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 روز جهانی کارگر و وظیفه واقعی ما

 سیامک ستوده

 

 

 

 برای خرید 

 در  لوس آنجلس 

 به شرکت کتاب 

(2422-422-401 ) 

 و در تورنتو

 به سرای بامداد  

(1142-281-111  ) 

 مراجعه کنید

 برای سفارش مستقیم 

 آدرس های زیربه  

 در تورنتو و فرانکفورت 

 تماس بگیرید 

 تورنتو

6660-242-111  

com.siamacsotudeh@info 

 (فرا نکفورت)

049-178-7310-596  

 

برای بسیاری روز جهانی کارگر که یادآور مبارزه کارگری و 

ضرورت اتحاد طبقه کارگر به منظور تحقق خواست ها و 

مطالباتش می باشد، فراتر از دادن بیانیه ای در گرامیداشت این 

در . روز و تاکید بر ضرورت اتحاد کارگری تا سال بعد نمی رود

حالی که اتحاد طبقه کارگر نه با صرف توصیه و تاکید این و آن، 

.  بلکه تنها از طریق خودآگاهی طبقه کارگر حاصل شدنی است

مبارزات پراکنده اقتصادی و خودبخودی معموال نتیجه آنست که 

درک کارگران از منافع خود فراتر از منافع آنی، لحظه ای و 

منافعی که نه بیانگر همبستگی و وحدت . گروهی آنها نرفته است

کل طبقه کارگر ، بلکه همبستگی های گروهی و پراکنده آنان می 

وقتی کارگران یک کارخانه برای افزایش مزد خود دست به . باشد

مبارزه می زنند، این مبارزه قبل از هر چیز بیانگر درک آنها از 

منافع مشترک خود بعنوان کارگران فقط یک کارخانه و یک واحد، 

در حالیکه اگر کارگران در پی . و نه کل طبقه کارگر می باشد

می بودند، ... خواست عمومی تری مانند تغییر قانون کار و 

خودآگاهی خود از اشتراک نفع دایره وسیع تری از کارگران، یعنی 

ضرورت مبارزه سیاسی و لزوم به میدان کشیدن کل طبقه را برای 

همینطور، وقوف . چنین خواستی به منصه ظهور می رساندند

کارگران به اینکه انقالب کارگری در یک کشور در همان محدوده 

باقی نمانده و اغلب به یک انقالب جهانی منجر می گردد، ضرورت 

به میدان کشیدن کل طبقه کارگر جهانی و اتحاد کارگران در چنین 

. مقیاس عظیمی را به آنها تفهیم و در دستور کارشان قرار می دهد

باین ترتیب است که اتحاد کارگری نه از طریق صرفا توصیه و 

تاکیدات گروههای سیاسی در بیانیه های مکرر و گاهی خسته کننده 

سالیانه شان، بکله تنها از طریق تالش مستمر و زنده، در فاصله 

میان این شادباش گوئی های سالیانه، برای باالبردن واقعی 

خودآگاهی توده کارگر به منافع هر چه مشترک تر، وسیعتر و 

آگاهی تا حدی که به میان . عمومی تر خود قابل حصول می باشد

توده ها برود به نیروی مادی برای تغییر وضعیت آنها تبدیل می 

وگرنه در حد فعالیت و تولیدات آکادمیک که هیچ ربطی به . گردد

.                                   پراکسیس انقالبی ندارد، باقی می ماند  

 

اگرتوجه داشته باشیم  

که جدال میان کورش و 

نبونید پادشاه بابل، از یک 

 پرستینظر جدال میان یکتا

پرستی و مردساالری بر 

علیه نظام چند خدائی و 

بقایای مادرتباری بوده 

است، و یهودیان نیز از 

جمله نیروهای بشدت 

یکتاپرست و مردساالر بوده 

اند، آنگاه روشن می شود 

که چرا کورش متحد طبیعی 

یهودیان و در نتیجه آزاد 

کننده ی آنان بوده و اساس 

این اتحاد نه از آزادیخواهی 

کورش، بلکه از منفعت 

سیاسی  او و گرایش های 

مشترک مردساالرانه و 

یکتاپرستانه آن دو ناشی 

باین ترتیب .  می شده است

می بینید که چگونه کورش، 

اسطوره ای را که بسیاری 

از ایرانیان، بخصوص 

جوانانی که فریب تبلیغات 

ناسیونالیزم عظمت طلب 

ایرانی را خورده اند، چیزی 

جز دست ساخته ی یهودیت 

طنز مسئله در . نیست

اینجاست که توده ی 

سرگردان و ناآگاهی که 

امروزه تحت تاثیر 

ناسیونالیسم منحط ایرانی، 

اسطوره ی کورش را 

وسیله ی مبارزه با اسطوره 

ی اکنون آبرو باخته ی 

محمد قرار داده است، در 

فرار از سرکوب  و  فریب  

و  ریای یک مذهب دیگر، 

نادانسته و بی آنکه خود 

بدانند، دوباره به دام 

اسطوره سازی خرافی 

دیگری، بهمان اندازه 

فرتوت و پوسیده، افتاده 

 . است

 کتاب

 بازیگران عصرتمدن          

 نوشته  

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

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

 روشنگر نشریه ای است مستقل که با کمکهای مردمی اداره می شود  

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

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

  

 تظاهرات بر علیه بودجه دولت انتاریو

پایین نگه داشتن دستمزدها-بیکاری سازی  

و حذف خدمات   

فرامرز شیراوند:گزارشگر  

، چننندینن هنزار ( 03:1  -13:1) بعدازظهر  1121آوریل،  12در روز شنبه 

نفر از کارگران اتحادیه های استان انتاریو، کارمندان دولتنی، دانشنجنوینان و 

معترضین در اعتراض به پنروهه هنای کناهنش دسنتنمنزد، بنینکنار سنازی و 

قطع خدمات در بودجه پیشنهادی دولت تحت حاکمنینت حنزب لنینبنرال / کاهش

کناننادا، دسنت بنه   –مقابل پارلمان استان انتارینو "  کوئین پارک" انتاریو، در 

 .تظاهرات زدند

 3 از جمله سخنرانان این تظاهرات می توان

و "  ائتالف برای کودکستان بنهنتنر در اننتنارینو" فدراسیون دانشجویان کانادا، 

رهبر حزب ان دی پنی اننتنارینو، آنندرینا .  را نام برد"  تورنتو را اشغال کنید" 

 . هوروث هم در این تظاهرات سخنرانی ایراد کرد

       -—از پارلمان انتاریو آغاز و  پنس از عنبنور از خنینابناننهنای 

—-                                                       

Wellesley ،Bay ،Bloor ،University کنوئنینن " جنوبی در

 . ، خاتمه یافت"پارک

بعد از ظهر اتوبوس های حامل تظاهرات کنننندگنان   03:1حدود 

 .را ترک کردند" کوئین پارک"

در پشتیبانی از این تظاهرات افراد و گروه های ایرانی از جمله 

گروه "، "تورنتو –کمیته پشتیبانی از کارگران ایران "فعالین 

.       و دیگر فعالین کارگری و سیاسی شرکت داشتند" فایت بک

بعد از ظهر تظاهر کنندگان در  4:30در پایان سخنرانی ها در  

  --مسیر تظاهرات. خیابان های تورنتو دست به راه پیمیایی زدند
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 پوش خانم های شیک  جلسۀ
 مصطفی عزیزی: نویسنده 

 آن دیگ لب شکستۀ صابون پزی ز من

 ی هریسه و حلوا از آن تو آن چمچه

 این قوچ شاخ کج که زند شاخ، از آن من

 غوغای جنگ قوچ و تماشا از آن تو

 این استر چموش لگد زن از آن من

 آن گربۀ مصاحب بابا از آن تو

 از صحن خانه تا به لب بام از آن من

 از بام خانه تا به ثریا از آن تو

 

ی مردساالرانه همیشه همین کاله گشاد  طی تاریخ چندین هزار ساله

مردان به !  بر سر زنان رفته است که شما ناز هستید و مردان نیاز 

خورند اما  درد کار و کاسبی و پول و درآمد و سیاست و کیاست می

خانم .  جنبانند ها جهانی را می این زنان هستند که با جنباندن گهواره

دانست و گوشی دستش بود  دکتر طناز که فن سخنوری به کمال می

کرد با  اش را در دست دارند سعی می های که مردان اختیار مشتری

دلبری تمام مردان را متقاعد کند اگر زنان یاغی خود را به کارگاه دو 

اش بفرستند از آنان کنیزان  صد و اندی دالری روزه و هفت

زنانی که شاد اند و .  دهد شان می سازد و تحویل برداری می فرمان

کنند به  کنند و سعی می خودشان را برای همسرشان بزک می

اش را هم ببخشند و  های کاری های او گوش کنند و کثافت حرف

گفتند زنان باید بدانند که خدا  ایشان می!  بیاندازند گردن زنان دیگر

های بسیاری داشته باشند و  آنان را اینگونه خلق کرده است که توانایی

شان این است که سررشتۀ رابطه را در دست دارند  ترین توانایی مهم

خورند اما  اند مردان به کار رقابت می کاره و مردان در این میان هیچ

 !اند زنان خدایان کالم و رابطه

هایی بود که  یعنی حرف.  های خانم دکتر همه خوب بود راستش حرف

شود به زندانی گفت تا بپذیرد که زندانی است و سرنوشتش چنین  می

اش مقدر کرده است کنار بیاید و  است وبا این سرنوشت که خدا برای

دهد درک کند و در  سعی کند زندانبانش را که به او آب و دانه می

اما زنان دیرگاهی ست که در .  کنارش روزگار خوشی داشته باشد

شان سایۀ  شان هستند و دیگر نمیخواهند آقای کار گسستن زنجیرهای

چنین مقدر کرده است وبه «  خدا»باالی سرشان باشد واگر 

اش هم گفته تا صحه براین جهان مردساالرانه بگذارد علیه  پیامبران

 .هم شورش میکنند« خدا»

تنها عشق به خود را «  قدرت»چیزی که مشخص است این است که 

زنان تا .  اش نیست کند و عشق به دیگری در قاموس باز تولید می

وزن مردان نشوند  وقتی در قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هم

وقتی از .  بعید است به حقوق انسانی و برابر خود با مردان برسند

کنیم مبارزۀ آنان برای  مسئلۀ زنان از بعد اجتماعی و تاریخی نگاه می

ای هر روزه و ناتمام است اما از حیث   کسب حقوق برابر مبارزه

اند جایگاه  ترند که توانسته های خود موفق فردی هم زنانی در رابطه

بردار که  زنان فرمان.  اجتماعی و اقتصادی خود را ارتقاء بدهند

اند کنیزکانی  گذاری به مردان آفریده شده کنند برای خدمت تصور می

کارگاه "جیره و مواجب هستند و کارگاه این خانم دکتر،  بی

 .ست" پرورانی کنیزک

دوستان ما که پشت در مسجد المهدی تظاهرات کرده بودند غافل 

بودند که بازتولید فرهنگ متحجر مردساالرانه تنها از زبان آن که 

گیرد،  سر دارد و برفراز منبر نشسته است صورت نمی ای به عمامه

های ناز هم  پوش با موهای باز و عشوه گاه از زبان خانمی بس شیک

ماندگی به شکل و شمایل نیست به  تحجر و عقب.  شود شنیده می

 .مضمون و محتواست

                                                                                      

 از سایت قوزک پالتینی                        

یکی .  ایرانیان در تورنتو سه برنامه داشتند  -آوریل  :2  -امروز

سخنرانی دکتری به نام میرباقری در مسجد المهدی که شایعه شد از 

طرف جمهوری اسالمی آمده است و برخی از ایرانیان تورنتو که 

های جمهوری اسالمی در تورنتو حساس هستند  نسبت به فعالیت

ها ایرانی از  ده.  برنامۀ دوم را در مقابل مسجد المهدی شکل دادند

های سیاسی مختلف و کسانی که بدون تعلق به گروهی خاص  گروه

ها ،  تنها تحمل این را ندارند که تورنتو تبدیل شود به شهر خاوری

در مقابل این مسجد جمع شدند و به حضور آقای میرباقری و برنامۀ 

من هم سری به این جمع زدم اما به دلیل .  موجود اعتراض کردند

کاری که برای دوستی پیش آمد مجبور شدم این برنامۀ دوم را ترک 

شود  کرده و به برنامۀ سوم که در کتابخانۀ نورت یورک برگذار می

توانم نظری بدهم چون نه آقای  در مورد برنامه اول نمی.  بروم

های مسجد المهدی خبر دارم اما  شناسم نه از فعالیت میرباقری را می

های مختلف طی دو روز گذشته اعالن  دوستانی که از گروه

ها  گفتند این سلسله سخنرانی تظاهرات جلوی این مسجد را کردند می

های  از طرف حکومت ایران و برای گرد هم آوردن تورنتوئی

من فرصت تحقیق در این .  وابسته به حکومت طراحی شده است

ها و  از نظر من همان قدر که مسیحیان و یهودی.  باره را نداشتم

پیروان سایر ادیان حق دارند در مورد دین خود تبلیغ کنند و 

تواند مانع  آیی بگذارند مسلمانان هم حق دارند و کسی نمی گردهم

دانم که اگر  شک این را هم درست می آنان شوند البته ضمنا بی

حاکمان ایران بخواهند چهرۀ زیبایی از حکومتی که زیبا نیست 

ارائه دهند وظیفۀ همۀ ما کسانی که خارج از ایران هستیم این است 

که این دروغ را افشا کنیم و صدای رسای مردم ایران باشیم که 

شان در زندان یا  گویان شان خفه شده است و سخن صدای

 .گی هستند، باشند حصرخانه

 :ی سوم و اما برنامه

یورک رفتم دیدم سالن پر است و جای  خانۀ نورت وقتی به کتاب

انداِم شیک پوش و  شود و خانم بس خوش خالی تک و توک پیدا می

صندلی .  کند دلربا و طنازی روی صحنه است و دارد سخنرانی می

این خانم زیبا و .  تان روز بد نبیند چشم.  گیر آوردم و نشستم

زدند که  هایی را می وبیش همان حرف اندام و دلربا داشتند کم خوش

های اخالق در خانوادۀ حاج آقاحسینی قبال بارها  در منابر و برنامه

شنیده بودم و خالصۀ حرفش این بود که زنان خیلی ماه هستند، 

ترین مخلوق خداوند هستند، اما فقط بلد نیستند که چطوری  اصال مهم

داشتنی  مردان موجودات دوست.  شان رابطه برقرار کنند با همسران

ای هستند که به درد کارهای پستی مانند ریاست جمهوری   و ساده

ای مانند رقابت   های بزرگ و کارهای احمقانه ومدیریت شرکت

خورند اما زنان نبض هستی هستند و عشق و طنازی  اقتصادی می

مردان از »3  گفت یاد حرف آقای خمینی افتادم که می.  از آنان است

 3و یاد شعری از وحشی بافقی« .روند دامن زنان به معراج می

 

 زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو

 بد ای برادر از من و اعال از آن تو

 ای که بود این تاس خالی از من و آن کوزه

 پارینه پر ز شهد مصفا از آن تو

 یابوی ریسمان گسل میخ کن ز من

 مهمیز کله تیز مطال از آن تو

 تفکیک جنسیتی

در ایالت خودمختار یهودیان آمریکا    

نشین وجود دارد  کیلومتری شهر نیویورک روستایی یهودی 01در 

که قانون اساسی آمریکا در آنجا اجرا نشده و برای تمامی ساکنان آن 

 .باشد و بازدیدکنندگان رعایت شئونات اخالقی و رفتاری الزامی می

نشین  به گزارش خبرنگار مشرق، کریاس جوئل یک روستای یهودی

است که اجرای تفکیک جنسی در کلیه اماکن عمومی آن و نیز 

 01این روستا در .  رعایت شئونات اخالقی و رفتاری الزامی است

کیلومتری شمال شهر نیویورک واقع است و شامل قانون اساسی 

 .باشد آمریکا نمی

به هنگام ورود به این روستا، بر روی تابلوی خیرمقدم آن به 

 3بازدیدکنندگان این چنین نوشته شده است

 آمدید به کریاس جوئل خوش

 ها ها و ارزش اجتماعی سنتی دارای عفت

بر اساس سنن و رسوم مذهبی خود، از شما خواهشمندیم تا به هنگام 

این .  ای عفیف لباس پوشیده و رفتار کنید بازدید از اجتماع ما به گونه

 3شود امر شامل موارد زیر می

های  ها، پوشیدن لباس پوشیدن دامن یا شلوار بلند، پوشیده بودن سینه

دار حداقل تا آرنج، استفاده از الفاظ مناسب، رعایت تفکیک  آستین

 .جنسیتی در تمام اماکن عمومی

های ما سپاسگزاریم و از بازدید خود لذت  از احترام شما به ارزش

 !ببرید

در این روستا زنان در سنین جوانی ازدواج کرده و برای تربیت 

ساکنان این روستا به دلیل .  مانند فرزندان خود در روستا باقی می

به همین دلیل .  زنند قوانین مذهبی خود دست به کنترل جمعیت نمی

زاد و ولد در این روستا زیاد بوده و وجود کودکان زیاد، میانگین 

به طور متوسط .  سال کاهش داده است 21سنی افراد روستا را به 

از این رو، .  نفر است 6تعداد اعضای یک خانواده در این روستا 

ها به خاطر داشتن کودکان خردسال به ندرت  مادران این خانواده

 .کنند خارج از منزل کار می

اکثر ساکنان این روستا به زبان عبری صحبت کرده و انگلیسی تکلم 

های دانشگاهی به  مردان این روستا به جای فراگیری درس.  کنند نمی

 3:در واقع تنها .  پردازند مطالعه و یادگیری تورات و تلمود می

درصد آنها نیز مدرک  0درصد ساکنان آن دارای دیپلم بوده و حدود 

صدها نفر از مردان این روستا در مؤسسات مذهبی . دانشگاهی دارند

 .به طور تمام وقت به آموزش مشغول هستند

 

های این روستا سرسبز و دارای باغ  ها و خانه اکثراً آپارتمان
هزارنفر است که بیشتر ساکنان آن  12جمعیت این روستا .  باشد می

این روستا دارای یک مرکز نگهداری .  دهند را یهودیان تشکیل می
میلیون دالر توسط  21ای بالغ بر  از نوزادان است که با هزینه
در گزارشی که توسط نیویورک .  دولت آمریکا ساخته شده است

ترین مکان زندگی در  تایمز تهیه شده بود، این روستا به عنوان فقیر
این در حالی است که با توجه به هزینه .  آمریکا شناخته شده است

باالیی که دولت برای ساخت یک مرکز نگهداری از نوزادان در 
اختیار این روستا قرار داده و نیز روش زندگی آنها، برخی مسئولین 

یک .  اند آمریکا فقیر بودن مردم این روستا را به زیر سوال برده
وکیل به نام نانسی کالهون خواستار بررسی مقامات دولتی در این 

وی در اظهاراتی در این مورد بیان داشته .  خصوص شده است
ممکن است آنها روی کاغذ فقیر باشند، اما در حقیقت آنها »  :  است

شناس مسائل یهودیان پروفسور ویلیام  همچنین به گفته یک جامعه

های بدون  ها وام توانند از برخی سازمان هلمریچ، مردم این روستا می

نیویورک تایمز اظهار کرده است که به .  سود و بهره دریافت کنند

های این روستا، خاخام این روستا دستور داده است  دلیل فقر خانواده

های الماس به عنوان هدیه ازدواج پذیرفته نشود تا از این  که حلقه

های جوان فشار مالی وارد نشود، و یا  ها و زوج طریق به خانواده

های ازدواج برای برگزاری جشن و شادی تنها از  اینکه در مراسم

 .یک نفر نوازنده استفاده شود

23ادامه در صفحه              
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 با زنان در مکزیک
 تجربه اشغال زمین توسط زنان بی خانه در مکزیکو سیتی

 فریده ثابتی

  

در  Maria Atilano ، هنمنراه منارینا آتنینالننو1122اکنتنبنر  20سه شنننبنه 

مکزیکوسیتی برای مالقات زنانی می رویم کنه بنا دسنت خنالنی بنه مصناف 

سرمایه رفتند و با دولت نماینده سرمایه داران و زمینداران بنزرگ دسنت بنه 

آن ها حق انسانی خود را در داشتن سنرپننناهنی بنرای زنندگنی، .  گریبان شدند

کودکان خنود را بندون تنرس صناحنبنان .  جائی که در آن بتوانند آرام بگیرند

خانه های استیجاری که اکنون بیشتر شرکت های عظیم سرمایه داری هستنند 

. و بیم حمالت پلیس و ریختن جل و پالس شان به خیابان، در آغوش بگنینرنند

 . به مدرسه بفرستند تا رویای آینده ای دیگر را در سر بپرورند

. هردو دقیقه اتوبوسی در ایستگاه توقف می کنند.  در صف اتوبوس می ایستیم

از انبوهی جمعیتی که بهم فشرده درآغوش هم اند و بزحمت ینکنی پنیناده منی 

بنه هنرحنال سناعنتنی .  شود گوئی باید خیال سوار شدن را از سر بیرون کنرد

منتظر می شویم و تصمیم می گیریم بزور خود را به اتوبوس تحمیل کنننینم و 

بعد تاکسی ما .  اما دوستان مرد درقسمت مردانه جا می مانند.  موفق می شویم

را از خیابان های تنگ و سرباالئی به منطقه ای می رساند که فریاد می زنند 

جلوی یک میدانگاهی کوچک پنیناده منی شنوینم کنه درخنتنی .  فقیرنشین است

ساله زیور آن است و برای خود قرب و مقامی دارد و به پاس سالمندی  011

و پایداری اش، با تابلوئی از شرح زندگی درازش و تناثنینرش در منقناومنت 

 .اهالی ویژه می شود

زنانی با سرهای . این جا محل اجتماع هفتگی و یا قرارهای روزانه شده است

پنینرتنرینن .  برافراشته منتظر ما هستند و با خوش روئی به استقبال ما می آیند

شان با موهای سفید بافته و عصائی در دست که افتخار رهبرینت جنننبنش را 

وی از آن روزگار و کنار سنتنرگنی کنه .  بعهده داشته است، بما لبخند می زند

زنانی از فقیرترین اقشنار کنارگنری و .  کرده بودند با افتخار صحبت می کند

اکثرا تنها سرپرست خانوار بدون خانه، و سنرگنردان از اینن آلنوننک بنه آن 

زنان با هم شور می کنند؛ راهی جز سلب مالکیت از غاصنبنینن ننمنی .  خرابه

ننتنرسننند و .  عزم خود را جزم می کنند و عهد می کنند که تسلیم نشنونند.  بینند

 . استوار تا آخر، پای تصمیم خود بایستند

منطقه ای را انتخاب می کنند که باالی تپه ای در خنارج از منحندوده شنهنر 

قرار دارد، مسکونی نیست و از باالی تپه کنه جناینگناه آن درخنت کنهنننسنال 

زنان بنا هنم در ینک روز .  است، بخشی از شهر را در چشم انداز خود دارد

جل و پالس شان را از شهر جمع می کنند وچون پرندگان سبکبال بنا جنوجنه 

هریک در گوشه ای مسنتنقنر منی (.  2331)های شان به آن جا کوچ می کنند 

 .سقف شان آسمان است. شوند

دولتی که هیچ گاه فقر و گرسنگی و مرگ و میر این انسان ها، توجه اش را 

پنلنینس و ننینروهنای .  جلب نکرده بود، برای سرکوب متوجه آن ها منی شنود

کشمکش و درگیری روزانه ادامنه .  ویژه می فرستد و به جنگ زنان می رود

زنان هم ضمن مقاومت با حصیر و چنوب و پنالنسنتنینک و غنینره، .  می یابد

روزانه با هنم بنرای پنینشنبنرد امنور .  کپرها و آلونک های خود را می سازند

. مشورت می کنند و درخت کهنسال میعادگناه و منکنان شنورای زننان اسنت

زنگی را برباالی تپه می آویزند و خبر آمدن ماموران شهربانی و ننظنامنی و 

انتظامی را با به صدا در آوردن آن به اطالع عموم می رسانند تنا آن هنا را 

 . برای مقاومت بسیج کنند

کمک تعدادی از مردان را می پذیرند و تصمیم میگیرند آلونک ها و کنپنرهنا 

با دستهای خود شروع به ساختن خانه .  را به خانه های محکم تری تبدیل کنند

دولت در مقابل، با احترام به مالکیت خصنوصنی و بنرای دفناع از . می کنند

حقوق طبقه ای که نماینده آن است، کماکان برخواست تخلیه منطقه از زنان و 

از دادن امکاناتنی کنه حنق اولنینه هنر انسنان بنرای .  کودکان پافشاری میکند

زندگی است یعنی حق داشتن آب و برق، حق دسترسنی بنه دکنتنر و دارو و 

در .  حق کودکان برای داشتن مدرسه، طفره منینرود و خنود داری منی کننند

مقابل امتناع دولت، مردم فقیر مناطق مجاور به کمک می آیننند و بنا آغنوش 

باز کودکان را به مدارس منطقه خود دعوت می کنند و آموزگاران نیز بنا آن 

گروه های فعال زنان، کارگران وگنروه هنای سنیناسنی بنه . ها هم گام میشوند

پزشکان وکادر بهداشتی فعال درجنبش سیاسی اجنتنمناعنی، .  کمک می شتابند

از منینان آننان .  یک روز کارشان را به مداوای آن ها اخنتنصناص منی دهننند

زنانی را برای آموزش بهداشت انتخاب می کنند تا با دیندن دوره آمنوزشنی، 

راننندگنان اتنوبنوس مننناطنق .  مراقبت های بهداشتی منطقه را عهده دار شوند

مجاور تصمیم می گیرند چند ایستگاه دیگر به خط خود اضنافنه کننننند و اینن 

در منقنابنل منقناومنت زننان در حنفن  .  منطقه را هم تحت پوشش قنرار دهننند

دستاورد خود و حمایت ها و کمک های مردم کارگر و زحنمنتنکنش مننناطنق 

مجاور وسایر نیروهای سیاسی، دولت سرمایه تدریجا مجبور به عقب نشیننی 

و پذیرفتن واقعیت موجود می شود زیرا وقتی حرکنتنی بنا حنمناینت عنمنومنی 

 —مواجه می شود کاری از دست دولت و سرمایه داران بر نمی آید و این 

 

چیزی است که باید مورد توجه جنبش کارگری وسایر جنبش های 

. اکنون آن ها خانه های خود را ساخته اند.  اجتماعی قرارگیرد

خانه هائی که می شود از الی درز بین بلوک ها درون خانه ها را 

اما با وجود این .  دید و فقری را مشاهده کرد که باورنکردنی است

فقر، زنان با قامت کشیده به خود و کاری که کرده اند افتخار می 

 . کنند

زنان نیاز کودکان به بازی و داشتن مکانی مناسب برای آن را در 

اولویت قرار می دهند و زمین ورزش برای جوانان و پارک بازی 

با قرار دادن منابع آب .  برای کودکان با ابزار ساده میسازند

برباالی سقف خانه ها و خرید آب از تانکرهای آب، مساله بی آبی 

. اکنون منطقه دارای مدرسه است.  را تا حدودی حل می کنند

دارای پارکی زیبا و با منبع آب بزرگی برای مواقع اضطراری 

 نام آن،.  برق دارد و یک منطقه شهر محسوب می شود.  است

Colonia Diamante  (منطقۀ الماس  ) است و به خاطر کار

سترگ این زنان چون الماس در مجموعه جنبش اجتماعی 

و زنان در کنار مردانی که افتخار می کنند که در این .  میدرخشد

جنبش اجازه مشارکت یافتند، به خود می بالند و معتقدند؛ میشود 

مبارزه ومقاومت کرد و با سلب مالکیت از غاصبان، حق خود را 

سرمایه داری .  این، اعتقادی اساسی و درست است.  از آتها گرفت

با مناسبات غالب خود، حتی حق فکرکردن را از توده های کارگر 

. غصب می کند و فکر و ایدئولوهی خود را به آنها قالب می کند

حاصل کار آنها را غصب میکند، ساعت ها آن ها را به بیگاری 

می کشد و نام حاصل آن را ارزش افزوده می گذارد و سود خود 

با پرداخت بخش بسیار کوچکی از حاصل کارشان زیر .  می داند

نام دستمزد به آن ها، حق یک زندگی راحت، حق دستیابی 

کودکانشان به آموزش مناسب و یافتن جایگاه مناسب اجتماعی را 

 .از آن ها سلب می کند

دولت سرمایه ، بانک ها و بنگاه های مالی با دادن اعتبارات 

نجومی از قبل ارزش های اضافی حاصل از استثمار کارگران و 

همچنین پس اندازهای ناچیز میلیون ها انسان کارگر به سرمایه 

داران، راهشان را در غصب زمین ها هموار می کنند تا متعاقب 

آن، حق داشتن سرپناه را به حق اجاره کردن خانه از آن ها تبدیل 

تنها راهی که برای رهایی از این وضعیت اسفبار باقی می .  کنند

سلب مالکیت از .  ماند، بازپس گرفتن این حقوق غصب شده است

برای این هدف باید .  کندن گور سرمایه داری است.  غاصبان است

و کار این زنان .  باید مقاومت کرد.  باید مبارزه کرد.  حرکت کرد

 .گامی در این راه بود

بیائید برعلیه سرمایه و مناسبات .  بیائید گام های بعدی را برداریم

 . آن، شورایی و سراسری متشکل شویم
                                                                                  

                                                     

***** 

 

4ادامه تفکیک جنسیتی از ص   

چنانچه اشاره شد ساکنین و بازدیدکنندگان این روستا موظف به 

هنمناننطنور کنه در تصناوینر زینر .  باشنند رعایت قوانین آن می

پیداست این بازدیدکنندگان جوان به دلیل عندم رعناینت قنواننینن 

این روستا، یعنی پوشیندن شنلنوارک، بنازداشنت شنده و منورد 

 .اند مواخذه قرار گرفته

همچنین بر اساس قوانین این روستا، زنان اجازه حضور در 

به دستور هیئت مدیره، زنان »3  محوطه دانشگاه را ندارند

 .«مجاز به حضور در محوطه دانشگاه نیستند

نکته قابل تأمل اینجاست که مردم این روستا در کشوری 

کنند که این کشور همیشه مدعی دفاع از حقوق  زندگی می

بشر، حقوق زنان، و مخالف تفکیک جنسیتی نه تنها در جامعه 

خود بلکه در دیگر جوامع جهان به ویژه کشورهای اسالمی 

بوده است و مدام کشورهای اسالمی را به خاطر رعایت آداب 

 .دهد و دستورات دینی خود مورد مواخذه قرار می

حال تصور کنید که اگر در ایران و یا در یک کشور اسالمی 

مردم بخواهند مطابق با اصول اخالقی و اسالمی خود زندگی 

افتد؟ آیا در این هنگام مدعیان حقوق بشر و  کنند، چه اتفاقی می

غربیان دست به اعتراض گسترده و جهانی نزده و مدعی 

شوند که در فالن کشور اسالمی حقوق زنان و مردان  نمی

شود؟ آیا در آن هنگام آنها با  رعایت نشده و به آنها ستم روا می

هایی که گوش  بهانه آزادی و دموکراسی و دیگر عبارت

دهند تا  جهانیان از آنها پر شده است، این حق را به خود نمی

دست به هر نوع حمله و یورشی از کالمی و فرهنگی گرفته تا 

نظامی و موشکی بزنند؟ آیا آزادی و دموکراسی گزینشی است 

و یا اینکه کشورهای غربی چون آمریکا از آن تنها برای 

 کند؟ استعمار کشورهای دیگر استفاده می
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 6     20012شماره پنجاه وهشت می . ماهنامۀ روشنگر  

 !خوشبختی با طعم تعفن
 یادداشت های زندان

 

 محمد پورعبداله

سرمای استخوان سوز هوا باعث می شود که جنرات کنننار کشنیندن 

پتو را از روی سرت نداشته باشی، حتی اگر کرک های پتو که بوی 

صندای .  نمشان حالت تهوع ایجاد می کند گنلنوینت را خنراش دهننند

بنلننند شنیند 3" زندانی خدمات قرنطینه که با لهجۀ افنغناننی منی گنویند 

بیدارت میکند و مجددا یادآوری می کند که در چنه جنهنننمنی "  آماره

 ... هستی و مبهوت ازاین که در این جهنم چه می کنی

  

ننوروز .  دوباره زندگی به روال عادی بنازمنینگنردد.  نوروز تمام شد

یادآوریست، یادآوری اینکه چقدر خوشبختی که دراین جهان زنندگنی 

میکنی و یک بار دیگر در پاینکنوبنی تنولند دوبناره طنبنینعنت سنهنینم 

 .میشوی

 

 ، قرنطینۀ زندان قزلحصار 6800نوروز سال 

 

سرمای استخوان سوز هوا باعث می شود که جنرات کنننار کشنیندن 

پتو را از روی سرت نداشته باشی، حتی اگر کرک های پتو که بوی 

صندای . نمشان حالت تهوع ایجاد می کننند گنلنوینت را خنراش دهننند

بنلننند شنیند 3" زندانی خدمات قرنطینه که با لهجه ی افغانی می گویند 

بیدارت میکند و مجددا یادآوری می کند که در چنه جنهنننمنی "  آماره

 .هستی و مبهوت ازینکه در این جهنم چه می کنی

سرمای هوا در هواخوری زندان از پوست تراشیده سرت بنه عنمنق 

آواز گنجشک ها، روی سنینم خناردارهنای .  افکارت رسوخ می کند

زندان همراه با چهرۀ عبوس افسر نگهبان که در تالش است وظینفنۀ 

شمردنت را بدون نقص انجام دهد ملغمه ای دراماتیک ایجاد می کند 

که همراه با تماشای چهره ی تراهیک زندانیان، کمدی زنندگنینت را 

 .بیرحمانه تکمیل می کند

در منینان .  هستی، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 203006تو زندانی 

زندانیانی با شماره های مشابه و با اتهاماتی غیر مشابه از آدم ربایی 

 .و اسیدپاشی و تجاوز گرفته تا خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر

درحالیکه جریان . برای حف  سالمتی همۀ زندانیان باید دوش بگیرند

آب از لوله ی آب روی سر تراشیده ات میریزد و سنرمنای تنننت را 

و "  آقا آب خیلی سرده3" تثبیت میکند، اعتراض می کنی و می گویی 

 ."سرد نیست داداش تو خماری3"جواب میدهند که 

شب عید است و ایرانیان رسم دارند شب عید را در کنننار خناننواده 

باشند و تو در میان خانوادۀ جدیدت ازاینکه اینننقندر خنوشنبنخنتنی در 

آنقدر خوشبخت هسنتننند کنه !  میانشان وفور دارد مشعوف می شوی 

یکیشان از خماری به دنبال تراشیدن نئوپان تخت برای دود کنردننش 

است و آن یکی از باالی سرت خوشبختی را به صورت زرداب باال 

قنطنره .  جریان زرداب از روی لبۀ تخت به پایین می چکد.  می آورد

قطرۀ این زرداب از معده ای بیرون آمده که از نرسیدن مواد منخندر 

آننطنرف تنر .  کثافت وجود آدم خوشبخت را توی صورتت می پناشند

یک انسان خوشبخت دیگر که بیشتر از ننوزده سنال سنن نندارد از 

الی شلوار پاره پارۀ کثیفش چنرک و کنثنافنت زخنم هنای پناینش را 

می گویند این کثافت یا به زبان علمی عفونت نتیجنۀ .  بیرون می کشد

یک انسان خوشبنخنت دینگنر .  کشیدن کراک و تحلیل رفتن بدن است

دست و پایش را با چند تکه پارچه بسته و محکم می کشند و سنرش 

همۀ زندانیان می گویند او ایدز دارد و واهنمنه .  را به دیوار می کوبد

تو تنها درهیاهوی زنگی ها نشسته ای .  دارند ازاینکه نزدیکش شوند

و خوشبخت بودنت را به یاد میاوری، خوشبختی ای که با این تئناتنر 

منوسنینقنی منتنن اینن تنئناتنر از .  زیبا روی صحنه نمایش داده میشود

سیمای ملی پخش میشود، تصاویری از جنوش و خنروش منردم بنه 

هنگام خرید شب عید ماهی قرمزهای کوچک، سفرۀ هنفنت سنینن و 

دیگر مراسم مرتبط با نوروز همراه با موسیقی فیلم آملی که منوسنینقنی 

با شنیدن آهنننگ در .   بسیار زیباییست از فیلمی با موضوع خوشبختی

ذهنت صحنه ای از رقصیدن والس با معشوقه ات را تجسم می کنی و 

رقاصان .  با ذره ذرۀ وجودت رقص واقعی خوشبختی را حس می کنی

آن زندانی در هنگام رقص چرک از پناینش .  این والس زندانیان هستند

بیرون میریزد و روی پای معشوقه اش میریزد و آن ینکنی در هنننگنام 

بوسیدن لبان معشوقش زرداب به دهانش میریزد و البد آن یکی هم کنه 

با دستنبد از فنس های هواخوری آویزان شده با چنگ زدن به آنها بندن 

 .معشوقه اش را تجسم میکند

این بار برای تو آمدن سال نو چهرۀ عریان آن . سال نو می آید

سال نو یادآوری کردن تداوم و . چیزیست که با آن مبارزه می کنی

تداوم جامعه ای که بهره کشی از انسان ها . استمرار استثمار است

مراسم سال نو به انسان ها یادآوری می کند که  چقدر . شالودۀ آن است

 365خوشبخت هستند که خورشید یک بار دیگر از همان جایی که 

روز پیش گذشته بود عبور کرد و آن ها هنوز استثمار میشوند و هنوز 

.                               از دل این جامعه کثافت و لجن بیرون میزند  

و فوران خوشبختی اینجاست که قرنطینۀ زندان تئاتر را یک روز کش 

 .میدهد تا سال کبیسه شود

خورشنیند بنه دور زمنینن منی چنرخند و منی چنرخند و منی چنرخند، 

خوشبختی جریان دارد و جریان دارد و جریان دارد و آهنگ فیلم آملی 

نیز پخش می شود و می شود و منی شنود و انسنان هنای خنوشنبنخنت 

استثمار شده در جامعۀ طبقاتی با تمام عالئم خوشبختی روی چنهنره و 

پوست و تنشان با این آهنگ می رقصند و می رقصند و می رقصند و 

 .استثمار می شوند و استثمار می شوند و استثمار می شوند

 : در گوش ات صدایی منفجر می شود

 ! آغاز سال چند هزار و چند صد و چند استثماری  مبارک

 

 

 نامه شیرکو معارفی 
 (زندانی کرد)

 توسط یکی از هم بندیهای وی تنظیم 
 و به بیرون از زندان فرستاده شده است  

 

شیرکو معارفي، زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان مرکزی 

دست به اعتصاب غذا ( فروردین ۶۱)سقز، از روز چهارشنبه 

در اعتراض به » 3 این زندانی در این باره اظهار داشته. زده است

وضعیت نامعلوم و نامشخص خود در زندان دست به اعتصاب 

ای به دادستان و مسئولین زندان اعالم  زده و این اقدام را طی نامه

 « .ام نموده

وی هم کنون در به خاطر آنکه در اعتصاب غذا بسر می برد به 

سول انفرادی زندان مرکزی سقز قرار دارد که از طریق پیغام با 

یکی از هم بندیهای خود این نامه تنظیم و به بیرون جهت انتشار 

 . فرستاده شده است

 . متن نامه این زندانی سیاسی محکوم به اعدام به این گونه میباشد

 دیوان عالی کشور 

 مقامات مسئول دخیل در حکم اعدام من 

 جوانان ، دختران و پسران 

 تا بحال در خلوت خود به مرگ اندشید 

من امشب و یا فردا و در روزهای دگر در برابر مرگ ایستادم ، 

 . جان آدمی سخنی واالست و مرگ در چند قدم همیشگی 

 . خوشا به سعادت آنان که یادگاری نیکو برجا گذاشتند

با مرگ من و اعدام من ، به دار آوختن من ، مشکل ما و شما و 

کردستان و شما حل نخواهد شد مرگ من بی گمان جایگاهی را در 

حق انتقام خواهد گرفت و همه سازمانهای سیاسی کرد به دوستانم 

و به تمام کسانی که در این راه و از هر آنچه که داشتند خافل 

بعد از مرگ من جسم . نشدند ، فدا کردند و فدا کردند و خواهندکرد

و پوسته مرا فدای خودخواهیها ، رقابتهای سیاسی ، من و تو 

کردن ، سنی و شیعه بودن ، کومونیست و الیک بودن ، عادی و 

بعد از مرگ من خاکستر مرا بر فالت .بی مذهب بودن ننماید 

بزرگ ایران بذر پاشی کنید ، من جانب حق و عدالت بودم چه 

خوب است فرزانه ی از کردستان ، یکی از مازندران ، صمدی 

 . از آذربایجان باز هم سر برآورد

بدرود بدرود هم وطنانم من جانب حق و عدالت را گرفتم و 

مطمعن خواهم بود که شیر کوه خواهم ماند همچو بنیادهای 

دیرنیمان ، ایران همه رنگ خلقهای وطنم در پناه عدالت و آزادی 

 من جانم را نثار گلگون ملیتهای مختلف ایران کردم 

 گفته ای از شیرکو معارفی 

 تنظیم توسط یکی از هم بندیهای وی 

  2:32فروردین سال  23زندان سقز 
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طرح پیشنهههادی مهرکهز امهور زنهان : یک حقوقدان گفت: ایلنا

ریاست جمهوری مبنی بر استخدام دو زن پاره وقت بهه جهای 

 . یک زن تمام وقت بها اصهول قهانهون اسهاسهی مهغهایهرت دارد
 

گو با خبرنگار ایلنا دربناره منغناینرت اینن  و در گفت"  نعمت احمدی" 

قانون اساسنی  ۸۲براساس اصل 3  طرح با اصول قانون اساسی گفت

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل اسنت و منخنالنف اسنالم و 

 . مصنننالنننی عنننمنننومنننی و حنننقنننوق دینننگنننران ننننینننسنننت،بنننرگنننزیننننننند

براساس قانون، دولت منوظنف اسنت بنرای هنمنه 3 وی تصریی کرد

افراد جامعه امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احنراز 

 .                                           .مشنننناغننننل ایننننجنننناد کننننننننند

احمدی با تاکید بر اینکه از این رو محدود کردن زنان برای استخدام 

این مسائل در شنراینطنی اتنخناذ 3 برخالف قانون اساسی است،افزود

شود که زنان زیادی وجود دارند که نان آورهستند و اداره امنور  مي 

 .                                  . خننننانننننه را بننننرعننننهننننده دارننننند

اینن حنقنوقندان تنبنعنینض نناروا نسنبنت بنه زننان راغنینرعنقنالننی و 

این تبعیض جنیستی که به مشاغل 3 غیرمنطقی توصیف کرد و افزود

راه پیدا کرده است با اصول اولیه شنناخنتنه شنده بنرای هنر انسناننی 

 .                                            . منننننننننننننافننننننات دارد

وی در ادامه به مغایرت طرح استخدام دو زن پناره وقنت بنه جنای 

قانون اساسی اشاره کرد  ۸۸و  ۸۲، ۶۱یک زن تمام وقت با اصول 

قانون اساسی مردم ایران از هر قنوم و  ۶۱براساس اصل 3  و افزود

 . ای کنننه بننناشننننننند از حنننقنننوق مسننناوی بنننرخنننوردارنننند قنننبنننینننلنننه

نیز آمده است همه افراد اعنم از زن  ۸۲در اصل 3 احمدی ادامه داد

و مرد به طوریکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حنقنوق 

 .                                                   . بنننننرخنننننوردارنننننند

قناننون اسناسنی ننینز شنغنل اشنخناص از  ۸۸بنابراصل 3  وی افزود

 .                                              .                                                    تنننعنننرض مصنننون اسنننت

این وکیل دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه قوانینن بنایند بنا روح 

ای تنننظنینم  نباید قوانین عادی رابه گنوننه3  جامعه منبطق باشد، افزود

تر ازهمه مخالنف  کنیم که حقوق اولیه افراد زیرپا گذاشته شود و مهم

 .                                         .          قننانننون اسنناسننی نننیننز بنناشنند

هایی همچون استخدام دو زن پاره وقنت بنه جنای ینک  احمدی طرح

ینکنی از وظناینف 3  زن تمام وقت را گم کردن راه دانسنت و افنزود

اصلی دولت ایجاد شغل برای مردم است و مجناز ننینسنت بنا چنننینن 

 . هایی حق زنان را در بازار کار محدود کند طرح
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 نژاد پرستی به سبک ایرانی
 بابک استوار از ایران

                2102آوریل 1

در تعطیالت نوروزی امسال احمد رضا شفیعی یکی از فرماندهان پلیس 

3 اصفهان، اعالم کرد " سازمان اماکن"و " پلیس امنیت"با همکاری  »

برای روز سیزده به در ، جهت رفاه حال همشهریاِن اصفهانی، از ورود 

. افاغنه به پارک کوهستانی صفه،  ممانعت به عمل خواهد آورد این  «

خبر ممکن است برای بسیاری از افراد، یاد آور تبعیض و آپارتاید نژادی 

علیه سیاهان درکشورهای امریکا و افریقای جنوبی در دهه های گذشته 

باشد، اما برای من یادآور اتفاقی بود که کمتر از دو ماه پیش خودم شخصا 

.                                                                      با آن روبرو شدم  

