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 کشتار وحشیانه کارگران معدن آفریقای جنوبی  به دست پلیس

Poet Laureate  
By: Akbar Eksir 

Translated By:  
Faramarz Shiravand 

 
White Abraham, freed [Black] 

slaves 
Black Mandela, freed white mas-

ters 
But poets, freed all colors 

I am neither Abraham nor Man-
dela 

I want to be the poet of Peace 
Worshiper of Freedom 

I've lived in hope of “[The] 
Spring of Freedom”
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 New Design is welcomed -  !  
1- A poet laureate is a poet officially 

appointed by a government, or confer-
ring agency, who is often expected to 
compose poems for special events and 
occasions. 

2- [" The] Spring of Freedom") is a gold coin in Iran, minted by the “Central Bank of the Islamic Republic of Iran”, replacing 
Pahlavi Coin after Iranian Revolution in 1979. The initial coin had a calligraphy of the word "Ali",(the name of 1

th
 Shiat 

imam) and face of Ruhollah Khomeini, on sides. 
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 !سوء استفاده البی های حکومت اسالمی ایران در آمریکا از زلزله زدگان
  بهرام رحمانی

قبل از پرداختن به سوء استفاده البی های حکومت اسالمی ایران 

از زلزله زدگان، تاکید اینن مانالنه رنرسری سنت کنه د نوا س 

رقابت س کشمکش حکومت اسالمی ایران س حکومنت ممنرینکنا س 

هم چنین توافقات س نزدیکی من ها، کم ترین ربطی به منافع مردم 

هر دسی طرفین، سیاست هنای خشنوننت طنهنبناننه س .  ایران ندارد

جنگ طهبانه س ارتجا ی دارند س تاریخ شنان منمنهنو از تنرسر س 

 .سحشت س خشونت س جنگ س کشتار است

، 1931منرداد  ۱۳سزارت خزانه داری ممریکا رسز سه شنننبنه 

ا الم کرد که به طور موقت به انجمن هنای خنینرینه س سنازمنان 

های غیردسلتی اجازه می دهد تا برای کنمنب بنه زلنزلنه زدگنان 

مذربایجان شرقی س هم چنین بازسازی این مناطق بنه اینران پنو  

 .بفرستند

به گزارش سب سایت خزانه داری ممریکا، دفتر کنتنر  سنرمناینه 

های خارجی این سزارتخانه مجوز کهی برای تاهیل کمنب هنای 

 .مالی به مناطق زلزله زده ایران صادر کرده است

طبق این مجوز، سازمان های غیردسلتی در ممریکا اجازه دارنند 

کمب های مالی خنود را تنا  ۲۱۳۲ماه است تا پنجم اکتبر  ۱۳از 

هزار دالر برای بازسازی یا به  نوان کنمنب هنای انانان  ۱۱۱

دسستانه به مناطق زلزله زده مذربایجان شرقی بنه اینران ارسنا  

 .کنند

ننهنادهنا س » :  سزارت خزانه داری ممریکا می گنویند

سازمان های غیردسلتی که مایل هاتند در این دسره 

هزار دالر کمب به زلنزلنه  ۱۱۱رسزه بیش از  ۵۴

زدگان ا طا کنند احتنمناال بنایند منجنوز خنا  اخن  

 «.کنند

کمب هنای »: سزارت خزانه داری امریکا می گوید

اینن .  دارسیی س غ ایی نیازمند اخن  منجنوز ننینانتننند

کمب ها تا زمانی که برای کمب به مردم بناشند از 

تحریم های ممریکا  هیه ایران معاف اسنت س ننبنایند 

در اختیار دسلت یا نهناد هنا س افنراد منورد تنحنرینم 

 «.قرار گیرد

 ضنو کننن نره  ۳۵در همین رابطه، هفتنه گن شنتنه 

بننه بنناراب اسبننامننا، ریننینن  نننامننه ای ممننریننکننا در 

جمهوری ممریکا، رمن ابنراز نن نراننی از منواننع 

احتمالی بنر سنر راه ارسنا  کنمنب هنا بنه زلنزلنه 

زدگان ایران از سی خواسته بودند یب مجنوز کنهنی 

برای تاهیل ارسا  کمب های انااندسستانه به قنربناننینان زلنزلنه 

 .مذربایجان شرقی صادر کند

 السه بر این نمایندگان کن ره، برخی نهادهای مرتبط بنا جنامنعنه 

ایرانیان در ممریکا در مورد تاثنینر تنحنرینم هنا بنر ارا نه کنمنب 

 .شهرسندان ممریکا به زلزله زدگان ابراز ن رانی کرده بودند

طبیعی ست که هر دسلنت س فنرد .  تا این جای مااله حرفی نیات

من .  س نهادی به مسیب دیدگان از جمهه زلزله مذربایجان کمب کند

هم در حالی که حکومت اسالمی، نابت به این مااله بی ا تناینی 

نشان داده است س حتی ده هنا ننفنر از کاناننی کنه از شنهنرهنای 

مختهف اینران بنرای کنمنب بنه زلنزلنه زدگنان سارد شنهنرهنای 

مذربایجان شرقی شده بنودنند تنوسنط سن ناه س منامنورینن امنننینتنی 

هم چنین شهرهای مذرباینجنان شنرقنی، .  حکومتی دست یر شده اند

به شدت امنیتی شده س س اه برای زهنرچشنم گنرفنتنن از منردم س 

جهوگیری از ا ترارات احتمالی، حتی س اه کمب هنای منردمنی 

را که از سراسر ایران به مناطق زلزله زده سنرازینر شنده اسنت 

این  مهکردهای سن ناه . به زسر از مردم می گیرد س انبار می کند

س بی تفاستی حکومت اسالمی، نه تنها خشم مردم منناطنق زلنزلنه 

 .زده، بهکه خشم همه مردم مزاده را نیز بران یخته است

هادهای مردمی س فعالین کنارگنری، زننان، داننش جنوینان، ن

پزشکان، هنرمندان، نویاندگان س غیره تالش می کنند کمنب 

های جمع مسری شده را خودشان مانتنقنینمنا بنه دسنت مسنینب 

چرا که من ها، هیچ ا تمادی به حنکنومنت س .  دیدگان برسانند

ارگان ها س مائولینش ندارند به خصو  تنجنارب قنبنهنی در 

زلزله بم س قبل از من رسدبار، نشان داده اند که ارگنان هنا س 

 وامل حکومت اسالمی، کمب های مالی نقدی س غنینرننقندی 

را غارت کرده بودند س چادر، کیاه خواب، پتنو س غنینره را 

در بازارهای شهرها به فرسش می رساندند س سجوه نقندی را 

دزدی س چن ناس  س رشنوه خنواری .  به جیب خود می گ اشتند

 . در حکومت اسالمی س در همه ارگان هایش  مومیت دارد

در چنین سرعیتی، هننوز بانیناری از زلنزلنه زدگنان بندسن 

بیماری های ماری، سرما، هجنوم .  کمب س سر پناه مانده اند

حیوانات سحشی س غیره نیز بازماندگان زلزله را تنهندیند منی 

 .کنند

سعید شیرزاد از اعضای جمممعمیمت داماک از نمکدنما  نمار و 

خیابا  نه برای امداد رسانی و نمک به مردم زلزله زده بمه 

آذربایجا  راته بکد بدو  هیچ گکنه اتهام مشخصی روز سه 

 .مرداد ماه در ورزقا  بازداشت شد ۱۳شنبه 

  امیر نلهر، اعال دانشجکیی و از داوطلبا  نمک به زلمزلمه زده

ها نه در منطقه حاضر بکده، روز پنج شنبه، دوم شهریمکرمماه 

گک با رادیک اردا، ضمن تایید این خبر گفت نه نیروهای  در گفت

اند و  به انبار ناالها را داشته «  هجکم» انتظامی و امنیتی قصد 

انمد نمه بمه دنمبمال  پس از آ  نیز تهدید بمه پملمممب انمبمار نمرده 

همفمت » مقاومت اعاال  مدنی حاضر در محل، پس از محاصمره 

بستگا  برخمی . اند این انبار، اارادی را دستگیر نرده « ساعته

شدگا  نیز پیش تر در گفتگک با رادیک اردا، اعممم   از بازداشت

همای جممم    ها در محل انبار نمک  نرده بکدند نه این بازداشت

 .ورزقا  صکرت گراته است -آوری شده در جاده تبریز

این مناب  آگاه به رادیک اردا گفته بمکدنمد نمه نمیمروهمای سمپماه 

های ممردممی جممم  آوری شمده از   پاسدارا  برای ضبط نمک

  اند نه نممک سکی اعاال  داوطلب وارد عمل شده و تانید نرده 

همنمکز از ممحمل .  های مردمی باید به این نهاد تحکیل داده شکد

هما اسمت  شدگا  و اتهماممی نمه ممتمکجمه آ   نگهداری بازداشت

ممیممد » به گفته اممیمر نملمهمر، .  اطمعات دقیقی در دست نیست

از «  پکر، نکید خانجانی، واحد خلکصی و ممیمقماف ااشمار پناهی 

 .اند  لحظه بازداشت دست به اعتصاب غذا زده

هنکز هم اخبار و گزارشات زلزله از سکی ممقماممات و رسمانمه 

بمرای ممقمال، .  های حککمتمی ضمد و نمقمیمم اعممم ممی شمکد

خبرگزاری حککمتی مهر نه پمیمش تمر شمممار جما  

اعممم «  تمن ۱۰۳» باخته گا  زلزله آذربمایمجما  را 

شمهمریمکر مماه بمه نمقمل از سمازمما   ۱۰نرده بکد، 

پزشکی قانکنی نشمکر آخمریمن آممار رسمممی نشمتمه 

این سازما  ادعما .  اعمم نرد«  تن ۷۵۲»شدگا  را  

جا ناشی ممی   نرده است دلیل این اختمف آمار از آ 

شمدگما  روسمتمایمی را دو   یک سری اکت» شکد نه  

بکدند، ولمی اخمتممف اصملمی بمه   مرتبه حساب نرده

دلیل خما  سمپماری بمخمی اجسماد بمدو  جمکاز دامن 

 « .است

جا  باختمه  603در حالی نه حتی پس از اعمم آمار 

تمن  21زلزله، خبرگزاری ها اعمم نردند نه جنمازه 

به ایمن .  دیگری از زیر آوار بیرو  نشیده شده است

ترتیب، سرا  و ممقماممات و مسمنمکلمیمن حمکمکممتمی 

آگاهانه و عامدانه سعی دارند ابعاد زلزله آذربایجما  

شرقی را ناچیز جلکه دهند تا بی عملی و بی تفاوتمی 

خکد و عدم اقدام سری  شا  برای نممک بمه زلمزلمه 

 .زدگا  را در ااکار عمکمی تکجیه پذیر نمایند

  

اما من چه که اکنون درباره کمنب بنه زلنزلنه زدگنان از سنوی 

البی های حکومنت اسنالمنی، در جنرینان اسنت مشنکنارا سنوء 

س هندف اصنهنی .  استفاده از موقعیت این منردم دا  دینده اسنت

شان، بده س باتان هایشان با حکومت اسالمی جهل س جننناینت س 

من ها، در تنالنشننند بنه ننام زلنزلنه زدگنان .  ترسر اسالمی است

 . رسابط مالی س تجاری خود با حکومت اسالمی را بهبود بخشند

در همینن راسنتنا، ینکنی از البنی هنای حنکنومنت اسنالمنی در 

هنوشنننگ » بنه ریناسنت «  ممریکناینی -شورای ایرانی »ممریکا، 

اس در رادینوهنا، سنننگ کنمنب رسناننی بنه .  است«  امیراحمدی

زلزله زدگان را به سینه می زند س ننه تنننهنا جنمنهنه ای از بنی 

تفاستی س دهن کجی حکومت اسالمی به زلزله زدگان بنه زبنان 

نمی مسرد، بهکه همواره به دسلت ممنرینکنا اننتنقناد منی کننند کنه 

 .فضای بیش تری در انتقا  پو  س اجناس به ایران فراهم سازد

 26ادامه مقاله در ص 

، 2112است  29برابر با  1931شهریور  2پنج شنبه امرسز 

خبرگزاری هرانا، نکشت؛ سعید شیرزاد نه سه شنبه زلزله؛ 

مرداد ماه سال جاری هنگمام نمممک و اممداد بمه زلمزلمه  ۱۳

زدگا  در ورزقا  بازداشت شده بکد، در اعتراض به نمحمکه 

بازداشت و شرایط نگهداری خمکد در زنمدا  اهمر دسمت بمه 

 .اعتصاب غذا زد

بنا به اطمک گزارشگمرا  همرانما، ارگما  خمبمری ممجمممکعمه 

اعاال  حقکف بشر در ایرا ، سعید شیرزاد نه به زندا  اهمر 

منتقل شده است در اعتراض بمه نمهمکه بمازداشمت و شمریمط 

نگمهمداری خمکد در ایمن زنمدا  دسمت بمه اعمتمصماب غمذای 

 . محدود زده است نا

همین روز، خبرگزاری از بمازداشمت گمروهمی از داوطملمبما  

اول «  نیروهای اممنمیمتمی» نمک به زلزه زدگا  خبر دادند نه 

زدگما   رسانی مردمی به زلزلمه  نمک   شهریکر ماه، به نمپ

« هما نمفمر  ده» نرده و «  حمله»در استا  آذربایجا  شرقی، 

تمن از  ۰۰» سحام نیکز اهرستی از .  را بازداشت نرده است

 .منتشر نرده است« شدگا  بازداشت 

2012بیست و سکم اوت   
 

 

http://www.radiofarda.com/content/o2_congress_letter_obama/24680723.html
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با نظرات،انتقادات و پیشنهادات سازنده خود به هرچه پر بار تر شدن آن . نشریه روشنگر، نشریه ای است آگاهی دهنده

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

 روشنگر نشریه ای است مستقل که با کمکهای مالی خوانندگان منتشر می شود  

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

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

Simin.raha@yahoo.com 
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 گزارش مالی

نسری از مماه قمبمل $  6611اضاای داشته ایم نه با محاسبه    $  2221نمک مالی ، $  2595نه با تکجه به  ) خرج چاپ)$ 2800مخارج این ماه 
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 لیست کمک ها و گزارش مالی این ماه 

 سیامک ستکده: سردبیر

 سیمین رها: گراایک و صفحه آرایی

 سیمین رها: مسنکل ادبی نشریه

 

 الماس شعار: ویراستار

23ادامه در صفحه             

رنج سالیان دراز محرسمیت س هالكت میهیون ها ننفنر بنه سین ه 

كارگران سیاه پوست افرینقنای جنننوبنی كنه از سنوی حن نومنت 

مپارتاید تحمیل می شند جنای خنود را بنه مزادی س رهناینی از 

 .  اب فقر نداد

نولیبرالیام اقتصادی با جابجایی ح ومت پیشین نه تنها از مینان 

نرفت به ه با چهره ای دژم س  زمی جنهنننمنی بنرای غنارت س 

دسلنت افنرینقنای .  بهره كشی به حیات خود جان تازه ای بخنشنیند

جنوبی اكنون س از مدتها پیش  هده دار سظیفه ای است كه پیش 

از من مپارتاید انجام می داد، یعنی بهره كشی از مردم س منننابنع 

 .این مردم حتی در مقیاسی سسیع تر سشدیدتر

مپارتاید میهیون ها نفنر را در داخنل س دركشنورهنای هنمناناین  

افریقای جنوبی با ددمنشی از پای در مسرد ساكنون در ادامنه من 

راه سرمایه داری بومی سجهانی به میهیون هنا ننفنر دین نر دا  

 .ن بت زده است

ام ریالیام جدید در لباس نولیبرالیام پ  از تغییر حن نومنت در 

دفاع از شركت های معدنی س صنعنتنی س كشناسرزی، بنه جنان 

ننمنونن  اخنینرش .  مردم فقیر سراسر افریقا سجنوبی افتناده اسنت

 . كشتارمعدنچیان معترض افریقای جنوبی است

 

سرمایه داری جان می كندند س فقیر سبی كار می شدند س زبنان 

بننه ا ننتننراض نننمننی گشننودننند، كننارفننرمننایننان س دسلننت هننم از 

دمنوكننراسننی ظنناهننری لننیننبننرا  دم مننی زدننند س چننهننر  دسلننت 

مزادیخواه از خود به نمایش می گ اشتند، اما بالفاصهنه پن  از 

من ه فریاد ا تراض به محرسمیت س گرسن ی كارگنراننی بنهننند 

متری زمین با كمترین ایمنی زمنینن را  911شد كه در ا ماق 

می ش افتند، رژیم مپارتاید اقتصادی س نولیبرالی به رسی مننان 

پاسخ شركت های بومی سجهاننی بنه درخنواسنت . متش گشودند

كارگران معدن برای لقمه ای نان س نجات خانواده هنایشنان از 

نفر از كارگران س زخمی س از كار  91كشتن بیش از   مرارت،

 .انداختن بیش از یك صد نفر دی ر بود

ام ریالیام نو س رسانه های ساباته به منان از یك سنو س دسلنت 

حامی سرمایه داران از دی ر سو به ت اپو افتادند تنا از داسری 

تاریخ ب ریزند، خشم مردم اما نمی گ ارد این جنایت از دامنن 

معدن چنینان درهنمن  كشنورهنای .  تاریخ كارگر كشی پاك شود

 سرمایه داری در فرایند  ادی كار خود نیز فجایع بیشماری را

  22ادامه مقاله در ص 

 251بیانیه زندانیان بند 

 درهمبستگی با كارگران

 افریقای جنوبی 

 نانادا

 آگهی  دالر 210

 قای پرویز شکیبا 10

10 
خکاننده روشنگر در تیم 

 هکرتن

 خانم نیلکار  10

 آقای جکاد 60

 خکاننده روشنگر 20

 در آمد از پارتی روشنگر 21220

 خانم روشنک 10

 خانم شیرین 30

 خانم رونا  10

 سککالر سبز 11

 خانم هما ارید 11

 آقای مسعکد الکند 10

 آقای سیامک 10

 

  

 ااغانستا 

 یکرو 10
ااغا  از ( روشنگری)انمیتند 

 نابل

10 

  

 ایرا 

 خانم حمیده  دالر 20

 آقای امیر حسین دالر 20

10 

  

 آمریکا

 آقای سیاوش 00

 آقای قریشی از آالباما 201

 خکانندگا  شمال نالیفرنیا 110

 خکاننده از اتمنتا 60

 آقای آریک برز  از اونلند 80

 آقای عباس ناار 10

191 

  

 اروپا

 خکانندگا  از ارانکفکرت یکرو 30

 خکانندگا  از ارانکفکرت یکرو 23

03 

  

TOTAL (CANADIAN) 

$2,595.00  

 

 150 ااطی و منصکر

1820 



 

 

 4      2012شماره شصت و دو سپتامبر  . ماهنامۀ روشنگر  

 برای کشف

اقیانوسهای جدید   

 باید جرأت

ترک ساحل را داشت   

 این دنیا دنیای تغییر است

 نه تقدیر

 ژان پل سارتر

 ۲۵شنبه  سه) چهار پناهنده ایرانی که از رسز گ شته   –بامدادخبر  

به دلیل  دم رسیدگی کمیااریای  الی پناهندگان سنازمنان (  مرداد

شنان دسنت بنه ا نتنصناب غن ای  مهل متحد در ترکیه به سرنعنینت

 .خشب زدند، امرسز دسمین رسز ا تصاب خود را ادامه دادند

زاده  پنور، کنامنران  نبندهللا زاده فرد، بهزاد منینرخنان شاجان  بدهللا

زاده فرد چهار ایرانی هاتند که از رسز گ شتنه  فرد س فاخر  بدهللا

های غهط کنمنینانارینای  نالنی  به دلیل سیاست» اند، که  ا الم کرده

پناهجویان سازمان مهل، در مقابل دفتنر اینن سنازمنان در مننکنارا 

 «.اند دست به ا تصاب غ ا زده

زاده فنرد از  ، شاجان  بندهللا۲۱۳۱زاده فرد، از سا   فاخر  بدهللا

س بنهنزاد  ۲۱۱۲زاده فنرد از سنا   ، کامران  نبندهللا۲۱۱۲سا  

در انتظار پناسنخ کنمنینانارینای  نالنی  ۲۱۱۱پور از سا   میرخان

پناهجویان سازمان مهل جهت انتقا  به کشور امن هاتند سلنی بنننا 

انند، تناکنننون س بنا سجنود  بر منچه در بیانیه ا تصناب خنود مسرده

 .اند های فراسان، راه به جایی نبرده پی یری

زاده  بر اساس مخرین اخبار رسیده به بامندادخنبنر، شناجنان  نبندهللا

برد، از زمنان شنرسع ا نتنصناب  فرد که از بیماری قهبی رنج می

های خنود را قنطنع کنرده اسنت س سرنعنینت جانمنی  غ ا، قر 

 .مناسبی ندارد

پور نیز به دلیل زخم معده با مشنکنالت شندیندی در  بهزاد میرخان

 .رسز دسم ا تصاب غ ا مواجه شده است

در پی سخامت اسراع این افراد، ممبوالنای به منحنل ا نزام شنده 

که بنا بر گفته شاهدان  نینننی، پنهنین  مناننع از دسنتنرسنی من بنه 

 .کنندگان شده است ا تصاب

 عتصاب غذای پناهندگان ایرانی ا

 در ترکیه 

 وارد دومین روز خود شد

۵۲/۵۹۱۹۳۱   

 

 پکزش

ندام باید پالکده از آلکده گردند؟ زبا  یا " در نکشته 

ملیت اندرس برویک   32شماره در  روشنگر  " بشریت؟

تروریست نروژی به اشتباه بلژیکی ذنر شده بکد نه باین 

 .ترتیب ضمن پکزش اصمح می گردد

  «سیامک ستکده » 

 فشار نیروهای امنیتی
 برای انحالل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

 مرداد  21: ندای سبز

فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاسرزی، خدماتی س 

ای از فشار نیرسهای امنیتی بر ا ضای  غ ایی با انتشار بیانیه

هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت ت ه برای انحال  

 . این تشکل کارگری خبر داده است

بر اساس این بیانیه ا ضای هیات مدیره این سندیکای 

کارگری که بیش از یب هزار  ضو دارد در دس ماه اخیر از 

سوی ماموران امنیتی احضار شده س به منان گفته شده است با 

ای، انحال  این تشکل غیر دسلتی را ا الم کنند تا  امضای نامه

بازگشت به کار منان در شرکت نیشکر هفت ت ه امکان پ یر 

 . شود

یتر رازمن، مائو  بخش ارتباطات فدراسیون جهانی 

کارگران صنایع کشاسرزی، خدماتی س غ ایی، با اشاره به این 

های کارگری در ایران موروع جدیدی  که فشار بر تشکل

 : گوید نیات، به رادیو فردا می

ما .  ها مغاز شده است این موج جدیدی است که  هیه این تشکل

های دی ر کارگری در جهان مانند فدراسیون  همراه با اتحادیه

جهانی کارگران حمل س نقل س کنفدراسیون بین المههی 

های کارگری از تمام توان خود برای فشار سارد  اتحادیه

های ایرانی استفاده خواهیم کرد تا از تالش  مسردن بر مقام

 . برای انحال  تشکل های کارگری دست بردارند

فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاسرزی، خدماتی س 

هرگونه اذیت س »غ ایی در این ارتباط خواستار توقف منچه 

نامید س «  مزار، زندانی کردن فعاالن کارگری در هفت ت ه

همچنین بازگشت به کار ا ضای سندیکای کارگران شرکت 

 . نیشکر هفت ت ه شده است

 ۷۸سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت ت ه در مبان سا  

 ۴۸فعالیت خود را که در سالیان نخات پ  از انقالب بهمن 

اما به گفته اتحادیه های بین .  متوقف شده بود از سر گرفت

المههی کارگری س سازمان های جهانی حقوق بشری، ا ضای 

هیات مدیره این سندیکا از همان ماه های نخات تحت 

فشارهای امنیتی س قضایی قرار گرفتند س حتی بازداشت س 

 . زندانی س حتی تعدادی از منها اخراج شدند

های غیر رسمی، برخی دی ر  در این میان، بر اساس گزارش

های اخیر تحت  از تشکل های کارگری س مدنی نیز در ماه

 .      *فشارهای مشابهی قرار داشته اند تا خود را منحل کنند
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 سیاست های اقتصادی جدید و زنانه شدن فقر در کانادا
 ماریکا موریس

 بابک پاکزاد: برگردان

زنان  به دالیل متعددی با معضل  فقر دست س پنجه نرم می 

 وامل گوناگونی در کارند تا زنان را در مواجهه  با . کنند

معضل فوق مسیب پ یرتر کرده س امکان خرسج از چنین 

.                                          موقعیتی را از منها سهب کند  

طی دهه  گ شته،  کانادا  در مایر ال ویی متفاست از اقتصاد  

گام برداشته س به شکل قابل توجهی  پرداخت های مربوط به 

به رغم درممد هن فت  .خدمات اجتما ی را متوقف کرده است

س پیش بینی نشده در بودجه این کشور طی هفت سا  گ شته، 

این پو  هرگز به بخش خدمات اجتما ی سرریز نشده س این 

امر سرعیت اقشار رعیف س مسیب پ یر را سخیم تر کرده 

با اینکه کانادا توافقنامه های بین المههی چون معاهده .  است

ح ف تمام اشکا  تبعیض  هیه زنان را به امضا رسانده اما 

هنوز تضمین کافی برای حمایت از حقوق زنان در کشور 

زنان باته به سن، ن اد، قومیت، پیشینه زبانی،  .سجود ندارد

توانایی، جهت گیری جنایتی در جامعه س موقعیت شهرسندی 

.            به طرق س شیوه های گوناگون از فقر متاثر می شوند  

در زمینه فقر زنان، ممارها شواهد مهمی را فراهم میکنند اما 

باید توجه داشت که تجربه فقر بایار پیچیده تر از تصویری از 

.                                                     ا داد س ارقام است  

به ( مونث)یب نوزاد فقط به خاطر منکه بصورت اتفاقی زن 

دنیا ممده است ازاحتما  اینکه در بزرگاالی در فقر به سر برد 

بیشتر نصیب میبرد در کانادا، زنان بخش ا ظم فقرا را تشکیل 

از هر هفت زن کانادایی یب زن در فقر زندگی میکند . میدهند

میهیون س چهارصد  ۲که این به معنای من است که هم اکنون 

.              هزار زن کانادایی با فقر دست س پنجه نرم می کنند  

درصد از زنان سرپرست خانواده همراه با خانواده شان  ۴/۲ 

درصد از زنان مجرد، بیوه یا  ۵۳/۴. فقیر محاوب میشوند

با اینکه میزان . سا  در فقر به سر می برند ۲۴مطهقه باالی 

بطورکهی ( چه زن، چه مرد)فقر برای تمام افراد بزرگاا  

افزایش یافته اما هنوز فاصهه قابل توجهی در این زمینه میان 

.                                          زنان س مردان موجود است  

درصد است در حالیکه همین  ۳۲/۱میزان فقر زنان بزرگاا   

.  در صد برمسرد شده است ۲/۴معیار برای مردان بزرگاا  

سالی که خود مائولیت  ۲۴درصد زنان زیر  ۱۴هم اکنون 

   . .               خویش را بر هده دارند در فقر به سر می برند

                                                                

بخش . در کانادا تعداد معهوالن زن بیش از معهوالن مرد است

ا ظم زنان معهو  به جای موساات مربوطه در خانه رسز را 

شب می کنند س هیچ درممدی ندارند اما درگرسهی که درممد 

سا  سن دارند باالترین  ۴۵تا  ۱۴کاب میکنند منانی که بین 

هزار  ۳۸درممد را به خود اختصا  داده اند س بطور متوسط 

درصد دریافتی مردان  ۴۴دالر دریافت می کنند که معاد  

سا   ۱۴زنان معهو  زیر .  معهو  در همان رده سنی است

هزار دالر س زنان معهو  باالی  ۳۱میان ین درممدی معاد  

هزار دالر  ۳۵سا  از میان ین درممدی معاد   ۴۴

.                                                              برخوردارند   

دادگاه اس انیا دس شهرسند س فعا  اینن کشنور را کنه بنه اتنهنام 

غارت مواد غ ایی دس سوپرمارکت دست نینر شنده بنودنند مزاد 

 .کرد اما پهی  به دنبا  دست یری دی ر همراهان منهاست

س یکی از همنفنکنران اس کنه مزاد شندنند «  فرانایاکو مولرس» 

 .ها بشوند متری سوپرمارکت ۱۱۱حق ندارند سارد محدسد  

هناینی کنه  برداشنتنن س رسنانندن غن ا بنه خناننواده» : گوید اس می

اگر این را دزدی منی ننامنیند، !  گ رانند رسزهای سختی را می

 «.پ  من گناهکارم

، ننمنایننند  چن ن نرای « خوان مانو ل سانچز گنوردینو» همزمان 

اگنر » : گنویند پارلمان محهی مندسل  که با فعاالن همراه است می

دارم زننداننی شنوم  به خاطر اینکه پرده از چهر  بحران بر می

 «.با ث افتخار من خواهد بود

ها نفری که رسز سه شنبه مواد غ ایی دس سوپرمارکت در  صد

در جنوب اسن ناننینا «  اثیخا»س « مرکوس ِد ال فرانترا»شهرهای 

دزدیندنند س زمنینننی دسلنتنی را ننینز «  رابین هنود» را به شیو  

گویند هدفشان کمب به نیازمندان س افنراد  اند می تصاحب کرده

 .کم درممد در رسزهای سخت اقتصادی است

 

اطال ات بیشتر بحران اقتصادی، کمب غ اینی، حنزب چن ، 

 فقر، اس انیا

    

 اگکست 0

 

 اعتراض به تکقف خدمات اجتماعی در نانادا

هزار س سیصد دالر است  ۳۱میان ین درممد ساالنه زنان بومی 

 ۳۷که می توان من را با میان ین درممد مردان بومی معاد  

هزار س دسیات دالر س همچنین میان ین درممد زنان غیربومی 

. هزار س سیصد س پنجاه دالر مورد مقایاه قرار داد ۳۲معاد    

زنان س مردان بومی بصورت مشابهی در دام مشاغل با 

دستمزد پایین گرفتار ممده اند س به دلیل قوانین مربوط به  

بومیان در ارتباط  با  ماکن س دسترسی به خدمات  احااس 

درصد زنان رن ین پوست  از درممد  ۱۸.  دم امنیت می کنند

پایینی  برخوردارند، میان ین درممد ساالنه  یب  زن رن ین 

هزار س ششصد س بیات س یب دالر است  ۳۲پوست در کانادا 

هزار دالر کمتر از میان ین درممد ساالنه زنان  ۱که تقریباً  

هزار دالر کمتر از درممد مردان رن ین  ۸سفید  س تقریباً 

زنان رن ین پوست همچنین حضور چشم یری .  پوست است

در کارهای موقت  س نیمه سقت دارند س اغهب ناگزیرند در 

.                            شرایط غیراستاندارد کار س زندگی کنند  

تحصیالت، شکاف درممدی میان زنان مهاجر س زنان کانادایی 

 ۲۴زنان مهاجر تازه سارد که میان ین سنی منها . را پر نمیکند

سا  است س از تحصیالت دانش اهی نیز برخوردارند به  ۵۵تا 

هزار دالر دریافت می  ۳۵ازای کار تمام سقت در طو  سا  

.                 کنند که از دریافتی زنان متولد  کانادا کمتر است  

این امر را بعضاً میتوان به ن ادپرستی مشکار یا ن ادپرستی 

ساختاری نابت داد که تجربه س ا تبار خارجیان را به رسمیت 

درکانادا یافتن شغل بمعنای خرسج از فقر نیات، .نمی شناسد

بیشترافراد فقیربصورت تمام سقت یا نیمه سقت مشغو  

..                  مشکل زنان دستمزدهای بایارپایین است.کارند  

درصد کارگران با حداقل دستمزد کانادا را  ۷۱زنان س جوانان 

به این طریق با اتخاذ سیاست های اقتصادی . تشکیل می دهند

جدید مبنی بر قطع خدمات اجتما ی س اختالف درممدی ناشی 

از تبعیض جنای س ن ادی به نظر میرسد که در این کشور فقر 

.            رسز به رسز چهره زنانه تری به خود خواهد گرفت  

 

 اسپانیا « رابین هودهای»
 از سوپر مارکتها می دزدند
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ادامه در صفحه          

، یب دادگاه در شنهنر گنینانن  نهنینه ینب ۲۱۳۲ژس یه  ۳۲رسز 

دادگاه هایی از این دسنت، .  مبارز منتی فاشیات ملمانی تشکیل شد

اینن بنار .  دی ر دارد در ملمان به امنری رسزمنره بند  منی شنود

گنرسه کناری بنرای » قربانی  دالت ملمانی، کای اش رن ر فنعنا  

خود این جمع درفرانکفورت در تنارینخ .  بود« تشکیل ردیف سوم

نخاتین فعالنینت خنود را دراشنغنا  راه مهنن  ۲۱۱۸هفتم ژس یه 

کنه ) رسدلهایم س جهوگیری از سرسد فاشیات ها به فنراننکنفنورت 

اینن جنمنع بنه .  ، مغاز کرد( برای تظاهرات به این شهر می ممدند

یکی از تشکل های جدی رد نظامی گری در اینن شنهنر تنبندینل 

از فعالیت های دی ر این گرسه منی تنوان شنرکنت در .  شده است

بناننب   - هیه منلنهنث اتنحنادینه ارسپنا ) «  نو ترس یکا» سازماندهی 

س سننازمنناننندهننی (  صننننندسق بننیننن الننمننهننهننی پننو   -مننرکننزی ارسپننا 

 1.را نام برد ۲۱۳۲در ماه مسریل « بالکوپای»

تغیینر فنوری » د، با خواست   -پ   -حزب ناسیونالیات ملمان، ان 

، نیرسهای راست را به یب تظاهرات  هیه سیاست هنای « سیاتم

 ۳۲اقتصادی اتحادیه ارسپا س در دفاع از سرمای  مهی ملمانی، در 

گرسه های چمناقندار .  در شهر گیان فرا خواند ۲۱۳۳ژس یه سا  

اگنر سرنع .  س سرکوب ر نازی از این فراخنوان حنمناینت کنردنند

نیرسهای فاشیاتی در گ شته به این ترتیب بود که احزاب رسمنی 

من ها، مانند حزب ناسیونالیات، ظاهراً شامل افراد کراساتی س با 

منی شند، س چنمناقنداران بنا لنبناس ننینمنه «  مرتب»سر س سرعی 

نظامی س پوتین های سربازی شان در گرسه های فشنار گنرد هنم 

می ممدند، در حا  حارر دی ر چنین تقایم بندی ای سجود ندارد 

س این جریانات دی ر دلیهی برای سرپوش گ اشنتنن رسی ارتنبناط 

با این حنا  گنرسه هنای رنربنت س تنرسر .   میق خود نمی بینند

نینرسهنای » برای ملا  .  نازی ها ساختارهای مخفی خود را دارند

که شامل حدسد سی نفر نازی بخنشنداری شنوالنم «  مزاد شوالم اِِدر

ادر در ایالت هان است، به شیوه ای ماتقل سازمانندهنی شنده س 

تنها از طریق اشکا  مخفی با جریانات مشابه دین نر در ارتنبناط 

یب بار که پ  از ینب درگنینری، پنهنین  مننناز  بنرخنی .  است

ا ضای این گرسه را تفتنینش منی کنرده، درکنننار اسنهنحن  گنرم، 

اینن گنرسه هنا .  دستورالعمل ساختن بمب سغیره را نیز منی ینابند

هراز گاهی به فعالین تشکههای چ  یورش می برند س معموال از 

با اینکه گه اه در درگینرینهنای بنینن .  هر نوع مجازاتی معاف اند

احزاب سیاسی رسمی در ملمان خبر نفوذ پهین  سنیناسنی در اینن 

جریانات به بیرسن درز می کند، با این حا  هر گاه یب ترسر ینا 

حمهه توسط این گرسه ها  هنی می شود، تنقنرینبناً هنمنینشنه دسلنت 

 مهی فردی بوده س ان یز  سنیناسنی ای در کنار » مد ی ست که 

 .«نیات

احنزاب رسنمننی، بنه خصنو  سننوسنینا  دمننکنرات، سننبنزهنا س 

دمکرات مایحی نابت به فراخوان حزب ناسینوننالنینانت ملنمنان، 

سیاست سکوت را پیشه کردند، سلی نیرسهای رد فاشیات فنوراً 

پنای ننازی »   ک  العمل نشان داده، فراخوانی را تحت  نننوان 

در رسز تظاهرات، ننینرسهنای .  منتشر کردند« !ها از گیان کوتاه

پهی  گیان را به منطق  نظامی تبدیل کردند س با بانینج هننن نفنت 

جالب اینجا ست که گزارش هنای .  کنتر  شهر را به دست گرفتند

مختهف تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات فاشیاتی را فقنط بنینن 

در حنالنی کنه تنعنداد شنرکنت .  نفر تنخنمنینن زده انند ۳۲۷تا  ۲۴

ننفنر بنر مسرد شنده  ۴۱۱۱تنا  ۲۴۱۱کنندگان رد فاشیات بین 

با سجود اشغا  راه مهن شهر توسط پهنین  س نندادن اجناز  .  است

خرسج از راه مهن به افرادی که توسط قطار از شهرهای دین نر، 

از جمهه فرانکفورت به گیان ممده بودند، در تمام رسز درگنینری 

پنهنین  س .  بین نیرسهای رد فناشنینانت س پنهنین  جنرینان داشنت

شهرداری گیان، بعد از این تظاهرات با مشکنل تنوجنینه هنزینننه 

بنه هنمنینن دلنینل در .  هن فنت اینن تنظناهنرات رس بنه رس شندنند

جاتجوی تبهیغ  هیه نیرسهای رد فاشنینانتنی بنرممندنند کنه گنوینا 

در .  « نمی خواستند اجازه بدهند حق مزادی بنینان ر ناینت شنود» 

همین رابطه است که دادگاه محاکمه کای اش رن نر، منبنارز رند 

 .فاشیات، اهمیت می یابد

کای اش رن ر را به جنرینمنه ای بنرابنر  ۲۱۳۲در اسا ل ژس یه 

دس .  سه ماه حقوق محکوم کردند س اس  نهنینه من ا نتنراض کنرد

. رسز پن  از من، تنعنینینن شند ۳۳رسز بعد مو د دادگاه برای 

چنین سر تی در کار فقط به این منظنور منی تنوانند بناشند، کنه 

متهم یا سکیل سی، فرصت کافی برای مماده کردن دفاع حنقنوقنی 

 .نداشته باشند

مگاهی از مبارزات افرادی که در شرایط کنونی به مبارزه  هینه 

نظم موجود، نظامی ری، سرمایه داری س فناشنینانم ادامنه منی 

ترجم  دفنا نینه .  دهند، س نیز دفاع از منان سظیفه ای ست  اجل

 .کای اش رن ر نیز در همین راستا ست

 دااعیه نای اشپرنگر

 

این دادگاه برگزار می شود چون دقیقاً یب سا  پیش در هنمنینن 

شهر گیان، یب راه یما ی از سوی حزب ناسیونالیات ملنمنان، 

بنه » با شنعنار «  نیرسهای مزاد مهی» جوانان مهی س به اصطالح 

منقنامنات شنهنر بنا کنمنب .  انجام شند«  سوی تغییر فوری سیاتم

تعداد کلیری پهی ، امکان  نمنهنی شندن اینن تنظناهنرات را بنه 

یب بار دی ر، مانند دفعات بایار در سنا  هنای !  سجود مسردند

گ شته، نازی های کهنه س ننو، در ساحندهنای مشنننا شنعنارهنای 

اید ولوژیب ن ادپرستانه س شوینیاتی خود را حو  مهت س نن اد 

مزادی » ینب بنار دین نر زینر پنوشنش .  برتر به نمایش گ اشتند

پهی ، یب منحنهنه بنه منننطنقنه ای  ۴۱۱۱با بایج نظامی « بیان

ممنو ه بد  شد که رد فاشیات ها س دگراندیشان حق سرسد بنه 

. من را نداشتند س در من تحت تعقیب قرارگرفتند س شنکنار شندنند

دراین نمایش قدرت به رسشنی نشان داده شد که اینجنا کانی از 

در همان زمنان کنه ننازی هنا، .  رد فاشیات ها استقبا  نمیکند

لبخند سقیح بر لب، تواناتند تحت حفاظت پهی  در مقابل ما راه 

پیمایی کنند، پهی  با باتوم س گاز اشب مسر در راه مهنن جنهنوی 

راه سرسد .  ما را گرفت س ن  اشت به محل اجتماع مان بنرسنینم

 .به غرب شهر به رسی ما باته بود

این جا اسلین مرکزی ست که ]کم  اس  پناهجویان ایالت هان 

[ پناهندگان موقتا باید بمانند تا بعد به نقاط دی ری منتقل شوند

در این مکان . در نزدیکی ایات اه راه مهن ساقع شده است

مکایونی با اجاز  شهرداری برگزار می شد که ما می خواستیم 

این امر به خصو  انزجار بران یز است . از من حمایت کنیم

تهدید از . که محل تجمع نازی ها در نزدیکی همین کم  بود

نازی . جانب این تجمع  هیه ساکنین کم  امری ساقعی ست

های سازمان یافته برای این رسز  هناً به شکار اناان ها 

چنین شکار تنفر ممیزی توسط نازی ها در ! فراخوان داده بودند

        -—نقاط ملمان، به خصو   هیه رن ین پوستان اقصی 

س مهاجران، س نیز چ  ها س همجن  گرایان، دی ر به  مهنی 

کنه بنا «  نیرسهای مزاد شنوالنم اِِدر» .  رسزمره تبدیل شده است

فراخوان ماتقهی در این تجمع شرکت داشتند از سا  ها پینش 

نفر که پن   ۳۷۱بیش از .  با حمالت شان معرسف هم ان اند

از سحدت مجدد ملمان به دست نازی ها بنه قنتنل رسنینده انند، 

 .خود گویا ست

دسلت نمی خواهد از دالینل نن ادپنرسنتناننه س فناشنینانتنی اینن 

ادارات تحقیقات دسلتی نمی پن ینرنند کنه .  حمالت سخن ب وید

فاشیاتها دارای ساختارهای تشکنینالتنی، انن نینزه سنیناسنی س 

فنولنکنننینننگِ " متش زدن خاننه هنا در . پیوندهای  مهی هاتند

 ۲۱۳۳تنا  ۲۱۱۲منجا بین سا  های .  ازاین قبیل بود"  زارلند

جمعاً یازده مورد خانه هایی که ساکنین من منهناجنرینن بنودنند 

مقامات، با سجود شواهد رسشن، انن نینز  دسنت .  متش زده شد

 .راستی های افراطی را انکار می کنند

در ایالت هان هم دسلت از سناخنتنارهنای منوجنود ننازی هنا 

منلنالً ینورش ننازی هنا بنه ینب کنمن  رند .  حمایت می کند

فاشیاتی جوانان در بخشداری شنوالنم اِِدر ، کنه در من ینب 

دختر سیزده ساله تا سرحد مرگ زخمی شده بود، تنننهنا ینب 

با سجنود ینافنتنن جنزسات منربنوط بنه .  نفر را مقصر شمردند

در تنفنتنینش ] ساخت بمب، ا المیه های سنیناسنی، س اسنهنحنه 

، دسلت نن ن ینرفنت کنه حنمنهنه کننننندگنان [ مناز  حمهه کنندگان

به رغم منکه سا  ها پهنین  سنیناسنی . ان یز  سیاسی داشته اند

من ها را تحت نظر داشت، اد ا می شند کنه هنینچ نشناننی از 

ننینرسهنای » هنوز مانند سابق .  ساختار تشکیالتی سجود ندارد

فعا  اند س به موجودیت شوم خود در شنمنا  « مزاد شوالم ادر

دی ر هم ان می دانند کنه مننهنا رابنطن  .  هان ادامه می دهند

اتنحنادین  ] تورین نن س ان اس اس «  هایمات بوند»ماتقیمی با 

حمایت  مهی ادارات پهین ، .  دارند[  ناسیونا  سوسیالیات ها

، ترسر قهوه ای را به سطنح " اس  -اس   -ان " کماندسهای جالد 

 .گاترده ای تشدید کرده اند

. برای شهر گیان هم، سا  گ شته فاشیات ها مشکهی نبنودنند

بر ک ، مشکل تظاهرکنندگانی بودند که  هیه فناشنینانت هنا 

به خیابان ممده بودند س بهینچ  نننوان ننمنینبنایانتنی بنرای اینن 

بنا سجنود .  مزاحمنتنی اینجناد شنود" درست س حاابی"همایش 

، بنه [  نهنینه فناشنینانت هنا] اجاز  رسمی برگزاری مکانینون 

النبنتنه .  سادگی حق مزادی بیان برای رد فاشیات ها لغنو شند

ما با این امر مشنایی داریم، زیرا در سراسر کشور بنا سجنود 

مقاسمت مردمی، راه پیمایی نازی ها به همین شکل انجام می 

این امر هرچه بیشتر به نمایش قدرت دسلت  نهنینه چن  .  شود

 .ها دارد بد  می شود

خود همین دادگاه  هیه من نیز، یکی از انواع ننمناینش قندرت 

با یب کیفرخواست س مههت یازده رسزه، قرار شده منن . است

کای به افکنار  نمنومنی ینا . در یب رسند سریع محکوم شوم

حتی یب مههت کافی برای تهی  دفا ی  مناسب احنتنرام ننمنی 

من باید به نمایندگی بقیه، رسی حق دمکراتینب خنودم . گ ارد

هنرکن  در اینن کشنور .  پافشاری کنم حتی اگر جریمنه شنوم

مشکارا  هیه فاشیات ها، تشکیالت شنان س یناری دهننندگنان 

 .شان قد  هم کند، باید منتظر چنین سرکوب هایی باشد

پای نازی ها از گنینانن » ، ما با شعار ۲۱۳۳ژس یه  ۳۲رسز 

طنبنینعنی .  به گیان ممدیم تا راه فاشیات ها را سد کنینم«  کوتاه

ست این شعار که گنینانن  ناری از ننازی هناسنت ساقنعنینت 

اما منا هنینچ جناینی .  این شعار، یب شعار سیاسی ست.  ندارد

. برای نازی ها س تبهیغات س ترسرشان باقی نخواهینم گن اشنت

این یب فراخوان به هم ان است که در مقابنل تنننفنرپنراکنننی 

مقاسمت کنرده  نهنینه من هنا فنعنا  (  فاشیات ها) قهوه ای ها 

فنقنط بنا .  همان گونه که در شهر درسدن نشان داده شند.  شوند

 -با سجود . ]سحدت نیرسها می توانیم نازی ها را  قب برانیم

 !دمکراسی اروپایی و حمایت از باندهای فاشیستی
 بهرام قدیمی: نویسنده
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این امر خود حاکی از من است که نال جوان ملمان از مانینری 

