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تایید حق تعیین سرنوشت ملل از جانب سوسیالیست ها را نبایدد 

صرفا از لحاظ احترامی که آنها نسبت به حقوق ملی ملت هدا  

این احترام در دل خود از احدتدرام .  دیگر قائلند، در نظر گرفت

به حقوق انسانی، چیز  فراتر از حقوق ملدی، سدرچهدمده مدی 

 . گیرد

چه کسی مدی .  فهم این مسئله نیاز  به سوسیالیست بودن ندارد

خواهد دیگر  را به زور وادار بده زنددگدی مهدتدرخ بدا خدود 

بنماید و همچنان خود را دمکدرا،، یدعدندی انسداندی کده حدقدوق 

انسانها  دیگر را محترم می شمارد، بنامد؟ حق ملل در تعییدن 

سرنوشت خود، چیز  جز حق ید  دسدتده از انسداندهدا بدرا  

همانطور که حق طالق مدعدندایدی .  زندگی جدا از دیگران نیست

کسی که از بعضی حقوق دمکراتی  دفاع و .  جز این نمی دهد

در عین حال از پی مخالفت با بعضی دیگر از ایدن حدقدوق بدر 

 .  می آید، در واقع تناقضا، درونی خود را نهان می دهد

در حالیکده یدکدبدار : سرمایه دار  نیز همینگونه عمل می نماید

انسانها را بنام مقدس مدالدکدیدت خ دوصدی از هدم جددا و در 

کسو، خانواده، در خانه هدا  اندفدراد ، از هدم مسدتدقدل مدی 

سازد، ولی همینکه نوبت به استقالل خواهی و جداساز  مدلدی 

می رسد، اصل مقدس دیگر  را به پیش کهدیدده، بدندام  حدفد  

تمامیت  ارضی بر رو  همان استقالل خواهی و جددا سداز  

ایدن .  که اکنون در چهارچوب ملی تجلی یافته، شمهیر می کهد

تناقض نه تنها دشمنی سرمایه نسبت به حقوق ملی غیر خدود  

را منعکس می سازد، مهمتر از آن و بطور نهفته، دشمندی و  

 . نسبت به حقوق انسانی بطور کلی را نیز به نمایش می گذارد
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 دلقک های دمکراسی 

 و حقوق بشر
 سیامک ستوده

برا  سرمایه این تناقض امر  کامال طبیعی و منطقی بده ندظدر 

از آنرو که برا  آن منطقی باالتر از منطق سود جوئدی .  می آید

وچود ندارد، منطقی که برا  و  هم در هم شدکدسدتدن خداندواده 

سنتی گسترش یافته و تدقدسدیدم آن بده خداندواده هدا  هسدتده ا  

کوچ  و جدا از هم و در نتیجه گسترش م رف را و هم حف  

یکپارچگی ارضی و در نتیجه حف  بازار ملی، هر دو را، سود 

 . آور می کند

اما برا  انسان دمکرا، که آزاد  انسان و احدتدرام بده حدقدوق 

انسانی باالترین منطق را تهکیل می دهد چه؟ مگر حدق طدالق 

 و جدائی از شوهر، حق رها کردن زندگی خانوادگی و رو  

آوردن بدددددده 

زنددددددددددگددددددددددی 

انفراد ، حدق 

جدددددائددددی از   

مدددذهددددب  و 

مددرتددد شدددن، 

حق جدائی از 

سنت و اندیهه رایج و دگر انددیهدی، هدمدگدی از جدمدلده حدقدوق 

فرد  انسان و نوعی حق تعیین سرنوشت و  نیستند؟ پس چدرا 

همینکه نوبت به حق جدائی و تعیین سدرندوشدت مدلدی مدیدرسدد، 

احترام و تعظیم و تکریم، جا  خود را  به تهدید و شمهدیدر مدی 

 دهد؟

بیه  ما هم ممکن است با زندگی جدا از هم انسان ها، جدائی 

 زن و شوهر از یکدیگر و جدائی فرزند از خانواده، و صد البته 

مدخدالد  ...  جدائی ملل کرد و ترخ و عرب از جامعه ایرانی و 

باشیم، ولی فرق ما با ی  دیکتاتور که اراده دیگران را زیر پدا 

می گذارد و خواست و عقیده خود را به آنهدا تدحدمدیدل مدی کدندد 

اینست که ما بنا بر اصل احترام بده حدق انسدان هدا در تدعدیدیدن 

سرنوشت خود، به این حق در همده سدطدون آن و نده فدقد  در 

سطح حقوق ملی، بعنوان ی  اصل اندکدارنداپدذیدردمدکدراتدید ، 

بنابراین، مسخره تر از این نیست کده کسدی .  احترام می گذاریم

با شعار دمکراسی، حقدوق بهدر و حدقدوق زن، مدندجدمدلده حدق 

طالق، به میدان بیاید، و در عدیدن حدال بدرا  حدفد  تدمدامدیدت 

چندیدن کسدی را ندمدی تدوان دمدکدرا، .  ارضی هم گلو پاره کند

کسانی مانند نور  عالء ها، محمد امیندی هدا،  درویدش .  خواند

پورها، خانباباها، کدیورها و بسیار  دیگر که دم از دمکراسدی 

می زنند، و در همان حال بعنوان مخالفین حق مدلدل در تدعدیدیدن 

سرنوشت سینه چاخ داده و بعضدا بدر عدلدیده تدوافدقدا، احدزاب 

ناسیونالیستی کرد بر سر حق جدائی ملت کرد بیانیه صادر مدی 

کنند، جز دلق  هایی که ادا  دمکراسی و دفاع از حقدوق بهدر 

 . را در می آورند، نیستند

همینطور، احزاب نداسدیدوندالدیدسدتدی کدرد کده بدا مدحددود کدردن 

خواست خود به صرفا ی  مهت خواست ها  ملی، آنهم بطدور 

ناپیگیرانه، نه تنها بی اعتنائی خود به سالخدی ندیدرو  کدار در 

مسلخ سرمایه را به نمایش می گذارند، بلکه با رواب  دوسدتدانده 

با قدر، ها  بزرگ، این سالخین بزرگ حقوق انسداندی، عددم 

جدیت خود در دفاع ناپیگیرانه، حتی از حقوق ملدی را ندیدز بده 

 .  اثبا، می رسانند

   www.siamacsotudeh.com 

 اطالعیه اتحاد بین المللی 
 در مورد فاجعه آدم سوزی 
 در کارخانه پوشاک در کراچی

سپتامبر، در آتش سوز  مهیبدی در ید  کدارخدانده  11سه شنبه شب 

پوشاخ در شهر کراچی پاکستان حدود سی د نفرکارگر، شامل تعدداد 

بنا به گزارش پدلدیدس و آتدش نهداندی .  زیاد  کودخ کار، جان باختند

شهر، بنا  این کارخانه، شامل ی  سداخدتدمدان چدهدار طدبدقده و فداقدد 

امددکددانددا، اولددیدده اطددفددا  حددریددق، بدددون وجددود درب هددا  خددرو  

اضطرار  و شامل  فضایی تنگ و بدون امکان جابدجدایدی کدارگدران 

بسیار  از کارگران بر اثر پرش از .  در مواقع اضطرار  بوده است

در حالی کده مسدئدولدیدن .  پنجره ها  ساختمان کارخانه، جان باخته اند

آتش نهانی به عملیا، پیدا کردن اجساد بیهتر در میان جزغاله و دود 

ادامه می دهند، مقاما، دولتی خبر داده اند که تحقیقا، گسترده ا  را 

امداهدندوز .  برا  شناسایی عدلدت ایدن آتدش سدوز  شدروع کدرده اندد

مقاما، دولتی تحقیقا، خود را شروع نکرده بودندد کده آتدش سدوز  

سپتامبر در کارخدانده کدفدش در شدهدر  11دیگر  در روز چهارشنبه 

 .کارگر را گرفت 12الهور، جان بیش از

 

چنین فجایع انسانی 

است؟ آیا روشن 

نیست که عامل اصلی 

جان باختن کارگران 

در کراچی و الهور، 

سرمایه دارانی هستند 

که با اتکاء به نیرو  

کار بسیارارزان، در فراهم کردن امکانا، اولیه ایمنی کار صرفه 

آیا روشن نیست که جویی می کنند تا به سود حداکثر دست یابند؟  

در فقدان قوانین مهخص  که بر اساس آن عامالن چنین فجایعی به  

اتهام ارتکاب جنایت، مجازا، شوند، این فجایع همچنان به وقوع 

می پیوندند؟ آیا روشن نیست که سرمایه داران و دولت پاکستان 

عامالن اصلی وقوع آتش سوز  فاجعه بار در کراچی  هستند؟ آیا 

روشن نیست که سرمایه داران و شرکت ها  کهور ها  دیگر، 

بویژه شرکت ها  زنجیره ا  در کهورها  غربی که مهتر  

اصلی مح وال، ارزان چنین کارخانه هایی هستند، شری  جرم 

محسوب می شوند؟اتحاد بین المللی ضمن همدرد  با بازماندگان و 

اعضا  خانواده جان باختگان این فاجعه انسانی که بر اثر سیاست 

ها  عامدانه و سودجویانه صاحبان کارخانه پوشاخ در کراچی و 

الهور و چهم پوشی آگاهانه دولت پاکستان، بوقوع پیوسته است، 

.خود را در اندوه و خهم اعتراضی کارگران پاکستان سهیم می داند  

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۲۱۳۲سپتامبر  ۳۱

org.iran-workers@info org.iran-workers.www://http 

 

جدا از اینکه این آتش سوز  ها ناشی ازات ال در سیستم برق باشد 

و یا نقص فنی ژنراتور، آیا برا  شناسایی علت اصلی این فجایع، 

تحقیقا، وسیع و کارشناسانه ا  الزم است؟ آیا مثل روز روشن 

نیست که عطش سودآور  بدون مرز صاحبان کارخانه پوشاخ در 

کراچی، کارخانه کفش در الهور و هزاران کارخانه در پاکستان، 

 بنگالدش، هندوستان و در اق ی نقاط جهان، علت اصلی وقوع 
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همچنین .با نظرات،انتقادات و پیشنهادات سازنده خود به هرچه پر بار تر شدن آن کمک نمایید. نشریه روشنگر، نشریه ای است آگاهی دهنده

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

 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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ایددن بددرنددامدده کدده 

صدنددوق » توسد  

هددمددبددسددتددگددی بددا 

 -کدارگدران ایددران

اعالم شده «  کانادا

بددود بددا حضددور 

ندفدر  121بیش از 

بدامدداد  1بعد از ظهر تا  7سپتامبر از ساعت  11در روز شنبه 

ابتدا ابراهیم عالسدوندد ، مدجدر  بدرندامده، ضدمدن . برگزار شد

. خوشامد گویی به حاضرین، فهرست برندامده را  اعدالم ندمدود

سپس هما فرید عضو صندوق و از همکاران نهریده روشدندگدر 

پیام محمود صالحی در حمایت از صندوق همبستگی را قدرائدت 

آنگاه امدیدر پدیدام طدی صدحدبدت کدوتداهدی ندکداتدی را در .  نمود

ضرور، ایدجداد صدنددوق هدمدبدسدتدگدی بدا کدارگدران ایدران و 

ایدن قسدمدت .  چگونگی کارکرد آنرا به سمدع حداضدریدن رسداندد

برنامه همچنین با اشعار زیدبدایدی از فدلدزبدان شداعدر کدارگدر  

در .  معاصر همراه بود که تدوسد  مدجدر  بدرندامده خدواندد شدد

قسمت بعد نوا  عود شهروز و صدا  پر تدوان او و گدالویدژ، 

 . دقیقه ادامه یافت 52دو هنرمند کرد، بود که برا  

 پس از شام ،د  جی برنامه با ارائه ترکیب متنوعی از موزی 

ها و ترانه ها برپا بود و عالقه مندان تا پاسی از شب رفدتده بده  

  .رقص و پایکوبی پرداختند

بددرا  کددمدد  بدده 

جددنددبددش کددارگددر  

ایران است لذا بده 

اطالع می رسانیم 

کدده پددس از کسددر 

کلیه هزینه هدا از 

درآمدددددددددددهددددددددددا  

برنامه، مبدلدس سده 

صدنددوق » عاید (  دالر 0511) هزار و چهارصد و بیست دالر 

 .شد« کانادا –همبستگی با کارگران ایران 

در پایان از تمامی عزیزانی که هر ی  به نحو  ایدن بدرندامده 

را یار  رساندند، از کم  به اندتدهدار اطدالعدیده هدا و ارائده 

برنامه ها  هنر  و وسایل صوتی و تزئینا، و سدرگدرمدی و 

غذا و تنقال، و غیره تا نظافت پایان برنامه، صمیمدانده تهدکدر 

بی تعارف باید گدفدت کده بدرگدزار  ایدن شدب بددون . می کنیم

تالش اعضا  صندوق و همیار  و کم  ها  بی دریس هدمده 

آن دوستانی که هنوز عضو صندوق هم نیستدندد بده هدید  وجده 

موفقیت برگزار  این برنامه متعلق به همده شدمدا .   ممکن نبود

 .عزیزان است و از همگی سپاسگزاریم

 کانادا -صندوق همبستگی با کارگران ایران 

2012سپتامبر  25  

شب همبستگی   

با جنبش کارگری ایران   

درتورنتو    

در کنار جنبه ها  رسمی اما آنچه بیش از همه به چهم می آمدد 

اگدر .  فضا  بسیار صمیمی و خودمانی و دلپذیر ایدن شدب بدود

چه کیفیت برنامه ریز  و نظم وتدرتدیدب کدارهدا و تدالش هدا  

اعضا  صندوق در ایجاد چنین فضایدی مدوثدر بدودندد، امدا در 

حقیقت همه حاضرین این برنامه را متعلق به خود مدی دانسدتدندد 

و از جددان و دل در بددرگددزار  هددر چدده بددهددتددر آن سددهددیددم 

 —همانطور که از قبل اعالم شده بود عایدا، این برنامه .بودند
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نشریه روشنگر    61در شماره    

عکس آقای سور اصرافیل به جای 

عکس میرزاده عشقی چاپ شده بود که 

از این بابت از خوانندگان محترم نشریه 

.                           پوزش می خواهیم  
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 پیام تبریک محمود صالحی

و حمایتش از تشکیل صندوق همبستگی با جنبش کارگری ایران   

 

با سالم بهه ههمهه عهزیهزان،مهتهن زیهر پهیهام تهبهریهک 

محمود صهالهحهی و اعهالم حهمهایهت وی از تشهکهیهل 

 –صندوق همبستگهی بها جهنهبهگ کهارگهری ایهران » 

. است که به ایمیل صندوق ارسال شده اسهت«  کانادا

همانطور که می دانیم محمود صالحی از فهعهالهیهن و 

رهبران شناخته شده جنبگ مستقهل کهارگهری ایهران 

از . در دهه اخیر است که بارها در اسارت بوده اسهت

 طرف هیئت امنا

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

اعضا  محترم متهکل در صنددوق هدمدبدسدتدگدی بدا  

مدن بدعدندوان ید  کدارگدر . کداندادا   –کارگران ایران 

 -—تهکیل این صندوق را به همه کارگران ایران 

بخ وص فعاالن کارگر  تبری  می گویم و امید وارم که این 

صندوق بتواند یکی ازده ها مهکل طبقه کارگر را حل و آنان را به 

دوستان همچنان که خود شما اطالع دارید، .مبارزه م متر کند

جنبش کارگر  در ایران با ده ها مهکل روبرو است که یکی از آن 

.                                                         مسایل مالی می باشد  

در کهور ما هر کارگر یا فعال کارگر  بخواهد برا  احقاق حق .  

و بعد از آنکه در . مبارزه کند بالفاصله در لیست سیا قرار می گیرد

لیست سیا قرار گرفت،آن وقت است که کلیه مهکال، جامعه 

سرمایه دار  به منزل این فعال هجوم می آورد که دیگر فکر کردن 

ی  فعال کارگر  آنقدر . را برایش محال می کند تا رسد به مبارزه

بی کار می ماند  که عالرغم میل خود برا  زنده ماندن به کارهایی 

دست می زند که نه به آن اعتقاد دارد و نه برا  آن برنامه ریز  

اما عالرغم میل خود به آن کار مهغول می شوند،  چون .کرده است

در کهور ما هر کسی کار نکند باید بمیرد، مردن نه تنها برا  خود 

.                                                       بلکه برا  کل خانواده  

، اکر شما که در این صندوق جمع شدید و می خواهید از دوستان

طریق مالی به کسانیکه در زندان هستند کم  کنید، این برا  طبقه 

  -که امید وارم شما عزیزان از. کارگر ی  عمل پراتی  مفید است

اما باید چیز  را به استحضار شما برسانم ، مسایل .پس آن بربیاید

مالی از همه چیز مهم تر است باید همگی شما در این صندوق دست 

به ع ا راه بروید و نگذارید دشمنان طبقه کارگر به شما اتهام بزنند 

. و شما باید همه کارهایتان  را شفاف و حساب شده انجام دهید

دشمنان طبقه کارگر ی  لحظه هم کار خود را علیه ما تعطیل نمی 

و یا هی  وقت با توجه به آن همه عیاشی که هر ساعت و هر کنند 

دقیقه انجام می دهند و شاید بعضی وقت هم از فرط زیاده رو  به 

یغما بیفتند، آن زمان هم ی  لحظه برا  نابود  ما توهم نهان نمی 

سیستم حاکم بر ایران از رودر رویی با ی  عده فعال .  دهند

کارگر  به ستوه آمده به همین خاطر چند مدتی است، توس  ی  

عده آدم معلوم الحال دست به تخریب آن افراد خوشنام و انقالبی زده 

بر همین .در خانه مسایل مالی قرار دارد"  است و این کارها اکثرا

اساس است که من بعنوان ی  کارگر از شما عزیزان می خواهم که 

باید همه چیز شما شفاف باشد و به شما پیهنهاد می کنم که برا  

تدوین ی  اساسنامه جامع تر از اساسنامه کمیته هماهنگی برا  

و چند بار آن را .  کم  به ایجاد تهکل ها  کارگر  استفاده کنید

در آن  اساسنامه .  مطالعه نمایید و از نوشته ها  آن استفاده کنید

ی  .چیزها  خوبی  هستند که شما هم می توانید از آن استفاده نمایید

بار دیگر از تهکیل این صندوق حمایت می کنم و خودم را در 

 . زنده باشید برا  طبقه کارگر. صفوف شما می بینم

 08/6/40محمود صالحی سقز 

 .   از رسیدن این نامه من را مطلع کنید" لطفا 

آیا انقالب م ر زنان این کهور را خواهد خورد؟ زنان م ر  

آنها . در مبارزه با رژیم مبارخ دوشادوش مردان شرکت داشتند

در اعتراضا، میدان تحریر نیز در ص  اول بوده و کلیهه زن 

اما هنوز روشن نیست که حاکمیت . نهین را شکستند سنتی خانه

جهانیان در . و قانون اساسی جدید، حقوق آنها را تضمین کند

شاهد حضور زنان م ر  در کنار مردانی  ۱۱۲۲فوریه سال 

اعتراضا، . ها ریخته بودند بودند که برا  زندگی بهتر به خیابان

منجر به سقوط مبارخ، بدون مهارکت و اراده زنان م ر  

سرنگونی مبارخ و پیروز  انقالب م ر در .قابل ت ور نبود

 ۱۱۲۲روزه از ژانویه تا فوریه سال  ۲۱ی  فاصله زمانی 

در این برهه تفاوتی بین زن و مرد، مسیحی و . صور، گرفت

شد و بسیار  با  ها دیده نمی مسلمان یا اسالمگرایان و لیبرال

داده بودند        " آرمانههر م ر "خوشبینی به این کیفیت نام 

عذرا عبدالفتان، یکی از کنهگران حقوق زنان در م ر  

:                                                                      گوید می  

مانده هستند  گفتیم که مردها  م ر  عقب پیش از انقالب می»   

اما این رفتارها با . و کار  جز ایجاد مزاحمت برا  زنان ندارند

در واقع رژیم فاسد مبارخ مردم . سرنگونی مبارخ پایان گرفتند

ت ویر پهت صحنه و سنتی زنان م ر نیز « .را بد کرده بود

برا  کمتر کسی قابل ت ور بود که . در خالل انقالب تغییر کرد

این زنان در تظاهرا، ضد رژیم در صفوف اول بایستند یا به 

عبدالفتان . تنهایی در چادرها  برپا شده در میدان تحریر بخوابند

ها نسبت به زن  گوید این انقالب بسیار  الگوها و برداشت می

.                                                   م ر  را متحول کرد  

ترین کنهگران زن م ر ،  عذرا عبدالفتان یکی اِز شناخته شده 

این جریان . است" آوریل ۶جنبش جوانان " موسس نهاد  به نام 

و طی مبارزا، کارگران کارخانه نساجی  ۱۱۱۱در آوریل سال 

گوید  عبدالفتان می. در نیل دلتا شکل گرفته است" محله"

اعتراضا، کارگر  یاد شده را که مدتها پیش از اشغال میدان 

 —ها  تظاهرا،  تحریر صور، گرفتند، میتوان نخستین جوانه

به او  خود   ۱۱۲۲این فهارها در دسامبر سال .قرار دادند

زنان معترض به دادگاه نظامی برده شده و مورد . رسید

من وره عزالدین، نویسنده . آزمایش بکار، قرارگرفتند

: م ر  وفعال حقوق زنان میگوید پس از این بود که عاد، »

ها  قاهره برگهت  جنسی علیه زنان دوباره به خیابان  مزاحمت

!یافته از سو  شورا  نظامی و این بار ب ورتی سازمان با  «

وجود شواهد ناشی از عدم تحمل حضور زنان م ر  در 

عرصه سیاسی و تکاپو  آنها برا  گرفتن حقوق شان، هنوز 

.  اند نمیتوان بطور قطع گفت که آنها بازندگان انقالب بوده

گیر  را  دستکم خود کنهگران زن م ر ، این نتیجه

.                                        دانند هنگام می  زده و پیش شتاب  

در قاهره " ابن خلدون"دالیا زیاده، مدیر مرکز مطالعا، توسعه 

گوید که زنان م ر  م مم  می" عدالت نو"و موسس حزب 

اند میدان مبارزه برا  آزاد  و برابر  اجتماعی را ترخ  شده

کند که  او تاکید می. نگویند جامعه م ر تکان خورده و زنان »

ایم  ها  خود غلبه کرده ما به ترس. اند به قدر، خود واق  شده

.کنیم و دیگر از رژیم یا پلیس یا سنت وحهت نمی دالیا زیاده  «

ترین کنهگران سیاسی زن در م ر است،  که یکی از جوان

مهکل اساسی کهورش را نبود قوانینی در تضمین حقوق 

گوید که زنان م ر  برا   او می. داند بنیادین شهروند  می

برابر  حقوق خود خواهند جنگید و امیدوارند که این تالش 

کند که هنوز  زیاده  تاکید می. بدون خهونت به سرانجام برسد

نویس قانون اساسی جدید م ر از سو  کمیسیون مربوطه  پیش

ترسند که به ویژه در  گوید زنان می او می. ارائه نهده است

ها  خانواده و ارث و حقوق فرد  خود، همچنان با  حوزه

دلیل  این ترس چندان هم بی. ها  جنیسیتی روبرو باشند تبعیض

نویس قانون اساسی م ر به طور  نیست زیرا کمیسیون پیش

              ..                      عمده در دست اسالمگرایان است

                                                                               

برگرفته از ایران تریبیون      سپتامبر ۲۲  :   

ا   عذرا عبدالفتان چهره.علیه حاکمیت مبارخ تلقی کرد

ها  حقوق بهر ، زنان و کارگران  شناخته شده در حوزه

شهر، او به تالش برا  گسترده کردن جنبش . است

جویانه  ها  مسالمت اعتراضی در م ر و به کارگیر  شیوه

عبدالفتان همراه با اسماء فیروز، .در این مسیر است

نویس م ر  نامزد دریافت جایزه نوبل صلح نیز  وبالگ

وله و با یادآور  روزها   او درگفتگو با دویچه.شده است

: انقالب میگوید ما با ی  اعت اب کوچ  و محدود، »

. اعت ابی بزرگ و سراسر  در م ر به راه انداختیم

ها  اعتراض را ما کاشتیم و دیگران آن را به  جوانه

از حرکت کوچ  . تر جامعه منتقل کردند ها  وسیع حوزه

.                           ها  دیگر  سر برآوردند ما، جنبش » 

زنان مصری در چنبره چکگ و سندان                            

شورا  نظامی م ر که عهده دار امورکهور پس از 

سرنگونی مبارخ شد، زنان را درآغاز ب ورتی آگاهانه 

تندروها  سلفی نیز با رسیدن به قدر،، شروع . نادیده گرفت

همسویی این دوجریان . به انواع حمال، علیه زنان کردند

کار و تندرو در محدود کردن زنان م ر  تا آنجا  محافظه

پیش رفت که کنهگران معترض را تحت فهار و مورد تهدید

-  

 

 زنان مصری در چنبره چکش و سندان
 دویچه وله
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 " !دادگاه مردمی ایران تریبونال" ، دادستان "پیام اخوان " نقدی کوتاه بر مصاحبه 
 سعید صارمی

پدیدام "  ا  از آقدا   چهممان به م احبه  باالخره بعد از مدتي 

ا  کده بدر ایدن  از فدحدوا  کدالم مدقددمده.  روشن شد"  اخوان 

خدوانددم، ایدندطدور بده "   آزاد  بدیدان "  م احبه ، در سایت 

نظرم آمد که گویا این م احبه ، پاسخی است به انتقاداتی کده 

برا  روشدن !  شده است"  دادگاه مردمی ایران تریبونال "  به 

 .شدن موضوع بهتر است به خود م احبه مراجعه کنیم 

 

در بخهی از این م احدبده بدا اشداره بده "  پیام اخوان " آقا  

ما تدوانسدتدیدم دولدت آمدریدکدا و "    :گوید  ، مي  خاطرا، قدیمي

ا  از مدقدامدا،  نفره ۲۱۱اتحادیه اروپا را قانع کنیم که لیست 

دسدت (    و نده مسدالدهت اتدمدي)  که در نقض حقوق بهر   ایراني

داشتند تهیه شود تا ضمدن مدمدندوعدیدت پدرواز و مسدافدر، ، 

آنها هم در دستور کدار قدرار   ها  بانکي مسدود کردن حساب

ما بدایسدتدی کدار  کدندیدم کده "    :گوید  و  در ادامه مي".  گیرد

مدا بدایسدتدی .  ها را بده ایدن مدوضدوع مدتدعدهدد سدازیدم  دولت

ها را به سوئی جهت دهیم کده در بدر  آن  ها  خارجي سیاست

 ." گیرنده منافع مردم ایران باشد

"   :گدویدد  آقا  اخوان در بخش دیگر  از همان م احدبده مدي

آل ندیدسدت، سدیداسدت کدثدید   ایدده  من دریافتم که دنیا  واقعي

هیچکس دلش برا  مردم نسوخته، امدا اگدر مدا دلدمدان .  است

ندکدندیدم کده   سعي  برا  مردم ایران نسوزد ، و یا با واقع بیني

ها را به جهتی ببدریدم کده بده ندفدع مدردم ایدران  سیاست دولت

 ". باشد، انتظارمان چیست؟

داندم آقدا  اخدوان، امدا ندگدارندده ایدن   انتظار، شمدا را ندمدي

سطور، هی  انتظار  از صاحبان قدر، نددارم، بدا شدمدا هدم 

آل نیست، اما برخدالف ندظدر  ایده  عقیده هستم که دنیا  واقعي

شما، این سیاست نیست کده کدثدید  اسدت، بدلدکده ایدن دندیدا  

ها کده جدندگ  دنیا  همان!  سیاست بازان است که کثی  است

هسدتدندد کده   هایي ها همان و این!  فروشند  سازند و سالن مي  مي

 ! خواهید سمت و سویهان دهید  شما مي

آمدریدکدا "    :گویند کده  ایهان در جا  دیگر  از همان م احبه مي

اما در .  دهد ایران را به دلیل نقض حقوق بهر مورد انتقاد قرارمي

؟ آیا ما با  اما خوب که چي.  کند  مورد عربستان چنین کار  را نمي

ها  غربی برخورد متناقضی در  عط  به این موضوع که کهور

دهند نباید دیگر برا  حقوق بهر در   رابطه با حقوق بهر انجام مي

 "!! کهور خودمان مبارزه کنیم؟

  به نظر نگارنده ، نقل قول باال ، منظور آقا  اخوان را به شدکدلدي

ایهان به شنونده با زیدرکدی خداص خدود الدقدا !  کند  واضح بیان مي

هدا  غدربدی  کند که پیوند  ارگانی  بین حقوق بهدر و کهدور مي

اگدر غدرب در  :گدویدد کده  مدي  زباندي  و  با زبان بي.  وجود دارد

مواجهه با ایران و عربسدتدان، بدرخدورد  مدتدنداقدض دارد، چهدم 

حدق   بددون کدمد  غدرب ندمدیدتدواندي.  ها ببند خود، را بر واقعیت

ایهان به ندوعدی ایدندگدونده بده !  خود، را از جانیان تهران بگیر 

کند که ، سیاست کثی  است اما برا  گرفتن حق ،   خواننده القا مي

برو که در مورد حقوق بهر برخورد  متنداقدض   هایي سراغ همان

 . دارند

در "    :گدویدد کده  آقا  اخوان در بخش دیگر  از آن م احدبده مدي

ها بر ضدد جدندگ و  که دولت بوش بر سر کار بود با آن  هایي سال

که به نفدع تدودهت مدردم در ایدران ندیدسدت گدفدت و گدو   هایي تحریم

هدا صدحدبدت  رفدتدم بدا ندیدو کدندسدرواتدیدو  مخد دوصدا مدي.  کردم  مي

مدن .  کردم، برا  این که آنها را باید قانع کنیدم نده خدودمدان را  مي

ها  چد،،  الزم نیست که بروم با فالن گروه حقوق بهر و یا گروه

کده حدرف   هدایدي من باید با همان گروه.  بر ضد جنگ صحبت کنم

ها را قانع کنم که جنگ بدرخدورد  زنند، صحبت کنم تا آن  جنگ مي

 !" نیست  درستي

یا ما را ساده فرض کرده و یا احتدمداال خدودش سداده !  آقا  اخوان

دانند و از سوئی دیدگدر   از سوئی ایهان سیاست را کثی  مي.  است

گدویدندد  به ایدن ندمدي.  بر قانع کردن همان افراد کثی  را دارد  سعي

بر عدکدس ایدن بده ایدن مدعدندا اسدت کده ! سیاسِت  یه بام و دو هوا

شدان کدندیدد  صاحبان قدر، را بگذارید سر جایهان بمانند، فق  قانع

و در تدمدام .  هدا چهدم دارندد  آقا  اخوان به بداالیدي.  که بهتر باشند

 . کنند  طول این م احبه مدام بر این سیاست پافهار  مي

 

موضوع کامال مهخص است، و آن هم این است که بدر اسداس 

، ندقدش " اتدحدادیده اروپدا "  و "  آمدریدکدا"  تئور  آقا  اخوان، 

 . کنند  باز  مي" حقوق بهر" مرجع را در مورد 

بگذارید به زبان ساده تر بگویم، آقا  اخوان در این م داحدبده 

بده مدا !  دهدد  دارد ، قاعده باز  در ایدن بسداط را یدادمدان مدي

و  بدا !  توانیم در این باز  شرکت کنیدم  گوید که چگونه مي  مي

  کند که ، شرط اصلي  زبانی به خواننده اینگونه القا مي  زبان بي

و حدتیدی !  شرکت در این باز ، پذیرفتن اتدوریدتده غدرب اسدت

در ایدن "  غدرب "  بدیدندد کده   کند که اگر شنونده مي  اصرار مي

خواهد که به فکر منافدع   باز  برخورد متناقض دارد، از او مي

تو بخوان )  ها  تلخ  ها را به رو  واقعیت و چهم!  خودش باشد

 . ببندد( ، وضعیت اسفناخ حقوق بهر در عربستان

گویدیدد، امدا هدمدان   آقا  اخوان، شما از کثی  بودن سیاست مي

آقدا  !  دهدیدد  را بعنوان قاعده باز  به خوردمدان مدي(  کثافت )  

امدا بدگدذاریدد ایدن !  اخوان؛ مهکل در همان قواعد باز  اسدت

ترین قاعده باز  این است   نکته را به حضورتان بگویم، اصلي

که اگر قاعده را بپذیریم ، باید تا به آخر با همان قدواعدد بداز  

ا  که منظور شما هسدت در ایدن جدمدلده  قاعده!  را ادامه دهیم 

و امدپدراطدور    بساط نظام نوین جهداندي:  شود که   خالصه مي

 ! قدر،، سلطه و استعمار را بپذیریم

که در خاوران آرمیده اندد، نسدل    هایي ، آن  آقا  اخوان گرامي

ترین جدرمهدان، تدالش بدرا  بدرهدم  فدا کار  بودند که بزرگ

 ! زدن این قاعده بود

با امید به سرنگونی هر چه سریع تر رژیم فاشیستی حداکدم بدر 

 ! ایران

اسدتدقدالل، آزاد  ،عددالدت اجدتدمداعدی و   و بدا آرزو  تدحدقیدق

 ! برقرار  جمهور  مردمی در ایران

   ۳۱۱۳شهریور  ۳۱با احترام سعید صارمی 

 

 
کردستان عراق، تاکنون هی  قانوني درباره   پارلمان منطقه

هدمدیدن دلدیدل، هدید    و بده  منع تن فروشي ت ویب ندکدرده

نهادي حق دستگیري آنها را ندارد و همین، کار ندیدروهداي 

اکدندون شدهدرهداي   مدتدفسدفدانده/ اسدت  امنیتي را سخت کدرده

  پاتوق زنان تن فروش عرب تبدیدل شدده  کردستان عراق به

 ..است، زیرا

در « صدام حسین»پس از سقوط رژیم دیکتاتور معدوم، 
میالدي و بروز جنگ هاي متعدد و ناآرامي  2003سال 

هاي فراوان در شهرهاي عرب نهین عراق، شمار 
بسیاري از زنان این کهور، شوهرهاي خود را در 

ها از دست دادند و به دنبال آن در  درگیري و خهونت 
.وضع اسفناكي قرار گرفته اند  

از كردستان عراق، پیش از حمله « تابناخ»گزارش   به
آمریکا به عراق، بیوه هاي عراقي، به ویژه آنها که 
شوهرانهان را در جنگ ایران ـ عراق از دست داده 
بودند، از سوي دولت مستمري دریافت مي کردند و 
تح یل فرزندانهان رایگان بود و در برخي موارد، 
مسکن آنها هم تفمین مي شد، ولی اکنون هی  شبکه 
حفاظتي براي آنها نیست و بیوه ها باید خود هزینه هاي 

از سوي   بر پایه آمارهاي رسمي که.شان را تفمین کنند
، هم  سازمان ملل ونهادهاي حقوق بهر عراق منتهر شده

کدردسدتدان   این مقام کرد، پارلمان منطقه  گفته  به. کارهاي هستند

عراق تاکنون هی  قانوني دربداره مدندع تدن فدروشدي ت دویدب 

همین دلیل، هی  نهادي حق دستگیري آنها را ندارد   و به  نکرده

اسدت، زیدرا آندهدا   و همین کار نیروهاي امنیتي را سخت کرده

، « وریدا حسدن» در همین حال، . نمي توانند با آنها برخورد کنند

، وجدود چدندیدن  سلیمانیه  شناسي دانهگاه  جامعه  دانهجوي رشته

مراکزي را بر خالف قوانین دین اسالم و آداب مردم کردستان 

اکدندون شدهدرهداي کدردسدتدان   متفسفدانده،:  عراق دانست و گفت

اسدت، زیدرا   پاتوق زنان تن فروش عرب تبدیل شدده  عراق به

از ی  طرف، کسي مزاحم کدار آندهدا ندمدي شدود و از سدو  

وي ت دریدح . کدندندد پول زیدادي دریدافدت مدي  دیگر، از این راه

  وفدور در سدطدح شدهدر دیدده  مراکز فساد هدم اکدندون بده: کرد

مدعدضدال، اجدتدمداعدي بسدیدار   شود و این مي تواند در آینده مي

بسیداري از ایدن .  باشد  جدي براي مردم کردستان در پي داشته

زنان بي سرپرست، پیش از ترخ شهرهاي خود، شاهدد کهدتده 

یا دزدیده شدن افراد خانواده و اقوام خود بوده و خدود قدربداندي 

شده اند؛ اما قربانیاني که اکنون در شهرهاي کدردسدتدان عدراق 

و این بهدایدي اسدت کده زن . و در امنیت کامل قرباني مي شوند

 ... *هاي عراقي براي جنگ مي پردازند

در سراسر عراق   اکنون بیش از ی  میلیون و پان د هزار بیوه
بسیاري از آنها براي برآوردن مخار  زندگي خود با   هست که

مهکال، فراواني روبه رو هستند؛ فقر و گرسنگي از ی  طرف و 
عرب نهین عراق از سو  دیگر،   نبود امنیت کافي در مناطق

براي پیدا کردن نان و هم براي   که  هاي عراقي را بر آن داشته بیوه
کردستان عراق شوند؛   نجا، جان خود، وارد شهرهاي منطقه

آرام است و مردان آن براي خرید تن زنان عرب،   اي که منطقه
هم اکنون بسیاري از این زنان به پرداخت هر پولي هستند   حاضر به
  و براي تهیه  خوش آب و هوا و آرام کردستان مهاجر، کرده  منطقه

هاي تن فروشي راه  نیازها و روزي خود، در سطح شهر خانه
، مدیر «حسن نوري»سرلهکر   اند   در همین حال، انداز  کرده

وجود چنین مراکزي در سطح شهر    اطالعا، استان سلیمانیه  اداره
  بنا بر آمارهاي رسمي تنها در شهر سلیمانیه: را تفیید کرد و گفت

بسیاري از این : وي افزود. چهارصد مرکز تن فروشي وجود دارد
  مرکز از سوي زنان عرب و برخي نیز از سوي چیني ها اداره

انجام چنین   شوند که آنان براي تفمین مخار  خود، مجبور به مي  

 کردستان عراق؛ 

 پاتوق جدید زنان تن فروش عرب 

http://www.tabnak.ir/fa/news/177303/کردستان-عراق-پاتوق-جديد-زنان-تن-فروش-عرب
http://www.tabnak.ir/fa/news/177303/کردستان-عراق-پاتوق-جديد-زنان-تن-فروش-عرب
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  این نخستین جمله«  چرخد، شبح کمونیسم شبحی در اروپا می»

