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در تاریخ کم نبوده اند شهرهائی که قهرمانانه بار مباارهه در راه 

آهادی را برای تمام اهالی دیگر کشور به دوش کشیده و هاماواره 

پااریاد در .  در دفاع اه حقوق انسانی پیشرو تر اه بقیه باوده اناد

، پارارهباورر در اناقاالباات 81و  81جریان انقالبات قارون  

و تاوریان در ایایاالایاای  8181، برلین در آلمان 8181و  8191

در ایران نیز تبریز در جریان انقاال  مشارو اه .  همان گرامشی

جالا  اتاک کاه .  همین نقش را در قبال کل ایران بعهده می گیرد

این قاعده، افراد،  بقات، کشورها و حیی قاره ها را نایاز شاامال 

اپیکور، دکارت و ماارکاد، تارماایاه داری و  اباقاه .  می شود

کارگر، یونان، فرانسه و روتیه، آفریقا، آتیا، و اروپاا هار یا  

همانی پیشرو تر اه بقیه بوده نقش برتری را در پیشبارد کااروان 

حایای تامادن هاای .  علم، آهادی و تعادت بشری بعهده داشیاه اناد

گوناگون نیز هر ی  در همان معینی  مشعل پایاشارفاک و تارقای 

 . بشری را به تنهائی بدتک گرفیه اند

این روهها مقاومک چندین ماهه و قهرمانانه دانشجویاان و ماردم 

کب ، ایالک فرانسوی نشایان کااناادا، در بارابار دولاک شااقاه و 

تیاتک های هورگویانه ی او یادآور چنین نقشی برای این ایاالاک 

و بخصوص دانشجویان و مردم شهر مونیریال، بزرگیرین شاهار 

چارا کاه .  ایالک کب ،  در مقایسه با ایاالت دیگر کانادا می بااشاد

اگر دولک شاقه موفق به عق  راندن دانشجویان و تحمیل افزایش 

درصدی شهریه به آناهاا شاود، راه بارای اعاماال فشاارهاای  19

بیشیر به دانشجویان در ایاالت دیگر کاناد باه شده و این حیی باه 

تعرضات ترمایه به معیشک مردم در بخش های دیگر اجیمااعای 

هامایاناراور، پایاروهی .  نیز شدت و جسارت بیشیری مای باخاشاد

مقاومک  و شورش مردم کب  بر علیه مصوبه ی ترکاوباگاراناه 

، به درس عبرتی برای کل ترمایه داری کانادا در حامالاه باه 11

آری کب ، در .  حقوق و اهادی های مدنی مردم تبدیل خواهد شد

حالیکه بقیه کانادا کم و بیش تکوت کرده و تنها به تامااشاای ایان 

رو در روئی  نشسیه اتک، در حال حاضر باه تاناهاائای باار ایان 

 .مبارهه را به دوش می کشد

باید توجه داشک که این اولین بار نیسک که مردم کب ، پیشروتر 

و آنارا باه  ,و جلوتر اه بقیه مردم کانادا، به مصاف دشمن رفیه 

هنوه در یادها بجا مانده اتک که در مسئله ماهاد .  عق  نشانده اند

کودک ها نیز که دولک فدرال قصد تقزیبا تعارایال آناهاا و ایاجااد 

مشگل برای صدها هزار هن کارکن را داشک، با تودهنی کباکای 

ها بود که دتک اه تعرض خود برداشک و در  رح خاود عاقا  

تعرضی که در صورت موفقیک، بنا به محااتاباه پای یار .  نشسک

 . هزار هن می شد 19فورتین اقیصاددان، منجر به بیکاری 

همینرور، در مسئله همراهی ژان کارتیه، نخسک وهیار کااناادا، 

در همراهی با بوش برای کشاندن کانادا به با الق جنگ عاراق، 

درصد آرای بیشیر خاود در  09که کبکی ها در رفراندم خود، با 

ضدیک با جنگ نسبک به بقیه کانادا عمال مانع افایاادن کااناادا باه 

 . دام جنگ  لبی های امپریالیسم آمریکا شدند

امروز هم کبک در یک جنگ نابرابر، به تنهائی، بررا  هرمره 

مبارزه دانشجویرا  کربرک بررا  تر ر ریر  .    کانادا می جنگد

رایگا  در واقع جنگ سرمایه با کارگرا  و مسرترمردمریر   تری 

مستمدمینی که در کسوت دانشجو در  را  ترربریرت .  مود است

واضح است که مرانرنرد هرر .  شد  برا  مشاغ   تی مود هستند

دوره    موزشی که سرمایه دار برا  کرارگررا  مرود، بررا  

بهره بردار  و استثمار بیشتر  نها، مقرر می کند، مرمرارآ    

نه تنها ممارآ اموزش یعرنری .  باید توسط مود او پردامت شود

شهریه ت  ی  در دانشگراهرهرا، برحریره  رتری مرمرارآ زنردگری 

چرررا کرره دانشررجررویررا  .  دانشررجررویررا  در دوره   ترر رر رریرر 

متم  ی  فردا   نایع و ادارات سرمایه دار  هسرترنرد کره 

نفع تم ص  نها نه به جیب پدرا  و مادرانشا ، بحیه به جیب 

بنابرای ، نه تنها مرمرارآ تر ر ریر ، .  کارفرمایا   نها می رود

بحیه  تی ممارآ زندگی دانشجرویرا  نریرز برایرد تروسرط دو رت 

سرمایه دار،  نهم از طریق ما یرات اضرافری برر شررکرت هرا  

 . بزرگ و نه ک  مردم تامی  گردد

از ای  نظر موضوع واقرعری کشرمریرش مریرا  دو رت شراقره و 

دانشجویا  مسئحه   ضرورت بروز کرد  استانردارد دانشرگراه 

ها و غیرعادالنه بود  تر رمریر  مرمرارآ ایر  برروز کررد  بره 

گرد  مردم و ما یات دهندگا ،  نطور که مدیرا  جریرره مروار 

دانشگاهها ا بته .   نها سعی در وانمود کرد     می کنند، نیست

. که باید بروز شده و از   اظ تجهیرزات و غریرره ارترقرا یرابرنرد

مسئحه اینجاست که چه کسی باید ممارآ ای  بروز شد  و کر  

ممارآ تربیت دانشجویا  بررا  کرار در مروسرسرات سررمرایره 

دار  را بپردازد؟ مود دانشجویا  و وا دی   نها؟ مردم ما یرات 

 دهنده؟ و یا سرمایه دارا ؟ 

در  د  شاقه مث  اینست کره کرارفررمرایری  07طرح افزایش 

برا  چند روز  که شما قرار است قب  از استمدام رموز کار 

در موسسه او را بیاموزید، نه تنها به شما مرزد نرمری دهرد، نره 

تنها ممارآ ای  یادگیر  را از شرمرا مری گریررد، برحریره ق رد 

ایر  بری شررمرانره ترریر  .  در  د  انرا نیرز دارد 07افزایش 

ک شی است که سرمایه دار  امروزه در غریراب یرک جرنربرش 

کارگر  سازمانیافته و قدرتمند در بررابرر مرود، جرر ت دسرت 

یعنی در شرایط ب را  اقتر راد  کره .  زد   به  نرا یافته است

زندگی روزمره برا  مردم سمت ترر از گرتشرتره شرده اسرت، 

بجا  کاست  از مرمرارآ زنردگری و برار فرزایرنرده ا  از دوش 

مردم،  رفا برا  سبیبا ی و سود بیرشرترر مرود، ایر  برار را 

 . سنگی  تر می کند

مبارزه دانشجویا  با دو رت شراقره جرزئری از مربرارزه کرار و 

سرمایه و از اینرو جزئی از مبارزه ایست کره هرم اکرنرو  برر 

بی د ریر  .  زمینه ب را  جهانی سرمایه در همه جا جریا  دارد

نیست که ای  مبارزه اکنو  به رویاروئی اکثریت مرردم کربرک 

ایر  م روبره نشرانرگرر .  انرجرامریرده اسرت 07بر عحیه الی ه   

اینست که بورژواز  کانادا ق د دارد سیاست ت میر  مرمرارآ 

ت  ی  به دانشجویا  را به هر وسیحه ا ،  رتری برا سررکروب 

عریا ، به پیش برد و پیروز  در  نرا مقدمه تعرضات برعرد  

 . اش به سطح معیشت و  قوق مدنی مردم کند

 -آیا مردم کب  که قهرمانانه برای به عق  راندن شاقه در این 

 

آذر درخشان زنی کمونیست بود واز مبارزان خستگی ناپذیر 

رفیقی، که تمامی عمر خود را در راه مبارزه بر سر اهداف 

و حتی در آخرین لحظه های زندگیش ،با . انسانیش گذاشت

تمام رنجی که در اثر بیماری بر او وارد میشد از مبارزه 

او یکی از .خود بر علیه تمامی نا برابری ها دست بر نداشت

زنان مطرح در راه مبارزه، برسر ستمی بود که بر تمامی 

زنان به وسیله ارتجاع مذهبی و سرمایه داری آوار می 

یادش گرامی و راهش پویا.                                   گردد  

 

 

 

 چونان آذرخشی بر صحنه گیتی فرود آمدی

دستانت همواره شکفته از گلهای عشق   

 و چشمانت  در این آوار  تیرگی

ستاره ای بود رخشان   

 چونان هزاران روزنه در دل این ظلمت

 نگاهت، سر به دنبال دریدن این سیاهی

.....اما دریغ  

 و ما تنها روشنی سایه نگاهت را    

به تیرگی خاک خواهیم سپرد   

 تا مگر ریشه دواند در او

 هیئت تحریریه نشریه روشنگر

مصاف تعیین کننده به میدان آمده اند، در مبارهه خود برای 

تمام مردم کانادا موفق خواهند شد؟ و مهمیر اه آن، آیا مردم 

کانادا در تایر ایاالت نیز به آنها خواهند پیوتک، یا مانند 

گذشیه، افیخار ایسیادن در برابر دشمن را تنها برای کبکی 

 ها خواهند گذاشک؟                                                    

                  www.siamacsotudeh.com                 

              

 کبکی ها مثل همیشه برای کل کانادا می جنگند

 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  

 

 

 

 

 

 بیانیه سیامک ستوده در رابطه با حکم مرگ شاهین نجفی 
 جسارت در نقد مذهب مقدم بر خود نقد مذهب است 

مذه  که اتاتا بر پایه ی پوتیده و تسک تاریان خارافاات شاکال 

گرفیه اتک، همواره در  ول تاریخ، در وحشک اه نور حاقایاقاک، 

تنها به هور شمشیر و ترور و بسین دهان منقدین خاود باوده اتاک 

اه اینرو، همواره بعنوان مظهر خشن تاریان .  که پابرجا مانده اتک

ترکو  گری ها بر علیه آهادی بیان و تایر آهادی هاا جالاوه گار 

احیرام به مقدتات که برای مذهبیاون اه جامالاه ماقادس .  شده اتک

ترین احیرامات اتک، در واقع چیزی جاز آناروی تاکاه ی حا ا  

اه ایانارو، .  مذه  اه  ریق اشاعه ی ترس اه نقد ماذها  نایاساک

جسارت در نقد مذه  مقدم بر خود نقد مذه  اتک و شکسیِن هاله

ی تقدس و ترس، مقدم بر شکسین پای اتیدالل چاوبایاِن ماحایاوِی  -

هرچند نقد مذه  باید اه این فراتر رود و ناه تاناهاا .  این هاله اتک

را نایاز "  جهانی که مذه  آگاهی واژگونه اه آنسک"خوِد آن، بلکه 

حکم مرر شاهین نج ی، اعالم وحشِک مذهِ  تارس .   در بر گیرد

 هنرمندانی که ضمن حمایک اه . اه شکسین ترس اه مذه  اتک

شاهین نج ی، مخال ک خود را با نحوه بیان او اعالم می کناناد،  

بعضا ترس و محافظه کاری خاود در تااباو شاکانای بار عالایاه 

این حکم، هادفاش ایاجااد رعا  در .  مذه  را توجیه می نمایند

. جامعه ی هنرمندان اه در افیادن بی پروا یانه با ماذها  اتاک

هنرمندان نیز باید با همان گسیاخی که جوانان در خبابان ها باه 

ناقاد .  مصاف دولک مذهبی رفیند، به جنگ مذه  دولیی باروناد

چاره ی تیاهی ش ، هجاوم تار  . تبز دیگر نقدی مرده اتک

 .   لوع آتشین صبحدم اتک

 تیام  تیوده            

  8918اردیبهشک  01           
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 1980 جمع کل  

 گزارش مالی

کسری از $ 2180اضافی داشته ایم که با محاسبه    $ 111کمک مالی، $  0381که با توجه به  ) خرج چاپ)$ 0481مخارج این ماه 

 .  می شود که امید است با یاری خوانندگان رفع گردد  2281$ماه قبل کل بدهی ما بالغ بر 
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 سفارش مستقیم  

 با تلفن های زیر تماس بگیرید 

 USA (440-673-1833) 

6660-291-311 CANADA  

EUROPE   (0049-178-7310-596) 

com.siamacsotudeh@info 

 

بازیگران  عصرتمدن 
 سیامک ستوده

 

.     در کره گوشک تگ در رتیورانها ترو می کنند.غذایی ببرند

حال اه خیر این موضوع می گذریم که این انسان چه بالیی به   

چه ......روه حیوانات بیچاره می آورد ،بیایید ببینیم که این اشرف

تگ و گربه و گاو پیشکشیا .بالیی به روه هم نوع خود می آورد

جایی که به عمر من و شما قد میدهد،دو حکومک تاج و عمامه را 

شکنجه های روحی و جسمی دو رژیم اه .دیده و تجربه کرده ایم

غیره را جوانان فداکار و .....قبیل شالق ،ناخان کشیدن ،قپانی و 

اعدام تاده ترین نوع مجاهات .اه خودگذ شیه ما تجربه کرده اند

و بخا ر بقای رژیم .خمینی جالد در دهه شصک بود.اتک

جمهوری اتالمی دتیور اعدام هزاران انسان هندانی را صادر 

کردند، مردمی که جرمشان انسان دوتیی و و ن پرتیی 

بود،اخیرا هم به لیسک شکنجه های این مسلمین حامی ترمایه باید 

تا شاید این عده اگر بعد .تجاوه به دخیران و پسران را اضافه کرد

اه مرگشان به بهشک نروند حداقل لذایذ بهشیی را در این دنیا 

ببرنددر جای دیگری اه این کره خاکی و شاید هم در ایران عده 

ای اعضای بدن دیگران را چه خریداری اه افراد نیاهمند و چه با 

.                         آدم ربایی به دیگران بخا ر پول می فروشند  

دولیهای بزر ترمایه داری بخا ر پول و قدرت به دیگر کشورها 

حمله کرده و میلیونها انسان را با بم  و گلوله تحک نام آهدی 

قربانی میکنند و هم همان برای تگشان اش  تمساح می 

در امریکا یکی اه موضوعات مود بحث ریاتک جمهوری .ریزند

امریکا این اتک که رئید جمهور چه تگی را با خود به کا  

ت ید می برد؟ ببینید چقدر حیوانات را دوتک دارندحال اگر 

هزاران عراقی و افغانی را بنام آهادی قربانی کنند ک  کسی نمی 

.                                                                           گزد  

حال انسانی که حیوانات را بخا ر لذایذ خود و حیی هم نوع خود 

را به خا ر پول و قدرت له می کند شایسه چه عنوانی اتک؟       

                                                               

 

. Delete ReplyReply ForwardSpamMovePrint 

Actions NextPrevious 

چند ه یه پیش مرلبی در مورد خانمی به اتم خانم فا مه معیمدی یکی 

اه بنیان گزاران حمایک اه حیوانات در ایران توجه مرا به خود جل  

قصد من به هیر تئوال بردن افراد نیکوکاری که ب کر نجات .کرد

هدف  هسیند نیسک، در ایران تگهای ولگرد  تگ و گربه های ولگرد

خانم معیمدی و  گلوله ماموران شهرداری قرار می گیرند بنا بر این

دیگر همکاران ایشان در حد توان ،بخشی اه این حیوانات را نجات 

اما واقعا انسانها چرا فقط تگ و گربه ها .می دهند که جای تقدیر دارد

اگر خو  دقک کنید می بینید که انسانها به  را نجات می دهند؟  

حیوانات مانند هر چیز دیگر اه دریچه منافع شخصی نگاه می 

مورچه ها .کنند،اینکه این حشره یا حیوان چه تودی بحال انسانها دارد

و دیگر حشرات کوچ  را بدون اینکه کوچکیرین آهاری به ما 

بره و گاو و مرغ را می کشیم و می .رتانده باشند هیر پا له میکنیم

خوریم و به به و چهچه راه می انداهیم که چه کبا  خوش مزه ای 

،تا بحال دیده اید که چرور حیوانات اه دتک انسان فرار می .بود

کنند،شاید می دانند که بزودی لبه تیز چاقو گلوی آنها را با بی رحمی 

جای تاتف اتک که این .میدرد تا این انسان خود خواه اه آن لذت ببرد

هم قربانی "مهربان"حیوانات را نه برای راه بقا حیی برای خدای 

تاالنه ملیونها بره را برای رضایک خدایشان در عربسیان ..میکنند

تعودی قربانی میکنند،بدون اینکه این انسان ی  ذره ترحمی به خود 

عده ای هم حیوانات دیگر را شکار می کنند بخا ر لذت .راه بدهد

و پوتک آن تا پالیو هیبایی اه پوتک خز و یا ک شی اه پوتک  شکار

ایکاش اه این حیوانات .توتمار بپوشند و به دیگران فخر ب روشند 

داتیان انشای فایده گاو را . فقط بخا ر راه بقا اتی اده می کردند

چندی پیش .بخا ر می آورید؟ اینکه اه این گاو چه اتی ادهای می بریم

برحس  تصادف وارد یکی اه مغاهه های گوشک فروشی افریقایی 

شدم و بر حس  تصادف شیئ مچاله شده و بی ریخیی توجه مرا بخود 

جل  کرد،اه مغاهه دار پرتیدم که این چیسک؟ گ ک چرم گاو 

گ یم در یخچال شما چه می کند؟گ ک ما اه آن برای توپ اتی اده .اتک

می کنیم و خیلی هم خوشمزه اتک،با تعج  و عجوالنه گ یم که تا 

جایی که من میدانم اه چرم گاه ک ش درتک میکنند،بعد میوجه شدم که 

حرف درتیی نزده ام و این افراد بخا ر کمبود مواد غذایی یاد گرفیند 

که اه تمام اعضای بدن این حیوان حیی چرم آن اتی اده                   

این ما نیسییم که باایاد تااوان » : یکی اه معیرضان خشمگین گ ک

تر کار کنیم در تاایاه باحارانای  بپرداهیم، کم دریافک کنیم و هیاد

 «.که دتیپخک ما نیسک

کاهش بودجه پلید، انیشار گزارشی که اخراج ماموران پالایاد 

کند و نیز افزایش تان بااهنشاسایاگای اه ماواردی  را توصیه می

 .اتک که اعیصا  کنندگان را به خیابانهای لندن کشانده اتک

 پایان

 

های تاخایاگایاراناه ماالای دولاک دیاویاد  ها در اعیراض به تیاتک لندنی

مااه ماه، دتاک باه   ۰۱کامرون، نخسک وهیر برییانیا، روه پنجشاناباه 

 .راهپیمایی بزرگی در پاییخک برییانیا هدند

هزاران مامور پلید نیاز کاه تارخادماک ناباودناد باه دیاگار کاارکاناان 

هاا و  معیرض دولاک، اه جامالاه مااماوران اداره ماهااجارت و هنادان

 .کارکنان بخش بهداشک پیوتیند

اگر »پل مککیور، رئید فدراتیون پلید با دفاع اه اعیصابگران گ ک 

نظمی، جاناایاک  اش افزایش بی درصد اه نیروی پلید بکاهید نییجه  ۰۱

در اعایاراض باه هامایان ناکاات .  و نیز رفیارهای ضد اجیماعی اتاک

 «.اینجاییم

در دهه ای کاه باحاران ماالای اروپاا را فارا گارفایاه و بار انایاخااباات 

کشورهایی چون یونان و فرانسه و اییالیا تاثیر به تزا گاذاشایاه، دولاک 

برییانیا برای نغلریدن به ور ه رکود اقیصادی، چااره را در صارفاه 

 .کنند ای که حقوق بگیران شدیداً با آن مخال ک می بیند، چاره جویی می

 

 پیوستن هزاران پلیس

 به کارگران اعتصابی لندن 

 مه 01  

 انسان اشرف چیست؟ 
 80می  -حسین ارانی 

 

 

mailto:info@siamacsotudeh.com
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1
http://ca.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=5hn248pi8kil1


 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 59 JUN 2012   5 6 

فیزیکدان ترشناس اخیراً کایاا  جادیادی باه ناام 

 .منیشرکرده اتک( 8" ) رح بزرر"

به توال های خوانندگان مجالاه ی (  0) دراین جا اتی ن هاوکینگ 

 :تایم پاتخ می دهد

اگر خدا وجود ندارد پد چرا باور به وجود او تقریباً جاهااناگایار   -س

 اتک؟

خدا ناامای اتاک کاه ماردم .  من ادعا نمی کنم که خدا وجود ندارد  -ج

اما من فکر می کنم این دلایال . برای دلیل وجود ما دراینجا گذاشیه اند

بیشیرقوانین فیزی  اتک نه این که ی  ن ر وجاود داشایاه بااشاد کاه 

 .بیوان با او ارتبا ی شخصی برقرارکرد

آیا کیهان پایانی هم دارد؟ در ایان صاورت آنساوتاراه آن پاایاان  -س

 چیسک؟

مشاهدات نشانگراین اتک که کیهان باا تارعاک روهافازونای در   -ج

این گسیرش تا ابد ادامه خواهاد داشاک و کایاهاان .  حال گسیرش اتک

گرچه کیهان پاایاانای نادارد اماا در .  خالی تر و تاری  تر خواهد شد

ممکن اتک کسی بپرتد قبل اه آن چاه .  بیگ بنگ آغاهی داشیه اتک

همانگونه که جنوبی تر اه قر  جنو  .  بوده؟ پاتخ این اتک که هیچ

 .جایی وجود ندارد، قبل اه ِمه بانگ نیز جایی وجود نداشیه

فکر می کنید تمدن بشر آنقدر باقی خواهد ماند تا جهش باه عاماق   -س

 فضا امکان پذیر شود؟

فکر می کنم شاند خوبی داریم بقایمان آنقدر ادامه داشیه باشد کاه   -ج

اما در مناظاوماه شاماسای .  منظومه شمسی را به هیر یوغ خود بکشیم

وجاود نادارد، (  بارای هیساک انساان) هیچ جایی منات  تر اه همیان 

بنابر این روشن نیسک که اگرهمین را تخری  کانایام بایاوانایام باقاایای 

برای بقای خود در دراه مدت بایاد باه تایاارگاان دتاک .  داشیه باشیم

بگذارید امیدوار باشیم که تاا .  یابیم که همانی دراه تر خواهد خواتک

 .همانی چنین دراه بقا یمان ادامه خواهد داشک

اگر می توانسیی با آلبرت اینشییان حارف بازنای باه او چاه مای   -س

 گ یی؟

 

او می پرتیدم چارا باه اه   -ج

چاله ها باورنداشک؟ معادله میادانای تاایاااه (  وجااود) 

حاکی اه این اتک کاه یا  تایااره بازرر یاا تاائااوری نسااباایااک او 

. ابری اه گاهبرخود فرومی ریزد و ی  تایااه چاالاه تشاکایال مای دهاد

اینشیین اه این امر آگاه بود اما به نوعی خاودرا مایاقااعاد مای کارد کاه 

همیشه چیزی مثل ی  ان جاارتاوده را اه هام مای پااشاد ومااناع ایاجااد 

 اما اگر ان جاری ات اق نی یاد چه؟. تیاهچاله می شود

چه کشف یا پیشرفک علمی را دوتک دارید در هماان حایاات خاود   -س

 شاهد باشید؟

. دلم می خواهد گداخک هسیه ای ی  منبع عملی تولیاد انارژی شاود  -ج

در اینصورت اهی  منبع بی پایان انرژی بدون آلودگی محیط هیسک و 

 .بدون گرمایش جهانی برخوردار خواهیم بود

 به باور شما بعد اهمرر چه برتر آگاهی ما می آید؟ -س

من فکر می کنم مغز اتاتاً ی  کامپیوتر اتک و آگااهای ماثال یا    -ج

وقیی کامپایاوتار خااماوش شاود نارم (  بنابراین. ) نرم افزارکامپیوتریسک

تئوری وار می توان گ ک که این نرم افازار در . افزار کار نخواهد کرد

اما این بسایاار مشاکال .  باهآفرین خواهد شد( نوترال)ی  شبکه بیرنگ 

 .خواهد بود هیرا نیاه به تمام خا رات ی  فرد خواهد داشک

با توجه به شهرت شما باه عاناوان یا  فایازیاکادان درخشاان، چاه   -س

 عالئق معمولی ای دارید که ممکن اتک باعث تعج  مردم شود؟

من اه همه جور موتیقی، اه پاپ گرفیه تا کالتی  و اپرا لذت مای   -ج

( فاورمایاوال وان) فارماول یا  (  اتومبیلرانی) همچنین به مسابقات .  برم

 .عالقمندم" تیم"همراه با پسرم 

آیا ناتوانی جسمی شما مانعی درمقابل پژوهش هاییان بوده یا باه آن   -س

 کم  کرده اتک؟

اگارچااه   -ج

در اباااایااااال بااااه 

باایااماااری مااوتااور 

ناااورون بسااایاااار 

شوربخک باوده ام 

اماتقریباً در هاماه 

ی جاااناااباااه هاااای 

دیگر بسیار خوش 

. باااخاااک باااوده ام

خوش شانسی مان 

ایااان اتاااک کاااه 

همیناه کااری مان 

در فااااایااااازیااااا  

تئوری  اتک کاه 

ناااتااواناای جسااماای 

اثر آنچنانی در آن ندارد و بخک دیگر من آن اتک که کیاا  هاایام 

 .در جهان این چنین پر رفدار اتک

آیا اه این که مردم انیظار دارند شماا چاوا  تاماام رمازهاای   -س

 رابدانید احساس مسئولییی بزرر نمی کنید؟( هسیی)

گارچاه .  مرمئناً من جوا  تمام مشکاالت هنادگای را نامایادانام  -ج

فیزی  و ریاضیات ممکن اتک به ما بگویند کیهان چگوناه آغااه 

شد اما در پیش بینی رفیار انساانای کاما  هیاادی اه دتاک آناان 

تاخیه نیسک هیرا در این جا تعداد معادالت چند ماجاهاولای بارای 

من در پیش بینی این که چه چیزی باعث .  حل کردن بیشمار اتک

میشود مردم، بویژه هنان، واکنش عصبی نشان دهاناد، نساباک باه 

 .دیگران هیچ برتری ای ندارم

آیا فکر می کنید همانی خواهد رتید که مردم هر آنچه را کاه   -س

 در حیره فیزی  اتک ب همند؟

 امیدوارم چنین همانی نرتد هیرا من بیکار خواهم شد -ج

  هاوکینگ و سؤاالت خوانندگان تایمز

 
باعاد اه پاایاان روه .  گذشک، گرچه به خوبي روه اول نبود

آمد و اه او پارتایاد کاه آیاا به دنبال او سن پیتر دوم، 

خاو  » تانااتاور گا اک  تصمیمش را گارفایاه؟

. راتیش من در این مورد خیلی فکر کردم

حاال که فکر می کنم می بینم بین بهشک و 

بادون .  « جهنم من جهنم را تارجایای مای دهام

هیچ کالمی، تن پییر او را توار آتاانساور 

وقیی وارد .  کرد و آن پایین تحویل شیران داد

جهنم شدند، اینبار تناتور بیابانای خشا  و بای آ  و 

. عالااف را دیااد، پاار اه آتاش و تااخاایاای هااای فااراوان

دوتیانی که دیروه اه او اتیقبال کردند هم عبوس و خشا ، در 

تانااتاور باه تاعاجا  اه .  لباس های بسیار مندرس و کثیف باودناد

انگار آن روه من اینجا منظرهء دیگری دیدم؟ آن » شیران پرتید 

ترتبزی ها کو؟ ما شام بسایاار خاوشامازه ای خاوردیام؟ همایان 

آن روه، روه تابالایاغاات » :  شیران با خنده جوا  داد«  ... گلف؟ 

 «!ای امروه دیگر تو رای داده... انیخاباتی بود

ییی از سناتورها  معروف  مرییا، درست هنگامی که از 

درب سنا مارآ شد، با یک اتومبی  ت ادف کرد و در 

روح او در باال به دروازه ها  . دم کشته شد

:  بهشت رسید و س  پیتر از او استقبا  کرد

چو  . ای  میحی جا به. میحی موش  مدید»

ما به ندرت سیاستمدارا  بحند پایه و 

مقامات رو دم دروازه ها  بهشت م قات 

شما هم درک می   به هر  ا . می کنیم

کنید که راه داد  شما به بهشت ت میم ساده 

شما م  را راه . مشیحی نیست»سناتور گفت « ا  نیست

اما »س  پیتر گفت «. بده، م  مودم بقیه اش رو    می کنم

در نامهء اعما  شما دستور دیگر  ثبت شده، شما بایستی ابتدا یک 

 نگاه . روز در جهنم و سپس یک روز در بهشت زندگی کنید

سناتور گفت «. مودتا  بی  بهشت و جهنم ییی را انتماب کنید

میمواهم به . م  همی  اال  ت میمم را گرفته ام. اشیا  نداره»

به هر  ا  ما دستور . می فهمم»س  پیتر گفت «. بهشت بروم

و سپس او را سوار  سانسور کرد و به «. ماموریم و معتور. داریم

در  . تا اینیه به جهنم رسیدند... پایی ... پایی ... پایی  . پایی  رفتند

همین . آتانسور که باه شد، تناتور با منظرهء جالبی روبرو شد 

چمن بسیار ترتبزی که وتط آن ی  همین باهی گلف بود و در 

در کنارتاخیمان هم . کنار آن ی  تاخیمان بسیار بزرر و مجلل

بسیاری اه دوتیان قدیمی تناتورمنیظر او بودند و برای اتی بال به 

آنها او را دوره کردند و با شادی و خنده فراوان اه خا رات . او دویدند

تپد برای باهی بسیار مهیجی به . روههای هندگی قبلی تعریف کردند

همزمان با غرو  آفیا  هم . همین گلف رفیند و حسابی ترگرم شدند

همگی به کافهء کنار همین گلف رفیند و شام بسیار مجللی اه اردک و 

به تناتور آنقدر . بره کبا  شده و نوشیدنی های گرانبها صرف کردند

راس بیسک و . خوش گذشک که واقعاً ن همید ی  روه او چرور گذشک

. چهار تاعک، تن پییر به دنبال او آمد و او را تا بهشک اتکورت کرد

در بهشک هم تناتور با جمعی اه افراد خوش خلق و خونگرم آشنا شد، 

به کنسرت های موتیقی رفیند و دیدارهای هیادی هم داشیند              

تناتور آنقدر خوش گذرانده بود که واقعا ن همید که روه دوم هم چگونه 
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در شرایری که رژیم اتالمی یکی اه بدترین و آش یه ترین 

دوراِن تیاتِی خود را در عرصۀ داخلی و خارجی تجربه میکند، 

به حاشیه .  شرایِط صدوِر این فیوا را به دقک باید بررتی کرد

های هیادی در خروجی های فید بوکی و وبالر های مخیلف 

شدی یکی  دامن هده شده و این فیوا را با فیواِی قیِل تلمان ر.

دانسیه و مقایسه های عجی  و غریبی که شرایِط مشخِص نظاِم 

تک که رژیم های واقعیک این.  اتالمی را اه قلم انداخیه اند

ارتجاعی و دیکیاتوری مانند جمهوری اتالمی که در نوِک ِهرِم 

گی ر.  داده اه هر صدایی و حیی اه شان نیز چندپارهحاکمیک

شان به صدای خش خش هر برگی وحشک دارند و حساتیک

تحرکاِت اجیماعی فقط به ترکو  و حبد و شکنجه و اعدام پا 

رژیمی که در ب.عِد بین المللی و داخلی مشروعیِک .  می دهد

اش نیز تیاتی و مذهبی اش را اه دتک داده، در راِس حاکمیک

دتک نمییواند به ی  09دیگر ایدئولوژی مذهبی همانند دهۀ 

مذه  و تمبل های دینی به مضحکه ای .  اش یاری رتاندشدن

اش بدل شده اتک در بین جوانان و حیی برخی  رفداراِن قدیمی

وجایگاِه قبلِی خود را در اجیماع و بخصوص درمیاِن نسِل جواِن 

واژه هایی که جوانان برای تمسخر و .  امروه اهدتک داده اتک

دتک اندخیِن هم بکار میبرند، جوک های مذهبی با شخصیِک 

در بیِن جوانان «  نقی»پیامبر و امامان و دراین اواخر هم ص ِک 

بعنواِن نقِش اضافی و هوَرکِی ی  فرد در ی  جمع همگی نمونه 

گردانی این نسل اه مذه ، بخشی اه مخال ک آنها هایی اه روی

. با روابط و قوانیِن مذهبِی رایج در جامعه و حاکمیک اتک

صدوِر فیوای ارتداد و قیِل شاهین را توتط روحانیوِن حکومیِی 

شیعه باید اه این دریچه نگریسک و توجه کرد که این فیوا، 

درواقع ههِر چشم گرفین و خط و نشان کشیدن برای نسلی اتک 

گردان و ضِداتالِم تیاتی اتک و مضحکه که اه مذه  روی

روحانیون و ائمۀ دین برایشان بخشاً ابزاِر مقاومِک اجیماعی 

هم بی   -نژادباند احمدی  –تکوِت تاکنونِی جناِح مقابل .  اتک

دلیل نیسک هیرا چندان هم بدشان نیامده که وجاهِک روحانیوِن 

درقدرت هیر تئوال برود و برای خودشان مشروعییی دیگری 

به .  خوش کردهرچند نباید به موضِع تاکنونِی آنها دل.  فراهم کنند

بیانی دیگر، این فیوا را باید اه ی  تو در چارچوِ  دعوای 

تر میاِن مردم و حکومک ارهیابی کرد که برای ارعاِ  بزرر

نسِل عاصی و آمادۀ ان جار صادر شده و شاهین نماینده ای اه این 

نسل اتک و اه توی دیگر تالش برای َعلَم کردِن تیوِن مقدِس 

. اتالم که نیروهای مخیلف دروِن هیات حاکمه را به خط کند

. بنابراین باید با تماِم قوا با این تیاتِک ورشکسیه مبارهه کرد

دفاع اه شاهین نج ی، درواقع دفاع اه خودمان و دفاع اه حِق 

. مان با ارتجاعی ترین روش های تلره و ترکو  اتکمخال ک

دفاع اه شاهین نج ی، به مبارهه با رژیمی گره خورده که 

مانده ترین حربه ها و قوانین اش آلوده به عق روبنای تیاتی

دفاع اه .  تال آنها را به اجرا گذاشیه اتکاتک و بیش اه تی

 —شاهین نج ی،  تقویِک اعیراضاِت مردمی در تروح 

 فتوای ارتداد و بازِی جمهوری اسالمی
 نگاهی به شاهین نجفی و َنقی 

 رسانه ها و جمهوری اسالمی 
 کامران پرند

 .مخیلف اتک

 ها چه خبر؟در دنیای رتانه

اظهارات گوناگونی اه توی چهره های هنری، حقوقی، اجیماعی وتیاتی با 

هم شاهین نجا ای، هام مایاِن تاراناۀ .  نظرگاه های مخیلف صورت گرفیه اتک

ماورد تاجازیاه … نقی، هم صافی گلپایگانی، هم مخال ین و موافقیِن تاراناه و 

باوک وخاروجای هاای دیاگار، کاماپایان هاای  درفید.  وتحلیل قرارگرفیه اند

اظاهااراِت ضاد و ناقایاِ  .  حماییِی گوناگونی را اه توی فعالین شاهد هسییم

برخی اه این فعالین و کمپین هایشان بیش اه آنکه روشنگری کاناد، فضاا را 

به چند نمونۀ مهم و عاماده باایاد اشااره ای گاذرا داشایاه . مخدوش کرده اتک

باشیم؛ دتیۀ اول بخش وتیعی اه فعالیِن چپ، حقوق بشری و ضاد اعادام و 

عده ای شاهین را بای :  میلیون ها انسانی هسیند که برخوردی مشخص کردند

برخی دیگر دفااع. گناه دانسیه و آهادِی بیان را در هر شرایری مقدم دانسیند

حرفی نزده، این خصالاِک تاراناه » شان اه شاهین بیشیر دلسوهی بود و اینکه 

، برخی دیگر بدرتیی ایان فایاوا « …های رپ اتک، ترانه اعیراضی بود و 

را با جنایاِت دوراِن تی و اندی تالۀ جمهوری اتالمی یکی کرده وخاواهااِن 

بیانیه های احزا  و تاهمانها نیز جنبۀ حمایاک .  حمایک اه شاهین نج ی شدند

دتایاۀ دوم . اه شاهین را با مبارهه با جمهوری اتالمی بدرتیای پایاوناد هدناد

. مذهبی ها با پشیواناۀ رتااناه ای قادرت هاای بازرر هسایاناد-تبزها و ملی

مذهبی ها را ب.زدالنه و حقیار و عاوام-درمجموع باید برخورِد تبزها و ملی

تبازهاا کاه عاالوه بار فضااهاای اجایامااعاِی عاماومای .  فریبانه ارهیابی کرد

دتیرتِی کافی به ابررتانه ها نیز دارند ماوضاِع خاود در دفااع اه شااهایان 

روشانا اکاران و ناظاریاه .  نج ی را به بندهای ایدئاولاوژیا  خاود گاره هدناد

تبزها ضامان . پرداهاِن آنها وارِد حوهۀ اخالق و ن ِد حکِم اعدام و فیوا شدند

درنوردیدِن مارههاای فایاوا و اعادام در جاماهاوری اتاالمای و رژیام هاای 

دیکیاتوری، به تیاِق دو تال قبِل خود، مخال ک با بخشای اه روحاانایاوِن در 

قدرت را عمده کرده و به مخا بیِن خود توصیاه مایاکاناناد کاه حاوهۀ اخاالق 

. عمومی را محیرم شمرده و باور های مذهبی نباید مورد توهین قرار گایارناد

تک که توهین چیسک و آیا ن.رِم اجیماعِی تاراناه تاوهایان ماحاساو  مساله این

یعنی اگر حوهۀ اخالقیات جامعه را هیر تئوال برده خاراا …  میشود یا نه و 

برخی چهره هاای تایااتاِی تاباز مااناناد !  کرده ولی فیوای ارتداد جایز نیسک

مجیبی واحدی رویکرِد روشنیری در قباِل شاهین نج ی و مخا باِن ترانۀ نقی 

هاای حاکاومایای و  تالِش مشکوک بارخای رتااناه» وی در نوشیه ای .  داشیند

همراهی تئوال برانگیز بخشی اه اپوهیسیون برای مرتبط کردن ی  فیوا اه 

هللا صافی گلپایگانی با این موضوع موجِ  تبلیغاِت وتیع پیرامون تاهادیاِد  آیک

واحدی در مصاحبه ای تصویری با !  « واقعی علیه جان خواننده ترانه شد غیر

صدای آمریکا، با تاکید بر مسلمان و شایاعاه باودِن خاود، «  روی خط» برنامۀ

. موضع بزِدالنۀ تبزها را به مسائل مشخصی مثل ع.رِف جامعه وصل میکناد

واحدی به شدت اه واکنِش مردم و رتانه های عماومای بارآشا ایاه باود و باه 

شکنی نیسک و  ارفاداراِن  صراحک اعالم کرد که این کاِر شاهین نج ی تابو

! ترانۀ نقی موضوع را بزرر کرده اند و او به کاِر این افراد اعیاراض دارد

اه نظِر وی فعالین تیاتی و هزاران انساِن دیگر که به این فیوا و جاماهاوری 

واحدی واقعااً تصاور .  انداتالمی واکنش داده اند شعور ندارند و َجوگیر شده

شان رنگ دارد که به مردم بگویند تااکاک، و  میکند هنوه حنای دوتال پیش

بانادِی  واحدی کماکان دنباِل فرصیی اتک تا ارادت و پاای! مردم تکوت کنند

واحدی در دفااع اه شااهایان .  خود به نظاِم اند و ال ِک اتالمی را نشان دهد

نج ی تالش میکرد وی را منحرف وخا ی معرفای کاناد و اه دیاِن پااکای و 

 . راتیِی اتالم برای بخشش شاهین مایه بگذارد

وی فیوای گلپایگانی را با توجه به تاریخ صدور و محیوای آن ناامارباو  باه 

شاهین دانسک و تاییِد فیوا توتِط آیک هللا مکارم شیراهی را نایاز تااتاف آور 

خواند هیرا مکارم شیراهی به صراحک اعالم کرده اتک که تاوهایان باه ناام 

. اماِم هشیم نیز موجِ  ارتداد و اجارای حاکام اتاک«  بدِ  گ.ن» ائمه و حیی به 

 –البیه واحدی با تخصصی مثال هدنی به معیار و چشمۀ هالِل حقیقِک تبزها 

 

اشاره کرده و در مخال ک با فیوای اخیر دربارۀ  -اماِم راحل–

با مشورت »: شاهین نج ی، ت سیِر خود را اینگونه شرح میدهد

چون همین قدر که … هایی که با روحانیوِن هیادی کرده ام 

شاهین اشاره کرده که قصِد اهانک نداشیه، فیوای قیل با ل 

یعنی اگر کسی اه حق انیقاد یا توهین خود به هر عقیده «! اتک

.    و مذه  یا خرافه ای نگذرد، فیوای قیل شامل اش خواهد شد

واحدی در بخِش تیاتِی تحلیِل خود به وجوِد خرافه در    

جامعه اعیراف کرد و اینکه در دوراِن جمهوری اتالمی 

ما اگر هرکاری »افزایش یافیه اتک اما توصیۀ وی این بود که 

با  بکنیم که به ن ِع حاکمیک تمام شود، حیی اگر به قصِد مبارهه

می بینیم که تخنگویاِن تبز کماکان «!!! خرافه باشد، غلط اتک

برای نسوخیِن تیخ و کبا  و هیِر ضر  نرفیِن نظاِم ال ِک 

تو اتالمی موضع میگیرند و دلشان میلرهد که مبادا اه ی 

فرصک را اه کف دهند و اه توِی دیگر موضعی بگیرند و 

واحدی ! برانداه و مخالِف نظاِم جمهورِی اتالمی قلمداد شوند

در برخورد به صحبیهای شاهر  مشکین قلم در انیقاد اه 

تیاتیهای حمایک اه خرافاِت دتک اندرکاراِن رژیم اه تی تال 

پیش تا امروه و تروِر فریدون فر  هاد، برخوردی آش یه و 

عصبی کرد و او را میهم به عدِم شناخک و درِک اه هنر 

!                                                               معرفی کرد  

در مجموع مواضع صدای آمریکا میانه داری بود و موضع بای

تی و رادیو فرانسه بیشیر تاکید بر فیوا و دفاع اه شااهایان  بی 

رتااناه هاای .  برای بزرر کردِن وجِه دیگر یعنی صادوِر فایاوا

بسااِ  حاماایاک امانایایای اه   -به ویژه آلاماان–دیگِر اروپایی نیز 

شاهین را برجسایاه کاردناد ولای حایای اه یاادآورِی تارورهاای 

رتااناه هاای .  جمهوری اتالمی در خوِد آلمان خودداری کردناد

اینیرنیِی فارتی هبان، عمدتاً حق آهادِی بیان را برجسیه کرده و 

برخی جریاناِت تیاتی نیز جنایاِت رژیم را افشاگری کردند کاه 

تروِر فریدون فر  هاد در تالهای دور باحاثای رایاج در مایااِن 

 .مباحث بود

اه هاویۀ هنری و باررتاِی خاوِد اثاِر ناقای و اه هاویاۀ تاباِ  

اجرایی آن، بحث هیادی درنگرفیه ولی در یکی اه مصاحبه هاا 

هاِی رادیو فرانسه انجام شده بود،  ها و همانه که در برنامۀ همینه

وی دربارۀ موتیقاِی .  نکاِت جالبی اه توِی مهدی آورند بیان شد

این تب  اه معیارهای ادبی و به ویژه نقاد » َرپ اشاره دارد که 

ادبی گریزان اتک و این تناقضی اتاک کاه باخاواهایام آن را باا 

کاری که تا امروه در اکاثاِر باررتای . «معیاِر ادبی مقایسه کنیم

آورناد در تاحالایاِل کالاِی .  های هنرِی ترانۀ نقی انجام شاده اتاک

ترانۀ نقی، آن را در قیاس با کاارهاای قابالاِی شااهایان خاالای اه 

ظرافک های َرپ و اِلِمان های  نز برآورد میکند و معیقد اتاک 

 —که خواننده علیرغِم شا  و شانه کشیدن در برابِر 
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گِی بزرر هم دچار اتاک کاه  هنجارها، به ی  جور دتک و پا بسیه

یعنی برعکِد ایاناکاه !  « همه آماده تو ک نیم» او را وامیدارد که بگوید 

ترانۀ َرپ، ترانۀ اعیراض اتک و به نظر میرتد که این تراناه هام ، 

اعیراضی اتک، در درونمایه و برن و پشِک این تصویِر اعیراضای، 

ی  جور ان عال و احساِس شکسک را می بینیم که به فضاای مانا اعال 

تر جامعه گره خورده اتک و حیی به این منجر شده که نوعی تابالایاِ  

 !ایدۀ انیظار در کالِم شاهین برجسیه شود

 شاهین و ارتداد

ی نقی، ی  اثِر هنرِی من ی نیسک و شاهین در این تاراناه هام،  ترانه

اش، ورای تعریِف خودش اه آن، قصد باهناماایای  مانند کارهای قبلی

البیه همااناناد هار اثار هاناری، .  واقعیات جاری جامعه را داشیه اتک

ترانۀ ناقاِی .   اثراِت اجیماعِی آن مییواند اه ارادۀ خالِق آن مسیقل باشد

شااهار  .  ماننِد بسیاری تاراناه هاای دیاگارش.  شاهین هم اینگونه بود

مشکین قلم هنرمنِد رقصنده و محبوبی اتک که باه اناعاکااِس هوایاای 

اجیماعِی دیگری اه اجرای این اثِر شاهین اشارۀ دقیقی دارد که فارق 

اه قصِد شاهین، باِ  جدل بر تِر برخی موضوعاِت اجیماعِی را بااه 

او نکات مهمی را در برنامۀ مشیرک با واحدی در برابر .  کرده اتک

ها را به پرتش میگیرد و دربرابِر اتیدالالِت  ما میگذارد؛ او واحدی

هدۀ تبزها اه توهین باه تااحاِک شایاعایاان و ائاماۀ  اخالقی و وحشک

ا هارشان، وضعیِک دیگر اقلیک های مذهبی در  وِل تالها و قرناهاا 

حکومِک شیعیان را مررح میکند؛ او بیان میکند که ایان تاراناه شاایاد 

ارف  ها و میلیونها شیعه آیینه ای در برابِر امثاِل واحدی مذهبی که ع.