.    انند که پدران س مادرانشان در این کشور پیش گرفتنند ننارارنی

های بایار زینادی را در ذهنن  اقتصاد س سیر نزسلی من پرسش

کرده ایجاد کرده که کای پاسخی بنرایشنان  نال جوان س تحصیل

هنای  هنایشنان را در کنتناب اینب منان نیز پناسنخ پنرسنش.  ندارد

میننا ایننن هننمننان مننرحننهننه زسا  .   کننننننند سجننو مننی منارکنن  جاننت

بینی کرده است؟ این سوالی است  داری نیات که اس پیش سرمایه

های شرق س غرب  الم طنین افکنده س ذهنن  نوام  که در رسانه

 را نیز به خود مشغو  ساخته است

بنا اینن حنا  منن شنب دارم کنه »  :  گنویند این ناشر ملماننی منی

خنوانندن اینن کنتناب .  خریداران این کتاب من را تا پایان بخوانند

 «.فرسا است س احتیاج به تمرکز بایار دارد طاقت

ها در سنراسنر ملنمنان، افنزاینش فنرسش مثنار کنار   کتابفرسشی

های سی حداقنل  گویند فرسش کتاب کنند س می مارک  را تا ید مي

هنای  این افزایش ناگهاننی در فنرسش کنتناب. سه برابر شده است

اینن پنینشنامند بنرای .  مارک  تنها سنود منالنی را در پنی نندارد

های مارکایات این زمینه را فنراهنم  پردازان س فیهاوف تئوری

 .های خود را دسباره بزنند ممده حرف مسرده که در مههت پیش

  برای ملا  اریب هوباباسن، مورخ س تنارینخندان، در بنرننامنه

سی میدان را خالی دید س نظنرات خنود را کنه  بی زنده رادیو بی

بننه نننظننر اس .  پننیننش از ایننن کننمننتننر خننرینندار داشننت بننیننان کننرد

داری پدید ممنده ننه  سازی که به دنبا  کاپیتالیام یا سرمایه جهانی

برد بهکه ثنبنات جنهناننی را  ها را از میان می تنها میراث س سنت

سازی به دنبا  ینب سنری  جهانی:  گوید اس می.  کند نیز تهدید می

مید س به نظر من تا پایان این  صر ما منزه من  ها پدید می بحران

 .ایم را به خوبی چشیده

محبوبیت مثار نوشتاری معموال منتننناسنب بنا زمناننه دسنتنخنوش 

بنینننینم هنمنینشنه  شود س شاید این نکته ملبتی باشد که مي تغییر می

هنای  موفقیت س فرسش مثار مکتوب محصو  تنبنهنینغنات س رسش

ماهما اگر کار  مارک  زنده بنود، .  گرانه نیات بازاریابی حیهه

از موفقیت مثار خود تحت تاثیر گاترش یب بحنران اقنتنصنادی 

 .شد داری بایار خشنود می در نظام سرمایه

های ملنمناننی، خنود  های اخیر، تعداد بیشتری از شخصیت در ماه

کننننند؛  های کار  مارک  معرفی منی مند یا پیرس دیدگاه را  القه

های این فنینهنانوف قنرن ننوزدهنم کنه  حداقل من بخش از دیدگاه

داری یا کاپیتالیانم افنراطنی بنه خناطنر طنمنع  معتقد بود سرمایه

 اش، سرانجام، خود را نابود خواهد کرد شدید س ذاتی

چندی پیش اسکار الفونتن از سنیناسنتنمنداران چن ن نرا س رهنبنر 

های کار  مارک   حزب چ  ملمان ا الم کرد بخشی از فرریه

های این حنزب خنواهند گنننجنانند س بنر اینن منبنننا  را در برنامه

بنه .  های مالی س انرژی در ملمان است  طرفدار مهی کردن بخش

جناح راست   پاند س حامي  دنبا  این اظهار نظر مطبو ات  امه

این مطبو ات نوشتنند کنه .  ملمان از جمهه بیهد به اس حمهه کردند

الفونتن  قل خنود را از دسنت داده س ینب چن ن نرای دینواننه 

اما حتی به تازگی، پییر اشتاینبرسب، سزیر اقتصاد ملنمنان . است

که بدسن تردید تحت تاثنینر بنحنران اقنتنصنادی اخنینر خنواب س 

هنای  خوراب ندارد، ا الم کرد کنه طنرفندار بنرخنی از دیندگناه

ای با مجهه ملماننی اشن نین نل  اس در مصاحبه.  کار  مارک  است

هنای منعنینننی از  طور کهنی، بنایند اذ نان کنرد بنخنش به» :  گفت

س بناالخنره «  . های کار  مارک  چندان هنم بند ننینانتننند فرریه

مننندی بنه  هناینی کنه هنننوز بنه منرحنهنه  نالقنه برای کتنابنخنوان

انند،  هنای سنیناسنی کنار  منارکن  ننرسنینده ها س دیندگناه فرریه

مکاتبات سی به دسست س همفکرش؛ فردریش ان ه ، هنمنزمنان 

تنوانند  های اقتصادی قرن نوزدهم ممنرینکنا منی با یکی از بحران

 کننده س جالب باشد کتابی سرگرم

منینالدی، در  1581هنا در سنا   مارک  در یکی از این ننامنه

سا    –کما  ا تماد به نف ، سقوط کامل بنازار منالنی ممنرینکنا 

» :  را پیش بینی کرد س خنطناب بنه انن نهن  ننوشنت  –استریت 

اینن .  بحران س سقوط مالی در ممریکا، مایه بانی مانرت اسنت

 «.ها به پایان نخواهد رسید بحران به این زسدی

مطلبیبک  ب  
پبب ببی     
شببببمبببب  بببب  

ا   تبب هببمبب 
ا   از د  
مبطبلبه  بب  

د  
  زنبببب مبببب  
گبب  د بب    
 بببببببب  بببببببب  

 بببک  یبببک یبببک
منتش  شبد  

آنچب  .  ا  
خ ان د د  م  د اقی ل مب د  ا  پب    خب آب  آ بمب   ا ب   مي

که منظور از اقنبنا  ا یت  ی  ا   ت ض ح .  ن ی  ی   ته م   س

جهد بنه هنزار س پنانصند جنهند  211، افزایش فرسش از   مومي

 .است

 

پ  از سقوط دژ بزرگ اقتصناد سنوسنینالنینانتنی، ینعنننی اتنحناد 

شده بود که استنقنرار س تنلنبنینت  شورسی، تقریبا باسری  مومي 

داری  سنرمناینه.  داری لیبرا ، یب ساقعیت  نینننی اسنت  سرمایه

امنا .  های متمادی گوناگونی را از سر گ رانده بود جهانی بحران

، 2111اینب شش سا  پ  از مخرین بحران اقتصادی در سا  

تنر سارد ینب بنحننران  داری بنه منعنننای سسنینع جنهنان سنرمناینه

سنابنقنه س چشنمن نینری، هنوینت  اقتصادی شده که با سر نت بنی

 .جهانی یافته است

بیش از یب قرن پ  از مرگ مارک  س قریب به دس دهنه پن  

هنا بنه  از سقوط اتنحناد شنورسی، بنار دین نر بانیناری پنرسنش

بحران مالی که جهان را بهعنینده تناثنینرات .  گردد می مارک  باز 

مردم در   ناپ یری بر زندگی س حتی اندیشه منفی س گه اه جبران

همزمان با تشدید بنحنران اقنتنصنادی .  سراسر جهان داشته است

هنای ملنمناننی بنه  در سراسر جهان بنه سین ه ارسپنا، کنتنابنخنوان

 اند های کار  مارک  رسی مسرده کتاب

به نظر ناشران س کتابفرسشان ملمانی، کار  مارک  بنار دین نر 

مثار مارک  این رسزها به سنر نت س در ابنعناد .  بازگشته است

دلیل اصهی  القه به مثنار کنار  .  رسد ای به فرسش می سابقه بی

مارک ، بنحنران اقنتنصنادی اخنینر در جنهنان س ملنمنان ا نالم 

 .است شده

هنای منارکن  کنه در  کار  دیتز ناشر ملمانی ا الم کرده کنتناب

ک ی هنم فنرسش ننداشنت، در سنا  جناری  211سا  شاید حتی 

یورن شوترسم ف مندینر .  هزار س پانصد جهد فرسش داشته است

، ناشر مثار کار  منارکن  در « دییتز  –کار  »  بن اه انتشاراتی 

مارک  دسبناره بنازگشنتنه اسنت س منا شناهند » :  گوید برلین، می

رسد کنه فنرسش  ای به مثار اس هاتیم س انتظار می سابقه  القه بی

 «.های مینده رس به افزایش باشد های اس در ماه کتاب

ترینن اثنر کنار  منارکن ، جنهند اس   به گفته ناشران، پرفرسش

 1581این کنتناب کنه در سنا  . است« سرمایه»کتاب اس به نام 

های پیش به سختی میزان فرسشی دس رقنمني  نوشته شده در سا 

کرد، اما حاال با پیش ممدن این بنحنران اقنتنصنادی  را تجربه می 

 .کند رسزهای خوشی را سر می

به گفته یورن شوترسم ف، بخش ا ظم خریداران مثار مارکن ، 

پن سهنان س پن سهشن نران هانتننند کنه اخنینرا  نال جنوان داننش

برای به ارمغان (  لیبرالیام نو) های نئولیبرالیام  اند س ده دریافته

فهافه اقنتنصنادی .  مسردن خوشبختی برای بشریت، حقیقت ندارد

مارک ، به سی ه ناخه لنینیاتنی رسسنی من، بنا سنقنوط اتنحناد 

منحنبنوبنینت خنود را از  1351جماهیر شورسی در اساخر دهه 

به باسر شوترسم ف، مارک  در مسنتناننه اینن بنحنران دست داد 

: گنویند اس منی.  های مردم جا پنیندا کنرده اسنت دسباره در اندیشه

شنوتنرسمن نف «  . قدم بودند های مالی برای مارک  خوش بحران» 

دهند س  گوید خریداران این کتاب را بیشتر جوانان تشکیل می می

منتنفنکنر اننقنالبنی، (  1559-1515) کار  هناینننرینش منارکن  

شناس، تاریخدان س اقنتنصناددان ملنمناننی س از  فیهاوف، جامعه

اس بنه هنمنراه .  تاثیرگ ارترین اندیشمنندان تنمنام ا صنار اسنت

فردریش ان ه ، مانیفات کنمنوننینانت، مشنهنورتنرینن رسنالنه 

 .های سوسیالیاتی را تالیف کرد تاریخ جنبش

ترین کتاب این جنبش به همنراه سناینر تنالنینفنات  مهم«  سرمایه» 

مارک  س ان ه ، بنیان س جوهره اصهی تفکر منارکانینانم را 

تاریخ همه جنوامنع تناکنننون، تنارینخ منبنارزه » .  دهد تشکیل می

از جمهنه مشنهنورتنرینن جنمنالت منارکن  «  . طبقاتی بوده است

درباره تاریخ است که در خط اس  مانیفات کمونیات خالصنه 

ا  می  ز  عملک  ب ب  بک   فبلب بببک  ا یب   بمب ا  .   است شده
 ف قی، ف د  ک انگلس، آغ ز   د   ی  ا  ی د     بک  ب ل 

ی  ن    م ن     ا یب   شبتب  تب ب  ب   8181پ ی از انقاله 
آ ب ب ب   م   س د ا      ه  ی  م  ط دانشگ  بک  ا بد .  د آ  د

    ه ا  قطع  ایط    د   ی  م  ئل هنبیبی  آ م نک    گلک
ا بمبلبل ا ل  ب  د      گ   ا  پ  پ داخ    از ایتدا د  یب ب 

ت   س شد، نقی ی ز    د   نه  ت  دی   ا ب  انبهبمب   8188
 8181ا  ا     هلد  ت ه مشبهب  ی  ا،  ب مب  ب ، د  . شد

ا    بتب ه  ب    نبتب  ب   ا  د  نبقبد اقبتبآب د .  منتش    د
 ب ل  ب      ب شبی  81 ت ه   م    پس از .      ک ا  

م   س     م ا  ی  گ  نگک   مب ب  مب ب  یب د د  ا اخب  
مت  آ  آ م نک ی د ت  ا نبهب  د   ب ل .  پ       ف  8188  ل 

ی  زی   انبگبلب ب بک  8181ی  زی      ک   د    ل  8111
 .ت هم    چ پ   منتش  شد

نت    م   س ی  آ  ی د    ت  د  ك ش    ت   د ك پ ت    تک 
ی نک  ا  پ ی.  شد  د  پ ی ا   ا مللک هه نک اقتآ د ی  

پ دازا    تنه   شد    ف  ک ك  نت    ك د ك  ا     ند ن   مک
كنند ی   م ا  نخ ا د    ی ال       تمدا ا  ی  آ  افتخ   مک

    اقتآ د         عت     ی  ا  آ  د یلك   مچن   هنگ
د  .    اهتم عک گ ت د  ی  خ د خ ا د داش  عدا تک یک

ی  م  كس د ی     شك عالق  عم مي  دا   یک هه     م   
 تک اگ  ا تم ال ا   عالق   ن ز د  م    .  زند  شد  ا  

كش      هد د عض  ات  د   ا  پ   عنک كش      ا  پ   
ا   د ی    زند  شد  ی  ا تم ل ق   ی  ا   .  ش قک د د  نش د

 اقع   شد  گ ف  ك  آد   پنه  م      گ د علنک شد  
ی   ك ی  ا  غمن ك  8881م ن ب    زه كم ن    د    ل 

  ز   اقتآ د  خ ص د م     ك د    ی        ع هه نک
 ی زا     آزاد  م ا  ی د

  ل  851 ك   ا    م  كس طی ع  اقتآ د ا ا ل ق   ی   
ی نک     ی د ی    ه مع  ی  ژ از  پ ی قیل ی  ی ت  ی   ک

دا ا   منتت   ن    ك    م    ا   اآال غ  .  ك د  ی د
شد  از آنه  ك     ش    ی  خآ ص د  یخی م  ک هه نک

دا   ك       اقتآ د   م    ثی تک ض   ت  ی  طی ع    یک
ت ث   م  كس  ت  از د گ انند، ت   كنند آگ   د  آ  ك   مک

 .ق ا  گ فت  ی شند
د   ک .  دا ا  م ی ه نی د م   س تنه  م      م   

 ک انگل ت   د    ل .یک.نت خ ا ک از شن ندگ    اد   یک
،    ل م   س ی  عن ا  یز گت    متبه   زا   د   ۵۰۰۲

انتخ ه شد پ شت  د  آغ ز  زا   هد د      مش ی  ت  ط 
 ۵ ک انه   گ فت  ی د    .یک .زی   یک      انگل  ک   ه

م ل    نب  از م د   ش      گ ن گ   از   ت    هه   د  
 نندگ   از  از نت  ش   .  ا   نت خ ا ک ش      دند

م    اند شمندا   زا  ،    ل م   س مق   نخ    ا   ف    
ا  ی     از ا  ی   آ ی   ان شت     آ زاک ن  ت   ی  ف آل 

د  خی   د گ  د  .  عن ا  نب  د         انتخ ه شدند
ی  ا  س   م   ا تی ط،   زن م  د     ، از   خ  ف لمي

ی  ا  س ا   .  د د   م   ، اث  اآلک    ل م   س، خی  مي
گزا ی، ا ه  ند   ل گ ،  ق قدا ، ف لم  ز   ن   ند  

 .آ م نک، د  نت  دا د ا   ط ح  ا عملک  ند
ت ا  تآ     د    یت ا  از  ی   ختک مي»:  د      ن ش 

  خ ، ام  ا ن   ا ه  ند   ل گ  ی  د     ت ه   م    ف لمي
د   گ فت  چن   ط  ک،       ا د  پ ی گ فت  ا      
 شت د   ل پ ی ف لم  ز یز گ   س؛   گئي آ زنشت   ، 

                                                                                                   ..                             د فه  آ   ا    نمي
 دن    اقتآ د -روزنامه گاردین : منبع

 بازخوانی می شود؟" مارکس " چرا 
 نسترن احمدی   : ترجمه
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 صدای پای فاشیسم در اسکاندیناوی و نروژ 

 پیمان پیران

از منجا که برخی رشته های فکری س مرامی تعداد بایاری از 

ما را در موقعیت هنای مشنابنهنی قنرار منی دهند، قصند دارم 

اتفاقاتی را که اخیرا س پ  از خرسجم از اینران بنا من منواجنه 

بوده ام را برای شما رفقا بازگو کنم؛ حدسد سه سنا  اسنت کنه 

در تبعیدی ناخواسته س در کشور نرسژ به سنر منی بنرم س بنه 

ا تبار دسازده سنا  فنعنالنینت مانتنمنر در اینران، اخنراجنم از 

دانش اه س هزار س صد رسز بازداشت، به یاد نمی مسرم جناینی 

کنرده !  یا زمانی ا تقاداتم را سجه المصالحه زندگی در ارسپنا 

/ با این سجود، اس ، نبود مگاهی کافی از فضنای سنیناسنی.  باشم

اجتما ی کشور نرسژ س دسم نبود مخاطب فارس زبان، تاکنون 

ساقعیت .  دلیل  دم طرح این ماا ل از سوی نویانده بوده است

این است که اشتغا  صنرف بنه سقناینع اینران س خناسرمنیناننه، 

توجیهی درست س سیاسی برای به حاشیه فرستادن ماا ل جدی 

به  السه هنمنه منا خنوب .  میهیون ها پناهنده ساکن ارسپا نیات

می دانیم که سرننوشنت ننینرسهنای منولند هنینچ جنامنعنه ای از 

 دی ری جدا نیات

کنتر  پهیای مشکار س سازمان یافته س از بین بنردن حنرینم   -۳

 شخصی پناهندگان سیاسی 

 جهوگیری از حق انتخاب محل زندگی پناهجویان  -۲

به رسمیت نشناختن صندهنا هنزار پننناهنجنو تنحنت  نننوان   -۱

 کارگر سیاه در بخش خدماتی کشورهای ارسپایی

ایجاد موانع متعدد برای ادامنه تنحنصنینل افنراد بنر خنالف   -۵

 تعهدنامه های بین المههی ژنو 

جهوگیری از انتخاب س هرگونه حق رای سیاسی تنا سنالنهنا   -۴

 قبل از پ یرش شهرسندی

پرداخت مالیات بردرممد برابر با مرفه ترین س  -۲

ثرستمندترین بخش های جامعه س بایاری موارد دی ر تنها 

.  یادمسر یب پدیده اجتما ی شناخته شده به نام فاشیام است

کاانی که با رسند دیالکتیکی تاریخ س مباحث  هوم اجتما ی 

مشنایی دارند به خوبی می دانند که حتی فاجعه بران یز ترین 

سقایع مانند جنگ جهانی دسم هم قادر به ح ف س هدم تنها یکی 

این . از نتایج اجتما ی سرمایه داری مانند فاشیام نشده است

پدیده یکی از ده ها پدیده محصو  رسابط سرمایه داری لیبرا  

است س حتی تالش دسلت های اسکاندیناسی برای ایجاد رابطه 

بین دس قطب همیشه متضاد سرمایه س کار نه تنها به نوع 

دی ری از زندگی نیجامیده، بهکه ررسرت های حمایت از 

ناسیونالیام در دسلتهای رفاه راه را بیشتر از هرسقتی برای 

پهیای نوع -گ ار از سیاستهای کینزی. فاشیام بازکرده است

اسکاندیناسی به سیاست های اقتصادی بانب جهانی س ا تماد 

سازی برای سرمایه گ اری های چند مهیتی که تاکنون با 

مهت رسبرس بود، اکنون احتیاج بیشتر به  -مفهوم دسلت

پشتیبانی بخش هایی از بورژسازی برای استفاده از منابع 

ماحصل این سیاست قبل از هرچیز . دسرافتاده اناانی دارد 

نتیجه بحران های بین المههی پو  است س هیچیب از دسلت 

های رفاه به دلیل تضادهای ناشی از کاهش تولید ناخالص 

داخهی خود س صندسق بین المههی پو ، نمی تواناته تا ابد پیرس 

حتی درممد نفت خام کشوری مانند . سرمایه داری دسلتی باشند

با این توصیف، . نرسژ هم جواب وی رقابت بین المههی نیات

 واقب گ ار هرچند مهاته این سیاستها در اسکاندیناسی طبیعتا 

امری خنلی نیات س اسلین جایی که مورد هجوم سرمایه قرار 

می گیرد، رعیف ترین س بی حقوق ترین بخش های جامعه 

ارسپایی یعنی نیرسی کار خارجی است که تماما در بخش 

   ..                                          خدمات متمرکز شده است

                                                                           . 

شاید این طنز تهخ ماک  سبر درست است که رسم هرگز یب 

منچه که ما در نرسژ س در سه سا  ! رسزه ساخته نمی شود

گ شته پ  از رسی کار ممدن حزب کارگر با من سر س کار 

داشته ایم، تصویب قوانین جدید کار  هیه پناهجویان خارجی س 

تالش برای برگرداندن هزاران تن به کم  های پناهندگی س 

ممانعت از کار قانونی . جیره خوری غ ایی بوده است

فقط میین نامه س مصوبه !! پناهندگان به بهانه نداشتن هویت

سزارت کشور نرسژ نیات س تمامی کشورهای ارسپایی من را 

بدسن شب این دستور العمل ها گرسگان . اجرایی کرده اند

گیری محض زندگی هزاران اناان است س مصداق سیاست 

های ماکیاسلاتی دسلت ملل بران یختن نیرسی کار  هیه یکدی ر 

پناهجویان به کم  ها بر نمی گردند س برای ادامه زندگی . است

ناچار به سارد شدن در بازار کار سیاه با حقوق به مراتب کمتر 

بازار کار سیاه یب تراژدی محض است . س بی امنیت می شوند

که دسلت ها س پهی  ارسپایی دا ما قصد پنهان کردن من را 

کارگر سیاه نه تنها هرگز نمی تواند سارد اتحادیه . دارند

کارگری شود بهکه از ابتدا ی ترین حقوق خود س حتی ثبت 

این مردمان بهترین طعمه ها برای . قرارداد محرسم است

.                           کارگاه ها س شرکت های خارجی هاتند  

از طرف دی ر طرح مائهه تکنولوژی، تاکید بر حفظ فرهنگ 

محهی س پرچم بعنوان اسلویت اس  پرسپاگاندای دسلتی ، ماتقل 

از ماهیت طبقاتی این مفاهیم نیاتند، رشد ناسیونالیام در 

اسکاندیناسی بر خالف پدیده فاشیام رسندی باال به پایین دارد س 

! دسلت نقش مهمی در برجاته کردن س حفظ فرهنگ برتر

خودی نشان می دهد تا همچنان خود را موجودی رقابت پ یر 

مولتی کالچرالیام نوع اسکاندیناسی نیز هرگونه . نشان دهد

نقادی  هیه نیرسهای ارتجا ی را سالخی میکند س با برچاب 

با این اسراع تالش دسگانه . رادیکا ، خطرناب جهوه میدهد

فرهن ی س اقتصادی دسلت از باال برای حفظ ا تماد بخشی از 

بورژسازی، رعف جنبش اجتما ی س طبقه کارگر در نبود 

رهبران س اتحادیه های کارگری ماتقل از قدرت سیاسی س 

همینطور تهدید های رسزمره برای خصوصی سازی مراکز 

 مومی س از بین رفتن برخی تعهدات دسلت رفاه، موجب 

ساکنش بخش هایی از جامعه با شکل س شمایل ارتجا ی س با نام 

راسیام اراده خرده بورژسازی نرسژ برای . راسیام شده است

گ ار از یب دسره فشار اقتصادی از سیاتم کینزی به چارچوب 

فراموش نکنیم که در دسره به . تعریف شده نولیبرالی است

قدرت رسیدن فاشیام در ارسپا، خطر اصهی افراد شرسری 

مانند موسولینی س یا هیتهر نبودند، بهکه خطر اصهی افرادی این 

چنین  ادی با قدرتی غیر  ادی درسیاتم سرمایه بودند که 

فاشیام امرسزی نه از مقوله ذهنی . چنان فجایعی را بران یختند

 س درهم برهم گویی های سوسیا  دموکراسی است که من را 

خالصه به پندار ن اد پرستانه  ده ای شرسر می داند س نه از 

نوع فانتزی گونه س جهوه های سی ه سینمایی، چنان که  ده ای 

خون مشام از دنیایی دی ر سرزمین ما اناانها را تاخیر 

میکنند، بهکه ساخته س پرداخته اجتما ی پر رد س نقیض است 

که بقای سرمایه داری را در خشونت  هیه مفهوم اناان دیده 

مائهه مهم دی ر اینکه دست اه قدرت فقط یب نهاد با  .است

قدرت تصمیم گیری اقتصادی یا فرهن ی نیات س به دنبا  این 

در اسکاندیناسی ! بحران س فشار بر رسی کارگران خارجی

دست اه قضایی س پهی  هم بصورت خنلی  مل نمی کنند، پهی  

بصورت سازمان یافته برای جهوگیری ازهرگونه ا تراض 

از طرف . دست به کنتر  بیش ازهمه پناهندگان سیاسی میزند

دی ر انتشار  امدانه صدها خبر از جرایم متنوع پناهندگان از 

جانب پهی  حتی در نشریات داخهی مدارس، یب رابطه رسانی 

برای جامعه ایجاد کرده س مردم  ادی را در یب ح  مشترب 

یعنی احااس خطر ازحضور پناهندگان که هم کار منها را به 

سرقت میبرند سهم جان سمالشان را به خطر می اندازند، سارد 

بایاری از مردم محهی خود را محق به .  مل کرده است

این ساکنشی اتفاقی . جاتجو س حریم شخصی پناهندگان می دانند

س شخصی بین افراد نیات، پدیده ای است نوظهور که در 

یا غریبه گریزی شناخته شده است س ( زنوفوبیا)شما  ارسپا با 

موجب گردیده تا فضا را برای فعالیت پهی   هیه پناهندگان 

نتایج این رفتار برای پناهنده سیاسی بایار . سیاسی مماده کند

کنتر  فرد بصورت  هنی یب هدف . سخیم س خشونت بار است

را دنبا  می کند، زیر سئوا  بردن موروع فردیت اناان س 

تصویب قانون مانیتورینگ . تبدیل کردن فرد به موجودی منفعل

س کنتر  فضای مجازی س ثبت س ذخیره اطال ات شخصی 

بدسن اطالع س تنها با تشخیص پهی  تا شش ماه در پارلمان 

نرسژ س با توافق اکلریت، تنها یادمسر نمونه تجربه شده من در 

در بایاری موارد دیده شده که . ایتالیا س دسره فاشیام است

پهی  در شهرهای کوچب با سوءاستفاده از قوانینی این چنین 

موجبات مزار س اذیت پناهندگان سیاسی را فراهم مسرده س با 

کشاندن اطال ات شخصی افراد به  رصه  مومی زندگی 

نکته اینجاست . رسحی س رسانی افراد را به مخاطره انداخته اند

که پ  از سقایع سا  گ شته س کشتار بوسیهه مندر اس بوریب 

کنتر  بیش ازپیش فعالین چ  را س مارکایات در دستورکار 

پهی  قرارگرفته بطوریکه اجازه فعالیت چند گرسه انتی راسیام 

لغو شده س دفاتر کار منها در یب سا  گ شته س در شهر 

همچنین دررسانه های . ترسندهایم س استوان ر پهمب گردیدند

دسلتی تاکنون تالش بایاری شده است تا رمن اینکه کد 

هم معرفی کنند، تاریخ جنگ ! کمونیام س فاشیام را مااسی

دسم س شکات فاشیات ها را به دست نیرسی مترقی جامعه بی 

شرمانه مخدسش جهوه دهندپرداختن به رفتار بیمارگونه دست اه 

قضایی س پهی  در نرسژ که خود را بانی حل س فصل مسیب 

های اجتما ی در جامعه می دانند، ررسرتا شامل جنبه های 

رسان شناسی اجتما ی س باز تعریف دسباره مائهه فاشیام 

توسط نه نیرسهای نولیبرا ، بهکه همچون گ شته کار مشخصا 

 ۱۱نیرسهای سوسیالیات است، فاشیام امرسز با فاشیام دهه 

میالدی بایار متفاست است س رفتار بورژسازی برای  ۵۱س 

بیشتر به تباهی کشاندن جامعه اناانی به کنتر  س مونیتورینگ 

محدسد نخواهد ماند، ل ا نویانده امیدسار است این نوشته راه 

برای تباد  نظر بیشتر بین رفقا س اخبارمربوط به سرعیت 

 .  *.               پناهندگان سیاسی در دی ر نقاط ارسپا باز کند
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 عضو سازمان مجاهدین  ۰۱۱آمادگی 

 برای خروج از اردوگاه اشرف

 مرداد   ۲۱ -دوشنبه

 

 تنها کاری را برای فردا

کنار بگذار   

 که حاظر باشی بمیری 

 بدون آنکه آن کار را

انجام داده باشی   

 پابلو پیکاسو

مارتین کوبهر، فرستاده سازمان مهل در امور  راق، از اطنال نینه 

 ضنو دین نر  ۵۱۱سازمان مجاهدین خهق مبنی بر ا الم ممادگی 

این سازمان برای انتقا  به اردسگناه حنرینت در ننزدینکنی بنغنداد، 

، ( منرداد ۲۷) مگوسنت  ۳۷مارتین کوبهر رسز شنبه، . استقبا  کرد

از دسلت  راق خواست که نیازهای اناانی ساکنننان اینن اردسگناه 

اس همچنین از کشورهای  ضو سنازمنان منهنل .  را در نظر ب یرد

خواست تا به ساکنان این اردسگاه پناهندگی ا طا کننننند تنا هنرچنه 

مریم رجنوی، ر نین  شنورای .تر از این اردسگاه خارج شوند زسد

هنای منخنالنف  مهی مقاسمت که سازمان مجاهدینن خنهنق، از گنرسه

گیرد، ا الم کنرده اسنت بنرای نشنان  حکومت ایران را در بر می

نفنره از ا ضنای من،  ۵۱۱دادن حان نیت این سازمان، گرسهی 

 .، به اردسگاه حریه منتقل خواهد شد(دسم شهریور)مگوست  ۲۱

سی با انتقاد به نبود امکانات مناسنب در اردسگناه تنازه، خنواسنتنه 

است با انتقا  این گرسه، نام سازمان مجاهدینن خنهنق از فنهنرسنت 

های ترسریاتی در سزارت خارجنه ممنرینکنا خنارج شنود س  گرسه

ا ضای این سازمان در منحنل جندیند « سالمت س امنیت»ساشن تن 

انتقا  منجناهندینن از اردسگناه اشنرف بنه اردسگناه . را تضمین کند

حریت به  نوان بخشی از تنوافنق بنینن ممنرینکنا س دسلنت  نراق 

هنا بنه تندرینج در  گیرد س بر اساس من قنرار اسنت من صورت می

سزارت خارجه ممریکا پینشنتنر .  های دی ر اسکان داده شوند کشور

ا الم کرده بود که همکاری سازمان مجاهدینن خنهنق بنا سنازمنان 

مهل در ترب اردسگاه اشرف، در حن ف ننام منجناهندینن خنهنق از 

در هنفنتنه هنای .  کنننننده اسنت های ترسریاتی تعنینینن فهرست گرسه

گ شته، سزارت خارجه ممریکا چندبنار ننینز دربناره  ندم خنرسج 

ا ضای مجاهدین خهق از . کامل از اردسگاه اشرف هشدار داده بود

بنر .  زمان حکومت صدام حاین در اردسگاه اشرف ساکنن هانتننند

اساس توافقنامه دسامبر گ شته میان دسلت  راق س سنازمنان منهنل 

متحد، این افراد باید به تدریج به ینب اردسگناه منوقنت در حنومنه 

بغداد منتقل شوند تا امکان خرسج منها از  راق س اننتنقنا  مننهنا بنه 

 کشورهای دی ر ایجاد شود 

 رادیک زمانه

دسلت  دست راستی  س محافظه کار مرکل ظاهنرا در جنننگ 

برای شنرکنت در هنر .  های داخهی  سوریه بی طرف هات 

جن ی باید دسلت اس  موافقت س تایید  پارلمان ملمان را بنرای 

سلی هنمناننطنوری کنه اینن هنفنتنه در . این  شرکت داشته باشد

ملمان که مجهنز بنه   okerجن ی -اخبار ممده کشتی جاسوسی

جدیترین تجهیزات جاسنوسنی منی بناشند در سنواحنل مبنهنای 

سوریه مشغو  جمع مسری اطال ات س  ک  های هوایی از 

تحرکات نظامی ارتش سوریه بنوده س اینن اطنال نات را بنه 

ارتش های ممریکا س ان هی  داده که در این جنگ هنمنراه بنا 

ترکیه س دسلت های  ربی بطور  هنننی س  نمنهنی در جنننگ 

در تنارینخ  Bildرسزنامه  . داخهی سوریه فعا  شرکت دارند

است از قو   ماموران سازمان جناسنوسنی ممنرینکنا سنینا  15

سازمان جاسوسی خارج از کشوری ملمان  BND"  نوشته که

بهترین اخبار س کمب ها اطال اتی را درجنگ هنای داخنهنی 

 ". سوریه در اختیار ما قرار می دهد

 Alsterدر دسامبر سا  گ شته هم کشتی جن ی دی ری بننام 

که متعهق به نیرسی دریایی ملمان هات ، سارد مبهای ساحهنی 

سوریه شده بود که با اخطار نینرسی دریناینی ارتنش سنورینه 

 .  مواجه  س مجبور به ترب مبهای دریایی سوریه شد

دسلت سرمایه داری ملمان  در زمان صدر ا ظمی شرسدر  

از  حزب سوسیا  دمکرات  هم  در جنگ س تجاسز ممریکا 

به  راق رسما س ظاهرا شرکت نداشته سلی در  مل با در 

اختیار گ اشتن پای اهای هوایی ملمان به ناتو برای نقل س 

انتقا  نیرس س سایر  تجهیزات از ارسپا  به  راق  س  همچنین 

با دادن اطال ات سری س جاسوسی از داخل خود   راق به  

نیرسهای ناتو برای بمباران های  هوایی شرکت  مهی س 

بایار موثری داشته که با مخالفت س ا تراض سسیع احزاب 

.                           اپوزسیون س مردم ملمان مواجه شد  

بعد از انتشار این خبر در مطبو ات ملمان س ا تراض 

نیرسهای چ  س مترقی  قرار شده که کمیایون کنتر  سی ه 

پارلمان  که سظیفه اش کنتر  س نظارت بر کارهای 

.                                          سازمانهایی جاسوسی هات  

این هفته تشکیل جهاه دهد س چننند س چنون اینن خنبنر را بنه  

 . اطالع  افکار  مومی برساند

سلی تجربه به ما نشان داده که همین کمیایون در بررسی قتل  

با همکناری س های زنجیره ای که بوسیهه گرسهای فاشیاتی س 

 Verfassungschutzسازمان امنننینت داخنهنی ملنمنان  مگاهی

صورت گرفته اند س بیش از ینب سنا  هانت منداسم تشنکنینل 

جهاه می دهد ،تا کنون فقط یب شیر بی یا  س کوپا  بوده کنه 

یا با درهای باته رسبرس می شود س یا ایننکنه بنا پنرسننده هنای 

در همین رابنطنه .  سربه نیات شده در مرشیو برخورد می کند 

تا کنون هم ر ی  کل فدرا   این سنازمنان س هنم  دس ننفنر از 

رس اای ایالتی این سازمان امنیتی استعفا داده س از زینر بنار 

 .     مائولیت در رفته اند

 -این شرکت  مهی ملمان در جنگ های سوریه س  راق  هی 

:    رغم نداشتن اجازه پارلمانی،  ما را به این نتیجه می رساند

دمکراسی پارلمانی موجود در ارسپا کارایی س کنتر  . 1

ارتش س سازمانهای جاسوسی  را نه می خواهد س نه هم می 

تواند داشته باشد س سازمان های جاسوسی س نظامی به راحتی 

هر سقت خواستند قوانین موجود را دسر زده س نقض کرده 

،بدسن منکه از طرف پارلمان مورد بازجویی س بازخواست 

         ..                                            جدی  قرار ب یرند

پارلمان های ارسپایی  نماینده گان ساقعی تودهای مهیونی س .2 

بخصو  طبقه کارگر ارسپا  نیاتند که همیشه مخالف جنگ 

س لشکر کشی به سایر کشورهای دی ر بوده که هدفی جزء 

.                      *  سرقت س غارت منابع ظبیعی  منها نداشته

                       

 

 

 نشتی جاسکسی آلما  در نزدیکی سکاحل سکریه

 مشارکت

آلمان کشتی های جنگی و جاسوسی  

 درجنگ های داخلی  سوریه        

گودرز حسنوند  فرانکفورت   

http://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodpMLTVQCRYALWvtFAx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fca.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3D%25D9%2588%25D8%25B6%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AA%2B%25D9%25BE%25D
http://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoddGODVQ6zsA8wntFAx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fca.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3D%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%2B%25D8%25A2%25D


 

 

