت نقد دج اختیاج داجد، اقدام  ه کشیدن دجصد قا ل توی ی 

 ر جوی مبلغ کاال  عنوان ح   یمه یا هزینه جیسک کرده که این مبلغ 

دجصد  وده و احتماال دج شرایط فعلی  ه دو  را ر  ۴دج سال ای قبل 

این جقم افزایش یافته است که دج مقیاس کلی میلیاجدها دالج می 

.                                                                              شود  

محوج سوم این قراجداد ترکمانیای، عادم اساتافااده کاامال ایاران از  

انبوه سرمایه کشوج است که نزد چین سرماایاه  اذاجی شاده اسات و 

میلیاجد دالج  اذشاتاه  ۵۲ فته میشود این جقم دجحال حاضر از مرز 

 . است

میلیاجد دالج از سرمایه کشوج طابا  ایان قاراجداد  ۵۲ ه  یان دیگر، 

دجاختیاج دولت چین میباشد، اما  ه یای پرداخت سود  اه ایاران، از 

 ایران ماباالاغ ساناگایانای  اعاناوان  ایاماه و جیساک دجیاافات مایاشاود                                 

 رای مشخص شدن ا عاد زیان کشوج از محل این قاراجداد، تانا اا  اه 

ذکر این نکته  سنده می کنیم که ا ر این مبلغ هنگفت  ه یاای ساپارده 

 ذاجی نزد  رادجان چینی  ه خرید طال اختصاص یافته  ود، طی این 

 ۵۲مدت اجزت آن چندین  را ر شده  اود و عاالوه  ار آناکاه اصال 

میلیاجد دالج دیگر که یااجاناه دو  ۲۵میلیاجد دالج مویود  ود، حدود 

 .                       . ساال ماردم اسات، ساود عااایاد ایاران شاده  اود

هرچند مطا   قانون اماکاان افازایاش ماحاوجهاای ساوال از جئایاس 

یم وج نیست، نمایند ان سوال کاناناده از احامادی نا اد دج حااشایاه 

سواالت خود  ه این موضوع هم اشاجه ای کلای کاناناد،  اه ویا ه کاه 

یکی از سواالت مر وط  ه عدم پرداخات  اودیاه مصاوب ماتارو از 

ذخیره اجزی است که مسئوالن دولتی خاالای  اودن ایان صانادوق جا 

 .  انه می کردند و اینک  رخی زمینه های آن جوشن شده است

 

اخبار ایران –مارس  ۰۱شنبه   

 جزئیات یکی از زیان بارترین 

 قراردادهای اقتصادی بعد از انقالب

 !جمهوری اسالمی مشروعیت پذیر نیست
 کانادا در هم سویی با رژیم فاشیستی جمهوری اسالمی" روسای بومیان"

 فرامرز شیراوند: برگردان

 

 
APTN وب سایت شبکه تلویزیونی بومیان کانادا 

http://aptn.ca/pages/news/2012/03/13/
iranian-officials-working-very-hard-to-
bring-first-nations-leaders-to-tehran/ 

 از چپ به راست: عکس ها

)Frank Brown, Terry Nelson, Orville 

Smoke, Ken Whitecloud. APTN/Photo) 

 

1. Terry Nelson 

2. Roseau River First Nation  

3. Frank Brown 

4. Canupawakpa Dakota Nation  

5. Orville Smoke  

6. Plains Wahpeton First Nation  

7. Ken Whitecloud 

8. Sioux Valley First Nation 

طی نشستی با کامیبز شیخ حسنی، کاردار سفارت  2102مارچ  02کانادا در روز دوشنبه " روسای قبایل بومیان"چند تن از 
 . پایتخت کانادا، دیدار کرده و خواهان مالقات با احمدی نژاد شدند -رژیم جمهوری اسالمی در اتاوا 

، به ای ، طی اطالعیه"کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی یهماهنگ کننده" در این رابطه هما ارجمند،
 . ، این حرکت را محکوم کرد2102مارس  01تاریخ 

دساتاگایاری هاای دساتاه  ،که علی جغم ت دیدات ماداوم ای هدج دوج

تجاوز و اعدام ها توسط جژیم یم وجی اسالمای،  ،شکنجه ،یمعی

مردم ایران دج تالت و سازمانادهای  ارای سارناگاونای کال جژیام 

کاه اوضااع یا اانای عالایاه جژیام یاما اوجی  ای هدج دوج  -هستند 

جزو " ی جئایاس ساا ا  قابایالا ا 9تری نلساون  -اسالمی ایران است

، 4" کاناوپااواکاپاا داکاوتاا" ی جئیاس قابایالا ا  3، فرانک  راون7"جیوج

از  2و وایات کاالد 6" پلین هاپاتاون"   یجئیس قبیل  7اوجویل سموک

 ا نمایند ان جژیم فاشیستی یما اوجی اساالمای  1" سو ولی"   یقبیل 

تر، خاواساتااج دیاداج  اا  و از آن سخیف.  ذاجند میدج اتاوا نشست 

 . شوند می، دج ایران [احمدی ن اد]جهبران جژیم 

همانگونه که آ اهید، جژیم یم وجی اسالمی دج ایاران، تااجیاخای 

هاای آلاماانای و   ه تیر ی تاجیخ دیاکاتااتاوجی ناازیسات  -سیاه داجد 

جژیم یم وجی اسالمی،  ا اتاکاا  اه .  جژیم آپاجتاید آفریقای ینو ی

( 9121)   9372قوانین ضد انسانی اساالمای، از ا اتادای اناقاالب 

تاکنون صدها هزاج نفر جا دستگیر، زندانی، شاکاناجاه و  ایاش از 

 . اعدام کرده است ،های وحشیانه هزاج نفر جا پس از شکنجه ٠٥۵

سال است که او اشاان اساالمای ایان جژیام، ماحال کااج و زناد ای 

جا تاحات ....(  مسیحی،  ی خدا و  ،ی ودی ،از یمله   ائی) انسان ا 

هایی که  اهن منجر  اه  آتش سوزی   -کشند  می،  ه آتش "کافر"نام 

ایان جژیامای اسات .  شود میسوزاندن کل خانواده قر انیان دج آتش 

جا  اخااطار پاخاش (  96زیار سان ) که دختران یوان و ناویاوان 

اطالعیه و یا شرکت دج ت اهرات، پیش از اعدام توساط زناداناباان 

این جژیامای اسات .  دهد میاسالمی موجد تجاوز دسته یمعی قراج 

خاوجاناد  مایکه  ه یوانان و دانشجویان  ازداشت شده، مواد مخدج 

 .تا از پیوستن آنان  ه ت اهرات ای اعتراضی یلو یری کند

 ا آ اهی  ه این اعمال غیر انسانی جژیم یم وجی اسالمی دج 

کانادا چه توییحی "  جوسای قبایل  ومیان"مایلم  دانم که  ،ایران

 .  رای دیداج خود  ا نمایند ان این جژیم داجند

شان،  اید از مردم ایران و  دج قبال این حرکت"  جوسای قبایل"این 

آنان الزم است که  دانند .  اعضای قبایل خویش عذجخواهی کنند

 زودی مردم دج ایران همراه  ا سایر ش روندان ی ان کلیه 

جهبران این جژیم جا  ه دلیل اجتکاب ینایاتشان دج ایران و ی ان 

 . محاکمه خواهند کرد

این جژیم هییگونه مشروعیتی دج ایران و ی ان نداجد؛ و دیداج 

کانادا این این جژیم جا از انزوا خاجج نخواهد "  جوسای  ومیان"

 . کرد

 هما اجیمند

  یهماهنگ کننده

 "کمپین  ین المللی  ستن سفاجتخانه های یم وجی اسالمی"

Campaign's Co-ordinator: Homa Arjomand -

 homawpi@nosharia.com or homawpi@closedownir

anianembassies.com 
Ph: +1 416 737 9500  
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 در ستایش مطبوعات آزاد

 کارل مارکس

 محمد پوینده :برگردان

  

 

 . گریه نکن خواهرم» 

 ات درختی خواهد رویید  در خانه

 هایی در َشهرت  و درخت

 . ات بسیار درختان در سرزمین و

 و باد، پیغام هر درختی را به درخت دیگر 

 رسانید  خواهد 

 : ها از باد خواهند پرسید و درخت

 « ! آمههههدی سههههحههههر را نههههدیههههدی در راه کههههه مههههی

نویسندۀ توانا، استااد دانشاگااه، (  ٠۹۵۵-٠۹۳۵)سیمین دانشوج 

هنرشناس و متریم  ریسته، عضو  دیرین کانون  ناویساناد اان 

 ایران،

 نویس ایرانی و شخصیتی مستقل شیفتۀ آزادی  نخستین زن جمان 

 .دج اااذشااات(  ۵۵٠۵مااااجس  ۱)   ٠۹۳۵اسااافاااناااد  ٠۱دج  

شباهات  اه زناد ای ماا  زمستان  ی» سالگی  امقالۀ ٠۴او که دج 

داساتاان  کاجمطبوعاتی جا آغاز کرده  اود،  اا ماجاماوعاه«  نیست

آتش خاموت  طوج یدی پا  اه عارصاۀ اد ایاات  اذاشات؛ پاس 

ازتریمۀ داستان ایی ازچخوف و پیتون وهاثوجن و شانایاتاسالار، 

جا منتشر کرد؛  ا جمان "  ش ری چون   شت"  داستان   مجموعه

دجاد یات ایران  خوت دجخشید؛ و تاا   ٠۹۴۱سووشون دج سال 

نویسی جا ادامه   یزیرۀ سر ردانی و  ساج ان سر ردان  داستان

 ه دالیل نامعالاوم نااپادیاد " کوه سر ردان"آخرین جمان او ) داد 

او  اا یسااجت اد ای خاویاش و (.  شد و جنگ چاپ  ه خود ندید

چاپ آثاج متعدد، جاه جا  رای زنان نویسندۀ ایرانی پاس ازخاود 

 .   همواجساخت و  اذشاتاه از ایان، پایاوساتاه پشاتایاباان آناان  اود

دج نخستین مجمع عاماومای کااناون ناویساناد اان ایاران دجساال 

او .  ، سیمین دانشوج  ه عنوان جییس کانون  ر ازیاده شاد٠۹۴۱

 ذاجان اصلی این کانون  ود وچندین دوجه دجماقاام   که از  نیان

عضوی ازهیئت د یران آن فعالیت داشت، تا آخرین دِم زناد ای 

. تویه و عالقۀ خود جا  ه آزادی اندیشه و  یان و قلم حافاک کارد

توانست دج  و ا رچه دجچند ساِل  ذشته  ه دلیل ک ولت سّن نمی

یلسات کانون نویساناد اان ایاران حضاوجیاا اد، هار ااه اماکاان 

 ر زاجی مجمع عمومی فراهم شد  اا اجساال پایاامای هامادالناه 

 رحضوج خود  عنوان عضوی از کانون دج کناج دیگراعضاای 

 .         آن پافشاجی کرد

کانون نویسند ان ایران دج ذشت سیمین دانشوج جا  ه خااناوادۀ  

او، اعضای کانون و یامعۀ  فرهناگای مساتاقال کشاوج تسالایات 

  ااویااد و دج مااراساام  اازج ااداشاات او دج کااناااج خااانااواده و  ماای

 .     یاااااااااااااااااجانااااااااااااااااش خااااااااااااااااواهااااااااااااااااد  ااااااااااااااااود

 کانون نویسند ان ایران 

مساله این نیست که آیا آزادی مطبوعات  اایاد ویاود داشاتاه )...(  

 اشد، چرا که این آزادی همواجه ویود داجد، مساله این اسات کاه 

آیا آزادی مطبوعات، امتیاز خاص چند فرد است یاا اماتایااز ذهان 

ای ناا  مساله این است که آیا آنایاه  ارای عاده(.   طوج عام)  شر 

 . ح  است، ممکن است  رای دیگران ح   ه حساب آید

انتقاد آ ااهای .  سانسوج دجونی حقیقتی آزادی مطبوعات، انتقاد است 

 .داجداست که آزادی مطبوعات، خود،  رپا می

خود سانسوجهم قبول داجد که هدفی دج خود نیست و فی نفساه هایاچ 

هدف وسیله جا توییه مای» چیز خو ی نداجد و دج نتیجه،  ر اصل 

اما هدفی کاه  اه وساایال ناادجسات نایااز داجد، .  ، استواج است«کند

 .)...(هدفی دجست نیست

ای، و نیز  رای دجک آن،  اایاد   رای دفاع از آزادی دج هر عرصه

ات دج نا ار  سرشت ذاتی آزادی جا  ی تویه  ه مناسبات خااجیای

ولی آیا مطبوعاتی که خود جا  ه سطح یک حرفه پایین مای.   رفت

آوجد،  ه سرشت خود وفاداج است و  ر اساس شرافت طبیعت خاود 

کند و آزاد است؟ البته تردیدی نیست که نویسنده  اید  ارای  عمل می

زیستن و نوشتن، پول و دجآمد داشته  اشد، اما  اه هایاچ ویاه ناباایاد 

 . رای  ه دست آوجدن پول، زند ی کند و  نویسد

دج یکی از (  ٠۱۲۱ -٠۱۱۵خون فرانسوی، شاعر و آوازه)پران ه 

 :خواندهای خود میترانه

 کنممن  رای ترانه سرایی زند ی نمی

 حضرت آقا ا ر شما یایم جا  گیرید

 سرایم، رای زیستن ترانه می

ت دید ن فته دج ترانۀ  اال، دج ر یرندۀ این اقراج جیشخانادآمایاز اسات 

که شاعر  ه محض اینکه شعر  رایش وسیله شود،  اه خاودفاروشای 

 .تن دجمیدهد

کااجهاایاش .  داناد نویسنده  ه هییویه کاجهای خود جا وسایالاه نامای

او آثاجت جا  رای خود و دیگران تاا  ادان حاد از .  هدفی دج خودند

وسیله دوج میداند که دجصوجت لازوم، ماویاودیات خاویاش جا هام 

 -کند و این سخن واعک دیانای جا   رای ویود کاجهایش قر انی می

سرلوحاۀ کااج خاویاش قاراجمای -ای  ه کلی متفاوتالبته  ه شیوه

 :دهد

خود نویسنده نایاز یازو ایان .  ها از خداوند اطاعت کن نه از انسان 

 )...(.ها است،  ا نیازهای  شری و امیال  شری خویش انسان

ای کاه  نویساناده.  نخستین آزادی مطبوعات آن است که حرفه نباشد 

آوجد، سازاواج آن  ای ماادی پاایایان مای مطبوعات جا تا حد وسیله

است که این  ارد ای دجونای او  اا  ارد ای  ایارونای یاا ساانساوج، 

 . ه عباجت، دیگر مجازات او همانا سانسوج است. مجازات شود

جاست  ی آیا نخستین وویفۀ یویند ان حقیقت این نیست که یک

آنکه  ه چپ و جاست ن ر افکنند،  ه سوی خود حقیقت پیش 

 تازند؟ آیا  فتن حقیقت دج قالب فرمایشی و تحمیلی، دج حکم از 

یاد  ردن آن نیست؟ حقیقت چونان نوج، از فروتنی  ه دوجست؛ و 

تازه دج  را ر چه کسی  اید فروتن  اشد؟ دج را ر خود؟ حقیقت، 

پس آیا نباید  ر ضد دجوغ .  سازددجوغ و نادجستی جا جسوا می

  اشد؟

تر نشان ترس از حقیقت ا ر فروتنی خصلت پ وهش  اشد،  یش

فروتنی دج هر  امی که من  رمی.  است تا ترس از ضد حقیقت

دهد دج کند و  ه پ وهشگر فرمان میداجم مانند ترمز عمل می

فروتنی مانع دستیا ی  ه .   را ر نتیجۀ پ وهش  ر خود  لرزد

 .حقیقت است

 ستر است،  ه من تعل  افزون  راین، حقیقت، عام و ی ان

کند، من او جا حقیقت مرا تصاحب می. نداجد، از آن همگان است

 یان )داجایی من عباجت است از صوجت .  کنمتصاحب نمی

سبک همان .  ، فردیت معنوی من است(فرم)، صوجت (حقیقت

دهد، اما مقرج قانون ح  نوشتن  ه من می!  عجبا.  انسان است

توانم من می!  داجد که  ه سبکی غیر از سبک خود  نویسممی

سیمای ذهن خویش جا نشان دهم، اما  اید نخست چین و شکن

چ رۀ کدام انسان !  های مجاز و فرمایشی جا  رآن تحمیل کنم

دهد که شود و ترییح نمیشرافتمندی از این الزام سرخ نمی

تواند کم میسیمای خود جا زیر جدا پن ان کند؟ جدا دست

صوجت کسی مانند ژوپیتر جا پوشیده  داجد؛ تن دادن  ه چین و 

های مجاز و فرمایشی، چیزی نیست مگر  ا سیلی صوجت شکن

 .خود جا سرخ نگاه داشتن

 ونی شوجانگیز و غنای پایان ناپذیر طبیعت جا میشما  ونه

شما توقع نداجید که ُ ل سرخ عطر ُ ل  نفشه  دهد، اما می. ستایید

فقط  ه یک شیوه   -یعنی ذهن  -ها ترین پدیدهخواهید که غنی

ویود داشته  اشد؟ من آدمی شوخ طبع هستم، اما قانون امر می

من  ی پروا هستم، اما قانون فرمان می.  کند که  ا وقاج  نویسم

دهد که قلم من  اید فروتن  اشد؛ خاکستری  ر جوی خاکستری، 

دهد آن جا  ه کاج تن ا جنگی از آزادی که قانون  ه من ایازه می

های  ی پایان هر قطرۀ شبنم دج زیر تا ش خوجشید  ه جنگ.  رم

دجخشد، اما خوجشید ذهن دج فرد چیزی که  ازتاب  اید نیا د می

 وهر !  یز یک جنگ، آن هم جنگ جسمی و مجاز جا  یافریند

کنید؟ ذهن همواجه ذات حقیقت است و شما  ا این  وهر چه می

و شما .  فقط فرومایگان، فروتن هستند:   ویدفروتنی؟  وته می

فروتنی عام )...(  خواهید  ر سر ذهن همین  ال جا  یاوجید؟ می

مندی ی ان  ستری که دج هر این آزادی.  ذهن، عقل است

 .طبیعتی، سرشت ذاتی جا پاس می داجد

 (.Anck do la 1843 MEW I. P. 5 sq) 

آزادی، ذات انسان است تا  دان حد که حتی دشمناناش نایاز آن جا 

آناان مای:  البته دجعین پایاکااج  اا واقاعایات آن.   خشند تحق  می

خواهند چیزی جا که  ه عنوان زیوج طبیعت  شری  ه دوج افکنده

 .اند، دج مقام اجزشمندترین زیوج از آن خود سازند

کناد، افاراد حاداکاثار  اا  پیکاج نمی(  طوجکلی)هییکس  ا آزادی 

 نا راین، همۀ انواع آزادی هاماواجه .  آزادی دیگران پیکاج میکنند

ویود داشته است، فقط  اهی  ه صوجت امتیازی خاص و  ااهای 

 . ه صوجت ح  عام
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 احتمال سنگسار دهها نوجوان عراقي
به دست تروریستهاي اسالمي   

"شیطان پرستي" به اتهام    

ازچند جوز قبل دج جسانه هاي متعددي اخباجي مبني  رسنگساج 

شدن و یا قتل فجیع تعداد زیادي ازیوانان و نویوانان عراقي منتشر 

اخباج حکایت از این داجد که شبه ن امیان اسالمي مسلح . شده است

 ه یواناني که لباس و یا آجایش  ، وی ه دج ش ر کاومین  ،دج عراق

موي  غر ي  داجند حمله وج میشوند این یوانان جا موجد ضرب و 

.                 شتم قراج داده و یا تعدادي از آن ا جا سنگساج کرده اند

                                                                                     .

                     

طي تماس کمیته  ین المللي علیه سنگساج  ا مسئولین سفاجتخانه و 

آن ا ازاین  ،کنسولگري عراق دج ش ر  رلین و فرانکفوجت آلمان

واقعه او اج  ي خبري کرده واعالم کردند که دج عراق سنگساج 

 ا شلیک  لوله و یا  ا  ،ویودنداجد و ا ر کسي  ه اعدام محکوم شود

یکي از مسئولین این کنسولگري دجحالیکه !. طناب داج اعدام میشود

آشفته خاطر شده  ود از اینکه کمیته  ین المللي علیه سنگساج 

خواهان توضیحات دولت عراق دجاین موجد شده و از احتمال 

 ر زاجي ت اهرات دجسراسری ان دجمقا ل کنسولگری ا و 

اعالم میکرد که این  ،سفاجتخانه هاي دولت عراق مطلع شده  ود

ممکنست اما تعدادي  ه  ،خبر دجست نیست و کسي سنگساج نشده

کمیته  ین المللي علیه سنگساج ضمن ا راز !! قتل جسیده  اشند

یکباجدیگر جسما از مقامات دولت عراق  ،نگراني شدید ازاین اخباج

میخواهدکه دج این موجد علنا او اج ن ر کرده و اعالم کنند آیا دج 

کشوج عراق ده ا یوان  ه دست  اندهاي تروج اسالمي  دلیل نوع 

لباس و یا مدل مو  ه قتل جسیده اند یا نه و این دولت دج مقا ل این 

یکی از نویوانان که خود از ج وده شد ان . ینایات چه کرده است

"  االخباج"این  روه افراطی  وده و از دست آن ا  ریخته است،  ه 

 روه مسلح ، نویوانانی که  ه ن ر آن ا لباس : چاپ لبنان  فته است

هایشان مناسب نیست جا می ج ایند و  رای قتل آن ا، نخست یک 

 لوک سیمانی جوی دست های آنان و یک  لوک سیمانی  زج  

جوی پاهایشان می اندازند و دج مرحله آخر یک  لوک سیمانی  ر 

.  سر آن ا می کو ند و آن قدج این کاج جا تکراج می کنند تا فرد  میرد

آن ا پس از کشتن نویوانان، یسدشان جا دج سطل های ز اله  سداد 

وزاجت کشوج دولت عراق  ا دادن  یانیه اي دج موجد .  می اندازند

 ،یواناني جا که مدل مو و یا لباس  خصوصي داجند  ،این ینایات

.                                       شیطان پرست معرفي کرده است  

 دج                                                                                 

 ا نشانه هایی مانند " شیطان پرستان" یانیه وزاجت کشوج عراق 

موهای  لند، داشتن عالمت هایی از اسکلت و نیز الصاق حلقه و 

وزاجت کشوج . دیگر زیوج آالت  ه ز ان یا  ینی شان معرفی شده اند

این وزاجت !!  از یوانان خواسته است که این جوش ا جا ترک کنند

خانه  ا این اطالعیه دج حقیقت زمینه جا  راي حمله  ه این یوانان 

فراهم کرده و سگ اي حزب الل ي و تروجیست اي اسالمي جا  سوي 

این ینایت که مویي از وحشت دج . این یوانان جوانه کرده است

 ه فضاي خفقان و جعب و وحشت دج  ین مردم  ،عراق ایجاد کرده

از  ،کمیته  ین المللي علیه سنگساج از همه مردم دنیا. دامن زده است

یوانان دج دنیا دعوت میکند که   ر طری  ممکن  ه این جفتاج 

اعتراض و میتینگ دج . وحشیانه  ا یوانان دج عراق اعتراض کنند

مقا ل سفاجت خانه هاي دولت عراق اولین قدم دج اعتراض  ه این 

خونریزي وحشیانه اسالمی ا و همکاجي دولت عراق  ا این یانیان 

.                               .                                                است

                              

 کمیته بین المللي علیه سنگسار 

۱۱۰۱مارس  ۰۱  
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 خشونت علیه زنان در کشورهای خاورمیانه
 )بخش چهارم(

 ناهید جعفرپور

دج کشوجهای خاوجمیانه یعنی کشوجهاائای کاه دج کانااج حاکاومات  

سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده  اازی مایاکاناناد، 

زنان خانه داج، سرپارسات خااناواج، )  خصوص زنان اقشاج تحتانی 

هر جوز و هر دقیقه و هار ثاانایاه دج ماعارض ...( دهقان، کاج ر و

 ...انواع و اقسام فشاجها و خشونت ها قراج می  یرند 

زنان یادا از مالایات، .  حقوق زنان دج سرتاسر ی ان نقض می شود

فرهنگ، مذهب و موقعیت ایتماعیشان همواجه هرچه  یشاتار ماوجد 

خشونت عالایاه زناان .  تبعیض های چند انه و خشونت قراج میگیرند

 .عالمت مشخصه تمامی یوامع پدجساالج است

اما هرچه یامعه عقب مانده تر .  خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد

و  یشتر تحت تاثیر فرهنگ و مذاهب قراج میگیرد این خشاونات هاا 

طابایاعاتاا شاکال خشاونات و دجیاه .  عریان تر خود جا نشان مایادهاد

خشونت و دجیه خدشه داجشدن حقوق  شر دج کشوجهاای ماتافااوت 

 رخی از کشوجها تمامی نرم های یا اانای حاقاوق .   اهم فرق میکند

 .  شر جا زیر پا می  ذاجند و  رخی  نوعی دیگر

 ا نگاهی  ه کشوج های خاوجمیانه یعنای کشاوجهاائای کاه دج کانااج 

حکومت سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کاناناده  اازی 

زنان خانه داج، سارپارسات ) می کنند،  خصوص زنان اقشاج تحتانی 

هر جوز و هر دقیاقاه و هار ثاانایاه دج ...(  خانواج، دهقان، کاج ر و

معرض انواع و اقسام فشاجها و خشونت ها قراج میگیارناد و  ارخاا 

از آنجا که قوانین زن ستیز ملکه این یوامع است و دج تاجوپود ایان 

یوامع جخنه کرده است،  رای فراج از این همه  ی عدالتی و ولم و 

خشونت و  ی حرماتای جاهای یاز خاودکشای و خاودساوزی و دج 

  ترین حالت سوختن و ساختن  اا  ایامااجی هاای عصابای و ساایار 

 .  یماجی های جوحی و جوانی و یسمی  رای زنان  اقی نمی ماند

دج  رخی از این کشوجها مثال چون افسانستان و عراق از یاک ساو 

ینگ و اشسال و فقر و  ی   ر ی از تاماامای ناعاماات یاک زناد ای 

شرافتمندانه انسانی زنان جا دوجه کرده است و از سوی دیگر جژیام 

های  نیاد رائی که  ا  ه قل و زنجیر  ستن دست و پای زناان عاماال 

مسلماا .  قصد زنده  گوج کردن این نیمه فعال یامعه جا دج سر داجند

 اطاوج فاعاال و (  ماثاال ایاران) دج هر یامعه ای که ینبش زنان آن 

نیرومند واجد صحنه شده و دجمقا ل تمامای ایان خشاوناتا اا مابااجزه 

نموده است دجمقا ل موف  هم  شته است قدم ای  زج ی دججاه جفع 

دج  رجسی زیار  اه ناماوناه .  تبعیض دج حوزه های مشخص  رداجد

های افسانستان، عراق، فلسطین، لبنان و سوجیه و عر ستان سعاودی 

 .می پردازیم

 

. لبنان ازمجموعه قبیله ها و ادیان مختلف شکل  رفته اسات  : لبنان 

 (دجوزی ها، علویان، مسیحیان ماجونی، اجامنه، شیعیان، سنی ها) 

زنان دج یک چنین یامعه ای دج زمینه های مختلف  اعاناوان انساان 

دجیه دوم یامعه شناخته میشوند و نسبت  ه قبیله و دینای کاه از آن 

. تبعیت می کنند از تبعیضات و خشونت های متفاوت جنج مای  ارناد

از این جوی فعالیت  رای جفع خشونت  ر علیه زناان وفاعاالایات دج 

یکی از این .  زمینه حقوق زنان دجاین کشوجهم جیشه ای عمی  داجد

اسات کاه دج ساال "  کمیته دفاع از حقوق زناان لاباناان"  سازمان ها 

دج  یروت تاسیس  شت و اکنون دج تمامی ش ر های لاباناان  ٠۳۴۱

 یرون مای دهاد و دج "  مسائل زنان" شعبه داجد و جوزنامه ای  نام 

. زمینه خشونت های خانواد ی و ایتماعی  ه یاجی زنان می شاتاا اد

" مرکز پ وهش های حقوق زناان"  از دیگر سازمان ای زنان لبنانی 

 . است

همینین دج لبنان زنان نویسنده تالت نموده اند دج قالب داستان هاای 

از . خود  ه تا و ها و معضالت و مشکالت پیش جوی زنان  پردازند

 یمله می توان از دو جمان از دونویسنده معروف زن لبنانی نام  رد

لیال  علبکی نخستین جمان نوشته شاده  اه ز اان   نوشته  ! ام  من زنده

داستان دج  اجه زنی است که تالت مای .  عر ی توسط یک زن است

کند استقالل خود جا  دست آوجد و دج ایان جاه دچااج شاکاسات مای 

نویسنده دیگر حنان الشیخ اسات کاه کاتااب داساتاان زهارا جا .  شود

دج این داساتاان قا ارمااناان  ادناباال زناد ای خااجج از .  نوشته است

 .مناسبات مردساالجانه می  اشند

قانون حمایت از زنان دج را ر خشونت های خاناگای  ۵۵٠۵دجسال 

واجدا یاکای از زناان قار اانای .  دج لبنان  ه تصویب ماجالاس جسایاد

ای کاات ایان "  خشونت دج  فتگو  ا دیده  ان حقوق  شر مای  اویاد

سال پیش ازدواج کانام  اه حاقایاقات مای  ۵۵قانون قبل از اینکه من 

مان  ارای دفااع از .  پیوست و امروز من دج زندان  سر نمای  اردم

یک سازمان لبنانی که  رعلایاه خشاونات  ار .  شرافتم  ه زندان افتادم

 زنان مباجزه میکند تخمین می زند که حدود سه چ اجم زنان لبنانی 

دج مرحله ای از خشونت خانگی و از دست همسران و افاراد ذکاوج 

اند، قانون یدید دادن حقوق یکسان جا ازحیطه خانواده خود جنج  رده 

محاکم شرعی  یرون کشیاده و  اه نا اام مادنای وا اذاج ناماوده و  اا 

 رداشتن فرق میان مسلمان و مسیحی  رای زنان  ام کلیدی  اه ساوی 

 ه  فته نادیا خلیفه پ وهشگر حقوق زناان دج .   را ری  رداشته است

زن  دنبال کمک دج مارکاز زناان لاباناان  ۲۵۵لبنان هر ساله  یش از 

زن داجند ویاود  ۴۵تن ا چ اج خانه امن که مجموعا  نجایش .  هستند

 ه  زاجت وی غالب پزشکان و پلیس  ه دنبال ف میدن از دلایال .  داجد

کبودی های ضرب و شتم  ر زنان نمی جوند و ا ر زنان دادخواستای 

" پیشامد خااناگای"  دج موجد خشونت دج خانواده تن یم کنند  ه عنوان 

دج  زاجشات پلیس عامل و علت ضرب و شاتام .   زاجت داده میشود

دج ایان قااناون .  دجواقع  ویا حادثه ای اتفاق نیافته است.  ثبت نمیشود

ووایف پلیس ذکر شاده اسات و عادم  ازاجت آن از ساوی مارایاع 

دج واقاع شاایاد  اتاوان  افات قااناون .  دجمانی یرم محسوب می شاود

تصویب شده تالت داجد تا عاالوه  ار ماجاازات مارتاکاباان خشاونات 

 ". خانگی، نسبت  ه عمومی کردن موضوع خشونت خانگی اقدام کند

قاناون یاناایای  ۲۶۵، پاجلمان لبنان ماده ۵۵٠٠آ وست  ۴دج تاجیخ   

تخفیف دج حکم افرادی که مدعی هستند همسر، دختر یا  ستگان شان 

جا  رای حفاوت از آ رو و شرافت خانواده کشته یا زخمی کارده اناد 

 ر اسااس  ازاجشاات، قاتال : " دیده  ان حقوق  شر  فت. جا لسو کرد

دج تحقیقی که توسط سازمان .  های ناموسی دج لبنان نسبتا نادج هستند

 "K.A.F.A  ( " خشونت و استثمااج کاافای اسات  ) صاوجت  ارفاتاه

 ازاجت  ۵۵۵۱و  ٠۳۳۳عدد قتل ناموسی  ین سال هاای  ۶۶تعداد 

دولات جا  ۲۶۵اماا مااده : "  دیده  ان حقوق  شر می  وید.  شده است

حامی  ااوجی کاه .  حامی چنین اعمال خشونت آمیزی تصویر می کند

اعتقاد داجد شارف و آ اروی یاک خااناواده تاوساط زنای  اا جفاتااج 

 ". ه خطر می افتد" ناهنجاج و نادجست"

، پ وهشگر حقوق زنان دج خاوجمیانه دج سازمان دیاده " نادیا خلیفه" 

کشوجهای دیگر دجی ان عرب نایاز  اایاد از : "   ان حقوق  شر  فت

لبنان  ه عنوان یک مثال پیروی کنند و  ه دنبال لسو قوانینی  اشند کاه 

ما  ا این حارکات دلاگارم .   ستری  رای خشونت و قتل فراهم می کند

شده ایم و امیدواجیم که پاجلمان لبنان اکنون دسات  اه اصاال  ساایار 

 ."قوانین تبعیض آمیز ینسیتی  زند

قوانین کیفری لبنان همینان دج سایر مواجد دج  را ر زنان "وی  فت 

تبعیض آمیز هستند،  رای مثال اعاماال ماجاازات هاای ماتافااوت دج 

یک زن متاهل که جا طه ی ینسی .  موجد زنا  ر جوی زنان و مردان

خاجج از محدوده ی خانواده داشته است جا می توان از سه ماه تاا دو 

زناای " سال زندانی کرد، اما مجازات یک مرد متاهل  رای اجتکااب 

ا ر یک مرد ماتااهال دج .  یک ماه تا یک سال زندانی است"  محصنه

زناای " موجد مسائل ینسی دجخانواده مشکلی داشته  اشد ومارتاکاب 

داشاتاه  ااشاد، تانا اا "  زناکااجاناه" شود ویا یک جا طۀ ثا ت "  محصنه

سایار کشاوجهاای (.  ۴۱۳و  ۴۱۱، ۴۱۱قانون . )میتواند محاکمه شود

از یمله  حریان، .  داجند"  زنا" منطقه نیز قوانین مشا ه دج موجد یرم 

اجدن، کویت، عر ستان سعودی، سوجیه، امااجات ماتاحادۀ عار ای و 

پاجلمان لبنان  اید تمام مقرجات تبعیض آمیز دج قانون ماجاازات .  یمن

. جا لسو کند و قوانین سخت تری دج  را ر خشونت ینسیتی اتخاذ کناد

عالوه  ر قوانین سختگیرانه، لبنان  اید شاروع  اه یاماع آوجی آمااج 

خشونت های ینسیتی و تشوی  مردان و زنان  رای  زاجت هر ناوع 

 ادامه مقاله  در شماره بعد     ."   سوء استفاده و تجاوز کند
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 !مصوبه شورای علما ، مغایر قانون اساسی است؟
 واکنشها به مصوبه اخیر شورای علمای افغانستان

یامعه مدنی و دفاع از حقوق زنان مصاو اه اخایار شاوجای عالاماای 

کشوج مبنی  راینکه زنان پس از این نباید  دون شخص ماحارم سافار 

کنند و از اختالط  ا مردان  یگانه دج ماحاالت تاعالایامای،  اازاجهاا و 

دفاتر ایتناب وجزند جا مسایر قانون اسااسای دانساتاه و آنارا تارویاج 

 .های طالبانی میدانند اندیشه

) ه  زاجت شبکه اطالع جسانی افسانستان  afghanpaper)  شوجای

علمای افسانستان دج مصو ه اخیر خود اعالم کرده است که زنان پس 

از این نباید  دون شخص محرم سفر کنند؛ همینین زنان  اید از 

اختالط  ا مردان  یگانه دج محالت تعلیمی،  ازاجها و دفاتر ایتناب 

.  وجزند  

انتشاج این مصو ه که  ه جیاست یم وجی هم تحویل داده شد  ا 

. واکنش تند فعاالن یامعه مدنی و مدافع حقوق زنان موایه شده است  

فعاالن یامعه مدنی دج کشوج قطعنامه شوجای علما جا مخالف قانون 

اساسی کشوج دانسته می  ویند،  جای آنکه این شوجا جوی مشکالت 

دیگر مویود دج یامعه تمرکز کند، فشاجها  ر زنان م لوم افسانستان 

جا که خود تحت فشاجهای شدید ایتماعی قراج داجند، و دج سه دهه 

.    اخیر حتی از حقوق ا تدایی شان محروم مانده اند، افزایش میدهند

                                                               .  

 فتنی است که اعضای شوجای علما دج دیداجی  ا جئیس یم وج 

کرزی اعالمیه خود جا  ه وی اجائه کردند و آقای کرزی آن جا یامع 

خواند و  ر مدیریت، دانش و حراست علما دجموجد مسائل دینی تاکید 

. .                                                                        کرد  

ای خود  ه محکومیت  شوجای علما دج دو ماده از قطعنامه پنج ماده

حرمتی  ه قرآن دج پایگاه  گرام، دج شمال کا ل و انتقال مدیریت   ی

دج این .  ازداشتگاه این پایگاه  ه دولت افسانستان تاکید کرده است

.          شوند  ازداشتگاه زندانیان طالبان و  روه القاعده نگ داجی می

                      .  

دو ماده دیگر این قطعنامه  ه موضوع مصالحه  ا  روه طالبان و 

حزب اسالمی و حمایت از  فتگو  ا این دو  روه اختصاص یافته 

های  این شوجا از سران طالبان، حزب اسالمی و تمام  روه. است

مخالف مصرانه خواسته که دج یک جوند افسانستانی  ا دولت 

اما ماده اصلی قطعنامه شوجای علما دج اجه . افسانستان مصالحه کنند

مواجد اصلی که . مسائل زنان از دید اه شریعت اسالمی است

شوجای علما دج این قطعنامه  ر آن ا  عنوان  خشی از ویایب و 

های زنان و دختران تاکید کرده، ایتناب آن ا از اختالط  ا  مکلفیت

های مختلف ایتماعی، مانند تحصیل،  ازاج،  مردان  یگانه دج عرصه

دفاتر و سایر شئون زند ی و همینین ایتناب از سفر  دون محرم 

..                                                          شرعی است  

دجهمین حال فعاالن یامعه مدنی و دفاع از حقوق زنان اعالمیه 

شوجای علما جا مسایر قانون اساسی دانسته میگویند  رخی از محافل 

دانند دج پی  های طالبانی می خاص که منافع خود جا دج ترویج اندیشه

 ه  اوج آنان مصو ه . حاکم کردن اسالم طالبانی دج افسانستان هستند

.               .          شوجای علما یایگاه قانونی نداجد و عملی نیست

                                                                           .  

دج همین حال  رخی  ر این ن ر هستند که این قطعنامه  رای ا راز 

نیت دولت افسانستان نسبت  ه  فتگو  ا  روه طالبان و  حسن

سازی  رای مصالحه  ا این  روه صادج شده است و این مساله  زمینه

!!         های دولت واجد کند های طالبان جا دج سیاست تواند دید اه می

 فتنی است که شوجای علمای افسانستان یک ن اد ایرایی نایاسات اماا 

دج دولت نفوذ زیادی داجد طوجیکه دج تصامیم دولت تأثیر  ذاج  وده 

عملی .  است و فیصله های این شوجا نیز همیشه مد ن ر  رفته میشود

 ا ویود اینکه دجحال حاضار   -شدن مصو ه این شوجا دج موجد زنان

شاهد هستیم زنان دج کشوج نقش فعالی داجناد و دج اکاثار اداجات و 

اج ان ای کشوج و حتی دج پاجلمان حضوج پر جناگای نایاز ایافاا مای 

 ..                                  کااناانااد؛  ااعاایااد  ااه ناا اار ماای جسااد

دج اسالم  ر ضروجت حضوج زن دج ایتماع تأکید شده اسات و زن 

 ه عنوان  خش  زج ی از پیکر یامعه ح  داجد که دج آن س م داشته 

. ااااااااااااااااااااشاااااااااااااااااااد                                 . 

:                                                            دج ذیاال  ااخااشاای از مصاو ااه شااوجای عاالاامااا جا مشاااهااده ماایااکااناایااد

 : 

:                                                                     زن مسااالاااماااان داجای ویاااایاااب و ماااکااالااافااایاااتااا اااایااای مااایااابااااشاااد

: 

پایبندی  ه اوامر و نواهی شریعت ماطا ار اساالم دج عاقایاده و   -الف

.                                                                                  .                                                    عااااااااامااااااااال

. 

حفک و جعایت کامل حجااب شارعای، کاه  ااعاآ حافاک آ ارو و   -ب

 .                                                   .. شخصیت زن می  اردد

دوجی یستن از اختالط  ا مردان  یگانه دج عرصه های مخاتالاف   -ج

.     ایتماعی، مانند تعلیم، تحصیل،  ازاج، دفاتر و سایر شائاون زناد ای

. 

ساوجه الاناسااء کاه مشاعار  ۹۴و  ٠دج ن ر  رفتن صراحت آیات  -د

است دج خلقت  شر مرد اصل و زن فرع می  اشد و نیز قوامایات از 

لذا از استعمال الفاو و اصطالحات که  ا مف وم آیاات .  آن جیال است

.                        .                                           مااباااجکااه دج تضاااد  اااشااد یاادا  ایااتااناااب شااود

. 

اجج  ذاشتن  ه مسئله تعدد زویات، کاه  اه اسااس حاکام صاریاح   -ه

  .قرآن ثا ت می  اشد

 .ایتناب از سفر  دون محرم شرعی -و

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

 زاجت  اال دج ضمن اینکه  ه خو ی از تالت های اجتجاع طالاباانای 

و امپریالیستی  رای سازت  ا یکدیگر پرده  ر می داجد، دج ضمن  اا 

دج اسالم  ر ضاروجت حضاوج   " او اج سفی انۀ خود مبنی  ر اینکه 

زن دج ایتماع تأکید شده است و زن  ه عنوان  خش  زج ی از پیکار 

کاوتاه فاکاری و ناادانای "  یامعه ح  داجد که دج آن س م داشته  اشاد

. خود نسبت  ه قوانین ضد انسانی و ضد زن جا  ه نمایش مای  اذاجد

و  رنه  ر هیجکس پوشیده نیست که  ا عاروج اساالم دج عار ساتاان 

زنان که دج فعالیت های ایتماعی و افتصادی نقش داشتند،  اکالای از 

فعالیت های ایاتامااعای ماحاروم، و  اه زوج،  اه کاناج خااناه  ارای 

 .                                                                                اارآوجدن ناایااازهااای حاایااواناای و کاااجی مااردان تااباادیاال ماایااشااونااد

 

 روشنگر

استانداج، فرمانداج و دیگر م ره های محلی وا سته  ه حکومت دج 

این مراسم شرکت کنند و تالت میکنند مردم جا هم  ه شرکت دج این 

هزینه این .  مراسم که دج اوایل فروجدین  ر زاج میشود تشوی  کنند

  .مراسم دولتی و اسالمی جا هم میخواهند از مردم  گیرند

 ۰بیانیه شماره 

 قا ل تویه زالوصفتان و یانیان یم وجی اسالمی

از طرف یمعی از چپ ای امروز و مذهبی های دیروز جوستای 

 .آوی نگ

سال که سن آن ا هم قانونی  ٠۱مطلع شده ایم که  ویا  یه های زیر  

نشده و هنوز آن ا  اید دج ش ر ازی ها و م د کودک ها مشسول 

 ازی و طی کردن دوجان کودکی و نویوانی خود  اشند، اما 

متاسفانه دج این یو اختناق آن ا جا اغفال کرده که یشن ختم قران جا 

اما آن یانیان جژیم  دانند ما هم یمعی از .   رای آن ا جاه  یندازند

یوانان آوی نگ هستیم یادمان نرفته دج دوجان کودکی ما نیز 

ما هم  ه مرحله ای جسیده  ودیم که .  همینین  ساطی پ ن شد

دج آن زمستان ای  ۴علیرغم کالس ای قران هر جوز صبح ساعت 

دشواج و  سیاج سخت که فقدان امکانات جفاهی  ود، یخ جا 

. میشکستیم و وضو میگرفتیم تا نماز صبح جا  ا یماعت  خوانیم

اما زمانی  ه  ازاج کاج واجد شدیم .  فاجغ التحصیل قران هم شدیم

کمی هم سن و سالمان  اال جفت و دست جاست و چپ خود جا 

آنگاه متویه شدیم که ما دج چه نقطه ای از این یامعه .  شناختیم

سیستم سرمایه داجی جا . نا را ری ها جا لمس کردیم. قراج  رفته ایم

شناختیم و خوشبختانه امروز نود دجصد از آن کودکان اغفال شده 

 .دیروز، چپ های جاستی و واقعی امروز هستند

پس ای یانیان،  دانید آن کودکان جا امروز ا زاج دست خود نکنید، 

چون  ا طی کردن مراحل طبیعی خود آنان هم عضوی از چپ ای 

الزم  ه ذکر است مذهب امر .جاستین و فداکاج خواهند  ود

 ه این شرط مذهب دج زند ی خصوصی .  خصوصی افراد است

ا ر دج یامعه اندیشه و قلم و  یان آزاد  اشد، آن .  هیچ دخالتی نکند

دجصد آن ا آزادیخواه  ۳۲کودکانی که  مراه شدند مطمئن  اشید 

آیا دج این یو اختناق  رفتن چنین یشنی . و را ری طلب خواهند شد

و یا داجد از همه آن کودکان  خواهیم و توصیه میکنیم .   الیدن داجد

، ۵۲،  ۵۴، ۹، یا آیه سوجه  قره  ۵۹۵، ۵۵۱،  ۵٠۵حتما آیه های 

سوجه تو ه آیه  ۵۳و  ۲، سوجه یونس، آیه ۵۲، سوجه النساء آیه  ۹۴

اعراب جا مطالعه  ۲۵، سوجه معاهده آیه ۹۹  ، آل عمران آیه۱۲

حتما .  کرده و تفکر کنند تا  دانند آن خدایشان همان قلب پاکشان است

اما  دانید .   فته اند این جا عر ی  خوانید چون صوا ش  یشتر است

 .فقط  خاطر اینکه از  اطن آن آ اه نشوید این جا  فته اند

خواهشا این دفعه معنی فاجسی آن جا  خوانید تا متویه شوید کجا 

اما آخوند مزدوج محل، یناب آقای عبدالرحمان، .  قراج رفته اید

 جای اینکاج .  مانند کبک ها سرت جا زیر  رف کرده است

 .میتوانست شسل آ رومندانه ای انتخاب کند

. پس ای یانیان جژیم هییگاه  دلتان صا ون نزنید و  ه خودتان نبالید

و  دانید جوستای آوی نگ .  چون اینکاجتان زود ذج و مقطعی میباشد

 .چپ  وده و چپ خواهد ماند

 ه امید جوزی که خوجشید آزادی و  را ری  حکومت کاج ری 

 .طلوع کند

 اسفند  ۵۵یوانان چپ آی نگ

 

 بیانیه شماره یک جوانان چپ 

 یانیه ای از طرف یوانان چپ جوستای  :توضیحی بر بیانیه 

آوی نگ  ه کمیته کردستان حزب جسیده است که متن آن دج زیر 

الزم  ه یاد آوجیست که یریانات اجتجاعی اسالمی محلی . آمده است

 ا کمک های مالی ن ادهای جژیم دج جوستای اوی نگ کالس قرآن 

دایر کرده و قراج است یشنی  ه مناسبت اتمام این دوجه  ا شرکت 

کودک که دج این کالس دوجه آموزت قرآن دیده اند  ر زاج  63

 .  نا  ر همین خبر قراج است. شود

 کالس قرآن 

 عکس تزئینی است

 

7 

عدالتی  جایی که بی
جایگزین قانون شود 

 مبارزه 
 ای مبرم به وظیفه

 گردد تبدیل می 
 (برتولت برشت)



 

 

 8      20012شماره پنجاه و هفت آپریل  . ماهنامۀ روشنگر  

از  وقتی  نامه مسعود   دستم جسید  تاکنون هشت سال میگذجد؛  یادم  

میاید  که  ا  دیدن  اسم مسعود   ر پاکت  نامه، آنقدج ذوق  زده شدم 

که نتوانستم  تا  جسیدن  ه آپاجتمانم صبر کنم و  ا  اشتیاق فراوان و 

عجله زیاد  شروع   ه  پاجه کردن  پاکت نامه کردم وقتیکه  چشمم  

آفرین  !!  چه خط  قشنگی :   ه اولین سطر نامه افتاد  ی اختیاج  فتم 

مسعود یان و شروع   ه خواندن  نمودم،   ویی دلم  می خواست  

دخترم  هم   یش  از من  از نامه .   سریع   ه  انت ای نامه  رسم

مامان   گو چی نوشته ؟  :  مسعود   ه  وید آمده  و مرتب می  فت 

 لند  خوان که من م  شنوم  پاجا راف  اول  نامه سالم  و احوالپرسی 

اما چند  سطری   یشتر نخوانده  ودم که تمام  شادی  و   و تشکر  ود

اشک از چشمم یاجی    شوقم   ه  حزن و نگرانی مبدل و  صوجت

شد؛ مسعود  پسر  یه  نه ساله افسانی که  ه همراه  پدج و مادج و 

چ اج خواهر و  رادج و مادج  زج ش  دج یک  اتاق  دوازده  متری  

حیاط  یک ساختمان  نیمه  ساز دج شیراز زند ی  میکرد؛ ایازه     دج

حسرت  اج جفتن    یه های هم   تحصیل  نداشت  و همیشه  ا چشمان

من می :  سن خود  ه مدجسه  جا تعقیب میکرد و مرتب  میگفت 

 سیاج  ا استعداد و صبوج  ود و این  صبوجی  و .  خواهم  دکتر   شم

استعداد  عالوه صوجت  زیبایی که داشت   ر م رت دج دل ا می 

, افزود هر جوز  یمعه و دو شنبه  که  رای استحمام پیش  ما  می آمد

از من  دج موجد  جاه  حلی  رای  مدجسه  جفتن می  پرسید  ا همه  

من   توانم  سعی کردم او جا دج جاه جسیدن  ه آجزویش کمک  کنم

معلم  ودم  و می توانستم   ه  وی دجس   دهم  این  ود که از مادجت 

خواستم هرجوز عصر مسعود  و  رادجت  حاجث  و خواهرت 

مادجت   ا خوشحالی    سلسله   رای دجس خواندن   ه  خانه ما   یایند

زایدالوصفی  قبول کرد و از آن جوز  بعد کالس های  دجس 

من  ا استفاده از .   خصوصی   رای فرزندان افسانی  دایر شد

جوا طی که داشتم  توانستم این امکان جا  رایشان  م یا  کنم که  عد 

از یک امتحان تعیین  سطح و  دون دادن  کاجنامه   صوجت دانش 

آموز می مان دج  کالس ها حضوج یا ند و از امکانات  مدجسه 

استفاده کنند و مسعود موف   شد  که دج کالس های   االتر  ه 

تحصیل ادامه دهد؛ دیری  نگذشت که  معلمان و مسئوالن متویه  

استعداد مسعود  شته و نمرات امتحان  ثلآ اول وی آن ا جا  مب وت 

مسعود  اولین  سال  تحصیلی جا  ا  معدل   یست  ه پایان   رد و  کرد

 ه کالس چ اجم  ا تدایی جاه  یافت سپس دوجه ا تدایی جا  ا موفقیت  

کامل   ه پایان  رد و دج دوجه جاهنمایی هم  جتبه اول  کالس جا 

و تمام .  داشت و دج مسا قات علمی استان فاجس هم شا رد اول  شد

دج دوجه   این  موفقیت ها  اعآ  شادی و آجامش  قلبی من میشد

جاهنمایی  یا متوسطه مسعود عالوه   ر تحصیل مجبوج  ود  رای 

این  ود که  ا کمک دایی  خود  کاجی  .  کمک  ه خانواده نیز  کاج کند

دج یک جستوجان  یر آوجد و حقوق  ناچیزی دج یافت کند،  آخر 

شب  می توانست  ته دیگ ها جا  ا خودت  ه خانه  برد و دج وعده 

های غذایی استفاده  کنند اما چیزی نگذشته  ود که صاحب  جستوجان 

او جا از  ردن ته دیگ ها هم منع کرد و ته دیگ ها جا  دج سطل 

 ؛    .اشسال  می جیخت

مسعود  ا کمک   ی دجیغ مادجت  جنا،  توانست   ا  موفقیت   

متاسفانه دج این هنگام  خانواده .  تحصیل دج د یرستان جا  آغاز کند

وی  مجبوج  ودند  رای  زند ی   ه خاجج از شیراز جفته و دج یکی 

از  خش های حومه شیراز ساکن  شوند و چون فاصله د یرستان تا 

خانه زیاد  ود  مسعود تمام  تا ستان کاج کرد تا   تواند  دوچرخه ای  

 .ت یه کند و  اآن  ه مدجسه   رود

 اما  عد از آن  چیزی   ود که مسعود دج . تا  اینجا من دج ایران  ودم  

)  نامه ات  رایم نوشته  ود من یک جوز صبح  که  ا دوچرخه   ه  : 