جامعۀ ایران با آنها تعیین شده و اکنون بواتاراۀ ناقای باه عاقاایادشاان 

توهین شده، قرار دهد تا درک کنند اقلیک های مذهباِی دیاگار در ایان 

َمِرشان توهین میاشاود،  ها به کله به تنی» .  اند دوران چه کشیده ی ع.

ارمنی، هانادی هاا  جهود، ارمنی ها را تگ یهودی را جهود و تگ

را گاوپرتک و هرتشیی ها را آتش پرتک و گباری و باهاایای هاا را 

ماذها   به نظِر وی، در کشوری شیعاه!  « کثافک و نجاتک خوانده ایم

که قرنها به دیگر مذاه  و بااورهاا تاوهایان شاده، ایان کااِر شااهایان 

هده «  تودهنای» به آنها و امثاِل واحدی   -خواتیه و ناخواتیه–درواقع 

شاهر  مشکین قلم در انیهای صحبِک خود جمله ای اه آنااتاول !  اتک

اگر میلیونها آدم همصدا اه ی  حماقک دم »: فراند را باهگو کرد که

و این حماقک که اماروه «  بزنند، ذاِت آن حماقک همچنان پایدار اتک

بناِم عرف و اخالِق دینی اه آن نام برده میشود، اگر میلیاوناهاا آدم اه 

بنابراین، اجرای ترانۀ نقی توتاِط !  آن دم بزنند، همچنان حماقک اتک

شاهین بخش هایی اه اعیراضات و فاریاادهاای ماردم را ناماایانادگای 

تک که مردم اه شااهایان انایاظاار داشایاناد و  این همان چیزی.  میکند

اش جاذا   دارند و کارهای وی را فارغ اه ترِی تکنیکای و حارفاه

تک که هزاران و بلکه میلیون انساِن هناده و  این همان چیزی.  میکند

با شعور را در رتانه های عمومی و در خیابان به حمایک اه شاهیان 

ده ها کلیِپ ویدئویی در این چند روه تولید شاده کاه باا .  واداشیه اتک

ناقای، باه شادیادتاریان شاکال،   محوریِک حمایک اه شااهایان و تاراناه

آماِر روبه فازوناِی . مقدتاِت شیعه را و مذه  را به تمسخر گرفیه اند

آنها بیانگِر واقعییی اتک که جامعه اه مذه  و دیان باه حادی روی

گردان اتک که مبارهه با نمایندگاِن مذهبِی حااکام را باا تاماساخار باه 

حمایک اه شاهایان، تابادیال باه .  تمبل های دینی و رتمی دنبال میکند

اعیراضی شده اتک که بررتِی جنبه هاای درتاک وغالاِط آن باحاِث 

تک، بحِث ما برحق بودِن اعایاراِض ماردم بارعالایاِه دیان و  دیگری

تک که ماثال  انیظاری که ما اه شاهین داریم این.  تمبل های آن اتک

آواهه خوان » چندتاِل قبل در ترانۀ !  جا نزند. برخی ترانه هایش باشد

آخاه هنادگای باه »…  :  برای فریدون فرخزاد خاواناده باود«  در خون

! …  قدم تو راهی که لحظه به لحظاه خاراره   –تبِ  تو پ.ردردتره 

ایان .  آری شاهین، این راه پ.رخرر اتک و تو اه ابیدا آن را میدانسایای

تبِ  خواندن و درکناِر مردم بودن، پ.ر اه خرر اتک و تو باه ویاژه 

ات مدافع و مبلِ  این تب  بودی و برای  در دورۀ آغاهیِن کاِر هنری

برای همین وقیای در .  برای همین محبو  بودی.  همین محبو  شدی

 به میدان آمدی، همه آن را « چیز»، با ترانۀ 11دوراِن انیخاباِت 

بارای هامایان باود کاه باا . کالِم بسیاری شده بودهمزمه کرده و تکیه

تیاتیمداراِن اتالمی و بلندکردِن پرچِم حاِق هن، تمسخِر روحانیون، 

در بیِن خوانندگاِن مردمِی نسِل خودت … به چالش کشیدِن خرافات و 

کاه حااماِی جاناباِش تاباز و  11حیی بعد اه انایاخاابااِت .  جای گرفیی

بودِن آن ایدئولوژی تاو را باه خاوانادن اه  ادعاهای آنها شدی و تهی

توهم و هیچ و پوچ رتاند، اما همچنان در میاِن نسِل خاودت ماردمای 

برای همین اه تو انیظار داریم که وقیی تنها نیسیی، وقایای در . بودی

چایازان،  نسل خودت جا باه کرده ای، وقیی قلم و صدا و اعیابااِر بای

را پشاِک خاودت داری؛ ماقااوم …  تبعیدی ها و هندانیان، جاواناان و

باشی و ابراِه پشیمانی نکنی و باا صااحابااِن قادرت اه هار قامااشای 

به موِج بزرگیری نگاه کن که درپاِد حارکاِک تاو باه !  مماشات نکنی

راه افیاده و به تضادهای دیگری نگاه کن که َتر باه کارده اناد وبااه 

خاواتاِک .  مثِل قبل مسئولیِک تو را در مبارهه به تو یاادآوری مایاکاناد

امروِه همۀ مرتدیِن  رفداِر کارگر، خلق، انسان و بشر، حقاوِق هن، 

 .ضِداعدام و آهادی اه تو همین اتک

 

 !مرتدیِن جهان، اه شاهین حمایک کنید

 !هنده باد ارتداد

 پایانشوراِی دانشجویان و جواناِن چِپ ایران                 

درهمین حال والدیمیرپوتین ریید جمهوری روتیه ه ک تن .”

اه نزدیکان خود را به تمک مشاوران عالی کرملین منصو  

آگاهان هدف اه این کار را تضعیف بیش اه حد . کرد

اخییارات نخسک وهیر و تمرکز بیشیر قدرت در دتیان ریید 

.                                              جمهوری اعالم کرده اند  

 هزار دالر جریمه برای تظاهرات غیر قانونی 801  

 می 81 -روشنگر

دولک ایالیی کب  اه ایاالت کنادا در مجمع ملی خود قانون 

جدیدی را تحک عنوان قانون اضرراری برای کس  اخییارات 

ه نه اتک بی  14تاهه برای ترکو  جنیش دانشجوئی که 

این قانون که درپي . وق ه جریان دارد به تصوی  رتاند

 ۸۶می،  با  17تاعیه در نیمه ش  پنجشنبه  ۰۰مذاکراتي 

راي مخالف به تصوی  رتید،  ۸۶راي موافق در مقابل 

اعمال مقرارت ت ک و تخک بر اعیراضات اه جمله اعمال 

هاي  هاي تنگین براي دانشجویان و فدراتیون جریمه

.                                         گیرد دانشجویي را در بر مي  

بر اتاس این قانون که اقدامی صریی بر علیه آهادی بیان و   

تجمعات می باشد هر شخصي که اهورود دانشجویان به 

ها را بر هم  موتسات آموهشي جلوگیري کند و یا نظم کالس

هزار دالر کانادا و اگر رهبر  ۵بزند، اه ی  هزار تا 

هزار دالر جریمه  ۵۵هزار تا  ۷دانشجوئی باشد معادل 

در حالیکه این رقم براي فدراتیون و یا . خواهد شد

هزار دالر افزایش می  ۰۰۵تا  ۰۵هاي دانشجویي تا  اتحادیه

.                                                                       یابد  

کند تا اه قبل  قانون مزبور همچنین دانشجویان را ملزم مي 

پلید را اه برنامه تظاهرات خود با تمامي جزییات اه جمله 

این قانون تاکنون .  محل، مکان و همان دقیق آن مرلع تاهند

مورد اعیراض اتحادیه های کارگری و نهادهای حقوق بشری 

اه جمله لوئید لوموند اتیاد حقوق دانشگاه کب  .  قرار گرفیه

که در "  قانون مواهین جنگي "  در مونیرال، این قانون را با 

تصوی  شد، مقایسه کرده (  FLQ) ۰۷۷۱جریان بحران اکیبر 

 .اتک

 

این بدترین قانوني : "این اتیاد حقوق دانشگاه کب  یادآور شد 

اتک که من تاکنون به اتیثناي قانون مواهین جنگي شاهد 

کردم  کردیم اما فکر نمي ما چیزهایي را پیش بیني مي.  ام بوده

ها این قوانین را تغییر دهند و مقررات جدید را در مورد  که آن

 ."حقوق افراد در برگزاری تظاهرات اعمال کنند

در تظاهرات عظیمی که بالفاصله و بدون کس  اجاهه اه 

پلید در اعیراض به این مصوبه در مونیریال و شهر کب  

بر پا شد صدها هزار ن ر ضمن هیر پا گذاردن این قانون، 

 . خشم خود را نسبک به دولک لیبرال کب  اعالم داشیند

مبارهه دانشجوالن که در ابیدا بخا ر تحصیل رایگان و لغو  

شهریه های باال بود اکنون با رویارویی با قانون اضرراری 

 پایان.                    وارد ابعاد کامال جدیدی شده اتک

دومای روتیه روه ته شنبه بررتی  رحی را در دتیور کار 

خود قرارداد که به موج  آن جریمه نقدی تاهماندهی 

. تظاهرات غیرقانونی و یا شرکک درآن افزایش خواهد یافک

 بق این  رح پیشنهادی حز  درقدرت روتیه، جریمه نقدی 

شرکک در تجمعات غیرقانونی که درحال حاضر مبلغی بین 

تی تا پنجاه یورو اتک می تواند تا دواهده هزار یورو افزایش 

در واکنش به این موضوع، اپوهیسیون روتیه مقابل دوما .یابد

ترگئی مییروخین رهبر .  دتک به ی  تجمع اعیراضی هدند

آنهایی که درقدرت هسیند “:حز  یابلوکو به خبرنگاران گ ک

اگر شما فقیر !  بنشینید و تکوت کنید:  پیام روشنی فرتیاده اند

هسیید ما با تیاتیهای بودجه ای خود محکومیان می کنیم تا ابد 

در فالکک باقی بمانید و شما نباید هیچ مقاومیی کنید یا شهامک 

 ”.اعیراض کردن به خود بدهید

در ادامه پلید ترگئی مییروخین رهبر حز  یابلوکو و تنی 

توفیا روتووا یکی .چند اه فعاالن این حز  را دتیگیر کرد

ی  “:اه فعاالن شاخه جوانان حز  لیبرال یوبلوکو معیقد اتک

راه مسیقیم برای مردم بیشیر باقی نمانده یا مثل شورشیان مسلی 

در صورت دوم .  به خیابان بریزند یا خیلی تاده در خانه بمانند

  .البیه هیچ چیز تغییر نخواهد کرد

 

 

 به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است

 هزار یورو جریمه شرکت درتظاهرات غیرقانونی٢١

 می   ١١-یورو نیوز 
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تيوانيیيد  بيیينيیيد ييه مي  هاي جراید را ورق بزنید، مي  نیازمندي

حدود قیمت شیر مرغ تا جان آدمیزاد، براي فروش و رهين و 

اجاره به صورت نقد و اقساط با تسهیالت ویيهه را بيه دسيت 

هيا  حاال اگر صفحات اصل  روزنياميه.  يار سخت  نیست. آورید

را ورق بزنید در صفحه حوادث با قیمت ارزان جيان آدميیيزاد 

 به این تیترها توجه ينید؛ . شوید رو م  روبه

كاااهااش :  كااامااران باااقااري، لاانااهاارانااي وهیاار بااهااداشااک وقااک

تاه تاال ) هزار مورد تار اان 19آمارخودكشي و ثبک تاالنه

 ( نیوه تالمک: منبع –پیش 

آمار خودكشي در كشور :  مقدم، فرمانده نیروي انیظامي احمدي

 ( نیوه تالمک: منبع –دو تال پیش )دو برابر قیل اتک 

تااهماان :  احمد حاجبي، ریید اداره تالمک وهارت باهاداشاک

 -دهد پزشهي قانوني آمار خودكشي را به وهارت بهداشک نمي

 (خبرگزاري فارس: منبع –روه پیش  009) 

مارداد  01“  كاناناد ن ر در كشور خاودكشاي ماي 1189هر روه 

 شرقروهنامه : منبع – 19

 –روه پیاش  09) آمار خودكشي در هنان بیش اه مردان اتک 

  (»تابناك«تایک : منبع

شاود  ها خوانده و شنیده مي قدر كه اه این دتک اظهارنظر همان

رد  –مردي، هني   –اخباري چون فردي  یاا !  تیانور خورد و م.

رد . شاود به وفور شنیده و خاواناده ماي!  قرص برنج خورد و م.

اناواع و اقساام هام .  خودكشي این روهها حسابي میاسار اتاک

آمار تاهمان پزشهي قانوني در تال گذشیاه حاهاایاک اه .  دارد

كنناد و  ن ر در ایران خودكشي مي 89آن دارد كه روهانه حدود 

دهاد كاه در یاا تاال، اه هار  هاي آمااري نشاان ماي بررتي

 .اند صدهزار ن ر حدود شش ن ر خودكشي كرده

، ریید تاهمان پزشاهاي قااناوناي كشاور ایان « احمد شجاعي» 

اش حاوالاي ماردادمااه  آمار را در نشسک خاباري تاال گاذشایاه

آمار خودكشي در ایران در شش مااه پاایااناي تاال .  اعالم كرد

گذشیه همچنان اعالم نشده اماا آماار خاودكشاي در تاه مااهاه 

درصاد 011گذشیه نسبک به مدت مشابه تاال قابال   نخسک تال

نا ار در  110گذشایاه   در ته ماهه نخسک تال.  افزایش داشک

 011ن ر هن و  010اند كه اه این میان  كشور خودكشي كرده

 11و  11هاي  حاال به آمار خودكشي در تال. اند ن ر مرد بوده

خودكشي و در تاال  800هزار و  ، ته11توجه كنید؛ در تال 

خاودكشاي .  خودكشي گزارش شاده اتاک 001هزار و  ، ته11

درصادي داشایاه 81افازایاش  11نسباک باه تاال  11در تال 

، حاال محاتبه كانایاد افازایاش 19درصد هم در تال 011اتک، 

، « فارویاد» به قول !  ؟18آمار خودكشي را در ته ماه اول تال 

ها آرهو دارند كسي را بهشند یا به عامل نااكااماي  در خشم، آدم

اه تاوي .  كشاناد آتی  برتانند و اگر نیوانند خاودشاان را ماي

كند در دتایارس  دیگر یهي اه عواملي كه به خودكشي كما مي

به غیر اه . كند بودن موادي اتک كه این امر را تسهیل مي

ترین مواد براي خودكشي تیانور و قرص   نا  در دتیرس

.                                                               برنج اتک  

 در مسييیيير شييمييال بييه جيينييوب «  نيياصيير خسييرو» خييیييابييان  

داني به تاماک  پیچد كه نمي همزمه دارو، دارو، چنان در هم مي

كور عصاكشي براي اموات مردم دعاا .  كدام صدا باید برگردي

هندگي در م اهاوم خاریاد .  هند داد مي »چایي«پیرمردي .  كند مي

تواناد حادس بازناد قارصاي،  اما كسي مي.  و فروش جاري اتک

جا شادن و دادوتایاد اتاک؟  گردي براي خودكشي در حال جابه

روم و  به تراغش مي. مرد میانسالي در حال نوشیدن چاي اتک

گردم كه هاماه چایاز را تاماام كانام،  دنبال قرصي مي«:  گویم مي

اه آن آقاا «:  دهاد نشااناي دیاگاري ماي »... تیانور، قرص برناج

باه تاراغ مارد جاواناي  ». شرت ت ید باه تان دارد بپرس كه تي

 ... روم مي

 

 .گردم دنبال تیانور مي! تالم -

 براي چه كاري؟ 

داري؟ ! خوام خودكشي كنم مي! براي خودم -  

! نداریم  

اي نداري؟  چیز دیگه -  

! دن گیر نمیاد، اینجا تیانور اصل بهک نمي نیسک،   

دن؟  چي مي -  

! آشغال  

... اون نشد، قرص برنج، نشد تم گراه -  

...دي كه  هزار تومن بدي، نمي300خواي باید  تیانور مي  

واته چند گرم؟  -  

... هزار بده 300. اش، نیم گرم یه ذره  

تونم  جا مي االن آنقدر پول ندارم، اگر بخوام پیدات كنم همین -

 پیدات كنم؟ 

. آره، بیا جلوي همین كبابي  

گردم، داري؟ دنبال تیانور مي -  

چند بهک قیمک دادن؟    

هزار تومن 100هزار تومن تا  300اه  -  

.تیانور هم داریم  

چند؟  -  

خواي بدي؟  خواي؟ چقدر پول مي چه مدلي مي  

. معرلي نداشیه باشه دیگه، درد نهشم -  

خواي؟  واته خودت مي  

! خوام دیگه واته خودم مي! خوام تریم مي نه واته پشک -  

هزار تومن  120اون هم باهات . یه قرص وكیوم شده ِگرد ِ

. كنم حسا  مي  

كجاییه؟  -  

اش هم هسک كپسول،  ایراني. پشیش چیزي ننوشیه، اما خارجیه

... كنن باهاش مرر موش قا ي مي  

مرمئنه؟  -  

.آره، اون هم فقط یه ن ر داره كه شیمیایي فروشِ   

داره؟  مغاهه -  

اما به یه شر  بهک . اصل و تضمیني ِ. آره، مرمئنه توي وكیومِ 

. گردیم دم؛ دنبال دردتر نمي مي  

چه دردتري؟  -  

فردا خدایي نهرده یهي بیاد دنبال ما كه اه اینجا و اه من 

.گرفیي  

مگه میان؟  -  

خوره وقک مردن  آدمیزاده دیگه مي. اون دیگه دتک خداتک

اهش بپرتن چي خوردي، چي نخوردي، اه كجا خریدي و 

. گرفیي خالصه بیان دنبال ما  

ها  دونسیم قیمک نمي... كنم تنها هندگي مي. نه، خیالک راحک -

. گشیم  وریه وگرنه دنبال  نا  مي این  

خواي پول بدي؟  چقدر مي  

هزار تومن  30 -  

تونم برات جور كنم هزار تومن مي60-70تا   

میام پیشک... یه دوري بزنم -  

خواي یا پودرشو؟  شو مي قرص  

.قرص -  

... خوري یا، دو، ته ریزي روي غذا مي پودر كه بهیره، مي

. تموم  

گرمي چند؟  -  

خواي؟  واته چي مي. هزار تومن 50  

. براي خودم -  

 آخه چرا؟ 

... بگذریم -  

... بیا توي كوچه بهک بدم  

... گي نه گرون مي -  

خواي این كار رو بهني؟ من نمیارم  این همه راه هسک، چرا مي

. واتک  

... تو نمیاري، باالتر كه واتم میارن -  

! خیال خودكشي شي برو شیشه بهش، مغزت باه شه، بي  

 یک گزارش متفاوت 

 از خیابان ناصر خسروی تهران

  حمید جعفري

بازار قاچاق دارو چنین جوانان  را تا به حال به خود ندیده 

شان شده باشد؛ به سراغ  بود يه انگار شغل آبا و اجدادي

...                         روم تر از فروشنده قبل  م  پسري جوان  

بیند با چند  همین يه م . دوباره چشمم روشن شد به جوان 

روي شمال  در حال گپ و گفت درباره  نفر در مسیر پیاده

.                     آید سیانور و قرص برنج هستم به سراغم م   

http://eteraaz.com/news/9315-naser.html
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سزاى كسانى كه با 

دوستداران خدا و 

جنگند و  پیامبر او مى

در زمین به 

كوشند جز این  فسادمى

نیست كه كشته شوند 

یا بر دار آویخته گردند 

یا دست و پایشان در 

یكدیگر    خالف جهت

بریده شود یا از آن 

سرزمین تبعید گردند 

این رسوایى آنان در 

دنیاست و در آخرت 

 إِنََّما َجَزاء الَِّذینَ 

َ َوَرُسوَلهُ   یَُحارِبُوَن ّللاه  

ْوَن فِ  األَْرضِ َویَْسعَ    

فََساًدا أَن یُقَتَّلُوْا أَوْ    

یَُصلَّبُوْا أَْو تُقَطَّعَ    

نْ   أَْیِدیِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ  

ِخالٍف أَْو یُنفَْوْا ِمنَ    

األَْرِض َذلَِك لَُهْم  

 ِخْزي  

ْنیَا َولَُهْم فِ   فِ  الدُّ  

  

 33  سوره مائده آیه 

هاي پرت دادن، ن همیدم چي باید  اه باال آمار تیانور گرفیم قیمک

دارن  كپسول خالي بر مي. گیر نمیاد قربونک تیانور اصل... بگیرم

دن جاي تیانور چیزهاي دیگه مي  

كشه؟  مي -  

. قرص برنج هسک بهیره! نه  

چند؟  -  

. هزار تومن30اي  دونه  

كشه؟  مي -  

. آره  

امیل دورکیم در اثر معروفش خودکشی را ی  پدیده اجیماعی 

:او می نویسد. تعریف می کند  

مرر با قرص برنج مرر بسیار دردناکی اتک و فرد عرش 

در این مرر فرد تا همانی که هنده اتک . هیادی به آ  دارد

. هوشیار و بیدار بوده و توهش بدی در بدن خود احساس می کند

بر اتاس عالمک های بالینی فرد دچار خسیگی و کمبود اکسیژن 

بروریکه بدنش رو به کبودی رفیه و دچار خ گی . می شود

این روند روندی غیر قابل برگشک اتک و . تلولی خواهد شد

.                      مسمومیک با قرص برنج برابر با مرر اتک  

تال تن دارند و  ی  ۵۱اغل  قربانیان کمیر اه : وی افزود

. تالهای اخیر خودکشی با قرص برنج افزایش داشیه اتک

بروریکه در یکی اه بیمارتیانهایی که در آن مشغول به کار 

ن ر که اغل  آنها خانم بودند بر  ۸هسیم در فروردین ماه حدود 

.                 اثر مسمومیک با قرص برنج جان باخیند  

 مسمومیک با قرص برنج مساوی با مرر حیمی 

پزش  بخش مسمومین بیمارتیان الغدیر با اشاره به نبود نظارت 

میات انه برخی : های الهم بر فروش این قرص، اظهار داشک

عراری ها به راحیی این قرص را در اخییار مشیریان خود قرار 

در یکی اه موارد نادر هنی پد اه مسمویک با قرص . می دهند

برای : او بعد اه باهگشک به هندگی اظهار داشک. برنج هنده ماند

گرفین قرص برنج به عراری رفیم که او پد اه مشاهده 

یکی دیگر اه بیماران می گ ک . اصرارهایم چند قرص به من داد

به عراری رفیه و ادعا کردم برای خودکشی قرص برنج می 

خواهم که او محل دیگری را به من معرفی کرد و گ ک در آنجا 

.   قرص های برنج قوییری می توانم پیدا کنم تا راحک تر بمیرم  

 ۷۷این میخصص تاکید کرد، در مسمویک با قرص های دیگر 

 ۷۷درصد بیماران هنده می مانند اما در مسمومیک با قرص برنج 

اگر بشود قرص . درصد بیماران جان خود را اه دتک می دهند

های برنج را اه عراری ها جمع آوری کرد و در فروش آن 

نظارت های الهم را داشک می توان آمار خودکشی با قرص 

.                         .                   برنج را در جامعه کاهش داد

پایان                          

 

به هر حال هرچه . نزدیك مسجد پیرمردي نشسته روي صندل 

شود يه شاید اگر دنبال اصل جنس  باشد دود از ينده بلند م 

.                    روم به سراغش م . سیانور بودم، مطمئن باشد  

عبارت اتک اه هرنوع مرگي كه نییجه مسیقیم یا  خودکشی

غیرمسیقیم كردار من ي یا مثبک خود قرباني اتک كه باید چنان 

ها  ول كشید تا مسووالن  در ایران تال« .اي به بار آورد نییجه

اما موضع . دتک بهشند« انهار»هاي اجیماعي اه  در قبال آتی 

به گواه . به اعالم نهردن آمار خودكشي بدل شده اتک« انهار»

هاي   شناتان، در ایران انگیزه خودكشي در گروه تحقیق جامعه

ناموتي، اخیالفات خانوادگي، تحصیل و اهدواج، شهسک و 

ها  ناامیدي، فقر و تنگدتیي، بر مال شدن حقایق و اترار، اتیرس

اي روحي و رواني، تنهایي، عشق و تمایالت  و فشارهاي لحظه

. بندي شده اتک شدید عا  ي و اعییاد به موادمخدر و الهل، تقسیم

در توي دیگر انگار . هاي یا توي تساوي اتک اینها همه مول ه

مواد الهم براي . تنها چیزي كه ارهان شده اتک، جان آدمي اتک

.                     .    خودكشي در تهران همیشه در دتیرس اتک

جوان بر اثر مسمومیت با قرص برنج در یک سال  ۰۶۴مرگ     

در حالی که آمار خودکشی رو به افزایش اتک، مرالعات :مهر  

درصدی مرر بر اثر مسمومیک با قرص  ۰۸نشان اه افزایش 

آور به راحیی در عراریها  برنج دارد اما همچنان این قرص مرر

فروخیه می شود و برخی افراد تودجو با فروش غیرقانونی آن 

ن ر را در تال گذشیه رقم هدند، افرادی که اغل   ۸۸۱بیش اه 

.                                تال تن داشیند ۵۱آنها هیر   

به گزارش مهر، قرص برنج که به نام فس ید آلومینیوم نیز شناخیه 

می شود قرصی اتک که ی  عدد آن قادر اتک هزاران شیه را 

این قرص اه خود گاه فس ید تولید می کند و اه آن . اه بین ببرد

. برای جلوگیری اه آفک هدگی برنج در انبار اتی اده می شود

مسمومیک با این قرص هم اه راه اتینشاق، هم اه راه تماس 

مصرف خوراکی . افید پوتیی و هم به صورت خوراکی ات اق مي

آن باعث تهوع، درد معده ، اتی راغ، اتهال، تنگی ن د، احساس 

. ترما، عرش ، تر درد، تشنج و کما می شود  

نفر در یک سال                                    ۰۶۴مرگ   

بر اتاس گزارش پزشکی قانونی آمار مرر بر اثر مسمومیک 

 ی تال های اخیر روندی صعودی داشیه به  وری که رقم 

به  ۶۷مورد مرر بر اثر مسمومیک قرص برنج در تال  ۰۰۸

های  ن ر اه فوتي ۰۵۷. رتیده اتک ۷۱مورد در تال  ۸۸۵

ن ر هن  ۰۱۸مسمومیک با قرص برنج در تال گذشیه مرد و 

.                                                                          بودند  

مرگ دردناک در هوشیاری                               

در این باره به  -میخصص تم شناتی -دکیر غالمعلی جع ری

تم قرص برنج تمی اتک که بر روی تلولها تاثیر : مهر گ ک

بدی می گذارد و تن د تلولی را اه بین می برد و باعث آتی  

. جدی به اعضا و ارگانهای دیگر بدن مثل کلیه ها و قل  می شود  

 کورش و یهودیان 

 از کتاب بازیگران عصر تمدن 

   کورش، محمد، چنگیز 

 سیامک ستوده

 

دلجوئی های کورش اه روحانیون مرتجع یهود، ناه 

تنها به منظور جل  اتحاد آنان برای فیی باابال، بالاکاه در 

ضمن، بخشی اه نقشه ی وی برای دتک و پا کاردن یا  

جای پا در اورشلیم برای تصرفات بعدی وی در تاوریاه 

 . و مصر بوده اتک

بنابراین، باین تارتایا  و باا ایان اناگایازه اتاک کاه 

کورش به شخصیک رهائای باخاش یاهاود و یاهاودیاان باه 

انگایازه .  تیایش گران اغراق گوی کورش تبدیل می شوند

ای که کمیر به آنچه که ادعا مای شاود، یاعانای باه آهادی 

 .  خواهی و انسان دوتیی کوروش ارتبا  داشیه

می دانیم کاه کاورش باناا باه گا ایاه ی بسایااری اه 

مااورخاایاان فااردی پااراگااماااتاایااسااک و کاااردان بااوده کااه 

همانرورکه من نیز نشان دادم، تاعای داشایاه کشاورهاای 

دیگر را با اتی اده اه تضادهای درونی آنهاا و بار اتااس 

در اینجا نایاز هار .  ی  برنامه عمل تیاتی تصرف نماید

چند وی فرمان می دهد تا بخارج او دراورشالایام ماعابادی 

برای یهوه بساهند، ولی در واقاع او ایان خااناه را بارای 

جل  یهودیان اورشلیم بعنوان تخک پرشی برای تصرفاات 

 .  بعدی خود در توریه و مصر بنا می کند
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 خشونت علیه زنان در کشورهای خاورمیانه
 بخش ششم
 ناهید جعفرپور

در کشورهای خااورمایااناه یاعانای کشاورهاائای کاه در کاناار 

حکومک ترمایه، فرهنگ و تنن و دین هم نقش تعیین کاناناده 

هناان خااناه ) باهی می کنند، بخصوص هنان اقشار تاحایاانای 

هر روه و هار ...(  دار، ترپرتک خانوار، دهقان، کارگر و

دقیقه و هر ثانیه در معرض انواع و اقسام فشارها و خشوناک 

 ...ها قرار می گیرند 

هناان جادا اه .  حقوق هنان در ترتاتر جهان نق  می شاود

ملیک، فرهنگ، مذه  و موقعیک    اجیماعیشان همواره هار 

چه بیشیر مورد تبعی  های چندگاناه و خشاوناک قارار مای 

خشونک علیه هنان عالمک مشخاصاه تاماامای جاواماع .  گیرند

 .پدرتاالر اتک

اما هرچه جاماعاه عاقا  .  خشونک علیه هنان مره نمی شناتد

مانده تر و بیشیر تحک تاثیر فرهنگ و مذاه  قرار مایاگایارد 

 بیعیا شکل .  این خشونک ها عریان تر خود را نشان می دهد

خشونک و درجه خشونک و درجه خدشه دار شدن حقوق بشر 

بارخای اه کشاورهاا .  در کشورهای می اوت با هم فرق میکند

تمامی ترم های جهانی حقوق بشار را هیار پاا مایاگاذارناد و 

 . برخی بنوعی دیگر

با نگاهی به کشور های خاورمیانه یعنی کشاورهاائای کاه در 

کنار حکومک ترمایه، فرهنگ و تنن و دین هم نقش تاعایایان 

هناان ) کننده باهی می کنند، بخصوص هنان اقشاار تاحایاانای 

هر روه و ...(  خانه دار، ترپرتک خانوار، دهقان، کارگر و

هر دقیقه و هر ثانیه در ماعارض اناواع و اقساام فشاارهاا و 

خشونک ها قرار میگیرند و برخا اه آنجا که قوانین هن تییاز 

ملکه این جوامع اتک و در تاروپود این جواماع رخاناه کارده 

اتک، برای فرار اه این همه بی عدالیی و ظلم و خشاوناک و 

بی حرمیی راهی جز خودکشی و خودتوهی و در باهایاریان 

حالک توخین و تاخیان باا بایامااری هاای عصابای و تاایار 

بیماری های روحی و روانی و جسمی برای هنان باقی نامای 

 . ماند

در برخی اه این کشورها مثال چون افاغاانسایاان و عاراق اه 

ی  تو جنگ و اشغال و فاقار و بای باهاره گای اه تاماامای 

نعمات ی  هندگی شرافیمندانه انسانای هناان را دوره کارده 

اتک و اه توی دیگر رژیم های بنیادگرائی که باا باه غال و 

هنجیر بسین دتک و پای هنان عمال قصد هنده باگاور کاردن 

مسلما در هار جااماعاه .  این نیمه فعال جامعه را در تر دارند

برور فاعاال و نایاروماناد (  مثال ایران)ای که جنبش هنان آن 

وارد صحنه شده و در مقابل تمامی این خشاوناک هاا ماباارهه 

نموده اتک در مقابل موفق هم گشیه اتک قدمهای بزرگی در 

در باررتای .  راه رفع تبعی  در حوهه های مشخص بردارد

هیر به نمونه های افاغاانسایاان، عاراق، فالاسارایان، لاباناان و 

 .توریه و عربسیان تعودی می پرداهیم

روهنامه تعودی عر  نیوه دو تال پیش :  عربسیان تعودی

در جریان تمیناری مربو  به "  حمد الراهین "نوشک، قاضی 

اگر : "خشونک های خانوادگی خرا  به حاضران اظهار داشک

هنان بیش اه حد ولخرجی کنند شوهران آنها اجاهه دارند که به 

 . " صورت همسرشان تیلی بزنند

"این قاضی تعودی با ذکر مثالی در این همینه افزود اگر : 

به (  دالر ۵۰۱)لایر تعودی  ۰۱۱شخصی مبل  ی  هزار و 

، (دالر ۰۸۱)لایر آن  ۷۱۱همسر خود بدهد و این خانم حدود 

یعنی بیش اه نیمی اه این مبل  را صرف خرید ی  چادر بلند 

مشکی کند آنگاه شوهر این حق را دارد در واکنش به اقدام 

 . " همسرش ، او را با هدن تیلی تنبیه کند

به نوشیه عر  نیوه، این قاضی تعودی ، اظهارات جنجال 

آفرین خود را در همانی ابراه کرد که تالش می کرد توضیی 

دهد چرا حوادث خشونک خانوادگی در عربسیان افزایش یافیه 

 . اتک

"الراهین ادامه داد یکی اه عوامل افزایش خشونک های : 

خانوادگی در عربسیان ، رفیارهای ناشایسک هنان و اتی اده 

فعاالن حقوق ".  آنها اه لغات توهین آمیز علیه شوهرانشان اتک

هنان در عربسیان معیقدند خشونک علیه هنان به امری میداول 

 . در این کشور تبدیل شده اتک

مردان تعودی با این : "وجیهه الهویدر، ی  فعال هن میگوید

فرهنگ بزرر شده اند که شان ی  هن را کمیر اه ی  

اه نظر من تعج  آور نیسک که ی  .  شخص عادی میدانند

قاضی یا ی  فرد مذهبی اینچنین تخن بگوید، آنها در همین 

فرهنگ رشد یافیه اند، فرهنگی که به شما می گوید بلند کردن 

 . " دتک بر روی ی  هن جایز اتک

جنجال آفرینی های قضات تعودی به همین جا خیم نمی شود 

به  وری که بعد اه آن نیز ی  قاضی تعودی دو بار با 

 ۸۷تاله برای گرفین  الق اه شوهر  ۶درخواتک ی  دخیر 

تاله اش مخال ک کرد که همین امر باعث بروه مشاجرات 

ترانجام پد اه اعیراضات گروه های حقوق بشر، .  هیادی شد

 .این دخیر خردتال توانسک اه شوهرش  الق بگیرد

. هنان در عربسیان تعودی حیی اه حق رانندگی محرومند

الملل با انیقاد اه نحوه برخورد مسئوالن  تاهمان ع و بین

عربسیانی با هنان، اه آنها خواتیه اتک تا با این قشر اه جامعه 

فیلیپ لوتر، معاون .  برخورد نکنند ۰عنوان شهروندان درجه  به

های خاورمیانه و شمال آفریقای این تاهمان با   مدیر برنامه

شدت مورد تبعی  قرار می   اعالم اینکه هنان در عربسیان به

هنان عربسیانی حق رای دادن ندارند و    :گیرند، تاکید کرد 

شدت افزایش  های عربسیانی به  خشونک علیه هنان در خانواده

توانند در کشور  هنان عربسیانی نمی    :وی گ ک.  یافیه اتک

خود رانندگی کنند و این مسئله مانع بزرگی بر تر راه آهادی 

برای نخسیین بار .  رود شمار می  آنها برای رفین به بیرون به

مرالبات علنی برای اعرای حق رانندگی به هنان در عربسیان 

ها ن ر اه  در آن همان ده.  مررح شد ۰۷۷۱تعودی در تال 

خواتیار (  پاییخک)هنان تعودی در راهپیمایی در شهر ریاض 

بر اتاس قوانین فعلی راهنمایی و .  اعرای حق رانندگی شدند

رانندگی در عربسیان تعودی، مانعی برای رانندگی هنان در 

های تعودی و نهادهای  عربسیان تعودی وجود ندارد اما م یی

شدت با این موضوع مخالف هسیند   دینی منیس  به وهابیک به

بسیاری عقیده دارند که اقدامات .  دانند و آن را حرام می 

اعیراضی هنان عربسیان برای داشین حق رانندگی نخسیین قدم 

دتک آوردن حقوق دیگر اه جمله حق رای به   آنها برای به

دولک عربسیان اعالم کرده اتک که به هنان .  آید حسا  می

وجیهه الحویدر، فعال حقوق .  عربسیان حق رای خواهد داد

بشر عربسیان اعالم کرد که حرکات اعیراضی هنان تنها آغاه 

هنان عربسیانی به خا ر منع رانندگی .  ی  راه  والنی اتک

برای رتیدگی به امور روهمره خود مجبور به درخواتک 

این در .  کم  اه بسیگان مرد خود یا اتیخدام راننده هسیند

حالی اتک که بسیاری اه مردان عربسیان تعودی اه مرالبات 

 .کنند هنان در رانندگی حمایک می

روهنامه الرای کویک در ات ندماه گذشیه باراتااس نایاایاج یا  

درصد هنان عربسیانی برخورد  ۷۵تحقیق فاش تاخک که علیه 

براتاس ایان تاحاقایاق .  خشونک آمیز در خانواده اعمال می شود

که اه توی مرکز مرالعات اجیماعی ریااض صاورت گارفایاه 

اتک، هنان خانه دار بیش اه هنان شاغل با خشونک مردان 

درصد هنان عربسیان با  ۵۱عالوه براین .  روبه رو می شوند

با این حال هنان .  خشونک اقیصادی دتک و پنجه نرم می کنند

شاغل نیز اه حقوق مادی شغل خود نیز بهره مند نیسیند به 

گونه ای که مزد آنان به  ور کامل اه توی همسرانشان ضبط 

می شود و چنانچه هنی اه این امر خودداری کند همسرش به 

به عنوان نمونه ، درموردی که .  او اجاهه کار کردن نمی دهد

ی  هن تعودی اه ارائه دتیمزد خود به همسرش امیناع کرده 

همسراین هن .  بود، با رفیار کامال خشونک آمیز او روبرو شد

وتایل شخصی وی را به آتش کشید و او را اه خانه بیرون 

 .کرد

اگرچه هنان در بسیاری "  به گزارش موتسه فریدم هاوس

کشورهای عربی اه جایگاه حقوقی درخوری برخوردار 

نیسیند، اما بررتی ها نشان می دهد که وضعیک هنان در 

توند '   بق این گزارش .  عربسیان در ردیف بدترین هاتک

تنها کشور عربی اتک که به هنان حقوق مساوی مردان اعرا 

کرده و پد اه آن به ترتی  کشورهای مغر ، الجزایر و لبنان 

قرار دارند و هنان تعودی هنوه اه بسیاری حقوقی که هنان 

در تایر کشورهای عربی اه چند دهه پیش، اه آن برخوردار 

البیه هنان در مغر  نیز در برخی موارد . بودند، محروم هسیند

در فقر شدیدی به تر می برند و قوانین این کشور نیوانسیه 

در مقابل .  راهی برای وضعیک نابسامان اقیصادی هنان بیابد

هرچند هنان تعودی وضعیک معیشیی بسیار بهیری اه هنان 

مغربی دارند، اما درآمدهای ن یی این کشور نیوانسیه مانع 

تبعی  علیه هنان شود و آنان هنوه مل  و دارائی مردان به 

هنان در جامعه تعودی درمحیری کامال بسیه ".  شمار می آیند

. و تحک فشار شریعک خود تاخیه وهابیون هندگی می کنند

جامعه ای که قوانینی برای ح  ، رعایک و حمایک اه حقوق 

در این کشور هنان اه بسیاری حقوق .  انسانی آنها وجود ندارد

اه نگاه وهابیون، هن همچون تایر .  اولیه اجیماعی محرومند

اقالم، بخشی اه اموال مرد و بدون کمیرین حقوق محسو  می 

. شود، به گونه ای که حیی حق داشین شناتنامه جداگانه ندارد

تیاتی نیز حق رای و کس  مجوه رانندگی   -در بعد اجیماعی 

محرومیک هنان .  برای این قشر اه جامعه تعودی ممنوع اتک

تیاتی آنقدر در این جامعه ریشه دوانده   -اه حقوق اجیماعی 

که چندی پیش تعدادی اه رهبران افرا ی وهابی، ممنوعیک 

کامل حضور هنان در تلویزیون ، روهنامه ها و مجالت را 

 .خواتیار شدند

 