 31 10     2012شماره شصت و دو سپتامبر  . ماهنامۀ روشنگر  

 انتاریو-اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

 به رهبر جمهوری اسالمی ایران، آیت هللا سید علی خامنه ای

 ۳۱۵۳اگوست  ۵۲

بننه :   فننرد هننان س کننننندینن  رننننننیننب

هزار  ضو اتحادینه  ۲۱۱نمایندگی از 

-کننارگننران خنندمننات  ننمننومننی کننانننادا

انتاریو، ما خنواسنتنار مزادی فنوری س 

بدسن قید س شرط  هنینررنا  ان نری، 

جهیل محمدی س کهیه فعنالنینن کنارگنری 

 .زندانی در ایران هاتیم

ما بدینوسیهه ابراز ن رانی  میق خنود 

را در منورد بندرفنتناری بنا  نهنینررنا 

 ا ری س جهیل محمدی ابنراز داشنتنه 

س خننواهننان مزادی فننوری منننهننا از 

 .بازداشت می باشیم

اطال ات ما منبنننی بنر اینن اسنت کنه 

 هیررا  ا ری س جهیل محمدی، فعناالن کنارگنری س ا ضنای 

کمیته هماهن ی برای کمب به ایجاد تشکههای کارگنری، پن  از 

منکه نیرسهای امنیتی به مجمع  مومی ساالنه کمینتنه هنمناهننن نی 

گنزارش .   حمهه کردند، دست یر شدنند 2112ژس ن  18در تاریخ 

 ——نفر از فعالین کارگری  81شده است که در مجموع حدسد 

سحشیانه توسط نیرسهای امنننینتنی 

مورد ررب س شتم قنرار گنرفنتنه 

س به زندان رجایی شهر در کنرج 

اکننلننر بننازداشننت .  منننننتننقننل شنندننند

شدگان، پن  از بنازجنوینی هنای 

سخت، رنرب س شنتنم س اهناننت 

مزاد شدند، با این حا ،  نهنینررنا 

 ا ری س جهیل محمدی کمناکنان 

نا ادالنه در بازداشت به سر منی 

مننا در مننورد سننالمننتننی س .  بننرننند

امنیت  هیررا  ا ری س جنهنینل 

محنمندی بنه طنور جندی نن نران 

کمیته هماهننن نی گنزارش .  هاتیم

داده اسننت کننه ایننن دس فننعنننا  

کارگری تحت ررب س شنتنم شندیند س فشنارهنای رسحنی س 

بنا به گزارشنهنای رسنینده،  نهنینررنا .  رسانی قرار گرفته اند

 ا ری از ت ش قهب شدید، درد قهب، بی حای س رعف در 

دست چ  س رعف شدید، کنه صندمنات جانمناننی نناشنی از 

جنهنینل منحنمندی ننینز از .  بازجویی ها هاتند، رننج منی بنرد

سرعیت رس به سخامت جامانی به  نهنت صندمنات منتنحنمنل 

 .شده در طو  بازجویی رنج می برد

هنزار  ۲۱۱انتنارینو -اتحادیه کارگران خدمات  مومی کانادا

کارگر را نمایندگی می کند، کارگرانی که بصورتی پایندار س 

محکم در حمایت از حقوق کارگران در سراسر جهنان بنرای 

سازماندهی اتحادیه ها س دی ر تشکل های کارگری که بنرای 

 . بهبود شرایط کار تالش میکنند ایاتاده اند

ما ا تقاد داریم که این حقوق اناناننی بنننینادی، بنرای بنهنبنود 

شرایط اجتما ی س اقتصادی کارگران، از تورنتو تنا تنهنران، 

ما  میقا ن ران گزارشهایی هاتیم که منبنننی بنر .  حیاتی است

اگنوسنت  ۵من  هیررا  ا ری س جهیل محمندی در تنارینخ 

" دادگاه انقالب اسنالمنی کنرج بنه اتنهنام  ۵در شعبه  ۲۱۳۲

اقدام  هیه امنیت مهی از طنرینق تشنکنینل گنرسه غنینرقناننوننی 

 .محاکمه شدند" کمیته هماهن ی

ما قویا این بازداشت های نا ادالنه س مزار س اذیت سحشیناننه  

این فعاالن کارگری کنه در بنازداشنت بنه سنر منی بنرنند را 

محکوم ننمنوده س تنداسم مزار س اذینت س بنازداشنت فنعنالنینن 

کارگری در ایران س یورش اخیر به جهاه کارگران در کنرج 

هنزار  ضنو  ۲۱۱بنه ننمنایننندگنی از .  را محکوم منی کنننینم

انتاریو، ما خنواسنتنار -اتحادیه کارگران خدمات  مومی کانادا

مزادی فوری س بدسن قید س شرط  هیررنا  ان نری، جنهنینل 

 .محمدی س کهیه فعالین  کارگری زندانی در ایران هاتیم

 فرد هان، پرزیدنت؛  کندی  رننیب، دبیر خزانه داری

اتحاد بین المههی در حمایت از کارگران در :  ترجمه س تکلیر 

 ایران

http://www.workers-iran.org 

کمیته هماهن ی برای کمب " حمهه اش به نشات مجمع  مومی 

از انواع س اقاام اسهحه س  گارد " به ایجاد تشکههای کارگری 

رد شورش س  تیرهوایی استفاده کرد س در همان محل به ررب 

سالح جمهوری اسالمی در مهار س کنتر  .سشتم منان پرداخت

طبقه کارگر س فعالین جنبش ماتقل کارگری فقط زندان س شالق 

س شکنجه نیات،  السه بر من هزینه ا تراض به این شرایط 

فالکت بار برای این فعالین کارگری سفره خالی از نان برای 

این سرعیت هزینه مبارزات کارگری را . فرزندانشان میباشد

باال برده س فشار سن ینی را بر فعالین ماتقل کارگری سارد می 

مبارزات کارگری در اغهب نقاط جهان توسط اتحادیه های . کند

ماتقل کارگری انجام می شود که با دریافت حق  ضویت از 

ا ضایشان از توان مالی برای حمایت از فعالین شان 

اما ا تصابات س مبارزات کارگری در ایران بدسن . برخوردارند

در این شرایط . برخورداری از چنین امکانی صورت می گیرند

ما جمعی از کارگران س حامیان جنبش ماتقل کارگری ایران در 

در یب مجمع  مومی س با حضور بیش  2010جوالی  7تارخ 

نفر با تصویب اساسنامه  40از  صندسق همبات ی با کارگران  »

کانادا –ایران  این صندسق یب هدف را در . را تاسی  نمودیم «

دستور کار خود قرار داده است س منهم جمع مسری س ارا ه 

کمکهای مالی دایمی س منظم به جنبش ماتقل کارگری ایران 

صندسق همبات ی " اصهی ترین س مهم ترین منبع درممد . میباشد

هر چه تعداد ا ضای صندسق . حق  ضویت ا ضاء است" 

بیشتر باشد،  توان مالی من بیشتر س در نتیجه کمب مالی 

با .بیشتری به جنبش ماتقل کارگری در ایران صورت می یرد

 ضویت در صندسق همبات ی س کمب مالی به من از جنبش 

               ..                     ماتقل کارگری ایران حمایت کنیم

                           

مشغههء اساسی طبقهء کارگر در ایران  تالش برای بقاء س 

فقر،  بیکاری، دستمزد . تالش برای تامین معاش زندگی است 

های ناچیز،گرانی، قرادهای موقت، ناامنی شغهی،سا ات کار 

زیاد، دستمزدهای پرداخت نشده همه گویای فالکت اقتصادی 

گریبان یر کارگران است  سسهم منان در این میان کار بیشتر س 

.                                                دستمزد کمتر می باشد  

   -طبق بیانیه مشترب ررا شهابی س  هی نجاتی، از ا ضای 

هیئت مدیره سندیکاهای کارگران شرکت ساحد  س کارگران  

نیشکر هفت ت ه، کارشناسان دسلتی خودشان خط فقر را یب 

میهیون تومان تعیین کرده اند در حالیکه مصوبه شورای  الی 

هزار تومان  398را  91کار همین دسلت حداقل دستمزد سا  

.                                                         تعیین کرده است  

در ایران دست کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران کامال 

باز است سکارفرمایان با پرداخت نکردن دستمزد کارگران منان 

را مجبور میکنند  برای سصو  حقوق معوقه خود در شرایطی 

در این شرایط کارگران ناچارند .  اسارت بار به کار ادامه دهند

زیر قراردادهای سفید را امضاء کنند س به همه شرسط دلبخواه 

.                                                         کارفرما تن هند  

هزینه ا تراض کارگران به این شرایط غیراناانی بایار 

سن ین است س سرکوب مبارزات کارگری س دست یری س به 

زندان انداختن فعالین ماتقل جنبش کارگری یکی از سیاستهای 

تا قبل از حمهه اخیر به .  سیاتماتیب جمهوری اسالمی است

نشات مجمع  مومی کمیته هماهن ی برای کمب به ایجاد 

تشکل های کارگری، کارگران سفعالین کارگری همچون ررا 

شهابی س  هی نجاتی س شاهرخ زمانی س بهنام ابراهیم زاده س 

چند تن دی ر بازداشت شدند که هم اکنون درحا  طی کردن 

فشار بر کمیته هماهن ی از . دسران محکومیت خود میباشند

همان ابتدای ا الم موجدیتش سجود داشته س بایاری از 

ا ضای این تشکل ماتقل کارگری ملل محمود صالحی  سفا 

قادری خالد حاینی س پدرام نصرالهی س  شیث امانی 

اکنون نیز  هی ررا  ا ری . بازداشت س زندانی شدند....س 

از فعالین این کمیته پ  تحمل شکنجه های زیاد به یکاا  حب  

خرداد ماه رژیم جمهوری اسالمی در  26در. محکوم شده است  

ازصندوق همبستگی با کارگران 

!کانادا حمایت کنیم –ایران   

 امیر ماهان

مسنکل روابط صندوف    
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چند ماه پیش بین دسلت ملمان س سو ی  قراردادی باتنه شند کنه 

مضمون من گرفتن مالیات از پولهایی هات که سنرمناینه داران 

ملمانی بطور غیر قانونی از ملمان خارج کنرده س در بناننکنهنای 

این فرار ثرست ها چیزی نیات که از چشنم .  سوی  گ اشته اند

دس دسلت مخفی بوده باشد س کای از من خنبنری ننداشنتنه بناشند 

سنوین  کنه   UBSسا  پیش یکی از کارمندان بناننب  2حدسد 

بنه    CDبزرگترین بانب این کشور می باشد با فرسختن چننند 

اداره مالیات دراستانهای مختهف ملمان با ث جنجا  مطبو اتنی 

ایننن سننرمننایننه هننای فننراری کننه صنناحننبننانشننان .  بننزرگننی شنند

میهیاردرهای ملمانی بنودنند ، 

بدالیل مختهفی پو  س ثنرست 

های دین نر خنود منلنل طنال 

را بنرای جنهنوگنینری از ... س

پنننرداخنننتنننن منننالنننینننات هنننای 

غننیننر " مننخننتننهننف، بننطننور 

از ملننمننان خننارج "  قننانننونننی

کرده س به باننکنهنای سنوین  

 .س رده بودند

به دالیل متعددی اینن ثنرست 

ها بطورمداسم ملل کولی هنا 

. در دنننیننا  درحننا  کننوچننننند

بطورخالصه میشود  مهمترین  دالیل فرار این ثرست ها را از 

 :ملمان در چند جمهه خالصه کرد

زیر سوا  قرارگرفتن این میهیاردها برای اداره منالنینات کنه .  1

 این ثرست چ ونه شکل گرفته س از کجا ممده اند؟

 .نبود  مالیات  بر ثرست در کشور سوی   هات. 2

در .  س بخصو  فرار از پرداخت مالیات بر ارث س میراث .  9

ملمان اگر سرمایه داری یا مالکی بخواهد ثرست س امنالب خنود 

  81را بنام فرزندانش یا مورثینش بکند، بایند  تنا ننزدینب بنه  

 .درصد از کل ارزش منرا  به دسلت مالیات بدهد

در ملمان قانون  دی ری هم هات  که بر طبق من، هرکای منی 

که در اکنلنر قنرینب بنه اتنفناق )  تواند برای سبب شدن جرمش 

خودش شکاینت از خنودش را بنه (  کای حتی جریمه نمی شود

اداره مالیات بدهد س با پرداختن مالیات الزم از تعقیب س جریمنه 

 .های سن ین مالیاتی رها شود

بهر حا  دس سا  پیش که اسلین بار این موروع فرار منالنیناتنی 

بر مال شد، اینن سنرمناینه داران  کنه اسنامنی س  CDاز طریق 

مدرس س حجم سرماینه هنای فنراریشنان افشناء شنده بنود بنرای 

جهوگیری از پرداخت جریمه هم کنه شنده، سنراسنینمنه خنود بنه 

اداره مالیات مراجعه کردند سرمن شکناینت از خنود، منالنینات 

در بعضی استانهای ملمان  بنودجنه .   های داده نشده را پرداختند

میهیارد به برکت هنمنینن  91تا  2دسلت های محهی  این سا   از 

 .مالیاتها افزایش پیدا کرد 

بعد از این حوادث ، تحت فشار افکار  مومی س دسلنت ملنمنان، 

باالخره دسلت سوی  مجبور به باتن قراردادی با دسلنت ملنمنان 

 :شد که حاسی دس نکته  مهم زیر می باشد

دسلت ملمان س ادارات  مالیاتی، چه فدرا  س چه ایالتی دی نر از 

یا هرگونه اطالت دی ری کنه از طنرف کنارمننندان  CDخرید

 .بانکهای سو ی  ارا ه می شود خود داری کنند

دسلت سو ی  بدسن رس کنردن اسنامنی س مشنخنصنات اینن    -2

 01تنا   21میهیاردرها، بنا به تشخیص س مصهحت خودش بین 

درصد به این ثرست ها مالیات باته س به دسلنت ملنمنان تنحنوینل 

 .دهد

بنا  2111دسلت دست راستی مرکل این قرارداد را  در دسامبر 

دسلت سوی  امضاء کرد س مننرا از تصنوینت کنابنینننه اش هنم 

سلی از منجاییکه باید این قانون ازتصویب ستایید مجهن  .  گ راند

سنای ملمان هم  ب  رد، دسلت مرکل با مش نل بنزرگنی منواجنه 

زیرا در مجه  سنا اکلنرینت کنرسنی هنا در دسنت احنزاب . شد

ملنمنان "  چن " سوسیا   دمنکنرات س سنبنزهنا س حنزب "  چ " 

 .س این احزاب با این قرارداد مخالف هاتند. میباشد 

 CDاز بخت بد احزاب دست راستی، دسهفته پیش باز هم یب 

جدید به اداره مالیات اینالنت  

ننننورد راینننن سسنننت فنننالنننن 

فرسخته شده س مجددا بخنشنی 

از سرمایه داران مفت خنور 

به تکاپو افتاده اند س االن باز 

دس باره فرار پنولنهنای سنیناه  

مننورننوع رسز مننطننبننو ننات 

 .شده

در ماه نوامبر که مجه  سننا 

جهاه دارد باید این مورنوع 

سلی منا .  به رای گ اشته شود

تا قبل از نوامبر هم انتخابات 

درایالت نورد راین سستفنالنن 

ملمان را در پیش داریم کنه بنزرگنتنرینن اینالنت ملنمنان از ننظنر 

جمعیت هات س حکومت این اینالنت هنم در دسنت ا نتنالفنی از 

حزب سبزها س سنوسنینا  دمنکنرات هنا سنت س هنم سنا  بنعند 

بهمین دلیل سنوسنینا  دمنکنراتنهنا .  انتخابات سرتاسری کل ملمان

تالش می کنند از این مانئنهنه بنعنننوان ینب مس در اننتنخنابنات 

 .استفاده کنند

تنننعنننداد  Tax Justics Netwerkطنننبنننق ممنننار سنننازمنننان  

در صند کنل جنمنعنینت  1.111ثرستمندترین افراد جهان برابر 

بنینهنینون دالر را در  8.91تنا 21جهان می باشد س مننهنا بنینن 

کشورهایی که به اسم بهشت سرمایه داران معنرسفننند ، منخنفنی 

مالیناتنی کنه بنر اینن .  کرده  تا از دادن مالیات قانونی فرار کنند

 251ثرست  ظیم باته می شد س یا می شود چنینزی در حندسد 

میهیارد دالر می شود که باید به بودجه دسلت ها بنرای سناخنتنن 

 . پرداخت می شده... جاده س بیمارستان سمدارس س دانش اه 

کشور کوچب سنو نین  در قنهنب ارسپنای منرکنزی س در پنای 

کوههای مل  یکی از این  بهشت های درباته بین المههنی بنرای 

طبنق .  پولهای سیاه س ثرستمندان یا ثرست های نجومی  می باشد

 Finanzmarktanlyse –Kompany  Helveaممار شرکت 

میهیارد فرانب سویای که بنرابنر بنا  251مبهغ  2111در سا   

میهیارد ایرس میشود، در بانکهای سو نین  در شنهنر هنای  299

زسریخ، باز  س برن انباشته شده س بیش از دسسوم من پو   هنم 

در لیات سیاه س بدنام کشورهایی که تحت  نننوان .  سیاه  میباشد

بهشت  سرمایه داران معرسفند، اسم کشنور سنو نین  در صندر  

 .قرار دارد

با رشد بحران  اخیر سرمایه داری در جهان که منننجنر بنه بنی 

خانمانی س بیکاری س فقر میهیونها اناان در سرتاسر جهان شنده 

ما در نمودار زیر هنمنزمنان شناهند رشند فنزاینننده ثنرست هنای 

درصدی از اناانهایی هانتنینم  1.111میهیاردی در دست همین  

که به فجیع ترین س رد اناانی ترین شکل ممکن برپایه  دزدی 

س استلمار زحمتکشان  به این ثرست های غیرقنابنل بناسر دسنت 

این امر س این شدت تراکم سرماینه در دسنت  نده ای .  یافته اند

مفت خور س استلمارگر النبنتنه فنقنط در ینب سنینانتنم طنبنقناتنی  

 .سرمایه داری قابل حصو  هات س ب 

(بهشت سرمایه داران) پولهای سیاه در بانکهای سوئیس   

 نگاهی بر قرارداد مالیاتی بین آلمان و سوئد 

 گودرز حسنوند فرانکفورت

 

3ادامه مقاله بیانیه زندانیا  از ص   

منها در ا ماق زمنینن جنان بناخنتنه انند ینا در .  تجربه كرده اند

ا تصاب سا تراض از پای در ممده اند یا رنج س فقر را تحمنل 

می كنند س نمونه های من در ان هاتان، چین، اس انیا، شنینهنی س 

 .افریقا راهمه به یاد داریم

. امرسز سرع زندگی در افریقای جنوبی رقت بنار شنده اسنت

. بی اری س فقر پ  از اتمام دسر  مپنارتنایند هنننوز سجنود دارد

زاغه ها پرشده است از زنان سكودكان س ازكنارگنران از کنار 

. افتاده، خنینابنان را لشن نر بنین ناران بنه ننمناینش گن اشنتنه انند

دستمزدهای ساقعی سقوط منی كننننند س از خندمنات رفناهنی س 

. اجتما ی س مموزش برای بخش سسعی از مردم خبری ننینانت

مال ین پیشین داخهی سخارجی س مدتا سفید پنوسنت بنر ارین نه  

اما سیاهان س رن ین پوستان سحتنی . قدرت اقتصادی نشاته اند

بخشی ازمردم  ادی سفید پوست در ناكامی كامل اقتصادی بنه 

 .سر می برند

دسلت نئولیبرا  كه مردم را به پایان یافتن مپنارتنایند د  خنوش 

می ند سبا ابزار سهم ین سركوب ادامه راه بهره كشی سغارت 

این بار ماشین كشتار .  منابع گرانبهای كشور را هموار میاازد

درجهوی معدن س نیز در زیرزمین به جان كارگران محنرسم س 

این دسلت ننینز منانننند هنمن  منوارد .  رنج دید  سیاه پوست افتاد

مشابه از حمایت نظامی س سیاسی س رسانه ای ام ریالیاتی بنه 

سی ه امری ا س متحدان ناتو بنرخنوردار اسنت س جننناینت هنای 

 .بیشتری را در حق مردم معترض در سر می پرسراند 

ما زندانیان كه در راه دفاع از حقوق اناانی، مزادی هنمن ناننی 

 مر می گ رانینم  981س دالت مردم جهان سمیهن خود در بند 

سما كه خود را هم باتآ كارگران جهان س ایران منی داننینم، از 

گر چه ننمنی تنواننینم من را .  این جنایت بشری به خشم ممده ایم

 .جز از این طریق ابراز داریم

درحالی ه دست ما برای یاری كارگران كشورمان كوتناه اسنت 

كه با بی اری بی سابنقنه س گانتنرده س گنراننی سنرسنام مسر س 

دستمزدهای مادسن حنداقنهنی رسبنه رسیننند س امن نان تشن نل س 

ا تنراض از ایشنان سنهنب شنده اسنت، هنمند  س هنمنصندا بنا 

كارگران مگاه س مردم مزادیخواه جهان این جنناینت را منحن نوم 

می كنیم كه بی شك از چهره های  ریان همنه رسز  سنرمناینه 

داری جهانی است س د  ساندیشه س بنازسی خنود را در كنننار 

به جناننبناخنتن نان ادای .  مقاسمت معدنچیان افریقایی می گ اریم

احترام می كنیم س همدردی  میق خود را با داغدیندگنان ابنراز 

 .می داریم

اریبرز رییس دانا، سعیدمتین پمکر، رضما شمهمابمی، امریمدو  

 صیدی راد، سعید جملی ار، بهنام ابراهیم زاده

 طنز

31,2012شدهدراوتنوشته  
توسطامامنقی  
 

َمَثل آن کس که در مخالفتت بتا :  قال نقی
حکومت استالمتی شتعتار هللا اکتبتر ستر 

دهد، مثل محکتوم بته اعتدامتی استت  می
که در متختالتفتت بتا حتکتمتش ختودکشتی 

 .کند می

http://imamnaghi.wordpress.com/2012/08/31/734/
http://imamnaghi.wordpress.com/author/imamnaghi/


 

 

     2012شماره شصت و دو سپتامبر  . ماهنامۀ روشنگر  

جایگاه زنان در تحرکات اعتراضی , تونس
 بعد از انقالب

 

 فاتح شیخ 

رسز دسشنبه سیزده است در پایتخنت تنونن  ینب راهن نینمنا نی 

هزاران نفره  هیه طرح قناننون اسناسنی جندیند س بنه دفناع از 

 . حقوق برابر زن س مرد برگزار شد

این راه یما ی که اکلریت شرکت کنندگان من زننان بنودنند، در 

تنونن  در  ۳۲۴۲ا تراض به تغییر یب اصل قانون اسناسنی 

من قانون که مهنهنم از کندهنای قناننون .  ارتباط با حقوق زن بود

اساسی فراناه بود صراحتا برابری کامل حقوق زن س مرد را 

طنرح قناننون اسناسنی جندیند تنوسنط منجنهن  .  ا الم کرده بنود

در من   –النهضه س سهفیا  -موساانی که احزاب راست اسالمی 

در این طرح، من اصنل رسشنن .  اکلریت دارند ارا ه شده است

: با یب فرمولبندی فریبکارانه اسالمی جای زین شده اسنت کنه

سارنح اسنت کنه بنخنشنهنای !  زنان س مردان مکمل یکدین نرنند

پیشرس زنان در جامعه مندرن تنونن  مگناهنتنر س هشنینارتنر س 

سازمانیافته تر از منند که زیر بار این حکم ارتجا ی س ردزن 

 . برسند

شعار اصهی راه یما ی سیزده است در ا تراض بنه اینن حنکنم 

 ". زن مکمل نیات؛ زن همه چیز است:"شریعتی این بود

بعالسه یب شعار محوری دین نر در اینن راهن نینمناینی،  نهنینه 

اینن دس شنعنار نشناننه تنالش سنازمنانندهننندگنان .  بینکناری بنود

راه یمایی در راستای تقویت سحدت صنفنوف زننان س منردان 

 . جامعه تون  در قبا  این دس معضل اجتما ی بود

مااله زن س تالش ارتجا ی جریانات راست س اسلنتنرا راسنت 

اسالمی برای پایما  کردن بنرابنری حنقنوقنی بندسنت ممنده در 

س تحمیل گام به گام نابرابری بر زنان بنه  ۳۲۴۲قانون اساسی 

موازات فاجعه اجتما ی بیکاری دس منعنضنل اسناسنی جنامنعنه 

 تون  بعد از انقالب است که تحرکات ا تراری توده ای  هیه 

. حاکمیت نورسیده احزاب اسالمی بر محور منها شکل گرفته است

همزمان با راه یما ی دفاع از برابری حقوق زن س مرد، یب ا تصاب 

نود درصد این ایالت .  مومی گاترده ایالت سیدی بوزبد را فراگرفت

که نخاتین شعهه انقالب تون  از منجا برخاست به ا تصاب  مومی 

ای پیوستند که مضمون اصهی من ا تراض  هیه بیکاری س نبودن 

ا تراض  هیه .  امکانات رفاهی مانند برق س مب مشامیدنی س غیره بود

بیکاری س فقدان امکانات رفاهی یب حرکت مداسم در تون  بعد از 

است  هیه طرح جدید  ۳۱انقالب بوده است اما راه یما ی گاترده 

قانون اساسی در ارتباط با حقوق زن پدیده جدیدی در تحرکات 

ا تراری توده ای  هیه حکومت ردانقالب بورژسا اسالمی حزب 

یب سا  س هفت ماه پ  از سقوط بن  هی توسط انقالب . النهضه است

تون ، در این رسز بخشی از جامعه تون  حو  مااله زن، حو  

.                مااله برابری حقوق زن س مرد، به حرکت در ممده است  

این ا تراض اجتما ی نوب کوه یخ مقاسمت نیمه جامعه اننقنالب کنرده 

تون   هیه اجحاف س ستمی است که ردانقالب اسالمی قصد دارد در 

جنبش زنان  هیه این اجحاف س ستم در تنونن  س .  من جامعه ا ما  کند

جوامع مشابه یب جنبش اجتما ی قا م بنه ذات س ننینرسمننند اسنت کنه 

 . قدرت نویافته جریانات راست اسالمی را به مصاف میطهبد

این حرکت هنوز در مصر بعد از اننقنالب بنراه ننینفنتناده 

است اما به طور قطع به دالیل قوی اجتما ی س سنیناسنی 

قنوی در میننننده نننزدینب در بننرابنر جنرینناننات اسنالمننی 

 . ردانقالبی اخوان س سهفیها قد  هم خواهد کرد

طبقه کارگر مگناه س اننقنالبنی منینتنوانند س بنایند ظنرفنینت 

ا تراری بناالی جنننبنش بنرابنری طنهنبنی زننان را در 

راسننتننای قننطننبننی کننردن جننامننعننه حننو  اهننداف انننقننالب 

کارگری س رهایی جامعه از مناسبات گندیده اسنتنلنمنار س 

            . ارتجاع سرمایه داری بکار گیرد س هدایت کند

  سایت ایرا  تریبک 

 

 

 یک روحانی در کردستان، فتوای قتل گالله کمانگر،
 ! نویسنده ی کرد را صادر کرد 

 سوسن محمدخانی غیاثوند

 مجید حقی: ترجمه

 

 

فننتننوای قننتننل گنناللننه کننمنناننن ننر، نننویاننننند  کننرد س 

ازا ضای حزب دمکرات کردستان ایران به دنبا  

قنرمن در منینان » انتشار اسلین کتابش تحت  نننوان

دراقهیم کردستان توسط مال غفار «  اسطوره سجادس

 .  بدالرحیم صادر شد

سایت خور نیوز رمن ا الم خبر فوق س با اشناره 

به انتشار مقاله ای کردی از مال غفار  بندالنرحنینم 

میا ال یکی دین »  تحت  نوان *  در سایت دسسربین

غفار بدالرحیم :  ، مسرده است« را به تن نا کشانده؟

قرمن درمنینان اسنطنوره " بااشاره به محتوای کتاب 

، نویاند  این کتاب را متهم به تنوهنینن بنه " س جادس

اسالم س پیغمبر کرده س  هیه سی فرمان جنهناد فنی 

 . سبیل هللا صادر کرده است

بنه :  در ادامه گزارش سایت خور نیوز ممنده اسنت

قنرمن در منینان » اد ای  نبندالنرحنینم، در کنتناب 

تنمنامنینت قنرمن منورد شنب س «  اسطوره س جنادس

گمان قرار گرفته س بدین خاطر باید پیشوایان دیننی 

مورع گیری کنند س در این باره ماهمانان را مگناه 

 .کرده س   منچه که ساجب شر ی است انجام دهند

غفار  بدالرحیم در بخشی از منقنالن  منننتنشنر شند  

کنفنر » :  ننوشنتنه اسنت*  خود در سناینت دسسربنینن

. تاکنون نتنوانانتنه در کنردسنتنان ریشنه دار شنود

هرکای به فکر ح ف اسالم در کردسنتنان افنتناده، 

اسنالم دینن .  خود ح ف شده س از بینن رفنتنه اسنت

ماست س رسشن است کنه منردم مانهنمنان هنمنینشنه 

می باشند س از کشنتنن س "  جهاد فی سبیل هللا" مماده 

 «.کشته شدن در راه خدا ابایی ندارند

گنناللننه کننمنناننن ننر، نننویاننننند  کننرد چننننندی قننبننل در 

قرمن در میان اسنطنوره » خصو  موروع کتاب 

که به زبنان کنردی در اقنهنینم کنردسنتنان «  س جادس

موروع :  منتشر گردیده طی مصاحبه ای گفته بود

کتاب بررسی متن قرمن است با توجه به تاثنینراتنی 

که از اساطیر خاسرمیانه گرفته س تأثینر بناسرهنای 

جادسیی در متن قرمن س همچنین در مناسب دینننی 

 .اسالم از جمهه حج

این  ضو حزب دمکرات کردستان ایران همچنین در ادام  مصناحنبنه اش افنزسده 

 8-0اید  کار مربوط به زمانی است که پایان نامه ارشدم را می نوشتم ینعنننی :  بود

اما به دالیهی متوقف .  همان زمان هم مقداری یادداشت برایش تهیه کردم.  سا  پیش

نفوذ باسر دینی در منینان منردم .  به کردستان که رفتم قضیه برایم جدی تر شد.  شد

کردستان س گاترش اسالم اید ولوژیب س خشونت طنهنب در کنردسنتنان بنراینم هنم 

خودتان به خوبی میدانید که تفاست باسرهای دینننی در .   جیب بود هم با ث تأسف

کردستان ایران س  راق خیهی خیهی زیاد است س طبیعتا لزسم رسشننن نری بنینشنتنر 

اگرچه می توانند .  احااس می شود س به همین خاطر کتاب را به زبان کردی نوشتم

اما دغندغن  اصنهنی منن بنینشنتنر .  برای تمام جامع  اسالمی از هر زبانی مفید باشد

 .کردستان است

سی لیاان  ادبینات فنارسنی .  گفتنی است؛ گالله کمان ر اصالتاً اهل کرمانشاه است

را از دانش اه  المه در تنهنران گنرفنتنه س در هنمنینن رشنتنه از دانشن ناه رازی 

 .کرمانشاه موفق به اخ  مدرب فوق لیاان  گردیده است
سایت دسسربین که مقنالن  کنردی غنفنار  نبندالنرحنینم را 

» منتشر کرده متعهق به تندرسهای اسنالمنی سابانتنه بنه 

 . است« مال کریکار

نجنم الندینن " ممده است؛ *  منطور که در سایت شفق نیوز

، رهنبنر سنابنق " مال کنرینکنار" معرسف به  "  فرج احمد

در کننردسننتننان س یننب "  انصننار االسننالم" گننرسه ماننهننح 

در  1380خطیب اسالمی کرد منی بناشند کنه در سنا  

سی فار  التحصیل دسر  کنارشننناسنی .  سهیمانیه بدنیا ممد

ارشد  هوم مدرن از دانش اههای پاکاتان در اسایل دهنه 

 . هشتاد س پ  از فرار از دست نظام سابق می باشد

، گرسهی مرتبط با القا ده می باشد کنه " انصار االسالم" 

تعهد داده بودند دسلتی اسالمی در اقهیم کردستان ب ا کننند 

س به همین مننظنور ا ضنای اینن گنرسه در افنغنانانتنان 

مموزش دیدند س حتی بعد از سرسد نیرسهنای ممنرینکناینی 

 .به  راق بایاری از منها دسباره به افغاناتان گریختند

 تیر   ۳شنبه  سه 
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 میا  همه چیزهای قطعی

 قطعی ترین شا 

 تردیداست

 برتکلت برشت
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 1ادامه مطلب از ص

در این سا  ها، به سی ه پ  از رسی کار ممدن دسلت احمدی نن اد، 

هوشنگ امیراحمدی س نهادی کنه در راس من اسنت، هنمنواره بنه 

 نوان سخن گویان س سیاست گ اران حکومت اسالمی در ممنرینکنا 

در ساقع این ها، نقش داللی بینن حنکنومنت اسنالمنی .  ظاهر شده اند

 .ایران س ارگان های مختهف ممریکایی را به  هده دارند

امیراحمدی، در سنخنن راننی هنای خنود، هنمنواره بنه تنعنرینف س 

توصیف از حکومت اسالمی ایران می پردازد س اد ا می کننند کنه 

 .در ایران، جامعه مدنی برقرار است س مزادی س  دالت سجود دارد

، می گنویند در زمنان «  صر ایران» اس، مدتی پیش در گفت ویی با 

اسلین دسره انتخاباتی که خاتمی در من شرکت کرده از نامزد رقینب 

اس یعنی ناطق نوری حمایت کرده س هنوز هنم بنر صنحنت تصنمنینم 

 .خود ایمان دارد

اس می گوید می خواسته در انتخابات ریاسنت جنمنهنوری دسر قنبنل 

شرکت کند، اما رد صالحیت شنده س بنه هنمنینن خناطنر بنه جنننتنی 

نامه ای هنم ننوشنتنه اسنت س (  ریی  شورای ن هبان قانون اساسی) 

 .کند« بخت مزمایی»البته قصد دارد باز هم در این زمینه 

در دهنکنده ای بنه  1928اس، می گوید متولد چهارم فرسردین سا  

از شهنرسنتنان تنالنش «  شاندرمن» در بخشی به نام «  شیخ نشین» نام 

: امیراحمدی، درباره خاننواده اش منی گنویند.  از استان گیالن است

پدر بزرگ من خان بود، تمام امنالب س زمنینن هنای من منننطنقنه » 

مردی بود که چندین زن داشت س من بنینانت س ینکنی .  برای اس بود

خناننواده ام در ارسپنا، ممنرینکنا س « » ... دستا  مو س  مه داشنتنم س

 «.ایران پخش هاتند س االن هم شنیدم در من جا نال دی ری ممدند

یکی دی ر از خواهرانم خانه دار است س هنمنانرش در ارتنش ...  » 

بود، من از اینن جنا  80اسایل سا  « ».است س بعد هم سارد س اه شد

 « ...ماتقیم به داالس رفتم

با د وت مقای مهندس مهندی .  به ایران برگشتم(  میالدی)   58سا  » 

سه بار در سه کنفرانن  .  چمران، که االن ریی  شورای شهر است

بنعند از من بنا .  بازسازی، در سه سا  پشت سرهنم بنه اینران ممندم

بنعند هنم بنه د نوت .  د وت کنفران  های دفاع مقدس چندبار ممندم

 «.سزارت امور خارجه چندباری به ایران ممدم

منن هنرگنز بنا هنینچ .  این را اس  ب ویم که اصال جننناحنی ننینانتنم»

من سی گی هنای .  جناحی نه در گ شته س نه در حا  فعالیت کرده ام

فکری ام جوری است که با جنزء بنه جنزء خنینهنی از جننناح هنای 

 «.سیاسی کشور نزدیب هاتم

از احمدی ن اد خوشم می مید چون مدم خیهنی شنجنا نی اسنت، از » 

از مقای خاتمی هم خیهی خوشم می مید مدم .  کرسبی هم به همین معنا

خیهی سارسته س دموکراتی است، اما شجا ت الزم را خنینهنی سقنت 

، هم گفتم که منن خنینهنی ( احمدی ن اد) به خودش ...  ها به خرج نداد

 «.دسست دارم به تو کمب کنم

می بینیم که هوشنگ امیراحمدی،  السه بنر طنرفنداری از کنهنینت 

خیهی دسسنت »حکومت اسالمی، شخص پاسدار احمدی ن اد را نیز 

، می توان گفت که انتقاد اس به دسلت ممریکا به بنهناننه زلنزلنه « دارد

 .زدگان، با چه هدفی صورت می گیرد

، هنوز چند هفته ای از 2008الزم به یادمسری است که در دسامبر 

گرسه  20پیرسزی باراب اسباما، ن  شته بود که نمایندگان بیش از 

ممریکا ی در جهاه ماهانه مشترب خود گرد ممدند تا فعالیت های 

مجمو ه این گرسه . البی شان در رابطه با ایران را هماهنگ کنند

« )کارزار برای یب سیاست جدید در مورد ایران»ها 

Campaign for a new American policy on Iran  - 

CNAPI نام دارد که رهبری من به  هده نایاب س تریتا پارسی ( 

س کم انی های بزرگ « موساه جامعه باز»نایاب، با حمایت . است

ممریکا کنتر  این مجمو ه را به دست گرفت س این ا تالف یب 

بخشی از فعالیت . البی بزرگ حکومت اسالمی به سجود مسردند

پرسژه سیاست خارجی »های این ا تالف در سب سایتی به نام 

 ممریکا                                                                          

    

                  ..                                  ، منتشر می شود

سه سازمان ایرانی نیز تاسی  شد که مهم ترین من   

به ریاست هوشنگ « ایرانی -شورای ممریکا ی »

امیراحمدی است که بخش  مده بودجه من، از سوی کم انی 

ایرانیان »سازمان دی ری، به نام . های نفتی تامین می شود

است که تریتا پارسی من را به « برای همکاری بین المههی

اس، در من زمان در سو د زندگی می کرد . راه انداخته است

.                                         برای البی به ممریکا رفت  

حان دایی که این البی ها را افشا کرده با شکایت اینن البنی 

در سننندی کنه از » :  دایی، می نویاند.  ها، رسبرس شده است

دادگاه دریافت کرده ایم، تریتا پارسی هدف سازمان خود را 

برداشتن تحریم از رسی ایران س فشنار بنه کننن نره ممنرینکنا 

 «.برای دسستی با جمهوری اسالمی ا الم کرده است

تنرینتنا  2111در مغناز سنا    دایی، با سند نشان می دهد که

پارسی به استخدام هوشنگ امیراحمدی در ممد س با درینافنت 

 AIC board re:  سننند. ) اجازه کار سارد ممنرینکنا گنردیند

TP )  سی از همان زمان تالش خود بنرای راه انندازی ینب

ینکنی از اسننناد .  البی سسیع تحت نام ایرانیان را مغناز کنرد

مهمی که از طریق دادگاه به دست مسرده ایم، صورت جهاه 

یعننی چننند  2111یب کنفران  تهفنی س چند ایمیل در ژس ن 

ماه قبل از راه اندازی نایاب، بین تریتا پارسی بنا چننند ننفنر 

دی ر منجمهه  باس  دالت است کنه در منورد راه انندازی 

 باس  ندالنت، .  یب البی در ممریکا بحث س گفت و می کنند

را بنه  »کناسنمنی«همان کای است که بعدها سازمنان البنی 

 2118راه انداخت که تحت نام مبارزه بنا جنننگ، از سنا  

تاکنون در حمایت از رژیم ایران س برنامه اتمی اش فعالنینت 

ممریکایی امیراحمدی، در طو    -شورای ایرانی . کرده است

پنج سا  گ شته با نفنوذتنرینن گنرسه ممنرینکناینی اینراننی در 

امنینراحنمندی، رینین  از .  صحنه سیاسی ممریکا بنوده اسنت

حامیان رسابط ایران س ممرینکناسنت کنه از جنمنهنه ینکنی از 

تنظیم کنندگان دیدارهای هیئت های ایرانی با ممریکاینی هنا، 

 .به سی ه سفرهای محمود احمدی ن اد به ممریکا است

امیراحمدی، به مناسبات مختهف به ایران نیز سفر می کند س بنا 

 . احمدی ن اد س دی ر مقامات ایرانی دیدار س گفت و می کند

سخن رانی مقنای احنمندی نن اد در » اس، در جواب پرسشی که 

دانش اه کهمبیا را چ ونه ارزیابی می کنید میا تصور نمی کننیند 

ممریکایی ها به بهانه دموکراسنی بنه رینین  جنمنهنور تنوهنینن 

سخن رانی دکتراحمدی نن اد » :  ، چنین جواب می دهد«کردند؟

خوب بود اما برخورد با سی بایار بند بنود بنرخنوردی کنه بنا 

ریی  جمهور کشنورمنان شند بنرخنوردی بانینار زننننده، بنی 

ننبنایند بنا سی چنننینن .  ادبانه، غیرمکادمیب س ناجوانمردانه بنود

بنه ننظنر منن اینن بنرخنورد بنا رینین  .  برخوردی می کنردنند

جمهور ایران نشان از ینب تنننش منینان اینران س اسنراینینل س 

ممریکا است س از من مهم تر نشان از یب جریان در ممریکا س 

در منطقه دارد که می خواهد ایران را  صبی کننند س بنعند بنا 

همان بهانه ای که ما به دستش می دهیم اقدام خصنمناننه  نهنینه 

 «.ایران انجام بدهد

امنام » احمدی ن اد، خودش درباره این جهانه گنفنتنه اسنت کنه 

پ  از حضور احنمندی نن اد . شان بر من نظارت داشت«  زمان

در دانش اه کهمبیا، مطبو ات ممریکا،  هینه اس منطنالنب تننندی 

. نوشتند س حتی برخی مطبو ات اس را با هیتهر مقنایانه کنردنند

امیراحمدی، به  مهکرد این رسانه ها ا تراض می کننند س بنه 

این شکل حمایت همه جانبه خود از احمدی ن اد را نشنان منی 

اس، هم چنین از حامنینان سنرسنخنت فنعنالنینت هنای اتنمنی .  دهد

به این ترتیب، امیراحمندی س شنوراینش . حکومت اسالمی است

س انتقاداتش به دسلنت ممنرینکنا، دربناره ارسنا  سجنه ننقندی س 

غیرنقدی از ممریکا به ایران، در ساقع تالشی در جهت حمایت 

از حکومت اسالمی است س ربنط چنننداننی بنه مسنینب دیندگنان 

بنابراین، هوشنگ امیراحمدی س هم فکراننش، از .  زلزله ندارد

زلزله زدگان مذربایجان در راسنتنای اهنداف س سنیناسنت هنای 

 .غیراناانی شان سوء استفاده می کنند

 com.gmail@rehmani.bahram 
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 14   13       2012شماره شصت و دو سپتامبر  . ماهنامۀ روشنگر  

 :بیانیهء اعالم موجودیت و دعوت عام برای پیوستن به

 شاخه کانادا –جبهه وطنی ایرانیان خشونت پرهیز گاندی پرست 

Non-violence Gandhi-worshiper of Iranian Canadian National Front  

(NGICNF)  

را «  شاخه کانادا  –جبهه وطنی ایرانیان خشونت پرهیز گاندی طلب »ما، به نمایندگی از جانب همه ایرانیان معتقد به سکوالریسم اسالمی در وطنمان، ایران، که بر پایهء چند عقیدهء پایین گرد هم آمده و 
 :، بدینوسیله موجودیت تشکیالت خود را اعالم می داریم«جبهه»بوجود آورده اند، و همچنین بعنوان اعضاء شورای موقت هماهنگی این 

اگون و آشکار است، و از آنجا که همهء مطالعات گونما معتقدیم که برپایی نظام های مبتنی بر هر گونه سکوالریسم غیر اسالمی، ناقض حقوق اساسی بخش بزرگی از ملت مسلمان و منشاء تبعیضات .  0
، ضروری است که همگان در راستای تداوم نظام کنونی و یستروشنفکران دینی و نیز تجربه های عملی فداییان اسالم نشان داده اند که حکومت سکوالریست غیر اسالمی مورد تایید دشمنان شرقی و غربی ن

 .اصالحات آن بکوشند
، لبیک گویان به خیابان آمده و مورد مرحمت و موهبت الهی قرار گرفته و بهترین فرزندانشان در مسیر «سبز»ما معتقدیم که اکثریت امت مسلمان در ایران که طی چند سال گذشته با رنگ شناخته شدهء . 2

ه این نتیجه رسیده اند که دیگر وقت آن رسیده که ، بخشونت پرهیزی کشته شده اند، پس از سی و چند سال تجربه حکومت خشونت پرهیز اسالمی، هم در شکل اصالت گرائی و هم در نوع اصالح طلبی اش
 .از این رو ما ملت ایران را اصالتن سبز حسینی می دانیم. اسالمی داشته باشند -حکومتی بیش از پیش سکوالر
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در کن ره انترناسنینوننا  دسم ننویاننندگنان اننقنالبنی 

اس بنعند از .  شنرکنت ننمنوده بنود شورسیجهان در 

جنننننگ جننهننانننی دسم بنندلننیننل اشننعننار اجننتننمننا ننی س 

های سوسیالیاتی مشنهنور شند؛ النبنتنه بندسن  فعالیت

در همنینن سنالنهنا . اینکه مطیع حزب کمونیات شود

شرکت کرد س بنه  جن های داخهی اس انیابود که در 

 نوان شا ری که شعر را از بعد شخصی بنه بنعند 

هنمنچنننینن بنه . اجتما ی س مردمی کشاند شناخته شد

. پردازد می نازیمبارزات مخفیانه  هیه اشغال ران 

شایانتن نان « » ۳۲۵۲شعر س حقیقت »های  مجمو ه

« ۳۲۵۵در س ده گناه ملنمناننی » س «  ۳۲۵۵زیاتن 

که از مهمترین .  در چنین حا  س هوایی منتشر شدند

اشعار سیاسی س رزمنی دسره منقناسمنت بنه شنمنار 

س النوار بنرای  پنینکناسنواز  ۳۲۵۷درسا  . میند می

در لنهنانتنان د نوت «  کن نره صنهنح»  ضویت در 

اشنعنار » در ژس نن هنمنینن سنا  النوار .  بعنمنل ممند

. ای از لو ی مراگون انتشار داد را با مقدمه«  سیاسی

)را در مخرین سا  زنندگنی خنوینش «  ققنوس»سی 

 .سرسد( ۳۲۴۲

 