مدجسه می جفتم  ا  یک کامیون تصادف کردم و چ ل  جوز   ی وت و 

دنده هایم  شکسته  و  ه جیه ام   حدود دوماه دج  یماجستان  ستری   ودم

هزینه    فرو جفته  و  اعآ  یمع  شدن  خون  دج جیه ام  شده  ود

 یماجستان  خیلی زیاد  ود و  مجبوج شدم قرض کنم ا رچه 

جاننده .  هم   یست هزاج تومان کمک  کرد اما کافی نبود.......آقای

کامیون  ا ویودی که مقصر  ود چون ایرانی  ود  ا پاجتی  ازی تبرئه 

این   (شد ومن  ماندم  و  دن  داغون و هزینه  هنگفت   یماجستان

آخرین نامه ای   ود  که از مسعود   دستم  جسید اما  مادجت   عد از 

این نامه تلفنی  ا من صحبت کرد و  فت  که چون  کاجت  سبز نداجند  

من هم ادجس  و تلفنم  جا دادم  اما تاکنون هیچ    جد  مرز  شده اند؛

 .خبری  از  آنان دجیافت  نکرده ام

مسعود  یکی از هزاجان  کودک  آواجه  افسانی   ود که  ا تحمل   

مشقات  فراوان دج ایران  جوز اج  سپری  میکرد؛  از اینکه آیا زنده  

سالمت است  یا نه هیچ  خبری نداجم  اما  از تمام کسانی ,  هست یا نه

. که خبری  از  مسعود  جحم یو  فرزند  محمد و  فوزیه  داجند 

 .خواهش  میکنم از  طری   همین  ماهنامه   ه  من اطالع  دهند

 س یال کیانی

 ماجس 97فرانکفوجت    

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

 ا تشکر از مطلب دجدناک خانم کیانی، ی ت اطالع  یشتر خوانند ان 

ملیون کاج ر افسان دج ایران  9.7از وضع اسفناک تحصیلی کودکان 

که  ه دلیل عدم صدوج  مجوز سکونت  رای آن ا توسط یم وجی 

اسالمی، از کوچکترین امکانات زند ی  ی   ره اند،  د نیست  دانیم 

افسانی  ه شکل  61733که  ر اساس آماج دولتی فقط دج استان کرمان 

قانونی و حدود صدهزاج نفر  صوجت غیر قانونی زند ی می کنند و 

تن، ایازه نام  97373از این یمع  زج  تن ا یمع کوچکی معادل 

تن از آنان دج  943نویسی دج مداجس مختلف جا داجند که تن ا 

تازه همین مقداج هم  خاطر .  دانشگاه های کرمان تحصیل می کنند

جشوه خواهی مکرج مسئولین آموزشی  ه دفعات از تحصیل محروم و 

 . موایه  ا مشکل می شوند

                                                                                                                                                                                

 جوشنگر

 نامه ای از یک پسر بچه  افغانی

 برگی از  دفتر خاطراتم  با  کودکان  افغانی در ایران 

 

 

 

جسانی شاکی از آنند که دولت کا ل  ا  های کمک  سیاجی از مؤسسه

. اسات  وضع قوانین یدید عمال ادامه کاج جا  رای آن ا دشواج کرده

اواسط ماه فوجیه سال یاجی میالدی یک کمیسیون دولتی پیشانا ااد 

 ار اسااس ایان .  هاای امان زناان داد ایرای اصالحات جا دج خانه

ها  ایستی دج سراسر کشوج تحت ن ار  پیشن اد از این پس این خانه

اماوج زناان اداجۀ آنا اا جا  دولت کاج کنند و پلیاس و وزاجتاخااناه 

 .  رع ده  گیرند

دج متن این پیشن اد همینین آمده، زنان و دخاتارانای کاه  اه دناباال 

ای  ا حضاوج  شان جا دج کمیته   ردند دج ا تدا  اید پرونده سرپناه می

کاجمندان دولت  ه  رجسی  گذاجند و سپس تاوساط پازشاک زناان 

اند یاا جوا اط خااجج از  معاینه شوند تا ثا ت شود که جوسپی نبوده

چنانیه خانوادۀ این دختران یاا زناان خاواساتااج .  اند ازدواج نداشته

های امن مووف  ه ایارای ایان   از شت آن ا شدند، مسئوالن خانه

 .خواسته هستند

 های امن تبلیغات منفی علیه خانه

 ه  اوج  سیاجی از مددکاجان ایتماعی که دج افاساانساتاان فاعاالایات 

داجند، تصویب چنین پیشن ادی  ه منزلۀ امضای حکم مر  زنانای 

زیرا دلیل اصالای جوی .  اند آوجده  ها پناه خواهد  ود که  ه این خانه

هاای امان ویاود خشاونات شادیاد و  آوجدن اغلب این زنان  ه خانه

 ارخای از آنا اا از ساوی .  شرایط نامناسب دج خانواده  وده اسات

اناد و  ای آسایاب  ادنای دیاده پدجان یا همسرانشان  ه طرز وحشیاناه

 ا اا از   رخی دیگر  ه عنوان تسویه حساب  ا  ادهاکااجان یاا خاون

 .اند فروخته شده" عروس"سوی خانواده  ه عنوان 

المللی و فاعااالن  های فراوانی که از سوی مجامع  ین پس از واکنش

حقوق  شر افسان نسبت  ه ایان پایاشانا ااد صاوجت  ارفات، دولات 

اماا دج عاوض .  افسانستان ایرای این  رنامه جا  ه تعوی  اناداخات

ای کارد کاه  وزاجتخااناه اماوج زناان جا مسائاول تشاکایال کامایاتاه

هاناوز .  هاای امان زناان اسات ات  ارجسای عامالاکارد خااناه وویفه

داند که این کاج چگونه پیش خواهاد جفات و  کس  ه خو ی نمی  هیچ

 .یزییاتش چه خواهد  ود

نکتۀ دیگری که نگرانی فعاالن حقوق  شر و زنان جا  ر انگایاخاتاه 

هاای  کاج و  رخای چا اره است، تبلیسات منفی سیاستمداجان محاف ه

یاکای از ایان .  هاای امان زناان اسات مش وج این کشوج علیه خاناه

شدۀ یک  رنامۀ تلویزیونی اسات کاه از چاناد  افراد، مجری شناخته

 . های امن آغاز کرده است ماه پیش کاجزاجی جا علیه خانه

دج  رنامۀ خاود پاخاش کارد کاه مسائاوالن ایان  وی چندین  زاجت

دج ایاان .  خاوانادناد"  ناادجسات و یااعالای" هاای امان آنا ااا جا  خااناه

هاا جا  ایان خااناه"  ها خاجیی"شد که  ها  ه  ینند ان  فته می  زاجت

" فاروشای مجبوج  ه تان" کنند تا زنان و دختران افسان جا  کنترل می

 . کنند

های امان زناان  هایی که دج حال حاضر  ا خانه جغم تمام مخالفت  ه

هاا   یرد،  ا این همه مسائاوالن ایان خااناه دج افسانستان صوجت می

های خانگی فراج کارده  اند همینان زنانی جا که از خشونت توانسته

آوجند، نزد خاود ناگاه داجناد و  اه سارعات نازد  و  ه آنجا پناه می

همین امر خود موفقیت کوچکی  رای .  هایشان  از نگردانند خانواده

داند طعم شیرینش چه مدت دوام  جود که کسی نمی آن ا  ه شماج می

 .خواهد آوجد

Bildunterschrift  :Groكansicht des Bildes mit der 

Bildunterschrift  : عکسی از عایشه دختر افسان کاه هاماسارت

آمااجهاا نشاان .   ینی و  وت او جا  ریده  ود  ار یالاد ماجالاه تاایام

ها دج افسانستان دج حاالای صاوجت  دهند،  یش از نیمی ازدواج می

 .سال سن داجد ٠۶ یرد که عروس زیر  می

 

دوییه وله: منبع  

 های امن زنان در افغانستان لرزه بر تن خانه

Groكansicht des Bildes mit der Bildunterschrift : یش از 

 یرد که عاروس  ها دج افسانستان دج حالی صوجت می نیمی از ازدواج

 سال سن داجد ٠۶زیر 

دج حال حاضار .  شماجند های امن زنان دج افسانستان انگشت شماج خانه

هاای   ارای زناانای اسات کاه ماوجد خشاونات ها یگانه سرپناه  این خانه

جود که  سااط  دج همین حال  یم آن می.  اند خانگی یا تجاوز قراج  رفته

 .ها هم  رچیده شود همین خانه

ۀ عقد  ه یاای کاودکای کاردن و  های ایباجی، نشستن پای سفر ازدواج

زند ای  سایااجی از زناان و "  عادی" های ینسی، تصویر  استفاده سوء

دج چانایان کشاوجی کاه هاویات زناان  اه حسااب .  دختران افسان است

های خانواد ای داجد،  آید و آماجها حکایت از میزان  االی خشونت نمی

 . زنان  رای یافتن سرپناهی امن  ا مشکالت  سیاج جو رو هستند

هایی اغلب  یشتر دج ش ر کا ل، پایتخت افسانستان ویود  چنین سرپناه

. شوند المللی اداجه می های امدادجسانی  ین داجند که از سوی سازمان

شماج نیز  ا ترس و واهمه  های امن انگشت اما دج این میان همین خانه

شدن یا آزاج و اذیت از سوی دولت افسانستان دست  از موجد حمله واقع

 .کنند و پنجه نرم می
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 فراخوان
 زنان عرب برای حیثیت و برابری 

 بهروز عارفی: مترجم
  ۲۱۰۲مارس  ۹

 زاجت کوتاهی از جوز هشت ماجس دج ش ر فرانکفوجت آلمان، 

چند هفته مانده   ود  ه هشت ماجس احزاب و  روه ها و انسان ای 

چپ دج سراسر ی ان  هر یک  ه جوایت مشخص خود، هر یک  ه 

 رای شکل دادن  ه . ز ان خود، جوز هشت ماجس جا پوشش دادند

اینکه . مباجزه علیه نا را ری دج  ین انسان ا تبلیغ و ترویج می کردند

.        تا چه حد  ه این آزادی عقیده داشته و داجند  حآ دیگری است  

دج مرکز ش ر ما هم تعداد زیادی از زنان و مردان آزادیخواه و  

ساعت  پنج .  را ری طلب تجمع کرده و از این جوز دفاع می کردند

 سیاج کنجکاو  ودم که  دانم  .   عد و ر من هم  ه این یمع پیوستم

یمعیت چند نفرند؟ از چه ملیت ایی هستند؟ یدا از خوِد آلمانی ا، 

حقانیت این جوز توانسته چه انسان ایی جا دج کناجهم قراجدهد و از 

.                                چه نقطه ای  از کرۀ زمین  ه اینجا آمده اند  

یدا از ما که هرکجا دفاعی از انسان و حرمت انسانی  اشد فعاالنه  

حضوج داجیم، تعدادی میز اطالع جسانی  ا نام و آجم مشخص 

.                                                   سازمانی،  ه چشم میخوجد  

از . انسانیت  ی مرز است و این جوز هم  مرز وملیت  نمی شناسد 

ایرانی ا  رفته ، تا زنانی چند از جوسیه  ا عکسی از جوزا 

لوکزامبوج ، و زنانی از کشوجهای عر ی و  قول خانمی که از 

مراس هشت ماجس یو سالوی قدیم  چند نکته کوتاه  جا  فت، تا 

یمعیت زیادی از زنان ومردان از ترکیه  که یمعیتی انترناسیونال 

جا تشکیل داده  ودند دج این مراسم چند نفر صحبت کردند و  ه 

.                                    نکاتی  م می از این جوز اشاجه نمودند  

اما آنیه  رای من و شاید  یشتر این یمعیت یالب  ود سخنان خانم 

یوانی از ترکیه   نام سنگل  ود  که   ه قول خود تازه ازدواج کرده 

او  ا این یمله شروع کرد که من از یایی آمده ام که پدج، .  است

 رادج، پسرعمو و پسردایی، یوانان و مرداِن همسایه و محله همگی 

مبصر ما زنانند، مواوب هستند که کاجی خالف  از ما سر نزند 

چون عقلمان ناقص است و تمام آ رو و حثیت خانواده، فامیل محله و 

ش ر و جوستا دج داماِن ما یمع شده   اید مواوب  اشند تا  زن ناقص 

 رای دفاع از آن،  پدج، شوهر،  رادج، . العقل  یعنی ما آنرا نریزیم 

و همۀ مردان فامیل  ایازه داجند که تو جا  کشند و حتی  رادجی  که 

!      ده سال از تو کوچکتر است چنین ایازه ای جا از یامعه  رفته  

که آیا دج این کره زمین یای مطمئنی  رای ما زنان ویود داجد  

.......... .....       آنطوج که خود می خواهیم زند ی کنیم؟             

آیا شعر و سرودی  ویود داجد که  ا صراحت  از زنان و جنجی که  

 ر ما میرود دفاع کرده  اشد و از قییی سانسوج مخالفان ما دج امان 

 اشد؟ من این جوز جا  ه زنانی تبریک می  ویم که اصالٌ نمی دانند 

زنان جوستایی که  جرم زاده شدن و زن  ودن . هشت ماجس یعنی چه

.               .                   اید از  دِو تولد تا جوز مر  زیر  کشند

                

 عد از آن جاهپیمایی جو  ه ساحتمان اتحادیه کاج ری شروع شد و 

.                 دج آنجا حدود پانصد تا ششصد نفر دج سالنی یمع شدند

آنجا چندین نفر دج موجد .  شام و ق وه و شیرینی قبال آماده شده  ود 

تاجیخیه این جوز و موانع و معضالت زنان کاج ر دج ی ان 

.                      .                                             صحبت کردند

،  عد زنان کاج ری صحبت کردند که یا از کاج اخراج شده  ودند یا دج 

معرض اخراج قراج  رفته اند، از یمله فروشگاهی  نام شلیکه که 

پایان  خش این مراسم  تأتر . هزاج کاج ر جا اخراج کند 2قراجشده 

که .  رانگیز یک ساعته ای   ود که توسط سه خانم یوان  ه ایرا دجآمد

 وجژوازی جا، سیستم ای ضد زن، یامعه جا، و هم چنین اجتش ای 

ضد  شری که  رای کشتاج و  رای دفاع از منافع  وجژوازی  مرز و 

ملیت جا نمی شناسند و دج سراسر ی ان داجند کشتاج می کنند، تا کشتن 

جوزا لو زامبوج   دست سوسیال دمکرات ای آلمان همه و همه جا  نقد 

.                  کشیدند و  اجها و  اجها موجد تشوی  حضاج قراج رفتند  

 ا کمال تأسف هنوز ما نتوانسته ایم که فیلم این مراسِم ع یم، یا سخناِن 

سخنرانان جا  ه فاجسی تریمه کنیم و دج اختیاج فاجسی ز انان قراج 

.                                                                                 دهیم  

زنده باد هشت مارس                                                            

همسری، ازدواج  ا کودکان، نا را ری ها دج ازدواج، طالق، 

.قیمومت کودکان و نیز دج مالکیت و اجث  

 رخی قوانین حتی  ه خویشاوندان مرد ایازه می دهد که زنان و 

«  ینایت ناموسی»دختران جا  ه قتل جسانده و دجچاجچوب 

.                               مستویب تخفیف شوند  

 ا (  ه استثنای سودان و سومالی)ا ر اکثر کشوجهای عر ی 

«  کنوانسیون جفع هر ونه تبعیض علیه زنان»تمایل کم و  یش، 

جا امضا کرده اند، اما این  ٠۳۱۳مصو ه سازمان ملل دج سال 

تصویب دج وضعیت و شرایط زنان هیچ تاثیر واقعی نگذاشته 

.   است  

امروز که ی ان عرب دج مسیر ایجاد دموکراسی  رای تحکیم 

دولت قانون و حقوق انسانی قدم  ر می داجد، ما معتقدیم که  رچه 

 را ری  دون دموکراسی  ه دست نمی آید،  رخوجداجی کامل از 

این دموکراسی نیز  دون  را ری کامل میان مردان و زنان میسر 

.   نیست  

 ه این دلیل، ما از دولت ها، احزاب سیاسی، یامعه کشوجها 

دجخواست می کنیم تا  رای کسب حیثیت زنان،  را ری آنان  ا 

مردان، که یک  اج دیگر  ه   انه ساختگی اولویت ها زیر پا 

.                     ذاشته می شوند، از هیچ تالشی فرو ذاج نکنند  

دجواقع، هیچ دموکراسی نمی تواند  ه ضارج نایامای از یااماعاه  

ما همه  ا هم دج مباجزه حضوج داشتیم و همه  ا هام .  شکل  گیرد

 .آیاااااااناااااااده  ااااااا اااااااتاااااااری خاااااااواهااااااایااااااام سااااااااخااااااات

 :  مهههها احهههه ههههاط نههههکههههات زیههههر مهههه ههههالههههبههههه مههههی کههههنههههیههههم

حفک دستاوجدها،  را ری کامل و موثر و ثبت حاقاوق زناان دج   -

 ،.                                             قانون اساسی 

تصویب قانون و آئین نامه های دولتی  رای جفع خشونت نسبت  -

 ،.                                                         ه زنان

و « کنوانسیون جفع هر ونه تبعیض علیه زنان»امضای  -

 جعایت کامل الزامات ان  دون هیچ مالح اتی،

تصویب قانون  رای حفاوت از زنان دج مقا ل نا را ری های  -

 ایتماعی و اقتصادی و تبعیضات و  ه وی ه تبعیضات خانواد ی،

اتخاذ تصمیمات مقتضی مثبت  رای تضمین دسترسی زنان  ه  -

مشاغل تصمیم  یری و شرکت کامل آنان دج زند ی سیاسی و 

 ایتماعی،           

نکوهش صداهائی که، اینجا و آنجا،  رای تبعیض علیه زنان و  -

 ه نام قرائت عقب مانده از  رداشت های مذهبی  لند می شود و 

همینین آن هائی که می خواهند از شرکت تمام و کمال و قاطع 

زنان دج یک زند ی شرافتمندانه و  ا جعایت حقوق انسانی 

 .یلو یری کنند

 

س یر  لحسن، تونسی، جئیس فدجاسیون  ین المللی یامعه های 

 حقوق  شر؛

 شری  الحاج حمیده، وکیل موسس و جئیس پیشین یمعیت تونسی 

 زنان دموکرات؛

 شاهیناز عبدالسالم،  ال  نویس و فعال زنان دج مصر؛

نوال السعداوی، پزشگ جوانشناس، نویسنده و فمینیست تاجیخی 

 مصر؛

 ت انی جاشد، نویسنده سوجی،

 سمر  ز ک، نویسنده سوجی؛

عزت کامل مق وج، وکیل  ین المللی و عضو شوجای حقوق  شر 

 لیبی؛

 وسیله تامزالی، فمینیست و نویسنده الجزایری

 ۵۵٠۵لوموند، ن م ماجس : منبع

 

 گزارش کوتاهی از روز هشت مارس در شهر فرانکفورت آلمان

! جهان بدون آزادی زن جهانی آزاد نیست   

 محمدامین کمانگر

 

ما زنان عرب، ضروجی می دانیم  ه افکاج عمومی ی ان یادآوجی -

کنیم زنان ح  داجند، یکسان  ا مردان از نسیم آزادی و حیثیت،   ره 

زنان عرب، دج  یر دج مباجزه  رای دموکراسی، حیثیت و . مند شوند

 را ری، ما  ازیگران صف نخست مباجزه  رای تسیرات استثنائی دج 

ی ان عرب، ضروجی می دانیم که  ه افکاج عمومی ی ان یادآوجی 

کنیم که زنان ح  داجند، یکسان  ا مردان از نسیم آزادی و حیثیت که 

.                      این منطقه ی ان جا فرا رفته،   ره مند شوند  

از دیر از، زنان  رای کسب دستاوجدها،  ه اقتضای شرایط کشوجشان 

اما، این دستاوجدها کمتر از میزان آجزوهای انان . مباجزه می کنند

.است و دج نتیجه وضعیت آنان از یمله عقب افتاده ترین ی ان است  

خشونت دج همه سطو  دولتی و خصوصی جواج  سیاج داشته و 

تصمیمات  سیاج اندکی  رای پایان دادن  ه این آفت دج  یشتر کشوجهای 

.عر ی، قانون خانواده، طرد و تبعیض جا ن ادین کرده است  

قوانین دیگر ن یر قانون تا عیت،  رخی قوانین مدنی و یزائی  ه 

این قوانین، حقوق  سیاج ا تدائی و آزادی . تبعیض شدت  خشیده است

های اساسی زنان و دختران خردسال جا زیر پا  ذاشته است، مثل چند  
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 ی مردم مریوان در دفاع از دو زندانی سیاسی بیانیه
 

 بیانیۀ مردم مبارز و شریف مریوان در دفاع از دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام لقمان مرادی و زانیار مرادی
 مارس ۲۰, چهارشنبه 

دجایاان ماایااان عاازیااانشااان جا از دساات داده انااد 

میخواهیم که  ارای یالاو ایاری از ایارای ایان 

ینایت آن ا واجد عمل شوند و  ا چشم پوشی آن ا 

از تااعااقاایااب  ایاان پاارونااده  ااا مااردم مااباااجز و 

از شاماا ماردم .  عدالتخواه مریوان هماراه شاوناد

مااریااوان انااتاا اااجماایاارود قااباال ازایاانااکااه فااایااعااه 

انساااناا ااای واجسااتااه هااماایااون فاارزاد کاامااانااگاار 

تکراجشود یلو آن جا  گیرید و  ادانایاد کاه ایان 

اقدام انسانی شاماا مااناد ااج و یااوداناه خاواهاد 

 یمعی از مردم آزادیخواه و  ارا اری طالاب                    . ماند

 مریوان: ش ر   اسفند ماه ۵۶پنج شنبه 

همانگونه که اطالع داجید دجیریان حمله 

و کشته شدن سه نفر،  ٠۹۱۱تیر  ٠۴مسلحانه 

دستگاه ای امنیتی یم وجی اسالمی دو نفر جا  

 ه نام ای لقمان و زانیاج مرادی دجاین جا طه 

دستگیر کرده و  عد از مدتی تحت شدیدترین 

شکنجه ها و فشاجهای جوحی  ه اعتراف واداشته 

و آن ا جا محکوم  ه اعدام کرده استشکی نیست  

که حکم اعدام علیه این دو نفر و اعدام آن ا دج 

مأل عام  و یلو چشم ش روندان  و کودکان و 

نویوانان، دج وهله اول حکمی است  رای اشاعه 

انتقام یویی کوج عشیره ای و ایجاد دشمنی دج 

میان خانواده هائی که دج این مایرا عزیزان خود 

جا از دست داده اند و هدف عمومی و اساسی تر، 

قتل عمد  رنامه جیزی شده انسان ا  توسط 

 یم وجی اسالمی و ایجاد جعب و وحشت دج 

یامعه  و  سترت فرهنگ آدم کشی و قساوت و 

خونریزی و  ی اجزت نشان دادن یان انسان ا و 

همینین  ی حرمتی و دست کم  رفتن ش روندان 

مباجز وآزادیخواه و را ری طلب مریوان است که 

سا قه وتاجیخ دجخشانی دجمباجزه علیه یم وجی 

اسالمی مخصوصا  دج اعتصاب عمومی دج 

خصوص مسئله اعدام غیر انسانی و نایوانمردانه 

.شوانه قادجی وفرزاد کمانگر داشته اند  

 نا راین احکام صادجه علیه لقمان  و زانیاج مرادی .

و هر ونه حکم دیگری از یانب دستگاه قضایی 

یم وجی اسالمی که پروسه  ازیوئی و تشکیل 

پرونده و داد اهی  ا ت دید و شکنجه همراه است 

عدالت و یا یبران هیچ  ونه ج طی  ه ایرای 

مصیبت والتیام ضر ات جوحی و عاطفی واجده  ر 

هرچند هر نوع .خانواده های قر انیان جا نداجد

  از کتاب بازیگران عصر تمدن، کورش، محمد، چنگیز 

سیامک ستوده :یسندهنو   

شیادی و  الهت تاجیخی ی اسطوجه سازی از کوجت  عنوان  انی حقوق  شر 

شیادان اسالمی نیز . تن ا  ه ع مت طلبان سلطنتی و ناسیونالیست ها اختصاص نداجد

 رای آنکه  رای فریب دیگران،  ه جژیم سراسر سیاه و ضد  شری خود جنگ و جوئی 

دمکراتیک  دهند، مانند همتایان ناسیونالیست خویش، محمد جا   انی اولین قانون 

از یمله این افراد یکی پرفسوج حمیدهللا می . اساسی و یامعه مدنی تاجیخ دانسته اند

 : اشد که مدعی اینست که

، که  ه وسیله جئیس حکومتی تن یم و تدوین اولین قانون اساسی مکتوب دج ی ان"

طر  و تن یم ( ص)شده  اشد، قانونی است که توسط شخصیتی مانند حضرت محمد

شده و چون یکی از مفاخر عالم اسالم است، یا داجد نسل یدید مسلمانان نیز آن جا 

تا یایی که معلومات فعلی من حکم میکند چنین متنی دج تاجیخ ی ان ..  . شناسد

 ". نگاجت نیافته و هیچ سند مشا  ی مقدم  رآن ویودنداجد

و دولت و مبتنی  ر " مردم"که   قراجداد  ایتماعی قراجداد میان  اید تویه داشت 

و نه خدا می  اشد و دجاصل دج پی شوجت و طسیان مردم  ر " مردم"اصل حاکمیت 

دج  . علیه مذهب و سلطنت که هر دونافی حاکمیت مردم  وده اند، شکل  رفته است

دولت اسالمی که  عدا دج مدینه پس از سرکوب مخالفین شکل  رفت،  دولتی  حالیکه

مذهبی  وده که  ر اساس نفی حاکمیت مردم و حاکمیت مطل  خدا و جسولش  رپا می 

.   شود    

 وصیت نامه گابریل گارسیا مارکز

 اگر زمانی فرصت دوباره ای داشتم

شاید تمام آنیه جا که فکر می کنم  از و نمی کردم ،  لکه تأمل می کردم  ر 

چیزها جا نه  ر مبنای اجزت آن ا که  ر مبنای . تمام آنیه که  از و می کنم

 یشتر جؤیاپردازی می کردم، دج حالیکه می دانستم که هر . کم می خوا یدم. معنای آن ا اجزت  ذاجی می کردم

 ه جفتن ادامه می دادم آن هنگام که .ثانیه نوج جا از دست می دهیم 60دقیقه ای که چشمانمان جا می  ندیم، 

 وت می دادم هنگامی که دیگران سخن .  یداج می ماندم آن هنگام که دیگران می خوا ند. دیگران مانع می شوند

 ه ساد ی لباس می پوشیدم، صوجتم جا  ه سوی . می  ویند و  ا تمام ویود از  ستنی شکالتی لذت می  ردم

ا ر قلبی داشتم نفرتم جا  ر یخ می نوشتم و . خوجشید می کردم و نه تن ا یسم که جوحم جا نیز عریان می کردم

 ا اشک هایم  ل های جز جا آب می دادم تا دجد خاجها و  وسه ی  لبر  ایشان . منت ر طلوع خوجشید می شدم

ا ر کمی دیگر زنده  ودم نمی  ذاشتم جوزی  گذجد  ی آنکه  ه مردم  گویم که چقدجعاش  آنم . جا احساس کنم

هر مرد و زنی جا متقاعد می کردم که محبو ان منند و همواجه عاش  عش ، زند ی می . که عاشقشان  اشم

 ه سا لخوجد ان می آموختم که .  ه کودکان  ال می دادم اَما  ه آن ا ایازه می دادم که خودشان پرواز کنند.کردم

من . آه انسان ها، من این همه جا از شما آموخته ام.مر  نه دج اثر پیری که دج اثر فراموشی فرا می جسد

آموخته ام که هر انسانی می خواهد  ر قلَه کوه زند ی کند  ی آنکه  داند که شادی واقعی ، دجِک ع مت کوه 

من آموخته ام زمانی که کودکی نوزاد  رای اولین  اج انگشت پدجت جا دج مشت وریفش می  یرد،  رای . است

من یاد  رفته ام که انسان فقط زمانی ح  داجد  ه همنوع خود از  اال نگاه کند که . همیشه او جا  ه دام می اندازد

از شما من چیزهای  سیاج آموخته ام که شاید دیگر استفاده ی .  اید  ه او کمک کند تا  ر جوی پاهایش  ایستد

زیادی نداشته  اشند چرا که زمانی که آن ا جا دج این چمدان یای می دهم،  ا تلخ کامی  اید  میرم                   

  

عدالت و یا یبران مصیبت والتیام ضار اات جوحای 

و عاااطاافاای واجده  اار خااانااواده هااای قاار اااناایااان جا 

هرچند هر نوع ینایت و یاا عامال خاالف از . نداجد

یانب فرد یا افرادی  اید  طوجعادالنه  اه ماجاازات 

 رسد اما نه توسط دولتی که خود  ا یاناایات ماتاولاد 

شده و  ا ینایت سرپا مانده است ونه تن ا صالحایات 

محاکمه کسی جا نداجد  لکاه  اایاد  اه یارم یاناایات 

چندین ساله ات علیه مردم ایران محاکمه و مجازات 

 .                         شاااااااود            

مااردم آزادیااخااواه شاا اار مااریااوان و شاا اارکاا ااا و 

اعتراض  ه حکم این دو نافار،  :  جوستاهای اطراف 

دفاع محکمی است از حقوق و حرمت هاماه اهاالای 

چشاام اماایااد تااماااماای مااردم عاادالاات خااواه و .  شاا اار

آزادیخواه  ه اعتراض و اقدامات شاماا دوخاتاه شاده 

 اید تالت کرد جوز ایرای حاکام جا  اه جوز . است

مباجزه و اعتراض علیه آدمکشان یم وجی اسالمی 

 همینین از خانواده هائی که .تبدیل کرد

 

 

 

 احمد شاملو
 

 

 

که یامعه ما ، تریبون ای جسمی ما ، آموزت و پروجت ما ، وزاجت فرهنگ و  به این می اندیشم

چقدج دج این جاه ، دج جاه ساختن انسان ایی که  ه معنای عش  ... آموزت عالی ما و  ،اجشاد ما 

 ؟؟؟!!!!نزدیک شوند  ام  ر می داجند 

 

که ان اچقدج انسان ایی جا تر یت می کنند که  توانند دج خاجج از غاج طبیعت  ه  به این می اندیشم

 ؟؟؟!!!یکدیگر عش   وجزند 
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 با فریبرز رئیس دانا : صادق افروز

   ۲۱۰۲یازدهم مارس  -صادق افروز 

  

  ا فریبرز جئیس دانای عزیز

طبقات حاکم دج یوامع سرمایه داجی، رای حفک حاکمیت خود، می 

کوشند  ا از خود  یگانه کردن کاج ران و زحمت کشان ، آنان  جا 

 ه یاده های فرعی کشانده ،  ه من وج تثبیت وضعیت مویود، آنان 

طبقات .جا  از آ اهی  از یایگاه واقعی خود دج یامعه ،  از داجند 

حاکم دج این جاستا، از ا زاج های  ونا ون استفاده می کنند و 

افزون  ر ماشین عریان سرکوب ، یعنی پلیس و زندان و داد اه 

های فرمایشی و شکنجه و اعدام ،  رای ایجاد اجعاب  و  ه عقب 

جاندن ینبش های توده ای ، از مذهب ، ناسیونالیزم ،هنر و وجزت 

وقتی می  ینید که کاج ری که حقوقش . نیز استفاده وافری می  رد  

 سیاج پایین تر ازخط فقر است، عکس فوتبالیست یا هنرپیشه 

میلیاجدجی جا  ه دیواج زده و دج استادیوم ها پیراهن قرمز یا ا ی 

می پوشد ، و جنگ آ ی یا قرمز  ه سر صوجتش می پاشد ، و دج 

سرمای صفر دجیه دج استادیوم ها ساعات طوالنی  ه انت اج وجود 

تیم محبو ش جوی سکوهای سیمانی یخ زده می نشیند و  حآ اصلی 

دج کاجخانه و محله ، نه چگونگی سازماندهی مستقل کاج ری ، نه 

تالت  رای کاهش ساعات و شدت کاج ونه   تر کردن شرایط 

مدجسه و   داشت و محیط زیست ، و نه تالت  رای آزادی یک 

زندانی سیاسی و لسو محکومیت اعدام یک فعال سیاسی و نه 

اقدامات دولت و سیاست های ضد کاج ری آن ، و نه  رجسی 

یوجت امپریالیستی  ه کشوجهای همجواج ما ،  لکه  آوجدن  یک 

دجوازه  ان مناسب  رای پرسپولیس ، یا پر کردن یای خالی فرهاد 

مجیدی دج استقالل است ، یا هنگامی که  همین کاج ر زحمتکش 

یلوی آینه می ایستد و می کوشد خود جا  ه  هزاج زوج و زحمت  ه 

شکل و شمایل   رام جادان و امین حیایی  یا لیال حاتمی  و هدیه 

ت رانی دج آوجد، می توانید  گویید که جژیم حاکم دج از خود  یگانه 

ا ر مذهب  ه .کردن این زحمتکشان تا حد  سیاجی موف   وده است 

ساله ،  ه کاجد کندی   ۹۹دلیل سوء استفاده  مداوم و شبانه جوزی 

دج دست سالخان حاکم تبدیل شده و  رشی همیون کلیسا دج مسخ 

کاج ران و زحمتکشان دج غرب جا نداجد ،دج مقا ل ، ناسیونالیزم 

،وجزت و هنر و  وی ه سینما، ا زاج های موف  و موثری  رای از 

خود  یگانه کردن مردمی هستند که از داشتن کمترین حقوق 

دیگر .مذهب جا طبقه حاکم سوزانده است .دمکراتیک محرومند 

 ازخوانی حماسه .کسی  رای امامان معصوم تره هم خرد نمی کند

 ین حاکمان و  توده . کر ال اشکی از چشم کسی یاجی نمی کند 

های مردم  از لحاو فرهنگی  یش از هر زمان دیگری فاصله افتاده 

خطوط  اجتباطات فرهنگی و عاطفی  ین آن ها و مردم یکی .است 

اکنون  یش از هر زمان دیگری .پس از دیگری قطع می شوند 

مردم  خود جا دج موای ه  ا یک جژیم اشسالگر  یگانه  ا فرهنگ و 

آداب خود می  ینند که تالت داجد  زوج فرهنگ اجتجاعی و عقب 

تالت های جژیم  رای ترمیم این خطوط . مانده خود جا تحمیل کند   

اجتباطی قطع شده و  از خوانی صد ها  اجه خااطارات شا ایادان یابا اه 

ممد نباودی ” های ینگ ح  علیه  اطل و سر دادن مکرج و پی دج پی  

هم دیگر اشکی از چشامای یااجی نامای کاناد ، ”   بینی ش ر آزاد  شته 

یذ ه ای نداجد  و کاج نمی کند ، حاال ،   اازیاویاان زنادان اویان  نایاز 

 رای امام جضا که  ا آن مه طالیش  ه مقاام هشاتام قانااعات کارده اسات 

یوک می سازند و   سیجی های هواداج جژیم جا هم، اساتاادان دانشاگااه 

حاج منصوج اجضی و ساعایاد حادادیاان وحااج ماحاماود ,  نوحه خوانی 

کریمی  ه ضرب و زوج  جقص ها و نوحه   هاای سایاناه زنای کاه از 

آهنگ های شش و هشتی خوانند ان لوس آنجلسی و ترانه های هایاده و 

شما دجست می . معین و ا ی   ه عاجیت  رفته شده، سرپا نگه می داجند 

اماامای از .  ویید وقتی  ه عالقه سعید امامی  ه سینما اشااجه مای کانایاد 

مای دانسات کاه عامار . قدجت سینما  رای تاثیر  ذاجی  رمردم آ اه  ود 

مای دانسات .  وعک و خطا ه آخوند  ی سواد و  ی  ته  ه سر آمده اسات 

افسانه های مذهبی کاجایی خود جا  رای  سیج توده ای از دست داده اناد 

، می دانست  دیگر  کسی حتی حوصله دهاان دجه دج ایان ماجاالاس جا 

 ه همین دلیل جوی سینما متمرکز شده  ود ، و  اا خاود ، طایاف . نداجد 

ا ر تالت های یاناا  خااماناه .  وسیعی از امنیتی ها جا واجد سینما کرد 

ای همینان  جوی مذهب قراج داجد ، و همین ها  ودند که سعیاد اماامای 

جا  رای خود خطرناک احساس کرده و از شارت خاالص شادناد ، دج 

مقا ل ینا  احمدی ن اد که از همان تخم و تارکاه امانایاتای هاای ساعایاد 

اسالمی یا امامی موجد اشاجه شما هستاناد،تاالت مای کاناناد  اا اتاکاا  اه 

ناسیونالیزم و سینما و وجزت ، توده های مردم زحمتکش جافریب دهناد 

، و  ا ترکیب  یذا یت ناسیونالیزم ایارانای و سایاناماا  ، آجای طاباقاات 

آوجدن لوحه کوجت و نشستان .  متوسط یامعه جا نیز  ه خود یلب کنند 

مشایی  ا فاصله کم کناج هدیه ت رانی  ، هنرپیشه فیلام هاای فااجسای جا 

 -کرو ای و مالای  –دج این مسیر آن ا حتی از موسوی .  که  ه یاد داجیم 

مذهبی ها و طرفداجان شریعتی هم پیش افتاادناد و جفاتاناد ساراغ لاوحاه 

آنا اا . کوجت و آیه نازل کردند که کوجت هم از پایااماباران  اوده اسات 

 فتند دوجه صدوج انقالب اساالمای ” نه غزه نه لبنان  “همصدا  ا شعاج 

هامایان .   ه پایان جسیده است و  اید  ه خویشتن ایرانی خویش  ااز اردیام

هم  ا کمک های ماالای و ماعاناوی یاناا  "  یدایی نادج از سیمین " فیلم 

مشایی آغاز  ه کاج کرده ،  ا جاهنمایی ها و ال ای  اری  –احمدی ن اد 

های همین ینا   ه فستیوال های ی انی جاه یافت  تا دج مقا له  ا یاناا  

دج .  جقیب  ه عنوان فاکتوجی  سیاج نیرومند موجد استفاده قاراج  ایارد 

ینا  احمدی نا اد ا ار .  این مسیر ، ینا  احمدی ن اد موف   وده است 

انتخا ات مجلس ن م جا  ه ینا  جقیب  اخته است ، می کوشد نقاط قوت 

 ه ن ر مان یاکای از ماحاوج هاای . یدیدی جا  رای خود دست و پا کند 

اصلی  فعالیت فعالین  سیاسی چپ،  اید پیرامون مباجزه  ا این از خاود 

 یگانه شدن ،  ا این ناسیونالیزم کذایی ،  ا این سوء اساتافااده از هانار و 

وجزت توسط ینا  های یم وجی اسالمی  و تالت مستقل  رای اجتقاء 

فکری کاج ران و زحمتکشان دج دجک یایگاه طبقاتی خود و ضروجت 

تشکل مستقل طبقاتی دوج  زند ، تا از طبقه دج خود  ه طباقاه ای  ارای 

یادایای " آن دسته از نیروهای چپی که  رای موفقیت . خود، تبدیل  شوند 

هوجا می کشند و آن جا  ه عنوان ماحاصاول سایاناماای "  نادج از سیمین 

مستقل و مترقی ایران تحسین می کنند ، از دجک سایااسات هاای  سایااج 

پیجیده ینا  های مختلف یم وجی اسالمی دج اساتافااده از ا ازاج هاای 

این ها از آنجاییکه  اه اساتاقاالل فاکاری و ساازماانای . تبلیساتی عایزند 

کاج ران و زحمتکشان ایمان نداجند دج سرپیچ های تند تاجیاخای ماعالا  

که از قضا او هم  رای موقفیت ) می زنند ، دج دوم خرداد  دنبال خاتمی 

می افتند ،  رای شیرین عباادی (  هاو پیروزی های این فیلم تبریک  فته 

کاجت تبریک می فرستند ، دج ینبش سبز خود جا حل می کنناد و حااال  

همیون شمقدجی و شریفی نیا و ده نمکی و حسینی وزیر اجشاد احمادی 

ن اد و جئیس فاجا ی و جئیس فجر و جادیو اسرائیل و اکثریت نگ داج و 

حزب توده و اتحاد فداییان  و جوزنه و یرس و کلاماه و خااتامای  ارای 

 اا چانایان .  پیروزی  ی ن یر اصسر فرهادی او اج شادمانی می کاناناد 

نشستم و " یدایی نادج از سیمین "سا قه و پیشینه فکری،  ه تماشای فیلم 

  رخوجد  ه نوشته کانون نویسند ان، احتیاج .حاصلش نقدی شد که دیدید 

قبال جوی فیلم نقدی نوشته  اودم کاه هاناوز .  ه کاج طوالنی نداشت 

و  حآ ها و حدیآ هاای هم دج سایت های مختلف مویود است     

پس تئوجی های توطئه و حدس و  مان ها . خود جا  ه دنبال داشت 

ولی ا ر از حدس ها و  ماناه زنای هاا دج ااجه .  جا، کناج  گذاجیم 

سوا   و  ره خوجد ی هاای پایاشایاناه داج و کادوجت فاروخاوجده 

کاه دج   –سالیان دجاز و جنجش و دلخوجی جوحای مان   اگاذجیام 

واقع اجزشی هم نداجند و سودی از این  اذج ااه حااصال خاواناناده 

نمی شود و می پنداجم شما عزیز مرا  ا زید دیگری اشتبااه  ارفاتاه 

فکر می کنم ویوه مشترک من  ا شما   ایاشاتار از اخاتاالفاات –اید 

" شاکااجچای  اوزن " ما هر دو نگاه مشترکی  اه فایالام . مان است 

این نگاه مشترک ما جا  ه این نتیجه  ایاری مشاتارک ساوق . داجیم 

می دهد که هنر جا  دوج از پیام ایتماعی که  اخود حمل مای کاناد، 

طرفداجان هنر  رای هنار ، دج هامایان . موجد قضاوت قراج ندهیم 

ایران خودمان، تاجیخ طوالنی داجند و تا آنجاا کاه تااجیاخ شاعار و 

شاعری دج کاجنامه ی خود داجد از قصیده سرایان پادشاهان دوجه 

سامانی وغزنوی و سلجوقی تا دوجه پ لوی و یم وجی اساالمای ، 

 اه . هنر ها و اد یات زیبایی تولید کرده اند، تا فقط و فقط زیبا  اشد 

یاد داجم دج یکی دو سه سالی پیش از انقالب ، از یاکای از هامایان 

اد ا و نویسند ان که اتفاقا عضو کانون  ود و  عد ها،  ه همراه داج 

و دسته توده ای ها  ا تاکید احماد شاامالاو و غاالماحاسایان سااعادی  

اخراج شد و اصراج هم داشت تاخود جا ماجکسیست معرفی کاناد ، 

پرسیدم ، ن رت دج موجد کتاب سعید سلطانپوج، نوعی از هانار ، 

نوعی از اندیشه چیست ؟نویسنده که سبیل های پرپشتی هم داشت و 

 عد از انقالب دج جوزنامه مردم ،  ه سرد یری ، منوچ ر  ا ازادی 

ولای هاماان "  هنر  اید مثل  ل خوشبو  ااشاد : "  قلم می زد ،  فت 

موقع که خواننده مش وج ج نای پس از اناقاالب ،  دج یشان هانار 

شیراز همراه نوای عود کااجماناد سااواک ، عابادالاوهااب شا ایادی 

چ ی ه می زد ، و  ه قول نویسنده توده ای ، ناصر ایرانی  ،  ال 

های خوشبو تولید می کرد ،  سعید سلطاناپاوج عازیاز ماا  اه یارم 

نوشتن و کاج ردانی دج کناج مقاوم ترین فرزندان این آب و خااک 

دج ایان مسائالاه ی تاعا اد  . شالق می خوجد و خون ادجاج می کرد 

شاملو و ساعدی و . هنرمند ، احساس می کنم مثل هم فکر می کنیم 

 قیه جفقایتان، قاطعانه دجست عمل کردند وقتی عذج حضرات توده 

و  ه   ه آذین و تنکا نی و کسارایای و ایارانای کاه . ای جا خواستند 

نگران سالمتی جهبر یم وجی اسالمی  ودند، و  اه چاپ اناقاال ای 

که صدای پای فاشیسم جا می شنید ناسزا نثااج مای کاردناد ، و  اه 

آزادی  یان و ا راز عقیده  ی اعتنا  ودند ،و تحت لوای مابااجزه  اا 

امپریالیزم چشم خود جا  ر سرکوب آشکاج آزادی های دمکراتیاک 

این دمکراسی نیست کاه  اا . می  ستند ،   فتند یای شما اینجا نیست

توده ای ها و اکثریتی ها که کمر هامات  اه شانااساایای و ماعارفای 

 حرکت دجست جا .انقال یون  سته  ودند  ر سر یک میز  نشینیم 
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. شاملوی کمونیاسات و سااعادی دماکارات .  شاملو وساعدی کردند 

آقای جئیس دانای عزیز ، آجی جفقای  فقید شما چنین سنات اناقاال ای 

و مان ماطامائان هساتام  اا آنایاه . جا  رای کانون  ه اجث  ذاشته اند 

تا حال از شما دیده و شنیده ام دج جاستای اعتقاد  ه عنصر تعا اد دج 

هنر و اد یات حرکت می کنید و  ا طرفداجان ایرانی هنر  رای هانار 

که همین فیلم  ه قول من  ، اجتجاعی  ، و  اه قاول شاماا فااشایاساتای 

از هماان ناوع نااصار ) جا  ه دلیل ز یایی هایش "  شکاجچی  وزن " 

فااجغ از ماحاتاوی  اه غاایات (   ایرانی و هاماان  ال هاای خاوشاباو

دقیقا  اه هامایان .اجتجاعی ات تحسین می کنند،  سیاج متفاوت هستید 

 .دلیل هم  فتم که  یانیه شما، تعجب  سیاج مرا  رانگیخت 

من هم مثل شما امید داجم سینماای ایاران ، مساتاقال از قاطاب هاای 

قدجت و ثروت ،علیرغم مشکالت  سیااجی کاه داجد، جاه تاکاامالای 

خود جا  پیماید و  تواند دج آینده دج حد توان خود دج آموزت و تعلیم 

 .توده های زحمتکش، قدم های مثبتی  ر داجد 

حاال نمی دانم این چه مرضی است که عده ای  رفته اند و هر اه از 

تع د صحبت می کنیم ما جا از اخ و پف ایدئولوژیک می 

این عده اول  اید  یایند و تکلیفشان جا جوشن کنند که .ترسانند 

اد یات و هنر ایتماعی متع ددج ی ان  طبقاتی، آیا می تواند 

فراطبقاتی  اشد ؟ آیا وقتی  ر این  اوجیم که تاجیخ مدون  شر، 

چیزی یز تاجیخ مباجزه طبقات نبوده است؛ و آنیه دج ی ان  ما دج 

حال حاضر دج یریان است نتیجه مباجزه طبقات متخاصم و جقیب 

یکدیگر است ، و پدیده های مختلف جو نایی یامعه جا  ا تکیه  ر 

این تحلیل می توان توضیح داد ، سینمای مسئول و متع د  که هنری 

 ه غایت ایتماعی است می تواند فراطبقاتی  اشد؟آیا می تواند چشم 

خود جا  ر ینایاتی که امپریالیست ها دج سراسر ی ان دج حال 

انجام آن هستند  بندد ؟ ایا می تواند تضاد های  وحشتناک طبقاتی دج 

یامعه ایران جا نادیده  گیرد ؟ این هم یک نوع تجدید ن ر طلبی دج 

ماجکسیزم است که هر نقدی جا که  ر تضاد های طبقاتی یامعه 

این ها نمی آیند . تکیه کند ، ایدئولوژیک می نامد و جد می کند 

 گویند ما  ا ماجکسیزم مشکل داجیم، خود جا  ا اصراج مثل همان 

ناصر ایرانی توده ای  ، ماجکسیست می خوانند ولی دست آوجدهای 

دج نزد این ها، دولت دیکتاتوج  د .ماجکسیزم جا  ه کناج می  ذاجند 

این دولت جا ماشین سرکوب طبقه حاکم و پاسداج وضعیت .است 

 ه دولت  دو  یراه می  ویند .ایتماعی مویود نمی  ینند  -اقتصادی

ولی  ه طبقه ای که این ماشین سرکوب کمر  ه حمایتش  سته، کاجی 

دنبال دمکراسی محض و ناب هستند و ماهیت طبقاتی .نداجند 

 ه این کاجی نداجند .دمکراسی جا عامدانه  ه فراموشی می سپرند 

ا ر این .که دمکراسی دج یک یامعه طبقاتی، معنی می دهد 

دمکراسی دج یامعه سرمایه داجی دج خدمت  وجژوازی است، دج 

یامعه دج حال انتقال  ه سوسیالیزم،  یانگر سیادت و حکومت 

 ه قول جزا لوکزامبوج  ، دمکراسی و دیکتاتوجی .کاج ری است 

جا طه ای دیالکتیکی  ا یکدیگر داجند و از هم یدا ناپذیرند مگر 

تجدید ن رطلبان ما، این دست آوجدهای .آنکه هر دو از  ین  روند 

 ا اجزت ینبش کاج ری و کمونیستی جا  ه کناج می  ذاجند و  ا 

لیبرال ها و سبز ها همصدا می شوند ، و  رای دمکراسی غیر 

همین ها همصدا  ا سبز ها ، تحلیل های . طبقاتی ،هوجا می کشند 

و تع د دج هنر .طبقاتی جا ایدئولوژیک می نامند و تکفیر می کنند 

جا  ا ایدئولوژیک  ودن یکسان می شماجند ، و علیه تع د موضع 

مثل خیلی چیز های دیگر پس از فروپاشی سوسیالیزم . می  یرند 

اجدو اهی ، موج اجتداد و  ی اعتقادی  ه دست آوجدهای ینبش 

.  کاج ری و کمونیستی  ه حوزه اد یات و هنر هم کشیده شد 

استالینیست های دیروزی یک شبه لیبرال شده و  ه شا ردان 

فوکویاما ی نئولیبرال تبدیل شدند و  اوج کردند که سرمایه داجی 

 رای آنان دیگر تالت اد ی و هنری  رای .پایان تاجیخ  وده است 

ا ر  پذیریم که .انتقال امید و جوشنگری تاجیخی ، تالشی عبآ شد 

سرمایه داجی پایان تاجیخ است، دیگر تالت  رای سرنگونی این 

. سوسیالیستی مف ومی نداجد ن ام و امیدواجی  رای  رقراجی ن ام 

آنان  ا خیره سری خاصی، و  ه دجوغ اینگونه اعالم کردند که 

جئالیزم سوسیالیستی، ساخته و پرداخته دستگاه دیکتاتوجی استالینی 

این یماعت اد یات تولید شده دج دوجه استالین جا، که . وده است 

چیزی یز کاالی تبلیساتی  رای اشاعه فرامین حزب کمونیست 

    —شوجوی تحت جیاست استالین نبود ، عین جئالیزم سوسیالیستی

تعیین کرده و ساپاس دج  ارا ار آن،  ٠۳۹۹معرفی ، تاجیخ تولد آنرا 

 ئوج ی لوکاچ منتقد و متفکر ماجکسیست از موضاع .  موضع  رفتند 

دفاع از جئالیزم سوسیالیساتای،  اه اناتاقااد از دم ودساتاگااه اساتاالایان 

 ه ن ر او اکثر اهل قلم دج دوجه استالین، ناقال قاول آوجان .  پرداخت

 رای پرداختن  ه هرموضوعی، فقط کاافای  اود کاه .   یحاصلی  ودند

نویسنده،  ه  ردآوجی نقل قول ای مناسبی از استالین  اپاردازد وآنا اا 

               اااه ناااا ااار لاااوکاااااچ                                 .  جا هااانااارمااانااااداناااه  ااا اااام وصااال کااااناااد