مانیفست حزب کمونیست است، کتابی به قلم کارل مارکس و 

در لندن انتشار یافت و  ۳۱۸۱فریدریگ انگلس که در فوریه 

تا امروز کم وبیگ به تمام 

. های دنیا ترجمه شده است زبان

شگفتی است که پس از گذشتن   مایه

بیگ از صد و اندی سال از مرگ 

) و انگلس (  ۳۱۳۱  -  ۳۱۱۱)  مارکس 

  دو اندیشمندی که چهره(  ۳۱۲۱  -۳۱۱۱

ی  اند، هنوز مجموعه جهان را دگرگون کرده

 .کامل آثار این دو منتشر نشده است

 :آغاز 

هایی  ها  آغازین قرن بیستم تالش در سال

برا  انتهاِر مجموعه آثار مارکس و 

به این ترتیب که .  انگلس انجام گرفت

انگلس در –مارکس  ابتدا در موسسه

جلد آن  ۲۲جلد  آثار این دو شروع شد و  ۲۱مسکو، نهر 

به دستور استالین  ۲۳۹۱اما این پروژه در سال .  انتهار یافت

اعدام سپردند و   متوق  شد، مدیر مسئول آن را به جوخه

 ها  کار اجبار  ناپدید شدند همکاران او در اردوگاه

" لنینسیم  -مارکسیسم    موسسه"دو نهاد حزبی به نام  ۲۳۱۹سال 

در برلین شرقی و مسکو تاسیس شدند و انتهار آثار مارکس و 

اما از آنجا که مقاما، باال  حزب .  انگلس را از سرگرفتند

 –ها  تاریخی  ا  به انتهار نسخه کمونیست شورو  عالقه

سال .  کار باز ماند  انتقاد  نداشتند، این پروژه نیز از ادامه

خروشچ  راه را برا  انتهار مجموعه آثار مارکس و  ۲۳۶۲

 ۲۳۹۱انگلس باز کرد و نخستین جلد آزمایهی در سال 

 ۹۶، سال اتحاد دو آلمان، در مجموع ۲۳۳۱تا سال .  منتهرشد

گرچه قرار بود آثار مارکس و .  جلد متن و تعلیقا، انتهار یافت

انگلس بدون سانسور و کامال وفادار به متن اصلی همراه با 

توضیحا، و تعلیقا، انتهار یابد اما پیهگفتارها وتعلیقا، این 

لنینیسم بود و   -ها متاثر از اصول ایدئولوژی  مارکسیسم  کتاب

ها  سیاسی حزب کمونیست شورو  خود  با توجه به انگیزه

 .ها نیز کامل نبودند متن

MEGA 

رسید پس از فروریختن دیوار برلین سرنوشت  بنظر می

اما در .  مجموعه آثار مارکس و انگلس به پایان رسیده باشد

در"  المللی تاریخ اجتماعی انستیتو  بین"به ابتکار  ۲۳۳۱سال 

شناسان اروپایی، آمریکایی و  آمستردام، بنیاد  متهکل از مارکس

تهکیل شد تا برا  "  انگلس  -المللی مارکس  بنیاد بین"ژاپنی به نام 

نخستین بار کار نهر مجموعۀ کامل آثار مارکس و انگلس را با 

 Engels"  انگلس  –نهر مجموعه آثار مارکس "عنوان 

Gesamtausgabe) -  MEGA (Marx   با رویکرد  انتقاد– 

 .تاریخی، غیرایدئولوژی  و بدون کم و کاست به عهده بگیرد

کار خود را   المللی که نهاد  آکادمی  است، شیوه بین  این شبکه

وفادار  مطلق به متن :  ی :  بر چهار اصل استوار کرده است

ا   ها  موجود از هر اثر، به گونه انتهار تمام نسخه:  اصلی، دو

گیر  و تکوین آنها بویژه در آثار مارکس  که مراحل شکل

: انتهار هر متن به زبان اصلی، چهار:  برجسته شود، سه

 .توضیحا، و تعلیقا، مف ل برا  هر اثر

 دستنوشته مارکس از سرمایه

 -ها  پژوههی  ترین پروژه با تاسیس مگا، یکی از بزرگ

مگا تنها به بازنهر آثار .  انتهاراتی در سطح جهان شکل گرفت

 –پردازد بلکه فارغ از عالیق سیاسی  مارکس و انگلس نمی

ها   المللی و علمی، انتهار متن ایدئولوژی  و با رویکرد  بین

منتهر نهده و یا تازه یافته شده، ت حیح خطاها، زدودن 

زادیی از آنها را نیز در  یدئولوژ ا دستبردها  بیگانه در آثار و

کار  خود قرارداده و هدف نهایی خود را به پایان   برنامه

تاریخی مجموعه آثار مارکس و انگلس   -رساندن نهر انتقاد  

 —مگا به چهار . همراه با توضیحا، و تعلیقا، اعالم کرده است

( یک: بخش تقسیم شده است 

( دوها؛  نویس ها، پیش آثار، مقاله

( سهسرمایه و مقدماتش؛ 

( چهارها و  نگار  نامه

ها  ها، دستنوشته برداری یادداشت

 .ها نویسی وحاشیه
 ۲۶۲این مجموعه قرار بود در ابتدا در 

 ۲۲۲دوجلد  منتهر شود که به   دوره

آن   دوره ۱۳دوره تقلیل یافته و تاکنون 

هر دوره بین .  انتهار یافته است

صفحه است و از  ۲۶۱۱تا  ۹۱۱

دو کتاب تهکیل شده، ی  جلد 

متن و ی  جلد توضیحا، و 

 .تعلیقا،

ها  بخش یکم شامل تمامی آثار فلسفی، اقت اد  و  کتاب

اعم از نیمه تمام یا به اتمام )ها  ها، مقاله سیاسی، نوشته

ها   ها  مارکس و انگلس و نیز ترجمه ، سخنرانی(رسیده

  دوره ۱۱دوره است که  ۹۱این بخش شامل . شود این دو می

ها  فراوانی از  در این بخش مقاله.  آن انتهار یافته است

رفته تلقی  ها ازبین مارکس و انگلس موجود است که مد،

ها به مارکس و انگلس مورد مناقهه  شدند یا انتساب آن می

 .بود

گیرد، همراه با  را دربرمی"  سرمایه"ها  بخش دوم  کتاب

ها  خود مارکس و تمام  ها و ویرایش تمام دستنوشته

شده و نیز آثار  که بطورمستقیم به  ها  متفاو، چاپ نسخه

ازاین بخش تاکنون پانزده دوره .  این کتاب مربوط میهوند

هایی است  کتابها  بخش سوم حاو  نامه.  منتهرشده است

که مارکس و انگلس خود به دیگران یا دیگران به این دو 

جلد به چاپ رسیده  ۲۱دورۀ این مجموعه،  ۹۱از . اند نوشته

ها و دفترها   بردار  در بخش چهارم یادداشت.  است

اند که اغلب آنها برا  نخستین بار  یادداشت گردآور  شده

 . یابند انتهار می

ت ویب شده است، اما  ۱۱۲۱مگا تنها تا سال    گرچه بودجه

سال به  ۹۱تا  ۹۱کنند، کار این بنیاد  بینی می مدیران آن پیش

 *.طول بیانجامد
 

  مجموعه
کامل آثار 
مارکس 

و انگلس 
هنوز 
منتشر 
!نشده 

 ناصر غیاثی

  

 نویسنده و مترجم 

  

 ساکن آلمان

 اعدامهای گسترده در عراق و ابراز شادمانی حکومت اسالمی از این روند جنایتکارانه

 ۱۲روز سه شنبه وزار، دادگستر  عراق اعدالم کدرد کده 

" این وزارتخانه همه اعدام شدگان را .  نفر را اعدام کرده اند

نامید و اعالم شدد کده سده زن ندیدز جدزو اعددام "  تروریست

در بیانیه ایدن وزارتدخدانده آمدده اسدت کده ایدن .  شدگان بودند

احکام اعدام پس از ت ویب شورا  ریاست جمهور  عدراق 

 .اجرا شده است

مجازا، اعدام در کهور عراق بعد از حمله امدریدکدا بده ایدن 

 ۱۱۱۹ژوئن  ۲۱کهور یکسال به حال تعلیق در آمده بود در 

او،  ۱از .   پل برومر مجازا، مرگ را تعلدیدق اعدالم کدرد

دولت عراق مجددا قانون اعدام را رسمدیدت داد و از  ۱۱۱۲

 ۲۱۱۱دولت عدراق  ،تا کنون طبق آمار سازمان ملل ۱۱۱۲

آمار واقعی اعدامها  بنا به .  نفر را در عراق اعدام کرده است

نظر برخی نهادها  مدافع حقوق انسانی بسیار بیهتر از اینها 

 .است

نفر از جمله سه زن بعد از آنکه حکدم اعددامهدان تدوسد   ۱۲

این خدبدر در رسدانده .  جالل طالبانی امضا شد به قتل رسیدند

ها  وابسته به جمهور  اسالمی ایران با تایید و با شدادمداندی 

و شرکا و وابستگدان "  مام جالل"  در  شد و بنظر میرسد که 

و مزدوران حکومت اسالمی در دولت عراق از جمله مالکی 

در ادامه دادن به راه حکومت جنایتکار اسالمی م مم هستند  

وراه خونین و جنایتکارانه حدکدومدت اعددام و سدندگدسدار در 

 --وزار، دادگستر  عراق از . ایران را  در پیش گرفته اند

نفر را در عراق  ۹۲آغاز سال جار  میالد  تا کنون اعالم کرده 

 .  اعدام کرده اند

ژوئدیده اعدالم  ۱۳ی  منبع از طرف ریاست جمهور  عراق در 

نفر دیگرتوس  طالبانی امضا  شدده اسدت  ۲۱کرد که حکم اعدام 

دادگداهدهدا  .  که دو نفر از آنها تابعیت کهورها  دیدگدر را دارندد

ندوع  ۱۱عراق اکنون بر اساس قانونی کار میکنند که برا  حدود 

 .مجازا، اعدام تعیین کرده است ،جرم 

اخبار حاکی از اینست که در زندانها  حکومت عراق شکدندجده و 

آزار و اذیت بسیار زیاد است و اعدام در حدقدیدقدت ندوخ کدوه یدخ 

رفتار ظالمانه و غیر انسانی در زندانها علیه دسدتدگدیدر شددگدان و 

 .زندانیان است

در بغداد اخبار حاکی از اعتراض و تدجدمدع مدردم در مدقدابدل در 

زندانها و دادگستر  ها در اعدتدراض بده روندد وحهدیدانده ندقدض 

بدویدژه خداندواده اعددامدیدهدا بده .  حقوق انسانی در این کهدور اسدت

در یکی از .  اعتراضاتی بر علیه اعدام عزیزان خود دست زده اند

مادر  که فرزندش اعدام شده میگوید که از آنها   ،این اعتراضا،

و او  ،مبالس هنگفتی پول میخواستند که فرزندش را اعددام ندکدندندد

میگوید این میزان چنان زیاد بود که امکان فراهم کردن آن بدرا  

 .  ما نبود

کمیته بین المللی علیه اعدام این جنایا، وحهیانه و آشدکدار دولدت 

عراق را بهد، محکوم کرده و از هدمده ندهدادهدا  مددافدع حدقدوق 

 —انسانی و از مردم در سراسر جهان دعو، میکند به این روند 

خطرناخ جندایدت و قدتدل عدمدد بدیدهدرمدانده دولدتدی در عدراق 

 .اعتراض کرده و خواهان ممنوعیت اعدام در این کهور شوند

                                                                             

 کمیته بین المللی علیه اعدام                 

 

 ۱۱۲۱سپتامبر  ۱

minnaahadi@gmail.com 

 

  

 مادام که افراد فرا نگیرند

که در پس هریک از 

 جمالت ، اظهار ات

و وعده وعید ها   

 منافع طبقات مختلف را

جستجو کنند   

در سیاست همواره 

 قربانی سفیهانه

فریب و خود فریبی    

 بوده و خواهند بود

( لنین)   
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در مورد جنگ عراق گفته  2011در دسامبر  «کریس فلوید 

اجساد ردی  شده هزاران کودخ، نوزاد و شیرخوار و : است

کودکان دبستانی که بدن آنها متالشی شده، زنده زنده سوخته و 

یا در طی حمال، آمریکایی ها با گلوله سوراخ سوراخ شده 

واقعیت آنچه که . در اطراف شهرها  عراق قابل مهاهده است

در عراق اتفاق افتاده این اجساد مچاله شده است که در مناطق 

بیابانی رها شده اند؛ صور، ها  آنها سیاه شده، امحا و 

احها  آنها بیرون ریخته و چهمانهان به پوچی خیره مانده 

از این دست اظهار نظرها در مورد کودکان جنگ زده . است

عراق در مد، زمان اشغال این کهور بارها از سو  

.                  خبرنگاران و عکاسان مختل  تکرار شده است  

ا  نوشته  با انتهار مقاله 2006نیز در سال  «رابر، فیس »

: بود بسیار  از کودکان عراق در اثر اشغال عراق توس  »

نیروها  آمریکایی و بمباران مستقیم شهرها و مناطق 

.             اند مسکونی کهته شده و جان خود را از دست داده   

 

در این گزارش به وضعیت کودکانی خواهیم پرداخت که 

کودکانی که بنا به . قربانی طمع و شهو، قدر، و نفت شدند

ماهیت وجودیهان شایسته چنین رفتار و رقم خوردن 

سرنوشتی اینچنین هولناخ از سو  سیاستمداران آمریکایی و 

طی دو دهه، حقوق کودکان . هم پیمانان غربی آنها نبودند

عراقی همچون سایر اقهار مردم این کهور در نتیجه 

خهونت، جنگ، اشغال خارجی و تحریم ها  بین المللی نقض 

شده و عراق تبدیل به یکی از بدترین مناطق خاورمیانه و 

به طور  که در آن : شمال آفریقا برا  کودکان شده است

کهور سه و نیم میلیون کودخ در فقر زندگی می کنند، ی  و 

نیم میلیون نفر از کودکان زیر پنج سال دچار سوء تغذیه بوده 

.  و روزانه دست کم صد نوزاد جان خود را از دست می دهد

چنین آمار  در دنیا  کنونی بسیار دور از ذهن و کمیاب 

ژنو که بر حمایت و  1949بر اساس کنوانسیون .  است 

محافظت از افراد غیرنظامی در طول جنگ تاکید دارد و نیز 

سازمان ملل در مورد حقوق کودکان  1989بنا به کنوانسیون 

(CRC ) وضعیت کودکان عراق به هی  وجه قابل توجیه ،

نبوده و یکی از صدها موارد عدم پایبند  مدعیان حقوق بهر 

و صلح بین المللی به معاهدا، بین المللی را به وضون نهان 

.                                                                .می دهد  

آمریکن -نیروها  متجاوز آنگلو 2003در واقع بعد از سال 

اشغال کننده عراق نتوانستند و یا نخواستند که به وظای  خود 

. در مورد قوانین بین المللی ناظر بر حقوق کودکان عمل کنند

CRC  تاکید دارد که باید حقوق کودکان از بابت کلیه جوانب

فیزیکی و حیاتی، روحی، اخالقی، روانی و رشد  در ی  

محی  کامال ایمن تامین گردد که هیچگاه شاهد چنین چیز  در 

هرچند نیروها  خارجی هم اکنون از عراق . عراق نبودیم

خار  شده اند اما تمامی مسئولیت جنایا، ناشی از عدم پایبند  

به این قوانین در مد، زمان اشغال و نتایج طویل المد، آن به 

عهده نیروها  اشغالگر خواهد بود و آنها باید در مورد 

وضعیتی کودکان عراقی به مردم این کهور و مراجه بین 

.المللی پاسخگو باشند  

نیروها  اشغالگر به طور کامال عمد  ساختار اجتماعی عراق 

را تغییر داده اند و از روش ها  پاکساز  قومی برا  ایجاد 

گسست در یکپارچگی کهور استفاده کرده اند؛ تاسیسا، ت فیه 

آب، امکانا، بهداشتی و آموزشی را از بین برده اند و به 

صور، بی هدف مناطق پرجمعیت را بمباران کرده اند که در 

تمامی این سطون کودکان عراقی شدیدترین و بیهترین آسیب 

.ها را دریافت کرده اند  

 آنچه که در انتظار کودکان عراق است            

زندگی در کهور  که تحت حمله بوده و درگیر جنگ است 

مهکال، روانی فراوانی برا  اکثریت قریب به مطلق این 

کودکان ایجاد کرده و موجب افسردگی و اضطراب در همه این 

کودکان شده است که نیازمند برنامه ها  حمایتی روانهناسانه 

دستیابی به خدما، ضرور  اجتماعی از . چهمگیر می باشد

ها  عراقی در  ها  بسیار بزرگ و الینحل خانواده جمله چالش

طی اشغال و پس از آن بوده است که بازتاب مستقیم این مهکل 

با توجه به ناکارآمد  . بر کودکان عراق قابل مالحظه است

فعلی بنیادها  حمایتی عراق در اثر از هم پاشیدگی زیرساخت 

ها و مهکال، فراوان دولت نوخواسته عراق پس از پایان 

رسمی اشغال، کودکان عراقی در معرض خطرا، بسیار  

مرگ و : هستند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

که در اثر عملیا، ها  تروریستی، کمبود - میر کودکان

قطع عضو در . بهداشت و بسیار  عوامل دیگر رو  می دهد

کودکان بسیار  در طی اشغال دچار نقص عضو —کودکان

شده اند و تعداد  فراوانی نیز روزانه در نتیجه فعال شدن مین 

.               ها و بمب ها  به جا مانده به این خیل می پیوندند  

ها  بسیار  از گزارشخشونت های جنسی و قاچاق انسان 

هایی از قبیل  تاکید دارند که کودکان عراقی قربانی پدیده

.ها  اجبار  و تجار، کودکان هستند خهونت جنسی و ازدوا   

به کار گرفته شدن در گروه های مسلح و بهره کشی  -

 اقتصادی به صورت کارگر                                             

ها  غیر  ها از کودکان برا  فعالیت بسیار  از باندها و گروه

بر اساس آمارها  ارائه شده بیش . کنند قانونی خود استفاده می

ها  خود  آور خانواده  درصد کودکان یتیم عراقی نان 60از 

.هستند و برا  تامین هزینه هایهان وارد این گروه ها می شوند  

زندانی شدن                                                              -  

ها  نظامیان  صدها کودخ عراقی در طی اشغال در زندان

ها  آمریکایی زندانی شده و تحت انواع و اقسام آزارها و شکنجه

از جمله آزارها  جنسی قرار گرفته اند که این اتفاقا، با توجه 

به عدم برقرار  کامل نظم ممکن است همچنان از سو  گروه 

.                                        ها  خود سر ادامه داشته باشد   

آمارها  رسمی و گمانه زنی ها  رسانه ها  همگانی عراق، 

هفتاد تا نود و پنج درصد از مرگ ها  رخ داده در این کهور 

، 2011برخی آمارها  قابل اعتماد سال . را نادیده می گیرند

تعداد کهته شدگان واقعی جنگ عراق را تا ی  و نیم میلیون 

بررسی ها  انجام شده توس  گروه ها  . نفر اعالم می کنند

درصد از افراد کهته شده در اثر  39معتبر نهان می دهد که 

.  حمال، هوایی نیروها  اشغالگر آمریکایی، کودکان بوده اند

درصد مرگ و میر ناشی از خمپاره انداز  نیروها   42

نزدی  به نه درصد . درگیر نیز مربوط به کودکان بوده است

از پنجاه هزار مرگ غیر طبیعی ثبت شده را کودکان تهکیل 

درصد غیرنظامیانی که با تیر مستقیم نیروها   29می دهند و 

کودکان بی شمار . اشغالگر کهته شده اند نیز کودکان بوده اند

دیگر  نیز وجود دارند که به طور غیر مستقیم و در نتیجه 

بیمار  . تبعا، مختل  اشغالگر  جان خود را از دست داده اند

ها، قحطی و سوء تغذیه، فقر گسترده، رکود اقت اد ، آلودگی 

محی  زیست و نبود خدما، اولیه به صور، کامال بی سر و 

صدا دست به دست هم داده و بخش وسیعی از جمعیت عراق به 

.                        خ وص کودکان را از پا  درآورده است  

9ادامه در ص   

 

 

 نسل آینده بی گناه عراق تبعات اشغال را

در گوش و خون خود حس خواهد کرد    

 کودکان عراق؛ قربانیان فراموش شده 

تمامی مسئولیت مرگ و میر، آسیب های جسمی و روانی 

وارد شده به کودکان عراق به عهده کشورهایی است که به 

.                                     این سرزمین هجوم برده بودند   
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 آیا اسالمیزه کردن مراکز علمی و آموزشی در ایران ممکن است؟

(از ایران  -آران )   

1391شهریور  20
 

میلیون از کودکان کار برا  کم  به تفمین معیدهدت  ۱بیش از  

خانواده هایهان در کدارگداهدهدا و خدیدابدان هدا  سدطدح کهدور 

بسیار  از کدودکداندی کده بدرا  اولدیدن بدار پدا بده .  پراکنده اند

. مدرسه می گذارندد، ازعدوارض سدوء تدغدذیده رندج مدی بدرندد

فددرزندددان خددانددواده هددا  کددارگددر ، زحددمددتددکددهددان شددهددر  و 

روستایدی، کدارمدنددان جدزء و خداندواده هدایدی کده زندان تدندهدا 

درصد ترخ تح یل کدندنددگدان  01سرپرست آن هستند بیش از 

کودکان و نوجوانان خاندواده هدا  مدهداجدر .  را تهکیل می دهند

بیدکدار . افغانستانی در موقعیت به مراتب دشوارتر  قرار دارند

ساز  ها  پی در پی کارگران، فقر شددیدد و دشدوار  تدامدیدن 

حداقل معاش روزانه، باال رفدتدن هدزیدنده تدحد دیدل از عدوامدل 

اصلی تدرخ تدحد دیدل و راندده شددن فداجدعده بدار کدودکدان و 

شمدار مددارس خ دوصدی .  نوجوانان از درس و مدرسه هستند

داران و اقهار ثروتمند جدامدعده  فرزندان سرمایه   برا  تح یل

رو بده افدزایددش اسددت و آمددوزش و پدرورش بده نددحدو بسدیددار 

ایدن سدرندوشدت .  آشکارتر  چهره طبقاتی به خود گرفدتده اسدت

آموزش و پرورش در سایه جمهور  اسالمی و در جدامدعده ا  

است که در آن دره بین فقر و ثرو، هر روزه عدمدیدق تدر مدی 

 1."شود

حکومت جمهور  اسالمی به درازا  عمرش ضدیت و .

پنهان ... دشمنی خود را با دانهگاه، علوم انسانی ، زنان و

نکرده است و از هی  تالشی در جهت تحمیل ی  قرون 

این . وسطا  اسالمی به جامعه   ایران فروگذار نکرده است

رژیم جنایت پیهه، حتی در دوران  انکیزیسیون خود زیر پرچم 

"  انقالب"خمینی که بخهی از جامعه را با خود داشت، با 

فرهنگی هم نتوانست فرهنگ اسالمی را بر دانهگاه ها تحمیل 

کند و ادامه   تالش این حکومت برا  کنترل این مراکز از 

همه نهان ... طریق بسیج دانهجویی، بسیج مدارس و حراست و

از این واقعیت دارند که رژیم هرگز نتوانسته دانهگاه ها و 

حتی بخهی از افراد  که بنا به . مدارس را اسالمیزه کند

موقعیت خانوادگی و به پیرو  از سنت نسل ها  گذشته، به 

مذهب سمپاتی نهان می دهند، وقتی این یسوعی گر  اسالمی 

را در شکل دخالت در حوزه   اجتماعی می بینند، دست کم از 

پراتی  آن توس  حکومت در چنین عرصه ا  ابراز 

جامعه در مقابل حکومت به شد، مقاومت . نارضایتی می کنند

شمار دوستان داخلی . کرده و سنگر به سنگر با آن جنگیده است

رژیم در برابر دشمنان داخلی اش به حساب نمی آید و این 

بنابراین . نتیجه   سه دهه جنایت این حکومت علیه مردم است

در پاسخ به این سئوال که آیا حکومت می تواند فرهنگ  

اسالمی را بر جامعه و به تبع آن بر مراکزعلمی تحمیل کند؟ 

!                                                به هی  رو : باید گفت  

جوانان و دانهجویان آزادیخواه ایران خواهان آموزش و  

پرورش رایگان برا  تمامی شهروندان در تمامی مقاطع 

تح یلی هستند، از دخالت مذهب در آموزش و از حضور 

اراذل و اوباش حکومتی در مدارس و دانهگاه ها تحت نام 

بیزار  و  قوانین تبعیض آمیز بین داوطلبان ... بسیج، حراست و

عاد  کنکور و داوطلبانی که دارا  سهمیه ها  مختل  هستند،

                                                   9ادامه مطلب در ص -

ناهمخوانی سیستم حاکم با شرای  عینی و ذهنی اجتماعی و  

زیر پا  رژیم دیگی در حال . فهار جامعه از پایین است

فهار ناشی از چنین جوشهی و تالش جوانان . جوشیدن است

آزادیخواه ایران برا  دستیابی به حقوق دموکراتی  و حداقلی 

خود از جمله  برابر  زن و مرد، عدم دخالت مذهب در دولت، 

الغا  حجاب اجبار  و جداساز  جنسیتی است که حکومت را 

به هراس افکنده و به تکاپو  ت  جنسیتی کردن دانهگاه ها و 

.  تحمیل عقب مانده ترین قوانین قرون وسطایی انداخته است

رژیم با این اقداما، تالش می کند  که هر مو  آزادیخواهی و 

حکومت، بیش از هر . برابر  طلبی را در همان نطفه خفه کند

زمان دیگر ، به درستی خود را وصله   ناجور  به تن 

جامعه می بیند و با دیدن چهره   کریه خود در آیینه   جامعه، 

به وحهت می افتد و به جا  خود شکستن، به آیینه شکستن می 

این است علل عینی تقال  پوچ و بیهوده   حکومت . پردازد

.         برا  کنترل تمامی شئونا، شخ ی و اجتماعی جامعه  

سیاست نئولیبرالیدزه کدردن آمدوزش و پدرورش در ایدران کده 

سالیان دراز  است دنبال می شود، این عرصه را از ارائده   

آموزش و پدرورش رایدگدان بده شدهدرونددان، تدبددیدل بده بدازار 

هدف، تبدیل به وسیلده شدده اسدت . سودطلبی سرمایه کرده است

و آموزش بیش از هر عرصه   استراتژید  دیدگدر  بده پدا  

طمع بی پایان سدرمدایده  قدربداندی شدده اسدت و از ید  هددف 

اجتماعی تبدیل به وسیله ا  برا  انباشت هر چه بیهر سرمدایده 

هدر سدال مدراکدز .  توسد  سدرمدایده داران مدخدتدلد  شدده اسدت

آموزشی دولتی کداهدش پدیددا کدرده و در مدقدابدل، ایدن مدراکدز 

خ وصی هستند که مثل قارچ این طرف و آن طرف سبدز مدی 

" کدوچد  سداز " این است یکی از مهم ترین جنبه ها  .  شوند

در نتیجه   چنین سیاسدتدی، سداالنده صددهدا هدزار ندفدر !  دولت

دانش آموز و دانهجو به خاطر هزینه ها  کمرشکن تدحد دیدل، 

بگذارید به آمارها  رسمی کده در .  از ادامه   آن باز می مانند

 :این زمینه ارائه شده اند، نگاهی بیفکنیم

آمارها  رسمی از محرومیت سده و ندیدم مدیدلدیدون کدودخ از " 

آمدوز در  تح یل و ترخ تح یل بیش از هفدت مدیدلدیدون داندش

هدزار  511میدلدیدون و  10سال گذشته از .  ایران خبر می دهند

هزار دانش  011میلیون و  11جمعیت دانش آموزان ایران فق  

از کدودکدان و %  00 بدیدن تدرتدیدب .  آموز به مدرسه راه یافتند

 .نوجوانان ایران از چرخه تح یل خار  هستند

کمتر از ی  هدفدتده   

دیگر، سال تدحد دیدلدی 

آغاز و میلیون  01-01

هدددا داندددش آمدددوز و 

دانهجو به کالس هدا  

درس خددود بدداز مددی 

گردند و چندد مدیدلدیدون 

ندددفدددر هدددم الدددبدددتددده از 

. تح یل باز می ماندندد

در طی چند مداه اخدیدر 

رژیددددم جددددمددددهددددور  

اسالمی بیش از پدیدش 

تددالش کددرده اسددت تددا 

طرن ها  ارتجاعی و 

ضد انسانی خود را که 

همگی ریهه در قدواندیدن سدرمدایده دار  اسدالمدی دارندد، بدر 

در همین دوران تدعدطدیدال،، .  مدارس و دانهگاه ها تحمیل کند

دانش آموزان کنکور  دریافدتدندد کده تدعدداد  از رشدتده هدا  

دانهگاهی به بهانه ها  واهی، ت  جنسیتی شدده اسدت، و در 

ضمن ، تعداد  از دانهگاه ها ت  جنسیتی شده است، تدعدداد  

از رشته ها  علوم انسانی را حدذف کدرده و سدرف دل هدا  

دروس را بازنگر  کرده و از غربال ریِز کوته بینی نداظدران 

عقب مانده   خود گذرانده است تا بلکه بده زعدم خدود بدتدواندد 

وزیر علوم، تحقیدقدا، .  علوم اسالمی به خورد دانهجویان بدهد

و فناور  برا  اساتید و دانهجویان آزادیخواه خ  و نهان مدی 

شدرکدت  88کهد و دانهجویانی را که در تظاهرا، ها  سدال 

 .داشته و اساتید سکوالر را تهدید به اخرا  می کند

در حالی که مدارس به شد، از کمبود معلم رنج مدی بدرندد و  

هزاران معلم قرارداد  و حق التدریسی در اندتدظدار اسدتدخددام 

هستند، و معلمانی هم که استخدام هستند به دلیدل دسدتدمدزدهدا  

پایین به مهاغل دوم رو  آورده اند، در سدال گدذشدتده، رژیدم 

هزاران نفر آخوند را به طور رسمی روانه   مدارس کدرد تدا 

شاید به خیال خود، بتواند مدارس را تبدیل به مساجد دوم خدود 

این حکومت حتی مهد کودخ ها را نیز تفکی  جنسدیدتدی .  بکند

 .کرده است

در سال تح یدلدی جددیدد در ادامده تهددیدد فهدارهدا  رژیدم "  

سیداسدت اسدالمدی  جمهور  اسالمی به منظور جبران شکست 

کردن محی  دانهگاهها در هدزاران کدالس دانهدگداهدی طدرن 

جداساز  جندسدیدتدی صدور، گدرفدتده  ارتجاعی و ضد انسانی 

 ٠۱در نتیجه اجرا  این سیداسدت، امسدال در بدیدش از .  است

دانهگاه ایران در برخی از رشته ها داوطلبان به صور، تد  

کارگزاران جدمدهدور  اسدالمدی از .  جنسیتی پذیرش می شوند

رشدتده  ۹۹پدذیدرش دخدتدران در    مدتها قبل اعالم کرده اند که

 1."دانهگاه متوق  خواهد شد ۹۶دانهگاهی و در 

رژیم با این اقداما، در پی چیست؟ چرا پس از این همه 

مخالفان خود، به " کهریزکی کردن"سرکوب و قتل عام و 

چنین اقداماتی دست می زند؟ آیا هنوز برا  خود حاشیه   

 امنی ت ور نمی کند؟                                                  

مطابق قوانین جامعه شناسی علمی، تمامی تقالها  این رژیم  

  -آدمخوار و ضد انسانی برا  کنترل دانهگاه ها، در نتیجه  

  

دانهجویان دانهگاه اصفهان با پاشیدن رنگ رو  بنر ها  

 تبلیغاتی برا  تفکی  جنسیتی خهم خود را نهان می دهند
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از قوانین ضد انسانی جداساز  جنسیتی و حذف . نفر، دارند

دختران از رشته ها  و دانهگاه ها  مختل  متنفر و  اخرا  

دانش آموزان افغان از مدارس و محروم نمودن آنان از تح یل 

را محکوم کرده و خواهان ارائه   تمامی خدما، آموزشی برابر 

 -برا  شهروندان افغان بدون هی  تبعیضی و به صور، رایگان

این ها بخهی از خواست ها  دانش آموزان و دانهجویان . اند

آزادیخواه ایران است که در سالها  گذشته در تجمعا، اعتراضی 

  ...                          خود، چنین خواست هایی را فریاد زده اند

رنسانس بزرگی در ایران صور، گرفته و سی و چهار سال   

جنایا، این حکومت و تحمیل شرای  بردگی به میلیون ها خانواده 

  کارگر ، چهره   نفر، انگیز سرمایه دار  و مذهب را در 

. ایران بیش از هر جا  دیگر جهان به وضون نهان داده است

اگر دولت ها  امپریالیستی با دخالت ها  خود اختاللی در 

پروسه   طبیعی این جدال ایجاد نکنند، ما در آستانه   انقالب 

بزرگی در ایران قرار داریم و دیالکتی  انقالب به ما می آموزد 

که آنتی تز چنین حکومتی، دست کم درعرصه   فرهنگی و 

دیر  نخواهد پایید که . مذهبی گزینه ا  رادیکال خواهد بود

فرانسه در ایران نیز تکرار خواهد  1793حوادث ضد مذهبی 

در ایران هم به وقت خود، عمامه   مراجع تقلید را از سر . شد

آنان گرفته و بر سر االغان و گوسفندان خواهند گذاشت، و 

امامزاده ها  پر زرق و برق و مساجد حکومتی دستخوش 

اما این تمام . انفجارخهم مردم گرسنه و به جان آمده خواهند شد

خ لت ضد مذهبی انقالب ایران، . مساله و راه حل آن نیست

مذهب رنگ و "چیست جز بیان ضدیت این انقالب با جهانی که 

تجربه   انقالبا، بزرگ همچنین به ما " بو  معنو  آن است؟

نهان می دهد که بعد از مذهب، این مالکیت است که زیر سئوال 

می رود و به محض زیر سئوال رفتن مالکیت بورژوایی در 

ایران، سوسیالیسم به عنوان تنها آلترناتیو انقالبی پیش رو  

در مرحله عبور جامعه ، از دولت . جامعه قرار می گیرد

مذهب نیز به مانند دولت،  سوسیالیستی به جامعه کمونیستی،

چیز   نیست که با ت ویب قانون الغا شود، بل که زوال می یابد 

و این زوال تنها در گرو از میان رفتن ریهه   تمامی اشکال از 

نه فق  در . خود بیگانگی انسان، یعنی جامعه   طبقاتی است

ایران، بل که در هر نقطه ازجهان، مبارزه   سرنوشت ساز و 

کارساز علیه مذهب و هر شکل دیگر از خودبیگانگی انسان در 

.           حوزه   ذهن، تنها با سالن سوسیالیسم امکان پذیر است
                            .                                                     

زنده باد سوسیالیسم     

کارنامه سیاه جمهوری اسالمی در "ی حزب کمونیست ایران زیر عنوان از بیانیه .1
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6ادامه گزارش کودکان عراقی کودکان فراموش شده از ص   

گزارش صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد حاکی 

میلیون کودخ عراقی یکی  5تا  4بین  2006است که تا سال 

سرپرست و  ؛ بی  از والدین یا هر دو  آنها را از دست داده

ترین وسایل   در شرای  بسیار بد معیهتی و به دور از ساده

.                             دهد معیهتی به زندگی خود ادامه می  

افزایگ شدید نقص های وراثتی مادرزادی و ابتال به   

انهدام زیرساخت ها  نظامی و صنعتی در سرطان در عراق 

طی جنگ باعث رهایی فلزا، سنگین و دیگر مواد خطرناخ 

در هوا، خاخ و آب ها  زیرسطحی شده است و مناطقی که 

زباله ها  شهر  و بیمارستانی در آنها انباشته شده منها 

آلودگی اورانیومی و دیگر . بیمار  ها  خطرناکی شده اند

آلودگی ها  نظامی موجب افزایش شدید آمار نقص ها  

.  وراثتی مادرزاد  و ابتال به سرطان در عراق شده است

آلودگی شدید منابع آبی و زمین ها  کهاورز  باعث آلودگی 

مح وال، کهاورز  تولید شده در عراق گردیده که به 

عنوان منبع غذایی در دسترس از طرف خانواده ها مورد 

.                                                استفاده قرار می گیرد  

آمریکن ها کودکان هنوز با -پس از خروج ظاهری آنگلو 

ها   به موجب موافقت نامه.میراث اشغال دست به گریبانند

الهه و ژنو مسئولیت تمام موارد فوق مستقیما متوجه انگلیس 

کننده عراق بوده و این   و آمریکا به عنوان کهورها  اشغال

کننده امنیت و بهداشت در  دو کهور باید برآورنده و تامین 

حال ان که . عراق به ویژه برا  زنان و کودکان می بودند

هیچگونه تعهد  از سو  متجاوزین دیده نهد تا جایی که در 

پزشکان مستقر در فلوجه اعالم کردند که در این  2010سال 

منطقه با آمار بسیار غیر قابل باور  از نقص ها  

.             مادرزاد ، سرطان و سق  ناگهانی روبرو هستند  

نیروها  اشغالگر این منطقه را به شد،  2004در سال  

بمباران کردند و در کمتر از ی  سال بعد از این حادثه یعنی 

آمار مهکال، حاد پزشکی در این منطقه  2005در سال 

نرخ سکته قلبی در  2010در سال . شدیدا رو به افزایش نهاد

برابر نرخ گزارش شده در کهورها  اتحادیه  13فلوجه 

نقایص مادرزاد  مرتب  با مهکل در . اروپا بوده است

برابر آنچه که در اروپا دیده می شود  23سیستم ع بی نیز 

پزشکان ژاپنی معتقدند آمار نقایص . گزارش شده است

مادرزاد  موجود در عراق بسیار بیهتر از آمار دیده شده در 

شهرها  هیروشیما و ناکازاکی است که در روزها  پایانی 

جنگ جهانی دوم با بمب ها  اتمی آمریکایی با خاخ یکسان 

.                                                            شدند  

اورانیوم تضعیف شده بالی جان مادران و نوزادان عراقی  

این آمار دههتناخ ار آنجاست که آمریکا در حمله به عراق 

.  از تسلیحا، حاو  اورانیوم ضعی  شده استفاده کرد

اورانیوم ضعی  شده رو  جنین زنان باردار اثر گذاشته و 

کند و موجب تولد نوزادانی با  را دچار اختالل می  رشد آن 

نوزادانی بدون سر و بدون . شود معلولیت مادرزاد  می 

آیند که عمال هی  کار  در مورد آنها از  عضو به دنیا می 

ها  ها تا نسل بدین ترتیب عراقی. سو  پزشکان ساخته نیست

افزایش . ها  مادرزاد  و سرطان رنج خواهند برد از نقص

نرخ ابتال به سرطان، کم خونی و اختالال، مادرزاد  در 

عراق در نتیجه استفاده از تسلیحا، حاو  مواد هسته ا  به 

می  2003و  1991خ وص اورانیوم در طی جنگ ها  

.                                                                  باشد  

 —انهدام زیرساخت های بهداشتی و درمانی عراق توسط  

افزایش شدید اشغالگران تاثیر مستقیم بر کودکان داشته است 

سرطان خون در کودکان شهر ب ره گزارش شده است و 

به این طرف که  1991یافته ها حاکی از آن است که از سال 

اولین یورش نیروها  آمریکا به عراق اتفاق افتاد سرطان 

خون در کودکان عراقی به طرز چهمگیر  افزایش یافته که 

در نتیجه استفاده از اورانیوم ضعی  شده در تسلیحا، جنگی 

بوده است مین ها  آمریکایی  مین ها  زمینی و بقایا  مواد 

طبق . منفجره به شد، جان کودکان عراقی را تهدید می کنند

بیست و پنج درصد قربانیان  2011آمارها  منتهره در سال 

آمار معلولیت در اثر . سال هستند 14این مین ها کودکان زیر 

نفر  5500حدود  1991مواد منفجره باقی مانده که در سال 

در  7/45. نفر رسیده است 80000به  2007بوده در سال 

درصد  9/23سال سن داشته اند و  29تا  15صد این افراد بین 

در طی دهه گذشته آمار افراد . سال بوده اند 14کودکان زیر 

به تنهایی آمار قطع عضو شده در دو استان ب ره و المثنی 

آنگوال را پهت سر گذاشته  این افراد در کل کهور نابسامان

.                         است  

نظام بهداشتی و درمانی نابسامان و کودکان نیازمند   

گسیختگی نظام بهداشتی و درمانی عراق در نتیجه اشغال این 

کهور منجر به مرگ کودکان در اثر عوامل غیر قابل 

کهتار عمد  و مهاجر، اجبار  . پیهگیر  شده است

پزشکان و پرسنل بهداشتی و درمانی عراق موجب شده است 

درصد کادر درمانی عراق اعم از پزشکان و  75که تا 

داروسازان و پرستاران از دسترس بیمارستان ها و خدما، 

درصد بیمارانی که با  70تقریبا . بهداشتی خار  شوند

وضعیت وخیم به بیمارستان ها رسانده می شوند در اثر نبود 

نیرو  متخ ص و خدما، دارویی و تجهیزا، الزم در بخش 

اورژانس جان خود را از دست می دهند که کودکان آسیب 

.              پذیرترین آمار این مرگ و میر را تهکیل می دهند

                                 

میلیون ها کودک عراقی محروم از سیستم آموزشی کارا  

ها که موسسا، و مراکز  ها و زخمی  تعداد زیاد کهته. هستند

بهداشتی عراق را در طی اشغال به خود مهغول می داشت، 

عمال مانع رسیدگی پزشکان این کهور به اوضاع روحی و 

دهد که  روانی کودکان می شد و آمارها  موجود نهان می

درصد کودکان عراقی مبتال به انواع استرس از  48بیش از 

این شرای  هنوز نیز . ها  پس از حادثه هستند  جمله استرس

به کلی رفع نهده و سازمان ها  بهداشتی عراق هنوز قادر به 

صلیب سرخ ههدار داده . رسیدگی کامل به کودکان نیستند

درصد قبل از  19است که سوء تغذیه در کودکان عراقی از 

درصد رسیده است و  28به  2003اشغال این کهور در سال 

سال عراقی فق  ی  نفر به آب  5از هر سه کودخ زیر 

مورد نیز ی  نفر از  4آشامیدنی سالم دسترسی دارد و از هر 

آلودگی و نبود خدما، ت فیه . سوء تغذیه شدید رنج می برد

درصد مردم به آب سالم دسترسی  70ا  باعث شده است تا 

کودخ  8نداشته باشند که موجب مرگ ی  کودخ از هر 

اسهال، وبا، تیفوئید، هپاتید . سالگی می شود 15عراقی قبل از 
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 سفارت اسراییل وتعطیلی تبلیغات جنگی
 