 
س در مخر باید گفت که پل النوار بنینش از دین نران 

شعر بین دس جنگ جهانی در فراناه را تحت تأثنینر 

اشعنار النوار در  نینن اینننکنه .  است خود قرار داده

دستمایه اجتما ی س سیاسی دارند، اغهب رنن نی از 

 شق س  اطفه دارند همچنین در اشعار اس نشانه از 

شعنر .  سبب تمام شا ران سورر الیات دیده میشود

اس بنه  نهنت منحنتنوای انانانندسسنتناننه س تنوصنینف 

احااسات  میق س پرشور، تأثیری  میق رسی تمام 

اقشار خهق گ اشت س بدین ترتیب اس بهترینن شنا نر 

کننوتنناه، فشننرده، س :  شننعننر الننوار.  ناننل خننود شنند

هنای شنرکنت اس درجنننگ  تجربه.  ای، است مخاطبه

داخهی اس انیا س سایر حوادث زمان، با ث شدند کنه 

اس هننمننیننشننه بننرای مننحننرسمننان س مزادیننخننواهننان 

 .مورع یری نماید

، در ۳۲۴۲ننوامنبنر  ۳۷الوار در رسز سه شنننبنه 

مپارتمان خود در اثر سکته قهبی چشم از جهان فنرس 

 .به خاب س رده شد گورستان پرالشزبات س در 

 

 پدیا، دانشنامٔه آزاد از ویکی

 پل الکآر

  PAUL   ELUARD   

 (1895- 1952(   

 تکرا دوست می دارم

 تک رابه جای همه زنانی نه نشناخته ام دوست می دارم

 تک را به جای همه روز گارانی نه نمی زیسته ام دوست می دارم

 برای خاطر عطر گستره ی بیکرا  و برای خاطر عطر نا  گرم

 برای خاطر برای نه آب می شکد،برای خاطر نخستین گل ها 

 برای خاطر جانکرا  پانی نه آدمی نمی رماندشا 

 تکرا برای خاطر دوست داشتن دوست می دارم  

.تکرا به جای همه زنانی نه دوست نمی دارم دوست می دارم  

 جز تک،نه مرا منعکس تکاند نرد؟ من خکد، خکیشتن را بس

.                                   اند   می بینم       

بی تک جز گستره ئی بی نرانه نمی بینم     

 میا  گذ شته و امروز

 از جدار آینه ی خکیش گذشتن نتکانستم

می بایست تا زندگی را لغت به لغت ارا گیرم   

. راست از آ  گکنه نه لغت به لغت از یادش می برند  

 تکرا دوست می دارم برای خاطر ارزانگیت نه از آ  من 

نیست                                

تکرا برای خاطر سممت   

 به رغم همه آ  چیز ها نه به جز وهمی نیست دوست می دارم

 برای خاطر این قلب جاودانی نه بازش نمی دارم

 تک می پنداری نه شکی، حال آنکه به جز دلیلی نیستی

 تک هما   آاتاب بزرگی نه در سر من باال می رود

.بدا  هنگام نه از خکیشتن در اطمینانم   

    ***  

همچون کوچه ئی بی انتها : از  کتاب  

احمد شاملو : ترجمه ی    

-اوژ بنا ننام اصنهنی (  Paul Éluard:  فنرانانویبه ) پل الکار

 Eugène-Émile-Paul:  فننراناننویبننه )   پممل گممرنممدل-امممیممل

Grindel( )۳۵ نویانننده( ۳۲۴۲ نوامبر ۳۷ - ۳۷۲۴ دسامبر 

 .بود فراناوی

تا  ۳۲۳۲های  بین سا  جنبش سورر الیامسی یکی از رهبران 

انقالب همچنین یکی از موساان مجهه . بود ۳۲۱۷
تا  ۳۲۲۸سی از سا  . بود ۳۲۲۵در سا   [۳]سورر الیات

.بود حزب کمونیات ضو  ۳۲۱۷س همچنین پ  از  ۳۲۱۱  

 زندگینامه  

در شما  پنارین   سن دنیدر در شهر  ۳۷۲۴پل الوار در سا  

سی در .  پدرش کارمندی ساده بود س منادرش خنیناط.  به دنیا ممد

مجبور شد تحصیل را رها کننند  سلسال ی به  هت ابتال به  ۳۴

س برای استراحت به مدت یکاا  س نیم به کوهاتانهای سو نین  

پ  از بهبودی س بازگشت به پاری  بنرای اسلنینن بنار .  سفرکند

چند قطعه از اشعار خود را در مجالت مختهف ادبی فرانانه بنه 

به خدمت نظام احضنار شند س در  ۳۲۳۵در سا  . چاپ رساند

اسلین دفنتنر شنعنر  ۳۲۳۸بخش پرستاری انجام سظیفه کرد، در 

 le Devoir et)   سظنننینننفنننه س نننن نننراننننیخنننود را بنننه ننننام 

l'Inquiétude  ) دسمین دفتر شعنرش  ۳۲۳۷س یب سا  بعد در

را بنه (  Poèmes pour la paix) اشعار برای صهحبا  نوان 

 .چاپ رسانید

فیهی  س  لو ی مراگون، مندره برتونالوار پ  از پایان جنگ، با 

بیانیه شعر سورر الیاتی مشنا شد س با شرکت منان  سوپو
را پایه گ اری  سور الیامرا امضا کرد س جنبش ادبی  فراناه

.                                                                         کرد  

 les Animaux et) جانوران س مدمیزادگانشانهای  با مجمو ه

leurs hommes( (۳۲۲۱ ) ،نیازهای زندگی س نتایج رسیاها  (

les Nécessités de la vie et les Conséquences des 

rêves( (۳۲۲۳ ) بننه  نننننوان یننکننی از شننا ننران نننامنندار ،

 .سور الیام شناخته شد

کنه بنراینش (  گناال) پ  از جدایی از هنمنانرش  ۳۲۲۵در سا  

رفت سفری را بنه دسر  رربه رسحی بایار سختی به شمار می

هفت ماه گنرینز بنه کشنورهنای منحنرسم مسنینای .  دنیا مغاز کرد

اقیانوسیه، استرالیا، هندسچین، سنینالن، جنزاینر مننتنینل، ) شرقی 

؛ سنراننجنام دسسنتناننش اس را در ( پاناما، مالزی، هند، زالند نو

در بازگشت مثاری را اننتنشنار داد کنه هنمنه از .  سن اپور یافتند

منرگ از از من جمنهنه .  داد ان یز س پرشور خبر می لحنی هیجان
کنه از  ۳۲۲۲  پایتخت انندسهس مجمو ه  چشمان پرثمر، نمردن

: انند درباره اینن کنتناب منننتنقندان گنفنتنه.  شاهکارهای الوار است

النوار . همین کتاب کافیات تا الوار نماینده شعر نو فراناه بناشند

از جمهه اسلین کاانی بود که از منزاینای شنعنر نناهشنیناراننه س 

تفاست من با اشعار هشیارانه سخن گنفنت س شنعنر را نناشنی از 

اس از .  دانانت(  تنخنینل) حالت خودکار مغنز ممنینخنتنه بنا اسهنام 

شا ران ردیف اس  مکتب سورر الیام بود س سنبنب شنخنصنی 

خاصی در این مکتب به سجود مسرد کنه اس را در منینان هنمنه 

 .ای محبوب س ممتاز بد  کرد هنرمندان به چهره

ها رابطه داشت س در همین سا  بود  با کمونیات ۳۲۲۸از سا  

را  مزادیکه در بحبوحه اشغا  فنرانانه تنوسنط ملنمنان قنطنعنه 

بنا به گفته شخص شا نر، در ابنتندا اینن شنعنر، صنرفناً .  سرسد

 اشقانه بوده س سی این شعر را در مورد زنی که اس را دسسنت 

اما به مرسر شنا نر بنه اینن حنقنینقنت دسنت .  است داشته سرسده

بناشند «  اناان» تواند صرفاً مختص یب  یابد که این شعر نمی می

 .بهکه متعهق به همه اناانهاست

در حین اشغا  فراناه س در رابطه با  ۳۲۵۲الوار درسا  

. ، رسماً سارد حزب کمونیات فراناه شدجنبش مهی مقاسمت

  ۳۲۱۱پل الوار پیش از  ضویت در حزب کمونیات، درسا  

 

 پل الوار
 شاعر بزرگ فرانسوی
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86_%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%A
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%D9%88_%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%D8%AD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%D9%88%D9%BE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%D9%88%D9%BE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A2%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AB%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%
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  !احمد شاملو، شاعر آزادی
  بهرام رحمانی

گنر،  ، پن سهنش« شنا نر بنامنداد» دسازده سا  از خنامنوشنی :  

گن رد امنا یناد س خناطنره  منتقد، نویانده س مترجم معاصر می

چنننان  به سی ه در ننزد ننینرسی جنوان، هنم سی در جامعه ما،

کنارهنای  احمد شامنهنو،  نالسه بنر شنعنر،.  زنده س  زیز است

مجمو ه کتاب کنوچنه سی، .  تحقیقی س ترجمه های زیادی دارد

ترین اثر پ سهشی در باب فرهنگ  امیانه منردم اینران  بزرگ

های ان هیای، فنرانانوی، سنو ندی،  مثار شامهو، به زبان.  است

ژاپنی، ترکی، رسمانیایی، ارمنی، ههندی، زاگربی، فنننالنندی، 

 .است  اس انیایی، ملمانی س رسسی ترجمه شده

جنامنعنه رسشنننفنکنری  سجدان مگاه س سرشناس یشامهو، شا ر

سی، تنها یب شا ر پرمسازه نبود، بهکه در  رصنه.  ایران بود

های مختهف فرهن ی، اجتنمنا نی س سنیناسنی چنون فنرهنننگ  

ن اری س تاریخ نیز تنالش کوچه، ترجمه، پ سهش، رسزنامه

 .ای داشتهای گاترده

 نشنرینات زینر را بنه یشامهنو سنردبنینر

نامنه خنوشنه، شنمناره  هفته»:   هده داشت

بننا   ۳۱۵۷در سننا  ) ۳۱۵۲مننرداد   ۲۲

؛ .( اخطنار رسنمنی سناساب تنعنطنینل شند

؛ ۳۱۲۸(  پنننج شنمناره)  نو نامه سخن هفته

؛ ۳۱۲۲(  هفنت شنمناره) نامه رسزنه هفته

( در مقابل سردبینر راسنت)  سردبیر چ 

نننامننه  ؛ هننفننتننه۳۱۱۱هننا  خننواننندنننی مننجننهننه

ابنوالنقناسنم اننجنوی  متشبار، بنه مندینرینت

؛ ۳۱۱۲؛ منجنهنه مشنننا ۳۱۱۳شنینرازی 

؛ ۳۱۱۸اطال ات ماهانه، دسره ینازدهنم 

 ۲۵) ؛ کنتناب هنفنتنه۳۱۱۲مجهه فردسسی 

ننامنه ادبنی س  ؛ هنفنتنه۳۱۵۱(  شماره اس 

شنمناره بنا  هنری بارس، کنه بنعند از سنه

اسلتیماتوم سزیر اطال ات سقت در سنا  

شنود؛ هنمنکناری بنا  تنعنطنینل منی ۳۱۵۴

گنان  های کیهان فرهن ی س مینننده رسزنامه

ننامننه  شنمناره هننفنتنه  ۳۲؛ اننتنشنار ۳۱۴۳

ماه  دی (.  ۴۸شهریور ) ایرانشهر در لندن

بنننه  نننهنننت )  . دهننند اسنننتنننعنننفنننا منننی  ۴۸

؛ سردبنینر ( نامه هایی با مدیر هفته اختالف

 ۱۲بننعنند از )  نننامننه کننتنناب جننمننعننه هننفننتننه

شننمنناره، بننا فشننارهننای دسلننتننی تننعننطننیننل 

 .(شود می

هنای شناخنص جنرینان  احمد شامهو، ی ی از ننخنانتنینن چنهنره

رسشنف ری ایران بود كه در همان رسزهای نخانت حناکنمنینت 

هننای  جننمننهننوری اسننالمننی در رابننطننه بننا اهننداف س سننینناسننت

کننه در ایننن دسره،  در حننالننی.  سننرکننوبنن ننرانننه من هشنندار داد

بایاری از شهرسندان هنوز به ماهیت حکومت تازه بنه قندرت 

تر از همه، جریاناتی چون حنزب  رسیده متوهم بودند س یا مهم

های فدایی خنهنق اینران، ننهنضنت  توده، بخش اکلریت چریب

مزادی س غیره با تمام قدرت از حنکنومنت اسنالمنی دفناع منی

نظیری ماهیت رداناناننی من را  کردند، شامهو با جاارت بی

 .افشا کرد

ای را در راه شکوفناینی  های گاترده سی، با تمام سجود تالش

شمو  اناانی س اجتما ی مغاز كنرد س تنا مخنر  فرهنگ جهان

 .های خود سفادار ماند مرش نیز به اهداف س مرمان

  :نوشت« جمعه های کتاب»احمد شامهو، در دفتر اس  

دسران پر ادباری که، گنرچنه  .رسزهای سیاهی در پیش است»

اکنون نهاد تیره خود  تواند داشت، از هم منطقا  مری دراز نمی

 نی از  را مشکار کرده است س استقرار سهطه خود را بر زمینننه

نفی دموکراسی، نفی مهیت، س نفی مهیت، س نفی دسنتناسردهنای 

 .جوید مدنیت س فرهنگ س هنر می

چنین دسرانی به ناگزیر پایدار نخواهد ماند، س جبر تنارینخ،  این

 —بدسن تردید من را زیر غهتب سن ین خویش درهم خواهد 

های فعا   های نیرسهای رادیکا  س نمایندگان اندیشه تفکر س تهقی

غیرمتشکل د وت به  نمنل مرینم تنا ننظنرات خنود را دربناب 

دسر میزگردی به بحث س برخنورد  شود به  ماا هی که  نوان می

نظنرهنا  این که انعکاس خود این نقطه منطقی ب  ارند، با یقین به 

. میان توده سسیع  نالقنمننند بنبنرد تواند بحث را به  در مجهه، می

 ی موارد الزم خواهد بود که تنهنا افنراد  بدیهی است که در پاره

هنا را  بحث س گفت و بنشینند تا برخی از پیچنیندگنی متخصص به 

س این نیز رسشن است کنه .  از دیدگاه فنی توریح س تشریح کنند

هنا منمنکنن اسنت ننتنوانننند  نمایندگان همه نیرسها س تمام گنراینش

 .همواره در این میزگرد حضور یابند

میند  چه در زیر می است س من به هر حا ، کوشش در این راستا

 «.حاصل نخاتین میزگرد ما است

بنه دلنینل جناین ناه منهنم  این منینزگنرد را مباحث هایی از بخش

های حااس س  من دسره در ، به سی ه نقش رسشنفکران تاریخی

جننا  مننان، در ایننن پنرتننالطنم جننامنعننه

 :کنیمبازخوانی می

در نننخنناننتننیننن نشنناننت :  پننرهننام بنناقننر

کننتنناب جننمننعننه اجننازه «  مننیننزگننرد» 

باره صحبت کنیم کنه  بفرما ید در این 

مشخصات کنتناب   ی با مجهه یا نشریه

تنوانند در اینن  جمعه چه نقشی را منی

دسره از زمننان بننازی کننننند س چننه 

این بنحنث .  رسالتی به  هده من هات

شاید بعدها به موثرتنر شندن کنار منا 

پ  از مقنای شنامنهنو کنه .  کمب بکند

اند، خواهنش  ندای این کار را در داده

کنیم که برای شرسع بحث ننظنرشنان 

 .را در این زمینه ب ویند

ما نشریه را با این هدف : شامهو احمد

مانا نهنی کنه بنرای  مریم که بنه  درمی

جننامننعننه مننطننرح هاننت امننا چننننند س 

چننونننش رسشننن نننینناننت جننواب داده 

بننننه  نننننننننوان مننننلننننا ، در .  شننننود

هنا نی کنه بنرای تناسنین   گردهنمنآ نی

مجهه با دسستان داشتیم منن پنینشنننهناد 

کردم به موقعش، از صننندسق منجنهنه 

ها ی را تامین بکنیم کنه  مخارج گرسه

برسند در ماا ل مختهف جامعٔه ایران 

تنحنقنینق   - ماا ل رسستا ی، ایهی، کارگری، شنهنری س غنینره -

بکنند، حتی اگر برخی از این تحقیقات دس مناه س سنه مناه سقنت 

ماا ل گنگ اجتما ی ما یکی س دس تا نیات، این ماا نل .  ب یرد

ها نظر بدهند  نظر درباره من باید مطرح شود س اشخا  صاحب

ها ی برای رفع نیازهنای بنننینادی  تا مجهه بتواند به سهم خود راه

 .جامعه ارا ه کند

منظورتان نیازهای موجود برای کل جامعه است نه   :پرهام باقر

الزاما از دید یب گرسه یا یب قشر خنا  س ینا ینب سنازمنان 

 خا  از جامعه؟

شند ارگنان  شب، زیرا در من صورت مجهه منی بی:  شامهو احمد

من معنتنقندم اینن مانا نل بنایند از منوارنع س .  یب گرسه خا 

های مختهف مورد بررسی قرار گیرد تا امکنان اننتنخناب  نظرگاه

 .تر میار باشد پاسخ صحیح

در ساقع پای اهی بناشند بنرای ینب ننوع هنمنکناری : پرهام باقر

ها نی  یعنی چه من.  های متعدد رسشنفکران دموکراتیب بین گرسه

کننننند س چنه  که از پای اه خا  رسشنفکری خودشان نن ناه منی

های مختهف دارند بتوانند سنهنمنی  ها که تعهد سیاسی در گرسه من

 .در رسشن کردن ماا ل جامعه ما داشته باشند

هنای  ناشده فراسانی هات که با درگینری ماا ل حل:  شامهو احمد

منا بنرای .  کننند ها اصال رابطه پیندا ننمنی سیاسی س  قیدتی گرسه

— 

 29ادامه در ص 

بنار،  اما نال ما س نانل مینننده، در اینن کشناکنش انندسه.  کوفت

گمان سنخنت کنمنرشنکنن خنواهند  زیانی متحمل خواهد شد که بی

زده هنر انندیشنه مزادی را دشنمنن  چرا که قشریون مطنهنق.  بود

دارند س کام اری خود را جز به شرط امحاء مطهق فنکنر س  می

پ  ننخنانتنینن هندف ننظنامنی کنه .  شمارند اندیشه غیرممکن می

های قدرت خود را بنه رنرب چنمناق س  کوشد پایه اکنون می هم

هنای خنود را بنا بنه متنش  دشنه استحکام بخشد س نخنانتنینن گنام

هنای فنعنا  هنننری س  ها س هجوم  هنی به هانتنه کشیدن کتابخانه

تجاسز مشکار به مراکز فرهن ی کشور برداشنتنه، کشنتنار هنمنه 

 .متفکران س مزاداندیشان جامعه است

کنننان  بادنماها ننالنه.  ایم رسبنده ایاتاده اکنون ما در مستانه توفانی

. اند س غباری طا ونی از مفاق برخاستنه اسنت به حرکت درممده

های سکوت پناه برد، زبان در کنام س سنر در  توان به دخمه می

 -—اما رسالت تاریخی . امان ب  رد گریبان کشید تا توفان بی

 هر فریادی مگناه.  کند رسشنفکران، پناه امن جاتن را تجویز نمی

های خونین خنوینش فنریناد خنواهنینم  کننده است، پ  از حنجره 

 .کشید س حدسث توفان را ا الم خواهیم کرد

در جن ی ننابنرابنر بنه منیندان  پوش رسشنفکران متعهد س اه کفن

 نی  میند نشناننه  نی کنه بنر اینننان سارد منی ب  ار لنطنمنه.  اند ممده

هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاسردهای فرهن ی س 

های ساکن این محدسده جنغنرافنینا نی در منعنرض من  مدنی خهق

 «.قرار گرفته است

کنه بنا ، «درباره سظا ف کتاب جمعنه:  میزگرد»احمد شامهو در 

 باس سنمناکنار، بناقنر پنرهنام،   حضور خانم هما ناطق س مقایان

محمد هی س انهو، خارس شاکری، فریدسن مدمیت س محنمند قنا ند 

برگزار کرد تا سظایف سن ین س بن  منهنمنی را بنا تنوجنه بنه 

 .نامه تدسین کنندشرایط انقالبی من دسره، برای این هفته

تنننهنا نی  این حقیقت کنه بنه »   : خوانیم در مقدمه این میزگرد می

 قادر نخواهیم بود حتی برخنی از مانا نل گنونناگنون س پنینچنینده

جامعه ایران را به دقت الزم مطرح کنیم، از هنمنان مغناز کنار 

دانانتنینم  ما می.  برای شورای نویاندگان کتاب جمعه رسشن بود

 نی اجنتنمنا نی  نامه قرار است از  هنده سظنینفنه که اگر این هفته

این اتکا از .  تمامی نیرسهای بالنده اجتماع تکیه کند برمید باید به 

نا  توانات صورت ب یرد، لنینکنن سناده های مختهف می راه تنر اما

 ترین راهی که به نظر رسید این بود که از نمایندگان  دمکراتیب
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 میخائیل شکلکخکف
 (2908—2901)نکیسنده بزرگ روس 

 

این سه مرحهنه .  کند مثار شولوخوف سه مرحهه تاریخ رسسیه را منع   مي

« جننن ننند  منها براي منینهنننشنان مني  » س «  زمین نومباد   » س «  دن مرام » در 

از نظر توصیف  میق زندگي س كنلنرت « دن مرام » رمان . گر است جهوه 

قهرمانان داستان س از نظر سصف طبقات منخنتنهنف جنامنعنه س سنرننوشنت 

یني   انند تنا انندازه هاي داخهي جهب شنده افرادي كه به سقایع انقالب س جنگ

شنولنوخنف در ادبنینات .  لئو تولاتوي است«  جنگ س صهح »  همانند رمان 

قشنرهناي منردم بشنمنار   رسحنینه  ترین بیان كننننده رسس بارزترین س  میق

هاي اس منتنجنهني اسنت س اینن  تحو  در زندگاني دهقانان در رمان.  رسد مي

ترین موفقیت ادبیات معاصر رسس است س چنان تناثنینر بنزرگني در  بزرگ

توان من را با تاثیر نداي نیرسمند  حیات اجتما ي مردم به جا گ اشت كه مي

از »  ، « دن مرام »  رمنان .  لئو تولاتوي در مردم رسسیه، منقنایانه ننمنود

. مردم س گو ي با الهام از احااسات درسني منها ننوشنتنه شنده اسنت«  زبان 

گری وري مهخوف قهرمان اصهي رمان از همان اس  جواني، هن امني كنه 

كننند رفنتناري  اش قنطنع رابنطنه مني به خاطر  شق به مكایننینا بنا خناننواده

هنا، در شنراینط  این رسیداد در محیط قزاق.  دهد سركشانه از خود نشان مي

چون س چرا از سالدینن خنود تنبنعنینت كننننند  پدر ساالري كه كودكان باید بي

گناه گرین نوري منهنخنوف بنوین ه از اینن . باشد منحصر به فردي مي  ساقعه

نماید كه اس به  نوان یك قزاق به خاطر زني شنوهنردار  تر مي لحاظ بزرگ

اس .  پدري خود را ترك كرد س به  نوان دهقان مزدسر به كار پردخنت  خانه

سلي هنوز بایار جنوان .  مورد خشم شدید پدر س تحقیر دهقانان قرار گرفت

اس با همان رشادتي كه از پرچین به .  تفاست بود بود س براي اس همه چیز بي

هاي مهنین شوهرش است ان  ي هماایه پرید تا از مكاینا در برابر مشت خانه

كند س به اتفاق مكاینیا فقط با لباسي كنه  اش را نیز ترك مي دفاع كند خانواده

ننمنایند س بنه منهنك ین ني از منالكنان  در تن داشت زادگاه خود را تنرك مني

تنر  براي مهخوف استقال  س شایات ي اناان از هرچیزي پرارزش.  رسد مي

اس در اینن دسران .  ي ثرست پدري فقط به اسب اكتفا كرد است س اس از همه

دانات كه پیدا كردن راه به سوي  زندگي، ا تماد بایار به خود داشت س مي

ا تماد مبهم اس نابت به هم بنا نث .  سعادت فقط به خود اناان بات ي دارد

راه   ها ي كه در انندیشنه اس در سا .  بایاري از اشتباهات گری وري گردید

صحیح به سوي حقیقت اجتما ي بود نه فقط از مهت خویش جندا شند بنهن نه 

گری وري با شمشنینر  نهنینه ارتنش .  ها گام برداشت  هیه منافع بنیاني قزاق

اما بعد در راهي كه برگزیده بود دچار شك س تردید بانینار .جن ید سرخ مي

در این هن ام جاه طنهنبني اس بنا نث غنرسري گشنتنه بنود زینرا بنه .  گردید

 فرماندهي لش ري منصوب گشت كه گویا به خاطر استقال  س خودمختاري 

23ادامه مطلب در ص   

در رسستای کرسجهنین در  ۳۲۱۴میخا یل شولوخوف به سا  

پدرش . نزدیکی سشناکایا در حومه جنوبی رسد دن متولد شد

ای از ن اد رسس س مادرش از اهالی اسکراین  رسستایی ساده

به سبب در گرفتن جنگ داخهی در ناحیه  ۳۲۳۷در سا  . بود

دن ناچار درسش را ناتمام گ ارد س به ارتش سرخ پیوست تا در 

نبرد هایی در برابر مخرین بازماندگان از هواخواهان ارتش 

تاثیر این تجربه در مثار سی بطرز . سفید شرکت جوید

باسر بود س در  ای ساقع سی نویانده. محاوسی مشکار است

.                است هایش به مردم س انقالب اکتبر پرداخته داستان  

رسد  ترین مثار سی به شمار می از مهم« دن مرام»رمان حماسی 

به نویاندگی من  ۳۲۵۱تا  ۳۲۲۷که در چهار جهد از سا  

های کوتاه اس داستان خا   ترین داستان از معرسف. مشغو  بود

.  است که در دهه چهل شمای در کتاب هفته ترجمه س چاپ شد

س « منها برای سرزمین پدریشان جن یدند»از دی ر مثار سی 

.باشد می« زمین نومباد»  

شولوخف در سا  ۳۲۵۳ برنده جایزه استالین س در سا  

۳۲۲۱ برنده جایزه لنین در شورسی شد س در سا  ۳۲۲۴ 

جایزه نکبل ادبیات به سی اهدا شد.                      .              

                               

:آثار شولوخوف  

 د  آرام، )۳۲۵۱-۳۲۲۷ م(از این کتاب ترجمه در فارسی 

سجود دارد توسط م. ا. به آذین  ومنکچهر بیگدلی خمسه س 

 دی ر توسط احمد شاملک ترجمه شده است.

 آنها برای سرزمین پدریشا  جنگیدند

 زمین نکآباد   ترجمه م.ا.به آذین

 سرنکشت یک انسا 

 علم نین

 نره اسب

 

از مثار جاسیدانه ادبیات جهان بشمار میرسد که به " دن مرام " 

شیوه ر الیزم اجتما ي به ن ارش درممده س رسیدادهای یب 

دسره بایار با اهمیت تاریخ مردم رسسیه را به بهترین طرز س 

ماه مه  24میخا یل شولوخف در .  الیترین بیان بازتاب میدهد

در رسستاي كرسژلین ساقع در بخش قزاق نشین  1905سا  

پدرش یك دهقان خرده . سجود گ اشت  سشنا ایا پابه  رصه

كرد، ابتدا در  تحصیل  1918شولوخف تا سا  . مالك بود

دباتان رسستا س س   در دبیرستان شهر به تحصیل پرداخت ، 

سلي جنگ داخهي كه در منزمان مغاز گردید سی را از تحصیل 

در مدت پنج سا  . مشغو  كار شد 1918بازداشت س از سا  

هاي  نوشته 1923از سا  . اس بارها پیشه خود را تغییر داد

در جنگ دسم جهاني . شولوخف در مطبو ات به چاپ رسید

میخا یل .  شولوخف به  نوان خبرن ار در جنگ شركت داشت  

 

رشند س   شولوخوف، به خاطر خدماتش در زمنینننه. 

مهي، دریافت   ت امل ادبیات شورسي به لقب نویانده

تننریننن نشننان لنننننیننن ، منندا  قننهننرمننان كننار   ننالنني

دسلنتني س جناینزه ننوبنل سنا    سوسیالیاتي ، جاینزه

اس به  نوان مكادمیایننی كنه مثنار .  موفق شد 1388

یي كه ننام   ادبیش داراي شهرت جهانیات س نویانده

 درخشد شناخته شده است سي بر ادبیات شورسي مي

منردم را بنه   هاي خود  شنق س  نالقنه س با نوشته 

شنولنوخنف بنا قنهنم تنوانناي خنوینش . خود جهب کرد

مناظري از زنندگني س اخنالق انانانني را بن نوننه 

استادانه خهق كرده س تنجنانم بنخنشنینده کنه منوجنب 

مطبنو نات جنهنان .  شهرت جهاني سی گردیده است

» :  هناي شنولنوخنف مننهنا را  رمن تنفنانینر كنتناب

هاي ادبیات جنهنانني  صخره»  س «  شاه ارهاي قرن 

« فننرهنننننگ شنن ننوهننمننننند قننرن بننینناننتننم »  س «  

اس   فنرانانوي دربناره  ژان كاتاال نویانننده. اند  نامیده

یي است كه اف نار   شولوخف نویانده»  : نوشته است

توان ی ي را از  اس با هنرش چنان در ممیخته كه نمي

یني كنه خنالقنینت اس   دی ري جدا ساخت س نویاننده

منینخنا نینل «  .  بارتات از بیان زنندگنانني اناناننینت

هاي بایار ن اشته كنه بنعنضنی از  شولوخف داستان

» ، « كره اسنب»  ،« سرنوشت یك اناان » منها مانند 

منها بنراي منینهنن »  س «  زمین نومباد   »، «دسن مرام 

به فارسني تنرجنمنه شنده اسنت س «  كردند  پی ار مي

تحنرینر در   ها س مقاالت بایار نیز به رشته یادداشت

هاي اس به بنینش از هنفنتناد زبنان  كتاب.  مسرده است

ها ناخه منتنشنر شنده س  ترجمه گردیده س در میهیون

از رسی برخي از منها فیهمنامه ها تنهنینه س سناخنتنه 

 . شده است

میخا یل شولوخف بدین سنبنب بنراي منردم گنرامني 

هناي  هاي اس ن تنه تواند در كتاب است كه هر فرد مي

هاي اسلنینه  تمام داستان.  بایار از زندگاني خود بیابد

كه شولوخف نوشته در ساقع طرح س استخوان بندي 

بنوده «  زمینن ننومبناد » س « دن مرام » مثار حماسي 

كه از نظر تهفیق نیرسي هنننري ساقنعنینتني ا نجناب 

 . ان یز است
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85._%D8%A7._%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D8%B0%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%D
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%8
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در سانتیاگو ِدالس سگاس در  ۳۲۲۱اکتبر  15ایتالو کالوینو 
پرداز  سی نویانده، خبرن ار، منتقد س نظریه.کوبا به دنیا ممد

ایتالیایی است که فضای انتقادی مثارش با ث شده اس را 
های ایتالیا در قرن بیاتم  ترین داستان نوی  یکی از مهم

بر اثر خونریزی مغزی  ۳۲۷۴س تامبر  ۳۲کالوینو . بدانند
.                                          نا ایتالیا درگ شت در سیه  

سی تا پنج سال ی در کوبا ماند، س   به همراه پدر س 

شناس بودند به ایتالیا رفت س بیشتر  مادرش که هر دس گیاه

..    جا س ری کرد زندگی خود را همان  

رمو ماند، س  ، در سا   کالوینو تا هجده سال ی در سان

به نهضت مقاسمت  ۳۲۵۱در سا  . به تورین رفت ۳۲۵۳

ایتالیا س بری اد گاریبالدی، س پ  از من به حزب کمونیات 

.                                         ایتالیا پیوست  

به اتحاد جماهیر شورسی سفر  ۳۲۴۱کالوینو در سا  

  ی سدر دهٔه پنجاه کالوینو به نو ی تخیل ادبی نزدیک.کرد

گرایش پیدا کرد که در من ماا ل اجتما ی س سیاسی با 

چند کتاب از جمهه شوالیٔه . تفننی طنزممیز همراه است

ناموجود س مورچٔه مرژانتینی را منتشر کرد س با نشریات 

کمونیاتی س مارکایاتی همکاری کرد، تا این که در سا  

ای از حزب کمونیات  به شکل غیرمنتظره ۳۲۴۸

گیری کرد س نامٔه استعفایش در نشریٔه چاپ  کناره   «لونیتا»

..                                                                     شد  

.    نشین هم در همین سا  منتشر شد کتاب بارسن درخت 

کالوینو با د وت بنیاد فورد به ممریکا سفر کرد س شش ماه 

کالوینو چهار ماه از این شش ماه را در نیویورب . منجا ماند

گ راند س به گفتٔه خودش کامالً تحت تأثیر دنیای جدید قرار 

در این مدت با ایاتر جودیت سین ر هم مشنا شد، که . گرفت

چند سا  بعد در سفری به کوبا، در هاسانا با اس ازدساج 

کالوینو در این سفر به زادگاهش کوبا نیز رفت س با . کرد

.                                   ارناتو چه گوارا هم دیدار کرد  

های ایتالیایی  میالدی مطالعه بر رسی افاانه ۳۲۴۱در دهه 

های  افاانه)کند که حاصل من چاپ کتاب  را مغاز می

سیکنت شقه شده، : س همچنین تریهوژی معرسف اس( ایتالیایی

شوالیه ناموجود، بارسن درخت نشین اسج خالقیت س پرساز 

.کند اش خواننده را حیران می فکری کالوینو در مثار تخیهی  

.         نشان افتخار فراناه به اس ا طا شد ۳۲۷۳در سا    

:                       نتابهای ایتالک نالکینک  

راه النٔه  نکبوت ، شوالیه ناموجود ، سیکنت دسشقه ، 

کند ، اگر شبی از  های ایتالیایی، شاه گوش می افاانه

های کیهانی، بارسن  های زماتان ماافری، کمدی شب

نشین، شش یادداشت برای هزارٔه بعدی، چرا باید  درخت

.                                                ها را خواند کالسیب  

صرف شام، برسند رسي پل چوبي س جریان مب رسدخانه را 

این ماجرا، سرعیت مشفتة شهر را مشفته تر .. تماشا کنند

میکرد؛ چون معنیش این بود که باز افراد بیشتري از اهالي 

.                                      ثرستمندتر س بقیه فقیرتر میشدند  

به تدریج، منهایي که سرعشان خوب شده بود س به گردش س 

تفریح رسي پل رسي مسردند، متوچه شدند که اگر به این سرع 

ادامه بدهند، به زسدي ثرستشان ته میکشد س به این فکر افتادند 

چطور است به  ده اي از این فقیرها پو  بدهیم که شبها به "که 

".                                              جاي ما هم برسند دزدي  

قراردادها باته شد، دستمزدها تعیین س پورسانتهاي هر طرف 

منها البته هنوز دزد بودند س در همین : را هم مشخص کردند

قرار س مدارها هم سعي میکردند سر هم کاله ب  ارند س هر 

کدام از طرفین به نحوي از دی ري چیزي باال میکشید س من 

اما همانطور که رسم این ونه .... . دی ري هم از 

قراردادهاست، منها که پولدارتر بودند س ثرستمندتر س تهیدستها 

 ده اي هم منقدر ثرستمند شدند که دی ر .  موماً فقیرتر میشدند

براي ثرستمند ماندن، نه نیاز به دزدي ماتقیم داشتند س نه اینکه 

سلي مشکل اینجا بود که اگر دست از . کاي برایشان دزدي کند

دزدي میکشیدند، فقیر میشدند؛ چون فقیرها در هر حا  از منها 

فکري به خاطرشان رسید؛ ممدند س فقیرترین مدمها . میدزدیدند

را استخدام کردند تا اموالشان را در مقابل دی ر فقیرها حفاظت 

.                     کنند، ادارة پهی  برپا شد س زندانها ساخته شد  

به این ترتیب، چند سالي از ممدن مرد درستکار به شهر ن  شته 

بود که مردم دی ر از دزدیدن س دزدیده شدن حرفي به میان 

صحبتها حاال دی ر فقط از دارا س ندار بود؛ اما در . نمیاسردند

تنها فرد درستکار، همان مرد اسلي . ساقع هنوز همه دزد بودند

بود که ما نفهمیدیم براي چه به من شهر ممد س کمي بعد هم از 

.                                                            گرسن ي مرد  

                                                            

  شاه گکش میکند                                  : برگراته از نتاب
 

 

!شهری نه همه مردمش دزد بکدند  

 

شبها پ  از صرف شام، . شهري بود که همة اهالي من دزد بودند

هرک  دسته کهید بزرگ س فانوس را برمي داشت س از خانه 

حوالي سحر .بیرسن میزد؛ براي دستبرد زدن به خانة یب هماایه

با دست پر به خانه برمي گشت، به خانة خودش که منرا هم دزد 

.                                                                       زده بود  

به این ترتیب، همه در کنار هم به خوبي س خوشي زندگي 

میکردند؛ چون هرک  از دی ري مي دزدید س اس هم متقابالً از 

.                    دی ري، تا منجا که مخرین نفر از اسلي مي دزدید  

دادس ستدهاي تجاري س به طور کهي خرید س فرسش هم در این 

شهر به همین منوا  صورت مي گرفت؛ هم از جانب خریدارها س 

دسلت هم به سهم خود سعي مي کرد حق . هم از جانب فرسشنده ها

س حااب بیشتري از اهالي ب یرد س منها را تیغ بزند س اهالي هم به 

سهم خود نهایت سعي س کوشش خودشان را مي کردند که سر 

دسلت را شیره بمالند س نم پ  ندهند س چیزي از من باال بکشند؛ به 

.             این ترتیب در این شهر زندگي به مرامي س ري مي شد  

. نه کاي خیهي ثرستمند بود س نه کاي خیهي فقیر س درمانده

رسزي، چطورش را نمي دانیم؛ مرد درستکاري گ رش به شهر 

.                                افتاد س منجا را براي اقامت انتخاب کرد  

شبها به جاي اینکه با دسته کهید س فانوس دسر کوچه ها راه بیفتد 

براي دزدي، شامش را که مي خورد، سی اري دسد مي کرد س 

دزدها مي امدند؛ چرا  خانه را . شرسع مي کرد به خواندن رمان

.             رسشن مي دیدند س راهشان را کج مي کردند س میرفتند  

اسراع از این قرار بود تا اینکه اهالي، احااس سظیفه کردند که 

به این تازه سارد توریح بدهند که گرچه خودش اهل این کارها 

.                      نیات، سلي حق ندارد مزاحم کار دی ران بشود  

هرشب که در خانه مي ماند، معنیش این بود که خانواده اي سر 

بي شام زمین مي گ ارد س رسز بعد هم چیزي براي خوردن 

بدین ترتیب، مرد درستکار در برابر چنین استداللي چه . ندارد

حرفي براي گفتن مي توانات داشته باشد؟ بنابراین پ  از غرسب 

مفتاب، اس هم از خانه بیرسن میزد س همانطور که از اس خواسته 

مخر . بودند، حوالي صبح برمي گشت؛ سلي دست به دزدي نمیزد

.                           اس فردي بود درستکار س اهل اینکارها نبود  

مي رفت رسي پل شهر مي ایاتاد س مدتها به جریان مب رسدخانه 

ن اه مي کرد س بعد به خانه برمي گشت س مي دید که خانه اش 

.                                         مورد دستبرد قرار گرفته است  

هفته، مرد درستکار دار س ندارد خود را از دست  1در کمتر از 

داد؛ چیزي براي خوردن نداشت س خانه اش هم که لخت شده بود 

چرا که این سرعیت البته تقصیر خود اس !سلي مشکهي این نبود 

قضیه از این قرار بود که این . مشکل چیز دی ري بود! نه. بود

اس اجازه داده بود دار ! مدم با این رفتارش، حا  همه را گرفته بود

. س ندارش را بدزدند بي منکه خودش دست به ما  کاي دراز کند

به این ترتیب، هر شب یب نفر بود که پ  از سرقت شبانه از 

خانة دی ري، سقتي صبح به خانة خودش سارد میشد، میدید خانه 

س اموالش دست نخورده است؛ خانه اي که مرد درستکار باید به 

 من دستبرد میزد                                                             

به هر حا  بعد از مدتي به تدریج، منهایي که شبهاي بیشتري   

خانه شان را دزد نمیزد رفته رفته اسرا شان از بقیه بهتر شد س 

ما  س منالي به هم مي زدند س بر ک ، کااني که دفعات بیشتري 

که حاال دی ر البته از هر چیز به درد )به خانة مرد درستکار 

دستبرد میزدند، دست خالي به خانه ( نخوري خالي شده بود

برمی شتند س سرعشان رسزبه رسز بدتر میشد س خود را فقیرتر 

.                                                                       میافتند  

به این ترتیب، من  ده اي که موقعیت مالیشان بهتر شده بود، ،    

مانند مرد درستکار،این  ادت را پیشه کردند که شبها پ  از     

ایتالک نالکینک   : از   

 زندگینامه ایتالک نالکینک
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اند هیچ تصویر درستی از من  کنیم که ن  اشته  ی کار می جامعه

شناخت درست این اجتماع مناسرای بنرخنوردهنای .  داشته باشیم

هنای  نظری س  قیدتی است س امری اسنت بنه سنود هنمنٔه گنرسه

 .سیاسی

مناننده از  به خصو  که در یب جامعه  قب:  س انهو محمد هی

رسانی نباید فراموش کنیم که هنمنه  لحاظ تعهیم س تربیت س اطالع

چیز را از پای اه صرف سیاسی س یا پای اه تخصنصنی سنیناسنی 

 ی که جبرا سی سا  در خواب بنوده  به این جامعه.  شود دید نمی

 .های کهی بدهیم توانیم یب مقدار مگاهی حداقل می

زمنینننٔه خنودگنرداننی در  هنا نی در منلنال مگناهنی:  احمند شنامنهنو

هنا کنه  ها س یا شوراهای دهقانی س مانند اینن ها س کارخانه کارگاه

 .گرا ی س سکتاریزم از جمهه ماا ل بنیادی است س ماسراء فرقه

تنوانند بنه طنور  س ماهما این نتایج در بدس امنر منی:  شامهو احمد

هنای  بنرداری هنرچنه بنینش تنر هنمنینن گنرسه ماتقیم مورد بهره

سیاسی قرار ب یرد من گرسه سیاسی را که معتقد بود از طنرینق 

ها بنرخنورد  من با این. دهات باید ممد س شهرها را محاصره کرد

سه سا  پیش سمیناری در هنمندان تشنکنینل .   ی پیدا کردم با مزه

مناحصنل .  شد برای بررسی  هل مهاجرت رسستا یان به شهرها

این سمینار بایار جالب بود زیرا حتی جر ت نکردند گزارشنش 

یب ناخه از صورت جهاات سمنینننار ننزد .  را به من بابا بدهند

من بود س من من را دادم بنه دس سنه ننفنر از هنمنان مقناینان کنه 

بخوانند نتیجه این شد که من مقایان تازه دریافنتننند کنه در غنالنب 

شناسننند بناقنی  نقاط ایران جامعه رسستا ی به معنا ی که منان می

الملل نان جامعه رسستا نی را شنهنرهنا هانتننند کنه  نمانده، س فی

تواند دادن اطال ات باشد بنه  نتیجه کار ما هم می!  کنند تامین می

هنا  هاشان را بتوانند بر زمنینننه ساقنعنینت ها که الاقل تئوری گرسه

 .پیاده کنند

هنا  به نظر من هر مجهه که در فراسوی گنراینش:  شاکری خارس

خنواهند  های سیاسی در درسن چ  دموکراتیب منی بندی یا قطب

جا شرسع کننند   ی ملل ایران باید از این منتشر بشود، در جامعه

که باید  که در شصت س هفتاد سا  اخیر چه اتفاقاتی افتاده یا این

در این ممهکت یب تنمندننی رفنتنه س ننینمنچنه .  افتاده س نیفتاده می

که جای من ممده همراه بنا تنمنام النزامنات فنرهننن نینش «  تمدنی»

