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 2      2012شماره شصت جوالی . ماهنامۀ روشنگر  

 جنون جمهوری اسالمی در سرکوب پناهندگان افغان

 برای همبستگی مردم افغانستان و ایران
 سیامک ستوده

 
 

 

رژیم جمهوری اسالمی برای حفظ بقایی واود در لاود ما   

حارنا  . حکومتش از هیچ جنییتی فرو گذار نکرده و نمای نانا 

اویر او در برابر نیرگران پنیهن ه افغینساتاین و وایناواده آناهای 

ایانارایر .برگ دیگری از درن ه وویی رژیم را به نمییش گذاش 

او بی تکیه بر اوبیشین و شاباراین بای ما  هایی واود حاماال  

وحشیینه اش را نسر  به دردمن ترین اقشیر مردمی در ایاران 

. یبنی نیرگران پنیهن ه افغینستین همراه بی وینواده شین رقم زد

و مطیبق مبمود سیزمینهیی حقوق بشری به شکل گذشته هایاچ 

بیشا  تای بای یا  .  گونه عکس البملی را از وود نشین ن اده ان 

سیزمین هی منسجم میین مردم آزادیاواواه افاغاینساتاین و ایاران 

توانسته  شود فشیری مضیعف بر مرانز دولتی حمیی  نانانا ه 

 .از پنیهن گین و سیزمینهیی حقوق بشری را وارد آورد

جون در برنیمه هیی  30و 29در تیری  همینطور نه 

تلویزیونی اعالم نردم ،متیسفینه اوبیشین و عوامل حکوم  

تیر در یزد در دسته هیی  5جمهوری اسالمی از دوشنره 

ص هی نفره وینواده هیی نیرگر و مهیجر افغین را بی سنگ و 

چوب زیر حمله گرفته ان  و وینه هیی مسکونی آنین را همراه 

بی زن و فرزن ان شین را به آتش نشی ه ان ، دههی وینه را بی 

بسییری از وینواده هی . بنزین لبمه حریق و ویران نموده ان 

ی افغین به وینه هیی امن دوستین و آشنییینشین فرار نرده در 

بسییری نیز آواره بییبین و صحرا گشته . آنجی موفی ش ه ان 

تیننون تب ادی بزرگسید و نودک در آتش سووته و جین . ان 

بسییری نیز در اثر آتش و پرتیب آجر و سنگ . بیوته ان 

این مجروحین از لرف بیمیرستین . سووته و مجروح ش ه ان 

در ی  . هی به عنوان اینکه افغینی هستن  پذیرفته نش ه ان 

مورد زن و شوهری افغینی را نه همراه نودنشین بی موتور 

در حید عرور از وییبین بوده ان ، بی پیشی ن بنزین برروی انهی 

در حید حیضر بجز نسینی نه وینه و . آتش زده و سوزان ه ان 

زن گی شین لبمه حریق ش ه اس ، دیگران نیز در وینه هیی 

چرا نه . وود محروس مین ه و جرا  بیرون آم ن را ن ارن  

دسته هیی اوبیش و ارازد اسالمی در وییبین هی هر افغینی را 

نه مشیه ه می ننن ، بی برگ اقیم  یی ب ون آن، مورد حمله 

در این میین میمورین انتظیمی علیرغم مراجبه . قرار می دهن   

 نامه یک ایرانی به مردم افغانستان

 بگو حدیث ما حدیث خون بود 

بگو چگونه ما وا ندادیم     

 بگو که مردیم و ایستادیم

 مرا ببخش! برادر و خواهر افغان،درود بر شرف تو

 یک ایرانی که دیگر مرزی نمی شناسد — 1322, 03ژانویه 

. ورر را نه ووان م فکر نردم چشمهییم آلارایلاو گایاالس مای چایانا 

. دروغ چرا چشمهییم اش  آلود بود وقتی ورارهای را مای واوانا م

آری چشماهاییام اشا  آلاود باود ، …  ورر هی تل  اس  این روزهی

 .لین  رابیز نردم. گفتم شیی  درس  ن ی م

صدها زن و مرد افغان در حمایت از زندانيايان سياياسيا ایيران و 

محكومات اعدام هاي سااسا اخار در ایي  شويور بيه خيايابياني يا 

 . ریختند

درس  می دی م؟ زن هی و مردهیی افغین در حمیی  از حاقاوق مای 

ایرانی هییی نه تمیم این سیلهی افغین هی را از حاقاوق اولایاه شاین 

محروم نردیم ، حق نیر و تحصیل را از آنهی گارفاتایام و باه چشام 

شهرون  درجه دو نگیهشین نردیم، به وییبین هی ریوته ان ؟ بایورم 

 !نمی شود

ناه آناکاه .  اش  هییم این بیر ب  تر از گاذشاتاه سارازیار مای شاود

امی حتی وقتی دسا  روی .  هرگز به هیچ افغینی توهین نرده بیشم

شینه شین می گذاشتم و برادر افغین وطیب شین مای ناردم، حاتای 

وقتی برای وضبی  غم بیرشین دد می سوزان م و به ویاید واودم 

وقاتای .  نم  شین می نردم هم آنهی را به چشم بارابار نامای دیا م 

نسی توی میهمینی لهجه افغاینای را تاقالایا  مای نارد و باقایاه مای 

وقتی نسای مای گافا  افاغاین های ماردم .  ون ی ن  توی دهنش نزدم

وحشی هستن  نگفتم نه من هرگز هیچ وحشی گاری از افاغاین های 

بی وودم می گفتم به من چاه؟ مان !  ن ی م نه از ایرانی هی ن ی ه بیشم

 !نه افغینی نیستم

حیال این مرد هی و زن هی توی وییباین ریاواتاه انا  و در دفای  از 

آزادی و دمونراسی در سرزمین من نه روزگیری سرزمایان آناهای 

ماگار افاغاین های هام مای تاوانانا  .  هم بوده اس  شبیر سر داده انا 

دمونراسی را فریید ننن ؟ مگر افغین هی همین جماباه های و شاناراه 

هییی نیستن  نه یی سرای ار وینه ی می هستن  یی گونی سیاماین حامال 

می ننن ؟ و من هیچ وق  نوواستم ب انم نه چه چایازهایی دیاگاری 

 …بل ن ، دردشین چیس ، توی سرزمین وودشین چه نیره بوده ان 

. آنهی هم زبین من بودن  و من زبینشین را نفهمی م و نوواستم بفهامام

امروز آنهی بی همین زبین از هم ولنین من دفی  می ننن  و مان از 

برای آنکه دیروز نگیهم نی بارابار و غایار .  شرم به وودم می پیچم

انسینی بود و بی بی تفیوتی از ننیرشین رد ش م ولی امروز آنهی در 

برای آنکه دیروز . برابر آنچه در ایران می گذرد بی تفیو  نمین ن 

امروز می بینم نه این من بودم ناه آدم . ته دلم آدم حسیبشین نکردم 

 پایان.                                                        نرودم

و شکیی  قربینیین از هر اق امی برای تیمین امنیا  آناین احاتاراز 

نرده و حتی دی ه ش ه نه در مواردی در پش  جامابایا  ارازد و 

هاماه ایان .  اوبیش در حید حرنا  و هاماراهای بای آناین باوده انا 

الالعی  توسط شیه ان عینی و وود قرباینایاین، چاه آناهای ناه باه 

بییبین هی فرار نرده و چه انهی نه در وینه هیی هاناوز اتاش نازده 

ش ه ی اقوامشین پنهین ش ه ان ، در برنیمه هیی اوایارتالاویازیاونای 

و می توانی  آنهی را در .  بطور زن ه  تی ننون به می گزارش داده ان 

 . سیی  و فیس بوک زیر شوصی مشیه ه ننی 

 :لانک گزارشات زنده ویدیوئی از ایران

 30June 2012 15:04 

 کارگر فراری افغان از باابان ای یزد

 30June 2012 02:58 

 از کارگران یزد ب ر طریق ممک  حمایت کناد

 30June 2012 03:38 

من از هماه انسایناهایی شاریاف، نایرگاران، ساوسایایلایاسا  های و 

آزادیوواهین افغینی و ایرانی در وواس  می ننم نه نسر  به ایان 

چاه بسای ناه .  دور ج ی  سرنوب نیرگران افغین بی تفیو  ننشینن 

این اق ام جنییتکیرانه جماهاوری اساالمای ماقا ماه یا  قاوم نشای 

وسیبتر در شهرهیی دیگر بیش  و اگر بموقع و در همینجی جالاوی 

من از همه شامای .  آن گرفته نشود، به فجییع بزرگتری منتهی گردد

می وواهم بهر لریق مماکان صا ای اعاتارا  واود را باه ایان 

جنییی  نه به سرنوب چن ین سیله ی نیرگران افغین ابباید نایماال 

ج ی ی داده اس ، در فیس بوک، اینترن ، رادیوهی و تلویزیون هی 

و جرای  و از لریق تلفن و اعترا  به سیزمین عفو بایان الامالال 

وبه این وسیلاه های آناهای را تاحا  فشایر .   هر چه رسیتر بلن  ننی 

زیرا نه درنگ جییز نایاسا  و جاین هازاران نایرگار . قرار دهی 

هم اننون نسینی از ایرانی هی و افاغاینای .  افغین در وطر می بیش 

هاایی واایر  از نشااور در صاا د باارگاازاری ماای تاایاانااگ هاایی 

اعتراضی در شهرهیی موتلف اروپی و آمریاکای در اعاتارا  باه 

اولین میاتایاناگ اعاتاراضای در ایان ماورد .  این جنییی  می بیشن 

بابا  از راهار در بارابار  3سیع  (  جوالی 1)تیر  41چهیرشنره 

عفو بین الملل در تورنتوی نینیدا سیزمین داده ش ه اس  نه من از 

همه شمی دعو  می ننم نه بهارلاریاق ماماکان در آن شارنا  و 

همرستگی وود را بی نیرگران و ماهایجاریان افاغاین در شاهار یازد 

 . اعالم داری 

 

 

 

 

 تظاهرات مردم افغانستان

 مقابل سفارت جم وری اسالمی در کابل

 

http://www.youtube.com/watch?v=_YeJODyeIwQ
http://www.youtube.com/watch?v=_YeJODyeIwQ
http://www.youtube.com/watch?v=_YeJODyeIwQ
https://www.facebook.com/photo.php?v=327427560675155
https://www.facebook.com/photo.php?v=327162384035006
https://www.facebook.com/photo.php?v=327165477368030


 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 60 july 2012  3 3 3 

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  
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 یورو 25

 لیست کمک ها و گزارش مالی این ماه 

   

 
 2303 جمع کل  

 دالر

 گزارش مالی

کسری $ 1102کسری داشته ایم که با محاسبه    $ 033کمک مالی، $  2303که با توجه به  ) خرج چاپ)$ 2003مخارج ای  ماه 

 .  می شود که اماد است با یاری خوانندگان رفع گردد  2881$از ماه قبل کل بدهی ما بالغ بر 

مااقاایباال دروازه هاایی آهااناای  در 

ساافاایر  ایااران در اتاایوا، روز 

جمباه، گاروهای از ماباتارضایان 

نااه ناافاار، ) واواهااین آزادی هاافاا  

زن انی ای می بیشانا  ناه (  مترجم

به دناراید سارناوب پالایاسای یا  

 . تشکل نیرگری در اواسط میه ژوئن در بیزداش  به سر می برن 

نافار را  ۰۶رژیم اسالم به ی  جلسه فبیلین نیرگری تبر  نرد و "  

، سروش حریری، یکی از اعضیی جیمبه ایرانی، می " بیزداش  نمود

تنهی گنیه آنین این باوده اسا  ناه مای واواساتانا  نایرگاران را " گوی ؛ 

 ."متشکل ننن ، و می وواهین آزادی فوری آنهی از زن ان هستیم

عضو نمایاتاه هامایهاناگای بارای ناما  باه ایاجاید  ۰۶در شهر نر ، 

توسط میموران وزار   ۲۶۵۲ژوئن  ۵۱تشکلهیی نیرگری در تیری  

. نفر از آنین آزاد ش ه ان  ۹همه به جز . الالعی  ایران بیزداش  ش ن 

این اق ام چن  روز پس از انتشیر گزارش عفو بین الملل، نه در آن از 

دول  ایران وواهین آزادی هافا  فاباید نایرگاری ناه در زنا اناهایی 

 .موتلف نشور محروس هستن ، صور  گرف 

 

 

می بطور ج ی نگران سارناوب  

حاااقاااوق نااایرگاااران در ایاااران 

، فاریا پارتاوی، یاکای از " هستیم

ساایزماایناا هااناا گااین تااظاایهاارا  و 

رئیس اتحیدیه نیرگاران وا مای  

، ۲۷۷۲عمومی ناینایدا، لاوناید 

به وصوص در زمینیکه حقوق نایرگاران در ساراسار " توضیح داد، 

 ".جهین تح  حمله قرار دارد

سروش حریری نقل می ننا ، "  می ازدول  نینیدا دروواستی ن اریم"   

 ".نهی آزاد گردن  امی می هر هفته اینجی وواهیم بود تی اینکه آ"

 :ترجمه و تکثیر از 

 واح  نینیدا -اتحید بین المللی در حمیی  از نیرگران در ایران 

 (نینیدا-تورنتو)شورای پشتیرینی از مریرزا  مردم در ایران 

info@workers-iran.org / 

shora.poshtibani@yahoo.com 

 

 ژوئن در حمایت از فعالین کارگری در ایران  ۲۲اتاوا از تظاهرات -ترجمه گزارش روزنامه مترو

 ایران باید سازمان دهندگان اتحادیه ای زندانی را آزاد کند: تظاهرکنندگان می گویند 

 ۲۱۰۲ژوئن  ۲۲اتاوا، -گراهام النکتری، روزنامه مترو 
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 گزارش عینی از بازداشت فعاالن کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 ۰٣٣۰خرداد  ٣۱سه شنبه  -یکی از شاهدان عینی

چن  نفر در لیس  نوب  برای صحارا  هساتانا  و 

صحر  هی پیاراماون .  یکی در حید صحر  نردن

دستمزدهیی نیچیز و سطح مابایاشا  فاالنا  بایر 

لراقاه ی نایرگار اسا ، پایاراماون قاراردادهایی 

موق  و سفی  امضی، پیرامون اورا  هایی دساتاه 

نافار اعضایی  ٠۶حا ود . . .  جمبی و پایایپای و 

نمیته ی همیهنگی برای نما  باه ایاجاید تشاکال 

هیی نیرگری و چن  فبید نیرگری و ماهاماین در 

ماناازلای در حایشاایااه ی ناایرگارنشاایاان ناار  دور 

هم یگر جمع ش ه ان  تی ضمن بارگازاری ماجاماع 

سیلیینه این نمیته، در ماورد مسایئال و مشاکاال  

نیرگران و راه هیی مریرزه بای ایان مشاکاال  بای 

 . هم یگر صحر  ننن  و چیره ای بیین یشن 

انثر آنین از محیط نیرشین راه افاتایده و باه ایان 

محل آم ه ان  و هنوز وستگی نیر لیق  فرسی بر 

دیگر نزدی  راهار اسا  و هاماه .  تن شین اس 

وسااتااه هسااتااناا  و قاارار اساا  بااه زودی ناایهاایر 

وینه ناوچا  اسا  و باه هامایان دلایال .  بوورن 

مجرور ش ه ان  تنگ هم بنشیننا  و بارای ایان ناه 

... همسییه های اییا  نشاونا  آرام صاحارا  نانانا 

نیگهین از راهاروی آپایرتاماین صا ای هایایهاو و 

. تیران ازی می آی ، همسییاه های جایا  مای نشانا 

صحر  هی قطع ش ه و می وواهن  بیرون برون  تی بارایانانا  چاه 

اتفیقی افتیده نه نیگهین در شاکاساتاه مای شاود و افاراد مسالاح 

هاماه » :  زییدی به داول وینه هجوم می آورن ، فریید می نشانا 

! « وگرنه شلی  مای نانام. . .  روی زمین بووابی  نثیف  هی و 

چن  نفری اعترا  می نانانا  ناه آوار شامای نایاساتایا  و اگار 

مأموری  پس حکم ورودتین نجیس  و در جواب ضارباه هایی 

هاماه را روی .  بیتوم و سیلی و لگ  و نیسزا درییف  می نانانا 

. زمین می ووابینن  و از پش  به دستهییشین دسترانا  مای زنانا 

 ! چه منظره ای

نف وینه از نیرگران و فبیالن نیرگری فرش ش ه اس  و 

مأموران روی نمرشین راه می رون  و ص ای استووان 

.                                             هیشین به گوش می رس   

مأموران فریید می زنن  و نیسزا می گوین ، چن  نفر را ش ی اً 

می زنن ، سرم را بلن  می ننم تی برینم چه نسینی را می زنن ، 

پ ر )پیرمرد رنجوری را می بینم به نیم رحمین ابراهیم زاده 

نه زیر مش  و لگ  جوانی وم ش ه اس ، ( بهنیم ابراهیم زاده

آن لرف تر محمود صیلحی اس  نه دارد نت  می وورد و 

الب  چن  ضربه هم به نلیه اش وورده اس ، محم  عر ی پور 

اعترا  می نن  و بی این نه نت  می وورد همچنین به رفتیر 

وحشیینه ی مأموران اعترا  می نن ، علیرضی عسگری 

ایستیده اس  و زیر ضربه هی و دشنیم هیی م اوم همچنین به 

ورود غیرقینونی مأموران اعترا  می نن ، میزییر مهرپور 

شجیعینه اعترا  می نن  و نت  می وورد، وفی قیدری بی آن 

جثه ی نوچ  مینن  نوه ایستیده اس  و به رفتیر مأموران 

اعترا  می نن  و نگیهش نه می ننی دد ا  قرص می شود 

نیگهین ضربه ی  دوتر جوان را بی سر به دیوار می نوبن  و  

حیوان نفهم »: ی بیتوم بر سرم می وورد و ص ایی می آی  نه

و در ادامه چن  ضربه ی لگ  « مگر بی تو نیستم نه سر پییین

          دقیقه  ١۵حدود پس از . بر سر و نمرم وارد می شود

"سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"  

ون ه ای بر لب نیرگران و فبیالن نیرگری نقش  

می بن د و همگی باه هام ناگایه مای نانانا  و مای 

ون ن ، دس  بن هی فشیر می آورد و همچناین مای 

. رون  در راهروهیی پیچ در پیچ زن ان سارماییاه

در جییی می ایستن  و چشم بانا  باه چشام هایشاین 

: مأماوری فاریاید مای زنا  و مایاگاویا .  می زنن 

همه رو به دیوار، هر چاه در جایاب های داریا  »

و هار ناس انا نای سار «  ویلی ننی ، سرهی پییین

وود را بیال بییورد ی  پس گاردنای ماحاکام مای 

. آنهی را در چن  سالاود تاقاسایام مای نانانا .  وورد

درون سلولهی بین فبیالن نایرگاری باحات اسا ، 

از نمیته و » :  روحیه هی همه بیالس  و می گوین 

مای ناه نایری .  جنرش نیرگری دفی  وواهیم نارد

نکرده ایم، فقط از حقوق هام لاراقاه ای هاییاماین 

دفی  نرده ایم و تای جاین در با ن داریام هام باه 

و انصایفایً هام دفای  !  « مریرزه ادامه وواهایام داد

همین شب شرو  نردن  به بیزجویی هایی .  نردن 

تالش داشتن  دستگیرش گین را باه .  لوالنی م  

گروه هیی سییسی منتسب ننن ، امی در جاواب بای 

پیس  هیی محکم در دفی  از جناراش نایرگاری و 

رسیل  و میهی  نامایاتاه ی هامایهاناگای روبارو 

بیزجویی انثر افراد همراه بای ناتا  و تاوهایان هاییای .  ش ن 

عصار .  تی فردا عصار وضاع هامایان باود.  زش  و زنن ه بود

روز شنره در سلود هی بیز ش  و تب ادی اسیمی ووان ه شا  و 

یاکای .  نفر هنوز در زن ان هستانا  ۹امی .  آن هی را آزاد نردن 

از آنهی به نیم فرامرز فطر  نژاد به ش   مریض اس  و باه 

دیاگاری باه نایم .  دارو و پزش  متوصص نییز فاوری دارد

ریحینه انصیری میدر دوتر نوجوانی اسا  ناه پا رش فاو  

جالایال .  نرده و جز میدر نسی را ن ارد تی از او نگه اری نن 

محم ی تنهی سرپرس  میدر پیرش اس  و در غییب او مبلوم 

ناگارانای از وضابایا  .  نیس  چه بر سر میدرش وواه  آما 

فبید نیرگری علایارضای عساگاری بسایایر زیاید اسا  زیارا 

بیزجویی هیی او همراه بی نت  و شکنجه هیی فروان بوده و 

بیزجویین قص  داشته ان  اتهیم هاییای دروغایان باه او نسارا  

از سرنوش  .  دهن  نه الرته بی دفی  جینینه او همراه بوده اس 

میزییر مهرپاور، سابایا  مارزباین، سایاروس فاتاحای، مایاتارا 

همییونی و مسبود سلیم پور نیز هیچ ورری نیس  و وایناواده 

هی و دوستین این عازیازان باه شا   ناگاران ساالماتای آناهای 

 .هستن 

چن  روز پیاش امای در جاریاین اجاالس سایالناه ی سایزماین 

جهینی نیر، دول  ایران به منیصب ج ی ی دس  یایفا  و بای 

وجود گزارش هی و اعترا  هیی فبیالن نیرگری ایارانای و 

ویرجی در مورد آزار و ایی  نیرگران و فابایالن نایرگاری 

در ایران و سرنوب تشکل هیی نیرگری، این سایزماین بایان 

المللی بنیبر میهی  وود جیناب سارماییاه داری را گارفا  و 

تلویحیً مجوز سرنوب بیشتر نایرگاران، فابایالن نایرگاری و 

 .تشکل هیی نیرگری را صیدر نرد

برگرفته از سایت 

 افق روشن

همه را بلند می کنند و پای برهنه و یکی یکی از مقابل دوربینننی 

دو پنلنه .  که در راهرو در دست یک مأموری است رد می کننننند

پایین تر مأمور دیگری ایستاده است که وظیفه اش لنگند زدن بنه 

لنولنه ی  ب بنر ا نر .  فردی است که از منقنابنلنش رد منی  نود

تیراندازی مأموران ترکیده است و بازدا تی ها باید از زینر  ب 

رد  وند، انگار کسی پ نت سنر نان  ب منی رینزد کنه زودتنر 

همسایه ها که به  دت از سنر و دندا و تنینرانندازی !  بازگردند

ترسیده اند بیرون  مده اند و مدام می پرسند کنه اینننچنا انه کناره 

هستند و مأموران به  نچا جواب می دهند که اینچا  دم هایی فناسند 

ده ها ما ین امنیتی و انتظامی بیرون پنار  !  و تروریست هستند

 ده اند و مأموران بی ماری مقابل خانه قرار دارند و مسنلنب بنه 

انواع سالح ها، انگار برای جنگ با گردانی نظامنی و ینا گنروه 

همه را با سر هل می دهنند بنه !  بزرگی از سارقان مسلب  مده اند

درون ون ها، اند نفر زمین می خورند و یکی از پینرمنردهنا را 

با سر به در ما ین می کوبند، پی انی اش پناره منی  نود و بناز 

هم خون سرخ است که فواره می زند، اند نفر که نزدیک هستند 

اعتراض می کنند و با وجود تچدید، جلو می پرند و پیرمرد غرق 

در .  در خون را بلند می کنند و با خود به داخل ما ین منی بنرنند

هر ما ین تعداد زیادی را وارد می کنند و همنه را روی سنر و 

کول هم قرار می دهند به نحوی که حتا نفس هم بنه سنخنتنی منی 

. هوای داخل ما ین بسیار گرم است و جمعیت ف رده. توان ک ید

دست بندهای پالستیکی ف نار منی  ورد و دسنت هنا زخنم  نده 

ما ین ها راه می افتند و پس از حدود نیم ساعت به زنندان .  است

در حیاط همه را روی زمنینن داپ پنیناده .  رجایی  چر می رسند

می کنند و از  نجا که کفش به پنای کسنی ننینسنت پنای هنمنه منی 

همه را بنه دن  .  برخی عالوه بر دستبند، پابند هم دارند. سوزد

پس از .  می کنند و گونی کفش ها را جلوی پای ان خالی می کنند

 نکه کفش ها پو یده  د همه را به طر  در ورودی هدایت منی 

در هنگام عبور ا م همه به جمله ای که باالی در ورودی .  کنند

 :نو ته  ده است می افتد

 

ادامه در صفحه      

ادامه گزارش در رابطه با 

6دستگیری فعالین در ص   

5 



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 60 july 2012   5 6 

 

 برده گان خاموش

 حسین ارانی 

Thursday, June 21, 2012  

 

همین چن  روز پیش نیرگران اتوبوس رانای و رانانا گاین .  دروغ می گن

قطیرهیی مسیفربری اعتصیب نارده باودنا  ناه باه یاکارایره در ماجالاس 

اربیبین رأی گرفتن  نه مردم ضرر می ننن  بنیبر این مجروری  بروی  سر 

پس اون حق اعتصیب هم الکیه، چون هر وق  صاالح دیا نا  بای .  نیرتین

تیزه اینهی نیرگرانی هساتانا  .  ته ی  به اورا  مردم را سر نیر می فرستن 

نه در ی  مجتمع یی نیروینه نیر می ننن  و اتاحایدیاه ای هام دارنا  ناه 

بقیه می چی؟ می نه حتی همسییه هایی واودماون را .  بتوانن  اعتصیب ننن 

هم نمی شنیسیم، ممکن اس  در آسینسور و یی در پیرنیاناگ واوناه ساالم 

برینی  برای ی  لاقاماه .  علیکی هم بکنیم ولی اسم هم یگر را هم نمی دانیم

نین و ی  سر پنیه چه به روزمین آورده ان  نه حتی هماساییاه هایماون را 

ییدم می آی  یکای .  هم نمی شنیسیم و یی وق  ارتریل گیری بی آنهی را ن اریم

دو سید پیش هش  نفر از این رئیس جمهورهی جمع ش ه بودنا  تاوی ایان 

. نفر چن ین و چن  محیفظ و تفیلی و قافایالای هام دارنا  8شهر بآلوره این 

شنی م دو بیلیون و دویسا  مایالایاون دالر وار  ماحایفاظا  و واورد و 

بی وودم فکر می ننم من نه نمی دانم بی دو بیلیون دالر .  ووراک آنهی ش ه

چه می شه نرد ولی شیی  اگر این دو بیلیون دالر را بشود تاوی دو ....  و 

تی اتیق وواب می جی ب هن  جی می گیرد یی نه؟ حیال چی مای شاه اگار ایان 

ع ه را سوار یکی از این نشتی هیی تفریحی بکننا  و بارارنا  وساط آب، 

نیروی درییئی هم آنهی را محیصره ننن  نه نسی آسیری به آنهی نارساوناه، 

آیی بیز هم دو بیلیون و دیس  میلیون دالر ور  محیفظا  آناهای مای شاه؟ 

اصال اگر مردم آنهی را دوس  می داشتن  چه احتییجی باود ناه ایان هاماه 

آیای ایان های هاماون .  ور  ننن  نه نسی از چن  نیلومتری آناهای رد نشاود

 صیحرین برده ای نیستن  نه از سرمییه داران بزرگ محیفظ  می ننن ؟

توی این فکر هی بودم به این نتیجه رسی م نه نه، نیری نامای شاود نارد، 

این همین اس  نه هس ، می هر چه این و آن را انتویب نردیم به حید مای 

ی  دفبه به یید یکی از فیمیل هیی واودم افاتایدم، آدم سایده .  فرقی نکرده

، سر ایستگیه وایساتایده 88سید .  ای بود به قود امروزی هی سیده لوح بود

یاکای از مایشایان هایی .  بود تی شیی  نسی او را سوار نن  و به وونه بررد

جالاویاش "  چهیر ولگرد دیوس" نمیته، همین چهیر نفر مصلح مبروف به 

نابامای  " ایستیدن  و او را سوار نردن ، نمیته چی های شارو  ناردنا  از 

ضامان آن از او پارسایا نا  "  انقالب اسالمی و امیم راحل صحر  نردنا 

حیال نظر تو چیس ؟ اونم چون آدم سیده ای بود گف  هر نی ور بشاه مای 

تی اینو گفا ، نامایاتاه چای های اوناو وساط راه پایایده . هم پیلونش می شیم

 .نردن ، چون آدم مسنی بود، به درد زن ان آنهی هم نمی وورد

به هر حید واقبأ چه می شود نرد می نه بی انتویب این و اون زنا گایاماین 

تغییری نکرد، آیی راه بهتری هم وجود دارد؟ شیی  بهتر بیش  باه صاحارا  

آن دفبه اتفیقی .  هیی مویلفین واقبی آنهی گوش ب م شیی  راه حلی پی ا بکنم

وقتی نینید تلویزیون هی را بیال و پیئین می نردم شانایا م یا  نسای مای 

مهم رفتن این حکوم  یی آن حکوم  و جیبجیئی آنهی بی هم نیاسا ، " گف  

مهم این اس  نه وقتی می وواهی  چیزی را عو  ننی  بیی  برینی  نه چه 

در اغیر این صور  با  مای .  حکومتی را می وواهی  جییگزین آن بکنی 

رود و ب تر می آی  و بب  از م تی ب  سیقط ش ه هم می گوی  می بینی  ایان 

به من اعتمید ننی  حیال شیی  قرال اشتارایهایتای هام داشاتاه .  چق ر ب تر اس 

ولی قضیه این نیس ، بییستی دی  نه این همه حزب و سایزماین و .  بیشیم

در عامال اگار .  حکوم  سیقط ش ه در عمل چه آشی بارایاماین مای پازنا 

اوتالفی  اقتصیدی را حل ننن  می بی آنهیئیم، در غیر این صور  اگر فقر 

و بیکیری و گرسنگی، نشتیر و شکنجه هنوز سر جیی وود بیش ، هاناوز 

ع ه ای به نیم آزادی، از سرمییه داران برده دار دفی  نانانا ، باه درد مای 

نمی وورد بنیبر این بهتره حکوم  را ب هیم به دس  نل زحمتکشاین ناه 

تی تکلیف ایان بارده داران را روشان .  انثری  جیمبه را تشکیل می دهن 

 .ننن 

هر روز صرح موقبی نه دارم رانن گی می ننم اگر 

اتوبوس یی میشین سواری از ننیرم رد می شود به چهره 

وصوصأ آنهیئی نه توی اتوبوس . آدمهی نگیه می ننم

نشسته ان ، انگیر به زور نسی آنهی را سوار اتوبوس 

نرده، ببضی هی ومییزه می نشن ، ببضی هی چر  می 

هنگیمی نه اتوبوس ترمزی می نن  ب ن آنهی به . زنن 

به نظر می . جلو وم می شود و چشمشین را بیز می ننن 

آی  آنق ر وسته هستن  نه هنوز وستگی روز قرل از ب ن 

آنهی بیرون نرفته دوبیره بیی  برای ی  لقمه نین لبنتی 

عصر هم همین داستین . شش روز هفته را نیر ننن 

تکرار می شود، اینریر دیگه رمقی بیقی نمین ه دیگه 

چر  نمی زنن  امی چهره هی وسته تر به نظر می رس  

سیع  نیر و یکی دو سیع  توی اتوبوس  8شیی  بب  از

!  ووشحیلن  نه می توانن  توی وونه استراح  ننن 

استراح ؟ چه استراحتی وینم هم سر نیر تشریف دارن  

چون می دونی  در این مملک  اگر دو نفر نیر نکنن  از 

عه ه مویر  بر نمی آین  بنیبر این حیال هر ن ام از می 

زودتر وونه رسی  شیی  از بیقیمین ه غذای دیروز شکم 

را سیر ننیم و ی  آبجو تگری هم بووریم تی وستگی را 

تقریری آور میه اس  و نیمه هیی رسی ه را . فراموش ننیم

هم از پس  برداشته ام، از قرض برق و ب هی نیر  

نله ام سو  .... هیی پالستیکی هزینه میهینه آپیرتمین و

بی وودم فکر می ننم می هر چی در مییریم یی . می نش 

ور  نرایه یی قسط آپیرتمین اس  و بقیه آن هم بقیه 

ب هی هیی هر میهه بیضیفه بیمه میشین و بنزین و 

تبمیرا  نه امی وارم آن روز نییی  بیقیمین ه را هم 

ی  وورده ای هم برای روزهیی . صرف شکم می ننیم

بیرانی پس ان از ننیم تی اگر روزی اتفیقی افتید یی یکی 

توی . از می نیرمین را از دس  داد، در به در نشیم

همین فکر هی بودم نه بی وودم می گفتم این نوس  وزیر 

و یی رئیس جمهوری هم نه هر چه قود داده بود و 

.  حرف هیی شیرینی می زد تی می بهش رأی ب هیم

زن گی می نه تنهی بهتر نش ه بلکه ب تر هم ش ه، گور پ ر 

این یکی دفبه دیگه وقتی چهیر سید این یکی تمیم شود 

دیگه به اون رأی نمی دهم و به رقیب اون رأی می دهم 

.  تی تالفی دروغ هیئی نه به همون گفته بود در بییرم

همین فکرهی را می نردم نه متوجه ش م سید هی گذشته 

و بی چشم وودم چن ین و چن  رئیس جمهور و نوس  

وزیر دی م همه را هم من و امثید من، وودمون انتویب 

نردیم ولی نیری برای می نمی ننن ، می تر یل ش یم به 

وضع ی  . برده گین حقوق بگیر و آنهی هم برده دار

نمی از بردگین واقبی بهتر اس  چون اگر نیر بیش  می 

وودمین اربیبمین را انتویب می ننیم نه برای نسی نیر 

دیگر می را . ننیم یبنی اینکه برده دارمون فرق می نن 

شالق نمی زن  حتی بهمون می گن شمی حق داری  

  —اعتصیب و اعترا  هم بکنی ، ولی می دانم بیز هم 

  4ادامه مطلب بازداشت فعاالن کارگری از ص 

 کارگران در کرج به چه اتهامی
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند؟   

 محمود صالحی

|  ۵۱:۹۲سیع   ۵۹۹۵تیر  ۶۲جمبه   

به دلال چاپ اخبار بازداشت فعاالن کارگری  و اعضای 

کماته هماهنگی در صفحه قبل تن ا بخوی از  نوشته 

آقای محمود صالحی به پاوست برای چاپ در ای  شماره 

که در نوشته قبل به دلال فاصله . در نظر گرفته می شود

در اینجی متوجه ش یم نه .  زمانی اطالع رسانی نوده است

زن ان رجییی شهر نر  انتقید داده ان  نه  94می را به بن  

مربول به زن انیین امنیتی اس  و تح  نظر اداره 

الالعی  ، حفیر  الالعی  نیروی انتظیمی و سپیه 

به گفته نسینی نه در آن بن  بودن ، آنهی . پیس اران می بیش 

"  یکی از زن انیین نه شوصی. حتی مالقی  هم ن ارن 

بود  ایشین را دی م، فردی به نیم سی  محمود دول  آبیدی 

بب  . میه بالتکلیف در آن نگه اری می شود 32نه م   

من وودم . از انتقید می به الیق هی، بیزجویی آغیز ش 

هنگیم بیزجویی، مورد بی احترامی قرار نگرفتم، امی به 

گفته چن  نفر از بچه هی، زمین بیزجویی به آنین بی 

نیمه  4روز شنره سیع  . احترامی ش ه و آنین را زده ان 

شب نه همه بچه هی از فرل وسته گی چن ین سیعته، 

ضرب و شتم و بیزجویی، وواب بودن ؛ بی ارنرده و به 

اجریر رو به دیوار نردن ، چشم هیی می را بستن  و فریید 

سپس به صور  انفرادی می . می زدن  نه نسی حرف نزن 

را به بیرون برده و بی ته ی  می را وادار به امضیی ورقه 

می ابت ا فکر می . ای نیغذ می نردن  و عکس می گرفتن 

نردیم نه انگش  نگیری اس ، امی چن  نفر از دوستین 

متوجه ش ه بودن  نه ی  برگ تبه  نیمه اس  نه مورد 

صرح روز شنره هر بیر ی  . اعترا  آنهی قرار می گیرد

نفر از بچه هی را ص ا می نردن  و او را ته ی  می نردن  

نه بیی  از نمیته همیهنگی استبفی ده ، در غیر این 

صور  بیی  در زن ان بمین ، امی هیچ ن ام از دوستین، 

قرود نکردن  و همگی از نمیته همیهنگی دفی  نردن  و 

علی رغم همه فشیرهی و ضرب و شتم، روحیه تمیمی بچه 

هی ویلی ووب بود و ب ون هیچ دلهره ای، بی روحیه عیلی 

  .در حید سرود ووان ن بودن                                     

سیع  بیزداش ، ب ون این نه یا  نافار از مای  33بب  از 

بابا  از آزادی باه .  تفهیم اتهیم شویم، از زن ان آزاد شا یام

همین محله رفتیم و بچه هی بی مردمی نه شیها  دساتاگایاری 

می بودن ، گفتگو نرده و توضی  دادن  نه می ناه تاروریسا  

و نه ورابکیریم، بلکه می نایرگاریام و صارفای یا  جالاساه 

نایرگااری داشااتایاام و بایباا  مشااکاال  و فضاایی رعااب و 

وحشتی نه بارای ساینانایان پایاش آما ه باود، عاذرواواهای 

مردم هم در جواب دوستین می گفته بودن  ناه مای از .  نردن 

همین نگیه اود و از روی قییفه شمی، تشوایاص داده باودیام 

 .نه وراب نیر نیستی  و نیروهیی امنیتی دروغ می گوین 

وارداد در  32این موتصری بود از آنچه نه روز جاماباه 

شهرستین نر  بر می گذش  و می اعضیی نمیته همیهناگای 

را ب ون هیچ اتهیمی، مورد بی حرمتی، توهین و ضرب و 

نفار دیاگار از دوساتاین مای باه  9شتم قرار دادن  و تیننون 

 –  3میترا هاماییاونای  – 3علی رضی عسکری  – 4اسیمی 

میزییر مهر پارور  – 8ریحینه انصیری  – 1سبی  مرزبین 
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 11     2012شماره شصت جوالی . ماهنامۀ روشنگر  

 روزحمایت اززندانیان سیاسی است
 .اکنون آنان همه آزاد هستند

 .یابیم  ها آماده برای نبرد می ما باری دیگر خود را در عناوین و رده
 رزا لوکزامبورگ

 کیوان شفیعی: ترجمه 

و منتنحندینن بنور واینش هنمنراه بنا "   یدمنن" این دار و دستۀ 
در مقام رهبری ان ننبنودنند کنه منا را   -پرنس بادن  -"  مکس" 

 . زاد ساختند
این انقالب پرولتاریناینی بنود، کنه درهنای سنلنولنچنای منا را  

ای دیگر از سناکنننینن بنخنت بنرگ نتنه در  ن  اما طبقه.  گ ود
 . عمارتچای تاریک و نمور کامال فراموش گ ته اند

ای کنه در  هنای افسنرده درحال حاضر هیاکس در فکر اچره
تاریکی و حزنت در پ ت  ن غم تنارینکنی دینوارهنای زنندان 
رها گ ته اند، تنچا به سبب جرایمی ناایز بر ضد قانون رایج 

 .نیست
 ک  نان نیز قربانیان بخت برگ تۀ یک نظام اجنتنمناعنی   بی 

 ناخنتنه  نده انند، کنه اننقنالب  ننرا هند  قنرار داده اسنت  
قربانیان یک جنگ امپریالیستی که رنج و بنینننواینی را تنا بنه 

ای غنینر قنابنل تنحنمنل رسنانند و   خرین حد خود بسان  کنجه
 نبناتنی در   قربانیان  ن قدابی ترسنا  انسانچا، که به یک بی

 .غرایز پایه ای  ان ک یده  دند
عدالت طبقۀ بنور وازی بناری دینگنر هنمنانون تنوری بنوده 

های بزرگ و درننده اجنازف فنرار داد  در  است، که به کوسه
منننفنعنت .  حالیکه ماهی های ساردین کنوانک در دام افنتنادنند

برندگانی که در خالل جنگ میلیونچا به جیب زدند، همگی ینا 
ای روبنرو  گناه  ناخته  دند و یا با مجازات هنای مسنخنره بی

 . گ ته و به حال خود گذا ته  دند
پا، مرد و زن، با مجازات هاینی دراکنوننینن اما سارقین دون

دراکونین از حاکمین سفا  یونان قندینم پنینش از دوران )وار 
زخم خورده با گرسنگی و سنرمنا .  تنبیه گ تند(  رفرم سوفوکل

 نونند، اینن رهنا ندگنان   در سلولچایی که به سنخنتنی گنرم منی
 .جامعه در انتظار عفو و رفعت هستند

 نان در ناامیدی منتظر ملت هایی گ ته اند، که م غلۀ ادنلنی 
 خنرینن .   ان دریدن گلوی یکدیگرو تقسیم تنا  و تنخنت بنود

خاندانی سنلنطنننتنی کنه م نتنرکنا امنپنراطنوری " ) ها هنزوالم" 
این بنینننواینان را (  دادند   لمان، پروس و رومانی را ت کیل می

فراموش کردند و از زمان فتنب قندرت هنینو عنفنوی در کنار 
کنه "  بردگنان  لنمنان"   نبوده است، نه حتی در تعطیالت رسمی

 .روز تولد قیدر است
منچنربناننی هنم   کمی(  حداقل) اکنون انقالب پرولتاریایی باید با 

تنارینک زنندان هنا، کناسنتنی هنای   که  ده به اف نای زنندگنی
وار، براندازی مجازات های بربری در  مجازاتچای دراکونین