جئالیسم سوسیالیستی دوجان استاالایان مااناناد ساالا اای حاکاومات هار 

او ماخاالاف تاعاریاف هانار  اه .  دیکتاتوج دیگری، ضد هنر وادب  ود

لوکاچ میگوید، تمام آثاج یاودانی اد یات نشان .  معنی تبلیغ مستقیم  ود

هانار .  میدهند که تاجیخ و استتیک، دج جا طه تنگاتنگ  ااهام هساتاناد 

واقعی  رای لوکاچ همیشه اعتراض  ه  ی عدالتای و حضاوج دجایان 

استاالایانایاسات هاای .  ی ان، ونه پرداختن  ه مسایل عالم هپروت است

دیروز و لیبرال های امروز که  ه تاکید  ر تع د دج هنر و اد ایاات ،  

انگ ایدئولوژیک می زنند ، تن ا  ی اعتقادی خود جا  ه سازمان دهی 

مستقل فکری و تشکیالتی کاج ران و زحماتاکاشاان،  اه ناماایاش مای 

آنان  شعاج های زیبایی می دهند ، ولی دج عامال، اساتاقاالل .   ذاجند 

فکری و سازمانی کاج ران و زحمتکشان جا نادیده می  ایارناد و  اه 

آناان  اا ساکاتااجیسات و .  آشفتاگای فاکاری آناان، کاماک مای کاناناد 

ایدئولوژیاک خاوانادن تاالت هاای مصاروف  اه اجتاقاای فاکاری و 

سازمانی کاج ران و زحمتکشان، دج عامال جاه جا  ارای ماوفاقایات 

آقاای جئایاس . هرچه  یشتر از خود یگانه کردن آنان، همواج می کنند 

دانای عزیز  ، تالت هاای شاماا  ارای اجتاقاای فاکاری کااج اران و 

زحمتکشان ایران  و توضیح اقتصاد پیایایاده ایاران و ایساتااد ای دج 

مقا ل اقدامات نئاولایابارالای دولات هاای ماخاتالاف ،  سایااج اجیاماناد 

مواضع محکم شما دج مقا ل لسزت ها و وسوسه های لیابارالای . است 

و دست دجاز کردن  ه سوی  نگاه های امپریالیستی و  ادایای آزادی 

دفاع از حقانیت . لیبرالی سبزها و شرکای سیاسی شان، ستودنی است 

مباجزه خل  فلسطین و افشای ینایاتی که ص یونیاسام نسابات  اه ایان 

 ۳۳همراهی  ا یاناباش . خل  تحت ستم جوا داشته، قا ل احترام است 

دجصدی ها دج اجوپا و آمریکا و توضایاح ایان حارکات  ارای ماردم 

ایران و معرفی این ینبش  ه عنوان متحدی  القوه  رای مردم محروم 

 ارای شاماا و جفاقاایاتاان دج . و تحت ستم ایران، غروج انگیز اسات 

کانون نویسند ان ایران آجزوی موفقیت می کنم و کالمم جا  ا  اوشاه 

 اه پاایاان مای "  هدف اد یات " ای از نوشته ماکسیم  وجکی  ا عنوان 

دج این  خش  وجکی  ه نقل از آدم غریبه جیش  ازی کاوتااه قاد .  رم  

که نگاه نافذی داشت و می توان حدس زد که کسی یاز لانایان عازیاز 

بنابر این، من که همه نوشته های تو و : نمی تواند  اشد، چنین می  وید 

امثال تو را با دقت می خوانم  از تو می پرسم به چه منظوری می نویسییید 

آیا میل دارید در مردم احساس نییکیی .. … ؟ و شما هم که زیاد می نویسید 

را بیدار کنید؟ اما با کلمات سرد و سست نیمیی تیوانییید ایین کیار را انیجیام 

نه،  شما نه تنها نمی توانید چیزی به زندگی اضیافیه کینییید ، بیلیکیه . دهید 

چیزهای کهنه را هم مچاله شده و له شده ، فاقد صیورت و شیکیل تیحیوییل 

وقتی انسان آثار شما را می خواند چیییزی جیز ایینیکیه شیمیا را .  می دهید 

همه چیز میعیمیولیی و پیییش پیا افیتیاده .  شرمنده سازد، از آنها نمی آموزد 

پیس چیه .. … مردم پیش پا افتاده ،افکار پییش پیا افیتیاده ، وقیاییع :  است 

وقت می خواهید درباره سرگشتگی روح ولزوم احیییای آن صیحیبیت کینییید 

؟پس کو دعوت به خالقیت زندگانی ،کیجیاسیت دروس شیهیامیت و کیلیمیات 

نشاط بخشی که الهام دهنده روح بیاشینید ؟ میمیکین اسیت کیه بیگیوییی کیه 

زندگی نمونه های دیگری جیز ایین هیاییی کیه میا بیوجیود میی آورییم، در 

این را نگو زییرا بیرای کسیی کیه خیوشیبیخیتیانیه بیر .  اختیار ما نمی گذارد 

کلمات مسلط است، بس ننگین و شیرم آور اسیت کیه بیه ضیعیف خیود در 

اگیر هیم .  برابر زندگی و اینکه نمی تواند برتر از آن بیاشید اعیتیراف کینید 

سطح زندگی هستی ، اگر نمی توانی با نیروی ابداع ، نمونه هیاییی کیه در 

زندگی نیست ولی برای آموختن الزم است ایجاد کنی، کار تیو چیه ارزشیی 

دارد ؟ و چگونه خود را مستحق عنوان نویسندگی می دانیی ؟حیواسیت را 

جمع کن حق موعظه کردن تنها روی این اصل کلی بیه تیو داده میی شیود 

که توانایی بیدار کردن احساسات واقعی و صادقانه مردم را داشیتیه بیاشیی 

تا بتوانی به کمک آنها پتک مانند بعضی از صورت های زندگی را خیراب 

کنی ، درهم بریزی و به جای این زندگی تنگ و تاریک ، زندگیی آزادتیری 

خشم ، کینه ، شرمساری و نیفیرت و بیاالخیره ییاس بیغیض :  را ایجاد کنی 

آلود اهرم هایی هستند که به کمک آنها میی تیوان در دنیییا هیمیه چیییز را 

 آیا می توانی چنین اهرم هایی بسازی ؟. درهم ریخته نابود ساخت

نوشته ماکسیم گیورکیی تیرجیمیه م ه شیفیییعیییهیا "  هدف ادبیات " به نقل از 

 ۰۲و  ۰۰صفحه 

دج (  UGTT)  یست و دومین کنگرۀ اتحادیۀ عمومی کاج ران تونس 

 خش اع م ایان کاناگاره  اه .  دسامبر  ر زاج  ردید ۵۱تا  ۵۲فاصلۀ 

دفاتار ایارایای .  انتخا ات جهبری یدید ملی اختاصااص داده شاد  اود

چرا که  ر پایۀ فاعاالایان واقاعای .  یدید  ه وضو    تر از  ذشته است

 .دج یر دج مباجزه که هنوز فاسد نشده اند، قراج داجد

یک ف رست  دیل نیز حول افراد نزدیک  اه ماعااون ساا ا  جهاباری 

این ف رست شامل  ارخای افارادی مای شاد کاه خاود جا .  ت یه  ردید

مستقل می نامند، هرچند تعدادی از آن ها دج حقیقت  ه اسالمگرایانی 

تاخامایان زده )نزدیک هستند که دج حال حاضر دج قدجت قراج داجند 

دجصاد از شارکات کاناناد اان دج کاناگاره،  اا  ٠۵می شود که تقریبا  

اکثریت قریب  ه اتفاق اعضای دفاتار (.  اسالمگرایان دج اجتباط  اشند

ایرایی یدید از لحاو تاجیخی  ه ینا  چپ اتاحاادیاه هاای کااج اری 

نایامای از .  تعل  داجند و این مشخصا  یک پیروزی  ارای چاپ اسات

افراد منتخب، یا عضو یک حازب نایاساتاناد و یاا دیاگار دج احازاب 

ایان ماوضاوع  اه عاناوان ماثاال دج ماوجد .  مختلف عضویت نداجناد

او یزء اقلیت دفتر ایرایی سا    اود و .  د یرکل یدید صدق می کند

ضمنا  او  ایاسات ساال پایاش .   ه ینبش دموکراتیک و چپ تعل  داجد

این حاقایاقات کاه دیاد ااه هاای .  یکی از اعضای حزب کمونیست  ود

سیاسی از سوی جهبران حزب نمایند ی نمای شاد، خاود عاامالای دج 

 ه عاناوان ماثاال، ساامای .  ی ت تس یل انتخاب این ف رست  رنده  ود

هار "   ان عاروس" الطاهری، معلم و محمد مسلمی از اتحادیۀ منطقاۀ 

و (  MPD) یک  ه ترتیب از فعالین ینبش می ن پرستان دموکراتیک 

اماا  اا .  هستاناد(  PTPD)حزب می ن پرست و دموکراتیک کاج ران 

این ویود، آن ها  ه عنوان فعال کاج ری دج دفتار ایارایای اناتاخااب 

فاید الفاید، از فعالیان .  شدند و  ه جهبری احزاب مذکوج وا سته نیستند

دج فا ارسات  اود کاه  اه (  PCOT)حزب کاج ران کمونیست تونس 

اماا .  اناتاخااب  اردیاد"  اتحادیۀ معلمین مقطاع ا اتادایای" عنوان نمایندۀ 

PCOT  تمایل داشت تا یکی دیاگار از فاعاالایان ات  اا ناام یایاالنای

اکثریات اعضاای فا ارسات  ارناده .  حمامی نیز دج دفتر ایرایی  اشد

دج دفاتار ایارایای  PCOTاعتقاد داشتند که حضاوج دومایان فاعاال 

آنیه اکنون اهمیت داجد اینست که  بینیم جهبری یادیاد .  ناممکن است

دج شرایط مطر  شدن مطالبات مختالاف دج ساطاح دماوکاراتایاک و 

 ذشتۀ افراد منتخب مشخص است، اما ایان .  ایتماعی چه خواهد کرد

 . رای پیش  ینی اقدامات آتی آن ا کافی نیست

 ا این حال پیشن اداتای )  حآ سیاسی کوچکی دج این کنگره دج رفت 

 ا محتوای چپ علیه  یکاجی، و پاروژه هاای اقاتاصاادی نائاولایابارال 

 (.پذیرفته شد

است؛ وویفۀ  زج ی آغااز شاده و  UGTTدفتر یدید  ه دنبال تسییر 

ف ارسات .  تسییر دج اساسنامه نیز  ه طوج اخص دج  رنامه قراج داجد

ایان .   رند ان نه  ر پایۀ عقاید، که  رای پیروزی انتخا ات تشکیل شاد

کساانای کاه :  یکی از دالیل عدم حضوج زناان دج ایان فا ارسات  اود

ف رست جا ت یه می کردند  مان می  ردند که این موضوع مانع جأی 

دجصاد از ناماایاناد اان  ۳۱) کافی  رای پیروزی ف رست خواهد شاد 

جا  UGTTدجصاد از اعضاای  ۴۱کنگره مرد  ودند، دج حالی که 

 ا این ویود، ف رست  ارناد اان  اایاد شاامال (.  زنان تشکیل می دادند

این که هیچ یک از زنان دج دفتر سیاسای نایاساتاناد، .  زنان نیز می شد

غیر قا ل پذیرت ترین انتخا ی است که از سوی این کنگاره صاوجت 

این امر دموکراتیک نیست و  سیاجی از فعاالایان جا ماتاعاجاب .   رفته

دجصد از کاج ران صنعت پُست جا تشکیل مای  ۲۵زنان حدود . کرد

دهند و دج  خش هایی ن یر آموزت، دجمان و توجیسام، اکاثاریات جا 

زنان دج .  دجصد از کاج ران نسایی، زنان هستند ۶۵ یش از . داجند

مباجزه  رای پایین کشیدن  ن علی از قدجت پا  ه پای مردان حضاوج 

 حثی  ر سر تسییر قوانیان داخالای، ماناجامالاه سا ام زناان دج . داشتند

جهبری، آغاز اتحادیه ها و شعبه های مناطاقاه ای و غایاره صاوجت 

الزاما   اید تا کنگرۀ  عدی  رای ن ایتا  شرکت زناان دج .  خواهد  رفت

 . دفتر ایرایی، صبر کرد

  برگرفته از سایت ایران تریبون 

 دستاوردهای چپ در انتخابات اتحادیۀ کارگری تونس
 ( .فعال کارگری تونسی و عضو اتحادیۀ چپ کارگران)نزار امامی 
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ساخته اصسر فرهادی  ا کسب یایزه «یدائی نادج از سیمین»فیلم 

اسکاج دج کناج ده ها یایزه دیگر، سینمای ایران جا دج جدیف 

سینماهای ع یم ی ان همانند سینمای هند قراج داد و شرایطی ایجاد 

یدائی »فیلم. کرد تا صدای مردم ایران جا  ه  وت ی انیان  رسد

دج کناج فیلم های  ریستۀ دیگری که  ه قول عزت « نادج از سیمین

هللا انت امی هنرمند پیشکسوت و صاحب نام ایران، تاکنون  یش از 

سه هزاج یایزه ی انی جا نصیب سینمای ایران کرده است، نه متعل  

این .  ه سینمای دولتی که متعل   ه سینمای مستقل از دولت است

است که هنرمندان مستقل  ه مراتب   تراز دیگران میدانند، ساختن 

فیلم دج زمین مین  ذاجی شدۀ سینمای ایران و زیر ج باج مدام 

سانسوج، ت دید و فشاجهای  ونا ون چه مصیب  اج وچه دجدناک 

آن ا مجبوجند  رای آن که فیلم شان سالخی نشود، مدام جاه های . است

دج جو  جوید، از سدها و موانع  ونا ون  ذج کنند تا ساخت آن جا  ه 

کاج دج زیر سانسوج ایدئولوژیک و سیاسی دج . سرانجامی  رسانند

زمینۀ هنر و  وی ه هنر سینما دج ایران، هرچند دج کوتاه مدت  ا 

خالقیت های هنری هنرمندان مستقل، دستآوجدهای  ا اجزشی  ه 

ایران و ی ان اجائه داده، اما این فشاج سنگین دج خفه کردن این 

خالقیت های قا ل تحسین، تاثیر  ذاج نیز  وده است و دج  لند مدت 

از این جوست . هنر مستقل جا  ا مشکالت یدی جو رو خواهدساخت

که عملۀ استبداِد  یرحم و نفس  یر، یعفر پناهی جا داد اهی و ممنوع 

الدوج ین؛ ت مینه میالنی جا ت دید  ه مر ،  لشیفته فراهانی جا 

مجبوج  ه ترک کشوج میکنند، حسرت فیلم ساختن دج سرزمین 

مادجی جا  ه دل   من قبادی می نشانند؛   رام  یضائی جا  ه یائی 

میرسانند که دست از کاج کشد، چنان فضا غیرقا ل تحملی  ویود 

می آوجند که   من فرمان آجا یوایزت جا  ه یشنواجه فجر پس 

 فرستد و دج یک اقدام، خانۀ سینما جا  ر سر سینما رانش خراب 

میکنند تا یائی  رای همگرائی نیز دج میان نباشد کاج کردن دج چنین 

فضائی و ساختن فیلمی که  تواند  یش از پنجاه یایزه ی انی جا از آن 

خود سازد،  ه کاج و اجادۀ فشرده و پیگیری نیاز داجد که نمی توان 

چنین اجادۀ پیگیر و تحسین  رانگیز و تالت .  رآن چشم فرو ست

خستگی ناپذیر جا دج همۀ هنرمندان مستقل که دج یم وجی اسالمی 

نویسنده ای که کتا ش سال ها . کاج می کنند، می توان سراغ  رفت

دج ممیزی  یر میکند و  اید  ه  ونه ای کاج کند که خالقیت های 

اد ی ات فدا نشود؛ نقاشی که  اید  ه  ونه ای کاج کند که مجوز 

نمایشگاه و  الری ات لسو نشود؛ شاعری که  اید از شعرت 

محاف ت کند و ز ان ای ام و استعاجه ات  وت سانسوجچیان جا تیز 

نکند، و هنرپیشه ای که حتی آجایشش  اید  ه  ونه ای  اشد که عملۀ 

سانسوج نتوانند ایراد  گیرند و فیلم سازی که  اید آنینان هنرمندانه 

کاج کند که از جاه های دج جو  ه   ترین شکلی   ره  یرد تا ساخت 

فیلم ات دج میانۀ جاه متوقف نشود، همه و همه  ه کاج هنری و 

آفرینش هنر دج شرایط استبداد نفس  یر مشسولند یدا از فشاجهای 

جسمی و دولتی که همیون شمشیر دموکلسی  ر سر هنرمند مستقل 

آویزان است، و سایت ها و و ال  ها و منبرها و  سیاجی از 

امکانات دیگر یماعت اهل دین و هنرستیز جا نیز  اید  ر این 

نگاه خشم آ ین چنین سایت هائی جا دج هر موجد که . مجموعه افزود

یک فیلم غیروا سته  ه موفقیتی دست می یا د و موجد استقبال مردم 

«  یدائی نادج از سیمین»دج موجد فیلم .  قراج می  یرد، می توان دید

نیز این پریشان  وئی ها و این خشم متحجرانه جا  یش از پیش دیده 

از پرونده سازی  رای اصسر فرهادی و لیال حاتمی و دیگران . ایم

تا دیروز این . رفته تا وا سته کردن آن ها  ه  اند فاشیستی قدجت

 ودند و حاال  ه یکباجه «ینبش سبز»هنرمندان مت م  ه طرفداجی از

و چنین است که . مت م  ه همکاجی و همسوئی  ا  اند احمدی ن اد

تالت می کنند چ رۀ هنرمندان مستقل جا خدشه داج کرده و  ا پخش 

دجوغ و ات ام زنی های  ونا ون خوجاک الزم جا  رای "دجز"و یا 

حمالت حزب ال ی ها و . زیر سئوال  ردن آن ها فراهم سازند

شکست .یماعت هنرستیز و استعداد ُکش دینمداج جا می توان ف مید

سنگین دین دولتی از هنر و آفرینش هنری خالق، مستقل و 

خشم و کینۀ آن ها جا . غیروا سته، حاال دیگر انکاج ناپذیر شده است

تالت دولت دینی  رای ایجاد هنر دولتی و هنر . می توان دجک کرد

مزدوج  ا تمامی سرمایه  ذاجی ها و هزینه کردن هایشان  ا شکست 

اشعاج قلۀ  لند شعرمعاصر ایران، احمد . سنگین جو رو شده است

شاملو و ده ها شاعر دیگر، جمان های محمود دولت آ ادی،  لشیری 

و دیگر نویسند ان، و ش دای کانون نویسند ان، محمد                   

مختاجی و یعفر پوینده، نقاشی های علیرضا اسپ بد و انبوه زنان و 

مردانی که  ا نقاشی هایشان جنگ شادی و طراوت زند ی  ه خانه 

های مردم می  رند؛ ترانه های آواز خوان های قدیمی و یا موسیقی 

زیر زمینی هنرمندان یوان و ده ها فیلم تحسین  رانگیزی که سینمای 

ایران جا  ه ی انیان شناسانده ، تن ا  وشۀ کوچکی از نبرد فرهنگی 

هنرمندان مستقل یا متع د  ه مردم است که  ا خشم دستگاه دین و دولت 

از این جوست که می توان خشم و نفرت و . دینی جو رو شده است

ا ر خشم والیت و .سرکوب هنر توسط والیت و شریعت جا دجک کرد

شریعت قا ل ف م است، خشم  خشی از نیروهای اپوزیسیون یم وجی 

اسالمی و از یمله متاسفانه  عضی از افراد و یریانات چپ قا ل ف م 

آن ائی که  رای آزادی انسان از استثماج، ولم و ستم حاضرند .نیست

یان خود جا فدا کنند چرا از مباجزات هنرمندان کشوج دفاع نمی کنند؟ 

مگر دفاع از آزادی  ه معنای دفاع از آزادی مخالف من نیست؟ چرا 

موفقیت های سینمای مستقل و غیردولتی جا یک یا تقدیم دشمن می 

کنند؟ چرا دج ات ام زنی  ه هنرمندان مستقل،  اه  وی سبقت از 

تاجیک اندیشان می ج ایند؟ چرا امکان مباجزه دج شرایط تحت 

حاکمیت استبداد دینی جا تمامأ توطئۀ دشمن و دست پخت شبکه های 

امنیتی آن می دانند؟ وقتی  رخی از فیلم های ایرانی دج یشنواجه های 

ی انی یوایزی کسب می کنند،  لند وهای تبلیساتی یم وجی اسالمی 

این انتخاب ها جا سیاسی دانسته و اقدامی علیه جژیم اسالمی اجزیا ی 

یالب آن است که دج میان مخالفین یم وجی اسالمی هم عده . می کنند

ای این موفقیت ها جا نتیجه ساخت و پاخت های سیاسی کشوجهای 

غر ی  ا جژیم اسالمی می دانند و دج تخطئۀ آفرینش های هنری، 

همان کاجی جا انجام می دهند که یم وجی اسالمی  ا نیت دیگری 

.                                                     .انجام می دهد  

دج اینجا  ا تفکری جو رو هستیم که  ا نگاه ماجکسیستی  ه هنر و 

دج این نگاه، .آزادی های  ی قید و شرط دج آفرینش هنری  یگانه است

این نگاه،  ه خالقیت های . تئوجی توطئه کاج ردی همه یانبه داجد

مباجزاتی مردم، هنرمندان، و فعاالن مدنی و مباجزان سیاسی هیچ 

این .  رای او دشمن فعال مایشاء است و قدجت مطل . اعتقادی نداجد

نگرت  ه قدجت الیزال مردم و جوشنفکران و هنرمندانشان  ی اعتقاد 

دج این نگاه، . است، حتی  ه تشکل های توده ای هم اعتقادی نداجد

تشکل توده ای ا ر حز ی نباشد، ا ر متشکل از کمونیست های دو 

 ی ی ت نیست که دج این نگاه  اید . آتشه نباشند، هیچ اجزشی نداجند

همه اعضای کانون نویسند ان ایران همیون سعید سلطانپوج  اشند تا 

این . ح  داشته  اشند عضو این کانون یا عضو هیئت جئیسه آن  اشند

تفکر نمی خواهد  ف مد که هر نویسنده ای که منشوج کانون جا پذیرفته 

 اشد می تواند عضو آن  اشد  ی تویه  ه اعتقادات، جنگ پوست، 

کانون نویسند ان دج شرایط سرکوب خشن، همواجه . ینسیت و قومیت

از آزادی قلم و  یان،  ی حصر و استثناء، دفاع کرده و هزینه های 

این تفکر و نگاه، حتی تشکل های توده ای .سنگین پرداخته است

کاج ری جا نیز  ر نخواهد تافت وقتی دج این تشکل ها، کاج ران 

نگاه سکتاجیستی ساطوجی است که  ه یان . مسلمان عضو  اشند

وقتی . تشکل های توده ای خواهد افتاد و آن ها جا شقه شقه خواهد کرد

. چنین نگاهی  ه عرصه هنر واجد می شود، آنگاه کاج  یخ پیدا می کند

هنر متع د از این نگاه منجمد، تن ا هنری است که تحت فرمان حزب 

این نگاه جا ما چپ ها دج تاجیخ مان خوب . و ایدئولوژی آن  اشد

و متاسفانه،  سیاجی از احزاب  ه نام طبقه کاج ر و . تجر ه کرده ایم

 از شت  ه آن نگاه، تن ا می .  ه نام سوسیالیسم ینایت ها آفریده اند

نگاه سکتاجیستی و غیر توده ای  ه مباجزه، . تواند فایعه  اج  اشد

نگاهی است که مباجزه جوزمره و همیشگی مردم ، هنرمندان مستقل و 

کاج  ه یائی می جسد که چنین مباجزاتی جا .فعاالن مدنی جا نمی ف مد

نه تن ا تخطئه می کند  لکه آن جا توطئه دشمن و یا دست پخت آن 

چنین نگرشی  ه مباجزه نمی تواند تاثیرات شگرفی که . می داندنیز

مباجزات جوزمره کاج ران، زنان، یوانان، هنرمندان و نویسند ان دج 

دج این مرعوب شده  ی مطل ؛ . چند دهۀ  ذشته داشته اند جا دجیا د

دج این مطل  دیدن دیکتاتوجی،یائی  رای  روز خالقیت ها ویود 

نداجد؛ یائی  رای فیلم سازان مستقل ویود نداجد؛ امکانی  رای 

مباجزه  ا سانسوج ویود نداجد؛ جوزنه ای  رای فراج از توج 

سانسوجچیان ویود نداجد؛ سوژه ای  رای ساختن فیلم های مستقل و 

تصویر کننده خوشی و ناخوشی های مردم ویود نداجد؛  ه دیگر سخن 

این دید اه و تفکر مرعوب شده، تسلیم شده  ی جا تبلیغ می کند و از 

 همه فعالین هنری و فرهنگی می خواهد که ا ر مخالف جژیم هستند یا 

 

 

 

 جدائی نادر از سیمین

 ارژنگ بامشاد
 مارس ۰۰
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 سوسیالیست های انقالبی و دولت مصر
 کیوان : مترجم

جژیم ن امی حاکم  ر مصر، از زمان سقوط دولات مابااجک  اه ایان 

سو، چرخشی تند  ه سوی سرکوب خشن و سیستماتیک داشاتاه اسات 

که نمونۀ آشکاج و  ویای آن جا مای تاوان دج حامالاۀ وحشایااناۀ مااه 

 . یاجی  ه معترضین دج مقا ل مقر اصلی کا ینه مشاهده نمود

دج حال حاضر ژنرال ها و متحدین آناان، از  ایان صاداهاای اصالای 

ینبش چپ مصر، ساوسایاالایاسات هاای اناقاال ای جا  ارای  ارخاوجد 

جژیم اخیرا  تالت کرده است تا  ا پخش نواجی ویدیاوئای .   ر زیده اند

از نشست اعضای م م این حزب که دج آن از ضروجت حرکت توده 

ای  ه سمت قطع قدجت دولت و اجتش صحبت شده،  ه ایجاد تاناش و 

 . یّو هیستریک علیه سوسیالیست های انقال ی دامن زند

 سیاجی از فعالین، این اقدام تازۀ دولت جا ادامۀ کاجزاجهای تبلیسااتای 

هم چنین تصاویری از فایالام ماذکاوج  ار جوی وب .   ذشته می دانند

سایت وزاجات داخلۀ مصر، و ایستگاه های تالاویازیاونای ماتاعالا   اه 

ماوساوم  اه َسالَافای هاا کاه اکاناون از ) دولت و اسالم  رایان تانادجو 

ساوسایاالایاسات هاای اناقاال ای .  منتشر  اردیاد(  ن امیان دفاع می کنند

مصر، طی  یانیه ای،  ه این کااجزاج ناناگ آوج پااساخ داده اناد کاه 

 .تریمه فاجسی آن دج ادامه آمده است

  یانیۀ سوسیالیست های انقال ی مصر

 7399دسامبر  79

اخیرا  مویی از ات ام پراکنی علیه سوسیالیست هاای اناقاال ای  اه جاه 

افتاده است که م م ترین کانون آن، وب سایت وزاجت داخلۀ مصر و 

ایان دو، .  شماجی از کااناالا اای تالاویازیاونای مااهاواجه ای مایابااشاد

مسایار "  خش ایی از فیلم ویدیوئی نشستی جا کاه اخایارا   اا عاناوان 

ازسوی مرکزمطالعات سوسیالیستی و دنبال کشتااج "  انقالب چیست؟

 ر زاج  ردید،  ه کرات پخاش مایاکاناناد دج "  محمد محمود" خیا ان 

این نشست، جفقا کماال خالایال، حّساام الاحاماالوی و سااماح ناجایاب 

دجفیلم های منتشرشده،  خشی از یلسه نمایش داده .  سخنرانی داشتند

میشود که دج آن سامح نجیب پیرامون خواست سرنگونای دولات  اه 

دست انقال یون  رای  نان ادن یک دولت انقال ی یدید، و هام چانایان 

عدم تمایل شوجای ن امی  ه حمایات از ماناافاع ماردم مصار و دج 

عوض حمایت آن ا از ماناافاع هازاج خااناواده ماتاماول مصاری، از 

. پنتا ون، دولت ایاالت متحده و ص یونیست هاا صاحابات مای کاناد

هدف از پخش این فیلم آنست که ما جا  ه خااطار دفااع از خاواسات 

 سرنگونی دولت، آماج حمله قراج دهند

پاسخ ما ایاناسات کاه اعاالم خاواسات سارناگاونای و ساقاوط دولات 

سرکو گر و ایجاد یک دولت حامی عدالت، یرم نیست؛  ارعاکاس، 

 !این هدفی است که ما  رایش مباجزه می کنیم

دج ترانه ای مش وج خواند، و مایالایاون هاا "*  ام کلثوم"همانطوجکه 

سال پیش ایان تاراناه جا هاماراه  اا او زمازماه  63نفر از مردم هم 

جیشاه کان ".  دولت سرکو گر  ا دستان من محو خواهد شاد" کردند، 

کردن دولت فاسدی که هم چون سرطان  ه تمام  دن مصر  ساتارت 

 الاه، ماا .  یافته است، هم چنان  ه عناوان جؤیاای ماا  ااقای مای مااناد

ساال  33خواهان سرنگونی دولت فقر و استبادادی هساتایام کاه طای 

 ذشته  ر مسند قدجت قراج داشته و همینان تا اماروز  اه حااکامایات 

دولتی که هزاجان نفر از مباجزین جا دج زنادان .  خود ادامه داده است

های خود  ه قتل جسانیده، دولتی که  ه چپاول و غاجت از فقرا  ارای 

ایان دولاتای اسات کاه از .   ازدیاد ثروت ثروتمانادان پارداخاتاه اسات

این دولاتای اسات .  کاجفرمایان دج موای ه  ا کاج ران حمایت می کند

که از ملی سازی مجدد کمپانی هایی که  ه نازل ترین قیمت فروخت، 

ایتناب می کند؛ آن هم  ا ویودی که داد اه ها  ه نفع کمپین کاج اران 

همۀ این هاا .  و  از شت کاجخانجات تحت مالکیت عمومی جأی دادند

مؤید آنست که  رای این دولت، قدجت سرمایه  ه مراتب ما ام تار از 

این هاماان دولاتای اسات کاه  اه .  قدجت و اعتباج سیستم قضایی است

سرمایه داجان ایازۀ اخراج و تحمیل  رسنگی  ه کاج ران، دهاقااناان 

و فقرا جا می دهد؛ اما  عد قوانینی تصویب می کاناد کاه اعاتاراضاات 

این همان دولتی است که  ر پاایاۀ ماذهاب، .  نشان دهد"  یرم" آنان جا 

 . ینسیت و ن اد، میان ش روندان خود تبعیض قائل می شود

این همان دولت ن ادپرستی است که پناهند اان ساودانای جا دج ساال 

، زناان جا ماوجد 7399و  7336سالخی کرد و دج سال های  7337

دولتی که دج توطئۀ  ه آتش کشاندن کلیساها و اذیات .  تجاوز قراج داد

نفر از آناان جا  74و آزاج مسیحیان فقیر قبطی شرکت داشت و ن ایتا  

ایان . دج ماه اکتبر همین سال  ه قتل جساند، یک دولت فرقاه ای اسات

دولتی است که مردم جا از طری  جسانه هاای وا ساتاه  اه خاود مای 

فریبد؛ خواهان جیاضت  یشتر است و مردم جا فارامای خاواناد تاا  اا 

. جا  اه حارکات واداجناد" چرخ های تولید"تحمل سختی های  یشتر، 

دج حالیکه هم زمان از ساخت قصرها و استراحتگاه ها  رای تضمین 

 .داد سخن می دهند" فرزندان ما"آیندۀ 

ما خواهان سقوط سایااسات .  ما خواهان سرنگونی دولت هستیم!   له

های   داشتی و دجمانی دولتی هستیم که دجمان پزشکی و داجویای 

جا  ه کاالهایی قا ل فاروت مابادل سااخاتاه کاه تانا اا افاراد داجای 

استطاعت مالی از ع ده خرید آن  رمی آیند؛ دج حالی که فاقارا  اه 

خاطر ویرانی  یماجستان های عمومی، صد نفر  ه صاد نافار یاان 

. ما خواهان نا ودی سیاست های آموزشی دولات هساتایام.  می دهند

سیاست هایی که دجوغ و تحریف جا  ه کودکان ما دج کاالس هاای 

آن م کالس هایی که  ه خاطر نبود پول ساخت مداجس، هر   -دجس 

آماوزت   -لح ه امکان وایران شدن  ر سر دانش آماوزان جا داجد

می دهند و  ه همین خاطر  سایااجی از داناش آماوزان دج لاحا اۀ 

. فراغت از تحصیل، حتی  ه سختی قادجند تا عر ی صحبات کاناناد

مااا خااواهااان ساارنااگااوناای وزاجت داخاالااه، وزیاار آن و مااقااامااات 

ینایتکاجی هستیم که دختران و پسران ما جا حتی  یش از شامااجی 

ماا خاواهاان ناا اودی .  که دج  الیای طبیعی یان  اخته اند، کشاتاناد

سیاست هایی سیستماتیک فقر هستیم که  یش از نیمی از ماردم ماا 

و این ف ارسات هام چاناان اداماه .  جا  ه زیر خط فقر هل داده است

؛ این دولت سارکاو اگار، از ساوی اجتشای کاه زیار نافاوذ ... داجد

 اه .  شوجای ن امی حسنی مباجک قراج داجد، پشتیاباانای مای شاود

همین خااطارسات کاه ماا خاواهاان پاایاان دادن  اه حااکامایات ایان 

کودتا رانی که دج عرض کمتار از یاک .  کودتاچیان ن امی هستیم

ساله ای که مابااجک دج قادجت  33سال،  ه مراتب  یشتر از دوجۀ 

 له، ما خاواهاان ماحااکاماۀ .  ود، یان ش روندان مصر جا  رفته اند

دجصاد  33دج دوجۀ مباجک،  الاغ  ار .  جهبران فاسد اجتش هستیم

دج قالب کاجخانه ها، هتل ها، پروژه های مسکن، مازاجع   -اقتصاد

و قراجدادهای تسلیحاتی و سایر  خش هاای  اودیاۀ دولاتای مااناناد 

مالیات هایی که  ا کاج ایباجی یوانان ما دج چنین پروژه هایی دج 

طول دوجۀ خدمت سر ازی و  دون هیچ  ونه حمایتی از حقوق آن 

 ه مدت  یاسات ساال تاحات کاناتارل فااجغ از   -ها پرداخت می شد

ایانا اا هاماان جهاباران اجتشای .  ن اجت و کامل آن ها قراج داشات

هستند که جوی ما آتش  شودند و هزاجان نفراز یوانان ما جا پاس 

 اه اعاتاقااد ماا، .  از داد اه های ن امی ناعادالنه،  ه زندان انداختند

دیریا زود از دل این اجتش جهبرانی می ن دوست  یارون خاواهاناد 

این چیزیست که دج تمامی .  آمد که  ه صفوف انقال یون می پیوندند

 .انقال ات دج سراسر مسیر تاجیخ جخ داده است

 له، ما خواهان سرنگونی جژیم و دساتاگااه دولاتای آن،  اه هاماراه 

 -عناصر فاسد، متحدین فرصت طلب و شوجای ن امی آن هساتایام

. شوجایی که تحت فرمان جئیس یم وج معزول خود حکم می جاند

ما سو ند یاد می کنیم که همراه  ا انقال یون، از میدان التاحاریار تاا 

سراسر کشوج، و  ا ویود کاجزاج ات ام زنی و اجعاب، تاا ساقاوط 

دولت، تا زمانی که مردم قدجت و ثروت جا کاه حا  آناانسات  اه 

دست  یرند، و تا پیروزی اناقاال ای کاه آتاش آن جا ماردم جوشان 

 .کردند،  ه مباجزه ادامه دهیم

مردم هم چنان خواهان سقوط جژیم، و دولت فاسد و استبادادی !   له

 . آن هستند

 !پرافتخاج  اد یاد ش دا

 !پیروز  اد انقالب

 !قدجت و ثروت  ه دست مردم

 
 برگرفته از سایت ازادی بیان

 

 در ادامه  جدایی نادر از سیمین
سکوت کنند و یا جاه م ایرت دج پیش  یرند و توده های میلیونی  

مردم جا  ه جژیم ضد مردمی و ینایت کاجاسالمی وا ذاجند  این دید، 

انقالب نه کاج توده ها که کاج سازمان های زیرزمینی و  وی ه سازمان 

چگونه می توانیم تاثیر مباجزات دجخشان زنان . های ماجکسیستی است

و  وی  ه زنان یوان دج عقب نشاندن دولت دینی و فرهنگ مردساالج 

چگونه می توانیم  ر کاجهای مستقل و خالقیت های . جا کتمان کنیم

هنر کاج ردانانی همیون   من قبادی، جخشان  نی اعتماد، عباس 

کیاجستمی، امیر نادجی، س راب ش ید ثالآ، مجید مجیدی، یعفر 

پناهی ، ت مینه میالنی،   من فرمان آجا،   رام  یضائی، داجیوت 

م ریوئی، محمد جسول اف و دیگران و تاثیر هنر آن ها جا  ر زند ی 

چگونه می توانیم  ر خالقیت های هنری . و مباجزه مردم کتمان کنیم

کسانی که دج شرایط سانسوج خشن یم وجی اسالمی  ه کاج و فعالیت 

چگونه می توانیم جشد و . مشسول هستند یا  وده اند ، خط  طالن  کشیم

 سترت موسیقی اعتراض چه دج عرصه موسیقی سنتی و چه دج 

عرصه موسیقی یدید و یا زیر زمینی جا دج جشد فرهنگ یامعه و 

عقب جاندن حاکمیت دین کتمان کنیم؟وقتی چنین نگاهی می خواهد دج 

سخن  گوید، نمی تواند آن جا اجتجاعی « یدائی نادج از سیمین» اجه 

اما کسب این . دج  اجه یایزه اسکاج حرف و حدیآ فراوان است. نداند

یایزه دج کناج  دست آوجدن  سیاجی از دیگر یوایز ی انی،  ه 

اینکه  ا چه هدفی . سینمای مستقل ایران اعتباج تازه ای  خشیده است

این یا آن یایزه داده شده، می تواند موجد  حآ  اشد اما این امر از 

یدائی نادج از »دج موجد فیلم . اجزت کاج هنری یک اثر نمی کاهد

واقعیت این است که یم وجی اسالمی از پیروزی های آن « سیمین

پخش چند ثانیه ای خبر کسب یایزه اسکاج، نشان می . خشنود نیست

علت آن .دهد که دستگاه هنر دولتی از این موفقیت ها خوشحال نیست

خود فیلم  یان جوشن . جا تن ا دج سیاسی  ودن یا نبودن یوایز نباید دید

و میخکوب کنندۀ فایعه ای است که دج ایران تحت حاکمیت یم وجی 

این فیلم  ه ساد ی، زند ی فالکت  اج و تباه . اسالمی دهان  شوده است

کننده ای جا  ه تصویر کشیده که توانسته حتی  ینند ان غیرایرانی جا 

فیلم زند ی ساده . نیز  ا وضعیت اسفناک زند ی دج ایران آشنا سازد

مردم و فایعه  اج ودن شرایط زند ی دج ایران تحت حاکمیت 

یامعۀ دجحال فروپاشی . یم وجی اسالمی جا  ه تصویر کشید ه است

.  محصول سیاست های یم وجی اسالمی جا جوی صحنه آوجده است

. تصویر این فایعه  یان محکومیت ایران تحت حاکمیت اسالم است

تصویر فایعه حاکم  ر ایتماع  یان محکومیت سرمایه داجی انگلی و 

چپاولگری است که تحت هدایت و مدیریت یم وجی اسالمی، فساد و 

این علت . این جمز موفقیت فیلم است. تباهی جا ن ادینه کرده است

می  ویند این فیلم دج دفاع از . استقبال  سترده ی مردم از آن است
زیرا این فیلم زند ی کاج ری جا  ه تصویر کشیده . مذهب ساخته شده است

است که مذهبی است؛ که همسرت  رای پرستاجی از یک پیرمرد  یماج، از 

آخوند محله کسب ایازه می کند و  ه قرآن قسم می خوجد و آن جا مقدس می 

جوشن است که چنین کاج ری  ا آن کاج ر داس و چکش  دست که . شماجد

دجکتاب ها تصویر می شود و پاجه ای از چپ ها آن جا الگوی ذهنی خود 

این نگاه نمی خواهد دجک کند که چنین فیلمی .ساخته اند، خیلی تفاوت داجد

نمی تواند  یش از یک یمله از وضعیت مشقت  اج زند ی یک کاج ر 

این نگاه نمی خواهد  پذیرد که . اخرایی تحت محاصره طلبکاجها سخن  گوید

 خش  زج ی از کاج ران ایران که ق رمانانه دج  را ر سرمایه و استبداد  ه 

مباجزه ای هر جوزه مشسولند، اعتقادات مذهبی داجند  دون آن که  ه دولت 

مذهبی دل  سته  اشند و دج عرصه مباجزه ی سیاسی و صنفی شان یزء 

این نگاه نمی خواهد دجک کند که حتی آن تلفن چند دقیقه . اجدوی چپ هستند

ای همسر کاج ر  رای کسب ایازه از آخوند محله، نه تبلیغ دین که مضحک 

این نگاه که تالت می کند خود جا فمنیست . ودن آن جا  ه تصویر کشیده است

نیز  داند، نمی خواهد دجک کند که سرکوب زنان و  ی حقی شان دج یامعه، 

وقتی که زن دج داد اه . دج این فیلم  ه زیبائی  ه تصویر کشیده شده است

خانواده  ه  ی حقی خود دج کسب طالق اعتراض می کند، وقتی که فیلم نشان 

می دهد دج چنین یامعه ای که ح  طالق از یک زن سلب شده، او مجبوج 

فیلم این وضعیت جا  ا زیبائی  ه تصویر می کشد، و . است که یدا زند ی کند

قضاوت نمی کند زیرا اینجا ا ر  خواهد از سد سانسوج خشن  گذجد، نباید 

اما این سکوت  رای . قضاوت کند و  اید قضاوت جا  ه تماشا ران وا ذاجد

 ا چنین .تصوجی  سایت غیرمنصفانه. خیلی ها حمل  ر همسوئی شده است

و همسو شدن  ا مرتجعین و « یدائی نادج از سیمین»نگاهی تخطئه کردن

تاجیک اندیشان دج  ی اعتباج کردن دست آوجدهای ستایش  رانگیز هنر 

 رای چنین . مستقل، چ ره ای  سیاج مخدوت از چپ  ه یامعه معرفی می کند

نگاهی که این دستآوجد سینمائی که  ه یکی از پر یننده ترین فیلم ها دج ایران 

و پر  یننده ترین فیلم ایرانی دج ی ان تبدیل شده است جا یک یا محصول 

توطئه دستگاه های امنیتی یم وجی اسالمی و تبلیسات مذهبی آن قلمداد می 

تصویر چ ره ای خشک، ایدئولوژیک و  ی . کند، نمی توان متاسف نشد

منط  از چپ، جاهی  ه سوی همگرائی چپ و  یرون کشیدن آن از غباج 

این  یراهه ای دج ادامه همان . شکست هایش دج ایران و ی ان نخواهد  رد

جاه های شکست خوجده ای است که تفکر استالینی دج جوسیه ، چین ، 

کامبوج و آلبانی فایعه  باج آوجده و  ر چ رۀ انسانی و مترقی ماجکسیسم پرده 

ای از دود غلیک استبداد و سرکوب حز ی و دولتی کشیده و ینایت های شرم 

این نگاه، نگاه چپ تجدید آجایش شده و . آوجی نیز  ه اجمسان آوجده  ود

.                 .                                وفاداج  ه ماجکسیسم ماجکس نیست 
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صحنه سیاسی و اقتصادی اسپانیا، مثال هار کشاوج دیاگاری، اماا  دو 

این فقط سرمایه داجان و دولت آن ا  و حاامایاان خااجیای .  طرف داجد

آن ا دج اتحادیه اجوپا  و  انک ی انی  و صندوق  ین المللی پول نیستند 

دزدان و چپاولگران سارماایاه داج .   که جوند اوضاع جا تعیین می کنند

صاف مااحاکام  و فشاارده  کاااج اران،  زحاماتااکاشاان،   ایااکااجان، و 

دانشجویان جا دج مقا ل خود داجند که  ا ت اهرات های میالایاونای و  اا 

اعتصا ات عمومی خود سرنوشت سایااسای واقاتاصاادی خاود جا جقام 

این کشمکش  ا عروج انقال ات شمال آفریقاا وخااوجمایااناه و اا .  میزنند

. دجصدی ا  رای  یشتراز یک سال است که شروع شده است ۳۳ینبش 

صف کاج ران       و زحمتکشان دج تمام دنایاا  اپاا خاواساتاه اسات تاا 

ماشین استثماج سرمایه داجان جا دجهام شاکاناد وانساانا اا جا ازدسات 

 .سرمایه داجان نجات دهد

ساعته کاج ران اسپانیا دجاعتراض  ه جفرم اای  ۵٢اعتصاب عمومی 

ضدکاج ری دولت ماجیانو جاخوی یک حرکت ع یم  رای عقب زدن 

.  این جفرم هاا و جیااضات کشای هاای اقاتاصاادی دیاگار خاواهاد  اود

ماجس کاج ران اسپانایاا    قادجت کااج اران و  ۵۳اعتصاب عمومی 

انسان ای آزادیخواه جا  ه دشمنان طبقاتی آن ا نشان خواهد داد و آن ا جا 

اماا .  دج تحمیل شرایط سخت تر مردد و دسات  اه عصاا خاواهاد کارد

م متر از آن، این اعاتاصااب قادجت کااج اران جا  اه خاودشاان و  اه 

ایان اعاتاصااب  قادجت  .   نیروهای جادیکال یاماعاه نشاان خاواهاد داد

مانوج جهبران سازشکاج اتحاادیاه هاا جا  ماحادود خاواهاد کارد و  اه 

جهبران جادیکال کاج ری  فرصت ا رازویاود ودخاالات دجکشاماکاش 

این اعاتاصااب زمایاناه جا  ارای . سرمایه داجان  ا کاج ران خواهد داد

جادیکالیزه کردن اعتراضات کاج ران ودانشجویان فراهم خواهاد کارد 

ونیروهای انقال ی و سوسیالایاسات جا دجماوقاعایات مانااساباتاری  ارای 

جهبران جادیاکاال .  دجدست  رفتن جهبری اعتراضات قراج خواهد داد

کاج ری و فعالین سوسیالیست میتوانند این اعتصاب جا  عنوان   تاخاتاه 

پرشی  رای سازمان دادن اعتاصاا اات و اعاتاراضاات طاوالنای تار و 

 .  سترده تر و جادیکالتر موجد استفاده قراج دهند

 پایان                      ۱۱۰برگرفته از کارگر کمونیست 

 زلزله اعتصاب عمومی کارگران اسپانیا
 حبیب بکتاش

ودج را رحمله وحشیانه سرمایه داجان ودولت آن ا  ه معیشت خود  

این ت اهرات ا دجحمایت از اعتصاب عمومی صوجت       . ایستادند

درشهرهنی مندرید و منرسلوین، هر کدام، میش از ییم . می رفت  

در شهرهنی گرایندا و گیخو  ییز . میلیو  یگر حضور داشتید

.                           صگوف تظنهرات فشرد  مود  

ییز اسپنیین شنهد  ی  اعتصنب عمومی   ٤٣٣٣سپتنممرسنل  ٤٢در

ای  اعتصنب در اعتراض ما زد  ح وق هنی منز . وسیر مود 

امن ای  اعتراضنت ما گستردگی . یشست ی صورت می رفت

رینضتهنی تحمیل شد  ما عمق . یمود ٤٣٣٤تظنهراتهنی فوریا سنل 

ای  اعتصنب قندر ما فلج کرد  شرین  . رینضتهنی امروز یمودید

.  هنی اقتصندی جنمعا یشد                                               

از طرف دی ر اعتصنمنت کنرگرا  فرایسا ییز ما پیروزی یرسید  

رهمرا  اتحندیا هن منی  یتیجا رسیدید کا ییروی الزم مرای . مود

ع ب زد  رفرمهنی ضد کنرگری را یدارید و در ژایویا سنل 

قراردادی را من دولت حزب سوسینلیست امضنء کردید کا  ٤٣٣٣

طی آ  تمنم رفرمهنی ضد کنرگری دولت را پذیرفتید                 

سرشک  کرد  محرا  اقتصندی وتحمیل رینضت مرگرد  مردم   

.  کنرک  اسپنیین خشم کنرگرا ،زحمتکشن ، وجواین  را مرای یخت

من  ما صدهن هزاریگر درمیدا  خورشید مندرید گردآمدید  ٣١در 

ومیلیویهن یگر طی منههنی ما، ژوئ ، واکتمر دست ما اعتراض 

.                                                                      زدید  

شینختا " ما ٣١جیمش "و ین " جیمش خشم یین "ای  حرکت ما ینم  

 ٢٢ای  جیمش کا ازای الب مصر و تویس تنثیر پذیرفتا مود . شد

درصد  دزد و چپنول ر قرار  ٣درصد مردم اسپنیین را در م نمل 

ای  اعتراضنت گسترد  و حمالت وسیر تر دولت ما معیشت . داد

را . تی.گی.و یو. او.او.سی.مردم رهمرا  اتحندیا هنی کنرگری سی

منرس امسنل را  ٤٢ینگزیر کرد کا فراخوا  اعتصنب عمومی 

قدیمی خود   امن هیوزای  رهمرا  اتحندیا هن ما سینستهنی. مدهید

 پنیمید هستید                                                                

هیوز ازدولت میخواهید مر سر کم و کیف رفرم اخیر مر سر میز  

هیوز خواهن  لغو کنمل و کینر گذاشت  ای  رفرم . مذاکر  میشیید

.                           ییستید  

رفرم هنی دولتی اخیر، المتا،  پنین  حمالت سرمنیا دارا  ما 

.                                                معیشت مردم یخواهد مود  

روید  تحمیل رینضت کشی اقتصندی در اسپنیین همن  رویدی را  

مرای از سر گذاشت  محرا  . طی میکید کا دریوین  شنهد آ  مودیم

اقتصندی واز سرگرفت  رشد اقتصندی درچهنر چوب یظنم سرمنیا 

داری،هیوز احتینج ما تحمیل رینضتهنی عمی تری درزمییا هنی 

هیوز منید مینمر و . مهداشت ودرمن  وآموزش وپرورش هست

دارائی هنی عمومی زیندی ما دست مخش خصوصی سپرد  شوید تن 

.               حرص پنین  ینپذیر سرمنیا دارا  تن حدی ارضنء گردد

 توضیح    

فراخوان اعتصاب عمومی : اسپانیا " مقاله ای تحت عنوان   -٠

توسط خوجخه ماجتین نوشته شده و " ماجس داده شد ۵۳ رای 

"  دج دفاع از ماجکسیسم"دج سایت  ۵۵٠۵ماجس  ٠٥ تاجیخ  

دج نوشته حاضر  طوج وسیعی از این نوشته .  یاپ جسیده است

.                               استفاده شده است  

دو تا از  زج ترین اتحادیه های کاج ری فراخوان این   -۵

.  است" اتحادیه عمومی کاج ران"تی . ی.یو: اعتصاب جا داده اند 

"  کنفدجاسیون سندیکاهای کمیسیون ای کاج ری. "او.او.سی.سی

.    است  

میلیون نفر و پنجمین اقتصاد  ٢٤اسپانیا کشوجیست  ا یمعیت 

میلیون،  ۵۹ الغ  ر نصف یمعیت این کشوج، یعنی . اتحادیه اجوپا

قبل از شروع  حران اقتصادی دج سال . نیروی آماده  کاج هستند

، این کشوج از جشد زیادی دج مقایسه  ا کشوجهای دیگر ۵۵۵۱

دج نیمه های دهه اول قرن حاضر  .  اجوپائی  رخوجداج  ود

اسپانیا  ه تن ائی   یشتر از نصف مشاغل یدید  جا دج اتحادیه 

 ا شروع  حران اقتصادی اوضاع اسپانیا . اجوپا تولید میکرد

نرخ  یکاجی اسپانیا  ۵۵۵۱دج سال .   شدت جو  ه وخامت  رائید

دج صد %  ۵۹امروز نرخ  یکاجی  االی .  ود% ۱کمتر از 

.  میباشد%  ٥۵نرخ  یکاجی  رای نسل یوان اسپانیا  االی .  است

نام " نسل تباه شده"تحلیلگران سیاسی و اقتصادی از این نسل  نام 

.میبرند  

دولت ماجیانو جاخوی دج  رما رم  حران اقتصادی فرصت جا 

مناسب دیده است تا طناب جیاضت اقتصادی جا  ر ردن کاج ران 

تصمیم  رفته اند  ا جفرم قوانین کاج دست سرمایه . تنگ تر کند

داجان و کاجفرمایان جا دجاستثماج وحشیانه و دلبخواهی کاج ران 

هدف اصلی این جفرم ا این است که اخراج کاج ران .  ازتر کنند

اما اهداف ضد کاج ری وم م دیگری نیز پشت . جا ساده تر کند

:   خوجخه ماجتین دج این موجد چنین می  وید. این جفرم ا هستند

این جفرم  ا پایین آوجدن پرداخت غرامت،  ا طوالنی "         

