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 2      2012شماره شصت و یک آ گوست . ماهنامۀ روشنگر  

اجتماعی  ایران هر روز ملتهب تر و  احزاب و -شرایط  اقتصادی

.  گروه های سیاسی مدعی قدرت هم به همان نسبت فعالتر میشوند

هم نظاره گر تالش احزاب،و جریانهای سیاسی برای جلب او  غول

کنفرانسها  و گردهم آئیها  در پشت درهای بسته  انجام میشود . هستند

. و در مواردی محدودی هم توافقات  بصورت علنی اعالم میشوند

فعال یک گزینه برجسته از سوی مجموعه جریانات سیاسی  سرمایه 

داری، شامل گروهای سلطنت طلب،  سکوالرهای سبز، جمهور 

خواهان و جمهوری خواهان الئیک، ملی گرایان قومی و منتقدین 

داخل وخارج از کشور جمهوری اسالمی، بعنوان یک راه حل در 

سلطنت .  است "انتخابات آزاد"و آن هم . جامعه مطرح شده است

طبان، سکوالرها، انواع جمهوری خواهان، و ملی گرایان قومی 

جناح های منتقد . تبلیغ میکنند آزادی ایرانرا  برابر " انتخابات آزاد"

اسالمی هم آنرا وسیله ای برای حفظ سیستم و فرصتی برای بدست 

همگی آنها با پیش بینی اتکا برطبقه متوسط  . گرفتن قدرت میدانند

و دولت سکوالر را میدهند، ولی با تعریف های " انتخابات آزاد"شعار

.   مختلف که نگارنده پرداختن به آنرا به فرصتی دیگر موکول میکند  

به محور توافق باندهای سیاسی سرمایه تبدیل  "انتخابات آزاد"شعار

همه گروه های سیاسی میدانند بدون جلب همکاری . شده است

بدون . کارگران نمیتوانند امیدی برای به قدرت رسیدن داشته باشند

رضایت و حضور عملی کارگران هیچ جابجائی در قدرت سیاسی 

تجربه سالها تظاهرات خارج از کشور و . نمیتواند صورت بگیرد

ایجاد انواع آلترناتیوها ی جایگزین جمهوری اسالمی، ثابت کرد که 

بدون جلب همراهی کارگران  نمیتوان به سقوط جمهوری اسالمی 

ظاهرا دارد به چراغ جادوئی تبدیل "  انتخابات آزاد"شعار . رسید

میشود که هریک از جناح های سرمایه برای به اطاعت در آوردن 

چراغ جادوئی که هم مورد . جامعه ایران به آن دل بسته اند غول

پذیرش افکار عمومی جهانی و هم کامال منطبق بر برنامه ها و 

آنها میگویند هر (.  بخوان سازمان دول)امکانات سازمان ملل است 

تمام احزاب و . شرکت کند" انتخابات آزاد" گروهی میتواند در

تمام افراد . سازمانهای سیاسی میتوانند در انتخابات کاندید داشته باشند

آنها برای . با داشتن سن قانونی میتوانند در انتخابات شرکت کنند

تضمین سالمت انتخابات خواهان نظارت شورای امنیت سازمان ملل 

خواهان حمایت همه جانبه شورای امنیت برای آزادی ایران . هستند

.                                                                             هستند   

را به کعبه برآورده شدِن مطالبات جامعه تبدیل " آزادی انتخابات"

را شفا بخش هر درد اجتماعی  و برآورده " انتخابات آزاد. " کرده اند

میگویند این . کننده خواسته های سیاسی جامعه معرفی میکنند

میگویند راهی است که . راهیست که جامعه را به آبادی و رفاه میبرد

تنها چاره و "  انتخابات آزاد" میگویند. آزادی زنان را تضمین میکند

دروازه رسیدن به سعادت ایران " انتخابات آزاد. "راه حل ایران است

برای تأیید گفته های خود کشورهای اروپائی و امریکائی را . است

.                                                                     مثال میزنند   

چیست؟ این " انتخابات آزاد"ببینیم پشت این همه تعریف و تمجید از 

ی اصالح طلبان حکومتی "رأی من کو"شعار در واقع دنباله شعار 

وقتی از آنان . است  که این بار از سوی مجموعۀ باال مطرح میشود

سؤال میشود، میگویند یعنی مردم نمایندگان " انتخابات آزاد"در مورد 

خود را آزادانه انتخاب میکنند و آن نمایندگان قانون اساسی را می 

یا )سپس برابر قانون اساسی نمایندگان مجالس شورا و سنا .  نویسند

.   برای تصویب جزئیات قوانین انتخاب میشوند( مجالسی با نام دیگر  

اینها، فقط برای تعیین دویست یا سیصد نماینده " انتخابات آزاد"      

البته در کنار . برای  قانون اساسی و نمایندگانی مجا لس دیگر است

همه این . آن با انبوهی کلمه های بهم چسبیده، کلی گوئی هم میکنند

و آن نپرداختن به . دسته جات  در یک چیز با هم مشترک هستند

آنان میگویند  . جزئیات زندگی غول ایران و نقش او در جامعه است

را " نخبه ها"تالش کنید تا انتخابات در نهایت آزادی برگزار شود تا 

ودانا پاسخ همه مشکالت " نخبه"سپس این عده . به مجلس بفرستید

هستند راه حلهای " نخبه"و چون . شما را درمجلس پیدا خواهند کرد

.                                                      آنها هم درست خواهد بود  

در تمام این کشور ها از . به کشورهای پیرامون خویش نگاه کنیم   

با "  انتخابات آزاد" افغانستان، پاکستان، عراق، مصر، تونس و لیبی 

اولین . نظارت سازمان ملل و  ناظرین بین المللی انجام گرفته است

. تصمیمات  دولتهای موقت مثال در عراق و افغانستان، تصویب یک   

چرا مردم یک محل نباید کالنتر و معاونینش را انتخاب کنند؟ 

اشکال کجاست؟  مردم یک محل لیاقت انتخاب رئیس کالنتری 

و معاونینش  را ندارند؟  مردم باید با تجربه کسب شده از تمام 

این دورانهای سرکوب و کشتار، حق داشته باشند تا از خود 

وقتی مسلح شدن مردم مطرح میشود . بطور مسلحانه دفاع کنند

فریاد عدم خشونت سر میدهند و یاِد "  انتخابات آزاد"مدعیان 

وقتی " آنتخابات آزاد" دروغ  مدعیان .  گاندی و ماندال میافتند

بر مال میشود که از جنگجویاِن مذهبِی مسلِح مخالِف  سوری 

و لیبیائی حمایت، و برایشان پیام دوستی  و  آرزوی موفقیت 

میفرستند ،و لی وقتی به ایجاد شوراهای مسلح کارگران، 

دفاعی در ایران میرسیم همه یکباره  -نهادهای اجتماعی

دم  .مخالف مسلح شدن مردم برای دفاع از خود میشوند

اقدامات " خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ یا 

!                                           ؟ .را"بشر دوستانه هوائی   

آیا مردم نمیتوانند و نباید مسؤلین قضائی و قضات دادگاهها را  

خود انتخاب کنند؟ چرا و به چه دلیل مردم نباید خود بازپرسان 

و دادیاران دستگاه قضائی  را انتخاب کنند؟ چرا باید عده ای آقا 

"  باال سر برای  مردم تعیین تکلیف کنند؟ اینهاست که در

.                                      شما جائی ندارد" انتخابات آزاد  

تان حرفی از زندانها نمیزنید؟ "انتخابات آزاد"چرا در طرح 

زندانها باید توسط مردم اداره و کامال جدای از دولت، و فقط 

. توسط افراد منتخب مردم در یک انتخابات آزاد، مدیریت شوند

مثل شما را " نخبه ای"چگونه است که مردم میتوانند افراد 

برای تصویب کلیه قوانینی که زندگی خود، فرزندان و نوه 

روی صندلیهای " انتخابات آزاد"هایشان را به بند میکشد با 

مجالس  بنشانند، و لی لیاقت  انتخاب زندانبانان و بازجویان 

چگونه است که اداره زندانها، جائی که . خویش را نداشته باشند

روزانه انسانها  را شکنجه میکنند و  این همه جنایت و تجاوز 

انتخابات " به حقوق فردی و اجتماعی افراد میشود  درطرح

آیا زندانها  نباید خارج از کنترل .  شما جائی ندارد"  آزاد

دولت، فقط و فقط تحت نظارت، کنترل و ادارۀ مستقیم مردم 

قرارگیرند؟ چگونه است که شما، زندانها، این ابزار سرکوب و 

خود نمی کنید؟          " انتخابات آزاد"جنایت دولتی را شامل   

آیا مشکل کردستان و بلوچستان و یا اعراب خوزستان و      

قومی حل میشود؟  -آذربایجان با به قدرت رسیدن احزاب ملی

قومی در مورد زندانها، در مورد دستگاه  -این گروهای ملی

قضائی، در مورد حق و حقوق تصمیم گیری جامعه، حق 

دخالت در تصمیم گیری، کنترل و نظارت جامعه بر دولت چه 

میگویند؟ آیا خود را سرور و رهبر منطقه مورد ادعای خود 

نمی دانند؟ آیا  با پوشش عوامفریبانه ملی، بدنبال استثمار افسار 

قومی کارگران منطقه مورد ادعای خود  -گسیخته خونبار ملی

 نیستند؟                                                                     

قومی  فارس، کرد، آذری، پان  –بوی تعفن گروهای ملی 

قومی  بالکان و  –ترکسیم، بلوچ، وغیره را در جنگ های ملی 

.                                       روواندا هنوزمیتوان حس کرد   

بدنبال سروری بر جامعه " انتخابات آزاد" همه شما طرفداران

میخواهید با . و حفظ  نظام  کار مزدی و فقر کارگران هستید

را  غول جامعه ایران ، یعنی کارگران، "انتخابات آزاد" طرح

.           در زنجیر های اسارت سرمایه در دام خود نگه دارید  

منظور واقعی شما از کلمات آزادی و انتخاب، تنها و تنها 

نشستن بر صندلیهای مجلس است  به هر قیمتی از جمله 

.                                                بمبارانهای هوائی ناتو   

 

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

این " شرایط  و فرهنگ بومی"قانون اساسی برابر 

.  کشورها و تحت نظارت ناظران بین المللی  بوده است

که در نتیجه آن، سمت های دولتی و هم چنین تعداد 

نمایندگان مجلسین بر اساس تفکیک قومی، مذهبی و 

از " شرایط و فرهنگ بومی. "زبانی تقسیم شده است

نظر آنان، یعنی  انحصار تعدادی صندلی مجلس و 

تعدادی پست وزارت و معاونت در دست گروهای 

این نوع تقسیم بندی اگر چه بر . قومی و مذهبی و زبانی

اساس بخش کوچکی از واقعیت موجود درون جامعه 

عراق و یا افغنستان که همان وجود زبان و اقوام مختلف 

است صورت گرفته ،  ولی در اصل این تقسیم قدرت 

بین نیروهای عقب مانده مذهبی و ملی گرایان قومی در 

نیروهائی  که کوچکترین دغدغه . این دو کشور است

در افغانستان .  ای در مورد فالکت و فقر مردم ندارند

قدرت بین گروههای قومی و جهادی و مذهبی تقسیم 

در عراق هم مانند نسخه افعانستان با تقسیم . شده است

جامعه بر اساس مذهب و قومیت ،در واقع جنگ و 

و اکنون با .  رقابت قومی و مذهبی را نهادینه کردند

، مردم هر دو کشور "انتخابات آزاد" استناد به قانون 

هر روزه باید تاوان آنرا با کشته و زخمی شدن 

عدم امنیت و جلوگیری از تشکل های . بپردازند

اجتماعی، نبودن شورا های شهر، نبودن آزادی بیان و 

مذهب و ایجاد اختالف بین مردم بر اساس مذهب و 

.                 قومیت در هردو کشور نهادینه شده است  

راه حلی برای برون رفت از " انتخابات آزاد" اگر 

شرایط کنونی جامعه ایران است چرا آنرا فقط محدود به 

دو یا سه مجلس کشوری میکنند ؟ آیا نباید در سطح 

اداره شهر و روستا و کلیه نهادهای  اداره جامعه 

برای "  انتخابات آزاد" آیا.  انتخابات آزاد داشته باشیم

 تعیین مسؤلین انتظامی  بد است؟                             
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 5 4     2012شماره شصت و یک آ گوست . ماهنامۀ روشنگر  

 آیا ثروتمندان مالیات می پردازند؟

 محمود بلژیک

بر اساس يااتاتاه  ااا گازار ای  اه  « گاردين»نامه بريتانيايی روز 

تاهاياه  اد   «  بکه عاداتام مااتايااتای» توسط يک نهاد مدنی به نام 

اسم می نويسد  ه اقليم  اوکاکای از تاروتامانادان بازر   اهاان 

تريليون دالر را  ه معااد  تاوتاياد ناا ااتا   ۱۳تا  ۳۱تروتی بين 

آمريکا و ژاپن اسم به مناطق معاف از ماتيام منتق   ارد  اناد و 

به اين ترتيب از پردا م ماتيام در   ور ايای  اه مااا  ا الای 

 . سب درآمد آنهاسم، می گريزند

باا  « بازبينی  زينه  اا تارار مااتايااتای» اين گزارش تام عنوان 

م ار م تعدادا از  ار ناسان ار د موسسام م اور  ماتيااتای و 

سرمايه گذارا در   ور اا معاف از ماتيام  تهيه  د  و نسا اه 

 «گاارديان» اا  از آن به طور ويژ  در ا تيار موسسه مطبوعاتی 

 .قرار گرتته اسم

تاريالاياون دالر  ۱۳تا  ۳۱اين گزارش ن ان می د د  ه رقمی بين 

از دارايی  اا اقليم تروتمندان بزر   هان با  مک باناک  ااا 

  و ی به   ور ايی نظير سوئيس و يا  ايمان آيالانادز ماناتاقا  

 .  د  اسم

اين موسسام   و ی با اتکا به مت   اان مااتای، ااقاوقای و 

بانکدارا  ه در ا تيار دارند از  رايطی  ه اقت اد  اهاانای  اد  

ترا م  رد  اسم به بی رامانه ترين  ک  بهر  باردارا  ارد  و 

به تروتمندان بزر   هان  مک می  نند تا از پاردا ام مااتاياام 

 .بگريزند

بر اساس داد   اا اين گزارش، دو بانک   و ی سوئياسای باه 

 امارا  باا بااناک  «  ارديام ساوئاياس» و  « يو بای اس» نام  اا 

مديريم  ۱۲۳۲در سا   « گلدمن ساکز» سرمايه گذارا آمريکايی 

 .ادود کهار تريليون از اين پو  را برعهد  دا تند

اين ن ان می د د  ه ا م معامالم آنها در اين زميناه طای ساا   

 اا ا ير به  ک  ک مگيرا اتزايش ياتته و به نسابام پانال ساا  

 .قب  تقريبا سه برابر  د  اسم

در ادامه می نويسد  ه براا تهيه اين گزارش  « گاردين» روزنامه 

از آمار اا نهاد اا معتبرا مت   ندوق بين اتامالالای پاو  و ياا 

بانک بين اتمللی معاماالم ارزا اساتاهااد   اد  اسام و ياکای از 

حجم پول این اقلیت ثروتمند که از کشورهای مادر گریخته 

و در حساب های غیر قابل دستتترستی اداره هتای متالتیتات 

انباشت شده اند بر ابعاد بی عدالتی و شکاف عمیق بین فقر 

براساس داده های ایتن گتزارش حتدود .  و ثروت می افزاید

شش تریلیون دالر از این ثروت پنهان شده در تتمتلتک نتود 

هزار نفر است که یک هزارم درصد از جمعیت جتهتان را 

 .تشکیل می دهند

متی گتویتنتد «  شبکه عدالت مالتیتاتتی» سخنگویان نهاد مدنی 

در شرایط بحران اقتصادی سالهای اخیر کته هتمته دولتتتهتا 

مجبور شده اند از میزان بدهی و کسر بودجه خود بکتاهتنتد 

در یتک .  فشار زیادی به اقشار کم درآمتد وارد شتده استت

چنین شرایطتی فترار سترمتایته هتای بتزرد از پترداختت 

مالیات بودجه دولتی این کشورها را از یتک درآمتد قتابتل 

 .توجه محروم می کند

به گفته این نهاد، دولت ها به جای تشدید ریاضت اقتصادی 

و فشار به اکثریت جمعیت باید راه های فرار مالیاتی بترای 

در غیتر ایتن صتورت تتمتام .  سرمایه های بزرد را ببندند

بار بحران اقتصادی بر دوش اکثریت جمعیت خواهد افتتتاد 

و اقلیت بسیار ثروتمند با فرار از مالتیتات بتر ثتروت ختود 

خواهند افزود بدون آنکه نقشی در بازسازی اقتصادی ایتفتا 

 .کنند

محاسبات متنتدرج در ایتن گتزارش بتراستاس متعتیتارهتای 

سودآوری و مالیات رایج در اکثر کشورهای پیشرفته نشان 

می دهد که اگر از این مبالغ انباشت شتده در حستاب هتای 

غیرقابل دسترس، مالیات کسب شود ستاالنته رقتمتی حتدود 

میلیارد دالر به صنتدوق بتودجته دولتت هتای جتهتان  ۰۲۱

 .           ریخته خواهد شد

بزرگترين نمونه  اا ترار پو  نقد مربوط به   ور اا نقتای  

اسم  ه  زييام آن ن ان می د د  ه ب اش عاظايامای از ايان 

درآمد ا به  اا بازگ ام و سارمااياه گاذارا در   اور، در 

بانکهاا  ار ی و در  نتر  عد  بساياار ماعادودا بااقای مای 

 .مانند

 اه اقاتا ااد روساياه باه  ۳۹۹۲به عنوان نمونه از اواي  د ه 

روا  هان باز  د ادود پان د ميليارد دالر پو  ناقاد از ايان 

عااربسااتااان  ۳۹۹۲از اواسااط د ااه .    اور  ااارد  ااد  اساام

مايالاياارد دالر در  ۱۲۲سعودا و ني ريه  ر  دام نزديک به 

 . ارد از   ور انبا م  رد  اند

اين ن ان می د د  ه در ماورد   اور ااا در ااا  تاوساعاه  

تا نون باه  ۳۹۹۲ميزان ترار يا انتقا  پو  نقد از ساتهاا د ه 

ادا بود  اسم  ه با اين مباتغ به رااتی می توانند تمام بد ای 

 . اا  ار ی  ود را بپردازند

متاسفم که بگویم با شما در هیچیک از موارد …  .. دوست گرامی آقای 

اولین سوالم اینست که آیا شتمتا بتهتمتان انتدازه کته .  مزبور توافق ندارم

بحق از حمله و وحشیگری های مسلمانان عرب متنفرید از حتمتالت و 

اقدامات وحشی گترانته ی ایترانتیتان بته سترزمتیتن هتای دیتگتر متانتنتد 

کشورگشائی های کورش و کمبوجیه و غیره هم تنفر دارید یا غرق در 

احساسات گمراه کننده ناسیونالیستی خود جوال را فقط بترای هتمتستایته 

ثانیا این ایدئولوژی ضدد انسداندی مدذهدبدی بدا زیدربدندای .  تیز می کنید

طبقاتی آن بود که منجر به این غدارتدگدری هدا مدی شدد یدا ژن هدای 

و آنوقت اگر چنین است شمتا بتا  ن هتای غتارتتگترانته  نژادی عربی؟

و این دنیای سراسر نژادی که بترای ختود درستت ...  مغولی، ترکی، و

آیا بهمان دلیل که از اعراب بخاطر حمله به سرزمیدن خواهید چه کنید؟ 

تان منتفرید از مغول ها، ترک ها، افغان ها، روس ها و انگلیس ها که 

آنها هم همین کار را کردند، و بدتر از همه از پارسیان و خدودتدان هدم 

که شاهانتان مرتکب همین جنایات شدند، منتفر نیستید؟ می بیدندیدد کده 

سرانجام این نوع نگرش می تواند به همان روان پریشی مندجدر گدردد 

را واداشت یکی از بزرگترین قتدل عدامدهدای "   برویک" که در بلژیک 

 . تاریخ اخیر را مرتکب شود

او هم مانند شما که از اعراب منتفرید، آنهم باین دلیل که به ایران عزیتز 

من فکر متی .  شما حمله کرده اند، ماالمال تنفر از بخشی از بشریت بود

کنم این تحلیل نژادی که شما از تاریخ بدست می دهید شما را به جتنتگتل 

وحوشی رهنمون می شود که در آن، جز نژاد واال و برتتر پتارستی کته 

البد بزعم شما مبرا از هر گناه و تقصیر است، همه نژادها بطتور تتنتفتر 

آیا فکر نتمتی کتنتیتد . انگیزی موذی، خطرناک و مضر بحال بشریت اند

این همان ایدئولو ی نژادی نازی و عقیده به قوم برتر آریائی استت کته 

پدر ناسیونالیزم عظمت طلب ایرانی، رضا خان قلدر و آدم کتش را هتم 

 بخاطر همین هم اندیشگی اش با آن به خود جلب کرد؟ 

بعالوه، از این پارسی نویسی و پالودن زبدان از لدغدات عدربدی 

. قرار است چه چیزی عاید ما مردم بدبخت و سدتدمددیدده بشدود

سدال  ۰۰۲۲گیرم که این کار را هم کردید و ما بدا زبدان نداب 

سال  ۰۰۲۲قبل، چیزی که در دنیای متمدن معنایش چیزی چز 

ایدن چده دردی از .  به عقب رفتن ندیدسدت، گدفدتدیدم و ندوشدتدیدم

دردهای ما و بشریت را درمان می کند؟ من فکر می کندم یدکدی 

از بدبختی های مردم ما اینست کده صدد سدال اسدت مدیدان دو 

نیروی ارتجاعی گیر کرده اند که هر کدام سعی می کنند انها را 

یدکدی ارتدجداع مدذهدبدی عدربدی و دیدگدری .  بسوی خود بکشند

اولی در پتی بته .  ارتجاعی ناسیونالیستی و عظمت طلب ایرانی

سال قبل، به وحشیگری های محمد و  ۰۰۱۱عقب کشیدن ما به 

 ۲۰۱۱مسلمانان عرب، و دومی در پی به عقب کشتیتدن متا بته 

سال قبل، به وحشی گری های کورش و اهورامزدائیان آریائتی، 

هتر دو بتجتای عتطتف .  این بازیگران وحشی عصر تمدن استت

توجه ما به دستاوردهای دنیای مدرن، ما را به گذشته های مرده 

می دانید که منتظری هم از عرب زبتان کتردن .  حواله می دهند

 . ایرانیان صحبت می کرد

 

 کدام باید پالوده از آلوده گردند؟

 زبان یا بشریت؟ 

 پاسخ به یک نوشته

  ۱۱۸۸دسامبر  ۸۱ -سیامک ستوده 
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در ستمتیتنتاری در مترکتز "  ذرات التهتی" نتیجه آزمایش تجربی 

 سرن در  نو اعالم شد

پژوهشگران از کشف شواهدی حاکی از وجود یک ذره بنیتادی 

خبر داده اند که می تواند به شناخت بهتتتری از متبتداد پتیتدایتش 

 .جهان ماده کمک کند

، سازمان اروپایی پتژوهتش (  وئیه ۰) تیر  ۰۰روز چهارشنبه، 

در سمیناری در مرکز این متوستسته در   -سرن  -های هسته ای 

 نو، سوئیس، اعالم کرد که دو گروه از فیزیکدانان این مترکتز 

در تحقیقات خود، وجود ذره بنیادی جدیدی را کشتف کترده انتد 

" بتوزون هتیتگتز" که خصوصیات آن به ذره بنیادی موسوم بته 

 .شباهت دارد

نقطه عطفی در شناخت بشتر از " مدیر مرکز سرن این یافته را 

خوانده و گفته است که کشف جدید راه را برای "  ماهیت طبیعت

مطالعات تفصیلی بعدی بر مبنای یافتته هتای آمتاری بتیتشتتتر و 

آگاهی از خصوصیات ذره جدید هموار می ستازد کته بته نتوبته 

 .خود می تواند به شناخت اسرار کائنات کمک کند

کشف جدید به خصوص در زمیتنته شتنتاختت تتجتربتی فترضتیته 

در متورد ستاختتتار "  الگوی استاندارد فیزیک ذرات" موسوم به 

 .جهان ماده اهمیت دارد

این الگو تبیین کننده ذرات تشکیل دهند کائنات و ارتباط آنتهتا بتا 

یکدیگر است که بخش عمده ای از آنها پیشتتتر از راه آزمتایتش 

 .تجربی، شناخته شده بودند

بخش مهمی از این الگو به نحوه تبدیل ذرات بتنتیتادی بستیتط و 

بدون جرم، مانند فوتون ها، به ذرات بسیط دارای جرم ارتتبتاط 

دارد که در نهایت، ایجاد کننده اتم ها به عنوان اجتزای ستازنتده 

 .تمامی موادی است که در طبیعت وجود دارد

براساس الگوی استاندارد، در فرآیند تبدیل ذرات بتنتیتادی بتدون 

جرم به ماده، حلقه رابطی حاوی یتک ذره بتنتیتادی بستیتط، امتا 

 .نام داده اند" بوزون هیگز"دارای جرم وجود دارد که به آن 

وجود این حلقه رابط تا کنون از راه آزمایش تتجتربتی شتنتاختتته 

 .نشده بود و صرفا جنبه نظری داشت

فرآیند تطور ذرات بدون جرم بته ذرات دارای جترم متوضتوع 

به طور مستتتقتل از  ۰۶۹۱فرضیه هایی بود که در اواسط دهه 

 .سوی چند فیزیکدان ارائه شد

در مشهورترین این فرضیه ها، که توسط پتیتتتر هتیتگتز، استتتاد 

پیشین دانشگاه ادینبورو ارائه شد، وجود مکانیستم یتا حتوزه ای 

مطرح شد که در گستره کائنات وجود دارد و ذرات بدون جرم، 

 .با ورود به آن، دارای جرم می شوند

 فیزیکدانان

دست یافتند' ذره الهی'به شواهدی از وجود     

خوانده می شود و طتی "  بوزون هیگز" چنین ذره ای اصطالحا 

 .نیم قرن گذشته، نشانه ای تجربی از وجود آن در دست نبود

البته آزمایش انجام شده در مرکز تحقیقات سرن هم به معنتی آن 

یتا احستاس شتده استت "  مشتاهتده" نیست که بوزون هیگز واقعا 

بلکه گزارش این مرکز در روز چهارشنبه حتاکتی از آن استت 

که تجهیزات موجود در این مرکز، آثار وجود آن را ثبتت کترده 

 .اند

 

کشف آثاری از وجود بوزون هیگز به معنتی تتکتمتیتل شتنتاختت 

تجربی الگوی استاندارد در کلیت آن و اثبات این نظر استت کته 

بته "  مکانیسم هیتگتز" ذرات بنیادی بسیط و بدون جرم از طریق 

ذراتی بسیط و دارای جرم تبدیل می شوند که مصتالتح ابتتتدایتی 

 .ایجاد ماده را پدید می آورند

 

 "کشف حلقه مفقوده"

یکی از نتایج کشف تجتربتی بتوزون هتیتگتز، تتقتویتت فترضتیته 

در مورد پیدایش کائنتات، "  مهبانگ" موسوم به انفجار بزرد یا 

تشکیل کهکشان ها و در نهایت، شکل گیری منظومه شمتستی و 

 .کره زمین است

 

 پرسش و پاسخ

بوزون هیگز تا کنون تنها از لحاظ نظری شناخته شده و از راه 

 آزمایش تجربی کشف نشده بود

فرضیه ای را در مورد مکتانتیتستم تتبتدیتل  4691هیگز در سال 

ذرات بنیادی فاقد جرم به ذرات بنیادی دارای جرم مطرح کترد 

 که به حوزه هیگز معروف شد

براساس این فرضیه، ذرات بدون جرم با ورود بته ایتن حتوزه، 

که در سراسر کائنات گسترده است، جرم به خود می گتیترنتد و 

 .مصالح اولیه تشکیل ماده را ایجاد می کنند

 

بوزون هیگز که وجود آن در الگوی استاندارد فتیتزیتک فتر  

شده، حد فاصل بین ذرات بتنتیتادی بستیتط بتدون جترم و ذرات 

بنیادی بسیط دارای جرم است که تشکیل ماده را امکانپذیتر متی 

 .کنند

 

نتیجه اعالم شده توسط مترکتز سترن بته متعتنتی آن نتیتستت کته 

بوزون هیگز واقعا مشاهده یا احساس شده بلکته بته ایتن متعتنتی 

 .است که نشانه هایی از وجود آن به دست آمده است

 

بر اساس این فرضیه، انفجار بزرد اولیه انر ی عتظتیتمتی را 

بستتته هتای " آزاد کرد که با کاهتش دمتا بته تتدریتج بته ظتهتور 

و ذرات بسیط بدون جرم مانند فوتون ها متنتجتر شتد و "  انر ی

این ذرات پس از تبدیل به ذرات دارای جرم، در نهتایتت جتهتان 

 .ماده را ایجاد کردند

 

تا کنون، فرآیند تبدیل ذرات انر ی بدون جرم به ذرات بتنتیتادی 

در ایتن "  حلقه مفقوده" اولیه یا بوزون هیگز، همچنان به عنوان 

فرضیه باقی بود و تحقیقات سال های اخیر در مرکز سترن در 

صدد بوده است تا نحوه این دگرگونی در متاهتیتت ذرات را از 

 .طریق آزمایش نشان دهد

به دلیل مبهم بودن نحوه پدید آمدن بتوزون هتیتگتز، بته آن نتام 

داده شده بود تا نشان دهد که بشر هنوز از تتبتیتیتن "  ذره الهی" 

 .کامل آن ناتوان است

گزارش مرکز سرن در روز چهارشنبه حاکی از آن استت کته 

اطالعاتی که از آزمایش های این مرکز بته دستت آمتده وجتود 

 .نشان می دهد" در حد قابل قبولی"بوزون هیگز را 

در عین حال، این مرکز تاکیتد کترده استت کته بترای حصتول 

اطمینان از صحت نتیجه اعالم شتده، تتحتقتیتقتات و متطتالتعتات 

 .بیشتری صورت خواهد گرفت

 ۰۶۰۱سازمتان اروپتایتی پتژوهتش هتای هستتته ای در دهته 

، طترح ستاختت ۰۶۹۱میالدی تاسیس شتد و در اوایتل دهته 

برخورد دهنده هادرون را مطرح کرد تا برای این ستوتوال کته 

چگونه ذرات بدون جرم می توانند دارای جرم شتونتد پتاستختی 

 .بیابد

با بودجه ای به متبتلتغ بتیتش  ۰۶۶۹این طرح سرانجام در سال 

از دو و نیم میتلتیتارد فترانتک ستوئتیتس بته تصتویتب رستیتد و 

 ۲۱۱۹برخورد دهنده بزرد هادرون سرانجام در اوایل ستال 

 .تکمیل شد

در پائیز همان سال، پژوهشگران از آغاز آزمایش متربتوط بته 

شناخت نحوه تبدیل ذرات خبر دادنتد امتا ایتن آزمتایتش در آن 

 .زمان به نتیجه نرسید

اوایل هفته جاری، گروهی از فیزیکدانان آمریکایی نیز گفتند 

در مورد وجود بوزون هیکس را از " قوی ترین شواهد"که 

یک رشته آمار گردآوری شده از تحقیقات شتابدهنده قدیمی 

در آزمایشگاه ملی فرنی در نزدیکی شیکاگو به " توالرون"

دست آورده اند و در انتظار نتیجه آزمایش های صورت گرفته 

.                                                در سرن هستند   

 

در مراسم اعالم کشف شواهد تجربی (  راست)پیتر هیگز 

 حضور داشت" بوزون هیگز"وجود 

http://eteraaz.com/news/9865-zare.html
http://eteraaz.com/news/9865-zare.html
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 Genocide یا به قول معروف

از   بدا پدیددایدش ایدن آلدبدوم یدکدی ۰۲۰۰امروز دهم جوالی 

مانده قتل عام هلند در مستدعدمدره انددوندزی   نظامی های باقی

برای اولین بار ثابت شد کده دولدت هدلدندد چده جدندایداتدی در 

 . اندونزی کرده است

از   یتکتیتصاویرذیل توسط یک کارمند بایگتانتی شتهترداری 

از مناطق پتیتدا شتده و در   یکی  در زباله دانیشهرهای هلند 

. از روزنامه های صبح هلند قرار گرفتتته استت  دسترس یکی

است که هلند در آنزمان  ۰۶۰۶تا ۰۶۰۱این تصاویر از سال 

مشغول سرکوبی آزادیخواهان اندونزیایی و کشتار 

و بعد از آن و با همتکتاری .  دسته جمعیی آنان بود 

آمریکا با کودتا حتکتومتت ستوکتارنتو را از متیتان 

برداشت کته متوجتب کشتتته شتدن نتزدیتک بته دو 

میلیون نفر از آزادیختواهتان شتد کته بتیتشتتتر آنتان 

این تصاویر در آلبوم خصتوصتی .  کمونیست بودند

از نظامیان هلند بوده که وی آنهتا را بته دور   یکی

و برای اولین بار است که در تاریتخ .  انداخته است

هلند و اندونزی چنین تصتاویتری پتیتدا شتده و بته 

تا کنون دولت هتلتنتد اگتر . نمایش گذارده شده است

  هم از این قتل عام ها خبر داشت بنا بر منافع مالتی

اجتتتنتاب   و حتیتثتیتتتی از دادن چتنتیتن ختبتر هتایتی

زیرا باید طبق قوانین بین المللی بته بتاز .میورزید 

ماندگان این اشخاص قربانی خسارت میپرداخت ، 

حاال میداند که اکتثتر ایتن بتازمتانتدگتان در اثتر   ولی

نیست که ادعای   ند وحاال کسی کهولت از بین رفته ا

در ضمن مساله حیثیتی هم دیتگتر بتا ,خسارت نماید 

این همه کشت و کشتار جهتانتی ارزش ختود را از 

دست داده زیرا در حال حاضر جمتهتوری استالمتی 

نا . روی همه آنها را از جمله هیتلر سفید نموده است

 گفته نماند که کشور کوچک هلند در زمان جنگ 

دوم جهانی توسط آلمان نازی اشغال شد و خود مردم هلتنتد بترای 

بیرون انداختن اشغالگران و مبارزه با آنها سهم بستزایتی داشتتتنتد 

در حالیکه بسیاری از سرکردگان انزمان رابطه خوبی با هتیتتتلتر 

 . داشتند

درست همزمان با آن ختود ارتتش هتلتنتد مشتغتول سترکتوب   ولی

از   جنبش آزادی ختواهتان در مستتتعتمترات ختود بتود کته یتکتی

بزرگترین آنها کشور اندونزی بود که از چهارصد سال پتیتش بتا 

در اشغال این کشور بود و هنتوز هتم   همکاری کمپانی هند شرقی

بعد از اتمام جنگ دوم جهتانتی دولتت هتلتنتد دستت از 

اشغالگری خود بر نداشته و همچنان مشغول سرکوبتی 

گویا خود دولت هلتنتد بتعتد  .آزادیخواهان اندونزی بود 

از جنگ دوم جهانی هنوز از اشتغتالتگتری بته وستیتلته 

 .آلمان نازی درس نگرفته و به کار خود ادامه متیتداد 

کنید این تصاویر کشتتتار دستتته  همچنان که مشاهده می

دولت هتلتنتد هتر .باشد  می ۰۶۰۱جمعی متعلق به سال 

سال مراسم جشن آزادی از زیر یوغ هیتتتلتر بتر قترار 

کند در صورت که خود در همان سالها چنانچته در  می

کنتیتد ختود مشتغتول قتتتل عتام  این تصاویر مشاهده می

 . مردم آزادی خواه و بیگناه این سرزمینها بوده است

دیگر از نقاط سیاه تاریخی ایتن کشتور اشتغتال و   یکی

کلنیزه کردن آفریقای جنوبی توسط سرمایه داران ایتن 

کشور میباشد و دولت هلند خود را در ایتنتراه متقتصتر 

نمیداند زیرا این کتلتنتیتزه کتردن تتوستط سترمتایته داران 

از درامد هتای هتنتگتفتت التمتاس   صورت میگرفته ، ولی

 .این سرزمینها هیچگونه دم نمیزند

 پایان

 قتل عام دولت استعمارگر هلند 

  در مستعمره اندونزی

 

لطفا برای دیدن تصاویر دیگر و فیلم مربوط به آن به سایت ذیل مراجعه 

 .نمایید و یا ضمیمه را باز نمایید 

https://www.youtube.com/watch?

v=ZT3AFJROUpk&list=HL1341950613&feature=mh_l

olz 

===================== 

/Nieuws/2720/nl/vk/nl.volkskrant.www://http

-lijken-rijtje-Een/1/362055/3284424/detail/photoalbum

 

 علی واکسیما 

 

رو متیتشتنتاستن ،   ۲۱۱۱هتا عتلتی واکستیتمتا یتا عتلتی  ختیتلتی

عاشق آنتونیو باندارس ، بتا تتلتفتن . ترین واکسی تهران باکالس

هتاتتون رو  تتون متیتاد و کتفتش زدن به علی واکسیما به سراغ

 .واکس میزنه

ستایتت هتم داره  خانی وب علی واکسیما یا در اصل علی حسن

 .تونید بهش سربزنید که اینجا می

ها واکس میزنه ابتکتاراتتی بته خترج  علی وقتی برای مشتری

 :میده مثآل 

ها عطر میتزنته  بعد از تموم شدن واکس زدن به بند کفش  –  ۰

 .تا خوش بو بشن

 .کنه آهنگ پخش می MP3 Playerها با  برای مشتری – ۲

سال به این کار اشتغال داره و متتتولتد ستال   ۰۰علی واکسیما 

اش را هتم  علی واکسیما دوچرخته. در شهر ری هست  ۰۵۰۰

خودش ساخته چون دو چتر  در  جتلتو داره و یتک چتر  

 .عقب

اگر کفشی برای واکس زدن دارید به عتلتی واکستیتمتا زنتگ 

 .بزنید

 :ها  نه علی واکسیما در رسا

علی واکسیما :  توکای مقدس درباره علی واکسیما نوشته بود 

 .دوست براد پیت

 تصاویر علی واکسیما در گذر زمان

 [تصویری]مصاحبه برنامه در شهر با علی واکسیما  

 

ام  در ضمن به ذهتن!  های خالق  بخوانید دیگر ذهن    : پیوست 

رسید اگه عروسی چیزی دارید به علی واکسیما زنگ بزنیتد 

بته هتر حتال . های داماد و بقیه رو واکتس بتزنته که بیاد کفش

 .ازش حمایت کنید

23 

https://www.youtube.com/watch?v=ZT3AFJROUpk&list=HL1341950613&feature=mh_lolz
https://www.youtube.com/watch?v=ZT3AFJROUpk&list=HL1341950613&feature=mh_lolz
https://www.youtube.com/watch?v=ZT3AFJROUpk&list=HL1341950613&feature=mh_lolz
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2720/Nieuws/photoalbum/detail/3284424/362055/1/Een-rijtje-lijken-tussen-de-andere-kiekjes.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2720/Nieuws/photoalbum/detail/3284424/362055/1/Een-rijtje-lijken-tussen-de-andere-kiekjes.dhtml
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سالگی  ۵۳در 

متوجه شدم که 

 نیستآینده چیزی 

که انسان به ارث 

 ببرد

 