 کنار خیابان نشسته ام

 راننده چرخ را عوض می کند

 من از جایی که آمده ام راضی نیستم

 و به آنجایی که می روم دل خونینی دارم

 پس از چه رو عوض کردن چرخ را

با بیصبری مینگرم؟   

(برتولت برشت )   
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 من اگر پیامبر بودم 
 رسالتم شادمانى بود 
 بشارتم آزادى 

 و 
 ... معجزه ام خنداندن كودكان

 نه از جهنمى مى ترساندم 
 ...و نه به بهشتى وعده میدادم
 تنهامى آموختم اندیشیدن را 

  ...بودن را" انسان"و 
  چارلي چاپلین

 

کند ها دالر خرج می آفرینی میلیون بزرگترین کمپانی انرژی جهان برای شبهه  
استفان کاسل –اندرو بانکام   
بابک پاکزاد: برگردان  

  منتشر شده توسط مجله هفته

 

تا علم تغییرات آ  و هوایی را با شواهد غیرمعیبر توءت سیر 

.                                                      کنند میوقف کنند  

الن بیثناث، تخنگوی هن  

دالر اه  ۰۵۱ر۱۱۱بر این امر صحه گذاشک که تاهمان   

:                         وی گ ک. کمپانی ن یی دریافک کرده اتک

ما ی  کانون فکر مسیقل هسییم و در پیشبرد بحث علمی   

.             ی تغییرات آ  و هوایی تهم داریم  پیرامون مساله  

ما در قبال : اظهار کرد( تی ان ای ) اتی ان پوالرد، رئید 

ای که هیچ ربری به مساله تغییرات آ  و هوایی نداشک  پروژه

.                       :   مبالغی را دریافک کردیم ۰۱۱۵در تال 

اه محل انکار تغییرات (من تی ان ای)او گ ک تحک ریاتک  

.                                   کند آ  و هوایی کس  درآمد نمی  

:              ای اظهار داشیه اتک اکسون موبیل نیز  ی بیانیه 

هایی را در بر  های ما گسیره وتیعی اه تاهمان حمایک

گیرد که در عرصه تیاتک خارجی و داخلی روی  می

موضوعاتی تحقیق کنند که ارتبا  مسیقیمی با کمپانی پیدا 

 پایانکرده و آن مباحث را به پیش برند                             

.                                  دالر اخذ کرده اتک ۵۱ر۱۱۱که    

موتسه تحقیقاتی اروپا   

                               

های اروپایی را که  ترین کمپانی انرژی جهان، تاهمان بزرر

درصددند پیرامون اجماع علمی در مورد گرم شدن همین 

ها قصد دارند  این تاهمان. کند آفرینی کنند، تامین مالی می شبهه

ها اه تصوی  قوانین محدودکننده انیشار گاههای  میزان حمایک

.                                               ای را کاهش دهند گلخانه  

دهد که کمپانی اکسون موبیل  آوری شده نشان می ا العات جمع

ی کیوتو   هایی کرده اتک که معاهده اقدام به تامین مالی پروژه

های علمی را هیر  های گروه را مورد انیقاد قرار داده و یافیه

گویند، شرکک اکسون  محیری می فعاالن هیسک. برند توال می

کسانی   کند دیدگاه که مقر اصلی آن در تگزاس اتک تالش می

دهند را در بروکسل تحک تاثیر قرار دهد  که به  افکار شکل می

برنده اقدام  نیروی پیش –برخالف ایاالت میحده  –هیرا اروپا 

.        در جهک رتیدگی به معضل تغییرات آ  و هوایی اتک

الدولی پیرامون  در نشسیی مربوعاتی، پانل بین 

: تغییرات آ  و هوا را به شدت مورد انیقاد قرار داده و گ یه اتک

آنها با اتی اده اه تناریوهای غیرقابل قبول رشد فزاینده انیشار    

.کنند ای، عامرانه در تخمین افزایش دما اغراق می گاههای گلخانه  

تایک   ای اه اظهارات و  چنین مجموعه صلی تبز هم

:                 را فهرتک کرده که در آن ادعا شده اتک        

خورد چرا که غیرموثر، گران و  پروتکل کیوتو شکسک می 

آن همچنین ی  انحراف علمی محسو  می .نامرلو  اتک

های  نشان داد که چگونه گروهتال گذشیه روهنامه ایندیپندت .شود

البی هدایک شده اه توی آمریکا، که اکسون تامین مالی آن را بر 

ای اه می کران،  عهده داشک درصدد برآمد تا شبکه گسیرده

های بزرر و عمده در تری اروپا را  نگاران و کمپانی روهنامه

جهک اقدام علیه تصوی  قوانین مربو  به تغییرات آ  و هوایی 

.                                                                     برانگیزد  

درعرصه تیاتیگذاری : کرت دیوید اه فعاالن صلی تبز گ ک

اکنون در جهان پیشرو  مربو  به تغییرات آ  و هوایی اروپا هم

کنندگانش را در این فرآیند دخیل  داند که اگر البی اکسون می. اتک

ای آهسیه کند و این  کند، ممکن اتک بیواند روند امور را تا انداهه

.          اکنون در دتیور کار خود قرار داده اتک تاکیی  را هم  

نگرانی در مورد اقدامات اکسون موبیل باعث شد که انجمن  

تلرنیی که معیبرترین و پیشروترین آکادمی علمی برییانیاتک 

اند                هایی را که تامین مالی شده درخواتک کند که گروه

                                        

ی  الیور هودمن اه موتسه  

:           اروپا اظهار کرد   

اکسون موبیل مقادیر قابل توجهی پول را صرف می کرانی 

کند تا در مورد اقدام  اند می که منابع معیبر و قابل احیرامی

ای  های اروپایی برای کاهش انیشار گاههای گلخانه دولک

آفرینان  تامین مالی پنهانی شکاکان و شبهه. آفرینی کنند شبهه

ی تغییرات آ  و هوایی عمیقا مزورانه و با  در مورد مساله

دورویی همراه اتک چرا که اکسون موبیل پول هیادی 

صرف تبلی  خود در اذهان عمومی به عنوان ی  کمپانی 

.                                  کند هیسک می مند به محیط عالقه  

ها دالر صرف  های ن یی میلیون دانیم غول تک که می ها مدت 

میزان این مبال  معلوم نیسک . کنند آفرینان می شکاکان و شبهه

 ۰۷تاکنون  ۰۷۷۶ها اه تال  اما بر اتاس برخی تخمین

میلیون پوند به این کار اخیصاص  ۷1۷میلیون دالر معادل 

.                                                        داده شده اتک  

خود جزییات  ۰۱۱۵گروه آقای هودمن در گزارش تال  

. های اکسون موبیل به دو تاهمان را افشا کرده اتک پرداخک

المللی  ی تیاتک بین شبکه

                                

Center For the NewEurope   

Corporate Europe Obsevatory 

International Policy Network 

دالر دریافک کرده و مرکز اروپای جدید       ۰۵۱ر۱۱۱که 

        

Corporate Europe Observatory 

های دیگر درگیر در عدم  چنین مظنون اتک که اکسون گروه هم

این . تصوی  قانون مذکور را نیز تامین مالی کرده اتک

: کند گزارش تاکید می « ای وجود دارد که برخی  شواهد فزاینده

های اروپا به شدت اه توی  گیری می کران میمرکز بر موضع

های جدی در  شوند و این امر نگرانی ها تامین مالی می شرکک

.  کند هایشان ایجاد می چنین برنامه ها و هم مورد اتیقالل رای آن

هاتک در جهک انکار  دو گروه نام برده در گزارش مدت 

تایک راههای  و . کند واقعیک تغییرات آ  و هوایی فعالیک می

کند که  انداهی شده اشاره می اکسون که اه توی صلی تبز راه

، ۰۱۱۸در تال  Network  در نشسیی مربوعاتی، پانل

Network 

CNE 

Network 

http://www.hafteh.de/?author=3
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هوشنگ معین زاده این بار به عزم دیددار از دندیدای ارواح، بدار 
قصدد .  سفرمی بندد و یک تنه عازم آن دیار تدیدره و تدار مدیدشدود

اجتمداعدی در کدندار دریددن    -نهائی او از این تالش های فرهنگی 
پرده های اوهام، بیشتر، برای بیداری میلیون ها انساِن مدطدیدع و 

انبوِه انسانهای ساده دل کده در غدل و زندجدیدر .  معتاد بندگی ست
باورهای موعود ادیاِن بدوی به بندند و گرفتار وعده های دندیدای 

و شگفت اینکه در رهگدذر دگدرگدوندیدهدا و تدحدوالِت .  پس ازمرگ
تاریخِی جهان، هراندازه که پیرواِن یهود و مسیح، به پدیدشدگدامدی 
علم و دانش وتمدن جدید نائل آمدند و با حدفدظ پدایده هدای دیدندی، 
چراغ پر فروغ دانش را نیز در جهان گستراندند، دراین میان امدا 
تنها اسالم و مسلمانان بودند و هستند کده هدمداندگدونده مدانددندد و 
مانده اند با همان شیوه های ازلی، بارکش انبانی از اوهام، غدر  

چشم به راِه پستوهاِی فرهنگِ پوسیدۀ بددوی تدا .  در بی اندیشگی
آن هم به دست متولیان آزمند و سوداگر، کده .  معجزه ای رخ دهد

 نیابت ازخدا رستگاری .به امت را برعهده گرفته اند

 هوشنگ معین زاده

 ٢۹۳٢چاپ اول فروردین ماه 

 انتشارات آذرخش: ناشر

دراین بازار گستردۀ طاعت و بندگدی سدت کده اسدتدبدداد دیدندی در 
و اگر امروزه می بینید کده . جوامعی مانند ایران معنی پیدا می کند

نمایندگان خدا غر  در فساد و فحشاء و دسدتدبدردهدای شدبدانده از 
بانکها با چپاول بدیدت الدمدال، بددآمدوزیدهدای کدم سدابدقده را رواج 
میدهند، هشیار باید بود که هنوز سرشب عش  است ومقددمده ای 

چرا که درپی چند قرن تالش، تازه به سلدطدندت .  برای محکم کاری
و   رسیده اند و زمینه برای چیرگی تمام عیار دوران برده داریست

درچدندیدن . ویرانی فرهنگِ ملی که نمایدش آن در چشدم انددازاسدت
بحراِن ویرانگرست که عده ای از آگداهداِن مدعدتدرض بدا احسداس 

با سدالح قدلدم در بدیدداری .  مسئولیت به شکافتن دردها میپردازند
. هوشنگ معین زاده یکی ازایدن رهدروان اسدت.  جامعه میکوشند

همو با آفریدن آثاری مستقل، با طرح مسائدل بدندیدادی و از هدمده 
اهدداف اصدلدی .  مهمتر، عارضه های جهل مسلط را پیگیر میشدود

نویسنده . سوداگران بهشت و جهنم را با مخاطبین درمیان میگذارد
ازهمان مقدمه هشدار تکان دهنده ای میددهدد و جدامدعده را بدرای 

بدا طدرح ایدن .  درِک درست و دقیِ  مفهوم سخنانش فرا میدخدواندد
مگر نه آنکه می گویند در روز خلقت، خدا از روح » : پرسش که 

او جان گرفت؟ یعندی اگدر خددا ندبدود و .  دمید”  آدم“خود به جسم 
دست به ساختن آدم نمیزد و از روح خود در او نمی دمید، انسدان 

شاه کلدیدد بدحدش روشدن «  … درعرصۀ هستی حضور پیدا نمیکرد
بدا مدعدرفدی .  تاریکی های جهان ارواح شدکدافدتده مدیدشدود. میشود

متولیاِن بهره کِش انگل، پیام های نویسنده معنی پیدا میکند و اف  
هددای تددازه ای از دل سددیدداهددی هددای یددرس و پددریشددانددی جددرقدده 

درتدارک سفربه هر دری میزند برای گزیدندش راه بدری یدا . میزند
دربارۀ خدا و شیطان و فرشتگان و عقل و انبیاء مددت .  همسفری

ها فکر میکند و ُحسن و قبح هر یک را در ذهدن خدود سدبدک و 
سنگین میکند و باالخره تصمیم میگیرد با خددا، آن هدم بده عدلدت 

منشاء حیات بودن خددا “ داشتن روح نزدیک شود با این باور که 
این که »: دلیل ردش را هم خیلی بی پروا میگوید. قبول ندارد” را

چدون .  گفته شود که خود خدا منشاء حیات بدوده، درسدت ندیدسدت
میدانیم که حیات به معنی زنده بودن و به گدفدتدۀ تدورات بده روح 

این را هم می دانیم که موجدود زندده تدا زمداندی کده .  مربوط است
صاحب روح است، زنده است، الجرم از این قاعده مستثنی نیسدت 

پس از توضیحاٍت علمی و «  … . و خود او هم صاحب روح است
آن را جوهر مجرد و غیر مدادی »  خیلی ضروری درباره روح که 

« … قلمداد می کنند و حیات از درون ماده به وجدود آمدده اسدت 
اگر روح مبداء و » .  تیشه به ریشه میزند و خدا را زمینی می کند

منشاء حیات است، پس باید این اصل را هم بپذیریم که روح پیش 
. خدا نیدز روح مدیدبداشدد یات ازخدا وجود داشته و باعش و بانی 

. دالیل نویسنده در اثبات مدعاهایش با عقل و منط  همخوان است
. اینکه روح، پیش از خدا نیز در هستی وجود داشته عقالئی سدت

خوِد روح ازکجا آمده آفرینندۀ آن چه چدیدزی یدا    اینکه»  داستان 
نه کسی میداند و نه کسی « چه کسی بوده داستانش مانند خداست 

و تنها چیزی کده بدا .  تا به امروز مبداء پیدایش آن ها را گفته اند
عقل و ذات منط  هستی و تکامل آفدریدندش هدمدخدواندی دارد ایدن 

روایدت هدای ادیدان .  است که هر دو مقوله آفریددۀ ذهدِن انسداندندد
ابراهیمی هم در این مورد متف  القول هسدتدندد کده خدلدقدت جدهدان 
هستی در شش روز به کمال رسید، اگر ایدن قدول راویدان درسدت 

خدا فقط ناقدل » .  بوده باشد، مسئلۀ تقدم روح برخدا مطرح میشود
چدرا کده ایدن روح .  حیات یا روح به انسان بوده نه خالد  حدیدات

  « .است که جوهر واقعی حیات محسوب میشود، نه خدا

این روایت تورات درباره داستان آفرینش جهان در شش روز نیز، از 

اما در . آن حکایت هاست که زدودنش از ذهن مومنان نا ممکن است

رابطه با تکامل و آفرینش انسان، ذکر مطلبی که اخیراً درکتابی 

خواندم بیفایده نیست راوی، خسته دل و نا امید، برای پیدا کردن 

راهبری دلسوز روزهای سختی را با خود آزاری میگذراند در بحراِن 

یرس و درماندگی و در افتادن و رفتن به جنگی تیره و نافرجام خود 

غمین و اندوهگین، درمانده و ناتوان مانده بودم » . را شماتت میکند

«              .ازشدت ضعف به پهلو روی تشک افتادم… که چه کنم؟

                                             

 ظهوری شگفت انگیز

در عالم بیهوشی احساس میکند چیزی از .  نویسنده، به خواب میرود
ذرات سفید در نقطه ای بداالتدر » .  سرتاسر پوست تنش بیرون میریزد

از بدن من به هم پیچیدند و پس از لحظاتی، شاهد شبحی شدم که هدر 
با هدمدۀ رفدتدارهدای «  . لحظه شکل و شمایل خاصی به خود می گرفت

متواضعانۀ دوسویه، روح، دلخوری خود را از ایدن کدار صداحدب تدن 
گفتگوها نشان میدهد که روح ح  ورود بددون او بده . پنهان نمیکند

این »  :  روح میگوید .  دنیای ارواح را ندارد و پافشاری اش بیجاست
سفر خاص کسانی است که عمرشان به پایان رسیده، عمر تدو هدندوز 
به اتمام نرسیده است و نمیتوانی به وادی ارواح و سرزمین مدردگدان 

پیش از تو نیز هیچ موجود  زنده ای به این وادی ندرفدتده    … . بروی

 « . است

سرانجام چانه زنی ها به آنجا میکشد که روح، مرغ خیال را بهتدریدن 
راهبر و راهنمای این سفر پر مخاطره به صاحب تن پیشنهاد میکند و 

توصیه میکنم برنامه سفرت را به دنیای وهدمدی »  .  راوی هم میپذیرد
ارواح مردگان، پی بگیر، به بال مدرغ خدیدال خدود بدندشدیدن و پدرندده 

برو به جایدی کده پدیدش از تدو !  اندیشه ات را همسفر خود کن و برو
نداپددیدد    و روح   « . هیچکس هوس و آرزوی دیدار آن را نکرده است

 .و راوی در خواب سنگین فرو میغلتد. میشود

 آغاز سفر

در خیال، از آسمان های هفتگانه میگذرد و میرسد به جائیکه با دیدن 
و مشداهددۀ دو «  ورود فقط برای ارواح ُمردگان آزاد اسدت»  تابلوی 

فرشتۀ غول پیکر با گرزهای آتشین، با تردید و کمی دلهره بده وادی 
خروج ارواح ُمدردگدان مدمدندو  »آنجا هم تابلوی . ارواح وارد میشود

در ایدن ورود و .  را که در منظر دیددش نصدب شدده مدیدبدیدندد«  است
خروج، از فرشته های غول پیکدِر مدرمدور عدکدس الدعدمدلدی مشداهدده 

ورود و گردِش جهاِن خدوفدنداِک ارواح بده راحدتدی صدورت .  نمیشود
این سرزمین با اینکه آن چنان وسیع و گسدتدرده بدود کده »  .  میگیرد

 .آغاز و پایانش معلوم نبود

در هدر .  ارواح انباشته در فضای آن ازسر و کول هم بداال مدیدرفدتدندد 
گوشه و کنار آن هزاران هزار روح مانند کرم روی هم انباشته بودندد 

تعداد زیادی از آن هم آنقدر درهم و برهم پیچدیدده بدودندد کده در .  … 
ندویسدندده بده ارواح   « . مجمو  به صورت تپه ماهور در آمده بدودندد

سدر .  سرگردان که در گوشه و کنار پدرسده مدیدزدندد ندزدیدک مدیدشدود
به شکایت ها، . میشود از درد دل ها آگاه. صحبت را با آنها باز میکند

 . از بیحاصلی وسرگردانی وآواره گیهای نافرجام گوش میدهد

ارواح معتقدند که سبب ایجاد جهان مرده هدا و بدندد کشدیددن ارواح، 
کاری عبش و خیالدی، جدهدت اعدتدبدار دادن بده .  روایت پیامبران است

صحِت قداست پدیدغدمدبدران و بداور کدردن مدردم بده حضدور آندهدا در 
روایتگر، کده مدتدون تدورات و .  وابستگی به الوهیِت پروردگار جهان

اسفار خمسه را میشناسد و از آن رهگذر است که با حدیدِش یدهدوه و 
روح و بقای روح و اثراِت گسترده و شگفت انگیز تاریخِی یهود آشنا 

زندده » :  شده است، در پدرسدش هدایدی کده بدا ارواح دارد مدیدگدویدندد
. نگهداشتن ارواح از خیالت و تصورات پیامبران نشرت گدرفدتده اسدت
آنها برای اینکه وقو  معاد روز قیامت را به مردم بدقدبدوالندندد، چداره 
. ای نداشتند جز اینکه ارواح انسانها را پس از مرگ زنده نگدهددارندد
خدا هم که در دسترس هیچ کس جز پیغدمدبدران ندبدود کده درسدتدی یدا 

راوِی پدخدتده و «  .  نادرستی این گفته ها را تکدذیدب یدا تصددید  کدندد
پرتجربه که نشان میدهد آدم محتاطی ست و دست به عصا راه رفدتدن 
از سلوک دیرینۀ او، سخنان بودار کفرآمیز را از حلقوم ارواح بیرون 
. میکشد تا متهم اصلی در جرگۀ ارواح و از اقلیم درگذشدتدگدان بداشدد

این سفر، با این جمدلدۀ کدوتداه !  و عصیان در دنیای ارواح شوند

 «.خیس و آب کشیده از خواب بیدارشدم» : به پایان میرسد

فصل دوم کتاب بحش ها درباره مرگ و داستان روح و انسدان و 
دنیای سیاه و خدامدوش و    … جاودانگی روح و ارواح خبیش و 

نفس گیر، که تنها درخاطره است که به خواننده فرصتی مدیددهدد 
برای اندک استراحت و نفس تازه کردن و دیگری، آنجا که یادی 

خیام نیشابوری، رند همیشه بیدار و آگاه کم نظیدر . ازخیام میکند
همانکه دستگاه آفرینش و آفریننده را به سدخدره .  سراسر تاریخ

می سازد و باز بر / این کوزه گر دهر چنین جام لطیف : میگیرد 
درهمین فصل دوم، نویسنده در کنار تدیدرگدیدهدای .  زمین میزندش

توصیفی، تصویر دنیای سیاِه وحشت و سکوت را مقابل چشماِن 
نیز غافل نیدسدت  وحشت زدۀ مخاطبین میگشاید، اما از این نکته

که قبالً بر پیشانی کتاب، محتوای روایت هایش را بده خدواندندده 
که در دنیای ارواح گردش درباغ های ارم   تفهیم کرده و پیداست

و گوش دادن به آواز خوانی پرندگان و ترانۀ آبشار عسل خبری 
نیست و ُنقل و نبات هم نصیب هیچ مسافر و خواننده ندمدیدشدود، 
جز تماشایی خیالی از یک نمایش خیالِی ارواح سرگردان در بیدم 

بدا .  و هراِس تیرگیهای مطلِ  ابدیت در فضای نکبت بار جهندمدی

 .سخن آخر کتاب بسته میشود

آنچه در باره این دفتر باید گفت این است که نویسندده، ایدن بدار 
هم در اثبات نظریه خود، باورمندان به اوهام و منادیان جهل را 
زیر تازیانۀ نقد کشیده و با دریدن پرده های خیال، بدا بدرجسدتده 
کردن رسالِت انسانِی زیندگاِن امروزی و، با حفِظ حرمت مواریش 
. پیغمبران درگذشته، گذشته های تاریخی را به تاریخ وامیگدذارد
ترکید دارد که واقعیِت هستی و تدمددن مدوجدود جدهدان را مدقدابدل 

همو بدرایدن بداور .  چشمان ساده دالن و شیفتگاِن رجعت بگشاید
درست ایمان دارد که با انتقاد سالم از کردار و رفتار سدوداگدران 
دینی، و آشنا کردن مردم بدا مدعدارف جددیدد اندبدوِه نداآگداهدان و 

 .مریدان را میتوان از چنگال جهِل مسلط نجات داد

اینکه نویسنده، این راه نداهدمدوار و سدندگدالخ را بدا گدام هدای 
استوار پیموده و میپیماید، باید ارج نهاد و همدالنه به یاری اش 

تردیدی نیست که ارزش های کهنه و گذشته، امروزه در . شتافت
اساسا در جدهدان .  زندگی بشر نه موثر است و نه کاربردی دارد

متحول کنونی که لحظه به لحظه علوم و داندش و هدرگدونده فدن 
آوری ها زیر و رو میشود، و نظریه ها و تکنیک های دیدروزی 
باطل و از مصرف روزانه روانۀ زباله دان میشود، هیچ عقدل و 
منط  سالم نمیتواند به زینددگداِن امدروزی تدوصدیده کدندد کده بده 
احکام دوران شتر سوارِی پاندزده قدرن گدذشدتده، حدتدمداً و بدایدد 

نباید فراموش کرد که شکوفائی علم و دانش نوین  ! وفادار بماند
پرده های اوهام را دریده بشریت را با معارف تدازه آشدندا کدرده 

در رهگذر این تالش ها انسان نیز با جوهر فردیت، مدقدام .  است
داندش .  خود را شناخته و جایگاِه اصلی خود را پیدا کدرده اسدت

امددروزۀ بشددر در تددریددیددد رفددتددارهددای نددویددن اثددرات درخشددان و 
در چنین دگرگوندی هدا .  شایستگی فردی انسان را توضیح میدهد
جدهدان در شدش روز " و تحوالت جهانی، این سخن تورات که  

به گوش کسی " افریده شده آن هم درپنج و شش هزار سال پیش
گسسدتدن عدوام از .  نمیرود و نزد امروزیها پشیزی ارزش ندارد

اینگونه وابستگی های ریشه دار مشغلۀ ذهنی نویسنده ایست که 
با پشتکار عجیبی میخواهد سایۀ سنگین و ننگین این غول جهل 

 .هزاران ساله را از اندیشه ها بیرون بکشد

_____________________________________

___________________ 

به تازگدی    اینحا باید اشاره کنم به اثری از ابراهیم هرندی که *  
در لندن مندتدشدر شدده، و ازطدرید   H &Sها ازطرف انتشارات 

بدرایدش بده .  « برآیش هسدتدی»  آمازون به فروش میرسد به نام 
داروین را به ریختن   :در این کتاب آمده است. معنی تکامل است

تدئدوری " و دارویدندیدسدم  بده، …  آبروی انسان متهم می کردن 
روزی درگردهم آئی زیست شنداسدان .  شهرت یافته بود" میمونی

در دانشگاه اکسفورد، پس از سخنرانی هداکسدلدی، کده یدکدی از 
زیست شناسان نامدار آن روزگداربدود، اسدقدف اکسدفدورد از او 
پرسید که، خب بفرمائید که خانواده پدری شما از نسل میمون ها 
هستند یا خانواده مادری تان؟ هاکسلی پاسخ داد که؛ من ترجدیدح 
می دهم که نیایم میمون باشد تا ابلهی کده هدوشدمدنددی را بدرای 
نیشخند زدن به دیگران می خواهد و موقعیت اجتماعدی خدود را 

 ٢۱ص «  . برای پرده پوشِی حقیقت های علمی به کار می گیدرد

  .همان
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و این همه، به وتیله صاحبان ترمایه وبخشا به کم  روحاانایاک 

آیا برای حل ریشه ای و واقعی این مسئله میایاوان . انجام می پذیرد

خواهان نابودی مذه  بدون عوامل نگه دارنده وهایاناده آن باود؟ 

یامی باید با تمامی قوا معادالت در گیر در این مسئله را به چالاش 

؟ این همان دیدگاه  بقاتی در هر جریان اتک که ما را ملزم .کشید

وظی ه هر فرد یا نایاروی . به شناخیی دقیق اه هر پدیده می گرداند

انقالبی در این اتک که او در جهک رهایی انسان اه تمامی آناچاه 

به  ور مثال فاصله گرفیان .  که او را در بند می کشد گام بر دارد

دولیها در تیاتک اه مذه  به معنی تکوالر بودن مییواند نوعای 

اه آهادی روبنایی را برای آن جامعه درمقایسه با حکومک مذهبی 

اما آیا این بخش اه آهادی صارفاا تایااتای، باه .  به ارمغان آورد

؟  آیا ایان تاکاوالریازم مای تاواناد . معنای نابودی مذه  می باشد

مانعی برمداخله مذه  برای بردگی انسان و تبعیاضاات مایا ااوت 

اصل رهایی بشریک در اتیثمار او به وتیله ترمایه نه ایاه .  گردد

آیا این تکوالریزم می تواند مانع اه انجام این همه جاناایاات . اتک

که در جهان به وتیله دولک های تکوالر و به هعم خود مایامادن 

جلوگیری کند؟ رهایی اه ماذها   باه .  و پیشرفیه انجام می گردد

شکل کامل آن تنها با توتل جسین به رهایی اه بند های تبعیضات 

 .اقیصادی اتک که محقق می شود

وظی ه ما این اتک که مذه  را در شاخص های دنیوی آن 

بشناتیم و با آن به مقابله پرداهیم نابودی مذه  بدون نابودی 

در برن جامعه .  بردگی انسان به وتیله ترمایه میسر نمی باشد

و به واتره عواملش در آن به .اتک که مذه  هایش پیدا می کند

بدون قرع دتیهایی که جامعه . رشد و حیات خود ادامه می دهد

مدنی را به بند کشیده اتک، بدون بیرون کشیدن مذه  اه شکل 

انیزاعی آن ودر پی آن مبارهه نمودن با آن، نمی توان به شکل 

مذه  اتیبداد و بندگی و . ریشه ای با مذه  به مبارهه پرداخک

نادانی را به صورتی امری مقدس برای توده مردم در آورده 

و هرگونه اقدام خالف آن را به عقوبک و تحمل شکنجه . اتک

به واقع به مانند تالحی باهدارنده  . های فراوان هشدار می دهد

درمقابل توده مردم برای آگاه شدن به حقوق اجیماعی   آنان در 

دتک  بقات حاکم، برای ح   منافع و مالکیک آنان بر ثروتی 

کدام نیرویی .اتک که ثمره بردگی همان مردم اتک، عمل می کند

را تراغ دارید که بیواند چون اخیاپوتی اینگونه چنگالش را بر 

هسیی انسانها قال  کرده و آنان را اه حقوق اجیماعی خود 

تا بیواند بر انسانها حکم رانده و آنان را اتیر و بنده .دورنماید 

بدون درک اه چگونگی مرکز فرماندهی این هشک . خود گرداند

پا نمییوان حیی ی  پای او را به صورت کامل هم قرع نمود چرا 

که مجددا در اشکال دیگر شروع به باهتاهی خود می کند        

در اشاره به نوشیه آقای اغنمی باید میذکر شوم درگیر شدن بر  

تر اثبات وجود یا رد خدا چیزی را برای بشریک به ارمغان نمی 

مجادله با خود مذه  به شکل کیا  آتمانی آن نیز چیزی .آورد

تنها چیزی که ارمغان دارد درگیر شدن به .را به انسان نمی بخشد

مهمترین ویزگی این دیدگاه که شکلی مجرد با مقوله ای اتک که 

مذهب  و سرمایه در جهت آن همواره تالش می کند و آماده 

برخورد . است تا برای مستحکم نمودن آن همه کار بکند

یعنی . مخالفین به همان غالب انتزاعی بودن مذهب می باشد 

همان کاری را  که به اشیباه برخی اه مخال ان مذه  انجام می 

چون با این  ریق .یعنی مبارهه با مذه  به شکل انیزاعیش.دهند

تو بر هر آنچه که انسان را به تمک نابودی می کشاند به مبارهه 

اما اگر بخواهیم با این تخدیر دهنده .ای همه جانبه نمی پرداهی

افیونی به مقابله بپرداهیم میبایسک در راتیای مبارهه خود 

انیخا  شیوه ای را که در افشای اشکال تقویک کننده مذه  

وکاربرد های عینی آن که درجامعه عمل می نماید را جسیجو 

و در نهایک  به مبارهه ای عمیق که بر علیه دتییابی به .نمود

امییاهات و برتری و بهره کشی   بقه ای اه  بقه دیگر اتک، 

پایان                           .                           . همک گمارد

همین آهمندی ها چگونه حق و حقوق دیگران را به هیر پا می 

حال . این همان نقش مذه  اتک.و همچنان نیز می گذارند.گذاشیند

هر گونه مذهبی، و با هر نامی، که با ترویج قوانینی ضد انسانی 

تعی در کم  رتاندن برای هرچه محکم تر نمودن قوام ترمایه 

جنا  آقای اغنمی این ن د مذه  اتک که مشگل تاه . داری را دارد

اتک حال چه شرقی آن و چه غربیش،حاال چرا مسلمانان عق  مانده 

هسیند؟ دالیل آن را نه در مذهبشان بلکه می باید درروند تاریخی 

عصر روشنگری در اروپا و به دنبال آن . همین ملل ها جسیجو نمود

انقالبات  و خیزش های توده ای بود که تب  گردیده جوامع غر  

چه اه نظر اقیصادی و چه اه نظر تیاتی جلوتر اه جوامع دیگر به 

ودلیل دیگر آن اتیعمارگری غر  . حرکک تاریخی خود ادامه دهند

بوده اتک که در چند قرن گذشیه چه بالهایی بر تر مردم منا ق 

و یکی اه دالیل فقر و عق  ماندگی این . دیگر جهان آورده اتک

منا ق و پیشرفک روه افزون تکنولوژی در غر  به بهای چپاول 

که . ثروتهای آنان به واتره دولیهای ترمایه داری غر  بوده اتک

کافی اتک نگاهی به کشورهای . میات انه  تاکنون نیز ادامه دارد

درآفریقا جایی .خاور میانه و نگاهی به کشور های آفریقایی بینداهید 

که خروار خروار اه معادنش الماس، این تنگهای قیمیی، هیر نظر 

.  غر  اتیخراج می گردد! همان ترمایه داران میمدن و پیشرفیه

.!           مردم آنجا در کوچه و خیابان اه گرتنگی تلف می گردند  

 آقای اغنمی در بخشی دیگر اه مقاله شان گ یه اند:. در رهگذر این 

تالش ها انسان نیز با جوهر فردیک، مقام خود را شناخیه و جایگاِه 

اصلی خود را پیدا کرده اتک. دانش امروهۀ بشر در تأیید رفیارهای 

نوین، اثرات درخشان و شایسیگی فردی انسان را توضیی میدهد.  

اگر رهگذر تالشها ی انسانی رهگذری دقیق و علمی باشد انسان نه 

به جوهر فردی خود  بلکه انسان به جوهر اجیماعی خود دتک می 

چرا که انسان موجودی اجیماعی اتک و در جمع اتک که . یابد

و می تواند برای هندگی بهیر . معنای واقعی خود راپیدا می کند

باید خا ر نشان کرد که ات اقا این مذه  اتک که .مبارهه و تالش کند

در بسیر جامعه مدنی پیوتیه به دنبال جوهره و منزلک فردی 

.                                              انسانهاتک و آن را تبلی  میکند  

به گفته مارکس تنها وقتی انسان نیروهای خود را به صورت    

تا دیگر نیروی .نیروی اجتماعی تشخیص داده و سازمان دهد

اجتماعی به صورت نیروی سیاسی از او جدا نگردد تنها در این 

.                             صورت است که رهایی بشر کامل خواهد شد  

حال نقش مذه  و راه های مبارهه با آن چیسک؟  اصوال در این  

جهان، بندگی و عبودیک انسانها با ابزارهایی مخیلف به وتیله 

ترمایه داری تضمین گردیده این ضمانک ها اه درجات می اوتی 

که اه شاخص ترین آنان مییوان مذه  را نام .برخوردار بوده اند

در تاریخ  بقاتی همواره روحانیک به صورت آشکار و پنهان به .برد

وتیله حکومیهای ماهییا ترمایه داری حیی هیر پرچم دموکراتی و 

آهادیخواهی، در تیاتک برای به بند کشیدن توده ها دخالک داشیه 

بنابر این تنها این روایک فری  و تحمیق توده ها به واتره .اتک

هرچند . مذه ، مخیص به حکومک های مذهبی نبوده و نخواهد بود

که در حکومک های مرتجع مذهبی این یورش دد منشانه مذه  رامی 

.                                                        توان آشکارا لمد نمود  

ماهیک و ترشک واقعی مذه  در تداوم و حصول به نهادینه نمودن  

که اه آنان بهره کشی و ..خرافات و توهم برای اتیثمار انسانهاتک

و به دنبال آن بخش . حقوق حقه آنان پایمال گردد.تودجویی شود

عمده ای  اه این تیاتک به وتیله اربابان ترمایه و ترمایه داری 

جنگ های مذهبی و قومییی .جهانی با اتکا به مذه  اعمال می گردد

برای دریدن انسانها و می رق نمودن آنان نیزدر همره همین ابزار     

.                                                                          می باشد   

 مذهب  تحق  افسانه ای ذات انسانی است 

.زیرا سرشت بشری دارای واقعیتی حقیقی نیست   

 بنابراین مبارزه علیه مذهب

مبارزه مستقیم علیه آن جهانی است   

.که عطر معنوی آن مذهب می باشد   

”مارکس ”    

همانی که مقاله جنا  آقای رضا اقنوعی به دتیم رتید ترجیی دادم که 

در ارتبا  با مقاله ایشان که در رابره با معرفی کیا  آقای معین هاده 

من کیا  آقای معین هاده را .نقد هرچند کوتاهی را بنویسم .نوشیه اند

نخوانده ام و ترجیحا تنها به مرال  آقای اقنوعی بسنده کرده و به  ور 

مجرد در مورد دیدگاه هایی که ایشان مررح نموده اند تعی کرده در 

.                                 .        حد توان خود  به آن پاتخی داده باشم

ایشان در قسمیی اه مقاله خود به این مسئله اشاره نموده اند که ادیان 

دیگر اه جمله مسیحیک و یهودیک پیشگام علم و تمدن در جهان گشیه و 

خود روشن نگاه داشیه، اما این حفظ پایه های دینی چراغ دانش را با 

مسلمانان هسیند که عق  مانده وبا همان شیوه های اهلی همانی که بوده 

اند هسیند و به مانند بارکشانی که انبانشان اه اوهام وبی اندیشگی می 

.                                                               باشد ره می تپارند  

بهیر اتک ما در شناخک ماهیک مذه  و کار آیی آن در جوامع  به  

اتیدالالتی که  بر پایه های علمی و تاریخی اتیوار نیسک روی 

ننماییم،چرا که تنها با جدا کردن مذاه  مخیلف اه با  عملکرد آن،و 

بدون در نظرگرفین مبانی شکل گیری و حرکک های تاریخی هر کدام 

اه این مذاه  و انقالباتی که بخشا به صورت مقابله و مبارهه با مذه  

و در حد کوتاه نمود ن دتک مذه  اه تیاتک، که منجربه عدم دخالک 

مسیقیم مذه  در مسائل روبنایی جامعه گردیده دچار تحلیلی وارونه 

که این ارهیابی نمی تواند  براتاس واقعیات درون هر .خواهیم شد

جامعه ای حرکک کند ، بلکه به پیش داوری هایی منجر خواهد شد که 

ادامه این عملکرد ما را به .بر پایه نگرشی عمیق ومسیدل نمی باشد 

که می آییم و اتیدالل می نماییم که بله ادیان یهودیک . راهی می کشاند

و دلیل ما هم این باشد .و مسیحیک پیشرفیه تر اه مذه  اتالم می باشد

چرا  که مذهبشان . که ببینید جوامع غربی چه انداهه پیشرفک کرده اند

و لی مثال خاور میانه که اکثرا مسلما نند به .! مسیحیک و یهودیک هسک

!                                 !    چه انداهه تاکنان آن عق  مانده هسیند؟ 

باید حضور  جنا  آقای اغنمی با تمامی احیرامی که برای ایشان به      

که پیشرفک های علمی .عنوان ی  نویسنده قائلم میباید میذکر شد

،فرهنگی ،هنری در هر جامعه بنا به انیخا  آن جامعه اه مذهبی 

تمامی این پارامیرها در هر جامعه ای منو  به .خاص نمی باشد

که هر کدام اه آنها در .تحوالت تاریخی و اجیماعی آآن جامعه دارد

جای خود نیاه به بررتی عمیق بر اتاس شناخیی علمی را  ل  می 

.                              .         که اه حوصله این بحث خارج اتک.کند

این پیشرفک ها چه علمی چه فرهنگی ربری به مذه  دنیای غر       

اگردر مذه  اتالم ما روبرومی شویم با .!یا مذه  دنیای شرق ندارد

قوانینی به شدت میحجر و غیر انسانی، باید بدانیم که اکثر این قوانین  

همان . عق  مانده در ادیان غر  نیز به مانند ادیان شرقی وجود دارد

خرافات، کوته بینی ها خشونیها وتبعیضات همه و همه در  مذاه  با 

ما جنایات کلیسا را نسبک به مردم خود و .اخیالفات کوچکی وجود دارد

ما نمونه هایی اه توهاندن انسانها  .دیگر ادیان را فراموش نکرده ایم 

در آتش تنها به دالیل آهاد اندیشی و تنگسار هنان  اه  ریق کلیسا را 

ما در تاریخ خوانده ایم . بق مدارکی محکم و مسیدل در دتیرس داریم

که چگونه کلیسا در شکنجه و آهار یهودیان نقش مهمی ای ا کرده 

ما ن ع پرتیی مذه  یهود را در تاریخ شاهد بودیم که به واتره   .اتک

 نقدی بر نوشته آقای اغنمی

در رابطه با معرفی کتاب آقای معین زاده   

 سیمین رها

 انسان در بند

طومار مذهب   
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در حالی که تظاهرات پشییبانی . به آن پیوتیه اند« آهادی فلسرین

اه این جنیش چند شهر فلسرین را فراگرفیه، دولک بنیامین نیان 

یاهو، نخسک وهیر اترائیل هیچ تصمیمی در این مورد نگرفیه 

حبد »این اعیصا ، در درجه نخسک، مسئله « .اتک

را هدف قرار داده اتک ( یعنی بدون مدرک و محاکمه« (اداری

در )که میراث دوران قیمومک برییانیا اتک، هنگامی که برییانیا 

مبارهه « تروریسم صهیونیسیی»با ( 1948تا  1944تال های 

فلسرین مظهر چه چیزی »همان  وری که در کیا  . می کرد

یادآوری می کنم، حقوق دانان بسیاری اه جمله دکیر ( 3« (اتک؟

موشه دونکل بوم ، این قانون اتیثنائی را مورد نکوهش قرار داده 

او اعالم . نامبرده بعد ها عضو دادگاه عالی اترائیل گردید. اند

. این آئین نامه تهدیدی دائمی علیه شهروندان اتک»: کرده بود 

ما، حقوقدانان به آن به دیدهء نق  آشکار اصول اتاتی برابري، 

این آئین نامه خودکامه ترین . عدالک و انضبا  نگاه می کنیم

. )...( تصمیمات مقامات نظامی و اداری را به نمایش می گذارد

این آئین نامه شهروندان را اه حقوق شان محروم کرده و به 

اما، صهیونیسک ها پد « .مقامات کشور قدرت نامحدود می دهد

اه رتیدن به قدرت، این انیقادات را فراموش کرده و اه این 

«                    .قوانین بر ضد اعرا  اتی اده کردند  

دادگاه عالی اترائیل که برخی آن را به مثابه ضامن دموکراتی 

در این کشور معرفی می کنند، فرجام خواهی دو هندانی بال 

. تکلیف را که دو ماه اتک اعیصا  غذا کرده اند، رد کرد

دادگاه عالی اترائیل در کمال (. 4( )2012مه  8هآرتص، )

در همینه قضائي، »تزویر اعالم کرد که این روش حبد اداری 

مورد اتی اده قرار گیرد، « تا حد امکان کمیر»و باید « خرا بوده

در گذشیه، اترائیل به . اما فرجام خواهی هندانیان را رد کرد

به هندانیان « فشار های بدنی معیدل» ور رتمي، اعمال 

این !... یعنی کمی شکنجه، نه هیاد: فلسرینی را مجاه می دانسک

اه این تصمیم حمایک  1999، تا تال «بشردوتک»دادگاه عالی 

میان اترائیل و « مذاکرات صلی»در آن هنگام، همان اوج )کرد 

!(                           .          تاهمان آهادی بخش فلسرین بود

، گزارشگر ویژه تاهمان ملل میحد برای *ریچارد فال     

حقوق بشر در ترهمین های اشغالی فلسرین، با گزارش 

اه نق  دائمی »اعیصا  غذای هندانیان فلسرینی اعالم کرد 

اه تال . حقوق بشر در هندان های اترائیل منزجر شده اتک 

 225هزار هن و  23هزار فلسرینی اه جمله  750، تعداد 1967

 20یعنی . هزار کودک در هندان های اترائیل هندانی شده اند

  «               درصد کل جمعیک فلسرینی ترهمین های اشغالی 

تکوت بیشیر رتانه ها؛ عدم وجود : نییجه این اتک(.  5)

کوچکیرین فشاری بر دولک اترائیل؛ عدم مشاهده هیچ برآش یگی 

همین همچنان می چرخد و ... اخالقی در روشن کران نامدار 

برخی در شگ یند که چرا گ یمان اروپائیان در باره دموکراتی و 

.          اتکحقوق انساني، در جهان عر  بیشیر مایه ریشخند شده 

پایان                                  

لحظه ای تصور کنید که در کشور چین، دو هزار هندانی 

تیاتی به مدت چنده یه دتک به اعیصا  غذا هده باشند؛ یا 

این که دو هزار هندانی تیاتی دیگر در روتیه اعیصا  

تردیدی نیسک که تلویزیون ها و رادیو ها . غذا کرده باشند

با شیا  علیه نق  حقوق بشر در این کشورهای دوردتک 

بسیج شده و عنوان نخسک برنامه های خبری خود را به آن 

اخیصاص می دهند و با نکوهش نق  حقوق ابیدائی بشر، 

اه مقامات کشور شان خواهند خواتک که نسبک به این 

مسئله واکنش نشان دهند یا حیی مداخله کرده و علیه پکن و 

.                                 مسکو مجاهات هائی اعمال کنند  

اما، واقعیک چیسک؟ دو هزار هندانی واقعا اعیصا       

این رویداد ظاهرا توجهی به ! غذا کرده اند، اما در فلسرین

مدت هاتک که می دانیم، فلسرینی . خود جل  نکرده اتک

ها، اعرا  و مسلمانان انسان هایی مساوی با دیگران نیسیند 

(1   .)  