کردن دوجه آزمایشی که دجآن کاج ران هیچ حقوقی نداجند،  ا 

حذف ایازه دولت و تایید اتحادیه های کاج ری  رای اخراج های 

موقت، و غیره،  قدم ای یدی دج اهداء ح  استخدام و اخراج 

این جفرم همینین  ه هر شرکتی .  دلبخواهی  ه کاجفرمایان میدهد

ایازه میدهد که دج صوجت داشتن سودهای کاهش یافته و یا 

ضرج واقعی یا پیش  ینی شده  رای سه چ اجم سال، 

کاج ران جا  اغرامت شدیدا کاهش "  دالیل اقتصادی" طوجقانونی

فوجیه سر میز آمد و یک  ٠٠این جفرم که دج .یافته اخراج کند

فرمان حکومتی هست، همینین قدجت مذاکرات اتحادیه های 

کاج ری دج سطح سراسری جا همانند جفرم ا دجیونان و پرتسال، 

این فرمان تسییر ساعات کاج، شرایط کاج، محل . تضعیف میکند

همینین . کاج، دستمزد و غیره جا  رای کاجفرمایان ساده تر میکند

.   تضمین شسلی کاج ران  خش عمومی  ا این جفرم از  ین میرود

                                         

قا ل انت اج  ود که  تحمیل این جفرم ها   ا واکنش یدی طبقه 

سطو   پایه  طبقه  کاج ر دج مقا ل این .  کاج ر جو رو شود

جفرم حکومتی  ه موثرترین سال  خود یعنی اعتصاب عمومی 

اما جهبران اتحادیه ها میخواستند  ا تن دادن  ه سازت . متوسل شد

آن ا دجمقا ل تمایل . های اساسی زهر این جفرم جا کاهش دهند

کاج ران  ه اعتصاب عمومی مقاومت کردند وتکراجا ازدولت 

ولی  ا تمام سازت هایی که . خواستند  ر سر میز مذاکره  نشیند

 وی ه  ر سر دستمزدهای کاج ران پیشن اد کردند، دولت حاضر 

 ه این ترتیب آن ا چاجه ای یز فراخوان دادن .  ه نرمش نشد

  ۵۳ت اهرات های ع یم . اعتصاب عمومی دج  را ر خود ندیدند

فوجیه عزم کاج ران  رای ینگ جا نشان داد و هر ونه   انه 

 رای . تی. ی.و  یو. او.او. سی.جهبران اتحادیه های سی

.                     .        فرانخواندن اعتصاب جا از آن ا سلب کرد

فوجیه  یش ازیک میلیون کاج ر ه خیا ان اآمدند              ٠٠دج  

 

 

هزاجان نفر از خدانا اوجان و هواداجان یدایی کامل دین از سایااسات 

سازماندهند ان این جاهاپایاماایای . دج واشنگتن آمریکا جاهپیمایی کردند

هدف از  ر زاجی آن جا نشان دادن افزایش جوزافزون و چشاماگایار 

یکی از  ر ازاجکاناناد اان مای . خدانا اوجان دج آمریکا عنوان کرده اند

 : وید

عصبانی هستم از اینکه مردم دج آفریقا و آمریکای ینو ی از ایادز »  

می میرند چونکه کلیسا  ه آن ا  فته استفااده از کاانادوم مسایاح جا  اه 

 «. ریه می اندازد

آن ا همینین سیاست های یاما اوجی خاواهاان آماریاکاا کاه تاماایاالت 

یاکای از افاراد حااضار دج . مسیحی داجند جا موجد انتقاد قاراج دادناد

 : جاهپیمایی می  وید

کسانی مثل جیاک سااناتاروم دیاد ااهشاان دج ااجه آزادی ماذهاب و » 

ازدواج همجنسگرایان چیست؟ یا همه کسانی که چنین ز ان  زنده ای 

این مذهب نیست که موجد انتقاد قراج می  یرد  الاکاه تاعاصاب .  داجند

و  ه دین  ه عنوان موضوع اصلی حمله نمی شود چاراکاه تاا او . است

تعداد شرکت کنند ان  یش از  یست هزاج نفر  رآوجد شاده کاه « . است

از سراسر آمریکا  رای شرکت دج این جاهپیمایی  ه واشاناگاتان آماده 

 .   ودند

 از ایران تریبیون 

 
 راهپیمایی خداناباوران در واشنگتن 

   ۲۱۰۲مارس  ۲۲.  یورو نیوز 
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هزاجان یوناانای دجشا ارهاای آتان و تساالاونایاکای دج :  ش رام یوسفی 

اعتراض  ه  رنامه جیاضت اقتصادی دج این کشوج دست  ه اعتصااب 

پلیس  رای یلو یری از هار  اوناه دج ایاری دج خایاا اان هاا .  زده اند

 مستقر شده

ایان اعاتاراضاات .  حمل و نقل عمومی دج این کشوج مختل شاده اسات 

پس از آن صوجت می  یرد که کا ینه یونان تدا یر تازه جیاضتی ماوجد 

دجخواست صندوق  ین المللی پول و حوزه یوجو جا دج ازای دجیاافات 

پیش نویس این الیحه اکنون .  میلیاجد یوجویی تصویب کرد ٠۹۵کمکی 

 اید  ه تصویب پاجلمان یونان و همایانایان وزجای داجایای کشاوجهاای 

لوکاس پاپادموس، نخست وزیر یونان هشاداج داده .  اتحادیه اجوپا  رسد

که این کشوج دج صوجت عدم موافاقات  اا کااهاش هازیاناه هاا و عادم 

جو ارو "  هرج و مرج اقتاصاادی افسااج سایاخاتاه"  ازپرداخت  دهی  ا 

 . خواهد شد

 ه  فته ی سندیکاهای کاج ری یونان، دج حالی که جای  ایاری  ارای 

این طر  تا پاسی از شب دج پاجلمان این کشوج ادامه داشت،  ایاش از 

هشتاد هزاج نفر دج مقا ل پاجلمان یونان تجمع کارده و از ناماایاناد اان 

ایان .  خواستند  ه این  رنامه ی جیاضت اقاتاصاادی جای مانافای  ادهاناد

. ت اهرات  ه دعوت سه سانادیاکاای  ازج  یاوناان  ار ازاج شاده  اود

 زج ترین اعتراض عمومی  ۵۵٠۵فوجیه  ٠۵ت اهرات جوز یکشنبه، 

 ایاش از .  های یونان طی چند ماه  ذشته  وده اسات های دولت  ه  رنامه

سه هزاج پلیس  ارای یالاو ایاری از آشاوب و  ارقاراجی امانایات دج 

 . های آتن مستقر شده  ودند خیا ان

 حران سرمایه داجی ی انی و متعاقب آن وجشکستگی دولت یونان  ه  

عنوان یکی از ضعیف ترین اقتصادهای حوزه یوجو و اتحادیاه اجوپاا، 

 حران مالی یوناان دج .  عامل اصلی این اعتراضات و اعتصا ات است

است، و اکنون  حران اجزی ماناطاقاۀ  ۵۵۵۱ادامه همان  حران  انکی 

یوجو، نتیجۀ طبیعی سیاست های نئولیبرالی اسات کاه از دهاۀ هشاتااد 

قرن  ذشته آغاز شدند و  رای سر و سامان دادن  اه جونا  ساودآوجی 

 اه .  سرمایه جاهی یز  سترت عملکرد سرمایۀ  انکی و پولی نداشاتاناد

علت  حران ای شدید اقاتاصاادی دج یاوناان دج طای ساالا اای  اذشاتاه 

کاج ران و زحمتکشان  طوج مداوم دست  ه اعتصااب و اعاتاراضاات 

این اعتصا ی که دج طول ایان دو هافاتاه .   سترده و همه یانبه زده اند

اخیر ادامه داجد، دج اعتراض  ه وام دهند ان  ین الملالای یاوناان اسات 

خاواساتاه .  که فشاج جا  رای تشدید جیاضت اقتصادی، افزایش داده اناد

اتحادیه اجوپا،  انک مارکازی اجوپاا و صانادوق ) های  روه سه یانبه 

 رای جسیدن  ه تواف  ی ت دجیافت یک کماک ماالای (   ین المللی پول

شارط ایان اسات، .  میلیاجد یوجو دج حال مذاکره اسات ٠۹۵ ه اجزت 

یونان  اید دج وهله اول این  روه جا متقاعد کند اصاالحاات  اه تااخایار 

افتاده جا اعمال می کند و مجددا هزینه های عمومی جا کااهاش خاواهاد 

 ۵۵خواسته های مطر  شده  روه ساه یااناباه از دولات یاوناان، .  داد

 ٠۲هزاج موجد اخراج از کااج و  ٠۲دجصد کاهش حداقل دستمزدها، 

 دهی عماومای .  دجصد کاهش پادات حقوق  ازنشستگی مد ن ر میباشد

دجصاد  ٠۶۵میلیاجد یوجو، یاعانای حادود  ۹۲۵دولت دج حال حاضر 

 . تولید ناخالص داخلی این کشوج است

دج پی سیاست ای جیاضت اقتصادی، فقر و فالکت یونان جا فرا  ارفاتاه 

. و میلیون ا نفر از ش روندان این کشوج دج فقرو فالکت زند ی میکنناد

یونان که پنجمین سال جکود اقتصادی و  حران  دهی جا پشت سار مای 

 ذاجد؛ دج این سال ا مالیات، فقر و  یکااجی دج یاوناان جو  اه افازون 

 ۲۵۵ وده است  ر اساس اعاالم جوزنااماه کااتایامارنای یاوناان، فاقار، 

خانواده جا مجبوج کرده تاا کاودکاان خاود جا  اه  ماؤساساات خایاریاه 

 ۵۵٠۵اولین  زاجت آژانس آماج یونان دج ساال .   سپاجند"  اس او اس" 

حاکی از آن است که حدود  یست دجصد از ش روندان ایان کشاوج کاه 

اتحادیاه اجوپاا  .  یش از دو میلیون نفر هستند، دج فقر کامل  سر میبرند

و صندوق  ین المللی پول جاه حل ها و شروط خود  رای اعاطاای وام 

طار  “ این شروط و طر  تاحات ناام .   ه دولت یونان جا اجائه داده اند

، موجد تصویب قراج  رفته، این طر  سبب کاهش ”جیاضت اقتصادی

حقوق مزد  گیران و  ازنشستگان،  اال جفتان سان  اازنشاساتاگای،  ااال 

جفتن میزان مالیات  ر دستمزدها و همینین  رخی کاالها و لساو کاامال 

 . پادات ها و ثا ت نگاه داشتن دستمزد ها دج سه سال آینده شده است

کاج ران می خواهند تا کدام  اج  دهی جا  ا صبوجی و جیاضت کشی 

 ه دوت  کشند؟ دج این شکی نیست، کاج ران یونان این سرماایاه هاا 

جا ایجاد کرده اند و اکنون  ا اسیر شدن دج چناگاال قا ار و  ار اریات 

سرمایه مجبوجند همین آفریده های خویش جا هر چه کاج می کناناد و 

فاایاعاه .  هر چه تولید می نمایند  ه سود همین سرمایه ها مبدل ساازناد

این است که اضافه اجزت هائی که کاج ران  ه طوج مداوم تولید می 

نمایند نرخ سودهای آن نه  رای سرمایه هاا کاافای اسات و ناه  ارای 

دج همین جاستااسات کاه سارماایاه داجی .  سرمایه داجان سیری ناپذیر

ی انی از دهه ها پیش وسیع ترین حمله  ه سطح معیشت کاج ران از  

 یکاجسازی ا تا حداقل دساتامازدهاا  ارفاتاه، تاا کااهاش دج دجماان و 

  داشت، و آموزت و پروجت، و حقوق  ازنشستگی جا آغااز ناماوده 

شدت استثماج کاج ران جا  طوج غیر مترقبه ای  ااال  ارده، و .  است

 ه همه ینایات و سبعیت ها دست زده اسات تاا شاایاد نا اام  ارد ای 

مزدی جا از  حرانی که  ا آن جو رو است حفک ناماوده، شاایاد وقاوع 

.  حران ا جا  ه چالش کشیده و خود جا از ایان ماخاماصاه ناجاات دهاد

وقوع  حران ها محتوم است و سرمایه ی انی مدت است که  ا یکی از 

. شدید ترین  حران های تاجیخ حایاات خاود دسات  اه  اریاباان اسات

سرمایه داجی یونان  ا تویه  ه وی  ی هائی که دج تقسیم کاج ی اانای 

سرمایه، داجاست  یش از سرمایه ایتماعی  رخی یوامع حوزه یوجو 

دولت سرمایه داجی یاوناان .  فشاج افزاینده  حران ها جا تحمل می کند

میلایااجد دالج دج طاول چاناد ساال وام  ارفاتاه اسات تاا  ۴۵۵حدود 

پاسخگوی نرخ سود دلخواه سرمایه ها و سرمایه ایتماعی این کشوج 

 اشد و نگذاجد چرخ  ازتولید و سودآوجی سرمایه ها از حارکات  ااز 

 .ایستد

میلیون یمعیت و اقتصادی ضعایاف، ماتاکای  ار  ٠٠کشوج یونان  ا  

یاا .  توجیسم و ترانزیت کاال، پنجمین واجد کننده اسلحه دج ی ان است

دقیقتر اشاجه شود، اولین و  زج  ترین واجد کنناده اسالاحاه دج قااجه 

اجوپا و کشوجهای عضو ناتو، و دولت آلمان  ه عنوان سومین صادج 

کننده  زج  اسلحه پس از آمریکا و جوسیه، اولیان شاریاک تاجااجی 

مسئله  ه این شکل است که ما  ه شماا .  یونان دج این تجاجت می  اشد

وام می دهیم، شما از ما اسلاحاه مای خاریاد، ساپاس ماا اصال وام و 

و یاالاب ایاناجاا اسات کاه .  سودهای نجومی جا از شما  از می ستانیم

اکنون مدیران صندوق  ین المللی پول، یا  انک مارکازی، یاا وزجای 

کا ینۀ فرانسه و آلاماان، ناه فاقاط دولات یاوناان،  الاکاه کااج اران و 

و حتی جوزناماه .  کاجمندان یونانی جا مسبب  حران یوجو می شماجند

های دست جاستی آلمان، کاج ران و مردم یونان جا  اه تانابالای و  ای 

عملی مت م می کنند، که می خواهند از دسترنج مردم سایار کشاوجهاا 

وام هاای دولات یاوناان .  استفاده کنند  دون اینکه زحمتی متحمل شوند

 رای جفاه کااج اران و تاوده هاای زحاماتاکاش صارف نشاده تاا  اه 

کاج ران تنبل یونان امکان دهد که کم کاج کنند، دستمزد  اال  گیارناد، 

کاج ر یونانی  یشاتار از کشاوجهاای پایاشارفاتاه .  زود  ازنشسته شوند

اجوپایی از یمله آلمان و فرانسه استثماج میشود، و مزدی که دجیافت 

می کند دج سطحی کمتر از دوساوم حاداقال دساتامازد کااج اران ایان 

این نشاندهنده این است که چه کسی کاج مای کاناد و . کشوجها میباشد

 . چه کسی از سودهای میلیاجدی نفع می  رد

دج مااوجد وام هااای دولاات یااونااان،  اادهاای ای کااه دولاات سااوساایااال 

دمااوکاارات یااونااان  اااال آوجده  اایااش از هاارچاایااز خاارج فاار ااه شاادن 

ثروتمندان و کلیساهای قدجتمند و داجایی های خاجج از کناتارل آن و 

 ه همین دلیل، کااج اران .   وجوکراسی  ه غایت فاسد یونان شده است

و مردم معترض یونان دج ت اهارات هاای خاود، دولات و سایااسات 

خطاب می کنند و خواهاان "  دزد و خالف کاج" مداجان کشوجشان جا 

جسید ی  ه داجایی های کلیسا، دفاتر مالی  انک هاا و اماوال وزجا، 

این  دهی هاای دولات یاوناان ناه .  نمایند ان و مدیران مقام  اال هستند

تن ا  رای کاج ران یونان هزینه نشده است،  لکه فقط کمک نماوده تاا 

 ااانااکاا ااای فاارانسااوی و آلااماااناای  ااه حاایااات خااود ادامااه داده و از 

 . وجشگستگی نجات یا ند

 از اعتصا ات یونان چه چیزی می توان آموخت؟

 اعتصاب اخیر دج یونان، آزمون و تجر ه ای م م نه فقط  رای طبقه

  23ادامه م لب در ص 

 

 

همینین قراج است ن ادهای ایتماعی که نقش تامینی و حفاوتی 

مانند کودکان، سالمندان و  رای  روه های ایتماعی آسیب پذیر 

 ازنشستگان جا  ر ع ده داجند، دج جاستای صرفه یویی دولت، 

دج واقع طر  جیاضت اقتصادی و . دج هم ادغام و یا منحل  ردند

ایرای آن ت ایم وسیعی جا  ه سطح معیشت کاج ران و توده های 

امروز  حران مویود دج یونان جا نمی زحمتکش واجد می نماید  

توان یدا از  حران عمومی سرمایه داجی که  حران اقتصادی 

ی انی می  اشد دانست، اما سوال این است چه چیز اقتصاد یونان 

    —جا این چنین  ه وجطه سقوط کشانده است؟ سرمایه داجان از
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 !چی چی؟ فاطمۀ زهرا؟ درشو بذار بی ناموس   

 طنزی از هادی خرسندی

افشا ری های  یدجیغ م دی خزعلی دج  اجۀ  اازیاویاان زنادان هاای 

مخوف جژیم،  اهی چنان تکاندهنده است که شکنجه یسمی و فاحاش 

مادج، نزدت مثل ماساژ جوغن  ادام  ا موزیاک آجاماباخاش   -خواهر 

 .است

زندانی شجاعی که  ا اعتصااب غاذا تاا پاای مار    –م دی خزعلی 

 :دج نامه ای  رای احمد منت ری مینویسد –ایستاده 

ها رعایت موارد دینی و اخالقهی ههرگهز نشهده اسهت تها  در شکنجه» 

بی دو عالم فهاطهمهه  بی" جایی که عزیزان دربند، شکنجه گران را به 

: گهویهد دهند و بازجو با تمسخر مهی سوگند می"  زهرا سالم هللا علیها

البته الغگو غافل نیست کاه دج ایان ! ) «  !".  این حاجیه خانم کیه؟"

نقل قول، همه  ونه نوامیس مکتبی جعایت شده، کیان نااماوس اساالم 

حفک شده است و تخفیفات کلی دج الفاو مار اوطاه داده شاده، و ارناه 

 .آقایان  ازیو اینجوج سوسولی حرف نمیزنند

جا "   ی  ی دو عالم" واقعا  یای تأسف است که دج شکنجه ها جعایت 

دم احمد منت ری  رم که دج مصاحبه  ا جادیو آلماِن فااجسای .  نمیکنند

این موضوع جا مطر  و  ا استناد  ه نامۀ آقاای خازعالای، افشاا اری 

 -«  . دج مقا ل توهین  ه مقدسات، هییکس پیگیاری ناکارده» کرده که 

الاقل  ایاائایاد » :  ایشان  ه مسئوالن یم وجی اسالمی میگوید  -!  آخ آخ

اوخ یاون، ماا یااجاناه هام  اا اتاش   -«  . و از مردم عذجخواهی کانایاد

 «.این اهانت شد و ما جسید ی کردیم»و  گوئید  -! میخواهیم

 :دادگاه دلخواه این آقایان

نه خیر این یلسۀ محااکاماۀ .   سم هللا الرحمن الرحیم:  ادعانامۀ دادستان

نمایشِی اختالسگران و سؤاستفاده کنناد اان ماالاِی قابال از اناتاخاا اات 

اینجا  ه یرائام  اازیاویاانای جسایاد ای .  اینجا خیلی یدی است.  نیست

میکنیم که موقع کتک زدن و شاکاناجاه و تاوهایان  اه زنادانایاان،  اه 

 .مقدسات ما توهین کرده اند

وقتی زندانی از زیر شالق  لند شده و  اه .  ییم.  الف:  مت م جدیف یک

حضرت فاطمۀ زهرا علی م اسالم قسم ات داده کاه دیاگار نازن، دج 

یواب، چنان توهینی  ه آن حضرت کرده، که زندانی شریف دو ااجه 

 زن ولی سر یّد ت  ه مقدسات تاوهایان !  خوا یده و  فته  زن  ا ا  زن

 !نکن

وقتی زندانی  ه حضرت زین العا دین قسم ات داده، :  مت م جدیف دو

یک سالمشو  گاو .  اون حالش خوت نیست. خفه  ا ا»دج یوا ش  فته 

 .«ا ه  یر آوجدی

وقتی زندانی  ه امام هشتم قساماش داده،  اازیاو کاه :  مت م جدیف سه

اون ا ه عارضاه داشات  اا .  ولش کن  ا ا»وجزشکاج هم هست،  فته 

 « !اون مه طال هشتم نمیشد

 عد از این یوک معروف،  ازیو خاودت قاش قاش خانادیاده و 

سعی کرده یک حبه انگوج جا  ه زوج دج دهان زندانی فرو کاناد 

 .که زندانی مقاومت کرده

ا رچه وکالی آقایان مدعی هستند که موکلینشاان فاقاط شاکاناجاه 

میدهند و فحش نمیدهند، اماا داد ااه دفااعایاات آقاایاان جا قاباول 

این داد اه از ملت شریف ایران عذجخواهای کارده و  اه .  نداجد

ایان اهاانات شاد و ماا » جادیوی دویایاه وویالاه اعاالم مایاداجد 

 «.جسید ی کردیم

 :بازجوئی دلخواه آقایان

. شااجق.  شااجق.  اونقد میزنام تاا  امایاری.  خوج.  خوج – ازیو 

 ای !  خاواهارساگ!  کاا ال  اخاوج ماادجساگ.   اخاوجججج.   خوج

 ...شاجق . شاجق... ناموس 

 ! رادج توجو فاطمۀ زهرا نزن –زندانی 

 چی  فتی؟ – ازیو 

 !عرض کردم  ه فاطمۀ زهرا نزن –زندانی 

. پااشاو.  چرا زودتر نگفتی؟ پاشو عزیاز.  اوا عزیزیان  – ازیو 

... قا اوه یاا چاای؟ .  ال ی  امایارم.   ذاج ماچت کنم.  قر ونت  رم

سیگاج میکشی؟ مای .   زن چائی جو حال کن.   زن.  نوت یونت

مان .  من نوکر فااطاماۀ زهارام.   خشی من اول نشنیدم چی میگی

هم مثل م دی خزعلی و احمد منت ری عاش  حضارت فااطاماه 

 خواب اما اسام حضارت مضارت دیاگاه .  حاال  خواب دیگه.  ام

ماادجی ازت سارویاس کانام کاه   -میخوام  زنم یک خواهر.  نیاج

یارأت .  َجُب و ُجبِّ تو یاد کنی مادجفالن خواهرفالن  ی ناماوس

 .....داجی اسم مقدسات  یاج 

 عذرخواهی از مردم

فاردا مایاائایان یاناازه شاو تاحاویال .  زیر شکنجه مارده.  الو، آجه

ضاماناا   اا ات .  مجلس ختم و عزاداجی هام نامایاکانایان.  میگیرین

اهانت هائی که موقع شکنجه ات  اه حضارت فااطاماۀ زهارا و 

 .حضرت زینب شده از  ازماند انش معذجت میخوایم

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

 پایان

 پرویز ثابتی و انکار شکنجه

 شعری از مسعود الوند
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 شبی جفتم  ه خانه از سر کاج               شدم دج فکر این دنیای  یماج

  یرخاندم کلید یعبه یادو              که تا  یرم خبر زین سو و آن سو

کانال امریکا یلب ن ر کرد              مرا از یستجویم  ر حذج کرد       

  گفتا مجری ات لبخند  ر لب                که م مان  زج ی داجم امشب

 یناب ثا تی م مان او  ود                     عزیز   تر از چشمان او ود

 سخن از هر دج و هر پیکری  فت    و از هر دزد و هر غاجتگری  فت 

  نالید از  رای آن ش نشاه              رایش جیخت چندان اشک تمسا 

 همان عالی مقام دادپروج               که  ود او جا جئیس و یاج و سروج

 کمی هم یاد از آن مام وطن کرد           که ویران شد  دست شیخ نامرد

 وز آن دوجان  شیرین طالیی                   که آمد یای آن فقر و  دایی

 از او پرسید آقای خبر ساز             که دج آن دوجه ی  پر نعمت و ناز

 شما  ودی جئیس کل ساواک              نمودی کشوجت از دشمنان پاک

 ا ر جفتی زمانی توی زندون               جز اونا که  ودن شاد و خندون 

 کسی دیدی که  اشه چ ره دجهم؟          کسی دیدی کنه شکوه از عالم؟

؛شکنجه هیچ دیدی؟ -صدایی، ضجه ای، چیزی شنیدی؟       ز ونم الل؛  

:از پایه انکاج" شایعه" ه صد سو ند آن زالوی مکاج             نمود این    

قسم  ه شاه مزدوج و ستمکاج             قسم  ه اون هویدا، دزد  ی عاج"  

  ه یون مادج و اون م ر انی           که زائیده چو من یک جذل یانی 

  ه یوِن عمه یون که جفته دج خاک     ه یون اون  ا ای پست و ناپاک 

 شکنجه اون زمون اصال نبوده                  ا ه  وده  رای من نبوده

 خودم جفتم هزاج  اج توی زندون         همه ت خوجدم مسما و فسنجون

 نه فحشی من شنیدم نه صدایی                 نه ییغ و داد فرد  ینوایی    

 نه مشتی  ر سرم خوجد و نه چو ی      نه آویزون شدم صبح تا غرو ی

 نه کس  ا کا ل و سیم  ر پای من زد      نه یفتک یا لگد اونجای من زد

 قپونی هم  ه دستانم نبستن                   نه انگشتای پاهام جو شکستن 

 اینایی که شنیدی شایعاته                  یه مشت حرف دجوغ و ضایعاته

 کسی که شایعه اینجوج  سازه                 سزاواجه که یونش جو  بازه

 شکنجه نمی کنه اونو حالیش                    اید زنده  سوزه توی آتیش 

 کسی که قدج شاها جو ندونه                  اید مسزت  شه  ا تیر نشونه 

"کسی که شد تروجیست و خرا کاج            اید   ره دجسته الی دیواج  

  ه او صد آفرین  فت آن خبر ساز         که کرده کشوج ایران سرافراز

 چنان مب وت و  ریان  ودم آندم                ندانستم چه سان  ر او  خندم

  ه پتکی یعبه یادو شکستم            حاال یک خریی مانده جوی دستم
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دج او سبوج  دج ایالت  ایر دج ینوب آلمان  ه  ٠۱۳۱ رشت  ه سال 

 ه انتشاج شعرها  ٠۳٠۳پس از پایان ینگ ی انی اول، از سال . دنیا آمد

.    و نمایشنامه های خود پرداخت و  ه زودی  ه ش رتی فرا یر جسید  

 رشت دج اد یات و هنر  ه تع د ایتماعی معتقد  ود و قلم خود جا دج 

او  ا . خدمت مباجزه  ا نا را ری ها و ناجوایی های یامعه ن اده  ود

نگاجت جشته ای از مقاالت ن ری، مکتب تازه ای دج تئاتر پایه  ذاشت 

این تئاتر  ه یاجی . خوانده می شود" تئاتر جوایی"یا " تئاتر اپیک"که 

، تماشا ر جا از غرق "توهم نمایشی"و شکستن " تکنیک فاصله  ذاجی"

شدن دج هیجان ا و احساسات دجام  از می داجد،  ه او فرصت و توان 

. اندیشیدن می دهد، تا  تواند وضعیت مویود جا نقد کند  

 رشت می ن خود جا ( ٠۳۹۹) ا  ه قدجت جسیدن جژیم نازی دج آلمان 

ترک کرد، کشوج  ه کشوج از  را ر پیشروی اجتش نازی  ریخت، 

 ٠۳۴٠دانماجک و سوئد و فنالند جا پشت سر  ذاشت تا سرانجام دج سال 

.                          ه آمریکا جسید  

سال  ه  ٠۲دوجان تبعید  رشت، که خود  مان می کرد کوتاه مدت  اشد، 

او دج تمام این دوجان ناآجام دج آفرینش هنری کوشا و پر اج . دجازا کشید

.                                           ود و آثاج ماند اج  سیاجی نوشت  

پس از پایان ینگ ی انی دوم و آغاز ینگ سرد، فضای سیاسی تازه ای 

 ه حساب آمد، نیروها و " یرم"داشتن افکاج مترقی . دج آمریکا حاکم شد

جاست  رایان افراطی . خوانده شدند" عناصر دشمن"جوشنفکران چپگرا 

 ه سرکرد ی سناتوج یوزف مک کاجتی کاجزاج مخوفی علیه هنرمندان 

.                                      و نویسند ان مترقی  ه جاه انداختند  

از یانب "  رای ادای پاجه ای توضیحات" ٠۳۴۱اکتبر  ۹۵ رشت دج 

 ه واشنگتن فرا " کمیته وی ه  رای تحقی  دج فعالیت ای ضدآمریکایی"

پس . او چند جوز  عد ایاالت متحده جا  رای همیشه ترک کرد. خوانده شد

. ه آلمان شرقی جفت ٠۳۴۱از چندی اقامت دج سویس،  ه سال   

.                            رشت دج آلمان شرقی  ا استقبال  رمی جو رو شد  

پایه  ذاشت که "  رلینر آنسامبل"دج  رلین تئاتر دلخواه خود جا  ه نام  

او سرانجام . ورف چند سال  ه ش رت و اعتباجی شایان دست یافت

توانست کاجهای نمایشی خود جا آنگونه که خود دج ن ر داشت،  ر 

.                         صحنه این تئاتر  ه ایرا  گذاجد  

دج  رلین شرقی دج ذشت و دج  وجستان  ٠۳۲۶اوت  ٠۴ رشت دج 

.                            نزدیک خانه ات  ه خاک سپرده شد  

 رشت دج دوجان اقامت شش ساله ات دج آمریکا  رای ایرای آثاج 

نمایشی خود تالت فراوانی  ه کاج  رد، اما  خت و اقبال زیاد  ا او همراه 

از میان ده ا طر  و پیشن ادی که  رای تئاتر و سینما اجائه داد، . نبود

که دج " یالدان هم می میرند"فیلم سینمایی : تن ا دو کاج  ه فریام جسید

فریتس النگ سینما ر نامی آن جا کاج ردانی کرد و نمایش  ٠۳۴۹سال 

که  ا تالت چاجلز الفتون  ازیگر سرشناس تئاتر و سینما " زند ی  الیله"

یکی از موانع اصلی . دج نیویوجک  ه جوی صحنه جفت ٠۳۴۲دج سال 

ایرای نمایشنامه های  رشت دج آمریکا، دج کناج محتوای سیاسی تند 

ماجتین اسلین . آن ا،  ی تردید ز ان دشواج، جنگین و چندالیه این آثاج  ود

منتقد معروف،  ه جوشنی توضیح داده است که ز ان غنی و استادانه 

 رشت همواجه عامل م می  وده است که هنر او  رای دنیای انگلیسی 

.                           اقی  ماند" معما"ز ان  ه صوجت   

 رشت از این مشکل  اخبر  ود و همواجه  رای  ر رداندن آثاج خود  ه .

  —او دج عین حال دج کاج تریمه آثاج خود. ز ان انگلیسی تقال می کرد

یکی از ناادج .   سیاج سخت  یر  ود و متریمان  سیاجی جا جم داده  ود

کسانی که تا حدی توانست خشنودی و اعتماد او جا یالاب کاناد اجیاک 

منتقد و ادیاب اناگالایاسای ماقایام (  ٠۳٠۶متولد )اجیک  نتلی .  نتلی  ود

آمریکا، هواداج صلح و ترقی  ود و  ه آثاج  ارشات عاالقاه پایادا کارده 

او نه تن ا  یشتر کاجهای  رشت جا  ه انگلیسی تریمه کرد،  الاکاه .   ود

 ا نوشتن جشته ای از نقدها و مقاالت،  ه آشنایی دنیای انگلیاسای ز اان 

 .                               .                                                                                         ااا هااناار  اارشاات کاامااک فااراوان کاارد 

 رشت ماجکسیستی معتقد  ود و دج آثاج اد ی و نمایشی خود تا تبلیغ  ی 

و "  ماادج" نمایشنامه هایی ماناناد .  پرده مرام کمونیستی پیش جفته است

" دج ستایش کمونیاسام" و "  سرود همبستگی"، یا اشعاجی مانند "تد یر"

 . ااه شااماااج ماای جونااد"  اد اایااات کاامااوناایااسااتاای" از مااتااون  ااریسااتااه 

پس از ینگ ی انی دوم و  ا آغاز محدودیت اای فاکاری و تضایایاقاات 

شااماه ای تایاز "  فااشایاسام" سیاسی دج آمریکا،  رشت که دج شنااخاتان 

زمانی کاه .  داشت، دجیافت که اقامت او دج آمریکا غیرممکن می شود

کامایاتاه فاعاالایاتا اای " دج تداجک  ااز شات  اه اجوپاا  اود، از یااناب 

 ه واشنگتن فرا خوانده شد تا دج اجه فعالیت ای سایااسای "  ضدآمریکایی

 . تااوضاایااح دهااد"  کاامااوناایااساام  اایاان الااماالاال" خااود و جا ااطااه ات  ااا 

 رخوجد  رشت  ا یلسه داد اه، هم دج طرز فکر او جیشه داشت و هام 

او  ازیویان آمریکایی جا کاجمندانی ناادان و سااده .  دج شیوه جفتاجت

لو  می دانست و  ا زیرکی و شوخ طبعی مألوفش   تریان جاه جا دج 

 . آن دیده  ود که آن اا جا دسات  ایانادازد و دقایاقاا هامایان کااج جا کارد

 ا همین شگرد  ود که  رشت از دامی که  رایش  سترده  ودند، سر لند 

او البته  ا زیرکی از توضیح عقاید سیااسای خاود طافاره .   یرون یست

جفت، اما نه هر ز اصول خود جا زیر پاا  اذاشات و ناه حااضار شاد 

کاج زشتی که دج آن جوز اج زیر فشااج . ) دج اجه دیگران سخن  گوید

پرونده  رشت دج اف  ای آی، کاه چاناد .(  جواج پیدا کرده  ود" کمیته"

سال پیش دج دسترس همگان قراج  رفت، از او هایاچ ناقاطاه ضاعافای 

 رشت تن ا چند جوز پس از حضوج دج یلسه کامایاتاه، .  نشان نمی دهد

او نخست قصاد .   رای همیشه آمریکا جا ترک  فت و  ه اجوپا  ر شت

داشت دج سویس اقامت کند، حدود یک سال نیز دج این کشوج ماند اماا 

دج شارایاطای کاه از سار اردانای و .  کاج و زند ی او قاوام ناگارفات

 التکلیفی کامال خسته شده  ود، دولت آلمان شرقی، کاه  اا شاعااجهاای 

صلح دوستی و ترقی خواهی شکل  رفته  ود، جسما از او دعوت کرد 

 رشت  ه .  که  رای از سر یری فعالیت تئاتری خود  ه آن کشوج  رود

 .  رلین جفت و خود جا وقف کاج تئاتر کرد

دانید  که حقیقت را میی داند نادان است، آن که حقیقت را نمی آن» 

 «.کند تبهکار است ولی انکار می

 ۰۹۲۱/ شاهی اپرای صنارسی« .اول شکم بعد اخالق» 

ای  عدالتی جایگزین قانون شود، مبارزه بیه وظیییفیه جایی که بی

 .گردد مبرم تبدیل می

کسی که مبارزه کند، ممکن اسیت شیکیسیت بیخیورد، ولیی 

 .     آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست

ها را مینیعیکیس سیاخیت  ای نیست که با آن واقعیت آینه هنر

 .بلکه پتکی است که با آن باید واقعیت را شکل داد

توان با سفارش پدید آورد، تینیهیا چیکیمیه را  را نمی هنر» 

 (برشت)«              .توان سفارش داد می

 

 
 برتولت برشت

ها رفتند اول به سراغ یهودی  

.من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم   

ها حمله بردند پس از آن به لهستانی  

.من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم   

ها فشار آوردند گاه به لیبرال آن  

 من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم

ها رسید سپس نوبت به کمونیست  

.کمونیست نبودم ، بنابراین اعتراضی نکردم   

 سرانجام به سراغ من آمدند

 هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند 

.زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش:می گویند  

 اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم

 هنگامی که می دانم

 آن چه را که خوردنی است

 از دست گرسنه ای ربوده ام

 و تشنه ای به لیوان آب من محتاج است

:پسرم می پرسد   

 چرا باید ریاضی بخوانم ؟

 دلم می خواهد بگویم الزم نیست

 بی خواندن هم خواهی دانست دو تکه نان

.... بیش از یک تکه است  

 آقای نخست وزیر مشروب نمی خورد

 آقای نخست وزیر دود نمی کشد

 آقای نخست وزیر در خانه ای اقامت دارد 

.ولی بیچارگان حتی خانه ی ح یری هم ندارند   

:کاش گفته می شد   

 آقای نخست وزیر مست است

 آقای نخست وزیر دودی است

 اما حتی یک ف یر میان مردم نیست

مدت دراز امیدوار بودم: تو میگویی  

دیگر نمی توانم                        

 امیدوار باشم

 به چه دل بسته ای؟

 به اینکه جنگ،آسان است؟

 این سخن م بول نیست

 روزگار ما از آنچه می انگاشتی بدتر است

:روزگار ما چنین است  

 هنگامی که نبرد در شدیدترین مرحله است

 و جنگجویان در خسته ترین حال

 جنگجویانی که خسته ترند

 شکست خوردگان صحنه ی نبردند

در کتابهای کهن آمده است که فرزانه کیست   

!آنکه خود را از کشمکشهای جهان دور نگاه می دارد  

!عمر کوتاه را بدون بیم به سر می آورد  

!از زور بهره نمی جوید  

!بدی را با نیکی پاسخ می دهد  

!و آرزوهایش را فراموش می کند  

 اما اینهمه را من نمی توانم

 به راستی که در روزگاری تیره زندگی می کنم

  

 برتولت برشت
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( ٠۳۵۴ ژوئیه ٠۲ - ٠۱۶۵ ژانویه ۵۳)   آنتوان پاولوویچ ِچخوف

هر چند چخوف . است جوس ریستٔه  نویس نامه نمایشو  نویس داستان

زند ی کوتاهی داشت و همین زند ی کوتاه همراه  ا  یماجی  ود اما 

 نویس داستان کوتاهترین  و او جا م م. اثر اد ی آفرید ۱۵۵ یش از 

ای از  نویسی نیز آثاج  ریسته نامه او دج زمینٔه نمایش. شماجند  رمی

که  وی جا پس از شکسپیر  زج ترین نمایش . است خود  ه یا  ذاشته

نامه نویس 

چخوف . میدانند

دج چ ل و چ اج 

سالگی  ر اثر 

ا تال  ه  یماجی 

سل  دج ذشت 

ای جا که  خانه

می  ینید که دج 

ش ر             

تا انروک است 

که چخوف دج 

، دج تا انروکدج ش ر  ٠۱۶۵  ژانویه ۵۳چخوف دج . آن متولد شد

.  ، دج ساحل دجیای آزوف  ه دنیا آمدقفقاز شمال، جوسیه ینوب

ات دج ِملک ُکنت چرتکف، مالک استان  پدج زج  پدجی

او توانست آزادی خود و خانوادٍه خود جا . واجنشسکایا، سرف  ود

او مرد مذهبی خشنی  ود . پدجت مسازه خواج اجفروشی داشت.  خرد

انش  شنبه پسران جوزهای یک. کرد ات جا تنبیه  دنی می و فرزندان

کرد  ه  جا مجبوج می.( ها  ود پسر داشت که آنتوان دومین آن ۲او )

کلیسا  روند و دج  روه همسرایانی که خودت تشکیل داده  ود آواز 

ها جا  ا چوب تنبیه  کردند آن ا ر اندکی ا راز ناجضایتی می.  خوانند

های  ها جا دج ساعاتی طوالنی، حتا دج زمستان همینین آن. کرد می

دج هفت  ٠۱۶۱آنتوان دج .  رفت ات  ه کاج می سرد، دج مسازه

 دینی یونانی آغاز کرد ٔ سالگی تحصیالت ا تدایی خود جا دج مدجسه

اما دو سال  عد دج کالس اول مدجسٔه عادی  ه تحصیل خود ادامه 

پدج چخوف شیفتٔه موسیقی  ود و همین شیفتگی او جا از داد و . داد

ستد  از داشت و  ه وجشکستگی کشاند. و او دج سال ٠۱۱۶ از ترس 

کاجانش  ه همراه خانواده  ه مسکو جفت و آنتوان تن ا دج  طلب

او . ات جا  ه پایان  برد تا انروک  اقی ماند تا تحصیالت د یرستانی

ات دج تا انروک  ه تآتر  های پایانی تحصیالت متوسطه دج سال

 عد کمدی و پدجی  ی خود جا  ه نام ٔ نامه جفت و نخستین نمایش می

ها مجلٔه غیرجسمی  او دج همین سال. جا نوشت دلیل نبود آواز مرغ  ی

ات  ه مسکو  کرد که توسط  رادجان جا منتشر می الکننویس  و دست

 رادج . شد هم  رده می

آلکساندج ات،   زج 

دج سال  پاولویچ چخوف

٠۱۱۶  ه دانشگاه مسکو 

جفته  ود و دج جشتٔه علوم 

-طبیعی دانشکدٔه جیاضی

فیزیک مشسول تحصیل  ود 

های فکاهی  و دج جوزنامه

مسکو و پتر وج  داستان 

نوشت  آنتوان نیز دج  می

٠۱۱۳ تحصیالت ا تدایی 

نخستین تاکأه » :نویسد ای  ه فیودوج  اتیوشکوف می یخوف دج نامه

دج مااه «  داج اون فاالی» سطار دج نشاریأه  ٠۲تا  ٠۵ناچیزم دج 

ا ر آدم  خواهد مداجا کناد و ایان .  دجج شد ٠۱۱۵  آوجیلیا  ماجس

 ایاسات )حساب  یاوجد،  نا ر این سالگرد  نوشتٔه ناچیز جا آغازی  ه

« . فارا ناخاواهاد جسایاد ٠۳۵۲من زودتر از ( سال نویسند ی و پنج

کند دجواقع داستان کوتاهی اسات  اه  چه چخوف  ه آن اشاجه می آن

نامٔه ستپاان والدیامایاریاچ اِن، ماالاک اهال ُدن،  اه هاماساایأه » نام 

 ٠۵که دج ماجالأه ساناجااقاک شامااجٔه «  دانشمندت، دکتر فریدجیخ

عاالوه  ار آماوخاتان  ٠۱۱۴تاا  ٠۱۱۵های  او دج سال.  منتشر شد

وقافأه  های مستعاج  اه ناوشاتان  ای پزشکی دج دانشگاه مسکو  ا نام

های فکاهی مشسول  ود و از دجآمد حاصل  داستان و طنز دج مجله

او دج .  کارد ات جا تامین می از آن زند ی مادج، خواهر و  رادجان

و دج شاا اار .  الااتااحااصاایاال شااد  ااه عاانااوان پاازشااک فاااجغ ٠۱۱۴

اولین مجموعه .  واسکرسنسک، نزدیک مسکو،  ه طبا ت پرداخت

دج هامایان ساال ماناتاشار شاد، و  های ملپامن قصهات  ا نام  داستان

همین سال هنگامی که  دسامبردج .  اولین نقدها دج اجٔه او نوشته شد

های خونی کاه نشاان از  ایامااجی  ساله  ود اولین خلط ۵۴چخوف 

ات  چخوف  عد از پاایاان تاحاصایاالت. داشت مشاهده شد سلم لک 

نااویساای و  ای  ااه داسااتااان دج جشااتاأه پاازشااکاای  ااه طااوج حاارفااه

هاماکااجی خاود جا  اا  ٠۱۱۲دج .  ناویسای جوی آوجد ناماه نمایش

ناامأه او  قراج  ود نمایش سپتامبردج .  آغاز کرد پتر وج جوزنامٔه 

 ه جوی صحنه  رود که کمیتأه ساانساوج از  دج یادهٔ  زج  ه نام 

او دج   ااقاالای هاای  ال داستاانمجموعٔه .  ایرای آن یلو یری کرد

. آ اا (  ٠۱۱۶) هامایان ساال  فوجیاهدج .  سال  عد منتشر شد ژانویه

هاای،  آشاناا شاد و داساتاان عصر یدیادسرد یر جوزنامه  سوُوج ن

 چاخاوفدج ایان جوزنااماه  اا ناام اصالای ... ،دشمن، مراسم تدفین

 اه  ٠۱۱۱  آوجیال یماجی سلش شدت  رفات و او دج .  منتشر شد

اقامت  زید دج اوت همین   اپکینادج  تا ستانجفت و دج  تا انروک

ناامأه  ناماایاش اکاتابارمنتشر شد و دج  ومیش دج  ر سال مجموعٔه 

 ه جوی صحنه جفت که  کوجت مسکودج تآتر  ایوانف لندت  ا نام 

اولگا کنیپر همسرت دج خااطارات خاود . استقبال خو ی از آن نشد

شاار  دقاایااقاای از جوزهااا و آخااریاان ساااعااات زنااد اای چااخااوف 

شاود و اولاگاا  شب حال چخوف وخایام مای ٠٠ساعت . است نوشته

اولااگااا دج .  کاانااد پازشااک مااعااالااج او، دکااتاار شااوجج، جا خااباار ماای

سرنگی  ارداشات و .  دکتر او جا آجام کرد»:نویسد ات می خاطرات

آنتوان یک  ایاالس .  و  عد دستوج شامپاین داد.  کامفوج تزجی  کرد

خیلی وقات » مزه کرد و لبخندی  ه من زد و  فت  مزه.  پر  رداشت

 اه آجامای  اه .  آن جا الیرعه سارکشایاد«  .ام است شامپاین نخوجده

طرف چپ دجاز کشید و من فقط توانستم  ه سویش  دوم و جویاش 

مااناناد کاودکای . )) کشید اما او دیگر نفس نمی.  خم شوم و صدایش کنم

 .                                ود  ٠۳۵۴   ژوئیه ٠۲و این ساعات اولیه جوز .(( آجام  ه خواب جفته  ود