استفاده از زنجیر و  الق، ارتقای وضعیت تا حداک ر امکنان، 
، ورود و پنخنش غنذا و  نراینط کنار  مراقبت های پنز نکنی

 .این یک وظیفۀ افتخار میز است. بپردازد
سیستم مجازات رایج کنه  غ نتنه بنه روح خ نن طنبنقناتنی و 
بربریسم طبقاتیست باید از ری ه تغینینر ینافنتنه و جناینگنزینننی 

 .بیابد
اما یک ادالح کامل در توازن بنا روح سنوسنینالنینسنم، تنننچنا 

. تواند بر پایۀ یک نظام اقتدادی اجتماعی جدید برپنا  نود  می
  هناینی انانکه جرم و مجازات بر اساس  خرین تحلیل ها ری ه

ینک .  ننظنام سنازمنانندهنی جنامنعنه دارنند  عمیق در اگوننگنی
هنای پنینانیندف قناننوننی ننینز  ای حتی بدون پروسه سنجش ری ه

منجنازات اعندام، اینن بنزرگنتنرینن  نرم .  تواند اتخاذ  نود  می
واکنش حداک ری سیسنتنم  لنمنان، بنایند بنطنور کنامنل بنه دور 

ارا این دولت جندیند کنارگنران و سنربنازان تنا .  انداخته  ود
، " لنیندبنور" ، " بنکنارینا" مفناخنری انون !  بدین حد مردد است؟

 !،  یا این ز تی برای  ما وجود ندارد؟"دومینگ"و " بارت"

کردیم، او در منینان هنم بننندان   می  اندی پیش در  ن زندگی
اش در زندان، و من با سارقین فقیر و زنان  رنگ و رو رفته

خنود را   خیابانی عزیزم، با  نان که سه سال و نیم از زندگی
 -در زیر یک سق  از کنار نان عنبنور کنردم، منا هنر دو 

: سوگند یناد کنردینم- کردند  همانطور که  نان ما را بدرقه می
 !"که ما نباید  ما را فراموش کنیم"

خواهنینم،   ما از کمیتۀ اجرایی انجمن کارگران و سربازان می
که به یک تغییر و ادالح فوری در بچبود وضعیت بسیاری 

 !های  لمان اقدام کنداز زندانیان در زندان
منجنازات  ُکندهنای ما خواستار حذ  کامل مجازات اعدام از

 ! لمان هستیم
در خالل این اچارسال قتل عام مردم، خنون بسنان سنینالبنی 

امروز، هر قطنره از  ن خنون بناارزش .  جاری گ ته است
 .باید با خلوص تمام در جامی بلورین حفظ و حراست  ود

در هنم )  ر ، این دو منچنم   و ب ردوستی  فعالیتچای انقالبی
 .سوسیالیسم هستند  به تنچایی نفس حقیقی( تنیده

  اکند، زمناننی  اما هر ا کی که می.  جچان باید دگرگون  ود
توان  ن را تحت حفاظت قرار داد، اما درین  ورزینده   که می
   ننان کنه ا نم بنر بنی)  ود، این یک اتچام است و فنرد   می

را   جنرمنی(  کننننند  عدالتی فرو نبسته و از کنارش عنبنور منی
توجچی و رهایی خود از بار سننگنینن   مرتکب  ده، که با بی
دفاعی در دل خنا   سنینب رسناننده   مسئولیت  ن به کرم بی

 .است
 
  این مقاله در نوامبر هزار و ننچندند و هنجنده، بنعند از

 زادی رزا لوکزامبورگ از زندان و پناینان جنننگ جنچناننی 
 .        اول، نو ته  ده است

 پایان 

ندارید، باید به هزاران نکتنه   دانم که  ما وقت و فردت کافی می
. توجه کنید، و هزاران سختی و وظیفه در برابر  منا قنرار دارد

اما از نزدیک توجه کنید، که واقنعنا .  همۀ اینچا کامال درست است
منجنازات اعندام : " به اه مقدار از زمان نیاز اسنت بنرای اینننکنه

   یا  ما به بحث و جدل خواهیند پنرداخنت و در پنی!"  ملغی  ود
 ینا خنود را !  دانیند؟  یک مناظرف طوالنی، رای گیری را الزم می

در دل پیایدگی های ت ریفاتی، در ریزبنینننی هنای حنقنوقنی، در 
سئواالت خطوط قرمز دپارتمانچا  و بخش هنا از دسنت خنواهنیند 

 !داد؟
اقدر بحث و جدلی !! که اقدر این انقالب  لمانی،  لمانی است!  ه

 !!است  اقدر خ ک و فاقد وقار و بزرگی!! و انتخابی است
از  ن جزئیات بنه عنزلنت   مجازات اعدام فراموش  ده، تنچا یکی

کنه اننقنالب   ایاما اقدر دقیق، روح و فضای داخلی. رفته است
!! کننند  کند با این جزئیات کواک به خود خنیناننت منی  را اداره می

بگذارید یک بار به هر بخش عنادی از اننقنالب فنرانسنه رجنوع 
. بپردازیم"  میگنت"به عنوان م ال، بگذارید به کتاب خ ک . کنیم

تواند این کتاب را بدون سردرد و تپش قلب بخوانند؟؟   می   یا کسی
تنوانند   پس از گ ودن  ن، مچم نیست از کدام دفحه، منی   یا کسی

 ن را به کناری بگذارد پیش از  نکه با نفسی حبنس  نده  خنرینن 
 هنگ  ن ترا دی ترسننا  را ب نننود؟ اینن هنمنانون سنمنفنوننی 
بتچوون است که به درون یک ز تی و غول  سایی هماون تنندر 
و توفانی بر پیکنر زمنان، عنظنینم بنا  نکنوه، در دسنتناوردهنا و 
ا تباهاتش، در  نکنسنت و پنینروزی، در اولنینن ضنجنۀ طنفنلنی 

 .ضعی  با تمام نفس، ک یده  ده است
 !!و اکنون برای مادر  لمان این امر اگونه خواهد بود؟؟

همه جا در چرهای کواک وبزرگ، هنننوز وهنمنواره، حضنور 
استفاده   و  گاه سوسیال دموکراسی بی  وعملکرد  چروندان قدیمی

عضویت برای ان همه (  بج) و فاقد اعتبار، همانان که کارت های 
 . ود  ایز است و انسانیت و روح برای ان هیو است، حس می

تنارینج جنچنان بندون عنظنمنت :  اما بگذارید اینرا فراموش ننکنننینم
روح، بدون اعتماد به نفس قوی و بدون کن چای  زادانه وادنینل 

 .ساخته ن ده است
 و من، در حین تر  داالن های مچمان نوازی که " لیبکنخت"

 مانا نیستانی: کاریکاتور 
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نامه ای از آلبرت اناوت  به دوستش که از او 

سئوال کرده بود که می گویند تو دیگر یک آتئاسم 

!ناستی  

م  از ای  همه . نامه روز دهم ژوئ   تو را دریافت کردم  

در طول حااتم م  با هاچ کواش یسوعی ! گستاخی در حارتم

م  از اینکه اینچنا  در باره م  دروغ می .صحبت نکرده ام

از اینکه می . گوید که م  از آتئاسم برگوته ام سخت متحارم

گوید م  یک اتئاسم بوده ام بله م  یک اتئاسم بوده ام و 

.هماوه هستم  

 آلبرت اناوتا 

 

  اعتراضات کارگری در بنگالدش دوباره جان می گیرد
  فریده ثابتی

بب  از سکوتی لوالنی در حرنی  نایرگاری، دوبایره نایرگاران 

صنب  پوشیک نه انثری  آن هی را زنین تشکیل میا هانا ، دسا  

به عمل اعتراضی توده ای زدن  و سکو  نیشای از سارناوب و 

هازار نایروایناه ناقاش  پنجصنییع پوشیک بی .  ارعیب را شکستن 

و نایام مایالایاون  سه.  مرنزی را در اقتصید بنگالدش بیزی میکن 

شین را زنین تشکیل می ده ، مهام تاریان نایاروی %    ۵۱نفر نه 

نل در آما   ۵۶۸این صنب  . نیرگری بنگالدش را تشکیل می ه 

بیلیون دالر در اواتایایر  ۵۲،۱۹صیدراتی بنگالدش را به ارزش 

دارد و بنگالدش را به بیزیگری جهینی در زمینه تولایا  پاوشایک 

بسییری از میرک هیی مبروف جهین ازجامالاه .  تر یل نرده اس 

در بنگالدش ب س  زنینی نه نایرساوا  شاین حاتای تاوان سایار 

نردن شکم وینواده هیی آناین را نا ارد، تاولایا  مای شاود و باه 

دهاه .  اییال  متح ه و اروپی و سییر نقیل جاهاین صایدر مای شاود

شایها   ۲۶۵۶تای  ۲۶۶۰اود قرن حیضر به ویژه سید هیی بین 

اعتراضی  عظیم نیرگران بود نه اغلب تاوساط پالایاس سارماییاه 

دول  سرمییه داری بنگالدش نه حیضر نیاسا  .  بوون نشی ه ش 

برای تیمین رفیه توده هیی فقیر سرمییه گذاری نن  امای هاماچاون 

دیگر همپیلکی هییش در منطقه، در زمینه سرنوب گشیده دساتای 

میکن  و حرفی از صرفه جوئی و ویلی بودن صن وق دول  نمی 

پلیس نیروینه یی پلیس صنبتی را سیمین داد  ۲۶۵۶زن ، در سید 

نه ی  نیروی شره نظیمی اس ، همین چیزی ناه تاحا  عاناوان 

نیروی حفیر  نیروینه، در نیروینه هیی ایران عمل می نانا  و 

نیرگران را زیر یره بین می گیرد و هروق  صالح دی  مق مای  

 .دستگیری شین را فراهم می آورد

بی ایجید پلیس نیروینه و بی بکیر گرفتن تینتی  هیی ج یا  باکایر 

نیرگاران . گرفته ش ه توسط آن هی مریرزا  نیرگری نیهش ییف 

نه منتظر فرص  برای ارهیر وشم وود بودن ، حایدثاه رخ داده 

میه مه را بهینه قراردارن  تی از ی  لرف تمییل واود باه  ۵۲در 

مریرزه برای زن گی بهتر و از لرف دیگر همرستاگای نایرگاری 

گرچه نه مثل انثر مریرزا  جیری در جیی جایی .  را نشین دهن 

جهین نیرگری، برنیمه ریزی نش ه، ب ون سایزماینا های و با ون 

چشم ان از باه آیانا ه بارای تا اوم آن و جاها  دهای آن بساما  

 .مریرزا  ض  سرمییه داری واقبی بی افق ض  نیرمزدی اس 

” مین  -هی“ واقبه در اشولیی، حومه صنبتی دانی در گروه صنبتی 

Ha-Meen  رخ داد و بسارعا  نایروایناه هایی بایاشامایری را

سلمین نیرگر شیغل در فروشگیه نیروینه به وایلار .  دربرگرف 

استفیده از موبییل شوصی برای مکیلاماه در سایعا  نایر ماورد 

نیر باه درگایاری .  مواوذه و توهین م یری  نیروینه قرار گرف 

سلمین بوسیله پلیس نیروینه دستگیر و بزن ان مناتاقال .  ب نی نشی 

بزودی ورر در چروه گردش بین نیرگران قارار گارفا  و .  ش 

 ۵۲صراح شاناراه . روای  هیی موتلف از آن دهین به دهین گش 

میه مه وقتی نیرگران بب  از تبطیل جمباه شارو  باکایر ناردنا  

متوجه ش ن  نه سلمین هنوز بکیر برنگشته و شییع مای شاود ناه 

سلمین محکوم به مرگ ش ه و م یری  جس  او را ماوافای نارده 

نیرگران اجتمی  نردن  ووواهین این ش ن  نه ب اننا  بارای . اس 

پلیس نیروینه وارد عمال مایاشاود و .  سلمین چه اتفیق افتیده اس 

نیرگاران در ماقایبال پالایاس .  سبی میکن  نیرگران را متفرق نن 

ی  فروشگیه به آتش نشی ه میشاود و .  دس  به مقیوم  می زنن 

جنگ و گریاز باه بایارون از .  ی  میشین بیفن گی توریب میشود

صاراح درگایاری باه  ۵۶ح ود سایعا  .  نیروینه نشی ه می شود

تینگیئل نشی ه می شود؛ جیئی نه پالایاس بای   -بزرگراه اصلی دانی

نیرگران الستایا  .  بیتوم و نیرگران بی پیره آجر بی هم می جنگن 

آتش می زنن  و بی بلونه نردن بزرگراه ترافی  ایجید می ننن  تای 

 .مردم را آگیه سیزن 

از نیرگران دیاگار نایروایناه هایی ماجایور ”  مین  -هی“ نیرگران 

بازودی هازاران نایرگار .  وواهین حمیی  و همرستگای مایاشاونا 

پلیس از گیز .  درمحل حیضر میگردن  و بی پلیس درگیر می شون 

در گایار و دار .  اش  آور و گلوله هیی پالستیکی استفیده میکنا 

تبقیب و گریز و در ی  فرار جمبی از محیصره پالایاس، نایهایر 

 —سیله توسط اتوبوس بزیر گرفته ش ه و نشته   ۹۶نیرگر زن 

. نیرگران به سیوتمین نیروینه پوشیک حمله می ننانا .  می شود

تارس در ماناطاقاه .  وسیله نقلایاه باه آتاش نشایا ه مای شاود ۱۶

نیرویناه ماناطاقاه، از بایام  ۹۶۶گسترش می ییب  و نیرفرمییین 

آسیب، نیروینه هی را تبطیل و نیرگران را روانه وینه های مای 

نیرگران امی به جیی رفتن به وینه باه تاوده هایی نایرگار .  ننن 

سالح میاشاود ی  پلیس ولع  .  مستقر در وییبین ملحق می شون 

و چن  گروه فیلمرردار و وررنگیر مورد حمالاه نایرگاران قارار 

می گیرن  و دوربین هییشین به احتمید استفیده پالایاس از آن های 

درگیری تی سایعا  یا  و نایام . برای شنیسیئی، شکسته میشود

دراین زماین ماناطاقاه پار از پالایاس ضا  .  عصر ادامه می ییب 

نافار  ۵۶۶.  شورش می شود و عملیی  آن های آغایز مای گاردد

اعاالم مای نانا  ناه باه ”  مایان  -های“ م یریا  .  زومی می شون 

 .نیروینه بیش از ی  میلیون دالر وسیر  وارد ش ه اس 

میه آتش بس از دو لرف بی تینتی   ۵۵. زومی می گردن 

. هیی پلیس نیروینه بپییین می رس  و نتیجه مبکوس می ده 

بی وجود همه نیستی هی، بی برنیمگی هی و ع م سیزمین دهی 

و ت اوم، چیزی نه همواره در بنگالدش چشمگیر اس  

هیچگیه نیرگران ی  نیروینه در . همرستگی نیرگری اس 

هیچ گیه نیرگران دیگر . اعترا  وود تنهی نمین ه ان 

درد . نیروینه هی چشم شین را به وقییع جیری نرسته ان 

مشترک استثمیر و بی آین گی در نظیم سرمییه داری همواره 

حرف هم را می فهمن  و درد . آن هی را بهم گره زده اس 

تیننون همواره چیره را در . مشترنشین را فریید می ننن 

لحظی  استیصید، توریب نیروینه و میشین آال  دی ه ان  امی 

همینگونه . حتمی وودشین هم می دانن  نه این چیره نیر نیس 

از هم حمیی  می ننن  و . نه به اق ام جمبی دس  می زنن 

آگیهینه همرستگی نشین می دهن  به این نیز وواهن  رسی  نه 

بیی  این ارتریل آگیهینه را به ی  شرکه ارتریلی ض  سرمییه 

تشکل وود و شرکه تشکل هیی وود را . داری تر یل ننن 

. بصور  منطقه ای و سراسری، بوشی و نلی ایجید ننن 

این تنهی راه تضمین ننن ه مریرزا  شین برای نتییج نوتیه 

امری نه بسییر عیجل و ضروری . م   و بلن  م   اس 

.                                                               می بیش   

 

شرو  باکایر "  هی ـ مین" میه مه ، نیرگران نیروینه  ۵۱یکشنره 

بازودی .  میکنن  امی سکو  حینم اس  و اثری از سلمین نایاسا 

نیرگران به ویلر همکیر نشتاه شا ه واود دسا  از نایر مای 

صاراح هاماه در  ۹سیعا  .  نشن  و نیروینه را ترک می گوین 

نیرگران سییر نیروینه هی هم به آن هی مای .  بزرگراه گرد آم ن 

پلیس بی گیز .  هزار نیرگر در بزرگراه گرد آم ه ان  ۱۶. پیون ن 

اش  آور و گلوله پالستیکی حمله می نن  و نیرگران تییری را 

به آتش می نشن  و بزرگراه را بلونه می ننن  و دوبایره جاناگ 

صا های .  نافار دیاگار ماجاروح مای شاونا  ۵۶۶.  آغیز می شاود

درناوشاشای .  نیروینه برای ی  روز دیگر هم تبطیل می شاود

و پلیس سلمین را "  هی ـ مین"برای آرام نردن وضبی  م یری  

این سلاماین ”  بکیروینه می آورن  امی نیرگران ادعی می ننن  نه 

ساراناجایم .  نیآرامی هی تی بب  ازرهار اداماه مای یایبا ”  می نیس 

م یری  موفق می شود بی نیرگرانی نه موافق برگش  باکایرنا  

. نیرگر دستگیر ش ه بوسیله پلیس آزاد می شونا  ۰. صحر  نن 

سلمین واقبی ریهرا بویلر رضیی  نیرگران بکیربایزگاردانا ه 

 .می شود

میه مه، نایرا یایناگاناجاین واقاع در ده ماییالای  ۵۰صرح دوشنره 

نیرگران نیروینه نسیجی سینهای باه وایلار :  جنوب شرقی دانی 

اورا  از نیر غیر قینونی چانا  هاماکایر قارالای واود دسا  باه 

صا های نایرگار در .  اعترا  می زنن  و نیر را متوقف ناردنا 

بزرگراه محلی بیریگید می بن ن  و بما   دو سایعا  بای پالایاس 

صرح سه شنره نه نیرگران بکیروینه مراجباه . درگیر می شون 

می ننن  می بینن  نه در نیروینه قفل اسا  و ناوشاتاه شا ه ناه 

ص های نایرگار  ۹در سیع  . نیروینه بم   نیمح ود بسته اس 

چانا  .  دس  به تظیهرا  می زنن  و بی پلیس درگایار مای شاونا 

بی حمله پالایاس بای بایتاوم باه .  وسیله نقلیه به آتش نشی ه می شود

 -نیرگر  ۹۶سیله نشته می شود و  ۲۲نیرگران، سونیی نیرگر 
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 8      2012شماره شصت جوالی . ماهنامۀ روشنگر  

 زیر پوست شهر

 چه می گذرد؟

 روحی شفیعی

به ثر    90پرون ه تجیوز در سید  900فرمین ه نیجی ورر داده 

و مبموال علیه افراد " لوال"درص  آن مربول به   26رسی ه نه 

صور  گرفته  در همین حید یکی از " اغفید"سید وبی  15زیر 

نیرشنیسین مسیئل اجتمیعی دربیره  روا   تجیوز مردان به مردان 

و تربی  آن هش ار داده  و وزار  به اش  هم اعالم نرده  در دو 

سید اویر تب اد مرتالیین به ای ز در ایران، از راه برقراری روابط 

.                         جنسی دو برابر ش ه اس   

همزمینی این آمیرهی بیر دیگر موضو  بحران جنسی در جیمبه 

به ویژه اینکه چن روزی اس  وبسیی  . ایران را ییدآوری میکن 

هم درفضیی مجیزی وررسیز " مرنز رسمی ازدوا  موق  تهران"

ش ه و م یر آن اعالم نرده بی استقرید زیید زنین ییئسه و مطلقه 

. برای صیغه ش ن سیعتی مواجه ش ه اس   

از می " پیئیز پ رسیالر: "مهرانگیزنیر درنوشته ای تح  عنوان

زنین وواسته اس  تی در دعوای ق ر  نه محور آن، هر آنجی نه 

قیفیه نم آی  بر مسئله حجیب و عفیف و نردار و رفتیر می زنی ن 

می چرو ، سین  ننشینیم و ق ر  هیی وودمحور و پ رسیالر 

محور را به چیلش بکشیم تی هرآنجی نه قیفیه را نم آوردن  بی استفیده 

.از مسئله می زنین یک یگررا به چیلش نکشن   

اینکه بیر اود نیس  نه آقییین از زنین مسئله می سیزن  و بی بزرگ 

و یی نوچ  نردن آن مسئله پیی وود را در جیی دیگر محکم 

بیر هزارم اس  و می . میکنن  ویی رقیری را از می ان ب ر می ننن 

زنین ووب دانسته ایم نه آنهی چه میکنن  و چرا؟ شیی  برای هم 

امی . و راه وود میرویم" محل شین نمی گزاریم"اینس  نه دیگر 

چنینچه موضو  جیبجیئی ق ر  حینمه مطرح بیش  و جیی زنین 

در آین ه ایران الرته نه حق بی مهرانگیز اس  و می نریی  حیشیه نشین 

.                             مبرنه بیشیم  

بیید بییوریم نه از اوایل انقالب تی به امروز زنین نالن شهرهی، از 

سودای جنگ نوچه و وییبین و محل نیر و وینه بی حکوم  زن 

ستیز سر بیز نزدن  و درسییه وف  گش  هیی ارشید و گزمه هی و 

عسس هیی مذنر ومونت و زن ان و محرومی  وجریمه و تیوان 

" مسئله شین"پس دادنهی ثیب  نردن  نه هنوزهم نه هنوزاس  می 

هستیم وگر نه اگر می رعیی  وواسته هیی آنهی را میکردیم نه 

دیگر نمی توانستن  می را ببنوان ورق برن ه ویی بیزن ه دربیزی وود 

پس می همواره بوده ایم امی تنهی در ی  جرهه . وارد ننن 

بطورجمبی وآنهم جرهه ححیب و پوشش اجریری و رعیی  نکردن 

آنچه نه آقییین را به واهمه میین ازد و یی وانمود میکنن  نه وهم 

:                                      برانگیز اس   

ازهمین اوایل انقالب دیگر از آن می نرود نه برآن هرچه " تن می"

تن . "میوواستیم بپوشینیم ویی بی آن هر آنچه را نه مییل بودیم بکنیم

به نمید سییسی ب د ش  نه همواره درمبیدال  ف ر  آقییین " می

درولو  ازآن مردان " تن می. "نقش زن ه ای را بیزی نرده اس 

.     ش ،وواسته و نیوواسته و در اجتمی  از آن سییس  ورزان روز

                                                                                       

امی می بی این تن چه نردیم مسئله ایس  نه بیی  وودمین به آن   

ومینی بی دادن فتوای حجیب و پوشش . پیس  دهیم و بی آن ننیر ائیم

بر می، از می پرچمی سیو  نه هر آنگیه نه فرود آی  دیگر از 

می امی بر این پرچم . حکوم  اسالمی او نه نیمی مین  و نه نشین

نردیم انچه را نه بیی  . افراشته نوشتیم آنچه را نه بیی  نمی نوشتیم

نمیکردیم و گیه حتی بزیین وود این تن را مورد سوء استفیده 

قراردادیم آن را به تی  جراحین پالستی  و تیتو زنهی و انوا  رنگ 

هی سپردیم و گیه بی مشیرن  در م ارس عیلی و پیشی گرفتن از 

 مردان و پس زدن آنهی، تی بگوئیم نه هستیم

بروی از می نیز نوشتیم و گفتیم و زن ان رفتیم وشکنجه نشی یم و 

برای اثری  این م عی، . امی زیربیر حرف زورنرفتیم نه نرفتیم

نگیرن ه نه از ابت ای آن انقالب ازدس  رفته همواره در جرهه دفی  

از حقوق وودمین گفته اس  و نوشته اس  و افتویراین را دارد نه 

جزئی از مو  آرام امی م اوم اعترا  علیه پییمید ش ن              

حقوق زنین بوده اس ، بی نن  و نیو در نوشته هیی سیلیین پیش 

در اعترا  به ابتکیر  1369به مقیله ای برووردم  نه درسید 

هیشمی رفسنجینی برای آسینترنردن صیغه انتشیر ییفته بود  

.این نوشته را برای ثر  دوبیره تیری  در زیر عینی نقل میکنم   

دلیل آنکه ب نرید این مقیله، نوشته هیی سیلیین پیش را زیرورو 

نردم ووان ن نوشته ای بود از بهروز صم  بیگی در سیی  

استقرید از صیغه سیعتی، رش  : "روز آن الین تح  عنوان

".                                                       تجیوز به مردان  

ووان ن این نوشته مرا بیید آن نوشته ان او  نه درآن زمین    

.          نگیرن ه آن را ب الیل محتلف بی نیم مستبیر انتشیر دادم  

سید از آن زمین مسئله صیغه به  23اننون پس از گذش   

سیی  "نسب و نیر دولتی مر د ش ه اس  و به جیی شهر نو می 

نه لرق نوشته صم  بیگی " مرنز رسمی ازدوا  موق  داریم

تالش زییدی دارد تی به فبیلی  وود رنگ و بوی مذهری و "

".                       .                                     قینونی ب ه 

                                       

از زنین ییئسه استفیده میکنن  تی " و می "دراین مرنز   

.  را قی  میکنن " ع م دوود"نگه ن ارن  ویی زنین " ع ه"

"  وودفروشی بی ناله شرعی"امی به قود نویسن ه عنوان 

میرود نه به تییلن  اسالمی مر د . ا.نیم گرفته اس  و  

(.                      ح اد عیدد)شود به جیی ژاپن اسالمی 

                                                             .  

گرفتن جواز نسب چنین مرانزی بی مبرفی نیمه از 

وزار  ورزش و جوانین و تیئی یه وزار  ارشید امکین 

! پذیر اس   

دارای . ووان ن نوشته صم  بیگی را به شمی توصیه میکنم

آمیر وارقیم بسییریس  نه حکیی  ازعمق فیجبه ای دارد 

.  نه سوای سییرفجییع دامین می زنین را بویژه گرفته اس 

بیوود نیس  نه یکی از زنین آشنی نه بتیزگی ازایران آم ه 

دیگر جرا  ن اریم برای گرفتن تینسی در "بود میگف  نه 

همه مین را " هر زمین روز و شب سر وییبین بییستیم

".                           بلن  ننن "میوواهن  از پیر و جوان   

صم  بیگی می نویس  نه روزنیمه شرف به نقل از فرمین ه 

هزار جرم در نشور  6نیجی گزارش داد نه سیالنه ح ودأ 

مورد تجیوز به عنف  900روی می ه  نه در سید گذشته 

ثر  ش ه اس  نه بروالف سیلهیی گذشته بیشتر قربینیین 

درعین حید . سید تشکیل می هن  15را پسران زیر 

بیالرفتن موارد بیمیران مرتال به ای ز وبویژه مردان ورر 

درنشوری نه درهیی آشنیئی بی رسم . ازفیجبه دیگر دارد

و رسوم  روابط آزاد بین زن و مرد را بسته اس  امی به 

برسمی  " صیغه"عو ، فحشیی رسمی را تح  عنوان 

در نشوری نه همه نو  . میشنیس  و وود نیرگزار آنس 

فسق و فجور در ب ترین شکل امی در وفی انجیم میگیرد،  

در نشوری نه از زنین به مثیبه نیالی دس  دوم برای 

لذ  مردان استفیده میکن  نریی  انتظیری بیش از اینهم 

قربینیین سییس  ورزی هیی سییستگزاری درایران . داش 

هم زنین ان  وهم مردان زیرا نه وشون  نهیدینه ش ه علیه 

زنین اننون دامین مردان را نیز گرفته اس  وبرای همین 

اس  نه تجیوز به پسران زیرسن بلوغ چنین رش  

. تصیع ی به وود گرفته اس   

این همین نشوری اس  نه درمرنز رسمی ازدوا  موق  

وینم وجود دارن  نه هم از لحیر " چهیر نیروی ثیب  " آن 

به سیی  ". اعتقیدی و هم از لحیر سالم  تیئی  ش ه ان " 

نجیس  آن  زن بینوائی نه !  رسمی شهر نو ووش ام ی  

در شهر نو سوزان ن  و سووته او را در می انهی گردانن  تی 

 موجب عرر  دیگران شود؟                       

سید قرل در اعترا  به  23این اس  آن فیجبه ای نه 

فتوای هیشمی رفسنجینی انتشیر ییف  امی گوش شنوائی ان 

.                                     فریید را نشنی   

خرداد  ۰۱چ ارشنبه      
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به گمین نگیرن ه، فیلمه زهرا دوتر پایایمارار اساالم، پاس از 

و یجه دومین بینوی شنیوته ش ه ایس  نه قربینی قوانیان زن 

ستیزانه اسالم گشته و زنا گای اش بای تاکایاه بار دساتاورا  

برای درک بهتر ماوضاو  .  شریبه اسالمی، ویران ش ه اس 

عنوان ش ه، ناگایهای ناوتایه باه چاگاوناگای زنا گای وی مای 

 .ان ازیم

فیلمه نُه سیله بود نه توسط پا رش باه هاماساری عالای ابان 

ابولیلب در آم ؛ لرق اسنید تیریوی و نتب ماباتارار اساالمای 

فیلمه تی پیش از روز ازدوا ، از تصمیمی  پ رش مرنای بار 

شوهر دادن وود، نمترین آگیهی ن اشته و مورد ساتام پا ر و 

ص  الرته فوانین اسالمی نه زن را نم فهم و بی ورد و نایدان 

می شامایرنا ، قارار گارفاتاه 

 .اس 

محم  ابن عر هللا نه زنین را 

شییسته تصمیم گایاری بارای 

وود نمی دانس  و در ناتایب 

موهوم الهی اش، بایناوان را 

نشتزاری نیمی ه نه مارد از 

هر لرف نه مییل بیش  مای 

توان  بر آنین وارد ش ه و از 

ایشین نیم بگیرد؛ دوتر واود 

را نیز الیق دانستن نا انساتاه 

و روز ازدوا  فیلمه را در 

جریین وع ه هییش بی عالای، 

 .قرار می ده 

فرتور دوتر بچاه مسالاماینای 

را پاااوشااایااا ه در حاااجااایب 

. اسااالماای، نشااین ماای دهاا 

زمینی نه فیلاماه زهارا هام 

سن دوترک در فرتور باود، 

ی  نوزاد در بغل و جانایانای 

حتی تصور ناودنای در چاناین وضابایاتای، .!  در شکم داش 

 .فیلمه قربینی قوانین زن ستیزانه اسالم اس . هولنیک اس 

 : داستین ازدوا  فیلمه بی علی ب ین شرح اس 

عمر و ابوبکر وواستیر ازدوا  بی فیلمه باودنا ، امای ماحاما  

امار او بای وا ا » هی را نپذیرف  و گف  نه  پیشنهید ازدوا  آن

علی به سرب فقرش جرأ  پیپیش گاذاشاتان نا اشا  و .  «اس 

 .این محم  بود نه نیر را بر علی آسین نمود

محم  به او گف  نه علی صیحب زرهی اس  نه اگار آن را 

عالای .  توان  پود نیفی برای مهر فیلمه تهیه نمیی  بفروش  می

 ۲۵۶بی فروش زره و وسییلی دیگر و شاتار یای مایاش حا ود 

 . درهم فراهم نمود نه مرل  ویلی مبمولی بود

به توصیه محم  ی  سوم تی دو سوم مرل  ور  عطریی  شا  

 .و بقیه صرف وری  ضروریی  منزد گردی 

. آنگیه محم  فیلمه را از قولی نه به علی داده بود آگیه نماود 

بگفته ابن سب ، فیلمه چیزی نگف  و ماحاما  ایان را نشایناه 

 .رضی دانس 

همینگونه نه متوجه ش ه ای   فیلمه تی پیش از ماراسام ازدوا ، 

چیزی در رابطه بی قرارهیی پ رش بی علی، بارای شاوهاردادن 

وی نمی انس ، محما  روز ازدوا ، وی را ماطالاع مایاکانا  و 

 .! فیلمه متبجب ش ه و سکو  میکن 

آنگیه محم  سکاو  زجارآور فایلاماه را نشایناه رضاییا  وی 

 .می ان 

شیی  نوستین بیری نه قوانین زن ساتایازاناه اساالم بار زنا گای 

فیلماه تاأثایار گاذاشاتانا ، در ناه سایلاگای و در زماین ازدوا  

نیوواسته و اجریری وی بی علی ابن ابولیلب بوده اس ؛ امی پس 

از ازدوا  آن نودک بینوا بی علی گردن نش، زن گی فیلماه نُاه 

سیله توسط دستورا  شریبه اسالمی نه زن را بارده و نالافا  

مرد می شمیرن ، رو به تیریکای 

 .و وفقین حرن  نمود

علی انسین زنریره و هوس رانی 

بود، فیلمه نُاه سایلاه، هار شاب 

مجرور بود تی لریس، شاماشایار و 

دس  و پیی واونایان عالای، ناه 

حیصل از نشاتایر ساگاین و یای 

مردمین بی دفی  باوده اسا  را 

بشااویاا  و بااه وااواسااتااه هاایی 

 . شهوانی وی نیز تن ده 

به راستی چنین زن گی دردنینای 

برای ی  دوتر باچاه نُاه سایلاه، 

 هولنیک نیس ؟  

آیی هایاچ انساینای حایضار اسا  

دوتر بچه نُه سایلاه واود را در 

چنین وضبایا  اسافارایری قارار 

 ده ؟

زن گی مشترک ایشاین باه گاواه 

تیری ، همواره پر از مشاکال و 

دعوا بوده اس  و فیلماه بایرهای 

نزد پ رش محم ، شکیی  علی را برده و از تن وویی، وشونا  

 . و ب  دهنی وی گله نرده اس 

عشقی در میین آن دو نفر وجود ن اشته اس ، نه تناهای مایاین آن 

دو نفر، بلکه در نزد تمیمی پیشوایین دین اسالم عشق بای مابانای 

 .و بی مفهوم بوده اس 

در حقیق  فیلمه زهرا بردگی علی ابن ابولیلب را می نرده و 

. به تمیمی وواسته هیی وی از سر نیچیری، تان مای داده اسا 

آن نودک بینوا، قربینی قوانین زن ستیازاناه اساالم گشاتاه و از 

 . نمترین حقوق انسینی محروم بوده اس 

زن گی دردنیک فیلمه، سمرل زن گینی دردنایک تامایمای دواتار 

بچه هیی مسلمینی اس  نه باه اجارایر وایناواده هایی شاین، باه 

 .ننیزی مردانی بزرگسید در می آین 
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میه گذشته چن  تن از وابستگین مقیمی  داول بی  رهرری  8در   

توانسته ان  نیر  اقیم  در امریکی را با سا  آورده و باباناوان 

افراد ثروتمن  و دارای امکینی  سارماییاه گاذاری در گاراناتاریان 

آنهی اباتا ا بای پارداوا  هازیاناه ای .  منیلق نیلیفرنیی مستقر شون 

سنگین به شرن  هیی حقاوقای دارای اماکاینای  دریایفا  ویازا، 

ویزای موقتی گرفته و وارد امریکی ش ه و سپس توانسته انا  ایان 

 . ویزاهی را به ویزای دائم تر یل ننن 

 : تیننون از این جمع، افراد زیر شنیسیئی ش ه ان 

نیره محم ی گلپییگینی نه احتمیال دوتر و یای یاکای از هاماساران 

وی .  آی  هللا محم ی گلپییگینی رئیس دفاتار بایا  رهاراری اسا 

وینه و بیغ بزرگی وری  و همراه شمیری بیغرین و و متکایر در 

 . میلیون دالر تومین زده میشود  43آن سینن ش ه نه قیم  آن تی 

عزیز ووشوق ، نه پسر یی باردار ناوچا  آیا  هللا واوشاوقا  

آی  هللا واوشاوقا  از صایدرنانانا گاین .  عضو بی  رهرری اس 

اصلی فتوای قتل هیی زنجیره ای در جمهوری اساالمای اسا  و 

اننون درننیر آی  هللا مصریح جرهه پییا اری را بارای تصایحاب 

وی نیز وینه ای در نیلیفرنیی وری  .  مجلس آین ه تشکیل داده اس 

 . میلیون دالر تومین زده می شود 8نه قیم  آن تی 

دو تن دیگر از جمع این گروه به اسیمی محمود وارازی و سایا  

محم  چراغچی شنیسیئی ش ه ان  نه هر دو وابسته به روحینیونی 

گفته مای شاود .  بی همین نیم در شورای نگهرین و بی  رهرری ان 

 . نفر می رس  38جمع آنهی به 

رف  و آم  همسران و یی دوتران این افراد بی چیدر در اتاومارایال 

هیی لونس و گاراناقایاما  ناظار سایناناین ماحال را ناه واود از 

الرته تایناناون سایناناین .  ثروتمن ان امریکی هستن  جلب نرده اس 

محل بر این تصورن  نه آنهی از وایناواده هایی ثاروتامانا  شایاوخ 

 . عرب هستن 

 فاطمه زهرا، زنی که  خود قربانی قوانین زن ستیزانه اسالم شد

 

 آیت هللا ها، در کالیفرنیا
 !تخت پوست پهن می کنند

 

 



 

 

      2012شماره شصت جوالی . ماهنامۀ روشنگر  

 

 خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟
 
 نوید

  

بمنیسر  سومین ساید جاناراش ساراز ماردم ایاران، جاراهاه ماتاحا  

دانشجویی به همراه مرنز بین المللی حقوق بشر در ایران نشستای 

سونرانین این جالاساه .   را در نهم جون در تورونتو برگزار نردن 

، دنتر فرخ زن ی ( نمیین ه نروبی) عریر  بودن  از مجتری واح ی 

، دناتار )یس سکوالرهیی سرز تورونتوئاستید دانشگیه یورک و ر) 

و اردشیر زار  زاده  ناه (  نمیین ه پیرلمین انتیریو) رضی مری ی 

هر ن ام نقطه نظرهایی واود را در ماورد حاکاوما  جاماهاوری 

 .مردم بیین نردن  اسالمی وجنرش سه سید پیش

بی استفیده از  سید گذشته ۹۹نشور در لود  از ویر  اپوزیسیون

رسینه هیی نوشاتایری، تصاویاری، صاوتای هاماراه بای ساییاتاهایی 

افشایگاریاهایی بسایایری از  اینترنتی در نشورهایی آزاد مایازباین،

جنییتهیی جمهوری اسالمی نرده ان  نه الرته نیری ضروری و بای 

ماواایلافااین  هار اجاتاامایعای از اماروزه اناتاظاایر ولاای . ارزش اسا 

ناه تاناهای  بران از، نه اناثاریا  را تشاکایال مایا هانا ، ایاناسا  ناه

در چااگااونااگاای  افشاایگااری، باالااکااه ارائااه راهااکاایرهاایی عااماالاای

بی ی  حکوم  سکوالر دمکرا  بار  انسینی رژیم ض  زینیجییگ

 .آم ه از اراده مردم اس  را للب میکن 

اعتراضی  انجیم ش ه به مجتری واح ی در ایان جالاساه نشاین از 

بشنون  نه رژیم جاهال جاور  را می اد نه میوواستن  انتظیر نسینی

ناه ایان  بشاناونا  مایاواواساتانا  . اصالح یی ترمیم نایاسا  قیبل دیگر

را از همین سیلهایی اولایاه  وود مین گیری هیی گزینه تمیمی رژیم

چاااه  بشااناااونااا  داشاااتاانااا   دوسااا    . ویاااران نااارده اساا  انااقاااالب