 حسین باقرزاده 

خبر بسته شدن ناگهانی سفار، کانادا در ایران را کده شدندیددم، 

و هدمداندجدا بده ) ا  که به ذهدن مدن خدطدور کدرد   اولین اندیهه

وزار، خدارجده .  آیدد  این بود که بو  جدندگ مدی(  همسرم گفتم

کانادا البته دالیل متعدد  برا  این اقدام نامنتظره خود مدطدرن 

ولدی .  کرد و جنگ و حمله نظامی به ایران در میان آندهدا ندبدود

دالیل ذکرشده هرچقدرهم که در توجیه کار کانادا مورد داشدت 

نده ندقدض .  نمیتوانست زمان بسته شدن سفار، را توضیح دهدد

حقوق بهر ومواضع و اظهارا، خ مانه رژیم علیه اسدرایدیدل 

ا  بودند، و نه حمایت از رژیم سوریه و عدم تفمین   مسایل تازه

ها  خارجی در ایران مسایلی بودند کده درسدت  امنیت دیپلما،

پدس بدایدد دالیدل .  در همین دو سه هفته اخیر اتفاق افتاده باشدندد

و .  دیگر  برا  انتخاب زمان در کار باشد که گفته نهده اسدت

با توجه به افزایش تبلیغا، جنگی علیه ایران از سو  اسراییدل 

شود کده کداندادا بدرا    ها  اخیر این احتمال تقویت می  در هفته

هایش ت میم گرفتده اسدت   اطمینان از سالمت و امنیت دیپلما،

بدعدبدار، دیدگدر، دولدت کداندادا .  آنان را از ایران بیرون بدبدرد

 .اطالعیم  داند که ما از آن بی  ظاهرا چیزهایی می

هدا  اخدیدر   ها و هفتده  تبلیغا، جنگی اسراییل علیه ایران در ماه

اکدندون کدمدتدر .  شد، گرفته و مرتبا رو به افزایدش بدوده اسدت

کسی در این مسئله تردید دارد که حمله ندظدامدی بده ایدران در 

وزیر دست راستی اسراییدل   دستور کار بنجامین نتانیاهو نخست

سدایدر مدقدامدا، .  و اهود باراخ وزیر دفاع او قرارگرفته اسدت

اسراییلی نیز کم وبیش حمله نظامی به ایران را تندهدا راه رفدع 

دانند که بده زعدم آندان از سدو  رژیدم جدمدهدور    خطر  می

اختالفی که وجود دارد اوال .  اسالمی متوجه اسراییل شده است

کده شدیدمدون ) در ضرور، همآهنگی این حمله با آمریکا است 

و ثداندیدا در (  کدندد  پرز رییس جمهور اسراییل از آن حمایت می

ارزیابی این که جمهور  اسالمی تا چه حد در تواندایدی تدولدیدد 

نتانیاهو و باراخ اصرار دارند .  ا  پیش رفته است  سالن هسته

که اسراییل حتی بدون حمایت و موافقت قبلی آمریکدا مدیدتدواندد 

و احدیداندا آمدریدکدا را درعدمدل بده آن ) به این حمله دست بزند 

 .و تفمل زیاد  از نظر زمانی برا  آن قائل نیستند( بکهاند

درهرصور، درچند روز اخیر وازهنگام بسته شددن سدفدار، 

کانادا درتهران این تبلیغا، شد، بدیدهدتدر  پدیددا کدرده وفهدار 

. تبلیغاتی مقاما، کهدورهدا  غدربدی ندیدز شدد، گدرفدتده اسدت

درواقع، این روزها چنان تبلیدغدا، و اظدهدارا، خ دمدانده از 

سو  مقاما، اسراییلی و غربی علیه ایران زیاد شده کده تدندهدا 

همین امدروز .  میتوان آنرا با سقوط آزاد لایر ایران مقایسه کرد

شدود از ید  سدو خدبدر   و درلحظاتی که این سطور نوشته مدی

المللی اندرژ  اتدمدی اطدالعدا، جددیدد و   میرسد که آژانس بین

مهمی در ی  ماهه گذشته به دست آورده حاکی از اینکه رژیم 

ا    ها  جدید  برا  ساختن ی  سدالن هسدتده  ایران به توانایی

عالوه براین، گزارش شده که آژاندس بدیداندیده .  دست یافته است

شدیداللحنی علیه ایران منتهر خواهد کرد کده در آن بدیدش از 

کهدی و عددم هدمدکدار  بدا   هر زمان دیگر ایران را بده وقدت

از سدو  دیدگدر، ندتداندیداهدو امدروز .  آژانس متهم خواهدد کدرد

 -خواهان آن شد که غرب خ  قرمز  برا  رژیم ایران تعیین 

تواند از اسراییل انتظار داشته باشد   کند و درغیر این ور، نمی

زمان با   هم. که در مورد حمله به ایران خ  قرمز  را رعایت کند

این تحوال،، از ی  سو کهورها  بریتانیا، فرانسه و آلمان 

ها علیه ایران به   اعالم کردند که طرحی برا  تهدید تحریم

کنند، و از سو  دیگر وزیر دفاع آمریکا   اتحادیه اروپا تقدیم می

ایران « به محض اینکه ما مطلع شویم»آقا  پانتا گفته است 

ا  گرفته است برا  توق  آن وارد   ت میم به تولید سالن هسته

.                                                                شویم  عمل می  

شبکه « امروز صبح»پانتا سه شنبه در گفتگو با برنامه  

اس گفته است که آمریکا اطالعا، خیلی خوبی در باره   بی  سی

ما «. »ما از نزدی  کار آنان را زیرنظرداریم»ایران دارد و 

ا    توانایی آنرا داریم که مانع از دستیابی ایران به سالن هسته

..                                                                       بهویم   

وزیر خدارجده .  « اند و آماده عملند  نیروها  ما در محل مستقر شده

آلمان نیز دو روز پیش در دیدار با وزیر دفاع اسراییل تفکیدد کدرد 

ایدندگدونده اظدهدارا، .  که ی  ایران اتمی گزینه قابل قبولی ندیدسدت

بیهتر درپاسخ به انتقادا، مقامدا، اسدرایدیدلدی از سدیداسدت غدرب 

مقاما، غربی معتقدند کده بدایدد از .  شود  دربرابر ایران مطرن می

ها و تهدید آنها فهار را بر ایران افزایش داد تا رژیم   طریق تحریم

ایران در برابر غرب کوتاه بیاید، و مدقدامدا، اسدرایدیدلدی بدر ایدن 

ها تا کنون تفثیر  نداشته است و بده غدرب فهدار   باورند که تحریم

آورند که با تعیین خ  قرمز یا ضدرب االجدل زمداندی بده   وارد می

سدیدل تدبدلدیدغدا، و . گزینه حمله نظامی علدیده ایدران مدتدوسدل شدود

اظهارا، جنگجویانه علیه ایران که این روزها از زبدان مدقدامدا، 

شود بسیار شدوم اسدت و   غربی و بیش از همه اسراییلی شنیده می

ها  پیش از حمله مهترخ آمریکا و بریتاندیدا   یادآور روزها و هفته

ها و روزها  منتهی به آخدر   در آن هفته.  ۱۱۱۹به عراق در سال 

نیز ی  مرتبه حجم تبلیغا، علیه عراق در آمریکا و  ۲۹۱۲اسفند 

ی  روز وزیر خارجه آمریکدا در سدازمدان .  بریتانیا شد، گرفت

کده ) را «  ها  کهتدار جدمدعدی صددام  مدارخ جابجایی سالن» ملل 

وزیدر   ارائه میکرد و ی  روز دیگر تونی بلیر نخسدت(  پایه بود  بی

سدخدن (  پایده  باز بی)« اطالعاتی»بریتانیا در پارلمان این کهور از 

ها  کهدتدار   سالن» دقیقه  ۲۱تواند در فاصله   گفت که صدام می  می

اینگونه تبلیغدا، هدمدیدندطدور ادامده .  خود را به کار بگیرد«  جمعی

تا روز  که بوش و بلیر اعالم کردند کده (  شد  و افزون می) داشت 

 .اند  نیروهایهان به عراق حمله کرده

اکنون نیز تبلیغا، جنگی اسراییدل عدلدیده ایدران بدو و رندگ 

اسراییل مدعی است که رژیم ایران در آستدانده .  مهابهی دارد

ا  است و به دنبال آن است که جهان   دسترسی به سالن هسته

غرب و رهبران این کهورها را به صحت ادعا  خدود قداندع 

آمریکا از حمله نظامی به ایران دست کدم تدا اندتدخدابدا، .  کند

ولی تدبدلدیدغدا، .  ریاست جمهور  خود در ماه نوامبر ابا دارد

ندمدایدد کده ایدن  وسیعی که اسراییل به راه انداخدتده چدندان مدی

کهور به دنبال آن است تا دقیقا از این فضا استفاده کدندد و بدا 

حمله به ایران آمریکا را در برابر عمل انجام شده قدرار دهدد 

و در فضا  انتخاباتی آمریکا اوباما را به حمایدت عدمدلدی از 

انددیهدیددم کده هدر   من تا یکی دو هفته پدیدش مدی.  خود بکهاند

حمله نظامی غرب به ایران دست کدم بده پدس از اندتدخدابدا، 

اکنون، اما، با شد، تبلیغدا، عدلدیده .  آمریکا موکول شده است

 .ام  رژیم ایران در روزها  اخیر در این نظر به ش  افتاده

آیا جغد جنگ بر بام ایران نهسته است و ما روزها  پیدهدیدن 

گدذراندیدم؟ آیدا سدر و صددا    حمله نظامی علیه ایران را مدی

خراش اسراییلدیدان در ایدن روزهدا هددف آمداده کدردن   گوش

ا  دندبدال   افکار عمومی جهان غرب را بدرا  چدندیدن حدمدلده

ها  پدیدش از اندتدخدابدا،   کند؟ آیا اسراییلیان روزها و هفته  می

دانندد تدا اوبدامدا   آمریکا را فرصت مناسبی برا  این حمله می

و گرنده مدمدکدن اسدت ضدربده ) را به حمایت از خود وادارند 

؟ آیا از دیدد کسداندی کده در انددیهده حدمدلده ( انتخاباتی بخورد

نظامی هستند بحران شدید اقت اد  ایران و سقوط آزاد لایر 

در برابر ارزها  خارجی که فکر و ذکر غالب ایدراندیدان را 

شدود   تلقی مدی«  فرصت» به خود مهغول داشته به عنوان ی  

و بر این نظرند که مردم انگیدزه چدندداندی بدرا  حدمدایدت از 

حکومت خود در برابر حمله خارجی ندارندد؟ و آیدا ت دمدیدم 

کانادا به بستن ناگهانی سفار، خود در تهران ربطی بده ید  

حمله قریب الوقوع نظامی علیه ایران داشته است؟آقدا  جدان 

ایدم کده   گوید که ما احسداس کدرده  بیرد وزیر خارجه کانادا می

ها  ما دیگر در ایران امنیت نددارندد و ایدن وظدیدفده   دیپلما،

و وقتی از او سؤال شده کده .  سنگینی بر عهده من گذاشته بود

آیا این سخن به معندا  احدتدمدال حدمدلده ندظدامدی بده ایدران و 

ها  غربدی بده   جویانه رژیم ایران علیه دیپلما،  اقداما، تالفی

: شمول این کهور است، این امر را تکذیب کرده و گفته است

توانم تفیید کنم که ما هی  ندوع اطدالعدی از ید  حدمدلده   می» 

نظامی علیه ایران چه از سو  ایاال، متحده و چده از سدو  

نوعی از تکذیب که در زبان دیدپدلدمداتدید    -«  اسراییل نداریم

گدر   وزیر خارجه کانادا به م داحدبده.  دهد  بیهتر بو  تفیید می

ها  امندیدتدی   ارزیابی» تواند در باره   خود گفته است که او نمی

داندد کده مدا   یعنی که او چدیدزهدایدی مدی.  سخن بگوید« خاص

غدرب / دانیم که خطر حمله نظامی اسدرایدیدل  فق  می.  دانیم  نمی

تدر شدده   تر و نزدید   علیه ایران بیش از هر زمان دیگر جد 

امید  بدرا  جدلدوگدیدر  از آن بداقدی مداندده / آیا راهی.  است

 *است؟
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 یک آخوند 
 توسط دو دختر

 !امر به معروف شد 
 گزارشی از خبر گزاری مهر

در روز سی و یکم مرداد ماه سال جار  بعد از تعطیال، دو 

روزه عید سعید فطر برا  چندمین بار متوالی و این بار در شهر 

توابع شهرستان مهدیههر در استان )کوچکی مثل شهمیرزاد 

شاهد ضرب و شتم حجت االسالم سید علی بههتی، (  سمنان

 .روحانی آمر به معرف و نهی از منکر بودیم

به گزارش مهر، این پیش نماز مسجد جامع شهمیرزاد در 

: گوید خ وص چگونگی ضرب و شتم خود توس  دو دختر می

خیلی قادر به راه رفتن نیستم اما از آنجایی که ق د داشتم بعد از 

ماه مبارخ رمضان نیز درب مسجد به رو  مومنان بسته نهود، 

برا  اقامه نماز ظهر عازم مسجد شدم، دو دختر جوان در حال 

: محترمانه تذکر دادم.  حجاب بود گذر بودند که یکی از آنها بد

"که در جوابم گفت"  خانم خود، را بپوش" تو چهماهایت را : 

، این حرف او برا  من بسیار سنگین و ناراحت کننده تمام "ببند

 .شد

ها خواسته باشند به افراد  حجاب در آن لحظه متاس  شدم که بد

متدین امر کنند چهمهایتان را ببندید، دوباره تذکر دادم اما نه تنها 

خودش را نپوشاند، بلکه به من توهین هم کرد، از او خواستم 

دیگر توهین نکند اما شروع به فریاد زدن و تهدید کردن کرد، 

، با کمر به زمین افتادم و "من را هل داد و به زمین انداخت"

دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، فق  ضربا، لگد این دختر که به 

 .کردم کرد را حس می جانم افتاده بود و توهین می

ها داغ بود، لذا درد بر من چیره نهده بود، با  هنوز جا  کت 

همان حال نماز جماعت را امامت کردم تا ثوابش برا  سایرین 

ضایع نهود، بعد از نماز از حال رفتم وقتی بحال آمدم متوجه شدم 

خرداد مهدیههر منتقل  12که اورژانس من را به بیمارستان 

 .نموده است

در بیمارستان عکس، سی تی اسکن و سایر مراحل تهخیص 

بیمار  را طی نموده و چون حال مناسبی نداشتم، شبانه به 

سمنان اعزام شده و سه روز در آن (  ع)بیمارستان امیرالمومنین

بیمارستان بستر  شدم و در نهایت تهخیص پزشکان کوفتگی 

، راه درمان را ...ها  کمر بود که بعد از گرفتن نوار قلب و  مهره

در استراحت مطلق دیدند، بنده در حال حاضر برا  غذا خوردن 

و حتی احتیاجا، شخ ی خود را با کم  همسرم برطرف و 

 .دهم انجام می

: حجت االسالم بههتی درحالیکه گفتگو برایش مهکل بود؛ گفت

در هنگام حادثه فق  ی  جوان مسجد  به همراه همسرش بر "...

بالینم حاضر شد و آن دختران را شناسایی کرد، با اینکه در این 

روزها از لحاظ روحی و جسمی، بدترین روزها  زندگیم را 

کنم، اما شکایت نکردم، چون معتقدم که اجر درد  سپر  می

کهیدنم در قبال انجام وظیفه الهی و واجب امر به معروف و نهی 

از منکر با هی  چیز  قابل قیاس نیست، اما اگر دادستان و 

مسئوالن از جنبه عمومی، خواهان برخورد با این اهانت کنندگان 

به لباس شری  روحانیت، سادا، و از همه مهمتر به دستورا، 

باشند، حرفی ندارم، البته طور  این مسئله باید ههدار  اسالم می

ا  برا  مقابله با وضعیت اسفبار حجاب در  داده شود که مقدمه

 .*شهمیرزاد شود

 

 ازدواج ثروتمندان لیبی با دختران پناهجوی سوری
 حمایت یا بردگی مدرن؟ 

 امر به معروف

 

ونهی از منکر  

 

سازمان مدلدل اعدالم کدرده کده 

تعدداد پدنداهدجدویدان سدور  در 

 ۱۱۱کهورهدا  هدمدسدایده بده 

 هزار نفر رسیده است

شههرایههط سههخههت زنههدگههی بههرای 

پههنههاهههنههدگههان سههوری در لههیههبههی 

برخی از خانواده ها را مجبهور 

می کند که دختران خود را بهه 

ازدواج مردان محلی ثهروتهمهنهد 

 .درآورند

احمد ماهر، خبرندگدار بدی بدی 

سی عربی در بنغاز  گزارش میددهدد کده سدور  هدا مدی 

گویند لیبایی ها اغلب در خانه ها  آنها را می زنندد و مدی 

خواهند که به خ وص، دختران کم سن و سال آنها را بده 

 .عقد خود در آورند

احمد اتراش یکی از صدها پنداهدندده سدور  در بدندغداز ، 

او و خداندواده اش از .  دومین شهر بزرگ این کهور است

 جنگ پرالتهاب در وطنهان، سوریه، به لیبی گریخدتده اندد

آقا  اتراش میگوید که ترجیح میدهد ببیندد سدور  هدا در .

خیابان گدایی کنند تا اینکه به خاطر پول، با مردان پدولددار 

او میگوید که بسدیدار  از مدردان در .  لیبیایی ازدوا  کنند

لیبی در پی گرفتن دختران سدور  کده زیدر سدن قداندوندی 

 .قرار دارند، هستند

مدا دو مداه : " او به تلویزیون بی بی سی عدربدی مدی گدویدد

ماه گذشته، ی  مدرد لدیدبدیدایدی در .  پیش به بنغاز  رسیدیم

خانه من را زد و پرسید که آیا دختر یا خدواهدر  دارم کده 

مدن خدنددیددم و .  در قبال پول، او را به ازدواجدش درآورم

 ."گفتم که بله، ی  دختر دو ساله دارم

سال دارد و در دمهق طران گدرافدید   ۹۱آقا  اتراش که 

: او مدی گدویدد.  بوده است، حاال در بنغاز  نجار  می کند

ما در !  مرد ع بانی شد، بعد من به او گفتم از خدا بترس" 

کهور شما به دنبال پناه و حمایت هستیم نه اینکه بدخدواهدیدم 

او که پدر دو فرزند است، از اینکه خداندواده ."  تحقیر شویم

ها  بی پول سور  مجبور به دادن دخترانهان مدی شدود، 

 .منزجر است
 

 

احمد اتراش، پناهجو  سدور  کده پددر دو فدرزندد اسدت، 

پیهنهاد ازدوا  با دختران پناهنده سور  در قدبدال پدول را 

 بردگی مدرن می داند

آنها از فهار مالی ما سوء اسدتدفداده : " احمد اتراش می گوید

خیلی از خانواده ها حتی نمی تدواندندد ید  وعدده .  می کنند

 ."غذا  مناسب برا  فرزندانهان فراهم کنند

مدی (  SRU) ی  مقام رسمی در اتحادیه انقدالبدی سدوریده 

گوید که مردان لیبیایدی، اغدلدب از آندهدا مدی خدواهدندد کده 

خانواده ها  سور  را معرفی کنند تا بتدواندندد بدا دخدتدران 

 .آنها ازدوا  کنند

ی  مرد لیبایی به من گفت دخدتدران سدور  : " او می گوید

 ."زیبا هستند

مرد دیگر  به این نکته اشاره می کند که اگر بخواهند بدا " 

 — ۲۳ی  دختر لیبایی ازدوا  کند، خانواده دختر حدود 

هزار دالر مهریه می خواهند، 

در حالی که سور  ها تنها به 

."           چند صد دالر قانع اند  

بر عکس سایر کهورها  عرب 

و مسلمان، به خ وص ترکیه و 

اردن، در لیدبدی، سدور  هدا نده 

اردوگاه پناهدنددگدان دارندد و نده 

هی  طرن سازمان یافدتده دولدتدی 

برا  میزبانی آنها در این کهور 

خددداندددواده هددددا  .  وجدددود دارد

پناهجو  سور  در تعداد  از شهرها  لیدبدی پدراکدندده اندد و 

اتدحدادیده .  هی  آمار رسمی از شمار آنها در آن کهدور ندیدسدت

انقالبی سوریه در بنغاز  شمار پناهندگان سور  در این شهر 

ترکیه بیهترین پنداهدجدویدان .  را حدود هزار نفر تخمین می زند

هزار پدنداهدجدو  سدور   ۱۱بیش از .  سور  را پذیرفته است

 .اردوگاه مجزا از هم در ترکیه پناه گرفته اند ۲۲در 

سازمان ملل اوایل ماه میالد  جار  اعالم کرد که با افدزایدش 

درگیر  ها در سوریه، تعداد پناهجویان سور  در کهورهدا  

هزار نفر رسیده و روند مهاجر، و پناهندگدی  ۱۱۱همسایه به 

 .شهروندان سور  شتاب گرفته است

 بردگی مدرن؟

برخی از پیهنمازان در لیبی بر این باورند کده چدندیدن ازدوا  

چدرا کده " هایی از رو  مسئولیت پذیر  ثروتمندان لیبی است 

 ."سور  ها در نیاز شدید به سر می برند

اگدر : " شیخ اشرف االقربی، امام جماعت ی  مسجد می گدویدد

مردان، چه مجرد و چه متاهل، استطاعت مالی داشتده بداشدندد، 

اگدر ایدن " به گفدتده او .  این گونه ازدوا  ها هی  اشکالی ندارد

ازدوا  ها بر اساس رضایت طدرفدیدن بداشدد، وظدیدفده شدرعدی 

ما باید لیبیایی ها را تهویدق کدندیدم .  مردان هم به شمار می رود

که چنین خانواده ها  آسیب پذیر  را حمایت کنند، چرا که در 

 ."غیر این صور،، آنها ممکن است به فحهاء رو بیاورند

 
ولی درمقابل، برخی میگویند اگدر صدرفدا بدحدث کدمد  افدراد 

ثروتمند به خانواده ها  نیازمند مطرن بداشدد، چدرا آندهدا بدایدد 

 .ضرورتا ازدوا  کنند

 .آقا  اتراش هم با سخن شیخ اشرف موافق نیست

استدفداده از .  این بردگی مدرن است: " او با ع بانیت می گوید

کلمه ازدوا  فق  برا  این است که این کار، خوشایند به ندظدر 

 ."برسد

چندین روزنامه عربدی بده تدازگدی گدزارش کدرده اندد کده در 

انجمن ها و اتاق ها  گفت و گدو  آندالیدن، مدرداندی کده مدی 

خواهند با دختران سور  پناهجو به مبلس نازلی ازدوا  کدندندد، 

آقا  اتراش این ازدوا  هدا .  درخواست ها  متعدد  می دهند

از نظر او اینگونه رفتارهدا صدرفدا .  را استثمار جنسی می داند

: او مدی گدویدد.  به آالم ترخ وطن سور  ها اضدافده مدی کدندد

اگر آنها واقعا صادق باشند، با مادران و پدرانهان مدی آیدندد، " 

این راه مناسبی برا  خدواسدتدگدار  از خداندواده .  نه به تنهایی

 ."ها  محترم در جامعه ها  اسالمی نیست

آقا  اتراش ت میم گرفته صددا  اعدتدراض خدود را در ایدن 

زمینه بلند کند چون می خواهد از آبرو  زنان سدور  کده در 

جست و جو  امنیت، از کهور خود خار  شدده اندد، حدمدایدت 

 .کند
 گذارش از سایت بی بی سی

  2102سپتامبر  20جمعه 
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 شکنجه و سنگسار
 کاوه امید

کلی، ویدیو  زن ومرد  را که طالبان در شمال افغانستان در 

سنگسارنمودند با بی میلی تمام مهاهده  1111ماه اگست 

ویدیو گزارشی ازمراسم سنگسار صدیقه و خیام است .  کردم

گودالی را پیش از مراسم .  که باصحنه غم انگیز  آغاز میهود

سنگسار حفر کرده اند و زن جوان تا کمر درگودال فرورفته 

مردم در .  بدن زن با چادر  آبی رنگ پوشیده است.  است

مال ها حکم سنگسار را صادر .  اطراف گودال حلقه زده اند

متهم در دادگاه صحرایی طالبان گناهگار شناخته .  میکنند

. مردم همراه با طالبان زن را سنگ باران میکنند.  میهود

سنگ ها  خورد و بزرگ بر سرش می بارند و زن نا امیدانه 

. برا  رهایی خود تالش می نماید اما به زمین می خورد

سنگ بزرگی به سرش اصابت می کند و چادرش با خون 

. پیکرش را گودال در آغوش می گیرد.  رنگین می شود 

صدیقه هنوززنده است و نفس می کهد و طالب تفنگدار  جلو 

می رود و با شلی  سه مرمی به زندگی این زن جوان پایان 

. سپس خیام عاشق صدیقه را به میدان می آورند.می دهد

. و  اندکی مقاومت می کند .  دستانش رااز پهت بسته اند

و به شیوه وحهیانه تر  سنگ بارانش .  چهمانش را می بندند

و ناله ا  برمی خیزد و .میکنند و با صور، رو  زمین میافتد

 .مرد جوان برا  ابد خاموش میهود

 شکنجه روانی    

ماده اول کنوانسیون منع شکنجه به تعری  

بدون ش  شکنجه :    شکنجه می پردازد

روانی یکی از شاخص ها  مجازا، است 

. که در رژیم ارتجاعی طالبان اجرا میهود

فهار ها  غیر قابل ت ور ناشی از 

تحقیر، نثار دشنام ها  رکی  دسته 

جمعی، اهانت گروهی، ایجاد حس شرم و 

پهیمانی، و ضعیتی ضد انسانی است که به 

 .آنها تحمیل میگردد

مراسم دلخراش سنگسار در فضا  گرد و 

خاخ آلود با سرو صدا ها  مردمیکه 

دراین مراسم شرکت جسته اند آماده می 

. تکرار میهود«  هللا اکبر»فریاد .  گردد

هیاهو از اعماق گرد و خاخ پاها  شرکت 

اینجا .  کنندگان، به گوش میرسد

مردان .  نمایهگاهیست که بیننده را در اعماق قرون میبرد

دستارپوش و مسلح در گهت و گذارند و رویا   سهمگین 

آنها برا  کهتن و سنگسار .  مرگ و نیستی را مژده میدهند

جهن مرگ .  عجله دارند و با حالت پریهانی به هر سو میدوند

بر پاکرده اند زن و مرد  را که بدون اجازۀ متولیان مذهبی 

به .  شان با هم عهق ورزیده اند اززندگی محروم می نمایند

 .باور آنهاعهق جرمی است که با سنگسار پاسخ می گیرد

اینجا دشتی است که در سر و صورتش خهکی و بی مهر  

زن و مرد  را پیش ازراندن به کام .  طبیعت جار  است

سروصدا درفضا می پیچد وزن جوانی .  مرگ شکنجه میکنند

زنی را می بینی که با اندام استوار و قد .  را محاصره کرده اند

اینجا .  بلند و سر در آسمان در گودالی منتظر سنگساراست

کسی بر شکنجه اعتراض نمیکند، بلکه مردان تهنه شکنجه و 

ه یی را نمی شنودو محهر  .  مرگ اند اینجا هی  گوشی ضجَّ

است که در آن باران سنگ ها بربدنها، چهمی را نمناخ نمی 

همه آمادۀ بزن بزن وپرتاب سنگ هااند و تولد مرگ بر .  سازد

بدنها   زن و مرد ستمدیده یی که مرگ خود را نظاره می 

اینجا شکنجه کردن خوب است و سنگسار .  کنند، جار  میهود

اینجا انسان را در پیهگاه .  آخرین مرحلۀ پاداش خداوندیست

خدا قربانی می کنند تا ابهت سلطۀ مردانگی را بر سلول سلول 

اینجا سرزمین طالبان است، سرزمین .  زنها تزریق نمایند

خهونت الهی، سرزمین مال ها که میخواهند تاریخ مذکر رابا 

اینجا نمایهگاه شکنجه و سنگسار است .  خون عاشقان بنویسند

 .و زن ومرد  در انتظار مرگ، شکنجه می گردند

 !لطفأ خود را بجای آنها قرار دهید    

دیدن این صحنه ها به رویا  وحهتدنداخ شدبدیده اسدت و حدتدی 

لدطدفداابدرا  ید  ثداندیده .  ت ور آن برا  انسان خفه کننده است

ت ورکنید که شما را سنگسار میکنند و درمدیدان مدو  سدندگ 

ونفر، مردم که بطور دسته جمعی کمر به قتل شما بسدتده اندد، 

- 

شاید فکر کنید که من با دیدن این صحنه خیلی . قرار دارید

ولی من در حالیکه . متاثر شده و عواطفم بر من غلبه کرده اند

این صحنه را تماشا می کنم، خود را بجا  آن زن و مرد 

اشکهایم مثل باران بی . صحنه ا  اندوهناخ است. قرارمی دهم

مهابا جار  میهوند و تالش می کنم تا این جریان را به دقت 

تماشا نموده وازرفتار مردمی که مراسم قتل را سازماندهی می 

اما اش  ها امانم نمی دهندو قادر .نمایند چیز  حالی ام شود

کامپیوترم . حالم به هم می خورد. نیستم شاهد این صحنه باشم

را رها می کنم و در صحن خانه قدم میزنم و زمان، جهان ، 

انسان تفنگ مذهب، قانون زندگی و همه چیز را از منظر این 

حس می کنم که این سنگ ها به بسر . زن و مرد نگاه می کنم

حس میکنم پیکر من آما  ضربا، سنگ باران . من می بارند  

می شوند و قلبم که در انتظاردستان معهوقی می تپد مثله مثله  

دندانهایم که لبخند می باریدند و صبح شادمانی را به .  می گردد

معهوقه ام، خانواده و دوستانم نوید می دادند، قطره قطره می 

در میان فریاد ها و .  برایم دخمۀ مرگ را آماده کرده اند.  ریزند

شاد  ها، مِن عاشق را برا  خدایهان ونجا، قوانینش 

 .سنگسار می کنند

من درد زن ومرد  که درعالیترین و پاکترین رابطۀ انسانی     

بدنهان را با هم قسمت کرده اند و درپا  فرمان خدا به 

حس می .  وحهیانه ترین شکلی هدیه می شوند، شری  می شوم

کنم که چادر آبی که زن را در انح ار خود دارد و فاصلۀ 

میان عهق و نفر، را با سنگسارگران که در آن گودال تنهایی 

و بی کسی کهیده است، نمی تواند بدنش را در برابر آما  

هر اندازه به آنان فکر می کنم .  سنگ و هجوم نفر، دفاع کند

به همان پیمانه وحهت سراسر هستی ام را فرا می گیرد، از 

از .  این نظام ظالمانه و ستمگر حقوقی بدو  منزجر می شوم

این نظام آپارتاید جنسی متنفر می شوم که با چه بربریت زنان 

 .ومردان را به کام مرگ حواله می کند

زن از ورا  آن شیار ها  که با ت ور دفاع در برابر     

انظار مرد ها ساخته بودند و قادر نیست که ضربه سنگها را از 

ازال  روزنه ها  چادر  که بر چهمانش .  بدن او دور کند

کهیده شده است مرده ها  متحرخ را تماشا 

می کند که دیوانه وار منتظرند تا با سنگ 

هایهان به پیکر ها  آنان هجوم برند و با 

منقار هایهان تکه ها  بدنهان را در حلقوم 

ها  خاخ بریزند تااین گودال تنگ و تاری  

زن جوان بهت زده به آنها .  را رنگین سازند

نگاه می کند به ت  ت  بدن ها  متحرکی که 

دهان ها  شان .  چقدر با عاطفه بیگانه اند

مانند دخمه ها  سیاه به سمت آسمان بلند 

برخی با لنگی سیاه و عده ا  با پکول .  است

در شتابند تا برا  خوشنود  خدایهان مراسم 

زن لحظه یی به این .  سنگسار را بر پا سازند

ت ور می رود که این خدا چه هدیه ا  جز 

قدر، دربدل خون و  به قاتالنش خواهد داد؟ 

زن از پهت چادر ، سمبل تداوم سلطه مذکر 

بغض سینه اش را می .  مذهبی نگاه می کند

انتظار هجوم آدمها  را می کهد که از چهره ها و .  فهارد

زن می داند که آنها عهق را با سنگ .  مغزشان تحجر می بارد

 .و تفنگ شکار می کنند

حس ع یانگر  بر ذهنم .  من زمان را با این زن دنبال می کنم

میدانم که تاچند .  چهمانم با اش  آمیخته است.  جار  میهود

لحظه ا  دیگر تمام زندگی آنها را با لخته ها  خونهان بر 

باد خاخ را برصور، .  دیواره ها  این دخمه خواهند نوشت

زن می پاشد واحساس می کنم که قلبش غلی  ترین درد را که 

شعر کریمه شبرنگ .  مقدمۀ مرگ است به تجربه می نهیند

می دانم که در واقع زندگی .  ذهنم را بخود مهغول نموده است

آن زن، ماه ها .  آنها مدتها است که با عهق پایان یافته است

است که در آن سوها  دور همراه با معهوقش طعم سنگ و 

 .مرگ را چهیده است

 بدرود    

 کو دوشی که بر داردهستی ویرانه ام را»    

 بدرود زند گی    

 مردم؛ اما نا سیر از لبخند    

 مردم؛ اما نا آشنا با خودم    

 «.دیگر کوچه ها جنازه ام را حمل نخواهند کرد    

*** 

ضربه شالق بر دختر  در جاغور  اجرا  ۱۱حد شرعی 

 .گردید 

 .گوش و بینی عا یهه به دستور طالبان بریده شد

 .هنر پیهه دختر در کابل به قتل رسید

 .زوجی در شمال به حکم شریعت سنگسار گردید

 .سحر گل در بغالن از زیر زمینی خانه شوهرش نجا، داده شد

 .دختر ههت ساله ا  را سر بریدند

 طالبان غیر مسلح.... طالبان مسلح 

  —این ها عناوین کوتاهی هستند که حتی با معیار افغانی برا  

 

خهم و نفر، از هستی ام می بارد و دنیا چنان تاری  .  است

. می شود که گویا انسانیت در آن معنایش را گم کرده است

زمان آهسته قدم بر می دارد و همه چهره هائی که با خواندن 

را به من حواله «  هللا اکبر»واژه ها  تکرار  به زبان عربی 

اسکلت ها  خهمناخ، .  می کنند، زیر نظرم عبور میکنند

صورتکها  آدمیان که کینه و عطش خونخوار  از سیما 

فریاد ها  گوشخراش را می شنوم که هرکدام . هایهان می بارد

اما صداها تند تر و بلند تر . مانند پتکی بر سرم کوبیده می شوند

آنان همنوعان منند؟ تالش می کنم تا بفهمم که آیا  .  می شوند

میخواهم بدانم چرا مرا می کهند و چرا شکنجه و نابودم می 

کنند؟ میخوام بدانم چراعهق ورزیدن در فرهنگ آنان جرم 

است؟ میخواهم بدانم که آیا قاتالن من خود قربانیان نیستند که با 

کهتن من مرتکب جنایا، می شوند؟ لحظه به لحظه از پهت 

نگاه ها  ی  قربانی با آن قربانیان، قاتالنی که زندگی شان را 

با مرگ من لذ، بخش می سازند حس همنوعی کنم که چرا 

 مارا می کهند؟

مغزم را .  اما همۀ این سوالهایم با باران سنگ هاپاسخ می گیرند

استخوانهایم را درهم می .  بدنم پاره پاره می شود. منفجر میکنند

اینها پاسخ سوالها  من اند در .  کوبند و زبانم بریده می شود

سرزمیکه در آن جالدان حاکمان مطلق اند و قاتالن داوران 

 .عدالت

برمیگردم جلو کامپیوتر می ایستم ضربان قلبم تیز تر میهود تا 

تمام زندگی ی  لحظه در ذهنم .  اندازه ایکه صدایش را میهنوم

کودکی ام، جنگ، صلح، آرزوها، مادرم، عهق .  جار  میهود

ها، دوستی ها، خیانتها، بودن، حس زندگی داشتن و آنچه که تا 

حاال در جمعی قراردارم که تا .  این لحظه ها تجربه کرده ام

لحظا، کوتاه دیگر به این زندگی بی آنکه به بار نهسته باشد، 

با سنگهایهان بدنم را تکه تکه می کنند، چهمانم .  پایان میدهند

که زیبایی زندگی را ترجمه می کردند، کور میهوند، لبانم که 
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بر رسی خهونت، شدیدآ تکان دهنده و زجر آور 

اینگونه پیش آمد ها که در جوامع متمدن، .  اند

نامیده میهوند، و بارها سر خ  اخبارها "  جنایت"

تطبیق :  بوده اند، همه ی  مخر  مهترخ دارند

 . حد شرعی

در قدم اول چنین پنداشته میهود که اسالمیست 

هایی به خاطر نهیب زدن به دموکراسی که 

سرمایه داران غربی به سرکردگی آمریکا، در 

قالب حکومت اسالمی کرز ، حامیان آن معرفی 

شده است، با توسل باین جنایا، ، چنگ و دندان 

ولی گذارش داود ناجی در مورد .  نهان میدهند

دخترکی از جاغور  که در بی بی سی منتهر 

شده است، افراد  مربوط به باشی حبیب، یکی از 

قوماندانها  حزب اسالمی، ههتاد ضربه شالق را 

بر بدن دختر  که او را کفن پوشانیده بودند، حد 

کارنامه ها  غیر .  شرعی را به جا می آورند

انسانی باشی حبیب از زمان حاکمیت مجاهدین تا 

دوره ایکه او دررکاب طالبان به آدم ربایی و 

زورگویی مهغول بود و باالخره زمانیکه 

آمریکایی ها اورا به اخذ درجا، بلند نظامی 

مفتخر کردند، به تمام اهالی ولسوالی جاغور  

او بااتکا به آن سوابق نکبت بار، .  روشن است

نمیتوانست مآمور حف  امنیت در منطقه گردیده و 

بازهم در مقام مجر  احکام شریعت، مقررا، 

غیر انسانی سلطه مذهب را بر مردم تحمیل کند، 

اگر قدر، از خود بیگانه ساز سرمایه و مذهب را 

که در وجود دستگاه حاکمیت کرز  بهم گره 

 .خورده اند، با خود نمیداشت

نکته دیگر  که در گزارش بآن اشاره شده است، 

اطمینان ناتو از ناتوانی طالبان در کسب مجدد 

قدر، سیاسی در افغانستان، بعد از خرو  

در ادامه سوالی مطرن میگردد که چه .  آنهاست

کسی بایست جلو خهونت ها  سازمان یافته در 

برابر زنان و کودکان را در افغانستان بگیرد؟ 

جهت رفع توهم آن عده ایکه میپندارند طالبان 

صرفآ ی  پدیده افغانستانی است ، مهاهده این 

ویدیو کلی، را در آدرس ذیل ،که حاو  بخهی از 

 .اعترافا، هیلر  کلنتون است، توصیه میکنم

http://www.youtube.com/watch?v=-

MkPcDaSLbM 

برا  جلو گرفتن از خهونت در برابر زنان، 

بایست عواملی که به آن خهونت ها مهروعیت 

 .میبخهند ، شناسایی گردند

در سیستم اقت اد  حاکم، موقعیت اجتماعی و 

ارزش هر فرد ، در رابطه با نقش آنها درپروسه 

در نظام سرمایه دار  که ذاتآ . تولید تعیین میگردد

دینامی  است، و مذهب را براحتی درون شبکه 

خود می گنجاند ، زنان و اطفال مخ وصآ در 

کهور ها  سرمایه دار  پیرامونی، که سطح 

تولیدا، صنعتی در آنها نازل اند، به حاشیه رانده 

بر این اساس نمیتوان از نمایندگان .  میهوند

سرمایه دار  و حامیان آنها، انتظار داشت ، 

. بهبود وضع زنان و کودکان را ضمانت کنند

از "  ایجاد تغییر در وضع زنان، ایجاب میکند که 

بامید نیرو ها  ناتو، "  رویا  در گلزار زیستن

برا  "  ورود به خار زار مبارزه "  بیرون شده و 

زندگی ایکه شایسته انسانها باشد، را انتخاب 

تنها با این انتخاب سنگین، میتوان به رشد .  نماییم

و تکامل جامعه به سو  ی  جامعه انسانی فارغ 

 .از استثمار و استحمار مطمئن گهت

 بر گرفته شده از شماره بیست و نهم 

 نشریه کارگری څپه

 !ناپذیر استمقاومت انقالبی سازش

  !پیش به سوی همبستگی بین المللی علیه برگزاری بیدادگاه بورژوایی

 

قدرار .  کدندد سپتامبر آغاز به کار مدی 11دادگاهی در شهر فرانکفور، از تاریخ 

کده هدر دو از “  کریستیان گوگدر” و “  سونیا سودر” ها   است دو انقالبی به نام

 .آلمان هستند، محاکمه شوند( RZ)ها  انقالبی اعضا  سلول

پس از سی و سه سال زندگی مخفیانه در تبعیدد، سدراندجدام ایدن دو اندقدالبدی در 

از فرانسه به آلمان مسترد شدند تا تحت تعقیب قضدایدی  1111سپتامبر  15تاریخ 

پلیس آلمان مستقیماا سونیا و کریسدتدیدان را بده زنددان فدراندکدفدور، .  قرار گیرند

بدرد، او  منتقل کرد، اما از آن جایی که کریستیان از بیمار  حاد قلبی رندج مدی

را به مد، ی  ماه در بهدار  زندان نگه داشتند و سپس بده طدور مهدروط، بدا 

سدوندیدا، .  قرار اعالم حضور هر دو هفته در دادگداه، مدوقدتداا او را آزاد کدردندد

خورده اما استوار  که در آستدانده ههدتداد سدالدگدی قدرار اسدت بده  انقالبی سال

اش محاکمه شود، از تاریخ دستگیر  و انتقال به آلمان  همراه رفیق هم سازمانی

 .بردتا کنون، در زندان فرانکفور، به سر می

 

گذار  کرده است و با این اتهدام آندان  دولت و پلیس آلمان آن دو را متهم به بمب

پلیس ادعا دارد کده در دهده هدفدتداد، .  سال به دادگاه کهانیده است 05را پس از 

ها  انقالبی در مخالفت و اعتراض نسبت به عملکرد فاجعه بار کندسدرن سلول

ها  اتمی و تجهیز اتمی رژیم آپارتاید در آفریقا توس  حکومت آلمان و موارد  

ها  مختلفدی را سدازمدانددهدی  گذار  کرده و عملیا، از این قبیل، اقدام به بمب

اند که در جدریدان عدمدلدیدا، گدروگدان همچنین سونیا را متهم کرده.  کرده است

 .رسداندی داشدتده اسدت در وین نقش کدمد  1072گیر  در سازمان اوپ  سال 

پلیس، مدیعی شده است که شاهد  به نام هانس یوآخیم کالین، که خدود در ابدتددا 

 15در آن عملیا، نقش داشته و سپس از آن ماجرا فاصله گرفته اسدت، پدس از 

سال ناگهان به یاد آورده است که سونیا، در رساندن اسدلدحده بده ید  کدمدانددو  

 . فلسطینی که به نهست اوپ  حمله کرد، دست داشته است

جدندبدش دوم ” و “  راف” ها  دیگر  نظیر  ها  انقالبی هم زمان با گروهسلول

آنان مبدع شکل جدید  از میلیتانسدی .  در دهه هفتاد اعالم موجودیت کرد“  ژوئن

ها  انقالبی بر این عقدیدده بدودندد کده ندمدی سلول.  و مقاومت علیه سیستم بودند

توان صرفاا به نقش پیهتاز در شکل چری  شهر  بسنده کرد و از ایدن رو در 

هایی نظیر م ادره دستده جدمدعدی مسداکدن در  کنار مبارزه مسلحانه، در جنبش

هدا   دفاع از حق مسکن و زندگی، جنبش رادیکال فدمدیدندیدسدتدی و ایدجداد خدانده

در دهه هفتاد و ههتاد میالد ، اعتد دابدا، .  سیاسی نقش اساسی داشتند-فرهنگی

هدا  اعدتدراضدی ندیدرومدندد آن  کارگر  و م ادره دسته جمعی مساکن، جنبدش

هدا  اندقدالبدی در آن  هایی ندظدیدر سدلدول آمدند که سازمان دوران به شمار می

 .بسیار فعال بودند

ترین این که پس از سه دهه، همکار  پلیس سیاسی کهورها  غربی در عالی

رغم گیرد، تا دو نفر از اعضا  این سازمان را علیشکل خودش صور، می

ها زندگی در تبعید، محاکمه و تحت پیگرد قرار دهند، تنها کهولت سن و سال

انتها  حافظان نهان از نیرومند  و اهمیت این تهکیال،، ترس عمیق و بی

تخفی  آنان نظم موجود حتیی از نام این مبارزان و قدر، زاییده مقاومت بی

 .دارد
گیرند که مقاومت در مقابل، تمام محاکما، سیاسی نیز با این هدف صور، می

طدی ایدن مدد،، پدلدیدس و .  را عملی مجرمانه جلوه دهدندد

اند سونیا و کریستیان را  مقاما، قضایی بارها سعی کرده

در هم بهکنند و آنان را ترغدیدب بده اعدتدراف بده اعدمدال 

اما آنان حتی ی  لحظه هم مدقداومدت هدمده . مجرمانه کنند

اندد و بدرا  حدفد   جانبه علیه این سیستم را رهدا ندکدرده

مدقداومدت ” آنان بر این باورند که .  اند جانهان کوتاه نیامده

ناپذیدر اسدت؛ هدید  هدمدکدار  بدا عددالدت  انقالبی سازش

 .“!کنیمبورژوایی و ماشین دولتی نمی

ساله در زندان و تدحدت تددابدیدر شددیدد  70اکنون سونیا  

سدالده، بده سدبدب  71برد و کریسدتدیدان  امنیتی به سر می

. بیمار  قلبی، به طور مهدروط از زنددان بدیدرون اسدت

وکال  سونیا و کریستین قرار است شب قبل از برگزار  

الدمدلدلدی ا  با حضور فعالین سیاسی بیندادگاه، در جلسه

چ،، نهستی داشته بداشدندد و حدمدایدت از ایدن دو سدمدبدل 

مبارزه و مقاومت، و نیز همبستگی جهانی علیده پدلدیدس و 

هدا  حدامدیدان  دستگاه قضایی را، مانند خنجر  در چهدم

 .*درنده بورژواز  فرو کنند
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جامعه ما درتب و تداب بدحدران گدذار بده دوران پدس از 

از همین رو  آکتورها و جریانا، .  جمهور  اسالمی است

گوناگونی بعضا با سودا  ساختن بدیل و بددسدت گدرفدتدن 

" گدفدتدمدان" مطالباتی، و تبدیل   -سکان جنبش ضداستبداد 

خود به گفتمان فرادست، و بعضا تدفثدیدرگدذار  بدر روندد 

رویدادها یکی پس از دیگر  وارد صحدنده مدی شدوندد تدا 

 . شانس خود را در این بازار مکاره بیازمایند

اما عموما بدلیل بی ریهه گی و ناهمخوانی گفتمان و 

 پلورالیستی و جامعه ی  راهکارهایهان با نیازها 

وعبورکرده  ساختارشکنانهل و ازمطالبا، رادیکا انباشته

، رفرم ناپذیر  از تجربه سلطنت و حاکمیت مذهب

جمهور  اسالمی و الجرم وجود حلقا، مفقوده در 

تاکتی  و استراتژ  و ناگهوده ماندن معما  چگونگی 

و  لبدی "نظام دموکراتی "از جمهور  اسالمی به  گذار

دراعالم  غیردموکراتی  و شیوه ها  بکارگیر  منش

عرو  خویش، باهمان سرعتی که وارد صحنه نمایندگی و

صحنه نیزغایب می شوند زمیهوند ا اکنون مدتی است  .