بلکه چیزی است که خود آن را می سازد  

سالگی آموختم که رمز  ۰۱در   

خوشبخت زیستن  در آن نیست که کاری 

را که دوست داریم انجام دهیم ؛ بلکه در 

این است که کاری را که انجام می دهیم 

 دوست داشته باشیم 

درصد از  ۸۱سالگی یاد گرفتم که  ۰۳در 

زندگی چیزهایی است که برای انسان 

درصد آن است که  ۰۱اتفاق می افتد و 

به آن  واکنش نشان می  نسبتچگونه 

 دهند

 بهترینسالگی پی بردم که کتاب  ۳۱در 

دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین 

 دشمن وی است

 فدریکو گارسیا لورکا

 تأملی 

 در باب بیگانگی کارگران 

 با نیروی خویش

 محسن حکیمی

 

، « هتمتۀ روزهتا روز کتارگتر استت» هایتی چتون  البته حرف

بستۀ کتارگتر را بتایتد  دست پینه»، «تمام ذرات عالم کارگرند»

اش خشتک نشتده بتایتتد  متزد کتارگتتر را تتا عترق» ، « بتوستیتد

و افاضات دیگری از این دست همه با هتدف شتیتره «  پرداخت

امتا در عتیتن .  شتود شد و می مالیدن بر سر کارگران بیان می

توان کرد که این سخنان نوعی اعتراف بته  حال تردید نیز نمی

کنندۀ طبقۀ کارگر در عترصتۀ متبتارزۀ ستیتاستی  نیروی تعیین

برای مثال، بسیاری از جمالت  بتاال در متقتطتع .  بوده و هست

بتیتان شتد، آن گتاه کته جتمتهتوری استالمتی بته  4531انقالب 

کارگران به ویژه کارگران نفت نیاز داشت تا به قول متعتروف 

شتان  ها و ر یم دست نشانده شیر نفت را بر روی امپریالیست

ببندند، یا هنگاهی که آن ر یم ساقط شد و فریتب کتارگتران از 

 .کشاندن آن ها الزم آمدطریق تعریف و تمجید برای به تمکین

اما نکتۀ قابل توجه این استت کته اگتر آن زمتان اعتتتراف بته 

کنندۀ طبقۀ کارگر در مقطع یک انقالِب بالفعل به  نیروی تعیین

شد ، امروزه و در سال های اختیتر اعتتتراف زبان آورده می

اند و حتی بی آن که پای هیچ انتقتالبتی  کنندگان به پیشواز رفته

در میان باشد به نقش مهم کارگران در مبارزۀ ستیتاستی اذعتان 

با فعاالن کارگتری «  رادیو فردا» و   BBCو  VOA. کنندمی

ترتیب متی«  کارگری»کنند و برنامه های منظم مصاحبه می

، آن گاه که نیروهای اجتتتمتاعتِی « شاهزاده رضا پهلوی» .  دهند

دخیل در تغییر حاکمیت کنونی را نام می برد، کارگران را در 

اپتوزیستیتون احتزاب ستیتاستِی .  دهتد رأس این نیروها قرار می

 ——خواه و راست، اعم از سلطنت طلب و ملی و جمهوری

مذهبی، در مبارزۀ خود با جمهوری  -اصالح طلب و ملی

سازمان . کننداسالمی برای کارگران حساب ویژه باز می

احزاب . ریزدمجاهدین خلق برای کارگران اشک تمساح می

سیاسِی چپ نیز مطابق معمول طبقۀ کارگر را حیاط خلوِت 

دانند و همچنان در وصف یال و کوپال خصوصی خود می

کنند و یا َدِم در اتحادیه های کارگران بیانیه و مقاله صادر می

از « حمایت»بندند تا از آن ها برایکارگرِی اروپا صف می

.                                         کارگران ایران امضا بگیرند  

دهد که کل اپوزیسیون خیتلتی ختوب متی این ها همه نشان می

کننده  و عنصر اصلِی تغییتر در  داند که نیروی اجتماعِی تعیین

صحنۀ سیاست ایران طبقۀ کارگر است و هیچ شخصیت و هتیتچ 

تتوانتد بته  حزبی بدون تکیه بر این نیروی اجتماعِی عظیم نتمتی

اما آیا خوِد کتارگتران نتیتز دربتارۀ .  قدرت سیاسی دست پیدا کند

طنز متاجترا، و طتنتز کتامتال  !  کنند؟ ابدا   خود این گونه فکر می

تلخ، این است که بیشتتر کتارگتران نته تتنتهتا چتنتیتن تصتوری 

های ختارجتی  کشند قدرت دربارۀ خود ندارند بلکه انتظار می

هتای ستیتاستِی  ها را نتجتات دهتنتد و اقتلتیتتتی هتم جتریتان آن

دانند، و به هرحال به نتدرت بته  اپوزیسیون را منجی خود می

یافتتته  رهایی از چنگ سرمایه داری با اتکا به نیروی سازمان

 !فتأمل! و خودآگاه خویش باور دارند

 :خندید و گفت! زیرکی را گفتم این احوال بین

 !صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی

 

حاال پس از گذشت قرنها از مرد آنها عده ای به نبش قبر تاریخ 

پرداخته و برای گمراهی جامعه، این جنایت کاران تاریخ را نجات 

بخش زمان خود، و راه آنها را برای سعادت بشر کنونی  تبلیغ هم 

چنین تبلیغات دروغی برای سرگرمی افراد ناآگاه و انحراف . میکنند

توجه و تمرکز جامعه بر روی مسائل و مشکالت هم اکنونش انجام 

.                                                                             میشود  

بازیگران عصر تمدن، کورش،محمد و "سیامک ستوده در کتاب 

بخوبی شرایط تاریخی برخا ستن هر یک از آن سه قلدر را " چنگیز

در اینجا خوب است اشاره . با استناد به آثار تاریخی توضیح داده است

که  -کنم که پیشنهاد منشور بودن لوح ِگلی تسخیر بابل بوسیله کورش،

، توسط -آن همه مورد استناد سلطنت طلبان و عظمت طلبان است 

اشرف پهلوی کسی . اشرف پهلوی بد نام به سازمان ملل برده شد

است که در کینه توزی و شقاوت نسبت به مخالفان سلطنت مانند 

به درخواست و اصرار اشرف پهلوی بود  که شاه  دستور . نداشت

داد تا کریم پورشیرازی روزنامه نگار آزادی خواه و  منتقد دربار را 

تعفن کارهای اشرف پهلوی و نفرت . زنده زنده  در آتش بسوزانند

مردم نسبت به او  بحدی است که نه رضا پهلوی و نه هیچیک از 

ریاکاری و . سلطنت طلبان و عظمت طلبان، نامی از وی نمیبرند

قهرمان سازی این دسته جات، هیچ جائی برای این دالل  -مرده 

مرداد نتوانسته است باز  28سیاسی و واسطه برنامه ریزی کودتای 

سلطنت طلبان و عظمت طلبان  چه از نوع سکوالر و چه از . کند

نوع جمهوری اسالمی ، هچکدام  به نقش اشرف پهلوی در معرفی 

کورش بعنوان نجات بخش و کبیر و مدافع اول حقوق بشر اشاره 

آنقدر اشرف پهلوی بد نام است که رضا پهلوی و فرح هم در . نمیکنند

حال چنین دسته جاتی خود را . موردش سکوت مطلق کرده اند

کسانی که همه جنایت کاران و ". کاندیدای آزادی ایران میکنند"

سرمایه داران حامیانشان هستند و در وارونه نشان دادن تاریخ سابقه 

این یک ضرورت است که با توضیح گذشته این دار و . زیادی دارند

دسته های ملی گرا و سلطنت طلب و افشای اهداف آنان هر چه بیشتر 

.                                                                 .رسوایشان کنیم  

 29سال پیش هر سال از  5برابر گزارش خبرگزاری رویتر، از 

جوالی آغاز تهاجم جنگیز خان برای تصرف جهان را در  1جون تا 

بهمین مناسبت مسابقه ورزشهای سنتی . مغولستان  جشن میگیرند

وقتی . مغولی سوار کاری، تیراندازی با کمان و کشتی برگزار میشود

ایرانیان، هندیان، اعراب،  اروپائیان و آسیائیان از برگزاری چنین 

جشنی مطلع میشوند بی اختیار جنایات و کشتار مغولها که نتیجه 

همانند سلطنت طلبان . تهاجمشان بود، برایشان یاد آوری میشود

ومسلمانان و عظمت طلبان وطنی خودمان که از کورش،  داریوش و 

و " کبیر"محمد، به خاطر کشورگشائی ها و فتوحاتشان، با لقب 

مایه افتخار " کبیر"پیامبر اعظم یاد میکنند، در مغولستان هم چنگیز 

مقایسه این قدرتمندان تاریخ نشان . مردم فقر زده مغولستان است

میدهد که هیچیک از آنها از استعداد هوش، ذکاوت، قساوت و جنایت 

هریک از آنان در دوره ای از تاریخ به . از هم چیزی کم ندارند

که . قدرت رسیدند و پس از دورانی حکومتشان برچیده شده است

اجتماعی جوامع  -علت پایان حکومتشان هم فقط تغییر شرایط تاریخی

.              .      از یکسو و نارضایتی مردم از سوی دیگر بوده است

 جشن سالگرد تهاجم چنگیز خان 

 احمد پرتوی 

 اول مرداد نود و یک                        
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 زنان

های شیطانی علیه ملت ُترکو نقشه    

 
های استالمتی کته متنتع   اما اسالمی کردن جامعه و رواج ارزش

ای از آن است، در عین حال بخشتی از   قانونِی سقط جنین نمونه

زیترا .  های آکپ در به چالش کشیتدن ارتتش تترکتیته استت تالش

جتدائتی دیتن از ) ارتش ترکیه همواره خود را بتا ستکتوالریستم 

گتفتتتنتی استت کته ستقتط جتنتیتن در .  تعریف کرده استت(  دولت

هترگتز «  جمهوری ترکیته» هرچند .  حکومت نظامیان قانونی شد

ی   دست از تقویت و حمایت دین برنداشتت امتا طتبتقتات حتاکتمته

نظامی و سنتِی ترکیه همواره این سکوالریسِم نیم بند و صتوری 

 . کردند شان استفاده می را برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت

نگاهی کوتاه به تغییراتی که در وضعیت زنان در دهته گتذشتتته 

از زمان بته قتدرت رستیتدن حتزب آکتپ ر  داده استت نشتان 

های اسالمی، حقوق زنان   دهد که با تقویت و گسترش ارزش  می

ای محدود شده و خشونتت عتلتیته زنتان افتزایتش   به طور فزاینده

 . یافته است

وزیر عدالت ترکیه بتا آمتاری (  4536بهمن ) 1144در فوریه »

او گتفتت در تتمتام ستال .  که به مجلس داد کشتور را تتکتان داد

زن در کشور به قتتتل رستیتده استت، حتال  99(  4534) 1111

 635ایتن رقتم بته (  4533)   1116آنکه در هفت ماه اول ستال 

آوریتل  16به نتقتل از نتیتویتورک تتایتمتز، )« .فقره رسیده است

افتزایتش %  4111یعنی حتدود (.  4564اردیبهشت  41 -1141

 .در طول دهسالی که آکپ در قدرت بوده است

آزار .  نتیتستت«  نامتوستی» های   خشونت علیه زنان محدود به قتل

دهتد   همان مقاله اطالع متی. جنسی و تجاوز نیز اوج گرفته است

ی فتیتزیتکتی بته زنتان     مورد حمتلته  111135سال گذشته »: که

 436511اتفاق افتاده در حالی که یک سال پیش از آن این رقم 

 «.مورد بوده است

هائی وجود دارد متبتنتی بتر ایتنتکته نتهتادهتای دولتتتی و  گزارش

مشتتختتصتتا پتتلتتیتتس، آشتتکتتارا زنتتانتتی را کتته بتته دلتتیتتل خشتتونتتت 

هتا متراجتعته   شان برای گرفتن کمک و حتمتایتت بته آن  شوهران

کتنتنتد کته   گیرند و حتا به شوهران توصیه متی  کنند، نادیده می  می

رود ُخترد کتنتنتد و بته   پای زنی را که از خانه شوهر بیرون می

بته .  کنند که به آغوش شوهران شان باز گتردنتد  زنان توصیه می

دولتت، دشتمتن درجته یتک زنتان » ی یکی از ایتن زنتان،   گفته

 (همانجا. به نقل از نیویورک تایمز. )«است

این است اسالم معتتتدلتی کته غترب بته عتنتوان التگتوئتی بترای 

ختوانتد   متی«  التگتو» آن را .  کتنتد  کشورهای خاورمیانه تبلیتغ متی

هتای مترتتجتع ایتن   زیرا به درد کسب مشتروعتیتت بترای ر یتم

خورد تا با تکیه بتر   منطقه و ساختن پایگاه مردمی برای آنان می

این مشروعیت و پایگاه بتوانند نظام ستم و استتتثتمتار را راحتت 

این الگو در خدمت به نظام جهانِی امپریالیستتتی، .  تر پیش ببرند

نظام اقتصادِی گلوبال و نظم ستیتاستِی حتاکتم بتر جتهتان هتم از 

کند و هم از روابط سترمتایته   روابط عقب مانده سنتی استفاده می

اما فشار بر .  هستند«  الگو» زنان قربانیان درجه اول این .  داری

زنان مقاومت نیز به وجود آورده است کته جتنتبتش اعتتتراضتِی 

 .زنان بخش مهمی از آن است

خترداد  16  -1141 وئن  43. سرویس خبری جهانی برای فتح

4564 

طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه طی یک رشته سخنرانی اعالم کترد 

های شیطانی علیه ملت تترک توطوه«  عمل سزارین»و « سقط جنین»که 

غتیترقتانتونتی کتردن (  آکتپ) هستند و وعده داد که حزب توسعه و عدالت 

 14.  روزنتامته حتریتت:  منبع خبری. ) را تدارک می بیند« هاتوطوه»این 

 (4564خرداد  44 -1141مه 

ی نتختستت وزیتر بته حتقتوق زنتان، ی وقتیتحتانتهدر واکنش به این حمله

هزاران زِن معلم و دانشجو، فعال سیاسی، کتارمتنتد، دکتتتر و پترستتتار، 

هتای استتتانتبتول دستت بته تتظتاهترات در ختیتابتان...  وکیل و مهندس و 

آنان شتعتار .  اعتراضی زدند و در طول راه با تشویق مردم روبرو شدند

حق سقط جنین را » ، « آکپ دستت را از روی بدن من بردار» :  می دادند

دولت حق ندارد بترای اهتداف ستیتاستی اش از » ، « گذاریمبه گفتگو نمی

 ... و « بدن زن استفاده کند

عتام متردم روستتتای را بته قتتتل«  ستقتط جتنتیتن» اردوغان در سخنتانتش 

اولوندر روستائی در کتردستتتان در نتاحتیته جتنتوب .  اولونَدر تشبیه کرد

ارتش ترکیته طتی عتمتلتیتاتتی  4561در آذر ماه سال .  غربی ترکیه است

بته  متقتایسته.  بیرحمانه شمار زیادی از مردم این روستا را به قتل رسانتد

ظاهر عجیب و غریب اما در واقع موذیانه است و هدفتش متتتحتد کتردن 

از شتوونتیتستم :  ی تترکتیته استتهای ارتجاعِی گوناگون در جامعهجریان

های اقلیت ترکتیته کته بته ها و دیگر ملیتعلیه کردها، ارمنی) ملِی ترک 

تتا (  تترکتیته هستتتنتد«  تترکتیتت» نظر اردوغان تلویحا در اتحاد با دشمنان 

ها احساس خطر متی کتنتد و ارزش مردساالری که به دلیل نابودِی سنت

ی آن است و برای دفتاع از پتدرستاالری و های اسالمی که آکپ نماینده

 .خواهد تقویتشان کندهای کهنه میارزش

تا ده هفتگِی جنین، قانتونتی (  4635)   4591سقط جنین در ترکیه از سال 

هفته تقلیل خواهتد یتافتت  1وزیر بهداشت اعالم کرد که این حد به .  است

که در عمل یعنی غیرقانونی کردن آن زیرا آگاهی نسبت به حاملگتی در 

 . این فاصله کوتاه تقریبا برای هر زنی ناممکن است

مرد و میر زناِن حامله نتاشتی از %  61قبل از قانونی شدن سقط جنین 

بتا وجتود قتانتونتی شتدن .  سقط جنین غیربهداشتی و خطرناک بوده استت

، هتتنتتوز یتتک چتتهتتارم زنتتان بتتا وستتائتتل 4591ستتقتتط جتتنتتیتتن در ستتال 

غیربهداشتی و خطرناک دست به این کار متی زنتنتد زیترا بترای ستقتط 

طبق قانون جاری، سقتط جتنتیتن .  جنین رضایت رسمی شوهر الزم است

امتا آقتای وزیتر .  هفتتگتی قتانتونتی استت 11در مورد قربانیان تجاوز تا 

بهداشت اعالم کرد که از این پس قربانیان تجاوز باید فرزنتدان ختود را 

 44  -1141مته  54روزنتامته حتریتت، :  منتبتع ختبتری. ) به دنیا بیاورند

 (4564خرداد 

 سقط جنین و نقش زنان

را در تقابل با نقش زن در جامعه «  سقط جنین»اردوغان قانونی بودن 

. ترکیه دانسته و اعالم کرد قصد دارد که نقش سنتی زن را تقویت کند

شهردار آنکارای بزرد در تلویزیون ظاهر شد و در توهین به زنان 

زنان به جای سقط جنین بهتر است خودکشی کنند چون ارزش :  گفت

امام اعظم ترکیه، محمت گورِمز، گفت .  حیاتشان کمتر از جنین است

 —ای است که خدا زنان حقی بر بدن خود ندارند زیرا زن صرفا لوله

)برای تولید بچه به وجود آورده است روزنامه . 

 (4564خرداد  41 -1141 وئن  1حریت، 

خواند و گفت «  غیرطبیعی»اردوغان سزارین را 

شود زن نتواند بیش از دو بچه سزارین باعث می

که طبق نظر وی هر خانواده تُرک تولید کند در حالی

ی باید حداقل سه بچه داشته باشد و هر زنی که وظیفه

تولید مثل را انجام ندهد همدست دشمنان ملت تُرک 

 . است

های ی تحمیل ارزشاقداِم نخست وزیر ترکیه در ادامه

اسالمی به مثابه یک برنامه سیاسی برای کنترل 

. جامعه است که ستم بر زن در مرکز آن قرار دارد

طرح های ایدئولو یک مشابه در کشورهای 

محدود و منع )امپریالیستی چون ایاالت متحده آمریکا 

نیز برای برده کردن زنان، محدود ( قانونی سقط جنین

کردن نقش اجتماعِی آنان و راندنشان به چنگال نقش 

 .است( تولید مثل و خدمت به مرد)سنتی زن 

 اسالم معتدل در ترکیه و زنان 

به مثابه نمونه و « مدل ترکیه»های اخیر  در سال

های اسالمی معتدل در  الگوئی برای ایجاد دولت

کشورهائی که اکثریت جمعیتشان مسلمان هستند تبلیغ 

( اسالم معتدل)مثال قرار است چنین دولتی . شده است

هم خصلتی اسالمی داشته باشد و هم اینکه ارزش 

اما دولت ترکیه . های اسالمی را به مردم تحمیل نکند

.  دهد عالئم دیگری از خود نشان می  به طور فزاینده

های اسالمی آکپ به طرق مختلف به مردم  ارزش

فاضل »برای مثال دادگاهی در ترکیه . شود تحمیل می

المللی  ی جاز پیانو را که شهرتی بین نوازنده« سای

فاضل . کرد« توهین به مقدسات اسالم»دارد متهم به 

خداست و بنا به  کند که بی سای آشکارا اعالم می

ی عده ای از  زمان با محاکمه مقامات دولتی همادعای 

هنرمندان و نویسندگان و روشنفکران ترکیه در 

های توییتری خود به هویت دینی و ملی ترکیه  پیام

نویس و  اورهان پاموک، رمان. اهانت کرده است

 3700برنده جایزه ادبی نوبل محکوم به پرداخت 

زیرا در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی  .دالر شد 

هزار ُکرد و یک میلیون  30»گفته بود در ترکیه 

به نقل از نیویورک تایمز، اول ). اند کشته شده« ارمنی

این نوع آزار دولتی در ترکیه   1391خرداد  12.  وئن

شوونیسِم ملِی تُرک وجه . چیز جدیدی نیست

ی مدرن از زمان تاسیِس آن  ی دولت ترکیه مشخصه

.     بوده است 1923تحت رهبری آتاتورک در سال   
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 تظاهرات زنان ترکیه در اعتراض به قانون جدید سقط جنین

 اکرم خیرخواه 

 22:25 - 2102, 2ژوئن , شنبه

 

 

 

بتدن متا از آن !  سقط جنین حق متاستت:  سکوت نکن، فریاد بزن» 

ایتن هتا «  ... ممنوعیت سقط جنین دعوت به قتل زنان است!  ماست

بخشی از شعارهای چند هتزار زن متعتتتر  تترک بته ستختنتان 

 . است« رجب طیب اردوغان»نخست وزیر کشورشان 

روز یکشنبه تعداد زیادی از زنان و مردان تترکتیته در شتهترهتای 

مختلف در اعترا  به سخنرانتی نتختستت وزیتر کشتورشتان کته 

خواهان لغو حق کنترل زنان بر بدن ختود شتده بتود تتجتمتع هتای 

 . مسالمت آمیز و راهپیمایی های مختلفی برگزار کردند

اردوغان نخست وزیر ترکیه طی سخنان بی سابقه ای سقط جنتیتن 

و سزارین را قتل دانسته و خبر از ارائه ی الیحه ای داد کته طتی 

با .  هفته کاهش خواهد یافت 1هفته به  41آن، زمان سقط جنین از 

انتشار این خبر، زنان و مردان مدافع حقوق برابر و مدافعان حتق 

کنترل زنان بر بدن خود، در شهرهای استانبول، آنتکتارا، ازمتیتر 

 .به خیابان ریختند و به این سخنان، معتر  شدند...و

افزون بر انجام راهپیمایی و تجمع های مسالمت آمتیتز ختیتابتانتی، 

( AKP) طرح این الیحه از طرف حزب حاکم عدالت و تتوستعته 

موجی از نارضایتی را نه فقط در بین فعالین حقوق زنان بلکه در 

 . مطبوعات و احزاب منتقد دولت نیز برانگیخته است

الزم به یادآوری است که قانون حق زنان برای استتفتاده از ستقتط 

مطابتق ایتن .  در کشور ترکیه اجرا می شود 4635جنین، از سال 

هفته گی بارداری، به طتور رستمتی  41قانون، زنان می توانند تا 

 . به پزشک مراجعه و سقط جنین کنند

 5در تظاهرات باشکوهی که روز یکشنبه بترگتزار شتد بتیتش از 

هزار نفر در میدان کاریتکتوی و متقتابتل دفتتتر نتختستت وزیتری، 

حضور داشتند و با حمل پالکاردهای گوناگون، متختالتفتت صتریتح 

در این  تجمع بزرد و صتلتح .  خود را با این طرح، اعالم کردند

آمیز شعارهای متنوعی روی پالکاردهایی که حمل می شد، توجته 

عموم را به خود جلب می کرد که می توان به موارد زیتر اشتاره 

 :کرد 

کدندتدرل بدر بددن مدان،حد  /  به بدن ما دسدت درازی ندکدن 

سدقدط جدندیدن حد  /  بدن ما مال کاپیتالیدزم ندیدسدت /  ماست 

سکوت نکن فریاد بزن سدقدط /  بدن ما ازآن ماست /  ماست 

کدار، بددن /  دست از بدن ما بردار AKP/ جنین ح  ماست 

قاتل زندان و کدارگدران و  AKP/  و هویت ما از آن ماست 

/ ممنوعیت سقط جنین یدعدندی کشدتدن زندان /  کودکان است 

ندخدسدت /  آزاد زایمان کرده ام و آزاد زنددگدی خدواهدم کدرد 

اجازه ندمدی دهدیدم حد  مدا /  وزیر دشمن زنان نمی خواهیم 

برای سقدط جدندیدن، حد  بدر بددن، حد  کدار و حد  بدرای 

سقط جنین ح  اسدت امدا /  تمایالت جنسی مان محدود شود 

ندفدر در  41اشداره بده قدتدل ) قتل اسدت "  اولودره" کشتار 

 ....و ( 1866روستای کرد نشین اولودره در سال 

سقط جتنتیتن حتق استت امتا کشتتتار /  جنسی مان محدود شود 

نفر در روستتای کترد  51اشاره به قتل ) قتل است "  اولودره" 

 ....و ( 1144نشین اولودره در سال 

بسیاری از گتروهتهتا و احتزاب ، متردم را بته شترکتت در 

تظاهرات علیه سخنان نخست وزیر و الیحه دولت فراخوانتده 

 :بودند که می توان گروه های زیر را نام برد

کمسیون زنان استتانتبتول، جتمتعتی از زنتان دانشتجتو، گتروه 

مهندسین زن، جمعیت زنان فمینیست استانتبتول،حتزب ستبتز، 

کانون زنان جوان، جمعیت زنان سوسیالیست، جبهه کتارگتر، 

زنان کارگر انقالبی،انجمن همبستتگتی زنتان متتترقتی، زنتان 

آنارشیست، زنان راه نوین، کنفدراسیون سندیکاهای عمتومتی 

 ....کارگران، زنان سوسیال دموکرات و

تعدادی از نمایندگاه زن مجلس ترکتیته و زنتان عضتو گتروه 

های فوق در این تظاهرات حضور داشتتنتد و بته ستختنترانتی 

سختنتگتوی حتزب ستبتزهتا «  سویل توران» پرداختند از جمله 

قانون ممنوعیت ستقتط جتنتیتن زنتان را :  ضمن سخنانی گفت 

 هر چه بیشتر به سوی کاال شدن سوق می دهد 

و این غصب حقوق زنان است و به معتنتای تتعتیتیتن وضتعتیتت 

وی دولتت را بته جتای !  اجتماعی زنان از سوی دولتت استت

آن هم در مجلسی که اکثریت )مداخله در زندگی و حقوق زنان 

، مسووالن را به ترتیباتتی بترای ( آن را مردان تشکیل می دهند

تتوران در !  رسیدن به برابری جنسیتی در اجتماع فترا ختوانتد

: پایان سخنرانی اش نخست وزیر را خطاب قرار داد و گتفتت

 .این بدن ازآن ماست و قرار آن نیز با ما خواهد بود

از نکات جالب در این تظاهرات اعتراضی این بود کته زنتان  

شرکت کننده در آن عالوه بتر ستر دادن شتعتارهتایتی در نتقتد 

برنامه های دولت و سیاست های زن ستیزانه آن، به همتراهتی 

با ارکستر موسیقی و پایکوبی و رقص نتیتز پترداختتتنتد کته بتا 

 .حضور چند تن از خوانندگان زن ترکیه نیز همراهی می شد

 آق گون ایلهان: عکس ها

اگر سگ هارى شما را 

 گاز بگیرد

 چه كسى را سرزنش

مى كنید؟   

سگ را یا صاحب سگ را؟   

 مسلماً صاحب سگ را

پس همه ى تقصیرها   

-به گردن دولت آمریكا ست   

كه دولتى مانند اسرائیل را   

 پذیرفته و از آن پشتیبانى كرده است

. 

  رابرت ِدنیرو

 



 

 

     2012شماره شصت و یک آ گوست . ماهنامۀ روشنگر  

در خبرها و گزارشهای روزنامه های داخل وخارج  

ساله ای  در شیراز  28ایران  آمد که صفیه غفوری زن 

.                                            به جرم قتل اعدام شد  

سالگی  16او در سن . بوده " خون بس "صفیه عروس 

به عقد پسری از طایفه ی دشمن در آمده تا اختالِف  دو  

او نه به .  طایفه  با این عقد و خویشاوندی به پایان برسد

عنوان یک همسر بلکه به عنوان یک وسیله برای حل 

.                             اختالف، ازدواج را تجربه میکند  

در جریان یک اختالف و مشاجره خانوادگی که صفیه  

نیز در آن  درگیر بوده،  جوانی به نام غالمی نژاد ، 

داماد امام جمعه بیرم ، روستایی در نزدیکی الر، با 

این مرد به علت ارتباط .  کشتن زنی مرتکب قتل میشود

خویشاوندی با امام جمعه و نفوذی که در مراجع قضایی 

و دولتی دارد ، بار جرم و مسوولیت جزایی آن  را به 

.                                           دوش صفیه می اندازد  

طبق .  صفیه دو ماه در بازداشتگاه المه شکنجه میشود

دالیل و مدارک موجود در پرونده ، در این مدت هفده نفر 

به او تجاوز میکنند از جمله چند تن از کارکنان زندان و 

صفیه در زمان .  سرهنگ سلیمانی مسوول زندان

بازداشت  چهار ماهه باردار بوده و بعلت تجاوز ، سقط 

صفیه از تمام کسانی که به او تجاوز کرده .  جنین میکند

شکایتهای او در پرونده موجود . بودند شکایت میکند

اما چون پای افرادی مثل سرهنگ سلیمانی .  است 

مسوول زندان در میان است و نیز  به دلیل نفوذ امام 

.                        جمعه ، شکایتهای او به جایی نمیرسد  

با اینکه شعبه چهارم دیوانعالی کشور درخواست اعاده 

دادرسی صفیه را میپذیرد  وشروع به  رسیدگی قضایی 

میکند، پرونده  به طور غیر قانونی از شعبه چهارم گرفته 

شده و به شعبه هفده دیوانعالی ، یعنی همان شعبه ای که 

این شعبه .  حکم اعدام را تایید کرده بود، فرستاده میشود

با سرعت هرچه تمام تر حکم اعدام را تایید میکند و در 

حالی که هنوز پرونده به دادگاه شیراز اعاده نشده ، به  

 48دادگاه شیراز خبر میرسد که اعدام صفیه باید تا 

.                                          ساعت دیگر اجرا شود  

روزنامه شرق  در  مصاحبه اش  با صفیه از او میپرسد  

تو که در دادسرا منکر قتل شده بودی چرا دو باره قتل را 

او میگوید افراد صاحب منصبی در .  به گردن گرفتی

زندان به دیدن من آمدند و گفتند اگر قتل را به گردن 

بگیری ما رضایت خانواده مقتول را میگیریم تا تو 

ولی خانواده مقتول چون با قبیله ما .  قصاص نشوی

من به برادر مقتول گفتم .  اختالف داشتند رضایت ندادند

تو که میدانی من قاتل خواهرت نیستم بیایید رضایت 

اما او گفت چرا خانواده تو از ما درخواست .  بدهید

بخشش نمیکنند، اگرآنها بیایند از ما در خواست کنند ما 

.                                                  رضایت میدهیم   

و لی خانواده من این کار را نکردند و حتی پدرم گفته   

تو باعث ننگ و آبروریزی ما هستی و برای ما هم بهتر 

حتی برادرم که خیلی دوستش .  است که تو کشته شوی

دارم، به دستور پدرم هنگام مالقات در زندان به من تیر 

خانواده ام .  اندازی کرد و قصد کشن من را داشت

میگفتند اینطوری سر خودمان را باال میگیریم و میگوییم 

 20و سرانجام این زن بیگناه در تاریخ . خودمان کشتیمش

.                                        اعدام شد 1391تیر ماه   
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 اعدام صفیه ،زندانها و جامعه
 پرتو  

1391مرداد          

مجرمین نیاز دارند از . را ه حل برای مقابله  با جرم باشد

آنها نیاز دارند .  نتایج و آثار اعمال و رفتار خود آگاه شوند

و حق دارند رابطه سالم جمعی و اجتماعی را عمال تجربه 

شخصیت آسیب دیده و زخمی شان بهبود یافته و دو .  کنند

فقط در شرایطی کامال استثنایی و . باره به زندگی برگردند

ویژه، به دالیل  نتیکی و یا روانی خاص، که آزادی 

زندانی ممکن است برای دیگران خطر جانی در پی داشته 

. باشد، میتوان ایزوله و محدود کردن  انسان را پذیرفت

چگونگی برخورد با مجرمین، راههای  نظارت و  کنترل 

مردم بر کار زندانها،  یکی از اساسی ترین مواردی است 

که در روند تغییر و اصالح نظام اجتماعی باید مطرح و 

.                                               در نظر گرفته شود  

سیستم تولید و باز تولید جرم و مجرم درتمام نظامهای 

اجتماعی مبتنی برخرید و فروش نیروی کار ، از جمله 

در . جمهوری اسالمی ، با اختالف کم وبیش جریان دارد 

معامله ی خرید و فروش نیروی کار، حق خرید و 

چگونگی آن با خریدار است و فروشنده مجبور به فروش 

از همینجا فروشنده . نیروی کار خود به هر قیمتی است

برای .  حق دخالت در سرنوشت خود را از دست میدهد

مقابله با چنین رابطه و نظمی ، تالش جهت  دخالتگری 

آحاد مردم در تمام حوزه های زندگی اجتماعی اهمیت پیدا 

به نظر میرسد از هم اکنون میتوان اداره و نظارت .  میکند

مستقیم بر کار زندانها به وسیله مردم را به عنوان  یکی از 

طرح .  مطالبات و خواسته های اجتماعی  مطرح کرد

چنین خواسته ای، یکی از مسیرهایی است که در آن، 

افراد به توانایی و ظرفیت های خود در اداره سرنوشت 

از این طریق است که توده ها برای .  خویش پی میبرند

نقش آفرینی آماده شده و صفها برای کارزار علیه مظالم 

این مسیرپر سنگالخی است که . اجتماعی آراسته میشوند

گذر از جامعه دولت ساالر به دولت جامعه ساالر  برای

پرسش این است که نیروهای سیاسی که  . باید پیموده شود

ادعای راه حل برای جامعه را دارند، چه از نوع سلطنت 

طلب، سکوالر، دموکرات و سوسیالیست چه راه حلهایی 

تمام جریانهای . برای مسائلی از این دست ارائه داده اند

سیاسی که ادعای راه حل برای مشکالت ایران را دارند 

را نمیتوان باور داشت مگر اینکه به  جزئیات چگونگی 

خارج شدن نهادهایی مثل زندانها، دستگاه قضایی 

وانتظامی از دست دولت و اداره آنها به وسیله مردم  

طرح  خارج شدن موسسات و نهادها یی مثل .  بپردازند

زندانها از انحصار دولت، وتحت اداره و نظارت جامعه 

قرارگرفتن آنها ، از جمله نشانه های باور به توانایی اداره 

نادیده انگاشتن  چنین ظرفیتی .   جامعه توسط مردم است

ما را به این راه حل میرساند که توده ها را فقط به ر یم 

ستیزی باید دعوت کرد و راه حل مشکالت و مصائب  را 

آیا .   تماما به بعد از تعویض ر یم سیاسی موکول نمود

هدف جریانهای سیاسی که  نقش مردم در اداره زندانها و 

نهادهای انتظامی و قضایی را طرح نمیکنند ، جز این 

است که با پرده پوشی ، چنین ابزاری را برای حفظ 

قدرتشان در آینده الزم داشته میخواهند مورد استفاده قرار 

  دهند؟                                                                 

 

فجایعی از این قبیل  نه برای اولین بار بلکه برای هزارمین باراست که  

سیستم زندان و . به دور از نظارت و کنترل جامعه صورت میگیرد

زندانبانی ، به عنوان یک قدرت افسار گسیخته، ابزارالزم و اساسی 

.                                 است که در خدمت سرمایه و سود قرار دارد   

قدرت دولت بر ستونهای قوانین، تسلیحات ،مذهب ، رسانه ها و سنتهای 

و البته  زندان و مجازات  مهمترین . کهنه و خرافات استوار است 

این قدرت باید باشد تا سود . تضمین  برای برپا نگهداشتن این ستونهاست

کسانی که به جز نیروی کارشان هیچ وسیله .  و  سرمایه حفظ شود

دیگری برای گذران زندگی ندارند ، اکثر قریب به اتفاق آنها برای زنده 

ماندن باید به کشنده ترین شکل استثمار شوند، در کارخانه ها ، مراکز 

بهداشتی، مدارس ، حتی در حاشیه خیابانها و یا در خانه های خود،  کار 

همین مردم اگر در مخالفت به چنین . خود را به معر  فروش بگذارند

شرایطی سخن بگویند، بنویسند و یا حتی  اگر مزدشان را بخواهند و 

پس .  حقوق عقب افتاده ی خود را مطالبه کنند ، با ید به زندان بروند

. زندان یک ضرورت و ابزاری است برای رسییدن به  اهداف اقتصادی

سیر کهکشانی سود، وابسته است  به نیروی کار ارزان و حتی رایگان 

ودر همین مسیر است که مردمی به فقر کشانده .  گارگران و مزد بگیران

میشوند، حق دخالت در سرنوشت خود را ندارند، امکانات آموزشی، 

بهداشتی ، تفریحی نداشته و با احساس بی ارزشی و طرد شدگی به 

این افراد . ورطه خانه خرابی، دزدی، اعتیاد و قتل و فحشا  می غلطند

اجتماعی هستند مجرم شناخته شده و باید  -که قربانی نظام اقتصادی

همچنین کسانی که به چنین سیستمی .  مجازات شوند و یا به قتل برسند

اعترا  میکنند، در باره عیوبش مینویسند،  یا حتی به تغییر آن فکر 

 –ولی مقصر اصلی، یعنی  سیستم اقتصادی . میکنند مقصر و مجرمند

حقیقت این است که . اجتماعی باید از هر گونه گزند و انتقادی ایمن باشد

زندان نه جایی برای باز سازی،  بلکه برای آزار و اذیت و ترساندن 

اصوال از .   مجرمین، و خفه کردن هر گونه صدای مخالف بنا شده است

کلمه مجازات یا جزا به جز معنی  آزار و اذیت و انتقام گیری، معنی 

زندانی در شرایطی غیر انسانی با اذیتهای . دیگری نمی توان گرفت

جسمی و روانی،  به دور ار زندگی اجتماعی در جوی نا آرام و نا سالم ، 

اگر جان سالم به در برد ،نه تنها باز سازی نشده بلکه به هنگام آزادی،  

با احساس تحقیر، گناه، خشم و کینه و نفرت و با جسمی فرسوده، به 

سختی قادر به اداره شخص خود بوده تا چه رسد به اداره خانواده و 

در بعضی خبرها و گزارشات حتی رسمی میخوانیم که .  فرزندان

در برخی زندانها . زندانها جایی برای باز تولید جرم و مجرم هستند

در چنین فضای .  زندانیان مورد سو استفاده های جنسی قرار میگیرند

  -هولناک و غیر انسانی ، بدیهی است که نمیتوان انتظار داشت که زندان

 اصالحیه و پوزش

، در مقاله ی 13روشنگر، صفحه  60در شماره 

 -"نقابی به نام فرهنگ عمومی مردم"

 سکوالرهای سبز

دعوت کننده ی مجتبی واحدی نبوده اند   

.که بدینوسیله اصالح میشود  

 پرتو

http://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodqZVBNQpj4AsBvtFAx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fca.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3D%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%2B%25D8%25B2%25D
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صفحه           
ادامه در 
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 به مهربان رفیق ام فریدون فریاد

 شاید در میعادگاه آتن همدیگر را باز یابیم    

                       

 از یاد مبر

 