سکوالردمکرا   حکوم  ی  قراری بر برای عملی نیرهیی راه

دارد، چه راه حل هییی برای برلرف نردن ماواناع  مردمی وجود

باااای  ماااایااااتااااوان و مشااااکااااال  وجااااود دارد و چااااگااااونااااه

ها ف ناهاییای  آن باه هازیاناه نماتاریان بی صحیح ریزی برنیمه ی 

 .رسی 

سونین دنتر رضی مری ی و دنتر فرخ زن ی به درستی در هامایان 

راستی آینه ای بود در نشاین دادن چاهاره ناریاه حاکاوما  ماالهای 

صا  های  واون  عنوان نردن اینکه دس  جمهوری اساالمای باه بی

آلاوده  بلکه هزاران نفر از ماردم ایان سارزمایان از با و تایسایاس

ماردم  اماواد دزدی هایی ناالن مایالایایرد دالری چگونه بی اس ، 

در باای  ایااران را بااه غاایر  ماایااراارناا ، رژیاام مساارااب اصاالاای

جیمبه هیی جهینی وچگوناه بای قاوانایان  نشور ایران در اعتریری 

شرعی وود حقوق زنین، آزادی هیی سییسی و حینمایا  ماردمای 

در امت اد بیینی  اینچنینی درواقع آورین می  را .  را پییمید میکنن 

به تیبو  جمهوری اسالمی زدن  نه این رژیم بی قینون اسیسی اش 

قیبل اصالح یی ترمیم نیس  و بیجه  تب ادی به دنرید زنا ه ناردن 

 .این جس  مرده هستن 

دنتر زن ی به روشانای از ماجاتارای واحا ی واواسا  ناه ناقاطاه 

در .  نظراتش را در مورد اصالح رژیم یای اناحاالد آن بایاین نانا 

همین مورد دنتر مری ی بی زیرنی بی مقییسه دولتمردان ناینایدایای 

بی لیفی از اصالح للرین نه دستشین به وون آلوده نیس  ضمیماه 

ای برای ریزش آن گروه از اصالح للرین نه در ی  برزخ بایان 

 ( .هستن اصطالحی به وی نستری مبروف )اصالح و بران ازی 

و آن گروه را دعو  به نفی نلیا  ناظایم و روی  ایجید نرده

بسایایر بای  آوردن به جرهه مردمی نردن  نه بناظار ناگایرنا ه 

 .رراف  عمل نردن 

بای  آناجای و واح ی لی مصیحراه هاییای ناه در ایاناجای مجتری

ایاان شاارااهااه باارای باابااضاای از  ناارده بااود رسااینااه هاای

در حاید  ایشاین   ناه ایجاید شا ه باود از نشور ویر  مویلفین

گذر از اصالح للری به اردوگیه بران ازی یی اناحاالد لالارای 

هستن  در نتیجه تب ادی از شرن  ننن گین در پی این مطالاب 

مجتری واح ی بشاناونا  ناه از رژیام عاراور  ازتی آم ه بودن  

الترنیتیو ویر  از حکوم   نرده و برای چگونگی ایجید ی 

!  دس  وود را برای همکیری بی سییر مویلفیان دراز مایاکانا 

ضمن اینکه نگیه دیگری به نروبی یی موسوی وجود دارد ناه 

آنین را بویلر پستهیی نالایا ی ناه در رژیام داشاتاه انا  در 

 .تمیمی جنییتهیی جمهوری اسالمی شری  می انن 

ماقایبال  در لود سونرانی اش و همچنین در اگر چه واح ی 

بانا بایز  شرن  ننن گین و اعاتارا  نانانا گاین ناقاش سواال 

حرفه ای را ایفی نرد نه از ی  سو به ساویای دگار ما ام در 

آواونا  زادهای را  نوسین بود، ولی چهره مشوصه آوون هی و

در ماقایبال هار چایلشای  چگونه به درستی به نمییش گذارد نه

ناهاییاتای،  . پانایه مایارارنا  ساواناین بای رباط آنین باه ماغالاطاه و

تمیمی پرسشهی و نگرانی هییای ناه از لارف شارنا   برای

ننن گین مطرح ش ، ایشین در گزینش اصاالح لارای واود پای 

 .فشرن 

باه او  ۱۷ ومیانای ناه در اناقاالب او از فریفتن مردم توسط 

ناه آمایده و پاذیارای  نایم بارد اعتمید نرده بودن  از ماردمای

تو گویی سرقتی در انقالب و اعتمید ماردم .  فریفته ش ن بودن 

نگرفته و این مردم بودن  نه چنین حکومتی را آرزو  صور 

 .میکردن 

 ۰۷ واح ی در مقیبل پرسش نشتیر وجنیی  ومیانای در ساید

ایان جاناییا  را  از لرف ی  پرسشگر به روشنای و قایلاع

محکوم نکرد و چنین پیس  مایا ها  ناه باییا  با ناراید ما رک 

      ! صح  اع ام هی گش  ع م 

من شوصی دو پرسش از ایشین داشتم ناه پایسا  روشانای را 

 :۵درییف  نکردم 

آیی زد و بن ی بین موسوی و نروبی بی رژیم بار قارار شا ه   -

تاو باواوان ) نه در ازای امنی  جینای و ایاجاید فضایی امان 

از لارف رژیام، ایان آقاییاین جاناراش را ناه (  حصر وینگی

دلایال  میرف  سیوتیرشکن شود متوقف و به انفبید باکاشانا ؟ 

اینکه نه هر دو این آقییین از شرو  حصر وینگای تای ناناون 

علیرغم فرصتی نه در دی ار بی وابستگین داشتانا  پایایمای باه 

 .بیرون نفرستیدن 

بابارایر  ) چرایی در مورد فریفتن مردم توساط وامایانای    -۲

حرفهیی او در فرانسه و بب  از  چرایی تضید(.  و عه وودش

نقل اس  از بنی صا ر ناه  در تهران؟  محکم ش ن حکومتش

ایشین این سواد را از ومینی در تهران نردن  و وامایانای در 

 پایان!                     جواب گفته و عه نرده

 برادر! نه

ورمشهر را تکه هیی پیره پیره تن همین بچاه هایی آبایدانای و 

ورمشهری آزاد نرد نه می نشستن  سر نوچه و برای هم الف 

 !مبرف  می آم ن 

ولی ویلی لود نشی  تی همه فهمی ن  این هی الف می زدن  ولای 

پییش نه بیفت  برای همین شهر لبنتی عزیز هماه چایازشاین را 

 .می دهن 

ی  روز آن موقع هی قرل از جنگ به سبی  گافاتام سابایا  باریام 

 ِشنـُو؟ گف  نجی؟

و بای ...  نه ُول  َشـط ُوـُو نوسه نِـا اره :  گف ...  گفتم تو َشـط 

 !ولی حیف ... هم سیده ون ی یم 

نمی دانستیم این شاووای هایی مای روزی مای شاود دساتاماییاه 

تمسور چن  شکم سیر جنگ ن ی ه نه نه می فاهاما  تاوی صاف 

بمرـُو ایستیدن برای آب یبنی چه؟ نه می فهم  توی تیبستون از 

لایاتار  3جمشی  آبید پییده رفتن تی آور یوالفقیری برای گارفاتان 

 ...نف  یبنی چه 

نه آن موقع هی توی وینه شاین نشاساتاه باود تایم و جاری مای 

هاییشاین بشاود  26نه االن عمق نوستیلوژی هیی دهاه !  دی ی 

تلویزیون سییه و سفی  و شیر شایاشاه ای پایک و نایر  بایزی 

و بییین  بی آه و حسر  ازش در فیاس باوک ...  نردن بی دمپییی 

 !تبریف ننن  و بگن  می چق ر نمرود امکینی  داشتیم

نه حتی نوستیلژی هیی بچه هیی شهر من هام بای آن های فارق 

واوش !  نه بچه هیی شهر من نمرود اماکاینای  نا اشاتانا !  دارد

آور می هی اصال هنوز مابانای اماکاینای  را نافاهامایا ه ...  بودیم 

 !بودیم

 ...نه ی  دنیی بچگی پییین شهری داشتیم 

 بی ب  توپ و ی  پیراهن برزیل

 توی نولستون و شط و بوارده

ورمشهر را و ا آزاد نرد؟ نامای دانام؟ فاقاط مای دانام وقاتای 

 39:  شااهاایاا  ابااراهاایاام ضاایااغااماای، شااهااید   -عاامااویاام ابااراهاایاام 

شالاماچاه، عامالایای  بایا  :  ، ماحال شاهاید 4324اردیرهشا  

 !شهی  ش  ننه فقط جی  می زد -هن یجین : المق س، محل دفن

 ورمشهر را و ا آزاد نرد یی عمو ابراهیم؟  

 یی عمو ابراهیم هی ؟؟؟        

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

 

 

  چرایی پذیرا نشدن مجتبی واحدی نماینده کروبی

 در تورونتو

BY: H. Gholipour 
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  روشنگر

 متعلق به شما ست

 با پشتیبا نی

 ما لی خود 

 به ادامه انتشا ر 

 روشنگر 

 یاری رسانید 

م   زمینی اس  نه چن ان لاوالنای ناه بایزار البای 

هیی سییسی  گرم ش ه و افراد موتلف سایایسای دسا  

شا ه انا  تای (  با یال) بکیر سیوتن گروه هیی آلترنیتایاو 

بتوانن  از آنهی ببنوان قطب اپاوزیسایاون ماقایبال رژیام 

جمهوری اسالمی به جوامع بین المللی مابارفای نارده 

وهمچنین نفر سم  چپ اسمیعیال ناوری عاالء، نافار 

وسط علایارضای ناوری زاده باباناوان گاروه جاینشایان 

رژیم، در دوران گزار به دماکاراسای ماورد اساتافایده 

ایان ورایافاه هار ایارانای اسا  ناه ایان .   واقع گردن 

روزهی  بی درای  نیمل به آنچاه ناه الاراف ایاران و 

ایرانیین میگذرد توجه نیفی مرذود داشتاه و هار ناو  

حرنتی نه بی استین ارد هایی مالای گارایای و مایاهانای 

همووانای نا اشاتاه بایشا  را باه الاال  هاماولانایناش 

برسین ، مردم ایاران دیاگار نامایاواواهانا  ناه تاجارباه 

. و یی مشیبه آن را تاکارار نانانا  ۵۹۱۷رسوایی سید 

زمین پنهین نیری به پییین رسی ه اسا ، تشاکایال هار 

نو  گروهی از ایان دسا  باییا  بایز و شافایف و در 

برابر مردم صور  گیرد، مردم دیگر هرگز حایضار 

به قرود گروه هییی نه در پس پرده تشاکایال مایاشاونا  

اعتریر سییسی و اجاتامایعای افارادی ناه . نوواهن  بود

اجزاء چنین گروه هییی را تشکیل می هنا  باییا  ماورد 

 .اعتمید و تیئی  مردم بیش 

یکی از این گاروه هاییای ناه ها ف ایاجاید آلاتارنایتایاو 

اپوزیسیون سکوالر را دنرید میکن  گروه ساراز (  ب یل) 

. سکوالر برهرری آقیی اسمایعایال ناوری عاالء اسا 

ایشین در گفتگوهیی تلویزیونی و رادیویی و همچانایان 

در مقیالتشین همواره بر این ناکاتاه تاینایا  داشاتاه ناه 

مبتق  به تغییر نلی سیوتیر نظایم جاماهاوری اساالمای 

هستن  و دررسی ن به این ه ف حیضر نیستن  ناه  بای 

مان در گاذرگایه .  اصالح للرین رژیم هم پروژه شونا 

دی  ۵۰اینترن  به مقیله ای از ایشین ناه در تایریا  

در سااییا  رادیاو زماایناه باچایپ رسایاا ه بااود  ۵۹۵۷

بروورد نردم نه نسر  به آنچه نه ایشین م عای آنانا  

آقیی اسامایعایال ناوری عاالء،  .  در تنیقض نیمل اس 

نگیر، و م افع شبر مو  نو در  شیعر، منتق ، روزنیمه

مقیلاه ایشاین ناه در .  هیی چهل و پنجیه بوده اس  دهه

سیی  رادیو زمینه منتشار گاردیا ه قساماتای از ماقایلاه 

در  ۵۹۱۷آیر  ۲۹اصلی ایشین میریش  نه در تیری  

مجله ایرانشهر بچیپ رسی ه اس  و این مستن  در ییل 

انتشیر این مطلاب هاماچانایان مایاتاوانا  باه .   آم ه اس 

آنهییی نه شنیوتی از نحوه تفکرآقیی ناوری عاالء را 

ن ارن  نم  نرده تی بتاوانانا  باه روش انا یشاه گاری 

 .ایشین پی بررن 

امام خمینی پدیده ای تاازه و دلاگارم :   نوری عالء 
 کننده در تاریخ تشیع

 
اسماعیل نوری عال، نویسنده و اندی منند، در تنارینج 

در هفته نامه ایران چر، در مقالنه ای  ١۲۵۱ ذر  ۳۲
اسالم واقعی که بت می کند، نه  ن که بت » با عنوان 
 :نو ت« !می  فریند

او رهارار سایایسای .  امیم ومینی پ ی ه ای تیزه و دلگرم ننن ه در تیری  تشیع اس 

جنرش اس ، جنرشی نه تبریفی جز بران اوتن رلم و تقلی  نورنورانه و شکستان 

 . ب  هیی دیکتیتوری سییسی و مذهری ن ارد

چه نسی او را امتحین نرده تی ب ان  آیی از همه علمیء به علم دین واقف تار اسا  

یی نه؟ و چگونه این اعلمی ، و در نتیجه، رهرری غیرانتویبی و تحمیالای، ماردم 

 را به تقلی  از او نشین ه اس ؟

انتویب نارده انا ، "  مردم "  امیم ومینی را !   نه»  :  نوری عال در ادامه مینویس 

او .  به جه  اینکه در عین علم به احکیم شر  به مقیم ارش ی  نیز رسایا ه اسا 

در پی آن نیس  تی قشر روحینی  را حینم بر سرنوشا  مای نانا ، بالاکاه در پای 

آنس  تی می را از دیکتیتوری همه اقشیر حینم و وواساتایر الایعا  ناورناوراناه 

 . برهین 

و هر آنکس از روحینی  سنتی نه در این راه ق م گذارد مق ماش گارامای اسا ، 

امی اگر تردی ی در این راه از وود نشین ده  دیگر نسی برای رسیله و اعلمایا  

 «.و زه ش فیتحه هم نمی ووان 

اناناون .  اننون علم را بی عامال مای ساناجانا :  این نویسن ه و ان یشمن  ادامه می ه 

نقیب عری و عمیمه ننیر زده ش ه اس  و رهرری ماردم شایاباه باییا  از آن نسای 

 . بیش  نه امیم نفن پوش نربال را در پیش روی دارد

جز این، هر رهرری، حتی در او  محروبی ، یکشره در بییگینی تیری  مطود می 

 -سایایسای" پس بینی نیس  اگر جنرش ماردم ایاران مایهایاتای  . م فون وواه  ش 

 .«دارد" مذهری

این در واقع یا  لریبی هر جنرش تاوده ای در »  :  نوری عال در ادامه مینویس 

مل  ایران وواستیر حکوم  علمیء نیس ، بالاکاه واواساتایر .  مشرق زمین اس 

مگر می فراموش نرده ایم نه شیه سلطین حسین هم عایلام .  حکوم  اسالمی اس 

مای واواساتایر !  نامای واوانا نا ؟ ناه«  مال حسین«  به علم مذهری بود؟ مگر او را 

 «.حکوم  هیچ شیه سلطین حسینی نیستیم

لارح مسایلاه  " از هامایان روی از » :  اسمیعیل نوری عاال در پاییاین مایاناویسا 

در ایران نریی  بینی داشته بایشایام، چارا ناه اناناون ایارانایاین "  حکوم  اسالمی

 . وواستیر آن اسالم واقبی ان  نه ب  می شکن ، نه آنکه ب  می آفرین 

آن اسالم نه مردم گرایی واقبی علی را بی وود میآورد، نه آن اسالم نه زیر پییه 

اموی و عریسی و در زیر عریی نبب االوریرهای و "  الهی" هیی تو  بیصطالح 

آن اسالم نه زاینا ه زیاناب هایسا ، ناه آن اساالم ناه .  غزالی هی فرومرده اس 

 «.حرمسراهیی شیهین صفوی را پر نرده

اوال نکته بسییر قیبل توجه اینکه چگونه ی  رهرر مذهری نه بار اسایس ماناطاق 

دین و مذهب، وود ی  ب  دیکتیتوری بشمیر میاآیا  مایاتاوانا  در شاکاساتان با  

 .دیکتیتوری رلی داشته بیش 

دومی ،  نویسن ه در بیب نییز مل  به رهرری، مردم ایاران را یا  اما  شایاباه 

می ان  نه نییز به رهرری مذهری دارن ، و نه آنکه آنین را  مردم شهرون  بحسایب 

 !بییورد نه نییزمن  به رهرری در دفی  از حقوق م نی شین بیشن 

سومی ، ایشین نتیجه گیری نردن  نه مل  ایران وواستیر حکوم  اسالمی اس ، 

ی  حکوم   اسالمی واقبی مردم گرا نه علی نمونه آن بوده اس ، و اساالمای 

 . نه زینب را بوجود آورده اس 

در حیلیکه می می انیم نه هیچ دین ابراهیمی نمیتاوانا  ناه ماردم گارا بایشا  چاون 

ریشه در آسمین دارد و هر نیری نه میشود جه   رضیی و ا اس  و نه لازومای 

 ! برای مردم

و بر حسب اتفیق علی نه نیقض قوانین ما نای و حاقاوق بشاری هام باوده اسا  

نمونه نایاکاوی ناماییاش (  برای مثید نگرشش نسر  به ارزش زن در برابر مرد)

دهن ه این وصوصی  اسالمی اس  و اگر شیبیین هم داستایناهاییای دربایره عا د 

علی نوشته ان  نه دین اسالم را بزک نرده بیشن  تی بتوانن  آنارا باه واورد ماردم 

ب هن ، اشیره به آن ع د علی، ع لی اس  نه در راه آسمین و رضیی و ا اناجایم 

 .گرفته  اس  ونه از برای وشنودی مردم

باه اساالم و  ۱۷حقیق  اینستکه مردم ایاران در ساید 

علی و زینب احتیی  ن اشتن ، چاون بار واالف اماروز 

نسی در آنروز از دین، گاریازان ناراود و اساالم بساین 

آناهای نایایز باه .   امروز در وطر نیباودی قارار نا اشا 

آزادی و دمکراسی سییسی داشتن ، و احاتایای  باه یا   

رهرر ملی گرا نه به حقوق م نی افراد مبتق  مایاراود تای 

بتوان  قوانین دمکراتی  اجتمیعی را برای ماردم پایایده 

 .نن 

سواد ایاناجایسا  ناه  آقایی ناوری عاال بای ایان ناحاوه 

ان یشگری نه اسالم را نییزی برای ماردم  و اما  را 

بر مل  مق م می انن  چگونه مایاتاوانانا  ما عای رهاراری  

گروه سکوالر را داشته بیشن  و ماهاماتار ایاناکاه ها ف 

 ایجید ی  ب یل سکوالر را دنرید ننن ؟

 

  

 

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

می هر چن  بی تینی ا  ملی و مایاهانای ناویسانا ه تاوافاقای 

ن اشتاه و گارایشای  مالای و مایاهانای و  باطاور نالای 

نیسیونیلیستی را نیز باهاماین انا ازه گارایشای  ماذهارای 

آنهم بیز بروالف نظر نویسن ه نه فقط نو  ابراهایامای )  

بلکه همه نو  آن منجمله نو  آرییئی و اهورمزدائی آن 

ارتجیعی و دنینی بارای فاریاب ماردم و سایاه (  را نیز

روزی بشری می دانیم، ولی ب لیل جنره هایی ماثارا  و 

افشیننن ه ای نه در مقیله بیال وجود دارد چیپ آنارا در 

 روشنگر .   روشنگر ضروری دانستیم
 

                                                                                                                      
 دوم جون
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 بهتر ب
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 پذیرد عشق به هر آنچه رنگ تعلق می
 سیروس الف

دانن  و در این بیب بی هیچ رب و مبرودی سر مبیملاه  وویش می

 . پریشینه ن ارن  ای روان یی مبیشقه

فکری و فارهاناگای مای در ساتاییاِش بایازاری از «  هیی گنجینه»

شامایر  انا  و بای گافاتاه  زن گی و جهین موجود وروارهی ماثاناوی

ساتایاز  و لربیً الزم اس  نه این اللیئال  جهین.  ان  سیوته  غزد

های  بایفای گریز را وانیوی نرد و تی مغز استووان این مهمل و دنیی

 . پیش رف 

هایی واردساتایاز در ایان  بیی  بی ج ی  مستمر و ب ور از عشاوه

ای ناه در تامانایی  امور ان یشی  و سپس سنجی  نه چگاوناه عا ه

یا  ناوجاوان ناووایساتاه (  یای شاییا  تاجایوز باه) همووابگی بای 

چیک ی  پیایلاه  ان  و سینه داده تیب از نف می(  « شیه »بووانی  )

و دسا  «  عایلام غایاب» ان ، مردم را به پیوستان باه  شراب بوده

ناردنا ، و تایزه در عایان  شستن از دنیی و تبلقیتش موعظاه مای

انا  و  گرفتاه حید، م اد قهرمینی در روراستی و ص اق  هم می

در نشف و شهودی محیرالبقود پی به ریینیرِی واعظین شاهار 

پای  انگیر نه مثالً فهمی ن ی  امر مساواره و پایاش—ان  برده می

افتیده مینن  دوگینگی در رفاتایر و گافاتایر یا  واعاظ مافالاوک 

الابایده  منرری نییز به نروغ ویصی داشاتاه و یا  نشاف وایرق

 .ش ه اس  محسوب می

قیع تیً برای اینکه می بتوانیم دوبیره بی جهین آشتی نانایام، آن را 

به درستی بشنیسیم، بستیییم و بسیزیم، بیی  ابت ا شهایما  روبارو 

ش ن بی واقبی  فرهاناگ و یهانایای  واود را با سا  آوریام و 

هایی  بایفای امی ماتایسافایناه ماهامال.  جسیر  نق  آن را داشته بیشیم

ا  شا ه  بی سر و ته آنچنین در می به سنگوارگی رسیا ه و ماتاجاسد

پریشینه باه  هیی روان گویی اس  نه انگیر هیچ مطلری جز هذیین

هیچ تفیوتی هام نا ارد ناه ایان .  آی  پسن مین ووش نمی یائقه ابله

در قرچ  ورامین زن گی نن  یی در نیویورک و پایریاس؛ «  می»

روساتاییای و بایااساواد بایشا  یاای ماهانا س و شاایعار و ناویساناا ه 

. در هر حید عیشق هذیین و حمایقا  اسا «  می» این .  شهرنشین

بیشا  بای یا  حایلا  «  روشنفکر» منتهی وقتی بیسواد و شیعر و 

گوی  نه وودش و آن روساتاییای سایده دد  ای هذیین می حکیمینه

. شاونا  گازنا  و مسارور مای هر دو انگش  حیر  به دن ان مای

هایی حااکایاامایناه نایر بسایاایر  یایفاتاان و نشاین دادن ایان باالهاا 

هی تقریریً هیچ چایاز دیاگاری تاولایا   س  چون می جز این ای سیده

رس  ن ی ن و نییفتان  ننیم و آنچه سو  و نیممکن به نظر می نمی

 . هیس  آن

مبنی را در میین ص هی مورد  مثالً من این جمال  جلف و بی

نشین، نه احتمیالً  دیگر، از زبین ی  شیعرۀ م رن فرنگ

بییس  ویلی هم بی جمهوری اسالمی مویلف بیش ، در سیی   می

نه به واقع ی  جور تکیه یی حسینیۀ م رن )سی فیرسی  بی بی

در شبر حیفظ چیزی هس  نه انسین در »:  ووان م(  اس 

فهم  امی  نن ، می نن ، احسیس می سرگذش  وودش درک می

 ]![ توان  بیین نن   نمی

گوین ، چون به زبین  الغیب می جیس  نه به حیفظ لسین از این

وود حیفظ هم .  هی را بیین نرد توان آن مضمون عیدی نمی

 !«ووانن  گوی  نه شبرش را مالئ  می می

هایی مضاحا  ناوشاتایری و گافاتایری  از این دس  قر و غمازه

فضیی عرصۀ عمومی را در داول و ویر  ایران به تمیمی در 

 . استیالی وود گرفته اس 

هاای و  ساا  نااه باارای باا بااوااتاای باای چااناایاان وضااباایااتاای باا یااهاای

هیی تیریوی می نه هیچ پییاینای ماتاصاور اسا  و ناه  روزی تیره

 .         ای حتی نرانه

اوتییر  هیی نفهمی نِی این شیعره ایرانی بی دانم چرا حرف نمی

هیی یهنی و  مین گی من را به یید یکی از دیرپیترین عقب

گوییم و از قضی  می«  وط سوم»ان ازد نه به آن  مین می فرهنگی

تر  در استودیوهیی ضرط موزی  در نیلیفرنیی هم برای جیوادانه

 . سیزیم ش نش آلروم پیپ می

به هر حید، حکیی  تیری  فکری و هنری سرزمین می از 

بوده و «  وط سوم»همین حکیی  (  و هم اننون نیز)دیربیز 

و الب  فقط .  …هس  نه نه تو ووانی، و نه من، و نه دیگری

فهمن  و همراه بی می از نشئۀ  ووانن  و می اجنۀ محترم آن را می

 . شون  اش نیفور می بالهِ  نیگفتنی

 ...از وبالگ حرف امروز

 جنگ کارگران معدن اسپانیا
با   
پلیس سرمایه   

 سیمای سوسیالیسم

  2012ژوئن 

 

در شيميال «  لئيون »  و »  آستوری  »  کارگران معدن مناطق 

آنان اعالم .  اسپاناا چند هفته است که دست از کار کواده اند

داشته اند که تا حصول خواسته هيایويان بيه ميبيارزه اداميه 

 .خواهند داد

میه میی آغایز شا ه اسا  امای از روز ساه  38اعتصیب از  

نیرگر،  8666. ژوئن وارد فیز ج ی ی گردی ه اس  43شنره 

. تمیمی مبیدن مرانز نیر وویش را به تصرف در آورده انا 

آنین همه راههیی منتهی به مب ن را مس ود سیوته انا  تای از 

ورود پلیس و عوامل سرنوب سرمییاه جالاوگایاری باه عامال 

مقیوم  نیرگران بی یورش فیشیستی پلیس رو باه رو .  آورن 

ش ه اس  و نیرگران برای در هم شکستن ق ر  تهیجم پلیاس 

وود را مجرور به سیوتن ران  و پرتیب موش  هایی دسا  

توده هیی نیرگر مب نچی برای سایواتان ایان .  سیو  دی ه ان 

. ران  هی از لوله هیی آهنی و سیب زمینی استفیده نارده انا 

درگیری هیی قهرآمیز مایاین مابا ناچایاین و پالایاس سارماییاه 

دلیل شارو  اعاتاصایب، تصامایام دولا  .  همچنین ادامه دارد

 366سرمییه داری به نایهاش ساوبسایا هایی ایان مابایدن از 

اق امی نه شمشایار واطار .  میلیون یورو اس  446میلیون به 

تبطیلی مبیدن و بیکیری وسیع را در بیالی سر نیرگاران باه 

نیرگرانی نه در وطر بیکیری حتمی .  حرن  در آورده اس 

قرار گرفته ان  سیلیین متمیدی اس  نه در اعامایق زمایان در 

مرگریرترین شرائط مماکان تاوساط سارماییاه داران و دولا  

ما   نایر و .  سرمییه داری مورد استثمیر قارار گارفاتاه انا 

 .سید می زن  36استثمیر بسییری از آنین سر به 

 پایان

بیانیٔه انجمن فعاالن حقوق بشر دانشگاه یورک در 

سفارت   ارتباط با برنامٔه اخیر بخش رایزنی فرهنگی

 جمهوری اسالمی 

هیی نشورهیی مواتالاف از جامالاه ناینایدا بار ایاران و  به دنرید تحریم

بویلر نقض حقوق بشار،   انزوای جمهوری اسالمی در عرصٔه جهینی

هیی هسته ای، سفایر  جاماهاوری  هیی تروریستی، و جیه للری فبیلی 

آن در اتایوا باه بارگازاری   اسالمی، به ویژه بوش رایزنی فارهاناگای

ای باه  هیی متب دی در شهرهیی موتلف نینیدا پرداوته تی چاهاره برنیمه

جاون،  ۲۲روز جاماباه، . اصطالح م رن را به غیر ایرانیین نشین ده 

ای  سفیر  جمهوری اسالمی قصا  داشا  تای بارنایماه  رایزنی فرهنگی

هیی  را به همراه دیگر گروه"  هیی م رنیته اسالم و چیلش" تح  عنوان 

گروه مسالامایناین ثاقالایان و سایزماین امایم رضای در : اسالمی از جمله

سونرانین این برنیمه لییق  تحاکایام اساتاید .  دانشگیه یورک برگزار نن 

دانشگیه ما  مساتار و شایا  ویانایی ناتایای ناه   مطیلبی  اسالم شنیسی

اعضایی . آوون ی اس  نه از هن ویسم به اسالم روی آورده اس  بودن 

انجمن فبیالن حقوق بشر دانشاگایه یاورک باه ماحاض الاال  از ایان 

برنیمه به نیمه نگیری به رئیس دانشگیه یورک مم وح شاکاری، پایماال 

هیی دانشگیه، وزیار اماور وایرجاه ناینایدا  پرسید م یر استفیده از سیلن

جین برد، وزیر مهیجر  نینیدا جیسون ننی، و بسایایری از اعضایی 

ووشروتینه بب  از تالشاهایی بسایایر .  پیرلمین نینیدا در تورنتو پرداو 

مای اعضایی . اعضیی انجمن، این برنیماه از لارف دانشاگایه لاغاو شا 

انجمن فبیالن حقاوق بشار دانشاگایه یاورک و باواشای از فا راسایاون 

دانشجویین این دانشگیه مبتق یم نه رژیم جمهوری اسالمی ی  پاییاماید 

ننن ٔه واقبی حقاوق ماردم نشاورماین، باه ویاژه مسائاود دساتاگایاری، 

شکنجه، و نشتن همولنین دانشجویمین در ایران اسا  و افاکایر یا  

حکوم  بی چنین میهیتی نریی  در حاوزٔه یا  دانشاگایه ماباتارار ناینایدا 

می اعضیی انجمن فبیالن حقوق بشر دانشگیه یاورک، . گسترش پی ا نن 

هیی وب سیی  سفیر  جمهوری اسالمای در اتایوا را بای دقا   برنیمه

سافایر  جاماهاوری   زیر نظر داریم و هرگونه برنیماه هایی احاتامایلای

آن و یی هرگونه حضور عوامل رژیام   اسالمی و بوش رایزنی فرهنگی

در دانشگیه یورک به پیگیری و الال  رسینی می به مقیمی  دانشگیه و 

سیرا انرمی موسس و رئیس جمع فابایلایان .  دول  نینیدا وواه  انجیمی 

 حقوق بشر دانشگیه یورک نینیدا

 

ادبی مای، «  مفیور» بروالف نظر مسموم و ریینیرانۀ بسییری از 

انا  و احسایس و  پرور می باوده نه سیزن گین فرهنگ نیزا و مرده

افکیر و رفتیر مبیوب می را در هر دو وجه شوصی و اجتمایعای 

ان ، بیی  غالم هم  نسینی بود نه عایشاق زنا گای  ریزی نرده پییه

هستن  و به هیچ عنوان از هار چاه در ایان جاهاین رناگ تابالاق 

پذیرد آزاد نیستن  بلکه صمیمینه و بی افتاوایر و ساربالانا ی باه  می

هاایی  و تااماایم ثاارو  و دارایاای) زماایاان و اشاایاایء و مااوجااودا  

عشق (  ارزشمن ی نه در زیر چرخ نرود هس  و موجودی  دارد

 . ورزن  می

بیی  غالم هم  نسینی بود نه انسین و زنا گای شاواصای او را، 

 —نفس زن گی فرد انسینی در همین جهین را، غیی  و نهیی  



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 60 july 2012    13 

 اخبار پناهندگان در جهان

 درگاری پناهجویان افغانی

 با پلاس ایتالاا
 

 به نقل از روزنامه های ایتالاا 

 

ی  گروه شش نفره از جوانین پنیهن ه افغینای ناه در جازیاره سایاسایال 

ایتیلیی اقیم  داشتن  بی ایجید درگیری بی پلیس منطقه سه تن از آنهی را باه 

.                                                         شا   ماورد ضارب و شاتام قارار داده واز ماحاال حایدثااه گاریااواتاناا 

. 

روزنیمه تییمز چیپ لن ن بی انتشیر مقیله ای بی عنوان پنیهن گین پلیس را 

ایان گاروه از جاواناین :  به حرف آوردن  در توصیف این حیدثه ناوشا 

افغینی نه برای گرفتن انتقیم از پلیس سایاسایال هام قسام شا ه باودنا  در 

فرصتی منیسب زهر وود را ریوتن  و فردی نه قرال یاکای از دوساتاین 

آنهی را به دالیل واهی مورد ضارب و شاتام قارار داده باود باه جازای 

 .                                                .اعااااماااایلااااش رساااایناااا ناااا 

یکی از همین جوانین نه توسط پلیس مورد اهین  و ضرب و شتم قارار 

گرفته بود در نیمه ای ته ی آمیز وطیب به پلیس سیسیل نوشته بود نه به 

زودی تالفی نیر غیرمنطقی آنهی را در وواهن  آورد امای پالایاس بای بای 

اهمی  ووان ن نیمه آنرا ج ی تلقی نکرد تی اینکه در روز حایدثاه افاراد 

 .                                     .ساارماانااشاایء درگاایااری را پاایاا ا نااردناا 

هنوز هیچ اثری از ایان :  تییمز ب ون اشیره به عل  زدو ووردهی نوش 

پنیهن گین افغینی نشف نش ه و حتی آنهی نمپ وود را نایاز تارک نارده 

 .ان 

یك پناهنده افغان در اسپاناا خود را حلق آویز کرد                       

نه زیر نظر سیزمین ملل متح  مناتاشار مای شاود، "  پنیهن گین" میهنیمه 

در آورین شمیره وود از مرگ ی  پنیهن ه افاغاین در ناماپ بایرسالاون 

.            وااااااااراااااااار داد                                                   . 

متوفی ی  جوان (  REFUGEES" )پنیهن گین"بنی به گزارش میهنیمه 

سیلاگای در ناماپ ناوجاواناین بایرسالاون  43سیله افغینی بود نه از  36

سیلگی به نمپ بزرگسیالن این شهر مناتاقال  48حضور داشته و از سن 

.شااااااااااا ه باااااااااااود                                        . 

در بوش دیگری از این گزارش آم ه اس  نه وی بی حالاق آویاز ناردن 

وود، جین وود را از دس  داده و در وصی  نیمه وود آورده نه مارگ 

.                                                             از زناا گاای در مااکاایناای بااه ناایم ناامااپ بساایاایر آباارومااناا انااه تاار اساا 

. 

پلیس بیرسلون نه در ابت ای امر به ویلر رسام الاواط ماتاوفای باه وی 

ملی  ایرانی الالق نرده بود، ضمن عذر وواهی از مویلرین واود در 

سایلاه از اتارای  افاغاینساتاین  36این جوان :  برنیمه ای تلویزیونی، افزود

اس  نه ریشه تیجی  داشته و به همین دلیل در ابت ا به اشاتارایه، مالایا  

 .وی ایرانی اعالم ش ه بود

پناهندگان به آمریکا در صورت یکسال حضور در عراق مجوز اقياميت 

 در آمریکا را اخذ خواهند کرد
دول  آمریکی به تیزگی اعالم نرد، پنیهن گینی نه به صور  داوللرایناه 

به م   یکسید در عراق حضور فبید داشته بیشن ، مجوز اقایما  دایام 

 .در این نشور را درییف  وواهن  نرد

C.N.Nبه گزارش شرکه ورری    ، تصمیم ج ی  دول  آمریکی،  

پنیهن گینی نه برای حضور در عراق داوللرینه تمییل وود را نشین 

دهن ، پس از یکسید حضور در این نشوربحران زده، به عنوان 

شهرون  رسمی اییال  متح ه پذیرفته وواهن  ش  این شرکه بی پوش 

مصیحره ای از وینواده هیی پنیهن گینی نه ی  نفر از آنهی به عراق 

. رفته بود، نحوه رسی گی به سربیزان در این نشور را ب  ارزییبی نرد

بنی به گفته وینواده پنیهن گین سربیز، از زمینی نه فرزن  و یی همسر  

آنهی به عراق اعزام ش ه ان ، تی ننون هیچگونه نیمه ای از سوی آنهی 

ارسید نش ه و بیم آن می رود نه حتی در جرهه نیز تربیض نژادی علیه 

.                                               سرابیزان ویرجی اعمید شود  

صلیب سرخ جهینی نیز از اعزام پنیهن ه به عراق توسط آمریکی ابراز 

نیرضییتی نرده، امی مقیمی  نیخ سفی  هیچگونه عکس البملی در قرید 

 این امر نشین ن اده ان                                                             

داروهای تازه تولاد در کانادا بر روی مي ياجيران بيه ایي  کويور 

 آزمایش می شود
گروهی از پنیهن گینی نه به منظور مهیجر  به نینیدا اق ام نرده ان  

م عی ان  داروهیی تولی ی در این نشور، به صور  آزمییشی برای 

 نوستین بیر بر روی آنین آزمییش می شود تی در صور  بروز هرگونه 

 .                             حسااایسااایااا  ماااردم ناااینااایدا دچااایر عااایرضاااه ای نشاااونااا 

تای ناناون ساه :  بی انتشیر ورر فوق گف " تورنتو تییمز" روزنیمه 

هزار پنیهن ه بی امضی نیمه ای مرنی بر سواستافایده دولا  ناینایدا 

از آنین برای داروهیی تیزه تولی  ش ه، از مقیمی  بلن پییه ناینایدا 

دروواس  نرده ان  تی هرچه سریبتر دلایال آزماییاش داروهایی 

 .تیزه تولی  ش ه روی آنهی را به صاور  عالانای تاوضایاح دهانا 

تورنتو تییمز، بی اشیره به اینکه گروه مبترضین م عی ان  نه تای 

ننون چن  نو  قرص سرمیووردگی و مسکن روی پانایهانا گاین 

آزمییش ش ه، وواستیر غرامتی در ح ود پنج هزار دالر ناینایدا 

 .باارای هااریاا  از پااناایهااناا گااین از دولاا  ایاان نشااور شاا ناا 

دول  نینیدا نیز تی ننون در این رابطه هیچ توضیحی به رسایناه 

 .هیی این نشور و گروه مبتر  ارایه نکرده اس 

 دولت کانادا بودجه ب داشت و درمان پناهندگان را قطع ماکند

 3643دول  ف راد نینیدا تصویب نرده اس  نه از اود جوالی 

هزینه هیی پزشکی پنیهن گین را،  از آزمییاش واون گارفاتاه تای 

در .  وانسینیسیون و آمروالنس و دارو و درماین را قاطاع نانا 

شاهار ناینایدا  46جون در  48اعترا  به این تصمیم در روز 

 . تظیهرا  انجیم ش 

در این تظیهرا  نمیین گین پزشکین مبتر  باه ایان تصامایام،  

دولا  .  همراه پنیهن گین و فابایلایان اجاتامایعای حضاور داشاتانا 

اگر سالم  پنیهن گین وطری برای ناینایدائایاین ایاجاید " میگوی  

وزیار ماهایجار  "  جسای نانا ی". " نن  هزینه آن را مایاپاردازد

مایالایاون دالر  466سید  8ف راد میگوی  بی این تصمیم در لی 

ولی این وزیر توضیح نمی ه  نه به باهایناه . صرفه جوئی میشود

حمیی  از حقوق بشر بمریران لیری و یی جنگ افغینستین چانا  ده 

میلییرد دالر هزینه  در بارداشاتاه و چاه تابا اد انساین بار اثار 

 36هزینه درمین سیلای .  بمریرانهی جین وود را از دس  داده ان 

میلیون دالر نجی و هزینه هیی میلیایردی حامالاه و آواره ناردن 

ه ف دول  نینیدا از قطع هزینه باها اشا  و درماین .  مردم نجی

پنیهن گین،  پیئین آوردن سطح  رفیه و تحامایال فاقار باه جایماباه 

این تصمیم دول  ناینایدا نشاین دهانا ه .  مهیجرین در نینیدا اس 

توویلی بودن شبیرهیی انسین دوستی و حقوق بشری این دولا  

پنیهن گینی نه بی تمیم وطرا  سفر غیرقینونی، جین وود .   اس 

و افراد وینواده وود را به وطر ان اوته ان  تی وود را از دسا  

دولتهیی جنییتکیر وسرزمینهیی نیامن و فقر و تنگ ستی واالص 

در ایاناجای دیاگار .  و به نقطه نسرتی امنی در این نره وینی برسن 

در اعترا  باه ایان .  دول  نینیدا حقوق بشر را فراموش میکن 

تصمیم دول  گروهی از حیمیین پنیهن گین در شهار ویانای پاگ 

پیگیر شکیی  به دادگیه هستن  تای مایناع اجارای مصاوباه دولا  

برای حمی ی  از پانایهانا گاین، اعاتارا  واود نسا  باه .  شون 

تصمیم دول  را به فبیلین اجتمیعی انتقید و نماییانا گاین ماجالاس 

 . ف راد را مورد سئود قراردهی 

 سنت 25فقط نفری : یک خبر         

در تيورنيتيو،  1321جون  15برابر خبر روزنامه مترو تاریخ 

پيايس بيايليدیيني  " گروهی از دانوجویيان دانويگياه کيانيادائيی 

سينيت بيرای اسيتيفيان  25در ش ر وینی پ ، نفری " منونایت

ایي  دانويجيویيان اعيال .  هارپر نخست وزیر کانادا فرستاده انيد

مالاون دالر بودجه خدمات درميانيی پينياهينيدگيان،  13کردند که 

آنيان از .  سنت در سال هيزیينيه دارد 25برای هر کانادائی فقط 

سينيت بيرای نيخيسيت  25همه کنادائا ا خواسته اند که نيفيری 

 .وزیر ارسال کنند

از لرف  2012در میه جون ( نمیین ه نروبی)مجتری واح ی   

سکوالرهیی سرز تورنتو و جرهه متح  دانشجوئی برای سونرانی 

.الزم دی م نکیتی را پیرامون این برنیمه  یید آور شوم. دعو  ش ه بود  

تی ننون برایتین پیش آم ه در مجلسی یی میهمینی ویی مریحثه ای وقتی 

صحر  از آزادی زن، مجیزا  اع ام، یی نق  مذهب سون میگویی، 

به هر حید  سطح فرهنگ و : "....شوصی در پیس  به شمی میگوی 

ان یشه و سواد بیشتر مردم در  جوامع جهین سومی همین اس  و زود 

مجیزا  اع ام را اغلب : "ویی."  اس  نه شمی از مذهب انتقید ننی 

مردم به وصوص در جوامع سنتی قرود دارن  و شمی چگونه به وود 

الرته  گوین گین ." حق می هی  نه نظری نیمال مویلف انثر مردم ب هی 

این نظردو دسته ان  و  ازدوجییگیه متفیو  این سونین را به زبین 

گروهی از سر بی الالعی و عید  به چسری ن به سنتهی و . مییورن 

عقیی  نهنه و یی مذهری، و گروهی نه مجتری واح ی یکی از آنهیس  و 

نوشته حیضر نیرر برآن اس  ،گروهی هستن  نه برای عرضِه عقیی  

مییه گذاشته و بی شییدی وود را در پس نقیب " مردم"ارتجیعیشین از 

پنهین نرده ، از ابراز نظر " سنتهیی جیمبه"، " فرهنگ انثری "