یعنی اگر مدرسه ممده، کنتناب ممنده، منحنتنوی درسنت س  . نبوده

رفته همراه این مدرسه س کتاب نیامنده، بنه  حاابی که انتظار می

 بارت دی ر، اطال اتی که تحت  نوان فرهنگ به این جامنعنه 

شده داده نشده، اختناق مناننع شنده اسنت کنه اینن  بایات داده می

 .اطال ات داده بشود

دهننند  ها، اقنتنصناد درس منی یعنی ملال در دانشکده:  شامهو احمد

ساخته که یکینش دسنتنه  رژیم هزار تا چاقو می -!  بدسن مارک 

 !نداشته

 ی از من داننش جنهناننی ممنده سلنی من  تکه پاره: شاکری خارس

اننند  هننا ننی را کننه اسنناس س پننایننه ایننن دانننش جننهننانننی بننوده تننکننه

تواناته پایه  که می اند در دسترس مردم باشد، برای این ن  اشته

امنا اینن فنقنط در سنطنح .  س اساس براندازی رژیم پههوی بناشند

اسپوزیایون هم به این درد دچار بوده بنه .  حکومت پههوی نبوده

 .شده می« فرهن ی»که تجدید تولید اجتما ی س  هت این

داری   ی ناشی از سیانتنم سنرمناینه در ساقع پدیده:  سماکار  باس

 .ساباته

بنبنینننینم .  ها را ما باید بشناسیم بنابراین این.  دقیقا:  شاکری خارس

خود جامعه اینران .  بوده«  شبه دانش» ها قالبی، یعنی  کدام دانش

را بشناسیم، تغییراتی را که در این هفنتناد سنا  اخنینر رخ داده 

این جامعه از کجا ممده، چه مناسباتی داشنتنه س اکنننون .  بشناسیم

داری سابانتنه،  گو ینم سنرمناینه در چه مناسباتی هات؟ سقتی می

منظور از این منناسنبنات تنولنیندی منعنینن چنینانت؟ چنه اثنرات 

فرهن ی رسی ذهن ما گ اشته س  واقب این اثرات فرهن نی در 

های طبقاتنی ینکنانان  ها ی که غالبا خواست بندی سیاست س دسته

انند چنینانت؟ اینن را بنایند  ذلب در مقابل هم ایاتناده دارند س مع

توصیح دهیم از طریق تحهینل مشنخنص فنرایننند تنارینخنینش در 

زمینه اقتصادی، فرهن ی، در زمینه شناخت مجنمنو نه جنامنعنه 

کشان، کندام دسنتنه سنیناسنی  ایران س در جز یات مائهٔه زحمت

کشان در ایران جنواب  تواند اد ا بکند که به شناخت زحمت می

با تمام احترامی که برای نینرسهنای .  گفته؟ به نظر من هیچ کدام

انقالبی دارم معتقدم کنه هنینچ کندام شنایند بنه  نهنت اخنتننناق س 

 نی کنه  نتواناتند از طبقنه  -درگیری در مبارزه بالفصل سیاسی 

ما تحهینل الزم .  نمایندگیش را دارند شناخت کافی به دست بدهند

این . را از جامعه ایران نداریم، نه در جز یات س نه در کهیات

مجهه به نظر من باید من مرجعیت فرهن ی را پیدا کند که بتواند 

های سیاسی به این  کننده گرسه فراسوی مرزهای تقایم

های تحقیق در رسستا س کارخانه  گرسه. ها جواب بدهد خواست

باید این تحقیقات بنیادی را انجام بدهند س در اختیار هم ان 

کاال ی بشود که فقط فالن  تحقیقات  همی نباید تبدیل به . ب  ارند

در . به نظر من سظیفه ما این است. کند گرسه خا   رره می

توانیم از  مورد دانش س شبه دانش هم معتقدم که ملال ما نمی

چون من. مارکایام، به  نوان یب  هم،  هم معاصر، ب  ریم

چه تاکنون در ایران بوده به نظر من شبه مارکایام بوده است 

.                                                            نه مارکایام  

خواهم ارافه کنم که الزم است تحنهنینهنی از  می:  سماکار  باس 

سرعیت نیرسها، سرعیت سیاسی اجتما ی این ممهکت، داشنتنه 

صنحنبنتنی اینن جنا شند (.  پنردازینم که بعدا به این مهم می)  باشیم

کنننم اینن سنکنتناریانم بنه  من فکر منی.  درباب سجود سکتاریام

کنه  س حنا  من.  معنای گرایشات مشخص طنبنقناتنی گنرفنتنه شنده

گرایش مشخص به سوی طبقه س داشنتنن ارگنان سنیناسنی بنرای 

سجنه سنکنتناریانم ننینانت،  یب سازمان یا حزب طبقاتی به هینچ

گیری به سوی یب طبقه است، امنا دلنینل نندارد  بهکه دقیقا جهت

بننندی  امنرسز صنف.  که ما همان کار را در اینن منجنهنه بنکنننینم

بننننندی مننتنناسننفننانننه  نننیننرسهننا مشننخننص شننده س در ایننن صننف

بننه  ننهننت سجننود .  خننورد هننای زیننادی بننه چشننم مننی ننناباننامننانننی

های دراز س به  هت  دم مگاهنی سنیناسنی س  دیکتاتوری در سا 

گنینری  سجنه ینب جنهنت اید ولوژیب، مردم نتوانانتننند بنه هنینچ

مشخصی برای خودشان داشته باشند به جز نیرسها ی که بنا بنه 

تشکیالتی خاصی قرار گنرفنتننند س ینا   - ههی در رسابط سیاسی 

رغنم من فضنای سننن ننینن س   ننناصننر رسشننننفنکننری کنه  نهننی

. سلی در کل جامعه این طور ننبنود.  ها ی کردند مسر تالش خفقان

گنینری بنه  س اگر نیرسی چ  سظیفنه اسناسنی خنودش را جنهنت

گیری  داند نباید فراموش کند که یب جهت سمت طبقه کارگر می

هم در سوی مبارزات دموکراتیب خیهی به طور  ام باید داشته 

کنیم که در این منمنهنمنت ننینرسهنا نی سجنود  ما مشاهده می.  باشد

 .اند گیری نکردند س امرسز ج ب قدرت شده داشتند که جهت

شنود  این نیرسها را هم نمی.  تعهیم داد بنابراین این نیرسها را باید

گیری مشخص اید ولوژیب به سمت مرمان طبقٔه کارگر  با جهت

توان به طور  نام مانا نل دمنوکنراتنینب جنامنعنه را  می.  بکشید

داری سابانتنه  درنظر گرفت س با توجه به این که سیاتم سرماینه

چه بال ی به سرمان مسرده ماا ل فرهن ی را از دیدگاه  نامنش 

ها ی که فاقد جهت ساقعی هاتند کشیده شوند مطرح کرد تا من

این را هم فراموش نکنیم که . به سمت نیرسهای ساقعی انقالبی

 ی در هر صورت نو ی خطاب قشری س طبقاتی  هر نشریه

.                                                                      دارد  

 ی اگر هدفش من چیزی بناشند کنه  چنین نشریه :مدمیت فریدسن 

توانند  گفتند، خیهی مفید می در فرهنگ سیاسی بیداری افکار می

ماا ل جاری جامعه س مانا نهنی  بیداری افکار، نابت به .  باشد

فنرض کنننیند هنمنینن حناال منجنهن  .  که در مینده خواهیم داشنت

این قضیه مجه  خبرگان ساقنعنا حنالجنی نشنده .  خبرگان داریم

منجنهن  .  تنوانند بناشند که اصال مجه  خبنرگنان اننتنخنابنی ننمنی

اما من اساسا با خبرگان موافق .  خبرگان ذاتا باید انتصابی باشد

اگر هنم قنرار بناشند بن نو نینم .  نیاتم س خبرگانی در کار نیاتند

تنوانند  خبرگان، بایار خوب، سلی خبرگان را تنوده  نوام ننمنی

تنوانند اننتنخناب بنکننند چنه   ی ننمنی در هیچ جامعه.  انتخاب بکند

های متنرقنی هنم  ترین جامعه یعنی اگر در  الی.  برسد به ایران

بنرای )  بخواهند هیئت خبرگان برای یب کاری انتخاب بنکننننند

کشی اقتصادی، برنامه اقتصادی، یا نصب دست ناه اتنم ینا  نقشه

شنود بنه رای  اینن را ننمنی(  هنای اتنم های دسر ریختن تفاله راه

 .گ اشت

کنم اسلنی را  از دس مطهبی که مطرح شد تصور می:  قا د محمد

ها ی دموکراتیب، که  نشریه س نشریه:  همه دسستان تا ید کردند

ما کم داریم؛ جا نی کنه اشنخنا  ننظنرشنان را بنینان کننننند س 

شنان چنه کاناننی  همراهانی پیدا کنند س تشخیص بدهند مخالفینن

کنم همه دسستان تا ید کردند که برای پرهنینز  تصور می.  هاتند

. از سکتاریام، الزم است فضنای دمنوکنراتنینکنی حناکنم بناشند

حقینقنت اینن .  راجع به مرجعیت هم صحبت کامال درستی است

گن ارد  است که کهمه چاپی مقداری تقدس دارد، تاثیر  میقی می

شنود کنرد  حاال چکار منی.  کند س یب مقداری مرجعیت پیدا می

که این حرکت دموکراتیب به تنها ی حالنت ینب جنور مرمنان 

یعنی فقط گرسه خاصنی ننبناشننند کنه اینن را   -فکری پیدا نکند 

س در دسر س تاهال باطهی گرفتار نشوینم .  بخوانند س دی ران نه

 .که قبال هم بودیم

نظرشان این بناشند کنه اینن جنا   ی باید گردانندگان چنین نشریه

تریبون مزادی است، جا ی برای گنفنتنن اسنت، امنکناننی اسنت 

اما اگر بنعند اینن ایانتنا بنمنانند س .  برای نوشتن، صحبت کردن

پاندنند س  ثابت بشود، که ملال شصت هزار نفر این نظر را می

 ی به این نظر ندارند ینا منخنالنف بنالنقنوه من  دی ران هم  القه

افتد س خودش منشنا نی  ها ی می بندی هاتند، باز مجهه توی دسته

« کتاب جنمنعنه» ها که  من:  خواهد شد برای یب سکتاریام تازه

را «  کتناب جنمنعنه»   ها که فهمند، من ها که نمی فهمند س من را می

 .خوانند ها که نمی خوانند س من می

 ی که امرسز در این مقطع تنارینخنی  هدف هر مجهه:  ناطق هما

از .  شود باید شناخت جامعه س شناساندن جامعنه بناشند ایجاد می

جا که دموکراتیام خنود خصنهنت  ننناصنر منتنرقنی ینعنننی  من

 -کننننند   ناصری است که از نقطه شناخت س تحهیل حرکت می

 ی که به دست رسشنفکران س  ناصر دموکراتیب اینجناد  مجهه

 .شود باید در جهت این شناخت س این تحهیل باشد می

هنا فنکنر  که رسشنفکر متعهند بنه جنای تنوده منظورم این است

نکند س برای منان ناخه اصالحات ننننویاند، بنهنکنه هنمن نام بنا 

هنای مننان منجنهنه را  ها س با شناخت س با توجه به خنواسنت توده

 .بنیان گ ارد

برداشت نادرستی را که از دمکراسی در جنامنعنه منا  : سماکار

در این جامعنه منعنننی دمنکنراسنی من.  شده است باید کنار زد

ها  توان بایاری از دمکرات چنان تحریف شده که به راحتی می

اینان هرگونه برخورد دمکنراتنینب از .  را انحصارطهب خواند

اگنر .  دانننند مورع کارگری را برخوردی غیردمکراتنینب منی

خواهی از زاسیه مارکایاتی به مانالنه دمنکنراسنی  ب و ی می

گوینند کنه شنمنا داریند دمنکنراسنی را منحندسد  ن اه کنی منا می

هنای دمنوکنراتنینب را بنا  کنید، در حنقنینقنت اینننان گنراینش می

رسی، نداشتن جهت کارگری س یا با پرسه زدن در منینان  میانه

یب برداشت غهط هم متاسفناننه .  اند ها  وری گرفته اید ولوژی

هانتننند کاناننی .  در میان نیرسی چ  از این مااله رساج دارد

 -طهبانه  کارانه یا فرصت که کار دمکراتیب را کاری محافظه

 11ادامه مقاله در ص 
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 هدف از نوشتن داستان

   60در ارتباط با داستان دریا خان در نشریه روشنگر شماره ( سیمین رها ) نقدی بر نقد 

نانایا: نویسنده    

در " دریاخا "رمزی با نام .به بهانه ی داستانی از ب 

نشریه ی روشنگر و پاسخ سیمین عزیز  60شماره ی 

.                                مطلب زیر را ارسال می ننم  

هدف از نوشتن چیات؟ نویانده ای که دست به قهم می 

برد س ان یزه ی داستان نویای با ث خهق اثری از سی 

 می شود از چه رسی می نویاد؟                            

اس چیزی برای نوشتن دارد که می خواهد بقیه را در 

فرایند داستان نویای نو ی . داناتن من شریب کند

انتقا  افکار ، قاید س داناته ای است که نویانده به 

اس می خواهد .تدریج به کشف من ها رسیده است

خواننده را به همان حای برساند که خود رسیده است 

س حا  با قدرتی که در داستان نویای از نظر ادبی س 

بیان حای دارد این امکان را به سایرین می دهد که 

.                                        شریب حای اس شوند  

این نوشته می تواند به شکل طنز ،داستانی کودکانه یا 

تخیهی ، اشقانه س رمانتیب یا رسایاتی از ماا ل 

اقتصادی ،سیاسی س اجتما ی باشد با مخاطبان متفاست 

.                            از هر سن س شخصیت س قشری  

داستان هایی که برگرفته از ساقعیات جامعه ای هاتند 

که در من زندگی می کنیم قدرت انتقا  باالیی می 

خواهند زیرا در استمرار ساقعیات گاهی نقاط تهخ من 

 ادی می شود س به شکل رسزمرگی  ادی شاید همیشه 

شاهد من باشیم س ل ا نویانده ای که همان ساقعیات 

ماتمر را دگر باره به شکل رمانی کوتاه مینویاد با 

استفاده از کهمات س سبب نوشتاری س ساختاری نقشی 

.    ب  ساال در انتقا  یا ایجاد ح  مردم من قصه دارد  

الزاما نحوه ی گریز از من ساقعیات تهخ به  هده ی 

م ر من که سی مد ی خهق راه حل نیز . نویانده نیات

باشد س یا اد ای رهیابی به حل معضل  ظیم جامعه را 

!                                                 نیز داشته باشد  

هدف نویانده شاید جهب توجه خواننده باشد که معضل 

باید . را می بیند سلی بی تفاست از کنار من می گ رد 

داستان هایی که بر اساس .دید اس چه دسرنمایی دارد

ا تقاد مشخص نویانده نوشته می شود س راه حل را 

نیز  رره می کند برای دسره ی مشخص ن اشته می 

شود همانطور که بعد از انقالب شورسی نوشته ها بر 

اساس حمایت از سیاتم موجود نوشته می شد س راه 

حل را نیز جز راهی که شورسی پیموده بود نمیدانات 

س  مر من داستان ها به کوتاهی همان دسره بودس قابل 

مقایاه با رمان های قبل از انقالب من زمان نیات س 

.                                  قدرت مقایاه را نیز ندارد  

ادبیات حتما در حوزه ی سیاسی  مل نمی کند س 

متاسفانه اکلر کاانی که سارد حوزه ی سیاست می 

شوند گمانشان بر منات که هنر س ادبیات را نیز 

من شخصا این دید را ندارم س . پوششی سیاسی بدهند

هر ک  در حیطه ی دیدگاه خود به خهق اثر می 

من از هنرمند س ادیب انتظار ارا ه ی راه حل . پردازد

سیاسی ندارم س نیز انتظارم این نیات که منها در 

.                               نمایاندن هنر راه حل نیز بدهند  

اشعار حافظ به گونه های متفاستی ارزیابی می شود س 

به همین جهت با من تفا  می کنند چون تعابیر متفاستی 

اگر قرار بود که من بر اساس کهید خوشبختی من . دارد

ها حرکت کنم  فقط زمان خاصی من هنر یا اثر راهکار 

من می شد س در زمانی دی ر خاصیت خود را از دست 

س راز ماندگاری مثار هنری س ادبی در همین ! می داد

شامهو در اشعارش گاه از سارطان تعریف می کند . است

س گاه از مبارزی که با شیوه ی سارطان قیام نکرده سلی 

سی تالشی نیز . هر دس به دلیل مبارزه اشان قابل تقدیرند

نمود تا در حوزه ی سیاسی ارا ه ی نظر کند سلی 

استقبالی از من نشد س همان به که به هنر باارزش خود 

بدیهیات که . در زمینه ی شعری س ترجمه پرداخت

چنانچه کای مد ی هر دس  الم هنری س رهبری شود س 

مشکل گشای ماا ل اجتما ی، س توان خود را به جامعه 

نمایان کند باید با خوش ممد گویی ها استقبا  شود سلی 

صحبت بر سر این است که الزامی در حل معضل برای 

.                                     یب نویانده سجود ندارد  

رمان های درسیشیان ،دسلت مبادی س گهشیری درد ها را 

نشان می دهد سلی درمانی در من ها نمی بینیم س اگر 

یب یا کاانی دست به اقداماتی برای حل مشکالت می 

زنند نمونه ای از اقدامات فردی خود من هاست نه تایید 

.                                       کارشان توسط نویانده   

اگر نویانده بداند که جامعه از اس این انتظار را نیز 

ب  اریم اس به .دارد با سسواس سارد این حوزه می شود

.                             کار هنری س ادبی خود ب ردازد  

  نانایا

زمانی که نوشته خانم نانایا به دستم رسید متوجه این مطهب شدم که شاید 

چرا چون ایشان به ماا ل دی ری در .ایشان دقیقا نکته نقد مرا ن رفته اند 

زمینه هنر پرداخته اند که اصوال ربط ماتقیمی به نقد من ندارد اما فرصت 

پیش ممده را مغتنم شمرده س پاسخ ایشان را در ارتباط با نقطه نظرم در مورد 

                 ..                        هنر س پای اه اجتما ی س سیاسی من می دهم

         ::                           ایشان در بخش اس  به این مائهه پرداخته اند که 

داستا  هایی نه برگراته از واقعیات جامعه ای هستند نه در آ  زندگی ))    

می ننیم قدرت انتقال باالیی می خکاهند زیرا در استمرار واقعیات گاهی نقاط 

تلخ آ  عادی می شکد و به شکل روزمرگی عادی شاید همیشه شاهد آ  

باشیم و لذا نکیسنده ای نه هما  واقعیات مستمر را دگر باره به شکل رمانی 

نکتاه مینکیسد با استفاده از نلمات و سبک نکشتاری و ساختاری نقشی بس 

الزاما نحکه ی گریز از آ  . واال در انتقال یا ایجاد حس مردم آ  قصه دارد

مگر آ  نه وی مدعی خلق راه حل . واقعیات تلخ به عهده ی نکیسنده نیست

!((        را نیز داشته باشد و یا ادعای رهیابی به حل معضل عظیم جامعه را

نقد من به  بخشی از داستان درست از این زاسیه بود که ان قامت  از          

بهکه به نظر من، نویانده دچار . داستان نه تنها بیان ساقعیتی از جامعه نبود

نو ی طرز تهقی یا نتیجه گیری  سارسنه از ساقعیت جاری در داستان شده 

رسیدن به ساقعیات کار ساده ای نیات ،همانطور که می دانیم  زحمت . بود

سکنکاش می خواهد ، باید جاتجو گر باشی تا به  مق ساقعیت دست بری 

اگرنه به مانند تکه یخی می ماند که در دستان نویانده به زسدی مب خواهد 

جایی که نویانده می گوید مهتی با دست خود . س اثری بر جای نمی گ ارد. شد

داشت به تاراج می رفت اگر خوب دقت کرده باشید مائهه من با نویانده 

همین دس کهمه دست خود بود که  در رابطه با بخش اصهی داستان س بازگو 

کردن مصا ب مهتی رنج کشیده س تحت ستم ارتجاع داخهی س قدرتهای 

سرکوب ر س جنایتکار غربی را  چ ونه می توان این ونه زیر سئوا  برد س 

گویی هر بالیی که بهار مردم هر منطقه می مید ،من ! احمق فرض نمود؟

مردم در مسار این همه ظهو مقصرند س اصال تقصیر اصهی متوجه منان می 

بهکه . س این نه داسری من، س نه نتیجه گیری من از داستان نویانده بود.! باشد

سارسنه همین ساقعیتی بود ،که نویانده در داستانش بعد از کشمکش های 

موردی دی ر منکه .  درسنی خود به این جواب رسیده س نتیجه گیری نموده بود

به  قیده من نقاط تهخ در زندگی مردم هیچ اه  ادی نمی شود،حتی در  

                                      ..                                           استمرار من

                             : :    در بخشی دی ر شما اشاره به این مطهب کردید که

.((     الزاما نحکه ی گریز از آ  واقعیات تلخ به عهده ی نکیسنده نیست))   

دسست محترم،  من کجا س چه زمانی لزسم گریز از ساقعیات را از          

اصوال من بر  ک  به این مائهه معتقدم که گریز نه ! نویانده طهب کرده ام؟

تنها راه حهی نمی باشد، بهکه دلیل بر  دم نا مگاهی فرد نابت به من ساقعیت 

.                                                                                     می باشد  

اگر توجه . دقیقا در اینجاست که می گویم شما نوشته ها را درست نخوانده اید

. کرده باشید خواهید دید که نویانده خود به نتیجه رسیده س جواب گرفته است

که این نتیجه س جواب از نظر من نادرست است، پ  چون نادرست است 

اگر .! دی ر من به دنبا  این نیاتم که نویانده چرا راه حل ارا ه نداده است

نتیجه گیری درست بود مطمئنا جواب را هرچند نه همه جانبه، اما  یقینا به 

.                                                                                دنبا  داشت  

:                                                   در بخش بعدی نقدتان نوشته اید که   

داستا  هایی نه بر اساس اعتقاد مشخص نکیسنده نکشته می شکد و راه )) 
.((         حل را نیز عرضه می نند برای دوره ی مشخص نگاشته می شکد  

هر . تعجب می کنم که شما فکر می کنید نظر من باید غیر از این باشد       

  --اما اگر منظورتان این است که هنری که.نوشته ای مهر تاریخ خود را دارد

 هنر در جایگاه اجتماعی آن

 پاسخی به نقد خانم نانایا

 سیمین رها
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براساس ساقعیت حرکت کند  س راه حل برسن رفت ازمعضهی 

.  اجتما ی را ارا ه دهد، تنها برای دسره مشخصی می باشد

حا  باید دید اگر مایر تکامل تاریخ .! این سخن دی ری است

را ما مقطعی س تنها برای همان دسران مفید س موثر می داناتیم 

س دی ر بدسن استفاده س تاثیر در حرکت های اجتما ی بعدی 

نبود  س این سیر تکامل را نه ماتمر س در حا  رشد س 

دگرگونی ندانیم ، هرگز نمی تواناتیم صاحب این همه تجارب 

این گنجینه ها درست است .ارزشمندی از اندیشمندانمان باشیم

که هر کدام مهر مقطع زمانی خاصی را س شرایط متفاستی از 

اما هرکدام این مثار به دنبا  هم . یکدی ر را، بر خود دارند

ماا ل مهمی را برای ما بازگو می کند، که یقینا س قطعا به کار 

س تاریخ را باید . اینها همه جز ی از تاریخند.امرسزمان می اید

چرا که شرایط اجتما ی س . فرا گرفت به توسط همین گنجینه ها

سدرست است که  ناخه . تاریخی مدام در حا  تغییر می باشد

پیچی یکاان نمی توان نمود، اما  برای نوشتن هر ناخه ای 

هنر می تواند س باید جهوتر . می باید بر امراض سقوف داشت

اما این به معنای جدایی اس از جامعه ای . از جامعه حرکت کند

هنر پدیده ای است تاریخی س .که در من  بار می برد نیات

اجتما ی ساباته به تکامل ابزار تولید س تکنولوژی مختص من 

در بررسی هر هنری  السه بر مضامین اجتما ی من، . دسران

س با این . تاثیر شرایط تاریخی را نیز باید درمن جاتجو نمود

جاتجو تازه ما به ارتباط من در  رصه سیاست س جامعه پی 

چون هنر پدیده ای است اجتما ی س ساباته به . خواهیم برد

نهادهای اجتما ی، به این معنا که در قرار گرفتن در جای خود 

بنابراین هنر به مانند . تازه شکل طبقاتی من مشکار خواهد شد

اگر هنری اد ای داشتن .هر پدیده اجتما ی دی ر طبقاتی است

راه حل برای بخشی از معظالت اجتما ی را داشته باشد به 

 بارت دی ر ملال اگر نویانده ای تنها به بازگو کردن مائهه 

. فقر ن رداخته س شرایط برسن رفت از من را نیز بازگو کند

چرا که در بطنش . من اه به نام هنر انقالبی شناخته می گردد

س نه تنها از . نطفه هایی از تحو  س دگرگونی را داراست

ارزش کار هنری من نمی کاهد بهکه به نظر من من را ماندگار 

در مورد نویاندگان بعد از انقالب رسسیه نوشته اید . می کند

همانطکر نه بعد از انقمب شکروی نکشته ها )):               که

بر اساس حمایت از سیستم مکجکد نکشته شد و راه حل را نیز 

جز راهی نه شکروی پیمکده بکد نمیدانست و عمر آ  داستا  

ها به نکتاهی هما  دوره بکدو قابل مقایسه با رما  های قبل 

.((       از انقمب آ  زما  نیست و قدرت مقایسه را نیز ندارد

        در تاریخ ما هیچ جریان س پدیده ای را نمی یابیم که تا 

انتها در اسج خود قرار گیرد. شرایط هر پدیده در دسره های 

اسج س فرسدش همواره بات ی ماتقیم به شرایط اجتما ی داخل 

من پدیده دارد. اسج گیری ادبیات رسسیه نیز با قیام دکابریات 

ها در سا  1825 هم ام بوده است. منها گرسهی از اشراف 

رسشنفکر بوده اند که شورشی را در ارتش بر هیه استبداد 

تزار سازماندهی کردند.س هرچند در خال  چند رسز سرکوب 

شدند اما تاثیر  ظیمی بر نظام فکری س اجتما ی من دسران 

گ اردند. که تبهور من را در ادبیات من دسران به خوبی میبینیم.  

دقیقا شاید بتوان گفت همان تاثیری را که انقالب مشرسطه در 

زمینه هنر س ادبیات س به دنبا  من تحوالت اجتما ی در اندیشه 

س هنر ایران گ اشت س منرا به نو ی دگرگون نمود قیام 

دکابریات ها نیز تقریبا همین اثر را در ادبیات  رسسیه 

گ اشت. )دکتر مبتین گهکار( س به دنبا  من رسیدادهای قرن 

بیاتم س دگرگونی های مناسبات اجتما ی که سبب انقالب 

س ادبیات من دسران را دستخوش . در رسسیه شد 1917اکتبر

طرز ن رش هر فرد  بخصو  . تغییر س تحوالت اساسی کرد

یب هنرمند به سقایع اطرافش س تاثیری که اس از من مقوله 

اگر ما .اجتما ی می گیرد نشان از پای اه طبقاتی اس دارد

بخواهیم تولید فکری اناان را بر اساس ن رشی غیر  همی، 

انتزا ی بررسی کنیم به این درب مجرد س تخیل ممیز از ماا ل 

اجتما ی خواهیم رسید که یب نویانده جدا از ساقعیت های 

جاری در جامعه می تواند تنها ح  خود را منهم به صورت 

انتزا ی یا محصور در پیهه ای که اس را جدا از طبقات 

اجتما ی ن اه می دارد، با بازگویی تصورات خود از درسن 

در حالیکه نویانده ای که در ساقعیت زندگی .. پیهه اش بیان کند

بر اساس ساقعی بودنش س  بنا به پای اه س جای اه .می کند

طبقاتی س فکری خودش، ماا ل اطراف را مورد نقد س تفحص 

ن اه رسشنفکرمابانه  غربی این دیدگاه را در .. قرار می دهد

زمینه هنررساج می دهد، که هنر نباید سیاسی گردد،  چرا که 

حا  پرسش این است .! از محتوی هنری خود خالی می شود

که کدام محتوی؟ س این محتوایی که از ان دم می زنند از کجا 

!  ممده است؟ شاید از کرات دی ر بر رسی زمین ممده است 

م ر منکه برای سد کردن س گمراه نمودن حرکت های رس به 

جهوی جامعه س مبارزات س ساماندهی من، هنری را  به 

در . که همواره می بینند.. صورت منفعل س فردی  تدارب بینند

جایی که حقیقت را  امدانه پنهان می کنند س با سرپوشهای 

رن ارنگ سعی در پنهان نمودن من از چشم اجتماع 

سظیفه هنرمند می باید این باشد که حقیقت را چون .دارند

.  سالحی در دسترس س قابل استفاده  مردم در هنر به کار گیرد

ملالی که شما در مقاله تان  مسردید ملالی است که سالها 

بورژسازی از ان استفاده می کند، که هنرمندان بعد از انقالب 

باید . رسسیه تنها از زاسیه تایید حکومت، به هنر می پرداختند

ب ویم اتفاقا شکوفایی هنر در بعد از انقالب س قبل از ان س در 

حو  س حوش من دیدگاهی را در زمینه هنر بد ت گ اشت که 

همواره مایری را طی نمود که به بالندگی مزاد اناانها تکیه  

اثرات این بینش به صورت . س با ث تکامل من گردید. داشت 

در مثار  1917ناپخته من در زمانهای قبل از برسز انقالب اکتبر

هنرمندانی چون تولاتوی که بخشا . هنری رسسیه مشهود بود 

م هبی س پای بند اخالقیات  س السه بر من نویاندگانی چون 

داستا یوفاکی س چخوف متعهق به دسران قبل از انقالب که در 

تمامی مثار این نویاندگان بزرگ ما شاهد  حمل  نطفه هایی از 

که بخشا .  رسیارسیی با نظام من مقطع تاریخی می باشیم

درزمینه رسالت هنر با ث گردید که چنان تحو   ظیمی در 

ساختارهای اجتما ی س سیاسی اقتصادی پ  از من دسران را 

سدست به خهق مثاری زدند که هنوز هم مورد .. موجب شوند

این دیدگاه تازه .. بحث س تحقیق منتقدان بزرگ جهان می باشد

،هنوز جوان سناپخته بود که برسز انقالب اکتبر در رسسیه من 

را تکامل بخشید س نویاندگان بزرگی را چون گورکی،میخا یل 

باید ارافه کرد که .را در دامان خود پرسراند... شهوخوفوف س

هر اناان هنرمندی تنها در تولید س ارتباط های متقابل خود به 

اگر ما  به . دنیای مادی س از منجا به اندیشه هایش شکل می دهد

این اصل معتقد باشیم به این نتیجه می رسیم که هیچ هنری جدا 

از سیاست س اقتصاد س در ساقع شرایط تاریخی که در من قرار 

دارد نمی باشد.هنر به مفهوم برای هنر منجا که از ساقعیت ها 

تنها . فاصهه گرفته س دچار ه یان گویی بیمار گونه می گردد

غالف ن هدارنده من ، برای فریب دادن جامعه تکیه بر           

  اد ای من هنر از  دم درب جامعه می باشد   در جایی دی ر 

ولی صحبت بر سر این است نه )) :   از مقاله تان می گویید

.((      الزمامی در حل معضل برای یک نکیسنده وجکد ندارد  

من با نظر شما کامال مخالفم ، اتفاقا صحبت بر سر این است   

که خهق مثار هنری دقیقا برای این بوجود می مید که بتواند 

نه اینکه لزسما به .  راه شایی برای معضالت اجتما ی گردد

ارا ه دادن راه حهی مشخص برای معظالت اجتما ی، بهکه 

لزسم همراه  داشتن درب درست نویانده از ساقعیات اطرافش 

س بازگو کردن من س امانتداری اس در این مایر، بدسن دادن راه 

    —تا بتواند اثرات پویایی در حل. حهی ماتقیم ، حیاتی است

اگرنه توده مردم  را به درد د  . معضالت اجتما ی ب  ارد

یب مدمی که ارتباطی با جامعه ساقعی  ندارد چه کار؟ اس  هنر 

سدادس فغانش همه متاثر از فردیتی است .! را شخصی می بیند

س  به همین دلیل در . که جامعه مدنی بری اس تدارب دیده است

این زمینه بورژسازی ید طوالیی چه از نظر  تبهیغات با هدف 

س نقشه سازمان دهی شده سسیع، س هم محافل س دست اندر 

کاران رن ارن ی که اینجا س هرجا با افارات رسشنفکر 

مامبانه خود مبنی بر هنر غیر سیاسی، سنجیدن هنر تنها در 

حیطه هنر، به  بارتی دی ر هنر برای هنر را سالهاست که 

فالن شعر را چون م مونش در کنکاش با . فریاد می زنند

حتی اگر مایه .ماا ل اجتما ی س زیرس زبر کردن من است 

.  با ن اه شب س تردید به من می ن رند.هنری هم داشته باشد 

:   در مورد درسیشیان س دسلت مبادی س گهشیری نوشته اید که   

رما  های درویشیا  ،دولت آبادی و گلشیری درد ها را ))  

نشا  می دهد ولی درمانی در آ  ها نمی بینیم و اگر یک یا 

نسانی دست به اقداماتی برای حل مشکمت می زنند نمکنه 

ای از اقدامات اردی خکد آ  هاست نه تایید نارشا  تکسط 

.((                                                               نکیسنده  

من نمی دانم متاسفانه ما چرا دسست داریم همواره با کهمات  

تا ماا هی را که به مانند رسز رسشن است در لفافه ! بازی کنیم

اگر نویانده ای در اثرش قهرمانی را دارد که . بازگو نماییم

اسال .دست به مبارزه برای از میان برداشتن مش هی می زند

این نویانده است که اسرا در ارتباط با شرایط داستان ساخته س 

پرداخته نموده است، س به طور قطع برمی گردد به تحهیهی که 

نویانده بر اثر جاتجو س کندس کاس در مورد شرایط اجتما ی 

. خا  من دسران  که داستان در من ساقع میشود  داده است

که . حا  تایید نویانده را میتوان در خال  داستان متوجه گشت

س اتفاقا در اینجاست . اس را تایید می کند یا بر ک  نمی کند

س اتفاقا باز . که سابات ی طبقاتی هر اثر خود را نمایان می کند

همین ن اه غیر ماتقیم یب هنرمند است که ارزش کارش را 

به نظر من قهرمانان هر داستان جز ی از . مشخص می کند

شخصیت درسنی نویانده گشته اند با منها زندگی می کند تا 

اما ن اه یب نویانده نمی تواند بی . ساخته س پرداخته شوند

اس قهرمانان داستانش را تنها به ما معرفی می . طرف باشد

اما از طرف دی ر نزدیکی هر کدام از این شخصیت ها . کند

چرا که اس نیز شخصی است که . به نویانده قابل درب است

. اصال خالقش است. پشت پرده داستان در حا  حرکت است

پ  نمی تواند در ارتباط با داستان س نفوذش در ارتباط با 

تا . اس هیجان را در داستانش می مفریند. خواننده قرار ن یرد

در مفرینش این هیجانات اس می باید . برای خواننده ج اب گردد

به قامی جهو رسد تا خواننده را در من شریب سازد س 

اینجاست که اقتدار یب نویانده در داستانش مشخص می 

س این اقتدار ناشی از حرکت های ج اب در داستان، . گردد

همواره  نشان از حضور س تاثیر گ اری اندیشه یب نویانده، 

این بند های به ظاهر نامر ی نویانده . در خال   داستان را دارد

با داستانش، از قبیل انتخاب موروع داستان که حو  سحوش 

انتخاب قهرمان یا . کدام ماا ل اجتما ی قرار می گیرد

شخصیت های حارر در  داستان ، فراز س فرسد جریانات 

داستان س هیجانات ناشی از این فراز س فرسدها برای خواننده 

اثر، پای اه طبقاتی شخصیت های داستان، که چ ونه س به چه 

همه س همه نشان از . صورت در چارچوب من حرکت دارند

اندیشه ای دارد که خالق داستان است س اس همان نویانده 

که بنا به جای اه س پای اه طبقاتیش س تاثیرات برگرفته از .است

جریانات  ینی سیا  در جامعه به هنر خودش جنبه تاثیر 

س این چیزی جدا از چ ون ی خالقیت س  هنر . گ اری می دهد

. باشدنویاندگی  بر باتر تحوالت سیاسی س اجتما ی من مقطع نمی 
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. کننننند دانند س یا من را با گرایشی نظیر لیبرالیانم منقنایانه منی می

اما اینن کنه .  های نادرست را کنار زد بایاتی هر دس این برداشت

: کنننم گفته شد ما قشر خاصی را در ننظنر نن نینرینم، تنکنرار منی

گیری به سمت یب طبقه مطرح است ملال خطاب بنه  جا جهت یب

جا مورد خطاب قرار دادن یب قشر یا  ننناصنر  کارگران، س یب

این دس تا با هنم .  ها به سوی یب طبقه پراکنده برای جهت دادن من

ملال در .  شد های مختهفی چاپ می زمانی بود که ُجنگ. فرق دارد

زمان محمدررا گمان بود که این نشرینات س منجنالت در منینان 

گردد س بنابراین تحهیل س کنکاشی بیش تنر بنرای  قشر خاصی می

 ی نندارد، چنون خنودشنان هنمنه چنینز را  این قشر مگاه هیچ فایده

که درب نیازهای همان قشر مگناهنی کنه منا از  حا  من.  دانند می

ها بانیناری  این.   ی است کنیم نیز کار خیهی  مده ها صحبت می من

ها تنبندینل  من گاه خود این.  دانند که باید باز شود از مطالب را نمی

هنای منردم کنار  شوند به کادرها ی کنه پن  فنردا بنرای تنوده می

یعنننی حنرکنت در اینن جنهنت ننه تنننهنا در جنهنت .  خواهند کرد

در اینن .  سکتاریام نیات بهکه در جهت ننفنی سنکنتناریانم اسنت

کنش ننینانت  مان ماتقیما بنه تنوده زحنمنت موارد، هرچند خطاب

. کنننینم  ی منی نباید این تصور برای ما ایجاد شود که کار غیرتوده

ما اگر صرفا ب و یم کار باید همیشه خطابش به توده مردم باشند، 

منهنم اینن اسنت .  ایم مان را فراموش کرده خوب، خیهی از سظا ف

مان را تشخیص بدهیم س با من نیازهامان را با یب تحهیل  که هدف

من سقنت درسنت در جنهنت تنوده .  درست طبقاتی مشخص بکنیم

رغم این که زبان نشریه سن ینن بناشند  کنیم  هی مردم حرکت می

س یا این که مطالبش رسشنفکران س پنینشنتنازان طنبنقنه کنارگنر را 

 .مورد خطاب قرار دهد

هنای سنیناسنی س فنرهننن نی س  س از تنمنام سنازمنان:  شامنهنو احمد

اجتما ی هم بایند د نوت کنرد، چنرا کنه امنر بنررسنی اسرناع 

ماا ل مختهفی منلنل مانا نل رسسنتنا نی، مانا نل -اجتما ی ایران 

جز در رابنطنه هنمندالننه س   -  ی س غیره کارگری، ماا ل  شیره

 .همکارانه با این نیرسهای گاترده برای مجهٔه ما امکان ندارد

شماره اس  کتاب پخش شود س منن  پیش از این که:   باس سماکار

. در این بحث شرکت کنم اتفاقا راجع بنه ننینازهنا صنحنبنت کنردم

تننر در ارتننبنناط بننا  زدم کننه ایننن نشننریننه بنناینند بننیننش حنندس مننی

جنوینان  رسشنفکران باشد س به همین جهت ینب منقندار بنا داننش

بنرداری گنرفنتنم کنه  صحبت کردم س سئواالتی به صورت ننمنوننه

 .نیازها االن چیات، س نتیجه را بعدا خواهم گفت

تنوان  جنا  نننوان شند منی چنه در اینن از منجنمنوع من:  پرهام باقر

نظر از بنرخنوردهنای منعنینن س مشنخنص  استنباط کرد که صرف

تنوانند  اید ولوژیکی که هر گنرسهنی در جنامنعنه منا منی  -سیاسی 

تر یا بنرخنورد  نابت به ماا ل داشته باشد نو ی برخورد  قال ی

دسسنتنان بنحنث .  از جنبه های دقیقا شناختی مااله هم ممکن است

تنوانند پناین ناهنی  کردند س به این نتیجه رسیدیم که نشنرینٔه منا منی

 .دموکراتیب باشد برای ارا ه برخوردی از نوع دسم

هنای  نام س  ماا ل از جنننبنه مقای سماکار اشاره کردند به طرح

گیری به سوی یب طبنقنه س  بنیادی س تفاست قا ل شدند میان جهت

خطاب به یب طبقه یا یب قشر معین، س ننینز لنزسم رسشننن نری 

مقای دکنتنر مدمنینت .  ماا ل حتی برای پیشاهن ان س قشرهای مگاه

کننننند کنه   ننوان«  بیداری افکار» مااله را سعی کردند با مفهوم 

در ساقع رسشن کردن معنا س مفهوم بنننینادی مانا نل اسنت بنرای 

خود من به دنبا  حرف مقای شامهو اشاره کنردم بنه اینن .  هم ان

توانیم برای شناخت مانا نل منوجنود  که  اله بر این قضایا ما می

ها را  رره بکنینم بنه منردم، س ننینز  جامعه بکوشیم این شناخت

ها ی باز س دموکراتیب در اداره مجنهنه  اشاره کردم به اتخاذ شیوه

 .که ارتباط ما را با هم ان بیش تر کند

.  ی صنحنبنت کنردنند چنین نشریه « مرجعیت» مقای س انهو درباره 

مقای شاکری مااله تحوالت گ شته جامعه ما را مطرح کنردنند س 

. جنا این که این جامعه چه مایری را طی کرده تا رسنینده بنه اینن

در دسران گ شته یب نوع تمدنی ناقص جای تمدن بنومنی منا را 

گرفت س ما به جای  هم شبه  هم داشتیم س به جای فنرهنننگ شنبنه 

شنان اینن بنود  در ساقع حرف.  فرهن ی که به جامعٔه ما تحمیل شد

. های این مجهه برخورد با این منورنوع بناشند که یکی از رسالت

کار  ها مقای قا د اشاره کردند به این نکته که ما چه در همین زمینه

کنیم که در انجام این نقش س این سظیفه محدسد نمانیم س رمن این 

مان ساقعاً بنا ننینرسهنای بنینشنتنری از  که متعهد هاتیم رسی سخن

-پیشنهاد مقای شاکری این بود که از خوانندگان هم .  جامعه باشد

  -هاست که اساسا ارتباط ما با من

طنوری کنه مقنای شنامنهنو اشناره  س باالخره هنمنان.  مدد ب یریم

مننندان بنه مانا نل  هنا س  نالقنه کردند خواهش ما از همنٔه گنرسه

گنو نی بنه ننینازهنا س  که برای پاسخ اجتما ی ممهکت این است

 «.ماا ل ساقعی ممهکت به ما یاری دهند

من رسزهای پرتنالطنم پن   جالب است هن امی که ما به مباحث

هایی کنه  ن ریم س به خصو  با بحث می 81از انقالب بهمن 

اندازیم  در این میزگرد کتاب جمعه مطرح شده است ن اهی می

رسنینم کنه رسشنننفنکنران در من  به سادگی به اینن ننتنینجنه منی

تر از امرسز به ماناینل منخنتنهنف  تر س مائوالنهرسزها،  میق

چنین بایاری از رسشفنکنران جنامنعنه  هم.  ن ریاتند جامعه می

ما، به سی ه در خارج کشور، بر خالف نظرینات من رسزشنان، 

دسسنتناننه س  شمو  س اناانامرسز به جای تولید فرهن ی جهان

جویانه، از فرهنگ مصرفی گرایشنات  طهبانه س  دالتبرابری

جنوینان س  کنند س بدسن اتکا بنه ننینرسی داننشراست تغ یه می

دیده جامعنه منان،  جوانان، زنان، کارگران س مردم مزاده س ستم

هنای  گنر س کنمنب طهب س اشنغنا  های جنگبه دخالت دسلت

 .اندها چشم دسختهمادی س معنوی من

هنمنه  پیام منا بنه »   : نوشته استدر کتاب جمعه  چنین هم شامهو،

ست که پیش از اینن  کتاب جمعه تکرار همان  بارتی خوانندگان

  سنت در حنرکنت بنه کتاب جمعه برای منا تنمنرینننی.  ایم نیز گفته

سنت  این جا پناین ناهنی.  سوی مزادی، در همین معنی که گفته شد

بنرای  نررنه (  ایضا در همان معنی کنه یناد شند)  دموکراتیب

هایی کنه ارزش س ا نتنبنار فنرهننن نی دارنند س  افکار س اندیشه

قندر  ما همان.  ها زنده ن ه دارند توانند شور مزادی را در د  می

  که سازش س تاهیم بر سر اصنو  مزادی س دمنوکنراسنی را بنه

همان اندازه کوشا یم که بنهننندگنوی   نهیم به هیچ قدرتی گردن نمی

ما بنر اینن .  تبهیغی یب گرسه یا یب گرایش مشخص نیز نباشیم

باسریم که گوهر کناِر رسشنننفنکنری ینب چنینز اسنت س گنوهنر 

س .  فعالیت یب مبارز سنیناسنی ینا ینب اننقنالبنی چنینزی دین نر

ترین مموزگاران انقالبی در تاریخ بشر نیز پنینش از هنر  بزرگ

اننند کننه بننر پننایننه  چننیننز، خننود از کننارگننزاران فننرهننننن ننی بننوده

ب  ارید منا . دستاسردهای فکری تمامی بشریت  مل کرده است

 «.نیز، اگر بتوانیم، چنین باشیم

تحمل اننتنشنار نشنرینات س  حکومت ساناور س اختناق اسالمی،

را ننداشنت سنراننجنام پن  از «  کتاب جمنعنه» هایی چون  کتاب

 . کتاب جمعه توقیف شد 98شماره  انتشار

هنای شناخنص س  از چنهنره شامهو، در  رصه جهانی نیز یکی

امنا سی، تنوجنه چنننداننی بنه .  سرشناس فرهنن نی س ادبنی بنود

 .المههی نداشتدریافت جوایز بین

کنه «  بامداد»  نوان غرسب  با«  میدا سرکایان»   خانم مصاحبه با

بنه چنناپ «  شننرق» در رسزننامننه  53تنیننرمناه سنا    91در در 

رسزهای ماه اکتبر سا   در غرسب یکی از» :  ، گفته استهرسید

سننی  بننی ، ننناگننهنان بننخننش فننارسنی رادیننو بننی( 1989)  1352

هنم در بنینن «  شامهو» نامزدهای جایزه نوبل معرفی کرد که نام 

به  نننوان ننامنزد ننوبنل  فردی که ،از سوی دی ر.  نامزدها بود

 .سا  نام اس در لیات جایزه خواهد بود 11شود تا معرفی می

. گفت ماا هی هات که جایزه را به منن ننخنواهننند داد«  شامهو» 