جنبش اعیصا  غذای »( 2012مه  6)به گزارش لوموند 

هندانیان فلسرینی در اترائیل، دو هزار هندانی را در بر 

(.                                                     2« (می گیرد  

اترائیل برای مهار جنبش اعیصا  غذای هندانیان »   

این اعیصا  . فلسرینی با مشکالت روهافزونی مواجه اتک

آوریل برای اعیراض به مقررات حبد اداری به راه  17اه 

پیرو مقررات حبد اداري، افراد بدون محاکمه و . افیاد

بنا بر . دادگاه به مدت شش ماه قابل تمدید هندانی می شوند

به معنی وجدان که انجمن )گزارش انجمن الضمیر، 

در این اعیصا  ( فلسرینی دفاع اه حقوق هندانیان اتک

«         .غذا، دو هزار هندانی شرکک دارند  

تاله اهل  27دو هندانی به نام های بالل دیا ، »دتک کم 

تاله اهل الخلیل اه اعضای جهاد  33جنین و  اهر هالهله 

فوریه اعیصا  غذا کرده اند، در شرایط  29اتالمی که اه 

پد اه ه یاد روه بدون غذا، آنان . وخیمی به تر می برند

مرحله » در مرحله ای به تر می برند که پزشکان 

مه هر دو جوان را با  3در روه . می نامند« بحرانی

صندلی چرخدار به دادگاه عالی اترائیل بردند اما، دادگاه 

«.    مزبور تصمیم آهادی احیمالی را به آینده موکول کرد  

دتک کم، وضعیک جسمانی شش هندانی دیگر نیز نگران »  

این اعیصا  غذا به هندان های عمده . کننده اعالم شده اتک

اترائیل نیز ترایک کرده و چندین رهبر گروه های مقاومک 

  —جبهه خلق برای»فلسرین اه جمله احمد تعدات، رهبر 

 بی اعتنایی شرم آور 

 به اعتصاب غذای دوهزار زندانی فلسطینی  

حدود یا  تاال اتاک 

که برنامه تالاویازیاونای 

آقای علیرضاا مایابادی 

در تلویزیون پاارس و 

بااا پااخااش هااماازمااان 

اهرادیو صدای ایاران

، ( لاااااد آناااااجااااالاااااد) 

روههای پنجاشاناباه را 

باااه مااانااااظاااره ادیاااان 

اخیصاص داده کاه باا 

حضااورناامااایااناادگااان یااا 

مبلغاان ادیاان اتاالم ، مسایاحایاک ، باهاایایاک ، یاهاودیاک و 

 .هرتشییگری انجام می شود

جال  آنسیکه هیچ نمایاناده ای اه  ارف ماخاالا ایان اصاولای 

ادیان، به این برنامه دعوت نشده مگر شخصی که حدود چاناد 

ماهی تحک این عنوان اما درواقع در حمایک اه ناتیوناالایاسام 

ایرانی و درتالش برای جایگزینی ناتیونالیسم با ماذها  باود 

و نه نقد پایه ای دین کاه الابایاه هاماان شاخاص هام باه دالیال 

نامعلوم پد اه مدت کوتاهی اه مناظره کنار گاذاشایاه شاد تاا 

منادیان ادیان الهی با خا ری آتاوده تاخاناوری کاناناد بادون 

آنکه اصل مذه  و بنیاد دین مورد پرتش و پاتخ قرار گیرد 

بدین ترتی  نمایندگان پنج دین الهی چند جلسه ای را به انیقااد 

اه قوانین یکدیگر پرداخیند و در جهک به حق جلوه دادن دین 

خاود تااالش مای کااردنااد و ایاان اظاهااارات در اخایااالفااات و 

تناقضات در ادیان کم کم مناظره ها را در مسایاری اناداخایاه 

بود که به نظر می رتید اه عاقا  افایاادگای، تاحاجار و ضاد 

بشری بودن همگیشان کم کم پرده برداری میشود و مباحاثاات 

اندک اندک به بی آبرویی باورهای هاماگای مای اناجاامایاد و 

خالصه همه دینداران، باهنده جلسه را ترک مای گا ایاناد اماا 

همین امرعاملی شد تا مبلغین ادیان در این مناظره، به هودی 

دریابند که بحث و انیقاد واقعی اه یکدیگر باه دلایال بای پاایاه 

بودن افکار همه آنها به شدت به ضرر همگی خاواهاد باود و 

موج  عریان شدن ماهیک عق  افیاده جمالاگای ادیاان ماورد 

بحث خواهد شد در نیایاجاه خاراو  و ماحاور هاای باحاث و 

مناظره به ترعک تغییر مسیر داده و انیقاد اه دیگران کااماال 

 .حذف شد و ماهیک مناظره به کلی تغییر کرد

دیگر اه به پیش کشیدن اشکاالت و ایرادات دیِن دیگری و یاا 

تناق  در آیات خداوند یکدیگر خباری ناباود و هار یا  اه 

منادیان و مبلغین صرفا به ذکر نکاتی اه دیانک خویاپارداخایاه 

و گریزی هم به اهمیک اصل دین بااوری کاه بااور مشایارک 

میان ادیان اتک پرداخیه و تخن تا پایاان بارنااماه باه هامایان 

شکل ادامه می یافک و هنوه هم پاد اه گاذشاک حادود یا  

تال باهی به همین ترتی  ادامه دارد که یقیناا ماوجا  شاادی 

 .همه مرتجعین مذهبی اتک

چرا که اوال اصل و پایه دین بااوری ماورد ناقاد قارار نامای 

. گیرد بلکه توتط همه اعضای پنل به شدت تابالایا  مای شاود

کاه الابایاه )ثانیا اعضا اه وحشک بی آبرو شدن باور خودشان 

اگر باوری توخالی و فاتد نباشد چنین ترتای اصاوال ماعانای 

به نقد یکدیگر نمی پرداهند بلکه هر کاد تابالایا  دیان (  ندارد

این دیان بااوران . خودش را میکند و به دیگری انیقادی ندارد 

در واقع اعیقادات واقعی خود نسبک به یکدیگر را پنهاان مای 

کنند و نام مناظره به آن می دهند تا هاماگای در ایان ناماایاش 

 .مضح  به نوایی برتند

آقای علیرضا میبدی نیز در این میان م یخارناد کاه ماوجاباات 

وحدت میان نمایندگان ادیان را در این برنامه فراهم کرده اناد 

اما باید بدانند که اوال پنهان کردن عقاایاد هام ماعانای، وحادت 

نیسک بلکه ی  نمایش مردم فری  اتک و ثانایاا هار وحادتای 

مایه افیخار نیسک همانرور که میحد شدن دهدان وآدماکاشاهاا 

برای بشریک تودی ندارد مایاحاد ناماودن آناهاا نایاز افایاخاار 

 .نیسک

 پایان
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ولی بی گمان تابسیان را .بود ، نمی دانم دقیقا چه ماهی  ۰۵۸۱تال 

هندگی .اه آن گرمای لعنیی در هندان خبری نبود .رد کرده بودیم 

برای من دلپذیر تر می شد بویژه آنکه نخسیین فرهندم بزودی به دنیا 

می آمد و من توانسیه بودم با پادرمیانی حاج آقا کنی وامی تهیه کنم و 

اه آن تورا  موش و آن .در قسمک های مرکزی شهر آپارتمانی بخرم 

محله قدیمی و نگاه های پر اه توال همسایه ها و کنجکاوی  های بقال 

در این قسمک .و نانوا و قصا  و بچه های محل خالص شده بودیم 

هیاد کاری به کار هم نداشیند ، و من .شهر مردم آنقدر فضول نبودند 

به همسرم تپرده بودم که اگر کسی پرتید بگوید در وهارت کشور 

اولش .برای فامیل هم ، این موضوع را جا انداخیه بودیم .کار می کنم 

بویژه اه مییرا هیاد می پرتیدند که شغل من .خیلی پاپیچ مان می شدند

اگرچه  برای . ولی مییرا با خونسردی دکشان کرده بود . چیسک 

و شنیده بود .می دانسک که در هندان کار می کنم .خودش توال بود 

قرره های خون را .که هندان محل پذیرایی و ش  هنده داری نیسک 

خیلی  می کوشیدم پد اه کار روهانه دتک .هم بر لباس هایم دیده بود 

ها و تر و صورتم را بشویم و مرمئن باشم با لباس کامال تمیز به خانه 

ولی ، خ  ، بعضی ش  ها واقعا خسیه و کوفیه بودم وبویژه .می روم 

باهجویی اه . اگر هندانی تر موضع بود و همکاری نمی کرد 

براتیی اعصا  خرد کن . هندانیان تیاتی ، کار تاده ای نیسک 

ولی برای من مهم این بود که کارم را به نحو احسن انجام . اتک 

اولین بچه مان در راه بود و اقسا  خانه جدیدمان را باید تر .دهم 

راتیش ، این هندانیان تیاتی آدم های خوبی .موقع می دادم 

ی  مشک آدم های تاده .دهد و قاچاقچی و کالهبردار هم نبودند .بودند 

بودند که به خیال خودشان برای ایجاد جامعه بهیر  مبارهه می 

نمی دانم چرور آدم های تحصیل کرده و دانشگاه رفیه ای مثل .کردند 

این ها آنقدر ابله بودند که نمی دیدند آخوند ها چقدر قدرت دارند و همه 

راتیش من اصال . چیز  را قبضه کرده اند  و بر خر مراد توارند 

بدم نمی آمد ش  ها بعد اه کار ی  گیالس .مذهبی و این چیز ها نبودم 

تیدی داشییم تر کوچه ،  . خسیگی را اه تنم می کند .عرق هم بزنم 

پیش اه انقال  هم جگر و دمبالن می .که در کمییه محل کار می کرد 

پد اه انقال  ، تیخ و منقل را گذاشک .فروخک ومنقل باد می هد  

این تید ، با عرق کش . کنار و رفک در کمییه همراه رحیم قصا  

پدر .برای من هر اه گاهی ی  برر می آورد .های ارمنی رفیق بود 

می دانسیم که روهی .توخیه هرکارش می کردم پول نمی گرفک 

ته ریشی گذاشیه ، و خودم را شبیه بقیه کرده . درخواتیی خواهد داشک

من نمی .اصال حال نمی کردم کسی ترهده به خانه مان بیاید .بودم 

دانم این چه رتمی اتک که ما ایرانی ها داریم ، بدون خبر راه می 

دیگر اهل فامیل دور ما را خط کشیده .افییم می رویم خانه همدیگر 

آنقدر بدخلقی کرده بودم که کسی حاضر نبود به خانه ما .بودند 

مییرا اه این وضع کالفه بود ، می گ ک دوتک دارد خواهران و .بیاید 

برادرانش را دعوت کند برای شام یا ناهار روه های جمعه دور وبر 

اما راتیش من آنقدر کالفه بودم که نمی خواتیم کسی را .هم باشیم   

ش  ها اگر آن ی  گیالس عرق تگی تایاد را نامای خاوردم، . ببینم 

اه اولش می دانسایام بارای ایان کاار تااخایاه نشاده .  خوابم نمی برد 

. به خدا اگر به خا ر هن و بچه نبود ول می کاردم مای رفایام . بودم 

پااهاای . هرش  چهره در  و داغون هندانی ها می آمد جلوی چشمم 

اه همه .ورم کرده و بوی تع ن و چرک و خون حالم را به هم می هد 

بیشیر چهره ابرام بچه محل تابقمان ، حیی ی  ش  اه چشامام دور 

هنوه هم پد اه گذشک نزدی  به تی تال ، حایای یاکاشا  . نمی شد 

 .هم قیافه ابرام ، اه نظرم کنار نمی رود 

او را در ماحال  ، ابارام گاری . ابرام را اه همان کودکی می شناخیم 

با اینکه هم تن و تال ما باود ،  ماوهاایاش ریاخایاه . صدا می کردیم 

وضع خرا  مالی و بدی تغذیاه ،  اه شاکال و قایاافاه اناداخایاه . بود 

ماادرش رخاک شاویای مای کارد ، و ابارام در ماحالاه ماا ،  . بودش 

تبزی  فروش و بقال و حلبی تاه و نااناوا و . وردتک کات  ها بود 

دوچرخه تاه و خالصه هرکد کم  می خواتک ، ابارام یاکای دو 

اغل  صبی ها دم بوق تحر در نانوایی تنگکی به . روهی کم  بود 

آن وقاک هاا هاماه چایاز دتایای . همراه حسن نانوا ،  خمیار مای هد 

آنقدر همراه حسن خمیر هده باود کاه .  موتور خمیر هم هن نبود . بود 

آن . شده بود شبیه آن کاارتاون آماریاکاایای . تاعد هایش باد کرده بود 

مرده که ی  پیپ بر ل  دارد و تاعد هایش بایاش اه اناداهه بازرر 

بدون تنات  با دیگر اندام بدنش ، تاعد هاای ابارام  بایاش اه . اتک 

هروقک هم با بچه ها مچ می انداخاک ، در یا  . انداهه بزرر بودند 

در باهی های فاوتاباال ماا . چشم به هم هدن مچ بچه ها را می خواباند 

وقایای تاوپ اوت .  کنار می ایسیاد و نگاه می کرد . شرکک نمی کرد 

می شد می دوید و می آورد و بعضی مواقع هم  ، شوت مای کارد و 

اهل محله هارکاد . ک ش های گل و گشادش ،  اه پایش جدا می شدند 

داتیاان فاالکاک ابارام و .لباس و ک ش کهنه داشک به مادرش می داد 

می گ یند همین . شایعه ها هم کم نبود . مادرش داتیان دنباله داری بود 

رحیم قصا  که بعد اه انقال   رئید کمییه شده بود ، یقه مادر ابارام 

گاویاا هن بادباخاک نایاوانسایاه باود تار ماوقاع . را چندبار گرفیه بود 

قرضش را بدهد و رحیم قصا   ، آنگونه که خواتیه باود ،  تساویاه 

روههاا باه مادرتاه . این داتیان عادی محله ما بود . حسا  کرده بود 

وابرام را می دیدیم که یا کاناار . می رفییم و بعد اه ظهر برمی گشییم 

تبزی فروشی نشسیه یا دارد به بقال محل ،  برای خالی کردن بار ، 

 .کم  می کند 

در . ولی در آن تابسیان گرم ، هندگی ماا اه حاال عاادی خاارج شاد 

هوای داغی که حیی تگ حاضر نبود ، اه هیر تایه کنار بیاید ، ماا 

صادای . عرق اه تر و کله مان جااری باود . فوتبال باهی می کردیم 

اه دور تر و کله ابارام پایادا . گرپ گرپ قل  همدیگر را می شنیدیم 

آمد کنار درواهه  ،  نگاهی به ما کرد و بعد بدون توجه به تاوپای . شد 

که به اوت رفیه بود ، اه وتط همین باهی شروع کرد به راه رفین و 

نگاه عاقل اندر ت یهی هم به ما . اه کنار درواهه دیگر ،  بیرون رفک 

ابرام که همایاشاه کاناار . برای ما خیلی عجی  بود . انداخک و دور شد 

همین باهی می ایسیاد و  توپ های  اوت شده ما را به تمک ما شوت 

می کرد و گهگاهی ک شش اه پایش در می رفک ،  و ماایاه خاناده ماا 

می شد ، حاال آمد و بدون توجه باه ماا ، اه وتاط همایان بااهی رد 

یا  جاوری شاق و . آن شرم همیشگی دیگر در چهره اش نباود . شد 

تایاناه اش را بایارون داده باود و باا غارور راه مای . رق شده بود 

آن چهار تا ماوی بااقای مااناده روی تارش را ، تااماان داده . رفک 

 .کچلی اش دیگر تو ذوق نمی هد .بود 

، هاماه  ۵۷پایاش اه اناقاال  . و این آغاه تغییرات در محله ماا باود 

دگرگونی ها در محله ما ، اه همین حرکک ابرام و گذشیان اه همایان 

باه غایار اه . ابرام را کمیر در محلاه مای دیادیام . باهی ،  شروع شد 

مای . حسن نانوا که یار قدیمیش بود ،  دیگر به کسی کم  نمی کارد 

ما هماه مای خاواتایایام . گ یند در مدرته بزرگساالن درس می خواند 

ی  ه یه بعد ، ابارام . بدانیم چه شده که ابرام ناگهان عوض شده اتک 

با آن دتیان  نایاروماناد اش رحایام . رحیم قصا  را گرفک هیر کی  

قصا  را بلند کرده بود و انداخیه بود توی جوی آ  ،   و تاا خاورده 

کساای اه ایاان رحاایاام دل خااوشاای . نااوش جااونااش . بااود هده بااودش 

بچه ها می گ یند که ابرام با ی  دانشجوی کاماونایاساک آشاناا . نداشک 

به هر حال  ته چهار تالی پیش اه انقال  بود .شده و او درتش داده 

 .که ابرام و مادرش اه محله ما رفیند 

ابرام را پد اه چندین تاال ،  

حااااال او . در هنااادان دیااادم 

. هندانای باود و مان بااهجاو 

وقیی به اتاق رفیم او چشم بناد 

من باه تارعاک او را . داشک 

شااناااخاایاام و اه اتاااق خااارج 

به رفقای باهجویم گا ایام . شدم 

که این بچه ماحال تااباق مان 

اتک و حیی صدای مارا مای 

ایکاش الل می شدم و . شناتد 

تاهه فهامایادم . این را نمی گ یم 

که ابارام اتام واقاعای اش را 

رفیناد و در ماحال .  نداده بود 

تحقیق کردند و خبر رتیاد باه 

رحیم قصا  که حاال شده بود 

هاامااان روه  . رئاایااد کااماایاایااه 

رحیام قصاا  را در راهارو 

دیدم که همراه همین تید جگرکی مادر به خرا ، باا تارعاک باه 

اه باهجو ها خواتیه بود تا ابرام را .  رف تلول ابرام می رفیند 

رحیم قصاا  و تایاد آناقادر ابارام را در . در اخییار او بگذارند 

اتیخوانهای پایش شکسیه . همان ش  اول هدند ،که اه حال رفک 

آخار هام . چشمانش تیاه و میورم شده بودند .  ، و بیرون هده بود 

روه . درنیافیه بودند که ابرام با چه گروهی کاار مای کارده اتاک

ولای آن غارور و وقااری کاه . بعد ابرام در هاماان هنادان مارد 

و آن صحنه خونین چشاماهاا و . علیرغم چشم بند در چهره داشک 

رحیم قصا  را  .  اتیخوان های پا را هیچوقک فراموش نمی کنم 

و .  باه درک .  چند ماهی بعد ، بچه های مجاهدین ترور کاردناد 

می گ یند به ا االعااتای هاا . تید جگرکی هم اه آن محله جیم شد 

 .پیوتیه اتک 

مییرا اه مان .حاال تی و یکی دو تالی اه آن روهها گذشیه اتک 

حااال در . دخیرمان را برداشک و باه خاارج رفاک .  الق گرفک 

هیچکدامشان باه . شیکاگو اتک و دخیرم هم روانشناس شده اتک 

 ۸۱چند تالی پد اه آن تاال هاای شالاوغ . من هنگی نمی هنند 

ش  ها حوصله توال هاای مایایارا .اعصابم حسابی به هم ریخک 

هی می پرتید به دخیر هندانی تجاوه کرده ای ؟و آیاا . را نداشیم 

کسی را هیر شکنجه کشیه ای ؟ هرچه می گ یم به پیر و پیغامابار 

می گ ک توی خوا  حرف مای هنای .  نکرده ام باورش نمی شد 

گا ایام گاورت را .آخرش ک رم را درآورد . و جی  و داد می کنی 

گا ایام باه درک . گ ک باچاه را مای بارم . گم کن اه این خانه برو

حاال هم به غیر اه همان تید جگرکی که باه تاربااهان اماام . ببر 

اصال حوصله کسای را .همان پیوتیه ، کد دیگری را نمی بینیم 

هنوه هام پاول .  تید به تیاق همیشه ، عرق مرا می آورد . ندارم 

نمی گیرد ، و من نمی دانم کای ، اه شار ایان هنادگای تاگای ، 

 .  خالص می شوم 
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 نامه به آیدا                                        

.  هوا دارد شیری رنگ می شود. تاعک چهار یا چهار ونیم اتک

خوابم گرفیه اتک اما به علک گرفیاری های فوق العاده ای که دارم 

کاری که میات انه برای . کنم « کار « باید . نمی توانم بخوابم 

خوشبخیی من وتو نیسک برای رتالک خودم هم نیسک برای انجام 

.  وظی ه هم نیسک برای هیچ چیز نیسک برای تمام کردن احمد توتک 

برای آن اتک دیگر ـ به قول خودت ـ چیزی اه احمد برایک باقی 

»  باالخره . این ها هم تمام می شود. بگذار باشد… اما .نگذارند

…مال آیدا و احمد باهم . مال من وتو با هم. مال ما اتک« فردا

باالخره خواهد آمد آن شبهایی که تا صبی در کنار تو بیدار بمانم 

ترم را روی تینه ات بگذارم و به تو بگویم که در کنارت چقدر 

چقدر به ن د تو در ! چه قدر تو را دوتک دارم.خوشبخک هسیم 

اما ! چه قدر حرف دارم که با تو بگویم ! کنار خودم احییاج دارم

امروه » افسوس همه حرفهای ما این شده اتک که تو به من بگویی 

و من به تو بگویم « !چه عج  که امروه شادی» یا « !خسیه هسیی

می خواهم » : و یا تو بگویی« دیگر کی می توانم ببینمک؟» : که 

دیوانه » : من بگویم« من که هسیم به کارت نمی رتی. بروم

!ـ همین وهمین! و همین« !هنجیری حاال چند دقیقه دیگر هم بنشین

تمام آن حرف ها شعرها وترودهایی که در روح من هبانه می کشد 

تبدیل به همین حرف ها و دیدار های مضحکی شده که مرا به 

وحشک اه اینکه رفیه رفیه تو اه این دیدارها و : وحشک می انداهد

حرفها و ترانجام اه عشقی که محیط خودش را پیدا نمی کند تا پر و 

یا ) این موقع ش  . بالی بزند گرفیار ن رت وکسالک و اندوه بشوی

.  اه تصور این چنین فاجعه ای به خود لرهیدم( تحر: بهیر بگویم 

این : آیدای من:کارم را گذاشیم که این چند ترر را برایک بنویسم

اگر می بینی خ ه و الل و . پرنده در این ق د تنگ نمی خواند

بگذار فضا و محیط خودش را … خاموش اتک به این جهک اتک

پیدا کند تا ببینی که چگونه در تاری  ترین ش  ها آفیابی ترین 

به من بنوید تا یقین داشیه باشم که تو هم .روهها را خواهد ترود

مثل من در انیظار آن ش  های رو به ت یدی هسیی، به من بنوید 

که می دانی این تکوت و ابیذال هائیده هندگی در این هندانی اتک 

به من ....که مال ما نیسک، که خانه ما نیسک، که شایسیه ما نیسک

بنوید که تو هم در انیظار تحری هسیی که پرنده عشق ما در آن 

:   احمد تو شهریور  .                                    آواه خواهد خواند

 !عالیه عزیزم

ماثال !  نمی دانم چارا !  امروه صبی ، تا کنون ، خیلی دلواپد هسیم 

حد می کانام . مقصری که می خواهند او را به محبد ابدی بسپارند 

بدون تب  دلام مای .  انقالباتی در هندگانی من ، به من نزدی  اتک 

شاید خوابهای آش یه ی دیش  تب  شاده بااشاد باه .  خواهد گریه کنم 

هر حال به قل  شاعر چیزهایی می گذرد که در قلا  دیاگاران نامای 

 گذرد

باه واتاراه ی ماخاالا اک باا بااد .  را باخاوان « بوته ضعیف » شعر 

 .ترنگون شد

من میل دارم با من دوتک باشی نه کسی که به خودت عناوان هن و 

من اه بچگی اه کلمه ی هن و شوهر .  به من عنوان شوهر را بدهی 

احییاج یا  بیعک ، خو  باود اه وضاع :  واضع کلمات .  بیزار بودم 

به تو گ یه ام تو را دوتک دارم در .  این دو کلمه خودداری می کرد 

 .....                                               صورتی که

بین تایار .  اگر با من یکی شدی کارهای بزرر صورت خواهی داد 

پارناده ی :  اگر جز این باشد آگاه بااش .  دخیرها تر بلند خواهی شد 

 .وحشی با ق د اند نخواهد گرفک

یا شوخی فرض خواهی کرد یا . این کاغذ چندمی اتک که می نویسم 

او به :  در مقابل ، من به خودم خواهم گ ک .  ترتری خواهی خواند 

برای ایان کاه انساان . ولی این خراتک .  بیعک واگذار کرده اتک 

عقل دارد تا بر  بیعک غلبه کند و آن را ، تا حدی که ممکن اتک باه 

کاغذ بعدی را وقیی خواهی خواند کاه باعاد اه .  دلخواه خود در آورد

خواندن آن ، دیگر آن پرنده ی وحشی را در ق د نبینای و در مایاان 

یأس و پشیمانی و اندوه  که ناگهان ضربات قلبک را ناامارتا  کارده 

پرهای او که ابدا با حرف . اتک ، تعج  کنی او اه کجای ق د پرید 

پرهایی که او را تا اعماق پرواه داده اتاک .  های تو بریده نمی شود 

 نیما.     ، عبارت اه خیال و عشق اوتک

تکه های زیبا از چند ناميه 

 فروغ فرخزاد 

ذهنم مغشوش و دلم گرفیه اتاک و 

اه تمااشااچاي باودن دیاگار خسایاه 

به محا  ایاناهاه باه خااناه .  ام شده

شاوم  گردم و با خودم تنها مي برمي

كانام كاه تاماام  مرتباه حاد ماي  یا

شادگاي  روهم به ترگارداناي و گام

میان انبوهي اه چایازهاایاي كاه اه 

اه فسایایاوال كاه باه خااناه . ماند، گاذشایاه اتاک من نیسک و باقي نمي

گاردانام  هااي آفایاا  اش به فاهار گال هاي یییم همه گشیم مثل بچه برمي

اناد؟ وقاایااي گاال دادنااد هود  باارایاام بااناویااد چااقادر رشااد کاارده.  باودم

ها هسیند  ام دریا پیداتک روي دریا قایق جا كه خوابیده اه این... بنوید

توانسیم جزیي اه ایان  اگر می.  و انیهاي دریا معلوم نیسک كه كجاتک

دلام ... خاواهام بااشام توانسیم هركجا كه مای وقک می انیهایي باشم آن بی

اه تاوي .   اوري اداماه بادهام  وري تمام بشوم یاا ایان خواهد این می

باال رفایان .  كند آید كه مرا جذ  می خاك همیشه یا نیرویي بیرون مي

خواهد فرو بروم و هاماراه  فقط دلم می.  یا پیش رفین برایم مهم نیسک

دارم، فارو باروم و هاماراه باا تاماام  با تمام چیزهایي كه دوتک ماي

باه .  دارم در یا كل غیر قابل تبدیل حل بشاوم چیزهایي كه دوتک می

اه فنا شدن، اه دگرگون شدن، اه اهدتاک دادن  یزنظرم تنها راه گر

 .و اه هیچ و پوچ شدن همین اتک

كانام كاه  هاي جوراجور آنقدر احسااس تاناهاایاي مای میان این همه آدم

كاش در جاي دیاگاري باه .  خواهد اه بغ  پاره شود گاهي گلویم می

كد  من اصالً كاري به كار هیچ.  تک چه دنیاي عجیبي. بودم  دنیا امده

شاود هاماه  آهار بودن من و با خودم بودنم باعث ماي ندارم و همین بی

. دانم چرور باید با مردم بارخاورد كارد نمی.  كاو باشند درباره ام كنج

شاود و  بینم، مغزم پر اه تیاهي و نااامایادي مای ها را مي وقیي ت اوت

ناگاذارم و آن  بمیرم و دیگر قدم به تاالر فارابای.  خواهد بمیرم دلم می

در ایان مادت ایان را .  ي بیسک و پنج ریالي فردوتي را نابایانام مجله

ي خاودهااي  ام كه تا باه خاوِد آهاد و راحاک و جادا اه هاماه فهمیده

تا خاودت را .  ي دیگران نرتي به هیچ چیز نخواهي رتید اتیركننده

درتک و تمام و كمال در اخییار آن نیرویي كه هندگیش را اه مارر 

گیرد ناگاذاري ماوفاق ناخاواهاي شاد كاه هنادگاي  و نابودي انسان می

 .خودت را خلق كني

. پریروه در اتاق پهالاوي اتااق مان در هایال، هناي خاودكشاي كارد

فهر كردم تگ اتک . هاي صبی صداي ناله اه آن اتاق بلند شد نزدیا

بااالخاره .  دیگران هم امادناد.  آمدم بیرون گوش دادم.  كشد و هوهه می

بود و خیلي هشک و كاوتااه  در را شهسیند و هن را كه خاكسیري شده

بود و با وضعي فقیرانه روي تخک اه حال رفیه بود كیا هدند و بعد 

. ي اول ي چهارم كشیدند تا  بقاه هاي  بقه پاهایش را گرفیند و اه پله

اه چاماداناش كاه مایاان .  اما بعد برور كلي مرد.  هن تقریباً مرده بود

چشام  باه هایش چیزهاي مضحا و عجایابای اتاق افیاده بود و میان لباس

هااي  بند و هیار پاوش كاثایاف، جاورا  تا بخواهي پسیان  –خورد  می

باودناد،  هایي كاه باا كااغاذ رناگاي چایاده پاره، كاغذ رنگي و عروتا

هاي جوراجور، عهد حضرت مسیی  هاي قصه كودكان، قرص كیا 

رحامااناه  قدر به نظرم بي دانم چرا مرر این نمي. و یا چشم مصنوعي

قدر با ایان  خواتک دنبالش به بیمارتیان بروم اما همه این دلم می.  آمد

كاردناد كاه مان جارات  جسد خاكسیري رنگ به خشونک رفایاار مای

امدم تاوي اتااقام دراه كشایادم و گاریاه .  دردي كنم نهردم ترحم و هم

این مضحا نیسک كه خوشبخیي آدم در این بااشاد كاه آدم اتام . كردم

ها بهند؟ آیا این آدم خودخواه نیسک و آن  ي درخک خودش را روي تنه

گاذارناد  تري نایاسایاناد كاه ماي تر و نجی  هاي شریف هاي دیگر آدم ادم

آناهااه در یااا تاار ماو، حایاي یاا تااارماو، بااقاي ماانااده  باپاوتااناد بااي

 داني؟  باشند؟می

خوشحالم كه موهایم ت ید شده و پیشانیم خط افیاده و میان دو ابارویام 

بااف و  خوشحاالام كاه دیاگار خایاال.  دو چین بزرر در پوتیم نشسیه

هرچاناد كاه .  دیگر نزدیا اتک كه تي و دوتالم بشود.  رویایي نیسیم

تي و دو تاله شدن یعني تي و دو تاال اه تاهام هنادگاي را پشاک 

 !ام ترگذاشین و به پایان رتاندن، اما در عوض خودم را پیدا كرده

15 

 تا افراد یاد نگیرند

 که در پس هریک از اظهارات و وعده و وعیدهای اخالقی،دینی

 سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند

فریب،نادانی وحماقت خود خواهند شد: در سیاست همواره قربانی   

 والدیمیر ایلیچ لنین

http://ajib6.blogfa.com/post-9.aspx
http://ajib6.blogfa.com/post-9.aspx
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 در محله آبروان شهرتیان مرهی 1332در چهارم ات ند

دوران دبسیان ودبیرتیان را در آتیارا ودوره .آتیارا میولدشد

دبیر .کاردانی وکارشناتی ادبیات را در رشک به پایان رتاند

 ملیحه نظمیبا  1357در تال .ادبیات دبیرتیانهای آتیارا شد

 عرفان وایثاراهدواج نمود که حاصل آن دو پسر به نام های 

باهنشسیه آموهش وپرورش آتیاراودر حال حاضر .می باشد 

.همراه با  راحی آرم وگرافی  به شعرونقد شعر مشغول اتک  

  شروع نمود ودرانواع قال  ها 1347شعررااهتال

اولین مجموعه شعرش به 1361در تال.شعرراادامه داده اتک 

)انتشارات امیرکبیر توتط "درسوگ سپیداران"نام 

چاپ ومنیشر نمود که شامل شعرهای قبل (هزارنسخه11

در  ول مدت شعروشاعری نقدشعررا .وبعداه انقال  می باشد

.                با فعالیک های هنری در همینه گرافی  ادامه داد  

  اه شعر کناره گرفیه وبعد اه  1381تاتال 1372درتال

ده تال با پیشنهاد شعر فرانو به جامعه ادبی دوره جدید شعری 

خود را آغاه نموده اتک و نز به م هوم مرلق را با شعرهای 

 جدیدش عرضه نموده                                                  

  ب رمائید بنشینید صندلی "اولین آلبوم این نوع شعر به نام

اهتوی انیشارات نیم نگاه تهران در ته 1382تال !"عزیز

.            .هزار نسخه چاپ ومنیشر شد که بالفاصله نایا  شد  

  هنبورهای "دومین آلبوم شعر فرانو با نام  1385در تال

اه توی انیشارات ابیکار نوچاپ "عسل دیابک گرفیه اند

(            1386)ومنیشر شد   وبالفاصله به چاپ دوم رتید  

هنبورهای عسل دیابک "همزمان با چاپ دوم مجموعه شعر 

انیشارات مروارید تومین آلبوم شعر فرانو را با نام "گرفیه اند

نسخه  1650را در "پسیه الل تکوت دندان شکن اتک"

هم چنین انشارات مروارید اولین آلبوم .منیشر نمود  (87بهار)

به چاپ دوم !(ب رمائید بنشینید صندلی عزیز)شعر فرانورا

.                                                                     رتاند  

:                                     شعر های اکبر اکسیر به ترتی    

پسیه الل تکوت دندان شکن : اه دفیر (  اخرار)   -1شعر 

.                                                                       اتک  

پسیه الل تکوت دندان شکن اتک : اه دفیر(  نکیه ) -2شعر  

هنبور های عسل دیابک گرفیه :اه دفیر (  پداگوژی) – 3شعر 

!                                                                        اند  

پسیه الل تکوت دندان شکن : اه دفیر(   ایزوگام) -4شعر 

 اتک                                                                         

هنبور های عسل دیابک : اه دفیر ( میدان فردوتی) – 5شعر 

!                                                                 گرفیه اند  

هنبور های عسل دیابک :اه دفیر ( صرفه جوئی) – 6شعر 

!                                                                گرفیه اند  

 

 اه آجیل ت ره عید

 چند پسیه الل مانده اتک

 آنها که ل  گشودند؛خورده شدند

 آنها که الل مانده اند ؛مي شکنند

 دندانساه راتک مي گ ک

!پسیه الل تکوت دندان شکن اتک   

 من تعج  مي کنم

 چرور روه روشن

 دو ئیدروژن

 با ی  اکسیژن؛ ترکی  مي شوند

!وآ  اهآ  تکان نمي خورد  

 

 بهزیسیي نوشیه بود

 شیر مادر ،مهر مادر ،جانشین ندارد

 شیر مادر نخورده،مهر مادر پرداخک شد

 پدر ی  گاو خرید

 و من بزرر شدم

 اما هیچ کد حقیقک مرا نشناخک

 :که همیشه میگ ک

!گوتاله ، بیمرر  

 

 با اجاهه محیط هیسک

کاریم دریا، دریا دکل مي  

!ها به جهنم ماهي  

اند کندوها پر اه قیر شده  

اند هنبورهاي کارگر به عسلویه رفیه  

 تا پشک بام ملکه را آت الک کنند

!چه تعادتي  

ناهید داریوش به پارس مي  

 !ما به پارس جنوبي

 

 رخش،گاري کشي مي کند

 رتیم ،کنار پیاده رو تیگار مي فروشد

 تهرا  ،ته جو  به خود پیچید

 گردآفرید،اه خانه هده بیرون

 مردان خیاباني براي تهمینه بوق مي هنند

 ابوالقاتم براي شبکه ته ،تریال جنگي مي تاهد

 ...واي

!موریانه ها به آخر شاهنامه رتیده اند  

 

 ص ر را بسیند

 تا ما به بیرون هنگ نزنیم

 اه شما چه پنهان

!ما اه درون هنگ هده ایم  

****  

 

 تکوتمان را کشیند
  

 تکوتمان را کشیند

 تنی را که با دهان به خیابان کشانده بودیم

 دتیی را که تالح تردمان بود

 صدایمان را کشیند

  

 ما هیچ چیز را پنهان نکرده بودیم!نه

 نه در جی  ها

 نه در مشک

 تنهاچراغی می خواتییم

 که تاریکی این بغ  را روشن کند

  

 دتیی

 که اش  هایمان را

  به گوشه ی دتیمالش پد دوهی کند

 کالمی که ناممان را به یاد آورد

 ما هیچ چیز را پنهان نکرده بودیم!نه 

  

 تکوتمان را کشیند

 حنجره ای را

 که جهان کوچکمان بود

 تکه نوری 

 که به گلویمان چسبیده بود؛صدایمان

 صدایمان را کشیند

  

 چقدر می توانیم صبور باشیم

 تا دتیی

 که تنور جنگ را گرم می کند

 روهی

 در دهان صلی نان بگذارد؟

  

 صبرمان را کشیند

 هیبایی تکوتمان را

  

 !نه

 ما هیباییم

 لبخند ترخی هسییم اه هخم

 برتِن مرده ی همان

 گلی هسییم 

 که فردا خواهد شک ک

 

 اکبر اکسیر

شاعر ومنتقد آستارایی    

پسته : از دفتر با عرض پوزش از آقای اکبر اکسیر به دلیل آنکه شعر ایشان

در شماره قبل اشتباها به نام شاعر دیگری الل سکوت دندان شکن است 

.            چاپ شده بود( آقای حسین پناهی)

  

 شبنم آذر 



 

 

 21       2012شماره پنجاه و نه جون . ماهنامۀ روشنگر  

 

 بی کاري، فقر و روسپی گری
محمد قراگوزلو    

 

مینی که می خوانید مقاله ئی پژوهشی و بهره مند اه مبانی روش 

حکاییی بر پایه ی اصول شناخیه  شده ی داتیان . تحقیق نیسک

به میدولوژی علمی جامعه شناتی نیز میکی . نویسی نیز نیسک

َملی. تل یقی تک اه مول ه های پیش گ یه. نیسک گیرم . تیغی بر د.