.                                                            مستقیم لفره میرون   

تیری  زن گی انسینی حینی از آن اس  نه نوآوریهی و ای ه هیی نو در   

زمینه هیی اجتمیعی  مثل آزادی و برابری زن و مرد ، یی  لغو 

مجیزا  اع ام هر چن  در ابت ا ممکن اس  مورد افرید عمومی واقع 

نشون  ، ولی سرانجیم هر ن ام از آنهی مثل گلی بر شیوسیر درو  

تنومن  زن گی انسینی جلوه نرده و وجود وود را الجرم بر نهنه 

این داستین حتی درحوزه اوتراعی  و انتشیفی  . پرستین تحمیل میکنن 

داستین رسوایی نلیسی در ته ی  به قتل گیلیله بر .  نیز مص اق دارد

و یی دانشمن ی نه پس از مشیه ا  و تحقیقی  .  همگین روشن اس 

وود ادعی نرد نه  آنچه بیعت عفون  ِ پس از جراحی میشود وجود 

یرا  بسییر ریز یبنی بینتریهی در اتیق عمل هستن ، بروی جراحین و 

پزشکین  نظر او را به سوره گرفته به او میگفتن  ووب تو از این 

.جیدوگران بسییر نوچ  وواهش نن نه دیگر مزاحم نیر می نشون 

ولی سرانجیم واقبی  و حقیقِ  فکر و ای ه او درعمل (    نقل به مبنی)

و پراتی  به اثری  رسی  به لوری نه نهنه پرستین اگز هم میوواستن  

از آنجی نه نوآوریهی ،وان یشه هیی نو ، .  دیگر نتوانستن  مویلف  ننن 

فرزن ان زمین وود بوده ، و درپیس  به نییزهی و ضرورتهیی حیی  

انسینی می شکفن ، الجرم مورد استقرید انسینهییی قرار میگیرن  نه 

درنیر غوله ورن  و در گیر و دار سیوتن  زن گی وبی امی  به آین ه ای 

به همین جه   آنچه . بهتر، دنییی نظر را محض دنییی عمل میوواهن 

حقینی  ان یشه هیی نورا محقق میکن  نه فقط است اللهیی منطقی و  

در این مسیر سرهی . نظری بلکه پراتی  واقبی حیی  انسین اس 

بری ه ، گردنهی زده ش ه و تنهی سوزان ه ش ه ان  به این عل  نه اقلیتهیی 

حینم نه دارای امتییزاتی هستن  از بیم از دس  دادن امتییزا  وود، 

.              وواهین ادامه وضع موجود و دشمن هر گونه تغییر هستن   

تمیم : " مجتری واح ی افیضی  زییدی داشتن  از جمله اینکه   

اع امهییی نه جمهوری اسالمی انجیم داده بی محینمه بوده ، می ی  

مردم وودشین میلیونی به "و یی ." اع ام هم ب ون محینمه ن اشتیم

استقرید ومینی رفتن  و حیال میگوین  ومینی سر می ناله گذاش  شمی 

سرهییتین را برای ناله آمیده نردی  حیال موارب بیشی  دوبیره سرتین 

.                                                           برای ناله آمیده نریش   

 
"فرهن  عموم مردم"نقابی به نام   

پرتو: نویسنده   

91تارماه   
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الرته نیس  نه ن ان  سرهییی نه برای ناله آمیده نرودن  و آمیده نیستن  به 

و زنینی نه . . فیجبه بیر ترین شکل بر سر دار رفتن  و همچنین میرون 

.  حجیب  و روسری نوواسته و نمیوواهن  چگونه پیس  گرفته و میگیرن 

ازاین دس  پرورده ی  مشتی رمید و شیید حوزوی نه اینگونه بیشرمینه 

مردم را مقصر مبرفی میکن  بیی  پرسی  مردم به استقرید ومینی رفتن  و از 

او وواستن  روزنیمه هییشین را توقیف نن ؟ از او وواستن  به ضرب نت  و 

شالق و زنجیر وچیقو و اسی  پیشی حجیب را به زنین تحمیل نن ؟ از او 

وواستن  به جرم رقص و پییکوبی  مردم را به زیر ضرب تیزیینه بررد؟  

.                زبین هر گونه مویلف و منتق  را بررد؟ و هزاران پزسش دیگر  

سفسطه هیی مجتری واح ی ارزش انتقید ن ارن  قص  من در این نوشته اشیره 

و " مجیزا  اع ام"و " نظر انثر مردم"ای اس  به ارتریل دو نکته ی 

سفسطه ای نه مجتری واح ی و همقطیرانش از آن سیوته و بی آن عوامفریری 

این شکل از سفسطه یکی از آموزه هیی اربیبین سرمییه اس  نه . میکنن 

ازجمله درانتیریو نه وود در آن زن گی میکنیم ، . موارد استفیده زییدی دارد

احترام به "را بی همین عنوان " دادگیههیی شریبه"پیرلمین قص  تصویب 

داش  ، ولی تح  فشیر نمپینهی و جنرشهییی بر "  فرهنگ گروههیی مذهری

.                                                          ض  آن موفق به انجیم آن نش   

به عنوان نیروی تیزه ( نمیین ه نروبی)م   نمی نیس  نه مجتری واح ی 

نفس از ویل سرزهللا میهمین دائم و شیی  میزبین در ص ای آمریکی به 

در یکی از برنیمه ی میه پیش ص ای آمریکی .  عوامفریری مشغود اس 

وقتی در بیره ی مجیزا  اع ام از او سؤاد ش ، پیس  می اد نه ( 91ورداد )

فرهنگ انتقیم گیری در جیمبه می سنتی اس  نه نریی  نیدی ه گرفته شود، و بی 

این ترفن  شرو  نرد به حرافی نه مجیزا  اع ام برای جرائم سنگین مواد 

جیلب اس  نه ب انیم رئیس ستید مریرزه بی مواد مو ر . مو ر بیی  اعمید شود

، شینزده سید پیش در مصیحره رادیو تلویزیونی اعالم نرد نه مجیزا  

اع ام،نه تنهی  جرائم مواد مو ررا نیهش ن اده بلکه میزان این جرائم  چن  

مثل اینکه مجتری واح ی از همکیرهیی وود در رژیم . برابر افزایش داشته

هم شینزده سید عقب تر،و  ح  اقل دویس  سید هم از مویلفین اع ام عقب تر 

الرته جیی تبجب نیس  چون او پییرن  به عقیی  مذهری هزا و چهیر ص  . اس 

.                                                                             سید پیش اس   

درهمین سونرانی سرزهیی تورنتو، بیز هم در مورد اع ام مورد سواد قرار 

دفی  . ش "فرهنگ انثر مردم"گرف  و بیز هم بی حقه بیزی متوسل به حربه 

او و همکیرانش ویلی ووب می انن  . او از مجیزا  اع ام از نی آگیهی نیس 

ی  راهکیر یاتی، و عیدی اعمید حینمی  لرقی  ارتجیعی حینم  نه اع ام

اس  و بیشتر از هرنسی می انن  نه سکوی ق رتشین بر تِل اجسید اع ام 

آنهی ووب می انن  نه نظیمهیی حینم سرمییه داری به . ش گین استوار اس 

می انهیی تیر برای وفه نردن هرگونه ص ایی علیه استثمیر و حق نشی نییز 

نشتیر و اع ام و گورستینهیی جمبی بی نیم و بی نیم، ابزار نیر . دارن 

نظیمهیی حینم سرمییه و سود اس  و اگر در ببضی نشورهی مجیزا  اع ام 

لغو ش ه بیی  آن را دستیورد مریرزا  و پیی اری جنرشهیی  م اوم ا جتمیعی 

او و امثید او الرته نه نمیوواهن  اع ام، این قتل عم   .علیه اع ام دانس 

بیی  بهینه . دولتی، این لکه ننگ از دامن زن گی انسینی برای همیشه پیک شود

هییی بیش  تی بتوان بی توسل به آنهی  نطفه هیی اعترا  و آگیهی و انسینهیی 

در نظیم سرمییه و سود ، توده هیی نیرگر نه تنهی زیر . آزاده را وفه نرد

تیزیینه ی فقر به نوعی مرگ ت ریجی محکوم میشون ، نه تنهی برای به دس  

آوردن لقمه ای نین در مسیرهیی پر وطر پنیهن گی، در درییهی لبمه میهیین 

دریی میشون ،  بلکه  بیی  بتوان بی ایجید رعب و وحش  در دد آنهی 

همین جیس  . مجرورشین نرد تی به استثمیر و توحش بردگی مزدی تن ب هن 

نه به می میگوی  جنرش ض  نظیم بردگی ِ سود و سرمییه حق دارد وود را 

.                                                     پرچم ار مریرزه علیه اع ام ب ان   

الرته نه نظیم سرمییه داری جمهوری اسالمی به مجتری واح ی هی به عنوان  

و گروههییی نیز در ویر  از نشور بی . یکی از حکیم تیزه نفس نییز دارد

دعوتهیی محترمینه ازاو و همپیلکیهییش، چنین وحوشی را به عنوان 

.                                                               اپوزیسیون مبرفی میکنن   

،  مردم شوصیتهیی از گرد راه رسی ه مثل بنی 57امی اگردیروز،  در سید 

ص ر و یزدی و قطب زاده و رفیق دوس  و بقیه اراید و اوبیش را 

نمیشنیوتن ، امروز ووشروتینه این عمله انره هیی نهیدهیی پلیسی و امنیتی 

والالعیتی مثل همین مجتری واح ی و فیلمه حقیق  جو و سیزگیرا و نوری 

زاده و شریبتم اری و موسوی ووئینی هی را از لریق همین  افیضی  و 

وارونه پردازیهییی نه هر روزه  در ص ای آمریکی و در جمع سرزهیی 

.                                             ویر  نشوری دارن ، میتوانن  بشنیسن    

آنچه مسلم اس  اینکه این آدموواران از ترس  سیل هولنیک جنرش اجتمیعی 

اس  نه بسیل جیدوجنرل اصالح للری پهن نرده،  اینگونه وزعرال  را 

اگرچه گروهی در تورنتو مجتری واح ی را به عنوان ی  . سرهم میکنن 

برای   -بی پیش سونرانیهیی وسته ننن ه –عنصر اپوزیسیون بی نرکره و دب به 

سونرانی دعو  نرده بون  ولی پرسشهیی مطرح ش ه، به دعو  شون ه و 

.                 دعو  ننن ه نشین داد نه نمیتوان مویلرین را نیدان فر  نرد  

وقتی به رادیو گوش می هی  یی به تمیشیی تلویزیون می نشینای و 

یی به مصیحره هی و سونرانیهی توجه میکنی، می بینی اغلب نام و 

مینن  سرنگونی جماهاوری .  بیش مطیلب مشترنی را لرح میکنن 

اسالمی، آلانارنایتایاو سایزی، حاقاوق بشار، ساکاوالریازم، آزادی 

زن انیین سییسی، رفع تربیض زناین، آزادی بایاین، لاغاو حاجایب 

اجریری، آزادی احزاب سییسی و سن یکیهایی نایرگاری، عا الا  

اجتمیعی، ج ائی دین از دول ، نپرداوتن هزینه هیی ماوئساسای  

مذهری از سوی دول ، و مهمتر از همه انتویبی  آزاد، و باروای 

 . هم وواهین لغو حکم اع ام هستن 

از رضی پهلوی و مجیه ین، سلطن  للرین تی گروههیی ساکاوالر 

سرز و راه نیرگر و احزاب چاپ، هاماه  ایان شابایرهای رابارای 

قرل ازاعتاراضای  .  رهیئی جیمبه از شرایط ننونی مطرح میکنن 

.   این شبیرهی فقط از سوی چن  گروه چپ ماطارح مایاشا  88سید 

و حضاور مایالایاونای ماردم در  88ولی بب از اعتراضی  ساید 

هام اناناون .  وییبینهی، جو حینم بر ویر  از نشور را تاغایایار داد

جرهه اصالح للرین در داول و ویر  پشتوانه مردمی وود را از 

دس  داده و مردم داول هم اگر چه به ریهر در گیر و دار مسیئل 

روزمااره زناا گاای هسااتااناا  و لاای  پاایااگاایاار اوااراایر و حساایس بااه 

 .روی ادهیی جیمبه هستن 

غاولای ناه .  در داول نشور غولی در حاید تاکاین واوردن اسا 

هرن ام از گروههیی سییسی برای بفرمین درآوردنش، در تاالش  

غولی نه بی ی  تاکاین شایناه .  ب س  آوردن چراغ جیدوئی هستن 

تامایمای .  میتوان   دول  را سرنگون و ق ر  سییسی را جیبجی نن 

سرنگون للرین ج ای از اوتالف سیایسای ناه دارنا  در آرزوی 

حرن  این غاود در حاید تاکاین واوردن و ساقاول جاماهاوری 

همه آنهی رهیئی جیمبه ایران را در مارحالاه اود .  اسالمی هستن 

 . در گرو سرنگونی جمهوری اسالمی میرینن 

برای این گروههی، وود غود و زن گیش مهم نیس  بلکه نیرویاش 

آناین باه غاود .  در سرنگونی دول  برایشین بسییر حایایتای اسا 

وع ه ی اصالحی  را به بابا  از با سا  گارفاتان قا ر  دولاتای 

.  وود غود را شییسته مشیرن  در ق ر  نمی اننا .  مونود میکنن 

زن گی این غاود وقاتای  بارایشاین ارزش دارد ناه در وا ما  

و اگر غود حرنتی سر وود و بارای واود نارد، .  دولتشین بیش 

غود در چراغ .  همین ننن  نه شیه نرد و جمهوری اسالمی میکن 

 . جیدو ابزار این گروههیی سییسی و سییس  بیزان اس 

ولی غود رهی ش ه از چراغ جیدو، دشمن آنین اس ، برای همایان 

،دس  و پیی این غود را بی تصویب  انوا  قوانین بظیهار آزادی 

غایاره ... وواهینه مینن  انتویبی  آزاد پیرلمینی، دول  سکوالر، و 

و صحرتی از حقوق اجتمیعای، حاق دوایلا  غاود در .  می بن ن 

برنیمه ریزی، اجرا، ننترد، نظیر ، قضیو ، و نایاروی ارتاش 

این نهیدهی  از جمله مقا سای  سایایسا  بایزان و .  و پلیس نمیکنن 

و در ماورد آن بای .  احزاب بوده و فقط بیی  در اوتییر آنین بایشا 

 .غود نریی  صحر  نرد، نه نکن  غود به توان وویش آگیه شود

نکته اینجیس  نه همه این گاروهاهای پایاروزی واود را در گارو 

ولی از هرگونه حرن  وود سیوته و وود . حرن  غود می بینن 

حرنتهیی وودسیوته و وود پرداوته . پرداوته غود وحش  دارن 

نه در آن صاور   وی واواساتاه .  غود چشم وی را بیز می نن 

وود را بی سییس  ترنیب و انجیس  نه ان دستاه جای  واحازاب 

 .  ش ی ا در تنگنی قرار میگیرن 

چه می ان  می دولا  بایزان  دستگاه قضائیآنین میگوین  غود از  

و سییس  پیشگین هستیم نه تشویص می هیم ن ام قایناون قضایئای 

غود زن گیش را صرف نیر میکانا  و از .   ووب و ن ام ب  اس 

او چه مایا انا  ناه قایضای . مسیئل حقوقی و قضیو  چه می فهم 

او چاه مایا انا  ناه  .  چگونه بیی  بیش  و ن ام قایضای واوب اسا 

 . غود دنرید نین شب اس  و بس. اع ام چرا بیی  برقرار بیش 

ولی همین غود بیی  حکوم  را سارناگاون نانا  و .  سوادی ن ارد

او چاکایر . حضرا  عیلی مقیم و بلن  مرتره را باه دولا  باناشاینا 

 می ببنوان قیضی حکم می هیم او . جه میگذرد زندان ادارد نه در 

او چکیر دارد نه می چگونه میوواهیم حقوق بشار .  بیی  اجرا نن 

 .غود فقط نین شب میوواه  و بس. را پییده ننیم

اوفقط بیی  فرماین .  به او چه نه دادستین، دادییر و قیضی نیس  

به او چه مربول نه رئیس . دستگیه قضیئی را بپذیرد و اجرا نن 

زن ان نیس  و مبیونش و بیزجویین زن ان از میین چاه نساینای 

ماگار اداره زنا ان و .   انتویب و چگاوناه اناتاصایب مای شاونا 

انتویب بیزجو و مفتش هم به غود ربطی دارد، او فقط باییا  مای 

می هماه قاوانایان قضایئای را تاوساط .  را به ق ر  دولتی برسین 

. پیرلمین بی انتویبی  آزد تصویب میکنایام و غاود باییا  باپاذیارد

 .غود فقط محتی  نین شب اس  و بس

برگزار میکنیم مثل عراق، مصر، نره جناوبای  انتخابات آزادمی 

هرنس بیشترین رای را بایاآورد مایارود باه .  و امریکی و نینیدا

مجلس به غود چه نه احزاب و گروهیی اقلی  هی به نسر  رأی 

بمای چاه ناه . مگر اینجی آلمین اس . شین بیی  نمیین ه داشته بیشن 

غود برای انتویبی  وترلی  پود ن ارد و می داریام، مای فاکارماین 

غود فرص  ن ارد .  ووب نیر میکن  غود فقط نیر میکن  و بس

نه در مسیئل انتویبی  ماحالاه ای، شاهاری ونشاوری صایحاب 

غود سواد اداره نیروینه و پیدگین و محله و شاهار .  نرسی شود

او ناه .  شورا پورا به غود چه مرباول اسا .  و نشور را ن ارد

باه غاود چاه .  لیسینس و دنترا ن ارد پس نیر او نایاسا  و باس

او فاقاط دولا  را سارناگاون .  مربول، او بیی  نیرنن  و نیر نن 

 .او محتی  نین اس  بس. نن 

پلاس او وود، مراقب میوواه  و !  غود نجی و تأمین امنی  نجی

او تیبع مأمور و ناال .  نیر غود ازنیر امنی  ج اس .  و پاسدار

سالح در دس  غود مثل اژدهیس ، پس اژدهی مایاراییسا  .  س 

. غود بی اژدهی همیشه در فرمین مایسا .  دور بیش  از دس  او

پاس بارگازیا ن .  او فقط می را به ق ر  برسین  بقیه اش بی میس 

غاود بای .  نالنتر و رئیس پلیس و ساردار از اود نایر مایسا 

 . او محتی  نین شب اس  و نه اژدهی. اسلحه همیشه تیبع میس  

می بی سواد و دنتریم و نیروینه دار و صیحب توپ و مجلاس باه 

او نه دائم سار نایر اسا  و .  غود چه نه در نیر می دویل  نن 

بيرنياميه پس او نجی و می ناجای و .  بس و همیشه محتی  نین شب

غاود .  تی چه رس  به حسیب ونتیب نایر مای.  نجی ریزی و کنترل

 نه نمی ان  چگونه بیی  سیو 

می وود لارح .  و پرداو  پس به چه نیر آی  برای نظیر  بر می

. میزنیم و میرریم و می وزیم، و بب  به تن غود پرو ش مایاکانایام

او ماحاتای  .  غود فقط می را به ق ر  بنشین ، ادامه اش بی میس 

 .        نین شب اس  و بس

این غود پس از سای ساید چایدر وروساری چاناین بار سارش 

سنگین اس  نه بی ته ی  و ضارب و شاتام هاناوز باه آن عاید  

نکرده، اع ام و زن ان و تیربیران هم او را از پایی نایاینا اواتاه، 

. اعتراضش به فقر گرانی فزونی ییفته و فبیلیتاش عالانای گشاتاه

پس همه ش ی ا به تکیپاو .  غود در پی ییفتن راهکیر وویش اس 

افتیده تی حارنا  ایان غاود  ناه زنا گایاش در گارو نایرش و 

ایان .  محصود نیرش در اوتییر وودش نیس   را ناناتارد نانانا 

پرستیر اس ، مبلم .  غود زن اس  و مرد اس ، همه نیره اس 

اس ، نگهرین اس ، سربیز اس ، دانشجو اس ، ماحاقاق اسا ، 

اقتصید می ان ، رانن ه اس ، پزش  اس ، استید دانشگایه اسا ، 

نشیورز اس ، نیرمن  اس ، تکنسین اس ، ولرین اسا ، وایناه 

دار اس ، همیفر اس ، پلیس اس ، ، نفیش اس ، نینواس ، بنای 

با ون .  اسا  ، او همه کاره اسيت ، کيارگيراس ، جوشکیراس 

ولی . او محتی  نیر اس . انجیم نیر نمیتوان  نین شب داشته بیش 

ولی غود اس  . غول در فکریافت  راهکار است.  او غود اس 

 پایان.                                     و در حید تکین ووردن
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 احمد پرتوی
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شب فرا رسی ه بود و ستیره هی بی كنیر رفتن ابرهی ، یكي 

یكي شرو  كردن  به پسرك چشمك زدن ، در حیلیكه او در 

.                                    آسمین به دنرید میه مي گش 

بیرون   چهره میه از پش  ابرهیي پراكن ه در آسمین  

برق شیدي در چشمین پسرك دروشی  ، انگیر كه   .آم  

.                                   یكي از دوستینش را دی ه بیش 

سالم ، كجیئي  ؟                                            -  

دیر كردي ، ویلي وقته  منتظر  هستم ، چه ورر ؟        

از شهر هی   از كوههی ، از مردم ،

؟                                ......................... وروستیهی 

از میدرم بگو ، وواهرانم، برادرم ، چه ورر داري ،    

حیلشین ووب اس  ، راستي ووشی به حید تو كه هر روز 

.........                                           آنهی را مي بیني

. درحیلیكه بی میه نجوا میكرد م تی به آن ویره نگیه كرد    

كم كم هوا ونك تر میش  و نسیم مالیمي از شمید شرو  به 

وزی ن كرد ، پسرك صور  وود را به لرف نسیم 

او مي وواس   .تی ونكي بیشتري را احسیس كن   گرف ، 

بی این كیر گرمیي روز را كه هنوز در ب ن وود احسیس 

از جییش برویس  به لرف شیر آبي . مي كرد ویر  كن  

كه ح ود ص  متر پیینتر از وینه هیي كیرگري در محوله 

.                            كیرگیه سیوتمیني قرار داش  رف  

وقتي به كنیر شیر آب رسی  ، كفشهییش را در آورد،  

گذاش  ، شیر  سپس پیهییش را داول گوداد زیر شیر آب 

.                                                     آب را بیز كرد

احسیس مطروعی به او دس  داد ، وستگی نیر روزانه   

از تنش ویر  می ش  ، بی اوتییر پیهییش سس  ش  و 

روی زمین نشس                                             در 

حیلیکه پیهییش را می میلی  به یید آورین بیری نه در 

.رودوینه ننیر ده شین آب تنی نرده بود افتید  

ویلره ای نه به زحم  ییدش می آم  ، مرهم بود، انگیر  

نه در وواب دی ه بیش   بی چن تی از دوستین و هم بیزی 

.                                 هییش بودن ، چه آب سردی بود

                     

این رودوینه از نوه هی سرچشمه می گرف  ، از ننیر  

چن  بیر . روستییشین و مزار  الراف آن می گذش  

مسیر این رودوینه را لی نرده بود ،سیعتهی راه رفته 

بودن  و عیقر  بب  از وستگی زیید دو بیره از همین 

!         مسیر، راه را بر گشته بودن درییوین ، بیی برگردیم

ویلی دور ش یم ، به تیریکی هوا بر می ووریم              

ای بیبی تو چق ر تنرلی ، بذار برینیم تی نجی می ره؟         -

!           ووب آورش هم فهمی ی ، می وواهی چی نیر ؟

 این سواد را چن ین بیر از وودش پرسی ه بود ؛             

راستی می وواهی چی نیر ؟ برای چه می وواهی  - 

ب ونی تی نجی می ره؟                        ؟                     

جوابی برای آن نییفته بود ، امی امشب در ننیر این شیر آب 

.                                            جواب آنرا نم نم می ییف   

 می وواس  ب ان  نه سرنوش  آدمی هم مثل این رودوینه اس  

وقتی نه از نوه هی از بلن ی هی سرازیر می شود ، در مسیر 

وود از هزاران پیچ و وم می گذرد و به دشتهی و مزار  می 

.رس  ، جییی نه دیگر از آن غرش هیی نف آلود ورری نیس    

زمینی نه به انتهیی وود می رس  ، دیگر رمقی برایش بیقی  

نمین ه و آرام آرام به اعمیق زمین فرومیرود تی در دد ویک 

جیری شود ، تی روزیکه دوبیره سر از آن بیرون آورد و 

.                                        دوبیره فریید زن گی سر ب ه    

اننون در این لحظه وقتی به سر نوش  وود ومردمش فکر می 

نرد ، سرنوش  وود ومردمش را به مینن  آن رودوینه تصور 

نرد نه اننون دیگر به انتهیی وط رسی ه اس  و نم نم دارد در 

.                                                 دد ویک فرو می رود  

در عیلم ویید دوبیره به دوران گذشته بیز گش  ، به یید میدرش 

ووواهرانش افتید، به یید گیسوان میدرش افتید نه از زمینیکه 

.                          پ ر رفته بود ، سفی  و سفی تر ش ه بودن   

راستی میدر چرا غصه می ووری ، چق ر موهی  سفی   -    

!                                                                    ش ن  ؟  

میدرش بی شنی ن نلمی  نودنینه درییوین ، بی نوک روسریش  

قطره اشکی را نه درحید سرازیرش ن از گوشه چشمش بود 

..                                                      پیک نرده و گف   

این را می   نه ، درییوین ، غصه نمی وورم ، فقط افسوس -  

.                               وورم نه یه روز برگرده ، می نریشیم  

می نریشیم ؟ مگه جیئی می وواهیم بریم ؟                          -   

!                                                نمی دونم ، نمی دونم -  

درس  چن  روز بب  از این گفتگو هی بود نه برادرش آم  و 

:                                                                       گف   

!           ویلی زود وسییل را جمع ننی  ، بیی  از اینجی بریم  - 

   

..........                                     اینجی دیگه امنی  ن اره   

نجی بریم ؟ فیضی ، نجی ، اگه پ ر  برگرده چی ؟             -  

                 .میدر بیی  بریم ، اگه اینجی بمونیم نشته می شیم  -

هر روز دارن  نزدیکتر می شن ، اگه نشته هم نشیم اونی   -

میرو وادار می ننن همه چیزو ود ننیم و بریم                  

میدر هم در مقیبل حرفهیی فیضی تسلیم ش ه به نیچیر مق اری . 

ور  وپر  جمع نرده به همراه دو دوترش و دریی وین به 

.                              دنرید فیضی به لرف نیبل راه افتیدن   

از مسیر رودوینه می رفتن  تی آب برای ووردن داشته بیشن  ، 

:   هوا نم نم تیری  می ش  ، میدر رو به فیضی نرده و گف   

فیضی چق ر دیگه بیی  راه بریم ؟  هوا تیری  می شه ، بچه  - 

.......                                                 .هی گرسنه هستن   

به یه جیی امن نه رسی یم ، شب ؟ ! یه نمی دیگه بریم میدر  -  

.                                                             .همینجی می مینیم  

در ننیر . از پیچ رودوینه گذشتن ، به زمین همواری رسی ن  

رودوینه چن  درو  نهنسید دی ه می ش  نه ریشه هییشین از ننیره 

وقتی به آنجیرسی ن  فیضی رو به . هیی رودوینه بیرون زده بود

:                                                          میدرش نرد وگف   

!                                          ووب ، امشب اینجی می مینیم  -   

او تکه گلیم دس  بیفی را نه روی دوشش بود روی زمین پهن 

:                                                    وبه درییوین گف   نرد  

!                             تی برود نمی بوته وش  و هیزم جمع نن   

وودش هم  نتری را نه میدرش داول بقچه ای بی دیگر وسییل ی  

.           جی جمع نرده بود ، برداشته وبه لرف رودوینه راه افتید

دریی وین در حیلیکه بوته هیی وش  را از زمین می نن  

چشمهییش به چشمهیی میدرش دووته ش  نه به دوردس  هی نگیه 

:                                                                      می نرد   

میدر به چه فکر می نن  ؟                                                 -   

سوالی نه برای آن نمی توانس  جوابی بییب  ، آیی او به آین ه فکر  

می نرد ، یی به پ ر ؟ سوالی نه همیشه یهن او را به وود مشغود 

 می نرد ، میدر در آن لحظه به چه چیزی فکر می نرد               

امی امشب نه وود او به مینن  میدرش به دوردس  هی در آسمین  

.          ویره ش ه بود ، نم نم داش  جواب این سواد را می ییف    

آری بی گمین میدر در آن لحظه به سرنوش  شومی نه درانتظیر 

آنهی بوده فکر میکرده اس  ، به آین ه نیمبلوم، به درب ری و 

.            آوارگی واینکه آن روز روزج ایی از ریشه هییشین بوده  

روز ج ایی از جییی بود نه آبی واج ادش در آن مسکن گزی ه بودن  

و هزاران سید رنج نشی ه بودن  تی از لریب  سو  و وشن، 

.                                   لریبتی بسیزن  نه میوای انسینهی بیش   

 امی حیال چه بر سرشین می آم  ؟                                           

بیی  از این ریشه هی نن ه می ش ن  ، جنگ داولی چه بر سرشین 

می آورد ، داش  آنهیرا به نجی می نشین  ، به سوی ن ام سرنوش  

نیمبلومی ، وقتی پ ر رف  و دیگر از او ورری نش       آغیز 

میجرا بود و به دنرید آن نوچ نردن ، درب ر ش ن ، و حیال او در 

ایران دور از همه نسینی نه می شنیو  و دوستشین داش     به 

بیز به .            دنرید هم می بود تی برایش از سرنوش  آنهی بگوی 

یید آورد كه بی چه مشقتي بب  از پنچ روز به كیبل رسی ن  ، در راه 

وینوادهیي بسییري را به مینن  وینواده وود  دی ه بود كه از دیگر  

.                             نقیل بسوي كیبل در حید كوچ كردن بودن     

زنهیئي را به یید میآورد كه از فرل ان وه ازدس  دادن فرزن ان 

وشوهرانشین گیسوانشین را تمیمی سفی  كرده بودن  واز جیي چنگ 

صورتهییشین هنوز وون مي چكی  دوتران وردسیلي را به یید مي 

آورد كه بی لریس هیي ژن ه و پیره، بی پیي برهنه اشك ریزان آویزان 

                     -از دامن میدرانشین به این سو و آن سو كشی ه مي
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 منوچهر دوستی

  9109فوریه  92   تصویر

 

 باال نشسته است و

 می دواند روز را

 در حجم پر گفتگوی خیابان ها

 ...از اهواز گرفته تا

 و می تراشد فوالد خسته را

 و نفت جریان را

 خون می کند به دل های ما

 .برای خرج بیان گرسنگی

 اینجا اسالمی

 جمهوری امام زاده

 و لغو کشیدن نقشه

 .برای زندگی ست

 اینجا ادامه خداست

 که حاال نشسته است

 و عکس می گیرد از خیال ما

 دست های زمین را" امت"و 

 متۀ کار می کند

 و اسب های کوچک عرق را

 می دواند از باال به پائین

 در چهره ها، در قدهای کوچک و بزرگ

 تا آفرینش جنسیتی خیس

 و تماما درهم و کالفه

 شریعت سیستم اینجاست

 و دست هایش مثل روز برق می زند

 و حاال سنگین و ته نشین شده

 رو به آینده

 خستگی

 در اینجای گرفتۀ گلو

 با سرطان ادامه سکوت

 و می شمارد نفس هایش را

 حاال برپاست

 اینجا پیشخوان ما

 با یک دو راهی سیاه و سپید

 بله

 .سپید یا سیاهی انکار ناپذیر

 آه ای دم دم غروب

 غمگین و آهسته

 می افتی به چاه

 کاش می شد

 کاش میشدم توانستن

 و می گرفتم دستت را

 در نیفتادن به چاه شب

 آه ای دم دم غروب

 پردۀ آهسته آهسته بسته شدن چشم های روزم

 و قصه های طویل بعد از تو

 در سراشیبی راه گم شدن

 در ندانم زار

 کاش میشد دست هم را

 میگرفتیم

 و می پریدیم

 در دریچه طلوع نوبت بعد

 و میشدیم یک دهن خندۀ همدلی

 آه ای آه

 ای برآمده از غروب

 کاش بجای دوتا

 یکی میشدیم

 و تنگ میکردیم

 جای خستگی را

 و خواب را شریک نمی کردیم

 در وقتمان

 و حاال حسرت نمی بردیم

 به سفری که پایش شکسته است

 و چنگ می زند به دلی

 که هیچ عصایی بدستش نمی دهد

 آه ای دم غروب زده

 در فراموشی شراب

 ای کاش دم از زندگی بود

 و های های هورامی                 

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

 

ژوئن  برنامه ای به مناسبت سالگرد اعادام  2درروز شنبه 
و  شااعر، آقاای .  فرزاد کمانگر در فرانکفورت برگذار شاد 

ایان .منوچهر دوساتی اشعارشاان را در آنجاا قرائات کردناد 

 .یکی از اشعار خوانده شده به وسیله ایشان است

!باید باکره باشى، باید پاک باشى  

!براى آسایش خاطر مردانى که پاش از تو پرده ها دریده اند   

چرایش را نمادانى فقط مادانى قانون است، سنت است ، دی  

 است

 قانون و سنت را مادانى مردان ساخته اند

اما در خلوت مى اندیوى به مرد بودن خدا و گاهى فکر ماکنى 

!! شاید خدا را ناز مردان ساخته اند  

...م  زنم   

 با دست هایی که دیگر دلخوش به النگو هایی ناست 

 که زرق و برقش شخصاتم باشد 

و به همان اندازه از هوا س م مابرم که ریه های تو .... م  زنم   

 مادانی ؟ درد آور است م  آزاد نباشم که تو به گناه نافتی 

 قوس های بدنم به چوم هایت باوتر از تفکرم می آیند 

 دردم می آید باید لباسم را با مازان ایمان شما تنظام کنم 

 دردم می آید ژست روشنفکریت تن ا برای دختران غریبه است 

 به خواهر و مادرت که مارسی قاصر می شوی

 دردم می آید در تختخواب با تمام عقاده هایم موافقی 

 و صبح ها از دنده دیگری از خواب پا ماووی 

 تمام حرف هایت عوض ماوود

 دردم می آید نمی ف می 

 تفکر فروشی بدتر از ت  فروشی است 

است نه تفکر .... حاف که ناموس برای تو   

 حاف که فاحوه ی مغزی بودن بی اهمات تر از فاحوه تنی است

دردم می آید خر فرض شوم / م  محتاج درک شدن ناستم   

 دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کاله ماگذاری 

 و هر بار که آزادیم را محدود ماکنی 

 ماگویی م  به تو اطمانان دارم اما اجتماع خراب است 

 نسل تو هم که اصال مسول خرابی هایش نبود 

 مادانی ؟

 دلم از مادر هایمان ماگارد 

بدبخت هایی بودند که حتی ماترسادند باور کنند حقوان پایمال   

شده      

نه برای اینکه از زندگی راضی بودند .. خاانت نماکردند    

نسل تو از مادر هایمان ... خاانت هم ش امت ماخواست ...نه 

 همه چاز را گرفت 

...جایش النگو داد   

از همه چاز ... از لقمه ی حرام ماترسد ... مادرم از خدا ماترسد 

 ماترسد

 تو هم که خوب مادانی ترساندن ب تری  ابزار کنترل است 

ای  را هم بخوانی ماگویی اغراق است ... دردم می آید   

 ببانم فردا که دختر مردم زیر پاهای گوت ارشاد

به جرم موی بازش کتک می خورد   

 باز هم هما  را ماگویی ؟

 ببانم آنجا هم اندازه ی درون خانه ، غارت داری ؟؟

دردم می آید که به قول شما تمام زن های اطرافتان 

... خرابند   

....و آن ایی هم که ناستند همه فامال های خودتانند   

 مادرت اگر روزی جرات پادا کرد ازش بپرس 

س با پدر راضی بود ؟؟؟.ک.از س  

...و جوابش را ... باچاره سرخ می شود   

...........باور ک  به خودش هم نمی دهد   

 دردم می آید 

 از ای  همه بی کسی دردم می آید

 

!باید باکره باشى  

!باید پاک باشى   

 شعری از

سیمین دانشور   
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 خواهران ماگدالا 

 !تراژدی مذهب، مرگ و دیگرهاچ

 زهره ستوده

 

:سال تولاد   ۱۱۱۰ 

ایرلند و انگلستان: کوور تولادکننده   

فرانسس هاگس : محصول   

پاتر موالن: کارگردان   

پاتر موالن: نویس  فالمنامه  

نایجل ویلوبی: فالمبردار   

کری  آرمستران ) : موساقی مت )آهنگساز  

آن مری داف، نورا جا  نون، دوروتی دافی، آیلا  والش، : هنرپاوگان 

یوان ماهون و جرالدی  مک اسمات، نالاس مک مری مورای، بریتا  

رنگی،: نوع فالم  دقاقه ۰۰۱   

سومین شوصی  فیلم برنید ، دوتر زیرییی اس  نه در یتایام وایناه بسار 

زیرییی چشمگیر او حتی دوتران یتیم وایناه را نایاز باه ساتاییاش .  می برد

م یر یتیم وینه ی  بیر او را در حییل در حید صحارا  ناردن .  وامی ارد

بی پسران محله می بین  و به اتاهایم واهای دلاراری از پساران فاقاط چاون 

جرا  حرف زدن بی پساران را باواود داده اساتاراه نا اماتاگایه واواهاران 

 .میگ الین می برن 

تمیم .  زن گی زنین و دوتران در ن امتگیه میگ الین شیق و لیق  فرسیس 

روزهیی هفته را نیر می ننن  و نه تنهی دساتامازدی نا ارنا  بالاکاه غاذای 

هنگیم نیر و غذا ووردن بیی  دعای باواوانانا  و .  نیفی هم به آنهی نمی دهن 

. داشتن روابط دوستینه ماماناو  اسا .  اجیزه صحر  بی یک یگر را ن ارن 

راهره هی باباناوان .  حق محر  نردن و نم  رسینی به هم یگر را ن ارن 

روسیی زن ان به بهینه هیی واهی در هار فارصاتای آناین را بایارحامایناه 

اغلب موهیی سرشین را برای تنریه و به نشایناه .  شکنجه و نت  می زنن 

 .تحقیر قیچی می ننن 

انثر زنین در این ن امتگیههی، بی گذش  زمین، تح  فشیرهیی بیارونای و 

لرد ش ن از جیمبه و وینواده، ورد ش ن زیر ساناگایانای بایر ناگایهاهایی 

شمیت  بیر الرافیین و هم چنین فشیرهایی روانای و شاساتاشاوی ماغازی 

مستمر توسط ترلیغی  مذهری و زبین تل  و گزن ه ای نه ییدآور گنایهاکایر 

بودن آنین اس ، شرایط موجود را پذیرفته و به آن تن می دهانا  و حاتای 

سایلاه  ۰۶مثال نتی پیرزنی .  گیهی وود به عیمل فشیر نیز تر یل می شون 

اس  نه وود تر یل به اهرم فشیر م یران اسیرتگیه یبنی وواهران مقا س 

و حتی در آورین لحظه در بستر مرگ بارناید  را تاها یا  مای .  ش ه بود

نرد نه سهل انگیری در رسی گی به او را به وواهاران گازارش واواها  

داد و برنید  در جواب به او گف  نه مرگ و زن گی او برای واواهاران 

مهم برای آنهی پولی اسا  ناه از بایاگایری زناین و .  مق س اهمی  ن ارد

 .دوتران اسیر در آن اسیرتگیه مووف به چنگ می آورن 

: هنگیمی نه نتی مرد برنید  بوسه ای بر پیشینی سرد وی زد و گف   ! 