در حال مسافرت از شهر  1390ماجرا از این قرار است که  در بهمن ماه 

آن روز به ترمینال یزد رفته و بلیط اتوبوس تهران را . یزد به تهران بودم

گرفتم و دقایقی بعد سواراتوبوس شدم و درشماره صندلی مربوط به خودم 

لحظاتی بعد، چند شهروند افغان را دیدم که آنها نیز سوار اتوبوس . نشستم 

شده و زمانی که میخواستند در شماره صندلی های مربوط به خود بنشینند 

با ممانعت رانندۀ اتوبوس مواجه شده و با حالت خشونت آمیزی که شایستۀ 

حیوانات هم نیست، آن ها را به سمت انتهای اتوبوس هدایت کرد  و 

دستور داد که باید در پای بوفه اتوبوس بنشینند، این در حالی بود که بیش 

از میان این هفت نفر شهروند  که . صندلِی اتوبوس خالی بود 15از 

همگی کارگر بودند، دو نفر از آنها به حرف های راننده  اعتراض کرده  

و گفتند که ما اینجا نمی نشینیم، ما جای خودمان را میخواهیم چرا باید این 

ته بنشینیم؟ اما راننده با رفتاری که حاکی ازنفرت او از شهروندان افغان 

همینه که 3 بود، گوش اش به این حرف ها بدهکار نبود و به آنها گفت

سپس پنج نفر از آن ها را به زور . هست، اگر ناراحتید بروید شکایت کنید

.                     در پا بوفه و دو نفر دیگر را روی دو صندلِی آخر نشاند  

در همین حین زن و شوهری را می دیدم  که در سمت راست من نشسته 

البد  -بودند و با آرامش خاطری خود پرستانه ، مشغول خواندن قرآن 

بودند و تنها برای لحظاتی کار خود را  -برای دفع حادثه در مسافرت 

متوقف کرده و پس از نظارۀ ماجرا و خوابیدن سروصدای راننده و 

من که  از این کار تبعیض . کارگران افغان، باز به خواندن ادامه دادند

آمیز  و ضد انسانی راننده  ناراحت بودم،  پیش این هفت نفر رفته  و از 

آن ها  پرسیدم که چرا اکثرتان سکوت کردید و چیزی نگفتید و به خواست 

اگر همگی اعتراض می 3 زورگویانه راننده  تسلیم شدید؟ و ادامه دادم

کردید او نمی توانست این کار را با شما بکند و از آنها خواستم در 

صورت موافقت، بیایند با هم پیش مسئوالن مربوطه رفته و اعتراض کنیم 

و حق شما را بگیریم و اگر اجازه ندادند شما جای خودتان بنشینید، من 

همۀ این کارگران . بلیطم را پس میدهم و با این اتوبوس به تهران نمی آیم

از شنیدن حرف های من، تعجب کردند توگویی هرگز انتظار نداشتند یک 

ایرانی ازآنها حمایت کند و فورا از اتوبوس پایین آمده و با هم به سمت 

راننده که همراهی من را با آن ها دید با اعتراض . ساختمان ترمینال رفتیم

به تو چه ربطی داره که از این ها حمایت می کنی؟  من جواب دادم 3 گفت

 که این ها انسان اند و به همین خاطر از آن ها حمایت میکنم               

در حین اینکه ما به سمت ساختمان ترمینال می رفتیم،  راننده را دیدم  که 

اتوبوس را حرکت داد  و به سمت خروجی ترمینال رفت تا با ترساندن ما، 

ما با هم به قسمتهای مختلف . وادارمان کند برگردیم و اعتراض نکنیم 

ترمینال رفتیم و چندین بخش  وجود داشت که هر کدام می توانستند 

اتاق مدیریت . پاسخگوی ما باشند، اما دریغ از یک ذره احساس مسئولیت

مامورین پلیس هم که در ترمینال بودند به جای رسیدگی . پایانه بسته بود

به مساله ما، از این کارگران برگ اقامت می خواستند که خوشبختانه 

همگی داشتند وگرنه باید به جای گرفتن حق شان، مقداری هم باج می 

به اتاق اتحادیه تعاونی ها که مراجعه کردیم، ما را . دادند تا آزاد شوند

متهم میکردند که در نظم ترمینال اخالل ایجاد کرده ایم و تهدید می کردند 

که اگر خود را به اتوبوس نرسانیم، جا می مانیم و کاری هم نمی توانیم 

اما آن ها با پافشاری ما برخواستمان مواجه شدند و گرچه ظاهرا ما . بکنیم

را تهدید می کردند با راننده تماس گرفته بودند و  لحظاتی بعد دیدیم که 

رانندۀ درشت اندام، از . اتوبوس به سمت ما در ضلع دیگر ترمینال آمد

او که . اتوبوس پیاده شد و بدو بدو با عصبانیت و پرخاش به سمت ما آمد

خود بعنوان راننده، یک کارگر حقوق بگیر بود پس از بد و بیراه گفتن به 

3  این کارگران افغان، به داد و فریاد علیه من پرداخت و از من می پرسید

تو اسم خودت را میگذاری ایرانی؟ او من را سرزنش می کرد که ِعرق 

، هموطن ام را می فروشم «یک مشت عمله افغانی»ملی ندارم و به خاطر 

. و خالصه از من بعنوان کسی که غیرت ایرانی ندارم، سخت عصبانیبود

من که سعی می کردم آرامش خودم را حف  کنم، به او گفتم که ایرانی 

بودن یا نبودن اهمیتی برای من ندارد، آنچه که برایم مهم است انسان 

و گفتم  که شما یک فرد نژاد پرست .  است، جدا از ملیت و نژاد و مذهب

هستید و این از نا آگاهی شماست که به جای اتحاد و دوستی با هم طبقه ای 

خالصه پس . های کارگرت ، مبارزه نژادی علیه آن ها به راه می اندازی

      —   -از بگو مگوهای فراوان سوار اتوبوس شدیم و کارگران افغان 

توانستند سر جاهای خود بنشینند و در داخل اتوبوس هم بحث  

.                                               من و راننده ادامه داشت  

این رانندۀ نژاد پرست در توجیه کار ضد انسانی اش، از من 

...   تو چه می دانی من از افغانی ها  چی کشیده ام و3 میپرسید

من به تمامی دالیل و بهانه های او جواب دادم و سپس به 

مسافران منفعلی که در اتوبوس بودند گفتم که سکوت شان شرم 

پس از پایان این اتفاقات، معلوم بود که اعتراض . آور بوده است

من به عنوان یک ایرانی، روی آن کارگران افغان و مسافران 

با کارگران افغان در میان راه و سپس . تاثیر مثبتی گذاشته بود

باالخره یک ایرانی از  »در تهران به گفتگو نشستم و از اینکه 

در پوست خود نمی گنجیدند و من به آنها  «آن ها حمایت کرده 

توضیی دادم که خیلی از ایرانی ها هستند که با رفتاری که با 

افغان ها می شود، مخالفند اما متاسفانه آن را ابراز نمی 

چند روز پیش که خبر اقدام پلیس اصفهان را شنیدم،  با .کنند 

خودم گفتم حتما تک تک آن مسافران، همانند من  با شنیدن این 

خبر، یاد اتفاق  آن روز در 

البته این تنها . اتوبوس می افتند

موردی نیست که  من در 

رابطه با  نژاد پرستی و 

خشونت و بی حرمتی علیه 

. کارگران افغان دیده باشم

موارد بسیار دیگری هست که 

.  مجال پرداختن به آن ها نیست

در همه جا  و بخصوص در 

مناطق مرفه نشین و باال شهر 

تهران، من خود بارها و بارها 

در طی سال های گذشته رفتار  

دور از شان انسانِی ایرانی ها 

. را با این کارگران دیده ام 

امروزه بسیاری از افراد در ایران، اگر قصد توهین  به دیگری 

صدا می زنند و این  واهه ، " افغانی"را داشته باشند، او را 

گرچه به ظاهر نماِد کارگری بی سواد با لباس های کهنه  و 

خاک خورده  و خالصه  سر و روی گرد و خاک گرفته و 

نامرتب است، اما بطور واقعی حاکی از مبارزۀ خشونت آمیز 

که از قِبل استثمار کار کارگر، زندگی انگل وار خود  -طبقه ای 

شرایط  و . علیه طبقۀ دیگری از جامعه است –را ادامه میدهد 

وضعیت شهروندان افغان در ایران، نتیجۀ منطقی روابطی 

است که نظم سرمایه و سیستم متناسب با آن در سطی جهانی و 

خالصه پس از بگو مگوهای فراوان .  داخلی اعمال می کند

سوار اتوبوس شدیم و کارگران افغان توانستند سر جاهای خود 

.  بنشینند و در داخل اتوبوس هم بحث من و راننده ادامه داشت

این رانندۀ نژاد پرست در توجیه کار ضد انسانی اش، از من 

...   تو چه می دانی من از افغانی ها  چی کشیده ام و3 میپرسید

من به تمامی دالیل و بهانه های او جواب دادم و سپس به 

مسافران منفعلی که در اتوبوس بودند گفتم که سکوت شان شرم 

پس از پایان این اتفاقات، معلوم بود که اعتراض . آور بوده است

من به عنوان یک ایرانی، روی آن کارگران افغان و مسافران 

با کارگران افغان در میان راه و سپس . تاثیر مثبتی گذاشته بود

باالخره یک ایرانی از  »در تهران به گفتگو نشستم و از اینکه 

در پوست خود نمی گنجیدند و من به آنها  «آن ها حمایت کرده 

توضیی دادم که خیلی از ایرانی ها هستند که با رفتاری که با 

افغان ها می شود، مخالفند اما متاسفانه آن را ابراز نمی 

چند روز پیش که خبر اقدام  پلیس اصفهان را شنیدم،  با .کنند

خودم گفتم حتما تک تک  آن مسافران، همانند من  با شنیدن این 

البته این تنها . خبر، یاد اتفاق  آن روز در اتوبوس می افتند

موردی نیست که  من در رابطه با  نژاد پرستی و خشونت و بی 

موارد بسیار دیگری . حرمتی علیه کارگران افغان دیده باشم

در همه جا  و . هست که مجال پرداختن به آن ها نیست

بخصوص در مناطق مرفه نشین و باال شهر تهران، من خود 

بارها و بارها  در طی سال های گذشته رفتار دور از شان 

امروزه بسیاری . انسانِی ایرانی ها را با این کارگران دیده ام 

از افراد در ایران، اگر قصد توهین  به دیگری را داشته باشند، 

صدا می زنند و این  واهه ، گرچه به ظاهر نماِد " افغانی"او را 

کارگری بی سواد با لباس های کهنه  و خاک خورده  و خالصه 

سر و روی گرد و خاک گرفته و نامرتب است، اما بطور  

که از قِبل  -واقعی حاکی از مبارزۀ خشونت آمیز طبقه ای 

 –استثمار کار کارگر، زندگی انگل وار خود را ادامه میدهد 

شرایط  و وضعیت . علیه طبقۀ دیگری از جامعه است

شهروندان افغان در ایران، نتیجۀ منطقی روابطی است که نظم 

سرمایه و سیستم متناسب با آن در سطی جهانی و داخلی اعمال 

.                                                                    می کند  

                                       *****  

مهاجرین افغان در 

 

 طرح دولت 
مبنی بر استخدام دو زن پاره وقت 

 به جای یک زن 
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 کوله باری به نام پناهجویی

 

نزدیک به دو  ۸۲۲۱بر اساس آخرین آمار موجود، در سال 

هزار ایرانی در دفاتر کمیساریای عالی پناهننندگنان سنازمنان 

درصند از اینن  ۱۶ملل متحد در ترکیه ثبت نام کنردنند کنه 

ریناسنت  ۶۶۲۲های پس از انتخابات خرداد  ها در ماه پرونده

جمهوری و سرکوب جنبش اعتراضی مردم اینران تشنکنینل 

 .شده است

های قبل، در مجموع نزدیک به پنننج  با توجه به ورودی سال

هزار ایرانی زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگنان سنازمنان 

 .در ترکیه قرار داشتند" ملل

برپایه قانون، کار کردن برای پناهجویان در ترکنینه منمنننوع 

در ترکیه یک پناهنده خارجی در صنورت .  اعالم شده است

ساعنت اننجنام کنار تنوان  ۶۸تا  ۶۲آشنایی به زبان ترکی با 

فرسا تنها نصف دستمزد یک کارگر تنرک را درینافنت منی 

 .کند

ها پناهجویی است کنه از ینک سنال پنینش  مریم یکی از صد

تاکنون همراه بنا هنمنسنرش در اسنکنی شنهنینر زنندگنی منی 

همسرش احمد از صبنی زود تنا هشنت و ننینم شنب بنا . کنند

لیر در ینک جنوشنکناری بنه کنار سنیناه  ۰۵۲حقوق ماهانه 

این درحالی است کنه حنقنوق مناهناننه کنارگنر .  مشغول است

 ۶۰۲۲ترک همکار احمد در همان جوشکاری ننزدینک بنه 

 .لیر است

امنا .  گرم می شود(  زغال سنگ) خانه آنها با سوخت کومور 

امسال سنهنمنینه دولنتنی کنومنور در بنرخنی از شنهنرهنا بنه 

پناهجویان ایرانی نرسید بننابنراینن آننهنا منجنبنور شندنند اینن 

برخی از پنناهنجنوینان ننینز .  سوخت را با نرخ آزاد تهیه کنند

های گرمایشی برقی استنفناده کننننند  ترجیی دادند که از سیستم

های برق تنقنرینبنا ینکنسنان  چون هزینه خرید کومور با هزینه

 .تمام می شود

او سه سال پیش همراه با . ساله اهوازی است ۸۲طاهره زن 

همسر و سنه فنرزنند کنوچنکنش بنه دلنینل گنراینش بنه آئنینن 

مسیحیت، خانه و کاشانه خود را در اهواز ترک کرده و در 

وی منی .  نیده یکی از شنهنرهنای تنرکنینه سناکنن شنده اسنت

با وجود سه کودک خردسال مجبور به کنار در ینک 3"  گوید

اما در طنول سنال از .  آرایشگاه زنانه با حقوقی ناچیز هستم

سوی دوستان مسیحی کلیسا و ایرانیان کمک هایی به ما منی 

هنا در  رسد اما با این وجود زندگی با وجود سنگیننی هنزینننه

 ."ترکیه بسیار طاقت فرساست

. سنالنه اسنت ۶۲یکی از دیگر از پناهجویان ایرانی ، حامد 

اش مریم از سه سال پنینش در  ساله ۶۱وی همراه با خواهر 

 .ترکیه زندگی میکنند

سه سال پیش پدر آنها را در ترکنینه رهنا کنرده و بنه اینران 

آنها در طول اینن سنه سنال روزهنای سنخنتنی را در .  رفت

های استانبول سپری کردند تا سنراننجنام  ها و خیابان پارکینگ

پرونده آنها اکنون پس از سه سال که به سن قناننوننی رسنینده 

اند به جریان افتاده و منتظر انجام بقیه مراحل کاری پنروننده 

 .برای رفتن به کشور سوم هستند

مجتبی، یکی دیگر از پناهنجنوینان اینراننی سناکنن در شنهنر 

او به دلیل شرایط اجتماعی حناکنم در اینران، .  نوشهیر است

دو سال پیش، در بدو ورود به ترکیه خود را به سازمان ملل 

اما در نخستین  .و کمیساریای عالی سازمان ملل معرفی کرد

پنس .  برخورد کنرد"  استیناف" اش به حکم  ، پرونده  مصاحبه

از مدتی در مصاحبه دوم نیز نتوانست جواب قبولی دریافنت 

 .کند

علی یکی از پناهجویان اینراننی روزننامنه ننگنار سناکنن در 

هنای سنازمنان حنمناینتنی  ترکیه در تشنرینی وضنعنینت کنمنک

دفتر 3" اجتماعی آسام به پناهجویان ساکن در این کشور گفت

در نخسنتنینن روزی .  مرکزی آسام در شهر انکار قرار دارد

که پناهجو خود را به یو ان معرفی می کند این سنازمنان بنه 

به ننوعنی، اینن سنازمنان ینکنی از . پناهجو معرفی می شود

بنه عنبنارتنی چننناننچنه .  بازوهای ینو ان بنه شنمنار منی آیند

پناهجویی دچار مشکل اجتماعی یا سنیناسنی شنده بناشند منی 

تواند این مشکل را از طریق آسام به یو ان یا به پلیس منتقنل 

 ."کند

حالیکه این مبلغ تنها برای پرداخت اجاره خانه من کافی است 

ام برای رهایی من  از سوی دیگر به خاطر وثیقه سنگین خانواده

از زندان، فشار مالی زیادی به آنها وارد می شود به همین دلیل 

."                            از آنها هم هیچ کمکی دریافت نمی کنم  

ماه، تاکنننون از  ۱در مدت این " به گفته این پناهجوی سیاسی،  

." سوی هیچ سازمان حقوق بشری کمک مالی دریافت نکرده ام

پری که هم اکنون منتظر دریافت جواب قنبنولنی بنرای اننتنخناب 

بسیاری از پناهجوینان اینراننی سناکنن 3"  کشور سوم است افزود

هنا پناسنخنی از ینوان  در این شهر، هننوز پنس از گنذشنت سنال

 ."شان بسته شده است دریافت نکرده یا پرونده

3 مجید یکی از پناهجویان سیاسی ساکن در شنهنر آننکنارا گنفنت

برخی از پناهجویان ایرانی ترجیی می دهننند بنننا بنه دالینلنی از 

و (  دفتر سنازمنان منلنل در تنرکنینه) جمله ارتباط مستقیم با یوان 

هنای  ها و فنعنالنینت نهادهای حقوق بشری و نیز شرکت در تجمع

مندت اقنامنت .  سیاسی در شهر آننکنارا سنکنوننت داشنتنه بناشننند

مناه بنینشنتنر ننینسنت و  ۱تنا  ۰پناهجویان ایرانی در این شنهنر 

پناهجویان مجبورند پس از سنپنری کنردن اینن مندت در شنهنر 

بنرخنی 3"  اینن پننناهنجنوی اینراننی افنزود."   دیگری زندگی کنند

پناهجویان از سوی شهرداری، کلیسا و برخی نهادهنای خنینرینه 

لیر دریافت می کننننند گنر چنه  ۶۲تا  ۸۲آنکارا دست کم ماهانه 

هنای  های ناچیز دردی را در شهری بنا وجنود هنزینننه این کمک

 ."باالی آمد و شد، انرهی و غیره دوا نمی کند 

اما کودکان ایرانی در این میان، بیشنتنرینن فشنارهنای روحنی و 

روانی را تحمل می کنند آنهنا هنمنانننند دینگنر کنودکنان اینراننی، 

هنا را در حسنرت  آنها شب.  امکان رفتن به مهدکودک را ندارند

دیدن مادربزرگ، پدربزرگ و دیگر نزدیکان خنود شنب را بنه 

 .صبی می رسانند

تر از سابر  در این میان، وضعیت پناهندگان سیاسی به مراتب بد

پناهجویان است زیرا در صورت بازگشت به ایران یا اخراج از 

 .ترکیه، دستگیری و زندان در انتظارشان است

درک مسائل پناهندگی و فشارهای رواننی پننناهنجنوینان اینراننی 

آنها که از یک تنا حنتنی چننندینن سنال منجنبنور بنه .  آسان نیست

کسانی که بدون داشتنن امنیند .  زندگی در یک چاردیواری هستند

ها در حسرت رفتن به یک مسافرت  ها و سال به فردایی بهتر ماه

تفریحی یا یک مهمانی فامیلی همه گذشته تلخ خود را در کنولنه 

 .باری به نام پناهندگی همراه می کنند

پس از . لیر بابت پول خاک است ۶۲۲هر پناهجو در سال موظف به پرداخت مبلغ 

لنینر، کنارت کنینم  ۶۱۲پرداخت پول خاک، هر پناهجو باید با پرداخت نزدیک به 

چنانچه پناهجویی پول خاک و کارت کیم لیک .  دریافت کند(  کارت شناسایی) لیک 

خود را پرداخت نکرده باشد اجازه خروج از کشور ترکیه را برای رفتن به کشور 

پیش از این برخی از پناهجویان ایرانی به خاطر شرایط مالنی .  سوم نخواهد داشت

 .از پرداخت پول خاک معاف بودند اما اکنون این معافیت برداشته شده است

علی پناهجوی روزنامه نگار ساکن در آنکارا ، وضعینت پننناهنجنوینان اینراننی را 

هنای  آسام، در طول سال3"  متفاوت با سایر پناهجویان خارجی دیگر دانست و گفت

های دارویی و بیمارستانی بنه پننناهنجنوینان خنارجنی  اخیر کمک هایی شامل کمک

ها تنها به برخی پناهجویان ایرانی اختنصناص  ارائه کرده است اما این گونه حمایت

آن هم در شرایطی که مشکالت مالی آنها به تایید پلیس و نماینده آسنام در .  می یابد

 .شهر محل سکونتشان رسیده باشد

هنای  های پناهندگی ترکیه به سنخنتنی زنندگنی در کنمنپ اما شرایط زندگی در کمپ

اگرچه زندگی دسته جمعی با دینگنر پننناهنجنوینان .  برخی کشورهای اروپایی نیست

هنای  سایر کشورها با مشکالت مختلفی چنون ننبنود آرامنش، وینژگنی هنمنه کنمنپ

3" های پناهجوینان تنوضنینی داد علی در مورد وضعیت کمپ. پناهندگی همراه است

های پناهندگی است و اکنون تعداد  آسام در برخی شهرهای پناهجوپذیر دارای کمپ

هنا در  وی با بینان اینن کنه منعنمنوالک اینن کنمنپ."   ها رو به افزایش است این کمپ

ها قرار می گیرد  اختیار مردان مجرد و در موارد انگشت شمار در اختیار خانواده

چنانچه خانواده پناهجویی امکان زندگی در کمپ را نداشنتنه بناشند آسنام بنا 3  افزود

هنا از جنمنلنه غنذا،  ای دست دوم برای آن خانواده، تمامی هزینننه اجاره کردن خانه

ها تعلق  البته این خدمات به پناهجویان ایرانی.  انرهی و کرایه خانه را تقبل می کند

 ."نمی گیرد

یکی دیگر از قوانین حمایتی آسام شامل حمایت همه جانبنه از پننناهنجنوینان دخنتنر 

هنای  البته استفناده از اینن حنقنوق، بنا پنینگنینری.مجرد و نیز پناهجویان بیمار است

به گفته علی پناهجوی روزنامه نگار ایرانی، .  طوالنی پناهجویان امکان پذیر است

هنا بنه  های آسام، کاهش یافته و بیشتنر اینن حنمناینت در یکی دو سال اخیر حمایت" 

وی تناکنیند . "  سمت پناهجویان سوری و سومالی و افغنان سنوق پنیندا کنرده اسنت

البته در این میان، وضعیت پناهجویان زن ایرانی مجرد در صورت نداشتن 3"  کرد

های انرهی به ویژه  منابع مالی و حمایتی با وجود مشکل مسکن و باال بودن هزینه

از طرفی در جامعنه .  در سرمای ترکیه به مراتب، سخت تر از سایرین خواهد بود

ترکیه به ویژه در شهرهای سنتی این کشور مشکل امنیتی خاصی برای دختران و 

گرچه دیده شده بعضی از دختران مجرد برای تنهنینه .  زنان مجرد ایجاد نشده است

مخارج زندگی تن فروشی میکنند اما کمتر دیده شده کنه منردم تنرکنینه قصند سنوء 

 ."استفاده از دختران ایرانی را داشته باشند

ماه پیش درشهر اسکی شهیر ترکیه  ۱او از .  پری یکی از پناهجویان سیاسی است

وی برای دریافت کمک مالی شهرداری اسکی شهیر بارها و بارها .  زندگی میکند

به دفتر والی رفت تا پس ازچندین ماه رفت و آمد و بازرسی ماموران شهرداری 

ازخانه محل زندگی وی، آنها به این نتیجه رسیدند که مستحق دریافت این کمک 

 .لیر به وی پرداخت می شود ۶۲۲در حال حاضر هر ماه . است

 البته در برخی از ماهها این کمک مالی قطع میشود در 3" وی در این مورد افزود
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 خشونت علیه زنان
 در کشورهای خاورمیانه 

 بخش پنجم
 ناهید جعفرپور

نخستین مطالعنات جنامنع در منورد خشنوننت 

عنلننیننه زننان در سننورینه ، حنناکنی از کننتننک 

 .زنان متاهل دارد ۸۵%خوردن حدود 

یافته ها در رسانه های محلی منتشر شنده انند 

که سبب توجه بیشتر به موضوعاتی از قنبنینل 

خشونت خانوادگی و قتل های ننامنوسنی شنده 

این موضوعات مدت مدیدی جزو تنابنو .  است

ها در جامعه محافظه کار سورینه بنه حسناب 

 .می آمده است

این مطالعات تحت نظارت اتحادیه شبه دولتی 

زنان که مسئولیت رفاه زنان سوریه ای را بر 

 . عهده دارد، انجام گرفته است

این مطالعات در برگیرنده ، نمونه ی تصادفی 

خانوار، می باشد که شامل بنازه ی  ۶۱۲۲با 

گسترده ای از خانواده هایی با سطی درآمند و 

مردان و زنان در .  مذاهب گوناگون می باشند

هر خانواده به طور جنداگناننه منورد پنرسنش 

 .قرار گرفته اند

بنا به گفتۀ شیرین شکوری، دبنینر پنروهه در 

3 نمایندگی منطقه ای سنازمنان منلنل در اردن

در سوریه هیچگونه اطنالعناتنی در زمنینننه " 

خشننونننت عننلننیننه زنننان مننوجننود نننمننی بنناشنند؛ 

تحقیقات رسمی تا به حال در این زمینه انجنام 

موضوع خشنوننت بنر عنلنینه " و ."  نشده است

 .زنان تا به حال ساکت نگه داشته شده است

ولی ما در حال آگاه کردن مردم سنورینه در  

زمیته خشونت علیه زنان هستیم و به آنها منی 

گوییم که چنین مواردی در همه جای اروپنا ، 

آسیا و ایاالت متحده اتنفناق منی افنتند، و اینن 

سبب باز شدن بحث و مناظره در اینن منورد 

 ."می شود

حنا کدوراء ، سخنننگنوی اتنحنادینه زننان منی 

گویند شنکنسنتنن سنکنوت در منورد خشنوننت 

خانوادگی اولین مرحله حیاتی برای مبارزه با 

به گفتۀ  او بسیناری از سنورینه .  خشونت بود

ای ها خشونت های داخل منزل را به عنننوان 

خناننم کندوراء . خشونت به حساب نمنی آورنند

این مسئله بستگی زیادی بنه سنطنی "  می گوید

تحصیالت و در آمند دارد ، امنا بسنیناری از 

مردم زنان کتک خورده را می بیننننند و حنال 

 ."آنکه آنها را جز قربانیان خشونت نمی دانند

اتحادیه زنان می گوید آنها با توجنه بنه ینافنتنه 

های مطالعنات در حنال اقندام بنرای تنوسنعنه 

ینکنی از . برنامه منحنافنطنت از زننان هسنتننند

مدافعین حقوق زنان می گوید اگنر چنه ینافنتنه 

های مطالعات در سوریه بسیار شبیه به آمنار 

خشونت های خانگی در سناینر کشنورهنا منی 

باشد ، در اصل سکوت مسنئنوالن دولنتنی در 

قبال این موضوع شکسته شده و اینن خنودش 

شنگنفنت . " یک مرحلۀ منعنننی دار منی بناشند

انگیزترین چیز این هست که برای اولین بنار 

اتنحنادینه   -دولنتنی -در سوریه یک ننهناد شنبنه

 ". وجود چنین مشکلی را پذیرفته است -زنان 

زننان جندا از منلنینت، .  حقوق زنان در سرتاسر جهان نقض می شود

فرهنگ، مذهب و موقعیت اجتماعیشان همواره هر چه بیشنتنر منورد 

خشونت علنینه زننان .  تبعیض های چندگانه و خشونت قرار می گیرند

 .عالمت مشخصه تمامی جوامع پدرساالر است

اما هر چه جامعه عقب مانده تنر .  خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد

و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و مذاهب قرار می گیرد این خشوننت هنا 

طنبنینعنتنا شنکنل خشنوننت و درجنه .  عریان تر خود را نشان می دهند

خشونت و درجه خدشه دار شدن حقوق بشر در کشورهای متفاوت با 

برخی از کشورها تمامی ننرم هنای جنهناننی حنقنوق .  هم فرق می کند

 . بشر را زیر پا می گذارند و برخی بنوعی دیگر

با نگاهی به کشور های خاورمیانه ینعنننی کشنورهنائنی کنه در کنننار 

حکومت سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعینینن کنننننده بنازی 

زنان خانه دار، سنرپنرسنت ) می کنند، بخصوص زنان اقشار تحتانی 

هر روز و هر دقنینقنه و هنر ثناننینه در ...(  خانوار، دهقان، کارگر و

معرض انواع و اقسام فشارها و خشونت ها قرار میگیرند و برخا از 

آنجا که قوانین زن ستیز ملکه این جنوامنع اسنت و در تناروپنود اینن 

جوامع رخنه کرده است، برای فرار از این همه بی عدالتی و ظنلنم و 

خشونت و بی حرمتی راهی جز خودکشی و خودسوزی و در بهترین 

حالت سوختن و ساختن با بیماری های عصبی و سایر بینمناری هنای 

 . روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند

در برخی از این کشورها مثال چون افغانستان و عنراق از ینک سنو 

جنگ و اشغال و فقر و بی بهرگی از تنمنامنی ننعنمنات ینک زنندگنی 

شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده است و از سوی دینگنر رهینم 

های بنیادگرائی که با به قل و زنجیر بستن دست و پنای زننان عنمنال 

مسنلنمنا .  قصد زنده بگور کردن این نیمه فعال جامعه را در سر دارنند

بنطنور فنعنال و (  منثنال اینران) در هر جامعه ای که جنبش زننان آن 

نیرومند وارد صحنه شده و در مقابل تمامی این خشوننت هنا منبنارزه 

نموده است در مقابل موفق هم گشته است قدمهای بزرگی در راه رفع 

در بنررسنی زینر بنه ننمنوننه . تبعیض در حوزه های مشخص بردارد

های افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان و سوریه و عربستان سنعنودی 

 .می پردازیم

طبق گزارش شهرزاد نیوزبا افزایش شمار زنناننی کنه در    : سوریه

سوریه مفقود شده و مورد تجاوز قرار می گیرند، شواهدی بنه دسنت 

آمده نشان می دهند که نیروهای امنینتنی اینن کشنور بنرای شنکنسنتنن 

مقاومت معترضان به حکومت بشار اسد، به طنور سنینسنتنمناتنینک و 

 .هدفمند خشونت علیه زنان را شدت داده اند

منورد را  ۸۲تناکنننون "  ُحمص" فعاالن سیاسی و حقوق بشری شهر 

. مستند کرده و بر این باورند که رقم واقعی باید بیش از این هنا بناشند

وسام قاسم تعریف، فعال حقوق بشر در سوریه، نینز گنفنتنه اسنت کنه 

به گفنتنه وی، ".  آن ها کودکان را رها کرده و سراغ زن ها رفته اند" 

 .این استراتژی نیروهای امنیتی سوریه برای گسترش ارعاب است

 ۶۲ای از جنننازه زینننب ال حسنننی،  به تازگی تصاویر تکان دهنننده

ساله، نخستین زنی که قربانی خشونت دولتی در سوریه گردید، پخش 

اش  خناننواده.  اند که بازوان، پاها و سنرش از تنن جنداشنده بنودنند شده

جنازه او را در یک بیمارستان نظامی یافته و مجبور شنده انند امضنا 

کنند که دخترشان توسط باندهای جنایتکار مورد تجاوز قرار گرفته و 

 .به قتل رسیده است

، یک زن جوان فعال از شهنر حنمنص، کنه " ولت آنالین" به گزارش 

نخواست نامش فاش شود، گفت که خشونت علیه زنان روز بنه روز 

هر روز بر تعداد خانواده هایی که به مرکز فعنالنینت .  افزایش می یابد

وی مراجعه کرده و از مفقود االثر شدن زنان خبر می دهنند، افنزوده 

زن عنرینان و در  ۵آخرین نمونه این جنایت، پنیندا کنردن .  می شود

حال خونریزی در یکی از مزارع اطنراف شنهنر بنوده کنه خناننواده 

 . هایشان از ترس مجبور به سکوت شده اند

زن عراقی در سوریه با خطنر  ۸۱۲۲گزارشهای رسمی نشان میدهد 

روزننامنه الشنرق االوسنط مندعنی شنده بنراسناس .  خشونت مواجهنند

آماری که آهانسهای سازمان ملل متنحند در سنورینه تنهنینه کنرده انند 

نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار عراقی در سوریه زندگنی منی 

زن در منعنرض خنطنر خشنوننت قنرار  ۸۱۲۲کنند که از این تعداد 

 . دارند

 ۵۰این آمار همچنین نشان می دهد شمار مردان عراقنی در سنورینه 

ننفنر  ۸۸۰۲۲در این میان نام .درصد است  ۰۱درصد و شمار زنان 

به عنوان بیمارانی که دارای بیماری صعب العالج هسنتننند، بنه ثنبنت 

 .رسیده است
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یک زندانی سیاسی کرد پس از 
 دست زدن به اعتصاب غذا

 لب هایش را دوخت  

برخی به سادگی انتقال او به . های بیشماری برای تنبیه یک زندانی وجود دارد راه    

اقدام علیه "علی مرادی یک زندانی سیاسی کرد است که به جرم . زندانی خطرناکتر است

به سی سال زندان محکوم " امنیت کشور و همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رهیم 

بنابر اطالعات . شده و اخیرا درششمین سال اسارتش به زندان بندر عباس منتقل شده است

سیده به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، علی مرادی برای جلب توجه مقامات به 

وی با استناد به قوانین ناظر بر عملکرد . است شکایتش به اعتصاب غذا توسل جسته

انتقال غیرقانونی از یک زندان به زندان دیگر و از یک بخش به بخش دیگر، "زندانها، به 

فقدان تقسیم بندی و جدایی میان زندانیان مختلف، فقدان امنیت، و تهدیداتی که متوجه 

بنابر همین منبع، آقای مرادی به اینکه طی چند سال .   معترض شده" جانش شده است،

گذشته بارها از زندان میناب به سلول انفرادی و حاال هم از این زندان نقل و انتقال داده 

.  شده است و نیز محرومیت غیرقانونی از حق مالقات و تماس تلفني، اعتراض کرده است

هایی خطاب به رؤسای  این زندانی سیاسی در اعتراض به شرایط نگهداریش، نامه 

ها به  در این نامه. زندانها، رئیس قوه قضاییه، و مجامع بین المللی حقوق بشر نوشته است

تنبیهاتی که به خاطر آشکار ساختن فساد موجود در زندانها متحمل شده است، اشاره کرده 

است  وی در آخرین اقدام خود در اعتراض به فشارهای وارده مسئولین زندان ، همچون 

ممنوع مالقات و تلفن کردن نامبرده و عدم احقاق سایر حقوق اولیه و انسانی خود ، دو 

روز است که دست به اعتصاب غذا با دوختن لبهای خود زده است                             

مسئولین زندان بدون توجه به وضعیت نامبرده ضمن تهدید وی ، آقای مرادی را به بند  

قرنطینه که محلی غیربهداشتی و نامناسب می باشد و کاربرد آن نگهداری و قرنطینه 

. زندانیان جدید ورود می باشد منتقل نموده اند                                                      

گفتنی است علی مرادی شش سال پیش در محله کانی دینار شهر مریوان توسط نیروهای 

سال  30امنیتی دستگیر و به اعدام محکوم شد که بعدا حکم وی در دادگاه تجدید نظر به 

.                                   زندان تغییر یافت  

  کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی                    

(مربوط به یک پناهجو می باشد)عکس تزئینی است و  
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تحرکات ارتجاع برای آلترناتیو سازی به نفس ننفنس افنتناده اسنت، امنا 

بدنبال کنفرانس آلترناتیو سازی مرکز اوالف پالمنه .  همچنان ادامه دارد

که به یک افتضاح سیاسی برای اپوزیسیون راست و دولنتنهنای غنربنی 

منجر شد، کنفرانس دو روزه واشنگتن که از قبل بنرننامنه رینزی شنده 

آوریل در سالن اجتماعات یک هتل لوکس در   ۲و   ۷بود، در روزهای 

این بار بدنبال آبرو ریزی قبلی، به برخی رساننه .  واشنگتن برگزار شد

از جمنلنه بنی بنی سنی کنه .  ها اجازه شرکت و تهیه گزارش داده بودند

دولت متبوعش در این حرکت ارتجاعی نقش دارد، گزارشی ویندینوئنی 

ننفنر از   ۵۲بی بی سنی گنفنتنه اسنت .  از این کنفرانس تهیه کرده است

اپوزیسیون در این کنفرانس شرکت داشتند، گنزارش هنای دینگنری از 

راستش تعداد مرتجعینی که از این منحنل بنرای .  نفر خبر می دهند  ۸۲

اما مشاهده سالنی که تنعنداد .  خود کیسه دوخته اند، چندان اهمیتی ندارد

صندلی های خالی آن از پر آن بیشتر است، نکته جالب توجهی دربناره 

نقش افشاءگری هنای ننینروهنای کنمنوننینسنت و چنپ اننقنالبنی از اینن 

تحرکات راست و ارتجاعی علیه مردم ایران و منبنارزات آننهنا بنرای 

 .آزادی، برابری و رفاه می گوید

مرکز اوالف پالمه تصور نمی کرد که آلترناتیو سازی برای ایران اینن 

برای سوریه ساخته بودند و بنا .  چنین ریسک بزرگی در بر داشته باشد

. سالم و صلوات اپوزیسیون ارتجاعی آنرا روانه نیویورک کرده بودنند

خیال می کردند برای ایران هم می توانند کار مشابه ای انجنام دهننند و 

از این راه نزد دولتهای تروریسم دولتی، در راس آن آمنرینکنا، بنرای 

خیال می کردند کار به همین سادگی است؛ .  خود جایگاه مهمتری بیابند

. یک اشتباه محاسبه داشتند؛ کمنوننینسنت هنا را دسنتنکنم گنرفنتنه بنودنند

علیرغم اتخاذ کلیه تدابیر امنیتی و مخفی کاری هایی که همکاران تنوده 

اکثریتی سوسیال دموکرات شده شان توصیه کنرده بنودنند، منحنل   -ای 

خفای کنفرانس، به یمن تالش برخی کمونیست ها و چپ های اننقنالبنی 

 .شهر استکهلم، کشف شد و افتضاحی آفرید که همه از آن آگاهند

تر شوند " دموکرات"پس از این افتضاح، سازماندهندگان قول دادند که 

اما بنظر می رسد که ارقام دلسنرد شندگنان .  و دیگر مخفی کاری نکنند

گفته می شود که دعوت شدگان اینن بنار خنود .  از این پروهه باال است

شاید بنهنمنینن .  می بایست هزینه سفر به واشنگتن را پرداخت می کردند

هنوز کنننفنراننس !  دلیل تعداد شرکت کنندگان این چنین اندک بوده است

منعنرفنی "  بنراننداز" تمام نشده، تعدادی از شرکت کنندگانی که خود را 

می کنند داد و فغانشان از سانسور بی بی سی و صندای آمنرینکنا بنلننند 

را سانسور کنرده انند و فنقنط " طرح براندازان"شده که این دو رسانه 

سازمنانندهننندگنان و شنرکنت . صحبت از اصالحات در میان بوده است

 !کنندگان بر سر اصالح رهیم اسالمی با هم گپ زده اند

جالب اینجاست که برخی از نیروهای اپوزیسیون که دو سال پنینش در 

بحبوحه مبارزات توده ای مردم علیه رهیم اسالمی، هست سنرننگنوننی 

طلب بخود گرفته بودند، برای اینکه بتوانند بدون شنرم و خنجنالنت در 

این اجالس شرکت کنند، یک لغت جدید در عالم سیاست اختنراع کنرده 

معموال در فرهنگ سیاسی ایران از سرنگونی یک نظنام صنحنبنت .  اند

اما جنبش راست ناسیونالیسم پرو غنرب بنرای اینننکنه .  شده و می شود

حساب خود را از کمونیست ها که همواره خواهان سرنگونی اننقنالبنی 

بدین ترتیب .  را ساخت"  برانداز"رهیم اسالمی بوده اند، جدا کند، لغت 

در سالهای اخیر لغت برانداز نیز به فرهنننگ لنغنات سنیناسنی فنارسنی 

دو سال پیش در اوج خیزش توده ای مردم و سرکوب خشن . اضافه شد

 -رهیم اسالمی، جنبش سبز اسالمی بنا تنمنام اعنوان انصنار تنوده ای 

 3 اکثریتی شان، لغت جدیدی آفریدند

مخترع این لغت الحق و والنننصناف کنه بنایند جناینزه ".  ساختار شکن"

 ! نوبل را دریافت کند

این لغت اختراع شد تا شاید از این طریق مانع رخنننه فنکنر و خنینال 

تا مننکنر آننچنه منا جنننبنش تنوده ای .  سرنگونی به اذهان مردم شوند

تنا بنروی خنود ننیناورنند کنه منردم .  سرننگنوننی خنواننده اینم، شنونند

اینن لنفن  .  سرنگونی طلبند و خواهان بزیر کشیدن این رهیم جنایتکار

در واقع دفاعی خجوالنه از رهیم اسالمی در برابر هجوم مردم برای 

 .سرنگونی آن بود

و اکنون یک لغت جدید برای راه یابی به مجمع ارتجاع آلترناتیو ساز 

انحالل یک حکنومنت !  حکومت اسالمی"  انحالل3 " اختراع شده است

دیگر چه صیغه ای است؟ این یک کلک مردرننداننه بنرای پنوشنانندن 

گردش براست کسانی است که برای بی نصیب نماندن از الطنفناطنات 

دولت های غربی از سرنگونی، براندازی و ساختار شکنننی هنر سنه 

و سنر بنزینر "  منتنمندن" این لف  قرار است آنهنا را .  روی برتافته اند

اسالمی و اپوزیسنینون   -مبادا دولتهای غربی، ارتجاع ملی .  جلوه دهد

راست مدافع نظام سابق و منجمله خود رهیم اسالمی فنکنر کننننند کنه 

اینن آقناینان و خناننمنهنا کنامنال !  استخنفنره".  خشونت طلب اند"اینها 

 ".خشونت گریزند"

بگذریم که این سکوالرهای سبز تشنکنینل ینک اننتنخنابنات آزاد را 

در معنا، تحت حنکنومنت اسنالمنی "  وارونه سازی" بدون هر گونه 

جنایتکار چگونه امکانپذیر می بینند؟ زیرا که کامال روشنن اسنت، 

" انتخابات آزاد"حکومت اسالمی را از طریق یک " انحالل"اینها 

ظاهرا باید شرایطی ایجاد شود که ینک اننتنخنابنات .  خواهان هستند

آزاد تحت رهیم اسالمی انجام شود که نتیجه آن اننحنالل حنکنومنت 

اینها هوشمند تر از آنند که ندانند چنننینن !  جل الخالق.  اسالمی باشد

می خواهند متوهم .  اینها متوهم نیستند.  چیزی یک توهم بیش نیست

دارند پنر پنر منی .  قصدشان مشوب کردن اذهان مردم است.  بکنند

زنند که با مرتجعین آلترناتیو ساز هم کاسه شوند و از لفت و لنینس 

آنها بی نصیب نمانند، در عین حنال رویشنان ننمنی شنود در روز 

روشن اعالم کنند که با اصالح طلبان رهینمنی هنم آواز شنده انند، 

پس از آنجا که اکثنرشنان مندرک دکنتنرا دارنند، ینک لنغنت جندیند 

خیال کرده اند که مردم هالو هستند؛ خنینال کنرده .  اختراع کرده اند

اند ما کمونیست ها پشت کلنمنات و بنینن خنطنوط را بنلند ننینسنتنینم 

بخوانیم؛ خیال کرده اند که مردم و کمنوننینسنت هنای کنارگنری در 

خنینال .  و مردرندانه خنام منی شنونند"  هوشمندانه" مقابل این بیانیه 

 !کرده اند

 انتخابات آزاد، تاکتیک کهنهء جدید

شنکنننجنه .  بحث انتخابات آزاد را اکبر گنجی هم مطرح کرده اسنت

فعلی در تمام طول خنینزش تنوده "  کنشگر حقوق بشر" گر سابق و 

ای مردم که دو سال و نیم پیش آغاز شد، در مقنابنل سنرننگنوننی و 

همین سکوالرهنای سنبنز بنا او وارد .  ساختار شکنی مقاومت کرد

بحثهای تند و تیز شدند و او را به طرفداری از رهیم اسالمی متهنم 

سر یک تحصن که در مقابل سازمان منلنل سنازمنان ینافنتنه . کردند

هنر دو خنواهنان .  اما امروز هم نظر شده انند.  بود، کلی بهم تاختند

 .هستند" انتخابات آزاد"

سبزهای اسالمی مردمی را کنه بنرای حنق و خنواسنتنهنایشنان بنه 

خنوانندنند و اعنالم کنردنند کنه "  خشونت طلب" خیابانها آمده بودند 

سنعنی .  خشونت مردم برای سرکوب بدست رهیم بهناننه  منی دهند

کردند که حساب خود را از کساننی کنه بنه هنر شنکنلنی بنحنث از 

تنا آخنر هنم .  سرنگونی جمهوری اسالمی می کنند، کامال جدا کننند

ینکنی از رهنبنران .  خاتنمنی وفنادار منانندنند  -کروبی   -به موسوی 

خارج آمده این جریان سبنز اسنالمنی، اکنبنر گنننجنی اسنت کنه در 

جریان دفاع قاطعش از بقای رهیم اسالمی تعدادی هم جایزه حقوق 

و حناال کنه .  بشر و صدها هزار دالر پول نصیب خود کرده اسنت

بحث آلترناتیو سازی داغ شده است و ایشان نیز از دعوت شندگنان 

هستند، تحلیلی ظاهرا صرفا پراگماتیستی از عدم طرح سرننگنوننی 

منبنادا کسنی فنکنر کننند کنه ایشنان از اسناس بنا .  ارائه داده اسنت

سرنگونی مخالفند؛ خیر؛ ایشان دموکرات تر از اینحرف ها هستنند 

بنهنتنرینن و " صنرفنا دارنند !  و به خواست مردم احترام می گذارند

به اینهمه زرنگی .  راهکار را جلوی مردم می گذارند"  عملی ترین

 3و زبلی توجه کنید

بنه   -به شعارهنای سناخنتنارشنکنن«  رأی من کجاست»تغییر شعار "

موجب کاهش شندیند   -خصوص شعار سرنگونی جمهوری اسالمی

معنای این مدعا اینن ننینسنت کنه .  عامالن و حامالن جنبش سبز شد

 -کنندگان جنبش سبز طرفدار جمهوری اسالمی بودند، بلکه  ترک

" سکنوالرهنای سنبنز اینران" جریانی به نام .  ماجرا از این قرار است

را "  انتخابنات آزاد"اینها پشتیبانی خود از خواست . شکل گرفته است

که هم از طرف اپوزیسیون راست آلترناتیو ساز طرح شده و هنم از 

طرف رهبران جنبش سبز اسالمی، با استفاده از لغت انحالل تنوجنینه 

اعنالم " اینننهنا در منتنننی کنه !  کرده اند و وجدانشان هم آسنوده اسنت

ننام "  مواضع شبکه سکوالرهای سبز ایران در مورد اننتنخنابنات آزاد

 3دارد، چنین نوشته اند

از جانب شخصیت هنا و گنروه «  انتخابات آزاد»از آنجا که مسئلهء "

های مختلف، با تعبیرات و تعاریفی گوناگون، مطرح شده و ابهنامنات 

متعددی را ـ که اغلب راه به وارونه سازی معنای واقنعنی اننتنخنابنات 

آزاد می برند ـ آفریده است، شورای هماهنگی شبنکنهء سنکنوالرهنای 

سبز بدینوسیله درک و تعریف خود از این اصنطنالح را بنرای رفنع 

 3هرگونه سوء تفاهمی به شرح زیر اعالم می دارد

هدف شبکهء سکوالرهنای سنبنز، هنمنچنننان و هنمنواره، اننحنالل .  ۶

حکومت اسالمی بهر صورت ممکن، برای برگرداندن حناکنمنینت بنه 

مردم و تعیین قانون اساسی جدید و حکنومنت سنکنوالر ـن دمنوکنرات 

بننرآمننده از آن از طننریننق بننرگننزاری انننتننخننابننات آزاد و منننننصننفننانننه 

، یعنننی ینک هنفنتنه پنینش از ۸۲۶۸آوریل   ۶منتشره بتاریخ ." )است

 (اجالس واشنگتن، سایت رنگین کمان
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ها نیامده بودند، ینا  اکثریت معترضان برای سرنگونی رهیم به خیابان

دانستننند، ینا حناضنر بنه  سرنگونی رهیم در آن شرایط را ناممکن می

ای از  آینت ه خنامنننه.  های سنگین نبودند و غنینره« هزینه» پرداخت 

های فعالیت  پدید آمده بخوبی استفاده کرد و اکثریت روزنه«  فرصت» 

اینن صنغنرا کنبنرا چنیندن هنا بنه زبنان ." ] مخالفان را مسدود ساخت

! آدمیزاد یعنی اعتراضات مردم به رهینم بنهناننه بنرای سنرکنوب داد

 [عجبا

ای  قرار دادن زمامداران خودکامه در دو راهی مرگ و زندگی، چاره

ننه کنه بنخنواهننند . ] گنذارد جز سرکوب شدیند بنرای آننان بناقنی ننمنی

تنوان بنه  ننمنی[  سرکوب کنند، بیچناره هنا منجنبنورنند سنرکنوب کننننند

سرکوبگران گفت، شما به فرایندهای دموکراتیک تنن دهنیند، پنس از 

آیت .  گذار به دموکراسی، ما همٔه شما را زندانی و اعدام خواهیم کرد

ای به سرنوشت صدام حسنینن، سنرهنننگ قنذافنی و حسنننی  ه خامنه

ظاهراک این آخری وضعیت بهتری دارد، اما حقینقنت .  نگرد مبارک می

اسنت، چنرا کنه او را در قنفنس  این است که تحقیر او شندیندتنر بنوده

بیچاره حسنی مبارک، واقعا که باید . ] اند حیوانات درنده محاکمه کرده

روشن است که هیچ  دیکتاتوری بندون منبنارزٔه ![  به حال او گریست

نشننینننننی نننخننواهنند کننرد، امننا  مننردم و فننلننج کننردن کننارهننا، عننقننب

آمنینز بنه دمنوکنراسنی، بنا  خواهان، بنرای گنذار مسنالنمنت دموکراسی

وگنو و  ؛ گنفنت... دیکتاتورانی چون پینوشه، دکلرک، یاروزلسکنی، و

در «  برگزاری انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت» .  اند سازش کرده

منرگ و زنندگنی " اکنبنر گنننجنی، . ) « ببخش و فراموش ننکنن»برابر 

 (سایت رنگین کمان -"جنبش سبز

چه مردرندانه می کوشند دفاع از رهیم اسالمی را تحت منننافنع خنود 

دارند به مردم می گویننند، دینکنتناتنورهنا بنه !  مردم به مردم قالب کنند

زبان خوش نمی روند، به زبان زور هم نمی روند، فقط با سنازش و 

واقعا که در ریاکاری، عوامفریبی، دروغ .  کوتاه آمدن کنار می روند

ننوع سنکنوالرش را در .  آخر اسالمی اند.  و تزویر ید طوالیی دارند

باال دیدیم که با چرخش کلمه سعی کرده است منردم را فنرینب دهند؛ 

نوع اسالمیش با تاکتیک اصال به نفع خود منردم اسنت کنه دسنت از 

سرنگونی بردارند، می خواهد آنها را از خر شیطان سرنگونی پاینینن 

 .آورد

اما از همه جالبتر بحث وارونه ای است که در مقابل خنواسنت بنحنق 

اینن .  می گذارد"  محاکمه کلیه سران رهیم بجرم جنایت علیه بشریت" 

طنی سنالنهنای اخنینر بناشنکنال .  یک خواست مهم و بحق منردم اسنت

مختلف این خواست را مردم و کمونیست های انقالبنی منطنرح کنرده 

. بطرق مختلف سعی کرده اند ما را از این خواست منصرف کنند. اند

آیا شما قبول ندارید که آدمها تنغنینینر منی "با ما وارد بحث شده اند که 

چنرا منینان منردم اخنتنالف منی " " کنند؟ پس چرا تندروی می کنننیند؟

اندازید؟ این مهم است که اکنون بخشی از رهیم هم به منردم پنینوسنتنه 

حناال کنه دینده انند اینن اسنتندالالت دردی دوا .  و قس علیهنذا."  است

منی گنویننند اگنر بنر خنواسنت .  کلک منرغنابنی زده انند.  نکرده است

محاکمه تمام سران رهیم و دست انندرکناران جننناینت سنی سنالنه آن، 

یعنی منجمله اکبر گنجی، پای فشناریند، حنکنومنت اسنالمنی هنینچنگناه 

واقعا که وقاحت هم .  سرنگون نخواهد شد و به خشونت ادامه می دهد

 .اندازه دارد

این استدالل مثل آن میماند که برای مبارزه با مافیا و حنذف آننهنا بنه 

آنها بگویید که همه تان را می بخشیم، تا آنوقت آننهنا بنا زبنان خنوش 

مردم خواهنان سنرننگنوننی اینن رهینم !  خیر.  دست از جنایت بردارند

اگنر کنلنک .  مدتها است که در کمین آن نشسته انند.  سیاه و جنایتکارند

های آلترناتیو سازی و اصالح رهیم کارساز بود، تاکننون دسنت اینن 

مطلوب ترین راه دستیابی بنه آزادی و .  دالالن را جایی بند کرده بود

هنر راه .  برابری برای مردم سرنگونی انقالبی رهینم اسنالمنی اسنت

دیگری، کوره راهی است که زجر و مشقت منردم را افنزوننتنر منی 

محناکنمنه .  مردم از این رهیم و تمام دست اندرکاران آن منزجرند. کند

کلیه سران و دست اندرکاران حکومت اسالمی اتفاقا تنها راهی اسنت 

که می تواند مانع از فوران خشم بحق مردم و کناننالنینزه شندن آن بنه 

 .انتقام شخصی شود

خدا روزیتنان را جنای .  بروید بساط خود را جای دیگری پهن کنید

از یک هتل پنج ستاره به هتل دیگر بروید و در . دیگری حواله کند

رویاهای خود آلترناتیو سازی کنید و برای خود پسنت و منقنام در 

کموننینسنت هنای کنارگنری ننقنشنه هنای .  حکومت آلترناتیو بسازید

مردم .  ارتجاعی و توطئه های تان علیه مردم را افشاء خواهند کرد

ایران خواهان سرنگونی رهیم اسالمی و دستیابی بنه ینک جنامنعنه 

جامعه ای که تنها از طریق سرننگنوننی .  آزاد، برابر و مرفه هستند

انقالبی رهیم اسالمنی و بنرپناینی ینک جنمنهنوری سنوسنینالنینسنتنی 

ما کمونیست های کارگری قاطعناننه بنرای تنحنقنق . امکانپدیر است

 . *این خواست مردم مبارزه می کنیم

————————- 

خانم آذر ماجدی در مقاله شان به درستی تووضویوا داده انود کوه 

اپوزسیون ریز و درشتی که خالق مفاهیم مون در آوردی بورای 

کسب منافع خود و خاک پاشیدن در چشم تووده هوا بورای دنوبوال 

کردن مقاصد شان با پرپایی کنفرانسها و سومویونوار هوای موعولووم 

و آن .  الحالی است که سالهاست آن را با جدیت دنبال موی کونونود

چیزی جز فریب توده ها و منحرف کردن آنان از شعار انوقوالبوی 

اموا بوه نوظور .  کامال با نظر ایشان موافقم . سرنگونی  نمی باشد 

می رسد که خانم ماجدی به یک مسئله اسواسوی در ایون رابوطوه 

و آن مسئله این است که ایشان در بخشی از مقوالوه . نپرداخته اند

اگور (  نگاه خامنه ای به سرنگونی سه دیکتاتوور)  خود در مورد 

ایشان می خواستند حق مطولوب را بوه صوورت کوموونویوسوتوی ادا 

منطقا می باید اشاره ای هر چند کوتاه  به مسائل مصور  و . کنند

لیبی و عراق هم می داشتند کوه سورنوگوونوی ایون سوه حوکووموت 

ایونوجوا مسوئولوه اسواسوی .  ماهیتا با یکدیوگور موتوفواوت موی بواشود

اسوت، کوه شویووه سورنوگوونوی اما مهمتر از آن .  است سرنگونی

کمونیست ها را حتی از بقیه اپوزسیون ظاهرا سرنگوونوی طولوب 

و آن تنها همان شیوه انقالبوی سورنوگوونوی بوه . نیز  جدا می کند 

کمونیستها بوایود بوه روشونوی بویوان کونونود چوه . دست توده هاست

آنان معتقدند که هر سرنگونی منجور بوه .  سرنگونی را خواهانند

سرنگونی به وسیولوه چوه طوبوقوه ای  .  رهائی انسان نخواهد شد

آری چه طبقه ای قرار است سرنگون کند  جواب به این پرسش 

است که  راه حل کمونیستها را که نماینده سیاسی طبوقوه کوارگور 

: به قول لونویون  . هستند از راه حل دیگر اقشار جامعه جدا می کند

مارکسیست فقط آنکسی است که قبول نظریه مبارزه طبقات را " 

وجه تمایز کواموال  .  تا قبول نظریه دیکتاتوری پرولتاریا بسط دهد

و هوموچونویون بوورژوازی )  عمیق بین یک خرده بورژوای عادی 

دولوت و ."  با یک مارکسیسوت در هومویون نوکوتوه اسوت(  بزرگ 

 “انقالب لنین

اگر ما به اشتباه تمامی این اشوکوال تواریوخوی را در یوک ظورف 

انووقووالب )  بووگوونووجووانوویووم نصوویووب مووا چوویووزی جووز بووه هوورز رفووتوون 

 .  نخواهد بود( وسرنگونی 

 سیمین رها 

مقامات لیبی روز سه شنبه قانون تشکیل سازمان های سیاسی را در 

این کشور تصویب کردند که بموجب این قانون جدید تشکیل احزاب 

به گزارش ایرنا یک عضو شورای ملی .مذهبی ممنوع شده است

احزاب و انجمن 3 انتقالی حاکم بر لیبی به خبرگزاری فرانسه گفت 

های سیاسی نباید بر مبنای وابستگی های منطقه ای، قومی و یا مذهبی 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس ، مصطفی لندی .ایجاد شوند

این احزاب نمی توانند دنباله رو یک 3 یک عضو کمیته حقوقی گفت 

به گفته وی .حزب سیاسی در خارج باشند یا از خارح تامین مالی شوند

، براساس این قانون که روز سه شنبه روی آن توافق شد،احزاب 

نفر عضو هیات موسس و انجمن ها یکصد  ۸۵۲سیاسی باید حداقل 

کمسیون انتخاباتی لیبی در ماه .نفر عضو هیات موسس داشته باشند

آوریل هشدار داد که قانون تشکیل احزاب سیاسی باید به زودی 

.         تصویب شود تا انتخابات ماه هوئن بتواند طبق برنامه پیش رود

پایان                                             

 ممنوعیت تشکیل احزاب مذهبی

در لیبی   

آوریل 6-ایرنا  
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 نبرد میان دو سودان

نفتبر سر    

ارتش سودان در حال پیشروی به سوی هجلیج، یکی از .   