از اس «  شنامنهنو» بنود کنه «  گراهنام گنرینن»   در بین نامزدها نام

مدتی جایزه بنه  بعد از.  را ترجمه کرده است«  قدرت س افتخار» 

« هنا خنداسنندگنار من ن » ان هیای نویانننده «  سیهیام گولدینگ» 

 .اهدا شد

داده نشنده کنه «  گنرینن» بنه  متعجب شد که چرا جایزه«  شامهو» 

بعد ها متوجه شدیم اس گرایشات چن  داشنتنه اسنت س شنایند بنه 

هم بارها گنفنتنه «  شامهو». دلیل جایزه به اس داده نشده است همین

راننی  رسم سنخنن من داده شود من می بود که اگر این جایزه به

شنان  گنینرم شنایند هنم بنه گنوش کنم اما جایزه را ننمنی هم می

جناینزه ننوبنل را خنینهنی سقنت «  شامهو» به نظر من .  رسیده بود

من جایزه که ا نتنبناری نندارد  . که از مردمش گرفته است است

 «.که مردم شا ر را ب  یرندتر استاین مهم

اهندا شند اس *  « پل سنارتنر ژان» که جایزه نوبل به  1380سا  

 در«  شنامنهنو» .  رانی ج اب از گرفتن نوبل سر باز زد در سخن

تقدیر کرد نوشت اینن جناینزه «  سارتر» ها از این کار  رسزنامه

کنار «  سنارتنر» از دسنت داده س  هاست ا نتنبنار خنود را مدت

 .یی انجام داده است هوشمندانه

. مختهفی به شامهو تعهق گرفت اما با این سجود، جوایزه فرهن ی

بنه احنمند  المههی نویاندگان مزاده، جایزه ادبی بین» برای نمونه، 

 11شامهو، شا ر س نویانده ایرانی تعهق گرفت س در تاریخ 

این جایزه همه ساله از سوی . به اس تقدیم شد 1991ژانویه 

.      شود بنیاد مزادی بیان به نویاندگان مزاداندیش اهدا می  

سنو ند در تنهنران در  سنفنینر، 1915در اردیبهشت ماه سا   

گویی اختصاصی با گرسه ادب س هنر رسزننامنه نشناط  س گفت

به احمند شنامنهنوا نطناء «  استیگ داگرمن» ا الم كرد، جایزه 

 ...س شودمی

رس  از اینن.  ، شا ری مردیم س متعهد س رسشننن نر بنودشامهو

در قبل از انقنالب بنا تنوده  ارتباط سسیع س نزدیکیسی، حتی 

نینز از منبنارزه  «خاموشی»چرا که اس حتی در . مردم داشت

منخناطنبنان .  را نوشنت«  در جدا  با خاموشی» دست نکشید س 

س بازار بودند س هنننوز  شامهو، نه تنها کارگران س مردم کوچه

جوها، تنحنصنینل  های اهل فرهنگ، دانش هم هاتند، بهکه مدم

خوان ننینز تنولنیندات فنرهننن نی س ادبنی  ها س افراد کتاب کرده

 .کنندشامهو را با اشتیاق دنبا  می

که در دنیا شناخته شنده «  لورکا» برای ملا ، سه نمایشنامه از

س  ترجمه شند«  شامهو» س بارها چاپ س اجرا شده است توسط 

 .بارها تجدید چاپ گردید

. اسننت«  کننتنناب کننوچننه»   گننیننر شننامننهننو، از دینن ننر مثننار تننوده

ای اسننت از احننمنند شننامننهننو، کننه بننه  نننننوان  فننرهننننن نننننامننه

فرهنگ  امیانه مردم ایران در چننندینن جنهند،  المعارف دایره

هنای فنارسنی  النمنلنل شامل اصطالحات، تعنبنینرات س رنرب

 .تدسین شده است

های زیادی از  سرکیایان، سا  شامهو، به همراه همارش میدا

 .زندگی خود را صرف گردمسری س تدسین این کتاب کرد

حیات شامهو منتشنر شند،  چندین جهد از کتاب کوچه در زمان

اما این کتاب هنوز ناقص است س چننندینن سنا  پنینش شنمناره 

 .منتشر گردید« جیم»یازدهم من با حرف 

مورد توقف انتشار کتاب  اما حدسد سه سا  پیش خبرهایی در

تنوان گنفنت کنه شنعنر  به جرات منی.  کوچه منتشر شده است

 .ردای دادر جامعه ما، جای اه ساال س گاترده« شامهو»

شامهو، در  رصه نقد ننینز جانارت، منهنارت س سرزیندگنی 

سی، طبق مورع اصولی خنود، من .  خا  خودش را داشت

هننای تنناریننخننی کننه بننرای بننخننشننی از گننرایشننات  ارزش

شدند رد ارزش نامنیند ناسیونالیاتی جامعه تابو محاوب می

س گرایانه س جانت در نتیجه نقد مگاه.  س این تابوها را شکات

 .های سابق کردها س ارزشجوگر را جای اه سنت

با این همه، شامهو بر این باسر بود کنه پنینونند دادن قضناست 

انتقادی با ساقعیت کافی نیات، بهکه باید پنینونند اسناسنی بنینن 

 .فکر س  مل به سجود مسرد

دسسنتناننه س بنرابنری انانان شامهو تا مخر  مرش، به پیکار

جویانه خود ادامه داد س به همین دلیل نیز در  طهبانه س  دالت

سی، هنرگنز منر نوب .  هنا انانان جنای گنرفنت د  مینهنینون

تهدیدها س فضنای سنانانور س اخنتننناق حنکنومنت پنهنهنوی س 

فریباننه سنرمناینه چنین تبهیغات  وام حکومت اسالمی س هم

 . داری جهانی نیز نشد

ای بهنتنر،  سرع موجود س ساختن میندهشامهو،  میقا به تغییر 

تر باسر داشت به طوری که در سرسده زینر  مزادتر س اناانی

 :تاکید کرده است

 

 كبکترهایما  را پیدا خکاهیم كرد روزی ما دوباره»

 زیبایی را خکاهد گرات و مهربانی دست
 

 سرود ترینروزی كه كم

 بکسه است

 و هر انسا 

 برای هر انسا 

 ستبرادری

 بندندشا  را نمیدرهای خانه روزی كه دیگر

 ستایقفل ااسانه

 و قلب

 است برای زندگی بس
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 سخن دوست داشتن است روزی كه معنای هر

 آخرین حرف دنبال سخن نگردی تا تک به خاطر

 حرف، زندگی ست روزی كه آهنگ هر

 آخرین شعر، رنج جستجکی قاایه نبرم تا من به خاطر

 ترانه ایست روزی كه هر حرف

 بکسه باشد ترین سرودتا كم

 

 بیایی، برای همیشه بیایی روزی كه تک

 سا  شکدزیبایی یك و مهربانی با

 ...دوباره برای كبکترهایما  دانه بریزیم روزی كه ما
 

 كشمانتظار می و من آ  روز را

 حتی روزی

 كه دیگر

 «نباشم

 !اندست و شعرها و دیگر آثارش همیشه زندهیادش گرامی
 

  نشمریمه مماهمانمه 1021، یمکلمی 62سرمقاله بانگ شماره ،

 (در تبعید)نانک  نکیسندگا  ایرا  

bahram.rehamani@gmail.com  

سال گذشته را از سر نگذرانده ایم  200تحکالت بزرگ اروپا در 

.                           شاد باشید    

 

 

·  Kal Katoon تشکر 

 

 

تشکر از شما  Shadi Mohebbi Mehr  

17ادامه از ص   

 زندگینامه شکلکخکف

.  جن ید در حالی ه سجدانش از این كار در   اب بود دسن مي

رسد كه من  اي فرا مي سلي در زندگاني گری وري لحظه

چیزي كه در نهاد سي م توم است نضج یافته به هیجان 

ي پدري كه مندس   شق صادقانه به سرزمین س خانه. مید مي

را پشت سر گ اشته بود س كودكاني كه یتیم شده بودند س 

. گشت مكاینیاي محبوب رسز به رسز شدیدتر مي  

اثر  میقي است كه از نظر حقیقت  یني اناان « دن مرام » 

ماكایم گوركي بنیان گ ار ادبیات . سازد را دچار حیرت مي

.  شورسي براي این اثر شولوخف ارزش بایار قا ل شد

این رمان را فقط با جنگ س صهح » : گوركي چنین گفته بود

این   لوناچارس ي نیز درباره« . توان سنجید اثر تولاتوي مي

رمان دن مرام شولوخف كه هنوز »: رمان چنین نوشته بود

به پایان نرسیده، اثري است موثر س تصویري است از 

زندگاني مردم س از نظر هنري بهترین پدیده در تاریخ 

ي دسم خالقیت شولوخف  مرحهه« . باشد ادبیات رسس مي

زمین » كتاب . بارت است از انع اس دسران تعاسنی ها 

كه به تش یل تعاسن دسته جمعي س تحو  مربوط « نومباد 

رسد، كه  به شمار مي« دسن مرام » است گو ي دنباله 

سرنوشت رسسیه دسران انقالب را هن امي كه كشور در 

هاي  نخاتین فصل. كند دارد منع   مي راه جدیدي گام برمي

س بعد هم در « مگانیوك »   در مجهه 1954این رمان در سا  

س در مجالت ادبي س هنري « پراسدا » ي  صفحات رسزنامه

 1959در مخرین رسزهاي ماه دسامبر سا  . منتشر گردید

مخرین فصل این اثر به پایان رسید س در من هن ام در 

«  مگانیوك » حضور نویانده با صداي بهند در دفتر مجهه 

میخا یل سافررسنوف سردبیر مجهه م كور این . خوانده شد

كنار / شولوخف / اس » : مسرد  ساقعه را چنین به خاطر مي

هاي سفید س خرما ي خود  ما نشاته بود، در حالی ه به سبیل

زد  داد س گاه لبخندي مي كشید، با دقت گوش مي دست مي

كرد از این كه به قهرمانانش چه گ شته س  گویي تعجب مي

«  . سنجید شد با دقت مي اي را كه ادا مي ملل این كه هر كهمه

»    اي سواي شیوه شیوه« زمین نومباد » شولوخف در رمان 

ي  براي توصیف قهرمانان خود در  رصه« دسن مرام 

  اس این  مل را به طور كهي بوسیهه. جهان پیش گرفته

دسقهرمان خود ماكارناگولنوي س پولوتف افار ارتش پیشین 

قزاق كه به دستور متحدین گارد سفید  هیه شورسي تدارك 

.                                        داد دید انجام مي شورش مي  

شد س در سا  . اس در پرتو همین اثر شهرت جهاني یافت 

                 ..     به سی اهدا شدجایزه نکبل ادبیات  ۳۲۲۴

در ساقع در مباد كردن زمین « زمین نومباد » در رمان      

سلي هدف . كالخوز گریمیاچیناك گفت و شده است  بوسیهه

منها به » . باشد اساسي باالبردن نیرسي ادراك دهقانان مي

كه سومین مرحهه خالقیت « جن یدند  خاطر میهنشان مي

رسد به همان نابت مثار دی ر اس  شولوخف به شمار مي

نومسري این اثر مقدم بر همه در تجام . جالب است

، دسران  قب 1942هنرمندان سقایع غم ان یز سا  مخوف 

نشیني نیرسهاي شورسي در زمان جنگ دسم جهاني نهفته 

ي  در ساقع چه نیرسي رسحي س چه  شق س  القه. است

محو نشدني نابت به زندگي در مردمي كه دشوارترین 

گ راندند سجود داشت كه حتي  لحظات سرنوشت خود را مي

در چنین رسزگار سختي گاه اه به شوخي س طنز 

فوریه  22پرمسازه سرانجام رسز   این نویانده. پرداختند مي

.               *                   چشم از جهان فرسبات 1984

                 

 مباحقه جالب و مختصر
از ایس بک    

 
 

Jafar Ershadi Fard 

شکنه، یک وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می

 رسهزندگی به پایا  می

شکنه، یک وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیروئی از داخل می

 شهزندگی آغاز می

 تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسا  آغاز می شه

 

Siamac Sotudeh 

زیرا اگر شرایط محیطی مقل درجه . این حرف اشتباه است

حرارت مساعد نباشد هیچ تغییر ی جز گندیدگی در تخم مرغ 

برای همین مرغ باید با نشستن روی تخم . به عمل نمی اید

          ..                  مرغ این شرایط مطلکب را بکجکد آورد

                

                 

Kal Katoon 

 

نباید بماشمد "  بایدی"  حاال اگر مرغها به این نتیجه رسیدند نه 

 و روی تخم مرغها ننشستند اونکقت چه می شکد ؟

 

Siamac Sotudeh 

تخم ممرغ پمس از چمنمد روز . هیچ تغییر مقبتی انجام نمی گیرد

این بحث مهم میا  ماتریالمیمسمتمهما و .  می گندد و از بین میرود

بکده است نه میا  شرایط  29ایده آلیست های ارانسه در قر  

بمعمدا ممارنمس همم .  مادی و خکد انسا  ندام تعین نمنمنمده اسمت

وارد ایمن بممحمث ممی شمکد و در واقم  از یممک نمظمر املمسمفممه 

ماتریالیسم دیالکتیک خکدش را در برخکرد به ایمن بمحمث ممی 

بعدا پلخانف در نتاب مکنیسم در تاریخ به شرح این بمحمث .  نند

هیچ مسنله ای نیست نه مما بمه آ  .  و نظر مارنس می پردازد

. بپردازیم و یک تاریخ بحث در مکرد ا  وجمکد نمداشمتمه بماشمد

برای همین در هر مسنله ای باید ابتدا به ننکاش تاریخ تمفمکمر 

در مکرد آ  پرداخت، وگرنه از تجریه ذخمیمره شمده بشمری در 

مکرد ا  نه علم نامیده میشکد بی بهره می مانیم و درحالمیمکمه 

اکر می ننیم نشف بزرگی نرده ایم، عمم عمقمایمد نمهمنمه و رد 

مما ایمرانمیما  اغملمب چمنمیمن .  شده قدیمی را نشخکار ممی نمنمیمم

  -هستیم، چک  هنکز ااقد تفکر و ارهنگ علمی هستیم و هنکز

 مراحل تککین شد  جکجه در تخم

 

mailto:bahram.rehamani@gmail.com
https://www.facebook.com/kal.katoon
https://www.facebook.com/shadi.mohebbimehr
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https://www.facebook.com/jafar.ershadifard
https://www.facebook.com/siamacsotudeh
https://www.facebook.com/kal.katoon
https://www.facebook.com/siamacsotudeh
http://ca.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodrAOjRQSxsAgwftFAx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fca.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3D%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2584%2B%25D8%25AC%25D
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قبل از همه  سالم س احترامات قهبی خودم س دسستانم را به بنرادر 

 خویش مقای سیامب ستوده از صمیم قهب تقدیم می دارم گرامی

جهان س اس که صدای قهب من ب وش هموطنان زجرکشینده منن  

 سکارگران زیرستم در ایران ازطریق برنامه  الی شما مینرسنینده

من برای هموطنان مهاجر خنوینش کنه تنوسنط ینب تنعنداد زننان 

سمردان تاریب اندیشه س متعصب مزادی های اناناننی مننهنا بنننام 

 م ده خوشی دارم من ده مزادی دارم  م هب زیر فشار قرار دارد

 س م ده زندگی در فضای صهح س مرامش در افغاناتان  دارم

 !   زیزانم

 .ما جشن مزادی های اناانی را در کشور خودمان پرپا مینکنننینم 

 رسزیکه دسلت مردمی شما زجر کشید گان س زحمت کشان افغان 

جا گزین حکومت بیرحم س بی احااس س رعیف  حنامند کنرزی  

برای رسیدن به من رسز پر از افتخار ، ما  زحمتکشان س .   ګردد

درداخل س خارج افنغنانانتنان بنا  نزم راسنخ  زجرکشیدگان افغان

ستصمیم قاطع هر رسز که می ن رد قنوی تنرمنین نردینم اینن ینب 

حقیقت است که اگر اقای سیامب سنتنوده اینن بنرننامنه را بنرای 

اینن اتنحناد   مهاجرین افغان منقنینم اینران راه انندازی ننمنینکنردنند

سهمباتکی هرگز بین زحمکشان س زجر کشیدگان مهاجنر افنغنان 

 .در داخل س خارج کشور به سجود نمی ممد

برنامه مقای سیامب ستوده با ث شده کنه صندای ننالنه س فنریناد 

این  مل ننینب س گنفنتنار   .مهاجرین افغان به گوش جهانیان برسد

نیب س کردار نیب س احااس اناانی مقای سیامب ستنوده نانبنت 

به مهاجرین زجرکشیده  افغان س کارگران افغناننی س اینراننی کنه 

برای شخص من س   جمهوری اسالمی ایران به سرمیبرند زیرستم

برای همه اناان های با احااس با دانش س با فهم قابل تحنانینن س 

من بنه سجنود هنمنچنون انانان بنا احاناس   قابل قدر دانی میباشد

که صدای مهاجرین افغان مقیم ایران  از طریق این   افتخار میکنم

برنامه  الی   ب وش جهناننینان منینرسند منن منمنننون خندمنات س 

 .زحمات س احااسات  الی اناانی اقای سیامب ستوده هاتیم

                                                                               

 دنتر ابکالحسین هاشمی   
بنام شورای صهح مردم افغاناتان در جریان جننگ هنای داخنهنی 

منینالدی هنزاران منهناجنر افنغنان را  ۲۱۱۱تنا  ۳۲۲۲از سا  

در کشنور   درکشور پاکاتان س افغنانانتنان دسر هنم منتنحند کنرده

مینالدی سنازمنان را تناسنین  کنرد بنننام  ۲۱۱۸جرمنی در سا  

سازمان صهح،  در این سازمان ، ماهمانان افغان را د وت کنرد 

که با همه اناانها به هر دین س م هب س  قیده که دارند در صنهنح 

که با مخالفت های یب تنعنداد افنراد منتنعنصنب ننینز   زندګی کنند

رسی به رسی شدم س به مبارزات خوش  هیه تعصبات م هنبنی س 

س در   شدت بخشیندم  لاانی س ڼ ادی س قومی س منطقوی س  قیدتی

صدای صهح س   در شهر فرانکفورت جرمنی  میالدی ۲۱۳۳سا  

بنرای بنه دسنت مسردن   مزادی را بنرای هنمنه اقنوام بنهننند کنردم

 خواسته های زجنرکشنیندگنان افنغنانانتنان  جند س جنهند منی کنننم

مګاه باشید هاتند کاانی کنه از طنرینق   هموطنان زجر کشیده من

تالش دارنند  کنه افنغناننهنا    برنانه  های خودشان بنام دین سم هب

شمنا خنود منی داننیند کنه   نتوانند از ظهمت س تاریکی  نجات یابند

اینننهنا کاناننی انند کنه فضنای   تاریکی جای خنون مشنامنان اسنت

افغاناتان را تاریب کرده اند س مردم  افغاناتان در تاریکی ننهنه 

درتاریکی  خون افغانها را منی ننوشننند س بنننام دینن س   داشته اند

منن شنب اس   نیند   م هب باالی مردم افغاناتان تجارت می کنند

زن را در تهوزیون مریانا افغانانتنان دیندم کنه مانتنقنینمنا  بنا بنی 

شرمی بر زنان س دختران س جوانان س مردان افنغناننهنای منهناجنر 

چنهنوننه   اسمش سیمن  مربنود  توهین میکرد  مقیم امریکا س ارسپا

کنه بنر لنبناس   تو س املا   تو به خودتنان اینن حنق را منی دهنیند

پوشیدن زن س دختر س پار افغانهای مهاجرمقیم امرینکنا س ارسپنا  

س  بنه خناننواده هنای منهناجنر   از طریق تهویزیون ایراد ب یریند؟

افغان که در امریکا سارسپا  زندګی می کننننند تنوهنینن س تنحنقنینر 

 تا کی می خواهید افغانها در ظهمت تاریکی به سنر بنبنرنند؟  کنید؟

تا کی می خواهید از نام دین س م هب سوء استفاده کنننیند س خنون 

 افغانها را بنوشید ؟

سیمن  مر  تو چهونه این حق را به خود میدهی منهم از طنرینق 

تهویزیون در زندګی شخصی  زنان سمردان  دختران سپاران  ما 

اګر زن س یا دختر افنغنان   مهاجر افغان بی شرمانه  صحبت کنی؟

به میخانه می رسند یا به بتخانه یا به متشکده س یا کنهنینانا س ینا بنه 

 جنت نصیب تو باشد به تو چه ربط دارد ماجد
  

برای ما دسزخ بهتر است، از من جنننت کنه زننان س ،سیمن  مر 

مردان ملل تو تاریب فکر، بخیل، جاهیل س خود خواه ، ایراد ګیر 

س تهمت زن در من باشد شما س املا  شنمنا چنرا منی خنواهنیند کنه 

شنمنا   خوشی های مهاجرین زجر کشیده افغان را از ایشان بهینریند

چرا میخواهید نفاق بین فامیل ها سخانواده های افغان درامریکنا س 

شما چنرا تنالش منی کنننیند کنه  افنغنان را در   ارسپا ایجاد کنید ؟

خانواده های مهاجر س زجرکشیده مقیم امنرینکنا   تاریکی نهه دارید

کاانی  که  بننام دینن س من هنب س   متحد شوید تا همه باهم  س ارسپا

تعویض س فا  بینی سجادس ګری مهاجرین افنغنان را بنازینچنه   بنام

 دست  خویش قرارداده اند سمانع خوشیهای خانواده هنا منینهنردنند

همکاران س همدستان شیطان اند هیه همکاران س همدستان شیطنان 

این ها هاتند که بین مهاجرین بنام دین س م هب س   باید متحد باشیم

اینننهنا هانتننند کنه    قیده متش جنګ س نفاق را شعهه سر شاخته انند

میخواهند بنام دینن سمن هنب مزادی هنای اناناننی سخنوشنی هنای 

در ارسپنا س امنرینکنا بنه غنم س مناتنم   زندګی مهاجرین افغان  را

 .بکشانند

زنده با د داشتن مزادی های اناانی برای افغانهای مهاجر در سنر  

 تا سر جهان

——————————————————- 

امیداست ایمیل مرا رسی صفحه برنامه دسسنت داشنتنننی خنودتنان 

برای هموطنننان شنرینف سننجنینب منن کنه درکشنورهنای  به ارید

فنامنینهنهنای   مختهف جهان مهاجرهاتند هموطنان شنرینف سننجنینب

که مورد تاخت س تاز ستنوهنینن سبنی احنتنرامنی س تنهندیند   باشرف

حرفهای زنان س مردان متعصب س تارینب انندیشنه منانننند سنینمنن 

من س شما  می خواهیم  افغاناتان س   قرار دارید   مر س همدستانش

از چنها  خونین س بیرحم کاانی که افغنانانتنان س   مردم افغاناتان

ننجنات ینابند   مردم افغاناتان را در ظهمت س تاریکی نهه کرده انند

منن منننتنظنر شنننیندن   اکنننون  نظریات خودم را به شما تقدیم کنردم

پیرسزی   نظریات س پیشنهادات  المانه هر کدام شما  زیزان هاتم

میالدی پیرسزي مزادی خواهان افغاناتنان  ۲۱۳۵من در انتخابات 

 است

پیرسزی  زجر کشیدګان س زخم خوردګان  س کارګران سنتنمنکنش  

من زندگی با  زت برای هموطنان  زجنر کشنینده   افغاناتان است

خویش که مزادی های اناانی منها زیرپاهای متعصبین م هبی شده  

مطابق به خواست کارګران ستنمنکنش  س   برنامه کار من  میخواهم

 .زجر کشیدگان افغاناتان در میدان  مل پیاده می گردد

Dr.Hshimi@t-online.de 

Facebook Abul Hussain Hashimi 

اګر در تحریر  اشتباهات صورت ګرفته باشد کنه الزم ننبناشند از 

کارګنران سنتنمنکنش   مع رت مرا ب  یرید  برنامه شما به نشر برسد

افغان حق دارند هرطور که بخواهند با زت زندګی کنند خنواسنتنه 

های خودشان را برای من از طریق شما س ینا  از طنرینق اینمنینل  

 باز هم  از محبت  شما جهان س اس  برایم من می توانند بفرستند
      

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

 مقای ستوده.   

مقای سعید حاین هاشمی از جمهه کاندید های ریاسنت جنمنهنوری  

 1955افغاناتان از محل دره صنوف سالینت سنمننن نان در سنا  

اسمش سعید مغا حاین هاشمی سلد حاجی سنعنیند شنهنزاده .  میباشد

ازدساج .  س دهقان بنوده.  مدرسه را تا کالس دسازدهم خوانده. است

تنعنداد ازدساج هناینش منعنهنوم .  کرده س سه پار س سه دخنتنر دارد

از ن اه سیاسی  ضو حرکت اسنالمنی افنغنانانتنان بنوده س .  نیات

در .  قومندان س یا فرمانده نظامی این حنزب در دره صنوف بنوده

سابقه جنا ی س یا کیفری اش چیزی نوشته نشده س نه کدام نقل قنو  

در سایت بادغنین  کنه لنینانت تنمنام کنانندیند هنای ریناسنت .  است

 -—جمهوری میباشد به اسم مولوی سعید محمد هاشمی از حزب 

. . حرکت انقالب اسنالمنی س منهنی افنغنانانتنان درج اسنت

خنورشنیندی  1981حزب حرکت اسنالم بنرج حنمنل سنا  

توسط جمعی از رسحانیان افغاناتان مقیم حوزه  همینه قنم، 

هنای  ای ازگنرسه حزب حرکت اسالمی مجمو ه.  تشکیل شد

دفاع از محراب، منهنت، تشنینع، س قنرمن س :  کوچکی چون

 ترت س رسحانیت مبارز، سنازمنان مزادی، نندای  ندالنت 

اااله سنیند  رهبری من در ابتدا مصف محانی، مینت. بود...  س

محمد  هی جاسید ر   شورای مرکزی س سیدحان انوری 

این حزب با همکاری منهندی . فرمانده نظامی این حزب بود

ها تشکیل شد اما تشنکنینل  هاشمی مائو  سقت ساحد نهضت

این حزب مخالفینننی ننینز بنینن دسلنت منردان سقنت اینران 

من در جاتجوی معهومات بنینشنتنر راجنع بنه اینن .   داشت

سلی تا حا  معهومات را کنه .  شخصیت در افغاناتان هاتم 

خودم از سیب سایت هنا بندسنت مسرده ام بنینشنتنر از ینب 

 .مخوند پ  مانده چیزی دی ری نشان نمی دهد

———————————**** 

با تشکر از نامه تان، قصد ما در انتشار نامه مقای هاشمی، 

بنجننز مننرا ننات حننقننوق هننمننه افننراد در طننرح نننظننرات س 

خواستهای خود در حد مقدسر، یکی هم اینن بنود کنه نشنان 

دهیم چ ونه سه مهیون کارگر افغان بمدد تالشها ی که شنده 

است، کم کم دارد سارد معادالت سیاسی در افغاناتان شنده 

س بعنوان یب نیرس بحااب می مید بطورینکنه ینب کنانندیند 

ریاست  جمهوری تالش برای جنهنب مننرا منی کننند س در 

نتیجه نشان دادن اینکه تا طبقه کارگر بنا طنرح منطنالنبنات 

. خود به میدان نیاید، هیچ نیرس ی منرا بنحناناب ننمنی مسرد

البته، حق مقای هاشمی در قبا  منچه که شما به اس مننانوب 

 سیامک ستکده           . نموده اید نیز همچنان محفوظ است

 نامه های رسیده از شما 

 طنز

2012, 28شده در اوت  نوشته  
توسط امام نقی   
 

بر بالین پیرمتردی (  ع) روایت است امام نقی 
 :پیرمرد گفت. بیمار فرود آمد

ای پسر رستول هللا، در ایتن لتحتظتات آختر  
عمرم چتیتزی بته متن بتیتامتوز تتا بته مترگ 

 : امام پرسیدند. باجاهلیت از دنیا نروم 
ای؟ روزه و ختمتس و  نمازهایت را ختوانتده

 ای؟ زکات و حق امام را مرتب پرداخت کترده
ستپتس !  آری یتاابتن رستول هللا:  پیرمرد گفت

حضرت سؤاالتی در متورد اصتول و احتکتام 
اسالم از پیرمرد پرسیدند و آن پیر مؤمن بته 
همه سؤاالت جواب داد، هتمتچتنتیتن بصتورت 
خودجوش چند جزء از قرآن نقید هم از حفظ 

      . .                           تتتتتتالوت کتتتتترد
حضرت که متوجه شدند پیتر مترد نتفتستهتای 

 :کشد فرمودند آخرش را می
به خدا سوگند که اگر تمام دانشمندان جتمتع  

شوند و تمام علوم هستی را در این لحظه به 
میری، تنها ایتن  تو بیاموزند باز هم جاهل می

ستپتس !  را بگویم که یک عمر سر کار بودی
 …به سرعت متواری شدند

 
 برگرفته از سایت امام نقی

http://imamnaghi.wordpress.com/2012/08/28/728/
http://imamnaghi.wordpress.com/author/imamnaghi/
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 ظلمت هر اعتقادی حقیقت هر اعتقاد است
 سیروس الف

اس  باید در نظر داشت که رسیداد اسالم در یب کوچ خونین س 

سنخنت س  ناپ یر س با اتکا به تمنای طبیعی یب قنوم جنان اجتناب

یابی به ثرست س منننابنع غن اینی رخ  شدیداً محرسم، برای دست

این قوم به دالیهی فاقد هر گونه پیشیننه ارزشنمننند س .  داده است

س ) مناجم تاریخی س فنرهننن نی بنوده س مننچنه داشنتنه اصنوالً 

بنه هنینچ رسی در (  درمقایاه با مناطقی که به من هجنوم بنرده

 .خور ا تنا نبوده است

ز م منن  که به) سختی  البته جدای از من تمنای طبیعی س من جان

ترین  وامل در پیرسزی س استیالی ا راب در اینن  تعیین کننده

مایه فکری س فرهن ی این قنوم  تنها دست(  اند مسا بوده کوچ برق

های مهن ینی بوده کنه هنر ینب از منهناجنمنان بنه  تکه  بارت

اش چننند خنطنی ازمن را حنفنظ  فراخور توانایی محدسد حافظه

های مهننن نینن  به این تکه  بارت.  کرده س در خاطر داشته است

جنوار  هنای هنم سنامناجم که در زمان مغاز یورش به سرزمنینن

هنوز ابتدا سانتهایش سامان ن رفته س مکتوب نشده بنود، قنرمن 

یب مجمنو ن  پنریشنان س ننامنننانجنم شنامنل بنرخنی :  گفتند می

، س بانیناری رسنوم س « حماسی» های به اصطالح  رجزخوانی

منانننند منراسنم حنج، ) ای ا راب حجناز  های قومی س قبیهه سنت

، بنا چناشنننی بناسرهنا س ( سعی صفا س مرسه، غانل، س غنینره

پرستی، س مشحون از اشارات بریده بنرینده س  های کهن بت م ین

هنا س بناسرهنای  گاه کامالً پر اشتباه یا مجعو  یا ناتمام به قصنه

م ین یهود س مایحنینت، س النبنتنه هنمنراه بنا تنأثنینرات گنننگ س 

بنا سجنود تنمنام اینن .  زرتشتنی-های ایرانی ای از افاانه پراکنده

تنا امنرسز فنقنط ینب «  بشنارت» هنا، از هنمنان مغناز  پریشانی

 نصر یا  قیده پایدار س پر زسر در کانون اسالم سجود داشنتنه 

 س من نیز  بودیت س بندگی محض بوده است؛ یعنی

اسالم جز د وت س س   اجبار به بندگی محض، از اسناس ننه 

ا نراب بنا چنننینن . معنایی داشته س ننه هنوینتنی کنامنالً مانتنقنل

سرعیتی، س تقریباً بدسن هیچ پایه س مایه فکری س فنرهننن نی س 

سنازان منطنرح  تاریخی، ناگهان بر جای برخی بزرگان س تمدن

النهرین، شامات، اینران، س  از جمهه در بین) تاریخ من رسزگار 

تقریباً جای هیچ تنردیندی ننینانت کنه در .  زنند تکیه می( مصر

مسا س خونین، خهفنا س حناکنمنان  نرب  سده نخات این فتح برق

تواناتند به این اختالف فناحنش  به سادگی می(  به سی ه امویان) 

ها استیال یافته بنودنند  فرهن ی بین خودشان س مردمی که بر من

 مر س خهفای پ  از اس، ملل بقیه ا راب، به شرافت . پی ببرند

شنان بنود کنه بنه دینن  بنالنیندنند س النبنتنه بنه ننفنع قومی خود می

جدیدالتأسی  خود یعنی به اسالم س قرمن  ربی نیز ببالند س من 

ای منحصراً  ربی س متعهق به خودشان جهوه دهند، که  را پدیده

منننظنورم اینن اسنت کنه من ) طور بوده است  به ساقع هم همین 

اسالم مغازین را، با اسصافی که پینشنتنر بنرشنمنردم، در هنینچ 

شند  فضای زیاتی س اقهیمی جنز شنبنه جنزینره  نربانتنان ننمنی

 (.ساخت س پرسرد

تر ب ویینم  یا دقیق) نویای دستوری  س به این ترتیب، رسم تاریخ

بنخنشنی س  زینننت» یا به ساقنع )نویای  س حدیث( «سازی پیشینه»

در زمنان امنوینان، بنا (  « سازِی یب ماده خام س زمخنت ظریف

حکم حکومتی، به صنورت ینب حنرفنه در ممند س بنا جندینت 

اما موروع این جاست که  رب از انجام چنننینن .  گیری شد پی

پنا  شاخ س برگ دادن به یب منطنهنب پنینش. کارهایی ناتوان بود

افتاده س مبهم، مرایه باتن به زشنتنی هنولننناب من  نبنودینت س 

بندگی محض، س  مینق جنهنوه دادن ینب منورنوع سنطنحنی، 

جدای از سواد خواندن س نوشتن، نیازمند تجنربنه س سرزیندگنی 

فرهن ی اسنت؛ س قنا ندتناً اینن قنبنینل -فکری س پیشینه تاریخی

ها برای برخی از ایرانیان با سواد، س  همای نانتنوری  تردستی

بایات کار چندان سختی بنوده  در شامات، س البته یهودیان، نمی

 .باشد

کنم که بدسن اسنتننناد  نویای، گمان نمی در سجه تاریخی س سقایع

دهننند، ینعنننی  س کتنابنی کنه بنه اس نانبنت منی«  ابن اسحاق»به 

 —، بشود در مورد شخص محمد س زندگی اس «سیرة النبی»

فقنط ینب «  ابن اسحاق» اما .  چندان حرفی زد س تصوری داشت

س منا (  که یهودی بودنش هم کامالً از اسمش پنینداسنت) نام است 

امرسز تقریباً هر منچه را کنه اس در بناره منحنمند از اینن س من 

ینعنننی ینا از :  شننناسنینم رسایت کرده بوده از طریق دس منبنع منی

سنینره » ، که اصالتاً اهل یمن بوده، س کنتناب «ابن هشام»طریق 

های ابنن اسنحناق را بنازننویانی  که به ساقع گفته) اس «  هللا رسو 

تنارینخ » ایرانی س کنتناب «  جریر طبری» ، س یا از طریق ( کرده

به جا ماننده در «  اسناد تاریخی» به  بارت دی ر، .  سی«  طبری

« طنبنری» س «  ابنن هشنام» مورد زندگی محمد  مدتاً دستن نخنت 

است که تاریخ مرگشان به ترتیب دسیات س سیصد سا  بعند از 

شناسان بزرگ ارسپاینی در  حتی دین.  درگ شت محمد بوده است

قرسن نوزدهم س اسایل قنرن بنینانتنم، در اکنلنر منوارد، منبنننای 

های همین دس  سرسدشان به مباحث تاریخی س زندگی محمد کتاب

 .نفر بوده است

تنوانند در حنینن  مائهه من چیز دی ری است کنه بنه ننظنرم منی

بنرای هنر مدمنی بنا ینب «  تارینخ طنبنری» خواندن کتابی مانند 

 .ارزن هوش س ذکاست مشکار گردد

شود تاریخ یا حنتنی شنرح سقناینع ننامنیند  را نمی«  تاریخ طبری» 

هر چند که بدسن شب طبری با زیرکی از مجموع چننند قصنه )

« تنارینخ» گنزاراننش  س رسایت پرت س پال برای اسنالم س بنننینان

سازی فنکنری بنرای  بهکه بیشتر یب توجیه س زمینه(  جعل کرده

! ای برای فکر کردن ننداشنتنه اسنت چیزی است که اصالً زمینه

کتاب فنقنط داریند در منورد  81در تاریخ طبری شما تا صفحه 

چند س چون خهقت، س نور س تاریکی س ماه س خورشنیند س غنینره 

خوانید س از من پ  هم تازه سارد مباحنث منربنوط بنه  مطهب می

هنا کنه اینراننینان بنرای  رقصنی این قبنینل خنوش.  شوید ابهی  می

ایرانیان از هیچ . مید اسالم انجام دادند اصالً در شمار س  دد نمی

سنواد  برای اسالم همه چیز ساختند س از زبان محمد س افنراد بنی

که احتماالً دست چن  س راسنتنش )  باس  س بیابان ردی مانند ابن

به بایاری از میات ابتنداینی س منتننناقنض قنرمن (  را هم بهد نبوده

ینکنی از صندهنا ننمنوننه .  مسر بخشیدنند سجهی پیچیده س سرگیجه

اسنت کنه گن شنتنه از «  ینحنینی بنالذری»  مسرش جننناب  خجالت

ارادت س شندت «  النبنهندان  فنتنوح» پایان در  های بی گویی اغراق

( هنا بنوده که خود از منوالنی من)اش را به اربابان  ربش   القه

 .شود دید می« االشراف انااب »در 

داستان تناسرسازی اسالم توسط ایراننینان در سجنه منربنوط بنه 

منننابنع منعنتنبنر س .  ان یزتر است تولید انبوه حدیث از این نیز غم

گویننند، س  می«  صحاح ستاه» شش انه حدیث، که به  ربی به من 

به ساقع منبع س مأخ  همه قوانین س ا وجاتی نظیر فقه س کنالم س 

های بعدی در اسالم بنوده  ها س مرایه کاری س خیهی ریزه«  فهافه» 