شرایاط ارعایب و تارسای ناه واواهاران .  تو سزاوار این زن گی نرودی 

مق س ایجید نرده بودن ، هر نو  انگیازه تا افابای و چایره جاویای بارای 

میرگر  نه در روزهایی . نجی  از آن زن ان در زنین قویی نیبود ش ه بود

اود ورودش به آنجی، فکر فرار را در سر داش  بی ضجه هیی دلاواراش 

و شالق ووردن دوتری نه فرار نرده و دوبیره تاوساط پا رش باه آناجای 

میرگر  از آن برب  دربیره فارار تاردیا  .  برگردان ه ش ه بود، روبرو ش 

حتی یکریر ضمن مراسم مذهري، در اناتاهایی بایغ درب ناوچا  .  داش 

نیمه بیزی را دی ، بی تردی  پی به بیرون گذاش  و بی وجودی ناه لارایابا  

زیریی گسترده در مقیبلش، شکاوه آزادی را یایدآوری مای نارد، جارا  

 .فرار را بوود ن اد و بیز به همین اسیرتگیه بیزگش 

 پس از چن  سید، میرگر  بی وسیل  برادرش نه به سن قینونی رسی ه 

امی بی او مینن  نسی نه گنیهی بزرگ مرتکب شا ه .  ش ه اس 

پ ر و میدرش بی هم ستی و تاوصایاه نشایاش .  رفتیر می ننن 

شهر، فرزن  رزا را به زور از او می گایارنا  و باه وایناواده 

تی در تربی  وی چناین باکاوشانا  نیتولی  مومنی می سپیرن  

نه بزعم آنین انسین وارسته ای شود و مغضوب گانایهای ناه 

رزای بیچیره نه نگیه و صاور  .  میدر مرتکب ش ه، نگردد

مبصومش لرریز از عشق میدری اس  بی سینه هییی پر شایار 

 .، از زایشگیه روانه تربی گیه واواهاران مایگا الایان مای شاود

ج اد بین عشق لارایابای مایدری در رزا و ماناطاق وشا  

مذهری را در صحنه ممینب  پ ر از آورین دی ار و ودا  بای 

نوزاد و هم چنین هنگیمی نه میدر رزا بیمایرساتاین را با ون 

هیچگونه احسیس محرتی به رزا و فرزن ش، تارک مای نانا  

 .بسییر گویی و موثر می توان دی 

در  ۲۶۶۵این فیلم در سید . سوژه ای واقبی و تکین دهن ه اس فیلم از 

فستیواد  پیتر مولن ونیز برن ه جییزه شا  ولای از لارف واتایاکاین باه 

 .بهینه تحریکی  ض  نلیسی تحریم گردی 

 ۹۶پیتر مولن داستین فیلم را بر اسیس سارناوشا  اسافانایک و دردآور 

هزار زنی نه سیلهی در چنگید بیرحم مجریین قینون دین یبنی نالایاسایی 

 .نیتولی ، اسیر بودن  تهیه و نیرگردانی نرده اس 

میگ الین زنی روسپی در ایرلن  بوده نه در برابر مسیح اراهایر نا اما  

وی برای پنیه دادن به زناین .  می نن  و از لرف نلیسی بوشوده می شود

روسپی و ران ه ش ه از اجتمی  مکینی را دایر می نانا ، ناه بابا های نایم 

درآم  ایان وایناه .  موسسه را به وود می گیرد«  عیم المنفبه ای » وینه 

هی از لریق روتاشاوئای زناین بارای هاتال های، «  وواهران میگ الین »  

 .بیمیرستینهی و م ارس محلی تیمین می شود

این وینه هی بت ریج تح  فشیر نلیسیی نیتولی  و مابایایرهایی اواالقای 

دواتاران .  وش  و متحجر مذهری به زن ان هییی مووف مر د می شاود

و زنین ایرلن ی نه ارزشهی ی اوالقی و ساناتای وایناواده هایی ماذهارای 

ایرلن ی را زیر پی می گذاشاتانا  باه آناجای تارابایا  مای شا نا  و در پاس 

حصیرهیي بلن  قلبه در رون  ی  زن گی غیرانسینی و زیرفشیر شرایط 

مذهری روانی سو  و نیر توانفرسی و بیگیری مطلق محکوم باه مارگ 

 .ت ریجی می شون 

اس  نه هر  ۵۹۰۶داستین فیلم روای  زن گی سه دوتر جوان در دهه 

. ن ام به دلیلی توسط وینواده و اقوام وود به این اسیرتگیه سپرده ش ه ان 

آنهی نمونه ای از سرنوش  و زن گی زنین مطرود در جیمبه مردسیالر 

میرگر  دوتر جوانی اس  نه . مذهری ایرلن  را به نمییش می گذارن 

در شب عروسی یکی از اقوامش، مورد تجیوز پسر عمویش قرار می 

او بیدوتری از وینواده اش در مورد فیجبه ای نه برایش اتفیق . گیرد

دوتر جوان نیز، موضو  را بی یکی از . افتیده، صحر  می نن 

در میین هلهله هیی شیدی و پییکوبی و . بزرگترهی در میین می گذارد

رقص و آواز محلی ایرلن ي،ورر دهین به دهین می گردد و چشمین 

او دیگر موجب . تبقیب می نن مضطرب میرگر  دهینهی را 

میرگر  . سرافکن گی وینواده اس  و پ رش این ننگ را بر نمی تیب 

پ رش نیمه شب او را در مقیبل . وشم را در چشمین پ ر می بین 

چشمین حیر  زده وواهر و برادر نوچکتر از روتوواب بیرون نشی ه 

در حیلی نه پسر . و به دوبلین می برد تی به وواهران میگ الین بسپیرد

عموی متجیوز فقط مورد بیزوواس  موتصری قرار می گیرد و 

شوصی  دوم فیلم، رزا دوتر جوانی . آزادانه به زن گی ادامه می ده 
19ادامه در ص   
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 یادی از احمد محمود

نویسنده پر آوازه ایران   

 

 دزفاولایاز پا ر و مایدری  اهاوازدر شهر  ۵۹۵۶ دی ۲محمود در 

االصل به دنیی آم  و شیی  همین دلایال ساراب شا  تای بایاشاتار واود را 

ما ار صافار و  های همسییاهدر بروی از آثیرش چون  [ ۲].دزفولی ب ان 

واورد و نایاز  به چشام مای گویش دزفولیهی و جمالتی به  واژه درجه

از ناتایبای «  هی و پسرک بومای غریره» در داستین «  نبم » شوصی  

گارفاتاه  نبما  عاالئایبه همین نیم نیز از یکی از سیننین دزفود بنیم 

در دزفاود باا سا  افااراد  ۵۹۲۹وحاوش سااید  شا ه اسا  ناه حااود

وی پ ر و میدر وود را در دوران نودنی از .  شود نیشنیسی ترور می

دس  می ه  و از آن پس او بی سرپرستی برادر بزرگتر وود، محماود 

ماحاماود .  بود، بزرگ ش  زیس  شنیسیدبیر  اهوازاعطی نه در شهر 

اعطی هایاچاگایه هاماسار اواتایایر ناکارده و تای آواریان روز زنا گای 

دلایال ...  احم محمود، در ننیر وی و در وایناه پا ری، زنا گای ناماود

پاس از ساپاری . انتویب نیم هنری احم  محمود نیز همایان مای بایشا 

دانشکا ه نردن دوران تحصیال  ابت ایی و متوسطه در زادگیهش، به 

راه ییف ؛ امی ازجمله تب اد زیید دانشاجاویاین دانشاکا ٔه  ارتش  افسری

بایزداشا  و  ۵۹۹۲مردادمیه سید ۲۵افسری بود نه پس از نودتیی 

نافار از آناین در  ۵۹ناه تاناهای  بوش آزاد ش ن ؛ درحیلای سپس، بوش

 .زن ان بیقی مین ن 

ای امضای  نایماه احم  اعطی، یکی از این دانشجویین بود، نه ناه، تاوباه

به همین دلیال، ما   .  نرد و نه به همکیری بی حکوم  پهلوی تن داد

سر برد نه گویی مشکل ریوی او ناه درناهاییا   به زن انزییدی را در 

ما تای هام در .  اسا  به مرگش منجر ش ، ییدگایر هاماین دوران باوده

 .به سر برد تربی ، در بن ر لنگه، از جمله در  ولیج فیرسحوالی 

مواجه ش  و این  تنگی نفسمحمود در اواور عمر، بی بیمیری 

در اود . یکریر او را به بیمیرستین نشین  ۵۹۵۶بیمیری در سید 

بیر دیگر، حید او به وویم  گرایی  و پس از انتقید  ۵۹۵۵مهرمیه 

، ۵۹۵۵سید  مهر ۵۲به بیمیرستین و بستری ش ن در روز جمبه، 

، در شهر بیمیرستین مهراد، در بیمیری ریویدنرید ی  دورٔه  به 

، به ویک سپرده ش         امیمزاده لیهر نر درگذش  و در  تهران

                                                      

 
 [ویرایش]ها  مجموعه داستان

(۰۳۳۱) مول  
(۰۳۳۱) دریا هنوز آرام است  

(۰۳۳۱) با ودگی  

(۰۳۳۱) زائری زیر باران  

(۰۳۳۱) از دلتگی  

(۰۳۳۱) پسرک بومی  

(۰۳۳۱) غریبه ها  

(۰۳۳۱) دیدار  

(۰۳۱۱) قصه آشنا  

(۰۳۱۰) از مسافر تا تبخال  

 
 [ویرایش]ها  رمان

(۰۳۳۳) ها همسایه  
(۰۳۳۱) داستان یک ش ر  

(۰۳۳۰) زما  سوخته  

(۰۳۱۱) مدار صفر درجه  

جایزٔه هوشن  ، برندٔه دورٔه اول (۰۳۱۱) درخت انجار معابد
به عنوان ب تری  رمان گلواری  

                      64مردادماه  15ز خاطرات احمد محمود ا

سییه سفایا  اسا  و ماید .  دو شب اس  نه تلویزیون وراب ش ه اس 

دو ...  سید اس  نیر می نن  ی  بیر المپ سوواتاه و  48. عه  بوق

دیشب سیرک داش  تو اتیق ماطایلاباه .  شب اس  نه تصویر نمی ده 

. المپ ن اشتیم نه عوضش ننایام.  المپ وود به وود سوو .  می نرد

بلن  ش  و رف  تلویزیون را روشن نرد به این امی  ناه شاییا  درسا  

 !گاافاا  ایاانااهاام از تاالااویاازیااون.  تصااویاار ناا اشاا !!  شاا ه باایشاا 

. مفهوم حرفش این اس  نه همه چیز زن گی مین وراب اسا .  ووب

 شش . این بود نه شنی م و زیرسریلی رد نردم. حرفش درس  اس 

همسییه هی را پیشنهید نردم و حتای نساواه واطای را .  و نیشرم راضی

برداشتم و بردم و دادم به انتشیرا  بیب  بی این شرل نه چاهایر هازار 

بایبا  .  تومین احتیی  دارم و باییا  باهاناگایم امضایء قارارداد باپاردازد

روزی اباراهایام .  نسوه وطی را گرفاتام و با رم وایناه.  سرسنگین بود

یاونسای را .  نشستیم و گاپ زدیام.  یونیسی سرافرازم نرد و آم  وینه ام

. دو بایر دورادور دیا ه باودم  –در بیزداشتگیه لشار دو زرهای یاکای 

قارال از اعا ام گاروهای ناه .  بیزداش  بود و محکوم به اع ام ش ه باود

یونسی بیی  همراه آن هی اع ام می ش  از لشگر دو زرهی تربی  ش م باه 

. از همه جهین بی وارار باودم.  بن ر لنگه و دیگر از یونسی ورر ن اشتم

. جییی نرود نه نسای باه آناجای سافار نانا  4333بن ر لنگه هم در سید 

آن .  سید بب  بود نه دی م و از گذشته هی گفتایام 48-47یونسی را قریب 

عارا الابالای دساتاغایاب، یاونسای و اسامایعایال .  هم تصیدفی او را دیا م

من و یونسی نشستایام باه . شیهرودی را برداشته بود و آم ه بود وینه ام

. تصیدفی مجموعه پسرک بومی داش  تج ی  چیپ مای شا .  حرف زدن

یونسای پارسایا  ناه ناماوناه هایی چای .  نمونه هیی چیپی بغل دستم بود

شاهار ناوچا  "قصه . نمونه هی را نگیه نرد. گفتم نه چه هس  هس ؟ 

بب  دیم نه در تج ی  چیپ هانار داساتاین ناویسای آن را .  را ووان  "  می

اراهایر عاالقاه نارد . آن شب حرف رمین هسمییه هی هم ش . چیپ نرد

نسوه وطی را نه توی پنج دفتر نوشته بودم زدم زیر . نه آن را بووان 

هاماساییاه های را .  دو هفته بب  یونسی پی ا ش   –یکی .  بغلش و برد وینه

گافا  ناه .  گف  نه برای چیپش بی امیرنریر حرف می زن .  پسن ی ه بود

پایره .  شارح داد  گفتم چای هسا ؟.  نظرییتی هم دربییه همسییه هی دارد

ای را قرود نردم و در متن اصالح ناردم و نارای ناردم باه پایناناویاس 

بی هم همسییه .  حرف زد( انتشیرا  امیرنریر)بی رضی جبفری . نردنش

ووان  و پسن ی  امی حرئ  نکارد ناه .  هی را بردیم و دادیم رضی جبفری

تایاراژ ناتایب ساه .  ی  هزار نسوه چایپ نارد.  تب اد زییدی چیپ نن 

چاه .  هزار نسوه بیشتر نرود آن هم دو سید لود نشی  تای فاروش رود

نتیب همسییاه های چایپ شا  .  نتیبی بیی  می بود نه این تیراژ را بشکن 

ص  تی واساطاه .  ووابی !  امی در اداره سینسور شیهنشیهی( 4383سید )

بیالوره بی راهاناماییای اباراهایام یاونسای یا  روز .  تراشی  ش  امی نش 

رئایاس اداره ناگایرش بای .  همیره مرحوم سروش رفتیم فرهنگ و هنار

ناتایب از ساینساور .  قود داد نایری باکانا  و نارد. سروش دوس  بود

دس  به نیر چایپ دوم .  ویلی زود فروش رف  و ص ا هم نرد. درآم 

ش یم بی تیراژی بیالتر نه سیزمین امنی  به امیرنریر تلفن نرد و گافا  

مایماوریان ا مانایا  تاوی .  نه حق ن ارد این نتیب را تج ی  چایپ نانا 

ناتایب باه ماحایق .  نتیبفروشی هی به دنرید نسوه هیی اود گشتن  نه نرود

ناه اوضای  مامالاکا  رو باه حارنا   4387اوایل سید .  توقیف افتید

 44انقالبی می رف  و دسگیه دستپیچه ش ه بود نتیب هاماساییاه های در 

در همین زمین مابالاوم نایاسا  نا ام .  هزار نسوه چیپ و توزیع گردی 

 44. همسییه هی را به تب اد وسیع افس  و توزیع نرد  شیر پیک وورده،

. افسا  اماکاین فاورش پایا ا نارد.  هزار نسوه امیرنریر تمیم ش ه باود

هزار نسوه دیگر چیپ نرد و نوشی  نه نیشر قایچایق را  33امیرنریر 

. فاروش رفا (  هازار نساواه 33) چیپ امیرنریر .  پی ا نن  امی پی ا نش 

بی انصیف هی مهل  نافاس نشایا ن نامای .  ی  چیپ افس  دیگر درآم 

هزار نسوه چیپ  16تی حیال دو چیپ افس  ح ود رقمی بیش از .  دادن 

هزار جل  جایاب  33جبفری م یر امیرنریر گف  می وواه  . ش ه اس 

پیلتویی چیپ نن  بی قیمتی ارزان تر از چیپ قارالای تای شاییا  بای نساواه 

مان مان نارد و گافا  امای حاق .  قرود ناردم. افس  مریرزه نرده بیش 

گفتم چرا؟ گف  برای این نه زیید چیپ مای . التیلیف را بیی  نصف ننی

است الد نارد .  ننم گفتم آور زیید نه چیپ می ننی زیید هم می فروشی

فرصتی آن هم به حق بارایام پایاش .  هزار نسوه چیپ نن 8گفتم اصال 

قراود .  دلیل ن اش  از حق التیلیفم برای نیشر صرف نظر ننم.  آم ه بود

 .هازار نساواه چایپ نانا  و چایپ نارد 33درصا   36بی همین .  نرد

 انتشیراتی . تمیم نردم و آمیده چیپ ش  4388داستین ی  شهر را سید 

 

هف  سید بیکیری بب  از انقالب و جلاوگایاری از چایپ ناتایباهاییام 

نتیجه ای بهتر از این ن ارد آن هم بی وار  ساناگایان زنا گای، وا ا 

 .عیقرتش را به ویر نن 
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نمی دانم به وودم تلقین نرده ام نه وقتی سیگیر تیر می نشام سارم 

به هار جاها  .  درد می گیرد یی واقبی ویصی  سیگیر تیر این اس 

چن  میه قرل هم زمزمه اش شرو  ش  نه سایاگایر .  شیراز می نشم

هییی از این دس  و اغلب نسینی نه سیگایری  تیر ب  اس  و حرف

سیگیر هم ناه در بایزار .  بودن  از نشی ن سیگیر تیر امتنی  نردن 

باقاید سارماحال باه عاناوان ساهامایاه .  آزاد چن ین برابر قیم  دارد

بسته سیگیر شیاراز  3.  روزهیی دوشنره و پنجشنره سیگیر می ده 

بستاه شایاراز  1به عریر  دیگر هفته ای .  و چهیر بسته سیگیر تیر

بسته تیر و مجرور هستیم نه سیگیر تیر را هام باگایاریام چارا  8و 

حتی به جیی تیر، اشاناو هام نامای .  اگر نگیریم شیراز هم نمی ده 

 .ده 
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بایر دیاگار احسایس .  امروز بیر دیگر تنگ ستی را احسایس ناردم

زنم گافا  پاود آب را باییا  .  نردم نه این غود داد جوانه می زن 

چاهایر .  گفتم حیال باماینا .  گفتم تی نی مهل  داریم، گف  ششم.  ب هیم

تاوماین نا ارم  318زنم احسیس نرد نه .  روز دیگر فرص  هس 

دلم نمی وواس  فکر نن  پود ن ارم و دلش توی هود و وال .  ب هم

گافا  .  ص اش نردم و گفتم نی پود آب را می برد و می دها .  افت 

. گف  دارم می روم به لرف بین  گفتم پود آب را هم ب هم. وودم

هزار تومینی را گرف  و گف  وایاید ناردم .  هزار تومن بهش دادم

چن  هزار تومینی گذاشته ام ننایر ناه اگار .  در واقع ن اشتم.  ن اری

چون تی پود نگیرن  نسی را .  مریض ش یم دم در بیمیرستین نمیریم

به بیمیرستین راه نمی دهن  و چه بسی آدم نه به همایان باهایناه تالاف 

مبلاوم .  دد زدم به دریی و یکی از هزار تومینی هی را دادم.  ش ه ان 

واواها  .  نیس  چه وق  نتیب هییم اجایزه اناتاشایر واواهانا  یایفا 

بیی  تحمل داش  و ووشروتینه همه ماین آدم هایی قایناع و .  گذش 

 .سیزگیری هستیم
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دلزده از . ب جوری نسل و دلزده ش ه ام. دستم به نوشتن نمی رود

و حتی این ییدداش  را نه می . همه چیز، به وصوص نوشتن

گیهی فکر می ننم نه اصال چرا بیی  . نویسم بی نمید دلزدگی اس 

چه نسی گفته اس  نه این چن  روز عمر را بیی  صرف . بینویسم

همیشه موردی . نمیبیش همیشه همین لور بوده اس . نوشتن ننم

یی مواردی وجود داشته اس  تی شوق نوشتن را از من بگیرد 

وحتی بیی  اعتراف ننم آنچه را نه تی امروز نوشته ام بی اشتییق 

گیهی شور نوشتن دس  می داد نیری را آغیز . نیمل نروده اس 

می نردم، دلمردگی می آم ، لوری نه شیی  بیی  نیمه راه می 

جینشین شور و ( و گیهی تالش مکینیکی را)امی تالش را   مین م،

شیی  اگر امکین چیپ بود و اگر . اشتییق می نردم تی نیر تمیم شود

مثال تی آنجی نه ییدم . امکین بیلی ن بود وضع لور دیگری بود

آغیز ش  و  1342هس  نسوه اود رمین همسییه هی سید 

نسوه وطی آن هنوز در . به پییین رسی  1345اردیرهش  سید 

اهواز بودم نه . چن  دفتر دویس  برگی قطع وشتی موجود اس 

لریبیتی  دسترسی به جییی ن اشتم . نسوه اود همسییه هی تمیم ش 

قرل از . آم م تهران و سینن ش م 45زمستین سید . تی چیپش ننم

چن  صفحه از رمین همسییه هی به  این نه اهواز را ترک ننم،

در جنگ جنوب چیپ " دو سرپنج"عنوان ی  قصه نوتیه و به نیم 

جنگ جنوب نشریه محقری بود نه تصمیم داشتیم و یی آرزو . ش 

داشتیم توسبه اش ب هیم امی بی آم ن من به تهران در همین شمیره 

چن  صفحه دیگر همسییه هی را در . اود رحل  نرد و تمیم ش 

چیپ نرد به عنوان بوشی از . دادم مجله پییم نوین 1345زمستین 

دو تکه اش را دادم مجله  –یکی  1346بب  سید . رمین همسییه هی

راز نوچ  "فردوسی چیپ نرد نه اسم ی  تکه اش ییدم اس  

"   .جمیله  

از نظر وودم قیبل چیپ . به هرجه  همسییه هی را بیر دیگر نوشتم

دو  –یکی . بود امی چشمم آب نمی وورد نه نسی چیپش نن 

فروش ووب بود . مجموعه داستین دادم انتشیرا  بیب  چیپ نرد  
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نسوه همسییه . بب  مصیدره ش   امیرنریر بی مشکالتی مواجه ش ،

.  رضی جبفری هنوز توی امیرنریر نیر می نرد. هی تمیم ش 

فروش رف  امی ( هزار نسوه 11)داستین ی  شهر را چیپ نرد 

روی ووش بی تج ی  چیپ . حیال امیرنریر به دس  دول  افتیده بود

.  رضی جبفری نشر نو را تیسیس نرد. نیرهییم نشین نمی داد

قرارداد را . همسییه هی و داستین ی  شهر را از امیرنریر گرفتم

داستین ی  . فس  نردم و نتیب هی را در اوتییر نشر نو گذاشتم

زمین سووته را آمیده نردم (. هزار نسوه 11. )شهر را چیپ نرد

 22ی  میه بب  چیپ دوم را در (. هزار نسوه 11)چیپ نرد 

آم  هسمییه هی را چیپ نن  نه از چیپ و . هزار نسوه چیپ نرد

پس از چیپ دوم . تج ی  چیپ نیرهییم جلوگیری به عمل آم 

امی . داستین ی  شهر و زمین سووته دیگری چیزی چیپ نش 

به وزار  ارشید گفتیم . همسییه هی بیز هم به لور قیچیق افس  ش 

نه بیبی، شمی می گویی  همسییه هی نریی  چیپ شود امی بیزار پر اس  

برابر قیم  رو  5تی  4از نسوه هیی تقلری نه به عنوان  نمییب 

.گف  جمبش می ننیم امی نکرده ان . جل  می فروشن   

.               حیال دستی می مین  نه به نوشتن برود ووب،  

و امی مجموعه هیی غریره هی، پسرک بومی و زایری زیر بیران؟ 

از همین اود نه همسییه هی و داستین ی  شهر را از امیرنریر    

م یر تولی  امیرنریر گف  ( 61گویی سید )گرفتم و دادم به نشر نو 

نه دادستینی انقالب اعالم نرده اس  نه مجموعه هیی مورد 

اشیره نه بیی  چیپ بشود و نه این نه قراردادشین فس  و در اوتییر 

!!                               نویسن ه قرار گیرد  

می دانم دروغ اس  امی نه حید جنگ و ج اد را دارم و نه 

حیال نه بقیه چیپ نمی شون  و نمی گذارن  . حوصله دردسر را

چیپ شون ، فر  می ننم نه قرارداد مجموعه هی هم بی امیرنریر 

جز این نه بیی  بمینن  و ویک . فس  ش ه بیش  و در اوتییرم هستن 

!                              بوورن  راهی دیگر هس ؟  

مرداد رادیو مسکو  13بب ازرهر روز  7و امی پیرسید سیع  

هزار نسوه چیپ و منتشر  50گف  نه همسییه هی در شوروی در 

همین ورر را . ش ه اس  و در ی  هفته نیییب گردی ه اس 

.                       مرداد نیز تکرار نرد 14بب ازرهر روز   

بی . می وواستم ی  نسوه از چیپ روسی همسییه هی را داشته بیشم

مشور  یکی از دوستین برای به دس  آوردن نسوه نتیب بی 

MEZHKINGA نه گویی نمیین گی نتیب هیی روسی را در  

. نتیب را ن اش  بی نیشر نتیب مکیتره نرد. لن ن دارد مکیتره نردم

Out of Printبهش جواب دادن  نه  نپی این جواب را . اس  

در مورد داستین غریره هی هم . بیز سرم بی ناله مین . برایم فرستید

به روسی، فرانسه و انگلیسی ترجمه . بی چنین مشکلی مواجه ش م

نسوه . چیپ ش  1980سید  4آفریقی شمیره  ش  و در مجله آسیی،

می وواستم . روسی مجله را به هزار تقال در تهران پی ا نردم

.نسوه انگلیسی و یی فرانسه اش را به دس  بییورم نه آن هم نش   

اگر . بیی  ویلی پوس  نلف  بیشم نه بیز دستم به نوشتن برود

حسیب نتیبی بود پی ا نردن مجله و به دس  آوردن نسوه روسی 

همسییه هی مثل آب ووردن بود امی حیال ش ه اس  س  سکن  و 

.                        همیشه همینطور بوده اس   

واقبی نه نویسن ه توی مملک  می بیی  پوستش از پوس  نرگ ن 

.        .                   نلف  تر بیش  تی بتوان  نوشتن را ادامه ب ه 

پایان                           

 (سانما)   20ادامه مطلب از ص   

او .  بود و بی ارائه رضیی  نیمه از پ رش، از آن جهنم ناجای  یایفا 

بارناید  .  آموزگیر دبستین ش  و بب هی به مبیون  آنجای ارتاقای یایفا 

چهره زن شورشی و تسلیم نیپذیری نه از ابت ا هوشایایراناه ماتاوجاه 

روابط سرنوبگرانه حینم بر ن امتگیه وواهران میگ الیان شا ه باود، 

یا  بایر او را پاس از .  تنهی راه نجی  را مقیبله و عصایاین یایفا 

 .فراری نیموفق، وحشیینه نت  زدن 

هنگیمی نه برای تحقیر و درس عرر  دادن به دیگران موهییش را 

قیچی می نردن ، وی مقیوم  نرد و بوسیله نوک قیاچای صاورتاش 

بی تردی  این یکی از صحنه هیی پر ق ر  فیلم اس  .  زوم برداش 

نه برنید  از پش  پرده وون دلمه ش ه، چشم بار راهاراه پایار مای 

ی  چشم درش  بینی در ی  قیب وون آلود و انبکیس چهره .  گشیی 

این نگیه عمایاق و تاینایا  آمایاز دوربایان، مارز  !حقیر راهره در آن

وونین و آشتی نیپذیر میین برنید  هی و نلیسیی استثمیرگر و جیمبه 

 .پ رسیالر را در یهن تمیشیگر برجسته می نن 

هیچ امی  واهای باه دنایاییای .  برنید  هیچگیه از فکر فرار فیرغ نش 

او حاتای .  دیگر ن اش ، آنچه بود در همین جی و در همیان دنایای باود

می بییس  ماتاکای .  نسی را هم ن اش  نه برای آزادی اش اق ام نن 

ی  روز نه رز ا تنریه ش ه باود .  به هوش و توانییی وودش می بود

و در جلوی دستشویی در حید درمین درد نیشی از ضاربای  شاالق 

بر ب نش بود، برنید  توانس  او را قینع نن  نه اگر به فاکار چایره 

آنهی متهاوراناه باه اتایق ما یار .  نریشن  در آنجی می مینن  و می پوسن 

رفته و نلی  درب هیی وروجی را برداشتن  و بی وواهرانی نه میناع 

 .فرار آنهی بودن  گالویز ش ه و در نهیی  موفق به فرار ش ن 

بارناید  و رزا بای .  دوتر عموی برنید  در دوبلین آرایشگیه داش 

رزا لاراق گازارش .  نم  وی سروسیمینای باه رایهار واود دادنا 

برنید  نایاز سایلان .  انتهیی فیلم ازدوا  نرد و صیحب دو فرزن  ش 

 .آنهی به زن گی عیدی بیزگشتن . آرایشی در دوبلین گشود

اسیر  زنین ایرلن ی در ویناه هایی واواهاران مایگا الایان در ساید 

امای مایالایاوناهای زن در .  تمیم ش  و این وینه هی برچی ه شا نا  ۵۹۹۰

ایران، افغینستین، پینستاین و دیاگار نشاورهایی جاهاین زیار فشایر 

منیسری  عقب مین ه مردسیالرانه همراه بی وشون  مذهری و ساناتای 

در یکای از شاهارهایی ایاران پا ری بارای حافاظ .  هم چنین اسیرن 

! نیموس و حیثی  وینواده سر دوتر سایازده سایلاه اش را مای بارد

دوترک نزد پ ر اعتراف نرده بود نه مورد تجیوز دائای اش قارار 

در شهر دیگری دوتری را به جرم درییف  ی  نایر  .  گرفته اس 

لاراق قاوانایان اساالمای ماجایزا  .  ترری  بی نیم به قتل می رسینن 

سنگسیر، ص هی زن زیر بیران سنگ سر و تن شین از هم شاکایفاتاه 

می شود، زنینی نه گنیهشاین ایان اسا  ناه چارا نسای را دوسا  

 !دارن 

دین و پییم هییهیی آن، سن  و اوالق زن ستیز، چه در ایرلن ، یبنی 

نشوری اروپییی و چه در نشور هیی دیگر همگی یکسین عمل مای 

شاالق ماذهاب و .  زنین مل  وصوصی مردان بشمیر می آین .  ننن 

سن  و اوالق برای تضمین منیسری  مردسیالری به اشکید متفیو  

بر جسم و روان زنین فرود می آی  تی پییه هیی منیسری  اقتصیدی و 

 .استثمیر هرچه مستحکم تر برجیی بمین 

امی راه برون رف  زنین از این شرایط اسیرتریر چیس ؟ چگونه بیی  

  -آزادی را ب س  آورد؟ اگر برنید  و رزا تحمل درد و رنج را می

 نردن  ومی سووتن  و می سیوتن  و دم بر نمی آوردن  آیی راه بجییی 

برچی ه ش ،  ۵۹۹۰می بردن ؟ اگر بسیل قلبه هیی دهشتنیک در سید 

نتیجه تالش بی شمیر زنین و دوتران ایرلن ی باود ناه از آن جاهانام 

نجی  ییفته بودن  و گارناه سایلاهای مای گاذشا  و وافاقاین حاینام بار 

ن امتگیههیی وواهران میگ الین همچنین اداماه مای یایفا  و مابالاوم 

نیس  چن  زن دیاگار چاون ناتای زنا گای و عامار واود را در آن 

سییهچید ه ر می دادن  و یی چن  زن دیگر چون نریسپینیی سایده دد 

مورد سواستفیده و تجیوز نشیشین قرار می گرفاتانا  و بارای بارماال 

نش ن این تجیوزا  ببنوان دیوانه روانه بیامایرساتایناهایی روانای مای 

ش ن  تی در غل و زنجیر در انتظیر مرگ ت ریجی بیقی بمینن  و دیگر 

 .هیچ

www.8mars.com 

zan_dem_iran@hotmail.com 
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15ادامه داستان دریا خان از ص   

وقتي به كیبل رسی ن  از ازدهیم و شلوغي وییبینهی و .ش ن 

در شهر مردمین آواره اي را دی  كه یی . كوچه هی تبجب كرد 

روي زمین ویلي جود و پالس وود را پهن كرده بودن  ییبه 

و غریرینه نگیه مي  گوشه ای از یك سیوتمین موروبه تكیه داده

.       كردن   

مردان و پسران مسلحي را مي دی  كه در حید رف  و آم  

بودن  ، آن روز از دی ن آن صحنه هی شوق كودكینه اي به او 

.  براي اولین بیر بود كه به كیبل مي آم . دس  داد  

كنیر   امی امشب در این كشور غریب ،                               

شیر آب در دد تیریكي شب ، وقتي به همه آن صحنه هی فكر 

.                        مي كرد ، غم بزرگي در دلش مو  مي زد

         

بیز به یید آورد كه برادرش قرال اتیقي ت ارك دی ه بود ، همگي 

به آنجی رفتن  ، اتیق كوچكي بود كه در انتهیي یك بیغ قرار 

.داش    

دروتین این بیغ بر اثر شلیك ومپیره و ع م آبییري در حید 

.          وشكی ن بودن  امی هر چه بود از كنیر وییبین بهتر بود

    

وقتي جیبجی ش ن  ، میدرش به سرع  مق اري آ رد از كیسه 

و بیمق اري هیزم . در آورده و ومیر درس  كرد تی نین بپزد 

اجیقي روبراه كرد و سپس   جمع ش ه  در گوشه اي از بیغ

ررف مسي را كه همراه وود آورده بود وآرونه روي اجیق 

.            گذاش   

ومیر را به تكه هیي كوچكي تقسیم كرده بب از پهن كردن 

پس از آمیده ش ن نینهی، بچه . روي ررف مسي گذاش  تی بپزد 

.                         هی را ص ازده به هر ك ام تكه اي نین داد 

           

فیضي ابت ا از گرفتن نین امتنی  كرده بود ، امی بی اصرار 

میدرش تكه اي از آن كن ه در دس  گرف  و در حیلیكه نین را 

:                         گف   بی دن ان مي كن  رو به میدرش كرده

              

چن  روز اینجی مي مینیم ، تی یه جیي بهتري پی ا كنم ،  -  

......                                       اوضی  شهر ویلي شلوغه 

            

فردا صرح وقتي از وواب بی ار ش ن  ، درییوین برادرش را 

.                                    دی  كه آمیده مي شود بیرون برود

        

...                                                      من هم مي آم  -  

   

من مي رم ، برینم چه ورره ؟                               كجی ؟  - 

     

.....                                        نه ، منم مي آم ، فیضي  - 

    

شیی  بتونم یه كیري پی ا كنم و یه جیي بهتر ، تو بهتره پیش  - 

!                                                           بچه هی بموني 

        

......                                                     نه ، نه، منم  - 

    

گف            وقتي فیضي اصرار درییوین را دی  ، قرود كرده 

!                                                بیشه تو هم بیی  -        

        

از اولین پیچ كوچه كه گذشتن  و به وییبین رسی ن  ، سیوتمین  

موروبه اي كه بی گوله هیي توپ و تینك ویران ش ه بود ، 

:                                          درییوین پرسی   .نمییین ش  

           

!اینجی كجیس  ؟ چرا اینجوري وراب ش ه ؟ -      

اینجی م رسه بوده ، وقتی مي وواستن  شهرو بگیرن  بی  -  

....... گلوله توپ زدن    

!م رسه ؟ -    

درییوین از دی ن شهر وسیوتمینهیي ویران ش ه آن از وود   

 سواد مي كرد ، چرا اینجی اینطوري ش ه ؟ 

ولي چون جوابي نمي ییف  رو مي كرد به فیضي تی از او 

   :سواد كن  

فیضي ، این سیوتمین چي بوده ؟ چرا وراب ش ه ؟  -   

    ......اینجی موزه بوده  - 

! براي چي وراب ش ه ؟ موزه ، موزه دیگه چیه ؟ -   

موزه جییی كه چیزهیي ق یمي رو نگه مي دارن  ،  - 

   ......چیزهیي كه از گذشته به ییدگیر مین ه 

براي چي ؟  -   

براي چي؟ ، براي اینكه آنهی مثل شنیسنیمه مي مونن -   

هر ملتي براي وودش شنیسنیمه   یبني هر كشوري ، ، 

.... اي داره كه بی آن شنیوته مي شه  

؟ ....پس چیزهیش چي ش ن   -   

....غیر  كردن  ،  -   

چرا غیر  كردن ؟                             كي برده ؟ - 

هي چق ر سواد میكني، درییوین ، بردن ، غیر   -  

كردن  ، چون نمي وواستن  می هوی  داشته بیشیم ، تی 

بتونن هرجور دلشون مي وواد هربالئی سرمون بییرن 

................      ، هر كجی وواستن    

درییوین ، از اینكه مي دی  برادرش از سواد جواب   

دادن وسته مي شود ، دیگر سواد نكرد و فقط تمیشی 

....واز وود سواد مي كرد   مي كرد  

براي هیچ یك از سواد هیي وود آن روز جوابي نمي 

.ییف    

امی امروز كنیر این شیر آب براي تمیم آن سواد هی فقط 

یك جواب مي ییف  و آن این بود كه ملتي بی دس  وود 

 داش  به تیرا  میرف  تی درو م  

سرمییه در دیگر كشورهی بی قیم  ارزان فرووته  

.شود   

جنگ داولي داش  وود او را به همراه مردمش و 

سرزمینش، به نیبودي مي كشین  ، موصوصیَ از 

و در كیرگیه سیوتمیني مشغود   زمینیكه به ایران آم ه

تحقیرهی ، حق كشي هی ، ن ادن به موقع . كیر ش ه بود 

حقوق ، به بهینه واهي كسر كردن آن ب ترین و 

نثیفترین نیرهی مید آنهی بود تیزه بی نصف دستمزد ی 

....نه به دیگران می دادن    

وقتي به یید چهره میدرش و وواهرانش و دیگر زنین و 

مردان ، آواره اي كه در شهر پراكن ه بودن  مي افتید، 

تیزه مبنیي آن چهره هیي چروكی ه و چشم هیي غم زده 

.را مي فهمی  كه نیشي از درب ري و آوارگي بودن   

نیشي از بي . نیشي از غم از دس  دادن عزیزان بودن  

هوی  ش ن آدمهیئي بودن  كه روزي ، روزگیري 

.صیحب وینه اي و وینواده اي بودن    

روزگیري هرك ام از آنهی به اسم و فیمیل مشوص 

امی هرك ام ازآنهی در یك گوشه اي . شنیوته میش ن 

 ازاین شهرویران ش ه براي وود بی ه ف

مي گشتن  ، ب ون نیم و نشین ، ب ون هوی  مشوص ، 

هم یگر را هود مي دادن  و یی بی الفیري مثل هه ، بچه، 

.                          وینم ،ص ا مي زدن  .هه آقی ، هه 

انگیر آدمهیي بودن  بي نیم و نشین ب ون هوی  . 