این شهر هفته گذشته به تصرف نیروهای . مراکز تولید نفت است

گوید تنها با وساطت  سودان جنوبی می. سودان جنوبی درآمد

نیروهای ارتش سودان . سازمان ملل حاضر به ترک منطقه است

خیز هجلیج که هفته گذشته پس از چندین روز  به حاشیه شهر نفت

شود  گفته می. اند درگیری به تصرف سودان جنوبی درآمد رسیده

ترین جنگ داخلی  از ماه هوئیه که سودان جنوبی پس از طوالنی

.               آفریقا به استقالل رسید، شدیدترین درگیری بوده است

                

به گزارش شبکه خبری الجزیره، سخنگوی ارتش سودان، 

الصوارمی خالد سعد، روز جمعه به خبرنگاران گفت که ارتش 

سودان به حاشیه هجلیج رسیده و نیروهای نظامی در حال 

.                  خیز هستند پیشروی به سمت این شهر کلیدی و نفت

                

وی گفت انتظار میرود که وضعیت هجلیج ظرف ساعات آینده 

منطقه هجلیج درشمال خط مرزی سودان با سودان . روشن شود

بخشی ازخاک ۶۱۵۱جنوبی واقع است و براساس توافقنامه 

گفته میشود حدود نیمی ازمحصول نفت سودان . سودان است

.                                            درهجلیج تولید میشود          

                                .  

این منطقه را در مالکیت دولت  ۸۲۲۱دادگاه الهه نیز در سال 

هایی از منطقه مرزی آن با جنوب هنوز  سودان قرار داد اما بخش

وگو با  یک مقام دولتی سودان جنوبی در گفت.  مورد مناقشه است

شبکه خبری الجزیره پیشروی نیروهای سودان به این شهر را 

کیلومتر از هجلیج فاصله  ۶۲وی گفت ارتش سودان . تایید کرد

او تاکید کرد در صورت هرگونه تالشی از سوی سودان . دارد

گیری هجلیج، نیروهای سودان جنوبی از این شهر  برای بازپس

قدرتهای جهانی و سازمان ملل پس از آخرین .دفاع خواهند کرد

شنبه گذشته که با بمباران نیروهای  درگیری سنگین در روز سه

سودان جنوبی که شهر را تصرف کرده بودند همراه بود دو 

اتحادیه آفریقا تصرف . داری دعوت کردند طرف را به خویشتن

هجلیج را غیرقانونی خوانده و از دو طرف درگیری خواسته 

.                  .    گیری کنند نامید پیش« فاجعه»چه  است تا از آن

                                                                                  

 

 

 هزار تبعه افغانی ساکن تهران 161تهدید 
 به دستگیری و اخراج

  6886فروردین  58( مهر)

بنر اسناس قناننون 3  مدیرکل اتباع خارجی استانداری تهران  اعالم کنرد 

هنزار  061اتباع خارجی غیر مجاز سناکنن اسنتنان تنهنران  کنه حندود 

نفرهستند تا پایان خردادماه فرصت دارند اگر متاهل هسنتننند پناسنپنورت 

بگیرند و اگر مجرد هستند کشور را تنرک کننننند در غنینر اینننصنورت 

عیسی موسوی نسب  در گفتگو با خبرنگار منهنر  بنا . دستگیر می شوند

هنزار  011بیان اینکه بر اساس آخرین آمارها  بیش از یک منینلنینون و 

سنهنم تنهنران از 3  اتباع خارجی غیر مجاز در کشور ساکن هستند گفنت 

هزار نفر گزارش شده که  النبنتنه اینن داد بنینشنتنر  061اتباع غیر مجاز 

است زیرا بسیاری از اتباع که قاچاقنی وارد کشنور شنده و در تنهنران 

طنرح سنامنانندهنی اتنبناع 3  وی افنزود.  هستند مدارک شننناسناینی نندارنند

خارجی دو سال است که در دستنور کنار وزارت کشنور قنرار دارد و 

خردادماه پایان طرح اعالم شده که بر اساس آن اتباع غیر مجناز منجنرد 

باید کشور را ترک کرده و با روادید وارد شوند و اتباع غیرمجاز متاهل 

هم با دستور رئیس جمهور می توانننند بنه واسنطنه سنفنارت افنغنانسنتنان 

مدیر کل اتباع خارجی استانداری تهران  در پناسنخ  .  روادید دریافت کنند

به اینکه پس از مهلت قانونی چه تدابیری در رابطه با اتبناع غنینرمنجناز 

وظیفه نیروی انتظامی در این طنرح جنمنع آوری 3   پیش بینی شده گفت 

اتباع غیر مجاز بدون مجوز است که طی  مراحل قانونی پنس از جنمنع 

 00تناکنننون 3  موسوی نسب اعنالم کنرد.  آوری از مرز خارج می شوند

هزار اتباع غیرمجاز متاهل تهرانی با حضنور در اسنتناننداری تنهنراننی 

اتنبناع هنزار  201روادید دریافت کرده اند و از سنال گنذشنتنه تناکنننون 

غننیننرمننجنناز مننجننرد هننم تننهننران را تننرک کننرده اننند                                            

!فاشیسم عریان علیه شهروندان افغان  

آوریل ۴۲(  ایرنا)خبرگزاری رسمی ایران   

 

یکی از '3 باید تا تیر ماه مازندران را ترک کنند'شهروندان افغانستان 

معاونان استاندار مازندران اعالم کرده است که تیر ماه امسال، 

آخرین فرصت شهروندان افغانستان برای خروج از استان مازندران 

، روز دوشنبه، چهارم (ایرنا)خبرگزاری رسمی ایران .است

امنیتی -اردیبهشت، به نقل از هادی ابراهیمی، معاون سیاسی

استاندار مازندران گزارش داده است که از تیر ماه امسال، سکونت 

و تردد اتباع افغانستان در مازندران ممنوع است و از این تاریخ، 

او همچنین .شود اعتبار می تمام مدارک اقامتی و هویتی این افراد بی

رسانی به این افراد را جرم خوانده و گفته است که با  هرگونه خدمات

او گفت که در سال گذشته، بیش .متخلفان به شدت برخورد خواهد شد

نفر از اتباع افغانستان در استان مازندران  ۰۲از سه هزار و 

معاون استاندار مازندران .اند بازداشت و به کشورشان انتقال داده شده

اضافه کرد که ممنوعیت حضور اتباع افغانستان در این استان، طبق 

شود و حضور اتباع افغانستان در  مصوبه وزارت کشور اعمال می

.           ممنوع بوده است ۶۶۲۱شهر ساحلی مازندران از سال  ۶۲

                                                                    

 منطقه ممنوع                                                                   

پیش از این، خبرگزاری فارس به نقل از بهمن خواجوند، بخشدار 

مرکزی نوشهر، گزارش داده بود که حضور اتباع افغانستان در 

او گفته بود که نوشهر .بخش مرکزی این شهرستان ممنوع است

وجود افاغنه در این حوزه به شدت ممنوع "شهری توریستی است و 

مازندران جزو "بخشدار مرکزی نوشهر همچنین گفته بود که ."است

تر  های معین برای نگهداری افاغنه نیست و باید هرچه سریع استان

با این حال، آقای ."آنها را براساس ضوابط از استان خارج کنیم

خواجوند بعد از انتشار این اظهارات، به روزنامه شرق گفت که تنها 

در شهر نوشهر ممنوع است و سخنان او " افاغنه غیرمجاز"حضور 

این در حالی است که هفته گذشته، .به درستی منعکس نشده است

خبرگزاری فارس به نقل از تقی شفیعی، مدیرکل مهاجران و اتباع 

ای  خارجی استانداری مازندران، گزارش داد که امسال مصوبه

دار برای خروج اتباع خارجی در مازندران اجرایی شده  اولویت

.                                                             است  

بر اساس مصوبه شورای تامین مازندران و 3 "آقای شفیعی گفت  

تایید آن از سوی کارگروه کشوری، مازندران به عنوان تنها منطقه 

ممنوع برای حضور اتباع مجاز و غیرمجاز افغانی شناخته شده 

خرداد ماه امسال فرصت  ۶۲است و طبق آن، تمام اتباع افغانی تا 

این قانون تمام 3 "او اضافه کرد."حضور در مازندران را دارند

مجوز و حتی دارای  های مجرد، متاهل، دارای مجوز یا بی افغان

آقای شفیعی مصوبه شورای تأمین استان ."شود گذرنامه را شامل می

یک فرصت طالیی برای مازندران در راستای "مازندران را 

امروز دیگر 3 "خواند و گفت" پاکسازی استان از اتباع بیگانه

به ".رود ها برای مازندران یک تهدید به شمار می حضور افغان

نوشته وبسایت وزارت کشور ایران، او با اعالم اینکه نباید اجازه 

3  داد گروهی در راستای تغییر فرهنگ استان تالش کنند، افزود

تواند حضور این اتباع را  مازندران به دلیل گردشگرپذیر بودن نمی"

.                                                                            بپذیرد   

'فقط با کارت پناهندگی جمعی یا گذرنامه'اقامت در ایران،   

ساماندهی "ها، وزارت کشور ایران طرحی را برای  براساس گزارش

وارد  ۶۶۱۶در دست اجرا دارد که در سال " اتباع افغانی غیرمجاز

محمد تهوری، مدیرکل امور اتباع و مهاجران .مرحله جدیدی خواهد شد

خارجی وزارت کشور، روز بیستم فروردین ماه امسال اعالم کرد که 

اتباع فاقد مجوزهای اقامتی، تبعه خارجی ( امسال)پس از خرداد "

شوند و در صورتی که ایران را ترک نکرده باشند،  غیرمجاز تلقی می

او همچنین گفت که پس از خرداد ."بازداشت و اخراج خواهند شد

اتباع خارجی که به صورت مجاز مقیم ایران هستند و کارت  ۶۶۱۶

در حوزه استان "توانند  پناهندگی جمعی، یا گذرنامه دارند، می

وزارت کشور ایران در آذر ماه سال گذشته ."شده، اقامت کنند تعیین

تا پایان )اعالم کرد که پناهجویان غیرقانونی تبعه افغانستان فقط سه ماه 

برای ترک ایران مهلت دارند، اما با درخواست نهادهای ( ۶۶۱۲سال 

.                                      رسمی افغانستان، این فرصت تمدید شد  

 

 پایان

 وضعیت مهاجرین افغان در ایران 
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 زنده باد علی اخوان 

 فریبرز رییس دانا                                                                                        

  ۱۹۳۱بهمن ماه 

  

سنالنه  ۰نگاه های تیز و با هوش و بسیار دوستدارانه ی روهان 

دختر خوش صحبت علی اخوان چیزی نیست كه كسی آن را بنه 

از .  این نگاه ها همیشه ترا تعقیب منی كننننند.  سادگی از یاد ببرد

آن مهمتر به تو می فهمانند كه هرفنای احسناسنت را نسنبنت بنه 

او می داند كه چقدر برای من عزینز و .  خودش درك كرده است

می داند كه من پدر فرداد سه سال و هشنت .  دوست داشتنی است

از .  ماه هستم كه خودش را خنینلنی بنه رهان ننزدینا منی دانند 

رهان .  معدود مواردی است كه فرداد با او تا آخر سنر منی كننند

برای من نماد كنوچنولنوی در حنال رشند و امنیند بنخنش عشنق 

وارزش است كه آنها را از مادرش و پدرش و از همه مهمتر از 

رابطه ی بسیار صمیمی و رفیقانه ، عاشقانه و به یادماندنی اینن 

چشنمناننش كنامنالبنه منادرش .  دو یاد گرفته ، به ارث برده اسنت

رفته است امنا در ینا ننگناه او را چنون فنرزنند عنلنی اخنوان 

بیش از هر چیز روح باعاطفه و مهربانش و .  تشخیص می دهی

احساس مسوولیت وتعلق خاطرش به محیطی كه در آن می زیند 

 . ترا به یاد علی می اندازد

آخرین باری كه رهان را دیدم پدرش چند روزی بنود كنه بنرای 

گذراندن دوره ی یا و نیم ساله ی زندان خود، شباننه بنازداشنت 

 ۶پیش از آن او یكی دو ماهی بازداشت بود و سپس به . شده بود

سال حبس محكوم شد و بعد از اعتنراض بنه رای خنود، دادگناه 

. تجدید نظر او را به یا سال و نیم حبنس قنطنعنی منحنكنوم كنرد

 علی، این دوست و برادر من در برابر چشمان همه ی دوستان 

واعضای جامعه ای كه این گونه مسووالنه و انسانی با آن پیوند داشت، 

روز به روز روحیه دارتر، مصمم تر ، شادمانه تر، پرامیدتر و 

یقین قطعی دارم كه علی در زندان پخته تر می . پرحوصله تر می شد

شود و وقتی بیرون می آید حتما پاسخگوی نیاز روهان و فرداد كه امید 

داریم اعضای سرزنده و داوطلب خدمت مردمی برای نسل فردا باشند، 

.                                                                          خواهد بود  

راستگو، صمیمی و بی شنینلنه و پنینلنه .  علی روحی زیبا و عاشق دارد 

او را تحقق این و آن ایدئولوهی و یا نفس جنب و جنوش سنیناسنی .  است

نیست كه به حركت وا می دارد، بلكه وابستگی ذاتی اش به ارزش هنای 

انسانی ، عالقه ی وافرش به خدمت به آدم های ننینازمننند و منحنروم و 

سلیقه ی ویژه اش برای انتخاب دوستانی از وابستگان بنه منردم بنه راه 

 . می كشاند

از مدتها پیش مطمئن شده بودم علی اخوان مسیرهای چنندی را بنه جنز 

آن كه در آن گام می زند، می توانسته است بپیماید آن هنم بنرای منننتنفنع 

شدن، برای زندگی راحت تر، برای پول پیدا كنردن، بنرای حناشنینه ای 

علی در انگلنسنتنان .  امن داشتن و برای تغییر محیطش به سمت باالتر ها

زندگی و تحصیل كرده و از آنجا فقط دانش و تنوانناینی را بنا خنود بنه 

او تجربه ی مبنارزه در صنحنننه ی انندیشنه و شنینوه ی .  وطن نیاورد 

انتخاب راه درست از نادرست را، در هر وانفساینی كنه بناشند، ننینز بنا 

او تمام توانایینش را در خندمنت بنهنروزی منردم .  خود به ارمغان آورد

او بی هیچ تظاهر و طنلنب كناری از روزگنار بنه .  قرار داد و می دهد

. با مردم، با گارگران و با آزادیخواهان بودن3  ندای قلبش پاسخ می گفت

علی از جمله به جرم دوستی با تشكل های مسالنمنت جنوی كنارگنری و 

آزادی خواه و احتماال استفاده ی محدود از كامپیوترش برای این دوستی 

بار اول كه بنینرون آمند ننگنراننی هنای زینادی .  ها به زندان افتاده است

بد جوری دلش برای رهان و همسرش تنگ شده بنود امنا وقنتنی .  داشت

آمد و پایداری ها و امیدهای دوستانش و همسرش را دید ، روز به روز 

 ا ین اواخر ورحیه ای سرشار از عشق و . عوض شد و متعالی تر شد

او مطمئن شده بود كه بی وقفه گام زدن در راه آزادی .  مقاومت داشت

و عدالت همان چیزی است كه حیات انسان ها را پنربنار و بنینمنه منی 

 . كند، بیمه به خاطر پاسخ به درخواست شرافت همگانی انسانی

علی اخوان با قلب و روح وافرش سوسیالیست است و به فرمان ایسنت 

ناپذیر دلی دلداده و سری پرشور راه دفاع از حقوق محرومان و تالش 

اودر دوستی اش با من و دیگر دوسنتنان .  برای آزادی را برگزیده است

متشركمان بارها یادآور می شد كه راه دیگری جز خدمت محرومان و 

. افق روشن تری از آزادی و استقالل مردمی در این سرزمنینن نندارینم

علی با آن خنده های آشنای همیشگی اش اینن را بنه منن گنوشنزد منی 

او اكنون در حصار بسته ی زندان بی تردید بنه آینننده ی روشنن .  كرد

خانواده اش، به رفقایش و هم میهنانش می اندیشد، باز با آن خنده هنای 

 . جای گرفته در گوشه ی صورتش

با این كه اكنون از روحیه و آمادگی او اگاهم و منی داننم كنه منی دانند 

دوستانش نخواهند گذاشت رهان عزیز تنها و بنی یناور بنمنانند بنا اینن 

منن .  وصف آرزو می كنم هر چه زودتر بیرون بیایند و بناز كنار كننند

تردیدی ندارم كه او نه تنها جرمی مرتكب نشده است بلكنه شنایسنتنه ی 

دریافت نشان عالی از سوی جنرینان هنای كنارگنری اسنت بنه خناطنر 

خنندمننات بننی خنندشننه و هننمننیننشننگننی اش بننرای حننقننوق كننارگننران و 

 . نابرخورداران جامعه

                                              ***** 

 تبعیض بر علیه افغان ها و دیگر مهاجران

 و گروه های قومیتی را در ایران متوقف کنید 

  ۴۱۱۴آوریل   - ۱۹۳۱فروردین  

 

نفر از اساتید دانشگاه و فعاالن سیاسی و مدنی ایران بنه  ۶۵۷ •

برخوردهای تنوهنینن آمنینز بنا منهناجنران در اینران اعنتنراض 

 ...کردند 

تبعیض بر علیه افغان ها و دیگر مهاجران و گروه های قومیتنی 

ننفنر از اسناتنیند دانشنگناه و   ۶۵۷را در ایران متوقف کنید نامه 

 فعاالن سیاسی و مدنی ایران

بدر امسال نیز مطابق سنت دیرینه باستانی با جشن و  ۶۶مراسم 

اما در اینن منینان .  شادی مردم ایران در دل طبیعت برگزار شد

موضعگیری تاسف برانگنینزی از سنوی بنرخنی از مسنئنولنینن 

نیروی انتظامی شهرستان اصفهان رخ داد که اسباب شرمنندگنی 

 . گردید

فروردین چند روز قبل از منراسنم سنینزده بندر ،   ۶۲در تاریخ 

یک مقام مسئول در بخش امنیت مسافرتی پلیس اصفهان خبر از 

وی .  ممنوعیت ورود افغان های مقیم اصفهان به پارک صفه داد

حضور وسیع افغان هنا در سنال هنای گنذشنتنه 3 " اظهار داشت 

 فضای پارک را برای خانواده های ایرانی نا امن کرده بود لذا 

."                            امسال برای رفاه حال آنها ، از ورود افغان هنا جنلنوگنینری منی شنود

این ممنوعیت با اعتراض و خشم گسترده فعاالن درون و بنرون منرزی 

ایران در شبکه های اجتماعی همراه شد و اقدام تنبنعنینض آمنینز و ننژاد 

پنس از .  پرستانه فوق بر علیه مهاجران افغان را شدیدا منحنکنوم کنردنند

باال گرفتن اعتراضات در رسانه ها ، مسئولینن منربنوطنه اینن خنبنر را 

 . تکذیب نمودند و مدعی شدند که شایعه ای بیش نبوده است

ایران در دو سه دهه گذشته میزبان سخاوتمندی برای بیش از دو میلیون 

اما در سالیان اخیر تعدادی از آننهنا بنه بنهناننه .  مهاجر افغانی بوده است

افنغنان هنای .  ورود غیر قانونی مجبور به تنرک کشنور اینران شنده انند

ساکن در ایران از تبعیضات قانونی متعددی رنج می برنند و هنمنچنننینن 

محدودیت هایی در تحصیل و دسترسی به اماکنن عنمنومنی و امنکناننات 

 .همگانی از جمله استخر های عمومی و پارک ها دارند

ما امضاء کنندگان این بیانیه معتقدیم این رویداد اخیر علی رغم تکذینب 

مسئولین مربوطه معضل بزرگ تر بنرخنورد هنای تنبنعنینض آمنینز بنا 

متاسفانه تعصبنات .  مهاجران و گروه های قومیتی را منعکس می سازد

نژادی ،کلیشه ها و تبعیضات فقط مختص حکومت و نیرو های وابسته 

بخش قابل توجهی از مردم منعنمنولنی اینران ننینز حنامنل .  به آن نیست 

نگاهی تبعیض آمیز و توام با تعصبات گروهی و برتری طلنبنی قنومنی 

از این رو ما موکدانه و به شدید ترین وجه هر گنوننه روینکنرد .  هستند

تبعیض آمیز و متعصبانه نسبت به مهاجنرینن خنارجنی و اقنلنینت هنای 

هر مکان عمومی در هر جای دنیا متعلق بنه .  قومی را محکوم می کنیم

هنینچ .  افرادی است که می خواهند به نحو مسالمت آمیز وارد آن شوند 

 . محدودیتی در این خصوص پذیرفتنی نیست

ما از مقامات مسئول می خواهیم تا به شکل رسمی از اتفاق نا خوشایند 

از نظر ما یکی از وظایف و مسئولیت های .  رخ داده عذر خواهی کنند

اصلی دولت، آموزش شهروندان برای جلوگیری از رفنتنار هنای ننژاد 

پرستانه و نفی هر گونه تعصب و پیش داوری بنر اسناس ننژاد، زبنان 

. ،جنسیت، مذهب، قومیت، گرایش جننسنی، و طنبنقنه اقنتنصنادی اسنت

تمامی اقشار و دسته های مختلف اجتماعی و فرهنگی باید از احترام و 

 .حقوق یکسان در جامعه برخوردار باشند

ما تمایل داریم به برادران و خواهران افغان خودمنان اعنالم کنننینم کنه 

فرمان صادر شده از سوی یکی از مقامات محلی ارتباطنی بنا ننگنرش 

بخش وسیعی از مردم ایران که پیگیر برابری و دمنوکنراسنی هسنتننند، 

ندارد و از نظر بسیاری از ایرانیان این اقدامات تبعیض آمیز غیر قابل 

 پایان.                   قبول هستند
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    20012شماره پنجاه وهشت می . ماهنامۀ روشنگر  

23ادامه در صفحه             

 چرا احمدی نژاد رفت؟
 احمد پرتوی

 پنجم اردیبهشت نود ویک                         

چنرا احنمندی ننژاد " در نوشته کوتاهی در خنرداد ننود ننوشنتنم کنه 

به تناسب تغییرات پیش آمنده در طنی ینکنسنال گنذشنتنه و ".  میرود؟

نظامی احمدی نژاد در منجنمنوعنه -کاهش شدید مقبولیت باند سیاسی 

اصولگرایان و همنکناری اپنوزیسنینون بنینرون و درون حناکنمنینتنی 

جمهوری اسالمی با هم و هم چنین گسترش اعتراضات کنارگنری و 

اجتماعی الزم دیدم که نواقنص ننوشنتنه سنال گنذشنتنه را اصنالح و 

در این نوشنتنه از هنمنه افنراد بنعنننوان .  مطالبی را به آن اضافه کنم

احنمندی ننژاد، .   نماینده گروها و احزاب و جناح ها نام برده مینشنود

هم بنه تنننهنائنی و ...  خامنه ای، رفسنجانی، موسوی، کروبی وغیره

 .     شخصی مورد نظر نیستند

بنا دسنتنکناری در  00و  00احمدی نژاد در هر دو انتخابات سنال 

و  00اعتراض کروبی و رفسنجاننی در سنال .  شمارش آرا باال آمد

کنه هنمنگنی از بنننینان گنذاران  00اعتراض اصالح طلبان در سال 

تقلب در رأی گیری با گم . جمهوری اسالمی هستند گواه تقلبات است

در دورۀ ریاست یزدی بر قوۀ )   40میلیون شناسنامه در سال  0شدن 

قضائیه و زمانی که زواره ای از اعضنای اصنلنی هنینئنت منؤتنلنفنه 

معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت احنوال و اسننناد کشنور 

قوه قضایه و شنورای   -بعنوان یک حق برای  جناح اصولگرا (  بود

عنلنت قنبنول .   به نمایندگی خامنه ای شناخته شند  -نگهبان و رهبری 

این تقلب از جانب باند رفسنجانی و اصالح طلبان و عندم پنینگنینری 

بعلت قدرت مجموعه خامنه ای، "  40گمشدن شناسنامه ها در سال "

شورای نگهبان، و دار دسته هیئت مؤتلفه در بازار، تجارت خارجی 

استفاده از شناسنامه های گمشده در اننتنخنابنات ریناسنت .  و سپاه بود

 00در اننتنخنابنات سنال .  به روشنی آشکنار شند 46جمهوری  سال 

تقلب از تعداد شناسنامه های گمشده فراتر رفت و آتشفشان اعتراض 

کروبی با اعالم دست داشتن مجتبی خامنه ای در تقلبها به اوج رسید 

و رفسنجانی هم بنه آسنمنان .  که با دیدارش با رهبری فرو نشانده شد

سکوت هر دو نفر فقط بعلت بی تفناوتنی وعندم عنکنس .  شکایت برد

 .العمل جامعه به آنان بود و نه هیچ چیز دیگر

پیش بینی گسترش اعتراضات کارگری و اجتماعی در آینده نزدینک 

کنننتنرل و از یکسو و نگرانی حاکمنینت سنرمناینه از عندم تنواننائنی 

جناح اصولگرای حاکمنینت را  ،از سوی دیگراعتراضات    انحراف

بسمت نظامیگری و سرکوب و حف  دولت نظامیان بهر قیمتی سوق 

آمار تقلب بسیار بیشتر از تعداد شناسننامنه  00در انتخابات سال .  داد

مجمنوعنه بنانند اصنولنگنراینان بنا اینن ننظنر کنه بنا تنجنزینه . بود ها

معترضان به خودی و غیر خودی و سنرکنوب بنخنش رادینکنال آن 

میتوانند در کوتاه مدت بحران  ناشی از تقلب در انتخابنات را پناینان 

بنا طنرح   -و دست اصالح طلنبنان را از دولنت کنوتناه کننننند  -دهند 

ولنی اعنتنراض گسنتنرده و .  خامنه ای موافنقنت کنردنند-احمدی نژاد

وسیع جامعه از دریچه اعتراض به انتنخنابنات، تنمنامنی جننناح هنای 

رهیم را سردرگم و غافلگنینر کنرد تنا جنائنی کنه بنعندا راهنپنینمنائنی 

خنرداد را قناننوننی و  افنرادی  را کنه در آننروز  10اعتراضنی 

پس .  دستگیرکرده بودند و از حامیان اصالح طلبان بودند آزاد کردند

از ان تاریخ، ایجاد ترس و رعب و وحشت در جنامنعنه و سنرکنوب 

اعتراضات و همچنین تالش در حف   رهبری اعتراضات در دسنت 

جناحهای خودی در دستور کار تمنامنی جننناحنهنای حناکنمنینت قنرار 

که جنبش اعتنراضنی را  00به نوشته عباس عبدی در مهر )  گرفت 

اعنتنراض (.  به طبقه متوسط باالی شهر منتسب کرد منراجنعنه شنود

شدید باند اصالح طلبان و بخصوص کنروبنی و منوسنوی در آغناز 

اعتراضات و کاهش آن تا حد سکوت فعلی فقط با هدف جندا سنازی 

از بدنه اعتراضات و ایجاد یاٌس و نا امیدی در " ساختارشکن"و 

.    جامعه برای حف  حاکمیت جمهوری اسالمی قابل توضیی است   

اما نقش  باند احمدی نژاد بعنوان مجری توافقات سیاسی  

  –هم درون مجلس و هم بیرون آن  –اصولگرایان و اصالح طلبان 

برای اجرای پر شتاب قطع یارانه های انرهی و ارزاق  بر اساس  

هیچ یک از اصالح طلبان در . تئوری شوک، جایگاه ویژه ای یافت

به یاد آوریم، که در .  مورد طرح حذف یارانه ها اعتراضی نکردند

تومان  50000کروبی هم قول پرداخت ماهی  انتخاباتی، یمناظره ها

که قول او نیز همان طرح حذف یارانه ها . به هر ایرانی را میداد

این طرح نیاز به بررسی کارشناسی " و فقط موسوی گفت که . بود

نیز اعالم موافقت  89اظهار نظر موسوی در پایان آبانماه ".  دارد

باند نظامیان به نمایندگی احمدی . اصولی با اجرای سریع طرح بود

نژاد با تکیه بر افزایش نقش نیروهای پلیس، بسیج و سپاه برای 

سرکوب جنبش اعتراضی در مقابل راه حلهای سیاسی ممکن،  

در واقع . اجرای برنامه های ریاضت اقصادی را نیز بعهده گرفت

موافقت تمامی اصولگرایان با طرح احمدی نژاد، با هدف کمتر 

.  کردن هر چه بیشتر نفوذ اصالح طلبان در ارکان حاکمیت انجام شد

این توافق راه را برای قدرت گیری بیش از پیش جناح نظامی اصول 

در عمل هم بنظر میرسید که باند نظامیان در . گرایان هموار کرد

جایگزینی نظامیگری و سرکوب بجای راه های سیاسی درون 

موفق و به خواسته   -بین اصولگرایان و اصالح طلبان –حاکمیتی 

روند  بکار گیری نیروی . خود یعنی قبضه کامل دولت رسیده باشد

نظامی برای حل مسائل، به ادعای بال منازع بودن دولت انجامید تا 

صریحا گفت مجلس در رأس  89جائی که احمدی نژاد در زمستان 

در واقع دولت با تکیه به  نظامیگری برای حل . همه امور نیست

مسائل و عدم اجرای مصوبات مجلس خود را باالتر از مجلس میدید 

و این نطقۀ اوج علنی شدن اختالف مجلس و دولت در زمستان سال 

همان زمانی  88الزم است در اینجا ذکر شود که در تابستان . بود 89

که اعتراضات خیابانی شدت یافته بود و مردم در خیابانها سرکوب و 

هدف گلوله قرار میگرفتند حاکمیت مشغول برگزاری جلسات و 

.  بود" هدفمند کردن یارانه ها"بررسی مصوبات مجلس برای طرح   

باند احمدی . که اصالح طلبان هیچگونه سخنی در باره آن نمیگفتند 

نژاد موفقیت در سرکوب پلیسی اعتراضات را پشتوانه اجرای برنامه 

تا جائی که در آغاز اجرای طرح لغو یارانه ها . های خود قرارداد

برای پیشگیری از اعتراضات  با افزایش ناگهانی  89در آذر ماه 

 800 از جملهپایگاه موقت بسیج،   2000احکام اعدام، به ایجاد 

و در کنار آن، مجلس، رهبری، شورای . پایگاه در تهران اقدام کرد

نگهبان قوۀ قضائیه، آیت اله های مختلف و سپاه تهدیدات خود را 

. نسبت به معترضین احتمالی به قطع یارانه ها اوج رسانیدند

اعتراضات پراکنده کارگری بعلت عدم دریافت حقوق و بیکاری  

و دولت نتوانست مانع . علیرغم تهدیدات حکومت ادامه پیدا کرد

طولی نکشید که بحث گرانی نقل . افزایش ناگهانی قیمت ارزاق شود

هر مجلس و جمعی شد تا جائی که نمایندگان مجلس هم ناچار به 

افزایش نارضایتی عمومی و عدم توانائی دولت . تذکر به دولت شدند

در کنترل آن و ترس از آتشفشان اعتراضات، توافقات جریانات 

بصورت ناقص  90اصوگرا را بهم زد تا جائی که الیحه بودجه سال 

به مجلس  89سرهم بندی شده و با تأخیر سه ماه، در نیمه بهمن  

بهمن و تکرار چند باره آن  25و لی برگزاری اعتراض .  ارائه شد

در اسفند ماه یکباره تمام تمهیدات سرکوب گرانه را کم اثر ساخت و 

ترس از رشد حرکتهای اعتراضی گسترده و عمیق تر، تمام سلسله 

اعصاب حاکمیت را فرا گرفت تا جائی که رفسنجانی پنس از مندتنهنا 

سکوت و آیت اله های قم تا شهردار تهران در محکومیت اعتراضات 

از این تنارینخ بنبنعند دینگنر .  زبان گشودند 03بهمن و اوئل اسفند  10

سکوت کروبنی و ) جایگاه طرفداران حاکمیت از جمله اصالح طلبان 

با مردم معترض تغییر کرد و آغاز پایان تنأ ثنینر سنرکنوب (  موسوی 

در کنار آن جنبنش عندم پنرداخنت قنبنض بنرق و .  نظامی را کلید زد

بخصوص قبض گاز که بیشتر از مجتمع های مسکونی بنزرگ آعناز 

شده بود ترس رهیم را از عمیق تر شدن این جنبش هنای عنمنومنی و 

تا جائی که در اریبهشت . عدم امکان سرکوبی آسان آن دو چندان کرد

مجلس کلیه بدهی های شرکت ملی گاز را به دولت بصنورت  31ماه 

یکجا بخشید و سقف افزایش قیمتهای برق و گاز و آب را که قبنال در 

اردینبنهنشنت .   درصد محندود کنرد 0به  31اختیار دولت بود در سال 

پایان اقتدار نظامیان درمقابل راه حلهای سیاسی درون حاکنمنینتنی  31

در واقع شکست راه حل نظامی در مقابل راه حل سیاسنی درون .  بود

حاکمیتی ریشه در خیزشها و ظرفینتنهنای اعنتنراضنی جنامنعنۀ اینران 

اعتراضاتی که همه جناح های حاکمیت را در مقابل خود میبیند .  دارد

و با گذر از سطی خواسته های اصالح طلبان، دست بکنار روشنهنای 

بنرای طنرح خنواسنتنه   --مانند عدم پرداخت قبنوض گناز   --جدید ی 

و این خطری است که دینگنر عنمنلنینات ننظنامنی .  های خود شده است

در این مرحله اقتدار جناح نظامی در دولنت .  نمیتواند جلو آنرا بگیرد

بشدت سقوط کرد و فقط در حد یک گنروه تنابنع ننظنرات سنیناسنینون 

اینجاسنت کنه .  موئتلفه و بخشی از روحانیت ناچار به ادامه حیات شد

اختالف  بانند احنمندی .  دیگر احمدی نژاد را رفته باید به حساب آورد

نژاد و دیگر جناحهای اصولگرا به رهبری خامنه ای در برکناری و 

بازگشت دوباره وزیر اطالعات  و خناننه نشنینننی احنمندی ننژاد در 

آخرین نمایش قدرت باند نظامی بود که با شکسنت منواجنه  31خرداد 

عدم حضور احمدی نژاد در استقبال  32تا جائی که در فروردین . شد

از رئیس جمهوری ترکیه و مذاکرات با ترکیه و کوفی عنان در بناره 

هنمنزمناننِی .  مسائل هسته ای و سوریه،  عمال از او سلب مسؤلیت شد

انتصاب رفسنجانی در ریاست مجمع تشخیص نظنام و کنننار گنذاری 

احمدی نژاد از سیاست خارجی، نشئت گرفته از جابجنائنی و تنغنینینر 

کنار گذاشتن احمدی نژاد  .  قدرت جناحهای درون حاکمیتی رهیم است

زینرا کنه او ننه از .  بروشنی در جلسه استیضاح  مجلس آشکنار شند

موضع یک رئیس جمهور بلکه از جناینگناه ینک منقنام تنابنع و فناقند 

حضور احمدی نژاد در .  مسؤلیت به مسخره کردن نمایندگان پرداخت

مجمع تشخیص مصلحت هم بعد از سه سال نشان دیگری از ضنعنف 

اننتنشنارخنبنر .  سیاسی و ریختن یال و کوپال نظامیان بانند او منینبناشند

دیدار گروهی از جنواننان اصنالح طنلنب بنا هنمنسنر کنروبنی و قنیند 

ضننرورت هننمننوار کننردن فننعننالننیننت سننینناسننی دانشننجننویننان از سننوی 

، کشاندن انتخابات مجلس حوزه تهران بنه 32رفسنجانی در فروردین 

مرحله دوم همه نشانه شکنسنت روش سنرکنوب و تنالش جنمنهنوری 

 --اسالمی برای یافتن راهی جدید برای کنترل و به انحراف کشاندن 

. 

 

14 



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 58  May 2012  
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 متعلق به شما ست

 با پشتیبا نی

 ما لی خود 

 به ادامه انتشا ر 

 روشنگر 

 یاری رسانید 

 چرا احمدی نژاد رفت       

  --جمهوری اسالمی قصد دارد. جنبش اعتراضی جامعه است   

برای فرار از تنش های ناشی از انتخابات ریاست جمهوری 

بهمین منظور بنظر میرسد که حاکمیت قصد دارد . چاره ای بیابد

با تغییر قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری را حذف و 

که البته طرح .  انتخاب رئیس دولت را به مجلس واگذار کند

تغییر قانون اساسی بخودی خود بحثهای زیادی را در جامعه در 

.  پی خواهد داشت که رهیم را بیشتر مورد سؤال قرار خواهد داد

اعتراضات کارگری و اعتراضات اجتماعی مانند آنچه که در 

در بوکان پیش آمده زنگهای خطر را  91هفته اول اردیبهشت 

دور از ذهن نیست که . برای رهیم بصدا در آورده است

اعتراضات مشابه هزاران نفره ای  که اکنون در بوکان در 

درآنصورت . جریان است به سایر شهرها نیز سرایت کند

جمهوری اسالمی دیگر نمیتواند با تکیه به اوباشان نیروی 

انتظامی و گارد ویژه از پس اعتراضات رو به افزایش جامعه 

بلکه در آینده عالوه بر روش سرکوب محدود باید منتظر . برآید

ترفندهای جدید سیاسی باند های حاکمیت بخصوص اصالح 

ادامه . طلبان و حامیان اکثریتی توده ای و سکوالرهایشان باشیم

حیات جمهوری اسالمی با ادامه کسب سود بدست آمده  از 

ارزش اضافه تولید شده توسط کارگران در ایران بهم گره خورده 

حف  و تأمین نیروی کار ارزان که هم اکنون معضل .  است

جهانی سرمایه داری است، هرچه بیشتر جناحهای سیاسی 

کنفرانس استکهلم هم که با .  سرمایه را بهم نزدیکتر میکند

حضور اپوزیسیون بیرون حاکمیتی شامل چریکهای اکثریت، 

سلطنت طلبان، ناسیونالیستهای قومی و ملی، جمهوری خواهان و 

طرفداران امریکا از یکطرف و درون حاکمیتی شامل سبزها، 

فاطمه حقیقت جو،سازگارا به نمایندگی از سپاهیان ناراضی، 

مخملباف، نمایندگان کروبی و موسوی و افراد منفرد از طرف 

دیگر، باهدف دستیابی به تدابیر جدیدی برای کنترل و انحراف 

این کنفرانس . اجتماعی داخل کشور برگزار شد-جنبش اعتراضی

به روشنی،  ائتالف بخش بزرگی از نمایندگان سیاسی سرمایه را 

با درس آموزی از تاثیر حرکت اعتراضی جمعی . نشان میدهد

کارگران و عدم پرداخت فیش های گاز و برق که تغییرات 

ناگهانی درون حکومتی را باعث شده، میتوان به راهکارهای 

مناسبی برای دخالت سراسری جامعه در گرفتن ابتکار عمل در 

این امر توانائی . مبارزه علیه حاکمیت سرمایه دست پیدا کرد

وهشیاری ما را میطلبد که با سازمانیابی شورائی در محل کار و 

محل زندگی، خواسته های اجتماعی را معیین و  حاکمیت را 

    پایان                               .مجبور به قبول آن خواستها کنیم

      

 اول مه، صدای کارگران افغان باشیم
 آوریل ۴۲ -.یاشار سهندی 

چهره کریه فاشیسم ضد افغان دوباره توسط یکی از کارگنزاران حنکنومنت 

" بخشدار مرکزی شهر نوشهنر. " کثیف جمهوری اسالمی ابراز وجود کرد

بنه گنزارش !  ورود افغانها را به مرکز شهر ننوشنهنر منمنننوع اعنالم کنرد

دهیاران خواست نسبت به شناسایی افاغنه به اتفاق "خبرگزاریها بخشدار از

هنای خنود را بنه  های بسیج اقدام کنند و گنزارش فنعنالنینت فرماندهان پایگاه

 ."واحد سیاسی فرمانداری نوشهر اعالم کنند

در یکماه گذشته این دومین مقام مسئول در جنمنهنوری اسنالمنی اسنت کنه  

چنین دستورات فاشیستی را صادر میکند، مورد اول در اصفنهنان بنود کنه 

. ورود افغانها را به یک پارک در روز سیزده بدر ممنوع اعالم کنرده بنود

، بخشدار مذکور عالوه بر مرکز شهر نوشهر، ورود افغاننهنا " خواجه وند" 

به شهرهای استان مازندران را نیز ممنوع اعنالم کنرده اسنت و منینگنویند 

های معین برای نگهداری افاغنه نیست و باید هرچه  مازندران جزء استان" 

 ."از استان خارج کنیم!( ؟)تر آنها را براساس ضوابط سریع

در این دیاری که سنگ کوهش را به ُدر و گوهر تشبیه میکننند گنوینا هنینچ 

. جائی برای مردمی نیست که به اندازه یک خط در آنسوی مرز بدنیا آمدند

خاک این دیار را بهتر از زر میشمارند اما در اینن خناک گنوینا ینک ذره 

وجدان بشری در نزد حاکمان آن نیست که چنین به سادگی فرمان به راندن 

جز کار و رننج و "  مرز پر گهر" انسانهائی میکنند که نصیب شان در این 

براستی آیا بوی تعفن میکرب ناسیونالیسم را میشود .  مرارت نبوده و نیست

و امثال آن خنثی کرد؟ جناب بنخنشندار تنا وقنتنی بنه کنار "  مرز پرگهر"با 

کارگران افغان نیاز داشتند الزم نمیدانست بنه شنهنر تنوریسنتنی و وحشنت 

توریستهائی که او از آن یاد منینکننند .  اشاره کند)!(  توریستها ازدیدن افغانها

از نوع اروپایی اش نیست، بلکه ثروتمندانی هسنتننند کنه بنا "  اتباع بیگانه" 

پول خود و مساعدت مقامات حکومتی محیط زیست بی مانند این استان را 

هکتار هنکنتنار .  تخریب کرده اند و بجای آن ویال برای خود درست میکنند

زمین های کشاورزی و جنگلها را به پولداران میفروشند و ایشان دینواری 

میکشند و ویالئی برپا میسازند و اینکار را بیشتر وقتها همینن افنغناننهنا در 

بنننابنه .  ازای کمترین مزد انجام میدهند چنرا کنه افنغناننی خنواننده منینشنونند

گزارشات، جنگلهای این استان در حال نابودی هستند و ساالنه هکتارها از 

این جنگلها از بین میرود چرا که برای تفریی این توریستها از هنر جنا کنه 

میل شان بکشد جاده میشکند، ویال منینسنازنند و نصنینب افنغناننهنا و منردم 

 .زحمتکش و تهیدست این دیار هم زندگی در بیغوله ها است

جیمیهیوری اسییمیی ییک "  مسئوالن استانیی" دستورات فاشیستی از سوی 

هیمیییشیه شیاهید بیوده اییم کیه .  پدیده نادر نیست، استثنائی بر قاعده نییسیت

مسئوالن حکومتی دیوار کوتاه تر از افغانها پیدا نمیکنند تا هرچه بدبخیتیی 

مردمانی سیخیت کیوش و زحیمیت .  است به سر این کارگران خراب کنند

کش که همیشه به حاشیه جامعه رانده شده اند و از هیچ حقوقی برخوردار 

نزد این حکومت و ناسیونالیستها نام افغانی مترادف با خشیونیت و .  نیستند

اینهیا هیمیه .  است)!(  قتل و ناامنی و البته کار زیاد کردن و پول کم گرفتن

نتیجه تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم این حکومت و اپوزیسیون راست ایین 

 . حکومت است

فرامین دو مسئول این حکومت در کمتر از یکماه، از رویکرد 

گویا جمهوری اسیمی تصمیم . جدید این حکومت خبر میدهد

گرفته است شمشیر را از رو ببندد، دیگر خود را مقید نمی بینند 

به رندی آخوندی متوسل شود و مثی برای راندن افغانها پشت این 

قایم شود که همه گونه تسهییت فراهم شده تا طبق ضوابط 

و ما شاهد ! سازمان ملل به خوبی و خوشی به کشورشان برگردند

بودیم که چگونه با این انسانهای زحمتکش به مانند چهارپایان 

رفتار کردند، شنیدم که پولی که با زحمت زیاد کارگر افغانی 

جمع کرده به یغما رفته و یا کارگر افغانی از بلندی پرتاب شد، و 

یا نگذاشتند کارگرافغانی دستمزدی که از کارفرما طلب دارد 

و . شاهدیم که فرزندان ایشان آدم محسوب نمیشوند! وصول کند

ازدواج " مرد افغان"که با یک " زن ایرانی"بارها خواندیم که 

ظلمی بی پایان . کرده دیگر شهروند این کشور محسوب نمیشود

که از سوی جمهوری اسیمی اعمال میشود اکنون رنگ و بوی 

.                        .          عریانتر و خشن تر پیدا کرده است

 

رفتار ضد انسانی و فاشیستی جمهوری اسالمی با افنغنانسنتناننینهنای 

جلو این تحقیر و توهین به انساننهنا را .  مقیم ایران باید متوقف شود

آنان شهروندان محترم و متساوی الحقوق با سایر مردم .  باید گرفت

هستند و نباید اجازه داد به بهانه محل تولد متفاوت با اینران رفنتنار 

اول مناه منه، روز هنمنبنسنتنگنی جنهناننی .  تحقیر آمیز با آنان بشود

کنارگنران اینران در سنالنهنای اخنینر در .  کارگران ننزدینک اسنت

قعطنامه هایشان بارها اعالم کردند که از کارگران افغنان حنمناینت 

میکنند، امسال اما به این هم نباید اکتفا کرد بنلنکنه بنایند رفنتنارهنای 

کارگران افغان هم طنبنقنه هنای منا . فاشیستی حکومت محکوم شود

دوش به دوش ما کار کردند و از همان چیزی رنج مینبنرنند .  هستند

که ما کارگران ایران، بنعنالوه اینننکنه چنون ایشنان منتنولند کنابنل، 

هرات، مزارشریف و قندهار هستند رننج و تنحنقنینر بنینشنتنری را 

کارگران ایران باید صدای کارگران افنغنان بناشننند، .   تحمل میکنند

اینن ینک . صدای اعتراض کارگر افغان باید در اول مه شنیده شود

صرف نیست، ینک گنوشنه ای از منبنارزه "  شهروندی" موضوع 

ما کارگران ایران نیز به پشتنینبناننی هنم طنبنقنه هنای .  طبقاتی است

حرکتی کنه در اصنفنهنان رخ داد و در .  افغانی مان محتاج هستیم

آنجا به اعتراض به عملکرد فاشیسم اسالمنی پنالکناردی بنه دسنت 

بنایند در "  منن ینک افنغناننی هسنتنم" گرفته شد که در آن گفتنه شند 

اتحاد طبقاتی بنایند امسنال ننمناینش .  قعطنامه های اول مه دیده شود

ما دو سال پیش شاهد بودیم که در کابنل .  چشمگیر تری داشته باشد

حرکت اعتراضی بر علیه اعدام در ایران شکل گرفت که مستقینمنا 

علیه اعدام جنبشی است کنه تنوسنط .  ربط به کارگران ایران داشت

کمونیستهای ایران سازماندهی شده و توانسته توجه جنهناننی را بنه 

اعتراض در کابل عنلنینه اعندام و مشنخنصنا اعندام . خود جلب کند

اینن .  فرزاد کمانگر در واقع همبستگی با طبقه کنارگنر اینران بنود

اکنننون بنا اقندامنات .  همبستگی طبقاتی کارگران را تقویت منینکننند

اخیر رهیم اسالمی الزم است در اول مه پرچم این همبستگی و در 

دفاع از کارگر افغانی و علیه جمهوری اسنالمنی و فناشنینسنم ضند 

 ۸۲٢کارگر کمونیست .*  افغان به اهتزاز درآید
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 رویا شمس آصف