دو ماه و پنج جوز                                -  

 اید  البته. شود شصت جو ل  که می. ام   دقیقا  دو ماه، من یادداشت کرده -

ها نبودید    دانید یکشنبه     همان طوج که می. نُه تا یکشنبه از آن کسر کرد

.                     جفتید  و  رای قدم زدن  یرون می  

کرد ولی    های لباسش  ازی می  از خجالت سرخ شده  ود و داشت  ا چین

.                                     آمد   صدایش دجنمی  

 ذاجیم کناجونیا سه جوزمریض  ود آن جوزها    ما دوازده جو ل جا می -

از او مراقبت نکردید و دیگر این که سه جوز هم شما دندان دجد داشتید 

.   ها  اشید   و همسرم  ه شما ایازه داد  عد از شام دوج از  یه  

ها ؛ آهان، چ ل    آن مرخصی. تفری  کنید. شود نوزده  دوازده و هفت می

جو ل، دجسته چشم چپ او   و یک « اِونا    یولیا واسیلی  خوب دیدم  پر  «

دماغش جا . های عصبی    شروع کرد  ه سرفه کردن. از اشگ شده  ود 

پاک کرد و چیزی نگفت و  عد، نزدیک سال نو شما یک فنجان و 

.                              نعلبکی شکستید دو جو ل کسر کنید  

ها  ود، اجثیه  ود، اّما کاجی  ه این    تر از این حرف   فنجان قدیمی

ها جسید ی کنیم    قراج است  ه همه حساب. موضوع نداجیم  

مباالتی شما      خاطر  ی: مواجد دیگر از یک دجخت کولیا  اال جفت و  

توی یتان    همینین  ی. تا کسر کنید 10. کتش جا پاجه کرد  

هایتان جا   های کثیف جاه  رود اید چشم    اعآ شد که کلفت خانه  ا کفش

  یرید    رای این کاج موایب خو ی می. کردید    خوب  از می

.    جو ل از من  رفتید 10دج دهم ژانویه . کنیم  پس پنج تا دیگر کم می

                        

.   من نگرفتم: نجواکنان  فت                                                   

ام                                 اّما من یادداشت کرده    

.........                             خیلی خوب شما، شاید   

ماند   از چ ل ویک  یست و هفت تا  رداجیم، چ اجده تا  اقی می   

هایش پر از اشک شده  ود و  ینی وریف و زیبایش از عرق    چشم

طفلک  ییاجه                         . دجخشید   می  

من فقط مقداج کمی  رفتم                                        -  

من تن ا سه جو ل از         : لرزید ادامه داد   دج حالی که صدایش می

نه  یشتر. . . ! همسرتان پول  رفتم   

سه تا از . دیدی حاال چطوج شد؟ من اصال  آن جا از قلم انداخته  ودم -

تا،    کنه  ه عباجتی یازده تا، این هم پول شما سه   چ اجده تا  ه کناج، می

یکی و یکی                                    . . . تا    تا، سه   سه  

یازده جو ل  ه او دادم  ا انگشتان لرزان آنرا  رفت و توی ییبش  -

 جیخت    

.                             متشّکرم:  ه آهستگی  فت -  

یا خوجدم، دج حالی که سخت عصبانی شده  ودم شروع کردم  ه قدم  -

 زدن دج طول و عرض اتاق                                

چرا  فتی متشکرم؟                    : پرسیدم -  

 ذاجم؟ داجم    ه خاطر پول یعنی تو متویه نشدی داجم سرت کاله می -

توانی  گویی این است که متشّکرم؟    خوجم؟ تن ا چیزی می   پولت جا می

! ها  ه شما چیزی ندادند  آن. دج یاهای دیگر همین مقداج هم ندادند -  

زدم، یک   من داشتم  ه شما حقه می. خیلی خوب، تعجب هم نداجد

همشان این یا توی . دهم    ی کثیف، حاال من  ه شما هشتاد جو ل می   حقه

پاکت  رای شما مرتب چیده شده،ممکن است کسی این قدج نادان  اشد؟ 

 چرا اعتراض نکردید؟ چرا صدایتان دج نیامد؟                             

 ممکن است کسی توی دنیا این قدج ضعیف  اشد؟                        

 خاطر ازی .لبخند تلخی  ه من زد که یعنی  له، ممکن است

ای که  ا او کردم عذج خواستم و هشتاد جو لی جا که  رایش    جحمانه   ی

.                         خیلی غیرمنت ره  ود پرداختم  

!     متشکرم:  رای  اج دّوم چند مرتبه مثل همیشه  ا ترس،  فت  

پس از جفتنش مب وت ماندم و  ا خود فکر کردم دج چنین دنیایی چقدج 

                     پایان.......                      دشود زوج و  و  جاحت می

 

 

به ( سمت چپ)چخوف جوان 

 ۲۸۸۱همراه برادر ش نيکلی 

 
 

اثر چخوف(  :   چقدر راحت میتوان زورگو بود)    

هایم جا  ه اتاقم دعوت کردم تا  ا او تسویه حساب کنم    پرستاج  یه  

» نشینید: ه او  فتم اِونا     یولیا واسیلی  دانم که دست و  التان     می !«

. آوجید   خالی است اّما جودج ایستی داجید و آن جا  ه ز ان نمی

جو ل  ه شما  دهم این طوج     بینید، ما تواف  کردیم که ماهی سی

 نیست؟

چ ل جو ل  -  

هایم سی جو ل   ام، من همیشه  ه پرستاج  یه    نه من یادداشت کرده -

.شما دو ماه  رای من کاج کردید: حاال  ه من تویه کنید. دهم   می  

 آنتوان چخوف  همراه با ماکسیم گورکی

 آنتوان چخوف
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 چقدج تن ایی خواج و ذلیلم میکند

 این فلک  ی پیر زود پیرم میکند

  گشوده است  ال پروازم  ر چہ

  ازعرف وعادت ها اسیرم میکند

  شت شانه هایم خم ازحیلہ جوز اج 

 عش  تو جاست، مثل تیرم میکند

 آه ،چی  ی مزه ست  ازی جوز اج

و سیرم می کند*  ا امید لذتی ،مرچ  

 این چرخ فلک هم عجب  ی پیر است

 دج کاسہ حوادث سخت خمیرم میکند

  ر فرهنگ اجتجاع جا، پشت  وشم کنم

  ازسنگساجهرصسیرو کبیرم میکنند

 تا و ها جا  ر  ه دمی  فشاجم  لو

  ر داج آویزان ،  رتکفیرم میکنند

 من زنم کہ چنان کو یده شدم،و لیک

 عش   ه مردم، جوشن ضمیرم میکند

  گشا سوما، این قفس تنگ سینہ جا

 کہ دل  خون طپیده ،   انہ  یرم میکند

 

:توضیحات  

.دج  ویش افسانی  ه معنای فلفل است که طعم تندی داجد: مرچ   

 

 سفره ی بی ناِن من آبستن توفان و طغیانست!یقین کن 

 جمشید پیمان

  دج این سفره

  سیر از غم چه چیزی هست

 خجالت چیست؟

 .دج اینجا فقر سلطانست 

 ا ر من سر  ه زیر افکنده ام اینجا

 مپنداجی که از شرم است،

   ه جوی  ردنم،

 .اندوِه ناداجی فراوانست

  راِی او،که نان از سفره ام دزدید، 

 .خجالت پاک  ی معنیست

  ه چشم او 

 ــ َو آنانی که همراهش جوان  شتند

 َو آنانی که خاموشی ُ زیدند ونگاه از َدجد دزدیدند ــ

 .خجالت واژه ای  م  شته دج قاموس تاجیخست

 

 خودت جا می فریبی یا خدایت جا؟

 دجوغ است این که می  ویی؛

 ".یکی دزدیده جایم جا " 

 تو ،جایت جا  ه صندوقی دجافکندی 

 .که چیزی یز دجوغ از آن  رون ناید 

 چه فرقی می کند این اهِرمن  ا آن؟

 ــ یکی دج یامه ای نیلی

 یکی پوشیده دلقی سبز ــ

 و جاِی تو  ه این یا آن

 .تداوم  خش فقر سفره ی  ی نان من  ردید 

 تو  گزین شرم ــ ا ر پیدا کنی او جا ــ

 .که از همراهی اَت  ا اهرمن، تاجیخ حیرانست 

 

 دج این سفره ا ر نان نیست

 شرمی هم نمی  ینی

 مپنداجی که این دجیا، دجوِن سفره ی  ی نان،

 .فرو خفته است و خاموت است

 یقین ُکن سفره ی  ی ناِن من

 .آ ستن توفان و طسیانست 

 

 بابک نجاتی

 حکومت دج چنگال حاکمانی ست

...که خود جا، از خون  رده  انشان فر ه میکنند  

 زند ی از سر انگشتانم پر می کشد

 چه آسوده زند ی از سر انگشتانم پر می کشد

 چه  ی خیال است این زند ی

 آه، ای  ادها  وزید

 ای ا رها  باجید

 دج این خال سکوتش همه مر ،  اجیدن آغاز کنید

.که تخم نفرین، کینه جا دج همه یای این  ایر زمین پراکنده ا ست  

 که دج این  تکده همه دجوغ

 تقدیر جا فر ه  انی می نویسند،  ه تع د،  ی اندیشه

.که تفکر جا دج شکم هاشان می یا ند و  س  

 و ما  نده  ان این خدا ونه های غریب

 دج خواب

ی موعود جا،اانت اج معجزه   

.آن  ونه که خدایان  شاجت داده اند پای  ه زاییم   

 اما نه

 دج خواب من چیز دیگری ست شاید،

 دج خواب من معجزه خود ماییم شاید

 دج این لش های مسخ شده مان، خرده سویی ا ر هست هنوز

 جاهی  ه آن سوی این وهم نه توی هفت خم پیچ دج پیچ  یا یم

:فراز آییم و فریاد  ر آجیم  

 که ای مسافران خواب های دوج

 معجزهای  ی وده جا دج انت اجید شاید

 که معجزه خود ماییم شاید

 

 شعرهای انتخابی

از شما   

   

لیال فرجامی: شعر از   

 غزلی در نبودن ها

 ریشه ها از آب

 برگها از ابر

 روح من

 هرگز گیاهی نبوده ست

:برای این خاکها  

شیشه ها-پرنده ای که بر خرده  

.راه می رود  
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 ز حزب توده تا حزب مشروطۀ ایرانا

 (لیبرال دمکرات)متن مصاحبۀ حضوری آقایان بهمن زاهدی و دکتر حمید تفّضلی با آقای دکتر حسین یزدی، عضو شورای مرکزی حزب مشروظۀ ایران 

 

ای  ود که  فتاگاویای  اا آقاای    انه « یاسوسی دج حزب» چاپ کتاب 

قسمتی از این  فتگو جا  ه عالقمانادان .  دکتر حسین یزدی داشته  اشیم

 .کنیم  ه ایران و تاجیخ آن تقدیم می

آقای دکتر یزدی کتا ی  اه چااپ جسایاده اسات  اه ناام :    من زاهدی

لاطافاا دج .  «  رادجان یزدی و حزب توده ایران.  یاسوسی دج حزب» 

موجد انگیزه نوشتن ایان کاتااب، ماحاتاوای آن و هامایانایان دج  ااجه 

 .نویسنده کتاب و مکان چاپ کتاب توضیحی  دهید

ایشاان . نویسنده کتاب آقای قاسم نوجمحمدی هستند: دکتر حسین یزدی

نوشته و «  حزب توده دج م ایرت» چند سال پیش کتا ی تحت عنوان 

ها تحقیقاتی علمی دج  اجه جوا ط حزب توده  ا حزب حاکم آلماان  سال

ایشاان از ماداجکای .  اناجاام داده  اودناد(  9) شرقی سا   اس،ای،دی 

دج  ااجه ساران (  7) اند که سازمان امنیت آلماان شارقای  استفاده کرده

مان دج ماوجد .  آوجی کارده  اود حزب توده دج آلاماان شارقای یاماع

کنم که  عد از فروپاشی آلمان شرقی دج دساتارس  مداجکی صحبت می

دج آناجاا از ناام مان زیااد اساتافااده شاده، و .  عموم قراج  رفته است

همینین دج موجد اینکه چگوناه دساتاگایار شادم، دوجان اسااجات دج 

و ماحااکاماه مان دج آلاماان شارقای (  3) (Bautzen) زندان  اوتسن 

کال  خش وسیعی از این مداجک که سازمان امنیت . چگونه  وده است

 .شده است آوجی کرده  ود،  ه نام من متصل می آلمان شرقی یمع

نویسنده کتاب  عد از چاپ کتااب حازب تاوده دج ما اایارت،  اا مان 

دج چا ااج .   ااشاد ای کرد که  یشتر خالصه زناد ای مان مای مصاحبه

آلاماانای .  سالگی  ه آلمان آمدم و دج یازده سالگی  اه ایاران  ااز شاتام

. ز ان  ودم و ز ان فاجسی جا دج سان یاازده ساالاگای تاازه آماوخاتام

خالصه زند ی من جا ایشان دج این کتاب  نجانیده است،  اخاصاوص 

این کتاب نتیجه سوال و یاوا ای . ای از زند ی من  ا حزب توده دوجه

 اشد که  ر اساس مداجکی که ایشان  دسات آوجده   ا نویسنده کتاب می

 . ودند تن یم شده است

آن کتاب حزب توده دج م ایارت .  این کتاب دج ایران چاپ شده است

دج تمامی تاجیخیه حزب تاوده کاه .  هم دج ایران  ه چاپ جسیده است

اند، چندین صفحه  اه مان اخاتاصااص داده  خود اعضای حزب نوشته

شده است،  ه این دلیل که من نقطۀ عطفی دج تااجیاخایاه حازب تاوده 

 .ام ایران  وده

 عد از اینکه مشخص شد که سازمان امنیت ایران دج دوجه شااهاناشااه 

دهاد ساران حازب  آجیام ر  ه اطالعاتی دسترسی داجد که نشاان مای

کاناناد،  توده از طری  آلمان شرقی چه عملیاتی جا دج ایران دنباال مای

حیرت سران حزب توده  رانگیخاتاه شاده  اود و مان دج ایان کاتااب 

 .ام هایش جا  یان کرده کاجی جیزه

  —م  معیوا  فرزید دکتر یزدی کا از موسسن : دکتر حسی  یزدی

معلت اییکا مندرم . حزب تود  مود، شورمختنیا من ای  حزب آشین شدم

. توایستم صحمت کیم آلمنیی مود، هر دو زمن  فنرسی و آلمنیی را می

زمنییکا سرا  حزب تود  از مسکو ما آلمن  شرقی فرستاند  شادیاد، 

م  معیوا  مترجم آیهن توایستم در ماکانلامانت سارا  حازب تاود  مان 

تمنمی مکنلمنت را ما تهارا  .  سرا  آلمن  شرقی حضور داشتا منشم

حتن در گگت وی رادمیش مان دیاکاتانتاور آ  زمان  .  کردم گزارش می

 .آلمن  شرقی حضور داشتم

توایید از ای یز  خود در ای  رامطا و اثراتی کا  آین می: مهم  زاهدی

آیان مان .  ایدیشا حزب تود  مر شمن گذاشتا ماود کامای تاوضایاخ دهایاد

 ایدیشا حزب تود  موافق مودید؟

ای ما آلمن  شرقی آمدم؛  م  معیوا  ی  پسر تود : دکتر حسی  یزدی

من توجا . من تصورات واحی کا م  از ی  مهشت سوسینلیسی داشتم

ما تسلطی کا ما دو زمن  داشتم، سریر متوجا ای  شدم کا 

تری  یوع حکومت مرای  کیید مسخر  سوسینلیسمی کا از آ  تملیغ می

مدت زیندی طول . تواید منشد گمرا  کرد  جواین  ی  کشور می

یکشید کا ایدیشا سوسینلیسم را کینر گذاشتم و اگر هم مرحسب اتگنق 

    -شد، خودم من آین  تمنس من سنزمن  امییت وطیم تمنس حنصل یمی

 

دج همان تماس اولیه  ا سازمان امنیت کشوج، خواستاج این .   رفتم می

اّما  ه من  فتند که ا ر  اه ایاران  ار اردم، .  شدم که  ه ایران  ر ردم

آینده مطلو ی نخواهم داشت، چون فرزند دکاتار یازدی هساتایام و دج 

دجخواستشان . ام،  ه یایی نخواهم جسید آلمان شرقی هم تحصیل کرده

من هام دوسات داشاتام .  این  ود که یکی دو سالی  رای وطنم کاج کنم

 رای وطنم کاج کنم؛  رعکس سران حزب تاوده  ارای مساکاو فاعاال 

 . ودند

ای جا  شود که دج آن زمان حزب توده کامایاتاه شنیده می:    من زاهدی

. دهد تا آن عامل نفوذی یا خبر چین دج حزب جا پیدا کاناناد تشکیل می

 این ماموجیت جا  ه شما داده  ودند؟

یک مجلاۀ !  داج است از دید امروزی کمی هم خنده: دکتر حسین یزدی

شاد و مان هام دج  دج ت ران چاپ می«  اخباج ایران» ای  ه نام  ماهانه

آنجاا دج  ااجه زناد ای ساران حازب تاوده دج آلاماان شارقای ماقاالاه 

زده شده  ودند، چون این ماقااالت  سران حزب توده وحشت.  نوشتم می

جادمنش  ادناباال ایان .   ه همراه عکس و مشخصات شخصی آنان  ود

 ود که منبع اطالعاتای دج دجون حازب جا پایادا کاناد و ایشاان ایان 

ماموجیت جا  ه من دادند که شخص خائن  ه حزب جا موجد شناسایای 

 .خودم  ودم: قراج  دهم و  االخره آن شخص جا هم پیدا کردم

شما متقدید که ناام ایاران  ارآزناده حازب تاوده ایاران :    من زاهدی 

 -توانید کمی دج این  اجه  آیا می.  اه آنان مسکو  ود نیست چون قبله

 توضیح دهید؟

آنان خدمت  اه وطان جا دج دساتاوجاتای کاه از :  دکتر حسین یزدی

دیدند و طبیعی است که من خدمت  اه ایاران جا   رفتند می مسکو می

 .دیدم دادند نمی دج دستوجاتی که  یگانگان می

پاناداجیاد؟ آیاا جژیامای  شما جژیم  ذشته جا چگونه مای:    من زاهدی

  را یا دیکتاتوج؟  وده ملی

ماا ا ار .  پارسات جژیم  ذشته، جژیمی  اود وطان: دکتر حسین یزدی

های غر ی مقایسه کنیم دجسات   خواهیم زمان آجیام ری جا  ا کشوج

دویست سال طول کشایاده تاا اجوپاا تاوانسات  اه دماکاراسای .  نیست

ها تاوقاع داشاتاه  ااشایام کاه وارف  توانیم از آجیام ری  رسد؛ ما نمی

.  یست سال ایران جا از ع د قایاج  ه تمدن آنروزی اجوپا  ارسااناناد

تاوانایاد  ار سار  شما مای:  زنم تا کمی مسئله جوشن شود یک مثال می

تاوانایاد  این کااج جا شاماا مای.  جاهی چراغ جاهنمایی نسب کنید چ اج

ولی تا مردم فرق چراغ قارماز و ساباز جا دجک .  سریع انجام دهید

 اید اول  ارای ماردم جوشان شاود کاه ایان . ای داجد نکنند، چه فایده

 رای جسایادن .  چراغ جاهنما  رای چه دج آن مکان  ذاشته شده است

ایان .   ه دمکراسی هم اول  اید این دمکراسی دج مردم ن ادیاناه شاود

های ایاتامااعای  پروسه ایتماعی  ر اساس عالقه و یا عدم عالقۀ الیه

تاوانساتایام  اعاد از  ما نامای.  خواهد  ه جسیدن  ه دمکراسی، زمان می

 .زمان قایاج ورف  یست سال  ه دمکراسی  رسیم

  ترین کاجی که خاندان پ لوی توانستند انجام دهند، نجات ایاران از 

چاون جوسایاه .  دست جوسیه تزاجی و  عدها جوسیه کمونایاسات  اود

خواست از طری  ایران  ه خلیج فاجس دساتارسای داشاتاه  همیشه می

آجزوی جوسیه همیشه این  ود که ایران جا ایارانساتاان تابادیال .   اشد

کنند و یا یم وجی دموکاراتایاک ایاران جا  ارقاراج کاناناد و ایاران 

 ه همین دلیل مابااجزه  اا حازب تاوده  ارای .  مستمرعه جوسیه شود

 .استقالل کشوجمان الزم  ود

فرماید پروسه جسیدن  ه دمکراسی زمان نیااز  شما می:    من زاهدی

دج این صد سال  ذشته  ا ویود انقالب مشروطه و تاحاوالتای .  داجد

که دج کشوجمان  ویود آمد است، پروسه دمکراسی خواهی توانسته 

  ینید؟ شما آینده جا چگونه می. است پیشرفتی  کند

تواند  ه ایان جوناد  دج طول جوند دمکراسی، می:  دکتر حسین یزدی

دج .  ضر ه هم  خوجد ولی جوند دمکراسی ا ثارا جو  اه یالاو داجد

 ود دج  افتاج همان دماکاراسای (  4) جوند دمکراسی دج آلمان وایماج

هیتلر، یعنی همان دیکتاتوج وحشتناکی که آلمان و ی ان جا ت دید  اه 

 — نیم که پروسه  دج اینجا می. کرد،  ه قدجت جسید نا ودی می

 

 بهمن زاهدی
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اما  عد .   رد هم داشته  اشد خواهی، امکان داجد یک عقب دموکراسی

 نبیم که این پروسه آلمان جا  ه یایی جسااناده اسات کاه  از هیتلر می

هار کشاوجی سایار .  های نمونه یا اان شاده اسات یکی اج دمکراسی

اسالمی  اه هاماان  امروز ما  ا یم وجی.  کند تکاملی خود جا طی می

ایام ولای آیاناده کشاوج دج  عقاب  ارد دوجان هایاتالار آلاماان جسایاده

اسالمای  شود و  عد از تجر ه یم وجی اسالمی خالصه نمی یم وجی

 . ه یک دمکراسی نمونه و ایرانی خواهیم جسید

آیا ایان نافارت .  شما نفرتی از حرب توده دج دل داجید:    من زاهدی

فقط  ه حزب توده و سیاست آن حزب واجد است یا  ه کسانایاکاه کاه 

 اند هم سرایت کرده است؟ دج این حزب  وده

آمد و این هام  من فقط از شخص کیانوجی  دم می:  دکتر حسین یزدی

ولای ایان دال  ار ایان .  دلیل داشت، چون او پادجم جا لاو داده  اود

دید من جا کیانوجی .  وجزی  ویود آمده  اشد شود که دج من کینه نمی

من  عنوان یک دانشجو  ه آلمان شرقی . نسبت  ه حزب عوض نکرد

زماانایاکاه .  آمده  ودم که یک آجزوی سوسیالیستی دج فکرت داشات

 .واقعیت جا دجیافتم از سوسیالیسم عبوج کردم

ای جا هم دیده  شما  رای یاسوسی دج حزب توده دوجه:   من زاهدی

  ودید یا دست شما آزاد  ود؟

کسی نبودم که احتیاایای  اه . دستم کامال آزاد  ود: دکتر حسین یزدی

دستوج  رفتن داشته  اشد و همیشه   تاریان  ازاجشاات جا از نا ار 

 ا تویه  ه ایاناکاه وطانام  ارای مان .  کردم خودم  ه ت ران منتقل می

 .م متر از هر چیز دیگری  ود

 یا ی شما چه  ود؟   ترین شیوه خبر:   من زاهدی

  ترین شیوه  دست آوجدن اعاتامااد اعضاای آن :  دکتر حسین یزدی

خاواساتاناد اناجاام  حزب  ود؛  دین صوجت که کاجهایی که از من می

 ارای .  های شخصی کاه داجا  اودم دادم، مانند متریمی و توانایی می

مثال آقای جوستا که زمانی جئیس سندیکاهای کاج ران ایران  ود جا 

های خود جا دج  کردم تا خرید  رای خرید  ه  رلن غر ی همراهی می

های  امار ای  آنجا انجام دهد و هنگام  از شت  ه آلمان شرقی کاجی

اساتافااده  از احتیایی که  اه مان داشاتاناد ساو.  دادم ایشان جا انجام می

 .فرستادم جسید  ه ت ران می کردم و هر خبری هم که  دستم می می

آین اعضنی حزب تود  ما شیو  زیدگی غرمی عالقمید شد  : مهم  زاهدی

 مودید؟

سازمان امنیت آلمان شرقی قبل از دستگیریم،  اه :  دکتر حسین یزدی

زده   افاتاناد غارب من مشکوک شده  ود  ه این دلایال کاه  اه مان مای

ام، چون من هر جوز دج  رلین غر ی  ودم؛ دلیلش هام ایان  اود  شده

یک  اج هام . چرخاندم که اعضای حزب توده جا دج  رلین غر ی می

قراج  ود جادمنش جا  ه پاجیس  برم یا  رای دیدن کشااوجز  اه ویان 

های حازب جا از طاریا  کشاوجهاای غار ای  اه   روم و یا اعالمیه

 فت زند ی غر ی   تار  خود جادمنش هم می.  اعضای حزب  رسانم

ای یاز ایان  است تا زند ی دج آلمان شرقی، اما چه کانایام کاه چااجه

تاریان   ه ن ر من جادمناش از ماناصاف.  نداجیم که  ا مسکو کاج کنیم

ای هام یاز  اشخاص حزب توده  ود، البته نوکر مسکو  اود و چااجه

خیلی هم .  توانم  ر ردم  فت، دیگر از این جاه نمی او می.  این نداشت

جاحت این جا  فت، و من هم همین جا  ه سازمان امنایات کشاوج دج 

 .ش ر کلن آلمان غر ی  زاجت دادم

آیا مرکز سازمان امنیت کشوج دج شا ار کالان آلاماان :    من زاهدی

 آیا این دجست است؟. غر ی قراج داشته است

 له، کسی که  ا او دج تماس  ودم سرهنگ عبّاس :  دکتر حسین یزدی

 .آیراملو  ود که دج ش ر کلن دج آلمان غر ی ساکن  ود

هاای  آقای دکتر یزدی، ا ر  اه ماوضاوع ناوشاتاه:  دکتر حمید تفضلی

شما  از ردیم، من اکنون چاپ اول کتاب شما جا دج دست داجم؛ این 

کتاب  ه چاپ دوم جسیده است و چاپ سوم آن هام دج دسات تا ایاه 

 ا نگاه  ذجایی که  ه این کتاب کاردم، دج  سایااجی از یااهاا .  است

  ا دج ن ر  رفتن اینکه این . نوشته شده است« اعلیحضرت»واژۀ 

اسالمای  اه چااپ جسایاده اسات، دو ساوال پایاش  کتاب دج یم وجی

» چگونه  اه ایان کاتااب ایاازۀ چااپ داده شاد و چارا واژۀ :  آید می

 سانسوج نشده است؟« اعلیحضرت 

این اولین سوالی  ود که من هم از نویسنادۀ کاتااب :  دکتر حسین یزدی

اساالمای ساانساوج  کردم، که چرا این قسمت جا  ا اینکه دج یما اوجی

تاوانام  ارای خاودم  مان مای!  شدیدی ویود داجد، ساانساوج ناکاردناناد

اسالمی عالقمناد  تواند  اشد که یم وجی علتش این می. توضیحی  دهم

دج ایان کاتااب .  است یک کتا ی  ر عیله حزب توده هم  ه چاپ  رسد

 .حقیقت مخص دج  اجه حزب توده  فته شده است

اسالمای  جا دج وزاجت اجشاد یم وجی«  اعلیحضرت» ا ر این واژۀ  

دج دوجان .  جفات داشتند آن حالت سندیت ماداجک از  ایان مای  ر می

زندان دج آلمان شرقی هر زندانی ح  داشت دو عکس دج سلول خود 

داشته  اشد، من یک عکس اعلیحضرت و یک عکس علیاحضرت جا 

دیاگاران عاکاس .  دج سلولم داشتم و از ن ر قاناونای هام دجسات  اود

شاان جا داشاتاناد و مان عاکاسای از خااناواده  فرزندانشان و یا والدین

کردم که   ا این کاج  ه ماموجان آلمان شرقی القا می.  سلطنتی ایران جا

ای که  ارای   ه وویفه.   اشد و من این هستم که هستم وطن من این می

کردم و  رای من م م ایاران  اوده  وطنم انجام داده  ودم هم افتخاج می

 .و هست

شانااسایام حازب تاوده  آنطوجی که من شما جا مای:  دکتر حمید تفضلی

 ایانایام کاه   خشی از زند ی شماست و من دج شاماا شاخاصای جا مای

نخواسته است  ذشاتاه خاود جا ساانساوج کاناد؛  اه ایان مانا اوج کاه 

های از آن جا پاک کند و یا اینکه تاجیخ جا  صوجت دیگری  اه  قسمت

چه چایازی جا دج ذهان دکاتار  ۹۱۵ رای مثال عدد .  مردم اجایه دهد

 آوجد؟ یزدی  ویود می

وقتی من دستگایار شادم، دج زنادان  ااوتسان هار :  دکتر حسین یزدی

جا  ه من دادنناد کاه دج  ۹۱۵شماجه .   رفت ای می زندانی یک شماجه

 .کنم عمرم فراموت نمی

توان  فت  ا  رفتن این شامااجه  اخاشای از  آیا می:  دکتر حمید تفضلی

زند ی شما  ه پایان جسید و  خش دیگری از آن شروع شاد و ناقاطاه 

 عطفی دج زند ی شما  ویود اوجد؟

از آن زمان  ه  عد شاانازده ساال دج زیار زمایان :  دکتر حسین یزدی

 ودم و از هیچ چیز اطالعی نداشتم و  عد اج شاانازده ساال  اا کاماک 

اولین  اجی کاه دج ماوجد :  دکتر حمید تفضلی.  اعلیحضرت آزاد شدم

  ردد؟ دستگیری خود مطلبی نوشتید  ه چه زمانی  رمی

ایاران " ای  ه ناام  آقای شاهین فاطمی مجله ماهانه:  دکتر حسین یزدی

ای دج جا طه  ا مان ناوشاتاه شاده  داشت دج آنجا دو صفحه"  دج ی ان

دج زمانیکه  ه ایران  ر شتم جوزنامه کی اان یاک ساری ماقاالاه .  ود

دج آلمان هم دج اجۀ من چندین مقاله ویاود داجد .  جایع  ه من نوشت

و مجالت نامی آلمان هم  ه زند ی نامه مان عاالقاۀ زیاادی داشاتاه و 

تاجیخ جسمی حزب توده قسمتی از آن  اه مان تاعالا  داجد کاه .  داجند

تاریان و  شکساتای  ازج   ارای حازب شاده  اود، چاون دج ماخافای

کاج  ه یایی جسیده  اود کاه مان .  ترین اقداماتشان شرکت داشتم سری

جوا ط عاشقانه  ا همسر جهبر حزب توده داشتم از این  ایاشاتار شاماا 

 .توانید  ه مرکزیت یک حزب جخنه کنید نمی

شما  ه چه یرمی مت م، دستگیار و ماحااکاماه شادیاد و :    من زاهدی

 شرایط زندان  ه چه صوجتی  ود؟

توانست مان جا  دج آن زمان خود آلمان شرقی نمی:  دکتر حسین یزدی

ولای .  کاردم  ه یرمی مت م کند چون  ر علیه آن کشوج یاسوسی نامای

دج  لوک شرق قانونی ویود داشت که مخالفین سیاسی جا  ه آن مت ام 

 ود و یا قااناون حافااوات (  7) کردند و آن  رهم زدن صلح ی انی  می

من مت م شده  ودم که  ه یکی از احزاب کمونیست  رادج زیان .  صلح

چون تمامی احزاب کمونیست ی ان  رای صلح ی انای .  ام واجد کرده

کردند و من  ه یکی از این احزاب  رادج آسیب واجد کرده  فعالیت می

 ودم دج نتیجه  ه صلح ی اانای ضار اه واجد کارده و  اه حاباس ا اد 

کارد،  اه هشات  محکوم شدم و  رادجم که دج کاجهای من دخالت نمی

  —دلیل محکومیت  رداجم هم این  ود که از. سال زندان محکوم شد

 .های من  زاجشی ت یه نکرده  ود فعالیت

اید چاه پایاامای  ای که  دست آوجده امروز  ا تجر ه:  دکتر حمید تفضلی

  ه طیف چپ جادیکال ایران داجید؟

تا زمانیکه دیاواج آهانایان :  کنم من واقعا تعجب می:  دکتر حسین یزدی

پا ریا  ود و کسی از دجون اتحاد یماهیر شاوجوی خاباری ناداشات، 

 ود که افرادی   شت خود جا دج آن سایاساتام یساتاجاو  قا ل قبول می

ولی  عد از فروپااشای، چاگاوناه افارادی کاه دج فارانساه، .  کردند می

کنناد  اا آن دیاواج  ارلان و  انگلیس و مخصوصا دج آلمان زند ی می

خواستند  ه غرب ما اایارت کاناناد و از یا انام  کشتن افرادی که می

ها هنوز  اوجمند هساتاناد، مان از  آل سوسیالیسم عبوج کنند،  ه آن ایده

 !کنم این تعجب می

 عنوان آخرین سوال آیا می شود اندیشه کمونیست جا  ا :    من زاهدی

  رایی آشتی داد؟ ملی

 !نه: دکتر حسین یزدی

 .از زمانیکه  ه ما دادید سپاسگزاجیم

ها با شمشیر به ما حمله کردند سلفی   

 

احزاب اصلی دج تونس  ر سر تقسیم قدجت  ه تواف  جسیدندسالروز 

مطمئنم دج یمن : آتشی که  ر خرمن دیکتاتوجها افتادپ وهشگر یمنی

  رایان سبک تونس انتخاب خواهند    اسالم

 وید که  دج تونس می «منو ه»آمنه عزوز، از مدجسان دانشگاه 

ها، هفتم ماه ماجس  ا شمشیر و چاقو،  ه دانشجویان مترقی  سلفی

.                                                                    اند حمله کرده  

»سایت فرانسوی  ۱۳جو  » ها  نویسد که  روه  وچکی از سلفی می 

هزاج  ٠۹چند ماهی است که دج دانشگاه علوم انسانی منو ه که 

.                       اند دانشجو داجد، دست  ه اعتراض و تحصن زده  

 ه  «نقاب» ویند دختران دانشجو  اید ح  داشته  اشند  ا  ها می سلفی

.                                                                    دانشگاه  یایند  

ها نزدیک دج دانشگاه دست  ه  هفتم ماه ماجس،  روهی از سلفی

.                               ت اهرات زده، پرچم تونس جا پایین کشیدند  

ها  ا چاقو و شمشیر  ه دانشجویان   ویند سلفی شاهدان عینی می

مترقی حمله کردند و پلیس تونس دج دانشگاه حضوج نداشته و زمان 

.                                             ضرب وشتم مداخله نکرده است  

امروز من .  وید پلیس  ا تاخیر زیادی واجد عمل شد آمنه عزوز می

جوم و تدجیس  ولی فردا  دون ترس،  ه دانشگاه می. ترسیدم  مبیرم

..                                                                           کنم می  

خودسوزى محمد  وعزیزى یک یوان دستفروت تونسى دجهفدهم 

ى   را ر  ا  یست و ششم آذج ماه ـ  ه نشانه -دسامبر سال  ذشته 

هاى ضددیکتاتوجى دج تونس و  آغاز اعتراض  ى  اعتراض، نقطه

.                                                          سپس ی ان عرب شد  

منصف مرزوقى، جئیس یم وجى تونس که پس از سرنگونى 

.                           العا دین  ن على،  ه این سمت  ر زیده شد زین  

جو یاد  تونس که از آن  ه عنوان حزب اسالمی میانه «الن ضه»حزب 

شود دج نخستین انتخا ات آزاد این کشوج پس از سرنگونی  می

کرسی مجلس  ۵٠۱کرسی از  ۳۵دیکتاتوج پیشین،  ا  ه دست آوجدن 

سلفی ها  ه احزاب این کشوج  فشاج  .مؤسسان  ه پیروزی دست یافت

..      می آوجند که قوانین سفت و سخت اسالمی جا  ه ایرا  گذاجند  

 از جادیو فردا

 دنباله مطلب حزب تودها 
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 تجاوز، سوء استفاده جنسی و شکنجه

در زندانهای ترکیه کودکان و نوجوانان    

 گودرز حسنوند

و سوء استفاده ینسی از کودکان / دج اجوپاو آمریکا تا کنون  تجاوز  ه 

و نویوانان عمدتا  مختص کلیسا ها وکشیش ها  وده و هر یا صحبتی 

از آن می شد همه می دانستند که خبر مر وط  ه کلیساهای مسیحی اعم 

این امر ضد انسانی البته  خشی .از کاتولیک یا پروتستان می  اشد 

یدایی ناپذیر از خصلت و ماهیت دین دج همه یای دنیا و دج همه 

.                                                                اعصاج تاجیخ  وده  

ولی دج مطبوعات اجوپا این جوزها خبری مشا ه و تکاندهنده  از 

زندان ای ترکیه پخش شده که شنیدن آن دجدوجان حاکمیت دولت 

.       اسالمی اجدوغان هم چی غیر قا ل  اوج و غیر انت اج هم نیست  

فوجیه اولین  اج یک جوزنامه دست چپی این  اخباج جا   28دج تاجیخ  

دج استانبول منتشر کرد که مثل یک  مب دج ترکیه انعکاس پیدا کرد 

 اعآ شد که کاج ه پاجلمان  واعتراض  احزاب اپوزیسیون  پاجلمانی 

مثل حزب سوسیال دمکرات ویک حزب کردی  نام حزب صلح و 

جسوایی  ه یایی جسید که دولت مجبوج .دمکراسی جا   کشد

 ودند اززندان 17تا  12زندانی خردسال و نویوان جا که  ین 199شد

یرم این نویوانان کرد دج . ش رپوزانتی آدانا  ه آنکاجا نقل مکان کند

ترکیه شرکت دج ت اهرات علیه دولت ترکیه وسنگ پراکنی  ه پلیس 

آن ا دج مالقات  ا نماینده  ان . دج اعتراض  ه سرکوب خل  کرد  وده 

پاجلمان ترکیه   زاجاشات زیادی از شکنجه و تجاوز و سوء استفاده 

ساله  فت که ماموجین زندان او جا عمدا  17یک زندانی . ینسی دادند

 ه اتاق زندانیان  زج  سال و مجرمین خطرناک انتقال دادند و او 

 اجها موجد تجاوز و آزاج و اذیت این مجرمان و همین طوج ماموجین 

.                                                            ند وزندان قراج  رفته  

ساله  زاجت داد دج موقعه دستگیری و وجود  ه  15یک زندانی دیگر  

زندان  اید کامال لخت می شده و دج همین حالت موجد شکنجه واقعه 

زندانی دیگری می  فت که یک زندانی  زج سال دج  ند . قراج  رفته

زندان طنا ی  ه  ردن وی  سته و او جا  ه این این وج و انوج می کشید 

و سر او جا  ه پرچمه ترکیه می کو ید و اوجا مجبوج می کرد که پرچم 

ساله دیگر که  ه یرم سنگ پراکنی   15یک زندانی . ترکیه جا  بوسد

سال حتس محکوم شده   ود از طرف  15 ه پلیس  دجیک ت اهرات  ه 

جئیس پلیس  ند دج اتاق جئیس  پلیس مجبوج  ه هم خوا گی  ا وی شده 

و موجد تجاوز قراج  رفته و جئیس زندان  رای یلو یری از ییغ و داد 

این نویوان دج  وت خود پنبه چپانده تا  وشش ازسرو صدای نویوان 

دج مصون  اشد اکثر این زندانیان نویوانان کردی هستند که دج 

ت اهرات  ا پلیس ترکیه دستگیر شده و  ه یرم پرتاب سنگ  ه پلیس و 

سال  15تا  2 عنوان تروجیست  ین .ک. ک. یا حمایت از سازمان پ

یکی از نماینده  ان پاجلمان که مسئول  ر جسی . حبس محکوم شده اند

ن امیان ، پلیس ،دستگاه قضایی و :" این مسئله هست می  وید

زندانبانان یک شبکه   م پیوسته ای هستند که  ا هم و  کمک هم این 

یرم هاجا مرتکب می شوندو  جفتاجشان هم طوجی هست  ویا از هر 

الزم  ه  فتن می  اشد که سازمان ."   ونه پیگرد قانونی دج امان هستند

دفاع از حقوق  شر دج ترکیه  اجها  ه این تجاوزات و سوء استفاد های 

همین سازمان  2009دج سال . ینسی دج زندان ا اشاجه کرده  وده است

کودک و نویوان دج  25 زاجشی مشا ه انتشاج داد و خبر از تجاوز  ه 

 عد از پخش این اخباج .  زندان ا اشاجه کرد  ود که کامال  ی تاثیر  وده

و انعکاس  سترده آن دج مطبوعات وزیر داد ستری ترکیه صدوهللا 

جا  رای  رجسی این فجایع  ه ش ر پوزانتی ( اینسپکتوج) ر ین سه نفر 

فرستاد که نتیجه آن نه دستگیری این ینایتکاجان و متجاوزین و محاکمه 

آنان  لکه فقط یا جایی جئیس زندان از این مکان  ه مکان دیگری  وده 

تاز ی  هم معلوم شده که این وضعیت اسفناک نه فقط دج ش ر پوزانتی  

 لکه دج ش رهای دیگر چون تاجسوس و عثمانیه هم اتفاق افتاده ولی 

چون جوال  ذشته دولت و پلیس ا تدا  ه نفی این اخباج و جد  زاجشات 

دجج شده دج مطبوعات پرداخته و اخیرا هم دو جوزنامه نگاج زنی جا 

که این اخباج جا منتشر کردند دستگیر  و آن ا هم  چون نویوانان 

حمایت از یک سازمان تروجیستی " زندانی  دج انت اج محاکمه  ه یرم 

پایان               .                                  قراج داجند" و تجزیه طلب

 01ادامه مطلب از ص 

 اه عالات .  کاج ر آن کشوج  لکه  رای طبقه کاج ار یا اانای اسات

شرایط سیاسی اجوپا و نقش اقتصادی حاشیه ای این کشوجهیچ  ااه 

سوسیال دموکراسی و جفرمیسام ناتاوانساتاه اناد ناقاشای جا کاه دج 

تخریب و اخته کردن اتحادیه های کاج ری دج اجوپای غر ی ایافاا 

کرده اند  ه طوج کامل دج اتحادیه های کاج ری یونان پیاده نمایاناد 

و وی  ی این اتحادیه ها این است که  دجیه ای جادیکال عمل مای 

همینین،  ه دلیل  حران ای حااد نا اام حااکام و  ای ثابااتای .  نمایند

یامعه  حران ای اقتصادی  ا  حران ای عمی  سیاسی دج آمیخته و 

ایاده .  تا حدود زیادی کمک نموده فضای سیاسی مباجزاتی  از شود

اعتصاب عمومی جوحیه کاج ران  و توده های مردم جا  اال  رده، 

و دج ضمن توان سازماندهی  خش ای ماخاتالاف طاباقاه کااج ار از 

کاجخانه های صنعتی، کاج اه ها و  خاش هاای خادمااتای و :  یمله

جا افزون تر کرده و این مقاومت و مابااجزه هاماه …  کشاوجزی و

های مردم قدجت دولت و ا زاج سرکوب آن یانبه کاج ران و توده 

حرکت ای تود ه های کاج ر تا یایی پیش جفاتاه . جا تقلیل داده است

دج یونان  اا اشاساال واعاالم  Kilkisاست که کاج ران  یماجستان 

اعمال کنترل خود  ر این  ایامااجساتاان پااساخ خاود جا  اه تاماامای 

یناح ای  وجژوازی یونان و حامیان  ین المللی آنا اا از صانادوق 

   ین اللمی پول و  انک ی انی و سایر ن ادهای مالی سرمایه داجی 

 نا  ه اخابااج جسایاده از یاوناان ایان .   ه جساترین ویه ممکن دادند

کاج ران دج اولین  یانیه خود اعالم کرده اند که تمامی  یمااجساتاان 

ساایات .  جا  ه طوج کامل تحت کنترل کاج ری خود قاراج داده اناد

Libcom.org  که این خبر جا منتشر کرده است از قول کااج اران

مینویسد مشکالت عدیده، عمی  و پیییده سیستم   داشت و دجماان 

یونان و سایر سرویس ای مر وط  ه آن جا نمی توان  ا جاه حلا اای 

تالش ای هر دم فزایاناده دولات .  تاکنون اجائه شده حل و فصل کرد

 وجژوازی یونان دج جوی آوجی  ه سرکوب فاشیساتای اعاتاراضاا 

ت و مقاومت کاج ران دج سطح یااماعاه  اطاوجعاام و دج  اخاش 

  داشت و دجمان  طوج خاص کاج ران این  یماجساتاان جا  ار آن 

داشت تا  ا اجائه پاسخ خود دج مقا ل نااتاوانای  اخاشا اای ماخاتالاف 

 وجژوازی یونان دج پاسخگویی  ه  حران ای هر دم فزاینده ای که 

یونان جا دج آستانه سقوط محض قراج داده است، جا  یش از پایاش 

 ا اشسال  یماجستان و اعاالم  kilkisاکنون کاج ران . نمایان سازد

اعمال کنترل مستقیم وشوجایی خود ضمن پاسخگویی  ه مشاکاالت 

 یماجستان مز وج،  تبدیل  ه سمبلی  ارای ساایار تاولایاد کاناناد اان 

دج چانایان وضاعایاتای .  نعمت های مادی و معنوی یاوناان شاده اناد

مقامات  یماجستان اعالم کرده اند چنانیه دولات از مسائاولایاتا اای 

خود شانه خالی کند و خواسته های آن ا جا  ارآوجده ناناماایاد، آنا اا 

 رای کسب حمایت چه دج سطح محلی و چه  سترده تر  ه یاماعاه 

کاج ران همینین  فته اناد کاه  ارای حافاک و .  جوی خواهند آوجد

مراقبت از سرویس ای جایگان دجمان و   داشت عمومی و یا ات 

 راندازی دولت و سیاست ای نئو لیبرالی آن  ه هر تاالت ماماکانای 

کاج ران  یماجستان اعالم کرده اناد کاه از جوز . دست خواهند زد

ششم فوجیه تا زمانی که حقوق حال و معوقه آناان پارداخات نشاود 

آنا اا هامایانایان .  تن ا سرویس ای اوجژانس جا فراهم خواهاناد کارد

خواهان  از رداندن میزان حقوق و دستمزدها  اه ساطاح پایاش از 

 اا  kilkisاکاناون کااج اران .  ایرای طر  تعدیل اقتصادی هستناد

اشسال  یماجستان و اعالم اعمال کناتارل مساتاقایام وشاوجایای خاود 

ضمن پاسخگویی  اه مشاکاالت  ایامااجساتاان ماز اوجهامایاناان  اه 

نامه .  جادیکالیزه کردن هرچه  یشتر مباجزه  خود  ه پیش می جوند

دج جا طه  ا اشسال  یامااجساتاان دج تااجیاخ "  لیتا زوتاکی "  ایی از 

دجیافت شده است کاه  اه ایان اشااجه  ۵۵٠۵فوجیه   ۵۳چ اجشنبه 

. این یک ینگ  ر علیه همه مردم،  ر علایاه یااماعاه اسات"  داجد 

آن ائی که  می  ویند که وام های عمومی یاوناان ماتاعالا   اه هاماه 

. این وام ها  ه مردم داده نشاده اناد.  یونانیان است، دجوغ می  ویند

این وام ها نتیجه کاج دولت هائی است که  ه  انکداجان دادند  ارای 

ا مارای پارداخات وام      .  اینکه انسان اای عاادی جا  ارده ساازناد

ح وق و دستمزد کنرگرا  وسنیر کنرکین  ، ح وق منز یسشت ان ، 

دقی   مرعکاس .  و مخنرج میمنرستنیهنی عمومی مصرف یشد  اید

ح وق هن، میما منزیشست ی و مزاین و ماهاداشات مان .  آ  مود  است

مرعاکاس .  آیهن واقعنً دروغ می گویید.  ما منیکدارا  داد  شد  است

                           اییکا آیهن حرف می زیید، آیهن مهیچوجا منیل ییستید کا اجتمنع 

از قااارض و قاااروض آزاد 

آیهن وام هن را ما کما  . گردد

دولت هن و سیان ساتامادارا  )  

ما خود (  رشو  خوار و کثیف

اختصنص داد  و مای دهایاد، 

منیکهن یکی را معیوا  یخسات 

وزیر ما من تحمیل کردیاد کاا 

کنرهن را ماطانماق مایال آیاهان 

یخسات وزیار مان .  پیش ممرد

لوکنس پانپان دیاماوس درهایا  

. ایتخنمنتی ایتخنب یشد  اسات

او مارگازیاد  مانیا  مارکازی 

اروپن و من پشتیمانیای سایانسات 

ای  است مگهوم پادیاد  ای .  مدارا  رشو  خوار اروپن و یوین  است

. قرض هن طرح منی  هان هساتایاد.  در یزد آیهن"  دموکراسی" ما ینم 

منیکهنئی کا دولت من ما آیهن اجانز  ایا  کانر را داد کاا آیاهان ایا  

اعمنل را ایجنم مدهید و کلمنت قشیگ و وعد  و وعیدهنی تاوخانلای 

وآیهن کا چیی  می گویید، عمالً کنری می کیید کاا .   تحویل من دهید

هستی حنل و آیید  من، تمنم دارائی هانی عاماومای را ماگاروشایاد و 

زیدگی من و مچا هنی من و مچا مچا هنیمن  را  ما ییستی و ینماودی 

من هیج مسئولیتای در قامانل وام هان و ایا  .  مکشنیید و گرو م یرید

وضعیت یداریم ملکا کنمآلً مرعاکاس، آیاهانیای مسائاول هساتایاد کاا 

موسیلا رشو  داد  ما سینستمدارا  رشو  خوار کرور کرور ثروت 

امروز جنمعا یوین  متوجا ای  قضیا است کا منیکهان   ." ایدوختا اید

چا ی شی دارید و رامطا می  دولت و منیکهن را دقی نً زیر یظر دارد 

کا منیکهن مرای سود آوری، مثل هر کسب و کنر دی ری در یاظانم 

وام داد  مارای مانیا  هان .  سرمنیا داری، هدفشن  سود مرد  است

دولت و منیکهن هر دو عنمل اصلی . است" سرمنیا گذاری"در حکم 

من ی  ی ن  تحلیالای   . ای  محرایهن و ای  هما فالکت و مدمختی هستید

ما وضعیت طم ا کنرگر یوین  و تشاکال هانیاش مای تاوا  ماا ایا  

یتیجا رسید کا طم ا کنرگر یوین  من وجود داشت  اتحندیا هنیش امان 

هیوز از آ  ظرف تشاکال رادیاکانلای کاا خاود کانرگارا  ماتاوایایاد 

رهمری و سنزمنیدهی تمنم امور و حرکتاهان را در دسات ما ایاریاد 

اتحندیا هان ماا عالات اعامانل سایانساتاهانی ساوسایانل .  محروم است

دمکراتهن و رفرمیستیهن  قندر یخواهید مود ی ش واقعی تشکال هانی 

تمنمی فراز و یشیمهنی طم ا کنرگر یاویان  .  کنرگری را ایگنء یمنیید

امن فضنی سینسی .  مدور از هر حزب رادیکنل و سوسینلیستی است

ممنرزاتی موجود و اداما ممنرزات زمییا را مرای هر چا رادیکانل 

یمود  آ  آمند  یمود ، و فعنلی  کنرگری و سوسایانلایاسات مان ماهار  

گرفت  از اوضنع پیاش رویشان  در امار سانزمانیادهای تاود  هانی 

دستنورد شورشی کاا . کنرگر می توایید میشتری  ی ش را ایگنء یمنیید

در حنل حنضر در خینمنیهنی یوین  موجود اسات، و طایایا  ایاداز 

صدای ایسنیهنی گرسیا و می خنیمنیی است کا قرمنیای ماحارایاهانی 

سرمنیا و فرما شد  سرمنیا دارا  اید، رو ما افزو  است، میش از 

هر چیز یشن  از پتنیسیل ای المی طم ا کنرگر مرای ما زیر کشایاد  

یظنم مردگی مزدوری و چشم ایداز رهنیای طاما اا کانرگار را دارا 

در عصر محرا  سرمنیا داری، در دور  زوال یئولیمرالیاسام .  است

عوام فریمهنی ایدئولوژیکی کا میخواهید آ  را در قنلب ح ی ت جان 

مزیید و مطور روزمر  مرای توجیا اعمنل ضاد ایسانیای ماا خاورد 

تود  هن داد  می شود، یوین  و تجنرب رو ماا جالاو آ  آماوز  ای 

یمرد طم نتی آتی طم ا کنرگار .  است مرای آزمو  هنی دشوار آیید 

جهنیی از خالل مسنئل و معضالتی خواهد گذشت کاا کانرگارا  و 

طم ا کنرگار یاویان  .  سوسینلیست هنی یوین  اکیو  من آ  مواجا اید

یشن  می دهد کا من اعتصنمنت و اعتراضنتش عالای رغام تاحاریاف 

کرد  ح نیق و وعد  و وعیدهنی مورژوازی، پنیا هنی اقتصندی و 

کانرگارا  و .  سینسی سیستم را چ در آسن  مای تاوا  فارو پانشانیاد

زحمتکشن  یوین  ما حق تصمیم گرفتا اید تن در مرامر موج تعرض 

و مارای تاداوم .  سرمنیا داری مگلوک و ورشکستا ایستندگای کایایاد

ممنرز  و پیروزی در ای  یمرد، ضرورت شاورا و حازمای کاا ماا 

. صورت عییی در پیوید من سوسینلیسم منشد ضروری و حینتی است

مرای کنرگرا  و سوسینلیست هن، پیروزی ای الب در گرو پیروزی 

و آ  ماا .  استراتژی سوسینلیستی در مت  ای  محرا  اجتمنعی است

 .**متشکل شد  هر چا وسیعتر تود  هنی کنرگر گر  خورد  است
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در عبور از مرزها   