هر جی   مشوص ، مثل وودش كه در این كشور غریب

كه مي رف  به وی لرچشمین بیدامیش و چهره سووته 

.                  ص ایش مي زدن    اش بی عنوان افغیني  

سرش بش   داغ ش ه . از این احسیس دلش فشرده ش  

پراكن ه   و درد كشن ه اي همراه غم بزرگي در وجودش

ش  ، میوواس  گریه كن  ، امی حتي براي گریه كردن 

هم دیگر اشكي نمین ه بود ، مي وواس  فریید بكش  ، 

ص ا از گلویش ویر  نمي ش  ، به نیچیر مشتش را 

.                   گره كرده و محكم به روي زمین كوبی   

تیزه بب از آن بود كه از ش   درد قطره اشكي از 

گوشه اي چشمینش سرازیر ش ه و روي گونه هییش 

.......                                                      لغزی   

 

    شرج/9/8/1378     

 

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

          

             

 نقدی کوتاه بر داستان دریا خان

نه .در بوش هیی آور داستین نویسن ه به نکته ای اشیره می نن   

.                        الزم اس  در مورد آن به اوتصیر اشیره ای شود  

براي هاچ یك از سوال هاي خود آن روز جوابا نما یافت اما        

امروز شنار ای  شار آب براي تمام آن سوال ها فقط یك جواب ما 

یافت و آن ای  بود شه ملتا با دست خود داشت به تاراج مارفت تا 

درخدمت  سرمایه در دیگر شوورها با قامت ارزان فروخته شود     

به عقی ه من ی  نویسن ه بی بیزگو نمودن رنج هی و آالم بشری به     

امی این اعالم به .نوعی حمیی  وود را از مردم  جیمبه  اعالم می نن 

چرا نه وریفه ی  هنرمن  تنهی بیزگو نمودن .تنهییی نیفی نیس 

بلکه او می بییس  بتوان  بی . مبضال  درون ی  جیمبه نمی بیش 

نگیه جستجو گر وود نه بر پییه هیی راستین علم نه مرتنی بر 

شنیو  دقیقی از چگونگی عملکرد الیه هیی لرقیتی اجتمیعی اس   

بتوان  بی تکیه بر این بینش و بی نگیه  هنرمن انه وود به نشف علل 

ی  هنرمن  می بییس  بتوان  بی تکیه . ایجید چنین مبضالتی نیئل شود

بر بینش عمیق و جستجوگر وود چگونگی موجودی  این رنج هی را 

و از دایره مح ود و .نشف و به مبر  دی  ووانن ه وود قرار ده 

دس  و پیگیر مسیئل نلیشه ای در جیمبه پی را فراتر گذاشته و وارد 

او اگر تنهیبه بیزگو نمودن .قلمرو واقبی  هیی پنهین اجتمیعی گردد

نوشته وود را تی .مشگال  و دردهیی اجتمیعی وود را مح ود نمیی 

تنهی درک منطقی مرتنی برجوهره .  ح  ی  شبیر تقلیل وواه  داد

حسی عمیق، از چگونگی رنجهیی بشری اس  نه به وسیله هنرمن  

چنین پرداوته می گردد، نه بر تیروپود ووانن ه اثری مین گیر را می 

او هر پ ی ه اجتمیعی را  موشکیفینه و بی نگیهی ژرف و بی .گذارد

این اثر می توان  . احسیسی قوی به صور  اثری هنری می آفرین 

در هر عرصه ای  از فیلم و داستین گرفته تیشبر  یی نقیشی و 

موسیقی مویلرین واقبی وود را در جیمبه بییب  و مورد ارزییبی 

چون تنهی به این وسیله اس  نه هنر مبنی پی ا می .قرار گیرد

،گوش ی  هنرمن  می بییس  دروازه ای فراخ برای شنی ن هر .نن 

چرا نه تنهی بی . گونه نق  یی انتقیدی از لرف مردم جیمبه وود بیش 

این شیوه می توان  هنر وود را رش  داده و اشکیال  وارد بر آن را 

شنیسییی نن  و این برای نیر هنری و هنرمن  نه تنهی  الزم بلکه 

او می بیی  بی آب ی ه گردی ن در گردونه نظرا ، بی .ضروری می بیش 

.. تکیه بر بینش لرقیتی وود دس  به ولق آثیری در وور جیمبه بزن 

چرا نه به لور قطع همین نن ونیو هیس  نه هنرمن  را به این 

مرحله وواه  رسین  نه از آن پس دیگر او مردم جیمبه  را مسرب 

واقبی در نیهنجیری هیی اجتمیعی و مسئود شرایط موجود نوواه  

دی ، بلکه بر عکس او مردم را به لور غیر مستقیم و بی رراف  و 

ایجیز هیی بروواسته از هر اثر هنری به مریرزه و اتحید برای مقیبله 

نردن بی عیملین اصلی مشگال  و آوارگی و فقر و گرسنگی تشویق 

و در این راستی سبی نموده بی دی  هنرمن انه وود  به ریشه . می نمیی 

.  هیی پنهین این نیمالیمی  دس  برده و آنرا برای مردم آشکیر نمیی 

اصوال  پیچی گی و دشواری و تفیو  نیر هر هنرمن  بی افراد دیگر 

جیمبه دستمییه او برای پرتو افکنی بر همین پنهین ش گی هیس  نه 

همین امر  بیعت آن می گردد تی بی ولق ی  اثر هنری قوی، بوشی 

از جیمبه به بیزنگری شرایط وود ودر ادامه  به دالیل نهفته در آن 

ساما  .                                                          دس  ییبن  

 رها
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من نیز چون فری ریش هرل گمین . بیزارم از بی تفیو  هی

انسینهیی  [1].ننم زیستن به مبنیی پیرتیزان بودن اس  می

آن . دس  تنهی و بیگینه بی شهر ،نمی توانن  وجود داشته بیشن 

نه زن ه اس  به راستی نمی توان  شهرون  بیش  و موضع 

وارگی اس ،  انگل. بی تفیوتی نیهلی اس . گیری نکن 

زن گی نیس ، و از این روس  نه من از . جربزگی اس  بی

.                                                  هی بیزارم بی تفیو   

ای ساربای اسا   گالاولاه.  ی تیری  اسا  بی تفیوتی وزن مرده

ی رانا ی ناه در آن غایلاب  برای فرد مر   و مرتکر؛ و میده

بیتالقی اس  نه شاهاری .  شون  هیی دروشین غرق می هیجین

گیرد و بهتر از دیوارهیی محکم و نیکاوتار  نهنه را در بر می

زیارا در .  نانا  ی جنگجویین از آن شهر محیفظ  مای از سینه

بلب  و از  مردابهیی غلیظ گل آلود وویش حمله ننن گین را می

ننا  و گایه نایاز ایشاین را از اقا ام  برد و دلسرد می میین می

 .نن  قهرمینینه منصرف می

منفبالناه عامال .  نن  بی تفیوتی، ق رتمن انه در تیری  عمل می

ی عمل می می قضی و ق ر اس  و آن چاه ناه نامای .  نن  نن  امد

آناچاه ناه بارنایماه های را ویاران .  توان روی آن حسیب نارد

مایده .  ننا  نن ، نه لرح هیی ووش سیو  را واژگون می می

ی زشتی اس  نه علیه شبور لغیین می نانا  و آن را وافاه 

ی ناه  می نن ؛ و اینچنین اس  آنچه روی می ده  نه در شارد

روی هماه هاوار مای شاود، اماکاین وایاری ناه یا  ناناش 

می توان  به وجود آورد، (  بی ارزش جهینشمود آن) قهرمینینه 

دیگر آنق ر نیشی از ابتکیر مب ود افرادی نه عمل مای نانانا  

نیس ، بلکه به بی تفیوتی و عا م حضاور بسایایری از آناهای 

 .وابسته اس 

واواهانا   ده  از این روی نیسا  ناه باروای مای آنچه رخ می

ی انسیناهای بای مایال  روی ب ه ، بلکه ب ین ویلر اس  نه توده

ن  و روص  فبیلایا  و ناور شا ن نن وویش ننیره گیری می

دهن  نه بب هی تنهی شماشایار واواها  تاوانسا   هییی را می گره

دهانا  ناه  ی قوانینی را مای ی اشیعه اجیزه. آنهی را از هم ب رد

گاذارد  تنهی لغیین وواه  توانس  آناهای را بایلال نانا  و مای

انسینهییی بر ق ر  سوار شون  نه بب هی تنهی شورش واواها  

 .توانس  آنهی را سرنگون نن 

رس  بر تیری  مسلط اس ، هیچ نیاسا   تق یری نه به نظر می

ی  مگر نموِد وهمِی این بی تفیوتی و ع م حضور نه در سییاه

هایی مابا ودی ناه دام زنا گای  شون ، دسا  عواملی پوته می

هییی ناه هایاچ ناظایرتای آناهای را  بیفن  ، دس  همگینی را می

نگیهرینی نمی نن ، و توده غیفل اس  چون اهمیتی به آن نمی 

 .ده 

تق یرهیی ی  عصر، همه دس  سیز بیاناش هایی بایریا  و 

اه اف نوتایه ما   و بالانا پاروازی های و عاالئاق شاواصای 

ی انسایناهای غایفال  ولای تاوده.  گروههیی نوچ  ننشگر اس 

آنگیه عاوامالای ناه دیاگار .  زیرا ب ان وقبی نمی گذارد.  اس 

 —آورن  و داِم در سییه بیفته ش ه نیز  ان  سر بر می پوته ش ه

 .رس  برای ایفیی نقش وویش سر می

رسا  ناه تاقا یاری هسا  در  به همین روی به نظر چانایان مای

رسا  تایریا  هایاچ  به ناظار مای.  فروفکن ن همه چیز وهمه نس

یا  زمایان .  یا  فاوران.  ی لریبی عاظایام نیس  جز ی  پ ی ه

آن ناه واواساتاه و آن ناه :  شاونا  لرزه نه همه قرباینای او مای

دانسته، آن ناه ناناشاگار  دانسته و آن نه نمی نوواسته، آن نه می

آیا  و  باوده و آن ناه بای تافایو ؛ و ایان آواری باه وشام مای

ا نانا  می واواها   مای.  وواه  وود را از پییما هایی رویا اد مارارد

باروای .  آشکیرا بگوی  نه او نمی وواسته ؛ نه او مسئود ناراوده

گاویانا ،  ننن  ، بقیه وقیح  بیرانه دشنیم می ترحم آمیزانه نیله می

ان  آنین نه از وویاش  ان ک ولی هیچ نس از وویش نمی پرس  یی

اگر من هم وریفه ام را انجیم داده باودم، اگار سابای :  پرسن  می

ی وویش بگذارم و به نظر وود، آیای  نرده بودم ارزشی به اراده

داد؟ ولای هاایااچ نااس ناایااساا   آن چااه رخ داده اساا  روی ماای

واورنا  و  ای مای ان  آنین نه از بی تفیوتی وویش ضرباه ان ک یی

و ناانااش .... از دیاارباایوری شاین و از آغاوش نااگااشاودن باارای

نورزی نشین بی گروههیی شهرون انی نه دقیقیً برای پارهایاز از 

جنگی ن  و تکلیف واویاش را بارای بایزآوردن آن  همین شر می

دهانا  در  بیشترشاین امای تارجایاح مای.  رسین ن  ویر به انجیم می

های باگاویانا  و  داده سون از ورشکستگای آرماین روی ادهیی رخ

هایی  برنیمه هیی به شکس  انجیمی ه و از این دس  دلووشکن 

گونه غیر  وویش را در ایفایی هار مسائاولایا  از  دیگر؛ و این

الرته نه از این بیب  نه از قرل نمی توانن  چایازهای .  گیرن  سر می

ان  راه حل هیی ووبی را  را واضح برینن  و چن بیری قیدر نروده

پیشنهید ب هن  برای مشاکاال  حاید یای مشاکاالتای ناه نایایز باه 

انا  و بااه هامااین نسااراا   آمایدگاای وساایاع و زمااین نایفاای داشااتااه

ان ، بلکه به ایان دلایال ناه ایان راه حال های بای  اضطراری بوده

ماینانا  و ایان مشایرنا  در زنا گای  حیلتی بسییر زیری عقیم مای

 چون ی  محصود . ییب  ای جین نمی همگینی بی هیچ نور اوالقی

ی یا   ننجکیوی روشنفکرانه اس  و نه نیشی از احسیس گازنا ه

واواها  و  مسئولی  تیریوی نه همه را در زنا گای ناناشاگار مای

هاماچانایان . الادری گرایی و بی تفیوتی را به هیچ روی نمی پذیرد

ی ماباصاوم  زیارا نایلاه:  های ب ین ویلر نیز بیزارم از بای تافایو 

مان از هار یا  از ایشاین حسایب .  نن  جیوی  بودنشین ملولم می

پرسم نه چگونه تکلیفی را نه زن گی برایشین ماقارر نارده و  می

انا ؟ از هارآناچاه  نانا  باه اناجایم رساینا ه روز به روز مقارر مای

نانام باتاوانام  ان  و احسیس می ان  و به ویژه از هرآنچه نکرده نرده

سو  بیشم و ترحم وویش را تلف و اش  هییم را بی آنهی قساما  

من پیرتیزانم، زن ه ام و در وج انهیی سترِر همسوی واویاش . نکنم

شنوم نه بوش مان دارد  ای را می ص ای تپِش ننشگرِی شهرآین ه

ی اجاتامایعای روی مابا ودی  سیزد؛ و در آن، زناجایاره آن را می

ده  اتفیقی  افراد سنگینی نمی نن  و در آن هر چیزی نه روی می

در .  و قضی ق ری نیس  و هوشمن انه اس  عملاکارد شاهارونا ان

آن شهر هیچ نس نیس  نه بر پاناجاره باه تامایشای باماینا  آن گایه 

گذرن  و رگ هییشاین  ان ک نسینی دارن  از جین وویش در می نه

شون  و به همراه او نسی هم نیس  ناه  در این ف انیری دری ه می

ان ک ویری نه ننشگرِی نساینای  بر پنجره بمین  و نمین نن  تی از

چون او به همراه آورده استفیده نن  و اوهیم وویش را بای تاوهایان 

به آن نه دس  از جین شسته و رگش دری ه ش ه بیرون بریزد نه 

مان .  مان زنا ه ام. ی وویش موفق نروده اس  چرا در نیل به اراده

مان از بای .  پس بیزارم از آن نه مشایرنا  نامای نانا . پیرتیزانم

 .تفیو  هی بیزارم

ی شاپاو  با مقدمه.  فریدرش هبل یادداشت های روزانه]2[

. ۱۱ی  فرهن  روح ، صفحه.    ۰۱۰۱کارابّا،النچانو .ازالتاپر

ی  شماره.  درنگ ا .  زنده بودن به معنای پارتازان بودن است

ی فریاد  ای از مجله ای  سخ  فریدیرش هبل در شماره.    ۱۰۱۱

منتور شده بوده البته به همراه دو  ۰۱۰۳ خلق در ماه می

جوان غالباً به   -۱.  زندانی مبلغ آزادی است  -۰:  درن  زیر

. شود شود، سرزنش می خاطر ای  تفکر که ج ان با او آغاز می

ولی پار را غالبا ً گمان بر ای  است که ج ان با او خاتمه خواهد 

پارتازان در ای  مت  :  کدام بدتر است؟ توضاح مترجم.  یافت

گراموی معنایی دوگانه دارد هم به معنای طرفدار و جانبدار 

ی ای   است و هم به معنای چریک و به خاطر هما  از ترجمه

واژه خوداری ورزیدم و اصل واژه را به کار بردم تا هر دو 

  معنی به ذه  خواننده متبادر شود

 

 دانش ممکن است

برای بسیاری از بیماریها درمان پیدا  

 کرده باشد

 اما برای بدترین آنها

استبی تفاوتی که   

درمانی نیافته است   

 هل  کلر
 

 آنتونیو گرامشی

ها تفاوت بی   

 مهدی فتوحی: برگردان

 ۰٣۰۱فوریه  ۰۰
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 ه ف 

واود را  (  اشاغاید  -بلوكاه كاردن)   Bloccupyجنرش بالكوپیى 

جزء جنرش هییى از ناو  آكایاوپایى واد ـا ساتاریا  و مایا ان 

التحریر و دیگر اعتراضی  ض  سرمییه دارى جهینى تباریاف 

مى كن  و از میه هی پیش كیر سیزمینا هاى بالاوكاه كاردن بایناك 

 -مثلت بیناك ماركازى اروپای » مركزى اروپی و اعترا  علیه 

را آغایز كارده «  اتاحایدیاهء اروپای  -صن وق بین الامالالاى پاود 

 .اس  

اعترا  علیه بینك مركزى اروپی در آغیز باه هاماراساتاگاى بای 

مردم یونین و علیه سیایسا  ویاراناگار اتاحایدیاهء اروپای شاكال 

از آن جی كه مركز این بینك در شهر فرانكفور  اس ، .  گرف 

و شهر فرانكفور  مركز سرمییه میلى آلاماین و در واقاع كال 

اروپی اس  و همین ناقاشاى را ایافای ماى كانا  كاه ماناهاتاین در 

، تصمیم بر این ش  كه آكسیونى در شهر فراناكافاور  ... آمریكی

 .برگزار شود

در ابتا ا گاروه سایزماین دهانا ه فاقاط از چاپ هایى رادیاكاید 

در اداماه ایان .  تشكیل ماى شا (  جریینی  ض  پیرلمینتیریستی) 

و نیروهیى دیاگار (  دى لینكه)فبیلی ، انجمن آتك و حزب چپ 

نیروهیى رادیكید شهر فرانكفور  عمال از .  نیز به آن پیوستن 

ساراناجایم . در این سیزمین هى شرك  داشته ان  ۲۶۵۵دسیمرر 

از سراسر اروپی، افراد و نیروهیى سییسى براى ایان آكسایاون 

 .چن  روزه در فرانكفور  بسیج ش ن 

ماتاشاكال از سارازهای و ) دول  آلمین و شهردارى فرانكافاور  

ماه هار  ۲۶تی  ۵۰اعالم كردن  كه از (  حزب دمكرا  مسیحى

نو  آكسیونى در فرانكفور  ممنو  اس ، به لورى كه رفا  

و آم  به محلهء بینك هی و تجیر ، در مركز فرانكفور ، حتى 

براى عیبرین پییده ممنو  بود و دو ایستگیه متروى این منطاقاه 

علیه این ممنوعی  به دادگیه شاكاییا  شا ، و .  به كلى بسته بود

دادگیه ممنوعی  تمیم آكسیونهی را غیر از تظیهرا  روز شناراه 

 .تأیی  كرد

در فاراناكافاور ، پالایاس  ۲۶۵۲آوریل  ۹۵در درگیرى هیى 

ایان .  ح ود چهیرص  نفر را دستگیر یی فقط كاناتارد كارده باود

افراد نیمه اى از پلیس درییف  كردن  كه در این چن  روز حاق 

ورود به مركز فرانكفور  را ن ارن  وگرنه یك جریاماهء چانا  

همچنیان .  هزار یورویى و بیزداش  موق  در انتظیرشین اس 

یك گروه از كشیشین كه از ح ود سیزده سید پیش هر مایه یاك 

باه سایایسا  هایى آن (  دویچه بایناك) روز در مقیبل بینك آلمین 

بینك، به صورتى بسییر مسیلم  آمیاز اعاتارا  ماى كانا  از 

 .برگزارى هر حركتى در این اییم منع ش ن 

فااوروم " ماایه مااه، الااالعاایااه اى از سااوى  ۵۰چااهاایرشااناارااه 

بی امضیى ششص  نافار، از جامالاه سامایار امایان ، "  بران ازی

انتشیر ییف  ...  لیرق على، كریستف آگیتون، اسالوى ژیژك و

كه در آن ممنوعی  سراسرى این آكسایاون از ساوى دولا  و 

 .پلیس آلمین را محكوم كرده اس 

آكسیون هی قرار بود بی سفر تظیهركنن گین به شهر فرانكافاور  در 

روز پنج شنره آغیز شود، ولى بی مماناوعایا  فابایلایا  سایایساى در 

 .شهر، عمالً چهیرشنره روز آغیز بالكوپیى ش 

از سیع  پنج صاراح روز چاهایر شاناراه، فابایلایان سایایساى باراى 

. در آناجای حضاور یایفاتانا «  اشغید فرانكفاور » همرستگى بی كمپ 

صاراح تاوالایاهء سایكانایان كاماپ و افارادى كاه در  ۹ح ود سیع  

از همین زمین، علایارغام .  همرستگى بی آنین در محل بودن  آغیز ش 

بسیج بسییر گستردهء پلیس و كیرزار رادیو تلویزیون و مطاراوعای  

در دفی  از دول ، آكسیون هیى كاوچاك و بازرگ اعاتاراضاى در 

اولین آكسیون در اعترا  به ممنوعایا  تاظایهارا  .  شهر برپی ش 

ولى پس از آن، هر گروه و دساتاه اى، باه شایاوهء واود، ایان .  بود

 .را در نقیل موتلف به ریشون  گرف « ممنوعی »

پنج شنره روز اشغید می ان هیی مرنز شهر بود كه از قارال تاوساط 

بی این حید به رغم تمیم ترفن  هیى پلیس، اباتا ا .  پلیس قُرق ش ه بود

می ان راه آهن، و سپس پیلز پالتس، مقیبل اولین پیرلمین آلماین، باه 

منظور دفی  از حق بارگازارى تاظایهارا  ناه مانا ر  در قایناون 

. به اشغید تظیهرننن گین در آما ...  اسیسى س ، و بب  می ان رومر

ص هی نفرى كه در هرك ام از این مایا ان های حضاور داشاتانا ، بای 

وجود اوتالفی  سییسى بسییر عمیق دری  امر بی هم اشتراك ناظار 

داشتن  و آن این نه بیی  علیه ممنوعی  اعاتارا ، دسا  باه عامال 

 .زد

پلیس بی وحشیگرى تمیم به هر چیدرى كه بر پی مى ش ، حمله كارده 

بی این حید نتوانس  روحیهء مبترضین را در .  آنرا از هم مى دری 

شرن  ننن گین به منظور افشیی دول  آلمین م ام شابایر .  هم بشكن 

و رو در روی پلیس فاریاید !"  این اس  چهره دمكراسى: "می دادن 

چنیان باود پایسا  !"  می مسیلم  جو هستیم، شمی چطور؟: "می زدن 

: تظیهرننن گین به سییستم اران و پالایاس آلاماین ناه ما عای باودنا 

ممنوعی  آكسیون و بسیج بیاش از پاناج هازار پالایاس باه وایلار » 

 .«وشونتگری تظیهركنن گین اس 

پس از كشمكش بی پلیس، آواریان گاروه از كسایناى كاه در مایا ان 

باه راهاپایاماییاى (  ح ود دویس  و پنجایه نافار)رومر حضور داشتن  

پلیس مى كوشی  بی بستن وییبین، جلاوى حاركا  آناین را .  پرداوتن 

بگیرد، ولى آن هی بی تغییر مسیر از وایایباین هایى دیاگارى باه راه 

وود ادامه می دادن  و به این ترتیب دومین روز به چایلاش نشایا ن 

 ۵۱۶جامابای .  ممنوعی ، بی یك راه پیمیئى یك سیعته به پییین رسایا 

 .نفر دستگیر ش ن 

جمبه صرح  تظیهرا  از می ان راه آهن، رأس سیع  هش  و نایام 

ق ر  سرمییه و » آغیز ش  و بی فریید "  ض  سرمییه دارى" بی شبیر 

حا ود .  راهش را اداماه داد«  ! شرن  هیی چن  ملیتی را نیبود كنی 

 -هزار و پینص  نفر بیش از نیم سیع  در وییبین هیى فرانكفور  

در منطقهء وس  ان  راهاپایامایئاى «  بینك بیزسیزى» به سوى 

دس  آور، پلیس بی دستگیرى ص هی نفر، دمكاراساى .  كردن 

آورین گروه از مریرزیان .  دروغین اش را به نمییش گذاش 

دستگیر ش ه، به دلیل آن كه دیگار در زنا ان هایى الاراف 

. فرانكفور  جی نرود، پس از كنترد و شنیسییاى، آزاد شا نا 

امی نکته عجیب و قیبل توجه این اس  نه براى بسایایرى از 

آنین ورود به ماحا ودهء ماركازى شاهار تای روز یاك شاناراه 

 !ممنو  ش 

همزمین، بسییرى موفق ش ن  در مقیبل بینك ماركازى اروپای 

 . جمع شون  و ص اى اعترا  شین را بلن  ننن 

سیع  چهیر بب  از راهار در مایا اناى در نایحایاه زاكسان 

هیوزن، صا های نافار دیاگار عالایاه نایباودى ماحایاط زیسا  

 .تظیهرا  ایستیده اى را شكل دادن 

در همین روز در شهر هیى برلن و اشتوتكیر  تاظایهاراتاى 

. در همرستگى بی آكسایاون هایى فاراناكافاور  بارگازار شا 

چنینكه در شهرهیى رم و ونیز هم كنسولگرى هیى آلمین باه 

 .اشغید در آم 

گفتنى س  كه در روزهیى چهیرشنره و پنجشنره آكسیون های 

و تظیهرا  موضبى ماتابا دى آكسایاون هایى بازرگاتار را 

باراى عایباریان و تاوریسا  های حاركا  .  همراهى مى كرد

تابا اد .  دائمى نفربرهیى پلیس تبجب آور و بیورنكردنى باود

زییدى توریس  كه قص  ورود به مركز شهر را داشاتانا  بای 

 .س  پلیس مواجه ش ن  و نتوانستن  مسیرشین را ادامه دهن 

روز شنره، تنهی روزى كه در آن تظیهرا  قینونى بود، سیل 

جمبی  از می ان بیزلر به سوى مركز شهر باه حاركا  در 

 .آم ، تی از آن جی به پیرك مقیبل بینك مركزى اروپی برس 

لااى مساایاار، پاالاایااس باایرهاای كااوشاایاا  تاای باای تااحااریااك كااردن 

تظیهركنن گین درگیرى به وجود بایایورد و از ایان لاریاق 

 .مینور گسترده اش را  توجیه كن 

ب  نیس  ییدآورى كنیم كه حضاور بایاش از بایاسا  و پاناج 

هزار نفر در این آكسیون هی ویلرهء تظیهرا  عظایام ضا  

از آن روز تای باه حاید، .  را زن ه كارد ۵۹۷۱شیه در سید 

شیی  بتوان گف  این بزرگتریان تاظایهاراتاى سا  كاه شاهار 

 . فرانكفور  به وود دی ه اس 

نیروهیى پلیس از شماید و جاناوب آلاماین باه فاراناكافاور  

تی روز شاناراه، . گسیل، و به نحوى كم سیبقه بسیج ش ه بودن 

پلیس همچنین از درگیرى هیى ویرانگر صحر  مى كرد تای 

بلوكه كردن و محیصرهء منطقهء بینكی و تجایری شاهار را 

امی رسینه هیی گروهی از بابا  از راهار شاناراه .  توجیه كن 

شرو  به انتقید از پلیس نردن  و از ده میلیون یاورو ضارر 

 شیوه پلیس علیه...  به فروشگیه هیى مركز شهر سون گفتن 

  

 بالكوپاى

همبستگى : آكسیون چند روزه

 مبارزه، موفقیت

 بهرام قدیمی : نویسنده

 ۲۱۰۲ژوئن  ۱٣
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اعتراضی  مردمى، حتی تجیر و اصنیف مركز شهر را نایاز 

 .به اعترا  واداش 

عصر روز شنره، بی موسیقى و سونرانى، این آكسیون ماوفاق 

 .به پییین رسی 

 ترفن  هیى پلیس

از همین نوستین هفتهء میه مه، پلیس به بهینهء درگیرى هیئى 

آوریل در فرانكفاور  پایاش آما ه باود،  ۹۵كه در تظیهرا  

. كیرزار گسترده ای را علیه آكسیون بالكوپیى به راه ان او 

شهرداری فرانكفور ، مطروعی ، رادیو و تلوزیون نایاز باه 

بی این حید در روزهیى آكسیون، پالایاس .  این كیرزار پیوستن 

 : از شیوه هیى گونیگونى استفیده كرد

بستن اتوبین هیى منتهى به شهر و جستجوى اتومریال های و   -

اتوبوس هی، بیزگردان ن تب اد زیایدى از اتاوباوس هایئاى كاه 

از جمله اتوباوس هاییاى ) براى شرك  در بالكوپیى مى آم ن  

 (.كه از هیمرورگ و برلین و مونی  آم ه بودن 

اساتاافاایده از اتااوماراایاال هاایى پاالاایااس هااماچااون دیااوار بااراى   -

 .محیصرهء تظیهرننن گین

دستگیرى و بیزجویی هر گروه، هرچن  دو سه نفره، كه از   -

 .نظر آنین مشكوك بود

ممنو  كردن تردد در بروی از نقیل شهر و از این لاریاق   -

 .جلوگیرى از شرك  افراد در آكسیون

این چهیر روز در نظرم شریه دوران دیكتیتورى هیى شیلى و 

 .آرژانتین بود

 درس هی و تجربیی 

ه ف اعالم ش هء آكسیون بستن و بلوكه كردن بیناك ماركازى 

اروپی بود، و اگر بینك مركزى اروپی واقبیً تبطیل مى ش ، باه 

سرمییه داران اروپی، و بیش از آن به ارگین سیایسا  گاذارى 

آن ضرر وارد مى آم ، امی این امار بارای آنسایاون اهامایا  

درجه اود ن اش ، بلکه عمل متشكل مردمى س  ناه جاوهار 

در چانایان رونا ى سا  كاه تابا اد .  این آنسیون را می سیزد

زییدی از نیروهیى سییسى در اروپی، بوصوص در آلمین باه 

بحت و مجیدله حود سرمییه دارى، عامالاكاردهایى اماروزیان 

آن،  سییس  هیى نیبود ننن ه آن، و نیز شیوه هیى مارایرزه بای 

ایان .  آن و از جملاه امار سایزماینا هاى ماوافاى پارداواتاه انا 

دستیورد، حتى اگر هیچ یك از آكسیون هی در عارصاه عامال 

 .موفق نمى ش ، به وودى وود یك پیروزى بود

از اولین روزهییى كه صاحارا  از بساتان راه هایى ورودى 

بینك مركزى اروپی پیش آم ، بحت هی اببید  سیایساى گساتارده 

، در عایان " اف  –آنتای فای " جریین ض  فیشیستی .  ای گرف 

مریرزه پیگیر بی فیشیسم در آلمین و نظیمیگری ایان نشاور و 

نیز دفی  از حقوق مهیجرین، دارای گرایش زیایدی باه دفای  

ایان .  اسا (  تح  تأثیر دی گیه هیی آنتى دویچ های) از اسرائیل 

جریین م عى س  نه هر كس علایاه سارماییاه دارى و بایناك 

حرف مى زن ، از این فرضیه حرن  می ننا  كاه صایحاراین 

سرمییه یهودى ان ، بنی بر این مورد حملاه قارار دادن باینا  

بنی بر این در برواى جاماع .  هی، فی نفسه یهودى ستیزی اس 

. هی نوستین موضو  بحت در نق  چنین تصوری شكل گرفا 

اف در این آنسیون را   -از این جیس  نه شرن  فبید آنتی فی

 .بیی  از جمله م یون همین بحت و نق  دانس 

بحت دیگر بر سر این بود كه چگونه و همراه بی چه كسینى بییا  

در كانایر نایاروهایى آلامایناى، بای .  آكسیون را سیزمین هاى كارد

بسییرى از نیروهیى ویرجى، بوصوص بی نیروهیى مطرح در 

در رأس این گاروه های، هاواداران .  سطح آلمین تمیس گرفته ش 

و نیروهیى كمونیساتاى   -. ک.  ک.  پ  -حزب كیرگران كردستین 

این امر بیاش از هاماه باه دلایال .  و آنیرشیستى ترك قرار دارن 

شرك  فبیلین سایایساى كاه از . فبیلی  این نیروهی در آلمین بود

جمهورى چك تی انگلستین، از هلنا  تای فارانساه، از اساپاینایای تای 

لیشتن اشتیین و تركایاه  آما ه باودنا ، و باه وصاوص شاركا  

 .دویس  نفر از ایتیلیی بسییر چشمگیر بود

 مهم ترین دستیورد: رون  سیزمین هى اكسیون

شیی  عجیب به ناظار بارسا  كاه كساى ما عاى بایشا  كاه رونا  

هاماین .  سیزمین هى یك آكسیون از وود آن آكسیون مهمتر اسا 

گونه كه اشایره شا ، آناچاه اهامایا  داشا ، بابا  سایایساى ایان 

سیزمین هى بود و شكستن جو پراكن هء نیروهیی رادیاكاید چاپ 

در آلمین كه از زمین فرو ریوتن دیوار برلایان، ایان كشاور را 

سیزمین هى چن  روز فبیلی  ممنو ، بی وجود .  للسم كرده اس 

بای ایان .  پلیس سییسى كیركشتهء آلمین كیر بسیایر دشاوارى باود

حید ائتالف گروه هی موفق ش  بی یك سیزمین هى منیسب، تی حا  

به همین دلیل الزم اس  .  زییدى لرح هیى وود را به پیش بررد

 :به ببضى از جوانب  این سیزمین هى اشیره ننیم

و تهیهء غذا براى رفقیئى كه از شاهارهای و «  آشپزوینهء ولقى»

. كشورهیى دیگر مى آم ن  نییزمن  ت ارنی  و  كیر ماناظام باود

تنهی در عصر روز چهیرشناراه، یاك صا  و بایاسا  كایالاو ناین 

ولى عالوه بر آن پوش غذا بین تاظایهار كانانا گاین .  مصرف ش 

در فاراناكافاور  دو .  اهمی  داش  كه نیروى زیایدى مای بارد

گروه، یكى در محل سیزمین جوانین اتحیدیهء سن یكیهیى آلمین، 

و دیگرى در دانشگیه فرانكفور  بیر این ورایافاه را بار دوش 

 .گرفتن 

روز پنج شنره وقتى تظیهركنن گین در می ان هیى پیلز و رومار 

در محیصرهء پلیس بودن ، دیگ هیى بازرگ غاذا تاوساط چانا  

نفر از رفقی، ب ون ممینب  پلیس در اوتییر جمع قرار گرف  نه 

 . نه تنهی گرسنگى را رفع كرد، بلكه روحیه بوش نیز بود

دی ن جوانینی از دوتر و پسر كه باروای بای كاولاه پشاتاى هایى 

نفس زنین همراه بی تظیهركننا گاین حاركا  ماى   -سنگین، نفس 

كردن  تی در صور  نییز و می  پزشكى انجیم دهانا ، احسایس 

 .اعتمید به نفس و همرستگى را هرچه بیشتر تقوی  مى كرد

تیم دفیعى متشكل از وكال و داوللرین شرینه روز آمایدهء پایسا  

دادن به تلفن بود یی رفقیئى را كه از بایزداشاتاگایه های آزاد ماى 

این رفقی در الالعیه .  ش ن  دوبیره به محل تجمع بقیه مى رسین 

هیى موتلف كوشی ن  ناحاوهء بارواورد بای پالایاس و بایزجاو را 

آموزش ب هن  و حتى گوشزد مى كردن  كه براى مثید از حامال 

دفتر تلفن، تلفن دستى و یی هر چیز دیگرى كه احتمیال توسط آن 

 .آدرس سییر افراد به دس  پلیس بیفت ، وود دارى شود

كیر سیزمین هى یك آكسیون چن  روزه، به وصاوص بای دیا گایه 

به همین .  هیى متفیو ، مستلزم ارتریل ج ى و قیبل اعتمید اس 

از یاك ساو .  دلیل چن  سیوتیر تشکیالتی ماوازى باه وجاود آما 

هیئ  همیهنگى نیروهیى موتلف وریفهء لرح واواساتاه های و 

براى مثید نیروهایئاى ) شیوهء بروورد جمبى را به عه ه داش  

كه مویلف دفی  رادیكید بودن ، ماوراف شا نا  در صاور  باه 

وجود آم ن برووردهیى فیزیكى از آن فیصله نگایارنا  و یای آن 

را محكوم نكنن  و نیروهیى رادیكاید نایاز ماوراف شا نا  حایان 

تظیهرا  جمبى، از درون صف تظیهرا  درگایارى را آغایز 

به موازا  آن، نیروهیى رادیكید ضوابط مورد اعتمایدى (.   نكنن 

برقرار نردن  تی در صور  مماناو  شا ن آكسایاون های باتاوانانا  

لریبى س  كاه چانایان ضاواباطای باییا  از لاحایر .  مقیوم  كنن 

تكنیكى، ویر  از شنود پلیس بیش  و تمیم ارتارایلای  بای رعاییا  

 : گیم هیى امنیتى به پیش برده شود

در هیچ یك از نشس  هیى جمع هیى رادیكید و سیزمین دهن ه،   -

 .كسى حق حمل تلفن دستى ن اش 

تمیم نیمه هی و اى میل هی بی استفایده از بارنایماه هایى ماطامائان   -

 .رمزى رد و ب د می ش 

كسى كه در یك سیوتیر تشکیالتی حضور ن اش ، نمى دانسا    -

لریبى بود كه همه به واوباى آگایه .  كه در درون آن چه مى گذرد

 .بودن  كه بیی  از سؤاد اضیفى وود دارى كنن 

از بروی آكسیون هیى ویژه، غیر از عنیصر سیزمین دهن ه آن   -

هی، تی آورین دقییق نسی ورر ن اش ، ولى اعتمید به یكا یاگار تای 

آن ح  بود كه وقتى براى مثید در صرح روز جماباه تصامایام باه 

برگزارى تظیهرا  از می ان راه آهن گرفته ش ، هزار و پاینصا  

نفر، ب ون آن كه از چن  و چون كیر آگیه بیشن ، در محل حضاور 

ییفتن  و تصمیم گروه سیزمین دهانا ه را پاذیارفاتاه، باه اجارا در 

 .آوردن 

یك شوراى همیهنگى در شهر كه متشكل از نمیین ه گاروه هایى   -

موتلف بود وریفهء تصمیم گیرى و ه ای  آكسیون را باه عاها ه 

از .  این گروه مى بییستى از چشام پالایاس دور ماى ماینا .  داش 

همین رو تیم هیى پیك وریفهء ارتریل بایان رهارارى باالفایصالاهء 

 .تظیهرا  و شوراى همیهنگى را به عه ه داشتن 

تیم هیى واراررسایناى، پایایده یای دوچارواه ساوار، پایاشاقاراود   -

تظیهرا  بودن  و وریفهء داشتن  مسئولین تظیهرا  را از چن  و 

چااون مساایاارى كااه در پاایااش بااود، حضااور و تااباا اد ناایااروى 

پیشرارد .  مطلع كنن ...  سركوبگر، و نیز امكین درگیرى و گریز و

و موفقی  آكسیون در روزهیى چهیرشنره تای شاناراه ما یاون ایان 

سیزمین هى نیمه موفى س  و ب ون آن چنین نتیجه اى غیر ممكن 

 .بود

 :یك نكتهء جینرى و چن  سؤاد

در لود تظیهرا  و كشمكش بی نیروهایى پالایاس، باه ناظار مای 

سیله های،  ۱۱تی  ۲۱نسل بین . رس  نه می بی دو نسل روبرو بودیم

به نظار ماى رسایا  كاه تابا اد بسایایر .  سیله هی ۹۶تی  ۲۶و نسل 

آیی این .  ان كى از سنین بین این دو نسل در آكسیون شرك  داشتن 

نسل گم ش ه، فرزن  فروریزى دیاوار بارلایان و باحاران جاناراش 

انقالبى س ؟ آیی وریفهء انتقید تجربه به نسلى بسییر جواناتار بار 

دوش انقالبیونی قرار می گیرد نه بی آن، دو نسل فیصله دارد؟ و 

بنی بر این، آیی چانایان اناتاقاید تاجارباه اى، وایر  از چایرچاوب 

 مریرزا  عملی، امكینپذیر اس ؟

به نظر می رس  نه پیس  به این سؤاال  و عامال باه آن، هاماین 

ق ر در مورد جنرش هیى اروپیئى ص ق مى كانا ، كاه در ماورد 

 ۲۶۵۲میه مه .                    جنرش انقالبى ایران
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 24      2012شماره شصت جوالی . ماهنامۀ روشنگر  

 درود به آقای حسنوند

اینجینب مهمین نی وواسته برای نشر نشریه جهینی روشاناگار واودم 

شاها ای جاناراش " باه تایالر ناه روز  3643جاون  42را به تیری  

 . برگذار ش ه بود، رسین م" انقالبی افغینستین

به مجرد نه داول تیالر شا م یا  دواتارواینامای، ماقایلاِه در ماورد 

چشمم در ننج . تیریوچه افغینستین را به زبین پشتو به ووانش داش 

دیگر میز وورد وینم نه ی  زمین ترجمین من و بر گاردانانا ه ایان 

 . برنیمه بود و بی دی ن من احسیس نردم نه تبجب نرد

سریع به دی ن این سو آنسو ش م تی شبیر هیی آنهی را بووانم تی با انام 

دیماوناراسای عاطایاه "بر دیوار نوشته نرده بودن  نه . میجرا چیس 

آزادی " و در سم  دیگر نوشاتاه باودنا  "  نیس  وواس  مردم اس 

بی دی ن این شابایر آوار، سار اناجایم ".  دیمونراسی ع ال  اجتمیعی

بب  از نشستن سر جاییام در آوارصاف .  فهمی م نه در نجی پی گذاشتم

نه وینمهی  نشسته بودن ، به عقرم نگیه نردم دی م نه میز را گذاشتانا  

و سه تی نتیب دیگر را برای فروش گذاشتاه "  ن ا" و بیالی آن نشریه 

 .بودن 

تی نشریه روشناگار را  ناه بای واودم داشاتام آناجای  16من هم رفتم  

شوص مسؤد پرسی  نه برای فروش اس ؟ گفتم نه ماجاینای .  گذاشتم

باود "  نا ا" بب اً برنیمه ادامه ییف  و در برنیمه مبرفی نشاریاه .  اس 

سید قرل این نشریه افتتیح ش ه بود و عاالرغام ایان ناه  36نه م   

مصایدره شا ه باود (  ولق و پارچام) توسط گروه دس  نشین ه روس 

بابا اً مابارفای ناتایب آقایی .  ولی تی ننون به نشر وود ادامه داده بود

در گذرگیه زمین از شیاوه ء " دانتر صیحب عزیز گردیزواد به اسم 

بود و شابار آرش "  تولی  آسیییی در آسیی تی لررالیزم نوین در امریکی

نمینگیر از سییؤش نسرائی توسط صم  هیرون به واواناش گارفاتاه 

جاوزا ناه روز  8بب اً بی ی  سلسه مبلومی  از جمله مبارفای .  ش 

مجی  نلکینی بوده ،و این روز را  روز شاها ای  ( شهی ) نشته ش ن 

جنرش انقالبی نیمی ه بودن  به مبرفی دیگر نشریه هی ، عالا  از هام 

( اعضای) پیشی گی شوصی  هیی چپ ملی پرداوته ش  و از دوستین 

وواهش ش  نه در بوش دوم برنیمه این ماوضاوعای  را ماطارح و 

 . مورد بحت دهن 

تفریح اعالن ش  و من وینم ویلره را دیا م و از آما ن مان وایالای 

ارهیر ووشی نرد و گف  من روز پیش نه در راه دی م  میوواستم 

به این محفل دعو  ا  ننم ولی نزد وود فکر نردم ناه هاناوز زود 

من گفتم بلی یکی از اه اف مهم نه من  مارا باه ایاناجای با ون .  اس 

 . ن ام دعو  نشین  پوش نشریه روشنگر بود

گفتم نشریه روشنگر ی  نشریه ناه از .  گف  فکر میکنم میشنیسمش

شش سید ب ینسو منتشر میشود و یا  نشاریاه ماجاینای، فارهاناگای، 

وبرای روشن نردن تمیم اقشایر اسا  و . مبلومیتی و سییسی میریش 

من مسؤلی  پوش آن در شهر ایسن و بوووم را داوللرینه باه عاها ه 

 .گرفته ام

نون مکین من تویای " بب  از صرف غذا بوش دوم برنیمه بی آهنگ  

اساتافایده " بب  از آهنگ سیمینیر .  شرو  ش "  بی تو به سر نمی شود

نظیمی از یورانیاوم فاقایار از قاوتاهایی اماریاکای و نایتاو در جاناگ 

در ایان باحات شاواص .  باود"  افغینیستین و عاواقاب واطارنایک آن

 : سیمینیر دهن ه گف 

زبیله هیی اتومی پینستین در شهر هلمن  افاغاینساتاین جایگازیان شا ه 

اس  و زمینی نه مردم نرزی را به این ارتریل زیر ساؤاد گارفاتانا  

وی در پیس  پنج تی از مال هایی لایلاب را بارای تاحاقایاق باه آناجای 

ولای ساواناران سامایانایر .  فرستیدن  و آنهی این ورر را تکذیب ناردنا 

بابا اً آقایی مایاری .  مبتق  بود نه حرفش ص  فی صا  درسا  اسا 

صحر  از بحت دیمونراسی نمود و گف  نه می وواهین جایئای دیان 

 . از دول  هستیم و گفتمین دیمونراسی در جیمبه بیی  گسترش ییب 

بب اً انجنیر شکور نرمویل شرو  به سونرانی نرد و والصه نارد 

نه می نتوانستیم انتقیم شه ای وود را باگایاریام و راه آناهای را اداماه 

 . دهیم

بب اً آقیی صغرنگ در م   نوتیه مقیوم  وویش و همرزمین  وود را 

سپس نوب  به . نفر اسیر را در دوران روس بیین نرد 366برای نجی  

دانتر نریمی رسی  و بحت ایشین راجع به این بود ناه جاناراش مای یا  

جنرش آرمین گرا و نوره گرا بود و جنرش برژوازی ملی ضبیف بود و 

توصیه نرد نه هر گروه نه شرو  به فبیلی  میکن  بیی  تجیرب گذشاتاه 

را نق  نن  و می بیی  تیریوچه و فبیلی  هیی واود را بارروی نایغاذ در 

بییریم تیثر  تیری  شود و گف  نه می تکیمل نکردیام، بالاوغ ناکاردیام و 

ناه سار نایر "  جنرش ملی دیمونرا " مردم ن اشتیم و گف  نه می بیی  بی 

اس  بی حفظ استقالد ای یولوژی وودمین متح  شویم و از واود  پاال  

نه بب اً وواهش ش  نه وق  نم اس  و سیمینایر هایی .  فیرم درس  ننیم

در اویر من به وینم ویلره اشیره نردم تای نشاریاه .  آنالین بر گذار شود

. وینم ویلره گف  نه همین جی وینمی اس  به اسم شملاه.  را مبرفی نن 

ی  دوتر مریرز و فبید و همکیر نشریه روشنگر اس  نه وریفه پوش 

روشنگر را در شهر اسن و بوواوم باه عاها ه دارد و باه هاماراه واود 

 3.  بب اًسواد ش  نه مجاینایاس گافاتام بالای.نشریه آورده تی به همه برسین 

و من به ه فم نه پوش نشریه بود . دقیقه بب  دیگر نشریه بیالی میز نرود

 ریس ه بودم                               

شمله سلامان خلال    

 نامه دوم

سییم  عزیز تب اد زییدی از عوام و تحاصایال ناردگاین مای دچایر ناج 

فهمی و توهم هستن  و شایاپاور را از سارگشایدش مایاناوازنا  و مارتاب 

لولی وار این مقلطه را تکرار میکنن  نه به عقییا  و بایورهایی ماردم 

بیی  احترام گذارد و نمی انن  نه این بیورهی نیستن  نه بیی  به آنهی احاتارام 

گزارد ، بلکه این اشویص ببنوان شهرون  هستن  نه بیی  ماورد احاتارام 

قرار گیرن  ، حتی اگر جینی بیشن  ، به این افراد پیوسته بیی  توضیح داد 

نه دوربین را برگردانن  و از روزن درس  آن  اباتا ا باه حاکاماشاین و 

سپس به آن بیور و اعتقید هی نگیه ننن  ،  به بیور هیییکه چیقو ، چمیق ، 

لنیب دار ، زن ان ، حذف دگران یشین را دیکته و بی ش   و وشون  به 

اجرا در می آورد ، بیی  احترام گزارد ؟ و مقیبلاه بای آناهای را تاوهایان و 

اهین  دانس  ؟ درک این مسییل نه جزء ب یهایای  ماحاساوب مایاشاود ، 

دشاوار برای این افراد نه دارای یهنیتی ایستی و نی پُرسی هستن  به حا ی 

اس  نه للرکیرانه از مردم انتظیر دارن  نه بر روی وطاول ایان 

حکم غلط راه رون  و نمی انن  نه واودشاین واویشایونا  آشاکایر و 

این مسئله را لطفأ چن ینرایر در بارنایماه هایی .  پنهین ابلیس هستن  

 . شید و تن رس  بیشی .تلوزیونی وود توضیح ب ه 

 یزدان خدا بنده لو   

 دوست عزیز 

من ضمن تییی  شمی حتی تینی  بر این دارم نه بهتر اس  بجیی احترام به 

. احاتارام گاذارد...  افراد و شهرون ان بیی  به حقوق آنهی مثل حق بیین و 

می نمی توانیم هیچ نس را وادار ننیم باه شاواص دیاگار، ماثاال باه یا  

چون احترام گذاشتن به فرد دیاگار یا  چایاز .  جنییتکیر، احترام بگذارد

آناچاه ناه .  شوصی و داولالارایناه اسا ، و نامای تاوانا  اجارایری بایشا 

اجریریس  احترام به حق فرد مای بایشا ، حاتای اگار فارد مازباور یا  

می ش ، لازومای نا اشا  نسای جنییتکیر بیش ، هیتلر هم اگر دستگیر 

مجرور بیش  به او احترام بگذارد و مثال جلو ی او تبظیم نن ، ولی 

بیی  به حق او نه در ی  دادگیه عیدالنه محینماه و از واود دفای  

 .   الزامی و اجریرا احترام گذارده می ش .... نمیی  و شکنجه نشود و 

 ساامک ستوده  

 نامه های رسیده از شما 

 