 هرگاه،

 میدانک مجالی       

 .برای سخن نیست                      

 هرگاه،

 میدانک مجالی      

 .برای قلمروی مداد نیست                   

 به زبان ِخاموش قلم موی

 بر پرده ی سپید احساس                   

 .رنگ لیسه می زنم                            

 ـ با رنگ ِ واژگان ِهمکاسه،

 .تا نوزادان ِ همزاد                  

 بسان رنگین کمان ِهلزونی شکل یک بستنی در قیف

 که میان عطشان،

 .آرام، آب می شود                    

 پنداری

 ماهی آزاد هفت رنگ عشق بازان        

 میان دریا،

 .خواب می شود          

 !آه، ای فریاد بلند شرقی

 از میان جزایر جنوبی،

 از ساحل یونان،                 

 بیفشان خاگ ِشعر خویشتن

 میان بهارزائی ِماهیان،

 .میان رود ِکارون ِدردها

 از یاد مبر،

 مونس ِ امید قطب نمای ریتسوس

 .چراغان دریائی در تبعیدند

 اینجا بر جهان برهنه،

 .هر چند ساقه بر آب است

 اما یاد بیرق ِدوست

 .همچنان در ُمشت ِاسب سوار است

 گرچه اسب سپید آرزو

 یال می کشد در نسیم                   

 در اندیشه ی یاران

 در خلوت میدان                 

 ... .امیدوار، تنها می گردد                           

 ـ پای می کوبد

 به یادگار           

 پای می کوبد

 بر سینه ی خاک ِصبوران،         

 با شیهه ی سرکش، در باران

 !آی فریدون

 با گیسوان ِکدام آبشار

 ...می بـاری                       

 

 شهر ورمز ـ آلمان  0227/ مجید خرمی 

                     

 حفرۀ تاریک

 

 در این صحرای بی پایان
 و دراین بحر بی ساحل
 که نامش زنده گانی شد

 بشر از دست این مغز سبب جویش
 فتاده مانده وا

 در حفرۀ تاریک دینداری
**** 

 بشر با لغزش و افتادنش
 در این مغاک تنگ

 به دست و گردن و پای خودش بسته است
ننگ" گلبرگها ی " صد ها بل هزاران بند و زنجیر پر از   

ننگ دین خویی" گلبرگهای ! " بلی   
 خیاالت خدا جویی

 به دانش کم بها دادن
 خزیدن در لجنزار سراپا کین و کینتوزی

***** 
 بشر در روز گاران نخستین حیات خویش

 زفرط جهل و نادانی
 گزیده راه دینداری
 مگر بعد از گزینش

 دین شده حاکم به کردارش
 زده مهر ابد بر جهل وبر تقصیر پندارش

 مسلط گشته بر اعمال ورفتارش
***** 

رها گردد  بشر باید ازاین ذلت  
 و زین بیگانه گی با خویشتن ، دردش دوا گردد

 زجهل وبیخودی و ساده اندیشی جدا گردد
 دراین ره دانش و بینش برایش رهنما گردد

***** 

پیکارجو. ر    

25/02/1391 
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 دلم میخواد که شاه بشم

 مسعود الوند

2012 ژوئیه    

 دلم میخواد که شاه بشم، از رنج و غم رها بشم

 تاج بذارم روی سرم، فرمانده قوا بشم 

 قلدری و زور و قمه، ارث بابا بزرگمه

 اگه منو شاه بکنید آزادی میدم به همه

 با سیاست کار ندارم، از شیادی هم بیزارم

 سیاست و دوز و کلک واسه وزیرا میذارم

 اگه میخواید قبول کنم، بار سنگین رو کول کنم

 هر چی میخوام به من بدید تا چاره ی امور کنم

 چند تا کاخ قشنگ میخوام، یه قصر توی فرنگ میخوام

 برا مامان جون پیرم یاقوت رنگارنگ میخوام

 یه ویال تو شمال میخوام، باغای پرتقال میخوام

 باغ گیالس و زردآلو، مزرعه ی بالل میخوام

 بنز سیاه و شیک میخوام، نوع اتوماتیک میخوام

 برا رفتن به الس وگاس تیاره ی کوچیک میخوام

 قالی کرمونی میخوام، پالتو و بارونی میخوام

 سهم بابا از پول نفت تو کیسه و گونی میخوام

مال میخوام...خدمتکار و حمال میخوام، جاسوس و خا  

 دالک چابک و زرنگ  برای مشت و مال میخوام

 نگهبان و آجودان میخوام، سرلشکر و سروان میخوام

 برا حفاظت از خودم پلیس بی وجدان میخوام

 سورتمه و گاری نمیخوام، ماشیِن باری نمیخوام

 تا خر میون آدماست االغ سواری نمیخوام

 فکر تو رو هم کرده ام، از درد تو غم خورده ام 

 برای درد دل تو صدتا دوا آورده ام

 زندگیتو شاد میکنم، از غصه آزاد میکنم

 تو کاباره موقع رقص همش تو رو یاد میکنم

 مشکل مسکن حل میشه، از همه جا بهتر میشه

 هر کی که خونه نداره تو پارک میخوابه همیشه

 غصه نداره بیکاری، بزن به طبل بیعاری

 خودم هر وقت بیکار میشم، میرم پی اسب سواری

 فقر و گرسنگی رو هم، خودم مداوا میکنم

 آروغ سیری میزنم تو رو تماشا میکنم

 آی آقایون آی خانوما، قسم به ارواح بابا

 اگه منو شاه بکنید ، آزادی میدم به شما

 

 
 



 

 

 17     2012شماره شصت و یک آ گوست . ماهنامۀ روشنگر  

 شعری از

  رالف والدو امرسن

 

:آدمی را می توان شناخت   

 

 از کتابهایی که می خواند 

 

 و دوستانی که دارد 

 

 و ستایشهایی که می کند 

 

 و لباسهایش و سلیقه هایش

 

 و از آنچه خوش نمی دارد

 

 و از داستانهایی که نقل میکند

 

 و از طرز راه رفتنش

 

 و حرکات چشمانش

 

 و ظاهر خانه و اتاقش

 

 زیرا هیچ چیز بر روی زمین مستقل و مجرد نیست ،

 

 بلکه همه چیزها تا بینهایت با هم پیوند و تاثیر و تاثر دارند 

 شعری از مرتضی رضوان

«آوازی برای شارلوت» برگرفته از کتاب    

 

:که روزی گفت  

 هوس حس نادرستی نیست

 هوس خواهش تن است

 باید گاهی هم 

 تن را به میهمانی خواهش برد

 

 باید به دست رقص وموسیقی 

 تن را نوازش کرد 

 به زیبائی تن فکر کن

 نه لباس

 لباس را بکن

 تن عریان یعنی زیبائی

 یعنی نواختن هزاران چشم

 هزاران جان

 

 هوس یعنی مقابله با قانون مرده ی کهن

 آمیختن تن وآفتاب

 آمیختن تن وآب

 یعنی نور

 

 خفاش را مترس

 سنگ مسیح را به سینه مزن

 تن عریان صلیب مسیح را جاودانه کرد

 

 این مریم بود

 که کوچه باغ های عشق را نگشت

 تن باکره یعنی تجاوز خدا

 تن باکره یعنی تجاوز هزار هزار پیغمبر

 

 با زیبائی بخواب

 بارور از روز های تازه شو

 تن پیر می شود

 هوس می میرد

 تو مسئول تن خویشتن هستی

 جام را سرکش نوبت مستی است

 

 گناه، بیماری مزمنی است

 که ویروسش البالی کتاب های مذهبی است

 احساس گناه مکن

 درما ن ساده است

 دوست بدار

 عاشق شو 

 هر که را خواستی ببوس

 

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

 

 نان را از من بگیر ، اگر میخواهی ،

 هوا را از من بگیر ، اما

 .خنده ات را نه 

 گل سر  را از من بگیر

 سوسنی را كه میكاری ،

 آبی را كه به ناگاه

 در شادی تو سرریز میكند ،

 موجی ناگهانی از نقره را

 .كه در تو میزاید 

 از پس نبردی سخت باز میگردم

 با چشمانی خسته

 كه دنیا را دیده است

 بی هیچ دگرگونی ،

 اما خنده ات را كه رها میشود

 و پرواز كنان در آسمان مرا میجوید

 تمامی درهای زندگی را

 به رویم میگشاید

 عشق من ، خنده تو

 در تاریك ترین لحظه ها میشكفد

 و اگر دیدی ، به ناگاه

 خون من بر سنگفرش خیابان جاری ست ،

 بخند ، زیرا خنده تو

 برای دستان من

 .شمشیری است آخته 

 خنده تو ، در پاییز

 در كنار دریا

 موج كف آلوده اش را

 باید برفرازد ،

 و در بهاران ، عشق من ،

 خنده ات را میخواهم

 چون گلی كه در انتظارش بودم ،

 گل آبی ، گل سر 

 .كشورم كه مرا میخواند 

 بخند بر شب

 بر روز ،

 بر ماه ،

 بخند بر پیچاپیچ

 خیابان های جزیره ، بر این پسر بچه كمرو

 كه دوستت دارد ،

 اما آنگاه كه چشم میگشایم و میبندم ،

 آنگاه كه پاهایم میروند و باز میگردند ،

 نان را ،

 هوا را ،

 روشنی را ،

 بهار را ،

 از من بگیر

 اما خنده ات را هرگز

 ...تا چشم از دنیا نبندم 

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

 

در روز  آمریکایی نویسندهو  فیلسوفرالف والدو امرسون، 

 ۰۲زاده شد و در  ماساچوست بوستندر  ۰۰۲۱ مه ۰۰

امرسون را . ماساچوست درگذشت کنکورددر  ۰۰۰۰ آوریل

دانند                      می مکتب ترانسندنتال آمریکاپدیدآورنده   

من در طبیعت وحشی احساس ارزشمند و آشنایی را درک .

. ام آن دست نیافته ها هرگز به ها و دهکده ام که در خیابان کرده

ویژه در مرزهای اف  دوردست، انسان  های آرام، به در دشت

ها که با سرشت او  ترین زیبایی انگیزترین و باشکوه شاهد دل

.                                                باشد همگون است، می  

 

 

 شعری از

 پابلو نرودا

 

“خنده تو”  
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 نقل قولی از کتاب بازیگران عصر تمدن 

چنگیز --محمد --کوروش  

  نوشته سیامک ستوده

 

 بازیگران 

 عصر تمدن 

 سیامک ستوده

-محمد-کوروش

 چنگیز

 

 ماهی و جفتش 

ابراهیم گلستان: نویسنده   

ها پشت شیشه آرام  ماهی. کرد ها نگاه می مرد به ماهی

ها  پشت شیشه برایشان از تخته سنگ. و آویزان بودند

اش دور  آبگیری ساخته بودند که بزرد بود و دیواره

. رفت شد و دوری اش در نیمه تاریکی می می

در نیم تاریکی . ی روبروی مرد از شیشه بود دیواره

ها بود  راهرو غار مانند در هر دوسو از این دیواره

های جور  که هر کدام آبگیری بودند نمایشگاه ماهی

هر آبگیر را نوری از باال . جور و رنگارنگ به

شد، اما اثرش در  نور دیده نمی. کرد روشن می

و مرد اکنون نشسته بود و به . روشنایی آبگیر بود

.  کرد ها در روشنایی سرد و تاریک نگاه می ماهی

انگار پرنده . ها پشت شیشه آرام و آویزان بودند ماهی

اگر گاهی . پر زدن، انگار در هوا بودند بودند، بی

رفت، بودن آب در فضایشان حس  حبابی باال نمی

حباب، و هم چنین حرکت کم و کند . شد نمی

دوماهی را دید  مرد درته دور آن روبرو، . هایشان پره

.                                 که با هم بودند  

اکنون سرهایشان . دو ماهی بزرد نبودند، با هم بودند

دور بودند، . هایشان از هم جدا کنار هم بود و دم

ناگهان جنبیدند و رو به باال رفتند و میان راه 

چرخیدند و دوباره سرازیر شدند و باز کنار هم 

خواستند یکدیگر را ببوسند، اما باز  انگار می. ماندند

با هم از هم جدا شدند و لولیدند و رفتند و آمدند مرد 

اندیشید هرگز این همه یکدمی ندیده بوده . نشست

کند و گشت  هر ماهی برای خویش شنا می. است

در آبگیرهای دیگر، و . وگذار ساده خود را دارد

ماهی   بیرون از آبگیرها در دنیا، در بیشه، در کوچه

ها را دیده  و مرغ و آدم را دیده بود و در آسمان ستاره

رفتند اما هرگز نه این همه  گشتند، می بود که می

های  ریزند و سبزه در پاییز برگها با هم نمی. هماهنگ

ها با هم نرستند و چشمک  نوروزی روی کوزه

.  شاید باران. اما باران. ها این همه با هم نبود ستاره

های ریزان با هم باریدند و شاید بخار از  شاید رشته

.  روی دریا به یک نفس برخاست؛ اما او ندیده بود

.           هرگز ندیده بود  

دو ماهی شاید از بس با هم بودند، همسان بودند؛ یا 

گردش هماهنگ . شاید چون همسان بودند، همدم بودند

از همدمی بود، یا همدمی از گردش هماهنگ زاده 

 بود؟                                                            

شنید، اما پسندید بیاندیشد که ماهی نوایی دارد، یا گوش  مرد آهنگی نمی

اما چرا نه ماهیان دیگر؟         . پذیرد شنوایی، که آهنگ یگانگی می  

دو ماهی زندگی در آبگیر تنگ را با رقص موزونی . دو ماهی آشنا بودند

اما چگونه همچنان خواهند رقصید؟ از اینجا تا کجا . مزین کرده بودند

 خواهند رقصید؟                                   

آمد و پیش آبگیر به تماشا ایستاد  یک پیرزن که دست کودکی را گرفته بود،

.                                      و پیش دید مرد را گرفت  

مرد برخاست و سوی . داد ها را به کودک نشان می زن با انگشت ماهی

ها زیبا بودند و رفتارشان آزاد و نرم بود و آبگیر خوش  آبگیر رفت، ماهی

ها را به  زن با انگشت ماهی. روشنایی بود و همه چیز سکون سبکی داشت

.  داد، بعد خواست کودک را بلند کند، تا او بهتر ببیند کودک نشان می

پیرزن . مرد زیر بغل کودک را گرفت و او را بلند کرد. زورش نرسید

.”                             آقا. ممنون: “گفت  

.”ببین اون دو تا چه قشنگ با همن: “اندکی که گذشت، مرد به کودک گفت  

هایشان نرم و مواج و با  ی هم داشتند و پرک دو ماهی اکنون سینه به سینه

هر دو . های زود بود نور نرم انتهای آبگیر، مثل خواب صبح. جنبید هم می

.نمود، پاک و صاف و راحت و سبک تخته سنگ را مثل یک حباب می  

دو ماهی اکنون با هم از هم دور شدند، تا با هم، به هم نزدیک شوند و کنار 

.”ببین اون دو تا چه قشنگ با همن: “مرد به کودک گفت. هم سر بخورند  

”                                     کدوم دو تا؟:”کودک اندکی بعد پرسید  

و با انگشت .” اون دو تا را ببین. گم اون دو تا را می. اون دو تا: “مرد گفت

روی شیشه کسی با سوزن یا میخ یادگاری . ای آبگیر زد ی شیشه به دیواره

.”                                دوتا نیستن: “کودک اندکی بعد گفت. نوشته بود  

.”اون، آآ، اون، اون دو تا: “مرد گفت                                               

یکیش عکسه که توی شیشه اونوری . دو تا نیستن. همونا: “کودک گفت

.”   افتاده  

مرد اندکی بعد کودک را به زمین گذاشت؛ آنگاه رفت به تماشای آبگیرهای 
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واقعیت ایتنتستت کته ایتن تتنتاقضتی استت کته در ذات 

تناقضی که از ماهیت تبعیتض آمتیتز .  ناسیونالیزم نهفته است

اینکه، همانطور که گفته شد، نه منافع هتمته .  آن بر می خیزد

ی اقوام و ملل و در یک کالم کل بشریت، بلکه منتافتع تتنتهتا 

یک قوم و ملت معین، ملت خودی را، آنهم در تقابل با بتقتیته 

 .بشریت مبنا قرار می دهد

از نظر چنین دیدگاهی، خانه خرابی، کشت و کشتتتار، 

نیستی و نابودی ملل دیگر تا وقتتتی کته ایتن امتر الزمته ی 

. عظمت یابی ملت مورد نظِر معینی باشد، ابدا اهمیتی نتدارد

. آنچه که مهم است شکوه و عظمت یابی متلتت ختودی استت

حتی اگر این شکوه و عظمت به قیمت خانه خرابی دیتگتران 

ماهیت ضد بشری و خودخواهانه ی ناسیونالتیتزم، .  تمام شود

که خود را در نوعی خودخواهی ملی متجلی متی ستازد، از 

از اینجا کته هتمتواره متنتافتع متلتت .  همین جا ناشی می شود

خودی را بر ملل دیگر ترجیح داده، با بی قتیتدی، دومتی را 

 . فدای اولی می نماید

چنین دیدی، حداقل در مورد ناسیونالیزم ایرانتی بتا متعتضتل 

ایتن متعتضتل کته .  بزرد و غیر قابل حلی مواجه می گتردد

اگر قرار است ما با معیار ناسیونالیستی و عظمت طتلتبتی ی 

ملی و قومی به سراغ اسالم رفتتته، آنترا بتختاطتر شتکتوه و 

عظمتی که در یک دوره برای قوم عرب ببار آورده، متورد 

تمجید قرار دهیم، با حمله ی چنگیز مغول به ایران که همین 

دستاورد را برای قوم مغول داشته، چه خواهیم کترد؟ متگتر 

نه اینکه چنگیز مغول نیز همین عظمت و شتکتوه را بترای 

مغوالن بیابان گرد و گمنام موجب شد؟ آیا اگر بتختواهتیتم بته 

معیار و پرنسیپ مورد اعتقاد خود وفادار بمانیم، نباید کشتت 

و کشتارهای او از ایرانیان و اقوام دیگر را نادیده بگیریتم و 

بخاطر کاری کته او بترای قتوم ختودش انتجتام داده، او را 

مورد تحسین قرار دهیم؟ مسلم است کته متا قتادر بته چتنتیتن 

کاری نمی باشیم و وجدان انسانی ما اجتازه ی قضتاوتتی تتا 

 این درجه  تبعیض آمیز را بما نمی دهد
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 ای از شاملو نامه منتشرنشده

 در اعتراض به سانسور 

 دوم مرداد برابر بود، با دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

 پوزش

: ، شعری با نام 11، بخش ادبی نشریه ی روشنگر شماره 04در صفحه ی 

 به چاپ رسید که سراینده آن به اشتباه،" باید باکره باشی ، باید پاک باشی"

 بدینوسیله از دوستداران زنده یاد . خانم سیمین دانشور، آورده شده است 

 .خانم دانشور، دوستان و خوانندگان گرامی نشریه روشنگر پوزش می طلبم

 .با سپاسگزاری از دوستانی که مهربانانه این اشتباه را گوشزد کردند

 سیمین رها

 .دوم مرداد برابر بود با دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

ای از آقتای شتامتلتو را  سی فارسی به همین مناسبت نامه بی سایت بی 

برای نخستین بار منتشر می کند که در اعتترا  بته دستتتور وزارت 

ئتی  هتمتچتون کتوچته" ارشاد ایران برای سانسور قسمتهایتی از کتتتاب 

 .نوشته شده است" انتها بی

این کتاب منتخبی است از شعر شاعران جهان با ترجمه و بتازسترایتی 

 .احمد شاملو

 !آقاى عزیز" 

   نتامته  تتوانتیتد یتک   کنیتد، هتم متى  مى   مالحظه   یادداشتى را که.  با سالم 

متن بته    ستپتاستگتزارى  توانتیتد در نتهتایتت   کنید هم مى  خصوصى تلقى 

   مجلس پر سر و صتداى متحتاکتمته   آن را به   من  کنید که    احاله   دادگاهى  

فشتار قتد    هرحال یکى باید در بترابتر ایتن   کنم، چون به   سانسور تبدیل

 .کند   علم

ئتى   همچون کتوچته" موردى سانسور مجموعه  ۵۹من با نکات نخست 

متن . معترضم  شدت    شده به  داده    مورد تخفیف   یازده   بعد به   که" انتها  بى

ویتژه    صتالحتیتت   حقى و با کدام   چه  کسى، به   را چه   کتاب   این   دانم   نمى  

از متاحصتل کتار او استتتنتبتاط   چته    قرارداده امتا آن" بررسى"مورد   

 :است که   شود این  مى

حتتتا    اش  گى  مایه   شعر ندارد و کم  صالحیتى براى قضاوت   ترین   کم. ۰ 

 .پیدا است   هم   از خطش

گتى   ضوابطش را احساس سرختورده  که    اخالقى  بهانه    حقایق را به.  ۲ 

ایتتن    شتتدت.  کتتنتتد  استتت الپتتوشتتانتتى متتى   شتتدیتتد جتتنتتستتى تتتعتتیتتیتتن کتترده

گتیترى در  جبتهته   زن او را به   که فقط کلمه  است    حدى   گى به  سرخورده

اعتتتقتاد او هتر زنتى یتک   به .  انگیزد  شدن قطعى برمى  برابر شیطانى 

   متواجتهته   که" ) تماس" شعرى چون    و در نتیجه به   است   روسپى بالقوه  

استت    عوام متوضتوعتى حتیتوانتى   زن و مرد را که معموال براى  ساده 

. کتنتد  فتحتشتا نتظتر متى  از دریتچته (  استت  کشتانتده   انستانتى    دیدگاهى  به

   سطور حذف   این  امر فرموده    که   است   حدى   گى جنسى او به  سرخورده

 :شود

 .آب جارى ست   ویسکى مثل   جا که  روم، آن میخانه مى   به - 

 ...ماند  باران مى  هام به   دلتنگى - 

ئى بر   بسته  هاى یخ  فشارد و لب  مرا مى   آغوش سردى  کنم   مى   احساس  - 

 .افتد  هایم مى  لب

کته    ئتى  داشتتتن مترده  احساس در آغوش   دانستیم   کنید؟ نمى  مى   مالحظه 

ـ و آقا ! کشاند  جنسى مى   تحریک  زاد سالمى را به  آدمى   هم  است    دلتنگى  

این   خورد اسم   ناحق مى   به   که   گى  شایسته   به   نه   شما نانى   در دستگاه   که

کند ایشان معنى کلماتتى   مى   که معلوم   ـ چیزى" الفاظ  رکاکت" را گذاشته 

 !الفاظ   ـ رکاکت !داند  برد هم نمى  کار مى  خود به    را که

   فتهتمتى و عتقتده   کتار از کتج"  لتى  متى پرل   شکوه" در آن شعر تلخ .  ۵ 

قترار   ئى مبناى قضتاوت   جا همان عقده  این.  فاجعه کشیده شده   جنسى به

حشتره در    آن:  را رو کرد  زاده   صادق قطب   ابتدا دست   همان  گرفته که 

- 

فتیتلتم مستتتنتد    در یک  که   پیش رفت   عفاف قالبى چنان    تظاهر به

   مسائل گاودارى دستور داد پستتان گتاوه را کتادر بته   مربوط به

شتیتطتان    مبادا مؤمنان بته وستوسته  کنند که    سیاه   کادر با ما یک

 !شوند  آلوده

ستقتوط اختالقتى جتامتعته    سو حتکتایتت   لى از یک  مى  پرل   شکوه 

آمریتکتا   انگیز لینچ سیاهان   و از سوى دیگر قصه غم  امریکاست   

. کتالن  لتوکتس  کارگردانتى عتوامتل ضتد انستانتى گتروه کتوک   به

. گتذرد  سراسر شعر در فضائى تلخ و غتمتبتار و متعتتتر  متى

یتا غتلتط از قتدرت    دلیل تصورى درستت  دختران امریکائى به 

روزان داشتند   سوى آن تیره   جنسى سیاهان، کششى بیمارگونه به  

پتوستت ادعتا   از ترس آبستنى و زادن نتوزادى ستیتاه   ولى همیشه

آمتیتز   اند تا نتیجه رستوائتى  مورد تجاوز قرار گرفته   کردند که  مى

ستیتاه بتیتچتاره شتکتارى    ایتن تترتتیتب   کنند، و به   بعدى را توجیه

ک و لتیتنتچ کتردن ستو ه . ک. کشتان ک  شد براى تفتریتح آدم  مى

   شعر را هم از هتمتان دریتچته  آقاى سانسورچیان این .  موردنظر

ستطتر    و چتنتدیتن   کامل   صفحه   یک  حذف    به  کرده    فحشا قضاوت

او بتا .  استت  فتوا صادر فترمتوده  ۵۰تا  ۵۲در صفحات    آن  مهم 

بفهمد از    که  آن  بى    کردن واقعیتى ضد انسانى درحقیقت   مخدوش

منطق در    هاى بى  حذف   این.  است  کرده   فساد جامعه امریکا دفاع

   ایشان.  فاجعه با چشم لوچ نیست   مجموع چیزى جز مشاهده یک

متیتل   تتحتریتک    را از زاویته   نیز مستألته  حتا در کشاکش فاجعه 

شتختص صتاحتب روان   شتمتا ایتن    عقیده   به.  کند  مى   جنسى نگاه

 است؟  سالمى 

 ۲۰۹بتراى دو ستطتر از صتفتحته    دستور قلع و قمعى کته.  ۰ 

شتتتر    کته   وقتتتى:  کترد  مرا سخت متجتاب    اند البته  صادر فرموده

   ستکتستى متاه جتاى   باشد دیگر کره  جنسى داشته   آدم جاذبه   براى 

 !خودش را دارد

   متجتمتوعته   در یتک  جا است که   عامیانه از شعر تا آن   درک.  ۰ 

ترین اشعار من، آیدا در آیتنته   شعرى دستور حذف یکى از موفق

 !را صادر فرموده

باشم ولى واقعا    کردن داشته  قصد چغلى   از من دورباد که

این   مرا به    که   شما است  بام و دو هواى    هاى یک  سیاست

:              است  این   ـ سوآل .کند  مى   لجن زار هم هدایت  

دارد    بیشتترى  کشش و نتیجتا خواننده    که  چرا جلو رمان  

" ارواح   خانته"شود؟ آیا رمان   نمى   ها پرتاب  سنگ   از این

که شتعتر،   اید؟ درحالى  را خوانده"  جاودانگى"و مجموعه 

دارد کته   تترى گان متعتال  به رمان خواننده   با این که نسبت

شتود و   شتان کتلتیتد نتمتى  هتاى  پستان دندان  با خواندن کلمه   

کتلتى ختارج از دستتترس عتوام، کتار    است بته   ئى  مقوله

 کشد؟  جا مى  این  گیرى به   سخت

 این رسوائى تبعیض نیست؟   اسم 

   زدن بته   امتحانا در چند مورد لطمه  در کمال حماقت   من  

ایتن نتتتیتجته    کردم ولتى دستت آختر بته  شعر را آزمایش 

شتمتا کتل کتتتاب را    بتا تتأستى بته   بهتتر استت   رسیدم که

شعر جهان نیازمنتد . سانسور کنم و از خیر نشرش بگذرم

   ستختیتف  عقیتده    به   که   نظر شما نیست  ارشاد کارمند تنگ 

   بته  اش گتذر از حتیتوانتیتت   هدف   اش هر شعر که  عوامانه

 .است  خانه   باشد ادبیات فاحشه    انسانیت

 والسالم  

 احمد شاملو 

۲۰/۹/۱۲ 
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فیلمساز و منتقد مطرح آمریکایی به قلم خود او( مایکل مور)داستانی کوتاه از خاطرات    

این هم »داستان كوتاه زیر را كه بخشي است از كتاِب 

فیلمساز و منتقد « ام هایي از زندگي قصه: از دردسر

ژوئن، همین چند  12« مایكل مور»مطرح امریكایي 

او در این داستان . روز پیش، در سایتش منتشر كرد

دهد چطور پا به راهي گذاشت كه او را به  توضیح مي

 -ترین مستندسازان و منتقدان سیاسي یكي از مهم

.                        .         اجتماعي امریكا تبدیل كرد

                            

معاون « رایان » ، صداي آقاي !پیرهنت بیرونه! مور

.            شنیدم كه دقیقا پشت سرم ایستاده بود دبیرستانم را مي

      

«   !برگرد»  

 

.                    كاري كه گفت را كردم  

پیراهنم را «. پیرهنا باید تو شلوار باشه. دوني تو قوانینو مي»

تكه . پارویي دستش بود«. !شو  خم»: گفت. كردم توي شلوارم

هایي حفر شده بود  خورده چوب كریكت كه تویش سورا  تراش

خیال، این  بي»اعترا  كردم كه . تا سرعتش بیشتر شود

نذار ! شو خم»: گفت«. !فقط یه پیرهنه دیگه. درست نیست

شدم  كاري كه گفت را انجام دادم و وقتي خم مي«. دوباره بگم

گذاشتم كه این آخرین   ام عالمت آن تاریخ را روي تقویم ذهني

دردش را اساسي ! بومم. كنم بار است دستوري را اطاعت مي

  خورد و دو ثانیه حس كردم؛ چوب خشكي كه محكم به پشتم مي

. دوباره زد! بومم. تاخیر براي احساس تمام و كمال آن درد

توانستم گرماي پوستم را از روي  مي. سوخت حاال شدیدا مي

خوستم پارو را بگیرم بكوبم توي  شلوارم حس كنم و مي

ام تبدیل شد به تحقیري  ترین درد بدني وحشتناك! بومم. صورتش

تریا  هاي كساني كه در كافه كه با تشكر از توجه حضار و چشم

این كارسازه، »: سادیست گفت. ایستاده بودند به وجود آمده بود

كردن  و با تمام« افتاده ببینمت دیگه نذار با پیرهن بیرون

كرد چطور زندگي  اصال تصورش را هم نمي. اش دور شد جمله

او در همان . خودم و خودش را چنان عمیق تغییر داده باشد

آن مرد در دوران . تنبیه بدني حكم دفن خودش را امضا كرد

 10یي را تنبیه كرده بود؟ هزار بار؟  اش چند بار بچه كاري

.                   .  شد آخرینش هزار بار؟ هر قدر كه بود، این مي

دار است، مگر نه؟ یك لحظه دارید توي راهرو با پیراهن  خنده  

هاي ظریف یا  كالسي روید و درباره هم تان راه مي  افتاده بیرون

یك ساعت پس از آن تصمیمي ... كنید و بعد فوتبال فكر مي

هایتان را تا آخر عمر  گیرید كه قرار است تمام تصمیم مي

.                       .   برنامه ناگهاني و بي. تاثیر قرار بدهد تحت

كند  كشیدن براي باقي زندگي را نقش برآب مي این قضیه نقشه   

فهمید چطور دارید با فكركردن به دانشگاه رفتن، چندتا  و مي

سال دیگر كجاي كار بودن وقت عزیز  10بچه داشتن یا 

خواندن فكر  یك روز درباره حقوق. كنید خودتان را تلف مي

كنم و هفته بعدش تمام انر ي صرف از رو بردن یك  مي

.                     شود بزرگسال قلدر مي  

. تریا بود هاي كافه صاف ایستادم، صورت سرخم رو به آدم

هایي متعجب  ه شنیدم اما بیشتر نگا عالمه قهقهه و خنده مي یك

از . شناختند مي« آموز نمونه دانش»همیشه مرا به عنوان . بود

گویند  من مي  ها نبودم كه ببیني مدام به آموز جور دانش آن

براي جمعیتي كه آنجا دور هم جمع شده بودند همین «. شو خم»

.                        .                       كننده بود قسمتش سرگرم

آن لحظه برایم خط و  تا « دنیس رایان»قضیه این نیست كه ناظم 

تا اواسط سال . نشان نكشیده یا كار خالفي هم از من سر نزده باشد

هایم را ضد هر قانوني كه رایان  پروتست آخرم تو دبیرستان میني 

در آخرین . كردم گذاشتند برگزار مي مي« اسكوفیلد»و آقاي 

را همراه « شكسپیر»آموز كالس آخر  دانش 18تا از  9ها  شورش

خودم به بیرون آمدن از كالس درس ترغیب كردم؛ معلم مقاله 

قرمز بهم « صفر»را با یك « هملت»  یي من درباره صفحه بیست

توني  نمي»: مودبانه بهش گفتم. من هم ایستادم. تحویل داده بود

شكلي رسمي از این كالس انصراف  به. اینطوري باهام رفتار كني

خواد بهم  كسي مي»: ها آموز بعد برگشتم سمت دانش« .دم مي

 3/3نمره صفر پایان سال، معدلم را . شان آمدند نصف« بپیونده؟

معلمي هم كه كالس . آورد، اما اصال برایم مهم نبود پایین مي

یك روز از . گرداند مرا رد كرد آموزي را مي دانش  مشاوره

دادم و  هاي بیشتري مي پیشنهاد. كالسش را جا نینداخته بودم

كردم و  ها شركت مي آموزي توي بحث احتماال بیشتر از هر دانش

: تو صورتش گفتم. كرد همین هم بود كه مشاور را اذیت مي

به این خاطر »: با خنده درآمد« توني ردم كني؟ چطوري مي»

من از یه كالس مشاوره آروم . كنم كه زیادي دردسري ردت مي

تمام این مسائل، «. خوشم میاد و تو هم امسالو برام سخت كردي

روزي كه از ناظم كتك خوردم، در راه خانه توي سرم مرور 

توانم انتقامم را بگیرم؟ نیاز نبود سراغ جایي  چطور مي. شد مي

.                             غیر از روزنامه عصر همان روز بروم   

هایي كه از كارگاه  را در زباله« فلینت جورنال»یي از  نسخه 

ها متوجه شدم سن  نگاه كردم و بین لكه. ریختم دیدم بیرون مي

فكر كردم . سالگي كاهش پیدا كرده 18دادن در امریكا به  راي

برگشتم خانه و «. شم ساله مي 18خب، تا چند هفته دیگه  خیلي»

. را برداشتم« داویژن ایندكس»نامه شهرمان  یك ساعت بعد، هفته

. داد زد، بهم جرات مي مرا صدا مي. همانجا رو صفحه اول بود

سرمقاله « !اینو بخون. هي، مایكل»زد  ام داشت صدایم مي آینده

 وئن، دو صندلي  12انتخابات هیات مدیره مدرسه، : چنین بود

باحاله، وایسا . تونم چند ماه دیگه تو انتخابات راي بدم مي». خالي

تونم  تونم نامزد هم بشم؟ مي یعني مي... تونم راي بدم اگه مي! ببینم

روز بعد به دفتر شهر «. مدیره بشم؟ نامزد یه صندلي تو هیات

تونه  ساله مي 18حاال كه یه »زنگ زدم و پشت تلفن با لكنت گفتم 

  نه در همه»: جواب دادند« تونه نامزد هم بشه؟ راي بده، مي

: گفتم«. یي نامزد شید؟ خواید براي چه اداره ها، مي انتخابات

بله، سن »: از یك دقیقه بعد برگشت و گفت  كمتر«. هیات مدرسه»

اما . شد باورم نمي«. سالگیه 18كاندیدا شدن براي هیات مدرسه 

توانستم هزینه چنین چیزي  چطور مي. بعد، ترس وجودم را گرفت

را بدهم؟ حتما براي گذاشتن اسمم روي تخته حسابي ازم پول 

رفتن بین كاندیدا چقدر »: از مرد پشت خط پرسیدم. گرفتند مي

طور  داشت همین«. خرج؟ هیچي، رایگانه»: گفت«. خرج داره؟

البته باید روي فرم »: تا اینكه اضافه كرد. شد و بهتر مي  بهتر

«              .درخواست به تعداد كافي امضا بگیرید  

 

در ناحیه مدرسه داویژن . دانستم حتما مشكلي این بین هست مي

ها و  هزار مقیم وجود داشت كه شامل شهر داویژن و شهرستان 11

خدا -كردن  كردن محوطه مدرسه و جمع دوره. شد فیلد مي ریچ

با لحن تسلیم شده . چندتا امضا تقریبا غیرممكن بود -داند مي

با «. تا  بیست»: گفت«. چندتا اسم باید همرام بیارم؟»: پرسیدم

بیست امضا روي . بله»و جواب داد « بیست؟»حیرت پرسیدم 

نامه نیاز دارید تا كاندیداي انتخابات هیات مدرسه  درخواست

«     .بشید  

كردم فقط به بیست تا امضا نیاز داشتم و بعد  باور نمي

بیست تا اسم هیچي ! شدم یك كاندیداي رسمي مي  دفعه یك

تشكر كردم و روز بعد به دفتر رییس رفتم تا ! نبود

منشي ازم پرسید آیا یكي از . نامه را بگیرم درخواست

. نامه را برایشان بگیرم والدینم ازم خواستند درخواست

دوست دارید »: جاي اینكه بگویم و به« نه»جواب دادم 

دهید به انجمن دفاع  زخماي روي تنم رو ببینید یا ترجیح مي

منشي «. براي خودمه»فقط گفتم « از كودكان زنگ بزنم

جووني پیش رومه كه »: تلفن را برداشت و تماسي گرفت

  این. خواد براي هیات مدیره مدرسه نامزدشه گه مي مي

تلفن را قطع «. ممنون. فهمیدم. روزا چه سني الزمه؟ آها

جواب « چند سالته؟»كرد و لبش را گازي گرفت و پرسید 

 18توني نامزد بشي، باید  پس نمي»گفت «. سال 17»دادم 

«.  م ساله 18اما روز انتخابات »تر گفتم  بلند«. سالت باشه

ساله اگه روز انتخابات  17یه »: دوباره تلفن را برداشت

بهم گفت «. مرسي. تونه كاندید شه؟ آها ساله بشه مي 18

برد به  كه دستش را مي همین«. توني كاندیدا شي ظاهرا مي»

كشید گفت  نامه را بیرون مي ها و درخواست كابینت فایل

هایي باشه كه  دهنده شو كه تمام امضاها توسط راي مطمون »

اگه بیست اسم معتبر . كنن تو محدوده مدرسه زندگي مي

ظرف «. ره نداشته باشي، اسمت جزو كاندیداها نمي

وقتي ازم پرسیدند براي چي . ها همراهم بود ساعت اسم یك

كه مدیر و معاون رو اخراج »گفتم  شوم فقط مي نامزد مي

ام بود و حداقل براي آن بیست  روز اول این تمام نقشه«. كنم

!                       رسید نظر مي شهروند كافي به  

پس كالج چي »وقتي خبر را به مادرم دادم ازم پرسید 

توني به هیات مدرسه خدمت كني و به  شه؟ چطوري مي مي

رم  فكر كنم اگه ببرم مي»گفتم «. دانشگاه دیترویت هم بري؟

بردم  اگه مي. ، از این حرف خوشش آمد«دانشگاه فلینت

 18والدینم از آنها نبودند كه در . كردم خانه را ترك نمي

ها خواهرهایم همه  وقت البته آن)سالگي بیندازندم بیرون 

روز . روم آمد ببینند از آنجا مي شان نمي خوش(. رفته بودند

ام را  نامه بعد به آموزش و پرورش برگشتم و درخواست

براي « یك هیپي»خبر سریع در شهر پخش شد كه . دادم

هدفم این بود هر . قرار گرفتن در انتخابات  وئن تایید شده

ها  دهنده به راي. دري كه در محوطه مدرسه هست را بزنم

یك برگه آگهي دادم كه تویش احساساتم را درباره 

به . تحصیالت، مخصوصا در مدارس داویژن نوشته بودم

.                 مردم گفتم مدیران دبیرستان باید اخراج شوند  
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سرگشاده  نامه  