 قسمت آخر

حسن: نویسنده    

سعی کردم که جاهنمایی های قاچاقیی جا مو ه مو ایرا             

 رخالف جوحیه  سیاج آشفته ام  ا واهری شاد و  شات  ه یای . کنم

 ا عبوج از یلوی ,مخفی کردن خودم دج میان صدها مسافر کشتی 

پلیس ها که آجام  ا چشمان تیز  ین مسافرین جا زیر ن ر داشتند 

حرکت میکردم و  ا ت اهر  ه  افتن آشنایانم دج میان مستقبلین  ه 

نگاه خیره ی یکی از پلیس ها نفسم جا  ند . سمت آن ا سرک میکشیدم

آوجد و من  دون لح ه ای تردید  ه سمت پیرمرد و پیرزنی که 

منت ر ایستاده  ودند  ه سرعت حرکت کردم و  ا  ازوانی  شوده 

حرکت غافلگیرانه ی من او جا از عکس . پیرمرد جا  سل کردم

العمل فوجی  ازداشت و من همیون غریقی که  ر هر چیزی چنگ 

میزند  ا حرکات و اشاجه های  ی هدف دستانم   ه سمت کشتی و 

پیرمرد جا هاج و واج تن ا  ذاشتم و خودم جا دج میان ,  مسافرین 

هر لح ه منت ر  ودم . صدها نفر مسافرین و آشنایانشان جها کردم

.  که پلیسی  ازویم جا  گیرد اما این  اج نیز  خت  ا من یاج  ود 

 ا . قاچاقیی همراه  ا مسافرت دج  وشه ای ایستاده و منت ر من  ود

 عد از دو سه دقیقه ای  ه پلی که دج دو .دیدن او یان تازه ای  رفتم

 ا جد و  دل شدن چند . طرف آن چند نفر پلیس ایستاده  ودند جسیدیم

کلمه ایتالیایی  ین آن ا و قاچاقیی از آنجا نیز  دون هیچ مشکلی جد 

طب  قانون ایتالیا  عد از عبوج از آن پل دج صوجت دستگیری .شدیم

هرچند تصمیم من جفتن  ه انگلیس ,ح  دیپوجت کسی جا نداشتند 

 ود اما از ن ر من زند ی دج ایتالیا نیز تفاوت چندانی  ا انگلیس 

 ا چنین دجکی  ود که  عد از حدودا چ اج ماهی که  ه مقصد .نداشت

اجوپا از ایران خاجج شده  ودم  رای اولین  اج احساس پیروزی و 

دج ن ر داشتم .جهایی و خوشبختی سراسر ویودم جا فرا  رفته  ود

تا جسیدن  ه انگلیس تالت کنم و دج صوجت دستگیری دج هرکدام 

 ا چنین . دج همان یا اعالم پناهند ی کنم,از کشوجهای  ین جاه 

مسیرم جا ,قصدی  لیط قطاجی خریدم و  ه سمت جم پایتخت ایتالیا 

این  اج  ا فراغ  ال و احساس ایمنی دج صندلی قطاج لم . ادامه دادم

. دادم و مشسول تماشای طبیعت  سیاج زیبا و سرسبز ایتالیا شدم

 عد از پیاده شدن از قطاج  ا . شب  ه جم جسیدم 10حوالی ساعت 

دج . اندک پرس و یویی موف   ه پیدا کردن پاتوق پناهنده ها شدم

میان  ناهای ع یم و دج کناج کوهی از ثروت و زیبایی پاجکی  ود 

که ده ها نفر از ملیت های مختلف و آواج ان و فراجیان از ی نم 

تک تک آن آدم ها  رای . جا دج خود یا داده  ود, زاد اهشان

چ ره های .جسیدن  ه آنجا ماه ها و  عضا سال ها نا ود شده  ودند

خسته و تکیده اما هنوز  ا چشمانی آجزومند  ه   شت  مشده شان 

, که  ه  اوج  سیاجی از آن ا دج وهله ی اول انگلیس و ا ر نشد آلمان

کاجتون های خواب و کوله پشتی . همینان دج تالت و تکاپو  ودند

شان تمام س م آن ا از پایتخت یکی از هفت کشوج صنعتی ی ان 

 عد از دو جوز پرس و یو  لیطی خریدم و  ه دوج از چشمان .  ود

ماموجین که  ه دنبال دستگیری آواج ان دج محوطه ی ایستگاه 

.     ه دجون قطاجی که تا مرز فرانسه میرفت خزیدم, پرسه میزدند  

دمدم ای صبح جوز  عد  ه یکی از  نادج مرزی ایتالیا و فرانسه 

 ه محض پیاده شدن موایه  ا چند قاچاقیی از ملیت های . جسیدم

مختلف شدم که   سته  ه مقصد موجد ن ر مبالغ مختلفی جا پیشن اد 

,   رای وجود  ه فرانسه دو مسیر مختلف ویود داشت . میدادند

و مسیری , مسیری که  ا قطاج میرفت و احتمال دستگیری  اال  ود

 ا پرداخت حدودا سیصد دالج . که از میان ینگل ها میگذشت 

همراه  ا یک خانواده چ اج نفره سواج ماشینی شدم که جاننده ات 

 دون هیچ پیش آمد نا واجی  عد از  ذشتن از میان . ایتالیایی  ود

 ا سرعت  سیاج  اال حدودا نیم ساعت ,یاده های پرپیچ و خم ینگل

 عد دج یکی از ایستگاه های  ین جاهی قطاج دج یکی از جوستا های 

از نگاه های معناداج جوستاییان میشد ف مید که آن ا  ه . فرانسه  ودیم

دیدن آدم های مثل ما عادت داجند و لزومی  ه نگرانی از لو جفتن 

 عد از دقایقی قطاج سر جسید و ما  ه سمت پاجیس . توسط آن ا نبود

 حرکت کردیم                                                                     

نیمه های شب دج یکی از ش رهای فرانسه ماموجین  ه دجون قطاج 

آمدند که  اعآ دستگیری تعدادی شد اما  عد ها که  عضی از آن ا جا 

دیدم ف میدم که  عد از چند ساعتی معطلی و ثبت هویتشان آن ا جا  ین 

 ر ه های شناسائی , ماندنشان دج فرانسه یا ترک آنجا تا دو ماه 

موقت صادج کرده  ودند که البته آن ا چاجه ای  جز ماندن نداشتند 

چرا که طب  قوانین شینگن که  ین  عضی کشوجهای اجوپایی امضا 

شده  ود دج صوجت دستگیری دج هرکدام از کشوجهای شامل 

فرد مز وج  ه کشوجی که مشخصاتش ثبت شده  ود دیپوجت , قراجداد

اطالعات کافی  رای ادامه ی . نیمه های شب  ه پاجیس جسیدم. میشد

لذا تصمیم  رفتم از فرصت استفاده ,تا مرز انگلیس نداشتم,مسیر

هم  رای پیدا کردن آواجه های مثل خودم  رای کسب اطالعات ,کرده 

 یشتر و هم  رای دیدن  رج ایفل از نزدیک که همیون سفینه فضایی 

 ر طاق پاجیس نوج افشانی میکرد  ه سمت آن شروع  ه قدم زدن 

البته نه همیون آدم های خوشبختی که  ا طمانینه و طیب . کردم

 لکه  ا دجونی مسموم ,خاطر سالنه سالنه خیا ان ها جا نوازت میکنند

تالت میکردم تا ,پرت شده دج میان هزاج توی این ینگل ضد انسان 

از . دج طول مسیر از دید پلیس های  شت شبانه خودم جا مخفی کنم

زیر پلی که محل  ی خانمانان و  داهای پاجیس , فرط خستگی سفر

 ود جوی کاجتونی نشسته  ودم که  ا هم مه ای که  ین آن ا  ه ویود 

 الفاصله شروع  ه . متویه شدم پلیس ها  ه آن سمت می آیند,آمد

حرکت کردم تا یایی که احساس کردم اثری از پلیس ها نیست  ه 

.                                                           فراج خود ادامه دادم  

 ه چند قدمی  رج جسیده  ودم و دج  وشه ی خلوتی جوی تختی 

ناخواسته  عد از چندین جوز و شب سفر و  یخوا ی و استرس ,نشستم

وقتی چشمانم جا  از کردم متویه تعداد .  ه خواب سنگینی فرو جفتم

زیادی دانش آموز شدم که از کناج من عبوج میکردند و چندتایی از 

.  آن ا  ا شیطنت های کودکانه شان مرا  ه همدیگر نشان میدادند

احتمال دادم کنجکاوی آن ا  خاطر سر و وضع کثیف و زولیده ی من 

 اید  اشد که  عد از وجود  ه ایتالیا و ادامه سفرم تا آن لح ه فرصت 

 ه قصد صحبت  ا همسرم و . هیچ  ونه ن افتی جا پیدا نکرده  ودم

یکی از یوان های فامیل . توضیح موقعیتم  ا ایران تماس  رفتم 

.   وشی جا  رداشت و  ه محض شنیدن صدای من ییغ شادی کشید

موقعی که  ه او  فتم کناج  رج ایفل هستم  ه تصوجت از فیلم هایی 

که  رج ایفل جا  ا آدم های شیک و خوشتیپ  ه تصویر میکشند  فت 

خوشا  ه حالت کات من هم آنجا  ودم  عد از  شت و  ذاجی  ر اساس 

تجر ه ی چ اج ماه آواج ی ام فردی جا که مثل خودم دج میان مردم 

پرسه میزد پیدا کردم و  عد از  فتگوی کوتاهی تمام اطالعات الزم 

جا  رای جفتن  ه مرز انگلیس و همینطوج چگونگی عبوج از آنجا جا 

دج اختیاجم  ذاشت و چون خودت منت ر یکی از دوستانش  ود که 

دو سه جوز دیگر  ه او ملح  میشد از هم یدا شدیم و من  ه سمت 

دج ایستگاه . ایستگاه قطاجی که تا مرز انگلیس ادامه داشت جاه افتادم

مرکزی پاجیس  ا مرد فرانسوی  سیاج شیک پوت و میانسالی آشنا 

 عد از یک ساعتی . شدم و از وی  رای خرید  لیط کمک خواستم

 شت و  ذاج دج ایستگاه های مختلف پاجیس  رای ت یه ی  لیط 

 االخره موف   ه ت یه آن شدیم و  عد از عبوج از نقطه ای که  لیطم 

جا  ه ماموج  ازجسی تحویل داده  ودم از او دجخواست کردم که 

.-دویست دالج از پول هایم جا از صرافی که داخل ایستگاه  ود  ه   

پول فرانسوی تبدیل کند تا  رای مایحتاج جوزمره ام که ,فرانک

او  عد از . معموال مسازه ها  ه سختی دالج قبول میکردند استفاده کنم

وجود  ه صرافی و خروج از آن  ا لبخندی  دون اینکه پول جا  ه من 

 ر رداند از آنجا دوج شد و مرا هاج و واج دج   ت و شگفتی تن ا 

 ذاشت و من  ه دلیل تحویل  لیطم امکان اینکه  ه دنبال او  روم جا 

این اولین  اجی  ود که از طرف یک اجوپایی و آن هم از . نداشتم

نوع فرانسوی نا ش که همیشه دج جویاها و ذهن نا الغ کودکانه ام 

م  ر انسان های متمدن و آزادی خواه  ودند ضر تی نوت یان 

هرچند دج آن موقعیت دویست دالج کلی از مشکالتم جا حل . کردم

میکرد اما از طرفی خوشحال  ودم که  ا مبلغ نسبتا کمتری تجر ه ی 

 زج ی آویزه ی  وشم میشد که  له  اید حواسم  ه آدم های این طرف 

.                                                                           هم  اشد  

مخرو ه ای .  عد از حدودا  یست ساعتی  ه کناج تونل مانش جسیدم  

 ه نام پناهگاه  رای پناهنده ها دج وسط  یا انی ساخته شده  ود که 

حدودا پانصد نفری جا از کودکان و خردساالن تا پیرمردان و 

توالت های سیاجی دج  یرون . پیرزنان جا دج خود یای داده  ود

قاچاقیی ها .پناهگاه تعبیه شده  ود که ماالمال از  ند و کثافت  ود

طب  معمول همه یا پرسه میزدند تا آن ا جا از طری  تونل مانش  ه 

.                           آن طرف فرانسه یعنی  ریتانیای کبیر  رسانند  

 رای سواج کردن پناهنده ها داخل قطاج یکی از شگردهایی که 

پناهنده ها  ه کاج میبردند  از این قراج  ود که قبل از جسیدن قطاج  ه 

داخل تونل آزیر خطر جا که دج کناجه های جیل نصب شده  ودند 

 ه .  صدا دج می آوجدند و جاننده ی قطاج  ا شنیدن صدا توقف میکرد

محض کم شدن سرعت قطاج تا لح ه ی توقف کامل که معموال دو 

قاچاقیی ها دج یکی از کوپه ها جا  از ,سه دقیقه ای طول میکشید

دجهای . میکردند  و مسافرین  ه سرعت داخل کوپه یای می  رفتند

کوپه از  طرف  یرون توسط قاچاقیی  سته و م ر و موم میشد و 

 الفاصله خودت  ه یای امنی دوج از دسترس ماموجین قطاج فراج 

من  یشتر از سیصد دالج همراه خود نداشتم و مبلغ دجخواستی .میکرد

 عد از دو سه جوز کلنجاج . قاچاقیی ها کمتر از پانصد دالج نبود

 ه .جاهی نداشتم  جز اینکه خودم اقدام کنم,جفتن  االخره ناامید شدم

پیشن اد یکی از پناهنده ها که او نیز مثل من پول دجخواستی 

قاچاقیی ها جا نداشت همراه دو نفر دیگر قراج  ذاشتیم که قاچاقیی 

ها جا دج حین  ردن مسافرین تعقیب و مسیرهایی جا که دج قرق آن ا 

آنجا نیز مثل یاهای دیگر قاچاقیی ها حکم جانی .  ود شناسائی کنیم

میکردند و احیانا ا ر کسی  دون پرداخت مبلسی  ه آن ا سعی میکرد 

 ه تن ایی اقدام  ه جفتن  کند حداقل س مش کتک خوجدن های 

.                                    وحشیانه و ضرب و یر   ا چاقو  ود  

 عد از دو سه شب از تاجیکی هوا استفاده کردیم و  ا کلی حرکت 

های ییمز  اندی  االخره مکان هایی که آن ا مسافرین جا سواج قطاج 

میکردند شناسائی و دج یکی از شب ها که حدودا  یست نفر مسافر 

همراه  ا قاچاقیی ها  ه سمت تونل مانش حرکت میکردند  ا فاصله 

 ه . تاجیکی شب مانع دید  ود. ی نسبتا دوجی  ه دنبال آن ا جاه افتادیم

نزدیکی های جیل جاه آهن که جسیدند هرکدام پشت تپه ای مخفی 

 عد از عبوج قطاج از .  عد از نیم ساعتی صدای قطاج  لند شد. شدند

همه ی آن ا از پشت تپه . آزیر خطر  ه صدا دج آمد,کناج مخفیگاه آنان

ما نیز .ها دج آمدند و  ه دنبال قاچاقیی ها شروع  ه دویدن کردند

دج تاجیکی .  دون لح ه ای تردید  ه سرعت  ه آن ا  نزدیک شدیم

خودمان جا داخل آن ا یای دادیم و  ه دجون کوپه های قطاج ,شب

     -دج آخرین .  اج ری که  ه وسیله ی قاچاقیی  از شده  ود پریدیم
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 تاریخ اسالم
 بنی قریظه

 و فریب دردناک آن در جنگ 
 سیامک ستوده

ای  روه قریشیان  ه خدا این یا اقامتگاه شما نیسات و از ایان  ااد " 

نه جیگ  ه یا مای مااناد و ناه آتاش مای .   لیه ای داجیم که می  ینید

سوزد و نه خیمه  ه پا می ماند، حرکت کنید که من نیز حارکات مای 

 ." کنم

 ه این ترتیب، قریشیان یک  اج دیگر دج مباجزه  ا ماحاماد از خاود 

ناپیگیری  ه خرج داده صحنه نبرد جا تارک مای کاناناد و فارصات 

 رانب ائی جا که  رای یکسره کردن کاج محماد دج اخاتایااج داشاتاناد 

 نا راین، محمد  ه دلیل پیگیاری و ماقااومات و اتاخااذ .  جها می کنند

تاکتیک دجست و همینین  ه خاطر ناپیگیری قریش و مخالفین خاود 

 . از نا ودی کامل نجات یافته، یان سالم  دج می  رد

پیروزی محمد دج ینگ خندق ایان ماوضاوع جا  ارای اعاراب و  

دشمنان وی محرز می کند که محمد نه تن ا یک نیروی مزاحم  رای 

زند ی صلح آمیزقبایل و مردم منطاقاه و امانایات جاه هاای تاجااجی 

است،  لکه مشکلی است که نمی توان آن جا  اه آساانای از سار  ااز 

لشکر کشی قریش،غطفان و یا اود  ارعالایاه .  کرده از میان  رداشت

 ا این حاال، .  وی از یمله  زج  ترین لشکر کشی از نوع خود  ود

دج شرایطی که نا ودی محمد  ه دست چنین اجتشی  رای همه مسالام 

اکنون محمد  ا اطمایاناان .   ود، این نیرو نتوانست کاجی از پیش  برد

 یشتری میتوانست  ر این ادعای خود که حماایات خادا جا دج پشات 

سر خود داجد پای  فشرده،  ا یساجت  یشتری پایاروان خاود جا  اه 

 ه این ترتیب است که وی  االفااصالاه .  ینگ  رعلیه دیگران  کشاند

پس از عقب نشینی قریشیان و متحدین آن ا، فرمان حرکت  اه ساوی 

 . نی قری ه جا صادج می کند

 

 قتل عام هولناک بنی قریظه 

 به دست محمد

محمد که می داند مکیان و غطفان که  ه تاز ی از ینگ طوالنای و 

خسته کننده خندق  از شته اند،  ه دشواجی ماماکان اسات  اه یاناگ 

دیگری تن داده  ه یاجی  نی قری ه  یایند، فرصت جا از دست ناداده 

. و  الفاصله مسلمانان جا  رای حمله  ه  نی قری اه فارا مای خاواناد

ولی از آنجا که می داند مسلمانان ماماکان اسات از یاک ماحااصاره 

طوالنی خسته  اشند و حاضر  ه حمله  ه  انای قُاَریا َاه و دج ایاری 

مجدد دج ینگی  الفاصله نباشند،  ا حیله  ری پاای یابارئایال جا  اه 

میان کشیده  ه مسلمانان می  وید که حکم حمله  ه  نی قری ه توساط 

 .یبرئیل از یانب خدا آمده است

جوز دیگر که لشکر قریش و غطفان  اه هازیامات جفاتاه  اودناد و " 

پیسمبر علیه الساالم  ااِز مادیاناه آماد و ساال  از خاود  ااز کارد و 

 نشست، و لشکر اسالم سال  از خود  ااز کاردناد و انا اادناد، چاون 

وقت نماز پیشین  ود، یبرئیل علیه السالم،  ایااماد و عامااماه ای از 

اِستَبَرق دج سر داشت و  ر اَستَری خنگ نشسته  ود و قطیفاه دیابااج 

یا محمد، سال   انا اادی و :   ر افگنده  ود،  یامد و سالم کرد و  فت

ما که یمع فرشتگانیم، هنوز از   ر دشمنان تو سال  نانا ااده ایام و 

این ساعت از طلب ایشان می آییم، تو چارا ساال   اگاشاودی؟ زود 

زود  رخیز که ح  سبحانه و تعالی ترا می فرماید که سال  دج  اناد 

و  ه ینگ ی ود  نی قری ه جو، از   ر آن که ع د تو  شاکاساتاناد و 

مخالفت تو نمودند و لشکر  ر سر تو آوجده اند و مان از پایاش مای 

     ." جوم که زلزله دج قلعه ایشان افگنم و  وشک های ایشان  جنبانم
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یکی از عوامل دیگری که عامل ناجاات ماحاماد از چاناگ قاریاش و 

نا ودی کامل او  ردید، حیله ای  ود که وی دج موجد  نی قریا اه  اه 

همانطوج که میدانیم دج یاناگ خانادق  انای قاریا اه حالاقاۀ .  کاج  رد

چرا که  فتیم این تن اا قابایالاه .  ضعیف یب ه مسلمانان جا تشکیل میداد

از ی ودیان دج مدینه  ود که  ا ویود همۀ تاروجهاا و قاتال و غااجت 

های ع د شکنانه ای که محمد از ی ودیاان  اه عامال آوجده  اود، هام 

چنان دج کناج محمد  اقی مانده  ود و از این جو، هر دم امکان داشات 

ا ر چنین چیازی اتافااق مای . که از محمد یدا شده  ه ی ودیان  پیوندد

چرا که عالوه  ر از .  افتاد  رای محمد یک مصیبت یبران ناپذیر  ود

دست دادن یک متف  دج شرایط ضعف قوا، دج خط دفاعی ات نیز  ه 

چرا که  نی قری اه دج خاط دفااعای .  نحو خطرناکی شکاف می افتاد

 نای قاریا اه دج یاناوب .  مسلمانان محل حساسی جا اشسال کرده  ود

شرقی مدینه، یعنی دجست دج پشت سر مدافعیان و دج طارف شارق 

از این جو دج صوجت تسییر یب ه و پایاوساتان  اه .  خندق قراج داشت

م ایمین می توانست مدافعین مدینه جا دج این سوی خانادق از پشات 

موجد حمله قراج داده، تمام خط دفاعی مدینه جا دج هام جیاخاتاه، جاه 

 . حمله  ه آن جا  از نماید

از طرف دیگر، ا و سفیان و متحدین وی نیز که کامال  اه ایان ناکاتاه 

واقف و از امکان  ذشتن از خندق نا امید شده  ودند، نیروی خاود جا 

ُحای   ان أخاطَاب، " متویه یلب  نی قری ه  ه ینا  خود می کنناد و 

کعاب " جئیس  نی نضیر جا  رای یلب  نی قری ه  ه سراغ جئیس آن 

 . می فرستند"  ن اسد قروی

از آن سو محمد نیز  یکاج نمی نشیند و  رای عاقاد قاراجداد صالاح  اا 

غطفان فرستاده ای جا مخفیانه نزد آنان می فارساتاد و  اا وعاده دادن 

. یک سوم محصول مدینه  ه آنان، موف   ه یلب ن ر آن ا مای  اردد

ولی قبایل اوس و َخزَجج که حااضار  اه چشام پاوشای از یاک ساوم 

محصول خود نبودند،  ا صلح میان محاماد و غاطافاان ماخاالافات مای 

جئیس قبیله اوس قراد داد صالاح جا "  سعد  ن معاذ" طوجیکه . نمایند

 . پاجه پاجه می کند

از طرفی کعب که دج ا تدا حاضر  ه شکستن پایاماان اتاحااد خاود  اا 

حااضار  اه "  ُحی   ان أخاطَاب" محمد نبوده است، سرانجام  ه اصراج 

 ه این ترتیب  زج  ترین ضر ۀ ماماکان .  پیوستن  ه قریش می  ردد

 ه محمد واجد می آید و  ه دنبال آن، ترس و تردید دج میان مسلماناان 

 ه اوج خود می جسد و هر کاس دج صادد  ایارون کشایادن خاود از 

 : معتب  ن قشیر می  وید. "م لکه می شود

محمد  ه ما وعده می دهد که  اناج هاای کساری و قایاصار جا مای " 

دج " اوس  ن قی ی"و ". خوجیم اما  ه قضای حایت نمی توانیم جفت

ای پیمبار، خااناه هاای ماا  ای : " حضوج مردان قوم خویش می  وید

 ".                                                                           حفاو است ایازه  ده سوی محله خویش جویم که  یرون مدینه است

اوضاع چنان  حرانی می شود كه افراد محمد دیگر  ه ساخاتاى از او 

 ه طوجی که محمد ناچاج میشود  رای حفک اطاعات .  فرمان مي  رند

و دیسیپلین ن امی و یلو ایاری از  ای احاتارامای  اه خاود،  اه خادا 

 .متوسل شده،  ا آوجدن آیه زیر آنان جا ت دید می کند

کردن او جا مانند نادای (  از من-صدا) ای مومنان دعای جسول و ندا " 

 دون حفک ادب مقام جسالات (  از من-صدا کردن همدیگر)  ین یکدیگر

خدا  ه حال آناان کاه  ارای سارپایایای از حاکاماش  اه ... قراج ندهید

پس کساانای کاه امار .  یکدیگر پناه  رده جخ پن ان می داجند آ اه است

خدا جا مخالفت می کنند  ترسند که ماباادا  اه فاتاناه  ازج  یاا عاذاب 

 ."دجدناک دیگر مانند قتل و اساجت  رفتاج شوند

دج این زمان محمد که هیچ امیدی  ه غلبه  ر اوضاع نداشته، متوسل 

 ه فریب دشمن شده  رای شکاف انداختن میان متحدین دست  ه حیله 

" نعیم  ن مسعود اشجعى" ه این ترتیب كه . شگفت انگیزی می زند

جا كه از دوستان ی ودیان  نى قری ه  ود نزد آنان مي فرستد تا  ه آن 

و  نى غطفان  راى ینگ محمد آمده اند، شما نیز   قریش: "ها  گوید

ش ر . و غطفان مانند شما نیستند   ا آن ا همدست شده اید اما قریش  

ش ر شماست و اینجا مال و زن و فرزند داجید و  ه یاى دیگر جفاتان 

و غطفاان یااى دیاگار    ولى مال و زن و فرزند و دیاج قریش.  نتوانید

است و چون شما نیستند، ا ر غنیمتى  ه كف آجند  گیرند و ا ار كااج 

جوند و شما جا دج ایاناجاا  اا ایان    صوجت دیگر  یرد  ه دیاج خویش

همراه قرشایاان    مرد وا ذاجند كه  ه تن ایى تاب مقاومت او نداجید پس

و غطفان ینگ نكنید تا تنى چند از سران آن ا جا  رو ان  اگایاریاد و 

مطمئن شوید كه همراه شما  ا محمد ینگ مي كنند تا او جا از مایاان 

و مردم غطفان مي فرستد تا  ه آنا اا     عد نعیم جا نزد قریش".   رداجند

 روه ی ودان از شكاساتان پایاماان ماحاماد " هم  گوید چه نشسته اید كه 

ا ار اروهاى .  او فرستاده اند كه پشیاماانایام   پیش   پشیمان شده اند و كس

و غطفان جا  گیریم و  اه تاو دهایام كاه  اردنشاان جا    ازسران قریش

 زنى و همراه تو  ا  قیه آن ها ینگ كنیم از ماا جاضاى ماى شاوى؟ 

فرستادند و از شاماا    محمد پیسام داده كه آجى  نا راین ا ر ی ودان كس

 ."  رو ان خواستند حتى یك  رو ان ندهید

و غطفان نازد    دج همین زمان دج شب شنبه از ماه شوال سران قریش

مي فرستند كه چون این یا محل اقامت ماا نایاسات و     نى قری ه كس

چ اجپایان ما دج حال تلف شدن اند  راى ینگ و یكساره كاردن كااج 

ی ودان  نى قری ه نیز پاسخ مي دهند كه اوال جسام .  محمد آماده شوید

شان نیست كه جوز شنبه دست  ه كاجى زنند و ثانایاا خاواساتااج چاناد 

زیرا  ایام آن .   رو انند تا مطمئن شوند كه كاج محمد یكسره مي شود

جوید و ماا جا  اا    ا ر ینگ سخت شود سوى دیاج خویش" داجند كه 

 ." این مرد وا ذاجید كه تاب مقاومت وى نداجیم 

وقتىكه فرستاد ان پاسخ قری یان جا نزد قاریشایاان و ساران غاطافاان 

آنیه نعیم  ن مسعود مىگفت جاسات  اود، : "  آوجدند آن ا  ا خود  فتند

 نى قری ه فرستید و  گویید  ه خادا یاك  ارو اان  اه شاماا    پیش   كس

قری یان نیز  ا شنیدن ".  ندهیم ا ر سر ینگ داجید  یایید و ینگ كنید

وغطفان دجسات    این پاسخ مطمئن شدند كه سخن نعیم دج موجد قریش

 وده است و  این ترتیب اتاحااد مایاان  اناى قاریا اه از یاك طارف و 

هرچناد . قریشیان و غطفان از طرف دیگر  ه نفع محمد  ه هم میخوجد

 ه هم خوجدن اتحاد  نی قری ه  ا قریشیان،  رای مسلماناان پایاروزی 

 زج ی محسوب شده و موقاتاا ماحاماد جا از خاطار حامالاه از پشات 

سرنجات میدهد،  ا این حال، هنوز نمی تواند جوحیه پائین مسالامااناان 

هزاج نفری دشمن امیدی  ه آینده خود  93جا که  ا ادامه ت دید نیروی 

داستانی کاه حاذیافاه از حاال و احاوال ماحاماد و .  نداجند، تسییر دهد

مسلمین نقل مي کند  ه قدج کافی  ویای اوضاع و احاوال دج یابا اه 

 : وی می  وید. آنان است

من در خیدق من پیممر مودیم و پنسى از شب را یمنز كرد آی ن  ما مان " 
كى مى رود ممیید قوم دشم  چا میكید و منزگاردد :  ی ریست و گگت 

از آ  پایامامار خادا    پس.  مر یخنست   و خدا او را مهشتى كید؟ و كس
پنسى از شب را ما یمنز گذرایید و منز سوى من یا اریسات و هامان  

و منز پنسى از شب را ما یمنز . از جن مر یخنست  سخین  گگت و كس
كى مى رود ممیید قاوم دشاما  :  گذرایید و سوى من ی ریست و گگت 

چا مى كیید و منز گردد؟ مدییسن  از منزگشت او خمر مى داد و ما  
 از جمنعت  از خدا مخواهم كا او را در مهشت رفیق م  كید؟ و كس

مار    و چو  كس.  و گرسی ى و سرمن سخت مود  مریخنست كا ترس 
 ."یخنست پیممر مرا مخواید كا جز مرخنست  چنر  یمود

هرچید وضعیت سپن  قریش من وضعیت مسلمی  قانمال ما انیساا یاماود 
ولی اوضنع آین  ییز من گذشت یزدی  ما ی  من  از ماحانصاری مای 

از یا  طارف، ماحانصار  مادیایاا .  یتیجۀ مدییا، چیدا  مینسب یمود
زمنیی رخ داد  مود کا اهنلی مدییا قمل از ایا ، ماحاصاول خاود را 

ماایاانماارایاا  در حاانلاایااکااا آیااهاان .  درو کاارد  و مااا داخاال ماارد  مااودیااد
هیوزم دارکمی غذا مرای اداما م نومت داشتید، محانصار  کایایادگان  
کا خود را مرای ی  حملا مرق آسن وی  پیروزی ساریار سانزمان  
داد  مودید، اکیو  کا محنصر  ما طول کشید  و مینمر غذایی آ  هان 
رو ما پنین  مود، ما خصوص مرای تنمی  عالاوفاۀ اسامان  و شاتارا  

ما خصوص کا عدم همکنری .  خویش ما تدریج دچنر مشکل میشدید
میی قریظا، آخری  امید آیهن ما رفر م  مست جیگ را ییاز از مایان  
مرد  مود و زمییا را مرای آغنز زمزما هنی منزگشت در مین  آیان  

امن آیچا کا ای  زمزما هن را ما تصمیم قطعای ماا .  فراهم یمود  مود
ترک محنصر  و منزگشت ما سارزمایا  هانی خاود تامادیال مایاکایاد، 
طوفن  و صنع ۀ شدیدی مود کا دیگ هنى غذا و خیما هنى آین  را 

عالو  مر آ  سرمنی زمستن  یایاز مازیاد مارعالات .  در هم می ریزد
. میشود و منقی مانیاد  در آیاجان را دشاوارتار از گاذشاتاا مای کایاد

 :مینمرای ، اموسگین  فرمن  حرکت داد ، رو ما دی را  می گوید
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 شیخی به زنی فاحشه گفتامستی

 هر لحظه به دام دگری پا بستی

 گفت شیخا هر آنچه گویی هستم

 آیا تو چنان که می نمایی هستی

 خیام

 جاهلیتی قانونمند وخشونت گرا در قالب یکتاپرستی
 شادان

   

اعدام و شکنجه و سنگسار در مال عام 

 در مقابل چشمان کودکان بیگناه

ی ل ؛خرافه ؛خشونت واستبداد دج هر شکل و دج هر ناوع و دج هار 

حالتی زشت و آزاجدهنده و ضد اخالقیست؛ حقوق انسان ا جا لگاد ماال 

تنفرانگیز تاریان اعاماال  کردن و نادیده  رفتن یکی از نکوهیده ترین و

 ر  ایی از تاجیخ  شریت جا  ه خود اخاتاصااص داده  است که همیشه 

اما ننگین ترین و  دشکل ترین ی ل و خشونت موقعی  ه نمایاش . است 

دج می آید که توده های مردم جا  ا فاریاب و ماکار دج قاالاب تاجااجت 

فضیلت و کمال دج منجال ی از خرافه و موهوم و نکبت نادانی  رفتااج 

نموده واز ساد ی و حماقت و طمع توده ها  رای دست یا ی  ه معرفت 

اهدافی شیطانی و غیر انسانی وتنفرآوج وضد  شری جا  و کمال و خدا 

که خاواهاان  ار پاایای   ه ایرا  ذاشته و  ا توصل  ه این  اوج احمقانه 

ینایت، تجاوز، قتل و شکنجه وهر ونه عمل غیار  مدینه فاضله هستیم 

انسانی جا دج چ اجچوب قانونی که ُمتاثر و مشاتا  از یا ال  اوده جا 

و وج دجآوجده و نام این یاناایاات جا صاراط مساتاقایام و جاه   صحنه

وصال  ه ملکوت نام  ذاشته و اهدافی شوم و استبدادآمیز و والمانه جا 

دج قارن .   رای نیل  ه منافع مکتبی و حز ی و عقیدتی خود دنبال کرده

 یست ویکم و دج فوجان تمدن  شری شاهدیم که ی الات و خشاونات و 

فقط خرافه تا آنجا جشد نموده که دج  سیاجی از ممالک اسالمی زنان جا

 ه دلیل مذهبی تنبیه و تعزیر میکنند این یازئای تاریان خشاونات عالایاه 

انسان است که دج قالب احکام هزاجوچ اجصاد ساالاه یا ال صاحارای 

  حجاز هنوز  ا اقتداج فرمانروایی کرده و زنان این یوامع جا که ستون

اصلی فرهنگ و پروجت هستند جا دج استثماجی سیاه  ه  ند کشیده 

زنان ومردان  است ؛ شاهدیم که احکامی چون شالق زدن  ر پیکر 

جایج و   ه دلیل فقط نوشیدن الکل آن م دج محل و اماکن خصوصی 

حدود شرعی  مستمر است یا خوجدن جوزه و امتناع از جوزه داجی

شالق جا  ه همراه داجد اما از همه عجیب تر اینکه انسان متمدن قرن 

 یست و یکم شاهد است که چگونه زنان و مردان جا دج  ودال نیمه 

ذکر هللا اکبر  دنی جا تکه تکه می  مدفون کرده و ا پرتاب سنگ و

کنند تا  ه این طری  این خاطیان جا ازآلود ی پاک نمایند یالب اینکه 

 سترد ی ی ل چنان  ی ن ایت است که این طریقه ینایت وحشیانه 

جضای خدا وجفع آلود ی  ناهکاجان انجام می دهند تا  جا فقط  خاطر

دج آخرت و دج پیشگاه هللا از یرم آنان کاسته  اشند، آجی اینگونه 

پاک سازی انسانی )سالخی انسان ا منط  و فضیلت ی ل است 

انسانی جا  ه ( خطاکاج  ا ضر ات وحشیانه سنگ ساج تا سرحد مر 

هزاج دلیل ایتماعی، فقرفرهنگی، فقراقتصادی،یبردجانتخاب مسیر 

زند ی و عوامل  سیاجی دیگر که دج  طن همین یوامع اسالمی 

می سازد و خود نیز محکوم می   ریبانگیر زنان است خود خطاکاج

میدهد ویالب همین مسیر فضیلت و معرفت مذهب دزد پروجت. کند  

اینکه   ترین جاه مقا له  ا دزدی جا قطع دست دزد میداند چون  

 ر همگان جوشن است که . دیگر یز خشونت جا نمی شناسد منطقی

 دست یکی از ضروجی ترین اعضای  دن است که انسان  وسیله آن 

احتیایات خود جا  رطرف می کند و از وا ستگی  اه دیاگاران  ای 

نیاز می  ردد اما عدم ویود دست یاعانای احاتایااج و وا ساتاگای و 

ناکاجآمدی دج اکثریت کاجهای جوزانه و کسب دجآمد و تاحاصایال 

اما سوال این است که چگونه حکمت و ماعارفات و .  کاج و اجتزاق

اخالق قطع دست یک انسان جا التیامی  ر دجدهای یامعه میداند و 

  ترین جاه پیشگیری از فساد ؟ اما تاسف  اجتر ایاناکاه انساانا اای 

تاحااصاایاال کاارده و جوشان و آ اااه ایاان احااکاام وحشاایااانااه و ضااد 

ولای چشام  جامیبینند و  ا تعجب ایرای آن جا ن اجه میکنند   شری

و لب اعتراض  ر این خباثت ها می  ندند مگر اندک معدود  اروه 

های مدافع حقوق  شر اما سوال اینجاست که  ین میلیااجدهاا انساان 

که اکثرا دسترسی  ه اخباج و اطالعات و امکانات اجتباطای داجناد 

 روه هاای عا ایام  شاردوسات و مادافاع حاقاوق  کجایند فوج ها و

آ اه و انساان دوسات و   راستی کجایند انسان ای وآزادی اندیشه ؟ 

 حقیقت  را؟

 آیا نه این است که                                                            

بیشه چون ازنعره شیران تهی گردد   

کفتاران بدسگال خواهد شد  خانه    

 

 
حصاج نرده ای  اال و پایین پریدیم و  االخره  عد از مدتی از 

از همان ا تدای تعقیب آن سه . دهکده ی کوچکی سر دج آوجدیم 

نفر توسط من هر از  اهی متویه غرولند های آن ا شده  ودم و 

دج یکی از مکان های . سعی میکردم  ا فاصله از آن ا حرکت کنم

لح ه ای  عد خودم جا دج . خلوت آن سه نفر نا  ان غیبشان زد

 دون اندکی مکآ شروع  ه فراج و سر و . محاصره ی آن ا دیدم 

آن ا از ترس مردم که از خانه هایشان  یرون  یایند  عد .صدا کردم

دست از سرم  رداشتند و من تن ا و اندوهگین ,از کمی تعقیب من

از اتفاقی که  رایم افتاده  ود دجانت اج ماشین پلیس شروع  ه قدم 

 عد از مدتی ماشین پلیسی . زدن دج کناج یکی از یاده ها کردم

از من خواست که  ه دجون ماشین . کناج پایم ترمز کرد

 یشتر از چند کلمه  ین مان جد و  دل نشد                        . روم

  

 اسمت چیست؟

 حسن

 اهل کجایی؟

 ایران

 از انگلستان خوشت می آید؟

!هنوز نمیدانم  

24ادامه مطلب از ص   

تمامی این عملیات تا توقف کامل قطاج انجام و دجها  سته . نمی آمد

 ه مدت چ اج ساعت تقریبا اکثر کوپه .اما قطاج حرکت نکرد,شد

صدای  از و  سته شدن دج کوپه ها دج . ها جا  ازجسی کردند

همگی . دجون تونل همیون صدای پتکی دج مسز ما میپییید

سرها دج  ریبان دج . منت ر  از شدن دج مخفیگاه خودمان  ودیم

سر و صدای چند نفر که .سکوتی مطل  منت ر سرنوشتمان  ودیم

 عدها که  ه . ه ز ان فاجسی حرف میزدند  ه  وشمان جسید

انگلیس جسیدم متویه شدم که قاچاقیی ها از یک یا چند نفر  ه 

عنوان طعمه استفاده میکنند و آن ا جا دج کوپه های یلو یای 

میدهند که دج صوجت  ازجسی ماموجین فقط دو سه نفر دستگیر 

شده و ماموجین  ه  مان اینکه  ه هدفشان جسیده اند از  ازجسی 

دج صوجتی که مسافرین . ما قی کوپه ها صرف ن ر میکردند

اصلی که  اها  ه ده ها نفر هم میرسیدند دج کوپه های عقبی یای 

 عد از لح اتی .دستگیری آن ا  اعآ نجات ما شد. داده شده  ودند

قطاج شروع  ه حرکت کرد و  عد از حدود نیم ساعتی دج نیمه 

های شب  ه انگلیس جسیدیم اما قبل از توقف کامل قطاج دیواجه 

های کوپه که  ا مواد پالستیکی خیلی محکم ساخته شده  ودند  ه 

دج . وسیله ی مسافرین پاجه و همگی از قطاج  یرون پریدیم

.                                   تاجیکی شب هرکس  ه سمتی میدوید   

من نیز  ه دنبال سه نفر از مسافرین که  ه ن رم  سیاج قوی و 

     -از چندین. همینطوج آشنا  ه محیط  ودند شروع  ه دویدن کردم



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 57  APRIL 20012  27 

 ما و انقالباتی که به هرز می روند

 سیامک ستوده

چندی پیش دج جا طه  ا یادداشت انتقاادی کاه مان جوی ماقاالاه آقاای 

حکیمی دج موجد مسئله لیبی  ذاشته  ودم و دج سایت ایران تریابایاون 

هم منتشر شده  ود، یکی از خوانند ان این سایت مطلب انتقاادی زیار 

 :جا دج موجد نوشته من نوشته  ود

متاسفانه آقای ستوده  ه ایاده کاماک  ایاری از نااتاو دج ذهان آقاای " 

. کریمی انتقادی نکرده و  یان این مطلب است که  ا او ماوافا  اسات

خیر آقا، آن ینبشی که از ناتاو حاتای کاماک تااکاتایاکای هام  اگایارد، 

چاه شاوجشا اا دج .  کمونیسم جا دجک نکرده و اصال قا ل  حآ نیست

مصر، چه دج تونس، چه دج لیبی و چه دج سوجیه همگی  اوجژوائای 

و مشکوکند و  دجد نخوج هستند و شابااهات  سایااج زیاادی  اه هاماه 

خصلت توده ای شوجش ا و ویاود .  شوجش ای اجتجاعی  ذشته داجند

تانا اا ماعایااج دجسات .  پایه توده ای هیچ دلیلی  ر انقال ی  ودن نیسات

انقال ی  ودن ویود آ اهی کمونایاساتای و شاوجائای دج دجون طاباقاه 

 . "کاج ر است و  س

و پاسخ من  ه خواننده مز وج که  یشتر معطوف  ه جد ایان  افاتاه ی 

شوجش ا دج مصر، چه دج تونس، چه دج لایابای و "  وی  ود که  ویا 

، " چه دج سوجیه همگی  وجژوائی و مشکوکند و  دجد نخاوج هساتاناد

 :از اینقراج  ود

دوست عزیز من   ییویه  ا ایاده کاماک  ارفاتان از نااتاو ماوافا  "  

البته  ا ینبش های توده ای نیز  ه این طاریا  سااده اناگااجاناه .  نیستم

کما اینکه انقال ی  ودن ینبشا اا جا نامای تاوان  اه .   رخوجد نمی کنم

دج ایاناصاوجت چایازی .  ویود آ اهی کمونیستی دج آن ا ماناوط کارد

تحت نام ینبش ای دموکراتیک انقال ی نمی تواند ویود داشاتاه  ااشاد 

 . که این  ا واقعیت نمی خواند

خصلت انقال ی ینبش ا  ه خصلت سرنگونی طالابای آن هاا  ااز مای 

 عالوه خود  ه پا  رخاستن و  ایاداج .   ردد و نه  ه کمونیستی  ودنشان

شدن از خواب ملت ها نتایج ع یمی دج  سط مباجزه طبفاقی داجد که 

این اولایان .  نمی توان آن جا نادیده  رفت و  راحتی از کناج آن  ذشت

انقال ات توده ای دج کشوجهای عر ی است و  خودی خود از اهمیات 

 . زیادی  رخوجداج است حتی ا ر  ه پیروزی ن ائی هم نرسند

و اما اینکه آقای حکیمی متمایل  ه کمک  رفتن از ناتو  اوده  و مان 

من تن ا من وجم اشاجه .  تویه کرده یا نکرده ام البته مطلب دیگریست

 ." ه یکی از نکاتی است که ایشان مطر  کرده  ودند

این متن مباحثه کوتاهی  ود که  ین من و دوست ناشناختاه و  ارامای 

همانطوج که من دج مباحثه مز وج نیز سعی دج  یاان آن . مان جخ داد

داشتم،  ن ر من، اهمیت انقال ات و نتایج حااصال از آنا اا فاراتار از 

صرفا جهبری و ماهیت این جهبری مای جود، هار چاناد خصالات و 

 . سرنوشت ن ائی این انقال ات جا جهبری آن تعیین می کند

آ اهی کمونیستی نیز هر چند دج این انقال ات از اهمیت تعییان کاناناده 

ای  رخوجداج است، ولی نباید تن ا از  عاد آن، اناقاال اات ماز اوج جا 

این عصاجه چیزی  اود کاه .  اجزت  ذاجی و موجد قضاوت قراج داد

 . من سعی دج  یان آن داشتم

تا اینکه چندی پایاش  ار حساب اتافااق  اه نااماه                           

انگلس  ه زاسولیچ، انقال ی جوسی،   رخوجدم کاه دج آن  اه هامایان 

از اینرو دجیسم آمد که دج اینجا یاادی از (.   9) مسئله اشاجه کرده  ود 

 دج این نامه انگلس که خود نیز از نزدیک شاهد  سیاجی از . آن نکنم

انقال ات اجوپائی که  خاطر جهبری سازشکاجشان   ه شکست کشانده 

شده است،  وده، و دج واقع یمع  ندی خود از آن ا جا دج این موجد 

:                                                  توضیح می دهد، می نویسد  

آنجه که من جایع  ه اوضاع جوسیه می دانم، یا فکر مای کانام مای "  

خاود   9211دانم، مرا مجبوج می کند کاه فاکار کانام جوس هاا  اه 

انقالب  ایستی دج مدت معینی آغاز شود، احاتاماال .  نزدیک می شوند

دج چانایان اوضااع و احاوالای .  داجد یکی از همین جوزها آغاز شود

کشوج همانند یک مین دج حال انفجاجی است که فقط  ه یک کاباریات 

و  ه خصوص از سیزدهم ماجس  ه این طرف این یکی .  احتیاج داجد

از شرایط استثنائی است که  روه معدودی از مردم می توانند انقاالب 

 اا )  ه جاه  یاندازند یعنی از طری  یک ضر ه  اعآ  ه هام خاوجدن 

تاعاادل نااپاایاداج نا اام  شاتاه و آن جا (  استفاده از اصطال  پلخاناف

ناچیز  اعاآ جهاا شادن سرنگون نمایند، و  ا  حرکتی  ه خودی خود 

نیروهای قا ل انفجاجی  ردند که  عد از آن غایار قاا ال کاناتارل مای 

آن ن ریه ی خیالی کاه ماعاتاقاد   –خوب، ا ر زمانی  النکیسم .   ردند

است از طری  عمل یک  روه کوچک توطئه  ر قادج اسات یااماعاه 

علت ویودی داشته  اشد، هام اکاناون چانایان _   ای جا د ر ونه نماید 

زمانی که یرقه  ه  اجوت نزدیک .  چیزی دج پترز وج  ویود داجد

شود، زمانی که نیروها آزاد شده و انارژی مالای از ناوع  االاقاوه  اه 

_ تبدیل شوند (  استعاجی ی یالب دیگری از پلخانف) انرژی حرکتی 

مردمی که یرقه جا  ه مین زدند  ه وسیله ی انافاجااجی کاه هازاجهاا 

 را ر قوی تر از خود آن هاست  رده خواهند شاد، و انافاجااج مسایار 

خود جا  سته  ه این که نایاروهاای اقاتاصاادی و نایاروهاای ماقااومات 

 .چگونه  اشند، خواهد  شود

فرض کنیم که این افراد تصوج نمایند که می توانند قدجت جا  ه دست 

 گیرند، دج آن صوجت چه ضرجی  ه  اج خواهد آوجد؟  اه شارطای 

که  توانند دج سد سوجاخی  کنند که آن جا شکاف دهد، سیل ناشی از 

دجهم شکستن آن  ه زودی آن ها جا از خیال  افی هاای شاان  ایارون 

لیکن ا ر این خیال  افی ها  تواند  ه آن ها قادجت اجاده .  خواهد کشید

ی  یش تری  بخشد، چه دلیلی  رای  له کردن ویاود داجد؟ چاه  ساا 

آن هائی که الف می زنند که انقال ی جا  ه انجام جسانیده اند، پاس از 

پایان انقالب متویه شده اند که نمی دانسته اند چه می کنند و ایان کاه 

نتیجه ی انقالب هیچ  ونه شباهتی  ا آن چه که می خواستند  ه ویاود 

این همان چیزی است که هگل آن جا طاعاناه ی .   یاوجند نداشته است

تاجیخ می نامد، طعنه ای که تعداد کمی از شخاصایات هاای تااجیاخای 

 ه  یسماجک نگاه کن که  ار خاالف مایال . توانسته اند از آن  گریزند

خود یک انقال ی شده است و یا  الدستون که دج ا ثر ضار اات تازاج 

 .دلبندت از  ین جفته است

نکته ی م م این است که یرقه  اید زده شود، کاه اناقاالب  ه ن ر من 

این که این یا آن ینا  آن جا آغاز نمایاد و یاا تاحات .   اید شروع شود

. این یا آن پرچم  ه پیروزی  رسد،  رای من کاماأل  ای تافااوت اسات

. ا ر یک توطئه ی دج اجی  ود فردای همان جوز از  ایان مای جفات

دج کشوجی  ا شرائطی  ه این وخامت، یایی که عناصر اناقاال ای تاا 

 ه این اندازه تجمع یافته اند، یایی که تمام مراحل مختلف اناکاشاافاات 

ایتماعی، از کمون اولیه  رفته تا صنایع  زج  مدجن و ماؤساساات 

ع یم مالی همه شرکت داجند، و یایی که تمام این تا اادهاا  اه طاوج 

مصنوعی  ه وسیله ی یک دیکتاتوجی  ای نا ایار تاحات کاناتارل دج 

آن دیکتاتوجی که  رای یوانان که حیثیات و شاعاوج _  آوجده شده اند 

کشوج دج آن ها یمع شده است  یش تر و  یش تر غیر قا ل تحمل می 

چندان هم  1793پیاده شود،  1789وقتی دج چنین کشوجی _ شود 

(                                    تاکیدات از من اند." )دوج نخواهد  ود  

اینکه ایان یاا آن یاناا  آنارا :   ه این یمله انگلس خوب تویه کنید  

آغاز نماید و یا تحت این یا آن پرچم  ه پیروزی  ارساد، (  انقالب جا)