 نامه سوم

بی عار  ساالم، مان یا  دواتار افاغاین هساتام باه نایم زرمایاناه 

ولی در مایزنا ران ایاران .  من در افغینستین به دنیی آم م.  اسکن ری

پ ر و مایدر و .  بزرگ ش م و در آنجی ازدوا  نرده به امریکی آم م

وواهران و برادران من بی تمیم فیمیل من در مایزنا ران هساتانا  و 

تمیم وواهران و .  م   سی سید اس  نه در ایران زن گی می ننن 

برادران من در ایران ب نیی آم ن  و در حید حیضر جهیر ساید مای 

. چون آنهی افغین هساتانا .  شود نه بچه هیی آنهی به م رسه نرفته ان 

زن گی بچه های را از آناهای .  ببضی از بچه هی شیگرد ممتیز هستن 

 .گرفته ان 

. فیمیلهیی من در آنجی گل وینه دارن  و زحاما  زیایدی مای نشانا 

حیال به آنهی دو میه وق  داده ش ه نه میزن ران را ترک نننا  و باه 

در این وق  نم نه به آنهی داده ش ه چطور مای .  شهر بیرجن  برون 

توانن  همه گلهی را و زمین هی را بفروشن  و به آن شهری نه حاتای 

چن ی پیش چن  نفر از آنهای .  آنهی را مردم قرود هم ن ارن  نوچ ننن 

در آنجی هم باه آناهای گافاتانا  .  برای بررسی اوضی  به بیرجن  رفتن 

پس آنهی نجی بارونا ؟ چاکایر .  شمی اجیزه ورود به بیرجن  را ن اری 

 ننن ؟

اگر افغینهی در افغینستین مشکل ن اشنت  هیاچاوقا  در ایاران نامای 

افغینهی را همیشاه دشانایم داده انا ، .  این چیز تیزه ای نیس .  مین ن 

این ب بوتی های . پود آنهی را گرفته ان ، بی مشکل به آنهی نیر داده ان 

تی نی بیی  ادامه داشته بیش ؟ من از شمی وواهش مای نانام ناه ایان 

نیمه را به چیپ برسینی  تی همه مردم ب انن  نه در آناجای چاه وارار 

شیی  نمکی به فیمیل هیی افغین من نه در ایران زن گی مای .  اس 

نه تنهی در میزن ران، بلکه در بسییری شهرهایی ایاران .  ننن  بشود

 بی تشکر از شمی   زرمینه.  این مشکال  وجود دارد

زرمینه عزیز، جنییی  و فجییبی نه جاماهاوری اساالمای در حاق 

مردم ایران و بوصوص افغینی هیی شریف و زحمتکش مارتاکاب 

اینهی ادامه دهن گین اسالم و ماحاما ، .  می شود ح  و حصری ن ارد

او نایاز .  پیغمرری نه احتمیال شمی هم به او عقی ه داری  مای بایشانا 

در جاناگ .  دقیقی همین تب یی  را نسر  به یهودیین روا می داش  

ویرر، بنی به نوشته لرری نه مورخ مسلمین و مورد قرود هاماگای 

مسلمینین می بیش ، محم  از یهودیین نه قرن هی در آنجی باه نشا  

و زر  مشغود بودن  وواس  نه وینه و نیشینه وود را رهی نارده 

همین نیر را نیز .  و برای او بگذارن  و به جیی دیگری نوچ نمیین 

بی قریله یهودی دیگری بنیم بنی قینغی  انجیم داد و آنهی را از هستای 

بنیبراین، فکر نکنی  نه اینهی بباناوان مسالاماین در نایر .  سیقط نرد

افغینهی چایره ای نا ارنا  جاز .  وودشین اشکید و بیب التی می بینن 

اینکه منتظر روزی بیشن  نه مردم ایاران باهاماراه واود آناهای ایان 

رژیم فیس  و جنییتکیر را سرنگون نموده  و همه را از ناکارا  آن 

تی آن روز بییا  از هار فارصاتای بارای .  برای همیشه والص ننن 

هم اننون به دناراید دعاوتای ناه مای .  ضربه زدن به آن استفیده ننن 

ببمل آوردیم در شهرهیی موتلف تظیهراتی به دفای  از نایرگاران 

منجمله در شنره گاذشاتاه در .  افغینی در ایران در حید برگزاریس 

فرانکفور  و چهیر شنره در تورنتو و شنره این ه در نلن و بایزهام 

در فرانکفور  تظیهراتی برگزار ش ه و واواها  شا  ناه هاماه ی 

افغینی هی بیی  فبیالنه در آنهی شرنا  ناماوده و واود نایاز در هار 

 .شهری نه هستن  تظیهرا  مشیبهی را بر گزار نمیین 
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محم  در هر ی  از جنگ هی یکی از زنینش را باه فاید قارعاه 

در جنگ بنی الُمصطَلِاق .  انتویب می نرد و همراه وود می برد

ولی در راه بایزگشا ، هاناگایمای ناه .  قرعه به عییشه می افت 

نیروان، سحرگیهین، پس از ی  توقف شارایناه در راه ما یاناه، 

دوبیره به حرن  در می آی ، عییشه نیپ ی  مایاشاود و تای تاوقاف 

وقتیکه او در مبی  یکی از .  بب ی نیروان ورری از او نمیشود

، واود را  باه " صافاوان بان اَلاُماَباطَال"  سربیزان محم  به نیم 

نیروان می رسین  مبلوم می شود ناه تامایم ما   را در بایقای 

 . مین ه شب بی وی بوده اس 

آنچه بیشتر مسئله را ش  برانگیز میکن  این اسا  ناه ایان دو 

در گذشته نیز بیهم روابط و ماراودا  بایاش از حا  و پارساش 

برانگیزی داشته ان  نه به سئواد برانگیز نردن واقبه ج ی  نیاز 

 .   نم  می نن 

بهرحید ادعیی عییشه مرنی براینکه هنگیم عزیم  نیروان، در 

پی قضیی حیج ، گم نردن گردنرن  و بیزگش  برای ییفتن آن، 

از نیروان عقب مین ه و بب  صفوان او را پایا ا نارده، بای واود 

می آورد، نسی را قینع نمی نن  و ایان شاییاباه باه سارعا  در 

میین لشکریین پیچی ه، مشکل و رسوائی بزرگی را برای محما  

تی جیئیکه عییشه در اثار ساردی ماحاما  قاهار .  به بیر می آورد

 . نرده به نزد میدرش بیز می گردد

حتی در ی  مورد، وقتی محم  بر بیالی منرر رفته و دیاگاران 

را از شییبه پراننی در مورد همسر وود منع نموده، منیفقین را 

مسئود این شییبه پراننی هی اعالم می نن ، میین َوازَرجایاین و 

اوسیین بر سر اینکه چه نسینی شییع پراننی می ننن  درگایاری 

بهم بر آم ن  و وواستن  جاناگای باکانانا  و فاتاناه " به وجود آم ه 

نه چون محم  چنین می بین  از منرر پیئین آم ه آنهی را "  انگیزن 

نمی گذارد نه مایاین آناهای وصاوماتای "  نشین ه "  بیز جیی وود" 

 ". رود

سرانجیم محم  نه متوجه میاشاود باییا  بارای رفاع ایان مشاکال 

رفاتاه باه چایره "  اسیما  بان زیا " نیری انجیم ده ، نزد علی و 

 . جوئی می پردازد

علی به او پیشنهید می نن  نه عییشه را لالق داده و زن 

محم  نه نمی توان  از سر عییشه نه اننون . دیگری اوتییر نن 

سید داشته و بسییر زیری بوده، بگذرد، بَُریَره ننیز عییشه را  13

ص ا زده در مورد روابط عییشه بی دیگران از او سئواد می 

علی هم برویسته ننیزک بیچیره را به ش   نت  زده از . نن 

:                                                       او سئواد می نن   

". ای ننیزک سییه، راس  بگو بی پیغمرر و ای علیه السالم" 

حتی محم  دس  به دامن وود عییشه می شود و به او می 

اننون از و ای بترس و اگر نیری ب  نرده ای توبه بکن :"گوی 

این نیز ". از آن، نه و ای تبیلی قرود ننن ه توبه بن گینس 

تی اینکه سرانجیم محم  به حربه همیشگی اش . نتیجه نمی ده   

  متوسل ش ه وانمود می نن  نه به او حیل  وحی دس  داده اس 

بیلشی زیر سرش می گذارن  و بارد یاماینای بار سار وی مای " 

محم  نیز پس از لحظه ای برویسته به عاییشاه تاراریا  ".  نشن 

 سپس بیالی منرر رفته  .  می گوی  نه و ا برائ  او را نرده اس 

در ایان ماورد (    7تای  44آیه هیی ) آیه از سوره نور  47الی42

 .                     می آورد

و )  همینی آن گروه منیفقین نه بهتین به شمی  مسلمینین  بساتانا  " 

به عییشه تهم  نیر نیشییستاه زدنا  ناه رساود و ماوماناین را 

مپن اری  ضرری به آبروی شمی می رس  بلکه ویار و (  بییزارن 

صواب نیز وواهی  ییف  و هر ی  از آنهی به عقیب اعمید وود 

وواهن  رسی  و هر نس از منیفقین نه راس و منشیء این باهاتاین 

و وا ا ...  بزرگ گش  هم او به عذاب سو  مبذوب وواه  ش 

به شمی مومنین موعظه و ان رز می نن  نه زناهایر دیاگار گارد 

 ."  این سون اگر بی ایمین ای  هرگز نگردی 

درضمن دستور می ه تی سه تان از ساران تاهاما  زنانا گاین و 

هار یا  " فحش به زبین آشکیرا میکردنا " شییبه پراننین را نه 

 :  چوب بزنن   86را 

ین بن ثیب  ناه  این سه تن عریر  بودن  از ِمسطَح، َحمنَه، و َحسد

این شبر نیز در مورد .  شیعر بود و در این مورد شبر گفته بود

 :                                                                                                                            سه نفر مزبور گفته می شود

 حسین و حمنه، 

 نه اهل آن سون نیروا بودن  چشی ن ،

 ایشین نه نیدی ه تهم  بستن  بر همسر پییمررشین،

 .و بیعت وشم و اون گیر عرش گشتن  و وود ان وهگین ش ن 

در ضمن حسین بن ثیب  ماجاراور مای شاود شاباری در ما ح  

 .                                                                                                 محم  و ن ام  از عمل وود بسرای 

 پین امن اس  و پردگی نه هیچ تهمتی بر او نشیی ،

 و ان رونش از غیر  مردمین تهی اس ،

 اگر من آن سون را گفته بیشم نه شمی می پن اری ،

 !انگشتینم را توانیئی آن مرید نه تیزیینه ام را بردارد

 چگونه اس  این سون، بی این نه محر  و ییرِی من تی زن ه ام،

 در حق وین ان پییمرر زین  بوش انجمن هیس ،

 و آن را نه گفته ان  نمی چسر  و این،

سون مردی اس  نه او را بی من سر نیرنگ و سون چینی       

 .اس 

به این ترتیب، وفقین سییسی و از بین رفتن آزادی بیاین شابارا  

نه بی قتل نبب بن اشرف و ابو عف  در انتقید از محم  و نظایم 

دیکتیتوری وی برقرار ش ه بود اننون، بی ماجایزا  حساین بان 

ثیب  نه شیعر ووِد مسلمینین بود، فراتر رفته ممنوعی  تاهاما  

ببالوه، ایان .  و انتقید از اهل بی  محم  را نیز در بر می گرف 

مجیزا  نوعی اعالم ماحا ودیا  شابارا در بایزگاویای و ثارا  

بیین مبنی نه به آنهی میفهمین  ناه در .  حوادث پیرامونی وود بود

بیزگویی اوریر وحوادث، نه از جمله مسئولیتاهایی شابارا باود، 

دیگر نمی توانن  آنطور نه سانا  جایماباه با وی باود، ناظار و 

 تفسیر آزادانه وود را  منبکس نموده، اعتریر و حیثی  محم  و 

اهل بی  او را، نه به ت ریج به ق ر  مطلقه ج ی ی در جیمبه 

 . عربی تر یل میش ، به وطر ان ازن 

به این ترتیب، چوب زدن حسین بن ثیب  و دو تن دیگر، نشاین 

این بود نه نظیمی نه نتوان  بای دشاماناین واود عایدالناه رفاتایر 

نمیی ، بی دوستین وود نیز نمی توان  از روی عا د و انصایف 

برقراری سینسور و وفاقاین در جایماباه وایر  از .  عمل نمیی 

نسای ناه .  وود الجرم به برقراری آن در داول وود مای نشا 

را باه وایلار افشایی   -نبب بن اشارف   -شیعر غیر مسلمین 

حقیق  در مورد وود به نیفر مرگ محکوم سیوته بود، انناون 

را نیز به ویلر افشیی حقیقا    -حسین بن ثیب   -شیعر مسلمین

 . در مورد همسرش به چوب و فل  می بس 

الرته محم  هنوز ق رتش به آن ح  نرسی ه بود نه بتاوانا  عالایاه 

زنی و به عریر  دیگر آزادی جنسی در جیماباه با وی قاوانایان 

. ش اد و غالری آن چنین نه بب اً وضع می شود، برقارار نانا 

به عالوه، عالقه به عییشه و به عریر  دیگر نفع شوصای اش 

ایجیب می نرد تی در این مورد تی فرص  مانایساب بابا ی، از 

 .آوردن آیۀ ش ی ی علیه زنی پرهیز نن 
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مسئله زن و مارکسیسم   

 سیمین کاظمی 

 

بردگی، : در تمیم سه مرحله ی اصلی آن ادامه داشته اس 

و سرمییه داری، بنیبراین، آنچنین نه ( بزرگ میلکی)فئودالیسم 

.  دروور جیمبه لرقیتی بوده مردسیالری ویژگی آن گردی ه اس 

این برتری را سیستم میلکی  وصوصی، دول ، نلیسی، و شکلی 

از وینواده نه در و م  وواس  مردان بوده حمیی  نرده و 

بر پییه این وضبی  تیریوی، پیره ای . پیی ار نگیه داشته ان 

ادعیهیی نیدرس  دربیره ی برتری اجتمیعی جنس مرد همچون 

و این لور وانمود ش ه نه . اصلی ثیب  واب ی، روا  ییفته اس 

امی این . برتری اجتمیعی مردان به سرب برتری لریبی آنهیس 

جیمبه لرقیتی بود ونه لریب  نه زنین را به رده پییین تر و 

درس  اس  نه مردان برتری . مردان را به رده بیالتر نشینی 

اجتمیعی وود را در مریرزه بی زنین و پیروزی بر آنین به دس  

امی این مریرزه ی جنسی جزو ی  مریرزه بزرگتر . آوردن 

اجتمیعی بود، یبنی واژگونی جیمبه ابت ایی و برپییی جیمبه 

فرودستی زنین ثمره ی ی  سیستم اجتمیعی اس  نه . لرقیتی

نیبرابری هی، فرودستی هی و فراداش  هی هیی بی شمیر دیگری 

امی این تیری  اجتمیعی را .را هم به وجود آورده و پروران ه اس 

پش  این افسینه نه زنین به لور لریبی از مردان پس  ترن ، 

نه لریب  نه زنین را از  واین جیمبه لرقیتی بود .پنهین نرده ان 

حق شرن  در وریئف برتری اجتمیعی محروم نرد و تینی  

و این دستررد به . میدری گذاش  -اصلی را بر وریئف حیوانی

( 56: 1380ری .)زنین بی استفیده از ی  افسینه دوگینه اجرا ش 

میرنسیسم برای نوستین بیر برای آزادی زنین بنیینی 

میرنسیسم ریشه هیی ستم نشی گی . میترییلیستی ِ علمی بنی نهید

زنین را عیین سیو ، رابطه ی این ستم ی گی را بی تولی  به شیوه 

ی مرتنی بر میلکی  وصوصی و جیمبه ی تقسیم ش ه به لرقی  

نه ی  لرقه صیحب ثرو  و لرقه ی دیگر مول  ثرو  اس   –

روشن نرد و نقش آن را در استمرار ستم نشی گی زنین آشکیر  –

فراتر از اینهی، میرنسیسم مسیر رسی ن به آزادی زنین را . سیو 

میرنسیسم تشریح نرد نه چگونه لغو میلکی  .   نشین داد

وصوصی موجب وواه  ش  پییه هیی میدی الزم ایجید شود تی 

همه ی مسوولی  هیی اجتمیعی شیقی نه بر دوش وینواده هی 

نظیر نگه اری از -قرار دارد، به عه ه ی نل جیمبه محود شود

.  سیلمن ان و مریضین؛ تغذیه ؛ تیمین الرسه و آموزش جوانین

میرنس اشیره دارد به اینکه توده هیی زنین، پس از آنکه از زیر 

بیر این مسوولی  هیی سنگین فیرغ ش ن ، قیدر وواهن  ش  بن گی 

وینوادگی را در هم بشکنن  و به عنوان اعضیی جیمبه وواهن  

توانس  تمیم ررفی  هیی والق و مول  وود را به نیر گیرن ، نه 

هنگیمی نه وینواده ی بورژوایی از . صرفی ررفی  تولی  مثل را

بن  فشیرهیی نیگزیر اقتصیدی، نه وجود وینواده را الزامی می 

روابط میین مردم نیز . نن ، رهی شود، آن گیه محو وواه  ش 

دگردیس و به روابط آزاد میین انسین هیی آزاد تغییر وواه  

( 17: 1384واترز.                                               )ییف    

زنین در اتحید شوروی                                                       

در اتحید شوروی نه برای نوستین بیر، ای ه هیی میرنسیستی 

مجید عمل می ییفتن ، رویکرد به مسأله زن، رویکردی اس  نه 

لرق قوانین شوروی، تسیوی . تی پیش از آن بی سیبقه بوده اس 

درقینون . زن ومرد در همۀ زمینه هی به رسمی  شنیوته ش 

   -لرق . مسیوا  نیمل میین زن ومرد تصریح ش ه اس  1926

28ادامه در ص    

در واقع، از ب و پی ایش جنرش میرنسیستی تیننون، انقالبیون 

میرنسیس  مریرزه ی بی وقفه ای را در درون عرصه ی گسترده ی 

جنرش لرقه نیرگر پیش برده ان  تی نسر  به مریرزه برای آزادی 

آنهی مریرزه نرده ان  تی . زنین بروورد و نگرشی انقالبی ایجید ننن 

این جنرش بر پییه ی تیریوی و میترییلیستِی مطمئنی استوار شود؛ و 

تمیمی پیشقراوالن لرقه ی نیرگر را آموزش داده ان  تی از اهمی  

مریرزه ی زنین برای تسیوی نیمل و رهییی از وف  بردگی وینگی، 

.نه قرن هی از ق م  آن می گذرد، درک صحیحی به دس  آورن 

میرنسیسم بی شنیو  ریشه هیی ستم بر زنین، ( 15: 1384واترز)

درص د اس ، رهییی زنین را از موقبی  فرودس  ، محقق نن  و 

رویکرد میرنسیستی . برابری جنسیتی را برای زنین به ارمغین آورد

:                            به منشأ ستم به زنین به شرح زیر اس   

انسین شنیسی، یی . زنین همیشه ستم ی ه یی جنس دوم نرودن : نوس 

در میین . مطیلبه پیش از تیری ، والف آن را به می توضیح می ده 

جیمبه ب وی، نه دوران اشتراک قریله ای بود، زنین مسیوی مردان 

بودن ، و این تسیوی نیز توسط مردان و جیمبه نیمالً پذیرفته ش ه 

دوم، تنزد مقیم اجتمیعی زنین در جیمبه درس  مقیرن بود بی . بود

شکس  نمون لییفه ی میدرسیالرانه و جییگزینی آن توسط تقسیم 

لرقیتی جیمبه بی نهیدهیی وینواده پ رسیالرانه، میلکی  وصوصی و 

.                                       ق ر  دولتی منتج از آن   

عوامل اصلی نه بیعت این وارونگی در موقبی  اجتمیعی زنین 

گردی  حیصل انتقید از اقتصید گردآوری ووراک و شکیر به شیوه 

ی تولی  بیالتری بود نه مرتنی بر نشیورزی، افزایش یویره و صنییع 

تقسیم نیر پیچی ه ی اجتمیعی پیچی ه تر جییگزین تقسیم . شهری بود

بیزدهی بیشتر نیر منجر به تولی  . نیر ابت ایی بین جنس هی گردی 

اضیفی قیبل مالحظه ش ، نه ابت ا سرب تمییزا  و سپس عیمل تقسیم 

بی توجه به . هیی عمیق فزاین ه میین بوش هیی متفیو  جیمبه گردی 

نقش هیی موثر و مستقیمی نه مردان در سطح وسیع نشیورزی، 

آبییری، پروژه هیی سیو  و یویره سیزی داشتن ، ثرو  اضیفی به 

ت ریج از لریق مراتب اجتمیعی همینن  میلکی  وصوصی برای 

این به نوبه وویش، مستلزم نهید ازدوا  و . مردان متنیسب ش 

. وینواده بود تی میلکی   قینونی و ارث از دارایی مرد را تثری  نن 

از لریق ازدوا  ت  شویی، همسر به ننترد نیمل شوهر درآم  و 

. پسران قینونی را در ارث بردن از ثرو  پ ری مطمئن گردانی 

همزمین بی مردان نه بیشترین فبیلی  هیی تولی  اجتمیعی را به دس  

گرفتن ، بی رهور نهید وینواده، زنین برای و م  شوهران و وینواده 

دستگیه دولتی تحکیم . شین به چهیردیواری وینه تنزد مقیم ییفتن 

ییف  و نهیدهیی میلکی  وصوصی، تسلط مردانه و پ ر وینواده را 

.قینونی نردن ، نه بب هی توسط آیین هیی متفیو  تق س ییف   

بروورد فوق، به لور والصه، رویکرد میرنسیس  به منشیء ستم 

تیببی  زن از مرد : چنین رویکردی نشین می ده  نه.زنین اس 

نیشی از هیچگونه نقص بیولوژیکی جنسی نروده اس ، بلکه منتج از 

انقالبی بود نه جیمبه متبیدد تریر میدرسیالری یی -تغییرا  اجتمیعی

لییفه را نیبود نرد و جیمبه لرقیتی مبیصر را به جیی آن نشین ، نه 

از ب و تول ش بی تربیضی  و نیبرابری هیی گونیگون زیید، از جمله 

رش  این نو  ستم نه میراث . نیبرابری هیی جنسی متمییز گردی 

.اقتصیدی بود، دالیل تنزد موقبی  تیریوی زنین بود -نظیم اجتمیعی

میرنسیس  هی، نیبرابری جنسیتی را از تربی  ( 45-44: 1381ری )

سرمییه داری و دیگر جوامع لرقیتی می دانن  و تنهی در ی  جیمبه 

یکی از . بی لرقه اس  نه این نیبرابری به لور نیمل محو می شود

ویژگی هیی آشکیر سرمییه داری و همه جوامع لرقیتی، نیبرابری 

مردهی در اقتصید، فرهنگ، سییس ، و . جنسیتی بین زن ومرد اس 

زن گی روشنفکری برترن  و زنین نقش زیردس  و فرمینرردار را 

و تنهی در سیلهیی اویر اس  نه زن هی از آشپزوینه . بیزی می ننن 

هی و نودک سراهی برای چیلش بی انحصیرگری مردهی بیرون آم ه 

این نیبرابری جنسی نشینه .امی هنوز نیبرابری اصلی پیبرجیس . ان 

 آشکیر جیمبه لرقیتی از همین آغیز یبنی چن هزار سید پیش اس ، و 

گرچه بیس  سید از اضمحالد اتحید شوروی می گذرد و در این 

سیلهیی پس از فروپیشی شوروی، دشمنین میرنسیسم شتیب زده و سر 

از پینشنیوته بیرهی، مرگ میرنسیسم را اعالم نرده ان  و آن را نظریه 

ای نینیرآم  یی تحقق نیپذیر در زن گی بشر دانسته ان ، امی از منظر 

حقوق زنین، نمی توان به و می  میرنسیسم به حقوق زنین بی اعتنی 

بی نگیهی به تیری  میرنسیسم و احزاب چپ می توان به سهم انکیر . بود

. نیپذیرشین در جه  رفع ستم جنسیتی و لرح مطیلری  زنین پی برد

بوشی از مریرزا  میرنسیستهی همواره مبطوف به تالش برای 

در . برقراری برابری جنسیتی و رفع ستم جنسیتی از زنین بوده اس 

این نوشتیر نوتیه در پی آن هستم نه به اجمید مروری داشته بیشم بر 

.نظریی  میرنسیستهی و دستیوردهیی آن هی در احقیق حقوق زنین  

برابری جنسیتی یکی از اصود ب یهی و مسلم نظریه میرنسیستی اس  

نه از ابت ا مورد توجه بنیینگذاران میرنسیسم و سییر صیحرنظران 

میرنس و انگلس در مینیفس  نمونیس  در سید . میرنسیس  بوده اس 

وینواده ننونی، وینواده ی « :جسورانه اعالم نردن  نه 1848

بورژوایی، برچه مرنییی استوار ش ه اس ؟ برمرنیی ان ووتن سرمییه، 

ی  بورژوا وجود زن وود را صرفی به عنوان ی  …منفب  شوصی

او شنی ه نه قرار اس  همه ی ابزار تولی  به . ابزار تولی  می بین 

صور  همگینی بهره برداری شون ، و لذا لریبتیً نمی توان  به نتیجه ی 

دیگری جز این دس  ییب  نه همگینی ش ن ابزار، زنین را هم شیمل می 

او حتی گمین نمی نن  نه ه ف واقبی مورد نظر چیزی نیس  … شود

مگر از بین بردن شرایطی نه جییگیه زنین را صرفیً به عنوان ابزاری 

انگلس بیش از میرنس و به شکل مستقیم تری « .برای تولی  می پن ارد

به بیور او نوستین ستم لرقیتی بی نوستین . به مسأله زن پرداوته اس 

ستم بر جنس مؤنت از سوی جنس مذنر متقیرن و در نتیجه امری 

او رهییی زنین و برابری آنین بی مردان را منول به . تیریوی اس 

انگلس در سید ( 21: 1388مشیرزاده.)تغییرا  اجتمیعی می دان 

ریشه هیی ستم جنسیتی و فرودستی زنین را در نتیب منشأ  1884

وینواده، میلکی  وصوصی و دول  تجزیه و تحلیل نرده و نوی  داده 

بی میلکی  اشترانی ابزار تولی ، وینواده فردی واح  اقتصیدی : اس  نه

وینه داری وصوصی به صنب  اجتمیعی تغییر می . جیمبه نوواه  بود

جیمبه به . نگه اری و آموزش فرزن ان امر عمومی می گردد. ییب 

لور مسیوی از همه نودنین، ب ون توجه به اینکه آنین محصود پیون  

آوگوس  بِرِل نویسن ه نتیب زن « …ازدوا  هستن  یی نه مراقر  می نن 

و سوسییلیسم یکی دیگر از صیحرنظران میرنسیس  در حوزه مسأله 

این . برل نیز مینن  میرنس از حق اشتغید زنین دفی  می نرد.زن اس 

مسأله هنوز موضوعی بحت برانگیز بود و هنوز نرردی دیگر بی 

پرودون، سوسییلیس  فرانسوی را دربرداش  نه می ان یشی  جیی زنین 

برل نشین داد نه اشتغید زنین، مبییرهیی زن گی . در وینه اس 

او برآن بود نه . نیرگران را بهتر و به آنین توانییی سیزمین هی می ده 

(  211: 1387روبیتیم .)قینون بیی  ب ترین تأثیرا  استثمیر را ننترد نن 

لنین نیز یکی از م افبین ج ی و پیگیر حقوق زنین و برابری جنسیتی 

لنین »: می گوی « لنین و مسیله زنین« نالرا زتکین در مق م  . بود

ب یهی . بیرهی مسییل مربول به حقوق زنین را بی من به بحت گذاش 

جنرشی نه در . اس  نه وی اهمی  زییدی برای جنرش زنین قییل بود

نظر او ی  جزء حییتی جنرش توده ای بود و در شرایطی می توانس  

الزم به گفتن نیس  نه لنین . در پیروزی این جنرش قیلع عمل نن 

برابری اجتمیعی نیمل زنین را به مثیبه ی  مسیل  اسیسی می دی ؛ 

«.مسیله ای نه هیچ نمونیستی نمی توانس  آن را نیدی ه انگیرد  

26 
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27دنباله مطلب از ص   

. میده نهم زن آزادانه می توان  به نیر مورد عالقۀ وود اشتغید ورزد

قوانین وضع ش ه در …درهیی تمیمی مشیغل به روی زنین بیز اس 

ازدوا  غیرمذهری را بنی نهید و لالق را بی  1917دسیمرر  19و  18

( 116: 1380بن سب ون.)دروواس  یکی از زوجین مجیز دانس 

هر ی  از زوجین می توانس  بی ارسید ی   1962مطیبق قینون سید 

به همسر وویش، به رابطۀ زوجی  ( موصوص لالق)نیر  پستید 

(408: 1382حکیم پور.                             )وود بی او ویتمه ده    

لنین اق امی  دول  اتحید شوروی در زمینه تالش برای برابری 

جنسیتی و احقیق حقوق زنین را، در یکی از سونرانی هییش برشمرده 

ق ر  شوروی یبنی ق ر  زحمتکشین در میه هیی اود هستی »: اس 

. اش انقالب مسلمی در ت وین قینون نه مربول به زنین بود انجیم داد

هیچ ی  از آن قوانینی نه در جمهوری شوروی بیقی مین ه ان  زنین 

.                                       را در موقبی  پییین تر قرار نمی ده   

من بوصوص راجع به قوانینی صحر  می ننم نه از موقبی   

ضبیف تر زنین سوء استفیده نموده و آنین را در موقبیتی نیبرابر و 

اغلب حتی ، در موقبیتی تحقیرآمیز قرار می داد ،یبنی قوانین لالق و 

و حق ی  زن در ( غیر حالد زاده)بچه هیی متول  ویر  از ازدوا  

بوصوص در چنین محیطی . مورد شکیی  از پ ر بچه در مورد نفقه

نه بیی  گف  حتی در پیشرفته ترین نشورهی ،قوانین بورژوایی از 

موقبی  ضبیف تر زنین برای تحقیر آنین سوء استفیده نموده و به آنین 

بوصوص در چنین محیطی بود . موقبی  اجتمیعی نیبرابری می ده 

نه ق ر  شوروی هیچ ی  از قوانین نهنه و نیحق را نه برای 

می اننون ممکن . زحمتکشین تحمل نیپذیر بودن  بیقی نگذارده اس 

اس  بی افتویر و ب ون اغراق بگوییم نه به غیر از روسیه شوروی 

هیچ نشوری در دنیی نیس  نه در آن زنین از تسیوی نیمل برووردار 

بیشن  و زنین را در موقبیتی تحقیرآمیز نه به ویژه در زن گی روزانه 

این یکی از اولین و مهمترین . وینوادگی احسیس می شود قرار ن ه 

«                         .ورییف میس   

 احزاب چپ ایرانی و حقوق زنان

در دورۀ پهلوی اود و دوم احزاب چپ ایرانی در زمینه حقوق زنین    

مترقی ترین و رادیکید ترین نظرا  و برنیمه هی را داشتن  نه متأثر 

فرقه دمونرا  آیربییجین ، .از ای ئولوژی میرنسیستی این احزاب بود

حق رأی زنین را به رسمی  شنیو  وزنین برای نیر مسیوی بی 

زاه  ووواجه .) مردان از دستمزد برابر برووردار ش ن 

حزب توده در برنیمه هیی وود برای زنین، ( 113: 1382نوری

وواستیر حقوق مسیوی، نم  هیی رفیهی برای میدران بی بضیع  

در اولین ننفرانس حزب . و حقوق مسیوی در قرید نیر مسیوی ش 

توده به بسیج و وح   بوشی ن به فبیلی  هیی زنین در مقیبل 

این امر نشین دهن ه آن اس  نه زنین در . لرف اران ارتجی  توجه ش 

دی گیههیی چپ به عنوان یکی از نیروهیی مهم و تأثیرگذار تلقی می 

نمیین گین حزب توده در مجلس، لرحی مرنی  1322در سید . ش ن 

سن ی مرنی بر میزان . بر دادن حق رأی به زنین تق یم مجلس نردن 

حمیی  از این لرح از سوی محیفل روشنفکری غیرنمونیستی یی 

(  114-113: 1384سینیسیریین .)دیگر گروههیی زنین وجود ن ارد

م، تشکیال  زنین حزب توده، عضو ف راسیون  1947در سید 

دمونراتی  بین المللی ش  و در ننفرانس هیی بین المللی نه در 

م، این  1949در . بوداپس  مجیرستین و پکن تشکیل ش  شرن  نرد

تشکیال  غیرقینونی اعالم ش  و حزب توده تشکیال  دمونراتی  

یکی از رادیکید ترین گروه . زنین را جییگزین این تشکیال  نرد

، شیوه ای از حزب توده ایران «تشکیال  زنین ایران»هیی زنین، 

ه ف این سیزمین آزادی نیمل . تشکیل ش  1322بود نه به سید 

این سیزمین 1323در سید . اقتصیدی، اجتمیعی و سییسی زنین بود

این مجله به صراح  دی گیه . نشریه ای به نیم بی اری می منتشر نرد

تشکیال  زنین . بسییر رادیکیلی از حقوق زنین را منبکس می نرد

ایران بر ضرور  محو استثمیر زنین نیرگر در نیروینه هی تأنی  

داش  و وواست  مروصی بیحقوق برای زنین، ایجید مه  نودک 

. برای میدران و حقوق مسیوی برای نیر مسیوی را مطرح می نرد

در نشریه بی اری می، مؤسسی  آموزشی و روحینی  به ش   مورد 

نق  قرار می گرفتن  و رضیشیه به عنوان دیکتیتوری نه قص ش 

به رغم آزادی نسری در این . استثمیر بیشتر زنین بود مطرح می ش 

دوره نشینه هییی از و جود فشیرهیی غیرمستقیمی بر این سیزمین 

.                                                                   دی ه می شود  

پس از حزب توده، سییر احزاب چپ ( 113: 1384سینیسیریین.) 