....آیا این بار  

 سفید و سیاهیم 

 در گذر از شطرنج

 آیا،این بار

 شانه های فرسوده ما،بار گریز را

 در منزلگهی آشنا

 بر زمین خواهد گذاشت؟

 گذشتن از هرفای بیرنگی

 رسیدن به اوج یکرنگی

 فشردن دستی به دوستی

 بارش دوباره سالمی

 برآستان بهار زندگی

!آری!آری  

“به یقین می گذریم  

 من،سفید

 تو،سیاه

 من،سیاه

 تو،سفید

 از شطرنج

 

شعر انتخابی از 

 شما

 حسین پناهی

 شاعری که کالمش لحظه ای از درد محرومان فاصله نگرفت

 زندگی نامه 
در روستای دهکوه از توابع  ۶۶۶۵ شهریور ۱حسین پناهی در 

پس از اتمام . زاده شد شهرستان کهگیلویهاز توابع  سوقشهر 

به توصیه و خواست پدر برای تحصیل به  بهبهانتحصیل در 

چند ماهی . ه گلپایگانی رفت و بعد از پایان تحصیالت مدرسٔه آیت

تا اینکه زنی برای پرسش . در کسوت روحانیت به سر برد

ای که برایش پیش آمده بود پیش حسین رفت و از حسین  مساله

پرسید که فضلٔه موشی داخل روغن محلی که حاصل چند ماه 

است، آیا روغن نجس است؟ حسین با  زحمت و تالشم بود افتاده

دانست روغن نجس است، ولی مهمتر از آن این را  وجود اینکه می

دانست که حاصل چند ماه تالش این زن روستایی، خرج سه  هم می

اش را باید تامین کند، به زن گفت نه همان فضله  چهار ماه خانواده

و مقداری از اطراف آنرا در بیاورد و بریزد دور، روغن دیگر 

بعد از این اتفاق بود که حسین علی رغم فشارهای . مشکلی ندارد

اطرافیان، نتوانست به این فریبها تن دهد ودر کسوت روحانیت 

.  این اقدام حسین به طرد وی از خانواده نیز منجر شد. باقی بماند

حسین به تهران آمد و در مدرسٔه هنری آناهیتا چهار سال درس 

.        .       را گذراند نویسی نمایشنامهو  بازیگریخواند و دوره 

های دو مرغابی در مه و یک گل و بهار که پناهی آنها را  نمایش  

نوشته و کارگردانی کرده بود، بنا به درخواست مردم به دفعات از 

در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، او یکی از . تلویزیون پخش شد

.   پرکارترین و نوآورترین نویسندگان و کارگردانان تلویزیون بود

به دلیل فیزیک کودکانه و شکننده، نحوه خاص سخن گفتن،    

بارید و طنز تلخش بازیگر  سادگی و خلوصی که از رفتارش می

و این . اما حسین پناهی بیشتر شاعر بود. های خاصی بود نقش

نخستین مجموعه شعر . ذره جانش نفوذ داشت شاعرانگی در ذره

منتشرشد، این مجموعٔه شعر  ۶۶۷۱در  من و نازیاو با نام 

تاکنون بیش از شانزده بار تجدید چاپ شد و به شش زبان زندٔه دنیا 

سالگی  ۰۱و در سن  ۶۶۲۶ مرداد ۶۰وی در . است ترجمه شده

و در قبرستان شهر سوق به خاک . بر اثر ایست قلبی درگذشت

.                                                                    سپرده شد  

 از آجیل سفره عید

 چند پسته الل مانده است

 آنها که لب گشودند؛خورده شدند

 آنها که الل مانده اند ؛مي شکنند

 دندانساز راست مي گفت

!پسته الل سکوت دندان شکن است   

 من تعجب مي کنم

 چطور روز روشن

 دو ئیدروهن

 با یک اکسیژن؛ ترکیب مي شوند

!وآب ازآب تکان نمي خورد  

 

 بهزیستي نوشته بود

 شیر مادر ،مهر مادر ،جانشین ندارد

 شیر مادر نخورده،مهر مادر پرداخت شد

 پدر یک گاو خرید

 و من بزرگ شدم

 اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت

 جز معلم عزیز ریاضي ام

 

 :که همیشه میگفت

!گوساله ، بتمرگ  

 

 با اجازه محیط زیست

کاریم دریا، دریا دکل مي  

!ها به جهنم ماهي  

اند کندوها پر از قیر شده  

اند زنبورهاي کارگر به عسلویه رفته  

 تا پشت بام ملکه را آسفالت کنند

!چه سعادتي  

نازید داریوش به پارس مي  

 !ما به پارس جنوبي

 

 رخش،گاري کشي مي کند

 رستم ،کنار پیاده رو سیگار مي فروشد

 سهراب ،ته جوب به خود پیچید

 گردآفرید،از خانه زده بیرون

 مردان خیاباني براي تهمینه بوق مي زنند

 ابوالقاسم براي شبکه سه ،سریال جنگي مي سازد

 ...واي

!موریانه ها به آخر شاهنامه رسیده اند  

 

 صفر را بستند

 تا ما به بیرون زنگ نزنیم

 از شما چه پنهان

!ما از درون زنگ زده ایم   

 

 گرامیداشت سالگرد 
 راه آزادیجان باختگان 

شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، 
 مهدی اسالمیان و فرزاد کمانگر در فرانکفورت

 

 

 آلمان  —اروپا  

 

 ...شعر و موسیقی با سخنرانی یوسف اردالن  و 

 

:                                      زمان   05.2012. 12  

 Ökohaus  in Kasseler Str. 1a  مکان    :  

Am Westbahnhof                   : خیابان 

18 Uhr   :                                                شروع برنامه

mailto:info@siamacsotudeh.com
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 یکی خانم خوشگل و شیک پوش           بمنظور گشت و خرید و فروش

 به تاکسی نشست و به میدان بشد              بمنظور سبزی ارزان بشد

 گذر کرد از آن خطه عضو بسیج               یکی ابلِه کودِن الت و گیج

 اسید و چماقی به دستان بداشت               سالح و تبر نیز پنهان بداشت

 پس ابزار امر به معروف او                   بُدی کامل و خالی از گفتگو

 به خانم نظر کرد و چند آه گفت             پس از آن هم استغفره گفت

 جلو رفت و با مشت و با َعرو َعر           بشد با چماقش به او حمله ور

 که ای کافر از خدا بیخبر                   چرا کرده ای سوی مردان نظر؟

 چرا زلف خود را پریشان کنی              و از مومنان سلب ایمان کنی؟

 چرا رنگ دامان تو آبی است                و لبهای تو سرخ عنابی است؟

 لباست نباشد به یکسر سیاه                     خود این بود بهر تو یک گناه

 به لبهای تو ناله و آه نیست                            نشانی ز آیات ه نیست

 تو با خنده و عشوه و دلبری                   شوی دشمن دین و هم رهبری

 تو زن ناقص العقل باشی و بس            به دین و به ایمان بشاشی وبس 

 هرآن دم امامم که فرمان دهد                           فرامین آیات قرآن دهد

 بپاشم اسیدم به چشمان تو                         زنم با تبر بر سر و جان تو

 بدینسان شوی کور و خانه نشین                 نیایی دگر جنگ افیوِن دین

3بدینگونه آن خانم آمد سخن                       بداد پاسخ خود بآن کرگدن  

 که مغز تو یکسر در آورده اند             و جایش همه یونجه پر کرده اند

 تو و رهبرت بِه، که هر دو بگور             که باشید برضد شادی و شور

 چه دانی تو از زن جز ارضای خود             بجز بردگی هوسهای خود؟

 تو ابله ندانی که زن آدم است             گرفتار عشق و نشاط و غم است؟

 نبینی زنانرا به میدان کار                  به رنج و زحمت   هزاران هزار

 ندیدی که زن کودکت درس داد            و آن یک به زخمانت مرهم نهاد 

 ندیدی که زن علم را یار کرد                   مداوای صد فرد بیمار کرد؟

 ندانیکه زن مادری کرده است؟              جهانرا بدامانش پرورده است؟

 تو ای جانِی انگِل فتنه جو                   چه باالتر از زن تو داری بگو؟

 تو افعی فقط این یکی را بدان                       اگر کور باشم و یا ناتوان

 از امام خونخوار تو برترم                            بدنبال دنیای انسان ترم

 ترا چه که من خنده لب بوده ام                     بضد سیاهی شب بوده ام

ترا چه که من عشوه ها کرده ام                 اراجیف دینت رها کرده ام     

 تو دینت به دامان من بسته است         به شورت و به تنبان من بسته ست

 چو مویم بگردد ز چادر رها                     خدای تو هم میشود اهدها

 بگیرد مرا در جهنم کند                          بسوزاند و پوستم  هم برکند

 ترا چه، شوی قیم این خدا                     بگردی شب و روز دنبال ما؟

 تو گور خودت را بجایی بکن                  نباشی تو در گور همراه من

 تو مزدور باشی و هم جیره خوار              وگر نه ترا این غلطها چکار

 برو هر چه خود ریده ای  آن بخور              برای حراست قر آن بخور

 که فردا چو برگردد این روزگار              به بَدگونه ای آَرم  از تو دمار

:توضیحات  

اى مردم، همانا زنان در مقایسه با مردان ناقص االیمان وناقص در بهره ورى از 

اموال و ناقص العقل هستند؛ اما نقص ایمان بانوان، بركنار بودن از نماز و روزه 

و اما نقص عقلشان با مردان بدان جهت كه شهادت . در ایام عادت حیض آنان است

دو زن برابرشهادت یا مرد است وعلت نقص در بهره ورى از اموال آن كه ارث 

      80نهج البالغه خطبه شماره .                       )بانوان نصف ارث مردان است

 خون قربانیان استبداد  

 ی بغداد توی ایران و حومه

 

 پس بنوشید بهر پرخونی

 !کونی-از اوباما الی برلس

 

 تان تف به روی شما یکایک

 های حقیر مضحکتان چهره

 

 تف به روی شما همه با هم

 !بجز این از شما نمیخواهم

 

*** 

 

 ما که مسئول مشکل خویشیم

 ی شما بیشیم هریک از جمله

 

 نیاز از همه شما هستیم بی

 ملتی فحل و خودکفا هستیم

 

 چوب اگر الی چرخمان ننهید

 به حکومتگران کمک ندهید

 

 برحذر از شما و خوشحالیم

 که جوان ملتی کهنسالیم

 

 ما جوانان پرتوان داریم

 ی جوان داریم فکر و برنامه

 

 مادرانی که توی میدانند

 زن آزادفکر ایرانند

 

 مردها پرتالش و با ایمان

 مثل ستارخان و باقرخان

 

 مردمانند اهل اندیشه

 با صفا، با غرور، با ریشه

 

 ی ره وطنند همه کوشنده

 !نویس مثل منند نه که مهمل

 

 ام پی پوزش من هم آماده

 هایم آمد کش-که همه نرو

 

 ی شب نشسته نیمه. سی.پشت پی

 !رفت کیبورد راه ضد ادب

 

 ای شما رهبران این دنیا

 معذرت خواهم از حضور شما

 

 از اوباما و مرکل و پوتین

 رهبران عزیز هاپن و چین

 

 سرکوزی و براون و آن دیگر

 همگی از دم و الی آخر

 

 از حضور شمام شرمنده

 !که شدم ناگه از زمین کنده

 

 ادبی قصد من هم نبود بی

 ولی از دستتان شدم عصبی

 

 که تماشاگر قضایائید

 ی مائید شاهد قتل بچه

 

 ولی اصالک نمیگزد ککتان

 !تکتان  تف به قبر بابای تک

 

 من که از کوره باز در رفتم

 ...!برس که سر رفتم " برادر"ای 

 لندن -مرداد  ۸۱

با پوزش از هموطنان عزیزم و 

سعدی و عبید و ایرج  ،همزبانان

!(اگر الزم است... )میرزا  

 

 پس حقوق بشر کجاست؟ کجاست؟

 نکند الی پای اوباماست

 

 یا مگر غفلتاک شبی، روزی

 رفته راحت به کون سارکوزی

 

 نکند هیالری ترش کرده

 توی ماتحت شوهرش کرده

 

 یا مگر کرده آنجال مرکل

 توی خیک وزیر صاحبدل

 

 یا که پوتین نموده صاف آن را

....مدودف نیز کرده شاف آن را   

 

هادیا عفت کالم چه شد؟" -)  

 ادب و شأن و احترام چه شد؟

 

 شاعر این بار در غضب شده است

!"(ادب شده است ادبیات بی  

 

گور بابای عفت و عصمت -  

 دیگرم نیست فکر این قسمت

 

 در خیابان که خون شده دلمه

 گور بابای عفت کلمه

 

 گرچه گوئی که غاافل از ادبم

!باز از خشم خویشتن عقبم  

 

 من در این روزگار خونالود

!تر ازین نخواهم بود با ادب  

 

*** 

 

 تازه آن برلس ِ فالن، مانده

بک، براون، مانده گوردون ِ گنده  

 

 رهبر چین و رهبر هاپن

 آن دو دیوث ِ پشت دوال کن

 

 

بشر چه میدانند از حقوق  

 فقط اخبار نفت میخوانند

 

 ولی البته بود اگر صرفش

 کس نمیبود غا فل از حرفش

 از اوباما بگیر تا پوتین

تاو در چین-جین-از پوتین تا هو  

 

 از پکن هم بگیر تا توکیو

آسو-خدمت حضرت تارو  

 

 آنطرف تا هلند کاسبکار

دولت و دربار" خواران پاچه"  

 

 ناگهان صحبت حقوق بشر

 مینمودند جمله، سرتاسر

 

 همه بر سر زنان و ناله کنان

خوان همه ماتم گرفته، تعزیه  

 

 که حقوق بشر چرا کم شد؟

!آخ که دنیای ما پر از غم شد  

 

 آخ که بنده نخفتم اوری نایت

!فکر ایرانم و هیومن رایت  

 

 ولی امروز این حقوق بشر

!رفته با سر به جای نابدتر  

 

*** 

 

!های ای رهبران غربی کور  

!های کثیف خاور دور  الل  

 

!های ای جاکشان ِ لیدی و جنت  

!که رئیسید یا پرزیدنت  

 

 هیچ باتوم خورده بر سرتان؟

 روی اسفالت مرده دخترتان؟

 

 هیچ فرزندتان اسیر شده؟

 خرد و درمانده و خمیر شده؟

 

 های ای رهبران ریز و درشت

 هیچکس از شما عزیزی کشت؟

 

 نوجوان شما به کهریزک

...شک  نشده مثل مال ما بی  

 

 از خفقانتان بود معلوم

اید از باتوم که خبر گشته  

 

بینید غم ما را اگرچه می  

چینید جز گل از باغ ما نمی  

 

 تا بود باغ ما پر از گل ِ نفت

 غمتان نیست که چه بر ما رفت

 

 نفت ما خون خالص و ناب است

 خون صدها ندا و سهراب است

 

 حقوق بشر کجاست   

 هادی خرسندی 

 حجاب

مسعود الوند: شعر از   
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 18 15    20012شماره پنجاه وهشت می . ماهنامۀ روشنگر  

 برگی از دفتر خاطرات

 سهیال کیانی

24.10.1121  

 

به دلیل نداشتن حفاظ ایمنی به   طبقه هم  کف  پرت  شده در جنا جنان 

داده  بود، واکنش دیوانه  وار مادر  جوانش  هرگز  فنرامنوشنم  ننمنی  

مغز  متالشی  فیض بسیار ی  از  شبها  تنها  فیلم سینمایی  بنوده  .  شود

و اینن اولنینن بنهنره دردنناک آننهنا از .  که  تا  صبی  تماشنا کنرده ام 

آری عزیزان  افنغنان   در  اینران اینننگنوننه  .مهاجرت اجباریشان بود

خاطرات  من  با  دوستان  و کودکان  افغانم  اگنر چنه  . زندگی می کنند

لحظه های  بسیار  شیرین  هم در  بر  دارد  ولی  در  منجنمنوع  غنم  

نامه  ای  است که بر ارواق  جنایت  سرمایه  داری  منی  افنزایند  و  

     .سیاهیش  را  به چشم  دیگران  پر  رنگتر  می کند

با امید به از بین رفتن  مرزها و  دننیناینی بنرابنر   بنرای  تنمنامنی     

 انسانها  

آپارتمانی  که در آن  . که در  حمل  غذا  به  ما کمک کند 

یک  واحد  دو  اتاقه  نیم ساز  بود   که نه , زندگی می  کردند 

این  واحد در  طبقه  چهارم  . لوله کشی  آب  داشت و نه برق

با پله  هایی  . یک  ساختمان  در  حا ل  ساخت  قرار  داشت

غذا ,   از  پله ها  باال رفتیم . بدون  حفا ظ  و  شیبی  بسیار تند

را در  پشت  پرده ای  که به محل نصب  یک کمد  آویزان  بود 

گذاشتیم و  مشغول  آماده کردن  چا یی  و  میوه  شدیم  که   

صدایی بلند  و  با  لهجه  شیرین  دری  شنیده شد که  می  گفت 

من  از  پنجره  به کوچه  سرک  .  ما رسیدیم  در  را  باز کنید 

کشیدم   میهمانان  پنج  نفر  بودند   یک  زن  و یک مرد    

میان سال و یک  زن  و  یک  مرد جوان و  یک  پسر بچه 

بعد از  خوش  امد  .   کوچک  که  کمتر  از  دوسال  داشت

گویی  و تعارفات  معمول و  احوالپرسی و صحبتهایی در مورد 

وطن و وطن داران وحکومت، که چگونه خون مردم را به 

گرسنگی، بیکاری و جنایات طالبان ، جنایات . شیشه کرده است

آمریکا  وخالصه تمامی دربدری و بدبختی هایی که مجبورشان 

کرده برای کار و لقمه نانی این سفر پرمخاطره را با یک 

بعد . پیرزن و زنی جوان، همراه با طفلی کوچک به جان بخرند

از صرف چای و میوه، سفره  غذا را گستردند و  با دنیایی  از 

صمیمیت  و  صفا که هر گز  فراموشم نمی شود غذا  را با هم  

بعد  از  غذا مادر  جوان  که  اسمش  را  .  صرف  کردیم

فراموش  کرده ام  برای  شستن  دست و صورت پسرش  به  

حیاط  رفت  و  مدتی   با دنیای  تازه   خود و  پسرش  خلوت 

دنیای تازه ای که با بیرحمی چنگالش را برای دریدن آنان . کرد

تا آنان را به خیل مهاجرین بی پناه به بردگی . تیز کرده بود

من هم کمی  . بعد از دقایقی او نیز  به جمع  ما  پیوست . بکشد

با آنها  در  مورد  امکانات  و  وسائلی که  می  توانند داشته   

کردصحبت  کردم  باشند  و اینکه  چه کمکی  می  شود  به  آنها

که  با  م صحبت من  تمام  شد  ودر  آستانه خداحافظی  بود

یادم  نیست  چند  دقیقه .اصرار  نفس  گل   دو  باره  نشستم 

.  گذشت  که  صدای  افتادن چیزی  ما  را  متوجه  خود  کرد 

همه  در یک ان سراسیمه  به  سمت  در  و  به  بسوی  راه  پله 

حرکت  کردیم و من  در حالتی از شوک و  ناباوری با یکی از 

اتفاقی که حتی .حزن انگیز ترین اتفاقات زندگیم روبرو شدم

هنوز با یادآوریش بعد از گذشت پانزده سال بی اختیار اشگ در 

و خشمم را از این همه دربدری ها و .چشمانم حلقه می زند

آوارگی ها که نتایج ظلم و جنگ افروزی  دولتهای سرمایه 

تمامی این نامالیمات  و . ومرتجع می باشد بر می انگیزدداری 

مظالمی که باعث  بروز این همه حوادث ناگوار  برای مردمان 

فیض  پسر   بیست  ماهه   میهمانان  تازه  . این مناطق میشود

وارد ما درنهایت بدشانسی از  پله  های  طبقه چهارم که         

هوای داخل خناننه از  .  تابستان بود   و هوا  حسابی  گرم شده بوداواسط 

از  شدت  سنگینی  هنوا  بنه  ,   رطوبت  کولر  آبی بسیار  نامطبوع  بود

باغچه  کوچک  حیاط خانه  پناه  بردم ؛ تعداد  درخت ها  زیاد  ننبنود ؛  

یک   درخت  ازگیل  و   یک  درخت  نارنگی  و  یک درخت انار کنه 

باغچه  کوچک زیر  پنجره  آشپزخانه  را  پوشنش  منی  داد  و بنوتنه 

هایی از  فلفل هم سطی  زیر  درخت  انار  و   نارننگنی  را  پنر  منی  

و کمی  آنطرف تر  پشت  پنننجنره  اتناق  خنواب  ینک درخنت  .   کرد

زردآلو  و یک در خت نارنگی و درخت  آلبالوی کوچکی باغچنخنه ای  

را شکل  داده بودند،  که سطی  آن  هم با  نعناع  و گل های  نرگنس  و  

اطلسی پوشش داده  شده  بود؛  فضای  خالی  و موزائیک  شده بنینن دو 

تخت  هایی فلزی  اشغال  کنرده  ,  باغچه  را  اگر  چه  هم سطی  نبودند

بود که  روبروی آنها تراس  خانه   و  پشت  آنها   حوضی  ننه چننندان  

غروب  های  تابستان میشد  در این فضنا  ننفنسنی  ,  بزرگ  قرار داشت 

و با استفاده از  عطر  گنلنهنا و  صندای  , از هوای  تازه  استشمام  کرد 

شرشر  فواره  آب حوض  دمی  را  آسود و تمدید اعصاب  نمود  واینن  

آن  روز  هنم  ,   فضا معموال  گریز  گاه من  از  شلوغی  و  گرما  بود

هنوز  نیم  ساعتی  نگذشته بنود .به  روال  همیشگی به  باغچه پناه بردم 

به طرف درب حیاط رفنتنه و آن را بناز . که صدای زنگ در را شنیدم 

پشت در نفس  گل  را   دیدم که  بسیار  آشفته به نظر می  رسید . کردم  

و بنه  !  اتنفناقنی افنتناده؟3 و از او سئوال کردم .  به  داخل  دعوتش  کردم 

در جوابم گفت نه چیز تازه ای ننینسنت .  اتفاق  هم  به حیاط  خانه  رفتیم 

به او .  میهمان داشته باشی و دستت خالی باشد.همان گرفتاری همیشگی 

گفتم مگه میهمان داری؟ گفت آره عنزینزکنم  منینهنمنان دارم از والینت 

خودمان، بیچاره ها نمنی داننی بنا چنه مشنقنتنی خنودشنان را بنه اینننجنا 

نمی داننند بندبنخنتنی و بنینکناری و . انگاری اینجا خبری هست. رساندند

ولی بیچاره ها دل خنوننینننی .  تحقیراست که اینجا انتظارشان را می کشد

فدایت گردم باید . که مجبور به این کوچ نا خواسته شده اند.از وطن دارند

تو هم بیا شاید بتوانی دستی .  غذایی درست کنم که میهمانانم خسته راهند

با لبخندی گفتم نفس گل نگنران ننبناش بنهنت کنمنک .  زیر بالشان بگیری

میکنم غذا را آماده کنی، در ضمنن بنرای خنوشنامند گنوینی ینک غنذای 

ننفنس گنل .  ایرانی هم خودم درست می کنم که با غذای ما هم آشنا شنونند

گفتم اینن چنه .  تشکری کرد و گفت من همیشه شرمنده مهربانی تو هستم

حرفیه اگر من جای تو بودم تو همین کار ناقابنل منرا ننمنی کنردی؟ رد 

مورچ  داری ؟ من  با 3  نگاهش  به بوته های  فلفل   افناد  از من  پرسید

تعجب  گفتم مورچه؟ کجا  مورچه  داره  ؟  درخت  انار  یا  نارننگنی ؟ 

بناز  هنم  منتنوجنه منننظنورش  !   مورچ ,   با  خنده  گفت  مورچه  نه   

ما  افغان  3 3 نشدم این بار  با دست  خود  به  فلفل ها اشاره کرد  و  گفت

 . تازه فهمیدم  که مورچ  یعنی  فلفل ! ها   همیره  مورچ  می گوییم

خانه نفس  گل  که  با  پسرش  زندگی  می  کرد   یک ایستگاه  اتوبوس  

وقتی  به  خانه آنها رسیدیم نوه اش  را  صدا  زد.   با  ما  فاصله  داشت

 

داستان و شعر 

 انتخابی از شما
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 گفته بودی زندگی زیباست      

 پس چرا زشتش نصیب ما شده؟ 

 گفته بودی شعله اش در هرکران پیداست

 پس چرا دودش نصیب ماشده ؟

 از بهار گفتی و رقص و تاب ماهی در بلور آب

 من نمی دانم چزا مارش نصیب ما شده ؟

 گفته بودی گل بروید از درون خاک داغ

 گو چرا خاری از این گلها نصیب ماشده ؟

 هیمه می خواستی برای شعله های زندگی

بر باری شدهدوباره بار، هیمه ما را   

 کوره آجر پزی از شعله های زندگی

 بهره ما بود از این بیچارگی

به مناسبت  
روز جهانی 

 کارگر
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او ینک کنارگنر، .  درسنوئند بنه دننینا آمند 2043اکنتنبنر  4جو هینل در

اتنحنادینه ی کنارگنران » شورشی، آهنگساز و عضنو از خنود گنذشنتنه 

 .بود« صنعتی جهان

بهترین سرودهای وی، برده و خریدار و دختر شورشی هنوز هم از 

ای  کارگرانی که او را در ترانه. آوازهای دلبخواه کارگران است

 3اند جاودانی خوش نشانده

 من اونو توی خواب دیدم
 هیل رو توی سیاهی های شب دیدم

همراه یکی از بنرداراننش در  او به.  جو هیل در گاول، سوئد، متولد شد

جنوزف هنینلنسنتنروم  بار نخست نامش را بنه. امریکا رفت به 2311سال 

مندت زمناننی .  صورت جو هنینل سناده شند تغییر داد، بعدها همین نام به

کشی پرداخت، پیانو نواخنت و در ینکنی  کارخرمن کردن گندم و لوله به

کنرد؛ زمناننی چننند  های شهر ننینوینورک تنفنداننهنا را پناک منی از کافه

کاراستخراج مس و کار در کشتی اشتغال داشت وهنمنچنننینن شنعنر و  به

در  2321جوهیل در سال .  نوشت جور چیزی می سرود و همه ترانه می

در .  پنینوسنت( IWW) «  اتحادیه ی کارگران صنعتی جهنان» پدرو به َسن

بنا منوسنینقنی و آوازش ننگناه (  IWW) این هنگام، پننج سنالنی بنود کنه

جنو هنینل حنق داشنت کنه .  سنوی خنودش کشناننده بنود کارگران را بنه

یک کتاب هرقدر که خوب نوشته شده باشد، بینشنتنر از ینک » 3 گفت می

ماند و بنارهنا و بنارهنا تنکنرار  شود، اما آواز در دل می بار خوانده نمی

.« شننننننننننننننننود مننننننننننننننننی                                   . 

های ننو و آرزوهنای فنرودسنتنان و  این بود که اندیشه(  IWW)ِشگرد 

نشنانند، در هنمنه  تحقیرشدگان را در آوازهای مردم کوچه و خیابان منی

ینکنی شندن و  هایی که بر سر زبانها انداخته بود، کارگنرهنا را بنه ترانه

 .                              .کشننننناننننننیننننند هنننننمنننننبنننننسنننننتنننننگنننننی منننننی

خودشون احترام بنذارن و از حنق و حنقنوشنون  اونا باید به3  گفت او می

چیز در اختینار شنوننه،  دفاع بکنن، اونا با طبقه مرفه و ثروتمند که همه

توی دنیای ما میلیونها کارگر گرسنه و .  از زمین تا آسمون تفاوت دارن

این دو تا دنیا خنینلنی بناهنم .  چیز برخوردارن ن اما اربابا از همه درموند

 !فاصله دارن

ریشخند   جو هیل در این سرودهایش همه خشکه مقدسا ت رو به

 3گرفت می

 هی بلومبونین، هی بخورین بدرود بدرود
 توی آسمون، توی اون تیکه زمین نورانی باالی آسمون

 هی کار کنین، کار بکنین، دعا بکنین،
 وقتی که ریق رحمتو سر می کشین،

 !توی آسمون بهتون یه کلوچه قلمبه میدن
 !ی قلمبه قلمبه

اتهام دروغنینن  ، جو هیل در شهر سلت لیک، اوتاوا به2320در هانویه 

هنای جنهناننی  بیست و دو ماه بعد با وجنود اعنتنراض.  قتل بازداشت شد

 .ی مرگ نهادند کارگران، مدافعین نظم موجود او را در برابر جوخه

که هرگنز تشنخنینص ) پلیس ایالتی اعالم کرد که جو هیل و مرد دیگری 

باید همان دو نفری باشند که در روز دهم هاننوینه ( داده نشد و یافته نشد

او و  خواربارفروشی منوریسنون حنمنلنه کنردنند و بنا تنینرانندازی بنه به

 .قتل رساندند پسرش، آنها را به

از .  جنویناننه ازطنرف پنلنینس بناشند رسید که این اقدامی انتقام نطر می به

غارت نرفته بود، موریسنون سنابنق بنراینن  ی موریسون چیزی به مغازه

جو هیل .  ، رعب و وحشت آفریده بود«امنیت»پلیس بود که برای ایجاد 

فقط اینن را بنر زبنان آورد کنه در قنتنل منوریسنون شنرکنت ننداشنتنه 

ی کنارگنران  با وجود اعتراض اتحنادینهاوتاوا مقامات .  است«  بیگناه» و

 .صنعتی و مقامات سوئدی، جو هیل را اعدام کردند

 —ی بازداشت جوهیل، بیرون ازدادگاه تالش بسیاری  ازهمان لحظه

جو هیل . توسط پلیس برای گناهگار قلمداد کردن وی آغاز شده بود

تجدید نظر بکشاند، او  پیش از مرگ تالش بسیاری کرد تا حکم را به

را « دختر شورشی»نام  ی خود به در این هنگام بود که بهترین سروده

.                                                                       سرود  

نامه ی خود  سوی مرگ، آخرین وصیت چند ساعت پیش از رفتن به  

 [23]را این چنین نوشت

 ی من خیلی ساده است، وصیت نامه
 آخه چیزی برای میراث گذاشتن ندارم

 تنها یه جنازه دارم، که اگه دست خودم بود، اونو می سوزوندم
 .شکفنند، ببرن  جائی که گلها می و می گفتم خاکستر اون به

 موتور قطارش، حتی خودش هم، از رده خارج بودن

کرد کیسی جونز، خرت و پرتشو راس و ریس می  

 مثل خر کار می کرد

ی وفاداریش و خرکاریش، یه مد ال چوبی زد رو  اربابابش واسه

اش سینه  

3کارگرا سر کیسی داد کشیدن  

ما بپیوندی؟ اوهوی، واسه چی نمیخواهی به  

کنی بسه دیگه اینقده جون می  

!ما کمک کن، اعتصابمون پیروز بشه بیا به  

کارگرا  رفت، به ش ور می موتور لکنتی اما کیسی همونجور که به

3جواب داد  

!گردشتون ادامه بدین منو تنها بذارین، بهتره شما برین به  

آخر خط که رسید کنان، به فس بعد ماشین کیسی فس  

 کیسی به یه رودخونه رسیده بود،

یه تصادف وحشتناک! که بعدش شترق  

 کیسی جونز، پرت شد ته رودخونه

 کیسی جونز ستون فقراتش شکست و استخوناش خاکشیر شدن
 کیسی جونز یه فرشته مامانی شد و،

 .بهشت سر رفت به پ یه. با همون خط آهن اس
 ی مروارید نشوِن بهشت رسید همین که کیسی جونز دم دروازه

 !اوهوی، منم، کیسی جونزم3 هوار کشید
 پ مث خر کار می کرد. من همونیم که توی خط آهن اس
 !کردم، ها تو هیچ اعتصابی هم شرکت نمی

 رسول بهش گفت
 !ها نیستی، تو یه آدمی، همین نه، تو از جنس فرشته

 یا مون اعتصاب کردن  چی ببینم، نقاره! هی
 !یادم اومد تو یه اعتصاب شکنی! دهه

 ت سراغ دارم بُدو بیا یه شغل نون و آبدار واسه
 کیسی جونز یه کاری توی بهشت گیرش اومد

 داد کیسی جونز تاوان کارشو پس می
 .ها رو بشکنه ها، اعتصاب کیسی جونز رفت تا واسه فرشته

 پ می کرد.درس مث همون کاری که با کارگرای خط آهن اس

 واعظ و برده
جای  ی پرانگیزه، خیل واعظان را که به جو هیل در این ترانه

شکیبایی، صبر و  مبارزه برای خودرهایش کارگران، آنها را به
 .کند ای نمادین و آشکار ریشخند می گونه کنند؛ به آرامش دعوت می

 شب که میشه
 واعظا با زلفای بلندشون

 زنن از خونه بیرون می
 ت بچپونن، و تو مغزت بتپونن و بهت بفهمونن که تو کله

 !که چه چیز درسته، یا چی غلطه
 اما یه دفه، ازشون اگه بپرسی

 !هیچی واسه خوردن گیر نمیاد! آقاهه، هی آقا واع 
 چطور چیزی گیر بیاریم؟

 3اونا، با صدای گرم و نرمشون جواب میدن
 همیشه، اون روز موعود نزدیکه

 

 

 3این چنین سروده« قدرت توی خونه»ی  در ترانه

 قدرت توی خونه،
 قدرت توی مشت کارگراییه که

 دستاشونو توی دست همدیگر گره میزنن
 آره اون قدرته، او همون قدرت واقعیه

 این قدرت باید توی همه کشورا فرمون برونه
 !ی کارگرا آره، فقط اتحادیه

دارد  اظهار می« ی کارگران صنعتی جهان اتحادیه»یکی از اعضای 

دونست، اون از اندوه ما با خبر بود،  جو مشکالت ما رو می»3 که

آخه اون هم مث ما ناچار بود توی طویله بخوابه، اونایی که این 

 !«خبرن ها رو نکشیدن، از اندوه بزرگ ما بی سختی

بیل هیوود بزرگ یکی ازرهبران جنبش  جو هیل در تلگرامی به

 3کارگری آمریکا این گونه وداع کرد

 حاال دیگه وقت رفته،! هی بیل
 رفتن راس راسی،

 خب، واسه همیشه بدرود
 من دیگه دارم میرم،

 م مجلس سوگواری نزار، وقتتو تلف نکن، واسه
 راهت ادامه بده، به

 !پرتالش و خستگی ناپذیر

 های جوهیل از سروده

 کیسی جونز

دادن پ اعتصاب کرده بودن و شعار می. کارگران خط آهن اس  

اعتصاب نپیوست اما کیسی جونز، مهندس خط قطار، به  

—زد دیگ بخارش نشتی داشت، چرخهای لوکوموتیوش لنگر می  

 

23ادامه در صفحه             
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((ادبیات کارگری))  

 جوهیل

 یکی از هزاران سمبل  کارگرانی، که زندگیشان را همواره در تالش و مبارزه

برای نابودی فاصله طبقاتی، بین کارگران و سرمایه داران سپری کردند    

رامین جوان: تدوین و ترجمه   
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    20012شماره پنجاه وهشت می . ماهنامۀ روشنگر  

 روزی که شما در سرزمین مجلل و با شکوهی که باالی آسموناس
 هی بخورین، هی بخورین

 باس کار کنین و هی عبادت بکنین
 روی زمین سفت هم بخوابین
 دراز رو زمین افتادین اونوقت، همین که دراز به

 ی خوشمزه تو آسمونا بهتون میدن یه کلوچه
 !با شنیدن وعده و عید واع 

 کارشون سرگرم میشن ها دوباره به لشگر گشنه
 کنن اونام، دس میزنن، دعا میخونن و عبادت می

 همین که یه قرون آخریتو گرفتن
 حاال بهتره رو ماتحتت بشینی3 اونوقت بهت میگن

 3کر
 حکمرانان مقدس

 بیرون بیایید
 س وقت موعظه

 !صدقه بده3 اونا بهت میگن
 عیسا مسیی پوالتو بده به

 ی ناخوشیا، اون همه
 !ی درد و بالهاتو همین امروز درمون میکنه همه

 !صدقه بده، صدقه دفع بالس

 3کر
 ت جون بکنی ی زن و بچه اگه واسه

 دست بیاری اگه تالش کنی تا چیزای خوب خوب به
 تو یه آدم بدی، تو یه گناهکاری

 3بعدشم بهت میگن
 !وقتیکه جونت درآد، مطمئن باش که یه سر میری به قعر جهنم

 3کر
 آهای با شمام

 شمایی که توی تموم کشورا کار میکنن،
 !متحد بشین

 وجب روی زمین جا، وجب به ما همه
 !واسه آزادی پیکار می کنیم

 روزی که ثروت دنیا تو چنگمون بیفته
 3خونیم با رفقا و هم پیمانامون این آواز و دسته جمعی می

 همواره میتونی بخوری
 وقتی که بلد شدی بپزی وسرخ کنی

 کنه یه خورده هم، کار تو راس و ریس می
 اونوقت، همیشه غذاهای خوب خوب ، میتونی بخوری

 دخترشورشی
، جو هیل پس از دیداری که با الیزابت گرلی فلین  2320در بهار 

یاری « کارگران صنعتی جهان» ای در وصف زنانی که به داشت، ترانه

اش را تحت تأثیر افکار و  جو هیل نام ترانه. رسانده بودند، سرود

 .نهاد« دخترک شورشی»احساسات فلین 

. «تو همیشه با من رو راست بودی»ی او گفته که  جو هیل درباره

ی موسیقی این آهنگ  ی فلین توسط یک هنرمند برروی صفحه چهره

 .تصویرپردازی شد
 در این دنیای پر از شگفتی

 توان یافت گونه زنی را می همه
ها زندگی  های بزرگ و درندشت و یا در کاخ آنانی را که در خانه

 کنند می
 رنگ هایشان لطیف است و رنگ به لباس

 اند با رگهایی نیلگون شهبانوان و شهدختانی
 که چون الماس و زمرد گیرایند و دلربا

 اما تنها بانوی اصیل، آن دخترک شورشی است

3کر  

ست، شورشی ست شورشی  

 او دختری شورشی است

 مرواریدی گرانبهاس

 او پیک امید، دلیری، غرور و شادی

 برای مردان شورشی است

 

 قطعه ای از شاملو

به مناسبت فرا رسیدن روز کارگر   

 ترها، شیرزنانی هم سراغ داشتیم پیش
 اما این شورشی، امیدی دیگرست

 در میان کارگران، جستجوگر امیدیم
 تا مهیا شویم برای پیکارهای بزرگ

 برای آزادی
 در کنار یک دختر شورشی

 هایش از تالش و کار آری، دست
 نشین را از دست داده و، ظرافت زنانگی زنان خانه
 اند عضالنی و زمخت شده

 لباسش نازک و لطیف نیست
 اش دلی در تپش است اما در سینه

 که نشان از طبقه او دارد
 خواهی و مبارزه برمی خیزد کین آنگاه که او به

 داران بر خود می لرزند سرمایه
 آری، فقط این دختر اصیل، دخترک شورشی است

 3کر

 آن دختر شورشی، او یک دختر شورشی است
 او مرواریدی گرانبهاست

 او پیام آور دلیری
 غرور

 و شادمانی
 برای مردان شورشی پیکارگر است
 ایم بیش از این دختران بسیاری را دیده

 اما ، ما
 جوی چیزی دیگریم در انبوه کارگران جهان، پی

 برای پیکاری بزرگ برای آزادی
 همراه با یک دختر شورشی

 پایان

 تو یا من آدمی یی،انسانی،هر که خواهد گو باش

 تنها آگاه از دستکار نگاه عظیم خویش

 تا جهان از این دست بیرنگ و غم انگیز نماند

 تا جهان از این دست پلشت ونفرت خیزنماند

 یکی از دریچه ممنوع خانه

 بر آن تل خشک خاک نظر کن

 آه، اگر امید میداشتی آن خشکسارکنون اینگونه

 از باغ و بهار بی برگ نبود

 و آنجا که سکوت به ماتم نشسته مرغی می خواند

 نه نومید مردم را معا دی مقدر نیست

 چاووشی امید انگیز توست بی گمان

 که این قافله را به وطن می رساند

 ادبیات کارگری

 ادامه از صفحه قبل

 

 

 قهرمان طبقه کارگر
جان لنون:شعری از   

 از وقتی که به دنیا میای 

میخوان کاری کنن که احساس 

 ... حقارت کنی

 حتی برات وقتی در نظر نمی گیرند 

 تا وقتی که درد اینقدر بزرگه چیزی رو حس نخواهی کرد 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 ( چیزیست که میخواهیم باشیم) 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 در مدرسه توی سرت میزنند ... توی خونه صد مه میخوری 

 اونها ازت نفرت پیدا می کنند اگر باهوش باشی 

 و به احمق ها هم نفرت می ورزند 

 اگر تو یک دیوانه ی لعنتی نباشی

 ! که نمی تونی از قوانین اونها متابعت کنی 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 هنگامی که تو رو شکنجه دادن 

 و از بیست ساله های عجیب ترسوند نت 

 ازت انتظار دارن که که برای خودت یک شغل انتخاب کنی 

 ... تو نمیتونی کارت رو درست انجام بدی چون پر از هراسی

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 ... تو رو سرگرم می کنن با دین و سکس و تلویزیون

 و تو فکر میکنی که خیلی با هوشی و فارغ و آزادی 

 ... اما تا اونجایی که من میبینم فقط یک مشت رعیت لعنتی هستید

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 اطاقی باالی سرتون هست که هنوز داره بهتون فرمان می ده 

 اما اولین چیزی که باید یاد بگیرید 

 ! اینه که چکونه هنگام کشتن لبخند بزنید

 اگر میخواهید مثل یک احمق باشید در باالی یک تپه 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 قهرمان طبقه ی کارگر چیزیست برای بودن 

 اگر میخواهی یک قهرمان باشی به دنبالم بیا
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احمدرضا که آمد نامه ترا برای من آورد، چیزی که پیش بنینننی آن 

کنردم آینا  ازآن روز زیرو رو منی.  از خیال نگذشته بود، تا آن روز

باید یک چند کلمه پاسخی بنویسم، که اگربنویسم بایند ازفنقنط بنرای 

سپاس ازمحبتت باشد، یا پاسخ به خواهشت یا واکنش بنه حنرفنهنای 

درهرحال باز از خیال هنرگنز ننمنی گنذشنت کنه منن .  توی آن نامه

حناال چنینزهنائنی کنه .  ای برای تو بننویسنم بنشینم، یک روز، و نامه

پناینان .  افنتند اند در هر زمنینننه اتنفناق منی هرگزازخیال نگذشته بوده

اینن هنم .  آیننند دوره هزاره است و حادثات زیرورو کننده پنینش منی

 چه باید کرد؟. یکیش

شنود کنه  نامه تو با، اوال، خطاب حضرت و خان به من شروع منی

پسندی است و من هرگز به آنها نه برای خودم و نه  یک ادای قدیمی

ام  ام و هرگز آنها را به کار ننبنرده برای هیچ کس دیگر موافق نبوده

و از آنها مبرا و مصفا هستم، و ثانیا با یک شعر پر از حسنرت از 

/ یاد باد آن روزگاران یاد بناد » شود که می گوئی  گذشته شروع می

کنه اینن پنرسنش را پنینش «  . گرچه غیر از درد، سوغاتنی ننداشنت

ای چنرا  آورد که اگر جز درد سوغاتی از آن روزگنار ننگنرفنتنه می

حسرت آن را داری؟ و بهر حال چرا حسرت گذشنتنه را داری، و 

 بهرحال درد سوغاتی کدام است و کجاست؟

توانی بفهمی و حس کنننی  کنی به گفتن اینکه نمی آن وقت شروع می

که چگونه ممکن است در آنجنا   –”  هرگز هم نخواهم توانست“و  –

که میهن فرهنگی، عاطفی و تاریخی انسان نیست، به انسان خنوش 

کنم  دشواری سر نفهمیدن است البته، و ننفنهنمنیندن، ینا دسنت.  بگذرد

معین نکردن اینکه میهن فنرهنننگنی و عناطنفنی و تنارینخنی انسنان 

دهند بنینرون از اینن  کجاست و چگونه خوشی به انسنان دسنت منی

ها را بنشین یا بنشینیم و بسنجیم و ببینیم لنولنهنننگ  این نکته.  مدارها

 .از خوشی شروع کنیم. گیرد ها چقدر آب می این نکته

، به صنفنای ذهنن و بنا ]...[ پرتغال خوردن، بیماری را شفا دادِن، 

، خوابیدن، خواب دیندن، دویندن بنه ]...[صفای ذهن نماز خواندن، 

قصد ورزیدن و بهتر نفس کشنیندن، حنافن  و سنعندی و رومنی و 

لئوناردو ” عذرای صخره“و ” بوتیچلی“شکسپیر را خواندن، بهار 

دالفنراننچنسنکنا را و ”  تازیاننه خنوران”  دال فرانچسکا و”  تعمید” و

هنا و دوهنررهنا و  ها وسلطان محمدها و رضنا عنبناسنی رامبراندت

هنا و پنینکناسنوهنا را دیندن، جنان  ها و ماتنینس کاراواجوها و سزان

ها و رننوارهنای اصنلنی را تنمناشنا کنردن، و  فوردها و ویسکونتی

صدای ضبط شده جیلی، قمر، پاوارتی، عبدالعلی وزیری، کناالس، 

کابایه را شنیدن و مبهوت و بی صدا و پناک و خنلنص و خنالنص 

شدن درپیش کارهای موتسارت و باخ و بتهنوون، دیندن غنروب و 

و هنی   –برف و آسمان و طلوع و شکوفه و دریای آبنی منرجناننی 

بگویم و بنویسم هرچند شاید که فکر کنننی دارم بنراینت منعنلنومنات 

تمامی اینها کجایشان به یهک مهکهان بهرای کنم،  پشت هم قطار می

 درک خوشی بستگی دارند؟

ای کنه  بنری، ینا اصنول هننندسنه وقتی که جدول ضربی به کنار منی

ها را یا فیزیک نیوتن و بنعند اینننشنتنینن  اقلیدس ساخت، یا نجوم بابلی

را، طب بقراطی و کشف گردش خون بیش از دو تا هنزاره بنعند از 

خنواننی ینا  انند منی او، پاستور را، جیمزوات را اینها را که فنرهنننگ

داننی؟ بنخنتنینشنوع  منی”  خنوینش“ ورق میزنی آیا جزئی ازفنرهنننگ 

ازیونانی وسریانی به یک زبان که زبان قادرفرهننگنی بنود تنرجنمنه 

های اصلنی را  کرد آیا او را که آسوری یا کلدانی بود، یا آن زبان می

شد، اینها را جزئی از فنرهنننگ  یا آن زبان که اینها به آن ترجمه می

 اما بود؟. خویش میدانی؟ بختیشوع را ایرانی بخوان که مختاری

اجداد پرافتخارحضرتنعنالنی را هنینچنینک ازافنراد منینهنن منقندس منا 

دانم پیش  و من نمی.  آورد نشناخت، و نام یا نشانی از آنان برزبان نمی

از به روی کارآمدن اردشیر ساسانی، و حنذف کنارکنرد پنننج قنرننی 

ها کسنی  را در قلمرو پارتی”  پرشکوه طالئی“ اشکانیان آیا آن دوران 

از آن اثنر ینا اطنالع نندارینم، ینا منن .  آورد آورد یا ننمنی به جای می

آوردنند، اگنر  یا اشکانیان چگونه کورش و دارا را به یاد می.  دانم نمی

هیچ اطالعی از این امور در اختیار حضرتعالی نیست، با .  آوردند می

 . کمال تاسف

، ” هنزاره“ ، ” شنادلنو“ و ”  بنننی طنرف“ کیست؟ آینا ”  ما“ تازه، این  

نشنینن  ، کنوهسنتنان” تنالشنی“، ”ای کهگیلویه“، ”ممسنی“، ”شاهسون“

دامن البرز، گینلنک، لنر، چنهنارلنننگنه، شنینبناننی و قشنقنائنی، و هنی 

اند؟ اصال ننژاد و خنون  ها تمام از یک نژاد و یک خون این…  بشمار

در جائی که چهارراه رفت و آمد هر ایل و ایلغار بوده است مطرح یا 

وحنتنی ”  مینهنن“ ، ” وطن“ کردن این فرهنگ است اسمی و رسمی از 

ای از آن بنه صنورت  برایت نیست، و هیچ شاعر و گوینننده”  ایران“ 

هنای گنونناگنون شناعنران  یک قطعه خاک مشخص مرکب از زادگناه

ای  گوناگون که گوینده دراین زبان هستند به هیچ وجنه ذکنر و نشناننه

نداده است، جز همین حنکنینم فنردوسنی، آن هنم بنرای دوره گنذشنتنه 

جا دادن بلوچستان، خوزستان، کنردسنتنان، منحنال  اسطوری آن هم بی

آن هم درقبال آنچه سعدی و رومنی و حنافن  و .  خمسه و غیره درآن

اجنداد .  که جمله ناقض این برداشت، ناقض این فکراند  –اند  خیام گفته

نداشتننند؟ ”  میهن“   –یا بگیر دویست   –تو در این هزار و سیصد سال 

شکنل شند  تا وقتی که از شکست احمقانه قاجاری این چهارگوش گربه

و اقتضای اقتصادی، و دراین میانه آمدن تلگراف و راه وحمل . ایران

های بازمانده را بنه هنم چسنبنانند، و بناز از  و نقل موتورداراین تکه

اقتضای یک چنین چسبی میهن، آن هم همپالکنی بنا خندا و شناه، کنه 

البته شاه رضاشاه مقصود اصل کاری بود، پیدا شد؟ آن وقت منرحنوم 

کسروی شروع کرد به دشنام بنر ضند سنعندی و رومنی، و گنوینننده 

و ”  خناک“ منوجنود و ”  مینهنن“ شد پرچمدار ”  اساطیری“ های  افسانه

 .”افتخارهای باستانی“و ” خون“

دهی فدائی و قربانی خیال غلط  اش نام می ”عاطفه“حیف است آنچه . 