 ."  رای من کامال  ی تفاوت است

واقعیت اینست که  یشتر جفقای ما طی این سی ساالای کاه از عامار 

یم وجی اسالمی می  ذجد  یاشاتار  اه تافاسایار تااجیاخ و اناقاال اات 

مشسول  وده اند تا تالت  رای تسییر آن از طری  تاثیر  اذاشاتان  ار 

توده مردم، همان اا کاه تااجیاخ ساازناد، و آناوقات وقاتای یاریااناات 

اجتجاعی دج غیاب آن ا کنترل حاوادث جا  ادسات  ارفاتاه، آنارا  اه 

مسیر دلخواه خود می  رند دچاج تعجب شده،  ه نفی کاامال حارکات 

 . مردم می پردازند

نفی انقال ات  ه   انه جهبری آن، ادامه سیاست انفعالی ی قبلی  رای 

هم اکنون نیز،  ا هاماه تااخایاری کاه دج ایان .  تاثیر  ذاجی  ر آنست

موجد جوی داده است،  جای تفسیر تاجیخ  اید آستین ها جا  اال زد و 

 .  جای دلزد ی از مسیر حرکت آن،  ه تسییر این مسیر پرداخت

 سیاجی از چپ های ما فکر می کنند  ه اعتباج اینکه صاحب اندیشه 

های انقال ی اند، جهبری انقال ات، از پیش، و  خودی خود س م آن اا 

می شود و وقتی که چنین اتفاقی نامای افاتاد،  اا  الاه و شاکاایات از 

 دون کاج توده ای  ا حاوصالاه و آ ااه  اراناه، .  انقالب ق ر می کنند

 دون دخالت ایتماعی و ایجاد یک صف مستحکم سوسیالایاساتای دج 

میان توده ی کاج ران و دج یامعه،  دون تالت  ی وقفه  رای تامین 

خود آ اهی کاج ران، نمی توان صرفا  ا  ااال و پاائایان کاردن هاای 

آثاج ماجکس و اجائه سیستماتیک تجازیاه و تاحالایال هاای تائاوجیاک 

 رای یمع محدود هواداجان و جوشانافاکاران،  اا (   خوان آکادمیک) 

 . دخالتگری ایتماعی، انقال ات جا دج مسیر دلخواه قراج داد

دج یریان انقالب لیبی، ده ا تحلیل و نوشته تئوجیک دج اینموجد که 

چگونه نیروهای امپریالیستی ناتو و شرکا دج مسایار حاوادث نافاوذ 

کرده و آنرا  ه نفع خود تسییر دادند، نوشته شد و تفاسیر متاعاددی از 

ولی که چه؟ آن ا کاج خود جا  لد . جوند واقعی اوضاع  دست داده شد

آیا ما هام :  سؤال اینجاست.  ودند و مثل همیشه  ا موفقیت پیش  ردند

کاج خود جا ،  آ اهگری دج میان مردم، دج دوجه ی قبل از شاروع 

 انقالب، و تاثیر  ذاجی  ر جوند اوضاع انجام دادیم؟                 

دج همان دوجده طوالنی که اخوان المسملین  ا هزاج دوز و کلک  اه 

تبلیغ دج مایاان ماردم مصار و نافاوذ دج مایاان آنا اا مشاساول  اود، 

کمونیست های ما چه می کردند؟ یاز ایاناکاه ماناتا ار  اودناد ماردم 

انقالب کنند و  عد دو دستی جهبری آنرا  ه آن ا،  رای آنکاه آنارا  اه 

پیروزی ن ائی جهنمون شوند، تقدیم ناماایاناد؟ دج آن دوجه کاه آنا اا 

 ای شاک .  مشسول انجام کاج خود  ودند کمونیست ها چه می کاردناد

کسانی هم ویود داشته اند که پیگیرانه دج میان کاج ران فعالیت مای 

کردند و ما همه، نتایج آنرا دج یخصوص فعل و انفعااالت کااج اری 

ولی آن ا چند دج صد از کمونیست ها و چپ هاا .   عد از انقالب دیدیم

 جا تشکیل می دادند؟ 

نتایج انتخا ات مصر و همینین تجر ه ما دج ینبش چپ ایران که از 

. نزدیک  ر آن اشراف داجیم پاسخ  ه این سوال جا  دست می دهد

 عروج نا  انی و قدجتمند اخوان المسلمین دج انتخا ات مصر امری 
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 52دنباله م اله از ص 

عروج یاریاان . خود خودی یا نتیجه ی صرفا سازت آن ا  ا اجتش نبود

نیز، نه نتیجه صرفا توطئاه  72اسالمی دج ایران و تسییر مسیر انقالب 

امپریالیسم، انطوج که  عضی فکر می کنند، و  از آن  عنوان سرپاوشای 

 رای  ی عملی خود استفاده می نمایند،  لکه نتایاجاه ی غایابات چاپ و 

اشتسال آن  ه مایرایویائی های  ی فایده و حتی زیانابااج چاریاکای دج 

دوجه ای  ود که یریانات اسالمی، دجست  العکاس، از هازاج و یاک 

جاه، از انجمن های اسالمی و مسجد هادایات هاا و حسایانایاه اجشاادهاا 

 رفته تا صدها کتاب و نشریه و موسساه اساالمای و مانابار و ماکاتاب 

 . مشسول تبلیسات اسالمی دج میان توده مردم  ودند

کاج انقال ی نه تفسیر تاجیخ،  لکه تالت  رای تسییر .  هنوز هم دیر نشده

آنست، و آ اهی تا  میان توده ها  رده نشود  ه نیروی مادی  رای تسییر 

ماا نامای تاوانایام دج تاماام .  یامعه و تاثیر  ر مسیر آن تبدیل نمی  ردد

دوجه ی ماقبل انقالب منفعل مانده و فعالیت خود جا صرفا  ه افااضاات 

تئوجیکی که هدفش تن ا تعیین موضع  روهای و حافاک تانازه اناقاال ای 

است، محدود کرده،  جای دخالتگری وسیع ایتماعای، دج ماحادوده ی 

فعالیت های فرقه ای و  روهی دج یا زده، و  عد هنگامیکه دج یریان 

که دج تمام مدت زیر  مبااجدماان   -انقالب، انرژی سرکوب شده توده ها

تبلیسات  مراه کننده یریانات اجتجاعی قراج داشته اند، آزاد و  ه ناکجا 

آ ادها  رده می شود، اناتا ااج جوی آوجی آن  ساوی خاود جا داشاتاه 

 www.siamacsotudeh.com.               اشیم

آوجیال  73نامه انگلس  ه وجا الوانونا زاسولایاچ دج ژناو، لانادن 

دج  ااجه تاکاامال ماادی " نقال از .  732، نامه شماجه 9117

 .   976تاجیخ، خسرو پاجسا، فاجسی، ص 

 

 

مسااعااود  اااجزاناای ماای  ااویااد دج 

کجای دنیا یک شخص مای تاواناد 

هام ناخاسات وزیار، هام فارمااناده 

اجتش، هم وزیر دفاع و هم وزیار 

کشوج  اشاد و جیااسات سارویاس 

های امنیتی و فرمانادهای شاوجای 

امنیت ملای جا هام  اعا اده داشاتاه 

  اشد؟

دجست چند جوز قبل از  ر زاجی 

ایالس سران اتاحاادیاه عارب دج 

 ساداد، مساعاود  ااجزانای، جهابار 

کردستان عراق، امروز دج نط  نوجوزی خود نوجی المالکی نخست 

وزیر این کشوج جا  باد انتقاد  رفت و او جا  ه انحصاج قدجت ماتا ام 

این دج حالی است که نمایند ان کرد دج پااجلاماان عاراق ماتاحاد .  کرد

 .دولت هستند و پنج وزاجتخانه دج اختیاج آن است

 اجزانی دج این سخنرانی که  مناسبت نوجوز انجام مایاگارفات  افات 

 سیاج قا ل تاسف است که  روه کوچکی از  سداد نشینان خاود جا  اه 

او  افات .  دیگران تحمیل کرده و انحصاج قدجت جا  دست  رفتاه اناد

که تقسیم قدجت و همکاجی میان کردهاا، اعاراب سانای و شایاعای و 

 .دیگران اکنون دیگر ویود خاجیی نداجد

 اجزانی نخست وزیر جا مت م کرد که  ویا نیروهای دولتی جا تاحات 

او  فت که یک مایالایاون اجتاش .  فرمان شخصی خود دج آوجده است

و پرسید دج کجای دنیا یک شاخاص ا

ماای تااوانااد هاام نااخااساات وزیاار، هاام 

فرمانده اجتش، هم وزیر دفاع و هام 

وزیر کشوج  اشد و جیاست سرویس 

های امنیاتای و فارماانادهای شاوجای 

 امنیت ملی جا هم  ع ده داشته  اشد؟

خبر زاجی فرانسه یاد آوج می شاود 

که دو سال پس از انتخا ات مجالاس، 

نااوجی الاامااالااکاای هاانااوز هاام  اادلاایاال 

وضعیت ناپایداج امنایاتای دج کشاوج 

وزجای دفااع و کشاوج جا ماعارفای 

 .نکرده است

 اید اضافه کرد که مشایره میان کاردهاا و  اساداد پادیاده تاازه ای 

 ا این حال تشدید اختالف میان  اساداد و اج ایال اکاناون دج .  نیست

همین دیروز کشوج  ا سالاسالاه .  موقعیت نامناسبی  روز کرده است

سوءقصدهائی موایه  ود که الاقل پنجاه کشته  اجاا  اذاشات و دج 

عین حال تا چند جوز دیگر قراج است همایش ساران کشاوج هاای 

 . عضو اتحادیه عرب دج  سداد  ر زاج شود

 

 پایان

 

 بارزانی نخست وزیرعراق رابه انحصار قدرت متهم کرد 

  ۲۱۰۲مارس  ۲۲.بیژن برهمندی 
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 چپ شیعه و حرکت تاریخی و ضد ارتجاعی لخت شدن زنان مبارز      

 گودرز حسنوند

این جوزها دج محافل و مطبوعات چپ و غیر چپ چه دج داخل و  

چه خاجج از ایران  حآ ها و او اج ن رات زیادی  ر له یا عالایاه 

 خشای از ایان .   این حرکت شجاعانه و انقالب این زنان دج  رفته

ن رات مخالف از طرف کسانی عنوان شده که خاود جا چاپ مای 

واقعاا .  دانند و حتی  ه خود شاید مدال یک فمنیست چپ هم  یاوزند

 .فقط تاسف آوج  هست و  س

 

من قبل از اینکه واجد  حآ اصلی شوم این جا  گویم که  خشای از  

این نوشته  خالصه ای از مقاله ایست که چندین ساال پایاش تاحات 

 نوشته  شده " چپ شیعه"عنوان 

. 

اشاجه ای کوتاه و کلی  ه زمینه تاجیخی و فرهنگی حاکم  ار چاپ  

 ایران

   

اکثریت قالب نیروهای سیاسی ایرانی چه چپ و چه ملی  را و یاا 

جاست متاثر از سااخاتااج سایااسای و فارهاناگای حااکام  ار ایاران 

مشاخاصاات عاماده .   خصوص مذهب و شیعگری  وده اند و هستند

 :این شیعه  ری حاکم  ر چپ ایران جا می توان  ه اشکال زیر دید

 

این چپ شیعه از ن ر سیاسی و فرهنگی شدیدا  متااثاراز شایاعاه .  9

همیشه  ا .  ری و جوحیات و فرهنگ شیعگری می  اشد

این تئوجی که نباید  ه مذهب تودها کاجی داشته  اشیم و 

مسئله اساسی فقط نبرد طبقاتی می  اشد از کاج سایااسای 

فرهنگی و نقد مذهب شانه خالی می کرد و همینان مای 

 رای این یماعت که دیدی غیار مااتاریاالایاساتای از .  کند

یامعه و ساختاج های ایتمااعای داجد کاافایاسات کاه دج 

تئوجی  ا  چند تا نقل قول از ماجکس و انگلس و لنیان و 

مائو یامعه جا  ر مبنای این تئوجی ها تاوضایاح دهای و 

 .نه  رعکس

عقب  ودن از تود ها وی  ی دیگری از این یماعت ایده آلیست .  7

می  اشد و هر  اه هم که متویه این عاقاب مااناد ای خاود شاود  اا 

جفتاج می کاناد "  امام حسین"خشم و عصبانیت  ه سبک جهبر خود 

نافار  ارود و  اا "  23333"  نافار  اه یاناگ"  23" و می خواهد  ا

یان  ااخاتاه  اان خاود "  حسینی"فرهنگ ش ادت و ش ید پروجی 

نامیده و سعی دج م لوم نمایی  ه سبک شیعیان داجد و " ش ید "  جا

 دین طری  که شاید حمایت عقب مانده ترین  خش توده ها جا یلب 

 .کند

علی جغام احاتارامای کاه  ارای ) مباجزه چریکی دهه های  ذشته  

(  داجم...  ماجااهادیان .  ل. جفقای یسوج و یانباخته فدایی و  خاش م

مصداق  اجز این امر و  فاتاه هاای خسارو  الاسارخای دج داد ااه  

او هام چاون اماام "  یدا اه جژیم ینایتکاج پ لوی مبنی  ار ایاناکاه 

 ایاان ("  نقل  اماعانای) حسین جفتاج کرده و الگویش امام حسین  وده

 .سریع این چپ شیعه می  اشد

دج حوضه زن و سکس و جوا ط دو ینس این چپ شیعه عالای .  3

جغم تسییرات مثبتی که داشته هنوز شدیدا خود جا از این فرهاناگای 

سکس و عریانی جا همیشه از دید ماذهابای اماری . مذهبی نگسسته 

تا و دانسته و ا ر کسی مثل فروغ فرخزاد دج اشعاجت از ساکاس 

 73متاسفانه دج دهه ) و همخوا گی حرفی زده  او جا فاحشه دانسته

دج جفاتااج (  این ات ام از طرف نیروهای چپ  ه فروغ زده می شاد

و کرداجت ما ولی این تفکر عمیقا مذهبی جا دج زنان چاپ شایاعاه  

 .   تر و عریانتر می  ینیم

ازدواج  عنوان اولین شرط  رای  رقراجی جا طه ینسی ، محکوم  

کردن داشتن دوست دختر یا پسار و یاا هاماجاناس  اازی جاناوعای 

لابااس .   از وی  ی های  ااجز ایان تافاکار هسات...  یماجی دانستن

خااوجشاایاادی  ناامااونااه  63و  73پااوشاایاادن زنااان چااپ دج دهااه 

زمانی که زنان عادی ایرانی چاه دج ایاران و چاه دج : دیگریست 

 خاجج از ایران  ه سبک  قیه زنان مدجن  دامن می پوشیدند زنان 

حرکت جفقا و زنانی که از حازب کاماونایاسات کااج اری دج لاخات 

این اولیان  ااج هسات کاه .  شدنشان کردند جا  اید از همین زاویه دید

زنانی چپ و شناخته شده مثل مریم نمازی که ش ارت یا اانای داجد 

آ اهانه تا و شکنی کردند و از شیعگری و فرهنگ ضد زنش فاصله 

 رفتند و  ا این اکسیون و عمل خود  حآ و  فتگوهای زیادی جا ناه 

فقط دج سطح ی انی   لکه دج داخال ایاران و خااوجمایااناه  ایاجااد 

 .کاجی کردند کاجستان. کردند

من اکثر مقاالتی که از طرف مخالفین  مثل مقاله آذج ماایادی و یاا 

اساتادالل ایان .  جا ماطاالاعاه کاردم"  جهایای زن" مقاله  ای از سایت 

منتقدین یا مثل آذج مایدی  یشتر شبیه  ه یک تصفیه حساب شخصی 

و حز ی داشت تا یک استدالل منطقی پرقدجت ویا فوجا این قضایایاه 

 ه صنعت سکس و پوجنو رافی  و سوء استفاده  اوجژوازی از زن 

 .و  دنش  ه عنوان یک کاال ج ط داده و  ا آن مقایسه کرده

و سوء استفاده  وجژوازی از زنان  رهاناه "  صنعت سکس" استدالل 

عاالوه  ار .   رای کسب سود هیچ ج طی  ه این کاج و اکسیون ناداجد

این  آذج مایدی این زنان تا وشکن  جا مت م  ه اکسیونیسم می کند و 

تالت داجد  ه هر دجی دج  زند تاا ایان کااج جا ماحاکاوم کاناد ولای 

صحبات . صحبت از اثر  سترده داخلی و  ین المللی این کاج نمی کند

تاثیر آنرا دج خاوجمیاناه .  از تا وشکنی  ا  عد  ین المللی ات نمی کند

 ...نمی  یند

از این زاویه  ه جد این اقدام یساوجاناه "  جهایی زن"  یا مقاله سایت 

انساان ....  این کاج یک نا هنجاجی هسات و"  و انقال ی می جسد که 

که چیزی نیست  جز همان ..."  ها  اید همیشه یک چیزی تنشان  اشد

 .فرهنگ شیعگری و تا و دانستن اندام لخت زن یا مرد

دج تاجیخ حرکت ها و اعمالی فردی ویاود داشاتاناد کاه اثاری  ای   

ن یر دج مباجزه توده ها و  خصوص زنان  ر علیه فرهنگ ماذهابای 

وقتی که صد سال پایاش طااهاره قاری الاعایان  ادون .  حاکم داشته اند

جوسری دج خیا ان واهر شد  قول هاماا نااطا  و  ارخای ماوجخاان 

دیگر مردم فکر کردند که زمان  ه پایان جسیده و  خشا سر  اه کاوه 

پس  ا متدی که آذج مایدی  ه ناقاد نشاساتاه  اایاد کااج .  و  یا ان زدند

طاهره جا هم محکوم کنیم که چرا تا و شکنی کرد و  ه اکسایاونایاسام 

 .غلطیده

شاید  ا مثالی دیگر و حارکاتای مشاا اه  اتاوان چانایان حارکات هاای 

جا  یان و تاثیر یا اانای و ماثابات آنارا  63تاجیخی جا دج اجوپا دهه 

 .دید

ماایااالدی  ااا جشااد فاازایاانااده و سااریااع ساارمااایااه داجی   63دج دهااه 

 وجژوازی خانه های مسکونی دج ش ر ها جا تبدیل  ه شرکت هاای 

سود آوج می کرد و  دین شکل مردم و دانشاجاویاان  جا از حاوماه 

مرکزی ش ر ها  ه اطراف و یاهای دوجدست کوچ می دادند و این 

مسئله همراه  ا چیزهای دیگر از یمله محکوم کردن و پایان یاناگ 

 . میالدی اجوپا شد 63از خواسته های ینبش دهه ..  ویتنام 

دانشجویان و کاج ران خانه های خالی دج مراکز ش رهای  ازج ای 

مثل فرانکفوجت و  رلین جا  ه اشسال خود دج میاوجدند و  اه شاکال 

اولین کمون که معاروف .  دست یمعی و یا کمونی زند ی می کردند

 رلین  ود دج ش ر  رلین ایجاد شد و چندیان پسار  9 ه کمون شماجه 

و دختر دج آنجا زنگی مشترک و کمونی خاود جا داشاناتاناد و یاک 

جوز یک عکس دست یمعی لخت از خود جا دج  جوزنااماه  هاای 

جوز آلمان منتشر کردند که انعکاس آن دج ی اان هاناوز کاه هاناوز 

هست ادامه داجد و هر سال مطبوعات آلمان  اه مانااسابات ساالاگارد 

هادف سااکانایان کاماون .  ینبش دانشجویی از این عمل یاد مای کاناناد

 رلین اعتراض  ه فرهنگ ماذهابای حااکام دج یااماعاه دج  9شماجه 

البته یکی دیگر از خاواساتاه هاا هام  لاساو .  موجد لباس پوشیدن  ود

قانون سقط ینین  ود که  ی اجتباط  ا این لخت شدن هم نبود و شعاج 

 ".این تن من هست و فقط من  اید دج این موجد تصمیم  گیرم"

آجی دج همان تاجیخ هم  اوجژوازی صاناعات ساکاس و فایالام هاای 

 عناوان " کموناجدهای  رلینی" پوجنو رافی خودت جا داشت ولی کاج

کاج ری که حتی دج فرانساه ماناجار  اه - خشی از ینبش دانشجویی

سقوط دولت دو ل شد کجا و  وژوازی و اهدافش دج صنعت سکاس 

 !!!کجا؟؟؟؟

مائویستی خود دج لباس پوشیدن /چپ ایرانی همینان  ه سبک مذهبی 

فرق یک زن مجاهد و یک زن  ه . وفاداج مانده و هنوز  خشا  هم هستند

خوجشیدی فقط دج یک جوسری  60تا  40اصطال  چپ دج دهه 

.                                                            خالصه می شد و  س  

این چپ شیعه علی جغم هاای و هاوی ضاد سارماایاه داجیاش  ضاد .   

سرمایه داجی نیست  لکه  ه مف وم شیعه ای آن و همان چیزی که آخوند 

هساتاناد "  اماپاریاالایاسات"  می نامند ضد" امپریالیزم"های شیعه نامش جا 

یاعانای ضاد :  البته  ه مف ومی که خمینی جهبر شیعیان منا اوجت هسات

اعم از  ی حجا ی هاماجاناس "  م اهرت"  ودن  ا تمام "  فرهنگ غر ی" 

 ... رایی لخت  ودن هماغوشی  دون ازدواج

این چپ شیعه ناسیونالیست و یا حداکثر انترناسیونالیست هست و ناه .  7

خاواهاان یادایای و تاکاه تاکاه شادن کااج اران دج .   آنتی نا سیونالسات

کشوجهای مستقل و  ه اصطال  خواهان ملیت های متافااوت و مساتاقال  

انترناسیونالیست ها خواهان یدایی ناسیونال یا مالال ماخاتالاف .  می  اشد

اناتارنااسایاوناال  "...  می  اشند و این یدایی جا دجسارود اناتارنااسایاوناال 

دج مراسم شاان  مای خاواناناد کاه  اماروزه یاک "  هست نجات انسان ا

شعاجملی  راو غیر انقال ی می  اشد و  ی دلیل هم نیست که دم از خاود 

می زندو دج هر کجای این کره خااکای  ...  مختاجی و تعیین سرنوشت و 

هم زند ی کند شرکت فعالی دج زند ی و مباجزه طبقه کاج ر آن یامعاه 

نداجد  لکه ایران و آنیه دج ایران می  اذجد تاماام وساعات فاکاریاش جا 

تشکیل می دهد و همه ن ریاتش و تحلیل هایش فقاط از ایان زاویاه دیاد 

جا آنا اا "  کاج ران یا اان ماتاحاد شاویاد"  می  اشد و اصال معنی شعاج 

امروزه یک یریان ماجکسیستی و چاپ فاقاط مای . هییگاه دجک نکرده

" ینبش ای آزادی  خش ماتارقای" تفکر .  تواند و  اید  آنتی ناسیونال  اشد

 .فقط یک افسانه  مراه کننده ای  یش نیست

 جریان لخت شدن گلشیفته و زنان ان البی                

دج  اال توضیح دادم که چپ شیعه همیشه از توده ها عاقاب تار  اوده و  

همیشه تود ه ها دج مباجزه شخصی و سیاسی شان یک قدم یالاوتار اوده 

این مباجزه فردی ایتماعی و سیاسی توده ها همیشه لزوما  ا پارچام .  اند

سرخ و شعاجهای ماجکسیستی نبوده ولی دج عمل، عمل و کاج توده ها، 

چه  صوجت فردی و چاه  صاوجت دسات یاماعای، دج اکاثار ماواجد، 

تاجیخی، مثبت و مترقی و  النده  وده و  رآوجد کننده خواسته ها و نایااز 

های تاجیخی شان  وده ولی متاسافااناه چاپ شایاعاه  اه یاای هاماکااجی 

وحمایت از این کاج فردی یا ایتماعی تودها  رخا  اا دالیال ماذهابای  اه 

 . نفی و انتقاد از این اعمال  رخواسته

 لشیفته فراهانی  ا اینکه نه چپ  وده و نه  ا  روه چپ یا سایااسای کااج 

می کرده  ا عمل خود که لخت شدن  رای یک کاج هنری  اوده تااثایاری 

 سیاج  سترده دج مباجزات زنان دج ایران و یا اان  اذاشاتاه و اثار آن 

هزاجان  اج از صدها اعالمیه و تحلیل  روه های سیاسی و فامایانایاساتای 

. چیزی که شاید خود  لشیفته هم  ه این تاثیر ا اهی ناداشاتاه.   یشتر  وده

 لشیفته  عنوان یک  ازیگر شناخته شده و موف  دج ایران هر حارکاتاش 

او سنبل .  تاثیری ملیونی  ر هزاجان دختر یوان دج ایران  داشته و داجد

نسل زنان یوان و مباجزیست که تن  ه قوانین اجتجاعای و سانات هاای 

 . اجتجاع حاکم نداده است
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مگهاوم روح منییاد خادا، از مگانهیمی اسات کاا ماشر در زمان  

طگولیت یوع خود و جهال مطل اش از عانلم هاستی، اماداع کارد  کاا ماا 

 . مرور زمن  استخوا  الی زخم زیدگی او شد  است

ی نهی ژرف ما زمن ، علت و چ وی ی پیدایش ای  مگهوم، و 

آگنهی از سوء استگند  هنیی کا ادین  و مذاهب از آ  کرد  و می کییاد، 

می تواید مسینری از دل ی راییهنی ایسن  را از آخار و عنقمات زیدگای 

 .او از مین  مردارد

هوشایگ معیا  زاد  در سااگر تخیلاای خااود مااا دییاانی ارواح و 

ی ن  ژرف و ع الیی اش ما ای  مگهوم، ح نی ی را آشکنر می سنزد کاا 

ح نی ی کا در هی  ی  از . دایست  آیهن مرای هر ایسنیی ضروری است

کتنمهنی دییی، مادایهن اشانر  یاشد  و پژوهاش را  و ایدیاشمیدا  یایز ماا 

 . آیهن یپرداختا اید

ما یند داشتا منشیم کا ما مهنیۀ وجود روح و ی ش آ  در حینت 

و پس از مرگ ایسن  است کا ادین  توحیدی دیینی آخرت را سنختا اید 

در حانلی کاا اگار .  کا ما مزرگتری  دغدغا فکری ایسن  در آماد  اسات

روح یمنشد، مشر عالو  مراییکا در طول زیادگی خاود از دسات احکانم 

متینقض خدا و از شر یمنییدگن  دروغی  او یجنت پیدا می کید، ملکا از 

چارا کاا .  فکر و خینل روز رستنخیز و معرکۀ معند ییز رهن مای گاردد

وجاود خادای ی نیاا و م انء روح پاس از »زیر میانی ادیان  توحیادی را 

دو مگهومی کاا ف اط در تاصورات ذهایی ایاسن  .  تشکیل میدهید« مرگ

 .وجود دارید، یا در عنلم واقر

یویسید ، در ای  کتنب من دالیال علمای و ع لای، م اوالت ی لای 

ادیاان  و مااذاهب را در ماانری مگهااوم روح، مااورد مررساای و تجزیااا و 

تحلیال قارار مای دهاد، و در رامطااۀ روح و خاادا ماان ایااسن ، ح اانی ی را 

تان زیدگای .  مطرح می سنزد کا الزم است هر ایسنیی از آیهن آگن  گردد

دریغ است .  دو روزی او مدو  دلهر  و ی رایی، و ما آسودگی طی شود

کااا ایااسن  شاایرییی زیاادگی را ماان حاارف و حاادیثهنی ماای پنیااا و اساانس 

 . پیشییین  مرخود و دی را  تلخ سنزد

در سگر تخیلی هوشیگ معیا  زاد ، مان او هماسگر شاوید و مان 

چشم دل واقعیتهانی یان گگتاا و پیهان  منیاد  را ممیییاد تان متواییاد مان خیانل 

راحت و آسود  زیدگی کیید، می آیکا ی را  دورا  پس از مارگ خاود 

 ینشر. منشید

 

چپ شیعه تا موقعای کاه مابااجزه عالایاه ماذهاب جا  اعاناوان  اخاش 

یداناپذیر مباجزه طباقااتای نابایاناد و دج ایان حاوضاه واجد ناباردی 

س مگین نشود قادج نخواهد دج ماوجد ساکاس و لاخات شادن زناان 

 .ن ری  علمی ومنطقی ودجست اجائه دهد

من نوشته جا  ا یمله اخیر  لشیفته که دج یواب یکی از هانارمانادان 

دج اه خالفت شیعه  یان کرده  ه پایان می جسانم  دون اینکه  خواهم 

منتقدین چپ و یا فمینیست حرکت لخت شدن زنان جا  ا این هنرماناد 

 .دج اه خلیفه مقایسه کرده  اشم

 :سالم آقای فرج هللا سلحشوج

 , من  ناه کردم

 مردم  دن  رهنه من جا دیدند ولی هنوز دوستم داجند،

 تو که حضرت ایوب هم شدی ولی همه ازت متنفرند

 میدانی چرا؟

 چون من چیزی  رای پن ان کردن نداجم

 اما تو زیر پوستت یک ش ر جیا پن ان کرده ای

  لشیفته فراهانی

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

 الاشایافاتاه " آقای حسنوند عزیز، من همانطوج که دج نوشتاه           

آوجدم، مخالفتی  اا عاریاان شادن "  فراهانی، خراشی  ر پوست شب

زنان  عنوان یاک شاوجت و طاسایاان  ار عالایاه ماذهاب و یااماعاه 

مردساالج و ا زاجی  رای مباجزه  ا آن نداجم، ولی آنرا یاک شایاوه 

کمونیستی نمی دانم، کما اینکه شیوه ینگ چاریاکای جا هام، ضامان 

دفاااع از حااقاااناایاات هاار  ااونااه شااوجشااگااری انااقااال اای، یااک شاایااوه 

غیرکاج ری، یعنی شیوه ای که ورف تشکل یا ی و دخالتگری توده 

شاید،  دون اینکه .  ای و دج نتیجه شیوه ای کمونیستی نیست می دانم

 خواهم زیاد واجد یزئیات شوم من وج خود جا،  شکل عامالای تار، 

دج جا طه  ا  فته  لشیفته که شما آنرا دج  اال آوجده اید،  یان کانام و 

آن اینکه من فکر می کنم کمونیست ها هم مانند  لشیفته چیزی  رای 

پن ان کردن نداجند، اما آنیه آن ا دج عریان کردنش اصاراج و آنارا 

وویفه خود می دانند، نه عریان کردن تن،  لکه اندیشه ها و آ ااهای 

طبقاتی، یعنی همان کاجی است که از دست هیچ کاس یاز آنا اا  ار 

همواجه  رحسب تمایزی که میان طبقات و منافع ن ائی آن اا .  نمی آید

.             ویود داجد، جوت های کاجی آن ا نایاز از یاکادیاگار ماتافااوت اناد

 سیامک ستوده

 

:  ه  زاجت خبر زاجی جویترز، این مقام حزب الن ضاه تصاریاح کارد

 «.خواهیم و قصد تفرقه نداجیم ما وحدت دج میان مردم خود جا می»

خواهد،  ه  فته او، اتحاد مردم دج عایان  آن چه حزب الن ضه تونس می

این حزب دج .  های دینی، فرهنگی و عقاید سیاسی است احترام  ه تفاوت

انتخا ات اکتبر سال  ذشته اکثریت جا دج پاجلمان تونس  ه دست آوجد و 

ای کاه  ارای  وویفه تدوین قانون اساسی یدید جا  ر ع ده  رفت؛ وویفه

تدوین یک قانون اسااسای . آن یک سال فرصت داجد  ه سرانجام جساندن 

یدید  امی م م دج جاه تحول تونس و جسیدن  ه ثبات الزم سیاسای پاس 

العا دین  ن علی، جئیس یما اوجی ساا ا  ایان کشاوج  از سرنگونی زین

هاا  زیارا حازب الانا اضاه  اا سالافای.  ای نایاسات اما این کاج سااده.  است

جو روست که نیرویی از ن ر کمی پرشماج و  ه لحاو عاقایادتای افاراط 

خود الن ضه دج عین حال نقش م می دج ایان جا اطاه داجد کاه .  راست 

ها و سکوالجهاا شادت  های مختلف، از یمله میان سلفی تقا ل میان  روه

های اخیر فشااج  های سکوالج نیز دج هفته  روه.  تر شود جنگ  یرد یا کم

اناد تاا ماوضاع خاود جا دج  ارا ار خاواسات   ر الن ضه جا افزایش داده

 .ها جوشن کند سلفی

 ترس از شریعت

های  ذشته فشاج زیادی  رای تسییر قوانین مدنی تاوناس  ها دج هفته سلفی

هشات هازاج نافار از . اناد  ه قوانایان اساالمای  اه حاکاومات واجد کارده

  ماجس، دج خایاا اان ۵۲شنبه،   رایان افراطی جوز یک طرفداجان اسالم

 ۵۵٠٠، یایی که ینبش موسوم  ه   اج عر ی دج سال " حبیب  وجقیبه" 

از آن یا شروع شد، دست  ه ت اهرات زدناد و خاواساتااج ماباناا قاراج 

یک مرد یوان .  رفتن قوانین اسالمی دج قانون اساسی یدید تونس شدند

ایان یاک ناماایاش قادجت »  ه نام ا وی اد  ه خبرنگاج جویترز  فت کاه 

تاوانایام  نیست ولی ا ر تسییر قوانین  ه شریعت  ا مانع جو ار شاود، مای

ما یک کشاوج اساالمای هساتایام .  آوجیم صدها هزاج نفر جا  ه حرکت دج

 «.پس  نا راین نباید سخن  فتن از شریعت  اعآ ترس کسی شود

نقش  ااجزی  ۵۵٠٠ رای افراطی دج ینبش سال  ا رچه نیروهای اسالم

 ا این حال پس از پیروزی ینبش، دعوا  ر سر تسالاط قاوانایان .  نداشتند

ها دج پاجلمان تبدیل شده  اسالمی  ر تونس  ه محوج مشایرات این  روه

 .است

 های الن ضه وعده

حزب الن ضه دج اتحاد  ا دو حزب سکوالج که دولت جا دج دست داجد 

های  و از همان ا تدا قول داد که نه مشروب جا ممنوع کند، نه ممنوعیت

دیگری از این دست جا که از دین اسالم مایه  رفته است،  ه مردم 

های عمی  نیروهای سکوالج  چیزی که از یمله نگرانی. تحمیل نماید

چنین وعده داد که حقوق زنان جا محدود  الن ضه هم.تونس  وده و هست

های اخیر   ا این حال دو ت اهرات  زج  نیروهای سلفی دج هفته. نکند

دج این نگرانی  روه  زج ی .  اعآ نگرانی  سیاج دج تونس شده است

نیروهای .اند  ذجد س یم شان می که از جاه توجیسم دج تونس زند ی

ترسند که حتی ا ر قانون اساسی هم  دون دخالت  سکوالج نیز از این می

ها  ا اهرم فشاج و خشونت موف   ه تحمیل   ها تدوین شود، آن سلفی

ها دج پایان  که جوز  ذشته سلفی چنان هم. های خود  ه یامعه شوند دید اه

حبیب "جاهپیمایی خود  ه سوی تئاتر اصلی ش ر واقع دج خیا ان 

جفتند و ضمن ت دید  ازیگران تاتر  ه ضرب و شتم، خواهان  "  وجقبا

از ایران تریبون                                     .  یا شدند تعطیلی آن  

     www.iran-tribune.com 

 مخالفت دولت تونس با قانون اساسی اسالمی 

  ۲۱۰۲مارس  ۲۲ -دویچه له

 

جوی الن ضه که دولت جا دج تاوناس دج دسات  حزب اسالمی میانه

 رایان افراطی  رای تدوین قانون اساسی  ار  داجد،  ا خواست اسالم

 اه  ازاجت جویاتارز یاک ماقاام . مبنای شریعت اسالم مخالفت کارد

اعاالم (  فاروجدیان ۱/ ماجس ۵۶) جسمی حزب الن ضه جوز دوشنبه 

کرد که قانون اساسی یدید تونس  ر اساس شریعات اساالم ناخاواهاد 

الن ضه تصمیم  رفته است که  اناد اول قااناون » او اضافه کرد .   ود

 ار اسااس ایان  اناد تاوناس «  . اساسی سا   جا  دون تسییر حفک کاناد

آن اساالمای  شاود اماا قااناون اسااسای  کشوجی اسالمی محسوب می

 .نخواهد  ود

 نشریه روشنگر

 متعلق به شماست 

Tel : (905) 237-661 

mailto:moinzadeh@gmail.com
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هنی کنیندا علیا جمهوری اسالمی پارداخات  تحریم

و ی رایی خود کا همنین ی رایی سرا  جماهاوری 

مسانئال جایاگ و »:  اسالمی است چیی  مین  کارد

صلاح مسایانر ماهاماتار از آ  اسات کاا فا اط ماا 

مان مانیاد ....  هن و سینستمدارا  واگذار شاود ژیرال

هانی اتامای  متوجا منشیم کا حملا ما ایرا  تواینیی

و تنسیسنت یظنمی ایرا  را یانماود یاخاواهاد کارد 

گایان  کاا مایاشاتار آیاهان  ملکا مسینری از ماردم مای

هنی سینسی ایرا  در خنورمینیا  مخنلف جن  طلمی

در حانل حانضار .  هستید را از مایا  خاواهاد مارد

مممنرا  ایرا  یا تیهن جنمعا مدیی ایرا  را یانماود 

هانی  کید ملکا ممنرزات خشویت پرهیز ایارایای می

مخنلف در خنرج از کشور را هم از میا  خاواهاد 

هی  محثی ییست کا ایرا  منید تغییر کیاد، ...  مرد 

اماان اجاانز  دهاایااد عااطااش خااود ماارای صاالااح و 

دموکراسی در ایرا  را من یوشید  از جنم جایاگ 

عامالایانت : " و در پنین  گاگاتایاد کاا «سیراب یکییم

 ".یظنمی می منیست آخری  ایتخنب منشد
  

گگتا هنی آقنی جهنیم لو مسینر ضاد و یا ایاض و 

گمرا  کیید  مود ، ایشن  آگنهنیا رژیام جاماهاوری 

اساتاتانر ماای "  ایارا "   اساالمای را در پشات یاانم

حامالاا " کردید و هشدار می دادید کا در صاورت 

هنی اتمای و تانسایاسانت یاظانمای  ما ایرا  تواینیی

ممنرزات خشویت "و " ایرا  را ینمود یخواهد کرد

هنی مخنلف در خنرج از کشاور را  پرهیز ایرایی

صرفیظر از اییکا مسنئل ".  هم از می  خواهد مرد

یظنمی در حوز  تخصصی آقنی جهنیم لو ییاسات 

خشاویات " حوز  تخصصی آقنی جهنیم لو همنیان )

در م نملا من خشویت ستیزی جاماهاوری "  پرهیزی

اماان آقاانی جااهاانیااماا االااو هاایاا    –(  اسااالماای اساات

خشاویات پارهایاز " توضیحی یادادیاد کاا مامانرز  

چااا "  هاانی مااخاانلاف در خاانرج از کشااور ایارایاای

مان ما انمالاا مان  میخیالیفیت پدید  ای اسات و ماجاز" 

 .است" مخنلف"جمهوری اسالمی، من چا 
     

ایارا  " قنمل ذکر است کاا آقانی جاهانیاما الاو در 

فلاساگاا "  اصالح طلمی" ، سنلهن در رکنب "اسالمی

مای "  گاگاتا اوی تامادیاهان"   می منفیتاد و مار طامال

 8تن اییکا در یمنیش گروگنی ایاری، در .  کومیدید

از سااوی وزارت (  4002)   5882اردیامااهااشاات 

ماا .  اطالعنت جمهوری اسالمای دساتا ایار شادیاد

آقنی جهنیم لو " دست یری"ی ی  می توا  گگت کا 

هانیای ماود کاا " گاروگانیا ایاری" از جملا ماحادود 

وزارت اطالعنت جاماهاوری اساالمای از آ  در 

الماتاا .  سطحی جهنیی، مهر  مرداری تملیغنتی کرد

آقنی جهنیم لو چو  یکی از حنمیان  شان ، خانیام 

شیری  عمندی، اولی  ز  مسلمان  شایاعاا ایارایای 

، در ایا  زمایایاا از " جنیز  م یر صلح جاهانیای" 

 5888، در یانزدهام اساگایاد " سنزمن  ملل" سوی 

در منرسلو  اسپنیایان جانیاز  (  4050دوم منرس ) 

آقای ی انبگلو  در ای  زمییا،.  ای درینفت کرد  اید

شنباه چا ااجم فاروجدیان  سه  ا علی میرزائی، دج  فتگو

صاگاحاا  ۱۵شماجه " نگاه نو"منتشر شده دج نشریه ی 

، علت جنیز  گرفاتا  را چایایا  تاوضایاح ١١-١٣

ما خنطر فعنلیاتاهانی اجاتامانعای ما  در : " میدهید

زمییا ترویج فکر عدم خشویت و کوشاشاهانیام ماا 

 ▄". وگوی مین  فرهی هن میظور مرقراری گگت

، اییران هنی تحریمی کنیندا علیاا سینست:  جمل ی 

" ایارایای" ، مویژ  سرمنیاا گاذارا  " گین  مردم می"

را در داخل و خنرج از ایرا  تحات تانثایار قارار 

" مصیامات" و را  حل پیشیهندی از ای  . داد  است

دیاپالامانسای " را همنین را  حل همیش ی مامانشانت 

 .است" خشویت پرهیز

مین ما دالیل ینمعلوم ، سخیراین  ماجاز آقانی کانو  

" ایارا " شهروز و مویژ  آقنی مریدی منم ی کلما 

ماکانر مای "  رژیم جاماهاوری اساالمای" را مجنی 

 .مردید
  

، نشریه ی " ایرانی" دج موضوع سرمایه  ذاجان  

، 4054ژایاویاا  42تانریاخ   اه"  سالم توجنتو " 

هماچایایا  مار اسانس گ ا ازارش : " آورد  است کا

هان در رد   شاماکاا خامااری سای مای ساای ایارایای

گاذار در  چهنرمی  گارو  از ماهانجارا  سارمانیاا

سانل  2شود کا در  کنیندا هستید و تخمی  زد  می

میلیو  دالر در  820گذار  گذشتا ایرایین  سرمنیا

 ."گذاری کرد  اید کنیندا سرمنیا
  

مر اسنس آخری  گزارشنت درینفتای، مایاش :  یکتا

سارمانیاا گاذارا  " از %(  20) از چاهال درصاد 

ی مت نضی مهنجرت ما کنیندا را سرکرد  " ایرایی

گن  جمهوری اسالمی و خنیاواد  هانیشان  شانمال 

ماتا انضای "  سارمانیاا گاذارا " در مین  .  می شود

مهنجرت، عواملی شینختا شاد  ی را مای تاوا  

مدیر عنمل منی  "ینفت کا محمود رضن خنوری، 

در م نیسا من آین  "  ایرا [  جمهوری اسالمی] ملی 

 .می مضنعت مشمنر می آید
  

ما عیوا  یخستی  ساخایارا ، مان  رامین جهانبگلو

ژسااتاای گاانیاادی ماانماانیااا، ماان اشاانر  کااوتاانهاای مااا 

سخیراین  را ما تارتایاب اجارای یا اش در اقایانع 

، چیی  ماعارفای " محث"شیویدگن  و فرمولا کرد  

  :کردید

آقای جامین ی انبگلو، استاد عالاوم سایااسای دج .1

 دانشگاه توجنتو؛ 

دکتر هوشنگ حسن یاجی، استاد کالج نا اامای  .2

 ارای ) سلطنتی کانادا دج کیاناگاساتاون اناتااجیاو 

آشنایی  ا آقای حسن یاجی، نگاه کنید  ه  نوستاه 

پااناال یااکاادساات کاانااگااره آقاای ماا اادی اماایاان  

 ؛(ایرانیان،  یزینس آجی، حقوق  شر نه

الملل و مشااوج  وکیل تجاجت  ین   علی احساسی.3

دوران حکومت حزب  وزاجت خاجیه کانادا دج

 لیبرال؛ 

کنو  شهاروز، حا اوقادا  و مشانور سانماق      .4

وزارت خنرجا کانیاندا در اماور حا اوق مشار 

 دوران حکومت حزب لیبرال؛ در

انهجهمهن  دیوید موسوی، حقاوقادان و ماعااون .5

 .دج حوزه ویلودیل لیبرال های انتاریو
  

الزم ما توضایاح اسات کاا آقانی رضان ماریادی، 

یمنیید  حزب لیمرال در پنرلمن  ایتنریاو از شاهار 

ریچموید هیل، آخری  سخیرا  ای  یمنیش مود کاا 

در مایان   ،ما جنی قرار گرفت  در کینر سخایارا 

 . جمعیت یشستید
  

رامیا  جاهانیاما الاو، : در امتدا پیج سخیرا ، آقنین 

هااوشاایااگ حساا  یاانری، عاالاای احساانساای، کاانو  

هانی  شهروز و دیوید موساوی، ماوضاوع تاحاریام

اقتصندی علیا جمهوری اسالمی و ی ارایای هانی 

خود را در زمایایاا اقاتاصاندی ماویاژ  در ماخاش 

سرمنیا گذاری را مورد ماحاث و ماررسای قارار 

مشترک سخیراین ، مجز آقنی ماریادی،  پینم . دادید

 8از سنعات  4054ژایویا  44در روز یکشیما 

ای پیاراماو    جلسا"  کی ر  ایرایین  کنیندا"   ،2تن 

خنرجی و داخالای   هنیش یسمت ما سینست ی رایی

هنی یگتی و اقتصندی مر  کنیندا در رامطا من تحریم

. علیا رژیام جاماهاوری اساالمای، مارگازار کارد

تذکر ای  اولی  اقدام ایا  گارو  در ایا  زمایایاا ) 

 (.یمود
  

پایااش از شااروع مااریاانمااا، در مایاارو  از ساانلاا  

یمنیش، گروهی در افشنی مرینما گزارا  معایاوا  

جاامااعاای از " الماای، اعااالماایااا ای را ماان امضاانی 

ایاارایاایاان  طاارفاادار ایااحااالل جاامااهااوری اسااالماای 

 .، پخش میکردید"ایرا 

“ و ماثالاه حالل” (    زاجت وی ه ) در گزارشی  

از مخنلگی  خواستنر سریا اویای جاماهاوری   شده

کاا "  ساالم تاوریاتاو" اسالمی، یشریا یان اساالمای 

" ساالم ایارا " ینمش هموار  مورد سوذهییات مان 

ینم سنیت ساگانرت جاماهاوری اساالمای در اتانوا 

: "... است، از ای  جلسا چایایا  آورد  اسات کاا

-تا  از اعضانی جانماعاا ایارایای 400میش از 

در ماخاش پانیانیای " و ..."  کنیندایی حضور داشتید

ی محث و گگت و یومت ما پارساش و پانساخ  جلسا

ساا پارساش کایایاد  یاخاسات زمان  طارح .  رسید

هنیشن  را ما ایراد اتهنم ما شرکت کییدگن   پرسش

در پیل و طرفداری آیان  از جاماهاوری اساالمای 

الزم ما ذکر اسات کاا در ایا  ".  اختصنص دادید

ت  حضور داشتایاد کاا ایا   400کمتر از یمنیش 

کایا ار  " رقم شنمل مواف ی ، مخنلگی  و همکنرا  

کا در مین  حضنر یشستا ماودیاد، "  ایرایین  کنیندا

ت ریم  تمنمی اعضنی هایائات مادیار  از .  می شد

در ) آقنی علیداد منفی یظنم میشای کایا ار  :  جملا

 –، آقنی مهینم اصاگاهانیای زاد  ( سمت ینظم جلسا

یانیاب رئایاس،   –رئیس کی ر ، خنیم شعلا خلیلی 

خزایا دار و رییاس اخاراجای   –خنیم یینز سلیمی 

 -کی ر  مسلمنین  کنیندا، آقنی محمد تانج دولاتای 

( رادیو زمنیا ؟/ در سمت خمری نر سالم توریتو)  

گازارشا ار، خاودی و  7همچیی  تعاداد ......  و 

 .غیر خودی در سنل  حضور داشتید
  

، کا ..... در آغنز جلسا، مجری مرینما، خنیم یدا 

ینمش را پیهن  کرد  مود، آقنی علیداد منفی یظنم، 

محاماد خانتامای، "  سید اصالحنت" مترجم کتنمهنی 

را معرفی کرد  و پس از آ  آقانی مانفای یاظانم، 

 

  از راست به چپ“ کنگره ایرانيان کانادا”اعضای پنل 

 رامين جهانبيگلو، هوشنگ حسن یاری، علی احساسی، کاوه شهروز و دیوید موسوی: آقایان

 ......"           معضالت سرمایه گذاران " و دغدغه  "کنگره ایرانیان کانادا"

 فرامرز شیراوند : گزارشگر

 آقای عليداد مافی نظام

 آقای هوشنگ یارحسنی

http://www.shahrvand.com/?p=23140
http://www.shahrvand.com/?p=23140
http://www.salamtoronto.ca/?cat=14
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 "جدایی کنگره از ایرانیان"
 سیاسی-تراژیک با مضمونی اقتصادی/نمایشی کمدی

 پاسخی به  م لب  گنم اول و سینستی یوی /کنو  شهروز

    زاجشگر تحقیقی -فرامرز شیراوند 

 جناب ستوده،

شهروند، طفره می روند و  سالح سانسور را اختيار کرده اند دارند، از شما خواهشمندم كه این .....  در پاسخ به اتهامات  ام نامه پاسخاز آنجایی كه مدیریت نشریه شهروند از نشر 
 9109مارچ  92های نوروزی   با بهترین شادباش.   آتی نشریه روشنگر چاپ كنيد ی هشماررا در  نامه را به همراه یادداشتم پاسخ

، نتیجه "عمر"واقعه دج "  اولین"چرا  ا .7

ی وضعیت  این اتفاق نشاندهنده:"....   یرید که می

 ؟..."ی ایرانیان کانادا است سیاسی یامعه

تحریم  اید "  ی های  رامی، پیشن ادتان دج زمین

و   "مستبدان جا هدف قراج دهد و نه مردم عادی

 ه کمک سایر سیاست ها  اید "همینین تحریم ها 

 ه مردم قدجت  دهد که خودشان مستبدان جا 

اما نباید   -، قا ل تعم  است"سرنگون کنند

را ها  ی غر ی، تحریم"دولت ا"فراموت کرد که 
تحت "  صاحبان سرمایه"  ما میظور پیشمرد مینفر

 رای  نه  ورید وآ  ه ایرا دج می"  منافع ملی"نام 

آزادی و "، "حقوق  شر"، "دمکراسی"پیشبرد 

و یا دج پاسخ  ه نیاز و یا خواست "   را ری

مضنف  تنریخ گوا  مرآیست .  هنی تحت ستمتوده
زحمتکش   های همواجه توده  ها تحریم کا قرمنیین 

 .  وده اند ها یوامع تحت تحریم

 ا پن ان شدن دج   -این نمایش"  اهداف"از دید من 

 کانادا  ر  های آثاج تحریم" ی"شعارها"پشت 

و   [ وجسیه ای]  دانشجویان "، "ایران

 "اتحادی فریبکارانه"همانا ایجاد   –" ازنشستگان

 های شخصی و پرونده  طلبی دج پشتیبانی از منافع
.  وده است"  ایرانی گذارا  سرمایه"م ایرتی 

همانگونه که آ اهید یکی از سخنرانان مدعی شده 

مویب "  گذارا  سرمایه" ود که م ایرت این 

به احتمال زیاد این   .شود می"  تولید اشتسال"

تولیدات شغلی تمامن در صنایع صرافی ، امور 

مهاجرتی، ساختمان سازی، خرید و فروش 

ح وقی، ایجاد مراکز   های امالک،  داد و ستد

تبلیغاتی،   های اجتماعی و رسانه–فرهنگی

صادرات ق عات الکترونیکی سنتروفیوژ 

، "خیارشور"و واردات   هستهای  های نیروگاه

مرایعه کنید  "  شعاجها"دج موجد ).  خواهند بود

تناسب معکوس   "جشعاج و شعو"ی  مقاله   ه  

ایتماعی -های سیاسی دج  حران”  شعوج“و ”  شعاج“

سالم "دولتی دج نشریه  آقای محمد تاج ایران

 ه  "اتحادی فریبکارانه"و دج موجد "  توجنتو

فوجیه  97"  چرا انقالب؟" فتاج ایشان دج یلسه 

7397 .) 