های انقالبی در  به گروه سوسیالیست 

 مصر 

  

 رفقای عزیز،
ما از تصمیم شما برای حمایت از نامزد اخوان مسلمین، محمد مرستی، کته 

)«  سرنگون باد مبارک جتدیتد…  باد شفیق  سرنگون»ی اخیر شما  در مقاله
http://www.e-socialists.net/node/8787  ) آمتتتتده، در ازای

امتیازهای سیاسی از سوی اخوان مسلمین از جمله تشکیل دولتی وستیتع بتا 
حتتمتتدیتتن صتتبتتاحتتی، یتتکتتی از نتتامتتزدهتتا، بتته عتتنتتوان یتتکتتی از دو متتعتتاون 

جمهور و تایید قانون پیشنهادی کار و اعطای حق فعتالتیتت آزادانته و  رئیس
به نظر ما این متوضتع کتامتال . ایم مستقل سندیکایی به کارگران، با خبر شده
بتیتن «  های انقتالبتی سوسیالیست» غلط است و تنها به تخریب شهرت و نفوذ 

ی کتارگتر  از نقطه نظر منافع طبقه.  انجامد تر می های وسیع کارگران و توده
هتر دو نتامتزد .  به هیچ وجه تفاوتی بین شتفتیتق و مترستی متوجتود نتیتستت

 . داری مصر و مدافعین امپریالیستی آن هستند نمایندگان سیاسی سرمایه
هر دو از نزدیک با اولیگارشی مصر مرتبطند و تنها به فکر خدمت به 

ها و جوانان فقیر و تحت  منافع آن به جای منافع طبقات زحمتکش و توده

ای  نیازی نیست ما به شما یادآوری کنیم که اخوان هرگز عالقه.  ستم هستند

به سرنگونی مبارک نداشت و تا آخرین لحظه کوشید دست به مذاکره بزند 

در ضمن نیازی .  ای با ر یم جوش بزند تا مبارک را نجات دهد و معامله

های سیاسی بود که  نیست یادآوری کنیم که اخوان یکی از معدود سازمان

که رهبران آن از ثروتمندترین  در ر یم مبارک اجازه فعالیت داشت و این

 .مردان مصر هستند

نر  پایین شرکت در انتخابتات و نتتتایتج چشتمتگتیتر کته 

نامزد ناصریست، حمدین صباحی، به آن دست یافتت بته 

ی  هتای مصتر از دوگتانته دهد کته تتوده روشنی نشان می

انتد  حکومت نظامی و احزاب اسالمی خسته و کالفه شتده

 .گردند و به دنبال بدیل سومی می

. جمهوری مصر پتایتان انتقتالب نتیتستت انتخابات ریاست

ی آن، یکی از  ای است در راهپیمایی قهرمانانه تنها دوره

رستیتدن شتفتیتق یتا مترستی بته کترستی .  نبردهای بسیتار

جمهوری یک پیروزی برای ضدانقالب است امتا  ریاست

پیروزی نهایی انقتالب مصتر . نبرد واحد تنها در این تک

 تنها با رسیدن طبقه کارگر به قدرت سیاسی صورت 

ی انتخابات بور وایی که از  گیرد و این نه در صحنه می

ها پتیتش  ها و محله ها، دانشگاه طریق مبارزه در کارخانه

ای استت بترای  و در این راه همه چتیتز وستیتلته.  رود می

جتمتهتوری  انتخابات ریاست.  یابی به این هدف عالی دست

 .طور هم همین

رفقا، صدها هزار نفر از جوانان، کارگران و انقالبیون 

«  های انقالبی سوسیالیست»حقیقی چشم امید خود را به 

. نه فقط در مصر، که در سراسر جهان عرب. اند بسته

کنیم موضع خود در حمایت از  ما از شما تقاضا می

ها،  ها، کارخانه مرسی را کنار بگذارید و به خیابان

ها و محالت بریزید و به کارگران و جوانان  دانشگاه

ماهیت ضدانقالبی هم شفیق و هم مرسی را توضیح 

داری مصر را  دهید و ماهیت گندیده و ارتجاعی سرمایه

.                                                          افشا کنید  

.  خود را در صدر کارزار تحریم انتخاباتی قرار دهید   

                                                           

هتای  سوسیالیست» که به گسترش وسیع نفوذ، قدرت و شان 

بین کارگران و جوانان مصر بیانجتامتد و در راه «  انقالبی

ایتن تتنتهتا .  ساختن پیشتاز انقالبی کارگران مفید واقتع شتود

پتیتشتتتاز انتقتالبتی صتحتیتح و :  امیدی است که انقالب دارد

ی کارگر که بتواند کل جتامتعته را بته ستوی  مستحکم طبقه

ی  داری کامال ناتوان و ستاختتتن جتامتعته سرنگونی سرمایه

 .سوسیالیستی سالم و دموکراتیک پیش ببرد

 با درودهای انقالبی،

(الحریه و الشیوعیته) «  آزادی و کمونیسم» هیوت سردبیری 

 «المللی مارکسیستی گرایش بین»ی عربی  ، نشریه

 (مراکش)از مغرب « اتحاد عمل کمونیستی»

ی متارکستیتستتتی  ، نشریه« مبارزه طبقاتی» هیوت سردبیری 

 کارگران و جوانان ایران

 

 
جا فقط امضای  در این(: مبارزه طبقاتی)توضیح مترجم فارسی 

ایم اما امضاهای متعدد دیگری هم هست  این سه جریان را آورده

)(  سایت مرکزی این نامه  های بعدی و در وب که در نسخه

..........................اضافه خواهد شد                               

 *********  

 

بیابانهای اطراف پناه برده و یا در خانه های خود و اقوام 

نظر  آنچه عجیب بهخویش خود را محبوس می کنند  

باشد كه موضوع  رسد حركت زشت مردم آرام یزد می می

اند و این  ها بهانه كرده قتل را برای زد و خورد با افغان

         ..            رساند كه دست مأمورین در كار بوده می

العاده زشت و پلید مشتی اجیر شده از سوی عاملین حكومت  عمل فوق

جمهوری اسالمی  نسبت به برادران افغان ما كه از بد حادثه به میهن ما 

چگونه . شود به مردم ما نسبت داد وجه نباید و نمی اند را به هیچ پناه آورده

توانند به گروهی هم زبان خود كه تا  دوست و آرام یزد می مردم میهمان

خانه ما بودند هجوم  آمدیم بلكه هم چندی پیش همسایة آنها نیز به حساب نمی

بریم و كوشای آبادانی  هم میهمانانی كه از پرتو آنها سود می بیاورند آن

حال اگر نزاعی بین یك افغان   با كارفرما و یا شخصی . كشور ما هستند

ای از مردمی كه به  شود بحثی نبود ولی چگونه و چرا بین عده ایجاد می

دهد  باشند چنین اتفاقی ر  می صبوری و مهربانی در كشور ما شهره می

داران جمهوری اسالمی به دستور  كه چماق این سؤال پاسخی دارد و آن این

ای برای اخراج این پناهندگان  ها است از هر حربه اربابان خود كه مدت

بختان را   كنند و همه روزه چند كامیون از این سیاه گیری می گناه بهره بی

از طریق اسالم قلعه مرز ایران و افغانستان تحویل مأمورین مرزبانی 

شود و  دهند كه معلوم نیست عاقبت آن پناهنده بدفرجام چه می افغانستان می

كه در كجای دنیا پناهندگانی را  آید و آن این سؤال دیگری در اینجا پیش می

به كشورشان باز میگردانند كه همه نیروی خود را به ارزش سدجوعی در 

اند و از آنها       در ایران فعال  حدود دو و نیم میلیون  اختیار ما گذارده

كنند كه بدیهی است بیشتر آنها نیز از طریق  جوان افغان زندگی می

شوند و اخذ مجوز كار  مرزهای باز و بطورغیرقانونی به ایران وارد می

سازد به  و اقامت برای آنها كار آسانی نیست و همین امر آنان را وادار می

البته نباید از خاطر دور . ترین كارها و با كمترین دستمزد اكتفا كنند سخت

توانند  سواد افغانستان می درآمد و بی داشت چنین مهاجرانی از طبقات كم 

آنچه در مورد .  درآمد آن كشور هستند باشند كه از دهات دور افتاده و كم

وطنان ما چند روز  این واقعه گفته می شود اینست كه دختر جوانی از هم

.       —قولی   درگیری جوانان افغان و مردم یزد یا به)قبل از این واقعه 

 *    گنه كرد در بلخ آهنگری       

    *    به ششتر زدند  گردن مسگری  

به دست یك جوان افغانی به قتل ( چماقداران دولتی

هنوز حتی صحت و سقم این واقعه معلوم . رسد می

بهرحال، پخش این خبر که مسلما توسط عوامل . نیست

دولتی به آن دامن زده می شود عده ای را ناراحت و به 

آورد و در محلی نزدیك كشتارگاه بر سر همین  خشم می

ای افغان و یزدی كه با خرید و  مسوله نزاعی بین عده

اند در  كرده فروش فاضالت كشتارگاه امرار معاش می

ها به سختی مجروح  ای از افغان گیرد كه عده می

شوند ولی مردم گویا به تحریك چماقداران موضوع  می

قتل دختر را بهانه قرار داده و برای دومین مرتبه به 

آورند كه در این حركت  ها هجوم می خانه و كاشانه افغان

 25گیرد و در جریان آن   نزاع مجدد شروع و اوج می

خانه به آتش کشیده شده، و بسیاری نیز به سختی 

دارند و کارشان به بیمارستان کشیده می  جراحت برمی

هرچند در آنجا نیز به توطوه دست اندرکاران .  شود

حکومتی دست رد به سینه شان زده شده، با بی انصافی 

                    ،.            از درمان آنها امتناع می شود

بسیاری نیز از ترس ضرب و شتم اراذل و اوباش به 

نباید به بهانه جرم عمل یک فرد را بفر  آنهم که درستت 

باشد  دستاویز ضرب و شتم هموطنتان او قترار دارد ایتن 

انصافی است و مغایر با اخالق و عتدالتت انستانتی  كمال بی

این نوع اعمال كه در عرف جامعه شرارت نتامتیتده .  است

می شود خالف قانون و موجب پائین آمدن حیثیت مردم در 

 . شود داخل و خارج از كشور می

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

 

 عمل زشتی 

 که شایسته مردم ایران نمی باشد

 علی ضرابی
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 ویژه نامه به مناسبت تظاهرات سراسری

در اروپا و کانادا    

 در حمایت ازکارگران مهاجر افغان در ایران

 
 

 

 



 

 

 18     2012شماره شصت و یک آ گوست . ماهنامۀ روشنگر  

 نشریه روشنگر متعلق به شماست

 با پشتیبانی مالی خود به ادامه انتشار آن یاری رسانید

Tel : (905) 237-6661 
 تلفن روشنگر

905/237/6661 
 روشنگر متعلق به شماست

 در ادامه این راه ما را یاری رسانید

حمایت و جنبشی که در ماه جوالی در حمایت از کارگران 

افغانی و فعالین گارگری دستگیر شده در ایران برپا شد در 

بیش از .  نوع خود اگر نگویم بی نظیر ولی مسلما کم نظیر بود

سازمان و گروه سیاسی چپ و نهاد کارگری و زنان  13

افغانی و ایرانی چه با بیانیه های حمایتی و چه با سازماندهی 

در طول سه .  تظاهرات مشترک در این کمپین شرکت کردند

شهر بزرد  3تظاهرات در  44هفته اول جوالی در مجموع 

اروپا و کانادا در حمایت از کارگران داخل ایران برگزار شد 

تای انها بطور همزمان و با هماهنگی در یک روز معین  9که 

 .  برگزار گشت

 91داستان با حمله  مامورین به خانه ای در کرج و دستگیری 

فعال کارگری و دوهفته بعد با تهاجم جمعیتی از ارازل و 

اوباش جمهوری اسالمی به خانه های کارگران افغانی در یزد 

 . جون شروع شد 13در روز دوشنبه 

خشونتی که در جریان دستگیری فعالین کارگری بکار رفته 

 اا بود و تلفن های کارگران افغان در طول هفته و گزارش 
  ور، در  واسم اقدامام عملی من مله برگزارا تظا رام 

ع ر  مانروز نيز ضمن تماس با نمايند  رو نگر در .   د

اروپا در اين مورد، در  لسه ما انه بررسی آتار مار س در 

تورنتو نيز  ه تعدادا از تعاتين کپ تورنتو  ر م دا تند، 

 . مسئله مطرح و پي نهاد اقدامام عملی در اينمورد  د

نتي ه آنکه اعضاا  وراا  مبستگی با مبارزام مردم ايران 

( وااد  انادا)و اتااد بين اتمللی در امايم از  ارگران ايران 

تعا   06 ه  ود از قب  در تدارک  تظا رام براا دتاع از 

 ارگرا دستگير  د  بودند، سازماند ی برگزارا تظا رام 

 والا در برابر عهو بين اتمل  در تورنتو را  4در کهار نبه 

تعاتين دستگير  د  و  ارگران )در دتاع از  ر دو مورد 

بموازام آن .  را بعهد  گرتتند(  اتغان در يزد

در    وگرو اا سياسی و نهاد  اا  ارگرا   اازاب

ز به پي نهاد نمايند  ما در آتمان متقاعد  دند تا ترانکهورم ني

 ون در دتاع از  06تظا راتی را  ه از قب  براا روز  نبه 

تعاتين  ارگرا دستگير  د  تدارک ديد  بودند، به تظا رام 

براا دتاع از تعاتين دستگير  د  و  ارگران اتغان  ر دو 

 . تبدي  نمايند

باين ترتيب با اين دو تظا رام موتور امايم از  ارگران 

دا   ايران به ار م اتتاد و در ادامه آن آمستردام نيز با 

برگزارا تظا رام  مزمان با ترانکهورم سومين تظا رام 

 . را برا  اندا م

از طرتی، در ااتيکه تقريبا تمامی گرو   اا کپ و نهاد اا 

مارس نيز با بيانيه  اا  8 ارگرا و بعضا زنان مانند گرو  

خود به جنبش حمایتی از کارگران داخل ایران پیوستتته و آمتاده 

جتوالی روز  41برگزاری تظاهرات بیشتری می شدنتد، روز 

حمایت از کارگران افغان و فعالین کارگری در ایتران اعتالم و 

قرار شد در این روز بطور همزمان در همه شهرهای اروپتا و 

 . آمریکای شمالی به برگزاری تظاهرات اعتراضی اقدام شود

باین ترتیب بود که در این روز جتنتبتش حتمتایتت از کتارگتران 

افغان و فعالین کارگری با برگزاری تظاهرات در کلن، برلتیتن، 

جتالتب .  اسلو، استکهلم، بروکسل، و تورنتو به اوج ختود رستیتد

جتوالی روز پتایتانتی ایتن  41اینکه با وجود آنکه فکتر متیتشتد 

کمپین بوده و دیگر تظاهراتی برگزار نخواهد شد، برخالف این 

جتوالی نتیتز بتطتور ختودجتوش دو  14تصور، شنبه بتعتد در 

تظاهرات جداگانه دیگر در لتنتدن انتگتلتیتس تتوستط گتروه هتای 

 . سیاسی و نهادهای کارگری برگزار شد

نتفتر از  131الزم به یادآوریست که تظاهرات کلن بتا شترکتت 

افغانی ها و ایرانیان بزرگترین تتظتاهترات را در متیتان ستایتر 

  .تظاهرات تشکیل می داد

 کمپین حمایت از کارگران افغانی و فعالین کارگری دستگیر شده چگونه شکل گرفت و پیش رفت

 سیامک ستوده

 جوالی  21

 

  

آنان از آتش زدن ختانته هتا، ضترب و شتتتم، زد و ختورد و 

اوضاع رقت باری که بوجود امده بود همگی نشان از وخامتت 

اوضاع و احتمال دور جدیدی از سرکوب و خطر گسترش این 

تعرضات و فجتایتع بته شتهترهتا و نتهتادهتای کتارگتری دیتگتر 

 16بخصوص که در برنامه تلویتزیتونتی روز جتمتعته .  داشت 

جون در کانال ماهواره ای پیام افغان، با تلفن های مستقیمی که 

از صحنه های فجیع و جنایتکارانه در یزد می شتد، بتر ابتعتاد 

این نگرانی و ضترورت ستازمتان دادن اقتدامتات اعتتتراضتی 

 . برای متوقف ساختن این اعمال جنایتکارانه افزوده شد

در نتیجه در همان روز بیانیه ای در توضیح وقایع یزد صتادر 

و از همه افغانی ها و ایرانیان، بخصوص ستاکتنتیتن ختارج از 

برنامه تلویزیونتی زنتده در  41در ضمن در تمام این مدت طی 

روزهای جمعه، شنبه، و یکشنبه هر هفته از کانال هتای پتارس 

و پیام افغان گزارش ویدیویی و شفاهی این تظاهرات مفصال بته 

سمع دهها هزار کارگر افغان و ایرانی بیننده این برنامه ها متی 

رسید و باین ترتیب شایتد بترای اولتیتن بتار آشتنتائتی و رابتطته 

مستقیم، زنده و دوطرفه ای متیتان بتختشتی از طتبتقته کتارگتر و 

 . حامیان چپ و سوسیالیست آن در خارج از کشور بوجود آمد

مهمتر آنکه این کمپین نشان داد برگزاری چنین کمپین هائی بر 

اساسی اتحاد عمل داوطلبانه همه گروه های چپ و مترقی در 

آینده نه تنها عملی، بلکه در ابعاد وسیعتر از اینهم امکان پذیر 

.                                                                        است  
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  روشنگر

 متعلق به شما ست

 با پشتیبا نی

 ما لی خود 

 به ادامه انتشا ر 

 روشنگر 

 یاری رسانید 

 
 

(از سایت نسوان در اینترنت)نامه دو ایرانی و یک افغانی    

 خدددطددداب بددده هدددمددده ی دوسدددتدددان گدددل انددددروندددی               

حاال که حرفش شد چند نکتده دربداره ی مدهداجدران 

 افغانی در ایران
                        …  

بوده که جمهوری اسالمی آماری  ۹۰اگر اشتباه نکنم سال . ۰

طبق اون آمار . درباره ی مهاجران غیر قانونی افغان می ده

در . مهاجر غیر قانونی به کشور وارد می شن ۰۵۱۱روزانه 

مورد ورود قاچاق سیگار به کشور هم زمانی آمار داد که 

هزار بسته سیگار به طور قاچاق از مرز های  ۹۱۱روزانه 

جناب جمهوری . حاال من یک سوال دارم. ایران رد می شه

هزار تا در روز قاچاقه یا واردات؟  ۹۱۱و  ۰۵۱۱اسالمی 

یکی از دوستان افغانم در ایران که تا حاال سه بار از ایران 

دیپورتش کرده بودن می گفت اون ور که می رسی هزینش 

.      تومنه تا دوباره بیای اینور                              ۹۱۱

درصد  ۹۱زمانی رییس پلیس تهران اعالم کرده بود . ۲ 

جرایم تهران توسط افغانی ها انجام میشه و نمی دونم چند 

اوال، مهاجر . درصد زندان های ما رو افغانی ها پر کردن

غیر قانونی بودن هم جرم محسوب مشه و افغان ها و 

کودکانشون همه و همه هر نفسی که در ایران می کشن جرمه 

درصد جرایم رو  ۹۱و اون رییس پلیس جاکش وقتی می گه 

افغان ها انجام می دن نمی گه بخش زیادی از این درصد از 

.! به خاطر افغانی بودنشونه و مثال قتل و آدم کشی نیست

خودت ازشون پول می . دوما، بزهکاری نتیجه ی مسلم فقره

گیری به کشور واردشون می کنی، سرمایه دارهایی که ریشه 

شون تهش می رسه به خودت تو کارهای زیر زمینی با یک 

سوم حقوق و بدون هیچ بیمه و مزایایی استخدامشون می 

اجتماعی خودت و ناتوانیت در -بی عرضگی اقتصادیکنن، 

کنترل مملکت رو هم که با فحش دادن و قاتل جلوه دادن 

افغانی ها و تحریک مردم با چرندیات ناسیونالیستی قایم می 

حاال مجرم کیه؟                        . کنی  

اون افغانی ای که دزدی می کنه از سر فقره ، اما جنایات 

جمهوری اسالمی از سر رذالت و هرس و طمع و 

.  می دزده( یا افقانی)افغانی دزد از یک ایرانی . خودکامگیه

کدومشون جنایتکارن ؟    . میلیون ۲۲جمهوری اسالمی از 

خطاب به کسایی که میگن افغانی ها هجوم آوردن به . ۵     

               ..                  من چند تا سوال دارم« کشور ما»

                               

چیکار کردین؟ « کشورتون»اول اینکه خودتون برای این 

دوم اما ، چهره ی بعضی از مردم خراسان و مشهد مثل 

.                   شهروندان هراتی هست و چشم بادامی  دارند  

تا حدی که گاهی تشخیص ایرانی یا افغانی بودنشون ممکن  

اون خطی که اسمش مرزه و بین افغانستان و  .نیست

خراسان قرار گرفته دقیقا چه فرق یا ح  خاصی برای 

مردمان این ورش ایجاد می کنه؟ اصال بر اساس چه منطقی 

یک تیکه زمین متعل  به مردمیه که حتما توش متولد شده 

باشن؟ بعد تازه اگه اینجوریه اون کودکان مهاجر که اینجا 

               ؟متولد شدن چرا غیر قانونین؟                        

بعد حاال فرق نوزاد یک ساله در هنگام ورود با کسی که 

مثال )یه آدمی : داستان اینه. ببینید. اینجا به دنیا اومده چیه؟ 

ساحل( در منطقه ی جغرافیایی ایکس زندگی می کرد.         

   یکی اومد بمب و موشک ریخت روی ایکس ساحل مجبور 

شد واسه حفظ جون خودش و خونوادش بره در منطقه وای و 

                                    ..                          زندگی کنه

 آدم ناراحت : نام
 4ژوئیه           

 
بود تازه به خونه جدید اسباب  ۹۹کنم تابستان سال  فکر می

کرده بودم که مصادف شده بود با پرو ه نوسازی   کشی

فاضالب تهران هنوز داخل حیاط کارتن ، کارتن وسایلم بود که 

هاشون رو حتی جا نداشتم ببرم داخل ، باید یجوری   بعضی

و لباسهام گرفته تا کتاب و   از وسائل شخصی. کردم ردشون می

پرو ه فاضالب به این صورت بود که از … دفتر و جزوه و 

داخل چاه فاضالب ساختمان حفاری میکردند و لوله پلیمری رد 

که از وسط کوچه رد میشد ،که   میکردن تا برسه به لوله اصلی

برای اینکار الزم بود شخص حفار کامال داخل چاه فاضالب 

.قرار بگیره و با چکش بادی حفاری رو انجام بده  

.کارگران این پرو ه افغانی بودند  تقریبا تمامی  

در چاه فاضالب ما رو برداشتن و کارگر افغانی وارد   وقتی

چاه پر از سوسک و کثافت شد ، صحنه عجیب و مشموز 

هیچوقت این جملش یادم نمیره که در حالیکه وارد .ای بود کنند

:چاه شد بهم گفت                            

!منو ببین ، حیوون میره اینجا که من رفتم ؟ -  

چند روز بعد که تقریبا کارشون تو کوچه ما تموم شده بود ، 

در . اومد زنگ خونرو زد ، پای آیفون ازم خواست برم دم در

رو که باز کردم در حالیکه با خجالت سرشو پائین انداخته بود 

:                        :با لهجه شیرینش گفت  

های شما تو حیاط بود ،  آقای مهندس ، اونروزدیدم این کارتن -

شعر فارسی دوست دارم ، اگه کتاب   خواستم بگم من خیلی می

 شعری ، چیزی دارین که میخواین بریزین دور ، بدینش به من 

.                              .خشکم زده بود ، دم در نگهش داشتم  

های کهنه  چند لحظه بعد در حالیکه یه جعبه پر از کفش ، لباس

های شعر حافظ و مشیری و فروغ در دست داشت ،تو  و کتاب

.                                                        .پیج کوچه گم شد  

همه ما میدونیم خدمتی که کارگران افغان در ایران : نوشت   پی

ها به مملکت خودشون نکردن ، نیروی   کردن رو خود ایرانی

 .کار فعال ، ارزان و کم توقّع

ما در عو  حقوقشون رو نادیده گرفتیم ، لهجشون رو مسخره 

 .کردیم و دست کم گرفتیمشون

 .آفرین بر ما

 سایت نسوان

هزاران آدم هستن که بود و نتبتود ایتن  وایحاال در منطقه ی 

ساحل بیچاره اصال فرقی به حالشون نتمتی کتنته چتون ستاحتل 

داره کاری می کنه که اینها تو زندگیشون هیچگاه دست بتهتش 

هتا  ۰۱نزدن و نمی زنن و جایی در شهر زندگی می کنه کته 

 . کیلومتر با اونها فاصله داره

فقط چهره ی ساحله که همه جا لوش می ده و همیتشته متی ره 

مدردم .  داسدتدان سداده اسدت.  بتبتیتنتیتد.  روی اعصاب این ملتت

و بدی .  افغان برای حفظ جانشون مدهداجدرت کدردن بده ایدران

ما اصال ح  اعتراض هم نداریدم چدون مدرز بدی . تعارف بگم

معنی ترین موجودیت دنیاست به خصدوص وقدتدی پدای جدان 

 .میاد وسط
من رو ول کنن درباره ی مهاجتران افتغتان ایتران کتتتاب متی 

 .                             .طوالنی شد ببخشید. نویسم

 مخلص

******** 

 

 نازنین پاسخدر 
 

افغان هستم و مثل هزاران نه بلکه میلیون ها افغتان دیتگتر در 

کشور شما مهمان نه مهاجر بوده ام، خواندن این پست دلتم را 

از ابراز نظر انسانی امتا   ما  اه آرام کرد، راستش نمیشود 
در واقع  زء اقليم  امعه ايرانی  ستيد، ااساس  ادمانی و 
آرامش نکرد، نمی  وا م باگاويام باد ماياکاناناد، رتاتاار  ايار 
انسانی دارند، نمی  وا م بگويم  اهااش  اب  ااا تاراوانای 
 ود را اتغان  ا زد  اند تا از بار گناا   اود باه ناام ايارانای 

در يزد  د  را تاو اياه «  بکا ند، نمی  وا م  ارا  ه ا يرا
 . نم،  ه  نايم در  مه  ا  نايم اسم، و بدا بدا اسم

اما می  وا م او  از  ما قدردانی  نم و بعد آرزو  نم تماام  
ري اه «  آنها  ه ک م  ود را بر انسانيم می بندند و اااتامااال

باليا و م کالم  امعه ايرانی را به دوش ماهاا اريان اتاغاان 
می اندازند، روزا به  هم و  وارا اا  اه در اياران در 
اق اتغان  ا اعما  مي ود روبرو  وند تا معنا و مههاوم ايان 
کيز ا را بههمند، تا رد  مي گی تاو   اا روا دست ان را 
براا   م زنی در  ور  آ ر پزا درک  اناناد، تاا ماعانای 
دوبرابر  ار  ردن و ن ف اقوق  ارگر ايرانی گارتاتان را 

 . اس  نند
و نتفتریتن بته جتنتگ و ! نفرین به نژاد گرایی و نژاد پرستتتی

مطمئن باشیتد هتیتف افتغتانتی زنتدگتی بتا !  آوارگی و مهاجرت
 .خفت در ایران را نمی خواهد و این جبر زمان است
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 آشنایی با وجیه ترانه شاعره افغان

فرانکفورت 2012ژوئن  30  

وجیه ترانه از زنان مبارز و آگاهی می باشد که در طی  
سال مبارزه برای حقوق زنان با رفیق آذر  20بیش از 

مارچ را بنیان گذاری کرد و  8درخشان سازمان زنان 
تاثیر وی بر روی جنبش زنان افغانستان و ایران بسیار با 

متن   زیر بخشی از . ارزش و قابل ستایش می باشد
سخنرانی وی در مراسم بزرگداشت آذر درخشان در شهر 

ژوئن می باشد که همرا با قطع  30فرانکفورت در تاریخ 

.             شعری زیبا از خود رفیق وجیهه آرسته شده   

 روشنگر اروپا 

                                                                    
                                                                    

                                                                          

می شناسم،  96من آذر درخشان را از سال                

را یافتم ( نسرین)آنموقع من تشنه دنبال همصدا بودم که مینا

خانه امن "من با  در آن وقت . بود ( من ها)دنبال  او نیز 

کار میکردم و برای زنان افغان در آن راستا فعال " زنان

که مشکل  روزی برای یکی از فامیل های افغان . بودم

داشت زنگ زدم ، مینا آنجا بود آن فامیل میخواست مینا را 

از من خواست با مینا حرف بزنم در . از سر خود رد کند

در کمتر از ده . جریان صحبت هردو در یافتیم که همزبانیم

.                            .         دقیقه مینا به خانه ای من آمد

                                                

ما با هم آشنا شدیم برای فرانکفورت و افغانستان کار 

میکردیم بعدا باسازمان هشت مارچ برای افغانستان و واحد 

  .                                       فرانکفورت کار می کردیم

.  او باور خود را زندگی کرد و زنگی خود را معنا بخشید

اذر هر چه .مرا با آذر اشنا ساخت مینا،. یادش گرامی باد

بیشتر بامن اشنا میشد و صحبت می کرد بیشتر در من 

او منتقد .او نخبه بود اما از نخبه گرائی بشدت بیزار.میتابید 

..                                                   بود و انتقاد پذیر  

بروکسل در یک  2007در یک مورد در کارزار زنان سال 

صحبت تریبونی مجری برنامه به صحبت کننده گان صرف 

تعین کرده بود وقتی اذر  برای صحبت  دقیقه وقت  5

که  من ازش انتقاد کردم  صحبت کرد در پایان صحبتش 

چرا دید سیاسی جنبش زنان را تنها در بر انداختن جمهوری 

 اسالمی خالصه کردی؟                                            

آذر گفت ،وجیهه تو راست میگوئی، اما                     

مجری برنامه چون پنج دقیقه وقت تعین کرده بود نمیشد 

جنبش زنان را در این مدت باز گو  همه ای خواستهای 

من به این عقیده بودم که خواستهای جنبش بیشتر از آن .کنم 

است که تنهادربر انداختن جمهری اسالمی خالصه 

و از .انتقاد مرا پذیرفت و گفت که من راست میگویم.شود

.                                         این دست چند مورد دیگر  

  

                                                                          

آموخت آذرمی آموزاند و می                

را نهادینه کردیم و بعد (سازمان زنان هشت مارچ ) مابا هم 

کار زارلغو قو انین ضد )از چند سال به ابتکار آذر با هم 

کار زار ، .   را بنیاد گذاشتیم ( زن و مجازات های اسالمی

فکر این کار و رسیدن به همدیگر . کار تاریخی ای بود 

،دست  بدست هم دادن و در اینراه رسیدن ،حاصل تالش 

من آنرا برای زنان و جنبش زنان تبریک .  زیاد بود و است

.                                                      میگویم           

 

                                             آذر در من حادثه ای درخشان بود

                                                                                 

من به کشوری که ندارم خواهم رفت                                             

                                                                             

روی مزار اولین عشقم ،نامت را خواهم نوشت                               

                                                                              

آنجا که پیمان مان را نا تمام گذاشتیم ،                                          

                                                                            

با نامت تمامش خواهم کرد                                                         

                                                                             

در کوچه های که عش  را مخفی کردیم،                                        

                                                                            

.                                                    تمامت نامت را خواهم نوشت 

                                                                              

 

آنجا که باید با حیا زنگی می کردیم                                               

                                                                            

به محرومیت نامه ای زنان                                                        

                                                                                

بر آبستنی های غیر مجاز                                                          

                                                                             

روی تن کشتگان بی پرسش                                                       

                                                                            

.                                                              نامت را خواهم نوشت

                                                                             

 

روی زندگی سانسور شده ای نادیه انجمن                                      

                                                                          

با خون ریخته ئی ناهید صاعد                                                     

بر تبعید نامه لیال صراحت                                     

                                                                      

                            

روی کلمات نا تمام ندا                                         

                                                                      

                           

.                                        نامت را خواهم نوشت 

                                                                      

                  

به کابل خواهم رفت                                             

                                                                      

                            

به کالبد سوخته ای برهنه زنان                              

                                                                      

                             

برچادر بیخانگان                                                

                                                                      

                              

برکبودی تن کتک خوردگان                                   

                                                                      

                              

به گمنامی سنگسار شدگان بدخشان                         

                                                                      

                        

نامت را خواهم نوشت                                          

                                                                      

     

بلخ که رفتم                                                       

                                                                      

                           

روی مزاررابعه نامت را خواهم نوشت                     

                                                                      

                               

در هرات با مهستی بر گذارت خواهم 

                                                                 کرد

                                                   

در بدخشان بامخفی بزرگت خواهم داشت                  

                                                                      

                           

با زنان هزاره سرودی از تو خواهم ساخت                

                                                                      

                              

هر جا که آزادی اسیر میشود                                 

                                                                      

                             

و ممنوعیت قانون                                               

                                                                      

                              

فریادت خواهم کرد                                              

                                                                      

                             

آنجا می روم                                                      

                                                                      

                            

 آئیینه ای در برابر آیینه ات میگذارم 

تا از تو ابدیتی بسازم                                           

          

.                       تا بدانی که به خانه ات بر گشته ای 
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زبانوجوه مشترک زیادی داشته و حوادث تاریخی در هر کدام یک 

بطور مثال همزبان . از یکی دو کشور بی تاثیر بر کشور دیگر نبوده

باجنبش  مشروطیت در ایران ما  با  خیزش های مشابه  سیاسی در 

.                                                      افغانستان روبرو هستیم   

با روی کار آمدن ر یم شبه فاشیستی جمهوری اسالمی،  در . 

افغانستان هم  بعد  از خروج نیروهای اشغالگر شوروی م با بقدرت 

رسیدن نیروهای ارتجاعی مجاهد به کمک ناتو و آمریکا در 

هدف از این نوشته فعال بررسی تشابهات  .  افغانستان مواجه هستیم

تاریخی بطور کلی نیست، بلکه پرداختن به جنبه ادبی و فرهنگی این 

وجه مشترک می باشد که برای ما ایرانیان کمتر شناخته شده می 

..                                                                              باشد   

همزمان با انقالب در ایران  و روی کار آمدن ر یم  1357در سال  

شبه فاشیستی جمهوری اسالمی،  در افغانستان هم  بعد  از خروج 

نیروهای اشغالگر شوروی با بقدرت رسیدن نیروهای ارتجاعی 

به کمک ناتو و آمریکا در افغانستان مواجه 1991مجاهد در سال 

هدف از این نوشته فعال بررسی تشابهات  تاریخی بطور .  هستیم

کلی نیست، بلکه پرداختن به جنبه ادبی و فرهنگی این وجه مشترک 

.                  می باشد که برای ما ایرانیان کتر شناخته شده می باشد

ادبیات بطور کلی و شعر بطور مشخص همیشه یکی                      

از ابزارهای مبارزه روشنفکران بر علیه طبقات حاکم و فرهنگ 

حاکم در جامعه بوده و همانطوری که ما در عصر جدید بطور مثال 

شاملوها و فروغ فرخزادها را داشتیم بدون شک در افغانستان هم 

شاعران و نویسنده گان مشابه ای داشتیم و داریم که برای ما ایرانیان 

.                                                            کمتر شناخته هستند  

ما در نظر داریم که خواننده گان نشریه را با این شاعران و اشعار 

.  زیبای آنها جدا از پروسه زندگی شخصی و یا سیاسی آنها آشنا کنیم

می باشد که در  عظیم شهبال نوابییکی از این شاعران گرامی   

وی شعر .   وئیه من با آو آشنا شدم 14میتینگ شهر کلن در تلریخ 

"   بسیار زیبایی را در این مراسم از آخرین کتاب چاپ شده خود بنام

قرائت کرد و در پایان برنامه هم همین کتاب را هم  "صخره و موج

به من هدیه کرد که من چند شعری را از این مجموعه در اینجا 

.                                                                           .میاورم  

می باشد تا کنون  ژورنالیست و هم شاعر که هم آقای شهبال نوابی

بار هم به جوائز ادبی در  3جلد کتاب به چاپ رسانده و  13

در این کتاب ما هم با اشعاری به .  افغانستان و آلمان دست یافته

سبک نو و هم اشعاری  با وزن  و قافیه  با  سبک  اوزان عروضی 

بر می خوریم  که تسلط و چیرگی وی را  در انتخاب کلمه و وزن 

.                                                                          می بینیم  

شاعر که خود  سرنوشت تلخ اشغال و آوارگی و حکومت سیاه و ضد 

بشری طالبان  و دارودسته پرچم و خلق وابسته یه شوروی را چشیده 

، توانسته درقالب اشعار بسیار زیبا این سرنوشت را به تصویر 

نقد دین و مذهب و تایید و تشویق علم را به موازات نکوهش . بکشد

پس ماندگی و ارتجاع  دیگر روی این سرود های زیبا هستند که من 

با انتخاب یکی دو شعر از وی شما خواننده  گان نشریه رتا با وی و 

 اشعارش آشنا می کنم 

                                                                                     .