گوئیم ماهمه ایرانی فالن و فالن هستیم، اما به  یک جا می. باشد

هرکسی که دراین قطعه خاک، که گفتم، با آن زبان که از بچگی فقط 

با آن زبان  –با آن نفس کشیده، زر زده، اندیشیده، خندیده، گریه کرده 

سخن بگوید که این طبیعی و درحد قدرت او هست، و این زبان 

گوئیم  می. “خوانیم می” لهجه“اما همان زبان را ]...[هست، ” ترکی“

و بعد با . امااین لهجه محلی درفارس هم هست”. لهجه محلی آذری

بعد هم قیقاج . خواهی همچنان با تو یکی باشد کمال پرروئی می

میزنی، و نادرشاه را که ترک بوده و حوصله مهمالت ترا هم نداشت 

ستائی هرچند بر حسب آن  ستائی چون رفت هند غارت کرد، می می

بهترین اشعار رزمی و . سنت او را نباید دارای هوش و فکر بدانی

حاال بگو که این زبان . بزمی را برایت مردی از گنجه آورده است

دست . این نارو.  ترکی چندصدسالی بعد از او رسید به گنجه یا تبریز

پاشاند، یک نگاه بینداز به شکل و قد و قواره  تکاند و می ادعاها را می

و رنگ و زبان و لهجه و آداب و خورد و خوراک و لباس مردمی 

های فتحعلیشاهی به اسم ایران  که دراین بازماندۀ خاکی که ازشکست

، حاالبگو که نه از روی قصد لذت ”ما“ماند زندگی دارند، این 

گرفتن از حوادث بیرون از حدود عادی و امثال جیمزباند یا حسین 

های امروزی تا گردان میز گرد  ”سوپرمن“کرد و دارتانیان، از این 

آرتورشاه، و گیو و توس و اشکبوس و رستم و اسفندیار، نه، به 

چه جور آن کس که درکرانه ” همخونی“، به حسب ”ملیت“حسب 

گیرد، یا درکردستان پای  می” زار“دریای فارس بر رسم زنگبار 

کند، یا در  گذارد و آرام از آن گذر می برهنه روی آتش خلواره می

رساند به پاکستان و از آن  پاسپورت را می بلوچستان فعال فراری بی

” سرزمین اجدادی“در ” هم میهن“آورد برای  جا هروئین قاچاق می

خود باید بستایند در ” ملی“اینها چگونه رستم را به صورت اجداد 

مشارکت به آنکه فرارش داد یا هروئین برایش آورد، یا در پیچ 

دهی به یک چنین ستودن همخونی  گردنه لختش کرد؟ و یا تو حق می

آنکه شیشکی برای خودت ول  بی” وحدت قومی”و” اصالت ملی“و 

ها  خواهی یکبارهم از ابزاری که ترا ازدیگر آفریده دهی؟ آیا نمی

ای ببری تابه  استفاده –یا می گوئی که می سازد  –سازد  ممتاز می

های  های ارثی که مثل لهجه نیروی آن بیندیشی که این قاطی غوریاس

بیش از دوازده . اند تا چه اندازه ارزشی دارند محلی در تو رشد کرده

    -ای برای خاص دری که درواقع تنها پایه–قرن دراین زبان فارسی

میهن آن . خاک هرجا هست. اما میهن یک قطعه خاک نیست

شود از فضای فکری  میهنی که الیق دلبستگی باشد ترکیب می

آید نه از اطاعت  شایستگی هم از فهم می. یک دسته آدم شایسته

وگوی هر دستور، حتی اگر دستور از روی فهم و دقت  گفت بی

.                                                       و انصاف هم باشد  

حاال بگو که فردوسی تاریخ و همچننان زبنان بنراینت بنه منرده 

اما این چه جنور تنارینخ اسنت ینا .  ریگ گذاشته است، مختاری

ای که جهان پهلنوان آینت  حتی چه جور اسطوره است؟ اسطوره

گذارد تا با خنننجنر جنگنر  مردانگیش سر نوجوان بیگناه کاله می

اش تنحنمنل  ینا کناوه.  نشیند به گریه سنردادن او را بدراند بعد می

کرد بیش از بیست فرزندش را خوراک ماربسازند، و تنهنا پنس 

از رسیدن نوبت به بیست و چندمین فنرزنند آننوقنت پناشند عنلنم 

. اند های کودکانه فقط مغزهای کودکانه راضی از قصه.  برداشت

کنه مناننده .  منانننند های کودکانه مغزها کودکانه می بدتر، از قصه

 .بینیم است و می

. جغرافیائی، زبانی، خونی، نژادی را بریز دوروردار از دست 

ما گنگیم، . یعنی گنگ. خوانده است” عجم“عرب هم ترا 

گنگ چون وقتی که زیر پرچم اسالم با ! ها پرحرفترین مردم

حرف برادری و یکسانی اما با حرص غارت و تاراج، یک 

ضربه آمد نظام ورشکسته ساسانی را فرو پاشید، عینا مانند 

همین اتفاق همین چند سال پیش، از هر حیث زبانت را 

اما آیا تو گنگ . فهمیدی، البته فهمید و تو هم زبانش را نمی نمی

زبان بودی، و هنوز هم هستی؟ صدام هم که ترا رسما  و بی

داند همانجور است، و  امروز با پشه و مگس دریک ردیف می

چه فرق دارد با تو از این حیث؟ در هرجا نفهم و گنگ و چرت 

نزدیک خود را ندیدن و نزدیک خود . و پرت گو فراوان است

ِِ این . ست لطفی ها اما انتساب این صفات به همسایه، بی ندیدِن

لطفی زیاد  انتخاب این که چه کس قوم و خویش توست نیز با بی

....                ..  افتد اتفاق می

تاریخ تو کدامش هست؟ آنهائی را که هرودت و گزنفون برایت به 

یادگار گذاشتند تا بیست و چند قرن بعد که حسن پیرنیائی بیاید و آنها 

را برایت به ترجمه درآورد یا آنهائی که دبیران ساسانی به جعل 

دانم این حکیمی  ها حکیم ابوالقاسم فردوسی که من نمی نوشتند و بعد

و حکمت در کجایش بود آنها را به نظم درآورده است؟ از 

کوچکترین سند ازتولد مشکوک  سال بعد ازتاریخ جعلی و بی دویست

          —تا هفتادسال پیش ازهمین امروز تا این” حضرت عیسی“

 هوش را بکار نبردن گناه کبیره است

 نامه منتشر نشده ابراهیم گلستان به نادر ابراهیمی
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از قاب ]...[ زنگ است  اگر طال بیفتد در چاه مستراح همچنان طالی بی

جنس از زور قناب هنرگنز .  تواند شد و حلقه طال سنده چیز دیگری نمی

البد این زبان که من به کار بردم از ادب دور اسنت .  عوض نخواهد شد

راسنتنی و راسنت ازاینن ادب دور ]...[.  های ظاهرسناز  دراین حساب

آدم یعنی صرینی، سناده، راسنت، .  انسان به این ادب احتیاج ندارد.  است

رننج درسنت و .  پرده، پاک، روشن، و جستجوکننده درستی و پناکنی بی

رنج درستی را درست فهمیدن شرط اساسی رفع شکنجه و درد پنلنیندی 

آید، چنینزی کنه از  است، چیزی که از زیور به خود بستن به دست نمی

اینن .  آیند آید، چیزی که ازادعا به دست نمنی سنجش به دست نمی تخیل بی

پاهاست، یک جورعصا و  جور ادعا و خطاهای توخالی تنها پناهگاه بی

 .زوری است و بی” مظلومی”سنگر

” منلنت بنازی“ اینن .  ” منلنت“ بگذار برگردم به این درازگنوئنی دربناره 

ها منحصر به خون و نژاد و از  چون ضعف آدمها نیست  منحصر به ما

و اکنتنسنابنی ازآب و یک امربیشتر فرههنهگهی اسهت .  این چیزها نیست

گنویننند اینن  ها ترا قبول نندارنند منی افغان.  هوای انسانی، از اقلیم انسانی

. داد”  دری“ زبان تو از آنهاست، و غزنه بود کنه قندرت بنه اینن زبنان 

. های آن وری، عربها، هم، اما عرب هم خودش حرفی ست، هنا همسایه

درسراسر دنیا زبانی کمتر به این قرابت و هنم ریشنه بنودن عنربنی بنا 

وقتی عمر به فلسطینن رفنت ینک عنده را .  توانی کرد عبری سراغ نمی

ازآن طنرف .  هنا شندنند عنرب، منابنقنی ینهنودی منانند اینن.  مسلمان کنرد

ای بناشننند، قنبنطنی،  بربرهای شمال آفریقا، کارتاهیها که همان قرطاجنه

سودانی، فینیقی، تمام به زبنان عنرب درآمندنند چنون اقنتنضنای دینن و 

گنویننند  هنا تنمنام منی حناال اینن.  شند حکومت، که واحد بود، اینچنننینن منی

مسیحی لنبننناننی . ]...[  اما یهودی یهود ماند، نه فلسطینی.  ماعرب هستیم

. گوید چون در زبان او لغت برای خدا همنینن ه اسنت می”  ه“ خدا را 

اما منا کنه خنود را .  پس این اختالف ربطی ندارد به مذهب و آئین]...[  

دانیم با فلسطین عرب موافقیم و با یهودی نه، درحنالنینکنه از  مسلمان می

ایم ما با یهود نزدیکیم و از عیسوی واقعنا بنه  لحاظ مذهبی که به آن غره

. خنوانند کلی دور، چون عیسای عیسوی بنا عنینسنای قنرآننی اصنال ننمنی

خداست که این بنینگنمنان شنرک ”  گوشتمندی”  عیسای عیسوی فرزند و 

… بگوئید که خدا یکتاسنت“ بار درهرروز درنماز باید خواند  هفده.  است

امنا هنرچننه را کننه قنناننون منوسننوی اسننت … ”  زائنینده نشند و نننزائنینند

رسم به جائی کنه  و من به حد کوچک حساس خود وقتی می)ایم،  پذیرفته

ازاینن ”  پس کفشت را درآر که در دشنت پناک طنوی هسنتنی“ گوید  می

بینننم،  تر نمی تر، ساده زیبائی صریی تر، و ازاین جالل در مقابله جنباننده

حاال اینها را کنار بگذار و نگاهی بنکنن بنه ینهنودی، کنه .(  در هیچ چیز

گنویند اینن ارض  همین بامبول را بنه جنور دینگنری درآورده سنت منی

حناال چنرا .  موعود است و هدیه خداست به قومی که برگزیده او هسنت

آیند، از حند  این در اسنتنداللشنان ننمنی –خدا یک قوم را انتخاب بفرماید 

 –منغنربنی   –منراکشنی “ بنینننی  از سوی دیگر منی. استدالل بیرون است

 -اینالمنی“ ، ” مصری  –یونانی   –قبطی “ ، ” تونسی  –کارتاهی “ ، ” بربر

اند  تمامشان از بیخ عرب گشته”  فینیقی  -کرد  -دروز“ ، ” آسوری  -کلدانی

و بازبانی که نحوش را سنینبنوینه .  با رنگ و قامت هرچه قاطی و درهم

ای که درآن منن تشنرینف  ساخت، مردی که گورش همسایه است باخانه

ام به این دنیا، و اولین یادهایم ازآن جاهست، در محله سنگ سنیناه  آورده

این اقوامی که منن شنمنردم اگنر بنایند بنه ضنرب زبنان . ]...[  درشیراز

هنا، و  ها و ننینوزینلننندی ها، استرالیائی عرب، عرب باشند، امروزه هندی

خنوانند؟ ینا ”  انگلینسنی“ کلیه کسان از هرطرف رسیده به آمریکا را باید 

و ”  ورسنن هتنورینکنس“ از سکوتوره تا مردم جزائر آنتنینل را اعنقناب 

کنه فنرانسنه اسنت؟ ”  هکساگنون“ شارل مارتل و دیگر بزرگمردان اهل 

نافهمی حدود .  گوئیها منحصر به منطقه جغرافیائی واحد نیست این مهمل

ای کنه  در هر جای این دننینا اگنر قندم بنگنذاری بنه کنافنه.  و مرز ندارد

ننخنواهنی اگنر ”  قنهنوه تنرک“ صاحبش از حندود ینوننان اسنت بنپنا کنه 

ها، اگرنه ضربه چناقنو، قنراربنگنینری  ترین فحش خواهی گیرنده آنی نمی

چون با انتساب قهوه به ترکیه باید انتقام پنج قرن سلطه عثمانی بر یونان 

. حاال بگو بابا قهوه از اصل تنرکنی ننینسنت.  را پس بدهی، آنا، جا درجا

خوراک ملی اسنت و از ”  کفتادیس“ یونانی عقیده دارد که .  فایده ست بی

خورانده اسنت بنه افنالطنون، و  زمان همربوده است و سقراط آن را می

آنکه از همر یا ازسقراط و افالطون چیزی بدانند، امنا  علی ذلک، بی قس

انند  اسنت کنه درتنرکنینه گنفنتنه”  کوفته“ همان ”  کفتادیس“مباد بگوئی که 

ترکنهنا .  و از آنجا در این پانصدسال راه پیدا کرده است به یونان”  کفته“ 

کنند ازیک طرف به اینکه سلطان منحنمند بنینزاننس را  هم که افتخار می

جنزینره آنناتنولنی  گویند چون ما امروزدر این شنبنه ماالند درعین حال می

ها درهزاره دوم قبل از مسیی، و همچنین تنمنام آن  هستیم پس حتی هیتی

انند  درآسیای کوچک، تمام ترک بنوده  –ارمنی   –مسیحی   –تمدن یونانی 

انند،   ” ترکنهنای کنوهنی“کردهاشان هم که . ونشانه قدیم بودن تاریخ ترک

و البته داستان بلزن ومایدانک و داخاو و آشویتز و بوخنوالد راهنم .  البته

امروز هم تیترهای خبنرهنای روز جنننگ در ینوگنوسنالوی .  که میدانی

هنای  هنای حنامنل جنرثنومنه اینها هستند حاصل و برآمد اینن حنرف. است

ها هستند حاصل و برآمد ازیاد بردن خود انسان وبعد درجعنبنه  هول، این

 ای قراردادن این دسته دسته  ای از آن قبیل که فرموده های هزارپیشه آینه

اگر که آدمیت باشد آن که سعدی  –انسانی، یا درواقع غیرانسانی 

نه، . نه. بندی انسان به وجه غیرانسانی بهتراست بگوئیم تقسیم. گفت

.  خواهیم ما ازاین قماش نخواستیم و نمی. ما نیستیم. دوست من نادر

گرمای انسانی، خوش بودن ازمحبت و از مهر و پاکی و صراحت و 

آید نه از تقلب و حسد و جعل و نافهمی، نه ازدسته بندی و  اندیشه می

ها  ها نرفتن و با خیلی احمق در دسته بندی ناپاک. از مافیابازی

بازی و توجه به این  ملیت. گریزی نیست نجوشیدن مردم

ها خواه موذیانه باشد خواه معصوم یا نفهمیده، در  بندی دسته

کند به تجاوز، نقب  شود به تصادم، راه پیدا می هرحال، تبدیل می

زند به کار و نیروی انسانی را به خدمت حرص شروردرآوردن،  می

این اندیشه . به خرکردن برای تجاوز، و خر شدن در آرزوی تجاوز

روی پایه تملک است که پیدا شده است، و جانبداری ازآن به روی 

.                                            همین پایه است که مرسوم است  

گوئی  وقتی برای پس زدن این چنین شرارت مغفول فکری دلیل می 

ای که  گویند آقا، آخر حتی حیوانات هم از بیشه و مکان و النه می

آنکه خود ملتفت باشند در  این بی. دارند درآن زندگی دارند پاس می

گویند یعنی بیا به پائین تا حد حیوانات، تا حد غاز که  واقع چه می

ها  بیچاره تازگی. کنراد لورنزمیل تجاوز آن را مطالعه کرده است

بینند این دفاع تنها  ها نمی این. غاز نه، کنراد لورنز البته. مرد

الزم نخواهد ” دفاع“تهاجم را که برداری . ای با تهاجم است مقابله

انسان اگر . ها انسان بهتری هستی، انسانی این جور اندیشه بی. ماند

تاریخ . های خود هستی باشی عضوی مفیدتربرای مردم و همسایه

دهد  گوید، و یک نگاه به هر روز و دوروبرهایت نشان می می

ها یک امر روزانه، یک واقعیت مداوم الینقطع بوده  وسیعترین تهاجم

های برونمرزی، نه گاهگاه و  و بیگانه” خارجی“نه از سوی  –است 

که آدمیت معیوب ” خودی“ادواری، نه، بلکه پیوسته از سوی آن 

اند  هیچ” قومی”های ایلی و هجوم. گفته داشته ست، که زور می

درقیاس با تهاجم هرروزی مداوم همگانی، ازخونی که هردقیقه 

شود، زهری که هردقیقه  قطره قطره ازتن هرکس مکیده می

ات  دهند به خون وبه فکریکدیگر، از خانه قطره می قطره

ازآجدان بگیر تا افسرراهنمائی، از مامور . بگیرتاخودت، هر روز

آی “تامینات تا مامور مالیات، تا تاجر، تا درس معلم و دشنام 

های سیداسماعیل یا گودهای پشت خیابان  بگوی کوچه” کش نفس

هرکس به حد خود از روی حرص . های حصارک شوش یا روی تپه

گوید، زهر  بسته پیوسته زور می گرفته لجن خود دنبال دید تنگ دوده

و از هر هزاربار نهصد . گفته است و پاشیده است می –پاشد  می

خوانیش، اما به ضرب  می” عاطفه“ونودو نه بار دور از چیزی که 

اسم گذاشتن به . ها هستند یا به اسم آنچه در ردیف یا ازانواع عاطفه

سال پیش در گفتار یک فیلم این جمله  سی. روی هرچیز آسان است

ای فریفت و برحرص خویش نام نجیب پاکی پوکی  خودکامه“بود که 

ا پوک به خورد ما  چقدر از این نام.” زد ٌِ های نجیب و پاک اِم

شعاردادن . شعار آسان است. گویند ها را شعار می اند؟ این داده

شود  وقتی شعار مکرر شد می. ها برحسب پیشداوری، غریزه، عادت

با “گاهی هم . شود ارثی شود سنت، می شود باور، می عادت، می

گاهی برای خودنمائی و گفتن که با ذوقیم،  –آرایند  ها آن را می”ذوق  

گاهی برای مزد با چشم پوشیدن از شعور و شرافت، گناهنی بنه 

اینن، درجنای بناز .  گمراهی، گاهی چون خنود دسنت درکنارانند

 کردن 

حتی اصنل .  افزایند واصلش رادرست تردیدن برشاخ و برگ می

هنا، بنرای  شود بهانه برای همان شاخ و بنرگ کشنیندن گاهی می

زورآزمائی حرفی، برای کرسی ننهنم آسنمنان بنه زینرپنای النب 

هنا بنرای روی شنرارت لنعناب رننگنی  اینن.  هنا ارسالن گذاشتنن

کند آدمی  شود شرارت اثر می لعاب آب می.  شیرین کشاندن است

. اگر که حتی قصدت چنین نبوده باشد در اصل.  شود ناخوش می

ای، و آننچنه بنه ذهنننت  از روی یک نفهمنی دننبنال رسنم رفنتنه

هرچند هنوش   –به صورت معصوم   –ای  ای تکرار کرده نشانده

قناننون پناولنف .  را به کار نبردن گناه کبیره است و ذنب الینغنفنر

خواستی شیرین بکناری و  ترا کشیده است به بدکاری هرچند می

حرفهای گنده گنده بگوئی، یادست خودت نبود و فقط رسنم روز 

شنونند بنرای  دراین منیناننه هنم ینک دسنتنه فنرمنولسناز منی.  بود

بنخنارتنر،  های جوربجور همان اعمال، اما خود ازتنمنام بنی جنبه

ولی پرگوی بیجاتر ولی پر از جنجال، از جنای خنود ننجنننبنننده 

سنوزننی، دارای ادعنای -پشت میز کافه نشینِن عنرقنخنوِر دودی

دنیای تنگشنان را بنه .  بینی روشنائی چیزی که هیچ نزدشان نمی

حسنناب  وسننعننت دنننیننای واقننعننی، حننتننی بننه وسننعننت کننیننهننان بننی

 خود را روشنفکر  می خوانند. انگارند می

. آنکه نزدشان اصال فکری یا فکرکی باشد چه بکر چه آلنوده بی 

سازند، نقاداند، و همچنین به تنرجنمنه رو  گویند، فیلم می شعر می

دانستن زبان اولی ینا زبنان خنود، حنتنی؛ و منافنینای  کنند بی می

های خود دارند تضمنینن ادعناشنان اسنت کنه  مفنگی که با همانند

نمایاننند، ینکندینگنررا بنهنم  مانند پمپ با باد یکدیگر را پروار می

 .به ناحقِ . کنند حقنه می

های سپرده به ذهن وگرفنتنه  باید فرمان ایست به خود داد، مطلب

بننه عننادت را زیننروروئننی کننرد تننا حنناال کننه آنننقنندر شننعننور و 

اندیشی راهی که راه باشد بیابنی و  داری که به دیگران می شرف

حساب بینفنتنی بنه کنوره  بیهوده دور ورنداری تا تنگ چشم و بی

اینننننسننت .  راه یننا در مننانننداب درمننانننده ولننجننن گننرفننتننه بننمننانننی

کارروشنفکر نه ساختن ینا تنکنرار حنرفنهنای منثنل ورد سنحنر 

حنرفنت .  چیزهائی که متکی به سنت است ننه بنرعنقنل  –فریبنده 

هنا ننه از  باید از حساب و تجربه باشد، از محک زدن بنه سنننت

گویم امنا، از تنو  این هارا برای تو می.  اطاعت آنها، نه ازعادت

گویم امنا دربناره تنو  ها را درجواب تو می گویم این نیست که می

حرفت مرا به حرف آورده، و حنرفنت بنایند .  گویم نیست که می

های شخنصنی و منحندود  توانی نه به حسب حساب تاحدی که می

ننه ینک   –ودمدمی باشد بلکه با جا دادن درمتن منظره روزگار 

اینست انگنینزه اینن .  کامل بگوئی و چیزی از جا نیندازی  –روز

 .ها سیاه کردن من از برای تو صفحه

 با ارادت بسیار و با آرزوی روشن شدن
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 منابع مالی گروههای ترور و تجاوز در آفریقا چگونه کجا تامین میشود

پرتو: گرد آورنده   

  2012مارچ  27در روزنامه متروی تورنتو ، تاریخ سه شنبه   

خبری درج شده بود با این عنوان که گروه های حقوق بشری کانادا، 

مرکب از شش گروه نهاد ازجمله یک سازمان غیردولتی کنگو و 

مرکز کانادایی برای عدالت بین المللی و انجمن کانادایی علیه 

از یک کمپانی کانادایی که  در کنگو به استخراج ( 1)مصونیت

معدن مشغول است  به دادگاه عالی کانادا شکایت کرده اند به این 

دلیل که این کمپانی تدارکات و تجهیزات  برای نظامیان و سربازان 

کنگویی  جهت سرکوب و کشتار مردم شهر کیلوا فراهم کرده 

نظامیان کنگویی گروههای مسلحی هستند که  دست به کشتار .است

این سری . و تجاوز و کشتار مردم و ایجاد رعب و وحشت می زنند

از عملیات ترور و وحشت باهدف جلوگیری ازایجاد هرنوع  تشکل 

مردمی وسرکوب اعتراضات اجتماعی درکنگو، سومالی، اوگاندا، 

بودجه ، . نیجریه وبسیاری کشورهای دیگر صورت میگیرد

تجهیزات و تسلیحات وتدارکات و تعلیمات ِ این گروهها چگونه و از 

 چه منابعی تامین میشود؟                                                     

 پروندۀ حقوقی مطرح شده دردادگاه عالی کانادا،  دست یکی از این 

،  انجمن های حقوق بشری  به دادگاه عالی کبک  2010در نوامبر 

از کمپانی انویل به خاطر کمک ها و پشتیبانی های موثر در این 

جنایات، شکایت برد ،  وکالی کمپانی، داد خواست  رد صالحیت 

دادگاه  تجدید   2011در هانویه .  دادگاههای  کانادایی را ارائه کردند

نظر کبک حکم دادگاه عالی کبک که سیستم قضایی کانادا را دارای 

صالحیت رسیدگی میدانست را  رد کرده و درواقع ادعا کرده است 

که رسیدگی به این موضوع درصالحیت دادگاههای کانادا نبوده 

وخانواده های قربانیان باید شکایت خود را یا دردادگاههای  کنگو و 

 2004یا دردادگاههای استرالیا، چون دفتر مرکزی کمپانی در سال 

، باز هم  2012مارچ  26در .  در استرالیا بوده است، ارائه کنند

مرکب از شش گروه حقوق بشری "  انجمن کانادایی علیه مصونیت "

و غیر دولتی علیه این تصمیِم دادگاه تجدید نظر، به دادگاه عالی  

نکته بسیار . کانادا دادخواست داده، و درخواست رسیدگی کرده اند

مهم و قابل تأمل وتوجه اینکه کمتر از دوهفته قبل از به جریان 

افتادن این پرونده در دادگاههای کانادا، مجلس نمایندگان کانادا، 

 

هر فرد ویا افرادی (3)به موجب این الیحه . ) الیحه ای را  رد کرد

در صورتی که متضرر شوند از کمپانیهای کانادایی که در خارج از 

مرزهای کانادا کار میکنند ، می توانند در  دادگاههای کانادایی اقامۀ 

مجلس با رد این الیحه باز هم نشان داد که چگونه  .   دعوی کنند

قوه مقننه به کمک قوه قضائیه میشتابد تا استقالل قوه قضائیه معنی 

!!                                                                         پیدا کند  

عادله موایا، مادری که دو پسرش درجریان این سرکوب اعدام شده 

ساله ی ما را  6حکم دادگاه تجدید نظر کبک  تالشهای 3 "اند میگوید

اگر .اکنون ما به دادگاه عالی کانادا امیدواریم . بی ثمر کرد

دادگاههای کانادا و دادگاههای کنگو به دادخواهی ما پاسخ نمیدهند ، 

."                                       پس ما به کجا باید دادخواست بدهیم  

دیکای کندا، یکی دیگر از بستگان قربانیان، پدرش در هنگام باز 

داشت در مقر ارتش به نحو وحشیانه ای مورد ضرب و شتم و 

شکنجه قرارگرفته و مدت کوتاهی پس از آزادی فوت کرده، همچنین 

ساله اش هنگامی که سربازان به او تجاوز می کنند جان  22خواهر 

اکنون برای پیگیری و 3 "دیکای میگوید. خود را از دست می دهد

."دادخواهی از این جنایات به دادگاه عالی کانادا مراجعه کرده ایم  

دادگاه 3 " پاتریشیا فینی ، دبیرانجمن کانادایی علیه مصونیت میگوید

تجدید نظر کبک  تمام مدارک و شواهد ثابت شده و غیر قابل انکار 

اکنون ما از فرصت دیگری میخواهیم استفاده . ما را در نظر نگرفت

."                                          کنیم و آن دادگاه عالی کاناداست  

1- The  Canadian  Association Against Impunity 

2 –  Class Action 

3- ( see “Bill C-300 A High Water Mark for Mining and 
Government Accountability in Canada”). 

The Canadian Association Against Impunity (CAAI) 

در منطقه شهر "انویل"کمپانی کانادایی ِ . از این منابع را رو میکند

کیلوا در کشور کنگو به استخراج مس و نقره با ارزش روزانه 

.                                                 میلیون دالر مشغول است5  

، در جریان سرکوب اعتراضات  مردم شهر کیلوا، 2004در اکتبر  

نظامیان کنگویی از کمپانی انویل برای سرکوب مردم درخواست 

ماشین آالت، و تجهیزات میکنند، کمپانی انویل   تدارکات و 

تجهیزات ازجمله هلیکوپتر،  خودرو، راننده، سوخت برای 

خودروها وغذا برای نظامیان، تراک وراننده  برای حمل انسانها به 

برای اعدام در اختیار نظامیان قرار ( قتلگاه)بیرون شهر کیلوا

با کمکهای مؤثر این کمپانی مثل هلیکوپتر و خودروهای . میدهند

مرکز استان " لوبامشی " تندرو، نظامیان توانستند سریع خود را از

در نتیجه  .  سریعا به شهر کیلوا  برای سرکوب برسانند" کاتانکا " 

طبق گزارش سازمان ملل بیش ازصد نفر بوسیله این گروههای 

نظامی مورد ثجاوزقرارگرفته، به قتل رسیده، اعدام شده ودر 

، انجمن  2006درسال .  گورهای دسته جمعی مدفون شده اند

که به آن دسته از ( )2)کانادایی علیه مصونیت، دادخواست گروهی 

جرائم کمپانی ها که منتج به ضرر و زیان به جامعه و یا گروهی از 

، از طرف بستگان و خانواده های قربانیان (افراد میشوند میپردازد

علیه جنایتهای سربازان و نظامیان وکمپانی انویل به خاطر 

همکاری با جنایتکاران به دادگاه های کنگو مراجعه کردند، و دادکاه 

سرباز و سه نفر از کارکنان کمپانی را صادر   9حکم محکومیت 

اما پس از چند ماه دادگاه با زیر پاگذاشتن ضوابط قضایی  .  میکند

در ماه آگوست همان سال  .  کارکنان کمپانی را تبرئه و آزاد کرد

سازمان ملل در گزارشی با اشاره  به مورد فوق ، عدم اجرای 

.                   عدالت در سیستم قضایی کنگو را خاطر نشان کرد  

.در این کشتار همکاری میکرده  است( در استرالیا بوده 2004دفتر مرکزی این کمپانی  در سال )یکی از اهالی ، محل قتل عام را نشان داده و توضیا میدهد که چگونه کمپانی انویل   

 

ای کسانیکه ایمان 

 آورده اید

کافرانی که نزد شمایند  

.!را بکشید  

تا در شما درشتی و  

و بدانید . شدت را بیابند

که خدا با پرهیزگاران 

 است

 

 یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا    

 قَاتِلُوا  الَِّذیَن یَلُونَُكم 

َن ال ُكفَّاِر َولِیَِجُدوا     مِّ

لَُموا     فِیُكم  ِغل ظَةً َواع 

َ َمعَ   أَنَّ ّللاه

  ال ُمتَّقِینَ  

 اسالم سرکوبگر و خون آشام را بشناسید

123سوره توبه آیه     
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 خشایارشا، احمدی نژاد، ناتانیاهو
 یا فقط احمدی نژاد  کدام واقعی تر است 

بنه چننند .  خود کارنامه خشایارشا گویای حقیقت امر به بهترین وجه اسنت

 3فقره از جنایات او توجه کنید

 41قنننتنننل  فرمان بوالهوسانه قتل یهودیان که سرانجام منجر به  .1

 .هزار ایرانی به درخواست استر و مردخای یهودی شد 211الی 

 .سرکوب و کشتار قساوت انگیز مردم مصر .2

قتل عام و غارت وحشیانه منردم بنابنل بنه جنرم شنورش بنر عنلنینه   .3

 .بیدادگری های او

 .آتش زدن و ویران کردن خودسرانه آتن برای مجازات یونانیان .4

آیا بنظر شما اینها کمتر از جنایاتی است کنه جنمنهنوری اسنالمنی و  

دولت اسرائیل سال هاست  بدست احمدی نژادها و ناتانیاهو ها انجام 

 می دهند؟

آیا کسانی که با دفاع از درنده ای چون خشناینارشنا، خندعنه گنراننه، 

خود را مدافع فرهنگ و تاریخ مردم ایران قلنمنداد منی کننننند، بناینن 

 ترتیب دشمنی خود با مردم ایران و بشریت به ثبوت نمی رسانند؟

از نظر ما نفس نظام پادشاهی که متضمن بی حقوقی منردم و قنرار 

دادن این حقوق در دست یک نفر است، بزرگترین جنایت در  حنق 

انسانیت و حقوق بشر می باشد و چه بخواهیم چه نخواهیم دامن همه 

شاهان که همگی بال استثناء در این بازی ننگین سهیم بوده اند را در 

 .بر می گیرد

 

در آگهی خنود ( بنای برت)اخیرا سازمان یهودیان آمریکای شمالی 

در روزنامه های کانادا عکس دو جنایتکنار تنارینخ، خشناینارشنا و 

 .احمدی نژاد را در کنار هم گذارده است

در پی این امر، یک جمع ایرانی، در تظاهر به دفناع از تنارینخ و 

فرهنگ ایرانی، در اعتراض به اینکه چنرا خشناینارشنا و احنمندی 

نژاد در یک رده گذاشته شده اند،  همصدا با ناسیونالنینزم عنظنمنت 

 .طلب ایرانی، بیانیه ی مضحکی صادر کرده اند

این جمع که مدافع نه فرهنگ و تاریخ مردم ایران، بلنکنه دشنمنننان 

مردم و فرهنگ ایران اند، بجای اینننکنه بنا در خنواسنت  افنزودن 

عکس جنایتکار دیگری چون ناتانیاهو به اینن کنلنکنسنینون در پنی 

تکمیل آن باشند، خواستار حذف عکس خشایارشا از لیست دو نفره 

 .جنایتکاران تاریخ شده اند

 

  سیامک ستوده

اقتصاد اسپانیا سومین اقتصاد بزرگ و همزمان یکی از بدهنکنارتنرینن 

با این وصف، مادرید در حالی بودجه جندیند را .  اقتصادهای اروپاست

از تصویب می گذراند که هزینه استقراض کوتاه مدتش در منقنایسنه بنا 

کنریسنتنوبنال .  آورینل، دو بنرابنر شند  ۸۰ماه گذشته، امروز سه شننبنه 

منینلنینارد ینوروینی از   ۸۷مونتورو، وزیر بودجه اسپانیا طرح کاهنش 

های دولت ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، را در دسنتنور  هزینه

 .کار خود دارد

بسنینار » آقای راخوی در سایه اقتصاد نابسنامنان، شنراینط اسنپناننینا را 

گوید دولتنش بنر آن واقنف  خواند، شرایطی که می می« سخت و پیچیده

دولنت .  است اما چاره ای جز اتخاذ تدابیر سختگیرانه اقتنصنادی نندارد

ماریانو راخوی از آننجنا کنه از حنمناینت اکنثنر ننمنایننندگنان پنارلنمنان 

میلیارد یورویی بودجه با مشکل روبنرو   ۸۷برخوردار است درکاهش 

هنا  شک منتظر منوج جندیند اعنتنراضنات اسنپناننیناینی نخواهد شد اما بی

 .خواهد بود

 اقتصاد اسپانیا، هر روز بدتر از دیروز

 آوریل ۴۲ - .صالح ایراندوست 

 

 حمله به معترضان دولت در بارسلونا
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 کودکان در یکی از کالس مدرسه های کمپ

“حمله  به حداقل ها”  

پرتو: گرد آورنده  

بیمارستان مردمی یک پزشک " الشباب"زمانی که گروه 

.        سومالیایی را اشغال میکنند، بیماران مجبور به فرار میشوند  

موسس یک کمپ  " مادر حوا"پزشکی در سومالی، با عنوان 

پناهنده ی آواره از دست جنگ افروزان                 88،888برای  

جنگ افروزان وابسته به القاعده در سومالی قسمتی از 3 خبر این بود

کمپ و بیمارستانی  که توسط دکتر حوا عبدی، پزشک متخصص 

 65او زنی ..  زنان و زایمان و حقوقدان اداره میشود را تخلیه کردند

پزشک و حقوقدانی که به پاس خدمات بی دریغ و . ساله است 

.                میگویند"مادر حوا"شجاعانه اش  مردم سومالی به او   

حوا به همراه دو دخترش دیکو و امینه،  پناهگاه و درمانگاهی را 

این .  آواره سومالیلیی راه انداخته اند 31،111برای ارائه خدمات به 

کیلومتری شهر مگادیشو، در محیطی پر از  20درمانگاه در 

.                                         خشونتهای بی وقفه   بنا شده است  

از کمیته زنان اتحاد جماهیر شوروی بورسیه  1964حوا در سال  

او دوره دکترا و تخصص زنان وزایمان را از . تحصیلی گرفت

دریافت کرد و  پس از بازگشت به سومالی ( اکراین)دانشگاه کیف 

 1979تا  1975او ا ز . دربیمارستانهای دولتی مشغول به کار شد

. دوره لیسانس رشته حقوق رانیز در دانشگاه ملی سومالی تکمیل کرد

بین مگادیشو  و آفگویی  1983دکتر حوا  کلینیک خود را در سال  

او به مداوای زنان آبادیهای  آن منطقه برای به دنیا آوردن .  بنا کرد

نوزادشان، به رایگان و بدون توجه به اینکه از چه قبیله و مذهبی 

کلینیک  یک اتاقه او به تدریج بزرگ و بزرگتر .   هستند  پرداخت

تخت و پناهگاهی برای زنان،   400وتبدیل شد به بیمارستانی با 

قربانیان خشونتهای  گروههای مسلی و خانواده هایی که از ترس 

حوا و همکارانش به .   گروههای ترور و تجاوز فرار کرده بودند

هکتار زمینهای اطراف  1300تدریج این کمپ را گسترش داده و 

حوا میگوید  این زمینها . بیمارستان را به این منظور اختصاص دادند

در این کمپ جمعیتی بیش از .  را  از مادرش به ارث برده است

کارمند از پزشک  102در این کمپ ، .  نفر زندگی میکنند 31،111

کشاورز و ماهیگیر و تیم بزرگی از داوطلبان که  150ونرس، 

کارهای مختلف کمپ ازجمله فراهم کردن آب آشامیدنی ، نگهبانی و 

مدرسه برای کودکان، . کارهای ساختمانی  را به عهده گرفته اند

کالسهای سوادآموزی و بهداشتی برای والدین دایر شده  مثل مراقبت 

قوانین مختصری نیز .  و تغذیه کودکان ومنع والدین از ختنه دختران

وضع شده از جمله اینکه هیچ مردی حق کتک زدن همسرش را 

. ندارد و زندان کوچکی هم جهت تضمین اجرای قوانین  ساخته شده  

با دکبر   2008گریس ولد، روزنامه نگار آمریکایی، که در سال 

عبدی دیداری داشته مینویسد که برای تامین منابع مالی این  کمپ 

ازکمکهای بشردوستانه ی  سازمانهای اجتماعی کمک گرفته 

اما  گروههای پشیبانی سازمان ملل بارها اظهار کردند که . میشود 

به علت نا امن بودن آن منطقه نتوانسته اند کمکهای دارویی و غذایی 

.                                             خود را به این کمپ ارسال کنند  

اما  حوا میگوید ما نباید فقط منتظر کمکهایی از بیرون باشیم ، این 

در جهت اجرای همین منظور است .  برای ما وابستگی ایجاد میکند 

که در زمینهای کمپ کشاورزی میکنند  ماهیگیری میکنند و با ساده 

ترین و حد اقل امکانات ، کالس و مدرسه و مرکز بهداشت و مراکز 

آنها در کنار هم با تالش و همکاری  .آموزش بزرگساالن ساختند

جمعی نشان دادند که میتوان  یک زندگی انسانی فارغ از شائبه های 

قبیله و مذهب و بدون بازی در آوردنها و دفتر و دستکهای دولتی 

.                                    .بنا کرد و این یک رویا و خیال نیست   

که  3  وبه این طریق افکار عمومی در این جهت کنترل میشود .  

گروههای مسلی و متعصب  و خشن، نمایندگان واقعی مردم هستند 

واین است وضعیت مردم عقب مانده آفریقایی  که کودکان کم سن و 

سالشان به جای آموزش و درس  تفنگ  بدست  به پشتیبانی از قبیله 

شان و به حمایت از گروههای ترور و وحشت در بیابانها میدوند  و 

آنچه در رسانه ها بیان نمشود پشت صحنه ی . خشونت می آفرینند

هر چند بعضی سازمانها و یا هنر پیشه ها از خدمات . ماجراست

اجتماعی دکتر حوا قدر دانی کرده و حتی او را سزاواز نامزدی 

جایزه صلی نوبل نمودند، و این جای خوشحالی است ، هنوز همه 

آن انسانهایی که داوطلبانه در ساختن چنان کمپ بزرگی همت 

گماشتند  و همه کودکانی که اکنون آواره اند، در انتظار هدیه صلی 

.                                                                     بسر میبرند   

دادگاه اسالمی متعلق به گروه  2012سر انجام در ماه مارچ  

الشباب حکم به تخلیه کمپ داده و فقط اجازه میدهد که بیمارستان در 

حوا گفت که چند روز گذشته، . محلی دیگر به کار خود ادامه دهد

، یک گروه تند رو اسالمی،  "الشباب" یک دادگاه اسالمی متعلق به

حکمی صادر کرده مبنی بر اینکه  قسمتی از این مجموعه دیگر در 

مالکیت حوا نباشد  و  در نتیجه انبوهی از پزشکان، بیماران و 

ساکنان آین کمپ مجبور به تخلیه شده و به مگادیشو که تحت کنترل 

اتحادیه آفریقایی حاف  صلی و نیروهای حکومتی سومالی است 

گروههای مسلی بولدوزر آورده 3 دکتر حوا میگوید . منتقل شوند

تمام خانه ها و بناهایی که  با حداقل امکانات ، با تالش همگانی 

اکنون مردم جایی برای سکونت . ساخته بودیم را خراب کردند

با همه اینها ما دوباره کارمان را در بیمارستان 3 او میگوید .  ندارند

شروع خواهیم کرد و به مسائل بهداشتی خواهیم پرداخت، مشکل ما 

درحال حاضر سرپناه برای مردم آواره و مدرسه  برای کودکان 

.                                                                            است  

 

  

در طول این مدت ، کمپ بارها مورد خمله گروههای ترور و 

گروه الشباب، منتسب به  2010ماه  می  8روز . وحشت قرار گرفته

القاعده به کمپ حمله مسلحانه کرده و خطاب به حوا میگویند تو هم 

حوا . زن هستی و هم پیر  و اجازه نداری این مجموعه را اداره کنی

پاسخ میدهد شما که هم مرد هستید و هم جوان چه خدمتی به مردم 

او از نیروهای دولتی کمک خواست و پاسخ این بود ما . میکنید

حوا میگوید گروههای مسلی هنگام ترک محل .  نمیتوانیم کاری بکنیم

پرچم سیاهی را در محوطه بیمارسستان به عنوان اخطارنصب 

کردند ، ما پرچم سیاه را درآورده و پرچمی سفید به جای آن گذاشتیم 

البته این .  پرچمی که با مالفه های بیمارستان درست کرده بودیم

ماجرا تحت فشار اعتراض عمومی مردم و حمایتهای بین المللی ، 

صبی .   اگر چه با خسارتهایی به بیمارستان و تاسیسات، خاتمه یافت

،  گروههای مسلی الشباب اتوبوسهای کمپ  2012فوریه  26روز 

کودک را از والدین جدا  700را متوقف کرد ، مسافران را پیاده و 

نگاههای وحشتزده مادران و پدران  گویای .  کرده و با خود بردند

نگرانی کشنده شان بود که نمیدانستند بر سر کودکان بیگناهشان چه 

ماجرا از این .  هنگام غروب کودکان بازگردانده شدند.   خواهد آمد

آنها را برده بودند ، تفنگ به دستشان داده و به آنها یاد 3  قرار است

داده بودند چه شعارهایی در حمایت از یکی از قبایل و آن گروه 

آیا تا کنون فیلمها و یا گزارشهایی را دیده اید که .   مسلی بدهند

جوانانی کم سن و سال با تفنگهایی دو برابر جثه خودشان و با 

مشتهای گره کرده  در جاده های خاکی و پر گرد و خاک در حال 

قبیله –دویدن و شعار دادن به هوا خواهی گروههای افراطی مذهبی 

 ای  هستند؟                                                                        

اینها همان کودکان و نو جوانانی هستند که ربوده شده و با زور و   

.                                   تهدید به چنین کارهایی وا داشته میشوند  
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سیمور هرش در این مقاله که روز ششم آوریل در نیویورکر منتشر  • 

شده، می گوید علیرغم آن که مجاهدینن خنلنق در لنینسنت گنروه هنای 

تروریستی دولت آمریکا قرار دارند، اما در صنحنرای ننوادا آمنوزش 

دیده و با همکاری موساد و استفاده از اطالعات آمریکا در عنمنلنینات 

منطقه ای که سایت امنینت منلنی ... تروریستی در ایران سهیم بوده اند 

نوادا متعلق به دپارتمان انرهی در آن قنرار گنرفنتنه، بنا دشنت هنای 

خشک بلندش و قله کوه ها در دوردسنت، از هنوا بنه شنمنال غنربنی 

مایلی شمال غربنی الس و  ۱۵در این سایت که در .  ایران شبیه است

گاس قرار گرفته است، قبال آزمایش های هسته ای صورت میگنرفنت 

و حاال دارای مرکزی برای آموزش عملیات ضند جناسنوسنی و ینک 

اینن منننطنقنه ای .  اسنت ۷۶۷فرودگاه خصوصی برای جت بوئیننگ 

ممنوعه است که در برخی نقاط آن تنابنلنو هنا بنه اشنخناص کنننجنکناو 

هشدار میدهند پنرسنننل امنننینتنی در صنورت لنزوم اجنازه دارنند بنه 

 .کسننانننیننکننه از خننط مننمنننننوع عننبننور کننرده اننند، شننلننیننک کنننننننند

 Joint Special) در اینجا بود که فرماندهی عملیات ویژه مشنتنرک 

Operations Command (JSOC  آمنننوزش  ۸۲۲۵از سنننال

وزارت خارجنه ...  اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را آغاز کرد

این سازمان را در لیست گروه های تروریست  ۶۱۱۷آمریکا در سال 

با افشای این واقعینت  ۸۲۲۸سازمان مجاهدین در سال . خود قرار داد

که ایران غنی سازی اورانیوم را بطنور منحنرمناننه در ینک منننطنقنه 

زیرزمینی آغاز کرده است، تا حدودی در سطی بینن النمنلنلنی اعنتنبنار 

محمد البرادعی که در آن زمان مدیرعامل سازمان انرهی .  کسب کرد

اتمی بود بعدها به من گفت که به او اطالع داده بنودنند منوسناد منننبنع 

روابنط سنازمنان منجناهندینن خنلنق بنا . تامین این اطالعات بنوده اسنت

سازمان های اطالعاتی غرب بنعند از سنقنوط رهینم عنراق در سنال 

تنحنت تناثنینر هنراس «  فرماندهی عملینات وینژه» تقویت شد و  ۸۲۲۶

بوش از اینکه ایران در یک یا چند نقطه مخفیانه مشغول بمب سنازی 

منابعی بطور مخفیانه در .  است، عملیات در داخل ایران را آغاز کرد

اختیار چند سازمان مخالف قرار گرفت تا به جمع آوری اطنالعنات و 

سازمان مجاهدین .  نهایتا عملیات تروریستی علیه رهیم اختصاص یابد

خلق مستقیما یا غیرمستقیما منابعی از قبیل سالح یا اطالعات دریافنت 

بنا بر گفته مقامات امنیتی و مشاوران نظامی عملینات منخنفنیناننه .  کرد

علیرغم ارتباطات فزاینده و تالش هنای  تحت حمایت آمریکا تا امروز

مجدانه و البیگری فشرده وکالی سازمان مجاهدین خلق، این سازمنان 

همچنین در لیست گروه های تروریست وزارت خارجه آمریکنا بناقنی 

این بدان معناست که آموزش در نوادا باید کامال محرماننه .  مانده است

یک مقام امنیتی سابق به من گفت ما اینجا آنها را تعلیم  یندادینم . میماند

و از طریق دپارتمان انرهی برای آنها پوشش فراهم منینکنردینم زینرا 

منا آننهنارا » .  همه زمین های جنوب نوادا متعلق به این دپارتمان اسنت

در فواصل دور در صحرا و کوه تخلیه مینکنردینم و ظنرفنینت تنمناس 

هنمناهنننگنی ارتنبناطنات مسنالنه بنزرگنی .  گیری آنها را ایجاد میکردیم

به گفته مقام امنیتی سابق این تعلیمنات انندکنی قنبنل از اینننکنه «  . است

ینک هنننرال .  اوبنامنا اداره کشنور را بننه دسنت بنگنینرد پنناینان ینافنت

چهارستاره ی بازنشسته که مشاور امنیتی ملی در دولت های بوش و 

 اوباما بوده است در گفتگویی جداگانه به من گفت یک آمریکایی 

که در برنامه ی تعلیم مجاهدین در نوادا شرکت داشت در سال 

به آنها »او گفت . او را در جریان این برنامه قرار داده بود ۸۲۲۵

»آموزش استاندارد در حوزه های تماس گیری  commo» استفاده ،

، تاکتیک واحدهای کوچک و تسلیحات «cryptography»از رمز 

«.ماهه بود ۱این تعلیمات . آموزش های استاندارد داده شد  

«  فرماندهی عملیات ویژه»همچنین به او گفته شد که مربیان از 

به ابزار عمده دولت بوش در جنگ علیه  ۸۲۲۵هستند که درسال 

هنرال بازنشسته گفت مربیان اعضای درجه . ترور تبدیل شده بود

نبودند، بلکه تمرین دهنده های دست « فرماندهی عملیات ویژه»اول 

دوم و سوم و از این قبیل و آنها شروع کردند به بیرون رفتن از 

اگر قرار است به شما تاکتیک ها را یاد بدهیم، »3 پایگاه های خود

«...بگذاریم اندکی چیزهای واقعا سکسی نشان تان بدهم  

به گفته هنرال بازنشسته همین تعلیمات ویژه بود که باعث افزایش 

او ضمن تایید خبرها به آنها . نگرانی ها و تلفن های متعدد به او شد

این باعث دردسر همه خواهد شد مگر اینکه پایه قانونی »گفته بود 

ایرانی ها در عملیات ضدجاسوسی متبحرند و  . برای آن فراهم شود

سایت نوادا در همان زمان «. محرمانه نگاه داشتاین را نمی توان 

. برای تعلیمات پیشرفته واحدهای جنگی عراقی هم به کار برده میشد

مقام . هنرال بازنشسته فقط از آموزش مجاهدین خلق اطالع داشت]