نیز بوشی از برنیمه هیی وود را به مسأله زن اوتصیص داده ان  و 

.  برابری جنسیتی و آزادی زنین یکی از دغ غه هییشین بوده اس 

الرته، بررسی نیرنیمه احزاب چپ ایرانی در مورد زنین و نقیل 

ضبف و قو  آنهی در این وصوص، نییز به بررسی دیگری دارد نه 

.      پایان.           ویر  از توان مولف و حوصله این نوشتیر اس 

ی  سید پس از اینکه اینترن  نقش مهمی در جنرش 

نشورهیی عربی داش   اننون این عیمل  بوسیله ببضی 

دولتهیئی نه میوواهن  از جریین آزاد نقل و انتقید الالعی  

برای میههی دههی .  پیشگیری ننن  مورد ته ی  واقع ش ه اس 

سییستم ار، جلسیتی پش  درهیی بسته برگزار نردن  تی 

موافقتنیمه بین المللی "بتوانن  در بیره امکین تغییراتی در

تصویب ش ه  1988سید پیش در سید  24نه  " ارتریلی 

.                                                       بود، ایجید ننن   

امی نیرشنیسین و لرف اران آزادیهیی م نی نه میجرا را 

جزئیی  .  دنرید میکنن  همچنین نگران این مریحثی  هستن 

می  3پیشنهید هیی موتلف برای تغییر قرارداد در تیری  

در اسنید سیزمین ملل ثر  ش ه ولی در اوتییر عموم  2012

قرار داده نش ه اس ، چون مذانرا  محرمینه  و پش  

.                                     درهیی بسته انجیم گرفته اس   

برای مثید دول  روسیه پیشنهید داده و گفته مردم بیی  

دسترسی نیمح ود به اینترن  و ارتریلی  بین المللی داشته 

مگر  در مواردی که مسئله دخالت در امور داخلی و "بیشن  

یا علاه امنات بوده و یاافوا کند  اموری را که حساسات 

روی نیغذ در آوردن این ". ویژه برای  کوور داشته باشد

پیشنهیدهیی اصالحی امکین را برای فشیرهیی سییسی علیه 

جیبجیئی نلمی  هرچق رهم نوچ  . مردم فراهم میکن 

این نلمی  . میتوان  آزادی و حقوق اولیه انسینهی را پییمید نن 

 27و  24را در اصود " بورط آنکه"و " مگر اینکه" 

قینون اسیسی جمهوری اسالمی ایران  میتوانیم مشیه ه ننیم 

نه چگونه بیاین نو  شرل گذاریهی، آزادی بیین و مطروعی  

همچنین . و احزاب و فبیلیتهیی اجتمیعی  را مح ود میکن 

اعالمیه جهینی  19این پیشنهیدهیی اصالحی، نیقض میده 

افراد حق دارن  دسترسی به : حقوق بشر اس  نه میگوی  

.الالعی  داشته بیشن  بهر وسیله ای و ب ون هیچ مح ودیتی  

یکی از نیرننین عیلی رتره سیزمین ملل " حیمیدان تور"

اصالحیه موافقتنیمه هنوز تصوب نش ه نه : "ارهیر داش 

حیم ان تور ".  منبی سر راه الال  رسینی اینترنتی بیش 

مبیون  نل اتحیدیه بین المللی ارتریلی  سیزمین ملل، نه   

                                                       28ادامه در ص 
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 سازمان ملل 

 حافظ حقوق بور، یا نا قض آن

 پرتو

90تار ماه   
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 28     2012شماره شصت جوالی . ماهنامۀ روشنگر  

دههی فرد مسلح در والی  غزنی علیه گروه لیلرین دس  باه 

قییم زده و بای بایارون رانا ن ایان گاروه زمایاناه بایزگشاییای 

مکترهی، درمینگیههی و فبیلیتهیی اجتامایعای را فاراهام نارده 

 .ان 

جمع شا ه و "  وودجوش" گفته ش ه نه این افراد به صور   

از نمتر از دو میه پیش عالایاه گاروه لایلاراین در ولساوالای 

 .والی  غزنی دس  به قییم زدن " ان ر"

لطف هللا نیمران، فرمین ه این افراد در گفتگویی ویژه بی بی  

انگیزه اصلی می این بود نه مکترهیی می بساتاه "بی سی گف  

بود، نلینیکهیی می بسته بود، بیزار می بسته باود و ماردم مای 

به همین ویلر مجرور ش یم ناه .  توانستن  آزادانه زن گی نمی

 ."دس  به قییم بزنیم

این فرمین ه ض لیلرین در غزنی در پیسا  باه ایان پارساش  

ولیل نوری، وررنگیر بی بی سی نه چه نسینی شمای را در 

بی مای ماردم، دانشاجاویاین، " این قییم همراهی می ننن ، گف  

 ."سفی ان و حتی زنین یکجی هستن  ریش

محم علی احم ی، مبیون والی غزنی در گفاتاگاویای بای بای  

حارنا  واودجاوش و بار " بی سی از قییم ان ر باه عاناوان 

یید نرد و گف  نه این وایازش با ون "  اسیس ویزش مردمی

سیزمین هی جنیحهیی موتلف باه روساتایهای گساتارش یایفاتاه 

 .اس 

گفته ش ه نه این قییم وودجوش اس ، امی ی  نمیین ه غزنی  

در ماجالااس گافا  ناه فاارماینا هاین سایباق حاازب اساالماای، 

نیراضیین گروه لیلرین و عوامل دولتی در سایزماینا های آن 

 نقش دارن 

لطف هللا نیمران نه وود ی  مهن س اس ، گف  نه تابا اد  

نافار مای رسا ، امای   ۱۶۶افراد مسلح تاحا  فارماین او باه 

عر الجریر شلگری، نمیین ه پیشین غزنی در مجلس نمیین گین 

 .نفر نیس  ۵۶یی  ۷۶گف  نه تب اد آنهی بیش از 

آقیی نیمران همچنین گف  نه قییم علیه لیلرین از ولساوالای  

روستی در ننترد   ۹۵رسی ه و حیال "  گیرو"ان ر به ولسوالی 

افراد تح  امر او هستن  و سیننین آنهی از قییم علیاه لایلاراین 

به گفته او، در گذشاتاه ایان مانایلاق تاحا  .  حمیی  نرده ان 

 .ننترد گروه لیلرین بوده ان 

آقیی نیمران روابطش بی دول  را این گونه تاوصایاف نارد  

بی دول  هم مشکال  داریم، فسید اسا ، رالام اسا  و بای " 

از ده سید گذشته تی حید برای می یا  ماکاتاب .  نفییتی اس 

. بیز نکرده و حتی از می نپرسی ه نه می در چه حیلای هساتایام

 ."می نه از دول  حمیی  می ننیم و نه از لیلرین

او در پیس  به این پرسش نه اگر دولا  باه قایایم نانانا گاین  

در باواش صاحا  " ناما  نانا ، مای پاذیارد یای ناه، گافا  

هر نم  آنهای را (  آموزش و پرورش)و مبیرف ( به اش )

می پذیریم، امی در بوش نظیمی نه وواسته ایم، نه ضرور  

 ."داریم و نه می پذیریم

وقتی در مورد هزینه هیی مایلای قایایم، ماواد تا ارنایتای و  

سالحهیی مورد استفیده افراد آقیی نیمران پارسایا ه شا ، او 

ننی  ناه آناهای در ده  چرا این سواد را از مویلفین نمی" گف  

مای از مایاین .  سید گذشته از نجی ت ارنی  باه دسا  آوردنا 

 ."مردم برویسته ایم و از سوی مردم حمیی  می شویم

 10ادامه مقاله سازمان ملل از ص 

نیرر بر اجرای موافاتانایماه های سا ، تاأئایا  نارد ناه 

تغییرا  پیشنهیدی روسیه هاناوز رد نشا ه، و  هایاچ 

پیشنهیدی تصویب نمیشاود ماگار ایاناکاه ماورد قاراود 

روش .   تمیمی دولتهیی عضو سیزمین ملل واقاع شاود

اتحیدیه ارتریلی  بین المالالای ماینانا  شاورای امانایا  

سیزمین ملل نیس  نه در آن، دولا  آماریاکای اواتایایر 

داشته بیش  هر تصمیم مویلاف ناظارش را وتاو نانا ،  

اتحیدیه بر اسیس رضیی  و تاوافاق جامابای تصامایام 

نشور در ننافاراناس دوبای در  496بیش از .  میگیرد

میه دسیمارار شارنا  واواهانا  داشا  و در صاور  

مویلافا  هار یا  از نشاورهای اصاالحایاه تصاویاب 

 .                               نمیشود

پیش نویس و بحت در بیره این تغییرا  برای آمایدگای 

در ننفرانس دوبی نیمال محرمینه و در پشا  درهایی 

بسته و ب ون حضور وررنگیران وفبایلایان اجاتامایعای 

گروهیی فبید اجتمیعی چنین رونا  .  انجیم گرفته اس 

. بررسی را در تقیبل واقبی بی حقوق عمومی مایا انانا 

پنهینکیرِی مذانرا  برای تاغایایارا ، بایعات شا  ناه 

حقینی  دولتهیی عضاو سایزماین بارای حافاظ حاقاوق 

برای افشایی تاغایایارا ، دو .  عمومی زیر سؤاد برود

استید دانشگیه جور  میسن آمریکی، در اوئل میه جاون  

تای .  را ایاجاید ناردنا (    WCITLeaks.org) وبسیی 

از این لریق اسنید مذانرا  و    تاغایایارا  ناه باه 

.            دستشین میرسا  را در دساتارس عاماوم قارار دهانا 

نکته مهم این اس  نه این تصامایامای  با ور از چشام 

عموم و در ولو  دولتهی و سییسا  بایزان حارفاه ای 

برای برقراری سینسور و جلوگایاری از آزادی بایاین 

 49و این نیر نیمال مغییر بای اصال . صور  میگیرد

در واقاع سایزماین .  اعالمیه جهینی حقوق بشر میریشا 

ملل، سیزمین دولتهیس  و واود نایقاض حاقاوق بشار 

                                               پایان.                   اس 

 قیام مردمی علیه طالبان در غزنی

 ژوئن ۲۲    -بى بى سی

  قای کامران گفته که  مار افراد تحت فرمان او به پاندد نفر می رسد 

حکومت از خنینزش منردمنی ننه در " اما محمدعلی احمدی، معاون والی غزنی گفت  

قالب یک پروسه سیاسی، بلکه در  به خاطر دفاع از حقوق حقه  چروندان خود در 

 ."این راستا حمایت کرده است

ملی و پلیس ملی در هنر جناینی کنه بنرخنورد بنینن منردم و (  ارتش) اردو " او افزود  

گروهچای متجاوز طالبان دورت گرفته، وارد معرکه  ده و کو ش کرده انند کنه از 

 ."مردم بیگناه حراست و نگچبانی کنند

خنواهند  لط  هللا کامران در مداحبه خود همانین تاکید کرد که به هیو دورت ننمنی 

قیامش تنچا در غزنی محدود با د، بلکه می خواهد اینن قنینام در سنراسنر افنغنانسنتنان 

 .توسعه یابد

از سوی دیگر محمدعلی علیزاده، نماینده والیت غزنی در مجلس نمایندگان به بی بنی  

های خود گروه طالنبنان و  سی گفت که عمدتا فرماندهان سابق حزب اسالمی، ناراضی

 .برخی عوامل استخباراتی دولت افغانستان در سازماندهی این قیام نقش دارند

به گفته او، لط  هللا کامران خود یکی از اعضای پی ین و نناراضنی گنروه طنالنبنان  

 پایان.                                                       است
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 ;انجمن حقوق انین استین انتیریو" دعو "به از قرار 

 The Law Society of Upper Canada شیرین ،

زن مسلمین ایرانی برن ه ی جییزه جهینی صلح "عریدی، 

 3643جون  41، در روز چهیرشنره "3663نوبل در سید 

در این .  برای چن مین بیر به شهر تورنتوی نینیدا سفر نرد

و "  دنترای افتویری حقوق"همییش، عریدی جه  درییف  

 .ایراد سونرانی حضور ییف 

به گزارش  

نشریه ی شهرون  

( 4394شمیره )

این همییش بی 

انجمن "همکیری 

حقوق دانین 

" ایرانی انتیریو

ILPO )

Iranian Legal 

Professionals of Ontarioسیزمین هی داده ش ه بود ، .

انجمن حقوق دانین ایرانی "الزم به تذنر اس  نه 

نه در سید "  صنفی"در ریهر شرکه ای س   ،"انتیریو

جونواره "از فعالا  )ب روز آموزگار توسط  3644

 .بیب  نیهی ی  و آتوسی مه ویین بنی ش ه اس  ،"(تارگان

تق یرنیمه ای به دروواس  به گزارش نشریه ی شهرون ، 

نمیین ه ایرانی تریر مجلس انتیریو از لرف  آقای رضا مریدی

دول  انتیریو و توسط وزیر دادگستری و دادستین نل استین 

به شیرین  John Gerretsenانتیریو آقیی جین گرتسن 

 .عریدی داده ش 

 

در این همییش عریدی بر والف دی ار قرلی اش، همینن  دیگر 

تکیه "  حقوق بشر"البی هیی جمهوری اسالمی بر موضو  

حقوق "عریدی در موضو  نیتوانی برای حمیی  از .  نرد

، دول  نینیدا را مورد سرزنش قرار داده و "بشر در ایران

نقض حقوق ]متیسفینه، دول  نینیدا هنوز این فهرس  : "گف  

را نپذیرفته و وودش نیز [  بشر تهیه ش ه توسط دول  امریکی

فهرستی به دس  

ن اده، هرچن  

چن ین قطبنیمه 

علیه ایران امضی 

وی ."  نرده اس 

افراد "در مورد  

فیس  نه مرتکب 

نقض حقوق بشر 

، "ان  در ایران ش ه

"گف  متیسفینه، : 

نینیدا برای 

هییی نه مرتکب  آن

هی بی پود  شون  پنیهگیه ش ه اس  و آن شکنجه در ایران می

 ."آین  گذاری به نینیدا می شین و برای سرمییه نثیف

آم ه (  3644آوریل  38پنج شنره )در گزارش سیی  نیییک 

در [  3644آوریل  33]شیرین عریدی شنره گذشته : "اس  نه

حضور جمبی از اعضیی شورای ملی ایرانیین آمریکی 

حقوق بور ضمن تینی  بر تمرنز جیمبه بین الملل بر مسئله 

جن  و یا ت دید نظامی علاه ایران، هش ار داد نه  در ایران

برای جنبش حقوق بور و مردم ساالری داخل کوور 

 کسانی: "عریدی همچنین توصیه نرد."  ویرانگر خواهد بود

نه در ویر  از ایران هستن ، می توانن  به لور م اوم در 

 کسانی که در ایاالت متحده،مورد وضبی  مردم ایران به 

نه در مورد آنچه در داول ایاران اتافایق مای افاتا  ناماتار آگایه 

اگار : " او تاینایا  نارد.  هستن ، آموزش و الالعی  رسینی نننا 

شمی نمی توانی  بی ع التی را حذف ننی ، حا اقال در ماورد آن 

 ."بحت ننی 

مان در : " محور اصلی پییم عریدی در ایان جالاساه چانایان باود

حمیی  از حقاوق بشار 

هستم، من نمی واواهام 

هیچ واون باه ریاواتاه 

می شود، بنیبراین مان 

فکر می ننم تاناهای راه 

حاال ماامااکاان اساا  و 

ناااماااتاااریااان احاااتاااماااید 

 اصيالحياتواوناریازی 

 ."اس 

همچنین در این 

: گزارش آم ه اس  نه

ک یپیش از این جلسه نه در م  لین ویرجینیی به میزبینی نی ی"

برگزار  ش ، دنتر تریتی پیرسی دبیر نل نیییک و دنتر هژیر 

رحمین اد عضو نیییک و استیدییر مهن سی صنییع دانشگیه 

.             “   صنبتی ویرجینیی، بی وینم عریدی مصیحره نردن 
                                                    h t t p : / /

www.niacouncil.org/site/ 

News2?page=NewsArticle&id=7307 

گفتنی است که شیرین عبادی در همایشی دیگر در تورنتو باه 
پاروژه ” سازمانی به ناام  که توسط  ،2101  آوریل 21تاریخ 

 Canadian International) ” المللی بین  کانادایی صلح
Peace Project  )سازمان داده شاده باود، شارکات کارد .

به قراری سازماانای اسات ”  المللی بین  پروژه کانادایی صلح” ) 
که به رهبری ماایاکال پارسااد در ساال "  مستقل و غیرحزبی" 

پروژه مرمت مسجد روستای اندخوی در افغانستان را  2111
عبادی در این همایش طبق روال همایاشاگای (.  به اتمام رساند

نقا  حاقاوق " و در دفاع از جمهوری اسالمی و در پاسخ به 
" ناقا  حاقاوق بشار" توسط جاماهاوری اساالمای، باه "  بشر

 : توسط اسرائیل درخصوص غزه پرداخته  و هشدار داد که
سایر کشورها حاق نادارناد در اماور داخالای ایاران دخاالات " 
 ."  کنند

در پااساخ وی همچنین 
شااایااع : " بااه پاارسااش

است کاه دولات کااناادا 
در صاادد افاازودن نااام 

سپاه پاسداران انقالب " 
بااه لاایااساات "  اسااالماای

تروریست هاست؛ شماا 
با این مسئله  مخالفیاد، 
باا ."  لطفا توضیح دهید

تحکم و در پشاتایاباانای 
 :از  سپاه پاسداران، با خشم پاسخ داد

من ماوافاق نایاساتام ساپااه پااساداران باه عاناوان یاه ناهااد "  
ایاران باا  : " و در ادامه اضافه کارد."  تروریستی شناخته بشه

سال  جنگ خونینی داشت و تعدادی از این سپاهایاان  2عراق 
بخوبی از ایران دفاع کردند؛ و اآلن این  عاادالناه نایاسات کاه 

اماا مایاشاود .  بگوییم که هر کس در ساپااه هسات تاروریساتاه
لارز تافاکارشاین برخی از فرماندهان را با توجه به عملکرد و 

 ."یبنوان تروریس  مبرفی نرد

نلیپ   7:14زمین ) http://www.youtube.com/watch?

جمهوری اسالمی همواره در تاالش اسا  تای تاحاریام هایی باری 

اقتصیدی و فشیرهیی سییسی از وایر  را از لاریاق البایاگاری 

وابسته به وود، عمید و هاواداراناش نایهاش داده یای "  بنییدهیی" 

....( نیییک و) و شرنی "  بنیید علوی"منحرف نن ؛ امی از آنجیییکه 

باه "  ضا  اماپاریایلایاساتای" ولع سالح شا ه انا  و نشاتای جاناراش 

به ِگل نشستاه اسا ، جاماهاوری اساالمای "  ض  جنگ"اصطالح 

بنظر میرس  نه در .  نییزمن  بیزسیزی اپوزیسیون ب لی وود اس 

پیشررد این ب د سیزی اس  ناه رژیام اساالمای دوبایره شایاریان 

، به دایرۀ اپوزیسیون ب لی وود " حقوق بشر" عریدی را، تح  نیم 

پرتایب نارده تای در دفای  از جاماهاوری اساالمای و ارگایناهایی 

سرنوبش و مهمتر از آن در پیشگیری از تحریم هایی اقاتاصایدی 

و فشیرهیی سییسی، در اروپی و امریکیی شمیلی بی تبزیه واوانای 

 . مبرنه گیرد

بیاش از ایان "  زن مسلمین جییزه بگیر" عریدی ببنوان  شیریناز 

، شایعار و * انتظیری  نیس ، بی سرب نیسا  ناه یا هللا رویاییای

انترار  38نویسن ه، در وصف عریدی مسلمین، در تیری  سه شنره 

، به نشریه ی شهرون  ایناچانایان ناوشاتاه ( 4383آبین   2)    3663

 : اس 

 ! سردبیر عزیز، آقییین

 یدهللا رویایی          

آنچه دارم به شمی مینویسم، به شمی 

نمینویسم، نیز به همه آنهییی مینویسم 

كه به من ترریك و تهنی  میگفتن ، از 

فرانسویهیی چپ یی راس ، تی ایرانیهیی 

و من جز . آرزومن  و مفتور

امی سون هیی شمی . تشكرجوابی، و یی حوصله جوابی، ن اشتم

آقیی سردبیر و دوستین دیگر شهرون ، و سر از پی نشنیوتن هیی 

روشنفكران الراف، الراف شمی، و الراف بی لرف، مرا 

برای حرفهیی . برانگیو  تی شیدی مبصوم شمی را سپری كنم

 .بی سپرم و برای آنهی كه از شمی و از شیرین سپر میسیزن 

، م ل همه ا تیاق های عجیبی " چروند"ا تیاق عجیب  ما در 

بود كه مردم سراسر عالم دا تند، و هنوز دارند، و البته میتوانند 

ا تیاقی . دا ته با ند،  بیه ا تیاق خود  یرین عبادی بود

 یرین كه توجیه میكند، كه به ما اجازه میدهد كه جایزه را در 

درجه دوم   و در" یك زن مسلمان ایرانی"درجه اول به عنوان 

و در . قبول كنیم" مبارز سرسخت حقوق ب ر"به عنوان 

درجات بعدی به عنوان حقوقدان، وكیل دعاوی، اسالم  ناس، 

همان حقوق " اسالم حقیقی"مدافع حجاب و كسی كه برای او 

ب ر است، كه حقوق زنان و كودكان، و  زادیچای فردی از پایه 

 ن "كه می ود با اسالم كنار  مد و . های اولیه اسالم حقیقی است

كرد، و یا   و ر یم های دموكرات اسالمی ایجاد" را ادالح كرد

همه اینچا، در . ر یمچای اسالمی موجود را دموكرات كرد

! ....     ..         اسالم واقعی: اسالم  یرین عبادی وجود دارد

واقعی؟ فردتچای كم نظیر بسیاری كه جایزه دلب در رسانه   

های گروهی برای خانم عبادی پیش  ورد، فردت هایی تازه، 

ر ك انگیز، و در زبان  ورنالیستچا، با برد بسیار، همه ناگچان 

هیو رسانه ای نبود كه خبر ". اسالم واقعی"تریبونی  دند برای 

به " یك زن مسلمان"غافل گیركننده این جایزه را با تكیه بر 

انگار جایزه را امسال به .  نونده ها و خواننده ها ان نرساند

هویت مذهبی برنده  ن میداده اند و نه به خدمات او به دلب 

  -—.هان؟ راستی نلسون ماندال، و یكی دیگر، ای بود! جچانی

 جناح اصالحات  –شیرین عبادی سخنگوی جمهوری اسالمی 
 در تورنتو 

 فرامرز شیراوند
 2102جون  01

 

 

 و  یرین عبادی  John Gerretsenجان گرتسن 

 

دبیر نایا   یرین عبادی در کنار تریتا پارسی 
 ( ورای ملّی ایرانیان  مریکایی) 

 

 مایکل پرساد و شیرین عبادی

 

http://www.facebook.com/ilpo.ca
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http://www.niacouncil.org/site/News2?page=NewsArticle&id=7307
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http://www.niacouncil.org/site/News2?page=NewsArticle&id=7307
http://www.youtube.com/watch?v=FpSUSFnzpVQ&feature=player_embedded
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اسمش؟ كوفی عنین، و یك آدم گمنیم دیگری باه نایم مایاوایئایال 

گوربیچف، اینهی را هیچوق  نفهمی یم دین و ایمینشین چای باود 

ولی ووب، امسید حتمی قضایاه .  و چه تربی  مذهری ای داشتن 

اود هم بی دلایال "  لش والیزا" پس الیش هیی آقیی .  فرق میكن 

قرار بوده اس  كه جییزه به لپ هایی سارخ .  چن ان نروده اس 

پیپ داده شود، انگیر در آورین لحظه نیگهین نوبلی هیی نروژ 

وجاود دارد كاه "  اساالم حاقایاقای" پی بردن  كه اسالمی به نایم 

ربطی بی آن اسالم تروریسا  و حاقاوق بشارنشانایس كاه آناهای 

در میین اسالمیس  هیی كشاورهایی مسالاماین . میشنیسن  ن ارد

بوده ان  نویسن گین و نیم آوران و نایم جاویاینای كاه اساالم را 

بیمیر، ولی قیبال عاال ، دیا ه انا ، امای ایان روزهای یاك ناو  

آن هام از !  چه بهاتار. هس  كه بیی  عال  شود" اسالم ایرانی"

والد یك زن مسلمین ایرانی، ووشنیم، ماومان، مارایرز، كانایر 

 ! بیز هم چه بهتر. بیی

یبنی اهل نمیز ) شمی پراتیك روزانه هم میكنی ؟ :  روزنیمه نگیر

 ؟ (و روزه و دعی هستی 

  .م  زن مسلمانی هستم: عریدی-

 امی  برقراری دمكراسی در ایران فبلی داری ؟ 

بله م  معتقدم شه با اسالم ماتوان شنار آمد و آن را تصحيايح ـ 

 ( اكترر 44نقل به حیفظه از لومون  ) شرد

 : و در جییی دیگر

ایناجای )در م ارس فرانسه چیس ؟ " حجیب"نظر شمی نسر  به 

 ( بحت داغ روزس 

ای  مربوط به آزادی ای فردی مسلمانان فيرانسيه ميايويود و ـ 

 . دولت فرانسه نباید جلوی آن را بگارد

 در مورد زنین ایرانی چی؟   در ایران چی؟

 . در ایران مسئله حجاب برای ما موضوع مبارزه ناستـ 

 

اساالم " و شیرین عریدی نیگهین برای نوبلی هیی اسلاو سامارال 

بله آقییین، بله آقایی !  و بیز هم چه بهتر.  میشود"  تصحیح ش نی

سردبیر، میتوان به عنوان یك ایرانی برای اعطیی جییزه صلح 

اما نيميايتيوان خيوشيرقيص به یك ایرانی، ووشحید بود  3663

مایالایاون  او را بار شایناه هافاتاید " می نریی  .  آن هم این همه. بود

نه، نرییا  دوبایره باه راه "  ایرانی بنشینیم و دوبیره به راه بیفتیم

 بیفتیم 

 . بی پرچم پیره نریی  به راه افتید! فرمودی  دوبیره؟ نه

 روشنفكران می مبطل ان  

. از واودتاین نا هایا   عید  هیی ب  نسل وودتین را به نسل بب 

اگر روزگیری از شمی و از كاجاروی هایی شامای مای ماردیام، 

ی سارناوشا  را در  امروز تی نمرده ایم بگاذاریا  لالاو  تایزه

فرزن انی كه به راه افتیده انا  تای شامای .  حیی  فرزن انمین برینیم

امضای و آن  431مطمئان بایشایا  كاه آن . دوبیره به راه نیفتی 

را آناهای از اوراق افاتاوایرا  شامای حاذف " جلسی  مشورتی"

نوواهن  كرد و به شیرین عریدی هم وواهن  گفا  كاه شامای را 

امی بگذاری  كه این را هام باه .  هم از این نم  كالهی بوده اس 

هام .  او بگوین  كه نمیشود هم اسالمی بود و هام حاقاوق بشاری

فمینیس  بود و هم اسالمی، این دو تی، این ساه تای بای هام فارق 

یاك ناو  ماحایفاظاه .  اینهی بی هم سایزگایر نایاساتانا .  بسییر دارن 

كیری، اگر نگویام ماوییایناه، یاك هایاپاوكاریازی آزاردهانا ه و 

و دنایایی مابایصار مای را .  محیفظه كیرانه در این میاین هسا 

همین هیپوكریزی رهررانش كثیف و غیرانساینای كارده اسا ، 

این حارف های، ایان كاه اساالم .  غیرعیدالنه و ریلم كرده اس 

ررفی  دمكراسی دارد، این كه بایامایر اسا  امای عاال  پاذیار 

مرتجع هیی م رن همه ایان .  اس ، اینهی یك ارتجی  ج ی  اس 

 . لور حرف میزنن 

، وكیل دعناوی، حنقنوقندان، بنه 9112اطور می ود كه نوبل دلب 

خود اجازه میدهد كه در ك ور فرانسنه كنه قناننون اسناسنی اش ینك 

« حمل حنجناب در مندارس» الئیسیته بی بر و برگرد را حكم میكند 

، یك زن 9112را موعظه كند؟ اطور می ود كه جایزه دلب نوبل 

حقوقدان، میتواند در اسالم ظرفینت دمنوكنراسنی بنبنیننند زمناننی كنه 

مردها دارند در تمام ك ورهای اسالمی و حكنومنت هنای مسنلنمنان، 

ادل تفكیك قوا را به نام اسالم رسما زیر پا میگذارند؟ یعنی  رعا، 

بنا ند و "  قناننون" كنافنی اسنت !  یعنی قانون را قانونا زیر پا گذا تنن

 . برای  یرین عبادی محترم با د

اگر دلب  یرین عبادی دلب با ر ینم اسنالمنی و بنزك دینن بنا ند 

. نوبلی های نرو  بزرگترین ضربه را به الئیك های اینران زده انند

ی  ن هینپنوكنرینزی كن نین  و غنینرانسناننی  و خواسته ناخواسته  لوده

ی ارتنجناع، ارتنجناع هنای   لوده.  رهبران دنیای معادر ما گ ته اند

 .مدرن

سال گذ ته هم كتابی از ینك ننویسنننده تنونسنی، و بنر حسنب اتنفناق 

و به دنبال او اسالمیسنت هنای .  دوست من، عبدالوهاب مدب، در مد

اسنالم :  دیگر دنیای عرب دفحات زیادی را سیاه كردند كه بگنویننند

هنم از او "   نچنرونند" بیمار است ولی بیماری نیست، و در هنمنینن 

رو نفكران ما باید از این حالت معطلی، از تعنطنینل .  تجلیل  ده بود

 نچا نبایند منننتنظنر بنمنانننند كنه .  تفكر، تقلید تفكر نیست.  بیرون بیایند

رو نفكر غربی به جای  نچا و برای  نچا فكر كند و بعد  نچا فكنر او 

 .كه این یكی باز بچتر است. را فكر كنند، و یا به فكر او فكر كنند

تدحیب اسالم؟ با كی؟ با ای؟ تدحیب اسالم ینعنننی تنطنبنینق  ن بنا 

 رایط روز؟ و تطبیق دادن با  رایط روز البد یعنننی اسنالم را در 

مجتچدهای ما اما اننینن .  یك هرمونوتیك تازه دیدن؟ البد نه، كه حتما

در هرمنوتینك زبنان .  خانم عبادی هم به طریق اولی. ظرفیتی ندارند

و  نچا نه لغت را می ناسند و نه جرأت . است و در زبان جرأت لغت

 .لغت را

پس رو نفكران، كی میخواهند به هوش بیایند؟ رو نفكنرهنا كنی بنه 

او را بنر  ناننه هنفنتناد " فكر می افتند؟ من میگویم به جای اینن كنه 

بیایید  ن هفتاد منینلنینون "  میلیون ایرانی بن انیم و دوباره به راه بیفتیم

بخت برگ تنه را بنر  ناننه خنوش بنخنت او بنگنذاریند و بنه دسنت 

 نچا افق فنردای خنود را بنچنتنر از .  فرزندانتان بدهید، و كنار بك ید

ترس من اینست كه در این بقیت عمر  ن طلوع تنازه .   ما می ناسند

 !ترسم از بمیرم ای یاران. ترس من از  ما است. را نبینم

كه این مدرع زیبا هم انگار به اتفاق بر زبان من اینجا جاری ن نده 

البد حرفی دارم، و حر   ما اسنت كنه منرا بنه حنر  منی .  است

از  ن «  جنای لنغنت» نگاه به جسنم و جنان لنغنت، ننگناه بنه .   ورد

سخن »حساسیت های زیبایی است كه به ندرت از سر مقاله ها و از 

 .ان سر میك د«سردبیر

و حاال كه پیش  ما سر ك یده است،  اید برای ادای حنق  ناعنری 

 .بوده است كه حق او ادا ن ده است

 ناسنامه و  نكنوه » هست، كه "  از" كه اگر تحولی در حر  اضافه 

.  نینن» به  ن میدهد در هنمنینن مدنرع زینبنای «  و  چرت دیگری

ی «  دو ننامنه»  او، كه محور «   ینوس» است، از  عر بلند «  پرتو

« از»نیما است، به یادگار، وگرنه در مدرع فروپ حاد ه ای برای 

ولنی .  همی ه می ود از ایزی منرد، ینا از كسنی.  اتفاق نیفتاده است

این كه از وا ه ای بمیریم و یا از لغتی بترسیم این همنان حناد نه ای 

 :عزیز  ما اتفاق افتاده است« از»است كه برای 

 ترسم از بمیرم ای یاران

 در این پاییز، در این پاییز، ترسم از بمیرم

 گلچای بنف ه پرپر میریزند

 باد  نچا را برمیایند

 اكه های باران روی برگ گلچا می افتد

 گرمای زمین كم  ده، خودك  میدرد، ك  میدود

 باد خزان دلچا را غمین میسازد

 ترسم از بمیرم ای یاران

 

 اگر من مردم ای ییران در این پیییز

 زیر شیوه هیی تمشك كوهی گورم كنی 

 در این پیییز ترسم از بمیرم ای ییران

 .ترسم از بمیرم

 4338چیپ « ژینوس» 26و  89ص 
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بی تالش دس  ، 3643

سرای "ان رنیران نتیبفروشی 

و استقرید نتیب "  بیم اد

مشتیقین ادبی، دوستین و 

دومین برنیمه از سری برنیمه 

، بی "سرای بیم اد"هیی 

روزهیی "رونمییی از نتیب 

نوشته محمود "  آفتیبی

 صفریین، در فضییی دوستینه

پوسترهیی شبرا و نویسن گین و بی موزیکی دلنشین، مزین به 

در سیلن  لرقه ی بیالی سرای این برنیمه، .  به اجرا در آم 

بیم اد واقع در تقیلع وییبین یینگ و الگین میلز در ریچمون  

 .هیل برگزار ش 

برنیمه  گردانن ه ی ، بی ووش آم گویی و اعالنصری بیقر پور، 

رونمییی نتیب و :  هی ی میهینه و در دس  تهیه، ازجمله

را آغیز نردد و پس  برنیمه، "سرای بیم اد"رو ادهیی ادبی، 

در رونمیئی "  سرای بیم اد"از آن اسالی هیی نوستین برنیمه 

نوشته آقیی هیدی اوتری، به ”  قهرمینین محروب من“نتیب 

 .نمییش در آم 

 و نیشر نتیب،"  نشر زاگرس"سپس عز  مصلی نژاد ، م یر 

مصلی نژاد .   پرداو "  روزهیی آفتیبی"نتیب  یمبرف به

برداش  هییش را از داستین هیی نتیب بی شیوایی نالم، 

از سبی  چوب ، م یر  لنزگونه به گرمی بیین نرد و در پییین

 . نمود" نشر زاگرس"، دعو  به همکیری بی "سرای بیم اد"

" آنیردئون"دقیقه ای،  2پیش از پییین بوش اود فیلم نوتیه،  

سیوته ی جبفرپنیهی به نمییش در آم  و حیضرین را تح  

پس از تنفسی نوتیه، پذیرایی چیی، قهوه و .  تیثیر قرار داد

شیرینی، استید قی ر پور بی ت  نوازی سنتور، آغیزگر بوش 

سپس محمود صفریین، نویسن ه ی نتیب، از .  دوم برنیمه بود

نمرود وق  و نم حوصلگی :  ویژه گی هیی داستین هیی نوتیه

ووانن گین و مح ودی  نویسن ه در زییده گوئی سون گف  و بی 

وصف "ووان ن نمونه ای از یکی از داستین هیی نتیب در 

همووانی یکی از .  بر این موضو  مهر تییی  نوبی "  گرمی

دییلوگ هیی نتیب، پرستیر و بیمیر، توسط صفریین و 

سیر، از ویژگی هیی این بوش از برنیمه تنگهمسرش، الیسی 

در پییین برنیمه .بود نه مورد توجه حیضرین قرار گرف 

رونمییی نتیب، محمود صفریین به پرسش هیی حیضران پیس  

 . داد و نتیب وود را برای مشتیقین امضی نرد

"  دنتر محمود صفریین"نوشته ی ”  روزهیی آفتیبی“نتیب *  

دالر در نتیبفروشی سرای بیم اد  46صفحه به قیم   346در 

 .موجود اس 

 "*روزهای آفتابی "رونمایی کتاب  
 نوشته محمود صفریان   

 " سرای بامداد "در سالن کتابفروشی  
 کانادا  -ریچموند هیل  
 فرامرز شیراوند 
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 تظاهرات شنبه سی جون در فرانکفورت 

 به دفاع از فعالین کارگری دستگیر شده ایرانی 

 و کارگران  مهاجران افغانی 

 محل و زمان تظاهرات  در شهرهای مختلف

 جون                     03فرانکفورت آلمان  شنبه    

       Yonge St. wrd floor 0222عصر مقابل عفو بین الملل   0جوالی   4تورنتو کانادا    چهار شنبه 

 عصر      جلوی کنسولگری جمهوری اسالمی 1تا  41جوالی  44فرانکفورت آلمان    شنبه 

 عصر          مارکت پلتش یا دم پالتش   1تا  41جوالی   44کلن آلمان         شنبه 

 .   بروکسل بلژیک    بزودی تاریخ و محل آن اعالم می گردد 

در کابل هم اواخر جون توسط جوانان افغانی تظاهراتی در خیابانها به حمایت از مهاجرین و کارگران 

 افغانی انجام گرفته است  

31 

AUG 3    جو  روشنگر  :  

 

راهااپاایاامااییاای روز یااکااشااناارااه 

برجسته ترین روی اد در پاییاین 

جشااان هااایی " روز از  46

رنگایان جاناراش اتحید ، " افتویر

همجاناساگارا، دوجاناساگارا و " 

و ، در تاورناتا" تغییر جاناسایا 

 .بود

هزاران نفر در گرمی ی سوزان تیبستینی، مارناز شاهار تاورناتاو را باه 

تام .  رناگ آمایازی ناردنا "  افاتاوایر" رنگین نمینی بزرگ از شایدی و 

جشاااااااناااااااواره امساااااااید 

" و ناماییاشبزرگا اشا  " 

، در " رژه افاتاوایر" بود؛ 

جشاانااواره " روز پااییااین 

دگاارباایشااین، باای "  افااتااواایر

هااماازمااین "  روز ناایناایدا" 

 .ش 

گاااروه  488در مااایاااین 

شرن  ننانا ه در ماراسام 

رژه، گااااااروه هاااااایی 

دگاارباایشااین " دگاارباایشااین 

و "  مسااااتااااقاااال ایااااراناااای

دگربیشین علیه آپایرتاییا  " 

، حضااااور " اساااارائاااایاااال

سااااایزماااااین . " داشاااااتااااانااااا 

بارای " ) دگربیشاین ایاران

 Queer“و(  دوماایاان باایر

Against Aparthied 

In Israel” (QuAIA) 

دگربیشین علیه آپیرتاییا  "  

پس از یکاساید " ) اسرائیل

، پاارچااماای ( مااماانااوعاایاا 

آپایرتاییا  جاناسای و " و بر علیه  سییسی در پشتیرینی از حقوق دگربیشین

حضاور .  در ایاران و اسارایایال، را باه ناماییاش گاذاشاتانا "  اشغایگاری

دگربیشین علیه "   (QuAIA)در پش  صف " دگربیشین مستقل ایرانی"

ناکاتاه قایبال تاوجاه در .  نظرهی را بوود جلب مایاکارد"  آپیرتیی  اسرائیل

هار   -مورد گروه دگربیشین ایرانی، حضور جوانین زیر سی ساید باود 

 . چن  نه چهره ی پیشکسوتین در میین گروه نمییین بود

هیی موتلف از دوستین و حیمیین دگربیشین ایارانای  همچنین شرن  نسل

" ما ارا" در این راه پیمییی، نمیدی نوین از جیمبه ایرانی در تورنتو در 

 . و یی به بیینی پذیرش حقوق دگربیشین را به نمییش میگذاش 

دگربیشین ایرانای، در ایان 

راه پیماییای، پاالنایردهاییای 

: را باای مضاایماایااناای چااون

فرزنا  دگاربایش واود را " 

، تارابایا  شا ه " لرد نکانایا 

روزی " ، " برای آنکه هستم

باای افااتااواایر در ایااران راه 

از " ، " پیمییی وواهیم نارد

حقوق دگربیشاین جاناسای حاقاوق " ، " دی ه ش ن بسییر وحش  دارم

دگاربایشاین ایارانای، آشاکایرا در نانایر !  می اینجیییم" ،  " بشر اس 

، را بای واود حامال ." شمی

 . می نردن 

دگربیشین "شرن  گروه 

" علیه آپیرتیی  اسرائیل

QuAIA  در راه پیمییی ،

امسید، چون رو اد حذف 

این گروه در سید گذشته، 

بحت هییی از جمله بحت 

در مورد آزادی بیین در 

این راه پیمییی را، نه در 

سید هیی اویر به لور 

فزاین ه ای توسط 

موسسی  وصوصی، 

شرن  هی،  بین  هی، 

نیروینه هیی مشروب 

سیزی، و حتی گوگل 

پشتیرینی میلی ش ه اس ، 

را دامن زد و موجب 

نشمکش هییی ش ؛ بی 

دگربیشین "وجود این 

" علیه آپیرتیی  اسرائیل

QuAIA   در راه پیمییی

در این راه .  روز یکشنره بی انسجیمی بیش از پیش حضور ییفتن 

، رهرر (Mulcair)پیمییی، سییستم ارانی از جمله تومیس میلکیر 

 Bob()و بیب ری (  دمونراتی حزب نو )  NDPحزب ف راد  

Ray  می توان دی ، امی راب "   حزب لیرراد نینیدا"، رهرر موق

فورد، شهردار تورنتو و از سییستم اران دس  راستی، چون 

 .همیشه از صحنه غییب بود

روزه،  توریس  هیی بسییری را از دیگر نقیل  46این جشنواره 

نینیدا و اییال  متح ه امریکی، به تورنتو آورد تی رونقی برای 

 .اقتصید محلی بیش 

 

 

" رژه افتخار"سی دوما      “Pride Parade” 
 کانادا -دگرباشان در تورنتو

 فرامرز شاراوند
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 !ای آن كه بی خانمانی ، در پی درس و مدرسه باش 

 !لرزی ، چیزی بیاموز  ای آن كه از سرما می

 !كشی ، كتابی به دست گیر  ای آن كه گرسنه گی می

 .این خود سالحی ست

 .تو باید رهبری را به دست گیری

 

 !ای دوست ، از پرسیدن شرم مكن 

 .ات كنند مگذار كه با زور ، پذیرنده

 

 !اش بگرد  خود به دنبال

 یی آن چه را كه خود نیاموخته

 .دانی انگار كن كه نمی

 !صورت حساب ات را خودت جمع بزن 

 .این تویی كه باید به پردازی اش

 انگشت بگذار روی هر رقمی

 این ، برای چیست ؟: و به پرس 

 تو باید رهبری را به دست گیری

 

 !یاد بگیر، ساده ترین چیز ها را 

 برای آنان كه به خواهند یاد بگیرند

 .هرگز دیر نیست

 كافی نیست ؛ اما! الفبا را یاد بگیر 

 !مگذار دل سردت كنند ! آن را یاد بگیر 

 .تو همه چیز را باید بدانی! دست به كار شو 

 .تو باید رهبری را به دست گیری

 !ای آن كه در تبعیدی ، یاد بگیر 

 !ای آن كه در زندانی ، یاد گیر 

 !ای زنی كه در خانه نشسته یی ، یاد بگیر 

 !ای انسان شصت ساله ، یاد بگیر 

 .تو باید رهبری را به دست گیری

 شعری ازبرتولت برشت

 
((      یاد بگیر)) 

 اشک رازیست

 لبخند رازیست

 عشق رازیست

اشک آن شب لبخند عشقم 
 بود

 قصه نیستم که بگویی

 نغمه نیستم که بخوانی

 صدا نیستم که بشنوی

 یا چیزی چنان که ببینی

…یا چیزی که چنان بدانی  

 من درد مشترکم

 مرا فریاد کن

((احمد شاملو))    

 

  

 شعری از

نیما یوشیج   

“قایق”   

 نشریه روشنگر متعلق به شماست

 با پشتیبانی مالی خود به ادامه انتشار آن یاری رسانید

Tel : (905) 237-6661 
 تلف  روشنگر

905/237/6661 
 روشنگر متعلق به شماست

 در ادامه این راه ما را یاری رسانید

 

 م  چ ره ام گرفته

 م  قایقم نوسته به خوکی

 با قایقم نوسته به خوکی

 :فریاد می زنم

 وامانده در عذابم انداخته است "

 در راه پر مخافت ای  ساحل خراب

 و فاصله است آب

 ".امدادی ای رفاقان با م 

 گل کرده است پوزخندشان اما

 بر م ،

 بر قایقم که نه موزون

 بر حرف ایم در چه ره و رسم

 .بر الت ابم از حد بارون

 در الت ابم از حد بارون

 :فریاد بر می آید از م 

 در وقت مرگ که با مرگ "

 جز بام ناستّی وخطر ناست،

 هّزالی و جالفت و غوغای هست و ناست

 ".س و است و جز به پاس ضرر ناست

 با س وشان

 م  س و می خرم

  از حرف ای کاموک  شان

 م  درد می برم

 !خون از درون دردم سرریز می کند

 م  آب را چگونه کنم خوک؟

 .فریاد می زنم

 م  چ ره ام گرفته

 م  قایقم نوسته به خوکی

 :مقصود م  ز حرفم معلوم بر شماست

 یک دست بی صداست

 .م ، دست م  کمک ز دست شما می کند طلب

 فریاد م  شکسته اگر در گلو، وگر

 فریاد م  رسا

 م  از برای راه خالص خود و شما

 .فریاد می زنم

 !فریاد می زنم
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