این تی  ها بارها بر این د.َمل فرو رفیه و َگند ع ونک اش پد 

یا . قصه ئی ناگ یه نیسک. کوچه های شهر را نیز برداشیه اتک

اه . جراحیی تک که با هزار هبان بیان شده. دردی در خ ا مانده

قلم من نیز بشنوید که حامل تم ونی غمناک هحمک کشان و رییم 

ما نه . دردمندان و ملودی نسل های خاکسیرنشین شده اتک

نه . نه عربده کش مزدور مراکز امپریالیسیی. تناریو  تاهیم

و نه . تئوریسین جسارت بخش گردنه بگیر بخش های بیمارتیانی

نق و نوق پیر هنان . قهرمان جاده های غیر اتیاندارد کوهسیانی

. راوی افسانه های حسین کرد شبسیری را به پشیزی نمی گیریم

و پیش اه آن، خدمک گزار ی  القبای کارگران و . ما نویسنده ایم

آدمی با . نه امید واهی داریم و نه یاس فلس ی. هحمک کشانیم

ضعف و قوت های مشهود، که دتک کسی را نمی بوتد و اه 

آهار دیگران تن و جان اش می لرهد و با حضور کارگران پیش 

. ما نویسنده ی کارگران و هحمک کشانیم. رو به آرامش می رتد

به ک.ردی یعنی )   نزدی  به ته دهه اتک که اه مال و منال 

کار و هند گی ش اف . منیی در کار نیسک. گذشیه ایم( بچه، فرهند

چراغی "و این  تال هاتک با . و علنی گواه آگاه هند گی ماتک

ژتک . به خانه ی فرودتیان می رویم" در دتک، چراغی در دل

.       پیش کش نظاره گان منظره ی تلخ شهر پیر" کارگر پناهی"
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ی  تال هودتر اه بقیه ی بچه . بود به گمانم 1355خرداد . الف

تاله ی پدر و غیا  تال های  14در فقدان . ها دیپلم گرفیه بودم

اه ک.نج کوچه .  والنی مادر، خیلی هود قاتی تیاتک شده بودم

های باری  و خیابان های تاری  جنو  تهران، پرت شده بودم 

در انیظار کنکور و رشیه ی جامعه شناتی . وتط میدان جامعه

با بر و بچه های تلسبیل و چهار راه وثوق . بی تابی می کردم

پول تو جیبی من اه . دار و دتیه ئی شده بودیم برای خودمان

که دفاع . باشگاه فوتبال قصر یخ و بعد کیان و هما در می آمد

اه ته تال ...! در امجدیه! و خو  هیر توپ می هدم. وتط بودم

قبل تردبیر ه یه نامه ی دیواری کانون پرورش فکری کودکان و 

تنها یا با . هر چه دتیم می رتید می خواندم. نوجوانان شده بودم

کیا  تر  مائو بود . مائوئیسم بی داد می کرد، آن همان. بچه ها

با . ه ده تال ام بود. بود احیماالً  55خرداد . که مثل قند آ  می شد

تی چهل تومنی که حمید کم  کرد پول ی  دوربین عکاتی 

اولین حلقه ی فیلم را در شیرپال و . روتی 2لوبییل . ردیف شد

توچال خرا  کردیم و بعد که دتک مان راه افیاد، راه افیادیم به 

ادعای جامعه. مویز نشده انگور شده بودیم.  رف قلعه ی شهرنو

. شهرنو جائی در جنو  غربی تهران.  شناسی مان می شد

دلم ل  هده بود برای ی  . نزدی  میدون اعدام. درواهه قزوین

ک ش و . روایک مصور اه مشهورترین فاحشه  خانه ی کشور

.                  و دو حلقه فیلم. با حمید و غالم. کاله کردیم و رفییم

. قلعه غلغله بود. تاعک حدود ده صبی یکی اه روههای آخر خرداد.  

اما حمید می گ ک قبالً دو ته . اولین تجربه ی من و غالم بود. تخک شلوغ

نه پولش را داشک . برای دیدهدن یا هم خوابه گی نیامده بود. بار آمده اتک

پد، حمید شد راه نمای . نمی دانم. شاید اه تر کنجکاوی. و نه اعیقادش را

جائی را نشان می کرد، غالم هاغ توژه را چو  می هد و من عکد . ما

.  پد اه گرفین عکد. با چند روتپی ارتبا  برقرار کردیم. می گرفیم

چند تا فحش آبدار هم . همین که فهمیدند قصد گپ و گ ک داریم پد هدند

نوشیه ی " ]اترار مگو"آن هم برای ما که جزوه ی . شنیدیم که تاهه بود

هنوه به انیهای . را ح   بودیم[؟...ابوالقاتم حالک یا مهدی تهیلی یا

وتط . خیابان اول قلعه نرتیده بودیم که دخیرکی توجه من را جل  کرد

چادرش را انداخیه بود روی شانه های نیمه برهنه اش و ران های . خیابان

نزدیکش شدم و با . عریانش در هر قدم، به نوبک و موهون پیدا می شد

.  و به راه اش ادامه داد"تام: "نیم نگاهی انداخک و گ ک. احییا  تالم گ یم

نزدی  تر که شدم با کمی لکنک و خجلک و . عرر تندش در دماغم پیچید

و نه دل و . نه حال و حوصله ئی. نه رغبیی. بریده، تقاضایم را گ یم

هیچ نداشک جز چهره ئی مضرر  و پریده . دماغی برای حرف هدن

تا دم خانه . جوان اما پیر و گسسیه. هیبا اما خسیه و درهم شکسیه. رنگ

اش برتیم همین قدر می گوید که نامش مژگان اتک و امروه ترش شلوغ 

حاال به در ... اتک و برای صحبک کردن با من شخصاً مشکلی ندارد، اما

. و بیسک تی ن ری نیز. پیر هن واتره منیظر اتک. خانه ی او رتیده ایم

من جمعیک را کنار می هنم تا . می پذیرد. اجاهه  می خواهم عکد بگیریم

هنوه برای عکد دوم حاضر (. 1عکد شماره ی . )حمید عکد بگیرد

دفیر یادداشک هایم ولو می شود . نشده ایم که ضربه ئی به ترم می خورد

دوربین هیر پای مردی . غالم را نمی بینم. حمید در می رود. و خودم نیز

پلید می . اه دهان من خون می آید. قوی هیکل در  و داغون شده اتک

بچه ها ندا را به برادر بزرر . دتک بند و بعد هم کالنیری پاچنار. رتد

صدایش اه بیرون باهداشیگاه می آید . خلبان هوا نیروه اتک. ترم می دهند

.                                                        که با کالنیر صحبک می کند  

بقیه با . اه ته حقله فیلم، حمید توانسیه ی  حلقه ی آن را نجات دهد. پ   

دو ه یه بعد موتور غالم را می گیرم و راهی قلعه می . دوربین ن له شده

نزدی  می . و می آید. گوشه ئی می ایسیم تا بیاید. صبی اول وقک. شوم

. مثل تابق التی جوا  نمی دهد. شوم و با احیرام تمام تالم می کنم

بعد اه کلی تماجک من، می خواهد " اه رو نرفیي؟: "تالمی می گوید

 2، تاعک (به گمانم یا چند روه دیگر یادم نیسک)و چهارشنبه . بروم

.                                 میدان منیریه باشم  

می . من نیز. ناهار نخورده اتک. بدون چادر. با کمی تاخیر می آید. ت

  - —که شرح آن  –باری نییجه ی چند تاعک صحبک ما . گوید مهمان من

:                                   می شود این که -محتاج مجال دیگری ست   

شغل پدر . اهواه. 1335میولد . نام اصلی اش شهال رضوی تک  

تاله گی  16در . هشک خواهر و دو برادر. کارگر شرکک ن ک

ی  تال بعد  الق . شوهرش داده اند تا ی  نان خور کم تر شود

نزد خاله اش و بعد در دام فردی افیاده . گرفیه و به تهران گریخیه

.  که قول خواننده گی و هنرپیشه گی به او داده و حاال قوادش اتک

می گوید حیا اه فکر . اتم  رف را با ترس می برد. اتمال دادا

و کلی . خانه ئی در خیابان لشکر برایش گرفیه . فرار می ترتد

.  اجاهه می گیرم ویادداشک بر می دارم. می نویسم. درد دل دیگر

گوشه ئی اهاین نوشیه ها بر حس  ات اق چند تال پیش در خانه ی 

. شرح صحبک هایش بماند. به همراه این چند عکد. رفیقی پیدا شد

نشانی خانه اش را با احییا  می دهد و خرر اتمال دادا را با لره 

هر بار . دو ته بار دیگر می بینمش. و رعشه به یادم می آورد

و بعد گرفیاری های تیاتی و . افسرده تر و پژمرده تر شده اتک

.          جدا شدن اه مین جامعه ارتبا  ما را به  ور کلی می ب.َرد

اشیغال اه ]در قلعه ی شهرنو " کار"برای روتپی شدن و . ث   

، بوروکراتی پیچیده ئی در کار [نوع شاهنشاهی و تمدن بزرر

گواهی  الق در صورت . شناتنامه. چهار قرعه عکد. نیسک

تایید کالنیری محل پد اه . کارت تالمیی اه بهداشک. تاهل

روتپیان به مح  ورود به . همین. مراجعه به شهرداری منرقه

شهرنو تحک کنیرل یکی اه اشرار و اوباش باند قوادان قرار می 

قواد اه  ریق ضر  و شیم و چ  و ت یه، تصور فرار . گرفیند

روتپیان قلعه به دالیل دشواری . را در همان روه اول می کشک

تاله گی امکان  30توان فرتا و جان کاه تن فروشي، حداکثر تا تن

بهره دهی داشیند و روه به روه تحلیل می رفیند و پد اه خروج 

اه جمله پادوئي،  –اه چرخه ی روتپی گری به کارهای مخیلف 

در همان شهرنو  -نظافک، داللي، آشپزي، توهیع مخدر و غیره 

.                                                                 می پرداخیند  

و تایک " مدرته ی فمینیسیی"برخالف نوشیه ی تایک های 

www.womeninIran.net مقاله ی روتپی گری در ایران ـ ) 

که در جاهای  –پلید شهربانی مسیقر در شهرنو ( شیوا هرآبادی

نه فقط اه ورود جوانان کم تن و تال  –مخیلف قلعه می چرخید 

بل که خود ی  پا مشیری دائم، مجانی و . جلوگیری نمی کرد

.  شری  قوادان بود و بر پخش مواد مخدر نیز نظارت می کرد

همه تصاویر میعلق به صاح  این قلم  -عکد های ضمیمه )

به تراغ شهال ( اواخر ات ند) 57دو ماه پد اه انقال  . ج(. اتک

یا این . کسی نمی شناخیش. هنوه قلعه ی پیر پا برجا بود. رفیم

پد اه اصرار و انکار ترانجام یکی اه . گونه وانمود می کردند

چند بار . واتره ها گ ک، شهال کله ش بوی قرمه تبزی می داد

رفیه بود اهواه !. اون هم اه دتک کي؟ اتمال دادا. فرار کرده بود

     -           -تا. تراغش

 

 دریغا که فقر 

 چه به آسانی 

. احتضار فضیلت است  

( احمد شاملو)  
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واین که یه روه تریاک هیادی خورده بود و ن ک ریخیه بود و 

.          جزغاله شده بود   لی... خودش رو توهنده بود  

و ناگهان شاملو به خا رم خرور .همان جا خرا  شده بودم

:                                                               کرده بود که

              

در برابر کدامین حادثه »    

 آیا 

 انسان را 

 دیده ئی 

 با عرق شرم 

( 605:، ص1382احمد شاملو، « (بر جبین اش؟  

. عرق شرم نه جبین، که وجودم را به تیال  برده بود  

تی وچهار تال بعد                          . 2  

انقال  شد . تپری شده اتک 57تی ودو تال اه انقال  بهمن 

که بسا  کثیف فقر و فحشا و بی کاری و بی خانمانی و کا  

و کمپرادور و ! نشینی و فاصله ی  بقاتی و بورژواهی ملی

تگ هنجیره ئی امپریالیسم و غارت و گرتنه گی و کار 

انقال  نشد که یکی در هع رانیه و دبی . کودکان ووو جمع شود

و تورنیو برج بساهد و دیگری رخک خوابی به انداهه ی ی  

باری بدون شرح به دو خبر . کارتن برای خوابیدن گیرش نیاید

. گزارش به نقل اه دو تایک رتمی دولیی اشاره می کنم –

1  28در تاریخ  –میمایل به اصالح  لبان دولیی  –تایک فرارو 

:                            چنین نوشیه اتک 1389تیر   

این  مسوولین وهارت بهداشک برای کنیرل وضعیک ایده بر »

تامان دهی وضعیک روتپیان . تر ی  چهار  راهی قرار دارند

مسیلزم به رتمیک شناخیه شدن آن ها توتط مسوولین اتک که 

این امر خود تبعات قانونی روانی و اجیماعی فراوانی خواهد 

به گزارش فرارو وهیر بهداشک درمان و آموهش . داشک

در جمع معاونان بهداشیی دانشگاه های [ دولک دهم]پزشکی 

علوم پزشکی تراتر کشور تخنانی گ یه که در نوع خود بی 

مرضیه وحید دتیجردی در خصوص . تابقه و مهم هسیند

همانی نگران انیقال : "مساله ایده در کشور اظهار داشیه اتک

ویروس ایده اه  ریق خون بودیم، اما در حال حاضر مسائل 

چرا که ی  . جنسی نگرانی ما را در این همینه تشکیل می دهد

sex worker ن ر را به  10تا  5می تواند در تال ( روتپی) 

ویروس ایده مبیال کند و میات انه این گروه در تراتر کشور 

." پراکنده اند www.fararu.com .{ تاکیدها اه من اتک(.}   

آیا ممکن اتک با وجود این اعیراف روشن خانم : در افزوده)

حاال تاهمان ملل یا هر جای  –وهیر؛ رئید دولک در جلسه ئی 

منکر وجود روتپی و رواج مهار نشده ی روتپی  –دیگری 

(                                   گری در ایران شود؟  

، 1388ات ند  12تایک فرارو در گزارش دیگری به تاریخ

روتپی گری هیر ذره بین ـ روتپیان در ایران "تحک عنوان 

:                                                        اشاره می کند و می نویسد  

اظهارنظر درباره ی میزان رواج روتپی گری در ایران و شکل های »

بروه این پدیده، با توجه با حساتیک های حول این محور، بررتی این 

شاید بیوان گ ک آخرین . پدیده ی پنهان اجیماعی را نیز تخک تر می کند

آمار و بررتی پژوهشی درباره ی میزان رواج این مساله در تیرماه 

مدیر گروه  –در آن مقرع تید کاظم رتول هاده ی  با بائی . منیشر شد 1388

تن روتپی  70و 60در دهه ی: "گ ک –روان شناتی دانشگاه تربیک مدرس 

تال به باال رتیده  15اما اکنون تن روتپی گری اه . تال بود 30گری باالی 

مقاله ی پرخواننده  –یکی اه کامنک گزاران هوشمند ذیل این گزارش ." اتک

فقر فرهنگی و اقیصادی در هر جامعه ئی ! حضرات محیرم: "نوشیه اتک

فقر در هر جامعه ئی محصول تقسیم ناعاالنه ی . محصول انباشک ترمایه اتک

." ثروت، الیگارشی تکنوکراتیسم و رشد بوروکراتی اتک  

(                                     پیشین  ـ تاکیدها اه من اتک)  

همچنین درباره ی عوامل و تن روتپی گری در ایران بنگرید به مقاله ئی 

:                                  والنی در این نشانی  

h t t p : / w w w . I r a n i a n . c o m / m a i n / 2 0 0 7 -  4 4  

. نوشیه ی فروهان جهرمی" روتپی گری و قاچاق انسان"تحک عنوان   

در گزارشی دیگر پیرامون تقلیل تن روتپی گری و افزایش آن در تهران به نقل 

اه کارشناس ارشد جامعه شناتی و عضو کارگروه هنان و دخیران آتی  دیده در 

تال کاهش یافیه اتک و یاهده  13ایران گ یه شده تن روتپی گری در ایران به 

در این . درصد روتپیان تهران با ا الع همسران شان دتک به این کار می هنند

. گزارش اه فقر به عنوان عامل اصلی روتپی گری یاد شده اتک http:/

w w w . p e i k n e t . n e t / 0 8 - a u g u s t i / n e w s . a s p ? d : 3 0 8 5 6  

 فقر    

هر انسان شری ی که تا کالس دوم اکابر درس خوانده باشد به درتک می داند که 

. فقر اه عوامل مهم انواع بزه کاری های اجیماعي، اه جمله روتپی گری تک

میعلق به حسن روحانی رئید مرکز تحقیقات اتیراتژی  مجمع  -تایک آفیا  

:   ی گزارشی به نقل اه روهنامه ی مردم تاالری می نویسد –تشخیص مصلحک 

ایران دومین کشور دارنده ی ذخائر گاه و ن ک در جهان اتک و  بق گزارش »

دالر بیسک وچهارمین قدرت  3540بان  جهانی با ترانه ی درآمد ناخالص ملی 

[؟]اما به دلیل تیاتک گزاری های ناکارآمد . اتک 2010اقیصادی جهان در تال 

، فقر، بی کاري، اعییاد، نابرابري، تصادفات راننده گي، کم توادي،  الق و 

مردم اه ناراحیی های . کرده اتک[ ؟]جرائم قضائی هنده گی مردم را بی کی یک 

به  وری که  بق گزارش انجمن روان شناتی . روحی و روانی رنج می برند

فقر و بی کاری . درصد مردم ایران به بیماری های روانی مبیال هسیند 21حدود 

میلیون  3بیش اه ( 26/2/1389)در حال حاضر ... به عنوان مادر مشکالت بوده

. میلیون ن ر کودک کار به دلیل فقر وجود دارند5/1کودک محروم اه تحصیل و 

«                                                                                ...توءتغذیه و  

 h t t p : / w w w . a f t a b . i r / a r t i c l e s / e c o n o m y … 

(                       نیز اه من اتک[ ؟]عالمک . تمام تاکیدها اه من اتک)  

: در مورد رابره ی فقر و روتپی گری بنگرید به  

: ترگذشک واقعی تارا دخیری که اه فقر به روتپی گری تن داده اتک -  

                       w w w . s a r a  – s h . p e r s i a n b l o g . i r  

نیز به دو فایل تصویری ذیل در ارتبا  با فقر و روتپی گری               

                 : www.youtube.com/wach?v=QJOVYZDIOHE 

www.youtube.com/wach?v=2 MHSNKGDYWS  

که به  –ملکه ی هیبائی نیکاراگویه  –همچنین درباره ی ترگذشک ناتاشا 

:                 بنگرید به. دلیل فقر به روتپی گری تن داده اتک  

www.uzakyol.blogspot.com/2008/02/blog - post-                               

3359.htm 1 

روهنامه   –که حاوی چند تصویر اه ناتاشاتک  –منبع اصلی این وبالر 

: آورده" گاردین"حریک ترکیه اتک که گزارش را به نقل اه   

www.millyet.com.tr/content/galeri/yeni/goster.asp 

در کشوری که چهل میلیون انسان هیر خط فقر مرلق و نسبی هنده گی  

رواج روتپی گری نباید ( آمار عادل آذر رئید مرکز آمار ایران)می کنند 

پدیده ئی علنی که هر شهروند پیاده یا تواره  ئی . چندان شگ ک ناک باشد

! با نیم تاعک خیابان گردی مصادیق فراوان آن را خواهد دید  

فقر                  = بی کاری   

دعوا بر تر آمار واقعی نر  بی کاری در ایران هرگز به جائی نخواهد 

دهقان کیا، عضو هیات مدیره ی  1389شهریور 1  6در تاریخ . رتید

: کانون شوراهای عالی کار اتیان تهران اه موارد ذیل خبر داد  

. درصدی اخراج حجم کارگران اه واحدهای تولیدی 40افزایش  -  

درصد اه واحدهای تولیدی واگذار شده به  90ورشکسیه گی بیش اه  -

.                      بخش خصوصی  

میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور اه  6تا  5واردات تاالنه  -

.                   اتکله ها و ورودی های نامرئی  

هزار  25به اهای ورود ی  میلیارد دالر کاالی قاچاق دتک کم  -

.                   کارگر بی کار می شوند  

کسانی خود را به ت اهک هده و مخال ک ما با واردات، : در افزوده)

رکود تورمی و به تبع آن بی کارتاهی گسیرده ی کارگران را به 

باالخره آدمی که . نوشیه اند! حسا  دفاع اه بورژواهی داخلي؟ ملی

حرفی برای گ ین نداشیه باشد باید هم به پاراهیک افکنی انگلی تقیل 

(                      یابد  

اکثریک قا ع کارگران کشور به صورت قراردادی کار می کنند  -

. درصد اتک 25و تعداد کارگران رتمی کم تر اه   

نسبک ( 1389)ماهه ی ابیدای تال جاری  4اخراج کارگران در  -

. به مدت مشابه در تال گذشیه دتک کم دو برابر شده اتک  

میلیون ن ر بی  5/3درصدی بی کاری و  16آمار رتمی اه نر   -

.                       کار تخن می گوید  

 1389شهریور  9خبرگزاری ایلنا روه ته شنبه : در افزوده)

 1384درصدی جمعیک فعال در پایان تال  41اگر نسبک : نوشک

به  1389را به عنوان شاخص بپذیریم، نر  بی کاری در پایان بهار 

!!(                    درصد خواهد رتید 73/18  

باهوده اتک که فعاالن آگاه جنبش کارگری اخیراً در مقاالت خود اه 

هوایای مخیلف به ضرورت شکل بندی جنبش اجیماعی بی کاران 

صرف نظر اه شکل  ولونیاریسیی پیش نهاداتی که در . نگریسیه اند

این مقاالت آمده اتک، نمی توان اه این مساله ی مهم به تاده گی 

.                          گذشک  

گذشیه اه آمار ضد و نقیضی که درباره ی نر  بی کاری ارائه می 

شود، تعریف اشیغال نیز در ایران با کج فهمی های بسیاری مواجه 

در صورتی که هنان خانه دار، کارگران تاخیمانی با مشاغل . اتک

فصلی و دیمي، ه یه ئی دو تاعک کار؛ کارگران بی کار خانه نشین 

و برخوردار اه بیمه ی بی کاری کم تر اه هیچ، کارگران در جسک 

، فارغ الیحصیالن بی (ثبک نام نشده در اماکن کاریابی)وجوی کار 

درصد  70که گ یه می شود نر  بی کاری شان در حدود  –کار 

به صورت واقعی بررتی شود معلوم نیسک نر  بی کاری  –اتک 

.                               در ایران تا کجا صعود خواهد کرد  

در هر صورت بی کاری و به تبع آن فقر اه دالئل عمده و اصلی 

جامعه شناس در )داور شیخاوندی . روتپی گری به شمار می رود

دهه ی پیش تاکنون تحقیقات  5که اه  –( رشیه ی جرم شناتی

وتیعی در همینه ی علل بزه کاری در ایران انجام داده اتک، با 

اشاره به معضل بی کاری در ایران، فقر را یکی اه پی آمدهای بی 

کاری بر شمرده، و خا ر نشان شده اتک در جامعه ئی که ش  و 

روه اه بی کاری تخن می گویند، گسیرده شدن پدیده ی روتپی 

.                              گری دور اه ذهن نیسک  

عوامل موثر بر روتپی گری هنان در : اکرم دادخواه، مقاله ی)

(                                   1384دی 1  2ایران، شنبه،   
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ماجرا، مهاجرت های ناگزیر بین المللی کارگران بی کار شاده و فاقایار باه  

ماناا اق .  گسیرش صنعک تجارت تکد و تاوریسام جاناسای افازوده اتاک

داغی در اروپای شرقي، آتیای جنو  شارقای و آماریاکاای التایان عاماالً 

مسوولیک حل مشکل ماهاد اقیصاد ترمایه داری کاهینو را به عهده گرفیه

در این اقیصاد پر تود هنجایاره ی هایال داران پاا اناداهان حارفاه ئای .   اند

باشگا ه های رقص، روتپی خااناه هاا، تاالان هاای مااتااژ و شاباکاه هاای 

تلویزیونی ماهواره ئی همه تاله یا  مایالایاون کاودک را وارد بااه آهار 

 . تاااجاااارت تاااکاااد مااای کاااناااناااد                         

آمار دقیقی اه تجارت جاناسای کاودکاان نادارد (  ILO)تاهمان جهانی کار 

درصاد  11میلیون ن ر ارهیابی می کاناد، کاه  0ولی تعداد آنان را بیش اه 

تال تشکیل مای  81تا  80درصد آنان را پسران بین  0آنان را دخیران و 

درصد اقایاصااد تاایالاناد و انادونازی و  01بیش اه  ILOبه گزارش . دهند

هازار  099وجاود شارم آور.  فیلیپین بر پایه ی صنعک تاکاد مای چارخاد

هازار  899هزار تایلاناد؛  199هزار فیلیپین؛  11کودک روتپی  در هند؛ 

هزار آمریکای التین و  199هزار آمریکا؛  999هزار نپال؛  099تایوان؛ 

میلیون برهیل، همان مدینه ی فاضله ئی تک که قرار بود ترماایاه داری  0

در چرخه ی این جنایات هولناک گ یه مای .  برای کودکان به ارمغان آورد

شود ی  کودک در هر تال خدمات جنسی اش را به دو هازار نا ار مای 

 .                          .         ایاان اتااک آرمااان شااهاار تاارمااایااه داری.  فااروشااد

 پایان تخن 

بی کاری عامل هول ناک عصر معاصر و افزایش آن نایایاجاه ی مسایاقایام 

اه بای کااری هناان باارهاا باه .  بحران های تیکلیا  تارماایاه داری تاک

 : به این جدول توجه کنید. مرات  بیش تر اه مردان آتی  می بینند

 نسبک هنان به مردان مردان هنان فاکیورهای اقیصادی

 %            09 11 99                 نیروی کار

 %08 81180 1111 درآمد به دالر آمریکا

 %81 11 89 کادرها و میخصصین

 %18 00 90 ئیکارکنان حرفه

 0111 10181 تاالنکاری بزرردرصد بی

 (0991)ی تحقیقات فوروم اقیصاد جهانی در مورد ایران نییجه

دتیی هناان و کاودکاان در  فقر و تهی 0989مرجان افیخاری :  به نقل اه

 جهان و ایران 

ترین نییجه ئی که اه این جادول بار مای آیاد ایان اتاک کاه درآماد  بدیهی

دالر هناان در  1111دالر مردان و دتیمازد مایاوتاط  81180ی  روهانه

روه نه فقط موید ی  آپارتاید جنسی شدید اتک بل که نشان دهنده ی فاقار 

گری  مره این فقر با روتپی.  مضاع ی تک که هنان ایران تحمل می کنند

وقیی ناهک تر می شود که بی کاری هنان تنها و بی پناه را نیز بر تایااهاه 

: در چنین شرایری یادش به خیار فاروغ کاه گا ایاه باود.  ی آن اضافه کنیم

 ."خانه تیاه اتک"

همین محقق پد اه نقل دو نظریه اه دورکیم و کوئینگ، به 

:                        درتک و با دقک می نویسد  

در ایران به دنبال تجربه ی خصوصی تاهی و تجربه ی باهار »

 بقه ی نو کیسه ئی با ویژه 76تا  68آهاد در فاصله ی تال های 

.  گی های زنده گی اشرافی پا گرفت که نماد تبعيض و تناقض شد

 10درصد ثروت در دتک  90تا آن جا که به نوشیه ی رتانه ها 

درصد مردم  90در صد ثروت در اخییار  10درصد افراد و 

چنین اتک که عدم تعادلی ناگزیر فقر عمومی را گسیرش . اتک

داده و عوارض جانبی چون فحشا و ترقک را به دنبال داشیه 

«                              .اتک  

نویسنده به نقل اه تاترلند بر بی نییجه گی روش های قضائی و 

مجاهات میخل ین و بی اثر بودن تیاتک تهدید و ارعا  اشاره 

:                                کرده و یادآور شده  

در ایران مجاهات هائی که برای این هنان صورت می گیرد »

:                             عبارت اتک اه  

. اجرای حدود که صد تاهیانه را در برمی گیرد. 1  

.                                تنگ تار در موارد خاص. 2  

مورد انیقاد شدید قرار گرفیه " صیغه"در ادامه ی مقاله موضوع 

:                            و گ یه شده  

اگر روتپی گری را فروش تن در مقابل پول بدانیم، در اهدواج »

موقک همین امر با پشیوانه ی قانونی صورت می پذیرد و همانی 

«                             .بر آن واقع می شود  

رتاله ی گروهی جمعی اه دانش آموخیه گان : تایک پایان)

(                      دانشگاه صنعیی امیرکبیر یا پلی تکنی   

واقعیک این اتک که اگر بی کاري، مردان را به ارتکا  جرائمی 

توق می دهد در ... مانند ترقک، توهیع موادمخدر؛ قاچاق و

مقابل هنان بی کار با توجه به وضع بیو لوژی  خود مسیقیماً به 

بی هوده نیسک که . گردا  روتپی گری پرتا  می شوند

اقیصاددان پاچه ورمالیده ئی به  نام جگدیش باگواتي،  ی 

مصاحبه ئی تلویزیونی در پاتخ به آثار مخر  جهانی تاهی 

امپریالیسیی در کشورهای عق  مانده و ارائه ی راه حل برای 

بی کاری و تقلیل دتیمزد کارگران )برون رفک اه این معضل 

با وقاحک کم مانندی دخیران فقیر را به اشیغال در صنعک ( هن

نامردی و رذالک . )تکد یا پذیرش فقر بیش تر فراخوانده اتک

!(                                 را ببین  

 جهانی تاهی و روتپی گری                          

ترمایه داری در ( تاهی)واقعیک تلخ این اتک که جهانی شدن 

جهان معاصر و به ویژه در عصر تلره ی تیاه نئولیبرالیسم به 

.  شدت کاالئی کردن وجود انسان را دتیور کار قرار داده اتک

)این نیز البد اه دتک آوردهای پیش رفک تکنولوژی ا العک 

IT اتک که شبکه های فحشا و روتپی گری را با تنوعی شگ ک( 

فقط .  ناک به صنعتی جهانی و سخت پول ساز تبديل کرده است

در ی  قلم باهار تولید فیلم های هرهه نگاری در آمریکا تاالنه 

میلیارد دالر تود به جی  توداگران و ترمایه  12نزدی  به 

                                 —در شکل دیگر  . داران ریخیه اتک

 

!در غرب چه می گذرد  

مسئول تشکل پالو فادیمه را  -مریم طاهری: یسندگاننو

مسئول کمیته  -مالمو،   فریده آرمان -هرگز فراموش نکن

عضو هئیت  -مالمو، حسن صالحی -دفا  ار حقو  زنان

مالمو  -مدیره تشکل پالو فادیمه را هرگز فراموش نکن  

آنکه ثروت خود را باخت    

زیاد باخته است   

ولی آنکه شهامت خود را باخت   

  پاک باخته است  

سروانتس   

 

در توئد ما فقط اه راتیسم رنج نمیباریام بالاکاه اه راتایاسام 

این راتیسمی اتک که انسانها را بار .  وارونه نیز رنج میبریم

حس  اینکه اه کجا آمده اند، چه باور مذهبی ای دارناد و یاا  

فرهنگشان چیسک دتیه بندی می کند و به آنها اجااهه مایادهاد 

که تحک عناوین مذها  و فارهاناگ و بارخاالف ارهشاهاای 

اخیرا دادگاهای ...انسانی هر کاری دلشان خواتک انجام دهند 

دفاع ارواح "  در شهر بورس توئد، هاماه مایاهامایان پاروناده 

میهمین که اه جامالاه  .   اه بدن دخیری را  تبرئه کرد"  خبیثه 

تاالاه هسایاناد  ای ده  ۰۸نامادری و پدر کنگویی این دخیر 

تال گذشیه این دخیر را مورد آهار و خشونک فیزیکی قارار 

مایاهامایان ایان .  را اه بدن وی بیرون کاناناد"  اجنه" داده اند تا 

می خواندند، تن او را با چاقوی داغ مای "  تاحره "  دخیر را 

بیمااری "  توهاندند و او را در حبد و انزوا نگه میداشیند تا 

دخیارک را چاناان کایا  .   به کد دیگری ترایک نکند" اش

می هده اند که  او اه شدت جراحات وارده  با آماباوالناد باه 

دادگاه منرقه ای باورس باه خاا ار .  بیمارتیان منیقل می شد

خوانده شده و "  فقدان مدارک کافی برای اثبات جرم" آنچه که 

با اتکا به قانون آهادی مذه  در توئد و اتیناد به اینکه آهار 

روحی کودکان غیرقابل ماجااهات اتاک هاماه مایاهامایان ایان 

تاالاه  ۰۷اه توی دیگر مااریاا دخایار .  پرونده را تبرئه کرد

آوریال   ۰۵تاله شدنش در تاریاخ  ۰۷کرد ی  روه بعد اه 

در شااهاار لااناادتااکاارونااای تااوئااد بااه خااا اار مسااائاال  ۰۱۰۰

مایاهامایان ایان پاروناده .  درآپارتمانش به قیل رتیاد"  ناموتی"

تاله وی و همچنین مادرش هسیند که گ یه مایاشاود  ۰۸برادر 

ایان دخایار جاوان را در .  او فرمان قیل را صادر کرده اتک

 ۰۸خارج اه توئد  وعلیرغم میل خاود هماانای کاه او فاقاط 

وی ی  تال پیش باه .  تال داشک به مردی شوهر داده بودند

اه نظر خانواده ماریا، او مایه ناناگ خااناواده .  توئد باهگشک

ماریا  باارهاا اه ایان حارف .  شده بود و باید به قیل می رتید

هده بود که در آپارتمانی کاه هنادگای مایاکاناد امانایایای نادارد 

باا ایاناهاماه ماقااماات کاماون .  وهمواره با ترس هندگی میکاناد

لندتکرونا کمکی به او نکردند واو را باه خااناه امان مانایاقال 

اه نظرما مایاان حاکام .  نکردند تا اینکه ترانجام به قیل رتید

اه بدن آن دخیر "  دفع ارواح خبیثه" تبرئه درمورد میهمین به 

نااوجااوان و قاایاال نااامااوتاای ماااریااا راباارااه مساایااقاایااماای 

دادگاهی  که میهمین به  کاودک آهاری را تاحاک . وجوددارد

عنوان آهادی اجرای منات  مذهبی  تبرئه مای کاناد، عاماال 

راه برای برای ارتکا  قیل  و جنایک تحک عنوان ماذها  و 

وقیای کاه  قاوانایان .   باه گذاشیه اتک" فرهنگ دیگران " یا 

موجود توئد در قاباال اهدواج کاودکاان و اهدواج اجابااری 

میداول  در محیط های مردتاالر و ماذهابای کاارائای نادارد، 

تا ااوت "  عده ای دتک خود را باه می بینند که تحک عاناوان 

هندگی دخیران جوان خاارجای را باه جاهانام "  های فرهنگی 

تبدیل کنند وحیی مانند پال، فادیمه و ماریا به ضر  چاقو ویاا 

 26ادامه درص .    باشکی  گلوله به هندگی آنها پایان دهند
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 می 81 -رادیو فردا

یکی از تظاهرات اعتراضی به افزایش قیمت مواد غذایی و 

 .۱۴۲۲حامل های انرژی در اسرائیل در سال 

هزاران اترائیلی در اعیراض به وضعیک اقیصادی و معیشیی 

خود شنبه ش  در ته شهر بزرر این کشور دتک به 

.تظاهرات هده و خواتیار پاتخگویی دولک اترائیل شدند  

تظاهرات شامگاه شنبه در خیابان ها و مراکز عمده در ته 

شهر اورشلیم، تل آویو و حی ا با شرکک اقشار مخیلف اترائیل 

تظاهرکنندگان این بار ی  شعاری غیر عادی . برگزار شد

مردم چیزهای مخیل ی می »: برای خود انیخا  کرده بودند

«    !خواهند  

؛ «بهار عربی»بر تب  « (بهار عبری»شعارهایی نیز مانند 

اشاره به تال م های تیاتی ی  تال و نیم اخیر در برخی اه 

روی ( کشورهای عر  و اتالمی خاورمیانه و شمال آفریقا

شعار تظاهرات . دتک برخی اه تظاهرکنندگان دیده می شد

«  ملک عدالک می خواهد، نه صدقه»تابسیان گذشیه با عنوان 

.                           نیز در تظاهرات شامگاه شنبه تکرار شد  

بزرر ترین تظاهرات تاریخ اترائیل که به امور تیاتی و 

با ( شهریورماه)امنییی ارتبا  نداشک، ماه تپیامبر گذشیه 

.                            شرکک حدود نیم میلیون ن ر برگزار شد  

ماه وق ه و تنها چند روه پد اه آرایش  ۷حال پد اه حدود  

تیاتی جدید دولک و پیوتین حز  کادیما به ائیالف دولک 

بنیامین نیانیاهو، برگزاری این تظاهرات چالشی جدید برای این 

.                            دولک محسو  می شود  

حز  کادیما در همانی که رهبر اپوهیسیون بود، در انیقاد اه 

. دولک و در دفاع اه خواتیه های مردمی نقش فعالی داشک

شائول موفاه، رهبر کادیما گ یه بود که فرهندان خودش نیز در 

.                                 این تظاهرات شرکک کرده بودند  

ناظران می گویند، بسیاری اه تظاهرکنندگان خواتیه اند که 

 ۷۸نیات واقعی دولک تاهه نیانیاهو را در حالی که اه حمایک 

نماینده کنسک برخوردار اتک، به چالش  ۰۰۱نماینده اه میان 

.   بکشند  

تال گذشیه تظاهرات مردمی موج  تشکیل کمیسیونی به 

ریاتک ی  اقیصاددان اترائیلی شد که کمیسیون هیر نظر او 

اما بسیاری اه آن . تلسله پیشنهادهایی را به دولک ارائه کرد

مهم تر « نیاههای امنییی و دفاعی»پیشنهادها با این اتیدالل که 

.                                                          اتک، اجرا نشد  

خواهان کاهش بودجه نظامی و « تراخینبرر»کمیسیون  

اما اهود . دفاعی و اخیصاص آن به نیاههای مردمی شده بود

باراک، وهیر دفاع، و نیز فرماندهان ارتش با تأکید بر وجود 

خررات مرتبط با وضعیک جدید خاورمیانه پد اه بحران »