 -رقصی برای خهفای  است، به تمامی توسط ایرانیان س با خوش

اند، به  اموی س  باسی، س به سفارش منان، نوشته س جعل شده

طوری که امرسزه شیعه ایرانی س سنی  رب، یا هر ماهمان 

« صحیح بخاری»دی ری در هر جای دنیا، بدسن استناد به ملالً 

تقریباً ال  است س نه چیزی از گ شت  دین س « صحیح ماهم»یا 

داند س نه قادر است در مورد معنای میات قرمن حرفی  ایمانش می

دقت کنید که لزسمی ندارد این استناد حتماً مگاهانه س ماتقیم . بزند

صورت ب یرد، یعنی الزم نیات که شما، یا هر ماهمان دی ری، 

س س   بحث )اسالمی -برای فهم یب میه یا یب موروع قرمنی

ماتقیماً به این ( س جد  کردن در مورد من موروع با مِن گمراه

.                                                        منابع مراجعه کنید  

کنید  دانید س تصور می منظورم این است که منچه شما از پیش می 

که البد جز ی از ذات معانی قرمنی س مفاهیم اسنالمنی اسنت، در 

هنای  سازی س پیشینه)« صحاح ستاه»های  رقصی کور  همین خوش

اسالمی طبخ شده -به دست مش زهای ایرانی(  به اصطالح تاریخی

اش نزدیب به بیش از هزار سا  مهانتنه مهانتنه  س س    صاره

 . تان چکانده شده است در حهقوم فهم س احااس

پ  دی ر نیازی به مراجعه ماتقیم به احادیث نیات چنون داریند 

کنننیند  ملل مناهنی درحنورنچن  فنهنم زاینینده از حندینث شنننا منی

ای که اگر به تمامی شاهکار منا اینراننینان ننبناشند الاقنل  حورچه

 .ایم هشتاد درصدش را خودمان ساخته

بدین ترتیب، اسالم نیز رفته رفته برای خنودش تنبندینل بنه دینننی 

شود که هم صاحب کتاب س دم س دسنتن ناه پنینچنینده فنکنری س  می

قدر دلنچنانب س خنواسنتنننی کنه شنا نران  است س هم من«  فهافی» 

خیا  ما حاررند در حارت سصل بنه اربنابنش از بنام تنا  نازب

 . شام، به زبان شیرین فارسی، زسزه بکشند س زاری کنند

هنای  رقصنی ایرانی در ماابقه برای خنوش«  مفاخر» اما متاسفانه 

بانده نکردند بهنکنه من   نمایِی  جوزه شان فقط به  رسس مجنونانه

 نبنودینت س » کننده س ثابت در اسنالم را، ینعنننی  تنها  نصر فهج

که ما خود به ساسطه تعالیم دیننی زرتشنت تنا ) را «  بندگی محض

های فکر س فرهننگ  ترین الیه تا  میق(  حد زیادی ماتعدش بودیم

. س احااس س زبان ایرانی فرس برده س برای ابند ننهنادینننه کنردنند

کنه ) شا ران ما نفنرت از  نقنل سنالنم س فنکنر مزاد اناناننی را 

بننن نرد، من را «   نبنودینت منحنض» توانانت در زشنتنی من  می

مننچنننان منقندس س (  سابکاسد، بشناسد، س طوق بنندگنی را بشنکننند

خواستنی جهوه دادند که تا هنمنینن امنرسز هنم کانی زهنره فنکنر 

 . انتقادی س مزاد نداشته باشد

ارشنادات » دانم چنند ننفنر از شنمنا تنا بنه حنا  بنه دقنت در  نمی

شنایند بند ننبناشند .  ایند ها س مفاخر ایرانی اندیشنینده گنجینه«  اسالمی

 :گوید یب بار به دقت گوش کنیم که ملالً سنایی چه می
هات ان یز    چند از این چرخ س طبع رنگ ممیز،      چند از این  قل ترا

 برسن کن طوق  قالنی به سوی ذسق ایمان شو             

 !چه باشد حکمت یونان به پیش ذسق ایمانی؟

انن نینز  مسر س البته غم یا چند نفر از ما ساقعاً در این اد ای خجالت

 :ایم که  طار تأمل کرده

 دسلت افتاد    چو  قل فهافی در هت افتاد     زدین مصطفی بی

 !سرای  قل ما را بارگاه است   سلیکن فهافی یب چشم راه است

پرستی س دشمنی با فکنر کنردن هنمنینشنه هنم حنالنت  س البته اسالم

ارشادی نداشته س گاه در نزد برخی مفاخر، از جمهه منولنوی، بنه 

 :رسیده است مرز دریدگی س تهدید هم می

 !!فهافی را َزهره نی تا دم زند     دم زند دیِن حقش بر هم زند
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23ادامه در صفحه             

 شوراها در غرب

 دانی گالکشتاین: نویسنده
 علیرضا ثقفی: مترجم

جنگ جهانی اس  میان قدرتهای بزرگ سرمایه داری در اسایل 

این .  قرن بیاتم، تجرب  بایاربزرگی را به جامعه بشری شناساند

جنگ پایان نیافت بهکه قدرت هایی که در من مشارکت داشتند 

منچنان از نف  افتادند که ادام  جنگ را به دس ده  بعد موکو  

 .کردند

در حقیقت جنگ جهانی دسم نیز ادامه جنگ هایی بود که قدرت 

های بزرگ سرمایه داری برای تقایم جهان میان خود به راه 

اما منچه در این جنگ ها اهمیت دارد، تجرب  فراسانی .  انداختند

است که مردم تحت ستم س کارگران کشورهای مختهف از من به 

در نتیج  این جنگ ها، بایاری ازمردم .  دست مسردند

از جمهه هندسستان، )  ماتعمرات استقال  خود را به دست مسردند

س در بایاری از (  الجزایر، سیتنام س کشورهای غربی خاسرمیانه 

تا .  کشورها، مردم تحت ستم حق رای  مومی را به دست مسردند

قبل از جنگ های جهانی درهیچ کشوری زنان حق رای نداشتند 

س کارگران نیز در بایاری از کشورها از حق رای محرسم 

احزاب سیاسی یا سجود نداشتند یا تنها  د  قهیهی از  .  بودند

 .نخب ان سیاسی، منها را رهبری می کردند

دراین جنگ ها برای اسلین بار ، با رعیف شدن حکومت های 

جنگ طهب، کارگران س زحمتکشان شهری یاد گرفتند که چ ونه 

در بایاری از کشورها کارگران ماتقیما .  خود را اداره کنند

تولید را به دست گرفتند س سربازان س دریانوردان نیز با تشکیل 

من .  شوراهای منطقه، خود سرنوشت جنگ را تعیین کردند

هن ام که ناتوانی دسلت ها در تامین مذسق   مومی یا رهبری 

جنگ مشخص می شد، زحمت کشان شهری س کارگران ماهر س 

سربازان با ابتکار خود دست به کار شده س زندگی خودشان را 

پ  از این .  از طریق شوراهای به سجود ممده اداره می کردند

جنگ ها بود که حقوق اناان ها س ارزش کار زنان س مردان 

کارگر شناخته شد س ارزش های اناانی س حقوق بشر بیش از 

 .پیش مد نظر قرار گرفت

اکنون پ  از گ شت ده ها سا  از این جنگ ها، بار دی ر شعهه 

های جنگ در کشورهای مختهف از جمهه در خاسرمیانه زبانه 

 راق س افغاناتان برقرار  شرایط جن ی در لبنان،.  کشیده است

است س زبانه های جنگ می رسد که سایر مناطق را نیز در 

بحران سرمایه داری کشورهای ارسپایی س امریکایی را .  برگیرد

نیز در هم نوردیده س میهیون ها اناان برای زندگی بهتر در همه 

در چنین شرایطی، مگاهی از .جای دنیا به خیابان ها ریخته اند

تجرب  کارگران س مردم زحمت کش پ  از جنگ جهانی اس  

 .بایار ارزشمند خواهد بود

با توجه به تجرب  کارگران "  شوراها در غرب"  نویاند  کتاب 

در جنگ جهانی اس  در کشورهای مختهف مطالب را به گونه 

ای بیان کرده است که کارگران در سراسر دنیا از من درس 

چنین می  ۳۲۷۴اس در مقدمه ی کتاب خود در سا  .  ب یرند

 :نویاد

دفاع کارگران در برابر بیکاری شدید س هم چنین مقاسمت منان "

 -در برابر ح ف برنامه های رفاه اجتما ی، مجددا مااله تغییر 

انقالبی را در دستور کار قرار داده است هر چند که این مااله 

در  ین حا ، در شرایطی که بایاری از . دراز مدت باشد

را  وام فریبی می   کارگران به پارلمان بی ا تماد بوده س من

دانند، کاانی که ملترناتیو سرع موجود را جعب  رای می دانند، 

تاریخ بیان ر من است که شوراهای . درحا  کاهش هاتند

ملترناتیوی . کارگری بعنوان ملترناتیو سیاتم سرمایه داری بوده

این مااله از نظر بعضی . که هنوز تا به امرسز ادامه دارد

کارگران س . برنامه ریزان مورد توجه قرار ن رفته است

همانند همتایان  ۳۲۳۸س  ۳۲۱۴دهقانان رسسیه در سا  های 

به دنبا   ۳۷۸۲یا شیهی  ۳۲۴۲س لهاتان  ۳۲۳۷خود در ملمان 

منها نو ی از دموکراسی مردمی را . یب برنامه به راه نیافتادند

ایجاد کردند که بتواند بحران سرمایه داری را به نفع اکلریت 

از نظر تاریخی قدرت سازماندهی کارگران از . مردم حل کند

درسن شوراها بیرسن ممد که این قدرت بزرگترین چالش را در 

اکنون بار دی ر . مقابل قدرت دسلتی سرمایه داری بوجود مسرد

بی شب تجرب  کارگران . سیاتم با بحران رس به رس شده است 

در هر یب از این بحران ها می تواند برای کارگران امرسز 

."                                                               مفید باشد  

در دسر  مورد نظر، دقیقا پن  از جنننگ جنهناننی اس ، ارسپنا 

شاهد شکوفایی  ظیم فعالیت های انقالبی س در مقابهه با بنحنران 

مقایا  اخنتنالف کشنورهناینی ننظنینر رسسنینه ، .  ام ریالیام بود

ان هاتان، ملمان، ایتالیا مفید است س می توان از من درس هنای 

مطالعات کهی رنگ س لعاب سنننت هنای منحنهنی را .  کهی گرفت

دارد، بنابراین تاریخ نویاان بریتانیایی اینن دسره غنالنبنا تنحنت 

. تاثیرماایل اتحادیه هناینی هانتننند کنه از سنیناسنت گنرینزانننند

نویاندگان ملمانی بر ک ، افکارشان از حرکت هنای سنیناسنی 

تاثیر گرفته است س به سختی تغییرات را در سنطنوح کنارگنری 

 .مورد توجه قرارمی دهند

جنبش کارگری بخشی از مبارز  طبقاتی است که از منرزهنای 

مقایاه های بین المهنی هنمنواره بنرای اینن .  مهی فراتر می رسد

زینرا جنننگ جنهناننی اخنتنالفنات .  دسر  خا  مناسب تر هاتند

زیادی را در میان مبارزات طبق  کنارگنر در ارسپنا بنه سجنود 

جنبش شورایی کارگران در سطح سیاسی رسنمنی شنکنل .  مسرد

بنایند بنه :  همان ونه که گرامشی در این باره منی گنویند.  ن رفت

این پیش زمینه توجه شود که در حالی نیرسی کار در کاخانه ها 

در مراحل اسلی  مگاهی به سنر منی بنردنند، سنرمناینه داری از 

در حقیقنت …  امتیازات بی شماری در قوانین خود سود می برد

رابطه ای که بین منان برقرار بود، رابط  ستم ر س تحت ستم ، 

استلمار گر ساسنتنلنمنار شنوننده بنود، در سرنعنینتنی کنه بنرای 

 .کارگران مزادی س دموکراسی سجود نداشت

شوراهای کارگری بخشی از شورش سراسری طبقه ی کنارگنر 

 ۳۲۳۷تا ۳۲۳۵در ارسپا بود که  هت بالفصل من جنگ خونین 

منینهنینون زخنمنی  ۱۲میهیون نفر کشته س  ۳۱این جنگ که .  بود

اما این مااله بیشنتنر . محصو  رقابت سرمایه داری بود داشت، 

گام کوچکی از رقنابنت منوجنود در بنازار بنود تنا ینب جنننگ 

 .ام ریالیاتی در میدان های نبرد

از سهو  زنندان خنود چنننینن  ۳۲۳۴رزا لوگزامبورگ در سا  

یا پیرسزی ام ریالینانم :  ما با این انتخاب مواجه هاتیم : " نوشت

نابودی، تخریب ، نال کشی س از …  س سقوط هم  فرهنگ ها 

میان رفتن بخش سسینعنی از منردم ینا پنینرسزی سنوسنینالنینانم، 

پیرسزی طبق  کارگر مگاه بین المههی، از بین بردن ام ریالیام س 

 ."شیوه های من

در پایان جنگ سوسیالیات ها تنها کااننی ننبنودنند کنه احاناس 

قنبنل .  می کردند جهان سرمایه داری در حا  فرس ریخنتنن اسنت

-از منها لهوید جرح در کنفران  صهح پاری  هشدار داد ارسپنا 

سرعیت موجود اجتنمنا نی، .  در برابر یب انقالب قرار دارد

سیاسی س اقتصادی به سسنینهنه تنوده هنای منردم در سنراسنر 

 ۳۲۳۷حتی در انتنهنای سنا  .  ارسپا به چالش کشیده شده بود

در بریتانیا ، محکم ترین حکنومنت ارسپناینی ، ینب گنزارش 

. محرمان  دسلتی خبر از گاترش سیرسس بنهنشنویانم منی داد

این گزارش ارافه می کرد که حرکت گانتنرد  سسنینعنی در 

میان طبق  کارگر احااس می شود به صورتنی کنه سنهنطنننت 

قدیمی س شورا بهترین شکل حکومت برای دمنوکنراسنی شنده 

 .است

در این سالها مبارزه بصورت سراسری س متنو ی در ممند س 

از .  ، از شرق دسبهنینن تنا رسسنینه گانتنرش ینافنت۳۲۳۲در 

ا تصابات  مومی در سیاتل تا شورش هاینی در امنرینتنانار

در دسران پن  از جنننگ .  هنمنه گنینر شند(  شهنری درهننند) 

اترینش، منجنارسنتنان س ) ام راتوری های بزرگ مرکز ارسپا 

در .  قبل از منوج شنورش کنارگنران از هنم پناشنیندنند(  ملمان

شورش های فراناه، هن امی که به اسج خود رسنیند، خندمن  

کشتی ، ناسی ها، کنارگنران منعندن س منهننندسنان درحنمناینت 

ازکارگران راه مهن به منان پیوستند، جنمنهنوری شنورسی در 

مجارستان س باساریا  دارای شنوراهناینی .  رسسیه به سجود ممد

 .شدند که نیرسی قدرتمندی را در دست داشت

حنادثن  منهنم اینن  ۳۲۳۸بدسن شب انقالب رسسیه در سنا  

در من سا  کارگران تنزار را سنرنن نون .  دسر  مشخص بود

کردند س پ  از یب دسر  تغنینینر س تنحنوالت، قندرت را بنه 

اسلین انقالب کارگری منوفنقنینت ممنینز منوجنب .  دست گرفتند

این مااله نشنان داد .  نفوذ سوسیالیام به کشورهای دی ر بود

که زمینه برای نوع جدیدی از حکومت که بنر منبنننای شنورا 

قرار داشت بوجود ممده س شوراهای کارگران به همان اننداز  

 .حزب انقالبی اهمیت داشت

مشارکت توده هنا ننمنی تنوانند بنوسنینهن  ینب گنرسه کنوچنب 

برسکرات هایی به دست مید که برای یب طبقه کار می کننند، 

بهکه فقط به سسیه  توده هایی امکان پ یر اسنت کنه خنودشنان 

. را برای به دست مسردن مناسبات قدرت، سازمان داده باشنند

چنین سازمان دهندگاننی بنایند خنواسنت هنای تنوده هنا را تنا 

سرحد امکان ماتقیما بیان کنند س تنا مننجناینی کنه منی تنوانند 

این مانالنه هنمنچنننینن بنایند . بورسکراسی را به حداقل برساند

بطور مزادانه س ماتقیم بوسیه  اکلریت تنظیم شود س سنراسنر 

با این دیندگناه مشنخنص اسنت کنه کنننتنر  .  دموکراتیب باشد

دموکراتیب قدرت یب انتخاب فنوق النعناده بنرای کنارگنران 

. نیات، یب مبنای ساقعی برای ساخت دسلت کنارگنری اسنت

بدسن دموکراسی ساقعی تشکیل چنننینن دسلنتنی ننینرسی کنافنی 

بدسن منتنمنرکنز کنردن حناکنمنینت، . برای بایج توده ها ندارد

بنرای .  کارگران نمی توانند مقاسمت سرمایه را در هم بشکنند

کارگران قدرت اجتما ی به معنای تحکیم فرد نیات، بهکه به 

تمرکنز شنوراهنا .  معنای تجمع تولید کنندگان هم  ثرست است

در محیط های تولیدی تقویت می شود س حنقنوق مننان را در 
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6ادامه از ص   

 دمکنراسی اروپایی و حمایت از ااشیستها

بایج گاترد  پنهنین ، بنه خناطنر سنازمنانندهنی بانینار خنوب 

در  ۲۱۳۳نیرسهای رد فاشیاتی، نازی ها نتواناتند در سا  

کمینتن  هنمناهننن نی منتنشنکنل از .  شهر درسدن راه پیمایی کنند

نیرسهای مختهف موفق شد سد پهی  را بشنکننند س راه را بنر 

 .[نازی ها ببندد

در این زمینه رسی کمب دسلنت بنه هنینچ  نننوان ننمنی تنوان 

هنر .  حااب کرد، چرا که دسلت در طنرف منقنابنل قنرار دارد

هنر .  رسز، بیش از پیش، دسلت به فاشیات ها کمب منی کننند

فنقنط تنینهنو .  رسز بیشتر شعارهای منان را از من خود منی کننند

یکدست س ینب » زاراتاین نیات که ساختارهای اید ولوژیب 

« نن اد بنرتنر» س «  حق استقال  منهنی« » ن اد بودن مردم ملمان

این ساختارهنای ایند نولنوژینکنی بنایند .  را قابل  رره می کند

پنرچننمننی بشننوننند تننا ایننن کشننور بننرای پننینشننبننرد جنننننگ هننای 

. ام ریالنینانتنی ای کنه منی خنواهند راه بنینانندازد ممناده شنود

سیاستمدارانی مانند نیبل س گاسب همین حاال هم این اهداف را 

این ساختارهای ایند نولنوژینکنی .  به رسشنی بر زبان می مسرند

الزم اند تا افکار را از پیوندهای اجتما ی دسر کنند س استلمار 

امنا دسلنت از سناخنتنارهنای .  هر چه شدیدتر را  مهنی سنازنند

رزمی نازی ها چه سودی می برد؟ مینا من هنا را بنه  نننوان 

مخننریننن خنناکننریننز بننرای رسزی ننن ننه مننی دارد کننه در من 

مزدب یران به سرع خودشان مگاه شوند س بخواهند سنرننوشنت 

 خودشان را خود به دست گیرند؟

برای ما رد فاشیات ها باید ادامه س فرجنام فناشنینانم ملنمناننی 

ما باید از منظر مگاهی تاریخی در منورد منفنهنوم .  رسشن باشد

فاشیام ملمانی همین امرسز س همین جا مائولنینت خنود را بنه 

 . هده ب یریم

سخنان رفیق یهودی تبار س کمونیات مان ارناتو کوخ کنه در 

سال ی درگ شت، ما را همچنان در مقاسمت مان همراهنی  ۲۴

سقنتنی گنهنه هنای قنهنوه ای بنه راه منی افنتننند، » :  خواهد کرد

هفتاد سا  پنینش منن شناهند اینن امنر .  مقاسمت ررسری ست

 ۳۸منن کنه ینب جنوان .  بودم، س همان سقت هم دیر شده بنود

ساله بودم با تحمل زندان س اردسگاه کار اجباری بنهنای من را 

بنننا .  بایاری دی ر بهای من را با جان خود پرداختننند.  پرداختم

بر این بهتر است مقاسمت کنیم س قبل از مننکنه دینر شنود، در 

 «.برابر کینه توزی  میق نازی ها اقدام کنیم

به فاشیات ها حتی اجازهء برداشتنن ینب قندم :  با چنین درکی

 !ندهیم

 !ااشیسم عقیده نیست، جنایت است: زیرا

 

 :گزارش من را رسی همین سایت مالحظه کنید 

 ۷۰۳۷ژوئیهء  ۳۳گیسن،  -نای اشپرنگر 

26ادامه مطلب شکرا ها  از ص   

هر جا که قدرت دسلتی تضعیف می شود س حاکمیت درگیر در 

جنگ، دی ر نمی تواند قدرت خود را ا ما  کند، کارگنران بنا 

تشکیل شورا تولید را مانتنقنینمنا بنه دسنت گنرفنتنه س امنور را 

در ملمان شوراهای کارگری همراه بنا .  خودشان اداره می کنند

شوراهای سربازان س دریناننوردان امنور کشنور را بنه دسنت 

در ایتالیا س ان هاتان نیز همین مااله بصورت دی نری .  گرفتند

 .به سقوع پیوست

رهنبنری ینب "  کنهنیند" در ان هاتنان اسناس کنمنینتن  کنارگنران 

در شرایط  ادی کمیت  ا تصاب .  ا تصاب غیررسمی مهم بود

مزادی  مل محدسدی داشنت س پن  از تنمنام شندن ا نتنصناب 

اما در بحران جنگ، این مااله تبدیل به ینب .  ازمیان می رفت

در جنرینان من .  سری کامل از جنرینان هنای ا نتنرارنی شند

مبارزات، رابط  محکمی میان تعدادی از کنارخناننه هنا شنکنل 

اینن .  گرفت س کمیته های ا تصناب بصنورت دا نمنی درممندنند

کمیته ها در برابر این درخواست اتحنادینه هنا س کنارفنرمناینان 

امنا .  مقاسمت می کردند که هر کای باید نتایج جنگ را ب  ینرد

خواست سراسری کارگران برای افزایش دستمزد س هم چنننینن 

در طی .  خواست های دی ر سبب پیوست ی بیشتر کارگران شد

ا تصاب ها نمایندگی ساقعی کارگران تحت نام کمیت  منرکنزی 

بنه اینن تنرتنینب شنوراهنای .  حفاظت از نیرسی کار ظاهر شند

کنمنینتن  .  کارگری در جریان جنگ در انن نهنانتنان بنوجنود ممند

نهاد ساده ای بود که هفته ای ینب بنار جنهنانه "  کهید" کارگران

کارخانه در من  ۱۱۱تا   ۲۴۱تشکیل می داد س هیات نمایندگی 

قدرت من در بانینج کنارگنران س تنوانناینی من .  حضور داشتند

. بات ی به نمایندگانی داشت که در کارخانه ها انتخاب می شند

کمیت  کارگران کهید در حقیقت شورای مرکزی کارگرانی بنود 

بنتندرینج از .  که ماتقالنه تشکیالت خود را بوجود مسرده بودند

درسن همین شورا، صدای مخالفت با جنننگ س امن نرینالنینانتنی 

تنننهنا :"  پیشرسان این شورا می گفتنند .  بودن من به گوش رسید

همچنین این کمیته تا منجنا " جنگِ ارزشمند، جنگ طبقاتی است

. پیش رفت که پیشنهاد دسلتی شدن صنایع س منابع منهنی را داد

منها هم چنان پیشنهاد دادند که اگر صنایع س منابع از منالنکنینت 

خصوصی در میند، کارگران می توانند ماتقیمنا مننهنا را اداره 

کارفرمایان حارر بودند به جای منکه قدرت شان را …  .  کنند

 …بر کارگران از دست دهند، جنگ را ببازند

 ۳۲۳۲س  ۳۲۳۷در ملمان نیز پ  از ان هانتنان در سنالنهنای 

جنبشی به راه افتاد که سسیع تر از جنبش کنارگنری انن نانتنان 

. این جنبش می رفت که قدرت دسلتی را نیز تصاحب کننند.  بود

هنزار  ۴۱۱در ملمان اتحادیه کنارگنران فنهنزکنار بنا بنینش از 

در کنننار من حنزب .   ضو، یکی از قوی ترین اتحادیه ها بنود

سوسیا  دمنوکنرات ملنمنان بنا رهنبنراننی ننظنینر کنا نوتانکنی، 

لیبکنخت س رزا لوگزامبورگ بنزرگنتنرینن حنزب در مننناطنق 

در چنین شرایطی لوگزامبورگ جزس  خنود را .  صنعتی بودند

هنر گنوننه : " اس می گفت.  بیرسن داد"  ا تصاب مردمی" به نام 

 مل سیاسی سسیع توده ها، پ  از رسنیندن بنه اسج خنواسنتنه 

های سیاسی به سمت ا تصاب های سسیع برای خواسنت هنای 

 …."اقتصادی حرکت خواهد کرد

هرچند رهبران حزب سوسیا  دموکرات با نظرات انقالبنی اس 

موافق نبودند س سازماندهی کنارگنران س منبنارزات اقنتنصنادی 

امنا حنرکنت هنای بنعندی  نان را سظیف  اتحادیه ها می داناتند، م

نشننان داد کننه کننارگننران س شننوراهننای کننارگننری نننظننرات 

کالرا زتکین به فنراخنوان .  لوگزامبورگ را بیشتر قبو  داشتند

دراینن …  لوگزامبورگ برای مخالفت با جنگ پاسخ ملبت داد 

در مسرینل .  تظاهرات  هیه جنگ، زنان بایاری شرکت کردنند

اسلین ا تصاب سراسری در برلین با ث بوجود ممندن  ۳۲۳۸

این شورا نه تنهنا .  اسلین شورای های کارگری در این شهر شد

خواهان غ ا س سوخت بود، بهکه خواهان صنهنح بنی درننگ ، 

پایان ساناور، لغو محدسدیت قانونی برای کنارگنران س مزادی 

شنوراهنای دین نری در .  زندانیان سیاسی س انتخابات مزاد بنود

 …. سایر نواحی بوجود ممدند

تنها تفاست شوراهای ملمان س رسسنینه من بنود کنه مننهنا مانهنح 

یکی دی ر از نقاط رعف شنوراهنای کنارگنری ملنمنان .  نبودند

شنوراهنای .  همکاری سوسیا  دموکرات ها با جناح راست بنود

 هر . کارگری به تنهایی نمی تواناتند پیشرس طبق  کارگر باشند

چند انتخاب دموکراتیب نمایندگان منان در محل کار بیان ر ایده 

…                                         های اکلریت کارگران باشد  

در ایتالیا شکل گیری شوراهای کارگران از ننمنوننه هنای دین نر 

شوراهای .  شکل گرفت ۳۲۳۲این شوراها در پایان . متفاست بود

تورین تحت رهبری گرامشی تالش کردند تا یب دسلت شنوراینی 

تنورینن از ننظنر صنننعنتنی هنمنانننند .  در این شهر بنوجنود مسرنند

در تنورینن درگنینری منینان .  شهرهنای گنالنسنکنو س بنرلنینن بنود

کارگران س کارفرماینان بنینشنتنر بنر سنر پنرسسنه تنولنیند بنود تنا 

ارزش باالی سرمایه گ اری کارخانه های مدرن، توجنه .  دستمزد

کارفرمایان را به حفظ رشند تنولنیند منعنطنوف منی کنرد س مننهنا 

شنوراهنای .  خواهان نیرسی کار منطنینع بنودنند تنا بنه پنینش رسد

کارگری ایتالیا دارای این مشخصه بودند کنه از احنزاب رسنمنی 

در .  جدا شدند س خیهی زسد تکهیف خود را با مننان رسشنن کنردنند

شورش های تورین همانند شهرهای دی ر، زنان طبق  کارگر در 

شورش در تنورینن از کنارخناننه تانهنینحناتنی .  راس قرار داشتند

در ینکنی از .  مرسنا  شرسع شد که بیشتر کارگران من زن بودنند

 :گزارش های تعطیهی کارخانه ها چنین ممده است

بنا .  ما کار را تعطیل کردیم س در بیرسن کنارخناننه جنمنع شندینم"  

ما خوراکی نداریم س نمی تواننینم کنار :  صدای بهند فریاد می زدیم

ر ی  کارخانه به کارگران قنو  شنینر ."  ما نان می خواهیم.  کنیم

س گفت با بخش تدارکات نظامی تمناس منی گنینرم س .  س  ال داد

اما به خاطر خودتان س به .  یب ماشین پر از نان سفارش می دهم

 .خاطر خانواده تان لطفا به سر ت به کارخانه برگردید

بنه چشنم ینکندین نر نن ناه .  کارگران برای یب لحظه ساکت شدنند

ما فقط به خناطنر ننان فنریناد :  س   همه با هم فریاد زدند.  کردند

منرگ   –مرگ بر سودپرسنتنان   –نمی زنیم، ما صهح می خواهیم 

 …بر جنگ

 نانک  مدااعا  حقکف نارگر

 از سایت اعتراض

 .دانلکد ننید آدرس زیرنسخه پی دی اف نتاب را می تکانید از 
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Schopenhauer 

 مبتذل ترین نوع غرور،غرور ملی است

 زیرا کسی که به ملیت خود افتخار می کند

 در خود کیفیت با ارزشی برای افتخار نمی یابد

 اگر نه به چیزی متوسل نمی شود که با 

 هزاران هزار نفر در آن مشترک است

 برعکس کسی که امتیازاتی در شخصیتش داشته باشد

 کمبودها و خطا هارا چه در خود و چه در ملتش میبیند
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     2012شماره شصت و دو سپتامبر  . ماهنامۀ روشنگر  

 اخوان وارتش؛ رابطۀ دین وقدرت درمصر
 محمد محق، پژوهشگر افغان مسائل اسالمی و مقیم کشور مصر 

 بى بى سى
 

کشورهای فقیر سجهان سومی حاصل کرده بودند نمیتوانات 

رسی .فقر اقتصادی س ناباامانیهای اجتما ی شان را چاره نماید

مسردن به بهوب سرمایه داری ظاهرا می توانات از این نظر 

برای هموار شدن راه این تغییر، . بیشتر مقرسن به صرفه باشد

حهقات س گرسه هایی که در این مدت با صبغ  سوسیالیاتی س 

همراه با نو ی همنوایی با بهوب شرق من زمان جایی در 

زندگی سیاسی مصر پیدا کرده بودند، باید از مراکز قدرت 

رهایی فعاالن اخوان س شاخه . اجتما ی شان کنار زده می شدند

های جدا شده از من از زندانها س دادن مااحتی کنتر  شده 

برای فعالیت منان می توانات این خواسته را بدسن هزین  

باز پ  گیری صحرای سینا از اسرا یل، . خاصی برمسرد

امضای معاهد  کم  دیوید، جهب کمکهای ایاالت متحده س 

سرمایه گ اری کشورهای هم یمانش در مصر س کنار زدن 

گرسه های چ  طرفدار شورسی من زمان، ارالع یب طرح 

سسیع را تشکیل می دادند که ارتشیان رسی دست گرفته 

بودند س این طرح بدسن به صحنه ممدن فعاالن م هبی 

ده  هفتاد من قرن شرسع دسران جدیدی . تکمیل نمی شد

در مصر بود که یکی از شاخصهای من را بازگشت 

مجدد اخوان س برخی گرسه های م هبی دی ر به صحن  

جن ی که پ  از تجاسز . اجتما ی مصر تشکیل می داد

شورسی سابق به افغاناتان در گرفت، پیامدهای 

گوناگونی داشت س از من جمهه به راه افتادن موج 

جدیدی در جهان  رب که طرفدارانش از من با  نوان 

مظاهر نمادین م هبی . یاد می کنند" بیداری اسالمی"

مانند پوشش اسالمی از این مرحهه رس به گاترش نهاد 

س نهادهای م هبی متعددی پایه گ اری شد، س هرچند 

گرسه های متعددی با رسیکردهای متفاست سیاسی س 

اجتما ی پا به صحنه نهادند، اما اخوان الماهمین همچنان 

در این نوبت اما، هم رهبران .  گاترده ترین جنبش باقی ماند

اخوان از هزین  سن ینی که هماسردی پیشین رسی دست شان 

گ اشته بود یاد گرفته بودند که باید با احتیاط سارد گود شوند س 

هم نظامیان می دیدند که دی ر نمیتوان به رسش سرکوب 

دس ده  گ شته . قهرممیز با همه س به سی ه با اخوان مقابل شد

شاهد صف مرایی محتاطانه سهمراه با نو ی خویشتنداری میان 

از یب سو سجود اخوان . دس جریان  مد  قدرت در مصر بود

س دی ر جناحهای م هبی تا سقتی که شعار براندازی رژیم را 

سر نمی دادند قابل تحمل بود س از سویی اخوان س  مد  گرسه 

های م هبی از قبیل سهفیها س غیر سهفیها از تقابل حاد س 

این سرعیت، که . اصطکاب شدید با ارتشیان اجتناب می کردند

مبتنی بر نو ی توازن قوا به نفع ارتشیان بود، می توانات 

برای سالیان بایار طوالنی دسام کند، اما دس  امل دی ر 

توانات باتر یب تحو  کالن را فراهم مسرد که خود را به 

صورت یب انقالب مردمی گاترده نشان داد، یکی در سطح 

مردم از توانایی اخوان س سایر . مردم س دی ری در سطح نظام

گرسه های سیاسی به تغییر سرعیت نا امید شده بودند س 

احااس می کردند بن باتی شکل گرفته است که با شیوه های 

این یاس تراکم یافته رسز به .. متعارف امکان شکاتن من نیات

. رسز به خشمی نهفته تبدیل می شد که منتظر لحظ  انفجار بود

در طرف نظام، حکومت در سالیان اخیر کوشیده بود حزبی  

ایجاد کند که  ناصر  مده اش را رانت خواران س حهقات 

این افراد با پیش انداختن . اقتصادی خا  تشکیل می دادند

 فرزند ر ی  جمهور سابق س به میان کشیدن طرح جانشینی اس، 

دسم در  رص  نظامی، شاخ  ماهح جنبش اخوان که یکی از 

برگهای برند  من در سالهای قبل س به سی ه به بهان  حضور 

نیرسهای ان هیای بشمار می رفت، اکنون زمین  سرسد به یب 

منچه این کار را بر اخوان دشوار می .  جنگ داخهی را نداشت

ساخت این بود که افاران ارتش خود مموزش دهندگان اصهی 

شاخ  نظامی من بودند س به هم  تواناییها س کارهای تشکیالتی 

جما   بدالناصر توانات با استفاده از .  شان مگاهی داشتند

نفوذش این شاخه را حتی بر رد رهبری اخوان استعما  کند س 

یکی از سخت ترین بحرانهای داخهی در تاریخ جنبش اخوان را 

تا جایی که رهبری اخوان، در من زمان حان ..  پدید مسرد

هضیبی، پ  از درگیریهای سخت س نفا یر درسن سازمانی 

 .توانات این شاخه را منحل س خود را از مفات من نجات دهد

سوم در  رص  مهی س منطقه ای، ارتش تواناته بود با مهی 

کردن کانا  سو ز س مخالفت با کشورهای قدرتمند غربی به 

 اسطور  مقاسمت در مقابل استعمار تبدیل شود 

قدرت، چنانکه میشیل فوکو س شماری دی ر از متفکران 

توریح داده اند، مقوله ای ساری س جاری در شبک  مناسبات 

اجتما ی است که هیچ حوزه ای از من ماتلنی نیات، اما 

اجتما ی به تبهور -درمعنای مورد نظر در مباحث سیاسی

سازمان یافته ای ارجاع می یابد که می تواند بر سرنوشت 

 .جمعِی مردم یا دست کم بخشی از منان تاثیر گ ار باشد

-در میان نیرسهای مطرح س اثرگ ار در  رص  سیاسی

اجتما ی معاصر مصر، ارتش این کشور س جما ت اخوان 

الماهمین، بیشترین سزن س به همان دلیل بیشترین اهمیت را 

دارند س نوع رسابط س مناسبات این دس، همچنان از 

اثرگ ارترین  وامل در تعیین شرایط داخهی س خارجی این 

به لحاظ تاریخی، رابط  این دس با .  کشور به شمار می رسد

فراز سنشیب هایی مهم س تاریخااز برای مصر، همراه بوده 

مغاز تالقی ارتش س اخوان به ده  چهل میالدی قرن .  است

گ شته برمی گردد، زمانیکه نفوذ جنبش اخوان می رفت تا 

در من زمان، به دلیل .  شکوفا ترین دسره هایش را رقم بزند

حضور نیرسهای نظامی بریتانیا س نیز نفوذ ان هاتان 

در رص  سیاسی مصر هم ازطریق کاخ شاهی سهم 

برخی احزاب س نهادها، ارتش نمیتوانات نقشی تعیین 

کننده در شرایط کشور داشته باشد س از این بابت 

ناخرسندی در رده های باالی افاران من گاترش پیدا 

هم یمانی ارتش بعنوان نهادی مناجم س سازمان .  کرد

یافته با جما ت اخوان بعنوان پرنفوذ ترین گرسه 

م هبی در من دسران، می توانات هر تغییری -سیاسی

افاران برجات  .  را در مصر من دسران ممکن گرداند

ارتش، مانند جما   بدالناصر، انورالاادات، س شماری 

از یاران شان از طریق  بدالمنعم  بدالر وف، یکی از 

افاران اخوانی ارتش با حان البنا، رهبر جنبش اخوان 

مَشنا شدند س توافق نمودند که به مموزش ا ضای شاخ  

 .ب ردازند( سازمان سی ه/ النظام الخا )نظامی اخوان 

میان  ۵۷س  ۳۲۵۸چندی بعد، در جن هایی که در سالهای 

ا راب س اسرا یل رخ داد، همکاری تن اتن ی میان هر دس 

این تجرب  مشترب که خوشایند هر دس .  جناح به تحقق پیوست

طرف ساقع شد، زمین  همکاریهای بعدی را فراهم مسرد س 

مهمترین منها دس اقدام سرنوشت ساز برای مصریان بود، یکی 

رایزنی س هماهن ی برای تغییر نظام در مصر س خاتمه دادن 

، که با موفقیت ۳۲۴۲به حکومت شاهی در من کشور درسا  

به انجام رسید س دی ری تصفی  میدان سیاسی از دی ر 

بازی ران من  رصه، به گونه ای که اندکی بعد از پیرسزی در 

انقالب بر رد نظام شاهی، ارتش به انحال  س ممنو یت تمام 

احزاب سیاسی دست زد س اخوان نیز ازمن به حمایت برخاست 

س با استفاده ازنفوذ مردمی اش مانع ساکنش گاترد  احزاب س 

 .گرسه های سیاسی گردید

پ  از این سه تجرب  همکاری مهم س تاثیرگ ار تاریخی، که 

هم  رقبای سیاسی از صحنه خارج شده بودند، اکنون نوبت به 

تقایم قدرت میان دس شریب اصهی رسیده بود، س بنا به 

. اقتضای قدرت، هم یمانی جایش را به تقابل س تنازع داد

ارتش اکنون  السه بر قدرت نظامی، دی ر ارگانهای دسلتی را 

نیز به اختیار داشت س با استفاده از تمام ابزار ممکن کمر به 

اخوان .  ح ف شریب دیرسز س قدرتمندترین رقیب امرسز بات

نیز با اتکا به نفوذ توده ای گاترده اش در سراسر کشور در 

 .صدد جبهه گیری س مقابهه به ملل برممد

منچه اما اخوان را در این مرحهه مسیب پ یر می ساخت چند 

 امل بود، نخات اینکه در  رص  سیاسی دی ر احزاب س 

نیرسها قبال از صحنه ح ف شده بودند سبرای اخوان این 

امکان نبود که احزاب دی ررا، اینبار دراین نبرد که صورت 

بیرحمانه ای به خود می رفت، مانند سالهای پیش از انقالب به 

همکاری اخوان با ارتش برای ح ف س محو گرسه . یاری بطهبد

 .های سیاسی راه ح ف خود من را نیز همواره کرده بود

 

س از این طریق دامن  محبنوبنینت من از منرزهنای جنغنرافنیناینی 

مصننر باننی فننراتننر رفننتننه س هننواداران بننیننشننمنناری در دینن ننر 

کشورهای  ربی س حتی کشورهای غنینر  نربنی پنیندا کننند، س 

جما   بدالناصر در کنار چهره هایی مانند جواهنرلنعنل ننهنرس، 

این مائهه امنکنان مناننور .  مارشا  تیتو س سوکارنو مطرح شود

دادن اخوان در برابر ارتش را در سطح مهی س  نربنی بنه حند 

 .اقل ممکن فرسکاست

حا  که یکی از دس رقیب، برگهای بنه منراتنب بنرننده تنری در 

اختیار داشت، کف  توازن قوا به نفع ارتش رس به سن ینی نهاد س 

دست من در قهع س قمع قوی ترین جنبش اسالمی خاسرمیناننه بنه 

جما   بدالناصر س نظنامنینان هنمنرکنابنش .  شکل سسیعی باز شد

شماری از رهبران س چهره های بارز جنبش را به دار مسیختننند 

س نزدیب به بیات هزار نفر را به زنندان افنکننندنند، س از اینن 

طریق  مال برای تقریبا دس دهه این جنبش را به صورت ننینمنه 

 .جان در مسردند

افاران ارتش که یکی از برگهای برند  رقیب را اتکا بنه اهنرم 

اید ولوژی م هبی می داناتند، خود دست به تنولنیند مصنننو نی 

سوسیالیاتی زدنند، بنی مننکنه   -اید ولوژی دی ری با صیغ  مهی

پشتوان  تئوریکی خاصی برای من سامان داده باشند س ینا بانتنر 

اجتما ی من را به صورت مگاهانه هموار ساخته باشند، که البته 

یکی از تبعات من گرایش بینشنتنر بنه بنهنوب شنورسی سنابنق س 

افزایش فعالیت احزاب چ  در سطح مصر س کشورهای  ربنی 

بود؛ چیزی که مای  نن نراننی بنهنوب غنرب در من دسران منی 

 .گردید

نزدیب به دس دهه بنعند کنه مثنار جننن نهنای جنهناننی از چنهنر  

کشورهای پنینشنرفنتنه زدسده منی شند، س دسره ای از رفناه س 

شکوفایی به سرا  بایاری از کشورهای توسعه یافته ممده بنود، 

افاران ارتش به رهبری انورالاادات نیاز به تغییر رسیکرد را 

 —پیرسزی های سیاسی س مسازه ای که در میان . ح  کردند
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در کنار دی ر صالحیتها س نفوذی که در  رصه های تنجنارتنی 