.[ادامه داشت با خبر بود ۸۲۲۷امنیتی ازتعلیماتی که تا سال   

آلن گرسون وکیل مدافع سازمان مجاهدین مقیم واشنیگتن به من گفت 

گرسون گفت . مجاهدین خلق علنا و مکررا ترور را محکوم کرده اند

او در مورد آموزش ادعایی در صحرای نوادا اظهارنظر نخواهد 

با تصمیم وزارت »ولی اگر چنین تعلیماتی حقیقت داشته باشد . کرد

خارجه به ادامه حف  نام مجاهدین خلق در لیست گروه های 

چطور ایاالت متحده میتواند کسانی را . تروریست هیچ تجانسی ندارد

تعلیم بدهد که در لیست گروه های تروریست دولت هستند، در 

حالیکه یکی دیگر تنها به خاطر تهیه یک کلید با خطر کیفر جنایی 

«                                                                .روبرو میشود  

رابرت بائر یک مامور بازنشسته سیا که زبان عربی را به روانی    

و در [ عراق]صحبت میکند و بطور محرمانه در کردستان 

یک شرکت  ۸۲۲۰خاورمیانه کارکرده است به من گفت در اوایل 

خصوصی آمریکایی که به باور او برای دولت آمریکا کار میکرد با 

.                                         او تماس گرفت تا به عراق برگردد  

آنها میخواستند من به مجاهدین خلق کمک کنم تا در مورد »او گفت  

آنها تصور میکردند که من . برنامه اتمی ایران اطالعات جمع کنند

من گفتم با آنها تماس خواهم گرفت ولی هرگز . فارسی بلدم که نبودم

«                                                            .این کار را نکردم  

باوئر که اکنون در کالیفرنیا زندگی میکند به خاطر می آورد آنموقع  

برای او روشن بود که عملیات دراز مدت بود نه یک کار مقطعی    

مسعود خدابنده یک کارشناس کامپیوتر مقیم انگلستان که مشاور   

دولت عراق است یکی از مقامات سازمان مجاهدین خلق بود که در 

او در یک مکالمه تلفنی با من تاکید کرد . آنرا ترک کرد ۶۱۱۱سال 

که دشمن آشکار سازمان مجاهدین خلق است و علیه این گروه 

خدابنده میگوید او از قبل از سقوط شاه به عنوان . کرده استکار

متخصص کامپیوتر با سازمان بوده و بعنوان یک متخصص 

کامپیوتر عمیقا با فعالیت های اطالعاتی و نیز تامین امنیت برای 

.                                         رهبری مجاهدین درگیر بوده است  

طی دهه گذشته او و همسر انگلیسی اش یک برنامه حمایتی را  

. برای کمک به سایر کسانی که از سازمان جدا میشوند، اداره میکنند

خدابنده به من گفت او از کسانیکه اخیرا سازمان را ترک کرده اند 

به او گفته اند آموزش . خبر تعلیمات در صحرای نوادا را شنیده است

ارتباطات در نوادا محدود به این نبود که طی حمله چگونه باید تماس 

.                      را حف  کرد بلک شامل نفوذ در مخابرات هم بود  

به گفته ی او ایاالت متحده زمانی موفق شد راهی بنرای ننفنوذ در 

در هنمنان زمنان .  سیستم های عمده ی مخابراتی اینران پنیندا کنرد

عامالن مجاهد را به ظرفیت نفوذ در مخابرات تلفنی و پیام هنا در 

آنها پیام ها را ترجمه کرده و در اخنتنینار .  داخل ایران مجهز کرد

او از اینننکنه اینن کنار .  متخصصان اطالعاتی آمریکا قرار میدادند

پنننج دانشنمننند اینراننی از . هنوز هم ادامه دارد یا نه اطالعی ندارد

سخنننگنوی منجناهندینن خنلنق .  تاکنون به قتل رسیده اند ۸۲۲۷سال 

شرکت در قتل ها را تکذیب کنرده اسنت ولنی اواینل مناه گنذشنتنه 

خبرگزاری ان بی سی از قول دو مقام دولت اوباما تاینیند کنرد کنه 

حمالت توسط واحدهای سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته کنه 

توسط سرویس مخفی اسرائیل، موساد، تعلیم دینده و تنامنینن منالنی 

ان بی سی از قول یک مقام دولتی مشارکت آمریکا در .  شده بودند

منقنام امنننینتنی . فعالیت های سازمان مجاهدین خلق را تکنذینب کنرد

سابق که من با او گنفنتنگنو کنردم گنزارش ان بنی سنی منبنننی بنر 

همکاری مجاهدین خلق با اسنرائنینل را تناینیند و اضنافنه کنرد در 

او گفت که هدف ها . عملیات از اطالعات آمریکا استفاده شده است

مقصود تناثنینر رواننی و اخنالقنی بنر اینراننی » 3  نبودند« اینشتین»

وسایل نقنل و اننتنقنال   -خراب کردن روحیه کل سیستم» و «  هاست

حمالتی هم بنه لنولنه . « هسته ای، تسهیالت غنی سازی، نیروگاه ها

ابنتندا » او اضنافنه کنرد عنمنلنینات . های نفتی صورت گرفته است 

توسط مجاهدین خلق و در هنمنکناری بنا اسنرائنینلنی هنا صنورت 

گرفت، ولی ایاالت متحده اکننون اطنالعنات را در اخنتنینار قنرار 

یکی از مشاوران عملیات ویژه به من گنفنت رابنطنه بنینن «  . میدهد

هنمنه .  ایاالت متحده و اقدامات مجاهدین در داخل ایران دینرپناسنت

کارهایی که اکنون در داخل ایران انجام میگیرد توسط بدل های به 

منابنعنی کنه منن بنا آننهنا صنحنبنت کنردم .  خدمت گرفته شده است

نمیدانستند آیا کسانی که در نوادا تعلیم دیده اند اکنون در عنمنلنینات 

و لی آنها بنر تناثنینر حنمناینت . داخل ایران یا جای دیگر فعالند یا نه

مجاهدین یک » مشاور ارشد پنتاگون گفت .  آمریکا انگشت گذاردند

. جوک کامل بودند، حاال یک شبکه واقعی در داخل اینران هسنتننند

چطور توانسته اند به این کارایی دست پیدا کننند؟ عنلنت را بنخنشنا 

حمایت لجستیکی بخنشنا در .  باید در تعلیمات در نوادا جستجو کرد

. قنرار دارد، بنخنشنی هنم داخنل اینران[  م.  عراق] داخل کردستان 

مجاهدین خلق اکنون دارای ظرفیت و کارایی هستند که تا به حنال 

 .                                      ..                                                              سنننابنننقنننه ننننداشنننتنننه اسنننت

در اواسط هانویه، چند روز بعد از قنتنل ینک دانشنمننند هسنتنه ای 

ایران بوسیله بمب خودرو در تهران، وزیر دفاع لئون پناننتنه آ در 

جلسه ای با سربازان مستقر در فورت بلینس تنکنزاس تناکنیند کنرد 

در مورد اینکه کی ممکن است اینن کنار را کنرده » دولت آمریکا 

« . باشد نظر دارد، ولی ما دقیقا نمیدانیم کی اینکنار را کنرده اسنت

ایناالت 3  ولی من میتوانم یک چیز را به شما بگویم» او اضافه کرد 

اینن کناری ننینسنت کنه آمنرینکنا .  متحده در اینکارهنا دسنت نندارد

 مردان ما در ایران؟ 
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سپس با سرنگونی رهیم پهلوی در آن روزهای آشفته اولیه به دانشنگناه 

رفت و در دانشکده حقوق سرگرم کار شد که پس از مدتی از آنجنا هنم 

به این ترتیب او که همه شانسهنای .  بدلیل سوابقش، عذر او را خواستند

در آنجا . خود را در داخل کشور تباه شده میدید، دوباره به امریکا رفت

ابتدا در یک مدرسه درجه سه در کالیفرنیای شمالی بنام کالنج ننوتنردام 

او از این کالسها برای تنخنرینب .  به ایرانیان جامعه شناسی درس میداد

مارکس استفاده می کرد چون میدانست مستنمنعنینن او در آن کنالنسنهنا 

او تصمیم گرفته بود خیانت به آرمناننهنای .  چیزی از مارکس نمی دانند

سوسیالیستی و ضدیت با مارکسیسم را به پول نقد تبدیل کنند و بنه اینن 

ضند منارکسنینسنت و ضند "  روشنننفنکنر"ترتیب خود را به عنوان یک 

چپ، در معرض فروش قرار داد و برای قرب به قدرت  تالش بسنینار 

امریکائی ها او را مناسب تشخیص دادند و بنه عنننوان ینکنی از .  کرد

منصوب و به گنروهنی از عنوامنل "  پروهه دموکراسی ایران" مدیران 

ایرانی و امریکائی ملحق شد که مستقیما در این زمینه کار می کننننند و 

پایگاه نئوکانها در انستیتوی هوور در استانفورد را در اختیار او قنرار 

این انستنینتنوی هنوور ینکنی از بنازمناننده هنای دوره تنبنلنینغنات .  دادند

هیستریک ضد کمونیستی است که در دوران جنگ سرد برای منبنارزه 

کنار منی "  دفاع از دمنوکنراسنی" با کمونیسم بوجود آمده و اکنون برای 

 . کند

در همان روزهائی که در ماه پیش مصاحبه مورد بنحنث در روزننامنه 

هم میهن منتشر شد، آقای عباس میالنی به اتفاق راب سبحناننی و الدن 

ارچین در باهاماس با نئوکانهای امریکائی و اسرائیلی در زمینه تغینینر 

هوئنن  ۱آقای امنیند کناشناننی در تنارینخ .  رهیم در ایران جلسه داشتند

گنزارشنی در اینن  www.iranian.comدر سایت اینراننینان  ۸۲۲۷

 . زمینه داشت

ضمنا با وجود نکوهشی که آقای مینالننی در منتنن مصناحنبنه خنود از 

منینکننند، از هنمنینن "  آل احمند و اطنرافنینان او" رابطه مراد و مریدی 

معرفی و مقدمه ای که مصاحبه کننده نوشته است کامال پیداست که این 

مصناحنبنه .  این تئوریسنینن ننوظنهنور اسنت"  مرید"مصاحبه کننده خود 

ذهن آکادمیک، نظام مند و دقیق عباس منینالننی "... کننده در این گفتگو 

توانائی میالنی در ارائه مولفه های "و میگوید ..." را درک کرده است 

تاریخ ننگنر، اشناره هنای منداوم و پنرشنمنارش بنه مصنادینق بنحنران 

این باور را در او بنوجنود آورده اسنت کنه او » روشنفکری در ایران 

همواره به مسائل روشنفکران ایرانی پرداخته و اصال دغندغنه اصنلنی 

از دیگر آثار مهم این منتنرجنم و » و در ادامه مینویسد « اش همین است

منتقد ایرانی باید به ترجمه مشهور و تاثیر گذارش از رمنان بنی بندینل 

در حاشنینه اینن .  « میخائیل بولگاکف یعنی مرشد و مارگریتا اشاره کرد

مصاحبه هم آقای بهروز افخمی زینر عنننوان منهنمنان ینادداشنتنی دارد 

مترجم با ذوق و " سراسر تمجید از همین ترجمه که طی آن از این که 

خیلی وسواسی و کمال طلبی مثل عباس منینالننی آننرا بنه فنارسنی در 

ببیننینم قضناوتنهنای اینن صناحنب ننظنران .  ابراز مسرت میکند"  آورده

روزنامه ای تا چه حد مستند و متکی به بررسی هنای جندی و واقنعنی 

آقنای عنطناه .  است و خواننده تا چه حند منینتنوانند بنه آننهنا اتنکنا کننند

روزننامنه اعنتنمناد  ۶۶۱۵مهاجرانی در ویژه نامه تحلیل خبر شنمناره 

عنینار " مقاله ای دارد زینر عنننوان  ۸۷صفحه ۲۱فروردین  ۸۶مورخ 

او مینویسند سنالنهنا پنینش .  که خواندنی است"  ترجمه مرشد و مارگریتا

دکتر شرف الدین خراسانی به من گفت هنگام خواندن کتابهنائنی کنه از 

هرجا را که نفهنمنیندی، بنا منداد کنننار " زبان دیگری ترجمه شده است 

شنایند هنم منتنرجنم، !  شاید نویسنده نفهمیده بناشند.  صفحه عالمت بگذار

در این مقاله می خواهم نقدی و نگاهی داشته باشنم !"...  شاید هم خودت

وقنتنی کنتناب " ...  منرشند و منارگنرینتنا" به ترجمه رمان شگفت انگیز 

مرشد و مارگریتا را میخوانندم اینن داوری را داشنتنم کنه منتنرجنم بنه 

اما جابجا در متن فارسی بنا .  شایستگی از پس معنی و لف  برآمده است

کنار هر عنبنارت ینا واهه ای کنه .  ابهام و عالمت سوال روبرو میشدم

برایم مبهم و تردید آمیز بود، بنا منداد خنط کشنیندم، عنالمنت سنوال و 

در تعطیالت نوروزی امسال متنن اننگنلنینسنی منرشند و .  تعجب گذاشتم

 —البته نسخه انتشارات . مارگریتا را خواندم

ما اطالع نداریم . داشته باشد، به خواننده خالی الذهن حقنه کنند

را و در کدام زمینه ای " تئوری ها"کدام " تئوریسین شناخته شده"این

ارائه کرده است، اما در سطور آتی بعنوان یک مترجم، یکی از 

که بسیار هم در این مصاحبه از آن ستایش شده  –ترجمه های او را 

.                                       مورد بررسی قرار خواهیم داد -است  

اما پیش از پرداختن به ترجمه های آقای منینالننی و ننظنرات ایشنان، 

 –گمان میکنم داشتن اطالعات مختصری پیرامون زندگی گذشنتنه او 

ضنروری   -که در معرفی آقای مصاحبه کننده مسنکنوت مناننده اسنت

باشد تا بتوان از خالل آن سیر نامبرده را تا رسیدن به مواضع فنعنلنی 

 . اش بهتر شناخت

کادرهای سازمان )گروه پرویز واع  زاده  ۶۶۵۵در تابستان سال 

بوسیله فرد خود فروخته ای بنام سیروس (  انقالبی حزب توده

خسرو صفائی، گرسیوز )نهاوندی لو رفت و واع  زاده و یاران او 

(  برومند، معصومه طوافچیان، مهوش جاسمی و  یا در جریان ... 

یورش ساواک به خانه های آنها و ضمن درگیری، یا پس از 

سازمان .  دستگیری در شکنجه گاههای ساواک به شهادت رسیدند

برخی از کادرهای خود را به رهبری پرویز  ۶۶۰۲انقالبی در سال 

واع  زاده برای مبارزه علیه رهیم پهلوی به داخل ایران فرستاده 

اما پیش از او همین سازمان سیروی نهاوندی را روانه ایران .  بود

بعلت تفاوت دیدگاه با سازمان   -به ادعای خودش  –کرده بود که او 

سازمان "انقالبی، با این سازمان قطع رابطه کرده و گروهی را بنام 

این که سیروس .  بوجود آورده بود"  رهائی بخش خلقهای ایران

را زیر ..."  سازمان رهائی بخش"نهاوندی از ابتدا این باصطالح 

 ۵۰نظر ساواک براه انداخته بود یا دستگیری ادعائی او در سال 

صحت داشته و او پس از این دستگیری تن به همکاری با ساواک 

گروه واع   ۵۵اما بهرحال در تابستان .  داده بود کامال روشن نیست

زاده که سیروس نهاوندی در آن نفوذ کرده و آنرا لو داده بود زیر 

پس از آن، ساواک .  ضرب قرار گرفت و اعضای آن کشته شدند

سازمان "تعداد زیادی از جوانانی را هم که طی آن سالها در دام 

نهاوندی افتاده یا بهرحال با او رابطه ای داشته یا ..."  رهائی بخش

عباس میالنی هم در .  بوسیله او شناسائی شده بودند، دستگیر کرد

پس از آنکه معلوم شد سیروس نهاوندی . میان این دستگیر شدگان بود

خود عامل ساواک بوده و ساواک در جریان همه چیز گروه او بوده 

است، برخی از این دستگیر شدگان در زندان بریدند و به همکاری با 

 . رهیم تن در دادند

او با ابراز ندامت و نوشتن تنفرنامه .  عباس میالنی از آن جمله بود

نیز درج شد، همانسال از زندان آزاد  ۵۱ای که در مطبوعات سال 

دوست چهل ساله ام ناصر رحمانی نژاد، که هر کجا هست .  شد

امیدوارم سالمت باشد، در آن ایام با عباس میالنی هم سلول بود و 

نقل میکرد که میالنی خود می گفت تصمیم دارد با ساواک همکاری 

کند و استدالل میکرد که گروه سیروس نهاوندی ساخته ساواک بوده 

و آنها همه چیز را می دانند و به این ترتیب هیچ دلیلی برای 

البته میالنی چون در .  خودداری از همکاری با آنان وجود ندارد

پیش بینی سرنگونی رهیم پهلوی را در آینده  ۵۱و  ۵۵سالهای 

نزدیک نمیکرد، در این معامله مغبون شد و اگر میدانست چند 

صباحی دیگر مثل دیگران از زندان آزاد میشود، این باج را به رضا 

. نمیداد(  معروف به حسین زادهسر بازجوی ساواک )عطارپور 

دوسال پس از آنکه او به این ترتیب از زندان بیرون آمد، رهیمی که 

او .  او به آن سرسپرده و قول همکاری به آن داده بود، سرنگون شد

همین دوسال پیش با تحمل خفتی سنگین تغییر جهت داده بود تا خود 

دوباره تغییر جهت داده "  باد"هم جهت سازد، اما اکنون "  باد"را با 

 ! بود

در همان سالهای آخر رهیم پهلوی هنگامی که  به آذین  فراخوان 

خود را منتشر کرد، میالنی جزوه ای را با نام "  جبهه دموکراتیک"

پخش کرد که در آن به به آذین و جبهه دموکراتیک  -------مستعار 

. حمله کرده بود"  دکان جدید حزب توده"پیشنهادی او زیر عنوان 

 . با نجف دریابندری داشت" نقد آگاه"مناظره ای هم در 

روزنامه هم میهن مصاحبه ای با آقای عباس میالنی  ۶۱در شماره 

منننتنشنر شنده "  روزگار سپری شده روشنفکران چنپ" زیر عنوان 

است که در آن بنا به توضنینی مصناحنبنه کنننننده قنرار بنوده اسنت 

روشنفکران چپ ادبی و دالئنل تنفنوق طنوالننی آننهنا بنر " درباره 

بحث شود؛ اما اگر از چنند فنتنوای کنوتناه و " فضای فکری جامعه

بدون دلیل راجع به چند چهره ادبی بگذریم، آنچه در این مصاحنبنه 

مورد بحث قرار گرفته، بجای چپ ادبی ایران، جنبش چپ بنطنور 

کلی و در همه جهان و بخصوص جنبه های سیاسی و ایدئولوهیک 

آن است؛ و از کائوتسکی و لنین و گرامشی و مائو تسنه تنوننگ و 

لین پیائو گرفته تا کامبخش و خلیل ملکی و آریان پور، از طنبنری 

سنینر " و ترویج مارکسیسم و فروغی و تجدد فنکنری در اینران و 

مرداد و مناهنینت  ۸۲گرفته تا مصدق و کودتای "  حکمت در اروپا

این کودتا و جریان تشکیل حزب رستاخیز و ایدئنولنوهی آن و ننو 

تاریخی گری و بی حافظگی تاریخی ایرانیان سخن رفته اسنت کنه 

بدیهی است هیچ یک از این مباحث، بحث ادبی نیست، و هیچ ینک 

منن تنردیند .  از این چهره ها نیز چهره های ادبی و هنری ننینسنتننند

دارم که آقای میالنی نویسنده و هنننرمننند بناشند، ینعنننی قنرینحنه و 

خالقیت ادبی و هنری داشته باشد؛ نیز تردید دارم که او صالحنینت 

نقد ادبی داشته باشد، اما یقین دارم کسی که در زمنان واحند، خنود 

را هم نظریه پرداز سیاسی و ایدئولوگ، و هم منتقد ادبی و هنننری 

بداند، و هم در زمینه تفکر سیاسی و فلسفی و هم در زمنینننه خنلنق 

ادبی و هنری اظهار لحیه کند، از هیچ یک از این دو چینزی ننمنی 

داند و شاید به همین دلیل هم وقتی مصاحبه کننده از او در منورد 

سوال منینکننند، جنواب "  روشنفکران ادبی یا نویسندگان روشنفکر" 

این سوال را نمی دهد و بجای آن، چون چنته اش در اینن زمنینننه 

زینرا .  خالی است، وارد عرصه سیاسی و ایدئنولنوهینک منی شنود

تحلیل ادبی و هنری، عرصه ای است خاص خود و جوالن در این 

عرصه نیازمند آگاهی های تخصصی از موضوع و نقد و تنحنلنینل 

بر اساس نظریه های ادبی و روشهای خاص اینن رشنتنه اسنت، و 

بدون نقد و تحلیل با چهار کلمه کلی گویی بی پایه و فتوا منانننند از 

نصف داستان های کوتاه هدایت را هیچ روزنامنه ای " این قبیل که 

چاپ نمی کرد، اینقدر که زبانش سست اسنت، اینننقندر کنه بنافنتنش 

نمی توان پرونده کسی مثل هداینت ینا عنلنوی ینا ..." ضعیف است 

 . صمد بهرنگی را بست

آقنای منینالننی کناری «  ادبنی» اما من در اینجا به اظهار نظر های 

ندارم و پاسخگویی در این زمینه را بنه کسناننی وا منینگنذارم کنه 

بنحنث منن در منقنالنه .  حوزه تخصصی کار آنها مباحث ادبی است

-سنیناسننی» حناضنر، از ینک طنرف بنر سنر اظنهنار نننظنر هنای 

ایشان، و از طرف دیگر بر سر معرفی «  فلسفی» و گاه «  اجتماعی

 . نامه آقای میالنی بقلم مصاحبه کننده است

مصاحبه، با معرفی آقای میالنی بوسیله مصاحبه کننده شروع منی 

هدف از معرفی، در این موارد اینن اسنت کنه از مصناحنبنه .  شود

ساله که بسنتنر  ۵۱اما یک زندگی . شونده شناختی به خواننده بدهند

شکل گیری میالنی فعلی است و تنها از خالل همین زندگی میتوان 

به منشاء و علل مواضع کنونی او پی برد، از سوی آقای مصاحبنه 

3 کننده در سه سطر، یعنی با ذکنر سنه تنارینخ خنالنصنه منی شنود

سنالنگنی بنه امنرینکنا  ۶۵متولد شده، در  ۶۶۸۷عباس میالنی در " 

سنالنگنی بنه  ۸۵رفته، پس از اقامتی ده ساله در آن کشور در سن 

خورشیدی دوباره بنه امنرینکنا  ۱۲ایران بازگشته و در اواسط دهه 

 . همین..." رفته و اکنون مقیم امریکاست 

ابنتندا بنر روی زنندگنی .  این شیوه چهره سازی هنای کناذب اسنت

شود، « چهره»گذشته و واقعیت زندگی کنونی فردی که قرار است 

اندیشمنند » سرپوش می گذارند و بعد با عناوین دهن پرکنی از قبیل 

پنر » در مورد او، و تعارفاتنی از قنبنینل « و تئوریسین شناخته شده

در مورد تنرجنمنه «  ...مخاطب، جریان ساز، سترگ، بسیار مهم و 

های او، مخاطب جوان و خالی الذهن از راه رسنینده را منرعنوب 

« اتنورینتنه» می سازند، و به این ترتیب از فنرد منورد ننظنر ینک 

فکری، یک مرجع می سازند تا بعدا بتوانند با این شینوه، افناضنات 

  

23ادامه در صفحه             

. . وقتی آب سرباال می رود 
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 اما نظرات آقای میالنی در این مصاحبه 

 

اولین محور گفتگوی آقای میالنی بحث روشنفکری و روشنفکران 

او از یک نوع روشنفکری بی خیال و من درآوردی صحبت . است

میکند که هیچگونه تعارضی با قدرت ندارد و به شکنل مضنحنکنی 

هم آنرا مفهوم انگلیسی و فرانسوی روشنفکری معرفنی منینکننند و 

در برابر مفهوم دیگری از روشنفکری قرارش میدهد که بنه ننظنر 

او روسی است و به لحاظ نفوذ روسیه قرن نوزدهم در اینران جنا 

افتاده است و در مقام تخطئه این مفهوم روسی روشنفکری توضیی 

بنا به این مفهوم، روشنننفنکنر کسنی اسنت کنه سنلنوک "  میدهد که 

خاصی دارد، با قدرت همواره در تعارض است، تمام زندگیش در 

خدمت باصطالح خلق است، نیش فقر را میپذینرد، منی طنلنبند، از 

صحبت میهمان گریزان است، از خنده و لذت پرهیز میکند، لنبناس 

و البند روشنننفنکنر ..."  خاصی می پوشد، سلوک خاصی دارد و 

آینا .  مورد نظر آقای میالنی کسی است که از این معایب مبرا باشند

واقعا برخورد مدعی با مسئله روشنفکری و روشنننفنکنران هنمنینن 

اظهارات آبکنی و عنامنیناننه و حندود اطنالعنات و آگناهنی او از 

موضوع همین هاست؟ آیا این مسئله در تاریخ بشنر فنقنط از قنرن 

نوزدهم و از روسیه و اننگنلنینس و فنرانسنه آغناز شنده اسنت؟ آینا 

سلوک افراد در زندگی، تعارض یا عندم تنعنارض آننهنا بنا قندرت 

حاکم و چگونگی خوردن و پنوشنیندن و مصنرف کنردن آننهنا بنه 

انتخاب و پسند خود آنهاست؟ یعنی مثال کسی که اکنون بد میخنورد 

و بد میپوشد، اتوبوس سوار میشود و در نازی آباد زندگی مینکننند، 

اگر خود تغییر عقیده و ذائقه بدهد، میتواند بجای آن در زعنفنراننینه 

زندگی کند، شیک بپوشد و بجای اتوبوس، اتومنبنینل هنای چننند ده 

میلیونی سوار شود؟ درست است که در پایتخنت جنهناننی سنرمناینه 

مالی و در تفکر نولیبرالی مفاهیم جامعه شناسی مسنخ و تنحنرینف 

 میشوند، اما یعنی تا این حد؟ 

خیر آقای میالنی، اهل اندیشه و آگناهنی در طنول تنارینخ هنمنینشنه 

ناگزیر بوده اند یا خدمتگزار حقیقت باشند ینا خندمنتنگنزار قندرت، 

کنه خصنلنت  آگناهنی جمع بین این دو ممکن ننبنوده اسنت وچنون 

روشنفکر است با حقیقت ارتباط ذاتی دارد، روشنننفنکنر بنه حنکنم 

در سرتناسنر تنارینخ جنوامنع .  سرشت خود با قدرت معارضه دارد

طبقاتی، صاحبان قدرت و ثروت، با زور و با خنون از ثنروت و 

قدرت خود در برابر هواداران حق و عدالت محافظت کرده انند و 

موضوع منحصر به قرن نوزدهم و روسیه و انگلیس و فرانسه هم 

نیازی به ورود این الگو از روسیه قرن نوزدهم نبوده اسنت . نیست

النبنتنه بنرای .  زیرا ما خود در این زمینه پیشینه هزاران ساله داریم

سالگی زادبوم خود را ترک کنرده بناشند طنبنینعنی  ۶۵کسی که از 

است چندان اطالعی از وجود این سنت در تاریخ و فرهنگ مینهنن 

خود نداشته باشد و نداند که بسیار پیش از قرن نوزدهنم روسنینه و 

 فرانسه در وطن خود او بیهقی و ناصرخسرو و ابن سینا و حاف  

همان وقت ... مثل توده مه محو شد! همه آن ابهام ها زدوده شد. پنگوئن

که ترجمه فارسی کتاب را میخواندم، در مواردی که با ابهام مواجه 

با . میشدم، احساس میکردم که بایستی مطلب به شکل دیگری باشد

خودم میگفتم یعنی بولگاکف اشتباه کرده است؟ چطور ممکن است 

نویسنده ای که رمانش را بارها بازنویسی میکند، و برای هر واهه آن 

می اندیشد، اشتباه کرده باشد؟ آیا مترجم شتابزده ترجمه کرده است؟ 

. متن انگلیسی که ترجمه براساس آن صورت گرفته در اختیارم نبود

... اما کنار برخی صفحات به توصیه دکتر شرف عالمت زده بودم

وقتی کلمات را ادا میکرد زبانش به ندرت تکان "مثال 

پیالطس با یکی از لب . "برایم کامال نامفهوم بود( ۶۷ص")میخورد

هر کاری کردم مثل پیالطس با یک لب بخندم (. ۸۶ص")هایش خندید

پوزبند (. ۶۶ص")پوزبند براق شیری به زره اش آویخته بود! "نشد

شیر آویخته بود؟ نمی توانستم تصویر روشنی از ین عبارات درک 

تازگی که متن انگلیسی مرشد و مارگریتا را میخواندم تمام آن ... کنم

.       نکته ها که در متن فارسی با آنها مواجه شده بودم برطرف شد  

رمانی که . دریغ خوردم. متن ترجمه را با نسخه انگلیسی مقابله کردم 

مثل مینیاتور دقیق و مثل قالی ابریشم ریزبافت است و به تعبیر صادق 

هدایت یک معماری با شکوه موسیقائی است که یک نت اشتباه میتواند 

انسجام آنرا به هم بزند، بدلیل شتابزدگی مترجم چه آسیب های جدی 

امیدوارم این نقد موجب شود تا ناشر کتاب را به دست ... خورده است

ویراستار شایسته ای بسپارد تا در چاپ های آینده این کاستی های 

مواردی که میخواهم اشاره کنم هیچ یک در ... برطرف شود ویرانگر

سخن برسر شتابزدگی . ساحت بحث اصالت معنی یا لف  نمی گنجد

مینیاتور درخشانی . است که مثل مصیبت بر سر کتاب نازل شده است

را تصور کنید که در موارد متعددی روی آن لکه های جوهر افتاده و 

..."                                    نشت کرده است  

آنگاه دکتر مهاجرانی به ذکر مورد به مورد لغنزش هنای ابنتندائنی در  

لب هناینش بنه نندرت تنکنان منی " مثال آنجا که .  ترجمه کتاب میپردازد

یا آننجنا کنه "  زبانش به ندرت تکان میخورد" ترجمه شده است "  خورد

" پیالطس با یک گونه اش خننندیند و دننداننهنای زردش را نشنان داد" 

پیالطس با یکی از لنب هناینش خننندیند، درحنالنینکنه " ترجمه شده است 

بنه منعنننای  Fountainینا "  دندانهای زرد خود را بیرون می اننداخنت

به معنای کوهستان اشتباه گرفته شده و درترجمنه  Mountainفواره با 

به جای فواره، کوهستان آمده است، یا سر طالئی یا نقره ای شنینر کنه 

به عنوان نشان افتخار به لباس جوانی آویخته بوده است، پوزبننند شنینر 

مهاجرانی در . ترجمه شده است و بسیاری موارد دیگر در همین سطی

 3پایان اینطور نتیجه گیری میکند

به گمانم مرشد و مارگریتا این ظرفیت را دارد که مترجنم شنکنینبنا و "  

دقیقی آنرا از زبان روسی ترجمه کند، تا این رمان اینگنوننه غنبنارآلنود 

بدست خواننده مشتاق ایرانی نرسد، یا دست کم نشر نو کتاب را بنرای 

 ." چاپ مجدد، به دست ویراستار اهلی بسپارد

و این تازه در شرایطی است که هوشنگ گلشیری بنا به اظهار خود او 

در زمان حیاتش، برای اصالح متن فارسی این ترجمه، منعنادل وقنتنی 

را که برای ترجمه کامل یک کتاب الزم است، صرف و این ترجمه را 

منتها چون گلشیری امکان مقابله منتنن فنارسنی بنا .  ویرایش کرده است

متن انگلیسی را نداشته است، ترجمه فارسی در ننهناینت بصنورتنی در 

 . آمده است که دکتر مهاجرانی توضیی میدهد

را زبان تنرجنمنه  Lipکسی که پس از ده سال زندگی در امریکا هنوز 

را کوهستان، میخواهد پنبه صادق هدایت و علوی  Fountainمیکند و 

و شاملو و آل احمد و طبری و گرامشی و لنین و منائنوتسنه تنوننگ را 

یکجا و طی یک مصاحبه روزنامه ای بزند، و مصاحبه کننده و حاشیه 

انندیشنمننند و " نویس این مصاحبه هنم اصنرار دارنند از چنننینن کسنی 

 ... آب که سرباال برود. بتراشند" تئوریسین جریان ساز

جا دارد هم آقای مصاحبه کننده و هم آقای بهروز افخمی که در حاشینه 

این مصاحبه درباره ترجمنه منرشند و منارگنرینتنا سنرقنلنم رفنتنه و از 

" مترجم با ذوق و خیلی وسواسی و کمال طلبی منثنل عنبناس منینالننی" 

سخن میگویند، نگاهی هم به متن اصلی کتاب یا دست کم به مقاله آقنای 

 . مهاجرانی بیندازند

 

و صدها اندیشمند دیگر که ... و عین القضات و مالصدرا و 

روشنفکران زمانه خود بودند، درگیر همین دغدغه بوده و از یکسو 

همه عمر از این شهر به آن شهر آوارگی میکشیدند و از سوی دیگر 

عمال دستگاه قدرت که فتوای قتل آنان را در دست داشتند، در پی 

این مولوی است که از اعماق تاریخ وطن تو . آنان روان بودند

می کشد                                                                  —فریاد

                  

 هرکه او بیدارتر پر درد تر هرکه او آگاه تر رخ زردتر  

 3 و این صدای گرم و دردمند ناصرخسرو است از خالل قرون که

به علم و به گوهر کنی مدحت آن را که مناینه اسنت منر جنهنل و بند 

 گوهری را؟ 

 به نظم اندر آری دروغ و طمع را؟ دروغ است سرمایه مر کافری را 

 من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لف  دری را 

مگس بر نجاست آدمی ننکنوتنر کنه 3 " و این غزالی است که می غرد

 ." عالم بر درگاه سلطان

شما که مدعی هستید روشنفکران ایران تا دهه پیش غرب زده بوده 

اند و باید فکرشان ایرانی شود، بیائید این تضاد، این درد کهنه تاریخ 

نکند در مکتب دوستان . خود را بشکافید و تجزیه و تحلیل کنید

امریکائی، فکر خود را ایرانی میکنید؟ شما که معتقدید هرکس جانب 

خلق و خواسته ها و منافع آنان را بگیرد، زیر تاثیر طرز تلقی 

روسی از روشنفکری است، بفرمائید آیا مزدک و مزدکیان، به آفرید 

و ماهانیان، المقنع و سپیدجامگان، بابک و خرمدینان، اسماعیلیه و 

صدها چهره و جنبش تاریخی دیگر ایران با همین گرایش هم زیر 

تاثیر نگرش روسی روشنفکری بوده اند؟ در همین دیروز مشروطه 

آیا سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد 

روحی، طالبوف، دهخدا، میرزا زین العابدین مراغه ای و صور 

اسرافیل هم بلشویک بودند؟ شما چون در ایران و فرهنگ و تاریخ و 

اعتقادات آن ریشه جدی ندارید خواسته اید مسئله روشنفکران را هم 

برای کسی که . از الگوی روسی یا انگلیسی و فرانسوی آن حل کنید

از پانزده سالگی ایران را ترک کرده و درست در آغاز آن دورانی 

که باید تاریخ و فرهنگ خود را بشناسد و در آن ریشه بدواند، در 

آنسوی اقیانوس اطلس یعنی درجائی تحت آموزش قرار و شکل 

گرفته است که هیچ ریشه و سنت تاریخی جدی ندارد و در سالهای 

بعدی هم چند صباحی که در ایران بوده، از پیروان خرده پای 

جریانهائی بوده که نه دغدغه پرداختن به این مسائل را داشتند و نه 

اما اینکه چنین کسی . فرصت آنرا، این غفلت و بیگانگی طبیعی است

امروز بخواهد به ما درس ایرانشناسی و ایرانی کردن فکرمان را 

از طرف دیگر هم دنیا با انگلیس و فرانسه . بدهد جای بحث دارد

شروع نشده و این سرزمین و مردم آن هم در تمام تاریخ طوالنی 

شما می خواهید با . خود، خارج از تاریخ و جهان زندگی نکرده اند

یک برخورد عامیانه و سطحی با موضوع، محدوده زمانی و مکانی 

مسئله را به یک دوره کوتاه چند دهه ای ار تاریخ معاصر محدود 

. کنید تا آنچه را مورد نظر خودتان است از این بحث استخراج کنید

میخواهید نتیجه گیری کنید که موضوع محدود به قرن نوزدهم 

روسیه می شود و این فقط روشنفکران چپ بوده اند که چنین سلوکی 

اما نه، این . داشته اند و اکنون هم دوران آنها به سر رسیده است

حکایتی است دیرینه به قدمت تاریخ و محصول ابداعی روسیه قرن 

نه رابطه مجیزگویان و . نوزدهم یا مختص روشنفکران چپ نیست

قدرت نامشروع جباران تاریخ پدیده تازه ای است و توجیه تراشان با 

نه تعارض روشنفکران و اندیشمندان مستقل و آزاده با این قدرت ها 

تازگی دارد، و این هردو، در طول تاریخ پر رنج و مصیبت بار 

زیرا بخش اعظم تاریخ این . همین سرزمین هم پیشینه ای دراز دارد

کشور زیر سیطره حکومتهای مستبد و مردم گز طی شده است و از 

اینرو برای اهل معرفت و تفکر همیشه این مسئله مطرح بوده است 

در کشوری که بخش بزرگی از تاریخ . که در کدام جانب بایستند

مردم آن را جنبش های مزدکی، 

شعوبیه، کودکیان، سیاه جامگان، 
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امثال آنها تشکیل میدهد و در همین دینروز تنارینخ آن ...  قرمطیان و 

در جنبش مشروطه با خیل عظیمی از روشنفکران روبرو هستیند کنه 

همه با قدرت حاکم درگیر بوده اند، نمی توان مفهومی را که شنمنا از 

پس آنچه را که در تاریخ معاصنر اینران .  روشنفکر دارید جا انداخت

چندان تعجبی .  از جنبش چپ دیده اید، به این یا آن کشور نسبت ندهید

ندارد که شما ندانید این قضیه چه ریشه عمیقی در تاریخ و فرهنگ و 

اعتقادات مردم این کشور دارد، اما بداننیند آن تصنوری کنه شنمنا از 

روشنفکر دارید و ابداع نوع امریکائی نگنرش ننولنینبنرالنی اسنت، بنا 

. بستر فرهنگی این سرزمین بیگانه تر از آن است که گمان می کنننیند

عمله فکری که در استخدام و منجنذوب ننظنام سنرمناینه داری منالنی 

 . هستند، روشنفکر نیستند

وانگهی در این تعارض دوجانبه، این بیشتر قدرت است که مزاحنم و 

زیرا قندرت، خنواهنان بنقناء . معارض روشنفکران میشود، نه بعکس

خویش است و در این راستا عمل می کند، و از این رو نقش فعال از 

قدرت، که در جامعه طبنقناتنی بنر منننافنع اقنلنینت منبنتنننی و .  او است

. نامشروع است، ذاتا و بطور کلی با حقیقت و با آگاهی تعارض دارد

در این تعارض، که تا این حد بنرای آقنای منینالننی ننا آشنننا و مناینه 

تمسخر است، حتی اگر روشنفکران هم با قدرت معارضه ای نداشنتنه 

باشند، قدرت با روشنفکران و با آگاهی سر ستیزه دارد، زیرا آگناهنی 

ذاتا یک نیروی رهائی بخش و از ایننرو بنرای قندرتنهنای ننامشنروع 

 . خطر آفرین است

بگوئید تا ما هم بنداننینم اینن روشنننفنکنر .  از ایران و تاریخ آن بگذریم

اخته و بی خیال و لذت طلبی که شما او را به فرانسه نسبنت منیندهنیند 

را در کجای تاریخ و فرهنگ فرانسنه کشنف کنرده ایند؟ آینا ننظنرینه 

پردازان انقالب فرانسه مانننند روسنو، ولنتنر، منننتنسنکنینو کنه اسناس 

سلطنت استبدادی و قدرت فئودالی و کلیسا را به معارضه خواندنند و 

آنرا ویران کردند از معارضه با قدرت پرهینز داشنتننند ینا داننتنون و 

روبسپیر و سن هوست و مارا از جنسی بوده اند کنه شنمنا تنوصنینف 

میکنید؟ آیا امیل زوال و قضیه دریفوس نبود که تمامی جامعه فنرانسنه 

و دنیای سیاسی فرانسویان را به التهناب و حنرکنت در آورد و آننرا 

دوپاره کرد؟ و در همین دوره منا آینا سنارتنر ننمناینننده روشنننفنکنری 

فرانسه نبود که می گفت اگر در افریقا کسی انگنشنت در بنینننی خنود 

کند، همه بشنرینت در قنبنال آن مسنئنولننند؟ از امنثنال رهی دبنره و 

و از امثال پیر بوردیو  ۶۱۱۲او و نسل "  روشنفکران فرانسه مدرن"

" رزون داهینر" و گروهها و محافل روشنفنکنری کنننوننی آن منانننند 

 . گفتگوئی نمی کنیم تا بحث به درازا نکشد

در روشنفکری فرانسه و انگلیس که مصداقی از آنچه آقنای منینالننی 

بنه .  می ننامند ننمنی ینابنینم"  مفهوم انگلیسی یا فرانسوی از روشنفکر"

سراغ روشنفکران امریکائی برویم، شاید او این تنعنبنینر را در آننجنا 

نام چامسکی و ادوارد سعیند دو ننمنوننه از روشنننفنکنران .  یافته باشد

نشناننه هنای " اتفاقا سعید کتنابنی دارد بنننام .  معاصر امریکائی هستند

او در اینن .  که به فارسی هم ترجمه و منتشر شده است"  روشنفکران

جنهنان " کتاب می گوید موکالن اصلی روشنفکر توده مردم هستند اما 

امروز بیش از همیشه انباشته از حرفه ای ها، کارشناسان، مشناوران 

و در یک کلمه عمله فکری است که نقش اصلی شان خدمت به قدرت 

امنا بنینن اینن ."  است و از این راه سود زیادی هم عایدشان منی شنود

یعنی آنانکه سر سنپنرده شنبنکنه بنی ننهناینت ننینرومننند   –عمله فکری 

شنرکنت هنا و -مراجع قدرت اجتماعی، رسانه هنای گنروهنی، دولنت

 -امثال آن هستند که راههای رسیدن به هر نوع دگرگونی را بسته انند

ادوارد سعید فشارهائی را کنه از سنوی .  با روشنفکران تفاوت هست

3 مراجع قدرت به روشنفکران وارد می شود، تشریی میکند و میگوید

به عقیده من وظیفه اصلی روشنفکر در این شرایط دست ینافنتنن بنه " 

از اینرو، توصیف من .  استقالل نسبی برای رهائی از این فشارهاست

از روشنفکر موجودی است تبعیدی، حاشیه نشین، ذوق ورز و پندیند 

اینن ".  آورنده زبانی که میکوشد حقیقت را در برابر قدرت بنینان کننند

نه دوستان بلند پایه ای نصیب آنها خنواهند کنرد و "روش بقول سعید 

 اما همیشه و ... نه افتخارات رسمی برایشان به ارمغان خواهد آورد

 

". در همه حال بهتر از کنار آمدن دسته جمعی با وضع موجود است

توصیفی را که این متفکر امریکائی در اینجا از روشنننفنکنر بندسنت 

می دهد، با توصیفی که آقای میالنی در مقام تخطئنه از روشنننفنکنر 

میداند مقایسه کنید تنا از اینن "  روسی" چپ ایران میکند و خود آنرا 

 . طریق هم عیاری برای ارزیابی نظرات ایشان بدست آورید

آگاهی، صفت روشنفکر و شرط الزم روشنفکری اسنت، امنا کنافنی 

از اینرو هر فیلسوف، جامعه شناس، صاحب نظریه سیناسنی .  نیست

رسنالنت و عنمنلنکنرد .  یا اقتصاددانی خود بخود روشنننفنکنر ننینسنت

روشنفکری یک رسالت و عملکرد اجتماعی است و مستلزم موضع 

اجتماعی هماهنگ با آگاهی هنای منورد بنحنث و تنالش در جنهنت 

اعمال آن نگرش آگاهانه تر و آزاداندیشانه تر، در ننظنام مننناسنبنات 

روشنفکر منادی و تصویر گر دنیای آینننده و .  اجتماعی جاری است

. بنابراین تحول خواه و به ناگزیر، رو در روی قدرت مستنقنر اسنت

این نقش و عملکرد اجتماعی روشنفکر تنها در ارتباط با آن طبنقنات 

. و نیروهای اجتماعی معنی می یابد که دارای رسالت تاریخی باشند

هیچ طبقه ای در تاریخ به سلطه اجتماعی نرسیده است، بدون آنکه " 

در بطن خود سرکردگان فکری و نمایندگان پیشاهنگی را یافته باشند 

که قادر باشند جنبش اجنتنمناعنی آن طنبنقنه را سنازمنانندهنی و آننرا 

و نفی این تعهد و نقش اجتماعی روشننفنکنران، دقنینقنا "  رهبری کنند

در جهت لوث و بیرنگ کردن همین رابطه تاریخی روشنفکنران بنا 

 . توده مردم و انصراف آنان از نقش اجتماعی شان است

ویژگی بارز و متمایز کننده روشنفکران وابسته بنه تنوده منردم هنم 

این است که در آمنینخنتنن بنا زنندگنی اینن منردم و فنعنالنینت بنرای 

سازماندهی به مبارزات آنان، بشکلی اجتناب ناپذینر و جندا نشندننی 

آنان را با توده زحمتکشی که از منافع آنان دفاع می کنند، نزدیک و 

در نتیجه این نزدیکی و آنچه انسان در زندگی این مردم .  یکی میکند

که امثال مندعنی ینک عنمنر در "  جاذبه هائی" می بیند، بسیاری از 

. تقالی رسیدن به آنها هستند، از جاذبه می افتد و بی اعتبار می شود

تا کسی عمال در این شرایط قرار نگرفنتنه بناشند، اینن منوضنوع را 

از طرفی آنان نیرو و تنواننائنی هنای خنود را هنم از .  درک نمیکند

. همین رابطه نزدیک و وحدت خویش با توده مردم بدست می آورند

روشنفکری که صمیمانه و به دور از فنرصنت طنلنبنی بنه منردم و 

سرنوشت آنها سر سپرده بناشند، از خنود منینگنذرد، بنقنول منینالننی 

زندگی اش در خدمت خلق قرار میگیرد، نیش فقر را منی پنذینرد، " 

و بناالتنر از هنمنه ..."  لباس خاصی می پوشد، سلوک خاصنی دارد

مصنداق .  اینهائی که او برشمرده، جان خود را در اینن راه منیندهند

یکی عباس میالنی میشنود .  های آنرا آقای میالنی فراوان به یاد دارد

 . یکی هم سعید سلطانپور و خسرو گلسرخی

جام می و خون دل هریک به کسی دادند در داینره قسنمنت اوضناع 

 چنین باشد 

در کار گالب و گل، حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری وین پنرده 

 نشین باشد 

این، قصه ای است کهن؛ اما آقای میالنی در نقطه ای از زندگی قرار 

غنالنبنا آننچنه را درک .  نگرفته است که قادر به درک این قصه بناشند

کامال طبیعی است کسناننی کنه بنه خندمنت و .  نمیکنیم، تخطئه میکنیم

در می آیند، اعتقادی به توده مردم و ظنرفنینت هنای "  قدرت" استخدام 

اما در روشنفکرانی هم که به مردم و سرنوشت آننهنا .  آن نداشته باشند

سرسپرده اند، از این رهگذر بصیرت نظری عمنینق و سنرسنخنتنی و 

شجاعت ویژه ای پدید می آید که امثال مدعی نه از آن بهره ای دارنند 

 . و نه اصال آنرا می شناسند

 

منطق نولیبرالی چنان عمیق در ذهن مدعی خناننه کنرده اسنت کنه او 

حتی مقوله ای بنام خدمت و خیانت روشنفکران در مفهوم سنیناسنی و 

خنیناننت را بنایند بنبنرنند در 3 " اجتماعی آنرا هم نمی شناسد و میگویند

یعنی او فقط خیانتی را که در قوانین تعریف شده " دادگاه قضاوت کنند

آننرا خنیناننت منی ننامند و در (  یعنننی ننظنام حناکنم) و مراجع قضائی 

از همان نوع خیانتهائی که ) دادگاههای آن محاکمه شود، خیانت میداند 

امنا (.  مرتکب شده انند...  سقراط، برونو، عین القضات، سهروردی و 

جز آنچه در مجموعه قوانین و با معیارهای نظام حاکنم تنعنرینف شنده 

کسی صالحیت تشخیص خندمنت (  حاکمیت) است، و جز همین مرجع 

البد خدمت هم آن است که ببرند در تنلنوینزینون از .  و خیانت را ندارد

در این تفکر داروغه و عسس جای متفنکنرینن و خنرد !  آن تجلیل کنند

 . جمعی جامعه را میگیرند

مدعی در قسمت دیگنری از مصناحنبنه خنود، بنه هنمنه ننویسننندگنان، 

روشنفکران، و کوشندگان اجتماعنی و سنیناسنی پنس از مشنروطنینت 

ایران و حتی بسیاری از چهره های غیر ایرانی چپ ننمنره داده هنمنه 

اگننر " صننادق هنندایننت را " مننیننگننوینند .  آنننهننا را مننردود کننرده اسننت

روشنفکری چپ هدایت نکرده بود، نصف داستانهای کوتاهش را هیچ 

روزنامه ای چاپ نمیکرد، اینقدر که زبانش سست اسنت، اینننقندر کنه 

..." بافتش ضعیف است، کافی است به مجموعه آثارش مراجعه کنننیند

شاملو را بی جهت چپ بزرگ کرده است، گو اینکه در بخش دیگری 

از این مصاحبه، آقای مصاحبه کننده کشف میکنند کنه او اصنال چنپ 

یکی از زینرننویسنهنای تنارینخ روشنننفنکنری " آریان پور .  نبوده است

آل احمد کم فضل و پر مدعا است و یک سنت کم خوان ...  ایران است

صنمند بنهنرننگنی، بنه رغنم بضناعنت انندک ...  و پر گو را رواج داده

کارهای ادبی اش، و به رغم بضاعت اندک کارهای فنکنری اش، بنی 

طبری جریان نقندی را بنا ...  جهت روشنفکر طراز اول شناخته شده،

آثارش که ترجمه دست چندم مارکسیسم مرده روسنی بنوده در اینران 

... بزرگ علوی داستانهایش بد و کج و بی مایه هسنتننند...  براه انداخته

سعید سلطانپور هم کارهای فکری اش بضاعت بسیار اندکی دارند که 

و در مقابل صدیقنی و ..."  از لحاظ ساده انگاری شگفت انگیز است و

فروزانفر و جعفر شهری را روشنفکرانی میداند که آننطنور کنه بنایند 

 . مورد استقبال قرار نگرفته اند

این درست است که آقای میالنی در زمینه شنعنر و ادبنینات داسنتناننی 

صالحیتی ندارد تا کسی اظهار نظر او را جدی تنلنقنی کننند؛ اینن ننینز 

درست است که اینگونه فتواهای چند کلمه ای بدون نقد و تحلیل حنتنی 

اگر از ناحیه کسی هم صادر شود که اهل شعر و ادبنینات بناشند قنابنل 

اعتنا نیست، زیرا حاوی چیزی جز یک اظهار نظر شخصی نیست تنا 

قابل بررسی و جوابگوئی باشد؛ این نیز درست است کنه وقنتنی هنمنه 

این مالحظات را هم نادیده بگیریم نمی توان در ینک فنرصنت کنوتناه 

چند صفحه ای حتی راجع به یکی از این چهره ها هم بحثنی کنرد کنه 

اما با همه این مالحظات، سنکنوت در .  در آن حق مطلب ادا شده باشد

برابر این گنده گوئی های تو خالی هم روا نیست، زیرا جنواننان سناده 

دل و خالی الذهنی وجود دارند که ممکنن اسنت منرعنوب اینن هسنت 

 . های فاضل مآبانه شوند و فریب اینگونه افاضات را بخورند

گفتیم بحث در مورد هیچ یک از این چهره ها بحثی یکنی دو صنفنحنه 

 -بعنوان مثال بحث . ای نیست و مجالی بسیار گسترده تر میخواهد
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درباره هدایت بعنوان بزرگترین داسنتنان ننوینس دوره تنجندد ادبنی در 