اشعار شهبال نوابی                                              

!          فریاد یک مهاجر                   

            

هنگامی که تولد شدم،    

.گذاشت" عبدالعظیم"پدرم نامم را   

 یعنی غالم و بنده خدا

 لکه های تعصب قومی و مذهبی در وجدان

 تذکره تابعیت افغانی در جیب،و

 مهر انسان مهاجر در پیشانی،به آواز بلند

:میسرایم  

!من آزادم،مم آزادم  

!از تو می پرسم ای انسان  

 آیا من آزادم؟

 هر گاه تو بگویی که من آزادم،

 آنگاه با صدای بلندتر از هر بلند،

:خواهم خواند  

!زنده باد غالمی  

——————————-  

 

 تا به کی

 

 تا به کی اندیشه را محصور و زندانی کنم

.آنچه میدانم از آن،اظهار نادانی کنم  

 بعد ازین عیب تو را، بی پرده گویم روبرو

.تا به کی هجو ترا ای خصم، پنهلنی کنم  

 فاش سازم رمزهای زیر سقف خانه ها 

.رازهای خفیه را، یکباره میدانی کنم  

 فاش سازم رمزهای زیر سقف خانه ها

.رازهای خفیه را، یکباره میدانی کنم  

!بی نیاز مطل  از دینم، معتادان دین  

.من نه آن گبرم که تزویر از مسلمانی کنم  

 با غم ودردی که هر دم، خل  عالم مبتالست

.ننگم آید لحظه ای، گر فکر یزدانی کنم  

 تا نزداید مادر گیتی، ازین بیش دام ودد

.باید این افریته را، از بطن انسانی کنم  

 آنچه گفتم، گفته ام عریان بی خوف و ریا

.من نه آن مستم که از حرفم پشیمانی کنم  

!جنبشی خود آفرین" شهبال" گر دلی داری تو   

.تا به کی توصیف رزم مزدک و مانی کنم  

جنوری 28  

 بدون اینکه فکر کند،

من این غالمی را   

.میپذیرم و یا نه  

 در سه روزگی،

.مال در گوشم اذان مسلمانی خواند  

 بدون آن که بداند، من این دین را 

.قبول میکنم یا نه  

                                                    ***  

 اولین کلمات فارسی را 

.مادرم به زبانم آشنا کرد  

 بدون آنکه بیندیشد،من این زبان را

.میپسندم و یا نه  

                                       ***  

 خانواده و اجنماع،

 به من دستور دادند که این کار را بکنم،

.و آن کار را نکنم  

 بدون آنکه خوبی و بدی آنها را،

.برایم توضیح کرده باشند  

*** 

 هنگام اخذ تذکره،

 ملیتم را پشتون،دینم را اسالم

.و تابعیتم را افغان ثبت کردند  

.بدون آنکه پرسشی از من کرده باشند  

*** 

 سالهاست زنجیر غالمی درگردن،

 لکه های تعصب و قومی و مذهبی در

 وجدان و تذکره تابعیت افغانی را

.در جیب دارم  

*** 

 اخیرا زنجیر دیگری،

 زنجیر زندگی جبری در مهاجرت،

.بدون آنکه گناهی مرتکب شده باشم  

*** 

 اکنون،زنجیر غالمی در گردن،

 آشنایی با شعر و ادبیات در افغانستان 

 گودرز حسنوند

ویژه نامه کارگرن و 

 مهاجرین افغان
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     2012شماره شصت و یک آ گوست . ماهنامۀ روشنگر  

 استبداد سرمایه داری  بر مردم والیت بغالن

ارگان انجمن اجتماعی کارگران افغلنستان " 20کارگر شماره "از نشریه        

سیاوش رهگذر    

 

کاال های نظام سرمایه داری توده های وسیعی از مولدین مستقل 

را در والیت بغالن از وسایل تولید و معیشت شان آزاد ساخته 

این مولدین که اکثرشان روستایی بوده، با از دست دادن . است

وسایل کار و زمین هایشان، جهت فروش نیروی کار خود به 

شهر ها ریخته، این هجوم شهر پلخمری را از دشت کیلگی تا 

.             بغالن صنعتی به شکل بی رویه ای وسعت داده است  

گذر دریای سالنگ شمالی از وسط پلخمری، وجود تپه فرحت و 

زمینهای سبز زراعتی در اطراف این رود خانه، به این شهر 

فابریکات تولیدی با . زیبایی خاصی بخشیده است

دودکشها،حرکت منظم کارگران با صدای توله بسوی بنگاه های 

تولیدی و تجمع لشکری از کاگران بیکاردر چوک این شهر 

باری دریافت کار، موقعیت پلخمری را به موقعیت شهر برای 

دریافت کار، به موقعیت شهر پترزبورد روسیه در زمان 

مبارزه کاگران و زحمتکشان روسیه علیه استبداد تزار،شباهت 

.                                                                    داده است  

بغالن و پلخمری با آنکه فابریکه هایی چون قند بغالن، تولید 

سمنت، نساجی، سیلو، بند برق و در مناطق کوهستانی معادن 

زغال سنگ را در خود جاه داده اند، با این وجود ممکن نشده 

از این رو لشکری از نیرو های . همه نیروی کار را جذب نمایند

کار تا هنوز بیکار است و تعدادی هم برای دریافت کار، بقصد 

.                   .   کابل و ایران خانه های خود را ترک گفته اند

کارگران والیت بغالن مانند سایر کارگران افغانستان از مزایای  

بیمه صحی، مزد مناسب، بیمه کاری، آموزش : قانون کار، مانند

و پرورش، ایمینی در جریان کار و محیط زیست الزم محروم 

اند؛ چنانچه در سال گذشته تعدادی از کارگران در داخل معدن 

.            زغال سنگ بازارک نهرین، مسموم شده جان سپردند   

وجود ارتشی از کارگران بیکار در بازار های نیروی کار 

بغالن، رقابت بین کارگران بیکار و شاغل را حاد ساخته 

اربابان سرمایه با استفاده از این تضاد با بدترین شیوه .است

 10در معادن زغال ساعات کار از . کارگران را استثمار میکنند

معدن زغال به شکل عامیانه حفر . ساعت است 20و حتی  16تا 

گردیده هیچ تضمینی برای حیات کارگران در جریان کار وجود 

بسیاری از خانواده های کارگری در دامان و قله تپه ها . ندارد

بدون خدمات صحی، آب آشامیدنی و آموزش کنوانسیون حق 

کودک، با محرومیت از رفتن به مکتب، مشغول کار های شافه 

.                                                                        هستند  

همجنس بازی که یکی از فجایع ضد کرامت انسانیست در  

والیت بغالن خصوصا  در وجود تفنگ ساالران جهادی، مقامات 

محروم این والیت میسازد که محتاج نان، لباس و کارند با فید 

رنج بیکران بیکاری و استثمار شدید طبقه کارگر در والیت 

بغالن، استبداد و فساد اداره روشنفکران، معلمان، محصالن، 

اما به قول . شاگردان مکاتب  و دریوران را به لب رسانده است

هر آنجا که ستم و استبداد است آنجا مبارزه و مقاومتی : معروف

نیز هست؛ مردم شجاع بغالن در  برابر استبداد خاموش نیستند و 

ما به اتناد . گاهی درفش اعترا  را بر زمین نگذاشته اند

شورای تصمیم گیری جرگه همبستگی مردم والیت "اعالمیه 

اشاراتی داریم به اشکال استبداد در بغالن و استادگی " بغالن

فساد اداری ـ فساد اداری نوعی از :مردم در مقابل این استبداد

هر عابریکه از . استبداد دولتی در مقابل شهروندان بغالن است

خنجان تا دو راهی مزار وضعیت ناجور راه را میبیند بسادگی 

چه فرد بی کفایت، تا { منشی عبدالمجید}درک میکند که والی 

کدام حد مختلس، بی اداره و فاقد احساس انسانی است، و 

و باز، . شهروندان بغالن در دست چه اداره فاسدی گروگان اند

اگر دوسیه های تعمیر لیسه مخانیکی، برخورد قبیله گرایی 

-رییس معارف، حیله و نیرنگ های والی در قباله سازی  زمین   

های منطقه  سبز و حریم شاهراه بنام پسر و نواسه هایش، باز 

شوند، دیده میشود که شخص والی و رییس معارف چه اختالس 

گران، جعل کاران و قوم بازان ماهری اند که دست سایر 

اختالس گران، مافیای زمین و قوم بازان را، از پشت بسته اند 

دزدان رینجر سوارـ اساس ترین وظیفه پولیس و امنیت ایجاد 

فضای امن برای زندگی شهروندان است؛ اما شواهد عینی 

نشان میدهد که پولیس و امنیت بغالن خود دزدان اینجر 

سید سرور، رحیم داد اندرابی و گلبدین : سوادند؛ بطور نمونه

نهرین چی در داخل شهر پلخمری توسط تعقیب و دستگیر 

 نکرده و اداره دیگری هم وجود ندادر که سرنوشت قربانیان را 

در ماه ثور مدیر امنیت ولسوالی بغالن  اختطاف زنان ـ  

مرکزی در حالیکه دارای سه زن و دو بچه بیریش است زن 

با قید . نکاح شده ای را اختطاف کرد و مورد تجاوز فرار داد

عرایض و  تالش های شوهر زن، مدیر امنیت که در حمایه 

والی قرار دارد، آزاد بوده ممکن است به فساد اداری و 

به همین سان در سال گذشته سه . جنایاتش همچنان ادامه دهد

دختر جوان که یکی از آنان معلم است اختطاف شده مورد 

اما جنایت کاران به سزا نرسیده آزاد . تجاوز قرار گرفتند

.                                                                میگردند  

دانشگاه اساسی ترین نهاد  21وضعیت دانشگاه ـ در قرن  

اکادمیک برای جدل های علمی، آزادی بیان و انکشاف 

اما سیستم آموزشی دانشگاه بغالن شبیه . استعداد جوانان است

به سیستم مدارس قرون وسطا است؛ بجای نطریات علمی و 

نطام آموزشی عصر ما که نیاز جامعه و جوانان است، 

تعصبات فکری و قوم گرایی حاکم بوده دانشگاه بوسیله عقب 

اگر . مانده ترین اشخاص قرون وسطایی اداره میشود

دانشگاه بغالن از این وضع ابتر بیرون نیاید این دیگر بازی 

.                       به حیات جوانان و جامعه افغانستان است   

مردم بغالن مخصوص کارگران و ": کارگر"تبصره  

ستمکشان این والیت، میباید این را درک کنند که در عقب 

این همه استثمار شدید طبقه کارگر، فقر، بیکاری، تجاوز 

حیوانی بر زنان، لوطی گری، دزدی کودکان، اختالس در 

ادارات ، جهالت فکری، قوم بازی و اختطاف انسان ها 

بوسیله انسان های وحشی، یک سیستم اجتماعی حاکم وجود 

و اگان . دارد بنام سرمایه داری وابسته به سرمایه مالی جهان

های دولتی بغالن در مجموع کمیته ایست باری اداره این 

بدو تردید، مقاومت مردم . سیستم ضد بشری و جنایاتش

بغالن در برابر استبداد در شکل میتنگ ها، تظاهرات و 

پخش اعالمیه ها، حق شهروندی و عکس العمل انسانی است 

اما تا زمانیکه سیستم . که باید ادامه یابد و تمرین گردد

سرمایه داری منحیث یک سیستم برده ساز عصر ما، با تمام 

تار و پودش درک نشود و نخروشد، این هیوالی ضد انسانی 

با مکیدن خون و عرق انسان ها همچنان به حیات استبدادی 

به آرزوی وحدت سیاسی طبقه . و اتثماریش ادامه خواهد داد

.            کارگر با زحمتکشان بغالن علیه استبداد و استثمار  

معلوم نماید و به روی اداره پولیس و امنیت هیچ باوری 

ندارند؛ زیرا پولیس و اداره امنیت خود عامالن نا امنی در 

.    والیت بغالن و ایجاد گران تشنج در زندگی شهروندان اند

در نهرین حق تظاهرات تیر باران شدـ در ماه جوزا امسال    

مردم نهرین برای بر آوردن مطالبات شان دست به مظاهره 

زدند، ولسوال نهرین که یکی از ولبستگان والی است به امر 

والی بر مظاهره چیان تیر اندازی کرده در نتیجه سیدالرحمن 

اما دولت مرکزی در مقابل این . معلم به امر والی جان سپرد

 جنایت والی و ولسواش هرگز اقدامی نکرد                        

جنین بوسیله چوب ـ در ولسوالی خوست، روز سوم  سقط

عید، امباق و اقارب زنی، به جرم بار دار شدن، جنین این زن 

قضیه توسط زن به ولسوال و . را بوسیله چوب سقط میکند

ولی ولسوال و والی از جنایتکاران حمانت . والی بغالن میرسد

در . کرده عر  و فریاد زن تیچاره گوش شنوایی نمی یابد

همین ولسوالی چهار حادثه دیگر شبیه به این جنایت نیز 

صورت میگیرد؛ اما این جنایتکاران که با جنایتکاران بزرد 

و جنایت کاران بزرد با جنایت کاران دولتی رابطه دارند، 

صدای زنان فربانی جنایت بجایی نرسیده همچنان در رنج و 

                           . .                      عذاب خاموش میماند
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ویژه نامه کارگرن و 

 مهاجرین افغان

 

“میرزاده عشقی”  

با چه رویی سخن از شادی ما 

 میگویید 

دستتان خونی و از عدل خدا 

 میگویید؟

چه غلط ها که نکردید پس 

 پرده دین

تف به درگاه خدایی که شما 

 می گویید
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 بعضی رفقای ما چه می گویند؟

از ایران —آران    

64،6/1/16،،11 

 20/4/1391مورخ " مسئول فقر و جنایت کیست؟"برنامه ی 

در تلویزیون کانال جدید با اجرای فردی از اعضای کمیته 

مرکزی حزب کمونیست کارگری را می دیدم که بیننده ای تماس 

چرا بعد از : گرفت و با مخاطب قرار دادن مجری برنامه پرسید

سال، بحث جنبش کارگری و جنبش دهقانی را کنار نمی  33

ایران مبارزه نمی کنید؟ چرا به " مردم"گذارید و برای همه ی 

جای جنبش کارگری از مملکت دفاع نمی کنید و آیا بهتر نیست 

به جای بحث ایدئولوژیک  از دموکراسی و حقوق بشر دفاع 

(        نقل به معنا)کنیم؟                                             

فردی که تماس گرفت دارای باورهای لیبرالی بود و سخنانی را 

که به زبان آورد، بخشی از حمالت هیستریک و همیشگی 

به عنوان یک جوان از . بورژوازی به سوسیالیست هاست

ایران و به عنوان کسی که توسط رفقای کمونیست کارگری  با 

سوسیالیسم آشنا شدم،  انتظار داشتم که آن مسئول پاسخی 

سوسیالیستی به چنین سخنانی بدهد و  مساله را برای بینندگان 

روشن کند، اما متاسفانه ایشان در برابر بیننده کوتاه آمده و 

حزب ما . من نیز با تفکرات ایدئولوژیک مخالفم:  می گوید

ما هم برای تمام مردم ایران ... حزبی ایدئولوژیک نیست

(             نقل به معنا ..                         )مبارزه می کنیم و

                                                     

حال برای روشن شدن موضوعات مطرح شده، اینجا نکاتی را .

                                  ::                        یادآور می شوم

   1                                                                          .  

بور وازی و تمامی نظریه پردازان آن طبقه معتقدند که .

غیر "است و در مقابل، لیبرالیسم " ایدئولو ی"سوسیالیسم 

تعریف : در این صورت باید از آنان پرسید. است" ایدئولو یک

:  ایدئولو ی از نظر شما چیست؟ ممکن است آنان پاسخ دهند

ایدئولو ی هر نوع نظریه ای است که حافظ و در راستای منافع 

اکنون نوبت به ما می .  یک بخش و یا یک طبقه از جامعه باشد

برای یک . رسد تا با پاسخی مارکسیستی با مساله برخورد کنیم

بجز دوران کمون  –سوسیالیست واقعی، سرتاسر تاریخ بشر 

تاریخ مبارزه ی طبقاتی است و این امر تا برقراری  –اولیه 

هر . سوسیالیسم، در مورد تمامی جوامع بشری صدق می کند

فرد، حزب و یا جریان سیاسی که خود را نماینده ی منافع تمام 

. یعنی کل افراد جامعه بداند، نباید اعتمادی به آن نمود" مردم"

چنین سخنانی صرفا بیاِن ناآگاهی و یا شارالتانیسم سیاسِی 

در جامعه ای که در آن تضاد منافع طبقاتی . گوینده ی آن است

وجود دارد، سخن گفتن از نمایندگی تمام مردم، - مردمی که در 

نبردی مداوم و هزاران ساله در مقابل هم قرار گرفته اند و 

اقلیت غارتگر و حاکم آن، شب و روز در حال دریدن اکثریت 

   ..                 استثمار شده است چیزی جز مهمل بافی نیست

               

:                                                           لنین می گوید   

مادامیکه افراد فرانگیرند که در پس هر یک از جمالت، "     

اظهارات و وعده وعیدهای اخالقی ، سیاسی، دینی و اجتماعی، 

منافع طبقات مختلف راجستجو کنند، در سیاست همواره قربانی 

."                  سفیهانه ی فریب وخودفریبی بوده و خواهند بود  

بنابراین برای هر انسان آگاهی، روشن است که هم لیبرالیسم    

و هم سوسیالیسم به این معنا ایدئولوژی هستند. لیبرالیسم 

بور وازی حتی اکنون نیز به بخش وسیعی از آرمان های . 

انقالب کبیر فرانسه که فراتر از توان این طبقه در برآورده 

در . کردن آن بود، پشت کرده و به دیده ی نفرت  می نگرد

برابر آن، سوسیالیسم در پی آن است که بنای دنیایی نو بنهد، 

و " تخیل"، "یوتوپیا"دنیایی که اکنون بور وازی آن را 

.              خالصه ناکجا آباد و خیالپردازی شاعرانه میداند  

در تعریف دیگری، طبقه ی حاکم و تمامی طرفداران ریز و 

درشت سرمایه داری، سوسیالیسم  را مجموعه ای از 

باورهاِی سوبژکتیو بدون پشتوانه ی ابژکتیو می دانند 

، در نتیجه آن را ( ذهنیت بدون پشتوانه ی عینیت) 

ایدئولو یک می دانند و هرگز در این فکر نیستند که تمامی 

شرایط ابژکتیو انقالب سوسیالیستی مهیاست و فقط عدم 

آمادگی ذهنی پرولتاریاست که این فرصت را به سرمایه 

داری داده تا حتی در باتالق بحران و در بستر احتضار، با 

 -اتقاقا . جسد نیمه جان خود برای بشریت خط و نشان بکشد

، نه سوسیالیسم بل  -مطابق این تعریِف درست از ایدئولو ی 

در واقع این لیبرالیسم است که ایدئولو یک است، همانطور 

که ذهنیِت بدون پشتوانه ی عینیت، ایدئولو ی است، عینیت ِ 

بدون پشتوانه ی ذهنیت نیز ایدئولو ی است و بور وازی با 

انکار تمامی واقعیات موجود جامعه، مدت های مدیدی است 

که در دام ِ عینیت بدون پشتوانه ی ذهنیت افتاده است و ما این 

ایدئولو ی بور وازی و طبقه ی حاکم را ایدئولو ی ِ انکار 

برای جمع بندی مطالب باال، الزم به ذکر است . می نامیم

مادامیکه سوسیالیسم مساله ی الغای مالکیت خصوصی 

بور وایی را در دستور کار خود دارد، از نظر بور وازی 

راه خود گیر و بگذار آنان هرچه "است، اما تو " ایدئولو ی"

"                                                  می خواهند بگویند  

موضوع دیگری که در تمامی رسانه های رنگارنگ .2 

سیستم، تبدیل به کتاب آسمانی بور وازی شده، اعالمیه ی 

اعالمیه ای که در . است" دموکراسی"جهانی حقوق بشر و 

دوران ما جز معدودی احزاب و شخصیت های چپ، کسی 

..                                                      نقدی برآن ندارد  

این که این اعالمیه از نظریات فیلسوفان عصر روشنگری  

گرفته شده و سپس در اعالمیه حقوق بشر و حقوق شهروندی 

فرانسه مدون شد و مجموعه ای  1793و قانون اساسی  1791

از خواست های بور وازی رادیکال آن دوران را نمایندگی 

این " متحد"می کرد و اینکه بعدها با تشکیل سازمان ملل 

اعالمیه گستره ی وسیع تری یافت، چیزی از تقدس آن برای  

امروز با اعالمیه ی حقوق . مریدان سرمایه داری کم نمی کند

.   بشر چنان رفتار می شود، تو گویی از آسمان آمده است

درباره مساله ی "مارکس در مقاله ی بی نهایت مهم خود 

به تحلیل نقادانه ی جامعه ی مدنی و اعالمیه ی حقوق " یهود

بشر می پردازد و آن را حقوق انسان بور وا، حقوق جامعه 

ی مدنی و حقوق انسان خود پرست و بی توجه به جامعه می 

:                                           او اعالم می دارد که. داند  

در جامعه ی مدنی انسان به عنوان فردی خصوصی عمل " 

می کند و به دیگر انسان ها همچون وسیله ای می نگرد و 

انسانی که در ... خود را تا حد یک وسیله تنزل می دهد

جامعه ی مدنی خود را فردی واقعی به شمار می آورد، پدیده 

                   .".“                               ای است ساختگی

نتیجه یک  ایدئولوژی ضد انسانی است و در مقابل،  در

ایدئولوژی سوسیالیسم، حافظ منافع اکثریت جامعه  یعنی 

استثمار شدگان است و برای رهایی آنان از بردگی مزدی 

               مبارزه می کند در نتیجه یک ایدئولوژی انسانی است

اما اگر یک ایدئولود بور وازی در جدل ِ سوفیستی ای که   

علیه یک سوسیالیست به راه می اندازد، در تعریف 

ایدئولو ی، آرمانگرایی  را بیاورد، آنوقت اوال باید متذکر شد 

اگر آدمی بدین دلیل که از تمایالت آرمانی پیروی  می : "که

کند و می پذیرد که نیروهای آرمانی بر او تاثیر دارند، باید 

ایدئالیست به شمار آید، پس هر شخصی که رشد عادی دارد 

ایدئالیسِت مادرزاد است و در آن صورت چه کسی می تواند 

انگلس، لودویک فوئربا  و پایان فلسفه ی " )ماتریالیست باشد؟

بور وازی در پی این است که هرگونه (. کالسیک آلمان

ا نون وقتی واژ  ا آرمان را "تمایالت آرمانی را تحقیر کند،

"تلهظ می  نيد وقياانه می  ندد
1

غافل از اینکه جامعه ی  ، 

مدنی و تمامی اصولی که سرمایه داری روی آن استوار شده، 

مدت های مدیدی آرمان ِ انسان های پیشرو و آزادیخواهی بوده 

که در دوران فوودالیسم و سلطه ی روابط خونی و اشرافی 

اما هر طبقه ی انقالبی که خود در . برای آن مبارزه کرده اند

گیرم در شکلی  -پی تداوم جامعه ی طبقاتی و استثمار  بوده 

، به محض رسیدن به قدرت و دستیابی به آرمان های  -دیگر 

خود، به مرز نهایی خود رسیده و به طبقه ای ارتجاعی تبدیل 

می شود، در نتیجه پیش بینی دشمنی او با هر گونه 

آرمانگرایی که مستلزم گذار از وضع و سیستم موجود است، 

کار چندان سختی نیست مورد دیگری که باید به آن اشاره 

کرداین است که اساسا انسانی که آرمان نداشته باشد و در 

تالش برای رسیدن به دنیایی بهتر نباشد، با حیوان چه فرقی 

دارد؟ چنین شخص ِ خودخواه و بدون احساِس مسوولیت 

اجتماعی، که بور وازی مدام با تبلیغات حیرت آور خود در 

پی اتمیزه کردن جامعه و تولید چنین انسان های حقیر و خود 

.  پرستی است، هویت انسانی خود را به کلی از دست می دهد
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 ادامه مقاله از صفحه قبل

مارکس مجموعه ی حقوق بشر را شامل 4 آیتم ِ آزادی سیاسی 

و آزادی استفاده از دارایی خود به هر شکل،  برابری حقوقی، 

 مالکیت خصوصی و امنیت ِ این مالکیت می داند.  ."حق 

هیچگاه نمی تواند در مرحله ای باالتر از ساخت اقتصادی 

"جامعه و تحوالت فرهنگی ناشی از آن قرار بگیرد
2            

بنابراین حقوق بشر صرفا بیان حق و حقوق انسان در جامعه 

در اعالمیه ی حقوق بشر، نه تنها .  ی سرمایه داری است

صحبتی از حق داشتن کار مناسب، حق مسکن مناسب، حق 

برای همه ... بهداشت مناسب، حق تحصیل رایگان، حق رفاه و

اصل اساسی آن یعنی  4ی شهروندان نیست، بل  دو اصل از 

می باشد، ( حفاظت از مالکیت)مالکیت خصوصی و امنیت

اصولی که جنبش سوسیالیستی اساسا برای الغای آن مبارزه می 

 کند                                                                          

ح  مالکیت خصوصی، ح  برخورداری از دارایی های " 

خود و داشتن اختیار واگذاری آن ها به دیگران به صالحدید 

خویش، بدون توجه به انسان های دیگر ، مستقل از اجتماع و 

حقی که هر انسانی را ... داشتن ح  سودجویی شخصی است

وا می دارد که در انسان های دیگر  نه تحق  آزادی های 

مارکس، ".)خویش، که مانعی بر سر راه آن آزادی را ببیند

(همان  

باز به قول همین متفکر بزرد، افق و نظرگاه ماتریالیسم  

کهن، جامعه ی مدنی است،  افق و نظرگاه ماتریالیسم نوین، 

بنابراین افق ماتریالیسم پراتیک،  . جامعه ی انسانی است

برپایی جامعه ی انسانی و بازگرداندن اختیار به انسان است که 

در گرو برگرداندن جوهر انسان به خودش است و این امر جز 

.                                      با الغای کار مزدی میسر نیست  

جنبش سوسیالیستی موظف نیست طبق قوانینی که بور وازی 

البته . تدوین نموده، یعنی طبق قواعد بازی آن طبقه عمل نماید

این بدین معنا نیست که مواد دیگر اعالمیه حقوق بشر را زیر 

کمونیست ها خود را ملزم به رعایت  آن مواد . پا بگذاریم

پیشرو حقوق بشر می دانند که توسط مبارزات بی امان 

پرولتاریا و قبل از آن با مبارزات  اکوبن ها ، مونتانیارها و 

سان کولوت های انقالب فرانسه به بور وازی تحمیل شده 

هر سوسیالیستی بخواهد مطابق قواعد جامعه ی مدنیِ  . است

انتخابات "سرمایه داری، یعنی تقدس مالکیت خصوصی، 

پیش ... و " پارلمانتاریسم"، "مبارزه ی بدون خشونت"، "آزاد

برود به همان ابتذالی کشیده خواهد شد که قبال ادوارد 

برنشتاین، ُکنراد اشمیت، کارل کائوتسکی، میلران و سایر 

و سوسیال دموکرات اروپا به آن " چپ"شخصیت ها و احزاب 

.                                                               کشیده شدند  

وقتی لنین می گوید . است" دموکراسی"موضوع دیگر  

شخصی در مورد دموکراسی سخن می گوید هرگز نباید 

فراموش کنیم که بپرسیم منظور وی، دموکراسی برای کدام 

طبقه است. )تاکید از من است( اساسا مارکس و انگلس، 

را در  -یکی از مبانی اصلی مارکسیسم  -دیکتاتوری پرولتاریا 

و به ( دموکراسی بور وایی) مواجهه با دیکتاتوری بور وازی

عنوان بدیل سیاسی آن در فاز اولیه ی جامعه ی کمونیستی 

آنچه که مدام بور وازی ما را به تبعیت از . مطرح کردند

قواعد آن دعوت می کند، دموکراسی ای است که در خدمت 

یک درصد باال و طبقه ی حاکم و کورپوریشن هاست و این 

.—موضوع در دوره ی معاصر ما با وضوح هر چه بیشتری   

آنتی تز این وضعیت، دیکتاتوری پرولتاریا یعنی . نمایان است.

هژمونی طبقه کارگر بر جامعه و  دموکراسی ِ در خدمت این 

طبقه است و سنتز آن چیزی جز جامعه ی بدون طبقه ، بدون 

دولت و بدون مذهب یعنی جامعه ی کمونیستی نیست ، یعنی 

جامعه ای که در آن طبقات، دولت، مذهب و سایر نمادهای جامعه 

ی غیر انسانی، نه الغا بل که زوال یافته اند. این است دیالکتیک 

ماتریالیستی که متاسفانه بعضی از رفقای کمونیست ما  برای 

خوشایند و پذیرفته شدن در محافل بور وایی، خود را از 

به  آن مبرا می دانند                                           " آلودگی"  

معنای اینکه گفته شود ما برای همه ی مردم ایران مبارزه می 

کنیم، چیزی جز این نیست که ما یک حزب رفرمیست و غیر 

جز بدین معنا نیست که ما صرفا برای . کمونیستی هستیم

اصالحاتی مبارزه می کنیم  که جنبه ی غیر طبقاتی داشته و 

گستره ی منافع آن تمام مردم ایران را در برمی گیرد، از جمله 

الغای حجاب اجباری، الغای جداسازی جنسیتی، الغای نابرابری 

زن و مرد، الغای تبعیض علیه ملیت ها، تامین زندگی حداقلی 

و در این صورت ما چه تفاوتی با ... برای تمامی شهروندان و

سوسیال دموکرات هایی چون عبداله مهتدی و شرکا خواهیم 

درست از همان داشت که شب و روز از آن ها انتقاد می کنیم؟  

لحظه ای که یک حزب  خود را نماینده ی خواست ها و منافع 

بداند ، ادعای نمایندگی کل جامعه ( پرولتاریا)یک طبقه از جامعه

توسط او، چیزی جز حقه بازی سیاسی به شیوه ی ( تمام مردم) 

.                                                              لیبرالی نیست   

یک شب بعد از این برنامه ، در حالی که مشغول نگارش نکات  

باال به عنوان نقدی بر سخنان این رفیق بودم، در کانال جدید 

سخنرانی ای از ایشان پخش شد که در بخشی از آن برای اثبات  

برای ما : ناایدئولو یک  بودن جنبش کمونیسم کارگری می گوید

مهم نیست و کاری به این نداریم که مارکس در فالن کتاب چه 

(     نقل به معنا... ) ما حزبی ایدئولو یک نیستیم... نوشته است   

امیدوارم چنین سخنانی به معنای وداع با میراث عظیم مارکس   

نمی دانم سوسیالیسم بدون مارکس، سوسیالیسم بدون  . نباشد

، " مانیفست"، "فلسفی -دستنوشته ها ی اقتصادی"

چه بوده جز خیالپردازی ... و" نقد برنامه گوتا"، "کاپیتال"

یوتوپیایی؟ و چیست جز بالنکیسم؟ چیست جز آنارشیسم؟ من 

شخصا چنین سخنانی را  حتی از اعضای حزب توده و سازمان 

.   نشنیده ام -اکثریت که در بی آبرویی زبانزد خاص و عام اند، 

نکته ی دیگری که مدام ذهن مرا به خود مشغول می دارد این . 

است که برخی رفقای حزب کمونیست کارگری مبارزه ی طبقاتی 

وقتی بعضی از این رفقا را می بینم که با . را به حاشیه  رانده اند

دیدن دخترانی با پوشش مد روز و یا با دیدن زنی که حجاب خود 

را برداشته، چنان از هیجان مو بر تن شان راست می شود که 

غافل از اینکه  -گویی انقالب جهانی پرولتری به ثمر نشسته 

.            ممکن است چنین شخصی دشمن طبقاتی کارگران باشد

، وقتی که می بینم بعضی از اعضای حزب در خارج از کشور،   

شرایط عینی و ذهنی جامعه و در نتیجه شرایط سیاسی را بر 

اساس نحوه ی پوشش زنان و جوانان می سنجند، در حالی که 

بسیاری از زنان چادری را در صف انقالب  88دی  6در روز 

دی، بعضا زنان مد روز و  9می دیدم و سه روز بعد یعنی روز 

شیک پوش را در صف ارتجاع، از چنین نتیجه گیری های 

تحلیل . سطحی و ساده انگارانه ای بسیار متاسف می شوم

شرایط  ذهنی جامعه و قضاوت در مورد آن بر  اساس نحوه ی 

      -پوشش، به این می ماند که هر کسی را که ماشین مدل باال 

سوار می شود و یا در خانه ی لوکس و مجلل می نشیند، 

آگاه به مسائل روز، فعال و مبارز انقالبی به حساب آوریم 

و هر کس  را که در محالت فقیرنشین ساکن باشد یا سر و 

قلمداد ... روی مرتبی نداشته باشد، نا آگاه، عقب مانده و

چنین تحلیل هایی صرفا در جریانات اشرافیت گرای . کنیم

ارتجاعی از جمله در میان سطنت طلبان  رواج دارد که 

هنوز در محافل شخصی شان، کارگر را با ادبیات قرن 

می نامند و یا در سال ... و" ، فعله"عمله"وسطایی خود، 

های اول سر کار آمدن احمدی نژاد بیشتر به خاطر نامرتب 

بدن سر و وضع اش با او مخالف بودند تا با سیاست های 

ضد انسانی اش و اکنون که این کوتوله ی سیاسی، 

کوروش کبیر را پاس می دارد و به دنبال تمدن ایرانی 

است، شکی نیست بخشی از سلطنت طلبان و ناسیونالیست 

ها، خون ندا و ترانه و فرزاد و دیگر جانباختگان را فدای 

مقدم کتیبه ی کوروش کرده و در خفا برای او هورا می 

.                                                                   کشند  

مدت هاست که هر روز با وضوح بیشتری میبینم که  

برخی رفقای حزب کمونیست کارگری در صدد اند  حزب را 

گاهی از . سمت جریانی  غیر مارکسیستی منحرف نمایند

خود می پرسم آیا این همان حزبی است که منصور حکمت 

آیا این حزبی است که به بنیان گذاشت؟   90در ابتدای دهه 

.  ؟آن امید بسته و مدت ها برنامه ی آن را تبلیغ کرده ام

چهره ای که این رفی  و برخی رفقای حزب کمونیست 

کارگری از سوسیالیسم ارائه می دهند، برای بورژوازی 

امیدوارم آنچه را که  .امری کامال متعارف و پذیرفتنی است

این رفقا می گویند، صرفا نظرات شخصی ایشان باشد و نه 

نظرات و استراتژی حزب کمونیست کارگری                 

در شرایطی که هر چه تاریخ پیش تر میرود با صدای  

رساتری ضرورت پیاده شدن آرمان های پرولتاریا را فریاد 

می زند، کوتاه آمدن از  اصول سوسیالیسم مارکس و 

مبارزه ی طبقاتی  توسط احزاب سوسیالیستی، امید این 

طبقه برای رهایی خود و بشریت را به یاس بدل خواهد 

.  الزم است رفقا توجه بیشتری به این امر داشته باشد.  کرد

: می نویسد" هدف ادبیات"ماکسیم گورکی در .1  

اکنون وقتی کلمه ی آرمان را تلفظ میکنید، وقیحانه "...

... زیرا او می خوهد مثل خوک زندگی کند : می خندد

انسان در نظر او به صورت مشتی استخوان درآمده که 

مارکس کارل، نقد .2ازگوشت و پوست کلفتی پوشیده شده 

برنامه گوتا، ترجمه ی؟ نشر کارگری سوسیالیستی، 

                                                2004سپتامبر 

، ترجمه ی "درباره مساله یهود"مارکس کارل، .0

هامبورگ،            –مرتضی محیط، انتشارات سنبله 

  2110ژوئن   

 آنکه حقیقت را نمیداند فقط 

بی شعور است   

 اما آنکه حقیقت را می داند

و آنرا دروغ می نامد   

 تبهکار است

 برتولت برشت
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!آزادي  مذهب نباید مجوز خشونت باشد  

 
 نامه سرگشاده بیش از صد پزشک و حقوقدان آلماني به دولت آلمان در مورد ممنوعیت ختنه کودکان

خانم صدراعظم،  وزراي محترم ، اعضای محترم مجلس 

!                                                                    آلمان  

شما در هفته هاي آینده بطور متمرکز درگیر یک جدل مهم 

در مورد تنظیم قانوني در رابطه با  ختنه کودکان پسر 

این بحث هم اکنون در سطح افکار عمومي آلمان . خواهید بود

اما بنظر میرسد این مباحثات بیش از پیش . شروع شده است 

شما در نظر دارید . بر مبناي غیر علمي به پیش برده میشود

فورا موقعیت قانوني ختنه کردن معلوم شود و قضیه فیصله 

.   ولي این موضوع مهم نباید با عجله کنار گذاشته شود. یابد

ما خواهان تمرکز بر روي مسائل پایه اي در این مورد هستیم 

و  خودمان براي یک جدل عمیق و پایه اي بر نکات اصلي 

از نظر ما  نکته اصلي اینست که حق . بحث تمرکز میکنیم

آزادي مذهب براي بزرگساالن ارجحیتي بر حق کودک 

در مورد اینکه کسي حق ندارد به جسم او تعر  کند .  ندارد

و حق طبیعي کودک است که بر جسم خود تسلط داشته رشد 

اینها  مهمترین  ،جنسي نماید  و به او حرمت قائل شویم

.                                          اصول در این مباحث است

                    

در این مجموعه موضوع  آزادي مذهب نمیتواند و نباید  یک 

مجوز براي استفاده از خشونت جنسي علیه کودکان پسر  

کودکاني که نمیتوانند خودشان نظر دهند و تصمیم .  باشد

واقعیت اینست که قباحت اعمال  خشونت علیه .     بگیرند

دستگاه تناسلي دختران هم  در سطح ملي و هم بین المللي 

امري  به رسمیت شناخته شده است در حالیکه در مورد ختنه 

ختنه پسران نیز از نظر پزشکي امري . پسران چنین نیست

این عمل  ابدا از نظر پزشکي . بیهوده و غیر ضروري است

این عمل در موارد زیادي همراه است با  اسیب . الزم نیست

و جنسي بسیار که  باید در سطح علني مورد بحث و بررسي 

ما باید کاري کنیم که این جنبه هاي مخرب در . قرار گیرد

.                    افکار عمومي مورد توجه بیشتري قرار گیرد  

جمع بندي کنیم از نظر پزشکي ما باید با نهایت صراحت اعالم  

.  کنیم  که براي ختنه پسران اصال هیچ دلیل پزشکي وجود ندارد

براي قطع کردن و پرتاب کردن یک بخش از پوست آلت  

  ،کودکاني که از خود نمیتوانند دفاع کنند ،تناسلي کودکان سالم

.                                        هیچ دلیلي وجود ندارد  

ما در مواردي به اعمال جراحي دست میزنیم براي جلوگیري 

از بیماریهاي مقاربتي و یا اگر از طرف یک فرد بالغ خواست 

.                          اینرا انجام میدهیم ،ختنه وجود داشته باشد  

. ختنه کردن را نمیتوان با واکسن زدن به کودکان مقایسه کرد.  