س حکومتی مصر بدست مسرده بودند، ناخشنودی دست اه نظامی 

نظامیان اینب  السه بر کنتر  مخنالنفنان اصنهنی .  را بران یختند

از طریق ارگانهای امنیتی که هزینه س توان سن ینی می طهبنیند، 

با رقیب دی ری نیز خود را مواجه یافته بودند کنه بنه صنورت 

حنزب .  خزنده قدرت شان را از درسن نظام به چالش می گرفت

حاکم که بیشتر به مافیای اقتصادی می ماند، می رفنت تنا خنود 

را رسی دی ر نظام منعنرفنی کننند، س ننظنامنینان منی دیندنند کنه 

هرگونه تالش برای حفظ س بقای سرعیت منوجنود، بنه منعنننای 

حفظ سهط  من حزب است که نه تعهدی به نهاد ارتنش داشنت س 

با شرسع بهار  ربی، تنوده هنای بنه .  نه پای اهی در میان مردم

شنِم .   خشم ممده به میدان ممدند تا خواهان تغییر سرعنینت شنونند

سیاسی افاران بهند رتب  ارتش فرا رسیدن لنحنظنات تنغنینینر را 

تشخیص داد، س همان بنود کنه ر نین  سنتناد من بنا جنمنعنی از 

افاران ارشد، در نخاتنینن رسزهنای شنرسع ننامرامنینهنا  نازم 

ایاالت متحده شدند تا با متحد دیرین  خود در بار  منچه در حنا  

 .رخ دادن بود به رایزنی پردازند

گزارشی از محتویات این گفت و در دسترس نیانت، امنا نشناننه 

ها حاکی از این بود که هر دس طرف بنه فاناد حنزب حناکنم س 

فااد گاتنرده تنر نناشنی از من در سنطنح حنکنومنت کنه منوج 

ناررایتی تند س پردامنه ای را در سالهای اخیر به راه اننداخنتنه 

بود، سقوف داشتند س حماینت از من را بنه دسر از حنکنمنت س 

هرج س منرج سسنینع منی تنوانانت هنم باناط .  درایت میداناتند

ارتش لزسم خانه تکانی را .  دسلت را برچیند س هم بااط مهت را

دریافته ستصمیم گرفته بنود کنه خنود من را بنه پنینش بنبنرد تنا 

شاید جاورانه ترین اقدامی . گرانی اه قدرت دچار تزلز  ن ردد

که صورت داد تشکیل جهاات فوق العاده س گشودن بناب سنخنن 

با مردم در رسزهایی بود که هنوز حانی مبارب سابق بنعنننوان 

این یعنی  مال ننادینده ..  فرمانده کل قوا بر سر قدرت قرارداشت

گرفتن ر ی  جمهور س فرمانده کل قوا س نو نی ا نالم ممنادگنی 

 .مبنی بر ز  سی ازمقامی که داشت

رقیب دیرین  ارتش، جما ت اخوان الماهنمنینن، شنایند بنه دلنینل 

. رسحی  احتیاط کاری شدید، هنوز به سقوع انقالب باسر ننداشنت

جنننوری  ۲۴هن امی که تظاهرات مردمی به رسز سنه شنننبنه 

تنداسم .  مغاز شد، هیچک  از اخوان در من حضنور پنیندا ننکنرد

مقاسمت جوانان انقالبنی در منیندان تنحنرینر تنا رسز جنمنعنه س 

پیوستن شمار بیشتری از مردم به من، به سی ه چهره هایی ماننند 

محمد البراد ی به جمع حمناینت کننننندگنان از اننقنالب، بنه اینن 

جما ت نیز جر ت بخشید که در صنف اننقنالب قنرار گنینرد س 

هرچه مقاسمت مردم دسام بیشتر کرد، باسر اخوان نیز به امکان 

مواجهه با نظام قوت گرفت س طرفدارانش را بیشنتنر بنه منیندان 

مسرد، تا سرانجام ر ی  جمهور کناره گیری کرد س زمنینننه بنه 

 .تغییر سرعیت فراهم گردید

از من هن ام تا اکنون، که نزدیب به یب سا  س ننینم از شنرسع 

تحوالت می گ رد س جما ت اخوان تواناتنه اسنت بنا پنینرسزی 

در انتخابات، یکی از ا ضایش را به ماند ریناسنت جنمنهنوری 

مصر برساند، تالش متقابل ارتنش س اخنوان بنر سنر تصناحنب 

. بیشترین سهم از قدرت به اشکا  مختهف جنرینان داشنتنه اسنت

در ساقع هرکدام از دس طرف تالش داشنتنه اسنت در بنحنبنوحن  

تحو  کالنی که رخ داده است به فتح سن رهای بنینشنتنری نناینل 

 .گردد

جامع  مصر مانند بایاری از جوامع شرقی سناخنتناری هنرمنی 

شاید اهرام مصر بهترین تجام فیزیکی این ساختار بناشند .  دارد

در اینن .  که از هزاران سا  پیش تا اکنننون ادامنه داشنتنه اسنت

ال وی ساختار، قدرت توزیع نمی شود، بهکه تراکم منی کننند س 

من ک  که در رأس هرم قرار می گیرد باالترینن صنالحنینت س 

 .در ساقع سهط  مطهق دارد

کای که می خواهد به رأس هرم صعود کنند بنایند پشنتنواننه ای 

. داشته باشد که بتواند این مانینر را بنا اتنکنا بنه من در ننوردد

نهادی که می تواند چنین پشتوانه ای ایجاد کند گاه نهناد ننظنامنی 

است س گاه نهاد اقتصادی س گاه نهاد دین س گاه ا تالفی از دس ینا 

 .هر سه منها

این در یب معنا  نبنارت اسنت از تصنمنینم فنردی س اننتنخناب 

مزادان  یب اناان برای معنوی زیاتن س د  در گنرس سنعنادت 

اما هم  متدینان چنین تعریفی از من ندارند، س .  اخرسی داشتن

به سی ه تجرب  تاریخی نشنان داده اسنت کنه دینن بنه منرسر 

برای بخشی از متدینان تبدیل به نهادی منی شنود بنرخنوردار 

از امکانات اقتصادی س ننفنوذ اجنتنمنا نی س احنیناننا کنارکنرد 

اجتما ی، بیش -دین به  نوان نهادی با اقتدار سیاسی.  سیاسی

از منکه با ابعاد معنوی سجود اناان سرسکار داشنتنه بناشند بنا 

دینن بنه  نننوان .  حکمرانی بر تن س بر جیبش سنرسکنار دارد

اجتما ی، در کنار زنجیره ای از منطنالنبنات، -نهادی سیاسی

از طنرینق ..  مالیات م هبی بر دسش پیرسان خنود منی گن ارد

این مالیات هم کارفرمایان س کارگزارانش به تامین ننینازهنای 

زندگی خود می رسند س هم با انباشت تدریجی سرمایه زمینننه 

. دخالت س اِ ما  نفوذ در  رص   مومی را پنیندا منی کننننند

نهادی که در طی سده ها در مصر از دین نمایندگی می کنرد 

این نهاد با منکه به لحاظ مالی نو ی اسنتنقنال  .  بود"  االزهر"

گنوینا .  داشت، اما هیچ اه به رقیبی برای حکومت تبدینل نشند

جای جریانی که از پای اه دین به فتح بنرج س بنارسی قندرت 

کمر ببندد خالی می نمود، س این خأل با شنکنل گنینری جنننبنش 

 .اخوان پر گردید

منچه جنبش اخوان را از دی ر جنبشهای دینی پیشین منتنفناست 

می ساخت  زم قاطع من به تشکیل حکومت س استفاده از قنو  

حان البنا، بنینانن ن ار س منهنمنتنرینن .  قهریه در این راستا بود

نظریه پرداز جما ت، در رسایهش به اینن امنر اشناره کنرده 

در همین راستا، در مراحل نخات به ا تالف بنا ارتنش .  است

رسی مسرد تا با نهاد اصهی قدرت مقابل گردد، س هن امی کنه 

ارتش نهاد اصهی قدرت را قبضه کرد، رس در رسینی منینان 

اکنننون س پن  .  این دس شکل خشونت ممیزی بنه خنود گنرفنت

ازاین تحوالت، رس در رسینی بصنورتنی دین نر رخ ننمنوده 

به نظر می رسد که این بار بخت اخوان در چیرگی بنر .  است

یکی بنه اینن دلنینل کنه .  رقیب دیرینه قوی تر از گ شته است

خشم رسوب کرده در رسان مردم بر رد نظام حاکنم گن شنتنه 

اکنون متوجه سران ارتش به  نوان بقایای من نظام اسنت، س 

ررباتی که بر من سارد گردد س از صالحیتنهنای من بنکناهند، 

 .مای  خشنودی طیفهای سسیعی از جامع  مصر می گردد

دسم به این دلیل که ایاالت متحده به سارد مسردن این رربنات 

چرا  سبز نشان داده س بنه سنران ارتنش فنهنمناننده اسنت کنه 

ساکنش منان در مقابل منچه که رسند دموکراتینب ننامنینده منی 

این پیام در سفر اخیر .  شود، مورد استقبا  من قرار نمی گیرد

بنه سین ه .  هیالری کهینتون به قاهره به صراحت نیز گفته شند

اگر در نظر داشته باشیم که تضعیف ارتنش مصنر، بنعنننوان 

 !قوی ترین ارتش  ربی، به سود اسرا یل نیز هات

اما از مناو، اگر اخوان حتی موفق شود که رقیب دینرینننه را 

کامال از صحنه خارج س دژ قدرت را یکاره تاخنینر ننمنایند، 

رابط  دینن .  این به من معنا نیات که غا هه پایان پ یرفته است

اخنتنتنام اینن .  س قدرت همچنان امری چالش بنر انن نینز اسنت

مشکل، ماتهزم تالش تئوریکی برای تعنرینف نانبنت دینن س 

 .قدرت به شکل  ام، س دین س حکومت به شکل خا  است

اخوان بارها گفته است که خواهنان حنکنومنت دینننی ننینانت، 

بنا اینن اد نا کنوشنینده اسنت .  بهکه حکومتی مدنی می خواهد

مرز خود را با سالیت فقیه س نیز گرسه های بنیادگرای تمامت 

 . خواه مانند طالبان س القا ده جدا نماید

اما فراتر از این کهی گویی، هیچ تالش مهمی برای ابنهنام زداینی 

از قضیه سامان نداده است تا دیده شود کنه ننهناد دینن جناینش در 

 .کجا است س نهاد قدرت چه نابتی با من دارد

میا با برتر داناتن فهم خود از دین نابت به دی نر قنرا نتنهنا، منی 

خواهد خود تجام انحصاری نهاد دین در  رص   مومی بناشند، 

پهورالیام در فهم س تفایر دین را به رسمیت شننناخنتنه س /  یا تکلر

دین را مهب مشاع هم  شهرسندان می داند تا دین معنویت اندیش 

غیر سیاسی به همان پیمانه بنه رسنمنینت شننناخنتنه شنود کنه دینن 

معیشت اندیش سیاسی، بی منکه کای حق تمنهنب اننحنصناری من 

 .را داشته باشد

پایان بخشیدن به رس در رسیی  نمنهنی دینن س قندرت در مصنر، 

مانند بایاری دی ر از کشورهای اسالمی، در گرس پایان بخشیدن 

به تضارب س ناسازساری تئوریکی در این  نرصنه اسنت کنه بنا 

پیش از هر چیز بنایند .  چند شعار انتخاباتی به انجام نخواهد رسید

دغدغ  حقیقت بر سودای مصهحت بچربد س اصنالح انندیشنه در 

 . اسلویت قرار ب یرد

***** 

 

کورش، اسطوره ای که بسیاری از ایرانیان، 

بخصوص جوانانی که فریب تبلیغات 

ناسیونالیزم عظمت طلب ایرانی را خورده 

اند، چیزی جز دست ساخته ی یهودیت 

طنز مسئله در اینجاست که توده ی . نیست

سرگردان و ناآگاهی که امروزه تحت تاثیر 

ناسیونالیسم منحط ایرانی، اسطوره ی 

کورش را وسیله ی مبارزه با اسطوره ی 

اکنون آبرو باخته ی محمد قرار داده است، 

در فرار از سرکوب و فریب و ریای یک 

مذهب، نادانسته و بی آنکه خود بدانند، 

دوباره به دام اسطوره سازی مذهبی و 

خرافی دیگری، بهمان اندازه فرتوت و 

.پوسیده، افتاده است  

از کتاب بازیگران عصر تمدن، کورش،  

، چنگیزمحمد،   

نوشته سیامک ستوده   

 طنز
 

31,2012شدهدراوتنوشته
 توسطامامنقی

 
ازمصائببزرگآنحضرتاینبود
کهایشانهرچهسعیکردند
نتوانستندالیشهوسوسنکهاز

خواستندایشانلباسنووطالمی
رامتقاعدکنندکهاینچندروزه
تعطیلیکهمعتصماعالمکرده،
عیدنوروزنیستواینکولی

هایسامراهادرخیابانقرشمال
حاجیفیروزنیستندبلکهسران

 .تعهدندممالکبی

http://imamnaghi.wordpress.com/2012/08/31/731/
http://imamnaghi.wordpress.com/author/imamnaghi/


 

 

 30     2012شماره شصت و دو سپتامبر  . ماهنامۀ روشنگر  

 

کارگری س کنتر  اتحادیه ها در دست خود، انرا سسیهه ای کننننند 

منینزان کنننتنر  اینننهنا بنر .  برای کاب قدرت س یا تقنانینم قندرت

اتحادیه ها کارگری س توان اینها بنرای مرام نن ناه داشنتنن طنبنقنه 

کارگر، بخشی از توان چانه زنی اینهاست برای سهنم خنواهنی س 

تایید این بخش از سرمایه بنر منبنارزه صنننفنی س .  یا تقایم قدرت

حق اتحادیه برای کارگران س دسلتی کردن صننناینع س ننظنینر من 

بخشی از ناخه پیش ساخته ای است که بنر منبنننای منننافنع دراز 

استفاده سسیع از ادبیات کمونیاتنی س چن  .  مدت من بنا شده است

بدلیل منافع اینها برای بایج طبقه کارگر بعننوان سنیناهنی لشنکنر 

خود سالهاست که تفکیب اینها را از جنبش کمونیاتنی کنارگنران 

حزب کمونیانت مفنرینقنای جنننوبنی کنه خنود .  مشکل نموده است

 ضو کن ره مهی مفریقای جنوبی می باشد، نماینده این بنخنش از 

اگر چه مردم  ادی س کنارگنران .  سرمایه بورسکراتیب می باشد

زیادی نیز به امید رفاه س مزادی بنه اینن احنزاب پنینوسنتننند، امنا 

رهبری این احنزاب س سنیناسنتنهنای من در دسنت اینن بنخنش از 

در ایران نیز ما با این نوع احزاب چن  . سرمایه بوده س می باشد

حزب توده سسیاستهنای من اگنر چنه فنرمنولنه تنرینن .  مشنا هاتیم

حزب در ایران به این سیاست است، اما اگر به ادبیات احنزاب س 

سازمانهای سیناسنی جننناح چن  جنننبنش منهنی اسنالمنی نن ناهنی 

بیندازیم، به شباهتهای برنامه ای این احزاب س سنازمناننهنا بنهنتنر 

این احزاب با سیاستهای بایار مننانجنم س خنط .  میتوانیم پی ببریم

مشی ثابت، همیشه به نماینده بنخنش بنورسکنراتنینب سنرمناینه در 

باید توجه داشت که سرمایه بورسکراتینب .  جامعه تبدیل می شوند

س سرمایه داران این بخش فقط با کاب قدرت سیاسی س یا سنهنینم 

به همینن دلنینل .  شدن است که یکباره از هیچ به همه چیز میرسند

. تمام سیاستهای این احزاب بر هنمنینن اسنتنراتن ی اسنتنوار اسنت

یعنی سهیم شندن در قندرت سنیناسنی س بنرای اینن سنهنینم شندن 

تالششان برای کنتر  جنبش کارگری بعنوان توانمایه یا پشنتنواننه 

بنو ی میتوان سنیناسنت . این شرکت س سهمخواهی از قدرت است

منها را فشار از پایین با اتکا به جنننبنش کنارگنری بنرای شنرینب 

در اینران بنعند از افشنای .  شدن در قدرت در بناال تنورنینح داد

سیاستهای حزب توده، این سرمایه بنورسکنراتنینب س ننمنایننندگنان 

خواندن سیاست حزب تنوده، سنعنی دارنند "  خیانت" سیاسی من با 

بندسن .  این سیاستها را به شکل جدیدتری در جامعه مطرح سازند

توجه به ماهیت این سرمایه س نحوه  نمنل من در جنامنعنه، ننمنی 

حاال با این تورنینحنات بنر .  توان به تحهیل سیاستهای من پرداخت

می گردیم به تحهیل سرعیت نیرسهای سیاسی در مفریقای جنوبنی 

 .۳۲۲۵پ  از سقوط رژیم مپارتاید ن ادی در سا  

 

و تمغمیمیمر رژیمم  ۳۹۹۰وضعیت آاریقای جنکبی بعد از انتخابات 

 آپارتاید نژادی

که با توافق قبهی با رژیم مپارتاید در  ۳۲۲۵بعد از انتخابات 

مفریقای جنوبی انجام شد، کن ره مهی توانات اکلریت را در 

پارلمان بدست مسرد س از این طریق بخشی از سیاه پوستان س 

رن ین پوستان تواناتند در قدرت سیاسی با سفید پوستان شریب 

بعبارت دی ر سیاتم سرمایه داری مفریقای جنوبی را از . شوند

سیاتمی برای سرمایه داران سفید پوست به سیاتمی برای تمام 

پشتوانه این شرکت در قدرت برای . سرمایه داران تبدیل کنند

اینها نیز نفوذشان بر اتحادیه ها کارگری بود که بعنوان یکی از 

بایاری از . ستونهای مبارزه  هیه رژیم مپارتاید  مل می کرد

رهبران اتحادیه پ  از قدرت گرفتن کن ره مفریقا به نان سنوایی 

یکی از مشاسران " نام"بطور ملا  دبیر سابق اتحادیه . رسیدند

حقوق دبیر فعهی . ریی  جمهور فعهی جیکوب زسما است

. هزار راند است ۳۱۴به اسم بالنی در هر ماه " نام" اتحادیه

به یب کارگر مته کار " نام"بعبارت دی ر نابت حقوق دبیر 

راند در ماه می گیرد، یب به  ۵۱۱۱معدن که حقوقی نزدیب به 

 ۴این نابت در کانادا بطور ملا  حداکلر یب به . می باشد ۲۱

منچه در مفریقای جنوبی س جنبش کارگران معادن من . می باشد

در کنتر  کارگران " نام"اتفاق افتاده است، ریزش قدرت اتحادیه 

س بر پایه ناررایتی " نام"در تضاد با " امکو"انجمن . است

.—بطور ملا ، اگر . کارگران ازاین اتحادیه شکل گرفته است   

بزبان ان نهنینانی در جنهنانات خنود بنا کنارگنران "  نام" اتحادیه 

با زبانی که منخنهنوطنی از زبنان "  امکو" صحبت میکند، انجمن 

افریقایی زسلو س ان هیای س افنرینکناننو اسنت بنا کنارگنران در 

بنا سنو اسنتنفناده از "  ننام" جهااتش گفت و می کند، اگر اتحادینه 

لعاب چ  س کمونیام ، منافع سرمایه بورسکراتیب را پاس منی 

با د ا س جنبل جهااتش را مغناز کنرده س "  امکو" دارد، اتحادیه 

با استناد به مایحیت، حق همه کارگران منیندانند کنه در ثنرست 

کنه بشندت "  ننام" همچننینن درتضناد بنا اتنحنادینه .  شریب شوند

" امنکنو" ساباته به حزب کمونیات س کن ره مهی است، اتحادیه 

خود را غیر کمونیات س غیر سیاسی میداند سلی  مال در مقابل 

به بخشی از سیاست ها س سنیناسنتنمنداراننی کنه طنرفندار قندرت 

سیاهان هاتند، تمایل نشان داده س معتقد است که قوانین مفریقای 

جنوبی هنوز به نفع سفید پوستان اسنت س سنیناه پنوسنتنان حناکنم 

نوکر این سفید پوستان می باشند          بنی جنهنت ننینانت در 

حالیکه حزب کمنوننینانت مفنرینقنای جنننوبنی طنی ا نالمنینه ای 

شده "  امکو" خواستار دست یری جوزف ماتونجوا رهبر اتحادیه 

را از "  امنکنو" مگوست خنود، اتنحنادینه  ۳۲است س در ا المیه 

نظر مالی ساباته به شرکت بی اچ پی بی لنینتنون دانانتنه اسنت

متن این اطال یه ها بایار شبیه همان متنهایی است که حنزب )  

 هیه نیرسهنای اننقنالبنی س  ۲۱توده س اکلریت در ایران در دهه 

، از منطرف رهبنر اخنراجنی سنازمنان ( کمونیات بکار می برد

کنه بندلنینل طنرفنداری از (  جولیوس رامنال)جوانان کن ره مهی 

قدرت سیاهان سمخالفت با رهبری فعهی کننن نره منهنی س اتنهنام 

فااد مالی اخراج شده است، به دیدن کارگران ا تصابی رفته س 

منها را تشویق به سازمان دادن خود در یب اتنحنادینه رادینکنا  

رهبران کن ره مهی مفریقا از جنمنهنه جنولنینوس رامنال .  می کند

متهم به فااد مالی هاتند سلی با شعنارهنای پنوپنولنینانتنی سنعنی 

نکته منهنم اینن . دارند تا از ناررایتی کارگران سو استفاده کنند

در هنفنتنه گن شنتنه در جنرینان "  ننام" است که رهبران اتحنادینه 

ا تصاب سقتی برای سخنرانی بنرای کنارگنران منعندن ممندنند، 

جر ت نکردند که از ماشین زره پنوش پنهنین  پناینینن بنینایننند س 

بنننا )  فرن  بالنی از رهبران من در مصاحبه با رادیو کایا اف ام

از  مل پهی  در تیرباران کنارگنران (  ب زارش نیویورب تایمز

اما کشتار کارگران معدن در هفته گ شته بنار دین نر .  دفاع نمود

 .تاریخ خونین کارگران معدن را در مفریقای جنوبی زنده کرد

 

، نقطمه عمطمفمی در ممبمارزات نمارگمرا  ۳۹۰۳آگکست  ۳۷    

 آاریقای جنکبی

هنزار ننفنر  ۳۱۱، بدنبا  ا تصاب بیش از ۳۲۵۲مگوست  ۳۲

کارگران معدن، دسلت ن اد پرست مفریقای جنوبی به کنارگنران 

حمهه کرد س نه نفر از انها را دست ینر س بانیناری از رهنبنران 

این ا تصاب که چهار رسز بینشنتنر .  اتحادیه ها را دست یر نمود

طو  نکشید، سر مغاز یب کم ین رد کمونیاتی دسلت مفریقای 

این ا تصاب در  ین حا  پایانی بنود بنر ینکندسره .  جنوبی بود

مصالحه با دسلت سفید پوست س مغاز یب مبارزه رادیکا   هینه 

سیاتم مپارتاید که اسناس من رسی سارد کنردن کنارگنر ارزان 

در طنو  اینن .  برای معادن بزرگ مفریقای جنوبی استنوار بنود

ا تصاب کمیته مرکزی حزب کنمنوننینانت بنه هنمنراه رهنبنران 

طنز تهخ تاریخ ننینز .  محهی کن ره مفریقای جنوبی دست یر شدند

رهبرانی که با قدرت جنبش کارگری بنه قندرت .  در همین است

 .سا  به قاتهین منها تبدیل شدند ۲۲رسیدند، بعد از 

اگر این تجربه تاریخی درسی داشته باشد، باز هم تاکید بر این 

نکته است که بدسن یب جنبش کمونیاتی کارگران که بتواند 

اتوریته سیاسی کاب کرده باشد س بر پایه نفی قدرت سیاسی 

سیاتم سرمایه داری بنا شود، کارگران قادر نیاتند خود س 

برخالف چ  رد ام ریالیات س . جامعه را رها سازند

ناسیونالیات که با امامزاده سازی از طبقه کارگر قصد دارد 

جنبش طبقه کارگر را تبدیل به سکویی برای پرش به قدرت 

سا  مبارزه خونین طبقه کارگر مفریقای جنوبی  ۲۱کند، تجربه 

بار دی ر نشاندهنده من است که اتحادیه های کارگری کارگران 

در سایه نبود یب حزب سیاسی کمونیاتی ، می توانند سسیهه 

میا یب جنبش . ای برای محکم کردن زنجیر منها شوند

کمونیاتی در میان کارگران در مفریقای جنوبی قادر خواهد بود 

خود را سازمان دهد ساتوریته کاب کند؟ به نظر من اگر کشتار

مغاز یب دسره جدید برای منبنارزه  ۳۲۵۲کارگران در سا  

س رینزش تنوهنم  ۲۱۳۲ هیه مپارتاید بنود، کشنتنار مگنوسنت 

کارگران به حزب کمونیات س کنن نره منهنی، منینتنوانند مغناز 

اگر جنبش کمونیاتی ننتنوانند در جنرینان .  یکدسره جدید باشد

این بحران اقتصادی س سیاسی رشد کند، صد در صد جنننبنش 

های دی ر اجتما ی باز هم ملل گ شته اتحادیه های کارگنری 

س مبارزات منها را سکویی برای شریب شدن خود در قندرت 

کنه "  امکو" سخن رهبر .  سیاسی س حفظ این نظام خواهند کرد

در مصاحبه گفتنه بنود منن رسز قنبنل از کشنتنار در منقنابنل 

کارگران زانو زدم س از منها خواستم متفنرق شنونند، سلنی بنه 

حرف من گوش ندادند، به نظر من نشنانندهنننده من اسنت کنه 

کارگران بصورت غریزی هم شده، به ناتواننی اینن رهنبنری 

ا المیه حنزب کنمنوننینانت مفنرینقنای جنننوی س .  پی برده اند

بنار دین نر سنتنرسننی س "  امنکنو" تقارای دست یری رهبری 

ناتوانی این چ  رد ام ریالیات س ناسنینوننالنینانتنی را نشنان 

ا المینه کنوسناتنو س تنالش بنرای کانب مبنرس بنرای .  میدهد

در همنبنانتن نی بنا "  نام" ، شرکت ا ضای پایین " نام" اتحادیه 

کارگران کشته شنده، هنمن نی نشنانندهنننده زینر سنوا  رفنتنن 

رهبری ناسیونالیاتها س بورژسازی بورسکراتیب در کنننتنر  

شکل گیری یب ملترناتیو نه تننهنا امنکنانن ن ینر .  اتحادیه هاست

است بهکه اجتناب ناپ یر است اگر نه مبارزه کارگران منعندن 

مفریقای جنوبی سثیقه قدرت گنینری نناسنینوننالنینانتنهنای سنیناه 

پوستی می شود که برهبری امنلنا  جنولنینوس رامنال، رهنبنر 

سابق سازمان جوانان کن ره مفریقا، برای تقایم قندرت خنینز 

 .برداشته اند

 ۲۱۳۲مگوست  ۲۱
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 قتل عام 
 کارگران معدن آفریقای جنوبی

 دو نقطه عطف
 ارژنگ سپاسی 

، پهی  مفریقای جنوبی، کارگنران منعندن ۲۱۳۲مگوست  ۳۲

ماریکانا را در مقابل دسربینهای تهویزیون به گهوله بانت س 

ننفنر  ۲۴۲نفر را زخمی س  ۸۷نفر از منها را کشته ،    ۱۵

این قنتنل  نام مشنکنار، بنار دین نر تنارینخ .  را دست یر نمود

رسز .  خونین کارگران معادن مفریقای جنوبی را زننده کنرد

پهی  منی شندنند در  ۲کارگر س  ۷نفر که شامل  ۳۱قبل نیز 

منعندن منارینکناننا، ینکنی از .  همین معدن کشتنه شنده بنودنند

اینن شنرکنت .  مجتمعهای بزرگ معدنی شرکت النمین اسنت

در دنیاسنت کنه (  پالتینوم) بزرگترین تولید کننده طالی سفید 

میهیارد دالر بود که بنینشنتنر  ۳.۲، ۲۱۳۳درممد من در سا  

معدن بزرگ .  این درممد از معدن ماریکانا حاصل شده است

دی ر طالی سفید در مفریقای جنوبی، در رسستنننبنرگ ساقنع 

شده که معدن مهم من ایم اال در ماههای فوریه س مارس سا  

دس اتنحنادینه منهنم .  هفته در ا نتنصناب بنود ۲، مدت ۲۱۳۲

اتحادیه مهی .  کارگران معادن در مفریقای جنوبی سجود دارد

تشکینل  ۳۲۷۲در سا  ( نام)کارگران معدن مفریقای جنوبی 

از طرف کارفرمایان برسمیت شمنرده  ۳۲۷۱شد س در سا  

این اتحادیه ساباته بنه کننن نره اتنحنادینه هنای مفنرینقنای .  شد

هنزار ننفنر  ۱۱۱منی بناشند، ننزدینب بنه ( کوساتو)جنوبی 

 ضو داشته س بایاری از رهبران این اتحادیه ، از کنادرهنا 

س ینا حنزب (  ای ان سنی) س رهبران کننن نره منهنی مفنرینقنا 

ننفنر  ۱۱۱۱امنا .  کمونینانت مفنرینقنای جنننوبنی منی بناشننند

کارگران معدن ماریکانا کنه منورد حنمنهنه پنهنین  مفنرینقنای 

جنوبی ساقع شدند،  ضو انجمن اتحادیه کنارگنران منعندن س 

 ۳۲۲۲اینن اننجنمنن در سنا  .  می بناشننند(  امکو) ساختمان 

بنه اسنم "  ننام"  توسط یکی از رهنبنران اخنراجنی اتنحنادینه 

جوزف متونجوا تشکیل شد س در حنا  حنارنر ننزدینب بنه 

با اتکا به سنوابنق خنود "  نام" اتحادیه .  سی هزار  ضو دارد

س با حمایت ارگانهای دسلتی بیشتر نماینده کارگران معرسف 

به یقه سفید معادن است، در حالیکه اتحادیه امکو متنکنی بنه 

فقیرترین بخش کارگران خصوصا کارگران مته کار منعندن 

از زمان به قدرت رسیدن کن ره مهی مفریقا س در .  می باشد

به دسلت،  ضویت کارگران فنقنینر "  نام" نتیجه ساباته شدن 

تقهیل پیندا ننمنوده  ۵۱۶کل ا ضا به  ۲۱۶در این اتحادیه از 

کارگران منعندن هنمن نی در اسنتنخندام شنرکنت هنای .  است

فقیر ترین این کنارگنران کاناننی هانتننند کنه .  بزرگ نیاتند

. توسط پیمانکاران استخدام شده س در معادن کنار منی کننننند

با توسل به قوانین دسلتی، از برسمیت شنمنرده "  نام" اتحادیه 

ینعنننی بنرای بنرسنمنینت .  جهوگیری کرده است"  امکو" شدن 

درصد بعالسه یب نفر از کنارگنران  ۴۱شمرده شدن بایاتی 

بنا .   ضو یب اتحادیه باشند تا کارفرما با منهنا من اکنره کننند

تواناته است بطنور قناننوننی "  نام"سرع این قانون، اتحادیه 

بنه .  انحصار نمایندگی کارگنران را در دسنت خنود بن نینرد

با اتکا به کارگرانی که برای پیمانکناران "  امکو" همین دلیل 

کار می کنند س با سازمان دادن منهاست که تواناته اسنت بنه 

تماس ب ینرد "  نام" معادن راه پیدا کرده س با کارگران  ضو 

 —س با اتکا به سازشکاری این اتحادیه، ا ضای خود را 

در بیشتر م اکرات بنرای افنزاینش حنقنوق، اتنحنادینه .  افزایش دهد

سعی می کند با غیر مهی داناتن درخنواسنتنهنای کنارگنران "  نام" 

بنخنشنی از .  فقیر، اننهنا را رارنی بنه افنزاینش نناچنینزتنری کننند

اختالفات در جریان ا تصاب اخیر در معدن ماریکاننا در هنمنینن 

در مقنابنل خنواسنت کنارگنران منتنه کنار کنه "  نام"بود که اتحادیه 

بودند س خواستار افنزاینش حنقنوق خنود از تنقنرینبنا " امکو" ضو 

رانند بنودنند، سنننگ اننداخنتنه س  ۳۲۱۱۱راند درمناه بنه  ۵۱۱۱

با درگیری با اینن " امکو"کارگران  ضو . ا تصاب شکنی میکند

راند یا زار )  کارگران مانع از حضور انها در سر کار شده بودند 

رانند  ۷ساحد پو  مفریقای جنوبی س تقریبا هر یب دالر برابنر بنا 

برای درب اختالفات بنینن اینن دس اتنحنادینه کنارگنری در (.  است

مفریقای جنوبی ، بایانتنی قندمنی بنه  نقنب گن اشنت س بنه مراینش 

 .طبقاتی نیرسهای جبهه مبارزه  هیه مپارتاید پرداخت

 ترنیب طبقاتی نیروهای متشکل علیه رژیم آپارتاید نژادی

جبهه مبارزه  هیه رژیم مپارتاید اگر چنه بنا ا نتنصناب کنارگنران 

، سارد یب مرحنهنه رادینکنا  شند، سلنی از ۳۲۵۲معادن در سا  

بخشی از اینن جنننبنش، .  چند جنبش اجتما ی متفاست تشکیل میشد

سرمایه داران مفریقای جنوبی بودند که هم ی سفید پوست بنوده س 

کارممدی سیاتم مپارتنایند را بنرای تنوسنعنه سنرمناینه کنافنی ننمنی 

سیاتم مپارتاید که زمانی با تامنینن ننینرسی کنار ارزان س .  داناتند

سارد کردن من از مناطق مختهف مفرینقنا، ننقنش منوثنری در سنود 

مسری باالی سرمایه داشت، دچار تناقضاتنی در درسن خنود شنده 

از یکطرف سرمایه داران برای گاترش تولید، نیرسی ماهنر .  بود

بایاری الزم داشتند س از طرف دی راتحادیه کارگران سفید مناننع 

 از پیوستن نیرسی کار سیاه پوست به صف کارگران ماهر می شد 

س همین انحصار س کمبود نیرسی کار ماهر، دستمزدهای 

از طرف دی ر سجود این . کارگران ماهر را بشدت باال می برد

سیاست ن اد پرستانه مانع از سرمایه گ اریهای خارجی که 

این ترس سرمایه گ اران که امنیت . بایار الزم بود ، شده بود

سرمایه را در دراز مدت در خطر میدیدند، تاثیر زیادی در  دم 

سرمایه گ اری در رشته هایی که بصورت درازمدت سود ده 

رشته معدن یکی از این صنایع است که متکی به . بودند، داشت

سرمایه گ اری دراز مدت است س سرمایه گ اران در مناطقی 

که سرمایه در معرض خطر باشد، مایل به سرمایه گ اری 

بخشی دی ر از این جنبش رد مپارتاید را سرمایه داران . نیاتند

سیاه پوست س رن ین پوست تشکیل میدادند که بدلیل رنگ 

پوست خود از سهیم شدن در سیاتم سرمایه داری محرسم شده 

س یا اگر شریب می شدند ، سهم بایار ناچیزی داشته س نابت 

بخشی دی ری از جنبش رد مپارتاید را . به انها تبعیض می شد

سلی اکلریت ا ضای . سرمایه داری بورسکراتیب تشکیل میداد

جنبش  هیه رژیم مپارتاید را کارگران س دانشجویان س دی ر 

اقشار مردم تشکیل میدادند که در فقر س فالکت س تحقیر به سر 

این جنبش که اساسا یب جنبش  هیه سرمایه داران س . می بردند

مالکین زمین بود، در  مل توسط نیرسهای اقهیت این جنبش به 

جنبشی برای شریب شدن سرمایه داران سیاه وست در کل 

رهبری این جنبش یعنی کن ره مهی . نظام سرمایه تبدیل شد

مفریقا با کمب حزب کمونیات مفریقای جنوبی سسیهه سیاسی 

این اقهیت بود که توانات با کنتر  این جنبش بر شانه من سوار 

برای درب بهتر نقش حزب . شده س سهم خود را ب یرد

کمونیات مفریقای جنوبی س کن ره مهی س اتحادیه های ساباته س 

غیر ساباته ، بایاتی به بررسی بخش بورسکراتیب سرمایه 

.                                                                    پرداخت  

سرمایه بکرونراتیک و مکانیسم همای آ  بمرای رسمیمد  بمه   

 قدرت

سرمایه بورسکراتیب به سرمایه ای گفته میشود که از طریق 

رسابط دسلتی س رانتهای فراهم شده من، قادر به انباشت اسلیه 

بخش مهمی از سرمایه داران بورسکراتیب را . سرمایه میشود

مدیران س دانشجویان س رهبران اتحادیه ها تشکیل می دهند که 

این بخش با اتکا به . از سرمایه مالی چندانی برخوردار نیاتند

اهرمهای دسلتی یا اتحادیه ای قادر می شوند، کنتر  سرمایه 

در ازای کار چاق کنی های بزرگی را در دست خود ب یرند س  

با استفاده از نفوذ بورسکراتیب خود، یا در هن ام قدرت س یا 

بعد از استعفا از کار دسلتی یا اتحادیه ای، به بخش خصوصی 

این بخش از سرمایه . رفته س به پولهای هن فت دست پیدا کند

در اپوزیایون، خواهان . داران، برنامه ای بایار مدسن دارند

-—دسلتی شدن هاتند، سعی می کنند تا با حمایت از اتحادیه ها

  30ادامه در ص 
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عدالتی در  های اجتماعی ، انقمبی و ستیز علیه بی اندیشه

اشعار برشت در هر زما  بخصکص  دوره ااشیسم  نمکد 

این شاعر آلمانی و مبارز در این .  گیرد بارزتری به خکد می

ها شاعری است شکرشی، انقمبی و مهاجم نه ااشیسم  سال

قدر برشت در  آ .  و نازیسم، نک  پیکا  حممت اوست

اش را از زوایای گکناگک  مکرد  ودسته آثارش هیتلر و دار

گیری و  همه پی واق  خکاننده از این دهد نه در حمله قرار می

ایده های .  شکد عزم جزم او دراین آثار دچار شگفتی می

انقمبی و مارنسیستی برشت در تمامی آثارش بدو  استقنا 

 . به چشم می خکرد

 

 عدالت
 شعری از برشت

 ارزاد آبادی: ترجمه 

 

 

 عدالت، نا  مردما  است

 گاه اراوا  است، گاه نمیاب

 .گاه خکشمزه است، گاه بدمزه

 شکد وقتی نا  نایاب شد، گرسنگی حکمفرما می

 شکد وقتی نا  بد شد، نارضایتی حکمفرما می

 !عدالت بد را دور بیانداز 

 !اند  را ورز داده و پخته نه بی دانش و عشق آ 

 !اش سکخته است  ست و لبه بی چاشنی

 !رسد  نه بس دیر می! عدالت بیات را دور بیانداز 

 اگر نا  مرغکب و اراوا  باشد

 .ی غذا را نادیده گرات  شکد بقیه می

 چیز را تکا  همه نمی

 باره و به اراوانی داشت یک

 گیرد  اگر از نا  عدالت بخکریم نارها چنا  انجام می

 .آید نه اراوانی ازقِبَِل آ  حاصل می

 گکنه نه به نا  روزانه محتاجیم هما 

 به عدالت روزانه نیز نیازمندیم ،

 .حتی بارها در روز بدا  نیازمندیم

 از بام تا شام، به وقت خکشی و به هنگام نار

 شکد  نه بدل به لذت می

 .به روزگار سختی و شادمانی 

 مردما  به نا  روزانه و 

 .سالم عدالت نیازمندند

 پس اننک  نه نا  عدالت تا بدین حد اهمیت دارد

 را بپزد؟ چه نس باید آ ! دوستا  

 پزد؟ چه نس نا  دیگر را می

 نا  عدالت را نیز چک  هر نا  دیگری

 .باید مردما  خکد بپزند

 ...اراوا  و دردسترس و روزانه 

 

******* 

 

 

 بااندگا  سیله زی

 هاینریش هاینه بااندگا  سیله زی 

 
که در )  بافندگان منطق  سیهه زی  1500ژس ن  8تا  0در 

در ا نتنراض بنه منزد (  من زمان متعهق بنه پنرسس بنود 

که تا حدی ناشی از کاهش شدید قیمت پارچنه ) ناچیز خود 

دست به شورش زدند کنه بنه سنر نت دهنکنده هنای (  بود

مختهف منطقه را که در من بافنندگنان کنار س زنندگنی منی 

این شورش، مانند ننخنانتنینن جنننبنشنهنای .  کردند فراگرفت

کارگری در ان هاتان س جاهای دی ر، با مناشنینن شنکنننی 

توأم بود، اما به رغم این، مارک  من را طنهنینعن  حنرکنت 

ننینرسهنای .  بزرگ کارگری در ملمان به حااب منی مسرد

ماهح پرسس این شورش کارگری را بنه شنکنل خنوننینننی 

 .سرکوب کردند

هاینه، شا ر ملماتی، شعری را که در زیر ترجنمن  من را 

 منننی خنننوانننننیننند دربنننار  بنننافنننننننندگننننان سننننینننهننننه زی

« نیو مورا  سرلند »  ان ه  در نامه ای به نشری  .  سرسد

رمن توریح گاترش (  1500دسامبر  19) در ان هاتان 

جنبش کارگری س پیشرفت جنبش کمونیاتی در ملنمنان از 

این شورش نام برد س ترجم  ان هیای شعر هاینه را برای 

 .این نشریه فرستاد

که به قو  خودش ترجنمنه ای منننلنور س   –ترجم  ان ه  

این تنرجنمنه کنه بنا تنکنینه بنر تنرجنمن     –ساده شده است 

فراناوی، ترجم  ان هیای دی ر س اصل ملمناننی صنورت 

 هت این امر دس چینز منی .  گرفته است تا حدی فرق دارد

اتخاذ رسش ترجم  مزاد از جانب اس س (  الف :  تواند باشد 

در رنمنن .  سجود رسایتهای مختهف از شعر هاینننه(  یا ب 

نامید در «  سرسد بافندگان سیهه زی »  ان ه  این شعر را 

 .در اصل ملمانی سجود ندارد« سرسد » حالی که ساژ  

 

کنه بنه قنو  )  ان ه  دربار  شیو  برخورد هاینه به خدا، شاه، میهن 

منی (  بندانننند«  کنفنرممنینز»  اس ممکن بود خوانندگان ان هینانی من را 

بود س پ  از من بنه  1519نویاد این شعار، شعار پرسسیها در سا  

هاینه این شعار ستا ینش . شعار  مومی حزب سهطنت طهب تبدیل شد

 .تبدیل می کند« لعنتی سه گانه » ممیز را به 

 . ز رسی ترجم  ان هیای ان ه  می خوانیدشعر را اا

 

 سرود بااندگا  سیله زی

 از ترجمۀ انگلس

 یحیی سمندر :ترجمه ی

 

 بی اشکی در چشما  سخت و مهیبشا 

 با خشم و نکمیدی برچهره شا  بر دستگاه بااندگی می نشینند

 زما  درازی رنج و گرسنگی نشیدیم 

 نفنی برای تک می باایم[ اننک  ] ای آلما  پیر، 

 و آ  را با لعنتی سه گانه می باایم

 «!می باایم ، می باایم  »

 لعنت نخست به خدا، خدای نکر و نر 

 نه به او، همچک  نکدنی به پدر، اتکا نردیم

 نه به او هم امید بستیم و هم اعتماد نردیم

 اما او ما را مسخره نرد و به ما نیرنگ زد

 «! می باایم ، می باایم  »

 لعنت دوم به شاه، شاه تکانگرا ، 

 نه سیه روزی ما نه نرمش نرد و نه اثری بر او گذاشت؛

 شاهی نه آخرین پشیزما  را از نف ما می رباید

 و سربازانش را می ارستد تا بر ما همچک  بر سگا ، شلیک ننند

 «! می باایم ، می باایم  »

 لعنت بر میهن دروغین 

 نه برای ما چیزی جز سیه روزی و ننگ نداشت

 نه در آ  از گرسنگی و سیه روزی رنج نشیدیم

 !نفن ترا می باایم، ای آلما  پیر

 «! می باایم ، می باایم  »

 

*** *** 
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