. ایران نزدیک به پنجاه سال است ادامه دارد و باز هم دنبال خواهد شند

، ... داوری در مورد کار چهره های اجتماعی مانند هدایت و شاملنو و 

حتی برای اهل این وادی، کاری فنردی ننینسنت، کناری لنحنظنه ای و 

در طول زمان افراد بسیاری آثار چنین کساننی را از .  فوری هم نیست

نظرگاههای گوناگون بررسی و نقد و پیرامون آنها اظنهنار ننظنر هنای 

متفاوت می کنند، تا سرانجام پس از یک دوره نسبتا طوالنی، جامعه و 

به .  مردم در کلیت و تمامیت خود، جایگاه معینی به این چهره ها میدهد

این ترتیب به مرور کسانی جا می افتند، اثر گذار و ماندگار میشونند و 

شکل بروز داوری جامعه . کسانی هم بتدریج محو و فراموش می شوند

و تاریخ، داوری خردجمعی ینک جنامنعنه در منورد شنخنصنینت هنای 

فرد خاصی به داوری گنمنارده نشنده . تاریخی و اجتماعی اینگونه است

اما آن اظهار نظرهای فنردی .  است و داور نهائی جامعه و تاریخ است

هم که در بطن این فرایند قابل طرح و اعتنا اسنت، اظنهنار ننظنرهنائنی 

اینگونه افناضنات .  است که بر نقد و تحلیل و بحث استداللی متکی باشد

کوتاه و فتوا مانند، باد هوا است و جز تسکین لحظه ای و موقت گوینده 

 . آنها، اثر دیگری ندارد

مدعی هنوز این را نمی داند که ادبیات و هنر، خالقیت ادبی و هنننری 

و قریحه ویژه این کار را میخواهد و این مقوله ای است غیر از سستی 

. و استحکام زبان و قوت و ضعف بافت و دیگر نکات اکتسابی و فنننی

هدایت اگر هدایت شده است آن قدرت خالقیت ادبی و هنری را داشنتنه 

یکی از ضروری ترین عناصر اینن تنواننائنی خنلنق هنننری، آن .  است

روح و ذهننن حسنناس ویننژه ای اسننت کننه جننهننان پننیننرامننون خننود و 

رویدادهای آن را بگونه ای ببیند و به گونه ای از آن منتناثنر شنود کنه 

در دنیای روحی و ذهنی شاعر و .  دیگران نمی بینند و متاثر نمی شوند

هنرمند، باید آن بی قراری و دردی وجود داشته باشد که او را به فغنان 

برای خلق ادبی، روحی نازنین و جانی پاک از آن گوننه ای کنه .  آورد

آدم بی درد و ناپاک نمی تواند به این کیفیت و .  هدایت داشت الزم است

ایکاش این منتقد همه فنن حنرینف کنه هنمنزمنان در .  این توانائی برسد

ایدئولوهی و سیاست و ادبیات و هنر و جامنعنه شننناسنی و اقنتنصناد و 

اظهار نظرهای شبه فاضالنه منینکننند، بنه جنای اینن هنمنه، ... فلسفه و

توانسته بود یک قصه کوتاه، فقط یکی منانننند هنداینت بنننویسند کنه در 

ترازوی داوری و استقبال جامعه ادبی همسنگ همان قصه های سسنت 

 . و ضعیف هدایت باشد و آنوقت درباره هدایت اظهار نظر میکرد

البته اینگونه فتواهای دو خطی در انکار ارزش آثار هدایت را کسی 

نقد ادبی نمیداند، اما در مورد منتقدین ادبی هم میگویند آنان شبیه 

خواجگان حرمسرا، زن و سرشت زنانه و .  خواجگان حرمسرا هستند

حساسیت های جسمی و روحی او را خوب می شناسند و میتوانند در 

این باره به تفصیل برای مردان توضیی دهند، اما با این وصف خود از 

 . انجام اصل عمل عاجزند

چرا صدیقی و فروزانفر کارهایشان اجر "مدعی معترض است که 

کافی پیدا نکرده، چرا فروغی را نمی خوانند، و چرا یک نفر یک 

سطر درباره جعفر شهری ننوشته و در عوض فالن کسی که یک 

رساله در نشریه چپی دانشکده الهیجان چاپ کرده بود، بعنوان 

روشنفکر مورد تقدیر قرار میگرفت، به لحاظ اینکه مالک روشنفکری 

از این اظهارات ...".  اش شجاعت بود، مالکش تقابل با قدرت بود

چنین بر می آید که او معتقد است مالک روشنفکری شجاعت و تقابل 

با قدرت نیست، ارزش فرهنگی و ادبی کار فرد است؛ اما در ادامه 

گفتار خود به هدایت میتازد، در حالی که بارزترین مشخصه هدایت، 

ارزش او بعنوان نویسنده حرفه ای و خالقیت ادبی و هنری اوست، نه 

این تضادهای آشکار در گفتار مدعی نشان .  تقابل عملی او با قدرت

میدهد که توجیهات او بهانه است و در پس این بهانه ها اغراض 

دیگری نهفته است؛ وانگهی مگر در فروزانفر و جعفر شهری خالقیت 

 ادبی و هنری وجود دارد که او این همه آنها را باال و پائین میکند؟ 

او به سارتر و کامو و .  این برخورد مدعی منحصر به ایرانی ها نیست

آرتورکستلر و رایت و مالرو و بتلهایم هم ایراد میگیرد که چرا آنها 

 —مجذوب چپ شده اند و کسانی را روشنفکران واقعی ایران معرفی 

 . میکند که خودشان هم هرگز چنین ادعائی نداشته اند

در ...  بی آنکه کسی بخواهد منکر ارزش کارهای صدیقی، فروغی و 

حد واقعی آنها شود، باید پرسید چگونه در شرایطی که دکتر صدیقی 

خدمتگزار فرهنگ معرفی و خواندن کارهای او توصیه می شود، باید 

دکتر آریان پور را یکی از زیرنویسهای تاریخ روشنفکری ایران به 

حساب آورد؟ دکتر صدیقی در سراسر عمر خود جز گزارش مربوط 

مرداد که در مجله آینده ایرج افشار چاپ شد، کار دیگری  ۸۲به روز 

اگر مجموع تالیفات او غیر از این گزارش را جمع کنید، به .  ندارد

چگونه دکتر صدیقی خدمتگزار .  یک جزوه پنجاه صفحه ای نمیرسد

فرهنگ است اما دکتر آریان پور که صاحب مکتب و تفکر و طی یک 

دوره طوالنی نوعی مرجع فکری بوده و با حضور و آثار خود حداقل 

بر سه نسل از روشنفکران این کشور تاثیر گذار بوده است، با آنهمه 

یکی از زیرنویسهای تاریخ روشنفکری "آثار منتشر شده و نشده 

به حساب می آید؟ مدعی میگوید اگر پنجاه سال دیگر بخواهند "  ایران

در مورد تاریخ روشنفکری ایران قضاوت کنند در مورد دکتر آریان 

اگر پنج سال دیگر بخواهند 3  سوال من اینست.  پور چنین خواهند گفت

در مورد تاریخ روشنفکری ایران قضاوت کنند، آقای میالنی کجای 

 این تاریخ قرار خواهد گرفت؟

آقای میالنی از آنرو به بیراهنه منی افنتند کنه منعنینارهناینش از اسناس 

او اصنرار دارد کنه منوضنع اجنتنمناعنی .  یکجناننبنه و منعنینوب اسنت

او با قدرت را از مفهوم روشنفکری بزداید، و این،  روشنفکر و رابطه

او در خندمنت ایندئنولنوهی ای . خالف مقتضای ذاتی روشنفکری است

قرار دارد که ذاتا ضد روشنفکری است، اما ضمنا میخواهند ظناهنر و 

. در می غنلنطند"  تهافتی" را هم حف  کند و از اینرو به چنین "  ویترین"

جامعه و مردم، هم خالقیت و ارزشهای فنرهنننگنی و ادبنی هنداینت و 

را ارج میگذارنند و هنم ...  علوی و آریان پور و ساعدی و بهرنگی و 

آنها را بخاطر شرافت و شجاعتشان، بخناطنر آزادگنی و مننناعنتنشنان، 

بخاطر آنکه بر سر سفره ای ننشستند کنه بنا خنون منردم تندارک شنده 

هدایت و علوی و سناعندی و بنهنرننگنی، بنرخنالف .  بود، دوست دارند

فروزانفر و صدیقی، خالقیت و قریحه خلق ادبی و هننری هنم داشنتننند 

وکارشان فقط پرسه زدن در متون کهن نبود، مانند فروزانفر همه عمر 

در تقالی تقرب به قدرت نبودند، کارهای دیگران را به نام خود منتشر 

فروزانفر تحقیقنات ) نمیکردند و به این انگیزه ها و سوداها می خندیدند 

خنواص .  صادق گوهرین پیرامون مولوی را بنننام خنود منننتنشنر کنرد

کامال در جریان قضیه هسنتننند و کسناننی هنم کنه خنواهنان اطنالعنات 

بیشتری در این زمینه باشند میتوانند مثال به خاطرات مصطفی فرزاننه 

( ۷۷ص ۶۰نشنر منرکنز بنخنش ) زیر عنوان آشنائی با صادق هدایت 

اما نکته مهم این است که بین دو جنبه ای کنه در اینننجنا .(  رجوع کنند

بعبارت دیگر خنالقنینت و .  مورد بحث است هم، پیوند ذاتی وجود دارد

 فوران چشمه ذهنی و درونی آنان ناشی از این است که درد جامعه را 

داشته اند، نگران سرنوشت و آینده انسان بوده اند و با غم انسان 

مدعی مختار است این خصوصیات را چپ . زندگی کرده اند

گرائی بنامد یا هر نام دیگری بر آن بگذارد، اما این همان رابطه 

ای است که او و امثال او همواره تقال می کنند آنرا کم رنگ کنند 

ولی مگر میتوان رابطه میان خالقیت نویسنده، . و از آن بگریزند

یعنی توانائی او در خلق ارزشهای ادبی و هنری را با هستی 

مادی او و نوع رابطه اش با جهان نادیده گرفت؟ مگر ذهن خالق 

نویسنده و هنرمند در خارج از تاریخ و جامعه قابل تصور است؟ 

مگر کار ادبی و هنری در خالء، در خارج از جامعه و  

مناسبات اجتماعی و انسانی معنائی دارد؟  کارهای هدایت و 

.  بیان درد درون آنها بود... شاملو و ساعدی و بهرنگی و 

.                   فروزانفر و صدیقی و فروغی چنین دردی نداشتند

آقای میالنی در این مصاحبه به کرات از تیراه صحبت کرده 

کتابهای ذبیی ه منصوری و مفاتیی الجنان را مثال زده . است

است که فروش باال داشتند، اما کارهای روشنفکران چنین 

گرچه سخافت اینگونه مقایسه های بی ... فروشی نداشته است و

معنی، با اندکی تامل در مورد استفاده متفاوت و عملکرد و 

جایگاه متفاوت مفاتیی الجنان با ادبیات داستانی بر مال میشود 

مانند آنکه کسی مثال تیراه کتابهای درسی را با آثار شکسپیر )

اما اگر مالک قضاوت فقط تیراه باشد، جا دارد ( مقایسه کند

برای اطالع مدعی یادآوری کنیم که آثار هدایت، شاملو، آل 

در زمره پرفروش ترین آثار معاصر ایران ... احمد، بهرنگی و 

.                                                                  بوده است  

قصه های بهرنگی باالترین تیراههای موجود در ایران را  

داشت و زمانی هم که در سالهای اخیر پس از یک دوره بیست 

ساله فترت و فراموشی، امکان چاپ مجدد آنها پدید آمد، بازهم 

چند ناشر مختلف از طریق تجدید چاپ آنها بار خود را 

وضوع دیگری که در این مصاحبه مورد بحث قرار گرفته .بستند

ابتدا به مضمون سوال مصاحبه کننده . مرداد است ۸۲کودتای 

ما در ایران در حوزه روشنفکری مسئله 3 "در این باره توجه کنید

مرداد، که در دوران خود اهمیت و  ۸۲ای داریم بنام کودتای 

بازتاب خودش را داشت ولی اثرات این کودتا هنوز هم بر 

نوستالژی . جریان فکری روشنفکری ایران باقی مانده است

دوران کودتا، مرثیه نویسی از آن دوران و خیلی چیزهای دیگر 

مرداد  ۸۲باعث شده که این سوال پیش بیاید که آیا واقعا کودتای 

تا این اندازه اهمیت داشته که با وجودی که چند دهه از آن 

میگذرد، هنوز روشنفکری ایران به این شکل دغدغه اش را 

سوال کننده نه از اهمیت و دامنه تاثیرات این کودتا و " دارد؟

عواقب و آثار بعدی آن در ایران و منطقه چیزی میداند، و نه جز 

فراموش کردن این واقعه و دغدغه آن، برای روشنفکران ایران 

آن " نوستالژی"وظیفه دیگری در قبال آن قائل است و میخواهد 

!  دوران را کنار بگذارند و درباره آن دیگر مرثیه نویسی نکنند

یک کلمه بیگانه است که در زبان فارسی برای " نوستالژی"کلمه 

آن حتی معادلی که در قالب یک کلمه واحد، حامل معنای کامل 

انسان بوسیله زبان فکر میکند و ذهنی که . آن باشد، وجود ندارد

مرداد و آثار آن به  ۸۲طرز تلقی و برخورد خود را با کودتای 

این زبان بیان کرده، در اصل، ذهن یک ایرانی نبوده و بوسیله 

بعبارت دیگر به زبان بیگانه . زبان فارسی فکر نمی کرده است

ذهن مردمی که خود قربانی این . درباره کودتا فکر کرده است

کودتا بوده اند، تاثر خود را از این رویداد یا احساس خود نسبت 

به آن را با کلمه ای بیان نمی کنند که هنوز در زبان آنها حتی 

.                                                          معادل دقیق ندارد  

بعبارت دیگر این گفته نتیجه برخورد و نگرش یک ذهن ایرانی  

به رویداد مورد بحث نیست و پیداست که مصاحبه کننده این 

حرف را از دهان کسی گرفته است که افاضات طرف بیگانه را 

اما فقط برای . مرداد بیان و تکرار میکند ۸۲درباره کودتای 

آنکه تلنگر کوچکی به ذهن غافل این مصاحبه کننده زده باشیم، 

نتیجه گیری استیفن کینزر، خبرنگار کهنه کار نیویورک تایمز و 

مولف یکی از آخرین کتابهائی را که بوسیله خود امریکائی ها 

..                                                              در این زمینه   
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جنبش توده ای در تونس وامواج آن به سرعت به کشورهای 

همسایۀ عربی منتقل شد و طی مدت کوتاهی تقریبأ تمام  سرزمین 

هم اکنون به الجزیره، مصر، یمن، .  های عربی را در بر گرفت

اردن، و لیبی گسترش یافته وبزودی به سایر کشورهای عربی نیز 

شاید در تاریخ، ما تنها دو مورد از گسترش .  سرایت خواهد کرد

این چنینی ی جنبش توده ای از یک کشور به کشورهای دیگر 

در اروپا که زلزلۀ انقالبی  2000سراغ داشته باشیم، یک بار در 

تقریبأ تمام اروپا را دربرگرفت و همه کشورهای اروپا گرفتار 

امواج آن شدند و مورد دوم، انقالب اکتبر بود، که بالفاصله به 

کشورهای اروپایی، به آلمان، انگلیس، وین و مجارستان، و سایر 

کشورها سرایت کرد و این در تاریخ، شاید سومین بار است که 

یک جنبش توده ای و انقالبی این چنین سریع  و همه جا گیر از 

ابتدا  تونس و درحال .  یک کشور به کشورهای دیگر منتقل میشود

حاضر مصر میدان نبرد میان حکومت های دیکتاتوروسرمایه دار 

 . و توده های مردم شده است

در مصر، دور اول این نبرد دیروز با شکست پلیس و عقب نشینی 

همانطور که می دانید رهیم های .  آن در برابر مردم به پایان رسید

حاکمه، رهیم های حاکمۀ سرمایه داری، دستگاه های متفاوت 

سرکوب دارند و وقتیکه موج جنبش توده ای شروع می شود، این 

ارگان های سرکوب را یک به یک به میدان می آورند و وقتیکه 

یکی از این ها از عهده سرکوب بر نیامد، نیروی بزرگتر و عمده 

در مورد ایران با لباس شخصی ها و .  تر را به میدان می فرستند

بسیجی ها شروع کردند و بعد وقتیکه اینها از عهده کار بر 

نیامدند، سپاه پاسداران را وارد کردند و در مواردی هم بخشا از 

 . ارتش استفاده نمودند

در تقسیم کاری که سرمایه داری بین نیروهای سرکوب خودش به 

وجود آورده، از آنجایی که ارتش یعنی ارگان اصلی سرکوب را 

در ضمن مأمور دفاع از مرزها کرده، عمأل آن را در جنبش ها و 

این .  شورش های شهری، در مراحل اولیه آن شرکت نمی دهد

دستگاه پلیس و سازمان سرکوب پلیس است که در ابتدا و تقریبأ به 

طور روزمره با مردم سر و کار دارد و به همین لحاظ بیش از 

 . همه  مورد تنفر مردم است

در انقالب و جنبش مصر هم ما شاهد این مسئله بودیم که درگیری 

های اولیه بین مردم و دستگاه پلیس رخ داد و بعد وقتی که پلیس 

از عهده این جنبش وسیع توده ای بر نیامد و از وحشت این که 

مبادا تمام یا بخش اعظم این دستگاه به مردم بپیوندند، نیروهای 

خودش را عقب کشید، و باین ترتیب، اولین پیروزی  مردم مصر 

با در هم شکستن و عقب نشینی نیروی پلیس، یکی از قوای ماشین 

دولتی، رقم خورد و مردم با حمله به پاسگاه های پلیس آن ها را 

در هم کوفتند و آخرین جایی که امروز تحت محاصره قرار گرفته  

و هنوز هم در محاصره قرار دارد، تا آنجایی که من  اطالع دارم، 

این همان .  وزارت کشور یعنی مرکز فرماندهی نیروی پلیس است

نیروی پلیسی است که دستگیر می کرد، شکنجه می داد و در واقع 

بیش از همه برای حف  کنترل مردم توسط طبقه حاکمه بکار می 

 .   رفت

آنچه که بعد از عقب نشینی پلیس و شکست پلیس رخ داد این بود 

که این واقعه اعتماد به نفس زیادی به توده مردم داد، چون در 

در نتیجه، رهیم، قوای ارتش، .  اولین نبرد با پلیس پیروز شدند

یعنی نیروی اصلی سرکوب خود را وارد میدان کرد، ولی با یک 

به این معنا که قبل از این که حسنی .  طرح نقشه بسیار دقیق

مبارک نطق خودش را مبنی بر تغییر کابینه بکند، نیروهای ارتش 
 

  

 . خیابان های قاهره و شهرهای دیگر مستقر کردند

درواقع، نیروی ارتش مشت آهنین رِهیم بود که نشان داده می شد و 

ولی در عین حال .  برای ایجاد ترس در دل مردم به خیابان ها می آمد

یعنی .  دیدیم که ارتش با یک چهرۀ دوستانه و مهربانانه وارد شهر شد

در عین حال که به عنوان مشت آهنین رهیم وارد شهرها شد، در عین 

حال بدون این که شلیک بکند، بدون این که دست به سرکوب بزند، پیام 

آور این پیام برای مردم بود که بسیار خوب، حسنی مبارک دست به 

تغییر کابینه و یک عقب نشینی زده و حاال ارتش، با مشت آهنین 

این اتفاقی بود که .   خودش، به خیابان ها آمده تا نظم را برقرار بکند

 . امروز رخ داد

همیشه توجه بکنید، همان طور که گنفنتنم، ارتنش، از آن جناینی کنه در 

درگیری های مردم دخالت مستقیم اولیه ندارد، نسبت بنه دسنتنگناه هنای 

درضمن، بنا تنبنلنینغناتنی کنه .  سرکوب دیگر کمتر مورد تنفر مردم است

رهیم ها در مورد ارتش می کنند تنا آن را مندافنع منرزهنا و منحنبنوب 

القلوب مردم کنند، ارتش معموال وجهه ای منلنی و منردمنی بنخنود منی 

گیرد تا بتواند در وقت الزم در میان دعوا و درگیری های بینن منردم و 

هنر منوقنع ارتنش بنه . حکومت حاضر شود و خود را میانجی آنها نماید

عنوان دوست و رفیق مردم به خیابان می آید، معموال بعد از یک عنقنب 

 . نشینی است که رهیم می کند

رهیم وقتی که مجبور به عقب نشینی می شود از یک طرف با فرستادن 

ارتش قدرت و مشت آهنین خودش را هم به مردم نشان می دهد، ینعنننی 

به آنها می  گوید بسیار خب من یک قدم عقب رفتم و حاال اگنر حناضنر 

اگنر منردم دسنت در .  به سازش و سکوت نیستید این گوی و این میندان

دست ارتش بگذارند و به این عقب نشینی رهیم قناننع بشنونند کنه خنب، 

رهیم توانسته با یک عقب نشینی، نظم را دوباره برقرار کند، ولنی اگنر 

مردم حاضر به این سازش نشوند، دور بعدی مبارزه که معموال سنخنت 

این چیزی است کنه .  تر خواهد بود، بین مردم و ارتش شروع   می شود

 . ما در مصر منتظر آن هستیم

بنعند از آن عنقنب نشنینننی .  ولی درمصر یک اتفاق جالب دیگر هم افتاد

حسنی مبارک، مردم این هست دوستانه را که ظاهرا آتش بسی بود بینن 

یعنی وقتی ارتش وارد خیابان ها شد منردم بنه .  رهیم و آنها قبول کردند

طرف ارتش رفتند، با سربازها دست دادند، و آن ها را تشنوینق کنردنند 

بناینن تنرتنینب کنه از اینن فنرصنت .  که به مردم بپیوندند و شلیک نکنند

 . استفاده کردند و عظیم ترین بسیج توده ای را ممکن ساختند

منرحنلنه .  همانطور که من بارها گفته ام، هر اننقنالبنی دو منرحنلنه دارد

هرچه  مرحله تکامل مسالمنت آمنینز .  تکامل مسالمت آمیز و مرحله قیام

. طوالنی تر بشود دوران قیام و سرنگونی رهیم سریعتر انجام می پذیرد

دوران تکامل مسالمنت آمنینز اننقنالب دوراننی اسنت کنه رهینم جنرات 

سرکوب ندارد یا بهر دلیلی در مصلحت خنود ننمنی بنیننند کنه خشنوننت 

در نتیجنه، بنخنش .  بخرج دهد و بناچار تظاهرات مردم را تحمل می کند

عظیمی از توده ها که قبال جرأت آمدن به خیابان را نداشتند بنه جنننبنش 

امنروز وقنتنی کنه .  این همان اتفاقی بود که امنروز رخ داد.  می پیوندند

پلیس میدان را خالی کرد و ارتش با یک هست دوستانه وارد خیابان هنا 

شد، وهیچ درگیری و شلیکی رخ نداد، دیدیم که بزرگترین تظناهنرات و 

عظیم ترین تجمعات توده ای در مصر طی دو هفته اخینر بنراه افنتناد و 

برای اینکه در انقالب هرچنه تنوده هنای وسنینع .  این بسیار اهمیت دارد

تری از مردم وارد میدان مبارزه و سیاست بشوند، نه تنها تأثینرات آتنی 

و دراز مدت آن، چه فرهنگی و چه سیاسی، پایدارتر و بنینشنتنر خنواهند 

شما امنروز .  بود، بلکه توقف و سرکوب جنبش نیز سخت تر خواهد شد

اگر تصاویر را دیده باشید، متوجه شده اید که درواقع تانک های ارتنش 

در میان تودۀ عظیم جمعیتی که در خیابان ها جمع شده بودند، محناصنره 

نکته دیگر اینکه مردم در عین حنال کنه بنا بنرخنورد .  و محو گشته بود

دوستانه با ارتش، به ارتش این پیام را دادند که تا زمانی که تو دست بنه 

 سرکوب نزنی، ما هم اقدامی بر علیه تو نمی کنیم، و از این عقب نشینی

و آتش بست موقت برای بمیدان آوردن وسیع ترین بخش توده ها 

استفاده کردند، درعین حال، بر سر شعار و خواست خودشان هم که 

برکناری مبارک بود ایستادند و در کنار تانک ها با قدرت و 

 . قاطعیت تمام، شعار مرگ بر مبارک را سر دادند

مهم تر از آن اینکه وزارت کشور، یعنی جایی که مرکز فرماندهی 

قوای پلیس شکست خورده بود، یعنی تنها جای باقیمانده از دستگاه 

چون تمام پاسگاه .  سرکوبگر پلیس را به محاصره خود در آوردند

های پلیس را قبأل مورد حمله قرار داده و درب و داغان کرده 

بعبارت دیگر، با عقب نشینی مبارک، جنبش را متوقف .  بودند

 .نکردند

بین ارتش و مردم تا چه  تبنابراین، باید ببینیم  که این آتش بس

زمانی طول خواهد کشید که من فکر نکنم تا ابد طول بکشد و به هر 

حال جایی احتماال درگیری ها شروع می شود و جایی مردم تعرض 

می کنند و ما وارد دور دوم انقالب مصر که احتماال خونین تر و پر 

این را نمی دانیم باید منتظر .  کشمکش تر خواهد بود، خواهیم شد

 . نتیجه بشویم

بهرحال، اولین درسی که ما از این وقایع میگیریم، بخصوص برای 

انقالب خودمان، این است که همانطور که گفتم، همواره این رهیم 

ها وقتیکه در برابر جنبش توده ها عقب نشینی میکنند، بالفاصله 

ارتش را بعنوان مشت آهنین خود وارد خیابان میکنند تا ببینند آیا 

اگر .  مردم این عقب نشینی را می پذیرند و خاموش میشوند یا نه

خاموش بشوند که نظم بر قرار میشود و انقالب در همان نقطه 

متوقف می گردد و اگر مردم به پیش روی خودشان ادامه بدهند و 

تعرض کنند، انقالب ادامه پیدا می کند و ارگان مهم تر سرکوب، که 

 .ارتش باشد نیز زیر ضربات جنبش توده ای قرار می گیرد

در آنجا هم بعد از آنکه بدنبال فرار .  ما همین را در تونس هم دیدیم

بن علی دولت جدیدی تشکیل شد، ارتش، خود را میانجی پلیس و 

ولی خوشبختانه در .  مردم قرار داد و منتظر عکس العمل مردم شد

تونس تظاهرات تا واداشتن رهیم به یک عقب نشینی دیگر و بیرون 

کردن تمام افراد شناخته شدۀ وابسته به رهیم قبلی در دولت جدید 

 . ادامه پیدا کرد

همانطور که من قبال هم برای شما گفته ام، انقالب مثل یک قطار 

است که سرنشینان آن مردم، و توسط لکوموتیو انقالب به جلو 

هر دسته از مردم، به لحاظ وضعیت طبقاتی، آگاهی .  کشیده میشود

بعبارت دیگر، .  و مطالبات خود مقصد خاصی را دنبال میکنند

وقتیکه قطار .  هرگروه  قصد پیاده شدن در ایستگاه معینی را دارد

به ایستگاه اول که نزدیکترین ایستگاه است، می رسد، اگر همه پیاده 

شوند انقالب در همان گام اول سقط جنین شده، با مطالبه مختصری 

مثل آنچه که .  که تحقق می یابد به سازش رسیده، متوقف میشود

یک شورشی شد و یک حکومتی .  تقریبا در قرقیزستان اتفاق افتاد

عوض شد و باز خودش را بازتولید کرد و دوباره نظم برقرار شد و 

 . همه به خانه های خودشان برگشتند

ولی اگر مردم آگاه و مطالبات بیشتری داشته باشند، بطوریکه در 

پرتو این آگاهی مطالبات بیشتری را پی گیری کنند و دنبال رفرم ها 

و تغییرات ریشه ای تری باشند، در ایستگاه اول پیاده نمی شوند و با 

هرچه راننده قطار داد بزند که انقالب تمام .  رهیم سازش نمیکنند

شده، من شما را به  مقصدتان  رسانده ام،  دولت عوض شده و 

 .  آزادی برقرار، کسی این را قبول نمی کند و پیاده نمی شود

 —بعبارت . همین واقعه درایستگاه های  بعدی و بعدی رخ میدهد

 بیراهه های انقالب
 و تحلیل هائی در مورد بهار عربی 

 سوم بخش 

 تداوم انقالب

31 

http://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodjFG4dPlgYAnz7tFAx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fca.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3D%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%2B%25D8%25B9%25D8%25B1%25D
http://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodjFG4dPlgYAoj7tFAx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fca.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3D%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%2B%25D8%25B9%25D8%25B1%25D


 

 

 25    20012شماره پنجاه وهشت می . ماهنامۀ روشنگر  

 
دیگر، تا زمانیکه جنبش توده ای ادامه دارد و مردم فشار می آورنند، 

رهیم مرتبا و در مقاطع مختلف عقب نشینی میکند تا ببیند آیا مینتنوانند 

بر اساس تعادل قوای جدیدی رضایت مردم را کسب کند؟ آنها را آرام 

نموده، به خانه های خودشان باز گردانند و دوبناره ننظنم را بنرقنرار 

کند؟ اینجاست که درجه آگاهی مردم به منطنالنبنات خنودشنان، اینننکنه 

چقدر میخواهند دست به ریشه ها بنبنرنند و تنغنینینرات اسناسنی اینجناد 

این آگاه گری .  بکنند، مقصد نهائی و سرنوشت انقالب را تعیین میکند

هائی که قبل از انقالب و در شرایط صلنی اننجنام منی گنینرنند بسنینار 

اهمیت دارند، زیرا با باال رفتن این آگاهی ها، وقنتنی کنه دور بنعندی 

که مطمئننا شنروع منی شنود، امنکنان   -مبارزه و انقالب شروع بشود

فریب مردم توسط رهیم با یک سلسله امتیازات و عقب نشنینننی هنای 

سطحی کاهش می یابد و در نتیجه انقالب تعمیق بیشتری پیدا می کند، 

رفرم ها و تغییرات اساسی تری را در دستور کار خود قرار می دهد 

تا آن که بتواند خود را به جایی برساند که اصنوال ننه تنننهنا رهینم را 

سرنگون کند، بلکه ریشه نظام سرمایه داری و نظام نا عادالنه ای که 

منجر به چنین تسلط وحشیانه و قاصد یک اقلیت مفت خنور بنر تنوده 

های عظیم مردم شده است را از جا بکند و منعنظنالت جنامنعنه را بنه 

 . طور اساسی حل بکند

خب این آنچه بود که مراحل اولیه آن در مصر اتفاق افنتناد و منا منی 

بایست منتظر باشیم و ببینیم که این وضعیت تا کی ادامه پیدا می  کننند 

 .اکنون اجازه دهید دوباره به تونس برگردیم. و به کجا کشیده می شود

تونس همچنان پیشرو جنبش انقالبی و توده ای در منطقه عربی زبنان 

چرا؟  برای اینکه آن چنه کنه در .  در شمال آفریقا و خاورمیانه  است

تونس انجام گرفته، یعنی نه تنهنا فنرار دادن رئنینس جنمنهنور، بنلنکنه 

. همچنین واداشتن رهیم به اخراج همه وزرا و عوامنل رهینم گنذشنتنه

درمصنر هنننوز حسنننی .  هنوز در مصر و نقاط دیگر بوقوع نپیوسته

 . مبارک برسر قدرت است

بنابر این پیش آهنگی تونس در جنبش انقالبی و توده ای منردم عنرب 

از این جهت است که آن چنه کنه ا ن در تنوننس در حنال رخ دادن 

 .   است، در سایر کشورهای عربی هنوز رخ نداده است

ببینیم چه چیزی در تونس در حال رخ دادن است که هنوز در مصنر، 

در تونس، در جریان جنبش تنوده ای، .  الجزیره و یمن رخ نداده است

و در خالء قدرتی که به وجود آمد، مردم، کمینتنه هنای منحنلنه را در 

یعنی در همه جا جوان ها و مردم کنمنینتنه هناینی .  همه جا بر پا کردند

تشکیل دادند که مسلی به چوب و چماق، وظیفۀ امنننینت منحنلنه را بنه 

همیشه توجه داشته باشید همین  کنه قندرت سنرکنوبنگنر .  عهده گرفتند

رهیم شکست خورده، وادار به عقب نشینی  می شود،خالء قدرتی بنه 

این در تنمنام .  وجود می آید که توده مردم بالفاصله آن را پر می کنند

مردم همیشه در این مرحله بسیار خردمننداننه .  انقالبات دیده شده است

ارگان هنای تنوده ای خنودشنان، منثنل .  و سازمان یافته سعی می کنند

همین کمیته های محله را، جایگزین ارگان های سرکوبگر رهینم منی 

 . کنند

در همینجا نیز می بینیم همین که نیروهای سرکوب از صحنه  خنارج 

می شوند میدان برای دخالتگنری تنوده منردم، و اینجناد ارگنان هنای 

جدیدی که می بایست به دستگاه دولتی مردمی و توده ای بعدی تبندینل 

. و جایگزین دستگاه حکومتی سرکوبگر قبلی گردند، خالنی منی شنود

این کمیته ها در تونس، بالفاصله بعد از عقب نشینننی رهینم حناکنم و 

 . ولی فقط به همین جا خالصه نشدند. فرار بن علی شکل گرفتند

امروز در مصر هم از طریق رادیو تنلنوینزینون اعنالم شنده کنه در .  

مناطق نیمه مرفه یک عده افراد مسلی که باید تنوسنط خنود دولنت از 

میان زندانیان جنایتکار دستچین و برای ایجاد ناامنی آزاد شده باشننند، 

. در محالت شروع به دزدی اموال مردم و ایجناد ننا امنننی کنرده انند

مردم هم، مانند مورد تونس، برای حف  امنننینت  منحنلنه هنایشنان، بنا 

.  چوب و چماق و اسلحه، به پاسداری از خانه های خود پنرداخنتنه انند

حتی گفته شده است موزه مصر که در منحناصنره ارتنش بنوده منورد 

حقیقت اینست که خود رهیم بنا آزاد کنردن .  دستبرد قرار گرفته است

زندانیان جنایتکار یا فرستادن یک دسنتنه از عنوامنل خنودش، تنحنت 

عنوان جنایتکار و دزد، دارد وضعیتی را به وجود منی آورد کنه بنه 

بهانه ایجاد امنیت بتواند ارتش را که تاکنون ظاهرا ننقنش بنی طنرفنی 

داشته، وارد میدان نموده، هر حرکتی را تحت عنوان دزد و اخاللگنر 

در تونس هم کمیته های محالت در واقنع و در ابنتندا، . سرکوب نماید

برای مقابله با گنارد ریناسنت جنمنهنوری کنه وفنادارتنرینن ارگنان بنه 

 -ریاست جمهوری بود و پس از فرار بن علی، شروع به خرابکاری

 . یک کمیته هم برای روشنگری و رهبری امور فرهنگی

یعنی همان مردم به ظاهر بنی سنواد .  ببینید چقدر جالب و زیباست

و عامی که بورهوازی آنقدر دیگران را از آنارشی گری آنهنا منی 

ترساند، و آن ها را تحقیر می کند که نمی توانند خودشان را اداره  

بکنند، می بینید چقدربه سرعت  در میدان شهر جنمنع منی شنونند، 

قطع نامه می دهند و ارگان های مختلف برای اداره امور خنود را 

این شوراها و ارگان های مختلف وقتی که ینکنی و .  ایجاد می کنند

متمرکز شوند، همان قدرت دوگانه ای را تشکیل می دهنند کنه منن 

یعنی وقتی که دولت موقت  تشکینل منی .  قبال صحبت اش را کردم

شود، و مردم هم پیشنهاد نوشتن یک قانون اسناسنی جندیند را منی 

کنند، پیشنهاد انتخابات برای مجلس مؤسنسنان را منی کننننند، ولنی 

دولت موقت به حرف آنها گوش نمی دهد یا می خواهد اینکارها را 

. به دلخواه خودش، نه به نحوی که مردم می خواهننند، اننجنام دهند

فنوری دولنت و ارگنان هنای .  آنوقت مردم هم منتظر نمی نشنیننننند

خودشان را به شکل شوراها برپا می کنند، و اگر هنوشنینار بناشننند 

ضعف این قطعنامه هنم در هنمنینن، .  این شوراها را مسلی می کنند

یعنی در بندیست که در رابطه بنا ارتنش و در تنوهنمنی اسنت کنه 

 . راجع به آن  دارد

درواقع اگر ارتش وظیفه ای دارد، اینن وظنینفنه  هنمناننا  در هنم 

 کوبیدن 

این شوراها و استقرار نظم در دفاع  از حکومت موقت است و ننه 

این توهم ناسیونالیسنتنی کنه گنوینا ..  تامین امنیت جامعه برای مردم

ارتش وظیفه اش دفاع از جامعه و امنننینت منردم  و لنذا وجنودش 

بنرای .  الزم است توهم بسیار خطرنناک در لنحنظنه اننقنالب اسنت

همین هم هست که اگر ما این توهمنات را از قنبنل از ذهنن منردم 

پاک نکنیم و آن ها را به این مسائل آگاه ننمائیم، آنها بنه گنام هناینی 

که باید درانقالب آتی به پیش بردارند تا بتوانند  لکوموتینو اننقنالب 

را هر چه جلوتر برده، در میانه راه دچار فریب و سازش نشنونند، 

 .  پی نخواهند برد

اگر مردم این آگاهی را داشته باشند که به هیچ وجه بنه اینن دولنت 

های موقت، به همین عناصری که امروز در تونس سعی می کننند 

دوباره مردم را آرام کرده، دم و دستگاه های برچیده شده خودشنان 

را دوباره برپا کنند، اعتماد نکنند و بجای دنباله روی از آنها شورا 

های خودشان را تشکیل دهننند، شناننس بنینشنتنری بنرای پنینروزی 

انقالب وجود خواهد داشت، و گر نه همانطور که تا کنون بوده، بنا 

در .  صد انقالب هم تغییر اساسی در اوضاع بنوجنود ننخنواهند آمند

جامعه ای که یک نیروی مسلی به نام ارتش یا پلیس وجنود داشنتنه 

باشد، هیچ سازمانی، هیچ گروه، هیچ مردمی بندون اینننکنه مسنلنی 

در جامعه طبقاتی همیشه .  باشند نمی توانند از حقوقشان دفاع بکنند

این درسی است که ما بایند .  قدرت سیاسی از لوله تفنگ در می آید

اگر انقالب مصر و تنوننس را دننبنال .  همیشه به گوش داشته باشیم

کنیم این مسائل را بالعینه در آن ها خواهیم دیند و از آن هنا درس 

 . های الزم را خواهیم گرفت

البته باید دانست که کار سازمانندهنی منردمنی در تنوننس تنننهنا بنه 

طنبنق اطنالعناتنی کنه .  تشکیل شوراهای محله و شهر محدود نشنده

رسیده در تلنوینزینون هنا، رادینوهنا و روزننامنه هنای دولنتنی هنم 

 La" ) ال پنرسنا" منجمله در .  کارکنان کنترل را به دست گرفته اند

Presa  ) و یک روزنامه مهم دیگر کارکنان دست به اننتنخناب ینک

هیئت تحریریه جدید زده و آن را جایگزین تحریریه مزدور و سنر 

سپرده قبلی کرده اند و به صاحب الپرسا هم گفته انند کنه تنو فنقنط 

می توانی به عنوان صاحب روزنامه در اینن جنا بنمناننی و امنور 

در کنمنپناننی هنای .  مالی و دخل و خرج آن را  بنه عنهنده بنگنینری

متعلق به عوامل رهیم هم شوراهای کارگری تشنکنینل شنده و اینن 

از جنمنلنه .  شوراها کنترل این کمپانی ها را بنه دسنت گنرفنتنه انند

در .  کمپانی بیمه استار، بانک ملی کشناورزی، و تنلنه کنام تنوننس

هم دهنقناننان زمنینن هنا را اشنغنال کنرده انند و از "  دجاء" منطقۀ 

این ها همان نطفه هنای حنکنومنت و .  تصرف مالکین در آورده اند

اجازه بدهید بیانیه ینکنی . قدرت دوگانه اند که من به آن اشاره کردم

از احزاب سوسیالیست توننس را هنم در اینن رابنطنه بنرای شنمنا 

در تونس یک حزب کمونیست وجود دارد که منثنل حنزب .  بخوانم

 . توده خودمان است

شروع به خرابکاری و ایجاد ناامنی برای بهانه دادن به ارتش برای 

بنابر این، می بینیم، چگونه به محض .  دخالت کرده بود تشکیل شدند 

این که رهیم عقب نشینی می کند، در خالء قدرتی که بوجود می آید، 

را  57ما تجربه سال . مردم شروع به سازمان دادن خودشان می کنند

نیز داریم که مردم منظم و سازمان یافته عمل می کردند و من یادم 

هست که در همان یکی دو هفته بعد از سرنگونی رهیم شاه، درواقع 

آمار جنایات و بزهکاری ها به حداقل رسیده بود و مردم در خیابان ها 

و سر چهار راه ها، کار راهنمایی و همه چیز را بدست گرفته بودند و 

گفتیم که در تونس که تا لحظه .  خیلی خوب سازماندهی می کردند

کنونی جنبش آن پیشرفته تر از نقاط دیگر است، در شهرها و نقاط 

یکی از این . مختلف آن، شوراها و مجامع عمومی  مردمی برپا شدند

ها شهر سیدی بوعلی بود که قریب به ده هزار نفر جمعیت و در ایالت 

بعد از فرار بن علی و تشکیل کابینه محمد غنوشی، . شوسه قرار دارد

. مردم در میدان شهر جمع شدند و قطعنامه ای را به تصویب رساندند

ببینیم مواد این قطع نامه چیست و چگونه مردم شروع به سازمان یابی 

.                                                                   خودشان کردند  

خب، در این قطع نامه اوال گفته شده است که ما حکومت غنننوشنی را 

برای این که اینن دولنت منتنکنی بنه ینک قناننون اسناسنی .  قبول نداریم

یعنی  در واقنع  خنواسنتنار .  ارتجاعی، همان قانون اساسی قبلی  است

دوم اینکه گفته انند تنا وقنتنی کنه حنزب .  یک قانون اساسی جدید شدند

حاکم سلطه دارد، مهم نیست کدام نفراتش در کابینه باشند، منا حناضنر 

بعد اعالم کرده انند کنه بنه زودی بنایند .  به قبول کابینه و دولت نیستیم

انتخابات برای تشکیل شوراهای محله، شهر، و کشور را بنرای اداره 

یعنی که اوال بنایند قناننون .  امور تا تصویب قانون اساسی براه بیاندازند

. اساسی جدیدی برقرار شود که بر اساس آن دولت جدید انتنخناب شنود

ثانیاا ما تا آن موقع  اختیار کارها را به دسنت ارتنش و پنلنینس و اینن 

دولت نمی دهیم، بلکه در هر محلنه، شنهنر، و در سنطنی کشنور بنایند 

 . شوراهایی تشکیل شوند و امور مردم را در دست گیرند

وظیفه این شوراها در این قطعنامه چیست؟ در این قطع نامه آمده است 

که وظیفه این شوراها یکی این است که کمیته های محله را برای حف  

اینن .  همان کمیته های محلی که به شنمنا گنفنتنم. امنیت محله تشکیل دهد

شوراها، غیر از این که کمیته های محل را تشنکنینل منی دهننند، بنایند 

یعنی نیازهای روزمره منردم را . زندگی اقتصادی مردم را تجدید کنند

تأمین نمایند، یعنی کمک می کنند که بیمارستان ها، بانک هنا، و هنمنه 

دستگاه های از این نوع کار معمولی شان را از سر بگیرند تنا زنندگنی 

مثال کمیته ها از اموال عمومی در بنرابنر هنر ننوع . مردم مختل نشود

خراب کاری حمایت می کنند، و یک وظیفه دیگری که این شوراها بنه 

عهده دارند این است که با ارتش به عنوان تنها نیروی مسنلنی منوجنود 

در این قطع نامه آمده است کنه منا کنمنینتنه .  در جامعه تماس می گیرند

های زیر را برای انجام اهدافی که برشمنردینم، منثنل تنجندیند زنندگنی، 

کنمنینتنه .  تجدید کار، حمایت از اموال عمومی، و غیره تشکیل می دهیم

ارتباط با وسائل ارتباط جمعی، کمیته ارتباط با ارتش، کمیتنه دفناع از 
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حزب رادیکالتری نیز وجود دارد .  یک حزب سازشکار و رفرمیست

 3این حزب ینک قنطنعنننامنه .  به اسم حزب کارگران کمونیست تونس

ماده ای داده که دربند پنجم آن بدرستی اعالم کرده باید دولت منوقنتنی 

از همه سازمان ها و ارگان های توده ای و مردمی تشنکنینل بشنود تنا 

خب تا اینجنا هنمنه .  برای تغییر قانون اساسی انتخابات را راه بیاندازد

مردم و سازمان های توده ای تنها منننبنع تصنمنینم گنینری .  خوب است

ولی، در بند هفتم می گوید که نماینده نیروهای دمنکنراتنینک و .  هستند

توده ای، یعنی سازمان ها و ارگان های توده ای و احنزاب سنیناسنی 

مردمی، همه این ها باید جمع بشوند و نمایندگانی انتخاب کنننند و اینن 

نمایندگان برای انتقال مسالمت آمیز قدرت با مقامات کنونی ینعنننی بنا 

می بینید که این رهنمود کامال علنطنی اسنت کنه .  غنوشی مذاکره کنند

برای اینکه انتقال مسالمت آمیز قندرت ینعنننی اینننکنه .   این حزب داده

نمایندگان مردم، دولت را تشکیل بدهند ولی ارتش دست ننخنورده در 

خب اینن ارتنش وقنتنی کنه منردم بنه خناننه هنای .  پادگان هایش بماند

تنا وقنتنی .   خودشان رفتند  بر می گردد و قدرت را به دست می گیرد

شما یک ارتش تا دندان مسلی را در آنجا ننگنه داشنتنه ایند، منردم در 

سازمان های توده ای خودشان هم متشکل باشند، تا وقنتنی کنه مسنلنی 

نباشند، در برابر ارتش مسلی کاری از دستشنان بنر ننمنی آیند، منگنر 

اینکه دوباره به خیابان ها بریزند و بنا ارتنش درگنینر شنونند، ینعنننی 

 . دوباره از نو انقالب را آغاز کنند

باید یکبار این مسئله را برای همیشه روشن ساخت، منردم تنا زمناننی 

که تمام دستگاه سرکوبگر، فاسد وجنایتکار جمهوری اسالمی در هنم 

نشکنند، و حکومت مردمنی بنا ننینروهنای مسنلنی خنودشنان سنازمنان 

ندهند، حتی یک شرایط شش ماهه دمکراتنینک هنم در جنامنعنه ننمنی 

تواند به وجود بیاید، جامعه ای که در آن هنمنه آزاد بناشننند ننظنرات 

خودشان را بگویند، و اکثریت جامعه تصمیم بگیرد چه نظام سنیناسنی 

. و اقتصادی را می خواهد انتخاب بکند و جایگزین نظام  قبلی بننمنایند

تا این کار انجام نشود، همه موفقیت های بدست آمنده در اننقنالب بناز 

 .چون بخشی از جامعه مسلی است. پس گرفتنی است

بعد، بدتر از همه اینکه در این بند هفتم، حزب منزبنور از ننینروهنای 

این دیگر غیر قابل .  مسلی خواسته است که امنیت مردم را حف  بکنند

تحمل است که شما بیائید بعنوان یک حزب کمنوننینسنت از ننینروهنای 

سرکوب ، نیروهائی که خودشان عامل خفقان و سنرکنوب آزادی هنا 

می بینننیند کنه اینن .  بوده اند، بخواهید بیایند امنیت مردم را حف  بکنند

بیانیه، علیرغم عبارت پردازی های ظاهر فریبانه و مردمنی اش چنه  

بیانیه سازشکارانه و فریبنده ایست و چگونه بجای راهنمائی مردم در 

اینننهنا .  بحبوبه انقالب آنها را به دام ارتش و به گنمنراهنی منی انندازد

چیزهائیست که باید برای انقالب آتی خودمان از آنها درس بگیرینم و 

گرنه همه تالش های مان در انقالب آتی، مانند دیگران، بی ثنمنر منی 

 .                          ***    ماند

(                         ناصر زر افشان)   30ادامه مطلب ازص  

نوشته و ترجمه فارسی آن هم اخیرا در ایران منتشر شده، یعنی 

3.    او مینویسد. را در اینجا نقل می کنیم" همه مردان شاه"کتاب 

دور از ذهن نمی نماید که بتوان خط ممتدی را از نقطه آغاز "