چالش های ناشی اه برنامه هسیه ای »و نیز « های منرقه ای

.درصدی بودجه این نهادها شدند ۰۱، مانع اه کاهش «ایران  

تظاهرات تال گذشیه اه اعیراض پدر ی  خانواده اترائیلی به 

بهای نوعی اه پنیر آغاه شد که به کاهش بهای محصوالت 

لبنی و برخی کاالهای دیگر برای مدتی کوتاه منجر شد اما با 

فروکش کردن اعیراض ها، دوباره بهای انواع کاالها و 

خدمات گران شده اتک؛ قیمک بنزین، برق و آ  و ارتبا ات 

.                          در ه یه های اخیر شدیدا افزایش یافیه اند   

بر خالف وعده های دولک، بهای مسکن نیز که بخش بزرگی  

.           اه درآمد اقشار میوتط را می بلعد، کاهش نیافیه اتک  

در کنار بهای بنزین، قیمک انواع حامل های انرژی نیز در 

مردم اترائیل یکی . ه یه های اخیر به شدت افزایش یافیه اتک

اه گران ترین قیمک ها را برای بنزین می پرداهند؛ دو دالر و 

این در حالی اتک . نیم برای هر لییر و ده دالر برای هر گالن

که مالیات ها در اترائیل نیز یکی اه تنگین ترین مالیات ها 

در تراتر جهان اتک و دولک شدیدا وابسیه به درآمد مردم 

اتک و به گ یه مردم اترائیل، دتک دولک مرت  در جی  

.                                                               مردم اتک   

با وجود این وضعیک، بر شمار ترمایه داران و میلیاردرهای 

شمار  ۰۱۰۰جدید در این کشور افزوده شده اتک؛ در تال 

ن ر رتید و صدها ترمایه دار  ۰۰۸میلیاردرهای این کشور به 

.                       بزرر بر بسیاری اه امور چنگ انداخیه اند  

بسیاری اه این ترمایه داران با دولک و نهادهای وابسیه به آن، 

ارتبا ات گسیرده و پیچیده ای دارند؛ امری که همواره مورد 

.                                       اعیراض مردم این کشور اتک  

مسئوالن دولک اترائیل در ماه های اخیر گ یه بودند، در حالی  

که اعیراض های مردم در بخش های وتیعی اه اروپا و نیز نا 

ثبات »آرامی کشورهای عر  همسایه در اوج خود اتک، 

«  عملکرد درتک دولک»بیانگر « یاتی و اقیصادی اترائیلت

ن ادعاهای .اتک؛ اما اکنون اه ترگیری تظاهرات مردمی، اي  

دولیمردان را به آهمون کشبه نوشیه روهنامه هاآرتص، ماه  

برای تظاهرات جهانی در اعیراض به ترمایه  ۰۱۰۰مه 

داری و گوش ناشنوای دولک ها تعیین شده اتک و مردم 

اترائیل نیز می خواهند که بخشی اه اعیراض های جهانی 

.   باشند  

شامگاه دواهدهم ماه مه که شاهد تظاهرات وتیع اترائیلی ها 

بود، تالگرد تظاهرات مردمی اتپانیا نیز بود و اتپانیایی ها 

شامگاه شنبه تجمع های اعیراضی وتیعی را در کشور خود 

.                                 تامان دادند  

مردم اه احزا  چپ و راتک و میانه که : هاآرتص نوشک

معلوم شده اتک که تران آن تنها برای منافع شخصی خود 

کار می کنند، احساس ن رت پیدا کرده اند و حال که ائیالف 

دولک به شدت گسیرده شده اتک، مردم می پرتند که با چنین 

دولیی، آیا قرار اتک که وضع ملک به راتیی دتیخوش تغییر 

 مثبیی شود؟                               

پرتشی که مردم اترائیل منیظر پاتخ آن در  ول همان نشده 

و با احساس نومیدی نسبک به این دولک، حضور اعیراضی 

بسیاری . دوباره خود را در خیابان ها الزامی تشخیص داده اند

این کشور را دولک « وحدت ملی»اه مردم اترائیل، دولک 

                         پایان.                   نامیده اند« فلج ملی»
                 

از سر گیری اعتراض ها به اوضا   

 اقتصادی در اسرائیل 
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کاری دشوار پیِش روی اخوان المسلمایان .  جامه عمل بپوشاند

اتاک؛ باه ایان صااورت کاه یاا  باخااش اه اعضاا فاعاال و 

 رفداران، همچنان پایبند ارهش های تنیی هسیند، امری که 

به همراه تعارض نسل ها، وضاعایاک تانااقضاات ماوجاود در 

باویاژه آن کاه ایان .  تری این تاهمان را وخیم تار مای کاناد

جنبش دیگر فاقد نظریه پرداهان دیانای اتاک کاه تاوان فاکار 

این امر پد اه مارر . کردن به دورانی جدید را داشیه باشند

بنیانگذار جنبش یعنی حسن البنا که البیه بیشیر ی  بنیاناگاذار 

 -بود تا ی  می کر، و نیز تاثیراتی که جنبش اه تایاد قارا  

اه آن .  ، گارفاک، مشاهاود اتاک-  ۰۷١١اعدام شده در تال 

همان، برای اخوان المسلامایان دیاگار کسای جاز یا  واعا  

کاه اه (  ۰۷۰١میاولاد ) کهنسال یعنی شیخ یوتف القرضاوی 

 ریق پخش برنامه در شبکه الجزیره قرر معروف شد بااقای 

نمانده اتک اما او نیز در مااهاهاای اخایار نساباک باه اخاوان 

الماسالامایان و تااکایایا  تایااتای ایان تااهماان بارای کسا  

. انحصاری قدرت، موضع بسیار منایاقاداناه ای گارفایاه اتاک

مشکل دیگر این تاهمان ظهور پلورالیسم در مصر اتک کاه 

گروهی اه .  در تری اخوان المسلمین نیز انعکاس یافیه اتک

عده ای میاعالاق باه .  اعضای تاهمان اه حامیان قدیمی هسیند

نسل های جدید تاهمان هسیند که اغل  نسبک به تاحاوالت و 

تعدادی اه اعضاا گارایاش .  افکار نو، برخورد باهتری دارند

اما این تاهماان (.  ۰) صوفی دارند و گروهی نیز تل ی هسیند

در  ول تاریخ خود همواره اه ورود باه باحاث آهاد نااتاوان 

بوده اتک و ترجیی می داده اتاک کاه وجاود تانااقضاات در 

 .درون خود را انکار کند

یکی اه مهمیرین مسایلی که تب  چند دتایاگای در تااهماان 

ایان کاه ایان حاق اه :  شده اتک موضوع حق حاکمیک اتاک

مردم ترچشمه می گایارد یاا اه خادا؟ و ایان کاه اه هامایان 

دریچه، معنای دموکراتی چیسک؟ درحاالای کاه نسال جاوان 

اخوان المسلمین و بال های گشوده جنبش، نشااناگار پایاوتایان 

آنان به دموکراتی و م هوم شاهارونادی اتاک، نسال گاذشایاه 

یعانای حااکامایاک الاهای «  حاکمیک» اخوان المسلمین بر م هوم 

 .پایبند اتک

 گونه گونی یا ت رقه

اظهارنظرهای ناهماهنگی که اه همان تقو  حسنی ماباارک 

اه میان ص وف اخوان المسلمین بایارون مای آیاد، هار چاناد 

نشانگر ی  هبان دوگانه نیاساک اماا تارجاماان تاناوع وگاوناه 

به هر حال این دتیه بندی ها . گونی درونی این تاهمان اتک

. می تواند موجودیک اخوان المسلمین را باه خارار بایااناداهد

وضعیک امروه اخوان، ما را به یاد تاحاوالت درونای اتاحااد 

می اناداهد، گاروهای کاه تاوتاط (  USA)توتیالیسک عر  

. میالدی راه اناداهی شاد ۰۷١۱جمال عبدالناصر در تالهای 

این تشکل که جریان هایی اه چپ افرا ی تا راتک افارا ای 

را درخود جای داده بود، به مح  گشایش فضای تیاتی در 

ادامه در ص حه  

اخوان المسلمین بر خالف تعهدی که پیش اه این مبانای بار عادم  

 ٦١معرفی نامزد برای انیخابات ریاتک جمهوری داده باود، باا 

رای در تری رهاباری، تصامایام باه ماعارفای  ٦۰رای در برابر 

این امر تنها باه تشادیاد تا ارقاه در درون تااهماان .  نامزد گرفک

منجر خواهد شد، تاهمانی که به نوبه خود قربانی روابط پیچایاده 

 .با نظامیان و رقابک میان تل ی هاتک

 –  ۰۱۰۰نییجه ای که اخوان المسلمین در انایاخااباات پاارلاماانای 

آن هاا .  مصر بدتاک آورد یا  پایاروهی درخشاان باود ۰۱۰۰

کارتای را  ٧۷۶کرتی اه  ۰۵٦درصد اه آرا و  ٧۷نزدی  به 

درصاد اه آرا یاعانای  ۰۶کس  کردند و احزا  تل ی در حدود 

اخوان المسلمایان اه ایان پاد .  کرتی را اه آن خود کردند ۰۰۵

در جایگاه قدرت در تری نهادهای پارلمانی، باید با چهار چالاش 

تاهه اه راه رتیده که موجودیک این تااهماان را باه خارار مای 

پیامدهای ورود این تاهمان به میدان تایااتاک :  انداهد، مقابله کند

؛ دشواری های نااشای « [ اجرایی] امور » و درگیری مسیقیم آن با 

اه تاحاوالت تایااتای و فاکاری در درون تااهماان؛ تانااقضاات 

اخوان المسلمین، بنیااناگاذاری شاده (.  ۰)درونی؛ و فشار تل ی ها

میالدی بدتک حسن البنا، در  اول تااریاخ خاود  ۰۷۰۶در تال 

باا نایاروهاا و (  پراگماتایا ) همواره هم پیمان هایی عمل گرایانه 

دولک های مخیلف در مصر داشایاه اتاک؛ باا مالا  فااروق کاه 

کاه «  افساران آهاد» به تخک پادشاهی نشساک؛ باا  ۰۷۵١درتال 

و باا ریایاد .  تارناگاون کاردناد ۰۷٦۰مل  فاروق را در تال 

 .۰۷۷۱جمهور انور تادات پد اه تال 

مخال ک خاود را باا  ۰۷٦٧البیه تاهمان اخوان المسلمین اه تال 

جمال عبدالناصر آغاه کرد و مورد ی  ترکو  وحشیناک قرار 

هم پیمانی در همان انور تادات بگونه ای بود که وی اه .  گرفک

اخوان المسلمین برای مبارهه با نااصاری هاا و نایاروهاای چاپ 

در پی رتیدن حسنای ماباارک باه ماقاام .  اتی اده ابزاری می کرد

، روابط اخوان المسلمایان ۰۷۶۰ریاتک جمهوری مصر در تال 

، میان مصالحه، تحمل نسبی و ترکوِ  گزینشای، در « ریید» با 

بدین گونه، اخوان کاه هایاچاگااه تاوتاط دولاک وقاک .  نوتان بود

درصاد کارتای هاای  ۰۱برتمیک شناخیه نشاده باود، تاوانساک 

. اه آن خاود کاناد ۰۱۱٦مجلد را در انیخابات پارلماانای تاال 

البیه آن ها در انیخابات یاد شده به عاناوان ناامازدهاای مسایاقال، ) 

این تاهش های تاکییکی در ماناظار عاماوم .(  شرکک کرده بودند

انجام می شد و حیی رهبر تابق اخوان المسلمایان در تاال هاای 

محمد مهدی عاکف نیز آن را برتمیک شنااخایاه  ۰۱۱۷تا  ۰۱۱٧

بازرگای اتاک کاه ایان (  اناعارااف) اینها گواه خمش پاذیاری .  بود

تاهمان دارد، که در عین حال با همین کاار باه چاهاره خاود باه 

 .عنوان ی  نیروی اپوهیسیون آتی  نیز هده اند

این تنک مصالحه جویی، حیی پد اه ترنگونی حسنای ماباارک 

و بدتک گرفین قدرت اه تاوی شاورای عاالای  ۰۱۰۰در فوریه 

 -این شورا نیز مانند . نیز ادامه یافک( CSFA)نیروهای مسلی 

 اخوان المسلمین مصر گرفتار 

 در دام پلورالیسم     

 می   ٢۱ -عالالدین عرفات

 محمد جعفری: مترجم 

  

اخوان المسلمین به ای ای ناقاشای دو پاهالاو در جاریاان اناقاال  

پرداخیه بود؛ این که حکومک دشمن دموکراتی و یا  نایاروی 

با این همه، ماه عسل چندان  والنی نشاد .  میعلق به گذشیه اتک

ایان .  و حیی خرر احیمال رویارویی میان دو  رف بوجود آماد

 ۰۱۰۰اخوان المسلمایان در ناوامابار :  امر ته دلیل اصلی دارد

پیش نوید قانون اتاتی را که اه توی علی الساالامای ماعااون 

نخسک وهیر ارایه، و در آن به نظامیان مصونیک داده شده باود 

اخوان المسلمین همچنین به یا  ناقاش تایااتای عاماده .  رد کرد

و تاراناجاام .  برای ژنرال ها در نهاد قانون اتاتی آینده تن نداد

این که اخوان المسلمین تحک فشار مردم، خواتیار ی  محاکمه 

 -واقعی برای حسنی مبارک ریید جمهوری تابق شد درحالی 

که شورای عالی نیروهای مسلی ترجیی می داد یا  ماحااکاماه 

ظاهری برگزار شود و اه ایان  اریاق مساوولایاک شامااری اه 

اخوان المسلمیان مای تاواناد . اعضای آن همچنان پد پرده بماند

در ( AKP) به همان راهی برود کاه حاز  عادالاک و تاوتاعاه 

این حاز  ناظاامای را پاذیارفاک کاه در آن .  ترکیه پیموده اتک

ژنرال ها نقش مهمی داشیند و بیدریج آنها را آهسایاه باه تاماک 

اماا آیاا اخاوان الاماسالامایان چانایان .  خروج اه قادرت تاوق داد

 ظرفییی دارد؟

جنبش اخوان المسلمین اه ابیدا با نشانه ای ویاژه شانااخایاه شاده 

فراخواندن مردم به تعلیام و ) « دعوت»اتک؛ پافشاری بر اصل 

، و حمل پیامی که در نقره نهایی خاود، بارقاراری ( تربیک دینی

این جنبش برای ناخاسایایان باار .  ی  خالفک اتالمی را می بیند

ملی به نام   -در تاریخ خود، تصمیم به تاتید ی  حز  تیاتی

این گونه اتک که این نایارو ناه .  گرفک(  PLJ) آهادی و عدالک 

فااقااط درحااال تاارک مااوضااع خااوش نشاایاان خااود در جااایااگاااه 

اپوهیسایاون اتاک بالاکاه در حاال دتاک بارداشایان اه بارخای 

 .ادعاهای جهانشمول خود نیز هسک تا بیواند

به آمال و آرهوی باخاشای اه رای دهانادگاان خاود در حاوهه  

 ... اشیغال، آموهش، بهداشک، حمل و نقل ، و مبارهه با فساد و
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با  ۰۱۰۰حداقل ی  دهه گذشیه وجود داشیه اتک اما در فوریه 

به رهباری ماهانادس (  مرکز)رتمیک قانونی یافین حز  الوتط 

تال انیظار، بیش اه پایاش آشاکاار  ۰۱أبو العال ماضی پد اه 

الوتط به مثابه نسخه ای مصری اه حز  عدالک و توتعه .  شد

ترکیه، و باهتا  دهنده آرمان های نسلی اه اخوان اتک کاه در 

و پد اه ی  دوره ترکو  های شادیاد، وارد  ۰۷۷۱تال های

این حز  به دموکراتی، اصل شاهارونادی .  عرصه تیاتک شد

و پیشرفک هنان وفادار اتک و اه برداشیی اه اتاالم دفااع مای 

ِف .  کند که با مادرنایایاه تااهگااری دارد الاوتاط در واقاع ماعار 

نخسیین انشعا  بوجود آمده در تاهمان اخاوان الاماسالامایان اه 

دومایان انشاعاا  در بادناه .  اتاک ۰۷۰۶همان تاتید در تال 

اخوان المسلمین اه همانی ر  داد که محمد حبی ، ماعااون اول 

محمد بادی رهبر عالی تاهمان، حز  الناهاضاه را در ژوئایاه 

تاهمانی که او بنیان نهاده اتاک باه حاز  .  تاتید کرد ۰۱۰۰

آقای ماضی نزدی  اتک و اه نظر فکری میعلق به همان نسال 

تاال، بار تار  ١۱حبی  با وجود تن باال یعنی بیاش اه .  اتک

پسک رهبری اخوان به رقابک با رهبر عاالای ایان تااهماان در 

پرداخک اما در جریان انیاخااباات داخالای شاکاساک  ۰۱۱۷تال 

هر چند محمد حبی  و محمد بادی هر دو در یا  دوره . خورد

به اخوان پیوتیه ا ند اما با هم اه نظر فکری و گرایش تایااتای 

اتاک «  ( مدرن) اتالم تمدن گرا »ت اوت دارند؛ اولی مروج ی  

نازدیاکای (  مربو  باه تایاد قارا ) و دیگری به گرایش قربیسم 

 .بیشیری دارد

تومین انشعا  ایجاد شده در بدنه اخوان المسلمیان هماانای ر  

داد که عبدالمنعم ابوال یوح عضو دفیر ارشاد اخوان المسالامایان، 

بدون جل  حمایک تاهمان، خود را نامزد ریاتک جمهوری در 

او ی  جناح ترکش و قاوی را در .  کرد ۰۱۰۰انیخابات تال 

کاه هاماچاناان در «  کبوتر»درون اخوان نمایندگی می کند، نسل 

درون تاهمان باقی مانده و در مبارهات انیخاابااتای باه نا اع او 

محمد  تالایام الاعاوا یاکای دیاگار اه افاراد .  فعالیک خواهد کرد

ایان .  نزدی  به اخوان اتک کاه وارد کاارهار انایاخاابااتای شاد

بسیاری نامزد تب  شد، تاهمان اخوان المسلمین برغم تعهادات 

پیشین خود مبنی بر معرفی نکردن نامزد، اقدام به معرفای یا  

او کسای ناباود جاز :  ن ر برای انیخابات ریاتک جمهاوری کاناد

خیرات الشا ر، ی  باهرگان، اما پد اه آن که صالحییاش اه 

توی دولک رد شد، به جای او محمد م.رتی باه عاناوان ناامازد 

این تصمیم برور ناگهانی اه تاوی .  اخوان المسلمین معرفی شد

شورای مشورتی اخوان و با اکثرییی ضعیف در مایاان صادهاا 

چانایان اخایاالفای در تااریاخ اخاوان .  عضو این شورا اتخاذ شاد

المسلمین بی تابقه اتک و تصمیم یاد شده نیز نیاوانساک پاایاانای 

این درتاک درحاالای اتاک .  بر شکاف های درونی اخوان باشد

که روابط میان اخوان المسلمین و شورای عالی نیروهای مسلی 

 (CSFA  ) بویژه پد اه آن که این شورا با انحالل دولک فاعالای

و تشکیل ی  دولک جدید توتط مجمع ملی این کشور ماخاالا اک 

اه توی دیگر، این تااهماان باایاد باا .   کرد، تخک تر می شود

مقابله کناد، هار چاناد (  تل یزاتیون) خرر ی  روند تل ی شدن 

خود تل ی ها نیز توان تحک تاثیر قرار دادن اعایاباار اخاوان و 

رهبر عالی اخوان المسلمین هاماچاون .  نگاه تیاتی آن را دارند

. تعداد دیگری اه نسل قدیمی ها، عمیقا تحک ن وذ تل ای هااتاک

دلیل این امر آن اتک که بادی اه بدو انیخا  به عاناوان رهابار 

اخوان، در دوران پیش اه انقال ، اعالم کرده بود که بر اصال 

وجود چنی  گرایشی به سحفی    —. تمرکز خواهد کرد«  دعوت» 

به ایر  سرو، نرقرش  ٠٧٩١ها اجازه داده است که از سا  ها  

سحفی ها همچنی  .  بسیار بزرگتر  را زیر چتر اموا  ایفا کنند

در مرروفررقرریررت هررا  سررازمررا  در دورا  مرربررارک، بررویررژه در 

.                             انرررترررمرررابرررات در مرررنررراطرررق روسرررترررایررری سرررهررریرررم بررروده انرررد

                                                         .       

کرتی را در انیخابات مجالاد اه آن خاود  ۰۱۷النور توانسک  

این درحالی اتک که حاز  تااهنادگای و تاوتاعاه، جانااح .  کند

تیاتی جماعک اتالمی که به ت کر جهادیسم نزدی  اتاک، در 

در تری حاز  الاناور نایاز رهابارانای .  رتبه بعدی قرار گرفک

نادر باکر، محمد نور و یا یوتاری حمد هسایاناد کاه باا .  چون م

تشابه میاان حاز  آهادی .  نسل جوان اخوان هم دل و هم فکرند

با .  و النور، آینده این دو حز  را رقم خواهد هد PLJو عدالک 

این همه وادار شدن به درپیش گرفین ی  تیاتک عمالاگارایااناه 

تر، ممکن اتک تب  ترخوردگی بدنه اجیماعی ایان گاروهاهاا 

شود، بدنه ای که بویژه در روتیاها مسیقار اتاک و باه خاا ار 

و «  آهادی تارهمایان فالاسارایان» ، «  خالفک اتالمی» برقراری 

باویاژه آن .  پیاده تاهی شریعک، به این احزا  رای داده اتاک

که این احزا  حیی قادر نیسیند خواتیه های رای دهنادگاان در 

همین امر ماماکان .  بخش اقیصادی و اجیماعی را نیز تامین کنند

اتک تب  شود که آنها نیروی محرکی که تب  پایاروهی شاان 

 .در انیخابات مجلد شد را اه دتک بدهند

« تل ی ها بر ضد اخاوان الاماسالامایان» فرانسوا بورگا، مقاله -۰

//:http.  ، لااااومااااونااااد دیااااپاااالااااماااااتاااایاااا  ۰۱۰۱ژوئاااان 

ir.mondediplo.com/article۰۵۷... 

گرایش تل ی هاا، .  تل ی گری ی  جریان بسیار مینوع اتک-۰

باهگشک به رفیار حضرت محمد پیامابار اتاالم و اصاحاا  او 

و همچنین ی  قرائک تحک الل ظی و إخابااری (  تلف یا نیاکان)

صوفیزم ی  مکی  عرفانی اتک کاه باه شاکال .  اه قرآن اتک

انجمن های اخوت و توتط شیو  و اتیادان دینای تااتایاد مای 

 .شده اتک

 برگرفته از ایران تریبیون

 نها با استفاده از قدرت سازمرا  هرا  مریرریره مرود و نریرز 

کنتر ی که بر تعداد  از مسراجرد دارنرد، تروانسرترنرد بره نرفرع 

بنابرای  مطا است اگر ادعا شود که سرحرفری .  اموا  کار کنند

 .ها در دورا  مبارک د بستگی به سیاست نداشتند

، جرنراح هرا  سرحرفری ١١٠٠با ای   ا ، پس از انق ب سا  

اموا ، ا زاب سیاسی ماص مود را ایجاد کردند و مود را 

اما سحفی ها  همچنا  .  از زیر سحطه سازما  بیرو  کشیدند

مردد، هنوز باقی مانده اند که باید درباره  نا  سرمر  گرفرت، 

بویژه جنا ی که  امی شیخ  ازم   ح ابواسماعیر  بررا  

ریاست جمهور  است که ا بته کرانردیرداترور  و  از سرو  

ابواسماعی  مود نیز نمونه ا  از .  کمیسیو  انتمابات رد شد

مسووال  اموانی اسرت کره یرک د  برا امروا  دارد و د  

 .دیگرش با سحفی هاست

با این حال تحول اتاتی شاید اه درون خود گروههای تل ای 

هام اکاناون شااهاد .  برخیزد؛ یعنی ظهور باخاش عامالاگاراتار

تربرآوردن این بخش در حز  النور هسییم کاه قاوی تاریان 

 . حز  تل ی هاتک
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 بیراهه های انقالب
تحلیل هائی در مورد بهار عربی   

 چهارمبخش 

 انقالب دمکراتیک و انقالب  بورژوایی

 سیامک ستوده  

 

.                                                      را به دتک می گیرد  

ابیدا برای خواباندن جنبش دتک به اصالحاتی هم می هند،  

هندانیان تیاتی را آهاد می کند، شکنجه را ممنوع می نماید و 

خالصه، به هوِر ترکو  و اصالحات، جنبش را میوقف می 

نماید و مردم حاال به هور یا با اخییار به خانه های خودشان باه 

 . می گردند

می خواهم بگویم که این امکان پذیر اتک، ولی آنچه که 

معموال ات اق می افید اینسک که بعد اه این که خواتک اولیه 

جنبش همگانی محقق می شود، یعنی مثال در توند بن علی کنار 

می رود و یا در مصر چند روه دیگر ممکن اتک حسنی مبارک 

. کنار برود، شکافی بین نیروهای میشکله جنبش بوجود می آید

بین آنها که اه جنبش کنار می کشند و آنهائی که می خواهند ادامه 

 .بدهند

مثال، در مصر  بخشی خاموش نمی شوند و خواتیار این 

می شوند که تران ارتش و تمام همکاران حسنی مبارک دتیگیر 

اه جمله خواتیار تغییر .  و ی  تلسله اصالحات انجام بگیرد

نظام تیاتی و تاخیار قدرت در مصر می شوند و به عنوان 

بخش انقالبی و ترنگونی  ل  جنبش در برابر بخش دیگر که 

 . خواتیار توقف جنبش اتک قرار می گیرند

این  شکاف  در  هر   جنبش   اعیراضی   پد اه برآورده 

شدن خواتک های اولیه اش ر  می دهد و شکافی ضروری و 

کسانی که این قواعد و مسائل را در نظر نمی گیرند .  مثبک اتک

و صحبک اه این می کنند که آپوهیسیون باید میحد و همه با ید با 

هم یکی بشوند کسانی اند که درک درتیی اه قواعد انقال  

واقف بر این اصل نیسیند که هر پدیده ای بر اتاس  .  ندارند

 . تضادهای درونی خودش حرکک می کند

در جنبش تبز هم موتوی و کروبی بصورت عناصر 

ارتجاعی که میعلق به خود  بقه حاکم و نظام تیاتی حاکم 

هسیند، به خا ر اخیالفاتی که با آن پیدا کردند، به جنبش 

حاال فرض بگیرید اگر  در ایران جنبش تبز .  اپوهیسیون پیوتیند

موفق می شد که والیک فقیه را به عق  بنشاند که انیخابات مجدد 

برقرار کند و یا رژیم را مجبور نماید  موتوی را برنده اعالم کند 

و در نییجه احمدی نژاد کنار می رفک و موتوی تر کار می 

آمد، مسلما بخشی اه جنبش همگانی، یعنی موتوی و کروبی و 

هوادارانشان اه جنبش  خارج می شدند و در برابر آن قرار می 

ولی بخش ترنگونی  ل  جنبش به مبارهه اش ادامه می .  گرفیند

 . داد

برای پیش .  بنابراین می بینیم که این شکاف به وجود می آید

این شکاف ها و تضادها جزو .  روی جنبش باید هم بوجود بیاید

حاال .  ضروری هر پدیده ای و الهمه تحول و پیشروی آن هسیند

کسی که این ها را در نظر نمی گیرد و صحبک اه این می کند که 

باید یکی بشود، دتک اه اخیالفاتش بردارد و وحدت   اپوهیسیون

پیدا بکند، باید گ ک که در تخیالت شیرین خودش هندگی می 

بعد اه برآورده شدن خواتک هر جنبش همگانی، درجنبش .کند

نمی توان به .  تضاد جزو داتی جنبش اتک.  شکاف بوجود می آمد

این تضاد اینسک که بخش .  آن بی اعینا بود و نادیده اش گرفک

هایی اه جنبش می خواهند آن را میوقف  کنند و بخش هایی می 

این قانون تضاد اتک که در این .  خواهند که آن را به جلو برانند

این که آیا بخش انقالبی و میضاد   —.  جنبش ها عمل می کند

جنبش قادر به پیش بردن این جنبش اتک، قادر به ادامه آن اتک 

یا جنبش میوقف می شود این دقیقا بسیگی به آگاهی مردم و درجه 

ن وذ عناصر و احزا  پیشرو در جنبش دارد، یعنی اگر توده 

مردم ندانند که گام های بعدی در انقال  چیسک، اگر توده مردم 

در مصر در این تری پایین آگاهی باشند که فکر بکنند که معضل 

 —اصلی فقط حسنی 

همان  وری که می دانید آنچه که در کشورهای عربی 

در جریان اتک در حال حاضر، بیشیر حالک جنبش های 

معموأل جنبش های انقالبی با این جنبش های .  همگانی را دارد

البیه گاهی هم با اعیصابات .  همگانی شروع می شوند

ولی به هر .  کارگری و گسیرش این اعیصابات آغاه می شوند

حال در جایی حیی اگر به شکل اعیصابات کارگری هم شروع 

شوند، باید خود را به خواتک های همگانی میصل کنند تا 

بیواند وتیع ترین نیروها را برای ترنگونی و عق  راندن 

 . رژیم های حاکم جمع آوری کنند

جنبش های همگانی جنبش هایی هسیند که حول  

شعارهایی که  بقات .  شعارهای همگانی شکل می گیرند

 . مخیلف اجیماعی در آن ها مشیرک اند

در مصر، جنبش همگانی حول برکناری حسنی مبارک 

که مورد درخواتک  بقات مخیلف، حیی بخشی اه  بقه 

ترمایده دار می باشد شکل گرفک و بعد حیی کم و بیش به 

خواتک کشورهایی که قبال شری  و همکار وی بودند ولی با 

گسیرش جنبش اعیراضی  ماندنش را در قدرت به ن ع نظام 

 نمی دانسیند، تبدیل شد

بنابر این می بینید که جنبش های همگانی  که حول 

خواتک های عمومی شکل می گیرند، می توانند نیروی 

نیرویی که برای اولین حرکک  انقالبی .  وتیعی را بسیج کنند

و اولین تغییر در تاخیار تیاتی که معموال کار بسیار 

ولی این جنبش ها همین که .  دشواری اتک ضروری می باشد

خواتک شان بر آورده می شود وارد مرحله جدیدی می 

این مرحله عبارت اه این اتک که بین نیروهای .  گردند

میشکله این جنبش های همگانی شکاف ایجاد می شود و این 

 . امر هم بسیار  بیعی و حیی ضروری اتک

شما توجه بکنید که مثال اگر در مصر، حسنی مبارک اه 

اریکه قدرت کنار گذاشیه بشود و یا پایین بیاید چه ات اقی 

خواهد افیاد؟ اوال بخش هایی اه معیرضین اه جنبش همگانی 

همان بخش هایی که خواتیار هیچگونه .  جدا خواهند شد

تغییری در تاخیار نظام نمی باشند و بالعکد برای ح   این 

نظام اتک که خواتیار تغییرات جزئی و منجمله کنار گذاشیه 

این ها در همین نقره  میوقف .  شدن حسنی مبارک شده اند

شده و دیگر با جنبش همراهی نمی کنند و حیی در برابر 

 . پیشروی بیشیر آن می ایسیند

البیه، در فردای  روهی که  این  ات اق بی افید   بیعیا 

بخشی اهمردم هم باشیباه فکر می کنند که بسیار خو  اگر 

حسنی مبارک عامل این جنایات و خ قان و دیکیاتوری بوده، 

پد با کنار رفین او به هدف خود رتیده اند و بهیر اتک به 

این در حالیسک که بخش هایی اه جنبش . خانه های خود بروند

هم همچنان با خواتک های فراتر به مبارهه  و مقاومک ادامه 

 .می دهند

بهر حال ی  شق اینسک که وقیی حسنی مبارک اه 

قدرت کنار رفک، دولیی را معرفی بکنند و این دولک ارتش 

را به خیابان ها ب رتید و به مردم بگویند، بسیار خو ، شما 

می خواتیید حسنی مبارک برود، حاال برگردید به خانه های 

خودتان و هر کسی هم که مقاومیی بکند، ارتش دتک به 

ترکو  او می هند، و بعد هم بگیر و ببندد شروع و قال 

 . قضیه کنده شود

این ی  حالک، که حالک غیر محیملی نیسک، هرچند که 

شما اگر به توند توجه بکنید، .  خیلی بعید اتک که ات اق بیافید

آنچه که در حال حاضر ات اق افیاد، کما بیش، بیسک و ته تال 

در همان حبی  بورقیبه، بیسک و ته .  پیش هم ات اق افیاده بود

تال قبل، شورشی و قیامی برپا می شود بنام انی اضیه ی نان 

که ات اقا مردم به همین دلیل بیکاری و گرانی، و در عکد 

العمل به رایانه های قرع شده و قیمک های باال بود که 

ت یر خودش را که . شورش می کنند، و بعد حبی  بورقیبه

همین بن علی بود، اه ورشو فرا می خواند و او را مأمور 

او هم در مقام وهیر کشور، با . برقراری امنیک می نماید

مشک آهنین، دتک به ترکو  اتحادیه ها و فعالین و جنبش 

می هند و وقیی که در جریان ترکوبی این جنبش ها صاح  

کودتا و قدرت . قدرتی می شود،  خود بر علیه حبی  بورقیبه  
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مبارک اتک و با کنار رفین آن جامعه در مسیر درتیی 

قرار می گیرد، خ   بیعی اتک که این جنبش پد اه کنار 

و اگر یکی دو ن ر هم مررح .  رفین حسنی میوقف می شود

بکنند که مسئله فقط حسنی مبارک نیسک بلکه تاخیار نظام 

تیاتی باید عوض بشود این ها مورد حمایک قرار نمی گیرند و 

مردم دنبال جریانات تاهشکار می روند و ارتش هم می آید به 

 . خیابان ها و نظم را برقرار و هر  مقاومیی را خنثی می کند

بنابر این، اهمیک آگاهی بخشی هایی که امثال ما انجام 

ترنوشک انقالبات به مقدار هیادی .  می دهیم، در همین اتک

یعنی به درجه ای که ما قبل اه .  قبل اه آن ها تعیین می شود

وقوع انقالبات و قبل اه شروع حوادث پی در پی و ترگیجه 

آور انقالبی بیوانیم آگاهی به توده مردم بدهیم و برای آنها مسیر 

گام های بعدی را روشن بکنیم، این آگاهی اتک که در لحظات 

 . مشخصی برای پیش روی انقال  تعیین کننده می شود

قسمک اعظم این فعالیک .  شما اآلن در توند دقک بکنید

هایی که انجام گرفک توتط اتحادیه کارگری معروف توند 

جناح .  این اتحادیه در حال حاضر دارای ته جناح اتک.  بود

این اتحادیه نقش مهمی در .  راتک، جناح میانه، و جناح چپ

اتیقالل توند داشیه، با این حال در  ی دوران بن علی، ی  

عده اه کمونیسک ها و افراد رادیکال هم برور ناشناخیه در 

پیرامون آن فعالیک می کردند که در حال حاضر جناح چپ 

 . آنرا تشکیل می دهند

این اتحادیه در حال حاضر، دچار همان شکافی اتک که 

من گ یم  هر جنبشی پد اه تحقق خواتیهای اولیه اش دچار آن 

جناح راتک  اتحادیه که رهبران اتحادیه هسیند، و .  می شود

قبال هم عضو حز  حاکم بن علی بودند و دتک در دتک او 

داشیند، بالفاصله پد اه تشکیل  دولک موقک، وهرای خودشان 

منیها هیر فشار .   را که ته چهار ن ر بودند، وارد آن کردند

بدنه اتحادیه که خواتیار بیرون رفین همه همکاران بن علی اه 

دولک موقک بود و با  ائیالفی که بین جناح میانه و چپ ر  

 . داد،  ناچار شدند وهرای خودشان را بیرون بکشند

گ یم که جناح راتک رهبران اتحادیه هسیند که اصوأل اه 

میحدین بن علی بودند و ته یا چهار وهیر را وارد  کابینه 

جناح میانه، تندیکالیسک هایی هسیند .  دولک موقک کرده بودند

که اصوال عالقه ای ندارند که اتحادیه وارد مسائل تیاتی بشود 

و خواتیار این هسیند که اتحادیه صرفا به خواتک اقیصادی 

کارگران، به خواتک هایی مانند افزایش مزد    کارگران 

بپرداهد و به صورت نیروی تیاتی وارد صحنه نشود و جناح 

چپ این اتحادیه ها که بیشیر  کمونیسک ها و ا فراد انقالبی و 

تیاتی هسیند، عقیده دارند که نه، اتحادیه باید با تمام وهن 

خودش بعنوان ی  نیروی تیاتی وارد معرکه شده، اه جنبش 

هنان و جنبش های دیگر حمایک کند و نقش رهبری تیاتی را 

 . ای ا بنماید

این ته  جناح دارای ته برنامه می اوت که کامال اه هم 

در جریانات اخیر هم همان  ور که گ یم .  میمایزند می باشند

جناح چپ و میانه توانسیند بر تر بیرون کشیدن نیروهای 

خودشان اه کابینه ات اق نظر پیدا بکنند و جناح راتک را به 

عق  بنشانند که نییجه اش بیرون آمدن وهرای اتحادیه اه کابینه 

و بعد هیر فشار مردم، خارج شدن همه همکاران بن علی اه 

پد ببنید که این شکاف ها چگونه بعد اه هر . مقامات دولیی شد

جنبش همگانی بوجود می آید، و این که در این شکاف ها 

نیروها و گرایشات تیاتی برنامه های خودشان را برای گام 

 های بعدی انقال  مررح می کنند، 

پیروهی جناح های رادیکال که خواتیار پیشبرد انقال  و 

اصالحات رادیکال تر هسیند به مقدار هیادی بسیگی به آگاهی 

یعنی اگر توده کارگران تونسی در این .  توده مردم دارد

تری نا آگاهی باشند که فکر کنند با رفین بن علی همه چیز 

درتک می شود  بیعیا اعیالف جناح میانه و چپ هم نمی تواند 

چون کارگران اکثرا به دنبال جناح راتک .  کاری اه پیش ببرد

می روند، بالعکد اگر ی  کارگر، در اثر افشاگری و آگاه 

گری قبلی این مسائل را تشخیص بدهد، و درک درتیی اه گام 

های بعدی انقال  و اوضاع و احوال جامعه داشیه باشد، این 

جناح رادیکال  اتک که می تواند نقش آفرین باشد و دولک 

موقک را به عق  براند و تغییرات اتاتی تری در تاخیار 

 .  جامعه به وجود بیاورد

شما همین بحثی را که ما  ی چند جلسه قبل آنقدر بر آن 

تأکید کردیم و گ ییم که این حسا  دو دوتا چهارتا اتک که تا 

نیروی مسلی خارج اه کنیرل جامعه .همانی که در جامعه 

وجود داشیه باشد،  چیزی به نام دمکراتی معنا ندارد را در 

یعنی اگر شما در جامعه ای همه آهادی های .  نظر بگیرید

تیاتی  را هم برقرار بکنند، یعنی دمکراتی  ترین جامعه 

باشد، ولی تا همانی که نیروی ارتش در پادگان ها لم داده  

اتک، حیی اگر اه جنبش حمایک هم بکند، این دمکراتی 

چون هر آینه در آینده، این ارتش می .  پشیزی ارهش ندارد

تواند حرکک کند و تمام دتک آورد های دمکراتی  را پد 

 . بگیرد

یعنی .  این چیزی اتک  که ما آنقدر روی آن تأکید می کنیم

مسئله دمکراتی را به نیروی مسلی ربط می دهیم و در این 

اه جمله اینکه ما .  مورد تمام تاریخ را هم به شهادت می کشیم

در نظام قبیله ای، همان  ور که من قبال هم گ یه ام، چیزی به 

چرا؟ برای اینکه ما نیرو .  نام دیکیاتوری و ترکو  نداشیه ایم

همه اعضای قبیله مسلی به .  و قوای مسلی جدا اه مردم نداشییم

ولی همین که مالکیک خصوصی بوجود می آید .  شمشیر بودند

و انباشک ثروت شکل می گیرد و افرادی این توان اقیصادی را 

پیدا می کنند که برای خودشان ارتش مزدور اجیر بکنند، می 

توانند این ارتش مزدور را بر علیه دیگران به کار ببرند و 

 . دیکیاتوری خودشان را برقرار کنند

بنابر این، اه این دوران به بعد، اه دورانی که جامعه 

 بقاتی شکل می گیرد، هر جا که آهادی های مردم اه میان می 

رود و مردم برای کس  این آهادی ها قیام می کنند، با این 

نیروی ترکوبگر پاتدار، بسیج،  لباس شخصی و ارتش مواجه 

می شوند و تا این نیرو را در هم نشکنند، نمی توانند رژیم را 

عق  بنشانند چون این نیروها نیروهای دفاعی  بقات دارا 

و تاهه وقیی که نیروها را در هم می شکنند، چه ات اقی .  هسیند

می افید؟ این ات اق می افید که اگر نیروها منحل هم بشوند و 

بعدش دولک جدیدی هم تر کار بیاید، اگر این دولک دوباره 

بخواهد ارتش را تاهمان بدهد و آن را آماده ترکو  نگه 

دارد، خ ، وقیی انقال  تمام شد و مردم فکر کردند که به 

خواتک های خودشان رتیدند و به خانه های خود رفیند، این 

نیروی مسلی می آید و دوباره شروع به دتیگیری و ترکو  

بعد اتحادیه ها و .  اول فعالین را می گیرد..  مخال ین می کند

شوراها را منحل می کند، بعد تشکل هنان را  و بعد هم شما 

را، که دیگر کسی نمانده که اه شما دفاع بکند و باین ترتی  

 . خ قان اولیه دوباره برقرار می شود

همان  ور که گ یم این چیزی اتک که دقیقا در توند 

بیسک و ته تال قبل ر  داد و در حال حاضر هم در هر کدام 

در توند، تالش .  اه این کشورها می تواند دوباره ات اق بیافید

های جناح های چپ و انقالبی برای ادامه انقال  و پیشروی 

بیشیر آن اگر با حمایک توده مردم مواجه نشود، با شکسک 

 .   مواجه خواهد شد و دوباره دیکیاتوری باه خواهد گشک

در حال حاضر همین جناح چپ در اعیراض به حمله به 

ژانویه در اتیان ق صه توتط عناصر  81دفیر اتحادیه در 

رژیم بن علی که هنوه خرابکاری می کنند، در بیسک و شش 

ژانویه در اتیان الکاف، برای چهار روه اعالم اعیصا  می 

ولی مسلم اتک که اگر این .  کند که ما اه نییجه آن مرلع نیسییم

تالش های جناح های انقالبی و چپ مورد حمایک مردم قرار 

نگیرد، تالش برای عق  راندن بیشیر حکومک موقک که همان 

ادامه حکومک بن علی به کم  وهرای ناشناس و باصرالح 

. خوشنام می باشد، به نییجه نخواهد رتید و میوقف خواهد شد

ولی اینکه این اعیصا  ر  بدهد و اینکه چه تعداد اه 

کارگران اه این فراخوان دفاع بکنند، دقیقا بسیگی به این دارد 

که تا چه انداهه اه این قوانین مرلع باشند، یعنی مرلع باشند 

که با رفین تنها بن علی کار اه پیش نمی رود، و رفین بن علی 

اگر ی  جامعه .  باید مقدمه تغییر کل نظام تیاتی باشد

دمکراتی  می خواهند، باید قوای مسلی را منحل بکنند و 

قوای مسلحی را که تحک  کنیرل  خود  مردم اتک بوجود 

 بیاورند و قص 

 .علی هذا

آن چه که من می گویم اینسک که در حال حاضر در 

توند مبارهه شدیدی بین جناح های می اوتی که هر کدام می 

خواهند مسیر انقال  را  به عق  و جلو ببرند، در جریان 

در هندان های توند،  بق خبر لیبراتیون، ی  قیل .  اتک

عام صد ن ره انجام گرفیه، اه چندین هزار هندانی در توند 

ن ر آن ها آهاد شده اند  و ته هزار ن ر اه آنان  8199فقط  

بنابر این خواتک .  هنوه تحک عنوان تروریسک ح   شده اند

 . های آهادی همه هندانیان تیاتی هنوه محقق نشده اتک

خالصه، آنچه که می خواهم بگویم این اتک که در هر 

 جنبش 

همگانی پد اه تحقق شعارهای اولیه،  بین جنبش شکاف می 

بین جناح هایی که می خواهند به جنبش ضربه  بزنند و .  افید

آن را میوقف کنند و جناح هایی که می خواهند آن را به پیش 

اما اینکه این جناح ها آیا موفق به این کار بشوند یا .  ببرند

 . نشوند، دقیقا بسیگی به میزان آگاهی و شناخک مردم دارد

ما در مصر، ی  .  باه اجاهه دهید به تراغ مصر برویم

تال پیش  19این حز  .  حزبی داریم به نام اخوان المسلمین

تأتید شده بود، با ایده های افرا ی و تیاتک هایی که ما در 

به  09و  19این حز  در تال های .  ایران با آن آشنا هسییم

شدت توتط حکومک، بخصوص بعد اه این که میهم به ترور 

.  انورتادات شد، مورد قلع و قمع قرار گرفک و ترکو  شد

این حز  نه تنها در اثر این  09و  19بعد در همان تال های 

 . قلع و قمع ها، بلکه در اثر انشعابات داخلی نیز تضعیف شد

در حال حاضر این حز ، همان  ور که در اخبار می 

بینیم، در تظاهرات ها و جنبش های و تجمعات میدان الیحریر 

این دو دلیل ممکن اتک داشیه .  خودش را بروه نمی دهد

باشد، یکی این که هنوه مرمئن به پایان کار حسنی مبارک 

نیسیند و برای این که دوباره قلع و قمع نشوند، نیروهای 

ولی مسلمأ بعد اه کنار رفین .  خودشان را آشکار نمی کنند

حسنی مبارک و گسسین قید و بندهای نظام حاکم آن ها با تمام 

 . نیرویشان به حرکک در خواهند آمد

دومین دلیل می تواند این باشد  که اینها به خا ر این 

ضربات و انشعابات تغییر تیاتیک داده، دیگر آن حز  قبلی 

نیسیند و اصوأل با عدم حضور و نمایش خودش در این حرکک 

ها و جنبش ها می خواهد راه را برای تاهش با باقی مانده 

در مصاحبه ای که اخیرأ .  های رژیم حسنی مبارک باه بکند

— 
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تی ان ان، با تخنگوی این حز  انجام داد، کامأل روشن بود 