و مسر  " تب نوبه"که ما درخار  از کهور با نوعی 

ناکامی جنبش  آلترناتیو ساز  مواجهیم که بویژه پس از

موسوم به سبز و بسته شدن فضا  داخلی شیوع بیهتر  

گوئی به بهانه تهدید فضا  سرکوب میتوان . یافته است

صنعت آلترناتیوساز  را به خار  از کهور منتقل و 

سینی طالئی به مق د داخل صادرکرد سپس آنرا در . 

غافل ازآنکه آلترناتیو ازطراز صنایع مونتاژ نیست و 

بعنوان فراورده طبیعی و برخاسته از متن جنبش به 

البته دراینجا  .چیز  بیش از سرهم بند  کردن نیازدارد

لجستیکی به  -مسفله برسر انتقال برخی وظای  فنی

خار  از کهور و یا مهارکت ایرانیان خار  ازکهور 

از کلیت جنبش نیست، بلکه معمار   یمکمل بعنوان بخش

و شکل دادن به آلترناتیو مطلوبی است که مدتهاست به 

بخهی از سازوکار و ملزوما، استراتژ  سلطه طلبانه 

آنها برا . قدر، ها  بزرگ تبدیل شده است مدیریت   

تحوال، داخلی ایران ومنطقه و البته هر نقطه دیگرجهان 

تا آنجا که به . به چنین بدیل ها  همساز  نیاز دارند

"*  حرکت بسو  شورا  ملی ایران"ماده ا   16منهور 

مربوط میهود، علیرغم پنهان شدن درپهت مهتی لفاظی 

ها  شبه دموکراتی  و توخالی، هدف چیز  جز 

به ( والبته ناپایدار) سازماندهی نیروها  تازه پیوسته 

سلطنت طلبان و گوشت و پوست دادن به نهاد  بعنوان 

بازو  سلطنت و شخص رضا پهلو  به مثابه ابزار  

مذاکره و چانه زنی با قدر، ها  بزرگ و   برا 

خودشان به حساب آوردن و باز  گرفته شدن   بقول

توس  آن ها و نهایتا تحقق سودا  بازگهت نظام موروثی 

هدف مهخص . که در انقالب بهمن سرنگون شد نیست

"ایجاد  در زیرچتررهبر  رضاپهلو  است" شورائی .  

این پروژه با همراهی بخهی ازسرخوردگان جنبش سبز 

و شمار  از جمهور  خواهان باصطالن شرمگین، از 

همان قماش جمهور  خواهانی که رضاپهلو  گفته است 

هفت نفراز مهاورین رده اول و  را تهکیل میدهند، 

بی گمان جمهوریخواهانی که به احیاء ) همراه است

  سلطنت  بازگهت آن مهاوره می دهند، در نوع خود

البته از حق نباید !(. پدیده ا  جالب و تماشائی هستند

گذاشت که تنظیم کنندگان منهور و آواره گران آن کوشیده 

اند که با بکارگیر  برخی مفاهیم عاریتی همچون حقوق 

و بدون خهونت به  بهر، پلورالیسم، گذاردموکراتی 

دوران پساجمهور  اسالمی و دخیل بستن به کراما، 

صندوق رأ  و تعیین نوع نظام ازطریق همه پرسی، 

  —تفکید بر جامعه مدنی و آشتی ملی و مخالفت با حمله 

نظامی، طرد هرنوع خهونت و انتقام جوئی از فرهنگ جامعه و 

. نظایرآن، شمار  از الیه ها  میانی و جوانان را بسو  خود جلب کند

اما منهور درکنه خود نه تکثرخواه است و نه دموکراتی  و شیوه 

آنها . عملکردشان در تدوین  وتهیه و اعالم آن  نیز گواهی برآن است

حتی با فدرالیسم یعنی ی  حقوق بدیهی و شناخته شده در جوامع 

بورژوائی برا  تقسیم قدر، و اداره کهور، آنهم در کهور  که بخش 

مهمی از ساکنین آن، پهت عناوینی چون ملت و فرهنگ  واحد دچار 

   -تبعیض ها   مضاعفی شده اند مهکل دارند تا چه رسد به حق تعیین

 

 ؟ !
بیهوده نیست که ازهمان آغاز چماق . سرنوشت توس  خود آن ها

تمامیت ارضی که دفاع از آن مهم ترین وظیفه ارتش را تهکیل می دهد 

"  ملت یگانه"برافراشته شده و منهور در تمامی بندها  خود از جانب 

گوئی مقوله مجرد و بسی   و یکدستی بنام ملت .  ایران سخن می گوید

فارغ از تنوعا، و مطالبا، مردمان ساکن آن وجود خارجی دارد و 

کسانی هم مبعوث شده اند از سو  آن ملت یگانه سخن بگویند و حکم 

همانگونه که مذهب متولیان وسخنگویان خود را دارد که . صادرکنند

خویهتن  را برگزیده خدا میدانند و بنام آن سرکوب میکنند، ملت و وطن 

نیز همواره برگزیدگان و سخنگویانی دارند که بنام او، نه ی  کلمه  

کمتر و نه ی  کلمه بیهتر، سخن میرانند و حکم صادرمیکنند و حال آن 

ونه باز  با کلما، ) که الزمه برخورد دموکراتی  با واقعیت جامعه 

مستلزم پذیرش واقعیت پلورالیستی و متکثر آن و ( در اقلیم مفاهیم مجرد

از برانداز  و سرنگونی هم خبر  . ارجاعش  به خود جامعه نیزهست

نیست و معلوم نیست که چگونه می خواهند این زنگوله ها  پرسرو  

اگرچه اکنون . صدا  شانزده گانه را به گردن این گربه وحهی بیاندازند

مدتی است درپی فجایع به بارآمده از تجربه ها  جنگ عراق و 

و  افغانستان درمقام سخن با جنگ مخالفت میهود که البته این خود  ،... 

اما هی  مخالفتی با تحریم و سیاست گرسنگی دادن !  پیهرفتی است

مردم ایران که بیش از رژیم، کودکان و زنان و بیماران و بازنهستگان 

ودانهجویان و جوانان و کارگران و تهیدستان را هدف قرارداده است، 

صور، نمی گیرد و حال آنکه جنگ از آسمان نازل نمیهود بلکه 

مگر تجربه تحریم . مح ول و ادامه همین سیاستها  غیرانسانی است

عراق موجب کهتارنیم میلیون کودخ نهد؟ و مگر سرانجام زمینه ساز 

ژست مخالفت با جنگ گرفتن اما در . جنگ ویرانگر  نگهت؟

برابرعواقب فاجعه بار و تبه کارانه جنگ خاموش و فالکت آفرین 

اقت اد  و سیاست گرسنگی دادن مردم، لب فروبستن معنائی جز ریا 

و دو روئی در مخالفت واقعی با جنگ و بسترزاینده آن ندارد و جز 

.                      کرنش در برابر اربابان قدر، و جنگ افزوز نیست  

صرفنظر از نیروها  چ، و جنبش کارگر  وهمه مدافعان آزاد  و 

برابر  اجتماعی که نمیتوانندجائی  در اینگونه منهورها  بورژوائی و 

   —داشته باشند، منهورآشکارا " وطن و مالکیت مقدس"تقدیس کننده 

و ارتهدی  با برافراشتن چماق تمامیت ارضی و ملت یدگدانده

که وظیفه اش پاسدار  از این اصول مقدس است، عدمدال و 

از هم اکنون بخهی بزرگ و به تعبیر  اکثریت مردم ایران 

خود را ملت ها  تحت سدتدم مضداعد  تدوسد  ید     را که

مدلدت   -احساس می کدندندد و بده ادعدا  دولدت"   ملت برتر"

طعم تلخ چمداق  یگانه باور ندارند و با گوشت و پوست خود 

تمامیت ارضی  چه در نظام شاهنهاهی و چه درجدمدهدور  

اسالمی را چهیده اند از دایره شمول خود کنارگذاشته است، 

. که دال بر بطالن ادعا  فراگیر بدودن مدطدالدبدا، آن اسدت

البدتده جدمدهدوریدخدواهدان واقدعدی و غدیدرشدرمدگدیدن هدم کده 

حدداضددرنددیددسددتددنددد بدداورخددویددش بدده جددمددهددوریددت را درایددن 

بازارمکاره به ثمن بخس بفروشدندد بدطدور اجدتدنداب نداپدذیدر 

 . بیرون ازدایره تنگ آن قرارمی گیرند

درحالیکه برا  گذاربه دوران پس از جمهدور  اسدالمدی و 

بدرگددزار  انددتددخددابددا، آزاد، در مددنددهددور حددتددی از اشددکددال 

مبارزاتی چون نافرمانی مدنی و نظدایدر آن هدم سدخدندی بده 

میان نیامده است، معلوم نیست با چنین حدفدره هدائدی تدندظدیدم 

کنندگان مدندهدور بدا تدوسدل بده کددام حدبدل الدمدتدیدن و کددام 

و رهدائدی از  اندتدخدابدا، آزاد  می خواهدندد رایدا    اهرمی

  چنگ جمهور  اسالمی را تحقق بخهند؟

شیوه هائی که امروز بکارگرفته می شونهد سهخهن از فهردا 

  !دارند

دست وپاکنندگان منهور سعی می کنند با فیل هواکردن و 

جمع آور  لیستی بلند باال از امضاءها  در فضا  مجاز  

و بقول منتقدین خود  معلوم نیست با کدام هوویت و )

خود را!( آید ؟ نیرو  گسترده و صاحب پایگاه اجتماعی   

اما با منش . بویژه در میان جوانان و نسل جدید عنوان کنند

و  و شیوه هائی که در شکل دادن به کمیته موقت هم آهنگی

و بی  قبضه آن توس  رقبا و عناصر معین بکارگرفته شد،

کاله ماندن سر سایر طی  هائی که از عالقمندان به این  

پروژه و از پیهنهاد دهندگان تفسیس کنگره یا شورا  ملی 

ایرانیان در خار  از کهور بودند، اجراء این پروژه در 

و آکنده  از  همان گام ها  نخست با چالش ها  بزرگ، جی

بی اعتماد ، استعفادادن ها و انتقادا، و افهاگر  ها  

همچون روانه شدن آب درخوابگه . وسیع همراه گهته است

مورچگان و بسان آش نخورده و دهان سوخته، بجا  

همگرائی در صفوف پراکنده شاهد واگرائی ها  بیهتر 

.  حتی درمیان جریانا، اخص سلطنت طلب شده است

چنانکه یکی از تلویزیونها  وابسته، آن را حرکتی 

کننده نام نهاده و دیگر  شو، کردن توپ به " خودما،"

با چنین وضعیتی بنظر میرسد که سلطنت . دروازه خود 

طلبان به زود  حسر، دوره پیش از ارائه منهور را 

خواهند خورد و با ابرازندامت از طالگهتن آرزو  مس 

ت میم رضاپهلو  برا  ورود به !. بودن خواهند کرد

صحنه سیاسی و رهبر  آن و پاسخ مثبت به احضار تاریخ 

برا  قرارگرفتن بر رو  صحنه و زیر پروژکتور، ترفند  

تاریخ برا  بستن پرونده ها   نیمه تمام مانده نیروها  

نابهنگامی است که دورانهان سپر  شده و جان سختی می 

کنند، برخالف ت ورشان نه به معنا  بالیدن که فروپاشیدن 

از همین رو چه بسا موجب بازشدن بافته ها  . است

تاکنونی و  پراکندگی بیهتر درمیان صفوف خود بویژه  آن 

دسته از جوانان نسل جدید  که در گریز از نظام کنونی به 

هنوز هی  نهده و . این امامزاده دخیل بسته بودند گردد

درحالیکه نه به داراست و نه بار، مدافعان منهور از همین 

حاال بررو  مخالفان خود  پنجه کهیده و آنها را خائن به 

جالب آن که شمار  از این کاسه ! ) مل  و ملت می دانند

ها  داغ تر از آش از کمپین سبز و کسانی هستند که تا 

بودند   دیروز از کارگزاران و همکاران جمهور  اسالمی

خالصه (. و امروز ظاهرا برقبله دیگر  نمازمی گذارند 

آنکه معرکه نبرد بین سلطنت طلبان تازه به دوران رسیده با 

سلطنت طلبان کهن و چند دست لباس پاره کرده در  

      -—اما میوه گندیده تر  .ت احب رضاپهلو  داغ است

20ادامه مقاله در ص         

 !منشورها و بازارمکاره سیاست

 !منشوری که به بازار نیامده ورشکست شد

 تقی روزبه
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همه ما را تنگ هم چپانده بودند داخل كامیون زوار در  .

شد، چهارستون   ا  كه هر وقت از دست انداز  رد می  رفته

رفت و ساعتی بعد تخته بندها جمع و جور می   اش وا می  اندام

چسبیدیم كه پر،   شدن دور ما یله می شدیم و همدیگر را می

هایش مدام باز و  انگار داخل دهان جانور  بودیم كه فك.  نهویم

آفتاب تمام .  بسته می شد ولی حوصله جویدن و بلعیدن نداشت

كهید و نفس   نفس می.  چرخید  دور خود می.  آسمان را گرفته بود

همه له له .  زد تو سِر ما  ریخت و مدام می  داد و آتش می  پس می

. كردیم  ها نیمه باز بود و همدیگر را نگاه می دهان.  زدیم  می

روبرو  .  هم سن و سال هم نبودیم.  كسی كسی را نمی شناخت

بغل دست من پیرمرد  كه .  ا  نهسته بود  من پسر چهارده ساله

اش را درآورده بود و گرفته  ها  عاریه  از شد، خستگی دندان

ا  سرش را گذاشته بود رو    بود ك  دستش و مرد چهل ساله

همه گره خورده .  زانوانش و حسابی خودش را گره زده بود

همه .  بیهتر از ش ت نفر بودیم.  همه زخم و زیلی بودند.  بودند

. ژنده پوش و خاك آلود و تنها چند نفر  از ما كفش به پا داشتند

كامیون از پی  .  تهنه بودیم و گرسنه بودیم.  همه ساكت بودیم

انداخت   شد گرد و خاك فراوانی به راه می  ا  كه رد می هر جاده

كرد تكه كلوخی به بیرون پرتاب   ا  می  و هر كس سرفه

  .كرد می

. ما را پیاده كردند. چند ساعتی رفتیم و بعد كامیون ایستاد     

از گوشه ناپیدایی چند . ا  لمیدیم در سایه سار دیوار خرابه

به تك تك . پیرمرد پیدا شدند كه هر كدام سطلی به دست داشتند

شوربا  تلخی با . ما كاسه آبی دادند و بعد برا  ما غذا آوردند

آب . دوباره آب آوردند. یك تكه نان كه همه را با ولع بلعیدم

خواب و خمیازه . تكیه داده بودیم به دیوار. دومی بسیار چسبید

مرد  بود . كهید كه ناظم پیدایش شد پنجول به صور، ما می

فك پایینش زیاده از حد درشت بود و . قد بلند، تكیده و استخوانی

چند بار باال و پایین . اش لب باالیش را پوشانده بود لب پایین

هایش آویزان بود معلوم نبود كه متوجه چه  نه كه پلك. رفت

بعد با صدا  بلند دستور داد كه همه بلند بهویم و ما . كسی است

راه افتادیم و از درگاه درهم . همه بلند شدیم و ص  بستیم

همه جا را . محوطه بزرگی بود. ا  شدیم ا  وارد خرابه ریخته

در حاشیه . گودال بغل گودال. حفره بغل حفره. كنده بودند

ا  بود  گلی درهم ریخته روبرو  ما دیوار كاه. ها نهستیم گودال

پا  تخته سیاه میز  .و رو  دیوار تخته سیاهی كوبیده بودند

 دراز  بود از سنگ سیاه و دور سنگ سیاه چندین سطل آب 

 

 

 

 

 

 

و چند گونی انباشته از چلوار و طناب .  گذاشته بودند

هُرِم گرمایش و دیگر آفتاب یله شده بود .  ها  آغهته به خاك پنبه

نیم .  می توانستیم راحت تر نفس بكهیم.  نمی زد تو مال  ما

. چاق و قد كوتاه بود.  ساعتی منتظر نهستیم تا معلم وارد شد

ها  پهن و انگهتان  ها  باریك و دست م .  رفت  سنگین راه می

هایش مدام در چهم  صورتش پهن بود و چهم.  داشتدراز  

خواست همه كس و همه چیز را دائم   انگار می.  چرخید  ها می  خانه

. سایید  زد و دندان رو  دندان می  لبخند می.  زیر نظر داشته باشد

ا  گ   جلو آمد و با ك  دست میز سنگی را پاك كرد و تكه

. درس ما خیلی آسان است :برداشت و رفت پا  تخته سیاه و گفت

هاست  وسایل كار ما همین.  گیرید  اگر دقت كنید خیلی زود یاد می

ها را نهان داد و بعد  ها  پر آب و گونی بینیدبا دست سطل  كه می

و م كنی  آوریم تو و درازش می  می.  كار ما خیلی آسان است  :گفت

: رو  تخته سیاه شكل آدمی را كهید كه خوابیده بود و ادامه داد

پاشیم   یك یا دو سطل آب می.  اولین كار ما این است كه بهوریمش

هایش و محكم  گذاریم رو  چهم  و بعد چند تكه پنبه می.  رویش

ها  مرد را بست و  با یك خ  چهم .بندیم كه دیگر نتواند ببیند  می

پارچه ا  را از .  فكش را هم باید ببندیم:  بعد رو به ما كرد و گفت

ها كه بسته  چهم.  زنیم  اش گره می  كنیم و باال  كله  زیر فك رد می

فك پایین را به .  شد دهان هم باید بسته شود كه دیگر حرف نزند

بندیم كه راه رفتن تمام   شست پاها را به هم می:  كله دوخت و گفت

ها را كنار بدن  دست“:  و خودش به تنهایی خندید و گفت.  شد

و .  ها را بست و دست.  و نگفت چرا«  .بندیم  كنیم و می  صاف می

ا  پیچید و دیگر كارش تمام   حال باید در پارچه»:  بعد گفت

دو پیرمرد مرد جوانی .  و بعد به بیرون خرابه اشاره كرد«  .است

گاه .  كرد  ناله می.  هنوز نمرده بود.  را رو  تابو، آوردند تو

. او را رو  میز خواباندند.  داد  گدار  دست و پایش را تكان می

پیرمردها بیرون رفتند و معلم جلو آمد و پیرهن ژنده ا  را كه بر 

  .تن مرد جوان بود پاره كرد و دور انداخت

هایش را دور گردن مرد خفت كرد و فهار داد و  معلم پنجه     

ها و پاها تكانی خوردند و صدایش برید  گردنش را پیچید و دست

رو  جنازه پاشید و بعد . سطل آبی را برداشت. و بدن آرام شد

فك . ها گذاشت و با تكه پارچه ا  چهم را بست پنبه رو  چهم

مرده پایین بود كه با یك مهت دو فك را به هم دوخت و بعد پارچه 

دیگر  را از گونی بیرون كهید و دهانش را بست و تكه دیگر  

ها را  بعد دست. را از زیر چانه رد كرد و رو  مال  گره زد

تعداد  پنبه از كیسه بیرون كهید و ال  پاها . كنار بدن صاف كرد  

گذاشت و شست پاها را با طنابی به هم بست و بدعدد بدی 

آنكه كمكی داشته باشد جنازه را در پارچه پیچید و باال و 

كدارش تدمدام » :  پایین پارچه را گره زد و با لبدخدندد گدفدت

 «.شد

اشاره كرد و دو پیر مرد وارد خرابه شددندد و جسدد      

ها انداخدتدندد و گدودال  را برداشتند و داخل یكی از گودال

مدعدلدم دهدن دره ا  .  را از خاك انباشتند و بیرون رفتدندد

 «كسی یاد گرفت؟»:  كرد و پرسید

بقیه ترسیده بودندد و مدعدلدم .  عده ا  دست بلند كردیم     

 «   .اند بیایند جلو آنها كه یاد گرفته»:  گفت

خواست بده بدیدرون   معلم می. بلند شدیم و رفتیم جلو       

خرابه اشاره كند كه دست و پدایدش را گدرفدتدیدم و رو  

تا خواست فریاد بزندد گدلدویدش را .  تخته سنگ خواباندیم

اش نهدسدتدیدم و بدا مهدت  رو  سدیدنده.  گرفتیم و پیچاندیم

رو  .  مددحددكددمددی فددك پددایددیددنددش را بدده فددك بدداال دوخددتددیددم

دهداندش را بده مدالجدش .  هایش پنبه گذاشتیم و بستیم چهم

. دوختیم و لختش كردیم و پدندبده ال  پداهدایدش گدذاشدتدیدم

شست پاهایش را با طناب به هم گره زدیم و كفن پدیدچدش 

كردیم و بعد بلندش كردیم و پدرتدش كدردیدم تدو  گدودال 

نداظدم .  بزرگی و خاك رویش ریختیم و همه زدیم بدیدرون

  .و پیرمردها نتوانستند جلو ما را بگیرند

 

. راننده كامیون پهت فرمان نهست و هدمده سدوار شددیدم 

پدیدچدیددیدم آفدتداب     دیگر می  ا  به بیراهه  وقتی از بیراهه

گل میخ چند ستاره باال سر ما پیددا بدود .  خاموش شده بود

 . داد و ماه از گوشه ا  ابرو نهان می

 

         21تابستان 
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/ترانهسرا/شاعر)یغماگلرویی
 (عکاس/فیلمنامهنویس/مترجم/نویسنده

از یغما گلرویی آثار متعدد  از جمله شعر، داسدتدان، تدرجدمدهت شدعدر، 

هدا  او تدوسد   نامه و غیره منتهر شده است و در ضدمدن تدرانده فیلم

، حسدن شدمداعدی زاده، امیر کریمی، سیاوش قمیهیخوانندگانی چون 

، نداصدر عدبددالدهدی، فدرهداد جدواهدر کدالم، شاهین نجفی، امید، معین

و چدندد  رضدا یدزداندی، سدعدیدد شدهدروز، قاسم افهار، شادمهر عقیلی

 .خواننده دیگر اجرا شده است

یدکدی از مدتدفداو،  هی  هی  هی همکار  او با شاهین نجفی در آلبوم 

خاطدرهت  که در آلبوم روزها  بی«  ت ور کن»ترانهت . ترین آثار اوست

هدا   تدریدن تدرانده تدوان از مدعدروف سیاوش قمیهی اجدرا شدد را مدی

 .گلرویی نامید

 پدیا، دانشنامٔه آزاد از ویکی

 

 یغما گلروئی     26ترانه 

 !نفرینم کن

 اگر بَر آنی که به نیک انجامی اَم برسانی،

 اگر بَر آنی که واَرهانی اَم از زندان ِ زندگی

 ، -پیگ تر از آن که به جیره ی اجباری اَش خو کـُنم  -

 !به مرگی عاشقانه نفرینم کن 

 !فرشته ی زمینی من

 که این دعای آمرزش است

 !در بسته گاه ِ روزگار  

 

 واپسین   نفس را به حلقه ی معلّق ِ ریس  وانهادن

 !و سقوط ِ چهارپایه را رقصیدن

 یا با تنی ُسرُخ فَّرار

 چشم در چشم ِ مأمور ِ مرگ ِ خود داشتن

 که دندان بر هم فشرده 

 !به رها کردن ِ تیر ِ خالص   

 !مرگی این چنینم آرزوست

 مرگی که زندگی را،

 !عشق را و انسان را معنایی دوباره ببخشد

 !مرگی هم  قداست ِ نخستین جرعه ی شیر ِ مادرم

 مرگی   ُدُرست

 چون مرگ ِ گرگی پیر  

 که سگ  شدن به کلبه ی ارباب را تن نمی دهد

 آواز می کند -به زوزه  -و آزادی ِ خویگ را 

 بر چکادش یکی صخره

 تا شکارچی را 

 هدف  گرفتن ِ سینه اش

 !به مشاِم تازی نیاز  نیفتد

 

 آن جا که گوسفندان ِ سربه زیر گله را

 یارای دیدن ِ آبی ِ آسمان  نیست،

 !در خون ِ خود تعمیِد جاودانه یافتن

 !در کمین  گاه ِ گلوله   گرگانه بودن

 !زندگی همین دقایق ِ سرخ است

 

 !مرگت به حیات می ماند اگر غریو سردهی

 در سیاره ی سرب ُ ساطور،

 گوسفندان نیز

 ●!به مرگ ِ طبیعی نمی میرند

 

در سوگ کارگران آفریقای جنوبی که توسط جانیان زور و 

در خون سرخ خود غلتیدند و به تاریخ پر ,  زر و سرمایه 

 .درد و پراز افتخار مبارزات جهانی طبقه کارگر پیوستند

 

Noemia da Sousa  (موزامبیک) نااومیا داسوسا 

 ژاله سهند: ترجمه 
 

 صدای ما

 صدای ما اوج میگیرد

 بر فراز سفید خودخواهگِی مردان

 .وحشیانه  ،این آگاهانه است 

 اوج میگیرد بر فراز جانیان بیرحم

 و سیراب می شود  ،صدای ما 

. با شبنم گل بته ها  

 

 خورشید ماال نگاس ،صدای مشتعل ما 

 صدای ضربان طبلهای ما فریاد میزند

 صدای ما تیغه ی شمشیر ما گوای گوانا

 برادر ،صدای ما 

 بیدار کرده است

.گرد باد تشخیص را   

.چشمان زرد کفتار با پلیدی برق میزند   

 می سوزاند با پرتو آرزو

.تاریکی روح نامیدی را   

 

 یک ،صدای ما  ،صدای ما برادر 

 .فراخوان ضربان طبل ست

 صدای ما

 قرص ماه در شبان ناامیدی

.چراغ دریایی در شبان طوفانی ست   

.بایگانی در امتداد نرده های صد سال   

 صدای ما ،برادر 

 هزاران صداست

.هزاران فریاد آگاهی ست   

 

 .صدای ما بر نکبت و بدبختی ثمر داده است 

.صدای ما زنجیرها را سست کرده است   

 صدای آفریقای سیاه ما

 فریاد ،فریاد ،صدای سیاه ما که فریاد می زند 

 صدای ما 

 که در خند قی متعفن اندوهی پهناور

 . بردگی: همچون دنیای یک واژه ساده را یافت

 صدای ما بی انتها فریاد می زند

 راهها را می گشاید 

 صدای ما شیپاال پاال

 صدای ضربان طبل فراخوان ما

،صدای ما برادر  

 هزاران صداست که فریاد میزند

 فریاد

 و

 فریاد *                          ) منتشر شده توسط مجله هفته (

 اکتاویو پاز
چهم به جهان  مکزیکوسیتیدر  ۲۳۲۲اوکتاویو پاز در سال 

پدرش . سالگی به نویسندگی و شاعر  پرداخت در هفده. گهود

این هر دو . وکیل بود و پدر بزرگش، داستان نویسی سرشناس

. در رشد و پرورش ذوق و استعداد پاز، تفثیر به سزایی داشت

ها  اجتماعی را از پدر و  در حقیقت پاز در جوانی ارزش

ادبیا، را از پدر بزرگ خود آموخت و سرانجام شاعر  را به 

 اسپانیادر  والنسیابه  ۲۳۹۹پاز در سال . جا  وکالت برگزید

سفر کرد تا در دومین کنگره جهانی نویسندگان ضد فاشیست 

. آشنا شد تریستان تزاراو  لوییس سرنوداشرکت کند در آنجا با 

گماشته شد  هنددر  مکزی پاز به سمت سفیر  ۲۳۶۱در سال 

در اعتراض به سرکوبی خونین تظاهرا،   ۲۳۶۱پاز در سال 

ها  المپی ،  ، قبل از شروع باز مکزی آرام دانهجویان در 

ها   از مقام خود کناره گیر  کرد و از آن پس تا واپسین سال

زندگی خود، سردبیر  و نهر چند مجله معتبر ویژه هنر و 

به  دانهگاه هاروارد ۲۳۱۱در سال . سیاست را عهده دار شد

مهمترین  ۲۳۱۲او دکترا  افتخار  اهدا کرد و در سال  

.  ن یب او شد جایزه سروانتسیعنی  اسپانیاجایزه ادبی 

جایزه نوبل ، آکادمی ادبیا، سوئد ۲۳۳۱سرانجام در سال 

را به اوکتاویو پاز شاعر سرشناس مکزیکی به پاس نیم  ادبیا،

او در . اهدا کرد شعر و ادبیا، مکزی قرن تالش در زمینه 

ایراد « وجو  اکنون در جست»آنجا سخنرانی مهمی درباره 

.     بر اثر بیمار  سرطان درگذشت ۲۳۳۱پاز در سال . کرد 

        

(اکتاویو پاز)شب آب   

 لرزد شب با چشمان اسبی که در شب می

 شب با چشمان آبی که در دشت خفته است

 .در چشمان توست

 لرزد اسبی که می

 .های نهانی ِ توست در چشمان آب

 سایه: چشمان آب

 چاه: چشمان آب

 .رویا: چشمان آب

 سکوت و تنهایی

نماید، دو جانور کوچکی است که ماه بدیشان راه می  

نوشند، دو جانور کوچک که از چشمان تو می  

.های نهانت از آب  

 اگر چشمانت را بگشایی

گشاید های ُمشک را باز می شب دروازه  

شود از نهفت ِ شب ِ جاری، ها آشکار می قلمرو پنهان آب  

 و اگر چشمانت رابربندی

آکندت رودی از درون می  

رود پیگ می  

گسترد بر تو ظلمت می  

 و شب

 رطوبت اعماقگ را

 به تمامی

*بارد بر سواحل جان تو می   
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 شمس لنگرودی
  آبان ۱۶زادهت ) (شمس لنگرودی)محمدتقی جواهری گیالنی 

شاعر و پژوههگر معاصر ایرانی و از ( لنگروددر  ۲۹۱۳

جعفر هللا  او فرزند آیت. است کانون نویسندگان ایراناعضا  

 لنگرودسال امامت جمعه  ۱۱است که مد،  شمس لنگرود 

                                ..                      را بر عهده داشت

درس داده، و به  تاریخ هنرو  استاد دانهگاه بوده و         

آهنگ مدیر انتهارا،  شهاب مقربینو  حاف  موسو همراه 
.  کند تدریس می مؤسسه رخداد تازهاکنون در  او هم. است دیگر

                  

 پدیا، دانشنامٔه آزاد از ویکی 

 

  ای ویرانگر آتشزنه

  توانم فراموشت کنم نه، نمی

  زنند حضور تو از تسکین سر باز می های من، بی زخم

  های من بال

  ریزند تکه فرو می تکه

  دوند بینم که به دنبالم می های مسیح را می بره

  پرسند و نشان فلوت تو را می

  توانم فراموشت کنم نه، نمی

  اند های آشکار جهنم حضور تو راه ها بی خیابان

  یی معصومی تو پرنده

  که راهگ را

  در باغ حیاط زندانی گم کرده است

  صورتی ازلی، بر رخسار تمام پیامبرانی  تک

  ی تابستانی باد تشنه

  شوند زاران رسیده در قدوم تو خم می که گندم

  ی رودی از برف آشیانه

  ریزد های بهار فرو می که از قله

  نه

  توانم نمی

  خواهم که فراموشت کنم نمی

  های خشکیده تپه

  آیند های تو باال می از پله

  های تو درمان شوند و به کوهستان بازگردند تا به بوی نفس

  فرستد ی آخرش را برای تو می نوشته ماه هزار ساله دست

  تا تصحیحگ کند

  توانم فراموشت کنم نه، نمی

  رود ی خود باز می آالیی عصیانگری که به چشمه قزل

 *خونین شده در رودها که به جانب دریا روان است 

 

شاعر و فعال ( ۲۹۹۶ - ۲۱۶۲) ابوالقاسم الهوتیسرگرد 

ابوالقاسم الهوتی از . مهروطهسیاسی در دوران انقالب 

و در دوران . بود (۲۳۱۱دهه )حزب کمونیست ایران اعضا  

، تحت تعقیب قرار گرفت و غیابا محکوم به اعدام رضاشاه

  کرمانهاهاو در . گردید شورو گردید ولی موفق به فرار به 

.                                  کرد را منتهر می روزنامه بیستون  

 ۲۱۶۲برابر با ٫هجر  قمر  ۲۹۱۱ابوالقاسم الهوتی در سال 

میرزا احمد و  نام مستعار . به دنیا آمد کرمانهاهخورشید  در 

حبل برا  خود برگزید و اشعار نخستین و  در روزنامه  الهام

ها   قالباز نخستین کسانی است که . به چاپ رساند المتین

از و  . را درنوردید و به زبانی ساده و روان شعر گفت شعر 

و مقدار  ت نی  بر جا   غزل٫ قطعها  شامل  مجموعه

.                                                                 است مانده  

شورو  را  تاجیکستانو  مدتی سمت وزیر فرهنگ و هنر 

.  را پایه گذار  کرد اپرادر تاجیکستان تئاتر و . برعهده داشت

کانون در هییت رییسه  ماکسیم گورگیو  همچنین معاون 

.                                                بود نویسندگان شورو   

ماه سال  فروردینبازنگهت و عاقبت در  ایرانو  هرگز به 

گورستان و  در . درگذشت مسکوخورشید  در  ۲۹۹۶

.                                       مدفون گهته است نووودویچی  

 آثار 

 (۲۳۲۹) کاوه آهنگر 

 (۲۳۱۹) ق یده کرملین 

 (۲۳۹۱) تا  و بیرق 

(۲۳۶۱-۶۹) مجموعه اشعار  

است  ها  دنیا ترجمه شده که به اکثر زبان سرود انترناسیونال

 .اولین بار توس  الهوتی به فارسی ترجمه شد

 !خورده، دنیای فقر و بندگی برخیز، ای داغ لعنت

 .جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی

 باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند،

 .بودگان هر چیز گردند آنگه نوین جهانی سازیم، هیچ

 .روز قطعی جدال است، آخرین رزم ما

 ...........ها انترناسیونال است نجات انسان

 چارۀ رنجبران ، وحدت و تشکیالت است 
 ۴۲۹۱ابوالقاسم الهوتی  

 

 سر و روئی نتراشیده و رخساری زرد

 زرد و باریک ، چو نِی

 سفره یی کرده حمایل ، بر سِر دوش

 ژنده یی در تن وی

 کهنه یی پیچیده به پا ، چونکه ندارد پاپوش

 در سِر جادۀ ری

 چند قزاق سوار از پیگ ، آلوده به گرد

 دستها ، بسته ز پس

 که َرَود اینهمه راه ؟

 مگر آن مرد قوی هّمِت صاحب مسلک

 که شناسد ره و چاه

 خسته بُد

 گرسنه بُد

 لیک نمی خواست کمک

 نه ز ملک ، نه ِز هللا

 نه به فکر دیّار –بجز از فعله و دهقان 

 

 از سواران مسلح ، یکی آمد به سخن

 که دلگ سوخت به او

 :چنین گفت به وی  –آخر ای شخص گنهکار  -

 ! گنهت چیست ؟ بگو 

 بندی از لفظ بر آشفت به وی

 : گفت 

 ای مرد نکو 

 گنهم اینکه من از عائلۀ رنجبرم

 زادۀ رنجم و پروردۀ دسِت زحمت

 نسلم از گارگران

 چرا کوشگ و زحمت از ماست: حرف من اینکه 

 حاصلگ از دگران ؟

 این جهان یکسره از فعله و دهقان بر پاست

 ! مفت خوراننه که از 

 غیر از این ، من ز گناِه دگری بی خبرم

 !دگری گفت که 

 ی ، ضِد قانون و وطن" آشوب کن " گویند تو 

 دشمن شاهی و بیدینی و دهری مذهب

 جنگو ، فتنه فکن

 !پرده از کار برانداز و مپیچان مطلب 

 !راست گوی به من 

 تو مگر عاشق حبس و کتک و تبعیدی ؟

 

 تندتر می دوی از من ، اگر آگاه شوی

 :دادش اینگونه جواب 

 دین وقانون و وطن ، آلت اشراف بَُود

 رنجبر ، لخت و کباب

 سگِ خان ، با ُجِل مخمل

 بگو انصاف بود؟

 !خانۀ جهل خراب 

 حیله است این سخنان

 کاش که می فهمیدی

 این عبارات ُمطال ، همه موهومات است

 بنِد راِه فقرا

 چیست قانون کنونی ، خبرت هست از این ؟

 حکم محکومی ما

 بهر آزاد شدن ، در همۀ روی زمین

 از چنین ظلم و شقا

 .چارۀ رنجبران ، وحدت و تشکیالت است 

 

الهوتی
سم

والقا
اب
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2012شماره شصت و سه اکتبر  . ماهنامۀ روشنگر      

 ...معرفی کارگردان

کن لوچ یکی از سینما گران بنام انگلهیهس اسهت کهه در آثهارش 

. زندگی، امیدها و مبارزات طبقه کارگر را به تصهویهر مهی کشهد

 . سینمائی که برخی آنرا رئالیسم اجتماعی می خوانند

کار خود را با مستند ساز  آغاز کدرد و  1021کن لوچ از سال 

کده در سدال  (Cathy Come Home)«  کتی به خانده بدیدا» فیلم

در افها  زندگی بی خانمان ها برا  بی بی سدی سداخدت  1022

چنان تاثیر  در جامعه انگلستان گذاشت که به تغییر قدواندیدن در 

کدن لدوچ دو  1081اواس  سالها  .  مورد بی خانمان ها انجامید

سال صرف ساختن ی  سلسله فیلم دربداره زنددگدی و مدبدارزا، 

معدنچیان کرد، ولی فیلم ها توس  دولت تاچر ممنوع النمایش شد 

طی این سالهدا کدن (.  و این فیلم ها هنوز هم اجازه نمایش ندارند) 

لوچ با وجود تالش بسیار نتوانست هی  پهتوانه مالی برا  ادامده 

 . فعالیت سینمائی اش بیابد

لدوچ فدعدالدیدت خدود را از سدر گدرفدت و فدیدلدم  1001از سدال 

که روایدتدی در مدتدن مدبدارزا،  (Hidden Agenda)« توطئه»

ایرلند شمالی است، نوید آغاز دور نوینی از سدیدندمدا  کدن لدوچ 

 Riff)«  رف  –رید  » از فیلم ها  بدعدد  و  مدی تدوان .  بود

Raff) ، «سددنددگددبدداران  »)Raining Stones(  لددیددد  بددرد«و« 

(Ladybird Ladybird)  را نام برد که هر کدام بخش هدایدی از

زندگی کارگران ساختمانی، خانواده کارگران بدیدکدار و مدادران 

نقش زنان نیز در .  تنها را در جامعه انگستان به ت ویر می کهد

اندگدیدزه فدیدلدم اخدیدر کدن .  سینما  کن لوچ همواره با قدر، است

، جو ضد مهاجر  اسدت (Ae Fond Kiss)لوچ، بوسه ا  گرم 

 .سپتامبر در انگلستان غالب شده است 11که بدنبال 

 و فیلم.... 