تا رژیم سرکوبگر شاه و انقیب ( نام رمزی کودتا)عملیات آژاکس 

اسیمی و تا گردونه های آتشینی که مرکز تجارت جهانی در 

آری، عملیات آژاکس ". نیویورک را به کام خود کشید، ترسیم کرد

.  بر تاریخ ایران، منطقه و به معنائی بر تاریخ جهان اثر گذاشت

در تاریخ معاصر ما این رویداد بعد از انقیب مشروطه بزرگترین 

نقطه عطف و یکی از اولین حلقه های آن زنجیره جهنمی کودتاها 

و مداخیت تجاوزکارانه امریکا در دوره پس از جنگ است که 

پس از ایران در بسیاری از کشورهای دیگر آسیا، افریقا و 

این کودتا نقطه ورود ایران بعنوان . امریکای التین هم تکرار شد

یک کشور نفتی مهم خاورمیانه به حوزه نفوذ امریکا و بر هم 

خوردن موازنه بین منافع بریتانیا و امریکا در ایران و آغاز 

حرکت کمپرادوریزه کردن نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ما 

را هم واکنشی میدانند در " انقیب اسیمی"تا آنجا که . بوده است

برابر تحوالت چند دهه پس از کودتا، و در دنباله آنچه هم امروز 

در ایران جریان دارد، به نوعی دنباله همان زنجیره علتهاست 

بسیاری از مورخان و پژوهشگران امریکائی و انگلیسی مانند 

گود، جیمز بیل، . ریچارد کاتم، ویلیام راجر لوئیس، جیمز ف

مارک گازیوروسکی، نیکی کدی، خود پس از پنجاه سال امروز 

منازعه نفتی اوائل : "مثی ماری آن هیس مینویسد. بر این نظرند

با براندازی ناسیونالیسم ایرانی، بذرهای یک انقیب  ۱٣٣۰دهد 

سال بعد روئید و رشد کرد و رژیمی به  ۵۲اسیمی را کاشت که 

مراتب ضد غربی تر از رژیم مصدق را در تهران، بر سر کار 

در نتیجه پیامدهای آن کودتا، حتی امروز نیز سایه خود را . آورد

(٣۱۱همه مردان شاه ص   )" بر خلیج فارس و ماورای آن گسترانیده است

مرداد از زبان امریکائی ها و  ۵٨این تازه بیان تاثیرات کودتای 

چگونه یک روزنامه نگار ایرانی، . از دیدگاه منافع خود آنهاست

چنین از سر بی اطیعی و بی تفاوتی از روشنفکران کشوری که 

قربانی این تجاوز بوده اند و آوار اصلی این فاجعه بر سر آنان 

نازل شده و پس از این کودتا میدانهای اعدام با خون بهترین 

فرزندان آن گلرنگ شده است، میخواهد دیگر دغدغه آنچه را که 

! در آنزمان روی داده نداشته باشند و درباره آن مرثیه نویسی نکنند

از یک روزنامه نگار، که در کار حرفه ای خود، به بحثی مانند 

مرداد وارد میشود، این توقعی طبیعی است که  ۵٨کودتای 

جالب است که حتی . اطیعاتی بسیار بیش از این داشته باشد

مصاحبه کننده، که بیان کننده تمایل برخی از امریکائی ها راجع به 

این رویداد تاریخی است هم کودتا بودن آنرا پذیرفته و در تمامی 

مرداد صحبت میکند، اما آقای  ۵٨متن سوال خود از کودتای 

میینی در جواب، شاید بخاطر آنکه به دوستان سلطنت طلبشان بر 

نخورد، از اظهار نظر در مورد ماهیت این رویداد طفره میرود و 

کودتا بود، کماکان بر اساس کودتا آنهائی که معتقدند : "میگوید 

همان حرفهای قدیم بر کودتا بودن آن تاکید دارند و آنهائی که 

این که . معتقدند قیام ملی بود کماکان باور به همان عقیده دارند

کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته 

.""!!                                                                است  

تا پیش از انتشار گزارش سیا از این کودتا که سالها محرمانه مانده 

نسخه ای از آن بدست نیویورک تایمز رسیید  ۵۰۰۰بود و در سال 

و منتشر شد، دهها کتاب و اثر تحقییقیی در ایین زمییینیه نیوشیتیه و 

منتشر شده بود که بعدا با انتشار گزارش سیا معلوم شد بخش اعظم 

از ییالیتیا تیا " مثل کتیاب . ) اطیعات آنها درست و موثق بوده است

دیوید هیورووییتیس کیه ییک فصیل کیامیل آن زییر عینیوان "  ویتنام

گیو (.  به ایین روییداد اخیتیصیاص دارد"  کودتای امریکا در ایران" 

اینکه مردم ایران که قربانی این روییداد بیوده انید، خیود بیه چشیم 

 خویش عوامل کودتا و نقش آشکار و پنهان بیگانه را در آن دیده 

بودند و بهتر از هر کسی ماهیت آنچه را که روی داده بود، می 

به هرکس بتوان درباره مردم و نقش آنها در رویدادهای . شناختند

جاری دروغ گفت، به خود مردم نمی توان درباره آنچه که کرده یا 

نکرده اند دروغ گفت، زیرا خود فاعل و ناظر آن بوده اند و بر 

 ۸۲۲۲اما سرانجام در سال   .جزئیات آن بهتر از هر کسی آگاهند

گزارش خود سازمان سیا درباره این کودتا بوسیله جیمز رایزن در 

به رهبری " تی بی آهاکس"نیویورک تایمز منتشر شد و از عملیات 

کرمیت روزولت و همکاری هنرال نورمن شوارتسکف با نام و 

مشخصات دقیق عوامل اجرائی و مبالغی که سیا، چه به برادران 

رشیدیان و شبکه آنها و چه به زاهدی و کانون افسران بازنشسته 

و . پرداخت و صرف زمینه سازی این کودتا کرده بود، پرده برداشت

باالخره از این هم فراتر، خانم مادلین آلبرایت، وزیرخارجه امریکا، 

رسما به انجام کودتا بوسیله امریکا در ایران اقرار و از این بابت 

اما محقق وطنی ما هنوز منتظر است که . عذرخواهی رسمی کرد

من، هم به مصاحبه کننده و هم "! کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند"

به آقای میالنی توصیه میکنم، عالوه بر همه منابعی که در این زمینه 

است به خاطرات " همه مردان شاه"وجود دارد و آخرین آنها کتاب 

که به )جان پرکینز تحت عنوان اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 

تاریخ "و نیز به آخرین کتاب او زیر عنوان ( فارسی نیز ترجمه شده

که به تازگی در امریکا منتشر شده هم " پنهان امپراتوری امریکا

نگاهی بیندازند؛ زیرا در شرایط حاضر دیگر انتشار خاطراتی که 

خود دارند، اثری " پاپا جان و ماما جان"امثال اردشیر زاهدی از 

قیام ملی "ندارد و نام بردن از کودتای امریکائی ها در ایران بعنوان 

هم چیزی بیش از یک شوخی بیمزه و مشمئز کننده " مرداد ۸۲

سومین محور این مصاحبه بحث در زمینه فردیت روشنفکر . نیست

است که مدعی در لفافه آن، فلسفه فردگرائی را که اساس نگرش 

لیبرالی اوست مطلق کرده و میخواهد بعنوان قانون ازلی و ابدی 

مسئله فرد و جمع و تضاد میان . زندگی انسان به خواننده القاء کند

آندو و این که این تضاد را با قبول اولویت برای کدامیک از ایندو 

باید حل کرد، به قدمت تاریخ جامعه انسانی است و در همه شکلبندی 

کشور، ملیت، )های پیش از سرمایه داری هویت فرد بوسیله جمع 

تعیین و تعریف میشده است و فقط در دوران سرمایه داری ...( دین و

است که لیبرالیسم جمع و هویت جمعی را فدای فرد و دنیای او 

میکند؛ تفکری که در ادامه، از بطن آن ماال انباشت رقابتی سرمایه و 

همین نظام امپریالیستی سر برآورده است که امروز بشریت را با بن 

مدعی . بست و بحران روبرو ساخته و به سمت بربریت سوق میدهد

و " اتاتیسم"کوشیده است با فروکاستن فلسفه عمومی جمع گرائی به 

که مد روز و شیوه تکراری تبلیغات نولیبرالی  -حمله به استالینیسم

اما این . هر نوع جمع گرائی را با این دستاویز زیر سوال برد -است

بحثی است ریشه ای و مفصل که با اظهار نظرهای دوخطی نظیر 

آنچه در این مصاحبه آمده است نمی توان درباره آن داوری کرد، و 

چون با طول و تفصیلی هم که این جوابیه تا همین جا پیدا کرده است، 

مجال طرح این بحث تازه در آن وجود ندارد، این بحث میماند تا در 

چپ ستیزی، بخصوص . فرصتی دیگر، که جداگانه به آن بپردازیم

سیاسی گذشته که پیشینه هواداری از چپ داشته " وادادگان"در میان 

ریشه این کینه کور نسبت به چپ . اند، این روزها شدت گرفته است

در . را در عناصری که چنین پیشینه ای دارند، من خوب می شناسم

سالهای دهه چهل و پنجاه با آن شرایط ویژه مبارزه مسلحانه و 

شکنجه ها و مقاومتهای باور نکردنی و حساسیت شدیدی که در 

مورد امنیت سازمانهای مخفی مسلی وجود داشت، ننگی باالتر از 

من فضای . همکاری یک فرد دستگیر شده با رهیم وجود نداشت

سیاسی آن روزها، مخصوصا فضای حاکم بر زندانهای سیاسی را 

بخاطر دارم و میدانم کسی که با پلیس همکاری میکرد، چه خفتی را 

از ناحیه دیگران و در مجموعه شرایط حاکم، چه در زندان و چه 

ریشه . پس از آزادی در فضای سیاسی خارج از زندان تحمل میکرد

کینه عجیب و غریبی که در برخی از وادادگان قدیمی نسبت به چپ 

وجود دارد، در همان خفت و تحقیری نهفته است که در آن ایام و در 

معتقد نیستم که منشاء چپ ستیزی آقای . آن شرایط تحمل کرده اند

.                                                     میالنی از این گونه باشد  
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 تاریخ اسالم 
 قتل عام هولناک بنی قریظه  به دست محمد

 سیامک ستوده                                                    

و بعد وقتی که . تسلیم محمد نشوند چون او همه آن ها را خواهد كشت

از عمل خود، یعنی از اینکه بر خالف میل محمد قریظیان را تشویق به 

مقاومت کرده، پشیمان می شود، از فرط وحشت از انتقام محمد، که 

اکنون قدرت مطلقه شخصی اش او را در نظر دیگران به موجودی 

ترسناک و بیرحم تبدیل کرده است، براى مصون ماندن از خشم وی به 

مسجد رفته خود را به یكى از ستون هاى آن مى بندد و نذر مي كند كه 

. اگر محمد او را ببخشد دیگر هرگز پا به سرزمین بنى قریظه نگذارد

سرانجام، محمد كه مصلحت نمي داند او را مجازات كند آیه اى می 

آورد مبنى بر این كه خدا توبه او را پذیرفت و او مي تواند نزد وى 

از سوی دیگر قریظیان که در نتیجه ساده اندیشی و اعتماد بازگردد 

ساده لوحانه شان به محمد و انفعال و سستی خودشان به چنان وضعی 

افتاده اند که اکنون نه راه پس دارند ونه راه پیش، واقعا نمیدانند چگونه 

ازیا طرف . شده اند رها سازند  گریبان خود را از مشکلى كه دچار آن

آنها نمى خواهند به فرد خون آشام و حیله گرى كه همه جا یهودیان را 

آواره بیابان غارت كرده، فریب داده و از هستى انداخته و            

كنند و از طرف دیگر مي دانند كه هر نوع مقاومتى نه   نموده سازش

تنها آنها را از این وضع نجات نمیدهد بلکه به قیمت مرگ خود و 

دردناك تر ازآن بى خانمانى و بردگى تمام عمِر زن و فرزندان شان 

تا قبل از آن که ابو لبابه به آنها بفهماند که در صورت . تمام مى گردد

تسلیم چه سرنوشتی خواهند داشت، ظاهرا، اینطور به نظرشان میرسید 

که بهترین راه حل آن است كه مانند مردم قَینُقاع از خیر مال و اموال 

دراینصورت نه . خود بگذرند و جان خود و خانواده شان را نجات دهند

با قبول اسالم و پیوستن به محمد به ورطه خیانت به همنوعان یهودى 

خود و قرار گرفتن در كنار قاتالن آنها مي افتادند و نه آنكه با جنگ با 

تا . محمد زندگى و مال و زن و فرزندان خود را از دست مي دادند

لحظه شوِم مالقات با ابو لبابه، این بهترین راه حلی بود که  به نظر آنها 

ولى اكنون و پس از دریافت پیام او متوجه شده اند كه این راه . مىرسید

حل نیز توهمی بیش نبوده و حتی از روی وهم و خیال نیز نمی توانند 

.                                                             .به آن دل خوش کنند   

در مورد بنىَ قینَقاع نیز محمد، در ابتدا قصد قتل عام آننهنا را داشنت و 

تنها زیر فشار َخزَرجیان و اُبَّی بود كه حاضر به قبول راه حنل منیناننى 

بنی قریظه ننینز بنه هنمنینن .  شد و از جان مردان بنی قَینُقاع چشم پوشید

دلیل و به امید این كه شاید در مورد آنها نیز همین راه حل کارگنر واقنع 

محمد قرار گیرند، تصمیم به فرود آمدن از قنلنعنه و    شده، مورد پذیرش

 .  تن دادن به حكم وی مى گیرند

طبق پیش بینی قریظیان و امیدی که به آن بسته بودند، اوسیان نزد 

یا رسول ه، بنی قریظه دوستان ما اند "محمد آمده اظهار می دارند که 

3  آنوقت سید علیه السالم گفت قوم اوس را که . و ایشان را به ما سپار

اگر من حکم بنی قریظه به یکی از شما سپارم شما راضی باشید یا نه؟ "

 من حکم ایشان به سعد بن معاذ که مهتر 3 پس گفت ... بلی3 ایشان گفتند

شما است سپردم و آنچه وی حکم کند ما راضی شویم و کار از 

 ". ما نیز راضی ایم3 بعد از آن ایشان گفتند. آن کنیم

به این ترتیب چند تن از اوسیان به مدینه رفنتنه سنعند را کنه از 

جنگ خندق مجروح و تحت مداوا بود برای قضناوت بنه منحنل 

 . می آورند

ایشان می پنداشتند که سعد بن معاذ جانب بنی قریظه نگاه دارد " 

و روا ندارد که ایشان به قتل آورند، از بهر آنکه ایشنان بنا قنوم 

 " سعد بن معاذ دوستی دیرینه داشتند

 3 بنابراین در بین راه به او می گفتند     

ننینكنى كنن كنه    ، با بستگان خویش( سعدبن ُمعاذ) اى ابو عمرو " 

 ".  پیمبر این كار را به تو واگذار كرد   تا به آنها نیكى كنى

اما محمد که برخالف اوسیان و قریظیان که ازهمه جا بی خنبنر 

بودند از حسن انتخاب خود کامال آگاه بود و میدانست چنه کسنی 

چون سعند هنمنینن كنه از دو  * . را براى حكمیت انتخاب می كند

طنرف قنول اطناعنت از حنكنم خنود را منى گنینرد، در کنمننال 

 3فرومایگى و قساوت مى گوید

حكم من این است كه مردان را بكشند و اموال تنقنسنینم شنود و " 

 ." زن و فرزند را اسیر كنند

 3 می گوید" عتیَّة اَلقَُریظه"

آنها ما را معایننه کنردنند، و .  من جزو اسرای بنی قریظه بودم" 

کشتننند (  بعنوان فرد بالغ) هر که مو بر صورتش جوانه زده بود 

من از جمله آنانی بودم که مو بر صنورت .  و بقیه را نگه داشتند

 ."نداشتند

بنابراین وقتی معاذ حکم به قتل همه مردان می دهند، بسنیناری   

از پسران معصوم و جوان نیز که در بین آنها بوده انند بنه قنتنل 

 .می رسند

 3ابن اسحاق مي گوید

آنگاه یهودان را از قلعه ها فرود آوردند و پیمبر آن هنا را در " 

  كنرد، پنس   محبوس"  بنى نجار"خانه دختر حارث یكى از زنان 

از آن به بازار مدینه كه هم اكنون به جاست رفت و گفت تا چنند 

گودال بكندند و یهودان را بیاوردند و در آن گودال ها گنردنشنان 

شمار یهودان ششصد یا هفتصند بنود و آننكنه بنینشنتنر .  را بزدند

 ." گویدهشتصد تا نهصد گوید

به این ترتیب همۀ مردان بنی قریظه توسط علی و زبنینر و در 

 3 طبری می گوید. مقابل خود محمد گردن زده شدند

 ."پیمبر گفته بود هر کس از آن ها را که بالغ شده بود بکشند"

این قتل عام، كثیف ترین و زشت ترین جنناینتنى بنود كنه تنا      

کنون كسى در عربستان نظیر آن را ندیده و نشنننینده بنود و بنه 

و حنتنی .  دست محمد، علی و زبیر و یارانش انجام منی گنرفنت

هم که در همه جا منی کنوشند بنه هنر "  اِِون کاِرن آرمسترانگ" 

دری بزند تا اعمال زشت و شرم آور محمد را توجیه نمنایند، از 

 3واقعه بنی قریظه بر آشفته شده و اظهار می دارد

احتماال غیرممکن است که میان این داستان و بنینرحنمنی هنای "

نازی ها بتوان فرقی گذارد واین بطور اجتناب ناپذیر وبنی بنرو 

 ."    برگردی، باعث دوری مردم از محمد می گردد

بهرحال این سرنوشت تاسف آور گروهى ازانسانهناى بنى گننناه 

وصلی طلبی بود كه باوجود آنكه به هنردرى منینزدنند تنا راهنى 

براى احتراز از جنگ وخشونت بیابند و به زندگى صلحجویاننه 

خود ادامه دهند، سرانجام گرفتار همان سرنوشتى مىشوند كه بنا 

 .تمام نیرو سعى دراحتراز از آن داشته اند

نحوه قتل عام به این صورت بوده است کنه بندون آننکنه اجنازه 

دهند قریظیان  از سرنوشتی که در اننتنظنارشنان بنوده خنبنردار 

شوند آنان را یا به یا از محلی که محبوس کرده بودند، خنارج 

ساخته، بر سر گودالی که برای اینن منننظنور کنننده بنودنند منی 

 . آوردند و سر از تنشان جدا می کردند

قنوم    رئنینس"  كعب بنن اسند" از جمله طبرى مي گوید وقتى كه 

 3 بنى قریظه را مي بردند، یهودیان از او سئوال مي کنند

———————————— 

 

 
طبری می گوید، پس از آنکه سعد حکم خود را مینکننند منحنمند * 

حنکنم تنو در بنارۀ 3 " در ابراز رضایت از حنکنم وی منینگنویند

". یهودان همان است که خندا از فنراز هنفنت آسنمنان منی کننند

     2100طبری، جلد سوم، فارسی، ص 

 " پنداری با ما چه مي كنند؟" 

در هیچ جا فهم ندارید مگر نمى بینید كه 3  "و او جواب می دهد

 *."هر كه را مى برند بر نمى گردد؟ به خدا ما را مى كشند
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محمد که می داند مکیان و غطفان که به تازگی از جنگ طوالنی و 

خسته کننده خندق بازگشته اند، به دشواری ممکن است به جنگ 

دیگری تن داده به یاری بنی قریظه بیایند، فرصت را از دست نداده و 

ولی از .  بالفاصله مسلمانان را برای حمله به بنی قریظه فرا می خواند

آنجا که می داند مسلمانان ممکن است ازیک محاصره طوالنی خسته 

باشند وحاضر به حمله به بنی قَُریظَه ودرگیری مجدد در جنگی 

بالفاصله نباشند، با حیله گری پای جبرئیل را به میان کشیده به 

مسلمانان می گوید که حکم حمله به بنی قریظه توسط جبرئیل از جانب 

 .خدا آمده است

روز دیگر که لشکر قریش و غطفان به هزیمت رفته بودند و پیغمبر "

علیه السالم باِز مدینه آمد و سالح از خود باز کرد و بنشست، و لشکر 

اسالم سالح از خود باز کردند وبنهادند، چون وقت نماز پیشین بود، 

جبرئیل علیه السالم، بیامد و عمامه ای از اِستَبَرق در سر داشت و بر 

اَستَری خنگ نشسته بود و قطیفه دیباج برافگنده بود، بیامد و سالم 

یا محمد، سالح بنهادی و ما که جمع فریشتگانیم، هنوز از 3 کرد و گفت

بهر دشمنان تو سالح ننهاده ایم و این ساعت از طلب ایشان می آییم، 

تو چرا سالح بگشودی؟ زود زود برخیز که حق سبحانه و تعالی ترا 

می فرماید که سالح در بند و به جنگ یهود بنی قریظه رو، از 

بهرآنکه عهد تو بشکستند و مخالفت تو نمودند و لشکر بر سر تو 

آورده اند و من از پیش می روم که زلزله در قلعه ایشان افگنم و 

 ." گوشک های ایشان بجنبانم

مسلمانان بالفاصله آماده جنگ .  محاسبه محمد درست از آب درمی آید

میشوند، مکیان نیز، هرچند از بی وفائی قریظیان دلگیر بودند ولی 

که درگذشته نیز بارها شاهد   -بیشتر از روی سستی و ناپیگیری شان

دست روی دست گذارده هیچ عکس العملی در دفاع از آنان   -آن بودیم

 . به خرج نمیدهند

محمد که قبال علی را با سپاهیان به سوی قلعه های بنی قریظه فرستاده 

سئوال می کند که آیا کسی را ندیده "  بنی غنم"است در راه از مردم 

"اند که از این جا بگذرد؟ و آن ها پاسخ می دهند دخیة بن "آری، 3 

از این جا گذشت که بر استری سپید بود که زین داشت و "  خلیفه کلبی

با آن که مردم مشخصاک به او می گویند که این ". قطیفه دیبا بر زین بود

بود که از این جا میگذشت محمد که در عوام فریبی ها "  دخیه کلبی"  

و جعل سازی های خود، دیگر حتی رعایت ظاهر را هم نمی کند، به 

"خود جرأت می دهد که بگوید این جبرئیل بود، او را سوی بنی 3 

قریظه فرستاده اند تا حصارهایشان را بلرزاند و ترس در دلشان 

 ".بیافکند

هنگامی که محمد به پای قلعه های بنی قریظه می رسد با چنان کلماتی 

یهودیان را مورد اهانت قرار می دهد که خود مسلمانان به تعجب می 

 3 او رو به قلعه های یهودیان کرده می گوید. افتند

بر شما فرود    اي همسنگان بوزینه، خدا خوارتان كرد و عذاب خویش"

اى ابوالقاسم تو که ناسزا گو 3  "و مسلمانان به او  می گویند."  آورد

 .نبودی

" کعب بن اسد"روز یهودیان را محاصره می کند تا اینکه   10محمد 

 3 رئیس بنی قریظه یهودیان را جمع کرده به آنها می گوید

اى گروه یهودان خداى كار شما را چنان كرده كه مى بنینننیند، اكنننون " 

. چند چیز به شما عرضه مي كنم هركندام را منى خنواهنیند بنرگنزینننیند

یكى این كه پیرو این مرد شویم و تصدینق او 3  بگو چیست؟ گفت3 گفتند

بدینگنوننه جنان ...  كنیم كه معلوم داشته اید كه او پیمبر فرستاده خداست

هرگز از دین تنورات 3  گفتند.  و مال و زن و فرزندتان محفوظ مى ماند

اگر این كار نمى كنیند بنیناینیند 3  گفت.  نگردیم و دینى به جاى آن نگیریم

را بكشیم و چیزى كه در خور اعتنا باشد پشت    زنان و فرزندان خویش

سر نگذاریم و شمشیر بكشیم و سوى محمد و یناران او روینم تنا خندا 

میان ما و محمد داورى كند، اگر هالك شدیم چیزى به جا نگذاشتنه اینم 

. كه بر آن بیمناك باشیم و اگر فیروز شدیم زن و فنرزنند تنواننینم ینافنت

3 از آن ها زندگى به چنه كنار آیند؟ گنفنت   اگر اینان را بكشیم پس3 گفتند

اگر این كار را نیز نمى كنید اكنون شب شنبه است ومحمد و یاران وى 

پایین رویم شاید به غافلگیرى بر محنمند و .  از طرف ما نگرانى ندارند

حرمت شنبه را بشنكنننینم و كنارى كنننینم كنه 3 گفتند. دست یابیم  یارانش

هیچ یا از شما درهمه عنمنر 3  گذشتگان كرده اند و مسخ شده اند؟ گفت

  ."نبوده اید  یا روز دوراندیش

آنگاه قریظیان از محمد مىخواهند كه ابولبابه را كه یهودى ولى از قبیله 

منحنمند .  و متحد محمد بوده بنراى مشنورت ننزد آن هنا بنفنرسنتند   اوس

منرد و " طبری می گوید با دیدن او .  ابولبابه را نزد  قریظیان مىفرستد

زن و كودك به سوى او دویدند و گریه آغناز كنردنند كنه ابنولنبنابنه بنر 

اى ابولبابه به نظر تو 3"آنگاه مردم از او پرسیدند  ."حالشان رقت آورد

دست به گلو اشناره كنرد، " و "  آرى3" گفت" به حكم محمد تسلیم شویم؟

  ."یعنى حكم وى كشتن است

 به این ترتیب، ابولبابه با اشاره به  آن ها مي رساند كه بهتر است 
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آیت "/"حجت االسالم"  به رهبری"  مرکز اسالمی امام مهدی"
میالدی در تورنتو  1110سال  ، در6سید رضا حسینی نسب"  ّللا

از ابتدای سال "، سید رضا حسینی نسب .کانادا تاسیس گردید
و  5مدیریت مركز اسالمی هامبورگ 5888تا پایان سال  6888

  ".امامت مسجد امام علی را بر عهده داشت

بنیاد » به روایت دکتر وحید وحدت حق، کارشناس ارشد 
یکی از مراکز یهودستیزی "در بروکسل،  «دموکراسی اروپایی

یکی از گروه هایی که تا سال "و "  رژیم اسالمی ایران در آلمان
در برلین   8از سازمان دهندگان فعال راهپیمایی روز قدس 5881
مرکز اسالمی »، تشکیالت مسجد هامبورگ زیر نام است

     0.."است «هامبورگ
در "  مرکز"، این "مرکز اسالمی امام مهدی"  به گزارش سایت

 ثبت گردید و    Charityبه عنوان موسسه خیریه ""    1114سال 

برگزاری   ،"موقعیت استثنایی"، بدلیل 1113سپتامبر در ماه 
داشتن سابقه ای "  و "گردهمایی ها و همایش های بزرگ"

فعالیتهای خود را به ، ."طوالنی به عنوان مسجد و محل عبادت
پس از گذشت یک .  ، منتقل کرد"مرکز اسالمی شیعه جعفری"

به یاری خداوند "  ،"مرکز اسالمی امام مهدی"  سال رایزنی 
 16، در تاریخ "متعال، دعای خیر و حمایتهای بی دریغ افراد

به قیمت "را  "  مرکز اسالمی شیعه جعفری"، 1121نوامبر 
" مسجد جامع ایرانیان"خریداری و به نام "  دالر 0,120,111
  0.تغییر نام داد

به هیچ "اش "اساسنامه"بر اساس مرکز اسالمی امام مهدی  
حزب، دولت و یا تشکل سیاسی و غیره وابستگی نداشته و 
هدف اصلی آن توسعه و ارتقاء آموزهای اسالمی و فرهنگی بر 
اساس مذهب شیعه دوازده امامی و مهیا کردن زمینه های رشد 
دینی و حفظ بنیانهای فرهنگی خانواده های ایرانی و فرزندان 

   ."  عزیزشان می باشد

واقع در (  "مسجد جامع ایرانیان" )"مرکز اسالمی امام مهدی"

، در (کانادا -  شمال تورنتو)خیابان بی ویو در تورن هیل  40:1

در آلمان، تحت لوای "  مرکز اسالمی هامبورگ"هماهنگی با 

 1121آوریل  :2تا  :، یک سری سخنرانی از "ایام فاطمیه"

مرکز اسالمی امام "سخنران دعوت شده توسط .  برگزار کرد

از   و یکی"  استاد علوم دینی"، سید محسن میرباقری، "مهدی

 .افراد با نفوذ حاکمیت رهیم اسالمی، در ایران بود

 1121آوریل  3در واکنش به این موضوع در روز دوشنبه 

سیاسی  فراخوانی از سوی خانم سایه حسن، حقوق دان و کنشگر

حزب )در این راستا احزاب .  ، ارسال گشتو مدافع دمکراسی

تشکیالت کانادا و حزب کمونیسم   –اتحاد کمونیسم کارگری 

/  3Voice of Neda )، گروهها(کارگری ایران واحد شرق کانادا

فراخوان هایی ، ....(و "  روشنگر"ندای صلی و آزادی، فعالین 

 33:1  -  6نیز صادر کردند که به موجب آن تظاهراتی از ساعت 

، از سوی فعالین 1121آوریل  21روز پنجشنبه بعدازظهر در 

 .، برگزار شد"مرکز"سرنگونی طلب در مقابل این 

 : برگردان متن فراخوان خانم سایه حسن

 دوستان گرامی،                                        

[ شهههر] همانطور کهه آگهاههیهد،  

در جهت ترویج اسهالم   -تورنتو 

، سربازگیری از 2و اسالمگرایی

مسلمین به ویژه جهذب جهوانهان 

، و ایهجهاد 1به جنبش اسالمیسهم

، به طور " جبهه متحد اسالمی" 

فهزایهنهده ای تهوسهط اسهالمهیههون 

مهرکهز . هدف قرار گرفهتهه  اسهت

، کهه در " اسهالمهی امهام مهههدی

ایهرانهیهان " تهوسهط  5881سهال 

بنا شده است، یکهی از "  خاصی

خهود را از رادار "  مهرکهز" هر چند که ایهن .  این اماکن می باشد

 غیر اسالمیست، مخفی کرده است، [ مسلمانان]غیر مسلمانان و 

فعنال بنوده و ایندئنولنوهی رهینم "  جامعه اسالمیون" ولی همواره در 

دیکتاتوری جمهوری اسالمی در ایران، را تنروینج کنرده و در پنی 

 .سربازگیری افراد برای جنبش اسالمی، تالش کرده است

یک سری سخنرانی برای دکنتنر  1121آوریل  :2تا  :این مرکز از 

از افنراد بنا ننفنوذ   و ینکنی"  استاد علوم دینی" سید محسن میرباقری، 

 .ترتیب داده است. حاکمیت رهیم اسالمی، دعوت کرده بود

بننر هننیننچننکننس پننوشننیننده 

نننننیننننسننننت کننننه رهیننننم 

، بنه [ جمهوری اسالمی] 

" عنادی سنازی" منظور 

و ترویج رهینم اسنالمنی 

و اسالم منورد ننظنرش، 

فعاالنه رایزنان فرهنگی 

و مننذهننبننی بننه کننانننادا 

ایننن .  ارسننال مننی کننننند

نمنایننندگنان فنرهنننگنی و 

مذهبی تنحنت عننناوینننی 

چننننون فننننیننننلننننم سنننناز، 

... کارگردان، بازیگر و خواننده، آکادمیسین و اساتید با نفوذ و غیره  

این افراد، از طریق همایشات فرهنگی و یا مذهنبنی، .  ظاهر می شوند

 1:سعی می کنند سرکوب گری های دیکتاتوری بیرحمانه ی که در 

سال گذشته بر مردم ایران وارد آمده را، سرپوش گذاشته تنا بنتنوانننند 

 .چهره ای دیگر از رهیم اسالمی در ایران به نمایش بگذارند

بدون شک، برگزارکنندگان سعی کرده اند تنا بنا بنی سنروصندا ننگنه 

 .داشتن این مراسم، از اعتراضات و انتقادات جلوگیری کنند

ترویج فعاالنه ی   -نکته ای پر اهمیت این است که دامنه این مصیبت 

تنها ایرانیان را   -رهیم اسالمی و بنیان های بی رحمانه اش در کانادا 

دربر نمی گیرد، بلکه تمامی کانادایی هنا را تنحنت شنعناع قنرار منی 

از اینرو، مسئولیت روردرویی، به طنننینن درآوردن صنداهنا و .  دهد

فعاالنه درگیر شدن در مقابله با این روند خطرناک، برشاننه ینکناینک 

 . ما سنگینی می کند

نخستین گام در این راه، هوشیاری و آگاهی از اینگونه فعالنینت هنا و 

سپس مسلی به این دانش و با فعالیت هناینی چنون .  اطالع رسانی ست

برگزاری تظاهرات، نامه نگاری، و ابراز نگرانی هنای خنود دولنت 

 .کانادا، با این اقدامات مقابله کرد

 !باید جنبید

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی در ایران

 

 :منابع و توضیحات

 2361حسینی نسب در سال  حجت االسالم والمسلمین سید رضا" -2

در سن .  متولد شد م در شهر یزد

سالگی از دبیرستان عمومی  26

جهت فراگیری علوم دینی به 

قم مراجعه  حوزه علیمه

تا  2333ابتدای سال  از .....نمود

ایشان مدیریت  :111پایان سال 

هامبورگ و امامت  مركز اسالمی

مسجد امام علی را بر عهده 

  .داشت

بنه شنهنر ( .....  2:01)   1110حجت االسالم حسیننی نسنب در سنال 

فعالیت های دینی  تورنتو عزیمت نمود و در آنجا به مدت چهار سال به

چهههار مههسهسهه مهههم ایشان طنی اینن مندت ، .  و مذهبی مشغول بود

مركز اسالمی ولی عصر در تورنتو ، مجمع اهل الهبهیهت در  )  اسالمی

در اوتاوا و مهسسه تحهصهیهلهی در  امریكای شمالی ، مركز اهل البیت

  THE RIGHT همچنان ایشنان دومنجنلنه . را تاسیس نمود(  اوتاوا 

PATH   كه اولی به زبنان اننگنلنینسنی و دومنی بنه زبنان  »نیستان«و

 ".پایه گزاری كرد فارسی می باشد را
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IZH-des-Leitung/Hamburg-Zentrum 

 

حسهیهنهی نسهب بها "  مهرکهز اسهالمهی امهام مهههدی" به گزارش سایت 

همکاری مسلمانان و ایرانیان مقیم دیگر کشورها به تاسهیهس مهراکهز 

 : علمی ، فرهنگی و اسالمی ذیل ، همت گماشت

 شورای مسلمانان در هامبورگ آلمان •

 مرکز فرهنگی اسالمی برلین در آلمان •

 آکادمی اسالمی آلمان •

 

 مدرسه رسمی المهدی در شهر وندزور کانادا •

 مرکز اسالمی اهل بیت در اتاوا •

 مجمع اهل بیت کانادا •

 مرکز اسالمی ولی عصر در تورنتو کانادا •

 مرکز امام مهدی در تورنتو کانادا 

  

?p h p.i n d e x/c a.i m a m m a h d i.w w w: / /h t t p

9=Itemid&54=id&article=view&content_com=option 

از سنوی .  ش. ه 2:00آیت ه  سید محمد حسینی بهشتی در سال "   -1

دومهیهن گردید و بنه عنننوان  هامبورگبزرگ تقلید وقت عازم  مراجع

مشنغنول بنه كنار شند و  امام مسجد و مدیر مركز اسالمی ههامهبهورگ

  .نننزدیننا بننه شننش سننال ایننن مسننئننولننیننت را بننر عننهننده گننرفننت

بنه عنننوان كناننوننی بنرای  مركز اسالمی هامهبهورگاین مدت  در طی

برای تمامی مسلمانان تبدینل گشنتنه  فعالیتهای علمی و فرهنگی اسالمی

اسالم به مسلمانان و  و فعالیتهای گسترده ای را در جهت معرفی تعالیم

شهكهل گهیهری  آیت ه بنهنشنتنی در.  غیر مسلمانان مقیم اروپا ارائه نمود

تشكل های دانشجویی اسالمی در اروپا و همچنین تهمهاس بها مهجهامهع 

وی .  برقراری گفتگو بین مذاهب نقش موثهری داشهت علمی آلمانی و

و گذشته از فهعهالهیهتهههای  به ایران بازگشت(  م6858)    6818در سال 

را  گسترده علمی و فكری ، كار تدوین كتابهای تعلیمات دینی مهدارس

.. دنهههههههههههههههههههههههههههبهههههههههههههههههههههههههههال نهههههههههههههههههههههههههههمههههههههههههههههههههههههههههود   

، عضنو بنا ننفنوذ « روحانیت منبنارز تنهنران »  بهشتی از بنیانگزاران 

حننزب جننمننهننوری »  ، دبننیننر و از بنننننیننانننگننزاران " شننورای انننقننالب" 

، رینینس قنوه « اساسی  مجلس خبرگان قانون»  ، نائب رییس » اسالمی

 . قضننناینننینننه و رینننینننس دینننوان عنننالنننی جنننمنننهنننوری اسنننالمنننی

 : توضیح بنی صدر درباره چرایی اعدام خانم پارسای

 

آقای بهشتنی و بناهنننر ...  "

هر دو مشاورینن فنرخ رو 

پارسنای وزینر آمنوزش و 

پرورش رهیم شاه بودنند و 

یک دلیل اعدام آن بنینچناره 

کنه مننن شننب را تنا صنبننی 

بیدار گذراندم بلنکنه جنلنوی 

آن اعدام را بگیرم، این بود 

کننه آنننهننا نننمننی خننواسننتننننند 

منندرک زنننده ای بنناهنناش 

بماند که معلوم بشود اینننهنا 

آقای بهشتی که در هامبورگ متصدی مسنجند .  همچین سابقه ای داشتند

شریف امهامهی بهوده .....  حامی او هامبورگ شد، سند موجود است که 

 -—است، شریف امامی رئیس 

 در تورنتو کانادا اسالمیسم

 "(مسجد جامع ایرانیان" )"مرکز اسالمی امام مهدی"تظاهرات در مقابل 

 فرامرز شیراوند

 1121آوریل  18
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 35    20012شماره پنجاه وهشت می . ماهنامۀ روشنگر  

 "مرکز اسیمی امام مهدی"اساسنامه  -7
 گروه جوانان "

 (:ع)وظا ئف کمیته های مرکز امام مهدی  شرح
 :کمیته جوانان

برنامه ریزی و نظیر سینیجیی    بررسی نیازهای جوانان از طریق
برای شناخت نیازهای جوانان جهت ارائه خدمات مفید و میتینیوع 
بیه برای آنها، تشکیل گروه سرود ، تیئیاتیر و نیمیاییش، رسیییدگیی 
در مشکیت خاص آنان و کسب نظرات و پیشنهادهای سیازنیده جیوانیان 

راه توسعه و تکمیل فعالیتهای مرکز، پیگویوری و بورگوزاری کوالوسوهوای 
آموزشی مورد نیاز جوانان، تووسوعوه تشوکول جووانوان و جوذب جووانوان 
باالخص گروهی از آنان که دچار معضل دوگانگوی فورهونوگوی شوده انود، 

برای کمک به جوانان نویوازمونود بوه کوموک هوای    فراهم کردن امکاناتی
، اجرای بیرنیامیه هیائیی از قیبیییل دکیلیمیه ، فرهنگی و اجتماعی و غیره

ایوجواد خواندن مقاله و غیره توسیط جیوانیان در بیرنیامیه هیای هیفیتیگیی، 
ارتباط و همکاری با گروه جوانان سایر مراکز اسالمی، بورنواموه ریوزی 

وتشیکیییل کیلیو     تیفیرییحیی بیرای جیوانیان و تدارک اردوهای فرهنوگوی
 ."ورزشی در صورت نیاز

/ca.imammahdi://http
?php.index

vie&content_com=option

Itemid&69=id&article=w
88= 

 

های روز قدس در  ، برنامه( ایكنا) به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران

 3شده به شرح ذیل است های فرهنگی یاد نمایندگی

از رهبران دادگاه های ] شیخ ممتاز علی شهریور  14در روز جمعه 
در خطبه  اتاوا امام جمعه مسجد اباذر غفاری شهر [ شریعه در کانادا

های نماز كه با حضور جمعی از شنینعنینان از كشنورهنای منخنتنلنف 
برگزار می شود به موضوع روز قندس و منظنلنومنینت فنلنسنطنینن و 

 .ضرورت حمایت از غزه پرداخت
وی اقدام حضرت امنام خنمنینننی در اعنالم روز قندس را حنركنتنی 
تاریخی در مقابله با ظلم جهانی دانست كه موجب وحندت منظنلنومنان 

همچنین امام خالد االزهری امنام بنزرگنتنرینن مسنجند .  جهان می شود
اتاوا نیز در خطبه های نماز به روز قدس و اهمیت اتحاد مسنلنمناننان 

 .پرداخت

 

سهازمهان همایش ویژه دیگری به مناسبت روز جهناننی قندس تنوسنط 
سهیهد رضها "  آیهت ّللا"/" حجت االسالم" ]   جوانان اهل بیت در اتاوا

در .  برگزار شد [ گزاران مجمع اهل بیت کاناداحسینی نسب ازبنیان 
این مراسم كه با حضور جمعی از مسلمانان اتاوا بنرگنزار شند شنینخ 
هیثم یكی از روحانیون شهر اتاوا در باره قدس، مظلومیت فلسنطنینن، 
جنایات بیشمار صهیونیست ها و نقش تارینخنی وبنی بندینل حضنرت 
امام خمینی به عنوان رهبر همه مظلومین و ستمدیدگان در مبارزه بنا 

 .غاصبان فلسطین سخنرانی كرد
در منورد سنینر تنارینخنی  فعاالن تشكل دانشهجهویهیدر ادامه یكی از 

حضور صهیونیست ها در فلسطین ، فجایعی كه تا كنون ایجناد كنرده 
اند و بیداری مجدد مسلمانان و بنوینژه فنلنسنطنینننینان در پنی فنرمنان 
حضرت امام خمینی و منبنارزات ایشنان و حنمناینت هنای بنی درینغ 

 .جمهوری اسالمی از قیام فلسطینیان سخنرانی نمود
در شهر تورنتو نیز ائمه جمعه مساجد بزرگ از جمله مسنجند منركنز 

مسهجهد جهامهع " )" مهرکهز اسهالمهی امهام مهههدی" ] اسالمی جعنفنری 

، مسجد برادران اهل سنت طنارق در منورد روز قندس "([ ایرانیان
 »....سخنانی ایراد كردند

دکتر وحیید ) "  صدای یهودستیزی رژیم اسالمی ایران در آلمان" -0
 (وحدت حق

در  »روز قندس« هنای بنرگنزاری راهنپنینمناینی دینگنر، مسئله یک  " 

که توسط طرفداران ایرانی و تنرک و عنرب جنمنهنوری  برلین است

کنه شنهنردار  الزم بنه ینادآوری اسنت . شنود اسالمی سازماندهی منی

منرگ بنر " جنلنوی شنعنارهناینی منانننند  1110از اکتبنر سنال  برلین

را گنرفنتنه   آمریکا و اسراییل و یا پرچم سوزی کشورهای  " اسراییل

 1110های پیش از  در سال . اعالم کرده است ممنوع  رسما آن را و

برنامه هایی را  های برلین در خیابان"  جمهوری اسالمی" طرفداران 

خیابنان  که آدم را به یاد تبلیغات جمهوری اسالمی در  پیش می بردند

از  5881ههایهی کهه تها سهال  یکی از گروه . های تهران می انداخت

راهههپههیههمههایههی روز قههدس در بههرلههیههن  دهههنههدگههان فههعههال سههازمههان

مههرکههز اسههالمههی » نههام زیههر مسههجههد هههامههبههورگ تشههکههیههالت اسههت،

تنا  2334حجت االسالم محمد خاتمی، که از سال   . است «هامبورگ

رئنینس و امنام اینن مسنجند در  رییس جمهوری اسالمی بنود، 1110

 ." بوده است 2343و  2340های  سال

جیامیعیه شینیاسیی و حیقیوق  در رشتیه هیای  دکتر وحید وحدت حق 
بنییاد » و کارشناس ارشد دانش آموخته سیاسی در دانشگاه آزاد برلن

او عضو گروه مسیتیقیل نیه .  است در بروکسل »دموکراسی اروپایی
از  کییه  اسییت آلییمییانییی  کییارشیینییاسییاناز دانشییمیینییدان و  نییفییره ای

بیار  آلمان ماموریت یافیتیه انید هیر چیهیار سیال ییک  پارلمان سوی
 . تهیه کنند یهودستیزی در آلمان مسئله گزارشی در مورد

/archive/Pages/com.kayhanlondon.www://http

html.3_Vahdathagh/90Sale/article/khandaniha 
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به کشور ایران سفر .....  حضرت آیة هللا العظمی حسینی نسب " -6

در طی این مسافرت چهل روزه، ایشیان در میرکیز اسیتیان .  کردند
یزد، مرکز تخصیی مهدوّیت حوزه علمیه قم، و در جیمیع مسیئیوالن 

، بیه پیراموون گسوتورش اسوالم در جوهوان غوربشهرستان مهریز، 
 htm.ruydad/org.hoseini.www://http" سخنرانی پرداختند

امالک پهلوی آن زمهان بهود، بهعهد ههم نهخهسهت وزیهر شهاه شهد و بهه 

 Top of.."  . استاد اعظم لهژههای فهرامهاسهونهری ههم بهود...  اصطالح 

Form 

قسنمنت در تنارینخ  :مصاحبه آقای بنی صدر با را دیو عصر جدید در 

22/0/03  

 XRAYE3gwhGk=v?watch/com.youtube.www://http  

 

به پیشنهاد آیت ه بهشتی و تناینیند منراجنع بنزرگ .  ش. ه 1357 در سال

هنامنبنورگ و مسنئنولنینت  مذهبی وقت، به عنوان چهنارمنینن امنام عنازم

امنننامنننت مسنننجننند و 

مننندینننرینننت منننركنننز 

هننامننبننورگ  اسننالمننی

در .  را عهده دار شند

مننندت مسنننئنننولنننینننت 

مهههركهههز خننناتنننمنننی، 

اسهالمههی بههه عههنههوان 

فههعههال  پههایههگههاه" یهه  

مذهبهی و فهرههنهگهی 

جمهوری اسالمی در 

مهحهسهوب مههی  اروپها

 .شد

خاتمی در پایان سنال 

بنننه عنننننننوان  2:00

شورای اسالمی برگزیده شد و در خرداد ماه  نماینده نخستین دوره مجلس

« مسنئنولنینت سنرپنرسنتنی  2:03وی در آبان .  به ایران بازگشت 2:03

بنه عنننوان  2:62را نیز بر عهده گرفت و در پناینینز  » مهسسه كیهان

خناتنمنی در طنی اینن مندت .  تعنینینن شند فرهنگ و ارشاد اسالمی وزیر

فنرهنننگنی، ریناسنت شنورای فنرهنننگ  عضویت شورای عنالنی اننقنالب

ننینز  عمومی كشور و ریاست شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی را

سال فنعنالنینت در وزارت ارشناد، در  21خاتمی پس از .  برعهده داشت

این سمت كناره گرفت و به عنوان مشاور رئیس جمنهنور  از 2:42سال 

رئنینس جنمنهنور  2:46وی درسنال .  هاشمی رفسنجانی فعالیت می کرد

 .اسالمی ایران شد
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 3 در مورد روز قدس خمینی گفته های -:

روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسالم اسنت؛ روز حنکنومنت » 

روزی اسنت کنه بنایند جنمنهنوری اسنالمنی در سنراسنر .  اسالمی اسنت

روزی است کنه بنایند بنه ابنرقندرتنهنا .  کشورها بیرق آن برافراشته شود

منن .  توانند در ممالک اسنالمنی پنینشنروی کننننند فهماند که دیگر آنها نمی

دانم، و روزی است کنه  روز قدس را روز اسالم و روز رسول اکرم می

، صنفنحنٔه 3صحیفه امام، جلد  « . باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم

140 

  

روز قدس، جهانی است، و روزی نیست که فقط اخنتنصناص بنه قندس » 

روز مقابله مستضعفین با مسنتنکنبنرینن اسنت، روز منقنابنلنه . داشته باشد

ملتهایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بنودنند، روزی 

است که باید مستضعفین مجهز بشوند، در مقنابنل مسنتنکنبنرینن، و دمناغ 

روز قندس، روزی اسنت کنه بنایند ...  مستکبنرینن را بنه خناک بنمنالننند

سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود باید ملتهای مستضعف در مقابل 

مستکبرین اعالن وجود بکنند، باید همانطور که ایران قیام کرد، و دمناغ 

مستکبرین را به خاک مالید، و خواهد مالید، تمام ملتها قیام کننند، و اینن 

 ، 3صحیفه امام، جلد « .دانها بریزند  های فساد را به زباله جرثومه

 wiki/org.wikipedia.fa://http/ 144 صفحهٔ 
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های فرهنهگهی ایهران در  برگزاری روز جهانی قدس از سوی رایزنی«  

 خارج از كشور

 ?php.detail_news/southernkhorasan/ir.iqna.www://http

467673=ProdID 

 

واقنع در (  " مسجد جامهع ایهرانهیهان" )"مرکز اسالمی امام مهدی"

، سنیند ( کانادا -  شمال تورنتو) خیابان بی ویو در تورن هیل  40:1

از افراد با نفوذ حاکمیت رهیم اسنالمنی را   محسن میرباقری، یکی

 . ، به سخنرانی دعوت کرده بود"ایام فاطمیه"به مناسبت 

ده هنا ، 2102آوریل  02روز پنجشنبه در واکنش به این واقعه، 

، که وابسته به " مرکز" تن از  فعالین سرنگونی طلب در مقابل این 

رهیم جمهوری اسالمی خوانده می شد، گرد هنم آمندنند تنا بنا سنر 

به برگزاری اینگوننه فنعنالنینت مهوری اسالمی، دادن شعار علیه ج

 .اسالمی رهیم در تورنتو اعتراض کنند -های فرهنگی 

 

فعالین احزاب و گروه های سیاسی شرکت کننده در این تظناهنرات 

حزب اتحاد کمونیست کارگری، حزب کمونیست 3  عبارت بودند از

کارگری، سازمان منجناهندینن خنلنق، چنرینک هنای فنداینی خنلنق، 

سکوالرهای سبز تورنتو، سازمان ندای صلی و آزادی، مشنروطنه 

 ".  مستقل"خواهان  و فعالین 

ادامه داشت شب 9:30 – 6از ساعت همایی اعتراضی  این گرد .  

 

 تظاهرات در مقابل مسجد امام مهدی
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