که این حز  اه نظر تیاتی با آن چه که ما اه جریانات 

اتالمی در کشور خودمان و جریان خمینی می شناتیم و 

تخنگوی این حز  اعالم کرد که . آشنایی داریم می اوت اتک

ما خواتیار تغییر قانون اتاتی نیسییم، جز بند هایی اه آن، بر 

اتاس همین قانون اتاتی می شود انیقال نظام  به  قدرت را 

.                                                                انجام داد  

البیه آنها هم مثل بقیه قبل اه هر چیز خواتیار آن هسیند  

که حسنی مبارک کنار برود ولی اعالم کردند که  بق همین 

قانون اتاتی، وقیی خلع قدرتی به عمل می آید، این دادگاه 

عالی مصر اتک که وظی ه دارد بجای رئید جمهور هیئک 

دولک جدیدی را معرفی کند که این هیئک دولک جدید با ی  

انیخابات، دولک منیخ  مردم را بر تر کار می آورد و به 

این تیاتیی اتک که مورد تأیید اخوان .  بحران خاتمه می دهد

المسلمین اتک و این همان تیاتیی اتک که آمریکا دنبال آن 

اجاهه بدهید که من توضیی .  یعنی انیقال نظام مند قدرت.  هسک

 بدهم این انیقال نظام مند قدرت چیسک؟

در جامعه ترمایه داری ی  نظمی وجود دارد که این 

. نظم با تکیه به ته قوه موجود در حاکمیک برقرار می شود

قوه مقننه که ی  تلسه قوانین را در دفاع ا ه نظام موجود و 

نظام ترمایه داری وضع می کند، قوه قضائیه که هر کد که 

اه این قوانین تخلف کند او را محکوم و مجاهات می کند، و 

این نظمی اتک که .  قوه مجریه که   مجاهات را اجرا می نماید

قوه قضائیه ، قوه .  در هر جامعه ترمایه داری وجود دارد

مجری این نظم نیروی ارتش و پلید .  مقننه و قوه اجرائیه

درتک؟ بنابر این .  بدون آن همه نظم ها به هم می خورد.  اتک

وقیی که دولک آمریکا صحبک اه انیقال نظام مند قدرت می 

کند،  صحبک اه انیقال مسالمک آمیز را می کند، یعنی ارتش 

که تیون فقرات و مجری نظم اتک، باقی بماند، و بدون این 

که این نظم و اتیراکچر به هم بخورد، ی  دولیی برود و 

یعنی در واقع هیچ چیز تغییر .  دولک دیگری تر کار بیاید

چرا اخوان المسلمین باید چنین تیاتیی را اتخاذ بکند؟ .  نکند

برای اینکه مسئله اش رتیدن به قدرت اتک و ات اقا دولک 

مصر که مسلما با تأیید و فیوای آمریکا عمل می کند هم 

دعوت کرده اتک اه اخوان المسلمین برای این مذاکره که آنها 

هیرا که شر  اول شان این اتک که حسنی مبارک .  نپذیرفیند

 . کنار برود

بنابر این همان  ور که می دانید این اخوان المسلمین، 

تیاتک های آن بسیار می اوت .  آن اخوان المسلمین اولیه نیسک

شده اتک و در واقع اکنون به مواهات تیاتک های ارتجاعی 

حاکمه و امپریالیسیی حرکک می کند که این مایه خوشبخیی 

برای این که یکی اه دالئل موفقیک خمینی این بود که .  اتک

توانسک با ضدیک های هرچند ارتجاعی ولی تند و ضد 

حاکمیک اش خود را  با رادیکالیزم  جنبش هماهنگ کند و در 

در حالی که جنبش مصر، با آن شرکک و .  رأس آن قرار بدهد

دخالک عظیم توده ای، ممکن اتک چنین تیاتک هایی را که 

اخوان المسلمین پیش گرفیه، کنار بزند و این باعث رتوایی 

ولی خ  در مصر جریانات رادیکال .  اخوان المسلمین بشود

اتالمی مثل حز  الیحریر هم وجود دارند که دنبال همان 

تیاتک های تند و ارتجاعی هسیند و معیقدند که تمام دنیا باید 

همین ه یه پیش هم در اتکندریه .  تحک نظام خالفک عمل بکند

 . اعالمیه های خودشان را پخش کردند و  خیلی هم فعال هسیند

بهرحال، غرضم اه  رح این مسائل این اتک که بعد اه 

این که جنبش همگانی محقق می شود، تاهه شکاف ها خودشان 

را نشان می دهند، احزا  و  گروه ها شکل می گیرند و 

  .بیرون می آیند و برای گام های بعدی نظر و برنامه می دهند

با اینحال، ین که گام بعدی که عمال توده ها بر میدارند .  

کدام اتک، دقیقا بسیگی به این دارد که توده جامعه، توده 

کارگران، چقدر آگاهی دارند و اه کدام ی  اه این جریانات 

 .حمایک می کنند

من در جلسات قبل برای شما گ یم، در توند وقیی که 

 نیروی 

پلید یعنی تپر دفاعی مقدم  بقه حاکمه در هم شکسک و عق  

نشینی کرد، خالء قدرتی به وجود آمد که در تایه آن، 

شوراهای کارگری و شوراهای محله و شهر در نقا  مخیلف 

 .شکل گرفیند

. این شوراها در مصر هم در حال شکل گرفین هسیند

چون در مصر هم جنبش مردم نیروی مسلی پلید را به عق  

رانده، و در خالء قدرتی که به وجود آمده ما شاهد پیدایش ی  

تلسله تشکالت توده ای ابیدایی و نر ه ای هسییم، مثل کمییه 

برای اینکه .  های محله که اداره محالت را به عهده گرفیه اند

آن نظمی که من صحبیش را کردم همین که خدشه دار می 

شود، همین که  بقات حاکمه نمی توانند در اداره ترکوبگرانه 

جامعه نقش ای ا کنند، خالء قدرتی به وجود می آید که بالفاصله 

توده مردم این خالء را پر می کنند و با ابیکارات ویژه 

خودشان، با تشکیل تاهمان ها و نهادهای مردمی، تعی می 

کنند اداره و مدیریک خودشان را جایگزین آن کنند، ولی در این 

شوراهایی که به وجود می آید،  بیعیا گرایش های مخیلف به 

صورت خط مشی ها و برنامه های می اوت وارد مبارهه با 

این .  یکدیگر می شوند و این مبارهه ی  امر  بیعی اتک

این شکاف ضرورت هر جامعه .  شکاف ی  امر  بیعی اتک

ای اتک که می خواهد با تصمیم آهاد خودش ی  گام به جلو 

 .  بگذارد و راه درتک را انیخا  کند

هم ما این را بچشم  11در شوراهای کارگری در انقال  

دیدیم که حز  الهی ها ی  گرایش بودند، .   خود دیدیم

این گرایش های مخیلف در .  کمونیسک ها ی  گرایش دیگر

این ات اق در اینجا، در مصر، هم .  برابر هم قرار می گرفیند

 . در حال ات اق افیادن اتک. ات اق خواهد فیاد

بنابر این اگر در مصر ما شاهد این عق  نشینی و تپد 

شکل گیری این شوراها باشیم، مسلما یکی اه جناح های این 

شوراها اتالمی ها خواهند بود، حاال چه حز  الیحریرباشد، 

بهرحال، درجه روی آوری مردم به این .  چه اخوان المسلمین

اگر .  احزا  ارتجاعی و انقالبی مسیر بعدی را تعیین می کند

ات اق افیاد، که  در شورای کارکنان  11مثل آن چه که در تال 

پاالیشگاه ن ک بزور حز  هللا ها شیر ن ک را به درخواتک 

چون در این .  خمینی  باه کردند، در مصر هم چنین خواهد شد

. شورا اوال ی  جناح حز  الهی بود و ی  جناح کمونیسک

منیها کمونیسک ها بیشیر هواداران چری  های فدایی و نسبک 

برای همین ترانجام با این پا و اون پا .  به خمینی میوهم بودند

کردن ترانجام    خواتک او را پذیرفیند و شیر های ن ک را 

 . باه کردند و در نییجه، آن چه را که دیدیم ات اق افیاد

آنچه مسلم اتک در مصر  هم با  کنار رفین حسنی 

مبارک و ایجاد فضای باه تیاتی، در تشکالت توده ای، در 

پارلمان، و  در شوراها گرایش های مخیلف در برابر هم قرار 

خواهند گرفک و این درجه آگاهی مردم اتک که تعیین می کند 

کدام گرایش قادر خواهد بود جنبش را به مسیر مورد دلخواه 

 .  خود ببرد

در غرب چه می گذرد؟ 20مطلب از ص  دنباله  

میات انه علیرغم بحث ها وهشدارهای فراوان درمورد قیل     

های ناموتی هنوه بسیاری اهمسئولین کمونها نسبک به 

ترنوشک این دخیران وتهدیداتی که علیه آنها میشود احساس 

مسئولیک نمیکنند واقدامات پیشگیرانه الهم را برای نجات جان 

اگر تهدیدات جانی علیه ماریا جدی . آنها به عمل نمی آورند

گرفیه میشد و اگر او را به خانه امنی منیقل می کردند او 

.                                     امروه هنده بود  

در توئد ما فقط اه راتیسم رنج نمیبریم بلکه اه راتیسم 

این راتیسمی اتک که انسانها را بر . وارونه نیز رنج میبریم

حس  اینکه اه کجا آمده اند، چه باور مذهبی ای دارند و یا 

فرهنگشان چیسک دتیه بندی میکند و به آنها اجاهه می دهد که 

تحک عناوین مذه  و فرهنگ و برخالف ارهشهای انسانی هر 

قوانینی که بنا بوده به یکسان .  کاری دلشان خواتک انجام دهند

شامل شهروندان شود تو گویی که در مورد این انسانها  صدق 

در این نوع راتیسم حقوق جهانشمول چنین انسانهایی . نمی کند

نادیده گرفیه می شود و به حقوق افراد ایرانی، افریقایی و یا 

 بق این راتیسم شما مجاهید که . مسلمان تنزل پیدا می کند

دخیر هیر تن را به عقد دیگری در آورید چون  فرهنگ 

!!                                                            خودتان اتک  

شما محقید که  بق تعالیم مذهبی، کودکی را مورد آهار   

جسمی و روحی قراردهید تا جن را اهبدنش بیرون کنید چرا 

این !! که این جزو اعیقاداتیان اتک وباید بدان احیرام گذاشک

ت اوت در . نوع راتیسم به انداهه راتیسم رایج ضدانسانی اتک

این اتک که راتیسم رایج اه توی دیوانگان تیاتی نمایندگی 

می شود ولی راتیسم وارونه در میان روشن کران و نخبگان 

حیی . تیاتی جامعه مقبول اتک و توتط آنها نمایندگی می شود

جنبش فمینیسیی که خود را در قبال قیل های ناموتی بی وظی ه 

میداند ومعموال دراین موارد تکوت میکند آغشیه به این نوع 

ی  شر  مقابله با قیل های ناموتی و کودک و . راتیسم اتک

هن آهاری تحک نام مذه ، ایدئولوژی و یا فرهنگ این اتک 

به نظر ما اه جمله .که این راتیسم وارونه عمیقا نقد و افشا شود

:                راه مقابله با چنین تراژدیهائی، چنین اتک  

جنایی کردن اهدواج کودکان و اهدواج اجباری و مجاهات  -۰

قوانین موجود . کسانی که مبادرت به انجام این کار می کنند

توئد در این همینه صریی نیسیند و لذا مدافع قا ع کسانی که 

.     در معرض چنین تعدیات قرار می گیرند، بحسا  نمی آیند

قانون باید اه مصونیک افراد هیر شانزده تال اه هر نوع  -۰  

. مداخله مادی و معنوی مذه  و نهادهای مذهبی دفاع کند  

موقعیک دخیران و یا پسران جوانی که بدلیل انیخا  نرم  -۵

های هندگی خود اه توی بسیگانشان مورد تهدید قرار می 

خانه امن در اخییار آنها قرار . گیرند، برور جدی دنبال شود

.   ******        گیرد و تهدیدات اه توی پلید پیگیری شود
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بنى قریظه بى شا اه جمله وقایع تراژیهى به شاماار ماي   واقعه

آید كه مایه ن رت و شرم بشریک بوده و خواهد بود و لکه ناناگ 

آن برای همیشه بر دامن اتالم و هار مسالاماانای کاه باا وجاود 

ا الع اه این جنایات همچنان خود را مسلمان می داند باقی مای 

این واقعه هرچند به خا ر تسلیم قریظیاان حامااتاه ناباود، .  ماند

ولى در دل خود وقایعى را داشک كه بى شباهک به داتیان هاای 

حماته هایای كاه بااهیاگاران آن ناه قاهارمااناان .  حماتی نبودند

 . بزرر، بلهه انسان هاى عادى بودند

وی .  اه جمله این وقایع، داتیانی اتک که عاایشاه ناقال مایاکاناد

تخان .  من بود   یا هن اه بنى قریظه كه كشیه شد، پیش:  میگوید

میهرد و مى خندید و پیمبر در باهار، مردان بنى قریظه را ماى 

" بااه خاادا مااناام:" كشااک، و چااون نااام او را بااگاا اایاانااد گاا ااک

" چارا؟:" گا ایام." مىخواهند بهشانادم:" گ ک"  چهارت دارند؟:" گ یم

هارگاز او را :" عایشه مي گ ک."  براى كارى كه كرده ام:" گ ک

اه یاد نمىبرم كه مى دانسک او را مى كشند اما خوشدل و خندان 

. ، تنها هن اه بنی قریظه بود که گردن هده شاد" بنانه"او ". بود

چرا که با انداخین تنگ آتیا  اه فراه قلعاه بار تار یاکای اه 

، او را به قایال " َخالد بن ت.َوید" محاصره کنندگاِن مسلمان به نام 

 . رتانده بود

یَّ بن اَخرَ " آنگاه  او تاالر قوم بنی نضیار باود .  را آوردند"  ح.

تاالم " که در جریان چپاول قوم خود به دتک محمد، هماراه باا 

در ) و مردم بنی نضیر به توی قلعه های خیبر "  بن ابی الحقیق

کاوچ و در (  شمال مدینه و محل گروه دیاگاری اه ماردم یاهاود

همانرورکه دیدیم در جنگ خانادق، وقایای .  آنجا تاکن می شوند

رئید بنی قریظه برای "  کع  بن اتد" به نزد "  ٌحی  بن اَخر " 

قانع کردن وی به رها کردن محمد و پیوتین به قریشیاان رفایاه 

اگار " بود، به او که نگران انیقام محمد بود، قاول داده باود کاه 

قریش و غر ان باهگشیند و به محمد دتک نیافیناد در قالاعاه تاو 

وقایای کاه ".   جای گیرم تا هرچه به تو میرتد به من نایاز رتاد

قریظیان تحک محاصره محمد قرار می گیرناد، او کاه خاود را 

مسئول می داند، برای اجرای عهدش، داو لبانه و با پای خاود، 

به محاصره شدگان می پیوندد تا همانرور که قول داده بود خود 

 :  بری می گوید. را در ترنوشک آنها تهیم گرداند

یَّ بن أخرَ  را بیاوردند حله ای فاخر به تان داشاک "  و چون ح.

که همه جای آن را دریده بود که اه تن وی بر نگیرند و دتایاان 

وی را با ریسمان به گردن بسیه بودند و چاون پایامابار را بادیاد 

به خدا هرگز اه دشمنی تو پشیمان نیسیم، ولای هار کاه : "  گ ک

: آنگاه رو به کسان کرد و گا اک".  شکسک خورد شکسک خورد

اه فرمان خدا چاره ای نیسک، مکیوبی اتک و تقدیری کاه بار " 

 ."آن گاه بنشسک و گردنش بزدند". بنی اترائیل رقم هده اند

وی ناقال مای .  داتیان دیگر به نقل اه ابن شها  ههرى اتک

رفاک كاه "  هبیربن باا اا"     پیش   " شماس  ثابک بن قید: " "کند

كنیه او اباوعابادالارحامان باود و چاناان باود كاه باه روهگاار 

منک گذارده باود و چاون    " ثابک بن قید"جاهلیک، هبیر، بر 

 :وى رفک پیرى فرتوت بود و بدو گ ک   ثابک پیش

 "اى ابوعبدالرحمن، مرا مى شناتى؟"

 ."چرور ممهن اتک ترا نشناتم :"گ ک

  مى خواهى مانایاى را كاه بارمان دارى عاوض: " ثابک گ ک

 "دهم؟

 ."مي دهد  جوانمرد جوانمرد را عوض: "هبیر گ ک

اى پیمابار خاداى، هبایار : " پیمبر آمد و گ ک  آن گاه ثابک پیش

دهام و    را بر من منیى هسک دوتک دارم كاه او را عاوض

 ."خون او را به من بخشى

 ."او را به تو بخشیدم: "پیمبر گ ک

پایامابار خاون تارا باه مان : " هبایار رفاک و گا اک   ثابک پیش

 ."بخشید

پیرى فرتوت باى هن و فارهناد باا هنادگاى چاه : " هبیر گ ک

 "كند؟

هن و فرهناد !  اى پیمبر خداى: " پیمبر رفک و گ ک   ثابک پیش

 ." او را هم به من ببخش

 ."آن ها را نیز به تو بخشیدم: "گ ک

پیمبر خدا هن و فارهناد تارا : " هبیر رفک و گ ک   و باه پیش

 ."نیز به من بخشید كه به تو مى بخشم

 ."خاندانى در حجاه بى مال براى چه بمانند:"هبیر گ ک

ماال او را !   اى پیمبر خاداى: " پیمبر رفک و گ ک   ثابک پیش

 ." نیز به من ببخش

 ."مال اورا نیز به تو بخشیدم: "پیمبر گ ک

مال ترا نیز به من بخشید كه به تاو : " هبیر رفک و گ ک  پیش 

 ."مى بخشم

چون آیاناه چایاناى باود كاه    اى ثابک، آن كه چهره اش: " گ ک

كاعا  "     ماناظاورش"  صورت خود را در آن مى دیدم چه شاد؟

  .بود( بزرر بنی قریظه") بن اتد

 ”.كشیه شد: "ثابک گ ک

بزرر بانای " ) حیى بن اخر "تاالر شهرى و بدوى : "گ ک

 "چه شد؟( نضیر

 ."كشیه شد: "ثابک گ ک

 "چه شد؟" عزال بن شمویل"پیشاهنگ و حامى ما : "گ ک

 "كشیه شد: "ثابک گ ک

 "پسران كع  بن قریظه و َعمروبن قریظه چه شدند؟: "گ ک

 ."همگى كشیه شدند: "ثابک گ ک

اى ثابک به حق همان منیاى كاه بار تاو دارم مارا باه : " گ ک

مى .  نیسک   اه آن ها هندگى خوش   دنبال آن ها ب رتک كه پد

و ثاباک او :  گوید." خواهم هر چه هودتر با دوتیان دیدار كنم

اه گردن هدِن همۀ مردان و    پد .بزد   آورد و گردنش  را پیش

 : پسران بال  بنى قریظه به گ یه ابن اتحاق

پیمبر خدا صلى علیه و تلم، اموال و هنان و فرهنادان باناى " 

قریظه را تقسیم كرد و اتبان را تهم داد و مردان را تهم داد 

بارداشاک، (  باراى خاود) را (  یاا پاناجام كال غاناائام)   و خماد

توارته تهم گرفک؛ دوتهم براى ات  و یهى باراى مارد و 

 ".  مرد بى ات  یا تهم گرفک

—عمرو بن " دخیر "   ریحانه"اه جمله تهم محمد اه غنائم، 

و همسر یکی اه کشیه شدگان بنی قریظه باود کاه ماحاماد "  جنانه

وی را اه میان هنان اتیر برای خود انیخا  کارد و باه کانایازی 

کنیزان هنانی بودند که پد اه آن که در جنگ هاا .  خود در آورد

به دنبال کشیه شدن شوهران یا پدران شاان اتایار مای شادناد باه 

عنوان برده جنسی و کاری مورد اتی اده، تجاوه جاناسای و لاذت 

محمد نایاز عاالوه بار .  جوئی صاحبان جدیدشان قرار می گرفیند

تن رتیده باود، باعاضای  0هنان عقدی که تا کنون تعداد آن ها به 

هنان اتیر را نیز به عنوان کنیز، برای لذت جوئی جنسای خاود، 

  . ریحانه نیز اه جمله این هنان اتیر بود. نگه می داشک

 بنى الم.صَرلِق  جنگ   

باناى "علک این جنگ این بود كه به محمد خبر مي دهند كه  ای ه 

آمادۀ جناگ باا "  حارث بن ابى ضرار" تحک رهبرى "  المصرلق

دتیى مي كند و بی خابار بار    اه این رو، محمد پیش. او مي شوند

اه كشیار بسیاری    تِر آن ها تاخیه آنان را غافلگیر می کند و پد

هن و فرهناد ایشاان جامالاه باه " اه آن ها، اموال به جای مانده و 

 : عایشه مى گوید. برده می شوند" غارت

، " جویریاه" وقیى پیمبر اتیران بنى المصرلق را تقسیم مى كرد " 

ثااباک بان " ، جازو تاهام ( قوم بنى المصرلق  رئید)دخیِر حارث 

یا پسر عموى وى شد و دخیرى نمهین و شایاریان حاركاات    " قید

او را مي دید مجذو  مى شد، و باا صااحا  خاود    بود و هر كد

پیمابار آماد    قرار مهاتبه نهاد، یعنى مالى بدهد و آهاد شود، و پیش

چون وى را بر :  گوید.  تا در كار پرداخک مال اه او كما بخواهد

در ا اق خود دیدم اه او بیزار شدم كه دانسیم پیمابار دلاباسایاه او 

اى پایامابار خاداى مان " مى شود و چون به نزد پیمبر آماد گا اک 

تاالر قوم هسیم و به بالایاه "  حارث بن ابى ضرار" جویریه دخیر 

یاا پسار    بان شامااس   اى افیاده ام كه دانى و در تهم ثابک بن قید

عموى وى افیاده ام و قرار ماهااتاباه ناهااده ام و آماده ام كاه در 

 "پرداخک مال مهاتبه با من كما كنى؟

 "مى خواهى كه كارى بهیر اه این كنم؟: "پیمبر گ ک  

 "اى پیمبر خدا بهیر اه این چیسک؟: "گ ک  

 ".كنم  مال مهاتبه را بدهم و ترا هن خویش: "گ ک  

 "آرى: "جویریه گ ک  

 ."  چنین كردم: "پیمبر گ ک  

اکنون که محمد به جای کنیز کردن جویریه او را هن خاود کارده 

و در نییجه با اهدواج با جویریه با قبیلۀ او خاویشااوناد شاده باود 

بنابراین هنان و دخیران قبیلۀ او که قبالً اتیر شده و مایاان تاپااه 

تقسیم شده بودند می توانسیند با پرداخک فدیه اه  رف اقوام شاان 

ولی پسیی اخالقی مسلمانان تا حدی بود که هیچ یا  .  آهاد گردند

حاضر نبودند بدون کام جویی اه هنان و دخیراِن بی ناوا اه تاِر 

اه این رو قابال اه پاد دادن آناان باه اقاوام شاان، .  آنان بگذرند

همگی آنان را مورد تجاوه قرار می دهند و در این ماورد تاایایاد 

دری، داتیان را ایان .  محمد را نیز به دتک می آورند ابو تعید خ.

 : ور نقل می کند

ما در شهوت نزدیکی با هنان باودیام و َعاَزبایاک بار ماا تاخاک " 

" )َعازل" گران آمده بود، اه این رو می خواتییم با هناان عامال 

Coitus Interruptus   ( ) عااماالاای کااه در آن اعاارا  باارای

جلوگیری اه بارداری، در لحظه نهائی، آلک خود را خاارج مای 

: ما اهپیمبر در مورد آن تؤال کردیام و او گا اک …کنیم( کردند

بعدا کسانای ...  شما هیچ اجباری ندارید اه این کار خودداری کنید

که دنبال هنان و کاودکاان خاود باه مادیاناه آمادناد فادیاه آناان را 

پرداخیند و آن ها به  کشور خود رفیند و حیی ی  تان اه آن هاا 

هم نخواتک که در مدینه بماند، هر چاناد اگار مای خاواتاک مای 

 ."توانسک

. در راه باهگشک واقعۀ دیگری ر  می دهد که حائز اهمیک اتک

هنگام آ  دادن ات  ها میان یکی اه انصار و یکی اه مهاجریان 

بر تر مسلمانی که در جنگ به اشیباه به دتاک یاکای اه انصاار 

عابادهللا بان .  کشیه شده بود،  نزاع و گ یگوی تخیی در می گیارد

ا.بَی  تعی می کند تا اه این مسئله اتایا ااده ناماوده انصاار را بار 

او کاه در ماحال نازاع حضاور .  علیه محمد و مهاجرین بشوراند

 :داشیه با خشم رو به انصار کرده می گوید

 

 تاریخ اسالم
 حماسه های بنی قریظه

 سیامک ستوده



 

 

 28     2012شماره پنجاه و نه جون . ماهنامۀ روشنگر  

 21ادامه مطلب تاریخ اسالم از ص 

چون مهاجر به پیش ما آمادناد، درویاش باودناد و ماال دادیام و " 

عاجز بودند و ما ایشان را شوکک و قوت دادیام، اکاناون خاود را 

باه نمی شناتند و به ما باه گردیده اند و بر ما ج ا می کنند و این 

تاگ خاود را :  همان مثل اتک که عر  به پیش اه ما گا ایاه اناد

فربه کن تا ترا بخورد، لکن فردا که به مدینه بااه رویام و ایشاان 

 ."را اه مدینه بیرون کنیم

این خبر به گوش محمد می رتد وعمر کاه نازد وی باوده اتاک 

 بق معموِل خود که می خواهد همه مسائل را باا درنادگای و اه 

 : راه خشونک حل کند می گوید

یا رتول هللا، عباد بن بِشر را ب رمای تاا ایان ماناافاق را گاردن " 

 ". بزند و شر وی اه مسلمانان ک ایک کند

البیه، محمد که اه عمر بسیار محیا  تر و دوراندیش تر بوده، باا 

توجه به ن وذ ا.بَی  در میان انصار و امیناع انصار اه تایید این کاه 

ا.بَی  چنین چیزی گ یه اتک، برای جلوگیری اه دو دتیاگای مایاان 

نشاایاد " مسلمانان، با پیشنهاد عمر مخال ک کرده به او می گاویاد، 

ای عمر، که آن گاه مردم ندانند، گویند محمد اصاحاا  خاود مای 

 ".کشد
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آنچه در مورد تکد و مسائل جنسی  بیان شده بسیاار اتاک 

و دانشمندان و محققین و روانشناتان بسیاری در مورد نقش 

تکد و شاهاوت در هنادگای فاردی وناقاش آن در جااماعاه 

نظرات و مباحثات هیادی داشیه اند وهر کدام اه دیدگاه خود 

به این مقوله پرداخیه و اثارات آن را اه جاوانا  ماخایالاف 

مورد کنکاش قرار داده اند اما اتالم  مسائالاه تاکاد را باه 

گونه ای دیگر بیان کرده  و با نگاهی به احکام و دتایاورات 

دینی می بینیم که تکد وشهوت اه دیدگاه ماحاماد و یاا  هللا  

بسیار دوگانه و میضاد اتک به اینگاوناه کاه عالایارغام مایال 

با نی محمد وآن آرهوی قالابای او تاکاد وماوارد جاناسای 

بسیار بسیار محدود ومحصور وبشکلی ممنوع گردیده اتاک 

ممنوع به این معنی که هرگونه ابراه و نمایش وجلوه تکاد 

ممنوع اتک وحجا  واتاس حجا  یعنی اخی اء واناحاصاار 

تکد در هر حد و هر میزان وماحادودیاک آن یاعانای اجارا 

واعمال تکد در چهارچوبی مشخص ومعین و باا ناظاارت 

ومجاوه باه ایان ماعانای کاه یا  دخایار باالا  بادون اجااهه 

ورضایک پدر، حق هیچگونه ابراه واعمال ورفیار تاکاسای 

وجنسی را با شخص دلخواه خود ندارد واه آن گذشیه بادون 

در انحصار قرارگرفین و در ملکیک قرارگرفین مردی حاق 

داشین روابط جنسی اه او گرفیه شده اتک وبه شکلی تاعای 

شده به شدید ترین شکل آهادی عمل درهمینه تکد ومسائل 

 .جنسی اهانسانها گرفیه شود

وحیی ارتبا  جاناسای بایان ماردان و هناان خاارج اه ایان  

مقررات با احکامی همچون شالق و تعزیر و گاها تناگاساار 

روبرو می باشد  البیه این محدودییها  نه تنها بارای دخایاران  

که برای پسران نیز به شکلی اجرا میگردد و در کال تاعای 

گردیده اتک که ارتبا  این دو جنسیک در حد امکان ماحادود 

و ممنوع باشد مگر تحک شرایرای و ناظاارتای مشاخاص و 

خاص اما آیا  براتیی محمدبن عبدهلل اه دیدگاه ت کری و اه 

منظر قلبی در مورد تکد آرهو وایده ای دیگر داشیه ولای 

تحقق آن را نا ممکن میدانسیه اتک؟ محمدبن عابادهلل  یاا هللا 

او درکیا  قرآن آرهوها و آمال جنسی خود را اینگونه بیاان 

میکنند وظاهرا هدف اه هندگی دنایاا را رتایادن باه چانایان 

منزلگاهی می دانند وبهیرین ارهشها وکامیابیهاارا در باهاره 

مندی اه تکسی آهاد وعریاان وبادون واتاراه ودرهام مای 

بینند ومکرر این فوض عظایام را گاوش هد مای ناماایاناد و 

آرهوی قلبی خود را این چنیان بار هباان و بار قالام جااری 

 نموده 

 :۵۸الی  ۵۰توره نبا آیه 

بدرتییکه پرهیزکاران را جای کاامایاابای اتاک دربااغاهاای 

انگور ودخیران برجسیه پسیان که همه هم تن میباشند وجام 

ایان . های پر شرا  واین اتک پاداشی اههللا وبخششای کاافای

آیات دنایاای آخارت را باه بااغای بازرر ودخایارانای هیاباا 

وبرجسیه پسیان وهم تن وجامهای شارا  وعاده داده اتاک 

ما میدانیم برجسیگی پسیان که اینجا بیان شاده صاراحاک باه 

تکد وشهوت باال دارد یعنی تبلیغی هیاجاان آور و شارا  

نیز که مکمل ی  تکد کامل اتک هام ماورد اشااره اتاک 

این آیات بااچانایان  ارهبایاانای شاهاوت آلاود در دو حاالاک 

مییوانسیه بیان شده باشد یاا بارای تاحاریاص مسالامااناان باه 

ا اعک اه محمد و اهرمی برای تشویق آنان ویا اه  ینک و 

آمال شخصی محمد ترچشمه مای گارفایاه اتاک ولای آناچاه 

مشخص اتک اینکه در هر دومورد صادق باوده یاعانای هام 

مسلمانان را تحری  مینموده و هم اه رفیار و هندگی محماد 

مییوان دریافک که وی بسیار هیاد به تکد و هوس جاناسای 

عالقه مند بوده وداشین  دهها هن و کنیز در تن بیان پاناجااه 

. وته تالگی تا شصک وته تالگی معرف این واقعیک اتک

محمد آنچاناان ماحاو وعاالقاماناد باه تاکاد و هاماخاواباگای 

بصورت باه و آهاد بوده که در جائی اه قرآن چانایان آورده 

 :۰۵الی  ۰۷توره  ور آیه 

بدرتییکه پرهیز کاران در بهشیها ونعمیها هسیند وتکیه هده بار 

تخیهای بهم پیوتیه وج ک کاردیام ایشاان را باا حاوریاان فارا  

چشم  و گردش می کند بر ایشان پسارانای هیاباا کاه گاویاا آناهاا 

این آیات قاران کاه یاا بار فارض اه .  مرواریدی هسیند نورانی

 ارف هللا آماده بااشاد و یاا نادا وخاواهاش درونای ماحاماد کاه 

درهرصورت ت اوتی در اصل قضیه نادارد مابایان اوج دیادگااه 

محمد به دایاره تاکاد و شاهاوت اتاک او تاکاد گاروهای و 

همخوابگی گروهی را در ایان آیاات باه شاناوناده الاقاا مایاکاناد 

دخیرانی درشک چشم و پسرانی هیبا و جامهای پر شرا  هاماه 

وهمه تصویری اه ی  تکد جمعی و آمیخیگی گروهی دارد، 

ذهنیک محمد و یا هللا او در ضمیر پنهان او اه تکد و شاهاوت 

در این آیات به شکلی جذا  و جال  خود نمایی می کند اماا آیاا 

این پسران هیبا برای لوا  وهمجند باهی دربهشک هسیند و یاا 

برای همخوابگی گروهی و یا برای باالبردن احساتات جاناسای 

و تحری  مومنان به تکد  ولی مرالا  ماهام  دیادگااه ماحاماد  

اتک  نسبک به تکد و ذائقه او در این مورد اما چرا محمد اه 

تکد پسران نیز در آیات اتی اده نموده مگر دخیران و هیبایای 

آنان برای مسلمانان و تحاریا  آناان کاافای ناباوده  آیاا ماابایان 

مسلمانان و اصحا  محمد همجنسگرا نایاز وجاود داشایاه و یاا 

 محمد  شخصا  نسبک به بیان تکد پسران عالقه مند بوده؟

 :۰۰الی  ۰۷توره دهر آیه 

و در بهشک چشمه هایی اتک بنام تلسبیل  و گردش مای کاناناد 

بر مومنان پسرانی جاودانی که چاون بایانای ایشاان را پاناداری 

براتیی نقش تکد و لذت تکد را .   مرواریدی هسیند اه نور

اه منظر محمد دخیران بهشیی بصاورت کاامال نامای تاوانسایاه 

انجام دهند که برای تکمیل تکد و لذت جنسی محمد اه پسران 

بهشیی نیز کم  گرفیه اند اگر این آیات را اه عالم غی  فرض 

کنیم می بینیم که هللا نیز به نوعی گرایش شدید تاکاد آناهام اه 

نوع مخیلط و در هم و باه معیقد اتک و چنین شارایارای را باه 

پرهیزکاران وعده داده اتک مهم این نیسک که این وعده اهعالام 

غی  اتک یا تاخیه محمد مهم  ره نگرش ایان ماکایا  و ایان 

 رهفکر نسبک به تکد ومبانی جناسای مای بااشاد، ماحاماد باا 

بزرر نمایی رفیار جنسی در بهشک و تکسی که اه هیچ قاعده 

و قانونی پیروی نمیکند  و حاد و مارهی بارای آن  مایاصاور 

نیسک آیا براتیی پرده اه ذهنیک جاناسای و تا اکارات شاهاوانای 

محمد پرده برنمی دارد می دانیم که محمد در اواخر عمار خاود 

دهها همسروکنیز داشیه واین تعدادهمسر گزینی جزیی اه تناک 

حسنه اوتک آیا هم خوابگی باا چانادیان هاماسار بصاورت دائام 

وهمزمان نشانه ای اه هوترانی و شاهاوتارانای نایاساک  و آیاا 

وجود بهشیی با این اوصاف نمادی اه نوعی هرهگی اه دیادگااه  

ی  جامعه مذهبی نیسک که در این باغ بازرر پساران هیاباا و 

دخیران برجسیه پسیان هیبا به تعبیر قرآن باا جاام هاای شارا  

در کنار پرهیز کاران به عیش وعشرت و لذت بپرداهند و هیاچ 

مره و مالکی بر این روابط وجود ناداشایاه بااشاد ؟ آیاا ماحاماد 

 خواتیار چنین اجیماعی بوده آنهم دائمی و جاویدان؟

 :       ۵۶الی  ۰۰توره واقعه آیه   

در بهشک تکیه هنند بهشییان روبروی هم و می گردند بر ایشان 

پسرانی هیبا با قدح های شرا  و دخیرانی درشک چشم چون 

مروارید و این اتک پاداش برای آنچه میکردند پد گردانیم این 

دخیران را باکره ها و عالقه مند به هوس باهی که همه هسیند  

توره واقعه یکی اه توره های تکسی و شهوت آور . هم تن 

قران اتک که تامل و تدبر در آن فضایی اهت کرات شهوانی 

وتلیقه کاریهای جنسی را به شکلی خاص ومبیکرانه و خالقانه 

به تصویر کشیده اتک ذهن محمد و هللا او در این تصویر 

خیالی اما پرمعنا اه نظرجنسی بسیاربا انسانهایی که تکد را 

          —بدون حصار وبدون قاعده می پذیرند نزدی  اتک، 

ربا عیرابا  و شما را دائم باه  دخیرانی که اهشهوت تیر نمیشوند ع.