وقتي به یک کودک واکسن میزنیم براي ایمن کردن او از یک 

.                        .                     بیماري این کار را میکنیم

                                                  

ختنه براي . در اینجا بطور آشکار یک خلط مبحث وجود دارد

 کودکان درد و رنج زیادي بهمراه دارد و در اینجا  بي توجهي 

این . آشکاري  در مقابل درد و رنج  کودکان پسر وجود دارد

هیچ توجیه مذهبي و سنتي نمیتواند اینرا قابل . درد را باید دید

.                            و جواب اعتراضات را بدهد. قبول کند  

سال گذشته دفاع از حقوق کودکان به عنوا ن یک  ۵۱۱در  

اصل بنیادي رشد کرده در این زمینه نباید فقط براي کودکان 

دختر اینرا در نظر گرفت و نه پسران چرا که این با برابري 

.                             .        بین  دوجنس هم در تناقض است

                                                                

  ،بدیهي است که درجریان مباحثات حتما باید درمورد تمایالت

 . خواستها و سنتهاي  گروههاي مذهبي هم حرف بزنیم

اینجا بهتر است پاسخ  اتهامات بزرد پرتاب شده در این مورد 

مثال  ممنوعیت ختنه را مترادف با هولوکاست اجتماعي قرار 

دادن و یا اعالم اینکه  بدلیل ممنوعیت ختنه زندگي یهودیها در 

آلمان نا ممکن شده را بدهیم که این حمالت براي نمایندگان 

به عنوان فرزندان . مدافع حقوق کودکان غیر قابل قبول است

لطفا به . روشنگری، ما باید در نهایت چشمان خود  را باز کنیم 

                                               .بچه ها آسیب نرسانید

اینرا در این زمان فعالین مخالف ختنه همچون جوناتان انوش  

آنها از این تصمیم دادگاه کلن . در اسراییل نیز اعالم میکنند

آقاي نادم الیاس مسوول قبلي شوراي . کامال  دفاع میکنند

مسلمانان در آلمان از اینکه اسالم توجه به تغییرات میکند و 

سال است حرف  ۹تا  ۰خواهان ختنه کودکان در سنین بین 

اتفاقا این سنین براي پسربچه ها کامال حساس است .  میزند

سنیني که بچه رشد میکندو جسم خود را مي شناسد درست در 

این سنین ختنه بیشترین لطمات روحي و جسمي را به کودک 

درست در شرایطي که کودک احتیاج زیادي به مراقبت . میزند

او را ختنه کردن یعني زدن بیشترین لطمه به این  ،والدین دارد

کودک سوال اینست چرا نمیتوانیم صبر کنیم  قرباني خودش در 

.                                        این مورد بتواند تصمیم بگیرد  
 

آلمان -ترجمه متن از شوراي مرکزي اکس مسلم  

۱۲۳۱ جوالي ۲۰  

 

یک مقایسه جالب 

 وخواندنی 

بعد از جنگ جهانی و اشغال فرانسه توسط 

نیروهای آلمان برخی از مردم آنجا 

این عده نام . رفتارعجیبی پیدا کرده اند

برخی کار .! فرزندان خود را هیتلر میگذارند

را از این هم فراتر برده و نام آنها را 

نصف !. نوکرهیتلر و یا کنیز هیتلر میگذارند

این جماعت هنوز برج ایفل را ندیده اند ولی 

.  حتمآ میروند و دیوار برلین را بازدید میکنند

با اینکه اصال آلمانی بلد نیستند روزی چند 

مرتبه رو به دیوار برلین به زبان آلمانی دعا 

.                                             میخوانند  

آنهائیکه که بر اثر تجاوز ارتشیان آلمان به  

اجدادشان دورگه آلمانی فرانسوی شده اند، 

یک شال اس اس به کمرشان میبندند تا همه 

بدانند که اینها از پدر آلمانی و بر اثر تجاوز 

به دنیا آمده اند و البته به این امر افتخار هم 

.میکنند یک عکس از یک جوان خوشتیب و    

خوش هیکل را توی خانه اشان قاب کرده اند 

و میگویند این عکس هیتلر است و به آن 

هرچقدر هم دیگران عکس . احترام میگذارند

واقعی هیتلر را نشانشان میدهند، زیر بار 

!  نمیروند و میگویند اصال هیتلر سبیل نداشته 

هروقت این ماجرا را برای آشنایان 

ایرانی مسلمان تعریف میکنم قاه قاه می 

خندند و می گویند اینها چه آدمهای احمق 

یا می گویند اینها از یک . و نادانی هستند

دلشان شدید برای . خر کمتر هستند

حماقت آنها میسوزد و به حالشان تاسف 

غافل از اینکه خودشان به همان  میخورند

می پرسید  ............................. اندازه

چرا؟ ببینید متن پایین چقدر به متن باال 

.                داردشباهت  بعد از حمله  

اعراب و اشغال ایران توسط سربازان 

عرب مردم ایران رفتارعجیبی پیدا کرده 

آنها نام فرزندان خود را علی و . اند

.حسین میگذارند                                 

برخی کار را از این هم فراتر برده و نام  

آنها را غالمعلی و یا غالمحسین 

.                                       میگذارند  

نصف این جماعت هنوز به شهرهای 

دیدنی ایران سفر نکرده اند ولی حتمآ 

میروند و مکه و حرم امام رضا رو 

با اینکه اصال عربی بلد زیارت میکنند  

نیستند روزی چند مرتبه رو به قبله به 

.                   زبان عربی دعا میخوانند  

آنهائیکه که بر اثر تجاوز اعراب به   

ایرانی شده اند، -اجدادشان دورگه عرب

یک شال سبز به کمرشان میبندند تا همه 

بدانند که اینها سید هستند و از پدر عرب و بر اثر تجاوز به دنیا آمده اند و البته به سید بودن افتخار هم 

یک عکس از یک جوان خوش قیافه با چشمهای درشت مژه های بلند مشکی و ابروهای  میکنند

برداشته کمانی را توی خانه شان قاب کرده اند و میگویند این عکس حضرت علی است و به آن احترام 

هرچقدر هم دیگران عکس واقعی علی را نشانشان میدهند، زیر بار نمیروند و میگویند علی . میگذارند

.                            .                                                                                        زیبا بود  
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 26     2012شماره شصت و یک آ گوست . ماهنامۀ روشنگر  

 کدام راه حل؟ 
 کدام دمکراسی؟
 گفتار تلویزیونی در گذشته

  سیامک ستوده

همتانتطتور کته شتاهتد بتودیتد، امتروز متردم مصتر، بتدنتبتال      

پایکوبی ها و جشن و سروری که بدنبال پیروزی بزرگشان بترپتا 

داشته بودند، سنگرهای خیابانی خودشان را برچیدنتد و در حتال 

حاضر مشغول پاک کردن میدان  التحریر از باقیمانده های تجمع 

و جنبش خودشان هستند، غافل از اینکته اگتر بتختواهتنتد بتر ستر 

مطالبات اصلی و واقعی خودشان، یتعتنتی از متیتان بتردن فتقتر، 

بیکاری  و گرسنگی بایستند، ناچارند دوباره این سنگرها را برپتا 

کنند و به مبارزه  خود ادامه دهند، زیرا که فقر و بیکاری که این 

جنبش در اصل بخاطر آن شکل گرفت هنوز بترقترار بتوده و از 

محصوالت  فرعی  و اجتناب ناپدیر نظامی استت  کته بتا رفتتتن 

. یتعتنتی نتظتام سترمتایته داری.  حسنی مبارک هم همچنان باقیست

طبیعی است که بدون از بین رفتن این نظام فتقتر و گترستنتگتی و 

 . بیکاری هم گریبان مردم مصر را رها نخواهد کرد

اجازه بدهید یک مروری بکنیم بر آنچه  که  در  مصر  طی  این 

یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، نقطه آغاز وقایعی که منجر به این 

جنبش عظیم اعتراضی و برکناری حسنی مبارک از مصدر 

باز می گردد که در این سال در یکی  1113قدرت شد، به سال 

از مناطق مصر به نام محله، یک سلسله اعتصابات کارگری ر  

این اعتصابات کارگری که مورد حمایت ساکنین محله .  می دهد

و دانشجویان و جوانان قرار می گیرد به یک اعتصاب عمومی 

تبدیل می شود که بشدت توسط پلیس سرکوب می گردد و در 

جریان این سرکوب یکی از اعتصابیون به نام خالد سعید به قتل 

"  شش آپریل"در جریان همین اعتصابات است که گروه .  میرسد

که نقش مهمی در به راه انداختن این جنبش و تاحدودی  هدایت 

موسس این گروه ، شخصی است به .  آنرا داشته، شکل می گیرد

که یک مهندس بیست و هشت ساله است که این " احمد ماهر"نام 

گروه اینترنتی را با فیس بوکی که در جریان انقالب حدود هشتاد 

 . هزار نفر عضو داشته، براه می اندازد

این است که ما  1113غر  از این بازگشت تاریخی به سال 

همه می دانیم که جنبشی که در مصر و تونس ر  داد درواقع 

رجوع من به .  جنبشی بود برعلیه بیکاری، گرسنگی و فقر

هم درواقع این است که نشان بدهم که این "  محله"اعتصابات 

. جنبش در اساس حول چه مطالباتی شکل گرفت و شروع شد

که در جریان همین اعتصابات شکل گرفت، "  ششم آپریل"گروه 

به خاطر شهرتی که در این اعتصابات بدست آورد،  بود که در 

جنبش اخیر توانست نقش ایفا کند و تجمعات میدان التحریر و 

 . تظاهرات را سازماندهی کند

گروه دیگری که در همین اعتصابات  شکل گرفت گروهی بود 

ما همه "  که پس از کشته شدن خالد سعید تشکیل شد و نام آن 

 . بود"  خالد سعید هستیم

این گروه ها را جوانان، وکال و اصوال کسانی تشکیل می دادند 

که دست اندر کار رسانه های اجتماعی  و اینترنت و در ضمن 

آنها از کارگرانی که در این .  حامی جنبش کارگری بودند

اعتصابات شرکت نمودند حمایت می کردند، گروه هایی که 

سکوالر و در پی برقراری یک نظام دمکراتیک در مصر 

 . بودند

بعدأ این گروه شش آپریل سعی کرد  خود را گسترش بدهد و در 

جریانات اخیر مصر با ایجاد یک کمیته ده نفری که در آن اخوان 

المسلمین، هواداران البرادعی و گروه های مدنی و وکال و 

بعضی جریانات اپوزیسیون همگی نمایندگی داشتند تالش کرد 

این جنبش را تحت رهبری خود قرار دهد و در آن تأثیرات  

 .موثری هم گذاشت

نکته ای که من خیلی بر آن تأکید دارم همان نکته ایست که در 

ابتدای بحث مطرح کردم و آن این است که  جنبش های مصر، 

تونس و کشورهای عربی در اساس به خاطر بیکاری و فقر و 

گرسنگی و گرانی بود که بر پا شدند، و این بیکاری و فقر یکی 

حتی قبل از .  از تبعات اجتناب ناپذیر نظامی بود که برقرار بود

شروع جنبش، این بیکاری ها در تونس، مصر و کشورهای 

عربی رقم باالیی داشت و بخصوص با بحرانی که در کشورهای 

یعنی حتی در یک چهارچوب .   اروپایی شروع شد، شدت یافت

وسیعتر می بینیم که این اعتراضات ناشی از معضالتی بود که 

محدود به کشورهای عربی نمی شد و با بحران سرمایه داری در 

آمریکا و اروپا ارتباط داشت و درواقع، همانطور که می دانید، 

در خود کشورهای اروپایی و بخصوص یونان نیز منجر به 

درگیری های  طبقاتی و مبارزات و جنبش های خیلی قوی و 

 . توده ای شده بود

 

این جنبش ها که به نوعی جنبش های اعتراضی برعلیه 

نظام سرمایه داری بودند، وقتی که با قوای سرکوبگر 

پلیس مواجه شدند، به تدریج به  جنبش های سیاسی و 

و بعد دیدیم که .  جنبش هایی برای سرنگونی تبدیل گشتند

 . در تونس و بعد مصر چه ر  داد

ولی در این میان مسوله اساسی این است که آیا مردم 

مصر که امروز سنگرها را برچیدند، میدان التحریر را 

به سر "  ان .  ان.  سی"تمیز کردند، و به قول گوینده 

کسب و کارهای خود رفتند تا نظام سرمایه داری را 

دوباره به حرکت در آورند، چقدر واقف به این امر 

هستند، چقدر آگاه هستند به اینکه اگر بخواهند مطالبات 

خودشان را دنبال بکنند، اگر بخواهند فقر وبیکاری را 

ازبین ببرند، باید نظام سرمایه داری را که به قیمت پر 

کردن جیب سرمایه داران  دائما این مصائب را تولید و 

 . بازتولید میکند، از بین ببرند

من همواره گفته ام در جنبش ها، بین آنچه که توده هتای 

مردم در عتمتق قتلتب و روح ختود ختواستتتار آنتنتد، و 

شعارهایی که بر زبان متی آورنتد یتک تتفتاوت استاستی 

به این معنا کته وقتتتی   شتعتار بترکتنتاری .   وجود دارد

حسنی مبارک را می دهند، در ذهن خودشتان فتکتر متی 

کنند که با این برکناری هتمته فتقتر و بتدبتختتتی هتایشتان 

درحالیتکته ختیتلتی روشتن استت کته بتا . برطرف میشود

کناررفتن حسنی مبارک در مصر هیچ چیز عو  نشده 

دستگاه بوروکراسی و سرکوب، سر جای ختودش .  است

است، سرمایه داران و صتاحتبتان قتدرت در متوقتعتیتت 

خودشان قرار دارند و هیچ  تغییری در اوضتاع بتوجتود 

نیامده است و فقط ر یم حاکم بر مصر زیر فشار جنبتش 

توده ای و جنبش اعتراضی، حسنی مبارک را قربانی و 

 . برکنار کرده است

همانطور که میدانید در تمام مدت  ارتش کنترل اوضتاع 

حتتی زمتانتی کته گتروه اوبتاشتان و .  را در دست داشت

جتانتیتان را کته از زنتدان آزاد کترده بتودنتد بته متیتتدان 

التحریر فرستادند و با کوکتتتل متولتوتتف بته جتان متردم 

افتادند که شاید بتوانند آنها را وحشت زده و از میدان بته 

واضح  است کته ایتن گتروه هتا، بتدون اطتالع .  درکنند 

بتنتابتر ایتن .    دولت نظامی مصر سازماندهی نشده بودند

همان ارتشی  که بعنوان دوست و حامی مردم کنار آنتهتا 

قرار گرفته بود، به شکل توطوه آمیزی این گروه هتا را 

سازمان می داد تا شایتد بته بتهتانته درگتیتری هتا بتتتوانتد 

 .دخالت کند و جنبش مردم را سرکوب نماید

امروز هم، این هتمتان دولتت و هتمتان ارتتش استت کته 

کنترل اوضاع را به دست گرفته و بته ایتن امتیتد کته بتا 

کنار رفتن حسنتی متبتارک متردم مصتر بته ختانته هتای 

خودشان بازگتردنتد، دارد متیتدان التتتحتریتر، قتاهتره  و 

 . شهرهای دیگر را از عالئم انقالب پاکسازی می کند

بنابر این، مسئله اصلی در مصر این است که آیدا مصدر 

باید از سمبل ها، عالئم انقالب، و سنگرها، پداک بشدود 

یا از عوامل ضد انقالبی مداندندد ارتدش، دولدت ندظدامدی 

ایدن، .  وسرمایه داران کده هدندوز درمصدروجدود دارندد

همان مسئله اساسی است که همچنان در مصر الیدندحدل 

 . مانده

در   31انتقتالب .  ما در انقالب ایران هم ایتن را دیتدیتم

واقع از شورش حلبی آبادها که شورش مردم گرسنه  و 

کارگران فقیر و بدون شغل بود شروع و بعد بته انتقتالب 

یعنی به آنجایتی ختتتم شتد کته بتا کتنتار .  اسالمی ختم شد

انتقتالب از .  رفتن شاه از متیتدان، متبتارزه متتتوقتف شتد

حرکت باز ایستاد و ضتد انتقتالب استالمتی قتدم بته قتدم 

 31تازه اگر ما انتقتالب .  شروع به سرکوب انقالب کرد

، انقتالب   31را با انقالب مصر مقایسه کنیم می بینیم در 

برای اینکته .  ایران، قدم های بیشتری را به جلو برداشت

مصر تا لحظه حاضر فقتط حستنتی متبتارک را قتربتانتی 

یعنی  تنها امتیازی که طبقه حتاکتم بته متردم داده .  گرفته

. این است که تن به کنار رفتن و برکناری او داده استت

 —در حالیکه انقالب در ایران تا مرحله قیام و حمله به 
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26ادامه از ص   

انقالب مصر هر چند به حمله . پادگان های ارتش جلو رفته بود

به پاسگاه های پلیس هم منتهی شده، ولی هنوز بهیچوجه تا حد 

.                قیام و حمله به پادگان های ارتش جلو نرفته است  

همانطور که گفتم پیشروی بیشتر این انقالب بستگی              

به این دارد که توده مردم و بخصوص طبقات پایین تا چه حد 

مطالبات خود را دنبال کنند و تا چه حد این آگاهی را داشته 

باشند که با کنار رفتن حسنی مبارک، مسوله اساسی جنبش شان 

این مسوله . که بیکاری و فقر و گرسنگی است، حل نمی شود

.                                             اساسی جامعه مصر است  

همانطور که در جلسه گذشته هم گفتتتم متعتمتوال بتعتد از ایتنتکته 

خواست و مطالبه جنبش همتگتانتی بترآورده متی شتود، جتنتبتش 

مسلمأ .  مرحله شکاف میان جنبش.  وارد مرحله بعدی می گردد 

در مصر هم بتا عتقتب نشتیتنتی ر یتم و ستستت شتدن بتنتدهتای 

سرکوب، یک فضای سیاسی مساعدی پیتش ختواهتد آمتد و هتم 

اکنون پیش آمده است که در ایتن فضتا متا شتاهتد آن هستتتیتم و 

خواهیم بود که طبقات و گروههای اجتماعی مختلفی که در طی 

دوران دیکتاتوری حسنی مبارک سرکوب متی شتدنتد و قتدرت 

ابراز وجود نداشتند،  وارد میدان می شوند و خود را متتتشتکتل 

 . می کنند

ما شاهد این خواهیم بود که  کارگران برای بتهتبتود زنتدگتیتشتان 

شتتوراهتتای کتتارگتتری .   دستتت بتته متتبتتارزه و اعتتتتتصتتاب بتتزنتتنتتد

زنتان ستازمتان هتای ختودشتان را .  خودشان را تشکیتل بتدهتنتد

بوجود  بیآورند و معلمین و اقشار مختلف ستعتی کتنتنتد بته متدد 

آزادی های نسبی که به دست آمده است، خود را متشکل کنند و 

این آنچه است که  ما از این پتس .  از حقوق خودشان دفاع بکنند

در مصر خواهیم دید چرا؟ برای اینکته بتا کتنتار رفتتتن حستنتی 

مبارک درواقتع هتیتچ یتک از متطتالتبتات اصتلتی متردم مصتر 

نته تتنتهتا .  بیکاری از بتیتن نتختواهتد رفتت.   برآورده نشده است

ایدن .  گرانی از بین نخواهد رفت، بلتکته تشتدیتد هتم ختواهتد شتد

توهم توده های  نا آگاه است که فکرمیکنند علت اصلی فدقدر و 

. گرانی و بیکاری و  مسائل دیگر که دارندد دیدکدتداتدوری اسدت

دیکتاتوری تنها یک شکل از نظام سرمایه داری اسدت کده در 

آن سرمایه داران سعی میکندندد بدا تدحدمدیدل مدزد ارزان، و بدا 

کنترل و سرکوب شدید طبقه کارگر، به منظور استثدمدار شددیدد 

بنابراین، حتی اگر دیکتاتوری هم از .  آن، جیب خود را پر کنند

بین برود و یک نظام دمکراتیک سرمایه داری بدوجدود بدیدایدد، 

زیرا که انتبتاشتت .  باز این بیکاری و فقر همچنان ادامه می یابد

و تجمع سرمایه، خود به خود فقر را در کنار خودش می آفرینتد 

 . و بیکاری یکی از ملزومات جامعه سرمایه داری است

اآلن اگر ما به جنبشی که در مصر در جریان است نگاه بکنیتم، 

می بینیم که بتعتد از کتنتار رفتتتن حستنتی متبتارک، نتیتروهتا و 

یتکتی از ایتن .  آلترناتیوهای متفاوتی در پتیتش رو قترار دارنتد

آلترناتیوها  دیکتاتوری مطلقته بتوده استت کته حستنتی متبتارک 

سمبل آن بوده  و حاال عقب نشینی کرده است و باز میتواند اگتر 

مردم به خانه های خود بروند و دست از مبارزه بکشنتد دوبتاره 

همانطورکه قبال برای شما  گفتتتم جتنتبتشتی کته در .  برقرارشود

تونس راه افتاد، بیست و سه سال پیش هم برعلیه بیکاری و فقتر 

بن .  این جنبش منجر به قدرت گیری بن علی شد.  براه افتاده بود

علی یک سری اصالحات انتجتام داد و بتعتد دوبتاره، بتا مشتت 

 . آهنین دیکتاتوری خودش را برقرار کرد

دیکتاتوری ها همین که کارآیی خود را از دست می دهند موقتتأ 

دست به عقب نشینی هایی میتزنتنتد و بتعتد آرام آرام وقتتتی کته 

جنبش از شور و شوق افتتاد و متردم بته ختانته هتای ختودشتان 

بازگشتند، دوباره برای سرکوب متردم، ختودشتان را ستازمتان 

 . میدهند و دوباره بساط گذشته شان را پهن می کنند

در مصر هم این یکی از سناریتوهتایتی استت کته متمتکتن استت 

یعنی در حال حاضر ارتش دارد به مردم مدی گدویدد .  اتفاق بیافتد

که بسیار خوب، خواست شما رفتن حسنی مبارک بود که کدندار 

رفت، بروید سر زندگی خودتان و بعد کدم کدم شدروع مدی کدندد 

پلیس را دوباره به همان شکل ساب  و یا به شکل جدید تجددیدد 

سازمان دادن و به راه انداختن و کم کم شروع می کند فدعدالدیدن 

را دستگیر کردن و بعد از پنج یا شدش سدال خدواهدیدد دیدد کده 

بساط دیکتاتوری دوباره برقرار شده، بی آندکده مسدائدل مدردم 

 . حل شده باشد

دیکتاتوری مطلقه  فتردی،  هتمتانتطتور کته  گتفتتتم،  یتکتی از 

آلترناتیوهایی است کته در ایتن کشتورهتا بتعتنتوان  شتکتلتی از 

در ایران هتم، ایتن .  مدیریت سرمایه داری به کار گرفته میشود

آلترناتیو بصورت دیکتاتوری ولی فقیه و دیکتتتاتتوری شتاه بتود 

در هم  شکسته  شد، ختودنتمتائتی کترده و متی   31که  در سال 

 .کند

آلترناتیو دیگر این است که در مصر و کشورهدای دیدگدر ادعدا 

می شود که اگر مدا یدک ندظدام هدر چدندد سدرمدایده داری ولدی 

دمدکددراتددیددک، مددثددل کشددورهددای غدرب، بددرقددرار کددنددیددم، یددعددنددی 

انتخابات، آزادی بیان، و ح  تشکل داشته باشیم تدمدام مسدائدل 

و مشکالتمان، مانند بیکاری، فدقدر و گدرسدندگدی از بدیدن مدی 

خب جالب اینست که در کشورهای غربی مثل آمریدکدا و .  روند

اروپا که آزادی بیان وجود دارد، و مردم آزادانه می روند رأی 

خودشان را می دهند و دولت های مطلوب خود را انتخداب مدی 

کنند، و کسی به عنوان زنداندی سدیداسدی در زنددان هدا وجدود 

ندارد و خالصه دمکراسی بطور کدامدل آندطدوری کده خدواسدت 

نظام سرمایه داری است برقرار است، ولی باز هم بدیدکداری و 

اصدال بدحدران کدندوندی از هدمدیدن کشدورهدا .  بحران وجود دارد

 . شروع شد و به نقاط دیگر سرایت کرد

فی المثل، در تونس و مصر، حتی قبل از بحران سرمایه داری 

ولی از آنجایی کته یتکتی از .  در اروپا هم، رقم بیکاری باال بود

منابع مهم درآمد این کشورها صدور منسوجتات بته کشتورهتای 

اروپایی و جلب توریست از این کشورها بود، متنتستوجتاتتی کته 

توسط خود کمپانی های اروپایی مثل  شترکتت هتای فترانسته و 

ایتالیا، در تونس و مصر به مدد کار ارزان در آنجا، تولتیتد متی 

بنابراین، وقتی که بدنبال بحتران سترمتایته داری در اروپتا .  شد

بازار منسوجات در آنجا متحتدود شتد، تتأثتیترات ویتران کتنتنتده 

خودش را در تونس و مصر بجا گذاشت و بحران بتیتکتاری در 

این کشورها را که قبال هم وجود داشت تشدید کرد و متنتجتر بته 

یعنتی ایتن را متی .  جنبشی شد که به فرار بن علی منتهی گردید

خواهم بگویم که اگر قرار بود دولت کنتونتی مصتر آنتطتور کته 

ادعا میکند بتواند با برگزاری انتخابات و با آزاد کردن زندانیان 

سیاسی و یا حتی  تغییر قانون اساسی و ایجاد یک جامعه کتامتال  

دمکراتیک سرمایه داری بیکاری و فقر یعتنتی متطتالتبته اصتلتی 

مردم مصر، مطالبه ای که  جنبش مصر حول آن راه افتتتاد، را 

حل کند، خب پس چرا این متعتضتالت در کشتورهتای اروپتایتی 

برای این که بتا وجتود .  هنوز حل نشده است؟ پاسخ روشن است

همه این آزادی ها، در این کشورها هنتوز یتک نتظتام سترمتایته 

از ایتنتروستت کته متا متی بتیتنتیتم  کته ایتن .   داری وجود دارد

دمکراسی ها نه تنها نتوانسته اند مسوله بیکاری را حل بتکتنتنتد، 

بلکه خودشان هتم در حتال حتاضتر دچتار بتحتران بتیتکتاری و 

افزایش قیمت ها هستند و درواقع بحتران ایتنتهتا بتوده استت کته 

بحران در کشورهای عتربتی را تشتدیتد کترده و جتنتبتش هتای 

 .  مزبور را ببار آورده است

بنابراین اگر خوب دقت کنید، می بینید که آلترناتتیتو دمتکتراستی 

چتون  .  هم نمیتواند مسوله مصر و کشورهای دیگر را حل بتکتنتد

این آلترناتیو خودش  در حال حاضر دچار بتحتران بتیتکتاری و  

 . اقتصادی است 

خب، این چیزی است که من و شما میدانیم، ولی آیا تتوده متردم 

مصر هم این آگاهی را دارند؟ یا دچار این توهم اند که اگتر در 

مصر  قانون اساسی عو  بشود و یک انتخابات کتامتال آزادی 

برقرار گردد،  زندانیان سیاسی آزاد بشوند، همه آزاد باشند کته 

نظرات خود را بیان کنند و احزاب فعالیت کتنتنتد و در زنتدگتی 

: سیاسی شرکت بنمایند، همه مسائل آنها حل می شود؟ باید گفتت

به درجه ای که مردم مصر دچار این توهمات باشتنتد بته هتمتان 

 . درجه انقالب مصر به جلو نخواهد رفت و متوقف خواهد شد

، همانطور که گفتم، متردم بته ختاطتر  31شما ببینید در انقالب 

یک سلسله خواست های اساسی شان به حرکت در آمدند، و بعد 

وقتی با نیروهای سرکوبگر ساواک و پلتیتس و ارتتش  متواجته 

. شدند به این نتیجه رسیدند که باید  این ر یم را سرنگتون کتنتنتد

ولی چون دچار ایتن تتوهتم بتودنتد کته عتلتت اصتلتی مستائتل و 

 —مشکالت و فقر و فاقه  آنها ر یم دیکتاتوری شاه است، با 

بعد هم . سرنگونی شاه عنان خویش را بدست خمینی سپردند

دیدیم که خمینی با ارتش سازش کرد، و در کنار آن دستگاه 

های سرکوبگر جدیدی را هم بنام سپاه پاسداران و بسیج و 

لباس شخصی  شکل داد و خالصه یک دیکتاتوری سیاه تر از 

.                                                   قبل را برقرار کرد  

همانطور که من بارها برای شما توضیدح داده ام، پدیدروزی   

یک انقالب در این است که تا کجا بتواند مسائل جامعه را حدل 

این هم بستگدی بده ایدن دارد کده تدوده .  بکند و به پیش برود

مردم چقدر نسبت به خواست ها، مشکالت و بدخدصدوص راه 

همیدن جداسدت کده ندیدروهدای . حل های آن آگاه و واقف باشند

سیاسی نقش آگاهی بخش و مدهدم خدود را ایدفدا مدی کدندندد و 

 . سرنوشت یک انقالب را تعیین می کنند
ما اگر مسوله را به شکل خیلی روشتن و ستاده جتلتو ختودمتان 

بگذاریم می بینیم که در مصر به خاطر بیکتاری و گترستنتگتی 

جنبشی براه افتاد که در آن مردم  با نیروهای سرکوبگر پتلتیتس 

سپس، در تجریه دریافتند برای اینکه بتوانند فتقتر .  مواجه شدند

و گرسنگی و بیکاری را از بین ببرند مقدمتا باید کتل دستتتگتاه 

سرکوبگر و ر یمی را که در برابرحرکت آنهتا ایستتتاده استت 

کنار بزنند و این کار را در حد  استعفتای  حستنتی متبتارک بتا 

از این پس پیشروی فراتر از این بستگی بته .  قدرت پیش بردند

این دارد که تا چه حد به این مسوله واقف بشوند که بدون تغییر 

 . نظام اجتماعی مسوله فقر و بیکاری از بین نمی رود

شما در مصر، در مصر بعد از حسنی متبتارک ، مصتری کته 

در آن قدرت های سرکوبگر اتوریته خود را ظتاهترا از دستت 

داده اند، خواهید دید که نه تنها بتیتکتاری و گترستنتگتی و فتقتر 

بترای .  کاهش پیدا نخواهد کرد، بتلتکته تشتدیتد هتم ختواهتد شتد

همین، در مصر آینده ما شاهد این خواهیم بود که اعتصابات و 

. خب این امر به تولید  ضربه می زنتد.  اعتراضات باال بگیرند

چرا که بهترین شرایط برای رشد سرمایه داری شرایطی است 

که در آن کارگران برده وار کار بتکتنتنتد، بترده وار استتتثتمتار 

بشوند، و هیچ اعتراضی نکنند و چر  تولید را به نفع سرازیر 

شدن هرچه بیشتر ثروت به جیب سرمایه داران  بطورمنظم و 

هر لحظته کته ایتن رونتد بتا یتک .   بدون وقفه به کار بیاندازند

. اعتصاب متوقف بشود، به تولید و اقتصاد ضتربته متی ختورد

آیا در مصر با باال گترفتتتن ایتن .  حاال شما خودتان حساب کنید

اعتصابات و اغتشاشات به تولید و منجمله توریسم که یکتی از 

 منابع مهم درآمد آن را تشکیل می دهد، ضربه نخواهد خورد؟ 

بنابراین سناریوی بعدی مصر این نیست که در آن حاال به مدد  

دمکراسی، اقتصاد مصر به راه خواهد افتاد و مسوله بتیتکتاری 

این وعده دروغی است کته سترمتایته ..  و گرانی حل خواهد شد

داری برای فریب و بازگرداندن مردم به خانه هایشان و توقتف 

نه، به نظر من آنچه که متعتمتوال در پتس ایتن .  انقالب می دهد

انقالبات ر  می دهد، تشدید وخامت اوضاع، تشدید  بتیتکتاری  

یعتنتی درواقتع بتحتران سترمتایته داری .  و افزایش گرانی است

در واقع، توده مردم مصر که درحتال حتاضتر .  تشدید می شود

دچار این توهم اند کته بتا بترقتراری دمتکتراستی، بتیتکتاری و 

گرانی از بین می رود و واقف باین نیستند که منشأ بیتکتاری و 

گرانی  نظام سرمایه داری است، بتا تشتدیتد بتحتران و تشتدیتد 

بیکاری کم کم متتوجته ایتن مستوتلته متی شتونتد، و در نتتتیتجته 

شرایطی بوجود می آید که در آن توجه آنها بته مستوتلته اصتلتی 

 . جلب می شود

مثل این است که شما بیماری دارید که این بیمار، بیماری 

اصلی اش سرطان است و شما به این واقف نیستید و فکر 

میکنید با دوتا قرِص سردرد عوارضی که بیمار دچار آن شده 

ولی وقتی به او قرص می دهید و . است، از بین می رود

نتیجه نمی گیرید به مرور زمان بیماری تشدید می شود و خود 

تشدید بیماری به شما کمک میکند که به معضل اصلی پی 

توده مردم هم در جریان تالش برای تغییر اوضاع است . ببرید

این نیست که . که توهمات شان را به تدریج از دست می دهند

احزاب و گروه ها می آیند و راحت، با دادن آگاهی به آنها، 

طبیعتا فعالیت و تالش احزاب و گروه.  مسوله را حل می کنند  
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ولی آنچته کته تتوده .  ها نقش بسیارمهمی درآگاه کردن مردم دارد

مردم در جریان عملی انقالب در عر  یتک روز متی آمتوزنتد 

آنقدر وسیع است که در شرایط معمولی طی ده تا پنجاه سال کتار 

 . گروه ها نمی توانند بیآموزند

بنا براین وقتیکه در جامعه با از بین رفتن دیکتاتوری و تضعیتف 

سرمایه داری، بحران اقتصادی تشدید میشود، این بحران هرچنتد 

که برای مردم فالکت وبدبختی های زیادی بته وجتود متی آورد، 

ولی عمال وسیله ای میشود که توهمات اولیته آنتهتا فتروبتریتزد و 

بعلت اصلی مشکالت و معضالت خودشان کته نتظتام اجتتتمتاعتی 

است پی ببرند و این خود از یک طرف جامتعته را نتزدیتک متی 

کند به اینکه حل مسوله اصلی را در دستتتور کتار ختودش قترار 

بدهد و از طرف دیگر تتوده هتای متردم را بترای حتل متعتضتل 

 . اصلی که نظام سرمایه داری است بسیج می کند

. بنابراین در مصر هم در بهترین حالت چنین اتفاقی خواهد افتتتاد

 چرا؟. در انقالب ایران این اتفاق نیافتاد

برای اینکه توهمات مردم به جنبش اسالمی آنقدر زیتاد بتود کته  

بعد از انقالب به خانه های خودشان برگشتند و همانطور که گفتتم 

عنان اختیار را بطور کامل بته ر یتم استالمتی دادنتد و بتعتد هتم  

ر یم اسالمی از این فرصت و اعتماد استفاده کرد و دیکتتاتتوری 

 . مطلقه را دوباره برقرار کرد

در مصر ما نمی دانیم چه اتفاقتی متی افتتتد،  مستلتمتأ یتک دوره 

هتمتانتطتور کته .  درگیری ها و مبارزات شدید در پیش خواهد بود

گفتم سازمانها و تشکالت توده ای به خودشان  شکل خواهتنتد داد 

و سعی خواهند کرد مطالبات اولیه جنبش را پتی گتیتری بتکتنتنتد، 

ولی این که این ها چقدر بتتتوانتنتد پتیتروز بشتونتد و چتقتدر پتیتش 

بروند، بستگی به سطح آگاهی مردم و درجته حتمتایتتتی دارد کته  

اگتر ایتن متقتاومتت هتا  بصتورت .  توده مردم از آنهتا متی کتنتنتد

مقاومت های پراکنده  باشد، طبیعتا ارتش آنها را سرکوب میتکتنتد 

ولی اگر ایتن .  و به عقب میراند، همانطورکه در ایران اتفاق افتاد

مقاومت ها بتواند با حمایت های وسیع مردم به حدی بترستد  کته 

تجمعات عظیم میدان التحریر تجدید بشوند،  دوباره سنگر هتا بته 

پا شوند و جنگ میان ارتش  و توده متردم دوبتاره صتحتنته آرای 

مجلس بشود،  آنوقت  می شود به پتیتشتروی بتیتشتتتر انتقتالب دل 

 .  بست

همانطور که من بارهتا گتفتتته ام متا در ایتن جتوامتع یتک نتظتام 

سرمایه داری داریم که در راس آن طتبتقته سترمتایته دار نشتستتته 

است و در رده های تحتانی توده های عظیمی که زیر فقر و فاقته  

آنچه که این نظام را  سر پا نگه می دارد، نیتروهتای .  بسر میبرند

 . سرکوبگر آنست

بنابراین هر اعتراضی با سد  سرکوب توسط دولتت متواجته متی 

شود و بنابراین هر اعتراضی بسرعت به یک اعترا  ستیتاستی  

 .تبدیل می شود

اگر توده مردم این آگاهی را داشته باشند که بدون از بیتن رفتتتن  

نظام اجتماعی مسائلشان برطرف نتمتی شتود، بتا عتقتب نشتانتدن 

ارتش و پلیس و دستگاه های سرکوب تعرضات بتعتدی ختودشتان 

یتعتنتی شتروع بته ختلتع یتد از .  را به  خود نظام شروع می کتنتد

 .سرمایه داران می کنند و دولت خودشان را بر پا می نمایند

تا زمانی که مردم دچار این توهم باشند که باید منتظتربتمتانتنتد تتا  

دولت جدید، حتی دولتی که در یک انتخابات دمکراتیک برگزیده 

شده، روی کار بیاید و معضالت آنها را حل کند، هیچ مسوتلته ای 

 . حل نمی شود

چون تحت هر شرایطی که شما حستاب بتکتنتیتد، حتتتی اگتر یتک 

انتخابات آزاد برقرار شود، دولتتتی کته ستر کتار متی آیتد دولتت 

سرمایه داری خواهد بود و برای سرمایه داران و نه کارگتران و 

 . مردم کار خواهد کرد

 

اولین دلیل این که ایتن دولتت یتک دولتت .  علت هم روشن است 

سرمایه داری خواهد بود اینست که اصوال توده های مردم، تتوده 

های فقیر مردم ، توده هایی که ستالتهتا زیتر ضترب سترکتوب و 

استثمار و فقر بوده اند، این ها اعتماد به نفس الزم را نتدارنتد کته 

در یک انتخابات بیاینتد و ختودشتان را کتانتدیتد بتکتنتنتد و از آن 

انتخابات دولتی بیرون بیاید که اکثریتش نماینده های کتارگتران و 

. معموال چنین چیزی اتفاق نمی افتتتد.  توده زحمتکش و فقیر باشند

سرمایه داری هزاران کادر تربیت شده، وکیل و وزیتر و متدیتر 

دارد که این ها بسرعت می دانند چه طور خودشان را کاندید 

توده مردم اصال جسارت چنین . کنند و دولت تشکیل بدهند

.                اصال قدرت تبلیغاتی ندارند. کادرهایی را ندارند  

برای همین است که حضور مردم در میدان مبارزه و اعتتتمتاد  

به نفسی که در طی مبارزه پیدا می کنند، بسیار بستیتار اهتمتیتت 

این نیست که ما فکر کنیم اگر یک انتخابات آزاد بترقترار .  دارد

بشود، اتوماتیک دولتتتی کته تشتکتیتل متی شتود دولتت متردمتی 

 . خواهد بود

 