، یدد  دخددتددر ( شددابددانددا بددخددش) سددخددنددرانددی پددر حددرار، طدداهددره 

دبیرستانی پاکستانی االصل در مقابل کدالدسدش، سدر آغداز فدیدلدم 

طاهره که در ی  مدرسه کاتولی  تح یل می کند به جدو .  است

ضد مسلمانی که سیاستها  بوش و بلر دامدن زده مدی تدازد، بده 

شرای  متنوعی که زندگی انسانها را رقم می زند اشاره می کدندد 

و ....  و می گوید من ی  پاکستانی ام، اهل گالسگو، زن هسدتدم 

 . افتخار می کنم

پدد ر     کده   مدی   .  ا عدال م   مدی   کدندد (  ا ح م د   ر یدا ض ) ط ا ر ق   خ ا ن   

ا شدد    طددا ر ق   خددا ن   ن هددا ن   .  خددو ا سددتدده   د خددتددر ش   د کددتددر   شدددو د 

 . ف ر و ر ی خ ت ن   ق د ر ،   ا و سدت 

اگر چه مرکز فیلم تضادها  جدواندان نسدل دوم بدا فدرهدندگ 

فئودالی خانواده هایهان است، ولدی هددف کدن لدوچ سدتدایدش 

شروع فیلم، انتقاد  اسدت .  ارزش ها  غالب در غرب نیست

در طول فیلم راسیدسدم مدوجدود در .  از سیاست ها  حکومتی

میان مردم و فناتیسم مذهبی از نوع مسیحی اش به نقد کهدیدده 

راشین بخاطر رابطه جنسی خدار  از ازدوا ، از .  می شود

مدرسه کاتولی  ها اخرا  می شود و اخراجدش در صدحدنده 

ا  به او ابالغ می شود که و  در حدال ندواخدتدن مدوسدیدقدی 

میوه هدا  .  با صدا  زیبا  بیلی هالید  است«  میوه عجیب» 

عجیب را در ت ویرها  پیاپی ا  که راشین به شداگدرداندش 

سیاهپوسدتداندی کده در مدیدان هدلدهدلده :  نهان می دهد می بینیم

 . سفیدان آمریکا به درختان حلق آویز شده اند

هرچند می خدواهدد . ت ویر طارق خان نیز کامال منفی نیست

به زور پسرش را زن بدهد و حق انتخاب رشدتده تدحد دیدلدی 

برا  دخترش قائل نیست، ولی در عین حال ید  پداکسدتداندی 

دوست داشتنی است که در جریان کهتارهدا  قدومدی هدندد و 

پاکستان برادر دوقلویش را از دست داده، چهل سال پیدش بده 

انگلستان مهاجر، کرده، و به سخدتدی ید  خدانده و زنددگدی 

 . دست و پا کرده است

چده .  واقعیت اغلب از آنچه در فیلم می بینیدم خهدن تدر اسدت

بسیار دختدراندی کده بدخداطدر سدربداز زدن از ازدوا  هدا  

اجبار  حتی در اروپا، کهته می شوند، چه بسیدار جدوانداندی 

و . ) که بخاطر فهار والدین به زندگی ناخواسته تن می دهدندد

این فهار بخ وص در کهورهائی مثل ایران که پدرساالر  

پهتوانه حکومت و رواب  غالب در جامعه را ندیدز داراسدت 

ولی سینماگر توانائدی کده .(  بسیار سنگین تر و خهن تر است

عموما زندگی اقهار پائدیدندی طدبدقده کدارگدر اندگدلدیدس را بده 

: ت ویر می کهد، واقدعدیدت دیدگدر  را ندیدز در ندظدر دارد

  امدپدریدالدیدسدتدی بده (  و ارتش هدا) واقعیت تهاجم ارزش ها 

ژولیت و رومدئدو  کدن لدوچ، بده ارزش هدا  . مردم جهان

پوسیده در هر دو جامعه پهت می کنند و نوید اتحداد انسداندهدا  

 .را بر پایه اساسی نوین را می دهند

 مارس 0ازسایت زنان 

صحنه بعد، طاهره با برادر بدزرگدش کداظدم 

در حال تدرخ مددرسده اسدت (  عطا یعقوب) 

کددده مدددورد آزار هدددم مددددرسددده ا  هدددا  

طاهره کده اهدل .  نژادپرستش قرار می گیرد

( با کاظم که چاره ا  جدز هدمدراهدی نددارد) زور شنیدن نیست 

تا باالخره از کالس موسیقی مدرسه سدر ...  بدنبالهان می گذارد

 .در می آورند

اوا ) از اینجا محور فیلم رابطه تحدول یدابدندده کداظدم و راشدیدن 

معلم موسیقی است و کن لوچ از پنجره عهق کداظدم و (  برتیسل

راشین تضادها  دو فدرهدندگ مدتدفداو، و رابدطده شدان را بده 

خانواده کاظم، دختدر عدمدو  و  را بدرایدش .  صحنه می آورد

برا  کاظم مخالفت با این ت میدم خداندواده کدار .  نهان کرده اند

آسانی نیست چرا که خود و  نیز، همچون بسیار  از جدواندان 

در غدرب .  نسل دوم مهاجر،، مولود دو جدهدان مدتدضداد اسدت

بزرگ شده، ولی در میان خانواده ا  که کدمداکدان بده فدرهدندگ 

غالب در پاکستان پایبندند، خودش د  جی یکی از باحال تدریدن 

دارد، ولدی «  فدرندگدی» دیسکوها  گالسگوست و دوست دختر 

یدکدی از دوسدتدان .  طاهره را از رفتن به دیسکو مندع مدی کدندد

دیگر کاظم نیز با وجود این که خود چند سال است مخدفدیدانده بدا 

ی  دختر انگلیسی زندگی می کند، کاظم را ن یحدت مدی کدندد 

که به خانواده بچسبد و بخاطر رابطه ا  کده احدتدمداال زودگدذر 

 .... است، زیر همه چیز نزند

و ل ی   ر ا ب ط ه   ا     ک ه   ر ا ش ی ن   د ر   م ق ا ب ل   ک ا ظ م   ق ر ا ر   مدی   د هدد ،   و ر ا     

ن ژ ا د   پ ر س ت ی   ر ا ی ج   د ر   غ ر ب   و   س ن ت   گ ر ا ئ ی   م ه ا ج ر ا ن   ک هدو ر هدا     

ر ا بدطده   ا     ا سدت   د مدو کدر ا تدید  ،   آ ز ا د ا نده   و   .  ج ه ا ن   سدو م   ا سدت 

ب ر ا ب ر ،   بدر   ا سدا س   ع هدق ،   ا عدتدمدا د   و   ا حدتدر ا م   بده   ا ح سدا سدا ،   و   

ر ا ش ی ن   ب ه   ت ج ر ب ه   م ی   د ا ن د   ک ه   ت ن ه ا ئ ی   ب ر   ز ن د گدی   . ف ر ه ن گ   د ی گ ر   

د ر   ر ا ب ط ه   ا     ن ا ک ا م ل   ت ر ج ی ح   د ا ر د   و   حدا ضدر   هدم   ندیدسدت   کده   بدا   

ب س ت ن   ز ن ج ی ر   ا ب د ی ت   ب ه   ر ا ب ط ه   ع ا ش ق ا ن ه   ا ش   ب ا   کدا ظدم ،   ز ندد گدی   ر ا   

م ا د ر   ب ا   گ ر ی ه   و   پ د ر   ب ا   ق ه ر   ب ه   ک ا ظ م   ح مدلده   .  ا ز   ا ی ن   ر ا ب ط ه   ب گ یدر د 

خ و ا ه ر   ب ز ر گ ت ر   م ی   ک و شدد   بدا   د سدیدسده   ر ا شدیدن   ر ا   ا ز   .  م ی   ک ن ن د 

. و ل ی   ر ا ب ط ه ،   ق د ر ،   ت حدمدل   ا یدن   هددمدده   ر ا   د ا ر د .  ک ا ظ م   د و ر   ک ن د 

ک ا ظ م   ب ع د   ا ز   ت ال ط م ا ،   ب س ی ا ر   ر ا ش ی ن   ر ا   ا ن ت خ ا ب   مدی   کدندد   و   ا یدن   

قدیدا مدی   کده   بده   .  ا ن ت خ ا ب   و     ق ی ا م ی   ا س ت   ب ر   عدلدیده   پددد ر سددا ال ر   

. ط ا ه ر ه   ن ی ز   ب ر ا     د س ت   ی ا فدتدن   بده   هدد فدش   جدر ا ،   مدی   بددخددهددد 

ط ا ه ر ه   ک ه   ه م ی ه ه   م ی   خ و ا س ت ه   ر و ز ن ا م ه   ن گ ا ر   ش و د ،   د ر   یدکدی   ا ز   
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 آسیب شناسی جامعه منفعل و یا چرا غرور ملی می آفرینیم 
 شورش رها: نویسنده 
برای مطالعه کامل آن به سایت اشتراک مراجعه نمائید. این مقاله بخاطر طوالنی بودن کوتاه شده است   

هر یکهنبه به کلیسا بروند، و خمس و ذکا، و نذورا، خود 

را بپردازند، فطریه بدهند یا در روز فسح قربانی کنند، همه 

و همه عواملی بسیار کارآمد برا  تحری  مکانیزم تدافعی 

.                      مغز و فرار از حقیقت و البته انفعال است  

در اندجدیدل مدتدی .  در مسیحیت، انتقام از گناهان کبیره اسدت 

میخوانیم که مسیح به صراحت می گوید کده در بدرابدر بدد  

باید محبت کرد، و اگر بر صور، شما سیلی زدند، بدگدذاریدد 

مسیح آخرین کدالمدی کده  .بر سو  دیگر صورتتان هم بزنند

. بر صلیب گفت طلب بخهش برا  قوم یهود از خدداوندد بدود

در واقع در مسیحیت وظیفده احدقداق حدق در دسدت وجدود  

انفعال، از ارکان مسیدحدیدت  .فرابهر  انتزاعی یعنی خداست

است و بسیار  از نوکیهان مسدیدحدیدت را دیدن مدحدبدت مدی 

توبه در مسیحیت تنها بدا اعدتدراف خدفدی بده گدنداه و .  خوانند

سوگند به یکتایی پدر، خدا، و فرزندش، مسیح و رون القددس 

 .و التزام به کلیسا و اپاستل محقق میهود

در اسالم، توبه مراتبی دارد، و در اثر ریاضت و اصرار در 

دور  از گناه، البه و استغاثه و بدندا بده ندوع گدنداه پدرداخدت 

در عین حال که اسالم جهداد را بدعدندوان . کفاره محقق میهود

راهی برا  کسب قدر، و یا دفاع از دیانت بداز مدی گدذارد، 

فدرآیدندد سدازندد " این روش را درواقع در جهت فعدال سداز  

 .واجب می کند( که در باال توضیح داده شد" )واکنش

در تمام ادیان، از دین بهی و زرتهتیت تا اسالم، دنیا  پس 

وجود بههتی رویایی . از مرگ، معاد، از ارکان دین است

که در هر دین منطبق با شرای  جغرافیایی و فرهنگی 

پیروانهان ترسیم می شود، از دشتها  آفتابی زرتهتیان، تا 

دارالسالم بنا شده بر گنجها  بی پایان بنی اسراییل بر 

سرزمین تخریب شده قوم صهیون در غزه برا  یهودیان، تا 

دنیا  کامل و لقا فرزند خدا در صلح مسیحیت، تا باغها  

رویایی که . معلق همراه با حوریان و قلمانها برا  مسلمانان

چنان فاصله زیاد  با حقایق تلخی دارد که بهر با آنها هر 

روز درگیر است، که می تواند مغز بهر را در پنهان ترین 

بخش لیمبی  به حبس واقعیا، و شاختن رویاها  تدافعی در 

دکترینی مهابه در . برابر عوامل دیپرشن زا وا دارد

توجه و : مسلکها  عرفانی و اسپریچوالیستی وجود دارد

دکترینی که مهترکا در بین عرفان ". حال"زندگی در 

شرقی، عرفان مغربی، عرفان هیندوییسم و بوداییسم، آیین 

آنچه . و اسپریچوالیسم وجود دارد( عرفان یهود )قاباال

 جامعه را از واکنش در برابر نا مالیما، باز داشته به انفعال 

 انفعال اجتماعی و کارکرد مغز: مقدمه 
ذهدن بهدر .  مغز انسانها بطور خودکار قابلیت ترمیم خود را دارد

نیز همانطور که فی نفسه قابلیت تخریب، قابلیت خلدق و قدابدلدیدت 

یدکدی از .  بزرگدندمدایدی دارد، تدواندایدی تدرمدیدم را ندیدز داراسدت

استراتژیهایی که ذهن بطور خودکار برا  ترمیدم از آن اسدتدفداده 

ایدن روشدی اسدت کده مدغدز .  می کند، خلق دنیایی انتزاعی اسدت

بطور اتوما، در مواقعی که ذهن قابلیت پدردازش و یدا پدذیدرش 

داده ها  محیطی را ندارد برا  التیام و باالنس کردن هورموندهدا 

همه ما گاهی در شرای  سخت به رویا پدنداه مدی . به کار می گیرد

سرخوردگدیدهدا  .  رویاهایی که بسیار دور از واقعیت هستند. بریم

زیاد و ترس از مواجهه با واقعیا،، رویاهدا  دور از دسدتدی را 

رویدا "تمام ادیان هم با ترسیم بههت از هدمدیدن روش .  می سازند

فدرایدندد .  برا  فعال نگه داشتن تخیدل بهدر بدهدره بدرده اندد"  بافی

تخیل فرار  است کده مدغدز دربدرابدر واکدندهدهدایدی کده مدیدتدواندد 

جامعه ا  کده .  بطورطبیعی دربرابر نامالیما، نهان دهد،میسازد

دیپرشن، دراثر حضور تنهها و نا مالیما، غیرقابل تحمل و گدذر 

تاریخی از ناکامیها، سرخوردگیها و شکدسدتدهدا، بددان دچدار شدده 

تخیِل مثال خوشحدالدی .  است، بطور خودکار رو به تخیل می آورد

ها  زودگذر در پارتیها، مسافرتها و پی  نی ، اعیاد ملی، و یدا 

شادمانی از پیروزیها  نه چندان ریهه دار ملی بدرا  بداال بدردن 

 .غرور ملی

بالطبع با باال رفتن فهارها  اجتماعی، و اقدتد داد  گسدتدرده در 

سطح جامعه، این جامعه نه تنها به سمدت خدیدزش و مدواجدهده بدا 

شدد، بده    نامالیما، سوق نمی یابد، بلکه با افزایش نا امدیدد  بده

مذاهب برنده این میدان اندد، و رشدد .  سمت تخیل کهانده می شود

اندفدعدال .  مذهبیت در این جوامع در چنین شرایطی بیهتدر مدیدهدود

نیز نتیجۀ دیگر  است که به وجود آمدن و اپدیددمدی شددن آن بدی 

از آنجایی که یکی از عدالئدم دیدپدرشدن حداد . تردید رخ خواهد داد

یا به تعویق اندداز  اسدت، جدامدعده ا  کده در "  پروکرستینیهن"

سطح گسترده بدان مبتالست، جامعه ا  دیپرس محسوب مدیدهدود 

. و تخیل و انفعال تنهدا کدارکدرد  اسدت کده از آن تدوقدع مدیدرود

ممال  شرقی باوجود تمام عناصر محرخ در پدیدار  دیدپدرشدن 

از ازمنۀ دور، به راحتی میتوانند در برابر ستمدهدا و ندامدالیدمدا، 

برا  برانگیزش ایدن .  سر خم کنند و به انفعال و تخیل رو بیاورند

جوامع، ایجاد رعب، تنذیر، و رونمایی از واقعیا، تلخ اجتمداعدی 

چندان کارا نخواهد بود و به انفدعدال بدیدش از پدیدش آندهدا خدواهدد 

پس چاره چیست؟ چه روشهایی می تواند ایدن خدمدودگدی . انجامید

اجتماعی را به حداقل رسانده و موجبا، بروز خیزشها  مردمدی 

 ......را فراهم آورد؟  

 نقگ مذهب در انفعال فردی و اجتماعی
یکی از روشها  درمان و کنترل دیپرشن و اضطدراب، تدوصدیده 

آنهدایدی کده بدا . پیرو  از الگوها  اسپریچوالیسم و معنویت است

علم به نیاز به درمان دیپرشن خود بده مهداور و یدا روانهدنداسدی 

مراجعه کرده اند حتما متفقا مجبور به پاسخگویی به ایدن پدرسدش 

بسددیددار  از ".  آیددا دعددا مددی کددنددی؟: " تددراپددیددسددت خددود شددده انددد

روانهناسان بر این باورند که دیپرشن در بین مذهبیون کمتر و یدا 

با شد، کمتر  دیده می شود و تحقیقا، گسترده ا  در اثبا، ایدن 

شاید بی نیاز به آمار و ارقدام تدحدقدیدقداتدی هدم .  باور انجام داده اند

بداور بده وجدود  .  بتوان قبول کرد که این ادعا قابل اثدبدا، اسدت

ورا  تخیل بهر با قدرتی تام و شکست ناپدذیدر مدیدتدواندد در فدرد 

بداور آندکده هدرآندچده شدود .  مکانیزم تدافعی تخیدل را فدعدال کدندد

خواست خداست، تقدیر در دست مافوق بهر است و انسدان هدید  

نقهی در رقم خوردن اتفاقا، و حتی آینده خود ندارد و آن قددر، 

ما فوق بهر  آنها را در سختیها یار  میدهد، باالخره حدقدوق از 

دست رفته شان را به آنها باز مدی گدرداندد حدتدی اگدر آندهدا هدید  

حرکتی برا  احقاق حقوق حقه خدود ندکدندندد، و خدداوندد مدتدعدال 

گناهان آنها را می بخهد اگر به دعا کردن اصرار ورزندد، قدرآن 

به سر گیرند، اعتراف کنند و نان مقدس را از کهیش بگیرند و یدا 

 -روزها  متماد  روزه دار شوند، توبه کنند، کاهل نماز نهوند، 

بسیار حاف  می خوانیم و در فرهنگ عامه . دعو، می کند

و یا خیام " بنهین بر لب جو  و گذر عمر ببین"ایران است 

خوش / چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید " می خوانیم که 

".                                   باش و غم بوده و نابوده مخور  

بدرده "آنچه به تعبیر دکتر ایمی فدرایدز جدامدعده را بده سدمدت  

هدایت می کند و اگدر ایدن بداور "  دار  و بهره کهی حکومتها

جهانی می شد هرگز بردگان برا  دستیابی به حدقدوق انسداندی 

 .خود بر نمی خاستند

مسلما همانطور که افراد در مهکال، و سختیها به سرعدت بده 

دین چنگ می زنند و حتی در قرآن به صراحت آمده است کده 

مردم در زمان مهکل یاد خددا مدی کدندندد، جدامدعده ا  کده بده 

شد،، سرکوب، خفقان و معضال، اجتماعی، مدندی، سدیداسدی 

و اقت اد  را تجربه میکند به راحتی به سمت دینمدار  سوق 

بدطدور مدلدمدوس درخ  27یافته، و همانگونه کده در اندقدالب 

دین، یکی از قدویدتدریدن .  کردیم، به پیهوایان دینی پناه می برند

محرکهایی است که می تواند مکانیزم تدافعی مغز را تحدرید  

حتی اگر این تحدرید  بده .  کرده و به انفعال اجتماعی بیانجامد

سمت انقالبی دینی سوق یابد، بدان معنا نیسدت کده جدامدعده از 

انفعدال خدار  شدده اسدت و بدرا  دگدرگدوندی و مدواجدهده بدا 

مهکال، خود قدم سدازندده ا  بدرداشدتده اسدت بدلدکده پدروسده 

پروسده مدکداندیدزم تددافدعدی  11را که یکی از "  سازند واکنش" 

مدا " نتیجه این مدکداندیدزم، شدعدار .  مغز است به کار بسته است

و "  گوش به فرمان تدو ایدم خدمدیدندی/  همه سرباز تو ایم خمینی

است، شعدارهدایدی "  رهبر فق  رون هللا /  حزب فق  حزب هللا" 

که از نوجوان تا پیر را ههدت سدال بددون آندکده پدرسدهدی یدا 

مقاومتی کنند و یا حتی هدفی ملی داشته باشند، تنها بده خداطدر 

حدق عدلدیده " به جدبدهده هدا  جدندگ "  فرمانبر  از امر رهبر"

و کسی ندپدرسدیدد کده فدلدسدفده جدندگ دو کهدور .  کهاند"  باطل

مدگدر .  مسلمان چگونه در این شعار حق علیه باطل مدی گدندجدد

این دو کهور هر دو مسلمان نیستند؟ و چرا ما باید برا  حدفد  

اسالم و برا  اسالم بجنگیم؟ مگر این جندگ بدرا  بدراندداز  

اسالم است؟ و مگر نه اینکه کهته شدگان در راه جدهداد بدرا  

خدا به مقام شهاد، می رسند، پس چگونه است که ما هدم اگدر 

و یدا .  کهته شویم شهید شده ایم؟ ما برا  وطنمان مدی جدندگدیدم

چرا به این جنگ پایان نمی دهیم؟ و یا چرا شعار ما شده اسدت 

مگر ما برا  دفاع نمی جنگیم چدرا "  کربال ما داریم می آییم؟" 

باید درخاخ عراق وارد شویم؟ حتی پدس از قدبدول قدطدعدندامده 

و خاتمه جنگ پس از ههدت سدال، بسدیدار  از ایدندکده  208

 !جنگ پایان گرفته بود ناراحت بودند

عملکدرد کدامدال طدبدیدعدی مدغدز در فدعدالسداز  .  مسخ در دین 

مکانیزم تدافعی انفعال تحلیلگر مغز که بدا مدحدرخ قدو  دیدن 

دور از ذهن نیست که ادیان در شدراید   .کامال درونی شده بود

بحرانها  شدید ی  جامعه که جدمدعدیدت کدثدیدر  را بده سدو  

دیپرشن، و انفعال استداللی هدایت می کندد، بدرندده مدیددان بدی 

 .انگیزگیها خواهند بود

چرا ملی گرایی و سلطنهت طهلهبهی بهه سهرعهت در بهیهن مهردم 

 ؟گسترش پیدا می کند

دیپرشن بر اثر تلخکامیها و سرخوردگیها  بسیدار تهددیدد مدی 

فرد  که در اثر شکستها  متعدد عهقی، ذهدن خدود را .  شود

زخم خورده و هراسزده از تکرار ناکامیها  عهقدی مدی بدیدندد 

و البته راه حدل .  باید برا  التیام زخمهایش دست به کار  بزند

یا بده سدمدت فدعدالسداز  رویداهدا در .  در فرار از حقایق است

اتخاذ یکی از پروسه ها  مکانیزم تدافعی می رود، یعنی یا به 

انکار عهق، تظاهر به سنگدلی و استقدالل احسداسدی، تدکدفدیدر 

عهق و رواب  عاطفی و یا تعمیم مضامین اخالقی در بیدن فدی 

می پردازد، و یا به تدرسدیدم "  همه زنها" یا "  همه مردها"المثل 

عهقها  معنداگدرا و رومداندتدید  دور از دسدتدرس در قدالدب 

ادبیا، و شعر و موسیقی سرگرم می شود، و یا به سمت انتقدام 

کهی در رواب  بعد  خود کهش می یابد، و یا با انکار ایدندکده 

هرگز عاشق بوده است رنج خود را التیام می بخهدد؛ و یدا از 

سو  دیگر دست به خودکهی می زند، یعنی انتقدام از خدود و 

 .پایان دادن به تمام گذشته و صفر کردن خاطرا،

 46ادامه مقاله در ص 
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 تظاهرات علیه بربریت مالها در افغانستان
 صالح ایراندوست

 

زده شددن دخدتدر   چدندد روز پدس از اندتدهدار خدبدر شدالق:  بى سدىبى 

روستایی در غزنی، شمار  از دانهجدویدان و فدعداالن مددندی در کدابدل 

. شددندد"   هدا  صدحدرایدی دادگاه" راهپیمایی کردند و خواستار ممنوعیت 

مهر از مقدابدل  دانهدگداه  ۹معترضان  راهپیمایی خود را روز دوشنبه، 

کابل  آغاز  و با  توق  در مقابل  دفتر کمیسیون مستقل حدقدوق  بهدر و 

.  ها  صدحدرایدی  خدوانددندد ا   را  برا   منع  دادگاه پارلمان،  قطعنامه

را  بدرشدمدردندد و "  دادگاهها  صحرایی"  تظاهر کنندگان  موارد  از 

دختر  که .  خواستار مداخله حکومت برا  توق  محاکم صحرایی شدند

ها خبرساز شده  و گدفدتده شدده   درغزنی شالق زده شده، اخیرا در رسانه

سفیدان به حکم ی  روحانی محلی این دخدتدر را بده  که شمار  از ریش

مقام ها  مدحدلدی .   اتهام داشتن رابطه  نامهروع صد ضربه  شالق زدند

اندد کده ایدن قضدیده رابدررسدی  و مجلس نمایندگان افغانستان اعالم کدرده

میکنند ودرصورتی  که صحت این خبر ثابت شود،  اقددامداتدی را رو  

تدر  گویند که موارد بسدیدار جدد  اما  معترضان می.  دست خواهند گرفت

از این در مناطق مختل  افغانستان به وقوع پیوسته که دولت آنها را بده 

 .صور، جد  پیگیر  نکرده است

هددف : " کننده دراین تظاهرا، گدفدت صدف فطر،، ازدانهجویان شرکت

هدا  خدودسدرانده   از برگزار  این تظاهرا، این است این طور محدکدمده

درهی  جا  افغدانسدتدان بدرگدزار نهدود وهدید  کسدی مدورد ظدلدم قدرار 

خانم فطر، از دولت انتقاد کرد که به این مساله اهمیت چدندداندی ." نگیرد

ها  خودسرانه و  قایل نیست و ازتوانایی خود برا  منع برگزار  دادگاه

هدا   دولدت بدایدد مداندع دادگداه: " او افدزود. کدندد صحدرایدی اسدتدفداده ندمدی

تواند این کار را بکند و قدر، آن را دارد کده  دولت می.  صحرایی شود

یکی دیگر از شرکت کدندنددگدان ایدن ."   ها شود مانع برگزار  این دادگاه

اندد کده بدرا   آنها ازکمیسدیدون حدقدوق بهدرهدم خدواسدتده: تظاهرا، گفت

پدیدش ازایدن .  ها  صحرایی اقدام عملی کند جلوگیر  ازبرگزار  دادگاه

سی گفدت  کده   بی ب یر سالنگی والی پروان به بی (  تیر) سرطان ۲۱در

اعضا  گروه طالبان  زن جوانی به نام  نجیبه  را به اتهام داشتن رابطه 

او به حکم ی  فرمانده طالدبدان در مدندطدقده . اند نا مهروع تیرباران کرده

ها و محکومیت  غوربند والیت پروان تیرباران شد و این قتل با اعتراض

همچنین سدندگدسدار ید  زو  در .  المللی مواجه شد گسترده داخلی و بین

توس   طالبان به اتهام اینکه باهدم بده پداکسدتدان   ۲۹۱۳(  مرداد) ماه اسد 

المللی را در  در والیت شمالی قندوز نیز محکومیت بین"  فرار کرده اند" 

روز پیش سمیع هللا قطره  فرمانده پلیدس قدنددوز  ۱۱بیهتر از .  پی داشت

سی گفت که قار  نیاز محمد،  کسی کده بده گدفدتده او، حدکدم  بی  به  بی 

گفته شده که  قدار  .  سنگسار این زو  را داده بود،  بازداشت شده است

نیازمحمد از فرماندهان ارشد گروه طالبان است، ولدی هدندوز در مدورد 

 .پرونده او و سنگسار این زو  اطالعی در دست نیست

 های صحرایی تظاهرات فعاالن مدنی در کابل علیه محاکمه:  دوىچه له

صدها  تن از فعاالن مدنی و دانهدجدویدان افدغدانسدتدان در اعدتدراض بده 

  —ها  صحرایی توس   مالها  دست به  تظاهرا، زدند  و از محاکمه

هدا  مدحدلدی  تسل  دولت افدغدانسدتدان و مدقدام

 .صور، گرفته است

 «مالها فراتر از قانون عمل نکنند»

کدندنددگدان در  پرستو یار ، یکدی از شدرکدت

تظاهرا، گفت رسیدگی به مسایل جنایی در 

خواست مدا » :  صالحیت محاکم قضایی است

ها  صحرایی   این است که  عامالن  محاکمه

حکومت بدایدد بده ایدن مسدالده .  محاکمه شوند

نهدادهدا  قداندوندی  ندبدایدد بده .   رسیدگی کند

هدا را  دیگران اجازه دهدد تدا صدالحدیدت آن

خداندم . « گرفته و دسدت بده هدرکدار  بدزندندد

مددا از رشددد بددنددیددادگددرایددی » :  یددار  افددزود

مدالهدا حدق نددارندد خدالف قداندون .  نگرانیدم

در نهدسدت شدورا  حدقدوق .  «  شالق بزنند 

بهر سازمان ملدل  در ژندو اعدالم آمدادگدی 

افعانستان برا   بهبود بخهیدن  به  وضعیت 

حقوق بهر  در این کهور، تعجب همگان را 

هدیدف، اعدزامدی افدغدانسدتدان بدا .  برانگیدخدت

صراحت، مهکال، به وجدود آمدده در طدی 

گددل  شدداه.  سددی سددال جددنددگ را مددطددرن کددرد

رضدایددی، نددمددایددنددده غددزندی گددفددتدده اسددت کدده 

پارلمان افغانسدتدان هدیداتدی را بده ولسدوالدی 

فدرسدتدد تدا ایدن قضدیده را از  جاغدور  مدی

ایددن تددظدداهددرا، بدده .  نددزدیدد  بددررسددی کددنددد

صور، مسالدمدت آمدیدز بده پدایدان رسدیدد و 

تظاهر کنندگان  گفتدندد در صدورتدی کده بده 

مددحدداکددم صددحددرایددی پددایددان داده نهددود،  بدده 

 . *اعتراض ها  شان ادامه خواهند داد

ها را بگیرد و عدامدالن  گونه خودسر   دولت افغانستان خواستند جلو  این

وله از کابل  حسین سیر، خبرنگار دویچه.  ها  را مجازا، کند این محاکمه

ها  طدالدبدان و روحداندیدون  گزارشی از تظاهرا، مردم علیه خودکامگی

تدظداهدرا، صدبدح . خواندیدد افغانستان فرستاده که خالصه آن را درزیر می

. از جدلدو  دانهدگداه کدابدل آغداز شدد( ۱۱۲۱سپتامبر  ۱۲)روز دوشنبه 

تظاهرکنندگان با تجمع در برابر کمیسیون مستقل حقوق بهدر و پدارلدمدان 

عدالدتدی بدر زندان  افغانستان، از این نهادها خواستند تا در برابر ظلم و بی

شفیقه، خواهر صابدره کده در ولسدوالدی جداغدور  والیدت . سکو، نکنند

غزنی شالق زده شده است، به جمع تظاهر کنندگان پیوست و گفت که بدر 

شدد کده  هرچند کسی حداضدر ندمدی» :  خواهر و خانواده اش ظلم شده است

بده هدمدگدی اعدالم (  فرمانده پلیس محلی ) شالق بزند،  بعدا  باشی حبیب 

هدا  بداشدی  یکی از نظامی. اش پا  من کرد که شالق بزنید تمام مسئولیت

 .«حبیب شالق زده است

بده "  جداغدور " صابره که پانزده سال دارد، دو هفته پیدش در روسدتدا  

دستور ی  مال  محلی شالق زده شده و مرد  که متهدم بده ارتدبداط  بدا 

خدواهدر .  هدزار افدغداندی آزاد شدده اسدت ۱۱این دختر بوده با پدرداخدت 

: اش زیدر فهدار قدرار دارد صابره گدفدت کده در حدال حداضدر خداندواده

. شدود ام فعال در ی  تنگنا قرار دارد و هدمده روزه تدهددیدد مدی خانواده» 

 .«ام همچنین خودم صدها بار تهدید شده

زنان  خواستار پایان دادن  به محاکمه صحرایی شدندد  تدظداهدرکدندنددگدان 

همچنین قتل شکیال در بامیان و قتل ی  دختر و ید  مدرد در روسدتدا  

هرا، را محکوم کردند وخواستار مجازا، عامدالن ایدن وقدایدع " کهسان" 

. هدا  صدحدرایدی هسدتدندد شدن این دادگاه معترضان خواهان برچیده.  شدند

هدا روا  خانم شفیقه گفت تالش کرده تا نهادها  قانونی به ظلمی که بدر آن

کدندنددگدان در  داشته شده، رسیدگی کنند اما این نهادها نیدز حدرف شدرکدت

تظاهرا، خواستار رسیدگدی بده مسدایدل جدندایدی در مدحداکدم قضدایدی بدا 

 .صالحیت شدند

دیروز به لو  سارنوالی رفتدم تدا » :  او گفت. اند اش را نهنیده او و خانواده

ام را قبول نکردند و گفتند در هدمده افدغدانسدتدان  ها شکایت آن.  شکایت کنم

هایدی  تظاهرکنندگان پالکار،. « حق کی گرفته شده که حق شما گرفته شود

محاکمه صحرایی جندایدت » ها نوشته شده بود  را حمل می کردند که بر آن

مدا م دوندیدت » ، « سدکدو، در بدرابدر جدندایدت، جدندایدت اسدت» ، « است

 .«سکو، بس است»و « خواهیم می

 : قطعنامه تظاهرکنندگان

ا  که از سو  تدظداهدرکدندنددگدان خدواندده شدد، از حدکدومدت  در قطعنامه

افغانستان خواسته شده تا عامالن محاکم صحرایی را شناسایی و مجازا، 

قطعنامه از پارلمان افغانستان خواسته است تا بدر اعدمدال حدکدومدت .  کند

گدرایدی و مدالحدظدا، جدنداحدی  نظار، کند و به دور از هر نوع م لحت

ها  صحرایی،  مسئوالن دولدتدی  را  برا   پیگرد  قانونی عامالن دادگاه

تظاهر کندنددگدان  خدواسدتدار بدرکدندار  حداکدم .   مورد بازپرس قرار دهد

روستا  جاغور  شدند و گفتند که این محاکمه صحرایی در منطقه تحت 

 
14ادامه مقاله منشورها و بازار مکاره سیاست از ص   

انتقاد به مفاد منهور و یا  از سطح  و ایرادا، وارده ازاینهاست 

به شیوه ها و انح ارطلبی ها و منش ها  استبداد  فراتر رفته 

همانگونه که یکی از سخنگویان کمیته موقت هم آهنگی :  است

امیدمهر یکی از دپیلماتها  جدا   –برا  تهکیل شورا  ایرانیان

و ازعناصرکمپین سفار، سبز در یکی از  -شده از رژیم

تلویزیون ها  سلطنت طلبان گفته است، هدف جمع آور  

سربازان گمنام ملت ایران به جا  سربازان گمنام امام زمان 

حامیان منهور درایران %  01هم او ادعا کرده است که !  است

و در نیروها  سپاه و وزار، خارجه هستند که این سخنان 

بلوف ها و ادعاها  سردارمدحی انداخته  بسیار  را به یاد

سرویس ها  اطالعاتی رژیم  خطر نفوذ گسترده.  است

اسالمی، بویژه از کانال بعضی از سرخوردگان جنبش سبز و 

کارگزارانی که به صفوف حامیان رضاپهلو  پیوسته و سرنخ 

ها و ابتکارسازماندهی معطوف به آلترناتیوساز  درخار  

کهور را به دست گرفته اند، ب ور، جد  مطرن شده  و 

پیش بینی می   را وقوع افتضاحی بدتر از رسوائی سردارمدحی

سرمایه اصلی سلطنت طلبان و شخص رضا پهلو  بعدندوان  . کنند 

وارث سلطنت، بهره گیر  و یا بهتر است بگدوئدیدم مدو  سدوار  

جمهور  اسالمی بخ وص در مدیدان نسدل  بررو  نیرو  دافعه 

و جذب بخهی از جدواندان خهدمدگدیدن از رژیدم اسدالمدی و  جدید

سرخورده از ناکامی جنبش سبزاست که عموما از طدریدق رسدانده 

بدیهی است که چنین تدکدیده .  ها و شبکه ها  مجاز  جذب شده اند

گاهی برا  عرو  بسی سست بوده و به منزله ساختن خانده رو  

در ندوشدتده ا  دیدگدراشداره    همانطور کده    . شن ها  روان است

کرده ام، در تکاپوها  تازه برا  پرکردن خدالء سدیداسدی پدس از 

ناکامی سبزها ، سلطنت طلب ها با بهره گیر  از فندون دوپدیدندگ 

ها  م رف روز به تحرکا، خود افزوده و برآن شده اندد کده تدا 

احسداس    سدرمدایده آن هدا.  ی  باردیگر شانس خود را بدیدازمدایدندد

کاذب روسفید  ازِ قبِل جنایت ها  حکومت اسالمی، امدیدد بده از 

کارافتادن حافظه تاریخی مردم و بویژه نسدل هدا  جددیدد از تدبده 

کار  ها و جنایت ها  رژیم پیهین و مهم تر از همه دخیل بسدتدن 

به حمایت همه جانبه قدر، ها  بزرگ و تدحدوال، مدندطدقده و از 

 . جمله الگو  مداخله قدر، ها  بزرگ در لیبدی و سدوریده اسدت

 -درس ها  بزرگی  پیرامون عرو  و افول   غافل از آنکه تاریخ

نیروهائی که دورانهان سدپدر  شدده اسدت، در سدیدنده خدود   

نیروهدا  اجدتدمداعدی تداریدخ گدذشدتده کده    بخ وص آن.  دارد

بده    امتحان خود را پس داده اند و ناچارند برا  ورود دوبداره

تاریخ، این بار در سیما  کمی  و با رنگ و لعداب چدندد الیده 

باین ترتیب مندهدور .   ظاهرشوند  بر چهره  در صحنه سیاست

متعلق به سلطنت طلبان ازهمان بدو تولدد خدود مدرده بده دندیدا 

در صدفدوف حدتدی حدامدیدان خدود  آمده و بجا  ایجاد یکدسدتدی

بردامنه تهتت آنها افزوده است و دراین میان این جوانان نسدل 

در پی آزمون جدید بدا درس گدیدر  ازتدجدربده  جدید هستند که

انقالب بهمن، با اجتناب از دخیل بستن به ناجی گر  و ناجیان 

و دویدن بسو  سراب، و عبورقاطع از نظام هدا  مدذهدبدی و 

موروثی،  با تکیه  بر نیرو ها و مطالبا، و شبکه ها  مستقدل 

امید رهائی جز به .  سپهر آزاد  و رهائی بگذارند   خود قدم به

 .دستان خود سرابی بیش نیست
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 یورِش جنایتکارانه پلیس 

 و قتل عام کارگران اعتصابی افریقای جنوبی 

 بی  پاسخ نمی ماند  

 علی آزاد

  

این .  را بمباران می کنند"  مام وطن "جهانیان شهرها و روستاها  چهم 

جنایت منتسب به سرشت سور  یا ملی و مذهبی و حماقت ها  فردِ  

این نظامیان جنایتکار نیست، اصال پدیده سوریه نیست ، پدیده جهانی 

نیزبعد از "  قهرمان م ر"خبرها حکایت از آن دارد که ارتش .  است

بهار "  آنهمه آدم کهی و تجاوز به زنان و کودکان م ر  از انقالب یا 

جان سالم بدربرده، مجدا به رو  مردم آتش گهودند و دهها نفر "  عربی

انقالب "همین عمل جنایتکارانه  در تونس بعداز .  را به قتل رسانیدند

ارتش ترکیه نیز بخهی از خاخ ترکیه را .  صور، گرفت"  یاسمین

آنچنان به زیر سالحها  سنگین گرفت و درهم کوبید که گویی در 

سرزمین اشغالی جوالن می دهد یا  با رژیم اسد در سوریه مسابقه 

از سپاهی، بسیجی و پلیس اسالمی ایران که باید مدل یا مجسمه . گذاشت

ساخت ودر پادگانها  نظامی جهان بعنوان سمبل نظامیگر  به نمایش 

دراروپا از اسپانیا و یونان تا فرانسه و انگلیس و امریکا .  گذاشته شود

نمونه ها  وحهیگر  و خهونت ها  نظامی هم درعرصه داخلی وهم 

فیلم هایی که همین چندسال اخیر فعاالن .  درعرصه خارجی کم نیست

و مخالفان جنگ و سایت "  وال استریت "جنبش "  اجتماعی، و

ویکیلیکس منتهرکردند همگی اسناد مستند این خهونت پلیسی و نظامی 

از سو  دیگر کهتار میلیونی دوجنگ جهانِی امپریالیستی که .    است

بزرگترین جنایت نظامیگرِ  تاریخ بهریت میباشد، ازسو  همین 

به اعتبار این اسناد و شواهد .  کهورها  دمکراتی  صور، گرفت

تاریخی و خبرها  روزانه متاسفانه باید گفت، خبرها  فردا و هفته ها 

: به این سبب میتوان گفت.  و ماه ها  و سالها  آینده  نیز تکرار میهود

.. پدیده نفر، انگیز نظامیگر  یا پلیسی  پدیده  قومی یا مذهبی و ملی 

نیست پدیده نظام جنایتکار  است که اموراتش بدون این دستگاه جهنمی 

 .و خهونت جنایتکارانه نمی گذرد

البته سالهاست ازنظرتئوری  وپراتی  و تجربه ها  خونین برا  

مردم ماهیت سرکوبگرانه وضد مردمی این پدیده آشکاراست،بااین 

وجود چرا این پدیده نفر، انگیزهنوز از چهم بسیار  ازهمین مردم 

سرکوب شده وظیفه ا  مقدس جلوه مینماید؟ بنیان ماد  و معنو  این 

ازخود بیگانگی و خود ستیز  در چیست؟ شاید مسئله  نیاز، امنیت ، 

اگاهی و پدیده کاالیی شدن انسانها یا شئی وارگی نقش مهمی ایفا  

 .میکنند

بدون ش  آگاهی  نقش مهمی در مسائل اجتماعی دارد و نباید آنرا 

دست کم گرفت با این وجود درگذشته ها  دور زمانیکه آموزش 

عمومی وجود نداشت، و امکانا، برا  اگاهی عمومی کمتراز امروز 

بنا به .  بود، هیج انسان آزاد  به شغل پلیسی و نظامیگر  رو نمی آورد

شواهد تاریخی این شغل خوار و پست  شمورده میهد و آنرا درخور 

بخهی از کار "  وظیفه"بردگان و اسیران می دانستند نه انسان آزاد این 

اجبار  بود که به این نگون بختان تحمیل میهد، مگر نه این است تا 

را "  خدمت نظام وظیفه"و مردم ایران "  عوام "همین چند دهه گذشته 

جا  تعجب است که بهر مدرن .  و بعدها سرباز  می گفتند"  اجبار "