همخوابگی تشویق میکنند و پسرانی که در هیبایی بای ناظایارناد و 

بر گرداگرد شما می چرخند و شاید حد همجنسگرایی را در شماا 

تلنگر بزنند و یا شاید درهوتباهی با دخیران بهشیی با شما هماراه 

و هم بوته گردند تا کیف شما و لذت و فضای شهوانی موجاود را 

با حضور خود دوچندان نمایند آیا براتیی اه ایان آیاات نایایاجاه و 

برایند دیگری نیز بجز در مسایار شاهاوت مایایاوان داشاک؟ آیاات 

بسیاری در همینه چگونگی تکد و شهوترانی در بهشک و حایای 

اشکال و  رق آن در قرآن موجود اتک که اه آن به نام کاامایاابای 

بزرر یاد شده اتک ولی صحبک ایان اتاک کاه خاارج اه باحاث 

ارهشهای اخالقی و فضیلک ها و کمال و معرفک که محمد مادعای 

آن بوده چگونه ذهنییی مییواند چنین محصولی و تصویری روشن 

اه شهوت و  ریقه وشکل خاص اه روابط جاناسای را در چانایان 

آیا محمدبن عبدهلل رواباط جاناسای را در چانایان .  قالبی ارائه دهد 

 چهار چوبی که در قرآن به شرح آن پرداخیه را می پسندیده اتک 

آیا پسندیدن چنین روابط جنسی خارج اه هر چها رچوبی فاقاط اه 

دیدگاه محمد و هللا او جایز و صحیی اتک و داشین چنین دیدگااهای 

بر دیگران عی  و ناپسند و موج  کی ر ؟  آیا محماد و هللا او کاه 

بزرگیرین کامیابی و رتیگاری را در تکد و قالبی بدون مرهاه 

شهوت می بینند و آخرت را محالای بارای رتایادن باه ایان هادف 

میعالی می دانند بجز ذهنییی اه تکد و شاهاوت وهاوتابااهی در 

 با ن آنان می توان میصور شد؟

 سران جمهوری اسالمی در بهشت موعود



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 59 JUN 2012  

 

 :تردبیر گرامی 

خواتیم در مورد برنامه هائی که به میزبانی آقاای امایادوار در  می

 . را مررح کنم مسائلیشود   اجرا می 0Eکانال  

ظااهارأ .  شاود  جارا مایE  0برنامه آقاای امایادوار کاه در کااناال 

قارار «  باررتای» و «  بحث» خواهد اتالم و مسلمانان را مورد  می

اما برنامه های آقای امیدوار، بجای تحلیل اتالم به شایاوه ای .  دهد

بیررفانه و عینی، یکسره و منحصرأ به محکاوم کاردن و تاحاقایار 

 ه . اتالم با توهین آمیزترین روش اخیصاص یافیه اتک

خواهم بگویم که گرچه من در خانواده ای مسلمان  نخسک اجاهه می

مان، باه .  بدنیا آمده ام ، اما ناباور به خدا و شدیادأ تاکاوالر هسانام

رغم بی دین بودنم، ماعایاقادم کاه احایارام باه تاماام ماذاها  اماری 

به نظر من، روش پرخاش جویانه وتوهین آمایازی .  پراهمیک اتک

که ضمن آن آقای امیدوار در  ی تالهای گذشیه اتالم و مسلمانان 

دهد برای این  راحی شاده کاه تارس  را مدام مورد حمله قرار می

من حقیقایاأ مایاحایارم کاه آقاای .  اه اتالم و مسلمانان را جا بینداهد

تواند به پیکار خصمانه و نقرت آمایاز خاود بار  امیدوار چگونه می

یادم هسک که همانای، دور وبار .  علیه اتالم و مسلمانان ادامه دهد

. خواتک قرآن را آتش بازناد کشیشی در فلوریدا می 0989تپیامبر 

های آماریاکاا اعاالم  هنگامی که این تصمیم کشیش جونز در رتانه

م . این کشیش اه توی هماگاان ماحاکاو.  شد هیاهوی عظیمی بپا شد

. ها و دولک آمریکا مورد نکوهش قارار گارفاک شد و توتط رتانه

خواهم بگویم که عمل دولک و رتاته های آمریکا را تاحاسایان  نمی

های امریکائی آن رهبران کشورهای غربای را کاه  رتانه.  می کنم

مسئول حمله، ا شغال و قیل عام بسیاری اه مسلمانان در جنگهائای 

هسیند که بر علیه دو کشور مخیلف راه انداخیند، به ندرت محکاوم 

با اینهمه، رتانه های امریکا آتش هدن قارآن را جارمای .  می کنند

هاای  توان نییاثاجاه گارفاک کاه دولاک و رتااناه می.  بزرر دانسیند

امریکائی برای معصوم نمائی، به ماناظاور تابالایاغاات و باه دالئال 

نایاروهاای «  ماأماوریاک» تاکییکی، اه آنجا که عمل کشیاش جاوناز 

امریکائی را در کشورهای آن توی اقیانوس در معرض مخاا اره 

 . داد، به انیقاد اه کشیش جونز پرداخیند قرار می

هاای اماریاکاائای باه عالاک ایاناکاه  هر چند کشیش جونز در رتاناه

خواتک قرآن را آتش بازناد باه صاالباه کشایاده شاد، اماا آقاای  می

مان آقاای .  امیدوار اه هرگونه کناد و کااوی بارکاناار مااناده اتاک

ام که در برنامه اش ص حات قرآن را ی  باه یا   امیدوار را دیده

پاره می کند و به  ور منظم با هشک ترین و موهن ترین هبان باه 

های آقای امیدوار، کاه اه  با وجود این برنامه.  اتالم توهین می کند

شود، بدون هیاچ اعایاراضای اه  ارف دولاک یاا  امریکا پخش می

هاای  بر آنم که برناماهن م.  های امریکائی همچنان ادامه دارد رتانه

آقای امیدوار اه پشییبانی تیاتی و مالی برخوردار اتک، در غیار 

توانسک ش  پشک ش  و تال پشاک  این صورت آقای امیدوار نمی

. های همگانی ادامه دهاد های خود به اتالم اه رتانه تال به توهین

واقع، تأمین مالی اتالم تییزی در آمریکا تالهاتک که تبدیل باه  در

تنیار ) همین تاهگی مرکز پیشرفک آمریکا .  فعالییی عمده شده اتک

تارس، شارکاک » گزارشی تاحاک عاناوان (  فور امریکن پروگرس

مانایاشار «  های شبکه اتالم تییزی در ایاالت میاحاده ریشه:  تهامی

 -دهاد کاه چاگاوناه پاناج فارد  ایان گازارش نشاان مای.  کرده اتک

برخوردار اه پشایایاباانای اناباوهای اه   -خودخوانده«  میخصصینی»

انادرکاار اشااعاه تارس و دشامانای نساباک باه  اعانه دهندگان دتک

 نامه های رسیده از شما 

گازارش مارکاز .  مربو  به اتالم و تروریسم را هیر تلره خاود دارد

گوید که آقای امرتون، که مرتاباأ در فااکاد نایاوه  پیشرفک آمریکا می

شود، اه بنیادهای مذکور مبل  هنگ یی برای تولید تابالایاغاات  پیدایش می

 . ها دریافک کرده اتک ن رت آمیز در مورد اتالم در رتانه

من ش  دارم که آقای امید وار تو انسیه باشاد تاالایاان تاال تابالایاغاات 

هاای کاوبایادن مسالامااناان را بادون ناوعای  ن رت آمیز خود و بارنااماه

اگار .  برخورداری اه پشییبانی مالی صاحبان قدرتمند منافع انیشار دهاد

های توهین آمیزی را در باره یهودیک تاولایاد  آقای امیدوار جنین برنامه

واقاع،  در.  ها جلوگیری می شاد کرد بالفاصله اه پخش آن و میزبانی می

های او تاوتاط یاکای اهتااهمااناهاای  یقین دارم که پخش یکی اه برنامه

 -تای آن ان، آن بای تای و غایاره-رتانه ای عمده انگالایاسای هباان 

انیی ) افشاگری بسیار پر بیننده ا ی خواهد بود اه وتعک تامی تییزی 

تاراناجاام باایاد باه اناگایازه آقاای امایادوار .  در ایاالت میحده(  تمیییزم

ای  کند که اتالم را به منزله وتیلاه آقای امیدوار غالبأ ادعا می.  بپرداهم

نامد، هار چاناد  می«  کشورمان» ایران، که گاهی آن را «  رهائی» برای 

اماا .  مای کاناد«  افشاا» بدبخیامه ایران هرگز میعلق به ما ناباوده اتاک، 

تواند داشیه باشد تأثیری معاکاوس اتاک و  برنامه او تنها تأثیری که می

دانیم  همه ما می. به دالئل مخیلف، من فقط ی  دلیل را ذکر خواهم کرد

که تبعی  نسبک به اتالم و مسلمانان این روهها تناهاا غارض ورهی 

اه آناجاا کاه اتاالم و مسالامااناان تاحاک .  مجاه و حیی ماد روه اتاک

محاصره اند، آدمهائی مثل خود من که به اتالم اعیقادی ندارند ناوعای 

احساس همدردی نسبک به مسلمانان می کنند، چارا کاه هادف حاماالت 

 . *کینه توهانه و غیر عادالنه ن رت مدارانی مانند امیدوار می باشند

گزارش مرکز پیشرفک آمریکا نشان داده اتک که ه ک .  میحده هسیند

اناد تاا در  میلیون دالر به این پنج ن ار داده 09مؤتسه هسیند که مبل  

 . مورد مسلمانان ا العات من ی تولید کنند

 -با اتی اده اه کم  مالی ها اک ماؤتاساه یاادشاده-این پنج میخصص 

کناناد  منیشر می(  اوراقی تبلیغاتی)« گزارشهائی»چندین تال اتک که 

تا امریکائی ها را میقاعد کنند که حضور مسلمانان در ایاالت مایاحاده 

برای ماثاال، فارنا  گا انای، باکای اه تاردماداران .  ی  تهدید اتک

اتاک، گازارشای «  مرکز تیاتک امنییی» نومحافظه کاران،که رئید 

منیشر کرده اتک که حاکی اه حضاور تاهادیاد خازناده شاریاعاک در 

اند که ماحاصاولشاان  آمریکا اتک و اینکه مساجد جنان رادیکالیزه شده

مارکاز تایااتاک »با توجه به اینکه این گزارش ها اه . تروریسم اتک

آیند این توهم را به وجود می آورند که گاویاا ماباناائای  در می«  امنییی

« گازارشاهاا»   تحقیقاتی دارند در حالی که اصأل چنیان نایاساک و ایان

 . اوراقی صرفأ تبلیغا تی هسیند

کاما  ماالای «  مایاخاصاص» بعضی اه این بنیادهاا کاه باه ایان پاناج 

کنند، مثل بنیاد ریچارد ملون اتکائی ه جزو تاهمانهاای ماحاافاظاه  می

ریچارد ملون اتکائی ه به تحقق تعدادی اه آرمااناهاای .  کار تراه اولند

محافظه کاران کم  مالی کرده اتک، و در بانایااد هاریایایاج کاه اه 

تردمدار محاافاظاه کاار اتاک مشاارکاک (  تین  تن ) اندیشگاه های 

به خاظر رهبری من بر آنم که  19آقای اتکائی ه در دهه . داشیه اتک

های آقای امیدوار اه پشییبانی تیاتی و مالی برخوردار اتک،  برنامه

توانسک ش  پشک ش  و تاال  در غیر این صورت آقای امیدوار نمی

های هاماگاانای اداماه  های خود به اتالم اه رتانه پشک تال به توهین

واقع، تأمین مالی اتالم تییزی در آمریکا تالهاتک که تبدیال  در.  دهد

تنیر ) همین تاهگی مرکز پیشرفک آمریکا .  به فعالییی عمده شده اتک

تارس، شارکاک » گازارشای تاحاک عاناوان (  فور امریاکان پاروگارس

منیشر کرده « های شبکه اتالم تییزی در ایاالت میحده ریشه: تهامی

« میخصصینی»   -دهد که چگونه پنج فرد  این گزارش نشان می.  اتک

برخاوردار اه پشایایاباانای اناباوهای اه اعااناه دهانادگاان   -خودخوانده

اندرکار اشاعه ترس و دشمنی نسباک باه مسالامااناان در ایااالت  دتک

گزارش مرکز پیشرفک آمریکا نشان داده اتک که ه ک .  میحده هسیند

اناد تاا در  میلیون دالر به این پنج ن ار داده 09مؤتسه هسیند که مبل  

باا -ایان پاناج مایاخاصاص .  مورد مسلمانان ا العات من ی تولید کناناد

چانادیان تاال اتاک کاه   -اتی اده اه کم  مالی ه ک مؤتساه یاادشاده

کنند تا اماریاکاائای هاا را  منیشر می(  اوراقی تبلیغاتی)« گزارشهائی»

. میقاعد کنند که حضور مسلمانان در ایاالت میحده یا  تاهادیاد اتاک

برای مثال، فرن  گ نی، بکی اه تردمداران نوماحاافاظاه کااران،کاه 

اتک، گزارشی منیشر کرده اتاک کاه «  مرکز تیاتک امنییی» رئید 

حاکی اه حضور تهدید خزنده شاریاعاک در آماریاکاا اتاک و ایاناکاه 

باا .  اند که ماحاصاولشاان تاروریسام اتاک مساجد جنان رادیکالیزه شده

آیاناد  در مای«  مرکز تیاتک امنییی» توجه به اینکه این گزارش ها اه 

این توهم را به وجود می آورند که گویا مبنائی تاحاقایاقااتای دارناد در 

اوراقی صرفأ تبلیغا تی « گزارشها»  حالی که اصأل چنین نیسک و این

کمک ما ی  «متم ص»بعضی از ای  بنیادها که به ای  پنج . هسیند

کنند، مث  بنیاد ریچارد محو  اسیائیفه جزو سازمانها  مر رافرظره  می

ریچارد محو  اسیائیفه به ت قق تعداد  از  رمانها  .  کار تراز او ند

م افظه کارا  کمک ما ی کرده است، و در برنریراد هرریرتریرج کره از 

سردمدار م افظره کرار اسرت مشرارکرت (  تینک تنک) اندیشگاه ها  

به ماظر رهبر  کوششهائی  07 قا  اسیائیفه در دهه .  داشته است

. گرفت شهرتی بره هرم زد که برا  استیضاح بی  کحینت   ورت می

بنیاد  قا  اشیائیفه ییی از سازمانهائیسرت کره بره سرازمرا  فررنرک 

اسرتریرو امررسرو  یریری دیرگرر از .  کررده اسرت گفنی کمک ما ی مری

 -مود موانده ایست که امواآ رادیوئی و تحویزیونی  «متم  ا »

  

الم
اس

 

 پاسخ  سردبیر به نامه 

دوتک عزیز من فقط می توانم اه مجموعه مرالبی کاه گا ایاه ایاد، باه 

بعضی اه انها که نظرم را جل  کرده اند ، اشاره ای داشیه باشم و بقیه 

شاماا در جاائای گا ایاه ایاد کاه .  را به قضاوت خود خوانندگان باگاذارم

باناظار " .  که احترام به تمام مذاهب امری پراهمیت اسيت"معیقدید که 

وقیی که من ماعایاقادم اتاالم مااناناد هاماه .  من مرلقا چنین چیزی نیسک

مذاه  یکیاپرتک هشک ترین و غیر انسانی تاریان ماکایابای اتاک کاه 

. تاکنون بشریک بخود دیده اتک، چگونه می توانم به ان احیرام بگاذارم

اه همینجا می توانم پی ببرم شما آناقادرهاا هام کاه ادعاا مای کانایاد ادم 

چون انسان باید در ی  مکی  چیزهای مثابایای دیاده . تکوالری نیسیید

آنچه که ما باید به آن احیرام بگذاریام ناه .  باشد که به آن احیرام بگذارد

. مذاه  و عقاید دیگران، بلکه حق آنها به هر عاقایاده ایساک کاه دارناد

 .شاید شما ایندو را با هم اشیباه گرفیه اید

بنابراین، اگر آقای امیدوار گا ایاه اتاک کاه اتاالم پادیاده ای هشاک و 

کاه   -جناییکارانه اتک حیی اگر این گ یه مخالف عاقایاده مان هام بااشاد

به حق او در اظهار عقیده اش احیرام می گذارم و فکر می کنام   -نیسک

که شما هم باید احیرام بگذارید، و گرنه شما هرگز یا  فارد تاکاوالر 

همینرور، پاره کردن قران، هار چاناد باناظار مان شایاوه .  نخواهید بود

درتیی برای مبارهه با مذه  نیسک، ولی حق فردیسک که می خاواهاد 

به این  ریق احساس و عقیده خود را به ی  کیا  اباراه کاناد و یا  

همچنانکه مناهام .  ادم تکوالر باید به حق آهادی بیان او  احیرام بگذارد

که آقای امیدوار را فردی ناتیونالیسک و بغایک مرتجع می دانام، ولای 

 .این مانع اه آن نمی شود که اه حق او در بیان نظراتش دفاع نکنم
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اماا . اتک، به عبارت دیگر، او حاقاوق باگایار دولاک آماریاکاا اتاک 

تهیمی را به خا ر دتیمزد گرفین د ر آمریکا مورد توهین قرار می 

گویی که کار کردن در دانشگاه باه عاناوان اتایااد شایامای جارم  .دهد

آقای فروهنده، پد کی آدمهائی مثل شما وعلایارضاا  !چه روئی .اتک

میبدی در مورد ایرانیان قادری انصااف، تاعاادل و ماروت خاواهایاد 

ها پشییبانی خواهید کرد؟ منظورم اه  داشک و اه آرهوهای بر حق آن

اند و آنارا  هائی نیسیند که ثروتهای ایران را غارت کرده ایرانی ها آن

کاناناد کاه ماردم مااتام هده  اند و ش  و روه دعاا مای به آمریکا آورده

ماناظاورم ایارانایاهاای تااکان ایاران اتاک کاه  .ایران بمبااران شاوناد

 .مدتهاتک تحک حاکمیک ی  رژیم جناییکار رنج می برند

 مسعود جوادی
 

اه  .ن ر اه خانه هایشان گریخیه اند و دیگر به عاراق بارناگاشایاه اناد

کمیسیون عالی پناهندگان تاهمان ملل ایان 0999آغاه جنگ در تال 

درتاک اتاک   .کند ن ر ارهیابی می  011رقم را باال تر و آن را معادل 

میلیون ن ر در عراق امانایاک غاذائای    0به عالوه ،تقریبا .میلیون  011

 9در صد کودکان دچار توء تغذیه مزمن اناد ، و اه هار  01ندارند  

با ایان هاماه  .کودک تنها ی  ن ر به آ  آشامیدنی تالم دتیرتی دارد

و برغم نسل کشی و جنایات برعلیه بشاریاک، ناوری هاده بادون رو 

گااویااد کااه چااون  کاانااد و ماای درواتاای اه چاانااگ عااراق دفاااع ماای

منیاشار مای شاود، جاناگ ارهشاش را  روهنامه در عراق 809حدود

یا حیی ی  میلیون روهنامه، به چاه درد  -روهنامه  809داشیه اتک 

خورد وقیی که این همه انسان به قیل رتیده، بی خانمان، و آواره  می

 چه کسی خواهان چنین دمکراتی ای اتک ؟  .شده اند

روهناماه در عاراق باه چااپ  809صرفنظر اه این دروغ که حدود 

رتد خود این مایه شگ یی اتک که نوری هاده اه آهادی تاخان و  می

با توجه به اینکه او دتک به تاانساور  :اه آهادی مربوعا ت دفاع کند

و باا تاوجاه باه  -البیه با کمکهای ذیقیمک شاماا -هند  مخال ان خود می

 - .شیوه پر چوش و خروشی که او اه حمله به ایران پشییبانی می کند

 .آیا چنینن فردی به راتیی به آهادی و عدالک معیقد اتک

 

تو مدعی اتک که اه ناوری  شایان توچه اتک که نوری هاده اه ی 

المالکی و حکومک عراق مین ر اتک و اه توی دیگر آهادی گ یار و 

رتد که او هر  رف و  به نظر می .ها را می تیاید مربوعات آهاد آن

هر آماری را که در وفیی خاص به مصلحک باشد و دم دتیاش بااشاد 

 آیا شما چنین فردی را ی  دانشمند می دانید؟ .کند انیخا  می

نوری هاده یکبار دیاگار اه بارنااماه تاالح هاای هسایاه ای  :چهارم

من قبالً به ت صیل در ای میل قبلیم به ایان مساألاه  .اترائیل دفاع کرد 

کافیسک بگویم کاه دفااع  .هایم نیسک نیاهی به تکرار گ یه .پرداخیه ام

 .نوری هاده اه برنامه تالح های هسیه ای اترائیل کامالً چرت اتک

اما واضی اتک که نوری هاده اه خود صهیونیسیها عالقه بیشیری به 

چه خو  بود کاه آقاای ناوری  .دفاع اه دولک چناییکار اترائیل دارد

ای که به رژیم صهیونیاسایای و باه جاناایایاکااران  هاده ی  دهم عالقه

 .صهیوننیسک دارد به مردم تیمدیده ایران می داشک

نوری هاده هر گونه توهین شخصی هشیی را که توانسک ناثاار  :پنچم

تهیمی کرد و شما به تهیمی وفک و فرصک پاتخگوئی ندادید و در 

عوض با دادن این اجاهه به نوری هاده کاه آخاریان صاحاباک کاناناده 

باشد، به او امکان دادید که در مورد لجن پراکنی هایش در امان بماند 

 و حسا  پد ندهد

های هشیی که نوری هاده نثار تهیمی کرد این بود که  در میان توهین

ناوری ) نوری هادده مادعای شاد کاه او  .او اه آمریکا پول می گیرد

اه آمریکا حیی ی  پنی هم در یافک نکرده اتک در حاالای کاه (  هاده

 .تهیمی اه آمریکا پول می گرفیه اتک

چنین اتهامی اه توی نوری هاده آدمی، که مدتهای مدیدتک ماواجا  

بگیر تاهمانهای ا العاتی اترائیل، برییانیا و آمریکا اتک ، اتهامای 

دانم ،تهیمی حقوق بگیر یو اس تای،  تا آنجا که من می .غری  اتک

ماحا  ا االع  .ی  دانشگاه خصوصی، اتک؛ و نه دولاک اماریاکاا

شما، باید بگویم که هندگی کردن و کار کردن در آماریاکاا و درعایان 

 .حال انیقاد کردن اه تیاتک خارجی دولک آمریکا اصالً جرم نیساک

و آیان  .گویند آهادی گ یار به این می .ملیونها امریکائی چنین می کنند

همان چیزی اتک که نوری هاده در مورد عراقی ها آن را مغینم مای 

شمارد اما وقیی که اه توی ی  دانشمند ایرانی کاه در دانشاگااه یاو 

کند باکاار بسایاه شاود ماورد اخام  اس تی مهندتی شیمی تدرید می

 .وتخم آقای نوری هاده قرار می گیرد

تواند در ب  دانشگاه شغلی دتاک  نوری هاده، برخالف تهیمی، نمی

دتاک (  تایانا  تانا ) و پا کند و ناچار اتک کاه در یا  انادیشاگااه 

راتیی، مثل مرکز مرالعاات عاربای وایارانای، کاه اه تاوی دولاک 

شاود باه کاار  برییانیا و محافظه کاران دتک راتیی تأمیان ماالای مای

به عالوه، نوری هاده دائمأ مشغول برپا کردن به اصاراالح  .بپرداهد

ایساک کاه هازیاناه اش را تااهمااناهاای جااتاوتای "   کن راناد هاا" 

توجه کنید که تهیمی هارگاز  .اترائیل، امریکا و انگلید می پرداهند

درحالی که ناوری هاده تاالایاان  .اه دولک آمریکا پولی نگرفیه اتک

تال اتک که با کمال افیخار مواج  بگیر امریکا، اترائیل و انگلید 

او مدام مشغول پخش دروغهایاش اه رادیاو  صادای آماریاکاا   .اتک

 سالم آقای ستوده

 

 

مقاله من در ارتبا   با گ یگویی اتک که درکانال تالاویازیاونای 

اگار .  اندیشه در دو ه یه در دو  یکشنبه صاورت گارفایاه اتاک

 میشکرم، مسعود .توانید چاپش کنید مید مایل باشی

 

 آفای فروزنده
من یکی دیگر اه بحثهای میان دوتاک خاو  شاماا و دانشاماناد بار 

آفاای قاروهناده  .، و دکیر تهیمی را تماشا کاردم! جسیه، نوری هاده

برای اینکه گزارشگر و میزبان خوبی در تلویزیون باشیاد الهمساک 

میأت انه باید باگاویام کاه شاماا شاخاص . رف باشید که منصف و بی

 :به این دالیل . رف و منص ی نیسیید بی

در برنامه فبلی نوری هاده پد اه ایاناکاه دروغاهاای ماعاماول  :یکم

خود را تحویل داد راهش را کشید و رفک، و شما به تهیامای اجااهه 

شاماا باالفااصالاه باه  .ندادید باه دروغاهاای ناوری هاده پااتاخ دهاد

خالصه تخن اینکه شما به ناوری هاده  .موضوعات دیگر پرداخیید

 .فرصک دادید که آخرین حرف را بزند

تپد باه  .امروه شما به د کیر تهیمی اجاهه دادید صحبک کند :دوم

شما باه ناوری هاده  .دوتییان نوری هاده اجاهه صحبک کردن دادید

وفیی که دکیر تاهایامای اعایاراض کارد کاه باه  .وقک بیشیری دادید

ناه، در وافاع ناوری "  :نوری هاده وفک بیشیری داده اید شما گ ایایاد

اگر ویدئوی این .  این حقیقک ندارد."   هاده دو دقیقه کمیر داشیه اتک

نوری  .مناظره را تماشا کنید خواهید دید که این حرف درتیی نیسک

اه این گذشیه شما به دکیار  .هاده اه دکیر تهیمی بیشیر صحبک کرد

های شخصای و دروغاهاای هشاک  تهیمی اجاهه ندادید که به توهین

وفیی دکیر تهیمی درخواتک کرد که باه او  .نوری هاده جوا  دهد

ها جوا  بدهد گ یید که نمی خواهید ایان ماوضاوع  اجاهه دهید به آن

را کش بدهید و بالفاصله موضوع دیگری را پیش کشایادیاد بااههام، 

شما احاهه نادادیاد  .برای دومین بار، نوری هاده آخرین حرف را هد

آیا شما به این می گاوئایاد  .که به دروغهای نوری هاده برخورد شود

صداقک و انصاف؟ من حقیقیاً اه روشهای غیر منص انه شما که بار 

علیه اشخاصی که دیدگاهی می اوت با دیادگااه شاماا و اماثاال ناوری 

  !.هاده دارند در شگ یم

ناوری هاده ناقاش کااماالً افشاا شاده اش را باه عاناوان یا   :سوم

او با کمال افایاخاار تاکارار  .جناییکارجنگی بی کم وکاتک اجرا کرد

کرد که اه جنگ عراق پشییبانی کرده اتک و همین امروه هم هنوه 

تصورش را بکنید کاه کسای کاه  !چه مخنثی .کند اه آن پشییبانی می

گانااه شاده  برای جنگی که باعث مرر و نابودی میلیونهاا انساان بای

 (!)ناظایار اهنظر فکری پشییبانی فراهم کند و اه ایان دتایاآورد بای

جور آدماهاا  برای این !بخود ببالد و این  ور شادی کند و کی ور باشد

 اور الاکای پالاکای  نوری هاده همایان .در جهنم جای ویژه ای هسک

اناد و اضاافاه  گ ک که فقط دویسک هزار ن ر در این جنگ کشیه شده

تعداد دقیاقاش را نامای ) روهنامه  140 کرد که مایه مباهات اتک که

 .شود  در عراق منیشر می( دانم

گوید و  داند که دروغ می گوید و می نوری هاده مثل همیشه دروغ می

باررتای " ماجالاه  . هنده به خاوبای آنارا مای دانایادشما هم، آقای فرو

، که ی  نشریه مسی ل تیاتای اتاک بارآورد "   تح ی ات نظر تنجی

 0991و اکایابار 0999که تنها در فاصله همانی مارس . کرده اتک 

چشمهاایایاان را بااه کانایاد و  .اند میلیون ن ر به قیل رتیده 810تعداد 

برای خیلی اه آن عراقی هائای   !میلیون انسان   810:خو  نگاه کنید

اند وضع  وری اتک که اگر مای ماردناد  که اه جنگ جان بدر برده

موئسسه مرالعات بایان الامالالای دانشاگااه باراون گازارش  .بهیر بود

 -میلیون 9.1درتک اتک  .اند میلیون ن ر آواره شده 9.1دهد که  می
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29ادامه پاسخ سردبیر به نامه ای در مورد امیدوار در ص   

اینکه گ یه اید برنامه آقای امیدوار برای این  اراحای شاده اتاک کاه 

ترس اه اتالم و مسلمانان را جا بینداهد، باید بگویم خود مسلمانان باا 

جنایات وحشیناکی که بخشی اه انها مانند جمهوری اتالمی،  االاباان 

و القاعده مرتک  شده اند، این ترس را در دل ماردم جاهاان اناداخایاه 

اه توره توبه اه مسالامااناان  809بعالوه، مگر خود قران در آیه . اند

نمی خواهد که با شدت عمل خود در مورد دیگران در دل آنهاا تارس 

ای کسانی که ایمان آورده ایيد کيافيرانيی را "     و وحشک ایجاد کنند؟

که نزد شمایند بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیابند و بدانند که 

 "خدا با پرهیزکاران است

که غیر این هم نمی تواند باشد  -اگر آنچه را که گ یم قبول داشیه باشید

آنوقک اه این قسمک اه گزارش فران  گ نی ی نو محافظه کار کاه   -

حاکی از حضور تهدید خزنده شریعت در آميریيکيا اسيت و ایينيکيه " 

، " اند که محصولشان تيروریسيم اسيت مساجد چنان رادیکالیزه شده

بنظر من هم هر جا که مسلمانان یاا مسایاحایاان و .  میعج  نمی شوید

اصوال افراد مذهبی دتک به فعالیک های مذهبی، حیی اه نوع  مالیام 

چون قوانین شریعاک .  و غیر افرا ی آن بزنند باید احساس خرر کرد

که مورد قبول همه مسلمان اتک همه جاا آهادی و تاالماک جااماعاه 

انسانی را تهدید می کند و مذه  برور کلی هماچاون غاده تار اانای 

اتک که  رشد آن در هر شرایری باعث گمراهی و تابااهای بشاریاک 

 .می شود

من البیه کاری به پولهائی که بنظر شما دولک آمریکا بر علیه اتاالم  

آنها نیز تاجااوهکاارانای هسایاناد کاه .  و مسلمانان خرج می کنند ندارم

مانند گروه های اتالمی که کرور کرور پول خرج تبلیغات خاود بار 

علیه دشمنان خود منجمله مسیحیان می کنند، دتاک باه ایان کاار مای 

هار چاناد باایاد شاماا را در .  توقعی جز اینهم اه آن نامای رود.  هنند

اینمورد نیز کمی اصالح کنم که اقدامات آنها هر دو، تاکنون، عاماال، 

نه تنها منجر به تضعیف  رف مقابل نشده، بلکه آنارا تاقاویاک کارده 

باین معنا که امریکا با اقدامات تجاوهکااراناه و اماپاریاالایاسایای .  اتک

خود به اتالمی ها فرصک اینرا داده که خود را مداقع مالال مسالاماان 

در برابر امپریالیسم وانمود کند، و اقدامات تجاوهکارانه اتاالمای هاا 

به آمریکا فرصک اینرا داده که خود را مادافاع آهادی و دماکاراتای 

 . جلوه دهد

 با تشکر سیامک ستوده 
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 'خوشحالم که یک ایرانی به افغانستان سفر می کند'
 نسیم نجفی فیلمساز

 نسیم نجفی در سالهای اخیر، چند بار به افغانستان سفر کرده است

تاکسای هاای . توار ماشینی شده ام که به نظر تویوتا اتییشن اتک

روی صندلی تاکسی چیزی شبیه قالی یاا گالایام .  اینجا تویوتا هسیند

به خا ر ت ارش دوتک افغانم تعی مای کانام تاناهاا در .  پهن شده

اما چون اینجا هندگی نمی کنم خرر را باه اناداهه او .  شهر نگردم

گاهای بادون او .  درک نمی کنم و حرفش را خیلی جدی نمی گیرم

 .در خیابان های ا راف هیل می گردم

غایار اه مان دو مارد دیاگار در .  داخل تاکسی چندان تمیز نیساک

اه .  ماشین هسیند، یکی کنار من نشسایاه و دیاگاری کاناار راناناده

مای خاواهام باه کاارتاه .  مردی که کنارم نشسیه آدرس مای پارتام

آدرس را می گوید و می پرتاد ایارانای هسایای؟ مای .  تخی بروم

 . گویم بله

یاد خانمی می افیم که دیروه در باغ هناناه اه مان ایان تاوال را 

وقیی لاهاجاه ام را . اینجا هیاد با این توال مواجه می شوم. پرتید

مرد چند دقیقه بعد می گاویاد رتایادی، .  می شنوند حیما می پرتند

وقیی می خواهم کرایه را بپرداهم نمی گذارد، می گاویاد .  پیاده شو

 .مهمان من هسیی

 بازار زنانه  -باغ  –کابل 
رفیم تا پی  نی  کردن هنان در باغ .  نوروه، روه اول فروردین

این رتم هنان افغاانسایاان در روه اول باهاار .  هنانه را تماشا کنم

اتک که تنها  یا به همراه بچه هاشان به این باغ می روناد و چاناد 

تاعیی را با لباس ها و آرایش دل باخاواه، باه دور اه ماردان باه 

 .هواخوری و ت ریی می گذرانند

پی  نی  رنگارنگی بود پر اه صدای هنانی کاه آرام در آفایاا  

نشسیه بودند، صدای هنانی که با بچاه هاایشاان تارگارم باودناد و 

برای آنها ت ره غذا و خوراکی پهن می کردند، صدای هناانای کاه 

دور هم دتک می هدند و مای رقصایادناد، صادای هناانای کاه باه 

عکد گرفین من اعیراض می کردند و هنانی که بارای دوربایانام 

 .ژتک های خوشگل می گرفیند

وارد باهی چند پسربچه شده بودم و باا آناهاا حارف مای هدم کاه 

 ایرانی هسیی؟: تاله پرتید ۸۵خانمی 

 بله -

من هم ایران بودم، ایران را خیلی دوتاک دارم، نامای خاواتایام   -

 .برگردم

 کجا هندگی می کردین؟ -

 .نمی دانم، ی  صاحبخانه داشییم خیلی مهربان بود -

 اتمش چی بود؟ -

 .ی  پسرش علی آقا ی  پسرش محمد آقا. حاج خانم -

 .من هم اینجا را خیلی دوتک دارم -

 .نه اینجا همه خیابان هاش خاک و گل اتک -

به ک ش هاش نگاه کردم که روه اول عید برای رفین به ماهاماانای 

هنانه شهری، پاهایش را با ترخوشی در آنها ترانده باود و حااال 

خاک و گل خیابان های آت الک نشده کابل اجاهه نمی داد نو باودن 

 اما من اینجا رو دوتک دارم: گ یم. را به ر  بکشند

دلیل این خانم برای دوتک داشین ایران فقط مهرباانای حااج خاانام 

گ یم چرور انیظار داری کابل را به خا ر خیابان هاای گالای .  بود

 .اش دوتک نداشیه باشم

 در راه هرات به کابل -دو روز قبل، اتوبوس 
راناناده حااضار ناباود مسایار .  غرو  بود که به قانادهاار رتایادیام

پرخرر را در ش  تاری  ادامه دهد، به همین خاا ار در ماقاابال 

ماردان .  کاروانسرایی بیرون قندهار ایسیاد تا ش  را صابای کانایام

 .همه پیاده شدند تا ببینند کاروانسرا جا برای مسافران دارد یا نه

با هنی که موقع فیلم گارفایان مان رویاش را اه دوربایان بار مای 

پرتیدم وقیی فیلم می گیرم اه چه نااراحاک مای . گرداند تنها ماندم

 .گ ک ناراحک نمی شود و فقط نگران اتک. شود

گا ایام .  برقع را باال هد و پرتید برای چی باه افاغاانسایاان آماده ام

گ ک که شوهرش در ایاران مارده و بارادر .  برای دیدن افغانسیان

بارای هامایان اه پادرش .  شوهرش می خواتیه با او اهدواج کاناد

. خواتیه به دنبالش بیاید و او و بچه را با خود به افغاانسایاان بابارد

پد او هم مثل من اه ایران با اتوبوس راه افیاده بود و تاه روهی 

 .می شد که در راه بود

کااروانسارا یا  .  پدرش آمد داخل اتوبوس و گ ک پیاده شویام

تالن بزرر بود پر اه مسافرانی که مثل ما برای خوا  ش  

شلوغ بود و وقیی وارد شدم تا اره ای اه .  توقف کرده بودند

این تر تا آن تر پهن بود و هرجایی بشقابی دیده می شاد کاه 

در آن گوجه و پیاه بود، با مقداری نان، و البد قبلاش غاذایای 

 .که حاال خورده شده بود

همه با هم .  هندگی کوتاه شبانه در کاروانسرا دتیه جمعی بود

غذا می خوردند و با هم تلویزیون تماشا می کاردناد و باا هام 

تلویزیون ابیدا تروصدای مبهمی باود .  در تالن می خوابیدند

که ص حه کوچ  و نور ضعیف آن می گا اک خاودت را باا 

 .تماشای من خسیه نکن

صاح  کاروانسرا که دید من نمی توانم بین دیگران در تالن 

بخوابم قبول کرد اتاقش را کاه تاه تاالان باود باه مان قارض 

 .بدهد

در انیظار صاح  کاروانسرا ایسایااده باودم تاا بارای قارض 

دیادم تالاویازیاون فایالام یا  .  کردن اتاق، کلایادش را باگایارم

 عروتی در ایران را پخش می کند، 

 

 

حرف هدن و تنها ت ر کردن و پوششی که آهادانه تر اه هناان 

افغان بود و هنانگی کمیر ترکو  شده، آنها را به تامااشااهاای 

 والنی مدت می خواند و این رفیار به مح  این کاه کاماکای 

 .می خواتیم، به رفیاری حمایک گرانه تبدیل می شد

خوابیدم در میان هایااهاوی .  ش  تخیی بود.  کیسه خوا  داشیم

صبای باایاد  ۵مردانی که اه تالن می آمد، در حالی که تاعک 

 .برای ادامه ت ر به کابل راه می افیادیم

 سفارت افغانستان -خیابان عباس آباد  -یک هفته قبل، تهران 
بماند که مسوول تحویل مدارک در ت ارت افغانسایاان مادارک 

چون در فرمم نوشیه بودم روهنااماه .  من را تحویل نمی گرفک

مای گا اک تا ار باه افاغاانسایاان بارای یا  خابارناگاار .  نگاار

بماند که فرمم را عوض کردم و این بار شاغال .  خررناک اتک

 ...را نوشیم خانه دار، اما من را شناخک و باه هم قبول نکرد

. به اتاق جانشین ت یر رفیم تا موضاوع را باا او مارارح کانام

بسیار آرام و دوتیانه به من جلغوهه تاعاارف کارد و تاوصایاه 

باه مساوول مارباو  هناگ هد و .  کرد اه افغانسیان هم بخارم

چون من برای کار به کابل نمای .  گ ک مدارکم را تحویل بگیرد

گ ک اه این که ی  ایارانای باه .  روم بلکه برای دیدن می روم

 .افغانسیان ت ر کند خیلی هم خوشحال می شوند

آیا روهی در ت ارت ایران چنین جمله ای به ی  افغاان گا ایاه 

 شده؟

 

اه همین فیلم های عروتی که عروس و داماد برای یادگااری 

مجلد عروتی مخیلط بود و جاوان هاا باا لابااس .  می گیرند

چاه چایاز ایان فایالام .  های امروهی می هدند و می رقصیدناد

 خصوصی برای شان جال  اتک؟

مجلد شادی ایرانی ها که به  ور پاناهاانای و دور اه چشام 

ماموران انیظامی برگزار می شود، بارای افاغاان هاا تا اریای 

آنها نمی توانند چنین مجلسای باگایارناد، چاون ایان ناوع .  بود

آهادی در لباس پوشیدن و رقصیدن مرد و هن در کاناار هام 

 .چیزی اتک که هنوه عرف آنها نمی تواند قبول کند

آناهاا در حاالای کاه .  اما قانون شان آهادتر اه قااناون مااتاک

محدودیک قانونی ندارند چنین مجلد هایی نمی گایارناد و ماا 

که ممنوعیک قانونی داریم باه شاکال هیارهمایانای و پاناهاانای 

 .برگزارشان می کنیم

گ یم تل نم شارژ نادارد و .  صاح  کاروانسرا کلیدش را آورد

تل ن کاروانسرا را .  باید به خانواده ام خبر تالمیی ام را بدهم

 .جلویم گذاشک

نمی دانم چون هن بودم اه من حمایک می کرد یا اگار ماردی 

رفایاار ماردان .  هم جای من بود همین  ور رفایاار مای کارد

آهاداناه .  افغان با من به عنوان هن ایرانی برایم قابل تامل بود

 احمد شاملو  

 اندکی بدی در نهاد تو ،

اندکی بدی در نهاد من   

اندکی بدی در نهاد 

.........ما  

و لعنت جاودانه بر تبار 

 انسان فرود می آید

آبریز کوچک به هر 

—سراچه  

هرچند که خلوتگاه عشقی 

 باشد

شهر را از برای آن که به 

 گنداب در نشیند

 کفایت است
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: پرسید" كي" دمتر كوچو و   ا بمانه از  قاي   

 اگر كوسه ها  دم بودند، با ماهي هاي كوچو و مهربانتر میشدند؟ 

اگر كوسه ها  دم بودند، ! ا بته :  قا  كي گفت   

 تو  دریا براي ماهیها جعبه ها  م كمي میسامتند، 

 همه جور موراكي تو     میگتاشتند، 

. مواظب بودند كه همیشه پر  ب باشد  

. هوا  بهداشت ماهی ها  كوچو و را هم داشتند  

 مث  وقتی یک ماهی کوچو و با ه اش را زممی می کرد

 بهش می رسیدند تا زود و بی هنگام نمیرد 

 برا   نكه هیچوقت د  ماهي كوچو و نگیرد، 

 گاهگاه مهماني ها  بزرگ بر پا میكردند، 

! گوشت ماهي شاد از ماهي د گیر  تیتتر است : چو  كه  

 در    جعبه ها  بزرگ برا  ماهی ها مدرسه هم می سامتند 

 در    مدرسه ها به ماهی کوچو وها یاد میدادند

 كه چه جور  به طرف دها  كوسه ماهی شنا كنند

 ماهی کوچو وها می بایست جغرافیا هم یاد بگیرند 

 تا بتوانند کوسه ماهی هایی را که ای  طرف و    طرف

  م داده اند پیدا کنند  

 درس ا حي ماهیها  کوچو و ام ق بود

 به  نها مي قبوالندند

 كه زیبا تری  و باشكوه تری  كارها

برا  یك ماهي کوچو و ای  است   

 كه مودش را در نهایت موشوقتي تقدیم یك كوسه ماهی كند

 به ماهی ها  كوچو و یاد میدادند 

 كه چطور به كوسه ماهی ها معتقد باشند

 و از    مهم تر، چه جور  مود را برا  یك  ینده زیبا مهیا كنند

  ینده یی كه فقط از راه اطاعت به دست میآیید

 ماهی کوچولو ها می بایست از همه اندیشه های مادی 

و از تمایالت مارکسیستی پرهیز کنند،و اگر یکی شان دچار چنین 

گرایشاتی بشود دیگران وظیفه شان حکم میکند که کوسه ها را 

 خبر کنند 

 اگر كوسه ها  دم بودند،

:در قحمروشا  ا بته هنر هم وجود داشت  

 از دندا  كوسه ت اویر زیبا  رنگارنگ مي كشیدند،

 دها  و گحو  کوسه ها را

به شی  زمی  باز  و تماشامانه در می  وردند    

 ته دریا نمایشنامه هایی رو    نه میآوردند كه

 در    ماهي كوچو و ها  قهرما 

.شاد و شنگو  به دها  كوسه ها شیرجه میرفتند  

 همراه نمایش، هنگهاي م سور كننده یی هم مینوامتند

كه بي امتیار ماهیها  كوچو و را   

.به طرف دها  كوسه ها میكشاند   

 در آنجا بي تردید مذهبی هم وجود داشت

 كه به ماهیها می آموخت 

"زندگي واقعي در شكم كوسه ها آغاز میشود"  

 اگر کوسه ماهیها  دم بودند 

“ماهی کوچو و ها دیگر برابر نبودند  

گروهی عا ی مقام و  ا ب من ب بر دیگرا  فرما  

 می راندند، 

 ماهی هایی که بفهمی نفهمی بزرگتر از بقیه بودند 

 اجازه داشتند کوچیترها را می  کنند 

 و ای  مودش به نفع کوسه ها بود 

 چو  از ای  راه برا  مود  نها 

  قمه ها  بزرگتر   ماده می شد
 از ای  مهم تر،

 ماهی هایی که معحم بودند،
 یا رئیس یا مهندس یا قوطی ساز، 

 مدام به ماهی ها  دیگر امر و نهی می کردند 
 :مطحب را درز بگیرم

 اگر کوسه ماهی ها  دم بودند 
 . *وجود داشت تمدنزیر دریا هم 

  

!اگر کوسه ها آدم بودند  

 برتولت برشت