نه تنها به این دلیل که توده مردم آمادگی چنین کاری را ندارنتد، 

سرمایه داران متی .  بلکه همچنین امکانات این کار را هم ندارند

توانند با ثروت هتایتی کته دارنتد در یتک انتتتختابتات دستت بته 

در حالیکه مردم عادی بتایتد صتبتح بترونتد .  تبلیغات وسیع بزنند

سر کار و شب خسته و کوفته به خانه برگردند و وقت ایتن کتار 

 . را ندارند

نتیجتا حتی در بین دمکراتیک ترین جوامع، تا وقتتتی کته نتظتام 

سرمایه داری وجود دارد، تا وقتیکه یتک عتده صتاحتب ثتروت 

هستند، همه امکانات آموزشی را دارنتد، تتربتیتت شتده هستتتنتد، 

دانشگاه رفته هستند، بلد هستند که چتطتور  دولتت هتا را اداره 

کنند، و چطور پست ها را پر کنند، و تا وقتیکه در بترابتر آنتهتا 

مردمی قرار دارند که در این مورد هیچ تجربه ای ندارند، هیتچ 

قدم بجلو نمی گذارند، و اصال این کارها را بتلتد نتیتستتتنتد، هتر 

انتخاباتی، هر چقدرهم که آزاد باشد، مسلما منجتر بته پتیتروزی 

دولت  سرمایه دار میشود و باین سادگی برپائی یتک حتکتومتت 

 .  مردمی را بدنبال نمی آورد

اینست کته وقتتتی .  معموال آنچه که اتفاق می افتد چیز دیگریست

قدرت های سرکوبگر مثل پلیس و ارتتش در بترابتر متقتاومتت 

مردم به عقب می نشینند و یک فضای باز بوجود می آید، مردم 

ارگان های توده ای حاکمیت خودشان را به صورت شوراهتا و 

ایتن ارگتان .  اتحادیه ها و تشکالت زنان و غیره شکل می دهتنتد

ها ارگان هایی هستند که توده مردم راحت در آن ها فعالیت می 

چون در شورای کارخانه، کارگر، راحت می تتوانتد بتلتنتد .  کنند

چون این محیطی .  شود  و حرف خودش را بزند و نماینده بشود

. است که در آن پرورش پیدا کرده و خم و چتمتش را متی دانتد

ولی اگر همان موقع به این کارگر پیشنهاد بدهید که بیایید بترای 

انتخاب در پارلمان نماینده بشود، طبیعتا وحشت می کند و پتا 

برای اینکه هیچوقت در پارلمان نبوده و بتلتد .  جلو نمی گذارد

ولی شورا شکل مناسبی است کته .   نیست اداره یک دولت را

این شتوراهتا .  می تواند به ابراز وجود توده مردم امکان بدهد

درواقع همان دولتی است که مردم در جریان انقالبات، بترای 

خودشان، بطور ابتکاری، در بترابتر دولتت سترمتایته داری، 

 . تشکیل می دهند

وقتیکه پتس .  این همان چیزیست که  در انقالب اکتبر ر  داد 

از انقالب همگانی و سرنگونی تزار، بحران اقتصادی تشدیتد 

میشود و فقر و فالکت تحمل ناپذیر می گردد، این شتوراهتا و 

ارگانهای توده ای اند که در برابر دولت رسمی که عتاجتز و 

ناتوان از حل مشکالت مردم است قد علم نتمتوده، ستعتی متی 

کنند، کم و بیش مثل یک دولت، امور را بدست خود بتگتیترنتد 

 . و خالد موجود را پر کنند

در همین انقالب مصر و تونس هم دیدیم هتمتیتن کته دستتتگتاه 

پلیس که وظیفه حفظ نظم را در شهر به عهتده داشتت در هتم 

شکسته شد و برای اداره محالت یتک ختالد قتدرتتی بتوجتود 

آمد، بالفاصله مردم کمیته های محالت را با چوب و چماق و  

حاال شما حستاب .  اسلحه برای تأمین امنیت شهر تشکیل دادند

بکنید که تشدید بحران اقتصادی در ایتن کشتورهتا متنتجتر بته 

وقتتتی در یتک .  تشدید بیکاری، گرسنگتی و  قتحتطتی بشتود

جامعه قحطی می شود، یعنی نتظتام حتاکتم و نتظتام سترمتایته 

داری نتوانسته ابتدایی ترین نیتازهتای متردم را کته غتذاستت 

نتیجتأ چه متیتشتود؟ ختود متردم کتنتتترل .  برای آنها فراهم کند

کارخانه ها و کنترل تولید را به دست می گیترنتد و بتعتبتارت 

این چیزی استت .   دیگر مدیریت خودشان را برقرار می کنند

یتعتنتی وقتتتی کته بتدنتبتال انتقتالب و .  که در اکتبر اتفاق افتتاد

سرنگونی تزار، دولتت متوقتت بتور وائتی تشتکتیتل شتد، در 

برابر آنها شوراهای مردمی بوجود آمدند، و وقتیتکته در اثتر 

تشدید بحران اقتصادی، جامعه دچار قحتطتی و بتحتران شتد، 

. توده مردم در برابر این قحطی و بحران متنتفتعتل نتنتشتستتتنتد

کارگران شروع کردند کنترل کارخانه ها را به دست گرفتن، 

کنترل محالت را به دست گرفتن و کتم کتم هتمتیتنتطتور جتلتو 

رفتند تا جایی که وقتی اکثریت جامعه باالخره فتهتمتیتد کته تتا 

نظام سرمایه داری ریشه کن نشود این قحطی و گرستنتگتی و 

بیچارگی از بین نمیرود، با یک تعر  انقالبی دولت متوقتت 

ابتن .  را سرنگون کردند و دولت خودشان را بر قرار نمتودنتد

پروسه ای است که در بهترین حالتت در کشتورهتای عتربتی 

منتها این بستتگتی بته ایتن دارد کته تتوده .  نیز ر  خواهد داد

مردم چقدر به این امر واقف بشوند که دمکراسی فقط ارزش 

اش برای آنها این است که در سایه آن بتواند ارگتان هتا تتوده 

ای خودشان را شکل بدهند و نطفه های دولت آتی را بتوجتود 

تا وقتی که مردم مصتر فتکتر کتنتنتد کته دولتت هتا، .  بیاورند

منجمله دولت کنونی، می آیند برای آنها انتخابات می کتنتنتد و 

مسائل آنها را حل می کنند، این فکر کامال باطلی است و تنها 

به درجه ایکه از این فکر بیرون بتیتایتنتد متی تتوانتنتد انتقتالب 

 .   خودشان را پیش ببرند

نتیجتا حتی در بین دمکراتیک ترین جوامع، تا وقتتتی کته نتظتام 

سرمایه داری وجود دارد، تا وقتیکه یتک عتده صتاحتب ثتروت 

هستند، همه امکانات آموزشی را دارنتد، تتربتیتت شتده هستتتنتد، 

دانشگاه رفته هستند، بلد هستند که چتطتور  دولتت هتا را اداره 

کنند، و چطور پست ها را پر کنند، و تا وقتیکه در بترابتر آنتهتا 

مردمی قرار دارند که در این مورد هیچ تجربه ای ندارند، هیتچ 

قدم بجلو نمی گذارند، و اصال این کارها را بتلتد نتیتستتتنتد، هتر 

انتخاباتی، هر چقدرهم که آزاد باشد، مسلما منجتر بته پتیتروزی 

دولت  سرمایه دار میشود و باین سادگی برپائی یتک حتکتومتت 

 .  مردمی را بدنبال نمی آورد

 

 ترس احساس گناه 

و وجدان ناراحت بندگان    

 عطرهایی برای دماغ خدایان

......قدرت طلب هستند   

 آزادی باعث می گردد

که انسان به شکار خدایان برود   

و آنها را از تخت عاج خود   

پایین بکشد و از آنها خلع ید کند   
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 تراژدی خاموش زنان عراقی

دهرجمیل و علی الفدحیلی: نویسندگان  

بابک پاکزاد: برگردان     

  

ی متاهتانته در  من مجبورم برای دریافت کمک هزینته» :  گفت

باید بگویتم کته .  ادارات دولتی مقادیر قابل توجهی رشوه بدهم

ی بزرد متن کتافتی  وجه برای تامین خانواده این مبلغ به هیچ

 .                                                         .نتتتیتتتستتتت 

هتا شتوهترم را نتزدیتک متحتل ایستت  سال گذشته، امریکایتی

بازرسی کشتند و حاال من برای تامین شش فرزندم به عتنتوان 

کتنتم و بترای  های مقامات دولتتی کتار متی کار در خانه خدمت

هتا بته متدرسته  هایم را کم کتنتم نتگتذاشتتتم کته ان که هزینه این

 «               .                                         بتتتتتتتتتترونتتتتتتتتتتد

ها به منظور یافتن حامی در صتدد ازدواج متجتدد  برخی بیوه

هتاستت  تتر از ان ها که معموال مستن اما شوهر دوم ان.  هستند

 .کتنتد هتا واگتذار متی مراقبت از فرزندان جدید را نتیتز بته ان

از دستت دادن شتوهتر » :  گوی صلیب سر  عراق گفت سخن

جهان مسؤل زنانی است . توان جبران کرد وجه نمی را به هیچ

 «.اند ی جهانی از دست داده که همسرانشان را به نام جامعه

 

  از سایت اعتراض

NGO های  عراق را ترک کنند، برخی پرو ه ۲۱۱۰در اکتبر 

این . حمایتی را در ارتباط با زنان عراقی به اجرا دراوردند

ها، از طریق اموزش و  ها برزنان شاغل و حمایت از ان برنامه

. فراهم کردن ابزارهای الزم برای افزایش درامدشان متمرکز بود

های مفید ما متوقف شد و  جای تاسف است که بخش اعظم پرو ه

«       ما زنان را رو در روی سرنوشت به حال خود رها کردیم؟

اولین اشوبی نیست که جان  ۲۱۱۵اشغال عراق در سال   

بین ایران و عراق صدها مرد  ۰۶۹۱-۰۶۹۹طی جنگ . ستاند می

دکتر شتها احمد در منزلش در بغداد . کشته، اسیر یا جانباز شدند

ی انسان است  چنان که شایسته ما هرگز در عمرمان ان: گفت

جنگ ایران و عراق، پدرانمان را از ما گرفت . ایم زندگی نکرده

«.مان را و حاال جنگ بوش همسران و فرزندان  

شان دست و پا  اکنون زنان برای تداوم بقا و تامین خانواده

توانیم رویای رشد  ما حتا نمی»: دهد او ادامه می. زنند می

«                         !هایمان را در سر بپرورانیم مهارت  

شوهر دکتر شتها که او هم یک پزشک بود در ماه سپتامبر سال 

که در حال ترک وزارت  جاری توسط نیروهای شورشی هنگامی

اش و هم  حاال او هم خانواده. بهداشت در بغداد بود کشته شد

ها از  البته برخی کمک. کند ی شوهرش را تامین می خانواده

هایی نظیر صلیب سر  عراق، حزب اسالمی،  طریق گروه

ها  های غیر دولتی به بیوه انجمن روحانیون مسلمان و سازمان

دهی نشده و برای  ها خوب سازمان شود، اما این کمک ارایه می

. ها رو به افزایش است ناکافی است ها که تعداد ان کمک به بیوه

ای معادل  ی امور اجتماعی دولت شروع به پرداخت ماهانه اداره

ها کرده است، اما با توجه به تورم در حال  صد دالر به بیوه

از . ها را بدهد ی خانواده تواند جواب همه افزایش این پرداخت نمی

حاجا سعادیه . طرف دیگر دریافت همین مبلغ نیز اسان نیست

      -ی چهل و هفت ساله در شهر بغداد است  حسین که یک بیوه

اند که  صدها هزار بیوه به ترا دی خاموش کشوری شکل داده

.رود تر در اشوب فرو می روز به روز بیش  

ی خشونتی هستند که بیش از یک  ها روی دیگر سکه بیوه

ها را معلول و  میلیون مرد را به کام مرد فرستاده و یا ان

اکنون بار  همسران و مادران این مردان هم. ناپدید کرده است

.                         مسؤلیت خانواده را بردوش دارند  

:  خالد حمید، رییس سازمان حقوق بشری عراقی الرایا گفت

تعداد کل مردانی که طی این دوره کشته، معلول و ناپدید »

میانگین تعداد . اند بیش از یک و نیم میلیون نفر است شده

بنابراین حدود ده . نفرات یک خانوار در عراق هشت نفر است

«.کنند میلیون عراقی در شرایط بسیار سختی زندگی می  

هایی  در چنین شرایطی زنان مجبورند به دنبال راه»: او گفت

هایشان باشند و این درحالی  برای تداوم بقا و تامین خانواده

المللی  ی بین است که کمک چندانی نیز از طرف جامعه

.                                                     گیرد صورت نمی  

)های غیر دولتی  تر تشکل بیش    NGO) المللی، سال  های بین

گذشته، ضمن پذیرفتن نظر دولت متبوعشان مبنی بر افزایش 

ها و در معر  خطر قرار گرفتن اعضا و فعاالن        اشوب

                                                                     NGO 

.                           عراق را ترک کردند   

های بشر  ی یک سازمان کمک فاریس داغستانی، مدیر پرو ه

 INTERSOSی ایتالیایی در بغداد  دوستانه

NGO  طور ناگهانی که به قبل از انهای بین المللی—-  

 گفت

 

 . یک زن دیگر در سودان به سنگسار محکوم شد

    ۱۱۸۱جوالي  ۱۳کمیته بین المللي علیه سنگسار     .              

ساله اي است که در خارطوم به  ۲۵لیال ابراهیم عیسي زن  

. ماهه است ۹او مادر یک کودک . سنگسار محکوم شده است

طبق اخباراین زن جوان با فرزند کوچکش در یک زندان زنان به 

این دومین حکم سنگسار در فاصله کوتاهي . است" امدورمن" نام

.                                                     در کشور سودان است  

این خبر مدت کوتاهي بعد از خبر آزادي انتسار شریف عبدهللا 

منتشر شد که محکوم به سنگسار شده و در سطح بین المللي پخش 

خبر محکومیت او به سنگسار با موجي از اعترا  و ابراز 

انزجار روبرو شد و در نهایت تحت این فشارهاي بین المللي حکم 

.                       سنگسار او لغو شد و انتسار از زندان آزاد شد  

 ۲۱۰۲جوالي  ۰۱سال سن دارد در روز  ۲۵لیال ابراهیم عیسي  

به دستور یک قاضي به اسم عما شامون در دادگاهي در شهر 

خارطوم به اتهام رابطه جنسي خارج از ازدواج به سنگسار 

.                                                                   محکوم شد  

سودان یکي . او امکان دسترسي به یک وکیل را نداشته است. 

از کشورهایي است که در آنجا سنگسار جزو قوانین آن کشور 

عمر البشیر که در دادگاه بین المللي الهه به جرم جنایت . است 

رییس جمهور این  ،علیه بشریت تحت پیگرد بین المللي است

کمیته بین . کشور است و از سنگسار با تمام قوا دفاع میکند

المللي علیه سنگسار این تقالهاي بیشرمانه دولت سودان را براي 

سنگسار کردن زنان بشدت محکوم میکند و از همگان میخواهد 

با یک اعترا  گسترده و بین المللي کاري کنند که حکم 

.                         سنگسار لیال ابراهیم عیسي فورا ملغي شود   
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کاخ سفید با دعوت از چند سازمان و شخصیت که آنها را نمدایدندده 

. ایرانیان در آمریکا میداند، یدک مدیدزگدرد مشدورتدی بدرگدزار کدرد

سازمان البی نایاک، بنیاد اسالمی ایمدان و سدازمدان پدایدا در ایدن 

چند شخصیت منفرد و سازمان کوچک هدم .  میزگرد حضور داشتند

 .دعوت شده بودند که برخی از آنان در طیف نایاک قرار دارند

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

جوالی، دولت اوباما میزگردی در کا  سفید بتا  43روز چهارشنبه 

آمریکایی که گویا نتمتایتنتده بتیتش از -دعوت از چند سازمان ایرانی

یک میلیون ایرانی در این کشورند  برگزار کرد تا در بتاره مستائتل 

گوناگون منجمله سیاست واشنگتن در رابطه با جمهوری اسالمی بتا 

 .آنان بحث و گفتگو کرده و نظرات آنان را مورد توجه قرار دهد

طبق معمول همیشگی، سازمان البی نایاک به رهبری تریتا پارستی 

نایاک در سایت خودش بتا .  یکی از میهمانان اصلی این ضیافت بود

انتشار این خبر تاکید میکند که این سازمان ستالتهتاستت کته بتا کتا  

 .سفید و وزارت خارجه رابطه دارد و به آنها مشورت میدهد

کتالتیتفترنتیتا نتیتز (  بنیاد ایمان) بنیاد ایرانیان مسلمان آمریکای شمالی 

یکی دیگر از سازمانهائی است که بعنوان نماینده جامعه ایترانتی بته 

رئیس این بنیاد محمد صادق نمازی خواه .  کا  سفید دعوت شده بود

ایرانی وابسته به هوشنگ امتیتر احتمتدی   -عضو شورای آمریکائی 

 .است

 

یتکتی از آنتان .  رسانه ای نیز به این میتزگترد دعتوت شتده بتودنتد

است که محمد سهیمی از ستردبتیتران "  تهران بورو" نماینده سایت 

سهیمی که تحت عنوان ضد جنگ فعالیت میتکتنتد، .  اصلی آن است

. یکی از مدافعان سرسخت بترنتامته هستتته ای ر یتم ایتران استت

سهیمی در سال گذشته که تریتا پارسی مورد انتقاد ایرانتیتان قترار 

گرفت، با جمع آوری طومار و نوشتن مقاله بته وکتیتل متدافتع وی 

 .نیز تبدیل گشت

چند گروه و دسته کوچکتر نیز به این میزگرد دعتوت شتده بتودنتد 

 .   که غالبا در طیف نایاک قرار دارند

سه سال پیش و در اوج جنبش مردمی در ایران، وزارت ختارجته 

میرگردی با چند ایرانی برگزار کرد تا درباره نتحتوه بترختورد بتا 

در آن جلسه نیز تریتا پارسی و چند نتفتر . ر یم ایران مشورت کند

دیگر که عموما طرفدار دوستی و سازش بتا جتمتهتوری استالمتی 

بدنبال آن جلسه، نمایندگان دولت آمریکتا بتا .  هستند حضور داشتند

نمایندگان خامنه ای در  نو به گفتگو نشستند تا مذاکراه و ستازش 

این مذاکرات در حالی برگزار میشد که ر یم ایران در حتال .  کنند

 کشتار مردم در خیابانها و کهریزکی کردن زندانیان بود

  

 فوروم ایرانیان

 نایاک و بنیاد ایمان 

 در کاخ سفید      

نیز در ایتن جتلتسته (  PAAIA)سازمان تازه تاسیس پایا 

این سازمان کته آرام آرام البتی ختودش .  حضور داشت

در کنگره را توسعه میدهد به کمک چتنتد چتهتره متوفتق 

ایرانی مثل فیروز نادری نفوذ بیشتری در میان ایرانتیتان 

 .یافته است

 -گذشته از چند سازمان یاد شده، چند گروه دانشجوئی و 

 

بتر ایتن .  طریق مانع گسترش جنگ داخلی به این مناطق شتونتد

با ایجاد پستت هتای متتتعتدد بتازرستی "  پید" اساس شبه نظامیان 

 . به شهر کبانی شده اند" ارتش ملی سوریه"مانع ورود افراد 

اسماعیل حما رهبر کنگره ملی کرد گفت دلیل اتخاذ این تصمیتم 

عتبتارتتنتد از "  ارتش ملتی ستوریته" آنست که حامیان پشت پرده 

ترکیه، عربستان سعودی و اردن و ما با نفتوذ ایتن نتیتروهتا در 

کتردستتتتتان متتختتالتفتتیتتم و از ایتن دیتتدگتاه متتا از حتتزب اتتتحتتادیتته 

حمایت می کنیم و معتقدیم که باید یتک (  پید)دموکراتیک سوریه 

 ."قدرت مستقل کرد بوجود آید

بزرگترین شهر کردنشین سوریه متوستوم بته التقتامشتلتی هتنتوز 

بنا بته گتزارش فتیترات .  تحت کنترل نیروی نظامی ترکیه است

نیوز، آ انس خبری کرد، گویتا نتیتروهتای دولتتتی روز جتمتعته 

 .بسوی کمیته های دفاع از خلق آتش گشوده اند

 يونگه وتم : منبع

بتا .  آنچه برای دولت آنکارا کابوس بود به واقعیت متی پتیتونتدد

فاصله ای اندک از مرز ترکیه نه تنها پرچم سر  زرد و ستبتز 

که رنگهای ملی کردهاست بلکه پرچم حزب کار کردستان نیز 

 . برفراز ساختمانهای دولتی سوریه به اهتزاز در آمد

در عتفتریتن و عتیتن "  کمیته هتای دفتاع از ختلتق"  روز شنبه 

العرب واقع در شمال شرقی سوریه و در ده کتیتومتتتری مترز 

هنگامی که نیروهتای .  دریک در ترکیه قدرت را بدست گرفتند

شبه نظامی کرد وارد ساختمانهای دولتی شدند نیروهای دولتتی 

حزب بعث که حزب حتاکتم در دمشتق استت، بتدون متقتاومتت 

" شورا هتای ختلتق" نیروی مسلط در .  ساختمان را ترک کردند

که اینک اختیار ادارات دولتتی را بتدستت گترفتتته انتد، حتزب 

است که سازمان حتزب کتار (  پید) اتحادیه دموکراتیک سوریه 

 . کردستان محسوب می گردد

گفته شده است که دیگر سازمانهای سیاسی نیتز بتایتد در اداره 

 .امور دولتی سهیم گردند

پس از ماهها کشمکش میان گروههای کرد که گاه بتا خشتونتت 

شتورای ختلتق " نیز همراه بود سرانجتام در متاه  وئتن گتروه 

با کنگره ملی کردستان که در اربیل واقع در "  کردستان غربی

شمال عراق مستقر است، برای همکاری با یکدیگر بته تتوافتق 

 . رسیدند

اتحادیه احزاب در اربیل اکثرا نزدیتک بته پترزیتدنتت مستعتود 

ولتی .  بارزانی در منطقه خودمتختتتارکتردستتتان عتراق هستتتنتد

کوششهای او برای ایجاد همکاری میان کتنتگتره متلتی کترد بتا 

که در استانبول مستقر است به موفقتیتت "  شورای ملی سوریه" 

 . نیانجامید

 

 پرچم کردستان

 سوریهبر فراز ساختمان های دولتی در 

کمیته های دفاع از خلق در شمال غربی 

 سوریه قدرت را بدست می گیرند

  رضا نافعی: مترجم

 ژوئیه ۱۱یکشنبه  

که تحت نفوذ نیروهتای مستلتمتانتی قترار "  شورای ملی سوریه" 

دارد که مورد حمایت غرب هستند قاطعانه حمایت از استتتقتالل 

 .طلبی کردها را رد کردند

و کنگره ملی کرد اتفاق نظر دارنتد کته بتایتد متانتع "  پید" حزب 

شتورای متلتی " کته بتازوی مستلتح "  ارتش آزاد ستوریته" ورود 

 محسوب می گردد، به مناطق کردنشین گردند و از این " سوریه

 در سرزمینی که 

 سایه آدمهای کوچک بزرگ شود

 در آن سرزمین

آفتاب در حال غروب می باشد   
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 نامه های رسیده از شما 

 آقای سیامک ستوده سردبیر محترم نشریه روشنگر،

نشریه روشتنتگتر، متطتلتبتی تتحتت  1141جوالی  91در شماره 

بته قتلتم "  رابطه جنسی عایشه بتا صتفتوان: تاریخ اسالم"عنوان 

جنابعالی را خواندم که مرا بر آن داشت تا یک مالحظه و چتنتد 

نکته در حاشیه این بحث را با شما و خواننتدگتان روشتنتگتر در 

 .میان بگذارم

در حالی که شما را از طریق نشریه روشنگر میشناسم و میدانتم 

که انسان سکوالر، امروزی و آزادیخواهی هستید، اما هنگتامتی 

که آن مطلب را خواندم احساس کردم که آن مقاله از یتک نتگتاه 

مرد ساالرانه سنتی دارد عایشه را به دلیل داشتن رابطه جنتستی 

مثال مقتالته یتاد آور .   افشا میکند، نوشته شده است"  نا مشروع" 

در معیت  یکی از سربازان [ عایشه]شده است که وقتیکه که او 

، ختود را بته کتاروان متی " صفوان بن التمتعتطتل" محمد به نام 

رساند معلوم می شود که تمام  مدت را در بتاقتی متانتده شتب بتا 

 ".وی بوده است

آنتچته بتیتشتتتر " عالوه بر این، در آن نوشته تاکید شده استت کته 

مسوله را شک بر انگیز میکند این است که ایتن دو در گتذشتتته 

نیز با هم روابط و مراودات بیش از حتد و پترستش بتر انتگتیتز 

داشته اند که به سووال بر انگیز کردن واقعه جتدیتد نتیتز کتمتک 

کستی را ...  ادعای  عایشته " در ادامه آمده است  که ."   می کند

خوب اگراینطور هم باشد، چرا این امر بترای ..."  قانع نمی کند 

ما انسانهای سکوالر و غیر مذهبی مهم باشد؟ خوشگذرانتدن آن 

چه لطمه ای بته متا و یتا دیتگتران "  باقی مانده شب" دو در آن 

 رسانده است؟

شتک بتر " ساختار این جمالت و بکار بردن عبتاراتتی نتظتیتر   

این استتتنتبتاط را "  ادعای عایشه" و "  پرسش بر انگیز" ، " انگیز

میدهد که مقاله، رابطه بیتن آن دو فترد را بترای عتایشته یتک 

رسوائی بزرد میداند و اکنون دارد از یک نگاه مرد ستاالرانته 

چرا بایستی رابطه دو نفر یتا وقتت .  به افشا گری از اومیپردازد

" ستوتوال بتر انتگتیتز" و "  شک بر انگیز"گذراندن آنها برای ما 

باشد؟ چرا بوسیده اند یا عشقبتازی ایتن دو نتفتر متبتدل بته یتک 

برای کسانی گردد که رابتطته جتنتستی " پرسش بر انگیز"مسوله 

انسانهای بالغ را امر خصوصی آنتهتا متیتدانتنتد؟ كستانتی کته بته 

آزادیهای فردی باور داشته باشند نبتایستتتی بتا تتوستل بته ابتزار 

... گرایشات محافظه کار جامعه وقایع تاریخی را بررسی کتنتنتد

این بخشی از نوشته کمی بلند آقای کرامت می بتاشتد کته تتمتام ) 

انتقاد ایشان را بطور موجز در بر دارد و از اینترو متا لتزومتی 

به درچ بقیه نوشته ایشان که بیشتر در مورد اهمیت نقش عایشه 

 (. در تاریخ اسالم نگاشته شده است ندیدیم

 سعید کرامت 

مداندندد ) دوست گرامی من ضمن هدمدفدکدری در هدمده اصدولدی 

که بر اساس آنها نوشته ... (   خصوصی بودن روابط جنسی و 

مرا مورد انتقاد قدرار داده ایدد، بدایدد بدگدویدم کده شدمدا دچدار 

سدئدوال " ، " پدرسدش بدراندگدیدز"  برداشت اشتباهی از کلمدات 

شده اید و فکر کرده اید که این "  رسوائی بزرگ" و "  برانگیز

من بوده ام که رابطه عایشه و صفوان برایش پرسش انگیز و 

 . یک رسوائی بزرگ بوده است

در حالیکه به این امر بی توجه بوده اید که من در این قسدمدت 

بعنوان راوی تاریخ آنچه را که اتفاق افتداده اسدت روایدت مدی 

کنم و از اینرو سئوال برانگیز بودن واقعه و غیره را در ندظدر 

امیدوارم ایدن .  اطرافیان محمد و نه خودم دارم توضیح می دهم

بدا .    توضیح مختصر بقدر کافی روشن کننده مسئله بوده باشدد

 تشکر سیامک ستوده

 

آقاا ستود ، اركام  ما در مورد اتغانها بسيار تااتايارگاذار باود و 

ت ار ا كاسته  د  اسم، اماا م اكا  ا الا    مقدار بسيار زيادي از

 .قوانين ضد ب ري تعل  اسم

بند  در دو مورد اتكار و  انم را مديون اتغان   اا  ساتام،در ا ااز 

 انواد  اي از اتغان   ا آ نا  دم كه پدر  اناواد  م ااور    وان  با

اتغانستان بود  وت  در اياران در مارد داري كاار   يك  از وزراي

دان اگاا  باودناد وتا  اياران مادار    ميكارد، اماسار اان  ام اساتااد

کاناان تااتاياري بار مان   تا يل  انها را قبو  ندا م و اين  انواد 

گذا تند كه کهر  واقع  دين را  نا تم،متاسهانه يا و ب تانه بعاداز 

 .کند سا  به آتمان مها رم كردند

ع ار در اورژاناس  2د  سا  پيش به علم ت اادف از سااعام 

منتظر دكتر مت    باودم باعاداز ماعااياناه    ب 06بيمارستان تا 

كه به م هد اعازام  اود   ت  ي   ونريزي دا ل  داد   د و گهتند

در مايااناه   كه دكتري اتغان  به نام دكتر  در مانع  د و گهام ايان

را  تمام ماياكاناد،دراااتا  كاه پارساتااران ماياگاهاتاناد ام اب  اياهام 

. دكترمت    دا ل  نيسم و براي عم  نميايند،من بياهاوش  ادم

دكتر  در    ا با دكاتار ماتا ا ا  تامااس   بعدا  نيدم كه  ود

بيمارساتاان ماياكا اد تاا مان عاما    ميگيردو با داد و بيداد انها را به

كه متاسهانه دكتر اي  م وطن تاا دوعادد ساكاه طاال .  راا  ب وم

 .درياتم نكرد  بودند ااظر به عم  ن د  بودند

عادد ساكاه طاال باه  2موقع تر ي  براي ت كر از دكتر  در با 

باعث ناراات  اي ان  د كه بند  وظياهاه ام را    دمت ان رسيديم كه

 . ا را قبو  كنم مت  بقيه مي وم ان ام داد  ام و اگر اين سكه

اي ان  نوز در بيمارستان امدادي سبزوار م غو  باه كاار  ساتاناد 

 .تاسيس مطب      را ندارند وت  ا از 

دوست عزیز از نامه عبرت برانگیز شدمدا کده مدی تدواندد بسدیداری 

مدا بدرای نشدان دادن واقدعدیدت .  چشم و گوشها را باز کند متشکدرم

مدلدیدون افدغدانسدتداندی شدریدف در ایدران ندیداز بده چدندیدن  4حقیقی 

 با تشکر سیامک ستوده . روشنگری هائی داریم

————————————- 

جناب ستوده در شرایط امروز دنیا بیشترحكومت هاي دیكتاتوري یتا 

وابسته به كشورهاي كومتونتیتستت فتعتلتي هستتتنتد یتا تتحتت حتمتایتت 

 نظرتان در این مورد چیست؟.انها

 

دوست من هیجیک از این دولتها ی فاسد و امپریالیسدت ربدطدی بده 

اینها از نام کدمدوندیدسدم بدرای فدریدب مدن و شدمدا  .کمونیسم ندارند

یک دلیلش همین است که بجای دفاع از اندقدالب .  استفاده می نمایند

. و مردم از دولتهای دیکدتداتدور سدرمدایده داری حدمدایدت مدی کدندندد

در .  جزوه ای که ضمیمه است آمده اسدت منابعی که می خواهید در
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 32     2012شماره شصت و یک آ گوست . ماهنامۀ روشنگر  

15ادامه از ص   

اما . كنم این از همه بیشتر پدر و مادرها را ترساند فكر مي. 

یك جوان در هیات مدرسه   خب كساني هم بودند كه از ایده

. سال بودند 25زیر   همه: گرچه قبول. شدند خوشحال مي

یي كه شروع به تبلیغ كردم، فرماندار نژادپرست آالباما،  هفته

جمهوري  اولین مرحله انتخابات ریاست« جورج سي واالس»

نشانه خوبي براي من . دموكراتیك ایالت میشیگان را برد

ام  اولین راي. دادنم بود همچنین این، اولین مرتبه راي )نبود 

(.دادم« شیرلي چیشولم»را به عنوان شهروند به خانم   

تجارها در شهر از این فكر كه من، یك بچه، پیروز بشوم 

درست مثل بیشتر پیروهاي پروتستاني، . ترسیدند مي

مشكل این بود كه . دیده هاي محلي و افراد جنگ دهاتي

مخالفان من توي شهر استراتژي زشتي براي متوقف كردنم 

آموزش و پرورش رفتند و   تایشان به اداره شش. داشتند

هاي خودشان را براي رقابت ضد من تحویل  نامه درخواست

شش نفر در برابر یكي؛ مشخص بود در جواني چند . دادند

با بیشتر كاندید . اند را جا انداخته« اجتماعي»روز از كالس 

كنید و  هاي را تقسیم مي شوید، فقط راي داشتن پیروز نمي

از شانس خوبم بود كه . شود تان با اختالف پیروز مي رقیب

من . دانستم دانستند و من مي را نمي« با اختالف» آنها وا ه 

هم آنها و جمهوریخواهان بیشتري را براي گرفتن 

توانند شكستم بدهند یا  نامه ترغیب كردم تا ببینم مي درخواست

.  نه  

شش   به اضافه. اینجا بود كه طعم زهر خودم را هم چشیدم

ساله هم تصمیم  18بزرگسالي كه ضد من بودند، یك جوان 

طوري راي  گرفت ضد من در انتخابات شركت كند و این

خواستم بگیرم باید تقسیم  هایي را هم كه مي اندك لیبرال

ساله كسي نبود جز معاون كالس   18آن كاندیداي . كردم مي

دختري كه در « شارون جانسن». آموزي دانش  مشاوره

.دبیرستان عاشقش بودم                       

فلكس كاكائویم را  روز انتخابات از خواب پا شدم، كرن

التحصیل شدن  هنوز پنج روز از فارغ. خوردم و رفتم مدرسه

  كتاب سال. هاي نهایي را هم داشتم باقي مانده بود و امتحان

:  آوردند  بیرون آمد و نتیجه یك انتخابات دیگر را هم به دست

.راي داده بودند« كمدین كالس»ها به من براي  آخري كالس  

ظهر تمام شد، رفتم به خودم راي  1:30وقتي مدرسه در 

تا  18م تالش كرده بودم هر  ا انتخاباتي  در تمام مبارزه. دادم

فقط در . مند كنم ساله یي را به راي دادن عالقه 25

نفر واجد شرایط راي دادن  200ام  دوره هاي هم آخري  كالس

. ام كمتر از صد دالر خرج كرده بودم در ستاد تبلیغاتي. بودند

هاي  پدر و مادرم با استنسیل عالمت  در زیرزمین خانه

خبري از تابلو نبود، فقط یك . ها را اسپري كردیم خانه بیرون 

یي داشتیم كه خانه به خانه دست مردم رساندم  صفحه آگهي یك

گیري تمام شد، شمارش آرا را  شب راي 8وقتي ساعت   

.  كمتر از دو ساعت بعدش، نتایج اعالم شد. شروع كردند

ها، نتایج را در دست  آقایان و خانم»دستیار رییس اعالم كرد 

زده شده بودم،  شگفت«. مایكل مور... در مكان اول. داریم

كه جمع شده بودند تا شمارش آرا   آموزهاي هیپي گروه دانش

یك خبرنگار از . را ببینند از خوشحالي دیوانه شدند

«  بزرگسال»ایستگاهي محلي پرسید از شكست دادن هفت 

خب، من هم حاال بزرگسالم و »حسي دارم و گفتم  چه 

شما »گزارشگر گفت «. یي است العاده احساس فوق

هستید كه تا حاال در ایالت میشیگان براي  ترین آدمي  جوان

«                    .شه عمومي برگزیده مي  یك اداره  

شد،  گیري انجام مي سوي سالن  یمیناستیك، جایي كه راي آن 

گان بیمه،  ها، فروشند توانستم حالت مایوس صورت دالل مي

همان روز، . هاي معروف را ببینم و همسران آدم  

ترین  خبرنگاري از دیترویت تماس گرفت كه بگوید من جوان

 18كس زیر سن  هیچ)در تمام كشورم   كاندیداي پیروز رسمي

در گردباد اتفاقي (. یي پیروز شده باشد سالگي نبود كه در اداره

حاال یكي از . ور بودم ام افتاده بود غوطه كه در زندگي

شدم كه مسوول محوطه مدرسه و رییس مدیر  نفري مي هفت

در موقعیتي بودم كه . تر از آن معاون رایان بود مدرسه و مهم

.                           را از دستش بگیرم   آن چوب لعنتي  

توي راهرو . سال قبلش به مدرسه رفتم  12صبح بعد، مثل 

معاون . بودم« هاردي»سمت كالس خالقیت نویسندگي آقاي 

دار بود كه چیزي در  خنده. آمد دنیس رایان را دیدم كه طرفم مي

«.صبح بخیر، آقاي مور»گفت . دست نداشت  

توانید  باالخره چطور مي! اما خب. بار بود اولین« آقاي مور؟»

آموز  تان را صدا بزنید؟ تازه هنوز زیردستش دانش رییس تازه

. به راه رفتن ادامه داد و من راهم را رفتم. عجیب بود. بودم

چیزي را  زده بودند ببینند انتقام چه آموزان ذوق خیلي از دانش

كاري بكن ورزشكارها : هاي مختلفي دادند پیشنهاد. گیرم مي

سیگارفروشي   تریا دستگاه هاي واقعي بگیرند، در كافه كالس

راه بینداز، شیر سفید را حذف كن « روز چهار ساعته»بگذار، 

سورپرایز »جایش فقط شكالت بگذار، بفهم در غذاي  و به

!كند بكش چیست و كسي كه آن را درست مي« پنجشنبه  

همان موقع، پنج دزد صدها ) 1972 وئن  17شب بعد در   پنج

تو دبیرستان ( زدند« واترگیت»دورتر به جایي به اسم   مایل

التحصیل دیگر تو صف  داویسون كنار نزدیك به چهارصد فارغ

مان  رنگ  بلوطي/همگي در كاله و لباس طالیي. ایستاده بودم

آقاي رایان پنج . پوشیدن هنوز همان بود قوانین لباس. بودیم

ها جلوي صف راه  آموز دقیقه قبل از مراسم براي بررسي دانش

یي  شونده خواست مطمون شود هیچ وسیله پرتاب بیشتر مي. رفت

این . كسي نباشد و تمام پسران كراوات زده باشند  در دست

یي از یك  بیلي بچه. رفت« بیلي اسپیتز»موقع بود كه سراغ 

تصوري كه از كراوات داشت چیزي . ساده جنوبي بود  خانواده

.  آمدند ؛ دو بند بلند كه از یك گره مي«كراوات پولو»بود به اسم 

هاي فلینت از  در نظر خیلي از كساني كه براي كار در كارخانه

نوع كراوات در اصل لباس  جنوب آمده بودند پوشیدن آن 

چیزي بود كه براي مراسم رقص یا كلیسا . رسمي پوشیدن بود

.                         اما نه براي رایان. پوشیدي مي  

طور كه  همین«. !از خط بیا بیرون»سر بیلي نعره زد كه 

بیلي «. این چیه؟»كشید ادامه داد  كراوات را از گردن بیلي مي

رایان براي اینكه همه بشنویم «. كراواتمه قربان»با ترس گفت 

!  بدو. ري بیرون از اینجا مي! این كراوات نیست»فریاد كشید 

او را كشان كشان برد و در را «. شي التحصیل نمي تو فارغ

ها موجي از شوك راه  التحصیلي تو صف فارغ. بهش نشان داد

حتي در آخرین دقایق دبیرستان هم مجبور بودیم شاهد . افتاد

نه . كدام از ما چیزي نگفتیم هیچ. آمیز باشیم حركات خشونت

كلفت پشت بیلي، نه دختر مسیحي جلوي او و  حتي پسر گردن

شكل رسمي  یكي از هفت نفر مسوول  حتي با اینكه به. نه من

شاید براي حرف زدن زیادي شوكه . مدرسه بودم ساكت ماندم

خواستم قبل از رفتن به زمین فوتبال و سخنراني  شاید نمي. بودم

ترسیدم و بیشتر  شاید هنوز از آقاي رایان مي. مشكلي ایجاد كنم

شاید چون خوشحال . از یك انتخابات نیاز بود تا جلویش بایستم

مثل چهارصد نفر دیگر سرم تو . بودم كه من جاي بیلي نیستم

.                                                            كار خودم بود  

التحصیلي شد فقط سه  وقتي نوبت صحبتم سر سن فارغ       

هفت صفحه ورق زرد دور . ام را گفتم پاراگراف از نوشته

نظر برسد یك سخنراني معمولي  ام پیچیده بودم كه به نوشته

. چیز دیگري در ذهن داشتم  در حقیقت. است  التحصیلي فارغ

مدال طالي « جین فورد»هایم  فهمیده بودم كه یكي از همكالسي

جدي   خاطر یك حادثه انجمن افتخارات ملي را نگرفته چون به   

هایش باال  با اینكه نمره. مجبور شده اكثرا در خانه درس بخواند

هاي خانگي  بود كسي قانوني براي به حساب آوردن نمره

ام گذشته بود  دقیقه از سخنراني كمتر از یك. درست نكرده بود

آموزي كه در  كه مكثي ناگهاني كردم و به جماعت گفتم دانش

دلیل نشان افتخار نگرفت  صف اول روي ویلچر نشسته به این 

ادامه دادم كه اگر خود ما جزو . نبود« نرمال»كه مثل بقیه ما 

شود؟ بعد یكسري چرت و پرت  ها باشیم چه مي آن غیرنرمال

فضاي غمبار مدرسه و نداشتن حق حرف زدم و گفتم   درباره

بنابراین از سن پایین . دوست دارم افتخارم را به جین تقدیم كنم

اعضاي هیات مدرسه كه آنجا . كار را هم كردم آمدم و همین

حاضر بودند چه كار كردند؟ خب آنها هم یك تریلر مردم 

كن از فیلمي كه قرار بود در چهار سال آینده كنار من  جذب

بازي كنند، تماشا كردند همان روز تلفن زنگ خورد و مادرم 

تلفن را برداشتم، پشت . گفت مادر بیلي اسپیتز پشت خط است

من و شوهرم و »: اش را بگیرد كرد جلوي گریه خط سعي مي

مادربزرد بیلي توي جمعیت نشسته بودیم منتظر اومدن بیلي 

تمام كالسو صدا . منتظر بودیم اسمشو صدا بزنن. روي صحنه

نتونستیم بین شماها پیداش . زدن و اصال اسم بیلي رو نبردن

.  متوجه نشدیم، گیج شده بودیم و بعد هم نگران شدیم. كنیم

ماشینمون و همونجا   كجاس؟ دنبالش رفتیم، تو پاركینگ، سمت

بیلي اونجا رو صندلي »و بناي گریه گذاشت « هم پیداش كردیم

. كرد مثل یه توپ به خودش پیچیده بود و گریه مي. عقب بود

كردیم این اتفاق  باور نمي. كار كرده بهمون گفت آقاي رایان چه 

آرام گفتم «. چرا این اتفاق افتاد؟! بیلي كراوات زده بود. افتاده

«.  تو هم اونجا بودي؟»ازم پرسید «. خانم اسپیتز  دونم نمي»