امروز با اینهمه امکانا، و رشد شعور و آگاهی ی  گام به پس رفت و 

این کار بعنوان ی  شغل و حرفه و با موقعیت اجتماعی  ممتاز و حتی  

مقدس تلقی می کنند، یا دست کم به صور،  ی  شغل و حرفه معمولی  

در آمده است ، مثل صدها حرفه و شغل دیگر، موضوع کاراین شغل 

چیست؟ سرکوب مردم ، ابزار آن چیست؟  قتل، زندان، شکنجه، 

پس .  تجاوز، اهداف شان کدام است؟ حف  نظم  و نظام  سرمایه دار 

بهمین سبب است که رئیس پلیس افریقا  جنوبی ازاقدام جنایتکارانه 

پلیس به خوبی از پس مسئولیت خود برآمده "  پلیس دفاع میکند و میگوید

یا سردار پاسدار رادان و خامنه ا  از جنایتکاران تحت امر خود "  است

و به وظیفه خود عمل "  فتنه را خفه کردند"ستایش میکند از اینکه 

در نظام سرمایه دار  همه چیز به صور، .کردند از آنها شاکر است

کاال در می آید و قابل خرید و فروش و مبادله می باشد، حتی انسانها، 

کارگر نیرو  کاراش، اندیهمند دانش و توانایی مغز  خود، هنرمند 

هنراش، آدم درمانده و بی چیز بخهی از کالبد خود مثل خون یا کلیه 

 را می فروشد، و قربانیان روسپیگر  جسم شان ، سپاهی و نظامی ... و

. خبر کوتاه بود، اما ابعاد جنایت بدزرگ و تدکدان دهدندده

شاید اگر فیلم کوتاهی که از طریق رسانه هدا و یدوتدوب 

پخش نمیهد، باور خهونتی این چنین بدیدرحدمدانده سدخدت 

اما متاسفانه اینگونده خدبدرهدا  وحهدتدنداخ تدقدریدبدا .  بود

 12روز پنچهنبه .  خبرها  روزمره زندگی ما شده است

اگوسدت پدلدیدس جدندایدتدکدار افدریدقدا  جدندوبدی بده رو  

« مداریدکداندا» کارگران اعت ابی معدن پالتدیدن در شدهدر

کددیددلددومددتدددر  شددمددال غددرب شددهدددر  111واقددع در 

نفراز کدارگدران را   02،آتش گهود و «  ژوهانسبورگ»

هدمدچدندیدن .  به قتل رسانید و دهها نفر نیز زخمی شده اندد

. صدها نفر دستگیر و به مکانها  نا معلوم برده شده اندد

نفر از کارگران اعت ابی به ضرب  8روزها  قبل نیز 

جدرم کدارگدران تدیدربداران .  گلوله ها  پلیس  کهته شدند

البته این اولین بار .  شده  تقاضا  افزایش دستمزد میباشد

نیست که پلدیدس جدندایدتدکدار افدریدقدا  جدندوبدی بده رو  

کارگران و خانواده ها  آنها آتش گهود، قتل عام و نسل 

و دهدهدا  1072کهی درشهرخ کارگر  سووتو درسال 

نمونه دیگربخهی از تاریخ خدوندبدار کدارگدران و مدردم 

در سالها  حاکمیدت آپدارتدایدد ایدن .  افریقا  جنوبی است

نوع جنایت و کهتار جمعی را بده ندژاد پدرسدتدی پدلدیدس 

اما تیدربداران کدارگدران .  افریقا  جنوبی نسبت می دادند

به دسدت  1111اگوست  12معدن پالتین در روز جمعه 

و بده "  بدرادران سدیداهدپدوسدت" و حدتدی " خدود  " پلیس 

بده واقدع  .  دستور رئیس پلیس سیاه پوست صور، گرفت

درهر دو نمونه کهتار جمعی باال سیاست جدندایدتدکدارانده 

دستان جدندایدتدکدار .  پلیس نظام  سرمایه دار  دخیل است

سیاه یا سفید، تنها  توجیه گر جنایت نظام سرمدایده دار  

است ، نژاد سیاه و سفید یا رنگی مثل لدبداس فدرم پدلدیدس 

می باشد که می تواند عوض شود، اما وظیدفده هدمدچدندان 

خهونت پلیس فدراتدر .  ثابت ودست نخورده باقی می ماند

از منهاء نژاد  است، ریهه آن در ذا، سدرکدوبدگدرانده 

 .این حرفه نظامی است

وقتی به خبرها  همین چند هفته یا چند ماهه اخیر  

توجه کنیم، بی درنگ پی می بریم که حتی منتسب 

کردن این نوع جنایت به پلیس افریقا  جنوبی قدر  

ناروشن یا شاید تخفیفی برا  شغِل پلیسی و نظامی گر  

زیرا هم قطاران پلیس افریقا  جنوبی درکهور . است

سوریه نیز چندین شهراز جمله حما و حلب را به زیر 

. بمباران هوایی و توبخانه مدرن خود در هم  کوبیدند 

دهها هزارنفرمردم آواره و صدها نفر مردم بی دفاع 

البته که این جنایت درسوریه به وسیله  . قتل عام شدند

نظامیان اسرائیلی یا دشمنان فرضی نبوده است، بلکه 

است که بعد از سالها چریدن از " خود "بدست ارتش 

کیسه مردِم زحمتکش ومجهزشدن به سالحها  مختل  

که از " ملی و میهنی"و ُمفتخرشدن به دریافت مدالها  

  —باال  سر تا پایین شکم به خود آویز کردن درمقابل

یا پلیس نیز جسم، جان، شعور و اختیار و وجددان و سدرشدت 

انسانی خود را می فروشد و در نتیجه  به مزدور و جنایتکدار 

بدر بسدتدر چدندیدن .  بی اختیار و ُربا، گونه ا  بددل مدی شدود

و ندان و "  حرفه شرید " مناسباتی کاالیی است که جنایت نیز

آبدار  بدل می شود، و بخهی از این جماعت غدیدر مدولدد از 

این طریق نیازها  زندگی خود را برآورده میسازند، البته بده 

قیمت سلب زندگی وسلب ندیدازهدا  ضدروِ  بدخدش مدولدد و 

از سو  دیگر بدخدش مدهدمدی از سدرمدایده .  . اکثریت  جامعه 

عمومی جامعه صرف مخار  و بودجه  نظامیگر  و وحهی 

مدی شدود در بسدیدار  از ...  گر  وجنگ وخون ریدرز  و

کهورها جهان  بدودجده ندظدامدی آندهدا از بدودجده آمدوزش و 

بدهدمدیدن جدهدت ندیدز کسدب و کدار .  بهداشت افزون تر میباشد

درعرصه نظامیگر  و آدم کهی به مدراتدب سدود آورتدر از 

تدوجدیده ندابدود کدردن ایدندهدمده .  بخش خدما، اجتمداعدی اسدت

سرمایه و نامولد کردن نیرو  انسانی تنها برا  امنیت و نظدم 

حال ایدندکده رابدطده امدندیدت واقدعدی  بدا .  سرمایه دار  است

در جهان ندا امدن . نظامیگر  رابطه متضاد ومعکوس میباشد

سرمایه دار  امندیدت واقدعدی ندیدزمدثدل هدرامدکدان دیدگدر در 

انح ار گروهی ازاقلیت جامعه میباشد،اقلیتی که امنیت آندهدا 

بداایدن .  باامنیت اکدثدریدت شدهدرونددان رابدطده مدعدکدوس دارد

ب ور، نیاز ضرورِ  اجتماعی و   وجوداحساس امنیت خود

نیاز  که همچون غذا، پدوشداخ، .  فرد   جامعه در آمده است

نا امنی جهان امروز بر بستدر واقدعدیدتدهدا  ...  مسکن ، وغیره

ماد  و اقت اد  و کارکرد  نظام سرمدایده دار  درعدرصده 

ملی و جهانی و حتی زندگی فرد  است ، جدندگ و تدعدارض 

خونین و تقسیم جهان میان درندگان تا به دنددان مسدلدح پددیدده 

تجربه خونین بهریت در ید  قدرن اخدیدر گدواه .  واقعی است

دردل همین  واقعیتها است که مسئله امندیدت .  این نا امنی است

به شکل وارونه ا  متحقق میهدود، تدحدقدق امدندیدت ازطدریدق 

بده سدبدب هدمدیدن .  عن ر نا امن آن هم به روشی جنایتکارانده

رابطه وارونه است که  لباس نظامی و ارتهی مدقددس از آب 

درمی آید و عمل و کارکرد جنایتکارانه آنها وظیفه مدقددس و 

. خوانده میهوند"  شهید" یا "  قهرمان" قاتل  و مقتول این پدیده  

. وعمل قتل و غار، عملی اخالقی و تقدس مذهدبدی مدی یدابدد

اما درزندگی واقعی نظامیگر  و روسپیگدر  دو رو  ید  

تنها با این تدفداو، کده دراولدی  پدااندداز فدرد .  سکه می باشند

است دردومی دولت، دراولی پااندداز تدندهدا بدرا  لدحدظده ا  

جسم روسپی را دراختیار میگیرد، در دومدی دولدِت پدا اندداز 

رون  و وجدان، ارده، شعور و اختیار پلیس یا نظامی و سایر 

هدردو پددیدده .  نیروها  سرکدوبدگدر را دراخدتدیدار مدی گدیدرد

نظامیگر  و روسپیگر  بیان بدی پدرده از خدود بدیدگداندگدی 

 .انسان هستند

با امید به اینکه جامعه از خهونت ها  پدلدیدسدی و ندظدامدی و 

یاد رفقا  کارگِر به خدون تدپدیدده .  ازخود بیگانگی رهایی یابد

معدن پالتین المین درافریقا  جنوبی را گدرامدی مدیدداریدم و 

. خواهان محاکمه جنایتکاران این قتل عام ضد بهدر  هسدتدیدم

بدون ش  این اقدام جنایتکارانه پلدیدس و صداحدبدان کدمدپداندی 

پالتین و دولت سرمایه دار  از سو  کارگران بی پاسخ نمی 

کارگران افریقا  جنوبی تجربه گرانبهدا و خدوندیدندی را .  ماند

پهت سر دارند و از دل  همین مدبدارزا، خدوندیدن قددرتدمدندد، 

 . رادیکال و متهکل شده اند

 زنده باد همبستگی بین المللی کارگری
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 مجهولی ٣یک معادله " تمامیت ارضی ایران
 هاشم رضایی

  

کوملده " اخیرا، پس از اعالم توافقنمامه مهترخ میان دو حزب 

، مدوجدی از ” دمدکدرا، کدردسدتدان ایدران"و " کردستان ایران

تبلیغدا، خ دمدانده از طدرف فدعدالدیدن سدیداسدی و مددندی پدان 

ابدوالدحدسدن .  ایرانیست ایرانی، علیه مردم کرد براه افتاده اسدت

صدر، یکی از امضاکنندگان بیاندیده، شدخد دی مدندفدور در  بنی

مددیددان کددردهدداسددت کدده بددا فددرمددان ایهددان ارتددش و پدداسددداران 

جمهور  اسالمی حدمدال، خدود را عدلدیده مدردم کدرد تهددیدد 

جدا جا  بسی تاس  است برا  کسداندیدکده شدعدارهدا  .  نمودند

آزاد  و دموکراسی را شب و روز برزبان میاورند هم دا و 

 .هم موضع بنی صدر میگردند

ها از ایدن قدبدیدل، از   و دیگربیانیه  مضمون ومحتوا  این بیانیه

جمله بیانیه سازمانها  جدبدهده مدلدی ایدران در خدار  کهدور، 

انگار که از جانب مسئوالن، سردمداران و فرماندهان ندظدامدی 

نخبگان سیاسدی " جمهور  اسالمی به نگارش در آمده است نه 

هدا سدرشدار از دروغ،  ایدن بدیداندیده.  خارچ از کهدور"  و مدنی

کدردن  تحری  واقدعدیدتدهدا  تداریدخدی و از آن مدهدمدتدر تدبدرئده

رژیمها  حاکم تاکنونی از کل جنایاتیست کده نسدبدت بده مدلدت 

 .اند کرد در ایران روا داشته

بحث پیرامون رفع ستم ملی و راه حدل آن از طدرف کدردهدا 

و "  تمامیت ارضی ایدران" همیهه با دو عبار، پوچ و نامفهوم 

روبدرو مدیدگدردد کده "  کردها مرزداران غیور غدرب کهدور" 

وجه مهترخ همه پان ایرانیستها  ایدراندی و تدمدرکدزگدرا، از 

حزب پان ایرانیست گرفته تا همین فعالین سیاسی و مدنی است 

چده  مدلدت کدرد کده .  اندد هایی پدرداخدتده که به انتهار چنین بیانیه

،چه ب دور، خداندوادگدی و ( ملت  بمثابه) جمعی  ب ور، دسته

ب دور، فدرد  بدطدور   و چده  واحدها  کوچکتر اجدتدمداعدی

سیستماتی  و در طی قرنها از طرف حکومتهدا  سدرکدوبدگدر 

ندظدامدی   مرکز ، مورد توهین، تبعیض و سرکوبها  وحهیانه

  است باید مورد پرسش قرار گیرد کده  و نسل کهی قرار گرفته

نمایندگان خدود   چه احساسی در این همزیستی نکبتبار دارد؟ نه

تدندی چدندد از اندان   هایی کده امضاء کنندگان چنین بیانه  گمارده

این کردهدا در ایدران .   خود مهره ها  اصلی جنایت بوده است

قضاو، و ابراز نظر ندمدوده و را   هستند که باید در اینمورد 

خود را صادر کندندد، نده وکدال  مدن در آورد  مدتدهدکدل از 

دریادارها، بنی صدریها و روشنفکر غیر کرد تمامیت خدواه و 

. کسانی که با درد و مرگ کردها کوچکتدریدن آشدندایدی نددارندد

ت میم در باره جداشدن یا نهدن از ایدران بددون کدوچدکدتدریدن 

تردید  تنها در صالحیت ملل مختلد  در ایدران اسدت و ایدن 

ملت کرد است که در مورد سرنوشت خود، در مورد مانددن و 

 .ایران ت میم میگیرد" سرزمین"همزیستی با دیگر مردم 

بداشدد، بدا مدرور سداده   کسی که با سیاست هم آشنایدی ندداشدتده

ها  گروهی، متوجه خواهد بود که مساله کدردهدا   اخبار رسانه

در کردستان ترکیه، سوریه، ایران و عراق ی  پدیده عیندی و 

بطوریکه کدردهدا در ایدن بدخدهدهدا تداریدخدا مدورد .  تاریخیست

هدا  ندظدامدی  ترین حمال، و لهکرکهی ترین و خونین وحهیانه

نمونه بسیار ساده آن استدفداده از .  اند ملت باال دست قرار گرفته

فعالین سیداسدی و   بمب شیمیایی درحلبچه وقتل و ترور روزانه

مدنی در شهرها و روستاها  کردنهدیدن، کدوچ اجدبدار  چدندد 

از ترس انتدقدام جدویدی  ۲۳۳۲میلیونی کردها  عراق در سال 

اگر این نویسندگدان، بدا تداریدخ و .  نیروها  صدام حسین است

جغرافیا  ایران آشنایی دارند البد باید از خود پرسیدده بداشدندد، 

فلسفه وجود مدیدلدیدوندهدا کدرد در خدراسدان شدمدالدی، خدراسدان 

آنهم در حالیکده کدردهدا اکدثدریدت سداکدندیدن ) رضو  و گلستان 

را .. شهرهایی از جمله اسفراین، بجنورد، شیروان و قدوچدان و

چیست؟ کددام قددرتدهدا ایدن کدردهدا را بده ایدن (  تهکیل میدهند

 است؟  مناطق کوچانده

 -—در حالیکه در "در بیانیه فعاالن سیاسی و مدنی آمده است 

ها  اخیر، حقیقتدا   برا  کردها، خ وصا پس از انتهار بیانیه

چرا فالتدی .  ی  شعار بی محتوا و پوچ است"  تمامیت" حف  

تدریدن ندابدرابدریدهدا عدلدیده  را باید حف  کرد که در آن گسدتدرده

کردها بطور سدیدسدتدمداتدید  و در طدی تداریدخ اعدمدال شدده 

ومیهود؟ با نگاهی کوتاه به وضعیت کردها در عراق متوجده 

خواهیم شد که ستم ملی بر کردها  این بدخدش بدرچدیدده شدده 

در فالتی که با توافق قدرتها  بزرگ جدهداندی پدس از .  است

فروپاشی امپراطور  عثمانی، دو ملت کرد و عدرب را در 

چهارچوب کهور عراق متهکل کردند و در ترکیه و سدوریده 

تنزل دادن مساله کرد در خداورمدیدانده بده .  هم به همین ترتیب

تنهایی به مساله مدذهدب و فدرهدندگ، کدار  عدوامدفدریدبدانده، 

بینانه ، ناشیانه و در همانحال انکار مدلدت و در ندتدیدجده  کوته

سلب اختیارا، ملل در مورد حق تعدیدیدن سدرندوشدت خدویدش 

ها خمیرمایده بدرا   نگرش فعاالن سیاسی و مدنی بیانیه.  است

آرایش و سازماندهی لهکرکهیها  آتی بده کدردسدتدان اسدت، 

خمیرمایه برا  شکل دادن و فراهم نمدودن افدکدار مدلدت بداال 

 .دست برا  شرکت در حمال، نظامی آینده است

سازمانها  جبهه ملی ایران در خار  کهور اظهار مدیددارندد 

هی  ی  از کهورها  خاورمیدانده امدروز قدادر بده تدحدمدل " 

جدائی بخهی از خاخ خود نیست و هر اقدامی در این جدهدت 

ناخواه به افزایش عناد و دشدمدندی و جدندگ در مدندطدقده  خواه

جالب اینجاست که سازمداندهدا  جدبدهده مدلدی ."  منجر میگردد

ایران حکومتها  دیکتاتور  خاورمدیدانده را مددل و الدگدو  

آیدا در کهددورهدایدی مدثددل !.  اجدتددمداعدی مدیدنددگدرندد  -سدیداسدی 

تدریدن  عربستان سعود ، بحرین، یمن، قطر و ایدران ابدتددایدی

حقوق انسانی رعایت میهود؟ آیا کوچکترین حقدوق زندان در 

این کهورها رعدایدت مدیدهدود؟ در کددامدید  از کهدورهدا  

خاورمیانه، غیر از اسرائیل و کردستان عراق، آزاد  بدیدان، 

نهریا، و مطبوعا، رعایت میهود، چه رسد به حدل مسدالده 

ملی؟ از طرف دیگر، مساله جدایی ی  ملدت از طدرف چده 

؟ " افزایش دشمنی و جنگ در منطقه منجر میدهدود" کسانی به 

آیا از طرف کردها یا حکومت متمرکز آتی؟ آیدا مدیدداندیدد کده 

کردها، بیش از هر ملت دیگر  در ایران از جنگ ضررمند 

در ایدران ) شدەاند؟ آیا میدانید که اغلب شهدرهدا  کدردسدتدان 

چندین بار از ترس موشکها، فانتومها  جدندگدی (  میهن عزیز

اندد؟ در   و تان  و توپها  رژیم و کهتار جمعی تخدلدیده شدده

بجز ملت عرب در جندوب ) کدامی  از قسمتها  دیگر ایران 

با فرماندهی تیمسار مدنی مورد قلع  ۲۹٣۱ایران که در سال 

قتل عام روستاهایی از قبیل قدارندا (  و قمع خونین قرار گرفتند

(. بنی صدر شدمدا هدم مسدسل اسدت) است؟   و قالتان دیده شده

کدامی  از شهرها  ایران، غیر از کدردسدتدان، مدورد آمدا  

ها قرار گرفتده و هدزاران  حمال، آتهبارها، راکتها و خمپاره

زن و مرد و کودخ بیگناه را بدخداخ و خدون کهدیدده اسدت؟ 

بدکدار "  خدود " کدام حکومتی چنین روشی را در قبال مدلدت 

میبرد؟ ما، کردها از جنگ متنفریم و هیچگاه خواهان جدندگ 

اما دفاع از خواستهدایدی، کده آندرا حدق .  ایم و خونریز  نبوده

مسلم خود میدانیم، در خون و رگ و پوسدت مدا عدجدیدن شدده 

ا  دمکراتی  حل نگردد همدچدندان  است و تا زمانی که بهیوه

. و در شکلها  گوناگون برا  کسب آن مبارزه خواهدیدم کدرد

خواست کردها نه عناد، نه دشمنی و نه جنگ، بلدکده   بنابراین

دستیابی به حقوق سیاسی، اقت اد  و اجتماعیست و این ی  

خواست دمکراتی  وعادالنه است که در ی  جدامدعده مددرن 

همانگونه که جدایی فدندالندد بده .  به آسانی قابل دسترسی است

توسعه و رشد این کهور منجر گردیدد، جددایدی اسدلدواکدی از 

 .چکها در اروپا نیز بدون جنگ و خونریز  صور، گرفت

به پناهگاهی برا  فعالین سیاسی  ٠۱کردستان در سالها  

-لقب " سنگر آزاد "غیر کرد در آمد و اتفاقا از طرف آنان   

  25ادامه در ص 

ها  ها  بسیار در رفتارها  حاکمیت ایران علیرغم وجود نارسایی

ملت یا ملتها  " هیچگاه دولتی منبعث از گروهی قومی در راس

اینجا معلوم نیست چرا نویسندگان ." است  دیده نهده"زیر سلطه 

ا نسبت به کردها را .بیانیه همه جنایا، رژیمها  سابق و رژیم  

تنزل میدهند؟ واقعا چرا و با چه هدفی این " نارسایی"به سطح 

همه جنایا، را پرده پوشی میکنند؟ زهی خیال باطل، آنان که 

ت ور میکنند با انکار این جنایتها، خهم ملت کرد از استبداد 

برا  شما که سنگ . حکومتها  مرکز  کاسته خواهد شد

دموکراسی خواهی را به سینه میزنید تنزل دادن جناتها  تاکنونی 

بحساب میاورید تا بدینگونه آنها را " نارسایی"در حق کردها را 

ها  آتی خود را بما نهان دهید؟ با  تبرئه کرده و از هم اکنون نقهه

این شیوه برخورد تنها آب به آسیاب جمهور  اسالمی میزیزید و 

                                                                                                 .                                                                                                                            . بس

فال، ایران، چهارچوب کهوریست که حکومتها  استبداد  .  

پیهین در طول قرنها، مللل گوناگون در ایران را با سرکوب، قهر 

پس از پایان جنگ .  اند و اعمال زور وادار به تمکین کرده

چالدران، میلیونها نفر از تبعیت این کهور به تبعیت آن یکی در 

آمدند، صدها هزار خانوداه را از هم جدا کردند، همانگونه که در 

اگر همزیستی اجبار  تاکنونی، .  کره، ویتنام و آلمان رو  داد

انگاشته میهود، آنطرف قضیه "  نرمال و واقعیت تاریخی"بعنوان 

هم همزیستی مسالمت امیز با رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی 

. ملل و دخالت و شرکت در رهبر  سیاسی تامین خواهد شد

مسئله کردها در ایران، در وهله اول مسئله مذهب و زبان نیست، 

بلکه دخالت در امور سیاسی و شیوه زیستن و صاحب را  بودن 

شما، تمامیت خواهان، .  در نحوه زندگی با دیگر ملل در ایرانست

آگاهانه خواست سیاسی ملت کرد را به وجوهی از قبیل مذهب 

حق ملل "را که عبار، از   تنزل میدهید تا بدینگونه اصل مساله

شما اظهار .  است مخدوش کنید"  در تعیین سرنوشت خویش

لذا سیاست خهن و سرکوبگر و تبعیض امیز دولت "  میدارید 

ها  دینی ـ فرهنگی ساکن  جمهور  اسالمی علیه اقوام و اقلیت

ایران را به ویژه در زمینه مذهب و زبان مادر  به شد، محکوم 

 ".میکنیم
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 در حول و حوش توافق نامه حزب دموکرات و کومله
 حسین ارانی 

  25سپتامبر 

 

نامه ا  بین حزب دموکرا، کردستان و کومله  اخیرا تفاهم

منتهر شده که خهم و غضب نیروها  مختل  از چ، 

که هر کدام از زاویه . گرفته تا راست را بر انگیخته است

بخش احزاب و سازمانها  ریز . ا  آن را به نقد کهیده اند

و درشت راست با دیدگاه  ناسیونالیستی که  نگران  تجزیه 

شدن کردستان و خواست این دو سازمان کرد  در 

اما .! راستا  جدایی طلبی این دو سازمان کرد  شده اند

چرا که انگیزه اصلی این . مسئله به همین جا ختم نمی شود

دو سازمان از انتهار این تفاهم نامه و در کنار هم قرار 

گرفتن این دو حزب با تمامی اختالفاتی که ادعا می شد که 

که می توان فهمید اساس این اختالفا،، . با یکدیگر دارند

در قدر، طلبی هری  از این احزاب با حذف خواستها  

.                  اساسی مردم زحمتکش کردستان بوده است  

اما امروز در شرایطی که به قول معروف بو  کباب به 

اعتالف این دو سخن دیگر  است ،که ما .مهام می رسد

آ  که.را ملزم به این می کند که آنرا عمیق تر بررسی کنیم

؟ .یا کاسه ا  زیر نیم کاسه ها  ترخ خورده آنها می باشد

نیم کاسه هایی که انتظار هی  ظرفیتی را نداشته و 

 نخواهند داشت؟                                                     

در مورد مسئله تجزیه طلبی باید به افراد  که یقه پاره می 

چرا که در آخر کار .کنند و دم از تمامیت ارضی می زنند

اگر به قدر، برسند بتوانند از این سرمایه ها  انسانی و 

ارضی جیبها  مبارکهان را پر کنند و حتی اگر الزم شود 

آن موقع به مانند نیاکان تا  دارشان بر سر مردم و 

تمامیت ارضی نیز که االن له له انرا می زنند نیز معامله 

در تاریخ ایران زمین ما از این دست معامال، ها  . کنند

.                                             ملوکانه کم نداشته ایم  

آذربایجان ایران همواره در جهت رهایی از ستم شاهان 

اما زمانی . نقش تعیین کننده ا  در تاریخ ایران داشته اند

که خلق ترخ و عرب مسئله جدایی را به شکلی مطرن 

آیا ! می کنند چندان حساسیتی به آن نهان داده نمی شود

خطر جدایی کردستان جد  است؟ آیا ادعا  احزاب 

دموکرا، و کومله واقعا در حد ی  ادعا می باشد یا 

 واقعیت دارد؟                                                       

در این رابطه باید خاطر نهان کرد جدایی و خودمختار   

هر قوم و ملیتی مسئله ما سوسیالیست ها هرگز  نبوده و 

نیست هرچند که شخ ا خواهان جدا شدن هی  قوم و 

اما همچنان این را حق هر ملت . ملیتی را از ایران نیستم

اما بحث چیز دیگر  . دانسته و به آن احترام می گذارم

.                                                                  است  

این تفاهم نامه علیرغم اینکه در دومین نهست دیدگاه دال 

بر جدایی طلبی آن رد شده و اظهار داشته اند که ق د آنان 

جدایی از ایران نیست، اما نکته اساسی و مهم این است که 

هر تغییر  در هر کجا اگر که اساس آن بر منافع توده 

.                 زحمتکش مردم نباشد پهیز  ارزش ندارد  

آزاد  شرط و شروط نمی شناسد،ما نمی توانیم به مردم  

  -کرد بگوییم که شما در محدوده شرایطی که ما تعیین می

شما آزادید که جکومت خودگردان تحت . کنیم آزاد هستید

یا !.ولی حق جدا شدن ندارید. حکومت مرکز  داشته باشید

اینکه شما مجبور هستید که به جدایی از حکومت مرکز   

...                                   نام این آزاد  نیست ! تن دهید  

اما آیا آزاد  در کردستان تحقق پذیر است؟ و اگر تحقق پذیر 

است در چه شرایطی امکان پذیر است؟ اصال معنا  خود 

مختار  چیست؟ اگر خود مختار  تنها به واسطه ت میم 

چند حزب یا چند گروه با تکیه بر قدرتها  خارجی باشد این 

اگر حزب دموکرا، خواهان این . داستان دیگر  است

جدایی با شد که هست، برا  من تعجب آور نیست  چرا که 

نماینده گان بورژواز  آینده کرد برا  خود کیسه گهاد  

برا  چپاول مردم کرد دوخته اند که دور از انتظار 

اما مسئله اصلی من کومله و ادعا  کمونیست بودن .نیست

آیا کومله نمی داند که آزاد   اساسی مردم ! آنهاست

و .کردستان در گرو آزاد  کل جامعه ایران تحقق پذیر است

دیگر اینکه آیا کومله نمی داند که تنها حکومتی که می تواند 

آزاد  مردم کردستان و یا حتی جدایی آنها را به رسمیت 

بهناسد، تنها در ی  سیستم سوسیا لیستی که حداقل  حقوق 

دموکراتی  و اولیه آن قوم را بر تکیه به زحمتکهان آن دیار 

به رسمیت بهناسد قابل تحقق است و نه در ی  سیستم 

سرمایه دار ؟ آیا کومله با ان همه ادعا که تنها فق  ادعا می 

نمی داند که تنها حزبی انقالبی است که تکیه اش بر .باشد 

مردم زحمتکش باشد نه قدرتها  سرمایه دار  و مرتجع 

خارجی و داخلی؟ و اگر در آینده ا  سیستم سوسیالیستی در 

ایران بر قرار شود اصال چرا کومله یا هر حزب کمونیست 

دیگر خواهان جدایی باشد؟ آیا این به مفهوم عقب گرد در 

 ؟اصول و درخ سطحی از مارکسیست نیست؟                  

اما بحث نیرو ها  رادیکال در کردستان در حقیقت با توجه  

به وقایع اخیر منطقه  که حمایت این دو حزب از حمال، 

آمریکا و نیروها  امپریالیستی ناتو به عراق و لیبی تا 

در واقع آنرا چراغ سبز  به متجاوزین . سوریه  بوده است

که با توجه به موقعیت کومله .امپریا لیست در منطقه می دانند

.           و حزب دموکرا، این نقطه نظر غیر واقعی نیست  

ادعا  جدایی طلبی احزاب کرد ، نه در رژیم شاه و نه در   

رژیم جمهور  اسالمی تحقق پذیر نبوده و نخواهد بود و 

نتیجه آن قربانی کردن و به خاخ و خون کهیدن مردم 

حداقل ما شاهد  این جریانا، . کردستان چیز دیگر  نیست

بوده ایم که حزب دموکرا، ایران و عراق بارها  در دوران 

محمد رضا شاه و صدام مورد معامله قدرتها  سرمایه دار  

..                                                     قرار گرفته است  

حال فرضمان را بگذاریم که کردستان هم از ایران جدا شود، 

واقعا چه فرقی به حال کارگران و زحمتکهان کردستان 

دارد؟ تنها شاید به اینجا می رسند که به زبان مادر  خود 

می خوانند و می نویسند، اما توس  سرمایه داران نوپا  کرد 

.  با تکیه به قدرتها  سرمایه دار جهانی  به غار، می روند

با نگاهی به کردستان عراق می توان این مسئله را به 

-مگر غار، و استثمار توس  هم زبان .وضون مهاهده نمود

خود  مجاز است ؟ مگر متجاوز فارس و کرد با همدیگر فرقی هم 

.                                                                               دارند  

با تاکید این مسئله که آزاد  و حتی جدایی، حق مردم کردستان و هر 

قوم دیگریست و هیچکس نمی تواند آزاد  آنها را حتی در جدایی نفی 

اما آیا جدایی کردستان به نفع مردم کرد است یا به نفع سرمایه .کند

دارن خود  کرد و غیر خود ؟ ما به عنوان ی  سوسیالیست جدایی 

احتمالی را توصیه نمی کنیم،اما آن را حق ملت کرد می دانیم و تنها 

     ..              به آنها می گوییم که فریب زندانبانان جدید را نخورند

و این .زندانبان فارس و کرد و آمریکایی با هم هی  فرقی ندارند  

.                                      زحمتکهان هستند که قربانی می شوند  

 ************  
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23ادامه در صفحه             

، همدراه گدروهدی از ایدراندیدان 1111سپتامبر 17روز چهارشنبه  

برا  اعتراض به  حضور احمد  نژاد در سدازمدان ، مقیم تورنتو 

صبح هماندروز در  11مراسم از ساعت .   ملل  به نیویورخ رفتم 

من بیش از یدکدسداعدت  دیدر بده مدحدل .  نیویورخ شروع شده بود

پلیس برا  تامین امنیت هیئدت هدا  ندمدایدنددگدی دولدتدهدا  .  رسیدم

از دو سده چدهدارراه (  از دست اعتراض کدندنددگدان)  شرکت کننده 

یکی از خیاباندهدا  فدرعدی د و فق   آنطرف تر خیابانها را بسته بو

در اختیار  ملیتدهدا، را برا  تظاهرا، نزدی  به مقر سازمان ملل 

، و بدرا  کدندتدرل بدیدهدتدر ،  دور احزاب و گروهها،  گذاشته بود

دو راه وجدود فدقد    . ح دار کهدیدده بدودمحل تظاهرا، را نیز  

. راه ورود به محل برگزار  مراسدم و راه خدرو  افدراد:   داشت

تی شرتهدا  آنها . را دیدم "  ما هستیم" گروه ، درب ورود نزدی  

که آرم پدرچدم بدر رو  آن چداپ شدده بدود، و داشتند  سفید بر تن

چترها  سفید  که عکس پرچم شیر و خورشدیدد رو  آن  چداپ 

ده بود بر رو  سرشان  و همچنین پرچمها  شیر و خورشید هم ش

ص  آنها ابتدا  یه ندظدرم طدوالندی آمدد، .   داشتند در دست هایهان

ولی نزدیکتر شدم و با دقت بیهتر متوجه شددم کده چدتدرهدایدی کده 

باال  سرشان نگه داشته اند فضایی را اشغال کرده  ودر واقدع بده 

شددعددارهددایهددان  خددیددلددی .   ایددن عددلددت صدد  طددوالنددی شددده بددود

ایران برا  ایرانی است،  زنده باد ایدران :   ناسیونالیستی بود مثل 

هدم "  سکوالرها  سبز"". ما هستیم"و ایرانی، و شعار معروفهان 

 . به آنها ملحق شدند 

نگاهم به سویی دیگر افتاد، بر رو  ی  سدکدو، ندمدایدش مداندندد  

و خامدنده ا   رو  بدمدب اجرا میهد به این شکل که احمد  نژاد 

و بهار اسد با چدهدره آغهدتده بده و مانور میدادند هسته ا  نهسته  

صدحدنده .  خون و با تبسم ژکوند  مثل مترسد  حدرکدت مدی کدرد

 .چند عکس گرفتم. برایم جالب بود

به ایدن  عده ا  چینی  در حالت مدیتیهین بودند ودر سویی دیگر، 

نهدان  مخالفت خود را با فروش اعضدا  بددن انسدان هداصور، 

روه ها  دیگر کده عدمددتدف گ.  داده و به دولتهان اعتراض میکردند

. متفسفانه کدم بدود تعداد چپها  . در حاشیه ایستاده بودند زیاد نبودند

داشتم فکر میکردم شاید علتش این باشد که معدمدوال چدپدهدا بدودجده 

نگاهم بده .   برا  آوردن افراد از راهها و مسافتها  دور را ندارند

افتاد عکسها  بزرگی از زندداندیدان سدیداسدی و "  راه کارگر" آرم 

چدنددیدن عدکدس دیدگدر از جدندایدا، رهبران کدارگدر  زندداندی و 

از نیز تعداد  .  را به نمایش گذاشته بودند جمهور  اسالمی ایران

لیبی و تعداد  از سوریه که در کنار ص  مجاهدیدن اعدتدراضدا، 

در شعارهایهان مرگ بر بهدار اسدد ، خودشان را فریاد می زدند 

  .و مرگ بر احمد  نژاد مهخص بود

 زیداد   بادکندکدهدا   و  رجو  مریم از بزرگی ها  عکس و پرچم

 آورده  در  سددتدون  صدور،  بدده  مدتددفداو،  جداهددا   در  و  مدتددفدرقدده  کده

 هدا  خدارجدی  دسدت  در  اغدلدب  رنگ  زرد  ها   بادکن   این  .. بودند

 بده  مدتدعدلدق  کدهبدر پدا شدده بدود     چدادر   جلدوتدر . شد  می  دیده  هم

 در  فددراوان  غددذایددی  مددواد  چددادر  ایددن  زیددر  و  بددود  مددجدداهدددیددن

 — در که بزرگی خیلی تلویزیون از .بودند داده جا  ییکارتونها

در  را گوشه محوطه کار گذاشته شده بود خانم مریم رجو 

.                         حال سخنرانی و دادن شعار نهان می داد  

( ساب و ) تعداد  از افراد مجاهدین در حال پخش ساندویج .   