 ر اساس  زاجت منا ع معتبر،  یش از :  توضیح

از "  گذار متقاضیان م ایرتی سرمایه"از %  43

جژیم تشکیل می   ی ایران جا سران شناخته شده

از )دهند؛ افرادی چون آقای محمود جضا خاوجی 

من م ن راتم جا نه تن ا   -نامید می"  شرافت انسانی

مضافن .  دانم آ اهانه،  لکه جوشنگرانه می

و دج میان هیاهوی زمان م رر هایم جا دج  پرسش

آن م پس از   -اجائه دادم"  اندجکاجان کنگره دست"

هایم و دج دفاع از حقوق انسانی  ا راز نگرانی

محاصره "سال  ذشته زیر  33ایرانیانی که دج 

. قراج داجند"  جژیم یم وجی اسالمی"  اقتصادی

 ن رم انت اج شما از پرسشگران دج پرداخت  ه 

تمامی موضوعات اجائه شده، دج ورف کمتر از 

ترین شرایط،  سیاج  دج مطلوبیک دقی ه، 

هم از آن "  شرافت"نا فته نماند .  نامعقوالنه است

عصمت، عفت، :  کلمات ال ی است همردیف  ا

 ......    ،ناموس

: دج شروع  ه این نکته اشاجه کرده  ودید که اجی 

آنیه  اعآ نگرانی من و نوشتن این یادداشت "...

ی وضعیت  شد آن است که این اتفاق نشاندهنده

 ..."   ی ایرانیان کانادا است سیاسی یامعه

 :یناب ش روز مایلم  دانم که

 چگونه یامعه ایست؟" یامعه ایرانیان کانادا".1

جا "  یامعه"چه کسی صالحیت تعریف این .2

 داجد؟

، چون میز انانتان، "یامعه"چرا  ه این .3

" های کانادایی"و نه "  ایرانیان کانادا"

 دهید؟ تباج، لقب می ایرانی

خود ماجده این یامعه "  جهبران و نمایند ان".4

 چه کسانی هستند؟

چرا دج نمایشی که قراج است سخنرانان آن  ه .5

هزاج نفری 973یامعه "  پُراهمیتِ "مسائل 

کمتر از   –ایرانیان دج استان انتاجیو،  پردازند 

ایتماعی و   -کمان سیاسی نفر از جنگین 733

 کنند؟ اقتصادی، شرکت می -عبادی

 وکیلی  ا دجایت، منط  و دانش،:  چگونه شما.6

مشاوج وزاجت اموج خاجیه و اموج  محق ، و

( لیبرال) ازج انی  ین المللی دولت پیشین 

ای اینینین شرکت  کانادا،  دون تحقی  دج یلسه

 کنید؟  می

پنسخ از چنپ  امن تنکیو   -مطلب را چنپ می کیید 

منرچ  47ا شیم سادر پنین  روز .  اید ام گریز زد  نمای

، از سوی خنیم المنسی ایمیلی درینفت کردم 4054

گذشته چراغ راه "مخش   –مثلا شد    -حنوی  مطلمم 

که حاوی مطالبی افشاگرانه و پرسشهایی "  آینده

 . حذف شد  مود" ما نمای پنسخ"از روشنگرانه بود، 

هنی زیر  ایی  ذه  کنوش ر مدیمنل پنسخ مرای پرسش

 :  است

که "  هایی پرنسیپ و چهارچوب" چگونه  .1

اساس آنها پایه گذاری   "شهروند مدعی است بر 

، مانع "شکل گرفته و رشد کرده است شده،

 شود؟نمی، "ها حذف صداها و نگاه"

طیف خاص "مقید به کدام "  مستقل"شهروند  .2

 است؟" سیاسی اجتماعی

 قرار گرفته است؟" چتر"شهروند در زیر کدام  .3

افتاده است یا " انعکاس"آیا شهروند خود از  .4

 ؟اش"آینه"

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

مدیر تحریریه نشریه  -خانم نسرین الماسی  رامی

 ش روند،

، صفحه ی 9329  ی هدج نشریه ش روند شماج

 93)  7397فوجیه  7، منتشر شده دج تاجیخ 77

 ام اول و "تحت عنوان  ای ه، نام(9313  من 

کنگره "  ی هدج جا طه  ا یلس"  سیاستی نوین

های  تحریمآثاج "دج موضوع "  ایرانیان کانادا

،  ه قلم آقای کاوه ش روز،  ه "کانادا  ر ایران

 شان ی امهآقای ش روز دج ن.  ستا هچاپ جسید

شگردی )،  دون ذکر نام "چند نفری"تحت نام 

،  ا این مضمون مرا موجد ات ام قراج داده (قانونی

اما در وقت پرسش و پاسخ چند "....:   ودند

نفری شروع به صحبت کردند و بدون آنکه 

سئوال مشخصی بکنند می خواستند بدانند چرا 

. تمام سخنرانان از رژیم اسالمی حمایت می کنند

فریاد زدند، شعار دادند و قوانین جلسه را زیر پا 

. گذاشتند و تنها کاری که نکردند طرح سئوال بود

 ." هللا حزببسیار شبیه به حرکت 

از اینرو خواهشمندم پاسخنامه زیر جا دج 

 !  سپاسگزاجم.  ه چاپ  رسانید تان ی هنشری

 7397فوجیه  94  -فرامرز شیراوند  

گام اول و سیاستی  "پاسخی به  م لب   

 آقای کاوه شهروز    ی نوشته  –" نوین 

 یناب کاوه ش روز،

و پر "  آزاج" ی"   حآ شیرین"ا تدا از اینکه این 

 ه "همانگونه که شما .  مزا  جا  شودید، ممنونم

آن "  تان دج آن یلسه، معتقدید و "او اجن رهای

جا کامال آ اهانه، واقع  ینانه و توأم  ا آنیه آن جا 

 :  یندداشت یویسید 

 شهروید ضم  آ  کا همیشا ساعای کارد  ....«

آیینه ای باشد بیرای انیعیکیاس خیواسیتیه هیای 

امان خاود جامعه،  سیاسی اجتماعی و فرهنگی 

یک چتر قرار گرفتن اجیتینیاب کیرده  از در زیر

ییک رسیانیه  چرا کا یامای خاواهاد ماا عایاوا 

مستیقیل خیود را میقییید بیه ییک طیییف خیاص 

ای  یا ما دلیال مای ........  سیاسی اجتماعی کند

به دلیل چهیارچیوب پریسیپی و هرج و مرج کا 

هایی ست که شیهیرونید بیر اسیاس آنیهیا پیاییه 

. شکل گرفته و رشد کیرده اسیت گذاری شده، 

 مدو  ش  اگر مواضر من چیزی مجز اییهن ماود

ما مجبور به حذف صداها و نگاه های بسیاری 

 یسری  المنسی  «....در شهروند می شدیم
 

 
پنسخی است ما  خوایید مطلمی کا در زیر می

گنم اول و سینستی ی آقنی کنو  شهروز  اینم
 . میدرج در یشریا شهروید ،یوی 

تحت ینم  شن  ی نمامتنسگنیا ؛ آقنی شهروز، در ی
، ما روش یشریا یناسالمی ......"چید یگری "
 .،  مرا مورد اتهنم قرار داد  مودید"سالم توریتو"

 52ا شیم در پنسخ ما ای  موضوع، روز سا
خنیم یسری  ما ایمیل   ای نماپنسخ ی 4054فوریا 

، (مدیر تحریریا یشریا شهروید)المنسی 
 فتگوی تلفنی، خانم الماسی ایراد در .  فرستندم

 : رفتند که
 5000)ما مطلب ( واژ  8005)م ا نمای پنسخ .1

 آقنی شهروز    ، مسینر طوالیی است؛( واژ 

...  رآمدد پیش .2 پیش از هر چیز منید ما اییکا : 

یکتا اشنر  کیم کا جنی مسی خوشمختی است کا 

یشریا شهروید سخنوتمیدایا و ضرب العجل 

صگحا ای را در اختینر شمن قرار داد  تن متوایید 

جدایی کی ر  "ما ینخرسیدی هنی تن  از یمنیش 

منری عالقا چیدایی ما .  مپردازید"  از ایرایین 

ی نرش در یشریا شهروید را یداشتم؛ امن از 

قرار داد  اید، عهد "  اتهنم"آیجنییکا مرا مورد 

شکیی کرد  و مطلمی در پنسخ ما یکنت ذکر شد  

در ینما ی تن  مرای یشریا ی شهروید ارسنل 

 ، ...."کرد  تن پرسش هن می پنسخ یمنیید

 ییست؛ " خواییدگن  شهروید"مورد پسید 

سالم "یشریا یناسالمی »در  نااسالمیواژ   .1
 ......  ، تگسیرمردار است و «"توریتو

  

" شهروید"از اییرو ایشن  درخواست کردید کا 

 . را ویرایش کرد  و تلخیص کید ام ینما پنسخ

و   "نااسالمی"  ی  ما هر رو، پذیرفتم کا واژ

را حذف و ینما را خود ویرایش و "  رآمدد پیش"

مطلمم  4054فوریا  40و  42در تنریخ .  تلخیص کیم

کرد  و مرای خنیم (  واژ  4280)تلخیص   را ویرایش،

امن مطلب ما چنپ   –المنسی دومنر  ارسنل کردم 

 . یرسید

قول  4054منرس  2خنیم المنسی در روز یکشیما 

" روز جهنیی ز "ویژ   ی  دادید کا پس از شمنر

 آقای محمد تاج دولتی

 ادامه در صفحۀ   بعد  

http://www.shahrvand.com/?p=23191
http://www.salamtoronto.ca/?p=4392
http://www.salamtoronto.ca/?p=4392
http://www.salamtoronto.ca/?p=4392
http://www.shahrvand.com/?p=23191
http://www.shahrvand.com/?p=23191
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 73های زندانیان دج جوز  عکسبرداجی از خانواده

دستگیر و ، دج خاجج از زندان اوین، 7333یون 

زندانی شد، موجد  تجاوز و شکنجه قراج  رفت و 

قتل خانم .   ه قتل جسید 7333یوالی  99دج جوز 

یم وجی کاومی جوا ط سیاسی و  ازج انی 

 .اسالمی و کانادا جا موجد شعاع قراج داد

( ICBC)، 7334اکتبر  1دج جوز دوشنبه 

ایران و [  یم وجی اسالمی]شوجای  ازج انی "

جوا ط دو یانبه و تاثیر آن دج "تحت نام   3کانادا

سمیناج "  ایران[  یم وجی اسالمی]معامالت  ا 

دج .  خود جا دج ش ر توجنتو  ر زاج کرد  ساالنه

کنگره ایرانیان "مانند    ICBCاین سمیناج

از تاثیرات منفی قتل خانم کاومی، (  ICC" )کانادا

اقتصادی اعالم نگرانی "  معامالت" ر جوی 

 . نمود

دج این دوجه، استفان هاشمی، فرزند زهرا 

کاومی، دولت لیبرال کانادا جا تحت فشاج قراج 

داده و مویب شد تا سفیرکانادا از ایران  ازپس 

دج واکنش، یم وجی اسالمی هشداج .  خوانده شود

هر آنکس جا که دج پرونده ی زهرا "داد که 

قراج خواهد "  ت دید"جا موجد "  کاومی دخالت کند

سفیر  7334نوامبر 73تا اینکه دج تاجیخ   -داد 

 . یدید کانادا  ه ت ران فرستاده شد

دکتر ش رام اع م دج  7337ماجچ  39دج 

کنفرانسی مطبوعاتی دج کانادا، دج موجد ضرب 

و شتم، شکنجه و قتل خانم زهرا کاومی افشا ری 

کردند؛ این واقعه میرفت که دو اجه عاملی دج 

تیر ی جوا ط یم وجی اسالمی و دولت لیبرال 

اما دج ن ایت  رای یلو یری از .  کانادا شود

، دولت لیبرال کانادا  رای خشنودی "ها سوتفاهم"

یم وجی اسالمی، ترمیم و   بودی جوا ط، 

)سازمان مجاهدین خل " اپوزیسیون اسالمی " 

دج لیست  7337مه  76، جا دج (جژیم

 . قراج داد" های تروجیستی سازمان"

-ایرانی"مشاوجان :  اکنون پرسش این است که

وزاجت اموج خاجیه و اموج  ازج انی "  کانادایی

-ها  ستان  ین المللی دولت پیشین کانادا دج این  ده

اسالمی، ترمیم و  دج ی ت خشنودی یم وجی

 چه نقشی داشتند؟  -  بودی جوا ط

، 7399آ وست  99الزم  ه یادآوجی است که دج 

تریتا پاجسی،  ری :  قایانآ  4دست اندکاجان نیاک

نفر از  34سیک و هادی قائمی  ا همکاجی 

، خانم (سبزالل ی)خانم فاطمه حقیقت یو ": یاجان"

 روه "  اتحاد  رای ایران)"فیروزه محمدی 

کننده و عامل  ازداجنده وجود  کنترل

خواهان  ه ت اهرات ای پس از  سرنگونی

(دج اجوپا و امریکا 9311خرداد  77"  انتخا ات"

، "خشونت پرهیز"استاد )  آقای رامین جهانبگلو، 

-ایرانی"، می مان وی ه "زندانی سیاسی سا  "

 دج  7399کنفرانس امنیت ی انی " "کانادایی

نماینده یامعه ایرانی "  کنگره ایرانیان کانادا"-9

 نیست؛ 

ات،  نامه ،  ر اساس آیین"کنگره ایرانیان کانادا"-7

 ری و   ر که نوع ال ی  روهی است ال ی

تعریف "  کنگره" ایست خود  ات جا می وا ستگی

 و تعیین کند؛ 

، از آنجاییکه یکی از "کنگره ایرانیان کانادا"-3

داجد و (  اقتصادی) زاجانش دج ت ران دفتر  نیان

ات مدافع محمود یاد اجی،  جئیس هیئت مدیره

ماموج خرید و صادجکننده لوازم سنترفیوژ 

اسالمی است،  نا راین  نیرو اه اتمی یم وجی

 نفع؛  روهی است ذی

سال  ذشته دج  33توده زحمتکش ایران دج -4

–اسالمی  وده  محاصره اقتصادی جژیم یم وجی

جژیمی که سرکوب، دستگیری، زندانی، شکنجه، 

تجاوز، اعدام، سنگساج، تروج، جعب و وحشت، 

 .جا دج کاجنامه داجد

 33دج :  دج پایان جو  ه سخنرانان کرده و  فتم-7

ی   ذشته توده زحمتکش ایران تحت محاصره

اقتصادی  وده است،  سیاجی از یمله کاج ران و 

-اند  ازنشستگان ماه ها حقوق دجیافت نکرده

سال  ذشته کجا  33پرسشم اینست که شما دج 

اید؟ چرا اکنون   ودید؟ و چرا تاکنون پنل نگذاشته

ها افزایش پیدا کرده نگران  که فشاج  ه جژیمی

اید؟ و چرا تا  ه این حد نگران فقط  شده

فایل صوتی یلسه  ه ز ان ) ذاجان هستید؟  سرمایه

 (انگلیسی مویود است

دوج  همه را از شمااما جفتاج شما : "که  اید نوشته

قدجتمان جا نشان دهیم  ما با اتحادا ر . .......کرد

برای اخذ می توانیم مطمئن  اشیم دولت کانادا 

 تصمیم های مهم در مورد ایران با ما مشورت
او اجن ر شما مرا ناجاحت ........خواهد کرد

ی شما امیدم به  استراتژی کودکانهاما  ،کند نمی
تاکیدها ." )می کند ایران را کمرنگ پیروزی مردم

 (از من

 : میل داجم  دانم که

 کیستند؟  "شما"و " ما" .1

 جا داجند؟ چه ماهیتی و مشخصه ای .2

  ؟متعل  اند  ه چه یب ه ای .3

 حدود و مرز جا چه ضوا طی تعیین میکنند؟  .4

 ی و یا نزدیکی چه شرایطی جا داجد؟ "دوج" .5

ت "یدی"جا چه کسی  ا "  ش رت"پلکان  .6

  رسد؟ و" ق رمانی"طی کرده تا  ه مرز 

استراتژی "  تان از"امید"غلظت چرا  .7

" کمرنگ"سه پرسشگر، اینگونه "  کودکانه

 شده است؟ 

 "گذشته چراغ راه آینده"

دج "  دوستان" ه احتمال قوی شما و دیگر 

وزاجت اموج خاجیه و اموج  ازج انی  ین "

، دج سال ای "کانادا[  لیبرال]المللی دولت پیشین 

دج این .  ، سمت مشاوج جا داشتید7333-7337

، ش رهای (9317خرداد/7333یون )دوجان 

دانشجویی  ه عدم -ایران شاهد اعتراضات مردمی

تیر  91محاکمه عوامل کشتاج دانشجویان دج 

"/اصال  طالبان"دوجان قدجت )  9321

، و تداوم حبس  رخی از دانشجویان (چیان خاتمی

دج این زمان، خانم زهرا کاومی، .   ود

فتوژوجنالیست کانادایی تا ع ایران،   نگام 

متاسفانه این   -...."هللا  سیاج شبیه  ه حرکت حزب

دج   ترین حالت، "  ات امات"و "  ادعاها"

 . پایه است ناصادقانه و  ی

محق  :  یناب ش روز، از شخصیتی  ا پیشینه شما

دج "  و کوششگر 62دج موجد قتل های سال 

، "یافتن مسئوالن قانونی این ینایت علیه  شریت

، و افشا ر "حقوق  شر"  یدج زمینهکنشگر 

 ،"اسالمی یم وجیو ینایتکاج  وحشیی چ ره"

 ه سبک "  ات ام زنی"ی  چاله  هانت اج نداشتم که 

این شگرد .   یافتید  9"راه حل"برنامه تلویزیونی

اسالمی  وی ه ینا   متعل   ه هواداجان یم وجی

" سبزهللا"شگردی که طیف   –است "  اصالحات"

دج مباحثات، آنزمان که "  چیان موسوی/خاتمی"و 

ها  تحمل انتقاد جا نداشته و از پاسخگویی  ه پرسش

مانند، منتقد جا مت م  ه شباهت  ه یاجان  دج می

اطمینان داجم که .  کنند می"  حزب هللا"شان،  دیرینه

 اشد و امیدواجم "  نشینی کمال هم"این از تاثیرات 

یایگاه خود جا دو اجه "  نشینان هم" ا دوجی از 

کنم سری  ه یلسات و  مضافن پیشن اد می.   یا ید

" ها تحریم ینبش ضدینگ و علیه"های   ردهمایی

" هللا حزب"یقین داجم دج آنجا فعالین   - زنید 

قطاجان  و هم"  کانادایی  -خشونت پرهیز ایرانی"

 .اسالمی جا خواهید یافت یم وجی

آوجدن "ت دید  ه )نا فته نماند که  یشترین فریادها 

، جا حضاج از "......(شکایت حقوقی"، "پلیس

، از یمله آقایان احسان "کنگره"کاج زاجان 

زاده، شنیدند؛  میردامادی و   نام اصف انی

همانگونه که شاهد  ودید، آقای میردامادی و 

پس از چند دقیقه دج یری کالمی  ا "  شرکا"

تحمل و پرخاشگری  نخستین پرسشگر،  ا عدم

مضافن، کاج زاجان .  سالن نمایش جا ترک کردند

، یکی از همیاجان نخستین پرسشگر جا "کنگره"

و  رعلیه "  ها تحریم"که دج مخالفت  ا 

،  ا "کنگره" ا دیدی متفاوت از "  افروزی ینگ"

همیاجی ماموجان امنیتی ساختمان، از محل  یرون 

نماینده ایرانی )  2آقای جضا مریدی  حتی.  جاندند

از   (تباج حزب لیبرال دج مجلس استان انتاجیو

مجری برنامه   -نصیب نماند   زند ت دیدات  ی

)ندا"خانم  ،          (که نامش را پنهان کرده بود" 

قرار گرفتن بر روی صندلی "آقای مریدی را به 

 ! ، تهدید کردند"(Hot Seat)داغ در پارلمان 

قوانین " یش از هرچیز میل داجم  دانم که کدام 

 . زیرپا ذاشته شد" یلسه

نوشته  ودید، "  طر  سئوال"دج موجد عدم 

همانگونه که مشاهده کردید دج زمان کوتاهی که 

تعیین شده  ود، اینجانب پس از سپاسگزاجی از 

 : ر زاجکنند ان، اعالم کردم که

ینا  احمدی -م ره های سوخته جژیم اسالمی

نا فته ".  مدیرعامل سا    انک ملی ایران( "ن اد

های  ه اصطال  "شخصیت"از   ای نماند که عده

 ا  کاج یری دج تالت  ودند تا "  کانادایی-ایرانی"

یعنی انداختن توپ -شگرد قدیمی وزاجت اطالعات

اپوزیسیون    دج زمین"  Petitionطوماج امضا  "

انرژی اپوزیسیون جا دج   -کاجی ی خرده شیفته

 .   ه هدج دهند" نخود سیاه"یستجوی 

ت یه و "....  :دج ضمن  ا شما دج این زمینه که

تصویب قوانین  رخوجد  ا ناقضان حقوق 

، کاملن موافقم؛ و  ه شما اطمینان می ......" شر

 . دهم که مرا همواجه دج این کمپ خواهید یافت

 رخوجد قانونی  ا " فتنی است که موضوع 

یکی از مسائل  نیانی "  ناقضان حقوق  شر

" کنگره ایرانیان کانادا"اختالفاتم   ا کاج زاجان 

، "م ایردوستان"این .   ود 7331دج اوایل سال 

دج "  شرایط عضویت"انتقادم جا دج موجد 

هم  ادن  حتی آقای محمود احمدی"که "  کنگره"

میتواند نه تن ا عضو  لکه  ه عضویت هیئت 

 .کردید ، جا سرسختانه جد می"مدیره کنگره دجآید
 همینین از پیشن ادم دج افزودن  ندی  ه آییننامه

........ عضویت سران،»:  دج یلو یری از

اسالمی و تمامی کسانیکه،  وا ستگان یم وجی

مستقیم و یا غیر مستقیم، دج سرکوب، 

و  ه هر نحوی دج اجتکاب  ه ........شکنجه،

، "یددست داشت ا"  ینایت علیه  شریت"کشتاج و 

 .یمودید مصرانه و  ا پرخاشگری ممانعت می

یناب ش روز  رامی، از استبداد و آفریقای 

همانگونه که آ اهید،   -ینو ی سخن  فتید 

آپاجتاید  ه سبک آفریقای "  استبداد"فروپاشی 

 رای توده زحمتکش و موجد ستم آفریقای   -ینو ی

ای خوشایندی نبوده است؛ دج  ینو ی چندان تجر ه

ستن  آفری نی پو حقیقت  رای  خش اع م سیاه
،  ر همان پاشنه "پسا آپاجتاید"  جیومی، درب

تن ا تفاوت چشم  یر آفریقای ینو ی .  چرخد می

کنونی  ا دوجان آپاجتاید دج این است که آن زمان 

دج "  سفیدپوست  های فاشیست"فقط طبقه الیت 

هم  ستن پو حاکمیت  ودند و اکنون  خش الیت سیاه

.  ه طبقه دزدان سر ردنه اضافه شده است

دزموند توتو فعال مش وج حقوق "دجضمن از 

اسقف اع م " )" شر آفریقای ینو ی علیه آپاجتاید

یایزه "و  رنده "  کلیسای انگلیس دج ینوب آفریقا

 اید خاطرنشان کنم . ، سند آوجدید"(ی صلح  اندی

که م مترین پیام اسقف اع م دزموند توتو  ه 

ینایتکاجان، دیکتاتوجها و مستبدین، این  ود که 

هر ینایتی که می توانید انجام دهید که قر انیان 

، "دستگاه مذهب"ینایاتتان  ا وساطت 

آکادمیسین های خشونت "و "  جوشنفکران دینی"

 ا ضمانتی "   اندی پسندانه"، م ر انانه و "پرهیز

 .ال ی، شما جا خواهند  خشید

"...اید نوشته اما دج وقت پرسش و پاسخ چند : 

نفری شروع  ه صحبت کردند و  دون آنکه سئوال 

خواستند  دانند چرا تمام  مشخصی  کنند می

فریاد .  کنند سخنرانان از جژیم اسالمی حمایت می

زدند، شعاج دادند و قوانین یلسه جا زیر پا 

.  ذاشتند و تن ا کاجی که نکردند طر  سئوال  ود

 آقای علی احساسی

 .........خانم ندا 
 آقای رامين جهانبگلو

 ادامه در صفحۀ   بعد  
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کجا  وده و پرونده آنان دجحمایت از ماردم ایاران 

من وج این اقایان هییگاه مردمی ناباوده "   چیست؟

که اعدام و شکنجه می شوند و  ه زندان می جوناد 

سال است زیار فشااج لاه شاده اناد و  ارای  33و 

نشان دادن اعتراض خویش حاضرند میلایاونای  اه 

خیا ان  یایند، چون قبال هم کنگره ایرانایاان کااناادا 

از ایاان مااردم حاامااایاات نااکاارده و نااخااواهااد کاارد

 خصوص دج زمان یاناباش ساباز کاه ایارانایاان )  

توجنتو چند ت اهرات چندین هازاجنافاری  ار ازاج 

کردند کنگره  ه هیچ ویه حاضر نشد کوچکاتاریان 

. حمایتی از ینبش سبز مردم ایران  اعامال  ایااوجد

" اثااث" چارا کاه  اا (  حتی دجیغ از یک اطالعایاه

نامه خویش خوشبختانه پیوندی نا سستنی داجند که 

ال د !  فرزندان من دجسیاست دخالت نکنید:  فرموده

این یلساتی که جایع  اه تاحاریام  احاآ مای شاود 

و چون دکتر مریادی ناماایاناده .  کالس آشپزی است

ایرانیان دج پااجلاماان اناتااجیاو  ارخاالف اناتا ااج 

دوستان کنگره  ا ش امت از مردم واقعی و دجد و 

جنج های آنان سخن  افات، ناایاوانامارداناه ماوجد 

هاای ماوجد حاماایات از ماا "  سعید چالابای"  حمله 

 .  تران قراج  رفت

وقتی سان  روال  ازاجشاگار تاوجناتاو اساتااج دج 

پاارده از جاز ماارکااز  7393آوجیاال  94تاااجیااخ 

معالعات ایران شناسی دج خیا ان شپرد شرقای کاه 

هازاج دالج  172 ه  فاتاه  ازاجشاگار  اه قایامات 

 صوجت نقدی و  ا پول سفاجت ایاران خاریاداجی 

شده  ود  رداشت، ایارانایاان کااناادا ماتاویاه شادناد 

 رخی اساتید ایرانی دج شا ار تاوجناتاو  اا فااضال 

یاالاب ایاناکاه .  الجی یانی  ه چه کاجی مشساولاناد

خانمی  نام دوستی که  ویا مدیرمسئول این مارکاز 

از "  می  اشد  ه  زاجشگر توجنتو استاج می  اویاد

" سفاجت پول دجیافت می کنیم اما نه  طوج مارتاب

البته همین اساتید  ا جاه اندازی کنفرانسی دج ساال 

تحت نام ایران شناسی و  ا دعوت  از اکبر  7331

اعتماد که فریااد زد و اشاک جیاخات کاه مان از 

انرژی هسته ای یم وجی اسالمی دفااع مای کانام 

چون مثل نااماوس مااسات و نشاان داد کاه داماناه 

ناموس پرستی وسایاع تاراز آنسات کاه فاکار مای 

کنفرانسی که  ه دلیل حمایات هاای آشاکااج .  کردیم

اغلب سخنرانان، مخالفین ن ام آنرا ایران فاروشای 

 !نام ن ادند

طیز پردازی هنی اسد ماذیامای در سانیات هانی *  

اسد مذیمای .  گوینگو  اییتریتی ییز میتشر می شود

قصاا هانی ” و “  م  و آقان” :  تنکیو  دو کتنب طیز

 ▄. میتشر کرد  است“ االغی

قدم ماوفا  شادناد  اا ماقااماات اساتاان اناتااجیاو  اه 

مرکزیت توجنتو مالقات کرده و از حاماایات هاای 

هادف غاایای ال ای .  مادی و معنوی   رمناد شاوناد

 ری  نفع دولات ایاران یا ات  ا اره  ارداجی از 

سرمایه های غاجت شده ای که  ه کاناادا سارازیار 

مانند موجد خاوجی و مجتبی یعفری، ازایان .  شده

جو  ندی جا دجاساسنامه می  ناجااناناد کاه کاناگاره 

سیاسی نیست و دج سیاست دخالت نمی کند و فقاط 

اماا .   ه اموجات یامعه ایرانیان کانادا مای پاردازد

ازآنجا که می  ویند دجوغاگاو دانشاماناد اسات  اه 

فراموشی دچاج می شوند چون  الفااصالاه پاس از 

دستگیری محمود یاد اجی دالل اسلحه یاما اوجی 

سال زندان محاکاوم شاده  4اسالمی که دجکانادا  ه 

اطالعیه ای دجحاماایات از وی صاادج ناماوده و 

خواهان آزادی وی می شوند و یا آنطوج کاه خاانام 

س یال خداخواه دج ش روند همین هفته دجاعتراض 

"  ه کنگره ایارانایاان دج ماطالابای تاحات عاناوان 

کنفرانس طرفداجان حفک جژیم یم وجی اساالمای 

ناوشاتاه دج زنادان  اه "  علیه تحریم های اقتصادی

دج زاجت . ) مالقات محمود یاد اجی نیز می جوند

 تاجیخ دوم  9323سحر زجهی دج ش روند شماجه 

آمده که فقط دجهمین چند سال  ذشته  7397فوجیه 

مایالایاون دالج دج کااناادا سارماایاه  373ایرانیاان 

 ( ذاجی کرده اند

فعال شهدن البهی ههای رژیهم اسهالمهی در   -ج

 کالنشهر تورنتو

تهریهتها پهارسهی البهیهسهت هنوز دو هفتاه از وجود 

 ه ش ر توجنتو ناگاذشاتاه معروف رژیم در آمریکا 

که  ه یکباجه کنگاره (  7397نیمه اول ژانویه )  ود 

ایرانیان که دخالت دجسیاست جا قبال مکروه اعالم 

کرده  ود، یلسه ای یکسویه ای تشکیل داد تا عاده 

ای از سیاست وجزانی شناخته شده ای که زیر هر 

علمی دجاین ش ر سینه می زنند،   اماراه ماداحاان 

صلح و دوستی و عش  یکطارفاه،  ار تاحاریام هاا 

چرا کاه !  اشک  ریزند و  نالند که مردم  ناه داجند

 ااقااول ماا اادی اماایاان از اعضااای شااناااخااتااه شااده 

سکوالجهای سبز شاخه دج نشریاه شا اروناد زیار 

پنل یکدست کنگره ایرانیان،  یازناس آجی " عنوان 

کناگاره تاا  احاال : " که می پرسد! "  حقوق  شر نه

محااساباات یاکای از ماراکازی  اود کاه  صاوجت 

مااکااتااوب احاارازتااخاالااف دج نااحااوه وا ااذاجی ایاان 

نا اایاتاا کااجخااناه  اه .  کاجخانه جا تایید کرده اسات

میلیاجد تومان آن م  صوجت وام  ااناکای  97قیمت 

دجحالی که  اه .   ه مجتبی یعفری وا ذاج می شود

 فته آقای نوجمحل عضاو شاوجای کااجخااناه ایان 

هزاج نباشای  97کاجخانه دج زمان وا ذاجی حدود 

ملیاجد تومان و  الغ  ر ده هازاج تان  72 ه اجزت 

شمش دجانباج داشته است که  اا احاتاسااب اجزت 

هکتاجی  ه همراه دستگاها اا و مااشایان  99زمین 

آالت و ساختمان مرکزی دجتا اران و خااناه هاای 

میالایااجد تاوماان  933مسکونی، اجزت آن  الغ  ر 

حاال  ماند که کااجخااناه وجشاکاساتاه شاده و .   وده

 نا ر زاجت خابار ازاجی ایالاناا تاجاماع کااج اران 

مقا ل دجب   اجستان  ه خاک و خون کشایاده مای 

شود و ن ایتا کاج ران پس از ماه ا  ی حقوقی  اه 

چارا کاه آقاای ماجاتابای .  زندان فرستاده می شاوناد

یعفری دج اسرع وقت از سفاجت کانادا تاقااضاای 

م ایرت نموده و  ا تویه  ه عنایت خااص دولات 

کانادا دجیذب سرمایه های  ی پادج، دجکاماتار از 

شش ماه  ه ش ر توجنتو م ایرت می ناماایاد و  اا 

خرید خانه مجللی دج ماناطاقاه  اا کاالس و ماوجد 

،  ای دجدسار  اه 96عالقه ایارانای هاا یااناگ و 

تجاجت  ا چین مشسول  شته و کاج ران  رسنه و 

 . ی پناه جا  ه امان خدا جها می کند

برای البهی "  کنگره ایرانیان کانادا"تالش  -ب

گری و دست یابهی بهه حهداقهل بهخهشهی ازایهن 

 سرمایه ها،
  

که  ا تالت های  ناگااه کنگره ایرانیان کانادا 

خیریه و افراد خیر دجخفا شکل  رفته  ود امیدواج 

 ودند  توانند  ا یکی دو یلسه علنای و اناتاخاا ااتای 

دجحالی که اساسنامه ات قبال دج تاجیک ) فرمایشی

خانه تدوین شده  ود و ا ر کسای  اه عضاویات آن 

دجمی آمد خود خود  اید اساسنامه ای که دج تدوین 

 ا معرفی خاود (  آن دخالتی نداشته، جا می پذیرفت

 عنوان نماینده یامعه ایرانیان تاوجناتاو  اه اهاداف 

جا اط :  هدف اول .  ازپیش تعیین شده دست پیدا کند

که دج اولایان .  یامعه ایرانی  ا دولتمردان کانادایی

 :این مطلب دج سه محوج خالصه شده 

ههجهوم سههرمهایهه ههای غهارت شهده بههه   -اله 

 کانادا، 

خوشبختانه شاید  توان خااوجی جا  اداقاباال تاریان 

غاجتگر ثروت ملت نامید، چرا که دج اوج یاناگ 

سرد تبدیل  ه لقمه ای  لو یری شد که ممکان  اود 

امااا وقااتاای کاااجد  ااه .  احااماادی ناا اد جا خاافااه کاانااد

استخوان جسید دولت سوجچاران احامادی نا اد  اا 

همه تالشی که  رای هضم جا عه اناجاام داده  اود، 

نتوانست هضاماش کاناد و  اا اساتافااده از فضاای 

تااجیااک حااکاام  ار کشااوج و تااالت جهاباار  اارای 

تاجیک تر کاردن فضاا  اا پاایایان کشایادن فاتایالاه، 

اما خاوجی آناقادج خاوت شااناس .  استفراغش کرد

 ود که توانست دج  اختر و تاحات عاناایات دولات 

مااعاادلاات پااروج کااانااادا کااه حاااماای ساارمااایااه هااای 

سر ردان است آجام  گیرد اما نه  ه خوت شانسای 

 .آن دیگری

کاجخانه آونگان تولید کننده دکل های  رق و نبشای 

تاوسااط دولاات  9373هاای ساااخاتاامااانای دج ساال 

 ه  زاجت یکی از کاج ران کااجخااناه .  تاسیس شد

همه چیز  خو ی پیش مای جفاتاه تاا ایاناکاه  احاآ 

و .  پیاش آماد 44خصوصی سازی و ایرای اصل 

طی یک جوند غیر قانونی و دج طول یک جوز و 

لایر دج جوناادی  93333 ااا قاایااماات هاار ساا ااام 

دج اازاج  اوجس  اه  71/2/9313نامعمول  تاجیخ 

اقای مجتبی یعفری فارزناد سای و دو ساه ساالاه 

غالمعباس یعفری از دوستان )  غالمعباس یعفری

و . فروخته می شود( نزدیک پدج احمدی ن اد  وده

 اا شارط  99/1/9313قراداد فاروت دج تااجیاخ 

مااهاه ماناعاقاد مای  36اقسااط %  63نقد و %  43

علیرغم اینکه کااجشانااساان داد ساتاری دج .   ردد

مرداد ماه همان سال قیمت پایه س ام کااجخااناه جا 

نحاوه وا اذاجی و .  لایر تعیین کرده  ودند 92319

قیمت  ذاجی س ام کاجخانه چنان سروصدایای  اپاا 

می کند که مجلس نایاز  ارای جفاع تاکالایاف واجد 

عباس جیایای ناماایاناده اجاک دج .  مایرا می شود

دجپی تحقی  :   فتگو  ا خبر زاجی فاجس می  وید

و تافاحاص ماجالاس از ناحاوه وا اذاجی کااجخااناه 

آونااگااان اجاک  ااه  ااخااش خصااوصاای، دیااوان 

دج  9112دج سال "  سازمان مجاهدین خل "نام .4

سازمان ای "دج لیست "   فتگوی تمدن ا"زمان 

 .امریکا قراج  رفت" تروجیستی

خانه آزادی - Freedom House ر اساس و گاه .5

که دج امریکایی است،  NGO  یک اج ان غیردولتی

های  تحقیقات و حمایت از دمکراسی، آزادی"زمینٔه 

مدافعان "فعالیت میکند و از  "حقوق  شر سیاسی و

های کاج ری،  حقوق  شر، معتقدان دینی، اتحادیه

حمایت  ه "  و طرفداجان تجاجت آزاد نگاجان جوزنامه

ست، که ا هآوجد؛ و از آن جو معروف  شت عمل می

سالیانه ف رست کشوجها جا از لحاو میزان 

  .دهد دمکراتیک  ودن ت یه و انتشاج می

 ه  فته نوآم چامسکی، خانه آزادی، وا سته  ه .6

" منافع"امریکاست و دج ی ت پیشبرد "  دولت"

 . کند فعالیت می امریکا

..... آکادمیک،/اجتماعی/اقتصادی/سیاسی/عبادی

نیاندازیم؛ تا مبادا با طناب "  آری"سفید   چک 

درخت "به "  الهی فرمانی"ت یه با "  سبز"

 .    حلق آویز شویم" سیبی

▄ ▄ ▄ 

1.?watch/com.youtube.www://http

be.youtu=feature&XNVtEKgXgcg=v 

"ICBC) رای اطالعات  یشتر از .2 شوجای ( 

جیوع "  ایران و کانادا[  یم وجی اسالمی] ازج انی 

دج سایت جوشنگر  77کنید  ه وی ه نامه 

ca.rowshangar.www 

 ه  زاجت آقای حسن داعی، نیاک ال ی .3

http//:.               اسالمی دج امریکاست یم وجی

91=id?php.1page/com.iranianlobby 

، دج واکنش  ه حذف نام رامین جهانبگلو

اسالمی از این لیست،  رخالف نگه  یم وجی

دج لیست "  سازمان مجاهدین خل "داشتن نام 

. اند ، سکوت مطل  کرده"سازمان ای تروجیستی"

آیا هدف از این سکوت اقدامی دج  از رداندن 

از  ین جفته جژیم "  ی انی مشروعیت"

 اسالمی نیست؟ یم وجی

 !"هاست سکوت سرشار از ناگفته:"ب ولی

در پایان برای پیشگیری از تکرار یناب ش روز، 

تراژدی تاریخی، پیشنهاد میکنم که تا با نگاهی 

به واقعیات  و انت ادی، شکاکانه، جستجوگر

بنگریم و هیچگاه چون گذشته، خویشتن را به 

نیآلوده و در صندوط ُخدعه "  اتحاد فریبکارانه"

، صرفنظر از جایگاه "شخصیت و یا گروهی"

های  ، و یکی دیگر از پانلیست"هالیفکس کانادا

ای جا دج  ، نامه......و "(  کنگره ایرانیان کانادا"

سازمان "داشتن نام  همین جاستا،  ه ی ت نگه

سازمان ای "دج لیست "  مجاهدین خل 

آوج  نکته شگفت.  امضا کردند 4"تروجیستی

 Freedom Houseکه موسسه آمریكایی  است این

نام  ،7399سال دج  زاجت   ،5(خانه آزادی)

 ۵۵اسالمی جا پس از سه دهه، از لیست  یم وجی

حکومت سرکو گر ی ان  طوج حیرت انگیزی 

اسالمی  تاکنون حذف نام یم وجی.  حذف کرد

 رای نخستین  اج پس از سرکو  ای سه سال 

  .است اخیر، پرسش ای فراوانی جا ایجاد کرده

نفر  32اینست که چرا این  پرسش اصلی 

آقای ،  وی ه "فعالین حقوق  شر"و "  ُخبر ان"

 "تورنتو بهشت گمشده"
 com.gmail@tanzasadطنز پرداز   -اسد مذنبی

 ادامه از صفحۀ   قبل  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://www.youtube.com/watch?v=XNVtEKgXgcg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XNVtEKgXgcg&feature=youtu.be
http://www.rowshangar.ca
http://iranianlobby.com/page1.php?id=91
http://iranianlobby.com/page1.php?id=91
mailto:tanzasad@gmail.com
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!آخرین تالش یک مادر برای یک لقمه نان   

صادق افروز   

 

 سایت خبری جنبش خرداد 

ساله ، دجمانده از  یکاجی و فقر  ه همراه دو  38جاشل  ریمر مادجی 

 ه اداجه خدمات انسانی و   داشتی دج ش ر  2011فرزندت دج دسامبر 

الجدو ایالت تکزاس واجد می شود و تقاضا می کند  ا سوپروایزج دیداج 

جاشل دجمانده از فقر و  یکاجی شب ها دج مقا ل جستوجان ها .کند

 دایی می کرد و از مردم می خواست لباس های ک نه شان جا  ه او 

ساله دج یک  10ساله و تیموتی  12جاشل و دو فرزندت ،جامی . دهند 

 یه ها  ه مدجسه نمی .تریلر فاقد وسائل  رمایی زند ی می کردند 

.                                                                                جفتند  

جاشل  اجها از اداجه خدمات ایتماعی مخصوص کم دج آمدها و  ی 

و ا ر پولی  ه او نمی دهند .دجآمدها خواسته  ود که کمکی  ه او  کنند

اما هر اج هر دو دجخواست او . حداقل کوپن غذا و  یمه سالمتی  دهند

.                                                             ا قاطعیت  جد می شد  

همسایه های این خانواده نگون  خت که خودشان نیز دست کمی دج      

فقر و  د ختی از این خانواده نداجند  ه خبرنگاجان دج اجه تالت های 

آن ا . های سخت این مادج یوان  رای  ذجان زند ی سخن  فته اند 

سالمت ذهنی این مادج جا تایید کرده اند و  فته اند این مادج یوان  رای 

تامین معات خانواده  ه هر دجی می زد و آن ا دج حد خود  ه این 

دج یکی از فقیر ترین ش ر های آمریکا .خانواده فقیر کمک می کردند 

ساله ،  10دالج دجسال ، سرنوشت تیموتی  13500 ا دجآمد متوسط 

 ه انت ا  2011دسامبر  6ساله شان جاشل دج  38ساله و مادج  12جامی 

.                                                                                 جسید  

هنگامی که دج اداجه خدمات انسانی و   داشتی الجدو این آخرین 

تقاضای جاشل  رای دیداج  ا یناب جئیس اداجه هم جد شد جاشل دست 

ا تدا  رو ان  یری کرد و چون از  رو ان  یری هم .  ه اسلحه  رد 

ساعت مقاومت نتیجه ای  دست نیامد لوله اسلحه  ه سمت دو  6پس از 

جاشل دجیا .فرزندت  رفت و  ه آن ا شلیک کرد و  عد  ه سمت خودت 

دج محل حادثه یان داد و  یه ها پس از دو جوزی دست و پنجه نرم 

.                        کردن  ا مر  ، سرانجام دج  یماجستان تسلیم شدند  

مصادف شدن این حادثه  ا شصت و سومین سالروز انتشاج  یانیه   

حقوق  شر و  ر زاجی یشن ها و اعالم تبریک ها ،  اج دیگر این 

سوال جا دج  را ر  شریت قراج می دهد که آیا دج یامعه سرمایه داجی 

مردم  ه ح  و حقوق خود می جسند ؟آیا آزادی های دمکراتیک 

 وجژوایی  رای خوشبخت شدن انسان ها و  رخوجداج شدن از یک 

زند ی دج شان انسان کافی است ؟مادج این خانواده  ر   طب  مفاد 

حقوق  شر ح  داشته و از این آزادی  رخوجداج  وده که هرچه دلش 

کسی ز ان او جا نبریده و دج دمکراسی .می خواسته اعتراض کند 

.  وجژوایی این ح   ه شما داده می شود که  نویسید و اعتراض کنید 

ولی وای  ه جوزی که  خواهید  رای پر کردن شکم  یه ها قرص نانی 

 دزدید و یا  رای  رم کردنشان لباسی از یک پوشاک فروشی سرقت 

آنوقت سروکاجتان  ا پلیسی است که طب  قانونی کامال منطب   ر .کنید 

  یانیه حقوق  شر، شما جا  ه دلیل زیرپا ذاشتن تقدس مالکیت خصوصی

. ه زندان می اندازد    

دج همین . از این جاشل ها دج پ نه دنیای سرمایه داجی زیاد داجیم 

ماهه حامله  5ساله که  21ایران خودمان دج ش ر نجف آ اد ، س یالی 

  ود  ر اثر فقر و استیصال و هنگامی که شوهرت  ه زندان افتاده  ود ، 

آنیه  ین سرنوشت تراژیک س یال جا . خود جا حل  آویز کرد 

دج ایران و جاشل دج ایالت تکزاس آمریکا تشا ه ایجاد می کند ، 

سیستمی است غیر انسانی که انسان ها جا دج فقر و فالکت  ه 

دج های کمک جا  رویشان می  ندد    حال خود می  ذاجد ، و همه 

یامعه سوسیالیستی  ه این نقص م م یامعه سرمایه داجی   

جستوجان های عمومی  ا غذاهای  رم از . پایان می دهد 

مرایعه کنند ان پذیرایی می کنند ،  یمه   داشتی و دجمانی 

مسکن جایگان .جایگان است ، لباس  رای عموم مجانی است 

کسی مجبوج نیست  رای یک لقمه . آموزت جایگان است .است 

نان و آب و لباس  رای فرزندان از این اداجه  ه آن اداجه  رود و 

کسی .  ه این مقام و آن مقام التماس نامه  نویسد و  دایی کند 

 5مجبوج نیست همیون س یالی نگون  خت  ا داشتن فرزندی 

ماهه دج شکم ، خود جا حل  آویز کند ، هیچ کس تحت انواع و 

اقسام فشاج ها همیون جاشل  ه سرحد ینون جانده نمی 

تاجیکی محض و نا امیدی مطل  دج دنیایی سرد و یخ زده .شود 

شاید آخرین صحنه های شکل  رفته دج چشمان این دوقر انی 

ن امی که تاجیخ اعتباج آن مدت هاست .ن ام سرمایه داجی  اشد

سپری شده استسینه چاکان وطنی دمکراسی  وجژوایی که  رای 

آزادی های نوع غر ی له له می زنند دج  را ر تراژدی جاشل 

چه پاسخی داجند ؟ ا ر تراژدی س یال جا  ه حکومت مذهبی و 

سلطانی و جژیم والیت فقیه نسبت می دهند دج  را ر آنیه دج 

الجدو ی تکزاس دج م د دمکرا سی  وجژوایی  وقوع پیوست 

 چه چیزی  رای  فتن داجند؟                                           

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

         

 

 برای خرید 

 در  لوس آنجلس 

 به شرکت کتاب 

(1411-411-101 ) 

 و در تورنتو

 به سرای بامداد  

(1141-111-111  ) 

 مراجعه کنید

 برای سفارش مستقیم 

 آدرس های زیربه  

 در تورنتو و فرانکفورت 

 تماس بگیرید 

 تورنتو

1110-211-111  

com.siamacsotudeh@info 

 

 (فرا نکفورت)

049-178-7310-596  

 

http://jonbashekhordad.files.wordpress.com/2011/12/bilde.jpg
http://jonbashekhordad.files.wordpress.com/2011/12/2bilde.jpg
mailto:info@siamacsotudeh.com
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 سیامک ستوده

 هر شنبه

 

 

 

 شب بوقت ایران 1.11تا  1.11

 صبح بوقت لس آنجلس  01تا  1

 بعد از ظهر 1و ساعت 

 به وقت اروپا

 عصر بوقت ایران 1.11دوشنبه ها  : تکرار

 بامداد بوقت لس آنجلس 4

 

 شب بوقت ایران 1یکشنبه  و  1.01جمعه 

  

عصر  2.30جمعه   و 1.30پنج شنبه : تکرار 

 بوقت ایران

 

 تکرار همه برنامه ها در طول هفته

www.mardomtv .com 

 در کانال پارس

 در کانال 

 پیام افغان 

 برنامه های تلویزیونی

 
سیامک ستوده  