  به چشم خودت دیدي آقاي رایان این»و او گفت « بله»گفتم 

من هنوز یه »جواب دادم «. كارو كرد و كاري نكردي؟

طور عضو هیات  همین»گفت . و البته یك ترسو« آموزم دانش

البته كه كاري از « توني بكني؟ كاري نمي هیچ. مدرسه بودي

التحصیلي را متوقف  وقت مراسم فارغ هیچ. آمد دستم برنمي

شاید شب قبلش شانسي . عدالتي را حل كنند كردند تا این بي نمي

سكوت خودم و طرف دیگر   لحظه وقت آن  هیچ. داشتم اما نكردم

به مادر بیل قول دادم . كنم كردنم را فراموش نمي نگاه 

طوري تمام شود و درست مثل وقتي  گذارم این قضیه همین نمي

خواستم كاندیدا بشوم قصد داشتم آقاي رایان را اخراج  كه مي

عسلم در سال اول هیات مدرسه بیشتر از چیزي كه   ماه.  كنم

اغلب پیشنهاداتي كه براي بهبود . انتظارش را داشتم، نبود

اینكه   هایم درباره تمام گروه به حرف. مدارس دادم رد شده بود

جاي این كار  شد و معاون باید به دبیرستان چطور كنترل مي

گفتم مدیر . پیوست گوش دادند رفت در شیلي به پلیس مي مي

آموزان به  دبیرستان به فكر آینده نیست؛ فضایي ساخته كه دانش

در سال اولم در آموزش . شوند هاي جدید تشویق نمي داشتن ایده

ها و والدین تا  آموزان و معلم و پرورش شده بودم مجري دانش

یك دوشنبه، حدود هشت ماه كه از . شان شنیده شود حرف

ي مدیر مدرسه و «استعفا  نامه»گذشت، مسوول گروه،  ام مي دوره

ما بعد  10شد، درست  باورم نمي. معاونش، دنیس رایان را نشانم داد

زدن آشنا شد، ماموریتم در هیات مدرسه به  از اینكه تنم با چوب كتك

این   كردم درباره اصال فكرش را نمي. ام كرد زده شگفت. پایان رسید

شان  درست است كه جلوي روي همه اخراج. مشكل كاري بكنند

یي به  عالقه. نكردند و كاري كردند براي حفظ ظاهر استعفا بدهند

شان احساس  به اندازه كافي بزرد نبودم كه براي. حفظ ظاهر نداشتم

براي اینكه . تاسف بكنم و بخواهم با احترام از كارشان كنار بروند

چاقو را بیشتر فرو ببرم در یك جلسه عمومي از رییس هیات پرسیدم 

مدیر و معاون دبیرستان این تصمیم را خودشان گرفتند یا او ازشان 

كار را بكنند؟ او آرام سرش را به عالمت تایید حركت  خواسته این 

«                     .دومي»داد و فقط گفت   

كردند یكي از خودشان  آموزان دبیرستان باور نمي روز بعد، دانش

به فكر « !تو اخراجي»واقعا توانست به مدیر و معاون بگوید 

***      توانیم بكنیم؟              دیگر چه كارهایي مي... افتادیم  
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 مصر از انقالب تا ضد انقالب

 ژوئیه ۸۱ -آلین گرش 

 بهروز عارفی: ترجمه

چرا نیروهای ارتش تیرانتدازی نتکتردنتد؟ چترا شتورای عتالتی 

نیروهای مسلح، پس از تردیدهای فتراوان، سترانتجتام انتتتختاب 

یکی از رهبران اخوان المسلمین را به ریاست جمهوری مصتر 

، بته ۲۱۰۰ انتویته  ۲٢پذیرفت؟ به این دلیل که مصر پس از 

طورعمیقی تغییر کرده و بازگشت به نظم پتیتشتیتن نتیتز متمتکتن 

اما، مبارزه ادامه دارد و این انتخابات فقط مرحله ای از .  نیست

 .دوران گذاری است که با سقوط حسنی مبارک آغاز شده است

در طول روزهای خفقان آور بی پایان و در فضتائتی ستنتگتیتن، 

مصر در انتظار اعتالم نتتتایتج دومتیتن .  نفس مصر بند آمده بود

دوره انتخابات ریاست جمهوری بود کته پشتت سترهتم آنترا بته 

در زیر آفتابتی ستوزان، بته رغتم دشتواری .  تاخیر می انداختند

گزینش، رای دهندگان به همان تعداد زیاد دوره نخست بتا نتظتم 

. و تحت نظارت داوران ، رای خود را در صندوق ریخته بودند

 وئتن، حتوزه هتای رای گتیتری تتا ستاعتت ده شتب  ۰۱روز 

قترار .  بازبودند تا شهروندان بتوانند وظیفه خود را انتجتام دهتنتد

بود که نام برنده در روز چهارشنبه بیتستتتم  وئتن اعتالم شتود، 

اولین نتایج بدست آمده درهمان شب ، از انتخاب محمد مترستی، 

نامزد اخوان المسلمین با پشتتتیتبتانتی نتیتروهتای متتتعتدد انتقتالب 

کته بتر «  داوران بترای مصتر» انجمن مستقل . حکایت می کرد

 (۰)انتخابات نظارت می کرد، انتخاب او را تایید کرد 

 نترال احتمتد شتفتیتق، رقتیتب .  باوجود این، جو سنگیتن تتر شتد

مرسی به کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شتکتایتت 

بته .  کرد و کمیته نامبرده اعالم نتتتیتجته را بته تتعتویتق انتداختت

موازات آن، رسانه هائی که همان مدیران دوران حسنی مبارک 

اداره شان می کنند به شایعه پراکنی و جتو ستازی پترداختتته و 

ادعا کردند که اخوان المسلمین صندوق های رای را پتر کترده 

اند و یا این که انتخابات را باخته اند و حتی پخش می کردند کته 

در واقتع، .  اخوان المسلمین در تتدارک قتیتام مستلتحتانته هستتتنتد

تصمیم، دیگر نه در دست رای دهنتدگتان بتود و نته کتمتیتتته بته 

اصطالح نظارت بلکه فقط در دستت شتورای متلتی نتیتروهتای 

مسلح بود که در حال ارزیابی عتوار  پتیتروزی ای بتود کته 

این شورا هتمته تتوان ختود .  تالش داشت تا از آن جلوگیری کند

را برای پشتیبانی از  نرال احمد شفیق، آخریتن نتختستت وزیتر 

ایتتن  نتترال عضتتو دار ودستتتتته .  متتبتتارک بتته کتتار بستتتتته بتتود

است که به مدت بیستت ستال، از کتلتیته (  و افسرانی)بازرگانان 

، در ۲۱۰۰متارس  ۲در روز . مزایای کشور برخوردار بودند

جریان یک مناظره تلویزیونی به یادماندنتی، متیتان شتفتیتق، کته 

هنتوز نتختستت وزیتر بتود و عتالد االستوانتی نتویستنتده کتتتاب 

، نتویستنتده مصتری بتا « عتمتارت یتعتقتوبتیتان» فراموش نشدنتی 

مدارک بسیار شرکت شفیق را در فساد نشان داد و در نتیجه او 

او  نترال شتفتیتق را یتکتی از بته قتول .  مجبور به استعتفتا شتد

ی ر یتم پتیتشتیتن متعترفتی کترد «  تفاله هتا» مصری ها فولول، 

خوانتده «  بهره مندان پیشین» همان هائی که در انقالب فرانسه )  

حول خود پتس **  « دولت در دولت» او با ایجاد یک (.  می شدند

از سقوط دیکتاتور عقب نشینی کرد و اینک این جتمتع بتا هتمته 

. توان برای کسب مجدد همه امتیازات گذشتتته تتالش متی کتنتنتد

 .اینان نه چیزی را فراموش کرده اند و نه درسی گرفته اند

سرانجام، شورای عتالتی نتیتروهتای مستلتح پتس از تتردیتدهتای 

 وئن تسلیم شده و مرسی را بترنتده  ۲٢فراوان، مجبور شد در 

انتخابات معرفی کند؛ مرسی با اعالم استعفا از عضویت اخوان 

المسلمین و حزب آزادی و عدالت تاکید کرد که رئیس جتمتهتور 

بترای نتختستتتیتن بتار در تتاریتخ مصتر .  همته مصتری هتاستت

برای .  جمهوری خواه، یک غیر نظامی رئیس جمهوری می شد

 —درک این نقطه عطف، کافی ست در خیابان های قاهره راه 

بروید و به مصری ها گوش دهتیتد و بته ویتژه جتوانتان؛ آنتان 

بدون در نظر گرفتن انتختاب ختود، نتمتی ختواهتنتد کته قتدرت 

جوانان می خواهند حرف شان به حساب آید و بته .  قبضه شود

این نسل انقالب است که در مرکز شهر و .  نظرشان توجه شود

دوره دیکتاتوری های نتظتامتی بته .  حتی روستا بسیج شده است

این جوانانی که پیروزی مرسی را جشن متی .  سر رسیده است

را (*  Anonymous) گیرند و گاهی نیز نقاب گروه ناشناسان 

بر چهره دارند، با آهنگ های پر جتنتب و جتوش رقصتیتده و 

یک فرد قبطی مذهب را با صلیب بزرگش به عالمت پیتروزی 

به هوا پرتاب می کنند و شکست  نترال ر یتم پتیتشتیتن را بته 

همدیگر تبریک می گویند، شباهت چندانی به یتک دارو دستتته 

ریشو که اندیشه نابودی جهان متمدن را در سر می پرورانتنتد، 

 .ندارند

باوجود این، اختالف کم و نزدیک به یک میلیون رای مترستی 

بتر  ۲۱۰۰با نامزد نماینده نظام پیشینی که مردم در اوایل سال 

علیه اش قیام کردند ، نشانه ی رد اخوان المتستلتمتیتن از ستوی 

بخشی از جمعیت مصتر بتر بستتتر تضتادهتای دوره انتتتقتالتی 

 .کنونی است

نتیجه دوره نختستت انتتتختابتات ریتاستت جتمتهتوری نتیتروهتای 

مرسی با اختالف ناچتیتزی در راس .  انقالبی را تکان داده بود

بود و همراه با  نرال شفیق ، هتر کتدام یتک چتهتارم آراد را 

حمدین صباح نامزد ناشناس گترایتش نتاصتریستم . بدست آوردند

 .بیست در صد آرا را کسب کرد

از آن جائی که هیچ چیز در مصر ساده نیستت، حتزب او در  

نتفتر .  انتخابات مجلس با اخوان المتستلتمتیتن ائتتتالف کترده بتود

. چهارم، ابوالفتوح هتفتده و نتیتم در صتد آراد را کستب کترد

نامزدهای طرفدار انتقتالب، حتمتدیتن صتبتاحتی و عتبتدالتمتنتعتم 

درصتد  ٢۱ابوالفتوح و چند تشکل دیگر با این که در مجمتوع 

 .آراد را کسب کرده بودند، از انتخابات حذف شدند

چگونه باید واکنش نشان داد؟ در دور دوم چته بتایتد کترد؟ بته 

عقیده االسوانی، نویسنده و منتقد آتشین بتنتیتادگترایتان، انتتتختاب 

ما با مرسی نیستیم و از انتقتالب پشتتتیتبتانتی متی » :  روشن بود

مصطفی علی در سرمقاله اش ایتن متوضتع را تتلتویتحتا «  کنیم

به صورتی ترا یک، بترختی نتیتروهتای » (:  ۲)تکرار می کند 

طرفدار انقالب، تفسیر نادرستی از ستازمتان متحتافتظته کتار و 

آنان هتمتچتون فتاشتیتستت .  متزلزلی چون اخوان المسلمین دارند

های مذهبی، بیشتر از یک بار به هدف هتای انتقتالب ختیتانتت 

 (. و در آینده هم می توانند چنین کنند) کرده اند 

و با چنین استداللی، این نیروی سیاسی را کته بتارهتا فترصتت 

طلبانه با ر یم پیشین سازش کرده با ر یم کنونی که در صتدد 

 «.نابودی کل انقالب است، همسان می گیرند

شبح یک دولت تووکراتیک تحمیلی اخوان المسلمتیتن ، بترختی 

باوجود این، از نگاه اکثر نیروهای .  را به وحشت انداخته است

انقالبی، ارتش و ر یم پیشین کته کتنتتترل اهترم هتای استاستی 

. قدرت را دردست دارند، نیروهائی اند که باید از پتا در آورد

 وئن جبهه مشترکی علتیته ایتن نتیتروهتا ایتجتاد شتده  ۲۲روز 

 . است

آقای مرسی، همراه احتزاب درگتیتر در انتقتالب، چتهتره هتای 

نمادین نظیر وائل غنیم یا االستوانتی، بتا تتوافتق بتر روی ختط 

مشی مشترک متعهد شده اند تا با شورای عالی نیروهای مسلح 

و از جمله تصمیمات این شورا در هفته های پیش از انتختابتات 

 .مبارزه کنند
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     2012شماره شصت و یک آ گوست . ماهنامۀ روشنگر  

 44ادامه مقاله از ص 

پس از سقوط مبارک، ما دچار اشتباه مهمی شدیم کته پتذیترفتتتن » 

 ۰٢روز «  . واگذاری قدرت به شورای عالی نیروهای مسلح بتود

 وئن است و به ابوالفتوح، نامزد شکست خورده خبتر متی رستد 

که دیتوان عتالتی قتانتون استاستی، قتانتون انتتتختابتات متجتلتس را 

عتالوه .  غیرقانونی اعالم کرده و در نتیجه مجلس منحل می شتود

بر آن، این دیوان قانونی را لغو می کند که بر پایه آن شتختصتیتت 

های ر یم پیشین نمی توانستند در انتخابتات شترکتت کتنتنتد و بته 

 نترال شتفتیتتق اجتازه شتترکتت در دور دوم انتتتختتابتات ریتاستتت 

 . وئن را می دهند ۰۱و  ۰١جمهوری در 

در طتول روزهتای .  می گویند که در مصر هیچ چیز ساده نیست

بحران، حمدین صباحی برای زیارت حج عمره در مکته بته ستر 

می برد و سکوت محتاطانه ای پیشه کرده و در مورد هتیتچ کتدام 

او بتا تتکتیته بته .  از دو نامزد دور دوم موضتعتگتیتری نتمتی کتنتد

 .ایدئولو ی ناصری اش اکراه دارد که از ارتش انتقاد کند

برعکس، ابوالفتوح، از رهبران پیشین اخوان المسلمین تالش می 

او که شصتت ستال .  کند جبهه گسترده ای علیه نظامیان ایجاد کند

، ( در موقعیت سایسی کنونی مصر جوان محسوب می شود) دارد 

او که مدت ها رئتیتس .  شخصی فرهیده و سرشار از انر ی است

سندیکای پزشکان بود، بارها و به مدت سال هتای دراز زنتدانتی 

اخوان المسلمین او را بیش از اندازه لیتبترال ارزیتابتی .  شده است

اما، او فعاالنه در حماسته متیتدان .  کرده و منزوی اش کرده بودند

تحریر شرکت کرده و اقتدار قابل مالحظه ای از جتمتلته در بتیتن 

او ختیتلتی زود اعتالم .  جوانان اخوان المسلمین کسب کرده استت

کرد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است و بترنتامته اش را 

اصالحات دموکراتیک در کشور، دولت متدنتی، بترابتری زن و 

مرد، برابری شهروندان و از جمله امکان انتخاب یک فرد قبطی 

او پیرامون ختود ائتتتالف .  مذهب به ریاست جمهوری اعالم کرد

یتکتی از ) گسترده ای از گرایش ها و شتختصتیتت هتا گترد اورد 

او همچنین (.  مشاوران اقتصادی وی مارکسیست و یک زن است

پشتیبانی غیرقابل انتظار سلفی ها را برای دور اول انتخابتات بته 

سلفی ها از سلطه و بترتتری اختوان التمتستلتمتیتن در .  دست آورد

آری، هتیتچ چتیتز در مصتر ستاده .  صحنه سیاسی نگران بتودنتد

 .نیست

به دیده ابوالفتوح و بسیاری از نیروهای دیگر، انتختاب در دوره 

یا با انتخاب  نرال شفیق باید به گذشتته بترگشتت : دوم روشن بود

یا یک قدم به پیش برداشت و نامزدی غیر نظامی را انتخاب کرد 

 .مبارزه می کند« سقوط قدرت نظامی»که برای 

در هفته های پیش از انتخابات، شورای عتالتی نتیتروهتای مستلتح 

روز چهتارم .  تهاجمی را برای تحکیم تصرف حکومت آغاز کرد

 وئن، وزیر دادگستری با حکمی اجازه داد که نظامیتان بتتتوانتنتد 

متقتامتات .  حق دستگیری و محاکمه غیرنظامیان را داشتتته بتاشتنتد

مهم وزارت کشتور کته مستوتول مترد صتدهتا نتفتر از شترکتت 

کنندگان درتظاهرات بودند، و نیز از شماری از افراد پتلتیتس کته 

متهم به تیراندازی به سوی تظاهرات بوده و در جریان متحتاکتمته 

 .حسنی مبارک تبرئه شده بودند، اعاده حیثیت شد

 وئن، شورای عالی نیروهای مسلح قوه متقتنتنته  ۰٢پس از حکم 

را که به متجتلتس واگتذار کترده بتود، دوبتاره قتبتضته کترد و بتا 

تصویب بیانیته تتکتمتیتلتی بتر قتانتون استاستی، ارتتش را از هتر 

غیرنظامیان مصون اعالم و قدرت رئیس جمهور آینده «  مداخله» 

شورا همچنین در تدوین قانون اساسی آینده، حتق .  را محدود کرد

وازات آن، دولتت در بته مت.  مداخله ای نیز برای خود قتائتل شتد

 دولت، به فعالیت های خود به سود  نرال شفیق ادامه داد 

و همه امکانات در اختیارش را که تعدادشان زیاد است، به کتار 

از جتمتلته ) از جمله آنان می توان از رسانه های وابسته .  گرفت

آن هائی که غالبا مستقل ارزیابی شده ولی به دستت بتازرگتانتان 

، روشتنتفتکتران رِ یتم گتذشتتته، ( حلقته قتدرت اداره متی شتونتد

بسیج شده علیه دیکتتاتتوری استالمتی ولتی «  لیبرال» اندیشمندان 

دروغ های شتا  و .  ساکت در مورد دیکتاتوری نظامی یاد کرد

. دم دار برای بی اعتبار ساختن اسالم گرایتان بته جتریتان افتتتاد

شایع کردند که در مجتلتس تتونتس، استالم گترایتان قتانتون چتنتد 

همسری را به تصویب رسانده اند، گتفتتتنتد کته مترستی تصتمتیتم 

گرفته کانال سوئز را خصوصی کند، کانالی که از زمتان متلتی 

متظتهتر  ۰۶٢١شدنش به دستت جتمتال عتبتدالتنتاصتر در ستال 

استقالل مصر شناخته می شود؛ شایع کردند که اخوان المسلمین 

اسلحه انبار کرده اند و قصد دارند ارتش را مطابق نمونه ایران 

 . دگرگون سازند

شایع کردند که اخوان المسلمین متی ختواهتنتد بترای مستیتحتیتان 

. قبطی جزیه برقرار کنند و سینماها و تواترها را ببندند و غتیتره

یکی از دروغ های شاخدار که دور جتهتان گشتت ایتن بتود کته 

مجلس گویا قصد دارد به مردان اجازه دهد که شش ساعت پتس 

همتچتون دوران .  از مرد همسرانشان با آن ها هم آغوشی کنند

یتا متا یتا استالم » مبارک و یا دیکتاتورهای دیگر عرب شتعتار 

شعار مترکتزی نتزدیتکتان ر یتم پتیتشتیتن بتود کته متی «  گرایان

 .خواهند نظم موجود را حفظ کنند

پس از سقوط مبارک، این سازمان، که در جهت گیری هایش 

عمیقا محافظه کار است، کوشید زمینه ای برای مصتالتحته بتا 

اخوان المسلمیتن کته .  شورای عالی نیروهای مسلح فراهم کند

خواهان برگزاری انتخابات متجتلتس بته هتر قتیتمتتتی بتودنتد، 

را متورد نتکتوهتش قترار دادنتد و «  حرکات غیر مسووالنه» 

. جمعی از جوانان آنان را به ختاطتر ایتن کتار نتبتختشتیتده انتد

اخوان المسلمین که در انتخابات مجلس اکثریت قابل تتوجتهتی 

کسب کرده اند، اراده برتری طلبی خود را نشان دادنتد و در 

تصتمتیتم شترکتت .  نتیجه طرفداران بسیاری را از دست دادنتد

در انتخابات ریاست جمهوری، به رغم تعهد قبلی بترای عتدم 

فتهتمتی .  معرفی نامزد در این انتخابات، بر سودظن ها افتزود

هویدی، سرمقاله نویس مورد احترام دارای گرایتش استالمتی 

که مقاله هایش در سراسر جهان عترب متنتتتشتر متی شتونتد، 

شرکت اخوان المسلمین در انتخابات را به سختی مورد انتقتاد 

اما، او معتقتد استت کته نتیتروهتای دیتگتر نتیتز در .  قرار داد

در متجتلتس، » :  مسوولیت بن بست شرایط پیش آمده سهیتم انتد

لیبرال هاو احزاب دیگر کلیه پیشنهادهای اخوان ا لتمتستلتمتیتن 

آن هتا بته بتازی .  را جهت ریاست کمیتستیتون هتا رد کتردنتد

شطرنج پرداختند، در حالی که مجلس تصمیمات متثتبتت نتیتز 

از جتتمتتلتته اصتتالحتتات در متتورد دیتتپتتلتتم :  اتتتختتاذ کتترده استتت

هتزار کتارگتر  ۱۱۱تحصیالت متوسطه، تتغتیتیتر وضتعتیتت 

از نتگتاه او، نتبترد در «  موقت، باالتریتن دستتتمتزد و غتیتره

مصر، متیتان الئتیتک هتا و متذهتبتی هتا نتبتوده بتلتکته متیتان 

اخوان المسلمتیتن، .  طرفداران ر یم پیشین و دموکراسی است

 وئتن،  ۲۲با پذیرش ایجاد جبهه ای با نیروهای انقالبتی در 

آن ها تعهد کردند که با قدرت .  انزوای خود را رسما پذیرفتند

نظامی و از جمله با درخواست الغای بتیتانتیته قتانتون استاستی 

. تکمیلی و بازگشت مجلس انتخابی بر سر کار متبتارزه کتنتنتد

اما، اکنون که نامزد آنان رسما رئیس جمتهتور استت، آیتا بته 

دنبال سازش مجدد با شورای عالی نیروهای مسلح نتختواهتنتد 

بود؟ روند تدوین قانون اساسی جدیتد بته چته صتورتتی پتیتش 

 وئن بته هتر  ۲٢خواهد رفت؟ پرسش ها بیشمارند، اما روز 

حال، مرحله مهمی ار تاریخ مصر و اضمحالل کتامتل نتظتام 

کهن از جمله در مورد سلطه اقتتتصتادی یتک بتانتد فتاستد بته 

 .شمار می رود

۰ – Anonymous  یک جنبتش ( ناشناسان) گروه انانیموس ،

مترقی است که از جملته در ایتنتتترنتت حضتور دارنتد و بته 

فعالیت می کند که هدف خود  ۲۱۱۵صورت ناشناس از سال 

را دفاع از حقوق و آزادی بیان در اینتترنتت و ختارج از آن 

انان به طور ناشناس به افشاگری اینتترنتتتی . اعالم کرده است

پرداخته و تا کنون در چند نقطه جهان از جمله در نیتویتورک 

رسانه .  و مقابل وال استریت به تظاهرات با نقاب پرداخته اند

 .ها این گروه را وارث ویکی لیکس معرفی می کنند

 

بتیتش از دوازده :  باید تایید کرد که این تبلتیتغتات اثتربتختش بتود

میلیون مصری در دور دوم انتخابات به نامزد ر یم پیشین رای 

دادند در حالی که همه آنان طرفدار بازگشت به عقب نیستتتنتد و 

اخوان المسلمتیتن بته نتوبته .  می توان گفت که بیشترشان مخالفند

خود در این مسوله مسوولتیتت دارد، هتمتان طتوری کته نتتتیتجته 

 ۱/٢آقتای مترستی در دور نتختستت .  انتخابات نشتان متی دهتد

میلیون رای کسب کرده بود در حالی که حزب وی در انتخابات 

دو بترابتر آن را بته  ۲۱۰۲و اوایتل  ۲۱۰۰مجلس در اواخر 

 .دست آورده بود

دستگاه اخوان المسلمین هزینه اشتبتاهتات و پشتتتک وارو زدن 

اخوان المسلمیتن کته در .  هایش بین انقالب و ارتش را پرداخت

دوران حکومت مبارک به سختی سرکوب شده بود، با تاخیر از 

، سه روز پس از شروع تتظتاهترات بته ۲۱۰۰ انویه  ۲۹روز 

هر چند، فعاالن جوان آن از همان ساعتات نتختستت .  آن پیوستند

آنان در زورآزمتائتی بتیتن ختیتابتان و متبتارک .  آماده نبرد بودند

نقشی فعال داشتند و با سازماندهی خود به متقتاومتت در متقتابتل 

 .تهاجم پلیس کمک موثری کردند
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 اولین روحاني جهان

 اولین شیادی بود

 که به اولین ابله رسید
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 نقد فیلم 

 «فقر و فحشا»

 شیدا: از 

« فتقتر و فتحتشتا» چند ماه پیش كه صحتبتت از فتیتلتم  !از چماقداری تا فیلمسازی: ده نمکی

ساخته مسعود ده نمكی در مطبوعتات ایتران متطترح 

شد ، یك زن روزنامه نگار از نشریه شرق ، متقتالته 

با وجود اینكه نقد وی با احتیتاط .  ای در نقد آن نوشت

و كج دار و متریتز نتوشتتته شتده بتود امتا بتدرستتتی 

ده نمتكتی .  خصلت زن ستیزانه فیلم را برمال می كرد

این نقد را بی پاسخ نگذاشت و در متقتالته ای كته در 

همان روزنتامته بته چتاپ رستیتد ، متژگتان ایتالنتلتو 

از .  را تلویحا تن فتروش متعترفتی كترد(  نویسنده نقد)

حرفهای ده نمكی پیشاپیش می شد حدس زد كه تفتكتر 

از آن متوقتع چتنتد .  چتیتستت«  فقر و فحتشتا» حاكم بر 

ماهی گذشت و باالخره این فیلم به صتورت ستی دی 

خیلی ها این فیلم را دیتده .  وسیعا در بازار توزیع شد

خیلی ها كه هیچ دل خوشی از ده نمكی ندارند و .  اند

او را بعنوان یك مرتجتع حتزب التلتهتی و ستازمتانتده 

گروه های سركوب می شناسند ، از این فیلم تتعتریتف 

بنظرشان می آیتد كته ده نتمتكتی واقتعتیتات !  می كنند

تلخی كه هیچكس در سطح رسانه ها جرات به زبتان 

آوردنش را ندارد و ستانستور متی شتود را عتریتان 

« فقر و فحشتا» به نوعی فكر می كنند كه .  كرده است

ایتنتكته .  علیه سیاست رسمی جمهوری استالمتی استت

فقر و » چنین شبهه ای برای این گروه از تماشاگران 

ایتجتاد شتده را متی تتوان بته حستاب فضتای «  فحشا

ستانستور و اختتتنتتاق فتكتتری و ستیتتاستی در جتامتعتته 

یتعتنتی ر یتم استالمتی ختیتلتی از مستائتل و .  گذاشت

امتا .  معضالت را ناگفته می گذارد و پنهان متی دارد

زمانی كه بوی تعفن واقعیت همه جتا را پتر كترد و 

ذهن مردم از خشم و نگرانی و سووال لتبتریتز شتد ، 

عوامل ر یم از كانال های مختلف شروع متی كتنتنتد 

التبتتته !  یا به اصطالح افشتاگتري«  اطالع رساني» به 

طوری مسائتل را متطترح متی .  به شكل تحریف شده

كنند كه آخرش سیاست و ایدئولو ی و متنتافتع طتبتقته 

حاكم كه باعث و بانی این بدبختی هاست زیر سوتوال 

فتتتیتتتلتتتم ده نتتتمتتتكتتتی هتتتم یتتتكتتتی از هتتتمتتتیتتتن .  نتتترود

 .هاست«افشاگري»

اول .  ده نمكی چند تا هدف جلوی خود گتذاشتتته استت

اینكه می خواهد بگوید بخشی از مقتامتات جتمتهتوری 

نستبتت بته ایتن (  طبیعتا متنتهتای ولتی فتقتیته) اسالمی 

ماجراها بی اطالع و بی اعتتتنتا هستتتنتد و گتنتاهشتان 

دوم اینكه ، گسترش فقر و فحشتا در جتامتعته .  اینست

هیچ ربطی به ایدئولو ی حاكم ندارد و دین متختالتف 

سوم ، تتن فتروشتان گتنتاهتكتارانتی .  فقر و فحشا است

چتهتارم .  هستند كه در بهترین حالت مستحق ترحم اند

، دخترانی كه به عنوان تن فروش و كنیز به امارات و شیخ نشین هتای دیتگتر 

مردان ایرانی هستند و این است كه باعث رنج و «  ناموس»صادر می شوند ، 

پتنتجتم ، .  عصبانیت امثال ده نمكی و رهبران فكری و عقتیتدتتی اش متی شتود

بدحجابی و بی حجابی ، دوستتتی و متعتاشترت دختتتران و پستران و روابتط 

 .داوطلبانه و آزادانه عاطفی و جنسی آنان همان فحشا است

گروهی از مصتاحتبته شتدگتان ، . فیلم ده نمكی مجموعه ای از مصاحبه هاست

و گروهی دیگر از آنان را پستران و .  زنان تن فروش در سنین مختلف هستند

مردان میانسال تشكیل می دهند كه در مورد تن فروشی و تتن فتروشتان نتظتر 

فواصل بین مصاحبه ها را گفته های صد تا یتك غتاز چتنتد نتفتر از . می دهند

: یكی از آنان رحیم پور ازغنتدی استت.  همفكران حكومتی ده نمكی پر می كند

تووری باف جمهوری اسالمی كه در نماز جمعته تتهتران ، وظتایتف متقتامتات 

بتی » و «  بی اطتالعتي» نظام اسالمی را به آنان یادآوری می كند و آنان را از 

فرد مشنگی به نام یوسفعلتی متیتر !  به دردهای مردم برحذر می دارد«  توجهي

شكاك هم در چند نوبت به صحنه می آید و با سوز و گتداز بتختشتی از جتزوه 

خود در نقد تمدن و تكنولو ی را از دریچه نگاه به وضع اجتماعی و فرهنگی 

این یك متن ارتجاعی است كه میرشكاك به تقلید از متقتاالت .  تهران می خواند

 آل احمد نوشته است و در هر گوشه اش دیدگاه های مردساالرانه و زن ستیز 

یكی از نكات به شدت آزاردهنده فیلم ، لحن مشموز كننده 

از این لحن ، . ده نمكی هنگام مصاحبه با تن فروشان است

جالب است كه لحن . تحقیر و وقاحت و هیز بازی می بارد

همین آقای مصاحبه گر هنگام صحبت با مردانی كه در 

(  تن فروش باشند یا نباشند)خیابانها جلوی پای دختران 

می بینیم . ترمز می زنند خیلی دوستانه و خودمانی است

كه بعد از چند دقیقه صحبت و چر  زدن در خیابانهای 

تهران و فیلم گرفتن از دختران بدحجاب ، ده نمكی بلندگو 

را در اختیار همین مشتریان كثیف قرار می دهد تا به تن 

قربانیان نظام برای « خطرات»فروشان بتازند و در مورد 

این را هم ناگفته . سالمت فكری جامعه داد سخن بدهند

فقر و »نگذاریم كه بخش دیگری از ماموریت ده نمكی در 

، فیلم برداری مخفی از زنان مسافری است كه به « فحشا

محض خارج شدن از مرزهای جمهوری اسالمی حجاب 

اسارتبار را از سر بر می گیرند ، آزادانه مایو می پوشند 

خالصه اینكه ، هر گوشه از این فیلم . و به دریا می روند

تالشی است برای محكوم كردن زنان ، محكوم كردن هر 

چیزی كه نشان از آزادی و تمدن دارد ، و دفاع از 

فرهنگ و ارزش ها و ایدئولو ی پوسیده ای كه با سنت 

. ها و قوانین شرعیش فحشا را تبلیغ و توجیه كرده است

این فیلم را مبلغان و توجیه گران صیغه و حرمسرا ساخته 

اند ، تقدیس كنندگان فرودستی زن ، و صد البته كسانی كه 

حافظ نظام استثمارگرند و باعث و بانی ستم و فقر و فحشا 

 .در جهنمی كه ایران نام دارد                                    

حاال باید از كسانی كه مخالف جمهوری اسالمی هستتتنتد و 

از این ستم گریها و پلیدی ها رنتج متی بترنتد امتا فتیتلتم ده 

آیا این پسندیتدن ربتطتی بته :  نمكی را هم پسندیده اند پرسید

نوع نگاه خودشان به جایگاه مرد و زن ، متعتنتای رهتایتی 

زن ، و مقوالتی مثل گناه و پاكی و نتجتابتت و وفتاداری و 

ترحم و امثالهم ندارد؟ آیا در ذهن و اندیشه ختودشتان نتیتاز 

به خانه تكانی نیست؟ آیا نباید معیارهایشان را وارسی كنند 

و آنان را با معیارها و ارزشهایی كه ایدئولو ی و فرهنگ 

 حاكم تبلیغ می كنند مقایسه كنند؟

 بر گرفته از سایت زنان هشت مارس

 

موج می زند کافیست که تماشاگر فیلم حوصله به خرج دهد ، گوشهای خود 

. را تیز كند و روی حرفهای طرف تمركز كند تا گند و كثافاتش را بفهمد

هذیان های او در مورد بی وفا شدن زنان و همدستی شان با شیطان و از این 

یك مقام دیگر ر یم هم در فیلم ده نمكی شركت كرده . جور مزخرفات است

كه حرفهائی در مورد وضع فكری و فرهنگی دانشجویان دختر و پسر می 

خوبست بدانید كه . احتماال او یكی از مقامات امنیتی و دانشگاهی است. گوید

مقدار زیادی قرص ضد حاملگی از دختران دانشجو در جریان « كشف»او 

یكی از مسافرتهای مختلط دانشجویی را مدرك جرم معرفی می كند و 

!.................................. جرمشان هم هیچ چیز نمی تواند باشد مگر فحشا

 
 فاحشه کسی است 

 که در زندگیش

از همخوابگی با بزغاله 

 نگذشته است

 اما قصد دارد با دختری باکره

 ازدواج کند
صادق هدایتص  
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 نشریه روشنگر متعلق به شماست

 با پشتیبانی مالی خود به ادامه انتشار آن یاری رسانید

Tel : (905) 237-6661 
 تلفن روشنگر

905/237/6661 
 روشنگر متعلق به شماست

 در ادامه این راه ما را یاری رسانید

 

...راستی را  

 

   گذاریم راستى را كه به دورانى سخت ظلمانى عمر مى

   گناه كلمات بى

نماید  نابخردانه مى  

 

   پیشانى صاف

   ست نشان بیعارى

 

خندد  كه مى آن  

 هنوز خبر هولناك را 

   نشنیده است

 

! چه دورانى  

   كه سخن از درختان گفتن

   كم و بیش

  -. ست جنایتى

   گونه سخن پرداختن چرا كه از این

شمار  هاى بى در برابر وحشت  

!خموشى گزیدن است   

 بر كتابچه هاي مدرسه ام 

 برنیمكت ها و بر درختان

 بر شن ها و برف ها

 مي نویسمت

 

 برهر صفحه كه مي خوانم

 بر هر صفحه كه نا نوشته مانده است

 بر سنگ و خون و كاغذ یا خاكستر

 مي نویسمت

 

 برقاب هاي زرین

 برجنگ افزار جنگاوران

 و برتارك تاج شاهان

 مي نویسمت

 

 برشگفتي هاي شبانه

 برلحظه هاي خوش روزها

 و بر دوران سرخوشي پیوند ها

 مي نویسمت

 

 برتكه پاره هاي آبي آسمان هر زنداني

 برخورشیدهاي فرو فتاده در ماندابهاي گندیده

 و بردریاچه هاي روشن از مهتاب 

 مي نویسمت

 

 برصحراهاو براف 

 بربال هاي پرندگان

 وبرسایه هاي دوار مانند پره هاي آسیاب

 مي نویسمت

 

 برآئینه كه مانند دوپارهي میوه

 بر اتاقم مي تابد

 و بر بستر صدف گونه ي خالي خود

 مي نویسمت

 

 بر درگاه خانه ام

 بر هر جان مواف  

 بر پیشاني رفقا

دراز مي شود( براي دوستي )و بر هر دستي كه   

 مي نویسمت

 

 بر روزني كه تفتیش ناگهاني را تاب مي آورد

 و بر لب هائي كه هشدار مي دهند

 از پشت دیوار سكوت

 مي نویسمت

 

 برخانه هاي امن لو رفته

 بر نشانه هاي سالمتي سوخته

 و بر دیوارهاي اندوه

 مي نویسمت

 

 

 بر هر شیئ آشنا

 و بر رقص نرم آتش

 مي نویسمت

 

 بر فرار ناخواسته

 بر هاله هاي قرنطینگي

 و بر گام هاي مرگ

 مي نویسمت

 

 بر سالمتي بازگشته 

 برخطر هاي از بین رفته

 و برامید استوار تر از همیشه

 مي نویسمت

 

 به نیروي شگرف یك واژه جان بخش 

 زندگي را از نو مي آغازم

 بدنیا آمدم كه ترا بشناسم

 كه ترا بخوانم

زادي  آ  

برتولت برشت:  شعری از   

 ترجمه احمد شاملو 

 

پل الوار:  شعری از   

 