. و نوشابه و آب میان تمام مردمی که آنجا حضور داشتند بدودندد

افراد  دور این عکس ها و تلویزیون جمع شده بودند، مدردمدی 

که آنجا برا  مجاهدین حضور داشتند بدا تدی شدر، هدا  زرد 

رنگ که عکس مریم و مسعود رویش چداپ شدده بدود بدا کداله 

پرچمهایی هم برا  حفاظت در برابر آفتاب، زرد رنگ بزرگی 

چیز  که بیهتر توجهم را جلدب کدرد حضدور  . داشتند در دست

عده ا  سیاه پوست بود که تدی شدر، هدا  زرد بدر تدندهدان ، 

کالهها  زرد بر سر خود و بعضا بچه هایهان  رو  نیمدکدتدهدا 

ستفاده از کدلدمدۀ ا)   . نهسته و پرچمها  مجاهدین را تکان میدادند

صرفا به منظور اشاره به غریب بودن این افدراد "  سیاه پوست" 

از یکی از آنها پرسیدم این عکس کدی (   با هویت مجاهدین است

گفدتدم ایدن چده عدالمدتدی . نمیدانم: است رو  تی شر، تو؟ گفت

 .نمیدانم: است در دست تو؟ خندید و گفت

که در حدال را دیدم زن و مرد سیاه پوست تقریبف جوان دیگر   

و نوشابه بودند و بچه هدایهدان در (  ساب و ) خوردن ساندویج 

کنار آنها نهسته و یا در مهغول باز  با بادکنکها بودند که آندهدا 

چدرا ایدن : "  سئوال کردم.    هم ملبس به لباسها  مجاهدین بودند

صداحدبدان ایدن عکس ها را و پرچم را در دست گرفتده ایدد آیدا 

م، یدنه ندمدیدهدنداسد: " زن در جواب گفت"  می شناسید؟عکسها را 

 ."آمده ایم برا  تفریحفق  

هدا  چدتدرافدتداد کده  تعداد  بچده هدا  مددرسده ا   نگاهم به 

 -بر رو  سرشان داشتند و از پهت بلندگو به آنها مجاهدین را 

به آنها را هم  . دنفاصله بگیراز هم  ی  مترگفته میهد  

این بچه ها همه سیاه پوست .  جمعیت مجاهدین وارد کردند 

.                                                                 بودند  

دختر جوانی که همراه مادرش بدود و داشدت بده حدرفدهدا  

گدوش پخدش مدیدهدد را مریم رجو  که از تلویزیون بزرگ 

پرسیدم که تعجب ندمدی کدندم از تدو امدا از ، از او  می کرد

مادر، متعجبم که شاهد سی و چند سال شکنجه و سندگدسدار 

و جنایا، مذهب و اسالم در ایران بوده و حاال این مجاهدین 

دیگر پرچم مذهبهان و بُت شان مذهبی  با ی  رنگ و لعاب

را تکان می دهند؟ دختر در جواب گفت که من اصد  حدتدی 

اعتقاد  به مذهب ندارم اما از آنجایی که اینها به من احترام 

گدفدتدم .  می گذارند من هم متقاب  به آنهدا احدتدرام مدی گدذارم

( ساندوی  و ندوشدابده با )  کدام احترام؟ این احترامی که اینها

بده (  سدانددیدسبدا ) ه شما می گذارند جمهور  اسالمی هدم  ب

مردم ایران می گذارد، از همین احترام صحبت مدی کدندیدد؟  

من احترام به رهبرم مریم مدیدگدذارم، اظهار میکرد که  مادر

مجاهدین هی  کار  به مذهب .  دختر من اص  مذهبی نیست

گفتم این آزاد  که شما صحبت می کنید .  ندارند، همه آزادند

منظورتان قبوالندن خانم مریم به عنوان رئیدس جدمدهدور بده 

شدورا     مردم است؟ گفت نه، خانم مدریدم اندتدخداب شدده

مقاومت است و انهاهللا وقتی به ایران بیاید در انقالب بدعدد  

به عنوان رئیس جمهور منتخب شورا  مقاومت ملی، مدردم 

 .می توانند رأ  بدهند که موافقند یا نها  بعد
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  22از ص ( تمامیت ارضی)ادامه مقاله کردستان 

در آن دوره، نهریا، سازمانها  سراسر  در ایدران . گرفت

بود اما حاال بدا "  باد کردستان سنگر آزاد   زنده" پر از شعار 

چرخش نوخ قلم، همین کردستدان بده جددایدی طدلدب، جدندگ 

افروز و نوکر امپریالیسم و سر در آخدور بدیدگداندگدان تدبددیدل 

برا  آنانی که همواره خواهان هدمدزیسدتدی مسدالدمدت .  میهود

هدایدی  اند، مهاهده چنین بیداندیده آمیز ملل مختل  در ایران بوده

تنها بکلی نومیدکننده بلکه آشکارا پیام آور جندگ افدروز    نه

خواهان و تدمدرکدزگدرایدان مدلدت بداال دسدت   از جانب تمامیت

 .است

مدجدهدولدیدسدت بده ایدن  ۹ی  معادله "  تمامیت ارضی ایران" 

. معنا که مفهوم کلما، تمامیت، ارض و ایران مجهول هستدندد

هر چند افکار پان ایرانیسم ایدراندی کده حدکدومدت اسدتدبدداد  

مجدهدولدی را در  ۹    جمهور  اسالمی را تایید میکند معادله

این رابطه نمی بیند و بار مثبت این عبار، نامفهدوم و گدندگ 

 .برایهان علی السویه است

نویسندگان بیانیه که اغلب تح یل کرده و مدقدیدم کهدورهدا  

اروپایی هسدتدندد، کهدورهدا  اسدتدبدداد  و قدرون وسدطدایدی 

خاورمیانه را و یا در بهترین حالت میراثها  دوره مهروطده 

فدعداالن .  را برا  حل مساله ملی الگو و مدبدندا قدرار مدیددهدندد

به نظر ما سیستدم " خود مینویسند که   سیاسی و مدنی در بیانیه

ها  تاریخی و سیاسی کهور مدا هدمدخدواندی  فدرال با واقعیت

ما برا  رسیدن به ی  ساختار معتدل و متدمدرکدز، از .  ندارد

ها  ایالتی، یکدی از  احیا  ایده اصیل و ایرانی تهکیل انجمن

 ".ها  گرانبها  نهضت مهروطه، دفاع میکنیم  میراث

اوال، چرا میراثها  ی  قرن پیش در ایران گرانبدهداسدت امدا 

میراثها  اخیر کهورها  پیهرفته و مدرن از قبدیدل سدویدس، 

 بلژی ، کانادا و هند، غیر گرانبهاست؟

" ایدده اصدیدل ایدراندی" ثانیا، چرا این تجارب ی  قرن پدیدش 

اما ایده شیدوه زیسدتدن و (  ایده که چلوکباب برگ نیست) است 

هدا  رعایت ملل مختل  در سویس غیر اصیدل اسدت؟ آیدا ایدده

مرز و بومی را میهناسد؟ آیا شیوه اداره و هددایدت جدامدعده، 

تهکیل پارلمان و وزار، و تقسیما، استانی در ایران کهد  

 گردید؟

ثالثا، در ع ر کنونی انفورماتی  و بده هدمدت تدکدندولدوژ  

ید  ایدده .  ها  محلی معنا و مفهومی ندارد پیهرفته دیگر ایده

ا  در کدوتداهدتدریدن فداصدلده زمداندی مدرزهدا    در هر زمینه

اگر کهورها  اروپدایدی، بسدو  .  ا  را طی خواهد کرد قاره

ارز واحد مهترخ، برداشتن مرزها، امحا کنتدرل پداسدپدور، 

هدا   اند، جا  تعجب است که این نخبگان ایرانی بده ایدده رفته

 ی  قرن پیش مراجعه میکنند؟

نکته آخر، تنها راه حل مسالمت آمیز و دمکراتی  در ایران، 

به رسمیت شاختن وجود ملل مختل  در ایدران، تدالش بدرا  

رفع ستم ملی از ملل تحت سدتدم در ایدرانسدت و ایدن یدگدانده 

" جنگها  قومی" راهیست که ایران آینده را از بروز و ایجاد 

انسانها، علیرغم داشتن هر نژاد ، هدر رندگ .  تضمین میکند

پوستی، هرمذهبی، هرجنس و گدرایدش جدندسدی، دارا  ید  

 .*ارزش انسانی هستند

من، ربابه  دریا کنار  زنی هستم  که هفدتدادواندد  سدال پدیدش  

در خانوده ا  آرام، در سواحل نیدلدگدون دریدا  خدزر ؛ پدا بده 

تا آنجا ئی که به یاد دارم، مادرم بدا تدمدام .  عرصه وجود گذاشتم

از .  تنگدستی و فقرش ، در تدربدیدت و بدی ندیداز  مدن کدوشدیدد

با این که بی چدیدز .  محبت سرشار والدینم لذ، فراوان می بردم

با مبتال شدن مدادرم .  بودیم؛ روزگار خوب و ایام خوشی داشتیم

به بیمار  سل، وضعیت زندگی ما عوض شده  و روز به روز 

ناراحتی و نگرانی سایه شوم خود را بر سر ما افکنده و سیاهدی 

هنوز ده ساله نهده بودم که مادر از دست .  خود را نهان می داد

با رفتن او مسئولیت زنددگدی دو خدواهدر، بدرادر و پددر .  رفت

پددر در ندهدایدت انددوه .  ناتدواندم بده عدهدده   مدن گدذاشدتده شدد

در .  وافسردگی، صید ماهی را کنار گذاشت و خدانده نهدیدن شدد

اثر فقر و ندار ، من راکه بیش از یازده سال نداشتم در مدقدابدل 

اخذ مبلس نا چیز  به مرد  که چدندد بدرابدر مدن سدن داشدت و 

مدرا بده ) البتده بدهدتدر بدگدویدم .  دارا  زن و بچه بود، شوهر داد

در خانه جدیدد .  تا نان خور کمتر  داشته باشد(  ارزانی فروخت

هدندوز .  همانند ی  خدمتکار در خدمت هوو و  بچه هایش بدودم

چیز  از شوهر دار  و رابطه   بدیدن زن و شدوهدر، حدالدیدم 

از آنجائیکه معنی و مفهوم زن و شوهر  و ارتدبداط را .    نبود

پس از چند  نا خواسته  بدا .  نمی دانستم ، مخالفتی در بین نبود

اجباروتجاوز شوهرم رو برو شدده و بده حدالدت اغدمداء سدراز 

سه سال در نهایت خدفدت و .  بیمارستان در آورده و بستر  شدم

خوار  و شنیدن انواع ناسزا ها  آن چنانی هوو و دشندام هدا  

. بی امان شوهر و کت  ها  هر روزه،با ایدن کده آبسدتدن بدودم

عزمم را جزم نموده و با پس انداز جزئی که داشدتدم، راه فدرار 

عاقبت سر از شهر بی در و پیدکدر  .  از خانه را در پیش گرفتم

آواره و سرگردان به منظور امرارمعاش، . بنام تهران در آوردم

. خانه به خانه به کلفتی، نظافت و کار ها  دیگدر مهدغدول شددم

پس از چند  در منزل خانواده ا  سالخورده و ارمنی که انسان 

هایی بس واال و شری  بدودندد بدعدندوان خددمدتدکدار تدمدام وقدت 

اواخر بهمن مداه بدود کده بدا کدمد  ایدن خداندواده .  ماندگار شدم

نیکوکار بچه ام را که دختر  الغر و نحی  بود بدندیدا آورده و 

.. زندگی جدید  رابا تنها فرزندم در مدندزل آندهدا شدروع کدردم

بود که در گوشه و کدندار مدمدلدکدت و تدهدران  1022اوایل سال 

زمزمه ها  نا رضایتی از حکومت پهلو  و اعمدال نداشدایسدت 

درباریان بین جوانان و مردم فهمیده و طبقا، مختل  مدردم بده 

رفت و آمد شبانه در اغلب کوچه هدا بده طدور .  گوش می رسید

نوشته ها  مرگ بر شاه، سدرندگدون بداد .  مخفیانه انجام می شد

مدن هدم .  حکومت سلطنتی، بر درو دیوار ها به چهم می خدورد

مثل سایر ناراضیان ، با یکی از این افراد که خانمدی بدندام هدمدا 

مرتب از حکومت واز بهم پاشیدن آن و رهبر  ...  بود آشنا شدم

وعده و وعید می داد که با تغییر رژیم زنددگدی .  خمینی می گفت

  عالی و خوبی در انتظار ما فقرا و بیچارگان در پیش  خواهد 

تو هم با ما باش، همکار  کن، حتدمدا آیدندده ا  :  و می گفت.بود

در نتیجه مدرا بدر آن داشدت کده هدمدراه .  بهتر  خواهی داشت

خودش نیمه ها  شب اعالمیه ودست نوشتده هدا  ضدد شداهدی 

من هدم بده امدیدد رسدیددن بده .وحکومتی را،بین منازل پخش کنم

در یدکدی ازشدبدهدا تدوسد  . روزگار بهتر  بدا او هدمدراه شددم 

مامورین شاهی بهمراه هما دستگیرشده ودوهفدتده در بدازداشدت 

بعلت داشتن بدچده کدوچد  و ضدمداندت آن خداندواده .  بسر بردم

دلدم خدوش بدود بدا آمددن امدام .  ارمنی وسپردن تعهد آزاد شددم

 .خمینی زندگی بهتر  در انتظارم خواهد بود

در تظاهرا،  شرکت می کردم وفریاد آزاد  وبدرابدر  سدرمدی 

 .اما افسوس همه چیز سرابی بیش نبود. دادم

با رفتن آن خانواده   ارمنی از ایران، دربدر  وآوارگی من نیز 

هرجایی که مدی خدواسدتدم کدار کدندم  ؛ ضدامدن مدی . شروع شد 

وقتی می گفتم کسی را نددارم، تدوقدعدا، آن چدنداندی  و . خواستند

نه بدیدمده ا  داشدتدم و نده . پیهنهادا، شرم آور مطرن می کردند 

 .شغلی که بازنهستگی بهمراه داشته باشد

امدا هدید  .  بارها به مساجد محله هایی که زندگی می کردم، رفدتدم

چدندد بدار بدرا  کدمدیدتده امدام .  گونده  کدمدکدی در یدافدت ندکدردم

اما، هر بار بده ندوعدی مدرا .  درخواست کم  وپهتیبانی فرستادم

از سرشان باز  می کردند،به هراداره ا  که ادعدا  حدمدایدت از 

بی هید  ندتدیدجده . کارگران و مستضعفان را می کرد، سر می زدم

 .ا  برمی گهتم

با کار روزانه دراین خانه آن خانه، دخترم را بدزرگ کدردم ،بده 

. هرچند که بختش سفید ندبدود. دانهگاه وبعد به خانه بخت فرستادم 

ودخدتدرم بدا گدرفدتدن .  دامادم در جوانی با عارضه قلبی درگذشدت

سالها کدار سدندگدیدن . سرطان مغز جلو  چهمانم پرپر شدو رفت 

وکار کردن با مواد شیمیدایدی و پداخ کدندندده ،ندداشدتدن امدکداندا، 

بهداشتی ،پزشکی ، کمبود تغذیه وزندگی در حاشیه   آلوده شهر 

تهران،به بیمار  قلبی وتنفسی مبتال شدده ودر ندهدایدت، ازدسدت 

 .دادن تنها فرزندم، آخرین رمق و توانم را هم گرفت 

امروز بعد از هفتاد و اند  سال بی هدید  پدس ا ندداز ، گدذران 

زندگی ام بایار  چند خانواده ا  اسدت کده روزگدار  بدرایهدان 

وقتی به روزهایی فکر می کنم که بدرا  اندقدالب . کار کرده بودم 

و رو  کار آمدن جمهور  اسالمی در تدظداهدرا، شدرکدت مدی 

زیدرا کده هدمده  وعدده هدا .  کردم؛ دچار افسرده گدی مدی شدوم 

من که به آخر راه رسیده ام، امدا هدمده .  دروغین و نادرست بود 

جوانانی را که در خانواده  وآشنایان و محله می شدنداسدم تهدویدق 

می کنم که گول حرف ها و وعده هدا  ایدن پسدت فدطدر، هدا  

حکومتی را نخورده وبرا  بهتر شدن زندگی وآینده شان مدبدارزه 

 .کنند

 

دردبار زنی زحمت کگ بهه  این خالصه داستان زندگی واقعی و  

نام ربابه دریاکناری  است که بطور شفاهی برای نویسنده بهیهان 

 شده  است 

 سرگذشت واقعی یک زن

 رویا شمس آصف
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19ادامه مطلب از ص   

وقتی دیپرشن در سطح ید  جدامدعده مسدر  مدی شدود، و بده 

انفعال و گریز رویاپردازانه اجتمداعدی مدی اندجدامدد، حدال ایدن 

ضربه خورده و عدز، از دسدت رفدتده اش بده دندبدال "  نفس" 

ملی گرایی و باال رفدتدن .  بازساز  رویایی التیام بخش می رود

عرق ملی، جستجو میان خرابه ها  باقی مانده از تمددندی کدهدن 

که با خرافه و تحریفدا، تداریدخدی بسدیدار و اسدطدوره سدازیدهدا 

آمیخته است، به او حس مقبولیت و خودبدزرگ بدیدندی داده، در 

واکدندش    مقابل حس حقار، نداشدی از سدرکدوبدهدا و نداکدامدیدهدا

در پروسه مکانیزم تدافعی را اتدخداذ "  جا بجایی" و یا "  ندامت" 

 .می کند

کوچکترین حرکتی که در سطدح مدلدی بدتدواندد بدرا  او الدتدیدام 

حقارتی که در اثر شکستدهدا  پدی در پدی داشدتده اسدت بداشدد، 

باعث غرور ملی او شده و سوپاپی می شود بدرا  جدامدعده ا  

ذهدندی در پدروسده "  سدرکدوب"که امادگی فرو رفدتدن در الیده 

اگر این افتخار حاصل نهود، او به . مکانیزم تدافعی را داراست

از جستجو بیدن ندام آوران دندیدا و یدافدتدن ژن : دنبالش می رود

ایرانی، فی المثل، تا ادعداهدا  تداریدخدی بده پدیدهدرو بدودن در 

تحوال، و یا که  و اختراعا، علمی دنیا  مددرن در تداریدخ 

عرق ملی درسدت مداندندد عدرق مدذهدبدی، .  باستان غیر مکتوب

 .همچون افیونی اثرگذار به انفعال جامعه کم  می کند

در این میان احزاب ملی گرا و سلطنت طلبها، با وقدوف کدامدل 

و "  نددامدت" ، " جدابدجدایدی" به این کارکرد مدوثدر پدروسده هدا  

توانسته اند طی سالها  اخیر بداالخدص، در بدیدن  "پروجکهن"

جامعه منفعل ایرانی رخنه کرده و پیروزمندانه جمعیت کدثدیدر  

دور از ذهن ندیدسدت کده جدامدعده ا  کده .  را با خود همراه کنند

برا  رهایی از حس حقار، و سرخوردگیها  مداوم خود مسخ 

این پروسه هدا  فدرار مدغدز از واقدعدیدت شدده اندد، در مدورد 

. عملکرد این احزاب پرسدهدی ندکدندندد و بده تدحدلدیدل ندپدردازندد

همانطور که در بداال شدرن داده شدد، دیدپدرشدن و فدعدال شددن 

مکانیدزم تددافدعدی مدغدز بده کدوچد  شددن بدخدش پدریدفدراندتدال 

کورتکس مغز که مسوول تحلیل و قضداو، و ت دمدیدمدگدیدر  

مهکل اینجاست که این گروه عظیم در حدالدت .  است می انجامد

عاد  در انفعال اجتماعی به سر خواهند برد و هدرگدز حدرکدت 

و چدنداندچده روز  ندیداز بده .  انقالبی ا  از آنها سر نخواهد زد

بکارگیر  نیرو  این جامعه در تحولدی شدود، هدمداندگدونده کده 

سدوق "  سازند واکدندش" ادیان انفعال دیپرسیو جامعه را به سمت 

می دهند، این احزاب نیز خواهند توانست از همین روش بدهدره 

 .ببرند

 درمان انفعال اجتماعی
دکتر کارول گاتو در تحلیل عملکرد مغز در فعالساز  مکانیزم 

تدافعی، بخش چ، مغز را در پروسه منطقی ساز  مدوثدر مدی 

و  بیان می کند که چنانچه بتوان تحلیل نیمکره چ، مدغدز  .داند

را به قدر، تجربه نیمکره راست مغز برد، توان تحلیل حقدیدقدی 

فرار از واقعدیدت و " در فرد باال رفته، نیاز به فعالساز  فرآیند 

او تاکید می کند که باید با رنجها و .  از بین می رود"  دلیلتراشی

خاطرا، تلخ ، اما به آرامی و از سطح، کم کم به سمت عدمدق، 

درمقابل دانهمندانی چون زیگموند فدرویدد و ژاندت .  مواجه شد

اینکه فرد دیپرس بتواند به .  را موثر می دانند"  بازگویی" روش 

مرحله ا  برسد که از وقایعی که از به خاطدر آوردن آن رندج 

می برد و یا شکستهایی که از قبول آنها فدرار مدی کدندد حدرف 

با بازگویی ایدن رندجدهدا از الیده .  بزند و وقوع انها را باور کند

عمیق ناخودآگاه به سطح خودآگاه می آید، حدس حدقدار، او از 

 .بین رفته و برا  تغییر دست به کار می شود

در درمان پروکرستینیهن، یا تعویق اندداز ، وجده دیدگدر  از 

انفعال، نیز تمام محققین از فرار  گرفته تدا ندانسدی پدیدور، در 

بین مراحل فائق آمدن بر این رفتار مخرب، متفق القول اندد کده 

ایدندکده .  اولین قدم برا  درمان اسدت"  مواجهه با مهکل" روش 

فرد بداند که چرا به این نوع روش تدافدعدی رو  آورده اسدت، 

اینکه بداند مهکل دارد، و اینکه بیابد مهکل از کجا شروع شدده 

است میتواند او را آگاه کند تا ناخودآگاه خود را غیرفعدال کدرده 

و حوادث را به بخش خودآگاه برا  مقابلده، یدا حدل آن مهدکدل 

 . بیاورد

آنچه به این اندفدعدال دیدپدرسدیدو مدی افدزایدد افدزایدش فهدارهدا  

 —بیرونی، و از دست رفتن انگیزه و باور توان مقابله با 

مکانیزم طبیعی تدافعی مغدز در چدندیدن .  اضطرابا، نو است

شرایطی هرگز از فعالیت باز نخواهد ایستاد و جامعه مندفدعدل 

را با هول دادن به سمت رویدابدافدیدهدا، اسدطدوره سدازیدهدا، و 

بکارگیر  پروسه ها  مدخدتدلد  تددافدعدی جدهدت فدرامدوشدی 

پدس چده بدایدد .  واقعیا،، به رشد انفعال آنهدا یدار  مدی دهدد

 کرد؟

قطعا تنذیر و ههدار به آینده ا  سدخدت هدولدنداخ بدا پدایداندی 

تراژی  در چنین جامعه ا  نه تنها اثرگذار نخواهد بود بلکه 

به کدرا، مدی شدندویدم کده . به انفعال بیهتر آن خواهد انجامید

از این بدتر چده خدواهدد شدد؟ مدگدر دسدت : " مردم می گویند

ماست؟ ما جنگ هم دیده ایم، فوقش بمب اتم می زنند و هدمده 

از دسدت .  یا اینکه کار رژیم را تمام می کنند.  با هم می میریم

آندچده ."  هر چه میدخدواهدد بهدود، بهدود.  ما کار  بر نمی آید

این جامعه نیاز دارد بیدار  است، بیدار  ا  که با ههدار و 

ترسیم آینده ا  تلختر از امروز و خطر  فاجعه آمیز حاصل 

این جامعه نیاز دارد که تاریخ را بده سدرعدت ورق .  نمیهود

بزند، شکستها  پیهین خود را که سعدی بده فدرامدوشدی آندهدا 

دارد بازخوانی کند، بتواند از آنها سخن بگوید و نقش مخدرب 

خود را بهناسد و بدان اعدتدراف کدندد و راه صدحدیدح را در 

باید اعتماد به نفس از دست رفتده .  خیزشی برا  تغییر دریابد

و .  اش باز گردد و امید یابد که این بار اشدتدبداه ندخدواهدد کدرد

ی  بار اندقدالب کدردیدم و " این گزاره باور شده تکرار  که 

از ذهدن "  این شد، اینبار دیگر چدندیدن شدکدر  ندمدی خدوریدم

تاریخ را برایهان ورق بزندیدد، و چدون .  فرار  او پاخ شود

آینه ا  جلو  چهمانهان بیاورید تا خود را در آن ببیندندد، از 

موفقیتهایهان بگویید، از شدکدسدتدهدایهدان بدگدویدیدد، وعدوامدل 

. پیروزیها و شکستها را آنگونه که حقیقدی اسدت نهدان دهدیدد

آنچه مذهبیون، ملی گدرایدان و سدلدطدندت طدلدبدهدا بدا تدرسدیدم 

رویاگونه سعی به اخفا  واقعیا، و پداخ کدردن آن از ذهدن 

دم غنیمت شمدر " جایگزین کنیم تکرار .  خودآگاه جامعه دارند

کار ما شاید ایدن اسدت کده مدیدان گدل "  را با گزاره "  امروز

 ."نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم

  24ادامه مقاله مشاهدات من از 

خانمی با حجاب اسالمی و .  صدا  طبل و سنج به گوشم خورد

پرچم بزرگی در دست جلو می رفت و پهت سرش تعداد  سیاه 

پوست که طبل و سنج می زدند رژه می رفتند فکر کردم که  

اینها به لحاظ رنگ پوستهان باید از کهورهایی از آمریکا  

پرچمها  بزرگ سفید با مهاهدۀ  التین یا سومالیایی باشند اما با 

در نیز متوجه شدم که این ارکستر سیاه پوست مجاهدین آرم 

 .اختیار و استخدام مجاهدین هستند

خدوب بدود، شدایدد نسدبدتدا از م رگروهی بودند که تدعددادشدان  

نفر با شعارها  جالبی که مسئله جددایدی مدذهدب از  111حدود 

که فق  نهانه ها   دولدتدی دین را مطرن می کردند و می گفتند 

به جا  مبارخ مسر  نهسته و هدمده چدیدز  مدثدل ، عوض شده

در همین حول و حوش صدا  داد و فدریداد .  زمان مبارخ است

مدرگ بدر تدروریسدم ، جنایتکار، تروریسم:  تعداد  که می گفتند

پدرسدت، سدخدندگدو  مدهدمداند، آنطرف خیابان.  نظرم را جلب کرد

به مقر سازمدان مدلدل و دونفر همراه او دولت جمهور  اسالمی 

چند تا جوان از مجاهدین به آنطرف مدیدلده و ح دار میرفتند که 

چند  بعدأ شنیدم که توانسته بودندآنها و پریدند و دویدند به طرف 

پلیس جوانها را .  پس گردنی و مهت و لگد به مهمانپرست بزنند

 .پراکنده و به داد مهمانپرست و همراهانش رسیده بوده است

بده یدکدی از .   نهریه روشنگر را میان مدردم پدخدش مدی کدردم

مجاهدین بدود گدفدتدم کده آیدا ایدن نهدریده را در میان  افراد  که

من نمی تدواندم ایدن را :  مطالعه کرده اید؟ به زبان انگلیسی گفت

بدرا  "  سدیدامد  سدتدوده" میز کتابی از کتاب ها  آقا    . بخوانم

که خوشبختانه با استقبال خوبی روبدرو شدد بودم   فروش گذاشته

و نهریه ها با وجود اینکده مدجداندی بدود امدا چدندد ندفدر پدس از 

برداشتن نهریه روشنگر کدمد  مدالدی پدرداخدت کدردندد و مدی 

 .*خواستند حمایت خودشان را نهان بدهند
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 نامه های رسیده از شما 

 

  

:                                        با درودها  بر شما رفیق گرامی 

                                                              

ما خوشحالیم از اینکه شما از عالقمندان نهریه روشنگر هستید  

..   و باز هم خوشحالتر که شما نهریه را با دقت مطالعه می کنید  

در مورد شاعر مورد نظر آقا  شهاب نوالی که ما شعر  از او 

انتهار دادیم ،همانطور  که در  61را در نهریه روشنگر 

همانجا هم توضیح داده شد هدف ما بررسی زندگی شخص شاعر 

نبوده بلکه بیان و تاثیر خود شعر می باشد که می شود آنرا جدا 

..                از زندگی خ وصی شاعر دانست و بررسی کرد  

اجتماعی و اثر خلق شده از  -خالق ی  اثر سیاسی یا فرهنگی

و ، همانطور  که در تاریخ ما بارها و بارها شاهد آن بوده ایم، 

می توانند متضاد یا همسو و همجهت باشند واین بدین معنی 

نیست که مثال چون خالق در پروسه زندگیش  بخها نقش منفی 

در جامع باز  کرده ، پس اثر خلق شده  و  هم منفی می باشد 

..                                                   یا نباید آنرا منتهر کرد  

قلعه " پروسه زندگی شاملو و یا جر  اوورل خالق اثر پر ارزش

که بعد از بازگهتش از شورو  استالینیست زده "حیوانا، 

طرفدار پر و پا قرض سرمایه دار  شد و حتی در وصیت نامه 

اش خواهان بخهیدن در آمد ها  ناشی از انتهار آثارش به 

این مثال در . شد، تایید این گفته ها می باشد" سیا " سازمان

مورد اشعار بسیار با ارزش سیاوش کسرایی  که خود شما هم 

. بدرستی از و  بعنوان ی  توده ا  یاد کرده اید، صدق می کند

و  از " درخت"  و یا  " آرش کمانگیر"شعر اسطوره ا  

شاهکارها  زبان فارسی می باشند و تاثیر آنها در و بر ادبیا، 

..                                       فارسی غیر قابل انکار می باشد  

ما شناختی از زندگی شخ ی آقا  شهابی نداریم و ممکن هست 

که استدالل و اطالعا، شما در مورد و  هم درست بوده باشند 

و ممکن هست نه و  یا بخها درست بوده باشند ولی مالخ ما در 

وهله اول نه بر مبنا  اما و اگر ها و شنیدم ها بلکه بر مبنا  

من کل . فاکت و دالیل و آن چیز  که در دست داریم باید باشد

. اشعار شاعر را در این کتابش که ازآن یاد کردم، مطالعه کردم

تقریبا تمام اشعارش ضد مذهبی و دفاع از کارگران و 

زحمتکهان بطور عام بوده  و حتی در یکی از اشعارش  به 

.               امپریالیسم آمریکا و روسیه  هم برخورد کرده است  

در مورد مسائل سیاسی و نقش حزب پرچم و خلق و یا 

امپریالیسم شورو  شاید که ما هم نظر باشیم ولی این قضیه 

موضوع اصلی ما در این رابطه نیست و ما خوشحال می شویم 

که رفقایی مثل شما  که اطالعا، بهتر و بیهتر   در این زمینه 

دارید، بخ وص در  معرفی شعرا و نویسنده گان مترقی و 

پیهرو  افغان با ما همکار  بیهتر  کنند و برا  ما در این 

..                                             زمینه مقاله و شعر بنویسند  

.                                                                موفق باشید  

 گودرز حسنوند

 !  دوست عزیز گودرز حسنوند، درود برشما   

هرچند كه این . من یك تن ازهواداران نهریه روشنگر هستم   

موضوع راتا حال با شما ورفیق ستوده، درجریان نگذاشته ام؛ 

ازمدتها به تكثیر آن پرداخته و بعضى از دوستان، به تهویق 

به هرصور، مهم استفاده . من، كتابهائى راهم ازشماخواسته اند

از نوشته هاى جدأ واقعگرایانه وعلمى روشنگر و ستوده عزیز 

درشماره .است، من كه خیلى چیزها را مرهون ایهان هستم

( ویژه نامه كارگران ومهاجرین افغان ) درصفحه ( ٠۲)اخیر 

آشنائى با شعر وادبیا، " به نوشته شما تحت عنوان 

برخوردم، این ابتكارتان، برخالف دید تنگنظرانه " درافغانستان

.  معمول، بیانگر وسعت نظر شما وماهیت نهریه روشنگراست

درمتن صفحه نكاتى قابل تفملى توجه مرا جلب و حتى باعث 

توضیح . تعجبم گردید كه، نتوانستم با شما در میان نگذارم 

مخت رشما درمورد وجوه مهترك تاریخى ایران وافغانستان 

خود قابل بحث است، اما من هم مثل شمانمى خواهم به آن 

شما نوشته .     بپردازم ، زیراكه هدف نوشته تان آن نبوده است

 -ما در نظرداریم كه خوانندگان نهریه رابااین شاعران "اید كه 

واشعار زیباى آنها جدااز پروسه زندگى  -شاعران افغان

سؤال اینست كه آیا واقعف ". شخ ى و سیاسى آنها آشنا كنیم 

شما معتقد به فرهنگ وبخ وص شعر، جدا از سیاست 

اجتماعى شاعرهستید ؟ یا بخاطر جلب  -وموقعیت شخ ى

خوانندگان افغانى م لحت نموده ، ظاهرأ اصول نهراتى 

روشنگر كه، یك نهریه رادیكال چ، ازموضع طبقه كارگر 

است رانادیده میگیرید؟  پس تكلی  شما با این گفته عام علمى 

در پس هر یك از جمال،، اظهارا، و وعده وعیدهاى " كه 

اخالقى، سیاسى، دینى و اجتماعى، منافع طبقا، مختل  نهفته 

چه خواهد بود؟ این قاعده عام است و درمورد ( ۲")است 

حتمف . یكسان عمل میكند... جامعه ایرانى وافعانى و غیره 

سؤال میكنید كه، این، به نوشته شما چه رابطه دارد؟   از نظر 

بى توجه به شاعر مورد   -۲!     من دو رابطه، دوست عزیز 

جدا از پروسه " نظر، هركسى كه باشد، ما، اص  كسى را 

.  نمى شناسیم ( انسان مجرد ) آنها "  زندگى شخ ى و سیاسى 

اگر شخص، یك فرهنگى و بخ وص كه یك فعال  -۱    

.   سه بارمسئله را اشتباه دیده ایم . سرشناس سیاسى باشد

ت ادفف شخ ى راكه شما معرفى نموده اید، محك روشن 

ایهان قبل ازآنكه شاعر باشند، . ومستقیمى براى این بحث است

نقش او در پخش تفكر . یك آگاه و فعال باال رتبه سیاسى بودند 

كارما  خیلى برجسته است ، كه -رویزیونیستى با نهان برژن 

مسئله من . فكر میكنم، هنوزهم وفادار به آن باقیمانده اند

شاعرمورد نظر نیست، به همین دلیل به معرفى بیهترشان 

نهریه را تریبون مهاجرا،  فردى نساخته باشم ، نمىپردازم، تا 

. ولى اگر شما مائل به آن باشید ، حتمف این  كار را خواهم كرد

آن هم نه بخاطر مهاجره شخ ى، بلكه براى مباحثا،، تیؤریك

در مورد شعر باید عرض كنم كه، منتقد شعر نیستم، . علمى -

ولى تعهد درشعر وفرهنگ را بر مبناى گفته علمى باال درك 

اگر بتوان آنرا شعر نامید ، عارى از " فریاد مهاجر. "میكنم 

احساس و با پیام از پیش تعین شده است، زیرا شاعر شكوه از 

تحمیل هر بندگى و غالمى نموده اما از یك غالمي آگاهانه نه 

غالمى اشغالگران "به معناى دقیق نه مجازى كلمه ) تحمیلى

ق دآ یاد نكرده اند كه میتوان آنرا دال بر وفادارى "( روسى

شان دانست و یا هم اینكه نمى خواهند این كابوس وحهتناك را 

دو باره  به خاطر بیاورند، ما نمیدانیم، المعنى و فى البطن 

به نظر من بهترمى بود كه ایهان به جاى پناه بردن به . شاعر

شعر، مستقیمف با گذشته سیاسى خود، برخورد انتقادى از 

موضع چ، مینمودند و به شاگردان و هواخواهان خود درس 

حرف هاى بیهتررا . مواجهه شجاعانه با حقیقت تلخ را میدادند

واما به . درصور، احتماأل تمایل شما، به نامه آینده میگذارم

                 —؟ دیگرى ازهمین  !!این ت نی  یاشعر زیباى

شاعركه كنایتف جواب كلى رابه مسئله شعر وشاعر میدهد، 

درد  مرا  تو   درمان  :         توجه ، وخود قضاو، كنید

رنج  مرا   تو آسان   هستى  یا الئه      .          هستى  یا  الئه

در نیمه شبها، .         مهكل گهائى، تو رهنمائى هر بنده را

دائیم به هر جا یا الئه      پروردگارا این بینوا را از روى 

خویش          بخها  قلب  روشنتر  از ماه   یا الئه و ازاین  

بدون  تب ره قضاو، رابه شما ...قبیل قافیه بافى ها 

؟ این ت نی  را به !!باید اضافه كنم كه شاعر.  میگزارم

تحفه داده اند، تا یك "  فرشته سما"خواننده پرشنونده، خانم  

ملودى زیباى موسیقى راقربان آن نموده، بعداز شاعر،خود، 

و بعداز خود، صدها وشاید هزارها شنونده خود را، به این 

 . افیون معتاد نمایند

به نظر من پخش خرافا،، با شعر و موسیقى، تفثیر بیهتر و 

عمیقتر بر روان و تفكر مردم دارد تا ، موعظه هاى كسل 

به .         كننده و تهوع آور مال سادا، ها و مال ابوبكرها

هرصور، طوریكه عرض نمودم، بحث من نه شاعر مورد 

نظر و نه هم نقد شعراست، بلكه عوام فریبى افراد و 

تهكالتى است كه گاه با دروغ و گاه با زور بر گرده مردم 

بناأ ضرور .   سوارشده و به اربابان خود خدمت مى نمایند 

است كه خ   فكرى حزب  مزدورد دموكراتیك خلق 

گماشته سوسیال امپریالیسم و (  پرچمى ها   -خلقى)  افغانستان 

دست آموز حزب  توده ایران  را ب ور، بسیار فهرده 

 . توضیح دهم 

براساس مرامنامه شان ، آنها مدافع پارلمانتاریسم، مبارزه  

قانونى، رآه رشد غیرسرمایدارى ،   -مسالمت آمیز ، علنى

، -تحت نظام شاهى مطلقه فیؤدالى  -تقویه سكتوردولتى 

همزیستي مسالمت آمیز و ازاین دست مزخرفا، كه، فق  

منافع طبقا، حاكمه ستمگر را ضمانت میكند و درعین حال  

؟ به !!وفادار به انترناسیونالیسم  به اصطالن پرولترى  

رهبرى سوسیال امپریالیسم  یا سرمایدارى دولتى  شوروى 

 . بودند 

طنز تلخ و دردناك این است كه، این همه را خائنانه زیرنام 

سرنوشت طبیعى .   آرمانهاى واالى طبقه كارگر جا مى زدند

رویزیونیسم، قدم به قدم، سقوط در لجن ارتجاع و تسلیم 

طلبى چیزى نمى توانست باشد، حزب دموكراتیك خلق 

؟ به ناسیونالیسم، از !!افغانستان؛ ازانترناسیونالیسم 

ناسیونالیسم  به وطن فروشى، ازانقالب به كودتا، از 

دموكراسى به دیكتاتورى استثمارگرانه، ازشركت مستقیم 

مردم دردولت، به پارلمانتاریسم وباالخره الغاى پارلمان ، از 

آزادى به سركوب خهن، از حقوق بهر به كهتار بهر و به 

همین ترتیب مى توان ده ها مسئله را ردی  كرد؛ استحاله 

 . یافت

روشنگر، كه سیاوش كسرائى ها و احسان طبرى ها را      

تسلیم طلبان و حزب توده ایران راكه به قدر، سیاسى هم 

نیافته بود ، خائن به جنبش چ، و اندیهه هاى  طبقه دست 

كارگر  میداند، ممكن  نیست در مورد  شاگردان  آنها 

كه به  دستور كرملین  (  حزب دموكراتیك خلق افغانستان )   

قدر، سیاسى را با كودتاى نظامى  ت رف، كهور و مردم 

را به خاك و خون كهانیده  و پس ازشكست افتضان آمیز، آن 

را دودستی به ارتجاع سیاه بد تراز جمهورى اسالمى ایران 

من این مخت ر را با .    سپردند، طورى دیگرى بیاندیهد 

 :این گفته شاملو كه میگوید 

آن كه هدفش تنها و تنها رستگارى انسان نباشد، درد و "   

درمان توده ها را نداند و نهناسد؛ روشنفكر نیست، دزدیست 

 .پایان میدهم." كه با چراغ آمده

                            

 رزمتوز. ع

 

 



 

 

2012شماره شصت و سه اکتبر  . ماهنامۀ روشنگر      28 28 

هر چند که محمد از جنگ خندق به سدالمدت بدیدرون جسدت، امدا 

این موضوع بیش از آنکده نهدان قدو، و قددر، و  در بدرابدر 

دشمنانش باشد، بیانگر وضع ناپایددار و مدخداطدره آمدیدز و  در 

در واقع هم اگر عامل خندق و حیله گدر  او، بده .  مقابل آنان بود

اضافه ناپیگیر  قریش و یهود در مبارزه با و  نبدود، مدحدمدد و 

یارانش با قلت نیرویی که در برابر نیرو  متحد قدریدش و یدهدود 

 . داشتند در چهم به هم زدنی به دست آنان محو و نابود می شدند

حتی کندن خندق نیز به هیچوجه برا  نجدا، مدحدمدد از مدهدلدکدۀ 

سستی و ناپیگیر  دشمن و عجز آن در یدکدی .  نابود  کافی نبود

کردن نیروها  خود برعلیه و ، و سرانجام حیله ماهرانه محدمدد 

در فریب بنی قَُریظه و برخورد تع ب آمیز قریش با درخواسدت 

آن نیز عوامل مهم دیگر  بودند که بدون آنها محمد نمی توانسدت 

 .خود و یارانش را از چنگال نابود کننده دشمنانش نجا، دهد

بنابراین، محمد که قدر، نظامی قریش و متحدین آن را قدبدالا در 

جنگ احد و بعد بطور جد  تر  در جنگ خدنددق تدجدربده کدرده 

بود، اکنون به خوبی این درایت را یافته بود کده بدا تدعدادل قدوا  

موجود، هر نوع درگدیدر  مدیدان و  و قدریدش ید  خدودکهدی 

نظامی محسوب شده، ممکن است به نابدود  کدامدل و  مدندتدهدی 

از این رو، هوشیارانه تر از گذشته، روش تحدرید  آمدیدز . گردد

و ماجراجویانه تا کنوندی خدود را در بدرابدر قدریدش کده بسدیدار 

نابخردانه بنظدرمدیدرسدیدد تدغدیدیدر داده، اسدتدراتدژ  کدامدالا جددیدد 

این اسدتدراتدژ  بدر دو پدایده .  وخردمندانه تر  را اتخاذ می نماید

 :قرار داشت

اول اینکه برعکس گذشته که و  بی توجه به تعادل قوا  موجود 

 -میان خود و قریش و از رو  بی تدجدربدگدی و خدامدی سدیداسدی

نظامی از هی  عملی در جهت تدحدرید  قدریدش بدر عدلدیده خدود 

کوتاهی نمی کرد، اکنون به این نتیجه رسیده بود که حداقل بدرا  

مدتی که طی آن بتواند قوا  خود را برا  رویدارویدی ندهدایدی بدا 

قریش تقویت نمایدد، از هدر اقددامدی کده مدندجدر بده تدحدرید  و 

از این رو م دمدمدانده .  رویارویی قریش با او گردد احتراز نماید

 .در پی برقرار  صلح با قریش بر می آید

دوم اینکه در سایه فرصتی که صلح با قریش برا  او فراهم مدی 

آورد،  بدون نگرانی از دخالت آنها، به سراغ ی  سلسدلده قدبدایدل 

کوچ  و ضعی  تر پیرامونی رفته، با به اندقدیداد درآوردن آندهدا 

طی ی  دوره جنگ ها  پراکنده با آنان، بر قدر، خود افدزوده، 

البتده، قدبدل .  خود را برا  رو دررویی نهایی با قریش آماده نماید

از اینکه این استراتژ  جدید را به مرحله اجرا بگذارد همانطدور 

که دیدیم، با محو بنی قَُریظه پدایدگداه داخدلدی خدود در مددیدنده را 

 .    مستحکم نموده، خود را از دل نگرانی آنها خالص می نماید

بر این اساس، او در سال شهم هجر،، در ماه ذیقعده، بده بدهدانده 

زیار، کعبه، با هفت د و به روایتى هزار و چدهدار صدد تدن از 

برا  آنکه همده بدداندندد کده   -پیروان خود و با بستن احرام ُعمره 

از مدینده خدار  شدده، بده هدمدراه   -ق د جنگ با کسی را ندارد 

ولدى .  هفتاد شتر قربانى، براى زیار، کعبه عازم مكده مدي شدود

با محمد را نددارندد، بدرا     که همچنان سر آشتى و سازش   قریش

جلوگیر  از ورود او به مكه، خالدبن ولید را در راس لهدکدر  

 . به مقابله با و  مي فرستند" كراع الغمیم"به 

محمد که ق د درگیر  با آنان را ندارد، به راهدندمدائدى یدكدى از 

مردم أسلَم از بي راهه و بطورى كه دیدده نهدود خدود را بده آب 

 . هاى حدیبیه در نزدیکى مكه مي رساند

، از مدتدحددیدن " عاِمربن لُدَوىی " و "  كعب بن لَُوىی "در اینجا، قوم 

ولى محمد به جا  درگدیدر  بدا .   قریش، راه را بر او می بندند

 :آنان براى قریهیان پیهنهاد صلحی به این مضمون مي فرستد

آمده ام تا زیار، خانه کعبه بکنم و باز گردم و مرا سر جدندگ " 

و خ ومت نیست با قریش؛ پس اگدر جدندگ و مدحداربدت فدرو 

گذارند و مرا با دیگر عرب باز گذارند، من خود بدا عدرب مدی 

کوشم، اگر من غالب آیم، قریش آنگاه مرا مطاوعت می کنندد و 

به اسالم در آیند، و اگر نه که عرب بر من چیره گردندد و مدرا 

از میان بردارند، آنگاه مراد قریش خود حاصل آید و خوندی در 

 ."گردن ایهان نباشد

این دقیقاا فهرده سیاست جددیدد  بدود کده مدحدمدد، درایدن دوره 

ازفعالیت ها  خود در پیش گرفته بود و از طدندز روزگدار ایدن 

َ ربدیدَعده" دقیقاا همان پیهنهاد  بود که  ، رهدبدر صدلدح " َعتبة بدن

طلب قریش، در جدندگ بددر بده قدریهدیدان داده بدود و در اثدر 

 . مخالفت و تحری  ابوجهل رد شده بود

ولى بسیارى از قریهیان حتى حاضر به شنیددن پدیدام او ندمدى   

" بَددیدل بدن َورقداى ُخدزاعدى" شوند تا اینکه سرانجام به پیهنهاد 

را براى مذاكره بدا مدحدمدد "  ُعروة بن مسعود" حاضر مي شوند 

عروه باز مي گردد و به قریهیان توصیه مدي .  نزد وى بفرستند

با این حال ندظدر مسداعدد .  كند كه پیهنهاد صلح محمد را بپذیرند

عروه در امر صلح با محمد باز هم مورد قبول قدریهدیدان قدرار 

مدا هدرگدز مدحدمدد بده مدکده : " قریهدیدان مدی گدویدندد. نمي گیرد

نگذاریم؛ که اگر ما و  را به مدکده گدذاریدم، عدرب گدویدندد کده 

این بدار ".  محمد به قهر در مکه رفت و قریش با و  بر نیامدند

قریهیان فرد دیگر  از قبیله َكنانه را براى گفتدگدو ندزد مدحدمدد 

به نزدیك محمد    جالب است كه وقتى فرستادۀ قریش.  مي فرستند

و یاران وى می رسد، محمد که در صدد است بده هدر تدرتدیدبدی 

رضایت قریش را برا  صلح بده دسدت آورد حدیدلده گدرانده بده 

وى از طدایدفده .  اینك فالندى مدى رسدد:" اطرافیان خود می گوید

ایست كه قربانى را مهم مى شمارند قرباني ها را رهدا كدندیدد و 

وى رفتند و    قرباني ها را رها كردند و قوم لبیك گویان پیهاپیش

این قدوم را ندبدایدد از كدعدبده !  خداى   تقدیس:  چون این بدید گفت

 ." بازداشت

به این ترتیب عروه تحت تاثیر قربانیان پیدش کدِش مدحدمدد، بداز 

به مكیان مي گوید كه بهتر است به مدحدمدد "  بدیل" گهته و مانند 

البته در این مدیدان كده .  اجازه دهند براى زیار، وارد مكه شود

اوضاع در جانب قریهیان به شد، مدتدهدندج و بدرعدلدیده مدحدمدد 

است، دائم از جانب آنها تحریکا، و درگدیدریدهداى پدراكدندده ا  

برعلیه مسلمانان رخ میدهد كه در مدورد آندهدا مدحدمدد هدمدواره 

منجمله اینكه قریهیان یکی از مسلمانان را به قتدل .  كوتاه مي آید

مىرسانند و یا بدراى آزار مدحدمدد افدرادى را بده ندزدیدك مدحدل 

میفرستند كه درهمه این موارد وقدتدى افدراد مدزبدور را   اقامتش

دستگیر میكنند و نزد محمد مى آورند او در کمال انعطاف آنهاا 

را آزاد میكند و حتی در مورد قاتِل فرد مسلمان، نه تنها او را 

آزاد میكند بلكه حتى برای قتل او خون باهاایای هاخ درخاواسات 

 . نمي كند

سرانجام محمد که از مذاکره با فرستادگان قریش نتیجه ا  

نمی گیرد، از عمربن خطاب مي خواهد كه به مكه رود و به 

.      بگوید كه او براى زیار، مكه آمده است  اشراف قریش  

اى : "نهان میدهد و میگوید  عمر طبق معمول از خود ترس 

  بر جان خود بیمناكم و از بنى َعدى كس  پیمبر من از قریش

در مكه نیست كه مرا حف  كند قریهیان مي دانند كه در 

اما عثمان بن عفان در مكه از . دشمنى آنها سرسخت بوده ام

".                                                من محفوظ تر است  

این در حالی است که عمر، همانطور که در جنگ خندق 

دیدیم، طبق قسمی که خورده بود هرگز دستش را به خون 

قریش آلوده  نکرده بود و کمتر از هرکس دیگر  برا  

.                      انجام این ماموریت در معرض خطر بود  

با اینحال از رو  محافظه کار  از رفتن نزد آنها دچار 

محمد نیز که قدر، . ترس شده از انجام آن سر باز می زند

سرزنش عمر را ندارد، به جاى و ، عثمان را برا  این 

ماموریت انتخاب کرده به مکه مي فرستد اما این بار 

سرانجام تدبیر محمد کارگر افتاده اشراف مکه نرم می شوند 

و در حالی که به عثمان اجازه طواف كعبه را مي دهند، 

را نیز به همراه و  نزد محمد مى فرستند " ُسهیل بن َعمرو"

"                                                   و به او مي گویند   

با وى صلح كن به شرط آنكه امسال باز گردد كه عربان 

محمد نیز على را ." نگویند به زور وارد مكه شده است

:             مامور نوشتن صلح نامه مي كند و به او مي گوید

  بنویس  بسم هللا  الرحمن الرحیم ”                                 

  من این را نمى شناسم بنویس: سهیل بن عمرو مي گوید  

:                                       بِسِمَ  الیهُمی   محمد مي گوید  

این صلحنامه محمد پیمبر خداست با سهیل بن عمرو   بنویس 

       . اگر ترا پیمبر خدا مى دانستم كه با تو : سهیل می گوید

جنگ نداشتم، اسم  خود، و اسم پدر، را بنویس               

این صلح نامه محمدبن عبدهللا است   بنویس: پیمبر می گوید   

.                                                   با سهیل بن عمرو  

مقرر شد كه ده سال جنگ میان كسان نباشد و همه در امان  
  

 تاریخ اسالم 
 صلح ُحَدیبیِّه

 و استراتژی جدید محمد

 سیامک ستوده
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از    باشند و دست از یكدیگر بدارند به شرط آن كده هدر كدس

  محمد رود او را پس   پیش   قرشیان بى اجازۀ سرپرست خویش

  آیدد او را پدس   قدریدش   از كسان پیدمدبدر پدیدش   دهد و هر كس

میان ما صلح است و جنگ و اسار، نیست و هدر كده .  ندهند

خواهد با پیمبر خدا پیمان كند و هر كده خدواهدد بدا قدریهدیدان 

 .     پیمان كند

در ضمن محمد طبق در خواست قریش موافقت مدی کدندد کده 

آن سال را بدون زیار، کعبه به مددیدنده بدازگدردد ولدی سدال 

بعد، به شرط این کده بددون سدوار واسدلدحده و فدقد  بدا ید  

 .شمهیر در نیام فرو رفته بیایند، حق زیار، کعبه را بیابد

محمد كه در گذشته، هرجا که می توانست، بدون کوچکتدریدن 

انعطافی، خواست هاى خود را با سماجت به دیگران تحدمدیدل 

مي كرد، اکنون که دقیقاا می داندد در پدی چدیدسدت، از رو  

زیرکی و برا  آن که به هر تدرتدیدبدی بده قدرارداد صدلدح بدا 

قریش دست یابد، تقریبا به همه درخواست ها  قریش تن می 

دهد و قرارداد صلح ی  طرفه ا  را که ظاهرا به نفع آن ها 

ولی در اساس کامالا به نفع خود و  بدوده اسدت امضداء مدی 

تا جائی که این امر باعث اعتراض و مدخدالدفدت شددیدد .  نماید

از جمله وقتى نوشتن صلح نامده بده .  مسلمانان قرار می گیرد

 : می گوید  سر می رسد محمد به یاران خویش

  امدا كدس"  موى سر بسدتدریدد   بر خیزید و قربان كنید و سپس" 

بدر    پیمبر این سخدن سده بدار گدفدت و چدون كدس.  برنخاست

ام .  اُمی َسلَمه رفت و آنچه دیده بود بدا وى بدگدفدت   نخاست پیش

اگر مى خواهى چنین كنند برون شدو و بدا هدید  : "سلمه گفت

را بدخدواه    خویش   سخن مگوى و قربان كن و موى تراش   كس

سخن ندكدرد    پیمبر برون شد و با كس."  كه موى سر تو بسترد

و قربان كرد و موى بسترد و چون قوم این بدیدند برخداسدتدندد 

و قربان كردند و موى از سر همدیگر بستردند و نزدیدك بدود 

 ."   كسانى در آن میانه كهته شوند

هنگام نوشتن صلح نامه نیز عمر به مخالفت بدا قدرارداد ندزد 

یا ابدوبدکدر، مدحدمدد نده رسدوِل : " ابوبکر می رود و می گوید

ما نه مسلمانان ایم؟ ابوبکدر : گفت. بلی: خداست؟ ابوبکر گفت

یدا ابدابدکدر، قدریدش نده کدافدران اندد؟ :  دیگر گفدت.  بلی:  گفت

یا ابابکدر، چدون چدندیدن :  آن گاه عمر گفت.  بلی:  ابوبکر گفت

است، پس چرا ما از دست مهتی کافران ُذلی و هَوان به خدود 

بدرو و :  گیریم و به ُمراد ایهان صلح کنیم؟ آنگاه ابوبکر گفت

دست در رکاب و  زن و هر چه و  کند اعتراض مکدن کده 

و  پیمبر خداست و هر چه کند به وحی کند و م دلدحدت در 

 ."آن باشد

همینطور پس از عقد قرارداد، ابوجندل پسر ُسهَیل ابن  

َعمرو که زندانی قریش بود از نزد آنان می گریزد و با پاِ  

در زنجیر نزد مسلمانان می آید، ولی پدرش از ترس باطل 

شدن قرارداد صلح، بلند می شود و در حالیکه سیلی به او 

می زند و  را که نمی خواهد بازگردد وادار به بازگهت می 

این امر باعث رنجش بیهتر مسلمانان از صلح می . کند

گردد، تا جائیکه عمر که مخال  صلح بود، هنگامی که 

شمهیر بر "سهیل سعی در بازگرداندن ابوجندل می کند، 

گرفت و برفت و در پهلو  ابوجندل می رفت و او را می 

صبر کن، ا  ابو جندل، َجَزع مکن و بدان که ایهان : گفت

کافران اند، و چون یکی بکهته باشید از کافران چنان باشد 

این سخن با و  می گفت و قبضه . که سگی کهته باشید

شمهیر فرا پیش و  می داشت و به تعریض او را به سخن 

 تحرض می کرد تا مگر شمهیر از عمر بستاند و بگردن پدر 

 ".  خود زند و او را بکهد، تا آن صلح در باقی شود

علت مخالفت مسلمانان از جمله این بود که محمد قبل از حرکت 

به سو  مکه به آنها گفته بدود خدواب دیدده اسدت کده در مدکده 

محمد به خدود .  خواهند بود و خداوند قول فتح مکه را داده است

ساخته بودن آیده هدا  خدود واقد  بدود و اصدرار  در جدد  

ولی مسلمانان که بارها، همچنانکه در جنگ .  گرفتن آنها نداشت

خندق، بطور معجزه آسایی از چنگال قریش نجا، یافدتده بدودندد 

و در نتیجه به آیه ها  محمد و جعلیا، و  در امدر پهدتدیدبداندی 

خدا از او کم و بیش باور یافته بودند، نمی توانستند درخ کدندندد 

که چرا محمد، با وجود قول خدا به پیروز  مسلمداندان در فدتدح 

مکه، باید به چنین صلحی که از نظر آنان خفت آور بود تدن در 

ندیدز ] بدعدضدی : " بنابراین بسیار  با آن مخالفت میکدردندد.  دهند

در ایمان ایهان ضعفی بود باِز ش  افتادند تدا ندزدید  آن [  که

بود که شیطان ایهان را از راه ببُرد  و ایهدان را از دیدن بدر 

 ".آورد 

جالب اینجا ست که خود محمد که جاعل خدواب و خدیدال هدا و 

قول و قرارها  الهدی در امدر پهدتدیدبداندی از مسدلدمدیدن بدود و 

همچنین به کذب بودن این مسائل واق  بود، در ندادیدده گدرفدتدن 

آنها مهکلی نداشت و از این رو، برعکس پدیدرواندش کده اسدیدر 

اوهاما، ساخته و پرداخته او شده بودند، بر اساس واقدعدیدت هدا 

ولی پیروانش به خاطر عدم آگداهدی از واقدعدیدِت .  عمل می کرد

امر، گاهی با اعمال و گفتدارهدا  ظداهدرا وحدی گدونده و  در 

با اینحال محمد از سادگی کودکانه آنها استفاده .  تضاد می افتادند

 : چنان که ههام می گوید. نموده آنها را فریب می داد

و چون سید به نزدی  مدینه رسیده بود، جماعتی از پدیدغدمدبدر " 

مدا :  علیه السالم پرسیدند، یا رسول هللا، نه تدو مدا را گدفدتدی کده

: ایمن درمکه رویم و زیار، کعبه کنیم؟ سید علیه السدالم گدفدت

بلی، لکن نگفتم که امسال رویم، بعد ازین هم چدنداندکده شدمدا را 

 ." گفتم ایمن و ساکن رویم به مکه و زیار، کعبه بکنیم

او در مجموع برا  قانع کدردن پدیدروان خدود و رفدع شد  و 

تردیدها  آنان به تناقض گوئی ها  خویش، شروع می کندد بده 

 :و از جمله آیه زیر ( سوره فتح)آیه  10آوردن 

البته خدا صدق و حقیقت خواب رسولش را آشدکدار و مدحدقدق " 

ساخت که در عالم رویا دید و شما مومنان البته به مسجد الحرام 

احدرام بدی   ---با دل ایمن وارد شوید و سر بتراشدیدد و اعدمدال 

( از م الح صدلدح) ترس و هراس به جا  آورید و خدا آنچه را 

کده فدتدح ) حدیبیه که شما نمی دانستید می دانست و قدبدل از آن 

 ."را مقرر داشت( و خیبر... در) فتح نزدی  ( مکه کنید

همچنین بهانۀ دیگر  که برا  پوشاندن تناقض خدود در مدورد 

فتح مکه می آورد این است که می گوید علت عدم حمله به مکه 

و فتح آن این بوده است که در مکه مسلمانان زیاد  به صدور، 

مخفی وجود دارند که در صور، جنگ پایمدال شدده، آن وقدت 

 .ناچاریم برا  آن ها خون بها بپردازیم

اگر مردان مومن و زنان مومنه که شما اکندون ندمدی شدنداسدیدد " 

وجود نداشتند که اگر حمله کدندیدد آن هدا را نددانسدتده (  در مکه) 

پس دیه و غرامت خدون آن مدومدندان .  پامال و هالخ می سازید

اگر این قضیه نبود به شما اجدازه حدمدلده )به گردن شما می ماند 

 (." به مکه داده می شد و لیکن این اجازه به تاخیر افتاد

که البته دلیل کامالا بی پایده ا  اسدت و ایدن آیده صدرفداا بدرا  

 .  توجیه صلح و عدم تحقق وعدۀ خدا به فتح مکه می آید

.البته ما می دانیم که زبان محمد از همان ابتدا زبان مدندطدق و 

استدالل و توضیح واقعی حقایق برا  مردم نبوده، بلکه زبان 

توسل به دروغ پرداز  ها  خرافی و معجزا، غیر واقعی 

در جنگ بدر نیز دیدیم که . برا  پیهبرد مقاصد خود بوده است

ولی . مسلمانان به دالیل روشن و واقعی بر مکیان پیروز شدند

محمد به جا  توضیح صادقانه همین دالیل واقعی و روشن، 

برا  توضیح علت پیروز  مسلمانان متوسل به زبان فریب آمیز 

در واقع خ لت ریا، .  و دروغیِن کم  از لهکر جنیان می شود

و . دروغ و فریب، خ لت ذاتی و تفکی  ناپذیر مذاهب است

همان طور که می بینیم زبان محمد نیز از همان ابتدا زبان ریا و 

دروغ و زبان فریب و منحرف کردن دیگران از حقایق امور 

تا جائیکه حتی در موارد  که ظاهرا نیاز  هم به آن . بوده است

.                                   نداشته، آن را به کار می برده است  

در اینجا نیز در حالیکه نقهۀ محمد در امر صلح بدا مدکدیدان، از  

نظر نظامی عملی بسیار هوشمندانه و خردمندانه بود، ولی او بده 

جا  توضیح دالیل واقعی امر، متوسل به خواب هدا و آیده هدا  

دروغین در مورد فتح مدکده، و بده دندبدال آن، اسدتددالال، غدیدر 

واقعی و دروغ آمیزتر در مورد ان راف از فتح مکه وصلدح بدا 

باید توجه داشدت کده عدلدت اسداسدی تدِر تدوسدِل .  قریش می گردد

مذاهب به زبان دروغ و ریا، هدِف ضد انسانی و ریاکارانۀ خدوِد 

هدِف بردگی انسان در نظام طبقاتی و سر خم آوردن بده :  آنها بود

 .دیکتاتور  مطلقۀ ناشی از آن

                             .www.siamacsotudeh.com 
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 تمامی ادیان وعده پاداش اخروی

 برای فضایل روحی و معنوی 

می دهند    

 اما هیچ پاداشی برای فضایل

!عقلی و شعوری نمی دهند  

Schopenhauer 
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چددرا در سددوریدده انددقددالب مددردم از مسددیددر 

مردمی رادیکدال خدود دور افدتداد و کهدور 

سوریه به میدان رقابت قددر، هدا  بدزرگ 

جهانی و منطقه ا  تبدیل شد و چگونه خدیدل 

دشمنان مردم در این کهور میدان دار شددندد 

 و مردم را به حاشیه راندند؟

پاسخ خالصه و در ی  جمله ایدن اسدت کده 

در غیاب ی  رهبدر  اندقدالبدی، در غدیداب 

یدد  اسددتددراتددژ  روشددن، در مددیددان خددیددل 

دشمدنداندی کده اندقدالب مدردم را از هدرسدو 

احاطه کرده بودند؛ چنین سرنوشتدی قداعددتدا 

امدا رژیدم دشدمدن .  نباید دور ازانتظار بداشدد

مردم با اتکاء به کهتارها  بیدرحدمدانده،  بدا 

استفاده از تضادها و تناقضا، بدیدن الدمدلدلدی 

شاید بتواند چند صباحی دیگر بر بخدهدهدائدی 

از این کهور حکومت کند، اما این تالش هدا 

مهدم .  مذبوحانه است و این رژیم رفتنی است

این است که بدانیم  روزگار مردم این کهور 

 پس از رفتن این رژیم چه خواهد بود؟

اما این تنها مبارزا، انقالبدی مدردم سدوریده 

مدندافدع .  نبود که به چنین سرنوشتی دچدارشدد

آمددریددکددا ودولددتددهددا  اروپددائددی در یددکددی از 

حساسترین منداطدق جدهدان بده خدطدر افدتداده 

آنان سریعا به تکاپو افتادند تا بده کدمد  . بود

نیروها  محدلدی درگدیدر اندقدالب، مدردم را 

درکهورها  خاورمیانه وشدمدال آفدریدقدا در 

 .نیمه راه متوق  کنند

مبارزا، اندقدالبدی مدردم سدوریده، درادامده 

حددرکددتددهددا  انددقددالبددی درکهددورهددا  دیددگددر 

ایدن .  خاورمیانه وشمال آفریدقدا بده راه افدتداد

مبارزا، دولت آمریکا و دیگدر دولدت هدا  

غربی و قدر، هایی نظیر چین و روسیه را 

درمداهدهدا  ندخدسدت .  درواقع غافلگدیدر کدرد

هی  کدام از این قدر، ها که هرکدام منافعی 

حدیداتددی درایددن کهددورهدا داشددتدنددد، سددیداسددت 

 . منسجمی درقبال این وضعیت جدید نداشتند

 بررسی بحران سیاسی در سوریه
 گفتگوی جهان امروز با ابراهیم علیزاده 

 سپتامبر ۳۱دوشنبه : بخش اول 

 

 

درروزها  نخست مستقیما ازدولتها  حاکم پهتدیدبداندی مدی کدردندد،  مددتدی بدعدد طدرفددار 

اصالحا، شدند، سپس خواستار عقب نهینی قدم به قدم رژیم هدا و تدغدیدیدر مسدالدمدت آمدیدز 

قدر، از باال شدند،  وقتی دیگر اطمینان حاصل کردند که  دولت ها  حاکم رفتندی هسدتدندد  

وانمود کردند که با انقالب مردم همراه شده اند  و کوشیدند با ابدزارهدایدی کده در دسدتدرس 

 .داشتند جانهین مورد نظر خود را در این کهورها به قدر، برسانند

پس از آن که دامنۀ مبارزا، انقالبی از تونس به م ر و لیبی و یدمدن  و بدحدریدن سدرایدت 

کرد،  بتدر  چهار راه حل متفاو،  در برخورد با این جریان از جداندب دولدت آمدریدکدا و 

ندخدسدت راه حدل م در ، :  دولت ها  غربی با همکار  متحدان منطقه ا  شدکدل گدرفدت

خار  ساختن ارتش از زیر ضرب مبارزا، مردم، کنار نگاه داشتن ارتدش از رویداروئدی 

مستقیم با مردم، برکنار  حسنی مبارخ از طریق اقدام مستقیم ارتش و بددیدن تدرتدیدب دادن 

چهره ا  وجیه المله به فرماندهان ارتش، هماهنگ کردن سیاست هدا  ارتدش بدا سدیداسدت 

 .                                 ها  اپوزیسیون میانه رو اخوان المسلمین و رویدادها  بعد  که شاهد آن بودیم

دوم راه حل یمنی، این راه حل که با کم  عربستان سعود  وکهورها  حاشیده خدلدیدج بده 

کنارگذاشتن رئدیدس جدمدهدور بدا تدوافدق و هدمدراهدی خدود و  :  اجرا درآمد عبار، بود از

وتحویل دادن دستگاهها  قدر، به حاکمان جدید بدون اینکه تغییر  در اسداس و سداخدتدار 

 .حکومت ایجاد شده باشد

سوم راه حل لیبیایی، تبدیل تظاهرا، واعتراض ها  خیدابداندی بده درگدیدر  و رویدارویدی 

مسلحانه، به خانه فرستادن مردم و در انتظار نگهداشتن آنها،  ایجاد حریم هدوایدی حدفداظدت 

این سیداسدت در کهدورهدائدی کده دولدتدهدا  .  شده و سرانجام درهم شکستن نظامی حکومت

غربی کنترلی برارتش آن ندارند به آنها فرصت و امکان میدهد که بدیل مورد نظر خود را 

 .از باال  سر مردم به قدر، برسانند

دولدت ) چهارم، راه حل بحرینی، در این راه حل نیدروهدا  ندظدامدی ید  دولدت هدمدجدوار 

به نمایندگی از جانب نیروها  ندظدامدی آمدریدکدایدی مسدتدقدر در پدایدگداه (  عربستان سعود 

 -هایهان در بحرین، واردعمل شدند و بااشغال نظامی بحرین وسرکوب شدید مخالفان تا  

اگدرچده راه . وتخت پادشاه را دربحرین حدفد  کدردندد

حلها  امپریالیستی در کهورها  خاورمیانه و شمال 

آفریقا با همه تفاوتهایهان درایدن یدا آن کهدور، ید  

ضدانقالب جدید  را برسر کار آورده است، امدا بده 

. دالیل عینی بسیار ، راه حدل هدا  مدوقدتدی هسدتدندد

مردمی  که برا  کار و نان و بهره مند  از حدداقدل 

آسایش و رفاه  بده خدیدابداندهدا آمدده بدودندد بدا سدقدوط 

دیکتاتورها از پا  نمی نهیندندد و ازفضدا  جددیدد و 

توازن قدوا  جددیدد  کده بدوجدود آمدده اسدت بدرا  

 .پیگیر  خواستها و مطالباتهان استفاده خواهند کرد

حال باتوجه به این راه حلهائی که تجربه شدده اندد بده 

. کهورسوریه که مدورد سدوال شدمدا بدود، بدرگدردیدم

دراینجا هم منافع امریکا، غدرب واسدرائدیدل در ید  

کهور از لحاظ ژئوپولتی  حسداس بده خدطدر افدتداده 

مبارزا، مردم در مسیر  پیش میرفت که آیدندده .  بود

سیاسی این کهور از نقدطده ندظدر م دالدح دولدتدهدا  

بدرا  مدقدابدلده  .   غربی و اسرائیل قابل پیش بینی نبود

با بحران سیاسی این کهدور سدنداریدو  ندوع  لدیدبدی 

برا  به انحدراف کهدانددن مسدیدر اندقدالب مدردم در 

مطابق این راه حل بهدار اسدد و .  دستور قرار گرفت

افراد محدود  از اطرافیان و  بدرکدندار مدیدهدوندد و 

چهرۀ مورد قبول غرب به جا  آندهدا قدرار خدواهدندد 

کل دستگاه حکومتی دست نخورده بداقدی مدی .  گرفت

 .ماند

درهمین رابطه منابع خبر  غربی گدزارش داده اندد 

ماه است دولت هدا  امدریدکدا وآلدمدان در  ۶که مد، 

ی  همکار  فهرده مهغول آمداده کدردن سدنداریدو  

 .آینده سوریه بعد از کنارگذاشتن بهار اسد هستند

اما اوضاع اجتماعی و سیاسی سوریه بسیار پیچدیدده

از اینرو نسخه لیبی در سدوریده بده .  تر از لیبی است

سداخدتدار حدکدومدت .  همان سادگی قابل پیچیدن نیسدت

بعث چنان در تار و پدود ایدن کهدور ریهده دواندیدده 

 .*است که با سقوط بهار کل سیستم فروخواهد پاشید

 

 

 0اطالعیه شماره 

 اعالم انحالل کمیته کاری ایران تریبونال واحد نروژ

 ماهییت  جریان غالب برایران تریبونال -

 وجود مهره ها و عناصر وابسته به کم، امپریالیسم   -

 وابستگی آنها به مراکز و نهادها  مالی امپریالیستی -

هدایت و کانالیزه کردن این دادخواهی  و سمت و سو دادن آن   -

 به ی  امر حقوقِی صرف

استفاده ابزار  از خون جانباختگان  و کانالیزه کردن این  -

 دادخواهی

 همسو بودن با سیاست دستگاه بورژواز  -

طی  18.10.11عدم شفافیت وسکتاریسم حاکم برآن، درتاریخ  -

نهستی کمیته کار  ایران تریبونال واحد نروژ را منحل اعالم 

 .مینماییم

توضیحا، الزم را در اطالعیه ها  بعد  به اطالع توده ها  

                                                     .مردم  خواهیم رساند

 کمیته کاری ایران تریبونال واحد نروژ  

از آنجاییکه خاطره مقاومت و شکست ناپذیري زندانیاان سایااساي  

جنایات و کشتار بیرحمانه وسایاساتامااتایای جاماهاوری ,    06دهه 

اسالمی  پشت درهای بساتاه  باازداشاتاگااه، زناداناهاا و ساکاوت 

نه  فراموش می کنایاخ و "  را  06امپریالیستها  بویژه  درتابستان 

و ازآنجاایایاکاه ایاران تاریاباوناال خاود را  "  نه می توانیخ ببخشیخ 

و دادخواِه خون این جانباختگان معرفی "  مستقل" ، "  دمکراتیی " 

" کاارزار"  کرد،  تصور ما این باود کاه باا  پایاوساتان  باه ایان 

میتوانیخ در افشای جنایات جمهوری اسالمی درسطح بین الامالالای 

و انعکاس و تاثیر آن برافکار عمومی جهان  توده های محروخ و 

زحمتکش ایران و بخصوص خااناواده هاای دارادار جاانابااخاتاه، 

 -گامی هرچند کوچی برداشته  و بمنظور پیشبرد این هدف در 

شناساندن  ایران تریبونال، جمع آور  کمکها  مالی  

.                                              پیگیرانه تالش نمودیم  

ما تعداد  از زندانیان سیاسی  وخانواده ها  جانباختده دهده 

 :در پی آشکار شدن   21
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 صدها اسپانیایی 
 ولت دعلیه سیاست ریاضتی 

 تظاهرات کردند

 

ها  خیاباندی مدردم اسدپداندیدا در  در پی وقوع یکی از خهونت بارترین اعتراض

تریدن مدوضدوع بدحدث  ها  اخیر، شیوه مواجه پلیس با تظاهرکنندگان به مهم سال

 . میان سیاستمداران این کهور بدل شده است

تن در مادرید، پایتخت اسپانیدا از  ۶۲معترض و نیز مجرون شدن  ۹۱بازداشت 

نگاه مطبوعا، آزاد این کهور دور نمانده و مسووالن را مجبور به پاسدخدگدویدی 

 . کرده است

ها در پارلمان بده عدندوان مدندتدقدد مدی  ادوارد مادینا رئیس فراکسیون سوسیالیست

. کوشش پلیس برا  جلوگیدر  از خهدوندت بدیدش از انددازه بدوده اسدت» :  گوید

شدود  ت اویر منتهر شده نهان دهنده افراط پلیس است و هنگامی که مقدایسده مدی

هایی قبال و در دوران مسوولیت ما به کار گرفتده  ا  که در چنین موقعیت با شیوه

 « . شده است، به روشنی گویا  تفاو، است

خورخه فرناندس دیاز، وزیر کهور اسپانیا در پاسخ به انتقادها  مدطدرن پداسدخ 

تالش برا  اشغال کنگره یا سعی در ترساندن اعضا  پارلدمدان هدندگدامدی » :  داد

که جلسه آغاز شده ، قانونی نیست و اقدامی علیه قانون اساسی اسدت؛ بدندابدرایدن 

 « .اقدام پلیس درست بوده است

هدا  ریداضدت  ی  روز پس از این تظاهرا، جنجالی در مادرید علدیده سدیداسدت

اقت اد  و افزایش بیکار ، بان  مرکز  اسدپداندیدا ههددار داده اسدت کده ایدن 

 .برد کهور در بحران اقت اد  شدید  به سر می

ا  است که اسپانیا طی سه سال اخیر درگیر بحدران اقدتد داد   این دومین دوره 

 .درصد رسیده است ۱۱شده و نرخ بیکار  نیز به سق  

تدابیر امنیتی در مادرید، پایتخت اسپانیا، در آستانۀ برگزار  تظاهرا، روز سده 

اند که می خواهندد در اقددامدی  فعاالن اسپانیایی اعالم کرده.  اند شنبه افزایش یافته

نمادین ساختمان پارلمان را برا  اعتراض به شرای  ناشی از بحران اقدتد داد  

 . و تدابیر ریاضتی دولت محاصره کنند

در اسدپداندیدا، در بدارۀ «  مدردم» ماریا دولورس د کوسپدال، دبیر کل حزب حاکم 

تا جایی که من به یاد دارم، آخرین بار پارلمان اسپداندیدا » : ت میم معترضان گفت

به اشغال درآمد و افراد  کده ایدن کدار را اندجدام ۲۳۱۲در کودتا  نظامی سال 

خواستند همۀ مردم اسپانیا را به سکدو، وادار کدندندد، مدردمدی را کده  دادند، می

در حال حاضر هم تظاهرا، برا  .  نمایندگان خود را آزادانه انتخاب کرده بودند

 « .محاصرۀ پارلمان برخالف خواست اکثریت مردم است

 

ا  را  ها  گذشته تدابیر ریاضتی و اصدالحدا، اقدتد داد  گسدتدرده دولت ماریانو راخو ، نخست وزیر، در ماه

 . ها است ها در بخش خدما، عمومی از جملۀ آن ها و کاهش دستمزد آغاز کرده که افزایش مالیا،

فعاالن سیاسی ا  که .  این تدابیر برا  رفع بحران مالی اسپانیا با اعتراض شهروندان اسپانیایی رو به رو شده اند

ق د دارند در روز سه شنبه تظاهرا، کنند، می گویند بحران اقت اد ، دموکراسی را در اسپانیا گروگان گرفتده 

 .است

کده بدرگدرفدتده از جدندبدش ”  ناراضیان اسدپداندیدایدی“تعداد  از تظاهرکنندگان خهمگین وابسته به جنبش موسوم به 

مدی ”  انح ار بازارها  مالی“ است در محکومیت آنچه که آنها دموکراسی درآمده در ”  ناراضیان وال استریت“ 

نامند، با حضور در مقابل پارلمان این کهور در مادرید سعی در شکستن ح ار ایجاد شده توس  پلدیدس و ورود 

 .به آن را داشتند

 .تن دیگر هم دستگیر شدند 12تن از این معترضان زخمی و  0به دنبال این درگیر  حداقل 

صدها پلیس ضدشورش از صبح روز سه شنبه با بستن خیابانها  اطراف پارلمان و کنترل کدارتدهدا  شدنداسدایدی 

 . افراد، فق  به نمایندگان و ساکنان خیابانها  مجاور اجازه تردد می دادند

آندهدا “ و ”  دمدوکدراسدی را ندجدا، دهدیدم“ ، “ این حکومت دیکتاتور  است“ تظاهرکنندگان با سردادن شعارها ، 

 .به شد، به تدابیر ریاضت اقت اد  دولت محافظه کار ماریانو راخو  اعتراض کردند” نماینده ما نیستند

به دنبال اعالم این تظاهرا،، دولت اسپانیا ههدار داده بود که کسانی که در عملکرد پارلمان اختالل ایجاد کدندندد، 

 به شش ماه تا ی  سال حبس محکوم خواهند شد
 

 تظاهراتدریونانبهخشونتکشیدهشد
تظاهراتگستردهمردمیونانروزچهارشنبهکهعلیهنظام-آتن

سرمایهداریوادامهطرحسیاستریاضتاقتصادیدراین
 .کشوردرشهرآتنبرگزارشد،بهخشونتکشیدهشد

 

سال اخیر در آتن بی سابقه بود و  10به گزارش ایرنا از آتن، تظاهرا، مذکور طی 

مردم معترض به سو  وزار، اقت اد و دارایی یونان راهپیمایی کردند و مخالفت 

خود را با ادامه و تهدید طرن سیاست ریاضت اقت اد  وعملکرد نظام سرمایه 

.                    دار  در یونان به نمایش گذاشتند  

معترضین سپس به سو  پارلمان این کهور راهپیمایی کردند و با شعارهایی همچون 

دست از ادامه سیاست ریاضت ˈ ، :   ملت دیگر تحمل بار اقت اد  را نداردˈ 

اطاعت کوکورانه از نظام سرمایه دار  و تروئیکا را رها ˈ وˈ اقت اد  بردارید

.                     ، مخالفت خود با ادامه سیاست ریاضت اقت اد  اعالم داشتندˈکنید  

معترضین خهمگین به عملکرد سسیاست ریاضت اقت اد  

دولت تالش نمودند که وارد پارلمان شوند که با عکس العمل 

شدید نیروها  امنیتی مواجه و مرکز شهر آتن به میدان نبرد 

.                 با نیروها  امنیتی و معترضین مبدل شد  

تا لحظه ارسال خبر درگیریها همچنان در سطح شهر و 

خیابانها  مرکز  اطراف و مقابل پارلمان یونان بین 

.                  معترضین و نیروها  امنیتی ادامه دارد  

نیروها  امنیتی از گاز اش  آور استفاده کردند و تعداد  از 

کوکتل ) معترضین خهمگین نز به سو  آنان بمب دست ساز

.                                  پرتاب کردند( مولوت   

میلیارد یورویی  400یونان با بدهی 

طی سه سال گذشته شدیدترین 

سیاست ریاضت اقت اد  را به 

خواسته وام دهندگان به اجرا گذاشت 

ولی این امر نه تنها منجر به بهبود 

وضع اقت اد  نهده ، بلکه بحران 

. آن روز به روز گسترده تر می شود
                .                          .    
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درگذشته  – ۳۱۱۱ژوئیه،  ۳۱زاده )والدیمیر مایاکوفسکی، 

نویس و فوتوریست  شاعر درام( ۳۱۱۱آوریل،  ۳۸

انقالبی روسی در روستای بغدادی استان ( گرای آینده)

وی در . کوتائیسی گرجستان در قفقاز دیده به جهان گشود

های هنری یکی از استادان سبک  دوران خالقیت و فعالیت

های انقالبی در روسیه رشد  فوتوریسم بود و همگام با خیزش

یافت و پس از انقالب بلشویکی روسیه و در دوران حکومت 

.          آورترین شاعران عصر خود بود شوروی یکی از نام  

سالگی به  ۳۸این شاعر فوتوریست انقالبی روسی از سن 

های قبل از انقالب  عضویت حزب بلشویک درآمد و از سال

وی در شعر روسی . فعالیت هنری و سیاسی خود را آغاز نمود

ها و استعارات تازه و بدیع پدید  وزن، الفاظ، عبارات، تمثیل

گرایانه آثار خود را خلق  آورد، با دنبال نمودن سبک آینده

نمود ولی به همه اصول این سبک پایبند نبود و روش خاص   می

.                                                     کرد  خود را دنبال می  

ای برای انتشار افکار و آثار  مایاکوفکسی از اتخاذ هیچ وسیله 

زد و برای مردم   ها قدم می خود باک نداشت و حتی در کوچه

های جنگی داخلی در  در سال»: کنند  حکایت می. خواند  شعر می

رفت و در سنگرها اشعار خود   های جنگ می روسیه او به جبهه

مردم از اشعار او الهام گرفته، بی . خواند  را برای سربازان می

او با صدایی رسا و پرجوش و . شتافتند مهابا به جنگ می

خواند و مردم آن اشعار را  خروش در رادیو آثار خود را می

…                                                  کردند فورا حفظ می » 

از سیزده جلد میراث ادبی مایاکوفکسی، دوازده جلد آن بعهد از 

او ادبهیهات مهنهظهوم و شهعهر را بها . انقالب به وجود آمده است

ههای مهعهاصهر  واقعیت نزدیک کرده آن را در خدمت نهیهازمهنهدی

گذاشت و تبدیل به سالحی بهرای مهبهارزه در راسهتهای اههداف 

بهرد امها   مایاکوفکسی از اشعار کهالهسهیهک لهذت مهی.  خود نمود

هنر بایهد بها زنهدگهی درآمهیهخهتهه : گفت او می. شد ها نمی بندٔه آن

 .یهها بهایههد در هههم آمههیههخههتههه شههود یهها بههایههد نههابههود بشههود.  بشهود

به ضرب گلولهه بهه زنهدگهی خهود  ۳۱۱۱مایاکوفکسی در سال 

وی پهیهگ از .  گونه دیده از جهههان فهرو بسهت پایان داد و بدین

« … مههیههرم  مههی…  بههرای هههمههه» :  ای نههگههاشههت مههرگ بههر بههرگههه

بسیاری معتهقهدنهد عهلهت خهودکشهی او سهرخهوردگهی شهدیهد از 

 .وضعیت اجتماعی و سیاسی اتحاد شوروی در آن زمهان بهود

وی در .  جسد وی در گهورسهتهان بهزرگهان انهقهالب دفهن گهردیهد

 .ترین شاعر دورٔه انقالبی لقب گرفته بود شوروی بزرگ

 

 :یکی از معروفترین سروده های او
 

 ابر شلوار پوش

 والدیمیر مایاکوفسکی
 مدیا کاشیگر : ترجمه 

 

 فکرتان خواب می بیند 

 بر بستر مغزهای وارفته 

 خوابگ نوکران پروار را ماند 

 بر بستر آلوده 

 باید برانگیزم ُجل خونین دلم را 

 باید بخندم به ریشها 

 باید ُعنُق و وقیح 

 ریشخند کنم 

 باید بخندم آنقدر 

 تا دلم گیرد آرام 

 بر جان من نه هیچ تار موی سفید است

 نه هیچ مه پیرانه  

 من زیبایم 

 بیست و دو ساله 

 تندر صدایم 

 می درد 

 گوش دنیا 

 پس می خرامم 

 ای شما 

 ظریف الظرفا 

 که عشق را با کمانچه می خواهید 

 ای شما 

 خشن الُخشنا 

 که عشق را 

 با طبل و تپانچه می خواهید 

 سوگند حتی یک نفرتان 

 نمی تواند پوستگ را 

 چون من شیار اندازد 

 تا نماند بر آن 

 جز 

 رد در رِد لب و لب 

  گوش کنید

  در آنجا

  در تاالر

  زنی هست

  از انجمن فرشته های آسمان

  می گیرد دستمزد

  کتان تنگ نازک است و برازنده

  می بینیدش

  ورق می زند لب هایگ را

  گفتی کدبانویی

  کتاب آشپزی

 

  اگر بخواهید

  تن هار می کنم

  همانند آسمان

  رنگ در رنگ

  اگر می خواهید

  حتی از نرم نرمتر می شوم

  مرد

  نه

 ابری شلوارپوش می شوم 

 

  من به گلبازار باور ندارم

  چه بسیار فخر فروخته اند به من

  مردان و زنان

  مردانی

  کهنه تر از هر مریضخانه

  زنانی

 فرسوده تر از هر ضرب المثل

 

 از سایت جامعه دانهجویان ایران

 والدیمیر مایاکوفسکی

Vladimir Mayakovsky 
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